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وحـول
وشـرع
، خلـه
لمـن اً
، وكـل

تتـأخر
لـ هض
خـوض
عنـد ب
لـك بد

فهـو ،
العقـل
مع ، ى
لسـماء
أصـل
، واهـا
واحد ل

و ومـن ، ـم
و ، عوجـا
دخ لمن وسلماً
ولبـا ، عقل
تو لمن وثقة

ت ثم داعيه مع
تتعرض ثم ضبه
الخ عند لقلب
العذاب تذوق
ب ال أنك علمك

، الباطل الف
وخط ، حيح

وتعالى سبحانه
وال ، اهللا إلى
فـي مركوز
وتقو جورهـا
أصل من ربعة

والعلـ رفـة
لـه يجعل لم
و ، به تمسك
لمن وفهماً ،
، صدق لمن

تسم وأن ، به
غض قدر عرف
ال عصرة وق
وأن ، ناجاته

ه من عجب ذا
  . ))غب

بخال ، الهادف
الصح النقل ط
س كالمه صحيح
خالله من ف
م وهو ، لهي
فج فألهمهـا
األر الفروع ه

  

المعر أنوار ى
ول الكتاب بده
لمن أمناً جعله
به استضاء
ونجاة ، تعظ

تحب ال ثم رفه
تع وأن ، يره
تذو وأن ، عته
ومن بذكره ر
وأعج إليه ابة
راغ عنه عدك

و ، الثابت يء
؛ خطخطوط

الص، فالنقل
ليتعرف إلنسان
اإلل منهج مع
سواها وما س
هذ كانت فإذا
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إلى والوهم هل
عب على أنزل
فج ، غالبه ن
لمن ونوراً ،
لمن اتوعبرة

تعر أن شـياء
غي تعامل ثم ه
بطاع األنس ب
الصد انشراح
واإلنا عليه ل
يبع وفيما ، ض

الشي هو حق
أربعة فيها ع
الموضوعي
اإل في اهللا عه

متطابقفسي
ونفس: تعالى

ف ، جالله جل

الجه ظلمات ن
الذي هللا حمد

من على ركانه
عنه خاصم

و ، عزم لمن
  .بر

األش أعجب ن
معاملته في ح
تطلب ال ثم ية
ا إلى تشتاق ال
اإلقبال نعيم ى
معرض عنه ت

والح ، ألرض
تتقاطع دائرة ق
الواقع وخط

أودع ميزان ح
نف آخر ميزان
ت قال ، خطأه
ج اهللا قننها تي

من باإلسالم ا
والح ، قربات
أر وأعز ، جاً
لمن وشاهداً
ل وتبصرةً ، م
صب لمن وجنة

من((: القيم
الربح قدر رف
معصية في شة
ال ثم عنه يث

إلى منه تهرب
وأنت ، إليه يء

واأل السماوات
الحق وإن ، ث
، السليمة رة

الصريح العقل
م والفطرة ،
خ خاللها من
الت القوانين مه
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أخرجنا الذي
الق جنات إلى
منهج له وجعل
، به تكلم لمن
توسم لمن آيةً
و ، فوض من

ابن الجليل لم
تعر وأن ، بة
الوحش ألم وق

والحديث حديثه
وال بغيره ب
شي أحوج نك

خلق البس ق
والعابث زائل
الفطر وخط ،

و،!صوم
الميزان وضع
ليكتشف سان
تحكم اهللا خلق
بينها فيما ابقة
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هللا الحمد
الشهوات
و اإلسالم
لم وبرهاناً
وآ ، تدبر
لم وراحة

  

العال يقول
اإلجا عن
تذو وأن ،
ح غير في
القلب تعلق
وأنك ، منه

  

الحق وإن
الز الشيء

الصريح
المعص بيان
وو رفعها
اإلنس كيان
خ والواقع
متطا فهي
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الكتاب اإلسالم(( كتاب... وهذا في التـي)) ومضات المتعـددة الموضوعات ذات الكتب سلسلة من
وهي قبله اإلسالم(( صـدرت في و))نظرات اإلسالم(( ، في متواضـعة))تأمالت محاولـة وهو

والتسليم الصالة أتم عليه محمد ونبيه ، القويم ودينه ، العظيم اإلله بهذا ـللتعريف الكريم القارئ فلعل ،
مـن الغاية يحقق وعندئذ ، واآلخرة الدنيا في ويسعد فيسلم ، فيعبده ، فيحبه ، يعرفه ـ القيم ابن قال كما

تعاريفها أدق في وهي ، األرض وجه على اإلنسـان وجود علة العبادة ألن ،   وجوده

تفض(( يقينية معرفة أساسها ، قلبية بمحبة ممزوجة ، طوعية أبديةطاعة سعادة إلى القارئ)) ي ولعل ،
قراءته بعد يقف ويضـع... الكريم ، والمستجدات المتغيرات بسبب تتزلزل ال ، صلبة أرض على يقف

والحياة الكون عن والمتناسقة ، والعميقة ، الصحيحة التصورات يقدم الذي والهادف الثابت الحق على يده
ومقاييس ، الوجود حقيقة وعن ، والجمالواإلنسان ، والشـر والخير ، والباطل الحق وطبيعة ، المعرفة

آت هو مما يخشى ولئال ، فات ما على يندم ولئال ، نفسه تشقى ولئال ، اإلنسان عقل يضل لئال ؛ والقبح
، المعلومـات وثـورة ، العولمـة عصر في والترهات واألكاذيب ، والضالالت ، الشبهات عن بعيداً ،

االتصاالت ،وثورة والدينيـة ، واالجتماعية ، والفكرية ، الثقافية الجوانب على الواحد القطب وهيمنة ،
اإلسالمية لألمة والحضارية الثقافية الخصوصيات لطمس القطب هذا   .ومحاولة

  

  

؛ الصـحيح النقـل من وركن ، فلسفي عقدي ركن ؛ الواحد الموضوع في يكون أن على حرصت وقد
ا الشرح مع وسنة النبيكتاب سيرة من وركن ، والجوانـب!ألصولي ، الكـرام صـحابته وسـير ،

وأن ، الصـريح العقل مع يتوافق الصحيح النقل أن يؤكد علمي وركن ، اإلسالمي التاريخ من المشرقة
إذا بحيث ، لإلنسان منهجاً ليكون ، الفرقان عبده على أنزل الذي هو اإلنسان وخلق ، األكوان خلق الذي

ال آتطبقه هو مما يخشى وال ، فات ما على يندم وال ، نفسه تشقى وال ، عقله   .يضل

  

  

التالية الكبرى الموضوعات الكتاب هذا في ورد ،: وقد قرآنيـة موضـوعات ، معاصـرة موضوعات
، الدينية المناسبات في موضوعات ، السيرة في موضوعات ، إسالمية موضوعات ، إيمانية موضوعات

ا في ،موضوعات تربويـة موضـوعات ، التعامليـة العبـادات فـي موضوعات ، الشعائرية لعبادات
دعوية   .موضوعات
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موضوع في بينت والشرط((وقد الوعد بين شتى))االستخالف في المؤمنون عليه يكون أن ينبغي ما
متـوادون نصحة ، الواحد كالجسد فهم ، وتعاطف ، وتناصر ، تعاون من ؛ وديارهم وهـمأقطارهم ،

واحدة سلمهم ، سواهم من على يد وهم ، بعضاً بعضه يشد ، واحد أنجـزبنيان وقد ، واحدة وحربهم ،
ولـم وذكروه ، يكفروه ولم وشكروه ، يعصوه ولم فأطاعوه ، العبادة حق عبدوه يوم للمؤمنين وعده اهللا

لكن ، للغنم رعاة كانوا أن بعد ، لألمم قادة منهم اهللا فجعل ، لـدينهمينسوه المسلمون قلب أن حدث الذي
المجن غَيا"﴿ظهر نلْقَوي فَسوفَ اتوالشَّه واتَّبعوا الصلَاةَ َأضاعوا خَلْفٌ مهدعب نم ،﴾)59(فَخَلَفَ

الغي ذلك المسلمون لقي   .وقد

  

موضوعوقد في الغرب((بينت وعولمة اإلسالم دعاتها))عالمية لها ويروج ، يريدها كما العولمة أن
، التاريخ مدار على غاشمة قوة كل صاحبت ، قديمة تسلطية نزعة عن معاصراً تعبيراً تكون أن تعدو ال
، الجذابـة العبارات من زائفة أقنعة خلف وتتوارى ، الحديدية األغالل على الذهب من طالء تفضي إنها

كالحرية ، البراقة وحقوقوالشعارات ، السلمي والتعايش ، العالمي والسالم ، والعدالة ، والديمقراطية ،
اإلرهاب ومكافحة ، جديدة. . . اإلنسان آنية في قديم علقم   .فهي

موضوع في بينت الوقت((وقد أن))إدارة فصـحيح ، الحضارة تقوم وعليه ، الحياة أساس الوقت أن
وال ، بيعه وال ، شراؤه يمكن ال والالوقت ، تـوفيره وال ، مضـاعفته وال ، اسـتعارته وال ، تأجيره

الوقت أيضاً ولديهم ، أعمالهم إلنجاز الوقت لديهم الذين أولئك ، وتوظيفه استثماره يمكن ولكن ، تصنيعه
فإدارة ولذا ، وقتهم من دقيقة كل يستثمرون هم ، قيمته عرفوا ، إليه والتقرب ، وعبادته ، ربهم لمعرفة

ومحاولـةالوق ، فعـال بشكل استثماره طريقة إلى بل ، تطويره أو ، تعديله أو ، تغيره إلى تنطلق ال ت
فائدة دون من هدراَ الضائع الوقت   .تقليل

  

موضوع في بينت األمم((وقد هالك والنهـي))أسباب بالمعروف األمر ترك األسباب هذه أهم من أن
في األعظم القطب هو ألنه ؛ المنكر طـويعن ولـو ، أجمعـين النبيين له اهللا بعث الذي وهو ، الدين

، الضـاللة وفشـت ، الفتنة وعمت ، الديانة واضمحلت ، النبوة لتعطلت ، وعمله علمه وأهمل ، بساطه
التناد يوم إال بالهالك يشعروا ولم ، العباد وهلك ، البالد وخربت ، الفساد واستشرى ، الجهالة   .وشاعت

  

في بينت فلسطين(( موضوعوقد في مـن))الجهاد كبيـراً عـدداً يتطلـب األمة عن المعاناة رفع أن
فـرد ينجح وألن ، إليه السعي يجب ما وهذا ، الميادين جميع في المضحين المخلصين الواعين المؤمنين

و ، ونفسـياً ، وخلقيـاً ، وعقلياً ، وعلمياً ، إيمانياً إعداداً المواطنين من مجموعة إعداد ،في اجتماعيـاً
تقول نار أتون في بنفسه يلقي أن من وأنفع أحب   : وجسدياً
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أعداؤنا يفعل كما ، البدء قبل عقله المرء يستخدم أن في يكمن النجاح إن ، مزيد من   .هل

  

موضوع في بينت للحوادث((وقد القرآني القوة))التحليل يصنع الحق ولكن ، الحق تصنع ال القوة أن
واقـع فلكل ، يريد ال ما اهللا ملك في يقع أن يعقل وال يقبل ال ألنه ؛ صاحبها تدمر حكمة دون والقوة ،
متعلقـة يحـدث أن حـدث لمـا سمحت التي اهللا فإرادة ، حكيماً البشر بني من موقع كل وليس ، حكمة

شيء فلكل ، المطلقة ليخطئـهبالحكمة يكن لم أصابه ما أن يعلم حتى اإليمان حقيقة عبد بلغ وما ، حقيقة
بـل ، له وجود ال المطلق الشر إن المطلق بالخير متعلقة المطلقة وحكمته ، ليصيبه يكن لم أخطأه وما ،
لخير عنه المعرضين نفوس ، النفوس بعض في الذي الشر يوظف وجل عز فاهللا ، اهللا وجود مع يتناقض

عاجالًكبي حكمته تدرك ال ربما ،   .ر

  

موضوع في بينت األخيرة((وقد األحداث مـن))إيجابيات مرة ألف أفضل هي التي المرة الحقائق أن
مكاسب ثمة وأن ، األخيرة األحداث خالل من بالمسلمين وتلحق لحقت خسائر هناك وأن ، المريح الوهم

ولكن ، غيرها يحقق وقد ، حققها اآلخر المطروحللطرف ركـام: السؤال تحـت المكاسب نلتمس كيف
يـرى التـاريخ في والمتأمل ، خفية ومكاسب ظاهرة خسائر معركة لكل أن في شك من وما ؟ الخسائر
شعاراتهم وانهارت ، القوم مبادئ سقطت األخيرة األحداث في ، المأساة حطام من انبثقت للنصر صوراً

فالح ، وهيئاتهم مؤسساتهم وأخفقت باتـت، شـابهها وما ، اإلنسان وحقوق والعدالة ، والديمقراطية رية
الماضي مخلفات من محنطة   .مصطلحات

  

موضوع في بينت ،))االنتفاضة((وقد حرماته وتنتهك ، ثرواته وتنهب ، شعب أرض تسلب حينما أنه
قيمـه وتفرغ ، عقائده وتفسد ، إرادته وتقهر ، كرامته وتداس ، مقدساته ،وتدنس تاريخـه ويـزور ،

أعـداء ، أعدائه يد على والتعذيب والتجويع التجهيل ألوان عليه وتمارس ، واإلفساد الفساد على ويحمل
فـي حقـه ليسـترد يتحرك أن الشعب لهذا البد عندئذ ، الحياة أعداء ، الخير أعداء ، الحق أعداء ، اهللا

الكريمة الحرة   .الحياة

  

موضوع في بينت أراد))اإلرهاب((وقد فـإذا ، الضـعيف حيـاة ينهي أن القوي يملكه ما أعظم أن
وقـد ، منه أقوى الضعيف هذا صار القوي كيان لزلزلة ، حياته وهي ، يملك ما أثمن يقدم أن الضعيف

باإلنسان: قيل انتهت ثم ، عقلين بين ثم ، آلتين بين أصبحت ثم ، باإلنسان الحرب   .بدأت
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مو في بينت آسـيا((ضوعوقد تشـعرهم))زلزال سادسـة بحاسة البهائم معظم زود وعال جل اهللا أن
الناحيـة مـن أمـا ، للحيوان الفيزيولوجية الناحية من هذا ، منه للنجاة كاف بوقت وقوعه قبل بالزلزال

حياته يقيم ال فهو ، األرض في بالفساد له عالقة وال ، كاإلنسان مكلف غير فالحيوان قتـلاإليمانية على
القويـة والحيوانات ، اآلخرين إذالل على عزه يبني وال ، اآلخرين إفقار على غناه يبني وال ، اآلخرين

، اآلخرين إلفقار تسعى ال فهي ، يأكلوا أن لآلخرين سمحت شبعت فإذا ، تشبع حتى   تأكل

  

إلبادتهم وال ، إلذاللهم وال ، إلفسادهم وال ، إلضاللهم   .وال

  

بينت موضوعوقد اإلنساني(( في السلوك تقويم في القرآني دورنا))المنهج نستعيد أن أردنا إذا أننا
إذا وللرسـول هللا نســتجيب أن فعلينا الخالدة اإلسالم رسالة الشعوب إلى ننقل وأن ، العالم في القيادي

ا والشريعة ، النظرية لمنطلقاتنا مرجعاً الوحي نجعل وأن ، يحيينا لما العملـيدعانا لسلوكنا منهجاً لغراء
األرض في والتمكين ، باالسـتخالف لنا اهللا وعد يتحقق عندئذ ،.  

  

موضوع في بينت المؤمن(( وقد إلـى))قوة دعـوة ليس ، الضعف من النابعة القوة عن الحديث أن
الضعف حالة في حتى ، القوة الستشعار دعوة هو بل ، عليه السكوت أو ، بالضعف يجبالرضا لذلك ،

، لوجدوه ذلك طلب في المسلمون أخلص ولو ، فيه كامنة قوة سبب عن ، ضعف مظنة كل في نبحث أن
قـوة فإذا ، ورعايته حفظه في اهللا يؤيدها ، مستوره قوة على ينطوي الضعف ألن ، قوة الضعف لصار

سـر وهذا ، قوي فأنت ، وتسمعون ترون كما ، الحصون وتدك الجبال تهد ، وأنـاالضعف ، ضـعفك
قوتي سر هذا ، واع. . . ضعيف جيـل بتربية أي ، الدرية بقنبلة ، الذرية القنبلة نقابل أن نستطيع لذلك

األمم بين القيادي دورها لها ويعيد ، بأمته ينهض   .ملتزم

  

موضوع في بينت ه))السكينة((وقد فالسكينة ، إيمان بال سكينة وال ، سكينة بال سعادة ال الغايةأنه ي
بهـا يسعد ، الصحة من مدد بغير بل ، المال من عون بغير تزهو السكينة وهذه ، الرشيدة للحياة المثلى

فيمسـكهااإلنسان أحد ملك ليست السكينة هذه ، شيء كل ملك ولو ، بفقدها ويشقى ، شيء كل فقد ولو
ثمنها دفع إذا البشر من واحد كل منتاول في ولكنها ، يرسلها   .أو

  

موضوع في بينت الرحمة(( وقد نزول في اإليمان الوجه))أثر في وضياء ، القلب في نوراً للحسنة أن
، الوجــه فـي سـواداً للسـيئة وإن ، الخلق قلوب في ومحبة ، الرزق في وزيادة ، البدن في وقوة ،

الخل قلوب في وبغضاً ، الرزق في ونقصاً ، البدن في ووهنا ، القلب في   .قوظلمة
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موضوع في بينت الفرد(( وقد حياة في اإليمان أنـه))أثر بلسانه المرء إعالن مجرد ليس اإليمان أن
معرفـة مجرد وليس ، المؤمنون بها يقوم أن اعتاد ، وشعائر بأعمال اإلنسان قيام مجرد وليس ، مؤمن

، لساني عمل مجرد اإليمان ليس مختصرة وبكلمة ، اإليمان بحقائق عمـلذهنية وال ، بـدني عمل وال
إدراك من ؛ كلها بجوانبها ويحيط ، النفس أغوار يبلغ ، نفسي عمل ذلك كل على عالوة هو إنما ، ذهني

ووجدان ، وإرادة ،.  

  

موضوع في بينت والزمن(( وقد النتـائج))المعجزات مـع األسـباب تالزم أن بنا اهللا رحمة من أنه
، الثبات طابع الكون على الثابتـةيضفي خصائصها األشياء ويعطي ، القوانين الكتشاف الطريق ويمهد

ألخـذ األسباب بقدر النتائج تكن لم ولو ، النتائج مع متالزمة األسباب تكن لم ولو ، معها التعامل ليسهل
أن اعتقـد مـن لكن ، بعقله ينتفع ولم ، المعرفة سبل في اإلنسان ولتاه ، والعبثية الفوضى طابع الكون

زعمها في ـ متوكالً باألسباب األخذ ترك ومن أشرك فقد عليها اعتمد ثم ، النتائج تخلق وحدها ألسباب
أن ـ حـق بغيـر ـ طمـع وألنه ، الكون ينتظم الذي النظام بهذا يعبأ لم ألنه ، عصى فقد اهللا على ـ

يعتقد أن دون من باألسباب فيأخذ الصادق المؤمن أما ، السنن هذه له اهللا ،يخرق النتـائج تصـنع أنها
، بشيء ليست وكأنها ، اهللا على ويعتمد ، شيء كل وكأنها ، بها يأخذ ، عليها يعتمد أن دون من وبالتالي
، اهللا بمشيئة إال النتائج إلى تقود ال وحدها األسباب وأن ، يكن لم يشأ لم وما ، كان اهللا شاء ما أنه معتقداً

يغيب الذي اإليجابي التوحيد المؤمنينوهذا من كثير   .عن

  

موضوع في بينت اإلسالم(( وقد في))إنسانية يجري وما ، العالم ناصية ملك العلم ناصية ملك من أن
تكـون وقـد ـ إرادته فرض القوة ملك ومن ، القوة ملك العلم ملك فمن ، الرؤية هذه يؤكد اليوم العالم
بـاهللا المؤمنين عند والحق ، غير ليس ، القوة يعني اهللا عن الشاردين عند فالحق ، العالم على ـ ظالمة

به جاء ما بـالقوةهو يدعم أن وينبغي ، سنته في وسلم عليه اهللا صلى النبي بينه وما ، تنزيله في الوحي
تكوينياً وليس ، تكليفي أمر بالقوة ودعمه ،.  

  

موضوع في بينت الرسول(( وقد مولد ذكرى ـ))في محمداً ،!أن فذا وقائداً ، متحنثاً عابداً كان ـ
، عطوفـاً أبـاً وكان ، الجيوش ويقود ، الخطط يضع ، حرب رجل وكان ، المتناثر الفتات من أمة شيد
هموم تشغله وجاراً ، كريماً وقريباً ، حميماً صديقاً وكان ، والسـكن والرحمة المودة فيه تحققت وزوجاً

مشا نفسـه تمأل وحاكماً ، ،جيرانه بأنفسـهم يفدونه يجعلهم ما وعطفه مودته من يمنحهم ، محكوميه عر
الكامل وجوده لإلنسان حققت التي الدعوة وهي ، األرض شهدتها دعوة أعظم على قائم فهو كله هذا ومع
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ـ الكريم الرسول الناس ورأى ، كله كيانه في وتغلغلت ،!، الكريمـة الصـفات هـذه فيه تتمثل ـ
المب تلك فيفصدقوا رأوها بل جامد كتاب في يقرؤوها ولم ، فيه متمثلة ورأوها ، كلها بها جاء التي ادئ

الرسـول من قبسات يقتبسوا أن وحاولوا ، مشاعرهم إليها وهفت ، نفوسهم لها فتحركت ، متحرك بشر
ـ و!الكريم هادياً وكان ، الطويل تاريخها في للبشرية قدوة أكبر فكان ، يطيق ما بقدر كل مربيـاًـ

به ينطق الذي الطيب بالكلم يكون أن قبل ، الشخصي   .بسلوكه

  

موضوع في بينت والمعراج(( وقد علـى))اإلسراء فطرتهـا أصـل في مجبولة اإلنسانية النفس أن
، األول إلى الركون على مجبولة فهي ، العذاب بألم والشعور ، النعيم بلذة الشعور ، والشعور اإلحساس

ا من يـؤديوالفزع وهـو ، والعذاب الضر أنواع كل تحمل على نفسـه اإلنسان يوطن وحينما ، لثاني
فالنفس ، للنعيم يستريح وال ، للضر يتألم ال أنه هذا يعني ال ، ورضوانه وجهه بهذا مبتغياً ، ربه رسالة

آالمـ تكـن مهما الضر اإلنسان يفضل حينما ولكن ، بشريتها دائرة عن تخرج فال تسامت علـىمهما ه
أبد إلى ربه جنة يستحق عندئذ ، به أنيطت التي للرسالة وأداء ، ربه لوجه إرضاء لذاته تكن مهما النعيم
النبـي أن ولوال ، بشر قلب على خطر وال ، سمعت أذن وال ، رأت عين ال ما فيها يجد حيث ، اآلبدين

البشر! سيد كان لما البشر خصائص كل عليه تجري   .بشر

  

بينت موضوعوقد القدر(( في ليلة في إيمانية وكرمه))خواطر ، تقويم أحسن في اإلنسان خلق اهللا أن
إلـى تنـزع فطرة وفطره ، العقل نعمة وهبه ، وتفضيل تعريف تسخير الكون له وسخر ، تكريم أعظم

حر ومنحـه ، والسماوات األرض رب إلى وشاكراً صابراً بها ليرقى الشهوات فيه وأودع ، يـةالكمال
ربـه ليعرف ذلك كل ، الخبائث عليه وحرم ، الطيبات فيه له أحل كتاباً له وأنزل ، عمله ليثمن االختيار

واآلخرة الدنيا في بعبادته ويسعد ،   .فيعبده

  

موضوع في بينت السعيدوقد الفطر عيد ،خطبة كلهـا مصـلحة ، كلها رحمة ، كلها عدل الشريعة أن
خرجت قضية فكل ، كلها إلـىحكمة المصـلحة ومن ، القسوة إلى الرحمة ومن ، الجور إلى العدل من

وتأويل تأويل بألف عليها أدخلت ولو ، الشريعة من فليست ، خالفها إلى الحكمة ومن ،   .المفسدة

  

موضوع في بينت ،))الصيام(( وقد القربـات أشرف من وقربة ، العبادات أجل من عبادة الصوم أن
، مباركة القلـوبوطاعة وإصالح ، النفوس تزكية من ؛ واآلجلة العاجلة ، والكثيرة العظيمة آثارها لها

األجـور، تحصـيل على اإلعانة من وفيها ، األخالق وتهذيب ، والشرور ، الفتن من الجوارح وحفظ
الدرجات بأعلى والفوز ، المهلكة السيئات وتكفير ،   .العظيمة
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موضوع في بينت ع(( وقد الحجحقائق ويوم))ن ، المغفرة يوم عرفة ويوم المعرفة يوم عرفة يوم أن
هذا بين ، التواب الرحيم ربه وبين ، المشتاق المنيب العبد بين األكبر اللقاء يوم إنه فيه تتنزل يوم عرفة

حـ من اإلنسان ينطلق وعندها ، الكبير الباقي الخالق وبين ، الصغير المحدود الفاني الحادث دوداإلنسان
ومـن ، العظيمـة الكونية الطاقات إلى الهزيلة قوته حدود ومن ، الكبير الكون رحاب إلى الصغيرة ذاته
األرض خـالق مـن العبـاد على الرحمات اهللا إال يعلمها ال التي اآلباد امتداد إلى القصير عمره حدود

قبل هنا ومن ، اهللا: والسماوات أن ظنه على يغلب ولم ، عرفات في وقف لهمن حج فال له غفر   .قد

  

موضوع في بينت الحج(( وقد في عـز))االستطاعة باهللا متميز اتصال قوامها ، كبرى عبادة الحج أن
إلـى الخلـق وتجاوز ، المزيفة الدنيا أقنعة نزع وسببها ، وحب وبذل ، وقرب معرفة وأساسها ، وجل

المنعم إلى النعم وخرق ،   .الخالق

  

موضوع في بينت اإلسالم(( وقد ،))الذوق والشـفافية ، والحضـارة ، والرقي ، واألدب الذوق أن
الحيـاة لتنظيم جاء اإلسالم وإن ، الدين هذا أصول من كبيرة أصول هي والنظام ، والنظافة ، والجمال

الكاملة الحياة هو فاإلسالم ، بها والسمو   . وإدارتها

  

موضوع في بينت األخالقية((وقد هـي))التنمية وإنما ، الخارج من أبداً تجلب ال الحقيقية السعادة أن
قيمـة أكثـر ويجعلهـا ، كلها الحياة جوانب ويضيء ، اإلنسان داخل في ويكبر ، يولد ، نور من شعاع

األ األحكام فيها تسود بأوضاع مرهون ذلك كل ، واالستمرار والتقدم للنمو تهيؤا وأكثر ، خالقيةومنطقية
النفس إشراقات أرجائها في وترفرف ، واالستقامة االلتزام صوت فيها ويعلو ،.  

موضوع في بينت الـرحم(( وقد ،))صلة اإليمان بمالزمة صلتها ويجب ، الدين رحم العامة الرحم أن
فـ واألنصــاف ، بيـنهم والعدل ، أذيتهم وترك ، لهم والنصـيحة ، ونصرتهم ، للمؤمنين يوالمحبة

يمـن أن دون ، الفقـراء ومواساة ، المرضى معالجة على كالقيام ، الواجبة بحقوقهم والقيام ، معاملتهم
اإليمان ألهل المترتبة الحقوق من ذلك وغير المظلومين ونصرة ،   .عليهم

  

موضوع في بينت اإلسالم(( وقد في األوالد وقر))تربية ، األمل وقطوف ، الحياة غراس األطفال ةأن
علـى الحفـاظ فـي المعول عليهم ، المتألقة اإلنسانية والبراعم ، المتفتحة األمة وزهور ، اإلنسان عين

أعدائها ضد والمصيرية الضارية معاركها وخوض ، المجيد ماضيها واستعادة ، األمة   .مكاسـب
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موضوع في بينت األكبر(( وقد يس))االمتحان غيره العبد يرى أن خسارة أكبر ومسرةأن سعادة في اق
السـمع له ويطرب ، النفس تشتهيه وما ، العين به تلذ بما لينعم ، واألرض السماوات عرضها جنة إلى
، والحجارة الناس وقودها نار إلى وانكسـار ومهانة ، وصغار ذلة في هو يقاد ثم ، القلب به ويسـعد ،

واأل والنكال ، والشـقاء والبالء ، والعذاب العقاب يوصـفحيث وال ، البال على يخطر ال مما ، غالل
األحوال من   .بحال

  

موضوع في بينت اإلسالمي(( وقد دينـي))الخطاب خطـاب إلى الحاجة أمس في اإلسالمي العالم أن
، الصــحيح بـالفهم ، الثابتـة والسـنة ، الكتاب محكم من المأخوذة الناصعة الدين حقائق من ينطلق

اإل مقاصـد ،وبمعرفة التفكيـر ومحدودية ، النفس سلطة من االنعتاق إلى به يشار وهذا ، الكبرى سالم
فـي والكونيـة الشرعية السنن ومراعاة ، المتردية األوضاع معالجة وطرائق ، الدعوة بأصول والوعي

واإلصالح التغيير   .منهج

  

موضوع في بينت الديني(( وقد الخطاب مؤتمرات))تجديد من اليوم اإلسالمي العالم في يجري ما أن
مـن لتفريغه أو ، الديني الخطاب إللغاء التفافي أسلوب هو الديني الخطاب في التجديد اسم تحت وندوات

الثروات ونهب السيطرة في الواحد القطب مصالح مع متوافقاً الدين يصبح حتى ،   .مضمونه

***  

وحده هللا الكمال أن سـيدناوبما الخضراء القبة صاحب إال ، عليه ويرد منه يؤخذ ، إنسان كل أن وبما ،
تنفيذاً!محمد ـ التأمالت وكتاب ، النظرات كتاب في عودوني كما ـ القراء اإلخوة من أنتظر فإني ،

قال حينما عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر سيدنا عيـوبي((: لوصية إلي رفع من إلي الناس ،))أحب
وقصصـهأ ، واسـتنباطاتها ونصوصـه ، وأدلتهـا الكتاب مضامين حول ملحوظاتهم بإبداء يتفضلوا ن

اهللا شـاء إن القادمـة الطبعـات في بها آلخذ ؛ وارتباطاتها العلمية وموضـوعاته ، ودالالتها التاريخية
و ، وفضله اهللا توفيق فمن أصبت فإن اإلسالم في ومضات على يزيد ال فالكتاب ، أصـبتعالى لـم إن

حيلتي وضعف تقصيري   .فمن

  

لـبعض بعضهم فالمؤمنون ، األشخاص فوق والحقيقة ، العناوين فوق والمضامين ، الجميع فوق فالحق
متحاسدون غششة لبعض بعضهم والمنافقون ، متوادون   .نصحة
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له فقال ، حفرة وأمامه غالماً لقي إمام أن له: يروي فقال تسقط أن غالم يا يـا: الغالمإياك إيـاك بل
أحـد من ما لذلك ، العالم معك سـقط سـقطت إن وإنك وحدي سقطت سقطت إن إني ؛ تسقط أن إمام

ينقد أن من أكبر أحد من وما ، ينقد أن من   .اصغر

  

البـرامج تصميم في شاركوا والذين ، وأحبهم أجلهم الذين اإلخوة بعض بفضل أيضاً أنوه أن من بد وال
أفرغت والـذينالتي ، ودققوها النصوص نقحوا والذين ، وطوروها نفذوها والذين ، الكتاب أصول فيها

بالشـكر وأخص ، وطبعوه الكتاب أخرجوا والذين ، وخرجوها الشريفة األحاديث المكتبـيراجعوا دار
الكمال درجة من الكتاب يقترب أن حرصها على ، والتوزيع والنشر   .للطباعة

  

أن إال يسعني فأقولوال محمد: أدعو سيدنا عنا اهللا الكـرام!جزى أصحابه عنا وجزى ، أهله هو ما
أهله هم ما علينا حق له ومن ، علمنا ومن ، ومشايخنا ، وأساتذتنا ، والدينا عنا وجزى ، أهله هم   .ما

  

رب يا بك رضاك... أعوذ فيه قوالً أقول أن بك وأعوذ ، مني علمتني بما أسعد أحد يكون ألتمسأن ،
ال مـا أتكلـف أن بك وأعوذ ، العمل فتنة من بك أعوذ كما ، القول فتنة من بك وأعوذ ، سواك أحداً به

أحسن فيما العجب من بك أعوذ كما ،   . أحسـن

الدكتور                                             األستاذ

النابلسي  راتب محمد
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العروبةأيها دنيا في المؤمنون قَاَلواإلسالماألخوة بشيرٍ بنِ النُّعمانِ نع رسوُل: ، قَاَل
صلَّى اللَّهاللَّهلَّمسو هلَيع :

 ))مهادتَو في يننْؤمالْم منْـهوتَراحمهِممثَُل اشْـتَكَى ِإذَا الواحد دسالْج مثَُل هِماطُفتَعو
وضىعمالْحو بِالسهرِ دسالْج اِئرس لَه .)) تَداعى

عليه[  بشيرٍمتفق بنِ النُّعمانِ نع[

:أيضاًوقال

))نُونقَتْالمْؤمافْتَر وِإنِ ، ونادتَوم نَصحةٌ ِلبعضٍ مهضعبمنَازِلُهةُمرالْفَجو ، مانُهدَأبو
غَشَشَةٌ ِلبعضٍ مهضعبلُونتَخَاذممانُهدَأبو منَازِلُهم اجتَمعتْ وِإنِ ، . ((

اإليمانالترغيب[  شعب في والبيهقي ، للمنذري ]والترهيب

:وقال

))ثُم بعضاً هضعب شُدي كَالْبنْيانِ ِللْمْؤمنِ نْؤموالْمكشَبهابِعَأص نيب ((.

موسىالبخاري[  أبي عن وغيرهما ]ومسلم

أيضوفي :اًالحديث

 ))ونملستَتَكَافَُأوالْمجِيريو ، منَاهَأد هِمتمبِذ ويسعى ، ماُؤهمدهِملَيعـمهو ، ماهَأقْص
ماهوس نم علَى دي((.

جدهداودأبو[  عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن وأحمد ماجه وابن ]والنسائي

:اًأيضوقال

 ))لْمس ِإنيننْؤماٍلالْمتق في مْؤمنٍ وند نْؤمم الَمسي الَ ، ِإالَّفيواحدةٌ اللَّـه سـبِيِل
منَهيب وعدٍل اءوس .)) علَى

هشامانظر[  البن النبوية ]السيرة

العنايةهذا مبعوث قبل من دقيق أناإللهيةوصف ينبغـي ِلمـا أو ، المؤمنون عليه ِلما
أقطارهم شتى في عليه ،وديارهميكونوا الواحـد كالجسد مفه ، وتعاطف ، وتناصرٍ ، تعاونٍ من ؛
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،متوادوننَصحةٌ سواهم من على يد وهم ، بعضاً بعضه يشد واحد بنيان وهم ،سـلمهم، واحـدة
ما هذا ، واحدة شتىوحربهم في المؤمنون عليه يكون أن .وأمصارهمأقطارهمينبغي

مقاييسأوصاف والسنة الكتاب في أهـدافٌدقيقةٌالمؤمنين هـي أو ، إيمانَنا بها نقيس
نسعى أن وينبغي ، أعيننا بنص .إليهانضعها

همومفال يحمَل أن الصادق للمسلمِ وأمصارهمأخوانهبد أصقاعهم مختلف في المسلمين
فليس المسلمين بأمر يهتم لم ومن أقطارهممنهم، شتى في أخوانه يكون أن إلى المسلمِ تطلُّع إن بل ،

، كرماء أنيملكونأعزةً على المسلم حرص وإن ، إيمانه عالمات من عالمةٌ لَهِي ومصيرهم أمرهم
متعاونينيكون فالفرديةُالمسلمون ، إخالصه عالمات من عالمةٌ لَهِي والتعـاونطبـعمتناصرين ،

أخوانه مع يتعاون المؤمن واإلنسان ، تكليفٌ المؤمنينالجماعي، مـنهم وينسـلخُ ، هللا طاعته بقدرِ
من تفلُّته بقدرِ فرديتَه طمنهجويؤكِّد خصائصِ عن نفسه اإلنسان ينهى وحينما ، فياهللا هي التي بعه

ضتُناق خصـائصِالتكليفَاألصل عن نفسه اإلنسان ينهى وحينما ، للجنة ثمناً التناقض هذا ليكون ،
جنةطبعه دخوِل أسبابِ من بسببٍ أخَذ قد حينَِئذ يكون ربه طاعة على ويحملُها تعالىربه، قال ،:

﴿نَهو هبر قَامم خَافَ نم الْهوىوَأما عنِ النَّفْس الْمْأوى) 40(ى يه الْجنَّةَ 41(فَِإن(﴾
النازعات(  )سورة

األخواتأيها أيتها ، المستمعون تعالىالمستمعاتاألخوة قال ،:

﴿دعواللَّهيننُواالَّذَآمنْكُملُواممعواتاِلحالصمفَنَّهتَخْلسيلَيضِفاالَْأرتَخْلَفَكَماسينالَّـذـنم
هِملقَبكِّنَنملَيوملَهمينَهيدىالَّذتَضارملَهملَنَّهدبلَيونمدعبهِمفناًخَويَأمونَندبعي﴾.

اآلية(  النور )55: سورة

عبدوه يوم للمؤمنين وعده اُهللا ولـمحقَّأنجز وشكروه ، يعصوه ولم فأطاعوه ، العبادة
، ينسوه ولم وذكَروه ، حـدثفجعليكفروه الذي لكن ، للغنم رعاةً كانوا أن بعد لألمم قادةً منهم اُهللا

أنقَلَبنجالم رظَه لدينهم .المسلمون
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النبويةوصفـ1 أحاديثه في الكريم اُهللانبينا توعد الذي أسبابهالغي وبين المقصرين :به

كتابه في تعالى اهللا :قال

غَياً﴿ نلْقَوي فَسوفَ اتوالشَّه واتَّبعوا الصلَاةَ َأضاعوا خَلْفٌ مهدعب نم ﴾)59(فَخَلَفَ
مريم(  )سورة

نبوةمن والسالمدالئل الصالة عليه بـهوصفأنهالنبي اُهللا توعـد الـذي الغـي هذا
اهللا صلى وكأنه ، أسبابه وبين ، فَعـنعليهالمقصرين ، نسمع ما ويسمع ، نَرى ما يرى بيننا وسلم

اللَّه يضر انبثَونْهقَاَلع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل :قَاَل

ِإلَى(( األكَلَةُ تَداعى كَما كُملَيع تَداعى َأن ماألم كوشايهتعقَاِئٌلقَص فَقَاَل رسول: ، يا
؟ ِئذموي ننَح لَّةق نمو كَغُثَاء: قَاَلاهللا غُثَاء نَّكُملَكو ، يركَث ِئذموي َأنْتُم االسيِلبْل نعنْزلَيو ،نم للَّه

الْمهابةَ كُمودع الْوهنمنْكُمصدورِ قُلُوبِكُم في اللَّه فَنقْذلَيو قَاِئٌل،، ومـايا: فَقَاَل اللَّـه رسـوَل
قَاَل ؟ نهةُ: الْوياهكَرو الدنْيا بحتوالْم ((.

وأحمدأبورواه[  اللَّهداود يضر انبثَو نعنْهع[

بههذا اُهللا توعد الذي للغي دقيق .المقصرينوصف

لمقاتلةفاألمم بعضاً بعضها يدعو ،المسلميناليوم ثـرواتهم وسلبِ ، شوكتهم وكسرِ ،
كما ، أراضيهم واغتصابِ ، أموالهم والتداعىوأخذ مـانع بـال منها يأخذون ، قصعتها إلى اَألكَلَةُ

عفواً فيأكلونها ، بأسٍوصفواًمنازع أو ، يلحقهم ضررٍ أو ، ينالهم تعبٍ بال أيديهم في ما ويأخذون ،
.يمنعهم

الضعففانظروا سر هو الذي الوهن هذا عشاقاًجعلالذي،إلى ، لدنياهم عبيداً الناس
الرتيبة شهواتُهمألوضاعهم تُحركهم ،وشبهاتُهم، الـوهن هو وهذا ، ونزواتُهم رغائبهم وتسيرهم ،
اإلنسان يكره مـنلقاءحينما ويـألم ، الهمس من فيفزع ، اتجاه كل في كامناً الموت ويترقب ، ربه

، ربهيْؤثراللمس جنة في أبدية عزيزة كريمة حياة على ، موتات يوم كلَّ فيها يموت فالعجب،حياةً
هم ثم ، أعينهم بنص والرائد ، أيديهم بين النور يكون أن العجب األمميلحقونكل بركاب منهومين

يستطيعون فال ، وسلوكهم نهجهم في ، اهللا عن سبيالًرشاداًالشاردة يهتدون وال يعدو، ال وحالهم ،
الشاعر ذلك وصفَ :بقولهما

الظمُأفيكالعيس يقتلها محموُلوالماءالبيداء ظهورها فوق نم
*   *   *
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الزمانـ2 آخر المسلمين يصيب ما وضراءذكر بأساء وتقصيرهمبسببمن :إعراضهم

ومنمن ، والسالم الصالة عليه نبوته يصـيبخاللدالئل مـا ذكر أنه ، له اهللا إعالم
وضراء بأساء من ـ الزمان آخر في ـ فـيبسببالمسلمين وتقصـيرهم ، ربهـم عن إعراضهم

رمع بنِ اللَّه دبع نفع ، له :قَاَلطاعتهم

))لَّمسو هلَيع اللَّهم صلَّى اللَّه رسوُل علَينَا معشَر: فَقَاَلَأقْبَل ِإذَايا ـسخَم اجِرِينهالْم
بِهِن يتُمتُلوذُابَأعونرِكُوهتُد َأن مٍ: بِاللَّهقَو في الْفَاحشَةُ تَظْهرِ قَطُّلَمـيهِمف فَشَا ِإال بِها يعلنُوا حتَّى

اعجاَألوو ونيالطَّاعالَّتلَمو ، مضوا ينالَّذ َأسالفهِمِ في مضتْ تَكُن والَمنْقُصِإالي انيزالْمو الْمكْياَل
السلْطَانُِأخذُوا وجورِ ُئونَةالْم ةدشو يننبِالسهِملَيعالْقَطْر منعوا ِإال اِلهِموَأم زكَاةَ يمنَعوا لَمو ،نم

ينْقُضوا لَمو ، يمطَروا لَم اِئمهالْب ولَوال ، اءمالسدهاًعوـدع هِملَيع اللَّه سلَّطَ ِإال وِلهسر دهعو اللَّه
نممرِهغَيكُمتَح لَم وما ، يهِمدَأي في ما ضعب فََأخَذُ ،متُهَأِئم، اللَّه اللَّـهبِكتَابِ َأنْزَل مما ويتَخَيروا
بينَهمجعَلِإال مهْأسب اللَّه ((.

عمرابنسنن[  بنِ اللَّه دبع نع ]ماجه

والمجاهرةُإنها ، والذنوب جبـارِبالفواحشِالمعاصي لسـخط ضوالتعـر ، واآلثـامِ
، واألرضِ إالّفإنهالسماوات رفع وال ، بذنب إالّ بالء نزل العـامبتوبةما البالء حصل ما وإنه ،

المتنوعةُ المصائب وقعت وال ، البالد بعض األمـراض،في فَشَـت وال ، المروعـة والكـوارثُ
في كرذ لها يكن لم التي اإلعرماضيناالمستعصيةُ نتيجةَ إالّ ، السماء من القطر بِسح وال عن، اضِ

وجل عز اهللا مـاء،طاعة قـلَّ الحياء ماء قلَّ وكلما ، بالمنكرات والمجاهرة ، المعاصي وارتكابِ
.السماء

البعداآلن عبر بحضراتكم لهجرةالزمانيننتقل اثنين عام رمضان من عشر السابع إلى
والسالم الصالة عليه مكةَ،النبي بين مكان وهو ، بدر إلى المكاني دعالب فيهوالمدينةوعبر جرتْ ،

النبي إلى ولننظر ، والمشركين المسلمين بين معركة ـوقفوقد#أوُل مهجورة بئر ـ قَليب أمام
ولنستمع ، قريش صناديد من القتلى جثثُ فيه يخاطبهمإليهطُرِحتْ .وهو
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ماِلكَأنَسِعنف وسلَّمَأنبنِ هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه :رسوَل

))كتَرماهفَنَاد هِملَيع فَقَام مَأتَاه ثُم ثَلَاثاً بدرٍ يا: فَقَاَلقَتْلَى خَلَف نب ُأميةَ يا هشَامٍ نب جهِل َأبا يا
وعدبنعتْبةَ ما تُمدجو قَد سَألَي ربِيعةَ نب شَيبةَ يا ربيربكُمربِيعةَ وعدني ما وجدتُ قَد فَِإنِّي حقّاً
فَقَاَلعمرفَسمع؟حقّاً لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي رسوَل: قَوَل يسماللَّهيا يجِيبواكَيفَ وَأنَّى عوا

جيفُوا قَدي: قَاَل؟والَّذيونَفْسمنَّهلَكو منْهم َأقُوُل ِلما عمبَِأس َأنْتُم ما هدلَابِيثُم يجِيبوا َأن ونرقْدي
في فَُألْقُوا فَسحبوا بِهِم ريبَأمقَل((.

ماِلكَأنَسِعنمسلمرواه[  ]بنِ

خاطبيا التي تلك ، بليغات كلمات من القتلـىبهالها وسـلم عليه اهللا صلى اهللا رسوُل
بطرحهم أمر أن دعب ، قريش كفار المسـلمينفيمن انتصارِ إثر وذلك ، لدفنهم ـ بئر أي ـ قليبٍ

مع لهم مواجهة أوِل صـناديدأعدائهمفي من كثيرة كثرة على ، مستضعفة قليلة قلَّة وهم انتصروا ،
، مستكبرونوهمقريش أشداء.

العددلقد ضئيَل بدر في المسلمين جيشُ صـلى،كان اهللا رسول فأصحاب ، العدد قليَل
يزيدون ال معه خرجوا الذين وسلم عليه ولكنعناهللا ، ذلك عن ينقصون بل ، مـنهمثالثمئة الواحد

من واأللفُ ، الحياةأعدائهمكألْف أعداؤهم يحب كما الموت يحبون مفَه ، .كأفٍّ

فقالالرسوُلاستعرض معنوياته الستجالء المعركة قُبيل القادةُ يفعل كما :جيشَه

الناسأشيروا(( أيها علي ..، عدداً أكثر كانوا ألنهم ، األنصار بذلك لـهفقالويعني
معاذ بن قال: سعد اهللا؟ رسول يا تريدنا فكأنك فقال: واهللا ، وشهدناآمناقد: أجْل ، وصدقناك بك

عهودنا ذلك على وأعطيناك ، الحقُّ هو به جئتَ ما السمعومواثيقَناأن فامضِوالطاعةعلى ، لك
اسيا لو بالحق بعثك الذي فو ، معك فنحن ، أردتَ لما اهللا البحـررسول بنـا فخضـتَهتعرضـتَ

واحد رجل منا تخلَّف ما ، معك غداً.. لخضناه عدونا بنا تلقى أن نكره ،وإناوما الحق في لصبر
من حبال واقطع ، شئت من حبال فصْل ، اللقاء عند مـنشئتصدق وسـالم ، شئت من وعاد ،

شئت، ما وأعطنا ، شئت ما أموالنا من وخذ ، فلعلوماشئت ، تركتَ مما إلينا أحب كان منا أخذتَ
به تقر ما منا يريك اهللاعينُكاَهللا بركة على بنا رفس ، ((.

حبانالسيرة[  البن الثقاة وكتاب ]النبوية
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موقعةهذا عشيةَ الجيشِ مقاتلي من للتضـحيةبدرٍنموذج االسـتعداد ةبُأه على إنهم ،
، والنفيس والنفس ، والرخيص الحقِّدعماًبالغالي ولرسول ، الحقِّ ولدين ، .للحقِّ

جيشَأما قادت التي القيادة نوعية فـإليكمالمسلمينعن بـدر موقعـة عشيةَ النصر إلى
السيرة كتب روته ما كان: بعض فضالًجيشُلقد ، ،المسلمين العـدد نم لَّةق في ، العدد ضآلة عن

الرسول مع المدينـةالكريمفليس بـين والمسافةُ ، بعيراً سبعين سوى وصحبِه وسلم عليه اهللا صلى
وسـلمتَربووبدرٍ عليه اهللا صلى الكريم النبي فأعطَى ، متراً كيلو وستين مئة بـأنتوجيهـاًعلى ،

براحل ثالثة كلُّ وسلميختص عليه اهللا صلى وقال ، :ة

زميلَـيوعليوأنا(( طالـب أبـي بن وعلي لُبابة أبو فكان ، راحلة على لبابة وأبو
وسلماهللارسوِل عليه اهللا صلى اهللا رسول نوبةُ فكانت ، وسلم عليه اهللا فـيدورهأيــصلى

ـ لهالسير عنكنحن: فقاال ــنمشي راكباً السيرما..ال: فقالليظل على مني بأقوى أنتما
األجر عن منكما بأغنى أنا وال ، ((.

مسعودالحاكمأخرجه[  ابن عن حبان ]وابن

يركبـانالنبيفمشى وصاحباه يمشي الذي فهذا ، راكبان وصاحباه وسلم عليه اهللا صلى
رسوُل الجيشاهللاهو وقائد ، وسلم عليه اهللا هـذافهـل.صلى بعـد أصـحابهشـجاعةُتُدهشُـنا

على وإقبالُهم شيءالموتوتضحياتُهم كلِّ في بهم نفسه سوى أن ،؟بعد بـه تعلُّقهـم يدهشنا وهل
،وتفانيهم ودوداً وأخاً ، رؤوماً وُأماً ، رحيماً أباً لهم كان وقد ، محبته ولقـد؟ورسـوالًونبيـاًفي

يقول إذ العظيم اهللا :صدق

عظيمٍ﴿ خُلُق لَعلى ِإنَّكو﴾
القلم(  ) سورة

الزمانيواآلن دعالب عبر بحضراتكم للهجرةمننعود الثاني العام من رمضان من عشر السابع
العامِ من رمضان من العشرين إلى مـنالتاسع، المكاني البعد وعبر ، واأللف األربعمئة بعد عشر

قرب بدر في المعركة فسطاطالمنورةالمدينةأرض لهـا،المسلمينإلى يقـال الغوطة قرب مدينة
المسلم بالد خير هي ، ،يندمشق يومئذ الحقِّوالتيللمسلمين وحبيب ، الخلق دسي عنها :قال

عمودإنِّي(( فَِإذَاالْكتَابِرَأيتُ بصرِي تُهعفََأتْب وِسادتي تتَح نم انْتُزِع قَدوه، عـاطس نُـور
اناِإليم ِإنو َأالَ ، الشَّامِ ِإلَى بِه دمبِالشَّامِإذَافَع تنالْف .)) ِوقَعتْ

العاص[ بن عمرو عن ]أحمد
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األثيربكمنعود عبر المنقولةَ الجمعة خطبةَ لنتابع دمشق .إلى

النصرأيها هذا ، األعزاء كـلِّالمؤزرالسادةُ فـي المؤمنـون له ويفرح به فرِح الذي العزيز
والذي ، ومصرٍ وضـمائرنحنعصرٍ ضمائرهم في ماتت أعداء نواجه ألننا ، إليه الحاجة أمس في

اإلنسـانانتخبوهمالذين حقوق على وداسوا ، الدولية واألعراف ، اإلنسانية القيمِ ،بحـوافرهمكلُّ
أنقاض على مجدهم وقوتَهموبنَوا ، إفقارها على وغنَاهم ، أسـلحتهاعلىالشعوب إنهـم.تـدمير

دالمشر الطريد المالك ويجعلونلألرضِيصفون ، أصولياً القويم بدينه والمتمسك ، له حقَّ ال إرهابياً
اللصالشرعيالغالب باإلحياء ال األرض يملكون ، محتَرماً بيت رب المقدسات باإلماتـةولكنعلى

النفسي والقهرِ تعالى،الجماعية :قال

َأنَّهمِإذَاحتَّى﴿ َأهلُها ظَنو وازينَتْ زخْرفَها ضاَألر نَهاراًقَادرونَأخَذَتْ َأو لَيال َأمرنَا َأتَاها علَيها
بِاَألمسِحصيداًفَجعلْنَاها تَغْن لَم كََأن﴾

) 24يةاآل: يونسسورة (

طالبوابل ربما المستكبرين هؤالء إنويبتسـمواالشعوب ، جـراحهم يلْعقـوا أن المستضعفةَ
حقَّهم يعدوا وأن ، والسالمباطالًللغاصب الصالة عليه يقول هذا مثل وفي ، حقاً غيرهم وباطَل ،:

منْكَرٍ؟َأنْتُمكَيفَ(( نع تَنْهوا لَمو وفرعبِم تَْأمروا لَم رسـوَل: قَالُواِإذَا يا ذَِلك كَاِئنو
قَاَل ؟ والَّذي: اِهللا ، مينَعقَالُوانَفْس ، كُونيس نْهم وَأشَد هدقاََل: بِي منْه؟ ّأشَد ِإذَا: وما َأنْـتُم كَيفَ

تُمَأيرنْكَرالْمو منْكَراً قَالُوامعروفاًالْمعروفَ قَاَل: ؟ ؟ اِهللا رسوَل يا ذَِلك كَاِئنو :مي،نَعنَفْس والَّذي
نهم أشَدو هدبِيكُونيقَالُواس قَاَل: ، ؟ نْهم َأشَد ِإذَا: وما َأنْتُم عـنِبِـالْمنْكَرَِأمرتُمكَيفَ ـتُمينَهو

قَالُوا ؟ وفرعالْم :كَاِئنوقَاَلذَِلك ؟ اِهللا رسوَل وَأشَد: يا هدبِي نَفْسي والَّذي ، منَعنْهمكُونيس((.

]هريرةأبيحديثمنيعليأبورواه[

؟هذا سره ما العزيز رالمؤز نالنصرإنّهوم ؟ فيه الحاسم العامُل وما ؟ عزاُهللايصنعه
، تعالىوهذاوجل لقوله :استناداً

.﴾اللّهعندمنِإالَّالنَّصروما﴿

األنفال(  )10: اآليةسورة
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:وقوله

﴿لَكُم غَاِلب فَلَا اللَّه كُمرنْصي ِإن﴾.

اآلية(  عمران آل )160: سورة

النصـرِأليسواآلن؟معكفمنعليكاهللاكانوإذا؟عليكفمنمعكاهللاكانإذا لهـذا
عند من هو ؟اهللالذي ثمن له أليس ؟ شروط له أليست ؟ قواعد
الثمنإن وهذا الشروطَ وتلك القواعد بكلمتينتتلخَّصهذه واإلعداد: كلها أمـا،اإليمان

تعالىفقداإليمان : قال

﴿كَانقّاًونَاحلَيعرنَصيننْؤمالْم﴾.

الروم(  )سورة

تعالىأماو فقال :اإلعداد

.﴾قُوةمناستَطَعتُممالَهموَأعدوا﴿

اآلية(  األنفال ) 60: سورة

،الذيفاإليمان كاف غير الزم شرطٌ وحده الصالح والعمل االستقامة على صاحبه يحمل
منالذيواإلعداد بد ال بل ، كاف غير الزم شرطٌ وحده الطاقات واإلعـداداإليمـانيستنفد الحـقِّ
.الصحيح

اإن اآليةرياضيةٌعالقةٌبالنصرإليمانعالقةَ توضحها ـ ثابتة أي :ـ

ماَئتَ يغْلبوا ونابِرص ونشْرع نْكُمم كُني ِإن الْقتَاِل علَى يننْؤمالْم ضرح النَّبِي َأيها يا ﴿ِإنو ينِ
م كُنيونفْقَهي لَا مقَو مبَِأنَّه كَفَروا ينالَّذ نم َألْفاً يغْلبوا مئة 65(نْكُم(َأن ـملعو نكُمع اللَّه خَفَّفَ الْآن

يغْلبوا َألْفٌ نْكُمم كُني ِإنو ماَئتَينِ يغْلبوا صابِرةٌ مئة نْكُمم كُني فَِإن ضعفاً يكُمفاللَّهو اللَّه بِِإذْنِ َألْفَينِ
ابِرِينالص ع66(م (﴾.

األنفال(  ) . سورة

أنيتضح الكريمة اآلية هذه خالل إلـىمعادلةَمن واحـد اإليمان ةقو حالة في النصر
اإليمان ضعف حالة وفي ، لألقـوىواحدعشَرة النصـر يكون اإليمان انعدام حالة وفي ، اثنين إلى

وما ، وعدةً يتعدد،يتبععدداً ال الحقَّ ألن ، تكون ال حقَّينِ بين المعركة أن ذلك ، بينوالمعركةذلك
ال باطلين بين والمعركة ، الحقّ مع اهللا ألن ، تطول ال وباطل العتنتهيحقٍّ عن تحدثْ وعندئذ دد،

والحيل والخطط ، .والعدد
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ويغيرإن النفس طبيعةَ يبدل ورغباتهـاقيمهااإليمان ميولَهـا ويصـعد ، ،ومطامحها
، وهمومها متاعبِها من أفراحاًويقويويخفِّف أحزانَها ويقلِّب ، وأملَها مغـانم،رجاءها .ومغارمها

سيدتؤكِّد وصيةُ الحقيقةَ بنِهذه عمر رضيالخطابنا وقَّاص أبي بن سعد سيدنا إلى عنه اهللا رضي
عنه فـإنبعدأما" : اهللا ، حـاٍل كل على وجل عز اهللا بتقوى األجناد من معك ومن آمرك فإني ،
أناهللاتقوى معك ومن وآمرك ، الحرب في المكيدة وأقوى ، العدو على العدة أشـدتكونـواأفضُل

أخوفُ الجيش ذنوب فإن ، عدوكم نم منكم المعاصي نم ينصـرعليهماحتراساً فإنما ، عدوهم من
لنا تكن لم ذلك ولوال هللا عدوهم بمعصية عـدتناقوةٌبهمالمسلمون وال ، كعـددهم ليس عددنا إن ،

في استوينا فإن ، بالالمعصيةكعدتهم علينا الفضُل لهم اإليمان.قوةكان هو .هذا

الزمفهواإلعدادوأما شرطٌ لقولهغيروحده الثبوت قطعي إلهي أمر وهو ، أيضاً كاف
وجل :عز

ومن ةقُو من استَطَعتُم ما لَهم وَأعدواْ ﴿اطبر﴾ كُمودعو اللّه ودع بِه ونبهتُر .الْخَيِل

اآليةسورة(  )60: األنفال

العدةالمؤمنون بإعداد مأمورون والكفرِ،بمجموعهم البغيِ قُوى بها ليواجهوا
،تعني﴾استَطَعتُمما﴿: فكلمة الجهد بعضِ بذَل ال ، الجهد هاوالقوةُاستنفادعدي أن ينبغي التي

، شموٍل تنكير منكَّرة اآلية في جاءت يحتاجهاليكونالمؤمنون التي القُوى لكل شامالً اإلعداد
من ؛ أعدائهم مواجهة في فيقوةالمؤمنون وقوة ، التدريب في وقوة ، العدد في وقوة ، العدد في

وقوة ، التمويفيالتخطيط في وقوة ، وقوةاإلمداد ، المعلومات في وقوة ، االتصاالت في وقوة ، ن
كلمةفي إن بل ، اإلعالم في وقوة ، الرمي دقة في وقوة ، األهداف ن﴿تحديدالقوةَ﴾م سبقت التي

، واحدة إثر واحدة القوة أنواعِ الستغراق اصطفاءفلقدجاءت ال ، القُوى أنواع استقصاء أفادت
وكلمة ، القرآنجاءت﴾الْخَيِلرِباطمنو﴿بعضها نزوِل وقتَ المألوف للخاص العامِعلىعطفاً

اإلعداد وهذا ، والتحديات والتطورات ، والبيئات األزمان كلَّ يستغرق ولويحققُالذي ، أهدافه أهم
التي القَوي رهبةُ إنها ، العدو مع المواجهةُ تقعِ تعالىتُقذَفلم لقوله ، أعداِئه قلوب تُرهبون﴿: في

بِهكُمودعو اللَّه ودع﴾.
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تعالى : قال

.﴾َأشْركُواْبِماالرعبكَفَرواْالَّذينقُلُوبِفيسنُلْقي﴿

اآلية(  عمران آل )151: سورة

والسالموقال الصالة :عليه

شَهرٍبالرعبِنُصرتُ(( .))مسيرةَ

جابرالبخاريأخرجه[  ]عن

عامالوحينما مسيرةَ بالرعبِ تُهزم ربما بعده من سنتَه أمتُه صـلىبل. تَّتبع النبي إن
أن إلى أشار وسلم عليه للقوةالقوةَاهللا خالد مقياس وهو ، الهدف وإصابة الرمي إحكامِ في القوة كلَّ

وهو مسـتوياتُهاعنصر، وتطورت األسلحة أنواع اختلفت مهما المعارك كسبِ في ،الفنّيـةْأساسي
قَاَل عامرٍ بنِ عقْبةَ نلَّى: فعص اللَّه رسوَل يقُوُلاللَّهسمعتُ الْمنْبرِ علَى وهو لَّمسو هلَيع:

قُولَهموَأعدوا(( نم تُمتَطَعاس َألَاما يمالر الْقُوةَ ِإن َألَا ةةَِإنالْقُـو ِإن َألَا يمالر الْقُوةَ
يمالر((.

عامرٍمسلمرواه[                            بنِ عقْبةَ نع[

نتُوععمس قَاَل عامرٍ بنِ يقُوُلرسوَلعقْبةَ لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه:

 ))اللَّه ِإنزنَّةَعالْج نَفَرٍ ثَلَاثَةَ داحالْو بِالسهمِ يدخُل صـنْعتهصانعهوجلَّ فـي بتَسحي
نْبِلَهمو بِه يامالرو رواالْخَيمارومتَر َأنو تَركَبواواركَبوا َأن نم ِإلَي بَأح ِإلَّـالَيسوا اللَّهـوِ نم
هسفَر الرجِل يبتَْأد ونَبلهوملَاعبتُهثَلَاثٌ هسبِقَو هيمرو لَهَأه،كتَر نمويمةًالرغْبر هملع ما دعب

تَركَها نعمةٌ فَِإنَّها نْهعاقَاَلَأوهكَفَر ((.

والنسائياإلمامرواه[  داود وأبو مسنده في عامرٍأحمد بنِ عقْبةَ نع[

هذاواآلن في ـ األخوة أيها ـ تعالىاالستنباطدققوا قوله مـالَهـموَأعـدوا﴿: من
ةقُو نم تُمتَطَعولكـنإن،﴾اس ، ألعدائنا المكافئةَ القوةَ دنُع أن يكلِّفْنا لم عاله في جل أنكلَّفنـااهللا

ينجز أن اهللا وعلى ، بنا اهللا رحمة من وهذا ، المتاحةَ القوةَ دبالنصروعدهنُع.
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كلمنأنكما في نبحث أن علينا ولـومظنَّةالواجبِ ، فيه كامنة قوة سببِ عن فعض
، لوجدوه ذلك طلبِ في المسلمون ولصارأخلصقـوة علـى ينطوي قد الضعفَ ألن ، قوةً الضعفُ

بحفظه اُهللا يؤيدها تعالىورعايتهمستورة قال الحصون، وتدك ، الجبال دتَه الضعف قوةُ فإذا ،:

حكيماً﴿ عزِيزاً اللَّه كَانو والَْأرضِ اتاومالس نُودج ِللَّهو﴾.

)الفتحسورة( 

الضعفإن من النابعة القوة عن السـكوتليسالحديثَ أو ، بالضعف الرضا إلى دعوةً
القوة استشعار إلى دعوةٌ هو بل ، ،حتىعليه بالعلـل األجسـام صحت وربما ، الضعف حالة في

الضعف هذا من المسلمون قـاقوةًفينتزع ، مبينـاً نصراً اُهللا وينصرهم ، ضعفاً عدوهم قوةَ لتحيل
:تعالى

﴿ينارِثالْو ملَهعنَجو َأِئمةً ملَهعنَجو الَْأرضِ في استُضعفُوا ينالَّذ علَى ننَم َأن نُرِيدو)﴾.

القصص(  )سورة

التوجيهـاتُالحقائقُهذه وتلـك ، لخلقـه اهللا مـنهج هي الكريمِ القرآن من المستنبطةُ
وهذهالتفصيليةُ ، وسلم عليه اهللا صلى محمد نبينا سنةُ في جاءت التي األخالقيةُالمواقفُوالتوضيحيةُ

وسلم عليه اهللا صلى المصطفى وقفها التي والحكيمةْ الفـذَّةُأسوتُناالرائعةُ البطوالتُ وتلك ، وقدوتُنا
أمناء ، الكرامِ أصحابه من ظهرت هذهدعوتهالتي ، ألويته وقادة أمتنا، أبناء أيدي بين نضعها كلُّها

العربيةوالخيرِواإلسالمية الحق أعداء أعدائها مع المعارك لوت المعارك تخوض وهي ،.

وألنألن ، الميتَ يحيي ال المصـيبةاألسفالبكاء يدفع ال الحزن وألن ، الفائتَ ردي ال
مفتاح العمَل ولكن سـلَّمالنجاحِ، هي وسلم عليه اهللا صلى الرسول متابعة مع واإلخالص والصدقَ ،

تعالىللفالح قال ،:

﴿ادالشَّهو الْغَيبِ عاِلمِ ِإلَى وندتُرسو نُونْؤمالْمو ولُهسرو لَكُممع اللَّه فَسيرى اعملُوا فَينَبُئكُموقُْل ة
لُونمتَع كُنتُم .﴾بِما

)105التوبةسورة( 

السيدهذه إليها أشار األساسيةُ فقـالالرئيسالحقيقةُ الثاني اإلسالمي القمة مؤتمر :في

اإلسالمي العالم يواجِهيدعواليوم وما ، نبيلة قيمٍ من يمثِّلُه وما اإلسالم تستهدفُ كبيرةً إليـهتحديات
ديننا عن ندافع أن واجبنا من كان وإذا ، وحرية ومساواة وعدالة ةأخو قـوةفإنمن نبـوعي فيه لنا

أخطارٍومصدر من يقابلُنا ما كلِّ مواجهة في الشريفوتحدياتإلهام الحديث في جاء وقد ،:

 S=y9MD T.> =9DC 8"9: E7 +9F \1DY67 lPaW(,3 z3 {k]g7C |[B67}kx96 :
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ِللْمْؤمنِ(( نْؤمالْم انِِإننْيكَالْبكشَبو ، بعضاً هضعب شُديهابِعَأص((.

األشعريومسلمالبخاريأخرجه[  موسى أبي حديث ]من

حريصونوأما فنحن إليه نُدعى الذي فيهعليهالسالم سـالماً،راغبون يكون أن على
وتُسترد ، األرض قبلَه تُسترجع ، الكرامةفيهعادالً فيه وتتوافر ، إسـرائيَلوإن. الحقوقُ تعنُـتَ

عمليةَ مسدودالسالمأوصَل طريق الرئيسـإلى السيد قال كـلَّـكما مطلقـاً رفضاً ترفض فهي
اإلسالميمقومات الضمير وتستفز ، والخداعِ المراوغة نهج وتنهج ، واإلنسـانيوالعربـيالسالمِ

قائالً الرئيس السيد ويضيف ، المستوطنات من مزيد الـذي: بإنشاء اإلسـالم في يكون الخالص إن
ي أن أحد يستطع لم به متمسكين كنا ،،ذلَّناعندما البشـر بـين والمساواة والعدالة الحق دين اإلسالم

جميعاً لنا قوة مصدر لحماية،اإلسالم إخالصٍ و وبصدق قوانا بكل نناضَل أن علينا يفرِض هذا إن
الحنيف ومنالدين عزة مصدر وليبقى ، وجاللَه مهابتَه له لنحفظ ، االستعمارية المؤامرات قوةهذه

مجالللمس كل في لتقدمهم حافزاً وليبقى ، .لمين
 

02   - h5i%& '40J 

قال حينما جالله جل : اهللا

﴿ربديرالَْأمنماءمضِِإلَىالسالَْأرثُمجرعيهيِإلَيمٍفويكَانهارقْدَألْفَمنَةاسمموندتَع﴾
اآلية[ السجدة ]5: سورة

تعدون مما سنة كألف اهللا عند اليوم تعدون، مما سنة ألف مقداره ملك, كان ليس القرآن
الضوء، سرعة إلى تشير اآلية هذه أن الكتاب هذا في ورد مما ولكن أوجه، حمال القرآن أحد،

.كيف؟

هذه ورسمنا األرض مركز عن بعده قسنا فلو دورة، شهر كل األرض حول القمر يدور
ال لوالدائرة طول، لها األرض حول القمر يسلكها التي الدائرة هذه األرض، حول مداره هي تي

في القمر يقطعها التي المسافة هذه شهراً، عشر باثني وضربناه الدائرة، هذه محيط طول أخذنا
في يوماً يساوي الرقم هذا ، كبير رقم معنا صار عام، بألف المسافة هذه ضربنا لو العام،

يو أي كماألرض، ستين ضرب ساعة وعشرين أربع أي يوم على الرقم هذا قسمنا لو هذا؟ م
ثانية؟ كم ستين ضرب .دقيقة؟

عام ألف في األرض حول القمر يقطعها التي المسافة قسمنا ثواني, إذا عدد على وقسمناها
الضوء سرعة معنا لظهرت ال, اليوم الثانية في متر كيلو ألف ثالثمئة تقارب وهذهوهي واحدة،

بالكون موجودة سرعة كتلته, أعلى وأصبحت ضوءاً أصبح الضوء بسرعة سار إذا فالشيء
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الزمن وتوقف نهائياً، ال وحجمه فإذا, صفراً، الزمن، تراجع الضوء من أسرع الجسم سار فإذا
الزمن تراخى الضوء عن .قصر

الثانية :اآلية

﴿جِلُونَكتَعسيذَابِوبِالْعلَنفَوخْلياللَّههدعوِإنماًووينْدعكبركََألْفنَةاسمموندتَع﴾

اآلية[ الحج ]47: سورة

القمرية، األشهر وفق السنوات تعدون تعدونأنتم مما سنة كألف ربك عند يوماً أما,وإن
تعالى :قوله

﴿جرلَاِئكَةُتَعالْموحالروهيِإلَيمٍفويكَانهارقْدمينسَألْفَخَمنَةس﴾
اآلية[ المعارج ]4: سورة

الضوء سرعة تتجاوز للمالئكة أخرى سرعة هذه تعدون، مما اآلية هذه في على, ليس
عدد على عام ألف في األرض حول دورته في القمر يقطعها التي المسافة تقسيم خالل من كل؛

اليوم مع, ثواني الضوءلظهرت سرعة شيء, نا فأي وجل، عز اهللا خلق في سرعة أعلى وهي
الزمن، يتوقف وعندئذ نهائياً، ال حجمه وأصبح كتلته، تالشت ضوءاً، أصبح السرعة هذه قارب

العلماء يقوله ما لألشياء: وهذا الرابع البعد هو الزمن .إن

المنبر هذا على من ذلك من أكثر لتفصيالت مجال من, ال هذاأما في يتسع أن أراد
اهللا كالم القرآن هذا أن اليقين، علم فيعلم .الموضوع

فالن وقال عام، وأربعمئة ألف بعد اإلنسان إليه وصل الذي النسبية: الشيء ,  عرف

المذهلة الحقائق هذه وعرف الضوء، سرعة عرف قال, وفالن حينما إليه أشار القرآن : إن

﴿جِلُونَكتَعسيوذَابِبِالْعلَنفَوخْلياللَّههدعوِإنماًووينْدعكبركََألْفنَةاسمموندتَع﴾

اآلية[ الحج ]47: سورة
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المؤمنون األخوة وأنه, أيها مرة، قمريٍ شهرٍ كل في األرض حول يدور القمر أن يعرف كلكم
مساوٍ وقت في نفسه حول وجهاًيدور إال القمر من نرى ال نحن لذلك األرض، حول لدورته تماماً

نفسه حول دورته يستكمل واحد، وقت في نفسه وحول األرض حول يدور ألنه الحياة، طوال واحداً
يوماً وعشرين تسعة في األرض حول دورته ويستكمل ساعات، وثماني يوماً وعشرين تسعة في

ساعات .وثماني

ا األرضلكن حول سيره دائرة من يومٍ كل في يقطع القمر أن هو النظر يلفت الذي لشيء
هذا لوال ، يوم كل دقيقة، وأربعين تسع السابق اليوم في شروقه عن ويتأخَّر درجة، عشرة ثالث
يوم، كل السابق شروقه عن دقيقة وأربعين تسع القمر تأخر ولكن الحياة، طوال بدراً القمر لبدا التأخر

لذلكه كامل، غيابٍ إلى عرجونٍ، إلى بدرٍ، إلى ربعٍ، إلى هالٍل، من مراتب، في القمر يرينا الذي و
وتعالى سبحانه ربنا :يقول

﴿ويهَلالَّذعجسالشَّماءيضرالْقَمنُوراًوهرقَدنَازَِلوواملَمِلتَعددعيننالسابسالْحو﴾

يونس[ ]5: اآليةسورة

من؟ وأربعينيد تسعةً يومٍ كل شروقه في يتأخَّر القمر جعل من من؟ تصميم من؟ تخطيط
السماء، كبد في تقويماً ليكون المراتب، هذه في القمر يبدو التأخُّر بهذا السابق؟ اليوم عن دقيقة

والحساب السنين عدد .لتعلموا

األكارم األخوة ج, أيها القمر الجاذبيةكتلة وتعادل األرض، كتلة من جزء ثمانين من زء
يزن غراماً، كيلو ستين األرض على يزن الذي فاإلنسان األرض، جاذبية سدس القمر سطح على

األرض على الجاذبية من مرات بست أقل فيه الجاذبية ألن غرامات، كيلو عشر القمر .على

تقترب أقمار وهناك كثيراً، تبتعد أقمار هناك سنوات، بضع في نفسها حول تدور أقمار هناك
وحول نفسه حول يدور القمر يكن لم لو أنه هو الدقيق، التفكير ولكن السليم، التفكير ولكن كثيراً،

شرو تأخُّر ولوال درجة، عشرة ثالث دورته في يقطع لم ولو واحد، وقت في تسعةًاألرض قه
منه استفدنا ولما تقويماً، كان لما درجة، .وأربعين
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المؤمنون األخوة أيها الرتفع, يا اآلن عليه هي ما عن قلَّت لو والقمر األرض بين المسافة
تعالى قال اليابسة، ولغطى :البحر

﴿سالشَّمرالْقَمانٍوبسبِح﴾
اآلية[ الرحمن ]5: سورة

اليابسة، ولغطّى البحر، الرتفع المسافة هذه قلَّت لو دقيق، بحسبانٍ األرض عن القمر فبعد
وغمر البحر لعال األرض من القمر اقترب لو محدود، بتأثيرٍ ولكن القمر، بتأثير يقعان والجزر المد

ل أكثر اقترب لو مستحيلةً، اليابسة على الحياة وكانت عنها، انحسر ثم وارتطماليابسة، األرض، جذبته
لو خطيرة، وظيفةٌ البحار في والجزر وللمد والجزر، المد النعدم األرض، عن القمر ابتعد لو بها،
يصبح أي ساعات، أربع في نفسها حول األرض ولدارت أخرى، كواكب لجذبته وأكثر أكثر ابتعد

تعالى قوله تحت منطوٍ كله هذا ساعتين، والليل ساعتين :النهار

﴿سالشَّمرالْقَمانٍوبسبِح﴾
اآلية[ الرحمن ]5: سورة

المؤمنون األخوة وتعالى, أيها سبحانه اهللا :يقول

﴿رالْقَمونَاهرنَازَِلقَدتَّىمحادونِعجريمِكَالْعالْقَد﴾
اآلية[ يس ]39: سورة

منازل تعالى, قدرناه :قال

﴾يسبحونفَلَكفيوكُلٌّالنَّهارِسابِقُاللَّيُلولَاالْقَمرتُدرِكَأنلَهاينْبغيالشَّمسلَا﴿

اآلية[ يس ]40: سورة

وتعالى سبحانه اهللا : يقول

﴿خَّرسولَكُمسالشَّمرالْقَمنِوياِئبد﴾
اآلية[ إبراهيم ]33: سورة

؟ توازنهما عن اختل والقمر األرض بين المسافة نظام أن لو األرض على الحياة تكون كيف
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يشرق؟ لن القمر أن حياته طوال أحد بال في يخطر تعالىهل :قال

﴿خَّرسوسالشَّمرالْقَمرِيكُلٌّوجٍلِإلَىيىَأجمسم﴾

اآلية[ لقمان ]29: سورة

والقمر والشمس والنهار، الليل عظمته، على الدالة آياته : ومن

﴿كاريتَبَلالَّذعيجفاءموجاًالسرَلبعجاويهاجاًفرراًسقَميراًونم﴾

اآلية[ الفرقان ]61: سورة

﴿اَألَموفَتَرخَلَقَكَياللَّهعبساتوماقاًسبَل*طعجورالْقَميهِنَلنُوراًفعجوساجاًالشَّمرس﴾
اآلية[ نوح ]16-15: سورة

المؤمنون األخوة أيها سـبحانه, يا اهللا حكمـة مـن وهذا للضوء، عاكسةٌ تربةٌ القمر تربة
اهللا جعله دقيق تقويم وهو الشمس، ضوء من جزءاً عشر ثمانية من جزء القمر ضوء يعد و وتعالى،

تقويم والقمر ساعة، الشمس يومية، ساعة الشمس وجعل السماء، كبد تعالى, في :قال

*نُصبتْكَيفَالْجِباِلوِإلَى*رفعتْكَيفَالسماءوِإلَى*خُلقَتْكَيفَالِْإبِِلِإلَىينْظُرونفَلَاَأ﴿

﴾وكَفَرتَولَّىمنِإلَّا*بِمسيطرٍعلَيهِملَستَ*مذَكِّرَأنْتَِإنَّمافَذَكِّر*سطحتْكَيفَالَْأرضِوِإلَى
اآلية[ الغاشية ]23-17: سورة

﴿ويهَلالَّذعجسالشَّماءيضرالْقَمنُوراًوهرقَدنَازَِلوواملَمِلتَعددعيننالسابسالْحو﴾
اآلية[ يونس  ]5: سورة

04   - !0j%& '@%54, k lHJX& '9@%"4  

فهو ، لقريش يوماً القرآن يكن ولم ، للعرب يوماً يكن لم اإلسالم أن تعني اإلسالم عالمية
العـرب يخاطـب أو ، قريشـاً يخاطب أو ، األقربين العشيرة يخاطب وهو سواء ؛ األول اليوم منذ
واحـ هـدف إلى االنتهاء منهم ويطلب واحد بمبدأ يخاطبهم إنما ، كافة الناس يخاطب أو ، دأجمعين
الحقيقة هذه إن بل ، العباد لرب العبودية إلى للعباد العبودية من والخروج ، هللا العبودية إخالص وهو

جميعاً األنبياء دعوة فحوى  :هي

القمركلمة عن :أخيرة
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األنبياء(    ) .سورة

إن ، بـالعرب خاصـة رسالة وليس ، العربي اإلنسان لتحرير إعالناً ليس الدين هذا إن
أي ، اإلنسان هو ربـاًموضوعه لـيس سبحانه اهللا إن ، األرض كل ، األرض هو ومجاله ، إنسان

اهللا يريد الدين وهذا ، العالمين رب هو اهللا إن ، وحدهم اإلسالم يعتنقون لمن حتى وال وحدهم للعرب
إلى البشر من أناس لهم يشرعها وألحكام للبشر العبودية من ينتزعهم وأن ؛ إليه العالمين يرد أن منه

اهللالعبو لغير بها يتوجه من وأن ، هللا إال تكون أن يمكن ال التي العبادة هي وهذه ، البشر لخالق دية
الدين هذا من أنه ادعى مهما ، اهللا دين من وسلميخرج عليه اهللا صلى اهللا رسول نص ولقد ، بمكان

المشركين بعض عن فقال ، العبادة هو االتباع أن   :على

عليهم((  حرموا إياهمإنهم عبادتهم فذلك ، فاتبعوهم ، الحرام لهم وأحلوا ،   )) .الحالل

عن[ والترمذي أحمد حاتمرواه بن   ]عدي

المعركـة قبل يسأله وهو ، القادسية في الفرس جيش قائد لرستم شعبة بن المغيرة : قال

فيجيبه ؟ بكم جاء الذي إلى: ما العباد عبادة من شاء من لنخرج ابتعثنا اهللا ومنإن وحده، اهللا عبادة
اإلسالم عدل إلى األديان جور ومن ، سعتها إلى الدنيا   . ضيق

  

  

  

النبوي والسلوك ، النبوية األحاديث بينتها كما ، الكريم القرآن آيات الحقيقة هذه أكدت قد
منها بعضاً نستعرض كثيرة وهي ،   :الشريف

  
ص(    ) . سورة
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  :وقال

  
التكوير(    .) سورة

  :وقال

  
األنبياء(    ) .سورة

  :وقال

  
عمران(  آل   ) .سورة

  :وقال

  
يوسف(    ) .سورة

  :وقال

  
الفرقان(    ) .سورة

  :وقال

  
سبأ(    ) .سورة
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نزعـة عن معاصراً تعبيراً تكون أن تعدو ال دعاتها لها ويروج يريدها كما العولمة أما
كل صاحبت ، قديمة التاريختسلطية مدار على غاشمة علـى. قوة الـذهب مـن طالء تضفي إنها

، كالعدالة ، البراقة والشعارات ، الجذابة العبارات من زائفة أقنعة خلف وتتوارى ، الحديدية األغالل
اإلرهاب ومكافحة ، اإلنسان وحقوق ، السلمي والتعايش ، العالمي والسالم ، والحرية ، والديمقراطية

علق فهي قديم، جديدةم آنية   .في

وفـرض ، والثقافـات الحضارات بين السدود انهيار العولمة هذه مظاهر أبرز من لعل
على لالستيالء توطئة ؛ وفكراً ، وإعالماً ، واقتصاداً ، سياسة ؛ المجاالت مختلف في الغربية الهيمنة

ال وخصوصياتها هويتها ومسخ ، الوطنية قدراتها وشل ، الشعوب أسواقهاثروات وتحويل ، حضارية
منتجاتها لترويج األجنبية الشركات أمام مصاريعها على األبواب تفتح ، استهالكية أسواق إلى المحلية

أرباحها   .وتراكم

واألزياء ، التقاليد شيوع في تمثلت ، العين تخطئها ال ، مؤسفة بدايات ذلك من رأينا وقد
ل ومزاحمتها ، الغربية الحياة وأنماط مفـاهيم، مـن الغربي الوافد هذا يجلبه ما مع الوطنية مثيالتها

وضـعف ، التخنُّـث مظاهر وبين ، المظاهر هذه شيوع بين الصلة يوضح هذا ولعل ، وقيمها بالده
المنظمة والجريمة ، المخدرات وانتشار ، األسرة عقد وانفراط ،   ! التدين

ال القوة فقدموا التاريخ دروس القوم وعى ؛ولقد الضاربة القوة على المرأة وهي ، ناعمة
وأقتـل ، المقاومـة على قدراتهم شّل على وأقدر ، لهم ظهوراً وأقل ، لآلخرين استفزازاً أقل ألنها

صدورهم في والمواجهة االستبسال   .لروح

ولـو تريد ما فعل على اآلخرين حمل في تمثل قد القوم لدى التقليدي األسلوب كان وإذا
،باستخدام تريـد مـا إرادة على اآلخرين حمل في يتمثل اليوم األمثل األسلوب فإن ، المسلحة القوة

عرضه وجاذبية ، تسويقه حسن على الحال بطبيعة يتوقف وهذا ، واختيار طواعية عن عليه واإلقبال
يتعاونون لمن ثمناً تقدم التي الجوائز تحمله الذي اإلغراء حجم على يتوقف كما ، ناحية القوممن مع

أخرى ناحية   !من

العولمـة، هـذه نوعيـة في يكمن وإنما ، العولمة مبدأ في يكمن ال حالياً القائم المشكل
، كاالحتكار ، الواحد القوي القطب خصوصيات فيها الواحد القطب فعولمة ، وبنائها ، وخصوصياتها

المشار روح عن بعيداً ، بمكيالين الكيل وسلوكية ، الهيمنة ومنوإرادة ، الشريف الحر والتنافس ، كة
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هـذا خضوع وعدم ، األرواح حساب على ولو ، األرباح تضخيم قانون الواحد القطب خصوصيات
اإللهية للشرائع .النظام

  

 05   - '9L0j%& '@%52%&, '9(HJX& '9@%"2%& Q9L  

  
  

التي العالمية بين الفصل ضرورة المقام هذا في إليه التنبيه يجدر شـريعةمما بها جاءت
مـن موضـوعاً ولـيس ، سـماوي ديـن اإلسالم حيث ، الديني الوازع على تبنى والتي ، اإلسالم
تعنيه وما العولمة وبين ، أجمع العالم إلى ورحمة حب رسالة من تحمله وما ، البشرية الموضوعات

م حفنة لحساب بل ، العاتية االحتكار قوى لحساب اآلخرين واستالب الهيمنة فـيمن المتضـلعين ن
وأموالهم اآلخرين   .دماء

بحـق فيها اإلنسان يتمتع ، واحدة كونية قرية إلى العالم تحيل التي اإلسالمية العالمية إن
حرمات فيها وتصان ، والرحمة العدل ظالل فيها اإلنسان ويتفيأ ، والقسط البر فيها ويسود ، االختيار

يجب العالمية هذه ، وحقوقهم المشـروعالمخالفين حملة لها يدعو التي بالعولمة ذهننا في تلتبس أال
األغنياء فيه ويزداد ، الضعيف فيها القوي يأكل ، واحدة عالمية غابة إلى العالم تحيل والتي ، الغربي

فقراً والفقراء ،   .غنى

، دعاتـه على تثريب وال ، فيه حرج ال عادلة حضارية برسالة العالمية إلى االتجاه إن
هذهولك تحمله الذي واالبتزاز ، واألنانية ، والجشع ، الهيمنة روح في يكمن إنما الحرج كل الحرج ن

فليس ، خلق أو دين من ضابط غير من وقراصنتها العولمة أباطرة إليها يدعو كما ، الجامحة العولمة
واحـدة كأمة البشري الكيان مع والتعامل ، ذاته في العالمية إلى التوجه في يكمـنالحرج وإنمـا ،

أحجاراً إال اآلخرين في يرون ال عندما ، التوجه هذا على القائمون يحمله الذي المشروع في الحرج
وال ، دنيـا به تقام ال الذي األمر ، يشاؤون كما ومصائرهم بمقدراتهم يعبثون ، الشطرنج رقعة على

شقاء فوق شقاء إال العالم به يزداد وال ، دين به   !يصلح

البـرإننا وسـداه ، الربانية لُحمته ، رائداً حضارياً مشروعاً نحمل ـ المسلمين نحن ـ
نبسـط أن في حقنا علينا يصادرون وال ، الدين في يقاتلوننا ال داموا ما العالمين إلى نبذله ، والقسط

اآلخرين إلى بـدعو. دعوتنا يطوفوا أن حرج من الخاتمة والرسالة الحق الدين دعاة على تهمفليس
قاعدة إطار في أعالماً له وينشرون ، مهاداً للحق يوطِّئون ، والمغارب المشارق   :في
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اآلية(  البقرة   ) .256: سورة

ظـالل العـالم يتفيأ حتى ، والمخالفين الموافقين حقوق ترعى التي الربانية خيمة وتحت
األثرة ورمضاء ، الظلم هجير من إليها يفيء ، العامة الرحمة موقعاًهذه له ويجد ، واألنانية والجشع

فـي النجـاة شـاطئ على ترسو حتى المتالطمة الفتن هذه عباب به تمخر التي ، اإلسالم سفينة في
  .اآلخرة

  

  

  

وعوامـل ، إخفاقها بذور طياتها في لَتحمل الجامح ديني الال إطارها في العولمة هذه إن
بقاء وال ، لظلم دوام ال فإنه ؛ ثمانهيارها قامت دول عن الكريم القرآن حدثنا لقد ، جور وال لتعسف

تعالى قال ، انهارت ثم صالت حضارات وعن ،   :زالت

  
الفجر(    ) .سورة
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تعالى   :وقال

  
الفرقان(    ) .سورة

تعالى   :وقال

  
العنكبوت(    ) .سورة

  

  

  

روما أطالل على وقف حين الرومان حكماء أحد خراب: "قال في تسبب رجل أول إن
والغنائم األسالب لها يقدم بدأ الذي هو النهـب" اإلمبراطورية شهوة أهلها لدى أثار الذي هو ألنه ؛

نـابليون قـال وقـديماً ، جلـودهم وراء الكامنة واألنانية األثرة شياطين وحرك ، إن: "والسيطرة
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التخمة بمرض دائماً تموت األقـاليم" اإلمبراطوريات من تلتهمه ما هضم عن يعجز جوفها أن أي ،
  .والشعوب

فـي ألقاهـا التي كلمته في الجديد العالمي والنظام العولمة إلى الرئيس السيد أشار وقد
الدوحة في عقد الذي اإلسالمي القمة الك: "مؤتمر هذه على دول بضع أو دولة نظام األرضيةهو رة

، بصـعوبة السـطح على يعوم بعضها ، الغريب النظام هذا في سابحة دول فهو منها تبقى ما أما ،
ومطلـوب ، مخطـئ دائما فهو ذلك ومع ، وااللتزام والطاعة النية حسن وباستمرار يثبت أن وعليه

وأصـب ، مسمى غير أجل إلى القاع في غارق اآلخر وبعضها ، ذنوبه عن يكفر أن مـامنه كـل ح
، إنسان حقوق هو مصالحها يحقق ما وكل ، وعدالً ديمقراطية الكبرى الدول تلك رغبات مع يتماشى
يقابلها وما ، شعب لدى اإلنسان قيمة فيها تحدد لوائح تصدر أن مستغرباً يعد ولم ، بشرية وحضارة

العمالت كأسعار األخرى الشعوب   ".لدى

الت الشرسة الهجمة تلك إلى أشار فقـالثم ، اإلسالم على والظلم البغي قوى تشنها : " ي

والمحبة والعدل األخالق دين ، الحنيف اإلسالمي ديننا هو التسعينات في ظهر الذي الجديد العدو هذا
اضطراب حدث فكلما واإلرهاب، والتطرف القتل دين ليغدو وتربوياً وتثقيفياً إعالمياً تشويهه تم الذي

العالم من ما منطقة المنطقةفي تلك في وجود للمسلمين يكن لم ولو ، لإلسالم االتهام أصابع وجهت
، العكس يثبت ما وغالباً ، العكس يثبت حتى ، مسلم هو منفذه إرهابي عمل أو تخريب عملية وكل ،
واسـتخدامه التطرف تغذية خالل من الصحيح اإلسالم حورب وبالتوازي ، هو كما فيبقى االتهام أما

اإل ضرب األمـةفي خـارج مـن تنميته جرت الذي التطرف هذا يصور واآلن ، والمسلمين سالم
مـن أبرع وإسرائيل ، الناصعة صورته تشويه في إمعاناً وذلك ، الحقيقي اإلسالم أنه على اإلسالمية

أخرى حقيقية صورة وأية ، الصورة هذه الرئيس". شوه السيد خطاب من المقتبس النص   .انتهى

وإن وأنهذا األعاصـير، لهذه المواجهة روح األمة هذه في نبعث أن كله هذا من األهم
والجهادية اإليمانية طاقاتها مذخور المحافظـة, نستثير طريـق على الطاقات هذه توجيه نرشد وأن

الحضارية مسيرتها من توقف ما واستئناف ، الهوية .على
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ا من النصر بعـضمفهوم وعلـى بل ، المسلمين معظم على أمرها التبس التي لمفاهيم
األحـداث إزاء ومـواقفهم أحكامهم في اختالفهم إلى أدى الذي األمر ، المباركة لدعوته المتحمسين

اإلسالمي عالمنا في والمشهودة أو. الجارية االجتماعية األهداف تحقيق هو النصر أن يظن فالبعض
السياس أو فهـماالقتصادية األهـداف هـذه بلغـوا فـإذا ، المؤمنون إليه يسعى مما العسكرية أو ية

منهزمون فهم وإال ، النظـر. منتصرون دون البحتة المادية الحسابات في النغماسه قاصر فهم هذا
غيرها   .إلى

مـن ، عباده من يشاء من على بها اهللا يمن ، إلهية هبة النصر أن يتوهم اآلخر البعض
اشترا اهللاغير لسنن مخالف ألنه خاطئ فهم وهذا ، له والتهيؤ االستعداد أو النصر لهذا االستحقاق ط

  :الكونية

  
اآلية(  النساء   ) .123: سورة

  :وقال

  
اآلية(  األنفال   ) .60: سورة

، الظلـم ينتصر وقد ، الجور يستفحل قد وأعدائهم المؤمنين بين الصراع إطار في لكن
يظهر واقعياًوقد يكون وقد ، مبدئياً يكون قد النصر ؟ اهللا نصر فأين ، والفساد   .البغي

  



!

!

36!"#$% &' ()*+, 

!

  
 

07   -  7N).@%& 0W8%&: 

  

المبدئيـ1   :النصر

مـا جميـع في ونواهيه اهللا أوامر لتنفيذ يسعى حين مبدئياً نصراً منصوراً المسلم يكون
وفي ، واألحوال الظروف جميع وفي ، الشريعة به مـاجاءت حدود وفي ، واألماكن األوقات جميع

إمكانات من ال. لديه اهللا بأمر قائماً يكون حين مبدئياً نصراً منصوراً المسلم يكون ، ُأخرى وبعبارة
مـن ال اُألمـة أحـداث شـاهداً ، المخلّفـين الخاملين من ال المبدأ عن للدفاع ساعياً ، القاعدين من

أن. المنعزلين نصراً المسلم اهللافحسب بيـد فأمرهـا هدايتهم أما ، الناس إلى السماء رسالة يحمل
وحسـبه ، تعـالى اهللا بيـد فأمره صالحه أما المجتمع إصالح على يعمل أن نصراً وحسبه ، تعالى
األرض السترداد يكافح أن نصراً وحسبه ، تعالى اهللا بيد فأمره الظلم زوال أما الظلم يقاوم أن نصراً

ا وثروات الالمغتصبة حتـى يجاهد أن نصراً وحسبه ، تعالى اهللا بيد فأمرها ردها أما المنهوبة ُألمة
تعالى اهللا بيد فأمره الحق وهيمنة الفتنة إطفاء أما األرض في هللا الدين ويكون فتنة   .تكون

التي الواقعية النتائج كانت أياً ، له المسلم سعي لمجرد يتحقق حتمي أنه النصر هذا ميزة
عن ويستطيعيتمخّض ، تحقيقه يستطيع مسلم فكل ، عليه مقدور إرادي أنه وميزته ، وجهاده سعيه ها

لقتالـه قواهم بكامل اإلسالم أعداء وقف لو حتى إحرازه يستطيع المسلم أن وميزته ، الهزيمة تجنب
اآلن الحال هي كما ،   :وحربه

  
)التوبةسورة( 
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الواقعيـ2   :النصر

مضـمار فـي ، الواقع عالم في المسلم يحرزه الذي المشهود الفوز هو الواقعي النصر
فـي إليه سعى مكسباً الواقع في يحقق حين منتصراً المسلم فيكون ، العليا هي لتكون اهللا كلمة إعالء

كال المسلم يحرز الحالة هذه وفي ، أجله من جاهد هدفاً ينال أو ، اهللا مبـدئياًسبيل نصراً ، الحسنيين
واقعياً ونصراً ،.  

وطلـب العدة إعداد ، اإللهي واإلمداد المادي اإلعداد على يتوقف الواقعي النصر أن إال
الجاهليـة مـع جهاده في وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يفعله كان ما وهذا ، تعالى اهللا من النصر

ا مع جهادنا في يلزمنا ما وهذا ، المعاصرةاُألولى   .لجاهلية

والماديـة البشرية قواهم وتنسيق ، المسلمين طاقات كل استنفار يستلزم المادي واإلعداد
وقـوةً وعطاء بذالً جوارحهم وتنطلق ، وثباتاً وإيماناً وحيوية عزيمة نفوسهم تمتلئ حيث ، والروحية

سبحانه به المطلقة الثقة وعقد ، تعالى هللا النية تجريد مع يعرفـوا. ومضاء أن للمسلمين قيض ولو
الكريمة اآلية   :معنى

  
اآلية(  األنفال   ) .60: سورة

ولعرفوا ، القوة وسائل من هي واالتصاالت اليوم المعلوماتية أن لعرفوا الدقيق وتحليلها
، القوة وسائل من هي والفلك والرياضيات والكيمياء الفيزياء علوم وعأن النفس علم أن لـمولعرفوا

مـن األرض طبقـات وعلم النبات وعلم الحيوان علم وأن ، القوة وسائل من التربية وعلم االجتماع
أتقنهـا علـوم مـن هنالك ما إلى ، القوة وسائل من الوراثية والهندسة الوراثة وعلوم ، القوة وسائل

وعولمتهم وثقافتهم إرادتهم عليه وأملوا ، العالم على سيطرتهم فأحكموا علينـاالغربيون حرج وال ،
، جمعـاء البشـرية ملك هي أمة أية فثقافة ، نفوسهم في ما ندع وأن رؤوسهم في ما نأخذ أن مطلقاً
لـدغتنا إذا يعقـل وهل ، األجيال مر على الشعوب مختلف زهرات من استخلص عسل بمثابة ألنها

؟ عسلها نقاطع أن النحل من !جماعة
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علـى والمصـابرة ، تعريتـه على والقدرة ، الباطل تشخيص المسلمين قوة وسائل من
تعالى لقوله زوال إلى أنه واليقين ، وعناده وكيده مكره ومجابهة ، وعدوانه   : تكذيبه

  

  :وقال

  

إبراهيم(    ) سورة

لإليمان شرط به الكفر ألن ؛ أقنعته ونزع ، أكاذيبه وكشف بالباطل الكفر تعالىباهللا،ثم   :قال

  
اآلية(  البقرة   ) .256: سورة

نفوسهم وتحرر ، عقيدتهم وثبات ، سبيله في المجاهدين المؤمنين نية صدق اهللا علم فإذا
بـالمجرمين اهللا فيبطش ، اإللهي اإلمداد لهم يتوفر عندئذ ، نعيمه إلى وحنينهم ، لقائه إلى وشوقهم ،

ال النصر ويحقق الكبرى   :مؤمنينبطشته

  
الروم(    ) سورة

  :وقال

  
غافر(    ) .سورة
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  :وقال

  
النساء(    ) .سورة

  

  
  

تـدركها ال وقد ، تعالى اهللا يعلمها بالغة لحكمة تبطؤ قد والمظلومين المؤمنين نصرة إن
، آالمهـم على الصابرين ، عقيدتهم على منهم الثابتين ليعلم أو ، لهم ادخره عميم لخير أو ، عقولنا

حماية على حريصة المؤمنة الصفوة هذه لتكون ، تضحياتهم في الصادقين ، بعهدهم النصروالموفين
فـي أعبائه تحمل على قادرة وتكون ، الطاهرة واألرواح ، الزكية بالدماء إال تنله لم الذي ، المرتقب
عبودية من وتحريرهم ، الناس بين الخير وإشاعة ، العبادة حرية ونشر ، العدل وبسط ، الحق إقامة

األرض في والفساد الفتنة دابر وقطع ،   : الطواغيت

  
مريم(    ) .سورة

  :وقال

  

القصص( .)سورة
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ذا هـاهو ، سالم بن اهللا عبد الجليل الصحابي قصة إليكم المحتلة األراضي في أخوتنا يا
فيقول قصته عن يحدثنا سالم بن اهللا عبد الجليل   :الصحابي

عـن أتحرى أخذت ، وسلم عليه اهللا صلى النبي بظهور سمعت ونسـبه،لما ، اسـمه
من استيقنت حتى ، الكتب في عندنا مسطور هو ما وبين بينها وأطابق ، ومكانه ، وزمانه ، وصفاته
، فيـه التكلُّم عن لساني وعقلت ، اليهود قومي عن ذلك كتمت ثم ، دعوته صدق من وتثبت ، نبوته

ق مكة من والسالم الصالة عليه النبي فيه خرج الذي اليوم كان أن ،إلى يثرب بلغ فلما ، المدينة اصداً
نخلـة رأس فـي ساعتئذ وكنت ، قدومه معلناً الناس في ينادي وجعل علينا رجل أقبل ، بقباء ونزل
هتفت حتى الخبر سمعت إن فما ، الشجرة تحت جالسة الحارث بنت خالدة عمتي وكانت ، فيها أعمل

تكب:  سمعت حين عمتي لي فقالت ، أكبر اهللا أكبر بموسى: يرياهللا سمعت كنت لو واهللا ، اهللا خيبك
ذلك فوق شيئاً فعلت ما قادماً عمران عمـران!! بن بـن موسـى أخو واهللا إنه ، عمة أي لها فقلت

وقالت فسكتت به بعث بما بعث وقد ، دينه مصـدقاً: وعلى يبعث أنه تخبروننا كنتم الذي النبي أهو
، ربه لرساالت ومتمماً ، قبله قالت: فقلتلمن ، النبـي: نعم إلـى توي من مضيت ثم ، إذاً فذلك

أول وكان ، منه قريباً صرت حتى فزاحمتهم ، ببابه يزدحمون الناس ورأيت ، والسالم الصالة عليه
منه سمعته تـدخلوا: ما ، نيـام والناس بالليل وصلوا ، الطعام وأطعموا ، السالم أفشوا الناس أيها

فج بسالم، منـهالجنة دنوت ثم ، كذَّاب بوجه ليس وجهه أن فأيقنت ، منه وأتملى ، فيه أتفرس علت
وقال إلي فالتفت ، اهللا رسول محمداً وأن اهللا إال إله ال أنه فقلت: وشهدت ؟ اسمك بن: ما الحصين

قال ، سالم: سالم بن اهللا عبد أ: فقلت. بل ما بالحق بعثك والذي ، سالم بن اهللا عبد أننعم حـب
ودعوت ، بيتي إلى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عند من انصرفت ثم ، اليوم بعد آخر اسماً به لي
شـيخةً وكانت ، خالدة عمتي معهم وأسلمت ، جميعاً فأسلموا ، اإلسالم إلى وأهلي وأوالدي زوجتي

  .كبيرة

سالم بن اهللا عبد وسل: يقول عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى رجعت لـهثم وقلت يـا: م
فـي عنهم تسترني وأن ، إليك وجوههم تدعو أن أحب وإني ، وباطل بهتانٍ قوم قومي إن اهللا رسول
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إلـى تـدعوهم ثـم ، بإسالمي يعلموا أن قبل ، عندهم منزلتي عن تسألهم ثم ، حجراتك من حجرة
، وبهتوني ناقصة بكل ورموني عابوني أسلمت أنني علموا إن فإنهم ، عليـهاإلسالم النبي فأدخلني

لهـم ويحبـب ، اإلسـالم على يحضهم وأخذ ، إليه دعاهم ثم ، حجراته بعض في والسالم الصالة
، الحـق في ويمارونه بالباطل يجادلونه فجعلوا ، أمره من كتبهم في عرفوه بما ويذكِّرهم ، اإليمان

لهم قال إيمانهم من يئس فلما ، أسمع بن: وأنا الحصين منزلة فقالواما ؟ فيكم وابـن: سالم سيدنا
والسـالم الصـالة عليه فقال ، وعالمنا حبرنا وابن ، وعالمنا وحبرنا ، أسـلم: سيدنا إن أفـرأيتم

قالوا ؟ وقلت: أفتسلمون إليهم فخرجت ، يسلم أن من اهللا أعاذه ، ليسلم كان ما هللا معشـر: حاشا يا
به جاءكم ما واقبلوا ، اهللا اتقوا مكتوبـاًاليهود وتجدونه ، اهللا رسول أنه لتعلمون إنكم اهللا فو ، محمد

فقـالوا ، وأعرفـه وأصدقه به وأؤمن اهللا رسول أنه أشهد وإني ، وصفته باسمه التوراة في : عندكم

فقلت ، به عابوني إال عيباً يتركوا ولم ، جاهلنا وابن وجاهلنا ، شرنا وابن لشرنا إنك واهللا ، : كذبت

ا رسول لكيا أقل ألم بهتانٍ: هللا قوم قومي وفجورإن غدرٍ أهل وإنهم ، .وباطل
  

  

، النبويـة السـيرة ومن ، رسوله وسنة ، اهللا كتاب من المستنبطة الناصعة الحقائق هذه
اهللا فلعـل ، المحتلـة األراضي في أخوتنا أيدي بين أضعها معاً والصبر النصر سبيل تضيء والتي

جميعاً بها .ينفعنا

فساءلتــــها القبور والمحتــقر؟أتيــت المعـظم   !أين

بسلـــطانه المــــذل قـدر؟وأين ما على القوي   !وأين

مــــــخبر فما جميعاً الخبرتفانوا ومات جميعاً   !!وماتوا

مضـوا أناس عـن سائلـي معتبـر؟فيا مضى فيما لك   !أما

الـــثرىتروح بنات الصـوروتغـدو تلك محاسن   فتمحو

***  

تـوزن أن قبـل أعمـالكم وزنوا ، تحاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا ، الكرام األخوة أيها
، حـذرنا فلنتخـذ ، إلينـا غيرنا وسيتخّطى ، غيرنا إلى تخَّطانا قد الموت ملك أن واعلموا ، عليكم

، نفسه دان من اهللالكيس علـى وتمنـى ، هواهـا نفسه أتبع من والعاجز ، الموت بعد لما وعمل
  .األماني

***  
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فضالً وتعالى سبحانه اهللا عنايةَ ولكن ، كامالً غذاء البشرِ لبني القمح جعل تعالى اهللا إن
، األرضِ بقاعِ كل في ينبتُ القمح هذا جعلَتْ أنّها وينبتُعن ، الجباِل في وينبتُ ، السهوِل في ينبتُ

، المعتدلة األجواء في وينبتُ ، ةالحار األجواء في وينبتُ ، الباردة األجواء في وينبتُ ، األغوارِ في
لهـذه اإللهي التصميم ولكن ، ينبتُ األرضِ وجه على قمح هناك الزمنِ لحظات من لحظة كلِّ وفي

أن ىالثمرةسـمي ، وزنها مجموع من المئة في تسعاً يزن خارجي غالفٌ ففيها ، الغذاء كاملةَ جعلَها ه
وزنها من المئة في ثالثة عن تزيد ال آزوتية مادة على تنطوِي رقيقةٌ قشرةٌ وفيها ، النُخالة الناس عند

له توافرت إذا ينبتُ الذي الحي الكائن مشَيالر وفيها فـي، أربعٍ عن يزيد ال ووزنُه ، اإلنبات شروط
عـن ننزع ؟ نحن نفعل ماذا ، خالص نَشاء المئة في والثمانون واألربع ، القمحِ ةحب وزنِ من المئة
النـاس يسـميه الذي الغالفُ هذا أما ، الخالص النّشاء إال لنا يبقى وال ، وغشاءها ، غالفَها القمحة

ففيه ، بنُخالةً فتامين ، فيتامينات ب1ستةُ وفي6ب... 2، ، الغالف هذا في أخرى وفيتامينات ،
قـوةً الـدم ـبهي حديد الغالف هذا وفي ، واألعصابِ للدماغِ غذاء هي فسفوريةٌ مادةٌ الغالف هذا

الكلسيوم الغالف هذا وفي ، الرئتين نم األوكسجين اكتسابِ على ينعوي ، العظاموحيويةً يبني الذي
هـذا وفـي ، ولمعاناً قوةً ويزيده الشعر يقوي الذي السيليكون الغالف هذا وفي ، األسنان ويقوي ،
، البوتاسيوم وفيه ، والهدوء السكينةَ آكله على ويضفي ، ةيقرالد ةالغد عمَل ينشط الذي اليود الغالف

تدخُل ، والمغنيزيوم ، أماوالصوديوم ، الهاضمة والعصارات ، األنسجة تكوينِ في كلُّها المعادن هذه
وصـفَه كما هو الذي الصافي النشاء هذا ونأكُل ، للبهائمِ ونرميه ، قشرها القمحِ ةحب عن فننزع نحن

اإللهي التصميم وهذا ، الوصف بهذا يذمه وهو ، للمعدة جيد غراء بأنّه األطباء نأكـَلبعض أن لنـا
القمحِ قشرة في اُهللا أودعها التي المواد هذه من نستفيد حتى ، بقشرِه القمح.  

هـذا شُـرِب وإذا ، والزكـامِ للسعاِل مهدئةً كانتْ الساخنِ بالماء القشور هذه غُليتْ إذا
وللزحار المعدة حاتلتقر دواء وكان ، لألمعاء قابضاً كان مـنالمغلي له ووقايةً للجلد غذاء وهو ،

األكزيما رأسها وعلى ،   .أمراضه

والسالم الصالة عليه النبي سنَّةَ نطبقُ وحينما ، نأكَل أن لنا اُهللا أراد كما نأكُل حينما لذلك
األمراض عن عدوالب الصحةَ ألنفسنا نضمن ، األكل   .في
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دعس نب سهَل الجليل الصحابي قَاَل" : سئل ـ المنخول الطحين ـ يالنَّق رَأيتَ ما: هْل
فَقُلْتُ ، لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قُبِض حتَّى يالنَّق عهـد: رَأيتُ علَـى منَاخُل ملَه كَان فَهْل

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه ،: رسوِل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قُبِض حتَّى منْخُالً رَأيتُ ما
قَاَل: قُلْتُ ؟ منْخُوٍل رغَي يرالشَّع تَْأكُلُون كُنْتُم بقـي: فَكَيفَ وما طَار ما نْهم يرطفَي نَنْفُخُه كُنَّا ، منَع

نَاهيثَر ".  

حازِمٍابن[  َأبِي نب الْعزِيزِ دبع عن   ]ماجه

الدقيق نخل اهللا رسول وفاة بعد المسلمون ابتدعها بدعة أول أن األثر في   .وورد
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حتّى ،والشعوب األمم صنعها عن تعجز لبطوالت ظرفاً فجعلتَه ، الوقت قيمةَ عرفتَ لقد
عليائه في اُهللا تعالىأقسم فقال ، الثمينِ رِكمبِع: 

  
الحجر(    )سورة

أمناء ، الطاهرين الطيبين وأصحابه آله وعلى محمد سيدنا على وبارك وسلم صلِّ اللهم
أحدهم وحملَتْ ، أبطاالً منهم جعلَتْ تربيةً والسالم الصالةُ عليه رباهم الذين ، ألويته وقادة ، دعوته

يقول أن أن: " على علمتُ ولو ، يقيناً ازددت ما الغطاء كُشف لو أزيدواهللا أن قدرتُ ما أجلي غداً
عملي   ." في

]علي قول من النسائي سنن على السنْدي   ]حاشية

  

  

  

وأحثُّكم ، اهللا بتقوى ونفسي أوصيكم ، واإلسالم العروبة دنيا في المؤمنون األخوة أيها
خير هو بالذي وأستفتح ، طاعته   .على

سورةٌ الكريم القرآن في ، األحباب األخوة أصـحابِأيها مـن الـرجالنِ كان ، قصيرةٌ
وكان ، السورة هذه اآلخر على أحدهما يتلو حتى يتفرقا لم الْتَقَيا إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

يقول تعالى اهللا رحمه الشافعي م: " اإلماملَكَفَتْه السورة هذه الناس تدبر   ".لو
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كامالً منهجاً ترسم السورةُ امتدادهذه فعلى ، البشرية خالق يريدها كما ، البشرية للحياة
مـنهج إال اإلنسـانِ أمام ليس ، الدهور جميع في المكانِ امتداد وعلى ، العصور جميعِ في الزمانِ

وشقاء وخسارةٌ ضياع ذلك وراء ما وكلُّ ، الخُلد جنة إلى سالك واحد وطريق ، رابح واحد.  

الكر األخوة تسألونأيها لعلكم ، تعالى: ام قال ، العصر سورة إنها ؟ السورة هذه   :ما

  
العصر(    )سورة

زمن حقيقته في هو الذي اإلنسانِ لهذا ، العصر ، الزمن بمطلق جاللُه جّل اُهللا َأقْسم لقد
إال فجره ينشقُّ يوم من وما ، منه عبِض انقضى يوم انقضى كلما ، أيام بِضعةُ فهو ابن: وينادي، يا
القيامة يوم إلى أعود ال فإني ، منِّي دفتزو ، شهيد عملك وعلى ، جديد خلقٌ أنا ،   .آدم

ـرمع يستهلك وحده الزمنِ يضم أن بمعنى ، خُسرٍ في أنّه لإلنسان بالزمن اُهللا أقسم لقد
هو الذي الصالحِ عمله ووعاء رأسماله هو الذي بهااإلنسان اُهللا وعده التي الجنة ثمن .  

  

  
  

مـن ماِلـك رأس عيتُض أن إال التِّجاري فرالع في الخسارةُ هِل ، األحباب األخوة أيها
هـذه يتالفَى أن يستطيع ، له خُلقَ فيما الوقتَ استثْمر إذا اإلنسان لكن ، المطلوب الربحِ تحقيق دون

باإليم وذلك بالصبرِالخسارةَ والتواصي ، بالحقِّ والتواصي ، الصالحِ والعمِل تعالى. انِ   :قال

  
العصر(    ) سورة
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 :اإليمانـ1

،: أوالً ﴾اإليمان آمنُوا ينالَّذ ِإلَّا ﴿اإلنسـاني الكـائنِ هـذا اتصاُل هو اإليمان إن ،
، الوجـود هذا عنه صدر الذي ، الباقي األزلي المطلق باألصل ، المحدود الفاني الضعيف الصغيرِ
الهزيلة قوته حدود من ، الكبير الكون رحابة إلى الصغيرة ذاته حدود من اإلنسان هذا ينطلقُ وعندئذ

ال الطاقات عظمة إالإلى يعلمهـا ال التي اآلباد امتداد إلى القصير عمره حدود من ، المخبوءة كونية
السـعادةَ يمنحه فإنه ، واالنطالقَ ، واالمتداد ، القوةَ اإلنسان يمنح أنه على فضالً االتصاُل هذا ، اُهللا

نفيس وفرح ، رفيعةٌ سعادةٌ وهي ، اإلنسان وراءها يلْهثُ التي كَـُأنْسِالحقيقيةَ ، بالحيـاة وُأنْـس ،
واحـد إٍلـه وعبادةُ ، خسران يعدله ال خسران وفقدانُه ، كسب يعدلُه ال بكَس وهو ، بحبيبِه الحبيبِ
هنـاك فليس ، القهار الواحد لغير رأسه يحني وال ألحد يذّل فال ، لسواه العبودية عن اإلنسان ترفع

وا ومعبود ، واحدةٌ قوةٌ محلَّهـاإال ليحـّل ، والهوى المصلحةُ اإلنسانِ حياة من تنتفي وعندئذ ، حد
والعدُل   . الشريعةُ

اهللا عنـد اإلنسـان بكرامة االعتقاد ، اإليمانِ لوازمِ من وهو ، اإلنسانِ بكرامة االعتقاد
المرت عنِ التّدنِّي نم الحياء نفْسه في ويثير ، نفسه نظر في قيمته من إليهايرفع اُهللا هفَعر التي بة.
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الصالحـ2   :العمل

،: ثانياً الصالح ﴾العمُل اتاِلحالص وعملُوا آمنُوا ينالَّذ ِإلَّا ﴿.  

الطبيعيةَ الثمرةَ هو الصالح العمُل كان ، متحركةٌ إيجابيةٌ حقيقةٌ ، األخوة أيها اإليمان ألن
فـي ذاتهـا تحقيق إلى بذاتها تسعى حتّى المؤمنِ ضميرِ في اإليمانِ حقيقةُ تستقر إن فما ، لإليمان
، يتَبدى ال كامناً ، يتحرك ال خامداً المؤمنِ نفسِ في اإليمان يظلَّ أن يمكن فال ، صالحٍ عمٍل صورة

فهو الطبيعيةَ الحركةَ هذه اإليمان كيتحر لم ينبعـثُفإن ، الزهـرة شـأن شأنُه ميتٌ، أو ، مزيفٌ
موجود غير فهو أريج منها ينبعثْ لم فإن ، طبيعياً انبعاثاً منها   .أريجها

، منقطعةً حادثةً وال ، طارئةً نزوةً وال ، عارضةً فلتةً ليس ، األخوة أيها الصالح العمُل
و ، أهداف إلى ويتّجه ، دوافع عن ينبعثُ المؤمنونإنما عليه يتعاون.  
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حركةٌ هو بل ، تَقَوقُعاً وال ، انزواء وال ، سلبيةً وال ، انكماشاً ليس ، األخوة أيها اإليمان
اهللا إلى يتّجه لألجيال، شامخٌ وبناٌء ، لألرض متوازنةٌ وعمارةٌ ، هادفٌ إيجابي وعمٌل ، نظيفةٌ خَيرةٌ

، اهللا بمنهج ويليقُ يقول، إذ العزيز عبد بنِ عمر اُهللا محور " :، فيـك يعمـالن والنهـار اللّيل إن
منهما فخذ ، منك ويأخذان ، فيهما   " .فاعمل

حتى البشرِ بني من كبيرةً أعداداً فشملتْ العمِل رقعةُ اتَسعتْ كلما ، األحباب أخوتنا يا
العم أمد امتد وكلّما ، والشعوب األمم فيه وكلمادخلتْ ، وأجياٌل أجياٌل ثماره توارثتْ حتى وطاَل ِل

به تحقَّق حتى ، والروحي ، واالجتماعي ، والنفسي ، المادي ؛ كلِّه اإلنسانِ كيانِ في العمُل تغلغَل
رقعةُ اتسعتْ كلما إذاً ، يكون أن له أريد كما وكان ، إنسانيتُه خالله من وتألّقتْ ، اإلنسان وجود

و ، اِهللالعمل عند أعظم كان ، تأثيره واشتد ، أمده وطاَل ، خيره مع.  

إلـى الظلمات من الناس جَأخْر وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ، الصالحِ العمِل صفاتُ هذه
إلـى ، كلـه البشري التاريخِ وجه وغير ، اإلنسانية مراتبِ أعلى إلى الجاهلية كَاترد ومن ، النور

،ا فريـداً جيالً عليه وربى ، جديداً ديناً فيها أقام ، سنة وعشرين ثالث في ، اهللا شاء ما وإلى ، ليوم
الصـعوبات كـّل من الرغم على ، اليسير الزمن هذا في ، عالميةً دولةً سوأس ، مثاليةً أمةً وأنشأ

يومٍ أول من سبيلَه اعترضتْ التي والعوائق.  

ال ثقُل كثـرتْويزداد كلمـا اهللا عنـد ومثوبتُه قيمتُه وتتضاعفُ ، الحقِّ ميزانِ في عمِل
عليه عينالم وقَلَّ ، عنه الصوارفُ وعظُمت ، سبيله في   .العوائقُ

ـدتَفْس حينمـا اِهللا عنـد ومثوبتُه قيمتُه وتتضاعفُ ، الحقِّ ميزان في العمِل ثقُل ويزداد
في ، األحواُل وتضطرب ، ويتـرفُالمجتمعاتُ ـ تـرون كمـا ـ األقوياء رويتجب ، األمراء جور

نع الحديث وفي ، المعروفُ ويختفي ، المنكر ويظهر ، الفاحشةُ وتشيع ، العلماء ويداهن ، األغنياء
قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي َأن يسارٍ بنِ   :معقِل

ا((  في ِإلَيالْعبادةُ ةركَهِج   .))لْهرجِ

يسارٍ[ بنِ معقِل نع مسلم ]أخرجه
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رزِقَ إذا اإلنسـان أن إلـى اإلشارة محلُّ هنا ، ومستمعين حضوراً ، الكرام األخوة أيها
وهو فيحيا ، موته بعد اهللا شاء ما إلى عمره يطيَل أن يستطيع وقته إنفاق في ويؤديالتوفيقَ ، ميت

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن هريرةَ َأبِي نع الحديث ففي ، التراب تحت وهو   : رسالتَه

ينْتَفَـ((  علْمٍ َأو ةارِيج قَةدص نم ِإلَّا ، ثَلَاثَة نم ِإلَّا لُهمع نْهع انْقَطَع انالِْإنْس ماتَ عِإذَا
لَه يدعو صاِلحٍ لَدو َأو بِه((.  

هريرة[                     أبي عن مسلم   ]أخرجه

ووافتْه أصالً عمٌل له يكن لم إن ؟فكيف   !!المنيةُ

قَاَل هريرةَ َأبِي نفع ، الثالث لهذه تفصيالت نتضم آخر حديث اللَّـه: في رسـوُل قَاَل
لَّمسو هلَيع اللَّه   : صلَّى

 ))هنَشَـرو ـهلَّمع علْماً هتوم دعب هنَاتسحو هلمع نم نْؤمالْم يلْحقُ مما لَـداًِإنوو ،
َأ نَهـراً َأو ، نَاهب السبِيِل ِلابنِ بيتاً َأو ، نَاهب مسجِداً َأو ، ثَهرو ومصحفاً ، كَهتَر َأوصاِلحاً ، اهـرج

هتوم دعب نم قُهلْحي هاتيحو هتحص في اِلهم نم َأخْرجها   .))صدقَةً

هريرةروا[ أبي عن صحيحه في خزيمة وابن ماجه ابن   ]ه

قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن صحيحه في مسلم وَأخرج:  

ولَـا((  ، بِها عمَل نم َأجرِ مثُْل لَه بكُت هدعب بِها فَعمَل حسنَةً سنَّةً الِْإسلَامِ في نس نم
مورِهُأج نم نْقُصينم وِزرِ مثُْل هلَيع بكُت هدعب بِها فَعمَل سيَئةً سنَّةً الِْإسلَامِ في نس نمو ، ءشَي

ءشَي مارِهزَأو نم نْقُصي ولَا ، بِها   .))عمَل

مسلم[ اهللارواه عبد بن جرير عن وغيرهما   ]والنسائي

، ويٌل ثم ، ويٌل ثم ، ،فويٌل بعـدهم من باقيةٌ وآثامهم وضالالتُهم ، آجالُهم انقضتْ ِلمنِ
بأعمالهم سعداء بهديهم مهتدون والناس ، الثرى تحت كانوا ِلمن هنيئاً ثم ، هنيئاً ثم ،   .وهنيئاً

العطائية الحكم صاحب قليلةٌ: " قال عمرٍ بور ، أمداده وقلَّتْ ، آماده اتَّسعت عمرٍ بر
يـدخُل ال مـا المنَنِ نم الزمنِ نم يسيرٍ في أدرك عمرِه في له بورك نوم ، أمداده كثيرةٌ ، آماده

اإلشارة ومضةُ تلحقُه وال ، العبارة دائرة ." تحتَ
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بالحقـ3   :التواصي

﴿:ثالثاً ، بالحق بِالْحقِّالتواصي   .﴾وتَواصوا

، العزيزات األخوات أيتها ، األعزاء األخوة ﴾أيها بِالْحقِّ وتَواصوا ﴿النهـوض ألن ،
، المصـلحة ومنطـقُ ، النفوسِ هوى فهناك ، عديدةٌ والصوارفَ ، كثيرةٌ والعوائقَ ، عسير بالحقِّ

و ، والتقاليد ، العمل وضغوطُ ، البيئة يـأتيوظروفُ عندئـذ ، والطمـع ، والحرص ، " العاداتُ

بالحق ،" التواصي يوصـيه معـه أخـاه يجد الذي للمؤمنِ ومحصناً ، ومشجعاً ، مذكِّراً ليكون ،
عـن وفضـالً ، يسلبه وال ، يخذُله وال ، وسعادته ، سالمته على ويحرص ، معه ويقف ، ويشجعه

فإن ، بالحق" ذلك فيينقِّ" التواصي إال يستمر وال ، يستقر ال فالحقُّ ، ويقيها ، الفردية االتِّجاهات ي
متضامنٍ ، متكافٍل ، متعاونٍ ، متراصٍ ، مؤمنٍ   .مجتمعٍ

، نفسـه يكمـل الصـالحِ والعمـِل باإليمـانِ فالمرء ، مكان كل في الكرام األخوة أيها
كي أن وبما ، غيره يكمل بالحقِّ بِالنَّقـِلوبالتواصي جاءنـا الـذي الحـقِّ الدينِ على مبني األمة ان

بـد فال ، السليمة الفطرة مع وتطابقَ ، الموضوعي الواقع وأقره ، الصريح العقُل وأكّده ، الصحيح
، ورسالتها بكيانها األمةُ تشعر حتى ، ويستقر الحقُّ هذا يستمر بـالحق" أن قضـيةٌ" فالتواصـي

،مصيري وحاصرتْه الباطِل دوائر تنامتْ ، األرض في الحقِّ دوائر تتنام لم فما ، بالحق"ةٌ فالتواصي
لرسالته"  واألداء ، وجوده على الحفاظَ .يعني

15   - 0.W%"L &51&5C,  

  

بِالصبرـ4   :التواصي

،:رابعاً بالصبر بِالصبر﴾التواصي وتَواصوا ﴿.  

شاءتْ صـراعٍلقد ودار ، والخيرِ بالشَّر ابتالء دار الدنيا تكون أن جالله جل اهللا حكمةُ
الصراعِ في والغلبة ، باالبتالء للفوزِ ضرورةً بالصبر التواصي كان لذلك ، والباطِل الحقِّ   .بين
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األ: إذاً وتحمـِل ، الباطل وعناد ، الهوى مغالبة على بالصبر التواصي نم بد ،ال ذى
، الغايات وبلوغِ ، القدرات ومضاعفة ، العقبات لتذليِل فعالةً وسيلةً الصبر يعد لذلك ، المشقة دوتكب

تعالى   :قال

  
النساء(   )سورة

  

  

  

فـي بـل ، الوقـت إنفـاق في ليست العبرةُ ، ومستمعين حضوراً ، الكرام األخوة أيها
أنفقناه إذا فالوقتُ ، ،استثماره حياتنـا مستقبِل في ثماره ويؤتي ، فسينمو استثمرناه إذا أما ، ضاع

القادمة   .ولألجيال

هذا إن ، الخسارةُ به تُحقَّق لئالّ ؟ استثمارياً إنفاقاً الزمن المسلم ينفقُ كيف يسـمىإذاً ما
الوقت إدارة الحديث المصطلح اليومفي الخطبة موضوع وهو ،.  

،يا الغربية الثقافة في الوقتُ أما ، ممتدةٌ عبادةٌ المسلمِ حياة في الوقتُ ، األحباب أخوتنا
الشائع المثل نطاق عن يخرج ال فإنه ، المادية المال: " والنظريات هو هـذه" الوقت وازنَّا وإذا ،

تعالى اهللا رحمه البصري الحسنِ بقوِل أقواماً: " العبارةَ منـهأدركتُ عمـره على أشح أحدهم كان
ودنانيره دراهمه أن" . على يـدرك المسلم أن ذلك ، الماِل نم أغلى المسلمِ عند الوقتَ أن نَستنتج

تعويضه يمكن ال الوقتُ بينما ، تعويضه يمكن   .الماَل

ي المال نم كبيراً مبلغاً يحرقُ حينما اإلنسان ، الكرام األخوة بالسـفَه،أيها عليـه حكَـم
يبيـع أنه بدليِل ، الماِل نم أثمن الوقتَ أن اإلنسانِ أعماق في مركَّب وألنه ، تصرفاته على ويحجر
حياتـه فـي تزيـد أنّها متوهماً ، جراحيةً عمليةً بثمنه جريلي اهوس شياً يملك وال يسكنُه الذي بيتَه

عن فالوقتُ ، عدةً وقتَـهسنوات يتلفُ الذي فإن ةلَّمسالم هذه على وبناء ، المال نم أثمن إنسانٍ كّل د
مالَه يتْلفُ الذي نم سفَهاً أشد .  
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الوقتُ ينبغي، الذي الوقت في ، ينبغي الذي الوجه على ، ينبغي ما فعُل هي الوقت إدارةُ
ي ال هو بل ، الذهب من أغلى بل ، ذَهبٍ مـواردمن أربعـة أحد الوقتُ دعوي ، أنت إنه ، بثمن قدر

، أهميـةً أكثرها عدي الذي الوقتُ ثم ، واألفراد ، والمعلومات ، المواد ؛ األعماِل مجال في أساسية
ممكنٍ عائد أقصى تحقيق في يستثمره أن استطاع وإيجابية بمهارة وقته في الفرد كّمتَح كلما منألنه

، وعبادتَه ، نفسه يدير الحقيقة في هو فعاٍل بشكٍل وقتَه يدير عندما الفرد إن حيث ؛ األخرى الموارد
فعالةً إدارةً ودنياه ،   .وعملَه

األقـلِّ فعلى ، الوقت كلِّ استثمار باإلمكانِ يكن لم إن ، واقعيين نكون كي ، األخوة أيها
أكبر نستثمر أن نهيمكنم   .قدرٍ

وإن ، هـدراً والموارد العناصرِ أكثر فإن ، للوقت الكبيرة األهمية هذه من الرغمِ وعلى
أهمها ، ةعد ألسبابٍ هذا ويعود ، الوقتُ هو ، األفراد من أو ، الجماعات من سواء ، استثماراً أقلَّها

عل المترتبة الكبيرة للخسارة الكافي اإلدراك هعدمإدارت وءس   .ى

  

  

  

مضى وما ، االنقضاء سريع وألنّه ، تجميعه يمكن ال ، نادر رِدوم الوقتُ ، األخوة أيها
إلـى نفاستُه وترجع ، اإلنسان يملك ما وأثمن أنفس الوقتُ كان ، بشيء يعوض وال ، يرجع ال منه

عباد ولكلِّ ، عمٍل ولكلِّ ، علمٍ لكلِّ وعاء فـرداًأنه ، لإلنسانِ الحقيقي الماِل رأس الواقعِ في فهو ، ة
  .ومجتمعاً

ال الوقتَ أن فصحيح ، الحضارةُ تقوم وعليه ، الحياة أساس الوقتُ يعد المنطلق هذا نم
تصـنيعه وال توفيره، وال ، مضاعفتُه وال ، استعارتُه وال ، تأجيره وال ، بيعه وال ، شراُؤه ،يمكن

الوقـتُ أيضـاً ولـديهم ، أعماِلهم إلنجازِ الوقتُ لديهم الذين أولئك ، وتوظيفُه استثماره يمكن ولكن
ولـذا ، وقتهم من دقيقة كلَّ يستثمرون هم ، قيمتَه عرفوا ، إليه والتقربِ ، وعبادته ، ربهم لمعرفة

تط أو ، تعديله أو ، تغييرِه إلى تنطلقُ ال الوقت ،فإدارةُ فعاٍل بشكٍل استثمارِه طريقة إلى بل ، ويرِه
فائدة دون من هدراً الضائعِ الوقت تقليِل ومحاولة.  

أن قـديم زمنٍ منذ العلماء بعض يؤكِّد ، العزيزات األخوات أيتها ، األعزاء األخوة أيها
و ، دقيقة أو ثانية فكلُّ ، وثابتة دةمحد بسرعة يمر يسيرالوقتَ الوقتَ وأن ، األخرى تشبه ساعة كلُّ

أو ، تغييـره أو ، إيقافُـه يمكـن ال ، محكَم معين نظامٍ وفقَ يتحرك وأنه ، متتابع بشكٍل األمامِ إلى
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وال ، تقديم أو تأخيرٍ أي دون ، األمام نحو بانتظامٍ الوقتُ يمضي وبهذا ، تنظيمه إعادةُ أو ، زيادتُه
بأي يملكُـهيمكن دمحد مورد إنّه ، إحاللُه أو تبديلُه أو إلغاُؤه أو تراكمه أو إيقافُه األحواِل نم حاٍل

جميعـا فـإنهم ، متساوية فُرصٍ أو بقدرات يولَدوا لم الناس أن نم الرغم فعلى ، بالتساوي الجميع
واالثني ، يومٍ كلَّ نفْسها ساعةً والعشرين األربع فـإنيملكون وهكـذا ، عام كلَّ أسبوعاً والخمسين نِ

، صـغارهم من أم الموظفين كبار من أكانوا سواء ، الزمنية المدة ناحية في متساوون الناس جميع
، هـؤالء مـن لكلٍّ المتوفّر الوقت مقدار في ليستْ فالمشكلةُ لذلك ، فقرائهم من أم القوم أغنياء من

إدارة كيفية في إنجازولكن في ومفيد دجي بشكٍل يستخدمونه وهل ، واستخدامه لديهم المتوفّر الوقت
؟ الفائدة قليلة أمور في ويضيعونَه ، يهدرونه أو ، منهم المطلوبة   األعماِل

  

  

  

تعالى قال ، تحقيقُه ثم ، هدف تحديد هي الوقت إدارةَ إن :  

  
الملك(    )سورة

نم أن شك هـذهال ، عشـواء خَبطَ يخبِطُ ممن أهدى واضحة وغاية هدف إلى يمشي
  .حقيقة

الكريم القرآن في جاء ما المطهرةُ السنّةُ تؤكِّد ، عظيمةٌ نعمةٌ الوقتُ ، الكرام األخوة أيها
ا نفع ، عنه مسؤولون ، بحفظه مأمورون وأنهم ، عباده على اهللا نعمِ نم الوقتَ أن عبـاسٍمن بنِ

قَاَل عنْهما اللَّه يضر :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي   :قَاَل

والْفَراغُ((  الصحةُ ، النَّاسِ نم يركَث فيهِما ونغْبم   .)) نعمتَانِ

عنْهما[ اللَّه يضر عباسٍ ابنِ عن البخاري   ]رواه

قوله وسلَّممعنى هلَيع اللَّه النَّاسِ((: صلَّى نم يرفقـد) )كَث ، قليـٌل لذلك يوفَّقُ الذي أي
صحيحاً يكون وال ، مستغنياً يكون وقد ، بالمعاش لشغله متفرغاً يكون وال ، صحيحاً اإلنسان يكون

عن الكسُل اإلنسان على فغَلَب ـ والفراغُ الصحةُ ـ اجتمعا فإذا ،أن والغبن ، المغبون فهو الطاعة
المثِْل ثمنِ من بأقَّل تبيع وأن ، الثمنِ بأضعاف تشتري.  
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والسالم الصالة عليه قال فقد ، كبرى مسؤوليةٌ الوقتُ ، الكرام األخوة   :أيها

))يمف رِهمع نع يسَأَل حتَّى ةاميالْق موي دبع قَدما تَزوُل ،الَ فَعَل يمف هلْمع نعو ، َأفْنَاه
لَاهَأب يمف همجِس نعو ، َأنْفَقَه يمفو ، هباكْتَس نَأي نم اِلهم نعو((.  

األسلمي[ برزة أبي عن الترمذي   ]رواه

والحج والصيام والزكاةُ فالصالةُ ، العبادة وعاء الوقتُ ، الكرام األخوة ونحوهاأيها
، وقته غير في يُأد إذا يقْبل ال وبعضها ، عنها تأخيرها يصح ال ، نةمعي بأوقات محددةٌ عباداتٌ

فيه تَُؤدى الذي الوعاء أو الظرف عن عبارة هو الذي ، بالوقت وثيقاً ارتباطاً مرتبطةٌ ومما. فهي
لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النبي عن سئلورد حين قولُه وقتها في العبادات أداء على الحثِّ   :في

قَاَل((  ؟ َأفْضُل الَْأعماِل َأي :اللَّه سبِيِل في ادالْجِه ثُم ، الْواِلدينِ بِرو ، ِلوقْتها   .))الصلَاةُ

مسعود[                       ابن عن عليه ]متفق

  

16 -  7; <=5%&7.8%& /"9: 

  

  

  

وقـتٌ له يمضي ال وكان ، وقته على حرصاً الناسِ َأشَد من والسالم الصالة عليه كان
عنـه اهللا رضي طالب أبي بن علي يقول ، نفسه لصالحِ له بد ال فيما أو ، تعالى هللا عمٍل غير من

لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النبي حاَل   : يصف

إذا(( أجزاءكان ثالثة دخولَه جزأ منْزله إلى وجزءا: َأوى ، ألهلْه وجزءا ، للّه جزءا
بالخاصة العامة على ذلك فَيرد ، الناس وبين نَهيب هءزج جزأ ثم ،   .))لنَفْسه

ع[ اهللا رضي طالب أبي بن علي عن اإليمان شعب في والبيهقي ، الكبرى الطبقات في سعد   ]نهابن

الوقت أهمية إلى إشارات الشريفة النبوية السنة وفي ، الكرام األخوة   :أيها

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال عنهما اهللا رضي عباس أبن   :عن

خَمسٍ((  قَبَل خَمساً مغْتَنفَقْرِ: ا قَبَل نَاكغو ، كقَمس قَبَل تَكحصو ، كمره قَبَل كابشَبك
كتوم قَبَل اتَكيحو ، كشُغْل قَبَل كاغفَرو ،((.  

عباس[ ابن عن والترهيب الترغيب في والمنذري ، شيبة أبي وابن ، المستدرك في الحاكم   ]أخرجه

قَاَل اِلكم بنِ َأنَسِ نع رائع حديث في علَيه: بل اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل   :وسلَّمقَاَل
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فَلْيفْعْل((  يغْرِسها حتَّى قُومي لَا َأن تَطَاعاس فَِإن فَسيلَةٌ كُمدَأح دبِيو الساعةُ قَامتْ ِإن((.  

]اِلكم بنِ َأنَسِ نع أحمد   ]أخرجه

يقول ، المسلم حياة في الوقت قيمة في قول تعالى اهللا رحمه القيم ابـن": البن فالعارفُ
أضاع فمتَى ، الوقت نم تنشأ إنما المصالحِ فجميع ، كلها مصالحه عليه ضاعت أضاعه فإن ، وقته
، المقيم النعيم في األبدية حياته مادةُ وهو ، الحقيقة في عمره هو اإلنسانِ فوقتُ ، يستدرِكْه لم الوقتَ

األليمِ العذابِ في الضنك المعيشة هللاومادةُ وقتـه مـن كان فما ، السحابِ رم من أسرع يمر وهو ،
فـإذا ، البهـائم عيشَ فيه عاشَ وإن ، حياته من محسوباً ليس ذلك وغير ، وعمره حياتُه فهو وباهللا
هـذا فمـوتُ ، والبطالة بالنوم قطعه ما خير وكان ، الباطلة واألماني والشهوة الغفلة في وقتَه قَطَع

لـهخير فليس ، منها عقََل ما إال صالته من له ليس الصالة في وهو العبد كان وإذا ، حياته من له
وله باهللا فيه كان ما إال عمره   ." من

  

  
  

فيهما يتذكّر ، خطيران موقفان عليه فسيأتي الوقت قيمةَ جهِل من ، الكرام األخوة أيها
الوقت   .قيمةَ

االحتضارِـ1   :ساعةُ

األول مـنح: الموقف لو ويتمنّى ، اآلخرة ويستقبُل الدنيا يودع حين ، االحتضارِ ساعةُ
تعالى قال فاتَ ما وليتدارك ، أفسد ما حصللي قريبٍ أجٍل إلى وُأخِّر ، الزمن من   :مهلةً

  
المنافقون(    ) سورة

اإللهي الرد نَفْساً: ويأتي اللَّه َؤخِّري لَنو ﴿لُونمتَع بِما خَبِير اللَّهو َأجلُها اءج   .﴾) 11(ِإذَا
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اآلخرةـ2   :في

الثاني ويدخل: الموقف ، كسبت بما وتُجزى عملتْ ما نفسٍ كلُّ تُوفَّى حيث ، اآلخرة في
التكل دارِ إلى يعودون لو النارِ أهُل يتمنّى هناك ، النار النارِ وأهُل ، الجنةَ الجنة ليعملـواأهُل ، يف

تعالى قال ، الجزاء زمن وجاء ، العمل زمن انتهى فقد ، هيهاتَ هيهاتَ ولكن ، صالحاً   :عمالً

  
فاطر(    )سورة

  

  

قـال ، التحـذير أشد الغفلة نم يحذِّر القرآن ، األحباب األخوة أيها ، الكرام األخوة أيها
  :تعالى

  
األنعام(    )سورة

أخرى أتوبآفةٌ وسوف ، غد دعوب ، غداً ، التسويفُ إنها ، الناس تصيب ، األخوة أيها
قـال ، التسويف هي أخرى آفة ، الزواجِ وبعد ، المحلِّ تأسيسِ وبعد ، الدراسي العام انتهاء وبعد ،

اهللا رحمه البصري غ":الحسن يكن فإن ، بغدك ولستَ ، بيومك فإنّك ، والتسويفَ اكإيفكن ، لك د
اليومِ في فرطتَ ما على تندم فلن ، غد لك يكن لم وإن ، اليوم في كنتَ كما غد لعـالم" . في وقيل

فقال: جليل ، قال) سوف( احذروا: أوصنا نم رد وهللا ، إبليس جنود من جند   : فإنها
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تـدرِي ال فإنّك التّقوى نم دوتَزنج ـِرإذَا الفَج إلى تعيشُ هل   لَيٌل

لّةع غيرِ من مات سليمٍ من رِفَكَمهالد نم حيناً عاشَ سقيمٍ من كَمو  

آمناً صبحوي يمسي فتًى من كَمرِيوـدي ال وهو أكفانُه نُسجتْ   وقد

***

17   - ':&,_ QL m& ).4 'W=  

بعض تروي ففيما ؛ مؤتةَ معركة في الثالثُ القائد ، جليل صحابي ، رواحةَ بن اِهللا عبد
وكـان ، القيادة في دوره وجاء ، الثاني القائد ، جعفر قُتل ثم ، األوُل القائد ، زيد قُتل حين ، السير

البيتين هذين وقال ، الراية حمِل في قليالً تردد ،   : شاعراً

تَمـوتييا تُقْتَلي إالّ نفسيتلص قد الموت اممح   هذا

يـــتلق فقد تمنَّيت هديــتوما فعلَهما تفْعلي إن  

***  

فقال أصحابه مع والسالم الصالة عليه النبي وكان ، قُتَل حتى بها وقاتَل ، الرايةَ أخَذَ ثم
:  

حتَّىَأخَذَ((  بِها فَقَاتََل فَرعج َأخَذَها ثُم ، شَهِيداً قُتَل حتَّى بِها فَقَاتََل ، حارِثَةَ نب ديز الرايةَ
ف ِلي رفعوا لَقَد ، شَهِيداً قُتَل حتَّى بِها فَقَاتََل رواحةَ بنِ اِهللا دبع َأخَذَها ثُم ، شَهِيداً الْجقُتَل فيماي نَّة

احص سرِيرِ نع ازوِراراً رواحةَ بنِ اِهللا دبع سرِيرِ في فَرَأيتُ ، ذَهبٍ نم سررٍ علَى النَّاِئم بيهيرى
فَقُلْتُ ِلي: ، فَقيَل ؟ هذَا بِم :مو ددالتَّر ضعب رواحةَ نب اِهللا دبع ددتَرو   .))ضىمضيا

وقال[ الزوائد القرطبي: مجمع وتفسير النبوية والسيرة األولياء حلية وانظر ، الصحابة من رجل عن الطبراني   ]أخرجه

فقط ثوانٍ عشر الزمن فكان ، الزمن وعددتُ ، البيتين   .قرأتُ

أنّه كيف ، ثوانٍ عشْرِ عن يزيد ال الذي دالترد هذا إلى األخوة أيها بمنزلـةأرأيتم هبطَ
في الوقت قيمةَ تؤكِّد صحتْ إن القصة هذه إن ، اهللا سبيل في حياتَه بذََل أنّه مع ، الجنة في صاحبِه

المسلم .حياة
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تعالى اهللا يقول ، تعودتم كما العلمي الموضوع إلى ، الكرام األخوة   :أيها

  
يس(    )سورة

بأجزاِئـه وكتابـه ، وأصوِله ، فروعه بنْشَعوم ، حصوِله سبب وهي ، الزمان الشّمس
قال ، وظالمه نوره اختلف وال ، وأعوامه شهوره انتظمتْ وال ، أيامه اتَّسقتْ ما لوالها ، وفصوِله

  : تعالى

  
يس(    )سورة

الحقـائقُ هـذه وردتْ والسـنة الكتاب في العلمي اإلعجازِ حقِل في معلوماتي موقعٍ في
، ﴾المذهلة تَجرِي سالشَّمو ﴿.  

وهـي ، اللَّبنيـة المجرة قرصِ لشعاعِ الخارجي الثلث في يقع ، عادي نجم الشمس إن
حو الثانية في كلم وثالثين بمئتين تقدر بسرعة ثالثينتجري عنه دعيب الذي ، اللبنية المجرة مركزِ َل

مجرتها حول كاملةً دورةً تُكمُل حيثُ تتبعها التي ، السيارةُ الكواكب معها ساحبةً ، ضوئية سنة ألف
ثمـاني نجومٍ من تبعها وما الشمس أكملتْ تقريباً سنة مليارات خمسة إلى ترجع التي والدتها فمنذُ ،

وكُـدسعشرةَ ، المجـرات سكُـد هـو أكبر تجمعٍ نحو تجري التي ، اللبنية المجرة حوَل دورةً
فكـل ، الكبيـرةُ المجموعةُ والكُدس ، العمالقُ المجرات سكُد هو أكبر تجمع نحو يجري المجرات

تعالى قوله معنى وهذا ، آخر جِرمٍ حوَل ويدور يجري الكون في   :جِرم

  
  )الطارقسورة( 
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الحقيقـةُ وهـذه ، النسبي انطالقه مكانِ إلى ويرجع ، آخر نجمٍ حوَل يدور نجمٍ كلُّ أي
وجل عز قال ، كلَّه الكون تنتظم :﴾ لَها تَقَرسِلم تَجرِي سالشَّمو ﴿.  

  

  

  

، العليم العزيز نم لها روالمقد ، المسمى أجلُها هو الشمسِ مستقر الـذيإن الوقت أي
التالية الكريمة اآلية من نستنتجه الشمس لمستقر المعنى وهذا ، فتنطفُئ وقودها ينفذُ   : فيه

  
الرعد(    )سورة

مرات ستَّ الكريمة اآلية هذه تكررت هيوقد المواضع وهذه ، اهللا كتاب   :في

  
اآلية(  الرعد   )2: سورة

  :وقال

  

فاطر(    )سورة

  :وقال

  

لقمان(    )سورة
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  :وقال

  

يس(    )سورة

  : وقال

  
يس(    )سورة

  :وقال

  
الزمر(    )سورة

تعالى قوله وهو ، آخر موضع   : وهناك

  
األنبياء(    )سورة

  

  

  

القـرنِ فحتـى ، فيها الكامنِ العلمي اإلعجاز عند نتوقف كي ربما السابقة اآلية تكرار
للشـمسِ بأن فهو العليمِ العزيزِ تقدير أما ، النجومِ ةبأزلي تقول الفلكيةُ المعلوماتُ كانت عشر التاسعِ
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الق في إالّ الفَلَك لمع يكشفْ ولم ، المخلوقات كَكُلِّ مسمى ،أجالً وتنمو ، تولَد النجوم أن العشرين رن
فقال بالتحديد الشمسِ موت إلى الكريم القرآن أشار وقد ، وتموت ، وتهرم ،   :وتكبر

  
التكوير(    )سورة

اآلية لهذه تفسيره في كثير ابن قال ـ موتَها يعنى الشمس القول: "تكوير من والصواب
ب الشيء عجم التكوير أن ذلك في الثيـابعندنا وجمـع ، العمامـة تكوير ومنه ، بعض على عضه
تعالى قوله فمعنى ، بعض إلى وإذا) كورت(بعضها ، بها يمفر ، لُفَّتْ ثم ، بعض إلى بعضها عمج

ضوءها ذَهب ذلك بها   " . فُعل

في ويبقى ، ونيف سنة مليارات أربع هو الحالي الشمس رعم أن الفلك علماء منيقدر ها
قد تكون ذلك وبعد ، نقلق أال فينبغي ، أخرى سنة مليارات ستة لمدة تضيء أن من يمكّنها ما الطاقة
كوكب في الحياة إمكانية تنعدم وبموتها ، تموت ثم ، األقزام النجوم فئة في فتدخل ، وقودها استنفدتْ

معانيه من بمعنى ، لألرض بالنسبة الزمن وينتهي ،   .األرض

!
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وكثـرة ، والمستجدات النوازل تداعيات خضم وفي ، المتغيرات وتسارع األحداث زحمة في
السنن فقه في والنظر ، الشرعية للرؤية تغييباً أو غياباً الغيور المتأمل يلحظ والتحليالت األطروحات

وضالل ، أقالم وخطل ، باألقدام زلل ذلك جراء من حصل حتى وحيـرةالكونية وتشـويش ، إفهام
ترتكـز أن ينبغي التي الواحدة لألمة الموحدة المرجعية أهمية يؤكد مما ، اإلسالم أهل من كثير عند
ومقاصـد ، الكبرى األمة بمصالح والعناية ، المنهج وسالمة ، المعتقد صحة على أهدافها تحقيق في

، النظر في وتوازن ، الرؤى في باعتدال ، العظمى قالالشريعة ، والحوار الطرح في عاٍل وأسلوبٍ
 :تعالى

النساء[  ]83اآلية: سورة
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الواحدة لألمة الواحدة المرجعية إلى تشير اآلية .هذه

ومستمعين حضوراً ، الكرام اإلخوة وسنن: أيها قوانين تنتظمها أال العالَم هزت التي األحداث هذه
تعالى قال ؟ تتغير وال تتبدل ال :إلهية

فاطر[  ]43اآلية: سورة

؟ والتسليم الصالة أتم عليه النبي وسنة الكريم القرآن ضوء في األمم هالك أسباب هي فما
األمم هالك أسباب أبرز الفسادمن الخبث،كثرة تعالىوكثرة قال ،:

اإلسراء[  ]16اآلية: سورة

التفسير علماء وتوحيد: قال اهللا بطاعة مترفيها جاؤواأمرنا فيما واتباعهم رسله وتصديق ، ه
أي ، القـول عليها فحق ، رسله وكذبوا ، وعصوه ، ربهم أمر طاعة عن خرجوا أي ، ففسقوا ، به
الواقـع الهالك شدة في للمبالغة بمصدره التدمير اهللا أكد وقد ، تدميراً فدمرناها ، الوعيد عليها وجب

قائل قال فإن ، الفسق: بهم أسند اهللا قولـهإن في غيرهم دون المترفين بخصوص القوم هؤالء في
:تعالى

اإلسراء[  ]16اآلية: سورة

المفسـرون قال ، للجميع الهالك عموم ذكر أنه األول: مع ؛ جوابـان غيـر: هنـاك أن
تعالى اهللا قال كما ، لهم تبعوا :المترفين

األحزاب[  ]67اآلية: سورة

الثاني ب: والجواب المعصيةأن هذه اآلخرون عليه ينكر لم وطغى ، وبغى ، اهللا عصى إن عضهم
تعالى قال كما ، الجميع يعم عندئذ الهالك فإن والفجور الفسق :وهذا
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األنفال[  ]25اآلية:سورة

عنْها اللَّه يضر جحشٍ بِنْت نَبيز المؤمنين أم حديث من الصحيح الحديث في جاء َأنوكما
لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى قُوُل((النَّبِيي فَزِعا علَيها اللَّه: دخََل ِإلَّا ِإلَه اقْتَرب،لَا قَد شَر نم ِللْعربِ ويٌل

،هذه مثُْل وجْأجمو وجْأجي ردمِ نم موالْي حفُت،هالِْإب هعببِِإص تَليهاوحلَّقَ والَّتي زينَـب،امِ قَالَـتْ
جحشٍ اللَّه: فَقُلْتُ: بِنْتُ رسوَل قَاَل،يا ؟ وناِلحالص وفينَا كلَأنَه :مثُ،نَعالْخَب كَثُر .))ِإذَا

أحمد[ ، ماجه ابن ، الترمذي ، مسلم ، ]البخاري

في الفساد كثرة األمم هالك أسباب تعالىفأول قال ، الخبث وكثرة ، :األرض

الروم[  ]41اآلية: سورة

قال ، شكرها بواجب القيام وعدم ، وجل عز اهللا بنعم الكفر األمم هالك أسباب من آخر سبب
:تعالى

النحل[  ]112اآلية: سورة

القدسي األثر في ورد ويعبـد: " وقد أخلـق ، عظيم نبأ في والجن واإلنس ،إني غيـري
وأنـا ، بنعمـي إليهم أتحبب ، صاعد إلي وشرهم ، نازل العباد إلى خيري ، سواي ويشكر وأرزق
، بعيد من تلقيته منهم علي أقبل من ، إلي شيء أفقر وهم ، بالمعاصي إلي ويتبغضون ، عنهم الغني

زيادت أهل شكري أهل ، محبتي أهل ذكري أهل ، قريب من ناديته منهم عني أعرض أهلومن ، ي
أبتلـيهم ، طبيـبهم فأنـا يتوبـوا لم وإن ، حبيبهم فأنا تابوا إن ، رحمتي من أقنطهم ال ، معصيتي

والمعايب الذنوب من ألطهرهم " .بالمصائب



!

!

62!"#$% &' ()*+, 

!

والسنة القرآن خالل من األمم هالك أسباب من ثالث فـي: سبب والتطفيف ، النقص ظهور
عبا وحق ، اهللا حق ومنع ، والميزان اهللالكيل أحكام عن واإلعراض ، والمواثيق العهود ونقض ، ده

إليها وصلنا التي المرحلة يبين شريف حديث في مجتمعة كلها هذه ، .تعالى

قَاَل رمع بنِ اللَّه دبع نفَقَاَل: ع لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل علَينَا معشَـر((:َأقْبَل يا
ف الْفَاحشَةُ رتَظْه لَم ، نرِكُوهتُد َأن بِاللَّه وَأعوذُ ، بِهِن يتُمتُلاب ِإذَا سخَم ، اجِرِينهتَّىالْمح قَطُّ قَومٍ ي

هِملَافَأس في مضتْ تَكُن لَم الَّتي اعجالَْأوو ونالطَّاع يهِمف فَشَا ِإلَّا بِها ولَـميعلنُوا ، مضـوا ينالَّـذ
، هِملَيع السلْطَانِ وجورِ ُئونَةالْم ةدشو يننبِالس ُأخذُوا ِإلَّا انيزالْمو الْمكْياَل زكَاةَينْقُصوا يمنَعوا لَمو

الْبهاِئ ولَولَا ، اءمالس نم الْقَطْر منعوا ِإلَّا اِلهِموَأمـدهعو اللَّـه ـدهع ينْقُضوا لَمو ، يمطَروا لَم م
تَح لَم وما ، يهِمدَأي في ما ضعب فََأخَذُوا ، مرِهغَي نم عدوا هِملَيع اللَّه سلَّطَ ِإلَّا وِلهسرمـتُهَأِئم كُـم

َأنْ مما ويتَخَيروا ، اللَّه بينَهمبِكتَابِ مهْأسب اللَّه جعَل ِإلَّا اللَّه .))زَل

ماجه[  ]ابن

اإلسالمية األمة تقصير يرى معنا وسلم عليه اهللا صلى النبي .وكأن

األمم هالك أسباب الدنيا: ومن في فيها،التنافس عليها،والرغبة .والمغالبة

َأنَّه مخْرمةَ بنِ الْمسورِ نـنِعب عامرِ ِلبني حليفٌ وهو ارِيالَْأنْص فوع نب عمرو َأن هرَأخْب
لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن هرَأخْب بدرا شَهِد كَانو َأخْشَى((: قال.....لَُؤي الْفَقْر لَا اللَّه فَو

نلَكو ، كُملَيـاعكَم فَتَنَافَسوها ، لَكُمقَب كَان نم علَى بسطَتْ كَما الدنْيا كُملَيع تُبسطَ َأن كُملَيع َأخَشَى
ملَكَتْهَأه كَما كَكُملتُهو ، .))تَنَافَسوها

أحمد[ ، ماجه ابن ، الترمذي ، مسلم ، ]البخاري

اللَّ دبع بنِ جابِرِ نقَاَلوع لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن ه :))الظُّلْم فَِإن ، الظُّلْم اتَّقُوا
س َأن علَى ملَهمح لَكُمقَب كَان نم لَكَأه الشُّح فَِإن ، الشُّح واتَّقُوا ، ةاميالْق موي ،ظُلُماتٌ مهاءمد فَكُوا

مهارِمحم .))واستَحلُّوا

مسلم[ اإلمام ] رواه

قَاَل عمرٍو بنِ اللَّه دبع نوع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل فَِإنَّـه: (( قَاَل ،الشُّحو اكُمِإي
بِ مهرَأمو ، فَقَطَعوا ةيعبِالْقَط مهرَأمو ، فَظَلَموا بِالظُّلْمِ مهرَأم ، لَكُمقَب كَان نم لَكواَأهـرفَفَج الْفُجورِ

....((.

الدا[  ، أحمد ، داود أبو ، النسائي ، الترمذي ، مسلم ، ]رميالبخاري

األمم هالك أسباب بالربا: ومن الزناالتعامل وانتشار البالد، يخرب مما هذا فإن ويهلك،،
وجل،العباد عز الرب سخط .ويوجب
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لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي نع َأبِيه نع ودعسم بنِ اللَّه دبع بنِ الرحمنِ دبع نـا((: قَاَل....َعم
وجلَّ زع اللَّه قَابع هِمبَِأنْفُس َأحلُّوا ِإلَّا والزنَا الربا قَومٍ في رظَه((.

الدارمي[  ، أحمد ، ماجه ابن ، داود أبو ، النسائي ، الترمذي ، مسلم ، ]البخاري

تعالى :قال

البقرة[  ]سورة

لظهور سبب الزنا حتىوانتشار قوم في الفاحشة تظهر لم ، السابقة األمم في تكن لم أمراض
عـدد ، مضـوا الـذين أسالفهم في مضت تكن لم التي واألوجاع الطاعون فيهم فشا إال بها يعلنوا

مليونًا أربعين يتجاوز العالم في اإليدز بمرض .المصابين

واإلسالم العروبة دنيا في الكرام األخوة ه: أيها أسباب األممومن فـي: الك الدعاة تقصير
المنكر عن والنهي بالمعروف األمر المنكرات،واجب إزالة في األمراء .وتقصير

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه نَبِي َأن َأبِيه نع جرِيرٍ بنِ اللَّه ديبع نـُل((: عمعي قَومٍ نم ما
بِعقَابٍ اللَّه مهمع ِإلَّا وهرغَيي لَم لُهمعي نمم َأكْثَرو زَأع مه بِالْمعاصي يهِمف((.

داود[ أبو ]رواه

يقُوُل عنْهما اللَّه يضر بشيرٍ بن النُّعمان اللَّ: وعن صلَّى النَّبِي وسـلَّمقَاَل ـهلَيع ثَـُل((: هم
َأسفَلها في مهضعب ارفَص ، سفينَةً استَهموا قَومٍ مثَُل فيها والْواقعِ اللَّه وددح في وصـارالْمدهنِ ،

علَى اءبِالْم ونرمي َأسفَلها في الَّذي فَكَان ، َأعلَاها في مهضعفََأخَـذَب ، بِـه فَتََأذَّوا َأعلَاها في ينالَّذ
فَقَالُوا ، هفََأتَو ، ينَةفالس َأسفََل نْقُري فَجعَل قَاَل: فَْأسا ؟ لَك ،: ما ـاءالْم نم ِلي دب ولَا ، بِي تُمتََأذَّي

َأ ونَجوا هوَأنْج هيدي علَى َأخَذُوا فَِإنمهَأنْفُس وَأهلَكُوا لَكُوهَأه كُوهتَر ِإنو ، مهنْفُس((.

أحمد[  ، الترمذي ، ]البخاري
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الحديث واحد: والتعبير قارب في جميعاً .نحن

الغزالي اإلمام وهـو: قال الدين، في األعظم القطب هو المنكر عم والنهي بالمعروف األمر
أج النبيين له اهللا بعث النبوةالذي لتعطلت وعمله علمه وأهمل بساطه طوي ولو ، واضمحلت،معين

الفترة،الديانة الضاللة،وعمت الجهالة،وفشت الفساد،وشاعت الـبالد،واستشرى ،وخربـت
العباد التناد،وهلك يوم إال بالهالك يشعروا يكون،ولم أن خفنا الذي كان إليـه،وقد وإنـا هللا فإن

.راجعون

األمم هالك أسباب األرض: ومن إلى واإلخالد ، الجهاد .ترك

قَاَل رمع ابنِ نقُوُل: عي لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل ،((: سمعتُ ينَـةبِالْع تُمعايتَب ِإذَا
تَرو ، بِالزرعِ يتُمضرو ، الْبقَرِ َأذْنَاب َأخَذْتُمـواوجِعتَر حتَّى هنْزِعي لَا ذُلًّا كُملَيع اللَّه سلَّطَ ادالْجِه كْتُم

كُميند .))ِإلَى

أحمد[  ، داود ]أبو

البقر بأذناب األرض،األخذ إلـى اإلخالد على عالمة بالزرع فـي،والرضا واالنغمـاس
والهوان،الملذات الذل سبب هو الجهاد .وترك

الكرام األخوة ومستمعين،أيها األمم: حضوراً هالك أسباب صلى: ومن النبي أمر مخالفة
وسل عليه تعالىاهللا قال ، :م

النور[ ]63اآلية: سورة

وجل عز اهللا قال :وقد

األنفال[  ]33اآلية:سورة

حياتهم في قائمة وسلم عليه اهللا صلى النبي سنة دامت ما عالقا،أي كسـب،تهمفي فـي
تجارتهم،أموالهم في إنفاقها شرائهم،وفي في بيعهم عالقاتهم،في أفراحهم،في أتراحهم،في في

حلِّهم، اهللا،في عـذاب من مأمن في فهم حياتهم في مطبقاً النبي منهج دام ما ، سفرهم وفـي،في
آخر :مأمن
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األنفال[  ]33اآلية:سورة

عنِ طويل حديث قَاَلوفي رمع وسلَّم: ابنِ هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل وجعـَل.... ((: قَاَل
منْهم وفَه بِقَومٍ هتَشَب نمو ، َأمرِي خَالَفَ نم علَى غَارالصو .))الذِّلَّةُ

]أحمد[ 

األمم هالك أسباب ال: ومن هو والغلو ، الدين في الحد،تنطعالغلو اللَّه،ومجاوزة دبع نع
وسلَّم: قَاَل هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل ثَلَاثًا((: قَاَل قَالَها ونتَنَطِّعالْم لَكه((.

أحمد[  ، داود أبو ، ]مسلم

قَاَل عباسٍ ابنِ اللَّه: وعنِ صلَّى اللَّه رسوُل ِلي وسلَّمقَاَل هلَيا..... ((: عفَِإنَّم ،الْغُلُوو اكُمِإي
الدينِ في بِالْغُلُو لَكُمقَب كَان نم لَكه((.

أحمد[  ، ماجه ابن ، ]النسائي

المستمعات األخوات المستمعون،أيها اإلخوة علـى: أيها انتصارها هو اإلسالم أمة نجاح
اللئام ومصر،أعدائها عصر كل في المؤمنون له يفرح إليـه،والذي الحاجة أمس في نحن والذي

الدولية واألعراف اإلنسانية القيم كل انتخبوهم الذين وضمائر ضمائرهم في ماتت أعداء نواجه ،أننا
بحوافرهم اإلنسان حقوق على الشعوب،وداسوا أنقاض على مجدهم إفقارها،وبنوا على ،وغناهم

،وقوته لـه حـق ال إرهابيـاً المشـرد الطريد لألرض المالك يصفون إنهم ، أسلحتها تدمير على م
أصولياً القويم بدينه يملكـون،والمتمسك ، محترماً بيت رب المقدسات على الغالب اللص ويجعلون
الشرعي باإلحياء ال الجماعية،األرض باإلماتة النفسي،ولكن ويلهم،والقهر تعا،فيا :لىقال

يونس[  ]24اآلية: سورة

مكان كل في الكرام األخوة أن: أيها المستضـعفة الشعوب طالبوا ربما المستكبرون هؤالء
جراحها للغاشم،تلعق تبتسم يقـول،وأن هـذا مثل في ، حقاً المعتدي وباطل باطالًَ حقها تعد وأن

والسالم الصالة قالوا((: عليه ؟ منكر عن تنهوا ولم ، بمعروف تأمروا لم إذا أنتم كائن: كيف أو
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قال ؟ اهللا رسول يا قالوا: ذلك ، سيكون منه وأشد ، بيده نفسي والذي ، قال: نعم ؟ منه أشد وما
قالوا:  ؟ معروفاً والمنكر ، منكراً المعروف رأيتم إذا أنتم قـال: كيف ؟ اهللا رسول يا ذلك : وكائن

قالوان ، سيكون منه وأشد بيده نفسي والذي ، قال: عم ؟ منه أشد أمـرتم: وما إذا أنـتم كيـف
قالوا ؟ المعروف عن ونهيتم ، قال: بالمنكر ؟ اهللا رسول يا ذلك بيده: وكائن نفسي والذي ، نعم

سيكون منه .))وأشد

الخطاب[ بمأثور ]الفردوس

جداً مؤلم ينبغ،وضع المسلمين مـاونحن لهـم نعد أن لنا القرآني األمر خالل من علينا ي
تتماسك أن ينبغي أسرنا ، الموسع القوة بمفهوم قوة من يتفـرغن،نستطيع أن لهـن ينبغـي أمهاتنا

عاملنـا ، لتحقيقهـا يسعى رسالة يحمل أن ينبغي معلمنا ، يتفوق أن ينبغي طالبنا ، أوالدهن لتربية
ين فالحنا ، يتقن أن حقهينبغي نعطيه أن ينبغي موظفنا ، ليزرعها بأرضه يرتبط أن له،بغي وينبغي

علـى أمته خدمة يؤثر أن ينبغي وعالمنا ، يعدل أن ينبغي وقاضينا ، المواطنين خدمة في يتفانى أن
الدنيا من ينصح،حظوظه أن ينبغي يمدح،وداعيتنا أن أن،ال يـوقن أن لـه ينبغـي وضـابطنا
العد مع محالةالمعركة ال قادمة مراوغة،و السالم عن العدو حديث للوقت،وكذب،وأن ،وكسب

تطور أن ينبغي ومصانعنا تستخرج أن ينبغي وثرواتنا ، غير تستصـلح،ليس أن ينبغي ،وأرضنا
استهالكها يرشَّد أن ينبغي طاعته،ومياهنا على يحملنا باهللا بإيمان إال يكون ال باليوم،وهذا وإيمان

بعضاً بعضنا نظلم أال على يحملنا من،اآلخر نوع وهذا ، الجنة في وجهادنا جهدنا جزاء نطلب وأن
لطالب تقول حينما مثالً ، آجالً بل عاجالً ثماره تقطف ال البنائي كن: الجهاد ، دراستك على واظب

ومستقبلها األمة حياة في مذكوراً شيئاً لتكون قادمة لسنوات خطط ، هـذامتفوقاً وآثـر،الستكسـل
األخبار منفعالً،سماع يكون حلها،وأن من بدالً المعاناة يضاعف قد االندفاع بعض إن ، فاعالً .ال

الكرام األخوة أقصـى: أيها بذل هو الذي الواسع بمفهومه البنائي الجهاد معنى يبرز هاهنا
عن،الوسع والغفلة المراد تحصيل في الطاقة بإطفـاءواستفراغ أبـداً مشـغولين ستجعلنا المستقبل

الالحقة أجيالنا عن المعاناة يخفف الذي الجاد العمل عن وهناك هنا .الحرائق

الكرام األخوة نقطـة: أيها أول ؟ المسلمين أيدي بين توضع عمل ورقة من هل ، حالً نريد
ال ، معاً والعمل للعلم والسنة القرآن إلى العودة العمل ورقة التـيفي المرحلة هذه لثقل العلم من بد

بـد ال ، اإلصالح نريد حيث من نفسد ال حتى ، اإلصالح نريد حيث من نؤذي ال حتى اآلن نحياها
صحيح فهم من بد ال ، الربانيين العلماء لفهم صادق،العلم يـودي،وعمل قـد الجهل أن سيما وال

الشرك إلى يشعر،بصاحبه ال حيث من اإلفساد هذه،وإلى ، يريد األولىوال ورقـةالنقطة فـي
.العمل
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الثانية بالكلية: النقطة اإليمان نبذت قد األمة أن نظن ال نحن ، اإليمان نقول،تجديد ولكن
وينقص يزيد والسالم،اإليمان الصالة عليه ويقول ، ويبلى :ويتجدد

الثوب(( يخلق كما أحدكم جوف في ليخلَق اإليمان .))إن

األثر[ في ]ورد

إلـى الحاجـة أمس في نحن ، قلوبكم في اإليمان يجدد أن اهللا فاسألوا ، الثوب يبلى كما أي
لإليمان بالطاعة،تجديد يزيد اإليمان نحتـاج،ألن بربنـا، يعرفنا إيماناً نحتاج ، بالمعصية وينقص

وحده باهللا والثقة اهللا على التوكل قلوبنا في يجدد وحدهوالرج،إيماناً فيه وحده،اء عليه ،واالعتماد
وحده عليه ألسنتنا،والتوكل به نطقت قلوبنا في استقر إن إيماناً نحتاج ، وحده فيه وصدقته،واليقين

.أعمالنا

الشريف الدعاء بك: " في إال الثقة من نبرأ إنا فيك،اللهم إال األمل إال،ومن التسليم ومن
إليك،لك إال التفويض عندك،ومن فيما إال الرجاء بابك،ومن على إال الصبر الـذل،ومن ومن

طاعتك في "  .إال

قَاَل هريرةَ َأبِي حديث من صحيحه في مسلم اإلمام وسلَّم: روى هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل : قَاَل

))ص ِإلَى نْظُري لَا اللَّه ِإناِلكُممَأعو قُلُوبِكُم ِإلَى نْظُري نلَكو ، اِلكُموَأمو رِكُمو((.

مالك[  ، أحمد ، ماجه ابن ، داود أبو ، النسائي ، الترمذي ، مسلم ]البخاري

الثالثة بالعقيـدةالنقطة اإليمانيـة األخوة هي أيدينا بين تكون أن ينبغي التي العمل ورقة في
دولة،الصحيحة وسلم عليه اهللا صلى النبي أقام الصادقة :وباألخوة

الحجرات[  ]10اآلية: سورة

دولة :وأقام

قَاَل بشيرٍ بنِ النُّعمانِ نع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل تَـوادهم((: قَاَل فـي يننْؤمالْم مثَُل
و بِالسهرِ دسالْج اِئرس لَه تَداعى وضع نْهم اشْتَكَى ِإذَا ، دسالْج مثَُل هِماطُفتَعو هِمماحتَرىومالْح((.

أحمد[  ، مسلم ، ]البخاري

وضع إلى المسلم ينظر أن اإلخوة أيها نخشى ؟ الواحد الجسد أمة أين ؟ اإليمانية األخوة أين
كتفيه فيهز المؤمنين يعنيه،إخوانه ال األمر وكأن بعيد،ويمضي من وال قريب من هـو،ال دام ما

سربه في بدنه،آمناً في يومه،معافى قوت .عنده
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الرابعة العملالنقطة ورقة اإلسـالمفي في العلم ، به عمل ما العلم ، عمل إلى العلم تحويل
قـال القلوب في النفاق بذور بذرت العمل خالف إذا العلم فإن عمل إلى العلم تحويل ، غاية ال وسيلة

:تعالى

الصف[  ]سورة

سـمواً دنيانـا في يتألق عملي واقع إلى الرباني العلمي المنهج نحول أن ،وروعـة،ينبغي
عظمـة،وحركة كله العالم نُسمع أن نريد ، اهللا إلى الدعوة إلى المرحلة هذه في نتحرك أن ، وبناء

الدين وضـم،هذا قم ، الطاهر العبق ذات ببردتك كله العالم دثر الموحد أيها قم ، الدين هذا وحقيقة
صدرك إلى كله وا،العالم قم وعال، جل اهللا وحد الذي قلبك خفقات الفطرةوأسمعه كأس الدنيا ،سق

الغالي يبذل أن غيور مسلم كل من اإلخوة أيها اآلن نريد ، عليها الناس اهللا فطر التي التوحيد ،فطرة
اآلن تعمل لم فإن ، وتعالى تبارك اهللا لدين والنفيس والنفس همـوم،والرخيص اآلن تحمـل لم وإن

؟،أمتك تتحرك متى دينك لنصرة اآلن تتحرك لم بطنكوإن ملء تأكل عينيـك،ال ملء تنم ،وال
فمك ملء تضحك يعنيك،وال ال األمر .وكأن

الكرام األخوة الصادق: أيها اهللا بوعد المطلقة الثقة نجدد أن العمل ورقة في التالية ،النقطة
اآلية هذه في دققوا ، دينه ينصر سوف وتعالى سبحانه اهللا :بأن

القصص[  ]4اآلية: سورة



!

!

69!"#$% &' ()*+, 

!

دققوا :اآلن

القصص[  ]سورة

للمستضعفين وجل عز اهللا من وعد تعالى،هذا اهللا :يقول

إبراهيم[  ]سورة

ووعيد تهديد المظلومين،آية لقلوب شفاء فيها ما أعظم ،،ولكن المكلومين لخواطر وتسلية
المظلوم نفس ترتاح اآلية،فكم هذه يسمع حينما خاطره يضيع،ويهدأ ال حقه أن اليقين علم ،ويعلم

ظلمه ممن له يقتص سوف الدنيا،وأنه في العقوبة من الظالم أفلت مهما وأنه ، حين بعد فـإن،ولو
خافية عليه تخفى ال من عند مسجلة شيء،جرائمه عن يغفل ،،وال والحسـاب الجزاء يوم الموعد

الظالم من للمظلوم يؤخذ يوم العدالة بمـا،يوم نفـس كـل تُجزى يوم ، القاتل من للمقتول ويقتص
اليوم،كسبت ظلم يفلته،ال لم أخذه إذا حتى الظالم يمهل اهللا :ولكن

إبراهيم[  ]42اآلية: سورة
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مبهوتة مفتوحة أبصارهم تنقى والهلع،أي الفزع من األجفان تتحرك مـن،ال العين تطرف وال
ترى ما :هول

إب[  ]43اآلية: راهيمسورة

مسرعين حولهم،أي ممن شيء إلى يلتفتون وخشـوع،ال ذل في رؤوسهم رفعوا ال،وقد
والجزع الخوف من بأعينهم خالية،يطرفون خاوية مـا،وقلوبهم ، الموقف هول من خاطر منكل

القرآن بالغة للمواقف،أعظم تصويره أروع أمامك،وما ماثالً المشهد ترى كأنك .حتى

الكرام األخوة انتهكـوا: أيها الـذين الظلمـة الطغاة مصير اآلية هذه تقرؤون وأنتم تخيلوا
المسلمين األبرياء،أعراض دماء األطفال،وسفكوا النساء،وقتلوا المسـاجد،وشردوا وهـدموا

اآلبار،والمنازل المزارع،وردموا .وجرفوا

صـنوف فلسطين في إخواننا أذاق ومن ، فساداً األرض في عاث من الكريم األخ أيها تذكر
والظلم والقهر فوقهم،العذاب اهللا أن منهم،تذكر يقتص سوف الصدور،وأنه يثلج ما فيهم ،ويرينا

تعالى اهللا شاء وتعالى،إن سبحانه اهللا وعد لنا :ويتحقق

المطففين[  ]سورة

الكرامأيها أمم: األخوة كل من مستباحة قصعة إلى األمة فيه تحولت الذي األليم الواقع هذا
الـذي الصحيح الحديث في كما الهوى عن ينطق ال الذي وسلم عليه اهللا صلى النبي أخبرنا األرض

قَاَل انبثَو نع مسنده في أحمد اإلمام ع: رواه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل وسلَّمقَاَل هلَي :))مالْـُأم كوشي
قَصعتها ِإلَى الَْأكَلَةُ تَداعى كَما كُملَيع تَداعى َأن....((.

أحمد[  ، داود ]أبو

وهي الطيور مشهد تصور ، شديد جوع بعد الطعام لها يقدم حينما الطيور منظر األخ أيها تصور
ط،تتقاتل كل ليلتقط التدبروتتقاذف بعين النبوي الكالم إلى انظر ، القصعة هذه من مصيره :ائر

قَاَل انبثَو نع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل كَما((: قَاَل كُملَيع تَداعى َأن مالُْأم كوشي
قَاِئٌل فَقَاَل ، قَصعتها ِإلَى الَْأكَلَةُ قَاَلو: تَداعى ؟ ِئذموي ننَح لَّةق نم :ـنَّكُملَكو ، يركَث ِئذموي َأنْتُم بْل



!

!

71!"#$% &' ()*+, 

!

اللَّه فَنقْذلَيو ، نْكُمم الْمهابةَ كُمودع صدورِ نم اللَّه نعنْزلَيو ، السيِل كَغُثَاء غُثَاءنهالْو قُلُوبِكُم في
قَ فَقَاَل قَاَل: اِئٌل، ؟ نهالْو وما ، اللَّه رسوَل الْموت: يا وكَراهيةُ ، الدنْيا بح((.

بالدوحة عقد الذي اإلسالمي القمة مؤتمر في اإلخوة أيها الرئيس السيد نشـهد: يقول إننـا
منطقتنا في األرواح إزهاق من المزيـد،المزيد رصيدها إلى تزيد واإلسالمية العربية األمة ونرى

والجوع الفقر واالضطهاد،من الظلم من حتـى،والكثير هويتها عن وأكثر أكثر تبتعد رأيناها كما
واستغالالً طغياناً تزداد أخرى دول كانت المقابل وفي ، اآلخرين هويات في تذوب ويشـرعن،تكاد

للغير،قتلها الـوراء،وتدميرها إلى كبيرة تراجعية نقلة أن نرى الماضية العقود في متأملة وبنظرة
مختلفة جديدة مفاهيم ظهور مع ترافقت المنطقة دول إلى بالنسبة تمت الماضي،قد بالعقد ،وخاصة

الجديد الدولي النظام مفهوم مقدمتها بالعولمة،وفي البعض يسميه ما منـذ،أو تجـاوز فاإلسـالم
ا الجغرافيةظهوره المختلفة،والقوميات،لحدود يلغها،والثقافات لم االلتـزام،ولكنه على أكد بل

واألمة العولمة،بالوطن مفهومات عن مختلفة سليمة أسس على ذلك . بانياً

مـن اإلسـالم إليه استند ما إلى استندت إذا باإليجابيات مليئة حالة العولمة تكون أن ويمكن
والمساو األخرىالعدل السمحة مبادئه إلى إضافة .اة

الرئيس السيد كالم .انتهى

األخبـار تتحـدث ولـبؤسـه جــهرتنا يهود األقصى هو هذا
طوفان والدم محتقـر والقَـدر منتــهك والعرض مقتسم المال

أمتنــا أموال من الماليين برهانأين الفعل مجال في لها فمـا
فتَّان و ـابلع القـوم خـدر أم لكـــم يعد مما نبأ عندكم هل
إنسان الدهر ميادين في ذاقها ما ملحمــة و وتمثيل وضعف ذل

و صاخبـة األوتار و تُشرب الشـانالخمر و القـدر فينا للميوعة
قرآن الحـق لنصـر دعانا فقد عظـة من اهللا كتاب في لنا أما
الران و الشـك عنـا تبدد أمـا أمل من الفجر طلوع في لنا أما

يمتطيه ال فالمجـد وانتفضي األغالل مزقي أمتي وسنانيا اليوم
عنــوان لـألواب اهللا وعـزة مشرعة فاألبواب اهللا إلى عودي
عميان الفجـر نور تجاهل وإن منتشر الفجر فشعاع واستبسلي

الكرام األخوة قَالَتْ: أيها ةيمالْخَثْع عميسٍ بِنْت اءمَأس نع :ر اللَّـهسمعتُ صـلَّى اللَّه سوَل
يقُوُل لَّمسو هلَيع :))، ربتَج دبع دبالْع بِْئس ، الْمتَعاِل الْكَبِير ينَسو ، واخْتَاَل ، تَخَيَل دبع دبالْع بِْئس
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بِـْئ ، والْبِلَى قَابِرالْم ينَسو ، ولَها سها دبع دبالْع بِْئس ، الَْأعلَى اربالْج ينَسو ، الْعبـدواعتَدى س
بِالدينِ الدنْيا يخْتُل دبع دبالْع بِْئس ، والْمنْتَهى الْمبتَدا ينَسو وطَغَى ، عتَا دبعـدبع ـدبالْع بِْئس ،

بِْئس لُّهضي هوى دبع دبالْع بِْئس ، هقُودي عطَم دبع دبالْع بِْئس ، اتهبِالشُّب ينالد عبـديخْتُل ـدبالْع
لُّهذي غَبر((.

]الترمذي[ 

!

20   - 'L0#%& 7; '9M%& 3"8N"$%& 'O9P, 

علـى يزيـد ما فيه للزراعة نستخدمها التي التربة من مكعباً متراً إن ، يصدق ال شيء ثمة
العنكبية الديدان من ألف مكعب،مائتي متر في فقط الحشرات من ألف مئة ثالثمائـة،وعلى وعلى

العادية التربة ديدان الدقـة،من فـي المتناهيـة والكائنات الجراثيم من الماليين آالف وإنوعلى ،
على الدقة في متناهية مخلوقات ، البكتريا من مليارات عدة على يحتوي التربة هذه من واحداً غراماً

األكسـجين إلى يحتاج بعضها لوالب شكل على ، كريات شكل على ، عصيات ال،شكل وبعضـها
عارٍ بعضها ، ذو،يحتاج العجيـب المصنع هذا إن ، الحركة من تمكنه أهداب له حركـةوبعضها

اليوم حتى واستغالقاً غموضاً المهمات أكثر من هي بمهمات يقوم  .دائمة

الوظائف بعض العلماء يعرف ؟ وظيفتها ما الكائنات تـزال،هذه فمـا بالضبط وظائفها أما
لإلنسان ونفعاً أهمية المهمات أكثر من بمهمات يقوم دائمة حركة ذو المصنع هذا ، اآلن حتى .سراً

دقق الكائناتاآلن هذه أما ، مستمرة الحياة لبقيت آخره عن أبيد كله البشري الجنس أن لو ،
وجـود مـن أخطر الكائنات هذه وجود كان فربما ، كله األرض سطح من الحياة النتهت ُأبيدت لو

مباشر نحو على نأكله شيء كل ، األخضر،اإلنسان النبات من أصله إنما مباشر غير تتسـاقط،أو
الرياحاألوراق كلهـا،فتأتي التربة أنحاء على المتساقطة األوراق هذه مليـارات،وتوزع وتـأتي

فتلتهمها المجهرية منهـا،الكائنات أكبر لكائنات صالحاً غذاء تصبح التهمتها وحيـدات،فإذا هـي
عل،الخلية هذا يتم ، البكتريا هي منها أرقى لكائنات صالحاً غذاء تصبح التهمتها مراحلفإذا ثالث ى

؟ التربة داخل الهواء يأتي أين فمن ، الهواء إلى تحتاج الحيوية العمليات وهذه
التربة في أنفاقاً تفتح أن الديدان فـي،وظيفة تعيش التي الحيوانات وكل والقوارض فالديدان

األنفاق هذه فتح مهمتها التربة .باطن

األخوة التراب: أيها تلتهم الديدان السمادوت،هذه األطنـان،فرز مـن كم اهللا إال يعلم وال
الواحد الهكتار في الديدان المربـع،تنتجها متـر الكيلـو في الديدان تنتجها األسمدة أطنان من وكم
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عظيم كون إنه ، عظيم،الواحد حكيم،وخالق اهللا،وشرع عـن يصـرفنا الـذي ما ؟ نذهب فأين
وتعالى أمره،سبحانه تطبيق !وعن

تعالى قال ، التربة من مكعب متر في المذهلة الحقائق بعض :هذه

اإلسراء[  ]85اآلية: سورة

البقرة[  ]255اآلية: سورة

، اهللا إال يعلمـه ال التراب تحت يجري الذي ما ، البكتريا من مليارات عدة الواحد الغرام في
نقطـف أن إال لنا ليس ، ندري ال ونحن ، معادالت ، معقدة كيماوية عمليات ، كائنات ، معامل إنها

الخضراوات،الثمار نجني وأن ، المحاصيل،ونأكلها نحسب وأن ، ،،ونأكلها اهللاونأكلها وعلـى
تعالى،الباقي :قال

إبراهيم[  ]34اآلية: سورة

فيها وما األرض اهللا فوقها،خلق تحتها،وما نعرفـه،وما أن أجل من عليها فـإذا،وما
خلقنا من الهدف حققنا فقد علينا،عرفناه حسرة فيا نعرفه لم سبحانه،وإن :قال

يس[  ]30اآلية: سورة
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أخوتنـا إلـى موجهـة الخطبـة هذه ، واإلسالم العروبة دنيا في المؤمنون األخوة أيها
المحتلة األراضي في   .المجاهدين

الشباب ريعان في وهو لولدها تقول فلسطين من شرف: أم اهللا سبيل في الشهادة بني يا
تقول ثم ، شهيد أم سأغدو ألنني بك مسرورة اليوم وأنا ، وسام اهللا سبيل في الشهادة أخواتي: ، أناشد

فـي يشـاركنهم وآبائهن ، وأخوانهن ، وأزواجهن ، أبنائهن وراء من يقفن أن الجهـادالفلسطينيات
يزرعن وأن ، وعمالً تطبيقاً ولكن فقط حفظاً ليس ، القرآن موائد على األبناء وتربية والثبات بالصبر
الخيـر بذرة غرسنا فإذا ، اهللا أعداء مقارعة إلى حتماً سيدفعهم الذي اإليمان هذا ، قلوبهم في اإليمان

الخير معاني كل وسيعرف ، عليه وما له ما يعرف فسوف الطفل فيفي خير لنا وليس ، بها ويتعلق
سـالحه وسيحمل ، شيء عليه يصعب ال ذلك وبعد كله أمرنا عصمة هو الذي ديننا سوى الدنيا هذه

الدين هذا   . ويحمي

بفلـذات اهللا على تبخلن أال الصامدات الصابرات فلسطين نساء يا ، أخواتي يا أناشدكم
ب منا أرحم لهو بيده نفسي الذي فو ، اهللاأكبادكن وعـدها التـي بالجنـة أبنائكن على تبخلن فال ، هم

الحسنيين بإحدى نفوز أن وآباؤنا وأزواجنا وأخواننا وأبناؤنا نحن فرحتنا فهذه ، والمجاهدين للشهداء
 .  

تقول وهي أحداً دخلت التي المرأة بتلك األم هذه فاستقبلها: ذكرتنا ؟ اهللا برسول فُعل ما
ولد باستشهاد يخبرها تقولمن وتبــقى ، بولدها: ها مكترثة غير ليست هي ؟ اهللا برسول فعل ما

لها ليقول آخر ويأتيها ، األسمى بالهدف متعلقة وعيونها وأملها هدفها لكن ، :، زوجـك استُشهد لقد
لها: فتقول يقول وثالث ؟ اهللا برسول فعل ؟: ما اهللا برسـول فعـل ما وتجيب ، أخوك استشهد لقد

لت وتـدمعوتأتي إليـه فتنظـر ، يرزق حي وهو ، وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا برسول عينها كحل
والتضحية الحب دموع إنها ، الرسالة هذه ولصاحب ، الدين لهذا والوفاء اإليمان دموع إنها ، عيناها

وتقول اهللا رسول إلى تنظر ب: ، سلمتَ إذا أبالي ال ، اهللا رسول يا جلل بعدك مصيبة هلككل   .من
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كلمتهـا فقالـت ، شـهداء أوالدها من أربعةً استقبلت التي بالخنساء المرأة هذه ذكرتنا
الشهيرة مستقر: الرائعة في معهم يجمعني أن اهللا وأرجو ، جميعاً باستشهادهم شرفني الذي هللا الحمد

  .رحمته

ج حينما عنهما اهللا رضي الصديق بكر أبي بنت بأسماء المرأة هذه ولـدهاذكرتنا اءهـا
لها أماه: يقول قالت! يا ، صلبوني قتلوني فإن ، لؤماء ولكنهم ، القتل من أخاف اذهب: ال بني يا

الذبح بعد السلخ يضرها ال ذبحت إذا الشاة فإن ،.  

  

  

  

ربيعي يوم فجر في ندى وقطرة ، غض بانٍ وغصن ، فواحة ندية زهرة ؛ أخرى بطولة
النا الحزام تربط بـين، مـن وتنسل ، الضيم ورفض اإلباء بثوب تغطيه ، الفتية الخاصرة على سف

بـأخمص األرض مودعة تنسل ، العدو مجرمي من بالسالح المدججين األكباد أغالظ الجفاة طوابير
وللـذكريات للعاطفـة الفرصـة إتاحة رافضة ، والتمزيق الموت حيث إلى ثقة وبكل سائرة ، قدمها

ت أن القلب بهـذاولخفقات صـلة كل من تقطعها التي النهاية إلى السائرة ، المتروية بخطواتها عبث
، وأحالمه ، وأمانيه ، ،العيش والحديقـة ، وصـديقاتها ، وأخواتهـا ، وأخوتها ، وأبيها ، وأمها

ألمها قائلة ، خالدة وقدوة ، يحتذى مثالً لحظة آخر وفي ضاربة ، لـي: واللعبة خُطّـاب يأتيك غداً
  .كثر

وذبحـاً وفضيحة ، وشناراً عاراً أليس ، المفتولة والعضالت السمر الزنود أصحاب فإلى
أن ؛ وطمـعللرجولة أنانيـة كـل من جردتها بعين الموقف إلى نظرت وادعة بريئة طفلة تنهض

؟ ودينها األمة هذه لمجد شيء عمل من بد ال أنه مـن! فقدرت العظماء األحرار للكرام تقول وكأنها
أمتهاأ يغطـي: بناء لثامـاً أجعله شعري وخصالت ، ودمي ، وعصبي ، وعظمي ، لحمي هو هذا

والراحة للدعة المؤثرين ، البذل عن القاعدين عفراء. وجه بن معاذ   : قال

قال(( ؟ عبده من الرب يضحك ما ، اهللا رسول قـال: يا حاسراً، العدو في يده : غمس

فقا ، عليه كانت درعاً قتلفألقى حتى   .))تل

عفراء[ بن معاذ عن والبيهقي شيبة أبي   ]ابن
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قال السبيعي إسحاق أبي عازب: عن بن البراء سأل رجالً رجالً: سمعت أن لو أرأيت
البراء قال ؟ التهلكة إلى بيده ألقى ، ألف وهم ، الكتيبة على يصـيب: حمل أن التهلكـة ولكن ، ال

ويقول ، التهلكة إلى بيده فيلقي الذَّنْب لي: الرجل توبة   . ال

المحلى[ في حزم ابن   ]ذكره

علـى وحـده الرجل يحمل أن األشعري موسى أبو وال األنصاري أيوب أبو ينكر ولم
يقتل حتى ويثبت ، الجرار   .العسكر

حمل المسلمين من رجالً أن وفيها ، مشهورة معروفة القسطنطينية في أيوب أبي وقصة
وقالوا ، الناس فصاح ، فيهم دخل حتى الروم صف اهللا: على إل! سبحان بيديه فقاميلقي ؟ التهلكة ى

فقال ، أيوب ،: أبو األنصـار معشر فينا نزلت إنما ، التأويل هذا اآلية هذه تتأولون إنكم الناس أيها
سراً لبعض بعضنا فقال ، ناصروه وكثر ، اإلسالم اهللا أعز قـد: لما اهللا وإن ، ضـاعت أموالنا إن

فأصل أموالنا في أقمنا فلو ، ناصروه وكثر ، اإلسالم نبيـهأعز علـى اهللا فأنزل ، منها ضاع ما حنا
اآلية هذه وسلم عليه اهللا   .صلى

  

  

  

َأسـنَّة علـى ترسٍ على يحملوه أن أصحابه أمر مالك بن البراء أن المصادر بعض في
وجـرح ، الحديقـة باب فتح حتى وقاتل ، عليهم وشد ، إليهم فاقتحم ، الحديقة في ويلقوه ، رماحهم

وثم بضعةً جرحاًيومئذ   . انين

عجـز الذي للملك الغالم قول ، المعروف صهيب حديث من مسلم صحيح في جاء وقد
قتله قال: عن ، آمرك ما تفعل حتى بقاتلي لست قال: إنك ؟ هو واحد: وما صعيد في الناس تجمع

قل ثم ، القوس كبد في السهم ضع ثم ، كنانتي من سهماً خذ ثم ، جذع على وتصلبني اهللاباسـم: ،
، الغالم فمات ، به أمره ما فعل الملك أن وفيه ، قتلتني ذلك فعلت إذا فإنك ، ارمني ثم ، الغالم رب

الناس الغالم: فقال برب آمنا ، الغالم برب آمنا ، الغالم برب   . آمنا

بها وتحقق ، الملك نفذها ثم ، قتله بها يتحقق التي الطريقة إلى الملك أرشد قد الغالم هذا
ومـا ، خبره بلغهم بعدما باهللا كُلِّهم الناس إيمان من العامة العظيمة المصلحة من الغالم إليه رمى ما

الكرامة من له اهللا   .أجرى

قال الخدري سعيد أبي حديث وسلم: وفي عليه اهللا صلى اهللا رسول   :قال
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ي(( أولئك ، يقتلوا حتى وجوههم يلفتون فال األول الصف في يلقون فـيالذين تلبطون
عليهم حساب فال قومٍ إلى ضحك إذا ربك إن ، ربك إليهم ويضحك ، الجنة من العلى   . ))الغرف

الجهاد[ في المبارك وابن ، الطبراني و شيبة أبي ابن الخدريعنرواه سعيد   ] أبي

قال األحمسي عوف بن مدرك عن شيبة أبي ابن روى اهللا: كما رضـي عمر عند كنت
فقالوا عوف: عنه بن مدرك فقال ، نفسه شرى ورجل ، المؤمنين أمير أميـر: يا يا خالي واهللا ذاك

عمر فقال ، التهلكة إلى بيده ألقى أنه الناس زعم ، اشـترى: المؤمنين ممـن ولكنـه ، أولئك كذب
بالدنيا   .اآلخرة

السير في الشيباني الحسن بن محمد فـي: وقال يسـعى فهـو العدو على حمل من أما
؟إعز التهلكة إلى نفسه ملقياً يكون فكيف ، األبدية الحياة بها يستفيد التي للشهادة ويتعرض ، الدين از

قال فيقتـل: ثم ، شيئاً يصنع أنه يرى كان إذا ، يقتل أنه ظن وإن ، وحده الرجل يحمل بأن بأس ال
ا صلى اهللا رسول يدي بين الصحابة من جماعة ذلك فعل فقد ، يهزم أو يجرح يـومأو وسلم عليه هللا

ذلك على ومدحهم ،   .أحد

هريرة ألبي وألقى: قيل قتل حتى فقاتل حمل الصفان التقى لما هشام بن سعد أن تر ألم
فقال ، التهلكة إلى ابتغـاء: بيده نفسـه يشـري من الناس ومن اهللا كتاب في آيةً تأول ولكنه ، كال

اهللا   .مرضاة

  

  

  

مسألة في حجر ابن الحافظ ذكر أن" وقد العـدو مـن الكثيـر العدد على الواحد حمل
على المسلمين يجرئ أو بذلك العدو يرهب أنه وظنه ، شجاعته لفرط كان إذا بأنه صرحوا الجمهور
ال ، فممنـوع تــهورٍ مجـرد كان ومتى ، حسن فهو الصحيحة المقاصد من ذلك نحو أو أعدائهم

ترتب إن المسلمينسـيما إضعاف ذلك   ". على

هذا يسمى أن المصطلح في والتحيز التضليل الصـيغة" إرهاباً" ومن سنجاري كنا إذا
ممكن فهذا ، محمود وإرهاب ، مذموم إرهاب إلى اإلرهاب تقسيم لنا صح إذا أما ، إدانته في العالمية

اإلرها من ، واألديان ، واألعراض ، األوطان عن الدفاع وليكن المحـمود، عـدو" ب به تُرهبون
وعدوكم مصطلح" اهللا مسألة هي حال بكل   .والمسألة
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السكوت أو ، بالضعف الرضى إلى دعوة ليس الضعف من النابعة القوة عن الحديث إن
ضعف مظنة كل في نبحث أن يجب إذاً ، الضعف حالة في حتى القوة الستشعار دعوة هو بل ، عليه

كام قوة سبب ألنعن ، قـوة الضعف ولصار ، لوجدوه ذلك طلب في المسلمون أخلص ولو ، فيه نة
وتدق الجبال تهد الضعف قوة فإذا ، ورعايته حفظه في اهللا يؤيدها مستورة قوة على ينطوي الضعف

  :الحصون

ضعفك سر وهذا قوي قوتيأنـت سر وهذا ضعيف   وأنا

َأبصرتنا لَو الحرمينِ عابد تلعبلعليا بالعبــادة َأنَّك   متَ

بدموعه خَده يخْضب كان نتتخضبم بدمائنــا   فنحورنا

***  

  

  

  

واإلسالمي العربي العالمين في المؤمنين األخوة إلى أتوجه الجهـاد: واآلن سـبل مـا
؟ المحتلة األراضي في أخوتنا لجهاد دعماً لنا   المتاحة

األجنبيةـ1 البضائع   :مقاطعة

التالية الحقيقة أيديكم بين وأضع ، التالي اإلحصاء لكم أنقل معلوماتي موقع شركة: من
دوالر مليـون ثمانين اإلسالمي للعالم مبيعاتها من تربح العدو يدعم بلد في الدخان شركات من واحدة

دوال ماليين تسعة منها الصهيوني الكيان على يعود ، القوليومياً فما ، بينهما اتفاق بحسب يوم كل ر
، واإلسالمي العربي العالمين بقاع شتى في المنتشرة المطاعم وشركات ، الدخان شركات بقية بأرباح
اإلعـالن يتصـدر التي السيارات وشركات ، فلكية أرباحاً تحقق التي الغازية المشروبات وشركات

الع العالم في الفضائية المحطات معظم ؟عنها   !ربي

، المقاطعة بضرورة بلدك قيادة من توجيهاً تتلق لم لو األرض بقاع شتى في المسلم أيها
العـدو يدعم بلد صنع من بضاعة شراء عن ذاتياً تمتنع أن تستطيع أال ، شئت إذا العذر لها والتمس

أخ لنصرة نفعل ماذا بعدها تتساءل ، الفلسطيني الشعب بها يبيد فتاكة بأسلحة فلسطينالمجرم في وتنا
الجهـاد من نوع هذا ؟ تشتر لم لم يسألك أو ، البضائع هذه شراء على يجبرك أحداً أن تظن وهل ؟

لك متاح وهو المحتلة األراضي في أخوتك لجهاد   .الداعم

فلسطين2 في أخوتنا إلى وآمنة نظيفة بطريقة وإرساله أموالنا من مبلغ اقتطاع   :ـ
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بقا شتى في المسلم الصحيحأيها الحديث في الكريم الرسول يقول األرض   : ع

غَزا(( فقد اهللا سبِيِل في غَازِياً زهج نم ((.  

الجهني[ خالد بن زيد عن عليه   ]متفق

بعـد آمنـة نظيفة قناة في ترسله مبلغاً مالك من تقتطع أن المسلم األخ أيها تستطيع أال
، المحتلة األراضي في أخوتك إلى عنها وجرفـتالبحث ، ممتلكـاتهم ودمرت ، بيوتهم هدمت وقد

السـجون إلـى أبنـاؤهم وسـيق ، بالرصـاص رمياً رجالهم وأعدم ، أدويتهم وأتلفت ، مزارعهم
المياه فشربوا المياه عنهم وقطعت ، الغذائية مدخراتهم فتلفت ، الكهرباء عنهم وقطعت ، والمعتقالت

في معافى وأنت ، حياتك في أتهنأ ، ،المالحة يومـك قـوت عنـدك ، بيتك في آمناً ، وولدك أهلك
، أحـوالهم بعينيك وترى ، أخبارهم بأذنك تسمع ، يعانون ما يعانون المحتلة األراضي في وأخوتك
عليـه النبـي قول بدليل المسلمين من لست أوالً فأنت ، نحوهم تتحرك ولم ، همهم تحمل لم إن إنك

والسالم   :الصالة

بأمر(( يهتم ال ولرسـولهمن هللا ناصحاً ويصبح يمسِ لم ومن ، منهم فليس المسلمين
منهم فليس المسلمين ولعامة وإلمامه   .)) ولكتابه

أنس[ عن الحلية في نعيم وأبو ، مسعود ابن عن الصغير الجامع في السيوطي بعضه   ]أخرج

تقف ال أعدائنا أطماع ألن ، واهم فأنت يصيبك لن أصابهم الذي أن ظننت حدوإذا عند
بعدها وتقول ، حياء أو مواربة دون من بأطماعهم تصرح زعمائهم وكتب ليتنـي: ، ؟ أفعـل ماذا

عظيماً فوزاً فأفوز معهم   .أكون

الصحيح الحديث في الكريم الرسول يقول األرض بقاع شتى في المسلم   : أيها

غَزا(( فَقَد بخير هلأه في غَازِياً خَلَفَ نم((.  

الجهنيالبخاري[ خالد بن زيد عن مسلم   ]و

جامعـات فـي يدرسـون المحتلة األراضي في أخوتنا أبناء من كبيراً عدداً أن تعلم أال
التـي واإلفقـار الحصـار سياسة بسبب أهليهم من اإلمدادات عنهم قطعت قد وأنه ، وأجنبية عربية

إذا أنك تعلم فهل ، فلسطين في أهلنا على الصهيوني العدو أبنـائهميمارسها في األهل هؤالء خلفت
بعدها وتقول ، والسالم الصالة عليه قال كما ، أجرهم مثل فلك معهم: بخير أكون ليتني ؟ أفعل ماذا

عظيماً فوزاً   .فأفوز

مصابهم3 فلسطين في أخوتنا ومشاركة والبذخ الترف أنواع كل إلغاء   :ـ

اسـتجابت حينمـا التي األمة لهذه انتماؤك يقتضي أال األرض بقاع شتى في المسلم أيها
ذاقت ودعوة تطبيقاً رسالتها أداء في قصرت حينما والتي ، للناس أخرجت أمة خير اهللا جعلها لربها
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أال ، الشـهوات واتبعـت ، الصـالة أضاعت حيث به اهللا توعدها الذي الغي ولقيت ، أمرها وبال
مصابهميقت فلسطين في أخوانك تشارك أن آخرها أم خير أولها يدرى ال التي األمة لهذه انتماؤك ضي

فـي والمسـلمون ، المؤمن منهج مع يتنافى السلوك هذا بأن علماً ، والترف البذخ ألوان كل فتلغي ،
فـي تقام التي الحفالت فهذه ، حال أسوأ في المؤمنون جيرانك كان إذا فكيف ، حال ردهـاتأحسن

مناسـبات في الطائلة األموال فيها تبذل والتي ، المزارع حدائق وفي ، المطاعم أبهاء وفي ، الفنادق
، شبابهم وأسر ، رجالهم وقتل ، بيوتهم هدمت لمن الطائلة األموال هذه فتحول ، مناسبات غير وفي

يرحمهم من وال ينصفهم من يجدون ال ، العراء في قابعون يصلكوهم عليـهألم اهللا رسـول قول
والسالم   :الصالة

عضـو(( منـه اشـتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل
والحمى بالسهر الجسد سائر   .)) تداعى

بشير[ بن النعمان عن هلَيع   ]متَّفَقٌ

هذا بعد عظيماً: وتقول فوزاً فأفوز معهم كنت ليتني ويا ؟ أفعل   .ماذا

جا أنوقد الدسوقي حاشية في حتـى: " ء وتركه جائعاً ورأى طعام فضل يملك كان من
عاقلته من ديته يدفع فإنَّه يموت ال يظنه أي متأوالً الطعام صاحب كان فإن كـان) أقاربه(مات وإن

إحداهما ، المذهب في روايتان جاءت فقد الثانية: عامداً والرواية ، الخاص ماله من ديته يدفع : أنه

قاتل أنه على منه يقتص   " .أنَّه

أعتابه4 على والتذلل له والتضرع اهللا إلى االلتجاء   :ـ

واحد كل أمام المفتحة الجهاد أبواب من رابع باب بقي األرض بقاع شتى في المسلم أيها
مسلم صحيح في ورد وقد ، أعتابه على والتذلل ، له والتضرع ، اهللا إلى االلتجاء باب هو ؛   :منا

فيقول(( الدنيا السماء إلي ربكم نزل األخير الليل ثلث كان فـأتوب: إذا تائـب من هل
حتى ؟ له فأقضيها حاجة طالب من هل ؟ له فأغفر مستغفر من هل ؟ فأعطيه سائل من هل ؟ عليه

الفجر   .))يطلع

هريرة[  أبي عن أحمد   ]أخرجه

توبة اهللا إلى تتوب أن المسلم أيها تملك وتضـرعأال بصـدق اهللا تـدعو ثم ، نصوحاً
، الخير وأعداء ، الحق وأعداء ، اهللا أعداء أعدائهم على ينصرهم أن فلسطين في ألخوانك وإخالص
أن دعائك في اهللا فاسأل ، الفساد فيها فأكثروا ، البالد في طغوا الذين الحياة أعداء ، البشرية وأعداء

لبالمرصا ربك إن ، عذاب سوط عليهم   .ديصب
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تعالى   :قال

  

  
اإلسراء(    )سورة

  :وقال

  
إبراهيم(    ) . سورة
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  :وقال

  
عمران( آل   )سورة

مريح وهم من الرؤوس لتصحو ، مرة حقيقة عن أتكلم أن لنفسي ألسمح إنني هؤالء: ثم
خالل ، قوتهم بها بنوا ، جداً صعبة شروطاً حققوا ، واألباعد األقارب ،األعداء السـنين مـن مئات

أذلة أهلها أعزة وجعلوا فأفسدوها ، الشعوب بقية على وثقافتهم إرادتهم قوتهم بسبب   .فأملوا

  

  

  

قـوة مـن نستطيع ما لهم نعد أن لنا القرآني األمر خالل من علينا ينبغي المسلمين نحن
لهن ينبغي وأمهاتنا ، تتماسك أن ينبغي فأسرنا ، الواسع القوة ،بمفهوم أوالدهـن لتربية يتفرغن أن

، لتحقيقها يسعى سامية رسالة يحمل أن له ينبغي ومعلمنا ، يتفوق أن ينبغي ينبغـيوطالبنا وعاملنا
أن له وينبغي ، حقه نعطيه أن ينبغي وموظفنا ، ليزرعها بأرضه يرتبط أن ينبغي وفالحنا ، يتقن أن

ينبغي وقاضينا ، الضرائب دافعي خدمة في علىيتفانى أمته خدمة يؤثر أن ينبغي وعالمنا ، يعدل أن
المعركة أن يوقن أن له ينبغي وضابطنا ، يمدح أن ال ينصح أن ينبغي وداعيتنا ، الدنيا من حظوظه
، غيـر لـيس للوقت وكسب وكذب مراوغة السالم عن العدو حديث وأن ، محالة ال قادمة العدو مع

ومصانعنا ، تستخرج أن ينبغي ومياهنـاوثرواتنا ، تستصـلح أن ينبغي وأرضنا ، تتطور أن ينبغي
اآلخـر باليوم وإيمان ، طاعته على يحملنا باهللا بإيمان إال يكون ال وهذا ، استهالكها يرشد أن ينبغي
مـن نـوع وهـذا ، الجنة في وجهادنا جهدنا جزاء نطلب وأن ، بعضاً بعضنا نظلم أال على يحملنا

عاجالً ثماره تقطف ال آجالًالجهاد   .بل
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لطالب تقول شـيئاً: وحين لتكـون قادمة لسنوات وخطط ، متفوقاً وكن دراستك واصل
، فاعالً ال منفعالً يكون وأن ، األخبار سماع وآثر ، هذا الستثقل ، ومستقبلها األمة حياة في مذكوراً

حلها من بدالً المعاناة يضاعف قد االندفاع بعض معنى. إن يبرز الواسـع" دالجها" وهنا بمفهومه
المراد تحصيل في الطاقة واستفراغ ، وغايته الوسع أقصى بذل هو المسـتقبل. الذي عـن والغفلة

أجيالنـا عـن المعاناة يخفف الذي الجاد العمل عن وهناك هنا الحرائق بإطفاء أبداً مشغولين ستجعلنا
ينسينا. الالحقة أال يجب أهميته على المفتوح الجرح عالج التـيوأن أجيالنـا مسـتقبل في التفكير

تتساءل ؟: سوف الجراح غير آخر شيئاً لها تركنا   !هل

  

  

  

دوره خاللـه من ويؤدي ، طاقته فيه يفرغ الذي الموقع في الواحد الفرد يفكر أن ينبغي
الهـدف رسم قد فيكون ، منه مراحل يقطع ثابتة وبخطى إليه بالمسير يـبدأ هدفه وبتحديد ، ورسالته
األعـداد تتزايـد ثم ومن ، الهدف إلى الربانية السنة وفق يوصل وهذا ، السعي وبدأ الطريق وحدد
ال ثـم ؟ نعمل ماذا فقط األعداد هذه تتساءل أن من بدالً صحيح بشكل دورها تمارس التي اإليجابية

شيئاً   .تعمل

المعاناة يرفع أن هو دائماً الواحد الفرد تفكير يكون أال ينبغي ،وال كلهـا األمـة عـن
وجل عز اهللا هو كلها المعاناة رفع على القادر جهـده. فالواحد المـرء يستفرغ أن فيكفي البشر أما

وضع بعد غيره يد على النتائج تتحقق أن يضيره ال ثم ، معين موقع في شيئاً منها يدخر وال وطاقته
البناء وبدء   . األساس

عدد يتطلب األمة عن المعاناة رفْع المضحينإن المخلصين الواعين المؤمنين من كبيراً اً
المـواطنين من مجموعة إعداد في فرد ينجح وألن ، إليه السعي يجب ما وهذا ، الميادين جميع في
ُأتون في بنفسه يلقي أن من وأنفع أحب وجسدياً واجتماعياً ونفسياً وخلقياً وعقلياً وعلمياً إيمانياً إعداداً

تقول م: نار أعداؤناهل يفعل كما ، يده قبل عقله المرء يستخدم أن في يكمن النجاح إن ، مزيد   .ن
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الصهاينة يفعله ما الفرنجة بها وفعل ، الخطب داهمها ، األولى العرب فلسطين األندلس
يعيـد التـاريخ وكأن ، المشرق في المسلمين يستصرخ شعرائها أحد فقال ، الفلسطيني بالشعب اليوم

  :نفسه

ضامــرةيا الخيل عتاق عقـبانراكبين السبق مجال في   كأنها

مرفهـــة الهند سيوف نيــرانوحاملين النقع ظالم في   كأنها

دعــة في البحر وراء راتعين سلطــانو و عز بأوطانهم   لهم

أنــدلس أهــل من نبأ القومأعندكم بحديث سرى   ركبـانفقد

وهم المستضعفون بنا يستغيث إنسـانكم يهتز فما أسرى و   قتلى

لهــم دليل ال حيارى تراهم ألـــوانفلو الذل ثياب في   عليهم

بينهمـــا حيل وطفٍل أمٍ رب أبــــدانيا و أرواح تفرق   كما

إذ الشمـس حسن مثــل هيوطفلة كأنما ومرجانطلعت   ياقوت

مكرهــةً للمكروه العلج حيـــرانيقودها والقلب باكية   والعين

كمــد من القلب يبكي هذا وإيمـانلمثل إسالم القلب في كان   إن

***  

  

  

  

القريبـة وأهدافـه وتصـوراته أفكاره إلى نتعرف أن به أمرنا الذي لعدونا اإلعداد من
سنة،والبعيدة في إسرائيلي لصحفي قال شارون أن المنطلق هذا أفضل: 1982فمن يكون لن إنه

قال ، جميلتين بقنبلتين ياباني مليون نصف قتل الذي ترومان وسيخشاني: من العالم سيكرهني ربما
، الجميلـة بروحـي يعجب أن من بدالً الجنونية ضرباتي من يخاف وربما ، إليه أشتكي أن من بدالً

وليقلول ، مجانين كبلد بلدي وليعامل مني لجميـع: يرتجف الموت خطر نمثل وإننا ، متوحشون إننا
وأن ، منـا واحد طفل قتل إذا فظيعة أزمة نغرس أن ونستطيع ، أسوياء غير جميعنا وإننا ، الجيران

األوسط الشرق جميع في البترول آبار ذلك بسبب   "!نفجر

وهي ، لصحيفة مندوب قال أعداءناوقد يدعم بلد في صحف ثالث أشهر من ال: واحدة
مـا يفـرض والقوي سنة آالف خمسة ومنذ ، وحدها والقوة ، القوة هي وإنما ، أخالق وال قيم توجد
حـين واإلنكليـز ، الحمـر الهنود استأصلنا حينما فنحن ، أكثر كسب القوة في أمعن وكلما ، يريد
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نج األصليين استراليا سكان المعركةاستأصلوا حسم في ألنهـم. حنا أفريقيا جنوب في البِيض بينما
النهاية في وانتصروا ، عليهم انقلبوا بالكلية يستأصلوهم ولم ، أرحم   !كانوا

الحـق إلى استناداً نقول ونحن ؟ يدعمهم ومن أعداؤنا منه ينطلق التي الفكر إلى أرأيتم
السماء وحي هو ولك: الذي ، الحق تصنع ال تدمرالقوة حكمة دون من والقوة ، القوة يصنع الحق ن
تعالى قال ،   :صاحبها

  
الحشر(   ) سورة

  

  

  

فعـل ردود أن وذلك ، أفعالها ردود تقدير وال ، حساباتها ضبط يمكن ال الظلم نتائج إن
تصويب غير من وتصيب ، اتجاه كل في تطيش القنابل كشظايا والمظلومين   . المقهورين

وإنهـا ، اتجاههـا وال مداها في التحكم يمكن ال والموتورين المظلومين أفعال ردود إن
أول وتكفر ، األوطان وقوانين ، األديان شرائع مخترقة ، والمعقول المشروع حدود متجاوزة تطيش

فإن ألعدائها، حامية تقبلها لن فلذا ؛ أوالً الحماية لها توفر لم التي القوانين بهذه تكفر األولما العالج
عن واألبصار البصائر ويعمي ، والمقت بالكراهية النفوس يشحن الذي الظلم فتيل نزع هو والحقيقي

نتائجها أو مشروعيتها في والنظر األمور عواقب   . تدبر

فتـرة في سيتصرفون أنهم المرجح فمن حقوقهم ينالوا أن قبل طويالً الناس ينتظر حين
توق يصعب بطريقة مجـرميهم. عهااالنتظار كبير بلسان قالوا أنهم الكالم هذا صدق على : والدليل

صوابه فقد من ضربة ضربتهم جاءت لذلك بقاء مشكلة بل أمن مشكلة اليوم مشكلتنا   .ليست

بيروت في المنعقد القمة مؤتمر في القيمة كلمته في الرئيس السيد يمتلك: " يقول ال من
ال لإلرهاب المضاد نـرىالفكر أن نستطيع وال ، عنه يتحدث أن وال ، اإلرهاب يكافح أن يستطيع

إسـرائيل تكون وال العالم في لإلرهاب طرح وأي ، األكبر اإلرهاب عن ونتعامى األصغر اإلرهاب
موضوعي غير ناقص طرح فهو محوره   ".هي

  
!
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المستمعين أعزائي ، المؤمنين اليـأسأخوتي مـن واالقتراب الساحق األلم غمرة في ،
مشرقة صورة حضراتكم يدي بين أضع أن ينبغي ، المشرق األمة هذه ماضي عن غفلة وفي ، القاتل
باعثـاً لتكـون بـل األغبياء صفات من بالماضي بالتغني فاالكتفاء بها تغنياً أسوقها ال ، ماضينا من

مثمر لعمل ودافعاً ، النفوس في حضارتنالألمل وألق أمتنا مجد به   .نستعيد

من تحريرها وتم ، الدين صالح البطل وبقيادة المسلمين قبل من القدس مدينة فتح تم يوم
، البشـر عمها قد والوجوه ، بالفرح امتألت قد القلوب نرى أوالء نحن وها ، الطامعين الغزاة أيدي

الرايات علت لقد ، بالشكر لهجت وقد األلسنة القرآنونسمع وتُلي ، األذان ورفع ، القناديل وعلقت ،
، الكربـات وانجلت ، البركات وتجلت ، الدعوات وأديمت ، الصلوات وُأقيمت ، العبادات وصفت ،

اهللا بنصر المؤمنون وفرح ، النفوس وطابت ، العبوس   .وزال

وج الـدين صـالح وفيهم المسلمون فإذا ، األقصى المسجد ندخل أوالء نحن نـدهوها
جوارحهم خشعت قد ، منهم أحد عن أميرهم يمتاز وال ، مقاعدهم تتفاوت ال ، األرض على يجلسون
علـى كأن خُشعاً رهباناً استحالوا ، المعركة أرض في فرساناً كانوا الذين هؤالء حركاتهم وسكنت ،

دم قاضـي القرشـي الدين محي المسجد خطيب ذا هو وها ، المسجد حرم في الطير شـقرؤوسهم
سـمعتها ولـو ، فرساناً وانقلبت لتحركت البيد رمال على ألقيت ولو ، خطبته ويلقي ، المنبر يصعد

تعالى بقوله افتتحها لقد ، الحياة فيها النبثقت الصم   :الصخور

  
األنعام(    ) سورة

خطبته من فقرات إلى نستمع أوالء نحن   : وها

ه"  الذي اهللا من برضوان ابشروا الناس يسرهأيها لما ، العليا والدرجة القصوى الغاية و
بعـد ، اإلسـالم من مقرها إلى وردها ، الضالة األمة من الضالة هذه استرداد من ، أيديكم على اهللا



!

!

87!"#$% &' ()*+, 

!

يرفـع أن اهللا أذن الـذي البيت هذا وتطهير ، عام مئة من قريباً الغاصبين المعتدين أيدي في ابتذالها
ا رجس من ، اسمه فيه والعدوانويذكر   .لشرك

محذراً قال كـان: ثم النصـر هذا أن إليكم فيخيل ، الشيطان يستزلكم أن اهللا عباد إياكم
أن بعـد اهللا عبـاد فاحذروا ، اهللا عند من إال النصر وما واهللا ال ، الجياد وخيولكم ، الحداد بسيوفكم

، مناهيه من كبيرة تقترفوا أن ، الجليل الفتح بهذا اهللا حسـمشرفكم في خذوا ، ينصركم اهللا انصروا
األعداء شأفة وقطع   " .الداء

  

  

  

فـتح شـهدوا الـذين الفرنجة بأحد ونلتقي ، األقصى المسجد من نخرج أوالء نحن وها
فيقول يحدثنا ذا هو وها ، مسـالماً: القدس يقتلوا ولم ، ماالً ينهبوا ولم ، أحداً يؤذوا لم المسلمين إن

مـن فضل ما المسلمين بعنا وإنا ، شاء ما معه وحمل خرج منا شاء من وإن ، معاهداً أمتعتنـاوال
فهـم ، والمـروءة الخير إال منهم نر لم ، مطمئنين آمنين ونروح نغدو وإننا ، بأثمانها منا فاشتروها

قال من وصدق ، وتمدن حضارة منهم: " أهل أرحم فاتحاً التاريخ عرف ،أ" . ما المـؤمنين خوتي
كتابه محكم في وجل عز اهللا   : يقول

  
اآلية(  البقرة   .)216: سورة

رب مـن ثمينة منحة وراءها ، المسلمون بها يمر التي الشديدة المحنة هذه أن يدري من
مجرمي كبير وأن ، العالمين رب اهللا إلى شدة وراءها بالمؤمنين نزلت التي الشدة هذه وأن ، العالمين

و ، هممهـم وشحذ ، المسلمين لتوحيد يشعر أن دون ومن ، يريد أن دون من اهللا سخره بـثالعدو
أن دون ومـن ، يريد أن دون من اهللا سخره العدو مجرمي كبير وأن ، فيهم والتضحية البطولة روح
، قعـود بعـد ولنقـوم ، غفلـة بعد لنصحو ، نبينا سنة وإلى ، قرآننا والى ، ديننا إلى لنعود يشعر

خصام بعد ولنصطلح ، تنافس بعد ولنتعاون ، سكون بعد   .ولنتحرك
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باهللا اإليمان التيوألن بجرائمهم أعداؤنا أعاننا لقد ، بالطاغوت نكفر أن بعد إال يكون ال
وحضـارتنا ديننا إلى نلتفت وأن ، وبمنجزاتهم ، وبحضارتهم ، بهم نكفر أن ، الولدان لهولها يشيب

جلدتنا   .وأبناء

ومنـة علي فضل لهم األعادياعداتي عني الرحمن أذهب   فال

فاجتن زلتي عن بحثوا المعالـيابتهاهم فاكتسبت نافسوني وهم
  

 

23   - ZT&5MS% 7(HJX& Y9SM#%& 

وقـع شـيء كل أن وهي ، ورِضى أمناً النفس تمأل توحيدية مقولة هناك ، األخوة أيها
، يريـد ال ما اهللا ملك في يقع أن يعقَل وال يمكن ال ألنه ؛ وقع اهللا أراده شيء كل وأن ، اهللا أراده

يحدثفلكل أن حدث لما سمحت التي اهللا إرادةُ ، حكيماً البشر بني من موقع كل وليس ، حكمة واقع
ملُوماً اُهللا ولكان ، اهللا حكمة في نقصاً لكان يحدث لم لو حدث الذي أن أي ، المطلقة بالحكمة متعلقة

لم أصابه ما أن يعلم حتى اإليمان حقيقَةَ عبد بلغ وما ، حقيقة شيء فلكل أخطأه، وما ، ليخطئه يكن
تعالى قال ، المطلق بالخير متعلقة المطلقة وحكمته ، ليصيبه يكن  :لم

  
اآلية(  عمران آل   )26: سورة

يقل والشر: لم الخير   .بيدك

فـاهللا ، اهللا وجود مع يتناقض هو بل ، له وجود ال المطلَقُ الشر ، األحباب األخوة أيها
الشر يوظِّف وجل تُـدركعز ال ربما ، كبيرٍ لخيرٍ عنه المعرضين نفوسِ ، النفوس بعض في الذي

، عنهـا اهللا رضي عائشةُ السيدةُ اتُّهِمتْ حيث ، اإلفك حديث من ذلك على أدلَّ وال ، عاجِالً حكمتُه
األ تملك ما أثمنِ في اتُّهِمتْ ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وزوجةُ ، يقدالص فكـانبنتُ ، نثـى

القرآني التوحيدي التفسير:  

  
اآلية(  النور   )11: سورة
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تعالى قال لذلك ، المسؤوليةَ يلغي ال للحوادث التوحيدي   :التفسير

  
النور(    ) سورة

عدم أو ، وقوعها تصديقَ ليس الجِسامِ األحداث مع التعامِل في األساسيةَ القضيةَ إن
، ،تصديقه المتفجرة المعلومات وثورةُ ، المذهُل اإلعالمي التواصُل حيث من العصر فطبيعةُ

، التصديق عدمِ أو ، التصديق موضوع يلغي ، واحدة إعالمية غرفة في والشعوبِ األممِ واجتماع
ات ثم ، الصحيح التحليَل تحليلُها ، الجِسامِ األحداث مع التعامِل في العبرةَ ولكن، موقف خاذُ

مثالً ذلك على ولنضرب ، الموقف هذا خالِل من لعمٍل   :واالنطالقُ

أمامه التي البيانات لوحة في الزيت ضوء تألّقَ لها قيادته أثناء في سيارة صاحب أن لو
، هنيع بأم تألُّقَه رأى لقد ، تصديقه عدمِ أو ، التألُّق تصديق في ليست فالمشكلةُ فـي، المشكلةَ ولكن

أنّـه علـى التألُّقَ فَهِم فلو ، والتحليل الفَهم هذا على يبنَى الذي والسلوك ، وتحليله ، التألُّق هذا فَهمِ
إلـى السـير وتعطّل كبيراً، مبلغاً إلصالحه وتكلّفَ ، كالمحر الحترقَ ، ريالس فتابع ، تزيني ضوء

هذ فَهِم إذا أما ، وسـلمهدفه ، الزيـتَ وأضافَ ، السيارةَ أوقفَ ، تحذيري ضوء أنه على التألّقَ ا
فَهمِ في بْل ، وعدمه التصديق في ال فالعبرةُ ، هدفه إلى رهيس عوتاب ، االحتراق من السيارة كمحر

وتحليله الحدث.  

  

  

  

واإلضاءة ، اإلسالمي التحليِل إلى ، األخوة أيها ،اآلن يحـدثُ وِلما ، حدثَ ِلما القرآنية
وجل عز قال ، تفسير إلى تحتاج ال قرآنيةٌ آياتٌ ، يحدثُ سوف   : وِلما
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النساء (   ) سورة

قائٍل نم عز   :وقال

  
الحج (   )سورة

التراخي) ثُم: (و وجل. على عز   :قال

  
القصص(   )سورة

تعالى   :قال

  
األحزاب(    )سورة
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  :الخندقفي

  
األحزاب(    )سورة

سبحانه   :وقال

  

األنعام(    )سورة

سبحانه   :وقال

  
اآلية(  عمران آل   ) 165: سورة

سبحانه   :وقال

  
الشورى(    ) سورة

 

. 
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، السلبيات نعاين أن األخوة أيها جداً السهل من ، والضاغط الساخن الموضوع وماإلى
فيها اإليجابيات يكتشف أن إنسان لكل متاحاً وال السهل من ليس ولكن ، األخيرة األحداث في أكثرها
أنه ذلك إلى يضاف ، الناس لمعظم متاحاً ليس وهذا ، بصيرة قوة وإلى ، نظر بعد إلى تحتاج ألنها ،

بمعنى ، اهللا أراده وقع شيء كل أن الصحيحة اإلسالمية العقيدة منطلق فالمن ، فقط به سمح أنه
، يريد لما فعال فهو ، وقع اهللا أراده شيء كل وأن ، يريد ال ما اهللا ملك في يقع أن يعقل وال ، يقبل
، المطلق بالخير متعلقة المطلقة وحكمته ، مطلق اهللا كمال ألن ، المطلقة بالحكمة متعلقة إرادته وأن

تعالى  :قال

  
اآلية(  عمران آل   )26: سورة

حكمته جلت اهللا ألن ، حكيم غير الموقع كان ولو ، حكمة واقع لكل أن ذلك إلى يضاف
في له وجود ال المطلق الشر وألن ، المطلق بالخير المعرضين نفوس به تنضح الذي الشر يوظف

تعالى قال ، اهللا وجود مع يتناقض هو بل ،   :الكون

  
القصص(    )سورة

  :دققوا

  
القصص(    )سورة
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سنحاوليوظ هذا على وبناء ، المطلق للخير المعرضين نفوس به تنضح الذي الشر ف
تعالى قوله من منطلقين األخيرة األحداث في الربانية الحكمة   :تلمس

  
النساء(    )سورة

  

  
  

أن المريح الوهم من مرة ألف أفضل هي التي المرة الحقائق من ، األحباب األخوة أيها
وتلحق لحقت خسائر حققهاهناك اآلخر للطرف مكاسب وثمة ، األخيرة األحداث خالل من بالمسلمين

المطروح السؤال ولكن ، غيرها يحقق وقد من: ، وما ؟ الخسائر ركام تحت المكاسب نتلمس كيف
انبثقت للنصر صوراً يرى التاريخ في والمتأمل ، خفية ومكاسب ظاهرة خسائر معركة لكل أن شك

إذ ، المأساة حطام التفاؤلمن يحب والسالم الصالة عليه وكان ، تفاءلوا   .اً

شعاراتهم، وسقطت القوم مبادئ سقطت األخيرة األحداث في ، الكرام األخوة أيها
باتت شابهها وما اإلنسان وحقوق والعدالة والديمقراطية فالحرية ، وهيئاتهم مؤسساتهم وأخفقت

ا هذه وكادت ، الماضي مخلفات من محنطة قيممصطلحات عن النفوس تصرف البراقة الغربية لقيم
لم وقيمهم القوم مبادئ سقطت فلما ، السماء وحي مضامين عن األبصار وتخطف ، األصيلة الدين
األخيرة األحداث أن كما ، اإليمان أهل خلق إال خلق من يبق ولم ، الدين قيم إال القيم ساحة في يبق

ولمبادئ البعيد للغرب المقت دائرة ألفكارهوسعت الرافضين سواد من وكثرت ، ولحضارته ه
تلك أعني ، فيها النظر سيعاد االجتماعية والسلوكيات واألنماط المفاهيم من كثيراً وأن ، ومبادراته
والعالقات األسرة مستوى وعلى ، والمرأة الرجل مستوى على الغرب من لنا صدرت التي

سيسري البعيد للغرب فالمقت ، ،والنشاطات االجتماعية حياتهم وأنماط الفكرية صادراتهم مقت على
فقد ، القيم ونموذج الفكر قبلة أنه على عامة للغرب ينظرون كانوا لمن غداً وال اليوم مجال وال

االجتماعية حياتهم وأنماط اإلسالمية بقيمهم يعتزوا أن للمسلمين األوان وآن ، القوم حقيقة   .كشفت

ف العسكرية اآللة ،وأما واالحتالل للتدمير بل ، والسالم العدل لحفظ يقولون كما ليست
بالعقول واالستخفاف والتزوير بالكذب تلبست اإلعالمية اآللة وأن ، وعسكري مدني بين تفرق   .وال
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ال والعميقة الشمولية بمضامينه الجهاد أن األخيرة األحداث خالل من للمسلمين اتضح
فعل رد يكون أن بصرفيمكن األمة أفراد لكل مستمر سلوك هو إنما ، طارئ خطر على مرتجل

المحيطة الظروف عن   .النظر

والهوىـ1 النفس   :جهاد

ال حظوظه وأمام شهواته أمام المهزوم أن ذلك والهوى النفس جهاد هو األساسي الجهاد
تعالى بقوله أخذاً ، عدواً يقاوم أن   :يمكن

  
اآلية(  الرعد   ) .11: سورة

إطالقاً تنجح ال فإنها النفس داخل من منطلقة التغيير مشاريع تكن لم   .ما

الدعويـ2   :الجهاد

سر يعلم وال ، هو من يعلم ال الذي اإلنسان أن ذلك ، الدعوي الجهاد الثاني الجهاد
الحياة حقيقة يعلم وال ، منه مراده يعلم وال ، ربه يعرف وال ، وجوده غاية وال ، الفانيةوجوده الدنيا
تعالى بقوله أخذاً ، عدواً يقاوم أن يمكن ال اإلنسان هذا مثل ، الباقية اآلخرة عظم وال ،:  

  
الفرقان(    ) .سورة

عنهما اهللا رضي عباس ابن بالقرآن: " قال أي به هو" وجاهدهم إنما الكبير فالجهاد ،
حجة وأعظم ، والبرهان بالحجة والبيان ، ،الدعوة خلقه على اهللا حجة إنه ، القرآن هذا هو وبيان

السنة هو الذي وبيانه تفسيره   .ومعه

البنائيـ3   :الجهاد

الثالث علمه: الجهاد يطور أن عليه موقعه في مسلم كل أن وهو ، البنائي الجهاد هو
ك فإذا ، المسلمين خدمة في هذا إنجازه يضع وأن ، ويحسنه عمله يتقن وأن ، األمةوخبرته انت

، أجلها من يعيش إنسان ألف إلى الحاجة أمس في هي أجلها من يموت واحد إلى بحاجة اإلسالمية
تعالى بقوله   :أخذاً
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اآلية(  األنفال   ) .60: سورة

فكلمة ، والعدوان البغي قوى بها ليواجهوا العدة بإعداد مأمورون بمجموعهم فالمؤمنون
استنفاذ تعني استطعتم جاءتما المؤمنون يعدها أن ينبغي التي والقوة ، الجهد بعض بذل ال ، الجهد

من أعدائهم مواجهة في المؤمنون يحتاجها التي القوى لكل شامالً اإلعداد ليكون ، شمول تنكير منكرة
في وقوة ، اإلمداد في وقوة ، التخطيط في وقوة ، التدريب في وقوة ، العدد في وقوة ، العدد في قوة
دقة في وقوة ، األهداف تحديد في وقوة ، المعلومات في وقوة ، االتصاالت في وقوة ، التموين
إثر واحدة القوة أنواع الستغراق جاءت القوة سبقت التي من كلمة إن بل ، اإلعالم في وقوة ، الرمي

  .واحدة

القتاليـ4   :الجهاد

و ، بعضها اصطفاء ال القوى أنواع استقصاء أفادت جاءتلقد الخيل رباط من كلمة
والتطورات والبيئات األزمان كل يستغرق الذي العام على القرآن نزول وقت المألوف للخاص عطفاً
تقذف القوي رهبة إنها ، العدو مع المواجهة تقع لم ولو ، أهدافه أهم يحقق اإلعداد وهذا ، والتحديات

تعالى لقوله ، أعدائه قلوب بِه: في ونبهتُر ﴿﴾ كُمودعو اللَّه ودالعلمي. ع البناء عن فضالً هذا
، والهوى النفس جهاد تحقق إذا ، البنائي الجهاد يعنيه مما كله وهذا ، واالجتماعي واالقتصادي
، مخلصاً واعياً وجهداً ، مستمراً يومياً جهداً وكان ، البنائي الجهاد وتحقق ، الدعوي الجهاد وتحقق

وبع القتاليعندئذ الجهاد ينجح أن ينتظر الثالثة الشروط هذه تحقق   .د

  

  

  

والشك ، ووحدتنا تقاربنا األخيرة األحداث في الخفية المكاسب من ، الكرام األخوة أيها
توحد استثمرت ما إذا األحداث ولكن ، عليها يحسدون ال الفرقة من حالة يعيشون المسلمين أن
وتناقضه وفرقتهم ، جميعاً يستهدفهم والمخطط ، جميعاً بهم يحيط فالخطر ، شملهم وتجمع ، مكلمتهم
الطريق على السير في تبدأ تتقارب أو تجتمع وحينما ، الصهاينة أعداؤها به يلعب سالح أمضى
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في المسلم عاطفة مع تلتقي حينما المشرق في المسلم عاطفة أن والشك ، أعدائها لمقارعة الصحيح
تتنامى أن والمؤمل ، األخيرة األحداث هذه في نلمسه بدأنا ما وهذا ، عظيم شيء هذهالمغرب

تستثمر وأن   .المشاعر

للخـروج والتفكير ، والمشورة الجماعي التفكير األخيرة لألحداث الخفية المكاسب ومن
على اعتادوا إذ ، المسلمون عنها غفل طالما إيجابية هذه ، سالمين مجرد وليس ، غانمين األزمة من

أ من بد ال أهميتها مع وهذه ، الفردية والمشاريع األحادي عـزالتفكير اهللا قال فقد ، جماعية تكون ن
  :وجل

  
اآلية(  المائدة   ) .2: سورة

دينهم خصائص ومن المسلمين سمات من الجماعية والمشاورة   .والتعاون

، النظـر وجهـات وتقريب تحريكها في أثر األزمات لهذه كان لقد ، الكرام األخوة أيها
، تستثمر وأن ، اإليجابية هذه تزيد أن لصـالحوالمأمول والمشـورة الخيـر على التعاون يتم وأن

المسلمين وقضايا   .اإلسالم

  

  

  

مشـاعر نفوسـهم في أحيت أنها األخيرة األحداث هذه خالل من المسلمين مكاسب ومن
، الغافلين مشاعر وأذكت ، المسلمين نيام أيقظت بحيث القسوة من الضربة كانت فقد ، باإلسالم العزة

في المسلمون وتجـددتوبات ، والمسـتقبل الحاضـر الهدف وحدهم بأنهم يشعرون أقطارهم شتى
إلى والعودة التوبة إلى بحاجتهم المسلمين من المفرطون وأحس ، المسلمين عند والبراء الوالء مفاهيم

الفتيل هذا إشعال في سبباً القوم صلف كان ولقد ،   .الدين

أن األخيرة األحداث في المسلمين مكاسب ،ومن الحق الدين إلى للدعوة مواتية الفرصة
مناسـبة والفرصة ، المسلمين وبالد ، اإلسالم ونبي ، اإلسالم صورة لتشويه األعداء محاولة وكشف
فهـل ، مضـى وقت أي من أكثر هذا لسماع مهيأة اآلذان باتت فقد ، بدينهم للتمسك المسلمين لدعوة

وال والعلماء والدعاة عامة المسلمون ؟يستثمر للدعوة المواتية الفرصة هذه خاصة   مفكرون
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فـي الـرئيس السـيد هذا إلى أشار وقد ، الثوابت إلى دعوة الحق الدين إلى الدعوة إن
فقال بيروت في مؤخراً عقد الذي القمة بحجـة: مؤتمر الحقـوق بعض عن بالتنازل بعضهم طالب

للعا ينحني بذلك بأنه يعتقد البعض وكان ، العاصفة االنحنـاءاستيعاب بـين يفرقوا لم لكنهم ، صفة
، جذورها من األمة تقتلع عندما ، العاصفة تأتي أن قبل حتى ، األرض من الجذور واقتالع للعاصفة
إلـى أكثـر بحاجـة نحن عواصف هناك تكون عندما ؟ المجهول إلى تأخذها سوف خفيفة ريح فأي

فالعاصفة ، جذورنا هي التي والمبادئ بالثوابت نحاولالتمسك وعندما ، تنتهي سوف استمرت مهما
هناك تكون عندما وبالتالي ، جذور لنا تكن لم إن الوقوف نستطيع ولن ، العاصفة غياب بعد الوقوف
، تعود فلن ذهبت إذا الثوابت أما وتذهب تأتي فالعواصف ، بالثوابت أكثر نتمسك أن فيجب عواصف

المصال بتبدل متبدلة العواصف هذه أن عن الرئيس" حعدا السيد كالم قول انتهى ،.  

  

  

  

جانبـاً أخذ كل ، للدين الفهم ومحدودية النظر جزئية بهم فتكاً المسلمين آفات أشد من إن
يسـتفحل وقد ، فيه هو ما غير رؤية عن بالعمى وأصيب ، غيره يرى ال صار حتى فيه واستغرق

، غيرهم أحداً الميدان في هؤالء يرى فال الداء وحـدهمهذا يمثلون الذين أنهم على حينئذ يتصرفون
ومـن ، إليهم وينقادوا ، يتبعوهم أن اآلخرين وعلى ، الراية يحملون الذين وحدهم وأنهم ، المسلمين
عنـد بما والجهل ، المسلمين وبواقع ، المجتمع بواقع والجهل النفس على االنغالق الداء هذا أسباب

والتحا ، التواصل وعدم ، معهماآلخرين   .ور

مسلم لكل الخطاب أوجه ، الكرام األخوة فـي: أيها للمسـاهمة مدعو المسلم أيها أنت
فكـرت هل ؟ مفيد بمقترح تقدمت هل ؟ طيبة بكلمة ساهمت هل ؟ قدمت فماذا ، األزمة هذه استثمار
مـن نـوع أي لمكروب؟ مخلص قلب من دعوت هل ؟ ملهوفاً أعنت هل ؟ لألمة نافع مشروع في

تقولال أن يصح أو تصدق هل ؟ وألمتك لنفسك قدمت ترضى: مساهمة هل ، شيء عمل أستطيع ال
ماذا ثم ، األخبار آخر عن بحثاً المذياع موجات تدير أن يكفيك هل ؟ أمتك في هامشياً رقماً تكون أن

أرضـهم وتحتل ، يقتلون وهم ، المؤمنين أخوانك عن الدامية المشاهد إلى بسلبية تنظر أو إنهـا؟ ؟
المساهمة إلى   :دعوة
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فصلت(    )سورة

علينا المسلمين وحقوق ، جميعاً يستهدفنا األعداء وكيد ، جميعاً مسؤوليتنا واإلسالم
  .جميعاً
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ف الحرام اهللا بيت حج محط مكة كانت المسـجدإذا إنـه ؟ األنـام سيد مسرى عن ماذا
حوله اهللا بارك الذي اإلنسانيةاألقصى جبين لها يندى جرائم من حوله يجري ماذا اهللا إال يعلم وال ،

الغاب وحوش هولها من ويفرق ،.  

غابة في امرٍئ تُغْتَفَرقَتُْل ال   جريمةٌ

مسـلمٍ شعبٍ نَظَروقَتُْل فيها   مسألةٌ

***  

لهـم يقـدم أن مسلم كل على الواجب بل ، االنتفاضة أطفال نشكر أن بد ال أنه الحقيقة
ونتجمـع أجلها من ونحزن ، عنها ونتحدثَ حولها نتوحد أن نستطيع قضيةً لنا جعلوا حيث ؛ الشكر

مضى فيما تستنزفنا كانت التي الصغيرة همومنا من كثير عن رفعونا لقد ،   .بسببها

فقد ، المحتلة األرض وداخَل ، فلسطين داخَل القضيةَ حركت ألنها مباركةٌ االنتفاضة إن
أنـه يفاجئون فهم ـ لهم قيل كما ـ شعب بال ليست األرض فهذه ، بعقدة حقّاً يشعرون اليهود أصبح

وأ ، األرض لهـذه مـنهم حماساً أكثر هو ، فلسطين في نفسها األرض من شاب عليهم كثـريخرج
الصـغار الصـبية حتـى ، بقداستها والشعور حمايتها في صدقاً وأكثر ، إصراراً وأكثر ، تضحية
علـى االنتفاضةُ حافظتْ لقد كلِّه، التاريخ في مألوفة تكن لم التي الطريقة بهذه عنها يدافعون أصبحوا

قد اهللا يتقي وكونه ، بالعطاء وشعوره ، باالنتماء وشعورِه المسلمِ كـلمعنوية ويبـذل ، المستطاع ر
يبـدأ فحسـب واإلسـالمي العربي العالم وليس ، كلَّه العالَم جعلتْ االنتفاضة هذه ، البالء في جهده
فمن ، الصهيوني للكيان جيداً اختراقاً االنتفاضةُ كانت لقد ، المسلمين قضيةَ ويتفهم ، حساباته بإعادة

الر يتلقون وهم لألطفال الناس مشاهدة إالخالل أيديهم في وليس ، ورؤوسهم بصدورهم الحي صاص
فحينما ، لعباً تصدوا وما ، عبثاً تحركوا ما األطفال هؤالء ، حقيقة مشكلة هناك أن شعروا ، الحجارة



!

!

99!"#$% &' ()*+, 

!

وتُقهـر ، كرامتُـه وتُداس ، مقدساته وتُدنَّس ، حرماتُه وتُنتهك ثرواتُه، وتُنهب ، شعبٍ أرض تُسلَب
عليهإرادتُ وتُمارس ، واإلفساد الفساد على ويحمل ، تاريخُه ويزور ، قيمه وتفرغ ، عقائده وتفسد ، ه

أعـداء ، الخير أعداء ، الحقِّ أعداء ، اهللا أعداء ، أعدائه يد على والتعذيب والتجويع التجهيل ألوان
حقَّه ليسترِد يتحرك أن الشعب لهذا بد ال عندئذ ، الكريمةالحياة الحرة الحياة   .في

وتجديد ، قلوبهم عن الغبار ونفضِ ، مشاعرهم عن الناس لتعبير فرصةً االنتفاضةُ كانت
، الجانبيـة االهتمامات على والقضاء ، الكبرى قضيتهم حول همومهم وتوحيد ، وأمتهم لدينهم الوالء

ال ومخاطبة ، كلها األمة مخاطبة ومحاولة ، الجزئية العادلةوالخالفات بالقضية ورائها من   .عالم

   

  

  

ومـن أجسادنا، من تُمتص أنها نشعر أن ينبغي فلسطيني طفل من تُراقُ دمٍ قطرة كلَّ إن
نَفَسـنَا يكون أن أبداً يجوز وال ، إلينا الناس أقرب من هو يذهب شهيد كلَّ وأن ، أهلنا ومن ، أوالدنا

طال إذا إنه حيث ، يتساءلونقصيراً الناس بدأ األمد ينشـغلون: علينا بعـدها ثم ؟ ولماذا متى إلى
المـرابطين أولئك عن ويغفلون ، ووظائفهم ، وتجاراتهم ، مرِهوُأس ، الخاصة وقضاياهم ، بهمومهم
ومسؤوليةً عبئاً رفعوا العمل بهذا قاموا الذين الصغار الصبيةُ وهؤالء ، الزمان مدى على الثغور في
فكـونُهم ، لـه يتصـدى أن غيرهم يستطيع ال لواجبٍ وتصدوا ، مكان كل في المسلمين عن كبيرةً
، عفويـةٌ انتفاضـةٌ االنتفاضـةَ أن على تدّل التي العادية الساذجة البسيطة الوسيلة هذه إلى يلجؤون

إلى وصل قد اإلنسان وأن ، والطغيان ، واألذى ، والحرمان ، القهر ،انتفاضة عليها يصبر ال درجة
العظم السكين وبلغ ، الطِّبيين الحزام وجاوز ، الزبى السيُل بلَغ   .فقد

لَّةبذ الحياة ماء تسقني العلقمِال كأس بالعز فاسقني   بل

***  

ال فإنه ، أرواحهم من وبذلوا ، دمائهم من وأسالوا ، بواجبهم الصغار هؤالء قام وقد أما
الدعم صور بكل هؤالء دعمِ على اإلصرار إال المسلمين عيس .  

، لقضيتنا بل لقضيتهم ال دعماً إمكاناتنا كل نضع ، وشعباً قيادة ، الطيب بلدنا في ونحن
نكـون وال ، الحـق علـى مجتمعـين نكون ، نكون ال أو نكون أصبحت فقضيتنا ، ومسلمين عرباً

واألهواء بالمصالح   .متفرقين
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، الظروف واتَتْهم حيث األيام هذه في والسيما ، اإلرهاب عن الصهاينةُ أعداُؤنا يتحدث
لهم نقول ،: ونحن الفلسطيني الشعب بكرامة واالستخفاف والظلم الغطرسة رحمِ من خرج مولود إنه

نفوس في المستكبرون األقوياء غَرسها لشجرة مرةٌ  .المقهورينوثمرةٌ

وثالثة ، جريحٍ ألفَ ثالثين من أكثر مخلِّفةً الثاني عامها الفلسطينيةُ االنتفاضةُ دخلتْ لقد
والصـالحين الشهداء مع يحشرهم وأن ، عملَهم يتقبل أن اهللا نسأل ، قتيل وسبعمئة ، معوق . آالف

إل يصل ، فلسطين في مستمرةٌ والمجزرةُ وزيادةً عام إلىومنذ ويصل ، المحدود غير الدعم اليهود ى
رطتَمتَس والتي ، وقانا شاتيال و صبرا في الذبحِ مشاهد ينسى فَمن ، النفْسِ بضبط النصح الفلسطينيين

؟ كغيرها االهتمام نم الحقيقي بحظّها المآسي تلك تَحظَ لم فلماذا ، الصخرِ دموع  

نشه التي األحداثُ عظُمـتْتعلِّمنا مهما البشريةَ القوةَ أن المحتلة األرض في يوم كلَّ دها
َأبِـي ـنفع القصـم، مصيره المتألِّي اإلنسان وأن ، قاصر فهو اتَّسع مهما العلم وأن ، محدودة فهي

قَاَل وسلَّم: هريرةَ هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل عز: قَاَل اللَّه   :وجلَّقَاَل

النَّارِ(( في قَذَفْتُه منْهما واحداً نَازعني نفَم ، ِإزارِي والْعظَمةُ ، رِداِئي اءرِيبالْك((.  

هريرةَ[ َأبِي نع داود أبو   ]رواه

قَالَا هريرةَ وَأبِي رِيالْخُد يدعس َأبِي نع مسلم رواية اللَّـه: وفي صـلَّى اللَّه رسوُل قَاَل
لَّمسو هلَيع:  

))تُهذَّبع ينَازِعني نفَم ، اُؤهرِد اءرِيبالْكو ، هارِإز زالْع((.  

]يدعس َأبِي نع هريرةَمسلم وَأبِي رِيالْخُد[  

مصـحوباً يكـن لم ما الهدفَ يحقِّق ال وحدها األمنيةَ والحلوَل ، وحدها القوة اعتماد إن
مصـالحه ومراعاة ، اآلخر للرأي دقيق وتَفَهمٍ ، اآلخر الطرف إلى دالجي االستماعِ من عالية بدرجة

وما ، كرامته وتوفيرِ ، فـإنوخصوصياته ، العـالَم في والمضطهدين المظلومين مشكالت تحلَّ لم
من والقوةُ ، القوةَ يصنع الحقَّ ولكن ، الحقَّ تصنع ال فالقوةُ ، تفاقمتْ وربما بل ، قائمة تبقى المشكلة

تعالى قال ، صاحبها تدمر حكمة   :دون

  
الحشر(   )سورة
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خوفاً المحتلة األرض يغادرون الذين يزيـدعدد ، يصدق ال أتوا حيث من عائدين وهلعاً
المليون   .على

  

  

  

الصالح وال ، بالمجرم المقاوِم يؤخَذ فال اإلرهابِ مفهوم حددنا لو ، المؤمنون األخوة أيها
؟ المحظور بالعمِل المشروع العمُل يْؤخَذُ وال ، بالمبطِل المحقُّ وال ،   ! بالطالح

حددنا يصبحولو حيث ، التحديد هذا من المظلومةُ الشعوب تستفيد عندئذ اإلرهابِ مفهوم
ـنم أنـه على يالحق وال ، اسمه جدري ال عليه المتَّفَق اإلرهابِ مفهومِ إطارِ عن خارجاً هو ما كلُّ

  .اإلرهابيين

العالَم في التحرر حركاتُ النتعشتْ اإلرهابِ مفهوم حددنا جهادهاولو في ، أكثرها وما
واستعباده ، وطغيانه ، المستعمرِ هيمنة من للتحررِ   .ونضالها

أن القـوي المتنـع المتنـازِعين الطرفين بين عليه واتُّفق ، اإلرهابِ مفهوم حددنا ولو
اإلرهابِ محاربة باسم نطاق أوسعِ على اإلرهاب لو! يمارِس الصهاينةُ وحـددوافأعداُؤنا ، فَعلُـوا

بأنفسهم أنفسهم وحاربوا ، أفعالَهم ألدانوا ويحارب اندي أن ينبغي الذي اإلرهابِ   .طبيعةَ

يكونــوا أن دون من ، لإلرهاب تعريفاً لنا يخرِجوا أن الصهاينةَ أعداءنا نتحدى فنحن
يكون أن دون ومن ، غيرهم قَبَل به المتلبسين أوَل صـورِههم أقـبحِ فـي ومارسوه ، اقترفوه قد وا

غيرهم قبل   .وأشكاله

المعتدين الصهاينة ضد الفلسطيني الشعب ومقاومةَ جهاد يظهِر اإلرهابِ مفهومِ تحديد إن
الممنوعِ اإلرهابِ مفهومِ تحت يندرِج ال ، مشروع جهاد أنه تحديـد. على يريدون ال هم ذلك ألجل

اإلر شـعارمفهومِ وليبقى ، لهم مباحاً غيرهم على ممحر هو ما ليبقى ، بحاري أن ينبغي الذي هابِ
أهميـةَ لهم الحتْ كلما الفلسطينيين على العدوان نم الصهاينةَ يمكِّن مطَّاطاً شعاراً اإلرهاب محاربة

الذاتية ومصالحهم َألمنهِم بالنسبة   . ذلك

لما يتصدون الذين على علىإن الشبان هؤالء يقدم لماذا أنفسهم يسألوا أن إرهاباً يسمونه
المنتظر الذُّعر مسلسِل من تخلِّصهم شجاعة وِقفة إلى بحاجة أنفسهم الصهاينةُ هؤالء وسيجد ؟ الموت

المقهورين عداوات ومسلسل ،.  

  



!

!

102!"#$% &' ()*+, 

!

  

  

أف ردود تقدير وال ، حساباتها ضبطُ يمكن ال الظلمِ نتائج فعـِلإن ردود أن وذلك ، عالها
تصويبٍ غيرِ من وتصيب ، اتّجاه كّل في تطيشُ القنابل كشظايا والمظلومين   . المقهورين

وإنهـا ، اتجاههـا وال مداها في التحكُّم يمكن ال والموتورين المظلومين أفعاِل ردود إن
األ شرائع مخترقةً ، والمعقول المشروع حدود متجاوزةً أوَلتطيشُ وتَكفُر ، األوطان وقوانين ، ديان

األوَل العالج فإن ألعدائها، حاميةً تقبلَها لن فلذا ؛ أوالً الحماية لها توفِّر لم التي القوانين بهذه تكفر ما
واألبصار البصائر ويعمي ، قْتوالم بالكراهية النفوس نيشح الذي الظلمِ فَتيِل نزع هو عنوالحقيقي

نتائجها أو مشروعيتها في والنظرِ ، األمور عواقبِ   . تدبرِ

مـع يتعاملون عندما حيرة في سيظَلُّون ، الصهاينة وهم ، حياة على النّاسِ صرَأح وإن
يملكه ما أعظم إن ، الضحايا قائمة في رقم كأوِل نفسه ويسجل ، األرباح حسابِ من حياتَه يلغي نم

كيـانِالق لَةلْزِلز حياتُه وهي ، يملك ما نَأثْم ميقد أن الضعيفُ أراد فإذا ، الضعيف حياةَ ينهي أن وي
قيل وقد ، منه أقوى الضعيفُ هذا صار ثم: القوِي ، آلتين بين أصبحتْ ثم ، باإلنسان الحرب بدأت

باإلنسان انتهتْ ثم ، عقلين   .بين

ال عنِ الحديثَ إنالسكوت أو ، عفبالض الرضى إلى دعوةً ليس عفالض نم النابعة قوة
ضعف مظنَّة كل في نبحثَ أن يجب إذاً ، الضعف حالة في حتى ةالقو الستشعارِ دعوةٌ هو بل ، عنه

، قـوةً الضعفُ ولصار ، لوجدوه ذلك طلبِ في المسلمون أخلص ولو ، فيه كامنة قوة سببِ عنألن
، الجبـاَل ـدتَه عفالض قُوةُ فإذا ، ورعايته حفظه في اُهللا يؤيدها مستورة قوة على ينطوي الضعفَ

تعالى قال ، الحصون   :وتَدقُّ

  
الفتح(   )سورة

اُهللا وينصـرهم ، ضـعفاً عدوهم قوةَ تُحيُل قوةً عفالض هذا من المسلمون ينتزِع عندئذ
مبيناً تعالىنصراً قال ،:  
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القصص(    )سورة

  

  

  

المحتلة األراضي في أخواننا أيدي بين نضعها الحقائقُ   .هذه

أنّهـم مـع ، دوٍل قادةَ صاروا قد وقانا وشاتيال صبرا سفَّاحي نرى ونحن ، نَعجب إننا
اإلرهاب في ذهبية ميداليات بـه! يحملون يهتم أن ينبغي الذي اإلرهاب األعداء إعالم يختار ولماذا

إرهاباً يكون ال اإلرهاب وكأن ؟ ينْسوه أن ينبغي التي واإلرهاب ؟ اتّجـاهالمقهورون في كان إذا إال
  . معينٍ

وغيرهـا اإلنسـانِ وحقوق والعدِل ةالحري شعارات يطرحون وهم الصهاينةَ أعداءنا إن
بـل بهـا إيماناً ثابتة حقيقية جوهرية كقيمة معها يتعاملون وال ، مصلحية انتقائية بصورة يمارسونها

تعني ال القوة مظاهر وأن ، منها الحقيقةانتفاعاً هذه يجهل البشر غرور ولكن ، اإلحاطة وال يالتَّناه
فيقول ، القوة نشوةُ هروتُسك ، :  

  
فصلت(    )سورة

ألبنـاء ـبتُنص فخاخِ في الوقوع من الشديد الحذر الحذر ، مكان كل في المسلمون أيها
إليه نحتاج ما أكثر إن ، الحماسِ ثورةُ أو ، الصدمة ذهوُل فيها يوقعهم قد ، واإلسالمية العربية ُأمتنا

الراس الثوابت من واالنطالقُ ، التوازن هو حياتنا من كثيرة أمورٍ التـأثُّرفي يفْقدنَا أن غير من ، خة



!

!

104!"#$% &' ()*+, 

!

خطايانـا من كثيراً أن لنكتشفَ عناء كبيرِ إلى نحتاج وال ، الصحيحةَ الرؤيةَ األفعال وردود باألفعاِل
المطلوبِ واالعتداِل التوازنِ عنِ بعيداً النظرة في جنُوحٍ نتيجةَ كانت   . وأخطائنا

  

  

  

أن في حقَّها للمشاعر بهـديِإن مضـبوطةً تكـون أن بد فال األفعاُل أما ، وتَفُور يتَغْل
العلمـاء إلـى بـالرجوعِ إال ذلك يكون وال ، المصلحة وضوابط الشرعِ ومقاصد ، انيالرب المنهجِ
كـان وقـد ، العامة عواطفَ يتملّقون وال ، الخاصة مصالح يجاملون ال الذين ، الورعين الربانيين

األمورالعلما وتضطرب ، اآلراء تطيش عندما َأمانٍ صمام العصورِ تعاقُبِ على ء:  

  
النساء(       ) .سورة

حيث االنفعاالت جِماحِ حكَب ةالعام األحداث هذه مثِل في به يوصى ما َأعظَمِ من فإن لذا
الم على يجني ما أوَل بعضها جنى ربما ، خاصة اجتهادات تنتج يكونال وأن ، ومصالحهم سلمين

أالَّ فينبغي ، األمور معالجة في رصتَب التأثر وشدة االنفعال حرارة برغم بخاصة المسلمين عند
في وجهتْ إذَا منْتجةٌ فاعلةٌ طاقةٌ الحماس وإن ، الطَّيشِ إلى الحماس وال ، التَّهورِ إلى التأثُّر يخرِجنا

الرشيد المصالحِالطريق بتحقيق العبرةَ ولكن ، العواطف وتفريغِ المشاعرِ بِتَنْفَيسِ ليست العبرةَ وإن ،
دالمفَاس ءرود.  

مالقَس أدائه بقع الشعب مجلس في ألقاها التي الكلمة في الرئيس السيد إليه أشار ما هذا
فيها قال ، النق: " الدستوري إلى ةماس بحاجة أننحن لنا بد ال نقدنا في بنَّائين نكون ولكي ، البناء د

مـن أكثـر من موضوعٍ أي إلى ننظُر أن منا تتطَلَّب والموضوعيةُ ، تفكيرنا في موضوعيين نكون
مـن أكثـر إلـى ثَم نم ونَصُل ، طريقة من بأكثر لِّلُهنُح وبالتالي ، فظَر من أكثر نموض ، زاوية

نقـولا وعندما ، األفضِل االحتماِل أو ، الصحة إلى األقرب لالحتمال األقلِّ على أو ، نقـد: حتماٍل
اإليجابيات نرى حيث للقضايا متكاملة بصورة النَّظَر بالضرورة يعني فهذا ، موضوعي ورأي ، بناء
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السلبي حساب على اإليجابيات زيادة من نتمكَّن وبذلك ، السلبيات نرى أيكما جـوهر هو وهذا ، ات
تعالى قال ،   :تطويرٍ

  
اآلية(  البقرة   )269: سورة

بإجماعِ األمن مجلس في عضواً انْتُخبتْ قد سوريةَ بالطي بلدنا أن إلى اإلشارة محلُّ هنا
هذه ولعّل ، الصعبة الظروف هذه في لبلدنا كسب وهذا ، األمم هيئة في دولةً وستين العضـويةَمئة

الدائمين ألعضائه اآلخر الرأي نقل في بآخر أو بشكٍل نسهم أن   .تمكِّنُنا

  

 

27   - "9J` +&a%b 

وكثـرة ، والمستجدات النوازل تداعيات خضم وفي ، المتغيرات وتسارع األحداث زحمة في
فقـه فـي والنظر ، الشرعية للرؤية تغييباً أو غياباً الغيور المتأمل يلحظ والتحليالت األطروحات
أهـل من كثير عند ، وحيرة وتشويش ، أفهام ضالل ذلك جراء من حصل حتى ، الكونية السنن

 .اإلسالم

اليوم الخطبة ويريده: موضوع ، نعمة فيكون نعمة يكون أن اهللا يريده ، ونقمة ، نعمة الماء
نقمة فيكون نقمة يكون أن .اهللا

العذب فالماء ، العذب الماء نعمة اإلنسان على بها تعالى اهللا من التي العظيمة النعم من
و وحيث ، لخلقه اهللا ورحمة ، صدقة وأعظم ، شراب الحياةأفضل وجدت الماء .جد

تعالى حي: قال شيء كل الماء من .وجعلنا

فالماء ، الماء قوامها ، النبات وحياةَ ، الحيوانِ وحياةَ ، اإلنسانِ حياةَ ؛ األرضِ وجه على الحياةَ إن
ا الكائنِ إلى فيه منحلةً الغذائيةَ والمواد ، األمالح يحمُل الذي الوحيد الوسيطُ لَمـاهو الماء ولوال ، لحي

األرضِ وجه على حياةٌ .كانت

الكـرة مسـتوى علـى األرضِ إلـى السماء من ثانية كلِّ في فيهطل ، علينا به اهللا يتفضل لذلك
الماء من طن مليون عشر ستة األرضية.
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اإلنسان وزن من بالمئة سبعين الماء ويشكل ، اليابسة مساحة من بالمئة سبعين الماء ويشكل
وكذلك ، والحيوانات ، النباتات أجسام داخل الكيميائية التفاعالت سير في كبيراً دوراً للماء أن كما ،

الطاقة على الحصول أجل من وذلك ، 0.اإلنسان

من األرض سطح تغير في دور عملياتوللماء خالل من الترابي القوام إلى الصخري القوام
.الحت

منكراً الكريم القرآن في الماء تعالى اهللا ذكر لقد معرفاً" ماء" و ذكره و مرة وثالثين " ثالثاً

مرة" الماء عشرة .ست

على آية و دليل هو موتها بعد األرض إحياءه و السماء من الماء إنزاله أن تعالى اهللا وذكر
تعالى قال اهللا :وجود

الْبحرِ في تَجرِي الَّتي والفلك والنهار اللَّيِل الَفاخْتو واَألرضِ اتاومالس خَلْق في ِإن
فيها وبثَّ موتها دعب ضاألر بِه فََأحيا ماء من السماء نم اللّه َأنزَل وما النَّاس نفَعي مـنبِما
يعقلون لقوم اتآلي واَألرضِ السماء نيِب الْمسخِّر والسحابِ الرياحِ رِيفتَصو ةآبد .كُلِّ

البقرة} 164{ سورة

الصحيح القدسي الحديث في ورد كما الماء من المؤمن موقف يكون أن :وينبغي

وجلَّ عز اَهللا يقول عبا: (( حيث نم حبقَاَلَأص نم فََأما ، ركَافو بِي نْؤمم بِفَضـِل: دي مطرنَـا
فَـذَِلك وكَذَا كَذَا ءبِنَو قَاَل نم وَأما ؛ بِالْكَوكَبِ ركَافو ، بِي نْؤمم فَذَِلك ، هتمحرو اللَّه، بِـي ركَـاف

بِالْكَوكَبِ نْؤممو)((

اِهللا آيات من إنالعلماء يقول حيث ، البحارِ في نجدها التي الملوحةَ هذه عظمته على الدالّة :

فـي يستهِلك بَأسرِه العالَم وإن ، الملحِ من غراماً وعشرين سبعةً البحرِ ماء من واحد لترٍ كل في إن
ا نسبةَ وإن ، البحرِ ملحِ من طن مليون خمسين على يزيد ما ثالثـةًالسنة تعادُل البحرِ مياه في لملحِ

بل ، البحرِ مياه مجموعِ من بالمئة المكعب،ونصفًا مترِ الكيلو في متر( إن كيلو ضلعه مكعب ) وهو

الملحِ من طن مليون وثالثين أربعةً البحرِ مياه .من

ق على ـ اليابسة على عضوو ، وجفِّفَ البحارِ ملح استُخرِج نغـادرلو ولم ـ الخمسِ اراتها
علـى المجفَّـف الملحِ ارتفاع لبلَغَ ، البحارِ مياه من ناهجاستخْر الذي الملح هذا عليه فَرشْنَا إال مكاناً

متراً وخمسين وثالثةً مئةً كلِّها اليابسة .سطحِ
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تعالى اهللا قال ، الخير كثير أنه أي مبارك أنه على الماء اهللا :ووصف

يدصالْح بحو جنَّات بِه فََأنبتْنَا مباركًا ماء السماء نم ونَزلْنَا
ق} 9{ .سورة

تعالى قال حياتهم قوام فيه الذي الماء عليهم أنزل أن المؤمنين على اهللا :وأمتن

شَ نْهمو ابشَر منْه لَّكُم ماء السماء نم َأنزَل الَّذي وهعرالز بِه لَكُم ينبِتُ ، ونيمتُس يهف رج
ونتَفَكَّري لِّقَومٍ آليةً ذَِلك في ِإن اترالثَّم كُل ومن نَاباَألعو والنَّخيَل تُونيالزو

النح!11 سورة
تعالى قال التطهير وهي الكبرى الماء فوائد إحدى اهللا ذكر :و

علَ الشَّيطَانِوينَزل رِجز نكُمع بذْهيو بِه لِّيطَهركُم ماء السماء من يكُم

جنابة كل عند بالماء واالغتسال ، صالة كل عند بالماء بالوضوء اهللا أمرنا 0و

تعالى : قال

وَأ وجوهكم فاغسلوا الةالص ِإلَى تُمقُم ِإذَا آمنُواْ ينالَّذ وامسـحواْيَأيها ـقافرالْم ِإلَـى كُميـدي
فَاطَّهروا جنُبا كُنتُم وِإن الْكَعبينِ ِإلَى لَكُمجَأرو .بِرُؤوسكُم

فيه اإلسراف عدم و الماء استعمال في باالقتصاد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمرنا وقد
ي وهو عنه اهللا رضي دعبِس رم قَـاَلفقد ِإسرافٌ وءضالْو َأفي فَقَاَل سعد يا السرفُ هذَا ما فَقَاَل تَوضُأ

ماجة ابن جار نَهرٍ علَى كُنْتَ ِإنو م419نَع.

وفضـلت فتوضأ إناء أي قعب ومعه بنهر مر وسلم عليه اهللا صلى النبي أن الدرداء أبي عن
وقال النهر في فردها ا: فضلة بهيبلغه ينفعهم قوما .هللا

سعد فعن ، الصدقة أفضل الماء بسقي التصدق أن وسلم عليه اهللا صلى النبي بين وقد
الماء قال إليك أعجب الصدقة أي فقال وسلم عليه اهللا صلى النبي أتى أنه عنه اهللا .رضي

ثالثة في شركاء الناس أن وسلم عليه اهللا صلى النبي بين والنار: وقد والكأل .الماء

الراكد الماء في البول عن نهى حيث ، تلويثه عن وسلم عليه اهللا صلى النبي نهى .وقد

الماء من بالحرمان التعذيب عن نهى .وقد

تعالى قال ، لهم عقاباً الناس على الماء تقتير يكون :وقد

وبر ذكْرِ عن رِضعي ومن يهف منَهِلنَفْت ، غَدقًا ماء لََأسقَينَاهم الطَّرِيقَة علَى استَقَاموا يسلُكْهَألَّوِ ه
صعدا .عذَابا
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أيضاً تعالى :وقال

بركَ علَيهِم لَفَتَحنَا واتَّقَواْ آمنُواْ الْقُرى َأهَل َأن لَوواْوكَـذَّب ولَــكن واَألرضِ السـماء نم ات
ونبكْسي كَانُواْ بِما .فََأخَذْنَاهم

تربيـةٌ تقتيـر ولكنه ، البشرِ كتقتير عجزٍ تقتير يكون أن يمــكن ال األمطارِ تقتير أن يؤكد ومما
الف مرصد أن األوروبيةُ الفضاء وكالةُ عن ورد فقد ، تحـتَوتأديب باألشـعة العامَل األوربي ضاء

مرةً ستين األرضِ محيطات تمَأل أن لها يمكن ، الخارجي الفضاء في البخارِ من غيمةً رصد الحمراء
تعالـــى اِهللا قوِل مصداقُ وهذا العذبة بالمياه الواحد اليوم : في

معلُومٍ$ بِقَدرٍ ِإلَّا لُهنُنَز وما اِئنُهخَز عنْدنَا ِإلَّا ءشَي نم ِإنو%

سبحانه قوِله ففي التأديبي أو التربوي التقتيرِ معنى :وأما

بِقَدرٍ$ ينَزُل نلَكو الَْأرضِ في لَبغَوا هادبِلع الرزقَ اللَّه بسطَ لَووشَاءي 0%ما

باإلنسان ورحمته اهللا علم على تدل التي الماء خصائص :ومن

متماسكة1 فراغية شبكة في ببعض بعضها مترابطة جزيئاته يجعل للماء الفريد الذري البناء إن ـ
الحياة الستحالت و األرض سطح على وصلب سائل شكل على الماء جود الستحال هذا لوال و ،.

من2 قدرةـ يمتص فهو لذلك ذراته ترابط لقوة ذلك و مرتفعة الماء غليان درجة أن المعلوم
، حريـرة وأربعين خمسمئة إلى يحتاج السائل الماء من غرام كل أن حيث يتبخر لكي كبيرة حرارية
فالمـا ، آلخـر مكان من القدرة نقل في فريداً دوراً الماء تعطي الخاصية وهذه ، بخار إلى ءليتحول
بـاردة أمـاكن إلى الكيلومترات من آالف وبضع بل مئات الرياح تسوقه المحيطات من يتبخر الذي
أثناء في أمتصها التي الطاقة معه ينشر مطر قطرات شكل على تساقطه و تحببه و البخار تبرد فعند

بالـذك والجدير الجو حرارة تلطيف و المناطق تلك في الحرارة درجة رفع في فيساهم أنـهتبخره ر
الماء من مكعب متر كيلو ألف وعشرون خمسمئة عام كل .يتبخر

ويـنكمش3 ، بـالحرارة يتمـدد عنصر كأي أنه في تتمثل للماء أخرى فريدة خاصة هناك و ـ
فـي العناصـر كـل في المطردة القاعدة هذه تنعكس الصفر فوق أربعة الدرجة في لكنه ، بالبرودة

أن بدل بالتبريد فيتمدد وقـداألرض، ، الماء سطح على فيطفوا تجمده أثناء في كثافته فتزداد ينكمش
االنكماش قانون من االستثناء هذا على متوقفة األرض سطح على الكائنات حياة أن اإلنسان يصدق ال
، النبـات ويبس األمطار، وتوقفت ، التبخر وانعدم ، البحار لتجمدت االستثناء هذا ولوال ، بالتبريد

الح اإلنسانوهلك حياة وانتهت ، .يوان
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الشعرية4 بالخاصة الخاصة هذه تعرف و األشجار في الشعرية األوعية في بنفسه يرتفع الماء ـ
عن المسئولة هي أنها كما ، عالية ارتفاعات حتى النباتية الخاليا إلى الغذاء خاللها من الماء فيحمل

األقنية و الفراغات و المسامات في الماء األعلىتحريك نحو والصخور التربة في الدقيقة الشقوق و
الصحراوية و الجافة المناطق في الماء على الحصول النباتات جذور على يسهل .مم

5-، األول المطهر الماء كون في أساسية الخاصة وهذه ، المذيبة العناصر أقوى من الماء يعد
األرض في .والمذيب

فماذا ، نعمة الماء أن عن نقمةهذا الماء أن :عن

على المنصرم العام من األخير الشهر من والعشرين السادس في الواقع األحد يوم العالم أفاق
عنـه نتجت التي فاألضرار ، آسيا زلزال وهو ، تقريباً عام ثالثمئة منذ مثله وقع أن يسبق لم حدث

ا في التحوالت أكبر من واحداً يعد الزلزال وهذا ، الخيال حد القاعـدةتفوق فهناك ، األرضية لقشرة
لـألرض الصـخرية القاعدة هذه ، والمحيطات القارات عليها ترتكز التي لألرض الصلبة الصخرية

تعــــــالى قال ، لوحاً عشر إثني إلى قسمتها صدوع الصـدع: " فيها ذات فقـد" واألرض
الصخري اللوح مع ، آسيا قارة عليه ترتكز الذي الصخري اللوح قـارةتصادم عليـه ترتكز الذي

األرضـية للكرة الصلبة القاعدة هي التي الصخرية األلواح تزحزح إلى أدى التصادم وهذا ، أستراليا
من اكبر ومساحتها ، سومطرة جزيرة تحركت ، جزر وانشطرت ، جزر وظهرت ، جزر فاختفت ،

ب تأثراً وأكثرها ، الزلزال موقع إلى النقاط أقرب وهي سورية تجـاهمساحة موقعها عن تحركت ، ه
األرض واهتـزت ، الثانيـة من جزء مليون من واحد اليوم وقصر ، كيلومتراً ثالثين بنحو الجنوب
الـزالزل عـالم وريختر ، ذرية قنبلة بمليون التفجيرية الزلزال هذا قوة قدرت وقد ، محورها حول

بمقي الزلزال هذا قوة فكانت ، درجات تسع مقياسه درج وثمانيـةالمعروف درجات تسع ريختر اس
هـذا عـن نـتج الذي البحري المد األمواج أما ، لمقياسه العظمى النهاية فوق وهي الدرجة أعشار
فـي متـر كيلو ألف من تقترب بسرعة الهندي المحيط إلى الهادي المحيط من سارت فقد ، الزلزال

وتناقص ونيف ساعة في كيلومتر وستمئة ألفاً قطعت وقد ، متـراًالساعة كيلو سبعين إلى سرعتها ت
، الهنـدي المحيط شواطئ مستهدفاً الهادي المحيط أعماق من خرج المد هذا وكأن ، الشواطئ عند
الماليين البشر بني من لهلك اليابسة من قريباً انطلق أنه ولو ، العقالء عن تخفى ال اهللا أرادها لحكمة

و ، جالله جل اهللا لطف من وهذا ، إلـىالمملينة أمتـار عشـرة من المد هذا أمواج ارتفاع بلغ قد
لمسـافة وتحملهـا طناً عشرين تزن صخرة تقتلع أن على قادرة األمواج هذه أن بحيث متراً أربعين
وسكك القطارات وتحطيم ، العمالقة البواخر من وهي النفط ناقالت إغراق على قادرة وهي ، طويلة
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وتجم ونقلها السفن وتحطيم ، ،الحديد المنـازل أسـطحة علـى استقرت وبعضها ، اليابسة في يعها
والجدير ، بأكملها المدن وتدمير ، بالمنشآت واإلطاحة ، الجسور اقتالع على قادرة المد هذا وأمواج
فالطبيعـة ، العـالم في السواحل أجمل من الزلزال بهذا تضررت التي البالد هذه سواحل أن بالذكر

دافئ والجو ، ساحرة التـيهناك الحسـية المتـع وجميـع ، والتعري للسباحة وصالح ، الشتاء في
نجوم العشر فئة من هناك السياحية والمنشآت ، هناك متوافرة واألرضية السماوية التشريعات تحرمها
أثنـاء فـي ظهـراً العشر النجوم هذه المنشآت هذه نزالء رأى وقد ، العالم أغنياء بصفوة تليق التي

 .الزلزال

: تعالىقال

َأمرنَا َأتَاها علَيها ونرقَاد مَأنَّه َأهلُها ظَنو وازينَتْ زخْرفَها ضاَألر َأخَذَت ِإذَا تَّىحَأو لَـيالً
يتَفَكَّ ِلقَومٍ اتاآلي نُفَصُل كَذَِلك بِاَألمسِ تَغْن لَّم كََأن حصيدا فَجعلْنَاها دارِنَهارا ِإلَـى يدعو اللّهو ونر

مستَقيمٍ اطرص ِإلَى يشَاء من ويهدي . السالَمِ

، جثـة ألـف مئتـي إلى تباعاً جثثهم تكتشف الذين البشر من القتلى عدد يصل أن ويتوقع
العدد يصل أن يتوقع من هناك إن بل ، ألف ثالثمئة إلى العدد يصل أن يتوقع خمسمئةوبعضهم إلى

الـذين مشرد الماليين خمسة وعدا ، معدودة أيام خالل أولي إسعاف إلى يحتاجون الذين عدا ، ألف
وال ، الـدواء وال ، الغـذاء وال ، للشـرب الصالح الماء يجدون ال والذين ، مساكنهم الزلزال دمر

تفسـخ.المأوى عن الناتجة األوبئة طريق عن قدر وال اهللا سمح ال العدد هذا مثل يموت أن ويتوقع
.الجثث

دوالر مليار بخمسين األولية المادية الخسائر قدرت .وقد

قادمة سنوات عشر قبل السياحي نشاطها الزلزال دمرها الذي البالد هذه تستعيد أن يمكن وال

ناره تتقى أال ، جنته ترجى أال ، وده يخطب أال ، يعصى العظيم اإلله .هذا

مـضـــي بعـد أي اآلن حتى يعثر لم أنه الزلزال هذا في النظـر يلفت الذي     لكـن

التـي الشـواطئ علـى واحـد بري حيوان جثة على يعثر لم ، الزلزال بدء على يوماً عشر إثني
ه نقلت وقد ، بالزلزال مـنتضررت قرية أهل أن ذلك ويؤكد ، العلمية بالدقة عرفت إذاعة الخبر ذا

تنطلـق البهـائم رأوا أنهـم بسبب الهالك من بأكملهم نجوا بالزالزل تضررت التي السواحل قرى
فنجو فقلدوها الزلزال وقوع قبل .مذعورة
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األحياء علماء يقول ؟ ذلك تعليل ب: ما البهـائم معظم زود وعال جل اهللا سادسـةإن حاسـة
من أما ، للحيوان الفيزيولوجية الناحية من هذا ، منه للنجاة كاف بوقت وقوعه قبل بالزلزال تشعرهم
يقـيم ال فهـو ، األرض فـي بالفساد له عالقة وال ، كاإلنسان مكلف غير فالحيوان اإليمانية الناحية

وال ، اآلخرين إفقار على غناه يبني وال ، اآلخرين قتل على ،حياته اآلخرين إذالل على عزه يبني
إلفقـار تسـعى ال فهي ، يأكلوا أن لآلخرين تسمح شبعت فإذا ، تشبع حتى تأكل القوية والحيوانات
الهجرة تمت قوية بالد ففي ، إلبادتهم وال ، إلذاللهم وال ، إلفسادهم وال ، إلضاللهم وال ، اآلخرين

ال عن كثيراً فيها األمر أولو ويتحدث مئتيإليها قبل األصليين سكانها من الماليين إبادة تم فقد ، حرية
كـان ولـو ، الضـعيفة أممهـم حقوق القوية أممهم أكلت لما أمم هيئة للحيوانات كان ولو ، عام
يمـوت حتـى المقهورة الشعوب بعض على االقتصادي الحصار فرض لما أمن مجلس للحيوانات

حق يملك لمن إرضاء ، الجوع من العرقيالناس التطهير تعرف ال والحيوانات ، المجلس في النقض
تجـد ال الحيـوان مجتمع وفي ، قتل فيم المقتول وال ، يقتل لم القائل يدري ال ، الغنم كعقاص قتل ،
، اسـتباحوه سكت وإن ، قتلوه تكلم إن ، يغير أن يستطيع وال يرى مما جوفه في قلبه يذوب حيواناً

الحيوانات هذه تعرف الـبالدوال من امرأة ألف سبعمئة تقتنص عام كل ففي ، األبيض الرقيق تجارة
تعـرف ال والحيوانـات ، أغنيائهـا لنزوات إرضاء ، المتقدمة البالد في الدعارة في لتعمل النائمة
ألـف ثمانمئة المنتجعات هذه في لهم يهيئ لالستجمام العالم أغنياء يقصدها بالد ففي الجنسي الشذوذ

لل ،طفل األرض بقـاع شتى إلى األغنام تصدير على األولى الدرجة في يعتمد بلد وفي ، بهم فجور
المرتفـع السـعر على حفاظا ؛ دفنها وتم ، بالرصاص رمياً الغنم من رأس مليون عشرين إعدام تم
يصـل الزبـدة من كميات إتالف تعرف ال والحيوانات ، فلكياً ربحاً هناك األغنام لتجار يحقق الذي
إتـالف تعرف ال والحيوانات ، المرتفع السعر على حفاظاً مصر أهرامات أكبر حجم إلى حجمها
فيقل مجاناً الفقراء يأكلها أن من خوفاً وتسميمها ، المرتفعة أسعارها على حفاظاً الزراعية المحاصيل

الحاجة أمس في وهم ، المجاعات فيها فتكت شعوب هناك بينما ، شرائها على اللحـومالطلب إلى
تسبب حتى الضعيفة الحيوانات إلى الذرية نفاياتها ترسل ال القوية والحيوانات ، والمحاصيل واأللبان
على تجربها ال األدوية تصنع التي والحيوانات ، السنين آلالف وبائي بشكل السرطانية األمراض لها

نفسها عن الخطر بها فتدرأ جنسها من حيوانات
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تعالى :قال

﴿رظَهجِعري ملَّهلَع عملُوا الَّذي ضعب ِليذيقَهم النَّاسِ َأيدي كَسبتْ بِما والْبحرِ رالْب في ادالْفَسون﴾
شـهوة من الحيوان وركب ، شهوة بال عقل من الملك ركب عنه اهللا رضي علي اإلمام يقول
سـمت وإن ، المالئكة فوق أصبح شهوته على عقله سما فإذا ، كليهما من اإلنسان وركب ، عقل بال

الحيوان دون أصبح عقله على .شهوته

طريق عن الخمس القارات وحول ، األعماق في وغاص ، الفضاء غزا الذي اإلنسان بينما
مـدنا صنع الذي اإلنسان ، مكتب سطح إلى ثم ، غرفة إلى ثم ، بيت إلى ثم ، قرية إلى االتصاالت
قطـارات وصنع ، الصوت من أسرع طائرات وصنع ، المحيطات عباب تمخر ومطارات ومعامل

وسائد اإلنترنيـتتحملها واخترع ، الثانية في الحروف باليين يقرأ الذي الحاسوب وصنع ، هوائية
والحضارات الشعوب بين والحدود السدود أزالت ...حيث

الذرية القنابل وصنع ، الفضائية القنوات وصنع ، الصناعية األقمار أرسل الذي اإلنسان هذا
ت التي القنابل وصنع ، والحرارية ، والنووية ،، الطاقـات تعطـل التي والقنابل ، االتصاالت عطل

الحارقة والخارقة ، والذكية ، واالنشطارية ، العنقودية القنابل صـنع...  وصنع الذي اإلنسان هذا
، الحيوانـات اختفاء إلى تنبه إذا إال واحدة ثانية قبل وال الزلزال بوقوع يتنبأ أن يستطيع ال ذلك كل

ا خالل من ترشده سيدمرهفلعلها الذي الداهم الخطر إلى .ختفائها

تعالى : قال

واألرض﴿ السماوات كرسيه وسع شاء بما إال علمه من بشيء يحيطون ﴾وال

دون ومن والنحل الملل كل من الضحايا أسر إلى نتوجه أن إال الطيب البلد هذا في يسعنا وال
هذه من بقي من يلهم أن وعال جل اهللا سائلين الحارة بالتعازي األصليين البالد سكان والسيما تفريق

والسلوان الصبر .األسر

اهللا أهلكه من كل أن اإلنسان يتوهم أن الكبير الخطأ يسـتحقمن مـذنب الزلـزال هذا في
عليـه يقول ، عليه عاش ما وعلى ، نيته على يموت فكل ، العمى من والتعميم ، تعميم هذا ، الهالك

عائشة عن اإليمان شعب في البيهقي أخرجه فيما ، والسالم :الصالة

سطواته أنزل إذا تعالى اهللا وبطشه( إن صا)قهره قوم آجال فوافت ، نقمته أهل ،على لحين
وأعمالهم نياتهم على يبعثون ثم ، بهالكهم .فأهلكوا
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للمؤمنين ابتالء هو ، آسيا شرقي جنوبي في السواحل سكان أصاب الذي الجلل المصاب فهذا
تعالى قال ، أكثرهم وما ،:

واألن﴿ اَألمواِل نم ونَقْصٍ والْجوعِ الْخَوفْ نم ءبِشَي نَّكُملُولَنَبشِّرِوبو اترالثَّمو فُسِ
علَيهِ ُأولَـِئك اجِعونر هِإلَي وِإنَّـا ِللّه ِإنَّا قَالُواْ مصيبةٌ َأصابتْهم ِإذَا ينالَّذ ابِرِينالصهِمبر من صلَواتٌ م

ونتَدهالْم مه ُأولَـِئكو .﴾ورحمةٌ

قال ، للمذنبين عقاب :تعالىوهو

شديد﴿ أليم أخذه إن ظالمة وهي القرى أخذ إذا ربك أخذ ﴾وكذلك
].102:هود[

تعالى قال ، المؤمنين غير من للناجين وإنذار تحذير :وهو

حتَّى مارِهد من قَرِيبا تَحلُّ َأو قَارِعةٌ صنَعواْ بِما تُصيبهم كَفَرواْ ينالَّذ يزاُل اللّهوالَ دعو يْأتي
اديعالْم يخْلفُ الَ اللّه ِإن

أو لألبريـاء اليـومي والقتل الظلم طوفان أثناء في أنه نذكر أن ينبغي للحقيقة إنصافاً ولكن
مثيالً له البشرية تاريخ يشهد لم الحاد اليومي الظلم هذا ، األموال ونهب ، المنازل وهدم ، اعتقالهم

المنا في الشـعور، ليـوقظ آسيا زلزال جاء ، وفلسطين العراق في والسيما ، العالم من الساخنة طق
، وصوب حدب كل من والمالية العينية المساعدات تقديم إلى فبادرت ، والشعوب األمم لدى اإلنساني

اإلنسـ هو اإلنسان أن المساعدات هذه وأكدت ، اإلنساني العمل هذا في أيضاً الطيب بلدنا ،وساهم ان
لعياله أنفعهم اهللا إلى وأحبهم اهللا عيال كلهم الخلق وأن ، اإلنسان أخو اإلنسان وأن ، اهللا فطره .كما
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، أمامـه التي البيانات لوحة في أحمر ضوء تألّقَ رأى لسيارته قيادته أثناء في ، سيارة سائق أن لو
ولكـن ، ـهنيع بأم الضوء هذا تألُّقَ رأى لقد ، تصديقه عدمِ أو ، التألُّق تصديق في ليست فالمشكلةُ

والس ، وتحليله ، التألُّق هذا فَهمِ في التـألُّقَالمشكلةَ فَهِم فلو ، والتحليِل الفَهمِ هذا على يبنَى الذي لوك
وتعطّـل ، كبيـراً مبلغاً إلصالحه وتكلّفَ ، كالمحر فاحترقَ ، ريالس فتابع ، تزيني ضوء أنّه على

السـيار أوقـفَ ، تحذيري ضوء أنه على التألّقَ هذا فَهِم إذا أما ، الهدف وألغي وأضـافَالسير ، ةَ
فـي ال فـالعبرةُ ، الهـدف وتحقـق ، السير ذلك دعب عوتاب ، االحتراق من كالمحر موسل ، الزيتَ

وتحليله الحدث فَهمِ في بْل ، وعدمه التصديق  . 
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، التصديق عدم أو وقوعه تصديق ليست فالمشكلة ، األحمر الضوء هو آسيا زلزال كان فإذا
إنس من ولكـنفما ، المأسـاوية صـوره وشاهد ، الزلزال بهذا وعلم إال مليون اآلالف ستة من ان

، والشرك العولمة خالل من ال ، السماء وحي ضوء وفي ، باهللا اإليمان ضوء في فهمه في المشكلة
تعالى :قال

﴿وند من ينالَّذ رذُك وِإذَا ةربِالْآخ نُونْؤمي لَا ينالَّذ قُلُوب اشْمَأزتْ هدحو اللَّه رذُك ِإذَاوِإذَا ه
ونرشتَبسي مه.﴾

ال الـذين رفضـه ، رسـوله وسـنة اهللا كتاب وفق توحيدياً إيمانياً تحليالً قدمت إذا أنك أي
باآلخرة الناسيؤمنون معظم قبله شركياً أرضياً تحليالً قدمت إذا أما ،.
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عنه اهللا رضي وقاص أبي بن سعد سيدنا رجل: يقول فيهن أنا بطل( ثالثة سوى) أي وفيما ،
من حديثاً سمعت وال ، أقضيها حتى بغيرها نفسي فشغلت صالة صليت ما ؛ الناس من واحد فأنا ذلك

فحدثت جنازة في سرت وال ، تعالى اهللا من حق أنه علمت إال وسلم عليه اهللا صلى اهللا نفسيرسول
منها أنصرف حتى أقول ما  .بغير

كان فإذا منها أنصرف حتى تقول ما بغير نفسي فحدثت جنازة في سرت وال الثالثة ولنأخذ
بـأذن ال ، الحـال بـأذن سعد سيدنا ويسمعه ، المقال بلغة ال الحال بلغة يقول النعش في الميت هذا

لبني... المقال الحال بلسان الزلزال هذه يقول ؟فماذا البشر
فيقول ، األرض أهل الزلزال هذا :ينادي

زلزال من للنجاة البشر أيها أعددتم فماذا ، الدنيا زلزال هو وقع الذي الهول هذا كل كان إذا
تعالى بقوله ويذكرهم ؟ :اآلخرة

﴿وي ، يمظع ءشَي ةاعالس زلْزلَةَ ِإن كُمبر اتَّقُوا النَّاس َأيها كُلُّيا تَذْهُل تَرونَها م
بِسكَارى هم وما سكَارى النَّاس وتَرى حملَها حمٍل ذَات كُلُّ عتَضو َأرضعتْ عما ةعضرم

يدشَد اللَّه ذَابع نلَكو﴾.

الشـارع وفـي ، الشارع إلى مذعورة البيت من وانطلقت ، رضيعها حملت امرأة
أرضعت عما مرضعة كل تذهل ، زوجها حذاء هو فإذا ، رضيعها إلى .نظرت
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الزلزال هذا واسـتكانواالمحبطينوينادي وخضـعوا استسلموا الذين المسلمين من
، ينصـرهم ولن ، عنهم تخلى اهللا أن ظنوا ، اهللا رحمة من ويئسوا ، والعدوان البغي لقوى

تعالى بقوله يذكرهم
﴿سم فَقَد حقَر كُمسسمي ِإن ، يننْؤمم كُنتُم ِإن نلَواَألع َأنتُمو تَحزنُوا والَ تَهِنُوا والَ

ويتَّخذَ آمنُواْ ينالَّذ اللّه لَمعِليو النَّاسِ نيب نُداوِلُها اماألي لْكتو ثْلُهم حقَر مالْقَوشُه نكُمماللّهو داء
ينالظَّاِلم بحي .﴾الَ

أيضاً : ويقول

﴿ونجري الَ ما اللّه نم ونجتَرو تَْألَمون كَما ونْألَمي مفَِإنَّه ونتَْألَم تَكُونُواْ ﴾ِإن

الزلزال هذا وغفلواالغافلينوينادي ، الموت عن وغفلوا ، اهللا وعيد عن غفلوا الذين
ويذكرهم ، الرعب قلوبهم في وقذف ، يحتسبوا لم حيث من العذاب فأتاهم ، اآلخرة الدار عن

تعالى :بقوله

حيث﴿ من العذاب يأتيهم أو األرض بهم اهللا يخسف أن السيئات مكروا الذين أفأمن

يشعرون ﴾ال
].45:النحل[

فيقول غفلته الناجين السائحين أحد المـاء: يصف ابتـدأ فجأة ثم ، مخيفاً صوتا سمعت فجأة
، الـوعي عن غبت ثم ، صدري إلى الماء وصل دقيقة من أقل وفي ، الغرفة باب تحت من يتسرب

بغتة إال تأتيهم ال الساعة وهكذا

الزلزال هذا وعنالمتخاذلينوينادي ، االجتماعي اإلصالح منهمعن ظنا الخير إلى الدعوة
بقولـه يـذكرهم ، واألخروية الدنيوية العقوبات من وينقذهم ، اهللا أمام يعذرهم الفردي صالحهم أن

:تعالى

﴿ونحلصم وَأهلُها بِظُلْمٍ الْقُرى كلهِلي كبر كَان ﴾وما
صالحين نكون أن ال مصلحين نكون أن .فالضمان

الزلزال هذا أخالقيالمتحررينوينادي قيد كل من تفلتاً وظنوها ، الحرية معنى شوهوا الذين
، المجتمـع سفينة يغرق الفساد أن لهم فيؤكد ، اجتماعي قيد كل ومن ، شرعي ديني قيد كل ومن ،

تعالى بقوله ويذكرهم ، يستثني ال نزل إذا فالعذاب ، الجميع أمن ف﴿: ويهدد تُصـيبنواتَّقُواْ الَّ تْنَـةً

الْعقَابِ يدشَد اللّه َأن واعلَمواْ خَآصةً نكُمم ظَلَمواْ ينالَّذ﴾.

الزلزال هذا فـدمرهمالمترفينوينادي ، ففسقوا يستقيموا أن أمروا تبعاً لهم الناس كان الذين
، لهم التابعين من وإفسادهم فسادهم على أعانهم من ودمر تعالىاهللا بقوله :ويذكرهم
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﴿نَاهرمفَد الْقَوُل علَيها فَحقَّ فيها فَفَسقُواْ متْرفيها َأمرنَا قَريةً كلنُّه َأن َأردنَا وكَموِإذَا ، تَدميرا ا

بصيرا خَبِيرًا هادبع بِذُنُوبِ كببِر وكَفَى نُوحٍ دعب من الْقُرونِ نم ﴾َأهلَكْنَا

الزلزالوينا هذا الجنسـيةالدولدي السـياحة أن توهمت والتي السماء بشرائع تعبأ لم التي
تلـك في السياحة عن المسؤولين أحد افتخر حيث ، الثروات وتكديس ، األرباح لجني طريق أقصر

تعالى بقوله ويذكرهم ، واحدة عذراء فتاة بلده في يوجد ال بأنه الزلزال من أيام قبل :البالد
الدنْياولَ اةيالْح ضرع لِّتَبتَغُوا تَحصنًا ندَأر ِإن الْبِغَاء علَى كُماتفَتَي تُكْرِهوا .ا
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صلى النبي حدد فقد ، القويمِ والخُلُق الصحيحِ التَّدينِ نبي حتمياً ضرورياً تالزماً هناك إن
األوَل والمنهج ، بعثته نم األولَى الغايةَ وسلم عليه قَاَلاهللا هريرةَ َأبِي نفع ، رسـوُل: لدعوته قَاَل

لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه: 

))الَْأخْلَاق اِلحص مِلُأتَم بعثْتُ   .))ِإنَّما

أحمد[  اإلمام هريرةأخرجه أبي عن الكبرى السنن في والبيهقي   ] .والحاكم

إرساء هو لدعوته األوُل البنـاءالهدفُ هـذا ألن ، والمجتمـعِ للفـرد األخالقي البناء
طهـرةالم السنة ولنصوصِ ، الكريمِ القرآنِ لنصوصِ عتَتَبوالم ، واآلخرة الدنيا سعادة ثمن األخالقي

با وَأعني ، القويمِ الخُلُقو الصحيحِ التدينِ نبي الضروري التالزم ذلك جِدي الصـحيحِالصحيحة لتدين
تعالى قال ، االتباع:  

  
  ) . الماعونسورة( 

سبحانه   :وقال

  
اآلية(  القصص   ) .50: سورة

قَاَل اِلكم بنِ َأنَسِ نقَاَل: وع ِإلَّا لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه نَبِي خَطَبنَا   :ما

َأمانَةَ(( لَا نِلم انِإيم لَهلَا دهع لَا نِلم يند ولَا لَه(( .  

]اِلكم بنِ َأنَسِ نع   ] .أحمد

أيضاً   :وقال

اآلخر(( رفع أحدهما رفع فإذا ، جميعاً قُرنا والحياء   .))اإليمان

مالك[  بن أنس عن المفرد األدب في والبخاري ، المصنف في شيبة أبي وابن الحاكم   .]أخرجه
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بين وقد ، الضمائرِ واموق ، الرذائل اموِلج ، الفضائِل أساس اإليمان ؛ الكرام األخوة أيها
أكملَهم وأن خُلُقاً، أحسنُهم إسالماً الناسِ نسَأح أن الصحيحة أحاديثه في وسلّم عليه اُهللا صلى النَّبِي

ا عباد بَأح من وأن ، خُلُقاً أحسنُهم مجلساًإيماناً المؤمنين أقربِ من وأن ، خُلُقاً أحسنَهم اهللا إلى هللا
نسح خُلًقٌ اإلنسان يطُأع ما خير وأن ، خُلُقاً أحسنَهم القيامة يوم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى

لَ العبد إن بل ، القائمِ الصائمِ درجةَ خُلُقه بِحسنِ رِكدلَي المؤمن وأن ،درجات عظيم خُلُقه بِحسنِ يبلُغُ
فْسدي كما العمَل دفْسي السيُئ والخُلُقُ ،ليدالج الماء ذيبي كما الخطايا يبذي نالحس والخُلُقُ ، اآلخرة

العسَل   .الخلُّ

ال سنته عن فماذا ، القوليةُ وسلم عليه اهللا صلى سنَّتُه هذه ؛ األحباب األخوة ؟أيها   عملية

وتطـابق ، والسـلوك المبدأ الجتماعِ األسمى النموذج هو وسلم عليه اُهللا صلى النبي إن
وسـلم عليـه اهللا صلى قرباً منه المسلمين أعظم فإن ، العمِل مع القوِل قوتطاب ، القوِل مع المعتَقَد

و ، اإلسالمِ مبادِئ وبين سلوكهم بين المسافةُ ضاقت الذين وآدابهأولئك وتشريعاته، ، هميق.  

الكريم القرآن عنها تحدث التي النفاق ظاهرةَ إن ، المستمعين أعزائي ؛ المؤمنين أخوتي
، للمعتقـدات األقـواِل مطابقـة في خلالً تعني مطوٍل بشكل الصحيحةُ النبويةُ السنَّةُ عنها وتحدثت ،

لألق األفعاِل مطابقة في خلالً االعتقاديوتعني النفاق هو األوُل فالنوع ؛ مـنواِل صاحبه خْرِجي الذي
العاقبة وخيم كان األمد عليه طال إن الذي ، العملي النفاق هو الثاني والنوع ،   0الملّة

عم الحياة في المرء حركة انسجام الحقيقية للسعادة مصدرٍ أهم إن ؛ األحباب األخوة أيها
ي مـنما عقبةً تخطَّى كلما ، واألمن ، واالرتياحِ ، البهجة نم يجتاحه بتيارٍ المرء شعري حيثُ ، عتقد

العليا وقيمه مثُله وبين بينه تَحوُل التي وال. العقبات بل ، القلبِ شَاءغ تَخْتَرِقُ ال الحسيةَ الملذات إن
إ يصُل الذي لكن ، حولَه ومعلىتَح االنتصارِ نَشْوةُ هو والطمأنينة بالسعادة ويغمره ، القلب ماقَأع لى

والمصالحِ الشهوات وضغوط ، والمغريات   .األهواء

داخل في ركْبوي ولَدي ، نورٍ من شُعاع هي إنّما ، أبداً الخارجِ نم لَبتُج ال السعادةَ إن
الحياة جوانب ضيءوي ، والتقدمِاإلنسان للنمو تهيئاً وأكثر ، ومنطقية انسجاماً أكثر ويجعلُها ، كلَّها

االلتزامِ صوتُ فيها ويعلو ، األخالقيةُ القيم فيها تسود بأوضاع مرهون ذلك كلُّ ، واالستمرارِ
باهللا االتِّصاِل إشراقاتُ أرجائها في وتُرفْرِفُ ، واالستقامة.  
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ال األخوة هيأيها مجتمعٍ أي في األخالقيةَ الدينيةَ القاعدةَ إن ، ومستمعين حضوراً ؛ كرام
تُصـاب التي االنتكاسات وعن ، واالجتماعية المادية الحياة طبيعة عن تنتج التي األثقاَل تتحمل التي

المختلفة الحياة ميادين في األمةُ   .بها

التي هي األخالقيةُ الدينيةُ القاعدةُ هذه دونإن الصـعبة الظروف تحمِل من الناس كِّنتُم
إلى تدفعهم األخالقيةَ القاعدةَ فإن شديدة بضائقة الناس صابي فحين ؛ ينحرفوا أو ودون ، يتحلَّلوا أن
، الشخصـي التمسـك جانبِ إلى ، المعسرِ المدينِ على والصبرِ ، الجائعِ وإطعامِ ، الملهوف إغاثة
فاقتـه مـع حـرامٍ كسبٍ كلِّ عن يمتنع لمسالم فنجد ؛ الصعبة الظروف لمقتضيات الرضوخِ وعدمِ

التَّحلُِّل لدواعي روحية ومقاومة قيمٍ من لديه ما على اتكاء وذلك ،   .الشديدة

االحتياطي الرصيد هي األخالقيةَ اإليمانيةَ القاعدةَ هذه إن ؛ المؤمنون األخوة الضخمأيها
الجريمة حجم ندرك هنا ومن ، وحياتها شخصيتها جوانبِ من العديد ترميمِ في األمةُ عليه تعتمد الذي
التنظير مستوى على ؛ المستعمرين أعدائها قبِل من دفعاً دفعت حينما ةاألم هذه حقِّ في ارتُكبتْ التي

األخالقية القيمِ جعِل إلى ، التطبيق مستوى وعلى فلمـا، ؛ اهتماماتهـا من الدنيا المرتبة في الدينية
يجـدوا لـم ، الكريمة الحياة متطلبات في شح ومن ، العيش في ضائقات من واجهوه ما الناس واجه
، المختلفـة االنحـدار ومحفِّزات ، المغريات أمام الصمود في عليه يعتمدون كريماً خُلقياً سنداً لديهم

الشدي الضغوط والسقوطوأمام االستسالمِ ومسببات ،   .دة

كثيراً يملكون الذين أولئك ليسوا االحترامِ عظيم لهم ننُك الذين إن ؛ األحباب األخوة أيها
الجسـديةَ القـوةَ يملكون الذين أولئك وليسوا ، والمكر الدهاء يملكون الذين أولئك وليسوا ، المال نم

الذي أولئك وليسوا ، ويترفَّعـونالخارقةَ ، الكريم الخُلقَ يملكون الذين أولئك إنما ، الرقاب يملكون ن
قـوةَ يملكون الذين أولئك ، نفوسهم داخَل ياتالتحد على انتصروا الذين أولئك ، األمور سفاسف عن

اإليثار يملكون الذين أولئك ، اآلجل سبيل في بالعاجِل التضحيةَ يملكون الذين أولئك ، مـعاالنتظار
االحترامِ عظيم لهم ننُك هؤالء ، القلوب يملكون الذين أولئك ، الحاجة   .أمس

القول باإلمكان طابعاً: إنّه يكون أن من أكثر ، أخالقي طابع هو الحقيقي الرقي طابع إن
تن اإلسالم تاريخِ من األولى القرون بها تتمتع التي والجاذبيةُ ، تنظيمياً مـنعمرانياً أساسي بشكٍل بع

العمران أو العلوم أو الحروب في التفوق نم وليس ، والتضحية والنبل االستقامة   .طابعِ
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انتفاضـة إحداث طريق عن يكون للغرب التبعية أغالل كسر إلى الوحيد الطريق ولعل
الراه الحضاري للوضع المادية المعطيات على المسلم بها يستعلي أخالقية إلـىروحية ويلتفـتُ ، ن

المال إلى تحتاج ال بوسائَل حياته   .إثراء

  

  

  

، كبرى حقيقة على تُوقفُنا اإلنسانية الحضارات دراسةَ إن ؛ البقاع كل في المسلمون أيها
أمرين على دائماً يتوقّف اإلنسان مصير أن والبعـد: هي ، اإلنسـان بأخيه وعالقته ، بربه عالقته

و الروحيالمجتمـع وينحطُّ اإلنسان ينْحطّ وحين ، العالقتين هاتين في والمحور المركز هو األخالقي
، الرحمـة بـدَل القوةُ باآلخرين عالقتَه وتَسود ، وشهواته لذاته عبادته إلى لربه عبادته عن يتحوُل

، بالجسد العناية إلى بالروح العناية عن وينصرف ، التفاهم بدَل إلـىوالقمع بالمبـدأ االهتمام وعن
اآلخرين افتراس حقِّه من أن فيها واحد كلُّ يشعر غابة إلى كلُّه المجتمع ويتحوُل ، بالمصلحة االهتمام

منهم لواحد فريسةً يكون أن الممكن من أنّه كما ،.  

تدعيم في يكمن الحالة هذه دون للحيلولة الوحيد الطريقُ ؛ األحباب األخوة الرقابـةأيها
وإن الحـلُّ وهـذا ، الناس في الخيرة اإلرادة وتحفيز ، وعال جل بربه العبد عالقة وتعزيز ، الذاتية

البعيد المدى على نوحٍ سفينةُ فإنّه ، القريب المدى على مكْلفاً   .كان

العقوبات َأقصى إمكانِ في وال ، االجتماعية النُظُمِ أفضِل بإمكانِ يكون أنلن الصـارمة
تنشـئ ال فالعقوبات ؛ القيم وانحطاط ، الروح ذبوِل من الناشَئ الفراغَ تمأل أن وال ، االعوجاج تقوم
وتأويلهـا ، لها اإلنسانِ تجاوزِ دون تحوَل لن ومتقَنة محكَمة تكن مهما والنظم ، تحميه لكنها مجتمعاً

ت تركت المندثرة الحضارات وكل ، يجهضها نفسـهابما على شاهدةً خلفها ضبطها وأدوات نظيماتها
والعجز   .بالعقم

ال الجارفَ والنّزوات الشهوات تيار أن يقينٍ على نكون أن بد ال ؛ األكارم األخوة أيها يا
الدال الفكر فوظيفةُ ؛ اإليمانية واألحاسيس المشاعر نم عارم متدفق روحي بتيارٍ يقابَل َأن إالّ لةُيمكن

االندفاع على الطاقةَ منه نستمد الذي لكن ؛ للعمل المناسبة واألدوات األساليب وعلى ، الطريق على
المشاعر من ورصيدنا ، العميقُ واإليمان الروح هو الشر جِماحِ كَبحِ على والطاقة ، الخير طريق في

تيار جرفَهم الذين الشبان نم كثيراً وإن ، إلـىالحميمة بحاجة يكونوا لم والخالعة والمجونِ الجنسِ
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القلـب على تفيض التي المعاني نم شيء إلى بحاجة كانوا وإنّما ، واالستقامة العفّة فضِل على أدلّة
عليهم واطّالعه تعالى اللّه بمعية الصادق واإلحساسِ ، هللا الحقيقية العبودية طَعمِ قتَذَو   .بسببِ

يبلُ بعـدحين عـن التحكُّم أداوت من بالتُخمة المرء ويشعر ، مداه أقصى التقني مالتقد غُ
أشـواقُ هي ، جديدة قديمة النفس في أشواقٌ تنبعث آنذاك ، التحديات من خالية الحياة يجعل ما وكل

المكاس ببعض والتضحية والتعاطف التراحمِ إلى العودة عالَم ، المادة وراء وما ، أجـِلالروح من بِ
عنـد إال الماء فضُل يعرف وهل ، غداً المستقبليون هم اليوم األخالقيين وإن ، الجميع حياة استمرارِ

؟ الظمأ اشتداد !  

  

  

  

يعلّمنـا كما ، الهاوية بقاع نرتطم أنِ قبل المسارِ تصحيح باِإلمكان أنّه يعلِّمنا اإلسالم إن
الخ من نتحول أن باإلمكان إلـىأنه أصغينا إذا ذلك ؛ صفراً الرصيد يصبح أن قبل الربح إلى سارة

مليـاً وفكّرنا ، الروح إنعاشِ أجِل من الجسد حاجات بعض على وضغَطْنا ، أعماقنا في الفطرة نداء
ينتظرنا وفيما ، آت هو   .فيما

                                                                         

ودينيـاً روحيـاً المتخلِّف العالَم في ، المستمعات السيدات أيتها ، المستمعون السادة أيها
ممـا أكثر واألهواء بالمصالح يرتبط الذي ، التبريري العقل إلى الوحي من األخالق مرجعيةُ تحولتْ

األخالقي النسبية يسمى بما الغربيون علينا طلع لذلك ، والقيم بالمبادئ يقولـونيرتبط حيث ، مـا: ة
، مجتمـع في فضيلةً يصبح مجتمع في رذيلةً كان وما ، زمن قي مقبوالً يصبح زمن في منكراً كان
أخطـر وهـذه ، فضـائل ثوب في رذائَل إلى الفاضلة األخالق لتحويِل ممهداً الطريقُ أصبح وهكذا

األخالقية النسبية ، األخالق في قضية.  

أن بسببِ ذلك النمـوكلُّ أن رأوا وجودهم غاية وعن وجودهم سر عن الشاردين الناس
كانـت ولو كلِّه، الدولي المجتمع في هذا ، القرابين كلُّ له تُقدم أن ينبغي الذي الصنم هو االقتصادي

والقيمِ الدينِ حسابِ صـعب. على الكبيرِ األخالقي التحول ذلك تأثيرات من النجاةُ ؛وصارت جـداً ةً
الكبيرة الخالَّطة شْبِهي فيما العالَم ضعو الهائُل الكوني   !فالتواصُل

ذلـك إلـى يضـاف ، األخالقيةُ المبادُئ لها تتعرض التي الرهيبة الضغوط إلى إضافةً
واستقامته أخالقه على المساومةَ يرفض من كلَّ تواجه التي الحياتيةُ   .الصعوباتُ
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من كثيراً إنفتأمين سامٍ، هدف أي دون اليوم يعيش المعاصرة المجتمعات هذه في الناس
لقـد ، شرسـة معركة في نصراً دعي صغيرٍ بيت وامتالك ، الشاغُل شُغْلُهم هو الضرورية الحاجات

ح فـي حياتَـه يقضـي الذي البرِي بالحيوان أشبه المجتمعات هذه في هؤالء من الواحد ديقـةصار
أيض معزوٌل إنه بل ، فحسب الطبيعية بيئته عن معزوالً ليس فهو ، ذاتهاًالحيوانات أعماق   !عن

  

  

  

لـم المعاصـرةُ المجتمعاتُ منه تعاني الذي األخالقي التردي هذا ؛ األعزاء األخوة أيها
الدليل وإليكم ، نفسه عيدي فالتاريخُ ، البشرية تاريخ في جديداً   .يكن

مشـابِهةً ، الغـابر الماضي في كثيرة شعوبٍ قَصص الكريم القرآن في لنا اُهللا ذكر لقد
، لألرض عمارتها بعظمة أشاد ولكنّه ، األخالقي تخلِّفها عن القرآن وأخبر ، اليوم شعوب من للعديد

ف ، المادية وقوتهم عمرانهم جبروت إلى مشيراً قال ، عاد قوم الشعوب تلك تعالىفمن   :قال

  

الشعراء(    .)سورة

فقال والقتالية العسكرية قوتهم عن   :أما

  

الشعراء(    .)سورة

أيضاً   :وقال

  

فصلت(  .)سورة
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، الميادين شتى في عاد تفوق إلى الكريم القرآن أشار تعالىوقد   :فقال

  
الفجر(    ) .سورة

  

  

  

خرق في الناس سبقوا ثمود وبنـاءكذلك ، وتجميلها المساكن ونحت ، وجوبها ، الجبال
تعالى قال ، السهول في   :القصور

  
الفجر(    )سورة

سبحانه   :وقال

  
الشعراء(    )سورة

  :وقال

  
األعراف(    )سورة

تعالى قال واالستبصار والفهم بالذكاء وثمود عاد يقوم الكريم القرآن   :وصف
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العنكبوت(    ) . سورة

  

  

  

، والقوة العمران في والماضية السالفة الشعوب نم العديد عظمةَ عام بشكٍل القرآن ذكَر
تعالى   :فقال

         

الروم(    ) . سورة

، دينياً ساقطةً ، أخالقياً منحطّةً كانت السالفةَ الشعوب تلك أن نجد ذلك من النقيضِ على
عن الكريم القرآن قال فمثالً ، والعباد للبالد مهلكة ، وللناس لألرض مفْسدةً كانت ، بالغة ببساطة أو

وفرعون وثمود   : عاد

  
الفجر(    ) .سورة

م أطغى كانوا أنهم نوح قوم وثمودوعن عاد   :ن

  
النجم(    ) .سورة
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عـن النظرِ بغَض ومجرمين طغاة كانوا لحقهم ومن وثمود عاداً أن إلى إشارة ذلك في
الحربي أو العمراني والتطـور. تفوقهم ناحية من واألخالقي الديني التفوق بين عالقة هناك ليس إذاً

شعوبٍ من فكم ، أخرى ناحية من والعسكري والقـوةالعمراني والتعميـر البنـاء في الذروةَ بلغت
العظيمـة العمرانيـة حضارتُها سقطتْ ثم ، تسفّل أيما واألخالق الدين في تسفّلت ولكنها ، العسكرية
أمـا ، قلـيالً إال اهللا يـذكر منهم أحداً يجد ال سطروا ما يقرُأ ومن ، فسادها بسبب األبد إلى منهارةً

ت فال وآلهتهم تحصىأصنامهم   .كاد

  

  

  

سائل يسأل ،: قد وانتهـت هلكت قديمة شعوب فتلك ؟ القصص تلك من الفائدةُ ما
فيهـا: نقول يقع أن بد فال غيره أخطاء من يعتبر ال ومن ، الحاضر يفهم فلن الماضي يفهم ال . من

اُهللا دام فما ، عبثاً ليست القديمة الشعوب عن الكريم القرآنِ وقَصصاألقـوام تلك ذكر قد جالله جل
تعالى قال ، عظيمة فائدة من بد فال القيامة يوم إلى يتلَى قرآن في   :القديمةَ

  
  ) .يوسفسورة( 

ومنشآته ، العسكرية بقوته ، بالغرب اليوم الضعيفةُ الشعوب تنبهر أالّ أجل من الذِّكْر هذا
يريد ما يفعل وجباراً قوياً مارداً تراه لئال ، الميادين شتى في الخطير وتقدمه ،   . العمرانية

هيئة خالل من األمم حقوقَ تأكُل وثمود عاد أمثاَل األمم هذه أليست أليستلكن ؟ األمم
المسيطرة األمم هذه أليست ؟ األمن مجلس خالل من الشعوب نَأم تَسلب وثمود عاد أمثاَل األمم هذه
وثمود عاد أمثاَل المسيطرة األمم هذه أليست ؟ الشعوب أنقاض على مجدها تبني وثمود عاد أمثاَل

، وبغتْ ، طغتْ لقد ؟ اآلخرين إفقار على غناها لهاوتغطرستْتبني اهللا وعيد ونسيتْ تعالى، قال ،:  

  
إبراهيم(    ) .سورة
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أيضاً   :وقال

  
عمران(  آل      ) .سورة

  

  

  

قالوا   :لقد

  

اآلية(  فصلت   .)15: سورة

واُهللا ، عظمـى دول على تعتمد التي الدول بعض أو ، العظمى الدول بعض تقول كذلك
قدماء ، جميعاً لهؤالء   :ومحدثينيقول

  
فصلت(    ) . سورة

في تفوقتْ قد وغيرِها وثمود كعاد كثيرةً شعوباً أن لعلَّمنا يومٍ كّل القرآن نقرُأ كنا لو
وبغت وطغت ، وأفسدت وفسدت ، وأضلت ضلّت ولكنها ، اليوم الغرب يتفوق كما األرض عمران

أخالقُها وانحطّتْ ، خالقها عبادة عن   . وشردت

ضـد ولكنه ، بهما يأمر بل ، والعمل العلمِ ضد ليس اإلسالم إن ؛ المؤمنون األخوة أيها
النـاسِ أمـواِل وأكـِل ، والظلم والفساد ، الحق بغير األرض في والعلو ، الطواغيت وعبادة الكفر

والنسِل الحرث وإهالك ، .بالباطل
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ا وهي ؟ وثمود عاد نتيجةُ كانت ماذا قـاللكن ،وثمـود كعاد قومٍ كلَّ تنتظر التي لنتيجةُ
  :تعالى

  
  ) .الحاقةسورة( 

سبحانه   :وقال

  
يونس(    ) .سورة

  

  

  

ونهـب ، شعب أرض سلب الذي الصهيوني الكيان هذا ، وثمود عاد من معاصر كمثٍل
وقهر ، كرامتَه وداس ، مقدساته ودنّس ، حرماته وانتهك ، وفـرغثرواته ، عقاِئده وأفسد ، إرادتَه

، والتجويـعِ ، التجهيـِل ألـوان عليه ومارس ، واإلفساد الفساد على وحمله ، تاريخَه وزور ، قيمه
  . والتعذيبِ
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الشـعب علـى الصهيوني للكيان المجرمة القيادة قبِل من الوحشي العدوانِ تصعيد إن ثم
، العربية واألمة ، فهلالفلسطيني ، وُأتُونها الحرب حافَة إلى المنطقةَ يدفع ، لبنان في مواقعنا وعلى

؟ الحجـارة إال يملك ال أعزَل شعب لقصف العمالقة المقاتلة الطائرات أحدثُ متَخْدتُس أن لقـد! يعقَل
البقر بجنون صابم هائج ثور بأنه المجرمين الطغاة أحد الصحفيين أحد   .وصف

شر هللالقد فاسـتجابتْ ، وسـلم عليـه اهللا صلى األعظمِ النبي ببعثة العربية األمةَ اُهللا ف
لحياتها منهجاً الغراء والشريعةَ ، لمعتقدها مرجعاً الوحي وجعلت ، يحييها لما دعاها حينما وللرسول

اُهللا أنجز عندئذ ، لطموحاتها هدفاً القرآن بها جاء التي الخلقية والقيم والتأييـد، بالنصـر وعده لها
، إسـبانيا إلـى الصينِ من ، دمشقُ عاصمتُها التي اإلسالميةُ الدولةُ فامتدت ، والتمكين واالستخالف
السـيد قالـه مـا هذا ، والمساواة واإلخاء والعدِل التسامحِ مبادِئ إلى المستندةَ اإلسالمِ تعاليم تنشر

خال باريس بلدية في خطابه في لفرنساالرئيس األخيرة زيارته   .ل

إلـى ننقـل وأن ، العـالم في القيادي دورنا نستعيد أن أردنا إذا ؛ المؤمنون األخوة أيها
نستجيب أن فعلينا ، الذكر اآلنف خطابه في الرئيس السيد ذكرها التي الخالدةَ اإلسالم رسالةَ الشعوب

مر الوحي نجعل وأن ، يحيينا ِلما وللرسول منهجـاًهللا الغـراء والشـريعةَ ، النظرية لمنطلقاتنا جعاً
األرض في والتمكينِ باالستخالف لنا اهللا وعد يتحقَّق عندئذ ، العملي   .لسلوكنا

 

02 - 3".8%& G5SJ FU5*C 7; q`0*%& 0uK

اإلنسانِ سلوك تقويمِ في القرآن أثر للعيانإذا سـلوكظاهرا تقويمِ في القرآنِ أثر فإن
المعجزاتلنباتا أكبر  .من

أستاذٌ وهو ، والدولي العربي المستويين على الغزير العلمي بإنتاجه عرِف عربي باحثُ
فمـن ، الرائـدة العلمية بتجاربه اشتهر وقد ، النبات فَزلجة علم في اختصاصه ، وزنه له ، جامعي

وسب وتسعمئة ألف عام في أنه ، أثبتها الواقع أن إال ، تُصدق ال ربما التي نَصـبتجاربه وتسعين عة
البيوت هذه ، معين نوعٍ من قمحاً فيها عوزر ، جامعته في العلوم كُلِّية حديقة في ةيمحم بيوت أربعةَ
موحداً عدداً فيها سوغَر ، الزراعي التراب نم وكماً نوعاً متساوية بكميات مَألها ، بحجمها موحدة

و عمق على الحنطة بذور اسـممن وسمى معين مادس نم متساوية بكميات جميعاً تسميدها وتم ، احد
طالباتـه إحـدى اختار ثم ، متساوية ماء وبكميات السقيا نم العدد بِذات جميعاً وسقيتْ ، السماد هذا

التاليةَ القرآنية السور األ: لتقرَأ في مرتين ، الكرسي وآية ، واإلخالص ، والفاتحة ، علىيس سبوع
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وأن ، تمزقـه وأن ، بنَبات تأتي أن طالبةً كلّف الثاني البيت وفي ، أشهر أربعة ولمدة ، األول البيت
أربعة ولمدة ، األسبوع في مرتين ، الثاني البيت نبات أمام قاسيةً كلمات تُسمعه وأن ، أوصالَه تقطع

بِ ثالثةً طالبةً كلّف الثالث البيت وفي ، والقـصأشهر للتمزيق وريقاته وتعريضِ وكيه النبات ضربِ
أشهر أربعة ولمدة ، األسبوع في عـذِّب. مرتين وبيت ، القرآن من سور نباته على يتُل بيت فهناك

اسـم عليـه وأطلق ، طبيعياً نمواً لينمو تُرِك الرابع والبيت ، التعذيب نباتُه تَلقّى وبيت ، نباتٌ أمامه
األوِلا البيـت نباتَ أن النتيجة ؟ علمي مؤتمر في عرِضتْ وقد ، النتيجة كانت فماذا ، الضابط لبيت

الضـابط الرابع البيت نبات طول عن بالمئة وأربعين أربعةً طوله ازداد الكريم القرآن عليه يتُل الذي
الضابط الرابع البيت غلّة عن بالمئة وأربعين مئة غلّتُه وازدادت الـذي، والثالث الثاني البيت أما ،

إلى إنتاجه ونزل ، نقصاً بالمئة وثالثين خمساً نباتاته طوُل تدنّى فقد ، التعذيب رأى أو التعذيب تحمل
أيضاً نقصاً بالمئة   .ثمانين

الباحث هذا أو: يقول سلباً وتستجيب ، وتسمع ، تشعر ، األخرى اهللا كمخلوقات النباتاتُ
لما خارجيةإيجاباً مؤثِّرات من   .حولها

  

  

  

تعالى قال الكريم القرآن إلى   :اآلن

  
اإلسراء(    ) .سورة

تعالى   :وقال

  
الحشر(    ) .سورة
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حي نبات على   :ال

  
الحشر(    ) .سورة

تعالى   : وقال

  
الرحمن(    ) .سورة

المخلـوقُ وهـو اإلنسان يغفَل أن يعقَل فهل ، الكريم القرآن مع النبات شأن هذا كان إذا
َأقْوم هي للتي يهدي الذي القرآن هذا عن يغفل أن يعقل هل ، القرآن هذا نم األول والمعني ، مالمكر

تعالى قوله المسلمين على يصدق حتى   : ؟

  
الفرقان( )سورة
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01    - Q(x@%& /5= 

واألشياء الذوات في األرض في قوة وكل ، سواه قوي وال ، القوي هو وحده جالله جل اهللا
وجهلهـا ، عرفها من عرفها بالغة لحكمة ، تسخيراً أو ، استدراجاً أو ، تأييداً ، اهللا قوة من مستمدة ،

جهلها .من

تعالى :قال

نماداًوَأند اللّه دونِ من يتَّخذُ من اللّه،النَّاسِ بكَح مونَهبحنُـواْ،يآم ينالَّذو
لِّلّه حبا َأشَد،نوري ِإذْ ظَلَمواْ ينالَّذ يرى لَووذَابيعاً،الْعمج ِللّه الْقُوةَ َأن،اللّه َأنو

يدذَابِشَدالْع.

.....لذلك

الضعيف المؤمن من تعالى اهللا إلى وأحب خير القوي .المؤمن

جمعية في عضواً النعاج،األقوياءكن قطيع في رأساً تكن . وال

ضعيفاً تبدو ألنكقد تكونقبلت؛ ،أن تريدضعيفاً كما بدو،فعشْ ال أنمنلكن تعلم هأن
قوياً تصبح أن وأنبإمكانك بالضعفمنتتعافى، .شعورك

األقوياء السعداءبالحقإن والضعفاءهم التعساءبالباطل، !هم

تكونه أن تريد ال الذي الشيء هو ، تستطيعه ال الذي الشيء أن يقيناً .واعلم

مطلب ،القوة للحياةأساسي قيمة فال قوةوإال دون .من

للثقة مصدر القوة الإن والثقة فتوجد، األقوياءإال قلوب .ي

الحقيقية القوة أردت عنوإذا تحتاجفابحث ال وجلغيرهاإلىقوة عز اهللا قوة .  إنها

والخورإ الجبن واالستسالم،ن والذّل،واالستكانة المفـرداتواالنهزامية وجميع فـي، ،
الضعف األقوياء،قاموس حياة في مسـلوبمرفوضة لتكون تُخلق لم كائن فأنت بـارد،اإلرادة؛

. الهمة

وسلمتأمل عليه اهللا صلى اهللا رسول الجـبن"دعاء و والكسل العجز من بك أعوذ إني اللهم
الرجالوالبخل وقهر الدين "وغلبة

تتردد أالّ االنتسابلحظةعليك األقوياء"في نادي جنبيك" لعضوية بين ينام عمالق فلديك ،
عنه فابحث ال،؛ األحياءتموتحتى بين تعيش وأنت ، !

األحياء ميت الميت إنما بميت فاستراح مات من ليس
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البعوضة في بالنسبة:تأمل تبدو ال مذكوراًإليكإنها منكشيئاً أقوى لكنها حينما؛ تصـر،
مللالبعوضة أو كلل دون في،من منفذ عن البحث .جلدكفي

***
المهم السؤال ضعفاء:الموضوعهذافي،لكن ونحن ، القوة عن نبحث ؟كيف

إلى أو ، بالضعف الرضا إلى دعوة ليس ، الضعف من النابعة القوة عن الحديث إن
كل في نبحث أن يجب إذن ، الضعف حالة في حتى ، القوة الستشعار دعوة هو بل ، عليه السكوت

كامنة قوة سبب عن ، ضعف ولصـارمظنة ، لوجـدوه ذلك طلب في المسلمون أخلص ولو ، فيه
قـوة فـإذا ، ورعايته حفظه في اهللا يؤيدها ، مستورة قوة على ينطوي الضعف ألن ، قوة الضعف

وتسمعون ترون كما ، الحصون وتدق ، الجبال تهد ،  .الضعف

قوتي سر هذا ، ضعيف وأنا ، ضعفك سر هذا ، قوي  !أنت

نست يـنهضلذلك ملتزم واع جيل بتربية أي ، الذُرية بقنبلة ، الذرية القنبلة نقابل أن طيع
األمم بين القيادي دورها لها ويعيد ، .بأمته

متنوعة القوة أشكال مختلفةإنو،إن جميعـاًأبعادها عنها الحديث الصعب ومن ولكـن، ،
تفصيالًن القوى هذه أشهر إلى وشير .آخرحيناإجماالًحيناً

02   - /5= )9:5#%&  

الـذي ، الـديان الواحد لربه إال ، عبودية كل من ، لإلنسان تحرير ، الواقع في هو التوحيد
تحريـر التوحيـد ، واألوهـام الخرافات من ، لعقله تحرير التوحيد ، وأعطاه وكرمه ، فسواه خلقه

ت من ، لحياته تحرير التوحيد ، واالستسالم الخضوع من ، التوحيـدلضميره والمتألهين األرباب سلط
وتحـدد ، غايتها وتوحدت ، وجهتها الحياة في توضحت التي ، المتزنة الشخصية تكوين على يعين
، والضـراء السراء في وتدعوه ، والجلوة ، الخلوة في إليه تتجه ، واحد إله إال لها فليس ، طريقها

ففي ، والكبيرة الصغيرة في ، يرضيه ما على : القرآنوتعمل
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﴿اببَأَأرقُونتَفَرمرَأمِخَياللّهداحارالْوالْقَه﴾ 

يوسف(  ) .39: سورة

أهـل على تتسلط التي ، المخاوف بها تستبد فال ، وطمأنينة أمناً المؤمن نفس يمأل التوحيد
، أنفسـهم على الناس يفتحها التي الخوف منافذ الموحد سد فقد ، ،الشرك الـرزق علـى الخـوف

، اإلنـس من والخوف ، واألوالد األهل على والخوف ، النفس على والخوف ، األجل على والخوف
الموت بعد مما والخوف ، الموت من والخوف ، الجن من .والخوف

إذا آمنـاً تـراه ولهذا ، اهللا غير يخشى وال ، اهللا إال يخاف فال ؛ الموحد الصادق المؤمن أما
النا الناسخاف اضطرب إذا هادئاً الناس قلق إذا مطمئناً ، . س

تعالى : قال

 ﴾الْمعذَّبِينمنفَتَكُونآخَرِإلَهااللَّهمعتَدعفَلَا﴿

الشعراء(   )  .213: سورة

نفسـه تمتلئ حيث ، هائلة نفسيةً قوة ، المؤمن التوحيد يمنح إذ ، النفس لقوة مصدر التوحيد
، بالئـه علـى والصـبر ، بقضـائه والرضا ، عليه والتوكل ، به والثقة ، تعالى باهللا الرجاء من
تزعزعـه وال ، الحـوادث تزحزحـه ال ، كالجبل راسخ الموحد فالمؤمن ، خلقه عن به واالستغناء

. الكوارث

، وتجبـر واليته في وطغى ، العراقَ الثقفي يوسف بن اجالحج ولي الحسـنوولما كـان
الذين القالئل الرجال أحد والحقيقةالبصري الحق للناس الحقبينوا بكلمة وصدعوا خوف، دون من

وجل الحجاجأو ملفع ،، فعلبذلك وهوفماذا ، مجلسه إلى دخل لجالَّسه؟ وقال ، الغيظ من يتميز
سحقا:  ، لكم فـيكملكمتبا يجد ال ثم ، يقول أن شاء ما يقول و ، البصرة أهل عبيد من عبد يقوم ،

دمه من ألسقينَّكم واهللا ، عليه ينكر أو ، يرده والنطـع،من بالسـيف أمـر ثم ، الجبناء معشر ،يا
بال يدلفمثسيافودعا بين ،واقفا به يأتوا أن وأمرهم ، جنده بعض الحسن إلى وجه ثم ، طـعقيليه

و ، عليهيهينترأسه ووجفت ، األبصار نحوه فشخصتْ ، الحسن جاء حتى قليل إال هو وما ، األمر
وال والنطع السيفَ الحسن رأى فلما ، جالُلسيافالقلوب وعليه ، الحجاج على أقبل ثم ، شفتيه حرك

، علىالمؤمن الحجاج رآه فلما ، اهللا إلى الداعية ووقار ، المسلم ،الهذهوعزة الهيبة أشد هابه حال
له يقول: وقال و له يوسع زال فما ، هنا اجلس تعاَل ، سعيد أبا يا هنا ال: ها والنـاس ، هنـا ها

، يرون ما طلبيصدقون جاهزلقد والنطع ، والسيافليقتل وكلُّواقف، رأسه، لقطع جاهز شيء
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و، ، حصل الذي لهفما ويقول ، الحجاج يستقبله على: كيف أجلسه حتى ، سعيد أبا يا هنا إلى تعال
ووضعهسريره جانبه، بعـضإلى عن يسأله وجعل ، اجالحج إليه التفت مجلسه الحسن أخذ ولما ،

مسألة كلِّ عن يجيبه والحسن ، الدين ثا،أمور لـهبجنان فقـال ، واسع وعلم ، ساحر وبيان ، بت
بغالية: الحجاج دعا ثم ، سعيد أبا يا العلماء سيد الطيب-أنت أنواع من لحيته-نوع بها له وطيب

الحسن خرج ولما ، وودعه عندهالبصري، له،من وقال ، الحجاج حاجب لقد: تبعه ، سعيد أبا يا
بك فعل ما لغير الحجاج ،دعاك أقبلت عندما رأيتك وإني ، أكرمك أنه حدث والذي ، ليقتلك دعاك ،

قلت فماذا ، شفتيك حركتَ قد والنطع السيفَ الحسنلربكورأيتَ فقال قلت: ؟ ،: لقد نعمتي ولي يا
، كربتي عند ،ومالذي وحشتي في مؤنسي نقمتهيا ،اجعل النارعلي جعلت كما ، سالما و ،بردا

وس إبراهيمبردا على .الما

اهللا إال أحداً يخشون وال ، ويخشونه ، اهللا رساالت يبلغون الذين
نفـذه إن ؛ توجيـه الخليفة من جاءه وقد ، مرة البصري الحسن البصرة والي استنصح وقد

له قال ، الوالية من وعزله ، الخليفة أغضب ، ينفذه لم وإن ، اهللا من: أغضب يمنعك اهللا أن اعلم
اهللا من يمنعك ال يزيد ولكن ، .يزيد
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العلم هائلةوفه،أما فقوة طاقةيالعلم؛ المكان،عطيك أو الزمان بحدود تتقيد وتكسـبال ،
ومنزلة علواً للرفعة،صاحبها أمامه الطريق واآلخرة،وتمهد الدنيا الَّذين(...في اللَّه آمنُـوايرفَعِ

خَبِير لُونمتَع بِما اللَّهو اتجرد لْمالْع ُأوتُوا ينالَّذو نْكُمم(

الحرم الملك عبد بن سليمان الوزراءدخل ومعه واألمراء، والحاشية، و، ،الجيشقادة،
ورداء ، هإزار إال عليه ليس ، القدمين يحاف ، الرأس رحاس مـنوكان محرم حاج أي كَشَأن شأنُه ،

ومـا ، وطيبا نضارةً الورد وكأكْمام ، بهاء البدر كَطَلْعة غالمان وهما ، ولداه هخلْف ومن ، المسلمين
على ماَل حتى ، العتيق البيت حول الطَّواف من ، األرض ملوك وأعظم ، المسلمين خليفة انتهى إن

وقال ، هتخاص من مكةمرجٍل عالم رباح: فقال؟ن أبي بن قالعطاء هـذا: ، عطـاء ،أروني
به فوجدهفالتقى كالغُراب، بدا جلس إذا ، األنف أفْطَس ، الشَّعر مفَلْفَُل ، البشَرة دوأس ، حبشياً شَيخٌاً
زبيبة،األسود رأسه نصفه،كأن دينمشلوالً وال درهما الدنيا من يملك ال سـليمانارا، فقـال ، :
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رباح أبي بن عطاء الدنيا،أأنت ذكرك طوق قالالذي علـىهكذا: ؟ حصلت بماذا قال ، يقولون
،:قالالشرفهذا عامـاً ثالثين له انقطعت الذي ، علمي إلى وحاجتهم ، الناس دنيا عن باستغنائي
سليمانق عطاء: ال إال المناسك في يفتي . ال

أبعدوحدث األول الحجاللقاء مسائل من مسألة في وأبناؤه سليمان اختلف فقالن خذوني: ،
رباحإلى أبي بن الحرمعطاء في وهو عطاء إلى فأخذوه والناس، حوله، فأرادمتحلقون سليمان،

الصفوف يجتاز الخليفةأن وهو إليه ويتقدم عطاء، فقال المؤمنين: ، أمير مكانـكيا خـذ وال، ،
الناستت المكانقدم هذا إلى سبقوك الناس فإن فأجابه؛ المسألة سأله دوره أتى فلما سـليمان، فقال ،

أبنائي: ألبنائه اهللايا بتقوى عليكم الدين، في والتفقه العبـد، لهذا إال حياتي في ذللت ما اهللا فو ،،
بطاعته يشاء من يرفع اهللا حبشياألن عبدا كان وإن ما، ال نسب، وال بمعصيتهل يشاء من ويذل ،

وشرف نسب ذا كان وإن ولديه... ، ألحد سليمان قال ورأيتَ: ثم ، بني يا تَهرأي الذي هذا بني يا
، الكـريم القرآن في فهما يأوت الذي الجليل الصحابي ، عباس بن اهللا عبد وارِث هو ، يديه بين ذُلَّنا

كّل في موسوعةً يقولوكان أردفَ ثم ، وينْبه: العلوم ، الوضيع يشْرفُ فَبِالعلْم ، العلْم تَعلّم ، بني يا
الملوك مراتب إلى األرِقَّاء ويعلو ، .الخامل

قيل وسـطًا: ولذلك كنتم وإن ، فُقْتُم سادةً كنتُم فإن ، العلم تعلَّموا ، الرتَب أعلى العلْم رتْبةُ
دشْتُمسع سوقةً كنتم وإن ، .تُم

، العلمـاء مـن الخبرة بأولي ، العالم دول أقوى في القرار صناع يأتمر ، العصر هذا وفي
العالم يحكمون الذين هم الحقيقة في .فالعلماء
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، جليبيب له يقال ، وسلم عليه اهللا صلى ، النبي أصحاب من رجل معـدرجلكان ،وفقير م
بالية أسمال القدم،عليه حافي ، البطن النسب،ينجائع جاه،مغمور ،،ال عشـيرة وال مال وال

، إليه يأوي بيت له أثاثليس ،،وال متاع العامةوال الحياض من ،،يشرب الـواردين مـع بكفيه
المسجد في وسادتهوينام ،، ،،األرضوفراشهذراعه دمامة وجهه في ذكـروكان صـاحب لكنه

مواله،لربه لكتاب في،وتالوة األول الصف عن يغيب الغـزواتو،لواتالصكلال كل في ،ال
وسلم عليه اهللا صلى ، النبي عند الجلوس .ويكثر

يوم ذات ، وسلم عليه اهللا صلى النبي له فقال: قال ؟ تتزوج أال جليبيب اهللا: يا رسـول يا
؟ يزوجني اهللا! ومن رسول جليبيب: فقال يا أزوجك فقـال. أنا الرسـول إلى جليبيب إذاً: فالتفت



!

!

138!"#$% &' ()*+, 

!

اهللا رسول يا كاسداً الكريم.. تجدني الرسول النبي: فقال يزل لم ثم ، بكاسد لست اهللا عند أنك غير
جليبيا يزوج حتى الفرص يتحين ، وسلم عليه اهللا صلى ، ...

يوم في صـلىجاء ، النبي إلى فجاء ، ابنته زوج توفي قد ، األنصار من رجٌل ، األيام من
النبي له فقال ، النبي ليتزوجها ، عليه يعرضها ، وسلم عليه أنـا... نعم: اهللا أتزوجها ال !! ولكن

األب اهللا: فسأله رسول يا وسلم!! لمن عليه اهللا صلى جليبيبا: فقال الر.. أزوجها ذلك : جـلفقال

اهللا رسول أمها... يا أستأمر حتى انتظر ؟ لجليبيب لهـا!! تزوجها وقال ، أمها إلى مضى إن: ثم
قالت ، ابنتك إليك يخطب ، وسلم عليه اهللا صلى ، اهللا النبـي: رسول يـرد ومن ، اهللا لرسول نعم

وسلم عليه اهللا لها.. صلى لنفسه: فقال يريدها ليس قاللمن: قالت...!! إنه لجليبيـب: ؟ يريدها
وفالناً: قالت!!  فالناً منعناها وقد ، جليبيباً أزوج ال ، اهللا لعمر ال ؟ ،... لجليبيب لذلك أبوها فاغتم

ألبويها وقالت ، خدرها من الفتاة فصاحت ، وسلم عليه اهللا صلى ، النبي ليأتي قام خطبنـي: ثم من
األب قال ؟؟ اهللا: إليكما رسول أمره: قالت.. خطبك اهللا رسول على إلـى... أفتردان ادفعـاني

يضيعني لن فإنه اهللا أبوها! رسول وقال.. نعم: قال الكريم النبي إلى ذهب شأنك: ثم اهللا رسول يا
وسلم... بها عليه اهللا صلى النبي ورفع ، إياها زوجه ثم جليبيبا ، وسلم عليه اهللا صلى ، النبي فدعا

ال كفيه وقال، ، كداً: شريفتين عيشهما تجعل وال ، صباً الخير عليهما صب على!! اللهم يمض لم ثم
جليبيب معه وخرج ، غزوة في أصحابه مع ، وسلم عليه اهللا صلى ، النبي خرج حتى أيام زواجهما

اهللا صـلى ، النبي فسألهم ، بعضاً بعضهم يتفقدون وبدأوا ، الناس اجتمع القتال انتهى فلما عليـه،
وقال ، قالوا: وسلم ، أحد من تفقدون ،: هل وفالناً فالناً نفقد اهللا رسول يا فـيجليبيباًنسواونعم
الحديث المعاًغمرة ليس ألنه مشهوراً،؛ وسلموال عليه اهللا صلى فقال جليبيبـا: ، أفقد .. ولكنني

، القتال ساحة في عنه وبحثوا قاموا ثم ، خبره نلتمس فوجـدوهفقوموا مشوا ثم ، القتلى مع وطلبوه
استشهد وقد ، قريب مكان قال.. في ثم ، المقطع جسده أمام وسلم عليه اهللا صلى النبي أنت: فوقف

منك وأنا مني أنت ، منك وأنا الجسد.. مني هذا بجانب ، جالسا وسلم عليه اهللا صلى النبي تربع ثم
و ، ساعديه على ووضعه الجسد هذا حمل ثم قبراً، له يحفروا أن أنس.. أمرهم واهللا: قال فمكثنـا

وسلم عليه اهللا صلى النبي ساعدي غير فراش ماله وجليبيب ، القبر أنس.. نحفر إلـى: قال فعدنا
يخطبونها الرجال إليها تسابق حتى جليبيب زوجة عدة تنتهي كادت وما .. المدينة

، والخمول الفقر كإن منـناما يوم ـفي والوصولاأليام التفوق طريق في .عائقا

قيمتكإ اإلنسانن الجليلةأيها معانيك النبيلة،في والوصفاتك ، ودينـارك درهمك في ال ،
ومتاعك بيتك .في
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الحـوت ، وبالمناسبة ، أزرق حوت فم في نفسه اإلنسان يجد أن من أضعف وضع من هل
طنـاً وخمسون ، دهناً طناً وخمسون ، لحماً طناً خمسون ، طناً وخمسين مئة عن وزنه يزيد األزرق
أطنان أربعة الوجبتين بين الصغيرة ووجبته ، السمك زيت من برميل تسعون منه ويستخرج ، عظماً

الس أنمن اإلنسان ويستطيع ، الحليب من كيلو ثالثمئة عن تزيد الثالث وليده رضعات وإحدى ، مك
فمه في قدميه على .يقف

لكن ، يقيناً معدومة هي قطعاً ؟ النجاة احتمال نسبة كم ، الحوت فم في نفسه اإلنسان وجد لو
، جالله جل اهللا أرادها تعليمية لحكمة ، السالم عليه يونس نبيـهسيدنا يلـتقم أن عظيم لحوت سمح

تعالى قال : الكريم

نلَم ونُسي ِإنوفَكَان ماهفَس الْمشْحونِ الْفُلْك ِإلَى َأبقَ ِإذْ ينلسرالْمـهفَالْتَقَم ـينضحدالْم نم
َأنَّه فَلَولَا يملم وهو لَلَبِالْحوتُ ينحبسالْم نم كَانثُونعبي يومِ ِإلَى هطْنب في .ثَ

ِإنِّيفَ انَكحبس َأنتَ ِإلَّا ِإلَه لَّا َأن اتالظُّلُم في الظَّاِلميننَادى نم ونَجينَـاه،كُنتُ لَه فَاستَجبنَا
يننْؤمالْم نُنجِي كَذَِلكو الْغَم نم.

قائل يقول استث: وقد هذا لهإن ونقول ، كريم لنبي جـل: ناء اهللا لكـن ، وقعت قصة هي
قال حينما الْمْؤمنين: " جالله نُنجِي كَذَِلككـل" و فـي الصادقين المؤمنين كل به ينتفع قانوناً جعلها

ومكان .زمان

قوياً تكن القوي فادع الناس أقوى تكون أن أردت فإذا ، المؤمن سالح .فالدعاء
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فارس قائد وقـاصرستم أبي بن لسعد يقول ، الجنود من ألفًا وثمانون مئتان يديه وتحت ،،
المسلم أكلمه. القائد رسوالً جنودك من إلي عامرأرسل بن رِبعي عنه اهللا رضي سعد له فأرسل ،،

ثالثون الصحابةعاماًوعمره فقراء من قال، شيًئااذهب: سعدله، مظهرك من تغير ألننـاوال ،
باإلسالم اهللا أعزنا اهللاقوم أذلنا بغيره العزة ابتغينا ومهما الهزيل، بفرسه ربعي فخرج وثيابـه، ،

البسيط،الرثة عليهورمحه يدخل سوف المسلمين وافد أن رستم سمع فلما األسـرة، حولـه جمع ،
والوزراءالحاكمة والجنود، واستعدوا، الوافد، هذا يرهبوا يتلعثمل،ألن الكالمعلّه يستطيع فال ،،

قال رستم جلس علي: فلما فرسهأدخلوه يقود فدخل أن، لهم ليظهر ؛ بسطهم على برمحه واعتمد ،
حقيرة رخيصةالدنيا وأنها شيًئا، اهللا عند تساوي ال وأنها وحقارتها، رخصها عالمات ومن أن، ؛
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لمأعطاهاهللا اليحبا الثرىن على ينام وقاص أبي بن سعد وجعل قال. ، أمامه وقف رستمفلما له
ربعياجلس:  قال ضيفًا: ، أتيتك أجلسما وافداحتى أتيتك وإنما رستم، فقال والترجمـانـ: ،

العربـبينهما أيها علمنامالكم ما بآلهتهـ، منكمـوأقسم أقل وال أذل ،قوماً أهـلأنتمشأناً ،
الصحراءجعالن في اإلبل تطاردون فما، بكمالذي، ربعيأتى قال الملكنعم: ؟ أيها كما: ، كنا

وزيادة جهالةقلت أهل كنا األصنام، نعبد شاة، على قريبه القريب يقتل لنخرج، ابتعثنا اهللا ولكن ،
العبادالعباد رب عبادة إلى العباد عبادة من ضيق؛ ومن اآلخرةالدنيا، سعة إلى تتمـة،، وللقصة
عنها...  .اسألوا

ميت عزك فإن يموت بمن اعتززت فإذا ويثبت يستقر عزك كل لربك اجعل
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الفالسفة أحد إن: قال ، األيـام تنقضه قلما ، مصيره شأن في اإلنسان يتخذه الذي القرار إن
وإيمان إرادة عن حقاً صادراً .كان

جليل عالم لي مـن: روى والخمسـين الخامسة في ، أمي إنسان مصر صعيد في كان أنه
ذه وقد ، العرض من الطول وال ، األرض من السماء يعرف ال ؛ األزهرعمره إلى الشاب ابنه ب

يستمع المسجد في أبوه جلس ، لمسجدها خطيباً قريته إلى ابنه عاد ، عدة سنوات وبعد ، القاهرة في
حزنـاً قلبه امتأل ، ودعوة علم من ، ابنه إليه وصل بما ، فرحاً قلبه يمتلئ أن وبدل ، ابنه خطبة إلى

، والغفلة الجهل في أمضاه الذي عمره على ، الهزيلةوحسرة حمارته وركب ، مصيرياً قراراً واتخذ
إلى وصل ولما ، األيام عشرات الرحلة واستغرقت ، القاهرة أزهر إلى مصر صعيد من ، بها متجهاً

القـراءة... القاهرة وتعلـم ، بـه فالتحق ، األزهر إنه ، أزعر؟ أي له فقيل ، ؟ األزعر أين سأل
طلب ثم ، القرآن قرأ ثم ، أن...  العلموالكتابة إلـى العلم طلب به انتهى حتى العلم يطلب ومازال

وشـيخ ، مصر في ديني منصب أعلى وهو ، األزهر شيخ وهو إال مات ما بل ، األزهر شيخ صار
للوزراء رئيس بمرتبة .األزهر
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إلـى تحتـاج ال ، كبيرة قوة وجمالها ، زوجها إلى ومحببة ، جميلة ـ األصل في ـ المرأة
توظف أن يمكن كما ، الخير في توظف أن يمكن ، حيادية قوة ولكنها ، طويل شرح إلى وال ، دليل

بجمال يمكن كما ، ترون كما ، وانحالل ، وإفساد ، إغواء أداة تكون أن بجمالها فيمكن ، الشر هـافي
ترون كما ، واكتمال ، وإصالح ، ترويض أداة تكون فكانوا.أن ، الحقيقة هذه الغربيون أدرك وقد

ـ الفضـائي البـث خالل من ـ ، اآلن لكنهم ، يريدون ما نفعل أن على المسلحة بالقوة يجبروننا
، يريدون ما نريد أن الناعمة بالقوة امرأة: قالواويجبروننا عظيم رجل كل وأحياناًوراء لـوال: ،

،لكانالمرأة عظيماً استقامتالرجل إذا الخير في قوة إذاإنها الشر في وقوة .انحرفت،

مصر أدباء بعض ويكـون: قال ، أخالقهـا جمـال جمالها إلى تضيف من النساء خير إن
يسرت ثم ، عليه يسرت الكفء الرجل أصابت إن المرأة فهذه ، ثالثاً جماالً يسـرتعقلها ثم ، عليه

شارياً يريد متاعاً نفسها تعرض وال ، إنساناً يريد إنساناً نفسها تعد إذ ، .عليه
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، يعقوب سيدنا أبيه عند أثيراً طفالً كان ، السالم عليه يوسف ، كريم بن كريم بن كريم نبي
ـ معروفـة والقصـة ـ منـه ليتخلصوا ، الجب غيابة في يجعلوه أن وأجمعوا ، عليه إخوته ائتمر

ع قصر في عبداً ليكون ، البيع به وانتهى ، بخس بثمن وباعته ، واستخرجته قافلة بالبئر زيزومرت
ربي إنه ، اهللا معاذ وقال ، فاستعصم ، نفسها إلى العزيز امرأة فدعته ، الجمال في آية وكان ، مصر
تعالى قال ، مصر عزيز صار ، مصر في رجل أقوى صار أن إلى األمر به وانتهى ، مثواي أحسن

المحسين: "  أجر يضيع ال اهللا فإن ويصبر يتق من ِلنَصرِفَ..."   إنه كَذَِلكشَـاءالْفَحو وءالس نْهع
ينخْلَصالْم عبادنَا نم ِإنَّه.
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قضاء على لتعينك بها تتقوى بشرية وسائط إلى حاجة دون من الفرج إلى وسبيل قوة التسبيح
، يونساهللايقولحوائجك عن التسبيحتعالى قوة أثر َأنَّه﴿:في فيفَلَوال لَلَبِثَ ينحبسالْم نم كَان

ثُونعبي يومِ ِإلَى هطْنب﴾ 
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تعالى ويمـددكُم(: قال مـدراراً كُملَـيع اءمالس يرسِل غَفَّاراً كَان ِإنَّه كُمبر استَغْفروا فَقُلْتُ
يننبو َأنْهاراًبَِأمواٍل لَكُم ويجعْل نَّاتج لَكُم ا،)ويجعْل حديث عبوفي االسـتغفار( اسبن أكثر من

فرجاً هم كل من له اهللا مخرجاً،جعل ضيق كل يحتسب،ومن ال حيث من .ورزقه
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تعالى مخْرجا(: قال لَه يجعْل اللَّه تَّقي نمو،بتَسحي ال حيثُ نم قْهزريكَّـْل،وتَوي نمو
هبسح وفَه اللَّه ....)علَى
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تعالى علَيهِم: ( قال تَتَنَزُل استَقَاموا ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا ينالَّذ لَاِإنو تَخَافُوا َألَّا تَحزنُواالْملَاِئكَةُ
نَّةبِالْج تُوعدونوَأبشروا كُنتُم الْحياة،الَّتي في اُؤكُمِليَأو نتَشْـتَهِينَح ما فيها لَكُمو ةرالْآخ وفي الدنْيا

كُمَأنفُسونعتَد ما فيها لَكُميمٍ،وحر غَفُورٍ نم ).نُزلًا

القول :ومجمل

الدور في ليس الشرف كل القصورالشرف وال األموال، في وال األوالد، فـي وال وال، ،
الهيئات الذوات،في في والسماواتوال األرض لرب عبدا تكون أن الشرف تكـون، أن الشرف ،

اهللاولياً أولياء الصالحاتالصالحينمن يعملون الذين المحرمات، ويجتنبون علـيهم، خوف وال ،
يحزنون هم .وال

، عليكم توزن أن قبل أعمالكم وزنوا ، تحاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا ، الكرام اإلخوة أيها
دان من الكيس ، حذرنا فلنتخذ إلينا، غيرنا وسيتخطى ، غيرنا إلى تخطانا قد الموت ملك أن واعلموا

من والعاجز ، الموت بعد لما وعمل ، هللانفسه والحمـد ، األماني اهللا على وتمنى ، هواها نفسه أتبع
العالمين .رب

*  *  *
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قطفـت الدنيا في ثماره تقطف لم إن ، مطلقة قوة اإليمان أن وهي خطيرة حقيقة إلى ونصل
اآلخرة .في
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فرعون بنت الصالحةيهماشطة المرأة هيالت،تلك تعيش فيكانت ملـكيوزوجها ظل
فرعون،فرعون من مقرب فرعون..زوجها لبنات ومربية خادمة عليه،وهى اهللا باإليمانمفمن ا

فقتله...  زوجها بإيمان فرعون في،وعلم تعمل الزوجة تزل بناتهقصرفلم تمشط وتنفق،فرعون
الخمسة أوالدها يوم،على األياموفي تمشطمن فرعوناوهي يدهاوق،بنة من المشط : فقالـتع

اهللا فرعونافقالت،بسم ب؟أبي...اهللا: بنة الماشطة فرعونافصاحت اهللا..كال: بنة ربـيبل
أبيكوربك أن،ورب البنت أبيهاماشطتهاعبدتفتعجبت فيفأخبرته،غير يوجد أن فرعون فعجب

غيره يعبد من بها،قصره لها،فدعا ربك: وقال اهللا: فقالت؟من وربك غيظـاًاف،ربي ،شتعل
المغلي بالزيت مملوء نحاس من بقدر القدر،وأمر أمام العذاب،وأوقفها رأت هيأأيقنت،فلما نما

واحدة وتلق،نفس تعالىىتخرج أن،اهللا فرعون تكـدحأيتاماًخمسةاًأوالدلهاوعلم لهـموهـي
يزيد،تطعمهمل أن بإحضارفعذابهامنفأراد بها،الخمسةأطفالهاأمر تعلقوا أمهم رأوا وهـمفلما

، وتبكييبكون تقبلهم عليهم أصغرهم،فانكبت رضيعاًوأخذت صدرهاوكان إلى وألقمتـه،ضمته
المنظر،ثديها فرعون رأى أمهمفلما ف: سأل ، وربك ربي اهللا قالت ؟ غيري رب برمـيألك أمر

القدر في الجنود،أكبرهم المغلي،فجره الزيت إلى ويسـتغيث،ودفعوه بأمـه يصـيح ،والغالم
الجنود فرعون،ويسترحم إلى والهـرب،ويتوسل الفكاك الصـغارإوينـادي،ويحاول ،خوتـه

الصغيرتين بيديه الجنود ويدفعونه،ويضرب يصفعونه وتودعه،وهم إليه تنظر إال،وأمه هي فما
ألق،لحظات الزيتايحتى في ،لصغير تبكيالمغلي بأيـديهم،واألم أعيـنهم يغطـون وإخوتـه
النحيلالصغيرة جسده على من لحمه ذاب حتى الزيت،، فوق البيضاء عظامه إليها،وطفت فنظر
لهافرعون وقال ، :، وربك ربي اهللا قالت ؟ غيري رب أمرهـاوأمرهاألك الكفر بكلمة تنطق أن

ربي أنت تقول ذلك،أن عليه الثاني،فأبت بولدها وأمر فرعون وهوفغضب أمه عند من فسحب ،
،القدفييوألق،ويستغيث،يبكي لحظاتر إال هي البيضاءطفتحتى،فما ختلطـتاو،عظامه

أخيه دينها،بعظام على ثابتة ربها،واألم بلقاء لهاموقنة قال ثم قالـت: ، ؟ غيري رب اهللا: ألك
، وربك الثالثربي بالولد فرعون أمر بأخويه،ثم فعل ما به وفعل دينهـا،فسحب على ثابتة واألم

الزيت، في الرابع يطرح أن فرعون إليه،فأمر الجنود أمه،فأقبل بثوب يتعلق صغيراً فلما،وكان
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بكى الجنود ق،جذبه على أمهوانطرح رجليهـا،دمي على تجري تحملـه،ودموعه أن فحاولـت
يفارقها،لتودعه أن قبل وبينهاالجنودفحال،وتقبله الصـغيرتين،بينه يديه من وهـو،وحملوه
مفهومة،ويتوسل،ويستغيث،يبكي غير يرحمونه،بكلمات ال حتـى،وهم لحظات إال هي وما

المغلي الزيت في الج،غرق الصوتاو،سدوغاب فـوق،نقطع البيضاء الصغيرة عظامه وعلت
والزيت عظامه، إلى تنظر إلى،األم عنها رحل لفراقه،اآلخرةدارالوقد تبكي إذوهي طالمـا،

صدرها إلى ثديها،ضمته من لسهرهو،وأرضعته سهرت لبكائه،طالما الذيوبكت الرضيع بقي ،
ثديها وتتماسكناألمفجاهدت... يلتقم تتجلد أن فرعـونفسها سألها وهنا ؟: ، غيـري رب ألـك

وتضعضعت ، وسلم... فسكتت عليه اهللا صلى اهللا رسول عنها أخبر التي المعجزة حدثت لقد: وهنا
فقال الرضيع هذا اهللا أمي: أنطق يا الحق... اثبتي على فـي... ( أنت البـاري فتح في هذا ورد

البخاري صحيح لفرعونفقا) شرح األم إليها: لت فانطلقوا ، الجنود فرعون فأمر ، وربك ربي اهللا
يديهااو،نحوهاوتدافعوا، بين من الرضيع الخامس ثديها،نتزعوا التقم قد منهاوكان انتزع فلما ،
الصغير، المسكينة،صرخ الزيتيوألق،وبكت حليبها،في من بقايا فمه شـعرة،وفي يده وفي

شعرها دمعها،من من بقية ثيابه الخمسةوعلى األوالد وذهب قليل، وبعد معهم، يبق،ستكون ولم
القدر إلى ودفعوها الضارية كالكالب إليها فأقبلوا هي نظـرت،إال الزيت في ليقذفوها حملوها فلما

لهإلى وقالت واحد: فرعون قبر في أوالدي وعظام عظامي اجعل

الماشطةكانت بينههذه تحول أن العذاباتستطيع هذا بشروبين يحتمله ال كفـرالذي بكلمة
لفرعون وأبقىتسمعها خير اهللا عند ما أن علمت الماشطة... لكنها هذه در إيمانهاماف..فلله أقوى

وما ثباتها، عدأعظم به يواجه أو ، نفسه به يحمي سالحاً اإلنسان يملك ال وحينما على، ويثبت ، وه
اآلخر اليوم في ثماره يقطف ، مبدئياً انتصاراً انتصر قد يكون ، الطغيان أمام يتضعضع وال 0مبدئه

النبي رأى وسلمولقد عليه اهللا نعـيمصلى من شيئاً اإلسراء الماشـطةليلة هـذه
به أصحابه ب: "وقالفحدث أسرى طيبةبترمريلما قط( رائحة مثلها أشم هـذه،) لم ما فقلت

جبريلالرائحة وأوالدهارائحةهذه: ليفقال؟يا فرعون بنت البيهقي" ماشطة رواه
صحيحو اهللافي رسول أن وسلمالبخاري عليه اهللا الجنة: قالصلى أهل من امرأة أن لو

بينهماا ما ألضاءت األرض أهل إلى والمغـرب( طلعت المشـرق بين ما ريحـاً)أي ،ولمألتـه
فيها وما الدنيا من خير رأسها على .ولنصيفها

واقـع على كثيرة إسقاطات منها نأخذ أن ولنا ، الكثير الشيء القصة هذه من نستنبط أن ولنا
كـل في وهم ، كثيرون واإلسالمية العربية األمة على تآمروا الذين والفراعنة ، والمسلمين العرب
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مع والباطل الحق فمعركة ، ومصر يقتـلعصر لمن مواساة القصة هذه في ولعل ، أبدية أزلية ركة
بقيمه متمسكاً ، مبدئه على ثابتاً .مقهوراً

مؤمنين كنتم إن األعلَون وأنتُم تَحزنُوا وال تَهِنوا وال

تعالى الَْأرضِِإن: قال في علَا نوعرا،فعيش َأهلَها يـذَبحطَاِئفَةًيستَضعفُ،وجعَل مـنْهم
كَان ِإنَّه ماءهسن ويستَحيي منَاءهَأبيندفْسالْم نفُوا،معتُضاس ينالَّذ علَى ننَّم َأن نُرِيدضِوالْـَأر ،في

َأِئمةً ملَهعنَجو،ينارِثالْو ملَهعنَجضِ،والَْأر في ملَه كِّننُماومهنُودجو انامهو نوعرف ماونُرِي منْهم
ونذَرحي .كَانُوا

رحالْب ِإسراِئيَل بِبني َأدركَهوجاوزنَا ِإذَا حتَّى وعدوا بغْيا هنُودجو نوعرف مهعقَـاَلفََأتْب الْغَرقُ
الَّ ِإالَّ ِإِلـه ال َأنَّه ِإسراِئيَلآمنتُ بنُو بِه آمنَتْ الْمسلمين،ذي نم وَأنَاْ

الْعذَابِ وءس نوعرف بِآِل وعشياالنَّار،وحاقَ غُدوا علَيها ونضرعةُ،يـاعالس تَقُـوم مويو
الْعذَابَِأدخلُوا َأشَد نوعرف .آَل

الطغاة قصة األرضهذه .في
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هديه إلى الحاجة أمس في ونحن ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مولد ذكرى في نحن
، المطهـرة سـنته إلى الحاجة أمس في ونحن ، وشموخاً رسوخاً إال األيام تزيده ال الذي ، الرباني
يزيـدها ال التـي ، العظمى أخالقه إلى الحاجة أمس في ونحن ، المستقيم والصراط ، القويم المنهج

وتألقاًا نضارة إال والتحليل  . لتأمل

اليانعـة الثمـار لنقطف ، بسيرته نتأسى وأن ، سنته نطبق أن الذكرى هذه إحياء حقيقة
المـؤمنين قلـوب على تتنزل التي السكينة تلك الثمار هذه أكبر وإحدى ، الكرام أصحابه قطفها التي

الرج في وهو ، رجالً الناس في وهو ، منهم الواحد مثالًفتجعل األبطال بين وهو ، بطالً ذلـك. ال
وأنس ، والطريق الغاية لديه فتوضحت ، وجوده سر إلى واهتدى ، فطرته لنداء استجاب المؤمن أن

والشك الحيرة عذاب من ونجا ، وأوليائه رسله ومعية اهللا معية في وعاش ، كله   .بالوجود
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م آيات عدة في الكريم القرآن في وردت السكينة تعالىإن قولُه أبرزها   :ن

  
الفتح(    ) سورة

تعالى   :وقال

  
الفتح(    ) سورة

إيمان بال سكينة وال ، سكينة بال سعادة   .فال

  

  

  

تزهـر السـكينة وهذه ، سكينة بال سعادة فال ، الرشيدة للحياة المثلى الغاية هي السكينة
بها يسعد ، الصحة من مدد بغير بل ، المال من عون بفقدهابغير ويشقى ، شيء كلَّ فَقَد ولو اإلنسان

واحد كل متناول في ولكنها ، يرسلَها أو فيمسكَها ، أحد لْكم ليست السكينة هذه ، شيء كل ملَك ولو
ثمنها دفع هو إذَا البشر من. من وما ، نقمة إلى بذاتها وتنقلب إال السكينة معها تُحجب نعمة من فما

إال السكينة تحفها مهـادمحنة هو فإذا السكينة مع الشوك على اإلنسان ينام ، نعمة بذاتها هي وتكون
القتاد شوك هو فإذا السكينة عنه أمسكت وقد الحرير على وينام ،   .وثير

وقد األمور أيسر ويعالج ، ويسر هوادة هي فإذا السكينة ومعه األمور أعسر المرء يعالج
وعسر مشقَّة هي فإذا السكينة عنه أمنتخلت هي فإذا السكينة ومعه واألخطار المخاوف ويخوض ،

وبوار مهلكةٌ هي فإذا السكينة عنه أمسكت وقد والسبل المناهج ويعبر ،   .وسالم

ومآل حال أي وفي ، ومكان زمان أي في كان من كائناً طالب على تعز ال السكينة هذه
، ـبالج في والسالم الصالة عليه يوسفُ ووجدها ، النار في والسالم الصالة عليه إبراهيم وجدها ،
، ثـالث ظلمـات في الحوت بطن في والسالم الصالة عليه يونس ووجدها ، السجن في وجدها كما
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ووجـدهاووج ، وحراسـة قـوة كل من مجرد طفٌل وهو ، اليم في والسالم الصالة عليه موسى دها
والسالم الصالة عليه نبينا ووجدها ، والقصور الدور في افتقدوها حينما ، الكهف في الكهف أصحاب

ي ربـه إلي أوى مؤمنٍ كل ويجدها ، اآلثار ويقُصون ، يتعقبونه واألعداء ، الغار في ائسـاًوصاحبه
األبواب كل دون من وحده بابه قاصداً ، سواه   .ممن

  

  

  

فـي رغـد هو وإذا ، وفير ورخاء ، طيب متاع هو فإذا ، السكينة مع الرزق اهللا يبسط
مثـار هـو وإذا ، وخوف قلق مثار هو فإذا ، الرزق مع السكينة ويمسك ، اآلخرة إلى وزاد ، الدنيا

الحرم معه يكون وقد ، وبغض واستهتارحسد بإفراط التلف معه يكون وقد ، مرض أو ببخل   .ان

، واسـتمتاع فـرح ومصـدر الـدنيا الحياة زينة هي فإذا السكينة مع الذرية اهللا يمنح
وعنـتٌ، ، ونكـد ، بالء الذرية فإذا رحمته ويمسك ، الصالح بالخلف اآلخرة في لألجر ومضاعفة

بالنهار وتعب ، بالليل وسهر ، وشقاء.  

فـإذا سـكينته ويمسك ، طيبة وحياة نعمة هي فإذا السكينة مع والعافية الصحة اهللا يهب
ويفسد الجسم يحطم فيما والعافية الصحة فينفق المعافى الصحيح على اهللا يسلطه بالء والعافية الصحة

الحساب يوم إلى السوء ويزخر ،   .الروح

أد هي فإذا السكينة مع والقوة الجاه اهللا الدخاريعطي ووسيلةٌ ، أمنٍ ومصدر ، إصالحٍ اة
ومصدرا ، فوته على قلق مصدرا والقوة الجاه فإذا سكينته ويمسك ، واألثر العمل من الصالح الطيب
ضـخماً رصيداً لآلخرة بها ويدخر ، قرار لصاحبها يقر ال ، وكراهية حقد ومصدرا ، وبغيٍ طغيان

النار   .إلى

األ الينبوع هي النفس يثمرهسكينة ال شيئاً كانت إذا إليها السبيل كيف ولكن ، للسعادة ول
مـن ذلك غير وال ، والجاه الشهرة وال ، والغنى المال وال ، والقوة الصحة وال ، العلم وال ، الذكاء

؟ المادية الحياة !!نعم
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اإل ، اآلخر واليوم باهللا اإليمان هو له ثاني ال واحداً مصدراً للسكينة الصـادقإن يمـان
الواقـع بـه يشهد ما هذا ، اإليمان هذا بمقتضى والعمل ، نفاق يفسده وال شك يكدره ال الذي العميق

حوله وفيمن نفسه في منصف بصير إنسان كل يلمسه وما ، الحافل التاريخ يؤيده وما ،   .الماثل

وشعور ، واضطراباً ، وضيقاً ، قلقاً الناس أكثر أن الحياة علمتنا والضـياعلقد بالتفاهة اً
اليقين وبرد اإليمان نعمة من المحرومون باللذائـذ. هم حفلت وإن ، مذاق وال لها طعم ال حياتهم إن

فكيـف ، سـراً لهـا يفقهـون وال ، هدفاً لها يعرفون وال ، معنى لها يدركون ال إنهم ، والمرفهات
؟ الصدر وانشراح النفس بسكينة هذا مع   !!يظفرون

هذه أكلهـاإن تؤتي التي الطيبة التوحيد وشجرة ، اإليمان دوحة ثمار من ثمرة السكينة
ربها بإذن حين   .كل

اضطرب إذا ليثبتوا األرض أهل من المؤمنين قلوب على اهللا ينزلها السماء من نفحة هي
، الناس جزع إذا وليصبروا ، الناس شك إذا وليوقنوا ، الناس سخط إذا وليرضوا ، وليحلُمـواالناس

الناس طاش   .إذا

، القلـق عنـدها ويطمـئن ، الخائف إليها يسكن ؛ منه وروح اهللا من نور السكينة هذه
الحيران به ويهتدي ، الضعيف بها ويقوى ، المتعب بها ويستروح ، الحزين بها   . ويتسلى

عليه تهب منها ، عباده من للمؤمنين اهللا يفتحها الجنة على نافذة السكينة ،هذه نسماتها م
نموذجـاً ويريهم ، خير من قدموا ما بعض ليذيقهم ، وعطرها شذاها ويفوح ، أنوارها عليهم وتشرق
جنة الدنيا في ، واإليمان واألمن ، والريحان بالروح النسمات هذه من فينعموا ، نعيم من ينتظرهم لما

ا جنة إنها ، القرب جنة إنها ، اآلخرة جنة يدخل لم يدخلها لم تعالىمن قال ،   :لسكينة

  
محمد(    ) سورة
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المؤمن لدى السكينة  :أسباب

عليهاـ1 اهللا فطره التي فطرته إلى هدي   :المؤمن

فطرة وهي ، عليها اهللا فطره التي فطرته إلى هدي أنه المؤمن لدى السكينة أسباب أول
مع ومتجاوبة ، ومنسجمة ، سـالممتسقة فـي فطرته مع المؤمن فعاش ، كله الكبير الوجود فطرة

في ألن ذلك ، وعداوة وحشة في ال ومشاركة شفافية في حوله من ومع ، وخصام حرب في ال ووئام
ال حـزن وفيه ، باهللا األنس إال يزيلها ال وحشة القلب وفي ، اهللا على اإلقبال إال يلمه ال شعثاً القلب

السرور إال نيـرانيذهبه القلب وفي ، إليه والفرار عليه االجتماع إال يسكنه ال قلق وفيه اهللا، بمعرفة
وفي ، لقائه يوم إلى ذلك على والصبر ، وقدره وقضائه ، ونهيه بأمره الرضى إال يطفئها ال حسرات

له اإلخالص وصدق ، ذكره ودوام ، إليه واإلنابة ، محبته إال تسدها ال فاقة   .القلب

ال إليهتظل وتتوجه به وتؤمن اهللا تجد حتى والظمأ والجوع بالتوتر تحس اإلنسانية فطرة
، الحيـرة بعـد بالهدايـة وتحس ، خوف من وتأمن ، ظمأ من وترتوي ، تعب من تستريح عندها ،

القلق بعد وتطمئن ، التخبط بعد باالستقرار   .وتشعر

األرض طين من قبضة بين جمع ، عجيب خلق اإلنسان فمنإن اهللا، روح من ونفخة
فيه الطيني الجزء أعطى ومن ، اإلنسان حقيقة يعرف لم الروح نفخة ونسي الطين جانب عرف
الفطرة بخس فقد عليه واإلقبال باهللا اإليمان من وريه غذاءه الروحي الجانب يعط ولم ورِيه غذاءه

وقو حياتها به ما وحرمها ، قدرها وجهل ، حقها صدُأ. امهااإلنسانية الفطرة هذه على يتراكم وقد
الجاهل التقليد أو ، الهوى اتباع أو الظن باتباع وتتدنس تنحرف وقد ، الشهوات غبار أو ، الشبهات
فيظن والعجب الغرور بداء اإلنسان يصاب وقد ، والكبراء للسادة العمياء الطاعة أو ، واآلباء لألجداد

عن ويستغني وحده يقوم شيئاً   .اهللانفسه

مـن اإلنسـان أصاب فإذا ، تزول وال وتكمن ، تموت وال تذبل األصيلة الفطرة أن ديب
تزول ما فسرعان ، رفعه وال دفعه في للناس وال له يد وال ، به له قبل ال ما ومصائبها الحياة شدائد

المخنو الصوت وينطلق ، الكامنة العميقة الفطرة وتبرز ، المضللة السطحية داعياًالقشرة المحبوس ق
تعالى قال ، إليه منيباً   :ربه
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تميل هذه ، شتى غاياتٌ وتتنازعه ، كثيرة هموم تتوزعه الدنيا في يعيش المؤمن غير إن
، نفسه داخل دائم صراع في فهو ، الشمال إلى تجذبه وتلك ، اليمين إلى بـينبه حيـرة فـي وهو

إرضـاء بـين أخـرى مرة حائر وهو ؟ النوع غريزة أم البقاء غريزة يرضي أيها الكثيرة غرائزه
وهنـا يرضي؟ المجتمع فئات أي ثالثة مرة حائر وهو ، فيه يحيا الذي المجتمع إرضاء وبين غرائزه

ومشى الشيخ ركب ، وحماره وولده الشيخ حكاية ؛ المشهورة الحكاية فتعـرضيذكرون وراءه ولده
للـوم فتعرضا معاً وركبا ، الرجال للوم الولد فتعرض الشيخ ومشى الولد وركب ، النساء للوم الشيخ
يحمال أن الولد واقترح ، األوالد لسخرية فتعرضا أمامهما والحمار معاً ومشيا ، بالحيوان الرفق دعاة

الشيخ األب له فقال ، الالئمين لوم من ليستريحا النـاس: الحمار ولرمانـا أنفسـنا ألتعبنا فعلنا لو
بني يا ، راكباً المركوب جعلنا حيث الناس: بالجنون إرضاء إلى سبيل  .ال

يحـرص عليها ، واحدة غاية في كلها الغايات وحصر ، كله هذا من المؤمن استراح لقد
، سخطهم أو الناس برضى معها يبالي ال ، تعالى اهللا رضوان وهي يسعى ذاكوإليها قاله ما شعاره

  :الشاعر

هيــن فالكل الود منك صح تــرابإذا التراب على الذي   وكل

مــــريرة والحياة تحلو غضــابفليتك واألنام ترضى   وليتك

عامــر وبينك بيني الذي خـــرابوليت العالمين وبين   وبيني

***  

، تعـالى مرضـاته إلى الموصل الطريق سلوك هو واحداً هماً همومه المؤمن جعل لقد
مرات عدة صالة كل في إليه يهديه أن تعالى اهللا يسأل ﴾: والذي يمتَقسالْم الصراطَ اهدنَا هـو﴿ ،

تعالى قال ، التواء وال فيه عوج ال واحد   :طريق
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أعظم رجلينما بين ضالٌّ: الفرق وآخر ، إليها الطريق وعرف الغاية عرف أحدهما
تعالى قال ؟ المصير أين إلى وال ؟ المسير إالم يدري ال ، غاية غير إلى ويمشي عماية في   :يخبط

  
الملْك(    ) سورة

األعدا جاءهم إذ ، شديداً زلزاالً وزلزلوا المؤمنون ابتُلي وقد األحزاب غزوة مـنفي ء
، الظنون باهللا الناس وظن ، الخناجر القلوب وبلغت ، األبصار زاغت وإذ ، منهم أسفل ومن ، فوقهم

فقالوا ، النقاب المنافقون   : وكشف

  
األحزاب(    ) سورة

منهم هِدع الذي والطمأنينة السكينة موقفَ هو المؤمنين موقفُ كان الرهيب الجو هذا في
سجله والذي كتابه، في لهم   :اُهللا
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اُهللا أنعم الذين طريقُ إنه ، فاطمأن الطريقَ وعرف ، فاستراح الغايةَ المؤمن عرف لقد
والصالحين والشهداء والصديقين النبيين من  .عليهم

18    - nT5{, 0J �%\ Q(x@%& h&)#I&  

، تناديه خفيةً أصواتاً اإلنسان أعماق في إن، القلق به ذهبي الذي الجواب منتظرةً ، عليه تُلح وأسئلةً

هدفهما ما ؟ يدبرهما من ؟ صنعهما من ؟ جاءا أين من ؟ اإلنسان ما ؟ العالم ما ، النفس به وتطمئن

على ألَّحت التي األسئلة هذه ؟ الموت بعد ماذا ؟ الموت ما ؟ الحياة ما ؟ ينتهيان كيف ؟ بدءا كيف ؟

،ا الدين في إال شافيةً أجوبةً لها تجد ولن تجد لم الحياة صفحةُ تُطوى أن وإلى خُلقَ يوم من إلنسان

تلك عن يجيبنا أن يستطيع الذي الوحيد المرجع وهو ، الكبرى الوجود عقدة يحل الذي وحده فهو

العقل ويقنع الفطرة يرضي بما .األسئلة

19    - m& '92( 7; w92U Q(x@%&  

، بقربه موصوٍل ونعيمٍ ، بربه دائم ُأنْسٍ في يجعله وصحبته اهللا بمعية المؤمن شعور إن
كان وإن حياته عليه يمأل باألنس ويشعر ، البهيم الليل ظلمة في أنه ولو قلبه يغمر بالنور أبداً شعري

والمعاشرين الخلطاء نم وحشة قوله. في يقرأ وهو بالوحدة المؤمن يشعر  :تعالىكيف

  
  ) البقرةسورة( 
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وجل عز   :وقال

  
الحديد(    ) سورة

إسرائيل لبني قال حينما السالم عليه موسى به شعر بما يشعر   : إنه

  
الشعراء(    )62اآلية: سورة

الغار في وسلم عليه اهللا صلى محمد به شعر بما يشعر   :إنه

  
  ) التوبةسورة( 

في يده أن المؤمن شعور التـيإن بعينه ملحوظ وأنه ، بجانبه تسير عنايته وأن ، اهللا يد
، المـزعج كابوسها نفسه عن ويزيح ، المخيف الوحدة شبح عنه يطرد كان حيث معه وأنه ، تنام ال

القدسي الحديث في تعالى اهللا   :يقول

))ذَكَر فَِإن ذَكَرني ِإذَا هعم وَأنَا بِي عبدي ظَن نْدع وِإنَأنَا نَفْسي في تُهذَكَر هنَفْس في ني
و ذراعاً هِإلَي تَقَربتُ بِشبرٍ ِإلَي بتَقَر ِإنو منْهم خَيرٍ ملٍَأ في تُهذَكَر ملٍَأ في ذراعاًذَكَرني ِإلَي بتَقَر ِإن

يمشي َأتَاني ِإنو باعاً هِإلَي هرولَةًتَقَربتُ تُهَأتَي((.  

هريرة[  أبي حديث من ومسلم   ]البخاري

العزيز كتابه في تعالى اهللا   :ويقول

  
عمرانسورة(    ) آل

وهو اإليمان من بالمحرومين يفتك الذي الوبيل النفسي المرض ذلك يعتريه ال المؤمن
، منعزالً فريداً يعيش وأنه ، عليه مقفلة الدنيا أن صاحبه فيحس ، المقلقة بالوحدة الشعور مرض

المر وإشعار ، الوثقى اإليمان بعروة واالعتصام ، الدين إلى اللجوء المرض لهذا األمثل يضوالعالج
به واألنس اهللا   .بمعية
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عمله في معه يكونوا لم إن إنهم ، المؤمنين أخوانه عن عزلة في أنه يشعر ال المؤمن إن
إذا فهو ، ووجدانه فكره في ويحيون ، ضميره في دائماً يعيشون فهم مسكنه أو مسجده ولوأو صلى

باسمهم تحدث  :منفرداً

  
  ) الفاتحةسورة( 

باسمهم دعا دعا   :وإذا

  

  ) الفاتحةسورة( 

ذكَرهم نفسه ذكَر   :وإذا

))يناِلحالص اِهللا ادبع وعلَى علَينَا الَمالس((.  

مسعود[  بن اهللا عبد عن طويل حديث من ومسلم   ]البخاري

مؤمني مع يعيش ال العصـورإنه ويختـرق ، األجيـال يتخطـى بل ، فحسب عصره
الصالحون قال ما ويقول ، واألعوام السنون وبينهم بينه باعدت وإن المؤمنين مع ويحيا ، والمسافات

:  

  
  ) الحشرسورة( 

كل ومع ، المقربين ورسله اهللا أنبياء مع الصالح وعمله بإيمانه يعيش أنه يشعر المؤمن
وشهيد سبحانهصديق قولُه كلِّه هذا على دلَّ ، عصر كّل وفي أمة كل من   :وصالح
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معه بالتناسق عميق وشعور به أنس في ويحيا ، كلّه بالوجود موصوالً يعيش المؤمن إن
مجال إنه ، عنه غريباً وال له عدواً الكون هذا فليس ، به نظـرهوارتباط ومسرح ، واعتباره تفكره

رحمته وآثار اهللا نعم ومظهر ، يخضـع. وتأمالته كمـا اهللا لنواميس يخضع كله الكبير الكون هذا
المؤمن يسبح كما اهللا بحمد ويسبح ،  .المؤمن

وبهذه ، وحشته في يؤنسه صديق وإلى ربه إلى يهديه دليل إلى نظرته إليه ينظر المؤمن
الر الودود يعيشالنظرة الذي الوجود دائرة وتتسع ، حياته وتتسع ، المؤمن نفس تتسع ، للوجود حبة

وعالم ، المنظور وغير المنظور العالَمين وسع الذي ، وقلبه المؤمن صدر من أوسع هناك فليس فيه
الخلود وحياة ، الفناء حياة ؛ الحياتين ووسع ، الغيب وعالم ،   .الشهادة

واسعة رحبة المؤمنة حولهاالنفس ما لها ويكشف ، سبيلها يهديها نور في تعيش ألنها ،
تكتنفـه الـذي فـإن الظالم عكس على ، اإلنسان فيها يحيا التي الدائرة يوسع أن النور شأن ومن ،

نفسـه يرى ال بل ، بجواره وهو الشيء يرى ال بل ، حوله من وال حوله ما يرى ال سـئل. الظلمة
عليه اهللا صلى اهللا تعالىرسول قوله عن   :وسلم

  

  ) األنعامسورة( 

  :فقال

انفسح((  الصدر دخل إذا النور   .)) إن

مسعودا[ ابن عن وتعقب   ]لحاكم

ومـن ، اإلنسـانية إلـى البهيمية من اإلنسان يرفع الذي هو اآلخر وباليوم باهللا اإليمان
المنظور ومن ، المعقول إلى المحسوس ومن ، الرشد إلى المنظورالطفولة غير   .إلى
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بـه يناجي ما ، المؤمنون بها ونعم ، الماديون منها حرم التي النفسية السكينة أسباب من
أشـغاِله من فيها المرء يفرغ روحي ارتقاء لحظات فالصالة ، ودعاء صالة من يوم كل ربه المؤمن

داعي ، نفسه بذات إليه ويفضي ، أهله هو بما عليه يثني ، ومواله ربه يدي بين ليقف دنياه راغباًفي اً
اهللا جعل لهذا ، للروح وطمأنينة للعزيمة، ومدد للنفس، قوة الكبير العلي باهللا االتصال وفي ، ضارعاً

تعالى قال ، صعوباتها بها ويواجه ، الحياة معركة في بها يستعين للمؤمن سالحاً  : الصالة

  
  ) البقرةسورة( 

بادر أمر حزبه إذا وسلم عليه اهللا صلى محمد مجردكان صالته تكن ولم ، الصالة إلى
حتى ، اهللا مناجاة في استغراقاً كانت إنما يؤدى طقس أو لمؤذِّنـهشكل قـال وقتها حان إذا كان أنه

الملهوف واشتياق ، المتشوق لهفة في   : بالل

بِها(( َأرِحنَا ، الصلَاةَ مَأق بِالَُل   .))يا

داود[  أبو عنأخرجه الْجعدوأحمد َأبِي بنِ   ]ساِلمِ

يقول   :وكان

))لَاةالص في عيني قُرةُ وجعَل الطِّيبو اءالنِّس الدنْيا نم ِإلَي ببح((.  

النسائي[  َأنَسٍأخرجه نع   ]وأحمد
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الذي القلق عوامل أهم من علىإن تحسره هو ورضاها وأمنها النفس سكينة اإلنسان يفقد
المستقبل من وخوفه ، الحاضر على وسخطه ،  .الماضي

يجتـر وأعوامـاً شهوراً فيها فيظل الدهر مصائب من النازلة بهم تنزل الناس بعض إن
فعل ليتني شعاره ، أخرى متمنياً تارة متحسراً ، القاتمة ذكرياتها ويستعيد ، ،آالمها تركـت وليتني ت
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االستسالم عن الناس وأبعدقـوِي الذي ، المؤمن هو السوداوية واألفكار المؤلمة المشاعر هذه لمثل
السخط وال ، الماضي على التحسر فريسةَ تكون أن لنفسه يسمح فال ، وقدره بقضائه وآمن بربه يقينُه

تعالى قال ، المستقبل من الخوف وال ، الحاضر   :على

  

  ) البقرةسورة( 

وسلم عليه اهللا صلى النبي   : وقال

فَعَل(( شَاء وما اللَّه رقَد قُْل نلَكو وكَذَا كَذَا كَان فَعلْتُ َأنِّي لَو تَقُْل فَلَا ءشَي كابَأص ِإنو
الشَّيطَانِ عمَل تَفْتَح لَو فَِإن ،((.  

هريرة[  أبي عن مسلم   ]رواه
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موضوع تجسد التي القصة فضائلالسكينةهذه كتاب في صحيحه في مسلم أخرج فقد ،
عنه اهللا رضي القرني أويس فضائل من باب  :الصحابة

فَقَاَل(( ، بُِأويسٍ خَرسي كَان نمم رجٌل يهِمفو رمع ِإلَى وفَدوا الْكُوفَة َأهَل َأنرمـْل: عه
رمع فَقَاَل الرجُل ذَِلك اءفَج ؟ ينينالْقَر نم دَأح قَاَل: هاهنَا قَد لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل ِإن

 :رغَي بِالْيمنِ عدي لَا سيُأو لَه يقَاُل الْيمنِ نم يكُمْأتي رجالً ِإناللَّـه فَـدعا ـاضيب بِه كَان قَد لَه ُأم
لَكُم رتَغْفسفَلْي نْكُمم هيلَق نفَم الدرهمِ َأو الدينَارِ عضوم ِإلَّا نْهع هبفََأذْه(( .  

جابِرٍ[  بنِ ُأسيرِ نع مسلم   ]رواه

يقَاُل((  رجٌل ينالتَّابِع رخَي ِإنلَكُم رتَغْفسفَلْي وهرفَم اضيب بِه كَانو واِلدةٌ لَهو سيُأو لَه((

.  

الْخَطَّابِ[  بنِ رمع نع مسلم   ]رواه

وعلي الخطاب بن لعمر قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن السيرة كتب في ورد وقد
طالب أبي الدعوة: بن مجاب فإنه لكما يستغفر أن فاسأاله القرني أويساً لقيتما موسـم. إذا فترصدا
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ال جاء ثم ، بضالّتهما ظفرا فما طعام على اليمن من الموسم أهل يدعوان سنين عشر الـذيالحج عام
اليمن وفد لرئيس عمر فقال قال: يليه ، وليمتنا يحضر لم أحد الـذكر: أبقي خامـل فتـى إال ، ال

عمر سيدنا له فقال ، لنا إبالً فقال: يرعى ؟ صهوبة ذو أشهل آدم أميـر: أهو يـا تعرفـه كأنـك
قاال أتياه فلما ، إليه وعلي عمر فذهب ، قال: المؤمنين ؟ الرجل قاالراع: من ، قوم وأجير إبل : ي

قال ؟ اسمك ما ذلك عن نسألك عنه: لسنا اهللا رضي علي له قال ، اهللا مـن: عبد كل أن علمنا قد
قال ؟ أمك به سمتك الذي اسمك ما ، هللا عبيد واألرض السماوات تريدان: في وما أنتما من هذان يا

عمر فقال ؟ أب: مني بن علي وهذا ، الخطاب بن عمر وقالأنا ، واقفاً فانتفض ، طالب جزاكما: ي
الصحبة شرف لكما كان فقد أنتما أما ، اهللا رسول صهر ويا ، المؤمنين أمير يا خيراً اإلسالم عن اهللا

عمر سيدنا له فقال ، الشرف هذا حرمت فقد أنا وأما قـال: ، ؟ أويـس يـا النبي تتصور : كيف

شوق عمر فبكى ، األفق يمأل نوراً عمرأتصوره قال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي إلى إن: اً أويس يا
قال ، لنا تدعو وأن ، لنا تستغفر أن أمرنا أعمم: النبي ولكن ، أحداً بالدعاء أخص عمر! ما يا: قال

قال ، عظني ،: أويس معصـيته عند نقمته واحذر ، طاعته عند اهللا رحمة اطلب ، المؤمنين أمير يا
م رجاءك تقطع عمروال سيدنا قال ، قال: نه ؟ بصلة لك نأمر علـى: أفال أخذت المؤمنين أمير يا

ترانـي متـى ، وإزار رداء وعلي ؟ أنفقها تراني متى ، ذمة القوم على ولي ، دراهم أربعة عملي
فبكـى ، مهزول مخفّ كل إال يقطعها ال كؤود عقبة ويديك يدي بين إن المؤمنين أمير يا ؟ أخرقهما

و ، قال: قالعمر ، عمر تلد لم عمر أم قال: ليت ؟ عندنا تقيم أال أويس قـال: يا ، الكوفة : أريد

قال ؟ عاملها إلى لك أكتب فـي: أفال ومات ، سبيله إلى ومضى ، الناس دهماء في أكون أن أحب
السماء في علماً األرض في خامالً المسلمين خيام من خيمة   .غمار

الت السكينة شيءإنها كل ملك ولو بفقدها ويشقى ، شيء كل فقد ولو اإلنسان بها يسعد   .ي

  

  

  

، المؤمنـون عليه يكون أن ينبغي ما أو ، أمتنا عاشته الذي ، المزدهر الماضي عن هذا
؟ المؤمنون عليه هم ما أو ، نعيشه الذي الحاضر عن   فماذا

، اهللا مـع الصـلح إلى فيها الحاجة أمس في نحن أمتنا تاريخ في مرحلة من هناك ليس
كهـذه ، والضـالالت والفـتن والشبهات بالشهوات العالم غرق وقد ، عليه واإلقبال ، إليه واإلنابة

واإلسالمية العربية أمتنا تعيشها التي أمتنا. المرحلة تاريخ في مرحلة من هناك فـيوليس نحـن
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،أم بهـا نمـر التي الدقيقة المرحلة كهذه والتضامن والتناصر والتكاتف التعاون إلى فيها الحاجة س
، الواحـد القطـب وتحكم ، الدولي التوازن غياب ظل وفي ، الجديد العالمي النظام ظل في والسيما

االتصـا وسـائل فـي الهائلـة والتطورات الكبرى االحتكارات وسيطرة ، المعايير التوازدواجية
اإلقليمية الحروب وانفجارات ، النامية والدول المتقدمة الغنية الدول بين الهوة وازدياد ، والمعلوماتية
نهـج إلـى إضافة ، العالم من متعددة مناطق في والعرقية ، والدينية ، القبلية والصراعات والمحلية

غا إلى يتحول يكاد اليوم عالم إن ، واالقتصادية الثقافية وتغيـبالعولمة ، القوة قواعد فيها تتحكم بة
الـذي الوقت في اإلنسان حقوق عن تتحدث الهيمنة قوى فإن ذلك ومع ، والقيم المبادئ ضوابط عنها

الشعب مجلس في األخير خطابه في الرئيس السيد قال كما اإلنسان لحقوق انتهاك فيه العالم: يجري
تستهد كبيرةً تحديات يواجه اليوم مـناإلسالمي إليـه يدعو وما ، نبيلة قيمٍ من يمثِّلُه وما اإلسالم فُ

ومصدر قوة نبوعي فيه لنا فإن ديننا عن ندافع أن واجبنا من كان وإذا ، وحرية ومساواة وعدالة أخوة
وتحدياتْ أخطارٍ من يقابلُنا ما كلِّ مواجهة في   .إلهام

الرئيس السيد أ: يقول عاقل إلنسان يمكن منال لمجموعة قال جالله جل اهللا أن يعتقد ن
، الشـعوب هذه أمامكم وسأطرد ، هناك إلى هنا من أراض سأعطيكم ، شعب ألي ، لشعب ، الناس
حديثه ويتابع ، جميعاً له ونحن جميعاً لنا اهللا ، الوجود هذا تسير مطلقة عدل قوة اهللا أن نتصور نحن

ال: قائالً اعتزازاً باإلسالم نعتز سـندافعنحن ونحن ، اإلسالم هذا يشوهون الذين ونقاوم ، له حدود
المساواة إسالم ، العدل إسالم ، وعلي عمر إسالم ، الصحابة إسالم جاء كما عنه سندافع اإلسالم عن

المحبة إسالم ، .  

تـوزن أن قبل أعمالكم وزنوا ، تحاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا ، المؤمنون األخوة أيها
، الكيسعليكم ، حذرنا فلنتخذ إلينا غيرنا وسيتخطى ، غيرنا إلى تخطانا قد الموت ملك أن واعلموا

األماني اهللا على وتمنى هواها نفسه أتبع من والعاجز ، الموت بعد لما وعمل نفسه دان   .من
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فوقف ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ابن ، إبراهيم سيدنا عليـهتوفي اهللا صلى النبي
، بمشـيئته الراضي ، لحكمه الصابرِ ، وقدره اهللا بقضاء المؤمنِ ، الحاني الرحيم األب موقفَ وسلم

قَاَل نْهع اللَّه يضر اِلكم بنِ َأنَسِ نفع: 

 ))فـيس َأبِي علَى لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل عم ظْئـراًدخَلْنَا كَـانو الْقَـينِ
شَمو لَهفَقَب يماهرِإب لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل فََأخَذَ ، السلَام هلَيع يماهرِلِإبـهلَيع دخَلْنَا ثُم ه
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رسوِل عينَا فَجعلَتْ ، هبِنَفْس ودجي يماهرِإبو ذَِلك دعبدبع لَه فَقَاَل تَذْرِفَانِ، لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه
نْهع اللَّه يضر فوع نب فَقَاَل: الرحمنِ ؟ اللَّه رسوَل يا ثُـم: وَأنْتَ ، رحمـةٌ ِإنَّها فوع ناب يا

اللَّه صلَّى فَقَاَل ، بُِأخْرى وسلَّمَأتْبعها هلَيـى: عضري ما ِإلَّا نَقُوُل ولَا نزحي الْقَلْبو عمتَد نيالْع ِإن
ونُونزحلَم يماهرِإب يا كاقربِف وِإنَّا   .)) ربنَا

 ]نْهع اللَّه يضر اِلكم بنِ َأنَسِ نع عليه   ]متفق

إبراهيم سيدنا موتَ رافق كسفتوقد الشمس أن الكرام الصحابة فظن ، الشمس كسوفُ
، السـماء وحـي أمين وهو ، أصحابه في خطيباً وسلم عليه اهللا صلى النبي فوقف ، إبراهيم لموت

قَاَل بكْرةَ َأبِي نفع ، المسلمين بمشاعر العلم حقائق تختلط أن اللَّـه: فرفض صـلَّى اللَّه رسوُل قَاَل
و هلَيعلَّمس:  

 ))اللَّـه نلَكو هاتيِلح ولَا دَأح توِلم ينْكَسفَانِ لَا اللَّه اتآي نم آيتَانِ رالْقَمو سالشَّم ِإن
وخَا وشُعبةُ ارِثالْو دبع ذْكُري لَمو اللَّه عبد َأبو وقَاَل ، هادبع بِها يخَوفُ وحمادتَعالَى اللَّه دبع نب ِلد

ونُسي نع سلَمةَ نب :هادبع بِها اللَّه   .))يخَوفُ

بكْرةَ[  َأبِي نع عليه   ]متفق

  

  

  

أمـا ، الشـمس وبين بينه األرض مرور أثناء في بعضه أو القمر اختفاء هو الخسوف
في بعضها أو الشمس اختفاء فهو الكسـوفالكسوف وإن ، األرض وبـين بينهـا القمر مرور أثناء

العلي قال ، ورحمته اهللا عظمة على دالتان آيتان فهما ، والقمر الشمس نعمة إلى إشارتان والخسوف
العظيم:  

  
  ) فصلتسورة( 
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سبحانه   :وقال

  
  ) القصصسورة( 

سائل يسأل أصغر: قد أنه مع الشمس قرص القمر يغطي ؟كيف مرة بأربعمئة منها
نفسه: الجواب بالحجم يظهران يجعلهما ما وهذا مرة بأربعمئة القمر من األرض عن أبعد الشمس إن

األرض وبين بينها مر إذا كلياً الشمس أشعة يحجب أن للقمر يمكن   .لذلك

النظر أن إذ أعيننا على الشمسية األشعة خطر عن الكسوف منظر جمال يشغلنا أال يجب
للعـينإل بليغة بأضرار يتسبب بالكسوف خاصة سوداء نظارة دون من الكسوف أثناء في الشمس ى

بشـكل االنتبـاه يجـب وهنا ، لأللم مستقبل أي تحوي ال العين شبكية ألن ، اإلنسان يشعر أن دون
سـن لذلك ، الكبار من حساسية أكثر أعينهم شبكيات وألن ، الخطر يقدرون ال الذين لألطفال خاص
السجود نطيل وأن ، فيها القراءة نطيل أن وندب ، الكسوف صالة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لنا

الكسوف وقت سجودنا ليغطي ،.  

جميع في مرئياً آب شهر من عشر الحادي في الفلكية للحسابات استناداً الكسوف سيكون
الشما أقصى في إال كلياً يكون لن لكنه ، العربي الوطن الشـرقيأنحاء الشمال ففي ، منه الشرقي ل

يسـتمر الـذي الجزئي الكسوف بمرحلة اليوم ذلك ظهر بعيد الفلكي العرض ذلك سيبدأ سورية من
دقيقتين مدة التام الظالم ويحّل ، كلياً وتختفي الشمس تغرب ثم ومن ، تقريباً هـاتين. ساعة وفـي

تحدث التي االنفجارات نشاهد أن لنا يتاح ألسـنةالدقيقتين نـرى أن يمكننا وقد ، الشمس سطح على
الخمسة الكواكب رؤية باإلمكان وسيكون ، متر كيلو مليون من طولها يقترب التي عطـارد: اللهب

وزحل والمشتري والمريخ   .والزهرة

يقال ، يحتمل ال ما اإلنسان يتحمل حينما ، الناس بين شائع تعبير النجـوم: هناك رأى
أظهراً في لكن مجازاً، ال حقيقة ظهراً النجوم نرى الكسوف .ثناء
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إن، كثيرة أشياء ثبت اهللا أن التأملية جولته خالل من له يتبدى واألرض السماوات خلق في المتفكِّر
األشياء خصائص وثبت ، الحياة حركة تحكم التي والقوانين النواميس وثبتمنها ، معها نتعامل التي

ننتفع كي ، لنا األشياء لتسخير وتحقيقاً ، الكوني للنظام ترسيخا ذلك وكل ، بنا المحيطة األفالك دورة
واآلخرة الدنيا في بقربه ونسعد ، ونطيعه ، فنعرفه ، ربنا إلى ترشدنا ولكي ، الدنيا حياتنا في  0بها

وإلـى اهللا إلـى بيدنا واألخذ لتربيتنا وسائل لتكون ، والرزق الصحة منها ، قليلة أشياء وحرك
رزقه وعلى سالمته على حريص فاإلنسان ، .جنته

تعـالى قال ، وبخل عجز تقنين ال وتربية تأديبٍ تقنين هو اإللهي التقنين أن الثابت ولَـو$:ومن
زالر اللَّه بصيربسطَ خَبِير هادببِع ِإنَّه شَاءي ما بِقَدرٍ ينَزُل نلَكو الَْأرضِ في لَبغَوا هادبِلع .%قَ

الشورى[  ]27اآلية: سورة

سبحانه معلُومٍ$: وقال بِقَدرٍ ِإلَّا لُهنُنَز وما اِئنُهخَز عنْدنَا ِإلَّا ءشَي نم ِإنو%.

الحجر[  ]21اآلية: سورة

وجل عز قال ، كثير عن ويعفو ، أيديهم كسبت بما إال شدة لعباده يسوق ال وعال جل اهللا إن $: ثم

وءامنْتُمما تُمشَكَر ِإن ذَابِكُمبِع اللَّه .%يفْعُل

النساء[  ]147اآلية: سورة

قائٍل من عز َأصابكُم$: وقال كَثيرٍوما نع ويعفُو يكُمدَأي كَسبتْ فَبِما ةيبصم نم%.

الشورى[  ]30اآلية: سورة

، مكان كل في اإليمان قَاَلإخوة رمع بنِ اللَّه دبع نع والبيهقي والبزار ماجة ابن علَينَا: روى َأقْبَل
هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه فَقَاَلرسوُل لَّمسو)) :َأن بِاللَّه وَأعوذُ بِهِن يتُمتُلاب ِإذَا سخَم اجِرِينهالْم شَرعم يا

الَْأوو ونالطَّاع يهِمف فَشَا ِإلَّا بِها يعلنُوا حتَّى قَطُّ قَومٍ في الْفَاحشَةُ رتَظْه لَم نرِكُوهتُدلَـم الَّتـي اعج
وشتَ يننبِالس ُأخذُوا ِإلَّا انيزالْمو الْمكْياَل ينْقُصوا لَمو مضوا ينالَّذ هِملَافَأس في مضتْ كُنُئونَةالْم ةد

مالس نم الْقَطْر منعوا ِإلَّا اِلهِموَأم زكَاةَ يمنَعوا لَمو هِملَيع السلْطَانِ يمطَرواوجورِ لَم اِئمهالْب ولَولَا اء
بعـ فََأخَذُوا مرِهغَي نم عدوا هِملَيع اللَّه سلَّطَ ِإلَّا وِلهسر دهعو اللَّه دهع ينْقُضوا لَمـيوف مـا ض

رتَخَييو اللَّه بِكتَابِ متُهَأِئم كُمتَح لَم وما يهِمدَأيمنَهيب مهْأسب اللَّه جعَل ِإلَّا اللَّه َأنْزَل مما )) .وا

وغيرهما[  اإليمان شعب في والبيهقي ، ماجه ]ابن

؟ المصائب نزول بعد العمل ما قـال!!! …ولكن ، السـؤال هـذا عن أجاب الكريم القرآن
وتعالى الْعذَ$: سبحانه نم ميقَنَّهلَنُذوونجِعري ملَّهلَع الَْأكْبرِ الْعذَابِ وند الَْأدنَى .%ابِ

السجدة[ ]21اآلية: سورة
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األول والشـيء ، اهللا إلى العباد رجوع هو الدنيا في العذاب سوق من واألوحد األوُل الهدفُ إن
فيها مخلصاً رسوله وطاعةُ ، اهللا طاعةُ هو الدنيا الحياة في اإلنسان عن البالء يصرف الذي واألوحد

.

، الكرام اإلخوة أيها تعالىيا ِل$: قال اللَّه كَان معـذِّبهموما اللَّـه كَان وما يهِمف وَأنْتَ مهذِّبعي
ونرتَغْفسي مهو%.

األنفال[  ]33اآلية: سورة

التفسير علماء مطبقةً: قال والتقريرية والعملية القولية وسلم عليه اهللا صلى النبي سنَّة دامت ما
عالقات وفي ، بيوتهم وفي ، حياتهم ،في أرزاقهـم كسـب وفي ، أعمالهم في ومطبقةً ، األسرية هم

يسـرهم فـي ، ومكرههم منشَطهم في مطبقة ، وأحزانهم أفراحهم وفي ، وترحالهم حلهم في مطبقةً
الشهواتُ وغلبتْهم ، الشبهاتُ حيرتْهم لو أما ؛ اهللا عذاب من مأمن في مفه ؛ وعسرهم

اهللا عذاب يأمنون وبها ، لهم اهللا منحها ثمينة فرصةٌ فأمامهم ، مسيرتهم وانحرفت ، أقدامهم فزلت ،
إنها ، أخرى ،مرة الرحيماالستغفار الغفور غَفَّـارا$:قال كَـان ِإنَّه كُمبر استَغْفروا يرسـِل*فَقُلْتُ

مدرارا كُملَيع اءمالس*كُمددمياوارَأنْه لَكُم ويجعْل نَّاتج لَكُم ويجعْل يننبو .%بَِأمواٍل
نوح[  ]12-10اآلية: سورة

يعرفونهـا التي أسبابه أول من ، الميسور الوفير الرزق في استغفروه هم إن ربهم أطمعهم لقد
وت ، الزروع به تنبت الذي ، الغزير المطر وهي كماويرجونها ، األنهار به وتسيل ، الينابيع به تفجر

ويحرصـون يطلبونها التي واألموال ـ البنون وهي ـ يحبونها التي الذرية من آخر برزق وعدهم
لَ$: عليها ويجعـْل نَّـاتج لَكُـم ويجعْل يننبو بَِأمواٍل كُمددميو ، مدرارا كُملَيع اءمالس كُـميرسِل
.  %َأنْهارا

نوح[  ]12-11اآلية: سورة

فيها متكررة مواضع القرآن وفي ، الوفيرة األرزاق وهذه االستغفار بين جاللُه جل اُهللا ربط وقد
عل واستقامتها القلوب صالح بين االرتباط األرزاقهذا تيسير وبين اهللا، هدى الرخاءى وعموم ،.

ثانٍ موضع في غَدقًا$: وجاء اءم منَاهقَيلََأس الطَّرِيقَة علَى استَقَاموا لَوِ َأنو*يهف منَهِلنَفْت %.

الجن[  ]17-16اآلية: سورة

ثالث..  موضع في مسم$: وجاء َأجٍل ِإلَى حسنًا متَاعا كُمتِّعمي هِإلَي تُوبوا ثُم كُمبر استَغْفروا ىوَأنِ
لَهفَض فَضٍل ذي كُلَّ ْؤتيو%  .

هود[  ]3اآلية: سورة

رابع...  موضع في من$: وجاء لََأكَلُوا هِمبر نم هِمِإلَي ُأنْزَِل وما والِْإنْجِيَل التَّوراةَ َأقَاموا مَأنَّه لَوو
هِملجَأر تتَح نمو هِمقفَو%.
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]66اآلية: المائدةسورة[ 

، المستمعين أعزائي المؤمنين ،إخوتي متفرقـة مواضـع في القرآن يؤكدها التي القاعدة وهذه
على بتحقيقها يشهد العملي الواقع أن كما ؛ الحياة سنن ومن ، اهللا من وعد على أسبابها تقوم قاعدة

ع ال األمم عن القاعدة هذه في والحديث ، القرون األفرادمدار ،. ن اهللا شـرع فيها قام أمة من وما
اهللا بخشية يشعر واستغفاراً صالحاً وعمالً واستقامة عبادة اهللا إليه حقيقيا اتجاها مـن.. واتجهت وما

الخيرات فيها فاضت إال ، جميعا للناس واألمن العدل فحققت ، شريعته وأقامت وعبدته اهللا اتقت أمة
األرض في لها اهللا ومكن تعـالى، قـال ، أمنًا خوفَها وبدل ، وهداية قيادة خلقه على واستخلفها ، :

فتْنَةً$ والْخَيرِ بِالشَّر لُوكُمنَبو%.                      

األنبياء[  ]35اآلية: سورة

موسـع ـ هـذا مع ـ وهي ؛ شريعته تقيم وال اهللا تتقي ال أمما الفترات بعض في نشهد ولقد
األرض في لها ممكن ، الرزق في رخـاء.. عليها ذلـك بعـد هو ثم االبتالء هو إنما هذا ولكن

العـال في كبير مسؤول صرح فقد ، األخالقي واالنحدار االجتماعي االختالل آفات تأكله ، مظاهري
وانتشار ، الجريمة وشيوع ، األسرة تفكك منها الغربي المجتمع تهدد كبيرة أخطارا هناك إن الغربي

اإليدز مرض انتشار ثم القيم وسقوط ، .. المخدرات

اإلخوة ،... أيها ومستمعين تعالىحضوراً َأخَـذْنَا$: قال ِإلَّـا نَبِـي نم ةيقَر في َأرسلْنَا وما
يضرعونَأ ملَّهلَع اءرالضو اءْأسبِالْب مـس*هلَها قَد وقَالُوا عفَوا حتَّى الْحسنَةَ َئةيالس كَانم بدلْنَا ثُم

ونرشْعي لَا مهو بغْتَةً مفََأخَذْنَاه اءرالسو اءرالض .%ءاباءنَا

األعراف[  ]95-94اآلية:سورة

سنة عن يكشف إنما ، حادثة يروي ال هنا القرآني السياق إنمـا. إن ، قـوم سيرة يعرض وال
قدر خطوات عن وفقهـا.. يعلن وتـتم ؛ األمور عليها تجري تكوينية سنة هناك أن يتكشف ثم ومن

األرض هذه في اإلنسان تاريخ بها ويتحرك ؛ قدر. األحداث عظم على ـ ذاتها الرسالة ـوأن ها
يقـوم ال اإلنسـان وأن ؛ جزافا تمضي ال األمور وأن األكبر الناموس تحقيق وسائل من وسيلة هي

الشاردون الجاهلون يزعم كما ـ األرض هذه في يقـع! وحده إنما الكون هذا في يقع ما كل وأن ـ
غاية إلى ويتجه ، حكمة عن ويصدر ، تدبير وف. عن ماضية سنة النهاية في هنالك اهللاوأن إرادة ق
الناموس وارتضت ، السنة وضعت التي ؛ .الطليقة

عرضـها لجنـة خلـق الذي اإلنسان هذا مع تسير اهللا هداية أن الكونية السنة هذه مالمح ومن
مراحل أربع في واألرض :السماوات
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قال ، الصادقين والدعاة ، والمرسلين األنبياء دعوة قائلوهي نم َل$: عزالْقَـو ـملَه وصلْنَا لَقَدو
ونتَذَكَّري ملَّهلَع%. 

القصص[  ]21اآلية: سورة

سبحانه يحييكُم$: وقال ِلما اكُمعد ِإذَا وِللرسوِل ِللَّه استَجِيبوا ءامنُوا ينالَّذ َأيها .%يا

األنفال[  ]24اآلية: سورة

بِغَيرِ$: وقال اهوه عاتَّب نمم َأضلُّ نمو مهاءوَأه ونتَّبِعي َأنَّما لَمفَاع لَك يستَجِيبوا لَم فَِإننم هدى
ينالظَّاِلم مالْقَو يهدي لَا اللَّه ِإن اللَّه%.

القصص[  ]50اآلية: سورة

الناس يستجيبوا لم لهمفإن ربهم تليقلدعوة التي والحياة ، أجلها من خلقوا التي الحياة يحييهم ما إلى
الخطـة علـيهم طُبقتْ يستجيبوا لم فإن ، اآلخرة بنعم الدنيا نعم فيها تتصل التي والحياة ، بإنسانيتهم

وهي :الثانية
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وأبـدانهم أنفسهم في بالشدة عباده اهللا يأخذ أن ـ كبيرا علوا ذلك عن اهللا وتعالى ـ العبث من فليس
االبتالء طبيعة من ألن ، والضراء بالبأساء يأخذهم بالحق المكذبين اهللا يأخذ إنما ، وأموالهم وأرزاقهم

القل يرقق وأن ، يرجى خير فيها يزال ما التي الفطرة يوقظ أنه متىبالشدة األمد عيها طال التي وب
ويطلبون ؛ إليه يتضرعون ؛ القهار خالقهم إلى الضعاف بالبشر يتجه وأن ؛ خير من بقية فيها كانت
ومـا ـ اإلنساني الوجود غاية هللا والعبودية له عبوديتهم عن التضرع بهذا ويعلنون ؛ وعفوه رحمته

افتقا وإعالن العباد تضرع إلى حاجة من سبحانه وإعـالنباهللا العبـاد تضـرع ولكـن ، له رهم
كذلك ومعاشهم ، حياتهم ويصلح ؛ هم مهحلصي إنما له  .عبوديتهم

ِليعبدونِ$ ِإلَّا الِْإنْسو الْجِن خَلَقْتُ يطْعمونِ*وما َأن ُأرِيد وما قرِز نم منْهم ُأرِيد هو*ما اللَّه ِإن
الْمتينالرزاقُ ةالْقُو .%ذُو

الذاريات[  ]58-56اآلية: سورة

للشـيطان العبوديـة من وتحرروا ، لسواه العبودية من تحرروا هللا عبوديتهم الناس أعلن فمتى
؛ أمثـالهم مـن للعبيد العبودية من وتحرروا ، وأهوائهم شهواتهم من وتحرروا ، ليغويهم يريد الذي

نية أو بعمل اهللا يغضبوا أن واستحوا ؛ الشيطان خطوات يتبعوا أن مشـيئةُواستحوا اقتضت لذلك ،
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وأموالهم أبدانهم في وبالضراء ، وذواتهم أنفسهم في بالبأساء ، عنه شردت قرية كل أهل يأخذ أن اهللا
باأللم لقلوبهم استحياء ،.

الضـمائر في للحساسية مرهف وخير ، المستكنة الخير لينابيع مفجرٍ وخير ، مهذِّبٍ خير واأللم
تعالى قال ، المكروبين للضعاف تلوح التي الرحمة ظالل إلى موجه وخير ، مكَان$: الحية بدلْنَا ثُم

الْحسنَةَ َئةيالس%.

األعراف[ ]95اآلية: سورة

انغماسهم... ولكن وبعد ، غفلتهم شدة من بسبب ؛ وإنابة توبة الناس في الشدائد تحدث ال حينما
قيل وقد ، أنفسهم في الكبرى مصيبتهم تصبح ، الرخيصة المتع نفسه: في في المصيبة تحدث لم من
الثالثة للخطة اهللا يخضعهم عندئذ ، أكبر نفسه في فمصيبته ، :موعظة
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، الضـر مكـان والعافيـة ، الشظف مكان والنعمة ، العسر مكان واليسر ، الشدة مكان الرخاء فإذا
الخوف مكان واألمن ، القلة مكان والكثرة ، العقر مكان وهنـاءة. والذرية ، ورخـاء متاع هو وإذا

وامتالء وكثرة ، وابتالء.. ونعماء اختبار الحقيقة في هو  .. وإنما

تـذكر وقد ، واآلثام للمعاصي المقاومة عناصر تستثير فالشدة ، الكثيرون به ينتفع بالشدة واالبتالء
، طمأنينـة ظلِّه في ويجد ، يديه بين ويتضرع إليه فيتجه خيرـ من بقية فيه كان إن ـ باهللا صاحبها

ب االبتالء أما ، بشرى وعده وفي ، أمالً فرجه وفي ، فسحة رحابه منـهوفي ينتفعون فالذين الرخاء
قـال. قليلون ، اهللا عباد من القليُل إال به ينتفع فال ، يطغي والثراء ، يلهي والمتاع ، ينسي فالرخاء

والسراء$: عزوجل اءرالض ءاباءنَا سم قَد وقَالُوا عفَوا حتَّى الْحسنَةَ َئةيالس كَانم بدلْنَا ثُم%.

األعراف[  اآلية: سورة ن95م[

الحياة واستيسروا ، العيش واستسهلوا ، وانتشروا كثروا حتى تحرجـاً: أي أنفسهم في يجدوا ولم
يصنعونه أمر من تخوفاً وال ، يعملونه شيء علـى-) عفَوا: (وكلمة.. من داللتهـا جانـب إلى

خاصة-الكثرة نفسية بحالة استسـهال: توحي حالة ، واالستهتار االستخفاف حالة ، الالمباالة حالة
خاطر كل اتباع حالة ، أمر يطول.. كل حين ، والنعمة واليسار الرخاء أهل في مشاهدة حالة وهي

العهد وأمماً-بهم قد-أفراداً نفوسهم حساسية حساباًكأن تحسب أو ، بشيء تحفل تعد فلم ترهلت
يسـر فـي كذلك ويبطشون ، يسر في ويلهون ، يسر في ويتلذذون ، يسر في ينفقون فهم ، ! لشيء

واطمئنان يسر في ، الوجدان لها ويرتعش األبدان لها تقشعر كبيرة كل يتقـون! ويقترفون ال وهـم
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الخ وال ، الناس لوم وال ، الديان الواحد والغضب تحـرج بـال عفواً منهم يصدر شيء فكل ، الَّن
يحسبونها. مباالة ثم ، للناس وابتالءاته اختباراته يتدبرون وال ، الكون في اهللا لسنة يفطنون ال وهم

، مرسوم قصد وال ، معلوم سبب بال ، جزافاً هكذا الضـراء$تمضي ءاباءنَـا ـسم قَـد وقَالُوا
اءرالسو%  .

األعراف[  اآلية: سورة ن95م[

أخذنا منوقد منوجاء،الضراءحظَّنا ،! السراءحظُّنا ْألواء عاقبـة بال ماضية ذي هي وها
عندئذ ، عشواء كخبطة هكذا تمضي السادرة.. فهي الغفلة من ساعة ووفي العاقبة السـنةتجيء فق

بغْتَ$: الجارية مفََأخَذْنَاهونرشْعي لَا مهو .%ةً

األعراف[  اآلية: سورة ن95م[

مـن يتحرجـون عادوا فما ، العنان لشهواتهم وأطلقوا ؛ اهللا عن وبعدوا ، واغتروا ، نسوا بما جزاء
و ، ببالفعل لهم تخطر التقوى عادت بقيـة! ما أنقـاض علـى شعوبهم ومجد مجدهم يبنون هؤالء

ويبنـون ، الشـعوب إضـعاف علـى قوتهم ويبنون ، الشعوب إفقار على غناهم ويبنون ، الشعوب
إن الشعوب شقاء على االحتكـاراتسعادتهم وسـيطرة ، المعايير وازدواجية ، الواحد القطب تحكم

قواعد فيها تتحكم غابة إلى العالم حول قالالكبرى كما ، والقيم المبادئ ضوابط عنها وتغيب ، القوة
خطاباته أحد في الرئيس ِليـومٍ$،السيد مهـَؤخِّري ِإنَّمـا ونالظَّاِلم يعمُل عما غَافلًا اللَّه نبستَح ولَا

ارصالَْأب يهف تَشْخَص%.
إبراهيم[  ]42اآلية: سورة

، اإلنسـان بها ينتفع أن ينتظر مرحلة آخر وهو ، االستدراجي بالرخاء اإلنسان ينتفع ال وحينما
ـنم لـه وسـاق ، يستجب فلم الصادقين والدعاة والمرسلين األنبياء طريق عن له بين اهللا إن حيث

ظهـره فيقصم ، أمره يحسم عندئذ ، يشكر فلم بالنعم وأغرقه ، يتب فلم المرحلـةالشدائد وهـي ،
 .الرابعة

30    - FW*%& 'S:0(  

الكريمة اآلية توضحها المرحلة حتَّـى$:وهذه ءشَي كُلِّ ابوَأب هِملَيع فَتَحنَا بِه ذُكِّروا ما نَسوا فَلَما
ونسلبم مه فَِإذَا بغْتَةً مَأخَذْنَاه ُأوتُوا بِما فَرِحوا  .%ِإذَا

األنعام[                                      ]44اآلية: سورة

، األحباب اإلخوة تعالىأيها قال ، آخر طرف واتَّقَوا$: للموضوع ءامنُوا الْقُرى َأهَل َأن لَوو
والَْأرضِ اءمالس نم كَاترب هِملَيع .%لَفَتَحنَا

األعراف[  ]96اآلية: سورة
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واتقـوا ، التكذيب بدل آمنوا القرى أهل أن فلو ، خلقه في الجارية اهللا لسنَّة اآلخر الطرف هو فذلك
واألرض السـماء من بركات عليهم اهللا لفتح ؛ العصيان السـماء$.. هكـذا.. بدل ـنم كَـاترب

فوقه%والَْأرضِ من البركات هذه تأتيهم ، حساب بال مفتوحة والتعبيـر، ، أرجلهـم تحـت ومن ، م
واألقـوات األرزاق من البشر يعهده ال الذي ، الغامر العطاء من فيضاً يلقي وشموله بعمومه القرآني

 ..

تـاريخ وعـن ، الحيـاة واقع عن منعزلة مسألة ليست ، وطاعته ، اهللا في اإليمانية العقيدة إن
واألرض. اإلنسان السماء بركات من لفيض ليؤهالن ، وطاعته ، باهللا اإليمان اهللا. إن مـن . وعدا

؟ اهللا من بعهده أوفى ومن
باهللا–ونحن بقل–المؤمنين الوعد هذا عللـهنتلقى عـن نسأل ال ، ابتداء فنصدقه ، مؤمن ب

مدلوله توقع في لحظة نتردد وال ؛ بمقتضى.. وأسبابه بوعده ونصدق ـ بالغيب ـ باهللا نؤمن نحن
اإليمان اإلغفال.. هذا كل وتغفله بل عنه تغفل الوضعية المذاهب اإلنكار. لكن أشد وتنكره ! بل

فـي وصـواب ؛ االستقبال أجهزة في وسالمة ؛ الفطرة في سالمة على دليل باهللا اإليمان إن
اإلنساني الواقعية.. اإلدراك الحياة في النجاح مؤهالت من كلها . وهذه

وجهـة إلـى بها وتتجه ، كلها البشري الكيان جوانب تجمع ، دافقة دافعة قوة باهللا اإليمان وإن
،واحد عنهـا والفتنة الفساد دفع وفي ، وإعمارها األرض خالفة في لإلنسان اهللا مشيئته لتحقيق ، ة

ونمائها الحياة ترقية الواقعية.. وفي الحياة في النجاح مؤهالت من كذلك . وهذه

للعبيد العبودية ومن ، للهوى العبودية من رتحر باهللا اإلنسـان. واإليمان أن شـك مـن ومـا
صاعدة راشدة خالفة األرض في الخالفة على أقدر ، هللا بالعبودية وعبيد. المتحرر للهوى عبيد من

! .األشخاص

الجهـد وتوجـه ، والغـرور والشطط والتهور االندفاع من تصون واعية يقظة ، اهللا وتقوى
ا النشاط حدود يتجاوز وال ، يتهور وال ، يعتدي فال ، وتحرج حذر في . لصالحالبشري

، السـماء إلـى متطلعة ، األرض في عاملة ، والكوابح الدوافع بين متناسقةً الحياة تسير وحين
هللا خاشعة عابدة ، األقوياء وهيمنة الهوى سلطان من منتجـة.. متحررة صالحة سيرة فـال. تسير

الفالح ويظلها ، الخير ويعمها ، البركة تحفها أنه .. جرم

يفصـلهاوالبركات ال شـتى ألوان ، ويقين توكيد في ، ويتقون يؤمنون الذين بها اهللا يعد التي
يحددها وال القرآني من. النص النابع ، مكان كل من الهابط الفيض يصور القرآني النص إيحاء وأما

صـورها وبكـل ، وألوانها أنواعها بكل البركات فهي ، بيان وال تفصيل وال تحديد بال ، مكان كل
خيال وال واقع في لهم يتهيأ لم وما ، يتخيلونه وما الناس يعهده ما ، قَاَل! وأشكالها انبثَو نقَاَل: فع
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لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه ولَـا: ((رسوُل الصـلَاةَ اِلكُممَأع رخَي َأن واعلَموا تُحصوا لَنو استَقيموا
مْؤمنيحافظُ ِإلَّا وءضالْو )) .  علَى

والدارمي[  وأحمد ماجه ابن ]رواه

، األرض فـي الناس بواقع لها صلة ال ، بحتة تعبدية مسألة وتقواه باهللا اإليمان يتصورون والذين
الحياة يعرفون وال اإليمان يعرفون مـن! ال يسـتنبطوا وأن ، أعمق نظرة ينظروا أن أجدرهم وما

أليقكالم استنباطاً .اهللا

، مكان كل في المسلمون مـنأيها بركات بين الموازنة من الموضوع هذا صدد في ونحن البد
تعالى قوله في واألرض مـن$ :السماء كَـاترب هِملَـيع لَفَتَحنَا واتَّقَوا ءامنُوا الْقُرى َأهَل َأن لَوو

والَْأرضِ اءمالس%.

األعراف[  ]96اآلية: سورة

شيء كل تعالىوأبواب قوله شَـيء$: في كُـلِّ ابوَأب هِملَيع فَتَحنَا بِه ذُكِّروا ما نَسوا فَلَما
ونسلبم مه فَِإذَا بغْتَةً مَأخَذْنَاه ُأوتُوا بِما فَرِحوا ِإذَا                        .%حتَّى

األنعام[ ]44اآلية: سورة
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الرزق واألرضفيإن السماء من إلـىبركات وزاد ، الـدنيا في رغد وهو ، ورخاء ، طيب متاع
في والرزق ، شيءاآلخرة كل معـهأبواب يكـون وقد ، وبغض حسد ومثار ، وخوف قلق مثار

واستهتار بإفراط التلف معه يكون وقد ، مرض أو ببخل ،  .  الحرمان

الذرية واألرضفيوإن السماء من ،بركات واسـتمتاع فرح ومصدر ، الدنيا الحياة زينة هي
في والذرية ، الصالحة بالذرية ، اآلخرة في لألجر شيءأومضاعفة كل وعنـتٌبواب ، ونكد ، بالء

بالنهار وتعب ، بالليل وسهر ، وشقاء ،.

الصحة فيوإن واألرضوالعافية السماء من والعافيـةبركات والصحة ، طيبة وحياة نعمة هي
شيءفي كل الجسمأبواب يحطم فيما ، والعافية الصحة فينفق ، المعافى الصحيح على اهللا يسلط بالء
الحسابو يوم إلى السوء ويزخر ، الروح .يفسد

الجاه فيوإن واألرضوالقوة السماء من ووسـيلةٌبركات ، أمـنٍ ومصـدر إصالحٍ أداة هو
في والقوة والجاه واألثر، العمل من الصالح الطيب شيءالدخار كل ،أبواب فوته على قلق مصدرا
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وكراه حقد ومصدرا ، وبغيٍ طغيان ،ومصدرا لآلخـرة بهـا ويـدخر ، قرار لصاحبها يقر ال ، ية
النار إلى ضخماً .رصيداً

والرضـى واألمـن الصـالح معـه وكان ، به االنتفاع أحسن إذا القليل مع تكون قد فالبركة
األواصـر.. واالرتياح مقطعـة ، أمنها في مهددة ، شقوة في تعيش ولكنها قوية غنية أمة من وكم

يسود ، االنحاللبينها وينتظرها القلق فيها أمن. الناس بال قوة رضى. فهي بال متاع وهي. وهو
إن ، النكـال يعقبـه الـذي االبتالء وهو ، نكد مستقبل يترقبه زاه حاضر وهو ، صالح بال وفرة
فـي وبركـات ، النفوس في وبركات ، األشياء في بركات ، والتقوى اإليمان مع الحاصلة البركات

.رالمشاع

الكـريم القرآن ذكرها ، وسيلة من هل واآلن ، المستمعات السيدات أيتها المستمعون السادة أيها
، والتقوى واإليمان ، االستغفار عن فضالً المطهرة السنة الرزقوبينتها في مـنتزيد واحد وكل ،
و الرزق بين عالقة هناك فهل ، رزقه زيادة على حريص تعـالىالصالةالخلق قوله في انظروا : ؟

ِللتَّقْوى$ والْعاقبةُ قُكزنَر ننَح رِزقًا َألُكنَس لَا علَيها طَبِراصو لَاةبِالص لَكَأه رْأمو%.

طه[  ]123اآلية: سورة

بين عالقة تعالىالشكروالرزقهناك قوله في انظروا ، :$تََأذَّن لََأزِيدنَّكُموِإذْ تُمشَكَر لَِئن كُمبر
يدلَشَد عذَابِي ِإن تُمكَفَر لَِئنو%.

إبراهيم[  ]7اآلية: سورة

و الرزق بين عالقة ،هناك الرحم رضيصلة اِلكم بنِ َأنَسِ نع ، الشريف الحديث هذا في انظروا
قَاَل نْهع وَل: اللَّهسر يقُوُلسمعتُ لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه)) :َأو ـهقرِز في لَه يبسطَ َأن هرس نم

همحر فَلْيصْل َأثَرِه في لَه .))ينْسَأ

ومسلم[  ]البخاري

و الرزق بين عالقة من األثرالصدقةهل في ورد لقد بِالصدقَةاستَنْزِلُوا: ((، .))الرزقَ

مطعم[ بن جبير عن للمناوي القدير وفيض ، الرجال ضعفاء في ]       الكامل

و الرزق بين عالقة الشريفاألمانةهناك الحديث هذا في انظروا غنًى((:، .))اَألمانَةُ

الشهاب[  مسند في القضاعي ]أخرجه

شيء أثمن ينال واألمين ، المادي وبالمعنى الـرزق بـين عالقة هناك ، الناس ثقة ،اإلتقـانوهو
الشريف الحديث هذا في يتْقنَه:انظروا َأن عمالً كُمدَأح عمَل ِإذَا بحي اَهللا ِإن((.

الموصلي[ يعلى أبي ومسند الصغير األوسط,الجامع في عائشةالطبراني ]عن

نـهفموأحب اُهللا أحبـه ومن ، الخلق قلوب في محبتَه ألقى عبداً اُهللا أحب وإذا ، اُهللا أحبه عملَه أتقن
لليسرى يسره   الخلقُ
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ويمـوت ، الزرع وييبس األنهار، وتجف الينابيع فتغور ، األمطار بانقطاع الرزق أسباب تنقطع وقد
أرضه من يخرج أن مضطرا نفسه ويجد ، العيش ولقمة ، الماء كأس بافتقاد اإلنسان ويهدد ، الضرع

اهللا رسول لنا شرع وقد ، وجهه على هائماً الخاوي بيته يغادر وأن ، مشرداً عليـهالجدباء اهللا صلى
االستسقاء صالة ،وسلم ذَِلـك كلمي نمم ءشَي كُلِّ حياةُ وه الَّذي الْمطَرِ بِِإنْزاِل الِْإغَاثَةو ةمحِللر طَلَبا

لَالُهج جلَّ اللَّه وهو ، هلَيع رقْديو . 

والِْإ بِالنَّص تُهيوعشْرم تَعالَىثَبتَتْ لُهفَقَو النَّص َأما ، كَـان$:جماعِ إنَّـه كُـمبر استَغْفروا فَقُلْتُ
الس* غَفَّارا مدرارايرسْل كُملَيع اءا*مارَأنْه لَكُم ويجعْل نَّاتج لَكُم ويجعْل يننبو بَِأمواٍل كُمددميو%

   .

]12-10اآلية: نوحسورة[ 

هـدعب ـنم ينمـلسالْمو خُلَفَاِئهو وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسوِل بِعمِل لَه استَدلَّ وردتْ, كَما فَقَـد
قَاَل اِلكم بنِ َأنَسِ نفع ، وسلم عليه اهللا صلى قَاِئهستاس في الصحيحةُ النَّالَْأحاديثُ كَاناللَّـه صلَّى بِي

ماحو طَرالْم قَحطَ اللَّه رسوَل يا فَقَالُوا فَصاحوا النَّاس فَقَام ةعمج موي خْطُبي لَّمسو هلَيعرالشَّج رتْ
و مرتَينِ اسقنَا ماللَّه فَقَاَل يسقينَا اللَّه عفَاد اِئمهالْب مـنوهلَكَتْ قَزعـةً اءمالس في نَرى ما اللَّه ماي

الْ ِإلَى رطتُم تَزْل لَم انْصرفَ فَلَما فَصلَّى الْمنْبرِ نع ونَزَل وَأمطَرتْ سحابةٌ فَنَشََأتْ الَّتيسحابٍ ةعمج
هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي قَام فَلَما فَـادعتَليها السبُل وانْقَطَعتْ الْبيوتُ تَهدمتْ هِإلَي صاحوا خْطُبي لَّمسو

قَاَل ثُم لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي مسفَتَب عنَّا يحبِسها ينَةُ: اللَّهدالْم فَكَشَطَتْ علَينَا ولَا حوالَينَا ماللَّه
الِْإكْفَج مثِْل لَفي وِإنَّها ينَةدالْم ِإلَى فَنَظَرتُ قَطْرةٌ ينَةدبِالْم طُرتَم ولَا حولَها طُرتَم . ))ليِلعلَتْ

]البخاري [ 

قَالَتْ عنها اهللا رضي عاِئشَةَ قُحـوطَ: ((وعن وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسوِل إلَى النَّاس شَكَا
الْمصلَّى, الْمطَرِ في لَه عضفَو بِمنْبرٍ رفََأم ,يـهف ونجخْري يوما النَّاس دعواِئشَـةُ, وع : قَالَـتْ

اجِبح بدا ينح وسلم عليه اهللا صلى اللَّه رسوُل جسِفَخَرالشَّم ,، متخشـعاً ، متبـذالً ، متواضعاً
متضرعاً ، الْمنْبرِمترسالً علَى دقَاَل, فَقَع ثُم وجلَّ زع اللَّه دمحو رفَكَب :ارِكُميد بدج تُمشَكَو إنَّكُم ,

نْكُمع هانمز إبانِ نع الْمطَرِ ْئخَارتاسو ,َأم قَدوهوعتَد َأن وجلَّ زع اللَّه كُمر ,تَجِيبسي َأن كُمدعوو
قَاَل ثُم ، لَكُم :ينالَمالْع بر ِللَّه دميمِ, الْححالر مـا, الرحمنِ يفْعُل اللَّه إلَّا إلَه لَا ، الدينِ يومِ اِلكم

رِيدَأنْتَ, ي ماللَّه، السـماء مـن الْغَيثَ علَينَا َأنْزِْل ، اءالْفُقَر ننَحو يالْغَن َأنْتَ ، َأنْتَ إلَّا إلَه لَا اللَّه
بدا حتَّى الرفْعِ في يزْل فَلَم هيدي فَعر ثُم ، حينٍ إلَى وبلَاغًا قُوةً لَنَا َأنْزلْت ما إبِطَيـواجعْل اضيبه ,

النَّـاسِ علَـى َأقْبَل ثُم ، هيدي عافر وهو هاءرِد حوَل َأو قَلَبو ، هرظَه النَّاسِ إلَى حوَل َل, ثُمنَـزو
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تَع اللَّه بِِإذْنِ َأمطَرتْ ثُم وبرقَتْ فَرعدتْ سحابةً اللَّه فََأنْشََأ ، ركْعتَينِ مسـجِدهفَصلَّى ـْأتي فَلَم ، الَى
فَقَاَل اجِذُهنَو بدتْ حتَّى كحض الْكُن إلَى متَهعرس رَأى فَلَما ، السيوُل سالَتْ اللَّـه: حتَّى َأن دَأشْـه

قَديرٍ ءشَي كُلِّ ورسولُه, علَى اللَّه دبع .  ))وَأنِّي

داود[ ]أبو

قَاَلوع َأنَّه ينهالْج خَاِلد بنِ ديز حِ: نـبالص صـلَاةَ ـلَّمسو ـهلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل لَنَا صلَّى
تَد هْل فَقَاَل النَّاسِ علَى َأقْبَل انْصرفَ فَلَما لَةاللَّي نم كَانَتْ اءمس ِإثْرِ علَى ةبِييدقَـاَلبِالْح مـاذَا ونر
قَاَل نم فََأما ركَافو بِي نْؤمم عبادي نم حبَأص قَاَل لَمَأع ولُهسرو اللَّه قَالُوا كُمبـِل: ربِفَض مطرنَا

قَاَل نم وَأما ، بِالْكَوكَبِ ركَافو بِي نْؤمم فَذَِلك هتمحرو اللَّه :بِنَونْؤممو بِي ركَاف فَذَِلك وكَذَا كَذَا ء
.))بِالْكَوكَبِ

ومسلم[  ]البخاري

، مكان كل في اإليمان إقامـةإخوة إلى والمواطنين األمر أولي دعوته الرئيس للسيد هنا نذكر ونحن
يرسل بأن اهللا لرحمة والتماساً ، المطهرة النبوية للسنة تطبيقاً االستسقاء مـنصالة الغيـث علينـا

، العـام هذا األمطار هطول لتأخر نتيجة تأتي أنها ، الدعوة هذه مضمون بيانه في جاء وقد ، السماء
خيـراً المؤمنة النفوس به تتواصى صدق ونداء ، السماء من الرحمة رجاء هي االستسقاء صالة وأن

ا من الصادقة التوبة تسبقها أن وينبغي ، والعباد للبالد ورحمة المظـالم، ورد ، والـذنوب لمعاصي
االستسقاء صالة فيه تؤدى الذي اليوم قبل أيام ثالثة وصيام ، أصحابها إلى                                                .والحقوق

و ، االستسـقاء صـالة أدوا الذين المؤمنين لعباده واستجاب ربنا تفضل ربهـموقد اسـتغفروا
الـذي القهار الواحد اهللا إلى وافتقارهم عبوديتهم معلنين ، السماء أبواب لهم يفتح أن إليه وتضرعوا

كتابه محكم في مـن$: قال لَـه مرسَل فَلَا كسمي وما لَها كسمم فَلَا ةمحر نم ِللنَّاسِ اللَّه يفْتَحِ ما
الْع وهو هدعبيمكالْح زِيز%.

فاطر[  ]2اآلية: سورة

وتسـاقطت منهمر بماء السماء أبواب ففتحت القدر ليلة صبيحة لنا جالله جل ربنا استجاب لقد
نصـف من المحافظات بعض في التهاطل نسب فاقتربت ، وزيادة عاماً استمر انحباس بعد الثلوج

ا هذا نم األول الشهر من العاشر في الصادرة الزراعة وزارة نشرة بحسب السنوي 0لعامالمعدل

فأطـاعوه لـه اسـتجابوا الـذين المؤمنين لعباده يستجيب عاله في جل اهللا أن بالذكر والجدير
طاعتهم في ،استحقاقاًوأخلصوا الجفـاف يهلكهـم كـاد الـذين المضطرين لعباده يستجيب وقد ،

لهؤالء يستجيب قد واخالصهم طاعتهم في ،وقصروا وتشجيعاً رحمةتفضالً يستجيب بالضعافوقد
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بقوله وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إليهم أشار الذين ، وشـيوخ((:الطائعين ، خشـع شباب لوال
صباً العذاب عليكم بلص ، رضع وأطفال ، رتع وبهائم ، .))ركع

هريرة أبي الكبرىعن السنن في والبيهقي مسنده، في يعلى وأبو األوسط في الطبراني ]أخرجه

مش كنا التفضـلفإن استجابة أظلتنا وإن ، علينا اهللا فضل من فهذا ، االستحقاق باستجابة مولين
ال ربمـا الفرصـة فهذه ، ربنا طاعة على ولنقبل نفوسنا ذوات ونصلح ، أمرنا فلنتدبر ، والتشجيع

.تتكرر

تعالى قَنَطُوا$: قال ما دعب نم الْغَيثَ ينَزُل الَّذي وهويدمالْح ِليالْو وهو تَهمحر نْشُريو%.

الشورى[ ]28اآلية: سورة

عباس ابن ،(( : قال الـرزق في وزيادة ، البدن وقوة الوجه، في وضياء القلب، في نوراً للحسنة إن
و ، البدن في ووهنا ، القلب في وظلمة ، الوجه في سواداً للسيئة وإن ، الخلق قلوب في نقصاًومحبة

الخلق قلوب في وبغضاً ، الرزق .))في
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المستوى عالي دفاعي جيش وهو ، البشري الجسم في األجهزة أخطر من المكتسب المناعة جهاز يعد
وفرقـة ، الخدمات وفرق ، القتال وفرق ، السالح تصنيع وفرق ، االستطالع فرق فيه ، والجاهزية

 المغاوير

الدم كريات في القتال فرق عن اليوم :والحديث

لمهـام فرزت والتي العظام نقي في وتشكلت صنعت التي البيضاء الدم كريات من فريق يرسل
الصعترية الغدة اسمها حربية مدرسة إلى ترسل وبعـد) التيموس(قتالية ، تدريبيـة تثقيفية دورة في

بلقب تتخرج االمتحان المثقفة(اجتياز التائية .)  الخلية

الحرب المدرسة هذه أساسـيتينوفي مادتين للقتال فرزت التي البيضاء الكريات هذه تدرس : ية

الممرض بالعدو والتعريف ، والصديق بالذات .التعريف

األول المقرر الجسم: ففي بناء في تدخل التي البروتينات من األلوف مئات الخاليا هذه على يعرض
الخ هذه وتدرب ، الصديقة العناصر هذه ترمز ثم ، هاجمتهاالبشري إن ألنها ، تهاجمها أال على اليا

بعضه ويتلف ، نفسه يدمر الجسم أن ذلك .فمعنى

الثاني المقرر عنصـر: وفي أنه على األجيال عبر البشري النوع عرفه ما الخاليا هذه على يعرض
إ الحية التجربة خالل ومن الحليب خالل من المولود إلى تصل التي األم مناعات خالل من ذممرض
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خاليـاه لتتعـرف فمـه في ووضعها األشياء التقاط إلى بفطرته يميل األولى السنوات في الطفل أن
، أعدائـه عن المعلومات من مزيداً تعطيه باألمراض العدوى أن أو ، المعادية العناصر على المقاتلة

المعاد العناصر على المقاتلة البيضاء الكريات هذه تتعرف المحاضرات هذه خالل عليهاومن التي ية
عليها القبض إلقاء في تساهم أو ، وجودها نبأ تذيع أو ، تهاجمها .أن

رومانيـة مدرجات شكل على خاللها من الصعترية الغدة تبدو اإلليكترونية المجاهر خالل ومن
القيمة المحاضرات هذه لتتلقى عليها البيضاء الكريات .تصطف

أو معهد أو جامعة أية في امتحانوالبد من ...مدرسة

السابقين المقررين في واحدة واحدة وتمتحن امتحانية بوابات في فرادى الكريات هذه :تمر

األولى المادة هاجمتـه: امتحان فـإن ، صـديق عنصر الممتحنة البيضاء الكرية على يعرض
خ إن ألنها وقتلت ، الصعترية الغدة مغادرة من ومنعت ، االمتحان في تهـاجمأخفقت الدم إلى رجت

شكلها الذي .الجسم

الثانية المادة أخفقـت: امتحان فإن ، ممرض عدو عنصر الممتحنة البيضاء الكرية على يعرض
إلـى خرجت إن ألنها ، وقتلت الكلية مغادرة من ومنعت االمتحان في رسبت عليه والرد تمييزه في

الجسم مهاجمة من ومكنته العدو عن غفلت .الدم

الحربية الكلية هذه عمل الصعترية( يستمر تقوم) الغدة وبعدها ، الثالثة السنة وحتى الوالدة بدء من
والتي االمتحان في الناجحة البيضاء الكريات إلى البيضاء الكريات عمل وضبط مراقبة علم بتوريث

العلم هذا نقل في بدورها لتقوم المثقفة التائية بالخاليا التخرج بعد البيضاءسميت الكريات أجيال إلى
.الالحقة

العناصـر بمهاجمـة فتبـدأ المقاتلة البيضاء الكريات تثقيف يضعف العمر من السبعينات وفي
المفاصـل كالتهـاب شائعة أمراضاً العمر هذا في فنرى وأعضائه الجسم أجهزة وبعض ، الصديقة

المصليات وأمراض ، الكلوية االعتالالت وبعض ، إالالرثوي سـببها كـان ما أخرى وأمراض ،
المقاتلة الخاليا عمل في الضبط زوال عنه ينتج الذي المناعي الجهاز ثقافة خـرف( ضعف وهـو

المناعي وتكون) الجهاز عنه للدفاع وثقفها شكلها الذي الجسم تهاجم المقاتلة المناعية الخاليا فتصبح
األهلية الحرب يشبه ما الجسم .حالة
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إنّها ، األبد شقْوة أو األبد سعادة إنّها ، لإلنسان بالنسبة مصيرية قضية اإليمان قضية إن
أبداً النار أو أبداً  .الجنّة

قيام مجرد وليس ، مؤمن أنّه بلسانه المرء إعالن مجرد ليس اإليمان ، األخوة أيها
اعتاد وشعائر بأعمال ،اإلنسان اإليمان بِحقائق ذهنية معرفة مجرد وليس ، المؤمنون بها يقوم أن

عمٌل هو إنّما ذهني، عمٍل وال ، بدني عمٍل وال ، ِلساني عمٍل مجرد اإليمان ليس مختصرة وبكلمة
ووجدان ، وإرادة ، إدراك من ؛ كلّها بِجوانبها ويحيطُ النفس أغوار يبلغُ   .نفسي

ب ال ، األخوة وهـذاأيها ، عليه هي ما على الوجود حقائق به تنكشفُ ذهني إدراك من د
اإلدراك هـذا يبلـغ أن من بد وال ، حصراً المعصوم اإللهي الوحي طريق عن إال يتم ال االنكشاف
الجازمـة المعرفـة هـذه حبيص أن من بد وال ، ارتياب وال شك لْزلهزي ال الذي اليقين حد العقلي

حـرارةٌإذعان المعرفة تلك يتْبع أن من بد وال ، والطاعة الخضوع في يتمثَُّل ، إرادي وانقياد ، قلبي
بـالنبوة واإليمـان ، وكمالـه ووحدانيته تعالى اهللا وجود هو اإليمان هذا مضمون ، مسعدة وجدانية

إنساني عليا بِمثٍُل واإليمان ، اهللا عند الدين وبِوحدة ، ،والرسالة ممتـازة بشـرية وقُدوات ، واقعية ة
وشُخوصـاً واقعـة حقائق النفوس وتضاؤل األعمال وصالح األخالق مكارم من تجعل أن استطاعتْ
فـي نظريـات أو ، النفوس بعض في أماني أو ، الرؤوس بعض في أفكارٍ مجرد ال ، للناس مرئية

والقراطيس   .الكتب

يقبُل كيف ، الكرام األخوة وقدأيها الحياة تنتهي أن السليمة الفطرة ترضى أو الحر العقل
من فيها وتجبر قُتل؟ من فيها وقُتَل ؟ قتَل من فيها وقتَل ؟ بغى من فيها وبغى ؟ طغى من فيها طغى
كـم ، اآلخـر الجانب وفي ونجا، أخلف ، واختفى تستّر بل ؟ عقابه هؤالء من أحد يأخذ ولم ؟ تجبر

اس من ولماستقام ؟ قدم من وقدم ؟ جاهد من وجاهد ؟ ضحى من وضحى ؟ أحسن من وأحسن ؟ تقام
فيها تُسوى أخرى دار توجد أن من بد ال أنّه جازماً إيماناً يؤمن أن للعقل يحقّ أال ، قدم ما جزاء ينَْل

بإساءته والمسيء ، بإحسانه نالمحس فيها ويجزى ،   .الحسابات
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؟ اإلنسان نفس في اإليمان آثار هي فما ، اإليمان حقائق بعض هذه ، الكرام األخوة أيها
يقول جالله جّل   :اهللا

  
اإلسراء(    ) .سورة

، تقويم أحسن في خلقه ، تعالى اهللا عند كريم مخلوقٌ األحباب األخوة أيها اإلنسان إن
، صورته فأحسن رهوصو ، تكريم أعظم لهوكرمه دجوأس ، روحه من فيه ونفخَ ، بيده خلقه

في وما السماوات في ما له وسخّر ، األرض في خليفته وجعله ، واإلرادة بالعلم وميزه ، مالئكته
هو أما ، ولخدمته له الكون في ما فكّل ، وباطنة ظاهرةً نعمه عليه وأسبغ ، منه جميعاً األرض

يشعر لذلك ، لنفسه تعالى تعالىفجعله اهللا إلى بانتسابه تزيع ألنّه ، نفسه بقيمة ويغالي ، بذاته المؤمن
الذّل على عصياً ، للضيم أبياً ، الرأس عالي ، النفس عزيز ويحيى ، الوجود في ما بكّل وارتباطه ،

ا مخاطباً القائل در هللا ، والفراغ والصغار والضياع بالتفاهة الشّعور عن بعيداً   :إلنسان،

تبصـره وما فيك تشعـرهدواُؤك وما منك   وداُؤك

* **  

صغير مجِر أنّك األكبروتحسب العالم انطوى   وفيك

***  

، الرخيصة العمالت من مئة على ثمنه يزيد ال الماديين نظر في األخوة أيها اإلنسان أما
الدهن من فيه أقالمألن سبعة لصنع يكفي ما الفحم من وفيه ، الصابون من قطعٍ سبع لصنع يكفي ما

ملـح مـن وفيـه ، ثقـاب عـود وعشرين مئة ِلصنع يكفي ما الفوسفور من وفيه ، الرصاص من
متوسـط مسـماراً يسـاوي ما الحديد من وفيه ، المسهالت ألحد واحدة جرعةً يصلح ما المغنيزيوم

م وفيه ، كلـبٍالحجم جلـد لتطهير يكفي ما الكبريت من وفيه ، دجاج بيت لطالء يكفي ما الكلس ن
الماديين نظر في اإلنسان هو وهذا ؛ لتراً ثالثين عن يزيد ما الماء من وفيه ،   .واحد
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وفـي ، كان من كائناً إنسان لكّل ثابتان مطلبان والسعادة السالمة ، األكارم األخوة أيها
و زمانٍ قصرهكّل في كالمل ومن ، سذاجته قاع في العامي إلى تفكيره قمة في الفيلسوف من ، مكان

السؤال ولكن ، هالتوي في الفقير إلى ملذّاته في المتْرف ومن ، الحقير كوخه في الصعلوك إلى المشيد
والجوا ؟ الشقاء ولماذا ؟ السعادة أين واألجيال العصور عبر اإلنسان حير أكثـر: بالذي طلبها لقد

البدن مجهود ، اليدين صفْر ، الصحراء في اللّؤلؤ طالب يعود كما فعادوا ، موضعها غير في الناسِ
الشّهوات من أصناف وفي ، المادية المتَعِ من ألوانٍ في توهموها لقد ، الرجاء خائب ، النّفْس كثير ،

أبداً السعادة تحقّق وجدوها فما ، الدنياالحسية من خُذْ ، جديداً هماً منها جديد كّل مع زادتْهم وربما ،
من بد وال ، يشعر ال وهو حتفه من أخذ يكفيه ما فوق الدنيا من أخذ ومن ، هماً بقدرها وخُذْ شْئت ما

الفاني بالجسد مرتبطة ، حسية طبيعتها األخوة أيها فاللّذة ، واللّذّة السعادة بين مـنالتفريق تـأتي ،
مدمرة كآبةٌ تتْبعها ، تأثيرها في متناقصةٌ ، تحصيلها في متعبةٌ ، وراءها يلهثُ فهو ، اإلنسان خارج
بينما ، اآلبدين أبد إلى جهنّم صاحبها استحقّ والعدوان الظن على مبنية كانتْ فإن ، بالموت تنقطع ،

الخالد اإلنسان بذات مرتبطةٌ نفسية طبيعتها ،السعادة تحصيلها في سهلةٌ ، اإلنسان داخل من تنبع ، ة
تقفـز ، شيء كّل فقد ولو بها ويسعد ، شيء كّل ملك ولو بِفَقْدها اإلنسان يشفى ، تأثيرها في متناميةٌ
ال مـا فيهـا واألرض السماوات عرضها جنّة صاحبها ويستحقّ ، الموت بعد األضعاف ماليين إلى

سمع ُأذن وال ، رأتْ عينورضوان ، الكريم اهللا وجه إلى نظر وفيها ، بشر قلب على خطر وال ، تْ
أكبر اهللا   .من

أحد يفتقد واإلنسان ، ومال وصحةٌ وقتٌ ؛ ثالثة عناصر إلى تحتاج واللّذّة ، األخوة أيها
وال الوقت له يتوافر حياته من األول الطّور ففي ، حياته أطوار من طورٍ كّل في العناصر صحةهذه

الثالـث الطور وفي الوقت، ويفتقد والصحة المال يتوافر حياته من الثاني الطور وفي ، المال ويفتقد
بـاهللا إيمان ؛ ثالثة عناصر إلى تحتاج السعادة بينما ، الصحة ويفتقد والمال الوقت يتوافر حياته من

، خلقه تجاه صالح وعمٌل ، أمره على واستقامةُ ، حقيقياً ،إيماناً ومكـان زمان كّل في متوافرةٌ وهذه
اإلنسان حياة من طورٍ كّل   .وفي

متوعداً لها فقال ، زوجته زوج غاضب :نَّكيهـدوء! ُألشْق فـي الزوجـة ال: فقالتْ
حمق في الزوج فقال ، تُسعدني أن تملك وال ، تُشقيني أن فقالـتْ: تستطيع ؟ أسـتطيع ال وكيـف

ثقة في ك: الزوجة الحلـيلو في السعادة كانت ولو ، عنّي تهلقطع تملكه وكنت مال في السعادة انتْ
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دهشة في الزوج فقال ، جميعاً الناس وال ، أنت تملكه ال شيء في ولكنّها ، منها هو: لحرمتني وما
يقين في الزوجة فقالت سلطان: ؟ ال وقلبي ، قلبي في وإيماني ، إيماني في سعادتي أجد ألحـدإنّي

ربي غير   .عليه

  

  

  

يملـك وال ، يعطيها أن بشر يملك ال التي الحقيقية السعادة هي هذه ، الكرام األخوة أيها
تحقيق في محدوداً مكاناً المادي للجانب أن ننْكر ال واقعية بِنَظْرة ولكن ، أوتيها ممن ينتزعها أن أحد

والسالم الصالة عليه قال فقد ،   : السعادة

آدم(( ابن سعادة الصالحمن والمركب الصالح والمسكن الصالحة المرأة   .))ثالثة

وقاص[ أبي بن سعد حديث من والحاكم حبان ابن وصححه أحمد   ]أخرجه

ال الكَيـف على فيه والمدار ، الفسيح المكان وال ، األول المكان الجانب لهذا ليس ولكن
المـرأة مثـل من الصدر بها يضيقُ التي المادية المنغِّصات من يسلم أن اإلنسان بفحس ، الكم على

وال األمن منحي وأن ، السوء والمركب ، السوء والجار ، السوء والمسكن ، يتيسرالسوء وأن ، عافية
الشريف النبوي الحديث وأصدق أروع وما ، إعنات وال حرجٍ غير من القوت   :له

 ))لَـه حيزتْ فَكََأنَّما هموي قُوتُ هنْدع هدسج في معافًى بِهرس في آمناً نْكُمم حبَأص نم
  . ))الدنْيا

والترمذي[  البخاري محصنأخرجه بن اهللا عبد عن ماجة   ] .وابن

والسالم الصالة عليه يقول ، المستمعات السيدات أيتها ، المستمعون السادة   :أيها

))ـمالْه وجعـَل ، والْيقـينِ الرضـا في حالْفَرو وحالر جعَل الَِلهجو هتكْمبِح اَهللا ِإنو
وا الشَّك في نزالْحوخْطلس((.  

سعيد[ أبي عن البيهقي   ]رواه

الشِّبع ربطَتْ قد اهللا سنّة أن فكما ، باهرة نفسية حقيقة عن الشريف الحديث هذا يكشف
والروح الفرح ربطَتْ قد النفْس عالم في تعالى سنّته فإن ، المادة عالم في والشراب بالطعام والري

بالرضا النفس وراحة السرور يومهأي إلى يطمئن ربه وعن نفسه عن اإلنسان فبرِضا ، واليقين
سنّة ربطَتْ فما ، ومستقبله هغد إلى يطمئن اآلخر اليوم في وبالجزاء تعالى باهللا وبيقينه ، وحاضره
كلّها حياتهم إن ، طعماً للسرور يذوقون ال والشاكون فالساخطون ، والشك بالسخط والحزن الغم اهللا

حزنهسو من أكثر فلغيره المؤمن حزن أما ، نهار يعقبه ال ، حالك وليٌل ، متّصل وظالم ، ممتَد اد
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كغمام موقوف عارض حزن فهو لدنياه حزن وإذا ، دنياه قبل فآلخرته لنفسه حزِن وإذا ، لنفسه
اإليمان رياح عليه هبتْ إذا ينقشع ما سرعان ،   .الصيف

 

35    -  );, 'W=Q@9%&  

 

  

  

مـن وفـد وسلّم عليه اهللا صلى النبي على قدم ، القصة هذه إليكم ، الكرام األخوة أيها
عليـه النبي رفس ، عليهم اهللا فرض التي أموالهم صدقات معهم ساقوا ، رجالً عشر ثالثة وهم اليمن

وقالوا ، منزلهم وأكرم ، بهم والسالم إليك: الصالة سقنا اهللا رسول فقـاليا ، أموالنـا في اهللا حقّ
والسالم الصالة فقالوا: عليه ، فقرائكم على عن: ردوها فضل بما إال عليك قدمنا ما ، اهللا رسول يا

عنه اهللا رضي بكر أبو فقال ، الحـي: فقرائنا هذا به وفد ما بمثل العرب من وفد ما ، اهللا رسول يا
والسالم الصالة عليه فقال ، اليمن صـدره:من شرح خيراً به أراد فمن وجل عز اهللا بيد الهدى إن

والسنن القرآن عن يسألونه فجعلوا ، بها لهم فكتب أشياء والسالم الصالة عليه النبي وسألوا ، لإليمان
ولـم أيامـاً فأقاموا ، ضيافتهم يحسن أن بالالً وأمر ، رغبةً بهم والسالم الصالة عليه النبي فازداد ،

لهميطيلو فقيل ، المكث فقالوا: ا ؟ يعجلكم اهللا: ما رسـول برؤيتنـا فنُخبرهم وراءنا من إلى نرجع
يودعونه والسالم الصالة عليه النبي إلى جاؤوا ثم ، علينا رد وما ، إياه وكالمنا وسلّم عليه اهللا صلى

، الوفود به يجيز كان ما بأرفع فأجازهم ، بالالً إليهم فأرسل فقالوا: قال، ؟ أحد منكم بقي نعم: هل
والسالم الصالة عليه فقال ، سنّاً أحدثُنا هو ، رِحالنا على خلَّفْناه غالم رجعـوا: ، فلما ، إلي أرسلوه

الغالم إلى قالوا ، رحالهم فإنّا: إلى ، منه حاجتك فاقْضِ ، وسلّم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى انطلق
حوائج قضينا فقالقد ، والسالم الصالة عليه النبي أتى حتى الغالم فأقبَل ، وودعناه منه رسول: نا يا

يقول ، أبذى بني من امرٌؤ إنِّي ، فـاقْض: اهللا ، حـوائجهم قضيتَ فقد ، آنفاً أتَوك الذين الرهط من
فقال ؟ اهللا رسول يا قال: حاجتي ؟ حاجتك أصحا: وما كحاجة ليست حاجتي قدإن كانوا وإن ، بي

مـن أقـدمني ما اهللا رسول يا واهللا وإنّي ، صدقاتهم من ساقوا ما وساقوا اإلسالم في راغبين قدموا
عليـه فقـال ، قلبـي في نَايغ يجعل وأن ، ويرحمني لي يغفر أن وجل عز اهللا تسأل أن إال بالدي

الغالم على أقبل وقد والسالم وارحمه: الصالة له اغفر لـهاللهم أمـر ثم ، قلبه في غناه واجعل ،
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عليـه اهللا صلى اهللا رسول وافوا ثم ، أهلهم إلى راجعين فانطلقوا ، أصحابه من لرجٍل أمر ما بمثل
فقالوا ، عشرٍ سنة بمنى الموسم في والسـالم: وسلّم الصالة عليه فقال ، اهللا رسول يا أبذى بنو نحن

معكم:  أتاني الذي الغالم فعل قالواما اهللا: ؟ رزقـه بمـا منـه بأقْنَع سمعنا وال ، قطّ مثله رأينا ما
والسـالم الصالة عليه فقال ، إليها التفت وما ، نحوها نظر ما الدنيا اقْتسموا الناس أن لو ، : تعالى

أحدهم فقال ، جميعاً يموت أن ألرجو فقال: إنِّي ؟ جميعاً الرجل يموت لَيس أو ، اهللا رسول عليهيا
والسالم األوديـة: الصالة تلك بعض في يدركه أجله فلعّل ، الدنيا أودية في وهمومه أهواؤه تتشعب

قالوا ، هلك أوديتها أي في وجل عز اهللا يبالي وأزهده: فال ، حال أفضل على فينا الغالم ذلك فعاش
و الصالة عليه النبي توفّي فلما ، رزق بما وأقنعه ، الدنيا الـيمنفي أهل من رجع من ورجع السالم

اهللا رضـي بكر أبو وجعل ، أحد منهم يرجع فلم وباإلسالم باهللا فذكّرهم قومه في قام ، اإلسالم عن
خيراً به يوصيه لبيب بن زياد إلى فكتب ، به قام وما ، حاله بلغه حتى عنه ويسأل يذكره   .عنه

  

  

  

فالناس ، المؤمن عند القناعة هي عـاشهذه فمـن ، عليه عاشوا ما على يموتون أيها
بل ، الناس من وقليٌل ، عاش كما مات متنافرة وأجزاء شتّى أوزاعاً عاش ومن ، جميعاً مات جميعاً
، له ويموت ، له يحيى ، واحد هم في همومه ويجمع ، واحدة لغاية يعيشُ الذي ذلك ، القليل من أقّل

غايته الذي البصير المؤمن فـيذلك شـيء كّل ، تعالى اهللا شرع ما اتّباع وسبيله ، اهللا إلى الفرار
اآلية هذه به تنطق وحاله ، وباهللا هللا   :حياته

  
األنعام(    ) سورة

تعالى قال ، ومستمعين حضوراً األحباب األخوة   :أيها

  

األنعام(    ) سورة
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ولكن ، شتّى وأمورٍ ، كثيرة أشياء من يخافون الناس كلّهاإن الخوف أبواب سد المؤمن
فال الناس أما خلقه، على اعتدى أو حقّه في فرط يكون أن يخاف ، وحده اهللا من إال يخاف فال ،
على آمن والمؤمن ، نشوراً وال ، حياةً وال ، موتاً وال ، نفعاً وال ، ضراً له يملكون ال ألنّهم يخافهم

ضما في األرزاق ألن ، يفوته أن وهورزقه ، عبده يضيع وال ، وعده يخلف ال الذي ، تعالى اهللا ن
وكناتها في الطّير يطعم ،الذي الصخور في والديدان ، البحار في واألسماك ، الفلوات في والسباع ،

المؤمن كان لقد ، الظلماء الليلة في ، الصماء الصخرة على ، السمراء النملة دبيب يسمع الذي وهو
ميد إلى ذريةيذهب خلفه ومن ، عقيدته سبيل في الموت متَمنِّياً ، كفّه على رأسه حامالً الجهاد ان

كريم رب رعاية في يتْركهم أنّه يوقن ولكنّه ، شجر وال ماء ال الحواصل زغب وأفراخٌ ، ضعاف
تعالى اهللا سبيل في ذاهب وهو زوجها عن الزوجة وتقول ، عليهم وأحمى ، بهم أبر عرفتهإنِّ: هو ي

له قدر اهللا فإن ، أجله على آمن هو ، الرزاق بقي لقد األكّال ذهب ولئن ، رزاقاً عرفته وما أكاالً
المقدار هذا من تنقص أن األرض في قوة تملك وال ، محدودة وأنفاساً ، معدودة أياماً ، مسمى ميقاتاً

التابعي جبير بن سعيد الحجاج هدد ، فيه تزيد جبيرأو بن سعيد له فقال ، بالقتل علمتُ: الجليَل لو
غيرك عبدتُ ما يدك في والحياة الموتَ أن.  

  

  

  

أوسـع فالمؤمن ، متالزمان واألمل اإليمان إن ، ومستمعين حضوراً الكرام األخوة أيها
وا والتبرم التشاؤم عن وأبعدهم ، واستفساراً تفاُؤالً وأكثرهم ، أمالً معنـاهالناس اإليمـان ، لضـجر

، شـيء كّل وبيدها ، شيء عن تعجز وال ، شيء عليها يخفى ال الكون هذا تدبر عليا بقُوة االعتقاد
المجيـد العرش ذو ، الودود الغفور ، الكريم العزيز ، الرحيم البر ، العظيم اإلله بهذا يعتصم المؤمن

دعاه إذا المضطر يجيب ، يريد لما الفعال عـن، ويعفو ، عباده عن التوبة ويقبل ، السوء ويكشف ،
واثقـاً كـان حـارب إذا المؤمن ، أنفسهم من بالخلق وأبر ، بولدها األم من بعباده أرحم ، السيئات

تعالى قال ، له فاهللا هللا وألنّه ، معه فاهللا تعالى اهللا مع ألنّه   :بالنّصر

  

الصافات(    ) سورة
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ف لنا بليغ درس العافيةهذا من أمله ينقطع لم مرض إذا والمؤمن ، أعدائنا مع معركتنا ي
تعالى قال المغفرة من ييأس لم ذنباً اقترف إذا والمؤمن ، يشفين فهو مرضتُ وإذا ،:  

  

ِإن اللَّه ةمحر نم تَقْنَطُوا لَا هِمَأنْفُس علَى َأسرفُوا ينالَّذ يادبع يا قُْل ﴿﴾ جميعاً الذُّنُوب رغْفي اللَّه.  

اآلية(  الزمر   )53: سورة

  

  

  

تعالى قال ، اليسر يؤمل يزل لم أعسر إذا   :المؤمن

  
الشرح(    ) .سورة

يخلفه وأن ، مصيبته في يأجره أن اهللا من رجاء على كان الكوارث من كارثةٌ انتابته إذا
الباطل رأى وإذا ، منها وأنخيراً ، زوال إلى الباطل أن أيقن ، ويجول يصول الحق غفلة في يقوم

، أخرى حياةً يرجو ينفك ال شيباً رأسه واشتعل الشيخوخة أدركته وإذا ، وانتصار ظهور إلى الحق
شقاء بال وسعادةٌ ، موت بال وحياة ، هرم بال شباب.  

الم ، واإلسالم العروبة دنيا في الكرام األخوة ،أيها الـبالء على الناس أصبر هم ؤمنون
، اسـتواء دار ال التواء دار الدنيا هذه أن عرفوا ، الملمات في نفساً وأرضاهم ، الشدائد في وأثبتهم
دار اهللا جعلهـا قد ، لشقاء يحزن ولم ، لرخاء يفرح لم عرفها من وأن ، فرح منزل ال ترحٍ ومنزل

فجعل ، عقبى دار اآلخرة وجعل ، بلـوىبلوى من اآلخرة وعطاء ، سبباً اآلخرة لعطاء الدنيا بالء
ضـربات لـيس مصـائب من ينزل ما أن وعرفوا ، ليجزي ويبتلي ، ليعطي فيأخذ ، عوضاً الدنيا
ما بأن فآمنوا ، إلهية وحكمة ، مرسوم وقضاء ، معلوم قدرٍ وفْق ولكنّه ، عشواء خبط وال ، عجماء

، ليخطئهم يكن لم ويبتلـيأصابهم ، ويلْطـف يقـدر اهللا أن وعرفوا ليصيبهم، يكن لم أخطأهم وما
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وأن ، شَـدة شـدة لكّل أن وعرفوا ، نظره لقُصور فذلك قدره عن نفسه انفكاك ظن ومن ، ويخفّف
منه منْحةً نةمح كّل   .سبحانهوراء

 

36    - 'U_5B%& /T_5%&  

المتعلّقـة القـرآن آيات يقرأ حينما ، الكون في المتأمل ويشعر ، العلم في الباحث يوقن
القـرآن هذا أن ، دمه في قطرة وبكّل ، جسمه في خلية بكّل ويشعر يوقن ، واإلنسان األكوان بخلْق

أن مستحيل ألف وألف مستحيٌل وأنّه ، اهللا رسول محمد نبيه على المنزل ، اهللا بشـركالم بـه يأتي
العـالم أنحاء في متعددة عواصم في عقدت التي العالمية المؤتمرات خالل فمن ، مجتمعين أو فرادى
علمـاء بهـا قام ، ورصينة جادة علمية أبحاثاً أن حيتَّض ، والسنّة الكتاب في العلمي اإلعجاز حول

استغر ، الكريم القرآن آيات تعنيهم وال ، مسلمين الدوالراتليسوا ماليين وكلَّفتْ ، سنوات عشر قَتْ
بعيـد تأويٍل دون ومن ، تعنّت وال تكلّف دون من وتامة عفوِية مطابقةً مطابِقة بحوثهم نتائج تأتي ،
لحـرف بل ، آية في لكلمة أو آلية مطابقة تلك بحوثهم نتائج تأتي ، لحقيقة مفتعٍل تعديٍل أو اآلية عن

وهذ ، آية في تعالىواحد قوله مصداق  : ا

  
فصلت(    )سورة

إحـدى عرضـت وتسعين وتسعمئة ألف عام من األول تشرين من والثالثين الواحد في
يشـك ال صـورةً المعلوماتي موقعها عبر عمالق دمرص خالل من العالم في الفضاء وكاالت أقوى

قا حمراء أوراق ذات ، جورية وردة أنّها لحظةً إليها ،الناظر زاهيـة خضراء يقاتربِو محاطةٌ ، نية
عين اسمه عمالق نجمٍ النفجار صورة فهي ، الصورة هذه حقيقة أما ، اللّون أزرق كأس الوسط وفي
التـي الملونـة الصور آالف المعلوماتي الموقع هذا وفي ، ضوئية سنة آالف ثالثة عنّا يبعد ، القطّ

ِلعجائ العمالقة المراصد ؟رصدتها القرآن بإعجاز الصورة هذه عالقة ما ولكن ، الفضاء   !!ب
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تعالى قوله وهي ، الرحمن سورة في آيةٌ األخوة أيها الكريم القرآن   :في

  
الرحمن(    )سورة

، الصـورة نشْـر قبل التفاسير معظم في اآلية هذه تفسير الكريم المستمع أيها تتبعت لو
غليلك يشفي ما فيها تجد، وجهه كرم علي اإلمام قال كما ، بعد تفسر لما آياتٌ القرآن في ألن ذلك ،

، اآليـة هذه تفسير هو انفجاره عند النجم هذا صورة إن بل ، متألّقة وردةً يشبه النّجم هذا انشقاق إن
عنّا تبعد النجوم بعض ؛ آخر ولون ، اإلعجاز ألوان من لون هذا ، بآخر أو منبشكٍل مليار عشرين

، إلينا وصل حتى سنة مليار عشرين الكوني الفضاء في يسير بقي ضوءها أن أي الضوئية السنوات
في يقطعه وكم ؟ السنة في يقطع فكم ، متر كيلو ألف ثالثمئة الواحدة الثانية في يقطع الضوء أن علماً

؟ سنة مليار بعد! عشرين ضوءه إلينا وصل الذي النّجم إنّـهفهذا ؟ اآلن هو أين سنة مليار عشرين
الكريم اآلية جاءتْ لذلك الضوء سرعة من تقترب رعةبس   :يسير

  
الواقعة(   )سورة

الموقـع صـاحب أن يعني ال فالموقع ، إعجازها سر هي اآلية هذه في مواقع كلمة إن
بـين التـي بالمسافات أقْسم ولكنّه ، النجوم بين التي بالمسافات يقسم لم جالله جّل فاهللا ، فيه موجود

اآلي هذه الفلك عالم قرأ ولو ، ثابتة وليست متحركة النجوم ألن ذلك ، النجوم هللامواقع سـاجداً لخر ة
وجل عز اهللا قال فقد ، وجل عظيم: عز ونلَمتَع لَو ملَقَس ِإنَّهرون﴿ويقد وحدهم العلماء أن أي ، ﴾

تعالى قال ، اآلية هذه   : عظمة

  
فاطر(    )28اآلية: سورة
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والمعراج اإلسراء موضوع ، الكرام األخوة منأيها وهو ، الخطبة هذه موضوع هو
ما بقدر وقائعها سرد إلى نحتاج ال الموضوعات وهذه ، الدينية بالمناسبات المتعلقة الموضوعات

منها والعبر الدروس استنباط إلى   .نحتاج

معنى ال ولكن ، والسنة الكتاب في ثابتةً معجزة هو والمعراج اإلسراء بدء ذي بادئ
الت المعجزات عن عدمللحديث أو وقوعها وعن ، جزئياتها وعن ، والعادات للنواميس خرق هي ي

في يتلخص الذي الدين أصل كان إذا ، بأنه: وقوعها واإليمان ، وكامالً وواحداً موجوداً باهللا اإليمان
معنى فال شك محل األصل هذا كان إذا ، يريد لما فعال وأنه ، قدير شيء كل وعلى عليم شيء بكل

عن ،للحديث وجل عز اهللا بوجود ، الدين بأصول الناس يخاطب الكريم فالقرآن ، أصالً المعجزات
والمعراج اإلسراء ومعجزة ، الدين بفروع المؤمنين الدينويخاطب فروع   .من

ومذنباته بكواكبه ، وكازاراته بمجراته الكون إن ، أيديكم بين أضعها حقيقة ، األخوة أيها
النجوم بين بالمسافة ،، وتجاذبها وبدورانها ، وسرعاتها النجوم بحجوم ، الضوئية بالسرعات ،

بحيواناتها ، وأنهارها بينابيعها ، وبحيراتها ببحارها ، وبحارها وسهولها ، ووديانها بجبالها واألرض
، وأعضائه ، وعاطفته ، بعقله واإلنسان ، وثرواتها بمعادنها ، وأطيارها بأسماكها ، ونباتاتها

مختصروأجهز بشكل ، معجزات وأية ، معجزات كلها هذه ، وذريته بزواجه ، وطباعه بفطرته ، ته
عن خروج دون ومن ، لنواميسه خرق دون من الراهن وضعه في هو وأرضه بسماواته الكون

تعالى قوله والدليل ، معجزة وأية ، معجزة ذاته حد في هو ،   :نظامه

  
عمران(  آل   ) .سورة

خلق في للنواميسإن خرج دون من واألرض   .السماوات
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عمران(  آل   )سورة

  

  

  

بسماواته الكون خلق جالله جل اهللا إن ، واإلسالم العروبة دنيا في المؤمنون األخوة أيها
نظام األنظمة هذه أبرز ومن ، الدقة بالغة أنظمة وفق اإلنسان رأسها وعلى العوالم وخلق ، وأرضه

وهو ؛ الثانيالسببية وسمينا ، سبباً األول سمينا ، اآلخر قبل أحدهما وانعداماً وجوداً شيئين تالزم
يفهم ال العقل أن أي ، السببية مبدأ على يقوم البشري العقل أن الرائع النظام هذا يكمل ومما ، نتيجة

الع في المبدأ وذاك الكون في النظام هذا أن بنا اهللا رحمة ومن ، سبب دون من برفقحدثاً يقودنا قل
ذات أفسماء ، الغدير على يدل والماء ، المسير على تدل األقدام ، األسباب مسبب ، اهللا معرفة إلى

؟ الخبير الحكيم على تدالن أال ، فجاج ذات وأرض ،   أبراج

، الثبات طابع الكون على يضفي النتائج مع األسباب تالزم أن أيضاً بنا اهللا رحمة ومن
ال الطريق لمويمهد ولو ، معها التعامل ليسهل الثابتة خصائصها األشياء ويعطي ، القوانين كتشاف

الفوضى طابع الكون ألخذ ، األسباب بقدر النتائج تكن لم ولو ، النتائج مع متالزمةً األسباب تكن
الكال هذا في دققوا اعتقد من لكن ، بعقله ينتفع ولم المعرفة سبل في اإلنسان ولتاه ، من: موالعبثية

هذا على اهللا يتفضل لذلك ، أشرك فقد وحدها عليها اعتمد ثم النتائج تخلق وحدها األسباب أن اعتقد
فيفاجأ ، عليها اعتمد التي األسباب هذه فاعلية بتعطيل فيؤدبه الخفي الشرك في وقع الذي اإلنسان

اهللا على زعمه في متوكالً باألسباب األخذ ترك ومن ، متوقعة غير ألنهبنتائج ، عصى فقد وجل عز
أما ، القوانين هذه له اهللا يخرق أن حق بغير طمع وألنه ، الكون ينتظم الذي النظام بهذا يعبأ لم
يعتمد أن دون من وبالتالي ، النتائج تخلق أنها يعتقد أن دون من باألسباب فأخذ الصادق المؤمن
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اهللا على يتوكل ثم شيء كل وكأنها باألسباب يأخذ ، شاءعليها ما أنه معتقداً ، بشيء ليست وكأنها
التوحيد هو هذا ، اهللا بمشيئة إال النتائج إلى تقود ال وحدها األسباب وأن ، يكن لم يشأ لم وما كان اهللا

تعالى قال ، المؤمنين غير عن فضالً المؤمنين من كثير عن يغيب الذي   :اإليجابي

  
يوسف(    ) .سورة

  

  

  

معجزةـ1 والمعراج اإلسراء أن األولى   :الحقيقة

التفسير علماء أحياناً: قال يخرق السببية نظام ، األخوة أيها لكن ، الخفي الشرك هو هذا
ويقول إنسان يأتي فحينما الناس: ، يطالبه أن من بد ال ، وجل عز اهللا منهج ليبلغ اهللا رسول إنني

أن وعلى ، اهللا رسول أنه على المعجزةببرهان تأتي وهنا ، اهللا عند من هو به جاء الذي الكتاب
تعالى قال منهجه ومصداقية النبي إرسال صدق على برهاناً   :لتكون

  
النساء(    ) .سورة

التفسير علماء المعجزة: قال هو   :البرهان

  
النساء(    ) .سورة

لنوامي خرق تعاريفها بعض في المعجزة ، مكان كل في األخوة ،أيها ولقوانينه الكون س
لتكون لرسله يعطيها ، والنواميس القوانين وضع الذي هو ألنه ، الكون خالق إال يستطيعها وال
غير عقالً ممكنة والمعجزة ، ربهم عن إبالغهم في وصدقهم ، إرسالهم في صدقهم على برهاناً

وب ، باستحالته شيء على العقل يحكم أن بين فرق فهناك ، عادةً عنمألوفة عجزه العقل يعلن أن ين
الشيء ذلك وجود بعدم علماً ليس بالشيء العلم فعدم ، الشيء هذا   .فهم
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الدين هذا في المعجزة مكان وهذا ، معجزة والمعراج اإلسراء أن األولى الحقيقة هذه
مك من به أسري والسالم الصالة عليه النبي أن والمعراج اإلسراء روايات تؤكد ثانياً ، إلىالعظيم ة

، مكة إلى ومنه ، المقدس بيت إلى عاد ثم ، المنتهى سدرة إلى السماء إلى به عرج ثم ، المقدس بيت
الزمن ، الزمن خالق اهللا أن ذلك معنى ، شيئاً الزمن من المديدة الرحلة هذه تقتطع أن دون من

خلق من الزمن وأن ، مخلوقاته من الزمن ألن ؟ اهللا كان متى يسأل ال يكونمخلوق ال أو يكون اهللا
منه بضع انقضى يوم انقضى كلما أيام بضعة اإلنسان زمن ؟ بالزمن عالقتنا فما نحن أما ،.  

والمعراجـ1 اإلسراء معجزة من الثاني االستنباط هو الوقت   :إدارة

مادة وهو ، بالحقيقة عمره هو اإلنسان وقت ، ومستمعين حضوراً األحباب األخوة أيها
األب فماحياته ، السحاب مر يمر وهو األليم العذاب في الضنك معيشته ومادة ، المقيم النعيم في دية

عيش فيه عاش وإن حياته من محسوباً ليس ذلك وغير ، وعمره حياته فهو وباهللا هللا وقته من كان
وال النوم به قطعه ما خير وكان الباطلة واألماني والسهوة بالغفلة وقته قطع فإذا ، فموتالبهائم بطالة

حياته من له خير اإلنسان   .هذا

بشر عليه محسوباً فهو بخير له محسوباً يكن لم إذا ، هام عنصر لإلنسان بالنسبة الوقت
في هي الوقت إدارة إن ، والمعراج اإلسراء معجزة من الثاني االستنباط هو الوقت إدارة إن ،

القرآن في وهذا ، تحقيقه ثم هدف تحديد تعالىمجملها قال ،   :الكريم

  
الملك(    ) .سورة

حقيقة هذه ، عشواء خبط يخبط ممن أهدى واضحة وغاية هدف إلى يمشي من أن   . الشك
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جالله جل اهللا أقسم لقد ، الكريم القرآن في الوقت أهمية على األدلة ، األخوة أيها اآلن
الذي المكرم المخلوق بهذا ، الزمن تعالىبمطلق قال ، الزمن حقيقته في   :هو

  
العصر(    )سورة

ال خاسر أنه ، الزمن حقيقته في هو الذي المكرم المخلوق بهذا ، الزمن بمطلق اهللا أقسم
تعريفاته أدق في فاإلنسان ، يستهلكه وحده الزمن مضي ألن ؟ لماذا ، كلما: محالة أيام بضعة

وينادي إال فجره ينشق يوم من وما ، منه بضع انقضى يوم ،: انقضى جديد خلق أنا آدم ابن يا
القيامةو يوم إلى أعود ال فإن مني فتزود ، شهيد عملك   . على

الثانية   :اآلية

  
فاطر(    )سورة

أن أراد أو يتذكر أن أراد لمن تكفي أيديكم بين إياها وهبناكم التي أعماركم كانت لقد أي
الوقت أهمية نستخلص أن يمكن الكريم القرآني المنهج هذا من ، صالحاً يعمل أو لإلنسانيتفكر

تعالى اهللا مرضاة يحقق الذي األمثل االستغالل الوقت استغالل مسؤولية عليه اهللا ألقى حيث ، المسلم
مستوى على سواء ، منه االستفادة إلى يتنبه أن الفرد على يجب مهم عنصر فالوقت ، اإلنسان وفائدة

المسلمة الجماعة مستوى على أو ، .الفرد
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والسالم الصالة عليه يقول ؟ الشريفة السنة في فماذا الكتاب في   : هذا

فَعَل((  يمف هلْمع نعو ، َأفْنَاه فيما رِهمع نع يسَأَل حتَّى ةاميالْق موي دبع قَدما تَزوُل لَا
َأنْفَقَه يمفو ؟ هباكْتَس نَأي نم اِلهم نعو ،لَاهَأب يمف همجِس نعو   )). ؟

]يلَمالَْأس برزةَ َأبِي نع األصول جامع في   ] الترمذي

قال والسالم الصالة عليه النبي أن عنهما اهللا رضي عباس ابن حديث   :ومن

والفراغ((  الصحة الناس من كثير فيهما مغبون   .))نعمتان

اهللا[ رضي عباس ابن عن   ] .عنهماالبخاري

قال والسالم الصالة عليه النبي أن عنهما اهللا رضي عباس ابن   :وعن

فقرك((  قبل وغناك ، سقمك قبل وصحتك ، هرمك قبل شبابك ؛ خمس قبل خمساً اغتنم
موتك قبل وحياتك ، شغلك قبل وفراغك ،((.  

عنهما[ اهللا رضي عباس ابن عن المستدرك في الحاكم   ] .رواه

مال بن أنس قالوعن والسالم الصالة عليه النبي أن عنه اهللا رضي   :ك

الساعة((  قامت ـإذا شيء كل وانتهى القيامة قامت إذا فإنـ فسيلة أحدكم يد وفي
فليفعل يغرسها حتى يقوم ال أن   .))استطاع

عنه[ اهللا رضي مالك بن أنس عن مسنده في أحمد اإلمام   ] .رواه

على الشريفة النبوية السنة حياتهتؤكد مراحل في الوقت اإلنسان يستغل أن أهمية
الفرد استفادة أهمية لتشمل األهمية هذه تتسع كما ، السن به تتقدم وحتى الصغر من بدايةً ، المختلفة

العمل من االنتهاء بعد الفراغ وقت من بل العمل وقت من فقط   .ليس

  

  

  

أن قديم زمن منذ العلماء بعض يؤكد ، العزيزات األخوات أيتها ، األعزاء األخوة أيها
يسير الوقت وأن ، األخرى تشبه ساعة وكل ، دقيقة أو ثانية فكل ، وثابتة محددة بسرعة يمر الوقت

زياد أو تغيره أو إيقافه يمكن ال محكم معين نظام وفق يتحرك وأنه ، متتابع بشكل األمام أوإلى ته
حال بأي يمكن وال ، تقديم أو تأخير دون ، األمام نحو بانتظام الوقت يمضي وبهذا ، تنظيمه إعادة
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الناس يعرفه مشترك معنى وهذا الحياة، هو الوقت ، تبديله أو إلغاءه أو تراكمه أو إيقافه األحوال من
رأ بمثابة الوقت جعل حين المعنى ذلك على زاد اإلسالم ولكن ، ،جميعاً اإلنسان عليه يحاسب سمال

ال الوقت ولكن ، أهدر إذا يعوض وقد ، عليه ويقايض يدخر فالمال ، المال عن يزيد الوقت ولكن
المورد هو الوقت أن ذلك إلى إضافةً ، استرجاعه إلى وال ، مقايضته إلى وال ، ادخاره إلى سبيل

نرد لم أم أردنا سواء صرفه على نرغم الذي   .الوحيد

حياةأيها في الوقت قيمة عن فماذا الوقت قيمة عن نبذةً الحقائق هذه كانت ، األخوة
الممسكين إلى نظرنا وإذا ، الوقت هو ثرواتهم في تبديداً األكثر المورد أن يبدو ؟ زماننا مسلمي
السبب هو فما ، محسوبة بدقة والخير الشر في أوقاتهم يستثمرون أنهم رأينا اليوم الحضارة بطرف

أوفي ذهنية أو جسمانية صفات أو ، عنصرية فروق إلى راجعاً ليس بالتأكيد إنه ؟ التباين هذا
يبث ما ضمن خالله من أبنائه في يبث تربوياً نظاماً وينفذ يضع أن استطاع الغرب ألن بل ، موروثة

أصب بل ، سليمة إدارية أسس فيه تمارس ، حياتي نظام عليها قام ، فعالة إداريةً هذهمبادئ حت
العلوم هذه من ويبرز ، اإلدارية العلوم تسمى وفنون فروع لها ، بذاتها قائمةً علوماً والمبادئ األسس

تملك ما بأقل تملك ما أحسن تقدم مستويات أعلى الوقت إدارة ، الوقت إدارة اسمه كبير   .فرع

ك تردد هل ، الوقت إدارة سوء عن تعبر مرضية مؤشرات هناك ، األخوة ليسأيها ثيراً
التي المهمات تأخذ هل ؟ مواعيدك عن دائماً تتأخر هل ، بند هذا ؟ به القيام أود ما إلنجاز وقت لدي
تنفيذ على تقدم هل ؟ بعضاً بعضها مع مواعيدك تتضارب هل ؟ لها تحدده مما أكبر وقتاً بها تقوم

ا تفاجئك هل ؟ األهم العمل على إلحاحاً األكثر أو تحبه الذي وتتخذالعمل تتصرف وبعدها ألزمات
؟ لها تخطط كما وليس الظروف به وتسمح لك يتفق ما حسب   اإلجراءات

إذا ولعلك ، الصحيح الطريق على خطوة أول هو ذاته في العيب بأن األمر اعتراف إن
كذلك األمر كان إذا ، وقتك بإدارة ذاتك خارج أدوات إلى نرشدك أن الموضوع هذا من تنتظر كنت

علىفانتبه ، بالتساوي الجميع يملكه محدد مورد إنه ، الوقت هي تمتلكها التي الممتلكات أهم أن إلى
ساعةً والعشرين األربعة يملكون جميعاً إنهم ، متساوية فرص أو بقدرات يولدوا لم الناس أن الرغم

متساوو الناس جميع فإن وهكذا ، عام كل أسبوعاً والخمسين واالثنين ، يوم كل ناحيةنفسها في ن
، فقرائهم من أم القوم أغنياء من ، صغارهم من أم الموظفين كبار من أكانوا سواء الزمنية المدة

الوقت إدارة بطريقة المشكلة ولكن هؤالء من لكل الوقت مقدار في ليست .فالمشكلة
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حت ، غيره نملك ال الذي الوقت إدارة مع متأنية وقفة من بد ال ، األخوة منأيها ى
عن نتحدث نحن ، نحن نملكه ما إال الوقت من يملكون ال القديم أو الجديد العالمي النظام يحركون

أنت وطموحك أنت هدفك عن نتحدث عملك وإدارة بيتك   .إدارة

في ال فينا العيب أن نوقن أن يجب ، المشكلة نحن ، واهللا ال ؟ المشكلة هو الوقت هل
األوقات   .ضيق

، األخوة أعمالهمأيها إنجاز على كثيراً يسهرون حياتهم في الجادون المخلصون
المعرفة من بقدر أنه يدرك وال ، وقته استثمار بعضهم يحسن ال قد ولكن ، ذلك في ويتفانون
تكون أن بالضرورة ليس ، غيره من أكثر أو غيره مثل أفضل نتائج يحقق أن يمكنه والممارسة

فقد ، كبيراً موظفاً أو طالبمديراً أو دعوي، عمل رأس على قائم الوقت استخدام يسيء من يكون
المتنوعة الكثيرة فالمهام ، واحدة العالج وقواعد ، واحد المرض ، منزلها في منزل ربة أو ، علم
بضعة اإلنسان ، أنت هو الوقت ألن ، حكيمة إدارةً الوقت تدير أن جميعاً لها يصلح المتجانسة غير

ي انقضى كلما منهأيام بضع انقضى   .وم

بحاجة ، أخرى إدارة إلى بحاجة فهو وقته على السيطرة يستطيع ال اإلنسان كان إذا أما
حسن في رائعاً أعلى مثالً والسالم الصالة عليه النبي ضرب وقد ، وقته يدير أن قبل ذاته إدارة إلى

أ حريصاً كان لقد ، بذلك تشهد كلها وسيرته ، وإدارته الوقت تنتهجاستغالل أن على الحرص شد
أبو حديث من والسالم الصالة عليه يقول ، الوقت أهمية على حديث من أكثر في فوجهها ، ذلك أمته

عنه اهللا رضي   :هريرة

 ))ونرتَنْتَظ هْل سبعاً بِالَْأعماِل   .))بادروا

هريرةَ[ َأبِي نع   ] .البخاري

؟ المستقبل في   ماذا

موتاً((  َأو مفَنِّداً هرماً َأو مفْسداً مرضاً َأو مطْغياً غنًى َأو منْسياً فَقْراً ِإلَّا ونرتَنْتَظ هْل
رَأمو َأدهى فَالساعةُ الساعةَ َأو نْتَظَري غَاِئبٍ فَشَر الدجاَل َأو   .))مجهِزاً

]يره َأبِي نع   ] .رةَالبخاري

اهللا((  رسول فقالأخذ بمنكبي لَّمسو هلَيع اللَّه َأو: صلَّى غَرِيب كََأنَّك الدنْيا في كُن
سبِيٍل ابِرع((.  

عنهما[ اهللا رضي عمر ابن عن   ] .البخاري
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يقول عنهما اهللا رضي عمر ابن أصبحت: وكان وإذا ، الصباح تنتظر فال أمسيت إذا
لموتكف حياتك ومن ، لمرضك صحتك من وخذ ، المساء تنتظر   .ال

تسمى كما المعينة الوسائل مع درساً أصحابه يعلم أن والسالم الصالة عليه النبي وأراد
  :اليوم

 ))م خَارِجاً طسالْو في خَطّاً وخَطَّ مربعاً خَطّاً لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي وخَطَّخَطَّ نْه
َأ وهذَا انالِْإنْس هذَا وقَاَل طسالْو في الَّذي بِهانج نم طسالْو في الَّذي هذَا ِإلَى صغَاراً جلُهخُطَطاً

الَْأع غَارالص الْخُطَطُ هذهو لُهَأم خَارِج وه الَّذي وهذَا بِه َأحاطَ قَد َأو بِه هذَامحيطٌ َأخْطََأه فَِإن اضر
هذَا شَهنَه هذَا َأخْطََأه ِإنو هذَا شَهنَه((.  

]نْهع اللَّه يضر اللَّه دبع نع   ] .البخاري

كما المسلم حياة في الوقت أهمية على دليل كثير وغيرها األحاديث هذه ، األخوة أيها
عل اهللا صلى اهللا رسول جلياً وسلموضحه   .يه
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الخطبة لموضوع تطبيقاً تعد التي القصيرة الحكاية هذه   :إليكم

يقول يرام ما على ليست صحته صغير طفل له إلى: أحدهم به الذهاب قررت
رقماً أخذت ، ساعة من أكثر نتأخر ربما ، كثيرين المنتظرون كان لقد ، وذهبت حملته ، المستشفى
؛ مختلفة كثيرة وجوه االنتظار غرفة في ، االنتظار غرفة في للجلوس وتوجهت الطبيب على للدخول

، الصغير استأثرفيهم الصغيرة الكنبات من عدد يوجد ، الجميع على يخيم الصمت ، الكبير وفيهم
واآلخر ، يفكر فيما تعرف ال العينين مغمض البعض الحاضرين في طرفي أجلت ، األخوة بعض بها
الطويل السكون يقطع ، االنتظار من والملل القلق وجوههم من تحس والكل ، الجميع إلى النظر يتابع

ا يعودصوت ثم سريعة بخطوات يسير ، عليه المنادى وجه على تعلو الفرحة ، كذا برقم لمنادي
مصحف معه كان لقد ، حوله شيء أي يعنيه ال العمر مقتبل في شاب نظري لفت ، للجميع الصمت
انتظاري طال حينما لكنني ، كثيراً حاله في أفكر ولم إليه نظرت ، طرفه يرفع ال ، فيه يقرأ صغير
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ومحافظتهعن حياته أسلوب في عميق تفكير إلى نظر مجرد من ، إليه نظري تحول الكاملة الساعة
ملل انتظار بل ، شغل وال عمل بال فارغ أنا ، بها انتفعت ماذا عمري من كاملة ساعة ، الوقت على
جوا في أكون أن حاولت المستشفى مصلى وفي ، الصالة إلى ذهبنا المغرب لصالة المؤذن أذن ر،

، وقته على محافظته من بإعجابي وأخبرته معه سرت الصالة أتممنا أن وبعد ، المصحف صاحب
من تمضي وليال أيام وهي ، إطالقاً منها نستفيد ال التي األوقات كثرة على يتركز حديثه وكان
حثه عندما سنة منذ الجيب مصحف أخذ إنه قال ، بها ننتفع أن ودون ، بها نحس أن دون أعمارنا
ما أضعاف منها يستفاد ال التي باألوقات يقرأ أنه أيضاً وأخبرني ، وقته على بالمحافظة له صديق
اهللا شاء إن والمثوبة األجر على زيادة المسجد في قراءته إن بل ، المنزل في أو المسجد في يقرأ

قائالً محدثي وأضاف ، والتوتر الملل عليه من: تقطع االنتظار مكان في اآلن عنإنه يزيد ما ذ
؟ الكريم القرآن فيها لتقرأ ونصف ساعةً تجد متى وسألني ، إطالقاً بها يشعر ولم ، والنصف الساعة

؟ ذلك على للدال يكون عظيم أجر من وكم ؟ ذلك سيفعل شخص من   كم

حساب لها نحسب وال تمر حياتنا من لحظة من وكم ، سدى تذهب األوقات من كم تأملت
، شهر من كم بل أنني، فوجدت ناظري أجلت ؟ الكريم القرآن نقرأ وال يمضي عام من كم بل

سدى يضيع وقت كل عن   .محاسب

  

  
  

األرض في يوم كل نشهدها التي األحداث تعلمنا الساخنة الموضوعات إلى ، األخوة أيها
مهما البشرية القوة أن المحتلة واإلسالمية العربية األراضي من غيرها وفي فهيالمحتلة عظمت

القوة اعتماد إن القصم، مصيره المتألي اإلنسان وأن ، قاصر فهو اتسع مهما العلم وأن ، محدودة
الجيد االستماع من عالية بدرجة مصحوباً يكن لم ما الهدف يحقق ال وحدها األمنية والحلول وحدها

وخصوصيات لمصالحه ومراعاةً ، اآلخر للرأي دقيق وتفهم ، اآلخر الطرف ،إلى لكرامته وتوفير ، ه
، تفاقمت وربما بل قائمة تبقى المشكلة فإن العالم في والمضطهدين المظلومين مشكالت تحل لم وما

تعالى قال ، صاحبها تدمر حكمة دون من والقوة ، القوة يصنع الحق ولكن الحق تصنع ال   :فالقوة

  
الحشر(   .)سورة
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النظام إلى الرئيس السيد أشار إسالميلقد قمة مؤتمر في ألقاها كلمة في الجديد العالمي
دين: " فقال ، األخالق دين ، الحنيف اإلسالمي ديننا هو التسعينات في ظهر الذي الجديد العدو هذا

واإلرهاب والتطرف القتل دين ليغدو ، وتربوياً وتثقيفياً إعالمياً تشويهه تم الذي ، المحبة دين ، العدل
اض حدث فكلما للمسلمين، يكن لم ولو ، لإلسالم االتهام أصابع وجهت العالم من ما منطقة في طراب

وغالباً ، العكس يثبت حتى مسلم منفذه إرهابي عمل أو تخريب عملية وكل ، المنطقة تلك في وجود
تغذية خالل من الصحيح اإلسالم حورب وبالتوازي ، هو كما فيبقى االتهام أما ، العكس يثبت ما

تنميتهالتطر جرت الذي التطرف هذا يصور واآلن ، والمسلمين اإلسالم ضرب في واستخدامه ، ف
، الناصعة صورته تشويه في إمعاناً وذلك ، الحقيقي اإلسالم أنه على اإلسالمية األمة خارج من

أخرى حقيقية صورة وأية الصورة هذه يشوه من أبرع الرئيس" وإسرائيل السيد كالم انتهى ،.  

وعظيةأيها أبيات إلى ، واإلسالم العروبة دنيا في األحباب :األخوة
  

فســـاءلتها القبور والمحتقرأتيت الــــمعظم   أين

مـخبر فما جميعاً الخبرتـفانوا ومات جميعاً   ومـاتوا

مضوا أناس عن سائلي مافيا في لك معتبرأمـا   مضى

الثرى بنات وتـغدو الـصورتـروح تلك محاسن   فتمحو

***  

تدري ال فإنك التقوى من تزود الفجر؟لذلك إلى تعيش هل ليل جـن   إذا

علــة غير من مات سليم من الدهرفكم من حين عاش سقيم من   وكم

ويصبح يمسي فتى من يدريآمـناًوكم ال وهو أكفانه نسجت   وقــد
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كبيرة سمكة نظره لفت ، البحر سطح تحت أبحاث غواصة يركب البحار علماء أحد كان
السمكة هذه أن العادة هي كما العالم هذا فتصور ، صغيرة سمكة إلى وانتهت سربها من خرجت
تأكل الصغيرة السمكة وبدأت جانبها إلى وقفت أنها وجد ولكنه ، لتأكلها الصغيرة إلى توجهت الكبيرة

حرا هيمن رائعة حقيقة اكتشفت تقريباً أعوام عشرة بعد ، مذكراته في عنده هذا سجل ، الكبيرة شف
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غير وميثاقاً عهداً وكأن ، كلها األسماك أمراض عالج في متخصصة الصغيرة السمكة هذه أن
السمك أمراض مداواة في المتخصصة الصغيرة السمكة هذه أن يقرر البحر أسماك بين مكتوب

ال أعطوهالخارجية الذي السمك هذا مواطن العلماء وتتبع كثيرة بحوثاً أجريت لذلك ، تؤكل أن ينبغي
والفطريات والطفيليات واإلنتانات التقرحات على غذائه وجل عز اهللا جعل السمك هذا ، خاصاً اسماً

أمر من لتعالجها إليها تتجه الكبيرة فاألسماك ، الكبيرة األسماك حراشف على تتوضع اضهاالتي
كانت كبيرة سمكةً أن وصورت سجلت التي الغريبة الحاالت بعض إن بل وميثاقاً، عرفاً هناك وكأن
مطمئنةً آمنةً الطبيبة السمكة ودخلت ، الطبيبة السمكة أمام فمها تفتح بها فإذا فمها في قرحة من تشكو

السمكة هذه هاجمت نفسه الوقت وفي ، القروح من فمها داخل في ما أكبرلتعالج سمكة تعالج التي
هاربة وولت تمرضها التي السمكة هذه فمها من أخرجت أن إال منها كان فما لتأكلها  .منها

البحار أنحاء كل في المتبع القانون هذا وما الميثاق هذا وما العقد هذا وما العرف هذا ما
أدق إلى يصل جداً دقيق بمنقار مزودة اهللا خلقها التي السمكة هذه إن الهضمي؟ جهازها وإن ، الثنايا

الكبيرة األسماك هذه وإن ، لها غذاء وهو ، ذلك شاكل وما واإلنتانات والتقرحات الفطريات يتقبل
، أحياناً معارك من أو احتكاك من األسماك بين يحدث ما بسبب تقرحات من تشكو حينما إليها تتجه

أ األسماك هذه كثرت إذا أنه النظر يلفت الذي بعضالشيء وراء بعضها صفت الصغيرة السمكة مام
سباب وال تدافع وال تزاحم هناك ليس متحضر مجتمع في وكأنها ،.  

  

  

  

تقف األسماك من عشرات بضع الصورة هذه سجلت وقد الكبيرة األسماك هذه وقفت
، أكثر أو دقيقة أحياناً تستغرق وقد ، المعالجة في دورها تنتظر بعضاً بعضها تنصرفوراء وبعدها

سبيلها   .إلى

  
اآلية(  لقمان   ) .11: سورة

يعتدى وال تؤكل ال الطبيبة السمكة هذه أن جميعاً أعلمهم من السمك من نوع مليون
؟ أعلمها من نبيلة سمكية بمهمة تقوم ألنها ، إنسانية عوض نبيلة سمكية بمهمة تقوم ألنها ، عليها

تعالى قال ؟ عاقلة األسماك   :هذه
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طه(    .)سورة

المستشفيات يقصف ما فكثيراً اإلنسان حقوق عن يتحدث الذي المتحضر اإلنسان أما
يقول علي اإلمام عن اهللا ورضي ، اإلسعاف وركب: " وسيارات ، شهوة بال عقل من الملك ركب

أصبح شهوته على عقله سما فإن ، كليهما من اإلنسان وركب ، عقل بال شهوة من فوقالحيوان
الحيوان دون أصبح عقله على شهوته سمت وإن ، " .المالئكة
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العلماء بعض اإلجابة: قال عن تتأخّر ثم داعيه تسمع وأن ، تحبه ال ثم تعرفه أن األشياء أعجب من
وأن ، لـه تتعرض ثم غضبه قدر تعرف وأن ، غيره تعامل ثم معاملته في الربح رقد تعرف وأن ،

ألم بغيـرهتذوق القلب تعلق عند العذاب تذوق وأن ، بطاعته األنس تطلب ال ثم معصيته في الوحشة
إليه واإلنابة ، عليه اإلقبال بنعيم منه تهرب وال ،. 

وفيمـا ، معرض عنه وأنت ، إليه شيء أحوج وأنك ، منه لك بد ال أنك علمك هذا من وأعجب
راغب عنه .يبعدك

أن منوأشهد ليخرجنا أرسلته ، ونذيراً بشيراً للعالمين رحمة أرسلته ورسوله عبده محمد سيدنا
عـز إلى الشرك ذل ومن ، والعلم المعرفة أنوار إلى والوهم الجهل ظلمات من ، النور إلى الظلمات

القربات جنات إلى الشهوات وحول ومن ، .التوحيد

ذريـة وعلـى محمد أصحاب وعلى محمد آل وعلى محمد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم
كثيراً تسليماً وسلم .محمد

خير هو بالذي واستفتح طاعته على وأحثكم ، اهللا بتقوى ونفسي أوصيكم ؛ اهللا .عباد

كبيرإن حيزاً تشغل إنها ، الكبرى اإلسالم خصائص إحدى ،اإلنسانية النظريـة منطلقاته في اً
فـي فاإلنسـانية ؛ محكماً ربطاً وآدابه ومنهجه وشعائره بعقائده ربطت وقد ، العملية تطبيقاته وفي
بعـض تتخيلهـا مثاليـةً فكرة وليست ، النفوس بعض إليها تهفو شاعرية ُأمنية مجرد ليست اإلسالم

األقال بعض سطّرته ورق على حبراً وليست ، وثمارالرؤوس ، تطبيقي وواقع ، عقدي ركن إنها ، م
.يانعة

مبدُأ اليانعة اإلسالم إنسانية ثمرات أناإلنسانياإلخاءفمن علـى بناء اإلسالم قرره مبدأ إنه ،
والـرحم ، المشـتركة الواحـدةُ البنوةُ هذه ضمتهم ، واحدة وامرأة ، واحد رجٍل أبناء جميعاً البشر

تعالىالواص قال ، زوجهـا$: لة منْها وخَلَقَ ةداحو نَفْسٍ نم خَلَقَكُم الَّذي كُمبر اتَّقُوا النَّاس َأيها يا
كَان اللَّه ِإن امحالَْأرو بِه لُوناءتَس الَّذي اللَّه واتَّقُوا اءسنو كَثيرا رِجالًا منْهما رقيباعلَوبثَّ كُمي%.

النساء[  ]1اآلية: سورة

كلمة النَّاس$: ولعل َأيها وكلمة%يا ،$ةداحو نَفْسٍ نكلمة%م نفهم أن فـي%الَْأرحام$تلزمنا
جميعاً البشر تسع التي العامة اإلنسانية الرحم أنها على اآلية 0هذه
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أبـو اإلمـام روى فقد ؛ تأكيد أبلغ يوم كل ويؤكِّده اإلخاء هذا يقرر وسلم عليه اهللا صلى والنبي
د فـي يقُـوُل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه نَبِي سمعتُ قَاَل قَمَأر بنِ ديز نع مسنده في وأحمد بـرِداود

هلَاتص)) :بر ماللَّهبرو ربنَا ماللَّه ، لَك شَرِيك لَا كدحو بالر َأنْتَ َأنَّك شَهِيد ،َأنَا ءشَي كُلِّ برو نَا
شَـهِيد َأنَا ، ءشَي كُلِّ برو ربنَا ماللَّه، ولُكسرو كدبع محمدا َأن شَهِيد َأنَا ، ءشَي الْعكُلِّ َأنـادب
الد في ةاعس كُلِّ في وَأهلي لَك مخْلصا اجعلْني ، ءشَي كُلِّ برو ربنَا ماللَّه، ِإخْوةٌ مكُلَّهةرالْـآخو نْيا

نُور ماللَّه ، رالَْأكْب رَأكْب اللَّه ، تَجِباسو عماس، والِْإكْرامِ الْجلَاِل ذَا رب،يا ، والْـَأرضِ اتاوـمالس
رالَْأكْب رَأكْب اللَّه ، الْوكيُل معنو اللَّه بِيسح رالَْأكْب رَأكْب اللَّه ، والَْأرضِ اتاومالس((.

وأحمد[  ، داود ]أبو

ب األخوة المتكرر الدعاء هذا خالل من يعلن وسلم عليه اهللا صلى الفالنبي ، جميعـاً اهللا عباد ين
اخـتالف على ، جميعاً البشر بني بين أخوة هي بل ، وحدهم المسلمين بين وال ، وحدهم العرب بين
؛ نموذجـان جالله جل اهللا عند جميعاً والبشر ، ونحلهم ومللهم وطبقاتهم وألوانهم وأعراقهم أجناسهم

فَ ، خلقه إلى وأحسن ، بمنهجه وانضبط ، اهللا عرف غفَلرجل ورجل ، واآلخرة الدنيا في وسعد ملس
واآلخرة الدنيا في فشقي ، خلقه إلى وأساء ، منهجه من وتفلَّت ، اهللا .عن

هـي إنمـا ، العالمي للتضليل وال ، المحلي لالستهالك ليس اإلسالم في اإلنساني اإلخاء وهذا
و التوحيد كلمتي من تنطلق ، فيها ريب ال دينية اهللاحقيقة إال إلـه ال أن فشهادة ؛ إسـقاط: الرسالة

محمداً وصفت الرسالة وشهادة ، وبغوا طغوا الذين ، األرض في المتألهين ورسوله#لكل عبده أنه
تعالى قال إليه يوحى ما يتبع ، :$ونجري لَا ينالَّذ قَاَل نَاتيب ءاياتُنَا هِملَيع تُتْلَى اْئـتوِإذَا ِلقَاءنَـا

م ِإلَّا َأتَّبِع ِإن نَفْسي لْقَاءت نم لَهدُأب َأن ِلي كُوني ما قُْل لْهدب َأو هذَا غَيرِ ِإنِّـيبِقُرءانٍ ِإلَـي يوحى ا
عظيمٍ يومٍ ذَابع ربي عصيتُ ِإن .%َأخَافُ

يونس[  ]15اآلية: سورة

تعالى الَْأقَاوِيِل$: وقال ضعب علَينَا تَقَوَل لَوينِ*ومبِالْي نْهم الْوتين*لََأخَذْنَا نْهم لَقَطَعنَا ثُم*ـنْكُمم فَما
اجِزِينح نْهع دَأح نم%.

الحاقة[  ]47-44اآلية: سورة

إ أضيف إذا وتأكداً توثقاً اإلخاء هذا األخوةويزداد إلى الدينية األخوة فتجتمع اإليمان عنصر ليه
وال ، شرط وال ، قيد بال ، الناس لكل مفتوحاً اإليمان باب كان ولما ، قوة إلى قوة فتزيدها اإلنسانية
المشتركة والعقيدة اإليمان عن المتفرع الديني اإلخاء فإن ، طبقة أو إقليم أو لون أو جنس على تحفظ

اإلخاء يضعف الـدينيال اإلخـاء وبين العام البشري اإلخاء بين تناقض فال ، ويقويه يشده بل العام
الكريمة اآلية إليه تشير َأخَويكُم$: الذي نيب فََأصلحوا ِإخْوةٌ نُونْؤمالْم .%ِإنَّما
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الحجرات[  ]10اآلية: سورة

سو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن عنْهما اللَّه يضر رمع بنِ اللَّه دبع نع الحديث إليه لَّمويشير
اللَّ: ((قَاَل كَان يهَأخ ةاجح في كَان نمو ، هملسي ولَا ، همظْلي لَا ، الْمسلمِ َأخُو ملسالْمهتاجح في ه

م تَرس نمو ، ةاميالْق يومِ اتبكُر نم كُربةً نْهع اللَّه جفَر كُربةً مسلمٍ نع جفَر نمو ،هـتَرس سلما
ةاميالْق موي اللَّه((.

ومسلم[ ]البخاري

م ربطاً ربط وسلم عليه اهللا صلى النبي إن ،بل اإليمان وبين اإلنسانية األخوة بين حكماً
مقوماته من جعلها قَاَلبل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي نع َأنَسٍ نفع حتَّـى: (( ، كُمـدَأح نْؤمي لَا

هِلنَفْس بحي ما يهِلَأخ بحي((.

ومسلم[  ، البخاري ]رواه

الحديث: روايةوفي في أخيه كلمة أن الحديث شُراح بعض ذكر وقد ، لنفسه يكره ما له يكره وحتى
إطالقه على المحكمة النصوص في والمطلق إطالقها تحد بصفة تُقيد .لم

المصطفى قصدها التي فاألخوة وسلمإذاً عليه اهللا اإلنسانيةصلى األخوة 0هي

اإلسالم طبق اضـمحلَّتْلقد ، فريداً إنسانياً ربانياً مجتمعاً أساسه على وأقام ، الرفيع اإلخاء هذا
والطبقة والقبيلة واللون الجنس فوارق .فيه

اهللا رسول عن ورد وسلموقد عليه اهللا البيت: ((صلى أهل منا                 )) .سلمان

ا[ المعجم في والطبراني ، المستدرك في جدهلحاكم عن أبيه عن المزني اهللا عبد بن كثير عن ]لكبير

يعصه((: و لم اهللا يخف لم لو صهيب العبد .))نعم

للعجلوني[ الخفاء ]كشف

مبدأ ؛ اليانعة اإلسالم إنسانية ثمرات ،المساواةومن بـه ونـادى اإلسالم قرره فقد ، اإلنسانية
، أخـرى حيثية أي من ال ، إنسان هو حيث من ويكرمه اإلنسان يحترم اإلسالم أن من ينطلق وهو

تعالى ِإ$:قال ِلتَعارفُوا وقَباِئَل شُعوبا لْنَاكُمعجو وُأنْثَى ذَكَرٍ نم خَلَقْنَاكُم ِإنَّا النَّاس َأيها َأكْـرمكُميا ن
خَبِير يملع اللَّه ِإن َأتْقَاكُم اللَّه نْدع%.

الحجرات[   ]13اآلية: سورة
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إنسـانية مبـادئ تضمنت مانعة جامعة خطبة الوداع حجة في وسلم عليه اهللا صلى النبي خطب لقد
فلقـد ، الكلـم جوامـع وسلم عليه اهللا صلى النبي أوتي وقد ال كيف ، سائغة سهلة كلمات في سيقت

قا ، ويسعد ليرشد المعذب الشارد العالم يحتاجها التي الحقائق من جملة الخطبة هذه تعالىاستوعبت ل
يشْقَى$:  ولَا يضلُّ فَلَا ايده عاتَّب فَمنِ هدى منِّي نَّكُميْأتي  .%فَِإما

طه[ ]123اآلية: سورة

صلى بمحمد العرب وربى ، العرب به يربلي وسلم عليه اهللا صلى محمداً ربى وعال جل اهللا إن
تعالى قال أجمعين الناس بهم يربلي وسلم عليه ِليكُون$: اهللا هذَا وفي قَبُل نم ينملسالْم اكُممس وه

وتَكُونُ كُملَيع شَهِيدا النَّاسِالرسوُل علَى اءدشُه .%وا
الحج[ ]78اآلية: سورة

الوداع حجة في وسلم عليه اهللا صلى النبي خطبة عليها انطوت التي المبادئ :فمن

1نع تتربع مستوى أي وفَوق ، تكون حالة أية على ، تبرز إهاب أي في القيمة متساوية اإلنسانية ـ
قَاَل نَضرةَ فَقَاَل: َأبِي التَّشْرِيق َأيامِ طسو في لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل خُطْبةَ عمس نم حدثَني

ال َأيها ِليا ولَا ، يمجَأع علَى بِيرِلع فَضَل لَا َألَا ، داحو اكُمَأب ِإنو ، داحو كُمبر ِإن َألَا ، نَّاسـيمجع
قَ ؟ َأبلَّغْتُ ، بِالتَّقْوى ِإلَّا رمَأح علَى دوَأس ولَا ، دوَأس علَى رمِلَأح ولَا ، بِيرع رسوُل: الُواعلَى بلَّغَ

قَاَل ثُم ، لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى قَالُوا: اللَّه ؟ هذَا يومٍ قَاَل: َأي ثُم ، امرح مو؟: ي هـذَا شَـهرٍ َأي
حرام: قَالُوا رقَاَل: قَاَل: شَه قَالُوا: ثُم ؟ هذَا لَدب َأي :رح لَدقَاَلب ، ام :ـنَكُميب مرح قَد اللَّه فَِإن

َأبلَّ ، هذَا كُملَدب في هذَا ، رِكُمشَه في ، هذَا كُمموي ةمركَح كُماضرَأعو الَكُموَأمو كُماءمقَالُواد ؟ : غْتُ

لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل الْغَاِئب: قَاَلبلَّغَ دالشَّاه .))ِليبلِّغْ

أحمد[ ]رواه

2، وجهرها سرها يعلم بأنه مؤمنة ووعيده بوعده مؤمنة بربها مؤمنة تكن لم ما اإلنسانية النفس ـ
علـى مجدها بنت فربما ، غايتها سبيل في بشيء تُبالي وال ، أثرتها حول تدور اإلنسانية النفس ألن

اآلخري علـىأنقاض حياتهـا بنـت ربما بل ، ذلهم على غزها وبنت ، فقرهم على غناها وبنت ، ن
الوداع حجة في الكريم الرسول قال لذلك ، ؟…: ((موتهم َأنْتُم شَهرٍ َأي في ونرَأتَد النَّاس َأيها يا

قَالُوا ؟ َأنْتُم لَدب َأي وفي ؟ َأنْتُم يومٍ َأي قَاَلفي: وفي ، حرامٍ لَدبو ، حرامٍ وشَهرٍ ، حرامٍ فَِإن: يومٍ
لَدب في ، هذَا رِكُمشَه في ، هذَا كُمموي ةمركَح امرح كُملَيع كُماضرَأعو الَكُموَأمو كُماءمِإلَـىد هذَا كُم

قَاَل ثُم ، نَهتَلْقَو لَـااسم: يومِ ِإنَّه ، تَظْلموا لَا َألَا ، تَظْلموا لَا َألَا ، تَظْلموا لَا َألَا ، تَعيشُوا منِّي عوا
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ةيلاهالْج في كَانَتْ ةْأثَرمو وماٍل دمٍ كُلَّ ِإنو َألَا ، نْهم نَفْسٍ بِطيبِ ِإلَّا امرٍِئ ماُل هذهيحلُّ قَدمي تَحتَ
الْقيامةِإ يومِ )) .…لَى

]همع نع يقَاشالر حرةَ َأبِي نع أحمد   ]رواه

دون3 من المال الماُل ولد إذا وأنه ، الناس كل بين متداوالً يكون أن وينبغي ، الحياة قوام والمال ـ
قليلة أيد في تجمع ، الحياة وإغناء ، األرض إعمار في يسهم حقيقي الكثيرةجهد الكثرة منه وحرمت

يسهِم والربا ، العنفَ إال العنفُ يلد وال ، العنف إلى ويلجأ ، الحقد ويظهر ، الحياة تضطرب عندها ،
قـال لهـذا ، بـالويالت البشـري المجتمع على تعود التي المأساوية النتائج هذه في بآخر أو بشكل

الوداع خطبة في وسلم عليه اهللا صلى وِإن((: المصطفى وعضوم ةيلاهالْج في كَان رِبا كُلَّ ِإنو َألَا
َأمواِلكُ وسءر لَكُم الْمطَّلبِ دبع بنِ الْعباسِ رِبا عوضي رِبا َأوَل َأن قَضى وجلَّ زع اللَّهـونمتَظْل لَا م

ونتُظْلَم .))ولَا

َأ[ نع أحمد عمهرواه نع يقَاشالر حرةَ ]بِي

بالعقائـد4 كالرجل مكلفة أنها حيث من تماماً للرجل مساوية المرأة وألن ، الرجال شقائق النساء ـ
له مساوية وأنها ، والعقاب الثواب استحقاقُها حيث من له ومساوية واألخالق ، والمعامالت والعبادات

، والتكريم التشريف في الـوداعتماماً حجـة خطبـة فـي وسـلم عليه اهللا صلى قال َألَـا: ((لهذا
ِإلَّـ ذَِلك رغَي شَيًئا ننْهم كُونلتَم سلَي كُمنْدع انوع نه فَِإنَّما خَيرا اءبِالنِّس يـْأتينواستَوصوا َأن ا

نوهرجفَاه لْنفَع فَِإن نَةيبم شَةفَلَـابِفَاح ـنَكُمَأطَع فَِإن مبرحٍ رغَي ضربا نوهرِباضو الْمضاجِعِ في
قُّكُمح فََأما حقًّا كُملَيع اِئكُمسِلنو حقًّا اِئكُمسن علَى لَكُم ِإن َألَا سبِيلًا هِنلَيع فَلَـاتَبغُوا ـاِئكُمسن علَـى

شَكُمفُر ْئنوطيهِنِإلَـي تُحسنُوا َأن كُملَيع نقُّهحو َألَا ونهتَكْر نِلم كُموتيب في ْأذَني ولَا ونهتَكْر نم
هِنامطَعو هِنتوسك .))في

]َأبِيه نع الَْأحوصِ بنِ عمرِو بنِ انملَيس نع الترمذي ]رواه

ا صلى للـذينوالنبي عـداوة الناس أشد من بأنه القرآن وصفه لرجل لجنازة قام وسلم عليه هللا
قال ذلك عن وسلم عليه اهللا صلى النبي سئل فلما ، االعتـداء: آمنوا اإلسالم عد لذلك ، إنساناً أليس

وهذا جميعاً، للناس إحياء نفس أية إنقاذَ عد كما ، كلها اإلنسانية على اعتداء نفس أية قـررهعلى ما
الخبير الحكيم قال ، جلي بوضوح الكريم مـن$: القرآن َأنَّـه ِإسراِئيَل بني علَى كَتَبنَا ذَِلك َأجِل نم

فَكََأنَّم َأحياها نمو جميعا النَّاس قَتََل فَكََأنَّما الَْأرضِ في ادفَس َأو نَفْسٍ بِغَيرِ نَفْسا النَّـاساقَتََل َأحيـا
.%جميعا

اآلية[ ، المائدة ]32سورة
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مـن نقلته ، وتعاليم أحكام بجملة عملياً أكده بل نظرياً المساواة مبدأ يقرر أن اإلسالم يكتف ولم
األركان وجعلها ، اإلسالم فرضها التي الشعائرية العبادات ذلك من ؛ ملموس واقع إلى مجردة فكرة

التي والحجالعملية والصيام والزكاة الصالة من العظيم بناؤه عليها 0يقوم

وتزول ، العملية صورتها المساواة تأخذ والجماعة الجمعة صالة تقام حيث اإلسالم مساجد وفي
كان وإن ، الصفوف مقدمة في مكانه أخذ َأوالً المسجد دخََل فمن ، الناس بين تميز التي الفوارق كل

ال النـاسأقلَّ فكل ، مركزه يكن مهما ، مكانُه تأخّر حضوره تأخَّر ومن ، جاهاً وأضعفَهم ، ماالً ناس
، واحـد وكتـابهم ، واحد ربهم ، وسجودهم ، وركوعهم ، وقعودهم ، قيامهم في ؛ اهللا أمام سواسية

واحد وإمامهم ، واحدة وحركاتُهم ، واحدة 0وقبلتُهم

تتحقق الحج مناسك فشـعيرةوفي ، العـين تـراه تجسداً وتتجسد ، ظهوراً أشد بشكل المساواة
الحجاج على تفرض مناإلحرام يتجردوا أن بيضـاءوالمعتمرين ثيابـاً ويلبسوا ، العادية مالبسهم

، والعـاجز القادر فيها يستوي ، الموتى بأكفان تكون ما أشبه ، محيطة وال ، مخيطة غير ، بسيطة
والفقير واحدوالغني بهتاف ملبين الجميع ينطلق ثم ، والمملوك والملك لبيك: " ، اللهم 0"لبيك

وأحكام اإلسالم قانون أمام المساواة فعالً وطبقها قوالً اإلسالم قررها التي العملية المساواة ومن
.الشرع

، األعجمـي على حرام شيء هناك فليس ، واالطِّراد بالشمول يتَّسم اإلسالم شريعة في الحرام
أو جواز هناك وليس ، لألبيض مباح ، الملون على محظور شيء هناك وليس ، العربي على حالل
خصوصـية للمسـلم ليس بل ، الهوى لها طوع ما باسمه تقترف ، الناس من لفئة ممنوح ، ترخيص
اهللا أحـل فمـا ، الجميع سيد والشرع ، الجميع رب اهللا إن كال ، له حالالً غيره على الحرام تجعل

القيامة يوم إلى كافة الجميع على حرام فهو حرم وما ، كافة للناس حالل فهو .بشريعته

وسـو ، ينتمـي الَ أم ، المسـلمين إلى ينتمي السارق أكان سواء ، حرام مثالً أكـانالسرقة اء
مركزه أو نسبه كان أياً ، للسارق الزم والجزاء ، ينتمي ال أم ، المسلمين إلى ينتمي . المسروق

وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسـول بح ، زيد بن أسامةَ يشَفِّعوا أن الصحابة بعض حاول وقد
يق أن فاستحقت سرقت ، مخزوم بني من ، قريش من امرأة في حبه فكلَّمهوابن ، السرقة حد عليها ام

خلَّـدها التـي قولتـه وقال ، المعروفة التاريخية غضبته والسالم الصالة عليه فغضب ، فيها أسامة
عنْها اللَّه يضر عاِئشَةَ نفع ، الشَّـرِ((التاريخ ـيهِمف سرقَ ِإذَا كَانُوا مَأنَّه لَكُمقَب ينالَّذ لَكَأه يفُِإنَّما

دمحم بِنْتَ فَاطمةَ َأن لَو اللَّه مايو دالْح هلَيع َأقَاموا الضعيفُ يهِمف سرقَ وِإذَا كُوهـتُتَرلَقَطَع سرقَتْ
.))يدها

ومسلم[ ]البخاري
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وقال ، وخاصته أهله جمع أمر، إنفاذ أراد إذا ، عنه اهللا رضي عمر أمـرت((: لهموكان إني
بواحـد نأوتَـي ال اهللا وايم ، وقعوا وقعتم رأوكم إن ، كالطير والناس ، كذا عن ونهيتهم بكذا الناس

مني لمكانه العقوبة له ضاعفتُ إال ، عنه الناس نهيت ما في عمـر)) وقع مـن القرابـة فصارت ،
  مصيبة

 

03   - F>U-& QL 'S.{ 'W=  

يعلـن الغساسـنة ملوك آخر األيهم بن جبلة المدينة إلى جاءه ، وأرضاه عنه اهللا رضي خالفته وفي
طرف بدوي داس الكعبة حول الملك هذا طواف أثناء وفي ، الترحيب أشد عمر به فرحب ، إسالمه

كا فما ، أنفه ويهشم فيضربه البدوي هذا إلى ويلتفت الملك فيغضب ، الغساني الملك هـذاإزار من ن
اهللا رضي عمر فيستدعي ، شاكياً الخطاب بن عمر الراشد الخليفة إلى توجه أن إال فزاره من البدوي

التالي الشكل على صيغ حوار بينهما ويجري مجلسه إلى الغساني الملك جـاءني: عمرقال: " عنه
مقلـة ، تتكلَّم بجراح تتظلَّم بدماء ، فزارة من بدوي ، المرارة النفس في يبعث مشهد ، الصباح هذا
الفـزاري هـذا ادعى ما أصحيح ، بيديك ، عليك الوزر حفاد فألقى وسألناه ، تهشم قد وأنف غارت

قال ؟ أدبتُ: جبلةالجريح أنا ، شيئاً يكتم أو ، ينكر ممن قـاللست ، بيـدي حقي أدركتُ ، الفتى
بـاإلثم: عمر جبهـة غيري عند ، ويظلم العافي المستضعف يقهر غيري عند ، أيهم ابن يا حقٍّ أي

وتساوى ، جديداً صرحاً فوقها وأقمنا دفناها قد ، العنجهية ورياح ، الجاهلية نزوات ، تُلطَم والباطل
الفتى أرض ، وعبيداً لدينا أحراراً يهشـمنالناس أو ، بدمائه عالقاً ظفرك مازال إرضائه من البد ،
قال ، كفك فعلته ما وتنال ، أنفك صـاحب: جبلةاآلن وأنا سوقة هو ، المؤمنين أمير يا ذاك كيف

، وأعز أقوى عندك أنني ، خلدي في مشى ما وهماً كان ، أرضاً النجم يخر أن ترضى كيف ، تاج
أكرهتني إذا مرتد أنـا: عمرقال. أنا ، وأعـز أقوى عندك السيف بشبا فيه صدع كل ، نبنيه عالم

أكرهتني إذا عمر. مرتد بالعبـد: قال الناس وأعز ، يداوى السيف بشبا فيه صدع كل ، نبنيه عالم
تساوى  " .بالصعلوك

مرتد هارباً المدينة من وفَر ، اإلسالم في الكبير المعنى هذا يستوعب فلم جبلة يبـاِلأما ولـم ، اً
فـي التهـاون مـن بكثير أهون اإلسالم عن رجل ارتداد ألن ، النتيجة بهذه معه الصحابة وال عمر

مبدأ بخسارة تقاس ال فرد وخسارة ، مبادئه من عظيم مبدأ .تطبيق
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دعوته اليانعة اإلسالم إنسانية ثمرات ومن ، المستمعات السيدات أيتها المستمعون السادة إلىأيها
والدنيويـةالسـالم ، والروحيـة والماديـة ، والجماعية الفردية بمعانيها ؛ الكلمة هذه معاني بأوسع

.واألخروية

تعالى بِِإذْنـه$: قال النُّورِ ِإلَى اتالظُّلُم نم مهخْرِجيو السلَامِ سبَل انَهورِض عاتَّب منِ اللَّه بِه يهدي
مستَقيمٍويهديهِ اطرص ِإلَى م%.

المائدة[ ]16اآلية: سورة

سالمة حب وعلى ، وجوده حب على مفطور ، ومكان زمان أي في ـ إنسان أي ـ اإلنسان إن
موجزة وبكلمة ؛ وجوده كمال حب وعلى ، وجوده استمرار حب وعلى ، حب: وجوده على مفطور

منهج يطبق حينما إال يتحققان ال إنسان أي لدى الثابتان المطلبان وهذان ، وسعادته خلقهسالمته الذي
تعالى قال ، وسعادته سالمته بأسباب خبير فهو ، :$خَلَقَكُم الَّذي كُمبر اعبدوا النَّاس َأيها .%يا

البقرة[ ]21اآلية: سورة

جل عزو خَبِيرٍ$:وقال مثُْل ُئكنَبي .%ولَا

فاطر[   ]14اآلية: سورة

العزيز كتابه في نجده إننا ، وسعادتنا سالمتنا بأسباب الخبير وهو ، خلقنا الذي منهج نجد وأين
للتـي يهدي والذي ، خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال الذي اهللا كتاب في الكريم نبيه وسنة ،

وبال وذكْر ، وشفاء ونور ، وبرهان وموعظة وبيان هدى وهو ، أقوم وبشرىعي ، ووعيد ووعد غ
النـور إلى الظلمات من الناس يخرج ، مستقيم صراط وإلى ، الرشد وإلى ، الحق إلى يهدي ، ونذير
وهو شيء لكل تبيان فيه ، فيه اختلفوا فيما الناس بين ويحكم ، الحميد العزيز صراط إلى ربهم بإذن

، بعدكم ما وخبر قبلكم ما نبأ فيه ، الصدور في لما غيرهشفاء في الهدى ابتغى من ؛ بينكم ما وحكم
، الرد كثرة عن يخلق وال ، العلماء منه يشبع ال ، الحكيم الذكر وهو ، المتين اهللا حبل فهو اهللا أضله
إليـه دعـا ومن ، ُأجر به عمل ومن ، عدل به حكم ومن ، صدق به قال من ، عجائبه تنقضي وال

تعال قال ، مستقيم صراط إلى السلَامِ$: ىهدي سبَل انَهورِض عاتَّب منِ اللَّه بِه .%يهدي

المائدة[ ]16اآلية: سورة

بهـدي يهتدي أن فعليه ، المستقيم لإلنسان اهللا أعده الذي المقيم والنعيم ، اهللا رضوان أراد فمن
تعالى قال ـ سواه هدي وال ـ الكريم ِإن$: القرآن الْهدىقُْل وه اللَّه .%هدى

البقرة[ ]120اآلية: سورة

اللَّه$: وقال هدى الْهدى ِإن .%قُْل

عمران[ آل ]73اآلية: سورة

الضلَاُل$: وقال ِإلَّا الْحقِّ دعب .% فَماذَا
يونس[   ]32اآلية: سورة
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تعالى قال ، حرامه يحرم وأن ، حالله يحل أن ،وعليه القرآن به جاء بما ولَـا$: فيعتقد ِلمْؤمنٍ كَان
رو اللَّه يعصِ نمو مرِهَأم نم الْخيرةُ ملَه كُوني َأن َأمرا ولُهسرو اللَّه قَضى ِإذَا نَةْؤممفَقَـد ـولَهس

م ضلَالًا .%بِينًاضلَّ

األحزاب[ ]36اآلية: سورة

وال ، كآبة فال ، نفسه مع السالم سبل يهديه ، الكلمة هذه معاني بأوسع ؛ السالم سبل اهللا يهديه عندئذ
سقوط وال ، ندم وال ، حسرة وال ، بالذنب شعور وال ، .انقباض

وال تفكـك وال ، عصـيان وال عقوق وال ، شقاق وال شقاء فال ، أهله مع السالم سبل ويهديه
عدوان وال مذمة وال ، .انهيار

وال إحبـاط وال ، عدوان وال إثم وال ، بغضاء وال عداوة فال ، مجتمعه مع السالم سبل ويهديه
كيد وال مكر وال ، .إخفاق

السال سبل والويهديه غضـب وال ، فتـور وال جفوة وال ، نكوص وال حجاب فال ، ربه مع م
.سخط

تعالى قال ؟ الجماعي المستوى على فماذا ؛ الفردي المستوى على ِليعذِّبهم$: هذا اللَّه كَان وما
ونرتَغْفسي مهو مهذِّبعم اللَّه كَان وما يهِمف .%وَأنْتَ

األنفال[              ]سورة

التفسير علماء فـي: قال مطبقـة ؛ مـا مجتمع في مطبقة وسلم عليه اهللا صلى النبي سنة دامت ما
، ترحالهم وفي ، حلّهم وفي ، أتراحهم وفي ، أفراحهم وفي ، تجارتهم وفي ، أعمالهم وفي ، بيوتهم

أنو بكل اهللا عذاب من مأمنٍ في فهم ، عالقاتهم الحاكمينوفي أحكم قال ، ومستوياته يفْعُل$: اعه ما
عليما شَاكرا اللَّه كَانو نْتُمامءو تُمشَكَر ِإن ذَابِكُمبِع اللَّه%.

النساء[ ]سورة

قائٍل من عز ماء$: وقال منَاهقَيلََأس الطَّرِيقَة علَى استَقَاموا لَوِ َأنقًاوغَد*رِضعي نمو يهف منَهِلنَفْت
صعدا عذَابا لُكْهسي هبر ذكْرِ نع%.

الجن[  ]17-16اآلية: سورة

أيضا من$: وقال لََأكَلُوا هِمبر نم هِمِإلَي ُأنْزَِل وما والِْإنْجِيَل التَّوراةَ َأقَاموا مَأنَّه لَووـنمو هِمقفَـو
لُونمعي ما اءس منْهم يركَثو مقْتَصدةٌ ُأمةٌ منْهم هِملجَأر تتَح%.

المائدة[  ]سورة

اهللا فيجعلهـا ، السـالم سـبل اهللا يهديها ، اهللا منهج تطبق التي األمة ؟ الدولي المستوى عن وماذا
الحقيقة بهذه مذكِّرا تعالى قال ، مطمئنة آمنة ، ممكنة ، مـنْكُم$: مستخلفة ءامنُـوا ينالَّذ اللَّه دعو

الْ في مفَنَّهتَخْلسلَي اتاِلحالص الَّـذيوعملُوا مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ استَخْلَفَ كَما َأرضِ
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كَفَر نمو شَيًئا بِي شْرِكُوني لَا يعبدونَني َأمنًا هِمفخَو دعب نم ملَنَّهدبلَيو ملَه فَُأولَِئكارتَضى ذَِلك دعب
الْفَا مهقُونس%.

النور[  ]55: سورة

تعالى قال ، كامالً انطباقًا الكريمة اآلية هذه عليها تنطبق حياتها في اهللا منهج تطبق ال التي : واألمة

غَيا$ نلْقَوي فَسوفَ اتوالشَّه واتَّبعوا الصلَاةَ َأضاعوا خَلْفٌ مهدعب نم . %فَخَلَفَ

مريم[  ]59اآلية: سورة

الكريم القرآن في السالم سبل عن ؟،هذا الجيران مع السالم سبل عن فماذا
، عـادالً سـالماً يكون أن على فيه راغبون ، عليه حريصون نحن إليه نُدعى الذي السالم إن

مضمون نستوعب أن بعد هذا ، الكرامة فيه وتتوافر الحقوق معه وتؤدى ، األرض قبله اآليةتسترد
بها نعمل وأن َأقْدامكُم$: الكريمة ويثَبتْ كُمرنْصي اللَّه تَنْصروا ِإن ءامنُوا ينالَّذ َأيها .%يا

محمد[  ]7اآلية: سورة

الخالفات أسباب وإزالة والتماسك واليقظة الوعي من مزيد إلى واإلسالمي العربي العالم ندعو ونحن
بين ديـنهمفيما وضـد ضدهم تحاك التي والمؤامرات المكائد لمواجهة بحق يتفرغوا حتى المسلمين

وتراثهم حاضرهم عن فضالً أبنائهم مستقبل .وضد

مع لقائه في الرئيس السيد قال كما ، مسدود طريق إلى السالم عمليةَ أوصَل إسرائيل تعنُتَ وإن
مطلقاً رفضاً ترفض فهي الفرنسي ،الرئيس والخـداعِ المراوغـة نهـج وتنهج السالمِ مقومات كلَّ

الرئيس السيد ويضيف ، المستوطناتْ من مزيد بإنشاء واإلنساني والعربي اإلسالمي الضمير وتستفز
اإلسالم: قائالً ، يذلَّنا أن أحد يستطع لم ، به متمسكين كنا عندما الذي اإلسالم في يكون الخالص إن
أندين علينـا يفرِض هذا إن ، جميعاً لنا قوة مصدر اإلسالم ، البشر بين المساواة و والعدالة الحق

له لنحفظ االستعمارية المؤامرات هذه من الحنيف الدين لحماية إخالصٍ و وبصدق قوانا بكل نناضَل
لتقد حافزاً ليبقى و للمسلمين قوة و عزة مصدر وليبقى وجاللَه ويضـيفمهابتَه ، مجال كل في مهم

قائالً الرئيس قـيمٍ: السيد من يمثِّلُه وما اإلسالم تستهدفُ كبيرةً تحديات يواجه اليوم اإلسالمي العالم
فإن ديننا عن ندافع أن واجبنا من كان وإذا ، وحرية ومساواة وعدالة أخوة من إليه يدعو وما ، نبيلة

ومصدر قوة نبوعي فيه وتحدياتْلنا أخطارٍ من يقابلُنا ما كلِّ مواجهة في                                   0إلهام

اإلخوة ،... أيها ومستمعين خُطْبتهحضوراً في فَقَاَل يوماً وسلم عليه اللَّه صلى النَّبي خَطَب :

 ))نْهم يأكُُل ، راضح ضرع الدنْيا ِإن فيهـاََأالَ يقْضي ، صادقٌ أجٌل اآلخرةَ وإن أالَ ، والْفَاجر الْبر ا
النّارِ، في يرهذَافبِح كُلَّه الْشّر وإن أالَ ، الْجنَّة في يرهذَافبِح كُلَّه رالْخَي وإن أالَ ،رقَاد كلواملَمفاع أالَ
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واعلَ ، حذر علَى اللَّه نم وأنْتُم يره، خَيراً ذَرة مثْقَاَل يعمْل نفَم ، أعمالكم علَى معرضون أنَّكُم موا
يره شَرا ةذَر مثْقَاَل يعمْل نمو ،(( .

أوس[  بن شداد عن الكبرى السنن في والبيهقي ، األم في الشافعي اللفظ بهذا   ]رواه

 

04   - '4"?%& '%a%b, "9])%& +b^b  

لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي قَاَل قَاَل هريرةَ َأبِي نع صحيحه في البخاري الساعةُ: (( أخرج تَقُوم لَا
، جرالْه كْثُريو تَنالْف رتَظْهو ، انمالز بتَقَاريو ، الزلَازُِل تَكْثُرو ، لْمالْع ضقْبي الْقَتْـُلوحتَّى ـوه

يضففَي الْماُل يكُمف كْثُري حتَّى ،  )) .الْقَتُْل

]البخاري[

هـذه وأن ، آخـر بلد في وقع وزلزاالً ، بلد في وقع زلزاالً أن األخبار في نسمع حين كل ففي
وأن ، األلـوف مـن عشرات بضع بحياة وتودي ، الزالزل هذه درجات وتتعاظم ، تتقارب األخبار

ه إن ، الهوى عن ينطق ال الذي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث مصداق وشدتها إالكثرتها و
، بهـا اهللا أوعد التي ، الكبرى الزلزلة معنى تعطينا أنها وظائفها من الزالزل هذه إن ، يوحى وحي

تعالى عظيم$: قال ءشَي ةاعالس زلْزلَةَ ِإن كُمبر اتَّقُوا النَّاس َأيها .%يا

الحج[  ]1اآلية: سورة

تزيد األرض فكثافة ، كثافةً الشمسية المجموعة في الكواكب أكثر من األرض كثافـةعلـىإن
عنهـا ينشـأ بحيث ، األرض باطن في حركةٌ بأنها ، الزلزلة العلماء ويفسر أضعاف بخمسة الماء

القشرة هذه تتصدع عندئذ ، األرض قشرة تحتمله ال ، هائل التصـدع. ضغطٌ قشـرةوهـذا فـي
آخر إلى حينٍ من أخباره إلى نستمع الذي الزلزال هو عن. األرض سمكها يزيد القشرة هذه بأن علماً

ذلـك ومع الصخور أنواع أقسى من الصخور وهذه ، البازلت صخور من وهي ، متراً كيلو تسعين
سمكها يزيد البازلت من قشرة يصدع الذي األرض باطن من الضغط هذا فما ، تسـعينىعلتتصدع

تعالى قال ، قوي اهللا أن معنى من طرفٌ هذا مترا الْمتين$: كيلو ةالْقُو ذُو الرزاقُ وه اللَّه ِإن%.

الذاريات[  ]58اآلية: سورة

الزالزل العلماء بعض وسـتة: ويقول وخمسـمائة ألـف عام في ، الصين في حدث زالزل هناك
وثالثـين وسـبعة سبعمائة و ألف عام وفي ، ثوانٍ في ألفاً وثالثين ثمانمائة بحياة أودى ، وخمسين
وعشـرين وثالثـة وتسعمائة ألف عام وفي ، ألفاً وثمانين مائة بحياة أودى ، الهند في زلزال حدث
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حـدث ، وسـبعين وستة وتسعمائة ألف عام وفي ، ألف مائة بحياة أودى ، اليابان في زلزال حدث
، ألفـاً وثالثين خمسة بحياة أودى بإيطاليا زلزال وحدث ، ألف مائة بحياة أودى ، الصين في زلزال

، معدودة الس$ثوانٍ زلْزلَةَ ِإن كُمبر اتَّقُوا النَّاس َأيها عظيميا ءشَي ةاع%.
الحج[            ]1اآلية: سورة

الزالزل علماء من كبيراً عالماً قبـل: سألوا بالزلزال نتنبأ أن ، متقدم علم من أوتينا بما يمكن هل
قال ؟ ساعة بربع ولو يشعر: وقوعه بغبائه المثل يضرب من مقدمتها في كثيرة حيوانات أن إال ، ال

قبل مقصـودةبالزلزال وليسـت كاإلنسـان مكلفة ليست الحيوانات هذه ألن ذلك ساعة بربع وقوعه
.بالزلزال

تعالى منْهـا$: قال َأشْفَقْنو يحملْنَها َأن نيفََأب والْجِباِل والَْأرضِ اتاومالس علَى الَْأمانَةَ عرضنَا ِإنَّا
ِإنَّه انالِْإنْس جهولًاوحملَها ظَلُوما كَان%.

األحزاب[ ]72اآلية: سورة

عزوجل زِلْزالَها$:قال ضالَْأر لْزِلَتز %ِإذَا
الزلزلة[  ]1اآلية: سورة

زلزالها، ، واضطربت ، شديدا تحركًا تحركتْ أي الـذي: زلزلت ، واألخيـر ، والكبير ، العظيم
عند وذلك ، زلزال بعده ومحدودةليس مصغرة نماذج إال األرض في الزالزل هذه وما ، الساعة قيام

َأثْقَالَها$ ضالَْأر تجَأخْرو%.

الزلزلة[  ]2اآلية: سورة

اإلنسان األمانـة: وهو حمل قبل ألنه ، واألرض السماوات عرضها لجنة خلق الذي األول المخلوق
في وما السماوات في ما له اهللا سـمافسخر فـإن ، األرض في خليفته وجعله ، منه جميعا األرض

الحيـوان دون كـان عقله على شهوتُه سمتْ وإن ، المالئكة فوق كان شهوته على وقَـاَل$،عقله
لَها ما انالِْإنْس%.

الزلزلة[  ]3اآلية: سورة

وخوفاً َأخْبارها$،تعجباً تُحدثُ ِئذموي%.

الزل[  ]4اآلية: زلةسورة

شر أو خير من األرض وجه على اإلنسان عمله لَها$،ما َأوحى كبر بَِأن%.

الزلزلة[  ]5اآلية: سورة

، به وأمرها ، فيه لها وأذن ، الكالم على َأشْتَاتًا$أقْدرها النَّاس ردصي ِئذموي%.

الزلزلة[  ]6اآلية: سورة
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، ،فرادى غطرسة وال ، هيمنة وال ، باطل على تناصر وال ، تكتالت وال ، تجمعات فال ، متفرقين
عزوجل قال ، تعالي كَـانُوا$:وال بِمـا ـملُهجَأر دتَشْهو يهِمدَأي وتُكَلِّمنَا هِماهَأفْو علَى منَخْت موالْي

ونبكْسي%
 

.  

يس[  ]65اآلية: سورة

تعالى مثْقَاَل$: قال يعمْل نفَم ، مالَهمَأع .  %ذَرة ِليروا

]الزلزلة[ 

مقدارأيةيتجزأوهي،ذَر ال الذي يره$،الجزء شَرا ةذَر مثْقَاَل يعمْل نمو ، هري .%خَيرا

]الزلزلة[ 

وعاقبته، جزاءه .يجد

وصححه والحاكم حبان وابن والنسائي داود أبو أخرجه الذي عمرو بن اهللا عبد حديث من ورد
قَاَل عمرٍو بنِ اللَّه دبع نفَقَاَل: ع لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل رجٌل رسـوَل((: َأتَى يا َأقْرِْئني

فَقَاَل اللَّه :ـنم ثَلَاثًـا فَاقْرْأ قَاَل ِلساني وغَلُظَ قَلْبِي اشْتَدو سنِّي كَبرتْ فَقَاَل الر اتذَو نم ثَلَاثًا اقْرْأ
فَقَاَل هقَالَتم مثَْل فَقَاَل حاميم اتذَو :جالر فَقَاَل هقَالَتم مثَْل فَقَاَل اتحبسالْم نم ثَلَاثًا رسوَلاقْرْأ يا ُل

ح ضالَْأر زلْزِلَتْ ِإذَا لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي َأهفََأقْر جامعةً سورةً َأقْرِْئني فَقَاَلاللَّه منْها فَرغَ تَّى
الر ربَأد ثُم َأبدا علَيها َأزِيد لَا بِالْحقِّ ثَكعب والَّذي َأفْلَـحالرجُل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي فَقَاَل جُل

مرتَينِ .))الرويجُِل

والحاكم[  ، وأحمد والنسائي، داود ]أبو

بها ينتفع ال ضائعة أشياء ال: عشرة ومال ، اقتداء وال فيه إخالص ال وعمل ، به يعمل ال علم
جا به يستمتع فال منه ،ينفق اهللا محبـة مـن فارغ وقلب ، اآلخرة إلى أمامه يقدمه وال الدنيا في معه

، المحبـوب برضـاء تتقيد ال ومحبة ، وخدمته طاعته عن معطل وبدن ، به واألنس ، إليه والشوق
، ينفع ال فيما يجول وفكر ، وقُربة بِر اغتنام أو ، فارط استدراك عن معطَّل ووقت ، أوامره وامتثال

ورجاؤكوخدم وخوفُك ، دنياك بصالح عليك تعود وال ، اهللا إلى خدمته تقربك ال من ةُ
وال حيـاة وال موتاً وال نفعاً وال ضراً لنفسه يملك وال ، قبضته في أسير وهو ، اهللا بيد ناصيته لمن

.نشوراً

، الوقـت وإضاعة ، القلب إضاعة ؛ إضاعة كل أصل وهما ، إضاعتان اإلضاعات هذه وأعظم
في كلُّه الفساد فاجتمع ، األمل طول من الوقت وإضاعةُ ، اآلخرة على الدنيا إيثار من القلب فإضاعةُ

و ، للِّقاء واالستعداد الهدى اتباع في كله والصالح ، األمل وطول الهوى المستعاناتباع . اهللا
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يتصـدى وال ، لـه ليقضيها اهللا إلى فيها وهمته رغبته فيصرف حاجة له تعرِض ممن العجب
مات إذا ولكن ، والشبهات الشهوات داء من وشفائه ، واإلعراض الجهل موت من قلبه لحياة للسؤال

بمعصيته يشعر لم القلب.
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معرفـة  نزداد أن أو ، نعرفه أن ينبغي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مولد ذكرى في
ألن ، تعالىبه اهللا قال فقد ، الدين من جزء  :معرفته

  
المؤمنون(    )سورة

وحديثاً قديماً خصومه فيه قاله ما األولى الخطبة هذه محور سيكون ، الكرام األخوة أيها
قيل وقد األعداء: " ، به شهدت ما ،" والفضل قريش سادة من كان وقد ، الحارث بن النضر فهذا ،

أكبر من وقالوكان ، قريش من جمع في خطاباً يوماً ألقى ، وسلم عليه اهللا صلى للنبي المعارضين
 " :، حـدثاً غالماً فيكم محمد كان ، بعد بحيلة به أتيتم ما أمر بكم نزل قد واِهللا إنه ، قريش معشر يا

وجـ ، الشيب صدغيه في رأيتم إذا حتى ، أمانة وأعظمكم ، حديثاً وأصدقكم ، خلقاً بمـاأرضاكم اء
قلتم به وقلتم: جاءكم ، وعقدهم السحرة رأينا لقد ، بساحر هو ما واِهللا ، ال ، ،: ساحر ال ، كـاهن

وقلتم ، سجعهم وسمعنا ، وتخالجهم الكهنة رأينا لقد ، بكاهن هو ما هـو: واِهللا ما واِهللا ، ال ، شاعر
ورجزه هزجه ، كلها أصنافه وسمعنا ، الشعر رأينا لقد ، وقلتمبشاعر هو: ، ما واِهللا ، ال ، مجنون

فـانظروا ، قريش معشر يا ، تخليطة وال ، وسوسة وال ، بخنقة هو فما الجنون رأينا لقد ، بمجنون
عظيم أمر بكم نزل قد واِهللا فإنه ، شأنكم   .في

  

  

  

مـن قـريش زعماء وبعض الروم ملك هرقل بين جرى حوار إلى األخوة أيها ولنسمع
َأخْبرهالمعارضين حربٍ نب انفْيس َأبا َأن عباسٍ بنِ اللَّه دبع نع ، والسالم الصالة عليه   :للنبي

))كَـان الَّتـي ةدالْم في بِالشَّْأمِ تجاراً وكَانُوا ، قُريشٍ نم ركْبٍ في هِإلَي َأرسَل هرقَْل َأن
صلَّى اللَّه فَـدعاهمرسوُل ، ـاءيبِِإيل مهو هفََأتَو ، قُريشٍ كُفَّارو انفْيس َأبا فيها ادم لَّمسو هلَيع اللَّه

فَقَاَل ، هانمجبِتَر ودعا ، ماهعد ثُم ، الرومِ اءظَمع لَهوحو ، هسلجم بِ: في نَسـباً بَأقْر كُمـذَاَأيه
انفْيس َأبو فَقَاَل ؟ نَبِي َأنَّه معزي الَّذي فَقَاَل: فَقُلْتُ: الرجِل ، نَسباً مهبَأقْر وقَربوا: َأنَا ، منِّي نُوهَأد
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هانمجِلتَر قَاَل ثُم ، رِهظَه نْدع ملُوهعفَاج ، هابحَأص :ملَه فَـِإنِإنِّي: قُْل ، الرجِل هذَا نع هذَا ساِئٌل
كَان ثُم ، نْهع لَكَذَبتُ كَذباً لَيع يْأثروا َأن نم اءيالْح لَولَا اللَّه فَو ، وهفَكَذِّب عنْهكَذَبني سَألَني ما َأوَل

قَاَل قُلْتُ: َأن ؟ يكُمف هبنَس فينَ: كَيفَ وقَاَله ، نَسبٍ ذُو ؟: ا لَـهقَب قَطُّ دَأح نْكُمم الْقَوَل هذَا قَاَل فَهْل
قَاَل: قُلْتُ ، قُلْتُ: لَا ؟ كلم نم اِئهآب نم كَان قَـاَل: فَهْل ، َأم: لَـا ونَـهتَّبِعي النَّـاسِ فََأشْـرافُ

فَقُلْتُ ؟ مفَاُؤهعض :فَاُؤهعض قَاَلبْل ، قُلْتُ: م ؟ وننْقُصي َأم ونزِيدقَـاَل: َأي ، ونزِيدي فَهـْل: بْل
قُلْتُ ؟ يهف يدخَُل َأن دعب هينِلد سخْطَةً منْهم دَأح تَدرقَاَل: ي ، َأن: لَا قَبَل بِالْكَذبِ ونَهتَتَّهِم كُنْتُم فَهْل

قَاَل ما قُلْتُيقُوَل قَاَل: ؟ ، قُلْتُ: لَا يغْدر؟ فيها: فَهْل فَاعٌل وه ما نَدرِي لَا ةدم في نْهم ننَحو ، لَا
قَاَل قَاَل: ، ، ةمالْكَل هذه رغَي شَيئاً فيها ُأدخُل كَلمةٌ تُمكنِّي لَمقُلْتُ: و ؟ وهقَاتَلْتُم قَاَلنَع: فَهْل ، م :

قُلْتُ ؟ اهِإي تَالُكُمق كَان قَاَل: فَكَيفَ ، نْهم ونَنَاُل ، منَّا ينَاُل ، سجاٌل نَهيبو بينَنَا برالْح :كُمرـْأمي ماذَا
قُلْتُ واتْركُو: يقُوُل: ؟ ، شَيئاً بِه تُشْرِكُوا ولَا ، هدحو اللَّه ويْأمرنَـااعبدوا ، ـاُؤكُمآب يقُـوُل ما ا

ِللتَّرجمانِ فَقَاَل ، لَةالصو ، فَافالْعو ، قدالصو ، كَاةالزو ، لَاةبِالص :لَه نَسـبِه: قُْل ـنع َألْتُكس
نَسبِ في تُبعثُ الرسُل فَكَذَِلك ، نَسبٍ ذُو يكُمف َأنَّه وسَألْتُكفَذَكَرتَ ، هـذَا: قَومها نْكُمم دَأح قَاَل هْل

فَقُلْتُ ، لَا َأن فَذَكَرتَ ؟ لَقُلْتُ: الْقَوَل لَهقَب الْقَوَل هذَا قَاَل دَأح كَان لَو :، لَهقَب قيَل بِقَوٍل يْأتَسي رجٌل
َألْتُكسو :م نم اِئهآب نم كَان قُلْتُهْل ، لَا َأن فَذَكَرتَ ؟ كقُلْتُ: ل كلم نم اِئهآب نم كَان ٌل: فَلَوجر

َألْتُكسو ، َأبِيه لْكم طْلُبي :فَقَـد ، لَـا َأن فَذَكَرتَ ؟ قَاَل ما يقُوَل َأن قَبَل بِالْكَذبِ ونَهتَتَّهِم كُنْتُم هْل
لَ َأنَّه وسَألْتُكَأعرِفُ ، اللَّه علَى بكْذيو ، النَّاسِ علَى بالْكَذ ذَرِلي كُني م :َأم ـوهعاتَّب النَّاسِ َأشْرافُ

َألْتُكسو ، الرسِل اعَأتْب مهو ، وهعاتَّب مهفَاءعض َأن فَذَكَرتَ ؟ مفَاُؤهعـو: ضنْقُصي َأم ونزِيـد؟َأي ن
َألْتُكسو ، متي حتَّى الِْإيمانِ رَأم كَذَِلكو ، ونزِيدي مَأنَّه يدخَُل: فَذَكَرتَ َأن دعب هينِلد سخْطَةً دَأح تَدرَأي

و ، الْقُلُوب شَاشَتُهب تُخَاِلطُ ينح انالِْإيم كَذَِلكو ، لَا َأن فَذَكَرتَ ؟ يهفَألْتُكس :َأن فَـذَكَرتَ ؟ رغْدي هْل
َألْتُكسو ، رتَغْد لَا الرسُل كَذَِلكو ، تُشْرِكُوا: لَا ولَا ، اللَّه تَعبدوا َأن كُمرْأمي َأنَّه فَذَكَرتَ ؟ كُمرْأمي بِم

، الَْأوثَانِ ةادبع نع اكُمنْهيو ، شَيئاً تَقُـوُلبِه ما كَان فَِإن ، فَافالْعو ، قدالصو ، لَاةبِالص كُمرْأميو
نْكُمم َأنَّه َأظُن َأكُن لَم خَارِج َأنَّه لَمَأع كُنْتُ قَدو ، هاتَينِ يمقَد عضوم كلميفَس َأعلَـمحقّاً َأنِّي فَلَو ،

ِإلَ َأخْلُص صلَّىَأنِّي اللَّه رسوِل بِكتَابِ دعا ثُم ، همقَد نع لَغَسلْتُ هنْدع كُنْتُ لَوو ، هِلقَاء لَتَجشَّمتُ هي
فَِإذَا ، َأهفَقَر هرقَْل ِإلَى هفَعفَد بصرى عظيمِ ِإلَى دحيةُ بِه بعثَ الَّذي لَّمسو هلَيع اللَّهيهفاللَّـه بِسـمِ

اتَّب نم علَى لَامس ، الرومِ عظيمِ هرقَْل ِإلَى وِلهسرو اللَّه دبع دمحم نم ، الرحيمِ ،الرحمنِ الْهدى ع
َأ اللَّه كْؤتي ، لَمتَس ملَأس ، الِْإسلَامِ ةايعبِد وكعَأد فَِإنِّي ، دعب علَيكَأما فَِإن تَولَّيتَ فَِإن ، مرتَينِ كرج

، ينيالَْأرِيس نُشْـ&ِإثْم ولَا اللَّه ِإلَّا دبنَع لَا َأن نَكُميبو بينَنَا اءوس ةمكَل ِإلَى تَعالَوا الْكتَابِ َأهَل يا ورِك
ب بعضنَا يتَّخذَ ولَا شَيئاً بِهونملسم بَِأنَّا اشْهدوا فَقُولُوا تَولَّوا فَِإن اللَّه دونِ نم َأرباباً قَـاَل'عضاً ،
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انفْيس ،: َأبو الَْأصـواتُ وارتَفَعـتْ ، خَبالص هنْدع كَثُر الْكتَابِ ةاءرق نم وفَرغَ ، قَاَل ما قَاَل فَلَما
، ُأخْرِجنَاوُأخْرِجنَا ينح ِلَأصحابِي ،: فَقُلْتُ الَْأصـفَرِ بني كلم خَافُهي ِإنَّه كَبشَةَ َأبِي ابنِ رَأم رَأم لَقَد

ِإي باحص النَّاظُورِ ناب كَانو ، لَامالِْإس لَيع اللَّه َأدخََل حتَّى رظْهيس َأنَّه موقناً زِلْتُ وهرقَْللفَما ، اءي
فَقَ ، النَّفْسِ خَبِيثَ يوماً حبَأص اءيِإيل مقَد ينح هرقَْل َأن يحدثُ الشَّْأمِ، نَصارى علَى بعـضسقُفّاً اَل

هطَارِقَتالنَّاظُورِ: ب ناب قَاَل ، َئتَكيه استَنْكَرنَا قَد :اءزح هرقُْل كَانوملَه فَقَاَل ، النُّجومِ في نْظُري ،
َألُوهس ينح :هـذه ـنم نخْتَتي نفَم ، رظَه قَد الْختَانِ كلم النُّجومِ في نَظَرتُ ينح اللَّيلَةَ رَأيتُ ِإنِّي

قَالُوا ؟ ةالُْأم :هِمي فَلَا ، ودهالْي ِإلَّا نخْتَتي سلَييهِمف نم فَيقْتُلُوا كلْكم مداينِ ِإلَى اكْتُبو ، مشَْأنُه نَّك
خَب نع خْبِري انغَس كلم بِه َأرسَل بِرجٍل هرقُْل يُأت مرِهَأم علَى مه فَبينَما ، ودهالْي نماللَّه رسوِل رِ

لَّمسو هلَيع اللَّه قَاَلصلَّى هرقُْل هرتَخْباس فَلَما ، :هِإلَي فَنَظَروا ، لَا َأم وه نخْتَتَأم فَانْظُروا ، اذْهبوا
فَقَاَل الْعربِ نع َألَهسو ، نخْتَتم َأنَّه ثُوهدقُْل: فَحره فَقَاَل ، نُونخْتَتي مه :ـةالُْأم هذه لْكم قَـدهذَا

مح ِإلَى هرقُْل ارسو ، الْعلْمِ في هيرنَظ كَانو ، بِروميةَ لَه صاحبٍ ِإلَى هرقُْل كَتَب ثُم ، رظَهفَلَـم ص
اللَّ صلَّى النَّبِي خُروجِ علَى هرقَْل ْأير يوافقُ بِهاحص نم تَابك َأتَاه حتَّى صمح رِمي، لَّمسو هلَيع ه
فَغُلِّ ، بَِأبوابِها رَأم ثُم ، صمبِح لَه ةكَرسد في الرومِ اءظَمِلع هرقُْل نفََأذ ، نَبِي َأنَّهواطَّلَـع ثُم ، قَتْ

يثْ: فَقَاَل َأنو ، شْدالرو الْفَلَاحِ في لَكُم هْل الرومِ شَرعم فَحاصوايا ، النَّبِي هذَا فَتُبايعوا ، لْكُكُمم بتَ
سَأيو ، متَهنَفْر هرقُْل رَأى فَلَما ، غُلِّقَتْ قَد فَوجدوها ، الَْأبوابِ ِإلَى الْوحشِ حمرِ الِْإيمانِحيصةَ نم

قَاَل وقَاَل: ، ، لَيع موهدقُلْتُ: ر ،ِإنِّي رَأيـتُ فَقَـد ، كُميـند علَـى تَكُمدش بِها َأخْتَبِر آنفاً مقَالَتي
هرقَْل شَْأنِ رآخ ذَِلك فَكَان ، نْهع ورضوا ، لَه   .)) فَسجدوا

عباسٍ[ بنِ اللَّه دبع نع   ]البخاري

أقولها كلمة ، األحباب األخوة رس: أيها أصحاب أن وسـلملو عليـه اهللا صلى اهللا ول
مكة من اإلسالم خرج ما اليوم المسلمين عامة يفهمه كما اإلسالم   :فهموا

))َأكُن لَم خَارِج َأنَّه لَمَأع كُنْتُ قَدو ، هاتَينِ يمقَد عضوم كلميفَس حقّاً تَقُوُل ما كَان فَِإن
فَلَو ، نْكُمم َأنَّه َأظُنهمقَد نع لَغَسلْتُ هنْدع كُنْتُ لَوو ، هِلقَاء لَتَجشَّمتُ هِإلَي َأخْلُص َأنِّي لَمَأع   .)) َأنِّي

عباسٍ[ بنِ اللَّه دبع نع ]البخاري

  

  



!

!

217!"#$% &' ()*+, 

!

  

  

الغربيين السيرة كتاب أحد يقول ، الكرام األخوة ،: أيها متحنثاً عابداً محمد وقائـداًكان
أبـاً وكـان ، الجيـوش ويقود ، الخطط يضع حرب رجل وكان ، المتناثر الفتات من أمة شيد ، فذاً
وجـاراً ، كريماً وقريباً ، حميماً صديقاً وكان ، والسكن والرحمة المودة فيه تحققت وزوجاً ، عطوفاً

مود من يمنحهم ، محكوميه مشاعر نفسه تمأل وحاكماً ، جيرانه هموم يجعلهـمتشغله مـا وعطفه ته
حققـت التـي الـدعوة ، األرض شهدتها دعوة أعظم على قائم فهو كله هذا ومع ، بأنفسهم يفتدونه
الصفات هذه فيه تتمثل الكريم الرسول الناس ورأى ، كله كيانه في وتغلغلت ، الكامل وجوده لإلنسان

متمثلة ورأوها ، كلها بها جاء التي المبادئ تلك فصدقوا ،الكريمة جامد كتاب في يقرؤوها ولم ، فيه
يقتبسـوا أن وحـاولوا ، مشـاعرهم لها وهفت ، نفوسهم لها فتحركت ، متحرك بشر في رأوها بل
وكـان ، الطويل تاريخها في للبشرية قدوة أكبر فكان ، يطيق ما بقدر كل الكريم الرسول من قبسات

ا بالكلم يكون أن قبل ، الشخصي بسلوكه ومربياً بههادياً ينطق الذي   .لطيب

كارييل البريطاني الباحث وسلم: يقول عليه اهللا صلى محمد نبوة صحة في التشكيك إن
ال التـي واألقوال ، الصحيحة غير اآلراء هذه مثل على الرد علينا وإن ، كبيراً عاراً اليوم يعد ودينه

ما النبي هذا بعثة على القرون مرور من الرغم فعلى ، لها المسـلمينمعنى من الماليين مئات يزال
الرسالة بنور يستضيؤون العالم   .في

أميركي جامعي أستاذ عليـه: ويقول نصـلي ـ سلم و عليه اهللا صلى محمد أدرك لقد
بـذور بيديـه زرع وبذلك ، اإلسالمية بعثته في الموحد المجتمع منزلة وعلو االتحاد أهمية ـ طبعاً

المس نفوس في والمودة المذاقاالتحاد حلوة ثماراً أعطت حتى بالرعاية وتعهدها وسقاها ،   .لمين

المعروف البريطاني الكاتب ميلر من: ويقول الروحية بالجوانب تهتم الديانات بعض إن
ولكـن ، واالجتماعيـة والقانونية السياسية باألمور اهتمام أي تعاليمها في لديها وليس ، البشر حياة

ا وأمانته ببعثته اشتملتمحمداً وقد ، للقوانين واضعاً أي ، ومقنناً ، دولة رجل وكان ، نبياً كان إللهية
واجتماعية وسياسية مدنية وقوانين أحكام على   .شريعته

ريتين الغربي والباحث الكاتب وسـلم: ويقول عليـه اهللا صـلى محمد بعثة بزوغ منذ
للعالم موجهة دعوته أن النبي هذا أثبت اإلسالم شمس كلوسطوع يناسب المقدس الدين هذا وإن ، ين

غنـى ال حضارة أي ظل وفي ، مكان كل في البشر أبناء وأن ، قومية وكل ، عنصر وكل ، عصر
اإلنساني الفكر مع تعاليمه تنسجم الذي الدين هذا عن   .لهم
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المعاصر السويسري والعالم الكاتب جان المسيو حياة: ويقول أسلوب في النظر أمعنا لو
فهممحم من لتمكنا بعثته على قرناً عشر أربعة مرور من الرغم على وأخالقه وسلم عليه اهللا صلى د

يضـحون وتجعلهم جعلتهم والتي ، العظيم الرجل لهذا العالم في الناس ماليين تشد التي العالقة كنه
والرخيص بالغالي السامية اإلسالمية مبادئه أجل ومن ، أجله   . من

  

  

  

الفيلس واألخـالقأما الزهـد فـي وتعاليمه باإلسالم أعجب الذي تولستوي الروسي وف
في فيقول أعماله على واضحاً ذلك وظهر ، وسلم عليه اهللا صلى النبي بشخصية انبهر فقد والتصوف

بعنوان له ؟: "مقالة محمد هو محمداً" : من الرجـال#إن عظماء من وكان ، ورسول مؤسس هو
المجتمع خدموا ،الذين الحـق نـور إلـى برمتها أمة هدى أنه فخراً ويكفيه ، جليلة خدمة اإلنساني

الضـحايا وتقديم ، الدماء سفك من ومنعها ، الزهد عيشة وتؤثر ، والسالم السكينة إلى تجنح وجعلها
، قـوة أوتـي شخص إال عليه يقدم ال عظيم عمل وهو ، والمدنية الرقي طريق لها وفتح ، البشرية

مثله واإلجاللورجل باالحترام   .جدير

أيضاً عنه ببعثتـه: ويقول قـدم وسلم عليه اهللا صلى محمداً أن في شك من هناك ليس
، والرخاء واالستقرار الصلح دعائم أرست التي وهي ، للناس وهدى فخر فهي للبشرية كبيرة خدمة

اهللا صلى محمد فعله ما أن وبديهي ، لألجيال والرقي الحضارة طريق عظيموفتحت عمل وسلم عليه
وتقـدير إكرام كل يستحق شك وبال الشخص هذا ومثل ، رصين عزم ذو مقتدر شخص إال يفعله ال

  .واحترام

يقول إله ال أنه لواء رفع آخر مفكر يمكـن: ويقول ال برسالة جاء قد محمداً أن الحقيقة
بناء ، عليها وتعلو بل ، السابقة الرساالت خالصة وهي ، دستورإنكارها للعالم رسالته فإن هذا على

العصر هذا في اإلنسان بني وإدراك ، البشر وذوق تنسجم وأقواله محمد به جاء وما ،   .ثابت

قال واكستون اإليطالي العالم قاله ما جميل هو فقال: وكم أحدهم سألني هـو: لو مـن
واحترام أدب بكل له لقلت ؟ المديح هذا كل تمدحه الذي ه: محمد هـذاإن وإن ، المشهور الرجل ذا

ومالذاً ملجأ كانت إسالمية حكومة رئيس هو اهللا من مبعوثاً كونه على وعالوة له نظير ال الذي القائد
ومؤسـس باني يعد الذي محمداً فإن ، االجتماعية لمصالحهم وحامية ، والمسلمين المستضعفين لكل

الكل لهذه ما بكل سياسياً قائداً كان الحكومة معنىتلك من   .مة
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كورسيه الفرنسي الكاتب بعثته: ويقول انطالق وبعد وقبل ، بدعوته محمد نهض عندما
تمكـن وقـد ، مجتمعه في أفكار من سائداً كان ما على تسمو أفكاراً يحمل ، شهماً شجاعاً شاباً كان

ال المتعصبين الجاهلية عرب هداية من أخالقه بسمو وسلم عيه اهللا صلى يعبـدونمحمد كـانوا ذين
علـى القضاء من تمكن الموحدة الديمقراطية حكومته ظل وفي ، األحد الواحد اهللا عبادة إلى األصنام
ذلـك بـدل وأرسى ، العرب جزيرة في شائعة كانت التي واالقتتال واالختالف الفوضى أشكال كل

مجت إلى المتوحش الجاهلي العربي المجتمع محوالً الحميدة األخالق ومتحضرأسس راق   .مع

عنوان تحت مقال في يقول جيمس األوربي المؤرخ الخارقـة" وهذا عـن" الشخصية
وسلم عليه اهللا صلى الجزيرة: النبي في ثورة للعادة الخارقة بشخصيته السالم عليه محمد أحدث وقد

إلى يدعو خالداً ديناً وأقام ، بيده األصنام حطم فقد ، كله الشرق وفي ، وحدهالعربية باهللا   .اإليمان

كارديفو الفرنسي الفيلسوف محمداً: ويقول ولـم#إن ، والمؤمن الملهم النبي هو كان
محمد أسسه الذي واإلخاء المساواة شعور إن ، عليها كان التي العالية المكانة ينازعه أن أحد يستطع

النبي# على حتى عملياً يطبق كان اإلسالمية الكتلة أعضاء   .نفسه#بين

اإلسـالم لنبي فصالً كتابه من خصص وقد ، كاريل توماس البريطاني الفيلسوف ويقول
رسول: " بعنوان صورة في السبعة" البطل العظماء من واحداً وسلم عليه اهللا صلى النبي فيه عد ،

فقال المتعصبين مزاعم المؤلف هذا رد وقد ، التاريخ أنجبهم أن: الذين المتعصبون لـميزعم محمداً
ذلـك فـؤاد في كان لقد ، واهللا كال ، والسلطان الجاه ومفاخر الشخصية الشهرة إال بقيامه يريد يكن
وحنانـاً وخيراً رحمة المملوء ، النفس العظيم ، المقلتين المتورد ، والفلوات القفار ابن الكبير الرجل

الدنيوي الطمع غير وأفكاراً ونهياً وإربة وحجى وحكمة ،وبراً والجـاه السـلطة طلب خالف ونوايا
جادين مخلصين يكونوا أن إال يمكنهم ال الذين من ورجل ، صامتة نفس وتلك ، ال   .كيف

علـى اهللا عبد بن محمد وضع وقد ، البشرية تاريخ في األوائل المئة كتاب مؤلف ويقول
البشري التاريخ في األوائل المئة المئ: رأس بين من األول اإلنسان البشـريةهو تاريخ في األوائل ة

اتساع حيث ومن ، التأثير أمد امتداد حيث ومن ، التأثير نوع حيث ومن ، التأثير قوة حيث من كلها
التأثير   .رقعة
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النبي شخصية يصفون المسلمين من السيرة كتاب جانباً#ويقول يصفون أي ، التعاملية
شخصيته عليه: " من اهللا صلى كان ،لقد بالسـالم النـاس يبدأ ، األدب وافر ، التواضع جم وسلم

تصـدق وإذا ، صافح إذا يده يسحب من آخر يكون ، كبيراً أو كان صغيراً محدثه إلى بكله ينصرف
قط رجليه ماداً ري لم ، المجلس به ينتهي حيث جلس جلس وإذا ، المسكين يد في بيده الصدقة وضع

لقضا عمل من يأنف يكن ولم ويحمل، ، السوق إلى يذهب وكان ، جار أو صاحب حاجة أو حاجته ء
ويقول ، المعتذر: بضاعته عذر ويقبل ، والمسكين والعبد الحر دعوة يجيب وكان ، بحملها أولى أنا

أهله مهنة في وكان ، داره ويكنس ، بعيره ويعقل ، نفسه ويخدم ، نعله ويخسف ، ثوبه يرفو وكان ،
ال مع يأكل وكان ،، الطـرف خـافض ، هونـاً يمشـي ، والبائس الضعيف حاجة ويقضي ، خادم

بجوامـع تَكلـم تكلم إذا ، السكوت طويل ، حاجة غير من ينطق ال ، الفكر دائم ، األحزان متواصل
يـذم وال ، شيئاً منها يذم وال ، دقت وإن النعم يعظم ، المهين وال بالجاحد ليس ، دمثاً وكان ، الكلم

وال ، إذامذاقاً ، لهـا ينتصر وال ، لنفسه يغضب وال ، لها كان ما وال ، الدنيا تغضبه وال ، يمدحه
يكـرم ، ينفـر وال يقرب ، يفرق وال يؤلف وكان ، بصره غض فرح وإذا ، وأشاح أعرض غضب
، ويصوبه الحسن يحسن ، الناس في عما الناس ويسأل ، أصحابه يتفقد ، عليهم ويوليه قوم كل كريم

،ويقب منه عليه أكرم أحداً أن جليسه يحسب وال ، يجاوزه وال حق عن يقصر وال ، ويوهنه القبيح ح
الجانب لين ، الخلق سهل ، البشر دائم كان ، القول من يسره ما أو ، بها إال يرده لم حاجة سأله من

يشـ ال عما يتغافل ، مزاح وال عياب وال ، فحاش وال صخاب وال ، غليظ وال بفظ ليس وال، ، تهي
ثوابه يرجى فيما إال يتكلم وال ، عورته يطلب وال ، يعيره وال ، أحداً يذم ال كان ، مؤمله فيه يخيب
في جفوته وعلى الغريب على ويصبر ، يتعجبون مما ويتعجب ، أصحابه منه يضحك مما يضحك ،

يجوزه حتى حديثه أحد على يقطع وال ، ومنطقه شمائله" مسألته عن والحديث وسلم، عليه اهللا صلى
بكلمـات لخصـها عاله في جل اهللا ولكن ، سنوات في خطب وال المجلدات له تتسع ال يطول حديث

  :فقال

  
القلم(    )سورة
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عين قط تر لم منك النساءوأجـمل تلد لم منك أكمل   و

عـيب كل من مبرءاً تشاءخلقت كما خلقت قد   كأنـك

***  

وهبو بنت للبرية الرقابأسـدت طوقت بيضاء   يداً

منيراً وهاجاً وضــعته الشهابلقد السماوات تلد   كما

***
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العلمي الموضوع هذا النبي نبوة دالئل النبي: من توجيه وبحسب الذبيحة، تذكية
هي وسلم عليه اهللا يمتنعصلى وأن ، فقط الرئيسي الوريد بقطع ذلك ويتم ، معينة بطريقة الذبح

الجزيرة في وال ، وسلم عليه اهللا صلى النبي محيط في يكن ولم ، بالكامل الرأس قطع عن الذابح
بل ، التوجيه ذلك بتعليل تسمح علمية معطيات من وغرباً شرقاً الحضارات مراكز في وال ، العربية

العصو في منوال عقود بضعة قبل أخيراً اكتُشف أن إلى وسلم، عليه اهللا صلى عصره تلت التي ر
في كهربائي مركز من يأتيه ذاتي بتنبيه ينبض ـ الذبيحة وقلب اإلنسان قلب ـ القلب أن الزمن
تعطل عند الثاني يعمل ، المركز لهذا احتياطيان كهربائيان مركزان األول المركز هذا ومع ، القلب

النبضاألو يعطي القلب من يأتي الذي الذاتي التنبيه هذا ولكن ، الثاني تعطل عند الثالث ويعمل ، ل
وثمانين مئة إلى ويحتاج ، خطراً الكائن يواجه حينما أما ، غير ليس مثالً نبضة ثمانين الطبيعي

با إمداده بزيادة العضلي الجهد وليرتفع ، األوعية في الدم لتسرع الدقيقة في عندئذنبضة بد فال لدم
، القلب إلى ثم ، الكظر إلى الدماغ في النخامية الغدة من هرموني كهربائي استثنائي أمر يأتي أن من

النبض برفع االستثنائي األمر يفَعل حتى بجسمها متصالً الدابة رأس يبقى أن يقتضي .وهذا

م الذبح بعد االستثنائية القلب نبضات إن ، األحباب األخوة بينأيها عالقة وجود خالل ن
ومعلوم ، اللون وردي طاهراً المذبوح الحيوان فيصير الجسم خارج إلى كله الدم تدفع والقلب المخ
يكفي ال الطبيعي والنبض ، الدابة جسم من كله الدم إخراج هي الحيوان ذبح عند القلب مهمة أن

بال الذبيحة رأس قطع فإذا ، الذبيحة جسم من كله الدم االستثنائيإلخراج التنبيه من القلب حرم كامل
وال ، فيها الدابة دم يبقى عندئذ ، الذبيحة من كله الدم إخراج في يسهم الذي الهرموني الكهربائي
صحة على خطراً كان فيها الدابة دم بقي فإذا ، الذبيحة هذه آكلي يصيب أذى من ذلك في ما يخفى
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الدابة حياة أثناء في الدم ألن ، الذبحاإلنسان بعد أما ، والتعرق والكليتين الرئتين طريق عن يصفى
بسبب اإلنسان تؤذي التي السامة الحموض تسري حيث الفتاكة الجراثيم لنمو صالحة بيئة الدم فيصبح
الدم وبوجود ، الدم في البول حمض وبوجود ، كله اللحم يتسمم وبهذا ، الحيوان جسم في وجودها

إ كله هذا يسري اللحم فيفي آالم من يعاني اللحم هذا اإلنسان أكل فإذا ، الذبيحة هذه آكل لى
الدم بخروج تطهيرها الذبيحة فتذكية لذلك ، المفاصل تلك في يترسب البول حمض ألن ، المفاصل

بالذبيحة متصالً الرأس بقي إذا إال الذبيحة من كله الدم يخرج وال ، .منها

ا صلى النبي أنبأ من ، األخوة حينأيها قبل اكتشفت التي الحقائق بهذه وسلم عليه هللا
غير العالم في المسالخ معظم تفعل كما رأسها قطع دون الدابة أوداج بقطع أصحابه أمر حيث

وسلم عليه اهللا صلى النبي نبوة دالئل من الشريف الحديث هذا إن ؟ .اإلسالمي

النبي سنن والسالم ومن الصالة الدم: عليه ا, انهار الذيوفري الدم هذا يخرج أن من بد ال ألوداج،
الدابة جسم من المرض عوامل كل   .يحمل

العلماء في: قال بقي إذا الدم ويتحلل األزرق، اللون إلى أنسجتها في الدم تحتجز التي الدابة لون يميل
وتصلبه اللحم تيبس إلى تؤدي حموض منه وتخرج الدابة، في العضلي الجراثيم, النسيج تنفرد

هذاا عن وتنتج فيها، الدم بقي التي اللحمية النسج هذه بإفساد ثالث ساعات بعد هوائية والال لهوائية
التأثير سامة الرائحة كريهة مركبات المتولدة, التفاعل بالغازات اللحم النبي, وينتفخ علمنا حينما لذلك

أوداجها من الدابة ذبح من بد ال أنه وسلم عليه اهللا أن, صلى أجل جسمهامن من الدم ويبقى, يخرج
المنخنقة أكل علينا حرم حين وجل عز ربنا حكمة هنا من طيباً، طاهراً , والمتردية, والموقوذة, اللحم

الحاالت, والنطيحة هذه كل في الدابة بدن في الدم يبقى حيث السبع، أكل عوامل, وما كل الدم وفي
التفسخ, المرض التصلب, وعوامل ا, وعوامل مذبوحاًوعوامل اللحم يكون أن من بد فال النتفاخ،

يلفت والذي الدم، انهار شرط من السمك استثنى والسالم الصالة عليه النبي لكن الشرعية، بالطريقة
يصطاد حينما السمك أن غالصمه, النظر في كله دمه يتجمع الحياة يفارق ذبح, وحينما  .وكأنه

األكارم األخوة و, أيها الصالة عليه الهوىالنبي عن ينطق ال السنن, السالم بهذه أمرنا إنما, فحينما
حكمة على السنن هذه أبعادها, تنطوي عن فشيئاً شيئاً العلم حكمتها, يكشف وعن دقائقها .وعن
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اليوم الخطبة موضوع ، واإلسالم العروبة دنيا في المؤمنون األخوة يعلِّمنا: أيها ماذا
؟ والمعراج اإلسراء ذكرى في ونحن والمعراج   اإلسراء

األخوة اإلسالميةأيها الدعوة أحداث من ضخم حدثٌ والمعراج اإلسراء معجزة ، األكارم
صـلَّى النبي لقلب وتثبيتاً ، الماضي لجراح مسحاً كان لقد ، الهجرة بعده من وجاءت ، البعثة سبقته

وعـن ، السماء بحفاوة األرض جفوة عن وتعويضاً ، بالمستقبل له وتبشيراً ، لَّمسو هلَيع قسـوةاللَّه
، والعنايـة بالرعايـة معـه اهللا أن لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى للنبي وإشعاراً ، األعلى المأل بتكريم الناس
وإراءةً ، والمرسلين األنبياء وسيد ، آدم ولد سيد بأنه له وتعريفاً ، األنبياء دون من له فريداً وتكريماً

تؤول ولما ، والسماوات األرض لملكوت المماتله بعد الخالئق   .إليه

ـهلَيع اللَّه صلَّى للنبي عظيماً تكريماً والمعراج اإلسراء كان لقد ، األحباب األخوة أيها
النبـي اجتـازه الذي الصعب االمتحان هذا فماذا ، صعب امتحان في باهرٍ نجاحٍ بعد ولكن ، لَّمسو

هذ استحق حتى لَّمسو هلَيع اللَّه الطائفصلَّى امتحان إنه ؟ الفريد التكريم   .ا

، المحن ألوان مختلف من لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النبي القاه ما إن ، المؤمنون األخوة أيها
أن فكما ، للناس التبليغية أعماله جملة من كان إنما ، الطائف إلى ذهابه في رآه الذي هذا سيما وال

ع اللَّه صلَّى ،النبي وحقيقتها الحياة وعن ، وخالقه الكون عن الصحيحة العقيدة يبلِّغنا جاء لَّمسو هلَي
ليبلِّغ جاء كذلك األخالق مكارم وعن ، والمعامالت العبادات أحكام وعن ، ورسالته اإلنسان وعن

والمثابرة والبذل ، والمصابرة بالصبر كلّفهم اهللا أن العملي السلوك طريق عن النبيالناس أن فكما ،
للناس قال أنّه وكما ، بأفعاله علَّمهم كذلك ، بأقواله الناس علَّم لَّمسو هلَيع اللَّه   : صلَّى

ُأصلِّي…(( رَأيتُموني كَما   .))…وصلُّوا

الحوريث[ بن مالك عن البخاري   ]أخرجه

  : و

))كَكُمنَاسم خُذُوا النَّاس َأيها   .))يا
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]اللَّه دبع بنِ جابِرِ نع النسائي   ]أخرجه

حاله بلسان لهم قال هذا: كذلك إلى الحاجة سبأم ونحن ، أصبر رأيتموني كما اصبروا
أصبر رأيتموني كما اصبروا ، البليغ   .الدرس

  

  

  

الشدائد على الصبر بين ليس ، اإلسالم العروبة دنيا في المؤمنون األخوة والتضرعأيها
أنـواع وأي تعبد تعالى اهللا إلى فالشكوى ، تناقض أو تعارض أي الدعاء أو بالشكوى تعالى اهللا إلى

تعالى قال ، التعبد أنواع أعلى إنه ،   :التعبد

  

يوسف(    )سورة

علَّمنا ولقد ، العبودية جلباب العبد لْبِسي وجل عز بابه على والتذلل ، له الضراعة إن
يعلِّمناالنبي والمحن المصائب على الشديد بصبره فكان ، األمرين كال حياته في لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى

، دعاءه بطول وكان ، يصابروا وأن ، يصبروا أن خاصةً الدعاة وعلى عامةً المسلمين على أنّه
العب لوازم من هذا أن يعلِّمنا تعالى اهللا إلى والتجائه ، دعاءوضراعته من وهل ، وجل عز هللا ودية

الطائف في دعاه الذي الدعاء هذا من لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النبي عبودية على داللة أكثر :  

أرحم(( يا ، الناس على وهواني ، حيلتي وقلَّةَ ، قوتي ضعفَ إليك أشكو إني اللهم
إلى ، ربي وأنت ، المستضعفين رب أنت ، عدوالراحمين إلى أم ، يتجهمني بعيد إلى ، تكلني من

وجهك بنور أعوذ ، لي أوسع عافيتك ولكن ، أبالي فال علي غضب بك يكن لم إن ، أمري ملَّكته
تحّل أن أو ، غضبك بي تنزَل أن من ، واآلخرة الدنيا أمر عليه وصلُح ، الظلمات له أشرقتْ التي

ترض حتى العتبى لك ، سخطك باهللاعلي إال قوة وال حول وال ،   .))ى

جعفر[ بن اهللا عبد عن الطبراني   ]أخرجه

فطرتها أصل في مجبولةٌ اإلنسانية النفس أن وهي ، خطيرة حقيقة ، األكارم األخوة أيها
إلى الركونِ على مجبولة فهي ، العذاب بألم والشعورِ ، النعيم بلذة الشعورِ ، والشعور اإلحساس على

، وهواألول ، والعذاب الضر أنواعِ كلِّ تحمل على نفسه اإلنسان يوطِّن وحينما ، الثاني من والفزعِ
للنعيم يستريح وال ، للضر يتألّم ال أنه هذا يعني ال ، ورضوانَه وجهه بهذا مبتغياً ، ربه رسالةَ يؤدي
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حينم ولكن ، بشريتها دائرة عن تخرج ال تسامتْ مهما فالنفس تكن، مهما الضر اإلنسان يفضل ا
يستحق عندئذ ، به ُأنيطتْ التي للرسالة وأداء ، ربه لوجه إرضاء لذاُئذه تكن مهما النعيم على آالمه
قلبِ على خطر وال ، سمعتْ أذن وال ، رأيت عين ال ما فيها يجد حيث ، اآلبدين أبد إلى ربه جنةَ

النبي أن ولوال ، البشربشَرٍ دسي كان لَما البشرِ خصائصِ كلُّ عليه تجري شَرب لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى
.  

  

  

  

النبـي سيرة في اإلنسان يتأمُل حينما ، واإلسالم العروبة دنيا في المؤمنون األخوة أيها
ما قومه أذى من القى أنه يجد قومه مع لَّمسو هلَيع اللَّه أنصلَّى ـديب ، اإلطالق على شَرب يحتمله ال

هـذا علـى إلهياً رداً مراحله من مرحلة كلِّ ومع ، األذى أنواع من نوع كل مع أيضاً يجِد اإلنسان
قد ما والضجر التألم عوامل من النفس في يتجمع ال حتى ، وتأييداً وتكريماً وتبشيراً مواساةً ، اإليذاء

اليأس إليها التـييدخُل القاسية المحنة على تكريماً إلهي رد إال حقيقته في والمعراج اإلسراء وما ،
النبيَل وموقفَه ، إيذائهم على الجميل صبره وكشفتْ ، الخلق هداية على النبوي الحرصِ حقيقةَ كشفتْ

، الجبلين عليهم يطْبِقَ أن الجبال لَكم عليه ضرع حينما ، منهم علـىوالرحيم اإللهـي الـرد وهو
اإلسراء آية آخر في تعالى قوله معنى ولعل ، الطائف في   :دعائه

  
يوسف(    )سورة

الـذين قومك هداية على حرصك منك ملوع ، الطائف في محمد يا دعاءك اُهللا سمع أي
إليك اإلساءة في   .بالغوا

الثاني الدرس أما ، األول الدرس هو هذا ، اإلسالم العروبة دنيا في األكارم األخوة أيها
متعجباً حارثة بن زيد سأله النبـي: فعندما فأجابـه ؟ أخرجتك وقد مكة إلى تعود كيف اهللا رسول يا

لَّمسو هلَيع اللَّه و: صلَّى ، ومخرجاً فرجاً ترى لما جاعل اهللا إن زيد ومظهِـريا ، نبيه ناصر اَهللا إن
الدين أعداء هجمة بدت مهما ، المؤمنين عن وال ، نبيه عن وال ، دينه عن ليتخلى اهللا كان فما ، دينَه

تعالى قال محقَّق انهيار إلى قوةً أو عقيدة فالباطل ، وشاملةً   : قويةً
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اإلسراء (   )  سورة

  

  

  

سبحانه اَهللا أن ظن والمن ، جنده يؤيد وال ، أمره يتم وال ، رسلَه ينصر ال وتعالى
ظن باهللا ظن فقد ذلك ظن من ، وكتابه دينه ينصر ال وأنه ، أعدائهم على يظهرهم وال ، يعليهم
عزته فإن ، الفضلى وصفاته ، الحسنى وأسمائه ، وجالله بكماله يليق ال ما إلى ونسبه ، السوء

فمنوحكمتَه ، ألعدائه الدائم والظفر المستقر النصر يكون وأن ، أولياءه يذّل أن ويأبى ، ذلك تأبى
وال ، واليت من يذّل ال إنه سبحانك ، صفاته عرف وال ، أسمائه عرف وال ، عرفه فما ذلك به ظن

عاديت من يعز.  

تـاريخٍ كتاب القرآن ليس ، ومستمعين حضوراً المؤمنون األخوة سـيرأيها يـروي ،
علينـا يقـص ، وتعلـيم هداية كتاب ولكنه ، فحسب السابقين واألقوام وقصص والمرسلين األنبياء
أيضاً لنا ويروي ، بسيرتهم ونقتدي ، بدعوتهم لنهتدي ، البشر ممق وهم ، والمرسلين األنبياء قصص

و ، رسلهم وعاندوا ، أنبياءهم كذّبوا الذين السابقة األممِ فاسـتحقواقصص جلـدتهم بني على اعتدوا
ودمارهم هالكهم أسباب لنجتنب ، أمرهم وباَل وذاقوا ، بذنوبهم اهللا فأهلكهم ، اهللا غضب.  

والمعـراج اإلسراء دروس إن ، عندكم معروفةٌ وقائعه ؟ والمعراج اإلسراء يعلُّمنا ماذا
أن منها ؛ جليلة حكماً والمصائب للمحن أن وتُلبِسـهمتعلِّمنا ، تعـالى اهللا باب إلى أصحابها تسوق ها

والعقباتُ المحن تصدنا أن ينبغي ال أنه تعلِّمنا إنها ، اهللا من العون طلب إلى وتلجئهم ، العبودية رداء
الضـامن هـو أنَّه شك فال اآلمر هو اُهللا دام ما أنه تعلِّمنا إنها ، وثبات استقامة في السير متابعة عن

اإلسـالمِوا انتشر وال ، األرض في اُهللا بِدع ما والصبر الجهاد لوال أنه تعلِّمنا إنَّها ، والناصر لحافظُ
إنهـا ، إليه وندعو ، ونسبحه ، اَهللا نوحد األثير أمواج وعلى ، المكان هذا في كنّا وال ، الخافقَين في

ا مع النصر وأن ، العسر مع اليسر أن التعلِّمنا أنّه أيضاً تعلِّمنا إنّها ، الكرب مع جالفر وأن ، لصبر
فـي بآخر أو بشكل وساهم ، همومهم وحمَل ، المسلمين مجموع إلى انتمى إذا إال مسلماً المسلم يعد

عنهم العدوان رد.  
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يقُوُل بشيرٍ بنِ النُّعمانِ وسلَّم: عنِ هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل   : قَاَل

تَداعى(( عضواً اشْتَكَى ِإذَا دسالْج كَمثَِل هِماطُفتَعو مهادتَوو هِمماحتَر في يننْؤمالْم تَرى
بِالسهرِ هدسج اِئرس ىلَهمالْحو((.  

بشيرٍ[ بنِ النُّعمانِ عنِ عليه   ]متفق

أيضاً   :وقال

))مانُهدَأبو منَازِلُهم افْتَرقَتْ وِإنِ ونادتَوم نَصحةٌ هِمضِلبِع مهضعب نُونْؤمةُالمرالْفَجو ،
وِإنِ ، لُونتَخَاذم غَشَشَةٌ ِلبعضٍ مهضعبمانُهدَأبو منَازِلُهم   .)) اجتَمعتْ

أنس[ عن الشعب في والبيهقي التوبيخ كتاب في حبان ابن الشيخ   ]أبو

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي نع موسى َأبِي نوع:  

))عب هضعب شُدي كَالْبنْيانِ ِللْمْؤمنِ نْؤمالْم ِإنهابِعَأص كشَبو   .))ضاً

موسى[ َأبِي نع عليه   ]متفق

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي َأن نْهع اللَّه يضر يلع نوع:  

))هِمتمبِذ يسعى ، ماهوس نم علَى دي مهو ، ماُؤهمد تَكَافَُأ نُونْؤمقْتَـُلالْمي لَا ، منَاهَأد
هدهع في دهع ذُو ولَا ، بِكَافرٍ نْؤمم(( .  

]نْهع اللَّه يضر يلع نع ماجه وابن والنسائي داود أبو   ]أخرجه

والسالم الصالة عليه قال األحاديث أروع   : ومن

))اِلمسي الَ ، واحدةٌ يننْؤمالْم لْمس ِإالَِّإن اِهللا سـبِيِل فـي قتاٍل في الْمْؤمنِ وند نْؤمالْم
منَهيب وعدٍل اءوس   .)) علَى

هشام[                        ابن   ]سيرة

يسـاِلم ال ، واحـدة المؤمنين لْمس إن ، الدولي المسلمين قانون في جداً مهمة نقطة هذه
س في قتال في مؤمن دون مـعمؤمن تصطلح أن لفئة يحق فال ، بينهم وعدٍل سواء على إال اهللا بيل

لمـا أو المؤمنون عليه هم لما اإللهية العناية مبعوث قبل من دقيق وصف هذا ، انفرادي بشكل عدو
كالجسـد فهـم ، وتعاطف وتناصر تعاون من ، وديارهم أقطارهم شتى في ، عليه يكونوا أن ينبغي

، متوادون نصحة واحدةالواحد سلمهم ، سواهم من على يد هم ، بعضاً بعضهم يشد واحد بنيان وهم
وأنصارهم أقطارهم شتى في المؤمنون عليه يكون أن ينبغي ما هذا ، واحدة   .وحربهم

  



!

!

229!"#$% &' ()*+, 

!

  

  

بهـا نقـيس ، دقيقة مقاييس والسنة الكتاب في المؤمنين أوصاف ، األكارم األخوة أيها
ن نضعها أهداف هي أو ، أنإيماننا مـن الصـادق للمسلم فالبد ، إليها نسعى أن ينبغي أعيننا صب

بل ، منهم فليس المسلمين بأمر يهتم لم ومن ، وأنصارهم أصقاعهم مختلف في المسلمين هموم يحمل
، ومصيرهم أمرهم يملكون ، كرماء أعزةً أقطارهم شتّى في المسلمون يكون أن إلى المسلم تطلع إن

عال من عالمةٌ متناصـرينلهي متعـاونين المسلمون يكون أن على المسلم حرص وإن ، إيمانه مات
المـؤمن واإلنسان ، تكليفٌ االجتماعي والتعامُل ، طبع فالفرديةُ ، إخالصه عالمات من عالمةٌ لهي

من تفلُّته بقدر فرديته ويؤكِّد منهم وينسلخ ، هللا طاعته بقدر المؤمنين إخوته مع ،يتعاون اهللا مـنهج
هـذا ليكـون التكليـفَ ضتُنَاق األصل في هي التي طبعه خصائصِ عن نفسه اإلنسان ينهى وحينما
علـى ويحملهـا ، طبعه خصائص عن نفسه اإلنسان ينهى وحينما ، للجنة ثمناً التكليف مع التناقض

تعالى قال ، الجنة أسباب من بسببٍ أخذ قد يكون ، ربه   :طاعة

  
النازعات(    )سورة

تعالى قال ، المستمعات األخوات أيتها ، المستمعون األخوة   :أيها

  
اآلية(  النور   ) .55: سورة

بعضهم لهم: " قال يرتضه لم دينَهم أن ذلك فمعنى يمكِّنهم لم فإن "،ملَه كِّنَنملَيو ﴿
ولَيبدلَنَّ ملَه ارتَضى الَّذي مينَهد﴾ َأمناً هِمفخَو دعب نم مه.  
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ولم وشكروه ، يعصوه ولم فأطاعوه ، العبادة حق عبدوه يوم للمؤمنين وعده اهللا أنجز لقد
؟ كان ماذا ثم للغنم رعاة كانوا أن بعد لألمم قادةً منهم اهللا فجعل ، ينسوه ولم وذكروه ،   يكفروه

أسبابهـ1 وبين المقصرين به اهللا توعد الذي الغي   :وصف

تعالى   :قال

  
مريم(    )سورة

بـه اهللا توعـد الـذي الغـي هذا وصف أنه لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النبي نبوة دالئل من
ويسم ، نرى ما يرى بيننا لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى وكأنه ، أسبابه وبين فعـنالمقصرين ، نسـمع ما ع

قَاَل انبثَو :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل   :قَاَل

قَاِئٌل(( فَقَاَل ، قَصعتها ِإلَى الَْأكَلَةُ تَداعى كَما كُملَيع تَداعى َأن مالُْأم كوشي :لَّـةق نمو
قَاَل ؟ ِئذموي نْل: نَحورِبـدص ـنم اللَّـه نعنْزلَيو ، السيِل كَغُثَاء غُثَاء نَّكُملَكو ، يركَث ِئذموي َأنْتُم

قَاِئٌل فَقَاَل ، نهالْو قُلُوبِكُم في اللَّه فَنقْذلَيو ، نْكُمم الْمهابةَ كُمود؟: ع نهالْـو وما ، اللَّه رسوَل يا
الْموت: قَاَل وكَراهيةُ ، الدنْيا بح(( .  

ثوبان[                          عن وأحمد داود أبو   ]أخرجه

بعضاً بعضها تدعو اليوم فاألمم ، المقصرين به اهللا توعد الذي للغي دقيق وصف هذا
، أموالهم وأخذ ، ثرواتهم وسلب ، شوكتهم وكسر ، المسلمين ـلمقاتلة أراضيهم كماواغتصاب

ما يأخذون ، وصفواً عفواً فيأكلونها ، منازع وال مانع بال منها يأخذون ـ قصعتها إلى األكلة تداعى
سر هو الذي الوهن هذا إلى فانظروا ، يمنعهم بأس أو ، يلحقهم ضرر أو ، ينالهم تعب بال أيديهم في

يعيشون اهللا عن الغافلون الشاردون فالناس ، ،الضعف الرتيبة ألوضاعهم عشاقاً ، لدنياهم عبيداً
اإلنسان يكره وحينما ، الوهن هو وهذا ، ونزواتهم رغائبهم تسيرهم ، وشبهاتهم شهواتهم تحركهم
يموت حياةً يؤثر ، اللمس من ويألم ، الهمس من فيفزع اتجاه كل في كامناً الموت ويخاف ربه لقاء

كريم حياة على موتات يومٍ كل العجبفيها كل فالعجب ، والسماوات األرض رب كنف في عزيزة ة
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أيديهم بين النور يكون الشاردةأن األمم بركاب الهفين يلحقون هم ثم ، أعينهم نصب والرائد
وحالهم ، سبيالً يهتدون وال رشاداً يستطيعون فال ، وسلوكهم نهجهم في   :المنحلة

الظمأ يقتلها البيداء في محمول                         كالعيس ظهورها فوق   والماء

***  

ربهمـ2 عن إعراضهم بسبب وضراء بأساء من الزمان آخر في المسلمين يصيب ما   :ذكر

يصيب ما ذكر أنه له اهللا إعالم خالل ومن ، والسالم الصالة عليه النبي نبوة دالئل ومن
بسبب وضراء بأساء من الزمان آخر في لـهالمسلمين طاعتهم في وتقصيرهم ، ربهم عن إعراضهم

نفَع فَقَاَل، لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل علَينَا َأقْبَل قَاَل رمع بنِ اللَّه دبع:  

تُ(( َأن بِاللَّه وَأعوذُ ، بِهِن يتُمتُلاب ِإذَا سخَم ، اجِرِينهالْم شَرعم تَظْهـريا لَم ؛ نرِكُوهد
م تَكُـن لَم الَّتي اعجالَْأوو ، ونالطَّاع يهِمف فَشَا ِإلَّا بِها يعلنُوا حتَّى قَطُّ قَومٍ في فـيالْفَاحشَةُ ضـتْ

ُأخذُ ِإلَّا انيزالْمو الْمكْياَل ينْقُصوا لَمو ، مضوا ينالَّذ هِملَافرَِأسـوجو ، ُئونَـةالْم ةدشو ، يننبِالس وا
الْب ولَولَا ، اءمالس نم الْقَطْر منعوا ِإلَّا اِلهِموَأم زكَاةَ يمنَعوا لَمو ، هِملَيع ،السلْطَانِ يمطَروا لَم اِئمه

وِلهسر دهعو اللَّه دهع ينْقُضوا لَمـيوف مـا ضعب فََأخَذُوا ، مرِهغَي نم عدواً هِملَيع اللَّه سلَّطَ ِإلَّا
اللَّ جعَل ِإلَّا اللَّه َأنْزَل مما ويتَخَيروا ، اللَّه بِكتَابِ متُهَأِئم كُمتَح لَم وما ، يهِمدَأيمنَهيب مهْأسب ه((.  

و[ ماجه عمرابن بنِ اللَّه دبع ناإليمانَع شعب في   ]البيهقي

جبار لسخط والتعرض ، والعيوب بالفواحش والمجاهرة ، والذنوب المعاصي إنها
بتوبة إال رفع وال ، بذنب إال بالء نزل ما فإنه ، واألرض   :السماوات

  
اآلية(  الرعد   )11: سورة

بعض في العام البالء حصل ما والكوارثوإنه ، المتنوعة المصائب وقعت وال ، البالد
من القطر بِسح وال ، ماضينا في ذكر لها يكن لم التي المستعصية األمراض فشت وال ، المروعة
، بالمنكرات والمجاهرة ، المعاصي وارتكاب ، وجل عز اهللا طاعة عن اإلعراض نتيجة إال السماء

ال ماء قلَّ الحياء ماء قلَّ   .سماءوكلما
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عصـر كـل فـي المؤمنون له يفرح الذي العزيز المؤزر النصر ، األعزاء السادة أيها
انتخبوهم الذين وضمائر ضمائرهم في ماتت أعداء نواجه ألننا إليه الحاجة أمس في ونحن ، ومصر

اإلنسان حقوق على وداسوا ، الدولية واألعراف اإلنسانية القيم علـىكل مجـدهم وبنوا ، بحوافرهم
لألرض الماِلك يصفون إنهم ، أسلحتها تدمير على وقوتهم ، إفقارهم على وغناهم ، الشعوب أنقاض
علـى الغالـب اللص ويجعلون ، أصولياً القويم بدينه والمتمسك ، له حقَّ ال إرهابياً دالمشر الطريد

األ يملكون ، محترماً بيت رب والقهـرالمقدسات الجماعيـة باإلماتة ولكن الشرعي باإلحياء ال رض
تعالى قال ،   :النفسي

  
يونس(    )سورة

تبتسـم وأن ، جراحهـا تلعـق أن المستضعفة الشعوب طالبوا ربما المستكبرون هؤالء
والسالم الصالة عليه يقول ، حقاً غيرها وباطل ، باطالً حقها تعد وأن ،   :للغاصب

قالوا(( منكر؟ عن تنهوا ولم بمعروف تأمروا لم إذا أنتم رسـول: كيف يا ذلك وكائن
قال ؟ سيكون: اهللا منه وأشد بيده نفسي والذي قال: قالوا. نعم ؟ منه أشد إذا: وما أنـتم كيف

ـ ؟ معروفاً والمنكر منكراً المعروف القيمرأيتم قالواتبدلت قـا: ـ ؟ اهللا رسول يا ذلك : لوكائن

قالوا ، سيكون منه وأشد بيده نفسي والذي قال: نعم ؟ منه أشد بالمنكر: وما أمرتم إذا أنتم كيف
قالوا ؟ المعروف عن قال: ونهيتم ؟ اهللا رسول يا ذلك منـه: وكائن وأشد بيده نفسي والذي نعم

  . ))سيكون

أمامة[ أبي عن العلل في حاتم أبي ابن   ]أخرجه
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األخ الحاسمأيها العامل ما ؟ يصنعه من ؟ سره ما العزيز المؤزر النصر هذا ، الكرام وة
تعالى قوله إلى استناداً وهذا ، وجل عز اهللا إنه ؟   :فيه

  

اآلية(  عمران آل   )126: سورة

  :تعالىوقوله

  
اآلية(  عمران آل   )160: سورة

اهللا كان وإذا ، عليك فمن معك اهللا كان إذا ،أي الكـرام األخوة أيها ؟ معك فمن عليك
، القواعد هذه إن ؟ ثمن له أليس ؟ شروط له أليست ؟ قواعد اهللا عند من هو الذي النصر لهذا أليس

تعالى قال فقد اإليمان فأما ، واإلعداد اإليمان ، اثنتين بكلمتين يتلخص الثمن وهذا ، الشروط   :وتلك

  
اآلية(  الروم   )47: سورة

وجل عز فقال اإلعداد   :وأما

  
اآلية(  األنفال   ) 60: سورة
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الصـالح، والعمـل اهللا طاعـة علـى صاحبه يحمل الذي هو األخوة أيها الحق اإليمان
كاف غير الزم شرط وحده الثاني. واإليمان يسـتنفد: والشيء الـذي هـو واإلعداد ، اإلعداد هو

شر وحده أيضاً وهو ، الصـحيحالطاقات واإلعـداد ، الحق اإليمان من بد ال ، كاف غير الزم . ط

تعالى قوله من االستنباط هذا في دققوا   :اآلن

  
اآلية(  األنفال   ) 60: سورة

القـوة نعـد أن كلفنا ولكن ، ألعدائنا المكافئة القوة نعد أن يكلفنا لم عاله في جال اهللا إن
، بنا اهللا رحمة من وهذا أنالمتاحة علينـا الواجـب من أن كما ، بالنصر وعده ينجز أن اهللا وعلى

، لوجدوه ذلك طلب في المسلمون أخلص ولو ، فيه كامنة قوة سبب عن ضعف مظنة كل في نبحث
فـإذا ، ورعايته حفظه في اهللا يؤيدها مستورة قوة على ينطوي الضعف ألن ، قوة الضعف ولصار

الحصون وتدق الجبال تهد الضعف تعالىقوة قال ،:  

  

الفتح(    ) سورة

الرضـى إلى دعوة ليس الضعف من النابعة القوة عن الحديث إن ، األحباب األخوة أيها
صـحت وربما ، الضعف حالة في حتى القوة الستشعار دعوة هو بل ، عليه السكوت أو ، بالضعف

عدو قوة تحيل قوةً الضعف هذا من المسلمون فينتزع ، بالعلل نصراًاألجسام اهللا وينصرهم ضعفاً هم
تعالى قال ،   :مبيناً

  

القصص(    ) سورة
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وتلك لخلقه، اهللا منهج ، الكريم القرآن من المستنبطة الحقائق هذه ، األحباب األخوة أيها
وهـ ، ـلَّمسو ـهلَيع اللَّه صلَّى محمد نبينا سنة بها جاءت التي والتوضيحية التفصيلية ذهالتوجيهات

، وقـدوتنا أسـوتنا لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى المصطفى وقفها التي والحكيمة الرائعة األخالقية المواقف
بين نضعها كلها هذه ، ألويته وقادة دعوته أمناء الكرام أصحابه من ظهرت التي الفذة البطوالت وتلك

ت المعارك تخوض وهي ، واإلسالمية العربية أمتنا أبناء الحـقأيدي أعـداء أعداءها مع المعارك لو
وحـده الحزن وألن ، الفائت يرد ال وحده األسف وألن ، الميت يحيي ال وحده البكاء وألن ، والخير
هلَيع اللَّه صلَّى النبي متابعة مع واإلخالص والصدق ، النجاح مفتاح العمل ولكن ، المصيبة يدفع ال

اهللا قال ، الفالح سلم هو لَّمستعالىو:  

  
القصص(    ) سورة

حياة تنظيم منها المقصود ولكن ، ومعامالت تشريع اإلسالم في ، المؤمنون األخوة أيها
وعبادته تعالى اهللا لمعرفة ويفرغوا ، األدنى المتاع على الصراع من ويبرؤوا يستريحوا حتى الناس
، طيباتهـا مـن واألكـل ، األرض مناكب في المشي على حث اإلسالم وفي ، لمرضاته والسعي ،

جهادليكو اإلسالم وفي ، وشكره حقه وأداء ، المنعم لمعرفة وسيلة والنعمة ، لالبتالء أساس العمل ن
إنسانياً معنًى الجهاد الكريم القرآن نمض لقد ، هللا الدين ويكون ، فتنةٌ تكونِ ال حتى ، لألعداء وقتال

ال عن منَزهةً ، العليا مقاصده له وحدد ، وفريداً والمطـامعِنبيالً ، العاجلة المادية واألغراضِ ، هوى
ُأمة من َأربى أمةً هي لتكون ، فيها التوسعِ أو ، األرض في العلو شهوة من ، والعنصرية الشخصية
عليها والحفاظ ، البشري الوجود في العليا والمثُِل القيم لترسيخِ رئيسةً وسيلةً الجهاد اإلسالم وجعل ،

الدفاع، أجل من مثوبةً وأعظمها ، الفرضية مراتب أعلى في مفروضاً الجهاد يجعل لم اإلسالم وإن
لدعوتـه مكينـاً سنداً جعله إذْ ، فائقةً عنايةً الَهَأو بل ، فحسب مقوماته على الحفاظ أو ، الوجود عن

اإلنسان خالفةُ لتتحقَّق ، األرض إلى السماء رسالة نشر إلى تسعى التمسـكالتي طريـق عـن فيها
تعالى اهللا لوجه ومخلصاً خالصاً الجهاد اإلسالم فجعل ، واإلحسان العدل وقيمِ ، والخير الحق بمبادئ
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تكـون ال حتى مثُلُه األرض في وعلَتْ ، تعاليمه سادت إذا إال تتم ال ومرضاتُه ، مرضاته وابتغاء ،
َأدلَّ وال ، هللا الدين ويكون ، تمـألفتنةٌ التـي السعادة هذه من المفاهيم وتلك المبادئ هذه صحة على

الـذي الكبير الهدف طريق في وينطلق ، رسالته وجوهر ، وجوده سر يكتشفُ حينما اإلنسان جوانح
أجله من   .خُلقَ

  

03 - �W=-& )B?@%&                                                               

  

  

ومسرى ، السابقين األنبياء ومتعبد ، إبراهيم أبيكم نموط األقصى المسجد ضيتعر اليوم
، القبلتين ُأولَى ، المنزلةُ الكتب فيه وتُليتْ المفصلة اآليات في به اُهللا هنَو الذي المسجد ، النبيين خاتم

َأ نفع ، الشريفين الحرمين وثالثُ ، المسجدين وسلَّموثاني هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي بِه يبلُغُ هريرةَ   : بِي

))ـجِدسمو ، الْحـرامِ ـجِدسمو ، هـذَا مسجِدي ، اجِدسم ثَلَاثَة ِإلَى ِإلَّا الرحاُل تُشَد لَا
  .))الَْأقْصى

هريرة[ أبي عن عليه   ]متفق

بارك الذي األقصى إليهالمسجد باإلسراء أضحى والذي ، والدنيا الدين ببركات حوله اهللا
، الكـريم القرآن في ذكره ورد الذي المسجد هذا ، للمسلمين المعنوية للشخصية رمزاً منه والمعراج

وجل عز قال ، المنتهى سدرة إلى لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النبي روجع منها تم الذي الصخرة   :وقبة

  
النجم(    ) سورة

للكيـان أبديةً عاصمةً وجعله ، تهويده محاولة إلى اليوم األقصى المسجد ضيتعر حيث
لَـةمح للعرب قوي إيماء بالبركة األقصى المسجد الكريمِ القرآنِ وصف وفي ، القدس مع الصهيوني

أنّه ومغاربِها األرض مشارق في المسلمين وإلى ، اإلسالم وقدرسالة ، عليه الحفاظ عليهم مفروض
، أوالً اهللا مـع يصـطلحوا أن فعلـيهم عليها ياعتُد ومتى ، البركة هذه له يحفظ أن حولَه اُهللا بارك
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الغـزاة أيـدي مـن حوله ما ويحرروا ، يحرروه كي ، ثانياً قوةً من يستطيعون ما لعدوهم ويعدوا
س بتحريره ويحيوا ، يفرحالمغتصبين ويومئذ ، األيوبي الدين وصالحِ الخطاب بنِ عمر ؛ فاتحيه يرةَ

اهللا بنصر   . المؤمنون

  

  

  

الرساالت شذى ، الفواح أريجه إنك ، اإلسالمي التاريخ عبق إنك ، القدس مدينةَ يا وأنت
، األنام سيد بمسرى ثراك وتبارك ، اإليمانِ قبس أرجاءك أضاء ، المسـلمينالسماوية قلوب تمتلئ

ودون دونَهـا تَحـوُل الحواجز مئات ترى وهي ، وحسرةً أسى الدموع وتفيض ، وحزناً شجناً اليوم
صلَّى محمد سيدنا ، الهداية نور مسرى إلى ، الشريفين الحرمين وثالث ، القبلتين ُأولَى إلى الوصول

للصال المسلم يتُوقُ كم ، لَّمسو هلَيع ،اللَّه مأساوي المشهد لكن ، األقصى المسجد هذا في هللا خشوعاً ة
وبطمـس ، بالتهويد مهددةً زالت وما ، الغادرة الصهيونية أسيرةَ زالت ما فالقدس ، جلٌَل والمصاب
تَعـرض وكم ، األقصى المسجد لهدم خطَّطوا الصهاينةَ أن ذلك من واألدهى بل ، اإلسالمية معالمها

المسـجدهذا تحت األعداء شقَّها التي األنفاق تلك خطيرةٌ هي كم ، والهدم الحرق لمحاوالت المسجد
التهويد مخطط خطير هو كم ، للخطر وعرضتْها أساسه   .فَعرتْ

حرماتُـه، وتُنْتَهـك ، ثرواتُـه بوتُنْه ، شعبٍ أرض لَبتُس حينما ، األكارم األخوة أيها
مقدساتُ نَّسوتُد، تاريخُـه ويزور ، قيمه وتُفرغ ، عقائده وتُفسد ، إرادتُه وتُقهر ، كرامتُه وتداس ، ه

، أعدائه يد على والتعذيب ، والتجويع ، التجهيل ألوان عليه سوتُمار ، واإلفساد الفساد على ويحمُل
ال عندئذ ، الحياة أعداء ، الخير أعداء ، الحق أعداء ، اهللا أعداءليسـترد يتحرك أن الشعبِ لهذا بد

، انتحـاراً وال ، تخريباً وال ، إرهاباً تُسمى أن يمكن ال الحركة هذه ، الكريمة الحرة الحياة في حقَّه
البـذل رمـز كنتم لقد ، أيديكم وسلمتْ ، سواعدكم بوركتْ المحتلة األراضي في الثائرون أيها وأنتم

ضربتُ ولقد ، ،والعطاء واإلبـاء العزة معاني فيكم تحركتْ لقد ، واإلباء التضحية في األعلى المثََل م
لسـيدنا الخطـاب بن عمر سيدنا وصية إلى معي استمعوا ولكن ، األعداء الصهاينة مضاجع فأقلقتم

يقول إذْ ، عنهما اللَّه يضر وقاص أبي بن األج: سعد نم معك ومن كرآم فإني ؛ بعد بتقوىأما ناد
معك ومن كروآم ، الحرب في المكيدة وأقوى ، العدو على العدة أفضُل اهللا تقوى فإن ، وجل عز اهللا
عـدوكم بمعصية تُنْصرون إنما ، عدوكم من عليكم رَأض فإنها المعاصي نم احتراساً أشد تكونوا أن

الفضُل لهم كان المعصية في استويتم فإنِ ، بالقوةهللا                                                         .عليكم
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تعريـف       تسـخير الكون له سخر ، تكريم أعظم وكرمه ، تقويم أحسن في اإلنسان اهللا خلق لقد
إلى تنزع فطرةً وفطرته ، العقل نعمة وهبه ، بهـاوتفضيل ليرقـى الشـهوات فيه وأودع ، الكمال

كتابـاً لـه وأنزل ، عمله ليثمن االختيار حرية ومنحه ، والسماوات األرض رب إلى وشاكراً صابراً
الخبائثأ عليه وحرم الطيبات له واآلخرةحل الدنيا في بعبادته ويسعد ، فيعبده ربه ليعرف ذلك كل ،. 

السماو خلق البس األخوة أيها الحق الثابـتوإن الشـيء هـو والحـق ، واألرض ات
أربعـة فيهـا تتقـاطع دائرة الحق إن ، والعابث الزائل الشيء هو الذي ، الباطل بخالف ، والهادف

:خطوط

الصحيح النقل .خـــط

الصريح العقل .وخــط

السليمة الفطرة .وخــط

الموضوعي الواقع .وخط

مع وتعالى سبحانه كالمه الصحيح والعقـلفالنقل وسلم عليه اهللا صلى المعصوم بيان
تعالى قال ، الديان الواحد إلى خالله من ليتعرف ، اإلنسان في اهللا أودعه ميزان :الصريح

الواقعة(  ) . سورة

اإلنسـان كيـان أصل في مركوز وهو اهللا منهج مع متطابق نفسي آخر ميزان والفطرة
خاللها من أو خالله من ذاتياً تعالىليكتشف قال ، :خطأه

الشمس(  ) . سورة

الفـروع هـذه كانـت فإذا ، جالله جل اهللا قننها التي القوانين تحكمه اهللا خلق والواقع
بينها فيما متطابقة فهي واحد أصل من .األربعة
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وجل عز اهللا لقول العمر ليالي أفضل األخوة أيها القدر :وليلة

القدر(  ) . سورة

خير هي يعبـدأي مديد عمر وهو عاماً وثمانين ثالثة من خير هي أو ، شهر ألف من
، إخـالص وال انضـباط دون من عشوائياً عمالً فيها يعلم أو ، علم دون من تقليداً ربه اإلنسان فيها

والسالم الصالة عليه قال :لذلك

الشيطان"  على أشد واحد عابدلفقيه ألف " . من

هريرة[  أبي عن والطبراني البيهقي ] . رواه

أو ضغط ألدنى استقامته يخرق حيث شهواته أمام يضعف فهو ، هشة العابد مقاومة ألن
إغراء .ألقل

عليـه اهللا صـلى النبي أن عنه اهللا رضي هريرة أبي عن ومسلم البخاري اإلمام روى
قال :وسلم

غفر"  واحتسابا إيمانا القدر ليلة قام ذنبهمن من تقدم ما له " .اللّه

قالت عنها اهللا رضي عائشة عن والترمذي ماجه وابن أحمد اإلمام :وروى

اهللا"  رسول يا قالقلت ؟ فيها أقول ما القدر ليلة أي علمت إن إنكقولي: أرأيت اللهم
عنيعفو فاعف العفو ".تحب

الكرام األخوة :أيها

حول اإليمانية الخواطر تعالىتنطلق قوله من القدر :ليلة

الزمر(  ) . سورة
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الكريم القرآن من نزلت ما أول نزلت التي األولى اآليات من أيضاً اإليمانية الخواطر :وتنطلق

العلق(  ) . سورة

جل اهللا عبر وقد ، العلم طريق عن وذلك القدر ليلة في قدره حق اهللا نقدر أن ينبغي إذاً
، معنـاه أطلـق مفعوله حذف إذا الفعل أن اللغة في وهي ، اقرأ فعل وهي بمفتاحه العلم عن جالله
قـر فـالكون الكون كتاب في أو ، وسلم عليه اهللا صلى المعصوم بيان في أو اهللا كتاب في آنفنقرأ

تعالى اهللا قال لذلك يمشي قرآن وسلم عليه اهللا صلى والنبي ، ناطق كون والقرآن ، اقْرْأ" : صامت
إلـى"  تنتهي إيمانية قراءة تكون أن القراءة هذه في األصل ولكن ، الكريم القرآن في نزلت آية أول

ت قال ومسيرا ومربياً خالقاً وكامالً وواحداً موجوداً باهللا خَلَقَ: " عالىاإليمان الَّذي كبر بِاسمِ " اقْرْأ

، جنبيـه بين التي نفسه من اإلنسان إلى شيء أقرب من تنطلق أنها بدليل عليها مقدور القراءة وهذه
تعالى علَق: " قال نم انالِْإنْس خَلَقَ خَلَقَ الَّذي كبر بِاسمِ " . اقْرْأ

الذاريات(  ) . سورة

المـنعم شـكر أساسها ، وعرفان شكر قراءة تكون أن القراءة لهذه الثاني األصل ولكن
الـدنيا فـي ليسـعده اإلنسان اهللا خلق لقد ، والرشاد الهدى ونعمة اإلمداد ونعمة اإليجاد نعمة على

.واآلخرة

هود(  ) . سورة

الِْإنْسا"  خَلَقَ ، خَلَق الَّذي كبر بِاسمِ الَْأكْرماقْرْأ كبرو اقْرْأ ، علَق نم إيمانية" ن قراءة
تسـخير أمـا ، وتكـريم تعريف تسخير اإلنسان لهذا الكون اهللا سخر لقد ، وعرفان شكر وقراءة ،
أسـماءه عن ويشف وكماله ووحدانيته اهللا لوجود ينطق األرض في وما السماوات ما فكل التعريف

، الفضلى وصفاته تعـالالحسنى قال األرض السماوات خلق في لتفكر رحب مجال ومـا: " وهو

 



!

!

241!"#$% &' ()*+, 

!

س هينمبِي مطْوِياتٌ والسماواتُ ةاميالْق موي تُهضقَب جميعا ضالَْأرو رِهقَد حقَّ اللَّه وتَعالَىقَدروا انَهحب
شْرِكُوني " . عما

قدره حق اهللا تقدير أن تعالىأي قال لذلك ، واألرض السماوات خلق في التفكر :طريقه

الجاثية(  ) . سورة

تعالى قال فقد التكريم تسخير أما فماذا ، تعريف تسخير :هذا

اإلسراء(  ) .سورة

أن التكريم تسخير تجاه اإلنسان وواجب ، يؤمن أن التعريف تسخير تجاه اإلنسان واجب
آ إذا فاإلنسان ، يقـوليشكر ، والمعالجة التأديب يتوقف لذلك ، وجوده من الغاية حقق فقد وشكر من

وجل عز :اهللا

النساء(  ) .سورة

 "نْتُمامءو تُمشَكَر ويتوقـف" ِإن العـالج يتوقـف إذاً ، وجودكم من الهدف حققتم فقد
تعالى قوله أما ، :التأديب

الرحمن(  ) . سورة
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بِاسمِ"  علَّـماقْرْأ الَّـذي ، مالَْأكْر كبرو اقْرْأ ، لَقع نم انالِْإنْس خَلَقَ ، خَلَقَ الَّذي كبر
بها"بِالْقَلَمِ اهللا ميزه الذي اإلنسان بها انفرد نعمة إلى ، البيان نعمة إلى رائعة إشارة الكلمات هذه في

يقول حيث ،:

الرحمن(  ) . سورة

جانب أفكـارففي إلى ويتعرف ، مشاعره وعن أفكاره عن اإلنسان يعبر الشفهي البيان
مـن آلخر إنسان من المعارف تنتقل الكتابي جانبه وفي ، ويعلم بالبيان فيتعلم ، ومشاعرهم اآلخرين
تنتقل ثم ، معاصرة دون من أمة إلى أمة ومن ، مجاورة دون من جيل إلى جيل ومن ، اتصال دون

وتتر بفضلالمعارف هذا ، كلها لإلنسانية العلم خزائن إلى بِالْقَلَمِ"اكم لَّمع. "

حقيقـة مـن طرف فمعرفة ، والتلقي الوحي قراءة فهي القراءة لهذه الثالث األصل أما
الحياة حقيقة ومعرفة البعيد والمستقبل ، السحيق الماضي ومعرفة ، المطلق وكمالها ، اإللهية الذات

ومعرف ، ومعرفةالدنيا ، وجوده وغاية ، وجوده وسر اإلنسان حقيقة ومعرفة ، اآلخرة الحياة حقيقة ة
هـذا ، وتفاصيلها ، التكاليف ومفردات ودقائقه المنهج حقيقة ومعرفة ، الرساالت و ، النبوات حقيقة

تعال قوله من يستنبط مما وهذا ، والسنة الكتاب الوحيين من يؤخذ الِْإنْس: " كله لَّمعلَمعي لَم ما ان "

بِ" ، لَّمع الَّذي ، مالَْأكْر كبرو اقْرْأ ، لَقع نم انالِْإنْس خَلَقَ ، خَلَقَ الَّذي كبر بِاسمِ علَّماقْرْأ ، الْقَلَمِ
لَمعي لَم ما انالِْإنْس" .

المسلمين أن الكالم هذا يعني ال األخوة أيها الـثالثولكن القـراءات هذه يقرؤون اليوم
كائن هو ما ال يكون أن ينبغي ما قبيل من هذا ولكن ، منهم ينال أن أحد استطاع لما فعلوا .ولو

كان الثالث القراءات هذه عن وابتعد غير ليس نفعية قراءة الكون ما اإلنسان قرأ إذا أما
اآليات هذه بعد تعالى قال ، العدوان وكان :الطغيان

العلق(  ) . سورة

اإليمـان عـن بعيـداً النفعية القراءة هذه قرأ الذي اإلنسان يقود الذي العلم طغيان وهذا
، فقـرهم علـى غناه ويبني ، اآلخرين أنقاض على مجده فيبني القوة إلى العلم هذا يقوده والعرفان

ذلهم على عزه ويبني ، خوفهم على أمنه ويبني ، ضعفهم على قوته موتهمويبني على حياته ويبني
القـرآن فـي مـثالً لنا اهللا ضرب وقد منه أريد ما لغير العلم واستخدم بالعلم طغى قد يكون وبهذا ،
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المبتـدا ونسـي وبغـى فطغـى نفعية قراءة قرأ الذي اإلنسان لهذا متكرر كنموذج عاد قوم الكريم
المياد شتى في تفوقت فعاد ، األعلى الجبار ونسي ، تعالىوالمنتهى قال :ين

الفجر(  ) . سورة

تعالى قال ، والمنشئات والحصون والعمران بالبناء تفوقت :وعاد

الشعراء(  ) . سورة

تعالى قال العسكرية بالقوة تفوقت :وعاد

الشعراء(  ) .سورة

تعالى قال العلمية بالناحية تفوقت :وعاد

العنكبوت(  ) .سورة

فوق يكن إالولم ، قوةً منه أشد من أهلك أنه وذكرهم إال قوماً أهلك مات اهللا أن بدليل ، اهللا إال عاد
قال أهلكها حين :عاداً
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فصلت(  ) .سورة

حق بغير تكبرت نفعية قراءة الكون في لما وقراءتها اهللا عن وبعدها تفوقها بسبب وعاد
في بل فحسب بلدها في ال ، وبغت وتغطرست واستعلت تعالى، قال ، البالد :كل

اآلية(  فصلت ) . 15: سورة

الحـد مجاوزة والطغيان ، البالد في طغوا لقد ، المادي التفوق هذا محصلة كانت فماذا
قال بل ، بلدهم في طغوا يقل ولم ، الْبِلَاد" بالعدوان في طغيـانهم" طَغَوا ليصـف ، كلها البالد في

األرض عم إفسادهم أن ليبن ، فسدوا يقل ولم ، الفساد فيها أكثروا وأنهم ، .بالشمول

الكرام األخوة :أيها

سـلكوا قوم كل إلى يتجه بل األولى عاداً يخص ال القرآن في عاد مصير عن والحديث
ت اهللا أن بدليل متكرر نموذج عاد فقوم ، عاد يقولمسلك :عالى

األعلى(  ) . سورة

تـأديبهم كـان لقـد ، ثانية عاداً انتظروا أو ، ثانية عاداً هناك أن يعني فيما يعني وهذا
عليه أتت شيء كل تدمر التي .باألعاصير

الحاقة(  ) . سورة

؟ النتيجة كانت فماذا

الفجر(  ) . سورة
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م عاد شاكلة على يكون من لكل بالمرصاد تعنيأي فيما تعني القدر ليلة ، األرض أمم ن
آياته خالل من به العلم طريق عن قدره حق نقدره وأن ، الدين أصل اهللا ومعرفة ، اهللا نعرف أن ،

وكالمه وفعله خلقه خالل من أي ، والقرآنية والتكوينية .الكونية

األحباب األخوة :أيها

وعلم باهللا علم العلماء بعض يرى كما وعلـموالعلم بالحقيقة علم أو ، بخلقه وعلم بأمره
أصـل بخلقه والعلم ، العبادة أصل بأمره والعلم ، الدين أصل باهللا والعلم ، بالخليقة وعلك بالشريعة

واألرض السماوات خلق في التفكر خالل من باهللا العلم إلى اإلسالم دعا لقد ، الدنيا .صالح

عائشة عن عطاء عن حبان ابن صحيح قالتففي عنها اهللا :رضي

وجّل"  عز لربي أتعبد ذريني قال ثم جلدي جلده مس حتى ليلتي في فقلت"  أتاني قالت
 :، المـاء صب يكثر ولم فتوضأ القربة إلى فقام ، ربك تعبد أن أحب وإني ، قربك ألحب إني واللّه

اض ثم ، األرض بّل حتى فبكى سجد ثم ، لحيته بّل حتى فبكى يصلي قام فبكـىثم جنبه على طجع
فقال ، قالت ، الصبح بصالة يؤذنه بالل أتى إذا ما: حتى لك اللّه غفر وقد يبكيك ما اللّه رسول يا

فقال ؟ تأخر وما ذنبك من هـذه: تقدم فـي علي اللّه أنزل وقد أبكي أن يمنعني وما بالل يا ويحك
: الليلة

عمران(  آل ) . سورة

ح األحباب األخوة ومشاهدينأيها ومستمعين :ضوراً

فـإذا السماء ملكوت في فنتفكر قدره حق اهللا تقدير إلى السعي من القدر ليلة في ننطلق
وثالثمئـة بمليون األرض تكبر الشمس وأن ، مكعب كم مليون مليون يساوي األرض حجم أن علمنا

هي والشمس األرض بين المسافة وأن ، مرة نجما156ًألف وأن ، كم العقـربمليون بـرج فـي
بينهما المسافة مع والشمس لألرض يتسع العقرب قلب اسمه اللون أحمر متألق .صغير

غافر(  ) . سورة
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لقـد مرة مليون بمئة الشمس حجم عن حجمه يزيد الجوزاء منكب اسمه آخر نجماً وأن
يقول إذ العظيم اهللا :صدق

الذاريات(  ) .سورة

األخوة :أيها

الواحدةالضوء الثانية في مليار300يقطع آالف عشرة السنة في يقطع هو إذاً ، كم ألف
ثمـاني عنا تبعد الشمس وأن ، واحدة ضوئية ثانية عنا يبعد القمر أن علمنا فإذا ، مترات الكليو من
وأن ، ضوئية ساعة عشرة ثالث على قطرها يزيد ال بأكملها الشمسية المجوعة وأن ، ضوئية دقائق

ضـوئيةأق سـنوات أربع تعني ماذا نعلم ولكي ، ضوئية سنوات أربع عنا يبعد األرض إلى نجم رب
الرحلـة الستغرقت أرضية بمركبة األرض إلى نجم أقرب هو الذي النجم هذا إلى اتجهنا لو ، نقول
القطـب نجـم إلى نصل متى ، ضوئية سنوات أربع ، األرض إلى نجم أقرب ، عام مليون خمسين

يب عنـاالذي تبعـد سـديم وهي المسلسلة المرأة إلى نصل ومتى ، ضوئية سنة آالف أربعة عنا عد
لقد ، ضوئية سنة مليار عشرين عنا تبعد حديثاً اكتشفت مجرة إلى نصل ومتى ، ضوئية سنة مليوني

يقول إذ العظيم اهللا :صدق

الوقعة(  ) . سورة

؟ يعصى العظيم اإلله أالهذا العظيم اإلله ؟هذا وده يخطب
رأوه الذي حسننا من عيناك شاهدت لغيرنافلو عنــــــا وليت لما
خطابنــــا حسن أذناك سمعت وجئتناولو العجب ثياب عنك خلعت
ذرة المــــحبة طعم من ذقت بحبناولو قتيالً أضحى الذي عذرت
نســــمة لك قربنا من نسمت لقـــربناولو واشتياقاً غريباً لمت

الئحو لك أنــــوارنا من الح ألجلــنالو الكائنات جميع تركت
سهولته ادعى من وكل سهل حبنا جهلــــــــتنافما قد له قلنا
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المشاهدين أعزائي المؤمنين :أخوتي

مـن األرض ملكوت في فنتفكر قدره حق اهللا تقدير إلى السعي من القدر ليلة في ننطلق
عظمته على الدالة اهللا تعالىآيات قال الكريم القرآن في ذكرت وقد :البعوضة

اآلية(  البقرة ) . 26: سورة

فمهـا في وأن ، عين مئة البعوضة رأس في أن تبين االلكترونية المجاهر اكتشاف بعد
صدرها48 في وأن ، وبطينان3سناً ، أذينان قلب كل وفي ، جناح لكل وقلباً ، مركزياً قلباً ، قلوب

جهـاز العلمـاء سـماه رادار جهاز تملك ، الطائرات تملكه ال أجهزة تملك والبعوضة ، ودسامان ،
بحرارتها تراها ولكن ، بألوانها وال بأحجامها وال بأشكالها ال األشياء ترى ال فهي ، حراري استقبال
تحليل جهاز معها ، يناسبها دم كل ما لكن إليه تتجه ، النائم إال ترى ال مظلمة غرفة في كانت فإذا ،

البعو بلسع ملئ وقد األول يستيقظ واحد سرير على أخوان ينام فقد ، لـمدم معـافى والثـاني ، ض
ربما النائم جسم على وقفت فإذا تخدير جهاز تملك البعوضة إن ثم ، يناسبها دم كل ما ، بشيء يصب
، رادار جهـاز تملك ، عليه تضحك الغرفة جو في تكون بلدغها يشعر وحينما ، أوالً تخدره ، قتلها

ت أن يمكن ال الدم لزوجة وألن ، تخدير وجهاز ، تحليل تملـكوجهاز الـدقيق خرطومها في سري
سـكاكين أربـع ، سكاكين ستة فيه أن تبين تكبيره فبعد خرطومها أما ، اهللا خلق هذا ، تمييع جهاز
مخالب البعوضة أرجل وفي ، الدم المتصاص أنبوب شكل على يلتئمان وسكينان مربع جرح ألحداث

أملس سطح على وقفت إن ومحاجم ، خشن سطح على وقفت يضـرِبِإن" إن َأن يسـتَحيي لَا اللَّه
فَوقَها فَما بعوضةً ما " .مثَلًا

لقمان(  ) . سورة
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اهللا     اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا
.....اكبر  

وأصيالً بكرة وبحمده اهللا وسبحان كثيرا هللا والحمد كبيراً أكبر .اهللا

النعم ومديم ، بأمره األمور ومصرف ، بقهره الشرك ومذلِّ ، بنصره اإلسالم معز هللا الحمد
، كلـه الدين على دينه وأظهر ، بفضله للمتقين العاقبة وجعل ، بعدله دوالً األيام قدر الذي ، بشكره

والحاكمالقاهر ، يراجع فال يشاء بما واآلمر ، ينازع فال خليقته على والظاهر ، يمانَع فال عباده فوق
يدافَع فال يريد   .بما

اهللا-2)3+ 12 ( #$0 0( /. -,+* ( )'&% $#  "     بعثـه ورسـوله عبده محمداً سيدنا أن وأشهد
وس بإذنه اهللا إلى وداعياً ونذيراً ومبشراً منيراًهادياً  . راجاً

الطيبـين أصـحابه وعلـى ، محمـد آل وعلى ، محمد سيدنا على وبارك وسلم صِل اللهم
يقـول أن على أحدهم حملت تربيةً رباهم حيث ، ألويته وقادة ، دعوته أمناء ، لـو: الطاهرين واهللا

يقول أن على آخر وحملت ، يقيناً ازددت ما الغطاء غداً: كشف أن علمت لو قـدرتواهللا ما أجلي
عملي في أزيد .أن

      45$0 6/7358$/ 975,- :;- " <=>$/- ?@'>A$/ B/7C2 4$0  " <D7$/- E3F$/ 6GA=H :; GIJ'K2 <3=$/

6GL'M$/ 6GIJ.

واإلسالم العروبة دنيا في الكرام اإلخوة أيها
عـودة أنه العيد معاني ومن ، والحج كالصيام ، كبرى عبادات عقب تأتي ، المسلمين أعياد
اهللا مع اصطلح فقد فالناً هنئوا أن واألرض السماوات في مناد نادى اهللا إلى العبد رجع فإذا ، اهللا إلى

تعالى قال ، األرض في وجودنا علة والعبادة ليعبدون" ، إال واإلنس الجن خلقت فـي" وما والعبادة
تعاريفها أبديـة: " أدق سعادة إلى تفضي يقينية معرفة أساسها قلبية بمحبة ممزوجة طوعية " طاعة

، األصل هو السلوكي فالجانب ، جمالي وجانب ، سلوكي وجانب ، معرفي جانب التعريف هذا ففي
الثمرة هو الجمالي والجانب ، السبب هو المعرفي .والجانب

وتعامليةوالعبادات شعائرية اإلسالم .في
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تنهـى فالصـالة ، الخلق بمصالح معللة وهي ، والزكاة والحج والصيام كالصالة فالشعائرية
علـى تعتمـد األرضـية التشريعات أن حين في ، الديني الوازع أساس وهي والمنكر الفحشاء عن

اهللا عبد أراد ، والرادع الوازع بين كبير وفرق ، الخارجي أنالرادع عنهـا اهللا رضـي عمـر بن
أو ، ماتـت لصـاحبها قل قال ، لي ليست فقال ، ثمنها وخذ ، الشاة هذه بعني له فقال راعياً يمتحن
أكلهـا أو ماتـت لصاحبها قلت ولو ، ثمنها إلى الحاجة أشد لفي إني واهللا الراعي فقال ، الذئب أكلها

اهللا أين ولكن ، أمين صادق عنده فإني ، لصدقني ،الذئب الدين جوهر على يده وضع الراعي هذا ؟
يعصيه أن جهالً به وكفى ، اهللا يخشى أن علماً بالمرء .فكفى

، الوعد وإنجاز والرحمة واإلنصاف والعدل والعفة واألمانة الصدق هي التعاملية والعبادات
الحرام المال عن والتعفف بالعهد عل... والوفاء طالب أبي ابن جعفر سيدنا ملـكدخل النجاشـي ى

له فقال اإلسالم نبي به جاء الذي الدين عن فسأله ، نعبـد: الحبشة ، جاهلية أهل قوماً كنا الملك أيها
، رجالً فينا اهللا بعث حتى ، الجوار ونسيء ، الرحم ونقطع ، الفواحش ونأتي ، الميتة ونأكل األصنام

ا إلى فدعانا ، ونسبه ، وعفافه ، وأمانته ، صدقه يعبـدنعرف كـان ما ونخلع ، ونوحده لنعبده ، هللا
الجوار وحسن ، الرحم وصلة ، األمانة وأداء ، الحديث بصدق وأمرنا ، واألوثان الحجارة من آباؤنا
فـي عليك زاد فمن ، الخلق هو اإليمان أن التعريف هذا من يتضح ، والدماء المحارم عن والكف ،

هذا قال ، اإليمان في عليك زاد ، اهللالخلق رحمه القيم .ابن

العدل من خرجت قضية فكل ، كلها حكمة ، كلها مصلحة ، كلها رحمة ، كلها عدل فالشريعة
، خالفهـا إلـى الحكمـة ومن ، المفسدة إلى المصلحة ومن ، القسوة إلى الرحمة ومن ، الجور إلى

وتأويل تأويل بألف عليها أدخلت ولو الشريعة من .فليست

الخطير إال: ةوالحقيقة تصـح وال تقبل ال ، والصيام الصالة ومنها ، الشعائرية العبادات أن
التعاملية العبادات صحت .إذا

الكرام أصحابه وسلم عليه اهللا صلى النبي ،: سأل متاع وال درهم ال من قالوا ؟ المفلس من
ال ه... فقال وشتم ، هذا مال أكل وقد ، وصدقة وصيام بصالة أتى من ،المفلس هـذا وضرب ، ذا

فـي يطرح حتى سيئاتهم عليه طرحوا ، حسناته فنيت فإذا ، حسناته من وهذا حسناته من هذا فيأخذ
الصالة في هذا ، .النار

فـي هـذا ، وشرابه طعامه يدع أن في حاجة هللا فليس به والعمل الزور قول يدع لم ومن
.الصوم

و ، الركاب في رجله ووضع ، حرام بمال حج لبيكومن ال أن فينادى ، لبيك اللهم لبيك قال
الحج في هذا ، عليك مردود وحجك ، سعديك .وال
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الزكاة في هذا فاسقين قوماً كنتم إنكم منكم يتقبل لن كرهاً أو طوعاً أنفقوا وقل
المريح الوهم من مرة ألف أفضل هي التي المرة الحقائق هي .هذه

العبادة... ولكن ضعف في السبب ألنما بـاآلمر المعرفة ضعف هو والجواب ، التعاملية
إذا أمـا ، اآلمر طاعة في تفانينا ، األمر عرفنا ثم ، اآلمر عرفنا إذا فنحن ، اهللا معرفة الدين أصل

اآلمر معرفة طرق ومن ، األمر من التفلت في تفننا ، اآلمر نعرف ولم ، األمر فـي: عرفنا التفكر
عظمته على الدالة تعالىآياته قال العين المثال سبيل على اآليات هذه ومن عينـين: ، له نجعل ألم

العن...  الحلول طريق عن تتغذى فقرنيتها ، اهللا عظمة على دالة آية العين أن اإلنسان يعلم وحينما
آالت أرقـى وفـي ، األوعيـة شبكة خالل من اإلنسان رؤية كانت وإال ، الشعرية األوعية طريق

ا العـينالتصوير في بينما المربع الميليمتر في ضوئي مستقبل أالف عشرة يوجد االحترافية لرقمية
ضوئي مستقبل مليون مئة يوجد اهللا صنع من هي ومخاريط( التي المربـع) عصيات الميليمتر في

اللـ درج ولو لون مليون ثمانية بين تميز بحيث الدقة فائقة برؤية العين تتمتع لذلك ، الشبكية ونمن
درجتين بين السليمة العين لفرقت درجة ألف ثمانمئة مثالً شيء( األخضر كل أتقن الذي اهللا ) صنع

إعجازا الشبكية على الخيال يقع حتى العدسة احديداب ازدياد على تقوم التي المطابقة عملية تزال وال
المنبر على من شرحه يصعب ، العين خلق .في

أال ، يعصى العظيم اإلله نارههذا تتقى أال ، جنته ترجى أال ، وده .يخطب

العلماء عباده من اهللا يخشى .وإنما

عبـادة فهناك ؛ أوقاته كل وفي ، أحواله كل وفي ، مواقعه كل في اإلنسان مع العبادة وتدور
...الهوية

أنت ؟...من
الضعي وإنصاف ، الباطل وإبطال ، الحق إحقاق األولى فعبادتك قوياً كنت ونصـرةإن ، ف

.المظلوم

الخير وجوه في المال إنفاق األولى فعبادتك غنياً كنت عرضي.وإن به أصون المال حبذا
ربي إلى به .وأتقرب

تعالى قوله في األولى فعبادتك عالماً كنت وال: وإن ويخشـونه اهللا رسـاالت يبلغون الذين
اهللا إال أحداً .يخشون

األو فعبادتك امرأة كنت كـلوإن فـوراء ، الحياة في عطاؤه ليزيد الزوج رعاية حسن لى
ليبيـت قـريش سادة دعاه المكرمة مكة وسلم عليه اهللا صلى النبي فتح ولما ، امرأة عظيم رجل
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فقال ، جميعـاً: عندهم الناس ليعلم ، قبرها أمام النصر لواء وركز ، خديجة قبر عند خيمة انصبوا
الق في التي المرأة هذه الداخلأن من سنده كانت ألنها ، النصر في شريكته .بر

الثانية بناء: وعبادتك في تسهم ، معطاءة ، منضبطة ، نظيفة عناصر ليكونوا األوالد تربية
.المجتمع

الهوية عبادة عن ...هذا

العصر عبادة عن ...فماذا

، السـدود وإقامة ، األراضي استصالح األولى فالعبادة ، إفقارنا يريد اآلخر الطرف كان إذا
الطاقات وتفجير ، الصناعات وتطوير ، الثروات .واستخراج

األولـى فالعبـادة ، ثقافتنا وطمس ، هويتنا وتغيير ، إضاللنا يريد اآلخر الطرف كان وإذا
م على والحفاظ ، ديننا معالم البشـريةترسيخ ملك هي أمة كل ثقافة بأن علماً ، قيمنا وتعزيز ، بادئنا

إذا يعقـل وهـل ، األجيال مر على الشعوب مختلف زهرات من استخلص عسل بمثابة ألنها جمعاء
زهراتنا من استخلص الذي العسل نقاطع أن النحل من جماعة .لدغتنا

نحصن أن فعلينا إفسادنا يريد اآلخر الطرف كان رؤوسوإذا في ما فنأخذ ، وشاباتنا شبابنا
وانحالل تفلت من نفوسهم في ما وندع ، ومعرفة علم من المتقدم .العالم

ومشاهدين ومستمعين حضوراً اإلخوة .أيها

، الكرام الصحابة فهم يوم المشرق اإلسالمي التاريخ من وومضات لقطات أيديكم بين سأضع
ال والعلماء ، األعالم التعامليةوالتابعون العبادة صحت إذا إال تصح ال الشعائرية العبادة أن ، ربانيون

للغنم رعاة كانوا أن بعد لألمم قادة اهللا فجعلهم ،.

إلى وصل ولما ، المكرمة مكة من خرج لما نحن نفهمه كما اإلسالم الكرام الصحابة فهم ولو
غرباً باريس مشارف وإلى ، شرقاً  .الصين

الخطا بن أمـرت... بعمر قـد إنـي وقال ، وخاصته أهله جمع ، أمر إنفاذ أراد إذا كان
وقعوا وقعتم رأوكم إن ، كالطير والناس ، كذا عن ونهيتهم ، بكذا اهللا...   الناس أوتين... وايم ال

مني لمكانه العقوبة له ضاعفت إال عنه الناس نهيت ما في وقع عمـر... بواحد من القرابة فصارت
.مصيبة
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الوالة ألحد لهـم: وقال ونوفر عورتهم ونستر ، جوعتهم لنسد خلقه عن استخلفنا قد اهللا إن
فـي تجـد لـم فإذا ، لتعمل خلقت األيدي هذه إن ، شكرها تقاضيناهم ذلك لهم وفينا فإذا ، حرفتهم

بالمعص تشغلك أن قبل ، بالطاعة فاشغلها ، أعماالً المعصية في التمست ، عمالً تغلقالطاعة وال ، ية
ضعيفهم قويهم فيأكل دونهم .بابك

حطـت قـد قافلة فرأى عوف بن الرحمن عبد وبصحبته ليالً رعيته أحوال يتفقد كان ومرة
أرضعيه ألمه فقال طفل بكاء فسمع القافلة هذه نحرس تعال لصاحبه فقال ، المدينة ظاهر في رحالها

ق ، أرضعيه ثانية لها فقال ، ثانية بكى ثم بنا، شأنك وما له قالـت!!! الت ؟ ولم قال ، أفطمه : إنني

الفطام بعد إال العطاء يعطينا ال عمر ،... ألن رأسـه على يديه ووضع ، بكى أنه الروايات تروي
العطـاء يعطـى أن أمر ثم ، المسلمين أطفال من قتلت كم الخطاب بن يا ويحك التعـويض( وقال

صال) العائلي وفي ، الوالدة وقالحين ودعا كثيراً بكى ، الفجر فـأهنئ: ة توبتي قبلت هل رب يا
فأعزيها رددتها أم ، .نفسي

وفـي ، عنـه اهللا رضي عمر به فرحب ، مسلماً األيهم ابن جبلة الغساسنة ملك جاءه ومرة
وضربه البدوي نحو جبلة فالتفت ، ردائه طرف فزارة من بدوي داس الكعبة حول جبلة طواف أثناء
إلـى جبلة عمر فاستدعى ، عمر إلى جبلة شكا أن إال البدوي هذا من كان فما ، أنفه هشمت ضربة

لجبلةمجلس عمر قال ؛ شعراً المعاصرين األدباء أحد صاغه ، حوار بينهما ودار ، مـا: ه أصحيح
جبلة قال ؟ الجريح الفزاري هذا ،: ادعى بيـديا حقي أدركت الفتى أدبت أنا ، شييا يكتم ممن لست

عمر و: قال ، أنفك اآلن يهشمن أو بدمائه عالقاً ظفرك زال ما إرضائه من البد الفتى ماأرض تنال
جبلة قال ؟ كفك النجم: فعلته يخر أن ترضى كيف ، وتاج عرش وأنا سوقة هو ؟ أمير يا ذاك كيف

عمر قال ، ،: أرضا جـدياً صـرحاً فوقهـا أقمنا ، دفناها قد ، العنجهية ورياح ، الجاهلية نزوات
وعبيدا لدينا أحراراً الناس جبلة.وتساوى خلدي: قال في جرى ما وهماً أقـوىكان عنـدك أنني

عمر فقال ، أكرهتني إذا مرتد أنا ، بالعبـد: وأعز النـاس وأعز ، يداوى فيه صدع كل نبنيه عالم
تساوى .بالصعلوك

 97M& #IN ./ OPB 'AN 1GQ- :   R=5ST <5$ <$ G3IN ./ OIUVGW$ X/'>$/ O@ ?L/Y 6'Z>T 7$ ./-

 'AN G& [&'\$/ G3$.

يمشي عنه اهللا رضي عمر رأوهوكان فلمـا ، يلعبـون أطفاالً فوجد المدينة سكك إحدى في
عمر فسأله واحداً إال منه هيبة لسـت: تفرقوا األميـر أيها فقال هرب من مع تهرب لم لم غالم يا

ويسعك يسعني والطريق عقابك فأخشى مذنباً ولست ، ظلمك فأخشى .ظالماً
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خالفـة تـولى ولمـا ، عجوز له لجارة خدمة يؤدي عنه اهللا رضي الصديق بكر أبو وكان
تولى الذي اليوم صبيحة وفي ، تتوقف سوف الخدمة هذه أن العجوز جارته ظن على غلب المسلمين
جاء البنت قالت ؟ الطارق من سألتها ثم ، الباب افتحي البنتها فقالت العجوز باب طرق الخالفة فيه

أماهحال يا الشاة .ب

     <=5V- #5]=N ./ 4=5^ ./ 97VB +F_; O@ G̀abc>; GA3IN ./ OPB dGUN :L/ 1GQفـرأى
فقال ؟ مالك فسأله ، الكآبة عليه تبدو رجالً المسجد فقـال: في ، سدادها أطيق ما لزمتني ديون

عباس ا: ابن فقال ، لك أكلمه أن أتحب عباس ابن فقال ، لفالن فقال ؟ ،لمن شـئت إذا لرجـل
المعتكفين أحد فقال ، الدائن وليكلم ، معتكفه من ليخرج عباس ابن أنك: فقام أنسيت عباس بن يا

عباس ابن فقال ، واهللا: معتكف صـلى... ال اهللا رسول يعني القبر هذا صاحب سمعت ولكني
يقول سمعته عيناه ودمعت ، قريب به والعهد ، وسلم عليه أل: " اهللا فـيواهللا أخ مـع أمشي ن

هذا مسجدي في واعتكافه شهر صيام من لي خير ، ."حاجته

الخلفاء خامس العزيز عبد بن عمر الزاهد الخليفة زوجة ، الملك عبد بنت فاطمة تروي
،" الراشدين تسـيل ودموعـه ، خده على يده واضعاً فرأيته مصاله في يوماً عمر على دخلت
له بك: فقلـت وفيم ، بالك فقالما ؟ لها: اؤك قال عليه ألحت فلما ، وشأني يا: دعيني ويحك

والعـاري ، الضـائع والمـريض ، الجائع الفقير في ففكرت ، األمر هذا وليت قد إني ، فاطمة
، الكبيـر والشـيخ ، واألسـير ، والغريب ، المقهـور والمظلوم ، المكسور واليتيم ، المجهول

العيا وذوي ، الوحيدة ،واألرملة الـبالد أطـراف في وأشباههم ، القليل والــرزق ، الكثير ل
، اهللا رسـول يومئـذ دونهـم خصمي وأن ، القيامة يوم جميعاً عنهم سيسألني ربي أن فعلمت

أبكي فلذلك ، حجة لي تثبت أال " . فخشيت

لـم لـو أن فيها يتمنى ساعة العدل القاضي على يأتي أنه الشريف الحديث في ورد وقد
تمرةيقض في اثنين .بين

  

جليل عالم اإلسـالم: " وقال حجة بعد حجة ثمانين من خير حرام من دانق لترك " واهللا

الدرهم سدس والدانق
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والسالم الصالة عليه قال بضعفائكم: " وقد تنصرون ملمحان" إنما الشريف الحديث وفي ،
توحيدي... دقيقان ملمح أطعمه: األول الضعيف نصر إذا األرض في اهللا مكنه الذي القوي أن وهو

عـاطالً كـان إن عمـالً له ووفر ، مشرداً كان إن وآواه ، عارياً كان إن وكساه ، جائعاً كان ،إن
عندئـذ ، مظلومـاً كان إن ونصره ، جاهالً كان إن المعرفة سبل له وهيأ ، مريضاً كان إن وعالجه
إن تكتيكي الثاني والملمح ، منه األقوى أعدائه على فينصره ، عمله جنس من مكافأة القوي اهللا يكافئ

التعبير ،: صح منيعاً سداً وتصبح وتجتمع تتماسك الضعيف بنصرة األمة العـدوأن يسـتطيع فال
خبـزه رغيـف اإلنسـان أعط ، صفوفها يشق أن وال ، وحدتها يفتت أن وال يخرقها أن الخارجي

شيء كل منه وخذ .وكرامته

دخـل فقـد ، نتائجها من ال ، أسبابها من المشكالت يعالج وسلم عليه اهللا صلى النبي وكان
األنصا إذن دون من شجرة من وأكل ، أنصاري بستان عليـهرجل اهللا صـلى النبي إلى فساقه ري

والسالم الصالة عليه له فقال ، سارق أنه على إن: وسلم أطعمته وهال ، جاهالً كان إن علمته هال
جائعاً .كان

ـِر الفَج إلى تعيشُ هل لَيٌل نج إذَا تـدرِي ال فإنّك التّقوى نم دوتَز 

الدهرِ نم حيناً عاشَ سقيمٍ من كَمو لّةع غيرِ من مات سليمٍ من فَكَم

الحمد وهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا
الثانية   الخطبة

/ "'UQ2 ./ "'UQ2 ./ "'UQ2 ./ "'UQ2 ./ "'UQ2 ./ "'UQ2 ./ ./ 'UQ2 ./- " ./ )0 #$0 ) "'UQ2 .
 +AW$/ .- 'UQ2 " .      e5&B ) f75]$ dG5I$/ g;G5J- " YG5IJh/- <;h/ '^GC- " YG]Nh/- giAjF$/ +]>; . +AW$/

   " YG5>]A$/ k5=l& ) ./ 10 #]@عبـده محمـداً أن وأشـهد ، له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد
صل اللهم ، الطاهرينورسوله الطيبين وأصحابه آله وعلى محمد سيدنا .على

األحباب اإلخوة المسلم... أيها أن إلى التنويه من البد ، الساخن الموضوع إلى ننتقل أن قبل
من عنده أكبر المخلوق هذا طاعة أن رأى ألنه ، خالقه ويعصي ، مخلوقاً يطيع وهو أكبر اهللا قال إذا

قال ما فهو ، خالقه مرةطاعة ألف بلسانه رددها ولو مرة وال أكبر .اهللا

مكان كل في اإليمان ...إخوة

تسلطية نزعة عن معاصراً تعبيراً تكون أن تعدو ال دعاتها لها ويروج ، يريدها كما العولمة
التاريخ مدار على غاشمة قوة كل صاحبت ،  . قديمة
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مـن زائفـة أقنعـة خلـف وتتوارى ، الحديدية األغالل على الذهب من طالء تضفي إنها
، العـالمي والسـالم ، والحرية ، والديمقراطية ، كالعدالة ، البراقة والشعارات ، الجذابة العبارات

اإلرهاب ومكافحة ، اإلنسان وحقوق ، السلمي آنية...  والتعايش في قديم علقم .جديدةفهي

وفـرض ، والثقافـات الحضـارات بين السدود انهيار العولمة هذه مظاهر أبرز من ولعل
على لالستيالء توطئة ؛ وفكراً ، وإعالماً ، واقتصاداً ، سياسة ، المجاالت مختلف في الغربية الهيمنة

الحضـار وخصوصـياتها ، هويتها ومسخ ، الوطنية قدراتها وشل ، الشعوب وتحويـلثروات ، ية
لترويج األجنبية الشركات أمام مصاريعها على األبواب تفتح ، استهالكية أسواق إلى المحلية أسواقها

أرباحها وتراكم ، .منتجاتها

الدوحة في اإلسالمي القمة مؤتمر في قلت لقد الرئيس السيد :أيها

الذي والمحبة ، والعدل ، األخالق دين ، الحنيف اإلسالمي ،ديننا وتثقيفيـا ، إعالميـا تشـويهه تم
العـالم مـن ما منطقة في اضطراب حدث فكلما ، واإلرهاب ، والتطرف ، القتل دين ليغدو وتربويا
، تخريب عملية وكل ، المنطقة تلك في وجود للمسلمين يكن لم ولو ، لإلسالم االتهام أصابع وجهت

من إرهابي عمل وغالأو العكس، يثبت حتى مسلم، هو العكسفذه يثبت ما هو،با كما فيبقى االتهام .أما

والمسـلمين لإلسالم تحصين ففيه وسلوكا عقيدة الصحيح اإلسالمي الدين نعزز أن علينا إن
للـدين خـاطئ فهم عن الناجمة الشاذة الممارسات كل وتجنب بمكافحة يبدأ وهذا ألعدائهم وإضعاف

من اآلخرين وتعطي مباشر بشكل إليه تسيء لوصـفوالتي والمبرر الحجة السيئة النيات أصحاب
والالإنسانية السلبية الصفات بشتى . اإلسالم

علـى تفسد أن وبغت طغت مهما األرض في قوة تستطيع لن أنه الحق اإليمان مسلمات من
أن األقوياء لهؤالء يسمح ولكنه يعلمون ال الناس أكثر ولكن أمره على غالب واهللا ، لخلقه هدايته اهللا

تعالى قال ، المؤمنين إيمان ليمتحن فاخشوهم: يهددوا لكم جمعوا قد الناس إن الناس لهم قال الذين
واتبعـوا سوء يمسسهم لم وفضل اهللا من بنعمة فانقلبوا ، الوكيل ونعم اهللا حسبنا وقالوا إيمانا فزادهم

عظيم فضل ذو واهللا ، اهللا ،"  رضوان الدين هذا على نقلق أال أنفينبغي ينبغي ولكن ، اهللا دين ألنه
أنفسنا على لهنقلق جنوداً نكون أن يسمح لم أو ، لنا اهللا سمح إذا ما اهللافي أمـر هـان إذا ولكن ،

اهللا على هنا .علينا

- " mBh/ O@ ./ #Ib; :A; nC2 o]p'$/ +]_$/ G3&20) %TG,7Aq- %T/rGFC:N e]sT  +M@ " +,2

h/ O@ :]IbAA=$ ./ tGT2       g5aTB/ G5A=Q- " ?5I]=AA$/ :]5&uA$/ :5; <D/75_$ Rc& <$ G; ?=]=F$/ 9GANh/ :; mB
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 E\U&- G̀M, [W& <=v w'FU@ " ?]$7\U$/ 9GANh/ x'@  #;G;2 6'ZQ- " #c&yB w'p/Y n>_T/ 1G_Cz/ gv7;

./ 10- " G̀M@GI; /̀'JG@ +>U&- " G̀S=l; /̀', <N+&- " /̀'bI; E&{&- " G̀@-'>; 'M&- " uqGL  1G\=5_$GL |{& 

          o]p'5$/ +]5_$/ G53&2 n5C}@ " ./ +5IN #c]$-~5_; 6Y/Yr/ 1G5_Cz/ g5v7; g5aTB/ GA=Q-  " 1�'M$GL #N{& ) G;

  w'5F3$/ B/Y fG;0 %$G; fG;z/ 97M& %$�$ " ùA, GI=M�2 :        '5;h/ O5$-h G53T'KY) ?LGFc5_; w75NY O5$ 12 75$

  N2 :55; %55$ 7N+55C /�553$ " ?55;h/ tu55^ <3,u55^ O55@ 1h  �55V-  ?I]a55_$/ wYG55]M$ ./ %55M@7& 12 G55IL7=v XG55A

 YGU>$/- YuU$/ %L ./ gaI& 12- " %&+& 4=N ']l$/ ./ �'F& 12- " ?;u_$/ �qG( 4$0 ?AqucA$/ �/7;h/

      " %5=D2- n5C2 " w75M$/- ?W5S$GL ./ %5>cA& 12- " #;7SK- #p/+N2 4=N G&7v " #I&+$ /̀'^GC 17bT 12- "

=N %I]>& :; g]AJ-%TG,7Aq []MWT- " %T)GVB �/Y2 4 .  

  n5C2 �B G5&  فحاشا ، ملهوف كل ومفزع ، ضعيف كل وقوة ، ذليل كل وعز ، فقير كل غنى
من فما ، سلطانك نضام وأن ، عزك في نذل وأن ، هداك في نضل وأن ، غناك في نفتقر أن رب يا

إال واألرض السماوات أهل فتكيده ، خلقك دون من بك يعتصم مخرجامخلوق ذلك بين من له جعلت
السـماء أسباب وقطعت قدميه تحت هوياً األرض جعلت إال دونك بمخلوق يعتصم مخلوق من وما ،

، يديه   بين

  

 GIp/+N2 4=N GC'SIT 12 [Wc_I@ %$ 'ScIC 4c, GI_aC2 4=N GC'SC/ <3=$/  

 ./ 4=N /7CG3@ <3]=N ./ ';2 1GD :A; GI=>FT )-.  

$/ ?55A=Q E55N2 <553=$/  " :]Q'558A$/- �'558$/ 9�2- " :]A=55_A$/ {55N2- fu55Vz/ '55SC/- " :&+55$/- [55W
 :]\_=@- X/'>$/ O@- " 1Gb; EQ O@ :]I;~A$/ �YGUN 'SC/-.  

 O55@ E55AN [55&'@ #55$ �55]D- " YG55U>$/- YuU55$/ '55]K #55]@ G55A$ " +55Vh/ BG558L o]p'55$/ +]55_$/ [55@- <553=$/
 :]A$G>$/ �B G& " :]A$G>$/ �B G& #TG,7Aq �7c_;.  

./ 'UQ2 ./ 'UQ2 ./ 'UQ2 ./ 'UQ2 ./ 'UQ2 .  

   ']lL <cC2- fGN EQ- " :]A$G>$/ �B . +AW$/-.  
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01 – l"9W%&  

  ، الحسـنات تضـاعف فيهـا ، الخيرات بموسم عباده على امتن قد جالله جل اهللا إن
موالها إلى المؤمنين نفوس فيها تتوجه ، الدرجات وترفع ، السيئات  . وتمحى

  
الشمس(    ) .سورة

تعالى فقال لعبادته الخلق اهللا خلق   :وإنما

  
الذاريات(    ) .سورة

الصيام العبادات أعظم فقالومن العباد على فرضه   :الذي

  
البقرة(   )سورة

فقال فيه   : ورغَّبهم

  
البقرة(   )سورة

فقال فرضه على شكره إلى   :وأرشدهم

  
البقرة(    ) .سورة

فقال المألوفات وهجر العادات ترك النفوس تستثقل لئال عليهم وخففه إليهم   :وحببه
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البقرة(    ) .سورة

الح عن بهم ونأى ، وتعالىورحمهم سبحانه فقال ، والضرر   :رج

  
البقرة(    ) .سورة

مـن يخافونـه الرحيم ربهم على الشهر هذا في المؤمنين قلــوب تقبل أن عجب فال
عقابه ويخشون ، ثوابه ويرجون ،   .فوقهم

  

  

  

مـن وقربة ، العبادات أجّل من عبادة الصوم ، ومستمعين حضوراً ، الكرام األخوة أيها
تزكيـةأشرف من ؛ واآلجلة ، والعاجلة ، والكثيرة ، العظيمة آثارها لها ، مباركة وطاعة ، القربات

مـن وفيهـا ، األخـالق وتهذيب ، والشرور الفتن من الجوارح وحفظ ، القلوب وإصالح ، النفوس
الدرجات بأعلى والفوز المهلكة، السيئات وتكفير ، العظيمة األجور تحصيل على   .اإلعانة

الحـديثأيها ففـي ، األعمال سائر بين من اهللا اختصه عمل والصوم ، الكرام األخوة
ريره َأبِي عن الصحيح يقُوُلالقدسي نْهع اللَّه رضي اللَّه: ةَ قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل

 :  

))اميالص ِإال لَه مآد ابنِ عمِل بِهكُلُّ َأجزِي وَأنَا ِلي فَِإنَّه ((....  

]نْهع اللَّه رضي هريرةَ َأبِي عن   ]البخاري

فبإضافة ، عليه األجر بعظم يؤذن مما اهللا عند موقعه وعظم شرفه على تنبيهاً بذلك كفى
عليـه يضـاعف وأنـه ، الصيام أجر عظم على تنبيه العلية ذاته إلى الصيام على الجزاء تعالى اهللا

نْهع اللَّه رضي هريرةَ َأبِي نع مسلم صحيح ففي ، األعمال سائر من أعظم رسوُل: قَاَلالثواب قَاَل
لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه :  
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))ـزع اللَّـه قَاَل ، فعض سبعمئة ِإلَى َأمثَاِلها شْرع الْحسنَةُ يضاعفُ مآد ابنِ عمِل كُلُّ
ـَلَّ شَ: وجـ عدي ، بِه َأجزِي وَأنَا ، ِلي فَِإنَّه ، موالص فَرحتَانِِإال ِللصاِئمِ ، َأجلي نم هامطَعو تَهوه

سالْم رِيحِ نم اللَّه نْدع بَأطْي يهف ولَخُلُوفُ ، هبر ِلقَاء نْدع وفَرحةٌ ، طْرِهف نْدع فَرحةٌ ،ك ((.  

]نْهع اللَّه رضي هريرةَ َأبِي عن   ]مسلم

األ أيها ظنك حسابفما بال الجواد الكريم عليه يجزي عمل بثواب الكريم   .خ

  
يونس(    ) .سورة

  

  

  

بين سر فإنه ، العبادات بين غيره من الصيام في أظهر اإلخالص ، األحباب األخوة أيها
فـإذا ، الناس عن متخفياً ويشرب يأكل أن الصائم بإمكان إذ ، غيره عليه يطلع ال ، ربه وبين العبد

العمـلحفظ وإحسـانه ، لربه إخالصه كمال على ذلك دل األجر ومنقصات المفطرات عن صيامه
القدسي الحديث في وجل عز اهللا يقول ولذا ، وجهه   :ابتغاء

َأجلي(( نم هامطَعو تَهوشَه عدي ((  

]نْهع اللَّه رضي هريرةَ َأبِي عن   ] .مسلم

اختصاص وجهة على سبحانه ،نبه جنـة والصيام ، اإلخالص وهو ، عليه وبالجزاء ، ه
، النـار لعـذاب عرضة صاحبها تجعل التي اآلثام من ويجنبه ، الشهوات من يضره ما الصائم يقي

علَى دوالَْأسو علْقَمةَ عم دخَلْتُ قَاَل زِيدي بنِ الرحمنِ دبع نفع ، واآلخرة الدنيا في الشقاء عبدوتورثه
اللَّه دبع فَقَاَل ـلَّى: اللَّهص اللَّه رسوُل لَنَا فَقَاَل ، شَيئاً نَجِد لَا شَباباً لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي عم كُنَّا
لَّمسو هلَيع اللَّه:  

فَلْيتَ(( الْباءةَ تَطَاعاس منِ ، الشَّبابِ شَرعم ِللْفَرجِيا نصَأحو ، ِللْبصرِ َأغَض فَِإنَّه ، جوز
اءوِج لَه فَِإنَّه ، بِالصومِ هلَيفَع عتَطسي لَم نمو ، ((.  

]زِيدي بنِ الرحمنِ دبع عن   ]البخاري
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ـنفع ، ومخاطرها العذوبة عنة صاحبه فيقي للشهوة قامع الصوم أن ذلك َأبِـيومعنى
يقُوُل نْهع اللَّه رضي وسلَّم: هريرةَ هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل اللَّه: قَاَل   :قَاَل

))كَـان وِإذَا ، جنَّـةٌ اميالصو ، بِه َأجزِي وَأنَا ، ِلي فَِإنَّه اميالص ِإلَّا لَه مآد ابنِ عمِل كُلُّ
موقُْليفَلْي ـَه قَاتَلـ َأو دَأح هابس فَِإن ، خَبصي وال ، يرفُثْ فَال كُمدَأح ،: صومِ ـاِئمص امـرٌؤ ِإنِّي

فَر ِللصـاِئمِ ، ـكسالْم رِيـحِ نم اللَّه نْدع بَأطْي الصاِئمِ فَمِ لَخُلُوفُ هدبِي دمحم نَفْس انِحتَـوالَّذي
هموبِص فَرِح هبر يلَق وِإذَا ، فَرِح َأفْطَر ِإذَا ،   .)) يفْرحهما

]نْهع اللَّه رضي هريرةَ َأبِي عن   ]البخاري

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي عنِ جابِرٍ نع المسند   :وفي

جنَّةٌ(( اميالص بِهِإنَّما َأجزِي وَأنَا ، ِلي وه ، النَّارِ نم دبالْع بِها تَجِنسي ((.  

جابِرٍ[ نع   ]أحمد

  

  

  

الدعاءـ1 استجابة أسباب من   :الصوم

ولعل الدعاء، استجابة أسباب من أنه ومستمعين حضوراً األخوة أيها الصوم فضائل من
تعالى قوله   : في

  
البقرة(    )سورة

الدعاء وإجابة الصيام بين الوثيقة الصلة على اآلية هذه تنبه   .مما

الذنوبـ2 تكفير أسباب من   :الصوم

صلَّى اللَّه رسوَل َأن هريرةَ َأبِي نفع ، الذنوب تكفير أسباب من أنه الصوم فضائل ومن
يقُوُل كَان لَّمسو هلَيع اللَّه:  

الْخَ(( بيـنَهنالصلَواتُ ما مكَفِّراتٌ انضمر ِإلَى انضمرو ، ةعمالْج ِإلَى والْجمعةُ ، سم
اِئرالْكَب تَنَباج   .)) ِإذَا

]نْهع اللَّه رضي هريرةَ َأبِي عن   ]مسلم
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القيامةـ3 يوم لصاحبه يشفع   :الصوم

يوم لصاحبه يشفع أنه الصوم فضائل رسـوَلومن َأن عمرٍو بنِ اللَّه دبع نفع ، القيامة
قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه:  

))امـيالص يقُوُل ، ةاميالْق موي دبِللْع يشْفَعانِ آنالْقُرو اميالص :ـامالطَّع تُـهنَعم بر َأي
اتوالشَّهوآنالْقُر ويقُوُل ، يهف فَشَفِّعني ، ـَارِ قَـاَل: بِالنَّهــ ، يهف فَشَفِّعني بِاللَّيِل مالنَّو تُهنَعم :

  .)) فَيشَفَّعانِ

عمرٍو[ بنِ اللَّه دبع نع   ]أحمد

واآلجلـ4 العاجل في الصوم من له اهللا يسره بما الصائم   :فرح

ال فضائل فيومن كما واآلجل العاجل في الصوم من له اهللا يسره بما الصائم فرح صوم
يقُوُل نْهع اللَّه رضي هريرةَ َأبِي نع وسلَّم: الصحيحين هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل ـَاَل   : ق

بِ(( فَرِح َأفْطَر ِإذَا ، يفْرحهما فَرحتَــانِ بِصومهِللصاِئمِ فَرِح هبر يلَق وِإذَا ، طْرِهف.((  

]نْهع اللَّه رضي هريرةَ َأبِي نع   ]أحمد

من اهللا ألن بفطره فرحه ولعل ، ورحمته اهللا بفضل فرح ألنه ، المحمود الفرح من وهذا
اهللا أحله وبما ، أكمله حتى عليه وباإلعانة ، الصيام إلى بالهداية يكسـبهاعليه التـي الطيبات من له

ويجـد ، عنه راضياً اهللا يلقى حين ، ربه لقاء عند ويفرح ، غيره في توجد ال وحالوة لذة الصائمون
موفوراً كامالً عنده   .جزاءه

اآلخرةـ5 في عاقبته   :طيب

اللَّـ رضي هريرةَ َأبِي حديثُ اآلخرة في عاقبته وطيب ، الصيام فضل على يدل هومما
قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي عنِ نْهع:  

))ـبَأطْي الصاِئمِ فَمِ ولَخُلُوفُ ، بِه َأجزِي وَأنَا ِلي فَِإنَّه ، موالص ِإلَّا لَه مآد ابنِ عمِل كُلُّ
كسالْم رِيحِ نم اللَّه نْدع ((.  

هر[ أبي عن البخاري   ]يرةصحيح

عـن ناشـئة ألنها ، الدنيا في كريهة أنها مع تعالى اهللا عند طيبة الريح هذه كانت وإنما
القيامة يوم يفوح الخلوف هذا أن إلى يشير ما الشريف الحديث في ولعل ، لديه محبوبة فهي ، طاعة

يـأتي حين الشهيد مثل مثله ، ربه يدي بين يقف حين ، المسك ريح من أطيب صاحبه فم يـوممن
قَاَل هريرةَ َأبِي نفع ، وسلَّم: القيامة هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل   : قَاَل

))، دمٍ نلَـو ناللَّو ، يدمى هكَلْمو ةاميالْق موي اءج ِإلَّا اللَّه سبِيِل في كْلَمي ْمكْلُومٍ من ما
كسم رِيح يحالرو ((.  

]نْهع اللَّه رضي هريرةَ َأبِي عن   ]البخاري
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سواهمـ6 منه يدخل ال الجنة أبواب من بباب الصائمين اهللا   :اختص

فينادون سواهم منه يدخل ال الجنة أبواب من باباً أهله اختص اهللا أن الصيام فضائل ومن
ا في كما ، لشرفهم وإظهاراً ، لهم إكراماً القيامة يوم عـنِمنه نْـهع اللَّه رضي سهٍل نع لصحيحين

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي:  

))نْـهم يـدخُُل لَا ، ةاميالْق موي وناِئمالص نْهم يدخُُل ، انيالر لَه يقَاُل باباً نَّةالْج في ِإن
يقَاُل ، مهرغَي دَأح :فَلَم ، ُأغْلقَ دخَلُوا فَِإذَا ، مهرغَي دَأح نْهم يدخُُل لَا ، ونقُومفَي ؟ وناِئمالص نَأي

دَأح نْهم   )).يدخُْل

]نْهع اللَّه رضي سهٍل عن   ]البخاري

في الريان بباب الدنيا في الصائم عطش يقابل كيف انظروا ، الكرام األخوة الجنـةأيها
العطش فيه يكثر يوم   .في

  

  

  

الـذي الصبر، أساسه األخالقي فالبناء ، الصبر شهر رمضان شهر ، الكرام األخوة أيها
تعالى قوله في المفسرين بعض قال كما ، صبراً الصوم سمي حتى وسميه ، الصوم قرين   :هو

  
البقرة(    )سورة

شهر: قالوا رمضان وسمي ، والصالة وهـوالصوم ، الجنة جزاءه والصبر ، الصبر
مشـكالت يتحمل وال ، ودعوته دينه في التحديات أمام المسلم يثبت ال وبغيره ، اإلسالم أخالق سيد
مـن ثمرتان الدنيا في والسعادة اآلخرة في فالفوز ، بحال عنها ينفك ال التي ومصائبها وتبعتها الحياة

الصبر   .ثمار

إ هو ، األخوة أيهـا ،الصبر رغائـب إلـى الصعاب ربه بإذن يحول الذي الحياة كسير
عقبة كل وتذليل ، مشكلة كل وحل ، داء كل عالج هو الصبر ، أفراح إلى   .والهموم

  
اآلية(  عمران آل   )120: سورة
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أوزار مـن والتخفـف ، العبودية مدارج إلى بالنفس الرقي في األخالقي البناء ويتجلى
األ وثقل فاطرهاالطين من بالقرب األنس من شيئاً وتستشعر ، اإليمان آفاق النفس لتستشرف ، رض

ملكوتها في وتسبح ، بجسده. وبارئها إنساناً يكون أن قبل وشفافيته بروحه إنسان   :فاإلنسان

فضائلها واستكمل النفس على إنسانأقبل بالجسم ال بالروح   فإنك

***  

أيها السراءيتجلى ومقاسمتهم ، اآلخرين آالم ومعايشة ، واإلحسان ، اإليثار في األخوة
عجـزاً الفقـراء ذاقـه فلقد واختياراً تعبداً الصائم ذاقه وألن ، يجدون مما شيء وذوق ، والضراء
شـهر رمضـان كان ولهذا ، ممدود عناء عندهم فهو محدوداً وقتاً الصائم عاناه ولئن ، واضطراراً

كم المسـلمونالزكاة يشارك التي الفطر زكاة ونهايته ، عنه اهللا رضي عفان بن عثمان سيدنا سماه ا
إن الفطر زكاة يخرجون فقرائهم حتى ، وواسوه إال منه أحداً يدعون فال ، العيد بفرحة اإلحساس فيها

العام في مرة ولو اإلنفاق طعم ليذوقوا   .قدروا

اإلمسا في ويتجلى ، الكرام األخوة عـنأيها وحماقاتهـا اندفاعاتها عن النفس بزمام ك
وربمـا يليـق، وال يجمله ما عن الكف على يحمله دائم بشعور مقيد فالصائم الخلق ومع ، صاحبها
األممـي االنتساب معنى الصوم يحقق كما ، رمضان يهل أن قبل المعنى هذا الصوام من كثير أدرك

ال فيها يشترك عبادة فهو ، ومظاهره ،وتبعاته الـديني اإلخاء معنى يعمق مما مكان كل في مسلمون
الـروابط توضـع أن وينهى ، لذلك المنافية الروابط من االنعتاق بوجوب ويذكر ، الشرعي والوالء
أهـل بـين الربانيـة العالقـة تساوي عالقة إلى تتحول فال ، صحيح غير مكان في البشرية العادية

يستطيع أن المرء يتمنى وكم ، الواحدةاإلسالم األمة معنى ليتعمق وفطرهم صيامهم توحيد المسلمون
كل يهدم متناثرة رقعاً الواحد الجسد فيكون ، الزمان بمرور تتراكم التي والعوائق الفواصل ولتذوب ،

اآلخر بناه ما منها   .طرف

صـدقاً يتطلـب التناقضـات هذه تجاوز إن ، ومستمعين حضوراً ، الكرام األخوة أيها
الـذاتوارتفاع أنانيـة على الجماعة لروح وإيثاراً ، األرضية واالنتماءات ، الخاصة المصالح عن اً

؟ فاعلون نحن   !فهل
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الـذي بالجهاد المسلم يذكر الصوم ، المستمعات األخوات أيتها ، المستمعون األخوة أيها
تا كان فلقد ، مناوئيه على وسطوته ، سنامه وذروة ، الدين هذا حراسة ملتبسـاًهو الشـهري ريخه

علـى سـلطانه ببسط إيذاناً كانت التي ، مكة فتح إلى اإلسالم معارك تاج بدر من الفاصلة بالمواقع
الصيام عليهم كتب بأنه المسلمون آذن الذي والكتاب ، جالوت عين إلى ، حطين إلى ، العرب جزيرة

بنص قتاالً ليس لكنه ، القتال عليهم كتب بأنه آذنهم الذي طاعنهو ظالم لتسلط وال ، ماجن عنصر رة
ال وحتـى ، العليا هي اهللا كلمة لتكون لكنه ، الثروات منابع الحتالل وال ، حرام أموال لجباية وال ،

هللا كله الدين ويكون ، فتنة   .تكون

الـرؤوس هنـاك بـل ، بالدعوة يؤمنون الناس كل ليس ألنه إيذان ، األخوة أيها الجهاد
ال مما وبالحديـدالمتغطرسة بالكتـاب رسوله اهللا بعث ولهذا ، يفلح بالحديد والحديد ، بالقوة إال يلين

سبحانه   :فقال

  
الحديد(   )سورة

، وحمايتهـا سورها والحديد ، ولبها الرسالة أصل والبينات فالكتاب ، الكرام األخوة أيها
بالد من وغيرها فلسطين في والظلم البغي يقارعون واسـتباحواوالذين األعداء احتلها التي المسلمين

مـن تكون أن األمة على فحق ، العظيمة الشريعة هذه على الحفاظ في األمة عن النواب هم خيراتها
وحدها بالعاطفة وليس ، الصادقة بالنصرة   .ورائهم

القمة مؤتمرات أحـد في الرئيس السيد فـي: " يقول األرواح إزهـاق من المزيد نشهد
والكثيـرمنطقتن ، والجوع الفقر من المزيد رصيدها إلى تضيف واإلسالمية العربية األمة ونرى ، ا

اآلخرين هويات في تذوب تكاد حتى هويتها عن فأكثر أكثر تبتعد رأيناها كما ، واالضطهاد الظلم من
وتدميرها قتلها للغير ويشرعن ، واستغالالً طغياناً تزداد أخرى دول كانت المقابل وفي أدى، ممـا ،

قـرارات أجل من العراق يدمر ، العالم من مختلفة مناطق في والمفارقات التناقضات شدة تزايد إلى



!

!

266!"#$% &' ()*+, 

!

في والمضحكة المؤسفة األمور ومن إسرائيل، أجل من المتحدة األمم قرارات وتدمر ، المتحدة األمم
، والعرض الطول خطوط بحسب تفسر األمن مجلس قرارات بعض أن نفسه الـدولالوقت وبحسب

عليها تطبق المقتبس" . التي النص   .انتهى

  

  

  

، بالنوم وليس ، والعطاء والحياة بالروح ينبض المسلمون عرفه الذي رمضان يعود هل
واآلثـام المعاصـي فيها ترتكب التي الخيام في والسهر ، الملذات إلى والتسابق ، األوقات . وضياع

تعالى قوله في تفسير في   : جاء

  
البقرة(   )سورة

الصائم نفس يعد أنه وهو ، العليا وحكمته الكبرى فائدته ببيان الصيام لفرضية تعليل هذا
، عنـده لألجر واحتساباً ، ألمره امتثاالً الميسورة المباحة الطبيعية شهواته بترك وجل عز اهللا لتقوى

عنها والصبر المحرمة الشهوات ترك ملكة على إرادته بذلك ،فتتربى عليـه أيسـر اجتنابها فيكون
قـال ولهذا ، عليه أهون عليها الثبات فيكون عليها واالصطبار بالطاعات النهوض على نفسه وتقوى

وسلم عليه اهللا   : صلى

الصبر(( نصف   .))الصيام

األثر[ في   ]ورد

إكـرام عظيم ومن ، اآلية في ورد كما التقوى أجل من والصيام ، األحباب األخوة أيها
تعالى قال ، ضيق كل من لإلنسان مخرجاً التقوى جعل أنه وجل عز   :اهللا

  
الطالق(   )سورة

إطالقها في وبالغها ، إنجازها في اآلية هذه قَاَل. إعجاز ذَر َأبِي نع :اللَّه رسوُل قَاَل
لَّمسو هلَيع اللَّه   : صلَّى

َأخَذَ((  لَو آيةً لَملََأع لَكَفَتْهمِإنِّي النَّاس مخْرجاً: بِها لَه يجعْل اللَّه تَّقي نمو ((.  
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]ذَر َأبِي نع   ]الدارمي

وتنتصـب ، المنافـذ وتسـد ، الحلقات وتستحكم ، اآلن هي كما األمور تضيق حينمـا
، العقد بها وتحل ، المضائق بها فتتسع التقوى تأتي اإلنسان ويقنط ، ،العقبات المسـالك بهـا وتفتح

بقضائه ويرضى ، لحكمه ويصبر ، اهللا فيوحد ، المصيبة نزول عند اهللا يتق فمن ، العقبات بها وتذلل
أمناً وخوفه ، فرجاً ضيقه فيبدل المصيبة هذه من مخرجاً له اهللا يجعل واستقامته مبدئه على ويثبت ،

يسراً وعسره ال. ، لألفكار يسمح وال ، اهللا يتق لـهفمن اهللا يجعـل عقله إلى طريقها تأخذ أن زائفة
حوله من ويبرأ ، حوله ممن فيبرأ اهللا يتق ومن ، األمل وخيبة والضالل والحيرة الضياع من مخرجاً
فال اهللا حدود عند فيقف اهللا يتق ومن ، عليه بالمعونة به كلفه مما مخرجاً له اهللا يجعل وعلمه وقوته

اهللا يجعل يتعداها وال السـعةيقربها إلى الضيق ومن ، الحالل إلى الحرام من به كلفه مما مخرجاً له
وجـل عز اهللا يرضي الذي الحالل فيتحرى ، رزقه كسب في اهللا يتق ومن ، الجنة إلى النار ومن ،
في اهللا يتق ومن ، ونمائه بحفظه المال إتالف ومن ، بالكفاية الرزق تقطير من مخرجاً له اهللا يجعل

ال اختيـاراتباع في اهللا يتق ومن ، ابتداعهم ونتائج ، البدع أهل ضالل من مخرجاً له اهللا يجعل سنة
تربيـة فـي اهللا يتق ومن ، الزوجي الشقاء من معها مخرجاً له اهللا يجعل معها التعامل وفي زوجته

عمله اختيار في اهللا يتق ومن ، بشقائهم وشقائه عقوقهم من مخرجاً له اهللا يجعل أدائـهأوالده وحسن
فيه إخفاقه من مخرجاً له اهللا   .يجعل

  

  

  

الكريمات األخوات أيتها ، الكرام األخوة تناول: أيها إلى تتوق البشرية النفس كانت لما
تدرب أن وجل عز اهللا لطاعة ويطوعها يزكيها ما أعظم من فإن ، عنه البعد عن وتنفر ، تشتهيه ما

الت الطيبات تناول عن الصبر الـنفسعلى شهوات أعظم ومن ، بتركها أمرها إذا تعالى اهللا أباحها ي
حياتـه فـي عنها يستغني ال التي األمور هذه المؤمن على اهللا حرم وقد ، وغيرهم والشراب الطعام
يكون بذلك فإنه ، الزمن من المدة تلك في هللا مخلصاً تركها فإذا ، بأكمله رمضان شهر نهار في كلها

يكون بأن ،جديراً المـردي والهـوى ، بالسوء األمارة نفسه وهم المالزمين ألعدائه المجاهدين من
عدوه قتال وهو ، األصغر الجهاد عليه يسهل األكبر الجهاد هذا في ينجح والذي ، المغوي والشيطان
لم الذي ألن ، الطارئ عدوه جهاد عليه يصعب له المالزم عدوه جهاد في ينجح لم ومن ، الخارجي

فمـنيروض ، مثالً كالصيام عليه أخف هو فيما نهيه واجتناب ، أمره بامتثال اهللا طاعة على نفسه
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ورصاص ، المدافع قذائف ونحره بصدره يستقبل األعداء لمقارعة الصف في يقف أن عليه الصعب
السيوف وحد ، الرماح وأطراف ،   .البنادق

أ مجتمعات داخل سلبياً استثناء المسلمون يكـون فـيحينما أمر فهذا وتطوراً تقدماً كثر
الـدين تعاليم إلى يعود التخلف هذا سبب ألن ، مباشراً انطباعاً اآلخرين يعطي ألنه ، الخطورة غاية

تعالى قوله معنى وهذا ،   :ذاته

  
اآلية(  الممتحنة   ) .5: سورة

بانتسابهم المسلمين بعض اغترار إلى تعود المشكلة ، الكرام األخوة ،أيها الدين هذا إلى
الحصـول أن أو ، اهللا بمـنهج والتقيد االلتزام من يعفيهم مسلم لقب على الحصول بمجرد أنه ظانين

النصيحة قبول أو ، النقص استكمال من يعفيهم الصالح من جانب   .على

  
المائدة(   )سورة

  

  

  

سبحانه قال ولهذا ، لالعتبار السابقة األقوام قصص لنا اهللا بنـيذكر قصـة ذكر بعدما
  :النضير

  
الحشر(   )سورة

يعيب وتعالى سبحانه اهللا كان فإذا ، بمثله الشيء وربط ، والنظر ، القياس هو واالعتبار
من كان ولهذا ، لنتجنبها إال ذلك فما ، والمخالفات االنحرافات من ألواناً قبلنا من السابقة األقوام على

ف بل صالة كل في المسلم يقرأه ركعةما كل   :ي
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الفاتحة(    ) .سورة

العلماء مـا: يقول الـذين هم والضالون ، وانحرفوا عرفوا الذين هم عليهم المغضوب
مـن فهـذا عمـل عنده يكن لم ولكن تصوراته في وصدق علم عنده كان من أي ، وانحرفوا عرفوا

غير على عمل عنده وإنما صحيح تصور عنده يكن لم ومن ، عليهم وبصـيرةالمغضوب اهللا هدى
الضالين من   .فإنه

  

الفاتحة(    ) سورة

  

  

  

هـو النصـيحة قبول وبين الناس بين تحول التي الحواجز من إن ، الكرام األخوة أيها
، عليهـا والثنـاء األمة هذه فضل الكريم القرآن في ورد لقد ، العيوب رؤية وعدم ، العصمة ادعاء

فضالً ليس الفضل هذا ،ولكن العربية البالد وفي ، األمصار في وعاشوا ، عرب ألنهم ، يتوارثونه
غير ليس بعمله اإلنسان يقدس إنما ، أحداً تقدس ال والقبيلة ، أحداً تقدس ال   .فاألرض

لهـذا انتسابهم مجرد أن يرون اليوم المسلمين من الماليين مئات إن ، الكرام األخوة أيها
اآل في لنجاتهم يكفي تعاليمهالدين يطبقوا ولم حقيقته يفهموا لم لو حتى ، الدنيا في ولصالحهم ، خرة

ثقـة مـن أعظم اآلخرة الدار في والنجاة بالفوز الثقة من أحدهم عند تجد وربما ، قيمه يتمثلوا ولم ،
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بالجنة المبشرين ونهـاراً! العشرة لـيالً فيهـا يكدح منهم الواحد تجد فربما بالدنيا يتعلق ما ،وأما
المعتبرة باألسباب يأخذ لم ألنه ، جدوى دون من ولكن ، وجوارحه بدنه   .ويضني

  
الكهف(   )سورة

ديـونهم، وسـداد ، كـروبهم وتفريج ، حوائجهم قضاء يطلبون الكثيرون ، األخوة أيها
، عمل دون من بدعاء أعدائهم على ونصرتهم ، غيابهم ورد ، مشكالتهم وإزالة ، عوانسهم وتزويج

ي ؟أو بالمسلمين ليسوا أو ؟ ال وِلم ، ثمن دون من تأتي رخيصة هدية الفرج مـوطن! توقعون هنـا
  .الخلل

  
التوبة(   )سورة

  

  

  

سـبحانه واهللا ، أحـداً تجامـل وال تحابي ال والنواميس السنن إن ، الكرام األخوة أيها
يقول   :وتعالى

  

النساء(    ) . سورة
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فـي أرفعـه ترساً الصالح هذا أجعل أن صالحي لي يسمح ال الصالحين من كوني إن
الصالح وهل ، مقطوع أو مظنون خطأ تصحيح أو ، عليه االستدراك أو ، نصحي يريد من كل وجه

؟ اآلخرين من النصيحة قبول   إال

لآلخر والعمل ، للدنيا العمل ، عمل دين نفسه اإلسالم ، الكرام األخوة والعمـلأيها ، ة
اإلسـالمي القمة مؤتمر في خطابه في الرئيس السيد أشار المعنى هذا وإلى ، للغير والعمل ، للنفس

فقال الدوحة في عقد ،: الذي الطيبـات النيات دين هو فديننا ، فقط النية حسن إثبات المشكلة ليست
باإلسال االلتزام مع وحده هللا فهي الطاعة أما ، الصالحات فيواألعمال األعظم الرسول قال وكما ، م

قَاَل هريرةَ َأبِي نع ، الشريف وسلَّم: حديثه هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل   :قَاَل

 ))رخَي كُلٍّ وفي ، يفعالض الْمْؤمنِ نم اللَّه ِإلَى بَأحو رخَي الْقَوِي نْؤمالْم ((.  

عن[ عنْهمسلم اللَّه رضي هريرةَ   ]َأبِي

  

  

  

يقـول ولذلك ، الدنيوي عمله على حتى عمله على يثاب المرء وأن ، الكرام األخوة أيها
جيد وسنده عنها اهللا رضي عائشة عن البيهقي رواه فيما وسلم عليه اهللا صلى   :النبي

يتقنه(( أن عمالً أحدكم عمل إذا يحب اهللا   .)) إن

عنها[ اهللا رضي عائشة عن   ]البيهقي

المستحب عن فضالً ، المباح دائرة في داخل هو مما المرء به يقوم عمل كل يشمل وهذا
بموجب المسؤولية وتبعات المسؤولية لتحمله كان أو ، شرعي بأصل وجوبه كان سواء ، الواجب أو

واالتفاق   .العقد

صلَّ اللَّه رسوُل قَاَل اآلخر الحديث وسلَّموفي هلَيع اللَّه   :ى

فَلْيفْعْل(( يغْرِسها حتَّى قُومي لَا َأن تَطَاعاس فَِإنِ فَسيلَةٌ كُمدَأح دبِيو الساعةُ تقَام ِإن ((.  

]نْهع اللَّه رضي اِلكم بنِ َأنَسِ عن   ]أحمد

يتيق حين حتى العمل قيمة من اإلسالم يرفع مـنوهكذا لـه تحسـب ثمرة أال اإلنسان ن
طيـر أو إنسـان بها ينتفع قد فسيلة يغرس وهو والثواب األجر احتساب إلى المسلم ويوجه ، ورائه

اهللا عند هذا   . يحتسب

لإلسـالم الشـريف النسب أن هذا على التربية الملّح الواجب ومن ، الكرام األخوة أيها
وتـرك ، االنتسـاب هذا واجبات أداء من الالزم المقبول الشرعي القدر على المرء يكون أن يتطلب
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محرماته أو ممارسـة. منهياته وبين اإلسالم بين الفصل بوضوح يتم أن ، األخوة أيها أيضاً ويجب
علـىا للحكم المرجعية وهو ، مهيمن محكم رباني دين فاإلسالم ، كياناً أو جماعة أو أفراداً لمسلمين

والمالحظـة والتصـحيح والمراجعة للنقض قابل فهو وسلوكهم الناس عمل أما ، وتصحيحها األشياء
.والنصيحة
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الكرام األخوة العزيز: أيها كتابه في تعالى اهللا يقول العلمي الموضوع   : إلى

  
الحج(   )سورة

العلماء بعض سبحانه:قال اهللا ضرب لقد ، اإللهي الخلق في أعجوبة الحشرة هذه تعد
يبدو الذي هذا ، جنونية بسرعة يتكاثر الذي الضعيف المخلوق هذا ، مثالً للناس الذبابة لـكوتعالى

الذبابـة فهذه واحدة ذبابة إال الذباب كل على وقضيت ، بالذباب موبوءاً مكاناً رششت أنك لو ضعيفاً
الحيويـة المضـادات فتصنيع ، المكان هذا في رششتها التي المادة هذه يقاوم الذباب من جيالً ستنتج

يصدق ال شيء الذباب أجهز! عند في الذبابة تصنع الذباب على يقضي شيء مضـاداًأي الدقيقة تها
يقـاوم جـيالً ينجب البرد في مات إذا الذباب إن حتى ، الفعالة المادة هذه ضد مناعة يكسبها حيوياً

  . البرد

  
الحج(   )سورة
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؟ بليغاً درساً منها يتقزز التي الحشرة هذه من اإلنسان يتعلم   فهل

ا العجب التكبير هذا من فكان المرات مئات الذبابة عين العدسـاتكُبرت آالف لعجـاب
يشـمئز الذي الضعيف المخلوق فهذا ، كاملة رؤية للذبابة تحقق بعضاً بعضها جانب إلى المرصوفة
تسـير إنهـا ، وأحـدثها الحربية الطائرات أعظم تستطيعها ال مناورة يناور أن يستطيع منه الناس

قائم لزاوية فجأة تتنقل أن وتستطيع ، لحجمهـا بالنسبة فائقة إلـىبسرعة تسـقط أن وتسـتطيع ، ة
تعالى قال ، تفعله أن األرض في طائرة تستطيعه ال شيء وهذا   :السقف

  
الحج(   )سورة

هـذه جناحي إحدى في أن إلى النظر يلفت حين البشر سيد فحديث النظر يلفت الذي أما
كشف فقد ، الحديث هذا صحة الحديث العلم أكد فقد ، شفاء األخرى وفي ، داء بعضالحشرة في أن

بعـض الذبابـة برجـل علق فإذا ، الميكروبات وألنواع للجراثيم مضادة ترياقية مادة الذبابة جناحي
الجناح تغمس أن فعليك سائل في الذباب هذا وقع الضارة البكتريات أو الميكروبات أو الجراثيم أنواع

والتر الدواء األجنحة بعض وفي ، الداء األجنحة بعض في فإن ، العلـمالثاني كشفه الذي هذا ، ياق
عن ترجمت قد كانت عربية مجلة في أخيراً نشرت البحوث أدق على تعتمد مفصلة مقالة في الحديث

الحقيقة هذه تؤكد أجنبية   .مقالة

العلماء بعض النباتـات: قال علـى بقضائها الهواء تنقي أنها الحشرة هذه وظائف من
ب ، التنقل وسريعة المتفسخة مسافتهوالعضويات تزيد مكان في ثان يوم في هي إذا بيتك في هي ينما

ال الـذي الشـيء أمـا ، عجيب توالدها أيام عشرة كل كامالً جيالً وتنجب ، مترات كيلو عشر عن
اإلنسان عند العصبية الجملة تشبه العصبية جملتها أن وقـوة! يصدق القـوة فـي غاية الذبابة وعلم

ال عالي إدراك ولها ، تغضباإلبصار فهي خطر لها الح ما إذا شديد بغضب تتصرف وقد ، مستوى
الغرام من جزء مليون من واحد دماغها ووزن ، باأللم وتحس ، وتتألم ، !، كفاية بأعلى يعمل وهو

دقيقتين تستمر ذاكرة ولها ، الغدد من جملة الذبابة .وفي
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وتعالى سبحانه اهللا ألن ، األحباب األخوة ،أيها نحـن نذكرها القرآن في اآلية هذه ذكر
، الرحيـق تمـتص كالنحلة ونوع ، مفترس ذباب منه األلوف مئات عن تزيد منوعة أنواع والذباب
يمكن ال الذبابة مناورة إن ، سرعتها وفي مناورتها في الطائرات ينافس ونوع ، الفاكهة يخمر ونوع

تست ، اإلنسان صنعها طائرة مستواها إلى يصل فـيأن تسـير وفجأة ، اتجاهها تعكس أن فجأة طيع
منه وتسخر مطاردها وتضلل ، قائمة زاوية سيرها خيط مع يشكل مجتمعـين. اتجاه الخلق كان فإذا
تعالى قال فقد ذباباً يخلقوا أن عاجزين العلم تقدم مع عصورهم أرق :في

  

  
الحج(   )سورة

وقفة األخيرة الفقرة هذه عند المفسرون أسـراروقف الحـديث العلم كشف ثم ، متحيرة
قال ، اآلية ،: هذه المستخدمة اآلالت في العجز بسبب ال الذبابة سلبته ما استنقاذ يمكنه ال الطالب إن

الطعام أن من يأتي والعجز أكلته، الذي هو نفسه يعد لم الذبابة جوف في دخل الذي الطعام ألن ولكن
الذب فم ماصة إلى دخوله قبل قـاموحتى فإذا ، نستنقذه أن يمكن ال السبب فلهذا ، التغير عليه طرأ ابة

يحتاج إنما ، الذبابة سلبته الذي الطعام نفسه هو يكون لن فإنه ، الذبابة بطن في ما باستخراج العلماء
بدايـة مـن ولـو ، الذبابة فم من الطعام أخذ العلماء أراد لو والحظ ، تفتت قد التي مركباته لتجميع

حتـىدخو ، تماماً مختلفة مركبات إلى تحول قد الطعام ألن ، شيئاً يجدي لن ذلك فإن ، خرطومها له
منه يستنقذوه ال لذلك ، امتصاصه .قبل

  

منها نشمئز لحشرة الكريم القرآن في آيـات. آية األرض وفـي ، الكـرام األخوة أيها
  : للموقنين
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عمران( آل   )سورة

  

03 - tM%& Q4 rN"*:  

رحلـةإن  ال قلوب رحلة حقيقتها في وهي ، الشعائرية المالية البدنية الفريضة هو الحج
يقول وتعالى سبحانه اهللا ألن ، أشباح رحلة ال نفوس رحلة حقيقتها في هي ،  :أبدان

  
إبراهيم(    )سورة

وسلم عليه اهللا صلى يقولوالنبي   :كان

))، عيسي أخي وبشارة ، إبراهيم أبي دعوة منهـاأنا خرج أنه حملتني حين أمي ورأت
بصرى قصور له أضاءت   .)) نور

العرباض[ عن اإليمان شعب في   ]البيهقي

تعالى قال ، اهللا شعائر من الحج   :ومناسك

  
الحج(    ) سورة
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العلماء بعض أيها: قال تؤديها أن تعظيمها من ، آخر شيء وتعظيمها شيء الشعيرة أداء
رسول فعلها كما الالحاج نفـس وطيب شوق على تؤديها أن تعظيمها ومن ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا

ومرات مرات يؤديها أن ويتمنى ، الحاج يؤديها أن اهللا شعائر تعظيم ومن ، وتململ تأفف   .على

فيهـا ينصهر بوتقة هي ، المقدسة المشاعر في وهو ، الحاج بها يشعر التي المشاعر إن
من يتخلص حتى المؤمن هيقلب تلك ، النفس صافي ، القلب نقي ، أمه ولدته يوم إلى به عوداً أدرانه

أمك ولدتك كيوم الحاج أيها تعود أن ، الحج من الكبرى   .الغاية

  

  

  

جالله جل ربنا يقول ، ومستمعين حضوراً المؤمنون األخوة   :أيها

  
اآلية( المائدة   )97: سورة

هذه حول المفسرون قاله ما أدق وتعظـيمِ: اآليةمن ، الحـرام اهللا بيت بحجِ المسلم إن
وتتحقـق تقـوم ، وسـلم عليه اهللا صلى نبيه سنة واتباعِ ، اهللا طاعة على العزم وعقد ، اهللا شعائر

اإللهية المعالجة تتوقف وعندئذ ، واآلخرة الدنيا في المسلم   :مصالح

  
النساء (   ) سورة

أو بشـكل تعبـر والتي ، والمحيطة المخيطة مالبسة الحاج يخلع ، األحباب األخوة أيها
درجته عن بل ، الوظيفية مرتبته عن ، االجتماعية مرتبته عن ، المالي حجمه عن ، دنياه عن بآخر

أ إلى انتمائه نوع عن تعبر قد ، والمحيطة المخيطة المالبس هذه ، أحياناً والدينية إلـىالعلمية ، مـة
، بطبقته أو ، بقبيلته أو ، بدنياه ملتصقاً لبقي بلباسه المسلم بقي فلو ، عشيرة إلى ، قبيلة إلى ، شعبٍ
حتـى ، الواحـد والتصـميم ، الواحد اللون شرع كبيرة لحكمة اإلسالم ولكن ، شاكلته على نبم أو

ث ومن ، واحداً كياناً البشر ويبدو ، الخاصة الهوية بعـدتختفي ، خالص إنساني بدافع معهم تتعامل م
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واحداً معنى اللباس هذا ليبرز ، المتعددة واالنتماءات ، اإلقليمية والهويات ، الطبقية الفروق ذابت ما
الديان الواحد خالقه مواجهة في السليمة فطرته على اإلنسان هو ،.  

  

  

  

ويرتدي ، والمحيطة المخيطة ثيابه الحاج يخلع أن فيبعد يدخل ، الموحد اإلحرام ثوب
وال ، رفـث فال ، الناس ومع ، الحرم يؤذي شيء في يفكر أن ممنوع باطنه ففي ، الممنوعات أفق
وال ، يقطـع فال النبات ومع ، يقتل وال ، يصطاد فال ، الحيوان ومع ، الحج في جدال وال ، فسوق

الممنوع هذه ، يقتلع وال يكسر فال الحجر ومع ، الحـجيشوه ليكون ، اإلحرام لوازم من هي التي ات
تعالى قال دائماً   :سالماً

  

عمران ( آل   )سورة

أنواع بكل بالتطي عليه ويحظر ، الثياب من المخيط لُبس عليه يحظَر المحرم الحاج فإن
ُأبيحت التي المتَعِ مقاربةُ عليه ويحظر ، والتقصير الحلقُ عليه ويحظر ، كلُّالطيب ، الحج خارج له

الحاج ليتحقَّق ، األرض متع من مداخلة كل عن بعيداً ، وحده بقربه وليسعد ، باهللا اتصالَه مكحلي ذلك
اإلن دتُم أن يمكن ال كلَّها الدنيا وأن ، شيء كلِّ إلى وصل اهللا إلى وصل إذا ،أنه مستمرة بسعادة سان

متناقصة ولبل ب، لسانُه قائالًينطلق عفوي وجدك:شكل من فَقَد ماذا ، رب ؟يا كفَقَد من دجو وماذا   ؟

عمـل على يقبل ال طبعه أصل في فهو ، االستطالع حب غريزة اإلنسان ففي ذلك فوق
مركب وهذا ، جماً حباً نفسه يحب ألنه ، والظاهرة العاجلة مصالحه به وحقق ، حكمته عرف إذا إال

وأل ، طبعه أصل ،في األولى للوهلة حكمتها تظهر ال التي المناسك وبهذه ، الممنوعات بهذه الحج ن
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، والمادية ، والفكرية ، الفطرية الحاجة هذه يلبي اإليمانال من عالية درجة إلى الحاج يحتاج لذلك
له العبودية من عالية درجة إلى ويحتاج ، وعلمه اهللا   .بحكمة

أيتها ، المؤمنون األخوة عنهأيها اهللا رضي عمر يقول ، المؤمنات تفقهـوا: " األخوات
تحجوا أن جليـاً" . قبل يبدوا وهذا ، ربه مراد إلى مراده من العبد خروج تعني حقيقتها في فالعبادة

الحج في   .واضحاً

بـه أمرنا ما بحكمة المطلق التسليم هذا مع هل ، بعضهم يتساءل ، األحباب األخوة أيها
؟ للعقل يفهم" ال: " الجوابإعمال أن للعقل مسموح ولكنه ، النقل على حكَماً العقل يكون لن ألنه ،

الميـاه فـي يسـبح أن له مسموح ، اإلسالمي الجوي المجال في يطير أن له مسموح ، النقل حكمة
يشطح وال يسبح أن له مسموح ، اإلسالمية   .اإلقليمية

  

  

  

ويأتي ، مكان كل في اإليمان عرفةأخوة تجاب. موقف ، الفضلى األيام من عرفة فيوم
، أمـره اهللا عظَّم يوم وهو ، عرفات بأهل المالئكة فيه اهللا ويباهي ، العثرات وتقال ، الدعوات فيه
العتـق ويوم ، الذنوب مغفرة ويوم ، النعمة وإتمام ، الدين إكمال يوم وهو ، قدره األيام على ورفع

الل يوم إنه ، النيران ،من المشتاق المنيب العبد بين األكبر هـذاقاء بين ، التواب الرحيم ربه وبين
ينطلق وعندها ، الكبير الباقي األزلي المطلق الخالق وبين ، الصغير المحدود الفاني الحادث اإلنسان
الطاقـات إلـى الهزيلـة قوته حدود ومن الكبير، الكون رحاب إلى الصغيرة ذاته حدود من اإلنسان

اهللالكو إال يعلمها ال التي اآلباد امتداد إلى القصير عمره حدود ومن ، العظيمة   .نية

الرحمات فيه تتنزل يوم عرفة ويوم ، المغفرة يوم عرفة ويوم ، المعرفة يوم عرفة يوم
ظنه على يغلب ولم عرفات في وقف من قيل هنا ومن ، والسماوات األرض خـالق من العباد على

غفر قد اهللا لهأن حج فال   .له

عنه اهللا رضي جابر وسلم: عن عليه اهللا صلى اهللا رسول   :قال

رجل(( فقال ، الحجة ذي عشر من أفضل اهللا عند أيام من مـن: ما أم أفضـل هــن
قال ؟ اهللا سبيل في جهاداً يـوم: عدتهن من وما ، اهللا سبيل في جهاداً عدتهــن من أفضل هن

عرفة يوم من اهللا عند أهلأفضل األرض بأهل فيباهي ، الدنيا السماء إلى وتعالى تبارك هللا ينـزل
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يرجـون ، عميق فج كل من جاءوني ضاحين ، غبراً شعثاً جاؤوني عبادي انظروا يقول ، السماء
عرفة يوم من النار من عتيقاً أكثر يوم ير فلم ، عذابي يروا ولم   .)) رحمتي

عنه[ اهللا رضي جابر عن حبان ابن   ]صحيح

قال عنه اهللا رضي مالك بن أنس كـادت: عن وقـد بعرفات وسلم عليه اهللا صلى النبي وقف
فقال تثوب أن   :الشمس

فقال(( بالل فقام ، الناس لي َأنصت ، بالل وسلم: يا عليه اهللا صلى اهللا لرسول أنصتوا
والسالم الصالة عليه فقـال ، الناس فأنصت أتاني: ، الناس ربـيمعشر من فأقرأني آنفاً جبريل

وقال ، التبعـات: السالم عنهم وضمن ، الحرام المشعر وأهل ، عرفات ألهل غفر وجل عز اهللا إن
قال عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر فقام قال: ، ، خاصة لنا هذه اهللا رسول ولمـن: يا ، لكم هذه

عنه اهللا رضي عمر فقال ، القيامة يوم إلى بعدكم من وفاض: أتى اهللا خير   .)) كثر

عنه[ اهللا رضي مالك بن أنس عن والترهيب   ]الترغيب

  

  

النبي أن عنها اهللا رضي عائشة عن مسلم اإلمام قالروى وسلم عليه اهللا   :صلى

ثم(( وجل عز ليدنو وإنه ، عرفة يوم من النار من عبداً فيه اهللا يعتق أن من أكثـــر يوم من ما
ا بهم غبراً،:فيقوللمالئكةيباهي شعثاً عبادي إلى انظروا هؤالء، أراد لهمماذا غفرت أني   .))اشهدوا

عنها[ اهللا رضي عائشة عن   مسلم

يشـعر لـذلك ، له غفر قد أنه روعه في يلقي إكرامه في ومبالغة ، للحاج يغفر اهللا إن
أمه ولدته كيوم عاد وأنه ، له غفر قد اهللا بأن الصادق   .الحاج

أبي قالوعن وسلم عليه اهللا صلى النبي أن عنه اهللا رضي   :الدرداء

فيه(( هو يوماً الشيطان رئي ،ما عرفـة يوم من منه أغيظ وال ، أدحر وال ، أصغر
العظام الذنوب عن اهللا وتجاوز ، الرحمة تنزل من رأى لما إال ذاك   .))وما

عنه[ اهللا رضي الدرداء أبي عن مالك   ]موطأ

أحمد اإلمام قالروى وسلم عليه اهللا صلى النبي أن   :والترمذي

قبلي(( من والنبيون أنا قلت ما وخير ، عرفة يوم دعاء الدعاء اهللا: خير إال إلـه ال
قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له ، له شريك ال .))وحده

شعيب[ بن عمرو عن والترمذي ]أحمد
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المبارك بن اهللا عبد إلى: قال علـىجئت جـاث وهو عرفة يوم عشية الثوري سفيان
له فقلت ، إلي فالتفت ، تذرفان وعيناه ، قال: ركبتيه ؟ حاالً الجمع هذا أسوأ اهللا: من أن يظن الذي

له يغفر   .ال

األيـدي تلـك أغصانه ، ألوانه مختلف بشري نبات يغطيه ، عرفات في عجيب موقف
والسما األرض رب إلى بالدعاء العظـيمالمرفوعة للمحشر مصغَّرةً صورةً يديه بين الحاج يرى ، ء

ولكـن ، وطنـه إلى اإلنسان منها يعود الحج رحلة ألن ، اآلن منذ له يستعد أن وعليه ، القيامة يوم
للرحلة استعداداً األخيرة قبل رحلته إنها ، وطنه إلى اإلنسان منها يعود ال القيامة يوم العظيم المحشر

الن ، ،األخيرة فـرادى كلهم ، ضعاف كلهم موحد وبابتهال ، موحد وبدعاء ، موحد بلباس جميعاً اس
األخيرة للرحلة استعداداً األخير قبل رحلة الحج كان لقد ، األخيرة للرحلة مصغَّر   .نموذج

  

  

  

وقـال ، األول اليـوم فـي الكبرى بالجمرة فلنبدأ ؛ األسرار بعض الجمرات رمي وفي
العلماء الصـالة: بعض عليه وكان ، األكبر بمواجهة ابدأ ، العسكريين لغة في وحشد ، تكثيف هذا

جمـرات ثـالث إنهـا ، للدعاء عندها الوقوف بتطويل والوسطى األولى الجمرتين يخص والسالم
علـى منـه العـدو بينما ، سالحه يسقط ال حتى ينام ال ، تماماً واعياً المؤمن ليظل ، مسافة وبينهما

حجر عمرهمرمى مع وممتدة ، ومستمرة ، المواقع متعددة الشيطان مع المعركة أن يعلم أن وعليه ،
عليه إثم فال يومين في تعجل فمن ، أيام ثالثة في جمرات ثالث تُرمى أن ينبغي لذلك ،.  

تعـالى اهللا رحمـه الغزالي اإلمام يقول ، ومستمعين حضوراً الكرام األخوة أيها ال: يا
أ إرغام كـانيحصل مـا إلى الحج بعد عاد ومن ، للرحمن بطاعتك إال رجمه أثناء في الشيطان نف

رجمه الذي هو الشيطان أن اليقين علم فليعلم ، واآلثام المعاصي من   .عليه

، الحـج سماء في العلماء بعض طار لقد ، الكريمات األخوات أيتها ، الكرام األخوة أيها
غاص بل الواسعة بحوره في كـأنوسبحوا ؛ الطواف عن قالوا ، وضيئة لمحات لهم فكانت ، فيها وا

، الحـرام اهللا بيـت وهكذا متنامية متتابعة حوله دوائر منه فتكونت ، محيط فوق ألقي حجر اإلسالم
حـب عـن تعبير ، وربه العبد بين للعهد توثيق ، محبوبه حول المحب طواف البيت حول فالطواف

التوحيد لرمز   .عميق
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األ فجاءواأيها الخمس، الدنيا قارات من المؤمنين الحرام البيت استقطب لقد ، الكرام خوة
هذه ماضي إلى الزماني البعد في ليعودوا جاءوا ، مجتمعها هموم جماعة كل تحمل ، مختلفة نوعيات

الوحي فيها نزل الذي األرض إلى المكاني البعد وفي ، المشرق   .األمة

المكان إلى ليعودوا التـيجاءوا المفيدة بالدروس للتزود ، الخالدة الرسالة هذه ضم الذي
أمـرهم عصـمة هـو الذي دينهم وصالح ، ربهم منهج وفق دنياهم صالح على تقـوم. تعينهم ال

مع واصطلحوا البيت هذا عظموا إذا إال األخروية مصالحهم وال ، اهللا منهج وفق الدنيوية مصالحهم
األر في منهجه وأقاموا ،   .ضاهللا

الـدنيا الحيـاة شهوات عن ارتفاعاً الحج كان وإذا ، وآداب بمحاسن زينت عبادة الحج
أن العبـادة بهذه بالمتلبس يليق فال ، باليسير واالكتفاء ، منها التخفف على للعبد وتدريباً ، ومادياتها

هذه عن تُعرِض أن منك يكفي ال إنه ، عنه تعالى اهللا نهى بما عنها بـلالمينشغل ، فحسب نهيات
الطعام وإطعام ، الكالم وطيب ، الخلق حسن إن ، المنكر عن ناهياً ، بالمعروف آمراً تكون أن عليك

وجل عز اهللا إلى العبد بها يتقرب التي القربات أعظم من ،.  

أشـد اإلحرام حال وفي ، مكة في فإنها ، حين كل في محرم المعاصي اقتراف كان وإذا
أ وهي ، عنهاتحريماً والنهي والزجر بالمنع   .ولى

  

  

  

أن قبل الحرام اهللا بيت إلى الحاج يذهب أن يقبل وال يعقل ال ، مكان كل في األخوة أيها
وما ، والسالم الصالة عليه النبي حجة وصفة ، ومستحباته ، وسننه ، وواجباته ، الحج بأركان يتفقه

الحاج أخالق عليه تكون أن يعقل. ينبغي عـنال بعيـداً أداء الجليلة العبادة هذه تُؤدى أن يقبل وال
وثمارها ذهب. مقاصدها كما الفريضة هذه أداء من الحاج يعود أن يقبل وال يعقل وال. ال يعقـل ال

مقدسة مشاعر بأية يشعر أن دون المقدسة المشاعر في الحاج يوجد أن أن. يقبل يقبـل وال يعقل ال
سنةً الحاج فريضـةيتحرى يتجاوز أن أو ، معصية أجلها من ويرتكب ، مستحباً وال. أو يعقـل ال

الحج إال الحج في شيء كل عن الحاج يحدثك أن الجمـرات. يقبل الحاج يرمي أن يقبل وال يعقل ال
الشيطان يدي بين ُألعوبة ليكون بلده إلى ويعود ، للشيطان معاداته عن يقبـل. تعبيراً وال يعقل أنال

، المقدسـة المشاعر في ليجلس بعيدة بالد من الحاج يأتي أن على الفريضة هذه في اهللا أمر يقتصر
من وأجّل أعظم وهو ، كذلك ليس العبادة هذه في اهللا أمر إن ، الدنيا شؤون في ويتكلم ، وينام ، يأكل
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مكان في المادي وجودك لتحقق بعيدة بالد من إليه تأتي أن ، كذلك يكون فيأن الوقت هذا تمضي ،
دنيـاهم فـي المسـلمين مصالح به تقوم الذي هو الحج من المستوى هذا وليس ، به أمرت ما غير

  .وأخراهم

منهـا يتب لم التي الذنوب يكفر ال الحج بأن اليقيني العلم يجب ، واألخوات األخوة أيها
فإن ، فيـه مستمر وهو ، منه يتب ولم ذنب على فالمقيم ، وإنماصاحبها ، الذنب هذا يكفر ال الحج

ذنوبه عن أقلع والذي ، وعفوه رحمته الراجي ، إليه الراجع ، اهللا إلى التائب للعبد وأجر كفارة الحج
بعدها رجعة ال مسـعود. إقالعاً بـن اهللا عبـد إلى بإسناده مسلم اإلمام رواه ما ذلك على والدليـل

قال عنه اهللا اهللا:رضي لرسول أناس وسلمقال عليه اهللا   :صلى

اهللا(( رسول ؟: يا الجاهلية في عملنا بما وسلم! أنؤاخذ عليه اهللا صلى من: قال أما
واإلسالم الجاهلية في بعمله أخذ أساء ومن ، بها يؤاخذ فال اإلسالم في منكم   .))أحسن

عنه[ اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد عن   ]مسلم

  

  

كان ما يهدم اإلسالم أن فـيمع السيئ بعمله جوزي اإلسالم في أساء من أنه إال ، قبله
ال الحج فإن الحج قبل منها يتب لم معاصٍ له فيمن الحال وكذلك ، اإلسـالم قبل كان وما ، اإلسالم
إليه الراجع ، اهللا إلى والعائد ، الذنب من التائب إال يفيد ال الحج أن يعني وهذا ، المعاصي هذه يهدم

عن المقلع قبلـه، كان ما يهدم ال الحج فإن ، فيها المستمر وذنوبه معاصيه على المقيم وأما ، ذنوبه
الحالة هذه   .في

وقال ، الركاب في رجله ووضع حرام بمال حج إذا الحاج أن ورد لبيك: وقد اللهم لبيك
عليك مردود وحجك سعديك وال لبيك ال أن نودي ،.  

قَاَل عباسٍ ابنِ وسلَّمقَاَل: عنِ هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه   :رسوُل

))لَه رِضعي ما يدرِي ال كُمدَأح فَِإن الْفَرِيضةَ يعني جالْح ِإلَى   .)) تَعجلُوا

عباسٍ[ ابنِ عنِ هاشم بني مسند في أحمد   ]أخرجه

قَاَل ودعسم بنِ اللَّه دبع نقَاَل: علَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه   :رسوُل

))الْح خَبثَ يرالْك ينْفي كَما الذُّنُوبو الْفَقْر ينْفيانِ فَِإنَّهما ، ةرمالْعو جالْح نيب ديـدتَابِعوا
ابثَو ةورربالْم ةجِللْح سلَيو ، ةضالْفو الْجنَّةُوالذَّهبِ   .))ِإال

]ودعسم بنِ اللَّه دبع نع وأحمد ماجة وابن والنسائي الترمذي   ]أخرجه
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قَاَل َأنَّه لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل نع هريرةَ َأبِي نوع :  

))هوعد ِإن ، اللَّه فْدو ارمالْعو اججالْحملَه غَفَر وهتَغْفَراس وِإنِ ، مهابَأج ((.  

هريرةَ[ َأبِي نع ماجة ابن   ]أخرجه

الدعوة مجاب تكون أن ، بثمن تُقدر ال ميزة   .هذه

يـتح لم فإن ، النفاق من ثلمة على مات بالجهاد نفسه يحدث ولم ، يجاهد ولم ، مات من
الحـج له وأتيح ، الدعوي الجهاد له أتيح ، والهوى النفس جهاد له ُأتيح فقد ، القتالي الجهاد . للمسلم

اللَّه رسوِل نع هريرةَ َأبِي نع ، الدليل وإليكم الجهاد من نوع قَاَلوالحج لَّمسو هلَيع اللَّه   : صلَّى

والْعمرةُ(( جالْح َأةرالْمو يفعالضو والصغيرِ الْكَبِيرِ ادجِه ((.  

هريرةَ[ َأبِي نع النسائي   ]أخرجه

هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل قَالَتْ سلَمةَ ُأم نع آخر حديث   :وسلَّموفي

))يفعض كُلِّ ادجِه جالْح ((.  

سلَمةَ[ ُأم نع المناسك في وأحمد ماجة ابن   ]أخرجه

قَالَتْ عاِئشَةَ نع طَلْحةَ بِنْت عاِئشَةَ نع ثالث حديث   :قُلْتُ: وفي

قَاَل(( ؟ ادجِه اءالنِّس علَى اللَّه رسوَل ،: يا منَعجالْح ، يهف قتَاَل لَا ادجِه هِنلَيع
  .)) والْعمرةُ

عاِئشَةَ[ نع وأحمد ماجة ابن   ]أخرجه

  

  

  

جاء التي القطعية المحاكمات وعلى ، الدين أصول على يتفقون المسلمين إن ، الناس أيها
وفي ، ذاته في ، له شريك ال واحد بإله يؤمنون هم ، بها ربوبيتهالدين وفي ، صفاته وفي ، أسمائه

والمرسلين األنبياء خاتم هو ، واحد بنبي يؤمنون وهم ، وحده للعبادة المستحق فهو ، ألوهيته وفي ،
، واحـدة قبلة إلى ويتجهون ، الساعة قيام إلى االتباع واجب وهو ، وآخرها الشرائع بأفضل جاء ،

بأن كلهم يقطعون ، واحداً قرآناً التحريفويقرؤون يد تَطُلْه لم ، والنقصان الزيادة من محفوظ محكم ه
معانيه ومجمالت ألفاظه في والتغيير ،والتبديل واحـداً بيتـاً ويحجـون واحداً شهراً ويصومون ،

تواجه التي التحديات حتى ، واحد ومستقبلهم ومصيرهم ، واحد تاريخهم ، واحداً موقفاً بعرفة ويقفون
تحديا هي الجملةالمسلمين في واحدة   .ت
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بين تمييز بال ، وأمماً شعوباً إليهم يوجه ، كلهم المسلمين إلى يوجه الذي األذى نجد فإننا
هـذه كـل ومع والفاسدين الصلحاء وبين ، والجهالء العلماء وبين ، اإليمان وضعفاء اإليمان أقوياء

األه تفرقهم ، بينهم بأسهم ، متنازعون ، متفرقون فهم علـىالمقومات يؤكـد وهذا ، والمصالح واء
الوحدة تلك ومعنى ، االنتماء هذا معنى تحقيق على تعمل أن ضرورةَ   .األمة

العربيـة باألمة يحدق الذي الصعب الظرف هذا في الكريم النبي توجيهات أخطر ومن
قوله   :واإلسالمية

الْ(( اِلمسي الَ ، واحدةٌ يننْؤمالْم لْمس ِإنوند نْؤمِإالَّم اِهللا سـبِيِل في قتاٍل في الْمْؤمنِ
منَهيب وعدٍل اءوس   .)) علَى

هشام[ البن النبوية   ]السيرة

وصـفٌ هذا ، انفرادي بشكٍل عدو مع تصطلح أن لفئة اإلسالمي المنهجِ في يحق ال أي
اإللهي العناية مبعوث قبِل من شـتَّىدقيقٌ فـي عليـه يكونوا أن ينبغي ِلما أو ، المؤمنون عليه ِلما ة

بنيـان وهم ، متوادون نَصحةٌ الواحد كالجسد فهم ، وتعاطُف وتناصرٍ تعاونٍ نم ، وديارهم أقطارهم
، واحدةٌ وحربهم ، واحدةٌ سلْمهم ، سواهم من على دي هم ، بعضاً بعضهم يشد واحدأن ينبغي ما هذا

وأمصارهم أقطارهم شتّى في المؤمنون عليه يكون.  

  

04 - _"R(-& 

  

  

يوجب األمطار هطول وعطايـاهإن ، العظيمـة نعمـه على تعالى اهللا نشكر أن علينا
يقول وجل عز اهللا أن القدسي الحديث في ورد فقد ،   :الجزيلة

بِي(( نْؤمم عبادي نم حبَأص، ركَافوفَـذَِلك هتمحرو اللَّه بِفَضِل مطرنَا قَاَل نم فََأما
بِالْكَوكَ نْؤممو بِي ركَاف فَذَِلك وكَذَا كَذَا ءبِنَو قَاَل نم وَأما ؛ بِالْكَوكَبِ ركَافو بِي نْؤمبِم ((.  

 ]الْج خَاِلد بنِ ديز نع عليه   ]هنيمتفق

كشأن عجز تقنين يكون أن يمــكن ال لألمطار اهللا تقنين أن يؤكد الذي الخبر هذا إليكم
المؤمنون يظن كما وتأديب تربية تقنين ولكنه ، يقننون حينما   .البشر
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تحـت باألشـعة العامـل األوربي الفضاء المرصد أن األوربية الفضاء وكالة أعلمت
ف البخار من غيمة رصد سـتينالحمراء األرض محيطـات تمأل أن لها يمكن ، الخارجي الفضاء ي
العذبة بالمياه الواحد اليوم في فـي. مرةً للبخار غيوم على عثر المرصد أن الفلك علماء أحد وعلق

، الماء لبخار هائالً مصنعاً تعد ، مؤخراً اكتشفها التي الغيمة هذه أن إال ، الكون في مكان من أكثر
تنتج أن اليـوميمكنها فـي مـرة ستين العذب بالماء العالم محيطات جميع لملء يكفي ما الماء من

تعالى اهللا قول مصداق وهذا ،   :الواحد

  
الحجر(    ) .سورة

تعالى قوله ففي ، التأديبي أو التربوي التقنين معنى   :وأما

  
اآلية(  الشورى   ) .27: سورة

  :وقال

  
الجن(    ) .سورة

  :وقال

  
اآلية(  المائدة   ) . 66: سورة

، الماء بنقص وأخرى ، الغذاء بنقص مرةً األرض أهل يخوفون والشاردون فالجاهلون
القمـح أجـل من وحروباً ، تارةً المياه أجل من حروباً فيفتعلون ، النفط آبار نضوب باقتراب وتارةً
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تق أن وفاتهم ، النفط أجل من الحروب هذه وأحدث ، أخرى التارةً تأديب تقنين هو وجل عز اهللا نين
عجز   .تقنين
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بعض في الفضائية المراكب إطالق مراكز من مركز زيارة في الفلك علماء من عالم هناك كان
ُأطلقت فضائية بمركبة مستمر اتصال على ظل الذي المركز هذا زيارة في وهو المتقدمة، الدول

فإذ زيارته، أنهقبل ويخبرها المركبة، انطالق بمركز يتصل المركبة على الذي الفضاء برائد ا
شيئاً يرى ال عمياً! أصبح أصبحنا في!! لقد انطلقت قد المركبة أن والغريب شيئاً، نرى ال

هواء ال منطقة في ودخلت الجوي، الغالف المركبة هذه تجاوزت قليل وقت وبعد النهار، وضح
الجو وأصبح الرائدفيها، هذا فصاح كلياً، ظالماً الذي: مظلماً ما شيئاً، نرى ال عمياً، أبحنا لقد

مكشوف، شيء كل معروف، األرض في النهار وضح النهار، وضح في انطلقت مركبة ؟ حصل
يرى وال مسيطراً، الظالم أصبح هناك لكن الشمس، أشعة دون من أو الشمس، بأشعة وواضح

شيئاً الرائد ح! هذا أنالذي بمعنى تتناثر، الجوي الغالف إلى وصلت إذا الشمس أشعة أن صل
الشمس أشعة بعض أختها على تعكس الهواء في ذرة أساسها! كل علمية، ظاهرة الضوء فانتثار

شيئاً، الشمس أشعة من أختها على تعكس ذرة وكل الهواء، ذرات على تنعكس الشمس أشعة أن
منط هناك أن ظاهرة، يوجد األرض فنقولفي شمس، أشعة فيها وليس ضياء، فيها الجو: قة فيها

أي هواء، ال الجوي الفضاء في بينما أشعتها، األماكن بعض في والشمس شيء، كل ونرى نهار،
فقط، الشمس قرص إال الخارجي الفضاء في يرى ال دامس، تام ظالم فالجو للضوء، انتثار ال

ف المركبة نافذة من الرائد هذا نظر فصاحفحينما مطبقاً دامساً ظالماً نرى: رأى ال عمياً، أصبحنا
ضوء انتثار فيه ليس وبالتالي هواء، فيه ليس الخارجي الفضاء أن الحقيقة، هذه .شيئاً،

  

06 - tM%& 7; '4"R#J^&  

اإلنسـان عالقة تنظم عبادات ـ الدين أساس هي التي العقائد عن فضالً ـ اإلسالم في
ارتقاء وكان ، المعامالت ارتقت العبادات صحت وإذا ، بأخيه اإلنسان عالقة تنظم ومعامالت ، بربه
نفسـاً باإلنسـان السمو إلى تهدف ما أول تهدف والعبادات ، العبادات صحة على مؤشراً المعامالت
والتقلـب ، بقربه والتنعم ، به الصلة وإحكام العالمين رب بهدي االهتداء طريق عن ، وعمالً وقوالً
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والصيام كالصالة ، الشعائرية العبادات شُرعت المنطلق هذا ومن ، فضله ثمار وقطف ، رحمته في
 .والحج

أمكن في تؤدى ، وشعائرية ، ومالية ، وبدنية ، وقلبية ، قولية عبادة ،الحج مخصصـة ة
مخصصة وبأعمال ، مخصصة أزمنة ،. وفي بـالغ ، ومسـلمة مسلم كل على عين فرض والحج

قَـاَل يلع نفَع ، تاركه ويفسق ، جاحده يكفَّر ، كله العمر في مرةً ، مستطيع ، حر ، قَـاَل: عاقل
هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه   :وسلَّمرسوُل

ملَ(( نمَأو يهوديـاً يمـوتَ َأن ـهلَيع فَلَا جحي لَمو اللَّه تيب ِإلَى لِّغُهتُب وراحلَةً زاداً ك
تَابِهك في يقُوُل اللَّه َأن ذَِلكو ، سبِيالً: نَصرانياً هِإلَي تَطَاعاس نم تيالْب جح النَّاسِ علَى ِللَّهو ((.  

]يلع نع الترمذي   ]رواه

كـلَّ تُـؤدى الجمعـة وفريضة ، مرات خمس الواحد اليوم في تتكرر الصالةُ كانت إذا
، واحدة مرةً كلِّه العمر في تجب الحج فريضةَ فإن ، شهراً العام في تُؤدى الصوم وفريضةُ ، أسبوع

قَاَل عباسٍ ابنِ ح: عنِ نب عالَْأقْر فَقَاَلسَأَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل   :ابِسٍ

قَاَل(( ؟ عامٍ كُلِّ في َأو جالْح مرةً اللَّه رسوَل فَتَطَوع: يا ادز نفَم مرةً بْل   .))لَا

عبا[                                       ابنِ عنِ داود أبو   ]سأخرجه

األمين البلد إلى وقلبه ببدنه المسلم فيها ينتقل ، األسفار عالم في الفريدة الرحلة تلك وهو
جعله الذي ، الحرام ببيته وليطَّوف ، اهللا عرفات في ليقف ، الكريم القرآن في به اهللا أقسم الذي ،

يست أن المسلم على ففرض ، المسلمين ووحدة ، اهللا لتوحيد رمزاً مراتاإلسالم خمس يوم كلَّ قبله
صلواته   .في

  

  

  

بيت في إال تُؤدى فال ، تام تفرغ إلى تحتاج أنها ـ الحج أي ـ العبادةُ هذه به تتميز مما
والتعـرض ، السفر مشاقِّ وتحمل ، والخالَّن األهل وترك ، األوطان مغادرة من بد وال ، الحرام اهللا

العبادة هذه ثمن أن صح وإذا ، رضوانه سبيل في المال وإنفاق ، فإنـهألخطاره ؛ التكـاليف باهظُ
رواه فيمـا وسلم عليه اهللا صلى المصطفى قال حيث ، النتائج باهرةُ العبادة هذه ثمرةَ أن أيضاً يصح

نْهع اللَّه يضر هريرةَ َأبِي نع ومسلم   : البخاري

ولَدتْ((  كَيومِ عجر يفْسقْ لَمو يرفُثْ فَلَم ِللَّه جح نمهُأم ه ((.  

]نْهع اللَّه يضر هريرةَ َأبِي نع عليه   ]متفق
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العاص بن لعمرو أيضاً   :وقال

الْ(( َأنو ؟ قَبلها كَان ما مدتَه الْهِجرةَ َأنو ؟ لَهقَب كَان ما مدهي لَامالِْإس َأن علمتَ حجَأما
كَان ما مده؟ي لَهقَب((.  

    ]نْهع اللَّه يضر العاص بن عمرو نع مسلم   ]رواه

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن نْهع اللَّه يضر هريرةَ َأبِي نوع:  

))جالْحو ، بينَهما ِلما كَفَّارةٌ ةرمالْع ِإلَى الْجنَّةُالْعمرةُ ِإلَّا اءزج لَه سلَي ورربالْم((.  

]نْهع اللَّه يضر هريرةَ َأبِي نع عليه   ]متفق

ُأخْلفَ(( َأنْفَقُوا ِإنو ، ُأجِيبوا دعوا ِإنو ، ُأعطُوا سَألُوا ِإن ؛ اِهللا فْدو ارمالعو اججالح
هِملَيع((.  

جدهالبيهقي[ عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن   ]والمنذري

لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل   :وقَاَل

))الْح خَبثَ يرالْك ينْفي كَما الذُّنُوبو الْفَقْر ينْفيانِ فَِإنَّهما ، ةرمالْعو جالْح نيب ديدتَابِعوا
ضالْفو الْجنَّةُوالذَّهبِ ِإلَّا ابثَو ةورربالْم ةجِللْح سلَيو ، ة ((.  

مسعود[ ابن عن أحمد واإلمام الترمذي   ]رواه

لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل   :وقَاَل

اهللا((  سبيل في كالنفقة الحج في   .))النفقة

في[ والبيهقي األوسط في والطبراني بريدةأحمد عن   ]سننه

واحدة مرة العمر في ، بنفسه به ويطوفَ ، بشخصه إليه يتوجه أن المسلم على فرض ثم
نتائجه استمرار بشرط ،.  

  

  

  

ـ مطلقـة لحكمـة إرادتُه شاءت فقد ، اهللا إلى رحلة الحج ، مكان كل في اإليمان أخوة
مـن به المؤمنين يمكِّن له بيتاً األرض في للناس يضع أن ـ اإلنسان كيان في المادية للنزعة مراعاة

إ وشوقهم ، هللا حبهم عن يعبروا أن عميق فَج كل من إتيانه خالل من يعبروا يؤكِّـدأن فالمؤمن ، ليه
وبلده وعمله وماله وولده أهله من إليه أحب اهللا أن ، ربه دعوةَ ملبياً ، الحرام البيتَ قصده خالل من
ربما الذي والولد األهل ترك ويتحمل ، باهظة كانت ربما التي الحج نفقات فيتحمل ، أجمعين والناس
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و العمل ترك ويتحمل ، صعباً بـالقربكان وطمعاً ، هللا حباً ذلك كلُّ ، كثيراً كان ربما الذي الكسب
  .منه

غيـر واد وفي ، األرض من الحارة المنطقة في الحرام بيتُه يكون أن اِهللا حكمةُ وشاءت
بهـا يستغني ، سعادةً للمرء يحقِّق باهللا الحقيقي االتصال أن الحجاج لدى واضحاً ليكون ، زرع ذي

الش كل ممـاعن ال داخله من تنبع اإلنسان سعادةَ وأن ، سعادته سبب أنها يتوهم التي ، المادية روط
النعيم ألوان من نفسه به   .يحيط

، الخضـراء الجبـاُل حيث ، األرض من المعتدلة المنطقة في الحرام اهللا بيتُ كان ولو
الغناء والبساتين ، الصافيةُ والبحيراتُ ، العذبةُ والمياهالحج وكان ، العليُل والنسيم ، اللطيفُ والجو ،

ال ، لالسـتجمام طلبـاً ، الممتعة الفريضة أداء إلى الخلق كلُّ ألقبل ، لالزدحام دفعاً العام مدار على
األكوان بخالق   .حباً

عليـه يحظَر المحرم الحاج فإن ، فيه الجو طبيعة وعن ، الحرام البيت موقع عن فضالً
،لُ والتقصـير الحلقُ عليه ويحظر ، الطيب أنواع بكل بالتطي عليه ويحظر ، الثياب من المخيط بس

بقربـه وليسعد ، باهللا اتصالَه مكحلي ذلك كلُّ ، الحج خارج له ُأبيحت التي المتَعِ مقاربةُ عليه ويحظر
الحا ليتحقَّق ، األرض متع من مداخلة كل عن بعيداً ، كـلِّوحده إلى وصل اهللا إلى وصل إذا أنه ج

بشكل لسانُه ولينطلق ، متناقصة بل ، مستمرة بسعادة اإلنسان دتُم أن يمكن ال كلَّها الدنيا وأن ، شيء
قائالً ؟: عفوي كفَقَد من دجو وماذا ؟ وجدك من فَقَد ماذا ، رب   يا

القول ،: ومجمُل كبرى عبادةٌ الحج ـهاإنوأساس ، وجل عز باهللا زمتمي اتصاٌل قوامها
وخرقُ ، الخالق إلى الخلق وتجاوز ، المزيفة الدنيا أقنعة نزع وسببها ، بوح وبذٌْل ، بوقُر معرفةٌ

المنعم إلى   .النعم

  

  

  

ويرضـى ، اهللا يقبلها نحوٍ على العظيمة العبادة هذه تؤدى ولكي ، الكرام األخوة أيها يا
ويقال ، حجتُه تُقبل ال ثم ، المشاقَّ ويتجشَّم ، الثمين والوقتَ ، الكثير الماَل اإلنسان ينفق ولئال ، عنها

حج: له تضيع لئال ، عليك مردود وحجك ، سعديك وال لبيك الذهابال قبَل يتوب أن عليه ، سدى تُه
، حـرام كسبٍ كلَّ فيجتنب ، وحقيرِها جليلها ، وصغيرِها كبيرِها ، واآلثام الذنوب كل من الحج إلى
الحقوق تلك وبخاصة ، والكمال بالتمام عليه التي الحقوقَ ييؤد أن وعليه ، باآلثام متلبسة عالقة وكلَّ
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بالخلق فعليهالمتعلقة ، المسامحة على مبنيةٌ اهللا حقوق بينما ةحشَاحالم على مبنيةٌ العباد حقوق ألن ،
، الحج بعد إليها يعود أالّ على العزم يعقد أن هذا من واألهم ، الذنوب عن قلعوي ، الحقوق ييؤد أن

ال الخطأ نفَم ، العبادات من ال الطقوس من الحج أصبح الحـاجوإالّ يظن أن الخطير والوهم ، كبير
األحاديثَ أن على العلماء أجمع وقد ، خطيئة كل تُغفر وفيه ، كلِّها الذنوب من قبله ما يهدم الحج أن
الـذنوب هـذه ، كلُّها ذنوبه غُفرت وقد ، أمه ولدته كيوم الحج من يعود الحاج أن تبين التي الشريفة

إليها أشار التيالتي الذنوب أما ، حصراً وربه العبد بين التي الذنوب هي وسلم عليه اهللا صلى النبي
تُغفر وال تَسقطُ ال فهذه ؛ أدائها في قصر التي والواجباتُ ، ذمته في التي والحقوقُ ، الخلق وبين بينه

و ، الشرك وهو يغفر ال ذنب ؛ ثالثة فالذنوب ، المسامحة أو باألداء كـانإال ما وهو يترك ال ذنب
وربه العبد بين كان ما وهو يغفر وذنب ، والخلق العبد   .بين

أصالً تعد التي اآلية في وردت التي واالستطاعة ، المستمعين أعزائي ، المؤمنين أخوتي
تعالى قوله وهي الحج فرضية   :في

  
عمران(  آل   )سورة

وإدارية وأمنية ومالية بدنية استطاعة   .هي

  

  

  

طبيـب بإخبار أو يقينية بغَلبة الحج مناسك أداء تحمل على جسمه يقوى ال الذي المسلم
بعـد بـدل بحجة يوصي أو حياته في عنه يحج من يكلِّف أن يجزئه ، ورع حاذق مسلم متخصص

الحج من النوع هذا أحكام وفق ،   .مماته

نفقات يغطي الذي الكافي المال يملك ال الذي السكنوالمسلم ونفقات ، بأنواعها الركوب
اهللا عنـد يعـد ال غيبتـه في وولده أهله نفقات عن فضالً والشراب الطعام وثمن ، والمدينة مكة في
أن وال ، الحـج نفقـة جمع أجل من وجهه ماء يبذل أن المستطيع غير للمسلم ينبغي فال ، مستطيعاً
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نفقة على يحصل أن أجل من ، الملتوية المسالك حجيسلك وال مستطيعاً ليس األصل في فإنه ، الحج
  .عليه

، يحج أن يحج لم لمن يتيح نظاماً يعتمدوا أن المسلمين ديار في األمر أولوا يقرر وحينما
المجـال إفسـاح التنظـيم هذا على الباعث يكون حينما ، يحج أن من الفريضة حجة حج من ويمنع

ا حجة يحجوا لم الذين يرتكـبللمسلمين أن للمـرء ينبغي فال ، وطمأنينة بيسر يؤدوها أن لفريضة
مستطيعاً دعي ال يحج أن له يسمح لم الذي فالمسلم ، نافلة حجة ليحج   .معصيةً

الـذي المـال في بد فال ، المال إنفاقَ تستوجب التي المالية العبادات نم الحج دام وما
أن الفريضة هذه في الحاج وسلَّمسينفقه هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل فقد ، وحالالً طيباً ماالً يكون

:  

طَيباً(( ِإلَّا يقْبُل لَا بطَي اللَّه ِإن النَّاس   . ))َأيها

هريرةَ[ َأبِي نع   ]مسلم

وسلم عليه اهللا صلى النبي عن عنه اهللا رضي هريرة أبي عن قالوروي   :أنه

الْغَرزِ(( فَي لَهرِج عضوو ، ةبطَي بِنَفَقَة حاجاً اجالْح جخَر الدابة-ِإذَا : فَنَادى-ركاب

اءمالس في نَادم اهنَاد ، كيلَب ماللَّه كيـالٌَل: لَبح لَتُكاحرو ، حالٌَل كادز ، كيدعسو كيلَبـكجحو ،
فنادى الْغَرزِ فَي لَهرِج عضفَو ، الْخَبِيثَة بِالنَّفَقَة جخَر وِإذَا ، مْأزورٍ رغَي ورربى: مفَنَاد :ماللَّه كيلَب

اءمالس في نَادم اهنَاد ، كيلَب :، امرح كادز ، كيدعس والَ كيلَب مـْأزورالَ ـكجحو ، امرح ونَفَقَتُك
مْأجورٍ رغَي((.  

عنه[  اهللا رضي هريرة أبي عن البزار   ]رواه

ينبغـي فـال ، مستطيعاً ليس والفقير ؛ المستطيع على اهللا فرضها فريضةٌ الحج أن وبما
قال أوفى أبي بن اهللا عبد فعن ، ليحج يقترض أن   :للفقير

يحجسَألْتُ(( لَم الرجِل عنِ وسلَّم هلَيع اُهللا صلَّى اِهللا قَاَل: رسوَل ؟ تَقْرِضسي الَ: "َأو "((.  

أوفى[ أبي ابن قول من البيهقي   ]رواه

دائنه بموافقة إال حجته تُقبل ال   .والمدين

  

  

  

وال ، بهـا يتصف أو ، بها يتصف ال صفة انتحل أو ، كاذب بتصريح حجه بدأ من إن
عمـل إلى الفريضة لهذه أداؤه تحول شرعية غير لجهة مشروع غير ماالً دفع أو ، بها يقوم أن يريد
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محرماً اآلخر هو يصبح محرماً استلزم ما كل أن وهي األصولية الفقهية القاعدة إلى استناداً ، محرم
سيئات عباداتهم والمنافقون ، عبادات عاداتهم فالمؤمنون ، محرم المحرم إلى فالطريق ،.  

فـي المسـتطيع على اهللا فرضها الحج عبادةَ أن وبما ، ومستمعين حضوراً األخوة أيها
تر أو ، واجباً نسي أو ، ركناً يؤد فلم ، بمناسكها الحاج أخلَّ فإن ، واحدة مرة كله أوالعمر ، سنَّةً ك

، حجـه َأبطََل فَقَد ، محظوراً فَعَل أو ، معصية اقترفَ أو ، حرمة انتهاك إلى أدت سنة على حرص
، تتكرر ال فريدة فرصة ضيع فقد هذا فَعَل إن ، اَألولَى ترك أو ، قصر أو ، أساء أو ، الدم لَزِمه أو

ربه جنّةَ واستحقاقه ذنبه لمغفرة ،فرصة اإلنسـان أعـداء أعـدى هو الذي الجهل بسببِ هذا كلُّ ،
نقول لذلك ، به عدوه يفعله أن يستطيع ال ما بنفسه يفعل أن: فالجاهُل قبـل تفقَّهـوا ؛ اجالحج أيها

العباد نم كثيرٍ نم خير الفقه نم وقليٌل ، عابد َألْف من الشيطان على أشد واحد فعالم ،   :ةتحجوا

  
النحل(    ) .سورة

فكـم ،الحج نم فهو للحج الفقهي اإلعداد كذلك ، الصالة من دعي الصالة انتظار أن كما
مـن وكم ، حجه فبطل ، الركن طواف يطف ولم ، الحج نم وعاد ، الحج قَبَل التفقُّه أهمَل حاج من

محرِم غير المكاني الميقاتَ اجتاز وهـوحاج اإلحرام محظورات في وقع حاج من وكم ، الدم فلزمه
صنعاً يحسن أنه يحسب.  

  

  

  

وهـي اإلسـالم حجةَ أدى فإذا ، لألوليات سلَّم وفق حياته في يتحرك أن الرجِل فقه من
وبدن بماله مستطيعاً وكان ، وثالثةً ثانيةً مرةً يحج أن إلى نفسه وتاقت ، الفريضة أوليحجةُ وموافقة ه

، الفريضـة حجـة من مسلم حرمان في للواقع مطابق غيرِ تصريحٍ خالل من يسهم ولم ، له األمر
، وأصـدقائه ، وأخواتـه ، وإخوتـه ، وأوالده ، والديه تجاه واجبات من عليه ما كلَّ أدى قد وكان

ال جهاد فالحج ، ورابعة وثالثة ثانية يحج أن عليه فال ، ،وجيرانه الكبيـرِ جهـاد وهو ، فيه شوكة
القدسي الحديث في ورد وقد ، والضعيف ، والمرأة :  

))لَم َأعوامٍ خَمسةُ هلَيع فََأتَتْ ، يشَةعالْم في هلَيع ووسعتُ ، همجِس ِلعبدي َأصححتُ ِإذَا
ومرحلَم ِإلَي دفي ((.  
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السنن[ في للمنذريالبيهقي والترهيب والترغيب يعلى أبي ومسند   ]الكبرى

عليـه ويخشـى ، الـزواج سـن في ولد وله ، الفريضةَ حجةَ المسلم يحج حينما لكن
، المنافع جلْبِ على ممقد المفاسد ءرد ألن ، النفل حجة يحج أن بدَل يزوجه أن فاَألولى ، االنحرافَ

نافلةً يقبل ال اهللا واجبٍوأن ترك إلى   :أدتْ

  

﴾ كَثيراً خَيراً يُأوت فَقَد الْحكْمةَ يْؤتَ ومن ﴿.  

اآلية(  البقرة   )269: سورة

وسلم عليه اهللا صلى النبي أدعية   :ومن

سمعةَ(( ولَا فيها اءرِي لَا حجةٌ ماللَّه((.  

]اِلكم بنِ َأنَسِ نع ماجه ابن   ]أخرجه

مـن يبتغي أن عبادته في إخالصه وعدم ، قصده عن الحاج انحراف من أن هذا معنى
والرياء السمعة   .حجه

منهـا تُبي لم التي الذنوب يكفِّر ال الحج أن المسلم يعلم أن ويجب ، األحباب األخوة أيها
فإن ، فيـه مستمر وهو منه تُبي لم ما ذنبٍ على فالمقيم ، الحـجصاحبها وإنما ، ذنبه يكفِّر ال الحج

ذنوبـه عـن أقْلـع والذي ، وعفوه رحمتَه الراجِي ، إليه الراجع ، اهللا إلى التائبِ للعبد وأجر كفارةٌ
قَـاَل ودعسم بنِ اللَّه دبع نع بإسناده مسلم اإلمام رواه ما ذلك على والدليل ، بعده رجعة ال : إقالعاً

ُأنَ وسلَّمقَاَل هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه ِلرسوِل اس:  

قَاَل((  ؟ ةيلاهالْج في عملْنَا بِما َأنَُؤاخَذُ ، اللَّه رسوَل الِْإسلَامِ: يا في نْكُمم نسَأح نم َأما
الْجا في هلمبِع ُأخذَ اءَأس نمو ، بِها يَؤاخَذُ والِْإسلَامِفَلَا ةيله((.  

]ودعسم بنِ اللَّه دبع نع   ]مسلم

  

  

  

، مانعةً جامعةً خطبةً الوداع حجة في وسلم عليه اُهللا صلَّى النبي خَطَب ، المسلمون أيها
اهللا صلى النبي ُأوتي وقد ال كيفَ ، سائغة هلةس كلمات في سيقتْ إنسانيةً مبادَئ وسـلمتضمنت عليه

ليرشُد المعذَّب الشارد العالَم يحتاجها التي الحقائق نم جملةً الخطبةُ هذه استوعبتْ ولقد ، الكلم جوامع
تعالى قال ، دويسع:  
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طه(    )سورة

العـرب وربـى ، العـرب به يربلي وسلم عليه اهللا صلى محمداً ربى وعال جل اهللا إن
اهللا صلى دتعالىبمحم قال ، أجمعين الناس بهم يربلي وسلم   :عليه

  

اآلية(  الحج   )78: سورة

  

  

  

الوداع حجة في وسلم عليه اهللا صلى النبي خطبة عليها انطوت التي المبادئ   :من

القيمةـ1 متساويةُ   :اإلنسانيةُ

وعلى ، زرتَب ِإهابٍ أي في القيمة متساويةُ مسـتوىاإلنسانيةُ أي وفوق ، كان حالة أية
ـطسو فـي ـلَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل خُطْبةَ عمس نم حدثَني نَضرةَ َأبِي نفع ، عبـامِتَرَأي

فَقَاَل التَّشْرِيق:  

َأ((  ِإنو ، داحو كُمبر ِإن َألَا ، النَّاس َأيها َأعجمييا علَى بِيرِلع فَضَل لَا َألَا ، داحو اكُمب
َأ بِالتَّقْوى، ِإلَّا رمَأح علَى دوَأس ولَا ، دوَأس علَى رمِلَأح ولَا ، بِيرع علَى يمجِلع ولَا قَالُوا، ؟ بلَّغْتُ

 :لَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل وسلَّمبلَّغَ ه…(( .  

نَضرةَ[ َأبِي نع   ]أحمد

اآلخرينـ2 أنقاض على مجدها بنَتْ ربما بربها مؤمنة تكن لم ما اإلنسانية   :النفس
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سـرها يعلم بأنه مؤمنةً ، ووعيده بوعده مؤمنةً ، بربها مؤمنة تكن لم ما اإلنسانية النفس
وال ، أثرتها حول تدور ، أنقـاضوجهرها علـى مجدها بنَتْ فربما ، غايتها سبيل في بشيء تُبالي

، مـوتهم علـى حياتها بنت ربما بل ، ذلهم على عزها وبنت ، فقرهم على غناها وبنت ، اآلخرين
الوداع حجة في الكريم الرسول قال   :لذلك

 ...))ح كُملَيع كُماضرَأعو الَكُموَأمو كُماءمد يفَِإنف هذَا رِكُمشَه في هذَا كُمموي ةمركَح امر
َأ تَظْلموا لَا َألَا تَظْلموا لَا َألَا تَعيشُوا منِّي اسمعوا قَاَل ثُم نَهتَلْقَو يومِ ِإلَى هذَا كُملَدلَاب ِإنَّه تَظْلموا لَا لَا

نَ بِطيبِ ِإلَّا امرٍِئ ماُل هـذهيحلُّ قَدمي تَحتَ ةيلاهالْج في كَانَتْ ةْأثَرمو وماٍل دمٍ كُلَّ ِإنو َألَا نْهم فْسٍ
ةاميالْق يومِ   .))ِإلَى

أبيه[ عن الرقاشي حرة أبي عن   ]أحمد

الحياةـ3 قوام   :المال

، الناس كل بين متداوالً يكون أن وينبغي ، الحياة قوام منالمال المال الماُل ولد إذا وأنه
الكثرة منه وحرمت ، قليلة أيد في تجمع ، الحياة وإغناء ، األرض مارةع في يسهم حقيقي جهد دون
، العنـفَ إال العنـفُ يلد وال ، العنف إلى ويلجأ ، الحقد ويظهر ، الحياة تضطرب عندها ، الكثيرة

النتائج هذه في بآخر أو بشكل يسهم ،والربا بـالويالت البشري المجتمع على تعود التي ، المأساوية
الوداع خطبة في وسلم عليه اهللا صلى المصطفى قال   :لهذا

))…ونتُظْلَم ولَا ونمتَظْل لَا اِلكُموَأم وسءر لَكُم وعضوم ةيلاهالْج في رِباً كُلَّ ِإنو َألَا
الْعباسِ رِبا رغَيكُلُّه وعضوم فَِإنَّه الْمطَّلبِ دبع   .))…بنِ

الَْأحوصِ[             بنِ عمرِو عن الترمذي   ]رواه

الرجالـ4 شقائق   :النساء

كالرجل مكلفةٌ إنها حيث من ، تماماً للرجل مساويةٌ المرأةَ وألن ، الرجال شقائق النساء
اإلسالم وأركان ، اإليمان حيـثبأركان مـن له ومساويةٌ ، واألخالق ، والمعامالت ، والعبادات ،

وسلم عليه اهللا صلى قال لهذا ، والتكليف التشريف في تماماً له ومساوية ، والعقاب الثواب استحقاقُها
الوداع حجة خطبة   :في

))كُمنْدع عوانٍ نه فَِإنَّما ، خَيراً اءبِالنِّس واستَوصوا غَيرَألَا شَيئاً ننْهم كُونلتَم سلَي ،
ضـ نوهرِباضو ، الْمضاجِعِ في نوهرجفَاه لْنفَع فَِإن ، نَةيبم شَةبِفَاح ينْأتي َأن ِإلَّا ، ذَِلكـرغَي رباً

، سبِيالً هِنلَيع تَبغُوا فَلَا نَكُمَأطَع فَِإن ، ،مبرحٍ حقّـاً كُملَيع اِئكُمسِلنو ، حقّاً اِئكُمسن علَى لَكُم ِإن َألَا
تَكْ نِلم كُموتيب في ْأذَني ولَا ، ونهتَكْر نم شَكُمفُر ْئنوطي فَلَا اِئكُمسن علَى قُّكُمح وِإنفََأما َألَا ، ونهر

َأ كُملَيع نقَّهحهِنامطَعو هِنتوسك في هِنِإلَي تُحسنُوا ن ((.  
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الَْأحوصِ[ بنِ عمرِو عن الترمذي   ]رواه

فيقول خطبته يتابع   :ثم

بعضٍ(( رِقَاب كُمضعب رِبضي كُفَّاراً بعدي تَرجِعوا   .))لَا

اهللا[ عبد بن جرير عن عليه   ]متفق

))ِإنـاويمف طَاعةٌ لَه تَكُونس نلَكو ، َأبداً هذه كُمبِلَاد في دبعي َأن نم سَأي قَد طَانالشَّي
بِه فَسيرضى ، اِلكُممَأع نم ونرتَقتَح((.  

جابر[ عن مسلم   ]رواه

ِإ(( هدعب تَضلُّوا لَن ما يكُمف تَركْتُ قَد مسُئولُونوِإنِّي َأنْتُمو ، اللَّه تَابك ؛ بِه تُممتَصاع ن
قَالُوا ؟ قَاِئلُون َأنْتُم فَما ، السـبابة: عنِّي هعـببُِأص قَاَل ثُم ، ونَصحتَ ، ،وَأديتَ بلَّغْتَ قَد َأنَّك دنَشْه
وينْكُبها ، اءمالس ِإلَى النَّاسِيرفَعها اشْهد: ِإلَى ماللَّه داشْه ماللَّه داشْه ماللَّه ((.  

جابر[               عن مسلم ]رواه

  

  

07 - F*J h"O�, k F2� l"2� k la(b h"(  

زمزم بئر ماء وسلم عليه اهللا صلى النبي  :وصف

طُعمٍ(( امطَع ِإنَّها مباركَةٌ   .)) ِإنَّها

ذررواه[ أبي عن مسلم   ]اإلمام

مسلم غير   :وزاد

سقْمٍ(( فَاءشو((.  

صفية[                          عن للمناوي القدير   ]فيض

جريج ابن يقال: وعن أنه سمعت   :قال

))اءم رخَيمزمز اءم اَألرضِ   ....)) في

جريج[ ابن عن والكبير األوسط في   ]الطبراني

نقُوُلوعي اللَّه دبع بنِ يقُوُل: جابِرِ لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل   :سمعتُ

))لَه شُرِب ِلما مزمز اءم((.  

            ]اللَّه دبع بنِ جابِرِ نع ماجه   ]ابن

اهللا رضي عباس ابن حديث من المستدرك في الحاكم مرفوعاًوزاد   :عنهما

))تَهشَرِب ِإنو ، اُهللا اذَكَأع بِه مستَعيذاً تَهشَرِب ِإنو ، اهللا شَفَاك بِه تَستَشْفي تَهشَرِب فَِإن
اُهللا هقَطَع َأكظَم قْطَعِلي((.  

عنهماعنالحاكم[ اهللا رضي عباس   ]ابن
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دمحم نع المناسك في ماجه ابن قَاَلوأخرج بكْرٍ َأبِي بنِ الرحمنِ دبع عنْـد:بنِ كُنْتُ
فَقَاَل رجٌل هاءفَج ، جاِلساً عباسٍ قَاَل: ابنِ ؟ جِْئتَ نَأي نقَاَل: م ، مزمز نـا: مكَم منْهـا فَشَرِبتَ

قَاَل ؟ قَاَل: ينْبغي ؟ منْها: وكَيفَ شَرِبتَ وتَضلَّعِإذَا ، ثَلَاثاً تَنَفَّسو ، اللَّه ماس اذْكُرو ، الْقبلَةَ فَاستَقْبِْل
قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل فَِإن ، وجلَّ زع اللَّه دمفَاح فَرغْتَ فَِإذَا ،   :منْها

ا(( نيبو بينَنَا ما آيةَ ِإنمزمز نم ونلَّعتَضي لَا مِإنَّه ينقنَافلْم((.  

بكْرٍ[ َأبِي بنِ الرحمنِ دبع بنِ دمحم نع ماجه   ]ابن

مـاء مـن التَّضلّع على وعامتُها اُألمة علماء من وكثير والتابعون الصحابة حرص وقد
وا ، منه الضلوع تمأل أن أي ، زمزممسـتحب الـدعاء ألن ، منه الشرب عند معينة نيات ستحضار

عنـه اهللا رضي الخطاب بن عمر عن روي وقد ، له شُرِب ِلما فزمزم ، زمزم ماء من الشربِ عند
إذا فقالأنه دعا زمزم ماء القيامة: " شرب يوم لظمأ أشربه إني عبـاس" اللهم ابن عن ورد وقد ،

قال زمزم ماء شرب إذا كان أنه عنه اهللا ،" : رضي واسـعاً ورزقـاً ، نافعاً علماً أسألك إني اللهم
داء كل من   ." وشفاء

  

  

  

العلماء بعض ،: " قال النفـوس إلـى وأحبها ، قدراً وأجلُّها ، وأشرفُها ، المياه دسي زمزم ماء
، ثمناً إسماعيلوأغالها اهللا وسقيا ـ حفْره أي ـ جبريل هزمة وهو ، الناس عند   ." وأنفَسها

وتحليالته العلم في فماذا ، زمزم ماء عن واألثر والحسنة الصحيحة السنة في ما هذا
؟ زمزم ماء عن   الدقيقة

تحاليـل وثمـانين وتسعمئة ألف عام وفي وسبعين وثالثة وتسعمئة ألف عام في ُأجرِيتْ
خاليةكي زمزم مياه إن حيث ، مذهلة النتائج فكانت ومتخصصة عمالقة عالمية شركات قبل من ميائية

شرائها على الناس ويتهافت معدنية المياه وتعد ، للتلوث المسببة الجراثيم أنواع من نوع أي من تماماً
في ملغ وخمسين ثالثمئة إلى وخمسين مئة من فيها المعادن أمالح نسبة كانت زمزمإذا مياه أما اللتر

، والصوديوم ، الكالسيوم المعدنية األمالح هذه أبرز من ، اللتر في ملغ ألفي فيها المعادن نسب فتبلغ
وغيرها والبوتاسيوم ،   .والمغنيزيوم

فـي ملغ مئتي فيه نسبته تبلغ إذ الكالسيوم بعنصر العالم مياه أغنى من زمزم ماء ويعد
صدق لقد ، اهللاللتر وسلمرسول عليه اهللا يقولصلى   : حينما
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طُعمٍ(( امطَع ِإنَّها مباركَةٌ   .))ِإنَّها

ذر[ أبي عن مسلم اإلمام   ]رواه

الـذين في حدوثاً أقل التاجية القلب شرايين أمراض أن الحديثة العلمية البحوث دلت وقد
، المياه هذه مثل اهللاشربوا رسول صدق قال#لقد   :حينما

سقْمٍ(( فَاءش((.  

صفية[ عن للمناوي ، القدير فيض ، ذر أبي عن الصغير   ]الجامع

من اللتر في ملغ وخمسين مئتين عن يزيد ما على احتوت إذا هاضمة غازية المياه وتعد
البيكربونات نسبة تبلغ إذ ، فرنسا في إفيان نبع مياه العالم في الغازية المياه أشهر ومن ، البيكربونات

وسـتةفيه ثالثمئـة البيكربونـات نسبة فتبلغ زمزم ماء أما ، اللتر في ملغ وخمسين وسبعة ثالثمئة
قال حينما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صدق ولقد ، اللتر في ملغ   : وستين

))لَه شُرِب ِلما مزمز اءم(( .  

]اللَّه دبع بنِ جابِرِ نع ماجه   ]ابن

  

  

  

الميـاهيذكر أن وتسـعين وخمسة وتسعمئة ألف عام طبع كتاب في الطب علماء بعض
المزمن واإلسهال ، المعدة حموضة وزيادة ، الروماتزمية األمراض من كثير عالج في تفيد المعدنية
رسول صدق ولقد ، الجسم في المعادن لنقص ومرمم وملين مدر تأثير ذات وهي ، الهضم وعسر ،

علي اهللا صلى قالاهللا حينما وسلم   :ه

))تَهشَرِب ِإنو ، اُهللا اذَكَأع بِه مستَعيذاً تَهشَرِب ِإنو ، اهللا شَفَاك بِه تَستَشْفي تَهشَرِب فَِإن
اُهللا هقَطَع َأكظَم قْطَعِلي((.  

عنهماعنالحاكم[ اهللا رضي عباس   ]ابن

هذا من يشرب ال واإلنسان ، الملوحة إلى يميل بل حلواً عذباً ليس زمزم ماء ألن ذلك
اإليمان على دليالً منه التضلع فيكون ، البركة من فيه بما إيماناً إال الملوحة إلى يميل الذي   . الماء

شُ عند التعبد معنى فيه العذوبة تُنْسي ال حتى عذباً يجعله لم وجّل عز اهللا ولكـنلعّل ربه
قال حينما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صدق ولقد ، مقبول حال أية على   :طعمه

))مزمز نم ونلَّعتَضي لَا مِإنَّه ينقنَافالْم نيبو بينَنَا ما آيةَ ِإن((.  

بكْرٍ[ َأبِي بنِ الرحمنِ دبع بنِ دمحم نع ماجه   ]ابن
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نسأل النبي: اآلن عهد على كانت التي العاليةُ العلميةُ المؤسساتُ أعطتْه#ما والتي
هذه إلى توصلت التي المتخصصة البحوث هيئات هي ومن ؟ زمزم ماء عن المدهشةَ الحقائقَ هذه

واستنتجتْ حلَّلَتْ التي العمالقة المخابرِ نوع وما ؟ الماء هذا عن الدقيقة المعادنِالنتائج أمالحِ نسب
، الوحي إنه ؟ المبارك الماء هذا عن أحاديثه في النبي عليها اعتمد والتي الدقة البالغةَ زمزم ماء في
نبوة دالئل من زمزم ماء عن األحاديثَ هذه وإن ، يوحى وحي إال هو إن ، الهوى عن ينطق وما

وسلم عليه اهللا صلى   . النبي

من يسقينا أن اهللا نظمأنسأل ال شربة األكبر العطش يوم القيامة يوم الكريم نبيه حوض
أبداً   .بعدها
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وآداب: اإلسالم ، ومعامالت ، وعبادات ،  .عقائد

النـاس بين شاع جديد بمصطلح ولكن ، اإلسالمية اآلداب بعض ؛ اليوم الخطبة وموضوع
وهو .الذوقأال

بالذوق : ونقصد

الناس مع التعامل المتعددة..  أدبيات بأشكاله التعامل الجميلـة..  جمال المرهفة النفس
جمـال..   ، الجميلة الكلمة ، الجميلة اللمسة ، الجميلة الحركة ، الجميل التصرف ، الجميل الموقف

، و.. النظافةجمالالنظام التناسق جمال ، األناقة ،جمال فـيجمالاالنسجام جمال ، البيت في
العامة األماكن في جمال ، الطريق في جمال ، العمل .مكان

بالذوق : ونقصد

العين نظرة من فيه وقوعها وتقدر الخطأ تفهم التي الشفافة الوجه،النفس .وابتسامة

اإليمان من شعبة الحياء حائرة..  إن ونظرة ، عابرة لمحة من خطاه يفهم الذي هو والحيي
.

والرقـي ، الرفيـع والخلـق ، واألدب ، الـذوق أن خطـًأ أعتقد من فمنهم أجناس الناس
خالصة..  الحضاري غربية قيم هذه األجنبيةكل المدارس في إال تكتسب وال ،. 

على تربى من فتـراهومنهم ، تمامـا ذلك عكس اإلسالم أن وظن ، والذوق والرقي األدب
كلمة يسمع اللياقة”   متدين”  حينما عدم منه النظافةو..  ينتظر النظـامو..  عدم ..  عـدم

التدين وبين بينه حاجزا الواهم اإلنسان هذا عند الذوق .فصار

ليس المسجد في اإلسالم أن ظن من الناس يقول.!! غيرومن ومـا”  لذلك هللا هللا مـا دع
لقيصر جميعها”   لقيصر الحياة إدارة وكذلك والحضارة والرقي فاألدب لهـذا..  وبالتالي لـيس
بالدين هللا.. عالقة لقيصر وما هللا هللا ما أن !والحقيقة

الـذوق أن لنا وسيتأكد ـ تعالى اهللا شاء إن ـ الخطبة هذه خالل من ،وسنعرف واألدب
والحضارة ، والنظاموالرقي ، والنظافة ، والجمال ، والشفافية هذا، أصول من كبيرة أصول هي

بها. الدين والسمو وإدارتها الحياة لتنظيم جاء اإلسالم الكاملةإن الحياة هو فاإلسالم ،.

غير ليس شعائرية عبادة اإلسالم فهم الذي المتدين وصـيا..  واإلنسان وذكـراامصـالة
، المسلم أخالق من أساسي جزء الذوق أن يفهم لم ولكنه ، العبادة هذه على حريص فهو وتسبيحا
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بغلظة الناس عامل فإذا ، بتصرف أو بكلمة الناس يؤذي أن يرضيه ال اهللا عدم..  وأن من وبشيء
دينهم عن الناس يفتن أنه النتيجة فتكون ، لب. الذوق سببا تدينه اإلسـالمفيصبح عـن الناس ..  عد

يقولون حوله من فظا:  وتجد أصبح تدين أن بمظهره..  غليظا.. . منذ مهتم .غير

وأوتي ، القرآن وأوتي ، إليه أوحي ، الحق وحبيب ، الخلق سيد وسلم عليه اهللا صلى فالنبي
مخاطباً له اهللا قال حتى ، البشري الكمال فيه تمثل ، اهللاوإنك: المعجزات وأقسم ، عظيم خلق لعلى

فقال الثمين الخلـق: بعمره جميـل وسـلم عليه اهللا صلى النبي ، يعمهون سكرتهم لفي إنهم لعمرك
، إقراره وفي ، أفعاله وفي ، أقواله في يخطئ أن من اهللا عصمه ، الكلم جوامع أوتي ، النطق حسن

صفاته الكم.. . وفي هذه كل ومع ، الخصائص هذه كل لـهومع اهللا يقول القمم في هي التي االت
الخصائص هذه كل من الرغم :على

حولك من النفضوا القلب غليظ فظاً كنت ولو
، الكلـم جوامع يؤت ولم ، إليه يوح ولم ، الحق بحبيب وال ، الخلق بسيد ليس بإنسان فكيف

نظر في متجهم ، المنكر عن ونهيه بالمعروف أمره في غليظ ، فظ هذا مع فـيوهو قـاس ، اتـه
تعليقاته

 

02 - "@>2( Y("2#%& 7; ~,c%&, QU)%&5%& �( !T-&  

منها بواحدة نكتفي ، الوالدين مع التعامل في جداً كثيرة إرشادات اإللهي المنهج  .في

ووقته الدخول أدب تبين الكريم القرآن في آية تجسده ، واألم األب على للدخول االستئذان
تعالى اهللا  : يقول

، مرات ثالث منكم الحلم يبلغوا لم والذين أيمانكم ملكت الذين ليستأذنكم آمنوا الذين أيها يا
العشاء صالة بعد ومن الظهيرة من ثيابكم تضعون وحين الفجر صالة قبل من

النور .58سورة

الذوق قواعد من قاعدة ترسخ ، اليقين ساعة إلى بتالوته تعبدنا الذي ، الكريم القرآن في آية
 ..

نقول ذلك بعد كلها:  هل الحياة ينظم أنه أم غير ليس المسجد في الحياة ينظم اإلسالم ..  إن

النوم غرفة في حتى الحياة ينظم !!انه
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وس عليه اهللا صلى النبي إلى رجل وقالجاء فقـال:  لم ، ؟ أمي على أأستأذن اهللا رسول يا
وسلم عليه اهللا صلى الرجل”  نعم: " النبي قال النبـي:  ، فقال ؟ أمي على أأستأذن اهللا رسول يا

وسلم عليه اهللا الثالثة”  نعم: " صلى للمرة الرجل قال فقـال:  ، ؟ أمي على أأستأذن اهللا رسول يا
ع اهللا صلى النبي وسلمله ؟: "  ليه عارية تراها أن اهللا:  قال”  أتحب رسول يا اهللاال صلى ،فقال

وسلم أمك” : عليه على . ” فاستأذن
الكبرى السنن في .97\7البيهقي

  

  

03  - '{,a%& �( Y("2#%& 7; ~,c%&, !T-&  

منها بواحدة نكتفي الزوجة مع التعامل في كثير توجيهات  :وهناك

مع التعامل في األدب الزوجةالزوجةومن مع التعامل في الذوق قواعد من أو ،
وتكرارا مرارا زوجته يهدد من األزواج وجدا..  من عليـك:  قائال..  هزال أيـن..  سأتزوج

؟ المرأة مع التعامل في المزاح..  الذوق من هذا يعد من يجـرح..  ومنهم األمر هذا أن حين في
تنساهالمر وال ، بليغاً رضاً ويرضها ، شديدا جرحا .. .أة

عائشة والسيدة وسلم عليه اهللا صلى النبي بين دار الذي الحديث هذا جلسـت..  وإليك فلقد
مـع زوجـات عن قصص عشر عليه تقص وأخذت ، وسلم عليه اهللا صلى النبي مع عائشة السيدة

ا إلى وصلت حتى تحكي وظلت ، قالتأزواجهن ، األخيرة اسمه:  لقصة األزواج أبـو:  وآخر
عائشة السيدة قالت ثم ، األيام أحلى معه عاشت ، وتحبه يحبها ، زوجته مع رقيقا كان ، : زرع

طلقها أنه لها..  غير وقال وسلم عليه اهللا صلى النبي إليها ،: " فنظر زرع ألم زرع كأبي لك كنت
أطلقك ال أني ".غير

.6255ومسلم5189البخاري

الزوجة مع التعامل في رفيع ذوق .هذا
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مرة آلخر: سألته حين من تسأله فكانت ، الحبل كعقدة لها فقال ، لي حبك العقـدة؟: كيف كيـف
يطمئنها أن أراد ، حالها على .فيقول

04 - rU0R%& 7; ~,c%&  

خرجنا فإذا والزوجة الوالدين مع البيت في ذوقكنا فثمة الشارع  :إلى

05 - F$C&51K &52;0C ^  

أصحاب بها يتفاخر التي السيارات ألبواق المزعجة األصوات تلك الشارع في المفقودة الذوقيات من
مركبته،السيارات ببوق وينادي ، البيت أسفل يقف المركبة صاحب فتجد ، كبيرة أو كانت صغيرة

التنبيـه آلة باستخدام اآلخرين ويتعب نفسه يريح ، إليه يصعد أن من بدال ، العلوي الطابق في من
المفقودة..   ذوقياته للشارع ويرد اإلسالم  .فيأتي

 

تعالى اهللا نفهم: يقول أن موسعوينبغي نحو على :اآلية

لُونقعي لَا مهَأكْثَر اترجالْح اءرو نم ونَكنَادي ينالَّذ 4(ِإن(لَكَـان هِمِإلَـي جتَخْر حتَّى صبروا مَأنَّه لَوو
يمحر غَفُور اللَّهو ملَه )5(خَيرا

عل..  نعم اهللا صلى النبي عن تتحدث اآلية الناسإن سلوكيات وتهذب تنظم ولكنها وسلم .يه

النائم فمنهم تزعجهم أال عليك الناس حق من يدرس..  إن الذي الطالب المـريض..  ومنهم ومنهم
يصلي..   الذي وحدك..  ومنهم ملكك ليس الشارع أن .واعلم

  

06 - rU0R%& &5M?;&  

العجيبة التصرفات تتجـاوزه..  ومن أن خلفه التي للسيارة يسمح ال السيارة سائق تجد وإذا..  أنك
مـا كثرة من شعورياً ال عمالً أصبح التصرف هذا أن ذلك من واألدهى ، يجب لم السبب ما سألته

عليه  تعود

المواقف هذه في الذوق يعلمك اإلسالم .ولكن

تعالى اهللا الواسعوينبغ: يقول بمعناها اآلية نفهم أن ي
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ق وِإذَا لَكُم اللَّه يفْسحِ فَافْسحوا الْمجاِلسِ في تَفَسحوا لَكُم قيَل ِإذَا ءامنُوا ينالَّذ فَانْشُـزواياَأيها انْشُزوا يَل
الْعلْ ُأوتُوا ينالَّذو نْكُمم ءامنُوا ينالَّذ اللَّه خَبِيريرفَعِ لُونمتَع بِما اللَّهو اتجرد 11(م(

الطرق في ولكن ، فقط المجالس في ليس لكم..  افسحوا اهللا يفسح أنـك..  افسحوا الذوق قلة من
عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر يقول ، الناس على الطريق أخيك: " تضيق ود لك يصفين ”  ثالث

في” منها..   له تفسح .” المجلسوأن

الجميل الموقف هذا .. وإليك

فتزحـزح األعراب من رجل جاء إذ المسجد في وسلم عليه اهللا صلى النبي يجلس كان بينما
وسلم عليه اهللا صلى النبي ممتلئا( له يكن لم المسجد أن من لفـت) بالرغم وقد األعرابي هذا فقال

التصرف هذا تزحز:  نظره لم اهللا رسول اهللايا صـلى النبـي له فقال ، سعة المسجد في إن ؟ حت
وسلم له: " عليه يتزحزح أن أخوه جاء إذا مسلم كل على .” حق

هذا بعد يقول الغربيين:  من من وتعلموه الذوق ! ؟خذوا

07 - '=)1 rU0R%& Q4 �p-& '�"(\  

ينظر الرجل تجد ؟ الشارع في القمامة إلقاء والذوق األدب من نفسـههل في ويقول وشماال :  يمينا

بالقمامة يلقي ثم ، شيئا يسرق كالذي ، النظرات يختلس ويبدأ ؟ أحد يراني  .هل

وسلم عليه اهللا صلى النبي صدقة” :  يقول الطريق عن األذى ”  إماطة

مسلم داود1668رواه 1285وأبو

الطريق في األذى يلقي بمن بالنا وسلم.. !! فما عليه اهللا صلى النبي بضع: " يقول اإليمان
الطريق عن األذى إماطة وأدناها اهللا إال اله ال قول أعالها شعبة ” وستون

البخاري 152ومسلم9رواه

اإليمان.  من جزء الطريق عن األذى إماطة أن ذلك .ومعنى

اهللا صلى النبي ومسلميقول البخاري رواه رائع حديث في ، وسلم :عليه

آدم"  بنو منه يتأذى مما تتأذى المالئكة ”إن

ثبت وقد ، المالئكة منها تتأذى الصحيح الحديث هذا على بناء إذن حوله من يؤذي مثالً فالمدخن
التدخين أخطار بثلث يتأذى المدخن يجالس الذي .أن
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وسلميقول عليه اهللا صلى الطريـق: " النبي فأعطوا المجلس إال أبيتم إذ ، بالطرقات والجلوس إياكم
المنكر:  حقه عن والنهي بالمعروف واألمر ، السالم ورد ، األذى وكفّ ، البصر غض ”. 

البخاري 5613و5528ومسلم6229و2465رواه

اهللا منهجا..  يا لك يضع مضطرا..  اإلسالم الشارع في .. للجلوس

09 – q&c�#J^&  

صديقك بيت إلى ووصلت الشارع إلى بيتك من .خرجت

أخي..  صديقي:  تقول المعاملة..  إنه في الذوق عن نتكلم هنا عـن..  إننا نتكلم
اإلسالم إياه علمنا الذي وجل..  األدب عز اهللا كالم إليك : واآلن

وتُسلِّموا تَستَْأنسوا حتَّى كُموتيب رغَي بيوتًا تَدخُلُوا لَا ءامنُوا ينالَّذ َأهلهاياَأيها علَى
ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَكُم رخَي مسـتعدون)  تستأنسوا( ومعنى. 27النورذَِلكُم أنهـم تتأكدوا أي ،

معناها والعشرين الواحد القرن في وتستأنسوا ، وتأخذ:  الستقبالكم هاتفياً به تتصل أن
موعداً ذوق..  منه كلها جميلة هـذاأ) تستأنسوا..  ( كلمة بـك سيأنس أنه تضمن ي
 الصديق

لك يعتذر تجده موعد دون من تذهب ،..  أحيانا يسـتقبلك أن يسـتطيع لن أنه
تقعدها وال الدنيا وتقيم شديدا غضبا تغضب..  فتغضب أال الذوق .من

تعالى : يقول

بِ اللَّهو لَكُم َأزكَى وه فَارجِعوا ارجِعوا لَكُم قيَل ِإنويملع لُونمتَع  ما

.28النور

يستقبلك أن عن أخوك اعتذر إن تغضب أن لكم” ..   إياك أزكى .” هو
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الذوق عن البعد كل والبعيدة الطيبة غير السلوكيات يـدق..  ومن مـن مثال تجد أن
علـى االثنتين يديه ويضع ، السحرية العين أمام الباب وجه في يقف ثم ، الباب جرس

 !! الباب

اإلسالم أدب إلى وسلم.. وانظر عليه اهللا صلى ولكـن: " يقول البـاب أمـام تقفوا ال
غربوا أو  .” شرقوا

أحمد اإلمام .421\5أخرجه

11 - '*9;0%& 'z0M%&  

مكاناً يدخل بعدما فتجده ، العامة اآلداب يراعي ال صنف الناس من كان..  هناك سواء
سيارة أو ، مصعدا أو يفـزع..بيتا وتـارة ، الزجـاج يكسر فتارة ، بشدة الباب يغلق

 .. الناس

وسلم عليه اهللا صلى النبي نـزع” :  يقول وما زانه إال شيء في الرفق كان ما
شانه إال شيء .” من

أحمد اإلمام .206\6رواه

عليك لك..  باهللا منهجاً الحديث هذا اجعل
الرفيع الذوق إلى طريقك .فهو

12 - /54)%& 7; YOR#%&  

وفي ، كذا يوم في لطعام أصدقائك أحد يدعوك لصـديقكأحيانا تذهب اليوم هذا
بمفردك ليس مع!!ولكن آخرفتأخذ شخصا التطفلك لهذا بصدمة البيت صاحب  .فيصاب
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األنصار من رجل عند الصحابة من وخمسة هو وسلم عليه اهللا صلى النبي دعي
و ويمشيفي، يتبعهم آخر بصحابي إذا والخمسة وسلم عليه اهللا صلى النبي ذهاب أثناء

البيت لصاحب وسلم عليه اهللا صلى النبي فقال ، البيت إلى وصلوا حتى هذا: " معهم إن
فليرجع شئت وإن له فأذن شئت فإن دعاهم.  تبعنا الذي األنصاري لـه:  قال آذن بل

اهللا رسول ”  . يا
الب الكبرىرواه السنن في الكبير265\7يهقي المعجم في 199\17و198\17والطبراني

وأهله البيت لصاحب وبخاصة محرج موقف معين..  إنه لعدد وقـد.. فالطعام
العمل فما العدد هذا زاد وإذا معين لعدد الطاولة عل األماكن إلى! تكون انظر ولكن ؟

ال حتى وسلم عليه اهللا صلى النبي فبـادرهأدب ، وحرج مأزق في البيت صاحب يضع
وخيره الموقف له .وشرح

اآلن بيننا الذوقيات هذه .؟! أين

13 - l&0: 5>; h"9M%& �9?L c[K "(  

الهاتف عن تبحث بسرعة تتحركان عينيه تجد صديقه بيت يدخل حينما الناس ..   بعض

الهاتف رآى يستأذنفإذا وبعدها السماعة صديقهرفع سـريعاًمن واحـداً ..  اتصاال

طلباً له يرفض لن صديقه أن يعلم ؟.. .  وهو فعـال بالهاتف أمسك وقد يرفض فكيف
االتصال يبدأ مثال..  ثم بجدة ساعة!! فيتصل نصف االتصال هذا هذا!!ويستمر هل
؟؟ الذوق من

وسلم عليه اهللا صلى النبي حرام: " يقول فهو الحياء بسيف أخذ .” ما

زميله جيب في القلم يرى فتجده ؟ ذوق عنده كان من إال الناس حياء يراعي وهل
له يقول جميل:  ثم قلم معنى(إنه لها لكلمة يقـول) وإنها أن إال زميلـه على :  فما

خذه القلم!! تفضل منه .فيأخذ

نوجه هؤالء وسلمإليهمإلى عليه اهللا صلى النبي بسـيف: " حديث أخـذ مـا
حرام فهو .” الحياء
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ضيفاً أقاربه عند اإلنسان ينزل ثالثـة،أحيانا أو اثنـين أو يومـا ..  ويمكـث

الضيافة في الزوجة وتتفنن ، البيت أهل ثـم،ويكرمه أوال ، ربهـا لترضـي وتجتهد
وإكرامهم أهله باستضافة زوجها الضـيف..  لترضي يمكـث حينمـا الطامة وتكون

أكثر أو ثقيال..  أسبوعا الضيف هذا ،فيصبح بثقيـل فلـيس ثقيل أنه الثقيل علم وإذا
يعلم ال  .ولكنه

نزل المدينة إلى مكة من وسلم عليه اهللا صلى النبي هاجر أبيفحينما منزل في
بيته وبناء ، النبوي المسجد بناء لحين ، األنصاري أيـوب..  أيوب أبـي بيـت وكان

أيوب أبو فقال ، طابقين من أن: " يتكون ألكـره إنـي ، وأمي أنت بأبي ، اهللا نبي يا
السفل إلى نحن وننزل ، العلو في أنت فكن ، تحتي وتكون فوقك تعـرف”  أكون هـل

أ أبو فعل ؟لماذا االختيار هذا كان ولماذا ، ذلك يوب
وسلم اهللا صلى النبي فوق قدماه تكون ال الذوق..  حتى في فـي..  قمة األدب قمـة

وسلم عليه اهللا صلى النبي مع عليـه..  التعامل اهللا صـلى النبي أدب إلى انظر ولكن
الرفيع وذوقه وسلم..  وسلم عليه اهللا صلى النبي أي” :  قال أبا إنيا ، بنـاهوب أرفق

العلو في أنت وتكون البيت أسفل في نحن نكون أن يغشانا ” .وبمن

إسحاق ابن عن النبوية السيرة في هشام ابن 498\2رواه
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إليه يدعوك الذي المكان في إال تزوره من بيت في تجلس أال السنة فـالمن ،
اختـاره الذي المكان يكون فقد ، لك يؤذن إن إال عليه وتصر تختاره مكان في تجلس

البيـت أرجاء في تتحرك فكيف ، محجبة وزوجته ، كله البيت على يشرف ..   الضيف

وسلم عليه اهللا صلى النبي يقول ، اإلسالم آداب واهللا علـى: " إنها أحـدكم يجلـس ال
بإذنه إال الرجل  ..  .”   تكرمة
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، اإلنترنت مواقع على والدخول ، المحمول الهاتف باستخدام ليست الحضارة إن
األخالقي والرقي والذوق باألدب الحضارة إنما ، فقط الفارهه المركبة  ..  وركوب

16 - �U0@%& /T"94  

المريض عيادة في اإلسالمية الذوقيات الزيارة..   ومن تطيل الذوق..   أال أنفمن
وسعيدا بك مستأنسا المريض كان إذا إال خفيفة زيارة لطيفـة..   تكون قصـة وهناك

رجال أربعة وعاده مريضاً كان حنيفة أبي وأطـالوا..   لإلمام ثقيلـة زيارتهم فكانت
زالـوا مـا فهـم ذلك ومع ، شديدا تعبا وتعب ، بهم فضاق ، مريض واإلمام الجلوس

اإل..   يجلسون فعل لهمفماذا قال ؟ وجل:  مام عز اهللا شفاني فقد  ..  !!قوموا

المريض ظروف نراعي أن على ويربينا يعلمنا اإلسالم الصحية. إن ..  وحالته
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الجيران مع واألدب الذوق إلى اآلن دخلنـا..   وننتقل إذا أننـا اإلسالم يعلمنا
النفس تحبه نادر طعام أو ، فاكهة ومعنا كـان..   البيت سـواء الجيـران أحد فرآه

نخبئه لم أننا طالما منه لهم نقدم أن بد فال كبيرا أو  ..  صغيرا

الجار مع األدب حول ، الحديث في ،... ورد منهـا له فأهد فاكهة اشتريت وإذا
قدرك بقتار تؤذه وال ، ولده ليغيظ ولدك بها يخرج وال ، سراً فأدخلها تفعل لم فإن

طعامك(  منها) برائحة له تغرف أن  إال

عما يتحدث أو لذيذ طعام من يحمل ما جيرانه يري أن يتعمد الناس فيوبعض
تفاخرا ولذيذ ، طيب طعام من وإنفاقه.. البيت ، رحالته عن يتحدث .أو

عنه نهينا الذي الذوق قلة من !؟..   هذا
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ج في يسكن شاب هناك حنيفةواكان أبي اإلمام ويغنـي..   ر الخمـر يشرب
ويقول سكران وهو الليل أضاعوا:  طوال فتى وأي على..   أضاعوني يوم هذاكل

حنيفـة..   الحال أبـو فكان ، الشاب هذا فيزعجه الفجر لصالة حنيفة أبو اإلمام يقوم
األيـام من يوم وفي ، للتوبة قلبه ويرقق ، الشاب هذا فيها ليعظ المناسبة الفرصة يتحين
قد أنه فعرف عنه فسأل ، الشاب هذا صوت يسمع فلم الفجر، ليصّل حنيفة أبو اإلمام قام

عليه الخمر..  !! قبض يشرب ضبط الشرطة..   ألنه صاحب إلى حنيفة أبو فذهب
له لي:  وقال عنه أفرجتم الخمر:  فقالوا..   هال شرب مـن:  قال!! إنه أخرجوه
يـتكلم..   فأخرجوه..   أجلي ولم ، بغلته على خلفه يركب وجعله حنيفة أبو فأخذه

واحدة كلمة ا..   معه إلى وصل حنيفةحتى أبو قال وحينها أضعناك:  لبيت يـاهل
فقال:  فتى ،:  ؟ أبدا إليها أعود وال واهللا الخمرال يشرب إلـى!! إنه انظـر ولكن ؟

والذوق اللطف ..  نتيجة

أبـي أمثال يجدوا لم ولكنهم ، يفعلونه ما كل رغم طيبة فطرتهم الشباب من كثير
الو ويتخير الفرص يتحين الذي المغلقـةحنيفة قلوبهم أبواب الذوق بمفتاح ويفتح ..   قت

مغلقة أنها نظن كنا التي والذوق!!. أو اللطف نتيجة إلى انظر
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البديهيات من وأصبحت المسجد في اإلسالم لنا علمها التي واآلداب الذوقيات أال:  ومن
المجلس بنا ينتهي حيث نجلس وأن ، الرقاب إلخواننـانتخطى تفسح وأن ،ليجلسـوا،

، طريقاً بجلوسنا نسد مكان في نجلس فمـاوأال ، جم أدب عن تنم جلسة فيه نجلس وأن
يـؤذي صوت أو حركة كل ندع وأن ، قط رجليه ماداً وسلم عليه اهللا صلى النبي رؤي

حرمتهالجالسين وعلى ، المسجد نظافة على نحافظ فيـه..  وأن أصواتنا نرفع ،فال
، الدنيا بشؤون نتكلم ،وال الثيـاب وفي البدن في النظافة درجات أعلى في نكون وأن ،

المسجد رواد رائحتها تؤذي أكلة كل عن البعد  .وفي
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اهللا بيت األدب..   إنه وقمة الذوق قمة في فيه تكون أن .احرص

المالئكةالهاتف منه تتأذى المالئكة: بدليل..  !! المحمول منـهأن يتأذى مما تتأذى
وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال كما آدم بنو

والعشرين الواحد القرن في المطلوبة الذوقيات تغلق:  فمن المحمولالهاتفأن
اهللا بيت في تكون فأحيانا ، مهم أمر وهذا ، اهللا بيت إلى ذاهب مجاهـدة،وأنت وبعد

وفجأة ، به وبأنس اهللا من بنفحات تسعد صالتك صـوت..   في محمـولالتسـمع
النشوة!!  ..    الملعون هذه أنفتذهب قبـل يقول أن المساجد أئمة أحد اضطر لذلك ،

بالصالة :يبدأ

الصالة إقامة من الهواتف إغالق فإن هواتفكم وأغلقوا ، واعتدلوا .استووا

ندعو لعنـةلذلك من عليه حفاظا المحمول هاتفه يغلق أن المسجد إلى متوجه كل
عليه ودعائهم ويتعطلالمصلين منك يقع فقد منـه!! ، يتـأذون المصـلين وإن،فإن

آدم بنو منه يتأذى مما تتأذى .المالئكة
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عظيمة دالالت له فإن البسيط الطريف الموقف هذا علـى..  وإليك الناس يتعود أحيانا
خاطئ بشكل التقويم يكون نقومها أن نريد وحينما ، السنة في أصل لها يرد لم ..  أشياء

منفّرو الصالةشيخوقف..  بشكل في شاب،كبير بجواره عالمـةعلىوكان وجهه
انتهى..  التدين بخشوعه..  اإلماموبعدما وأعجب ، بالشاب الكبير الشيخ هذا أعجب

و صالته عمـرةالشيخمدفي أو حجـة اهللا يرزقـه أن له داعياً الشاب لهذا يده الكبير
له فقال الحرام اهللا بيت في الدعاءليصلي هذا الشاب.. . حرماً:  مختصراً إليه فنظر

قائال وغلظة بتجهم ا:  المتدين في يرد حرمالم الكبير! لسنة الرجل قلـة:  فقال وهل
السنة في وردت التي هي  ؟!! الذوق
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الفهم لغياب والموعظـةحسنولغياب..  ولكن ، بالحكمـة النـاس مع التعامل
الشاب هذا بسبب موقفه على الشيخ هذا سيظل .الحسنة

دينك افهم الشاب معهم. أيها معاملتك في وتأدب الناس مع فالذوق..وتلطف
القلوب اهللا.مفتاح سبيل عن الناس تصد الذوق .وقلة

اهللا رسول سبطي والحسين الحسن الطفلين من ^=V- #]=N ./ 4=>ولنتعلم

 

نصب دائما ويجعلها وجل عز اهللا إلى يدعو من كل يدرسها أن ينبغي قصة هذه
.عينيه

اهللا صلى النبي سبطا والحسين الحسن وجد يوم يحسـنذات ال رجال وجدا وسلم عليه
فعال..  الوضوء اهللافماذا إلى الدعوة في الذوق وتعلم فعلهما إلى انظر .منهما؟

إليه الحسن..  ذهبا وأنـا:  فقال ، منـي أحسن يتوضأ أنه يدعي هذا أخي ، سيدي يا
وانظر بيننا فاحكم ، وسلم عليه اهللا صلى النبي يتوضأ كما أتوضأ أنني وضوئهأقسم إلى

وسـلم عليه اهللا صلى النبي يتوضأ كما يتوضأ أينا قل ثم ، الحسـنفـدخل. ووضوئي
أخيه مثل وتوضأ الحسين ودخل ، وأحسنه الوضوء وأسبغ ، الرجـل. وتوضأ :  فقـال

تتوضآن كما الوضوء أجيد ال إني والحسين. واهللا الحسن تصرف في رأيك تعلـم!! ما
الحسقالذو من الرفيع والحسينواألدب بـأرق..  ن تريـد مـا إلى تصل بهما واقتد

األساليب .وألطف

بمعروف أمره فليكن بمعروف أمر من
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إلىو عنسننتقل الناسالحديث مع الكالم في الكثير..  الذوق اللطائف من وفيها
اآلخرين..  والكثير آراء سماع وعدم المقاطعة هو البعض فيها يقع التي األشياء وأول

الذوق..   قلة على تدل األشياء  .وهذه

الفرصـة..  ولذلك إعطائهم وعدم بمقاطعتهم فعليك الناس يكرهك أن أردت إذا
وجه عن نظرهمليعبروا إنهم..  ة لهم فقل فكرة عرضوا عنـديوخطـأعلـىوكلما

منها بتوبيخهم..  أفضل عليك دائما ، يفهمون ال بأنهم إحساسا عندهم أوجد إذا..  دائما
؟ الناس جميع سيكرهك هذا  فعلت

الوليد أبا يا ؟.. ! أفرغت

أشياء الناس..  هذه يكرهك فعلتها .. إن

نبيك من ويقدرونكلنتعلم الناس يحبك كيف وسلم عليه اهللا واهللا..  صلى وإنهـا
الحوار وأسلوب الكالم فن الناس ليتعلم تدرس .لكلمات

سيداً وكان ، لقريش ممثال ربيعة بن عقبة صلىجاء اهللا رسول إلى فجلس ، فيهم
فقال وسلم عليه فيهـا:  اهللا تنظر أمورا عليك أعرض مني اسمع أخي ابن لعلـكيا ،

وسلم عليه اهللا صلى فقال ، بعضها أسمع: " تقبل ، الوليد أبا يا ابـن:  قال. ” قل يا
تكون حتى أموالنا من لك جمعناه ماال األمر هذا من به جئت بما تريد إنما كنت إن أخي

ماال علينا.. !! أكثرنا ملكناك ، ملكا به تريد كنت وإن الذي.. !! ، هذا كان كنت وإن
الطبيأت لك طلبنا ، نفسك عن رده تستطيع وال تراه ال رئيا .يك

سخيفة اختيارات مرض”  ..  إنها من مداواة ، ملك ، ” ..  مال
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بكنيته فبدأه النبي وأدب ذوق إلى انظر الوليد(ولكن التلطـف) ..  أبا باب من
له قال ثم الجانب اسمع”  :  ولين الوليد أبا يا أنهى..  ”  قل أن وبعد النبي يقاطعه فلم

كالمه عتبة
وسلم عليه اهللا صلى النبي ؟” :  قال الوليد أبا يا تتمـة.نعم:  قال”  أفرغت وللقصة

...

اإلسالمي الذوق بسبب أسلم بريطاني جامعة طالب
 

وسلم عليه اهللا صلى النبي الثالث..  علمنا دون اثنان يتناجى فال ثالثة نكون حينما
يؤذيه ذلك فإن ، .

صديقان كان ولقد بريطانيا في يدرسان واإلنكليزيـةمسلمان العربية ..  يتحدثان

بمفرد كانا طالما العربية يتحدثان يتحواليفكانا اإلنكليزي الصديق هذا يأتي وحينما نهما
اإلنكليزية مرات..  إلى عدة هذا أيمـا..  حدث الفعـل ذلك من الصديق هذا فتعجبت

السبب ويعرف يستفسر أن فأراد ، له..  تعجب بلغة:  فقاال سويا نتحدث أن نبينا نهانا
ثالثنا يفهمها معنـاه.. . ال ما اإلنكليزية باللغة قال أن إال منه كان هـذا: " فما نبـيكم
جدا أشهر”  حضاري ستة بعد الصديق هذه اإلسـالمفأسلم دراسة على عكف وقد ،،

كالمه من اآلخرين”: وكان مع التعامل في اإلسالم ذوق هو قلبي في وقع شيء .” أول

جدا هام بشيء الذوق خلق من نخرج أن نريد شـعور..  إننا إيذاء عدم وهو أال
، إنسـان من فعال أنكر إذا وسلم عليه اهللا صلى النبي كان فلقد ، الفعل كان أيا اآلخرين

يقول تجده بل ، صراحة اسمه يذكر وكذا” :  لم كذا يفعلون أقوام بال ” ما

اآلخر شعور على حفاظا يصرح اآلنوال مـن فلتكن ، الذوق قمة من فهذا ، ين
تقلها فال ، أمامك من ستضايق ستقولها التي الكلمة أن أحسست إذا ،  .لماحا
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الذوق خلق تطبيقات الملـوك..  ومن أمثـال العليا المراكز أصحاب مع الذوق
وت ، الحرب حالة في إال منازلهم الناس ننزل أن السنّة فمن ، والعلماء منواألمراء علم

وسلم عليه اهللا صلى .النبي

للنار يسجد الذي الفرس ملك لكسرى برسالة  .يبعث

له الفرس”  :  فيقول عظيم كسرى إلى اهللا رسول محمد .” من

الروم ملك هرقل إلى .. ويبعث

له الروم”  :  فيقول عظيم هرقل إلى اهللا رسول محمد ” من
مسنده. في البزاز .2374رواه

؟فهل اهللا رسول عند عظيمان وهرقل كسرى
  

21 - �9S4 YiO%& !"M1K �( !T-&, ~,c%&  

22 - 7.8%& �( �".2%& !TK  

العباس  : أدب

 

عليك فضل له كان من تتـأدب..  كل أن الحقوق هذه وأول ، عليك حق له كان
صـلى النبي من سنا أكبر العباس أن المعروف فمن العباس أدب إلى وانظر ، اهللامعه

وسلم .عليه

العباس سئل ؟:  فحينما اهللا رسول أم أكبر أأنت
رقيقة كلمات وحب..  فقال وذوق أدب .. كلها

قبله:  قال ولدت وأنا مني أكبر .هو
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بكر أبو وسيدنا هو وسلم عليه اهللا صلى النبي هاجر على.. . حينما األنصار انتظره
المدينة فـرأوا..  مشارف ، وسـلم عليه اهللا صلى النبي يعرفون األنصار يكن ولم

النبي على خائفا كان ألنه ، المتقدم هو الصديق بكر أبو سيدنا وكان ، قادمتين راحلتين
الصـديق بكـر أبـو هـو الرسول أن األنصار فظن يحميه فكان وسلم عليه اهللا صلى

خطامهافأسرعوا وأخذوا بكر أبي ناقة  .نحو

حرج موقف لهم..  إنه قلت هل ؟ بكر أبا يا فيه تصرفت أنـا:  كيف لسـت
لطيفة كانت لما هذا قلت لو فإنك ؟ بكر أبو إنني اهللا بكر.. . برسول أبا يا فعلت ! فماذا

؟
طيبة لمحة فكانت وسلم عليه اهللا صلى النبي رأس به وأظل رداءه خلع وذوقالقد

النبـي إلـى وأسرعوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا برسول ليس أنه األنصار فعرف رفيعا
وسلم عليه اهللا .صلى

الصديق.. . حقا بكر أبو .إنه
  

24 - 72;"E%& l"(X& !TK  

لقـاء في تكونان حينما وخاصة مدرسك وبين بينك االحترام حاجز يزول أحيانا
الشاف. خاص اإلمام إلى انظر يقـولولكن أسـتاذه مـع يتأدب كان وكيف ال”  :  عي

أن أستطيع وال ، أزعجه ال كي أستاذي يدي بين مرتفع بصوت الورق أقلب أن أستطيع
له إجالال أستاذي أمام الماء  .” أشرب

الشافعي اإلمام أيها ألمثالك اليوم نحتاج إننا .واهللا

اآلن بيننا الشافعي اإلمام كان لو معي .. وتخيل

والمعلمون الطالب بين يحدث ما إلى .. ظر

؟ يفعل كان ماذا
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نقطتان..  وأخيرا الناس مع التعامل في الذوق  : من

الذوقأن:  األولى قلة من الذوق في  .المبالغة

الذوق:  بمعنى في تتكلف ال..  أال قلنا للمريض عيادتك عند أذنفمثال إذا إال تطيـل
عليك ويقسم ، تجلس أن منك فيطلب بك يأنس كان أو .لك

وتقول الذوق في تبالغ ذوق:  فال عندي أنا ، المريض على نطيل أال علمونا ..  لقد

عليك يقسم مصرالمريض وأنت في..  ، المبالغة الذوقاإن قلة من لذوق
الشافعي لإلمام المقولة هذه : إليك

قلبـي”  :   وليق إلى إخواني وأحب له وأتكلف لي يتكلف من قلبي على إخواني أثقل
وحدي أكون كما معه أكون ” من

الذوقأن:  الثانية قلة من الجدية في .. .أيضاالمبالغة

شيء في الذوق من ليس الجدية في والمبالغة الضحك الصـالة.. فعدم عليه كان فقد
يضحك ، يتعجبونوالسالم مما يتعجب و ، أصحابه منه يضحك تفهم،مما أن إياك

أحياناً الذوق قلة من إنه ، الذوق من الضحك عدم 0أن

صحيحا فهما دينه يفهم أن لإلنسان بد تفريط..  ال وال إفراط .ال

فيها يقول البنته رسالة موته قبل صالح رجل : كتب

المو”   من أفزع أعد لم كثيرابنيتي الحياة من أخذت لقد ، اللحظة جاءني ولو ، .ت

عنـد ألنهمـا والعطاء؛ األخذ بين التفرقة يصعب بنيتي يا أحيانا ، كثيرا أعطيت أقصد
ممـا أكثـر أخذت بل منها؛ أخذت فيها أعطيت مرة كل في ، واحد مدلول لهما المؤمن

.”  أعطيت
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السـاحة علـى ومـؤخراً أخيراً جرى لما ، أمتنا تنتاب التي اآلالم لشدة نظراً
للبطل اعتذارنا نقدم أن مضطرون فنحن ، واإلسالمية طردالعربية الذي الدين صالح

إلـى أعدناهم بعضنا ارتكبها كبيرة بأخطاء ونحن ، المسلمين بالد من القدامى الفرنجة
والمسلمين العرب بالد  .بعض

بالد من القدامى الفرنجة طردت الذي أنت عذر وألف الدين صالح يا لك فعذرا
قولتك قلت وقد أيديهم من والقدس دمشق حررت الذي وأنت والعراق ومصر الشام من

رجاال(المشهورة دمنا ما إليها يرجعوا المـرة) لن في رجعوا لقد الدين صالح يا عذرا
األ العالمية الحرب بعد وقالاألولى قبرك عند ووقف دمشق إلى قائدهم دخل ولما : ولى

، ثانية مرة رجعوا لقد لك عذر وألف فعذرا الدين صالح يا عدنا قد أخطـاءها بسب
الدينارتكبناها صالح يا عدنا قد ها ثانية يقول حالهم ولسان علينـا. بعضنا تقلق ولئال

ك بحرية ننعم كي عادوا إنما يقولون إنهم ؛ وبرخاءكثيراً ، كسالمهم وسالم ، حريتهم
أ.كرخائهم الفذ القائد أيها عليك أتمنى بوسـائلنوال األهداف هذه يحققون أهم تسأل

مستريحاً تكون أن أجل من ، لها مناقضة بوسائل أم ، جنسها إن.تسألال.. . من
وإذالل ، وإفساد ، وإضالل ، إفقار .وسائلهم

وأنـت فرنجيـة حملة إنها ، لها قطز وال تترية هجمة إنها ، لها صديق وال ردة إنها
عنها  غائب

وجنتيـك على واألسى الحزن معالم ترتسم دائما كنت فلقد الدين صالح يا عذرا
يـا تضـحك ال لمـاذا تُسأُل كنت فلما شفتيك على نصيب وال مكان لالبتسامة يكن ولم

جوابك فكان الدين المسـجد( المتكررصالح يزال وما أضحك أن اهللا من أستحي إني
المعتدين بيد ) .األقصى
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الذي أرناط الفرنجة أمير اعتراض خبر وصلك الذي وأنت الدين صالح يا عذراً
المسـلمين الحجـاج علـى الطريق يقطع راح هناك ومن األردن في الكرك قلعة احتل

ي فكان الحجاز نحو الشام من نـادواالمتوجهين لهم يقول وهو النساء ويسبي الرجال قتل
قلـت وقـد عينيك من الدموع وانسابت بكيت قاله ما سمعت فلما ، لكم ينتصر من

المشهورة أيهـا: قولتك منـك كـان ما وهذا ، أمته بنصرة اهللا رسول عن سأنوب أنا
حطـ يوم بوعدك وفيت حتى جارحة لك سكنت وال بال لك هدأ ما الذي يـومالبطل ين

يـديك بـين فمثل األسر في أرناط وقع ويوم ، وأمرائها أوروبا ملوك على انتصرت
ولم ، أمته عن بالدفاع اهللا رسول عن اليوم أنوب أنا أرناط يا له وقلت قال بما وذكرته

النووي حامضه بفحص أرناط شخصية من تأكدت أنك التاريخية الروايات تذكر
الدين صالح يا األعداءعذرا قتال من ترجع أن بعد مساء كل كنت الذي وأنت ،

فـي غبـار من عليها علق ما وتنفض وعمامتك عباءتك تخلع فكنت حطين يوم القدامى
تحت الغبار هذا يضعوا أن متَّ إذا أن أوالدك أوصيت حيث الغبار ذلك وتجمع ، كيس

كل يسأل كما يسأالنك القبر في الملكان جاءك إذا حتى قبـرهرأسك في موته عند إنسان
غبـار هذا لهم فتقول الدين صالح يا الكيس هذا ما قاال الغبار من الكيس ذلك رأيا فإذا

اهللا سبيل في  !!الجهاد

رجـال له القتــــال إن خـــالدا بلّغ ســـعد يا

علـى اسمك أصبح حتى في القدامى الفرنجة هزمت من يا الدين صالح يا عذرا
تـنم لـم وإذا ولدي يا نم ليناموا الليل في أوالدهن بك يخوفن أوروبا في النساء لسان
عقـدة لهم وشكَّلت أوروبا أهل نفوس في الرعب قذفت لقد الدين صالح علينا فسيطلع

الدين صالح اسمها .نفسية

وأ تبقـىفعذرا أن أجل ومن ، بعدك من بنا حل لما ، الفذ القائد أيها يا عذر لف
لك نقول باهللا الكبير إيمانك مع :منسجماً
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فينـا القـرآن نبـوءة تحققت وقد ، اهللا على فهنا بعدك من علينا اهللا أمر : هان

غيـاً يلقون فسوف الشهوات واتبعوا الصالة أضاعوا خلف بعدهم من وقـد... فخلف
الغي ذلك .لقينا

دافعـت الذي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بقول نذكرك نطمئنك أن أجل ومن
عنه نيابة المسلمين ،: " عن كذبهم من يضرهم ما ، اهللا بأمر قائمة أمة أمتي من اليزال

يقـول معاذاً سمعت مالك فقال ، ذلك على وهم ، اهللا أمر يأتي حتى ، خالفهم من : وال

بال .شاموهم
ومسلم البخاري رواه

القـرآن سمعت إذا ، الدمعة ،عزيز القلب خاشع كنت ومرافقك مستشارك قال
ناصـرا كنـت الـدين لشعائر التعظيم كثير اهللا رحمك وكنت ، عيناك دمعت تلوته أو
في إذا تصليها ركعات لك وكانت وقتها عن الصالة تؤخر ال البدع أهل وقامعا للتوحيد

الليل .جوف

تـدعو هللا ساجدا األرض إلى خَررتَ المسلمين داهم العدو أن سمعت إذا وكنت
الدعاء اإلخالد:  بهذا إال يبق ولم ، دينك نصرة في األرضية أسبابي انقطعت قد إلهي

الوكيل ونعم حسبي أنت ، فضلك على واالعتماد ، بحبلك واالعتصام ، .إليك

منحـة وراءهـا تكـون أن نرجو ، عظيمة بمحنة تمر واإلسالمية العربية األمة
تشهد لم شدة من األمة هذه وتعاني ، سماوية علوية ولكن ، غربية وال شرقية ال ربانية
تسـتحق وجـل عز اهللا إلى شدة الشدة هذه يعقب أن نرجو ، الحديث التاريخ في مثلها

األ في تمكن وأن ، تستخلف أن .رضبعدها
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اإلسـالمي القمة مؤتمر في الرئيس السيد ، الشدة وتلك ، المحنة هذه شرح وقد
خطابه قي سيادته قال ، مؤخراً ماليزيا في بكواالالمبور عقد :الذي

الثمانينات الغربفي في اإلسالمكانوا وليس اإلسالمي التطرف أمـايدعمون ،
التطرف ال اإلسالم يحاربون فهم هـؤالء0اإلسالمياليوم يحـارب لمـاذا تساءلنا ولو

اإلسالم ألن البديهي الجواب لكان والتسامح والمحبة العدل دين وهو اإلسالم المتعصبون
التطرف يمنع الذي هو ،الحقيقي الكرامـة عن التنازل دون من ، االعتدال دين ألنه ،

ما عكس ويعملون يتمنون المتعصبون انتهاكوهؤالء من ، والحصـارللسيادةيعلنون ،
واتسـاع الستمرار الهيئات لبعض السري والتمويل ، الثقافي االجتياح إلى ، االقتصادي
والمبرر ، لتطرفهم الموضوعي المعادل ألنه ، آخر تطرف أي أو ، اإلسالمي التطرف

العالم هذا في عديدة مناطق في السيطرة مواقع في لبقائهم علىاألكيد يعيش فالتطرف ،
االعتدالتطر بيئة في يضمحل وهو مقابل .ف

لإلسـالم تحصين ففيه وسلوكا عقيدة الصحيح اإلسالمي الدين نعزز أن علينا إن
الناجمـة الشاذة الممارسات كل وتجنب بمكافحة يبدأ وهذا ألعدائهم وإضعاف والمسلمين

من اآلخرين وتعطي مباشر بشكل إليه تسيء والتي للدين خاطئ فهم النياتعن أصحاب
والالإنسـانية السـلبية الصفات بشتى اإلسالم لوصف والمبرر الحجة كنـا. السيئة وان

فإننا اإلسالمي بالدين خاصة اإلرهاب صفة من تجعل التي المحاوالت كل وبقوة نرفض
أو بديانـة األفـراد لـبعض الخاطئة الممارسات لربط محاولة كل القوة وبنفس نرفض

معينة الرئيسا.حضارة السيد كالم .نتهى

أرض تداهم جديد من الفرنجة جيوش نرى ونحن الدين صالح قاله ما نقول وإننا
إال لنـا يبـق ولم دينك نصرة في األرضية أسبابنا انقطعت وقد اللهم والمسلمين العرب
فاللهم ، الوكيل ونعم حسبنا أنت فضلك على واالعتماد بحبلك واالعتصام إليك اإلخالد
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علينا استعلوا قد إنهم ربنا اللهم ، كيدهم عنا رد ربنا اللهم ، شئت بما شرهم اكفنا ربنا
قدرتك فيهم فأرنا ، .بقدرتهم

وببطولة ، وتضحياتهم الشباب وبخشوع ، وبكائهم األطفال بدموع نسألك إنا اللهم
وبركـوع ، ووعـيهن األمهات وصالح ، واستشهادهن ودعـالشابات ،الشـيوخ ائهم

، جـذورها مـن اقتلعـت التي األشجار وبشكوى ، كلؤها أحرق التي البهائم وبشكوى
أجزاؤه تفتت التي الصخر .وبتسبيح

، الملتجئـين والتجاء ، المستجيرين واستجارة ، المستغيثين باستغاثة نسألك إنا اللهم
وبتكبير ، المهللين وتهليل ، الحامدين وحمد ، المسبحين ورجـاءوتسبيح ، المكبـرين

وأال ، العالمين رب يا عنا تتخلى أن يوجب ما يفعل من ومنا ، عنا تتخلى أال ، الراجين
كريم يا كله شأننا لنا وأصلح ، ذلك من أقل وال عين طرفة أنفسنا إلى .تكلنا

القائل أنت إنك الْمْؤمنين: [اللهم رنَص علَينا حقّاً كانو[، بـك مؤمنون ونحن ،
وإن ، برحمتـك فانصرنا ، بعدلك تنصرنا أن النسحق كنا فإن ، عبادتك في مقصرون
قطعته الذي بوعدك اللهم فنسألك ، تفضالً فانصرنا ، استحقاقاً تنصرنا أن النسحق كنا
فـي إلخواننـا وتنتصـر لنـا تنتصر أن ، بك بإيماننا اللهم ونسألك ، العلية ذاتك على

والمسلميننفلسطي العرب بالد كل آجـلوفي غير عاجالً الكائدين كيد عنهم ترد وأن ،
العالمين رب يا شئت وكيف ، شئت .بما

القائل أنت إنك جـاءهم: [اللهم كُذبوا قَد مَأنَّه وظَنُّوا الرسُل َأستَياس ِإذا حتَّى
نق،] نَصرنا إلى نصل أن نريد ال إنا بـكاللهم نظن ال نحن ، نيأس ال نحن ، اليأس طة

، كـريم يـا أعدائنا على تنصرنا أن بك ظننا بحسن اللهم فنسألك ، والتأييد النصر إال
تنكيالً وأشد بأساً أشد ألنك كفروا، الذين بأس عنا تكفَّ أن اللهم .نسألك

المسلمين عبادك وإن ، الناس من حبل على يعتمدون اليهود أعداءك إن اللهم
أهل: يقولون عنهم تخلى وقد غيرك، لهم وليس ، إليك ويلتجؤون ، عليك يعتمدون إنهم

رب يـا المـؤمنين عبـادك أفتخذل ، تؤخر وال تقدم ال تردد كلمات من إال ، األرض
يا؟العالمين عنهم األكرمينأفتعرض المستضعفينأكرم ناصر يا أعداءهم بهم أفتشمت .؟
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هــي ، الفاضل المجتمع وإقامة ، المتماسكة األسرة وبناء ، الكامل اإلنسان صناعة إن
السالم عليهم والرسل األنبياء بعثة أهداف أسمى  .من

  

، الكثيـر الشيء الخلقية األوبئة من حمل ، الزمان آخر في ، الفساد طوفان لكن
والحمية: حمل ، والخيانة والظلم والفجور، والفسق ، والنفاق والحسد ، والدجل الكذب

والخالعة والفحش ، والحيلة والمكر ، والجشع والطمع ، والتدليس والغش ، والعصبية
والترف ، والبخل والحرص الوالـدين، وعقـوق ، والرياء باهللا الظن وسوء والتبذير،

ظلماً اليتيم مال وأكل ، الحرام والمال السحت وأكل ، األوالد  .وإهمال

  
  

مطول       بشكل الصحيحة النبوية والسنَّة الكريم القرآن عنها تحدث التي النفاق ظاهرة إن
وهذ ، للمعتقدات األقوال مطابقة في خلالً هوتعني االعتقادي( ا يخـرج) النفاق الذي

عنه فيعبر ، واألفعال األقوال بين التباين أما ، الملّة من العملـي( صاحبه ،) بالنفاق
المجتمع، في كثيراً شاع هذاوهذا كل من المسلمين حياة تطهير األخالقية التنمية  .ومهمة

  

المـرء يشعر حيث ، يعتقد ما مع المرء واقع انسجام والهناء للسعادة مصدر أهم إن
بينه تحول التي العقبات من عقبة تخطَّى كلما واألمن واالرتياح البهجة من يجتاحه بتيار

العليا) التناقض( وبين وقيمه مثله  .مع
  

وال       بل ، القلب غشاء تخترق ال الحسية الملذات يمـألإن الـذي لكن ، حوله تحوم
، والمغريـات األهـواء علـى االنتصار نشوة هو والطمأنينة بالسعادة كله المرء كيان

والمصالح الشهوات  .وضغوطات
  

ويكبر       ، يولد نور، من شعاع هي وإنما ، الخارج من أبداً تجلب ال الحقة السعادة إن
الحياة جوانب ويضيء ، اإلنسان داخل وأكثـرفي ، ومنطقية قيمة أكثر ويجعلها ، كلها
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األخالقية األحكام فيها تسود بأوضاع مرهون ذلك وكل ، واالستمرار والتقدم للنمو تهيئاً
النفس إشراقات أرجائها في وترفرف ، واالستقامة االلتزام صوت فيها ويعلو ،.! 

  

تت التي هي مجتمع أي في األخالقية النفسية القاعدة عـنإن تنـتج التي األثقال حمل
ميـادين في األمة بها تصاب التي االنتكاسات وعن ، واالجتماعية المادية الحياة طبيعة

المختلفة  .الحياة
  

يتحللوا       أن دون من الصعبة الظروف تحمل من الناس تمكن التي هي القاعدة هذه إن
شدي اقتصادية بضائقة الناس يصاب فحين ؛ ينحرفوا أن األخالقيـةأو القاعـدة فـإن دة

جانـب إلى ، المعسر المدين على والصبر ، الجائع وإطعام الملهوف إغاثة إلى تدفعهم
الحـق المسلم فنجد ؛ الصعبة الظروف لمقتضيات الرضوخ وعدم ، الشخصي التماسك
قيم من لديه ما على اتكاء وذلك ، الشديدة فاقته مع الحرام الكسب أنواع كل عن يمتنع

التحللو لدواعي إيمانية  .مقاومة
  

العديد       ترميم في األمم عليه تعتمد الذي الضخم االحتياطي الرصيد هي القاعدة هذه إن
حياتها في الخلل أنواع  . من

دفعـاً دفعت حينما األمة هذه حق في ارتكبت التي الجريمة حجم ندرك هنا ومن
وعلى ، التنظير مستوى على أعدائها قبل األخالقيةمن القيم تجعل أن إلى العمل مستوى

في ضائقات من واجهوه ما الناس واجهه فلما ؛ اهتماماتها من الدنيا المرتبة في والنفسية
كريمـاً ُخلقيـاً سـنداً لـديهم يجدوا لم ، الكريمة الحياة متطلبات في شح ومن ، العيش

االن أسباب وأمام المغريات أمام الصمود في عليه المختلفةيعتمدون !.حدار
  

أو المـال مـن كثيـراً يملكون الذين أولئك ليسوا االحترام عظيم لهم نكَّن الذين إن
،الدهاء الخارقة الجسدية القوة أو الـذينوالمكر ألولئـك االحترام عظيم نكن وإنما

خُـلق  .يملكون
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التحـديات) التسامي(  على انتصروا الذين وألئك ، األمور سفاسف عن الترفع وخلق
اآلجل سبيل في بالعاجل والتضحية االنتظار فضيلة يملكون الذين وأولئك ، نفوسهم داخل

يؤثرونه ما إلى الحاجة مسيس مع واإليثار ،...
  

نقول       أن باإلمكان إيما: إنه طابع هو الحقيقي الرقي طابع أنإن من أكثر ، أخالقي ني
اإلسالم تاريخ من األولى القرون بها تتمتع التي والجاذبية ، تنظيمياً عمرانياً طابعاً يكون

والتضحية والنبل االستقامة طابع من أساسي بشكل فـي... تنبع التفـوق مـن ولـيس
العمران أو العلوم أو  .الحروب

  

ال       أغالل كسر إلى الوحيد الطريق إحداثولعل طريق عن يكون ) انتفاضة(شهوات

، الـراهن الحضاري للوضع المادية المعطيات على المسلم بها يستعلي أخالقية إيمانية
المال إلى تحتاج ال ، كثيرة بوسائل حياته إثراء إلى  .ويلتفت

  

يتوقف كان اإلنسان مصير أن وهي ، كبرى حقيقة على توقفنا الحضارات دراسة إن
أمرين على اإلنسان: دائماً بأخيه وعالقته ، بربه هو. عالقته واألخالقي النفسي والبعد

العالقتين هاتين في والمحور إلى. المركز لربه عبادته عن يتحول اإلنسان ينحطّ وحينما
شهواته ال. عبادته العنـف وعلى ، الرحمة على ال القوةُ على باآلخرين عالقتَه وتعتمد

االهتمام وعن ، بالجسد العناية إلى بالنفس العناية عن اإلنسان وينصرف ، التفاهم على
أن فيهـا واحد كل يحس غابة إلى كله المجتمع ويتحول ، بالمصلحة االهتمام إلى بالمبدأ

أ كما ، اآلخرين افتراس حقه منهممن واحد ألي فريسة يكون أن الممكن من هـذا!.نه
الغاب مجتمع  .هو

 

وتعزيـز       ، الذاتيـة الرقابة تدعيم في يكمن الحالة هذه دون للحيلولة الوحيد والطريق
الناس في الخيرة اإلرادة وتحفيز ـ وعلى جل ـ بربه العبد وإن. عالقة الحـل وهذا

القريب المدى على مكْلفاً البعيد. كان المدى على نوح سفينة .فإنه
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الن       أفضل إمكان في يكون الصارمةلن العقوبات أقسى إمكان في وال ، االجتماعية ظم
؛ القـيم وانحطـاط ، النفس ذبول عن الناشئ الفراغ تمأل أن وال ، االعوجاج تقوم أن

تحميه لكنها مجتمعاً تنشئ ال الصارمة ومتقَنـة. فالعقوبات ، محكَمة كانت مهما والنظم
وتأويلها ، لها اإلنسان تجاوز دون تحول المنـدثرةلن الحضارات وكل ، يجهضها بما

والعجز بالعقم نفسها على شاهدةً خلفها ضبطها وأدوات تنظيماتها  !.تركت
  

إال يقابل أن يمكن ال الجارف والنزوات الشهوات تيار أن من يقين على نكون أن البد
الدال الفكـر فوظيفة ؛ اإلنسانية واألحاسيس المشاعر من متدفق إيماني علـىبتيار لـة

على الطاقة منه نستمد الذي ولكن ؛ للعمل المناسبة واألدوات األساليب وعلى ، الطريق
، العميـق اإليمـان هـو الشـهوات جماح كبح على والقوة الخير، طريق في االندفاع

باهللا االتصال ثمرة هي التي الحميمة المشاعر من الشـباب!. ورصيدنا من كثيراً وإن
ا تيار جرفهم العفةالذين فضل على أدلّة إلى بحاجة يكونوا لم والخالعة والمجون لجنس

بسـبب القلـب على تفيض التي المعاني من شيء إلى بحاجة كانوا وإنما ، واالستقامة
، هللا الحقّة العبودية طعم عليهمتذوق واطالعه لهم تعالى اللّه بمعية الصادق  .واإلحساس

  

مداه أقصى التقني التقدم يبلغ أداوتحين من بالتُخمة المرء ويشعر بعد( ، عن ) التحكُّم

، جديـدة قديمة أشواق النفس في تنبعث حينئذ التحديات من خالية الحياة يجعل ما وكل
عالم إلى التعاطف عالم على ، التراحم عالم إلى ، المادة وراء ما إلى النفس أشواق هي

الجم حياة استمرار أجل من المكاسب ببعض  .يعالتضحية
  

الظمأ       اشتداد عند إال الماء فضل يعرف وهل ، غداً القادة هم اليوم األخالقيين  .إن

يعلّمنا       كما ، الهاوية بقاع نرتطم أن قبل المسار تصحيح باِإلمكان أن يعلمنا اإلسالم إن
وذلك ؛ صفراً الرصيد يصبح أن قبل الربح إلى الخسارة من نتحول أن باإلمكان إذاأنه

أجـل مـن الجسـد حاجات بعض على وضغطنا ، أعماقنا في الفطرة نداء إلى أصغينا
آت هو بما ملياً وفكّرنا ، النفس  !.إنعاش
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القول       من هي: البد األخالق مجال في الحاسمة المسألة المرجعـي( إن ) إطارهـا

أو الخُلق حسن على الحكم منها نستمد التي الجهة ما التـيبمعنى الجهـة وما ، قبحه
الخُلُق ذلك على المعاقبة أو اإلثابة  .ستتولى

  

لألخالق       المرجعي اإلطار تحول الغربي العالم الوحي( في ،) العقـل( إلـى) من
إلى يقود الوحي عن بعيداً العقل مبدأوهذا وهو جداً خطير األخالق( مبدأ في ) النسبية

ممهداً الطريق أصبح حيث فضائل، إلى الرذائل  .لتحويل
  

القرابين       كل له وتُقدم اهللا دون من يعبد صنماً االقتصادي النمو  .وأصبح
  

شـروط       تلبـي جديـدة أخالق إلحياء ضخمة جهوداً نبذل أن علينا أن الشك
والقـيم ، اإلسـالمية المبـادئ إلـى نفسه الوقت في وتستند ، معقَّد عصر في العيش
تقـدم إحراز إلى بحاجة كان ربما األخالقي المجال في الحاسم التقدم أن إال ، اإلسالمية

حي ، والحضارية السياسية المجاالت اإلبـداعات) التخلُّف( نأثفي دون يحول نفسه
األصيلة  .األخالقية

  

أهملـت       علينـا فرضـت التي الثقافات من وكثيراً العلمانية الثقافة أن يخفى ال ومما
جعلـت ، وضعية بفلسفة للتأثر نتيجةً وذلك ، تام شبه إهماالً األخالقي العلـم( الميدان

وصار) المادي ، تقدم كل وقيمـاًهدف وأدبـاً ، وأخالقـاً ، علماً المادي العلم ! هذا

، الجهـل بسـبب مفروضة قيود أنها على تُصور اإلسالمية األصيلة األخالق وصارت
وأن ، ضـعيف ألنـك أخالقي أنك أو ، أخالقي ألنك ضعيف وأنك ، التقاليد وعطالة

الحد الحضارة استيعاب على المقدرة أفقدتهم المسلمين األخـالق     !يثةأخالق وصارت
، تركيبـه فـي وبساطة ، الشخص في سذاجة تعني العلمانية التيارات تصورها كما

التهم بشتى اتهامه إلى دفعت ربما بل ، موقفه صدق في الشك  .وتثير
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وسـوء      التخطـيط لسـوء ونتيجة ، األخالقية القضايا كتَّابنا من كثير لتهميش نتيجة
المعيش نذكرالظروف ، وخطيرة عديدة أخالقية أمراض لدينا سادت ، الناس من لكثير ية

الحصر ال المثال سبيل على منها  :بعضاً
  

الضـرورية        الحاجات فتأمين ، سامية أهداف أية دون اليوم يعيش الناس من كثيراً إن
شرس معركة في كبيراً نصراً يعد صغير بيت وامتالك ، الشاغل الناس شغل  !.ةهو

  

حديقـة         فـي حياتـه يقضي الذي البري بالحيوان أشبه الناس من الواحد صار وقد
بل ، فحسب الطبيعية بيئته عن معزوالً ليس فهو ، ،,Iحيوانات ذاته أعماق عن معزول

وجوده غاية وعن ، وجوده سر وعن ، هويته  !.وعن

  

اإل      ضعف من الناس من األعظم السواد بـويعاني المبـدأ) الواجب( حساس وهـو
االلتزام على قدرته أو اإلنسان تسامي ليعكس ؛ والفردية المباشرة المصلحة يتجاوز الذي

غيره أجل من والتضحية ، غيره  .تجاه
  

فـي        وبالرغبـة الجماعة إلى االنتماء بشرف للشعور ثمرة إال بالواجب الشعور وما
فيها ا. الذوبان عجز أنفإذا اسـتطاع مـا كل لنفسه أباح الجماعي االلتزام عن إلنسان

غيره على  .يحرمه

ذبـول        مـن الحضاري الصعيد على يعاني آخر نوع من المسلمين من فريق وهناك
واألسـرة الذات على االنطواء من نوع إلى باستمرار ينزع وهو ، لديه الجماعية الروح

نز وهو ، والقبيلة والقرية األمـةوالحي بمصـلحة اإلحسـاس علـى سلبي أثر ذو وع
تقدمها على  .والحرص

كثيـراً        أن إذ ؛ واالستهالك بالعمل تتعلق عديدة سيئة عادات هناك ذلك جانب وإلى
ه أن كما ، اإلبداعي للعمل ازدراء نظرة ينظرون الناس لشـراءمن قويـة رغبـة ناك

الفاخرة، السيارات تتحملهالعقارات،وشراء ال الذي والبذخي الترفي األمةواإلنفاق  .موارد
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الـرحم        قطـع مثـل ، الناس بين العالقات صعيد على كثيرة خلقية أمراض وهناك
االسـتئثار، وحـب ، النـاس على والتكبر الحسد ومثل ، والجيران األهل بين والجفاء

والمشتركة العامة بالخيرات  ...واالنفراد
  

وضـعف        ، الخلقيـة التربيـة وتراجع ، الموارد وشح الزحام مشكالت وإن
الكبرى باألهداف مـن... اإلحساس والمزيـد ، النفسـي التأزم من المزيد تولِّد سوف

سبل عن البحث وإلى ، المصلحين من عميق تأمل إلى يحتاج وذلك ، الخلقية األمراض
والخالص  ...للعالج

  

تنتشـر      فقد ؛ المجتمع بها يمر ألزمات صدى يكون ما كثيراً األخالقي االنحدار إن
فـي مغرقة اجتماعية نماذج وجود أو ، شديد كبت أو ، اقتصادية ضائقة بسبب الجريمة

والترف  .البذخ
  

معالجة        عن األخالقية القضايا معالجة نعزل أال بضرورة قناعة إلى يوصلنا كله وهذا
كثيرةمشك أحيان في عنه نغفل ما وهذا ، األخرى الحياة  ! .الت

  

وهي        ، األخالقية بالمسألة تتصل ، أخرى حقيقة عن انتباهنا نصرف أن ينبغي ال لكن
أمة لكل قيمياً( أن أمرين) سلماً ضوء في أخالقها فيه ؛: ترتب وحاجاتهـا مبادئهـا

في العرب حملت والبداوة الصحراء فـيفظروف والكرم الشجاعة وضع على الجاهلية
، الفضـائل سلَّم من الخصلتين هاتين يخرج لم اإلسالم جاء وحين ؛ القيمي السلم أعلى

صارت حيث ، الجديد التشكيل في موقعها من غير فـي) التقوى(لكنه األهم المعيار
والسبق الفضل على  .الداللة

واإلنجـاز       والفاعلية الدقة جعل إلى قوي ميل هناك الحديثة الصناعية المجتمعات وفي
وهكذا القيمي السلم أعلى في والنجاح  ... والمهارة

  

نقوله       أن نريد للتنميـة: والذي جديـد مـدخل إيجاد إلى الحاجة أمس في اليوم إننا
و القيمية الثوابت بعض منح على يقوم ، اهتمامـاتاألخالقية أو جديدة معاني األخالقية
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، المسلم حياة يجتاح الذي التخلُّف وطأة حدة من التخفيف بغية ، مدلوالتها ببعض خاصة
الفـروضفالتقوى بعـض تتناول كي مفرداتها إثراء إلى بحاجة المعاصرة حياتنا في

مثل ، العمـل: الحضارية وتطوير ، العمل وإتقان ، العمل إلى والمحافظـةاإلسراع ،
، العمـل فريـق مفهوم وترسيخ ، المؤسساتي والعمل ، إدارته وحسـن ، الوقت على

االستهالك وترشيد ، المتاحة باإلمكانات التصرف وحسن ، بالمواعيد وكل... وااللتزام
، والسنة القرآن في ثابتة أصول لها المعاصرة القيم  هذه

  

والمو       التربية خالل من ،ويمكن اإليمـان بحالوة يشعر المسلم نجعل أن الحسنة عظة
يشـعر كما ، العصر طبيعة تقتضيها التي األعمال بهذه القيام خالل من االلتزام وحالوة

نيام والناس الليل يقوم عندما أو ، فقير يد في صدقة يضع عندما  !.تماماً
  

وإحالل       أخالق نسخ ليس واألخالقي النفسي ،فالتجديد موضـعها فـي أخرى أخالق
النَسق في أكبر أهمية ومنحها ، األخالقية المفهومات بعض مدلوالت في توسيع هو وإنما

العام  .األخالقي

 

ترجيح       وفي ، االجتماعي الضبط في عليها تعول ، محددة مبادئ لها ليس أمة توجد ال
آخر ممكن على لجعل. ممكن تخطط أمة هناك ليس أنه ،كما مبادئها على حرباً واقعها

نظير له ليس مما ، السبيل هذا في األمثلة أروع اإلسالم أمة ضربت  !.وقد
  

أخالقـي       تقـدم إحداث يريد من تواجه التي الكثيرة للصعوبات العميق اإلدراك ومع
والوسـائل واألسـاليب والشروط المبادئ بعض ذكر من فالبد ، متأزم وسط في ممتاز

به والرقي ألمتنا والخلقي النفسي المستوى تحسين في تأثير ذات أنها نظن  :التي
  

مضامين       تجدد أن عليها ، المدى واسعة آفاق نحو تنطلق أن تحاول اليوم اإلسالم وأمة
من الخيرة القرون وأهل وسلَّم عليه اهللا صلى النبي شرارتها أشعل التي األولى االنطالقة

،وهذ. بعده خاصـة نوعيـة من علماء إلى ، دعاة إلى ، رواد إلى يحتاج الحقيقة في ا



!

!

332!"#$% &' ()*+, 

!

أن يجـب التي واألخالق المواصفات نوعية أن إال ، جداً مهم أمر عددهم كثرة أن ومع
ومتميزة مكثَّفة تربية تلقّوا الذين الكرام فالصحابة ؛ عددهم كثرة من أهم تظل بها يتحلّوا

علي اهللا صلى النبي سماتهمعن خصوصية ولكن ، ألوف بضعة يتجاوزون ال قد وسلم ه
إلـى ومازلنا ، متطاوالً ضخماً بناء تحمل أن أمكنها ، فريدة قدوة منهم جعلت وأخالقهم

وهديها القدوة تلك بركات من نقتبس .اليوم

األمة شأن من يصلح أن يريد الذي هذا سمات  :من
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حيـز إلـى القلبـي والتصديق العقلية الدائرة حيز من إيمانه وتنقل ، المسلم كيان تغمر
مسلم حديث في عنه والمعبر ، تراه"باإلحسانالشعور كأنك اهللا تعبد لـن." أن وهـذا

الظالل وارفة بشجرة شيء أشبه اإليمان إن حيث ، المكثَّفة العبادات خالل من إال يتأتّى
أرد وكلما أن، علينـا كـان ، اتجاه كل في أغصانها تمد وأن ، تكبر أن الشجرة لهذه نا

واألذكار والنوافل العبادات هو وماؤها ؛ أكثر  ...نسقيها

والسـلف      ـ علـيهم اهللا رضوان ـ الصحابة حياة في جداً واضحة كانت السمة وهذه
عامةً  .الصالح

ال      الطاقة هو المتدفق الحي اإليمان وليسإن ، اإلقالع مرحلة في نحتاجها التي عظمى
لذلك بديل  .ثمة

  

29 - DO8%& +5�, 0.W%& � !  

؛ عديـدة قرون أخطاء لتراكمات خالصة إال هو ما نعيشه الذي الرديء الواقع إن حيث
وجهد زمن إلى يحتاج فإنه ، جيدة بصورة الواقع ذلك يتحسن القرآن. وحتى صرح وقد

المعنى بهذا قالالكريم  :حين
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السجدة آية: سورة " 24" من

بـأن  شعورهم وبسبب ، ومشاقّه الطريق طول بسبب اليأس الناس على يسيطر وأحياناً
معدوم أو ضعيف الربـانيون. التحسن العلماء أما ، الصادقون الدعاة أما ، الرواد أما

يستغرقهم وإنما ، منه تبقّى ما إلى وال ، الطريق من قطعوه ما إلى أبداً ينظرون ال فإنهم
ا عليهم ويسيطر ذلك، بعد وهم ، المسيرة بتصحيح واالنشغال ، الوقت بواجب النشغال

، يملكونـه الذي جهدهم ولكنه ، المطلوب من يسير جزء سوى يقدموا لم أنهم يشعرون
يتقبله أن ـ تعالى ـ اهللا من وينتظرون

  

30 - ">C&5>�, "9])%& �"#( Q4 e&04X& � �  

كل من مطلوب ذلك من قدراً أن أحـقومع فهـم ، آخر شأناً للرواد أن إال ، مسلم
؛ الحرمان حد إلى يصل ال بما ، الدنيا الحياة متاع من ـ اإلمكان قدر ـ بالتقلل الناس

هذه بتميز الناس شعور هو المهم ،ويظل عيشها أسلوب في المباركة مقاييسهاالفئة وفي
االجتماعي  .للرقي

  

المرحلة      هذه في األمة والمدارسإن العامة المرافق تشيد كي ، المال إلى ماسة بحاجة
العيش... والجامعات في جديدة منهجيةٌ عملية بطريقة لها يوضح من إلى بحاجة وهي

أدنـى وال حساب بغير المال وإنفاق والترف البذخ من الناس من كثير اعتاده عما بعيدةٌ
بالمسؤولية  !شعور
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مهمة األمةسمات بهذه للنهوض يتصدى عميقةفيمن المعاني هذه أن من الرغم فعلى ،
والنمـوذج القـدوة عن دائماً يبحثون الناس أن إال وجدانه في ومتغلغلة المسلم ثقافة في

أنـزل. المحسوس وال ، الرسـل تعالى اهللا بعث لما الناس حياة تُغير المبادئ أن ولو
مـ أبلـغ الحـال لسان بأن خلقه في سنَّته مضت لكن ، وأنالكُتُب ، المقـال لسـان ن

المجرد من التأثير في وأعظم اإلدراك في أسهل فـي. المحسوس بـاهللا موصول فحال
واحد في ألف مقال من أبلغ  .ألف

  

علمت وقد الدنيا على تبكى فيها                                    النفس ما ترك فيها السالمة   أن
  

يسكنها الموت بعد للمرء دار يبنيها                                        ال الموت قبل كان التي  إال
  

مسكنه  طــاب بخير بناها بانيها                                       فإن خــاب بشر بناها   وإن

تـوزن أن قبـل أعمالكم وزنوا ، تحاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا ، األكارم اإلخوة أيها
، فلنتخـذعليكم ، إلينا غيرنا وسيتخطى ، غيرنا إلى تخطانا قد الموت ملك أن واعلموا

هواهـا نفسـه أتبـع من والعاجز ، الموت بعد لما وعمل نفسه دان من الكيس ، حذرنا
العالمين رب هللا والحمد ، األماني اهللا على .وتمنى

ا ولي اهللا إال إله ال أن وأشهد ، العالمين رب هللا سيدناالحمد أن وأشهد ، لصالحين
سـيدنا على وبارك ، وسلم ، صل اللهم ، العظيم الخلق صاحب ، ورسوله عبده محمداً

أجمعين وصحبه ، آله وعلى ،  .محمد

المستمعين أعزائي ، المؤمنين   .GIc;2 #8]>T ��$/ :KG_$/ |7P7A$/ 4$0 ..... إخوتي
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األحدا مع التعامِل في األساسيةَ القضيةَ إنعـدم أو ، وقوعها تصديقَ ليس الجِسامِ ث
المعلومـات وثـورةُ ، المذهُل اإلعالمي التواصُل حيث من العصر فطبيعةُ ، تصديقه
التصديق موضوع يلغي ، واحدة إعالمية غرفة في والشعوبِ األممِ واجتماع ، المتفجرة

ا مع التعامِل في العبرةَ ولكن ، التصديق عدمِ أو التحليـَل، تحليلُهـا ، الجِسامِ ألحداث
علـى ولنضرب ، الموقف هذا خالِل من لعمٍل واالنطالقُ ، موقف اتخاذُ ثم ، الصحيح

مثالً .ذلك

التـي البيانات لوحة في أحمر ضوء تألّقَ لها قيادته أثناء في سيارة صاحب أن لو
الضوء هذا تألُّقَ رأى لقد ، تصديقه عدمِ أو ، التألُّق تصديق في ليست فالمشكلةُ ، أمامه

ولكن ، هنيع الذبأم والسلوك ، وتحليله ، التألُّق هذا فَهمِ في هـذاالمشكلةَ على يبنَى ي
، كالمحر الحترقَ ، ريالس فتابع ، تزيني ضوء أنّه على التألُّقَ فَهِم فلو ، والتحليل الفَهم
أنه على التألّقَ هذا فَهِم إذا أما ، هدفه إلى سيره وتعطّل ، كبيراً مبلغاً إلصالحه وتكلّفَ

الز وأضافَ ، السيارةَ أوقفَ ، تحذيري ضوء، االحتراق من السيارة كمحر وسلم ، يتَ
وتحليله الحدث فَهمِ في بْل ، وعدمه التصديق في ال فالعبرةُ ، هدفه إلى رهيس عوتاب.    

       

العالم هذا ظلماً!! ما تسفك التي الدماء من أحمر عالم إنه العـالم... ؟؟ هذا ما
إال قاموســـه في ليس ،القت( الذي والقـبض ، والمداهمة ، والقصف ، التدمير ، ل

تجري الدماء من وأنهار ، واالغتيال ، والتعذيب ، فـي...) واالعتقال لتشك إنك حتى
هـذه يشاهد وهو اإلنسان إن بل ، ودياناته وأخالقه قيمه عن فضالً ، العالم هذا إنسانية

ا البشري الجنس هذا إلى ينتمي أن يخجل الظالمة  .لمتوحشالمشاهد

؟ تثمن حضارة هذه هل ؟ تعاش حياة هذه  هل

إال و والهمجية التخلف من بنصيبها تأخذ أن إال أبت أنها أم متقدمة دول هذه هل
وعـزل أبريـاء ضـد الـدولي واإلرهاب العالمية اإلجرامية األعمال تلك تفسر فبماذا

؟ منتهكة كرامات و ، سليبة حقوق وأصحاب
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مسرحيةإ في نشاهده مما بكثير أرحم الغاب حياة ،( ن والديمقراطيـة الحريـة
اإلنسان وبكينـا) وحقوق ، ساهون غفلة في ونحن ، منها األول بالفصل استمتعنا التي

كفصل ؛ الالحقة الفصول العرقي( في اإلرهاب... التطهير يفوق... ومكافحة بإرهاب
الوصف حا) حد المخادع المخرج ينسينالكن أن الجريمةول منفصول براقة بقضايا

 )، الحيونة سوى تعني ال التي ، الحيـوانيالعولمة الجانـب اإلنسان في نثير أن أي
غير  .) ليس

أن وذلـك ، أفعالهـا ردود تقدير وال ، حساباتها ضبط يمكن ال الظلم نتائج إن
مـن وتصيب ، اتجاه كل في تطيش القنابل كشظايا المظلومين و المقهورين فعل ردود

تصويب غير
، اتجاهها في وال مداها في التحكم يمكن ال الموتورين و المظلومين أفعال ردود إن

متجاوز تطيش وقـوانينوإنها ، األديـان شرائع مخترقة ، والمعقول المشروع حدود ة
لن فلذا ؛ أوالً الحماية لها توفر لم التي القوانين بهذه تكفر ما أول تكفر وهي ، األوطان
يشـحن الـذي الظلـم فتيل نزع هو والحقيقي األول العالج فإن ، ألعدائها حامية تقبلها

الب ويعمي ، والمقت بالكراهية ،النفوس األمـور عواقـب تـدبر عن واألبصار صائر
نتائجها أو مشروعيتها في . والنظر

فـي سيتصرفون أنهم المرجح فمن حقوقهم ينالوا أن قبل طويالً الناس ينتظر حين
توقعها يصعب بطريقة االنتظار .فترة

أو ، بالضـعف الرضـا إلـى دعوة ليس الضعف من النابعة القوة عن الحديث إن
أنالس يجـب إذن ، الضـعف حالة في حتى القوة الستشعار دعوة هو بل ، عليه كوت

طلـب في المسلمون أخلص ولو ، فيه كامنة قوة سبب عن ضعف مظنة كل في نبحث
اهللا يؤيـدها مستورة قوة على ينطوي الضعف ألن ، قوة الضعف ولصار ، لوجدوه ذلك

و الجبال تهد الضعف قوة فإذا ، ورعايته حفظه الحصفي وتسمعونون،تدق ترون .كما

قوتي سر وهذا ، ضعيف وأنا ، ضعفك سر وهذا ، قوي  !أنت
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نقابل أن نستطيع بأمتهلذلك ينهض مسلم جيل بتربية أي الذُرية بقنبلة الذرية .القنبلة

الطريق وتفتح ، واالستسالمية التلفيقية التيارات عقم تؤكد وسياساته العدو مواقف
طريـق انتهى فقد وهكذا ، منها الملتزمة سيما وال المقاومة تيار أمام حدود وبال واسعا

اهللا شاء إن النصر، طريق وبدأ ،  .الوهم

بيروت في المنعقد القمة مؤتمر في القيمة كلمته في الرئيس السيد ال: "يقول مـن
وال ، عنه يتحدث أن وال ، اإلرهاب يكافح أن يستطيع ال لإلرهاب المضاد الفكر يمتلك
طـرح وأي ، األكبـر اإلرهـاب عـن ونتعامى ، األصغر اإلرهاب نرى أن نستطيع

العال في إلإلرهاب تكون وال ، ،م محوره هي موضوعيسرائيل غير ناقص طرح .فهو

وأن إسـالمية ثوابـت هناك أن ذلك من األصح ولكن دولية متغيرات هناك أن صحيح
الراسخ الحق يلغي أن يمكن ال الدولية المتغيرات هذه موجة يركب الذي الكثيف الباطل

أمتنا تملكه و, الذي التكيف من قدراً تستوجب الدولية الوسـائلفالمتغيرات في المناورة
ئ والمباد األهداف في نغير أن األحوال من بحال يجوز ال لكن ، مثـال.والجزئيات

سافر: ذلك إذا .المسلم

بعـض في والجمع القصر للمصلي يجيز السفر هذا المصلي إلى بالنسبة تغيير والسفر
األحوال, الصلوات من بحال الصالة ترك له يجيز ال السفر      .لكن

القـوةَ أن المحتلـين العـربيين البلدين في يوم كلَّ نشهدها التي الدامية األحداثُ تعلِّمنا
اإلنسـان وأن ، قاصـر فهو اتَّسع مهما العلم وأن ، محدودة فهي عظُمتْ مهما البشريةَ

القصم مصيره يحقِّـقالمتأله ال ، وحـدها األمنيـةَ والحلوَل ، وحدها القوة اعتماد إن
وتَفَهـمٍ ، اآلخر الطرف إلى دالجي االستماعِ من عالية بدرجة مصحوباً يكن لم ما الهدفَ
تحـلَّ لـم وما ، كرامته وتوفيرِ ، وخصوصياته مصالحه ومراعاة ، اآلخر للرأي دقيق

والم المظلومين وربمـامشكالت بـل ، قائمـة تبقى المشكلة فإن ، العالَم في ضطهدين



!

!

338!"#$% &' ()*+, 

!

تـدمر حكمة دون من والقوةُ ، القوةَ يصنع الحقَّ ولكن ، الحقَّ تصنع ال فالقوةُ ، تفاقمتْ
تعالى قال ، :صاحبها

قُلُوبِ            $  في وقَذَفَ يحتَسبوا لَم حيثُ نم اللَّه مفََأتَاهبعالر 3(%هِم(

تـوهم الغـدر يـد اغتالتـه مـا فإذا واحد شخص في اختصارها يمكن ال األمة وهذه
بموته ماتت المقاومة أن  .المتوهمون

عرفـت ، اهللا شـاء إن ، والترويض االحتواء على استعصت أمة يواجهون األعداء إن
التي المحن هذه بعد ، لقضيتها وصمدت ، وجهتها وحددت ، ووحدتهاهويتها ، أصابتها

التشـييع مشاهد وإن ، األجيال شرايين في يخزن وقوداً إال ليست الشهداء دماء فإن ولذا
أمنيتهمـا وصاحبه ياسين أحمد الشيخ نال ولئن ، العام للغضب حقناً إال ليست الجنائزية
الـنمط لهـذا ولـود األمة هذه رحم فإن ، مسلم كل يتمناها التي ، الشهادة إحراز في

زحوف إثر زحوف وسيخلفهم ، الرجال من  .الصعب

وسـط لـه طريـق شق ويحاول ، النحيل بجسده يزاحم وهو ، بعفوية صغير طفل قال
غزة في الشفاء مستشفى أمت التي الغفيرة لـن: الجموع الشهيد المجاهد هذا اغتيال إن

درب مواصلــة علـى وعزيمـةً قوةً سيزيدنا بل ، شوكتنا ويكسر الكفـاحيحبطنا
أرضنا تحرير حتى ، .والمقاومة

قال فيما صدق وقد قال من در :وهللا

وخزرجا أوساً التاريخ عرف وخـــزرج                     لئن قادمـــون أوس فلله

32 - |ijC �#(  

أخاطـب ، الجبال لهولها تنهد والتي ، أمتنا بها تمر التي والشدائد للمحن نظراً
ولـم ، واإلسالمي العربي العالمين في كانوا أينما ، أمتهم هموم يحملوا لم الذين أولئك

، اليعنيهم حولهم يجري الذي أن وتوهموا ، ألحزانها يحزنوا ولم ، آلالمها وهميتألموا
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ت حفالت في المزارعغارقون حدائق وفي ، المطاعم أبهاء وفي ، الفنادق ردهات في قام
تتنـاقض عالم من مستوردة ساقطة برامج وفي ، فارغة وسباقات ، تافهة ألعاب وفي ،
األمـوال فيهـا تبـذل والتي ، الفضائيات بعض تبثها ، ومبادئنا قيمنا مع ومبادئه قيمه

، الثمينة واألوقات ، االطائلة هؤالء أقولإلى  :لشاردين

؟ تغضب متى أخبرني اهللا في  أخي

محارمنا انتهكت  إذا

تغضب ولم ، معالمنا نُسفت  إذا

كرامتنا ديست إذا شهامتنا قُتلت  إذا

تغضب ولم ، قيامتنا قامت  إذا

؟ تغضــب متى  فــأخبرني

معاهدنا نكبت إذا مواردنا نُهبت  .إذا

األقصى المسجد وظل مساجدنا هدمت  .إذا

تُغصب قدسنا  .وظلت

تغضب  .ولم

؟ تغضب متى  فأخبرني

األعراض يهتك عدوك أو  .عدوي

لعباً دمي في  يعبث

الملعب تراقب  وأنت

هللا تغضب.. للحـــرمات.. إذا لم  لإلسالم

؟ تغضب متى  !فأخبـــرني

أهواال هناك  رأيتَ

شالالً الدم  رأيتَ

أطفاالً للموت شيعت  عجائز

وأشكاالًرأيتَ ألواناً  القهر
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تغضب  ولم

؟ تغــضب متى  فأخبـــرني

خجٍل بال ؟.. فصارحني تُنسب أمة  !ألية

منسوبا اإلنسان لعالم ولست منا وال لنا  فلست

الهول من أمتنا تلقاه ما يحزنك  ألم

الحلِّ مستنقع من تجنيه ما يخجلك  ألم

ِ والقتل اإلرهاب دوامة في تلقاه  وما

ه يغضبك بالذِلألم المعجون الواقع  ذا

األكِل في الملح نقص عند  !!وتغضب

مألت طفلة منظر يهززك  ألم

الحفر جسمها مواضع 

هلعٍ في الطفل ذاك أبكاك  وال

يستتر أبيه  بظهر

استغاثته رحموا  فما

شعروا وال اكترثوا  وال

ميتـــاً لوجهه فخـــر 

حتــــضري أبـــــوه وخــــر 

التوحيد ينتصر؟متى جنبيك  في

عيشك لقمة أجل من دائماً  أتبقى

تعتذر؟ باإلذالل  المغموسِ

تعتبر؟ األحداث هذه من متى
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يقُوُل نْهع اللَّه يضر هريرةَ َأبِي نع الصحيح الحديث اللَّه: في صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل
لَّمسو هلَيـلَتْ: (( علْسسو ، نَّمهج ابوَأب وغُلِّقَتْ ، نَّةالْج ابوَأب فُتِّحتْ انضمر دخََل ِإذَا
يناطالشَّي. (( 

ومسلم[ البخاري ]رواه

قَاَل هريرةَ َأبِي نوع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل َأو: (( قَاَل كَان لَيلَةِإذَا ُل
منْهـا فْتَحي فَلَم ، النَّارِ ابوَأب وغُلِّقَتْ ، الْجِن ومردةُ يناطالشَّي صفِّدتْ انضمر شَهرِ نم

نَادم وينَادي ، ابب منْها يغْلَقْ فَلَم ، نَّةالْج ابوَأب وفُتِّحتْ ، ابرِ: بالْخَي ياغب ،يا َأقْبِـْل
لَةلَي كُلُّ ذَلكو ، النَّارِ نم تَقَاءع ِللَّهو ، رَأقْص الشَّر ياغب )) . ويا

ماجه[ ابن ، ]الترمذي

قَاَل هريرةَ َأبِي نوع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل رمضان: (( قَاَل امص نم
ذَنْبِه نم متَقَد ما لَه رغُف واحتسابا )) .ِإيمانًا

ومسلم[ البخاري ]رواه

اللَّه رسوَل َأن هريرةَ َأبِي نقَاَلع لَّمسو هلَيع اللَّه ِإيمانًا: (( صلَّى انضمر قَام نم
ذَنْبِه نم متَقَد ما لَه رغُف )) .واحتسابا

ومسلم[ البخاري ]رواه

، العام شهور على اهللا فضله ، اإلسالم أركان أحد ، الصيام شهر هذا ، القرآن أمةَ
ا على فيه وتجـاوزوأفاض ، الحسنات فيه لهم وضاعف ، والبركات الخيرات لمسلمين

علـى وشـاهد ، للمحسـنين شاهد فهو ، العثرات فيه أقال ، والسيئات الذنوب عن فيه
، آخـره انقضـاء أسرع وما ، أوله في المسلمين معشر وأنتم ، والمفسدين المعرضين

و ، المحرمات من بالتوبة خيراً أنفسكم من اهللا منفأروا الشهر هذا فإن ، الطاعات بفعل
، صـيامه عليكم جالله جل اهللا فرض ، العيوب من والشفاء ، الذنوب مكفرات أسباب
، البشـائر أعظـم بذلك القيام على وبشر ، قيامه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وسن

والبصائر األلباب ذوي يا الشهر هذا .فاغتنموا
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الكبرى رمضان في: وموضوعات أنزل حيث والقرآن ، الصيام علة وهي ، التقوى

النار من والعتق ، القدر ليلة ثم ، رمضان في أوقاتها أفضل األرحام وصلة ، .رمضان
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، اهللا لـذكرِ تلين فالقلوب ، والمرحمة التعاطف وشهر ، والصلة البر شهر رمضان إن
تس منوالنفوس ترى فال ، اهللا لداعي زاكيات،تجيب أعماالً إال ذلك ربجراء من وقرباً

والسماوات  .األرض

، واإلخاء المحبةُ تسوده ، متعاطف متراحمٍ مجتمعٍ بناء إلى يهدف اإلسالم ألن ذلك
اهللا بتقوى تسعد ، المجتمع وحدةُ واألسرةُ ، والعطاء الخيرِ حب عليه ورعايـةويهيمن

بعد حقّها برعاية األمر فجاء ، بنيانها وتثبيت ، عراها بتوثيق اإلسالم اهتم لذلك ، الرحم
وعال جّل قال ، الوالدين وبر اهللا :                                                        توحيد

 
]36: النساء[

اللَّه يضر ارِيالَْأنْص وبَأي َأبِي نفع والزكاة الةوالص بالعبادة اهللا إفراد مع وقُرِنَت
قَاَل رجلًا َأن نْهنَّةَ: عالْج يدخلُني بِعمٍل َأخْبِرني ، اللَّه رسوَل اللَّـه... يا رسـوُل فَقَاَل

سو هلَيع اللَّه وتَصـُل(( : لَّمصلَّى ، الزكَـاةَ وتُْؤتي ، الصلَاةَ يمتُقو ، شَيًئا بِه تُشْرِك لَا اللَّه دبتَع
محالر((.

عليه[  ]متفق

سبحانه قال ، أرحامها بصلة قبلَنا األمم ُأمرت  :وقد
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]83: البقرة[ 

دمحم نبينا صلتها إلى قَاَل#ودعا ُأمامةَ َأبِي نفع ، نُبوته مطلعِ عمرو: في قَاَل
يلَمالس عبسةَ نب : ))ءشَي علَى لَيسوا مَأنَّهو ، لَالَةض علَى النَّاس َأن َأظُن ةيلاهالْج في وَأنَا كُنْتُ

مفَقَد ، راحلَتي علَى فَقَعدتُ ، َأخْبارا خْبِري بِمكَّةَ بِرجٍل فَسمعتُ ، ثَانالَْأو وندبعي مهو ،، ـهلَيع تُ
اللَّهفَِإذَ رسوُل لَـه#ا فَقُلْتُ ، بِمكَّةَ هلَيع دخَلْتُ حتَّى فَتَلَطَّفْتُ ، همقَو هلَيع اءءرج مـا: مستَخْفيا

قَاَل ؟ فَقُلْتُ: َأنْتَ ، نَبِي قَاَل: َأنَا ؟ نَبِي فَقُلْتُ: وما ، اللَّه َأر: َأرسلَني ءشَي بَِأيقَـاَلو ؟ لَكس :

ءشَي بِه كشْري لَا اللَّه دحوي َأنو ، الَْأوثَانِ وكَسرِ ، الَْأرحامِ لَةبِص .))...َأرسلَني

مسلم[  ] رواه

قال ؟ لكم يقول ما النبي عن سفيانٍ أبا هرقل رضي: وسأل عباسٍ نب اللَّه دبع نع
قَاَلاللَّه لَه: عنْهما قَاَل هرقَْل َأن انفْيس َأبو َأنَّه: سَألْتُك(( : َأخْبرني فَزعمتَ ؟ كُمرْأمي ماذَا

قَاَل ، انَةالَْأم اءَأدو ، دهبِالْع فَاءالْوو ، فَافالْعو ، قدالصو ، لَاةبِالص كُمرَأم :هذهونَبِي .))صفَةُ

ومسلم[ البخاري ]رواه

قَاَل سلَامٍ بنِ اللَّه دبع نفع ، المدينة إلى مقدمه أوَل والسالم الصالة عليه بها : وأمر

وقيَل ، لَهبق النَّاس انْجفََل الْمدينَةَ لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي مقَد اللَّه:لَما رسوُل مقَد قَد
النَّ في فَجِْئتُ ، ثَلَاثًا ، اللَّه رسوُل مقَد قَد ، اللَّه رسوُل مقَد قَد ، لَّمسو هلَيع اللَّه اسِصلَّى

فَكَ ، كَذَّابٍ هجبِو سلَي ههجو َأن عرفْتُ ههجو تَبينْتُ فَلَما ، ِلَأنْظُرتُهعـمس ءشَي َأوُل ان
قَاَل َأن بِه ـلُّوا(( : تَكَلَّمصو ، ـامحالَْأر وصلُوا ، امالطَّع وَأطْعموا ، لَامالس َأفْشُوا ، النَّاس َأيها يا

بِسلَامٍ الْجنَّةَ تَدخُلُوا امين النَّاسو .))بِاللَّيِل

وابن[  الترمذي لهرواه واللفظ ] ماجه

النبي وصية ذر#وهي أبو قال أدبرت(( : ، وإن الرحم بصلة خليلي .))أوصاني

الطبراني[  ] رواه

النَّبِي نع نْهع اللَّه يضر هريرةَ َأبِي نفع ، اإليمان على أمارةٌ القربى ذوي فصلةُ
قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه رحمه... (( : صلَّى فَلْيصْل الْآخرِ والْيومِ بِاللَّه نْؤمي كَان نمو... ((.

عليه[  ]متفق
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دينارصلةُ بن عمرو يقول ، العبادات أخص من جليلة عبادةٌ خَطْوة: "الحرم من ما
الرحم ذي إلى خَطوة من أجرا أعظم الفريضة " . بعد

قال ، اآلخرة في خرمد ونعيم ، الدنيا في معجل فيه(( : #ثوابها اُهللا يعُأط شيء ليس
الرحم لةص من ثوابا .))أعجل

 ]البيهقي ] رواه

عيـاضِ نع والسالم الصالة عليه يقول ، بالجنّة موعود القربى ذوي بحقوق والقائم
هتخُطْب في يومٍ ذَاتَ قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن يعاشجالْم حمارٍ ... (( : بنِ

ثَلَاثَ نَّةالْج ،وَأهُل قُربـى ذي ِلكُـلِّ الْقَلْبِ رقيقُ ، يمحر ورجٌل موفَّقٌ متَصدقٌ مقْسطٌ سلْطَانٍ ذُو ، ةٌ
عياٍل ذُو متَعفِّفٌ وعفيفٌ .))ومسلمٍ

مسلم[ ]رواه

وجّل عز قال ، بالمسكين نرَأف كما باألرحام بالرأفة اهللا رأم :

]26:اإلسراء[

سبحانَه قال ، والمساكين اليتامى على ممقد والعطاء البذِل في : وحقُّهم

]215: البقرة[

قَاَل يبالض عامرٍ بنِ انلْمس نع ، العالمين رب من مضاعفٌ ثواب عليهم وللسخاء
 :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل الْقَرابـة(( : قَاَل ذي وعلَى ، صدقَةٌ الْمسكينِ علَى الصدقَةُ

وصلَةٌ صدقَةٌ .))اثْنَتَانِ

ماجه[  وابن ] النسائي

نْهع اللَّه يضر اِلكم بنِ َأنَسِ نع ، المسكنَة ذوي من األقربون هم الصدقة من يعطَى من وأوُل
وكَانَـ(( : يقُوُل ، ـاءحريب ـهِإلَي اِلـهوَأم بَأح كَانو ، مالًا ينَةدبِالْم الَْأنْصارِ َأكْثَر طَلْحةَ َأبو تْكَان

ف اءم نم بشْريو ، يدخُلُها لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل كَانو ، جِدسالْم ،يهمستَقْبِلَةَ طَيـبٍ ا
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نَزلَتْ تُحبون$: فَلَما مما تُنْفقُوا حتَّى الْبِر تَنَالُوا لَن%اللَّـه صـلَّى اللَّه رسوِل ِإلَى طَلْحةَ َأبو قَام
فَقَاَل لَّمسو هلَيع :تَابِهك في يقُوُل تَعالَى اللَّه ِإن ، اللَّه رسوَل ممالَ$: يا تُنْفقُوا حتَّى الْبِر تَنَالُوا ن

ونبتُح%اللَّـه نْـدع وذُخْرهـا بِرها َأرجو ، ِللَّه صدقَةٌ وِإنَّها ، اءحريب ِإلَي َأمواِلي بَأح ِإنو ،،
فَقَاَل ، شْئتَ حيثُ اللَّه رسوَل يا ذَِلك: فَضعها ، قُلْتَبخٍ ما سمعتُ قَد ، ابِحر ماٌل ذَِلك ، ابِحر ماٌل

قَاَل ، بِينالَْأقْر في تَجعلَها َأن وَأرى ، ،: فيها َأقَارِبِـه في طَلْحةَ َأبو فَقَسمها ، اللَّه رسوَل يا َأفْعُل
همع .))وبني

عليه[  ] متفق

له اهللافالباذُل رحمه الشعبي يقول ، الشّيم كريم ، النّفس سخي وعليه: " م لي قرابة ذو ماتَ ما
دينه عنه وقضيتُ إالّ دين. "

35  -  '@Sz 782C &p"( ) l":_-&(  

قـربهم: األولالمعنى حسب صلتهم وتتفاوت ، المسلمين جميع تشمل عامة رحم وهي ، الدين رحم
المكاني وبعدهم قربهم حسب وكذلك ، الدين من  .وبعدهم

تعالى قوله ذلك على : ويدل

]     10: الحجرات[

المسلمين لجميع اإليمانية األخوةَ اهللا .فأثبت

: وقوله

]محمد[

األبوين: الثانيالمعنى جهتي من ، والبعيدة القريبة ، القرابة .رحم

صلة ونوع حقوق النوعين هذين من .ولكل

لك عز هزع ، البعد في ينساك وال ، القرب على لّكمي ال وقريبك ، بالرحم وثوقًا تزداد الروابطُ
لك ذُلٌّ وذُلّه ،.

اهللا رحمه القرطبي محرمة: " قال قطيعتها وأن ، واجبة الرحم صلة أن على الملة .اتفقت
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لَها قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي َأن عاِئشَةَ نع : ))يطُأع فَقَد فْقالر نم ظَّهح يطُأع نم ِإنَّه
ةرالْآخو الدنْيا خَيرِ نم ظَّهح، اريالـد يعمـرانِ الْجِـوارِ نسحو ، الْخُلُق نسحو ، الرحمِ وصلَةُ ،

الَْأعمارِ في .))ويزِيدانِ

]أحمد[

قَاَل اِلكم بنِ َأنَسِ نع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل غَضـب(( : قَاَل لَتُطْفـُئ الصدقَةَ ِإن
وءالس يتَةم نع فَعتَدو ، بالر((.

]الترمذي[
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، ونصـرتهم ، للمـؤمنين والمحبـة ، اإليمـان بمالزمـة صلتها ويجب ، الدين رحم العامة الرحم
واإلنصاف ، بينهم والعدل ، أذيتهم وترك ، لهم ،والنصيحة الواجبـة بحقوقهم والقيام ، معاملتهم في

وحقـوق ، المظلـومين ونصـرة ، عليهم يمن أن دون من ، الفقراء ومواساة ، المرضى كتمريض
اإليمان ألهل المترتبة الحقوق من ذلك وغير ، ودفنهم ، عليهم والصالة ، غسلهم من ،  0الموتى

بزيارتهم صلتها وتكون ، القرابة رحم الخاصة ،الرحم عـنهم والسـؤال ، أحـوالهم وتفقـد ،
ورحمـة ، كبيرهم وتوقير ، وغنيهم وجيههم مع والتلطف ، فقيرِهم على والتصدق ، إليهم واإلهداء
، أفـراحهم في ومشاركتهم ، وإعزازهم ، استقبالهم وحسن ، باستضافتهم الصلة وتكون ، صغيرهم

أتراحهم في .ومواساتهم

بالدعاء أيضاً الصلة ودعوتهموتكون ، نصحهم على والحرص ، لهم الصدر وسالمة ، لألرحام
فسدت إذا البين ذات وإصالح ، المنكر عن ونهيهم ، بالمعروف وأمرهم ، للخير

فـي وطالقة ، القول في طيبٍ إلى ، المعاملة في ولينٍ ، اللّقاء عند ببشاشة أيضاً الصلة وتكون
إل وإحسان ، وصالت وزيارات ، ،الوجه لهـم والنّصـح ، ونصحهم ، للمعروف وبذٌل ، المحتاج ى

الجـامع والمعنـى ، مضارتهم وترك ، عثراتهم عن الصفح ، مريضهم وعيادةُ ، مكروبِهم ومساندةُ
كلّه الشر: لذلك من أمكن ما ودفع ، الخير من أمكَن ما . إيصاُل
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وطباعهم ، أحوالهم في يختلفون األقارب إن فتكفيـهثم ، بالقليل يرضى من فمنهم ، ومنازلهم ،
من ومنهم ، بالقول والصلة ، الوجه بطالقة يرضى من ومنهم ، الهاتفية والمكالمة ، السنوية الزيارة
، المسـتمرة بالزيـارة إال يرضـى ال من ومنهم ، ألرحامه المعاذير ويلتمس ، كامالً حقه عن يعفو

فمعاملتهم ، الدائم مودتهموباالهتمام واستيفاء ، بهم الصلة حسن على تعين المقتضى .بهذا

تفقـد ثـم ، الزيارة ثم ، البريدي أو الهاتفي االتصال من بنوع الرحم صلة تبدأ مختصر وبشكل
، اهللا إلى وأهله ، القريب بيد األخذ ثم ، أسلوب بألطف المساعدة ثم ، واالجتماعية المعيشية األحوال

، طاعته على حققتوحملهم الصلة هذه تكون وعندئذ ، الصلة هذه به تتوج تاج وهذا ، إليه والتقرب
األكبر .هدفها
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ألنك ، تقاطعهم أن يجوز فال ، باإلساءة اإلحسان يقابل الذي المتعب النوع من األقارب كان لو حتى
والتزاما ، ألمره طاعة تعالى اهللا مع يجـبتتعامل ذلـك وعلى ، وسلم عليه اهللا صلى رسوله بسنة

وجيرانه أقاربه إلى ويحسن ، أرحامه ليصل السبل كل يسلك أن المسلم  .على

الهفوات منهم وتصدر ، الخَلل في ويقَعون ، للزلَل يتعرضون ، معصومين غير الرحم ذوي إن
شي منهم بدر فإن ، كبيرات خطيئات في ويقَعون من، العفو فإن ، معهم العفوِ جانب فالزم ذلك من ء

إذا عـذرهم واقبـل ، باإلحسـان إسـاءتهم وقابِل ، عزا إالّ بعفو عبدا اهللا زاد وما ، المحسنين شيم
، فعلـوا ما يوسفَ مع يوسفَ إخوةُ فعل فقد ، واألسوة القدوة يوسف الكريم النبي في ولك ، اعتذروا

اعت اهللاوعندما وسـأل لهـم دعـا بل ، يوبخهم ولم ، الجميل الصفح عنهم وصفَح عذرهم قبِل ذروا
، لهم المغفرةَ

]يوسف[

والصفاء واللين ، واإلخاء الود تجنِ ، العثرات وأقِل ، الزالّت عن واعفُ ، الهفوات عن فغُض
صلة على وداوِم ، والوفاء الشهامةُ فيك وتتحقَّقُ وإن، ، بـالمغفرة وبـادر ، قطعـوا ولو ، الرحم
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لبعدهم سبباً لهم عتابك تجعل وال ، األقربين محاسبةَ عنك ودع ، أساؤوا وإن إليهم وأحسن ، أخطؤوا
بـنِ اللَّه دبع نفع ، القطيعة أسباب من فإنّه ، الشح وجانبِ ، العطاء كريم النّفس جواد وكُن ، عنك

فَقَاَل: قَاَلعمرٍو لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل خَطَب : ))كَـان ـنم لَكه فَِإنَّما ، الشُّحو اكُمِإي
بِالْفُجورِ مهرَأمو ، فَقَطَعوا ةيعبِالْقَط مهرَأمو ، فَبخلُوا بِالْبخِْل مهرَأم ، بِالشُّح لَكُمواقَبرفَفَج((.

أحمد[  ، داود ] أبو

ألحدهم قال: قيل ؟ الرحم حقّ أدبرت: " ما إذا وتُتْبع ، أقبلت إذا " .تُستَقبل

قَاَل رجلًا َأن هريرةَ َأبِي نع : ))ـنسُأحو ، ويقْطَعـوني ملُهَأص قَرابةً ِلي ِإن ، اللَّه رسوَل يا
فَقَاَل ، لَيع لُونهجيو منْهع لُمَأحو ، ِإلَي يُئونسيو هِمِإلَي :، الْمـلَّ مفُّهتُس فَكََأنَّما قُلْتَ كَما كُنْتَ لَِئن

نم كعم يزاُل ذَِلكولَا علَى دمتَ ما هِملَيع ظَهِير اللَّه((.

مسلم[ ] رواه

الجهـد وبـذل ، تعبير وبألطف ، والتذكير بالعظة فتكون ، فاسقة أو فاجرة الرحم كانت إذا أما
نفسـك على تخاف أن أو ، استكباراً أو ، عناداً منهم ترى كأن هدايتهم في الحيلة أعيتك فإذا ، الكبير
وال فيه أذى ال الذي الجميل الهجر واهجرهم ، عنهم فابتعد حضيضهم في وتهوي ، معهم تتردى أن

؛ القاعدتين هاتين وردد ، يربو" تحقير الشر عليه خيراً و" دع جلـب" ، علـى مقدم المفاسد درء
تل" المنافع والمرة ، الكَرة بعد الكَرة وأعد ، بالهداية لهم الدعاء من وأكثر المرة، .و

قـال ، آلخرين هضم أو ألحد بخس التّقديمِ في يكون أالّ على ، به مأمور القرابات ذوي وإكرام
: سبحانه

 ]152: األنعام[
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للنبـي جبريل قَاَل ، الباليا المرء عن اهللا بأمرِ وترفع ، الدهر نوائب اهللا بإذن تدفَع الرحم : #صلةُ

خَلَقَ$((  الَّذي كبر بِاسمِ علَق* اقْرْأ نم انالِْإنْس الَْأكْرم* خَلَقَ كبرو رسـوُل%اقْرْأ بِها عجفَر ،
عنْ اللَّه يضر دليخُو بِنْت خَديجةَ علَى فَدخََل ، هفَُؤاد يرجفُ لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى فَقَـاَلاللَّه ، : ها

ِلخَدي فَقَاَل ، عوالر نْهع بذَه حتَّى لُوهمفَز ، زملُوني ، الْخَبرزملُوني وَأخْبرها ، خَشـيتُ: جةَ لَقَد
خَديجةُ فَقَالَتْ ، نَفْسي ،: علَى الْكَـلَّ وتَحمـُل ، محالر لَتَصُل ِإنَّك ، َأبدا اللَّه خْزِيكي ما اللَّهو ، كَلَّا

نَو علَى ينتُعو ، الضيفَ وتَقْرِي ، ومدعالْم بتَكْسقِّوالْح  .))اِئبِ
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عائشة[ عن ومسلم البخاري ]رواه

، وصـلَها مـن بوصِل وعال جّل ربنا ووعد ، اسمه من اسما لها وشقَقَ ، الرحم اهللا خلق لقد
في وعاشَ ، بشر يعله لم الجبار بتَره ومن ، أحد يقطَعه ولم ، خير كلُّ وصلَه ، الرحيم وصله ومن

، كَمد

]18: الحج[

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي نع هريرةَ َأبِي نغَ(( : عفَـر ِإذَا حتَّـى ، الْخَلْقَ خَلَقَ اللَّه ِإن
محالر قَالَتْ هخَلْق نقَاَل: م ، ةيعالْقَط نم بِك اِئذالْع قَامم مـن: هذَا َأصـَل َأن نيضتَر َأما ، منَع

قَالَتْ ؟ كقَطَع نم َأقْطَعو ، لَكصقَ: و ، بر يا علَيـه: اَلبلَى اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل ، لَك وفَه
لَّمسو :ْئتُمش ِإن َأرحامكُم$: فَاقْرءوا وتُقَطِّعوا الَْأرضِ في تُفْسدوا َأن تُملَّيتَو ِإن تُميسع ))%فَهْل

.

عليه[  ] متفق

قَالَتْ عاِئشَةَ نع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل تَقُوُل(( : قَاَل ، بِالْعرشِ معلَّقَةٌ محالر :نم
اللَّه هقَطَع قَطَعني نمو ، اللَّه لَهصو .))وصلَني

]مسلم[

اللَّه صلَّى النَّبِي نع هريرةَ َأبِي نع ، العمر وبركةُ ، الرزق وبسطُ ، لألهل محبةُ ؛ الرحم صلة
قَاَل لَّمسو هلَيالْ(( : ع في محبةٌ الرحمِ صلَةَ فَِإن ، كُمامحَأر بِه لُونتَص ما ابِكُمَأنْس نم ،تَعلَّموا َأهـِل

َأثَرِه في منْسَأةٌ ، الْماِل في .)) مثْراةٌ

أحمد[  ]رواه

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن اِلكم بنِ َأنَسِ نع ومسلم البخاري صحيح من(( : وفي
لَ وينْسَأ هقرِز في لَه يبسطَ َأن بَأحهمحر فَلْيصْل َأثَرِه في ه((.

عليه[ ]متفق

قيل ولهذا ، الوفاء وحسن ، تالمنب وطيبِ ، األفُق ةعوس ، النّفس كَرم على أمارةٌ الرحم : صلةُ

التّـ أولـو عليهـا يقْـدم ، عنك يذب لم عنهم يذُب لم ومن ، لك لُحصي لم ألهله لُحصي لم ذكرةمن
البصيرة .وأصحابِ

وعـزة ، المحبـة لشيوع وموجبة ، الجميل للذكر وسبب ، الواصل لرفعه مدعاة الرحم وصلة
 .المتواصلين
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، والشّـحناء العداوةُ وتزول ، القرابة عرى وتتوثَّق ، المحبة وتزيد ، المودة تقوي الرحم صلة
بالس والشعور والتواصُل التعارفُ   عادةفيها
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وال بصـلة ال قرابته يعرف ال من الناس فمن ، فيه مفرطون ، الحق لهذا مضيعون الناس من كثير
، بزيارتهم يقوم وال األعوام وربما الشهور تمضي ، بود وال بخلق وال ، بحال وال بجاه وال ، بمال

يدفع وال ، بهدية وال بصلة ال إليهم يتودد وأغلـظوال ، إليهم أساء ربما بل ، أذية وال مضرة عنهم
لهم  .القول

علـى يتصـدق وال ، أتراحهم في يواسيهم وال ، أفراحهم في أقاربه يشارك ال من الناس ومن
والهبات الصالت في األباعد عليهم يقدم تجده بل ، .فقرائهم

قط إن ويقطعهم ، وصلوه إن أقاربه يصل من الناس ،, عوهومن بواصل ليس الحقيقة في وهذا
اهللا يتقـي الذي هو حقيقة والواصل ، وغيره للقريب حاصل وهو ، بمثله للمعروف مكافئ هو وإنما
ـهلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي عنِ عمرٍو بنِ اللَّه دبع نفع ، قطعوه أو وصلوه سواء هللا فيصلهم ، أقاربه في

قَاَل لَّمسا(( : ولَهصو همحر قُطعتْ ِإذَا الَّذي الْواصُل نلَكو ، بِالْمكَافِئ الْواصُل سلَي((.

]البخاري[

القطيعة مظاهر عـن: ومن يتغافل أو ويغفل ، األباعد دعوة على يحرص الناس بعض تجد أن
وجل عز اهللا قال بالمعروف أولى فاألقربون ؛ ينبغي ماال وهذا ، األقارب : دعوة

]214:الشعراء[ 
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، خاسر فيها الرابح ، وبالء شر األقاربِ معاداة ـنإنم الرحم وقطيعةُ ، مهزوم والمنتصر
تعالى قال ، والثبور باللّعنة صاحبها دعمتو العيوب وقبائح ، الذّنوب  : كبائر
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]23ـ22: محمد[

بـنِ جبيـرِ ـنع ، العقوبة وتعجيِل العاقبة وسوء النِّعمة بزواِل نمؤذ القربى ذوِي بين فالتدابر
يقُوُل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي عمس َأنَّه قَاطع(( : مطْعمٍ الْجنَّةَ يدخُُل .)) لَا

ومسلم[  البخاري ] رواه

قَاَلفع بكْرةَ َأبِي نفع ، اآلخرة قبَل الدنيا في معجلة وسلَّم: قوبتُها هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل قَاَل
 : ))ةرالْآخ في لَه رخدي ما عم الدنْيا في الْعقُوبةَ بِهاحِلص اللَّه يعجَل َأن ردَأج ذَنْبٍ نم الْبغْيِما نم

ـ الظلم أي الرحمِـ ةيعقَطو((.

الترمذي[  ]رواه

ال الـرحم فقـاطع ، والغم للهم مجلَبةٌ ، والتفرق عفوالض ، والصغار للذلّة سبب الرحم قطيعة
اهللا بقطيعة يشعر ، اإلخاء في صدقٌ وال ، وفاء منه يرجى وال ، مؤاخاة على مالحـقٌيثبت ، لـه

يستوحشـون عنهم اهللا رضي الصحابة كان لقد ، التبجيل مظاهر من تلقَّى مهما ، االحتقار بنظرات
الرحم قاطع مع الجلوس .من

، وليصفح وليعفُ ، بالصلة فليبادر عداوة له رحمٍ وبين بينه كان ومن

]40: الشورى[
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لحسنِ أراحوإن لسـانَه حفظَ من فإن ، القربى ذوي مع األدب جانب والزم ، الصلة في تأثيرا الخُلُق
القلوب وتأليف ، الضغائن وإذهابِ المودة وإثبات ، المحبة اجتالبِ في أثر ةوللهدي ،   . نفسه

ف والقطيعة والخالف الخصام من يحذرنا وسلم عليه اهللا صلى اللَّهوالرسول يضر وبَأي َأبِي نع
قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي نع نْهع : ))، يلْتَقيـانِ ، ثَلَـاث فَوقَ َأخَاه رجهي َأن ِلمسلمٍ يحلُّ لَا

بِالسلَامِ يبدُأ الَّذي وخَيرهما ، هذَا دصيو ، هذَا دصفَي ((.

]البخاري[
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وتعالى سبحانه ربنا : ويقول

]فصلت[

اللَّه صلَّى النَّبِي نع مطْعمٍ بنِ جبيرِ نفع ، الرحم قاطع مصير من وسلم عليه اهللا صلى يحذرنا
قَاَل لَّمسو هلَيع : ))عقَاط الْجنَّةَ يدخُُل سفْيان. )) لَا رحمٍ: قَاَل عقَاط .يعني

عليه[ ] متفق

وجل عز اهللا يقول ، وعقابه اهللا للعنة سبب فإنها ، الرحم قطيعة من المؤمنون أيها :  واحذروا

 
]محمد[

تعالى :ويقول

  ]الرعد[
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اهللا ذكـر ولـذلك ؛ وأحلمهم ، وأوصلهم ، وأعفهم ، الناس أرق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان
فقال ، القرآن في ومناقبه  : خُلُقَه

] 4:القلم[

له : وقال

عمران[ ]159:آل

الـدنيا سـمعت فمـا ، التاريخ مر على المثل به ضرب ، عظيماً مبلغاً الرحم صلة في بلغ فقد
وطاردوه ، مكة من فأخرجوه ـ وأقاربه عمه أبناء ـ قرابته قام ، وسلم عليه اهللا صلى منه بأوصل

و عسـكرية بحـرب وقاموا ، الميدان في ونازلوه ، المعارك في حاربوه ، وآذوه إعالميـةوشتموه
؟ فعل ماذا انتصر فلما ، ضده واقتصادية

فلمـا(( ، والوهـاد الجبال نصره بذكر وطنت ، مكبرة األعالم له ووقفت ،ً منتصرا مكة دخل
وللعمومـة للقرابة يقول وهو ، منحنياً وسلم عليه اهللا صلى الكعبة باب حلق عند وقف ، : انتصر

ا فيتصورون ؟ بكم فاعل أني ترون وهمما فيقولون ، األحمر والموت ، الحار والقتل ، المر لجزاء
ويقول: يتباكون ، عيناه فتدمع ، كريم أخ وابن ، كريم الطلقاء: أخ فأنتم ! ))  اذهبوا

النبوية[ ]السيرة

يقول وسامحكم: كأنه عنكم اهللا .عفا

الصـالة عليـه الرسـول آذى وقد ، باالنتصار فيسمع ، الحارث بن سفيان أبو عمه ابن ويأتي
، طالـب أبي بن علي فيلقاه ، مكة من ويخرج ، أطفاله الرجل هذا فيأخذ ، وقاتله وشتمه ، والسالم

سفيان: ويقول أبا قال! يا ؟ تذهب أين جوعـاً: إلى فأموت الصحراء إلى بأطفالي ! وعريـاًأذهب

ِإرباً إرباً بالسيف ليقطعني محمد بي ظفر إن اهللا! واهللا صـلى اهللا رسول يعرف وهو ـ علي فيقول
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سفيان أبا يا أخطأت ـ وسلم ،! عليه النـاس وأبر ، الناس أوصل وسلم عليه اهللا صلى الرسول إن
يو إخوة قال كما له وقل ، بالنبوة عليه وسلم ، إليه فعد ، الناس ليوسفوأكرم : سف

] 91:يوسف[

ويقـول ، وسلم عليه اهللا صلى المصطفى رأس على ويقف ، بأطفاله اهللا: فيأتي رسـول ! يـا

وبركاته اهللا ورحمة عليك لَخَاطِئين$: السالم كُنَّا ِإنو علَينَا اللَّه كآثَر لَقَد للَّه عليـه%تَا فيبكـي ،
ت وينسى ، والسالم ويقولالصالة ، السوداء الصحف وتلك ، األعمال وتلك ، األيام تَثْرِيب$: لك ال

ينماحالر محَأر وهو لَكُم اللَّه رغْفي موالْي كُملَيع%.

حرب بن سفيان أبو ؟: ويقول أعقلك ما ؟ أحكمك ما ؟ أرحمك ما ؟ أوصلك ما ، أخي بن يا
العـار من نجاة اتباعه وإن ، الحقة األسوةُ فإنه ؟ بأفعاله مقتد من وهل ؟ بأخالقه متسم من فهل

والنار .والدمار

ال وهـو فتأتيه ، عديدة عقوداً عنه ابتعدت وقد ، وسلم عليه اهللا صلى الرضاعة من أخته تأتيه
في سعد بني بادية في وهي وتسمع ، تعرفه ال وهي ، علـىيعرفها لتسلم فتأتي ، بانتصاره الطائف

يوزع وهو ، يديه بين بسيوفهم والناس ، والسالم الصالة عليه سدرة تحت وهو ، الرضاع من أخيها
الصحابة لها فيقول ، فتستأذن ، العرب بين فتقول: الغنائم ؟ أنت اهللا: من صلى اهللا رسول أخت أنا

بنت الشيماء أنا ، الرضاعة من وسلم فيخبـرونعليه ، السـعدية حليمة وإياه أنا أرضعتني الحارث
ويرحـب ، الطريق في ليلقاها لها ويقوم ، الرحم وصلة القربى فيتذكر والسالم الصالة عليه الرسول
ويظللها ، مكانه ويجلسها بها ويأتي ، والغربة الوحشة وبعد ، غياب طول بعد ألخته األخ ترحيب بها

الشمس .من

رس أختـهتصوروا العجوز هذه يظلل ، الوثنية كيان ومزعزع ، اإلنسانية ومعلم ، البشرية ول
لها ويقول ، ويسألها عليها ويقبل ، الناس وشئون الناس ويترك ، الشمس من الرضاع أختاه: من يا

؟ حالكم فتقول: كيف ؟ أهلك تريدين أو ، عندي الحياة اختاري أختاه بال: يا فيمتعها ، أهلي مالأريد
األرحام صلة الناس ليعلم ، ناقة مئة .ويعطيها

، فطرتـك والحـب ، شريعتك والعدل ، مهجتك الرحمة كانت من يا ، اهللا رسول يا ، سيدي يا
عبادتك الناس ومشكالت ، حرفتك !!!والسمو

، القلق أشد تقلق أنك ، الصحيحة أحاديثك في عنك نقل ، اهللا رسول يا سيدي القيامـةيا يـوم
؟ بعدك أحدثوا ماذا تدري ال لك فيقال ، أمتي ، أمتي فتقول ، أمتك على
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؟ وأخواتهم وبناتهم ، وخاالتهم عماتهم قطعوا أنهم بعدك أحدثوه الذي ، اهللا رسول يا سيدي يا
ورأينـا سمعنا حتى ؛ والزيارة الصلة من وقطعوهن ، لهن اهللا فرضه الذي الميراث من وحرموهن

أ من المترف ابنها على دعوى تقيم أن منهن الواحدة تضطر من الفقيرات األمهات ينفـقمن أن جل
اهللا على فهنا بعدك من علينا اهللا أمر هان ،   عليها
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األسباب تلك من أن وجدنا ؛ األرحام قطيعة أسباب في النظر أنعمنا  : وإذا

؛1 الصلة على المترتبة اآلثار في والتفكر ، الصلة بفضائل والجهل ، القطيعة بعواقب الجهل ـ
، وتمثلهـا ، فعلهـا إلـى الدواعي أكبر من عواقبها حسن واستحضار ، األشياء ثمرات معرفة فإن

وحسر ، وغم ، هم من تجلبه ما وتأمل ، القطيعة عواقب في النظر وكذلك ، إليها وندامةوالسعي ، ة
عنها والبعد ، اجتنابها على يعين مما فهذا ، ذلك ونحو ،.

أو2 ، عاليـة مكانـة حاز أو ، ًرفيعاً منصبا نال إذا الناس فبعض ، والكبر ، التقوى ضعف ـ
إليهم والتودد زيارتهم من وأنف ، أقاربه على تكبر ؛ مشهوراً أو ، تاجراً .كان

ل اإلنسان يحبب جانبهومما ولين تواضعه منهم ويدنيه ، :قرابته

الجــانب لين و بالتقوى فعليه عشــيرة يسود أن يـحلم كان من
الصاحب جهل عند ويحلم أسـا     منهم من مساوي عن طرفاً يغض و
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ال3 إلى يقود الذي الطويل االنقطاع القطيعةـ واعتياد ،  .وحشة

التقريـع4 مـن وابـالً عليه أمطر ؛ أقاربه من أحد زاره إذا الناس فبعض ، الشديد العتاب ـ
حقه في تقصيره على الشخص, والعتاب ذلك من النفرة تحصل هنا ومن ؛ إليه المجيء في وإبطائه

إليه المجيء من والهيبة ، .

النـبالء ودأب ، الفضـالء أدب فهذا ، المحامل أحسن على وحمله ، عتابهم تحمل ذلك وعالج
وحسـن ، بحلمهـم النـاس وسعوا ممن ، سؤددهم وتناهى ، أخالقهم وكملت ، مروءتهم تمت ممن

يثر لم ؛ حقه في لتقصيرهم ، عليهم وأغلظ ، األقارب من أحد عاتبهم فإذا ؛ أفقهم وسعة ، بواتربيتهم
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هذا أن فيرون ، الحسن المحمل على عتابه ويحملون ، به يتلطفون بل عتابه في يجاروه ولم ، عليهم
حتـى ، إليـه ويعتذرون ، ويشكرونه ، بذلك ويشعرونه مجيئهم على حريص ، لهم محب المعاتب

ذ عن التعبير يستطيع ال ولكنه ؛ ويحب يقدر الناس فبعض ، ثورته وتهدأ ، حدتُه بكثـرةتخف إال لك
يقول حالهم ولسان ، هؤالء مع التعامل يحسنون والكرام ، والعتاب حسـن: اللوم فـي أخطـأت لو

نيتك حسن في أخطأت ما .أسلوبك

وخسـر5 ، الـالزم من أكثر لهم تكلًّف أقاربه زاره إذا من الناس من فهناك ، الزائد التكلف ـ
يكون وقد ، الطائلة ذلك-األموال المجيء-مع عن يقصرون أقاربه تجد هنا ومن ، اليد ذات قليل

الحرج في إيقاعه من خوفاً ، .إليه

وال6 ، بمقـدمهم يفـرح وال ، لحـديثهم يصغ ولم ، بهم يهتم لم أقاربه زاره إذا من وتجد ـ
زيارته في رغبتهم يقلل مما ، وبرودة تثاقل بكل إال . يستقبلهم

7، والبخل الشح الـ حتـى ، أقاربـه مـن تهرب جاهاً أو ماالً اهللا رزقه إذا من الناس فمن
المتنوعة بطلباتهم .يرهقونه

، عليهم المنة يدع وأن ، المال أو ، الجاه أو ، بالنفس الخدمة من لهم المستطاع بذل ذلك وعالج
مـاالً األسرة أفراد من أحد احتاج ما فإذا ، والدينية واالجتماعية المادية مشكالتهم حل على والتعاون

يستح بما ورفدوه ، حاله بدراسة قاموا ؛ ذلك غير أو نازلة أو ، بينلزواج المحبة يولد مما فهذا ، ق
.األقارب

قلـة8 أو ، منهم تكاسالً إما ، يقسم لم ميراث األقارب بين يكون فقد ، الميراث قسمة تأخير ـ
، الظن سوء وزاد ، المشكالت وكثرت ، العداوة شاعت الميراث قسم تأخر وكلما ، بينهم فيما وفاق

القطيعة .وحلت

بين9 الشراكة أوـ مشـروع فـي األقارب من غيرهم أو اإلخوة يشترك ما فكثيراً ، األقارب
بـل ، والصراحة الوضوح على الشراكة تقوم أن ودون ، ثابتة أسس على يتفقوا أن دون ، ما شركة

الظن وحسن ، والحياء ، المجاملة على الخالف. تقوم دب ؛ العمل دائرة واتسعت ، اإلنتاج زاد فإذا
البغي وساد ،، واإليثار التقوى قليلي من كانوا إذا خصوصاً الظن سوء وحدث الشيطان، ونـزغ ،

العالقة تسوء هنا ومن ، صاحبه من جدية أكثر األطراف أحد كان أو ، برأيه مستبداً بعضهم كان أو
لغيرهم سبة فيصبحون ؛ المحاكم في الخصومات إلى ، الحال بهم وصلت وربما ، الفرقة وتحل ،.
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تكـون10 أن وجب لذلك ، أرحامه تجاه واجباته أداء عن بها واالنشغال ، بالدنيا االشتغال ـ
ذلك نحو أو ، شهرية نصف أو شهرية دورية اجتماعات .لهم

بإحسان11 يكن لم إذا األقارب بين والطالق .ـ

الزيارة12 عن والتكاسل ، المسافة وبعد .ـ

التـزاحمـ13 مـن يكون ما بسبب للقطيعة مسبباً األقارب بين المساكن في التقارب يكون وقد
الوالدين إلى تنتقل قد مشكالت من األوالد بين يحدث ما وبسبب ، الحقوق على

األقارب14 على والصبر ، التحمل قلة .ـ

النسيا15 هذا يفسر فقد ، والمناسبات الوالئم في ونسيانهم ذلكـ فيقود ، واحتقار تجاهل بأنه ن
والهجر الصرم إلى . الظن

حتـى ، عنـده يحفظهـا ثـم ، هواتفهم وأرقام ، أقاربه أسماء يسجل أن المجدية الطرق ومن
ذلك غير أو ، الهاتف عبر أو مباشرة إما بهم ويتصل ، جميعاً .يستحضرهم

  

45 - F:0%& 'S1 7; �H[X&  

صلة في علىيراعي تعاوناً تكون وأن ، الكريم لوجهه خالصة ، هللا قربة الصلة تكون أن األرحام

الجاهلية حمية بها يقصد وال ، والتقوى   .البر

46  - F:0%& 'S1, '9(HJX& 3"9%"B%&  

الـبالد بعـض في الجاليات وبعض ، األرض بقاع شتى في منتشرة والعربية اإلسالمية الجاليات إن
السكان من ، للدكتوراه الحاملين عدد يزيد ال فبينما ، النظر يلفت تفوقاً تفوقت والبعيدة القريبة الغربية

الجالي في الدكتوراه يحملون الذين أن نجد باأللف الثمانية على ثالثةاألصليين على يزيد اإلسالمية ات
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األلف في والفلـك،وثالثين الطب في المهجر بالد في رفيعة مناصب تسلّموا علمياً المتفقون هؤالء
والذرة  .واالقتصاد

اليوم،واآلن الخطبة بموضوع اإلسالمية الجاليات أفراد عالقة األرحام( ما ؟) صلة
وألوطانهم إلسالمهم رسالً يكونوا أن ينبغي هؤالء والعربية اإلسالمية الجاليات أفراد أن الحقيقة
في منهجاً ويطبقونها ، دعوة ، وقيمه ومبادئه اإلسالم حقائق والبعيد القريب للغرب ينقلون إذ وهم ،

أ،حياتهم يؤلمنا الذي الموقف هذا غير موقفاً اإلسالم من الغرب ينقلـونيأخذ إذ وهـم ، األلـم شد
خيراتها من لحمهم ونبت ، كنفها في ترعرعوا التي مـا،ألمتهم أفضل ، جامعاتها في العلم وتلقوا
ذلك في ضير وال ، دؤوب وعمل ونظام علم من الغرب البشـرية،في ملـك هي أمة أية ثقافة ألن

عل،جمعاء الشعوب مختلف زهرات من استخلص عسل بمثابة إذاألنها يعقـل وهل ، األجيال مر ى
اإلسـالمية الجاليات فعلت فإن ؟ أزهارنا من حصلته الذي العسل نقاطع أن النحل من جماعة لدغتنا

معاصرة بطريقة رحمها وصلت قد تكون ذلك مفكـري،والعربية كبـار أن من ذلك على أدل وال
العالم على اإلسالمية الحضارة بفضل يعترفون .الغرب

غوتهيقو إخالص: ل دين اإلسالم دين اإلنسان،إن لبني ورعاية ، وأخالق اجتماع .ودين

برناردشو األديـان: ويقول في نجد وال ، كلها األديان حسنات فيه نجد الذي الدين هو اإلسالم
.حسناته

لوبون غوستاف ال: ويقول مثل متسامحين راحمين فاتحين بحق تعرف لم األمم والإن ، عـرب
دينهم مثل سمحاً .ديناً

بريطانية عهد ولي من: ويقول أصالً جاءت العصرية أوربة بها تفخر التي المزايا من كثيراً إن
اإلسالمي الحكم أثناء في .إسبانيا

ديورانت ـ: ويقول محمداً أن#إن نفسـه على أخذ فقد ، التاريخ عظماء أعظم من كان ـ
المست أييرفع فيـه يدانه لم نجاحاً الغرض هذا تحقيق في نجح وقد ، للناس واألخالقي الروحي وى
آخر .مصلح

اإلسالم في الرحم صلة منزلة هي وأعظم, هذه منزلة من بها  .وأكرم
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01    -  '9L0ClHJX& 7; T^,-&  

،إن المتفتحـة األمـة وزهـور ، اإلنسان عين وقرة ، األمل وقطوف ، الحياة غراس األطفال
المجيـد ماضيها واستعادة ، األمة مكاسب على الحفاظ في المعول عليهم ، المتألقة اإلنسانية والبراعم

أعدائها ضد والمصيرية الضارية معاركها وخوض ،0 

وحديث ، واالهتمام بالعناية المفعم ، الخاص عالمها اإلسالم في للطفولة الطفولةالقرآنإن عن
تعالى اهللا فإن ، بالمودة الْبلَد$: بالطفولةيقسميفيض بِهذَا مُأقْس الْبلَد*لَا بِهذَا حلٌّ وما*وَأنْتَ اِلدوو

لَدو%.

البلد[  ]3ـ1اآلية: سورة

هم زكرياالبشرىواألطفال نبيه مبشِّرا تعالى قال يحيـى$: ، هماس بِغُلَامٍ كشِّرنُب ِإنَّا زكَرِيا يا
سميا قَبُل نم لَه نَجعْل لَم%.

مريم[                 ]7اآلية: سورة

العينوهم فقالقرة الدعاء هذا إلى الرحمن عباد اهللا أرشد لذلك ، :$به ربنَا قُولُوني ينالَّذو
ِإماما ينتَّقِللْم واجعلْنَا َأعينٍ قُرةَ وذُرياتنَا َأزواجِنَا نم .%لَنَا

الفرقان[  ]74اآلية: سورة

الدنياوهم الحياة تعالىزينة قال ،:$رخَي الصاِلحاتُ والْباقياتُ الدنْيا اةيالْح زِينَةُ نُونالْبو الْماُل
َأملًا رخَيو ثَوابا كبر نْدع%.

الكهف[  ]46اآلية: سورة

والرحمةوهم تعالىالمودة قال ،:$نم لَكُم خَلَقَ َأن هاتايء نماوهِإلَي ِلتَسكُنُوا َأزواجا كُمَأنْفُس
ونتَفَكَّري ِلقَومٍ اتلَآي ذَِلك في ِإن ورحمةً مودةً نَكُميب .%وجعَل

الروم[                               ]21اآلية: سورة

التفسير علماء بعض الذي: قال الطفل هما والرحمة ويجعلهـاالمودة ، الزوجين بين العالقة يقوي
واستقراراً أمناً .أكثر

عالمالسنّةوفي وكأنه ، الطفولة عالم ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ النبي لنا يرسم الصحيحة
اللَّه رسوِل نم سمعتَ هريرةَ ِلَأبِي فَقُلْتُ ابنَانِ فِّيتُو قَاَل انسح َأبِي نفع ، الجنة عالم من صلَّىقريب

ثُنَاهدتُح حديثًا لَّمسو هلَيع اللَّهمنَع قَاَل موتَانَا نع بِنَفْسنَا بلْقَى: (( تُطَيي ، نَّةالْج يصامعد مهغَارص
فَلَ ، هذَا بِكثَو فَةنبِص آخُذُ كَما ، هدي َأو بِهثَو ةيبِنَاح فَيْأخُذُ هيوَأب َأو اهَأب مهدَأحلَهخدي حتَّى فَارِقُهي ا

الْجنَّةَ اهَأبو.  ((

مسنده[  في أحمد ]أخرجه
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الجميلة: والدعاميص الفراشات من نوع                            .هي

القائل هو الكريم الرسول أليس ، اهللا إلى قربى وحبهم ، واجبة األطفال شُيوخٌ: ((ورعاية لَوالَ
وَأطْفَ ، خُشَّع ابشَبو ، كَّعاربص ذَابالْع كُملَيع بلَص ، تَّعر اِئمهبو ، عضر )) .اٌل

هريرة أبي عن األوسط المعجم في والطبراني ، الكبرى البيهقي وسنن ، الموصلي يعلى أبي .               مسند

الشريفَ قلبه يمأل للطفولة ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ الرسول بح كان يقُـوُللقد بريدةَ نفَع ،
قَميصانِ(( علَيهِما نيسالْحو نسالْح اءج ِإذْ يخْطُبنَا لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل كَان، َأحمرانِ

وسلَّ هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل فَنَزَل ، ويعثُرانِ ، بـينيمشيانِ ووضعهما فَحملَهما ، الْمنْبرِ نم م
قَاَل ثُم ، هيدي :، يمشـيانِ الصـبِيينِ هذَينِ ِإلَى فَنَظَرتُ ، فتْنَةٌ كُملَادَأوو الُكُموَأم ِإنَّما ، اللَّه صدقَ

دح قَطَعتُ حتَّى بِرَأص فَلَم ، ورفَعتُهماويعثُرانِ )) .يثي

وغيرهما[  وأحمد الترمذي ]أخرجه

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي نع قَتَادةَ َأبِي نا: ((وعيهف ُأطَوَل َأن ُأرِيد لَاةالص في لََأقُوم ِإنِّي
في زوفََأتَج بِيالص كَاءب عمفََأسهُأم علَى َأشُقَّ َأن كَراهيةَ .))صلَاتي

البخاري[  ]رواه

، المستمعات األخوات أيتها ، المستمعون اإلخوة أبيـهأيها على الطفل حقوق يحسـنأول أن
، أمه ،ألناختيار غيبـاً ويحضـنه ، فكـرة يرعاه إنه بل ، مولده من بدءاً بالطفل يهتم لم اإلسالم

وتكوينِ ، الزواج في األبِ تفكيرِ فبمجرد ، الغيب ضمير في هائمةً أمنيةً يزْل ولم ، مستقبلَه ويخطِّط
والنقاء الحسنِ في غايةً بديع نظام لها اإلسالم في واألسرةُ ، الطريق معالم له اإلسالم يحدد ، األسرة

لإلسال البد كان ولهذا ، ومكانتُها خطورتها ولها مرحلةٌ، والزواج ، لبناتها من لَبِنَة أوَل يصحح أن مِ
هانئة مستقرة حياة من عليها يترتب ما سالمةَ تعني اللبنة بهذه اإلسالمِ وعنايةُ ، األسرة بناء في أوِليةٌ

أفرادها لكلِّ سعيدة.

دي ذاتَ الزوجةَ يختار أن الزواج عند الرجَل يأمر عنْهفاإلسالم اللَّه يضر هريرةَ َأبِي نفع ، نٍ
قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي نعبِذَات فَاظْفَر وِلدينها وجماِلها وِلحسبِها ِلماِلها ِلَأربعٍ الْمرَأةُ تُنْكَح

اكدي تَرِبتْ .))الدينِ

و[  البخاري ]مسلمأخرجه

ينضـم أن البد بل ، شيء كلَّ هو مالُها أو ، حسبها أو ، المرأة جماُل يكون أن حينِئذ ينبغي فال
وسـلوكها وصفاتها أخالقها من سيرِثون أوالدها ألن ؛ كريم بيت من تكون وأن ، الدين ذلك كل إلى

الكثير الشيء.

اُهللا صلَّى النبي أرشد الـذيوبالمقابل الخاطـب عن يبحثوا أن إلى المخطوبة أولياء وسلم عليه
عليـه قـال ، واألوالد الزوجـة حقوقَ ويؤدي ، كاملةً رعايةً األسرة ليرعى ؛ وخُلقَه دينَه يرضون
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والسالم تَفْعلُ: ((الصالة ِإلَّا وهحفََأنْك خُلُقَهو ينَهد نوضتَر نم كُماءج الْـَأرضِِإذَا فـي فتْنَةٌ تَكُن وا
ادفَسو((.

المزني[  حاتم أبي عن الترمذي به ]انفرد

ألحـد سـؤاٍل عن ـ عنه اهللا رضي ـ الخطاب بن عمر الخليفةُ أجاب المبدأ هذا من وانطالقاً
سأله حين قال((:األبناء ؟ أبيه على الولد حق وأن: ما ، اسمه يحسن وأن ، أمه انتقاء يحسن أن

القرآن ... ))يعلمه

للهيثمي[ الزوائد مجمع انظر ، نحوه البزار وأخرج ، تفسيره في القرطبي ]ذكره

المجتمع بهم سعدي حتّى األبناء تربية إلى عنايتَه اإلسالم هوج ذلك أجل بـهومن هم ويسعدوا ،
فـأي ، متشـابكةٌ أغصان كلها هذه أن ينسى ال والمجتمعِ واألسرة الفرد حياةَ ينظِّم وهو واإلسالم ،
المناهج وتوضح ، الخطوات تنسقُ السمحةُ تعاليمه فأخذتْ ، اآلخر في يؤثِّر أن البد أحدها في تأثير

أ متكامٌل تقدم مجموعها من لينشأ يسـبق؛ بهذا فاإلسالم ، والمحبةُ والتعاطفُ والرحمةُ اإليمان ساسه
على ، واتِّزان ثبات في خطواتها بين يزاوج أنّه باعتبارِ ، والمجتمعِ واألسرة الفرد لتقويمِ محاولة كلَّ

وإيمانٍ عقيدة من .أساسٍ

وهـو ، واألمـةُ والمجتمع األسرةُ منها تُنسج التي األولى الخليةُ ألنّه الفرد بإعداد اإلسالم ويبدأ
، بدايتـه فـي طفٌل إال هو ما والفرد ، العام التكوين في األوَل العنصر تشكِّل التي األساسيةُ الوحدةُ

عليها يربى التي األخالق ومكارم ، فطرته والحضـاريةُتشكّله اإلنسانيةُ والمفاهيم والقيم ، بيئته في
، المستقيم الصراط وعلى ، القويمِ قالنَّس على الحياة في تكوينُه تم ما فإذا ، مجتمعه من يتلقَّاها التي
كـا ثـم ، البنيـانِ متماسـكةَ ، التكوينِ تامةَ الصغير المجتمع وهي األسرةُ كانت ، الحكيمِ نوالنهجِ

األركانِ ثابتةَ ، الدعائمِ قويةَ األمةُ وكانت ، أهدافه نحو متقدماً ذلك بعد المجتمع.

؛ مكان كل في اإليمان األوالدإخوة نفـوس بنـاء فـي األثَرِ أكبر لهما والمعلِّمون ،الوالدان
علـى بوج ولذا ، وحياته سلوكه في أعلى مثالً يتَّخذُهما اللذين بالوالدين يتأثّر ما أوَل الطفُل ويتأثّر
أكـرم أمـامهم يضربا وأن ، المستقيم والخُلُق ، الحسن بالمظهر إال أطفالهما أمام يظهرا أالَّ الوالدين

واألفعال األقوال في .األمثلة

اإلس وجه وكـانوقد ، الكاملة العناية بهم بالعناية أمرهما إذ ؛ السامية إرشاداته الوالدين إلى الم
علـى يحض مما الكثير الشيء السنة في ورد وقد ، بالصبيان الناس أرحم وسلم عليه اهللا صلى النبي

قَالَتْ عاِئشَةَ نفع ، ومعاملتهم معاشرتهم وحسن ، باألطفال علَـىقَ: ((العناية الْـَأعرابِ نم نَاس مد
لَكنَّا فَقَالُوا منَع فَقَالُوا انَكُميبص لُونَأتُقَب فَقَالُوا لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه فَقَـاَلرسوِل نُقَبُل ما اللَّهو

ِإن كلَأمو لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه الرحمةَرسوُل نْكُمم عنَز اللَّه كَان((.
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ومسلم[  ]البخاري

َأيضا عاِئشَةَ نوع))هِملَـيع كـربفَي بِالصبيانِ يْؤتَى كَان لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن
منِّكُهحيو((.

]مسلم[ 

َأنَ علَيهِم((سوحدثَ لَّمفَس بِصبيانٍ رفَم لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل عم يمشي كَان َأنَّه ((.

مسلم[  ]رواه

قَاَل جعفَرٍ بنِ اللَّه دبع نوعمقَد ِإذَا لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل كَانتُلُقِّـي سـفَرٍ ـنم
جِيء ثُم هيدي نيب فَحملَني هِإلَي بِي فَسبِقَ سفَرٍ نم مقَد ِإنَّهو قَاَل هتيب َأهِل فَاطمةَبِصبيانِ نَياب دبَِأح

ةابد علَى ثَلَاثَةً الْمدينَةَ فَُأدخلْنَا قَاَل خَلْفَه فَهدفََأر((.

يقُوُل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل سمعتُ قَاَل وبَأي َأبِي نا((وعهلَـدوو ةاِلـدالْو نيب فَرقَ نم
ةاميالْق موي هتبَأح نيبو نَهيب اللَّه .))فَرقَ

]الترمذي[ 

بنِ اللَّه دبع نوعرمع ))ـلَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل مغَازِي بعضِ في وجِدتْ امرَأةً َأن
والصبيانِ اءالنِّس قَتَْل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل فََأنْكَر .))مقْتُولَةً

ومسلمال[                                       ]بخاري

َأنَس فَقُلْ((قَاَل ةاجِلح يوما فََأرسلَني خُلُقًا النَّاسِ َأحسنِ نم لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل تُكَان
اللَّ صلَّى اللَّه نَبِي بِه َأمرني ِلما بَأذْه َأن نَفْسي وفي بَأذْه لَا اللَّهورَأم حتَّى فَخَرجتُ لَّمسو هلَيع ه

بِقَفَـا ضقَـب قَد لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل فَِإذَا وقالس في ونبلْعي مهو صبيانٍ مـنعلَى ي
َأ سُأنَي يا فَقَاَل كحضي وهو هِإلَي فَنَظَرتُ قَاَل يـاوراِئي ـبَأذْه َأنَـا منَع قُلْتُ قَاَل تُكرَأم حيثُ ذَهبتَ

فَعلْتَ ِلم تُهنَعص ءِلشَي قَاَل تُهملع ما يننس عست تُهمخَد لَقَد اللَّهو َأنَس قَاَل اللَّه َأورسوَل وكَـذَا كَذَا
و كَذَا فَعلْتَ هلَّا كْتُهتَر ءكَذَاِلشَي((.

لمسلم[  واللفظ ، ]البخاري

األحاديث هذه تضمنته ما أروع : فما

،:الحــــب اإلنسـان أقارب والسيما ، الخير على الناس كلَّ يجمع الذي الروحي الرباطُ وهو
؟ الحب بهذا الكبد فلذة ، الولد نم أولى نوم

الخيرِ:والرحمة نوازع فيهم فتؤكِّد ، العطوف الحاني حضنها في الناس تجمع ، عميقةٌ إنسانيةٌ واحةٌ
واإلنسانية.
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واجـب:والوفــاء بالوعـد الوفاء ، النبيلة الصادقة العواطف على دليٌل ، للولد الوالد من بالوعد
الشرائع تحتِّمه ،،أخالقي األديان فرائض هأبيـهوتوجب إلـى لينظر ؛ يكون ما أوجب للولد أنه إال
واإلكبارِ التقديرِ                    .نظرةَ

وخلقَه طبعه وتقوم ، نبيٍل إنساني بطابعٍ وتطبعه ، كريمةً نوازع فيه تغرِس لولدهم الوالدين ومالزمةُ
ي اِلكم بنِ َأنَسِ نفَع ، صالحةً تَنْشئةً وتُنشِّئة قَـاَل، ـلَّمسو ـهلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل نع : حدثُ

َأدبهم(( وَأحسنُوا كُملَادَأو .))َأكْرِموا

ماجه[  ابن ]رواه

أن حري فذلك ، لغيركم وتدعوهم تتركوهم أو ، راع دون همالً تتركوهم أالَّ بذلك الرسول يريد
نفوسهم في الشر بذور ويبذر ، بذواتهم األخالق معايير يهز.

عتبة قال ، األب دور عن عمله أداء في المخلص ، رسالته لخطورة الواعي المعلم دور يقل وال
سف أبي ولدهبن مؤدب يوصي عيـونهم(( : يان فـإن ، لنفسك إصالحك لولدي إصالحك أول ليكن

استقبحت ما والقبيح ، استحسنت ما عندهم فالحسن ، بعينك .))  معقودة

األمين ولده لمعلم قال الرشيد هارون أن خلدون ابن إليـك(( : وروى دفع قد المؤمنين أمير إن
قلبه وثمرة ، نفسه وضـعكمهجة بحيث له فكن ، واجبة لك وطاعته ، مبسوطة عليه يدك فصير ،

بمواقـع وبصـره ، السنن وعلِّمه ، األشعار وروه ، األخبار وعرفه ، القرآن أقرِئه ، المؤمنين أمير
، إياهـا تفيده فائدة مغتنم وأنت إال ساعة بك تمرن وال ، أوقاته في إال الضحك من وامنعه ، الكالم

مـام وقومـه ، ويألفـه ، الفراغ فيستحلي مسامحته في تُمعن وال ، ذهنه فتميت ، تحزنه أن غير ن
والمالينة بالحكمة . ))استطعت

األولـى سنّه في الطفل تربية أهمية على خلدون وابن كالغزالي اإلسالمية التربية علماء نبه وقد
ف وتربي األخالق فيه تغرس الفترة هذه في اللَّـهألنه يضر هريرةَ َأبِي نفع والمفاهيم العواطف يها

قَاَل نْهع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي َأو: ((قَاَل ـهاندوهي اهوفَـَأب ةطْـرالْف علَـى ولَدي لُودوم كُلُّ
الْبهِ كَمثَِل ، هانسجمي َأو هانرنَصياءعدج فيها تَرى هْل الْبهِيمةَ تُنْتَج ةيم((.

وغيرهما[  ومسلم البخاري ]أخرجه

تعالى قال ، الفطرة دين هو اإلسالم أن على القرآن نبه فطْرةَ$: كما حنيفًا ِللدينِ كهجو مفََأق
لَا علَيها النَّاس فَطَر الَّتي اللَّهونلَمعي لَا النَّاسِ َأكْثَر نلَكو مالْقَي ينالد ذَِلك اللَّه ِلخَلْق .%تَبديَل

الروم[  ]30اآلية: سورة
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، األخـالق ومكـارمِ ، األفعاِل محامد على الطفُل لينشأ ؛ الطفولة فترة في مطلوب األدب إن
تعالى َأيها$: قال ملَاِئكَـةٌيا علَيها والْحجارةُ النَّاس وقُودها نَارا يكُملَأهو كُمَأنْفُس قُوا ءامنُوا ينالَّذ

ونرْؤمي ما لُونفْعيو مهرَأم ما اللَّه ونصعي لَا اددش                                    .%غلَاظٌ

اآل[  ، التحريم ]6يةسورة

عباس       ابن تعالى: قال قوله معنى نَارا$: في يكُملَأهو كُمَأنْفُس ،%قُوا وعلِّموهم أدبوهم أي ،
قَاَل سمرةَ بنِ جابِرِ نوع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل ولَده: ((قَاَل الرجُل بَؤدي لََأننم رخَي

بِصاعٍ يتَصدقَ َأن((.

وأحمد[  الترمذي ]أخرجه

تهـدفُ ما وهذا ، صالحةً لَبِنَةً وللمجتمع ، نظيفاً عنصراً للحياة نقدم إنما أوالدنا نؤدب حين إنَّنا
وهي ، الدنيا في سعادةً اآلباء دعي بدوره واإلسالم ، اإلسالميةُ التربيةُ تعـالىإليه قال ، العينِ : قُرةُ

ِإ$ ينتَّقِللْم واجعلْنَا َأعينٍ قُرةَ وذُرياتنَا َأزواجِنَا نم لَنَا به ربنَا قُولُوني ينالَّذاوامم%.
الفرقان[  ]74اآلية: سورة

اآلخرة في جنّةً اآلباء دعشَـرٍويب قلب على خطر وال ، سمعت أذن وال ، رأت عين ال ما ففيها
تعالى قال ، :$ع ـنم مَألَتْنَاه وما متَهيذُر بِهِم َألْحقْنَا بِِإيمانٍ متُهيذُر متْهعاتَّبو ءامنُوا ينالَّذوهِـملم

هر بكَس بِما امرٍِئ كُلُّ ءشَي نمين%.

الطور[                     ]21اآلية: سورة

حـافزاً ذلـك ليكون ؛ واآلخرة الدنيا في الكبيرين الوعدين بهذين األوالد تربيةَ نقَر اإلسالم إن
رسـوِل ـنع يحدثُ اِلكم بنِ َأنَسِ نفَع ، تأديبهما يحسنَا وأن ، أوالدهما يربيا أن على ، واألم لألبِ

سو هلَيع اللَّه صلَّى قَاَلاللَّه لَّم)) :مهبَأد وَأحسنُوا كُملَادَأو .))َأكْرِموا

ماجة[  ابن به ]انفرد

قال من اهللا علـى(( : ورحم حبلـه اجعـل ثم ، سبعاً وصاحبه ، سبعاً وأدبه ، سبعاً ولدك بالع
.))غاربه

قال عمر بن اهللا عبد وسلم: حدث عليه اهللا صلى النبي شَجرةً(( :أصحابهسأل الشَّجرِ نم ِإن
قَعوو ، ةيادالْب شَجرِ في النَّاس قَعفَو ، يه ما حدثُوني الْمسلمِ مثَُل يهو ورقُها يسقُطُ نَفْسيلَا في

اللَّه دبع قَاَل ، النَّخْلَةُ فَقَالُوا: َأنَّها ، صـلَّىي: فَاستَحييتُ اللَّه رسوُل فَقَاَل بِها َأخْبِرنَا اللَّه رسوَل ا
لَّمسو هلَيع اللَّه: اللَّه دبع قَاَل ، النَّخْلَةُ يفَقَاَل: ه ، نَفْسي في قَعو بِما َأبِي تَكُـون: فَحدثْتُ لَـَأن

ِلي كُوني َأن نم ِإلَي بَأح وكَذَاقُلْتَها . ))كَذَا

وأحمد[                    والترمذي ومسلم البخاري ]أخرجه
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الصـالةوألن عليـه قـال ما مسلم كل على فريضة العلم فطلب ، والتعليم العلم في يرغِّب اإلسالم
على وقفاً ليس فهو ، أنثى أو كان ذكراً ، ، مسلم شخص كل على أي ، ،والسالم جـنسٍ دون جنسٍ

فيـه واألنثى الذكر ، الحياة نسمات يتنسم من لكلِّ ومصلحة ، مشاع قدر إنه ، أخرى دون طائفة وال
هـدى وعلى ، ومعرفة وعيٍ على أفراده ينشأ الذي والمجتمع ، سيان تجاهه والمرأة والرجل ، سواء

ينه الذي الحقُّ المجتمع هو ، وعلم وثقافة ، أجلوبصيرة ومن ، بأفراده هو وينهض ، أفراده به ض
للعالم والسالم ، للجماعة والسعادة ، للفرد الفائدةَ يحقِّق الذي العلم إلى تهدف اإلسالم آداب كانت ذلك

فعلِّموا زمانكم، غير لزمان مخلوقون فإنهم  .أوالدكم

يؤكد اليوم العالم في يجري وما ، العالَم ناصيةَ ملَك العلمِ ناصيةَ ملَك من أن اليوم للناس يترآى
علـى ـ ظالمةً تكون وقد ـ إرادته ضفَر القوة ملَك ومن ، القوة ملَك العلم ملَك فمن ، الرؤيا هذه

، القوةَ يعني اهللا عن الشاردين عند فالحقُّ ، جـاءالعالم ما فهو باهللا المؤمنين عند والحق ، غير ليس
، بـالقوة يـدعم أن وينبغـي ، سنته في وسلم عليه اهللا صلى النبي بينّه وما ، تنزيله في الوحي به

تعالى قال ، تكويني ال تكليفي أمر بالقوة رِبـا$: ودعمه ـنمو ةقُو نم تُمتَطَعاس ما ملَه طوَأعدوا
مهلَمعي اللَّه مونَهلَمتَع لَا هِموند نم اخَرِينءو كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهتُر مـنالْخَيِل تُنْفقُوا وما

ونتُظْلَم لَا َأنْتُمو كُمِإلَي يوفَّ اللَّه سبِيِل في ءشَي%.
اآلية[  ، األنفال ]60سورة

الهدف وإصابة ، الرمي إحكامِ في القوة كلَّ القوةَ أن إلى أشار وسلم عليه اهللا صلى النبي إن بل
، األسـلحة أنـواع اختلفـت مهما ، المعارك كسبِ في أساسي وعنصر ، للقوة خالد مقياس وهو ،

يقُوُل عامرٍ بنِ عقْبةَ نفَع ، الفنيةْ مستوياتُها وهـووتطورتْ لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل سمعتُ
يقُوُل الْمنْبرِ ِإن: ((علَى َألَا يمالر الْقُوةَ ِإن َألَا يمالر الْقُوةَ ِإن َألَا ةقُو نم تُمتَطَعاس ما ملَه وَأعدوا

يمالر .))الْقُوةَ

]مسلمرواه[ 

قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي نع َأيضا نهنَّـةَ: ((وعالْج نَفَـرٍ ثَلَاثَةَ يدخُل وجلَّ زع اللَّه ِإن
لَهنَبمو بِه يامالرو رالْخَي هنْعص في بتَسحي هعانص داحالْو ))  .بِالسهمِ

ماجه[  وابن والنسائي داود أبو ]رواه

كـي ، إنسان كل على عينٍ فرض طاعته على يحمل ثم ، اهللا معرفة إلى يوصل الذي العلم لكن
تعالى قال ، واآلخرة الدنيا في ويسعد علَـيهِم$:يسلم تَتَنَـزُل استَقَاموا ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا ينالَّذ ِإن

وندتُوع كُنْتُم الَّتي نَّةبِالْج وَأبشروا تَحزنُوا ولَا تَخَافُوا َألَّا .%الْملَاِئكَةُ

فصلت[  ]30اآلية: سورة
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مطلع في اآليات ترتيب هذا ويؤكِّد ، عليه يسير منهج دون من له معنى ال اإلنسان وجود إن بل
قال ، زمني ترتيب ال ، رتبي بترتيب ، اإلنسان خَلْق على مقدماً جاء القرآنِ فتعليم ، الرحمن سورة

الْقُرءان*الرحمن$: تعالى لَّمع*انالِْإنْس الْبيان*خَلَقَ هلَّمع%.

الرحمن[                             ]4-1: سورة

الحس إدراك تحت يقع ما وكلَّ ، اإلنسانية المعارف جميع فيشمُل يمتد اإلسالمِ نظر في والتعليم
عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر الفاروق وصية أجمَل ما إذ ، السـباحةَعلِّموا(( : والعقل أوالدكـم

وثباً الخيل على فليثبوا ومروهم ، )) . والرمايةَ

الباري[ فتح وانظر ، عمر عن ]اإلصابة

امتـد ولـو ، الوقت ذلك في حياته كلَّ العربي عند كانت الخيل ركوب على بوالتدر فالرمايةُ
الق هذا مع له لكان ، اليوم حتى عنه اهللا رضي رمبِع يقـولالعمر ربما ، وقوٌل قوٌل علمـوا: ول

استخدامه يحسن ال الذي هو ـ اليوم ـ واألمي ، العصر سالح فهو ، الكومبيوتر 0أوالدكم

طفولته وخصائصِ اهتماماته بتحقيق وتعليمه الطفِل تربية على نستعين أن سـنَّة،وينبغي وفي
ي ما العملية وسلم عليه اهللا صلى النبي، ذلك قَاَلؤكِّد َأبِيه نع ادشَد بنِ اللَّه دبع ننَا: ((فعلَيع جخَر

فَ حسـينًا َأو حسـنًا حامٌل وهو ، شَاءالْع لَاتَيص ِإحدى في لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه تَقَـدمرسوُل
فَصلَّ ، لَاةِللص ركَب ثُم ، هعضفَو ، لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه صـلَاتهرسوُل انَيرظَه نيب دجفَس ، ى

َأبِي قَاَل ، َأطَالَها ،: سجدةً ـلَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل ظَهرِ علَى بِيالص وِإذَا رْأسي فَرفَعتُ
اللَّه رسوُل قَضى فَلَما ، سجودي ِإلَى فَرجعتُ ، اجِدس وهوالنَّاس قَاَل الصلَاةَ لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى

حدثَ:  قَد َأنَّه ظَنَنَّا حتَّى ، َأطَلْتَها سجدةً كلَاتص انَيرظَه نيب سجدتَ ِإنَّك ، اللَّه رسوَل َأويا ، ـرَأم
قَاَل ، كِإلَي يوحى َأنَّه :لَم ذَِلك يقْضـيكُلُّ حتَّـى لَـهجُأع َأن فَكَرِهـتُ ارتَحلَني ابني نلَكو ، كُني

تَهاجح((.

وأحمد[  النسائي ]أخرجه

، والسـعادةَ البسمةَ ثغره على وتزرع ، والسرور الفرحةَ الطفل على تُدخالن واللعبةَ التُّحفةَ إن
و المعارف لتنمية وسيلةً أصبحت فمنوقد ، عيالهالمدارك إلى فحملها ، تحفة واشترى ، السوق دخََل

الذكور قبل باإلناث وليبدأ ، محاويج قوم إلى صدقة كحامل .كان

والنجاح الفالح مراقي نحو وبأبنائنا بنا يسمو ما كل إلى ترشدنا ، الغراء اإلسالم تعاليم هي هذه
الح األخالقية النظم هذه كَمَأح ما من، وأعز ، أعيننا قرة نحو والسيما ، مقاصدها أسمى وما ، كيمة

أبيه لحياة امتداد الصالح فالولد ، المقصود والخير ، المنشود الكمال روح بذلك ليخلق ؛ الحياة في لنا
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والسالم الصالة عليه الرسول يقول ، أمته وأمل ، مجتمعه ثمرات من وثمرة ، :))ـاِلحالص لَـدالْو
نَّةالج رياحينِ نم .))ريحانَةٌ

القدير[           ]فيض

نْهع اللَّه يضر الْخَطَّابِ بنِ رمع نَأةٌ((وعرام فَِإذَا يبس لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي علَى مقَد
ثَديها لُبتَح قَد السبيِ نفَقَـاَلم تْهعضَأرو بِبطْنها قَتْهفََألْص َأخَذَتْه السبيِ في صبِيا وجدتْ ِإذَا تَسقي

تَقْـ يهو لَا قُلْنَا النَّارِ في ولَدها طَارِحةً هذه نوَأتُر لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي لَـالَنَا َأن علَـى رد
فَقَاَلتَطْ هحا: رهلَدبِو هذه نم هادببِع محَأر لَلَّه((.

ومسلم[  ]البخاري

اإلنسـان اُهللا وصى كله ولذلك ، منعه أو ، دفعه على إنسان يقدر ال فطري غريزي بح وهو
يحتـاج ال والطبـع ، طبع ورعايتهم لألبناء اآلباء حب ألن ، بأوالدهما الوالدين يوص ولم ، بوالديه

، تكليف هو بل طبعاً ليس آلبائهم األبناء رعايةُ بينما ، تكليف تعالىإلى الِْإنْسـان$: قال ووصـينَا

الْم ِإلَي كياِلدِلوو ِلي اشْكُر َأنِ عامينِ في الُهصفو وهنٍ علَى وهنًا هُأم لَتْهمح هياِلدبِويرص%.
لقمان[  ]14اآلية: سورة
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،إن اإلنسـانيةَ النزعـةَ هـذه وآدابـه شعائره تؤكِّد أن البد أعين قرةَ األطفاَل يجعُل الذي اإلسالم
المسـاواة في بالك فما ، السمحة أوامره وتُقره ، اإلسالم يحتِّمه أمر التقبيل في حتى بينهم فالمساواة

قَاَل بشيرٍ بنِ النُّعمانِ نفع ، العطية علَيـهانْطَلَ: ((في اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل ِإلَى يحملُني َأبِي بِي قَ
فَقَاَل ، لَّمسفَقَاَل: و ، ماِلي نم وكَذَا كَذَا انمالنُّع نَحلْتُ قَد َأنِّي داشْه اللَّه رسوَل قَـد: يا يكنب َأكُلَّ

انمالنُّع نَحلْتَ ما مثَْل قَاَلنَحلْتَ قَاَل: ؟ ثُم ، غَيرِي هذَا علَى فََأشْهِد قَاَل ، يكُونُـوا: لَا َأن كرسَأي
قَاَل ؟ اءوس الْبِر في كقَاَل: ِإلَي ، ِإذًا: بلَى  .))فَلَا

له[  واللفظ ، ومسلم ، ]البخاري

فـذلك ، اآلخـر دون األوالد من جنس إلى أو ، إخوته دون بعينه طفل إلى الميِل كّل الميُل أما
فـي تفرقةَ فال ، تعاليمه عليها بنيت التي المساواة ومنطق ، الصحيحة ومبادئه ، اإلسالم نظرة ينافي

مي فَّتَيك في كالهما بل ، بنت أو ولد بين وال ، وفتاة فتى بين علـىاإلسالم أحدهما يرجح ال ، زان
وتعـالى سـبحانه يقـول ، يقدمـه الذي الصالح والعمل ، يحصله الذي العلم بمقدار إال : األخرى

بعضٍ$ نم كُمضعب ُأنْثَى َأو ذَكَرٍ نم نْكُمم عامٍل عمَل يعُأض لَا َأنِّي مهبر ملَه ابتَجفَاس%.

عمران[  آل ]195آليةا: سورة
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نـرى ولـذلك ، المستقيم الصراط عن ميٌل واإلنصاف والحقِّ المساواة منطق عن الخروج إن
بعضـهم وعواطفُ ، بعضهم مشاعر تتأذَّى ال حتى ، سبق كما ، األوالد بين بالمساواة يأمر اإلسالم

والخصام ، الحب مكان البغض ويحلُّ ، السوء فيضمرون ، ،اآلخر التعقيـد فيكـون ، الوئامِ محلَّ
وتَِئـد ، اإلحسـاس تقتـل التـي القاتلةُ والعزلةُ ، والكَبتُ ، النفسيةُ قدوالع ، والشذوذُ ، واالنحرافُ

.المشاعر

يرفـع إنه بل ، موجب دون اإلناث على وتفضيلهم ، الذكور تمييز عن الرسوُل نهى ما وكثيراً
قَاَل اِلكم بنِ َأنَسِ نفع ، الحياة في بقيمتهن وإحساسهن ، اإلناث شعور من اللَّـه: بذلك رسوُل قَاَل

لَّمسو هلَيع اللَّه حصلَّى جارِيتَينِ عاَل نمهابِعَأص مضو وهو َأنَا ةاميالْق موي اءج تَبلُغَا .))تَّى

مسلم[  ]رواه

قَاَل رِيالْخُد يدعس َأبِي نوع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل بنَـات: ((قَاَل ثَلَـاثَ عاَل نم
و نهمحرو نهبنَّةُفََأدالْج فَلَه هِنِإلَي نسَأح(( .

داود[  وأبو ، أحمد   رواه
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الفعاليـات أن فيهـا فوجد ، عهده في المسلمين بالد من ببلدة عنه اهللا رضي ، الخطاب بن عمر مر
، وعنَّفهم ، فوبخهم ، البلدة هذه أبناء بأيدي ليست لهمالمعيشيةَ عبيداً(( :وقال أصبحتم وقد بكم كيف

هـو)) ؟عندهم المستهلك وأن ، القوي هو المنتج أن ـ نظره دعبب ـ الراشد الخليفةُ هذا أدرك لقد ،
الحقِّ صاحب وأن ، القوة امتالك إلى سبيٌل العلمي التفوقَ أن ذلك إلى يضافَ أن ويمكن ، الضعيفُ

يستطيع لـذلكال ؛ ذلـك على شاهد خير اليوم العالَم في يجري وما ، ضعيفًا كان إن حقَّه يحمي أن
تعالى فقال ، قوة من نستطيع ما ألعدائنا نعد أن ربنا ومن$ :أمرنا ةقُو نم تُمتَطَعاس ما ملَه وَأعدوا

ودع بِه ونبهتُر الْخَيِل اطرِبكُمودعو اللَّه%. 
اآلية[  ، األنفال ]60سورة

وقـوة ، اإلمداد في وقوة ، التخطيط في وقوة ، التدريب في وقوة ، العدد في وقوة ، العدد في وقوة
دقـة في وقوة ، األهداف تحديد في وقوة ، المعلومات في وقوة ، االتصاالت في وقوة ، التموين في

وقو ، اإلعالمالرمي في ة.

القوة دنُع أن كلفنا ولكن ، ألعدائنا المكافئةَ القوةَ دنُع أن يكلفْنا لم ـ بنا رحمة ـ عاله في جل اهللا إن
له والمخلصين ، اهللا لمنهج والمطبقين ، حقاً المؤمنين وعد اهللا ألن ، بنا اهللا رحمة من وهذا المتاحة

تعالى قال ، بالنصر وعدهم انْتقَامٍ$:، ذُو زِيزع اللَّه ِإن لَهسر هدعو مخْلفَ اللَّه نبستَح .%فَال
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إبراهيم[  ]47اآلية: سورة

قَاَل هريرةَ َأبِي نع :لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل وَأحب: (( قَاَل رخَي الْقَوِي نْؤمِإلَىالْم
وِإ زجتَع ولَا بِاللَّه نتَعاسو كنْفَعي ما علَى رِصاح رخَي كُلٍّ وفي يفعالض الْمْؤمنِ نم اللَّهكـابَأص ن

فَـِإ فَعَل شَاء وما اللَّه رقَد قُْل نلَكو وكَذَا كَذَا كَان فَعلْتُ َأنِّي لَو تَقُْل فَلَا ءـَلشَيمع تَفْـتَح لَـو ن
. ))الشَّيطَانِ

مسلم[  ]رواه

العزيز كتابه في وجل عز اهللا َأهلُهـا$:يقول ظَنو وازينَتْ زخْرفَها ضالَْأر َأخَذَتْ ِإذَا حتَّى
َأمرنَا َأتَاها علَيها ونرقَاد مَأنَّه%.

يونس[ ]24اآلية: سورة

تحت األرض في بقعة أية وأن ، وتدميراً استطالعاً عليها قادرون أنهم اليوم أهلها بعض يظن
عليهـا قـادرون أنهم أهلها يتوهم حين لكن ، طائراتهم مرمى وتحت ، أقمارهم َأتَاهـا$:استطالع

بِ تَغْن لَم كََأن حصيدا فَجعلْنَاها نَهارا َأو لَيلًا .%الَْأمسَِأمرنَا

يونس[ ]24اآلية: سورة
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بـه يتمتع ما كلَّ إن بل ، إدراكية قدرة أيةَ يملك ال يولد حينما الطفَل أن ، األطفال نفسِ علماء يؤكِّد
مـع تفاعله نتيجة هي إنما ، ومؤهالت وخبرات ، ومعقوالت ومفاهيم ، وقدرات إمكانات من الراشد

الكريمة اآلية فحوى وهذا ، لَكُـم$:البيئة وجعـَل شَيًئا ونلَمتَع لَا كُماتهُأم بطُونِ نم كُمجَأخْر اللَّهو

ونتَشْكُر لَّكُملَع والَْأفِْئدةَ ارصالَْأبو عمالس%. 
النحل[  ]78اآلية: سورة

إنـه ، تعلـيم إلى يحتاج وال ، الطفل مع يولد ـ النفس علماء تعبير حد على ـ منعكساً لكن
الطفَل إن ، الخمس قاراتها في األرض سطح على واحداً إنساناً وجدتَ لما لواله إذ ، المص منعكس

التقامِ ضرورة في والده توجيهات يتلقَّى أن يستطيع ال توه من يولد إطباقهماالذي وإحكام ، أمه ثديِ
التطبيق عن فضالً بالفهم التوجيهات هذه يتلقى أن يستطيع ال ، الحليب يأتيه كي ، الهواء سحبِ ثم ،

.

الرضـعة خـالل تركيبـه يتغير فهو ، عظمته على الةالد الكبرى اهللا آيات من األم حليب إن
بم األم حليب يبدأ ، فـيالواحدة الدسـمةُ المواد تصبح أن إلى ، الدسم ويزداد ، الماء يقلُّ ، كثير اء
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والمـواد ، الدسم بسن وتتغير ، بقارورة طفالً تغذِّي أن باإلمكان فهل ، أمثال أربعةَ ضعةالر نهاية
؟ الواحدة الرضعة أثناء في البروتينية والمواد السكرية

ترا تتغير ، آخر الصغيرشيء نما فكلّما ، الصغير لنمو المعادلة بالكميات األم لَبنِ ماتمقو كيب
والفيتاميناتُ ، النادرةُ والمعادن ، المعدنيةُ واألمالح ، األمينية األحماض ازدادتْ .الرضيع

وج عز اُهللا خلَقَه الذي الطفَل هذا أن فهو النظر يلفتُ الذي الشيء هاضمةًأما خمائر فيه عدَأو ل
ـزجلَع مجففاً كان أو ، طازجاً كان ولو ، البقر حليب أرضعناه فلو ، األم حليب مع تتناسب بمقادير
دون األمينيـة واألحمـاض والبروتينيات الدسمة المواد من كبيرةٌ كمياتٌ وتبقى ، هضمه عن الطفُل

الكُ طريق عن المواد هذه حوطَر ، تجهدهضم البقر حليب رضعي الذي الطفَل نجد لذلك ، يجهِدها ةلْي
فخمائر ، هضمها يستطع لم التي والبروتينات ، األمينية واألحماض ، الدسمة المواد طرح في كُليتاه
أربعـةَ البقـر حليب في ألن ، البقر حليب مع متوافقةً وليست ، األم حليب مع متوافقةٌ عنده الهضم

األمينينةأ األحماض من األم حليبِ في ما .مثاِل

العلماء ،: قال العقلي القصور الرضيعِ للطفِل ببتُس الدم في األمينية األحماض نسبة ارتفاع إن
تـالزم التي المزمنةَ األمراض ، والكبد الهضمِ جهازِ وأمراض ، الوعائيةَ واآلفات ، القلبيةَ واآلفات

بقولهماإل ألجابوك الخبيثة األورامِ أطباء سألتَ ولو ، حياته طوال ابنَها: نسان تُرضع التي المرأة إن
ثديها من ابنَها تُرضع ال التي المرأة نم الثدي بورم لإلصابة عرضةٌ أقلُّ ثديها نسـب.. من أن أي

أ يرضعن اللواتي النساء في الخبيثة الثديِ فـيأورامِ الخبيثـة األورام بسن أما ، جداً قليلةٌ هنوالد
عاليةٌ بسن فهي أوالدهن يرضعن ال اللواتي .النساء

تنعكس ، قلبه في رحمةً يكسبه الرضاعة أثناء في أمه من الطفُل يتلقّاه الذي والحنان العطفَ إن
تعالى قال ، أيامه مستقبل في حوله نبم عالقاته كَاملَينِ$: على حولَينِ نهلَادَأو نعضري والْواِلداتُ

الرضاعةَ متي َأن ادَأر نِلم%.

البقرة[  ]233اآلية: سورة

وكـل) يرضعن(وصيغة ، أوالدكن أرضعن الوالدات أيتها أي ، األمر معرض في خبراً جاءت
يقتضي القرآن في ذلكأمر خالف على تنص قرينة هناك تكن لم ما 0الوجوب

عبوة كل على تكتب أن األطفاِل حليبِ معامَل الدول أكثرِ حكوماتُ ألزمتْ يعـدل: وقد الشيء
األم 0حليب

، األطفـال نم عدد لدى الفطري الذكاء مستوى قاس ، متقدم بلد في تم علمي بحثٌ جرى وقد
شعوبٍ مدهشةًمن النتائج فكانت ، والصناعي الطبيعي لإلرضاع بالنسبة ، رِ: متعددةـزج أطفـاُل
،(PACIFIC)الباسيفيك البحـثُ تناولَهم الذين األطفال مجموعة بينِ من الذكاء نسبِ بأعلى يتمتَّعون
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ا اهللا صدق لقد ، إطالقاً الصناعي اإلرضاع يعرفون ال أنّهم بسببِ يقولوذلك إذ والْواِلداتُ$:لعظيم

كَاملَينِ حولَينِ نهلَادَأو نعضري%.
البقرة[  ]233اآلية: سورة

تعالى قال ، الصانع تعليمات إنه ، وجل عز اهللا منهج عينَـينِ$: هذا لَـه نَجعْل ـانًا*َألَمِلسو

.%النَّجدينِوهدينَاه*وشَفَتَينِ
البلد[  ]10-8اآلية: سورة

قال حين الشاعر أحسن : وقد

***

كفلـتنا قد الحشا في كفيٍل وخير الحشا ظلمة في باللطف تداركْتَنا
قُوتَنا أجريتَ الثديين في و علينا تعطُّــفاً األمهات قلب وأسكنْتَ

، طفالً ربــــناوأنشْأتَنا أنك باإلقرار تترجم ألسـناً وأطلقت
رشْـدنا منك ألهمتنا إذ ، لوجهك دائــماً فالحمد ، إياك وعرفتَنا

  

 

06    - 0.z-& q"M#(^&  

األكبراالمتحان االمتحان ؛ يهان أو المرء يكرم فبه األولى( ، الخطبة واالمتحان) في ،

الثانية( األصغر الخطبة  .) في

عام كل األبواب تطرق التي االمتحانات أزمةً الشهر هذا في البيوت يقترب... تعيش إن وما
التأهب حالة عن أعلنت قد البيوت من كثيراً ترى حتَّى الموسم ،هذا الكامـل واالستعداد ، القصوى

المرء يكرم التي االمتحان معمعة يهانلدخول أو مشـكور! فيها جهد إذاوهذا ، مـأجور وعمـٌل ،
ا ،صلُحت العالمينلنية رب هللا المقصد .وخلُص

وقلَّة ، االستعداد ضعف إلى نظرها ثم ، االمتحان هذا أجل من ، االهتمام هذا تأملنا لو ولكننا
، لـه وأنشأنا ، أجله من تعالى اهللا خلقنا الذي ، الرهيب االمتحان ذلك عن ، الغفلة وشدة ، االهتمام

العجاب العجب .لرأيت

تعالى عمال: ( قال أحسن أيكم ليبلوكم والحياة الموت خلق ) ...الذي

تعالى أخبا( :وقال ونبلوا والصابرين منكم المجاهدين نعلم حتى ..)ركمولنبلونَّكم
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اآلخرة وامتحان ، الدنيا امتحان بين ، شاسع والبون ، واسع ..والفرق

االمتحانين بين واالختالف ، التباين ذلك من أوجهاً ... وإليكم

حيث    :&%#"$#"! فمن

  
، الحيـاة مجاالت من مجاٍل في ، معدودات ورقات وفي ، كتاب من جزء في الدنيا امتحان

الع ضروب من ،وضربٍ أحصاها إالَّ كبيرةً وال صغيرةً يغادر ال كتابٍ ففي اآلخرة امتحان أما ؛ لم
والزالَّت ، بالخطرات وألم ، والسكنات بالحركات وأحاط ، األفعال وأحصى ، األقوال حوى !قد

تعالى لهـذا: ( قال مـا ويلتنـا يا ويقولون فيه مما مشفقين المجرمين فترى الكتاب ووضع
أحداالكتاب ربك يظلم وال حاضراً عملوا ما ووجدوا أحصاها إالَّ كبيرة وال صغيرة يغادر ) ال

تعالى قال ، الكتاب هذا في مدونة الكبائر أن كما ، به مسجلة : فالصغائر

)تَطَرسم وكَبِيرٍ صغيرٍ )وكُلُّ

، يكتبون المالئكة من والكُتَّاب ، ويعملون يقولون كـانوافالعباد مـا يخرجون القيامة ويوم
يستنسخون و .يحصون

تعالى تعملون: ( قال كنتم ما نستنسخ كنا إنا ، بالحقِّ عليكم ينطق كتابنا ) هذا

ركـام تحت ، وعصيان ذنوبٍ من مخبوءاً كان ما ويبدو ، القبائح وتَظهر ، الفضائح فتُنشر
والنسيان تعالى! الغفلة قال ،:

يبعثهم(  شهيديوم شيء كلِّ على واهللا ونسوه اهللا أحصاه عملوا بما فينبئهم جميعاً )اهللا

  

حيث   &+*#(#)' ومن

  
الطالـب يسأل أن للمعلِّم يمكن فال ، الكتاب مفردات بعض في محدودة أسئلته الدنيا امتحان

األ أسهل من له فيختار الشفقة تدركه وربما ، المنهج محتويات من وجليل دقيق كلِّ وأيسرهاعن سئلة
عليـه وتيسيراً له مساعدةً بأيام االمتحان قبيل اإلجابة الطالب مع يراجع ولعلَّه ،.

العمر لدقائق شاملة ، الحياة لجوانب حاويةٌ فاألسئلة اآلخرة امتحان ..أما

المعتقدات عن ..أسئلة
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األقوال عن أسئلة ..و

األفعال عن أسئلة ..و

ا عن أسئلة ..ألموالو

النيات عن أسئلة ..و

العبادات عن أسئلة ..و

األوقات عن أسئلة ..و

األمانات عن أسئلة ..و

وحقير وعظيم ، وصغير كبير كلِّ عن ، خطير جِد ؛ خطير !سؤال

تعالى يعملون: ( قال كانوا عما ، أجمعين لنسألنهم )فوربك

ملك يدي بين والحساب السؤال موقف الغيوبإنه وعالم ، !الملوك

تعالى مسئولون( قال إنَّهم ) وقفوهم

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عـن: " قال يسأَل حتَّى ربه عند من آدم ابن قدما تزوُل ال
وعن: خمس ، أنفَقَه وفيم ، اكتسبه أين من ماِله وعن ، أباله فيما شَبابِه وعن ، أفناه فيما عمرِه عن

بهعل عمل ماذا " مه

أيضاً ،: " قال رعيتـه عـن مسـؤوٌل وهو راعٍ فاإلمام ، تهرعي عن مسُؤوٌل وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم أال
وولـده زوجِها بيت أهِل على راعيةٌ والمرأةُ ، رعيته عن مسؤوٌل وهو بيته أهٍل على راعٍ والرجُل

على راعٍ والعبد ، عنهم مسؤولةٌ مسؤوٌلوهي وكلكم ، راع فكُلُّكُم أال ، عنه مسؤوٌل وهو سيده ماِل
رعيته " عن

أيضاً استرعاه: " وقال عما راعٍ كّل سائٌل تعالى اهللا يسـأل: إن حتَّى ؟ ضيع أم ذِلك أحفظَ
بيته أهِل عن " الرجل

تركنا متنا إذا أنَّا ح..... ولو كلَّ غاية الموتُ يلكان
بعثنا متنا إذا شيء..... ولكنَّا كلِّ عن بعده ونُسأل

حيث   :&%#.#-, ومن
واألمـن ، سـاطعة واألنوار ، مريحة فالكراسي ، معد ومكانٍ ، مهيأ جو في الدنيا امتحان

االمتحان مكان في متوافران .واألمان

ومكا ، عصيب وموقف ، رهيب جو ففي اآلخرة امتحان عجيبأما ..نِ
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تعالى القهار( :قال الواحد هللا وبرزوا والسموات األرض غير األرض تبدل ) يوم

الفـرائص منها ترتعد ، مدهشةٌ ومناظر ، مفجعةٌ وأحواٌل ، جسيمة وكرباتٌ ، عظيمة أهواٌل
الولدان مفارق منها وتشيب ، القلوب لهولها وتنخلع ، الجلود منها وتقشعر ،!

تعالى شيبا: ( قال انالْوِلْد يجعُل يوما تُمكَفَر ِإن تَتَّقُون   ) فَكَيفَ

غُرالً ، أردية بال عراةً ، نعال بال حفاةً ، بالساهرة هم فإذا ، واآلخرين األولين اهللا يجمع يوم
ختان دون من أي ،.

تعالى وعداً: ( قال ، نعيده خلق أول بدأنا فاعلينكما كنا إنا )علينا

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال ، قالت عنها اهللا رضي عائشة حفـاةً: " عن ونتُحشَـر
غُرالً فقلتُ" عراةً فقال: ، ؟ بعضٍ إلى بعضهم ينظُر والنِّساء الرجاُل اهللا رسوَل أشـد: " يا األمر

ذلك يهِمهم أن " من

،القبور سيرت والجبال ، تفطَّرت والسماء ، تكدرت والنجوم ، تفجرت واألفالك ، تبعثرت
المحشـر أرض وعلـى ، جمعت والوحوش ، برزت والجحيم ، كورت والشمس ، سعرت والبحار

...حشرت

تعالى ،: ( قال حملها حمل ذات كل وتضع ، أرضعت عما مرضعة كل تذهل ، ترونها يوم
شديدوترى اهللا عذاب ولكن ، بسكارى هم وما ، سكارى ) الناس

تخشـى الركـب على جاثية واألمم ، خاضعة واألعناق ، خاشعة واألبصار ، واجفة القلوب
، مضـروب والصـراط ، منصوب فالميزان ، وخطوب مهلكات من ، وتسمع ترى ِلما ، العطب

تنشر والصحائف ، تفضح والجوارح ، تشهد ! والشهود

المستقر يومئذ اهللا ؟! وإلى المفر !فأين

تعالى لـو: ( قال تود ، سوء من عملت وما ، محضراً خير من عملت ما نفسٍ كلُّ تجد يوم
بالعباد رؤوفٌ واهللا ، نفسه اهللا ويحذِّركم ، بعيداً أمداً وبينه بينها )أن

  

حيث   :&01/#-, ومن

  
بقليل أكثر وربما ، نهار من ساعة في فهو ، أوانه وامتد ، زمانه طال إن الدنيا امتحان

في فهو اآلخرة امتحان سنة( أما ألف خمسين مقداره كان 0) يوم



!

!

376!"#$% &' ()*+, 

!

األيمـان يقسـمون ، جليل خطبٍ من فيه بما ، الطويل اليوم ذلك المجرمون يعيش وعندما
إ الدنيا في لبثوا ما ، يسيراًالمغلظة إالَّ فيها عاشوا وال قليالً .الَّ

تعالى يؤفكون: ( قال كانوا كذلك ، ساعة غير لبثوا ما المجرمون يقسم الساعة تقوم ) ويوم

متحسرين أعمارهم وعلى ، نادمين يسير: فيفزعون زمن هو قصير! إنما حسـاب! وعمر كان ثُم
المصير اهللا وإلى !عسير

تعالى فَاسـَأْل: ( قال يـومٍ ضعب َأو يوما لَبِثْنَا قَالُوا ، يننس ددع الَْأرضِ في لَبِثْتُم كَم قَاَل
ونلَمتَع كُنتُم َأنَّكُم لَّو قَليلًا ِإلَّا لَّبِثْتُم ِإن قَاَل ، ينادالْع (

، سنين بضع هي أنَّما اليقين علم يعلم ، الحصيف يقبروالعاقل ثم ، أكثر أو ذلك من أقلُّ أو
األكبر العرض يوم في ربه يدي بين واقفٌ به فإذا ، يحشر ثم ، ينشر ثم ،!

ومربيه خالقه من يقربه فيما ، ولياليه أيامه فيغنم ، القيامة يوم أهوال من ، أمامه لما فيستعد
وال..  ، الصالحات واألعمال ، الطاعات إلى ،بالمبادرة المنيـة تأتيـه أن قبل ، الخيرات في مسابقة

الهلكى قافلة في !الرحيل! الرحيل: ويصاح

تعالى ضحاها: ( قال أو عشية إالَّ يلبثوا لم يرونها يوم )كأنَّهم

حيث   :&%#4&23 ومن
، ويغفل ينسى ، اإلمكانات معدود ، القدرات محدود ، مثلك مخلوقٌ الدنيا في ويسهوالمراقب

االمتحان بقاعة يحيط أن باإلمكان وليس ، !ويتنازل

قـد ، ينسـى وال يضلُّ ال الذي فهو ـ األعلى المثل وله ـ اآلخرة امتحان على الرقيب أما
شيء بصره عن يغيب وال ، ذرة مثقال عنه يعزب وال ، خافية عليه تخفى ال ، علماً شيء بكلِّ أحاط

و األرض في األشياء السماءمن في .ال

تعالى نوم: ( قال وال سنةٌ تأخذه ال القيوم الحي هو إالَّ إله ال ...) اهللا

قال ، عنه اهللا رضي موسى أبي كلمات: عن بخمسِ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فينا قام
،:" فقال ينام أن له ينبغي وال ، ينام ال وجلَّ عز اهللا رفَ... إنالنَّهـاري عمـِل قبَل الليِل عمُل إليه ع

الليل عمِل قبَل النَّهارِ ... " وعمُل

؟ وبصره سمعه عن تغيب البصير! فأين السميع !وهو

؟ ونظره علمه عن تهرب الخبير! وأين العليم ! وهو

؟ عنه ويحجبك منه يواريك حجابٍ وأي!
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حيث   :&671-5  ومن
امتحان في درجاتهاالنجاح في ويعتلي مراتبها في العبد يرتقي أن مؤداه ..الدنيا

؟ هذه درجة ؟! وأي تلك مرتبة أن! وأي وإلى ، تعالى اهللا خلقها منذ ، ولذَّة نعيم من فيها بما والدنيا
لُجي بحرٍ من أخذت كقطرة إالَّ ، اآلخرة نعيم في يساوي ال نعيمها ، الوارثين خير وهو ، .يرثها

وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أحـدكُمواهللا: " قال يجعـُل ما مثُل إالَّ اآلخرة في الدنيا ما
؟ ترجع بم فلينظر ، مالي في ـ بالسبابة وأشار ـ هذه عهأصب "

وسلم عليه اهللا صلى وما: "  .. وقال الدنيا من خير ، الجنَّة نم قدمٍ عولـوولموض ، فيها
والمغرب المشرق بين ما ألضاءت األرضِ إلى اطَّلعت الجنَّة أهِل نساء من امرَأةً أن "

ومنَّة اهللا من فضالً ، الجنَّة إلى والدخول ، النَّار عن الزحزحة فهو اآلخرة نجاح !أما

تعالى ال: ( قال وما ، فاز فقد الجنة وأدخل ، النَّار عن زحزح متـاعفمن إالَّ الـدنيا حيـاة
) الغرور

وتثبـت ، ميزانُـه بالصالحات يثقل عندما ، الغامرة وسعادته ، العارمة المؤمن فرحة وتأمل
، رأسه فوق كتابه فيرفع ، وبيانَه حجته ويلقَّى ، جنانُه األكبر الفزع يوم فيأمن ، أقدامه الصراط على

بصوته ويستعلي ، الخالئق بين وبهجـةوينشره ، وسرور فرحٍ في ، األشهاد رؤوس على وينادي ،
جنَّـة: ( وحبور فـي ، راضية عيشة في فهو ، حسابيه مالق أني ظننت إني ، كتابيه اقرؤوا هاؤم

الخالية األيام في أسلفتم بما هنيئاً واشربوا كلوا ، دانية قطوفها ، ) عالية

مق بين ما الدنيا في يتفاوت النجاح أن تـأتيوكما ثـم ، وممتـاز ، جداً وجيد ، وجيد ، بوٍل
التفوق وأوسمة ، الشرف بعض... مراتب فوق بعضها ...درجاتٌ

فـي التفـاوت يكـون ثُـم ، ومنته اهللا بفضل إالَّ يكون ال الجنَّة فدخول ، القيامة يوم كذلك
أعمالهم حسب على ، والخيرات النعيم في أهلها بين والتمايز ، فكلَّمـاالدرجات ، الدنيا في الصالحة

درجاتهم زادت حسناتهم كـرامتهم.. زادت وعظمت ، منازلهم في ارتقوا طاعاتهم كثرت .. وكلما

تعالى عملوا: ( قال مما درجات )ولكٍل

قـال ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن ، عنه اهللا رضي الصامت بن عبادة فـي: " عن
ما رجةد مئةُ واألرضالجنَّة السماء بين كما درجتين كلِّ بين" ...

أحد ـ عرفت ممن ـ الجنَّة إلى يسبقنَّك وال ، واجتهد ، فجد !
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حيث    :&41*"8 ومن

  
الدنيا من لمرتبة أو ، لمرحلة أو ، لدرجة خسارةٌ فهو ، سهٌل نهي الدنيا امتحان في اإلخفاق

بعوضة جناح اهللا عند تساوي ال ،.

قال ، عنه اهللا رضي سعد بن سهل بـذي: عن وسـلم عليـه اهللا صلى اهللا رسول مع كنا
فقال ، ميتة بشاة هو فإذا ، ليفَةبيـده: " الح نفسي فوالذي ؟ صاحبِها على هينَةً هذه للـدنيا! أتُرون

عند تَزِن الدنيا كانت ولو ، صاحبها على ههذ من ، اهللا على نكافراًأهو سقى ما ، ةوضبع ناحج اهللا
أبداً قطرة " منها

، ونسـيان غفلة وموطن ، وامتحان بالء دار جعلها تعالى اهللا أن ودناءة حقارةً الدنيا وحسب
الـذي وسلم عليه اهللا صلى الكريم رسوله يدي بين لساقها نعمة كانت ولو ، وعصيان خطيئة وموقع

كفافاً منها عيشه .كان

ال ونـدم ، ينفـد ال وألم ، السرمد وحسرةُ ، األبد فخسارة ، اآلخرة امتحان في الرسوب أما
ينقضي ال وعقاب ، ينتهي ال وعذاب ، .ينقطع

وأهلـه نفسـه فيخسر ، األشقى إالَّ يصالها ال ، تلظَّى نارٍ في وجهه على المجرم كبي يوم
.وماله

تعالى الخاسرين: ( قال إن هـوقل ذلـك أال ، القيامـة يوم وأهليهم أنفسهم خسروا الذين
المبين )الخسران

عرضـها جنَّـة إلى ـ ومسرة سعادة في ـ يساق غيره العبد يرى أن من أكبر خسارة وأي
بـه ويسـعد ، السـمع له ويطرب ، النَّفس تشتهيه وما ، العين به تلذُّ بما لينعم ، واألرض السموات

ثُم ، حيثُالقلب ، والحجارة النَّاس وقودها نارٍ إلى ـ وانكسار ومهانة ، وصغار لَّةذ في ـ هو يقاد
بحاٍل يوصف وال ، البال على يخطر ال مما ، واألغالل والنَّكال ، والشَّقاء والبالء ، والعذاب العقاب

األحوال !من

تعالى خفي( :قال طرف من ينظرون الذلِّ من خاشعين عليها يعرضون . ) وتراهم

الكريم اهللا وجه إلى النظر لذَّة من العبد يحرم أن ، األعظم والحرمان ، األكبر والخسار
تعالى لمحجوبون: ( قال يومئذ ربهم عن إنَّهم ) كالَّ
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و والتقريع ، لنفسه باللوم الخائب الطالب يرجع ،وكما تفريطهـا علـى والندم ، لها التوبيخ
ويتمنون ، السقيمة األحالم إلى ويركنون ، العقيمة األماني إلى اآلخرة في الرسوب بأهل الحال ينقلب

ويجتهدوا ليجدوا يعودوا ... أن

عنهم تعالى اهللا الرسوال( :قال وأطعنا اهللا أطعنا ليتنا يا يقولون النَّار في وجوههم تقلَّب .) يوم

حيث   :<4= 1)>;":9 ومن

  
، ثانية وكرةٌ ، أخرى فرصةٌ الراسب لدى يكون وغالباً ، الرسوب فيه ما أسوأ الدنيا امتحان
وفضالً ، يدركه ال كثيراً خيراً ذلك في ولعلَّ ، والبحث الدراسة مجال تغيير أو ، النجاح له يتم حتَّى

يعلمه ال ...عظيماً

فـي لوقـع فيه ولج أنَّه ولو ، إغالقه في الخير وكان ، صاحبه وجه في أغلق بابٍ من فكم
والفتن والرزايا ، والمحن . الباليا

تعالى ،: ( قال لكـم شر وهو شيئاً تحبوا أن وعسى ، لكم خير وهو شيئاً تكرهوا أن وعسى
تعلمون ال وأنتم يعلم ) واهللا

فال اآلخرة امتحان آتيةأما كرة وال ثانية ..فرصة

الكبيـر إلى االنتقال ساعة تحين ثم ، أوقاتها وتنقضي ، لحظاتها تنتهي عمل رحلة هي وإنما
!المتعال

تعالى الحاسبين: ( قال أسرع وهو الحكم له أال الحق موالهم اهللا إلى ردوا ثم (

ونكد كمد في المخلِّط المفرط ينادي ذلك ارجعون(وعند رب(

؟ الغافل أيها تركت! ( ِلم فيما صالحاً أعمل )لعلي

؟ أمله له ويحقق سؤله له يجاب !فهل

يبعثون. كالَّ(  يوم إلى برزخٌ ورائهم ومن قائلها هو كلمةٌ )إنَّها

ويحر ، سعيرها ويصلون ، بها يعذَّبون ، النَّار ويدخلون ، االختبار في يخفقون قـونوعندما
..بحرارتها

نعمل( ينادون كنَّا الذي غير نعمل أخرجنا ربنا ، فيها يصطرخون )وهم

لوعاتهم من ويضاعف ، حسراتهم في يزيد الذي ، والتوبيخ التقريع :فيأتيهم

النذير(  وجاءكم ، تذكر من فيه يتذكر ما نعمركم )أولم
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الجزاء يوم في للظالم: ( والجزاء فما نصيرفذوقوا من ) ين

الحصاد أوان حان وقد ، انقضت الزرع وفرصة ، انتهت العمر !رحلة

حصدوا بما للزارعين بشرى ..!فوا

رقدوا وهم المشمرون جد يوم الخاملين على أسفاه ..!ووا

أربابها وبالمعالي ، طُالَّبها بالغنائم !وفاز

وبين بينهم حيل فقد البطَّالون أولئك ،أما يكون وما ، كان ما يعلم الذي اهللا فإن ، يشتهون ما
فـي لهـم وفسح ، الدنيا إلى ردوا لو أنَّهم يعلم ، يكون كان كيف كان لو يكن لم وما ، سيكون وما

والكسل والخمول والموبقات المعاصي من عنه نُهوا لما لعادوا ، !األجل

تعالى عنه: ( قال نهوا لما لعادوا ردوا لكاذبونولو ) وإنَّهم

لنفسه ظُلمه أشد ما ؛ اإلنسان لهذا أمره! فيا بعاقبة جهله أعظم !وما

جهوالً(  ظلوماً كان )إنَّه

'#?-#@&A  

  
امتحـانٍ... وبعد فـي أننـا نستشعر أن إالَّ ، البيان هذا بعد لنا يبق لم أنَّه ، جازمين نعتقد

، ونذر نأتي ما كلِّ في ، ونمنعرهيب ونعطي ، ونسمع ونرى ، وننوي ونعتقد ، ونكره نحب وفيما

العمر وبطول ، الدهر مدى على وذلك ، ونعمل ونقول ، ونركب ونسكن ، ونشرب ونأكل ،.

عمل وال حساب وغداً ، حساب وال عمٌل !واليوم

يديه بين ونقف ، عليه نُعرض يوم به نُسر ، خيراً منَّا اَهللا لكـلِّفلنُرِ الجوائز تُعطى حيث ،

السموم، نار إلى خاسر كلِّ ويزج ، فََأمـا(فائز ، يدـعسو يشَق منْهفَم هبِِإذْن ِإالَّ نَفْس تَكَلَّم الَ ْأتي موي

تامد ما فيها ينخَاِلد ، وشَهِيقٌ يرفز فيها ملَه النَّارِ فَفي شَقُواْ ينشَـاءالَّذ ما ِإالَّ ضاَألرو السماواتُ

ا تامد ما فيها ينخَاِلد نَّةالْج فَفي سعدواْ ينالَّذ وَأما ، رِيدي لِّما فَعاٌل كبر ِإن كبرضاَألرو لسـماواتُ

ذُوذجم رغَي عطَاء كبر شَاء ما )1( ) ِإالَّ
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بال هذا عابدينوفي لقوم !غٌ

علمت وقد الدنيا على تبكي فيها...... النفس ما ترك فيها السالمة أن
يسكنها الموت بعد للمرء دار يبنيها...... ال الموت قبل كان التي إالَّ

مسكنه طاب بخير بناها بانيها...... فإن خاب بشر بناها وإن
هذا قوام والتعليم التعلم بهماإن إال لمستقبله ازدهار وال ، لجوهره بقاء وال ، والناس. الدين

رجلين المزيد: أحد يطلب وعالم ، النجاة يطلب قال.. متعلم وسـلموقد عليه اهللا صلى اهللا ( :رسول

الناس سائر في خير وال ، الخير في شريكان والمتعلم  ) . العالم

لأللباني[  الغليل إرواء ال2/141انظر اإلسالميط ] مكتب

واسـتثمار ، ثرواتهـا اسـتخراج طريق عن ، األرض عمارة يحقق ، المادية العلوم وتعلُّم
تعالى لقوله تحقيقاً ، الحاجات وتوفير ، الصعوبات وتذليل ، : طاقاتها

فيها كُمرمتَعاسو الَْأرضِ نم َأنْشََأكُم وه..
هود[ ]سورة

المادي العلوم ،وتعلم أعداءهم ليجابهوا ، المسلمين أيدي في تكون أن يجب ، قوة فيها والتفوق ، ة
تعالى لقوله تحقيقاً ، والسالم والخير الحق : أعداء

كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهتُر الْخَيِل اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعاس ما ملَه .…وَأعدوا
ا[ ] 60ألنفالسورة

هـي بل ، وسيفين ساعدين بين حرباً ليست الحديثة الحرب إن بل ، العلم في العصر هذا قوة ألن
عقلين بين .حرب

، الموضـوعية الطريقـة واتبـاع ، العلمية النظرة واعتماد ، والوهم الجهل من وبالتحرر
أع يطرحها التي ، المزيفة الباطلة الدعاوى كل نسقط أن مـننستطيع للنيـل الـدين أعـداء ، داؤنا

أمـره علـى واسـتقامتنا باهللا وبإيماننا ، رؤيتنا تصح العلمية النظرة فباعتماد ، وطموحاتنا إمكاناتنا
تعالى قال ، قوتنا منه : نستمد

م كُمرنْصي الَّذي ذَا نفَم خْذُلْكُمي ِإنو لَكُم غَاِلب فَلَا اللَّه كُمرنْصي ِإناللَّـه وعلَى هدعب ن
نُونْؤمالْم .فَلْيتَوكَِّل

عمران[ آل  ]سورة
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، المسـاجد رواد ألفـه ما خالف على الثانية الخطبة بهذه العزيزات وطالباتنا األعزاء طالبنا أخص
ألنهـم حياتنـا في ما أهم وأبناؤنا ، الحياة هو فاإلسالم ، موضوعات من الدينية الخطابات ومستمعو

وشاباتنا وشبابنا ، كسبنا ومستقبلها... خير أمتنا أمل التح... وهم فـي ،تفـوقهم العلمـي صـيل
نواجهها التي التحديات أمام انتصارنا أسباب أحد ، السلوكي الجانب في  .وانضباطهم

بالدراسـة والمتعلقـة المعرفـة تحصيل في العلمية الحقائق بعض ـ األعزاء الطالب أيها ـ إليكم
: واالمتحان

ومن ، وأصول قواعد لها للطالب النجاح تحقق أن ينتظر التي واألصولالدراسة القواعد :هذه

شـرفة.1 على أو ، وثير فراش على أو ، مريح مقعد على مستلق وأنت التصفح قراءة أن ثبت
، القـراءة هـذه مثل الصغار وإخوتك أهلك مع الجلوس غرفة في أو ، والرائح بالغادي النظر تمتع

حين بعد قرأته الذي من تذكر ال فأنت ، شيئاً تثمر ال الطريقة انطباعـاًوبهذه إال اللهـم معلومة أية
في ما على إال ـ تقليدية تزال ال وهي ـ امتحاناتنا تعتمد وهل ، جوع من يغني وال يسمن ال ، عاماً
عن اإلجابة على والقدرة ، المقرر الكتاب فهم في المبذول للجهد أن صح وإذا ، معلومات من الذاكرة

الحرا تقاس كما بوحدات يقاس االمتحان وحـداتأسئلة من تحقق ال القراءة هذه مثل ، بالدرجات رة
استغرقها الذي الوقت من أرخص قيمتها في وهي ، بالمئة خمسة إال النجاح تحقق التي المئة .الجهد

إلـى.2 تـدعو التـي واألحاديث والمناظر ، الضجيج عن بعيداً طاولة وراء تجلس حينما أما
وتقرأ ، المقرر الكتاب وتفتح ،الشرود رئيسـة فكرة كل تحت شفاف بقلم عالمة وتضع وتعمق بتأن

بـاللون خطـاً وتضـع ، الهامش على الفقرة تلخص ثم ، فرعية فكرة كل تحت بالرصاص وخطاً
أيـة تحت أيضاً األحمر باللون وخطاً ، اللغوي قاموسك إلى تضيفها أن تحب كلمة كل تحت األحمر

التعبيري أساليبك بها تغني أن تحب لتسـألعبارة غامضة فكرة كل عند ثالث بلون إشارة تضع ثم ، ة
وتمأله ، قرأته الذي للبحث مخططاً ترسم وبعدها ، المادة تلك في المتفوق صديقك أو ، أستاذك عنها
دفترك على تكتبه أن أو ذاكرتك من تراجعه أن تحاول أو ، حولك لمن تسمعه ثم ، الرئيسة باألفكار

الطر بهذه القراءة هذه مراجعـة، إال أمامك يبقى وال ، بالمئة تسعين المطلوب الجهد من تساوي يقة
النجاح وتحقق ، .سريعة
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ويقـرؤون.3 كثيراً الدروس إلى يستمعون أنهم وهي ؛ الطالب منها يعاني كبيرة مشكلة هناك
ذا اإلنسـان في ألن ذلك ؛ الكتابة في يتعثرون االمتحان قاعة في جلسوا إذا أما تعرفيـةكثيراً كـرة

العطـاء جهـد يغذيها استرجاعية أخرى ذاكرة اإلنسان وفي ، واالستماع كالقراءة األخذ جهد يغذيها
تسـعفه ال ألنهـا ، االمتحان في الطالب تفيد ال التعرفية والذاكرة ، البحوث وكتابة ، الدروس كإلقاء

ذلك فلتوضيح ، كلمة: بالمعلومات تقرأ وشيجة" حينما عالقـاتمث" عالقات تعنـي أنها تعرف الً
فـي تستخدمها أن تستطيع ال ولكنك ، قرأتها إذا تعرفها أي ، التعرفية الذاكرة في مخزنة ألنها متينة
المعلومـات تُلق لم فما ، االسترجاعية الذاكرة في ليست ألنها تسترجعها أن تستطيع ال أي ، الكتابة

على شفاهاً ، التعرفية الذاكرة في هـذهالمخزنة فـإن كتابتَهـا تحاول لم ما أو ، قريب أو ، صديق
الـذاكرة من نقلتها إذا إال االمتحان في تذكرها أن تستطيع ال إليها استمعت أو ، قرأتها التي الحقائق
الرباعي بالتعلم القاعدة هذه وتلخص ، والكتابة التسميع طريق عن االسترجاعية الذاكرة إلى التعرفية

 :، واقرأ وهواستمع الخماسي التعلم قاعدة وهناك ، واكتب ،: وسمع سمع ، اقرأ ، تساءل ، تصفح
.راجع

دراسـة.4 من والضجر والسأم الملل من يعانون أنهم وهي ، الطالب تزعج كبيرة مشكلة هناك
بالحزن ويصابون ، المفتعلة الحجج بشتى الوقت تضييع إلى يجرهم وهذا ، طويل لزمن واحد كتاب

ال التاليثم المثل ألبنائنا أسوق المشكلة هذه ولشرح ، المذاكرة جدول إعداد في كبير خطأ وهذا ، كآبة
مـن:  عـدد فبعد ، ومرات مرات أعلى إلى ورفعته ، معدني غرام كيلو كفك في وضعت إذا أنت

وضع لو لكن ، الحركة عن التوقف وهو ، باإلعياء اليد عضلة تصاب المئة إلى تصل وقد تالمرات
كيلو نصف يدك في المثـل... بعدها هذا من ، اإلعياء بعد أخرى مرة مئة ترفعه أن تستطيع عندئذ

الدراسـة جدول صمم إذا ضجر أو سأم أو ملل دون من الدراسة يتابع أن الطالب بإمكان أنه نستنتج
يقرؤ التي الكتب يرتب بحيث مقرر كتاب كل من يوم كل واحداً فصالً يقرأ أن أساس مـنعلى هـا

تنازلياً ترتيباً صعوبتها .حيث

بالسأم يشعر أن دون من ، طويلة ساعات الدراسة يتابع أن الطالب يستطيع الطريقة .وبهذه

موالضجر، ساعة كل ينتقل صعوبة،ألنه أقل كتاب إلى صعب كتاب نشاطهن يتجدد .وبهذا

5.، المعلومات صحة على تعتمد النجاح شروط وتحقيقها ، االمتحان في إجابة أية قوة أن ثبت
المضمون هو وهذا ، والشواهد باألدلة ودعمها ، ترتيبها تحليلها وعلى ، السؤال بفقرات وفائها وعلى
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حسـن ومـن ، الطالب مخزون في التي المفردات غزارة من يتألف الذي األسلوب على تعتمد و ،
سـلم فـي رصدت وسواء ، الشكل هو وهذا ، صورها روعة ومن ، العبارات متانة ومن ، انتقائها
قـوي طالـب ألي عاليـة عالمـة يعطي المصحح فإن ، ترصد لم أو لألسلوب عالمات الدرجات
امـتالك إلى سبيل وال ، دقيق سلم وجود من الرغم على ، منه وعي غير عن أو وعي عن األسلوب

األسل األفكارقوة لتتبع ال القوي األسلوب ذات النصوص تقرأ أن تعني التي األسلوبية بالقراءة إال وب
أو ، أسـلوبك فـي أنت تستخدمها ال التي الجديدة الكلمات على لتقف بل ، فحسب عليه تنطوي التي

ذلك مثال ، التعبيرية أساليبك إلى تضيفها أن ينبغي التي المتينة العبارات على الطالبأ: لتقف غلب
كلمه ذاتنظريستخدمون الكتـب قـرؤوا ولو ، ضبابياً ضعيفاً أسلوبهم فيأتي ، النظر حاالت لشتى

دقيقه مدلوالت هنالك إن ، تعبيرهم أساليب ونوعوا ، مفرداتهم ألغنوا أسلوبية قراءة األدبي األسلوب
منها نظر كلمة تقو: رأى.. لمرادفات كأن ؛ القلبية الرؤية ،تحتمل نافعـاً العلم رأيت : شـاهدل

، الجزائية المسؤولية النظر إلى تقـول: رناتضيف كأن ، والمتعة الطرف سكون مع النظر : تفيد

، الجميل المنظر إلى مـا: حدجرنوت القـوم حـدث الحـديث وفي ، المحبة مع الشيء إلى نظر
، بأبصارهم أذنـه: رمقحدجوك جانـب من الشيء إلى ثـم: محل. نظر الشـيء إلـى نظـر

، عنه عـلــيه: الحأعرض خفـــي ثـم شـيء لـه نظــرة: توضـح. . ظهر نظـر
،: استشرف. المسـتثــــبت حاجبيه على يديه واضعاً باليد: استشفنظر التفحص مع نظر

،: حدق، العين حدقة اتسعت حتى النــظر لشـدة عينيه جميع حمـالق: حملقفتح وظهر نظر
،ا الجفن باطن هو و األحمر شزراًلعين واالزدراء: نظر ، العــداوة لحــظ شخص. أعـاره

إال:  غنيـاً أسـلوباً تمتلك أن يمكن ال الطالب أيها فأنت الخوف من يطــرف ال وجعل عينيه فتح
االسترجاعية ذاكرتك في التي المفردات .بغنى

تتخلل.6 وأن ، للدراسة فترات تحديد الشـعوراألفضل دون يحـول فهـذا ، للراحـة فترات ها
طويلة لمدة التركيز يسببه قد الذي اإلجهاد أو ، .باإلحباط

والتركيز.7 التذكر على يعينك وهذا ، االمتحان وقت قبل كافياً الراحة من قسطاً .خذ

ا.8 الطعام االمتحانوتناول إلى تذهب أن قبل وبذلليعيلمناسب المتابعة على .الجهدنك
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تعرفهـا.9 التي باألسئلة وابدأ ، السؤال من المطلوب من تتيقن حتى وتؤدة بتمعن األسئلة اقرأ
، تخمينيـة إجابة تعرفه ال الذي السؤال عن أجب وبعدها ، منها متمكناً لست التي باألسئلة ثم ، جيداً

وال ، اإلجابة تنقيح قبل الورقة تسلم وال ، اإلجابة عدم من أفضل قبلفهذا االمتحان قاعة من تخرج
تندم لئال الوقت .انتهاء

الحبيب. 10 الطالب أشعة... أيها تحت عدسة محرق في ورقة وضعت إذا أنك الفيزياء في درست
عدسة دون من الشمس أشعة في وضعتها إذا تحترق ال هذه الورقة لكن ، تحترق فإنها مـا! الشمس

ا الشمس أشعة حزم إن ؟ ذلك ،تفسير الورقة فأحرقت محرقها في تجمعت العدسة عبر انكسرت لتي
أنه الطالب أيها تعلم أن وينبغي عليه والمتوكل ، أمره على والمستقيم ، بربه المؤمن الطالب وكذلك
واهتماماتـه ومهاراته قدراته تتجمع الطاهر الشاب هذا ، تائب شاب من اهللا على أكرم شيء من ما

واحدة بؤرة إلى ،وتتجه كبيـراً تفوقـاً يتفـوق لذلك ، الكبير لهدفه سلماً جعلها التي الوسائل وهي
من وألف ، كألف النوع هذا من شابة أو فشاب ، أمته في مذكوراً شيئاً ليكون ، خطيراً نجاحاً ويحقق

العل فسرها ، خاصة معية المعية وهذه ، المؤمنين مع اهللا ألن ، كأف اهللا عن والشاردين ماءالمتفلتين
معك فمن عليك اهللا كان وإذا ، عليك فمن معك اهللا كان فإذا ، والنصر ، والحفظ ، والتأييد ، بالتوفيق

تعالى اهللا قال وقد الصـالحات: ؟ وعملوا آمنوا كالذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا الذين حسب أم
يحكمون ما ساء ومماتهم محياهم .سواء
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مـن بـه يتمتعون ما وبكل ، الرجاء درجات بأعلى المواطنين اإلخوة كل إلى نتوجه واآلن
يهيئـوا أن جيـرانهم أبناء وتجاه ، وإناثا ذكوراً ، وكباراً صغاراً أبنائهم تجاه ، بالمسؤولية الشعور

في أمرهم قوام هي التي الدراسة على جيرانهم وأوالد ، أوالدهم تعين التي بـيناألجواء وقد الدنيا
فقال دعا حينما المعنى هذا دعائه في وسلم عليه اهللا صلى معاشنا:  النبي فيها التي دنيانا لنا  أصلح

الدراسة على تعين التي األجواء تهيئة أسباب أهم :ومن

أن• دون ومن ، له يحلو ال ما غيره يسمع أن دون من ، وحده له يحلو ما المرء يسمع أن
إسالمي سلوك المنضبط السلوك فهذا ، الدراسة أثناء في جيرانه من الطالبة أو الطالب صفو .يعكر



!

!

386!"#$% &' ()*+, 

!

تعالى أصواتكم: قال ترفعوا ال

أو المذياع صوت رفع البيوت في المفقودة الذوقيات الطـالبمن على يعكر بحيث ، التلفاز
فتجـد ، السـيارات ألبواق المزعجة األصوات تلك الشارع المفقودة الذوقيات ومن ، يدرسون الذين
أن مـن بدال ، العلوي الطابق في زوجته مركبته ببوق وينادي ، البناء أسفل يقف المركبة صاحب

اآلخر ويتعب نفسه يريح ، بقدومه ليعلمها إليها التنبيهيصعد آلة باستخدام اإلسـالم..  ين فيـأتي
المفقودة ذوقياته للشارع موسع. ويرد نحو على تعالى قوله نفهم أن :وينبغي

تَخْر حتَّى صبروا مَأنَّه لَوو ، لُونقعي لَا مهَأكْثَر اترجالْح اءرو نم ونَكنَادي ينالَّذ لَِإن هِمِإلَي جكَان
يمحر غَفُور اللَّهو ملَه خَيرا

الناس..  نعم سلوكيات وتهذب تنظم ولكنها وسلم عليه اهللا صلى النبي عن تتحدث اآلية .إن

النائم فمنهم تزعجهم أال عليك الناس حق من يـدرس..  إن الـذي الطالـب ومـنهم..  ومنهم
يصلي..  المريض الذي ح..  ومنهم ما أن وحدكواعلم ملكك ليس بيتك .ول

•، والطالبـات بـالطالب رحمة ، البيوت في تقام التي الصاخبة االجتماعية المناسبات تأجيل
واحدة عالمة أجل ومن ، االمتحان أيام في األغلب األعم في تتحدد وحرفتهم ، وجامعتهم ، فمستقبلهم

ج في ، انضباطه وحيث ، وبيته أهله حيث ما مدينة ابن يقبل حيـث، ، أخرى مدينة في بعيدة امعة
االنضباط وضعف واإلنفاق .السفر

فلذات• باألوالد رحمة االمتحانات نهاية بعد ما إلى حسمها وإرجاء ، األسرية الخالفات تجميد
.األكباد

بعـد• ما إلى حرفة إلى حرفة ومن ، محل إلى محل ومن ، بيت إلى بيت من االنتقال تأجيل
.االمتحانات

الكبار• واألخوات واإلخوة ، األمهات والسيما ، األهل يـؤدون... تفرغ للـذين تفـرغهم
امتحانهم جدول في والتدقيق ، راحتهم على والسهر ، حاجاتهم وتأمين ، األسرة أفراد من االمتحانات

امتحانهم مواعيد على وإيقاظهم ،.
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يقول• وسلم عليه اهللا صلى فالنبي امتحاناً يؤدون أوالد عندي ليس تقل : وال

بوائقه جاره يأمن ال رجل الجنة يدخل ال
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الشريف النبوي الدعاء  : وفي

، تدمع ال عين ومن ، تسمع ال أذن ومن ، يخشع ال قلب ومن ، ينفع ال علم من بك نعوذ إنا اللهم
تشبعومن ال .نفس

نقول الشريف الحديث هذا على :فبناء

وكفى منه نرتزق الذي الحرف.. العلم من حرفة إال .ليس

منها طائل ال حذلقة إال هو ما ، سلوكنا إلى ثم ومن ، نفوسنا إلى تأثيره يصل ال الذي العلم
الكبر من نوع إال هو ما ، غيرنا على به نتيه يجعلنا الذي .العلم

التقليد من نوع السديد والتفكر السليمة المحاكمة فينا يعطل الذي .العلم

الغرور من نوع هو ، كبار علماء أننا يوهمنا الذي ..العلم

الجريمة من نوع المرض لصناعة ويسعى ، به والفتك ، اإلنسان لتدمير يسعى الذي والعلم
والعدوان ، الناس بين لإليقاع نستخدمـه الذي الجنوحوالعلم من نوع ، وأعراضهم أموالهم على

.واالنحراف

المذموم الترف من نوع ، ودنيانا ، ديننا في ينفعنا بما يتصل ال الذي ..والعلم
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قلت     إذا مبالغاً ذلك: لست ؛ اليوم المسلمين حياة في القضايا أخطر من هو اإلسالمي الخطاب إن
الفـتن واسـتعار ، الطاحنة االقتصادية واألزمات ، الهادف الثقافي والغزو ، الدينية األمية شيوع أن

الوقت لضيق ، الصافية اإلسالم ينابيع عن يبتعد المعاصر المسلم جعل ، العقباتالصارفة وكثرة ،
خـالل مـن يصـله الذي اإلسالمي الخطاب إال الدين بحقائق صلة من له يبق ولم ، والصوارف ،
الخـط حـال وهـذه ، اإلعالم وسائل خالل من أو ، الديني التدريس خالل من أو ، الجمعة خطبة

ال طلبت الشباب من قليلة قلة وجود الينفي وهذا ، اإلسالمي المجتمع في ينابيعـهالعريض مـن علم
الديني الخطاب في بالخلل تتأثر ولم ،  .            األصيلة

الحاجة أمس في اإلسالمي العالم أن يتضح ، المعطيات هذه على وبناء
بـالفهم  ، الثابتة والسنة ، الكتاب محكم من المأخوذة الناصعة الدين حقائق ينطلق ديني خطاب إلى

مقاصد وبمعرفة ، ،الصحيح الـنفس سـلطة مـن االنعتـاق إلـى به يشار وهذا ، الكبرى اإلسالم
ومراعـاة ، المترديـة األوضاع معالجة وطرائق ، الدعوة بأصول والوعي ، التفكير ومحدودية

واإلصالح التغيير منهج في والكونية الشرعية  .السنن

نعي       الذي والواقعي الشرعي اإلمكان ندرك أن كثيراً المهم تطبيقمن إيجاد على ونعمل ، فيه ش
لقد ، هويتها لطمس جاد تغييب ضدها يمارس التي وبخاصة المجتمعات هذه في اإلسالمية للمعاني

اهللا رسول عليه صلّى ومؤمناً صالحاً ملكاً الحبشة في النجاشي وسـلم-كان عليه اهللا بعـد-صلى
بين يحكم يكن لم أنه مع خيراً عليه وأثنى ، فهذاوفاته ، اإلسالم شعائر من كثيراً يقيم وال ، بالقرآن

اإلمكان من  .مبلغه

مـع      وتعاملهم ولغتهم منهجهم على التشاؤم هيمنة من اإلسالم دعاة بعض يتخلص أن المهم من
األخيـرة األوراق يستعمل ال أنه مدركاً العلم وطالب الداعية يكون حينما إنه ، المسلمين وسواد عوام

فهووالن والدعوة اإلصالح محاوالت في النهائي األخطاء-هنا-فس من كثير من  . يتخلص

بعـض      تجد حيث ، واحدة بلغة التعامل من اإلسالمي الخطاب يتخلص أن الشرعية الحكمة من
اللغة هذه إال يمارس ال فتراه ، تعيشه التي السياسي الواقع في األمة أزمة جمع والعلم الدعوة !! أهل

بالفضائل يؤدبهم ، والتقوى والبر الصالح أهل إال يخاطب ال اإلسالمي الخطاب من آخر نمطاً وتجد
والصـراع العزلـة تعـيش طبقـات إلى اإلسالمي المجتمع لفصل أداة الخطاب هذا يكون وربما ،
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دا      تقدير فإن وواقعية تأصيالً أكثر اإلسالم دعاة يكون أن يفترض وماوهنا االجتهاد يقبل ما ئرة
أن يسـتلزم فهذا ، العلم مقامات وأخص ، الشريعة مقاصد أكبر من ذلك وأمثال الخالف فيه يسع ال

واإلجماع والسنة الكتاب من الشرعية باألدلة القضايا هذه  .تحكم

رسـ      هدي الهدي أن يعلم لكن وفضيلتهم قدرهم لهم يعرف ودعاته الكبار اإلسالم ،علماء اهللا ول
والمراجعة النظر يقبل ال كالمه أن يعني ال حقه ألحد يعرف فأن ، ورسوله اهللا شرعه ما هو والدين
يتراجعـون اإلسـالم علمـاء زال وما ، بالدليل بان وحق ظهرت سنة إلى والترك الرد بل والخطأ

الدعوة ورجال العلم أهل على الواجب هو هذا بل  .ويختلفون

     هم يمتلكـهليكن وأالّ ، حـديثاً أو آية ولو ، ورسوله ، اهللا عن يبلِّغ أن األمة هذه في واحد كل
بعدم الشعور أو ، التعامل في مشروعة ليست طريق اتخاذ أو ، اهللا لدين العمل عن يقعد الذي الحزن

مراجعاً أخيراً نفسه فيجد ، واالنتقاء والمثالية الصفائية إلى فيميل واالحباط ثمالقدرة ، الدعاة إلخوانه
هـذه أن شعور خالطه ربما وهنا ، أنفاسهم عليهم يحسب ، وأعمالهم أقوالهم على حكَماً عليهم قائماً

والديانة األصالة . هي
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لـيس كأسلوب الديني الخطاب تجديد موضوع في اإلسالمي العالم في اثنان يختلف ال أعتقد فيما
، موضوعاتغير أربعة أيديكم بين قدمتُ وقد ، اليوم نعيشها التي المستجدات  :بحسب

المسـلمين: األول حيـاة في القضايا أخطر من اإلسالمي فالخطاب ، الديني الخطاب أهمية عن
، الطاحنـة االقتصـادية واألزمات ، الهادف الثقافي والغزو ، الدينية األمية شيوع ألن ذلك ؛ اليوم

وكثرةواستعار ، الوقت لضيق الصافية اإلسالم ينابيع عن يبتعد المعاصر المسلم جعل الصارفة الفتن
خالل من يصله الذي اإلسالمي الخطاب إال الدين بحقائق صلة من له يبق ولم ، والصوارف العقبات

في العريضِ الخطِّ حاُل وهذا ، اإلعالم وسائل من أو ، الديني التدريس أو ، الجمعة المجتمـعخطبة
ولـم ، األصـيلة ينابيعه من العلم طلبت الشباب من قليلة قلّة وجود ينفي ال ذلك أن غير ، اإلسالمي

الديني الخطاب في بالخلل .تتأثر

الثاني اإلسالمي: والموضوع الخطاب تجديد إلى يدعو الذي وهو ، الدين في الغلو عن فيه تحدثت
الغلو وأنواع الدين في الغلو معنى الجهـل، مقـدمتها وفـي ، الغلـو وأسباب ، والعملي االعتقادي

األمر أولي قبل ومن المسلمين قبل من الغلو ومعالجة ، .والهوى
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الثالث إذا: والموضوع قواعـد اإلسالمي الخطاب ففي ، اإلسالمي الخطاب قواعد عن فيه تحدثت
، تجديده الدعوةأردنا قبل البيا،فالقدوة قبل التعرية،نواإلحسان ال قبـل،والتربية الترغيب و

التعسير،الترهيب ال معاً،والتيسير والقلب العقل .ومخاطبة

الناجح الديني الخطاب شروط عن تحدثت األخير الموضوع .وفي

موضـوعات عن أتحدث أن اإلخوة أيها لي اسمحوا ولكن ، أيديكم بين األربعة الموضوعات هذه
ال هذا تخص ال تحـتأخرى وندوات مؤتمرات من اليوم اإلسالمي العالم في يجري ما فإن ، مؤتمر

، مضـمونه مـن لتفريغه أو ، الديني الخطاب إللغاء التفاتي أسلوب الديني الخطاب في التجديد اسم
الثروات ونهب السيطرة في الواحد القطب مصالح مع متوافقاً الدين يصبح .حيث

اإلخوة الم: أيها أنالحقيقة قبـل نضلَّ بأن ينادي من هناك ، المريح الوهم من مرة ألف أفضل رة
الذل على نُجبر أن قبل نُذَّل وأن ، الضالل على رنُجب.

الكرام اإلخوة تعالى:أيها قوله اآلية ، اإلسالمي العالم في يجري ما تلخِّص اهللا كتاب في واحدة :آية

اإلسراء[  ]75-73: سورة

اآل اإلسـالميهذه العـالَم في مؤتمرات عقد من الهدفُ ، بالمسلمين اآلخر الطرف عالقةَ تنظّم يةُ
مضمونه من تفريغه أو اإلسالمي الخطاب إلغاء منها الهدفُ الدين في التجديد اسم .تحت

الكرام اإلخوة عينيـاً: أيها فرضاً كونُه أما ، كفائي وفرض عيني فرض الديني فلقولـهالخطاب
:تعالى

العصر[  ]3-1: سورة
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نمـو أجـِل ومن ، الدين كيان على الحفاظ أجِل من بالحق التواصي ، النجاة عبر بالحق التواصي
، مسـلم كـل على عينٍ كفرضِ ديني خطاب من فالبد ، الباطل دوائر تضيقَ أن أجِل ومن ، الدين

الصالة عليه النبي حديثُ المعنى هذا يؤكد ، يعرف من ومع ، يعلم ما حدود في فعنولكن ، والسالم
قَاَل لَّمسو هلَيع اللَّه صلَّى النَّبِي َأن عمرٍو بنِ اللَّه دبةً: ((عآي لَوو عنِّي ...)) .بلِّغُوا

الدارمي[  ، أحمد ، الترمذي ، ]البخاري

كلمةَ وأهله وزمالئه وجيرانه أصدقائه من حوله من يبلغ أن مكلَّفٌ مسلم فيكل سمعها التي الحقِّ
ثانيةٌ آيةٌ تؤكِّده عيني فرض هذا ، يعرف من ومع ، يعلم ما :حدود

يوسف[  ]108: سورة

والتعليل: قالوا الدليل :البصيرة

يوسف[  ]108: سورة

يحب ال بالتالي وهو ، والسالم الصالة عليه النبي يتّبع ال بصيرة على اهللا إلى يدعو ال ،فالذي اَهللا
تعالى :قال

عمران[  آل ]31:  سورة

الخطـاب أما ، تعرف من ومع ، تعلم ما حدود في مسلم كل على عينٍ فرض الديني الخطاب هذا
تعالى قال فقد كفائيا فرضا :الديني

عمران[  آل ]104:  سورة

إذا ، كفائي فرض هو التفصيلية األدلة وامتالك والتعمق التفرغ الكلُّهذا عن سقط البعض به .قام



!

!

393!"#$% &' ()*+, 

!

الكرام اإلخوة بريطانيا: أيها في المسلمة بالجالية التقى اإلسالم إلى اهللا هداه أمريكا من عاِلم
قال ، رائعاً كالماً وقال يلحـق: ، أن المنظـور المدى في اإلسالمي العالَم يستطيع أن أصدق ال أنا

بينه الهوة لبعد الغربي كلـهبالعالم العـالَم أن اإليمان أشد مؤمن ولكنني ، بينهما الهوة والتساع ، ما
القـيم مـن كتـل ثالث حين قبل كان ، العالم خالص اإلسالم في ألن ، المسلمين أقدام أمام سيركع
بقيت ، األمر وانتهى ، الداخل من تهاوت الشرق قيم ، اإلسالم وقيم ، والغرب الشرق قيم ؛ والمبادئ

ك ،كتلتان جـداً ذكي الغرب ، ومبادؤه الغرب وقيم ، ومبادؤه اإلسالم قيم ، والمبادئ القيم من بيرتان
رائعة قيماً طرح وقد ، جداً وغني ، جداً تكـافؤ: وقوي ، اإلنسـان حقوق ، الديمقراطية ، الحرية

مبادئه ومن الغرب قيم من الشامخ البناء هذا ولكن ، المقاضاة حق ، العدالة ، عقـبالفرص تهاوت
للمسلمين ذهبية فرصة وهذه ، وقيمه اإلسالم مبادئ إال الساحة في يبق فلم ، أيلول من عشر الحادي

قال ؟ األمريكي العاِلم هذا قال ماذا ، بأسلوب الدين هذا أمـام: لنشرِ يركـع سوف كلَّه العالَم ولكن
وأ ، تطبيقه وأحسنوا ، دينهم فهم أحسنوا إذا المسلمين واحدةأقدام هذه ، للعالَم عرضه .حسنوا

اإلخوة أيها الثاني به: الشيء علق ما كلَّ الدين عن ننزع أن للتجديد عالمان الجامع الدقيقُ التعريفُ
توقيفي دين ألنه ، فقط منه ليس :مما

املائدة[  ]3: سورة

التفسير علماء إن: قال أي ، نوعي واإلكماُل ، عددي عـدداًاإلتمام تام الدين عالجها التي القضايا
اتهـام يعني حذف وأي ، بالنقص الدين اتهام تعني إضافة وأي ، نوعاً كاملة المعالجة طريقةَ وإن ،
الـدين من حذفْنا ولما ، بيننا بأسنا وصار ، تفرقنا منه ليس ما الدين على أضفْنا فلما ، بالزيادة الدينِ

مؤخّر في نضعفأصبحنا حذفْنا وإن ، نتفرق أضفنا إن ، األمم .ة

الكرام اإلخوة التشـريع،: أيها كمـال علـى يدّل الخَلق كماَل أن ؛ خطيرة لحقيقة تمهيدية كفكرة
فقال القرآن في اهللا ذكرها التي البعوضةُ ، جداً سريعاً مثالً لكم :أضرب

البقرة[  ]26: سورة
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على أحقر مخلوق من ،ما بعوضة من مـا((اإلنسان ـةوضعب نَاحج اِهللا نْدع تَعدُل الدنْيا َأن لَو
اءم شَربةَ منْها رالكَاف ))  .سقَى

]الترمذي[

قلـب ؛ قلوب ثالثة صدرها وفي ، سناً وأربعون ثمان فمها وفي ، عين مئة رأسها في البعوضة
ال تملك ، جناح لكل وقلب ، حراريمركزي استقبال جهاز تملك ، الطائرات تملكها ال أجهزة بعوضة

واحـد الجهاز هذا حساسية ، بأشكالها وال ، بألوانها وال ، بأحجامها ال بحرارتها األشياء ترى فهي ،
، تخدير جهاز وتملك ، يناسبها دم كل فما ، للدم تحليل جهاز وتملك ، المئوية الدرجة من ألف على

تمي جهاز وسـكينانوتملك ، مربـع جرح إلحداث ساكين أربع ، سكاكين ست خرطومها وفي ، يع
ومحاجم مخالب أرجلها وفي ، الدم المتصاص أنبوب شكل على .تلتئمان

تبديل إلى دينُه يحتاج أن يمكن ال المعجز النحو هذا على البعوضة خلَق الذي ؟ المثَل هذا سقت لم
استدراك إلى وال ، تعديل إلى وال هـذه، بـادئ فـي قلت أنا ، تطوير إلى وال ، تجديد إلى وال ،

،: المحاضرة واألسلوب العرض طريقة في التجديد وجوب على اإلسالمي العالم في اثنان يختلف ال
، الداللـة قطعية بنصوص مغطاة هذه ، الثوابت شئت إن سمها ، ثابتة ومبادئ ، ثابتة قيم الدين في

متغيرات اإلسالم ،وفي والتطوير التجديد ومحلُّ ، االجتهاد محلُّ هي ، الداللة ظنية بنصوص مغطاة
في ابتدعنا أننا حدث الذي ، دنيانا في نبتدع وأن ، وعبادتنا عقائدنا في نتبع أن مكلَّفون أننا والمشكلة

األمم مؤخرة في فكنا ، دنيانا في وقلّدنا ، عباداتنا وفي ، .عقائدنا

الك اإلخوة التجديد: رامأيها معنى ،: أعيد منـه ليس مما به علق ما كل الدين عن ننزع أن وهو
أيـام قبـل ، الـديني الخطاب مصداقية في بل ، الديني الخطاب تجديد في ليست أراها كما األزمة
فـي بلـدة إلى نُقل بريطانيا في مسجد إمام ، قصيرة قصة وهي ، اإللكتروني بالبريد رسالة جاءتني

لن المركبـةظاهر يركب أنه الصدف غرائب ومن ، يوم كل العامة المركبة يركب أن فاضطر ، دن
لـه رد ، نقديـة ورقـة السائق وأعطى ، المركبة صعد المرات إحدى في ، نفسه السائق مع نفسها

فقال ، سنتاً عشرين يستحق ما على تزيد وجدها عدها عندما ، البقية ينب: السائق مسلما كَوني غيأنا
قال ثم ، الزيادة هذه أرد بهـذا: أن تتأثر وال ، فلكي ودخلها ، عمالقة والشركةُ ، طفيفة زيادة هي

أمـام وقف المركبة من نزوله وقت جاء فلما خطأ، طبعاً وهذا ، إلي اهللا من هبة هو ، الزهيد المبلغ
وقال ، السائق فابتسم ، سنتاً العشرين أعطاه يشعر أن ودون ، المسـجد؟: لهالسائق هذا إمام ألست

قال: قال ، ،: بلى امتحنـك أن أردت ولكنني ، اَهللا ألتعبد المسجد في أزورك أن نفسي حدثتُ واهللا
وقال ، بعامود وأمسك ، وقف وعيه استعاد فلما ، الصدمة لهول األرض على وقع اإلمام يـا: هذا

من كم ، سنتاً بعشرين كله اإلسالم أبيع كدت ،رب شـركة من بحصته ، بشركة كله دينه يبيع مسلم
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فعـَل لمـاذا ، الديني الخطاب مصداقية أزمة اليوم األزمة ، باحتيال ، بكذب ، بيت في باستعصائه
قـالوه مـا بسلوكهم فعلوا األنبياء ألن ؟ شيئاً يفعلون ال الدعاة وآالف ، يصدق يكاد ال شيئاً األنبياء

كان عمر سيدنا ، وقالبألسنتهم ، وخاصته أهله جمع أمر إنفاذ أراد بكذا: " إذا الناس أمرتُ قد إني
فيمـا وقـع بواحد نأوتي ال اِهللا وايم ، وقعوا وقعتم رأوكم إن ، كالطير والناس ، كذا عن ونهيتهم ،

مني لمكانه العقوبة له ضاعفت إال عنه الناس " .نهيت

فقال سمينة إبالً رأى عمر قالوالمن: سيدنا ؟ اإلبل قال: هذه ، اهللا عبد البنك ،: هي به ائتوني
قال اهللا عبد ابنه جاء فلما ، قال: وغضب ؟ اإلبل هذه ،: لمن بمـالي اشـتريتها ، أبت يا لي هي

قال ؟ فعلت فماذا ، لتسمن المرعى إلى بها الناس: وبعثت أمير: ويقول البن فهي اإلبل هذه ارعوا
اسقوا ، واِهللالمؤمنين ، المؤمنين أمير ابن يا إبلك تسمن وهكذا ، المؤمنين أمير البن فهي اإلبل هذه

إلـى وصـل ، مكة من خرج ما نحن نفهمه كما اإلسالم الكرام الصحابةُ فهِم لو هو إال إله ال الذي
الحبشـ إلى صحابته أرسل حينما والسالم الصالة عليه النبي ، والمبادئ بالقيم الدنيا سـألأطراف ة

فقال جعفرا سيدنا قال: النجاشي النجاشي اإلسالم عن ،: " حدثني جاهلية أهل قوماً كنا ، الملك أيها
فينا اهللا بعث حتى ، الجوار ونسيء ، الرحم ونقطع ، الفواحش ونأتي ، الميتة ونأكل ، األصنام نعبد

لن اهللا إلى فدعانا ، وصدقه ونسبه وعفافه أمانته نعرف يعبـدرجالً كـان ما ونخلع ، ونوحده ، عبده
الجوار وحسن ، الرحم وصلة ، األمانة وأداء ، الحديث بصدق وأمرنا ، واألوثان الحجارة من آباؤنا

والدماء المحارم عن والكف ،.

الشريف الحديث هذا معي افهموا قَاَل: اآلن عنْهما اللَّه يضر رمع ابنِ نع :اللَّـه رسـوُل قَاَل
لَّمسو هلَيع اللَّه خَمسٍ: ((صلَّى علَى لَامالِْإس ينب. ((...

أحمد[  ، النسائي ، الترمذي ، مسلم ، ]البخاري

هذه ؟ اإلسالم قالأين كما الخُلق هو اإلسالم ، إسالمية قيم مجموعة عليه بني الذي هذا أم الخمس
الدين في عليك زاد الخلق في عليك زاد فمن ، اهللا رحمه القيم .ابن

اإلخوة الديني: أيها الخطاب مصداقية في ولكن ، الديني الخطاب تجديد في ليست .األزمة

آخر في: شيء شبهة في ليست ،األزمة ماشـطة لها فرعون بنت ، النفوس في ولكن ، الرؤوس
فقالت المشط وقع فرعون بنت شعر تمشيط أثناء لماشطتها: في فرعون ابنة قالت ، اهللا ألـك: بسم

قالت ؟ أبي غير قَاَل: رب عباسٍ ابنِ فعنِ ، أبيك ورب ، وربك ربي صـلَّى: اهللا اللَّه رسوُل قَاَل
علَ اللَّهلَّمسو هةٌ: ((يبطَي راِئحةٌ لَيع َأتَتْ فيها بِي رِيُأس الَّتي اللَّيلَةُ كَانَتْ ما: فَقُلْتُ،لَما جِبرِيُل يا
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فَقَاَل ؟ الطَّيبةُ الراِئحةُ هذقَاَل: ه ، وَأولَادها نوعرف نَةاب طَةاشم راِئحةُ هذ؟: قُلْتُ: ه شَـْأنُها وما
فَقَالَتْ: قَاَل يديها نم الْمدرى سقَطَتْ ِإذْ يومٍ ذَاتَ نوعرف ابنَةَ تُمشِّطُ يه فَقَالَـتْ: بينَا ، اللَّه بِسمِ

نوعرف ابنَةُ قَالَتْ: لَها ؟ اللَّ،لَا: َأبِي َأبِيك برو ربي نلَكقَالَتْو ، قَالَتْ: ه ، بِذَِلك هُأخْبِر :ـمنَع
فُلَانَةُ يا فَقَاَل ، فَدعاها تْهرقَالَتْ،فََأخْب ؟ غَيرِي ربا لَك ِإنو :نم ةقَربِب رفََأم ، اللَّه كبرو ربي منَع

فَُأحميتْ تُلْ،نُحاسٍ َأن بِها رَأم ثُملَه قَالَتْ ، فيها وَأولَادها يه قَاَل: قَى ؟ حاجةً كِإلَي ِلي ا: ِإنمو
داحو ثَوبٍ في ولَدي ظَامعو عظَامي عمتَج َأن بُأح قَالَتْ ؟ تُكاجقَاَل،ح ، علَينَـا: وتَدفنَنَا لَك ذَِلك

الْحقِّ نافََأ: قَاَل،مداحو واحدا يديها نيب فَُألْقُوا بَِأولَادها رـا،ملَه ـبِيص ِإلَى ذَِلك انْتَهى َأن ِإلَى
َأجله،مرضعٍ نم تَقَاعستْ اقْتَحمي: قَاَل،وكََأنَّها هُأم عـذَابِ،يا ـنم نـوَأه الدنْيا ذَابع فَِإن
رالْآختْ،ةماسٍ: قَاَل،فَاقْتَحبع ناب السـلَام: قَاَل ـهلَيع ميرم ناب عيسى ؛ غَارص َأربعةٌ تَكَلَّم،

جريجٍ باحصفَ،ووسي دشَاهو،نوعرف نَةاب طَةاشم نابو. ((

]أحمد[ 

كل ونستمع ؟ الثبات هذا عندها الـدينحالّقة جوهر مع تتناقض فتاوى دينية مراتب أعلى من يوم
مصالحهم مع الدين يتماشى أن أجل من ، لألقوياء إرضاء فتاوى يوم كل تسمعون ؟ كذلك .أليس

الكرام اإلخوة أقولها: أيها كلمة جهـة: آخر أن المنطقي الدليل إال أملك وال ، أصدق ال واِهللا أنا
ال قوية بدت مهما األرض ،في ويهـددون ، يتكلمون لكنهم ، لخلقه هدايته اهللا على تفسد أن تستطيع

نعبده أن يستحق ال غيره إلى أسلمنا اهللا أن لو الحقيقة :لكن

هود[  ]123: سورة

طمأنك أن بعد ؟ تعبده أن أمرك :متى

هود[  ]123: سورة
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