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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 :ـ مقدمة

 . احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد

حبسب ما يوحي إيل املنظر .. قد صاَدها الَقَلُم يف أوقات متفرقة من حيايت .. هذه جمموعة من اخلواطر 
فهي من هذا الوجه تلخص .. ونكابده .. اهده وجن.. أو الواقع الذي نعايشه .. أو املوقف .. أو احلَدث .. 

وَخرَب الناَس بكل .. قد طاف كثريًا من بالد العرب والعَجم .. جتربة ومعاانة رجٍل قارب اخلمسني من عمره 
 . سائالً هللا تعاىل السداد، والتوفيق، والقبول احلسن.. وخالط كثرياً منهم وخالطوه .. أطيافهم وتوجهاهتم 

أو لغرض من أغراض األدب .. فهي مل ُتكَتب جملرد التنفيس عن النفس أو الرتويح عنها ومن وجه آخر 
وإمنا ُكتبت من أجل .. ال؛ ليس شيئًا من ذلك .. وعن واقعهم ومعاانهتم .. واإلنشاء بعيدًا عن حياة الناس 

ما .. فسده املفسدون وإعمار ما يهدمه ويُ .. وتوحيد الصفوف .. وسد اخللل .. وهتذيب النفوس .. اإلصالح 
 . وما توفيقي إال ابهلل، عليه توكلت وهو أرحم الرامحني.. استطعت 

ومقاومة الفساد .. يعينهم على اإلصالح واجلهاد .. هذه اخلواطر ـ إبذن هللا ـ زاد للمصلحني واجملاهدين 
 . وهم يف مسريهم ُيكابدون معاانة اإلصالح واجلهاد.. واملفسدين 

 . كلمة حق زاهق رمينا هبا قصور وعروش ومعسكرات الطُّغاة الظاملني  ..هذه اخلواطر 

وأحيااًن كانت ترافقها .. وكان الدمُع ُيسابق امِلداد .. أن كثريًا من هذه اخلواطر ُكتبت : أصارحكم القول
.. فهي ُكتبت من القلب .. والغرض الذي ُكتبت له .. حبسب موضوع اخلاطرة .. واالبتسامات .. الضحكات 

وهو يتنّقل بني مواضيع اخلواطر وبساتينها  ـولعل القارئ املتمّعن ـ.. سائالً هللا تعاىل أن جيعل قلوب الناس وعاًء هلا 
ويضحُك ِفيه .. وحيصل له بعض ما حصل لكاتبها؛ فتدمع عينه حيثما دمعت عني صاحبها .. ـ يشعر بذلك ـ

 ! ويبتسم حيثما ضحك وتبّسم صاحبها

وإمنا ُتركت من .. فإن هذه اخلواطر مل ُتكَتب وُترتَّب حبسب املواضيع أو األبواب ..  وكما هو مالحظ
ولعّل ذلك .. فموضوع كل خاطرة خيتلف عن موضوع اخلاطرة اليت قبله واليت بعده .. غري ترتيب وال تبويب 
 ."َلم َصْيُد القَ " الذي أمسيته .. وهي تتقلب صفحات هذا الكتاب .. أشوق للنفس وأروح هلا 
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قد تفاديت ذكر خترجياهتا؛ ألن مقام اخلواطر مقام .. كما أن األحاديث النبويّة الواردة يف هذا الكتاب   
لكن أؤكد للقارئ أّن مجيع األحاديث .. ال يتناسب معها التوسع يف التعليق والعزو والتخريج .. اختصار وإجياز 

ومما حكم عليه .. ة أو حسنة اإلسناد مما يصح به االستدالل ـ صحيحـوهلل احلمد  ـالواردة يف هذا الكتاب، هي ـ
واألحاديث .. ـ ابلّصّحة أو احلسن ــ املتقدمني منهم واملتأخرين ـأهل العلم واالختصاص من علماء احلديث 

والتوفيق، سائاًل هللا تعاىل السداد، .. أهنا أحاديث ضعيفة  إىل، مع الذكر والتنبيه قليلة جداً فيه  الضعيفة الواردة
 .وحسن اخلتام، إنه تعاىل مسيع قريب جميب.. والقبول 

 
 .وصلى اهلل على محمد النبي األمي، وعلى آله وصحبه وسّلم

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 
 عبد المنعم مصطفى حليمة

 "أبو بصير الطرطوسي " 

 [.1.]م 12/21/1112. هـ 12/21/2211
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وإال فإن البداية اليت بدأت فيها كتابة .. وُأخرَِجت فيه اخلواطر يف كتاب .. ذا التاريخ هو التاريخ الذي ُكتِبت فيه املقدمة ه 1

ـ إىل أن ــ إبذن هللا وعونه ـوالكتابة فيها مستمرة .. ميالدي  4222هجري، املوافق  1241هذه اخلواطر متتد تقريبًا إىل عام 
 .اًل هللا تعاىل العفو واملغفرة، وهو أرحم الرامحنيسائ.. يتوفاين هللا 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 .لا إله إلا الل  ه -1
 . يف الوجود إال هللا تعاىل تعين ال معبود حبقٍّ .. ال إله إال هللا 
والدخول يف التوحيد اخلالص ..  الكفر والشرك من كل ضروبوالرباء ــ ظاهرًا وابطنًا ــ تعين االخنالع 

 . ظاهراً وابطناً 
 ...تعين االنعتاق والتَّحرر من العبودية للعبيد 

.. ابالعتقاد، والقول، والعمل : مسمياهتمأنواعهم و كل الطواغيت على اختالف   ؛عين الكفر ابلطواغيتت
 .   واإلميان ابهلل تعاىل وحده ابالعتقاد، والقول، والعمل

يقل ال إله إال هللا يفهم ال إله إال هللا، ومل فهو مل .. وأميا امرٍئ يقول ال إله إال هللا على غري هذا الوجه 
 ! ليت تنجيه يوم القيامةا

 

* * * * * 

 .محمدٌ رسوُل الل  ه  -2
نة وال سُ .. فال يُقدم قوٌل على قوله .. ابملتابعة واالقتداء  تعين إفراده .. شهادة أن دمحمًا رسول هللا 

 .وال دين على دينه.. نته أحد على سُ 
  .وحكمهعقب على قوله أن ال تُ و  أن ال تُقدم بني يديه وسّنته بشيء، تعين
جال أو مهما عال شأن أولئك الر .. الرجال وأفهام ه أبقوال رد قولَ وال تَ .. الرجال  أقوالِ  ه مجيعَ بقولِ  ردُّ تَ 

  .اتسع صيتهم يف األمصار
  .ضيق الصدرو احلرج مع انتفاء .. ربه  وبكل ما جاء به من عند ،حبكمه اتعين التسليم والرض
  .من نفسك، وأهلك، ومالك، وولدكأكثر .. ته تداء به وبسنَّ وحتب االق..  تعين أن توقره وحتبه 

هو مل يشهد حقيقًة أن و .. شهادته انقصة ف.. وأميا امرٍئ يشهد أن دمحمًا رسول هللا على غري هذا النحو 
 .أو ردد تلك الشهادة على لسانه ..مهما زعم خالف ذلك .. دمحماً رسوُل هللا 

 

* * * * * 
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 ؟.. الفَرَج متى يكونُ  -3
وأن العسر مهما طّوق صاحبه ال بد .. إبذن هللا تعلمت أن الشدة مهما طالت ال بد من أن يعقبها فرج 

ـ ال ـ قَدهـ مهما اشتدت عُ ـ وأن العسرَ .. ال بد أن يتبعها نور وفجر صادق  لمةَ الظُّ  وأنَّ .. أن يليه يسر وسعة 
  .ميكن أن يغلب يسرين
 سخط وشكوى اخلالق كالتَّ   جَ رَ وال شيء يؤخر الفَ .. االحتساب كالصرب و   جَ رَ ل الفَ ال شيء يعجّ 

 ! للمخلوق
كم من مكروب ومعسر يستشرف الفرج من اجتاه معني إىل حدٍّ يظن فيه أن املخرج مما هو فيه من كرب 

ه آخر مل يكن ج من اجتافيأىب هللا تعاىل إال أن جيعل له الفرج واملخر .. وضيق ال ميكن أن أيتيه إال من هذا االجتاه 
 ! هللاُ  ليعلم أن الفارجَ ..  واحلسبانالبال  يفوارداً 

 

* * * * * 

 ؟ ..مَن هم المصلحون  -4
 !ال توحشهم الغربة، وال قلة األنصار أو األتباع.. هم الذين يصلحون إذا فسد الناس 

دفع هللا هبم الباطل الفساد واملفسدين، في مامية للفساد اجلارف؛ يدفعونهم الذين يقفون يف اخلطوط األ
  . واملبطلني

 !، حىت ال تغرق، فيهلك مجيع من فيهاهم الذين مينعون املفسدين من خرق السفينة
 ! اط جتاه اخلال تسري يف اإذا كانت هذه اجلماهري ؛كثرة اجلماهريب عبأونال ي هم الذين

 ! ن ابلسياط، والرجم، والطردخرو قابلهم اآل مهما.. رين إىل احلق ولو ابلسالسل هم الذين أيطرون اآلخ
ال ُتدرك، ومرضاة اخلالق فمرضاة الناس غاية .. الناس هم الذين ال يبالون مبرضاة الناس يف مرضاة رب 

 سهلة تُدرك ملن يسرها هللا له . 
 !، وكانت اإلغراءاتمهما كانت التكاليفال يلتفتون عنه .. هم الذين يدورون مع احلق حيثما دار 

 .ومُييطون عن السنة ما علق هبا من بدع وأهواء.. ون ابلسُّنَِّة زمن فُشو الِبدَع مسكهم الذين يت
 ! ال يعبأون إبرهاب وال ترغيب.. هم الذين َيصدعون ابحلق للحق 

  . ماهلم من أحٍد سوى هللا تعاىلهم الذين ال ينتظرون الثناء أو املكافأة على أع
 . إنه تعاىل على ما يشاء قدير.. جيعلنا مجيعاً منهم  نسأل هللا تعاىل مبنه ورمحته وقدرته أن

 

* * * * * 



 5 

 ؟ ..من هم المفسدون  -5
 ! خشية أن تنصرف عنهم وجوه الناس.. هم الذين يواكبون ومُيالئون اجلماهري الضالة على ابطلهم 

 ! غاةن الطُّ من أجل فُتاٍت يسري يُرمى إليهم مويكتمونه، هم الذين خيذلون احلق 
 ! مما يف أيدي الطواغيت الظاملنييستشرفون العطاء واإلحسان أيكلون ويسرتزقون ابلدين، و ذين هم ال

 ! رب الناسهم الذين يرضون الناس بسخط 
 ! ويتأخرون يف املواضع اليت ينبغي فيها التقدم.. هم الذين يتقدمون يف املواضع اليت ينبغي فيها التأخر 

 !ى الباطل أبنه حق، وعلى احلقِّ أبنه ابطلفيشهدون علهم الذين يشهدون الزور؛ 
 ...!هم الذين حيبون أن تشيَع الفاحشُة يف الذين آمنوا 

إال جمد أنفسهم  اً ال يهمهم جمد.. وحظوظهم ال يرون إال أنفسهم و .. هم الذين ال يعرفون إال أنفسهم 
 ! إىل ضياع حقوق العباد والبالد داهولو كان ذلك مؤ .. وذواهتم 

 

* * * * * 

6-  ٌ  ..! على شيءٍ واحد  نادم
 ..! اندم على موقف خانتين فيه أعصايب فخفت فيه من الصدع ابحلق 

 ..! اندم على موقف خفت فيه الباطل وجنده 
 ! خوفاً على نفٍس أو رزق.. اندم على موقف مل أنصر فيه احلق كما ينبغي 

 : اندم على ذلك لسببني
ب الساعة والزمن إىل الوراء ألستدرك ما قد فاتين يف تلك املواقف ألنين ال أقدر أن أعيد عقار : أولهما

 ..! واألوقات من نصرة للحق 
وال .. ـ أن اخلوف من املخلوق ال يقدم أجاًل وال يؤخر رزقًا ــ عني اليقني ـألنه قد ظهر يل : ا  همثاني

 ! وعالم قد خفت؟.. فعالم اخلوف .. جيلب نفعاً وال يدفع ضراً 
 يقرب من أجٍل ال مينعن رجاًل هيبة الناس أن يقول حبق إذا علمه؛ فإنه ال :"إذ يقول هللا صدق رسوُل 

 ".  وال يُبعد من رزق
 

* * * * * 
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يبة الحق  -7 يبة الباطل.. ضر  . وضر
وإما شهادة، ومها يف حقيقتهما كالمها نصر وعز  ،إما نصر: ا عظمت فهي بني أمرينضريبة احلق مهم

 ! وكرامة
 ..! فهي توجب على صاحبها الدخول يف عبودية العبيد  ،به ابة الركون إىل الباطل والرضا ضريأم

مث .. سبيل الطاغوت  توجب عليه أن يقدم النفس، والِعرض، واألرض، والولد، واملال وكل ما ميلك يف
 ! اء، والوالءلعطاء، والفدفهو دائماً يطالبه ابملزيد واملزيد من ا.. الطاغوت ال يرضى عنه بعد كل ذلك 

 ! ، ورغباتهليذوب يف شخص الطاغوت.. توجب عليه أن يفقد عزته، وكرامته، وشخصيته 
والعذاب املهني األليم يوم .. واألهم من كل ذلك توجب عليه سخط رب العاملني  ،وبعد كل ذلك

 ! الدين
لنفس واملال وكل ن اببينما يف سبيل الطاغوت جيودو .. ابلقليل   من أانس يشحون على اخلالق أعجب

 ! ؟ما ميلكون
 !  الذين ال يعقلون.. ـ هم اخلاسرون الظاملون اجلاهلون ـال شك أهنم  ـأولئك ـ

 

* * * * * 

 ..! الديمقراطية  -8
 ..! الدميقراطية تعين اإلابحية بكل ما تعين هذه الكلمة من معىن 

 ..! تعين إابحة احلكم بغري ما أنزل هللا 
 ..! وارتكاب املنكرات .. ات تعين إابحة احملظور 

.. وتتدين ابلدين الذي تشاء .. وتعتقد ما تشاء .. وتفعل ما تشاء .. تعين اإلابحة يف أن تقول ما تشاء 
 ..! إال فيما يصطدم مع أهواء ورغبات الطواغيت املستكربين  اال حدود هلذه اإلابحية تنتهي عنده

.. هما حاول املبهورون املهزومون يف بالدان أن ينكروا ذلك م.. والدميقراطيون احلقيقيون هم اإلابحيون 
 ! غري ذلكواأللقاب يضفوا على الدميقراطية والدميقراطيني من املعاين أن أو 

 

* * * * * 



 7 

ية في الإسلام  -9  ..! الحر
فلم أجد لكلمة احلرية  وعلى كثري من أحاديث النيب .. وقفت على مجيع نصوص آايت القرآن الكرمي  

 ..!  ورودًا، وال ِذكراً 
وبغري هذا .. احلر واحلرية يف مصطلحات الفقهاء هو اإلنسان احلر الذي يقابل العبد اململوك لسيده  

 ! املعىن مل يستخدموا هذه الكلمة يف كتبهم وال كالمهم
وهي .. مه فهو ُحر يف املشروع ويف إطار الشرع وتعالي.. حرية اإلنسان يف اإلسالم مقيدة بقيود الشرع  

 . ال شك مساحة واسعة جداً ال جيدها اإلنسان يف أي دين أو ملة أخرى
ال يعرتف هبا وال يقرها؛  ألهنا حينئٍذ لن .. وأميا حرية خترج عن هذا املفهوم واإلطار فاإلسالم منها براء  

.. األخالق والدين  وإمنا ستكون اإلابحية والبهيمية والشيوعية املتحررة من قيود وضوابط.. تكون احلرية 
 ! وللطغاة.. وستكون العبودية لألهواء والشهوات 

 

* * * * * 

 ..! يأبى الل  ه أن يضع القبول إلا لأوليائه  -11
وهم املتقون اجملاهدون، .. إال ألوليائه ولو بعد حني  ــ يف األرض ويف السماء ــأيىب هللا أن يضع القبول  
 ..! املنحرفون  بعون املقتدون ال املبتدعوناملتَّ 
 .ون مرضاة هللا على مرضاة الناسويقدم.. هم الذين يرضون هللا وإن سخط الناس  
اتباع الرسول، واجلهاد يف سبيل هللا؛ وذلك أن : قد جعل هللا ألهل حمبته عالمتني: قال ابن تيمية رمحه هللا 

صاحل، ويف دفع ما يبغضه من الكفر والفسوق اجلهاد حقيقته االجتهاد يف حصول ما حيبه هللا من اإلميان والعمل ال
 . هـ -والعصيان ا

 ..! ولسنته  والوالية تنقص وتضعف على قدر ما يضعف اجلهاد، وتنقص املتابعة للرسول : قلت 
فكيف نوفق بني ذلك، .. كم من فاسق بل وكافر يوضع له القبول عند مجاهري كثرية من الناس : فإن قيل 

 ! وبني ما تقدم ؟
 : القبول يقاس من أوجه عدة: ولأق 
فكم من طاغية وظامل صفقت له يف حياته مجاهري عديدة من الناس لكنه ما إن  ،ابعتبار الزمن: منها 

يصفقون له،  وأن الناس الذين كانوا.. فإن حمبيه ينقلبون إىل أعداء وخصوم .. يهلك، ويرحل إىل ربه ليلقى جزاءه 
على حَسِب التَّكربُِّ يف الواليِة يكوُن :" ويف املثل..   ابللعن والطعن والسوءتذكره إالال  ،واألجيال من بعدهم

  ". التَّذلُُّل يف الَعْزِل 
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ـ وإن كان يف ــ كما جاء ذلك يف احلديث ـبينما ذاك النيب الذي مل يؤمن به من قومه إال الرجل الواحد  
لكنه على امتداد الزمان، والقرون، واألجيال  ،له القبول ر للناس أنه مل يوضعاحلقبة الزمنية اليت يعيش فيها يظه

جند أنه هو الذي وضع له القبول دون أعدائه من اجملرمني، وبرهان ذلك أن ماليني من املوحدين على ممر األزمان 
 .على مجيع األنبياء واملرسلنيوإىل يوم القيامة خيصونه ابلدعاء والصالة كلما صلوا وسلموا 

مث بعد أن يقضي حنبه، .. ويعيش بينهم غريبًا طريدًا .. ـ قدره ــ يف زمانه ـ يعرف الناس كم من عامل مل 
 ! الثناء احلسن على ألسنة العباديضع هللا له القبول و .. ويُلحد له يف األرض 

ول أن القبول يُقاس ابعتبار نوعية الناس الذين انل عندهم القبول؛ أي أن القبول املعترب هو القب: ومنها 
فهؤالء شهادة الواحد منهم توازي وتعلو شهادة أمة من .. احلسن الذي يوضع للمرء عند الصاحلني املؤمنني 

 . الكافرين اجملرمني
 يكون إما إلرهاب يدفعونه ،ع للمجرمني الفاسقني بني الناسـ الذي يوضـاملؤقت اآلين  ـأن القبول ـ: ومنها 

انقلب القبول إىل بغض، وطعن، ولعن .. فإذا ذهب هذا وذاك .. عطاء  ا يف أيديهم منمب، أو لرغبة عن أنفسهم
 . وليس هكذا القبول الذي يوضع للمؤمنني الصاحلني.. 

 
 

* * * * * 

ع عليك في الرزق -11  .إذا أردت أن يُوس َّ
 !يوسع هللا عليك يف الرزق ؛يُوسع عليك يف الرزق فِصل رمحكإذا أردت أن 

 !فع عنك الفقر، وتُقضى لك حاجتكيُر .. ل رمحك إذا وقعت يف فقر وحاجة فصِ 
كلما وقعت يف حاجة .. ة ـ عمّ ـيف هذه الغربة  ـحيث كانت يل ـ ؛مر قد جربته بنفسي أكثر من مرةهذا أ

 !وتُقضى حاجيت.. فأرزق بعدها .. كنت أقصد زايرهتا .. وضيق 
 ". ، وأن مُيدَّ يف أجله فليصل رمحه رزقهمن سرَّه أن يُعِظم هللا :"فإن كنت يف شكٍّ من ذلك فاقرأ قوله 

 ". رمحهمن سّره أن يُبسط له يف رزقه، ويُنَسأ يف أثره فليصل  :"وقال 
 
 

* * * * * 

 ..! أكثر ما يُسيء العالِم  -12
 : أكثر ما ُيسيء العامل أربعة أشياء 
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 :وهللا تعاىل يقول.. من غريه ونفسه أوىل ابلنفع .. ال ينتفع فينفع غريه و .. قول ماال يفعل أن ي -2 
 َروا َما ََل َتْفَعلرون ول ن َتقر

َ
ِ أ َ َمْقتاً ِعنَد اَّلله  .3:الصفَكُبر

ما من رجل حيفظ علمًا فيكتمه، إال ُأيت به  :"يقول والنيب .. أن يكتم العلم مع حاجة الناس إليه  -1 
 ".  القيامة ُملجماً بلجاٍم من الناريوم 
 ".  ُأجلم يوم القيامة بلجاٍم من انرعن علم يعلمه فكتمه، من ُسئل  ":وقال  
فهو كلما أراد أن يقول كلمة حق يف .. أن يركن يف معاشه على الراتب الذي أيخذه من الطاغوت  -3 

 !فيجنب وخيذل احلق.. وعيش أطفاله .. ولقمة عيشه .. فكر يف راتبه ومعاشه .. الظاملني 
السفياانن، وفضيل، وابن السماك، وابن علية، : لوال مخسة ما اجترت :كان ابن املبارك يتجر ويقول 

 ! ..ته، ومل يصله ـ فلم أيـوقيل صدقات البصرة  ـقد وىل ابن علية القضاء ـ: فقدم سنة، فقيل له. فيصلهم ابلعطاء 
كنت منتظراً قد  : فركب ابن علية إليه فلم يرفع به رأسًا، فانصرف فلما كان من غٍد كتب إليه رقعة، يقول 

 ! لربّك، وجئتك فلم تكلمين، فما رأيته مين؟
 : أيىب هذا الرجل إال أن تُقشَّر له العصا، مث كتب إليه: فقال ابن املبارك 

 يصطاُد أمواَل املساكني ... ا ـازيــــه بـِم لــــَل العلــــــاعـاي ج
 نِ ــديـــُب ابلـــذهـــتَ  ةٍ ــــحبيل ... ا ـــــــذاهتــــــا ولـــدنيــَت للــــاحتل

 يف ترِك أبواِب السالطني ... ا ــردهـــي ســك فــــاتــأين رواي
 زلَّ محاُر العلِم يف الطنيِ  ... إن قلَت ُأكرهُت فذا ابطٌل 

هللا، هللا، ارحم شيبيت : فلما وقف على هذه األبيات قام من جملس القضاء فوط  بساط الرشيد، وقال 
 ..! ى القضاء فإين ال أصرب عل

فكيف مبن يعمل يف القضاء عند  طواغيت .. هذا فيمن يعمل يف القضاء عند هارون الرشيد : قلت 
 !وعطائهم؟.. وجيعل من نفسه أسرياً لرواتبهم .. احلكم يف هذا العصر 

من أتى أبواب السلطان  :"يقول والنيب .. أن خيالط الطواغيت الظاملني، ويرتدد على جمالسهم  -2 
 . " ن قرابً إال ازداد من هللا بعداً افتنت، وما ازداد أحد من السلطا

 

* * * * * 

ِ  الجاهِلُ  -13  ..! م العال
.. وُيضفي عليه ألقاب العلماء .. ـ ثوب العلماء ــ حلاجة يف نفسه ـهو اجلاهل الذي يكسيه الطاغوت  

بواقًا يرددون اسم هذا اجلاهل العامل يف األمصار وجيند لذلك جنودًا وأ.. كثفة ليقنع به الناس مويصنع له دعاية 
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الدين ال يُؤَخذ و .. فالعلم ال يؤخذ إال منه .. أبن هذا اجلاهل هو العامل الذي دونه العلماء .. ويف كل واٍد وانٍد 
ق وصدّ  ،وحتققت غايته ،فإذا جنح الطاغوت يف ذلك.. فطاعته طاعة، ومعصيته ليس بعدها إال اهلالك ..  إال منه

ال هم له إال كيف يذب عن  ،وكساحر من سحرة فرعون، بدوره كبوق ـعامل ــ اجلاهل الـقام اآلخر .. الناس كذبه 
وكيف يطلق األحكام ..  هوكيف ُيضلل الشباب وحُيزهبم ل..  ، وعن حكمهوكيف جيادل عنه.. سيده الطاغوت 

 !الطاغوت.. ويل نعمته .. وء حنو سيده أو تسول له نفسه بس..  ، أو يعارضهاجلائرة على كل من خيالفه
 ..!!   أمساءً لو أردان أن نذكر  ــ يف هذا الزمان ــوما أكثر هؤالء  

 

* * * * * 

 ؟ ..من هو العالِم  -14
يقوُده .. ـ مع التوحيد حيث دار ـظاهرًا وابطنًا  ـها أن يدور ـأمهها وأعالها وأجلُّ  ،للعامل خصائص وصفات 

 ! حيدويعّلم التو .. وأيمر ابلتوحيد .. ويدعو إىل التوحيد .. ابلتوحيد يشهد .. التوحيد 
ابلقدر الذي العلماء،  صفةومن .. خرج من دائرة العلماء  ـبقليل أو كثري ـ ـومىت خرج عن ذلك الوصف ـ 

نههر ََل إِلَـَه إَِله :] والدليل على ذلك قوله تعاىل.. ابتعد فيه عن التوحيد 
َ
رواْ  َشِهَد اَّلُل أ ْول

ر
َو َوالَْماَلئَِكةر َوأ هر

َو الَْعزِيزر اْْلَِكيمر   . 22:آل عمران[ الْعِلِْم قَآئَِماً بِالْقِْسِط ََل إِلَـَه إَِله هر
..  أو يشهد مبا يضادها وخيالفها من الشرك..  ؛ ابلقول والفعلوعليه أميا امرٍئ ال يشهد هبذه الشهادة 

امسه  اشتهرمهما اتسع صيته، و ..  العلم أويلصفة من العلماء، و  صفة ومسّمىخيرج من فهو بنص اآلية الكرمية 
 !  يف األمصار، أو تزّي بزي العلماء

 

* * * * * 

 ..! الصديق الوفي  -15
 ..! ولو احتجته يف شيء ال ختسره .. هو الذي جتده عند احلاجة  
 ..! زَلَّة، أو ـ لو رأى منك عيباً ـ ايف السخط والرض ـهو الذي يسرتك ـ 
 ..! سواء  اويف السخط والرض.. ّرك إىل أحٍد هو الذي ال يشي س 
 ! وال بد من حصوهلا.. عند حصوهلا .. هو الذي يقيل عثراتك وكبواتك  
 !   ال طعناً فيك.. ولو نصحك فهو ينصحك غرية عليك .. وال يكذُبك .. هو الذي ينصحك وال يغشُّك  
 ! سواء ايف السخط والرض.. منك  ينصف احلقو .. هو الذي ينصفك  
 ..! هو الذي يُؤثرك على نفسه عند موارد الشح والِقل  
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 ! ال تفرط بهفإن وجدته ..  قليلوهو يف الناس ..  هذا هو الصديق الويف 
 

* * * * * 

 ..! خوارج هذا الزمان  -16
 : يُعرفون بصفات وِخالل.. خوارج هذا الزمان  
بل وأبمور ال تكون يف .. وأبموٍر ال ترقى إىل اليقني .. خلطأ، وابلظن، والشبهات أهنم ُيكفِّرون اب: منها 

 !  عامل الوجود والواقع
 ..!أن يُقال له ِقيل عنه كذا وكذا .. يكفي أحدهم ليصدر التكفري يف حق فالن  
اعتبار املقاصد عند وال مبدأ .. وال مبدأ اعتبار احلسنات .. أهنم ال يَعرفون مبدأ إقالة العثرات : ومنها 

 ! وال مبدأ رفع املالم عن األئمة األعالم كما يقول بذلك شيخ اإلسالم.. ورود املتشاهبات 
 ! وال بعجز ال ميكن دفعه.. وال ابلتأويل .. أهنم ال يَعذرون ابجلهل : ومنها 
 !  الناروخيلدون يف.. وجيرمون .. فهم ألدىن خالف ُيكفِّرون .. قلة اإلنصاف والعدل : ومنها 
فيحملوهنا على املؤمنني .. فينطلقون إىل آايت قيلت يف أئمة الكفر واإلجرام .. اجلهل ابلدين : ومنها 

 ! املوحدين
فيضعوهنا يف غري موضعها .. ومن ذلك كذلك أهنم ينطلقون إىل كتب أهل العلم فيكثرون النقل منها  

ألهنم استندوا إىل  أقوال العلماء يف تنطعاهتم .. ذلك علماء فيظن املغررون املضللون من الشباب أهنم ب.. املراد 
وبشيء من املتابعة والتدقيق جيد القارئ الواعي أن هذه النصوص اليت استدلوا .. وأحكامهم اجلائرة على اآلخرين 

 ! داللة على ما ذهبوا إليه أو على األقل ليس فيها.. م هبا من أقوال أهل العلم هي عليهم وليست هل
 ..! حتت عنوان إحياء عقيدة الوالء والرباء كما يزعمون .. احلقد الدفني على املسلمني املوحدين : ومنها 
لكان التعبري حبقهم أصوب .. وليس الوالء والرباء .. أهنم حُييون عقيدة الرباء والرباء : ولو قيل عنهم 

 !   وأدق
.. لينفوا عن أنفسهم مسمى الغلو أو اخلوارج . .أهنم ينفون عن أنفسهم هتمة التكفري ابلذنوب : ومنها 

 !! وسبقوهم سبقاً بعيداً .. األوائل ففاقوا بذلك اخلوارج .. وهم ـ يف حقيقتهم ـ يكفرون بال ذنب كما تقدم 
.. ال يوجد عندهم كبري حيرتمونه أو يرجعون إليه .. أهنم يُعرفون ابلكرب والتعايل على العباد : ومنها 

 !  عندهم سواءفالكبري والصغري
واحذر أن تكون واحدًا منهم وأنت .. وحذِّر الناس منهم .. فاحذرهم .. هؤالء هم خوارج هذا الزمان  

 ..!! ال تدري 
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* * * * * 

 ..! حتى تكون سلفياً  -17
 : ـ ال بد لك من ثالثة أشياءـعند سلفيي آخر زمان  ،يف هذا الزمان ـحىت تكون سلفياً ـ 
 !جتادل عنهمأن و .. تكفري طواغيت احلكم املعاصرين أن متسك عن  -2 
وأن املرء يكفيه للنجاة يوم القيامة أن أييت .. العمل ليس شرطًا لصحة اإلميان أن تقول أن  -1 

 ..!  ابلتصديق والقول 
 ..!! أن تبالغ يف إطراء الشيخ فالن، وفالن، وفالن  -3 
 ! وأبو السلفيني..  فأنت سلفي جلد.. فإن أتقنت فعل هذه األشياء  

 

* * * * * 

 ..!غاياُت البلاء  -18
البالء الذي ينزل ابلعبد لرفع مقاماته ودرجاته يف اجلنان : ينزل البالء يف العبد لغاايت ومقاصد عدة، منها 

 .  كالبالء الذي ينزل ابألنبياء، والصديقني، والشهداء.. 
 ..! وخطاايه  البالء الذي ينزل ابلعبد تطهرياً لذنوبه: ومنها 
 ! وذلك إما لكفره أو ظلمه وفجوره.. البالء الذي ينزل ابلعبد انتقاماً وتبكيتاً وتعذيباً : ومنها 
 ! وتطهرياً لذنوبه معاً ، ء الذي ينزل ابلعبد انتقاماً البال: ومنها 
ملصلح من ويُعرف ا.. ليميز اخلبيث من الطيب .. البالء الذي ينزل متحيصًا ملا يف القلوب : ومنها 

 !  واجملاهد من القاعد.. والصادق من الكاذب .. املفسد 
.. فيذّكره أن له رابً يغار عليه .. البالء الذي خيلِّص قلب العبد من شوائب التعلق ابلدنيا وأسباهبا : ومنها 

 !وأن يدعوه ويسأله ليجيبه ويُعطيه.. يريد منه إخالص احلب والتعلق 
 .، وحتصيل خري راجح، ال يتأتَّى إال بنوع بالءّبص بهيرت  لدفع بالء أشد: ومنها 
.. ويعرف من أي نوع هذا البالء الذي نزل به .. والفقيه هو الذي حيسن تفسري البالء إذا نزل بساحته  

 ! وال يتهم خالقه ـكسبب لنزول البالء به ـ ـ ويتهم نفسه ـ
 

* * * * * 
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 ..! أحياناً يكون الجهل نعمةً  -19
 ! وعلى التعايل والرتفع على العباد ،حيمل صاحبه على الظلم والطغيانا يكون العلم سبباً وذلك عندم 
ال يقدر على أن ينهض بنفسه إىل .. خبيث النفس والطوية .. عندما يكون املرء ضعيف العزمية واإلرادة  

 !  توى العلم الذي يتعلمه ويتلقاهمس
صورة قامتة  فيعكس  بذلك.. وسلوكه، وواقعه يف واٍد آخر  وأخالقه.. فيكون العلم الذي يتعلمه يف واد  

 !منفرة عن دين هللا
.. تراه يتكرب ويطغى، ويرتفع، وحيتقر خمالفيه .. فكم من طويلب علم حديث عهد ابلعلم ومسائله  

 ..! جلمع هلا أهل بدر  ويتجرأ على اخلوض يف املسائل العظام اليت لو طرحت يف زمن عمر بن اخلطاب 
فهو هبذا احلظ اليسري من العلم يطغى .. فتقول يف نفسك من نعم هللا على هذا املرء أن جعله جاهاًل  

وفنت .. ألهلك احلرث والنسل .. أو أكثر إملامًا فكيف لو كان عاملًا .. ويستعلي هذا االستعالء .. هذا الطغيان 
 ! وشغل العلماء به وإبصالح ما يُفسد.. البالد والعباد 

 

 * ** * * 

 ..! كفر لا ينتبه إليه كثير من النساء  -21
أو ذكر هلن عن امرأة تزوج عليها .. كثري من النساء إذا ما ُأطلق أمامهن موضوع التعدد يف الزواج  

.. هذا ظلم .. مسكينة .. اي حرام : راهنَّ يبادرن إىل القول، والتعقيب، واالعرتاضإال وتَ .. زوجها من امرأة اثنية 
أان ابلنسبة .. نسي ما بينه وبني الزوجة األوىل من فضل .. هذا الزوج ظامل .. فيه ظلم للزوجة األوىل .. ز ال جيو 

وغري ذلك من العبارات .. وغري عاِدل .. التعدد غري جيد .. يل ال أقبل ابلتعدد ولو أدى األمر إىل الطالق 
واعتبار أن ما شرعه هللا تعاىل وأابحه .. ه هللا تعاىل وتقبيح ما حسن.. واالطالقات اليت تفيد حترمي ما أحل هللا 

 ! ا عني الكفر الذي ال خالف عليهوهذ.. لعباده هو من الظلم واجلور 
وأن حتذر من هذه .. أن متلك عليها لساهنا  ــ احلريصة على دينها وآخرهتا ــفعلى املرأة املسلمة 
ـ فلها ذلك، ـوإن كانت يف غري موضعها  ـعن غريهتا على زوجها ـ ولو أرادت أن تعرب.. االطالقات واملوارد القاتلة 

 ! ولكن بدون اللجوء إىل مثل هذه االطالقات والعبارات اجلائرة اآلنفة الذكر
.. هكذا وأان سافرة أمجل وأليق، وأحسن : فتقول.. أن تؤَمر امرأة ابحلجاب الذي أمَر هللاُ به : وحنو ذلك

فهذا كذلك من الكفر الصريح ملا يتضمن من حتليل ما .. أكرهه .. حبه، وال أطيقه ال أ.. احلجاب بشع، وقبيح 
وملا فيه من الطعن الظاهر ابلشارع احلكيم الذي شرع هذا احلجاب، وهذه .. حرم هللا، وحتسني ما قبحه، وحرمه 

وهن .. الكلمات والعبارات  ـ الاليت يتفوهن مبثل هذهـمن ذوي األمساء اإلسالمية  ـوما أكثر النساء ـ.. األحكام 
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واملرأة السافرة اليت تعرتف بتقصريها، وتسأل هللا تعاىل لنفسها اهلداية، أهون ألف مرة من .. يدرين أو ال يدرين 
  !دون السفور والتربج تلك املرأة اليت ُتطلق تلك االطالقات وجتادل

 ".  يهوي هبا سبعني خريفاً يف النار إن الرجل ليتكلم ابلكلمة ال يرى هبا أبساً  :"قال رسول هللا 
 ".  نار أبعد مما بني املشرق واملغربإن العبد ليتكلم ابلكلمة ما يتبني فيها، يزل هبا إىل ال :"وقال 
ب هللا هبا سخطه إن الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكت :"وقال 
 !انتهينتَّ  فهالَّ ..  رجال والنساء سواء؛ وهذا يشمل ال" إىل يوم القيامة

 

* * * * * 

  .السياسة في الإسلام -21
 . تعين قيادة األمة والشعوب ورعايتها ابإلسالم  ؛السياسة يف اإلسالم 

 . تعين قيادة الدنيا ابلدين
  .البالد والعباد بشرائع اإلسالمتعين حكم  
ـ على أساس تعاليم ومبادئ ـالداخلية منها واخلارجية  ــ تعين إقامة العالقات مع مجيع األطراف والطوائف 

 . اإلسالم
 . من أجل اإلسالم.. تعين األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر .. تعين اجلهاد  
من أجل .. وأحيااًن اخلروج عليهم .. وتقومي اعوجاجهم  ، ومراقبتهم، ومساءلتهم،تعين مناصحة احلكام 

 . االلتزام بتعاليم اإلسالم
وتقدمي أكرب املصلحتني، ودفع ..  ودفع الضرر األكرب ابلضرر األصغر.. تعين تقدير املصاحل واملفاسد  

  .أكرب املفسدتني
 !وجلب املصاحل.. تعين دفع املفاسد  
 ! من أجل اإلسالم.. تعين العمل ابإلسالم  
 ! أال وهي اإلسالم.. من أجل غاية شرعية .. فهي وسيلة شرعية  
من ضروب الكذب، واالحتيال، والغدر، وأساليب سوى ذلك  وما.. ي السياسة يف اإلسالم هذه ه 

وال .. فهي ليست من اإلسالم يف شيء  ــيت سياسة يف عرف بعض املعاصرين وإن مســ التلون والتسلق امللتوية 
 ! وال اإلسالم منها يف شيء.. من السياسة الشرعية اإلسالمية يف شيء 

 

* * * * * 
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 ! استغلال الدين لمآرب سياسية -22
ويف كثري من األحيان كنت ال أحسن تفسريها أو .. ظلت هذه العبارة فرتة من الزمن مبهمة علي  

 ! مشاهدة الواقع الذي ميكن أن حنملها عليه
أنزل  بطرق ملتوية شيطانية خسيسة ما..  ، والغاايتن الناس هتوى التسّلق إىل القممم اً إىل أن رأينا مناذج 

 ! هللا هبا من سلطان
 ! ن أجل غاايت ومكاسب شخصية ضيقةم ـالستمالة الشعوب إليهم ـ ـرأينا أانساً يرفعون شعار الدين ـ 
زبية أو وحتققت مآرهبم احل.. فإذا وصلوا إىل غاايهتم " .. اإلسالم هو احلل " رأينا أانسًا يرفعون شعار  

 ضاهية لشرع هللاالعمل ابلقوانني الوضعية امل .. "الدميقراطية هي احلل.. هو احلل  الكفر"رفعوا شعار .. الشخصية 
 ..! هو احلل 

الة دخلوا يف موا.. فإذا وصلوا .. رأينا أانسًا يتكلمون عن ضرورة مناصحة احلكام وتقومي اعوجاجهم  
 ! احلكام، وشاركوهم اعوجاجهم

ـ على ـفإذا وصلوا .. كيف سينصرون هذا الدين و .. رأينا أانسًا يتكلمون عن براجمهم حنو هذا الدين  
ـ اليت كانوا قد ـفإذا برباجمهم حنو نصرة هذا الدين .. ـ وعلوا كراسي احلكم والزعامة ـأكتاف أنصار وأتباع الدين 

تتحول إىل برامج شخصية  تصب يف حتقيق املكاسب الدنيوية الضيقة لذواهتم،  ـوعدوا هبا وقطعوها على أنفسهم ـ
 ..! ئلهم، وأحزاهبم وعوا
فإذا وصلوا إىل غاايهتم ..  ـ كيف يتقربون إىل املستضعفني ابلوعود واألماين ـيف مرحلة التسلق  ـرأينا أانساً ـ 

كأنه ليس بينهم وبني .. وتنصلوا من وعودهم، وحتولوا إىل ذائب ماكرة .. أوصدوا أبواهبم دون العباد .. وقممهم 
 ! ه على أنفسهمستضعفني وعد قطعو هؤالء امل

استغالل الدين ملآرب : ــمحالة األوجه  ـأدركت حينئٍذ املراد من تلك املقولة ـ.. فلما رأيت كل ذلك  
 ! وشخصية ،سياسية

* * * * * 

 ! السياسة لا تبرر الوسيلة -23
ذا سألتهم فإ.. تراهم يقارفون املنكرات واملوبقات .. كثري ممن استهوهتم الزعامة، وحب الشرف والرايسة  

فنحن سياسيون ال بد .. ومن لوازم العمل السياسي .. أبن هذا من السياسة : اعرتضوا عليك.. وأنكرت عليهم 
 ! لنا من ذلك
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برروا لك فعلهم هذا أبنه .. جمالس الكفر  جيلسون.. يصرحون ابلكفر .. ك وإذا رأيتهم يقارفون الشر  
.. أن من مقتضيات العمل السياسي الناجح التكتيك واملراوغة و .. وأن السياسة ال بد هلا من ذلك .. سياسة 

 !ولو ابلكفر والشرك
وأن .. برروا لك فعلهم كذلك أبنه من السياسة .. وإذا رأيتهم يدخلون يف مواالة الطواغيت الظاملني  

 ! السياسي ال بد له من ذلك
ولو وقعتم ابلكفر .. ـ ال تربر الوسيلة ـالم يف اإلس ـالسياسة ال تربر الوسيلة؛ ألن الغاية ـ: وهلؤالء نقول 

فليست السياسة من مجلة موانع التكفري أو .. فالسياسة ال متنع عنكم حلوق اإلمث والكفر .. ابسم السياسة 
 !   متنع من حلوق الوعيد بصاحبهااألعذار اليت

 

* * * * * 

يلاً  -24  ..! إذا أردت أن تعيش طو
ال بد .. س بني النا ـابخلري ـ ـوأردت أن يبقى ذكرك خالدًا ـ ،ثر من عمركت أن تعيش طوياًل أكإذا أرد 

 ! تعيش هم هدايتهم وأطرهم إىل احلق.. تعيش مهومهم وآالمهم  ؛من أن تعيش لآلخرين
 ! وتدفع ابليت هي أحسن.. تقابل السيئة منهم ابحلسنة  
واإلخالص هلل يف ذلك  ..  هنا وهناك وبذر بذور اخلري غرسوعلى قدر ال.. العطاء لآلخرين وعلى قدر  

 ! ويزيد هللا ملن يشاء.. إىل أن ميتد مئات السنني .. ويدوم الذكر .. يطول العمر .. كله 
لذلك هم أكثر الناس خلودًا على ألسنة الناس  ؛ لآلخرين هم األنبياء والرسلأكثر الناس عطاء وبذالً  

 !ابلدعاء والثناء اجلميل
ال يعيش طوياًل .. ال همَّ له إال همَّ نفسه .. ال يعرف إال مصلحة نفسه .. لنفسه  اإلنسان الذي يعيش 

 ! مَّرمهما عَ 
فهو ال  ـمن رمحه ـ ـوإىل أن ينساه األقربون ـ.. فهو سرعان ما يُنتسى وكأنه مل يكن حيًا يومًا من األايم  

 ! يءوالثناء الس ،سنتهم إال ابلسوءيُذكر على أل
سرور ُتدخله على مسلم،  وأحب األعمال إىل هللا .. أحبُّ الناس إىل هللا أنفُعهم  :"قال رسول هللا  

أو تكشف عنه كربًة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، وألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجٍة أحبُّ إيّل من 
 تعاىل قدمه يوم تزلُّ ا له، أثبت هللاومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجٍة حىت يُثبته.. أن أعتكف يف املسجد شهرًا 

 ".  األقدام
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: الواثنان؟ ق: وثالثة، قلنا: وثالثة ؟ قال: أميا مسلم شهد له أربعة خبري أدخله هللا اجلنة، قلنا :"وقال  
 "!  واثنان، ومل نسأله يف الواحد

نيه من ثناء النار من مأل أذ أهل اجلنة من مأل هللا أذنيه من ثناء الناس خريًا وهو يسمع، وأهل :"وقال  
 ".  الناس شراً وهو يسمع

 

* * * * * 

بهم عن الإسلام  -25  ..! وسائل الغرب في صد شعو
 :لدول الغرب وسيلتني يف صد شعوهبم عن اإلسالم قلَّ من ينفد ويتحرر من ضغطهما وأثرمها، مها 
اعتمادهم .. اثرة من معاين ودالالت  اعتمادهم على عنصر إاثرة الشهوات بكل ما تعين كلمة اإل: أول   

واليت تستغرق منه كل وقته .. اليت حتيط ابإلنسان األوريب من كل حدب وصوب .. على ضغط الشهوات 
 ! وأنفاسه ولو عمَّر ألف سنة

خلطاب .. الشهوات اليت متنع اإلنسان األوريب من أن يلتفت ولو لربهة من الزمن خلطاب اإلميان والعقل  
 !التوحيدالفطرة و 

ومن ظلمة إىل ظلمة، كما .. ومن مكر إىل مكر .. من شهوة إىل شهوة  ـوعلى مدار الوقت ـ ـفهو يتنقل ـ 
رَ  :قال تعاىل عنهم ن نهْكفر

َ
وَنَنا أ رر مر

ْ
وا بَْل َمْكرر اللهيِْل َوانلهَهارِ إِذْ تَأ ِيَن اْسَتْكَُبر وا لَِّله ِيَن اْسترْضعِفر  َوقَاَل اَّله

 ِ ا الَْعَذاَب  بِاَّلله ور
َ
ا َرأ وا انلهَداَمَة لَمه ََسُ

َ
نَداداً َوأ

َ
 . 33:سبأَوََنَْعَل ََلر أ

بل هو مكر متواصل من غري انقطاع؛ مكر .. أو مكر النهار وحسب .. فهو ليس مكر الليل وحسب  
 !  وإن مكرهم لتزول منه اجلبال.. الليل والنهار معاً 

وال .. حلقد والكراهية لإلسالم واملسلمني يف نفوس شعوهبم وأبنائهم اعتمادهم على عنصر غرس ا: ثانيا   
مئات على ذلك وأن ينفقوا .. أن يسلكوا سبل الكذب، والتلفيق، واخلداع، والتشويه  ـيف سبيل ذلك ـ ـيتورعون ـ

 ! املاليني من الدوالرات
لعلمهم .. وتشري إىل ذلك .. تدل على ذلك .. واملرئية .. واملسموعة .. كل وسائل إعالمهم املقروءة 

أو .. أو اإلنصات إليه  ،يعد يقدر على إنصاف هذا الشيء مل.. أن اإلنسان إذا كره شيئاً، ومأل قلبه ابحلقد عليه 
 ! فضالً عن قبوله أو التعايش معه.. جمرد رؤيته 

 ..! هباتني الوسيلتني يضمنون احلفاظ على شعوهبم وأجياهلم بعيداً عن هدي ونور اإلسالم
ـ إال ويصبح قاب ـولو لفرتة يسرية من الزمن  ـوأميا إنساٍن أوريب يتحرر من ضغط وأثر هاتني الوسيلتني ـ  

 ! وهللا تعاىل يهدي من يشاء.. قوسني أو أدىن من اهلداية 
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* * * * * 

 ..! أسلوب جديد في ال كذب على أهل العلم  -26
لتوفر .. يسلكوا طريق الكذب الصريح على أهل العلم  أصبح من الصعب على الوّضاعني الكذَّابني أن 

 ،نه من حتريف احملرفني املبطلنيولعلمهم أن هلذا الدين جنودًا حيرسو .. املراجع املنقول عنها بني أيدي الناس 
 ! وكذب الكذابني

قلَّ  ،به يصعب إدانتهم  ــ حيقق كثريًا مما يف نفوسهم من هوى ومرض ــفالتجأوا إىل أسلوب جديد خبيث  
ذات موضوع .. يل يف فقرة واحدة مرتابطة متماسكة من يتنبه إليه من القراء؛ وهو جلوؤهم إىل قول العامل الذي قِ 

كأن كل فقرة   ؛فيقسموهنا إىل عدة فقرات.. ا وآخرها يفسر أوهل.. أوهلا يدل على آخرها .. أو فكرة واحدة 
من  ــ الوضع خالل كلماهتا القليلة ــويكثرون .. ليت قبلها قيلت يف موضوع مستقل وخمتلف عن موضوع الفقرة ا

اليت قد تضفي معىًن  عالمات الرتقيمغريها من و  ،، والفواصل، والفواصل املنقوطةإشارات االستفهام والتعجب
 !جديداً آخر على النص ال يريده العامل صاحب النص

هي يف نفس  الوضاع الكذاب؛ هلوى .. رى إىل معاٍن ودالالت أخ فكك بذلك معاين ودالالت الفقرةفتت
 !ال يريدها العامل حلظة كتابته لتلك الفقرة.. ومآرب خسيسة يف نفسه 

.. حيرتفه عدد كبري من الكتبة املعاصرين  ،الكذب والتدليس على أهل العلم هذا أسلوب جديد يف
 ! واحذروهم.. فاحذروه 

 

* * * * * 

ين السوء  -27  ..! احذر قر
ليس من جهة اخلوف من التأثر .. أو مصاحبته يف شيء .. احذر جمالسته أو مؤاكلته  ؛ن السوءاحذر قري 

، فيكشف سرتك، وسرك ــ ألتفه األسباب ــوإمنا كذلك من جهة انقالبه عليك .. بطبائعه وأخالقه السيئة وحسب 
 ..! وما يعرفه عنك، ويزيد

.. جالست فالاًن .. آكلت فالاًن : ـ فيقولـحتتسب من حيث ال تدري وال  ـومن جهة تزكيتك له للناس ـ 
فيصطاد بك الناس لسمعتك الطيبة .. أان أعرف فالاًن .. ذهبت مع فالن .. حاورت فالاًن .. صاحبت فالاًن 

 !  بينهم
 ! وإىل صحبته لك ،وذلك عندما ينسب نفسه إليك..  ومن جهة إساءته لسمعتك وأخالقك ومكانتك 
 ..! مبا ليس عنده وال فيه  ـى العباد ـعل ـفيتشبَّع بك ـ 
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 ..! وملروءتك ورجولتك .. احذره من جهة إساءته لدينك  
 ..! مصاحبته و ، احذر جمالسة قرين السوء.. ها هلذه األسباب وغري  

 

* * * * * 

 ! ؟..ماذا يعني حق الفيتو الذي تمتل كه بعض الدول  -28
.. وفوق أن تدان يف شيء .. فوق املساءلة واحملاسبة  ـفيتو ـاليت متلك حق ال ـيعين ذلك أن تلك الدول ـ 

 ..! وما سواها من دول األرض حُتاسب وُتسأل، وُتدان 
ـ فيلزمها مبا ال ــ مهما ظهر منها من إجرام أو جتاوزات ـيعين أن تلك الدول ال ميكن أن يطاهلا القانون  

.. ـ  فإن القانون يطاهلا، ويلزمها ـلك ذلك احلق املفرتى ـ اليت ال متـخبالف الدول األخرى .. ترغب وال تريد 
 ! إن كان الذي تريده حقاً وعدالً و .. وحييل بينها وبني ما تريد 

يعين كذلك أن من حق تلك الدول أن متنع أي عقوبة تنزل يف أي دولة أخرى تدخل يف حلفها وظلها  
كما هو .. والتعدي على حقوق اآلخرين لسوابق، واوحتت غطائها، مهما كانت هذه الدولة من ذوي اإلجرام، 

فضاًل .. حاصل يف الفيتو األمريكي الذي حيمي اإلجرام اليهودي الصهيوين يف فلسطني من أي إدانة توجه إليهم 
عن أن تطال دولتهم العقوابت الدولية كما تطال غريها من الدول اليت ال جتد احلماية أو الغطاء من أي دولة من 

 ..! اليت متلك حق الفيتو  ةاخلمس تلك الدول
هذا مما جيعل دول العبيد واالستضعاف يف سباق حمموم ومستمر، للبحث عن دولة من دول األسياد اليت  

اليت ال بد منها لكل والنزاعات وخباصة عند حصول اخلصومات .. ترضى أن تكون هلا غطاًء يف احملافل الدولية 
 !والسيادة على األرض..  مصادرة حرية القرارعملية ابتزاز كبرية تكلفها عد وهذا ال يتحقق هلا إال ب.. دولة 

 ! وعبيد.. أسياد : يعين أن هذا احلق املفرتى يقسم العامل إىل قسمني 
مهما متادوا يف ..  وفوق القوانني والشرائع .. وهم فوق املساءلة واحملاسبة .. أسياد ال يطاهلم القانون  

 ! واعتداءاهتم.. وهنم وجم.. مهم غيهم وإجرا
.. وأهواء .. ـ تسلخ ظهورهم السياط ألدىن خمالفة لقوانني ورغبات ـ! ـ وهم أكثر أهل األرضـوعبيد  

 !األسياد أولئك ومصاحل
 !واستعباد العبيد للعبيد.. من أوجه االستعمار وسافر وجه جديد  
ـ الذي يكرس سياسة وطغيان ـا احلق اجلائر يتعاملون مع هذ.. ومع ذلك كثري من أبناء جلدتنا املهزومني  

وكأنه .. أو النقاش أو االعرتاض .. ـ على أنه من املسلمات اليت ال تقبل اجلدال ـطواغيت االستكبار يف األرض 
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بل وجيلونه ويقدسونه ويرهبونه أكثر من القوانني والشرائع اليت أنزهلا هللا تعاىل على .. قانون منزل من السماء 
 !ورسله أنبيائه

وحماربة العنصرية والتفرقة بني  ،املساواةالعدالة، و نا املعاصر الذي يزعمون فيه انهذا كله حيصل يف زم 
 !! ؟..الشعوب 

 

* * * * * 

 ..!الطاغوت  -29
 !  ذلكمن أوجه العبادة، وكان راضياً بـ هللا تعاىل، ولو بوجه ـأو مع  ـهو كل ما ُعبد من دون ـ: الطاغوت 
 ! هو طاغوت.. الطاعة، والتحاكم  من جهة ـمن دون أو مع هللا ـ ـعَبد ـفالذي يُ  
 !  هو طاغوت.. ملواالة واملعاداة ـ من جهة احملبة واـمن دون أو مع هللا  ـوالذي يُعبد ـ 
 ! هو طاغوت..  ، والرجاءجهة اخلوف واخلشيةمن  ـمن دون أو مع هللا ـ ـوالذي يُعبد ـ 
 ! هو طاغوت.. ـ من جهة الدعاء واالستغاثة، والطلب ـن أو مع هللا ـ من دو ـوالذي يُعبد  
 ! طاغوت هو.. من جهة الركوع والسجود   ـمن دون أو مع هللا ـ ـوالذي يُعبد ـ 
فهو .. هللا تعاىل وحده  خصوصياتصفات و والذي يُعبد من جهة إقراره على صفة أو خاصية هي من  

 ! طاغوت
وميكن أن يكون هوًى .. وميكن أن يكون صنَمًا أو حجرًا .. كون شيطااًن أي أن الطاغوت ميكن أن ي 

 !  ميكن أن يكون قانوانً ودستوراً و .. وميكن أن يكون نظاماً وشعاراً .. وميكن أن يكون إنساانً .. متبعاً 
 ! فتهلك.. واحذر أن تدخل يف شيء من عبادهتا وأنت ال تدري .. فاحذر هذه الطواغيت كلها  

 

* * * * * 

بليس  -31  ! ؟..لماذا خلق الل  ه إ
قادر على خلق .. ومليك كل شيء .. لكي تعلم أن هللا تعاىل قادر على كل شيء  ؛خلق هللا تعاىل إبليس 

 ! الصحة واملرض.. احلق والباطل .. اخلري والشر .. وإجياد األضاد 
وينتقم من .. بني املخطئني التائبني فيغفر للمذن.. لكي تظهر آاثر أمساء هللا تعاىل وصفاته يف خلقه  

 ! اجلبارين الظاملني
وهذا من مقتضاه وجود العبد الذي يذنب فيستغفر، ويسأل هللا تعاىل الرمحة  ؛فاهلل تعاىل غفور رحيم 

 ..! والغفران 
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 وهذا من مقتضاه وجود اجلبابرة املستكربين يف.. وهللا تعاىل عزيز، جبار، قهار، منتقم، شديد العقاب  
وهذا كله ما كان ليظهر للعباد .. فيذهلم هللا، ويقهرهم على ما يريد ويشاء، وأيخذهم أخذ عزيز مقتدر .. األرض 

 !  لوال أّن هللا تعاىل قد خلق إبليس
وجهاد شياطني .. وجهاد الباطل .. جهاد النفس .. لكي تعبد هللا تعاىل من جهة التضحية واجلهاد  

 ! اإلنس واجلن
فاهلل تعاىل حيب منك .. وتسأله التوبة وحسن اخلتام .. إىل هللا أن يغفر لك الذنب والزالت  لكي تتضرع 

 ! وهذا ما كان ليكون لوال أن هللا تعاىل قد خلق إبليس.. ذلك 
 !يف اخلوف والرجاء.. يف الشدة والرخاء .. لكي تعبد هللا تعاىل يف السراء والضراء  
إبليس مادة كل شر وذلك ال يتحقق إال خبلق ..  ـ هلل ـناها العام مبع ـلكي تظهر حقيقة عبوديتك ـ 

 ! وابطل، وفساد
من يدخل يف عبادة هللا .. ومن خيذله وخيونه .. من ينصره ورسَله .. يف خلقه   لكي يظهر علم اخلالق 

اهد يف سبيل ومن جي.. من جياهد يف سبيل هللا تعاىل .. ومن يدخل يف عبادة الطاغوت .. تعاىل وتوحيده 
 ! الطاغوت

ـ إال إذا ـعلى وجه احلقيقة والتمام  ـوهذا ال يدرك ـ.. لكي تشعر بلذة وفضل ونعمة العافية واإلميان  
 فالشيء يُعرف.. واحنطاط  ضده من الكفر واجلحود وما يرتد على صاحبه من شقاء، وضنك،ووجد ُعرف 
 !بضده

كما قطع بذلك على .. كما متتل  اجلنة ابملؤمنني املوحدين .. لكي متتل  انر جهنم ابلكافرين الظاملني  
 . نفسه 

إبليس حلكمة من خلِق مرتبطة اب..  مما ال يعلمه إال هللا وغريها ، واملعاين،فكل هذه احلَكم والغاايت 
 . ألجلها خلق هللا تعاىل إبليساليت و .. وإجياده 

 

* * * * * 

 ..! أكتب ل كم كأنني سأموت غداً  -31
 ..!  أنين أكتب لكم كأنين سأموت غداً .. عذرة إخواين لو صارحتكم م 
فأخاف على القليل .. أتذكر أنين قد أقبض الساعة .. أتذكر املوت .. كلما أردت أن أخلد للراحة  

 ..!  فأهنض ألكتب لكم .. اليسري املتبقي يف اجلعبة من الضياع 
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ظاملني احمليطة بنا من كل حدب وصوب اليت ال أتلوا جهداً أتذكر خمالب ال.. كلما أردت أن أخلد للراحة  
فأخاف على هذا القليل اليسري .. قد ال يتاح يل غدًا .. وأن هذا الوقت املتاح .. يف اغتيال املصلحني العاملني 

.. تبقي فيطالنا إمث التقصري يف بيان هذا القليل من احلق امل.. أو أن مُينع عن املسلمني .. املتبقي من الضياع 
 ..! فأهنض ألكتب لكم 

كأنكم .. ولعلمائنا .. فهل أنتم تقرؤون لنا .. وال أزكي نفسي على هللا .. أكتب لكم كأنين سأموت غدًا  
 ! ؟..ستموتون غداً 

 ! وال أريد شيئاً غري الدعاء.. الدعاء .. الدعاء .. ئي مث رجا.. فرجائي منكم  
 .  كموعفا عين وعن.. غفر هللا يل ولكم  

 

* * * * * 

يط  -32  ..! كما قال الشيخ في الشر
 ..! ـ من ِفيه ـوال آذان إخوانه  ـقدر هللا أن خنرج يف سفر ويف صحبتنا شخص مل ينصف أذنيه ـ 
ويف هناية كل عبارة أو .. يزبد وتنتفخ عروق وجهه ورقبته .. فكان يتكلم طيلة الوقت بصوت مرتفع  

 !  كما قال الشيخ يف الشريط.. ة ما تقدم من كالمه يقول مدلالً على صح.. مجلة 
 ..! كما قال الشيخ يف الشريط : مث يقول.. بعلم وبغري علم .. ويُغّرب .. ُيشرِّق  
وبني .. وهو ال ينسى أن يقول بني نَفٍس وآخر .. فخاض صاحبنا يف املسائل الكبار .. توسع احلديث  

 ..! يط كما قال الشيخ يف الشر : اجلملة وأختها
.. د له احلديث وقد حاول أحد اإلخوان أن يفعل لريشّ .. والويل ملن يقطع عليه سلسلة أفكاره وأقواله  

كيف تقاطع كالمي وحديثي وأان أسرد الكالم سردًا كما قال : فنظر إليه نظرة املستنكر املشنِّع؛ وكأنه يقول له
 ..! الشيخ يف الشريط 

هذا الرجل قد أتعبنا وأتعب آذاننا معه، ورأس ماله كله أنه مسع شريطاً .. اي سبحان هللا : فقلت يف نفسي 
ومن طول .. فإنه لن ينصف آذان اخللق من ِفيه .. أو كتبًا .. أو قرأ كتااًب .. فكيف لو مسع إىل أشرطة .. لشيخ 
 ..!! لسانه 

 ..!يكون نعمة للمرء قد أمل أقل لكم أن اجلهل أحياانً  
 

* * * * * 
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 .لمرء ُيحشَر مع من أحبا -33
حيب  ؛لى أن ال حيب إال صاحلًا تقياً وليحرص ع.. عرف أحدكم من حُيب فليَ .. املرء حُيَشر مع من أحب  

.. عسى أن حُيَشر معهم يوم القيامة .. املوحدين اجملاهدين العلماء، و األنبياء واملرسلني ومن سار على هنجهم من 
 ! أو يُرحم بسببهم

بعض اإلخوان املضلَّلني اجملتهدين يف الطلب .. بعض طالب العلم .. أرى بعض الدعاة كم حيزنين أن  
، والظاملون عنهم وعن جداهلم.. مث هم يعلنون يف مناسبات عدة عن حبهم ووالئم للطواغيت الظاملني .. والعبادة 
 !! ساهون مشغولون وحبهم،

 ! ؟..أال خياف هؤالء أن حُيشروا معهم يوم القيامة  
 ..!  حنن حنب دمحماً : فإن قالوا 
وحب  ال جيتمع حب النيب .. وحب أيب جهل يف قلب امرٍئ واحد  ال جيتمع حب النيب : أقول 

 ! اآلخر وال بد فإن حب أحدمها الزم النتفاء حب.. الطواغيت الظاملني 
الظاملني ملوحدين وحب كذلك ال جيتمع حب املؤمنني ا.. فكما أنه ال جيتمع إميان وشرك يف قلب امرٍئ  

 ! املشركني يف قلب واحد
   !وهذا ال يستقيم عقاًل وال شرعاً .. وافرتاض اجتماعهما هو من قبيل اجتماع الشيء وضده يف آٍن واحد  

 

* * * * * 

 .  المستقبل لهذا الدين ولو بعد حين -34
 .. !! أتملت حاَل الشعوب واألمم الضالة  

 ..! الذي يعيشونه .. اخلوف أتملت حال الضياع والقلق و 
 ..! أتملت حال السقوط اهلائل ملبادئ األخالق والدين 
 ..!أتملت حالة التفكك اليت أصابت حياهتم االجتماعية 

اللهو، واملخدرات، اللعب و أتملت حبهم للهروب من الواقع إىل عامل النسيان عن طريق اللجوء إىل 
 ..! واملسكرات 

د العبيد والذي تتمثل ذروته يف تعبي.. ملت حال الظلم املستشري يف األمصار أت.. أتملت غياب العدل  
 ! لشرائع وإرادة العبيد

.. فأدركت أن املستقبل هلذا الدين ولو بعد حني .. أتملت هذه األحوال السائدة يف تلك البالد واألمم 
 ..!أدركت أن النصر هلذا الدين مهما طال ظالم الكفر والشرك 
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وما ذلك .. ولو بعد حني .. جر احلق ال بد من أن ينبثق ويسود الربوع والسهول واملدن أدركت أن ف
 ! على هللا بعزيز

ميت سيبلغ ـ يل األرض، فرأيت مشارَقها ومغارهبا، وإن أــ أي مجع وضم ـإن هللا زوى  :"قال رسول هللا 
 ".  ملكها ما ُزوي يل منها

يل والنهار، وال يرتك هللا بيت مَدر وال وبر إال أدخله هللا هذا ليبلغن هذا األمر ما بلغ الل :"وقال 
 ".  به اإلسالم، وذالً يذل به الكفر الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز هللا

 

* * * * * 

 ..!  عواقُب الغُلو في البُغض  -35
  :لزمه الوقوع يف ثالثة أنواع من الظلم ،رء الذي يغايل يف بغض وكره شيءامل 
 ! أو إنصاف جانب احلق فيه ،ظلم هذا الشيء، وعدم إنصافه -2 
عدم االنتفاع من هذا الشيء؛ إذ املغايل يف بغض شيء ال يُطيق أن ينظر هلذا الشيء فضاًل عن أن  -1 

 ..!  خرياً كثرياً ـ حيرم نفسه ـبسبب ذلك  ـفيظلم بذلك نفسه، ورمبا ـ.. يتواضع لالنتفاع من هذا الشيء 
فيمنعه ذلك من االنتفاع منه ومن .. ـ يغايل يف بغض عامل من العلماء ـ! ـ بل وعاميـن طويلب علم فكم م 

 ..!  علمه، وهو يف أشد احلاجة إليه 
نفسه عن االنتفاع من هذا ال يرضى أن ينأى ب ـيف الغالب ـ ـظلم اآلخرين؛ إذ املغايل يف البغض ـ -3 

 ..! يه من الغلو يف بغض هذا الشيء وعدم االنتفاع أو االستفادة منه حىت حيمل اآلخرين على ما وقع ف ،الشيء
ألن هللا تعاىل  ؛يف العذاب الشديد يوم القيامة وقوعه ـاألهم واألخطر ـاجلانب وهو  ـإضافة إىل ما تقدم ـ 

 . ال حيب الظلم، وال الظاملني
 

* * * * * 

 ..! عواقب الغلو في المحبة والموالاة  -36
 : لزمه الوقوع يف مخسة أشياء ،يف حمبة ومواالة املخلوقغاىل  من 
ورمبا يصل غلوه فيه درجة الشرك؛ وذلك عندما يبلغ .. أن يرفع هذا املخلوق فوق قدره ومكانته  -2 

 ! وليس يف هللا .. فيعقد الوالء والرباء فيه .. غلوه درجة أن يوايل ويعادي يف ذات هذا املخلوق 
 ..! فسه وعقله على قدر ما غاىل وزاد من قدر حمبوبه أن حيط من قدر ن -1 
ـ يف مواالة من غاىل يف حبه ــ ولو يف احلق ـوذلك مبجافاة كل من ال يدخل .. أن يظلم اآلخرين  -3 

 ..! ومواالته 
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وقوعه يف اخلطأ والزلل وال بد؛ ألن املغايل يف املواالة يف الغالب ال حيسن التمييز بني خطأ حمبوبه  -2 
ـ حالة خطئه ـلذا فهو يتابعه يف احلالتني .. وحسنته جبل من احلسنات .. فسيئته  يف عينه حسنة .. وصوابه 
 ..! ـ  على أهنما صواب ـوصوابه 

فيظلم نفسه بذلك ظلمًا .. أو خبالف ما يراه حمبوبه .. أن يرد احلق لو جاء من غري طريق حمبوبه  -5 
 ! فعلون ذلك؟وما أكثر الناس الذين ي.. شديداً 

 

* * * * * 

 ..! الاعتداُل في الحب ِ والبُغض  -37
يكون حبك للشيء لغريه ال أن : لتفادي عواقب الغلو يف احلب والبغض أمر اإلسالم ابالعتدال، وصفته 

 . عهوما سواه حُيب له ال م.. فال حُيب لذاته إال هللا تعاىل .. هلل تعاىل وليس لذات الشيء حتب الشيء أي  ؛لذاته
 ! من غري إفراط وال تفريط.. أن تواليه وجتافيه بقدر ما فيه من خري أو شر  
وال ترفع من جيب عليك وضعه .. فال تضع من جيب عليك رفعه .. أن تنزله منزلته اليت يستحقها شرعًا  

 ! وكذلك لو رفعت.. ولو وضعت فال تبالغ عن املشروع .. 
 .خطوالس ايف الرض.. ف احلق منه أن تنص 
أن أحبب حبيبك هواًن ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ما، وأبغض بغيضك هواًن ما عسى  :"قال  

  ". يكون حبيبك يوماً ما
 . ال يكن حبك كَلفًا، وال بغضك تلفاً : قال وعن أسلم، عن عمر بن اخلطاب  
 !.حبك التلفإذا أحببت َكِلفَت كَلَف الصيب، وإذا أبغضت أحببت لصا: ؟ قالكيف ذاك: فقلت 
 . هو الولوع ابلشيء مع شغل القلب: َلفوالكَ  

 

* * * * * 

يد أن يحبك الل  هُ ورسولُه  -38  ؟ ..هل تر
يث، ِصدق احلد: فحافظوا على ثالِث خصالٍ  ،هإن كنتم حتبون أن حُيبكم هللُا ورسولُ  :"قال رسوُل هللا  

  ". اجلوار سنوأداء األمانة، وحُ 
 

* * * * * 
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 ..! ر حتى نكون أكثر منهم عدلاً ورحمة بالعباد لن ننتص -39
أتملت عوامل القوة يف دول الغرب اليت متدهم ابحلياة رغم كل ما يُعانونه من تفسخ وسقوط يف القيم  

 : واألخالق
 ! ويقتصون له من قويهم.. فوجدهتم حيسنون إىل ضعيفهم وفقريهم 

 ! أو يضطر للتسول؟.. ال يوجد عندهم إنسان يتسول  
الج اجملاين من كل والع.. واملال الذي يكفيه .. كل إنسان من حقه أن يُؤمَّن له السكن الذي أيويه  

 ! مرٍض يعرتيه
 ! يف بطون أمهاهتم ـال يزالون ـ ـوهم ـ.. أطفاهلم ُتصرف هلم املعوانت والرواتب  
 ..! املستضعفني يف األرض  ـ يف أماهنم وعهدهم منـويدخل  ـوهذا الذي تقدم ذكره يُعطى لكل من دخل ـ 
إهنم ألحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة  ":يصدق فيهم قول عمرو بن العاص كما يف صحيح مسلم 

مجيلة؛ وأمنعهم من ظلم  ، وخامسة حسنةٌ وخريهم ملسكنٍي ويتيم وضعيفبعد مصيبة، وأوشكهم كرًة بعد فرَّة، 
  ".  امللوك

 ! يف هذا الذي يفعلون.. ومتكينهم يف األرض  فأدركت أن سرَّ قوهتم، وظهورهم، 
 : مث نظرت إىل بالد املسلمني على تعداد أقطارها وأمسائها 
 ! ؟..فوجدت القهر، والظلم، والفقر، واحلرمان  
أو والضعيف ال يستطيع أن يقتص من القوي وال بنصف .. وجدت القوي يقتص من الضعيف مبكيالني  

 ! مكيالربع 
 ..! وجدت سجون الظاملني مليئة ابملستضعفني األبرايء .. ري وجه حق وجدت القتل بغ 
ابلشبهات والظنون من غري ذنٍب .. وجدت كيف أن الناس يُغيَّبون عشرات السنني يف السجون  

 ! يقرتفونه
يؤخذ عليها أهلها .. وخيانة عظمى .. جرمية كربى .. وجدت كيف يعتربون االنتماء هلذا الدين احلنيف  
 !نواصي واألقدامابل
هم ويدامهون البيوت علي.. وكيف يالحقوهنم .. وجدت الكالَب املسعورة كيف يطاردون الشباب األمل  

 !يف وسط الظالم، والناس نيام
  ..!شانق تُنصب للعلماء األحرار وجدت أعواد امل 
  ..!وجدت اخلوف واإلرهاب والرعب يسود قلوب العباد من سطوة الظاملني اجلالدين  
 ! لتصب يف جيوب ومصاحل أعداء األمة.. وجدت خريات األمة تُنهب  
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 ! الذي ال يليق أبمة اإلسالم.. وجدت الفساد واجملون، والفسوق، والعصيان بكل أنواعه وضروبه  
وكيف أن طواغيت أقزام قد استعلوا عرش احلكم على البالد .. وجدت كيف  يسوَّد األمر إىل غري أهله  

  ..!والعباد 
 ..!! وجدت اخليانة، والغدر، والعمالة  
 ..!! وجدت شرع هللا تعاىل حُيارب وُيستهان به  

 !  ..فأدركت سرَّ وسبب ضعف وأتخر هذه األمة 
وأدركت كذلك أن النصر هلذه األمة ال ميكن أن يتأتى هلا إال بعد أن نكون أكثر من اآلخرين عداًل ورمحة 

 ! من القوي بنفس املكيال وامليزان الذي يقتص به القوي من الضعيف وبعد أن يقتص الضعيف.. ابلعباد 
 ..!إىل هللا  ـبصدق وإخالص ـ ـوبعد أن نعود مجيعاً ـ

 ! على الدولة املسلمة الظاملة ،لينصر الدولة الكافرة العادلة إن هللا: صدق من قال
 

* * * * * 

 ..!  التقليد -41
 :وأشياء التقليد ُخلق مشني؛ ألنه يعين أشياء 
به تُعرف األشياء  والذي.. واخلطأ من الصواب .. يعين تغييب امليزان الذي به يُعرف احلق من الباطل  

 ! على حقيقتها
 ..! يعين فقدان الوظيفة احلقيقية للسمع، والبصر، والفؤاد  
وحتكم .. وتسمع األشياء من خالل آذان اآلخرين .. يعين أن تنظر لألشياء من خالل عيون اآلخرين  

 ! على األشياء من خالل حكم اآلخرين ممن تقلدهم
 ! وإن كان يف ذلك هالكك.. يعين أن تُقاد حيث يقودونك  
 ! وغياهبا يف شخص من تقلده.. يعين أن تفقد شخصيتك ومتايزها عن اآلخرين  
إال من ضعيف  ـ ال يقعـيف الغالب  ـألن التقليد ـ.. ويعين اهلزمية النفسية .. يعين ضعف شخصيتك  

 ! أمام قوة من يقلدهم.. مهزوم 
 ! والتعصب األعمى ملن يقلده.. ـ إىل العصبية ـيف الغالب  ـفالتقليد يقود صاحبه ـ 
والفرق بني االتباع والتقليد .. وحض على االتباع بعلم وبصرية .. ألجل ذلك حارب اإلسالم التقليد  

 ! اجلهلو بني العلم وكالفرق .. ن األرض فرق شاسع كبعد السماء ع
 

* * * * * 
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يكية  -41  ..! قرصنة أمر
أن أمريكا ستعاقب دول األوبك املصدرة للبرتول إن سعت إىل ختفيض : طالعتنا وكاالت األنباء خبرب مفاده 

 "!! وال دول أوبك املوجودة يف أمريكامصادرة أم"ومن ضمن العقوابت املقرتحة ..  ورفع أسعارها.. إنتاجها 
 ! أبهنا خرافات، ومفاهيم خاطئة: زير النفط القطري على هذه العقوابت والتهديدات األمريكية بقولهفعقب و  
 !هذه قرصنة أمريكية: ووصف األشياء أبمسائها احلقيقية كان يُلزم الوزير القطري أبن يقول 

 ..! هذا سطو أمريكي دويل على أموال اآلخرين 
 ..! ا هذا غدر أمريكي لألماانت املودعة عنده

 ..! هذا استحالل أمريكي منظم ووقح لسرقة واغتصاب أموال اآلخرين 
 ..!!  هذه خرافات : فقال.. فجنب .. وألفاظه .. لكن الوزير عما يبدو قد خانته أعصابه 

* * * * * 

ين.. المستضعفين بين إرهاب  -42  ! وإرهاب المستكبر
 ! مصطلح ومفهوم اإلرهاب..  من املفاهيم واملصطلحات اليت ُيكال هبا مبكيالني 
هم بذلك إرهابيون .. عندما يسعى املستضعفون يف األرض إىل رفع الظلم والقهر، والقتل عن أنفسهم  

 ! خطرون
 ! فهم بذلك إرهابيون ومعتدون.. عندما يسعون للدفاع عن أنفسهم، وحرماهتم، ومقدساهتم  
هم بذلك إرهابيون ينبغي القضاء عليهم .. داهنم عندما يسعون لطرد املستعمر احملتل من أوطاهنم وبل 

 ..! وبكل قوة 
حبجر، أو يضربه بسكني فهو بذلك ُيصّنف كإرهايب  ــ املدجج ابلسالح ــعندما يرمي أحدهم عدوه احملتل  

 ..!  من الدرجة األوىل 
.. اآلمثني املعتدين بل آخر ما وصل إليه إنصاف الظاملني املعتدين عدهم ملن يصدع ابحلق يف وجه الطغاة  

   ..!رَبوا أنه من اإلرهابيني الذين ينبغي أن حُيا.. أو حيض على جهادهم 
هو إرهاب، ودعم .. ـ بدريهمات قليلة ـقتلهم حصار قوى الظلم واالستكبار  ـبل إغاثة أطفال جياع ـ 

 ..! لإلرهاب 
.. وعدل  ن وسالم، وحق مشروعفهو أم.. ين بينما اإلرهاب احلقيقي للمستكربين الظاملني املعتد 

 ! وواجب وطين وقومي ودويل ال خالف عليه
 ! ليس من اإلرهاب.. قتلهم لشعب بكامله  
 ! ليس من اإلرهاب.. تدمري آالف البيوت على أصحاهبا  
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 ..! زجهم لعشرات اآلالف من الشباب يف غياهب السجون ليس من اإلرهاب  
 ..! خيهم وطائراهتم ليس من اإلرهاب قتلهم لألطفال والنساء برامجات صوار  
 !! ومنع الغذاء والدواء عن أطفاهلم ونسائهم، وشيوخهم، ليس من اإلرهاب.. حماصرهتم لشعب بكامله  
للطواغيت الذين حيكمون شعوهبم  ـمبئات املاليني من الدوالرات ـ ـدعم دول االستكبار يف األرض ـ 

 ..!  لإلرهاب اإلرهاب، وال ُيصنف على أنه دعم ن ليس م.. ابإلرهاب، وبقوة احلديد والنار 
قبل أن تصيب .. وتدمر مداًن بكاملها .. صناعتهم للقنابل الذرية النووية اليت تقتل األطفال والنساء  

 ! ليس من اإلرهاب.. اجلندي يف ميادين القتال 
ملدنيون األبرايء قبل غريهم الذي يذهب ضحيتها ا.. اكة هذا التسابق املسعور على صناعة األسلحة الفتّ  

 ! ليس من اإلرهاب.. 
فهو إرهايب، وجهاده فيه .. بينما طفل يرمي يهوداًي حمتاًل حبجر .. هذا كله ليس إرهااًب وهو حق مشروع  

 !! وهو غري مشروع.. نظر 
 

* * * * * 

 !؟..ألا تستحي من الل  ه يا عبد الل  ه  -43
وإن مل تفعل يصيبك احلرج الشديد .. وتليب نداءه .. ن جتيبه لو هاتفك صديق عزيز، يعزُّ عليك إال أ 

 ! وفضله عليك كفضلك عليه، ورمبا أقل.. هذا حالك معه وهو خملوق مثلك .. حنوه 
ال فضل لك عليه، .. فكيف بذي اجلالِل واإلكرام العزيز اجلبار، من له األمساء احلسىن، والصفات العليا  

ـ نزواًل ـيف كل ليلة ينزل إىل السماء الدنيا .. فقري إليه وهو الغين عنك وعن غريك وفضله عليك ال حُيصى، أنت ال
ألك حاجة أقضيها لك .. عبدي ها أنذا أتيتك : ــوأنت ملتحف فراشك  ــ يناديك ــيليق جبالله وكربايئه وعظمته 

 !كوأان القادر على ذل.. سلين أعطيك .. ادعين أستجب لك .. استغفرين أغفر لك .. 
.. عميق النوم .. وأنت أنت .. إىل أن ينفلق الفجر الرفيقات يظل يناديك بتلك الكلمات املباركات  

 !وكأنه مل ينادك أحد.. مشدوداً إىل فراشك وحلافك 
 !! اخلالق يناديك وأنت ال جتيبه؟.. أال تستحي من هللا اي عبد هللا  

 

* * * * * 

فات -44  .  عِلْمُ الأسماءِ والص ِ
 ..! العلم الذي يتعلق أبمساء هللا تعاىل وخصائصه وصفاته .. علم األمساء والصفات .. لُّ العلوم وأشرفها أج 
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يُعرفه على خصائصه وصفاته، وأمسائه اليت ال ُيشركه فيها أحد ..  العلم الذي يُعرِّف العبد على ربه 
 ! قياداً ألمرهويزداد خضوعاً وان..  فيزداد حباً وتعلقاً خبالقه .. من خلقه 

على قدر ما تتحقق عبوديته وطاعته هلذا .. وصفاته، وأمسائه  فعلى قدر علم العبد خبصائص الرب  
 ! ويرقى توحيده..  الرب 

 ..!كمال العبودية والتوحيد مرتبط بكمال العلم أبمساء هللا تعاىل، وصفاته، وأفعاله  
وأعرفهم ..  ألهنم أعرف الناس ابهلل .. رسلني األنبياء وامل لذا كان أكمل الناس عبودية هلل  

 ! وأعرفهم حبقه على عباده..  خبصائصه، وصفاته، وأمسائه، وأفعاله 
وعلى قدر جهله هبذا العلم اجلليل تكون .. ال يعصي العبُد ربه إال لنوع جهل أبمساء هللا تعاىل وصفاته  

 !ما عالمة على اآلخر ويدل عليهفكل منه.. ويكون الشرود عن الطاعة .. املعاصي منه 
وعلى عصيانه،  لذا فهو أجرأ اخللق على اخلالق .. فاملشرك هو أجهل اخللق أبمساء هللا تعاىل وصفاته  

 ..!! والكفر به 
على قدر ما يعرف عظمة التوحيد وفضل نعمة اهلداية .. على قدر علم العبد أبمساء هللا تعاىل وصفاته  

 ..! ليه اليت منَّ هللا هبا ع
جناسة  ؛نويتقلبو والنجس الذي هم فيه يتخبطون ..  وحقارة املشركني.. على قدر ما يعرف تفاهة الشرك  

 ! وعبودية املخلوق للمخلوق الضعيف العاجز الذي ال ميلك لنفسه حواًل وال قوة.. الشرك 
ك احلصن املنيع الذي يصعب على قدر ما ميتل.. على قدر علم العبد أبمساء هللا تعاىل وصفاته، وأفعاله  

على قدر ما ميلك املناعة اإلميانية ضد الفنت جبميع صورها .. غزوه أو اقتحامه من قبل شياطني األنس واجلن 
   ..!وأشكاهلا 

ومع .. ألجل ذلك كله قلنا يف أول كالمنا أن علم األمساء والصفات هو أجل وأعظم علم يتعلمه اإلنسان 
.. يدرسونه على أنه علم كالمي جديل .. اة والشيوخ ممن يدرِّسون الناس هذا العلم العظيم ذلك جند كثريًا من الدع

كيف نرد على هذه الفرقة أو .. كيف نثبت، وكيف ننفي .. علم يقابل كالم اجلهمية املعطلة، أو اجملسمة املشبهة 
 ..!  اانً وانقياداً وحباً خلالقه من دون الوقوف على دالالت هذا العلم وغاايته اليت تزيد العبد إمي.. تلك 

.. ونفروا الناس عن تعلم هذا العلم العظيم .. وقست قلوب الناس معهم .. فقست بذلك قلوهبم  
يف تلقني هذا  وهذا كله بسبب جهلهم وخمالفتهم لطريقة النيب .. ـ صعوبة تعلمه ــ أبسلوهبم العقيم ـوصوروا هلم 

 . أمجعني مهنع هللا يضرالعلم الشريف ألصحابه الكرام 
 

* * * * * 
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 !وقلب في قبر.. جسدٌ في حديقة  -45
ب  ـ بسبـبينما قلبه الذي يف صدره .. والقصر يف حديقة .. مثل ذلك مثل املشرك الذي يعيش يف قصر  

 ..! كأنه يعيش يف قرب ــ  كفره وشركه وخروجه عن الطاعة 
وال يعرف الذكر الذي به .. ألنه ال يعرف هللا .. قيقي ال يعرف األمان وال االطمئنان، وال األُنس احل 

 ..! تطمئن القلوب 
ظلمة الذنب، .. إال أنه يف قلبه يعيش ظلمة اخلوف، والقلق .. فهو رغم أن جسده يعيش يف حديقة  

 ! واخلوف من اجملهول وما بعد املوت.. ووحشة البعد عن هللا 
وضيق الصدر الذي ينتابه على مدار .. يش الكرب، واحلَزن بينما يف ابطنه يع.. ظاهره يوحي ابلسرور  

 ..!  الوقت 
ن يرِضلههر ََيَْعْل َصْدَرهر :صدق هللا 

َ
ْح َصْدَرهر لإِِلْساَلِم َوَمن يررِْد أ ن َيْهِديَهر يَْْشَ

َ
َفَمن يررِدِ اَّلُل أ

 
َ
َماءَضي ِقاً َحرَجاً َكأ در ِِف السه عه  . 215: األنعامنهَما يَصه

 ..! وروحه يف انر جهنم وبئس املصري .. هذا يف حياته الدنيا، أما بعد مماته فإن جسده يكون يف قرب  
وٍء بَََل إِنه  :قال تعاىل  نها َنْعَملر ِمن سر لََم َما كر لَْقوراْ السه

َ
ِسِهْم فَأ نفر

َ
مر الَْمالئَِكةر َظالِِِم أ ِيَن َتَتَوفهاهر اَّله

ن ِ  .ترْم َتْعَملروَن اَّلله َعلِيٌم بَِما كر بَْواَب َجَهنهَم َخاِِلِيَن فِيَها فَلَب
َ
ْ أ لروا ئَْس َمثَْوى فَاْدخر

ِينَ  ِ َتَكُب   .11-12:النحلالْمر
اللذة اليت نعيشها يف   ــ الذين يسكنون القصور ــلو يعرف امللوك : ومن قبل قال بعض العبَّاد الصاحلني 

 ..!! قلوبنا جلالدوان عليها ابلسيوف 
 

* * * * * 

 ..!  لا تمدوا الباطل بالحياة  -46
.. ولكن يف نفس الوقت نغذيه ومنده ابحلياة .. نستبط  زواَله .. يف كثري من األحيان حنارب الباطل  

 ! بذنوبنا ومعاصينا.. ونقويه علينا 
لقوة من وبنفس الوقت منده حببل من ا.. كم من طاغية جامث على صدر ومقدرات األمة وددان أن يزول  

 ..! ـ من عند أنفسنا ـبل أبسباب  ـيبتلينا هللا به بسبب ـ.. عند أنفسنا بسبب معاصينا وذنوبنا، واحنرافنا عن احلق 
بسبب بعض الذنوب واملعاصي اليت كان .. وانتصر فيها أعداؤهم .. كم من معركة ُهزم فيها املسلمون  

 !! يلقون هلا ابالً وكانوا ال .. قد ارتكبها بعض املسلمني أو اجلند 
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وحترير فلسطني  .. يرفعون شعار إزالة دولة يهود  ـهم من أبناء جلدتنا، ويتحدثون بلغتنا ـ ـأعجب ألانس ـ 
 ..! وكثري منهم ال يتورع أن يُظهر الكفر البواح .. وهم يرتكبون املوبقات والكبائر .. كامل فلسطني 

وأمد .. ويُطيلون أمد دولتهم .. ن عمر اليهود يف فلسطني ـ يطيلو ـعلموا بذلك أم مل يعلموا  ـهؤالء  ـ 
 !فلسطنيومستضعفي أهل وهم شركاء اليهود يف قتل أطفال ونساء .. معاانة أهل فلسطني 

 !سواء علموا بذلك أم مل يعلموا.. وحصول اجلالء .. هم سبب رئيسي يف أتخري النصر  
وابالنتهاء عن .. ونصران هلل يكون ابمتثال أوامره .. ران هللا إال إذا نص.. ـ ال يتنزل ـ! ـ اي قومـنصر هللا  

وا  :ـ بقوة وصدق وجدـوليس بعضه  ـأن أنخذ اإلسالم كله ـ.. نواهيه وزواجره  ر ِيَن آَمنروا إِن تَنُصر ُيَها اَّله
َ
يَا أ

 ْ َ يَنُصر مْ اَّلله قَْداَمكر
َ
ْم َويرثَب ِْت أ  .7:دمحمكر

 ! كما نصلي ظهر اجلمعة يف القدس.. الفجر يف القدس نصر هللا يتنزل عندما نصلي  
.. ال ألهنم أقوايء حبق .. ومع ذلك فهم أقوايء .. أهل الباطل أوهن من بيت العنكبوت لو كنتم تعلمون 

وضعفنا أييت من جهة ذنوبنا ومعاصينا، وتفرقنا يف ملل، .. فقوهتم أتيت من جهة ضعفنا .. بل ألننا حنن الضعفاء 
 ..! أييت من جهة شرودان عن الطاعة، وإقامة الصالة .. ا أنزل هللا هبا من سلطان وأحزاب م

أن متدهم .. أن متد الطواغيت الظاملني مبدد من القوة واحلياة .. احذر اي أخا اإلسالم أن متد الباطل 
 !! فتكون عوانً هلم على إخوانك وأنت ال تدري.. بذلك بذنوبك 

 !  يؤثر على أتخري نصر إخوانك يف فلسطني والشيشان.. الشام واعلم أن ذنبك يف احلجاز و 
 

* * * * * 

 ..!ظاهرة سوء الاستدلال  -47
استدل اخلوارج آبايت ــ وإىل يومنا هذا ــ فمن قبل .. ظاهرة سوء االستدالل ظاهرة قدمية حديثة  

 ! فحملوها على املؤمنني املوحدين.. ونصوص قيلت يف الكفار املشركني 
فحملوها .. ـ استدل املرجئة آبايت ونصوص قيلت يف املؤمنني املوحدين ــ وإىل يومنا هذا ـقبل  ومن 

 ! وأنزلوها على الكافرين اجملرمني
عندما تعوزه احلجة والبينة وال جيد الدليل الصحيح على  ـومن سوء االستدالل كذلك أن يلجأ الباحث ـ 

وإىل تسويد عشرات الصفحات يف املسألة البسيطة اليت .. ونصوصهم إىل اإلكثار من كالم أهل العلم  ـمسألته ـ
حىت يظن القارئ أن هذا الباحث قد أحاط ابملسألة من مجيع أطرافها وأبعادها، وقد .. تُبحث يف عدة سطور 

ـ ـطولة وبشيء من التأمل واملتابعة جند أن هذه النصوص امل.. أقام احلجة على املخالفني مبا ال يسع ألحد خمالفته 
 ..! يف واد، ومسألته اليت يستدل عليها يف واٍد آخر  ـاليت نقلها هذا الباحث من أقوال أهل العلم ـ
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وأحيااًن جند أن كثريًا من هذه النصوص املنقولة من كالم أهل العلم هي حجة عليه وعلى ما يريد تقريره  
 !! وهو ال يدري.. وإثباته، وليست له 

 !! ما أكثر أهلها وأصحاهبا.. ماننا ز هذه ظاهرة متفشية يف  
 

* * * * * 

 ..! فيمن يعمل لغيره  -48
من الغباء واحلمق أن يكدح املرء طيلة يومه مث يف هناية النهار حيرم نفسه وأهله وأطفاله مما كان قد اكتسبه  

 !  ألانس هو ال حيبهم، وال مييل إليهم.. من مال وربح، ويعطيه لآلخرين 
 !  ومن دون أن يستفيد شيئاً مما قد زرع.. ليحصد غريه ما يزرع .. حلمق أن يزرع اإلنسان من الغباء وا 
مث هو يشتم اآلخرين، ويغتاهبم، ويعتدي على .. مثل هذا مثل اإلنسان اجملاهد، العابد، القائم، الصائم  

 ..! حرماهتم وحقوقهم 
قهم ممن كان قد ظلمهم أو اعتدى عليهم فيأيت كل واحد من هؤالء يوم القيامة للقصاص، وحتصيل حقو  

حىت ال يبقى عنده شيء من احلسنات تتشفع له من .. فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته .. يف شيء 
 ..! عذاب يومئٍذ، فُيقذف به يف النار 

ال  من املفلس فينا: قالوا" أتدرون من املفلس ؟ :"قال كما يف احلديث عن أيب هريرة أن رسول هللا  
املفلس من أميت من أييت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، وأييت وقد شتم هذا، وقذف :"درهم له وال متاع، فقال

هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فُيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت 
   ". طُرح يف النار م، فطرحت عليه، مثحسناته قبل أن يُقضى ما عليه ُأِخَذ من خطاايه

ملء  ال يعدهلااحلسنة فيه تكون فتوزعها على اآلخرين يف يوم .. حبسناتك  ــ اي عبد هللا ــفال تزهدن  
 ! ...األرض ذهباً 

 

* * * * * 

يد أن ندخل الجنة ول كن  -49  ..! نر
 ..! وما أقل ساحة العمل والبذل والعطاء .. ما أوسع ساحة األماين عند الناس  
ولكن من دون أن نضحي يف سبيل ذلك جبهد .. أن تعلو كلمته وتقام دولته .. يد أن ينتصر اإلسالم نر  

 ! أو حىت بذل دريهمات قليالت..  يسري مستطاع
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ولكن من دون .. ونُزوَّج ابحلور العني .. نريد أن نكون مع األنبياء والصديقني والشهداء يف أعال اجلنان  
 .!  .بذل وال عطاء، وال جهاد 

ولكن من دون أن يقدم أحدان درمهًا واحدًا يف سبيل ذلك .. رفع املعاانة عن املسلمني يف العامل نريد أن تُ  
 !  ؟..
وعندما أييت احلديث عن .. وكبري .. وكثري جدًا .. عند احلديث عن األماين والتمنيات فالذي نريده كثري  

ويشح .. تنكمش األنفس الشحيحة .. يف هذا الذي نريده عن تكال.. عن التضحية والبذل والعطاء .. العمل 
 ! وتتوارى الوجوه.. البذل والعطاء 

 !  لكن غريان الذي ينبغي أن جياهد.. اجلهاد جيد  
 !ولكن ال أريد لولدي أن جياهد. .اجملاهدون فضالء  
 ! تراق منا قطرة دم يف سبيل هللالكن ال نريد أن .. الشهادة طيبة  
َقاتِلروَن ِِف َسبِيِل  :قال تعاىل  مر اجَلنهَة ير نه لَهر

َ
م بِأ ْمَوالَهر

َ
ْم َوأ َسهر نفر

َ
ْؤِمننَِي أ إِنه اَّلله اْشََتَى ِمَن الْمر

ْوََف بَِعْهدِ 
َ
ْرآِن َوَمْن أ اً ِِف اتلهْوَراةِ َواإِلَِنيِل َوالْقر ِ َفَيْقترلروَن َويرْقَتلروَن وَْعداً َعلَيْهِ َحق  ِ اَّلل  ِ ِمَن اَّلل   ه

َو الَْفْوزر الَْعِظيمر  ِي بَاَيْعترم بِهِ َوَذلَِك هر مر اَّله واْ بِبَيْعِكر  .  222:التوبةفَاْسَتبِْْشر
 ! ؟" تدخل اجلنة فبمَ .. ال صدقة وال جهاد  :"ويف احلديث 

 

* * * * * 

 ..! فاعلية الإعلام  -51
 ! وأثر بليغ على عقول وتوجه الناس.. لإلعالم فاعلية كبرية  
 ! ال تسأل عن حجم اخلراب والفساد الذي ميكن أن حيققه.. ولو استخدم يف الباطل  
 والعدل ظهر من خالل اإلعالم الفاسد املكثف على أنه بطل دونه يف االستقامة.. فكم من طاغية كافر  

 ! والعياذ ابهلل.. أبو بكر، وعمر، وعلي 
.. ية املكثفة واملسخرة له على أنه عامل جماهد ظهر من خالل اإلعالم والدعا.. فكم من جاهل مشبوه  

 ..! فوق الشبهات أو أن ُيشار إليه بنقيصة .. وإمام 
ظهر من خالل اإلعالم الفاسد املكثف يف أعني الناس على أنه خملص وشريف، .. فكم من خائٍن عميل  

 ..! ونزيه 
هره اإلعالم الفاسد يف أعني الناس أنه يُظ.. معتٍد على البالد والعباد .. وكم من ظامل مغتصب للحقوق  

 ..!  هو املظلوم، وأنه صاحب حق وقضية، وأن املظلوم املعتدى عليه هو الظامل الذي ينبغي أن يُعاقب ويُقتص منه 
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وكم من ابطل ظهر يف أعني الناس على أنه حق، ومن .. فكم من حق ظهر يف أعني الناس على أنه ابطل  
وكثافة الدعاايت اليت تبثها أبواق  ،كل ذلك بسبب ضغط اإلعالم اجلاهلي.. لنقاش املسلمات اليت ال تقبل ا

 ..! اإلعالم الباطل واملتنوعة يف سبيل ذلك 
ـ أن يضع حاجزاً ـمن خالل الدعاايت املكثفة واملتنوعة  ـويف كثري من األحيان يستطيع اإلعالم الفاسد ـ 

 ! ضالً عن أن جُيالسوه أو يتبعوهف.. ىل احلق أو يسمعوا إليه نفسياً كبرياً بني الناس وبني أن يلتفتوا إ
يكفي لتسيري الناس .. واجلهل الثقايف .. ويف كثري من اجملتمعات اليت يعاين أهلها من اخلواء العقدي اإلمياين  

 ..!! وحنو ذلك أو مسلسل تلفزيوين .. أن ُيصَنع هلم فلم أو فلمان  ــ يرتضيه الطاغوت ــيف اجتاه معني دون سواه 
 ..!ـ يف أحاديث، وأخالق، وسلوك الناس ــ يف اليوم التايل ـفكم من مسلسل تلفزيوين ساقط جند صداه وأثره  
أن يتفطنوا .. ويف الدعوة إىل هللا .. وهم يف طريقهم لطلب العلم  ــ ذكورًا وإاناًث ــفعلى الشباب املسلم  

 حىت ال يقعوا يف الظلم واخلطأ، ويف شباك.. لذي يُبث يف الليل والنهار أن يتفطنوا هلذا املكر اخلبيث ا.. لذلك 
 ! وهم يعلمون أو ال يعلمون، ومكر اإلعالم الباطل

 

* * * * * 

 ..! الطواغيت يضحكون من المشايخ  -51
واملشايخ يف غمرات اجلدال واخلصام .. كأين بطواغيت احلكم يضحكون من املشايخ ويسخرون منهم  

 ..!  ومروقهم من الدين  ، ونفاقهم،على كفرهم واخلالف
كل هذا الكفر البواح الذي .. انظروا هلؤالء الشيوخ املغفلني : يقولون لبعضهم البعض لطواغيتكأين اب 

ولو رأوه فإهنم حيملونه على الكفر األصغر؛ كفر دون كفر .. فهم ال يرونه .. والذي فيه متلبسون ..  حنن عليه 
 ..!  وبساطتهم تستدعي أن ننظر إليهم بعني العطف والشفقة، واإلحسان .. غفلون وبسطاء حقاً إهنم م.. 
لنا شرع هللا   نشران الرذيلة والفساد يف البالد .. والينا أعداء هللا .. شرَّعنا مع هللا .. حاربنا دين هللا .. بدَّ

ومع ذلك فهم حيملون علينا مقولة ابن ..  مكنا اليهود يف بالد املسلمني.. وعلى مدار الساعة .. وبني العباد 
إىل .. حقًا إهنم مغفلون وبسطاء إىل حدٍّ يستدعي السخرية منهم، واالستخفاف هبم .. كفر دون كفر : عباس

 !!الثمالة والقهقهة
ِِب لََهٍب َوتَبه َتبه أحدان أكفر من فرعون، ومن أيب جهل، وأيب هلب الذي نزل فيه 

َ
. 2:املسدْت يََدا أ

فرقوا صفوف املسلمني إىل .. يوالون ويعادون فينا .. خياصمون املخالفني ألجلنا .. ومع ذلك فهم جيادلون عنا 
وندنيهم  لكن جيب أن نرعاهم ونقرهبم.. حقًا إهنم مغفلون .. فرق متنافرة متناحرة ألجلنا حنن طواغيت احلكم 

 ! ويُقنعون الناس بنا وبوجوب طاعتنا.. أنظمتنا وحكمنا  ويصبغون الشرعية علينا وعلى.. ألهنم يدافعون عنا  مّنا؛
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وندنيهم، ونغدق عليهم لذلك حنن نقرهبم .. وهذا عمل هام ابلنسبة لنا ال ميكن القيام به من دوهنم  
  . 21:الشعراءِإذاً لَِّمَن اْلُمَقرَِّبنَي  قَاَل نـََعْم َوِإنَُّكمْ   ..ابلعطاء 

 

* * * * * 

 ..!ر والكلاب تنبح القافلة تسي -52
واملثبطون املرجفون .. عندما قوافل اجلهاد واالستشهاد متضي للجهاد يف سبيل هللا .. ُيضَرب هذا املثل  

القافلة تسري : فيقال هلم حينئذٍ .. يشككوهنم بشرعية وجدوى جهادهم .. ينادوهنم من جنبات الطريق أن إلينا 
 ..!  والكالب تنبح 

لو بقوا : مث أييت املثبطون من حوهلم يقولون.. شهداء إىل رهبم بنفس راضية مرضية عندما متضي قوافل ال 
فيقال .. ورملوا نساءهم .. ويتموا أطفاهلم .. لو أصغوا إلينا وإىل نصائحنا ملا قتلوا .. هؤالء عندان ملا قتلوا 

 ! وكالب الباطل واإلرجاف تنبح.. قافلة احلق تسري : حينئذٍ 
مث أتيت قوافل ..  ومن دون أن يعري الباطل التفاتًة أو نظرة .. إىل غاايته بثبات ويقني  عندما ميضي احلق 

القافلة تسري والكالب : فيقال حينئذٍ .. وتنفر الناس عنه .. النفاق واإلرجاف لتنبح وتشكك يف احلق وغاايته 
 ..! تنبح 

: فيقال.. سلم عن احلق الذي هو عليه ـ ثين املــ بكل تشعباهتم ومذاهبهم ـعندما حُياول أهل الباطل  
 ! الكالب اليت تنبح يف زماننا هذاهؤالء وما أكثر .. القافلة تسري والكالب تنبح 

 

* * * * * 

 ..!لا تحتمل  لا تُحَم ِل الأمورَ ما -53
 ..! وما من غمٍّ أو هم يدوم .. وما بعد العسر إال اليسر .. ما بعد الضيق إال الفرج  
فنزيده اشتعااًل واستفحاالً  .. وقلق يف النفس .. وهم على الوجه .. نعاجله بغم يف القلب  ،كم من كرب 

 ! يصبح يف عامل النسيان واخليال ..ـ يزول وكأنه مل يكن ــ إبذن هللا ـمث بعد فرتة من الزمن يسرية وإذا به .. 
ـ ـتها طريقة التعامل مع هذا الكرب ـ اليت خلفـلكن الذي ال ميكن أن يزول تلك اآلاثر السلبية .. يزول  

 ..! على القلب واألعصاب، والنفس، ورمبا على اآلخرين من الناس احمليطني بنا واملعايشني لنا 
وابلتلميح دون .. ميكن أن تعاجل على طريقة ما ابل أقواٍم .. كثري من األمور هي أقل من بسيطة  

.. ل معها ابنفعال، وغضب، وحدة، وتوتر، وغم، وهم، وقلق تراان نتعام.. أو بكلمة أو كلمتني .. التصريح 



 37 

وإرهاق يف األعصاب .. قد يؤدي إىل جلطات أو سكتات يف القلب ..  وداجوانتفاخ يف األ.. ار يف الوجه وامحر 
 ! احمليط الذي نعايشه، وخنتلط بهإضافة إىل أجواء النكد اليت تعلو .. 
مث بعد فرتة قصرية من الزمن تظهر .. ل معها على أهنا قضااي كبرية ونتعام.. كثري من األمور نظنها كبرية  

حق فيقع الندم على اإلفراط يف الطريقة اليت تعاملنا معها وما فرطنا به يف .. حبجمها احلقيقي الصغري احلقري 
   !والت حني مندم..  أنفسنا، وحق غريان

 

* * * * * 

 !؟..لماذا الانتفاضة فقط  -54
وسياسيني وغريهم ..  ومعلقني .. ـ تصرحيات ملسؤولني ـعرب وسائل اإلعالم املختلفة  ـمع ـمنذ فرتة نس 

يف دعم انتفاضة .. احلل لتحصيل احلقوق يف فلسطني، وطرد الصهاينة املعتدين يكمن يف صمود االنتفاضة : تقول
 ..! .يف استمرار االنتفاضة .. الشعب الفلسطيين 

والوقوف إىل جانب االنتفاضة .. جيب أن تكون من خالل دعم االنتفاضة .. مواجهة الصهاينة املعتدين  
 ..! االنتفاضة .. االنتفاضة .. االنتفاضة خيار اسرتاتيجي ال رجعة عنه .. 
فهم .. وال من جهاد الشعب املسلم الفلسطيين هناك .. ابتداًء ال أقلل من قدر وأمهية االنتفاضة : أقول 

 . ر اإلسالم نسأل هللا تعاىل هلم الثبات والنصرعلى ثغرة عظيمة من ثغو 
 !! ؟..ولكن ملاذا االنتفاضة فقط  
 !! ؟..ملاذا أطفال احلجارة فقط  
 !! ؟..ملاذا النساء والشيوخ فقط  
ـ يقتل األطفال ـمقابل جيش صهيوين مهجي متوحش .. ملاذا الشعب الفلسطيين األعزل من كل شيء  

 !! ؟..فقط .. سلحة الفتاكة ـ مدجج أبحدث األـ! الرضَّع
حترير حدود بالد الطوق من سطوة وهيمنة كالب  ــ إضافة إىل جهاد االنتفاضة ـملاذا ال يكون احلل ـ 

لتأخذ الشعوب العربية واإلسالمية دورها املفروض والصحيح، .. احلراسة األوفياء لليهود أكثر من اليهود لليهود 
  !؟..من رجس الصهاينة اليهود  رير القدس وسائر البالدوتتحمل مسؤولياهتا الشرعية يف حت

ـ اليت صنعت حلماية ــ حترير اجليوش العربية على األقل ـإضافة إىل جهاد االنتفاضة  ـملاذا ال يكون احلل ـ 
 ! وأهل االنتفاضة؟.. ـ لتأخذ طريقها الصحيح يف اجلهاد إىل جانب االنتفاضة ـعروش الطواغيت 

ـ أن يُزاح الغبار عن الرتسانة الضخمة لألسلحة املخبأة ــ إضافة إىل جهاد االنتفاضة ـاحلل ملاذا ال يكون  
 ! ؟واليت اشرتيت أبموال املسلمني ..يف خمازن طواغيت العرب 
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ولقهر الشعوب .. ـ ال ُتشهر إال يف وجه الشعوب ـاليت يرتاكم عليها الصدأ والغبار  ـملاذا هذه األسلحة ـ 
 ! ؟..الطواغيت إلرادة وحكم 

ـ لتحرير األرض، وطرد املغتصبني ـوطفل االنتفاضة  ،ـ جبوار حجر االنتفاضةـطريقها  ملاذا ال أتخذ
 ! ؟..الصهاينة 

إضافة إىل .. ـ ابملطالبة بذلك ــ من كل األطراف واجلهات واهليئات املعنية ـملاذا ال ترتفع األصوات وبقوة 
  !؟..دعم االنتفاضة 

ك أو شيء منه جيعلنا جنزم أن شعار دعم االنتفاضة الذي يردد يف وسائل إعالم الظاملني فعدم حصول ذل
هو عبارة عن كلمة حق يراد ..   ، واملثقفني املشبوهنيـ أفواه كثري من املسؤولنيــ بكل وقاحة وقلة حياء ـوتلوكه .. 

ومن .. اد هبا اهلروب من املسؤولية احلقيقية يُر .. يُراد هبا مص نقمة الشعوب املقهورة وإمخاد غضبهم .. هبا ابطل 
اإلنسان الفلسطيين .. ليقف الطفل الفلسطيين حبجره .. حتمل تبعات هذه املرحلة اهلامة وما تقتضيه من واجبات 

 ! وما أضخمها.. أمام مسؤوليات التحرير واجلالء .. وحيداً فريداً ..  إال من إميانه .. األعزل من كل شيء 
 !! كالب احلراسة األوفياء..  الطواغيت الظاملني أال قاتل هللاُ 

 

* * * * * 

55-  ِ  ..!ن ال ِكبر م
 ! قلْ اخلَ  واحتقارُ ..  احلقِّ  ردُّ  ربُ الكِ  
وضيع اجلاه .. ردُّ احلق لكونه أييت من صغري الشأن : وله صور عدة بعضها أظهر وأصرح من بعض، منها 

 ! ه لهؤبَ ال يُ .. 
أو استفاد ممن هم دونه .. حىت ال يُقال قد استدل بصعلوك وضيع  ؛إىل أهلهعدم رد الفضل : ومنها 

 ! مرتبة ودرجة
 ! لقفريد قول احلق بقول اخلَ .. عندما ال يُنصف املرُء احلقَّ من نفسه، ومن حزبه، وشيخه : ومنها 
 ء من جهات الورده لكونه جا.. إليها  يهواها، ومييلجاء من القنوات اليت قبول احلق لكونه : ومنها 

 ..! إليها  مييلُ  واليرضاها، 
املسخرات  ومن الدوابِّ ..  وأهنم دونه.. ء وفوقية والنظر إليهم ابستعال.. االستخفاف ابخللق : ومنها 
 ! له
 !!..على عباد هللا  َواْْلَيَْل َواْْلَِغاَل َواْْلَِمرَي لََِتَْكبروَها :من حيمل قوله تعاىل، وأعرفُ  
 ! لكوهنا أعماالً وضيعة ال تليق به إليها ــ ــ رغم احلاجة شروعةٍ م عمالٍ ألنـََفة عن القيام أبا: ومنها  
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 !  لكوهنم من طبقة دون طبقته ؛ة عن جمالسة املساكني والفقراءاألنـَفَ : ومنها 
 !رغم حاجته إليه.. عاً كّلفاً وترفّ تَ .. ع عما ينفعه ويرغبه التمنّ : ومنها 
ورمبا يؤول به .. ي صاحبه يف السخط والعذاب األليم ويُردِ ..  الذي ميقته هللا تعاىل ربفهذا كله من الكِ  

 . إىل الكفر وهو ال يدري
فسجد فيها، وما بقي أحٌد من القوم إال " النجم " قرأ سورة  أن رسول هللا : عن عبد هللا بن مسعود 

 . سجد
 !! يكفيين هذا: وجهه، وقالفأخذ رجل من القوم كّفاً من حصى أو تراب فرفعه إىل  
 !فلقد رأيته بعد ذلك قُِتل كافراً : قال عبد هللا 

 

* * * * * 

 ..!احفظ بصرك من أن يقع على سوء  -56
بكل دالالهتا  ـوالنفق الذي تتسرب منه الصور وإحياءاهتا لتنطبع ـ.. البصر بريد الظاهر إىل الباطن  

 ..! فاحرص أن ال تنظر إال إىل خري  ..ـ يف النفس، والقلب، والذهن ـوأبعادها 
 ! فاحرص أن ال يقع بصرك على سوء.. إن أردت أن تسَلم لك قوة فراستك وحافظتك  
فاحرص أن ال يقع بصرك .. واعتدال مزاجك وطبعك .. إن أردت أن حتافظ على صفاء ذهنك وإميانك  

 ! أي سوء.. على سوء 
ال يستطيع الفكاك .. ورمبا ألايم .. عانيها القبيحة لساعات كم من نظرة فاسدة ظل صاحبها أسريًا هلا ومل 

 !! من كل حدٍب وصوب.. قد استحوذت عليه وعلى تفكريه، وذوقه، وعقله، ومشاعره .. من سلطاهنا وأثرها 
وال يتذوق إال دالالهتا القبيحة الفاسدة .. وال يُفكر إال هبا .. ال يرى يف نفسه إال تلك الصورة اليت رآها  

 !! بل وال يشعر إال هبا.. 
فمىت يقدر على أن يتذوق حالوة احلق .. ونظرة أخرى .. نظرة أخرى .. فلو أتبع مثل هذه النظرة  

 ! ؟..ومجاله 
 ! وما أكثر تلك الواجبات.. مىت سيتحرر من ضغط تلك النظرات ليقوم بواجبه حنو دينه، وأمته، ونفسه  
وخراء الكالب واخلنازير .. على مائدة حماطة ابلقاذورات ما َلذَّ وطاب ــ ــ أتمل لو فرشوا لك طعاماً شهيًا  

 ! ؟...أترى لنفسك شهية يف الطعام .. وغريهم من الدواب واهلوام 
.. وقع بصرك على تلك القاذورات والصور القبيحة احمليطة ابملائدة .. كلما مددت يدك إىل الطعام  

مهما كان بطنك .. فتمسك عن الطعام وال بد .. وحيها إليك تلك الصور فتتذكر تلك الدالالت اخلبيثة اليت ت
 ! طاوايً من اجلوع
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ويف ذهنك قائمة طويلة عريضة من الصور القبيحة .. وكذلك لو ُعرضت عليك صور احلق واجلمال  
ن تنتفع منها وال أ.. فإنك ال تقدر على تذوق مجال وفائدة صور احلق .. تقلبها وتعاجلها يف نفسك .. الفاسدة 
 ..! يف شيء 

 ".  هللا الذين إذا ُرؤوا ذُكر هللا أولياء ":أنه قال جاء يف احلديث عن النيب  
 ! ؟..ملاذا إذا ُرؤوا يُذكر هللا  
ُتذكر .. ُتذكر ابالستقامة .. ُتذكر ابجلهاد .. ُتذكر ابلعبادة .. تذكر ابلطاعة .. ألن صورهتم تذكر ابلعلم  

 !ر هللا حينئٍذ وال بدفُيذكَ .. خلري بكل خصال وقيم ا
ألهنا حتمل صاحبها .. لذا فقد أثر عن بعض أهل العلم أن النظر إىل وجوه الصاحلني اجملاهدين عبادة  

 ! ...على الذكر والعبادة 
فإن مفهوم املخالفة يقتضي أبن ..  ويُذكِّر ابهلل .. عبادة  نظر إىل أولياء هللا الصاحلنيمث إذا كان ال 

.. تذكر ابلفجور واجملون .. ُتذكر ابلكفر والشرك .. ُتذكِّر ابلشيطان .. يكون النظر إىل صور الظاملني اجملرمني 
 ! حبسب حال الصورة املنظور إليها

فتجد .. يُذكرك بكل معاين القبح والفجور .. ترى عليه معامل الكفر واجلور والفسوق .. كم من وجه  
 ..!  النظر إليه نفسك غري قادٍر على إطالة 

كيف أنظر إىل : لذا فقد أُثر عن اإلمام أمحد أنه كان إذا رأى مشركًا نصرانيًا يغض الطرف عنه، ويقول 
 ! ؟..عي أن له ولد رجل ُيكذب هللا ورسوله، ويدَّ 

 ..!  ، وبتلك الصور القبيحةفهو جمرد أن يراه يُذكره هبذا الكفر والشرك 
 :فتمثل ذلك قائالً .. فتأثر حفظه .. لى كعب امرأة وكان الشافعي قد وقع بصره ع 

 فأرشدين إىل ترك املعاصي... شكوت إىل وكيٍع سوَء حفظي 
 وقال العلم نوٌر ونوُر هللا ال يُؤاته عاصي

ْؤِمننَِي  ]:ـ قد نص الشارع على األمر بغض البصر، فقال تعاىلــ ومن أجل مجيع ما تقدم ـمن هنا   قرل ل ِلْمر
َ َخبرٌِي َيغرُضوا  ْم إِنه اَّلله ْزََك لَهر

َ
ْم َذلَِك أ وَجهر وا فررر بَْصارِهِْم َويَْحَفظر

َ
 .  31:النور[ بَِما يَْصَنعرونَ ِمْن أ

 

* * * * * 

 ..!احذروا الملغومين  -57
 : ويذودون عنهم واحد من اثنني.. الذين جُيادلون عن طواغيت احلكم  
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ن وقليل منهم مَ ..  ال يريد أن يفهم .. أعمى البصر والبصرية .. جهله مركب .. إما أنه رجل ُمغفَّل  
 ..! يُعَذر

.. متسرتًا ببعض الشيوخ .. جُيادل عن الطواغيت .. مدفوع ومدفوع له .. وإما أنه ملغوم مدسوس  
 وأنه يعتمد يف.. ليظهر لآلخرين بثوب طالب العلم .. مستعينًا على جداله ببعض النصوص واألقوال املبتورة 

والشرع .. لُيشوش بذلك على الشباب دينهم وعقيدهتم .. وأقوال أهل العلم .. جداله على نصوص الشرع 
 ..! وأهل العلم منه ومن تدليساته براء 

أو نقف عندهم  .. أن نسمع هلم .. ال تسمح هذه املرحلة العصيبة اليت متر هبا األمة .. وكال الصنفني  
وألن الوقوف عندهم طوياًل سيكون .. ألن اجلدال لن جُيدي معهم نفعًا .. ادلوننا جنادهلم وجيُ .. كثريًا من الوقت 

 ! مكلفاً جداً ألصحاب احلركات اجلادة يف نصرة هذا الدين
.. وأن ال يُكثروا من جداهلم .. أن ال يلتفتوا إىل القوم .. لذا فإين أنصح إخواين انصح املشفق احملب  

وأن حُيسنوا التمييز بني من يسأل ويبحث اسرتشادًا وطلبًا للحق فُيقبلون .. ما ينفع وأن حُيافظوا على أوقاهتم في
ليموتوا يف غيظهم .. فينبذونه ويتجاهلونه .. وتفريقًا بني املسلمني  .. وجتسسًا .. وبني من يسأل فتنة .. عليه 

وال حول وال قوة .. الصرب عليه  يصعب.. وإن كان كثري مما يقولونه لتهد له اجلبال هدًا .. وحقدهم وجحورهم 
 !!  إال ابهلل

 

* * * * * 

 !مرجئة مع الطغاة.. خوارج على الدعاة  -58
وال .. ال هم خوارج على اإلطالق  ـوالسنة والسلف منهم براء ـ ـنبتت انبتة سوء ابسم السنة والسلف ـ 

 ! وإمنا هم مزيج من هذا وذاك.. هم مرجئة على اإلطالق 
ال يقيلون هلم .. غالظ .. شداد .. عاة واملخالفني هلم من أهل القبلة والتوحيد خوارج فهم على الد 

 ! وال يعرفون هلم أتويالً أو عذراً .. العثرات 
.. ـ يرمون املخالفني هلم من أهل التوحيد ــ حبق وبغري حق ـأو خالف  ــ وأحيااًن بال خمالفة ــألدىن خمالفة  

ـ أن يثريوا الشغب، والفنت، ــ يف سبيل ذلك ـوال يتورعون  .. ديع، ورمبا ابلتكفري ابلتفسيق، والتضليل، والتب
وهذا كله يتم ابسم السلف .. واحلزب إىل أحزاب .. واجلماعة إىل مجاعات .. وتفريق الصف إىل صفوف 

 !! وحماربة احلزبية.. والسلفية 
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بل .. يقيلون عثراهتم .. أذالء .. اء رمح.. فهم مرجئة .. والفجور والظلم أما مع طواغيت احلكم  
والدخول يف مواالهتم ونصرهتم .. يتعاملون معهم كأولياء أمور جتب طاعتهم .. وكفرايهتم إىل حد التكلف والتملق 

 !! والتجسس لصاحلهم على كل من خيالفهم أو يُعاديهم.. 
 ..! قاًل يتوسعون هلم يف التأويل يف مواضع ال يصح فيها التأويل شرعاً وال ع 
وأن سيئاهتم مهما عظمت وتنوعت فهي ال خترج عن كوهنا  .. يصورون سيئاهتم للناس على أهنا حسنات  

 !! ـ كما قال ابن عباســ خسئوا وكذبوا ـوهذا كله .. وعن كوهنا حتت املشيئة .. كفراً دون كفر 
.. وعن كفرهم وابطلهم .. ملني جُيادلون فيها عن الطواغيت الظا.. ألَّفوا عشرات املصنفات املدعومة  

األحياء منهم .. ـ بعلماء التوحيد والسنة واجلهاد ـأبقبح األوصاف وعبارات التنفري  ـوابملقابل ُيشهِّرون فيها  ـ
 ! واألموات

وفتاواهم تدور مع .. ويرضون ويبشون حيث يرضى السلطان .. يغضبون حيث يغضب السلطان  
.. ـ من املقربني إىل العتبات ــ دون غريهم ـلذا جتدهم .. ـ حيثما دار ـس مع احلق ـ وليـالسلطان ومصلحة السلطان 

 !خُيّصون ابلعطاء واملنح والُفتات.. والبالط امللكي 
ـ مجعوا فيه بني أسوأ ما قيل يف اخلوارج ــ مل يعرفه التاريخ من قبل ـفهم هبذه األوصاف مزيج غريب فريد  

 ..!  فاةرجئة اجلُّ ة وأسوأ ما قيل يف املالغال
قد تلبَّس أمرهم وضالهلم على كثري من .. ليس هلا من دون هللا كاشفة .. بلوة هذا العصر  ــ حبق ــوهم  

 .وال حول وال قوة إال ابهلل.. والتحذير منهم .. لذا تعينت اإلشارة إليهم .. الناس 
 

* * * * * 

 !.. مصيبة الأمة -59
يف صنفني إن صلحا صلحت األمة، وإن فسدا فسدت األمة، أال  ـمكان ـيف كل زمان و  ـمصيبة األمة ـ 

 ! العلماء واحلكام: ومها
ولوال فسادهم أواًل ملا جترأ احلكام .. وفساد احلكام تَبٌع لفساد العلماء إذ العلماء هم األسبق يف الفساد  

 !على الفساد
على مستوى الفرد واجلماعة .. نهي عن املنكر فلمَّا أمسك العلماء عن القيام بواجب األمر ابملعروف وال 

 ! وعلى ترك املعروف والعمل به.. جترأ احلكام على مقارفة املنكر ونشره وتروجيه .. واحلاكم واحملكوم .. 
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وملا اقتنع العلماء أن دورهم ينتهي عند عتبات املساجد؛ إذ دورهم مقصور على الوعظ واإلرشاد وممارسة  
رجل : وقّصموا الناس إىل قسمني.. جترأ احلكام على فصل الدين عن الدولة .. املساجد شعائر العبادة داخل 

 ! ورجل دين ال دخل له يف السياسة وشؤون احلكم.. سياسة ال دخل له يف الدين 
واقتصرت مهمهم عند كيفية .. ـ عن الصدع ابحلق يف وجوه الظاملني ـإال من رحم هللا  ـوملا جنب العلماء ـ 

إذ .. جترأ احلكام على اقتحام أبواب الظلم والطغيان .. ورفاهية  اً وأتمني حياة أكثر متاع.. لقمة العيش حتصيل 
ال شيء يعنيهم مما يعاين .. ومتاع زائل صدهم عن االهتمام  ابآلخرين .. الرادع هلم عن ذلك هم يف شغل فاكهني 

 ! منه العباد من ظلم الطواغيت
جعل احلكام يقتنعون أن هذا .. تاٍت ومال يف أيدي احلكام الظاملني من فُ  وملَّا استشرف العلماء ما 

ولو كان غري ذلك ملا .. هو حق مشروع .. السحت الذي أيخذونه ابلقوة من العباد عن طريق الضرائب وغريها 
 ! أكل منه العلماء واستشرفوا له األعناق

.. ن فيما بينهم على جمالستهم وخطب ودهم يتنافسو .. وملَّا تدافع العلماء على أبواب السالطني  
.. جعل احلكام يستخفِّون من قدر العلماء ومن دورهم الرايدي الذي ينبغي أن يكون .. ومناصبهم .. ومتاعهم 

 ! وأن ما سواهم على ابطل.. وأهنم على حق .. كما جعلهم أكثر اقتناعاً أبن حكمهم شرعي 
والطواغيت يف املقابل .. وعلى أنظمة حكمهم .. طواغيت فالعلماء بذلك يصبغون الشرعية على ال 

كلما اعرتض عليهم معرتض قالوا .. ويف إقناع الشعوب مبا هم عليه من نُظم وقوانني .. يتكئون عليهم يف الباطل 
 !! ال ُأمَّ لك؟.. فمن معك أنت .. معنا فالن وفالن .. حنن معنا العلماء : له وللناس

وخذالهنم للجهاد .. ادة مل ُيكتب هلا النجاح بسبب ختلي العلماء عنها فكم من حركة جهادية ج 
وماذا جلب .. ماذا حققتم : مث بعد ذلك يسألون اجملاهدين على وجه االعرتاض والتهكم والشماتة.. واجملاهدين 

 !! ؟..جهادكم للعباد والبالد غري الدمار 
هم السبب األكرب يف حصول مثل هذه النتائج غري  ـدين ــ مبواقفهم وخذالهنم للجهاد واجملاهـوفاهتم أهنم   

 ..! املرضية 
.. وختلوا عن دورهم احلقيقي يف قيادة األمة والشعوب  ــ إال من رحم هللا ــملّا رضي العلماء بذلك : أقول 

اتبعوا كل انعق فضلوا واتهوا و .. فقَد الناس القدوة واألسوة احلسنة اليت يقتدون هبا ويتأسون أبخالقها وسلوكها 
 ! أو دعاة العلمانية الكافرة.. جاهل من ساسة احلكم اجلاهلي 

ـ ومن ـ! منذ حنو قرٍن بكامله ـواقعًا معايشًا ـ.. وأصبح واقع فصل الدين عن السياسة والدولة واحلياة  
 ..! مسلمات هذا العصر اليت ال تقبل النقاش عند كثري من الناس 

 :صدق ابن املبارك ملا قال 
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 وأحباُر ُسوٍء ورُهباهُنا... وهل أفسَد الديَن إال امللوُك 
 

* * * * * 

 ..!  عقل ابن آدم في قلبه وليس في رأسه 61
 ! والصواب أنه يف قلبه.. شاع بني الناس أن عقل ابن آدم يف رأسه  
ن ِ َواْْلِنِْس لَهر  ]:قال تعاىل   ِمَن اجْلِ

ً نَا جِلََهنهَم َكثرِيا
ْ
وَن بَِهاَولََقْد َذَرأ  ْم قرلروٌب َل َيْفَقهر

 .  217:األعراف[
ْو آَذاٌن يَْسَمعروَن بَِها فَإِنهَها  ]:وقال تعاىل 

َ
ْم قرلروٌب َيْعقِلروَن بَِها أ وَن لَهر رِْض َفَتكر

َ
وا ِِف اْْل فَلَْم يَِسرير

َ
أ

ورِ  ِِت ِِف الُصدر
لروبر اله بَْصارر َولَِكْن َتْعَِم الْقر

َ
 .  24:احلج[ َل َتْعَِم اْْل

 ! وليس يف الرؤوس.. فرد عقل األشياء إىل القلوب اليت يف الصدور  
رَها :وقال تعاىل  ْقَفال

َ
ْم لََعَ قرلروٍب أ

َ
ْرآَن أ وَن الْقر فاَل َيَتَدبهرر

َ
 .12:دمحمأ

 ! وذمهم أبن قلوهبم مقفلة مغلقة ال تفقه شيئاً .. فرد تدبر القرآن وفقه آايته إىل القلوب  
َو َشِهيدٌ  :عاىلوقال ت  ْمَع وَهر لََْق السه

َ
ْو أ
َ
أي ملن  . 37: قإِنه ِِف َذلَِك ََّلِْكَرى لَِمْن ََكَن ََلر قَلٌْب أ

 . كان له عقل الذي يف القلب
 . هـ -أي عقل، وعرب عنه ابلقلب ألنه حمل استقراره ا: قال املفسرون: قال ابن حجر يف الفتح 
فة يف الطحال، والنَّفس يف قل يف القلب، والرمحة يف الكبد، والرأإن الع:" قال علي ابن أيب طالب 

 ". الرئة
 :فإن مات القلب ابلكفر والشرك مات معه العقل ومل يعد يفقه شيئًا، كما قال تعاىل عن املشركني 

ْو َنْعقِلر َما 
َ
نها نَْسَمعر أ روا لَْو كر عرِيِ َوقَال ْصَحاِب السه

َ
نها ِِف أ وا عن أنفسهم أن يكون هلم عقالً فنف. 21:امللككر

 ! ملا كانوا يف أصحاب السعري إذ لو كان هلم عقل.. وغاايهتا  يعقلون به حقيقة األشياء
وال .. وال يفقهون .. وغريها كثري من اآلايت يف القرآن الكرمي اليت تصف املشركني أبهنم ال يعقلون  

 . يعلمون
عندما نقدم على حل مسألة من املسائل أو مشكلة من كيف نفسر هذا الشعور يف الرأس : فإن قيل 

 !  ؟..املشاكل 
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ووظيفته تنتهي عند .. هو عمل الذهن الذي يف الدماغ .. هذا الشعور الذي جنده يف الرأس : أقول 
وَن َظا :تفسري ظواهر األمور دون االهتداء إىل حقيقتها وابطنها وغاايهتا، كما قال تعاىل عن املشركني هِراً َيْعلَمر

ْم  ْم ََغفِلرونَ ِمَن اْْلََياةِ اُِلنَْيا وَهر     .7:الرومَعِن اْْلِخَرةِ هر
أما العقل .. يستوي فيه الكافر واملسلم .. على ظاهر احلياة الدنيا وعلمه فالذهن الذي يقتصر عمله  

مقصور على املؤمنني دون  فهو.. ويهتدي إىل التزامها .. الذي يف القلوب الذي يفقه حقيقة األشياء وغاايهتا 
 ! غريهم

 ! وليس له عقالً .. فالكافر له ذهن  
أو عنده عقل وحنو ذلك .. أو أن يُقال عنه ما أعقله .. من هنا ورد النهي عن وصف الكافر أبنه عاقل 

  !وبعض خواصهم.. نة عوام املسلمني من االطالقات الشائعة على ألس
 

* * * * * 

 !المسلم لأخيه المسلم أشد ما قِيل في هجران -61
ما  عن احلقِّ  بانِ مسلمًا فوق ثالث، فإهنما انكِ  مَ أن ُيَصارِ  ملسلمٍ  ال حيلُّ  :"أنه قال عن النيب  حَّ فقد صَ  
مجيعاً  ارته عند سبقه ابلفيء، وإن ماات على ِصرامهما مل يدخال اجلنةَ هما، وإن أوهلما فيئًا يكون كفَّ ا على ِصرامِ امَ دَ 

 ".  الشيطان رِ يه املَلك ورد على اآلخَ تسليمه وسالمه، رد عل قبلَ لَّم عليه فأىب أن يَ أبدًا، وإن س
 ".  فهو كسفِك دمه أخاه سنةً  رَ ن َهجَ مَ  :"وقال  
  "! نابَ ران ويتكاذَ اِن شيطاانِن يتهاتَ املُستَـبَّ  :"وقال  

مها من اإلسالم، أو خرج أحدأنت عدوِّي فقد : إذا قال الرجل لصاحبه :"وعن عبد هللا بن مسعود قال
 "! برئ من صاحبه

  !؟..دنيا من ذلك ون يف المُ فأين املتهاجرون املتخاصِ  
 

* * * * * 

 !؟..اعتذار إلى طاغية  -62
شروطًا  ـاملهجَّرة خارج البالد ـ  ـما فت  النظام الطائفي احلاكم يف سورية يشرتط على املعارضة اإلسالمية ـ 

 : منها.. لوفاء هبا ملن يريد العودة إىل موطنه وأهله ال بد من التزامها وا
.. وعن دينهم الذي محلهم على معارضة النظام الطائفي الظامل .. أن يعتذروا عن مواقفهم السابقة  -2 

 !! ويعلنوا براءهتم منه
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 ..! أن يدخلوا يف طاعة ومواالة القيادة السياسية احلاكمة يف سورية  -1 
.. وإمياهنم بدين وحزب الطائفة املتنفذة احلاكمة يف البالد .. نوا كفرهم بدينهم اإلسالم أن يُعل: وابختصار 

 ! وأن ميجدوا الطاغوت فيها
وا  :كما قال تعاىل عنهم.. وهو نفس قول وشروط الطواغيت الظاملني من قبل   ِيَن َكَفرر َوقَاَل اَّله

وْ 
َ
رِْضَنا أ

َ
ْم ِمْن أ لِِهْم نَلرْخرَِجنهكر الِِمنيَ  لِررسر ْم نَلرْهلَِكنه الظه وََْح إََِلِْهْم َرُبهر

َ
ودرنه ِِف ِملهتَِنا فَأ  . 23:إبراهيمتَلَعر

 ..! إهنا ُسنن الظاملني اليت ال تتغري وال تتبدل  
 ! ؟..من الذي ينبغي أن يعتذر ملن : وبعد فإنه حيق لنا أن نسأل 
 ! ؟..وانتهك احلرمات . .من الذي سفك الدم احلرام .. من الذي ظلم َمن  
 ! ؟..من الذي هّدم بيوت هللا على من فيها من املصلني  
 ! وما جمزرة محاه عن مسامع الظاملني ببعيدة؟.. من الذي أقام اجملازر اجلماعية اجلبانة حبق اآلمنني املؤمنني  
 ! ؟..سل والقيود  ابلسالنيوهم مكبل ــ يف تدمر وغريه من السجون ــمن الذي غدر مبئات املساجني  
 !؟..من خرية شباب وكوادر األمة .. ـ ابآلالف من الشباب األبرايء ـ! ـ وإىل اليومـمن الذي مأل السجون  
 ! ؟..من الذي خرج على ثوابت األمة وعقيدهتا، وثقافتها، ودينها  
 ! ؟..من الذي أفسد ويُفسد يف األرض  
 ! ؟وانتهك الِعرض.. للعدو من الذي ابع األرض  
 ! بكل أبعادها ومعانيها؟.. من الذي حارب وحيارب الفضيلة  
 !إهنا العصابة املتنفذة يف البالد.. إنه النظام الطائفي الظامل احلاكم يف سورية : اجلواب يعرفه اجلميع 
  !يه أن يبادر ابلتوبة واالعتذار؟وَمن الذي جيب عل.. فمن منا أوىل ابالعتذار لآلخر  
  :قاِئلُ وقد َصَدَق ال 

 !قالوا اعتذر عمَّا جرى، فأجبت ماذا قد جرى ؟
 !أومل ُتسْل منا الدماُء بغري ذنٍب أهنرا ؟

 !أومل حُناَصر يف املدائن والشوارِع والقرى ؟
 !من فجَّر احملراَب واجتاَح املساجد واجرتا ؟
 !من هدَّم املدَن اجلرحية فوقنا مستكربا ؟

 !هرتا ؟من ذبَّح األسرى وهم بقيودهم واست
 !وأابح قتل الراكعني الساجدين ودمَّرا ؟
 !وأشاع بني اجليِل أخالَق الدانءة وافرتى ؟
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 !فبغري هنج املصطفى قد نشَّؤوه ليفُجرا 
 !جعلوا الوالء حلزهبم وغدا الربا ُمستنَكرا 

* * * 
 !ماذا قد جرى ؟: قالوا اعتذر عما جرى، فأجبت

 !هقرا أان لست من ترك احلدود، وعاد ميشي الق
 !وأذاع أن النصر حاَلفه، وعاد مظفَّرا 
 !أان مل أهدِّد ابلكالم عدوان املتجربا 

 !أان ما اهنزمت أمامه، ودعيت بعد غضنفرا 
* * * 

 !قالوا اعتذر عما جرى لتزور أهلك أشهرا 
 !فليت أين ال أرى .. لرتاك أمك أو أبوك 

 !وطناً يدوس كراميت، وُأذاد فيه عن الّذرا 
 !وأوىل أن أظلَّ مهجَّرا .. يل وطناً  ال كان

 !كي ال أمرِّغ جبهيت الشمَّا كما فعل الورى
 !كي ال ُأساق إىل القبوِر مقدِّساً ذاك الثرى
 !أتىب علي عقيديت أن أرتضي هذا الفَرى 
 !وأكون يف هذا القطيع مصفِّقاً ومصفراً 
 !هذا الفساد وما ترون غداً سُيصبح أكربا

 !فساَد ُمسّوداً وُمسيطراما دام من زرع ال
 

* * * * * 

 ..!عملاء للعملاء  -63
 ! ؟..فمن هم العمالء للعمالء .. عرفنا العمالء  
 !مث حيسبون أهنم شرفاء أو على شيء ذي ابل.. هم أولئك الذين يدخلون يف مواالة ونصرة العمالء  
هم العطاء، أو نظرة عطف وحنان هم أولئك الذي ميجدون العمالء ويرتامون على عتباهتم يستجدون من 

 ! أو اعرتاف.. 
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هم أولئك الذين ال خيرجون عما رمسته هلم الطواغيت العمالء من السياسات أو اخلطوط احلمراء  
 !  ؟..واخلضراء 

ـ أهنم والة شرعيون على ـ ابلدليل القاطع ـ رغم  ثبوت عمالتهمـهم أولئك الذين يرون يف العمالء  
 !ونصرهتم، والدخول يف عسكرهم وجندهم الشعوب جتب طاعتهم

 !يؤخذ عليها ابلنواصي واألقدام.. هم الذين يرون يف اخلروج على الطواغيت العمالء جرمية نكراء  
 ..!  ـ أهنم احلراس األوفياء ملصاحل األمة والشعوب ــ رغم ثبوت عمالتهم وخيانتهم ـهم الذين يرون يف العمالء  
ومن خالل .. من خالل الطواغيت العمالء .. والنصر والتحرير .. احللول  هم أولئك الذين يلتمسون 

 ! مالء، والبكاء والشكوى للمخلوقومن خالل استعطاف الع.. مؤسساهتم ومنظماهتم 
 ..! هم الذين ال يرون نصراً ممكناً إال من خالل العمالء وجيوشهم  
وإن متسحوا ابإلسالم، .. ـ فال تصدقوهم ـرهم وما أكث ـفإن وجدمتوهم ـ.. فهؤالء هم عمالء العمالء  

 ..! وبراايته، وشعاراته 
 ! فال تصدقوهم.. وإن محلوا املصاحف على رؤوسهم  
.. ال تصدقوهم مهما عال صياحهم  وصراخهم .. وحترير املسجد األقصى .. وإن رفعوا شعارات اجلهاد  

اد ألهنم عمالء للعمالء الذين ال يريدون اجله.. الصهاينة أو خرجوا يف مظاهرات وارتفعت هتافاهتم بتنديد اليهود 
 !وال حترير املسجد األقصى.. 
 ..! ال تصدقوهم ألهنم عمالء لكالب احلراسة األوفياء ملصاحل ودولة الصهاينة اليهود  
وهم بنفس الوقت عمالء للعمالء الذين ال يريدون .. كيف َيصُدق قوهلم أبهنم يريدون حترير األقصى  

 ! ؟..حترير املسجد األقصى
وهم يرون شرعية حكم العمالء .. ورفع الذل والعار  ،أبهنم يريدون اجلهاد والتحرير كيف يصدق قوهلم 

وأن ال يقدموا بني يدي العمالء بفعل أو أي شيء ذي ابل إال بعد موافقة أسيادهم العمالء .. وطاعة العمالء .. 
 ! ؟..
.. وضياع فلسطني  ،وزر واخليانة، والعمالة واإلمثشركاء العمالء يف ال.. ء فهم بنصرهتم ومبايعتهم للعمال 

 ! وإن مل يعرتفوا بذلك
وإن زعموا .. فإن وجدمتوهم فارمجوهم وال تصدقوهم .. وما أكثرهم .. هؤالء هم عمالء العمالء  

 ! أو أهنم يريدون حترير املسجد األقصى.. بلساهنم أهنم حيبون فلسطني 
 

 * * * ** 
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 !؟..مَن أولى بالإعدام  -64
على .. وتضور األطفال من حوله جوعًا .. ليس دفاعًا عن ذاك الذي محله الفقر واحلصار واجلوع  

 ! كما حصل وحيصل يف فلسطني؟.. مث ُأعدم على املأل .. العمالة واخليانة 
ة فأعطى بعض املعلومات عن هذا الفقري الذي محله الفقر واجلوع على العمال.. ولكن من أوىل ابإلعدام  

على العمالة .. أم أولئك الطواغيت الظاملني الذين محلهم الشبع والطمع ابملزيد .. إخوانه وأهل بلدته للعدو 
 !!  ؟..حلماية مصاحل وأمن الصهاينة اليهود  ــ على املأل ــالذين جندوا أنفسهم .. واخليانة 

وكل من على .. لئك الطواغيت الذين ابعوا األرض والِعرض أم أو .. هذا الفقري .. من أوىل ابإلعدام  
 !! ؟..ـ يف اتفاقيات وصفقات بعضها سرّي وبعضها املعلن ـبل وبال مثن  ـللعدو بثمن خبس ـ.. األرض 

ككالب حراسة أوفياء حلماية مصاحل وحدود   لذين يعملوناالطغاة أم .. هذا الفقري .. من أوىل ابإلعدام  
  !وعلى مدار الساعة؟.. اليهود نة دولة الصهاي

من .. أم أولئك الطواغيت الظاملني الذين استعدوا األمة بكاملها .. هذا الفقري .. من أوىل ابإلعدام  
 !من الصهاينة اليهود ؟أجل سواد عيون أسيادهم 

قربة .. اهدين أم أولئك الطواغيت الظاملني الذين يالحقون ويسجنون اجمل.. هذا الفقري .. من أوىل ابإلعدام 
 ! ؟..ألسيادهم اليهود 

سفقات ـ ــ على املأل ـأم أولئك الطواغيت الظاملني الذين يوقِّعون .. هذا الفقري .. من أوىل ابإلعدام  
ند أسيادهم الصهاينة اليهود االتفاقيات األمنية اليت مبوجبها يصبحون جواسيس ورجال أمن وخمابرات عالبيع، و 

 !؟..
اليت حتض على جهاد  ـأم أولئك الطواغيت الذين ألغوا آايت اجلهاد ـ.. هذا الفقري .. دام من أوىل ابإلع 

   !؟..الصهاينة اليهود نزوالً عند رغبة أسيادهم .. من مقررات الدراسة ألبنائنا الطالب  ـالصهاينة اليهود ـ
أولئك الطواغيت ذاهتم؛ م وذلك عندما يكون القضاة ه.. هو ذاك الفقري فإنه أوىل ابإلعدام : اجلواب 
 !كالب احلراسة األوفياء.. مالء الع

 

* * * * * 

 ..!لا تكن النملةُ أفضَل منك  -65
  ْم ْم َل ََيِْطَمنهكر لروا َمَساكَِنكر ُيَها انلهْملر اْدخر

َ
تَوْا لََعَ َوادِ انلهْمِل قَالَْت َنْملٌَة يَا أ

َ
لَيَْمانر  َحِته إَِذا أ سر

هر وَ وَ  نرودر ونَ جر رر ْم َل يَْشعر  . 22:النملهر
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من أضخم جيش على وجه .. حترس قومها وبين جنسها .. أضعف وأضأل خملوقات هللا من .. منلٌة  
 ..!!  إنه جيش سليمان .. جيش قهر جبابرة وملوك األرض .. األرض 

  َونَ إِنه ِِف َذلَِك َْلي رر  . 22:النحلًة لَِقْوٍم َيَتَفكه
.. عها ضعفها وضآلة حجمها من أن حترس قومها يف اخلطوط األمامية املتقدمة من اخلطر مل مين.. منلٌة  

 !! خطر جيش وجند سليمان
  ..!هر من قوة على وجه األرض مل خيفها جيش سليمان العرمرم الذي ال يُق.. مل خيفها سليمان وجنده   
وليكن بعد .. كيف تنجو بنفسها من اخلطر .. سها ـ بنفـعلى طريقة األاننيني االنتهازيني  ـمل تفكر ـ.. منلٌة  

  !كما يفعل ذلك كثري من بين البشر.. هي مل تفعل شيئاً من ذلك  .. ال .. ذلك لقومها ما يكون 
ال عشت إن مل يعش .. وكأهنا تقول ال جنوت إن مل ينُج قومي .. بل جعلت نفسها وروحها دون قومها  

وهم صرعى كالذر حتت أقدام جنود ..  قومي وأهلي قد حتطمت بيوهتم وأي حياة أعيشها وبين.. بين قومي 
   ..!بين قومي وجنسي  ت إن مل ينجال جنو .. سليمان 

مل تنتظر أن أتيت قومها .. واقرتبت من املنازل .. هي ما إن ترى طالئع جيش سليمان قد ظهرت مث  
فما كان منها إال أن .. سليمان أسرع إليهم منها وجيش .. فالوقت ليس لصاحلها .. لتخربهم خرب اجلند واجليش 

فإن مل تفعلوا .. اكنكم ادخلوا حصونكم ومس.. النجاة النجاة .. اي أيها النمل : وصاحت أبعلى صوهتا صرخت
 ..!! سليمان وجنوده وهم ال يشعرون  ليطمنكم.. 
وبكل .. النداء الصوت و مدٍّ يف و .. مما يوحي بنداء   يا أيها أتمل حرف املد وجميء اهلمزة بعده يف  

 ..! لكي يسمعها قومها قبل أن يستشرفهم خطر جيش سليمان ..   أيها انلمل ......يا  ما أوتيت من قوة
 !!ال ختشى أكرب قوة على وجه األرض.. منلٌة ال قيمة وال وزن هلا يف ميزان القوى  
تفعل ماال يفعله كثري من الناس .. هذه األفاعيل  تفعل كل.. منلٌة ال قيمة وال وزن هلا يف ميزان القوى  
  ..!نتهازيني األاننيني يف عصران اال
فهو يف السلم .. وال يُبايل مبا ُيصيب أهله وإخوانه من بعده .. كم من إنسان يفر من مواجهة العدو  

  !؟..يعرف مصلحة إال مصلحة نفسه  وال.. واحلرب ال يعرف إال نفسه 
كم من حصٍن أو مدينة تُنتهك حرماهتا .. ى إخوانه من جهته بسبب إمهاله وتقصريه كم من حارس يُؤت 

  !؟؟..قومها منهم لقومهم وإخواهنم ل اً خري أتكون هذه النملة  ..حرَّاسهابسبب إمهال وتقصري  من قبل العدو
حة والدعة، ـ تعطي درسًا كبريًا ألولئك الذين يؤثرون الراــ على ضعفها وضآلة حجمها ـهذه النملة 

 ! إال أنفسهم وذواهتم ئاً شيوأمتهم ال يهمهم من أمر العامة .. والفراش الوثري 
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احلمد هلل أهنا جاءت على أخي : خري من أولئك الذين يقولون ــ على ضعفها وضآلة حجمها ــهذه النملة 
  ..!غريي د جنوت منها وإن هلك وق.. ومل جت  علي .. وجاري 

 ..! وإن ابت جاري وأطفاله وهم يتضورون جوعاً .. املهم  وهذا.. أبيت شبعاانً 
فأقل ما ميكنك القيام به .. اعلم اي أخي أنك  مهما قل شأنك  فأنت لست أقل شأاًن من تلك النملة 

؛ مساءو وصباح  ،م من كل حدٍب وصوبفتنذرهم األخطار اليت تدامهه.. أن تفعل فعلها مع قومك وأهلك 
 !يف دينهم، ويف أخالقهم، ومعاشهم، وأمنهم، وأوطاهنماألخطار اليت تدامههم 

 ..! فاحرص أن ال يؤتى اإلسالم من جهتك وِقبلك .. من ثغور اإلسالم  اعلم اي أخي أنك على ثغر عظيم
 ..!   تك لقومها منك إلخوانك وأهلك وأمّ  اً وإين ألعيذك أن تكون هذه النملة خري 

 

* * * * * 

66-  ً يا  ..! عندما يكون الباطل قو
وكأهنا حق ُمسلَّم به  تسود شرائعه وقوانينه، ومفاهيمه وثقافته الباطلة األمصارَ  ؛عندما يكون الباطل قوايً  

 !  ال يقبل النقاش أو التغيري
 ! خشية سخطه وسطوته.. ومع قوانينه .. أو أن يتعايش معه .. الكل حُياول أن يسرتضيه  
 !خالفه فهو الباطلوما سواه أو .. فباطل الباطل هو احلق  
ولكن الغرابة واملشكلة .. وهذا ليس غريبًا على الناس الذين تشعبت واتهت هبم الدروب واألهواء  

ته ـ جماملة هذا الباطل ومداهنــ لسبب أو آخر ـبقية اخلري يف األرض .. الكربى تكون عندما حُياول بعض أهل احلق 
 ! على حساب احلق الذي هم عليه

فيحملهم ذلك .. ى تكون عندما يستوحش أهل احلق الغربة اليت يفرضها عليهم الباطل املشكلة الكرب  
 ! ب وده واسرتضائه، والتصاحل معهعلى طل

على أن .. ورواجه بني الناس .. وسعة انتشاره .. املشكلة الكربى تكون عندما حتملهم سطوة الباطل  
ف بشرعيته ودستوريته، وكأنه واقع ال بد من االعرتا.. ومع مفاهيمه ومصطلحاته .. فوا مع هذا الباطل يتكيَّ 

 ! والرضى به
موصاًل من الضعف والعجز فيحملهم  ــ إال من رحم هللا ــاملشكلة الكربى تكون عندما يصل أهل احلق  

قدم بني  أو ليجدوا ألنفسهم موطأ.. ليعرتف الباطل هبم ..  شَّْرعيَّةوال.. اطل وراايته ثوب احلق على أن يكسوا الب
 ! األمم والشعوب
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.. قًا من العزلة اليت فرضها عليهم الباطل فقالوا فرَ .. من قبل وجدوا التيار اجلارف ينادي ابالشرتاكية  
 ! وأن االشرتاكية من اإلسالم، واإلسالم من االشرتاكية.. ابشرتاكية اإلسالم 

ـ إال ـفقالوا .. قد فُتنت هبذا الدين اجلديد  وأن الشعوب.. واليوم وجدوا التيار قد احنرف مع الدميقراطية  
.. م وأن الدميقراطية من اإلسال.. بدميقراطية اإلسالم : ـ فَرقًا من الباطل وسطوتهـمن رحم هللا من بقية اخلري 

 !واإلسالم من الدميقراطية
 ..طل آخر املشكلة الكربى تكون عندما يصل الشعور أبهل احلق أهنم طرف يف اجملتمعات كأي طرف اب 

 ! ى حقهم مع ابطل أهل الباطل يف احلقوق والواجباتيتساو 
ال تسأل عن حجم املفاسد واألضرار اليت تصيب األمة يف .. عندما يصل أهل احلق إىل هذا املوصل  

 ! كما هو معايش وملموس اآلن.. عقيدهتا وهويتها ووجودها 
 

* * * * * 

67-  َ باء م  ! ؟..ن هم الغر
 ! ؟.. من هم الغرابء 
 ..! هم األتقياء، األنقياء، األخفياء  
 ..! وخيتفون حينما يظهر الناس .. هم الذين يظهرون حينما خيتفي الناس  
 ! ويتأخرون حينما يتقدم غريهم يف مواضع الشهرة والطمع.. هم الذين يتقدمون حينما يرتاجع غريهم  
 ! ه الناسوُيصلحون ما يُفسد.. هم الذين يصلحون إذا فسد الناس  
أو سخط  اال يبالون لرض.. اهلالك اهلاوية و هم النذير الصريخ الذين يقفون يف وجه التيارات اجلارفة حنو  

 ..! خملوق 
 ! وال يلتفتون عن صراط هللا املستقيم.. ومع ذلك فهم ال يُبالون .. هم الذين يُرمجون من الباطل وأهله  
 ! وإن سخط عليهم الساخطون.. لق هم الذين يضعون نصب أعينهم مرضاة اخلا 
القليل والكثري  ــ يف احلق ــيستوي عندهم .. وال صفيق املصفقني .. هم الذين ال تغرهم اجلماهري الكثرية  

 ! من يعصيهم من الناس أكثر ممن يُطيعهم.. كما يستوي عندهم إقباهلم وإدابرهم .. 
 ! ووحشة الطريق.. واألنصار  قلة األعوان.. هم الذين ال يثنيهم عن نصرة احلق  
 ..! فتنة الشدة والرخاء عندهم سواء  
 ..! هم الراحلة من بني مائة إبل  
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يف زماٍن يكون فيه ..  قابض على مجريوم يكون القابض على دينه كال.. هم القابضون على دينهم  
 ! اإلسالم غريباً كما بدأ غريبا

 ! أنيساً جيلسون إليهأو .. هم الذين مل يرتك احلق هلم صاحباً  
 ! هم تلك الشجرة الطيبة اليت متتد جذورها يف األرض إىل أن تنتهي إىل عهد النبوة األجمد 
أن ترتوي إال من معني الرعيل .. هم تلك الشجرة الطيبة اليت أتىب عليها جذورها الضاربة يف األعماق  

 ! األول
 ..!ابلسنة حني ُتطفأ  هم الذين ميّسكون بكتاب هللا حني ُيرتك، ويعملون 
 ! من أجل اجلهاد.. حيبون احلياة  
 .يف جنان اخلُلد.. دمحماً وصحبه .. من أجل لقاء األحبة .. وحيبون املوت  
ال يضرهم على أي ..  على لسان سيد األنبياء واملرسلني .. طوىب هلم .. طوىب هلم .. هؤالء طوىب هلم  

 .ماتوا.. ويف أي بلٍد .. وجه 
 

 * ** * * 

باء  -68  ..! غرباء الغر
 ! فمن هم غرابء الغرابء؟.. عرفنا الغرابء  
 ! غربة بعضها فوق بعض.. هم الذين يعيشون غربة مغلظة ومركبة  
 ..! هم الذين يعيشون بني الغرابء غرابء  
 !والتفكر أبمسائه وصفاته .. ومبناجاته .. هم الذين ال جيدون أنساً حقيقياً إال برهبم  
 ! الذين تبتدئ هبم سيوف الباطل والظالم قبل غريهم.. هم صفوة الغرابء وطليعتهم  
 ..! هم الذين جيدون يف الغرابء من حوهلم نوع تفريط وتقصري بواجباهتم حنو هذا الدين  
ولو تقطعت أوصاهلم، .. ال يفرطون بشيء منه .. هم الذين يعضون على دينهم وتوحيدهم ابلنواجذ  

 ! أو ختطفتهم سجون الطواغيت الظاملني.. الؤهم وتطايرت أش
 ..! لفرط متسكهم بغرس وسنة نبيهم صلوات هللا وسالمه عليه .. هم الذين يضيق الغرابء هبم ذرعاً  
 ..! درءاً للوقوع يف األمور املتشاهبات .. مذهبهم األخذ ابلعزمية مطلقاً .. هم أولو العزم من الغرابء  
.. ابء م فرط متسكهم ابحلق والصدع به صاحبًا أو جليسًا أينسون إليه من بني الغر هم الذين مل يرتك هل 

  ..!فهم مع الغرابء غرابء 
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أعلم أن : عن عبد هللا بن املبارك قال": البدع والنهي عنها" بن وضاح القرطيب يف رسالته أخرج دمحم 
 إليه راجعون، فإىل هللا نشكو وحشتنا وذهاب املوت اليوم كرامة لكل مسلم لقي هللا على السنة، فإان هلل وإان

 ..! اإلخوان، وقلة األعوان، وظهور البدع 
إنكم يف زماٍن معروفه منكُر زماٍن قد مضى، ومنكره معروف زمان مل أيِت : قال وعن عدي بن حامت  

!.. 
وذلك لفرط .. لتقية يف آخر الزمان ميشي املؤمن ابلتقية، وبئس القوم قوم مُيشى فيهم اب: وعن ُفضيل قال 

 ! الغربة اليت يعيشها بني قومه
وهللا ما : ما أغضبك؟ فقال: دخل علي أبو الدرداء وهو غضبان، فقلت له: وعن أم الدرداء قالت 

 ! شيئاً إال أهنم يصلون مجيعاً  أعرف فيهم من أمر حممٍد 
 ..! فيكم غري هذه القبلة لو أن رجالً أُنشر فيكم من السلف ما عرف : وعن ميمون بن مهران قال 
لو أن رجاًل أدرك السلف األول مث بُعث اليوم ما عرف من اإلسالم شيئًا إال : وعن احلسن البصري قال 

 ..! هذه الصالة 
 لو خرج رسول هللا : وعن عيس بن يونس، عن األوزاعي، عن حبان بن أيب جبلة، عن أيب الدرداء قال 

 ! ان عليه هو وأصحابه إال الصالةإليكم اليوم ما عرف شيئاً مما ك
 ! ؟..فكيف لو كان اليوم : قال األوزاعي 
 ! ؟..فكيف لو أدرك األوزاعي هذا الزمان : قال عيسى 
.. فإهنم ال يعرفون شيئًا مما كانوا عليه .. فكيف لو أدرك سلفنا الصاحل هذا الزمان الذي حنن فيه : قلت 

 . وال حول وال قوة إال ابهلل.. هللا  حىت الصالة اليت فّرط هبا كثري من خلق
 

* * * * * 

 ؟ ..بماذا ُجعلت أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس  -69
.. وال جلاه أو ُمْلك .. وال لعرق أو لون .. ال لنسب .. ُجعلت أمة اإلسالم خري أمة أخرجت للناس  

ْخرَِجْت لِلنهاِس  :تعاىل كما قال  ،وتنهى عن املنكروإمنا لكوهنا األمة اليت أتمر ابملعروف 
ر
ٍة أ مه

ر
نْترْم َخرْيَ أ كر

 ِ نَْكرِ َوترْؤِمنروَن بِاَّلله وِف َوَتنَْهْوَن َعِن الْمر وَن بِالَْمْعرر رر مر
ْ
 . 221:آل عمرانتَأ
فإهنا مباشرة تفقد خاصيتها أبهنا خري أمة أخرجت للناس .. ومىت تتخلى األمة عن مهمتها األساسية هذه  

تضعف فيها خاصية اخلريية .. ر ضعف وحتجيم مساحة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف األمة وعلى قد.. 
 . وتكون لقمة سائغة سهلة املنال والغزو ألطماع األمم األخرى.. ويضعف دورها الرايدي بني األمم .. تلك 
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تفقد .. جودها وحياهتا تفقد خاصية و .. عندما تفقد األمة خاصية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  
وأن تكون يف آخر ركب األمم والشعوب، تقدماً .. وحتكم على نفسها ابهلالك والزوال .. جهاز املناعة واملقاومة 

 ..! وحتضراً ورقياً 
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعًا، وإن أخذوا  ":ما يف حديث االستهام على سفينةك  أتملوا قوله 

 ".  مجيعاً  جنواعلى أيديهم جنوا و 
 

* * * * * 

 ..! هدية إلى مجاهدي كشمير  -71
عصابة : عصابتان من أميت أحرزمها هللا من النار:"أنه قال ، عن النيب عن ثوابن موىل رسول هللا  

 ". ، وعصابة تكون مع عيسى ابن مرمي تغزو اهلند
وإين ألرجو أن .. ـ ولو بعد حني ــ إبذن هللا ـ وهو أمر كائن.. واهلند مل تُغز كاماًل من ِقبل املسلمني بعد  

ومن العصابة اليت أحرزها هللا من النار .. وهم ممن عناهم احلديث .. يكون جماهدي كشمري من طالئع هذا الغزو 
 . وهللا تعاىل خيتص برمحته من يشاء.. 

 

* * * * * 

 ..!دلالاُت حديث  -71
تقوم الساعة حىت ينزل الروم ابألعماق أو بدابق ـ موضعان  ال:" قال أن رسول هللا  عن أيب هريرة  

خلوا بيننا : بقرب حلب ـ فيخرج إليهم جيش من املدينة من خيار أهل األرض يومئٍذ، فإذا تصاّفوا، قالت الروم
م ثلث ال ال وهللا، ال خنلي بينكم وبني إخواننا، فيقاتلوهنم فينهز : وبني الذين سَبوا منا نقاتلهم، فيقول املسلمون

يتوب هللا عليهم، ويُقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند هللا، ويفتح الثلث، ال يُفتنون أبدًا، فيفتتحون قسطنطينية، 
ـ أي املسيح الدجال ـإن املسيح : فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم ابلزيتون إذ صاح فيهم الشيطان

فإذا جاءوا الشام، خرج، فبينما هم يعدون للقتال، يسوون  ـ قد خلفكم يف أهلكم، فيخرجون وذلك ابطل،ـ
، فأّمهم، فإذا رآهم عدو هللا ذاب كما يذوب امللح يف الصفوف إذ أقيمت الصالة، فينزل عيسى ابن مرمي 

 . مسلم"  املاء، فلو تركه النذاب حىت يهلك، ولكن يقتله هللا بيده ـ أي بيد عيسى بن مرمي ـ فرييهم دمه يف حربته
 : أفاد احلديث أموراً عدة، منها 
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هو غري الفتح األول الذي مت على يد .. أن هذا الفتح للقسطنطينية املشار إليه يف احلديث  -2 
فهو فتح اثٍن؛ بدليل العالمات واألحداث اليت حتصل إثر فتح القسطنطينية واليت مل حتصل يف .. السلطان الفاتح 

 . الفاتح الفتح األول الذي مت على يد دمحم 
بعد أن .. وهذا من لوازمه أن القسطنطينية سيعود حكمها ووصفها إىل حكم ووصف دار احلرب  -1

" .. أاتتورك " وقد وقع ذلك بعد االنقالب العلماين الذي قاده الطاغية .. فُتحت على يد السلطان دمحم الفاتح 
وال تزال ..  دولة علمانية كافرة حتارب هللا ورسوله واستطاع من خالله أن حيول الدولة الرتكية من دولة إسالمية إىل

 ! هي كذلك إىل اليوم
ألنه ال يوجد طريق ميكن للروم .. يكون عن طريق تركيا  ـموضع قرب حلب ـ ـوصول الروم إىل دابق ـ -3

ن يف وهذا يدل على أن تركيا يومئٍذ تكو .. أن يسلكوه إىل ذلك املوقع إال عن طريق تركيا لقرهبا من حلب 
 ! كما هي عليه اليوم.. وتكون مع أعداء األمة ضد األمة .. مصاف الروم 
لن تكون خاضعة أو اتبعة ألي سلطة أو سياسة .. وخباصة منها املدينة املنورة .. أن اجلزيرة العربية  -2

وال .. عليهم من غريهم ال مُتلى .. وأن أمراءها يومئٍذ تكون قراراهتم اهلامة واملصريية أبيديهم .. خارجية معادية 
ـ ـوهذا ظاهر يف رفضهم لطلبات الروم .. توجد قوة يف األرض يهابوهنا أو تستطيع أن تفرض عليهم ماال يريدون 
 ..! املمثلة يف أمريكا وأوراب اليوم ـ أبن خيلوا بينهم وبني املسلمني يف الشام 

 ..!  ال وهللا، ال خنلي بينكم وبني إخواننا : قالوا 
إىل الضعف واهلوان إىل حدٍّ ال تستطيع  ـولو بعد حنٍي إبذن هللا ـ ـأمريكا ومعها أوراب سيؤول أمرها ـ أن -5

كما أهنا ال تستطيع أن تقف أمام ضرابت جماهدي .. معه أن متنع مسلمي املدينة من جندة إخواهنم يف الشام 
 ! قوطها أبيدي املسلمنيمما يرتتب عليه فتح القسطنطينية من جديد، وس.. املدينة والشام 

.. وهذا يعين أن هذا االحتالل والتواجد الضخم للقوات األمريكية والغربية يف اجلزيرة العربية  -4 
 . إبذن هللاوما ذلك ببعيٍد .. ني سيزول ولو بعد ح

قيدة ـ ستعود إليهم وحدهتم على أساس رابطة العـوخباصة منهم مسلمي اجلزيرة والشام  ـأن املسلمني ـ -7 
يظهر ذلك يف تالحم مسلمي .. واحلدود املصطنعة اليوم ال بد أهنا ستزول .. وأن هذه الفرقة السائدة .. والدين 

 ..! وقتاهلم يف صف واحد ضد أهل الكفر والشرك من الروم .. أهل املدينة مع إخواهنم يف الشام 
ويف .. ئٍذ سيكون ابلسالح األبيض يُفيد أن القتال يوم ؛" قد علقوا سيوفهم ابلزيتون ":قوله  -2 

إال إذا .. وأن هذه األسلحة النووية الفتاكة ستزول بعد أن ُتزيل معها صانعيها من الناس .. منطقة فيها زيتون 
 .وهذا بعيد وهللا تعاىل أعلم.. ُفسرت السيوف الواردة يف احلديث على أهنا كناية على مطلق السالح 
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وأهنا املنطلق للفتح والتحرير ومواجهة املالحم الكربى مع ..  ى أن الشام ستكون مهبط عيس -1 
وأن هذا .. وهذا يعين أن الشام سيعود إليها جمدها ودورها الصحيح الرايدي يف نصرة هذا الدين .. أمم الكفر 

أهنا ستنقشع  ال بد.. ما هو إال سحابة سوداء تظلل مساء الشام .. النظام الطائفي احلاقد احلاكم يف الشام اليوم 
 .وتزول

اليت حيق لكل مسلم صادق .. هذه بعض البشارات العظيمة اليت يزفها لنا هذا احلديث النبوي العظيم  
 . اإلميان أن يفرح هلا وُيسر

 

* * * * * 

 ..! طاعة المشركين  -72
 . كفر، وفسوق، ومباح، وواجب: طاعة اإلنسان الكافر أربعة أقسام 
 :  أنواعطاعة كفر، وهي ثالثة  
هل .. ا أيمر به أو ينهى عنه مَّ بغض النظر ع.. األمر صادر عنه  وألن.. أن تطيعه لذاته لكونه فالانً  -2 

وهذه طاعة عبادة ال جيوز أن .. فهو مطاع لذاته وشخصه وليس لكونه أصاب احلق .. أصاب به احلق أم ال 
 . وما سواه يُطاع له .. تعاىل وحده ألن املطاع لذاته هو هللا .. ُتصرف إال هلل تعاىل وحده 

فتطيعه على .. أو أن تكفر .. كأن أيمرك أبن تعبد غري هللا تعاىل .. أن تطيعه يف الكفر والشرك  -1 
 . وإن كنت ال تطيعه لذاته.. فهذا كفر لكونك أطعته يف الكفر والشرك .. ذلك 

كأن تطيعه يف شرب اخلمر وغريها من   ..أن تطيعه يف الوقوع يف املعاصي على وجه االستحالل  -3 
 ! فهذه كذلك طاعة كفر وشرك.. املعاصي على أهنا حالل 

 . توقع صاحبها يف الكفر وال بد.. هذه األوجه الثالث من الطاعة كفر  
.. أو اجلحود حلرمتها .. هي أن تطيعه يف ارتكاب املعاصي على غري وجه االستحالل : أما طاعة الفسوق 

فهذا النوع .. ىل شرب اخلمر فتطيعه على ذلك وجتيب دعوته على غري وجه استحالل شرب اخلمر كأن يدعوك إ
 . وال ُيكفِّر به إال اخلوارج الغالة.. من الطاعة فسوق ال يرقى إىل درجة الكفر 

له  كطاعتك.. أن تطيعه يف أمر األصل فيه أنه مباح .. هي أن تطيعه يف غري ما تقدم : أما الطاعة املباحة 
 .  وغريها من القوانني اإلدارية أو التنظيمية اليت ال تعارض نصاً من نصوص الشريعة.. يف التزام قوانني املرور 

كأن أيمرك ابلصدق واألمانة، وأن ال .. هي أن تطيعه فيما فيه طاعة هلل ورسوله : أما الطاعة الواجبة
كأن أيمرك الطبيب .. الكك أو لنزل بك ضر ظاهر أو أيمرك أبمر لو مل تطعه فيه لتحقق ه.. تغش وحنو ذلك 
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فهنا .. الكافر بتناول أدوية معينة أو ابلتزام حاالت معينة لو مل تلتزم هبا يتحقق املكروه والضرر، ورمبا هالكك 
 .  ودفعاً لنزول الضرر األكرب بك.. رسوله لجيب عليك طاعته يف ذلك طاعة هلل و 

ـ لو أتملت ـال جيوز اخللط بينها أو إعطائها كلها حكمًا واحدًا  ـفر ـهذه هي أقسام طاعة اإلنسان الكا 
 . نصوص الشريعة ذات العالقة ابملوضوع ملا وجدهتا خترج عن هذا التقسيم، وهللا تعاىل أعلم

 

* * * * * 

 ..! القدس وأهُل الإرجاء  -73
 ! ؟..قصى من براثن حكم يهود ـ يريدون حترير املسجد األــ وما أكثرهم ـهل حقاً أن أهل اإلرجاء  
 ! وحترير البالد من رجسهم وابطلهم؟.. هل هم حقاً صادقون يف اجلهاد ضد يهود  
 ! ؟..وهم غري صادقني يف دعواهم اجلهاد ضد يهود .. ال يريدون .. ال : اجلواب 
ين ال يريدون عن طريق احلكام العمالء الذ.. أهنم يرون حترير فلسطني واملسجد األقصى : وبرهان ذلك 

 ..! حترير فلسطني وال املسجد األقصى 
فهم ال يزالون جُيادلون عن الطواغيت اليت تعمل ككالب حراسة أوفياء على حدود دولة الصهاينة اليهود  

 ..! ويرون شرعيتهم ووجوب طاعتهم، وعدم اخلروج عليهم .. 
 ـواغيت احلكم الذين ميتهنون احلراسة ـعلى ط" كفر دون كفر " فهم ال يزالون حيملون مقولة ابن عباس  

 ..! ـ على حدود ومصاحل دولة الصهاينة اليهود ـوبكل وفاء 
 ..!! فهم بذلك يقولون ابلشيء وضده يف آٍن واحد  
، ومينعون من حترير وبطاعة الطواغيت الذين ال يريدون حترير فلسطني.. يقولون بتحرير فلسطني  

  !فلسطني
وحُييلون بني الشعوب .. وبشرعية الطواغيت الذين ال يريدون حترير فلسطني ..  يقولون بتحرير فلسطني 

 ! ؟..وبني رغبتهم يف حترير فلسطني 
وال .. وبتجرمي من خيرج على الطواغيت الذين ال يريدون حترير فلسطني .. يقولون بتحرير فلسطني  

 ..! املسجد األقصى 
 !  ؟واملسجد األقصى.. رير فلسطني كيفية حت  وأكثر املواضيع إحراجاً هلم أن تسأهلم عن

.. وتفريغ البالد للصهاينة اليهود .. ولو سألتهم ألجابوك من فورهم بضرورة هجرة املسلمني من فلسطني 
 !    والعيش بذل حتت رمحة الطواغيت الذين ال يريدون حترير فلسطني؟

 يف زعمهم أهنم يريدون حترير فلسطني وهم غري صادقني.. هؤالء املرجئة كذابون : لذلك قلنا ونقول 
 ! اعرتفوا بذلك أم أنكروا.. وهم من العمالء للعمالء .. واملسجد األقصى من براثن حكم يهود 
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* * * * * 

 ..!قل آمين  -74
 ! فاحرص كيف متوت.. ولو كنت يف بروج مشيدة بعضها فوق بعض .. كما مات غريك  ـ ال حمالة ـ ـستموت ـ 
 ! ستموت مدبراً أو قاعداً .. قبالً إن مل متت م 
 ! ستموت يف مواطن الفرار والتخلف عن الزحف.. إن مل متت يف مواطن اجلهاد والرابط  
 ! والرتف واإلسراف.. ستموت يف مواطن املعصية .. إن مل متت يف مواطن الطاعة  
 !وان، والعمالة واخليانةذل واهلستموت يف مواطن ال.. إن مل متت يف مواطن العزة والكرامة والشرف  
ستموت يف .. وأنت تعلو قمم السفوح واجلبال .. سالحك على كتفك .. إن مل متت يف مواطن القتال  

 ! مواطن التشرد والذل واالستجداء.. الزحام بني اخليام 
.. ويف سبيل الطاغوت .. ستموت وأنت عبد للطاغوت .. ويف سبيل هللا .. إن مل متت وأنت عبد هلل  

َقا.. وشتان شتان بني ميتٍة وميتة  وا ير ِيَن َكَفرر ِ َواَّله َقاتِلروَن ِِف َسبِيِل اَّلله ِيَن آَمنروا ير تِلروَن ِِف َسبِيِل اَّله
اغروتِ   .الطه

.. وعلى أي وجه تلقى هللا .. وكيف تطلب الشهادة من مظاهنا .. ـ كيف متوت ـاي عبد هللا  ـفاحرص ـ 
 .اً حسن اخلتامواسأل هللا تعاىل دائم

قل .. ال مسعة فيها وال رايء خيتم لنا ابلشهادة؛ شهادة خالصًة لوجهه الكرمي  أسأل هللا تعاىل يل ولك أن 
 . آمني

 

* * * * * 

 ..!  أكبر طاغوت في العالم 75
 !؟...ُسئلُت عن أكرب طاغوت يف العامَل  
غيان، واإلرهاب مبلغًا مل يبلغه طاغوت قد بلغت من الظلم واالستعالء والطحيث  هي أمريكا؛: قـُْلت 

 ..! على وجه األرض 
ختوف الناس سخطها وغضبها بداًل من أن ختوفهم سخط وغضب الرب .. فهي تتصرف كإله يف األرض  
  !.. 
 ! والذي له العدل املطلق هو هللا تعاىل وحده.. العدل املطلق  ةزعمت لنفسها أهنا صاحب 
 !وحاربت فانون وشرع هللا تعاىل ..الناس فرضت قانوهنا وشرعها على  
 ..!  ـ أكثر مما خيشون هللا ــ إال من رحم هللا ـالناس خيشوهنا  
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َوَما  ..ـ أكثر ممن يدخلون يف طاعة ومواالة هللا ــ رهبة أو رغبة ـوالذين يدخلون يف طاعتها ومواالهتا  
 ِ ْم بِاَّلله ْكََثرهر

َ
ْْشِ يرْؤِمنر أ ْم مر ونَ  إَِله وَهر  .  كر

وهو سرعان .. ومن فعل فقد يتعرض لسخطها وغضبها .. ـ أن يُرد هلا قرار أو أمر ــ يف قوانينها ـال جيوز  
 !ما يُرمى ابإلرهاب لتملك الذريعة الستئصاله

 بزعم حماربة.. ـ على هللا ورسوله، واملؤمنني ـالظاهرة والباطنة  ـألهنا تتزعم احلرب ـ.. هي الطاغوت األكرب 
 ! اإلرهاب

أمام أي مشروع إسالمي يستهدف استئناف حياة إسالمية على مستوى أي قطر من .. فهي عقبة كأداء 
 ! فضالً أن يكون على مستوى األمة.. األقطار 

 ! زعمت.. ابسم حماربة اإلرهاب .. فهي تدعم وتتزعم اإلرهاب والظلم العامليني 
مادام هذا الظامل .. جبميع صنوف الدعم والتأييد .. يكا من ورائه فما من ظامل معتٍد حمتل يف العامل إال وأمر 

 ! ويسري وفق سياساهتا وخمططاهتا.. يسعى يف حتقيق مصاحلها ومآرهبا 
تغض .. ومُيارس صنوفًا من اإلرهاب حبق شعبه .. فكم من حاكم طاٍغ ينتهك حقوق وحرمات اإلنسان 

مادام هذا احلاكم الطاغي .. وامليادين السياسية والعسكرية سواء  بل وتدافع عنه يف مجيع احملافل.. الطرف عنه 
 ! رضي لنفسه وشعبه العبودية والتبعية هلا ولسياستها

وليس للعباد حقًا .. أتخذه منهم ولو بطرق الغصب والسطو واالحتالل .. ترى لنفسها حقًا على العباد 
 !عما تفعل املساءلة أو أن ُتسألفهي فوق .. عليها يسألوهنا إايه 

 !وشعوب األرض تتقاسم فيما بينها بقية اخلمسني.. مخسون ابملائة من موارد األرض هلا 
 !وعدل اآلخرين إرهاب وظلم وختلف.. طغياهنا وجرائمها عدل وحتضر وحرية 

 ..فضاًل عن أن حيتاج إىل التحقق .. ما تقوله عرب وسائل إعالمها هو الصدق الذي ال يرقى إىل الشك 
 ..! وهو حيتاج إىل التحقق والتثبت قبل أن ُيصدَّق .. قوله غريها األصل فيه الكذب وما ي

 ! أن أمريكا هي أكرب طاغوت يف العامل :قلت ،ألجل هذه األسباب كلها
 ـواعلم أن لكل طاغية متجرب ـ.. فاألمم تقوم ابلعدل وتزول ابلظلم .. ظلمها وطغياهنا ال ولن يدوم  ولكن

 ! مات.. واستكرب .. فلما عال .. ـ عالمات ـالدهور على مر العصور و 
وا فِيَها فََحقه َعلَيَْها الْقَ  :قال تعاىل َْتَفِيَها َفَفَسقر َمْرنَا مر

َ
ْن نرْهلَِك قَْريًَة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
ْرنَاَها ِإَوَذا أ ْولر فََدمه

 .24:اإلسراءتَْدِمرياً 
 

* * * * * 
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 ..!   قطط وكلاب تشكو السمنة  76
فوجدت عشرات الرفوف .. يف دولة من الدول األوربية .. لت مرة أتسوق يف إحدى احملالت الكبرية دخ 

 ! خمصصة لقططهم وكالهبم املغّنجة السمينة.. والوجبات اجلاهزة .. من األطعمة واملعلبات 
 أفغانستان وأطفالنا يف.. قططهم وكالهبم تشكو السمنة إىل حد البطر ! .. فقلت يف نفسي اي سبحان هللا 

ويلتقطون الفضالت املرماة يف .. يسفُّون احلصى والرتاب .. وغريها من البلدان .. والشيشان .. والعراق .. 
 ! ؟..ليسكتوا هبا أمعاءهم وبطوهنم من اجلوع .. القمامة 

الهبم أثبتت أن قططهم وك ــ جنهلها حنن ــلعل هناك دراسات متطورة ومتحضرة .. ال تذهب بعيدًا اي رجل 
وتستحق من اخلدمة والرعاية ماال .. وهلا من احلرمة ما ليس ألطفال املسلمني .. أفضل من أطفال املسلمني 

 !  يستحقه أطفال املسلمني
وتقاتل يف هذه األايم .. وتشبَّعت هبا زورًا .. هذه هي العدالة املطلقة اليت رفعت شعارها أمريكا .. نعم  

 ! من أجلها
 

* * * * * 

ية الديمقراطية  -77  ..! ديكتاتور
لكن كثريًا من الناس ال يعرفون .. وطغيان وظلم الديكتاتوريني .. قد عرفنا ديكتاتورية الدكتاتورية  

ومىت تتحول الدميقراطية إىل ديكتاتورية متوحشة .. وطغيان وديكتاتورية الدميقراطيني .. ديكتاتورية الدميقراطية 
 ! ؟..
وأنظمة معينة أِلفت .. ُوجدت خلدمة أهداف وأطماع طبقة معينة من الناس  ـيقتها ــ يف حقـالدميقراطية  

تتحول إىل ديكتاتورية سرعان ما .. ومىت خترج الدميقراطية عن هدفها احملدد هذا .. استعمار الناس واستحمارهم 
 !!  وال قيمة ..وال ملعاين احلرايت ـ اليت تزعمها ـ حرمة .. ال تعرف لإلنسان .. جائرة متوحشة 

ومجيع .. أبن الشعوب .. فهذه أمريكا زعيمة الدميقراطيات يف العامل تعلن على لسان رئيسها وعلى املأل  
ـ وهو الفريق املتحضر ـ! ـ زعمتـيتابعها يف محلتها ضد اإلرهاب .. فريق معها : فريقان ال اثلث هلما.. الدول 

.. فهو ضدها .. نفة الذكر  يتابعها يف سياستها ومحلتها اآلوفريق ال.. الذي يستحق كامل الدعم، وأن يعيش 
تعرض جلميع العقوابت الدولية العادلة توأن ..  اوإزالته اجتب إابدهت.. ستحق الدعم أو العيش تال  وبوهو شع

 ..!  االيت أقلها فرض حصارات التجويع واملرض عليه.. 
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ودميقراطي .. فهم حينئٍذ ضد اإلرهاب .. طائشة إما مع أمريكا وسياستها ال.. الناس ال خيار هلم  
جيب أن تطاهلم مجيع قوانني حماربة .. وغري دميقراطي .. فهم حينئٍذ مع اإلرهاب .. وإما ضدها .. متحضر 
 ..! اإلرهاب 

" على استئصال نظام  ـضاربة مببادئ دميقراطيتها عرض احلائط ـ ــ مث ها هي اليوم تعمل بكل وضوح 
واليت حتكم أكثر .. من شعب أفغانستان % 15الذي ارتضاه أكثر من .. أفغانستان بقوة السالح  يف" طالبان 
ال ميثل من .. منبوذ مبتور .. بنظام عميل هلا لتستبدله .. ابعرتاف اجلميع .. من أراضي أفغانستان % 15من 

 ! ومن أراضيها ؟.. من سكاهنا % 5نسبة الشعب األفغاين 
فعلته .. خالل عشرين عامًا .. وحبق شعب أفغانستان .. الديكتاتورية يف أفغانستان الذي فعلته روسية  

 ..!!أمريكا الدميقراطية يف أسبوعني 
حبكم األكثرية اليت تتشدق هبا  اوأين مبدأ الرض.. وب كما يزعمون أين احرتام حرية االختيار للشع 

 ! ؟..الدميقراطيات املعاصرة 
مصاصي دماء .. جاءت نتائج دميقراطيتهم يف غري صاحل األسياد املستعمرين ال قيمة لشيء من هذا إن  

 ! بطريقة راقية ومتحضرة.. الشعوب 
واليت أدت إىل هالك وإابدة، وتشريد .. والغريب املضحك أن أمريكا مّست جرائمها هذه يف أفغانستان  

  !!ابحلملة من أجل احلرية الراسخة.. شعب بكامله 
 

* * * * * 

ية جوازات السفر  -78  ..! عنصر
وأهنم  ،ولكي تعرف كذب ادعاء القوم هذا.. زعموا أهنم حُياربون التفرقة العنصرية بكل أبعادها ومعانيها  

 ..! لك فقط أن تراقب ما حيصل يف املطارات عند دخول الناس وإايهبم .. يتشبعون مبا ليس فيهم وال عندهم 
 ! وألوان جوازات سفرهم.. جنسياهتم حبسب .. حيث تتمايز الناس والصفوف  
ُيستقبل بباقات الورود .. فهذا له طابور خاص به .. فالذي حيمل جواز السفر األمريكي أو األوريب  

 ! ؟..والزهور من دون أن ُيسأل أو يُفتش 
ليبادروه .. ـ يف وجوه املوظفني يريهم لون جلدة جوازه ـعن بعد  ـيكفي صاحبه أن ُيشهر جوازه ـ 
 ..!  الحنناءات، واالبتسامات، وعبارات الرتحيب والتفخيم اب
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من  اأو غريه.. أو اإلسالمي .. بينما من كان حيمل جواز سفر يدل عليه أنه ينتمي إىل الشرق العريب  
كأنه ليس من حقه الدخول أو .. له معاملة خاصة به .. مكسور اجلناح .. تراه مكسوف احلال .. البلدان 
 ..! اخلروج 

مستعيذًا ابهلل تعاىل من شرِّ هذا املكان، .. فهو قبل أن يصل أرض املطار يُبادر القوم أبدعية الكرب  
 ! لعلمه املسبق ابملعاملة السيئة اليت سيلقاها.. وشرِّ ما فيه، ومن فيه 

اص مكتوب عليه خ.. طابور اإلهاانت .. يقف يف طابور االنتظار الطويل .. وبعد أن يصل أرض املطار  
حيث خيضع لقائمة .. كما يف بعض املطارات األوربية .. أو بكل من هو ليس أوريب أو أمريكي .. ابلعرب فقط 

 ..!! وكأنه حتقيق أو استجواب يف أحد فروع املخابرات .. طويلة من األسئلة والتحرايت 
ومن تعرف ومن  ..أين كنت وأين ذاهب .. وما هو عملك .. وما اسم أبيك وأمك وأختك .. ما امسك  

مع .. إىل آخر القائمة اإلذاللية املعروفة .. ومن ستزور .. وكم ستقيم .. وملاذا تريد الدخول .. ال تعرف 
 ! وحتسس مجيع أجزاء اجلسم.. قيق التفتيش الد

فإذا .. ومل يُطلب منه أن يقف على جنب .. والنظرات احلادة .. هذا إذا َسِلم من العبارات النابية  
الذي .. قبل أن يستويف التحقيق املخابرايت حقه .. هذا يعين أنه لن خيرج من أرض املطار .. ه على جنب أوقفو 

 ..!! ورمبا أايم .. قد يستغرق ساعات طوال 
أو .. وأنه حيمل جواز سفر يدل عليه أنه من الشرق العريب .. ذنبه الوحيد أنه ال حيمل اجلواز األوريب  

 !! ؟صرية هذه اليت يزعمون حماربتهاوأي عن.. فأي عنصرية تعلو هذه العنصرية .. غريه أو .. العامل اإلسالمي 
 

* * * * * 

 ! ؟..لماذا نحن نرفض الديمقراطية  -79
ومن دعاة االستبداد .. وحكم الفرد .. ـ أننا من دعاة الديكتاتورية ـإذ نرفض الدميقراطية  ـيظن البعض ـ 

 ..!! ال .. د والتحكم برقاب العبا.. والظلم 
ومن املسلمني .. من اإلسالم .. وحتكم الفرد .. والظلم .. ال شيء أبغض إليه الطغيان : وهلؤالء نقول 

 ..! حبق 
أنه ال يستقيم عقاًل وال شرعاً أن نساوي بني اخلالق واملخلوق : هو.. والذي محلنا على رفض الدميقراطية  

وجنعل من املخلوق .. إىل مستوى اخلالق خبصائصه وصفاته الُعال  فنرفع املخلوق خبصائصه وصفاته الوضيعة.. 
الذي له الكمال املطلق يف كل ذلك .. أو نُنزل اخلالق وحكمه وشرعه وكالمه .. يف أخص خصائصه  ندًا هلل 

ونفاضل بينهما حبسب .. ونسوي بينهما .. ومستوى حكمه وكالمه الوضعي الوضيع .. إىل مستوى املخلوق .. 
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وهو إعالن صريح عن اخلروج ..  وهو مرفوض عقاًل وشرعاً .. فهذا ال ميكن أبدًا .. تقتضيه رغبات األكثرية ما 
 ..!! إىل عبودية العبيد ..  العبودية هلل  من
ستجدون أهنم قد هان عليهم .. وتبناها كنظام ودستور للحياة .. أتملوا مجيع من رضي ابلدميقراطية  

وبتفاوت فيما بينهم حبسب محاسهم .. ولو بوجه من الوجوه .. حكمه وشرعه وهان عليهم .. خالقهم 
 !! الذي ال يرجو هلل وقارا.. للدميقراطية ونظامها 

 ..!!  بقدر ما انتقصوا من قدر هللا تعاىل .. ومن وجه آخر تراهم قد عظموا املخلوق وجبلوه ووقروه  
ـ ـكمسلمني  ـ إننا ـ: غري مرتددين وال آهبني ابملشّنعنيجازمني  ـوبكل صراحة ووضوح ـ ـألجل ذلك نقول ـ 

وال للظلم والديكتاتورية .. وأذانهبا .. وال لدعاهتا وأرابهبا .. ال للدميقراطية .. نرفض الدميقراطية كمًا وكيفًا 
 !تعاىل وحدهنعم حلكم هللا .. نعم لإلسالم .. وال جلميع صور األنظمة اليت تُعبد العبيد للعبيد .. واالستبداد 

 

* * * * * 

 ؟..كيف ندعو الناس  -81
.. وهو يعيش غمار الدعوة إىل هللا تعاىل .. هذه نقاط كمعامل ال بد للداعية من مراعاهتا واالنتباه إليها 
ال تليق هبم وال مبهمتهم وعملهم الذي .. محلين على تدوينها مالحظة بعض األخطاء يقع فيها بعض الدعاة 

ِ وََعِمَل َصاِْلاً َوقَا:كما يف قوله تعاىل..  أبنه األحسن يصفه هللا تعاىل ْن َدََع إََِل اَّلله ْحَسنر قَْوًَل ِممه
َ
َل َوَمْن أ

ْسلِِمنيَ   .  33:فصلتإِنهِِن ِمَن الْمر
 : أمجلها يف النقاط التالية

لُيعطى ما .. عنده  ـ ومعرفة جوانب النقص والتقصريــ قبل دعوته ـضرورة حتديد ما حيتاجه املدعو  -2
 . ويصحح له مسريته حنو ربه .. يسد به حاجته وجيرب به تقصريه 

فإن مل يكن اآلخر  .. فإنه أدعى للقبول واالنتفاع .. أن حُيدِّث واآلخر مشتاق حلديثه راغب فيه  -1
 ! وتوخى الوقت الذي يكون فيه اآلخر كذلك.. ابتدع الوسائل اليت جتعله كذلك .. كذلك 

 ! أو عنه مشغولون.. واآلخرون حلديثه كارهون .. من الفقه أن حُيّدث  فليس
.. وال ُيكثر مهما كان مقباًل عليه منصتًا إليه .. وال مُيلَّنَّه .. يتخوَّله النصح واحلديث .. فإن حدَّثه  -3

 !  خري من أن يرتكه وهو مالٌّ له وحلديثه ،هفألن يرتكه وهو مشتاق له وحلديث
وحلظات يسودها الشغب .. وال اجتماع إال وتتخلله حلظات ُيستحسن احلديث فيها  ،لسما من جم -2

والداعية الفطن هو الذي حُيسن أن مييز بني هذا وذاك .. ال ُيستحسن احلديث فيها .. ورفع األصوات، واللغط 
 !ويُعطي كل ذي حقٍّ حقه.. 
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فإن هللا رفيق حيب الرفق يف .. جد لذلك سبيالً العنف والشدة ما و  ــ يف حديثه وشؤونه كلها ــجيتنب  -5
 ..!  األمر كله، وجُيزي عليه ماال جُيزي على العنف والشدة 

ـ ال بد من أن ُيشعرهم بعطفه واهتمامه البالغ هبم ـهؤالء اآلخرين  أايًّ كان ـعندما يتكلم مع اآلخرين ـ -4
م وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة أكثر من أنفسهم وأنه غيور على مصاحله.. وأنه صادق يف حب اخلري هلم .. 

ماال ميكن أن َيظهر ابلرتهيب أو .. فإنه بذلك يُظهر معادن اخلري واالستجابة الكامنة يف نفوسهم .. ألنفسهم 
 ! أو االحتقار واالزدراء أو العنف.. التهديد 

وال حُيسنون .. ما الذين ينفِّرون أ.. الداعية الناجح هو الذي ينجح يف أطر الناس إىل اجلنة والرمحة  -7
 ! ضموا إىل قافلة الدعاة إىل هللافهؤالء ال جيوز أن ين.. إال فقه التنفري 

وبني من يسأل فتنة .. جيب على الداعية أن حيسن التمييز بني من يسأل اسرتشادًا وطلبًا للحق  -2
.. فيطيل الوقوف واإلنصات عند األول .. كري أو جملرد اجلدال والثراء الف.. وحفرًا للحفر .. ومكرًا وخداعًا 

 ! بينما اآلخر مير عليه مر الكرام، وال يُبايل به.. مهما كلف األمر وكانت النتائج 
ـ ـوالوقوف عند هؤالء .. وهي أقل بكثري من املهام واألعمال اليت ينبغي القيام هبا .. فاألوقات هلا مثن 

 ..! يمة وال فائدة مقتلة للوقت من غري ق ـأصحاب احلفر ـ
ويدعو إىل سبيل ربه ابحلكمة .. ويدفع ابليت هي أحسن .. إن جادل جُيادل ابليت هي أحسن  -1

 ! ومها الكتاب والسنة.. واملوعظة احلسنة 
أن يتوسع يف .. من فقه الداعية إن جالس الغالة الذين جينحون للغلو والتشدد يف التكفري  -21

 ! وأن هللا غفور رحيم.. ايت الوعد والرمحة وعن آ.. احلديث عن الرجاء 
وعن آايت .. أن يتوسع يف احلديث عن اخلوف من هللا ومن عذابه .. وإن جالس أهل اإلرجاء والتفريط 

 ! وأن هللا تعاىل شديد العقاب.. الوعيد والعذاب 
 !فيزيد الداء داءً .. والعمل خبالف ذلك كمن يضع على اهلشيم الوقود 

 ! مادام األيسر مشروعاً ومأذوانً به.. بني أمرين اختار لسامعه وسائِله أيسرمها وأنفعهما له  فإن ُخري -22
، يف زماٍن تكاثرت فيه املنكراتوخباصة .. ال بد للداعية الصادق من أن يغضب هلل تعاىل وحلرماته  -21
به والقدر الذي يغضب .. ضب وملاذا يغ.. كيف يغضب  ـ قبل أن يغضب ـ ـولكن عليه أن يعرف ـ.. والتجاوزات 

 ! فال جيعل الغضب يتحكم به..  ومىت يهدأ عنه الغضب.. ن يغضب ومل.. 
.. وما يدخل يف دائرة املستحبات .. فكم من داعية تراه يبالغ يف الغضب لفوات بعض السنن والنوافل 

 ! ويستهان ابلواجبات واألصول.. بينما تراه ال يبايل عندما ُترتك الفرائض 
 ! ؟"أين بعريك الّشارد اي خوَّال"زبد يف مواضع تُعاجل على طريقة وي.. وحيمر .. من داعية تراه يغضب  كم
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 !  وهللا منها براء.. هذه غضبة هلل : قال لك.. فإن سألته 
 ..! فال يتحرك له ساكن " .. كأمنا حب الرمان يتفقأ من وجهه"تعاجل على طريقة  ويف حاالت جيب أن

فال .. جيب على الداعية أن يراعي ويوازن بني املصاحل واملفاسد .. دام على تغيري املنكر عند اإلق -23
 ! دة مبفسدة أعظم أو حىت متساويةواملفس.. يزيل املنكر مبنكر أكرب 

وإال ال .. لم وأن ال يكتم شيئًا من الكتاب والعِ .. ـ من أن يصدع ابحلق ـكداعية  ـ ال بد له ـ -22
 !  ومداهنته للطواغيت الظاملني.. فال شيء يسيء الداعية كسكوته عن احلق .. دعوة إىل هللا َيستشرف مهمة ال

اجلماهري من حوله  اورض.. فيلتمس رضاهم .. ومريدوه  مما ُيسيء الداعية أن يقوده تالمذته -25
اخلري والسالمة  والصواب يف حقه أن يقودهم وأيخذ أبيديهم إىل شاط .. خشية أن ينفضوا عنه .. بسخط هللا 

 !ولو كانوا لذلك كارهني.. 
وليس هو الذي يواكب الناس على فسادهم وابطلهم .. فالداعية حبق هو الذي ُيصلح إذا فسد الناس 

 ! وعاداهتم الوضيعة.. 
وإن أصاب، .. أخطأ اإلسالم : إن أخطأ، قال الناس.. الداعية هو الصورة العملية هلذا الدين  -24
 ..!! ب اإلسالم أصا: قال الناس

 ..!!وليجتهد أن ال يُري من نفسه إال اخلري الذي يليق بعظمة وجـالل هذا الدين .. فليتق هللا يف نفسه 
 

* * * * * 

 ..!  عجباً لهؤلاء القوم  -81
ـ وبشهية ـفوجدهتا تدعو  .. أتملت حال بعض اجلماعات اإلسالمية املعاصرة الواسعة الصيت واالنتشار  

إىل آخر ..  وبصدر منفتح وذهٍن متحرر .. إىل احلوار واللقاء، والتفاهم، والتعايش، واالعرتاف املتبادل  ـغريبة ـ
 ..!!مع اآلخرين ممن هم ليسوا من أتباع هذا الدين .. القائمة االنبطاحية 

غالظ أشداء  ــ ى بعض املسائلممن يوجد هلم نوع خالف معهم علــ بينما تراهم على كثري من املسلمني 
والشُّقة .. صدورهم حنو إخواهنم حرجة ضيقة .. وال السماع منهم .. ال يُطيقون جمالستهم وال احلديث إليهم .. 

 ..!! بينهما واسعة بعد السماء عن األرض 
اءر لََعَ ا :علموا أم جهلوا ـ عكسوا قوله تعاىل ،وهؤالء ـ بواقع حاهلم وعملهم ِشده

َ
ارِ ررََحَاءر أ فه

لْكر
مْ بَيْنَ   ..!إىل أشداء على املؤمنني رمحاء على الكافرين  هر

ْؤِمننِيَ :قوله تعاىل ـبواقع حاهلم وعملهم ـ ـوعكسوا كذلك ـ ذِلهٍة لََعَ الْمر
َ
ٍة لََعَ الََْكفِرِينَ  أ ِعزه

َ
إىل  أ

 !! وال حول وال قوة إال ابهلل .. أذلة على الكافرين أعزة على املؤمنني 
 

* * * * * 
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 ..!م في الباطل همته -82
؛ وهي "شهود يهوه"فعرفت أهنما من مجاعة .. رأاتن وإذا أمام بييت ام.. يف صبيحة يوم ماطر ُقرع ابيب 

فأبيا علي .. فأشعرهتما أنين ال أريد االستماع إليهما ..  مجاعة عقائدها مزيج بني النصرانّية، واليهودية، واملاسونّية
أكثر من .. وعن دينكم .. أعرف عنكم : فقلت هلما..  ُيسمعاين شيئًا من كتبهم ـ إال أنــ وأان أريد غلق الباب ـ

 ..! هذا الذي تقرأونه علي 
ـ نشرة من نشراهتم داخل ــ كمحاولة أخرية لنشر مذهبهم الباطل ـرمت إحدامها .. وقبل أن أغلق الباب 

 ! وذهبتا.. البيت 
وهذا .. ومع ذلك تراهم هبذه اهلمة .. ن إىل النار ويدعو .. هم على الباطل .. اي سبحان هللا : فقلت

رغم أهنم على .. بينما كثري من املسلمني .. ويتحملون يف سبيله كل مشقة وعناء .. لدينهم وابطلهم .. احلماس 
كما يتحرك هؤالء ال ينشطون وال يتحركون لدينهم  .. وأن دينهم هو احلق الذي ما بعده إال الضالل .. حق 

 ! اطللدينهم الب
الون أم هؤالء الكفرة الض.. املسلمون أصحاب الدين احلق .. فأي الفريقني أوىل ابحلركة والدعوة لدينه 

 !؟..أصحاب الدين الباطل .. 
  !؟..الذين يدعون للخسران والنار أم .. الذين يدعون للنجاة واجلنة .. أي الفريقني أوىل ابلنشاط لدينه 

 

* * * * * 

 ..!مثلنا ومثلهم  -83
.. فكيف ُتطيقون احلياة بال مالهي .. أان مشفق عليكم : قال يل أحد املفتونني ابلغرب وطريقة حياهتم 

وأان حزين .. والرمحة وحالكم يستدعي الشفقة .. رومون إنكم حقًا حم.. وال نساء .. وال مخر .. وال مراقص 
 ..! ألجلكم كثرياً 

سلمني نتمتع يف احلالل املشروع أكثر ممـا تتمتعون أنتم ابحلرام فنحن كم.. أما ابلنسبة للتمتع : فقلت له 
 ..!مع الفارق الكبري بني طعم ولذة احلالل وبني طعم ولذة احلرام .. 

والنفس مهما أوتيت من .. وساحة احلالل واملباحات يف ديننا أوسع بكثري من ساحة احلرام واحملظورات 
ـ جزاء على ما صربوا وأطاعوا ـهذا غري الذي ينتظر املسلمني .. دة فساحة احلالل تكفيها وزاي.. قوة ورغبة 
وليس .. ـ من نعيم اآلخرة وجناهنا اليت فيها ماال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر ـوالتزموا 

 ! لكم من ذلك شيء
ويسري حيثما .. ف يقف حيثما يلزم الوقو .. كمثل سائق يسوق سيارة بكوابح : واعلم أن مثلنا ومثلكم 

 ..! فيعطي املشاة وكل ذي حٍق حقه .. ينبغي أن يسري 



 68 

وكأن .. وال يعرف حقًا وال حرمة لشيء .. فال يبايل لشيء أمامه .. وسائق يسوق سيارة بال كوابح  
 ! ولو أراد التوقف ال يستطيع أن يقف.. د إال له ولسيارته الطرق والشوارع كلها مل تُعبَّ 

فأي الفريقني .. ومثلكم هو سائق السيارة اليت ال كوابح هلا .. ئق السيارة ذات الكوابح فمثلنا هو سا 
  ..!!فبُهت الذي كفر   !؟..وأوىل أبن حُيزن عليه .. سر وأينا اخلا.. أحق ابلسالمة والسعادة 

 

* * * * * 

 ..!فعلت ذلك من أجل ثلاثة أشياء  -84
.. تتوسطه امرأة نصف عارية .. يف شارع مكتظ ابلناس ..  كنت أسري مع جمموعة من اإلخوان الطيبني

فكلما مر جبوارها واحد مدت يدها وأعطته نشرة من .. توزع نشرات ال ختلو من دعاية إىل أوكار الفساد والفجور 
 ..!   ومل أيخذوا منها شيئاً .. وابتعدوا عنها .. نفر منها اإلخوان .. وملا اقرتبنا منها .. تلك النشرات 

أين أخذت منها ما استطعت مما حتمل من تلك  ؛ي فعلتهوالذ.. ومأجورين .. هذا الذي فعلوه مشكورين 
 ..! بعد أن أشعرهتا حباجيت إليها .. النشرات 

كيف تفعل ذلك اي : وابدروين بكمٍّ من األسئلة.. إال واإلخوان قد استداروا إيل .. فما أن فعلُت ذلك 
 ! ؟..س هذا يُعد من التعاون على املنكر ألي.. هل هذا جيوز .. شيخ 

 : فعلت ذلك من أجل ثالثة أشياء: فقلت هلم
ل انصراف هذه املرأة من الشارع : أوالً   ..! فأريح الناس من شرها وفتنتها .. ألعجِّ
جور ـ وبني تلك النشرات اليت تدل على أوكار الفساد والفــ ولو كان رجاًل واحدًا ـألحيل بني الناس : اثنياً 

 ! وسبب كل شر له.. فرب ضعيف نفس وقف على نشرة من تلك النشرات فكانت البداية والنهاية له .. 
 ..! ـ يف أقرب سلة للمهمالت ــ وقبل أن نلوث أنظاران هبا ـلكي نضعها : اثلثاً 

 . واحلمد هلل رب العاملني.. وشعروا أين فعلت الصواب .. اإلخوان  فهدأ روع
 

* * * * * 

 ..! شيخ بوش ال -85
وتدمري املدن .. وقتل النساء واألطفال .. عند حدود سفك الدماء .. مل يقف طغيان احلاكم األمريكي  

 !! والعراق.. وأفغانستان .. كما حصل وال يزال حيصل يف فلسطني .. وحماصرة الشعوب وقتلهم جوعاً .. 
وأنه رجل .. اح اجملرم أبنه على حق السفَّ مل يقف طغيانه عند حدود إلزام الشعوب وإجبارهم على تسمية  

 !إرهابية وجمرمة.. عطيت األمان وأن الضحية املعتدى عليها اليت قُتلت بعد أن أُ .. وفوق الشبهات .. سالم 
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ومن .. ومبا ُيشبع طغيانه وإجرامه وتعطشه للدماء .. مل يقف طغيانه عند حدود حتديد املفاهيم وفق هواه  
.. وأحقاده .. وغزواته .. فمن مل يكن معه ومع طغيانه : وتقسيمهم إىل قسمني.. ا يراه وميليه مث إلزام الشعوب مب

وكأين به يقول ما قاله فرعون موسى ألهل مصر من .. ال يستحق العيش .. وضد اإلنسانية واحلرية .. فهو ضده 
ْم إَِله َما  :كما قال تعاىل عنه.. قبل  رِيكر

ر
ْهدِ قَاَل فِرَْعْونر َما أ

َ
َرى َوَما أ

َ
ْم إَِله َسبِيَل أ يكر

ولكن هذه املرة .. لكن ذات الطغيان واجلربوت فإنه يتكرر .. اختلفت األمساء واألزمان . 11:غافرالرهَشادِ 
 ! وابسم فرعون أمريكا بوش.. ابسم التحضر واإلنسانية واحلرية 

ولدولته .. وكأهنا حق له .. اهتا وثرواهتا وهنب خري .. مل يقف طغيانه عند حدود استعمار البالد وغزوها  
 ..! ورثها من ملك أبيه وأجداده .. 
وخباصة إن كان هذا اإلجرام ضد .. مل يقف طغيانه عند حدود دعم كل إجرام وإرهاب حيصل يف العامل  

 !  اإلسالم واملسلمني
معيات اخلريية اليت متشي يف وإغالقه ملئات اجل.. مل يقف طغيانه عند حدود جتفيف منابع اخلري والعطاء  

 ..!بزعم مالحقة اإلرهاب .. اكني حاجة اليتامى، واملس
ما دامت قادرة على املزيد .. فإن للطغيان شره ونشوة تطلب املزيد .. مل يقف طغيانه عند تلك احلدود  

 !.. 
.. وال عمامة  ولكن من دون سبحة.. ويتدخل بشؤون فقههم ودينهم .. فها هو اليوم يُفيت للمسلمني  

وإمنا هي عمليات إرهابية .. ال جيوز أن تسموا العمليات اجلهادية أبهنا عمليات استشهادية : وال استحياء
  !ويقول أهنا عمليات استشهادية. .والويل ملن خُيالفين يف الرأي أو القول .. وإجرامية 

 ..! ـ حىت يف اإلفتاء ـ! اي بوش ـإرهاب ـ 
.. مل يسبقك إليها طاغوت من قبل .. أعطيتنا دروسًا يف الطغيان والظلم واإلرهاب أراك اي بوش بعد أن  

  !ملرء شهيداً ومىت يكون دون ذلك؟مىت يكون ا.. وتعطينا دروساً يف الفقه .. تريد أن تعلمنا ديننا 
 ..ويعملون هبا .. وإمنا على بين قومي الذين أيخذون بفتاوي بوش .. لكن العتب ليس على بوش  

 ! وال حول وال قوة إال ابهلل.. ويسهرون على تطبيقها 
* * * * * 

 ..!  هم الأحياء -86
 ..! لنبكيهم ونرثيهم يف مقال .. أكثر من مخسمائة جماهد "  جنني "قد قُتل يف خميم الصمود : قالوا يل 
 ..! وا بل لنبكي ونرثي أمة املليار اليت ختلت عن هؤالء األبطال إىل أن قُتل.. ال : قلت 
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 ..!يكفيهم فخراً أهنم قُتلوا وليس يف جعبة أحدهم طلقة واحدة  
وأن طلقات الغدر كلها جاءت يف صدورهم ال يف ظهورهم .. ومل يفروا .. روا يكفيهم فخرًا أهنم مل يُدبِ 

!!.. 
الثقيلة  اليت تركت أسلحتها.. من تلك اجليوش اجلرارة .. خري ألف مرة  ــ على قلتهم وقلة عتادهم ــهم 

 ..! من ساحات الواجب، والشرف، واجلهاد .. لتدبر وتفر .. على جبهات القتال 
إال من كان على .. وما سواهم من األحياء هم األموات .. األحياء عند رهبم يُرزقون  ـإن شاء هللا ـ ـهم ـ 

ْؤِمننَِي رَِجاٌل َصَدقروا َما وما بدلوا تبدياًل .. درهبم ينتظر  ْم َمْن قَََض ََنَْبهر ِمَن الْمر َ َعلَيْهِ فَِمنْهر وا اَّلله ََعَهدر
ْم َمْن يَنْتَ  روا َتبِْديالً َوِمنْهر ل  . وال حول وال قوة إال ابهلل. 13:األحزابِظرر َوَما بَده

 

* * * * * 

 ..!الذين يشجبون سياسة الشجب والاستنكار  -87 
ملا تقرتفه أايدي بين صهيون .. الستنكار والشجب ليس الغرابة يف أن نسمع من طواغيت احلكم بياانت ا 

 ! فقد ألفنا منهم ذلك إىل حد السآمة والتقزز.. واالقتصار على ذلك .. حبق أبنائنا وإخواننا يف فلسطني 
لكن الغرابة كل الغرابة أن نسمع صيحات شجب سياسة الشجب اليت ينتهجها احلكام من أانس ال حق  

 ..!! بوا شجب احلكام هلم يف اإلنكار أو أن يشج
وكانوا ابألمس القريب .. ويشجبون سياسة االقتصار على الشجب واالستنكار .. كيف يشجبون احلكام  

 ! ؟والدخول يف أالعيب الدميقراطية.. يدعون للعمل مع هؤالء احلكام من خالل مشاركتهم العمل النيايب 
.. القريب كانوا يُعطوهنم البيعة والوالء  أو ابألمس.. وهم من جهة أخرى .. كيف يشجبون احلكام  

 ! وجيادلون عنهم؟.. والسمع والطاعة يف احلق والباطل 
وهم كانوا ابألمس القريب يشجبون من  .. ويرموهنم أبوصاف العمالة واخليانة .. كيف يشجبون احلكام  

 !  ؟..وأصحاب فتنة .. خوارج  أهنم: ويرموهنم ألجل ذلك أبلقاب أقلها.. كان يشجب هؤالء الطواغيت اجملرمني 
ال بد من أن نشجب .. غاضبون .. الناس انقمون : قال.. وملا سألت أحدهم عن سبب هذا التناقض  

  !وهذا أضعف اإلميان.. االستنكار ونشجب سياسة االقتصار على الشجب و .. هؤالء احلكام 
هدأمت وأمسكتم عن .. ناس وهدأ غضب ال.. إذا مرت وهدأت .. إذًا هي موجة تركبوهنا : قلت 

 !! والوالء.. والدخول يف الطاعة .. واخلنوع .. سرية التعايش .. وعدمت إىل سريتكم األوىل .. الشجب 
من خالل استشرافكم للعمل .. والقانونية .. الشرعية .. عدمت من جديد لتصبغوا عليهم وعلى خياانهتم  

 !! عوة إىل ذلك ؟والد.. عندهم يف برملاانهتم ومراكز حكوماهتم 
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وعن ضرورة الدخول يف .. وأهنا انئمة لعن هللا من أيقظها .. عدمت من جديد لتحدثوننا عن الفتنة  
 !! ؟..طاعتهم كوالة أمر شرعيني 

 ..!!  عدمت من جديد لتضفوا عليهم ألقاب اجلاللة والفخامة والتعظيم  
 !! اخلائنني.. أال لعنة هللا على الظاملني  

 

* * * * * 

 ..! ماذا يعني الفراغ  -88
فحينئٍذ ال تسأل .. وخباصة إذا اجتمع مع الصحة، والغىن، وضعف اإلميان .. الفراغ داء يقود إىل أدواء  

 ! عن اهللكة واألمراض اليت ستلحق بصاحبه
 ..! ال يوقف عطاءه إال الفراغ .. فاإلنسان املؤمن معطاء .. الفراغ يعين اجلمود والتوقف عن العطاء  
 ..!  الفراغ يعين توقف عجلة احلياة عن البناء، والتقدم، واالزدهار  
 ! وال فائدة.. الفراغ يعين مضي العمر والوقت من غري مثن  
والقعود مع اخلوالف من العصاة .. وعن ركب السابقني إىل اخلريات .. الفراغ يعين التخلف عن السباق  

 ..! وأهل التقصري 
 ..!ـ يعين تعطيل الغاية اليت ألجلها ُخلقت اي عبد هللا ـإن طال  وخباصة ـالفراغ ـ 
نَْسانر إِنهَك ََكدٌِح إِ :أعجب ملسلم يشكو الفراغ، وهو يقرأ قوله تعاىل  ُيَها اإْلِ

َ
ََل َرب َِك َكْدحاً يَا أ

ْم :وقوله تعاىل. 4:االنشقاقَفمرالقِيهِ  ْم ِِف َغفْ اْقََتََب لِلنهاِس ِحَسابرهر ونَ وَهر ْعرِضر وقوله . 2:األنبياءلٍَة مر
ً يََرهر  :تعاىل ٍة َخرْيا ً يََرهر َوَمْن َيْعَمْل  *َفَمْن َيْعَمْل مِثَْقاَل َذره ا ٍة ََش   :وقوله تعاىل. 2-7:الزلزلةِمثَْقاَل ذَره
 نه َواْْلِنَْس ونِ َوَما َخلَْقتر اجْلِ ْم وَسَ  :وقوله تعاىل. 54:الذرايتإَِله َِلَْعبردر ب ِكر ِن ره ْ إََِل َمْغفَِرٍة م  وا ارِعر

تهقنِيَ  ْت لِلْمر ِعده
ر
رْضر أ

َ
َماَواتر َواْل َها السه وا إََِل َمْغفَِرٍة  :وقوله تعاىل. 233:آل عمرانوََجنهٍة َعرْضر َسابِقر

رِْض 
َ
َماء َواْْل َها َكَعرِْض السه ْم وََجنهٍة َعرْضر ب ِكر ِن ره وإمنا يستدعي .. يتحمل اإلبطاء فاألمر ال . 12:احلديدم 

 !وأىنَّ للمسارع املسابق أن جيد لنفسه الفراغ.. ومن غري توقف .. املسارعة والسباق 
 

* * * * * 

 ! ؟..ماذا نفعل  -89
  !؟" ..ماذا نفعل : الشباب يسأل":بعنوان.. ى من منتدايت احلوار استوقفتين مشاركة يف منتد 
 ! ؟..ماذا نفعل : ملهام والواجبات إىل حدٍّ حيمل الشباب على السؤالتقلُّ ا! اي سبحان هللا: قلت 
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مث .. والناس من حوهلم .. وأمتهم .. ودينهم .. حنو أنفسهم .. أوقاموا بكل ما جيب عليهم القيام به  
 ! ؟..ماذا نفعل : وجدوا الفراغ الذي محلهم على السؤال

 ! املادي واملعنوي.. اء، والتكوين، والتأسيس أن لنفسك عليك حقاً من البن: اعلم أيها الشاب 
 ..! وأن لربك عليك حقًا؛ وهو أن تعبده وال ُتشرك به شيئاً  
 ..! عليك حقاً .. وأن ألهلك ورمحك  
 ..! عليك حقاً .. ونصرة قضاايه .. وأن لدينك  
 ..!عليك حقاً .. وقضاايهم .. وأن للمسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا  
 ..! ـ عليك حقاً ــ بكل جراحاهتا وآالمها ـمتك وأن أل 
.. فهذه احلقوق لو هنضت بصدٍق للقيام مبا جيب عليك حنوها الستهلكت منك أضعاف أضعاف عمرك  

 ! ؟..ماذا أفعل : وملا وجدت الوقت لكي تسأل أو تتساءل
 ! لكن أين العاملون.. ن األعمال أكثر من األوقات إ: صدق من قال 

 

* * * * * 

 ..! فيٌل إرهابي  -91
أن فياًل اثر على أهل اهلند يف والية البنغال الغربية : استوقفين خرب تناولته بعض وكاالت األنباء مفاده 

ـ يف الغاابت ـمث عاد أدراجه إىل قواعده .. الواحد تلو اآلخر .. فقتل منهم تسعة أشخاص .. الواقعة شرقي اهلند 
 ..! ـ ساملاً ـ
الذين قتلتهم أايدي جمرمي السيخ .. مل ينتقم املسلمون إلخواهنم املسلمني يف اهلند ! هللا اي سبحان: قلت 

 ..! فانتقم هلم هذا الفيل اجلسور .. وحرقوا عليهم منازهلم .. واهلندوس أبشع قتلة 
يظهر  ولوال شيء من احلياء وحىت ال .. أبنه جمنون : ومما جاء يف تعليقاهتم على احلدث قوهلم عن الفيل 

 ..!فيل إرهايب : لقالوا عنه.. كذهبم 
 !  فهي خري من كثري من عقالء بين آدم.. كثَّر هللا الفيلة اجملانني 

 

* * * * * 

 ! ؟..لماذا خلق الل  ه الشر َّ  -91 
 ! ؟..ملاذا خلق هللا الشرَّ : وفريق يسأل فتنة وتشكيكاً .. فريق من الناس يسأل اسرتشاداً  
ر .. خلق هللا تعاىل الشرَّ حلَكٍم جليلة عديدة، نعرف بعضها، وجنهل أكثرها : ولوهلؤالء وأولئك نق  َواَّلله
نْترْم َل َتْعلَمرونَ َيعْ 

َ
 .  124:البقرةلَمر َوأ
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أن يكون الربُّ راًب لكلِّ .. ومن كمال الربوبية ومشوليتها .. أن هللا تعاىل ربُّ العاملني : من تلك احِلَكم 
 .للخري والشرِّ معاً .. ل شيء وخالقاً لك.. شيء 

هو املتفرد  وأنه .. وأن هللا تعاىل قادر على أن خيلق الشيء وضده .. لكي تظهر قدرته خللقه : ومنها 
قادر  فهو .. فكما أن هللا تعاىل قادر على أن خيلق اخلري، وعلى تصريفه كيفما يشاء، وحيث يشاء .. بذلك 

وكما أن هللا تعاىل قادر على .. بال ممانع وال منازع ..فما يشاء، وحيث يشاء على أن خيلق الشر، وعلى تصريفه كي
 ..! فهو سبحانه قادر على أن خيلق املوت وأسبابه .. أن خيلق احلياة من ال شيء 

وهذا من لوازمه أن خيلق هللا تعاىل اخلري والشر، كما قال .. أن الدنيا دار عمٍل، واختباٍر، وبالء : ومنها 
ْم  :تعاىل ِ َواْْلَرْيِ فِتَْنةً َوَنبْلروكر  .    35:ياءاألنببِالْشه 
فال يستقيم شرعًا وال عقاًل أن جيد .. أن املخلوق حيتاج ملن جيلب له اخلري، ويدفع عنه الشر : ومنها 

 ! تعاىل هللا عن ذلك علواً كبرياً .. واألخرى عند غريه .. األوىل عند خالقه 
واحلق يُعرف .. وأن احلّق يُعرف بضده؛ فنعمة اخلري تُعرف بشرِّ فقداهنا .. بضده  أن اخلري يُعرف: ومنها 

 ..!قدره مبعرفة ضده من الباطل 
وما جُيلبه من شرور وأضراٍر على .. وأنت جتهل الشرك .. كيف تعرف نعمة التوحيد وفضله عليك  

 !صاحبه يف الدنيا واآلخرة ؟
 !؟ومل جتربه.. رف املرض نت ال تعوأ.. كيف تعرف نعمة الصحة  
 ! ؟..ومل جتربه .. وأنت ال تعرف اجلوع .. كيف تعرف نعمة الشبع  
 ! ؟..ومل جتربه .. وأنت ال تعرف احلاجة وال الفقر .. كيف تعرف نعمة الغىن  
 ! ؟..وأنت ال تعرف شر وفتنة وآالم الفراق .. والعيش مع األهل واألحبة .. كيف تعرف نعمة الوصل  
وهكذا كل شيٍء فإنه لكي يُعرف على حقيقته ال .. وأنت جتهل اجلهل وآاثره .. تعرف نعمة العلم كيف  

 . من ضدٍّ له يُعَرف بهبد 
فالدنيا ما كانت، ولن تكون دار قراٍر،  ..واإلنسان ال بد له من املوت . .أن الشرَّ سبٌب للموت : ومنها 

   .وخلود ألَحد
وهذا من .. وحُيب أن يُعبد يف الضراء كما يُعبد يف السرَّاء .. يف السراء والضراء أن هللا تعاىل يُعبد : ومنها 

 .واخلري والشر.. لوازمه وجود السراء والضراء 
فاهلل تعاىل هو الغين .. وجود اخلري والشر .. أن من مقتضيات ولوازم أمساء هللا تعاىل وصفاته : ومنها 

 . فيعطيه.. جود الفقري احملتاج الذي يسأل هللا تعاىل الغىن والرزق وهذا من مقتضياته ولوازمه و .. الرزاق 
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الذي حيمل صاحبه على طلب .. وهذا من لوازمه ومقتضياته وجود الشر واإلمث .. وهللا تعاىل غفور رحيم  
 . فيغفر له ويرمحه.. الرمحة واملغفرة من ربه 

 ..! الذين ينتقم هللا منهم .. وجود الظاملني .. ه وهذا من لوازمه ومقتضا.. وهللا تعاىل املنتقم اجلبار  
 !  ال بد من ظهورها ووجودها..  وهكذا كل اسم من أمساء هللا تعاىل جتد أن له مقتضيات يف خلقه  
فيجد .. إال عندما يرى غريه مبتاًل بفقد ما منَّ هللا به عليه .. أن العبد ال يعرف فضل هللا عليه : ومنها 

 ..!  احلمد هلل الذي عافاين مما ابتاله به، وفضلين على كثري من خلقه تفضيالً : للقولنفسه مشدوداً 
نَْساَن  :كما قال تعاىل.. أن اخلري الصرف يُطغي صاحبه ويُنسيه أن له راًب يُعبد : ومنها   إِنه اإْلِ

ّلََكه
ْن َرآهر اْسَتْغَِن  *ْطَى ََلَ 

َ
 .   7-4:العلقأ

 ..! اي رب عافين واعف عين .. اي رب ارمحين .. اي رب اغفر يل : وأيطره ألن يقول.. فيأيت الشر لُيذكِّره 
ابكيًا  يسأله العفو .. خائفًا .. فالشرُّ يف الغالب أييت ابلعبد ليقف بني يدي ربه منكسرًا ضارعًا متذلاًل 

ـ حيمل ـيف كثري من األحيان  ــوفعل اخلري فإنه .. خبالف اخلري ..  وهذا مطلب شرعي حُيبه هللا .. واملغفرة 
 !  إال من رحم هللا.. واألمن والرجاء .. صاحبه على الغرور 

كخرق .. فكم من شرٍّ يُبتلى به املرء ليندفع به شٌر أكرب وهو ال يدري .. ليندفع به شرٌّ أكرب : ومنها 
حياتنا اليومية لو أردان التوسع  وما أكثر األمثلة والشواهد على ذلك من.. وقتله للغالم .. للسفينة  اخلضر 

 .  واالستدالل
 ..! أن هذا الشرَّ كان فيه خرياً كثرياً .. مث ندرك بعد زمن يشاؤه هللا .. نسخطه .. كم من مرة نُبتلى بشرٍّ  
فيسلط الظاملني بعضهم على .. فينتقم هللا من شرٍّ بشرٍّ آخر .. يؤدب بعضه بعضًا  أن الشرَّ : ومنها 

جل الفاجر، إن هللا لينصر هذا الدين ابلر  :"وهذا هو املراد من قوله .. ضرب الظاملني ابلظاملني وي.. بعض 
 ! وفجوراً أكرب.. فيدفع هللا هبم ظلماً أشد ".  وأبقواٍم ال خالق هلم

خلري وا.. ليعم األمن واألمان .. شراً أكرب، وفتنة أكرب .. فيندفع بشر القتل والقتال .. وحنو ذلك اجلهاد  
 ! والسالم

خبالف لو ُجرب معها الشّر .. فاخلري يزيدها طغيااًن وجتربًا .. أن من النفوس من ال ينفع معها اخلري : ومنها 
 ..!  كما يف الِقَصاص ابلنسبة للمجرمني اخلارجني عن حدود هللا .. فإنه يهذهبا ويؤدهبا ويُعيدها إىل رشدها وصواهبا 

واملؤمن الصابر من غريه .. وحىت يُعرف احلق من الباطل .. ء والتمحيص أن من مقتضيات البال: ومنها 
 ..! والبالء ابخلري والشّر .. وجود اخلري والشّر .. 
أم أنه إذا أصابته سّراء .. كم يرضى حبكمه يف اخلري .. فهل يرضى العبد حبكم هللا تعاىل وقضائه يف الشر  

 !واعرتض؟..  وإن أصابته ضراء كفر وتضّجر.. رضي وشكر 
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والنفوس .. ومنها من تنجح يف بالء الشر دون اخلري .. فمن النفوس من تنجح يف بالء اخلري دون الشر  
وهؤالء هم .. وترضى وتسلم يف بالء اخلري والشر .. معًا  اليت تنجح يف بالء اخلري والشرِّ املؤمنة الصاحلة هي 

 !  الفائزون
فالشر يف كثري من صوره .. وليصطفي هللا من عباده الشهداء .. يدمغه ليقذف هللا احلق ابلباطل ف: ومنها 

 ..! لرُيى كيف سيتصرفون ويتعاملون معه .. يكون بالًء ألهل اخلري 
 ..! أن الشّر يف بعض صوره يكون لصاحبه طهوراً وكفارة لذنوبه وخطاايه : ومنها 
يرفع صاحبه يوم القيامة درجات ومقامات .. احتساب األجر .. والصرب عليه .. أن معاجلة الشر : ومنها 

 ..!  وصربه على البالء .. عالية يف اجلنان ما كان ليحظى هبا لوال البالء 
ومن لوازم وجود اجلنة والنار ..  وهذا من متام عدله وحكمته .. أن هللا تعاىل خلق اجلنة والنار : ومنها 

ليذهب كل فريق إىل ما ُأعد له من نعيم مقيم أو .. مل واملظلوم والظا.. واحلق والباطل .. وجود اخلري والشر .. 
 ..!  عذاب أليم مهني 

َوَما .. أكثر وأكثر  ــوحنن ال نعلمه  ــوما يعلمه هللا تعاىل .. للشر  هذه بعض احلكم من خلق هللا تعاىل 
وتِيترمْ 

ر
نْتر  .ِمَن الْعِلِْم إَِله قَلِيالً  أ

َ
ر َيْعلَمر َوأ  .  ْعلَمرونَ ْم َل تَ َواَّلله

 

* * * * * 

 ..!سنرحَل  -92
الذي يُقال لك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .. فاحرص أن أتيت ابلعمل .. عاجاًل أم آجاًل .. سنرحل  

 ..!  ال بعداً لك .. مرحباً بك .. 
.. لك بسببه الذي يُقال .. فاحرص أن أتيت ابلعمل .. وكما رحل غريان .. عاجاًل أم آجاًل .. سنرحل  

 ..!  لعنه هللا .. ال .. رمحه هللا 
وليس العمل .. فاعمل العمل الذي تستمر حسناته إىل ما بعد رحيلك .. عاجاًل أم آجاًل .. سنرحل  

 !  وموتك.. الذي تستمر سيئاته إىل ما بعد رحيلك 
.. ختاطبهم وخُياطبوهنا .. وتبقى آاثران وكلماتنا حية تدب بني الناس .. عاجاًل أم آجاًل .. سنرحل  

 ..!بقي خرياً فاحرص أن تُ 
قبل أن أييت .. واعتذاراً .. فاحرص أن ُتسدِّد حقوق اآلخرين درمهاً ودينارًا .. عاجاًل أم آجاًل .. سنرحل  

 ..! اليوم الذي ُتسدد فيه حقوقهم حسنات وسيئات 
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وما كنت قد .. على نفسك  فابكِ  ياً فإن كنت ابك.. م آجاًل عاجاًل أ.. ونفارق .. ونودع .. سنرحل  
 ! نسأل هللا العفو والعافية.. قبل أن يبكيك اآلخرون إن وجد من يبكيك .. فرطت به يف جنب هللا 

 

* * * * * 

 ..! كلماتنا كالغراس  -93
.. وتظهر آاثرها .. لكي تعطي مثارها .. ال بد من إروائها وتعهدها ابلرعاية واخلدمة .. كلماتنا كالغراس  

 ..! على أحسن وأفضل وجه 
وال ابلتنميق وال ابلزخارف وإمنا يكون .. وال التمين .. وال اهلواء .. وإرواء الكلمات ال يكون ابملاء  

من املهد إىل .. وتبعات الطريق .. والصرب على البالء .. واهلجرة والفراق .. وقيح اجلراح .. واآلالم .. ابلدماء 
 !  اللحد

بصدق  ـوُترتجم ـ.. وميتد زمن القبول هلا عندما يصدقها العمل .. وتظهر آاثرها .. ت ى الكلماُتروَ  
 ..! إىل واقع مشاهد وملموس  ـوإخالص ـ

.. ال عطاء هلا وال مثر .. منحنية الغصون واألطراف .. تظل ذابلة .. فكما أن الغراس اجلميلة العطشى  
.. تظل خامدة .. مهما كانت قوية أو صادقة املعاين ..  كلماتالكذلك .. اء العذب الطاهر إىل أن ُتروى ابمل

وابملواقف الصادقة .. إىل أن ُتروى ابلدماء الطاهرة الزكية .. ضعيفة العطاء .. ال حراك هلا وال أثر .. راقدة 
 ! ةوينعكس على حياهتم ودينهم ابخلري والفائد.. املخلصة اليت ُترتجم تلك الكلمات إىل واقع يراه الناس 

 

* * * * * 

 ..! طغيان العلم  -94
فال حيملنَّك طغيان العلم على الظلم .. كما أن للغىن وجاه الرايسة طغيان .. اعلم أن للعلم طغيان  

 ! ورد احلق.. واحتقار اخللق .. والتعدي 
 :  ولطغيان العلم عالمات 
..  قول إال قولك، وال فهم إال فهمك احتكار اآلراء، واألقوال، واألفهام؛ فال رأي إال رأيك، وال: منها 

ْهدِ  :وعلى مبدأ فرعون األول
َ
َرى َوَما أ

َ
ْم إَِله َما أ رِيكر

ر
ْم إَِله َسبِيَل الرهَشادِ َما أ  .11:غافريكر

 ..! وقول غريك خطأ ال حيتمل الصواب .. اعتبار قولك صواابً ال حيتمل اخلطأ : ومنها 
 ..! وازدراؤك أبقواهلم وآرائهم  ـة منهم أقرانك من أهل العلم ــ وخباصـاحتقارك لآلخرين : ومنها 
 ! وأهنم ليسوا على شيء.. واجتهاداهتم .. وأبعماهلم .. االستخفاف بعقول اآلخرين : ومنها 
 ..! انتفاء التواضع والذلة للمؤمنني : ومنها 
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ب عليك بقول أو فهم مغاير عندما يُعق.. وامحرار الوجه .. وارتفاع الضغط .. سرعة الغضب : ومنها 
وكأنك فوق التعقيب أو أن يُقال لك .. بغض النظر عن مدى صحة التعقيب من عدمه .. لقولك أو فهمك 

 ! أخطأت
 ..! وكأنك فوق ذلك كله .. وال إرشاداً من أحٍد .. وال رأايً .. وال توجيهاً .. أن ال تقبل نصحاً : ومنها 
 ! وال تعريهم اهتمامك ومسعك.. وال تَنصت ألقواهلم  ..أن تُنصت الناس لقولك : ومنها 
 ..! أن جتد يف نفسك حرجاً من الرجوع إىل احلق فيما أخطأت فيه : ومنها 
أو كان .. حىت ال يُقال فالن تراجع .. والتمادي به مع علمك أبنه خطأ .. االستمرار يف اخلطأ : ومنها 

 !  على خطأ
وكأنك من طينة أخرى .. وأنك شيء آخر وخمتلف .. على عباد هللا الشعور بنشوة االستعالء : ومنها 

 ! غري طينة بين آدم
 !حتيل بينهم وبني حاجتهم منك... حتيل بينك وبينهم .. أن جتعل بينك وبني الناس أبواابً : ومنها 
..  فأميا عالمة تُبتلى هبا فاعلم أنك مصاب بلوثة طغيان العلم.. هذه بعض عالمات طغيان العلم  

 ! وكل أنواع الظلم والطغيان.. أعاذان هللا وإايك من طغيان العلم ولواثته .. فتجتهد على التخلص منها 
 

* * * * * 

يده  -95  ..!نوع من الجهاد لا نر
فيحمل صاحبه على استشراف .. وقلة الصرب على الواقع .. تكون بواعثه الضجر  ذيال نريد اجلهاد ال
 ! ليسرتيح.. مواطن اهللكة واملوت 

انطفأت .. فإذا انقضت .. ليقال فالن جاهد يف مكان كذا أو كذا .. شهوة ساعة .. ال نريد اجلهاد 
 ! وانتهى كل شيء.. جذوة اجلهاد يف النفس 
فمن تعجل شيئاً .. وقطف الثمار قبل أواهنا .. الذي حيمل صاحبه على االستعجال .. ال نريد اجلهاد 
 .!.قبل أوانه عوقب حبرمانه 

 ..! ال يتقنه إال الرجل املكِّيث .. فأمر اجلهاد عظيم 
أو الفرار من حتمل .. الذي يكون ذريعة للفرار من الواقع الذي جيب أن جُياَهد .. ال نريد اجلهاد 

 ..! املسؤوليات الشرعية امللقاة على عاتق العباد 
وال يُلقي .. وال ملا جيب أن يُقدم أو يؤخر .. الذي ال حُيسن تقدير املصاحل من املفاسد .. ال نريد اجلهاد 

 ..! ابالً لعواقب األمور املعتربة شرعاً وعقالً 
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فتكون .. الذي تنطلق قوافله لساحات القتال قبل أن تستويف احلد األدىن من اإلعداد .. ال نريد اجلهاد 
 ..! لقمة سائغة سهلة للعدو 
ـ ــ لغايٍة يف نفوسهم ـفإذا أذنوا له .. طواغيت الظاملني الذي تسريه رغبات ومصاحل ال.. ال نريد اجلهاد 

 ..! وإن مل أيذنوا له أمسكت قوافله وتوقفت .. انطلقت قوافله 
 ..! فيوالون طاغواتً ويُعادون طاغواتً .. ال نريد اجلهاد الذي مييز أهله بني طاغوت وطاغوت 

 ..!  ونظاماً فاسٍد بنظام فاسٍد آخر .. كفٍر آخر وكفراً ب.. ال نريد اجلهاد الذي يستبدل طاغواتً بطاغوت 
.. وليكن بعدها ما يكون .. ال نريد اجلهاد الذي تنتهي تطلعاته وآماله عند حدود العطاء واالستشهاد 

 !وحتقيق األهداف.. ومن غري تطلع إىل مراحل التأسيس والبنيان 
نه من املفروض علينا أن يكون منا العطاء وكأ.. ال نريد اجلهاد الذي يقطف مثاره الطواغيت الظاملون 

وفق أهدافهم ومآرهبم .. جين الثمار  ــ وهم على أريكتهم يتسامرون ويتآمرون ــوعليهم .. واالستشهاد .. والفداء 
 !وخمططاهتم اهلدامة.. 

 !! وال نؤيده.. وال ندعو إليه .. هذا النوع من اجلهاد ال نريده 
 

* * * * * 

 ..!ثار المجاهد الثر -96
وعن اجلهاد .. أعين به ذلك الذي ُيكثر من استفتاء أهل العلم عن اجلهاد الواجب .. اجملاهد الثراثر  

 ..!والعدو قبل الصديق .. فُيسمع به القاصي والداين .. وعرب كل وسيلٍة .. الذي ال ُيستأذن به الوالدان 
وأنه ال حق هلما يف أن مينعاه من .. جداهلما  ويُطيل يف.. ويراجع أبويه يف كل ما يسمعه من أهل العلم  

ورمبا كان سببًا يف هالكهما .. فريهقهما حزاًن وخوفًا عليه .. وأنه ماٍض إىل ساحات القتال ال يُثنيه أحد .. اجلهاد 
 ! وكأنه يريد قتلهما قبل أن يقتل أعداء امللة والدين.. 
وال هو يكون قد رحم .. هو يعمل بفتوى أهل العلم وال .. وال هو ينطلق للجهاد .. مث ال هو جُياهد  

 ..!! والديه 
 ..! وهذا خلق سي  ُأعيذ إخواين أن يتخلقوا به  

 

* * * * * 

هُل  -97 عبُ .. الس َّ  !  والص َّ
 ! واملربون املخلصون.. والبناُء صعٌب ال يستشرفه إال املهرة القادرون .. الكلُّ يُتقنه .. اهلدُم سهٌل  
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أو قليالً .. ولرمبا ال ُيكلفك ذلك سوى كلمة .. ولو كان قدَّ اجلبال .. وتُبطَله .. بَط عملك سهٌل أن حت 
 ! ولكن الصعَب أن تعيد بناَءه من جديد.. من املنِّ واألذى 

ولكن الصعب أن ُتصلح ما .. وأن حتمل النفس على الفساد واإلفساد .. سهٌل أن تُفسد يف األرض  
 ! يُفسده املفسدون

أّما أن حتمل .. وهي لغة املفلسني .. فهذه لغٌة الكلُّ يتقنها .. هٌل أن تشتم، وتلعن، وتسخر، وتتهكم س 
 ! هو الصعب الذي ال يُتقنه إال األدابء.. النفس على العفة، واألدب، والرقي يف اخلطاب 

هان الذي يُقنع وابلرب .. ولكن الصعَب أن أتيت ابلصحيح .. وفالن أخطأ .. سهٌل أن تقوَل هذا خطأ  
 ! اآلخرين أبن الصحيح الذي أتيت به هو الصحيح

ولكن الصعَب أن أتيت ابلبديل املقنع .. أو أنه غري جيد .. سهٌل أن تقول عن شيٍء هذا ال ينفع  
 ! واألنفع

 ! ولو مّرة.. ولكن الصعَب أن ُتشعل مشعة فُتضيء هبا الطريق .. ألف مرة .. سهٌل أن تلعَن الظالَم  
 ..! ولكن الصعب أن تقول هاأنذا .. سهٌل أن تقول كان أيب  
 !  وأن تكون مادهتا.. ولكن الصعَب أن تصنع األخبار .. وتقلب صفحاهتا .. سهٌل أن تقرأ األخبار  
وتنصف اآلخرين .. لكن الصعب أن تعدل .. فالكل يُتقن الظلم واالعتداء .. سهٌل أن تظلَم اآلخرين  

 ..! غريك واحلقَّ من نفسك و 
وإمنا كمال العدل أن .. فعادة مجيع الناس مع حمبيهم العدل .. ليس كمال العدل أن تنصف حمبيك  

 ! كما تنصف حمبيك.. تنصف شانئيك ومبغضيك 
.. ولكن الصعب أن تنصف شانئيك من نفسك .. وتنتقم هلا .. سهٌل أن تُنصَف نفسك من شانئيك  

 !كوتسمح هلم أبن ينتصفوا ألنفسهم من
وما أكثرها لو .. لكن الصعب أن ترى عورات نفسك وعيوهبا .. سهٌل أن ترى عورات اآلخرين وعيوهَبم  

 !دققت النظر
لكن الصعَب كل الصعب أن .. وحتملها على احلنق والغضب واالنتقام .. سهٌل أن توغر صدور اإلخوان  

 ! تعمل على إزالة الغيظ والبغضاء من الصدور والقلوب
ر وتؤلِّف بني النفوس والقلوب على اخلري .. تُنفَِّر  سهٌل أن   ..! لكن الصعب أن تُبشِّ
 ..!ولكن الصعَب أن توحد وُُتلف بني القلوب .. سهٌل أن تُفرَِّق  
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لكن الصعب .. رمبا ال يُكلفك ذلك سوى كلمة أو بضع كلماٍت .. سهٌل أن ختسر إخواَنك وأصدقاءك  
ولكي جتد هذا الصديق رمبا ُيكلفك .. ومتلُّه وال ميّلك ..   عليه يف امللمات أن جتد الصديق الويف الذي تتك

 ..! ذلك سنوات 
ومتسكها عن .. لكن الصعَب أن متلك نفسَك عند الغضب .. وألتفه األسباب .. سهٌل أن تغضَب  

 ..! التوسع واإلسراف يف االنتقام 
فالكل  يُتقن هذا أو ذاك .. فريط والتسيب واجلفاء أو الت.. سهٌل أن حتمَل النفس على اإلفراط والغلو  

ولكن الصعب أن حتمل نفسك على التوسط واالعتدال من غري جنوٍح إىل إفراٍط .. وما أكثر أنصار الفريقني .. 
 ! وما أقل أنصار هذا الفريق.. أو تفريط 

 ! لكن الصعب أن أتمتر وتلتزم هذا الشيء.. سهٌل أن أتمر بشيء وتنادي به  
لكن الصعب أن تُثبت أنك أهل ملا استشرفت .. وتزعم ما ليس فيك .. سهٌل أن تستشرف ما مل تُعَط  
 ! له

 

* * * * * 

 ..! ماذا تقولون عني بعد الموت  -98
.. كان فالٌن عاملًا : ال تقلإن بلغك خرب وفايت، .. أو استفاَد شيئًا مما خطَّه بناين .. إىل من أحبَّنا يف هللا  

فأان أهنى عن ذلك .. فإنه ال ينفعين .. ال تقل شيئًا من ذلك .. صّداعًا ابحلق و .. وبطاًل .. وجماهدًا .. مة وعالّ 
 ..! مث هللا تعاىل أعلم إن كان يفَّ شيء من ذلك .. 
وال نزكيه على هللا .. ويبغض الطواغيت ومن واالهم .. ومن واالمها .. كان حيب هللَا ورسوَله : ولكن قل 

برمحتك اليت وسعت   ـوأدخله ـ.. اللهم جتاوز عن سيئاته .. اللهم ارمحه ..  اللهم اعف عنه .. للهم اغفر له ا.. 
؛ ألن كل دعاٍء حمجوٌب حىت ُيصلى وال تنس يف اخلتام أن ُتصلي على النيب املصطفى .. جنَّتك  ـكلَّ شيء ـ

 .   عليه 
 .  هللا عين خرياً  وجزاك.. فقد وفَّيَت وَكفيت .. فإن فعلت ذلك  

 

* * * * * 

دَأ  -99  ..! مصانع يعلوها الص َّ
وإمنا أعين املصانع املعطلة من .. مصانع السيارات أو الطائرات أو غريها من األشياء .. ال أعين ابملصانع  

 ..! النساء الاليت بلغن من العمر عتياً من غري زواج 
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 ! وال أبناء.. قاربن الثالثني من عمرهن وهن من غري زواج أعين تلك الفتيات الذابالت اليائسات الاليت  
وجعلوا الواحدة منهن  تسري وراء .. أعين تلك الفتيات الاليت ضحكت عليهن شياطني اإلنس واجلن  

وابلتايل فرصتها يف .. وابلتايل فرصتها يف الزواج الشريف .. إىل أن تفقد شباهبا .. والوظيفة .. سراب الشهادات 
وما أحوج .. أو اخلطّاب .. أو ابن تيمية .. أو صالح الدين .. ن أماً ألبناء قد يكون منهم من هو كخالد أن تكو 

 ! األمة إىل أمثال هؤالء الرجال
املفروض فيِك أن يكون .. وأعين تلك اليت بلغت الثالثني من عمرها من غري زواج .. أنت اي أختاه  

ليأخذوا دورهم الرايدي يف خدمة األمة وقيادهتا إىل .. واجلهاد .. هم للبناء تعدي.. إبذن هللا .. عندك عشرة أبناء 
 ! وإىل شاط  السالمة والنجاة.. النصر 

ـ وهم ـيتسابقون .. أمي .. ينادونِك أمي .. أن يطوف حولك عشرة من األبناء .. ما أمجله من منظر  
 !لكربوخدمتك ورعايتك يف ا.. إىل تقبيل يديك ورجليك  ـراغبون ـ

وأنِت تقدمني األبناء .. فالكل يُعطي ويُقدم لألمة ما يستطيع .. ال تزهدي بعطائك املميز والفريد هذا  
 !  أنعم به من عطاء.. وقادته .. رجال الغد وأمله .. 
.. هي املصانع اليت تُعد فيها الرجال .. أن تكون حماضن النساء وأرحامهن .. قضت حكمة هللا تعاىل  

 ! د واملستقبلقادة الغ
وهذا من .. ـ أمة عطاء، وتضحية، وجهاد ــ كأمة وسط ـأن تكون أمة اإلسالم .. قضت حكمة هللا تعاىل  

.. ويستمر اجلهاد .. ليستمر العطاء .. لوازمه أن تستمر أرحام األمهات ابلدفع والعمل ما شاء هللا  هلا أن تعمل 
 !ويستمر البناء

قائدًا وموجهًا  ـكما هو مكتوب يف علم الغيب ـ ـ تلد من يكون ـ.. هلا  كم من امرأة مغمورة ال يُؤبه
 !حيقق هللا على يديه من اخلري للبالد والعباد ما ال يعلمه إال هللا.. ومرشداً لألمة 

وخص ابلثناء من .. من هنا جاء اإلسالم ليحض الشباب على التزاوج املبكر، وعلى التكاثر والتناسل 
 ..!ولود؛ أي كثرية الوالدة واإلجناب النساء الودود ال

ـ بني املسلمني ويف جمتمعاهتم على أتخري ـبنشاط دؤوب  ـيعملون ـ.. ومن هنا كذلك جند أعداء اإلسالم 
ما أرادوا .. حتت ذرائع شيطانية خبيثة مرذولة ومردودة .. وعلى نشر ثقافة منع احلمل واإلجناب .. سن التزاوج 

 !ة اإلسالممن ورائها إال الشر ألم
الاليت مل يفتهن .. الاليت ينشدن املعايل والسؤدد يف الدنيا واآلخرة .. هذه نصيحيت لألخوات املؤمنات  

 ..! بول ومل يعلهن الصدأ والذُّ .. قطار الزمان بعد 
 

* * * * * 
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111-  ٌ ةٌ جميلة  . عادةٌ ُسوداني َّ
كنت وحيدًا غريباً .. املبارك يف السودان أن أصوم شهرًا من أشهر رمضان .. قدر هللا يل منذ سنوات  

 ..! طريداً 
.. وطعامها الطيب .. إال ويشتد حنيين إىل موائد الوالدة احلبيبة .. ن يقرتب موعد اإلفطار إكان ما  

 ..! واجتماع األهل واألحبة 
إن يقرتب  فما.. خففت عين كثريًا من ذلك الشعور .. لكن كان لألخوة السودانيني عادة مجيلة جدًا  

أو .. ليكسبوا حسنة اإلفطار اجلماعي .. موعد اإلفطار إال وجتدهم خُيرجون الطعام والشراب إىل أرصفة الطرق 
وهللا اي .. تفضل اي زول : ين إال ويتسابقون إىل دعويتوكانوا ما إن يرو .. م عابر سبيل أو إطعا.. إفطار صائم 
 !يبوذلك كله من غري معرفة مسبقة .. زول تتفضل 

 ! أتذكر ذلك كلما اقرتب قدوم رمضان، وأهل علينا هالله
 ! ولشدة كرمهم تظنهم أغنياء.. لكنهم كرماء .. إهنم فقراء  
 ! وحصار الظاملني.. يُقاومون الفقر واجلوع .. مبثل هذا التكافل والتعاون : قلت 
 !ذلك أرجو.. ال تزال موجودة .. هل هذه العادة احلسنة اجلميلة : ولكن أسأل 

 

* * * * * 

 ..!أرثي الشيخ حمود الشعيبي رحمه الل  ه .. مرة ثانية  -111
ُنسبت إليك أمور ُتصنفك  يف خانة : للمساءلة واحملاسبة، فقالوا يل.. ُدعيت من اجلهات املختصة  

 ! ؟..اإلرهابيني اخلطرين 
 ! ؟..ما هي  
 ..!! يب منها أنك كتبت راثًء ابلشيخ محود بن عقالء الشعي: قالوا 
.. وهللا ألرثيّنه اثنية .. وأنت ال تعلم اي أاب بصري .. الشيخ يُغيظهم حيًا وميتًا .. اي سبحان هللا : قلت 

 ..!وعاشرة .. واثلثة 
فال ُأحرمّن من أجر إغاظة اجملرمني براثء الشيخ اثنية .. وخدمته .. قد ُحرمت من رؤية الشيخ وجمالسته  

 !.. 
ارَ  :الشيخ ممن يصدق فيهم قوله تعاىل وإين ألرجو أن يكون  فه  .  َِلَغِيَظ بِِهمر الْكر
سأصّنف يف عداد  هل كنت.. أو طاغواًت من طواغيت األرض اهلالكني .. مث أنين لو رثيت إسحاق رابني  

 !؟..اإلرهابيني 
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 !أو يريدوننا أن نُكافئهم؟.. أهكذا ُتكاِف  األمُة علماءها  
 ! مُننع فيه حىت من الرتحم على علماء األمة العاملني؟.. ن فيه أي زماٍن هذا الذي حن 
ـ رمحة ال تُبقي لك ذنبًا وال ــ اي شيخنا ـرمحك هللا .. وعاشرة .. واثلثة .. ألفعلنها مرة اثنية .. ولكن أىنَّ  

رت للشباب  وأن.. كما صدعت ابحلق .. وأسكنك الفردوس األعلى مع األنبياء، والصديقني، والشهداء .. تذر 
.. إنه تعاىل مسيع قريب جميب .. ـ حّيًا وميتًا ـبقولك احلق  ـوأغظت اجملرمني الكافرين ـ.. كثريًا من معامل احلق 

 . وصلى هللا على دمحم النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلم
 

* * * * * 

 ..! جيل الحضانات  -112
وأعطتك مثارًا متعفنة متآكلة .. أفسدت مثارها .. ها منذ غرس.. الغراس إن مل تتعهدها ابخلدمة والرعاية  

 ! مشّوهة الطعم واملنظر.. 
.. فلو ُوضع يف غريها ملا أينع وال أمثر .. له تربته وبيئته اليت تناسبه .. لكل نوع من أنواع الزرع والثمار  

 !ولو أمثر فإنه ال يثمر الثمر املرجو واملراد
ووضعوا يف .. فلو ُحرموا منها .. واملناسبة هلم .. م حماضنهم اخلاصة هبم هل.. واألطفال .. وهكذا األبناء  

فاقدًا ألصوله ..  أخرجنا جياًل مشوهًا أخالقياً .. ال هّم هلا سوى الكسب املادي .. حماضن اصطناعية غريبة 
 ..! املنبت واألعراق   يءس.. وثقافته 

ال أم مصطنعة تعمل يف البيت  .. رعاه أم مؤمنة صاحلة واحملضن الطبيعي لتنشئة األبناء هو البيت الذي ت 
 ..! كخادمة مقابل راتب شهري 

وعلى مستوى حتمل املسؤوليات .. والتقوى والصالح  ،على االستقامةاحملضن الطبيعي لتنشئة األجيال  
يسهران على رعاية وخدمة .. ـ الذي يرعاه أبوان مؤمنان صاحلان ــ ابلدرجة األوىل ـهو البيت .. اليت تنتظر أبناءان 

 ..! أبنائهما الرعاية املادية واملعنوية سواء 
النصارى يف بالد الغرب شربًا بشرٍب،  ةتتبع منط حيا.. سالمية ألنين أحلظ كثريًا من البيوت اإل: أقول ذلك 

.. ذلك اجلحر من يدخل  ـولألسف ـ ـحىت لو دخلوا جحر ضبٍّ لوجد من املسلمني واملسلمات ـ.. وذراعاً بذراع 
 ! ويفعل فعلهم

.. يف حماضن غريبة  ـوهم يف سن الرضاعة ـ ـال يُبالني أن يضعن أطفاهلن ـ.. كثري من النساء املسلمات  
وكأن هناك عمل أجل .. أو شؤوهنن اخلاصة .. مقابل أن يذهنب إىل وظائفهن .. سيئة املنبت والتوجه .. ومشوهة 

 !  ؟..هلّن من أطفاهلن وأبنائهن 
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فينبت .. لتعود أمه فتأخذه يف املساء .. منذ الصباح .. يوضع الطفل يف تلك احملاضن اآلسنة اخلبيثة  
مث .. أمك  :"عندما قال وبوصية النيب .. واحملبة .. وهو ال يعرف أي املربيتني أحق ابلطاعة .. الطفل ويشب 

أم تلك املربية اليت يراها يف .. لصباح حىت املساء املربية اليت يوضع عندها يف احملضن منذ ا" ..  مث أمك.. أمك 
 !؟..البيت ساعة قبل النوم 

الذي ال يتعدى من  ـملا رأيت تلك املرأة وهي تضع وليدها الصغري ـ.. موقف شّدين وأحزنين يف آٍن معًا  
والطفل يبكي .. احلاضنة تشد الطفل إليها .. ـ على ابب حمضن من تلك احملاضن اآلسنة ـعمره ثالث سنوات 
بينما األم وهي ! .. اي أماه.. يف أي حضن غريب رميتين .. ملن تركتين : وكأنه يقول هلا.. ويصرخ مناداًي أمه 

 ..!سأعود إليك يف املساء .. اما ال ختف اي م: تلوح لوليدها وتقول له.. غادية الهية إىل متاعها وشؤوهنا 
ألنك أنت اليت .. وال يعرف لك حقًا .. كر لك يف الِكرَب عندما يتن.. ال تلومي ولدك .. أيتها األم  

 ! والبادئ أظلم.. تنكرت له يف الصغر ومل تعريف له حقاً 
 ! واملرء ال حيصد غري ما يزرع.. وإمهالك .. فهو من زرعك  
ر فتذك.. ومل يعرف لك حق الطاعة وال التوقري .. لو عصاك يف الِكرَب .. ال تلم ولدك .. أيها األب  

ليرتىب على موائدهم .. إىل تلك احملاضن اآلسنة اخلبيثة  ـإبرادتك ـ ـوأرسلته ـ.. حينئٍذ أنك أنت البادئ يوم أمهلته 
لرٍق َعِظيمٍ  :بعيدًا عن دين وأخالق من وصفه هللا تعاىل.. وعاداهتم وثقافاهتم  نهَك إِ . 2:القلمِإَونهَك لََعََل خر

ْسَتقِيمٍ   ! والبادئ أظلم. 47:جاحللََعََل هردًى مر
واملرء حيصد .. فإنه من زرعك وإمهالك .. والعقوق كله .. ابلشتم والصفع .. ال تلمه لو تطاول عليك  

 !  وكما َتدين ُتدان.. ما يزرع 
 

* * * * * 

 !   خديعة الحفاظ على المكاسب والمصالح -113
دعاة أن حيققوا بعض املكاسب من عادة الطاغوت أن يسمح لبعض احلركات أو اجلماعات أو ال 

 ! واليت ال ُتشكل عليه وال على نظامه الكافر أي حرج أو خطر.. وُيشغلهم هبا الزمن الطويل .. واملصاحل الزهيدة 
أو حصل حديث عن ضرورة .. وطُرح موضوع مصلحة التوحيد والعقيدة .. حىت إذا ما جاء وقت اجلد  

انربت إليك تلك احلركات أو اجلماعات أو أولئك الدعاة ليحدثونك عن .. اخلروج على الطاغوت ونظامه الكافر 
واليت ال ترقى أن تكون مدرسة .. ضرورة احلفاظ على املصاحل واملكاسب اليت حققوها خالل السنوات السالفة 
 ! هممنة مين هبا الطاغوت علي.. أو مجعية خريية أو مشروعاً اقتصادايً يدر على جيوب أصحاهبا بعض األرابح 
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فيجعلون احلفاظ على هذه املصاحل واملكاسب الزهيدة عقبة كأداء أمام مصلحة التوحيد مبعناه العام  
وهذا الذي يريده .. وأمام أي حركة جادة تريد التغيري وتسعى إليه .. والشامل واليت ال تعلوه وال توازيه مصلحة 

 ! الطاغوت ويسعى إليه
 

* * * * * 

 ..! هن َّ خمُس خصاٍل أدركنا -114
مل : هلل أن تدركوهنَّ اب مخُس خصاٍل إذا ابتليتم هبنَّ، وأعوذُ ! اي معشر املهاجرين  :"قال رسول هللا  

الطاعوُن واألوجاُع اليت مل تكن مضت يف أسالِفهم الذين  تظهر الفاحشُة يف قوٍم قط حىت يعلنوا هبا؛ إال فشا فيهمُ 
نني وِشدَّة املؤنَِة وجوِر السلطان عليهم، ومل مينعوا زكاة أمواهلم؛ وامليزان؛ إ مضوا، ومل يَنقُصوا املكيالَ  ال ُأخذوا ابلسِّ

هللا وعهد رسوله؛ إال سلَّط هللُا عليهم عدوًا  إال ُمنعوا القطَر من السماء، ولوال البهائم مل مُيطروا، ومل يَنقضوا عهد
بكتاِب هللا، ويتخريوا فيما أنزل هللا؛ إال جعَل هللا وما مل حتكم أئمَُّتهم  من غريهم، فأخذوا بعض ما يف أيديهم،

 ".  بينَـُهم أبَسهم
فظهرت معها األوجاع واألمراض اليت مل يكن .. واستعلنوا هبا .. ظهرت الفاحشة : صدق رسول هللا 

له إىل  مرض اإليدز القاتل الذي مل جيدوا.. كان آخر هذه األوجاع واألمراض .. يعرفها سلفنا وأجدادان من قبل 
 ! الساعة دواًء وال عالجاً 

ـ فظهر القحط والفقر ــ وهو كناية عن كل أنواع الغنب والغش واالختالس ـوأنقص الناس املكيال وامليزان 
 ..! وساد ظلم سالطني اجلور على العباد والبالد .. وأمسكت األرض عطاءها وخريها .. 

حىت ضج الناس يف .. فأمسكت السماء قطرها وماءها .. م ـ  زكاة ماهلــ إال من رحم هللا ـوهاهم قد منعوا 
وبسبب منعهم .. وقد فاهتم أن ما نزل هبم من سوء هو بسبب من عند أنفسهم .. أكثر األمصار يستسقون 

 !للزكاة
ومل يراعوا حلدود .. وغدروا .. ـ قد نقضوا عهد هللا وعهد رسوله ـعلى مستوى احلاكم واحملكوم  ـوهاهم ـ

ً وال ذمة وحرمات  وينهب ابلقوة برتوهلم وأمواهلم .. فسلط هللا عليهم عدوًا من غريهم يغزو محاهم .. هللا إالَّ
 ! وثرواهتم

والتنازع والتفرق والتنابذ فيما بينهم وبني شعوهبم أشد .. وهاهو أبس طواغيت احلكم فيما بينهم شديد 
 ! ري والسعادة فيما أنزل هللاومل يلتمسوا اخل.. بسبب أهنم مل حيكموا بكتاب هللا .. 

.. فانتهوا عن أسبابه .. فإن كنتم جادين يف رفع البالء عنكم .. هذا هو الداء وهذه هي أسبابه 
َ ََيْ ُيصلح هللا أحوالكم .. واصطلحوا مع هللا  ً َوَمْن َيتهِق اَّلله رْْسا ْمرِهِ ي

َ
 . 2:الطالقَعْل ََلر ِمْن أ

 

* * * * * 
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 ..!س نسيتم الأندل -115
كلما غزا الكافرون دارًا للمسلمني نسي املسلمون الدار اليت قبلها وكأهنا مل تكن من دورهم وبالدهم 

 ! األندلس.. من تلك الداير املنسية واملغتصبة .. واقتصر اهتمامهم على آخر دار يُغتَصب .. يوماً من األايم 
حيكمها بعدل .. قرابة مثانية قرون هل نسيتم أن اإلسالم بسط نفوذه وحكمه على ربوع األندلس 

 ! اإلسالم وقوة احلق
 ! وأجدادا.. ورمحاً .. وجمداً .. هل نسيتم أن لكم يف تلك الداير اترخياً 

هل نسيتم أن كثريًا من العلماء الذين تعيش األمة عالة على فقههم واجتهاداهتم وحبوثهم هم من تلك 
وأيب عبد هللا دمحم األنصاري القرطيب صاحب .. ب التمهيد واالستذكار أمثال ابن عبد الرب القرطيب صاح.. الداير 

واألصويل صاحب كتاب املوافقات أيب إسحاق الشاطيب .. وابن حزم األندلسي صاحب احمللى .. التفسري اجلامع 
 ! وغريهم الكثري من العلماء.. الغرانطي 

 ! عليكم وحق تلك الداير.. هل نسيتم احلق الذي لكم يف تلك الداير 
.. كلفت أجدادان الدماء وآالفًا من الشهداء .. هل نسيتم أن تلك الداير األندلسية أمانة يف أعناقنا 

 ! سُنسأل عنها يوم القيامة
فكيف إذا كان .. هل نسيتم أن اجلهاد يتعني بال خالف إذا اعتدي على شرب واحٍد من أرض اإلسالم 

 ..!!األندلس كلها  هذا الشرب الضائع املعتدى عليه هو بالد
كم يؤملين عندما يقوم كثري من الباحثني والكتاب إبحصاء الداير والبالد اإلسالمية املغتصبة واملعتدى 

وال حول وال .. وكأهنا مل تكن يومًا من األايم دارًا لإلسالم وبالدًا للمسلمني .. عليها مث هم ال يذكرون األندلس 
 ! قوة إال ابهلل

 

* * * * * 

116-  ً  !لا تستحقون عمراً ولا عليا
ومبا هم عليه من سوء شديد يف اخللق والطبائع والدين، .. بني الفينة واألخرى أصدم أبخالق الناس  

 ..!  هؤالء ال يستحقون حاكماً كعمر وعلي رضي هللا تعاىل عنهما : فأقول
خيف من األخالق كيف ينشدون حاكمًا حيكمهم ابلعدل كعمر أو علي وهم على هذا املستوى امل 

 ..!املرتدية يف أوحال الفجور، والكذب، والفسوق 
ومثرة من مثار أخالقهم .. ما هؤالء الطواغيت الظاملني الذين حيكموهنم ابجلور إال سيئة من سيئاهتم  

 !  الساقطة
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ر إِ  :من سنن هللا تعاىل يف َخلقه أنه ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم، كما قال تعاىل  ِ َغري  َ َل ير نه اَّلله
ِسِهمْ  َما بَِقْوٍم َحِته  نْفر

َ
وا َما بِأ ر ِ َغري  فال يغري حاهلم من النعمة إىل النقمة حىت يغريوا ما أبنفسهم من . 22:الرعدير

كما ال يغري حاهلم من الشقاء واحلياة الضنك .. االلتزام ابحلق واخللق احلميد إىل السقوط يف محأة رذائل األخالق 
 ! النعيم واهلناء إال إذا غريوا ما أبنفسهم من سوء اخللق إىل أحسن األخالقإىل
.. فاحلديث وإن كان ضعيفًا إال أنه ينطق ابحلكمة  ؛" كما تكونوا يوىل عليكم :"ويف احلديث الضعيف 

 ! وتصدِّقه كثري من النصوص الصحيحة
 

* * * * * 

 ! ظلمهم بُشرى خير -117
وكيف أهنا تتمادى يف الظلم والقتل .. مريكا وغريها من الدول الطاغية الظاملة  أمسع أحيااًن عن ظلم أ 

 ! واستبشر خرياً من وجه آخر.. فينتابين حزن من وجه .. والطغيان 
 ! وما أكثرهم.. أحزن لضحااي الظلم والطغيان األبرايء  

يهلك األمم والدول إال وهي  وأستبشر خريًا لعلمي أن من سنن هللا تعاىل يف هذا الكون أنه تعاىل ال
متلبسة ابلظلم، والتجرب، والطغيان؛ فإذا أراد هللا تعاىل أن يهلك دولة أو أمة من األمم أتى هبا إىل ساحة الظلم 

رى خري على اقرتاب فيكون ظلمها من هذا الوجه بش.. مث يهلكها ويدمرها وهي ظاملة .. والطغيان والفسوق 
 !  ، وأفوهلاأجلها

وا فِيَها فََحقه َعلَيَْها الْقَ  :لقرآناقرؤوا ا َْتَفِيَها َفَفَسقر َمْرنَا مر
َ
ْن نرْهلَِك قَْريًَة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
ْولر ِإَوَذا أ

ْرنَاَها تَْدِمرياً  ِ مَ   ..فََدمه
َها رََغداً ِمْن كر  تِيَها رِزْقر

ْ
ْطَمئِنهًة يَأ ر َمَثاًل قَْريًَة ََكنَْت آِمَنًة مر ََكٍن َوََضََب اَّلله

ر ِْلَاَس اجْلروِع َواْلَْ  َذاَقَها اَّلله
َ
ِ فَأ ِم اَّلله نْعر

َ
َوَكْم قََصْمَنا ِمْن قَْريٍَة   ..وِْف بَِما ََكنروا يَْصَنعرونَ فََكَفَرْت بِأ

 
ْ
نَْشأ
َ
ْهلَْكَناَها َوِهَ   ..نَا َبْعَدَها قَوْماً آَخرِينَ ََكنَْت َظالَِمًة َوأ

َ
ِْن ِمْن قَْريٍَة أ ي 

َ
 َظالَِمٌة فََِيَ َخاوِيٌَة لََعَ فََكأ

وِشَها َوبِْئٍ  رر لٍَة َوقَُْصٍ َمِشيدٍ عر َعطه َخْذترَها ِإَوََله   .. مر
َ
ْملَيْتر لََها َوِهَ َظالَِمٌة ثرمه أ

َ
ِْن َمْن قَْريٍَة أ ي 

َ
َوَكأ

ْهلَْكَنا ِمْن قَْريٍَة بَِطَرْت َمعِيَشَتَها فَتِلَْك    ..الَْمِصرير 
َ
رْسَكْن ِمْن َبْعِدهِْم إَِله  َكْم أ ْم لَْم ت َمَساكِنرهر

نها ََنْنر الَْوارِثنِيَ  قَلِيالً  هْ   ..َوكر
َ
ْخرََجتَْك أ

َ
َشُد قروهةً ِمْن قَْريَتَِك الهِِت أ

َ
ِْن ِمْن قَْريٍَة ِهَ أ ي 

َ
ْم فاَل َوَكأ لَْكَناهر

مْ  ِْن ِمْن قَْريٍَة َعَتْت عَ   ..نَاِِصَ لَهر ي 
َ
لِهِ فََحاَسبَْناَها ِحَساباً َشِديداً وَ َوَكأ ْمرِ َرب َِها َوررسر

َ
بَْناَها ْن أ َعذه

وإمنا .. وغريها كثري من اآلايت اليت تدل على أن الدول واألمم ال تؤخذ وهي قائمة على العدل  َعَذاباً نرْكراً 
 ! تؤخذ وهي قائمة على الظلم والفسوق والطغيان
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عن طواغيت األرض الذين عمروا األرض ابلظلم والطغيان كيف   ـإن شئتم ـ ـواقرؤوا التاريخ واسألوه ـ
وغريهم من أمم الظلم .. اسألوا عن قوم عاٍد، ومثود، وقوم لوط، وفرعون وجنده .. كانوا وإىل أي منتهى صاروا 

 ! صارواوأين كيف كانوا وكيف .. والطغيان 
هي بذلك تسري خبطى سريعة جدًا حنو هالكها عندما يشتد ظلم وطغيان القرى الظاملة ف: لذا أقول
 .  وهذا ال شك أنه بشرى خرٍي للمؤمنني الصابرين.. ودمارها وزواهلا 

 

* * * * * 

 !الإرهاب الفكري -118
اإلرهاب املذموم منه ما يكون مادايً، ومنه ما يكون فكرايً ومعنوايً، وهو أسوأ من األول،  وأوسع انتشاراً،  

 :وله صور شىت
إصدار القوانني اجلائرة اليت ُترهب ذوي الفكر والقلم وجترمهم، ومتنعهم من الصدع ابحلق واحلقيقة، : هامن 

أو احلفاظ على األمن الوطين أو .. حتت زعم حماربة اإلرهاب وجتفيف ينابيعه .. وبيان ما جيب عليهم أن يبينوه 
 ! وغري ذلك من الذرائع الكاذبة.. املصلحة الوطنية 

ترهبه ومتنعه عن االجتهاد، .. بطائفة من األلقاب واألحكام اجلائرة  ــ بغري حق ــرمي املخالف  :ومنها 
 !  والنصح، وبيان ما يراه حقاً وصواابً 

أو .. رجعي أو متخلف : فكم من امرٍئ يواكب أهل الباطل على ابطلهم وهو يعلم، حىت ال يُقال عنه 
 !وغري ذلك من ألقاب الطعن والذم.. أو خمذل .. أو جبان .. أو غري متحضر .. إرهايب 

.. تصعب مقاومتها .. إرهاب اجملتمع وما قد ألفه الناس من عادات وتقاليد ومفاهيم خاطئة : ومنها 
 ! ترهب ذوي الفكر واإلصالح، ومتنعهم من البيان والتصحيح، والصدع ابحلق

قد ألفوه من عادات وسلوكيات خاطئة  كم من عامل ومصلح يكتم احلق رهبة من الناس واجلماهري وما 
 حبقٍّ إذا علمه أو شهده أو مسعه ال مينعن رجاًل هيبة الناس أن يقول ":رمى بشني من القول، ويف احلديثحىت ال يُ 

 ." 
اإلرهاب الذي أييت من جهة التعصب الشديد ملذاهب الرجال وأقواهلم وإضفاء القدسية والعصمة : ومنها 

 ..!عليها 
.. ضحية هذا النوع من اإلرهاب اخلفي .. وكم من ابطل يُنصر أو ُيسكت عنه .. ق ُيكتم فكم من ح 

 !ال ُأمَّ لك.. وحتت عنوان أولئك علماء كبار فمن أنت 
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إرهاب الدعاايت املكثفة اليت ُتظهر احلق ابطاًل والباطل حقًا، والصعلوك رجاًل، والرجل صعلوكًا، : ومنها 
 !شريفاً والشريف وضيعًا، والوضيع 

 !وإعجاهبم به.. إرهاب تصفيق اجلماهري الغفرية للباطل : ومنها
 ..!إرهاب الشهرة والسمعة والصيت الذي ُيستغل سالحاً لكبح مجاح املخالفني وإرهاهبم: ومنها
.. ويسوس هبا الناس .. فهم عصاه اليت يتك  عليها .. إرهاب سحرة الطاغوت وأحباره ورهبانه : ومنها
 ! م وعقوهلم وتفكريهمويهشم رؤوسه

ومع ذلك قلة هم الذين يتنبهون هلا .. وما أكثر العاملني هبا .. فهذه بعض صور اإلرهاب الفكري 
 ! وال حول وال قوة إال ابهلل.. ويعدوهنا من اإلرهاب 

 

* * * * * 

لة -119  !َصدَقةٌ مُتقب َّ
عسر يف الزاد، وعسر يف : يومئذٍ  مُسيت غزوة تبوك بغزوة العسرة للعسر الشديد الذي أمل ابملسلمني

 !     الظهر، وعسر يف املاء؛ حيث القحط والقيظ الشديد
ابملسري للغزو واجلهاد مث ال جيد املرء ما يتقوى به  وكم هو مؤمل للنفس املؤمنة الصادقة أن يهم النيب  

 ! ؟.. حبة والغزو واجلهاد مع النيب على الصُّ 
اللهم إنك قد أمرت :"اء هللا، مث بكى، وقالليل فصلى من ليلته ما شقام ُعْلبة بن زيد يف جوف ال 

، ومل جتعل يف يد رسولك ما حيملين عليه، ابجلهاد، ورغَّبت فيه، مث مل جتعل عندي ما أتقوى به مع رسول هللا 
أتصدق اللهم إنه ليس عندي ما .. وإين أتصّدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابين فيها مال أو جسد أو ِعرض 

 "!  تصدق بعرضي على من انله من خلقكبه، اللهم إين أ
 :"فلم يقم أحد، مث قال !" أين املتصدق هذه الليلة ؟ :"فلما أصبح مع الناس، فقال رسول هللا  

أبشر فوالذي :"فقال رسول هللا ..  فقام إليه فأخرب النيب .. فعرف أنه هو املعين !" فليقم.. أين املتصدق 
 "!     قتك، وُكتبت يف الزكاة املتقبلةده لقد قُبلت منك صدنفسي بي

ابحلقد والضغائن، فيه األنفس  تالذي ُشحنــ ما أحوجنا يف هذا الزمان .. أنعم هبا من صدقة مباركة  
 . إىل هذا النوع من الصدقاتــ وحب االنتقام واالنتصاف للنفس 

 

* * * * * 

111-  ُ ة د َّ  .الر ِفُق والش ِ
طلوب لذاته ولغريه؛ مطلوب لذاته ألن هللا تعاىل رفيق حُيب الرفق، ومطلوب لغريه ألن الرفق حُتمد الرفق م 

 .عواقبه ونتائجه، وهو ال أييت إال خبري
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فيق حُيب الرفَق يف إن هللا ر  ". " عليه ماال يُعطي على العنف إن هللا رفيق حُيب الرفق، ويُعطي :"قال  
 ".  م الرفق حُيَرم اخلريمن حُيرَ  " ". األمر ُكلِّه

رفق وتُغلق أمامه النوافذ أما الشدة فهي مطلوبة لغريها ال لذاهتا؛ وذلك عندما تستحيل الدروب على ال
ب الشدة ابلقدر الذي يوقف اخلطر فحينئٍذ ُتطلَ .. ، وُتصبح احلقوق واحلرمات مهددة ابلضياع واالعتداء طرقوال

 .  اوزويُزيل املكروه من غري إسراف وال جت
اءر لََعَ ا :قال تعاىل  ِشده

َ
ِيَن َمَعهر أ ِ َواَّله ولر اَّلله ٌد رَسر َمه مْ ُمر ارِ ررََحَاءر بَيَْنهر فه  :وقال تعاىل. 11:الفتحلْكر

 ْم ِغلَْظًة َواْعلَمر وا فِيكر ارِ َوَْلَِجدر فه
ْم ِمَن الْكر ِيَن يَلرونَكر ِيَن آَمنروا قَاتِلروا اَّله ُيَها اَّله

َ
َ َمَع يَا أ نه اَّلله

َ
وا أ

تهقنِيَ  مْ  :وقال تعاىل. 213:التوبةالْمر َواهر
ْ
َنافِقنَِي َواْغلرْظ َعلَيِْهْم َوَمأ اَر َوالْمر فه ُيَها انلهِِبُ َجاهِِد الْكر

َ
 يَا أ

فع الشر والغلظة يف هذه املواضع حممودة ومطلوبة إْذ ال يند فالشدة.  73:التوبةَجَهنهمر َوبِئَْس الَْمِصرير 
 ..! واألذى إال هبا 

 ! ى عند الطوارئ وحصول املكروهوالشدة استثناء ُيستدعَ .. الرفق أصل ومنهج  
والشر كل الشر عندما نُعمل الرفق يف مواطن الشدة، أو الشدة .. الرفق له مواطنه، والشدة هلا مواطنها  

 !يف مواطن الرفق
 ! إال بسبب ذلك فاةواملرجئة اجلُّ  ،ك اخلوارج الغالةوهل هل 

 

* * * * * 

 .رَِحمَ الل  هُ الوالد -111
، هاتفين ملسو هيلع هللا ىلصمن هجرة النيب املصطفى  2212صبيحة يوم اخلميس، يف األول من شهر صفر، لسنة  

 ..! أن والدي قد توفاه هللا : مهاتف لُيخربين
حضر تلك األايم اخلالية اليت كنت فيها فراح ذهين مباشرة إىل ما قبل أكثر من ثالثٍة وعشرين عامًا ليست 

ــ بسبب ظلم الطاغوت حيث من ذلك التاريخ وإىل ساعة وفاته .. جبوار الوالد أراه ويراين، أمسع منه ويسمع مين 
 ! مل يرين ومل أره، ومل يسمع مين شيئاً ومل أمسع منهــ 
طيلة هذه الفرتة من الغياب  ـكان من مناه ـو .. ـ عن عمر يُقارب الثمانني عامًا ــ رمحه هللا ـتويف الوالد  

وما حال بينه وبني رغبته .. يطمئن فيها عن حال ولده .. ـ أن يسمع صويت عرب اهلاتف ولو ملرة واحدة ـالقصري 
هذه إال اخلوف من أشاوس الظلم والطغيان من أجهزة خمابرات النظام البعثي الطائفي الطاغي احلاكم يف سورية أن 

 !! وهو الشيخ الكبري الذي ال يتحمل شيئاً من ذلك.. يُعرضوه لصنوف من الشتم واإلهاانت ُيسائلوه و 
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.. وينهار النظام احلاكم .. ـ قد تتهاوى عروش الطواغيت الظاملني ــ ولو ملرة واحدة ـرمبا لو هاتفين الوالد  
ومكاملاهتم، وحُييلوا بني اآلابء لذا كان ال بد لألشاوس من رجال أمن الطاغوت أن يتجسسوا على عورات الناس 

 ! مع أبنائهم ـولو جملرد السالم ـ ـوبني احلديث ـ
فمثل والدي يف اجملتمع .. ليت هذا الظلم كان مقصورًا علي وعلى عائليت هلان اخلطب وخف املصاب  

ل أببنائهم الذين ـ مُيسكون عن االتصاـخوفًا ورعبًا من جالدي النظام البعثي الطائفي  ـالسوري آالف اآلابء ـ
ـ الذين رمبا أصبحوا آابًء ـومثلي يف بالد املهجر آالف من األبناء .. هجَّرهم كفر وظلم وطغيان النظام وحزبه 

 ! ـ ميسكون عن االتصال آبابئهم وعائالهتم رمحة هبم، وخوفاً عليهم من انتقام اجلالدينـوأجداداً 
بيت من بيوت سورية املبتالة بطغمة البعث وحكمه إال  إهنا مشكلة اجملتمع السوري بكامله؛ فما يكاد 

 . ال لعنة هللا على الظاملنيأ.. وهي مشكلة قائمة إىل الساعة  ..ومنه شهيد أو سجني أو طريد 
اللهم إن كنت تعلم أن والدي قد ُحرم من رؤية ولده والسماع منه ألكثر من عقدين إميااًن بك، وابتغاء  

فاغفر له، وارمحه، واعُف عنه، وجتاوز عن سيئاته كلها، واجعل قربه روضة .. غوت وحزبه وكفرًا ابلطا.. مرضاتك 
 .  إنك أنت الربُّ الغفور الرحيم.. من رايض اجلنة 

 .وصلى هللا على دمحم النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلَّم 
 

* * * * * 

 !  العالِمُ صغيراً ؟ متى يكونُ  -112
 !  مهما اتسع صيته، وَكرُب ِسنُّه، وَكثـَُرت شهادات حتصيله؟..  صغرياً أتدرون مىت يكون العاملُِ  
صغريًا يف .. صغريًا يف اهتماماته وتطلعاته .. صغريًا يف مكانته ودوره .. يكون العاملُ َصغريًا يف ُحجته  

ر علمه يف .. عندما جُيادل عن الباطل .. صغرياً عند ربه .. نفوِس وأعني الناس   ! إحقاِق ابطٍل وإبطاِل حقٍّ وُيسخِّ
 !  عندما يرضى أن جينَد علَمه للذود عن الطواغيت الظاملني.. يكون العاملُ صغرياً  
عندما جيعل الغاية من علمه أن يقتاَت لقمة العيش، ولو كانت من تلك الُفتات .. يكون العاملُ صغريًا  

 ! ى من على موائد الطواغيت الظاملنيالذي يُرمَ 
يلتمس منهم املنَّ .. عندما يستشرف أبواب وجمالس سالطني الكفر واجلور .. العاملُ صغريًا  يكون 

 ! والعطاء
ويُعبِّد .. عندما يرضى أن يكون تلك األداة اليت يتك  عليها الطاغوُت يف املَلمَّات .. يكون العاملُ صغريًا  

 ! وحزِبه.. هبا الناَس لنفِسه، والدخوِل يف طاعته 
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تُنَتهك حرماهتم .. وإخوانه .. وأمته .. بينما دينه .. عندما يهنؤ بطيب العيش .. ن العاملُ صغريًا يكو  
 ! صباح مساء

 ! بدالً من أن يقوَدهم وفق أوامر رهبم.. عندما يقوده الناُس وفق أهوائهم .. يكون العاملُ صغرياً  
ه كي.. يكون العاملُ صغرياً   َلغ مهِّ  ! ولو كان ذلك بسخط رب الناس.. ف يُرضي الناس عندما يكون َمبـْ
 !   احلق حلقَّ يف مواطن احلاجة ملعرفةعندما يكتم ا.. يكون العاملُ صغرياً  
وجتمهر .. وكثـَُرت ألقابُه ومناصُبه .. وانتشر امسُه .. ـ مهما اتسع صيُته ــ بصفاته اآلنفة الذكر ـهذا العاملُ  

 !وُغبار الذُّلِّ يعلو وجهه.. حقري  فهو صغريٌ .. الغوغاُء حوَله 
 

* * * * * 

 . أحسَُن الحَسَن -113
 .واألحسن منه أن تعفو وتصفح، وتدفع ابليت هي أحَسن.. حَسٌن أن تنتصف لنفسك  
واألحَسَن منه أن تعفو وأنت قوي قادر على .. حَسٌن أن تعفو وأنت ضعيف ال تقدر على االنتصاف  

 .   االنتصاف
واألحسن من هذا ..  واألحَسُن منه أن تكون عابدًا هلل تعاىل وداعيًا إليه .. تكون عابدًا هلل حَسٌن أن  

ْن َدََع إََِل  :جماهدًا يف سبيله، كما قال تعاىلو وذاك أن تكون عابدًا هلل تعاىل، داعيًا إليه،  ْحَسنر قَْوًَل ِممه
َ
َوَمْن أ

ِ وََعِمَل َصاِْلاً َوقَا ْسلِِمنيَ َل إِنهِِن اَّلله  . 33:فصلتِمَن الْمر
 . واألحسُن منه أن تتصدق وأنت فقري صابر.. حَسٌن أن تتصدق وأنت غين شاكر  
واألحَسُن منه أن يكون نقاُشك معه سبب هداية ورشاٍد له .. خمالفك املبطل يف النقاش  حَسٌن أن هتزمَ  

 .  ولغريه
 . منه أن تتعلم العلم لتعمل به واألحَسنُ .. حَسٌن أن تتعلم العلَم لتكون عاملاً  
واألحَسُن منه أن تغزَو قلوهبم، وتستحوذ عليها ابحلق عسى أن .. حَسٌن أن تغزو العباد من األعداء  

 . تكون سبب هداية هلم
 . واألحسُن منه أن تُقاتل حبسن أخالقك.. حَسٌن أن تُقاتل بسيفك وقلمك  
 . منه أن تدعو إىل هللا بعملك وحسن أخالقك واألحسنُ .. حَسٌن أن تدعو إىل هللا بلسانك  
 . واألحسُن منه أن تستأصَله.. حَسٌن أن توقف زحف الداء ومتنع من انتشاره  
واألحسُن منه أن حتب له من اخلري أكثر مما حتبه لنفسك، كما .. حَسٌن أن حُتب ألخيك ما حُتبُّ لنفسك  

ِسِهمْ  :قال تعاىل نْفر
َ
وَن لََعَ أ  .  1:احلشرَولَْو ََكَن بِِهْم َخَصاَصةٌ  َويرْؤثِرر

 .  واألحسن منه أن تـَُوفََّق التباع أحسنها.. حَسٌن أن تسمع ألقوال اآلخرين، أو أن تقف عليها  
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 .واألحَسُن منه أن تُقلَع عنه وال تعود إليه اثنية.. حَسٌن أن تعرتَف خبطئك إن أخطأت  
واألحَسُن منه أن تُنصَفهم من نفسك إن كنت خصَمهم .. حَسٌن أن تُنصَف اآلخرين بعضهم من بعض  

 .يوماً من األايم
 

* * * * * 

 ! جهادٌ من المهدِ إلى اللحدِ  -114
 ! بل هو جهاد متواصل من املهد إىل اللحد.. أو التحرير .. ال نقول جهاداً حىت النصر  
 ! و جهاٌد متواصل من املهد إىل اللحدبل ه.. ال يُوجد يف اإلسالم ِسنٌّ يتقاعد فيه املرء عن اجلهاد  
بل هو جهاٌد متواصل من .. ال يوجد يف اإلسالم جهاد نزوة أو طفرة أو استجابة حلماسة عابرة مث تنطف   

 ! املهد إىل اللحد
مث يعقب ذلك راحة ونوم، وركون للدنيا .. ال يوجد يف اإلسالم جهاُد جولة أو جولتني مع الباطل وأهله  

 ! بل هو جهاد متواصل من املهد إىل اللحد ..ومتاعها 
حتت أي ذريعة  .. أو حىت قبل آخره بقليل .. اجلهاد يف اإلسالم ال يقبل الوقوف يف منتصف الطريق  

ال يقبل أنصاف .. ووسائله مرتبطة بغاايته .. أوله مرتبط آبخره .. فطريق اجلهاد طويل ومتماسك .. كانت 
 ! تد من املهد إىل اللحدوهو مي.. احللول وال أرابعها 

.. وال حاًل يليب حاجة ظرف معني ينقضي ابنقضائه .. اجلهاد يف اإلسالم ليس مرحلة ينقضي ابنقضائها  
 !ومن غري كلٍل وال مَلل.. مستمر ومتواصل تُرىب عليه األجيال من املهد إىل اللحد .. بل هو منهج حياة 

وأن يعود .. إن أرادوا احلياة  ـال بد للحق وأهله ـ.. ويُقاِتل ما دام يف األرض ابطل ميكر وخيطط، وحيارب  
 ! وجهاد متواصل من املهد إىل اللحد.. وعمل جاد دؤوب .. ـ من يقظة متواصلة ـهلذا الدين جمده وعزه 

 واجلهاد الذي اشرتاه هللا.. والثمن هو اجلنة .. والعقد هو اجلهاد .. وهللا تعاىل قد اشرتى .. البيع قد مت  
َ  :وهو جهاد متواصل من املهد إىل اللحد، كما قال تعاىل.. جهادًا كاماًل ال نقصان فيه وال انقطاع  إِنه اَّلله

ِ َفَيْقتر  َقاتِلروَن ِِف َسبِيِل اَّلله مر اجْلَنهَة ير نه لَهر
َ
ْم بِأ ْمَوالَهر

َ
ْم َوأ َسهر نْفر

َ
ْؤِمننَِي أ ْعداً لروَن َويرْقَتلروَن وَ اْشََتَى ِمَن الْمر

وا بِبَيْعِكر  ِ فَاْسَتبِْْشر ْوََف بَِعْهِدهِ ِمَن اَّلله
َ
ْرآِن َوَمْن أ َْنِيِل َوالْقر اً ِِف اتلهْوَراةِ َواإْلِ ِي بَاَيْعترْم بِهِ َعلَيْهِ َحق  مر اَّله

َو الَْفْوزر الَْعِظيمر َوذَ   . 222:التوبةلَِك هر
 

* * * * * 
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 .! .في قلِب امرٍئ ولاآن  لا يجتمعُ  -115
فإن وجود أحدمها يلزم انتفاء .. ووالء للطاغوت وجنده .. والء هلل : ال جيتمع يف قلب امرٍئ والآن 

 ! اآلخر وال بد
وبقدر مواالته .. كلما مال القلب حنو مواالة الطاغوت وجنده كلما ابتعد عن مواالة هللا وأوليائه  

 . االة هللا تعاىل ومواالة أوليائهللطاغوت وحزبه والركون إليه تكون جمافاته وبعده عن مو 
وما ازداد عبد من الطاغوت بعدًا إال .. وما ازداد عبٌد من الطاغوت قراًب إال ازداد من هللا تعاىل بعدًا  

 .  هذه قاعدة مطردة ال مُيكن أن تتخلف، دل عليها النقل والعقل، واحِلسُّ املعايش.. ازداد من هللا تعاىل قرابً 
ل الكذابني فما وجدت أكذب ممن يزعم حب هللا وأوليائه، وحب الطاغوت وأوليائه يف ولقد أتملت حا 

 !! آٍن معاً 
 !  مث هو يُقاتل أهَله وأولياءه.. من يزعم حب التوحيد  
وهؤالء أيتون ابلشيء .. مث هو ينصر الطواغيت على جند التوحيد وأوليائه .. من يزعم حب التوحيد  

َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأن يـَتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمن :] قال تعاىل..  ال يستقيم نقاًل وال عقالً  اوهذ.. وضده يف آٍن معًا 
، [ ِعَباِدي] ؛ هذا غري ممكن الوقوع واحلصول، ولو حصل خيرجون مباشرة من صفة ومسمى [ُدوين َأْولَِياء 

 . 211:الكهف[رِيَن نـُُزالً َهنََّم لِْلَكافِ ِإانَّ َأْعَتْداَن جَ ] ويدخلون يف زمرة 
 

* * * * * 

 ؟ ..بمَ تُعرف الدولة بأنها إسلامية  -116
 : حُيكم على الدولة أبهنا إسالمية عندما تتصف بصفتني 

عندما ختضع لسلطان اإلسالم وأحكامه؛ فُتْحَكم ابإلسالم وحَده يف مجيع عالقاهتا وشؤوهنا : أول  
 . الداخلية واخلارجية
ا َتعقد الوالء والرباء، واحلقوق والواجبات على أساس االنتماء لعقيدة اإلسالم، وليس لشيء عندم: ثانيا  

 .  آخر غري عقيدة اإلسالم
فأميا دولة تتصف هباتني الصفتني فهي دولة إسالمية، وأميا دولة ال تتصف هباتني الصفتني فهي دولة غري  

كطباعة : ا إسالمية، أو قامت ببعض األعمال اإلسالميةـ مهما زعمت أبهنـوإن كان أهلها مسلمني  ـإسالمية ـ
 ..! املصاحف، وبناء املساجد، وغريها من األعمال اخلريية 

 

* * * * * 



 95 

 . دلالاُت وفِقهُ حديثٍ  -117
مَثُل ما بعثين هللُا به من اهلُدى والِعلم كمَثِل الغيِث الكثري أصاَب أرضًا، فكان منها  :"قال رسول هللا  

قِبَلت املاَء فأنبتت الكأَل والُعشَب الكثرَي، وكانت منها أجاِدُب أمسكِت املاَء فنفَع هللُا هبا الناَس فشرِبوا نقيٌة 
وسَقوا وزرعوا ورَعوا، وأصابت منها طائفًة أخرى إمنا هي ِقيعاٌن ال مُتِسُك ماًء وال تُنبُت كأًل؛ فذلك مثل من َفِقه 

 " به فعِلَم وعلََّم، ومثُل من مل يرفع بذلك رأسًا ومل يقبل ُهدى هللِا الذي أرِسلُت به يف دين هللا ونفعُه ما بعثين هللاُ 
 .  متفق عليه

 : دل هذا احلديث العظيم على معاٍن وفوائد عدة 
والغيث الكثري من حيث أن كاًل منهما فيه حياة وروح لألرض  تشابه اهلُدى الذي بُعث به النيب : منها 

ـ إبذن ـإال ابلغيث الكثري الذي ينهمر عليها .. كما أن األرض ال حياة هلا وال روح إال ابملاء وما يدب عليها؛ ف
رَْض  :من السماء فُيحيي األرض بعد موهتا، كما قال تعاىل ـرهبا ـ

َ
ْحَيا بِهِ اْْل

َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السه

َ
ر أ َواَّلله

 ِ َماءِ َماًء َفترْصبِحر  :وقال تعاىل. لَِقْوٍم يَْسَمعرونَ َك َْليًَة َبْعَد َمْوتَِها إِنه ِِف َذل نَْزَل ِمَن السه
َ
َ أ نه اَّلله

َ
لَْم تََر أ

َ
أ

َ لَِطيٌف َخبرِيٌ  ةً إِنه اَّلله ََْضه رْضر ُمر
َ
ِ  :وقال تعاىل. اْْل نْبَتَْنا ب

َ
َباَراكً فَأ َماءِ َماًء مر نْلَا ِمَن السه هِ َجنهاٍت َونَزه

ٍء ََح ٍ وََجَعلَْنا مِ  :وقال تعاىل. ِصيدِ وََحبه اْلَْ  ه ََشْ كذلك فهي ال حياة هلا وال روح إال   .َن الَْماءِ كر
 َوَكَذلَِك   :، وبتقبلها هلذا العلم والنور، كما قال تعاىلابهلُدى والعلم والغيث الذي أنزله هللُا على نبيه دمحم 

ْمرِنَ 
َ
وحاً ِمْن أ وَْحيْنَا إََِلَْك رر

َ
نَْت تَْدرِي َما الِْكَتابر َوَل اْْلِيَمانر َولَِكْن َجَعلْنَاهر نروراً َنْهِدي بِهِ أ ا َما كر

ْسَتقِيمٍ َمْن نََشاءر ِمْن ِعَبادِنَا ِإَونهَك تَلَ  اٍط مر َو ِشَفاءٌ  :وقال تعاىل. ْهِدي إََِل ِِصَ ْرآِن َما هر ِلر ِمَن الْقر َونرَن 
ْؤِمننَِي  الِِمنَي إَِله َخَساراً  َوَل يَزِيدر َورََْحٌَة لِلْمر ْم َموِْعَظٌة ِمْن  :وقال تعاىل. الظه ُيَها انلهاسر قَْد َجاَءتْكر

َ
يَا أ

ورِ وَهر  ْم وَِشَفاٌء لَِما ِِف الُصدر ْؤِمننِيَ َرب ِكر ِ  :وقال تعاىل. دًى َورََْحٌَة لِلْمر َو لَِّله دًى قرْل هر يَن آَمنروا هر
 . القرآن املنزل روحاً ونوراً ورمحة وشفاًء للمؤمننيفسمى . وَِشَفاءٌ 

غيث املطر، وغيث التنزيل؛ فكما أن األرض ليس  : تشابه انتفاع األرض ومن عليها من الغيثني: ومنها 
وليست كل هذه .. كلها ينتفع من املاء املنزل، حيث منها األرض النقية الطيبة، ومنها األجادب، ومنها القيعان 

حدٍّ سواء يف االستفادة واإلفادة، ويف القبول والعطاء، وكذلك احلال مع غيث التنزيل فليس كل من البقع على 
على األرض يستفيد منه ويفيد بقدر متساٍو، حيث يوجد املؤمن املوحد الصاحل، والعاصي املوحد، واملنافق، 

 .  درجة العطاء ونفع اآلخرين بهوهؤالء ال يستوون يف درجة االنتفاع من التنزيل وال يف.. والكافر اجلاحد 
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فليس من سلمت حواس التلقي والفهم والفقه عنده كمن تتعطل عنده وظائف تلك احلواس، كما قال  
مْ  :تعاىل عن الكافرين اجملرمني وَن بَِها َولَهر ْم قرلروٌب َل َيْفَقهر ن ِ َواْْلِنِْس لَهر نَا جِلََهنهَم َكثرِياً ِمَن اجْلِ

ْ
 َولََقْد َذَرأ

مر  ولَئَِك هر
ر
َضُل أ

َ
ْم أ نَْعاِم بَْل هر

َ
ولَئَِك ََكْْل

ر
ْم آَذاٌن َل يَْسَمعروَن بَِها أ وَن بَِها َولَهر ٌ َل يربُِْصر ْعنير

َ
. الَْغافِلرونَ أ

ْو آَذاٌن يَْسَمعروَن  :وقال تعاىل
َ
ْم قرلروٌب َيْعقِلروَن بَِها أ وَن لَهر رِْض َفَتكر

َ
وا ِِف اْْل فَلَْم يَِسرير

َ
بَِها فَإِنهَها َل َتْعَِم أ

ورِ  ِِت ِِف الُصدر
لروبر اله بَْصارر َولَِكْن َتْعَِم الْقر

َ
   .اْْل
أن مثل األرض النقية الطيبة اليت قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثري مثل العلماء العاملني : ومنها 

 . الذين قبلوا اهلدى والعلم النبوي فاستفادوا وأفادوا غريهم
الذين وافق اعتقاُدهم قوهَلم، واعتقاُدهم .. ورثة األنبياء يف العلم والعمل، واجلهاد، والصدع ابحلق  هم 

 . وقوهُلم فعاهَلم
فضل العامل على العابد كفضلي على أدانكم، وإن هللا ومالئكته، وأهل  ":وهؤالء هم املعنيني من قوله  

  ". ، ليصلون على معلمي الناِس اخلريوتَ السماوات واألرض حىت النملة يف ُجحرها، وحىت احل
ـ وهي األرض الصلبة اليت ال ينضب منها املاء، وال تنبت كأًل، ولكنها ـأن مثل األرض اجلدابء : ومنها 

مثل العلماء احلفاظ الذين نفعوا غريهم مبا أوتوا من العلم لكن هم مل ينتفعوا منه، فقالوا وما فعلوا،  ـحتفظ املاء ـ
 ..! وا وما أمتروا وانتهوا عما  أمروا به وهنوا وأمروا وهن

ولكنها جتمعه وحتفظه إىل .. فكما أن األرض اجلدابء ال تستفيد من املاء وابلتايل فال تنبت كأًل وال عشبًا  
؛ فهو مل يستفد يف نفسه مما ذلك احلافظ للعلمك.. أن أييت من أيخذه فيستفيد منه فيشرب ويسقي ويزرع ويرعى 

 . ولكنه أفاد غريه، وغريه استفاد مما حفظه ومجعه من العلم فأخذه منهتعلمه 
روَن َما َل َتْفَعلروَن  :وهؤالء هم املعنيني من قوله تعاىل  ول ِيَن آَمنروا لَِم َتقر ُيَها اَّله

َ
َ َمْقتاً ِعنَْد  .يَا أ َكُبر

روا َما َل َتْفَعلرونَ  ول ْن َتقر
َ
ِ أ  . اَّلله

برجٍل فُيطرُح يف النار، فَيطحن فيها كما َيطحن احلماُر برحاه، فيطيُف به أهل النار، جُياء  :"ومن قوله 
إين كنُت آمُر ابملعروف وال أفعُله، : فيقول! أي فالن، ألسَت كنت أتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر؟: فيقولون

 ".  وأهنى عن املنكر وأفعله
من هؤالء اي جربيل؟ : فاهُهم مبقاريض من انٍر، قلتمررُت ليلَة أسري يب أبقواٍم تُقرض ش :"وقوله 

 ".  أمتك الذين يقولون ماال يفعلون خطباءُ : قال
 ".  لة ُتضيء على الناس وحترُق نفسهامثل الذي يُعلم الناس اخلرَي وينسى نفَسُه مَثُل الفتي :"وقوله 
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منها املاء، وال مُتسكه، وال تنبت   ـ وهي األرض امللساء اليت ال ينضبـأن مثل القيعان من األرض : ومنها
ـ مثل املنافقني والكفرة اجملرمني الذين أعرضوا عن الرسالة، وجحدوا ما أنزل هللا تعاىل على نبيه، فلم ينتفعوا ـكأًل 

ْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَإِنه ََلر َمعِ  :يف أنفسهم، ومل ينفعوا غريهم، وهؤالء هم املعنيني من قوله تعاىل
َ
يَشًة َوَمْن أ

ْعَِم 
َ
هر يَوَْم الْقَِياَمةِ أ ر ْعَرَض َعنَْها إِنها  :وقوله تعاىل. َضنَْكً َوََنْْشر

َ
َِر بِآياِت َرب ِهِ ثرمه أ ْن ذرك  ْظلَمر ِممه

َ
َوَمْن أ

نَْتقِمرونَ  ْجرِِمنَي مر  . ِمَن الْمر
أن األرض النقية الطيبة اليت  بيان عالقة الظاهر ابلباطن، وأثر وأتثري كل منهما على اآلخر؛ فكما: ومنها

تقبل املاء وتتشربه إىل ابطنها فإهنا تعطي وُتظهر على سطحها الكأل والعشب، والثمار أبنواعها، وتكسي سطح 
كذلك اإلنسان الذي يقبل اهلدى وما أنزل هللا على نبيه، ويعتقده ويؤمن به فإنه ال حمالة .. األرض خضارًا ومجااًل 
فَعِلَم  ":فينتفع يف نفسه وينفع غريه كما قال .. ان واالعتقاد خريًا على ظاهره وجوارحه ستظهر آاثر هذا اإلمي

 ".  وعلَّمَ 
يظهر ذلك واضحًا كذلك يف مثل األرض اجلدابء والقيعان من األرض؛ فكما أن األرض اجلدابء ال 

وال ُتظهر على سطحها شيئًا من ..  ينضب منها املاء وال تتشربه إىل ابطنها وابلتايل فهي ال تنبت كأل وال عشباً 
ال  ــ رغم انتفاع اآلخرين منه ــكذلك احلافظ للعلم الذي مل يرتوي قلبه وابطنه مما تعلمه من العلم فإنه .. ذلك 

واألشد منه .. وأخالقه .. ينتفع من علمه يف نفسه، كما ال تظهر آاثر هذا العلم على جوارحه وأعماله الظاهرة 
 . مثله مثل القيعان من األرض كما تقدمسوءاً من كان 

هي عالقة متالزمة ومتبادلة دلت عليها .. فالعالقة بني الظاهر والباطل وأثر وأتثري كل منهما على اآلخر 
وليس كما يقول أهل التجهم واإلرجاء حيث يفرتضون إمكانية اجتماع ابطٍن مؤمن مع .. األدلة النقلية والعقلية 
 !! ن ينايف وجود أحدمها اآلخرظاهر كافر، من دون أ

 

* * * * * 

 . قوىالت َّ  -118
التقوى أن تلوذ ابهلل من هللا؛ تلوذ بطاعته من معصيته، وبرضاه من سخطه وغضبه، وبرمحته وعفوه من  

 . عذابه وانتقامه
لتقوى،  ايف دواء جامٍع جلميع األدوية؛ أال وهو ولقد أتملت أنواع األدواء كلها فوجدت دواءها وعالجها  

َ ََيْ ] :كما قال تعاىل ً َوَمْن َيتهِق اَّلله رْْسا ْمرِهِ ي
َ
ِْر َعنْهر َسي ِئَاتِهِ ] :وقال تعاىل. [ َعْل ََلر ِمْن أ َ يرَكف  َوَمْن َيتهِق اَّلله
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ْجراً 
َ
َ ََيَْعْل ََلر َُمْرَجاً  ] :وقال تعاىل. [ َويرْعِظْم ََلر أ وقال . [ ْن َحيْثر َل ََيْتَِسبر قْهر مِ َويَْرزر  .َوَمْن َيتهِق اَّلله

ْسَقيْ ] :تعاىل
َ
رِيَقةِ َْل وا لََعَ الطه لهوِ اْسَتَقامر

َ
ْم َماًء َغَدقاً َوأ   .[ َناهر

 . فليعاجله ابلتقوى.. فمن دامهه داء أو بالء  
 . فليدفعه ابلتقوى.. ومن دامهه كرب أو همٌّ  
 . مث لينظر كيف ُيصبح عليه سهالً .. لتقوى فليقدم بني يديه اب.. ومن أراد شيئاً فاستعصى عليه  
 . فعليه ابلتقوى.. ومن أراد دوام العافية واخلري عليه  

جيربون كل .. مث هم ال يُعاجلوهنا ابلتقوى .. وإين ألعجب من أانس يشكون أنواعًا من األدواء واملصائب 
 !!  دواء وكل عالج إال دواء وعالج التقوى

 

* * * * * 

119-  ُ ِ  ُخطباء ُمعَة  !الج
إىل .. إىل مستوى غاايته ومقاصده .. املأموُل يف خطبة اجلمعة أن ترقى ابحلضور إىل مستوى اإلسالم 

ويشعر .. إىل مستوى األحداث واخلطوب اليت تتهدد األمة .. مستوى مهوم األمة وقضاايها اهلامة واملصريية 
 ! اخلطيب هبذا االرتقاء

هل هو كفء هلا أم أنه بصعوده .. هل أعد هلا عدهتا .. ل عنها صاحبها ُخطبة اجلمعة أمانة عظيمة سُيسأ
 !  محله عليه حب الظهور املبكر؟.. على املنرب يتشبع مبا مل يُعط وما ليس فيه 
فإن .. ليته يصمت .. لو سكت ونزل عن املنرب : تقول.. وكثري منهم .. قد مسعت لكثري من اخلطباء 

 !  ..صمته خري للناس من كالمه 
أجدين أدعو هللا عليه أبن  ـلشدة ختبط واحنراف اخلطيب وجرأته على الباطل ـ ـبل يف كثري من األحيان ـ

 !!  ليته سكت: وأقول.. يقطع لسانه 
.. ونظفوا آذاهنم جيدًا .. بعد أن يكونوا قد اغتسلوا وتطيبوا .. يف كل يوم مجعة يبكر الناس للصالة 

!  وما اجلديد الذي سيتحفهم به؟.. ماذا سيقول .. دادًا لالستماع إىل فارسهم يقصدون الصفوف األمامية استع
أو .. وإذ يُفاَجؤون خبطيب يُثين على الطواغيت الظاملني وعلى قيادهتم احلكيمة للبالد والعباد، ويتملق هلم 

؛ كنشرة ب يتكلم ساعةأو خطي.. وال كثافة ونوعية احلضور .. خطيب يكرر أمورًا ال تُناسب مقام شعرية اجلمعة 
خُيط  فيها أكثر مما أو خطيب خيوض يف مسائل .. ـ ال تعرف عما يتكلم وماذا يريد ــ مُيل مسامع العباد ـ أخبار

 ..!وإمنا لُيسقط الواجب عن احلضور  ،أو خطيب يصعد املنرب ال ليفيد ..ُيصيب 
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لو كنا منلك املنابر اليت ميلكها : ما قالال أزال أذكر مقولة أحد امللحدين الشيوعيني يف بالد الشام عند
.. جلعلنا البالد كلها شيوعية .. والناس أيتوننا كما أيتون املساجد كل مجعة ليسمعوا من خطيبهم .. املسلمون 

 !    وألصبح الناس كلهم شيوعيني
د والتخلف جزء من ظاهرة الفسا ــ إال من رحم هللا ــنعم، نعرتف أبن خطباء اجلمعة يف هذا الزمان 

 !   اليت تستدعي العالج املبكرو .. واألمراض اليت تعاين منها األمة 
 

* * * * * 

 !عندما يكونُ الحكمُ لغيرِ الل  ه -121
شريعة األقوايء .. شريعة اهلوى .. شريعة اجلاهلية .. حتكم شريعة الغاب .. عندما يكوُن احلكُم لغرِي هللِا 
 ! داً اليت ال تعرف للضعيف حقاً وال وجو 

وتضطرب .. وتضيع احلقوق .. وتُنتهك احلرمات .. يسود الظلم .. عندما يكون احلكم لغري هللا 
 !   املوازين

.. ويدخل العبيد يف دين وحكم العبيد .. تسود عبادة العبيد للعبيد .. عندما يكون احلكم لغري هللا 
 ! ويتخذ بعضهم بعضاً أرابابً من دون هللا

الذي به توزن .. يغيب ميزان العدل املطلق املتفق عليه بني العقالء .. غري هللا عندما يكون احلكم ل
 ! وصاحلها من طاحلها.. األشياء، وتُعرف حقيقتها 

.. ويكون الشرك .. ويكون الكفر واجلحود .. تكون الفتنة الكربى .. عندما يكون احلكم لغري هللا 
 ! ويكون الفساد واالحنالل

 !  تكون البشرية عرضة للهالك والدمار والزوال.. غري هللا عندما يكون احلكم ل
كله هلل إىل أن يكون احلكم  .. ويطيب االستشهاد .. يتعني اجلهاد .. لذا عندما يكون احلكم لغري هللا 

وَن فِتَْنٌة َويَ  :كما قال تعاىل  ،وحده ْم َحِته َل تَكر ِ َوقَاتِلروهر ُهر َّلِله ِينر ُكر وَن اِل   . 31:لاألنفاكر
 

* * * * * 

ابي    -121  ! نعم أنا وه َّ
ـ من ـإال أين أعلنها صرحية واضحة .. رغم نفوري من املسميات احملدثة اليت تفرق املسلمني وال توحدهم  

 . وُحبُّ دعوته ـرمحه هللا ـ ـوممن يشرفهم ُحبُّ الشيخ دمحم بن عبد الوهاب ـ.. ـ أبين وهايّب ـغري تعصب وال حتزب 
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ونبذ الشرك والرباءة منه ومن أهله .. والعقيدة الصحيحة .. انت الوهابية تعين الدعوة إىل التوحيد إذا ك 
 ! نعم أان وهَّايبّ .. كما كانت دعوة الشيخ .. 
.. والتمسك بغرس وهدي وفهم السلف الصاحل .. إذا كانت الوهابية تعين الدعوة إىل الكتاب والسنة  

 ! نعم أان وهايبّ .. كانت دعوة الشيخ كما  .. ونبذ التعصب املذهيب 
كما كانت دعوة .. ونبذ البدع واخلرافات .. إذا كانت الوهابية تعين التمسك ابلسنة الثابتة الصحيحة  

 ! نعم أان وهايبّ .. الشيخ 
كما كانت دعوة الشيخ .. وجهاد الشرك واملشركني .. إذا كانت الوهابية تعين جهاد الطواغيت الظاملني  

 ! عم أان وهايبّ ن.. 
نعم .. كما كانت دعوة الشيخ .. من غري جنوٍح إىل غلوٍّ وال إرجاء .. إذا كانت الوهابية تعين الوسطية  

 !   أان وهايبّ 
أو .. أو شيعيًا رافضيًا .. إما كافرًا  اقدين على الشيخ ودعوته، فوجدهتملقد أتملت حال الناقمني احل 

.. أو جاهاًل يكرر ما يسمع من دون أن يعلم شيئًا عن الشيخ وعن دعوته .. ااًل أو مبتدعًا ض.. صوفيًا مغاليًا 
أو أن يكثر .. أو أن يكون من عداد أهله .. خاب وخسر من رضي لنفسه أن يقف فيه .. وهذا طابور خبيث 
 ! سوادهم يف شيء

نسمع من األصناف اليت فنحن منذ زمن .. وما أكثر الناقمني يف هذا الزمان .. ماذا ينقمون من الشيخ  
ـ حىت مضت كلمة وهايب ووهابية مسبة وانتقاصًا يف ـابلشيخ ودعوته .. الشتم والتشهري والطعن .. ذُكرت أعاله 

 !واحلقد؟.. من دون أن أيتوا بربهاٍن صغري اثبت يربر هلم كل هذا الظلم والطعن والشتم  ــ! عرف كثري من الناس
وتدعو إىل احلق .. كلها تنطق ابحلق .. سهلة املنال ملن يريدها .. أيدينا  هاهي آاثر الشيخ ومؤلفاته بني 

تربر .. وعلى دعوته .. ـ ُأخذت على الشيخ ــ إن كنتم صادقني ـآتوان بنقيصٍة واحدة معتربة .. وأتمر ابحلق .. 
 !  لكم هذا احلقد والطعن والتشهري؟

هو ما كان عليه .. م على النقمة من الشيخ ودعوته علمنا أن الذي محلك.. ولن جتدوا .. فإن مل جتدوا 
 !  من حق ال يرضيكم وال يرضي طواغيتكم وشياطينكم

 ! ؟..انظر إىل ظلم وأخطاء بعض من ينتسبون للشيخ ودعوته يف هذا الزمان : فإن قيل
يسيء للشيخ من  ـبزعم االنتساب إليه وإىل دعوته ـ ـما ُيضري الشيخ ودعوته إذا وجد يف زماننا ـ: أقول

ولو جاز ذلك .. فاملرء ال جيوز أن ُيسأل أو حُياَسب جبريرة غريه .. فهم ُيسيئون ألنفسهم ال لغريهم .. ولدعوته 
 !   ملا سلم رجل على وجه األرض من احملاسبة واملؤاخذة؟

 

* * * * * 
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 ..! أمثال شائعة تحكم الناس  -122
حتكم كثريًا من الناس، .. وأخالقًا ردية .. متخلفة وسلبية  من األمثال الشائعة اخلاطئة اليت شكلت ثقافة

.. وترك الظاملني وظلمهم .. ؛ يريدون به اعتزال واقع األمة "امشي احلائط احلائط، وقل اي رب السرت :" قوهلم
 ! طلباً للسالمة
ذين يريدون به اإلمساك عن الصدع ابحلق لفشو اجلواسيس واملخربين ال؛ "للحائط آذان:"وقوهلم

 ..! يتجسسون على الناس لصاحل الطواغيت الظاملني 
ويريدون به أن ال تعرتض على ظلم الطواغيت  ؛"حط راسك بني الرؤوس وقل اي قطاع الرؤوس:"وقوهلم

.. وأن ال تتميز عنهم ابعرتاض أو بيان للحق .. وأن تتحمل الظلم مادام هذا الظلم جيري على اجلميع .. 
 ! وإن أدى ذلك إىل قطع عنقك.. من عامة الناس .. فحكمك حكم اآلخرين 

؛ ويريدون به االستسالم واالستكانة إلرادة وقوة الطواغيت الظاملني، وأن "العني ما بتواجه خمرز:"وقوهلم
 اوابلتايل ال بد من الرض.. ممكنة كما أن مواجهة العني للمخرز أو اإلبرة غري .. مقاومتهم غري جمدية وال ممكنة 

 !  لواقع واالستسالم لهابألمر ا
 ..!  ؛ يريدون به متابعة املخالف على خطئه وظلمه حلسم اخلالف "يلي ما بيجي معك تعال معو:"وقوهلم
والتعايش .. ؛ يريدون به إبطال األمر ابملعروف والنهي عن املنكر "كل مني على دينه هللا يعينه:"وقوهلم

ومن دون أن يتعرض أحد هلا .. واالجتاهات الباطلة الكافرة  واالعرتاف بشرعية املذاهب.. مع الباطل وأهله 
 ! ابإلنكار أو التغيري

إضافة إىل أن هذا املثل يتضمن الطلب والدعاء من هللا تعاىل أبن يعني الكافرين والظاملني على كفرهم 
ن ينصر الشرك وأهله ومثل ذلك مثل من يدعو هللا أب.. وكأن هللا تعاىل حيب الكفر والظلم ويرضامها .. وظلمهم 

    !وهذا من الكفر ابهلل .. 
يريدون به أن املرء جيب عليه أن يدور حيث جيد الرزق؛ فأينما جيد الرزق  ؛"حمل ما برتزق إلَصق:"وقوهلم

 !أو والء وبراء.. وما يرتتب عليها من مزالق وخمالفات .. بغض النظر عن الطريقة اليت يُطلب هبا الرزق .. ُوجد 
؛ يريدون به التذلل واخلضوع ملن تكون حاجتك عنده "بوس الكلب من متو لتاخذ غرضك منو:"وقوهلم

 ..! إىل أن حتصل عليها منه 
ومن أي .. به أن ال ترتدد يف حتصيل املال مهما قل  ؛ يريدون"خنزير مكسب) ... ( الشعرة من :"وقوهلم
 "! مؤخرة خنزير " ت هذه اجلهة حىت لو كان.. ومهما كانت التبعات أو املذلة .. جهة كانت 

جعلت منهم .. وغريها من األمثال الرائجة على ألسنة كثري من الناس اليت شكلت عندهم ثقافة متخلفة 
 ! وهذا الذي يريده الطواغيت الظاملون.. أانساً متخلفني انتهازيني، أاننيني، جبناء، وسلبيني يف كل شيء 
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ًا من هؤالء الناس تراه يستدل يف جداله هبذه األمثال وكأنه واملشكلة أنك لو حاورت أو جادلت واحد
العني ما "أو " خنزير مكسب) ... ( الشعرة من :"ل لك مثالً فهو لو قا.. يستدل بدليل شرعي يلزمك به احلجة 

 !!  وإلزامك احلجة.. ، فهذا يكفي عنده كدليل إلقناعك وإسكاتك " بتواجه خمرز
 

* * * * * 

 ! مر الإسلاميمنظمة المؤت -123
هي منظمة من حيث املنشأ والغاية أنشئت مبوافقة ومباركة : إن سألتم عن منظمة املؤمتر اإلسالمي فأقول

كمتنفس للشعوب املغلوبة واملقهورة، وكبديل عن املطالبة إبعادة اخلالفة اإلسالمية .. أمريكا ودول الغرب 
ربية كبديل عن الوحدة العربية اليت تنادى هبا العرب يومًا من كما أنشأوا من قبل اجلامعة الع.. اجلامعة الراشدة 

فهي على أمريكا ودول الغرب، ودولة بين يهود أقل ضررًا من أي مشروع وحدوي يقوم مهما كانت .. األايم 
 !  وهذا ال مينع من سري بعض العناصر املخلصة املغفلة يف سبيل قيام هذه املنظمة أو تلك.. طبيعته ونظامه 

وإمنا متثل طواغيت ظاملني ُعرفوا .. فهي ال متثل املسلمني وال طموحاهتم ورغباهتم : ن حيث التمثيلوم
 ..! بتارخيهم القدمي واملليء مبحاربة اإلسالم واملسلمني 

ختللهم مؤخرًا كما ظهر يف مؤمترهم .. فهم طواغيت احلكم والكفر والظلم والفجور : ومن حيث أعضائها
اللذان ميارسان .. والصليبية رئيسة الفلبني .. رئيس مجهورية روسيا "  نيبوت"  الشيوعي الصلييب األخري يف ماليزاي

 ! قمة الفتك واإلجرام حبق اإلسالم واملسلمني يف بلديهما
وهم الذين .. وأدىن ذكر ..  الصلييب يف املؤمتر بينما حُيرم املسلمون الشيشان من أدىن متثيل نيُيشارك بوت

 ..! ومياً على أيدي اجليش األمحر الصلييب الروسي يُذحبون ي
من دون أن يُفاحتوه بشطر كلمة واحدة عما يفعله مبسلمي ..  الصلييب يف املؤمتر نييف قبوهلم ملشاركة بوت

وهي قضية .. أن قضية املسلمني يف الشيشان ال تعنينا يف شيء : أرادوا بذلك أن يقولوا له وللعامل.. الشيشان 
..  الصلييب هو املمثل عنهم وعن غريهم من مسلمي روسيا نيوبوت.. خلية ال حيق لنا أن نتدخل فيها روسية دا

ويذود عن حرمات اإلسالم .. ـ النظام السعودي الذي يزعم زورًا أنه حيكم ابإلسالم ـقبل أايم  ـكما صرح بذلك ـ
 !! واملسلمني

ابتداًء : كر لألمة رغم نكباهتا ومآسيها املتتالية واملتعددةفهي مل تفعل شيئاً يُذ : ومن حيث أعماهلا وإجنازاهتا
مرورًا مبآسي املسلمني يف أفغانستان، .. من فلسطني ومآسي املسلمني فيها على مدار أكثر من مخسني عامًا 

شيئاً مل يقدموا .. وغزو األمريكان للعراق .. والشيشان، والفلبني، وكشمري، والبوسنة واهلرسك، وانتهاء ابلعراق 
ـ اليت ال تقدم ـعلى استحياء  ـوبعض عبارات الشجب واالستنكار ـ.. سوى اجتمعنا وتفرقنا .. ومل يفعلوا شيئًا .. 

 !ومن مث بيان ختامي يعده هلم أعداء األمة.. وال تؤخر شيئاً 
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لذا .. خرين ال متلك بندقية واحدة حتمي هبا مقرراهتا فضاًل عن أن تفرضها على اآل ـوهلل احلمد ـ ـفهي ـ
 ! ودوهلا.. الكل يستهني هبا، وأبعضائها 

اليت .. َفى على هذه األموال الطائلة اليت يُنفقوهنا على أسفارهم، واجتماعاهتم وموائدهم وبطوهنم  أسَ ايَ 
 ! تنعش شعوابً ودواًل فقرية بكاملها لو أنفقت عليها

ت فيها اإلرادة فهي مرهونة إبرادة أعداء األمة وإن وجد.. فهي منظمة مل تنجز شيئاً ألهنا مسلوبة اإلرادة 
 ! يتحكمون هبا كيفما شاءوا، ال ميضون شيئاً منها إال ما يصب يف خدمتهم وصاحلهم، وخمططاهتم

على األقل .. خري بكثري من وجودها  ــ املسماة زورًا ابإلسالمية ــفإن عدم وجود هذه املنظمة : لذا نقول
 . ني على البحث عن بديل أفضل منها، وهللا تعاىل أعلميكون زواهلا حافزاً للمسلم

 

* * * * * 

َ من كَلِب الأزهر إلى كلِب الروم شِ  -124  ! اكير
 .حتية تقدير، وتعظيم، وتبجيل، وبعد.. من كلب األزهر ورئيسه إىل سيدي املعظم كلب الروم شرياك 

وحرماهنن من حقهن .. ات يف فرنسا فقد بلغنا ما عزمتم على فعله من نزع احلجاب عن النساء املسلم
ال حق ألحد أن يثنيك عما عزمت .. فهذا حقك .. فامض ملا عزمت عليه ..يف أن يرتدين ما يشأن من الثياب 

 ! أو أن يتدخل فيما يعنيكم وال يعنينا.. عليه 
صم العرب ـ معتـ! املتهور اإلرهايب ـكما فعل ـ.. أوله عندك وآخره عندان .. ال هنددك جبيش يؤدبك 

ملا جترأت شلة من حاشيته على أن يعتدوا على امرأة واحدة من نساء .. واملسلمني مع جدكم؛ كلب الروم األول 
وإمنا نقول لكم .. فهذا ليس من أخالقنا وال أعرافنا األصيلة ! .. معاذ هللا.. ال نفعل شيئًا من ذلك .. املسلمني 

خانوا أمتهم ودينهم .. ختش أمًة حكامها ِشلة من الديوثني املخنثني  وال.. امض ملا عزمت عليه : صادقني خملصني
.. ومصاحلهم الشخصية .. ال يهمهم من شؤون احلكم وامللك إال نزواهتم وسالمة عروشهم .. وشعوهبم منذ زمن 

 !ورمبا سبقوك سبقاً بعيداً يف التعدي على حرمات هللا وحرمات عباده
ـ مهانة مقهورة بني البحث عن احلرية والكرامة ورفع ـ إال من رحم هللا ـفهي ـ.. أما الشعوب ال ختشاها 

ال وقت هلم وال مِهّة للشعور والتضامن مع أخواهتم وبناهتم املسلمات .. وبني البحث عن لقمة العيش .. الظلم 
ى الشعوب العربية فالق نظرة عل.. اي كلب الروم .. فإن مل تصدقين اي سيدي .. كنَّ   املعتدى عليهن يف أي بلدٍ 

 !هل جتد هلم تظاهراً أو اعرتاضاً أو حراكاً على ما فعلت؟.. واإلسالمية يف أمصارهم وبلداهنم 
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فما دام الضحية من قوانينكم وأعمالكم هم .. وافعلوا ما بدا لكم .. قننوا القوانني اليت تشاءون 
حىت .. نعيش يف زمان كل شيء له حق فنحن .. فال حرج عليكم وال تثريب .. املسلمني ونساء املسلمني 

 ! وال بواكي.. إال املسلمني فال حق هلم .. احليواانت والدواب 
ليس من العدل وال احلق أن نعرتض عليكم أو أن نتدخل بشؤونكم الداخلية؛ ولو كانت هذه األمور 

ـ اي سيدي اي  ـأما أنتم .. واالعتداء على حرماهتم وحقوقهم وأعراضهم ودينهم .. الداخلية تعين ذبح املسلمني 
.. وابلقوانني واألنظمة اليت حتكمنا .. ـ  فمن العدل وكامل احلق أن تتدخلوا بشؤوننا الداخلية ـكلب الروم املعظم 

ومبا ُيسمح لنا أن منارسه من ديننا وما ال .. واملناهج التعليمية اليت نريب عليها أبناءان .. وبنمط حياتنا وتفكريان 
 !وأن تنهبوا خرياتنا وثرواتنا ابلطريقة اليت تشاءون.. أن تغزوا بالدان و .. ُيسمح 

وعدلنا ظلم .. وابطلكم حق .. فحقنا ابطل .. وما هو حالل لكم حرام علينا .. ما حيق لكم ال حيق لنا 
 !ورقي.. وحرية .. وحتضر .. وظلمكم عدل .. 

 ..!والسالم .. ودمتم لنا أسياداً ورعاة 
 ! كلب األزهر.. خائُن األُمَّة والدين .. وكلبكم الويف ..  خادمكم املطيع

* * * * * 

ةُ المسَاِجد -125 ِي َّ ب  ! ِحز
.. واليت نُعايشها يف حياتنا اليومية .. من مظاهر التخلف والظلم والتحزب الباطل اليت تعيشها األمة 

إال ما رحم  ـ؛ حيث ما من مسجد ـصنيفهاوت ة املساجدحزبيّ .. وتُعني الناس على اجلهل يف شؤون دينهم ودنياهم 
ـ إال وتراه ينتمي إىل حزب معني أو اجتاه معني أو طائفة معينة، ال ميكن ألحٍد مهما ُأويت من علم وكان على ـهللا 

إال إذا  .. درجة من احلق والصالح أن مُيارس أي نشاط انفع أو أن يُعطي املسلمني حىت جمرد موعظة أو نصيحة 
وكان َمرضيًا عنه من أرابب وزعماء .. املتسلطة على املسجد ذاك احلزب أو االجتاه أو تلك الطائفة كان ينتمي ل

 !! ومسؤويل تلك األحزاب والطوائف واالجتاهات
 ! يقتاُت ويصطاد به.. كل حزب مبسجده َفرٌِح 

أنه يوجد يف كثري وإذ نفاجأ .. ننكر على الطواغيت احلاكمني ظلمهم وتكميمهم ألفواه الدعاة إىل هللا 
.. ويتحكمون إبدارة وسياسة املساجد .. مُيارسون نفس الطغيان .. صغار  غاةط.. سلمني من مساجد امل

ومينعون من شاءوا من .. وإن كان املتحدث جاهاًل مبطاًل .. ممن يوافق أهواءهم .. فيسمحون ملن شاءوا ابلكالم 
 ! حُمقاً  وإن كان عاملاً .. ممن خيالف أهواءهم .. الكالم 

ـ مبا يف ذلك أئمته الذين ـيُرى على كثري من رواده .. كم حيزنين عندما أمرُّ مبسجٍد من مساجد املسلمني 
.. مث بسبب حزبية املسجد .. ـ اجلهل، واهلوى، وممارسة البدع واملنكرات ـيؤمُّون املسلمني وهم هلم كارهون 
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والدين كله .. واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .. والتذكري .. مُينع أحدان من النصح .. وحزبية القائمني عليه 
 ".  الدين النصيحة " النصيحة، كما يف احلديث 
ال شك أن .. وطوائفهم .. الذين حزَّبوا بيوت هللا ألحزاهبم وأهوائهم .. املتعصبون .. وهؤالء احلزبيون 

هر وَ :هلم نصيبًا كبريًا من الوعيد الوارد يف قوله تعاىل ْن يرْذَكَر فِيَها اْسمر
َ
ِ أ ْن َمَنَع َمَساِجَد اَّلله ْظلَمر ِممه

َ
َمْن أ

مْ  ْم ِِف اُِلنَْيا ِخْزٌي َولَهر لروَها إَِله َخائِفنَِي لَهر ْن يَْدخر
َ
ْم أ ولَئَِك َما ََكَن لَهر

ر
ِِف اْْلِخَرةِ َعَذاٌب  وََسََع ِِف َخَرابَِها أ

 .  222:لبقرةا َعِظيمٌ 
 

* * * * * 

 !ُل من ليلةِ القَْدرِ ليلةٌ أفضَ  -621
 ! وهي ليلة ظلماء يف أرض خوف ورعب يكون اجملاهد فيها حارُس احلرس ؛ليلٌة أفضل من ليلة القدر

حارُس ! أال أنبئكم بليلٍة أفضَل من ليلة القدِر؟ :"أنه قال  فقد صح عن النيبكما يف احلديث، 
 ". إىل أهلهِ خوٍف لعله أن ال يرجَع يف أرِض  ؛احلَرسِ 

 ! فمن هو حارُس احلرس؟.. قد عرفنا احلارس 
فيكون هبذا االعتبار حارساً .. هو الذي حيرس يف املواقع املتقدمة واملتامخة ألرض العدو : حارُس احلرس

فمظنة اخلوف ابلنسبة هلم بعيدة إذا مل تكن .. إلخوانه الذين حيرسون املواقع املتأخرة من موقع وأرض العدو 
وهذا ال يكون إال إذا  "  خوٍف لعله أن ال يرجَع إىل أهلهِ يف أرِض  "ارس احلرس الذي حيرس قياسًا حل ..يلة مستح

 . كانت احلراسة يف مواقع متقدمة جداً من العدو
فكيف مبن مين هللا عليه أن يكون حارَس احلرس .. هذا فيمن يكون حارس احلرس لليلة واحدة : قلت
 !نيئاً له مث هنيئاً فهذا ه.. للياٍل عديدة 

 

* * * * * 

ةِ من َطهُور  -127  ..! لا بد للأم َّ
رة وطهورًا ملا اقرتفت يداه من من سنن هللا تعاىل يف خلقه أن يطهر العبد بنوع من البالء والعقاب كفا

 . عاصيمذنوب و 
ِ  :كما قال تعاىل.. وهذا الطهور يشمل اجلماعات واألمم والشعوب كما يشمل األفراد  َ َذل نه اَّلله

َ
َك بِأ

َ َسِميٌع َعلِيمٌ  نه اَّلله
َ
ِسِهْم َوأ نْفر

َ
وا َما بِأ ر ِ َغري   قَْوٍم َحِته ير

نَْعَمَها لََعَ
َ
اً نِْعَمًة أ ِ َغري  أي أن . 53:ألنفالالَْم يَكر مر

أبنفسهم من  هللا تعاىل ال يغري نعمة أنعمها على قوم إىل ضدها من النقمة والسقم واخلوف والبالء حىت يغريوا ما
 . خري وصالح إىل طالح وشر يستوجب هذا البالء واالنتقام
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كانت كفارهتم وطهورهم أن اقتلوا أنفسكم؛ فقتل الذين مل يعبدوا .. وبنو إسرائيل ملا عبدوا العجل 
وََس لَِقوِْمهِ يَا قَ  :وكان عددهم ابآلالف، كما قال تعاىل.. العجل الذين عبدوا العجل  ْم ِإَوذْ قَاَل مر وِْم إِنهكر

مْ  ْم َخرْيٌ لَكر ْم َذلِكر َسكر نْفر
َ
ْم فَاْقترلروا أ مر الْعِْجَل َفتروبروا إََِل بَارِئِكر َاذِكر ْم بِاّت ِ َسكر نْفر

َ
ِعنَْد  َظلَْمترْم أ

َو اتلهوهابر الرهِحيمر  ْم إِنههر هر ْم َفَتاَب َعلَيْكر  . 52:البقرةبَارِئِكر
أصاهبم ما أصاهبم من .. اجلبل  يف أماكنهمن عوبرحوا ..  أمر النيب  وملا عصى الرماة يف موقعة أحد

ا  :وأنزل هللا تعاىل فيهم.. وضريبة ملا اقرتفوه أبيديهم ومن عند أنفسهم .. طهورًا وكفارة .. القتل واجلراح  َولَمه
َ
أ

َّنه َهَذا قر 
َ
َصبْترْم ِمثْلَيَْها قرلْترْم أ

َ
ِصيَبٌة قَْد أ ْم مر َصاَبتْكر

َ
ٍء أ ِ ََشْ

َ لََعَ كر  ْم إِنه اَّلله ِسكر نْفر
َ
َو ِمْن ِعنِْد أ ْل هر

 !  وقيل أن هذا البالء نزل هبم يوم أحد بسبب قبوهلم الفداء يوم بدر. 245:آل عمرانقَِديرٌ 
.. فوجدت كثريًا من الناس قد عبدوا عجواًل وليس عجاًل واحدًا .. وقد أتملت واقع أمة اإلسالم 

.. ووجدت شرودًا عن الطاعة .. ـ حتكمهم بداًل من شرائع الرمحن ــ منذ زمٍن ـكفر والطغيان ووجدت شرائع ال
 ! والفسوق والعصيان.. وإسرافاً وانغماساً يف احلرام 

وما ..  وشرودها عن الطاعة خلالقها .. يطهرها من ذنوهبا وعصياهنا .. ال بد لألمة من طهور : فقلت
 ! تقرتفه من آاثم
نتيجة هلذا االحنراف .. ضريبة ابهظة تدفعها األمة من كرائم ما متلك من نفس وِعرٍض ومال من ال بد 

مْ  :والتخلف عن الطاعة، كما قال تعاىل.. والعصيان  ْم ِعنَْد بَارِئِكر ْم َخرْيٌ لَكر ْم َذلِكر َسكر نْفر
َ
 فَاْقترلروا أ

 َِشُد ِمَن الَْقتْل
َ
 . َوالْفِتَْنةر أ

ويف كثري من .. وهذه الدماء اليت تسيل هنا وهناك .. وهذه احلرمات اليت تُنتهك .. ل هذا القتل والقتا
واليت تصيب وتشمل أحيااًن املذنب .. وبعضها اآلخر بغري وجه حق .. واليت بعضها ُتسفك حبق .. بقاع األرض 

ِيَن َظلَ  :والربيء سواء، كما قال تعاىل وا فِتَْنًة َل ترِصيََبه اَّله  َواتهقر
َ
وا أ ًة َواْعلَمر ْم َخاصه وا ِمنْكر َ َشِديدر مر نه اَّلله

واخلروج عن التوحيد .. وعلى قدر حجم ونوعية االحنراف والعصيان .. أتوقع املزيد منها . 15:األنفالالْعَِقابِ 
  !وتسرتد عافيتها األوىل.. وتعود إىل رشدها .. إىل أن تتطهر األمة من ذنوهبا كل ذنوهبا .. والطاعة 

 

* * * * * 

بابها  -128  ..!  دَِعي الس ِياَسةَ لأر
ليس من : تسرد كالمها سردًا، والدي.. مشوشة الذهن واألفكار .. حزينًة .. كئيبًة .. أتتين ابنيت وامجًة  

وهتور .. هذه فتنة .. واستعبادهم للعباد .. حقنا أن ننكر على طواغيت الكفر والظلم كفرهم وظلمهم وطغياهنم 
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فدعي .. ويُنكرون على احلكام منكرهم .. هم فقط الذين يتدخلون بشؤون السياسة ..  للسياسة أرابهبا مث.. 
 !! هذا ما قالته يل اليوم معلميت.. السياسة ألرابهبا 

وأان هنا أستأذن ابنيت التلميذة ألحاور على لساهنا هذه املعلمة وَمن وراءها من املعلمات واملربيات ممن  
 . عسى هللا تعاىل أن أيخذ أبيديهّن إىل ما فيه احلق والصواب.. وما أكثرهن يف هذا الزمان .. لتها هن على شاك

وعمَّ الظلم .. وساد الكفر والشرك .. قد ُعبدت الطواغيت من دون هللا : ـ قالت التلميذة ملعلمتها 
واإلسالم حُيارب .. نتهكت احلرمات وا.. وَخُربت الداير .. واألمراض .. وشاعت الفواحش والرذائل .. والفساد 

 ! وال خيفى إال على من أعمى هللا بصره وبصريته.. ال ميكن إنكاره .. هذا واقع نعايشه .. يف كثري من األمصار 
 ! ماذا ترمني من وراء كالمك اخلطري هذا؟.. أوضحي بُنييت : ـ املعلمة 
ال بد من أن نقوم بدوران وواجبنا الشرعي يف األمر  ــقبل أن تغرق السفينة وَمن عليها  ـأعين ـ: ـ التلميذة 

.. كما أمر هللا ورسوله .. وأطرهم إىل احلق .. ويف حماسبة الظاملني على ظلمهم .. ابملعروف والنهي عن املنكر 
 ! وكل منا حبسب طاقته، ومكانه، ومكانته

وخراب الداير وضياعها .. ت وعبادهتم ابلطواغي.. وما دخل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر : ـ املعلمة 
 ! وغري ذلك مما ذكرِت؟.. وأطر الظاملني .. وانتهاك احلرمات .. 
 كيف تفهمني األمر ابملعروف والنهي عن املنكر؟ .. معذرة معلميت : ـ التلميذة 
جاب، وغري هو أن أنمر ابلصوم والصالة، واحلشمة واحل.. األمر ابملعروف والنهي عن املنكر : ـ املعلمة 

أما التدخل بشؤون احلكم .. وأن هنتم برتبية أنفسنا دينيًا وثقافيًا .. ذلك من فضائل األعمال، وحماسن األخالق 
 ! فهذا ليس من شأننا وال اختصاصنا.. وواقع األمة .. والسياسة 

أمشل؛ األمر ـ أعم من ذلك و ـكما هو يف اإلسالم   ـاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ـ: ـ التلميذة 
وأعظم ما يدخل يف .. هو األمر جبميع ما أمر به هللا ورسوله من العبادات والطاعات الظاهرة والباطنة : ابملعروف

األمر ابملعروف األمر ابلكفر ابلطواغيت الظاملني والرباء منهم، واألمر ابلتوحيد بكل أقسامه وتفريعاته، كما قال 
ِ  :تعاىل وَت َولََقْد َبَعثَْنا ِِف كر  اغر َ َواْجَتنِبروا الطه وا اَّلله ِن اْعبردر

َ
وًَل أ ٍة رَسر مه

ر
َفَمْن  :وقال تعاىل. 34:النحل أ

ر َسِميعٌ  ثََْق َل انْفَِصاَم لََها َواَّلله ِ الْور ْرَوة ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالْعر اغروِت َويرْؤِمْن بِاَّلله ْر بِالطه  َعلِيمٌ  يَْكفر
 . 154:البقرة

فهو ميتد ليشمل مجيع ما هنى هللا ورسوله عنه من املنكر العقدي، واملنكر : نهي عن املنكرأما ال 
وأوكد ما يدخل يف املنكر املنهي عنه الشرك .. السياسي، واملنكر االقتصادي، واملنكر االجتماعي واألخالقي 

 . من دون هللا تعاىل واختاذهم أرابابً ومشرعني.. بكل ضروبه وأنواعه، وخباصة منه عبادة الطواغيت 
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نَْكرِ َوترْؤِمنروَن  :قال تعاىل  وِف َوَتنَْهْوَن َعِن الْمر وَن بِالَْمْعرر رر مر
ْ
ْخرَِجْت لِلنهاِس تَأ

ر
ٍة أ مه

ر
نْترْم َخرْيَ أ كر

 ِ اليت تفيد االستغراق والعموم والشمول؛ " أبل " معرفان " املعروف واملنكر " فجاء امسا  .221:آل عمرانبِاَّلله
 . أي كل معروف أمر هللا به ورسوله، حيب أن أتمروا به، وكل منكر هنى هللا ورسوله عنه، جيب أن تنهوا عنه

فاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابملفهوم .. ولكن حنن معشر النساء ال نقوى على ذلك : ـ املعلمة 
 ! وهللا تعاىل ال يكلف نفساً إال وسعها.. فدعي السياسة ألرابهبا .. الذي ذكرته من خصوصيات الرجال دوننا 

فاهلل تعاىل مل يستثن النساء من واجب القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن .. بل نقوى إبذن هللا : ـ التلميذة 
ْوَِلَاءر َبْعٍض  :وكأنك ـ اي معلميت ـ مل تقرئي قوله تعاىل.. املنكر 

َ
ْم أ هر ْؤِمَناتر َبْعضر ْؤِمنروَن َوالْمر وَن  َوالْمر رر مر

ْ
يَأ

 
ر
وََلر أ َ َورَسر ََكةَ َويرِطيعروَن اَّلله الةَ َويرْؤتروَن الزه وَن الصه نَْكرِ َويرقِيمر وِف َويَنَْهْوَن َعِن الْمر مر بِالَْمْعرر ولَئَِك َسرَيََْحرهر

َ َعزِيٌز َحِكيمٌ  ر إِنه اَّلله االستغراق والعموم؛  فدخول الم التعريف على املؤمنني واملؤمنات تفيد. 72:التوبةاَّلله
نَْكرِ أي كل املؤمنني وكل املؤمنات  وِف َويَنَْهْوَن َعِن الْمر وَن بِالَْمْعرر رر مر

ْ
ْوَِلَاءر َبْعٍض يَأ

َ
ْم أ هر   .َبْعضر

ـ يف كثري ـبل حنن .. ـ نصف اجملتمع ــ كما يقولون ـوحنن من حيث الكم لسنا .. حنن األم واألخت والبنت  
إن فسدان فسد اجملتمع  .. والثلث اآلخر نربيه بني أيدينا وعلى راحتينا كيفما نشاء .. اجملتمع  ـ ثلثيـمن األمصار 

 .  إبذن هللا.. وإن صلحنا صلح اجملتمع كله .. كله 
رأيت مسراء بنت :"عن حيىي بن أيب ُسليم قال ــ بسند جيد ــأخرج الطرباين .. رحم هللا النساء األوائل  

وأتمر ابملعروف  ،ـ عليها درٌع غليظ، ومخاٌر غليظ، بيدها سوط؛ تؤدب الناسـ دركت النيب ـ وكانت قد أـهَنيك 
 !! ؟..فأين حنن منهن ". وتنهى عن املنكر

.. ملآرهبم وأهوائهم وسياساهتم الشيطانية الباطلة .. يستخدموننا وأجسادان .. طواغيت احلكم والكفر  
ولتدمري أخالق شباب األمة وإهلائهم عن واجباهتم حنو .. الكافرة  وأنظمتهم الفاسدةوعروشهم، لتثبيت ملكهم 
.. ما من طاغوت : وقد صدق من قال.. وعن واقعهم وواقع تلك األنظمة وخيانتها وفسادها .. دينهم وأمتهم 

قطيع من أو .. وأميا فساد ال ميكن أن ُيسوَّق ويروج إال إذا كان معه امرأة .. وال فساد وطغيان إال ومعه امرأة 
 ! النساء الكاسدات الفاسدات

إال وتقوم هلؤالء الطواغيت .. ومن دون أن تفعل شيئًا آخر .. مث إحداان ما إن ترتدي احلجاب فقط  
حبجابك هذا قد أفسدت علينا خمططاتنا : ويتصاحيون بكل صراحة ووضوح.. وكالهبم املسعورة قيامتهم وال تقعد 

وأن نصدهم عن دينهم وعن .. ونشغلهم عنا وعن مؤامراتنا وخيانتنا .. اس بك كيف لنا أن نفنت الن.. اهلدامة 
 ! لذا ال بد أن ختلعيه.. وأنت ترتدين هذا احلجاب .. واجباهتم حنو أمتهم وواقعهم 

.. إماء وسلع رخيصة بني أيديهم .. هكذا ـ اي معلميت ـ يتعامل هؤالء الطواغيت معنا حنن معشر النساء  
 ـفكيف بعد كل ذلك تلزمينين وغريي من الفتيات والنساء ـ.. وفق أهوائهم وشرائعهم كيفما شاءوا يتصرفون بنا 
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ـ أبن ال نقول هلؤالء الطواغيت بكل قوتنا وملء ـوللسياسة أرابهبا .. بزعم أن السياسة ليس من اختصاصنا 

من أن نكون تلك السلعة الرخيصة أو حنن أكرب وأعز  ..وُتفٍّ عليكم .. لكم  فٍّ أُ  ..وألف ال ..  ال: أصواتنا
 ! املطية اليت حتققون من خالهلا مآربكم وأغراضكم الساقطة التافهة

 :كما أمر هللا.. كيف تطالبينين وغريي من النساء أن ال نقول هلؤالء الطواغيت ولعساكرهم وجندهم 
 ََكف ِ وَن ِمْن دروِن اَّلله ا َتْعبردر ْم َوِممه مر الَْعَداَوةر َواْْلَْغَضاءر إِنها برَرآءر ِمنْكر ْم َوبََدا بَيَْنَنا َوبَيَْنكر ْرنَا بِكر

بَداً َحِته 
َ
ِ وَْحَدهر أ يُدرج يف .. والكفر هبم .. أم أن هذا الرباء من الطواغيت الظاملني . 2:املمتحنة ترْؤِمنروا بِاَّلله

 !! ؟..ون النساء وابلتايل فهو مقصور وحمصور على الرجال من د.. خانة العمل السياسي 
وأن .. قد بعث للرجال من دون النساء  أن الرسول : إين ألخشى أن أييت الزمان الذي يقول فيه املرء  

 ..!! وأن التكاليف الشرعية مقصورة على الرجال من دون النساء .. اجلنة والنار للرجال من دون النساء 
فهي تعين احلكم على األمة ابجلهل .. ف النقل والعقل إضافة إىل أهنا ختال" دعي السياسة ألرابهبا"مقولة 

وأن .. وما حُياك ضدها من ُتمر وكيد .. وتعين كذلك عزل األمة عن واقعها .. واإلعدام والشلل .. والقصور 
لينوب عنها أفراد قلة ال يتجاوزون .. حُترم من أن تقول كلمتها فيما جيري عليها وعلى تراهبا من أحداث جسام 

.. وجرائمهم .. ويف مراقبة ومساءلة وحماسبة احلكام على أعماهلم وخمالفاهتم .. يف العمل السياسي .. اليد  أصابع
 ..! هذا إذا جترءوا على الرقابة واملساءلة واحملاسبة 

ألن السياسة .. دع الصالة والصوم واحلج ألرابهبا وأهلها : كمن يقول" دع السياسة ألرابهبا:"الذي يقول
 .والصوم والصالة عبادة.. عبادة  الشرعية

املؤمن من أهل اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد، أيملُ املؤمن ملا يصيُب أهل اإلميان، كما  :"يقول النيب 
  ". أيمل الرأُس ملا يصيُب اجلسدَ 

ه سائُر ترى املؤمنني يف ترامُحهم وتوادِّهم، وتعاطُِفهم، كمثل اجلسد إذا اشتكى عضوًا تداعى ل :"وقال 
 ".  اجلسد ابلسهر واحلُمَّى

 ".  املؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأَسُه اشتكى كلُّه، وإن اشتكى عينَّه اشتكى كلُّه :"وقال 
وكيف يل .. هذه املعاين النبيلة التكافلية العظيمة كيف أحييها يف نفسي من دون أن أتدخل يف السياسة 

سلمني من ظلم وضيم واضطهاد على أيدي طواغيت احلكم الظاملني أن أعرف وأهتم مبا حيصل إلخواننا امل
 !ومن دون أن أتدخل يف السياسة؟.. ويف أمصارهم املختلفة واملتعددة .. وأنظمتهم وعسكرهم 

ومنا الاليت ُيستشهدن حتت .. الاليت يُعتدى على عفتهن وشرفهن  ـحنن معشر النساء املسلمات ـ ـمنا ـ
ومنا احملرومة من أن تلقي ولو نظرة واحدة .. ومنا املهجَّرة واملتسولة .. واأليتام .. نا األرامل وم.. الركام واحلطام 

وكل ذلك بفعل .. على ولدها أو زوجها أو أخيها املغيب يف سجون الطواغيت الظاملني ألكثر من عشرة سنني 
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ـ ـمني علي وعلى غريي من النساء املسلمات حترّ  ــ اي معلميت ــوبعد كل ذلك .. ظلم الطواغيت اجملرمني وخذالهنم 
ـ أبن ال نقول هلؤالء الطواغيت الظاملني وألنظمتهم ـوللسياسة أرابهبا .. حبجة أن السياسة ليست من اختصاصنا 

 !!؟..ال : الفاسدة اجملرمة
سمينهم هؤالء احلكام الذين ت.. والتشدد .. ال داعي هلذا االنفعال .. هوين عليك بُنييت : ـ املعلمة

وإاثرة الفنت .. وكالمك بنييت ال خيلو من التهور .. جتب طاعتهم .. هم والة أموران .. ابلطواغيت والظاملني 
 ! وهذا ليس من ديننا.. وأتليب الناس ضد والة األمور 

، " ما مل تروا منهم كفرًا بواحاً  ":أنه قال فقد صح عن النيب .. أخالفك الرأي واالعتقاد : ـ التلميذة 
وبصورة جلية واضحة ال ينبغي أن خيتلف عليها اثنان من .. وطواغيت احلكم هؤالء قد رأينا منهم الكفر البواح 

 . ذوي الفهم والرشد
 ! وكيف حُياربون من يُطالبهم ابحلكم مبا أنزل هللا.. رأينا منهم كيف ال حيكمون مبا أنزل هللا  
 ..! رائع الكفر والطغيان ورأينا منهم كيف يبدلون شرع هللا تعاىل بش 
ورأينا منهم كيف جيعلون من أنفسهم أراباًب على شعوهبم فيشرعون، وحيللون وحيرمون ويقننون القوانني  

 ! بغري سلطان من هللا.. والدساتري 
وما من انقضة من نواقض اإلسالم اليت تكلم عنها العلماء .. رأينا منهم صنوف الكفر والطغيان كلها  

 !إال وقد أشربوها وتلبسون هبا تلبساً بواحاً .. ليها وأمجعوا ع
 ..! رأينا منهم كيف ُيسارعون يف مواالة ونصرة أعداء األمة من الكفرة واجملرمني على األمة ودينها وأبنائها  
.. واألقصى األسري يف قبضة الصهاينة اليهود .. وصنوف اخليانة والتآمر .. واهلوان .. رأينا منهم اخلذالن  

 !هلو أكرب شاهد ودليل على ذلك.. منذ عقود عدة 
الذي ميارسونه حبق الشعوب .. واإلرهاب .. صنوف الظلم واالضطهاد واإلذالل .. رأينا منهم  

 ..! واملستضعفني 
وكيف أهنم ينفقوهنا على بطوهنم وشهواهتم .. رأينا منهم قمة االستهانة مبقدرات األمة وأمواهلا وخرياهتا  

 ..! واليت ال تشبع املنهومة 
 ..! فإهنا تستغيث منهم وال مغيث .. األمة على رحابة صدرها وصربها  
 !خبذالن وكفر وظلم هؤالء الطواغيت.. األمة ُتذبح من الوريد إىل الوريد  
َولَْن  :وهللا تعاىل يقول.. تقولني عنهم أبهنم والة أموران وجتب طاعتهم .. اي معلميت .. أبعد كل ذلك  
ر لِلََْكفِرِينَ ََيْ  ْؤِمننَِي َسبِيالً  َعَل اَّلله  . 222:النساءلََعَ الْمر
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امسعوا هل مسعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم  ":أنه قال ويف احلديث فقد صح عن النيب  
 ".  ُت منه، وليس بوارٍد عليَّ احلوضفصدقهم بكذهبم، وأعاهنم على ظلمهم فليس مين ولس

ُِب  :وقال تعاىل  َ َل َير ْم إِنه اَّلله َسهر نْفر
َ
ِيَن ََيَْتانروَن أ َادِْل َعِن اَّله اناً  َوَل ُتر َمْن ََكَن َخوه

ثِيماً 
َ
فكيف مبن جيادل عن .. وهذه آية نزلت فيمن جيادل عن الذين خيتانون أنفسهم ابلسرقة . 217:النساءأ

 .أنه أوىل ابلنهي واإلمساك عن اجلدال ال شك.. واخلونة املفسدين .. هؤالء الطواغيت اجملرمني 
يَوَْم َل  فأعدي هلا جوااًب يوم أن تقفي بني يدي العزيز اجلبار.. سُتكتب لِك اي معلميت .. إهنا كلمة 

َ بَِقلٍْب َسلِيمٍ  *َينَْفعر َماٌل َوَل َبنروَن  ََت اَّلله
َ
 .  21-22:لشعراءاإَِله َمْن أ

وحنن هنا ال حنب أن .. وحصول النزاعات .. إال أنه يؤدي إىل الفتنة .. رغم وجاهة كالمك : ـ املعلمة
وغرضنا وهدفنا أن نثري املواضيع اإلميانية اليت من خالهلا ندخل ونلتقي يف .. نتدخل يف شؤون األنظمة واحلكام 

 ..!جنة عرضها كعرض السماوات واألرض 
.. إجرامهم وظلمهم وفسادهم  نوع.. ظاملني هؤالء الطواغيت ال نبل الفتنة يف أن نسكت ع: تلميذةـ ال

واجتناب الفتنة حبق يكون بتعريتهم واعتزاهلم، وقتاهلم واخلروج .. ونعرتف بشرعيتهم وشرعية أنظمتهم الكافرة 
ِ فَإِِن انَْتهَ  :عليهم، كما قال تعاىل ُهر َّلِله ِينر ُكر وَن اِل  وَن فِتَْنٌة َويَكر ْم َحِته َل تَكر َ َوقَاتِلروهر  بَِما وْا فَإِنه اَّلله

فال فتنة تعلو فتنة الشرك واالعرتاف أبحقية وشرعية الشرك والكفر، والظلم، كما . 31:األنفالَيْعَملروَن بَِصريٌ 
َشُد ِمَن الَْقتْلِ َوالْ  :قال تعاىل

َ
 . أي فتنة الشرك واستعالئه وإقراره أشد من فتنة القتل والقتال فِتَْنةر أ
من دينها، وِعرضها، وكرامتها، وعزهتا، وأرضها، وخرياهتا  ـويف كل يوم ـ ـاليت تدفعها األمة ـ انظري الضريبة

.. أنظمتهم الفاسدة العميلة اخلائنة  نطواغيت احلكم هؤالء وع نهظة ومكلفة بسبب سكوهتا عكم هي اب.. 
 ! مجيع جوانب حياتنا؟ويف .. فأي فتنة تبكينها وحتذرينها تعلو هذه الفتنة اليت نعيشها ونكابدها 
فإنه ال يتم إال بعد .. الذي تتحدثني عنه .. أما عن اللقاء يف جنة عرضها كعرض السماوات واألرض 

والرباء منهم، ومن طغياهنم وكفرهم وعبيدهم، وهذا من لوازم وشروط التوحيد، كما .. الكفر ابلطواغيت واألنداد 
اغروتِ  :قال تعاىل ْر بِالطه ثََْق َل انْفَِصاَم  َفَمْن يَْكفر ِ الْور ْرَوة ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِالْعر ر َويرْؤِمْن بِاَّلله لََها َواَّلله

َ َواْجَتنِبروا  :وقال تعاىل. 154:البقرةَسِميٌع َعلِيمٌ  وا اَّلله ِن اْعبردر
َ
وًَل أ ٍة رَسر مه

ر
ِ أ
َولََقْد َبَعثْنَا ِِف كر 

ر  ْم َمْن َهَدى اَّلله اغروَت فَِمنْهر اللَةر الطه ْت َعلَيْهِ الضه ْم َمْن َحقه أي منهم من هداه هللا تعاىل . 34:النحل َوِمنْهر
وإين .. ومنهم من حقت عليه الضاللة ابتباع الطاغوت وعدم اجتنابه .. إىل عبادته واجتناب الطاغوت والكفر به 

 ! وأنت ال تدرينألعيذك اي معلميت أن تكوين من الفريق الثاين؛ ممن حقت عليهم الضاللة 
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ولكنين أختلف .. لست من أتباع الطواغيت  ــ اي عزيزيت ــال حتملي األمور ماال حتتمل فأان : ـ املعلمة
 ..! فمنهجي يبدو غري منهجك .. معِك 

فأورثهن .. على األمة وخباصة نسائها  ــ الذي تتكلمني عنه وتعنينه ــولكن كم جىن هذا املنهج : ـ التلميذة
فأنشأن جياًل مشوه العقيدة، والثقافة، .. ابلدون  اواخلوف، والسلبية، والذل، والرض والتخلف،اجلهل، 

 ! فكان ذلك أمثن هدية تُقدم لطواغيت احلكم الظاملني.. جباانً ال يعرف طعم املبادرة واإلقدام .. واألخالق 
 !ال جدوى من احلوار معكف.. أرى أن يُغلق هذا النقاش .. ال حتاويل معي اي عزيزيت : ـ املعلمة
وما محلين على هذه اجلرأة سوى الرغبة يف النصح .. أعرتف أنين قد جترأت عليك كمعلمة يل : ـ التلميذة

ْم َفَمِن اْهَتَدى فَإِنهَما .. وبيان احلق فيما اختلفنا فيه  مر اْْلَُق ِمْن َرب ِكر ُيَها انلهاسر قَْد َجاَءكر
َ
قرْل يَا أ

ْم بَِوكِيلٍ َيْهَتِدي نِلَ  نَا َعلَيْكر
َ
رِيدر إَِله . 212:يونسْفِسهِ َوَمْن َضله فَإِنهَما يَِضُل َعلَيَْها َوَما أ

ر
إِْن أ

نِيبر 
ر
ْتر ِإَوََلْهِ أ ِ َعلَيْهِ تََوَّكه  . واحلمد هلل رب العاملني. 22:هوداإْلِْصالَح َما اْسَتَطْعتر َوَما تَوْفِيَِق إَِله بِاَّلله

 

 * * ** * 

 ..! الكلمة للقوي  -129
واحلكم فيها .. ُتصبح الكلمة يف األرض للقوي .. عندما تُغيَّب شريعة السماء؛ شريعة احلق والعدل 

بغض النظر عن مدى موافقة حكمه للحق أو الباطل أو موافقته للعدل أو .. وملن ميلك أسباب القوة .. للقوي 
وفق ما .. ليت يفرتس فيها القويُّ الضعيَف وحيكم فيها القويُّ الضعيَف كشريعة الغاب متامًا ا.. الظلم والطغيان 
ْم إَِله  :فيصبح اإلنسان كما قال تعاىل.. يريد ويهوى  ْو َيْعقِلروَن إِْن هر

َ
ْم يَْسَمعروَن أ ْكََثَهر

َ
نه أ
َ
ْم ََتَْسبر أ

َ
أ

َضُل َسبِيالً 
َ
ْم أ نَْعاِم بَْل هر

َ
 .22:الفرقانََكْْل

: ومن الشواهد املعاصرة الكثرية على هذه احلقيقة.. نطق هبا التاريخ القدمي منه واملعاصر هذه حقيقة ي
فكان مثلها يف الطغيان مثل قوم عاد .. وما متلك من أسباب القوة املتطورة .. الدولة األمريكية اليت غرهتا قوهتا 
وا ِِف  :من قبل، الذين قال تعاىل فيهم ا ََعٌد فَاْسَتْكَُبر مه

َ
َولَْم فَأ

َ
َشُد ِمنها قروهةً أ

َ
روا َمْن أ ِ َوقَال رِْض بَِغرْيِ اْْلَق 

َ
 اْْل

ونَ  ْم قروهةً َواَكنروا بِآياتَِنا ََيَْحدر َشُد ِمنْهر
َ
َو أ ْم هر ِي َخلََقهر َ اَّله نه اَّلله

َ
 . 25:فصلتيََرْوا أ

ق؛ فاحلق ما تراه حقاً وإن كان فحملها ذلك على الظلم والطغيان والعدوان واالستكبار يف األرض بغري ح
.. وهي متلك الفيتو الذي جتعل من خالله املُعتدي الغازي الظامل .. ابطاًل، والباطل ما تراه ابطاًل وإن كان حقًا 

هي الظاملة البادئة اليت ينبغي أن .. والضحية املُعتدى عليها .. الضحية الذي يستحق الدعم والعون والتأييد 
والغزاة الصهاينة اليهود .. كما هو موقفها من القضية الفلسطينية .. ومُتنع عنها أسباب احلياة .. حُتاَرب وحُتاصر 
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ـ ليس له إال أن ــ رهبة أو رغبة ـوالعامَل الضعيف .. الصراع يف العامل ومواطن وغريها من قضااي .. احملتلني للبالد 
 ! اها يف كل شيءويلتمس رض.. وخمططاهتا .. يسري وفق سياساهتا ورغباهتا 

ليضع لقوى الباطل والشر حداً .. ألجل ذلك أمر اإلسالم أتباعه ابإلعداد واألخذ جبميع أسباب القوة 
ٍة َوِمْن رِبَاِط اْْلَيِْل  :واستكبارها، كما قال تعاىل.. لعدواهنا وطغياهنا  ْم َما اْسَتَطْعترْم ِمْن قروه ِعُدوا لَهر

َ
َوأ

وه  ٍء ِِف  تررْهِبروَن بِهِ َعدر وا ِمْن ََشْ ْم َوَما ترنْفِقر هر ر َيْعلَمر مر اَّلله وَنهر ْم َوآَخرِيَن ِمْن درونِِهْم َل َتْعلَمر وهكر ِ وََعدر اَّلله
نْترْم َل ترْظلَمرونَ 

َ
ْم َوأ ِ يروَفه إََِلْكر  . 41:األنفالَسبِيِل اَّلله

لََنا بِاْْلَي َِناِت وَ  :وقال تعاىل رَْسلَْنا ررسر
َ
وَم انلهاسر بِالْقِْسِط لََقْد أ مر الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن َِلَقر نَْزنْلَا َمَعهر

َ
أ

لَهر بِالَْغيْ  هر َوررسر ر ر َمْن َينُْصر ٌس َشِديٌد َوَمَنافِعر لِلنهاِس َوَِلَْعلََم اَّلله
ْ
نَْزنْلَا اْْلَِديَد فِيهِ بَأ

َ
َ قَوِيٌّ َوأ ِب إِنه اَّلله

اىل أنزل الكتاب الذي يقرر احلق املطلق يف األرض، فهو امليزان والعدل، وما سواه فاهلل تع. 15:احلديد َعزِيزٌ 
وأنزل معه احلديد فيه أبس شديد لُيحمى احلق الذي يف الكتاب من طغيان وعدوان قوى .. فهو الباطل والظلم 

وال ابحلديد من دون  ..فاحلق ال تقوم له قائمة وال دولة ابلكتاب من دون احلديد .. الباطل والشر يف األرض 
هذا الرتابط والتالزم بني عن و .. ومهما غفل املسلمون عن هذه احلقيقة .. وإمنا ابلكتاب واحلديد معًا .. الكتاب 

 ! ولن يكتب هلم وجود عزٍّ بني األمم والشعوب.. فلن تقوم هلم قائمة .. الكتاب واحلديد 
 

* * * * * 

 .!.الغايةُ لا تُبر ِرُ الوسيلَةَ  -131
فالوسائل هلا حكم املقاصد والغاايت من .. مما هو معلوم من الدين ابلضرورة أن الغاية ال ُتربر الوسيلة  

 . حيث لزوم مشروعيتها وِحلها
 ! ومما ُيشني املرء يف دينه وأخالقه أن يُعرف عنه أنه ممن ينتهج هنج من تكون الغاايت عنده تربر الوسائل 
تُعرف بعض احلركات أو الشخصيات اإلسالمية احملسوبة على التيار اإلسالمي  وأسوأ ما يف هذا األمر أن 

 !  أهنا تنتهج يف سياستها وعالقتها مع اآلخرين مبدأ وهنج الغاية تربر الوسيلة.. العام 
ـ نرى بعض العاملني يف احلقل الدعوي واإلسالمي واحملسوبني على بعض اجلماعات ـمنذ زمن  ـحيث بتنا ـ 

وركوهنم إىل .. وتنازالهتم عن كثري من ثوابت ومبادئ هذا الدين .. يربرون احنرافاهتم .. ية املعاصرة اإلسالم
 ! وقيمة مما قد تنازلوا وختلوا عنه قد تكون أقل شأانً .. سعون إليها من أجل هدف أو غاية ي.. الطواغيت الظاملني 

ـ رمبا ـتراه يوايل وحُيالف شياطني األرض كلهم  فهو من أجل ذلك.. فمنهم من يُبتلى بعدوٍّ يرى مواجهته  
بل ويتمادى يف الثناء .. ـ ويسكت على كفرهم وابطلهم ـيكونون أشد كفرًا وطغيااًن ممن يواجههم من األعداء 
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وال بد له من هذه السياسة وهذا .. ألجاب من فوره أن له عدوًا ينبغي مواجهته : ولو ُسئل عن ذلك.. عليهم 
 !النهج

تراهم يضحون ابلثوابت .. ميّن الطاغوت به عليهم .. هم من أجل منصٍب أو كرسي أعرج الساق ومن 
 !! ويزحفون على العتبات.. والتوحيد .. واملبادئ 

 شمؤداها إىل تضليل الناس وتشوي.. تراهم يقدمون تنازالت هلا مساس ابلثوابت والعقيدة والتوحيد  
يرقى من حيث األمهية إىل درجة ما فرطوا به من تلك الثوابت  ال.. مقابل مقصد أو هدف .. عقائدهم 
 ! واملبادئ

ويف مرحلة من مراحل الضيق .. احلركة اإلسالمية يف مرحلة من مراحل وجودها وحركتها حنو أهدافها  
الدنيوية  وبني بعض املصاحل واملكاسب.. قد خُتريَّ بني الثبات على املبدأ والعقيدة والتوحيد .. والشدة واحلاجة 

والصواب يف حني حصول مثل .. وال بد هلا من أن ختتار .. اليت قد ختفف عنها شيئًا من تلك الضائقة والشدة 
أن ختتار احلركة أو اجلماعة .. وسرَي األنبياء واملرسلني .. والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة .. هذه اخلرية 

وأميا مجاعة إسالمية ختتار العكس؛ فتقدم .. وليس هلا سوى ذلك .. خيار الثبات على املبدأ والعقيدة والتوحيد 
فإهنا بذلك خترج مباشرة عن كوهنا مجاعة تعمل من .. املصاحل واملكاسب الدنيوية على املبادئ والعقيدة والتوحيد 

لعمل ولتبحث لنفسها عن نسبة أخرى تنتسب إليها غري نسبة اإلسالم، وا.. أجل اإلسالم وعقيدة اإلسالم 
 .  اإلسالمي

لو مل نفعل  .. كثرية هي احلركات واجلماعات اليت تربر ابطلها وتقصريها ابتكائها على ذريعة قدمية حديثة  
 :كما قال تعاىل عن املنافقني.. من املقاصد والغاايت .. ملا متكنا من فعل كذا .. من الوسائل الباطلة .. كذا 
 َِيَن ِِف قرلروبِِهْم م َِتَ َفََتَى اَّله

ْ
ْن يَأ

َ
ر أ ْن ترِصيبََنا َدائَِرةٌ َفَعََس اَّلله

َ
روَن ََنََْش أ ول وَن فِيِهْم َيقر رَسارِعر َرٌض ي

ِسِهْم نَادِِمنيَ  نْفر
َ
وا ِِف أ ََسُ

َ
وا لََعَ َما أ ْمٍر ِمْن ِعنِْدهِ َفيرْصبِحر

َ
ْو أ
َ
أي ُيسارعون يف مواالة . 51:املائدةبِالَْفتِْح أ

وحىت ال تصيبهم دائرة االستئصال من قبل أعداء هلم .. حتت ذريعة احلاجة .. لفهم الكافرين والدخول يف ح
 ! وعلى االستمرار يف الوجود.. ملا قدران على البقاء .. لوال دخولنا يف مواالهتم وحلفهم : فهم يقولون.. آخرين 

هم يستعجلون النصر والعزة بل .. وال دليل من نقل صحيح .. ـ سلف معترب ــ يف هنجهم هذا ـوهؤالء ليس هلم 
مثلهم مثل من حيمله استبطاء .. وبسخط وغضب رب العاملني .. وابلركون إىل الظاملني اجملرمني .. ابحلرام .. 

 !التحصن ابلفجور والزىنيطلب أو .. الرزق على أن يطلبه ابحلرام واملعصية 
وأن هللا تعاىل ال ينصر إال من .. ب مبعصيته وأن ما عند هللا ال يُطل.. وفات هؤالء أن النصر من عند هللا   

مْ  :نصره ووااله، كما قال تعاىل قَْداَمكر
َ
ْم َويرثَب ِْت أ ْكر َ َينُْصر وا اَّلله ر ِيَن آَمنروا إِْن َتنُْصر ُيَها اَّله

َ
 .  7:دمحميَا أ

 

* * * * * 
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 ..! قدَ لقد أكثرَت الن َّ : قالوا -131
 ! تركَت الناَس وشأهنم؟ فهالّ .. لقد أكثرت النقَد : قالوا

وديننا كله قائم على .. ودينًا .. قد مساه الشارع ُنصحًا .. هذا الذي تسمونه نقدًا : وهلؤالء أقول
 ".  الدين النصيحة:" النصيحة والتناصح، والتواصي ابحلق والصرب، كما يف احلديث

الذي .. رًا ابملعروف وهنياً عن املنكر قد مساه الشارع أم.. وقد ضقتم به ذرعاً .. هذا الذي تسمونه نقداً 
فخرييتها ومكانتها مرهونة مبدى التزامها بعقيدة ومبدأ األمر .. به ُجعلت أمة اإلسالم خري أمة أخرجت للناس 

وِف  :كما قال تعاىل.. ابملعروف والنهي عن املنكر  وَن بِالَْمْعرر رر مر
ْ
ْخرَِجْت لِلنهاِس تَأ

ر
ٍة أ مه

ر
نْترْم َخرْيَ أ  كر

 ِ نَْكرِ َوترْؤِمنروَن بِاَّلله  . 221:آل عمرانَوَتنَْهْوَن َعِن الْمر
وما أصاب األمة مما أصيبت به يف هذا الزمان إال بسبب تقصري بعض أبنائها مبا جيب عليهم من 

 ! النصيحة، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
ويقفون .. الذين يصلحون إذا فسد الناس  ..هو من خصال الغرابء املرضيني .. هذا الذي مسيتموه نقدًا 

 !يف وجه التيار اجلارف حنو الدمار واهلَلكة
 :هو من خصال املؤمنني واملؤمنات الذين أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر، كما قال تعاىل

 وِف وَن بِالَْمْعرر رر مر
ْ
ْوَِلَاءر َبْعٍض يَأ

َ
ْم أ هر ْؤِمنَاتر َبْعضر ْؤِمنروَن َوالْمر وَن  َوالْمر نَْكرِ َويرقِيمر َويَنَْهْوَن َعِن الْمر

ر  مر اَّلله ولَئَِك َسرَيََْحرهر
ر
وََلر أ َ َورَسر ََكةَ َويرِطيعروَن اَّلله الةَ َويرْؤتروَن الزه َ َعزِيٌز َحِكيمٌ  الصه  .  72:التوبةإِنه اَّلله

عروف والنهي عن املنكر، وترك لألمر ابمل.. هو ترك لكل هذه املعاين؛ هو ترك للنصيحة .. ترك النقد 
ْم ِمْن َبْعٍض  :وهذا من أظهر خصال املنافقني واملنافقات، كما قال تعاىل هر َنافَِقاتر َبْعضر وَن َوالْمر َنافِقر الْمر

وِف  نَْكرِ َويَنَْهْوَن َعِن الَْمْعرر وَن بِالْمر رر مر
ْ
 .47:التوبةيَأ

ن غشه ومِ .. ال يظلُمه، وال خيُذله، وال يْكِذبُه  :واملسلم أخو املسلم.. يعين الغش والكذب .. ترك النقد 
 ! أن تراه قد ضلَّ سواء السبيل مث ال تنصحه وال تُنكر عليه ،وأكذب الكذب عليه
وهو شيطان أخرس،  .. وكامت احلق ملعون .. يعين السكوت على الباطل وعن بيان احلق .. ترك النقد 

ِيَن يَْكترمرونَ  :كما قال تعاىل َدى ِمْن َبْعِد َما بَيهنهاهر لِلنهاِس ِِف الِْكَتاِب  إِنه اَّله نَْزنْلَا ِمَن اْْلَي َِناِت َوالْهر
َ
َما أ
ِعنرونَ  مر الاله ر َويَلَْعنرهر مر اَّلله ولَئَِك يَلَْعنرهر

ر
 . 251:البقرةأ

فَيهلكوا .. ها يعين السماح ألصحاب النفوس املريضة املنحرفة أبن يُغرقوا السفينة ومن علي.. ترك النقد 
 ! وهنلك معهم
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يعين التخلق أبخالق الذين  .. واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .. والنصح والتناصح .. ترك النقد 
فاستحقوا بذلك اللعنة والطرد من رمحة هللا، كما .. كفروا من بين إسرائيل الذين كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه 

ِينَ  :قال تعاىل َد وَِعيََس ابِْن َمْرَيَم َذلَِك بَِما َعَصوْا  لرعَِن اَّله وا ِمْن بَِِن إَِْسائيَل لََعَ لَِساِن َداور َكَفرر
وَن  نَْكٍر َفَعلروهر َْلِئَْس َما ََكنروا َيْفَعلرونَ  .َواَكنروا َيْعَتدر  . 71-72:املائدةََكنروا َل يَتََناَهْوَن َعْن مر

 ! فهال تركَت الناَس وشأهنم؟.. قد أكثرت النقد : قولون يلوت.. أبعَد كل ذلك تنهونين عن النقد 
 . إبذن هللا.. لن ندع السفينة تغرق بنا وهبم .. ال 

 

* * * * * 

ل المجاهدُ البطل -132  . قد ترج َّ
مساء يوم السبت يف السابع والعشرين من شهر صفر، لسنة ألٍف وأربعمائة ومخٍس وعشرين من هجرة 

ـ بعد مسرية طويلة عامرة ابجلهاد والبذل ــ إبذن هللا ـل الفارس البطل الواثَّب شهيدًا يرتج النيب املصطفى 
وليكون وقودًا جديداً .. بدمه الزكي الطاهر .. وثَرى فلسطني اجلرحية .. لريوي شجرة اجلهاد الذبول .. والعطاء 

 .  واألجيال اليت تليه.. يُلهب األنفَس النائمة هلذا اجليل 
وأسكنه فسيح جناته يف العليني .. رمحه هللا تعاىل .. األخ اجملاهد، الشيخ عبد العزيز الرنتيسي نعم؛ إنه 

 ! مع األنبياء، والصديقني والشهداء
 ! وجرأته الظاهرة على أعداء هللا.. جلهاده وشجاعته، وصالبته يف احلق .. أحببناه .. هذا الرجل 
 ! يف زمٍن قلَّ فيه الرجال.. رجولة املسلم ألننا رأينا فيه .. أحببناه .. هذا الرجل 
بتني .. أحببناه .. هذا الرجل  يف .. وأمَّة اإلسالم .. غرية على حرمات هللا .. ألننا كنا نرى يف عينيه الواثَّ

 ! زمن ماتت فيه الغرية عند كثري من الرجال
 . قلَّ من يكون كفأً هلا.. ألنه كان على ثغرة عظيمة من ثغور اإلسالم .. أحببناه .. هذا الرجل 
ـ إن شاء ـفأعطاه هللا تعاىل .. وسعى هلا سعَيها .. ألنه صدق يف طلب الشهادة .. أحببناه .. هذا الرجل 

 .فهنيئاً له مسعاه وما متىن.. ـ ما أراد وما متىن ـهللا 
من القود والقصاص ال بد .. فهو أمانة وَدين يف عنق كل مسلم حرٍّ .. لن يضيَع هدرًا .. دمك أاب دمحم 

 . من قاتليك وشانئيك، ولو بعد حني
كالب احلراسة األوفياء لبين صهيون .. شاهد على خيانة وعمالة وِخسة حكام العرب .. دمك أاب دمحم 

 . أراح هللا أمة اإلسالم منهم، ومن شرورهم، وأنظمتهم.. 
ـ ــ رأي مباشر يف مقتل الشهيد ـ وخباصة منهم طاغوت مصر ـبل ال ُيستبَعد أن يكون لطواغيت العرب ـ

 ..!ـ لتخلو قيادة غزَّة وإدارهتا ملخابراته وعمالئه ـإبذن هللا 
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.. أحسن هللا عزاءكم : وإىل آل الشيخ اجملاهد وأهله، وأحبابه وإخوانه، وتالمذته من جماهدي فلسطني
.. وإن من شيء عنده إال أبجل  فلله ما وهب وما أخذ،.. وأخلفكم خريًا منها .. وآجركم خريًا على مصابكم 
.. وإانَّ على فراقك اي أاب دمحم حملزونون .. إن القلب ليحزن، وإن العني لتدمع ..  وال نقول إال ما يُرضي الرب 

وال حول وال قوة إال ابهلل .. وإان هلل وإان إليه راجعون .. غفر هللا لنا ولكم .. أنتم السابقون، وحنن الالحقون 
 . مالعلي العظي

 

* * * * * 

 . هذا ما أوصاني به شيخنا حمود بن عقلاء الشعيبي -133
كلما وقع طرف عيين عليها ذكرتين .. يعز عليَّ ضياعها .. عزيزة علي .. رسالة بني األوراق املبعثرة 

تعاىل وأسكنه  وهو شيخنا احلبيب محود بن عقالء الشعييب رمحه هللا.. ـ أحببناه يف هللا ــ صّداع ابحلق ـبشيخ جليل 
فهي رسالة على .. لذا وجدت نفسي مشدودًا لتثبيتها ونشرها .. فسيح جناته مع األنبياء والصديقني والشهداء 

 . قلة كلماهتا إال أن نفعها لعظيم وكبري يل وخلاصة وعامة املسلمني
 . اتهالسالم عليكم ورمحة هللا وبرك.. فضيلة الشيخ عبد املنعم مصطفى حليمة :"نص الرسالة

ونسأل هللا مبنه وكرمه أن جيمع بيننا وبينكم يف دار كرامته، .. وصلتنا رسالتكم وصلكم هللا حبفظه وطاعته 
نسأل هللا لكم التوفيق .. وقد عرفناكم من خالل بعض كتاابتكم ضد الفكر اإلرجائي .. وأن يتوفاان على اإلسالم 

وما زال كثري من طلبة العلم ال يعي .. بعض الفئات تدعو له  وال زالت.. فما زال هذا الفكر ينتشر .. واإلعانة 
ندعو لكم وحنضكم أن تسريوا يف هذا الطريق؛ يف صد هذا الفكر املنحرف .. املراد من دفع هذا الفكر اجلديد 

 . هـ -ا" أخوكم محود بن عقالء الشعييب .. وفقكم هللا، وأعانكم، وجعل ما تقومون به يف ميزان أعمالكم .. 
 .  هـ21/5/2211بتاريخ 
فإن الفكر اإلرجائي يسري يف األمة مسرى السرطان يف .. صدق الشيخ العامل البصري رمحه هللا : قلت

ْم وما تلقاه األمة من مكر وكيد أهل التجّهم واإلرجاء لعظيم .. ال بد من استئصاله .. اجلسد  ِإَوْن ََكَن َمْكررهر
َبالر  وَل ِمنْهر اجْلِ ًا ، وهتلََِتر أهنم مع طواغيت احلكم  ــ يف كل معركة تدور بني احلق والباطل ــفهم أثبتوا .. ّدها هدَّ

اسرتضاء لطواغيت احلكم يف  ـوكثري منهم ـ.. جيادلون عنهم يف الباطل والزور .. الظاملني على األمة وأبنائها 
.. ضد اجملاهدين .. املسلمني من أعداء األمة  يقفون مع الغزاة احملتلني لبالد ـتات ـبالدهم وطمعًا مبا عندهم من فُ 

 !صفوة األمة وِخريهتا
.. وقللوا من شأنه .. واستنكروا .. واستخفوا وسخروا .. وغمزوا .. طعنوا .. إذا ذُكر جهاد اجملاهدين 

وما ميارسونه .. بينما إذا ذُكر ظلم وكفر الطواغيت الظاملني .. وأبعال أصواهتم .. وثبَّطوا .. وشككوا يف شرعيته 
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َسنهَدةٌ ََيَْسبروَن ال تسمع هلم مهسًا .. وخنسوا .. أتوَّلوا .. حبق األمة من ظلم وكفر وعدوان  ٌب مر شر ْم خر نههر
َ
َكأ

ونَ  َّنه يرْؤفَكر
َ
ر أ مر اَّلله ْم قَاتَلَهر ُو فَاْحَذرْهر مر الَْعدر ه َصيَْحٍة َعلَيِْهْم هر  .  2:قوناملنافكر
 

* * * * * 

 . حم الل  هُ أبا الوليد الغامدير -134
 ! فهالَّ رثيت أاب الوليد الغامدي؟.. قد رثيت فالانً وفالان : قالوا يل
وهو الذي .. وما ينفعه لو رثيته .. فما ُيضريه لو مل أرثه .. أومثلي يرثي مثَله .. اي سبحان هللا : قلت

وليرتجم .. اء اجلهاد يف سبيل هللا حيثما يصدع ويُرفع ـ ليليب ندــ منذ نعومة أظافره ـفارق الداير واألهل واألحبة 
ـ على اختالف مواقعهم وألواهنم وأجناسهم ولغاهتم ـوأن املسلمني .. وعاملية اإلسالم .. جبهاده ودمه عاملية اجلهاد 

 !  مىال ميكن إال أن يكونوا جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر، والقلق واحل ــ
وأسكنهما .. وغفر هلما .. رمحهما هللا تعاىل .. كما آملنا من قبل فراق أخيه البطل خطَّاب .. آملنا فراقه 

 ..! فسيح جناته مع األنبياء والصديقني والشهداء 
طريق الظفر .. طريق العزة واجملد .. لكنه الطريق .. وفراق جهادهم ألعداء هللا .. آملنا فراق األبطال 

وال بد لتلك الغراس من دماء ترويها ومتدها ابحلياة .. ال بد له من ِغراس .. طريق اإلسالم .. احلسنيني  إبحدى
  ". ا الدين غرساً يستعملهم يف طاعتهال يزال هللا يغرُس يف هذ ":أنه قال ويف احلديث فقد صح عن النيب .. 

.. عشت غريبًا مطاردًا .. لك غربتك يف هللا وهنيئًا .. وهنيئًا لك هجرتك .. هنيئًا لك أاب عمر جهادك 
ن مولده إىل منقطع أثره يف إن الرجل إذا مات بغري مولده، ِقيس له م ":قال رسول هللا .. ومتَّ ودفنت غريبًا 

 ".  اجلنة
فقد صح عن النيب .. ولكن هننيكم ونبشركم .. ال نعزيكم .. وأهله وذويه .. وإىل أم الشهيد إن شاء هللا 

 شفع الشهيد يف سبعني من أهل بيتهي ":نه قالأ  ." 
وأن يغفر لنا ويرمحنا، ومجيع .. وأن يقبل شفاعته يف أهله وذويه .. نسأل هللا تعاىل أن يقبل شهادته 

وصلى هللا على حممٍد وعلى آله وصحبه .. املؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، األحياء منهم واألموات 
 . وسلم

 

 * * ** * 

 ..! في العراق " أبو غريب " سجن  -135
فكان ذلك سببًا يف زواله .. فمن قبل أمألك الطاغوت اهلالك ظلمًا وإجرامًا .. بشرتنا خريًا أيها السجن  

مُتلئك ظلمًا وعذاابً، وإجرامًا، وانتهاكاً .. وهاهي اليوم أمريكا راعية الدميقراطية يف العامل .. وزوال دولته وملكه 
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وإان لنرجو أن يكون ذلك سببًا يف زواهلا .. وبصورة ال ميكن أن يتخيلها إنسان سوي .. عراض واحلرمات لأل
 ! وما ذلك ببعيد إن شاء هللا.. وزوال طغياهنا وملكها 

 فاهلل تعاىل ال يُزيل وال يدمر دولة وال أمة.. ولو بعد حني .. سنَُّة هللا يف الظاملني اجملرمني الدمار واهلالك  
 :أن يهلك دولة من الدول أخذها ودمرها وهي ظاملة، كما قال تعاىل وإمنا إذا أراد .. وهي قائمة على العدل 

 ً وا وََجَعلَْنا لَِمْهلِِكِهْم َموِْعدا ا َظلَمر ْم لَمه ْهلَْكَناهر
َ
َرى أ ْن  :وقال تعاىل. 51:الكهفَوتِلَْك الْقر

َ
َرْدنَا أ

َ
ِإَوَذا أ

 
َ
ْرنَاَها تَْدِمرياً نرْهلَِك قَْريًَة أ وا فِيَها فََحقه َعلَيَْها الَْقْولر فََدمه َْتَفِيَها َفَفَسقر  :وقال تعاىل. 24:اإلسراءَمْرنَا مر

 ٌَِلٌم َشِديد
َ
ْخَذهر أ

َ
َرى َوِهَ َظالَِمٌة إِنه أ َخَذ الْقر

َ
ْخذر َرب َِك إَِذا أ

َ
َوَكْم  :وقال تعاىل. 211:هودَوَكَذلَِك أ
نَا َبْعَدَها قَوْماً آَخرِينَ قََصْمَنا مِ 

ْ
نَْشأ
َ
ِْن ِمْن قَْريٍَة  :وقال تعاىل. 22:األنبياءْن قَْريٍَة ََكنَْت َظالَِمًة َوأ ي 

َ
فََكأ

لٍَة َوقَُْصٍ َمِشيدٍ  َعطه وِشَها َوبِْئٍ مر رر  عر
ْهلَْكَناَها َوِهَ َظالَِمٌة فََِيَ َخاوِيٌَة لََعَ

َ
 :وقال تعاىل. 25:احلجأ
 ِ ي 

َ
َخْذترَها ِإَوََله الَْمِصرير َوَكأ

َ
ْملَيْتر لََها َوِهَ َظالَِمٌة ثرمه أ

َ
وال  خلفهذه سنة ال تت. 22:احلجْن َمْن قَْريٍَة أ

 ! تتبدل
وأهنم ما غزو .. ملا فضحت مآرب الغزاة األمريكان ومن دخل يف حلفهم .. بشرتنا خريًا أيها السجن  

وحرماته كلها .. واالعتداء عليه وعلى دينه وِعرضه، وماله، وأرضه .. سلم العراق إال من أجل إذالل اإلنسان امل
 ! وسراب يف سراب.. هي كذب يف كذب .. ودميقراطيتهم املوعودة .. وأن وعودهم املعسولة .. 
ومع ذلك ال يزال من بين قومي .. كل هذا الذي مارسوه وفعلوه وال يزالون مُيارسونه فيك أيها السجن  

 !!  وجيعل منها قبلته األوىل.. ونزاهتها .. ويصدق بدميقراطيتها .. أمريكا من يصدق 
بسكوهتم املريب عما جرى .. ملَّا فضحت طواغيت احلكم اخلونة يف بالدان .. بشرتنا خريًا أيها السجن  

 ! على أيدي أسيادهم األمريكان..  ، واحلرماتوال يزال جيري فيك من ظلم وإجرام وانتهاكات لألعراض
، ويفعلون "أبو غريب " وكلٌّ من هؤالء الطواغيت الظاملني عندهم مثلك اي .. كيف هلم أن ال خينسوا  

 ! ؟..حبق شعوهبم املقهورة واملهانة مثل وأشد مما فُعل فيك 
وذاكرة أجيالنا القادمة  .. فأنت دخلت يف حافرة ذاكرتنا .. لك عهد منا أن ال ننساك " أبو غريب "  

ومن دخل يف حلفهم ونصرهتم من الطواغيت .. ل ثـَْبٍت على ظلم وطغيان وإجرام الغزاة املعتدين كشاهٍد عد
 . الثأر لك قادم ولو بعد حنٍي إبذن هللا.. الظاملني؛ ممن هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا 

 

* * * * * 
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 ..! تماً من المدح والترحيب ما يكون شَ  -136
مث .. ويتودد لك ويرحب بك .. وحيرتمك .. ميدحك ويثين عليك أبلقاب اخلري  وذلك عندما ترى الرجلَ  

وما أكثر .. هو يفعل ذات الشيء وأكثر مع السوقة، والفسقة، وأهل األهواء، ومن ال زبر له يزبره عما ُيشني 
 ! شبه هذا الرجل من املدَّاحني يف هذا الزمان

وبني الصاحل .. أن تسوي بني الشريف والوضيع .. لق وال املروءة واخل.. ليس من األدب واالحرتام  
.. وبني املسلم والكافر .. وبني السين والبدعي .. وبني التقي والفاسق الفاجر .. وبني العامل واجلاهل .. والطاحل 

 ! يف املدح، والرتحيب، واالحرتام، والتوقري
.. استقبله بعبارة .. ارع وقرع اببه ق.. خ فكان كلما دخل أ.. أذكر من ذلك رجاًل دعا اإلخوان لزايرته  

 !! معناً وال طعماً وال رائحة" للشيخ احلبيب"حىت أنه مل يدع .. لشيخ احلبيب اب مرحباً 
 

* * * * * 

ة والجماعة -137 ن َّ لفيةَ يُشو ِهون مُصطلََح أهِل الس ُّ هوا مُصطلَح الس َّ  ! بعد أن شو َّ
وهجه وبريقه وجاذبيته، حيث كان يعين عند كثري " السَّلفية " مرت فرتة من الزمن كان ملصطلح ومفهوم  

فوضع له .. من الناس ضرورة الرجوع إىل ما كان عليه الرعيل األول من السلف الصاحل من فهم والتزام، ومنهج 
 . بذلك القبول احلسن يف األرض

ممن .. النفوس املريضة وغريهم من أهل األهواء والبدع وذوي .. فأدرك ذلك دعاة التجهم واإلرجاء  
وحىت جيدوا لبضاعتهم الضالة .. ـ ألن يركبوا املوجة ـفوجدوا أنفسهم مضطرين .. يتصيدون يف املاء العكر 

وكل ما .. وأقواهلم .. أن ينسبوا أفهامهم، ومناهجهم، واحنرافاهتم وشذوذاهتم  ـواملتعفنة الكاسدة رواجاً بني الناس ـ
 ! والسلفية منهم براء.. والسلفية .. لسلف إىل ا.. يقومون به من عمل 

واملنهج .. ولكن على طريقة السلف .. وأهوائهم .. فرتاهم يؤصلون لبدعهم وضالالهتم واحنرافاهتم  
 ! كما يزعمون.. السلفي 

واملنهج السلفي .. ولكن على طريقة السلف .. ويدخلون يف مواالهتم .. جُيادلون عن الطواغيت الظاملني  
 ! ا يزعمونكم.. 
واملنهج .. ولكن على طريقة السلف .. وحيملوهنا على خذالن اجملاهدين .. يثبطون األمة عن اجلهاد  

 ! كما يزعمون.. السلفي 
ولكن على طريقة .. فيوالون ويُعادون فيهم .. يتعصبون ويتحزبون لبعض األمساء من الشيوخ املعاصرين  

 ! نكما يزعمو .. واملنهج السلفي .. السلف 
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.. واملنهج السلفي .. ولكن على طريقة السلف .. ويكتمون احلق .. ويداهنون .. ويغشون .. يكذبون  
 ! كما يزعمون

وداللته اآلنفة الذكر اليت هبا وضع له القبول .. بريقه وجاذبيته " السلفية"إىل أن فقد مصطلح ومفهوم  
 !اء القوم اآلنفة الذكروأصبح يعين عند كثري من الناس أخط.. احلسن بني الناس 

اليت كانت بسبب من عند أنفسهم .. هذا الواقع وهذه النتيجة .. فأدرك هؤالء الضالون املنحرفون  
.. بول عند الناس وأخذوا يبحثون عن مصطلح ومفهوم آخر كبديل عن مصطلح السلفية يلقى الق.. املريضة 

رتويج أفكارهم ومناهجهم املنحرفة الضالة الكاسدة بني ول.. وجتمعاهتم .. ألنفسهم وأهوائهم  بهلكي يقتاتوا 
ملا يعلمون هلذا " أهل السنة واجلماعة " فلم جيدوا هلدفهم اخلبيث هذا أفضل من مصطلح ومفهوم .. الناس 

 ! املصطلح من قبول حسن عند الناس
كذابً .. والسلفية وهاهم اليوم يعيدون الكرَّة ويفعلون ذات الشيء الذي كانوا يفعلونه ابسم السلف  

 "! أهل السنة واجلماعة"ابسم .. ولكن هذه املرة ابسم آخر .. وزوراً 
وهذا الذي عليه أهل السنة .. إال وتراهم يقولون يف هناية قوهلم وزورهم .. فما من ابطل يؤصلون له  

 لذئب من دم يوسف وأهل السنة واجلماعة منهم ومن كذهبم، وزورهم، وضالالهتم براء كرباءة ا.. واجلماعة 
 ًروَن إَِله َكِذبا ول فَْواهِِهْم إِْن َيقر

َ
جر ِمْن أ َْت َُكَِمًة َّتْرر  . 5:الكهفَكُبر

وما كانوا عليه من منهج .. وإعالمهم أن عقيدة أهل السنة واجلماعة .. لذا تعني تنبيه القراء وحتذيرهم  
وإمنا .. املتملقني واملداهنني للطواغيت الظاملني .. بة ال يؤخذ من هؤالء اللصوص الَكذَ .. واستقامة .. وفهم .. 

 .  لقاً فهماً ومنهجاً والتزاماً وخُ .. يؤخذ من العلماء الرابنيني الذين يلتزمون غرز الرعيل األول من السلف الصاحل 
 

* * * * * 

138-  ً هُ َأسْرَعُ مَكْرا  .قُِل الل َّ
 !  َأْسرَُع َمْكراً ُقِل اّللَُّ ... يتآمرون على اإلسالم واملسلمني 

ُ َأْسرَُع َمْكراً ... من اإلسالم واملسلمني .. وَيسخرون .. يَهزؤون   !ُقِل اّللَّ
ُ َأْسرَُع َمْكراً ... ويدبرون .. وجيتمعون سراً وعالنية .. وخيططون .. ميكرون مكَر الليل والنهار   ! ُقِل اّللَّ

ُ َأْسرَُع َمْكراً ... هللَا ورسوَله ..  ـ من غري َكَلٍل وال َمَللٍ ــ عبثاً ـحُياربون   !  ُقِل اّللَّ
ُ َأْسرَُع َمْكراً ... وأىنَّ .. وليطفئوا نوَر هللا يف األرض .. يُنفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل هللا   ! ُقِل اّللَّ

ُ َأْسرَ ... أحراَر األمة من شباب التوحيد .. ويُطاردون .. وَيسجنون .. يَقتلون   ! ُع َمْكراً ُقِل اّللَّ
ُ َأْسرَُع َمْكراً ... ومُياطلون .. ويَغدرون .. وخُيادعون .. َيكذبون على الشعوب   !  ُقِل اّللَّ
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ُ َأْسرَُع َمْكراً ... ومهَسات املسلمني .. وكلمات .. وحركات .. يتجسسون على عورات   !ُقِل اّللَّ
ُ َأْسرَُع َمْكراً ... ق واالستعالء بغري ح.. والظلم والطغيان .. يتمادون يف الكفر   ! ُقِل اّللَّ

ُ ... وُمقارعة املنكرات بكل أصنافها .. والفساد والفجور .. ُيسارعون إىل الفسوق والعصيان  ُقِل اّللَّ
 ! َأْسرَُع َمْكراً 

نتم لو ك.. عن مسامعكم وأبصاركم ببعيد " تسوانمي " وما أخبار زلزال وطوفان .. ُقِل اّللَُّ َأْسرَُع َمْكرًا 
 ! تعتربون

 

* * * * * 

  .البيئة الفاسدة -139
وشرب ألباهنا، وعن ركوهبا إن كانت ُتركب كاإلبل  ةِ لَ الَّ أنه قد هنى عن أكل حلم اجلَ  فقد صحَّ عن النيب 

 !لة؛ هي الدابة اليت أتكل العَذرَة، وتربو وتنمو على األوساخ والقاذوراتواجلالَّ .. 
ليطهر .. وأطعمها الغذاء النقي الذي ُيالئمها .. حبسها ثالاًث عن القاذورات  وكان إذا أراد أكل اجلالَّلة

 !  حلمها ويتخلص مما قد نبت عليه من األوساخ والقاذورات
فإن .. وكذلك اإلنسان الذي يعيش يف بيئة فاسدة، ويربو على موائد الكفر، والفسوق والعصيان : قلت

وُتصاب ابلعطب والشلل؛ .. تفسد وتضطرب .. ه عن األشياء واألمور وتصورات.. وأفكاره .. وطبائعه .. قلبه 
 !واجلميَل قبيحًا، والقبيَح مجيالً .. حبيث تراه يرى احلقَّ ابطاًل، والباطَل حقاً 

وأن مُيَنع عن قاذورات األفكار واملفاهيم .. الفساد وموارد وأن يعتزل مواطن .. اهلجرة .. وعالجه 
ليتضلع منها ..  أن يعتكف من جديد على موائد القرآن الكرمي، وسنة النيب املصطفى و .. والتصورات الباطلة 

ويعود إليه .. عسى أن يتطهر مما قد علق به من درن املعاين واملفاهيم الباطلة .. الغذاء النقي الطاهر النافع 
 .ودينه ، ورشده،عقله

 

* * * * * 

 !اثنان لا تستشرهما -141
 !جباٌن خوَّار، ومقدام متهور: اثنان ال تستشرمها

فيمنعك من أن تفعل شيئًا انفعًا لدينك، أو لنفسك، أو .. جيعلك مرتددًا حمتارًا ما حييت أبدًا : فاألول
 ! ألمتك



 123 

ومن دون أن تكون قد فعلت شيئًا ذا ابٍل لدينك، أو لنفسك، أو .. يوردك موارد اهللكة : والثاين
 !ألمتك

 

* * * * * 

ا ولم نستفِْد منهماستفادوا م -141  ! ن َّ
فعلم .. ساد املسلمون ابإلسالم ملا حكموا ابلعدل، وأنصفوا الضعيف من القوي، واحملكوم من احلاكم 

فالتزموا مبا التزم به املسلمون من قبل وختلوا عنه .. وسر ضعفهم وختلفهم .. الغرب النصراين ِسرَّ قوة املسلمني 
وقبل أن .. مكاهنم قبل أن يستفيدوا منا، وصاروا مبكاننا بعد أن استفادوا منا فصران .. فسادوا وختلفنا .. اليوم 

 ! نغري ما أبنفسنا من العدل والرمحة
مث حنسب أننا ممن .. والكرب .. أم أننا سنظل حنكم ابلظلم .. كما استفادوا منا .. فهل نستفيد منهم 

 !حُيسنون صنعًا؟
حىت نكون أكثر .. ولن نسود .. والتمكني .. االستخالف  ال نستحق: نقول.. وعاشرة .. مرة اثنية 

فهل أنتم .. هذه سنة هللا تعاىل يف خلقه ال حُتايب أحدًا .. ورعاية للحقوق واحلرمات .. ورمحة .. منهم عداًل 
 ! موقنون؟

 

* * * * * 

 !؟..هذا في زمانهم فكيف في زماننا  -142
ليس قولكم ال  ًا كنت أعهدُه على عهِد رسوِل هللا ما أعرُف منكم شيئ: ، قالعن أنس بن مالك 

قد صليتم حني تغرب الشمس، أفكانت تلك صالُة رسول هللا : بلى اي أاب محزة؛ الصالة؟ فقال: قلنا! إله إال هللا
؟ ! 

 ! لو اطلع الصحايب على زماننا ماذا تراه كان يقول؟.. كيف يف زماننا : قلت
رجالً أدرك السلف األول، مث بُعث اليوم ما عرف من اإلسالم شيئاً إال  لو أنَّ : وعن احلسن البصري، قال

 ! هذه الصالة
 ! فكيف لو بُعث يف زماننا؟.. هذا يف زمان احلسن البصري : قلت

 ! لو أنَّ رجالً أُنشر فيكم من السلف، ما عرف فيكم غري هذه القبلة؟: وعن ميمون بن مهران، قال
 ! ماذا عساه سيعرف؟.. نا كيف لو أنِشر يف زمان: قلت

وهللا ما : ما أغضبك؟ فقال: وهو غضبان، فقلت له دخل عليَّ أبو الدرداء : وعن أم الدرداء قالت
 ! أعرف فيهم من أمِر حممٍد شيئاً إال أهنم ُيصلون مجيعاً 

 !فكيف يف زماننا؟.. هذا يف زمن الصحايب أيب الدرداء : قلت
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لو خرج رسول هللا : عن حبان بن أيب جبلة، عن أيب الدرداء قال وعن عيسى بن يونس، عن األوزاعي،
 إليكم اليوم، ما عرف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابُه إال الصالة! 

 ! فكيف لو كان اليوم؟: قال األوزاعي
 ! فكيف لو أدرك األوزاعي هذا الزمان؟: قال عيسى

 ! ؟..فكيف لو أدرك سلفنا الصاحل زماننا هذا : قلت
أعلم أن املوَت اليوَم كرامٌة لكلِّ مسلٍم لقي هللَا على السُّنَِّة، فإان هلل وإان : ابن املبارك عندما قال صدق

إليه راجعون، فإىل هللا نشكو وحشتنا وذهاَب اإلخواِن، وِقلََّة األعواِن، وظهوَر البدع، وإىل هللا نشكو عظيم ما 
 !ة، وظهور البدعحلَّ هبذه األمة من ذهاِب العلماء، وأهل السن

الذي ميشي املؤمن السين فيه بني قومه ويف بلده .. فكيف يف زماننا .. هذا يف زمان ابن املباَرك : قلت
 !وال حول وال قوة إال ابهلل؟.. ابلتقية خشية على نفسه ودينه .. ومسقط رأسه 

وأن خيتم لنا وحنن .. لى السُّنَّة ونسأله تعاىل الثبات ع.. وَضعفنا .. فإىل هللا تعاىل نشكو وحشتنا وغربتنا 
 .إنه تعاىل مسيع قريب جميب.. على السُّنَّة 

 

* * * * * 

كُم ال كفارُ على اسمِ  -143  !دينكم لا يغلِبن َّ
ِ اإْلِْسالمر  ..ـ كما مساه هللا ـ امسه اإلسالم ـدينكم  ِيَن ِعنَْد اَّلله َوَمْن يَبَْتِغ َغرْيَ اإْلْسالِم   ..إِنه اِل 

َو ِِف اْْلِخَرةِ ِمَن اْْلَاَِسِينَ دِ  ْقَبَل ِمنْهر وَهر فال يغلبنكم الكفار على تسمية دينكم فيسمونه لكم  ... يناً فَلَْن ير
 !ابلدميقراطية

.. والدخول يف عبادته، وطاعته، وتوحيده .. وحلكمه وشرعه .. اإلسالم يعين االستسالم خلالق األكوان 
.. وعلو أمره وشرعه على أمر وشرع اخلالق .. دميقراطية تعين مترد املخلوق على اخلالق بينما ال.. ظاهرًا وابطنًا 

ال وجه تطابق وال شبه بينهما .. فالفرق شاسع بني اإلسالم والدميقراطية .. وألهواء العبيد .. وتعبيد العبيد للعبيد 
 ! ه لكم ابلدميقراطيةفال يغلبنكم الكفار على اسم دينكم فيسمونه لكم بغري امسه؛ فيسمون.. 

وهذا اإلحلاح املستمر الذي ال يعرف الكلل .. هذا الضغط الكبري : والذي محلنا على هذا القول والتنبيه
والذي ميارسه دعاة ورعاة الدميقراطية العاملية على الشعوب .. الذي نشهده ونعايشه .. وال التوقف .. وال املَلل 

ها ألنفسهم وبلداهنم دينًا ويتخذو .. راطية كدين ومنهج حياة ليقبلوا ابلدميق ..واألمم وخباصة منها أمة اإلسالم 
، والتهديد.. وإال واجهتهم مجيع مفردات املقاطعة واحلرب والعداء .. من دون دين هللا .. يتدينون به .. ومنهجًا 
 !والوعيد
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ُدوكر  :صدق هللا العظيم ْم َحِته يَرر َقاتِلرونَكر روَن ير وا َوَمْن يَْرتَِدْد َوَل يََزال ْم إِِن اْسَتَطاعر ْم َعْن دِينِكر
صْ 
َ
ولَئَِك أ

ر
ْم ِِف اُِلنَْيا َواْْلِخَرةِ َوأ رهر ْعَمال

َ
ولَئَِك َحبَِطْت أ

ر
َو ََكفٌِر فَأ ْت وَهر ْم َعْن دِينِهِ َفَيمر انلهارِ َحابر ِمنْكر

ونَ  ْم فِيَها َخاِِلر  . 127:البقرةهر
الذين ال يتورعون أن .. ممن يتكلمون أبلسنتنا .. وديننا .. زمني من بين جلدتنا لوجود نفر من املنه: اثنياً 

ال تعارض بينهما يف شيء .. وأن اإلسالم منها .. ويظهروهنا أهنا من اإلسالم .. يُلبسوا الدميقراطية ثوب اإلسالم 
والدخول فيها .. ها واعتقاد.. ها ومن تبني.. وابلتايل ال حرج من التعامل مع الدميقراطية كمنهج ودين ونظام .. 
 !  والتحاكم إليها ،والدعوة.. 

وهؤالء أشد خطرًا من الفريق األول؛ ألن ضالهلم وتروجيهم للباطل أييت ابسم الدين، وابسم الدفاع عن 
 !زعموا.. وأهله والعمل من أجل مصلحة الدين .. الدين 

فال .. يق األول من ضغط وإرهاب وهيمنة الفر كما جيب التحرر .. وهؤالء جيب احلذر والتحذير منهم 
ِ اإْلِْسالمر  ...  هنابه وال خنشاه ِيَن ِعنَْد اَّلله  .   إِنه اِل 

 

* * * * * 

144-  ٍ  .وَقْفَةٌ مَع آية
ْم ِمْن رِْزٍق فََجَعلْترْم ِمنْهر َحَراماً وََحالًَل قرلْ :تعاىلقال  ر لَكر نَْزَل اَّلله

َ
ْيترْم َما أ

َ
َرأ
َ
ذَِن  قرْل أ

َ
ر أ آَّلله

ونَ  ِ َتْفََتر ْم لََعَ اَّلله
َ
ْم أ  .  51:يونسلَكر

أهل العلم والعقالء، واليت دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أن من األصول املتفق عليها بني مجيع 
وهو .. فهو اخلالق هلذا الرزق .. رزق ومال فهو ملك هلل تعاىل وحده خملوقات، و مجيع ما يف هذا الكون من 

ومُيسك  ،يرزق من يشاء.. واملتصرف به وفق مشيئته وفضله وعدله ورمحته كيفما يشاء .. الك احلقيقي له امل
ال ُيسأل عما يفعل؛ ألن املال ماله، والرزق .. يؤيت امللك من يشاء، وينزع امللك ممن يشاء .. الرزق عمن يشاء 
لَْك  :تعاىلل ال خيرج شيء عن ملكه وسلطانه، كما قا.. رزقه، وامللك ملكه  لِْك ترْؤِِت الْمر مه َمالَِك الْمر قرِل اللههر

ْن تََشاءر َوترعُِز َمْن تََشاءر َوترِذُل َمْن تََشاءر بَِيِدَك اْْلَرْير إِنهَك لََعَ  لَْك ِممه ٍء َمْن تََشاءر َوَتْنِعر الْمر ِ ََشْ
 كر 

ِ َخبرِياً إِنه َربهَك يَبْ  :وقال تعاىل. 14:آل عمرانقَِديرٌ  ِْزَق لَِمْن يََشاءر َويَْقِدرر إِنههر ََكَن بِعَِبادِه طر الر  سر
ِْزَق لَِمْن يََشاءر َويَْقِدرر إِنه ِِف َذلَِك َْلياٍت  :وقال تعاىل. 31:اإلسراءبَِصرياً  طر الر  َ يَبْسر نه اَّلله

َ
وا أ َولَْم َيْعلَمر

َ
أ

ِ الَْمتنِير  :وقال تعاىل. 51:الزمرلَِقْوٍم يرْؤِمنرونَ  وهة زهاقر ذرو الْقر َو الره َ هر  :وقال تعاىل. 52:الذرايتإِنه اَّلله



 126 

 َْكََثَ انلهاِس َل َيْعلَمرون
َ
ِْزَق لَِمْن يََشاءر َويَْقِدرر َولَِكنه أ طر الر  ِ يَبْسر ْل إِنه َرّب 

 :وقال تعاىل. 34:سـبأقر
رِْض يَ ََلر 

َ
َماَواِت َواْْل ٍء َعلِيمٌ َمَقاَِلدر السه ِ ََشْ

ل  ِْزَق لَِمْن يََشاءر َويَْقِدرر إِنههر بِكر طر الر  وقال . 21:الشورىبْسر
رونَ  :تعاىل ل

َ
رْسأ ْم ي ا َيْفَعلر وَهر لر َعمه

َ
رْسأ  . 13:األنبياءَل ي

فيقول .. ومن متام ملكه وتصرفه فيما ميلك أن حُيل منه ما يشاء لعباده، وحُيرم منه ما يشاء على عباده 
  وهذا حق خالص هلل تعاىل؛ ألن املال ماله، وامللك .. وهذا حرام فاجتنبوه .. هذا حالل فاختذوه حالاًل

 . ال ُيشركه أحد يف شيء من ذلك ..والعباد عباده  ..ملكه، والرزق رزقه 
َو َخرْير الَْفاِصلنِيَ  :قال تعاىل ُص اْْلَقه وَهر ِ َيقر إِِن  :وقال تعاىل. 57:نعاماألإِِن اْْلرْكمر إَِله َّلِله

ْكََثَ انلهاِس َل يَ 
َ
ِينر الَْقي ِمر َولَِكنه أ وا إَِله إِيهاهر َذلَِك اِل  َله َتْعبردر

َ
َمَر أ

َ
ِ أ . 21:يوسفْعلَمرونَ اْْلرْكمر إَِله َّلِله

ً  :وقال تعاىل َحدا
َ
ْكِمهِ أ رْْشِكر ِِف حر  .14:الكهفَوَل ي

وهو .. وال أن يرزق شيئًا .. وال يقدر على أن خيلق شيئًا ..  ميلك شيئًا فهو ال.. أما اإلنسان العبد 
وابلتايل ال بد له من أن يستأذن .. ال غىن له حلظة مهما قل زمنها عن رزق هللا .. يعيش على مائدة ورزق هللا 

و تصرف فيما جيوز له ولو تعدى فتناول ماال حيق له، أ.. فيما يتناول من الرزق وفيما جيتنب  اخلالق املالك 
 ! فيما اكتسب ماله وفيما أنفقه؟.. تعرَّض للمساءلة واحملاسبة .. من الرزق بطريقة ال يؤذن له فيها 

ِيَن  :وال سلطان له عليه، كما قال تعاىل.. وكذلك ال حيق له أن حيلل أو حيرم شيئًا مما ال ميلكه  إِنه اَّله
ِ َل يَ  وَن ِمْن دروِن اَّلله وهر َواْشكر َتْعبردر ِْزَق َواْعبردر ِ الر  وا ِعنَْد اَّلله  فَابَْتغر

ْم رِزْقاً وَن لَكر وا ََلر إََِلْهِ ْملِكر رر
 . 27:العنكبوت تررَْجعرونَ 

ويتشبعوا مبا .. ـ على أن يتمردوا على العبودية هلل  أنوفهم عض العبيد ـ ممن نفخ الشيطان يفوملا جترأ ب
حنن : ـ للناسـبكل وقاحة  ـفقالوا ـ.. ا كأنداد وآهلة وطواغيت تُعبد من دون هللا ويتصرفو .. ليس فيهم وال عندهم 

ُن ونقبح .. حنن املشرعون .. ما علمنا لكم من آهلة غريان .. اآلهلة  حنن الذين حنلل وحنرم، .. حنن الذين حنسِّ
تنا واتباعنا والدخول يف على الشعوب إال طاعوما .. هذا جائز وهذا ممنوع .. فنقول هذا حالل وهذا حرام 

نزل قوله تعاىل مستنكرًا عليهم سوء صنيعهم .. عندما جترأ نفٌر من العبيد على أن يفعلوا ذلك .. عبادتنا وديننا 
نَْزَل  :وال يرزقون، فقال تعاىل.. وال خيلقون .. وشدة جرأهتم على التدخل فيما ال ميلكون .. 

َ
ْيترْم َما أ

َ
َرأ
َ
قرْل أ

ر لَكر  ِ َتْفََترونَ اَّلله ْم لََعَ اَّلله
َ
ْم أ ذَِن لَكر

َ
ر أ  .51:يونس ْم ِمْن رِْزٍق فََجَعلْترْم ِمنْهر َحَراماً وََحالًَل قرْل آَّلله
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 ْم ذَِن لَكر
َ
ر أ ـ ـفكيف جتعلون .. فالذي أنزل الرزق ومنَّ به على العباد هو هللا تعاىل وحده ..  قرْل آَّلله

مْ .. منه حرامًا وحالاًل  ـمن هللا ـمن تلقاء أنفسكم وبغري سلطان  ذَِن لَكر
َ
ر أ هل استأذنتم هللا الرازق ..  آَّلله

 !فأذن لكم؟.. ما حتللون وحترمون اخلالق املالك في
 !! فأنتم على هللا تفرتون وتكذبون.. فإن مل حيصل هذا وال ذاك 

ِ الهِِت  :وحنو ذلك قوله تعاىل ِْزقِ قرْل َمْن َحرهَم زِينََة اَّلله ي َِباِت ِمَن الر  ِ َوالطه ْخَرَج لِعَِبادِه
َ
 أ

فكيف حترمون ماال ختلقون وال متلكون .. هو هللا تعاىل وحده .. ورَزق .. وأخرج .. فالذي خلق . 31:األعراف
 !ومن دون سلطان وإذن من هللا؟.. 

 ! كثري من الناس  عندأقل األدب و .. أكثر قليلي األدب وما .. نقالً وعقاًل، وأدابً : فهذا مرفوض
 

* * * * * 

 !بيٌت لا مكتبةَ فيه -145
ودليٌل .. وأُفق .. وِسَعُة اطالع ومعرفة .. وتذكري .. وتربية .. ومتعة .. وثقافة .. الكتاُب النَّاِفُع أنيٌس 

 ! ودروب الشر لُتفادى وجُتتَنب.. على دروب اخلري لتؤتى 
.. األمور فاِسف وسَقِط القول وس.. والغيبة والنميمة .. لقيل الكتاب النافع ُيشِغل صاحبه عن القاِل وا

 ! وعن كثري من العادات السيئة
 !وسرية النبالء العظماء.. وفكر األصفياء .. الكتاب النافع خالصة جهد وفقه العلماء 

جع يف فعجب لبيت ال مكتبة فيه حتتوي على أمهات الكتب واملرا.. الكتاب النافع يعين كل هذه املعاين 
وكيف .. وال أدري كيف يعيشون .. وكم هم خاسرون .. كم أهله حمرومون .. فروع الفقه والعلم واحلكمة 

 !يقضون أوقاهتم يف بيوهتم؟
 ــ يف هذا الزمن ــإال أن كثريًا من املسلمني .. ورغم بساطة مثنه .. رغم سهولة اقتناء الكتاب النافع 

 ! وعطائه ومردوده.. وجهالً بفائدته ..  زهداً بقيمته.. يعزفون عن اقتنائه 
بل ومما .. إن دخلَت بيوهتم جتد كل ما يدل على البذخ والرتف واإلسراف مما يدخل يف عامل الكماليات 

ـ يف زوااي البيت وال ـبينما ال جتد .. وقد يكون كلفهم عشرات اآلالف من الداننري والدراهم .. ال حاجة له أصاًل 
 ! بل وال كتاب.. ـ أثراً ملكتبة صغرية ـيف ساحته وداره 
وال حتب .. فأمة ال تقرأ .. من مظاهر الضعف والتخلف واجلهل اليت تعاين منها األمة  ــ ولألسف ــوهذا 

لو وجدت نفسها يف أواخر األمم، ويف مقام .. ال تلومنَّ إال نفسها .. وال تعرف قيمة للكتاب والقراءة .. أن تقرأ 
 !ـ لألمم األخرىـال املتـََّبع  ـد املقلِّد ـالتبَّع املنقا

 وكيف احلل؟.. ما هو املخرج : فإن قيل
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وعلى قيمة .. أن نريب أبناءان منذ طفولتهم ونعومة أظافرهم على حب الكتاب، وحب القراءة : أقول
 !ويكون اآلابء قدوة ألبنائهم يف ذلك ما استطاعوا.. احلرص على اقتناء الكتاب 

 

* * * * * 

ً .. نحب ُّ الوَطَن  -146  !ل كن لا يمكن أن نتخذه إلها
فالدفاع عنه دين .. ونذود عنه يف سبيل هللا؛ ألنه مأوى احلرمات وسياجها .. وحننُّ إليه .. حُنبُّ الوطَن 

لكن ال ميكن أن نتخذه إهلًا ومعبودًا من .. وهو من أوكد فروض األعيان والطاعات اليت يُتقرب هبا إىل هللا .. 
 !هللا ـأو مع ـ ــ دون

.. ونعقد الوالء والرباء .. وحنب ونبغض فيه .. عندما يكون الوطن غاية الغاايت؛ نوايل ونعادي فيه 
وإن   ـفمن كان من أبناء الوطن، وينتمي حلدوده اجلغرافية ـ.. وعلى أساس االنتماء إليه .. واحلقوق والواجبات فيه 

لكونه ينتمي إىل الوطن .. وله كامل احلقوق والواجبات .. نواليه ـ ـكان من أطغى وأكفر وأفسد أهل األرض 
وإن كان  ـوال ينتمي إىل حدوده اجلغرافية ـ.. بينما من مل يكن من أبناء الوطن .. وينتسب إىل جنسيته .. وحدوده 

 لشيء سوى أنه ال.. واحلقوق ما لألول .. وليس له من املواالة .. جنافيه ونعاديه  ـمن أتقى وأصلح أهل األرض ـ
فالوطن عندما يكون هبذا املعىن اآلنف الذكر  .. وال ينتسب إىل جنسيته وجنسية أهله  ،ال ينتمي إىل حدود الوطن

.. وكما تنص على ذلك قوانينها ودساتريها .. كما هو سائد ومعمول به يف كثري من األمصار إن مل يكن جلها 
ـ هبذا ـوالواقع يف عبادته ..  نًا وإهلًا وصنمًا كبريًا يُعبد من دون هللا ـ يكون وثـهبذا املفهوم  ـفالوطن حينئٍذ ـ

ألن احملبوب لذاته؛ الذي يُعقد فيه .. ـ واقع يف الشرك األكرب الذي ال يغفره هللا ـاملفهوم املتقدم اآلنف الذكر 
وربوبيته ام وكمال معاين ألوهيته هو هللا تعاىل وحده ال شريك له، وهذا من مت.. واحلب والبغض .. الوالء والرباء 

.  
قد أتملت اآلهلة واألواثن واألصنام واألنداد اليت تُعبد يف هذا الزمان : فإن ُعلم هذا الذي تقدم، أقول

فلم أجد وثنًا من تلك األواثن واألصنام يُعبد من دون هللا أكثر من عبادة .. وتُتَخذ ندًا مع هللا .. من دون هللا 
أكثر األواثن انتشاراً  ؛والوطن الوثنفوثن الوطن .. والوطنية ابملفهوم الوثين املتقدم اآلنف الذكر الناس للوطن 

إىل أن  ..عضوا عليه ابلنواجذ  ..والصرب الصرب على التوحيد .. فاحلذر احلذر اي عباد هللا .. وشيوعة يف األرض 
 !وال حول وال قوة إال ابهلل..  لقوا هللات

 

* * * * * 
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ةُ الل  ه في الظالمين، والطغاة الآثمين -147  .سن َّ
من ُسنن هللا تعاىل يف خلقه أن أيخذ القرى والدول ابهلالك والدمار والزوال وهي قائمة على الظلم والبغي 

وهذه سنة ..  بغيوتزول ابلظلم والطغيان، وال ،ومع العدل ،فالدول واملمالك تقوم وتدوم ابلعدل.. والطغيان 
دل عليها منطوق النصوص، وواقع األمم والدول الغابرة عرب التاريخ  .. وال حُتايب أحدًا , وال تتحول اثبتة ال تتبدل

 ! كله
وا :قال تعاىل ا َظلَمر ْم لَمه وَن ِمْن َقبْلِكر رر ْهلَْكَنا الْقر

َ
أي حينما ظلموا وطغوا . 23:يونسَولََقْد أ

 .هللا ابهلالك والدمار والزوالوتواطؤا فيما بينهم على الظلم والعدوان نزل هبم أمر 
ً  :وكذلك قوله تعاىل وا وََجَعلَْنا لَِمْهلِِكِهْم َموِْعدا ا َظلَمر ْم لَمه ْهلَْكَناهر

َ
َرى أ . 51:الكهفَوتِلَْك الْقر
 . أي موعداً ملهلكم ال يتخلف وال يتقدم وال يتأخر

ْهلرهَ  :وقوله تعاىل
َ
َرى إَِله َوأ ْهلِِِك الْقر نها مر أي إال وأهلها ظاملون . 51:القصصا َظالِمرونَ َوَما كر

متواطئون فيما بينهم على الظلم وإقرار الظلم ونصرة الظلم؛ فإذا حتقق ذلك فيهم نزل فيهم أمر هللا ابهلالك 
 !والدمار والزوال

و :وكذلك قوله تعاىل  َْتَفِيَها َفَفَسقر َمْرنَا مر
َ
ْن نرْهلَِك قَْريًَة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
ا فِيَها فََحقه َعلَيَْها الَْقْولر ِإَوَذا أ

ْرنَاَها تَْدِمرياً  َْتَفِيَها. 24:اإلسراءفََدمه َمْرنَا مر
َ
.. ؛ أي أمرانهم ابلطاعة واالستقامة على العدل والتوحيد أ

ً فأبوا إال الفسوق والعصيان والظلم والطغيان  ْرنَاَها تَْدِمريا رنا  قراءة ويف. فََحقه َعلَيَْها الَْقْولر فََدمه فأمه
َْتَفِيَها فحكموا ابلفسوق والعصيان .. شرار أهلها وظاّلمها وطغاهتا  بتشديد امليم املفتوحة؛ أي فجعلنا أمراءهامر

ً والظلم والطغيان، فتابعهم الناس على ذلك وطاوعوهم  ْرنَاَها تَْدِمريا  .فََحقه َعلَيَْها الَْقْولر فََدمه
غابرة كلها حتكي هذه احلقيقة، وهذه السنة من سنن هللا تعاىل يف خلقه، كما قال واتريخ األمم الطاغية ال

تعاىل عن عاد، ومثود، وفرعون ذي األواتد الذي كان يصلب العباد ممن مل يدخلوا يف طاعته وعبادته من دون هللا 
لَْم تََر َكيْ  :على األواتد ويشدهم هبا شدًا ميزق هبا أجسادهم، كما قال تعاىل

َ
إَِرَم َذاِت  *َف َفَعَل َرُبَك بَِعاٍد أ

ْلَْق ِمثْلرَها ِِف اْْلاِلدِ  .الْعَِمادِ  ْخَر بِالَْوادِ  *الهِِت لَْم َير ِيَن َجابروا الصه وَد اَّله ْوتَادِ  .َوَثمر
َ
 *َوفِرَْعْوَن ذِي اْْل

ِيَن َطَغْوا ِِف اْْلاِلدِ  وا فِيَها الَْفَساَد  *اَّله ْكََثر
َ
إِنه َربهَك  *به َعلَيِْهْم َرُبَك َسوَْط َعَذاٍب فََص  *فَأ

وا فِيَها  *َطَغوْا ِِف اْْلاِلدِ ملا  فََصبه َعلَيِْهْم َرُبَك َسوَْط َعَذاٍب . 22-4:لفجرَْلِالِْمرَْصادِ  ْكََثر
َ
فَأ

 . الَْفَسادَ 
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رِْض بِغَ  :وكذلك قوله تعاىل
َ
وا ِِف اْْل ا ََعٌد فَاْسَتْكَُبر مه

َ
َولَْم يََرْوا فَأ

َ
َشُد ِمنها قروهةً أ

َ
روا َمْن أ ِ َوقَال رْيِ اْْلَق 

ونَ  ْم قروهةً َواَكنروا بِآياتَِنا ََيَْحدر َشُد ِمنْهر
َ
َو أ ْم هر ِي َخلََقهر َ اَّله نه اَّلله

َ
 .25:فصلتأ

ته عاد من تقول بكل صراحة ووقاحة واستكبار وعلو يف األرض بغري حق ما قال.. وهاهي أمريكا اليوم 
َشُد ِمنها قروهةً  قبل

َ
ْم قروهةً ، وجوابنا هلم َمْن أ َشُد ِمنْهر

َ
َو أ ْم هر ِي َخلََقهر َ اَّله نه اَّلله

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
  !؟أ

* * * * * 

 !آيةٌ من آياِت الل  ه -148
ـ هللا ـهبا الناس  تناقلت وسائل اإلعالم نبًأ مفاده أن حبرية روسية ضخمة يصطاد فيها الصيادون، وينتفع

.. ـ قد ابتلعتها األرض وما حوهلا من األشجار فجأة يف سويعات الليل، والناس من حوهلا نيام ـأعلم بعمرها 
.. وإمنا وجدوا قيعان وحفرة ضخمة موحلة يلمع وحلها حتت ضوء أشعة الشمس .. فاستيقظوا فلم جيدوا البحرية 

 ! م21/5/1115وكان ذلك يوم اخلميس 
مروا عليها مر الكرام من غري أتمل  ــ كعادهتم ــإال أن الناس .. آلية الباهرة رغم وضوحها وظهورها هذه ا

 :ـ عللوا السبب بقوهلمـ العظيم ـ الذين ال يؤمنون ابهللـواألدهى من ذلك أن خرباء القوم .. وال تدبر وال اعتبار 
 "! ض قد ابتلعتهاف والكهوف حتت األر من احملتمل أن تكون شبكة من التجاوي"

ومن الذي أمرها أبن تبتلع مياه .. من الذي خلق هذه التجاويف وهذه الكهوف : وسؤالنا هلؤالء اخلرباء
 !اليوم وليس األمس وال غدًا؟البحرية وما عليها 
 ! وإمنا وجدت اليوم؟.. توجد هذه التجاويف والكهوف قبل عشرين عام أو مائة عام ملاذا مل 

 ! لو كنتم تعلمون.. وإرادته  لق إهنا مشيئة اخلا
أبن القادر على أن خيسف هبذه .. والطغاة الظاملني .. إهنا آية من آايت هللا تعاىل لتذكر الساهني الغافلني 
قادر على أن خيسف ابليابسة وما عليها من القرى .. البحرية لتبتلع األرض مياهها وما عليها لتكون أثرًا بعد عني 

 ! ليجعلها أثراً بعد عني.. الفاسقة  الظاملة الطاغية
ْعرِِضنيَ  :صدق هللا العظيم تِيِهْم ِمْن آيٍَة ِمْن آيَاِت َرب ِِهْم إَِله ََكنروا َعنَْها مر

ْ
 .2:األنعامَوَما تَأ

ِ ِإَوْن يَرَ  :وقال تعاىل رِْض بَِغرْيِ اْْلَق 
َ
وَن ِِف اْْل ر ِيَن َيَتَكُبه ِْصِفر َعْن آيَاَِتَ اَّله

َ
ه آيٍَة َل َسأ ْوا كر

وهر َسبِي ِ َيتهِخذر وهر َسبِياًل ِإَوْن يََرْوا َسبِيَل الَْى 
ْم يرْؤِمنروا بَِها ِإَوْن يََرْوا َسبِيَل الرُْشِد َل َيتهِخذر نههر

َ
اًل َذلَِك بِأ

بروا بِآياتَِنا َواَكنروا َعنَْها ََغفِلنِيَ   . 224:األعرافَكذه
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ِنْ  :وقال تعاىل ي 
َ
ونَ  َوَكأ ْعرِضر ْم َعنَْها مر ُروَن َعلَيَْها وَهر رِْض َيمر

َ
َماَواِت َواْْل  ِمْن آيٍَة ِِف السه

ونَ  :وقال تعاىل.  215:يوسف ْوا آيًَة يَْستَْسِخرر
َ
 . 22:الصافاتِإَوَذا َرأ

 

* * * * * 

 !ن ِ ــسوأ المأ -149
مألوف عندما أييت اإلحساُن من ِصغار املروءة و .. فهذا أمٌر معلوم .. أن مينَّ املرُء إحسانَه على اآلخرين 

 . والشريعة قد هنت عنه.. وهو خُلٌق سيء يُبطل إحساَن املُحِسن .. واألخالق 
مث هو مع إساءته هلم مينُّ عليهم مبا أساء .. أن ُيسيء املرء لآلخرين .. واألكثر غرابة .. لكن األسوأ منه 

وعندما مل جيد من تواعد معهم .. فيأتيهم متأخرًا عن الوقت املتفق عليه  ..كأن ُيسي  إليهم خبلف امليعاد .. هلم 
وقد عاىن العَنَت من .. وأن مصاحله قد تعطلت .. ومع ذلك قد ضحى به .. مينُّ عليهم أبن وقته من ذهب .. 

وفاته أن .. رَه حقًا إهنم مل يقدروا له قدْ .. مث بعد ذلك كله مل جيد من تواعد معهم .. مسافة الطريق وتكاليفه 
 . الذنب ذنبه ال ذنب غريه

وأنه قد اختار .. مث يُتبع غشَّه هذا ابملنِّ واألذى .. أو معاملة .. وحنوه من يغش صاحبه يف بيٍع أو شراء 
فيمنُّ عليه مبا أساء .. وكذا  وحلصل له كذا.. ولواله لكانت خسارته مضاعفة .. لصاحبه األفضل واألحسن 

 !إليه
وجعل من .. ال لغريه .. مث مينُّ عليهم أن عبَّدهم لنفسه .. لم الذي يُنزله الطاغوت بشعبه وحنوه الظ

 !وإهلاً عليهم.. ورابً .. نفسه حاكما 
وهللا .. لُيعرف املراد .. يكفي منها ما تقدم  ـوهو أمثه أغلظ ـ ـاألمثلة على هذا النوع من املنِّ كثرية ـ

 . املستعان
 

* * * * * 

 .كاءُ المجرِمشُر  -151
.. مباشرة جند اجملتمع جُيّرِم هذا اجملرم ويُؤمثه .. يف العادة عندما يرتكُب شخص ما جرميًة من اجلرائم 
وبشيء من التأمل والبحث جند أن هلذا اجملرم .. والقضاء يتوجه إليه ابملساءلة واحملاسبة على ما اقرتفه من جرم 

لعاقبت هؤالء .. ولو مُسح للعدالة أن أتخذ جمراها وطريقها إىل مجيع اجملرمني  ..ال يقلون عنه جرمًا وإمثاً .. شركاء 
 .   الشركاء مبا عاقبت به اجملرم وأشد
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.. واستبدله أبحكام وشرائع البشر .. الذي عطَّل احلكم مبا أنزل هللا .. احلاكم : من هؤالء الشركاء
وجتريء ذوي النفوس الضعيفة .. نسبة اجلرمية واجملرمني  ازدايد ؛واليت من مقتضى العمل هبا.. ة شرائع اجلاهلي

 !على فعل اجلرمية، واإلفساد يف األرض
واليت حتتكر ثروات البالد والعباد .. اليت تشيع الفساد والظلم .. العناصر املتنفذة يف احلكم : ومنهم

 !من دون بقية الناس.. وملن يطوف حوهلم من املقربني .. وعوائلها .. لذواهتا 
اليت تروج للفساد والرذيلة واجلرمية .. القائمون على وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة : ومنهم

 !واإلميان.. وتستعدي الفضيلة .. 
ويسكتون على ظلم وطغيان وفجور .. الذين يكتمون احلق .. علماء السوء والبالط امللكي : ومنهم

 ! حيثما داروا ى حساب احلق ـ معهمـ علـويدورون .. وفساد طواغيت احلكم 
 ..!األغنياء الذين مينعون زكاة أمواهلم عن الفقراء : ومنهم
.. واجملون .. الذين يزينون للتالميذ ثقافة الفسوق .. املدرسون الذين ال يتقون هللا يف األجيال : ومنهم

 !والتفلت من قيم األخالق والفضيلة.. واإلابحية واإلحلاد 
الذين فرطوا حبقوق األبناء عليهم؛ فلم حُيسنوا تربيتهم وال رعايتهم، وال توجيههم .. ء اآلاب: ومنهم
 .التوجيه السليم

ولو أخَذت العدالة طريقها إىل .. وكلهم شركاء للمجرم فيما اقرتفه من إجرام .. فهؤالء كلهم مسؤولون 
 !ن حُياَسب اجملرم الذي ابشر بنفسه فعل اإلجرمحلُوِسبوا على تقصريهم وتفريطهم وإجرامهم قبل أ.. مجيع اجملرمني 

  "...كم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته كل" :ويف احلديث
فأكلُت  عبادة بن شرحبيل قال أصابتين َسنٌة فدخلُت حاِئطًا من حيطان املدينة، فَفركُت ُسنبالً  وعن

 وال، كان جاِهالً  إذْ  علَّمَته ما ":ل لهفقا فأتيُت رسول هللا ! ومحلُت يف ثويب، فجاء صاحبه فضربين وأخذ ثويب
فتأمل العدالة عندما تبلغ  ". نصَف وسٍق من طعام إْذ كان جائعًا، وأمره فردَّ علي ثويب وأعطاين ِوسقًا أو أطعمَته

 ! صلوات ريب وسالمه عليه.. ذروهتا على يد سيد اخللق 
 

* * * * * 

ةُ الإحسان -151  .لِذ َّ
فلم أجد ألذَّ على النفس من اإلحسان على اآلخرين؛ .. ه النفُس من ملذات الدنيا أتملُت كلَّ ما تلتزُّ ب

ال تبتغي من فعلك هذا .. فتمشي يف حاجتهم إىل أن تُقضى هلم .. والفاقة، والكروب، واهلموم من ذوي احلاجة، 
 . غري مرضاة اخلالق 
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سروٌر ُتدِخُله على مسلٍم،  األعمال إىل هللا أحبُّ الناس إىل هللِا أنَفُعهم، وأحبَّ  ":قال رسوُل هللا 
ينًا، أو َتطُرَد عنه جوعًا، وألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجٍة أحبَّ إيل من أو َتكُشَف عنه كربًة، أو تقضي عنه دَ 

َمه يوَم تِزلُّ اىل قدَ ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجٍة حىت يُثِبَتها له، أثبَت هللاُ تع.. أن أعتِكَف يف املسجد َشهرًا 
 ". األقدامُ 

ي له حاجًة، تنفَِّس له  ينًا، تقضعنه دَ  من أفضِل األعماِل إدخاُل السروِر على املؤمِن؛ تقضي ":وقال 
 ". ُكربةً 

 . اإلفضاُل على اإلخوان: قيل البن املنَكِدِر فما بقي مما ُيستَـَلذُّ؟ قال: قال سفيان بن ُعيينة
َة  َة اإلحسان على اآلخرين من .. وتطلبها يف غري مظاهنا .. سعى هلا سعيها وت.. فيا من تنشد اللذَّ جرِّب لذَّ

ٍة مل َتعرف طعمها وال حالوهتا من قبلـبشرط اإلخالص  ـذوي الضعف، والفقر، واحلاجة ـ  ـ مث انظر كيف سُتغَمر بلذَّ
 !وال يف غريها من األعمال.. 

 

* * * * * 

152-  ُ  !عندما يُقتَاُت بالعِلم
ال همَّ لصاحبه إال كيف .. ويكون الِعلُم جمرد وسيلة من وسائل التكسُِّب والعيش .. ندما يُقتاُت ابلعلم ع

وَتغيُب .. وُيسكُت عن احلقِّ .. حينئٍذ ُيكتُم العلُم : ــوما أكثر من يفعل ذلك يف زماننا  ـيعتاش ويقتات منه ـ
.. وَيضعُف احلقُّ وأهُله .. ويعلو الباطُل وأهُله .. لم والفساد ويسوُد اجلهُل والظ.. وتضيُع احلقوُق .. احلقيقُة 

وُيصبح له عبدًا مأمورًا بعد أن كان له سيداً .. ويذلُّ العامل ملن يقتات منه بعلمه .. وَيضلُّ الناس .. وتُفَقُد القدوُة 
إىل جمرد لصٍّ ال .. يف أعني الناس  ـقتات بعلمه ـالذي يَ  ـويتحوَُّل العاملُ ـ.. ويُهاُن العلُم ويُزهُد به وأبهِله .. آمرًا 

ولو حصل شيء من ذلك فال يلومنَّ حينئٍذ إال .. ال يستحق التوقري وال االحرتام .. يُؤمتُن على ِديٍن وال ُدنيا 
 ! نفسه

تعلََّم من :" ــصلوت ريب وسالمه عليه  ـألجِل ذلك كله قال املعلُم األكرب، واملثُل األعلى للبشرية كلها ـ
 ! يعين رحيها" ِعلماً مما يُبتغى به وجُه هللِا، ال يتعلمُه إال لُيصيَب به َعَرَضاً من الدنيا، مل جيد َعْرَف اجلنَِّة يوَم القيامِة 

 

* * * * * 

 .وَطُن الإنسان -153
 من يشاء من يُورثها هللا..  ه الواسع من ُملكِ  رَّةوهي ال تعلو مقدار ذَ .. األرض من َخلِق هللا تعاىل 

واإلنسان يف هذه األرض من طبعه أن أينس وأيلف وحيب العيَش واالستيطان يف البقعة من األرض اليت .. عباده 
ولو كانت هذه البقعة من .. وسالمَة دينه وعبادته .. وأمنه وأمانه .. وحريَّته .. وِعزَّته وكرامته .. جيد فيها نفسه 
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فهذه البقعة من .. وكان أهلها من غري قومه وعشريته .. ملشرق عن املغرب األرض بعيدة عن مسقط رأسه بعد ا
 ! األرض حينئٍذ تكون هي وطنه

ويعيش فيها معاين القهر، .. وعزته وكرامته .. يفقد اإلنسان فيها نفسه .. وأميا بقعة من بقاع األرض 
وال جيد فيها املتَّسع ..  على نفٍس وال ماٍل ال يعرف فيها أمنًا وال أماانً .. والذل، واخلوف، والقمع، واالستعباد  

فحينئٍذ يضعف عند هذا اإلنسان شعور االنتماء هلذه ..  كما حيب هللا تعاىل ويرضى  ليمارس عبادته خلالقه 
ـ ولو كانت هذه البقعة من األرض هي مسقط ـوإىل درجة التالشي والذوابن .. البقعة من األرض الظامل أهلها 

إىل حيث .. مشدودة للخروج واهلجرة منها .. ـ وجيد نفسه انفرة كارهة للعيش فيها ـقومه وعشريته  رأسه، يسكنها
 .واألمن واألمان على نفسه وأهله وماله.. وجيد عزته وكرامته .. جيد سالمة العبادة والدين 

مراقبتنا حلركة وهجرة  ومن خالل.. وندركه اثنيًا يف واقعنا وحياتنا .. هذا أمر تقرره نصوص الشريعة أواًل 
 . ال ميكن إنكاره.. ومن بلٍد إىل آخر .. الشعوب من أرض إىل أرض 

ـ الذين يسومون شعوهبم صنوف الذل، والظلم، والقهر، ـ !ـ إن كانوا يتعظونـويف ذلك ِعظة للوطنيني 
لك يُراهنون على والء مث هم مع ذ.. فحولوا الوطن إىل سجٍن كبري للمواطنني .. والبطش، واالستعباد، والفقر 

 ! عند تعرض األوطان وحكامها ألي عدوان أو خطٍر خارجي.. وملن حيكم أوطاهنم .. شعوهبم ألوطاهنم وانتماء 
ال مُيكن أن يعلو على .. فحبُّ األوطان له حدود .. وخاسر .. وخاط  .. رهانكم وهٌم : وهلؤالء نقول
ـ ال جتد يف نفسها حركة للدفاع عن مصاحل وعروش ـلب يف الغا ـكما أن الشعوب ـ.. حب الدين والنفس 

كم هي الوقائع اليت حدثنا .. الطواغيت الظاملني اجملرمني؛ الذين يسومون شعوهبم صنوف القهر والظلم والتعذيب 
.. م ليغزو بالده.. اليت يستنجد فيها أهل األوطان احملليني ابلقوى اخلارجية .. عنها التاريخ القدمي منه واملعاصر 

 ! فريحيوهم من طغيان وظلم وشر وإجرام طواغيت احلكم الوطنيني
.. ـ عن دينهم، وعن حبهم ألوطاهنم ــ بظلمكم وطغيانكم وكفركم ـال تفتنوا شعوبكم : فيا أيها الوطنييون

.. أن تصطلحوا مع شعوبكم .. وحب األوطان .. وإعمار األوطان .. واعلموا أن من لوازم احلفاظ على األوطان 
مها تغنيتم وتشدقتم حبب األوطان .. فإن مل تفعلوا فما أنتم بوطنيني صادقني .. ومع ربكم ابلتوبة واإلانبة إليه 

 !وزعم احلفاظ عليها
 

* * * * * 

عام -154  .الط َّ
وِضعف اإلرادة .. وما يُقذف فيها من أنواع وألوان الطعام  ،ها املعدةفوجدت جلها سبب.. أتملت األدواء 

 !ورمبا أن يفقد عمره.. فكم من امرٍئ محلته شهوة ساعة على أن يتأمل ويشكو األوجاع سنة .. شهوة البطن أمام 
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ال بد من أن .. إبذن هللا وحىت يكون دواًء ال داء فيه .. حىت يكون الطعام انفعًا ال ضرر فيه : لذا فأقول
 :ينضبط بثالثة قوانني ومكابح

وهذا يستلزم من املرء أن يتعرف على حاجيات جسده من : ع من الطعامالتمييز بني الضار والناف: أوالً 
إذ لكل إنسان حاجياته .. والقْدر الذي حيتاجه .. وأن يعرف نوعية الطعام الذي حيتاجه .. الطعام والغذاء 

اليت  والعناصر.. كما يستلزم منه أن يعرف مكوانت الطعام الذي يريد تناوله .. املختلفة عن اآلخر اخلاّصة و 
وخباصة بعد أن .. ال تناسب صحته، وحالته، أم ال .. تدخل فيه ويتكون منها؛ هل تتخلل تركيبته مواد ضارة 

 !بـُْغَية الربح السريع.. فأفسده .. تدخَّل اإلنساُن يف كل شيء 
.. نسان إذ ال بد لكمية الطعام اليت تدخل جسم اإل: املوازنة بني ما يدخل من الطعام وبني ما خيرج: اثنياً 

فإن حصل التقصري .. من أن توازيها حركة تناسبها؛ تستهلك وتصرف ما أنتجه الطعام من سعريات حرارية 
حصل اخللل .. والتفاوت بني الداخل واخلارج؛ فكان الداخل أكثر من اخلارج أو كان اخلارج أكثر من الداخل 

 .وال بد.. يف بنية اجلسم زايدة أو نقصاانً 
م معدتك ثالثة أثالث: ل حىت جتوع، وإذا أكلت ال تشبعال أتك: اثلثاً  وثلث للماء .. ثلث للطعام : فقسِّ

وطلبت منك يف اليوم .. توسََّعت عليك .. فإن مل تفعل؛ وأمألت معدتك ابلطعام .. وثلث للهواء والنـََّفس .. 
تستمر املعدة يف التوسع والطلب  وهكذا.. توسعت وطلَبت منك املزيد .. فإن أطعتها .. الثاين املزيد من الطعام 

فيستعصي حينئٍذ عليك العالج، .. ـ من ذوي التخمة والبطون املنفوخة املتدلِّية ـاي عبد هللا  ـإىل أن تصبح ـ.. 
 !فيقع الندم، والَت ِحني َمْنَدم.. والرجوع إىل الوراء 

متتعت بصحتك ما قدَّر هللا لك أن و .. جنوَت .. فإن التزمت هبذه القوانني الثالثة اآلنفة الذكر أعاله 
وُحرِْمَت التنعم .. واألمراض .. دامهتك الِعلل .. وغلبتك شهوة البطن على ما تكره .. فإن مل تفعل .. تعيش 

اهلالك وهو ال وتكون كمن استعجل لنفسه .. وقضيت حياتك متنقاًل بني منزلك واملستشفى .. بصحتك ُمبكرًا 
 !يدري

يُِقْمن صلَبه،  أَكالت من بطنه، حبسب ابِن آدم شراً  وعاءً  مأل آدميٌّ  ما ":يقولإذ  صدق رسول هللا 
 ." ، و ثلث لشراِبه، و ثلث لنَفِسهفإن كان ال حمالة؛ فثلٌث لطعاِمه

 

* * * * * 

 .الغَْدرُ غدران -155
 . غدٌر جمرَّد، وغدٌر مغلَّظ، وزره أعظم وأغلظ: الغدر غدران

 . الغدر الذي تنعكس آاثره السيئة على شخص الغادر ال تتعداه إىل ما سواه هو: الغدر اجملرَّدأمَّا 
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يكون سببًا يف صدِّ الناس عن ف.. دى آاثره السيئة شخَص الغادر هو الغدر الذي تتع: الغدر املُغلَّظوأما 
د، واحلب، فُتغَلق بسببه أبواب اخلري والكرم واجلو .. ومحلهم على سوء الظن بكل من حوهلم .. فعل اخلري 

ويتقلب يف خرياهتا .. الكل يتفيأ ظالهلا .. بعد أن كانت ُمْشَرعًة للجميع .. واإلحسان، والوفاء، والثقة 
 ! وحسناهتا

 !ال تسأل عن هَلكة صاحبه.. غدر ُمَغلَّظ .. هذا النوع من الغدر 
 

* * * * * 

 .الأدَُب أدبان -156
 .أَدٌب مذموم، وأَدٌب ممدوح: األدُب أدابن

الذين يُراؤون الناس ليقعوا يف شباكهم .. هو أدب املنافقني، املتزلِّفني، املتكلِّفني : األَدُب املذمومما أ
حيث ترى أحَدهم يف ظاهره يتكلف العبارات املنمَّقة اخلاضعة .. ويسطون على ما يف أيديهم .. ومكرهم 
رة  .. واحلياء الكاذب الذي يعلوه التكلف .. النظيف  واهلندام املرتَّب.. والبسمات الكاذبة الصفراء .. املتكسِّ

وهو ال يرتدد أبن .. كتواضع الثعلب عندما يُلصق بطنه يف األرض ويريد الدنو من فريسته .. والتواضع اخلادع 
.. والكذب .. بينما ابطنه يكون عبارة عن كتلة مظلمة من احلقد والكراهية .. يتشبَّع مبا مل يُعَط، وليس فيه 

والشُّح على .. والطمع .. واحلرص .. واألاننية .. والكرب .. والدانءة .. واخليانة .. والغدر .. واحلسد ..  والغش
وما أكثر هؤالء الذين يقعون يف شباكهم ويكتوون .. وما أكثر الذين يتأدبون هبذا األدب يف زماننا .. فعل اخلري 

 !بنارهم
الذين يصدق .. األتقياء األنقياء .. خلصني األوفياء فهو أدب الصادقني امل: األدب املمدوحوأما 

فهم يف الباطن والظاهر .. فأدهبم الظاهر مرآة ألدهبم الباطن ومثرة من مثاره .. ظاهرهم ابطنهم، وابطنهم ظاهرهم 
 ال يعرفون التلون والتذبذب، وال التكلَّف وال.. وأدٌب جمٌّ واحد .. وُخُلٌق رفيع واحد .. وجه واحد : سواء

 ! وما أقل الذين يتأدبون هبذا األدب يف زماننا.. الغدر، وال الرايء وال الكذب وال الغش 
 

* * * * * 

حفِيون -157  .الص 
وما هو ..الذي ال يوفر شيئًا مير به إال ويلتقطه؛ فيلتقط البعَر واحلجَر والشوَك .. مل أَر مثااًل للقمَّاش 

وما أقلَّ الذي خيرج منهم عن هذه القاعدة، وهذا .. مثل الصحفيني .. وما قلَّ نفعه أو كثر  ..ُمشني وُمعيب 
 !الوصف
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مثل الصحفيني .. وال اجتاهًا .. مل أَر مثااًل للشيء الذي ال ميكن أن حتدد له طعمًا وال لواًن وال رائحة 
..  القنوات، أرابب الصحف، و الذين تذوب شخصيتهم وأفكارهم ومبادئهم يف شخصية وأفكار ومبادئ اآلخرين

.. وكأهنم بال شخصية وال رأي وال مبادئ وال والء إال الوالء للمهنة وللجهة أو الشركة اليت يعملون حلساهبا 
 !وما أقل الذين خيرجون منهم عن هذه القاعدة، وهذا الوصف.. ويقتاتون منها 

.. وخرااًب على األمة وأبنائها  ولو انعكس ذلك سلبًا ودماراً .. مل أَر مثااًل ملن أيكل ويقتات بقلمه ولسانه 
وما أقل الذي خيرج منهم عن هذه القاعدة، وهذا .. مثل الصحفيني .. وكان ذلك على حساب احلق واحلقيقة 

 ! الوصف
 فكلما قاء طاغوت قيئاً أو تقيَّح منه قيحٌ .. الذي يتتبَّع قيَء طواغيت احلكم والظلم والفجور .. أسوأهم 

لينثره يف صباح .. قام جبمعه والتقاطه ووضعه يف جعبته .. أو حترك حركة أو مال خبصره ميلة .. أو بَصَق بصقًة .. 
 !واي ليته ما مجَع وال نَثر.. فيؤذي الناس مبا مجَع ومبا نـََثر .. على مسامع ومرأى الناس .. اليوم التايل 

.. هرها على غري صورهتا الصحيحة ويُظ.. وُيشوُِّه احلقائَق .. الذي َيكِذُب .. واألسوأ من هذا األسوأ 
وسريًا يف ركاب خمططاهتم .. مرضاًة للطواغيت الظاملني اجملرمني .. عن سابق ِعلٍم وإصرار .. وَيكُفُر احلقَّ واحلقيَقَة 

 !قليٌل من الُفَتاتُمقابل ما يُرَمى إليه .. وسياساهتم اهلدَّامة والباطلة 
 

* * * * * 

هِيد -158  .مَن الش َّ
؛ إذ ما أكثر الذين يُقاتِلون ويُقتَـُلون "الشَّهيد والشَّهادة"ناوهلا التشويه والتحريف مفهوم فاهيم اليت تمن امل

ومع ذلك نسمع من يُطلق .. وألغراض ابطلة شيطانية .. وحتت راايٍت عميَّة جاهلية .. يف سبيل الطاغوت 
وهذا ابطل يرتتب عليه مزالق .. وصف وحكم الشهيد  ــ زورًا وكذاًب، وتطيبًا واسرتضاء لألنفس املكلومة ــعليهم 
 :عدة

هو الذي : إذ الشهيد عند هللا..  واحلكم عليها خبالف حكم هللا .. تسمية األشياء بغري امسها : منها
وهللا تعاىل .. ولكي تكون كلمة هللا هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى .. يُقَتل يف سبيل هللا تعاىل وحده 

 . علم مبن ُيكَلم ويُقَتل يف سبيلهأ
َسكر  :وهللا تعاىل يقول.. تزكية هذا املقتول على هللا : ومنها نفر

َ
ْعلَمر بَِمِن فاََل ترَزُكوا أ

َ
َو أ ْم هر

 . 31:النجماتهََق 
ِ َمن يََشاءر وَ  :وقال تعاىل

ْم بَِل اَّلُل يرَزَك  َسهر نفر
َ
ِيَن يرَزُكوَن أ لَْم تََر إََِل اَّله

َ
وَن أ ََل يرْظلَمر

 . 21:النساءفَتِيالً 
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عن هذا املقتول  فيه أتلٍّ على هللا تعاىل؛ وكأهنم اطلعوا على الغيب فعلموا ما يف نفِس اخلالق : ومنها
 !وأنه من أهل اجلنة والنعيم.. فحملهم ذلك على أن حيكموا على صاحبهم أبنه شهيد .. من العفو 

ـ بفعل هذا التضليل والتشويه ملفهوم الشهيد ـالناس  ذ كثري منفيه تضليل لعامة الناس؛ إ: ومنها
ل يف ظلها، والغاية اليت يُقاتل أاًي كانت الراية اليت يُقات ــ من يظن أن كلَّ من يُقتل يف ساحات القتال ــوالشهادة 

 ! ـ فهو شهيدـأجلها من 
 ـفاحرص ـ.. ال عدة مرات .. ة اعلم اي عبد هللا أن روحك تفارق جسدك مرة واحد: ويف اخلتام أقول

واحذر أن تكون .. أن ال خترج إال يف سبيل خالقها ومالكها  ـأشد احلرص، وقبل أن يقع الندم والت حني مندم ـ
.. ولكي يكون قانون الطاغوت هو األعلى .. وحتت راية الطاغوت .. ممن يُقاتلون ويُقتلون يف سبيل الطاغوت 

 !إليكخُييَّل و كما يُزيَّن .. يف سبيل هللا  تلونوأنت حتسب وتظن أنك ممن يُقا
 

* * * * * 

ةَ لِوَارِث -159  .لا وَصي َّ
ومع ذلك كثري من اآلابء خيافون أن .. الوارُث حقه مضمون وحمفوظ، ومعلوم بنص الكتاب والسُّنة 

يستعجلون تقسيم اإلرث ف.. ولفالن اآلخر له كذا .. أبن لفالن له كذا : فيوصون لورثتهم.. حييَف هللُا عليهم 
فينقطع حقه من .. ورمبا بعد التقسيم ميوت من يرث قبل موت املورِّث .. وخبالف تقسيم الشرع .. قبل موهتم 

فيقُع حينئٍذ الظلم .. ويولد أانس جدد يدخلون يف دائرة الورثة لكن من غري َترَكٍة تُقسَّم عليهم .. اإلرث ابملوت 
 !بعد أن كانوا متحابني متآلفني مرتامحني.. ويُفرَُّق بني األبناء واإلخوان  ..ويسود البغضاء .. والتعدي 

وال تُعينوا الشيطان .. وارمحوا أبناءكم وورثتكم من بعدكم .. اتقوا هللا يف أبنائكم : ولآلابء هؤالء نقول
ذي حقٍّ حقَّه؛ فال  هللا قد أعطى كلَّ  إن :"قد هنى عن الوصية للوارث، فقال  واعلموا أن النيب .. عليهم 
 ".  لوارث جتوُز وصيةٌ  ال ":وقال . " لوارث وصيَّة

وغريهم ممن .. والفقراء واملساكني .. واجلريان .. وإن كنت ُموٍص وال بد فالوصية تكون لألقارب والرحم 
 .ال يدخلون يف مجلة الورثة

* * * * * 

 .رسائٌل بين يَدَي الموت -161
واقرتاب مفارقة .. تنذرهم بدنو األجل .. ـ رسائل عدة ــ بني يدي موهتم ـيهم كثري من الناس ُترَسل إل

ـ ــ قد غرهم طول األمل ـومع ذلك تراهم .. وما قد مجعهوه من زينة الدنيا وزُخرفها وحطامها .. األهل واألحبة 
 ! توما حتمله هلم من دالئل ونُذر وأخبار ومفاجآ.. غافلني ساهني الهني عن هذه الرسائل 
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عساه أن .. تذكري الساهي والالهي واملقصر ابقرتاب األجل : البالء له غاايت ومقاصد عدة منها
وما أقل هؤالء الذين يتنبهون إىل .. يستدرك ما قد فاته؛ فيبادر إىل التوبة النصوح، واإلكثار من العمل الصاحل 

 ! ذلك
مث هم مع ذلك .. فكاك منها إال ابملوت  ال.. كم هم هؤالء الذين تنزل بساحتهم أمراض معضلة قاتلة 

ساهياً أن بينه وبني املوت أشهراً ورمبا أايماً .. تراهم خيططون ملشاريع مستقبلية قد تستغرق من صاحبها قرانً كاماًل 
 ! أو ساعات

مث ترى أحدهم الهيًا ساهيًا .. وتُقارب أعمارهم الستني أو السبعني .. كم هؤالء الذين يعلوهم الشيب 
أعمار أميت بني  ":ويف احلديث.. وكأنه مل يتجاوز العشرين من عمره .. ساهيًا عن آخرته .. خيطط لدنياه .. 

 "! الستني والسبعني
وأحدان .. رمحه هللا .. وقد كان كذا وكذا .. قد كان بيننا : فنقول عنه.. يف كل يوم نودع قريبًا أو حبيبًا 

وقد  .. ويُقال عنه قد كان بيننا .. ـ سيكون من املودَّعني ــ قد يكون قريباً ـألايم انسياً أنه يوماً من ا.. يلهو ويلعب 
 !رمحه هللا.. كان كذا وكذا 

يف كل يوم يزور املوت هذا .. مثل طابور من الناس الكل ينتظر دوره الذي ال مردَّ له .. مثلنا واملوت 
ـ هللا أعلم ـويف كل يوم ميضي من أعماران يقربنا مسافة .. الطابور فيقتات منه ما شاء هللا له أن يقتات وأيخذ 

وتتوقف .. ويقع املقدور .. إىل أن أيتنا الدور .. الذي ال مُيكن رده وال أتجيله  املخيف ـ من هذا الزائرـبقْدرها 
أعددان هلذا  فهالَّ .. ويكون يومئٍذ املساق إىل هللا .. وتلتف الساق ابلساق .. وحيصل الفراق .. اآلمال واملشاريع 

 ! اليوم عدته؟
أنزل هللا عليه سورة النصر، وأمره فيها .. عندما اقرتب أجل النيب املصطفى صلوات ريب وسالمه عليه 
فََسب ِْح ِِبَْمِد َرب َِك  :، فقال تعاىل ابإلكثار من التسبيح واالستغفار استعدادًا للرحيل والقدوم على هللا

اباً َواْسَتْغفِْرهر إِنههر َكَ  فكيف يكون احلال مع .. قد ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر  والنيب . 3:رالنصَن تَوه
 !وال قوة إال ابهلل وال حول.. إان هلل وإانَّ إليه راجعون .. املقصرين من أمثالنا 

 

* * * * * 

م -161  .نَعم أنا أحب ُّ جهن َّ
.. وألف ال .. ال .. ال ألين أحب االقرتاب منها ..  اضوأان راٍض عنها كلَّ الر .. م نعم أان أحبُّ جهنَّ 
 .آمني.. اللهم آمني .. وأبعدين وإايكم عنها بعد السماء السابعة عن األرض وأكثر .. أعاذين هللا وإايكم منها 
 . ألهنا متثل أحد شقَّي العدل، والشق اآلخر من العدل هو اجلنة ونعيمها.. إمنا أحبُّ جهنَّم 
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ومقتضى أمسائه احلسىن وصفاته العليا؛ هبا  ،ألن وجودها من مقتضى عدل اخلالق .. م أحبُّ جهنَّ 
 . وهبا يُؤدب وجيازي جبابرة وفراعنة األرض، وطواغيتها الظاملني املستكربين املعتدين.. ينصف املظلوم من الظامل 

على عباده يوم القيامة؛ إذ لواله ألن هبا يُعَرف قْدر وعظمة وفضل العفو الذي مين هللا به .. أحبُّ جهنَّم 
 .لكانوا من رواد جهنم وحطبها

ونعمة الصحة تُعرف .. فنعمة الغىن تُعرف إذا ُعرف الفقر .. ألن الشيء يُعرف بضده .. أحبُّ جهنَّم 
 فيحمد اإلنساُن هللَا تعاىل.. ونعمة اإلميان تُعرف إذا ُعرف الكفر والشرك .. إذا عرف اإلنسان السقم واملرض 

وكذلك اجلنة؛ .. ونعمة األمان تُعرف إذا ُعِرف اخلوف .. أن هداه إىل نعمة اإلميان وجناه من الكفر والشرك 
لذا جند القرآن الكرمي يف كثري من .. فنعيمها وفضلها يُعرف على الوجه األكمل عندما تُعرف جهنم وعذاهبا 

بعد أن يصف مباشرة جهنم وعذاهبا وما ألهلها من اآلايت يصف اجلنة ونعيمها وما ألهلها من خريات ومسرَّات 
ألن ..  مباشرة وكذلك العكس؛ أحياانً أييت وصف جهنم وعذاهبا بعد وصف اجلنة ونعيمها.. عذاب ونكد وشقاء 
 .الشيء يُعرف بضده

ويزيد .. ألن ذكرها يردع الظاملني والعاصني عن االسرتسال بظلمهم وعصياهنم وغيِّهم .. أحبُّ جهنَّم 
 .عبادة، وصالحاً، وتُقًا، وإمياانً .. العابدين الصاحلني املتقني 

فيما قد  ألهنا حتمل العباد على الدعاء والتوبة واالستغفار وطلب الرمحة من اخلالق .. أحبُّ جهنَّم 
 . حصل فيه التقصري والتفريط

ني واملستضعفني املعتدى على ألهنا ُتضفي راحة وطمأنينة ورضى يف نفوس الفقراء واملساك.. أحبُّ جهنَّم 
وكأهنا .. الذين ال يستطيعون االنتصار ملظاملهم وال جيدون من اخللق من ينتصر ملظاملهم .. حقوقهم وحرماهتم 

هلؤالء الظاملني الذين اعتدوا عليكم وعلى .. وبطين مسكنًا .. أال ترضون أن يكون قعري مقرًا : تقول هلم
ويعلم املظلوم .. وتسكن النفس وترضى .. فيهدأ حينئٍذ البال .. ذلك ببعيد  وما.. حرماتكم وظلموكم حقوقكم 

 .أن حقه إن ضاع يف الدنيا فإنه ال ولن يضيع يف اآلخرة
ألن هللا هبا يُذهب غيظ قلوب عباده املؤمنني؛ إذ كم من طاغية متسلِّط حيمله طغيانه .. أحبُّ جهنَّم 

فتغتاظ منه قلوب .. أن جيد من العباد من يردعه أو يوقفه عند حده  من دون.. على الظلم، والبطش، والعدوان 
.. هتدأ نفوسهم وترضى .. وعندما يعلمون ويؤمنون أبن جهنم ميعاده وهي له ابملرصاد .. املؤمنني املوحدين 

 .ويُذِهُب هللاُ غيَظ قلوهبم
فضاًل عن أن نتصور احلياة .. هنم ال ميكن أن نتصور احلياة أو نعيش يف احلياة الدنيا من دون اإلميان جب

فسبحان الذي خلق جهنم وعذاهبا، فله احلمد أن خلق جهنَّم، كما له احلمد أن خلق .. اآلخرة من دون جهنَّم 
 .اجلنَّة
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ال جيوز بغضها وال شتمها كما هو دارج على .. أنين أحب جهنَّم : ألجل ذلك كله، قلت وأقول لكم
أسأل هللا تعاىل أن .. ملهم على فعل ذلك إال جهُلهم بقدر وفضل ونعمة جهنم وما حي.. ألسنة كثري من الناس 

 .جُيريين وإايكم من جهنم وعذاهبا
 

* * * * * 

يم -162  .القُرآنُ ال كر
م ميكرون مكرًا ُكبَّارًا .. شكا يل صاحيب كيَد ومكر األعداء  من غري كلٍل وال .. مكر الليِل والنهار .. وأهنَّ

 !وأن مكَرهم لتزول منه اجلبال.. ع ملل وال انقطا 
وهو .. ما دام القرآن الكرمي حمفوظًا حبفظ هللا تعاىل .. وال تكن من القانطني .. ال حتزن : فقلت له
وال على .. فال خوف علينا وال على األجيال التالية .. سهل طلبه واحلصول عليه ملن أراده .. موجود بني أيدينا 

َعة عليها وال خوف .. ليت يكون كتاهبا هو القرآن الكرمي أمة حمفوظة حبفظه فاألمة ا.. أمة اإلسالم  مهما .. ال َضيـْ
 ! اشتد مكر وكيد أعدائها

.. وال توازيها قوة .. وال تُقهر .. أنه قوة ال تُقاَوم .. من عظمة القرآن الكرمي وعالمات إعجازه وقوته 
ـ ــ أايًَّ كان نوع وحجم هذه القوى ـبينما القوى األخرى . . فهو كالمه وصفته .. ألن قوته مستمدة من هللا 

وأىنَّ لقوى املخلوق .. وهي متثل ضعفه وجهله وعجزه .. الفقري  فهي مستمدة من املخلوق الضعيف العاجز
لى جمتمعة أن تقوى على مواجهة قوة وقدرة القوي القدير العزيز الكبري اجلبار القهَّار املتكرب الذي يعلو وال يُع

 !عليه سبحانه وتعاىل
الندرست .. وعلى غري دين هللا تعاىل .. لو ُسلِّط بعضه على غري كتاب هللا .. هذا املكر الذي ذكرته 

.. أما وأنه مل حيصل شيء من ذلك لكتاب هللا تعاىل رغم شدة املكر الذي ذكرت .. معامله وآاثره ومنذ زمن بعيد 
أال يُعد ذلك .. والناس يف طلبه ابستمرار وازدايد .. ؛ تالوة ودراسة وحفظًا بل يف كل يوم يزداد إقبال الناس عليه

ال أيتيه .. وأنه كتاب حمفوظ يعلو وال يُعلى عليه .. من مجلة األدلة الدالة على أن هذا القرآن هو كتاب هللا 
 !إىل أن يرث هللاُ األرض ومن عليها.. الباطل من بني يديه وال من خلفه 

ال .. يغزو البالد وقلوب العباد مبفرده .. يتحرك يف األرض .. داعية إىل هللا مبفرده .. مي القرآن الكر 
 ! ختضع له العقول والرقاب سواء.. غين كغىن هللا عن اخللق .. وال يضره من خَذله .. ينفعه من نَصره 

هبا اليت تدخل اإلسالم كيف تفسر هذه اآلالف املؤلَّفة يف مشارق األرض ومغار .. وإال فقل يل اي صاحيب 
بينما أحدان حُياول دهرًا مع أحدهم فال يُفلح إال ما شاء .. جملرد مساعهم آية أو شطر آية من هذا القرآن العظيم 

 !هللا
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مرتمجة .. من ِقبل املسلمني وغريهم .. كيف تفسر يل هذا اإلقبال الشديد على اقتناء القرآن الكرمي 
الد ودول ُتصنَّف على أهنا راعية احلرب الصليبية والعاملية على اإلسالم ويف ب.. معانيه إىل لغات عدة 

 !واملسلمني؟
وما يرافقه من صَخٍب وضجيٍج وقرقعة .. ـ بعضه فوق بعض ـ! اي صاحيب ـكل هذا املكر الذي ذكرت ـ

 ؛لو استمعوا لهو .. قرآن الكرمي وعن السماع هلذا ال ،يصدوا الناس عن القرآن الكرمي الغرض منه أن.. وصياح 
أو أن يفقهوا ما يسمعون .. ـ من حسن االستماع ــ على األقل ـكفيل أبن مينعهم .. فاملكر والصخب والضجيج 

ال .. تُعترب كافية وُمرِضية ابلنسبة للكافرين؛ ألهنم مفلسون حضاراًي وفكراًي ــ وإن كانت مؤقّتة ــ وهذه نتيجة .. 
 !كتاب هللا تعاىل أكثر من ذلكيقدرون وال ميلكون أن يفعلوا مع  

وا ََل  :هذا املعىن كله خلصه القرآن الكرمي يف آية واحدة من آايته، كما قال تعاىل ِيَن َكَفرر َوقَاَل اَّله
ْم َتْغلِبرونَ  ْرآِن َوالَْغوْا فِيهِ لََعلهكر وا لَِهَذا الْقر  هو هذا املكر الذي ؛َوالَْغوْا فِيهِ فمعىن . 14:فصلتتَْسَمعر

 !!وما يرافقه من صخب وضجيج وقرقعة وصياح.. ذكرت 
رر اَّلُل َواَّلُل َخرْير الَْماكِرِينَ  :صدق هللا العظيم وَن َويَْمكر رر  .31:األنفالَويَْمكر

 

* * * * * 

دٍ -163 نيا بلا مُحم َّ  . الد ُّ
 ! تكون أخالُقهم؟وكيف يكوُن الناُس، و .. كيف كانت ستكون ..   ال أكاُد أتصور الدنيا بال حممدٍ 

 ! والنساء ُتوَرث كأي متاع من قبل أبنائهنّ .. رمبا كانت البنات ال يزلن يُوأدن من قبل آابئهن 
 ..! رمبا كان أَمام كل بيت من بيوتنا صنٌم أو ُهبٌل يُعبد من دون هللا 

 ..! ال يعرف جاٌر جلاره حرمة وال ذمة وال عهداً 
 !والسطو والنهب.. واجلهل .. واجملون .. والفجور .. والفساد .. اد تسود احلياَة قيُم الظلم واالستعب

 ! والضعيف هو املتهم الذي ال حق له يف احلياة أو الوجود.. القوي هو القانون الذي ال ُيسأل عما يفعل 
.. فاألاننية والشهوات حتكم اجلميع .. ومعاين احلب والرمحة .. حياة تندرس فيها قيم األخالق واخلري 

 !إن هم كاألنعام بل هم أضل.. وتوجه اجلميع 
وذلك عندما غفل كثري من الناس عن تعاليم وهدي .. كثري مما ذكران نشاهده يف واقعنا املعايش 

 ومل يكن يف الوجود دمحم .. فكيف يكون احلال لو مل يبعث هللاُ دمحمًا .. وضلوا عنه إىل ما سواه ..  املصطفى 
 !كيف كانت احليات ستكون؟و .. كيف كنا سنكون .. 
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.. ال أقدر أن تصور حجم الظلم والظالم والعذاب الذي كان سيسود ويعم هذه احلياة الدنيا وساكنيها 
رمحة وخريًا لألرض والبشرية   لذا كان وجوده ومبعثه ..  من دون دمحم .. وحجم الضياع الذي كنا سنعيشه 

رَْسلَْناَك  :كلها، كما قال تعاىل
َ
 . 217:األنبياءإَِله رََْحًَة لِلَْعالَِمنيَ َوَما أ

ملا كافأانه جزءاً .. يه لو ظللنا الدهر كله عاكفني نصلي عل.. هذا النيب العظيم صلوات ريب وسالمه عليه 
وصلى هللا عليه .. جزاه هللا عنا وعن اإلسالم واملسلمني، والبشرية مجعاء خري اجلزاء .. من حقه علينا  يسرياً 
 . نفسه، وزِنَة عرِشه، وِمداَد كلماته ايبًة مباركة عدَد خلقه، ورضًة طصال

نفسه، وزِنَة عرِشه، ومداَد كلماته، أن بعث فينا دمحمًا  اطيبًا مباركًا فيه عدد خلقه، ورضمث احلمد هلل محدًا 
  .. وَمنَّ علينا مبحمٍد  .. وجعلنا من أتباِع دمحم . 

 

* * * * * 

اُس وطَ  -164   .لَُب العِلمالن َّ
 ! فوجدت عَجباً .. أتملُت حاَل الناس مع طلِب العلم 

وال يقبل احلق إال إذا جاءه .. فالطالب ال يطلب العلم إال من شيوخ حزبه .. وجدت حتزاًب يف الطلب 
حزبه وكل ما خيالف أراء وأقوال شيوخ .. بل شيوخ حزبه وال يرد الباطل إال إذا جاءه الرد من قِ .. من شيوخ حزبه 

 !وعرضة لالستهجان واالستخفاف.. ـ فهو رد ــ وإن كان حقاً ـ
فرتبوا .. ـ يُواىل ويُعادى فيها ـاليت ُيستساغ فيها اخلالف  ـوجدت تعصبًا وحتزاًب للمسائل ويف املسائل ـ

.. أقبلوا عليه  ..فمن قال يف املسألة على النحو الذي يوافق فيه أهواءهم .. وحبًَّا وجفاًء .. عليها والًء وبراء 
 !وأثنوا عليه شرَّاً .. أدبروا عنه .. ومن قال يف املسألة على النحو الذي خُيالف فيه أهواءهم .. وأثنوا عليه خرياً 

واخلوض .. وجمالس الطعن والغيبة .. واإلقبال على اهلزل واللعب .. د والعلم النافع وجدت نفوراً عن اجلِّ 
 !وهذا من تلبيس إبليس على القوم.. اجلرح والتعديل زعموا حتت مسمى وذريعة .. يف األعراض 

 !ومبا قلَّ نفعه.. واإلنشغال ابلنوافل واملباحات .. وجدت نفوراً عن تعلم التوحيد وفروض األعيان 
وجدت نفورًا عن تعلم العلم الذي يرتتب عليه حركة وعمل وتبعات ومواقف وعطاء؛ كاجلهاد يف سبيل 

وال يتجاوز حدود االعتقاد القليب أو ممارسة العبادات .. وإقبااًل على كل ما هو سهل .. اء هللا، والوالء والرب 
كمن .. وأيخذون منه كل ما هو سهل .. فيرتكون من الدين كل ما هو صعب على نفوسهم .. الفردية املعروفة 

 !يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض
وطلب الرايسة .. ومتاٍع ساقط .. طلبه من أجل الدنيا وإقبااًل على .. وجدت نفورًا عن طلب العلم هلل 

 !وليقال فالن دكتور أو عاملِ .. وحب الظهور .. وصرف وجوه الناس .. واستشراف اجملالس .. والزعامة 
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.. والِبدَع .. واملوضوع .. وإقبااًل على الغريب والضعيف .. وجدت نفورًا عن الكتاب والسنة الصحيحة 
 !به اجلمهوروما يستحسنه أو يطل

وإقبااًل على جمالسة أهل األهواء والبدع .. واالستماع إليهم .. وجدت نفورًا عن جمالسة العلماء العاملني 
 !والضالل.. 

إن من ورائكم فتنًا يكثُر فيها املاُل، ويُفتح فيها القرآُن حىت أيخَذُه : قال  ويف األثر عن معاذ بن جبل
ما للناس ال يتبعوين وقد : أة، والصغري والكبري، والعبد واحلر، فيوشك أن يقوَل قائلٌ املؤمُن واملنافق، والرجل واملر 

 !قرأت القرآن، ما هم مبتبعي حىت أبتدع هلم غريه، فإايكم وما ابتدَع؛ فإن ما ابتدَع ضاللة
 !يكررها ثالاثً " فإايكم وإايه فإهنا بدعة ضاللة :" ويف رواية عنه

وعلى جمالس .. قبال الناس الشديد على جمالس أهل البدع واألهواء كيف نفسر إ: وقد سألين سائل
جيتمع حوهلا اآلالف من الناس؛ ذكورًا وإاناثً .. بل على راقصة مغنية تعلو املسرح للغناء .. اللهو واللعب 

هللا؛ الذين الدعاة إىل .. بينما جمالس العلماء العاملني .. يتمايلون بعضهم على بعض انسجامًا مع غناء املغنية 
ورمبا ال يتعدى عدد .. ال ينالون مثل هذا اإلقبال أو القبول .. يدعون عباَد هللا إىل عبادة هللا تعاىل وتوحيده 

فهل هذا عالمة على أن األوائل قد .. ورمبا بضعة أفراد .. جلسائهم ممن يستمعون إىل دروسهم بضعة عشرات 
 !مل ينالوا هذا القبول؟ ـالدعاة إىل هللا ـ ـا اآلخرون ـبينم.. انلوا القبول يف السماء ويف األرض 

وليس يف الدعوة أو .. وحبٍّ للشهوات .. اخللل يف الناس وما يعرتيهم من أمراض وأهواء : قلت وأقول
 ! الدعاة إىل هللا

ائن من هذه القر مث أن القبول أو عدمه له قرائن وعالمات عدة يُعرف هبا ليس منها ما ذُكر يف السؤال، 
وحمبته، وهللا تعاىل  اخلالق  اال الشر؛ ألن القبول تعبري عن رضأن القبول يُنظر إليه من جهة اخلري : والعالمات

ال جيوز أن يُعترب إقباهلم هذا  ـمهما كثر عددهم ـ ـال يرضى وال حُيب إال اخلري؛ وابلتايل لو أقبل الناس على الشر ـ
 .نوع قبوٍل هلذا الشر أو لصاحبه

كلما كان ذلك .. سعة تعميم وانتشار اخلري؛ فكلما انتشر اخلري واتسعت دائرة املستفيدين منه : هاومن
 . عالمة دالة على قبول هذا اخلري وقبول صاحبه عند هللا تعاىل

ويسخر له .. فيبارك هللا بكالمه .. عامل يقول كالمًا انفعًا أمام مخسة أشخاص فقط : على سبيل املثال
وعامل أو إنسان آخر يقول كالمًا انفعًا آخر .. ويف أمصاٍر عدة .. عمَّم فيما بعد على ماليني الناس األسباب ليُ 

وعليه يكون األول قد انل .. مث يُقدر هللا لكالمه أن ال يتعدى جملسه أو العدد املذكور .. أمام ألف شخٍص 
لكالمه مخسة أنفار فقط بينما اآلخر استمع القبول عند هللا ويف األرض أكثر من اآلخر علمًا أن األول استمع 

 ! حلديثه ألف إنسان
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اعتبار الزمن؛ إذ كلما طال زمن االستفادة من خرٍي ما كلما كان ذلك دااًل على قبول هذا اخلري : ومنها
ني وهناك خري يُعمَّر مئات السن.. عند هللا تعاىل وقبول صاحبه؛ فهناك خري يُعّمر شهرًا أو سنًة أو بضع سنني 

فيكون هذا اخلري وصاحبه أكثر قبواًل عند هللا من غريه ممن مل يُعمر .. والناس يتداولونه ويتناقلونه وينتفعون منه 
 .خريهم إال ألشهٍر أو سنوات

بينما كتب أخرى يُوضع .. كم من كتاب اندثرت معامله وآاثره بعد سنة أو سنوات ورمبا أشهر من أتليفه 
 !  تتناقلها األجيال جيل بعد جيل؟..  هلا القبول ملئات السنني

ـ معترب عند هللا، ــ وليس غريهم ــ ابخلري؛ فثناء املوحدين ـعلى اخلري وفاعله  ـثناء املؤمنني املوحدين ـ: ومنها
ومن حُيبه هللا تعاىل يضع له الثناء احلسن على ألسنة عباده املؤمنني املوحدين، فقد صح .. وهو بشرى خري للمرء 

ما من مسلم ميوت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جريانه األدنيني أهنم ال يعلمون منه إال  ":أنه قال نيب عن ال
 . " بشهادتكم، وغفرت له ما ال تعلمون: قد قبلت قولكم، أو قال: خريًا، إال قال هللا تعاىل وتبارك

وثالثة؟ : خله هللا اجلنة، قلناأميا مسلم شهد له أربعة خبري أد ":قال النيب  وعن عمر بن اخلطاب 
 ".  واثنان، مث مل نسأله يف الواحد: واثنان؟ قال: وثالثة، قلنا: قال

ذا أثىن عليك جريانك أنك حمسن، فأنت حمسن، وإذا أثىن عليك جريانك أنك مسيء، إ ":وقال 
 ".  فأنت مسيء

يلقى ربه، وإذا أتى الرجُل القوَم فقالوا إذا أتى الرجل القوَم فقالوا له مرحبًا، فمرحبًا به يوم  ":وقال 
 ". قحطًا، فقحطاً له يوم القيامة: له

نيه من أهل اجلنة من مأل هللا أذنيه من ثناء الناس خريًا، وهو يسمع، وأهل النار من مأل أذ ":وقال 
  ". ثناء الناس شراً وهو يسمع

ا يعلمون، وأغفر له ما ال ت شهادهتم فيمأجز : إذا صلوا على جنازة فأثنوا خريًا، يقول الرب ":وقال 
 ".  يعلمون

اعتبار اخلامتة؛ فاملرء الذي خُيتم له ابخلري يُبارك هللا بعمله وحسناته أكثر ممن خُيَتم هلم بسوء أو : ومنها
 ومن خُيتم له ابلكفر والشرك حُيبط هللا عمله كلياً .. شر؛ فمن خُيتم له ابلشهادة ليس كمن خُيتم له بغري ذلك 

ْم َما ََكنروا َيْعَملرونَ  :وجيعله هباًء منثورًا، كما قال تعاىل وا َْلَبَِط َعنْهر كر َْشَ
َ
 :وقال تعاىل. 22:األنعامَولَْو أ

 ً  .13:الفرقانَوقَِدْمَنا إََِل َما َعِملروا ِمْن َعَمٍل فََجَعلَْناهر َهَباًء َمنْثرورا
وليس مبجرد كثرة اجملتمعني يف جملس من اجملالس على ..  هبذه العالمات والقرائن يُعرف القبول من عدمه

فإن من األنبياء من مل يؤمن به إال .. كما يظن البعض .. ويف ساعة من الساعات .. شخٍص من األشخاص 
ظلَّ يدعو قومه إىل اإلسالم والتوحيد قرابة ألف عام فما آمن معه إال قليل من  ونوح .. الرجل الواحد 
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بينما املأل والسواد . 21:هودَوَما آَمَن َمَعهر إَِله قَلِيٌل  :يتجاوزوا العشرات، كما قال تعاىل املستضعفني مل
 .األعظم من الناس قد آثروا الكفر والعصيان

ـ كثريًا من معامل هذه ــ يف زماننا ـأن الدين بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، وحنن نعيش : ونقول كذلك
 ! وأصحابه مهنع هللا يضر أمجعني للغرابء الذين يتمسكون مبا كان عليه النيب فطوىب .. الغربة 

انس صاحلون قليل يف : اي رسوَل هللا ومن الغرابء؟ قال: طوىب للغرابء ثالاًث، قالوا ":قال رسول هللا 
 ". ومن يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم:" ةويف رواي" انٍس سوء كثري، من يبغضهم أكثر ممن يطيعهم 

 " :وقال ".  ُيرتك، ويعملون ابلسنة حني ُتطفأطوىب للغرابء الذين ميسَّكون بكتاب هللا حني  ":وقال 
 ". سُينَقض اإلسالم؛ املتمسك يومئٍذ بدينه كالقابض على اجلمر أو خبط الشوك

أعرف  وهللا ما: دخَل عليَّ أبو الدرداء وهو غضبان، فقلت له ما أغضبك؟ فقال: عن أم الدرداء قالت
 ! فيهم من أمر حممٍد شيئاً إال أهنم يصلون مجيعاً 

 !؟..كيف لو أدرك أبو الدرداء زماننا ماذا تراه سيقول : قلت
لو أنَّ رجلني من أوائل هذه األمة خليا مبصحفهما يف بعض هذه : وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص، قال
 !اان عليهاألودية ألبيا الناَس اليوَم، وال يعرفان شيئاً مما ك

 ! ؟..كيف لو أدرك سلفنا الصاحل زماننا ماذا تراهم سيقولون أو يعرفون : قلت
 !لو أنَّ رجالً أُنشَر فيكم من السلف، ما عَرَف فيكم غري هذه القبلة: وعن ميمون بن مهران قال

 !؟..كيف لو أنشر يف زماننا ماذا عساه أن يعرف مما كان عليه السلف األول : قلت
لو خرج رسوُل هللا : بن يونس، عن األوزاعي، عن حبان بن أيب جبلة، عن أيب الدرداء، قالوعن عيسى 

 إليكم اليوَم ما عَرَف شيئاً مما كان عليه هو وأصحابه إال الصالة! 
 !فكيف لو كان اليوم؟: قال األوزاعي
 !فكيف لو أدرك األوزاعي هذا الزمان؟: قال عيسى

 !؟..هذا الزمان الذي حنن فيه  كيف لو أدرك سلفنا الصاحل: قلت
أعلم أن املوت اليوَم كرامٌة لكل مسلم لقي هللَا على السنَّة، فإان هلل وإان إليه راجعون، : قال ابن املباَرك

فإىل هللا نشكو وحشتنا وذهاب اإلخوان، وقلَّة األعوان، وظهور البدع، وإىل هللا نشكو عظيم ما حلَّ هبذه األمة 
 !وأهل السنة، وظهور البدع من ذهاب العلماء،

 !؟..كيف لو أدرك ابن املبارك زماننا ماذا تراه سيقول : قلت
 ! يف آخر الزمان ميشي املؤمن ابلتقيَّة، وبئس القوم قوٌم مُيشى فيهم ابلتقّية: قال ُفضيل

 !وال حول وال قوة إال ابهلل.. يف هذا الزمان  ــ! وهللا ـحنن ـ: قلت
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* * * * * 

165-  ُ عوب في نصرةِ الحق دَور  . الش ُّ
فهذا العامل ما .. نريد علماء يصدعون ابحلق أمثال سلطان العلماء العز بن عبد السالم : قال يل قائل 

 !لُقِّب بسلطان العلماء إال لصدعه ابحلق يف وجوه السالطني احلاكمني يف زمانه
فاحلق ال ينتصر .. سالم يف زمانه كذلك نريد شعواًب وأانسًا كالذين كانوا مع العز بن عبد ال: قلت 

فالعز بن عبد السالم ملا أىب حكام .. بل ابلعلماء والشعوب معًا .. وال ابلشعوب وحدهم .. ابلعلماء وحدهم 
وذلك عندما ألزمهم ابلتحرر من العبودية قبل .. الذي هو حكُم الشرع .. املماليك أن ينزلوا على حكمه وقوله 

فما أن علم الناس خبروجه من .. خرج على محاره مغاضبًا حكام وسالطني مصر .. د أن حيكموا البالد والعبا
 ! حىت كادت البالد ختلو من الناس.. إال وخرجوا معه .. مصر 

وإال حكمتم دايرًا خالية من .. وأعيدوه إىل بيته .. أرضوا الرجل وانزلوا على حكمه : فقيل للماليك 
 !الناس

 !؟..ـ هكذاـيف زماننا  ـفهل الناس مع علمائهم ـ
وكأنه ال يعنيهم .. والناس عنه الهون ساهون غافلون .. كم من عامل غيبته سجون القهر والظلم والكفر 

 !يف شيء؟
 

* * * * * 

166-  َ  .لا تنقلوا َشتْمَ كُل َّ من َشتَم
.. لذي يُكتب فيه امسها ال ُتساوي احلرب ا.. راسلين أحُد اإلخوان خيربين عن امرأٍة مغمورٍة مطمورٍة ملعونٍة 

وأن أخصها مبقاٍل أرد فيه على .. يُطالبين ابلرد عليها .. تشتُم اإلسالَم ونيبَّ اإلسالِم صلوات ريب وسالمه عليه 
 ! وكان مقصُده حسناً من وراء طلبه هذا.. ابطلها وكفرها 

وهذه .. من دون أن تدري  .. ملسو هيلع هللا ىلصأنَت بطلبك هذا ُتطالبين أبن أشتَم اإلسالَم ونيبَّ اإلسالم : فقلت له
 ! امللعونة ال ُتريد منَّا سوى أن يقع أمثالنا يف مثل هذا اخلطأ الشنيع

وعرَّفنا الناَس عليها وعلى  .. ونشران امسها .. نشران شتمها : نكون بذلك.. عندما خنصها وابطلها ابلرد 
وهذا مطلب من .. وهم بغىن عن هذا .. م بذكرها وذكر كفرها وآذينا قلوَب املؤمنني وأمساعهم وأبصاره.. كفرها 
 !مطالبها
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ـ أصبحت موضة رائجة عند املغمورين ــ صلوات ريب وسالمه عليه ـونيبِّ اإلسالم .. ظاهرُة شتم اإلسالم 
..  عامل املشهورين إىل.. فإذا أراَد أحُدهم أن ينتقَل من عاملَِ اجملهولني املنبوذين .. املطمورين اجملهولني امللعونني 
أال وهو .. ـ يلتج  إىل أقصر طريٍق يؤدي به إىل عامل الشهرة والعاملية ــ لعجزه ـتراُه .. الذين ُيشاُر إليهم ابلبنان 

 !طريق الطعن والشتم
رذمة .. أن ال ينقلوا شتَم كلَّ َمن شَتَم .. لذا رجائي من املسلمني واملسلمات  وأن ال يُعينوا هذه الشِّ

 !ريضة على مرادهم اخلبيثامل
 

* * * * * 

 !للرجِل فقط -167
وتفسخ العالقات الزوجية .. ونشوز النساء عن الرجال .. شكا يل أحد اإلخوان تفشي ظاهرة الطالق 

 ! يف كثري من أمصار املسلمني؟
.. لعاطفية وحاجتها اجلنسية ا.. حاجتها املادية إليه : من أهم ما يربط املرأة بزوجها، أمران: فقلت له

مث إذا .. وأصبحت هي اليت تنفق عليه بداًل من أن يكون هو الذي ينفق عليها .. فإذا انتفت حاجتها املادية إليه 
ـ وهذا ال بد أنه سيقع يومًا ما سواء كان سببه ـأضيف إىل هذا احلال املعكوس الفتور يف العالقة اجلنسية العاطفية 

 ! ذي أشرت إليه من تفشي ظاهرة الطالق والنشوزـ حصل هذا الـهي أم هو أم كالمها 
وأن تلتمس .. مث هو يف املقابل يُطالبها أبن تعمل .. يُطالب حبقه يف القوامة على زوجته : أعجب لرجلٍ 
بل إن منهم .. كما يفعل ذلك كثري من رجاالت هذا العصر .. لتنفق عليه وعلى أسرته .. الوظيفة عند الناس 

لتنفق عليه وعلى .. وهلا راتب تتقاضاه .. وعاملة .. أن تكون موظفة .. قرتان بفتاة ما من يشرتط مسبقًا لال
 !أسرته

ْم لََعَ َبْعٍض َوبِمَ  :قال تعاىل َل اَّلُل َبْعَضهر وَن لََعَ الن َِساء بَِما فَضه ْ ِمْن الر َِجالر قَوهامر وا نَفقر
َ
ا أ

ْمَوالِِهمْ 
َ
 !وليس مبا أنفْقنَ .. ا أنفقوا فالقواَمُة مشروطٌة مب. 32:النساءأ

 !هاسَبب.. كون أنت وطمُعَك وكسُلَك ت.. ال تشكو من ظاهرٍة : فيا أيها الرجل
 

* * * * * 

168-  ً  .إذا رأيَت أمورا
 !تذكَّر أموراً .. إذا رأيَت أموراً 

من وعيد وشقاء  وما ألهله.. تذكَّر الكفَر والشرَك .. وتذوقت لذة اإلميان .. إذا رأيت يف نفسك إميااًن 
فالشيء يُعَرُف َقْدره .. وأنك مل تكن من الكافرين املشركني .. تعرف ِعَظَم فضِل هللا عليك أن هداك لإلميان .. 

 . بضده
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 احيملك ذلك على الرض.. وآالمهم . .تذكَّر حال املرضى ومعاانهتم .. إذا رأيت صحًة يف بدنك 
 . والتواضع والشكر

.. وأنه ميكن أن يدور عليك القدر دورته .. ومعاانهتم .. وحياهتم .. الفقَر وأهَله  تذكر.. إن أدركت ِغنًا 
ومعرفة حقوق اآلخرين يف .. والشكر .. عسى أن حيملك ذلك على التصدِِّق واإلنفاق .. فُيصيبك ما أصاهبم 

 ! مالك
أقدر منك على تذكر أن هناك من هو .. إذا رأيت يف نفسك قدرًة على الظلم والتعدي والطغيان 

 !عسى أن يردعك ذلك عن غيك وظلمك وطغيانك.. االنتصاف للمظلوم منك 
فتحمد هللا على ما .. تذكر حال ومعاانة من فقدوا األمن واألمان .. إذا رأيت أمنًا وأمااًن يف حياتك 

 . أسبغ عليك من النعم
عسى أن .. ممن يُعاين من اجلهل وتذكر غريك .. تذكر يوم أن كنت جاهاًل .. إذا رأيت يف نفسك علمًا 

 !دفع أسباب اجلهل عنهم ما استطعتبذل علمك، و حيملك ذلك على 
.. وأكثر منك بالًء .. فانظر إىل من هم دونك .. أو نزل بساحتك بالء .. إذا رأيت يف نفسك نقصًا 

 !ويذهب سخطك على نفسك.. يهون عليك بالؤك ومصابك 
فتذكر هازم اللذات ومدمر اآلمال .. ططاتك ومشاريعك املستقبلية وكثرت عليك خم.. إذا غرَّك األمل 

ويقطع عليك فجأة تلك اآلمال واملخططات .. وأنه سيقرع اببك يومًا ما من دون استئذانك .. تذكر املوت .. 
فتخطط وتعمل آلخرتك كما ختطط وتعمل .. عسى أن حيملك ذلك على إنصاف آخرتك من نفسك ودنياك .. 

 ! لدنياك
مث هو مع ذلك .. سن االقرتاب من حافة القرب .. سن اإلعذار .. أعجب لرجل بلغ الستني من عمره 

انسيًا أو متناسيًا أن بينه وبني .. حتتاج إىل مائة عام أو أكثر .. وعمارات .. وشركات .. تراه خيطط ملشاريع 
أعمار أميت  ":كما يف احلديث.. ف الواحد ـ سنوات معدودات قد ال تتعدَّى أصابع الكــ إن ُمد يف أجله ـاملوت 

 ". السبعني، وأقلَّهم َمن جيوز ذلك ما بني الستني إىل
 

* * * * * 

 .إذا أردَت أْن تَدومَ نعمةٌ عليك -169
 ! إذا أردَت أن تدوَم نعمٌة عليك اشكرها، وليكن شكرك هلا من جنسها

 . بتوحيد هللا وإخالص العبادة له .. فشكر نعمة اإلميان 
ومن نفس جنس ونوع املال الذي منَّ .. ابلتصّدق واإلنفاق يف أوجه اخلري .. وشكر نعمة الغىن واملال 

 . هللا به عليك
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 . وعدم كتماهنم شيء منه.. ببذل العلم للناس وتعليمهم .. وشكر نعمة العلم 
.. خرين وخدمة لآلوصيام، القيام ابلطاعات اجلسدية من جهاد، وحج، .. وشكر نعمة الصحة 

 .واإلمساك عن املعاصي اليت تؤدي إىل تلف اجلسد وَضعفه
 . أن تعرف ملن فقدوا هذه النعمة حقهم عليك.. وشكر نعمة األمن واألمان 

والذود عن ِعرضه وحقوقه يف .. ابلوفاء له، وعدم الغدر به أو غشه .. وشكر نعمة الصديق الصاحل 
 . غيبته كما يف حضرته

ضاء اجلسد يكون من نوع وظيفته وعمله؛ فنعمة البصر، ُتشكر بغض البصر عن وشكر كل عضٍو من أع
 . وقراءة القرآن، والنافع من العلم.. واحلرمات .. وحبراسة الثغور .. احلرام 

 ! واإلمساك عن مساع احملرمات.. ابلسماع للنافع من القول .. ُتشكر .. ونعمة السمع 
واجتناب الغيبة .. واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ..   ُتشكر بذكر هللا.. ونعمة النطق واللسان 

 .والفحش من القول.. والنميمة 
لَئِن  :فيدميها هللا عليك، ويزيدك من فضله، كما قال تعاىل.. وهكذا كل نعمة ُتشَكر من جنسها 

مْ  زِيَدنهكر
َ
 .7:إبراهيمَشَكْرترْم ْل

 

* * * * * 

 .المرأةُ والطاغوتُ  -171
ـ اليت هبا حُيارب ـبكل أنواعها النووية والكيماوية والذكية والتقليدية  ـأتملُت أسلحة الطاغوت ـفقد 

املرأة اليت  ؛سالح املرأة.. ة على املسلمني فوجدت أشدها وأشرسها فتكًا وضراو .. اإلسالم وشباب اإلسالم 
كما يريد هلا .. خاضعة ابلقول .. ة مائلة وتسري يف حياهتا متربجة فاسق.. ترتضي لنفسها ما يرضاه هلا الطاغوت 

وهي تدري أو .. وملكه .. وقانونه .. لصاحله، وصاحل حزبه، وطريقته  ــ بذلك ــفيجندها الطاغوت .. الطاغوت 
َقا:الكرميةفينطبق عليها الشطر الثاين من اآلية .. ال تدري  ْ ير وا ِيَن َكَفرر تِلروَن ِِف َسبِيِل َواَّله
اغروتِ   .74:لنساءاالطه

والفكرية املعنوية .. لقد انزل الطغاة اجملرمون اإلسالَم واملسلمني يف كل امليادين الرتغيبية منها والرتهيبية 
وبقيت معركتهم .. وانقلبوا صاغرين .. فُهزُِموا .. واستخدموا فيها كل ما ميلكونه من سالح .. منها واملادية 

بل .. ويف كل امليادين .. بصورة فاضحة ُمشينة مل ُيسبق هلا مثيل .. ة األخرية اليت يستخدمون فيها سالح املرأ
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فأتى سالحهم الفتاك هذا ببعض الثمار اليت .. وعرب مجيع وسائل اإلعالم .. ودائرة .. ويف كل ِزقٍّ وشارع 
 !وخيططون هلا.. يرجوهنا 

 . مسلم" جاِل من النساءما تركُت بعدي يف الناِس فتنًة أضر على الر  ":إذ قال رسول هللا صدق 
وجسمها .. وحريتها .. وعملها .. وعن حقوقها .. لذلك تراهم يكثرون من اجلدال واحلديث عن املرأة 

يف كل  ـوضرورة مساواهتا ـ.. وخروجها ودخوهلا .. وحجاهبا كعورة .. وزينتها .. ومجاهلا .. وثياهبا .. وفتنتها .. 
أو غرية عليها وعلى حقوقها .. ليس حبًا هلا .. د أن يُقاتلوا ألجلها وهم على استعدا.. ـ مع الرجال ـشيء 

وأطرها إىل .. وإمنا لكي يتمكنوا من استغالهلا .. ال؛ ليس لشيء من ذلك .. وشرفها .. الشرعية وعلى حرماهتا 
املتمثل .. لي واملستقب.. فيقاتلون هبا عدوهم القدمي واحلاضر .. ومكائدهم الشيطانية .. وخمططاهتم .. صفهم 

  !ابإلسالم، وأهل اإلسالم
 !؟...فهل تعي املرأة املسلمة ذلك 

 

* * * * * 

نْدَنَةُ حوَل التوحيد؟ -171  لماذا الد َّ
.. ولوازمه .. ومتطلباته .. وشروطه .. ُتكِثر يف كتاابتك وأحاديثك من الدندنَِة حوَل التوحيِد : قيل يل

 ! سوى التوحيد؟..  وكأنه ال همَّ لك وال قضية.. وجزائه 
.. وأدعو هللا تعاىل أن مُييتين على التوحيد .. وأان أحبُّ التوحيد .. ألن هللا تعاىل حُيبُّ التوحيَد : أقول

 . وحيشرين يوم القيامة مع املوحدين املخلصني، ويف زمرهتم
فالتوحيد .. ل التوحيد من أج.. وأرسل الرسل .. وأنزل الكتب .. ألن هللا تعاىل خلق اخللق : وأقول اثنياً 

 . اليت ترخص يف سبيلها مجيع املقاصد والغاايت.. غاية الغاايت 
.. وال يُقبل عمل من دونه  ،ال يصح بناء.. وأعالها وأجلها ، ألن التوحيد أصل األصول: وأقول اثلثاً 

وحبط عمله .. ار بنيانه اهن.. وعلى غري أساس التوحيد .. فمن َشرَع يف البناء والعمل من دون أن حيقق التوحيد 
ْ َْلَبَِط عَ  :وجعله هللا هباًء منثورًا، كما قال تعاىل..  وا كر َْشَ

َ
ْ َيْعَملرونَ َولَْو أ ا ََكنروا وقال . 22:األنعامنْهرم مه

ً َوقَِدْمَنا إََِل َما َعِملروا ِمْن َعَمٍل  :تعاىل نثرورا  . 13:الفرقانفََجَعلَْناهر َهَباء مه
د : وأقول رابعاً   ...ألن اجلنََّة ال يدخلها إال مؤمن موحِّ

 !؟ن أكثر من الدندنة حول التوحيدفكيف بعد كل ذلك ال تريدون مين أ
 

* * * * * 
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اهرِ والباطِن سواء -172  .انتفاءُ اجتماِع الش ِرِك والتوحيدِ في الظ َّ
أو الكفر واإلميان يف قلِب  أتملُت نصوَص الشريعة فوجدهتا تدلُّ على استحالة اجتماع الشرك والتوحيد،

فإذا حلَّ أحدمها خرج اآلخر وال .. وعلى اجلوارح ، استحالة اجتماعهما يف الظاهر كما تدل على.. امرٍئ واحد 
وال .. فهذا غري ممكن .. يف الباطن أو الظاهر .. أما أن يرتبعا مساملني متعايشني متآلفني يف مكاٍن واحٍد .. بد 

 ! ال نقاًل؛ ألنه من قبيل افرتاض الشيء وضده يف آٍن معاً جيوز افرتاضه عقالً و 
لكن مل نفهم  .. عرفنا استحالة اجتماع الشرك والتوحيد أو الكفر واإلميان يف قلب امرٍئ واحد : فإن قيل

 !كيف يستحيل اجتماعهما يف الظاهر؟
فالعالقة بني .. سد وعلى جوارح اجل.. ما يستحيل حتقيقه يف القلب يستحيل حتقيقه يف الظاهر : أقول

يؤثِّر ويتأثر ابآلخر سلباً .. ومرآة له .. فكل منهما بريد لآلخر ودليل عليه ..  ، ومتالزمةالباطن والظاهر متبادلة
ويسري إىل .. فما ينتفي يف الباطن ينتفي يف الظاهر وال بد، وما يوجد يف الباطن يوجد يف الظاهر .. وإجيااًب 

وكذلك العكس فما انتفى يف الظاهر انتفى يف الباطن، وما وجد يف الظاهر وجد يف .. اجلوارح الظاهرة وال بد 
ُيشرك يف الباطن ويسري شركه إىل الباطن .. وعلى اجلوارح الظاهرة .. وابلتايل فمن ُيشرك يف الظاهر .. الباطن 
أما أن .. ده إىل الباطن وال بد وحدَّ يف الباطن وسرى توحي.. ومن وحَّد يف الظاهر واجلوارح الظاهرة .. وال بد 

وهذا يستحيل .. فهو كمن ُيشرك ويوحد يف الباطن معًا ويف آٍن واحد .. يوحد وُيشرك يف الظاهر ويف آٍن واحد 
 . حتقيقه لداللة النقل والعقل على انتفائه واستحالته

 ؟ ..اضرب مثاالً ملا ذكرت يتضح به املراد أكثر : فإن قيل
.. كمن يعبد هللا ويعبد الطاغوت يف آٍن معًا .. اجتماع الكفر واإلميان يف الظاهر  مثال استحالة: أقول

فيقاتل يف سبيل هللا ويف سبيل الطاغوت يف .. الطاغوت واملشركني يف آٍن معًا يوايل أو كمن يوايل هللا واملؤمنني و 
وال اجتماعه يف  ..فهذا ال ميكن حتققه .. أو كمن حيتكم إىل شرع هللا تعاىل وشرع الطاغوت يف آٍن معاً .. آٍن معاً 

ولداللة النص على .. والقول ابلشيء وعدمه .. واحد  وقتمن قبيل اجتماع الشيء وضده يف ؛ ألنه معاً آٍن 
ومن .. ال تنفعه عبادته هلل .. فعبادته كلها للطاغوت .. استحالة اجتماعهما معًا، فمن عبد هللا والطاغوت معًا 

فتحاكمه كله .. ومن حتاكم إىل هللا والطاغوت معًا .. فمواالته كلها للطاغوت .. غوت معًا واىل هللا والطا
 ؛ ال يقبل طاعة من عبد مع شرك.. ليس هلل من ذلك شيء؛ فاهلل تعاىل أغىن األغنياء عن الشرك .. للطاغوت 

 .عمال الظاهرة على اجلوارحسواء كانت هذه الطاعة من األعمال القلبية أم األ.. فهو وما أشرك ملن أشرك به 
 

* * * * * 
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 .الإسلامُ دِيُن حَرٍب وَسلام -173
غزوا بالدهم وأوطاهنم .. يُقاتلون املسلمني يف كل مكان لدينهم .. ذحبوا املسلمني من الوريد إىل الوريد 

ن حرمة لشيخ وال ال يعرفو .. وداسوها ابألقدام .. وانتهكوا حرماهتم .. خربوا دايرهم بعد أن كانت عامرة .. 
ـ ممن حُيَسبون على طبقة املثقفني ـومع ذلك ال يزال من مرجفي هذه األمة .. وال ملقدسات .. لطفل وال المرأة 

كلمة حقِّ يُريدون هبا .. دين سالم .. اإلسالم دين سالم : ويُنادي من غري حياء.. ـ من يرفع عقريته ـاملشبوهني 
 !ابطالً 

ودخل .. ملن ساملَه .. اإلسالم دين سالم : هوِّنوا عليكم.. وملن يسمعهم ..  نقول هلؤالء وملن وراءهم
.. وتضحية .. وقتال .. دين حرب حينئٍذ فهو .. ويُعاديه .. أمَّا ملن أيىب إال أن حُياربَه ويُقاتله .. يف ِسْلِمه وأمانِه 

ويشهد شهادة التوحيد .. يعرف ربه  ال يشك يف ذلك مسلم.. أيىب ألهله الضيم والذل .. واستبسال .. وجهاد 
 ! وال حىت من يقرأ صفحة واحدًة عن اإلسالم من غري املسلمني.. 

 

* * * * * 

 .أمٌر يُعينَُك على الإخلاصِ  -174
ال يتعدى بضعة أسطر، يتكلم عن .. استوقفين خرب ُكتب يف زاوية صغرية من زوااي جريدة من اجلرائد 

 ! كما يقول اخلرب.. والنصح للمسلمني .. قضى حياته بني العلم والتعليم .. مر وفاة شيخ انهز السبعني من الع
أن يُذَكر خرب وفاته يف قصاصة ورق ال يتعدى .. هذا حظه من الناس واحلياة .. اي سبحان هللا : قلت

علم والت.. صرف جلَّ حياته يف العطاء .. وهو الذي قد انهز السبعني من العمر .. حجمها حجم كف اليد 
وهو ال شك أنه حمظوظ لكونه قد ذُكر امسه يف هذه القصاصة الصغرية من الورق .. وخدمة اآلخرين .. والتعليم 

 ! أو يرتحم عليه.. وال أحد يسمع به .. ويُدفن .. ميوت .. فغريه .. 
..  ومن يبكيك من األقارب املقربني.. اعلم أن السماء لن تبكي لوفاتك وكذلك األرض : وأنت اي أخي
إال وامسك وذكرك يُنسى ومُيحى من على .. وما هي إال أايم قالئل متضي على وفاتك .. سرعان ما ينساك 

ـ ــ وما يتبعه من عوامل ـلتواجه مصريك يف عامل الربزخ .. رمحه هللا : وال يقول عنك.. ال أحد يذكر امسك .. األرض 
 ! مبفردك

أو ليصرف إليه وجوه .. من أعماله لوجوه الناس  أن ال يصرف شيئاً : وهذا حري بك، وبكل عاقل
.. فأنت ابلنسبة هلم ال ُتساوي أكثر من قصاصة ورق صغرية .. وحىت يُقال عنه كذا وكذا .. مرائيًا هلم .. الناس 

هذا إذا كنت من .. لينشر يف زاوية صغرية من زوااي الصفحة املخصصة لألموات .. يكتبون عليها خرب وفاتك 
وكنت ابلنسبة هلم كذلك  ،ومن كانوا كذلك.. ْدرك عندهم وهذا هو قَ .. فهذه قيمتك .. والشرف  ذوي الشأن

.. أو إبطرائهم لك يف شيء .. أو أن هتتم بصرف وجوههم إليك .. ال يستحقون منك أن ُترائي هلم يف شيء .. 
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وأن يكون مهه ..  الصة هلل وأن جيعل أعماَله كلها خ.. وهو مدعاة لك ولنا ولكل عاقل أن يصطلح مع هللا 
 !أهل األرض مجيعاً وكانوا .. سخط عليه الساخطون  ولو.. األكرب مرضاة هللا 

 

* * * * * 

 .طالُِب عِلمٍ شيخُهُ التقوى -175
 !َمن ال شيَخ له فشيُخُه الشيطان: كثرياً ما أمسع تلك املقولة

برهان ذلك .. ولو كان له ألف شيٍخ وُمعلِّم  ..فشيخه الشيطان .. من مل يكن شيُخُه التقوى : وأان أقول
مر اَّلُل  :قوله تعاىل ْ اَّلله َويرَعل ِمركر وا ولو  .. مفهوم املخالفة من ال يتقي هللا ال يُعلِّمه هللا . 121:البقرةَواتهقر

 . كان له ألف شيٍخ وُمعلم
واألمجل من ذلك أن .. قه مجيل أن يكون لك شيخ يُعلمك وتتلقى منه العلم والف.. فيا طالب العلم 
مبا يف ذلك داء .. ال يستعصي عليه داء .. فالتقوى دواء وخمرج من كل كرب وداء .. تتحلى وتتزين ابلتقوى 

ر َُمْرَجاً  :ما خاب وال خسر من جرَّبه، كما قال تعاىل.. اجلهل  َ ََيَْعل َله أي خمرجًا . 1:الطالقَوَمن َيتهِق اَّلله
 ! ومن كل كرب وهم..  ومن اجلهل إىل العلم.. نور من الظلمات إىل ال

ْم فرْرقَاناً  :تعاىلوقال  واْ اَّلله ََيَْعل لهكر ِيَن آَمنرواْ إَن َتتهقر ُيَها اَّله
َ
أي فصاًل بني احلق . 11:األنفاليِا أ

ومثرة .. بفضل التقوى وهذا كله  ..فتلتزمون احلق وترتكون الباطل .. فتهتدون ملعرفة احلق من الباطل .. والباطل 
 ! ؟وماذا يريد طالب العلم من طلبه للعلم فوق ذلك.. من مثار التقوى 

 

* * * * * 

 .دفتري القديم -176
غريه .. عزيز علي فراقه .. وحيطُّ معي حيثما أحط .. يرحتل معي مىت أرحل .. جبواري دفرتي القدمي 
كل فقرة فيه هلا قصة .. تربطين به ذكرايت مجيلة .. دوية وهو حُيمل يف حقيبيت الي.. ُيشحن يف صناديق الشحن 

.. وهو أقرب كتب مكتبيت إيلَّ جملسًا .. تعيدين إىل األايم األوىل من الطلب .. ومناسبة .. وحمطة .. وسهرة .. 
بستها من كنت قد اقت.. مرصٌَّع ابلفوائد العلمية .. أرجع إليه بني الفينة واألخرى يف كثري من أحباثي ومقااليت 

وإىل .. وفوائده مل تنته .. ومع ذلك فخريه مل ينضب .. منذ أكثر من عشرين سنة .. بطون كتب العلم النافعة 
 ! وأجد فيه بغييت وبعض حاجيت.. الساعة ال أزال أرجع إليه وأستفيد منه 

من فوائد ومسائل أن يقتين لنفسه دفرتًا خاصًا يدوِّن فيه ما يهمه .. وهذا الذي أنصح به طالب العلم 
مع تسجيل اسم .. ـ وهو يُطالع ويقرأ يف كتب أهل العلم ــ يعتقد أنه سيحتاجها لنفسه وألحباثه املستقبلية ـعلمية 

فإن  .. وأن جيعل لكل فائدة عنوااًن يُعّرِفه على موضوع الفائدة .. املرجع ورقم الصفحة اليت يقتبس منها الفائدة 
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ألحباثه  ج ما يريد استخراجه من الفوائدليسهل عليه استخرا .. هرسًا يف هناية دفرته جيعل هلا ف.. كثرت الفوائد 
 . يف مراحله املتقدمة من الطلب.. ومقاالته املستقبلية 

سوى رغبيت يف تشجيعك على أن يكون لك دفرت  .. واعلم أنه ما محلين على احلديث عن دفرتي 
 !كدفرتي

 

* * * * * 

 !البلاءُ بلاءان -177
دَّة والشَّرِّ : لبالُء بالءانا  ُ َنْفٍس َذائَِقةر  :كما قال تعاىل.. عة وبالء اخلري والعافية والسّ ..  بالُء الشِّ كر

ِ َواْْلَرْيِ فِتَْنةً  م بِالْشه  حيمل صاحبه على  وأشدمها على اإلنسان الثاين؛ ألن األول. 35:األنبياءالَْموِْت َوَنبْلروكر
والثاين حيمل .. واألصدقاء .. والقرب من الرَّحم .. والتواضع .. والرجوع إىل هللا .. والدعاء .. االنكسار 
ومقاومة .. وقسوة القلب واجلفاء .. والظلم .. والنسيان .. والِكرب .. ـ على الطغيان ــ إال من رحم هللا ـصاحبه 

دة والشر هذا النوع من البالء ومعاجلته أشد على صاحبه من مقاومة ومعاجلة بالء ا لذا فإن كثريًا من الناس .. لشِّ
.. فإهنم يفشلون يف التعامل مع بالء اخلري والعافية .. إذ تراهم ينجحون يف التعامل مع بالء الشّدة والشر 
ٌّ َدََع َربههر  :كما قال تعاىل.. وينسون احلال الذي كانوا فيه زمن بالء الشدة والشر  نَساَن َضر ِإَوَذا َمسه اإْلِ

نَداداً مر 
َ
ِ أ و إََِلْهِ ِمن َقبْلر وََجَعَل َّلِله ِنْهر نََِسَ َما ََكَن يَْدعر ََلر نِْعَمًة م  رِضله َعن َسبِيلِهِ نِيباً إََِلْهِ ثرمه إَِذا َخوه ِ  َل 

ْصَحاِب انلهارِ 
َ
ْفرَِك قَلِياًل إِنهَك ِمْن أ  . 2:الزمرقرْل َتَمتهْع بِكر

نَ  :وقال تعاىل َنَانَا ِمْن قرْل َمن ير
َ
ْفَيًة لهئِْن أ ونَهر تَََضَُعً وَخر ِ َواْْلَْحرِ تَْدعر َماِت الَُْب 

لر ِن ظر م م  يكر ج ِ
اكِرِيَن  وَننه ِمَن الشه ونَ  *َهـِذهِ نَلَكر ْْشِكر

ر نترْم ت
َ
ِ َكرٍْب ثرمه أ

ِنَْها َوِمن كر  م م  يكر -43:األنعام  قرِل اَّلُل يرنَج ِ
42. 

ةتـََعرَّف إىل هللِا يف ا ":أنه قال عن النيبِّ  ويف احلديث، فقد صحَّ  دَّ  ومل يقل ".  لرَّخاِء يـَْعرِْفك يف الشِّ
دَة ليست موطَن غفلة ونسيان  تكون غالباً .. وإمنا الغفلة .. تعرف إىل هللا يف الشدة يعرفك يف الرخاء؛ ألن الشِّ

 ! مع فتنة الرخاء
 ! ربان، وابتُلينا ابلسَّراء فلم نصربابُتِلينا ابلضَّراِء فص: قال بعض السلف

 !املؤمُن َيصرُب على البالء، وال يصرِبُ على العافيِة إال ِصدِّيقٌ : وقال بعضهم
الصرب على فتنة احملجوب املمنوع الذي ال يُقَدر عليه أهون من الصرب على فتنة املبذول : ويُقال كذلك

 ! والذي هو يف متناول اليد.. املقدور عليه 
 

 * ** * * 
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178-  ُ  .عنَى منه أكثر من َطرَفٍ بلاءٌ واحدٌ ي
أتملت أنواَع البالء، وأغراضه، ومقاصده، واحلكمة منه فوجدُت من البالء بالًء واحدًا يُعىن به أكثر من 
طرٍف وإنساٍن، ويف وقت واحد؛ فيكون لفريق من الناس عقوبة وأتديبًا، ولفريق آخَر طهورًا يُطهِّر وُيكفُِّر من 

هبم وخطاايهم، ولفريق آخر اختبارًا ومتحيصًا هلم؛ هل يصربون وحيتسبون أم أهنم يتَسخَّطون ويعرتضون، ذنو 
ولفريق آخر يُعلي من مقاماهتم ودرجاهتم يف اجلنان يوم القيامة، ولفريٍق آخر يكون انتصافًا لبعِض حقوقهم 

هلم عساه يعود هبم إىل جادة احلق والرشاد، ولفريق  ومظاملهم يف الدنيا قبل اآلخرة، ولفريٍق آخر يكون ِعربة وِعظةً 
 !آخر حيملهم على شكر هللا على ما أبيديهم من خرٍي ونَِعم قد افتقدها غريهم

فقد حمبوب؛ فيكون البالُء ابلنسبة للمحبوب انتقاماً وعقوبة منه، لذنوٍب ومعاٍص كان قد ارتكبها، : مثالُه
كفارة وطهورًا لبعض خطاايهم وذنوهبم، ولفريق آخر من  ـ احلًا بعمل طاحل ــ قد خلطوا عماًل صـولفريق من حمبيه 

حمبيه يكون متحيصًا واختبارًا إلمياهنم وصربهم، ودرجة احتساهبم وتسليمهم، ولفريق آخر من حمبيه وذويه صاحلني 
ملا انهلم من ظلم وعدوان أتقياء رفع منزلة ودرجات هلم يوم القيامة، ولفريق آخر يكون انتصافًا حلقوقهم ومظاملهم 

هذا احملبوب املفقود، ولفريق آخر يكون سببًا يف هدايتهم وأوبتهم إىل احلق والرشد، ولفريق آخر حيملهم على 
 !شكر هللا تعاىل على دوام النعمة عليهم، وأن هللا تعاىل سلَّمهم مما نزل بغريهم من بالء

فمن تنبَّه له أدرك احلكمة من كثرٍي مما .. من أن حُتَصى  هذا مثال، واألمثلة الدالة على هذا املعىن أكثر 
 .والسالمة يف الدنيا واآلخرة.. نسأل هللا تعاىل العفو والعافية .. ينزل أبهل األرض من بالء 

* * * * * 

 .ما بَعدَ رمضان -179
هللا يف رمضان فقط ويتعّرفون إىل .. فريٌق يعبُد ربَّ رمضان فقط : والناُس بعده فريقان.. ذهَب رمضاُن 

.. واجلمعة واجلماعات .. وهجروا املصاحف واملساجد .. وتركوا الصالة .. تركوا العبادة .. فإذا وىلَّ رمضان .. 
ينتظرون التحرر .. وكأّن رمضان كان عليهم محاًل ثقياًل .. وعادوا إىل عاداهتم القدمية املشينة .. وركنوا إىل دنياهم 

الذين يعبدون هللا تعاىل يف غري ..  ولألسف وفريق آخر وهم األقل.. فه بفارغ الصرب منه ومن تبعاته وتكالي
 !وهؤالء هم الفائزون حّقاً .. كما يعبدون هللا تعاىل يف رمضان .. رمضان؛ يف أشهر السنة كلها 

..  وساعات.. وأايم .. رب أشهر ..  فهو .. ويُعَبد يف رمضان .. فاهلل تعاىل كما هو ربُّ رمضان 
قرْل إِنه  :كما قال تعاىل.. جيب أن يُعَبد فيها وحده كلها كما يُعبد يف رمضان .. وثواين السََّنِة كلها .. ودقائق 

ِ الَْعالَِمنَي  ِ رَب  ِِك َوَُمَْياَي َوَمَماَِت َّلِل  رسر جبميع .. كلها فحياتك  . 241:األنعامََل ََشِيَك ََلر  *َصاَلَِت َون
ِ الَْعالَِمنَي جيب أن تكوَن .. ودقائقها .. وساعاهتا .. ها وأشُهرِ .. سنواهتا  ِ رَب   .ََل ََشِيَك ََلر  *َّلِل 
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فإنَّ هللَا حيٌّ ابٍق .. ومن كان يعبد رب رمضان .. فإن رمضان قد وىلَّ وأَفل .. فيا من كان يعبد رمضان 
 . ال ميوت

ومن يقول ..  بد من أن َتعبَد هللَا يف غري رمضان ال.. لكي تُقَبل عبادُتك يف رمضان .. واعلم اي عبد هللا 
 ! وال َيْصُدُقك.. لك غري ذلك فهو َيْكِذُبَك ويَغشُّك 

 

* * * * * 

181-  ِ ةُ الحَسَنَة ي ِئةِ، ولِذ َّ ةُ الس َّ  .لِذ َّ
لكن قد يتبعها عواقب وخيمة ..  اال تتعدَّاه.. فعل السيئة قد تكون للسيئة لذة مؤقتة مدهتا قدر مدة 

وصفاء نفسه .. وجيد املرء آاثرها السلبية يف إميانه .. ورمبا إىل ما بعد موته .. على صاحبها متتد لعشرات السنني 
هذا غري الوعيد الذي ينتظره يوم .. وعالقته هبم .. ومعارفه وأصدقائه .. وأهله .. وماله .. ويف جسده .. وذهنه 
 ! لوَمنَّ حينئٍذ إال نفسهوال ي.. جزاء على ما اقرتفت يداه .. القيامة 

 اصاحبها الراحة واالطمئنان والرض تورث.. فهي لذة دائمة يف وقت فعلها وما بعد فعلها  ؛بينما ِلذة احلسنة
هذا .. وخريًا كثريًا ينعكس على نفسه وأهله، وماله، ومعارفه .. واجلسد .. والنفس .. وقوًة يف اإلميان والقلب .. 

 . فيفرح يومئٍذ مبا أجنز هللا له من وعد ونعيم.. يوم القيامة جزاء على حسنته غري الوعد الذي ينتظره 
على اللذة .. فيختار اللذة الدائمة .. والعاقل من حُيِسن االختيار ويتعظ بغريه .. فعلى املرء أن خيتار 

َهادائم حبسب نو ورمبا .. وشقاء طويل .. املؤقتة القصرية الزمن، اليت يتبعها حسرة وندامة  وقد ..  ع السيئة، وَكمِّ
 ".ال خرَي يف َلّذٍة ِمن بـَْعِدها الناُر :" صدق ابن اجلوزي رمحه هللا

 

* * * * * 

ِ، وقليٌل مُنِصفُوه -181  !الكل ُّ يستفيدُ من الحق 
ما ابُل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا الكل يستفيد منه، ويُقاتل بعصاه، ويف نفس الوقت : قيل يل

 !؟..ـ جُيافونه ويُعادونه ـممن يف قلوهبم مرض  ـالكل ـ
فيستفيدون منه، ..  هكذا شأن احلق؛ فاحلقَّ يُنصف احلقَّ عند اآلخرين؛ أايًَّ كانوا هؤالء اآلخرين: قلت
 !ـ فرحني فيما أنصفهم بهـعلى خمالفيهم  ـبه ـوَيستقَووَن 

لذا .. ويُنصف احلقَّ منه .. وحُيذِّر منه .. يه ويعر .. وهو كذلك جُيايف الباطَل عند اآلخرين؛ كل اآلخرين 
 ! وينبزوه بسوء األلقاب.. وجُيافونه .. فهم من هذا الوجه ال يرضون عنه؛ بل يكرهونه، ويُعادونه 

فالزم غرزه، واعلم .. وهكذا موقف الناس منه .. ـ عاملًا هذا وصفه وحاله ـاي أخا اإلسالم  ـلذا إن رأيت ـ
 !نياملب أنه على احلق
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* * * * * 

 .العَْدلُ  -182
فاهلل تعاىل ال أيمر إال ابلعدل، فحكمه كله؛ الشرعي منه، .. العدُل صفة حُيبها هللا تعاىل ويرضاها 

 .والكوين، قائم على العدل املُطَلق
وابلعدل أرسَل هللاُ .. وابلعدل تعمر السماوات واألرض ابخلري .. ابلعدل قامت السماوات واألرض 

 .ُشرَِع اجلهاد والقتاُل يف سبيِل هللا.. ومن أجل العدل ومحاية العدل .. وأنزل الكُتَب .. الرسَل 
ينتفع منه اإلنسان، واحليوان، والنبات، .. العْدُل خريه عامٌّ وشامل جلميع األرض، وَمن فيها، وما فيها 

 .واجلماد
ولو على .. و أن ال نشهد ابلعدل أ.. أو احلكم ابلعدل .. وابلتايل ال مُيكن أن نعطل حركة العدل 

.. بذريعة أن طرفًا ال حنبه وال نرتضيه قد يستفيد من العدل .. وذوي القرىب من آابئنا وأبنائنا وإخواننا .. أنفسنا 
 !ومن احلكم ابلعدل
ْهلَِها ِإَوَذا َحَكمْ  :قال تعاىل

َ
َمانَاِت إََِل أ

َ
ْن ترَؤُدوا اْْل

َ
ْم أ رركر مر

ْ
َ يَأ وا إِنه اَّلله مر ْن ََتْكر

َ
ترْم َبنْيَ انلهاِس أ

 ً َ ََكَن َسِميعاً بَِصريا ْم بِهِ إِنه اَّلله كر ا يَعِظر َ نِعِمه  . 52:النساءبِالَْعْدِل إِنه اَّلله
ْرَّب َويَنََْي َعِن الَْفْحَشاءِ  :وقال تعاىل رر بِالَْعْدِل َواإْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الْقر مر

ْ
َ يَأ نَْكرِ إِنه اَّلله َوالْمر

ونَ  رر ْم تََذكه ْم لََعلهكر كر  . 11:النحلَواْْلَْىِ يَعِظر
ْم َشَنآنر قَْوٍم  :وقال تعاىل َهَداَء بِالْقِْسِط َوَل ََيْرَِمنهكر ِ شر ونروا قَوهاِمنَي َّلِله ِيَن آَمنروا كر ُيَها اَّله

َ
يَا أ

قَْربر لِلته 
َ
َو أ روا هر روا اْعِدل َله َتْعِدل

َ
َ َخبرٌِي بَِما َتْعَملرونَ لََعَ أ َ إِنه اَّلله وا اَّلله   .2:املائدةْقَوى َواتهقر

 

* * * * * 

ة -183 ي َّ  !ظاهِرَةٌ َحَضار
حب االطالع يشدين بني الفينة واألخرى أن أزور بعض املكتبات العربية واألجنبية علَّين أجد فيها ما  

فكأمنا داخل إىل  .. فإذا دخلُت مكتبًة عربية .. عجاب إال أنين الحظت العجب ال.. أحبث عنه ويروي ظمئي 
ال .. يعلوها الغبار .. الكتب مبعثرة على األرض وبطريقة ال ختلو من امتهان واستهانة .. كهف ُمظلم مهجور 

. .مُيكن أن تصل بسهولة إىل العنوان الذي تبحث عنه؛ ألن املكتبة تفتقد إىل الرتتيب والتنظيم والنظافة والفهرسة 
ال يتورع البائع أن يدوس .. ـ العنوان الذي تبحث عنه وكان يف الرفوف العلوية للمكتبة ـبعد عناٍء  ـوإن وجدَت ـ

من أجل أن أيتيك بنسخة من .. حبذائه النجس على الكتب يف الرفوف السُّفلى أو املوضوعة على األرض 
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ـ ال ختلو من ذكر لبعض اآلايت القرآنية ـس عليها ـ اليت يُداـعلمًا أن هذه الكتب .. العنوان الذي تسأل عنه 
 ...! واألحاديث النبوية 

الذي .. ولو نطَق الكتاب لكانت أول كلمة يقوهلا لزائره أخرجين من هذه املكتبة املُظلمة الظامل صاحبها  
 !ره من سيده الظاملكمثل عبٍد مملوك يستجدي كرمياً مرَّ به أن حير .. ال يعرف يل وال لكاتيب حرمة وال َقْدراً 

جتد اجلودة العالية يف النظافة والتنظيم، والرتتيب، واإلضاءة، .. بينما إذا دخلت إىل املكتبة األجنبية  
ُمهااًن أو يف موضع غري الئق  ــ مهما كان حمتواه ساقطًا ــال مُيكن أن ترى كتااًب .. وطريقة عرض الكتاب، وفهرسته 

 !به
أو كبرية إال أنك بثواٍن معدودات تصل إىل العنوان الذي تبحث عنه وتريده املكتبة مهما كانت ضخمة 

 !مما جيعلك مشدوداً لشراء ما تبحث عنه من الكتب والعناوين، وما مل تبحث عنه.. 
ولو جاز للكتاب يف تلك املكتبات األجنبية أن ينطق؛ لكان أول ما يقوله لزائره، إما أن أتخذين إىل 

فأان مل ألَق من صاحيب إال .. أو تدعين .. دًا من االحرتام والرعاية عما أجده يف موضعي هذا مكاٍن ألقى فيه مزي
 !خرياً 

هي من مجلة الفوارق .. قلت هذه الفوارق بني بين قومي وبني األجانب األوربيني يف التعامل مع الكتاب 
وال العلماء أو الكتَّاب واملؤلفني .. رتم الِكتاب فاألمة اليت ال حت.. وسادوا بسببها .. احلضارية اليت امتازوا هبا عنا 

 !ومعَلماً عظيماً من معامل احلضارة والتحضر والتقدم.. تفقد ظاهرة حضارية راقية .. 
 

* * * * * 

 .مِن ال كَذِب على النبي ِ  -184
عن .. ن حدثنا فالٌن، عن فالٍن، عن فال: صورة أن يقول الكاذب فيها: صوراتن للكذب على النيبِّ  

 والرسوُل ..  فَعَل رسوُل هللا ..  قال رسوُل هللا : أو يقول.. مل حُيدث هبذا احلديث   والنيب..  النيب 
 ! هذه صورة من صور الكذب الصراح.. مل يقل ومل يفعل شيئاً من ذلك 

رأيه على اآلخرين  من أجل أن يفرض ـويقول كاذاًب ـ.. وصورة أخرى من الكذب؛ هيئتها أن يُفيت املفيت  
أو هذا ..  أو هذا الذي كان عليه النيب ..  هبذا أفىت النيبُّ  ـأو أن جيد لفتواه أو قوله رواجًا بني الناس ـ

وما أكثر الذين ..  فهذا أيضاً من الكذب على النيب .. والسُّنة من فتواه وقوله براء .. الذي دلَّت عليه السنة 
مث حيسبون أنفسهم أهنم ممن حُيسنون صنعًا، وأهنم ليسوا من  كذب على النيب يقعون يف هذا النوع من ال

ال حُيمل عليهم، وهم وما . البخاري" تعمدًا فليتبوأ مقعَدُه من النارَمن كَذَب عليَّ م ":الكاذبني، وأن قوله 
 !سوء، واحلكمواحلق أن هذه الصورة من الكذب، واليت قبلها سواء يف ال.. يكذبونه غري معنيني منه 
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* * * * * 

 !المسألَةُ فيها قولان -185
دخلُت بقَّالًة كبرية قد خصص أصحاهبا للزابئن أكياساً قد ُكتب عليها بعض الكلمات ابلعربية، ومن تلك 

فقلت ألنَصَحنَّ أصحاب تلك البقالة أبن يستبدلوا تلك .. الكلمات كلمة قد ورد ذكرها يف القرآن الكرمي 
وهذا ال .. وخباصة أن هذه األكياس تكون هنايتها إىل سلَّة الُقمامة .. اٍس ختلو من تلك الكلمات األكياس أبكي

وملست من أصحاب البقالة .. فنصحتهم .. اليت هبا نزل القرآن الكرمي .. جيوز ملا فيه من امتهان لألحرف العربية 
 ...! املسألة فيها قوالن : فانربى وقال ُمغَضباً .. نهم شذَّ ع.. إال واحداً منهم .. والعاملني فيها تفهماً وجتاوابً 

 !؟...َمن يكون هذا : فقلت
وقد ذكروا يل اجلامعة، .. وهو حيمل شهادة الليسانس يف الشريعة .. هذا قد درس الشريعة : قالوا

 ! والدولة العربية اليت توجد فيها تلك اجلامعة
قد .. ومل يعرفوا كثريًا عن أحكام الشريعة .. رسوا الشريعة العمَّال الذين مل يد.. اي سبحان هللا : فقلت

إال هذا الذي درس .. ووعدوا خريًا .. وقد ظهرت عليهم مالمح اخلوف واخلشية من هللا .. اعرتفوا بتقصريهم 
 ! يف جامعة من تلك اجلامعات املنتشرة يف البالد العربية.. الشريعة 

.. وما هي الشريعة اليت ُتدرِّسها تلك اجلامعة .. من تلك اجلامعة ..  فأي شريعة هذه اليت دَرسها وتعلَّمها
وجد يف نفسه من اخلوف واخلشية من هللا تعاىل ما مل جيده هذا الذي درس .. واجلاهل الذي مل يدرس الشريعة 

 ! الشريعة
تكون ..  تعاىل ويكون طلبه خالصًا لوجه هللا.. إن مل يُطَلب على طريقة السلف .. صدِّقوين أن الِعلَم 

 !، دليل على صحة ما ذكرانه"يف املسألة قوالن " وصاحب فتوى .. عواِقُبه على صاحبه أكثر من عواقب اجلهل 
 

* * * * * 

 !ليعلَمَ الجميع -186
ليعلم اجلميع، وخباصة هؤالء الذين ارتضوا أن يكون اإلسالُم طرفًا أو شريكًا مع األحزاب الوضعية 

كما أن هللا تعاىل ال يقبل لنفسه شريكًا يف اخلَْلِق : ة يف أي عملية سياسية تشهدها بالد املسلمنيالعلمانية األرضي
وكما أن .. والتحليل والتحرمي، والتحسني والتقبيح .. واملُلك، كذلك ال يقبل لنفسه شريكًا يف احلكم والتشريع 

ـ يف ـواملرء .. بل لنفسه شريكًا يف حكمه الشرعي هللا تعاىل ال يقبل لنفسه شريكًا يف حكمه الكوين، كذلك ال يق
د هللا تعاىل يف حكمه الكوين والشرعي سواءـدين هللا   .ـ ال يكون موحداً حىت يوحِّ
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مصدرًا من مصادر التشريع ُتشاركه مصادر .. وحكمه وشرعه وقانونه .. عندما جنعل كالم هللا تعاىل  
وساوينا بني كلمة اخلالق .. بذلك قد ساوينا بني اخلالق واملخلوق  نكون.. تشريعية أخرى وضعية من صنع البشر 

وأشركنا املخلوق الضعيف العاجز اجلاهل اململوك مع اخلالق املاِلك القوي الذي له الكمال .. وكلمة املخلوق 
 ! وهذا عني الظلم، والشرك، والكفر البواح.. املطلق يف أمسائه احلسىن، وصفاته العليا 

فهي ابلنسبة له كفر أو .. ـ غري قابلة للتفاوض أو التنازل والنقاش ــ ابلنسبة للمسلم ـنَّ املسألة من هنا فإ 
 .وال جيوز أن تكون ابلنسبة له إال كذلك.. إسالم أو ال إسالم .. شرك أو توحيد .. إميان 

 

* * * * * 

 !دُعاةٌ يُِسيئون للنبي ِ  -187
الدعاية املكثفة اليت ترعاها قوى الكفر والظلم والطغيان، ومنهم من  ـ حتت ضغطـِمن الدُّعاة َمن تراهم  

 ..!وهم يدرون أو ال يدرون  ـ  ُيسيئون للنيب ـزعموا  يفعل ذلك عن حسن نية، وبدافع الدفاع عن النيب 
. .والعنف .. أبنه النيبِّ الذي بُعث ابلسيف .. هتمة العدو املتكررة  فهم حىت يدفعوا عن النيبِّ  

وعلى بعض .. دون األخرى  وُيسلطون الضوء على بعض صفاته ..  تراهم ُيشوهون صورة النيبِّ .. والقتال 
وأحيااًن يبالغون يف تسليط الضوء على جانب من جوانب .. جوانب حياته دون األخرى، وإىل درجة إنكارها 

وغري .. ظهرونه للناس على غري حقيقته فيُ .. وال جيوز أن يوصف به .. حياته وصفاته؛ فيصفونه مبا ليس فيه 
 ! فداه نفسي.. وكأهنم يستحون من صفاته العظيمة النبيلة .. صفاته الكاملة العظيمة اليت فطره هللا تعاىل عليها 

تراهم ُيسلطون الضوء واحلديث على جانب الرمحة، .. تلك الشبهة  فهم لكي يدفعوا عن النيب  
دون النظر إىل بقية الصفات واخلصال ..  سكنة فقط من شخصية وحياة النيب والرفق، والرقة، والزهد، وامل

أو نصف الصورة .. فتظهر للناس نصف احلقيقة ..  واجلوانب العظيمة األخرى من شخصية النيب املصطفى 
لو كانوا .. أميا إساءة  وهذا ال شك أنه ُيسيء للنيب .. اليت ال تكتمل الصورة إال به .. دون النصف اآلخر .. 

 ! يعلمون
هو رسوُل هللا للعاَلمني، خامت  دمحم رسوُل هللا : وعليه، فإننا نقول للجميع؛ للصديق والعدو سواء 

خامت األداين ال دين بعده، .. دين هللا للعاَلمني .. ودينه اإلسالم .. األنبياء والرسل ال نيب بعده، وإىل يوم القيامة 
ويف .. ب الذي أُنزل عليه، خامت الكتب السماوية، ال كتاب بعده، وإىل يوم القيامة والكتا.. وإىل يوم القيامة 

املقابل فإن احلياة الدنيا قدَّرها هللا تعاىل أن تكون دار عمٍل، ومتحيص، وبالء، وأن تكون مقرًا للخري والشر سواء 
ومها يف صراع وتدافع من يوم أن .. صاره وللشر كذلك أعوانه، وأتباعه، وأن.. فللخري أعوانه، وأتباعه وأنصاره .. 

قد دل عليه النقل .. هذا واقع ُمشاَهد .. وإىل يوِم القيامة .. ، والشيطان الرجيم خلق هللا تعاىل أدم 
 . والعقل، ال مُياري فيه إال جاهل َجهله من ذوي اجلهل املركب املُغلَّظ، قد أعمى هللا بصره وبصريته
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شريعة تتعامل مع .. أهنا شريعة شاملة جلميع جوانب احلياة ..  بُعث هبا دمحم ومن كمال الشريعة اليت  
كما أهنا تتعامل مع .. حىت ال تتسع ساحة ضرره وشّرِه وأذاه .. جانب الشر، فُتقدم له ما يلزمه من عالج ودواء 

 .لِتَـْعُمَر به األرُض وتزدهر.. وتباركه، وترعاه .. فتنميه .. جانب اخلري 
أن شرَع .. وما فيها من خري وشر .. وازم هذا الكمال والشمول يف التعامل مع مقتضيات احلياة ومن ل 

وجعل اجلهاد يف سبيل هللا يف .. واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .. واجلهاد .. والقتال .. هللا تعاىل الَقَصاص 
ت النبيلة الكاملة اليت مُتكنه من التعامل أبعلى احلكمة وبعَث نبياً خامتًا فيه الصفا.. مرتبة ذروة سنام الدين اخلامت 

 . واملسؤولية مع جانيب اخلري والشر سواء، وأن يُعامل كلَّ جانٍب منهما مبا يستحق من معاملة
ً كان دينك ــفإن علمَت ذلك أيها القارئ    :سهل عليك أن تفهم كلماتنا التالية ــ أايَّ
يتطلع .. وتطاول بعنقه .. وانتفش .. وَهجَم الشرُّ .. حرمات عباد هللا و .. فإذا ما انتهكت حرمات هللا  

قد جتلت فيه أمسى وأرفع معاين وصفات العزَّة ..  جتد النيبَّ دمحمًا .. العدوان والفساد واخلراب يف األرض 
فهو .. ن لباطٍل أو ظامل اليت أتىب الدنيَّة أو السكو .. والعزمية .. والقوة .. والشجاعة .. والرجولة .. والبطولة 

جتده اجملاهد األول الذي ال حُياذيه وال .. ال أتخذه يف هللا لومة الئم .. ُمقاتل حمرتف ِمقدام .. حينئٍذ شديٌد حديد 
 . الذي حيتمي به الشجعان من األبطال إذا ما محي وطيس املعركة.. يوازيه جماهد 

وجَنَح الناس مبا فيهم املخالفون .. واألمان .. وأطل السَّالم .. إذا ما أقبل اخلري .. ويف اجلانب املقابل  
لم  جتد اجلود، .. جتد النيبَّ قد جتلت فيه أمسى وأرفع معاين وصفات الرمحة، والرفق، والشفقة، والتواضع .. للسِّ

 .واخلري كله مبذوالً بني يديه
عامل والتعايش يف ميادين دون كثري من عظماء التاريخ ترى فيهم الصفات اليت متكنهم من حسن الت 

قد ال حُيسن التعامل وال التعايش .. فالذي منهم حيسن التعامل والتعايش يف السلم وأجوائه ومتطلباته .. ميادين 
قد جتده ال .. والذي حُيسن منهم التعامل والتعايش مع أجواء احلرب ومتطلباهتا .. يف احلرب وأجوائه ومتطلباته 

قد َمنَّ هللا تعاىل عليه  بينما النيب اخلامت .. لتعايش مع أجواء السلم والسالم ومتطلباهتا حُيسن التعامل وال ا
ـ مع السالم وأجوائه ومتطلباته، ــ على أكمل وجه ـبكمال الصفات واألخالق اليت متكنه من التعامل والتعايش 

 . ق، واملسؤوليةوأبعلى درجة من الرقي، واألخال.. ومع احلرب وأجوائه، ومتطلباته سواء 
وهو اإلمام يف ساحات وميادين احلكم .. وهو اإلمام يف البيت .. هو اإلمام يف املسجد  النيبُّ  

.. وهو اإلمام يف ساحات وميادين احلرب والقتال .. الِعلم والتَّعليم وهو اإلمام يف ساحات وميادين .. والقضاء 
.. وهو اإلمام يف كل ميداٍن من ميادين اخلري والعطاء .. ألمان وهو اإلمام يف ساحات وميادين السلم والعهد وا

الصفات العليا اليت جتعل منه إمامًا للناس مجيعًا يف جمموع امليادين اآلنفة  وهذا من لوازمه أن تتحقق يف النيبِّ 
 . وهو كذلك وهلل احلمد.. الذكر 



 163 

قد أمَر هللُا تعاىل الناَس مجيعاً .. إىل العاَلمني  وهو رسوُل هللا.. خامت األنبياء واملرسلني  النيب دمحم  
يف مجيع شؤون حياهتم ومعامالهتم اخلاصة .. وأن جيعلوا منه ألنفسهم أسوة حسنة .. واالقتداء به .. ابتباعه 
على .. الصفات العليا اليت جتعل منه مثاًل أعلى جلميع الناس  وهذا من لوازمه أن تكون يف النيب .. والعامة 

الصفات العليا اليت يقتدي ويتأسى هبا  اختالف مستوايهتم وختصصاهتم ومواقعهم؛ فاجملاهد املقاتل جيد يف النيب 
والزوج .. والعامل يف إتقانه لعمله .. والزاِهد العابد .. والعامل املَُريبِّ .. وكذلك احلاكم القاضي .. يف جهاده وقتاله 

والفقري وما .. والغين وما عليه من واجب .. والوالد وكيفية تعامله مع أبنائه  ..يف بيته، وكيفية تعامله مع أهله 
املثل األعلى، والصفات العليا  وهكذا ما من شرحية من شرائح اجملتمع إال وجتد يف النيب .. عليه من واجب 

ـ ُسَدًا وعبثًا من غري ـل الناس ك ـ فكما أن هللا تعاىل مل خيلق الناس ـ.. اليت حتتاجها يف حياهتا لتقتدي وتتأسى هبا 
مل خيلقهم ُسدًا وعَبثًا من غري أسوة حسنٍة  كذلك .. وتبني هلم سُبَل اخلري من الشر .. شريعة توجههم وهتديهم 

ـ أن تتوفر يف هذه األسوة احلسنة ــ كما ذكران ـوهذا من لوازمه .. يقتدون هبا يف مجيع حاجياهتم وشؤون حياهتم 
 . اليت تليب حاجيات ومتطلبات مجيع شرائح الناس على اختالف مواقعهم، وختصصاهتم.. ليا لعُ مجيع الصفات ا

ِيَن  :إن فهمت هذا املعىن أيها القارئ، سهل عليك أن تفهم معىن قوله تعاىل  ِ َواَّله ولر اَّلله ٌد رَسر َمه ُمر
ارِ ررََحَاءر بَيَْنهرمْ  فه

اءر لََعَ الْكر ِشده
َ
ٍة لََعَ  :وأن تفهم قوله تعاىل. 11:الفتحَمَعهر أ ِعزه

َ
ْؤِمننَِي أ ذِلهٍة لََعَ الْمر

َ
أ

صفات العزة، والقوة،  واستطعت أن توفق بني.. وحنوها من اآلايت والنصوص . 52:املائدةالََْكفِرِينَ 
ته، ، وبني صفاته األخرى الدالة على سعة رمحوالشجاعة، واإلقدام، وُحب اجلهاد واالستشهاد عند النيب 

 . وإعمار األرض ابخلري ومبا ينفع الناس.. وترغيبه ألمته ابلعمل واإلنتاج .. ورفقه، وزهده، وتواضعه 
 

* * * * * 

 .الأرُض  -188
وبعضها .. بعضها شديدة احلرارة .. فوجدهتا قاحلًة جرداء .. وما ِقيَل عنها .. أتمَّْلُت الكواكب والنجوَم 

إال األرض فهي عامرة ابلعطاء .. ستحيل معها احلياة حليوان أو إنساٍن أو نبات حبيث ي.. اآلخر شديدة الربودة 
.. وساعاهتا .. وأايمها .. عامرة ابلتنوع من حيث فصوهلا .. وأسباب ومقومات احلياة .. واحلياة .. واجلمال .. 

ومن حيث نباهتا .. األهنار و .. والصحراء .. والبحار .. والسهول .. ومن حيث تضاريسها وبنياهنا؛ ففيها اجلبال 
ومن أجل اإلنسان الذي يعيش على .. وهذا كله مسخَّر لإلنسان .. وعطائها .. ودواهبا .. وحيواانهتا .. ومثارها 

 . هذه األرض
والتنوع .. ـ  ُيشارك األرض مثل هذا اجلمال ـعلى كثرة النجوم والكواكب  ـملاذا ال يوجد كوكب أو جنم ـ 

 !وال رسالة يعيشها اإلنسان يف هذه األرض؟.. من غري غاية .. عقل أن ذلك جاء صدفة أو عبثاً أيُ .. والعطاء .. 
 : مسطور يف هذه اآلايت الكرميات.. الهياً .. شاكاً .. اجلواب ملن ال يزال مرتدداً  
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رِْض َواْختاِلِف اللهيِْل َوانلهَها :قال تعاىل
َ
َماَواِت َواْْل لِْك الهِِت َُتْرِي ِِف إِنه ِِف َخلِْق السه رِ َوالْفر

رَْض َبْعَد َمْوتَِها
َ
ْحَيا بِهِ اْْل

َ
َماءِ ِمْن َماٍء فَأ ر ِمَن السه نَْزَل اَّلله

َ
َوبَثه فِيَها ِمْن  اْْلَْحرِ بَِما َينَْفعر انلهاَس َوَما أ

رِ َبنْيَ السه  َحاِب الْمرَسخه ِيَاِح َوالسه ِ َدابهٍة َوتَُْصِيِف الر 
رِْض َْلياٍت لَِقْوٍم َيْعقِلرونَ كر 

َ
 . 242:البقرةَماءِ َواْْل

وَنَها َوتََرى :وقال تعاىل وا ِمنْهر ِحلَْيًة تَلْبَسر لروا ِمنْهر َْلْماً َطرِي اً َوتَْسَتْخرِجر كر
ْ
َر اْْلَْحَر تِلَأ ِي َسخه َو اَّله  وَهر
وا ِمْن فَْضلِهِ وَ  لَْك َمَواِخَر فِيهِ َوتِلَبَْتغر ونَ الْفر رر ْم تَْشكر  .  22:النحللََعلهكر

ْم نَِعَمهر  :وقال تعاىل ْسَبَغ َعلَيْكر
َ
رِْض َوأ

َ
َماَواِت َوَما ِِف اْْل ْم َما ِِف السه َر لَكر َ َسخه نه اَّلله

َ
لَْم تََرْوا أ

َ
أ

د ِ بَِغرْيِ ِعلٍْم َوَل هر َادِلر ِِف اَّلله نرِيٍ َظاهَِرةً َوبَاِطَنًة َوِمَن انلهاِس َمْن َير  . 11:لقمانًى َوَل كَِتاٍب مر
ْم إََِلَْنا َل تررَْجعروَن  :وقال تعاىل نهكر

َ
ْم َعبَثاً َوأ نهَما َخلَْقَناكر

َ
فََحِسبْترْم أ

َ
ر الَْملِكر اْْلَُق َل إََِلَ  .أ َفَتَعاََل اَّلله

َو رَُب الَْعرِْش الَْكرِيمِ   هر
 . 224-225:املؤمنونإَِله

ونِ َومَ  :وقال تعاىل نه َواْْلِنَْس إَِله َِلَْعبردر  .54:رايتاالذا َخلَْقتر اجْلِ
وعلى هذه األرض .. وأدركت احلكمة من وجودك يف هذه احلياة .. ـ اجلواب ـاي ابن آدم  ـفهل عقلت ـ

تعيش ظُلمة أم أنك ال تزال .. ومن مث مشَّرت عن ساعد اجلد والسَّرْيِ والعمل .. فهالَّ شكرَت النَِّعم .. اجلميلة 
 ! والت حني مندم؟.. فتندم .. حىت أيتيك اليقني .. الشك والرتدد 

 

* * * * * 

 !يَومَ يَنَكِشُف الغِطاء -189
االنتقال من عامل الغفلة واللهو واملتاع .. إىل عامل الربزَخ .. واالنتقال من عامل األحياء .. ذلك عند املوت  

عن  ــ من الوعد والوعيد ــحيث تنكشف بعض عوامل الغيب .. وظلمة القرب  ..إىل عامل الوحدة واخللوة .. الزائف 
اي ليتين مل : يومئٍذ يتذكر اإلنسان ما سعى، فيقول.. يراه بعني اليقني .. امليت؛ فما كان يراه بعني الشك أو الظن 

اي .. اي ليتين مل أظلم أحدًا .. ته اي ليتين جاهدت واجتهدت أكثر يف عبادة هللا تعاىل وطاع.. أفرِّط حبقِّ هللا شيئًا 
اي ليتين .. اي ليتين مل أخذل اإلسالم واملسلمني يف موقف استطعت فيه نصرهتم .. ليتين مل أنصر ظاملًا أو طاغواًت 

رر اْْلِنْسَ .. اي ليتين مل أختذ فالاًن خلياًل .. صدعت ابحلق كاماًل؛ فلم أخش يف هللا خملوقًا  َّنه يَوَْمئٍِذ َيَتَذكه
َ
انر َوأ

ِْكَرى  ْمتر ِْلََياَِت  .ََلر اَّل  ولر يَا ََلْتَِِن قَده ً . 12-13:الفجر َيقر َحدا
َ
ِ أ َْشِْك بَِرّب 

ر
 يَا ََلْتَِِن لَْم أ

وِل َسبِياًل . 21:الكهف َْذتر َمَع الرهسر ِْذ فرالناً َخلِياًل  *يَا ََلْتَِِن اّته ّته
َ
َضلهِِن  *يَا َويْلََِت ََلْتَِِن لَْم أ

َ
لََقْد أ

وًَل  نَْساِن َخذر يَْطانر لإِْلِ ِْكرِ َبْعَد إِذْ َجاَءَِّن َواَكَن الشه فيقع الندم، والت حني . 11-17:الفرقان َعِن اَّل 
 ! مندم
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.. وحاسبها قبل أن حُتاَسب .. راجع نفسك اي عبد هللا .. وقبل أن يقع .. وحىت ال يقع شيء من ذلك  
وانظر ماذا قدَّمت .. فبادر إىل التوبة واالستغفار واالستدراك .. أن يُهامجك املوت بغتة  واغتنم فرصة حياتك قبل

َ َوتْلَنْظر  :قال تعاىللغٍد ِمن زاٍد وعمل، كما  وا اَّلله ِيَن آَمنروا اتهقر ُيَها اَّله
َ
َمْت لَِغدٍ يَا أ  ْر َنْفٌس َما قَده

َ بَِقلٍْب َسلِيمٍ  *وَن يَوَْم َل َينَْفعر َماٌل َوَل َبنر . 22:احلشر ََت اَّلله
َ
 .  21-22:الشعراءإَِله َمْن أ
 

* * * * * 

191-  ِ نَة  .الإنسانُ وفُصوُل الس َّ
وُضرَِبت كَمَثٍل .. فيها موعظة له وتذكري أبصله وحاله ومآله .. كثري من األشياء اليت هي حول اإلنسان  
 . والصيف، واخلريفالشتاء، والربيع، : مثاُل ذلك فصوُل السنة.. له 
مثل املاء الذي يُقَذف يف الرَِّحم ..  ؛ الذي به ــ إبذن هللا ــ حتيا األرُض، وينبت الزَّرعفمثل الشتاء املنهمر 

 .مث والدته ..وتشكيله يف رحم أمه .. والذي يكون سبباً لوالدة اإلنسان .. 
فيمر يف مراحل وأطوار .. ويزدهر ..  مثل اإلنسان وهو يشب وينمو.. ومثُل الربيع وخضرته وأزهاره  

 . إىل أن ُيصبح يف عمر الربيع من الشباب.. الطفولة كلها 
وهي فرتة .. وتكتمل رجولته .. مثل اإلنسان عندما يشتد عوده وعزمه .. ومَثُل الصيف ويبوسته وجفافه  

 . ما بني الثالثني إىل األربعني من عمره
مثل اإلنسان عندما يدخل مرحلة .. ساقطها، وتكسر أغصانه وضعفها ومَثُل اخلريف واصفرار أوراقه وت 

 . وافيه املوتإىل أن ي.. ويضعف عوده ..يذهب بريقه و .. وينحين ظهره .. فيتساقط شعره .. الشيخوخة 
لوجدان .. وحركة القمر والشمس وظهورمها وأفوهلما .. وهكذا لو نظران كذلك إىل حركة الليل والنهار  

وهذا مدعاة لإلنسان أن يتفّكر يف كل ما جيري .. ومراحل أطواره ونشأته .. حلياة اإلنسان وتقلباته  فيها مثالً 
ِ َوقَاراً  :وأن يرجو هلل الوقار واإلجالل، كما قال تعاىل.. حوله من عوامل وآايت  وَن َّلِله ْم َل تَرْجر َوقَْد  .َما لَكر

 ً ْطَوارا
َ
ْم أ  . 22-23:نوحَخلََقكر

 

* * * * * 

ردين -191  !سمَُك الس َّ
ومسك .. وكيف أن احليتان والدالفني .. فقد أتملت التكتالت الضخمة لسمك السردين يف البحار  

حىت أن الطيور اليت يف السماء ال تنسى حظها من تلك التكتالت .. تنقض عليها وتلتهمها .. وغريها .. القرش 
 ! لتصبح أثراً بعد عني.. الضخمة 



 166 

األخذ أبسباب القوة واملنعة عن ملا ختلت عن اجلهاد يف سبيِل هللا، و  ـي أميت اآلن ـهكذا ه: قلت 
ومن دون أن تبايل .. وتقتطع منها قطعة .. وتلتهم منها هلمة .. ـ كل أمم الكفر واإلحلاد تنقّض عليها ـوالتمكني 
كما ..   وال مبالني ملا يكون بعد ذلك، غري آهبنيكالقصعة اليت جيتمع عليها األكلة ليلتهموا ما فيها.. هلا ابلة 

، فقال ـ كما َتَداعى األكلُة إىل قصعتهاــ أي جتتمع وتتكالب ـيوشُك األمم أن َتَداعى عليكم  ":ورد يف احلديث
بل أنتم يومئٍذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن هللا من صدور عدوكم : ؟ قالومن قلة حنن يومئذٍ : قائل

؛ يف " وكراهيُة املوت ،ُحبُّ الدنيا: الاي رسول هللا وما الوهن؟ ق: كم، وليقذفنَّ يف قلوبكم الوهن، فقالاملهابة من
 .سبيل هللا

 

* * * * * 

ية -192  !الغزوات الدعو
.. ونرى التصفيق ملا جيوز أن ُيسمى غزوة وما ال جيوز .. نسمُع كثريًا عن الغزوات العسكرية هنا وهناك 

وإخراجهم من أوحال وظلمة .. اليت تستهدف تعليم الناس .. شيئًا عن الغزوات الدعوية التثقيفية بينما ال نسمع 
رغم وجود آالف القبائل والطوائف املنتشرة يف أطراف األرض اليت مل .. اجلهل والشرك إىل نور العلم والتوحيد 

قدر اإلنسان كإنسان قد كرمه هللا تعاىل  وُتراها مُتارس طقوسًا دينية شركية حتط من.. تسمع عن اإلسالم شيئًا 
.. حيث أن منهم من يعبد األصنام واحلجارة .. بكثري من اخلصائص الفريدة اليت خصَّه هبا دون سائر اخللق 

ومنهم من يعبد الكواكب .. ومنهم من يعبد الدواب واحليواانت واحلشرات .. ومنهم من يعبد األرواح والشياطني 
ومع ذلك ال نسمع .. وهؤالء تعدادهم مبئات املاليني .. ك من اآلهلة الوضيعة الباطلة املزيفة وغري ذل.. والنجوم 

ويهديهم إىل .. وإمنا لكي يعلمهم .. ال لكي يقتلهم ويعتدي عليهم وعلى حرماهتم .. عمن يقصدهم ويغزوهم 
 . اىل وحدهوخيرجهم من عبادة املخلوق إىل عبادة اخلالق سبحانه وتع.. الصراط املستقيم 

ِ  :وكتاهبا يقول.. أعجب ألمة تتنكب عن هذه املَهمَّة العظيمة  ْن َدََع إََِل اَّلله ْحَسنر قَْوًَل ِممه
َ
َوَمْن أ

ْسلِِمنيَ   . 33:فصلتوََعِمَل َصاِْلاً َوقَاَل إِنهِِن ِمَن الْمر
 بك رجاًل خرٌي لَك من ألن يهدَي هللاُ  ":يقول ونبيها .. أعجب ألمة تتنكب عن هذه املهمة العظيمة 

 ".  أن يكون لك مُحُْر النـََّعم
 ".  ُمَعلُِّم اخلرِي َيْستَـْغِفُر له ُكلُّ شيٍء حىت احليتاُن يف البحارِ  ":وقال 
إنَّ هللَا ومالئكَتُه وأهَل السماوات واألرض حىت النَّمَلة يف ُجحرها، وحىت احلوَت، ليصلون  :"وقال 

  ". ريَ على معلِّمي الناِس اخل
ا داٍع دعا إىل اهلُدى فاتُِّبَع فإنَّ له مثَل أجوِر َمن اتَّبَعه وال ينقُص من أجورِهم شيئاً  :"وقال   ".  أميُّ
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نمه قبل أن يُغلق اغت.. فها هو ابب عظيم من أبواب اخلري قد فُتح لك .. فيا ابغي اخلري أقبل واغرتف 
 .دونك فُتحَرمه

* * * * * 

 .يُن الل  هِ محفوظلا تخافوا فدِ  -193
ـ ـبشيء من اخلوف والقلق على دين هللا وإسالم املسلمني  ـبني الفينة واألخرى يُراسلين األخوان ـ 

والذي منهم من جينح إىل التشيع .. ليخربوين عن بعض رؤوس ودعاة الفتنة والضاللة اليت تظهر هنا أو هناك 
 .. إىل العلمانية والدميقراطية أو.. و والتخلق أبخالق اخلوارج أو إىل الغل.. أو إىل التجهم واإلرجاء .. والرفض 
وأن لدعاة الفتنة هؤالء .. ـ على النقل ــ الذي يسمونه زورًا ابلعقل ـوتقدمي اهلوى والرأي .. واإلابحية  والليربالية،

 ! قد آذوا به البالد والعباد.. شراً مستطرياً 
نْلَا  :كما قال تعاىل.. فدين هللا تعاىل حمفوظ ..  ختافوا ال: ـ أقولــ وغريهم ـوهلؤالء اإلخوان   إِنها ََنْنر نَزه

ونَ  ِْكَر ِإَونها ََلر َْلَافِظر َعَة عليه فظهومن تكفل هللا حب. 1:احلجراَّل   . فال َضيـْ
.. ارًا وقد مكروا مكرًا ُكبَّ .. مرَّ على هذه األمة .. وكم من طاغية مستكرب .. كم من داعية فتنة وضاللة  

بينما .. ويف الزاوية امللعونة املنبوذة من التاريخ .. هم حطب للنار .. وأين اإلسالم .. فأين هم ومكرهم اآلن 
عطاؤه متجدد ال .. والناس يدخلون فيه أفواجاً .. وهو يف امتداد وتوسع .. اإلسالم ال يزال اثبتاً أبصوله وفروعه 
ال .. كشجرة طيبة مباركة أصلها اثبت يف األرض وفرعها يف السماء .. ينضب على مدار األوقات واألزمان 

 . تؤيت أكلها كل حني إبذن رهبا.. يتوقف عطاؤها لطارئ أو عاِرض 
ليسوا أبشد على اإلسالم من أسالفهم الذين مضوا .. واملعاصرون من الطواغيت ودعاة الفتنة هؤالء 

ضون أبوزارهم وأوزار أتباعهم كما مضى َمن قبلهم من دعاة الفتنة ولسوف مي.. ليحملوا أوزارهم وأوزار من اتبعهم 
ماضيًا عرب األزمان وإىل أن .. ظاهرًا .. شاخمًا .. قواًي .. ـ عاليًا ـدين هللا  ـويبقى اإلسالم ـ.. والطواغيت الظاملني 

رُّ يف ذلك كله أنه دين هللا اخلامت .. تقوم الساعة   ! حُياَربودين هللا حمفوظ ال .. والسِّ
اليت ُصرِفت وال تزال ُتصَرف يف سبيِل حماربة .. والطاقات اهلائلة .. تصوروا كم هي األموال الطائلة 

واليت لو ُسلِّطت على دين أو مذهب .. ليصدوا الناس عن دين هللا .. وإطفاء نور هللا يف األرض .. اإلسالم 
وروعته وعظمته .. لكن اإلسالم أبصوله وفروعه .. ني وألصبح أثرًا بعد ع.. أرضي لقضت عليه منذ زمٍن طويل 

لتكونوا عليهم حسرة يف منثورًا بينما أمواهلم الطائلة ذهبت هباًء .. مل يتغري منه شيء ومل يتبدَّل .. هو .. هو .. 
دُ  :الدنيا ويوم القيامة، كما قال تعاىل ْم َِلَصر ْمَوالَهر

َ
وَن أ نْفِقر وا ير ِيَن َكَفرر ِ إِنه اَّله وا َعْن َسبِيِل اَّلله

ونَ  َْْشر وا إََِل َجَهنهَم َير ِيَن َكَفرر ْغلَبروَن َواَّله ةً ثرمه ير ونر َعلَيِْهْم َحْْسَ وَنَها ثرمه تَكر  . 34:ألنفالفََسيرنْفِقر
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ال ومن تكفل هللا حبفظه ف.. قد تكفَّل العلي القدير حبفظه .. فدين هللا تعاىل حمفوظ .. ال ختافوا اي أخويت 
 . ضيعة وال خوف عليه

* * * * * 

 !خوارج ل كن نواعم -194
من أبرز صفات اخلوارج الغالة الشدة والغلظة على املؤمنني، والرمحة على عبدة األواثن من الكافرين 

 .  متفق عليه" أهل األواثن يقتلون أهل اإلسالم ويدعون ":واملشركني، كما يف احلديث
إذا وجهتهم ابجتاه ! .. ، احلَداثيالدميقراطي الليربايل.. لتيار اإلسالمي ويف زماننا أانس حمسوبون على ا

.. وبتواضع جم .. وذهن متحرر متفهم متفتح .. أقبلوا عليهم بصدر مفتوح ..  الكافرين احملاربني هلل ولرسوله 
.. ليله وكأحسن ما يلتقي خليل مع خ.. تعلو سيماههم ووجوههم البسمات والضحكات .. وذلة وانكسار 

وإمنا مذبذبني بني ذلك ال .. ليلتقوا معهم يف منتصف الطريق، ال إىل احلق قواًل واحدًا، وال إىل الباطل قواًل واحدًا 
ر  :إىل هؤالء وال إىل هؤالء، كما قال تعاىل َلءِ َوَمْن يرْضلِِل اَّلله َلءِ َوَل إََِل َهؤر َذبَْذبنَِي َبنْيَ َذلَِك َل إََِل َهؤر  مر

 . 223:النساءَُتَِد ََلر َسبِيالً  فَلَنْ 
.. وخباصة من كان خيتلف معهم يف بعض التوجهات واملسائل .. بينما إذا وجهتهم ابجتاه املسلمني 

إىل  ـوَصعَّبوا ـ.. وأغلظوا عليه يف القول واملعاملة .. وحاربوه وقاطعوه .. وَصغَّروه وَحقَّروه .. أعرضوا وأنوا عنه 
وأوحوا إىل مريديهم أن اهجروه ..  أو االستماع إليه فيما خُيالفهم فيه.. اللقاء أو اجللوس معه درجة االستحالة ـ 

 !وابتعدوا عنه
يتشدقون .. وانفتاحيني .. وحترريني .. تراهم دميقراطيني .. والزاندقة امللحدين .. مع الكافرين املشركني 

بينما .. رف احلق يف أن ينشر أدرانه وفتنته على الناس وأن لكل ط.. وضرورة االعرتاف املتبادل .. عن التعايش 
.. أينفون عن االعرتاف هبم فضاًل عن اجللوس معهم .. ديكتاتوريني .. جفاة ِغالظ .. مع إخواهنم من املسلمني 

 ! أو السماح هلم أبن يقولوا أو يتكلموا.. واالستماع إليهم 
.. ومعارفهم .. فوة من اجملاهدين وذويهم وأهاليهم يتفهمون جيدًا إجرام الطواغيت الظاملني حبق الص

بينما لو قام اجملاهدون مبا جيب عليهم حنو هؤالء الطواغيت .. ويربرون هلم إجرامهم وظلمهم .. وجيادلون عنهم 
إىل درجة .. ونزَّهوا أنفسهم عن العنف ومشتقاته .. وجرَّموهم .. أنكروا عليهم .. الظاملني وبطانتهم املقربني 

.. وال اعرتاض .. ال جدال فيه .. حالل زالل .. فالعنف إن جاء من طرف طواغيت احلكم والظلم .. التقزز منه 
 ! وفيه نَظر.. فهو حرام .. بينما لو جاء شيء منه من ِقبل اجملاهدين الذين يُدافعون عن األمة ودينها وحرماهتا 

 !َلى املؤمننيماال أيملونه لقت.. أيملون وحيزنون لقتلى الكافرين  
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مْ :هللا تعاىل يقول ارِ ررََحَاءر بَيَْنهر فه اءر لََعَ الْكر ِشده
َ
ِيَن َمَعهر أ ِ َواَّله ولر اَّلله ٌد رَسر َمه وهؤالء . 11:الفتحُمر

 !  عكسوا اآلية فرتاهم أشداء على املؤمنني، رمحاء على الكافرين
.. علموا بذلك أم مل يعلموا .. وخصال  وهؤالء فيهم من أبرز ما ُيسيء اخلوارج األوائل من صفات

 ! ومهما تظاهروا أبهنم نواعم ال جينحون إىل العنف
 

* * * * * 

 ..!عندما انتهى من وعظِه بكيت  -195
شدين حديثه وطريقة حديثه عن .. واعظ مشهور ! .. وحتت عنوان وفقرة كرسي العلماء.. يف قناة إقرأ 

وكان كلما .. ليضحكهم .. كٍت يتنّدر هبا جلمهوره من الرجال والنساء كان جل وعظه عبارة عن نُ .. اإلسالم 
ليضمن إقباهلم عليه .. إىل حدِّ التكلف .. زادهم من النوادر والنكت املضحكات املخجالت .. خبا ضحكهم 

جباههم ومنها ما يتضمن التهكم ابلدين، ومبن عال .. وكان من النوادر والقصص اليت يذكرها ما خيدش احلياء .. 
 ..!أثر السجود 

كيف يُعَرض على الناس .. إال وقد وجدت نفسي ابكيًا على اإلسالم .. وما إن انتهى من وعظه وهترجيه 
 ! يف هذا الزمان.. وكيف يُدّرس للناس .. 

مكانه املناسب ساحات ومسارح .. بكيُت على العلم والعلماء عندما أجلسوا على كرسيهم مهّرجًا 
 ..! التهريج والضحك

ما يعظون  مل جيدوا يف كتاب هللا تعاىل وال يف سنة نبيه  ــ وما أكثرهم يف هذا الزمان ــهذا الواعظ وأمثاله 
 ! ويصرفوا بذلك وجوههم إليهم.. ليضحكوا الناس .. فالتجأوا إىل القصص والنوادر والتهريج .. به الناس 

ِفَتنًا يكثر فيها املاُل، ويُفَتُح فيها القرآُن حىت إن من ورائكم  ":قال كما يف األثر عن معاذ بن جبل 
ما للناس ال : أيخذه املؤمن واملنافق، والرجل واملرأة، والصغري والكبري، والعبد واحلر، فيوشُك قائٌل أن يقول
 ". لةيتبعوين وقد قرأُت القرآن؟ وما هم مبتبعيَّ حىت أبتدَِع هلم غريَه، فإايكم وما اْبتدع، فإن ما ابتدع ضال

 

* * * * * 

 ..!العالِمُ الجاهِل  -196
وإمنا العتب كل .. ال عتب على اجلاهل إذ جيهل، وخباصة إن كان جهله عن عجز ال مُيكن له دفعه  

ويطلع على دقائق وخبااي األمور .. وتظهر له اآلايت الباهرات .. ويكتشف .. الذي يعَلم .. العتب على العامل 
من  ـفهذا عامل لكنه جاهل ـ.. وخبالف ما قد رأى أو مسع .. املسائل خبالف ما يعَلم مث بعد ذلك جييب عن .. 

 !ـ إذ مل حُيسن االستفادة من علمهـذوي اجلهل املركب 
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فرتاهم .. الذين جيوبون األرض والسماء .. مثاله علماء الطبيعة واجليولوجيا والفضاء من الكافرين  
كل آية تدل داللة .. وتتكشف هلم احلقائق واآلايت الباهرات .. العظيم  يطلعون على خفااي وأسرار هذا الكون

ِيِهْم آيَاتَِنا ِِف اْْلفَاِق َوَِف  :كما قال تعاىل.. ال شريك له .. قطعية على أن هلذا الكون راًب واحدًا يُعبد  َسُنر
نههر اْْلَقُ 

َ
ْم أ َ لَهر ِسِهْم َحِته يَتََبنيه نْفر

َ
رِْض  :اىلوقال تع. 53:فصلتأ

َ
َماَواِت َواْْل إِنه ِِف َخلِْق السه

ر مِ  نَْزَل اَّلله
َ
ِِت َُتْرِي ِِف اْْلَْحرِ بَِما َينَْفعر انلهاَس َوَما أ

لِْك اله يِْل َوانلهَهارِ َوالْفر
َماءِ ِمْن َواْختاِلِف الله َن السه

رَْض َبْعَد َمْوتَِها َوبَثه فِيَها
َ
ْحَيا بِهِ اْْل

َ
رِ َبنْيَ  َماٍء فَأ َحاِب الْمرَسخه ِيَاِح َوالسه ِ َدابهٍة َوتَُْصِيِف الر 

ِمْن كر 
رْ 
َ
َماءِ َواْْل أو اطالع على آية من .. لكنهم وبعد كل اكتشاف .  242:البقرةِض َْلياٍت لَِقْوٍم َيْعقِلرونَ السه

إىل .. يبقى سؤال كبري : ــ والِكرب، ـ وقد عالهم الشك والريب واجلحودـتراهم يقولون .. آايت هللا يف َخلِقه 
ومن أوجد هذه اآلايت الباهرات هبذه الدقة .. الساعة مل جيد علماؤهم له جوااًب؛ وهو من أوجد هذا اخللق 

مث ماذا يكون لنا بعد .. وما الغاية من وجودان .. وملاذا حنن على هذه األرض .. ومن أوجدان وخلقنا .. والتنظيم 
ومل يتوصل .. فهذا مما ال حُنسن اإلجابة عنه .. ي مع احلشرات والدواب يف احلياة واملمات وهل نستو .. املمات 

 !!العلم بعد الكتشافه أو معرفة اجلواب عنه
ِي َينْعِقر بَِما َل يَْسَمعر إَِله درََعًء  :وهؤالء يصدق فيهم قوله تعاىل  وا َكَمَثِل اَّله ِيَن َكَفرر َوَمَثلر اَّله

ْم َل َيْعقِلرونَ َونَِداًء صر  ِْمٌ َفهر بروا بِآيَاتَِنا  :وقال تعاىل. 272:البقرةمٌّ برْكٌم عر ِيَن َكذه مٌّ َوبرْكٌم ِِف َواَّله صر
ْم آَذاٌن َل  :وقال تعاىل. 31:األنعامالُظلرَماتِ  وَن بَِها َولَهر ٌ َل يربُِْصر ْعنير

َ
ْم أ وَن بَِها َولَهر ْم قرلروٌب َل َيْفَقهر لَهر

مر الَْغافِلرونَ يَْسمَ  ولَئَِك هر
ر
َضُل أ

َ
ْم أ نَْعاِم بَْل هر

َ
ولَئَِك ََكْْل

ر
  .271:األعرافعروَن بَِها أ

 

* * * * * 

م يُؤنسني  -197  ..!ذِكرُ جهن َّ
قد متثل الطغيان كله .. عبِّد العبيد لذاته وذلك عندما أرى طاغواًت يُ .. أحيااًن ذكر جهنم يؤنسين وُيسليين 

.. فأتذكر جهنم وما أعد هللا فيها من عذاب للطواغيت اجملرمني .. لعدالة تضعف عن الوصول إليه مث يد ا.. فيه 
 ! فأرضى وهتدأ نفسي.. وهو آٍت وال بد 

مث يد املخلوق تضعف عن .. ويعتدي على حرماهتم وحقوقهم .. عندما أرى ظاملًا يظلم اآلخرين 
فتهدأ نفسي ..  فيها من عذاب للظاملني هو آٍت وال بد  أتذكر جهنم وما أعد هللا.. االنتصاف منه ملظلوميه 

 !  وترضى
قد كشفت بفجور .. مرتجلة .. فاجرة .. عندما أرى الفجور والفسوق كله متمثاًل يف امرأة كاسية عارية 

متشي يف األرض مرحًا وبطراً .. ال تستحي من اخلالق وال من خملوق .. عن سوآهتا للناس وهم يف أسواقهم 
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أتذكر جهنم وما أعد هللا فيها من عذاب للفاجرات .. تعني الشيطان على عباد هللا .. يالء جبسدها العاري وخ
 ! فتهدأ نفسي وترضى.. هو آٍت وال بد .. الفاسقات 

وله احلمد ريب على خلقه .. كما خلق اجلنة وخلق هلا أهاًل .. فسبحان الذي خلق جهنَّم وخلق هلا أهاًل 
 . على خلقه للجنة ه احلمد كما ل.. جلهنم 

 

* * * * * 

 ..!َشعٌب يُقتَل من جهة بطنِهِ  -198
ورد يف التقرير .. تناولت بعض وسائل اإلعالم تقريرًا صحيًا صادرًا عن مصادر أردنية مطلعة ومسؤولة 

د فوق سن من الرجال يف البال% 41.. من األردنيني يعانون من مشاكل العجز اجلنسي % 41: األرقام التالية
ونصف األردنيات فوق عمر .. السكري، والتوتر الشرايين، والدهنيات : عامًا مصابون أبمراض مزمنة، وهي 21
% 21نسبة السمنة وزايدة الوزن بلغت .. عامًا مصاابت أبمراض مزمنة قاتلة، ابإلضافة إىل السمنة املفرطة  15

من % 31,5علمًا أن .. ء اجللطات القلبية من مرضى السكري ميوتون جرا% 75.. من الشعب األردين 
ألف لديهم  751و .. ألف شخص لديهم زايدة توتر شرايين  411و.. الشعب األردين مصاب ابلسكري 

مع التنبيه أن عدد سكان .. لديهم كولسرتول % 51و.. مليون لديهم مسنة وزايدة وزن  2,4و.. دهنيات 
 ! م1115ا أفادت بذلك إحصائيات سنة كم.. األردن ال يزيد عن ستة ماليني نسمة 

فهي قد ال ختتلف كثريًا عما تضمنه التقرير أعاله .. ولو ألقينا نظرة على بقية اجملتمعات العربية األخرى 
 !من نتائج وأرقام

 ؟..لكن ماذا تعين هذه األرقام الواردة أعاله 
جيد القدرة على العطاء واإلبداع  إذ كيف.. تعين أن غالب الشعب األردين ُمعّطل عن العطاء والبناء 

أن العقل السليم : وقد صدق من قال.. وهو مصاب هبذا الكم من األمراض املزمنة القاتلة .. والبناء واإلعداد 
 ! يف اجلسد السليم

استنفر .. إذا تعرض قطيع من الدواب واحليواانت إىل نوع من األمراض املزمنة .. يف البالد املتقدمة 
.. ويقلصوا من حجمه .. فال يهدأ هلم ابل حىت يعاجلوا الداء .. ومعه مجيع مؤسسات الدولة ..  اجملتمع كله

ـ ُمعرض للهالك والفناء ـمالك الثروات األخرى  ـبينما يف بالدان اإلنسان ذاته ـ.. ومينعوه من التمدد واالنتشار 
 ! وكأن شيئاً مل يكن.. ألجله أحد  وال يقلق.. ومع ذلك ال يتحرك له أحد .. بكم من األمراض القاتلة 

الذي به تتحقق اإلصالحالت وتتم  ـبينما اإلنسان ذاته ـ.. واالستثمارات .. يتكلمون عن اإلصالحات 
 !وتثقيف خبطورة العادات الغذائية السيئة اليت ميارسها.. حيتاج إىل إصالح وعالج  ـاالستثمارات ـ
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كان مُيكن أن ُتصرف يف .. الرات تُنفق على األدوية والعالج أن مليارات من الدو .. تعين هذه األرقام 
 ! لو خال اجملتمع من تلك األمراض املزمنة..   سبل البناء والتقدم والقوة واإلزدهار
إذ كيف يقوى شعب .. وما أسعد الصهاينة اليهود مبثل هذه األخبار والنتائج .. تعين قتل شعٍب بكامله 
وهو يُعاين من هذا .. والتحرير .. جهة لدولة الصهاينة على املواجهة والتصدي من شعوب بالد الطوق واملوا

 ! الكم اهلائل من األمراض املزمنة والقاتلة؟
 "!  مأل ابُن آدم وعاًء شراً من بطنهما  ":صدق رسوُل هللا 

واليت منها قوله  ..ملا أصاهبم ما أصاهبم وال يزاال ُيصيبهم من أدواء  ولو اتبع بنو قومي وصااي النيب 
:" فثلٌث : ــأي إن أراد أن يزيد وال بد  ـيُقمن ُصلبه، فإن كان ال حمالة ـ ـأي لُقيمات ـ ـحبسب ابن آدم أكالٍت ـ

 ".  لطعامه، وثلٌث لشرابه، وثلٌث لنَـَفِسه
".  ارال ضرر وال ضر  ":وأقلع عن التدخني عمالً بقوله .. فإن أتبع ذلك صيام ثالثة أايم من كل شهر 

وأحب إىل هللا من املؤمن  املؤمن القوي خري ":عماًل بقوله .. مث مارس بعض الرايضات السهلة واملمكنة 
 ! وحتول احلال إىل أحسن وخري حال.. لذهبت هذه األمراض واألسقام كلها ".  الضعيف

ال  ":كما يف احلديثوإنه تعاىل لسائلك عنها،  .. اعلم اي عبد هللا أن جسدك أمانة استودعك هللا إايه 
؟ هل أباله يف املعاصي والعادات " وعن جسده فيما أباله:"منها" تزول قدما عبٍد يوم القيامة، حىت ُيسأل عن أربعٍ 

جسدك مبا تشاء  وابلتايل فأنت لست حرًا يف أن تؤذي.. السيئة أم أباله يف الطاعة والعادات احلسنة والسليمة 
اليت تؤدي بك إىل األمراض واهللكة .. ذلك العادات الغذائية السيئة اخلاطئة مبا يف ..  اطئةمن العادات اخل
.. وأنت ال تدري .. االنتحار البطيء .. وطاله وزر االنتحار .. فتكون كمن قتل نفسه بنفسه .. واملوت املبكر 
 !!فاحلذر احلذر

 

* * * * * 

خمَة -199  !شهر الصياِم أم شهر الطعاِم والت ُّ
من أجل ختزين التجارية إىل احملالت  ـبشيء من اخلوف والفزع ـ ـمضان إال ويندفع الناس ـما إن يدخل ر 

 ! وشراء أضعاف حاجياهتم من الطعام.. األطعمة 
إال .. فما إن دخل رمضان .. زابئنها قبل رمضان يُعدون على أصابع اليد .. قريب من منزيل بقالة عربية 

حىت أن املرء مل يعد جيد لنفسه .. حىت اغتصت هبم  ـعالمات اخلوف والفزَع ـ ـ تعلو وجوههمـوتزاحم عليها الناس 
وليس القادم هو شهر .. وما يف أيديهم من طعام .. وكأن عدوًا قد غزاهم يستهدف حصارهم .. موقفًا فيها 

 ! الصوم والرمحة
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عند كثري من  ـفلم يعد ـ. .قد غابت احلكمة الظاهرة من صيام هذا الشهر العظيم .. اي سبحان هللا : فقلت
.. والتُّخمة .. واألكل .. وإمنا هو شهر الطعام .. واإلمساك عن الطعام .. ـ شهر رمضان هو شهر الصيام ـالناس 

 !واإلسراف
 صدق رسوُل هللا .. وإىل درجة اإلسراف .. وألوان الشراب .. شهر تتعدد فيه على املوائد ألوان الطعام 

َمن،خري الناس ق ":إذ قال يُعطون الشهادة  رين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث جييء قوم يتَسمَّنون؛ حُيبون السِّ
 ". قبل أن ُيسألوها
سيكون رجاٌل من أميت أيكلون ألوان الطعاِم، ويشربون ألوان الشراب، ويلبسون ألوان الثياب،  :"وقال 

  ". ويتَشدَّقون يف الكالم، فأولئك شراُر أميت
 ** * * * 

ةِ الكِتاب؟ -211  !متى نرتقي إلى عِز 
له سبحانه الِعزُة .. من ربٍّ عزيز .. أنه كتاب عزيز .. من ميزات وخصائص وصفات كتاب هللا تعاىل  

ِ الْعِزهةر  :قال تعاىل.. والتمايز واملفاصلة واالستعالء ابإلميان .. يدعو أتباعه إىل العزة والرفعة .. مجيعًا  َوَّلِله
َنافِقنَِي ََل َيْعلَمرونَ وَ  ْؤِمننَِي َولَِكنه الْمر وَِلِ َولِلْمر فَلِلههِ  َمن ََكَن يررِيدر الْعِزهةَ  :وقال تعاىل. 8:املنافقونلِرَسر

ِ الَْعزِيزِ اْْلَِكيمِ  :وقال تعاىل .10:فاطرالْعِزهةر ََجِيعاً   .214:آل عمرانَوَما انلهُْصر إَِله ِمْن ِعنِد اَّلل 
ـ يزعمون االنتماء هلذا ـليسوا بقليل، هم أقرب للنفاق منهم لإلميان  ـومع ذلك فريق من بين قومي وأميت ـ 

ويركنون .. مث هم يف املقابل تراهم يستجدون العزة من العدو الكافر الذليل .. ويقرأون آايته .. الكتاب العزيز 
وهؤالء مثلهم .. ملتمسني عندهم الِعزة .. ويتوددون إليهم .. م ويُداهنوهن.. ومُيالئوهنم .. إىل الطواغيت الظاملني 

بينما .. وركن عظيم متني .. مث خُيّيل إليه أنه جلأ إىل حصن حصني .. يف ذلك مثل من يلتج  إىل بيت العنكبوت 
وا ِمن:وهؤالء مثلهم يف كتاب هللا، قوله تعاىل.. هو ليس شيئًا من ذلك  َذر ِيَن اّته ْوَِلَاء  َمَثلر اَّله

َ
ِ أ دروِن اَّلله

وَْهَن اْْلريروِت َْلَيْتر الَْعنَكبروِت لَْو ََكنروا َيْعلَمرونَ 
َ
ََذْت بَيْتاً ِإَونه أ  . 22:العنكبوتَكَمَثِل الَْعنَكبروِت اّته

كما .. مىت سنرقى إىل مستوى متثيل ِعزة الكتاب .. فمىت سنرتقي إىل مستوى ِعزة الكتاب وتعاليمه  
 !؟..ومنزل الِعّزة والكتاب .. منا رب العزة يريُد 

 

* * * * * 
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د رصيدَك -211  !قبل أن تقترض تفق َّ
وهو يف .. ويتحمل ِذلة ومشقة السؤال .. مثل الذي يلتمس َمن يُقِرضه دراهم معدودات من هنا وهناك  

مثل .. نه عنها من الغافلني لك.. والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة .. حقيقته ميلك املاليني من الداننري 
من الشرق أو .. من بين قومي وأميت الذين يستجدون املبادئ والقيم واملفاهيم .. واملنافقني .. املرَضى واملغّفلني 

واحلل األمثل واألعدل لكل شيء .. يف كل شيء .. الذي فيه املثل األعلى .. اإلسالم  بينما عندهم.. الغرب 
 !وبه زاهدون.. لكنهم عنه غافلون معرضون  ..وكل طارئ أو مشكل .. 
 ...!وهؤالء لو تفقدوا ما ميلكون من رصيد ضخم، لكانوا يف غىن عن االقرتاض، وذل السؤال  

 

* * * * * 

 .لا نصرَ لنا إْن لم ننصر الل  ه -212
الظن ابهلل ومنا من يستبط  النصر فيسيء .. نسأل هللا تعاىل أن ينصران على من عاداان من أعداء الدين  

.. واملعِرض .. بل منا املدِبر .. نشح على هللا تعاىل بقليل مما وهبنا إايه .. بينما حنن مل ننصر هللا تعاىل .. تعاىل 
وهللا تعاىل .. وهذا هو حال الكثري منا .. فاىنَّ يتنزَّل علينا النصر .. واحملارب لدين هللا .. واملتخاذل .. واجملاِهر 
يُ  :يقول

َ
مْ يَا أ قَْداَمكر

َ
ْم َويرثَب ِْت أ ْكر َ يَنُصر وا اَّلله ر ِيَن آَمنروا إِن تَنُصر فقبل أن نسأل جواب  .7:دمحمَها اَّله

 !؟...الّشرط، فهل حققنا الشَّرط 
 

* * * * * 

 !حرٌب على الإسلاِم والمسلمين وليس على القاعِدة -213
ـ وخباصة من قبل وسائل ـال ويكثر احلديث إ.. يف كل سنة ما إن أييت اليوم احلادي عشر من سبتمرب 

ـ ــ كما يزعمون ـعن املعركة الدائرة على اإلرهاب  ـومعها وسائل اإلعالم املنافقة احمللّية ـ.. اإلعالم األمريكية 
 ! أم القاعدة؟.. هل هي أمريكا ومعها دول الغرب .. وعّمن املنتصر فيها 

وميرروا خمططاهتم .. ويستخفوا بعقوهلم .. حكوا على الشعوب ليض.. ويضخمون صغريًا .. يقّزمون كبريًا 
.. يف فلسطني .. أبن حرهبم الكونية العاملية ضد اإلسالم واملسلمني .. ويصرفوهم عن حقيقة املعركة .. اإلجرامية 

لى ما هي إال حرب ع.. وغريها من البلدان واألمصار .. والشيشان .. والعراق .. والصومال .. وأفغانستان 
 ! جمموعة أفراد إرهابيني امسهم القاعدة

ويهدمون البيوت على ساكنيها من اآلمنني من األطفال .. ويقتلون شعبًا بكامله .. يدمرون بلدًا بكاملها 
ـ ـمث بعد كل ذلك أييت الزعم الكاذب الكبري .. واملساجد على من فيها من الرّكع السجود .. والنساء والشيوخ 
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ـ أهنم إمنا أرادوا من وراء كل ذلك أن يستهدفوا فردًا أو جمموعة أفراد من ـعن وزر القتل ذاته  الذي وزره ال يقل
 ! القاعدة

.. وتدمريها .. وحرهبا .. إن مل يوجد فرد من القاعدة يف البلد اليت يستهدفون حصارها .. وأان متيقن 
 ! والشعوب املغفَّلة األخرى.. شعوهبم  لدى.. ليجدوا لفعلهم املربرات واملسوغات .. ألوجدوا هذا الفرد 

ما هي يف   ــ !كما يزعمون ـ أن هذه احلرب املعلنة على ما ُيسمى اإلرهاب أو القاعدة ـ ،فمىت سندرك
يف أي مكان ينشد فيه املسلمون أن تكون هلم فيه شوكة أو دولة أو   ،إال حرب على اإلسالم واملسلمنيحقيقتها 
 !كلمة

 

* * * * * 

َ يقت -214  !هم بأيديهملون أبناء
تراهم يتسابقون فيما بينهم يف .. كثري من القائمني على الدول اليت تَنسب نفسها إىل العروبة واإلسالم  

.. ويقتلوهنم .. ويسجنوهنم .. بل الصفوة من شباب اإلسالم .. مطاردة ومالحقة أبنائهم من شباب اإلسالم 
 ! واسرتضاًء لراعية اإلرهاب األكرب أمريكا.. اب بزعم حماربة اإلره.. ويفتنوهنم عن دينهم 

أو املئات من .. ـ أهنم قتلوا أو اعتقلوا العشرات ـبكل وقاحة وُمباهاة  ـتراهم ال يستحون عندما يُعلنون ـ 
مع علمهم أن هؤالء الشباب هم السد املنيع احلصني أمام كل غاز .. يفعلون ذلك .. هؤالء الصفوة من الشباب 

للدفاع عنها، وعن  يهبّ لكان أول من . .وأن األوطان لو تعرضت لالعتداء من قبل أعداء األمة .. يم معتٍد أث
 ! هم هؤالء الشباب.. ساكنيها من اآلمنني 

 ! وُيكافَأ عطاء هؤالء الصفوة من شباب األمة؟.. أهكذا يُقابل املعروف  
 

* * * * * 

بي لا يؤمِن بالل  ه العظيم أعجبُ  -215  !لعر
مث هو ال يؤمن ابهلل العظيم، وال يُتاِبع خامت .. أعجب لعريب يفهم العربية : أين صديقي األعجمي بقولهفاج 

 ! وسيد املرسلني 
 !؟...كيف، وملاذا : قلت 
ويفهم ما يسمعه من آايت بينات تُتلى .. يقرأ آايت القرآن الكرمي .. كيف لعريب يفهم العربية : قال 

 !! ويكفر ابهلل العظيم.. ويكّذب ابآلايت .. يُكابر مث هو يُعاِند و .. عليه 
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رغم أنه قادر على أن .. أن يُقاوم مجال وعظمة وبالغة وإعجاز القرآن الكرمي .. كيف هلذا العريب  
 !ويتدبر معانيه؟.. يتذوق مجاله وإعجازه 

.. منا وصلتنا ترمجة ملعانيه وإ.. وق بالغة وعظمة القرآن مباشرة ذمل نفهم القرآن، ومل نت.. العجم حنن بين  
فوجدان أنفسنا .. ومع ذلك مل نقدر على املقاومة والرتدد .. مل حُتط جبزء يسري من عظمة وقوة وعزة هذا الكتاب 

 ..! آمنا وصدقنا واتبعنا الرسول : غري شاكني وال مرتددين على أن نقول.. مرغمني مقتنعني 
 ...!فراً ونفاقاً وعناداً حقاً إن من العرب واألعراب من هم أشد ك 

 

* * * * * 

بعض الكت َّاب -216  !سيد قطب و
يف كتاب واحد ترى أحَدهم يطعن بسيد قطب، ويغمز به .. يشتد العجب من ُكتَّاب مرموقني ومشهورين  

مث هو يف نفس الِكَتاب يقتبس من كالم سيد قطب رمحه هللا على وجه االستحسان واالستدالل .. ومبنهجه .. 
 ..! من دون أن يعزو إىل سيد وكتبه .. ات عدة صفح

تقتضي منهم مثل ... رمبا ضرورة تسويق كتب هؤالء املشهورين املرموقني يف بعض الدول العربية : قلت 
  !والظلم... هذا التلون، واالختالس، والكذب 

 !؟...أيكلون به، مث يكفرون فضله .. رحم هللا سّيداً  
 

* * * * * 

 !ننصف مجنو -217
من .. رُِفع عنه احلرج والعتب .. واجملنون .. ال ضرر وال ضرار .. العاقل تُعامله وفق قوانني العقل  

 ! ال تؤاخذوه.. بعبارة جمنون .. السهولة تفسري تصرفاته املعيبة املؤذية 
قواًل واحداً  بينما نصف اجملنون؛ ال هو إىل أهل العقل يُنسب قواًل واحدًا، وال هو إىل أهل اجلنون يُنسب 

حُيسن التمييز والتفريق بني حالة ووقت اجلنون عنده  ؛ا معاملته حتتاج إىل حكيم حادقفهذ.. وإمنا هو بني بني .. 
ومن منها .. َمن منها ألصق وأحلق خبانة اجلنون .. وأن يُوزع أعماله ابلعدل .. وبني حالة ووقت التعقل عنده .. 

 ! ألصق وأحلق خبانة التعّقل
 ........!حكماء  ـوال أكثرهم ـ ـاملشكلة أن الناس ليسوا كلهم ـ لكن 

 

* * * * * 
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 .دُعاءٌ جامٌِع مانٌِع ماتٌِع فاحفَظوه -218
ها النيبُّ   وأوصى هبا أمََّته، أن  من األدعية اجلامعة الشاملة لكلِّ خري، املانعة من كلِّ شرٍّ، اليت علَّمنا إايَّ

 :نقول
َك ِمن اخلرِي ُكلِّه عاِجِله وآِجِله، ما َعِلْمُت ِمنُه وما مل َأعَلم، وَأُعوُذ ِبَك ِمن الشَّرِّ ُكلِِّه اللُهمَّ إين أسألُ  "

 .  عاِجِله وآِجِله ما َعِلمُت منه وما مل أعَلم
َذ ِمنُه َعبُدَك ، وَأعوُذ ِبَك ِمن شرِّ ما تـََعوَّ اللُهمَّ إين أسأُلَك ِمن َخرِي ما سأََلك بِه َعبُدَك ونَبيَُّك حممٌد  

 . ونَبيُُّك حممٌد 
و اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك اجلَنََّة وما قـَرََّب إليها من َقوٍل أو َعَمٍل، َوأعوُذ ِبَك من النَّاِر وما قـَرََّب ِإليها ِمن َقوٍل أ 

اللهمَّ على عبِدك ونبيِّك دمحم، وعلى وصلِّ  ،" َعَمٍل، وَأسأُلَك أن جَتَعَل ُكلَّ قضاٍء َقضيَتُه يل َخريًا، وعاِقبَـَتُه ُرشداً 
 .آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثرياً 

 ... ، وَمن حتُِباحفظه، وَحفِّظه زوجَتك، وأبناَءك 
 

* * * * * 

وج الفاِشل -219  .الز َّ
عند أدىن .. هو الزوج الذي يلجأ إىل السُّباِب، واللعِن، والُفحش يف القوِل .. الزوج الفاشل الضعيف  

 ! ع زوجتهخالف م
ّدة .. الزوج الفاِشل الضعيف   أو .. قبل أن يستخدم .. هو الزوج الذي يلجأ إىل خيارات العنف والشِّ

 ! وما أكثرها لو كان يعَلم.. يستنفد خيارات الرفق واحلكمة 
.. هو الزوج الذي ينتصف ممن آذاه من الناس ممن يتعامل معهم خارج البيت .. الزوج الفاشل الضعيف  

وليس من .. وكأهنا هي اليت آذته .. اليت تنتظره يف البيت .. ليط جام غضبه وسخطه على زوجته الضعيفة بتس
 !يتعامل معهم من الناس

وهو ال .. حيرق بيته بيِده  ــ بذلك ــولرمبا .. جرحًا عميقًا َيصعب التئاُمه  ـيف نفِس زوِجه ـ ـفُيحِدث ـ 
 ! يدري

 

* * * * * 
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عبُ الحُب ُّ الس َّ  -211  !هُل، والحُب ُّ الص َّ
وابمتياز .. ذكورًا وإاناًث .. الكل يُتِقنه .. وما قبل اخلطوبة .. احُلبُّ وعباراته ورومنسياته يف فرتة اخلطوبة  

.. ألن الكل يتكلَّف ويتصنَّع إىل الكل .. وال إىل ثقافة .. وال إىل علم .. فهو ال حيتاج من أحٍد إىل مهارات .. 
 ! وهذا هو احلب الّسهل.. هم املاهر يف احلب من الفاِشل الكاذب فال يُعَرف من

وال مُيارسه إال احلكماء واألدابء والعقالء من .. وال يَقدُر عليه .. أما احلبُّ الصَّعب الذي ال يُتقنه  
..  قفص وعش الزوجية ودخول الزوجني.. مرحلة الزواج هو احلب الذي أييت ما بعد .. الرجال والنساء سواء 

وميّل كل طرف النظر واحلديث إىل الطرف اآلخر .. ويظهر املخبوء من األخالقيات .. عندما تتكّشف العورات 
.. وهذا امليدان .. يف هذه املرحلة .. ويشح كل طرف على الطرف اآلخر بعبارات احلب والعطف والرفق .. 

فناين الطرب والغناء والتمثيل  ـأما فناين العصر ـ.. ة واحلبيبة املاهرة الفّنان.. يثبت فقط احلبيب املاهر الفنَّان 
ويف امليادين اليت .. ألهنم مل يتدربوا إال على احلب السَّهل .. سرعان ما يرسبون ويفشلون يف هذا امليدان  ـواجملون ـ

 ! يشوهبا الرايء واحلرام
 

* * * * * 

 .رجاٌل يشكون زوجاتهم -211
وأن اهتماماهتا .. واهتماماً بقضااي اإلسالم واملسلمني .. وثقافًة .. ونه التزاماً أهنا د.. شكا يل زوٌج زوَجَته  

 ! وهذا مما يؤثر على عالقته هبا.. وضيعة جتاه اهتماماته 
مىت .. مىت آخر مرة تدارست معها معنًا من معاين اإلميان .. مىت آخر مرة قرأت معها القرآن : فقلت له 

مىت آخر مرة .. مىت آخر مرة قمتما تصليان معًا ومجاعة يف الليل .. وتذكريها  آخر مرة قمت بنصحها ووعظها
مىت آخر مرة .. أو تسمع درسًا أو موعظة أو حماضرة .. لتشهد اجلماعة .. اصطحبتها معك إىل املسجد 

من كتاب أو  ـعة ـما هي الوسائل التعليمية الناف.. خَصصتها ابلدعاء أبن يهديها هللا وُيصلح حاهلا إىل أحسن حال 
يَا  :وهللا تعاىل يقول  ..وتقوم بتشجيعها على االستفادة منها .. ـ اليت وضعتها بني يديها ـشريط وغري ذلك 

 ً ْم نَارا ْهلِيكر
َ
ْم َوأ َسكر نفر

َ
ِيَن آَمنروا قروا أ ُيَها اَّله

َ
من كتَم ِعلمًا  ":وقال . أي علموا أهليكم اخلري. 4:لتحرمياأ

 ". اماً من انرٍ َم يوَم القيامة جلَ عن أهِله ُأجلِ 
فأنت جزء من املشكلة وسبب .. هذا هو السبب : فقلت له.. فجاءت اإلجاابت سلبية ومتواضعة جدًا 

متناسني .. وهذا الذي تشكو منه يشكو منه غريك كثري من األزواج .. تتحمل اجلزء األكرب من تبعاهتا .. فيها 
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َّنه .. لو كانوا يعلمون .. ال أبيدي غريهم .. وأن حلها أبيديهم .. ة أهنم السبب األكرب يف هذه الظاهر 
َ
قرلْترْم أ

مْ  ِسكر نْفر
َ
َو ِمْن ِعنِد أ  . 245:آل عمرانَهَذا قرْل هر

 

* * * * * 

 .من البُخل والن ِفاق -212
س ومشاكلهم ويُقبل على مهوم النا.. من الرجال من تراه خارج البيت يتأنق يف لباسه وكلماته، وحركاته  

 ! وحُيسن خمالطتهم أميا إحسان.. والتفاعل .. واملشاركة .. ابحلديث .. 
وال إقبال على من تنتظره طيلة .. وال اهتمام .. وال كالم .. ال سالم .. صمٌّ بكم .. فإذا دخل بيته  

لظهر خريه .. حقًا  إذ لو كان فيه خري للناس.. وهذا فيه شعبة من شعب البخل والنفاق .. هنارها بشغف وصرب 
خياركم خياركم  ":وقال ".  خريكم حريُكم ألهله، وأان خريكم ألهلي:" كما يف احلديث.. أواًل على أهله 

فاألقربون .. مث األقرب فاألقرب .. أي إن كان فيك خري حقًا لآلخرين فأظهره أواًل على أهلك " ..  لنسائهم
  .أوىل ابملعروف

 ...!زيَّن للقاءاهتا، وجمالسها مع النساء، دون زوجها وحنو ذلك املرأة اليت تت 
 

* * * * * 

 .ل كي تح ترِمُك زوجتك -213
فال ترى منك  ؛حرص على أن تكون قدوة حسنة هلاا.. وتكون كبريًا يف عينها .. لكي حترتمك زوجتك  

ألن املرأة .. نه زوجتك فاسترت وليكن أول من تسترت ع.. فإن ابتليت بعيب من العيوب .. ما يُعيبك وُيِشينك 
 ! فتفعل ما يفعل.. وسلوكه .. حُتاكي أخالق زوجها  ـويف الغالب ـ ـعادة ـ

وأنت .. أو بعدم االختالط مع الرجال .. وأنت ُتدخن أمامها .. ال مُيكن أن ُتطالبها بعدم التدخني  
 !وأنت ُتشاهدها أمامها.. بطة أو بعدم حضور املسلسالت الساقطة اهلا.. خُتالط النساء أمامها وُتصافحهن 

 !أمامها.. وأنت تدمن الكذب والغش، واخليانة .. أو ُتطالبها ابلصدق واألمانة وحسن اخللق  
والتفريط حبقوق هللا عليك .. وهي ترى منك اإلدمان على املعاصي .. ال مُيكن أن ُتطالبها أبن تتقي هللا  

 .. َِيَن آََمنروا لَِم ت ُيَها اَّله
َ
روَن َما ََل َتْفَعلروَن يَا أ ول روا َما ََل َتْفَعلرونَ  .قر ول ن َتقر

َ
ِ أ َ َمْقتاً ِعنَد اَّلله : الصفَكُبر

كفى :" وقال . متفق عليه" والرجل راٍع على أهل بيته.. يته كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رع:" وقال . 3
فتندم، والت .. واحَذر أن ُتضيـََّعه .. يما اسرتعاك هللا إايه فاتق هللا اي عبد هللا ف".  ابملرء إمثًا أن ُيضّيع من يـَُقوت

 !حني مندم
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* * * * * 

 !المرأةُ الجاهِلَة الخاسرة -214
إذا ما .. وبسماهتا وضحكاهتا .. وحركاهتا .. وكلماهتا .. ولباسها .. ِمَن النساء َمن تتكّلف يف زينتها  

رثة .. انثرة الشعر .. كانت عبوسًا قمطريرًا أمهلت نفسها، و  هافإذا اختَلت بزوج.. خالطت أقراهنا من النساء 
النوم على " عماش " تظل آاثر .. ال تفوِّت كلمًة من زوجها إال وترد عليها عشرًا .. طويلة اللسان .. الثياب 

كما .. ميلة وال ابلبسمات اجل.. ال تُقِبل على زوجها ابلكلمات الرقيقة واللطيفة .. عينيها إىل ما بعد الظهرية 
ومثلها مثل من يضع .. فهذه املرأة جاهلة خاسرة، يف الدنيا واآلخرة .. تفعل عندما جتتمع أبقراهنا من النساء 

 !مث حيسب أنه حيسن صنعاً .. الشيَء يف غري موضعه 
 

* * * * * 

 !لا يجتمُع غََضبَان -215
وإذا غضبت الزوجة فعلى .. غضب ومتسك نفسها عن ال.. هتدأ  إذا غضَب الزوُج فعلى الزوجة أن 

وقابل كل منهما غضب اآلخر بغضب مماثل .. أما إن غضبا معًا .. ومُيِسك نفسه عن الغضب .. الزوج أن يهَدأ 
 ! فال يلومان إال نفسيهما.. فحينئٍذ لو احرتق بيتهما .. 

 

* * * * * 

 .خيرُ الن ِساء -216
ومبا ليس فيه معصية .. وُتطيعه يف املعروف إذا أمرها .. إذا نظَر إليها املرأة اليت ُتِسرُّ زوَجها : خرُي النساءِ  

 .هلل؛ إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية هللا
 .والفعل احلَسن.. واملنظر احلسن .. الوُدود؛ اليت تتوّدد لزوجها مبا حيب من القول احلسن 

إذا ما دخل الشيطان بينهما .. ه وتستسمح.. العؤود؛ اليت سرعان ما تعود فرتَضى وُترِضي زوجها عنها 
 .هذه يدي بيدك، ال أذوُق غمضاً حىت ترضى: وتقول له.. فأفسد بعض ما بينهما من الود والرمحة 

وال ُتطيل من لساهنا عليه مبا .. فال ُتكِثر من جمادلته ومراجعته .. املواتِية؛ املوافقة لزوجها يف املعروف 
 .يكره من القول

كما ُتشاركه األفراح  .. وتشاركه اآلالم .. اسيه إذا ما نزل به مصاب أو بالء أو ضيق املواِسية؛ اليت تو 
.. وأسعدهن ابجلنة .. خري نساء األرض  ــ ـ بشهادة سيد األانم ـفهذه .. وتصرب عليه يف الضراء .. واملسّرات 

 . إذا ما اتّقت هللا
 

* * * * * 
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 !الصهرُ الذي يجني على مَن بَعدَه -217
فيعرض ابنته على الرجل .. ثري من اآلابء يرغب يف أن حُياكي طريقة السلف الصاحل يف تزويج البنات ك 

فإن صادف هذا .. وتكاليف الزواج .. والتقليل من املهر .. وجيتهد ما استطاع يف التيسري على الزوج .. الصاحل 
وال أن يُفسره .. املعروف قراءة صحيحة  فلم حُيسن قراءة.. املعروف واخللق النبيل رجاًل جحودًا للمعروف 

فهذا قد ظلم نفسه .. واالحتقار .. والتواضع ابلكرب واالستعالء .. وقابل احلسنة ابلسيئة .. التفسري الصحيح 
 ،فيكون كمن أغلق ابب خري.. ومنع األب من أن يُعامل غريه من الرجال مبا عامله .. ومن بعَده من الرجال .. 

 ! وفتح ابب شرّ 
والشكر .. ويُقابل احلسنة ابحلسنة .. وحُيسن تفسري احلَدث وقراءته جيدًا .. وأما من يشكر املعروف  

وحيمل األب على أن يستمر يف طريقة حماكاته للسلف .. فهذا يكون رمحة على من بعده من الرجال .. ابلشكر 
وهللا تعاىل .. له أجره وأجر من بعده .. خري  وهو بذلك يكون مغالَق شرٍّ، مفتاحَ .. حل يف طريقة تزويج بناته االص

 .جيزي احملسنني
 

* * * * * 

ف -218  !الفرق بين المتَحض ِر والمُثَق َّ
املتحّضر هو الذي تتوفر فيه جمموعة من املفاهيم والقيم احلضارية اإلجيابية اليت تُفرز عنده سلوكًا إجيابياً  

نة، والوفاء ابلعهد، واإلميان، والعدل، واالتقان، والشجاعة، والكرم، راقياً متحضرًا؛ كمفهوم وقيمة الصدق، واألما
وغريها من املفاهيم والقيم اإلجيابية .. والتوكل .. واحلرص على الوقت فيما ينفع والنظافة، والنظام والتنظيم، 

 . الذي ينبغي أن ُيشار إليه ابلتحّضر.. هو اإلنسان املتحضر .. فصاحبها .. املتحضرة 
وال يلزم .. وملا حوله من الثقافات والتجارب .. هو الذي يكون واسع االطالع لواقعه .. ما املثّقف بين 

لكنه يتصف بكثري من املفاهيم والقيم احلضارية .. إذ قد يكون مثقفًا مطلعًا .. منه أن يكون إنسااًن متحّضرًا 
.. واألاننية .. ، والبخل، واجلنب، واإلحلاد، والظلم السلبية املتخّلفة؛ كالكذب، والغش، والسرقة، والغدر، واخليانة

لكنه .. فمثل هذا يُقال عنه مثقَّف .. وغريها من املفاهيم والقيم السلبية املشينة املتخلفة .. واإلمهال، والتواكل 
ر   !ـ غري حضاريـ أو كثرت شهاداته العلمية مهما اتسعت ثقافته ـوسلوكه ـ.. غري متحضِّ

وأن أحدمها الزم لآلخر .. وجيعلوهنما سواء .. ن خُيطئون فيخلطون بني املثقف واملتحضر وما أكثر الذي 
 !، واخلطأوهذا عني الظلم.. وال بد 

 

* * * * * 
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219-  ٌ  .قَوَامَةٌ ناقِصة
.. ال يقبل أبقل من ذلك .. قوامة غري منقوصة .. من الرجال من يُطالب ابلقوامة الكاملة على زوِجه  

 ــ لعمر احلق ــوهذه .. وأبنائه .. وعلى بيته .. لكي تُنفق عليه .. قت تراه يُطالبها أبن خترج للعمل ويف نفس الو 
َل اَّلُل  :ال تستقيم يف ميزان احلق والعدل، قال تعاىل.. قسمة ِضيزا  وَن لََعَ الن َِساء بَِما فَضه الر َِجالر قَوهامر

و نَفقر
َ
ْم لََعَ َبْعٍض َوبَِما أ ْمَوالِِهمْ َبْعَضهر

َ
 .32:النساء اْ ِمْن أ

 

* * * * * 

بية الأبناء -221  .الاتفاق على تر
وجناح تربية األبناء تربية صاحلة صحيحة بعيدًا عن النكد .. من أهم عوامل جناح احلياة الزوجية  

واملنهج الرتبوي .. اتفاق األبوين على الطريقة يف التعامل مع األبناء .. والعقد النفسية ومشاكلها .. واخلصومات 
ـ أمرين أو هنيني متغايرين ـعلى شيء واحد  ـحبيث ال يتلقى الطفل ـ.. الذي يعتمدانه يف تربية أبنائهما عليه 

األب ميدح واألم .. أو مدح وذم على فعل واحد .. أمر وهني من األب خيتلف عن أمر وهني األم .. وخمتلفني 
وكان لكل منهما طريقته .. هلذا املعىن منذ األايم األوىل من زواجهما  فإن مل يتنبه األبوان.. تذم أو العكس 

ضعيف .. انتهازاًي .. ـ ينشأ الطفل متمردًا عاصيًا ـيف الغالب  ـفحينئٍذ ـ.. وأسلوبه املختلف يف التعامل مع األبناء 
شق منه مييل .. الوالء متذبذب التفكري و .. منفصم الشخصية .. غري جاد يف سلوكياته .. الشعور ابملسؤولية 

يف أن  ــ حبسب ما مُتلي عليه أهواؤه ورغباته ــمث هو ال يرتدد .. وشقه اآلخر مييل ألبيه وآرائه .. ألمه وآرائها 
هذا غري النكد واخلصومات اليت تسيء .. واترة أخرى يستقوي أببيه على أمه .. يستقوي أبمه على أبيه اترة 
ر .. ولرمبا حرقت عليهما املنزل ودمرته تدمريًا .. الزوجني  للحياة والعالقة الزوجية بني إذ كم من بيت احرتق وُدمِّ

 !بني األبوينوالتوافق لغياب مثل هذا االتفاق .. وتشرد أطفاله .. 
 

* * * * * 

 .الحُب ُّ الدائم -221
وال .. ّدة والرخاء سواء احلبُّ الدائم املبارك الذي ال تنقطع حبالُه، وال أواصره، وال تنفصم عقده يف الش 

الذي ال يُراد منه مغنمًا وال عَرضاَ .. هو احلب الذي ينعقد يف هللا وهلل .. يتوقف عطاؤه وخريه يف الدنيا واآلخرة 
ما و .. وما أحسَنه وأمجَله .. فهذا النوع من احلب ما َأْمتَـَنُه .. وإمنا فقط الُقرىب من هللا تعاىل .. من أعراض الدنيا 

 ! ؟بني الناس قلَّهوما أ.. ركته وخريه أكثر ب
.. وهو سرعان ما ينقلب على أصحابه .. شره أكرب من نفعه .. فهو منقطع .. وما سواه من احلب  

 !وما أكثره بني الناس.. واملدابرة .. واخلصومات .. واحلزن .. ابلنكد 
 

* * * * * 
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بية -222 حور عبادة، وتر  .الس ُّ
وأما أنه .. أما أنه عبادة شرعية فهو معلوم للجميع .. كما هو عبادة شرعية السُّحور مدرسٌة تربوية   

هذا الطفل الذي يعيش مع أبويه وأسرته : لذا لزم التنبيه، فأقول.. فهو ما ال يعلمه إال القليل .. مدرسة تربوية 
على مدار أشهر السنة  أجواء السحور، وما يتخللها من إعداد للطعام يف وقت حمدٍد مل يكن مألوفًا لدى الطفل

ويرتقب مع أبويه .. والصالة يف أوقات مل يكن أيلفها من قبل .. كر والتذكري ويشهد الذِّ .. األخرى غري رمضان 
واملزاح .. ُيضاف إىل ذلك كله ذاك اجلو من املرح .. وقت دخول الفجر الذي يُلزم ابإلمساك عن الطعام واملاء 

وهم يُغالِبهم .. وأشكال شعورهم وعيوهنم .. وأشكاهلم .. يقة استيقاظ األبناء اليت تتعلق بطر .. واملداعبة .. 
وإن من اإلخوان .. وُتضفي على جو الّسحور سحرًا وهبجة ومجااًل .. واليت ُتدخل املسرة على القلوب .. النعاس 

.. و يوقظ أبناءه للسحور وه.. مستخدمًا بعض عباراته وحركاته " املسحرايت"مُيارس يف بيته دور من أخربين أنه 
ايف وإمياين كبري يف نفوس كم حُتدث من أثٍر تربوي وثق ـ اي أخي ـ ـال تدري ـ.. فهذه األمور كلها بعضها مع بعض 

ويكون هلم خري .. يستعصي على النسيان .. يصحبهم حىت الِكرَب .. أبلغ بكثري من املواعظ النظرية ..  بناءاأل
 . وفتنتها.. ومشاكلها .. جهة احلياة وحتدايهتا زاد وعون يف الكرب على موا

.. إذ ال نزال نذكر كثريًا من تلك األجواء املشار إليها أعاله .. هذه األمور نعرفها من أنفسنا حنن الكبار  
بل إنين مما أذكره أن السحور كان ابلنسبة يل .. وأثرها الطيب يف أنفسنا إىل اللحظة هذه .. ونشعر بلذهتا 

حفظها هللا تعاىل، وأحسن  ـوكانت الوالدة احلبيبة ـ..  وأخوايت كعيد نفرح فيه كما كنا نفرح بيوم العيد وإلخواين
أو هتدده .. متنعه من السحور .. إذا أرادت أن تُعاقب أحَدان على ُمشاغبة قد فعلها .. ـ لعلمها ذلك منا ـختامها 

 !عقوبة كانت على نفوسنا وما أشدها من.. بعدم السماح له ابلقيام إىل السحور 
إن كنت  تزهد ابلعبادة .. وأبناؤه من غري سحور .. وتنام معه عائلته .. اي من ينام .. فيا أخا اإلسالم 

 .فال تزهد برتبية أبنائك وعائلتك على معاين اإلميان والفضيلة.. وأجرها العظيم 
 

* * * * * 

هْدُ  -223  .الز ُّ
 !وأن تتصرَّف هبا من دون أن تتصرََّف هي بك.. ال يف قلِبك  الزهُد أن جتعل الدنيا يف يِدك، 
 ..الزهد أن تعلَِّق قلبَك خبالِق األسباب، ال ابألسباب  
 . فال جتعل شيئاً منها غاية لذاته.. وُسلَّماً هلا .. الزهد أن جتعل الدنيا وسيلة لآلخرة  
 ..! ال الشرع تـََبعاً هلواك .. دار الزهد أن جتعل هواك تـَبَـَعاً للشَّرِع، فتدور معه حيثما  
أال وهو مرضاة هللا تعاىل؛ كيف تكسب ُحبَّه .. الزهد أن جتعل لنفِسك يف دنياَك مَهًَّا واحدًا ال شريك له  

 .وِرضاه، وكيف جتتنب غَضَبه وسَخطَه
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 .وما يف يدك.. أحبَّ إليك مما َلَك يف دنياك .. الزهد أن يكون َما َلَك عند هللا  
 !وهو ال يدري.. فتكون كمن َشَكا اخلاِلَق ِلعبِده .. زُّهد أن ال ُتِري الناَس منَك َمْسَكنًة ال 
 ..!وال ما يف جيوهبم .. الزهد أن ال تستشرَف ما يف أيدي الناس  
 ...!فُيحبك الناس .. الزهد أن تيأس مما يف أيدي الناس  
 .. الزهد أن تُنِفَق فضل زادك على من ال زاَد له  
 !أو خزانتك.. مما تدخره يف جيبك .. الزهد أن يكون اإلنفاُق يف سبيل هللا أحبَّ إليك  
 ..! وتغيب عندما توزَّع العطااي واهلبات .. الزهد أن حتَضر عندما يتعني البذُل والعطاء  
 ..!الزهد أن جتتنب موارد ومظاهر اإلسراف والتبذير  
وما .. وجيعل صاحبه يف عليني مع األنبياء والّصديقني والشهداء .. هذا هو الزهد الذي حُيبه هللا تعاىل  

 ـوأن تـَُرى عليك أثر النِّعمِة ـ.. وأن أتكل طيبًا .. أن تلبس جديدًا ومجياًل .. سوى ذلك ليس من الزهد يف شيء 
وال يتناىف .. يتعارض فهذا ال .. ـ مث حتمد هللا على ما أسبغ عليك من الفضل والنَِّعم ـمن غري إسراف وال تبذير 

 .مع الزهد الشرعي احملمود يف شيء
 

* * * * * 

 .ثلاثة إذا اجتمعن -224
َجوُر احلاكم : فال حُتدِّث عن درجة هلكة ومعاانة الناس فيه.. ثالثٌة إذا اجتمعن يف جمتمع من اجملتمعات  

إن  ةفهذه األمور الثالث.. شديدًا  وغياب اإلميان من نفوس الناس أو َضعفه ضعفاً .. والَفقُر .. أو السلطان 
بكل أبعادها ومعانيها .. فحينئٍذ َحدِّث عن شيوع اجلرمية يف هذا اجملتمع .. اجتمعت يف جمتمع من اجملتمعات 

أسلم للمرء من السُّْكَنِة يف ذلك .. وحينئٍذ تكون السُّْكَنُة يف غابة َمليئٍة ابلوحوش الضَّارية .. ومستوايهتا وال حرج 
 ! تمع املخيفاجمل

 

* * * * * 

 .أجمل ما في الحياة الدنيا -225
ذوي الفقر اإلخوان، و واإلحساُن على ..  ِعبادٌة يتوجه هبا العبد إىل خاِلقه : أمَجل ما يف احلياة الدنيا 

تكون دنيا  ؛وهنان دومِ .. وَقطرُة دٍم هُتَراُق يف سبيِل هللا .. رُّ النَّظَر وزوجٌة صاحلة، ُتسِ .. واحلاجة من الناس 
َضُل .. وحياهتم خريًا من حياتنا .. الوحوش والدواب خريًا وأهدى من دنياان 

َ
ْم أ نَْعاِم بَْل هر

َ
ْولَـئَِك ََكْل

ر
أ

مر الَْغافِلرونَ  ْولَـئَِك هر
ر
 . 271:األعرافأ
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* * * * * 

 .في العِيد -226
ر يف هذا اليوم املبارك سؤال األبناء عن األقارب إذ يكث.. وشعوٌر ابحلرج الشديد .. يف العيد ينتابين همٌّ  

الذين ال يعرفون عنهم شيئاً .. وغريهم من األقارب واألحبة .. وعن أعمامهم وعماهتم .. عن أجدادهم : والرحم
ليطمئنوا عليهم أو ليسمعوا منهم الكلمات اليت تُقال عادة يف .. وال يستطيعون أن يتصلوا هاتفيًا أبحٍد منهم .. 
ـ يف ـأن أُمارس هلم  ـلكي أعوضهم هذا النقص ـ ـفأجتهد ـ ـحيث قد حال الطاغوت الظامل بينهم وبني ذلك ـ ـعيد ـال

إضافة إىل كوين أابً .. وكل من يفقدونه من األقارب والرَّحم .. والعّمة .. والعم .. ـ دور اجلد ـذلك اليوم خباصة 
 . وال حول وال قوة إال ابهلل.. فينتابين ذلك الشعور .. عر ابلفشل وأش.. لكن يف كثري من األحيان ال أستطيع .. 

 

* * * * * 

ة -227  .الحياةُ الزوجي َّ
فإذا انطفأت جذوة .. ـ جمرََّد نكاٍح وليكن بعدها ما يكون ـكما يتصورها البعض  ـ احلياُة الزوجية ـ ليست 

.. أو جتاه أسرهتما .. األخرى جتاه بعضهما البعض الزوُج أو الزوجان معًا عن مسؤولياهتما  بَ كَّ تنَ .. الشهوة 
جيب أن تؤدَّى .. وحقوق .. وأمانة .. وإمنا هي مسؤولية .. ال؛ احلياة الزوجية ليست شيئًا من ذلك .. وأبنائهما 

  لذا أنصح.. وسُيسأل عنها كلٌّ من الزوجني حبسب مسؤولياته وما جيب عليه .. على مدار احلياة الزوجية األسرية 
.. أن يتفقه حبقوق احلياة الزوجية : ــوقبل أن يقتحم ابب الزواج  ،ةكان رجاًل أم امرأ ـ كل من يقدم على الزواج ـ
فاملرأة تتفقه وتتعرف على .. ومدى طاقته على حتمل تلك التكاليف .. وتكاليفها .. ويتعرَّف على مسؤولياهتا 

.. والرجل كذلك يتفقه ويتعرف على حق زوجته عليه .. ائها وما جيب عليها حنو زوجها وبيتها وأبن.. حق زوجها 
فإن مل حيصل .. مث ينظر كل منهما هل هو أهل هلذه اخلطوة أم ال .. وأبنائه .. وبيته .. وما جيب عليه حنو زوجته 

 ومن مث حتصل اخلصومات اليت ال حُتَمد.. والتفريط ابحلقوق وال بد .. ووقع الظلم .. حصل اخلطأ .. ذلك 
 !عواقبها

 

* * * * * 

ة نكاِحه -228  !يَنْكَح ثم يَسأل عن ِصح َّ
وتنطف  جذوة .. مث بعد أن ينكح .. مهُّه أن يَنكَح وحسب .. ترى أحَدهم ينَكح .. كثري من الناس  

هل .. هل نكاحه صحيح أم ابطل : يبادر فيسأل الشيوخ.. وتعود إليه الفكرة .. ويفيق من السَّْكَرة .. شهوته 
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ومنهم .. أم أهنا غري ذلك .. هل املرأة اليت حتته تُعترب زوجة شرعية له .. توىف يف نكاحه شروط صحة النكاح اس
أسئلة عن شرعية .. فُيضيف إىل أسئلته عن شرعية زواجه وزوجته .. من يتأخر يف السؤال إىل أن أيتيه األبناء 

 ! شيخ الراِقع الرتقيع؟ويصعب على ال.. فتتفاقم املشكلة .. ِنسبة األبناء إليه 
.. وهو شرط لصحة العمل .. وقبل النهوض إىل العمل .. العلم قبل العمل : ـ أقولــ وغريهم ـوهلؤالء  

أترون يصح للمرء أن ينهَض للصالة .. فجاهُل الشيء كفاقِده، وفاقُده ال مُيكن أن يُعطَيه لنفسه أو لآلخرين 
ال يصح .. وما يتعلق به من أحكام وشروط وحقوق .. لك الزواج كذ! وكيف ُيصلي؟.. وهو ال يعرف الصالة 

على بركة .. مث يقتحم األبواب .. للمرء أن يقتحم أبوابه قبل أن يتفقه به ويُِلمَّ به وأبحكامه وشروطه إملامًا حَسنًا 
 .يرمحكم هللا.. تنبَّهوا هلذا املعىن حىت ال تضيع األنساُب وخيتلط احلالُل ابحلرام .. هللا 

 

* * * * * 

 .قَرٌْض رابحٌ لا َخسَارة فيه -229
.. وهو الرازق .. وهو اخلالق .. ويَنزعه ممن يشاء .. يُؤيت امللك من يشاء .. هللا تعاىل هو مالك امللك  

ال أريد .. أقرضين قلياًل مما أعطيتك .. أقرضين : ومع ذلك يقول لعبده.. واخلري كله منه وإليه .. وهو الغين 
ومن دون أن أرده لك أضعافاً .. وعلى غري وجه القرض .. يئًا مما تفضلت به عليك من دون مقابل منك ش

ْقرِضر اَّلله قَرْضاً َحَسناً َفيرَضاعِ .. ولك يوم القيامة أجر كرمي .. ُمضاعفة كثرية  ِي ير ن َذا اَّله َفهر ََلر مه
ْضَعافاً َكثرِيَةً 

َ
قْ . 125:البقرةأ ِي ير ْجٌر َمن َذا اَّله

َ
َ قَرْضاً َحَسناً َفيرَضاِعَفهر ََلر َوََلر أ رِضر اَّلله

 . 22:احلديدَكرِيمٌ 
.. وما أقل وأضعف يقينك ابهلل .. وما أقل وفاءك وشكرك .. وما أخبلك .. ما أجبنك أيها اإلنسان  

أتشك بقول هللا .. أتشك بوعد هللا .. وأنت ترتدد يف إخراج الصدقة من يدك ملستحقيها من ذوي احلاجة والفقر 
ِ َحِديثاً .. أتشك أبن هللا لن يردَّ لك الدَّين .. أتشك بذمة هللا ..  ْصَدقر ِمَن اَّلل 

َ
َوَمْن . 27:النساءَوَمْن أ

ِ قِيالً  ْصَدقر ِمَن اَّلل 
َ
 .211:النساءأ
وال ووفرهتا كالصدقة أنين ال أرى سبياًل لنمو األم ..غري حاِنٍث .. و أقسم ابهلل العظيم الذي ال إله إال ه 

َجرِّب إن  .. يف سبيل هللا .. وأن خُيرج من القليل الذي يف يديه .. دقة كالصّ .. وال أرى عالجًا لفقر الفقري .. 
َدقَاتِ  :إن كنت يف شكٍّ من قوله تعاىل.. كنت يف َشكٍّ من ذلك  ويف احلديث . 174: بقرةال َويرْرِّب الصه

  ". أَنِفق أُنِفق عليك :"القدسي
 

* * * * * 
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 !العلاقة بين الرئيس والمرؤوس في مجتمعاتنا -231
تتسم ابستعالء، واستعباد، واستخفاف، وازدراء .. العالقة بني الرئيس واملرؤوس يف بالدان وجمتمعاتنا  

ا فكل طبقة تنظر للطبقة اليت دوهن.. كما تتسم خبوف، وِذلّة، ونفاق املرؤوس حنو رئيسه .. الرئيس للمرؤوس 
كذلك كل طبقة تنظر ملن فوقها من الطبقات نظرة خوف .. وتتعامل معها بتسلط واستعالء واستعباد، وازدراء 

واملتمثلة  ـهذه العالقة العكسية املتدرجة متارس على مجيع املستوايت، ومن أعلى طبقة يف اجملتمع ـ.. وذلة ونفاق 
لني تراه يتعامل هبذه الطريقة مع .. تمع ـ إىل أدىن طبقة يف اجملـيف امللوك واحلكام والرؤساء  حىت مدير الفراشني والزابَّ

بينما هو يتعامل مع من هو أعلى منه وظيفة خبوف، وذلة، .. من هم دونه من العمال والزاّبلني املسؤول عنهم 
وإذالل من والكل ينتقم من استعالء واستعباد .. فالكل يذل الكل، والكل خياف من الكل وينافق له .. ونفاق 
اض االجتماعية املستعصية اليت وهذه من مجلة األمر .. ابالستعالء واالستعباد واإلذالل ملن هو حتته .. فوَقه له 
واليت تستدعي اإلصالح والعالج على وجه .. وإىل ظاهرة النفاق واالستعباد .. إىل ختلف البالد والعباد  تؤدي
 !السرعة

 

* * * * * 

 ..!ات ما أجملها من لحظ -231
.. ويصرب حلظة نزول البالء .. وَيسرتِجع .. ما أمجلها وأسعدها وأطيبها من حلظات عندما حيتسب املرء  

وشّد الشعور .. أو بعد أن يكون قد شق اجليوب .. وليس بعدها بدقائق أو ساعات أو أايم .. وعند الصدمة األوىل 
وا َوَما يرلَقه َوَما يرلَقه .. وبكى وأبكى .. واعرتَض وَتسخَّط ..  ِيَن َصَُبر ٍ اَها إَِله اَّله اَها إَِله ذرو َحظ 

 . 35:فصلتَعِظيمٍ 
إليَك عين، فإنَّك مل ُتَصب مبصيبيت، : قالت".  اتقي هللا واصربي ":ابمرأة تبكي عند قرٍب، فقال مّر النيبُّ  

أان أصرُب، أان .. مل أعرفك : مسرعًة وهي تقول فوثبت !!.. ذاك رسوُل هللا ..  إنه النيبُّ : فقيل هلا! ومل تعرفه
أي ليس بعد أن ".  الصرُب عند الصدمة األوىل.. إمنا الصرب عند الّصدمة األوىل  :"فقال .. أصرُب اي رسوَل هللا 

 ...!أين رسول هللا  عرفتِ 
* * * * * 

232-  ُ بة  .من ِجنس العمل العقو
ولألسف .. فظاهرة التعدد تكاد تنقرض من جمتمعاتنا ..  اندرًا ما نسمع عن رجل عنده زوجتني أصبحنا 

واجلمعيات النسوية املشبوهة واملنتشرة يف .. وخباصة من قبل النساء .. ومع ذلك تتكاثر الصيحات وتتعاىل .. 
واستهجان فكرة التعدد إىل درجة البغض والتهكم والسخرية من الفكرة .. ضد فكرة تعدد الزوجات .. بالدان 
 !! وكأهنم أعلم من هللا تعاىل مبا َخَلق.. وعّد ذلك من الظلم والُغنب للمرأة ..  ذاهتا
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وانتهكت .. وشاعت معها الفاحشة .. وتفاقمت مشاكلها وتبعاهتا .. شاعت ظاهرة العوانس يف بالدان 
ألكرب كيف ومع ذلك مههم ا.. وبثمن خبس .. فأصبحت سلعة تباع يف اخلاانت ودور الدعارة .. حرمات املرأة 
أو اللجوء إليه عند احلاجة .. وكيف يلغون مبدأ تعدد الزوجات كمبدأ وتشريٍع ميكن العمل به .. حُياربون التعدد 

 !!وكأن املرأة مل تعد عندها مشكلة سوى التعدد.. 
ْذَن ليأتني على الناس زمان يُرى الرجُل الواحُد يتبعه أربعون امرأة يلِ  ":فأدركت احلكمة من قول النيب 

وكفرهم .. وجحودهم ..  موذنبه مهللا تعاىل من جنس عمله مفُيعاقبه. البخاري" به من ِقلِة الرجال وكثرة النساء
وقد بدت مقدمات وعالمات .. حىت يكون مقابل الرجل الواحد أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال .. للنعمة 

 !النتيجة فليهنأ أعداء التعدد هبذه.. هذه الظاهرة ابلظهور 
 

* * * * * 

بون فكرة تعدد الزوجات  -233  !؟..لماذا ُيحار
يريدون أن تبقى املرأة بال زوج .. وطواغيت احلكم والظلم .. ودعاة حترير وتفسيق املرأة .. جتار اجلنس 

روا زواجها ما أمكن .. وال زواج ..  آرهبم مل.. واستغالل جسدها .. حىت يتسىن هلم استغالهلا .. أو أن يؤخِّ
.. ى هلم إال إذا كانت املرأة وحيدة بال زوج وهذا ال يتأتَّ .. أكرب قدر وزمن ممكنني اخلبيثة وأهدافهم املتباينة 

 ؛لذا فهم حُياربون فكرة التعدد ،" أيكُل الذئُب من الغَنم القاصية فإمنا "ن قيود وتكاليف احلياة الزوجية ومتحررة م
وهذا الذي ال .. أو أن تبقى املرأة بال زوج وال زواج  ،لرجالقياسًا لعدد النساء مثل لظاهرة كثرة األهنا احلل األ

وعليه أن يُعيد قراءة .. وخاط  .. فهو واهم .. ومن ظن أهنم حُياربون التعدد حبًا ابملرأة، وإنصافًا هلا .. يريدونه 
 !واقع املسألة من جديد

 

* * * * * 

 .من علامات صدق الأخوة -234
يُقِبل عليه يف السعة  كماى أخيه يف الشدة والضيق،  إقبال األخ عل: خوة عالمات، منهالصدق األ 

 .والرخاء
 .فال ُيِشيعه إىل أحد..  اأن يكتم ِسرَّه يف السخط والرض: ومنها 
 . أو مشورة يرى فيها نفعاً ألخيه ،أن ال يكتمه نصيحة: ومنها 
 .أن حيب له اخلري كما حيبه لنفسه: ومنها 
ليستمر .. يرى حسناته وسيئاته .. يرى فيها عيوبَه .. يرى فيها نفسه .. أن يكون ألخيه كاملرآة  :هاومن 

 ! يف احلسنات، ويُقلع عن السيئات



 189 

.. فال يكثر من مراجعته ..  اليت ال بد منها.. وات أن يُقيل عثرة أخيه عند اهلفوات والكب: ومنها 
 !ألدىن هفوة أو زلة.. ومعاتبته 

 !...وال تفرط به  ..يه حافظ عل ،إن وجدتها فهذ 
 

* * * * * 

 ..!لا تتسَر ع  -235
واصطفائهم .. على التسرع يف اختاذ األصحاب .. ومعاانة الغربة والوحدة .. ال حيملنك قلة األصحاب  

هم وقبل أن تطمئن لصحبت.. قبل أن ختتربهم .. وُتطلعهم على أسرارك .. فتدخلهم بيتك .. لصحبتك ونفسك 
 !والَت حني َمنَدم.. فتنَدم .. حىت ال ُتصَدم .. وأمانتهم، وأهنم كفء لك 

وترى .. أن جترهبم وتعاملهم ابلدرهم والدينار : ومعرفة الصاحل منهم.. ومما يُعينك على انتقاء األصحاب  
.. ا يسمعون ويرون أم أهنم ممن يشيعون كل م.. وهل حيفظون للمجالس أماانهتا .. أخالقهم يف السفر والرتحال 

وهل يستوي .. وهل يستوي إقباهلم عليك يف الشدة كما يف السعة والرخاء .. مث تنظر أين هم منك يف الشدة 
وهل أحدهم سريع التغري واالنقالب ألدىن هفوة أو زلة يراها .. إقباهلم عليك وأنت حتتاجهم كما وهم حيتاجونك 

هذه مجلة من املقاييس واملعايري .. يعرفون للصحبة واألخوة حقوقها و .. أم أنه ممن يُقيلون العثرات والزالت 
ـ إن ـوال أظنك .. ومعرفة من من الناس يكون كفأ لصحبتك ممن ال يكون .. تعينك على انتقاء األصحاب 

 !ستجد الكثريين منهم ـالتزمت مبا أوصيناك به ـ
 

* * * * * 

 !البخل -236
صحيح األدب ]" واإلمياُن يف قلِب عبٍد أبداً  ال جيتمُع الشحُّ  ": أشد وأخطر ما قيل يف البخل، قوله 

وعلى قدر درجة متكن الشُّحِّ من  ،به على سوء الظن خبالقه ورازقهوذلك ألن الشحَّ حيمل صاح. [125:املفرد
 .قلبه
.. اإلنفاق  كما يُعاجَل حبمل النفس على.. ال يُعاجَل ابلوعظ والتذكري .. والبخل لتمكنه من قلب صاحبه  

واالستمرار على هذه التمارين يف اإلنفاق  ،مع الزمن همث أن.. والصرب عليه .. وإكرام الضيف .. وإطعام الطعام 
 !يذهب البخل عن قلب صاحبهعسى أن .. وإطعام الطعام 

 

* * * * * 
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يكية -237 بي والانتخابات الأمر  .الإعلام العر
ـ اليت ُصرِفت على انتخاابت ــ املرئية منها واملسموعة واملقروءة ـنافقة لو أتملت املواد اإلعالمية العربية امل 

لو .. واليت كلفت مئات املاليني من الدوالرات .. لوجدهتا عشرات اآلالف من امللفات .. الرائسة األمريكية 
شح احلزب مرشح احلزب اجلمهوري ماكني أم مر .. خالصتها من سيفوز .. أُنِفقت على فقراء األرض لكفتهم 

 وأنت مع أّين منهما؟؟ .. الدميقراطي أوابما 
إذا كاان كالمها يتسابقان .. ماذا يعنيين أو يهمين َمن سيفوز منهما .. أان كمسلم : وهلؤالء أقول 

 !مل تعد ختفى على املراقب العادي؟.. وحتت مزاعم شىت .. على قتلي كمسلم .. ويتنافسان 
على خدمة الصهاينة .. إذا كاان كالمها يتسابقان ويتنافسان .. وز منهما ماذا يعنيين أو يهمين َمن سيف 

وكل منهما حُياول جاهدًا أن يُقنع شعبه أنه األكثر .. على حساب حقوق أهلنا يف فلسطني .. اليهود يف فلسطني 
 ! خدمة ونصرة للصهاينة اليهود يف فلسطني؟

وكالمها ليس يل عندمها سوى .. املرشح أو ذاك  حىت أكرتث أو أهتم هبذا.. ماذا أبقوا يل كمسلم  
ومن .. نلمس ذلك من برانمج احلزبني واملرشََّحني .. والتجويع .. القتل، واملوت، واحلصار، والسجن، والتهجري 

وما أكثر الشواهد الدالة على ما ذكرانه لو .. ومن سريهتما على أرض الواقع املشاهد وامللموس .. خطاابهتما 
 ! ستدالل أو االستقصاءأردان اال

 

* * * * * 

 !المسؤولية عن النتائج -238
بقوهلم الشائع .. ويتهربون من تبعات املساءلة واحملاسبة .. وهزائمهم .. وتقصريهم .. يربرون فشلهم  

.. تائج حنن لسنا مسؤولني عن الن.. وهي بيد هللا ال بيد عبد هللا .. النتائج على هللا : على ألسنة كثري من الناس
فهي  .. ألهنا بيد هللا ال أبيدينا .. فنحن ال ُنسأل وال حُناسب عليها .. وكيفما كانت .. فالنتائج كيفما جاءت 

يريدون هبا عدم .. يريدون هبا اهلروب من حتمل مسؤولياهتم جتاه ما قدموا وفّرطوا .. كلمة حق يريدون هبا ابطاًل 
، وهؤالء أىنَّ هلم أن يستفيدوا من ماضيهم وجتارهبم.. اليت يُعانون منها  االعرتاف جبوانب الفشل والتقصري واملرض

 ! حلاضرهم ومستقبلهم
ما حيبه هللا تعاىل منا وماال حيبه وال .. وكل حركاتنا وأقوالنا وأفعالنا .. وكل ما يصيبنا .. نعم؛ اخلري والشر  

.. وال شأن .. نوع ال دخل فيه لإلنسان : القَدر نوعان لكن.. ومتَّ ويتم مبشيئة هللا تعاىل .. هو بقَدر .. يرضاه 
ونوع يكون اإلنسان سببًا يف حصوله ووقوعه .. وال حُياَسب؛ ألنه ال إرادة له فيه .. فهذا ال ُيسأل عنه اإلنسان 

كما قال   يف الدنيا واآلخرة، فإن كان خريًا أجر خريًا، وإن كان شرًا ُحوسب على تفريطه وتقصريه، وُأخذ بذنبه،.. 
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َها قـُْلُتْم َأىنَّ َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنـُْفِسُكمْ  :تعاىل َليـْ ثـْ ُتم مِّ ال . 161:آل عمرانَأَوَلمَّا َأَصابـَْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصبـْ
.. سكم ، راجعوا أنفُهَو ِمْن ِعنِد أَنـُْفِسُكمْ وإمنا .. تتعجلوا فرتموا بتبعات ما نزل بكم من بالء على القَدر 

ستجدون أهنا .. انظروا مواطن اخللل والتقصري اليت بسببها نزل بكم ما نزل من بالء ومصاب .. اهتموا أنفسكم 
 ِْمْن ِعنِد أَنـُْفِسُكم ! 
أن نرد فشلنا وتقصريان ..  وال الظن احلسن ابخلالق .. وال العدل .. وال العلم .. ليس من التقوى  

إىل هللا .. وما ينزل بنا بسبب فشلنا وتقصريان، وتفريطنا من بالء ومصاب  ـالسنني ـ ـ على مدار عشراتـوتفريطنا 
.. واليت هي من عند أنفسنا .. عن األسباب اليت ارتكبناها أبيدينا  ـأو نتغافل ـ ـمث نغفل ـ.. وإىل القَدر .. تعاىل 
 !ضاهاأو حصول هذه النتائج اليت ال نر  ،أدت لنزول هذا البالء واملصاب اليت
 حاشا هلل أن أتخذ جبميع أسباب الظفر والنصر والتمكني املادية منها واملعنوية اليت أمرك هللا ورسوله  

مل : هذا اندر احلصول، بل أقول: ال أقول.. أو أتيت النتائج سلبية خبالف ما تريد وما حتب .. مث تفشل .. هبا 
الذين .. ملهزومني الذين استمرؤوا اهلزائم وهانت عليهم إال يف ذهن املرضى الفاشلني ا.. ولن حيصل .. حيصل 
 !عند ظهور النتائج وراء القدراالختباءاهلروب و حُيسنون 

 ـبتقوى وجترد  ـ ــ مباشرة إىل اهتام نفسك والبحث ــاي عبد هللا  ـفإن جاءت النتائج خبالف املتوقع فبادر ـ 
مث حذار أن .. والنجاح  ،لنصرقد فاتك من أسباب الظفر وا لتستدرك ما.. عن مواطن اخللل والتقصري والتفريط 

يـَْفَعُل اّلّلُ  ما :فتكون من الظاملني، قال تعاىل.. ُتسيء الظن ابهلل وبوعده، فرتمي بفشلك على القضاء والقدر 
ُكْم َويـُثـَبِّْت ُصُروا اّللََّ يَنُصْر ِإن تَن. 121: النساءِبَعَذاِبُكْم ِإن َشَكْرمُتْ َوآَمنُتْم وََكاَن اّلّلُ َشاِكرًا َعِليماً 

 . 71:النساءَوَمْن َأْصَدُق ِمَن اّللِّ َحِديثاً . 1:دمحمَأْقَداَمُكمْ 
 

* * * * * 

 .موقف الاشتراكية، والرأسمالية، والإسلام من الإنسان الفرد -239
له أسريًا للدولة أو احلاكم وجتع.. والتصرف مبا ميلك .. تسلب الفرد حريته وحقه يف التملك : االشرتاكية 

وعبد هلا .. وهو أجري عندها .. فاملال ماُل الدولة .. وفيما ينفق .. وفيما يكتسب .. يف لقمة عيشه .. وقانونه 
 ! ال فكاك له من ذلك.. 
.. أنت املالك احلقيقي لنفسك وملالك : فهي على النقيض من االشرتاكية؛ فقالت للفرد: الرأمساليةأما  

وابلطريقة .. وتنفقه كيفما تشاء .. وابلطريقة اليت تشاء .. ل احلق واحلرية يف أن تكسب املال كيفما تشاء لك كام
 ! وال فيما أنفقته.. ال ُتسَأل عن مالك فيما اكتسبته .. اليت تشاء 
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مال هو فاملالك احلقيقي لل.. أنت وما متلك هلل تعاىل وحده : فهو وسط بينهما؛ فقال للفرد: اإلسالمأما  
سيفارقه ملن بعده شاء أم أىب ..  وأجري وُمستأَمن عليه.. مستخلف على هذا املال  واإلنسان..  هللا تعاىل وحده

 .إىل أن يرث هللاُ األرض ومن عليها.. 
يف  ـال جيوز له أن خيرج ـ.. وفق مشيئة وحكم هللا تعاىل .. وابلتايل فهو حر التصرف ابملال كسبًا وإنفاقًا 

لذا فهو حماَسب .. عن قانون واهبه واملتفضل به على عباده .. عن قانون مالكه احلقيقي  ـواإلنفاق ـالكسب 
وما مينحه هللا تعاىل للفرد من حق يف التصرف يف .. ومسؤول أمام هللا تعاىل عن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه 

أن  ــ أايًَّ كان ـــ ال حيق ملخلوق ـ من اجلانب احملظور ـ وهو اجلانب األوسع واألرحب أكثر بكثريـاملال كسبًا وإنفاقًا 
أو أن .. ـ أن مينحه إايه ـأاًي كان  ـال حيق ألحٍد ـ.. مه عليه وحرّ  ،وما منعه هللا تعاىل عنه.. نه يسلبه إايه أو مينعه ع

 ! وحدهوإمنا هو مال هللا تعاىل .. وال مال أحٍد من اخللق   ،ألن املال ليس ماله.. حيله له 
نون أن .. جيّرِمون اإلنساَن الذي يتصرف مبال إنسان آخر من دون إذنه  بينما يف املقابل يستسيغون وحيسِّ

 !؟؛ املالك احلقيقي للمالـ من دون إذٍن وال سلطاٍن من هللاــ كسباً وإنفاقاً ـيتصرف اإلنسان مبال هللا تعاىل 
 

* * * * * 

 ! هَيبَةُ الطاغوت -241
جيد له هيبًة .. ما ابُل أحدان إذا دخل على طاغوت من طواغيت احلكم والظلم : يب قائالً شكا يل صاح 

 ! ورهبة يف النفس؟
 :ذلك لسببني: قلت 
لضعف اإلميان عند من جيد للطاغوت هيبة أو رهبة يف نفسه؛ إذ لو صح إميانه ملا وجد للطاغوت : أوهلما 

 ". لو صَحْحَت ملا ُخْفَت :" ل اإلمام أمحدوقد قال من قب.. تلك اهليبة والرهبة يف نفسه 
.. وهي ملا حُييط به من اجلنِد  ..مكتسبة غري ذاتية  ..موهومة .. أن هذه اهليبة اليت تعلو الطاغوت : اثنياً  

ظهرت عليه الذّلُة .. فإن ُجرِّد من هذا كله .. والقصور .. واأللقاب .. والنياشني .. واجلالدين .. واحلرس 
 ! وذهبت الرهبة منه يف نفوس الناس.. وذهبت هيبته ..  واملسكنة

د  أو كان .. يف سجون الطغاة لو كان مقيدًا ابلسَّالسل حىت .. قد كساه هللا هيبًة ..  بينما املؤمن املوحِّ
 ! يعيش يف كوٍخ من ِقشٍّ وطني

* * * * * 
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 ! شخٌص لا ينفع معه الحوار -241
فهذا ال ينفع معه احلوار؛ فحقده يُعمي بصره عن احلق .. خلصومة اللدود يف ا.. هو احلقود الكذوب  

وتكذيب احلق، .. وتلفيق الكذب .. وكذبه حيمله على الَكِذب .. ويصده عن متابعة احلق أو إنصافه .. واحلقيقة 
.. ه فاهجروه فإن وجدمتو .. وأىنَّ ملثل هذا أن ُيالَحق أو أن ينتفع من احلوار الراشد البّناء .. وتصديق الباطل 
 !فأوقاتكم أغلى منه

 

* * * * * 

اهِب والباقي -242  . مَثَُل الذ َّ
ت وَسالَّ .. ومآله حفرة املرحاض .. فهو ذاهب .. وشهواتك .. ومتاعك .. كل ماٍل هتدره على نفسك  

.. ويدَّخره لعبده ..  تعاىل الذي يـُْربِيه هللاُ .. فهو املال الباقي .. بينما املال الذي يُنَفق يف سبيل هللا .. الُقَمامة 
 بَِقلٍْب َسلِيمٍ  .يَوَْم ََل يَنَفعر َماٌل َوََل َبنروَن َ ََت اَّلله

َ
فهنيئاً ملن آثر الباقي على . 21-22:الشعراء إَِله َمْن أ

 !وخاب وخسر من قدَّم الفاين على الباقي.. الفاين 
ما بقي : ان، فُذحَبت وُقّسمت على اجلريان، فقال النيبُّ أبن ُتذَبح شاٌة وتُقسَّم على اجلري  أمَر النيبُّ  

كلها بقي إال الذراع :" ويف رواية" بقي كلها غري كتفها :" قال . ما بقي منها إال كتفها: منها؟ قالت عائشة اهنع هللا يضر
!" 

 

* * * * * 

ي فَة -243  ! هيبةٌ مز
.. فإذا خلَع ثيابه ذهبت معها هيبته .. اخلارجي ويقرتن وقاره بثيابه ومظهره .. هو من تقرتن هيبته  

ومظهره .. وثيابه .. لذا تراه يُبالغ االهتمام هبندامه .. وانكشفت للناس سوءاته وحقيقته .. وذهب وقاره 
ذو القلب العامر .. بينما الشخص القوي الواثق من نفسه وعطائه .. وهندامه .. فيكمل نقصه بثيابه .. اخلارجي 
ال حيتاج .. وسواء كان حسن الثياب أم رثَّ الثياب .. سواء كان فقريًا أم غنيًا .. فهو ُمهاب اجلانب .. ابإلميان 

 .فهيبته ذاتية ومن داخله.. الوقار واهليبة  ُيكسيه إىل عامل خارجي
نما هيبة بي.. فاهليبة اليت مبعثها املظهر اخلارجي والثياب هيبة مزيفة سرعان ما تزول خبلع الثياب وزواهلا 

وال .. ال تغريها التقلبات وال األحوال .. فهي هيبة اثبتة ثبات اإلميان يف القلب .. اإلميان اليت مبعثها القلب 
 !أم كانت حسنًة جديدة.. الثياب سواء كانت رثَّة تعلوها الرَقع 

 رسوِل هللا وكان ذات يوم ميشي وخلفه ِعدة من أصحاِب .. يعلو إزاره اثنتا عشرة رقعة  كان عمر 
اللهمَّ إنك : فأرسَل عينيه فبكى، مث قال: إذ بدا له، فالتفت، فلم يبَق منهم أحٌد إال وحبل ركبتيه ساقط، قال

 !تعلم أيّنِ منَك أشدُّ فـََرقاً منهم مين
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 !فَرقَاً من عمر.. وما سلَك عمٌر فجَّاً إال وسلَك الشيطاُن فجَّاً غريه  
 

* * * * * 

ي َّ  -244  ! فجماٌل مُز
.. وإضافة املساحيق .. عن طريق عمليات التجميل .. هو الُقبُح عندما يسعى لريقى إىل درجة اجلمال 

وظهر القبح على حقيقته وصورته .. زال بزواهلا اجلمال .. فإذا زالت .. واملزينات .. واأللوان .. والوصالت 
.. وعمليات التجميل .. والزور .. والوصالت ..  مثاله املرأة القبيحة اليت تغطي قبحها ابملساحيق.. املنّفرة 

وهذا من أعظم أنواع الغش الذي ..  ُمغّفل ى أن يقع يف شباكها رجلعس.. فتتشّبع مبا مل تُعَط، ومبا ليس فيها 
 ! حرمه اإلسالم

 

* * * * * 

يطانيا -245  !العلمانيون العرب في بر
فهم ال يزالون على .. إقامتهم يف بريطانيا يف شيء مل يستفيدوا من .. العلمانيون العرب يف بريطانيا 

وخباصة اإلسالميني منهم املقيمني يف بريطانيا، من ذوي .. ختلفهم وحقدهم الدفني القدمي على اإلسالم واملسلمني 
 !األصول العربية

قوم مّهاً يشعر أن لل.. من يتأمل كتاابت كثريين منهم يف صحفهم املنشورة واملدعومة من الطغاة اآلمثني 
وهو كيف يغرون احلكومة الربيطانية فيمن تبقى من .. وغَرضًا واحدًا هتون أمامه اهلموم واألغراض .. واحدًا 

ـ ــ على قلتهم ـوأن هؤالء البقية املتبقية من اإلسالميني .. اإلسالميني املقيمني يف بريطانيا من غري سجن وال تسفري 
 !أو القتل واملوت.. مكاهنم الطبيعي السجون .. شاق اهلواء وال حىت استن.. ال يستحقون احلياة 

كيف يتم إجلام وقتل .. غري هذه القضية .. ويكتبون فيها .. وتقلق ابهلم .. مل تعد عندهم قضية تشغلهم 
 ! ؟..وسجن من تبقى من اإلسالميني املقيمني يف بريطانيا، وخباصة العرب منهم 

ومشاكل .. مشاكل دوهلم وحكوماهتم وأنظمتهم الفاسدة العميلة و .. انتهت مشاكل العرب والعروبة 
ومل يتبق عندهم مشكلة سوى هؤالء القلة القليلة من اإلسالميني العرب؛ كيف وملاذا يتمتعون .. الشرق األوسط 

 ! وأعمى قلوهبم وأبصارهم.. ـ فغاظهم ذلك ــ هي يف تضييق مستمر ـبنسبة حمدودة من احلرية 
سوى التوصيات إثر .. يستفيد الناس منها شيئًا .. وال دراسات .. وال حلول .. م ال برامج لديه

أو .. كيف جيب أن ُيَشدَّد اخلناق على هؤالء البقية املتبقية من اإلسالميني العرب املقيمني يف بريطانيا : التوصيات
 ! غريها من الدول األوربية
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وامكروا مكرًا كبًّاراً .. كيدوان ما استطعتم .. وحقدكم  ..موتوا بغيظكم : وهلؤالء وملن وراءهم نقول هلم
 . وهو أرحم الرامحني.. فلن يصيبنا من أذاكم شيئاً إال ما كتب هللا لنا .. 

وقتلتم األطفاَل .. وإال ألمسكتم عنا املاء واهلواء .. احلمد هلل أنكم ال متلكون شيئًا من خزائن رمحة هللا 
ْمَسْكترْم َخْشَيَة اإِلنَفاِق  :ظيمصدق هللا الع.. الرّضع منا 

َ ِ إِذاً ْله وَن َخَزآئَِن رََْحَةِ َرّب 
نترْم َتْملِكر

َ
قرل لهْو أ

 ً  . 211:اإلسراءَواَكَن اإلنَسانر َقترورا
 

* * * * * 

 ! ما يأكله الوحوش والدواب، والحيتان، وما يأكله الإنسان -246
فوجدت منها من يعيش ويقتات .. واب، والطيور، واحليتان أتملت كل ما أيكله الوحوش، واألنعام، والد

.. ومنها من يعيش ويقتات على الفواكه .. ومنها من يعيش ويقتات على النبااتت واخلضروات .. على اللحوم 
وكلها فيما بينها مشرتكة يف .. ومنها من يعيش ويقتات على احلبوب .. ومنها من يعيش ويقتات على األمساك 

بينما اإلنسان أيكل اللحوم، والنبااتت، واخلضروات، والفواكه، واألمساك، ...  املاء وإىل شرب املاء احلاجة إىل
ويزيد عليه مئات األصناف من الشراابت والعصائر مما لذ طعمه وشرابه .. ويشرب املاء .. والطيور، واحلبوب 

لكن الفرق بني تلك .. وغريها من الدواب فيأكل أحسن ما أيكله الوحوش، واألنعام، واحليتان، والطيور، ... 
تشكر هللا تعاىل على ما ... أن الوحوش، واحليواانت، والدواب .. وبني اإلنسان .. الوحوش واحليواانت والدواب 

رْضر  :كما قال تعاىل.. أتكله وتشربه مما منَّ هللا به عليها من النَعم 
َ
بْعر َواْل َماَواتر السه رَسب ِحر ََلر السه َوَمن ت

ْم إِنههر ََكَن َحلِيماً  وَن تَْسبِيَحهر ِ َولَـِكن َله َتْفَقهر رَسب ِحر ِِبَْمَده ٍء إَِله ي ِن ََشْ فِيِهنه ِإَون م 
وراً  ـ قليل ـوعلى سعة ما أيكلون ويشربون ويتمتعون  ،ـ على ما أنعم هللا به عليهمـس بينما النا.  22:اإلسراءَغفر

ورر :عاىلكما قال ت.. منهم الشكور  كر ِْن ِعَبادَِي الشه  .23:سبأَوقَلِيٌل م 
وأنت .. أترضى اي عبد هللا أن تكون احليواانت والوحوش، والدواب أكثر منك عرفااًن وشكرًا هلل تعاىل 

ك من وتنعمًا مبا تفضَّل هللا به علي.. وأكثر منها جمتمعًة تلذذًا .. تنوعًا يف األطعمة واألشربة .. أكثر منها جمتمعًة 
 !النعم واخلريات اليت ال حُتَصى؟

 

* * * * * 
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 ! الش َجرةُ والإنسانُ  -247
.. وفرعها يف السماء عشرات األمتار .. استوقفين منظر قد آذاين جدًا؛ شجرة ضاربة اجلذور يف األرض  

َدانِ .. وتسجد له .. تسّبح حبمد رهبا  َجرر يَْسجر عمرها أكثر من ألف : رهاتقول لناظ. 4:الرمحنَوانلهْجمر َوالشه
ومّر من .. ممن استظل يف ظلها .. وفهمنا لغتها حلدثتنا عمَّا شاهدته من اتريخ اإلنسان .. ولو نطقت .. سنة 

وسجودها .. هذه الشجرة بعظمتها .. ألكثر من ألف سنة .. جوارها ومن حتت أغصاهنا من اجليوش والعظماء 
جاهل .. يقف جبوارها مراهق عابث .. الذي حيكي لناظرها ألف قصة وقصة واترخيها املديد .. وتسبيحها خلالقها 

ليضع لتارخيها .. ومجيع املعاين اآلنفة الذكر .. قد َكَفَر يف الشجرة معروفها وعطاءها .. حيمل منشاراً أطول منه .. 
إال والشجرة .. مله وبعد أن عمل منشاره ع.. وما هي إال دقائق .. وسجودها وتسبيحها حدًا مبنشاره اللعني 

بعد أن ظلت قائمًة منتصبة تُعطي اإلنسان .. كأهنا جبل ضخم يسقط من السماء .. تنهار وتسقط على األرض 
ألمراء اجلند  فأدركُت حينها مغزى ومعىن توجيه النيب املصطفى .. من خريها ألكثر من ألف سنة  ــ إبذن رهبا ــ

ْكَفَرهر  :أدركت أكثر معىن قوله تعاىلو "!  َشجَرةً وال تعِقَرنَّ  ":واجليوش
َ
نَسانر َما أ  . 11:عبس قرتَِل اإْلِ

 

* * * * * 

بقي الإسلام -248  .رحََل الط اغية و
يف حماربته لإلسالم .. وال حيلة إال وسلكها .. مل أيُل طاغية البيت األبيض جورج بوش جهدًا إال وبذله  

وأنتهك حرمات األوطان وساكنيها .. فسفك الدم احلرام .. كلها فسلك دروب اإلجرام واإلرهاب  .. واملسلمني 
وقتَّل أممًا من الشيوخ والنساء، .. وحاصر شعواًب بكاملها؛ فمنع عنها الدواء والغذاء .. من اآلمنني األبرايء 
ه يف عجز إىل أن أوقع دولته وشعب.. وأنفق على جرائمه هذه مئات املليارات من الدوالرات .. واألطفال الرّضع 

فارتد إنفاقه وإسرافه على نداءات أحقاده .. تناولتهما وسائل اإلعالم بكثري من التعليق .. وضعف اقتصاديني 
ْم  :فكان كمن قال تعاىل فيهم.. ابلسوء واحلسرة والندامة على بلده وشعبه  ْمَوالَهر

َ
وَن أ واْ يرنفِقر ِيَن َكَفرر إِنه اَّله

 ِ ُدواْ َعن َسبِيِل اَّلل  ةً َِلَصر ونر َعلَيِْهْم َحْْسَ وَنَها ثرمه تَكر    .34:األنفال فََسيرنفِقر
ـ غري مأسوف ـويغيب جنمه .. يرحل .. وبعد أن فعل كل ما ُيشني وخُيِجل املرء السوي .. وها هو اآلن  

.. نة األليمة ليتقاعد وخيلد إىل ذكرايته ومذكراته املشي.. ـ كما غاب جنم من قبله من الطغاة اجملرمني ـعليه 
غري الذي .. كلما ذُِكر أو مرَّ على ذكره القّراء .. عليه وعلى فرتة حكمه واملظلومني وليستقبل لعنات التاريخ 

 ! فليستعد له.. من حساب عسري أليم .. ينتظره يوم احلساب 
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ليه َمن قَبله فانتهى إىل حيث انتهى إ.. وهذه هي مكانته الوضيعة .. وهذه هي هنايته .. هذا هو مآله  
وأين .. ولكن أين اإلسالم الذي ظل حُياربه طيلة فرتة حكمه .. ملعونني أينما ومىت ذُِكروا .. من الطغاة اجملرمني 

 ! مكانته بني الناس والشعوب؟
يدخل الناس .. وطهارته .. حمافظاً على قوته وبريقه وجاذبيته .. صامداً عالياً .. بقي اإلسالُم شاخماً عزيزاً  

ال أيبه .. ويزداد إقبال الناس عليه دراسة وتدبرًا واعتناقًا .. أفواجًا إثر أفواج  ـغري مكرهني ـراغبني مقتنعني  ـفيه ـ
ودين هللا ال .. والسر يف ذلك كله أنه دين هللا .. ومل يتأثر مبكرهم وكيدهم يف شيء .. ملكر وكيد الطغاة اآلمثني 

ولو ُتمر وتكالب عليه أهل .. ومن تكفَّل هللا حبفظه فال َضيعة عليه .. ل حبفظه وأن هللا تعاىل قد تكفَّ .. حُياَرب 
 ! األرض أمجعني

 :مثل الطغاة اجملرمني مع اإلسالم، قول الشاعر 
 فما أوهاها ولكن أوهى قرنَُه الَوِعل... كناطٍح صخرًة يوماً ليوهنها  
بَْصارر َولَِكن .. يتعظون لو كانوا .. ويف ذلك ِعظة ملن أييت بعده من الطغاة  

َ
فَإِنهَها ََل َتْعَِم اْْل

ورِ  ِِت ِِف الُصدر
لروبر اله  . 24:احلجَتْعَِم الْقر

 

* * * * * 

 الغرَض من حوار الأديان؟ -249
ومما ينتمي إليه .. إنصاف احلق من املتحاورين .. ليس الغرض من حوار األداين املثار يف هذه األايم  

رْْشَِك :أو أن يُقال ألهل الكتاب.. املتحاورون  َله َنْعبرَد إَِله اَّلله َوََل ن
َ
ْم أ َتَعالَْواْ إََِل َُكََمٍة َسَواء بَيَْننَا َوبَيَْنكر

نها 
َ
ْ بِأ وا ْ اْشَهدر روا ول ْ َفقر ِ فَإِن تََولهْوا ِن دروِن اَّلل  ْربَاباً م 

َ
نَا َبْعضاً أ سْ بِهِ َشيْئاً َوََل َيتهِخَذ َبْعضر  آللِمرونَ مر

وإمنا الغرض من تلك احلوارات .. وليس هو داخل يف أجندة وتفكري املتحاورين .. فهذا مل حيصل . 42:عمران
 ..شيء واحد؛ هو أن يُغّيبوا وجُيَّرِموا عند املسلمني عقيدة اجلهاد يف سبيل هللا، وعقيدة املواالة واملعاداة يف هللا 

 !  وليعيثوا فيها فساداً وهنباً وخراابً .. ال مقاومة و .. لتخلو هلم الساحة من غري حراسة 
كالبيت املفتحة أبوابه من غري أقفال للصوص .. وال والء وال براء يف هللا .. أمة بال جهاد يف سبيل هللا  

 من دون أن يُبايل ملن حوَله؛ ألن من َحوله قد فقدوا املناعة،.. وملن يريد أن يقضي فيه حاجته .. وقطاع الطرق 
 ! والشعور ابإلحساس

كالقصعة اليت تتكالب عليها األكلة من كل .. وال والء وال براء يف هللا .. أمة بال جهاد يف سبيل هللا  
 !حدب وصوب

 !ومَب يدخل املرء اجلنة؟.. فما هو الربهان .. وال والء وال براء يف هللا .. ال جهاد يف سبيل هللا  
 !فتنّبهوا.. ما هو إال حوار الرباء من األداين .. األايم املثار يف هذه .. فحوار األداين  
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* * * * * 

 ! من أخلاق وطبائع الوحوش والحيوانات -251
أهنا تتحرى من الفرائس الفريسة الضعيفة السهلة لتنقض .. من أخالق وطبائع الوحوش واحليواانت  

واإلنسان الذي يتحّرى ..  وخمالبها عت بني أنياهباوأهنا ال ترحم الفريسة الضعيفة لو وقفت أمامها أو وق.. عليها 
وكان له .. وال يرحم الضعيف إذا ما وقع بني يديه .. ويستقوي على األضعف منه .. خماصمة اإلنسان الضعيف 

ُسكناه يف .. فيه خصلة ابرزة من خصال وطبائع الوحوش واحليواانت .. هو إنسان وحشي .. سلطان عليه 
 !لوحوش واحليواانت أوىل به من سكناه يف املدن اليت يسكنها ويعمرها اإلنسانالغاابت املليئة اب

 

* * * * * 

 ! أنا وقطرَةُ الماء -251
مسعت .. وطاب النوم .. وهدأت األصوات  ..وأخذ النعاس مأخذه مين .. بعد أن أويت إىل فراشي  

فأخذ .. تتلوها قطرة بعد قطرة .. اور لغرفيت املياه اليت يف احلمام اجمل" حنفية " صوت قطرة ماٍء تسقط من فوهة 
ال تستحق منك النهوض  ..ما هي إال قطرة ماء .. من : فبعض نفسي تقول.. حديث النفس مأخذه مين 

 ! ال تُفِسد عليك نومك.. وأخذ النعاس مأخذه منك .. بعد أن دف  الفراش  ،إليقافها
.. إن تركتها إىل الصباح ُتصبح كمًَّا كبريًا .. قطرات  هذه القطرة اليت تتلوها: وبعض نفسي اآلخر يقول 

ال جيوز أن .. وُتصَرف ملستحقيها ..  الصحيح مث هي من نعم هللا تعاىل اليت ينبغي أن ُتشَكر وتوَضع يف موضعها
كم من إنسان يف فالة أو صحراء يبحث عن هذه .. تنتهي إىل جماري املياه من دون أن يستفيد منها أحد 

هتلك دون هذه القطرات .. وكم من دابة وهبيمة .. فيكون عطشه سببًا يف هالكه وموته .. ات فال جيدها القطر 
وكم من .. حيوم يف السماء عشرات األميال حبثًا عن هذه القطرات مث ال جيدها .. وكم من طائر .. وال جتدها 

ـ ال تتعاجز ـفأغلق حنفية املياه جيدًا  ـجل ـقم اي ر .. قبل أن تصلها تلك القطرات .. شجرة أو نبتة متوت عطشًا 
 ! وأجرك على هللا.. وال تزهدّن بقيمة هذه القطرات .. وال تتكاسل 

وَغَلَبُة .. على نصفي اآلخر املتعاطف مع الفراش الداف  والنوم .. فغلب نصفي املتعاطف مع قطرة املاء  
 .واحلمد هلل الذي تتم بفضله الطيبات الصاحلات..  تعاطفي مع قطرة املاء كان سبباً يف كتابة هذه الكلمات

 

* * * * * 

 ! إنصاُف الظالِم -252
لتمادوا .. فيما هلم من حق من غري جهة ظلمهم .. وأنصفت ما هلم من حق .. الظاملني لو أنصفتهم  من 

والتمادي يف  ،ينواختذوه ذريعة لظلم اآلخر ..  واستغلوا هذا اإلنصاف أسوأ استغالل.. يف ظلمهم وطغياهنم 
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عند إنصاف هذه الشرحية من .. وهذا يُلزِمك احلذر واالنتباه  .. وحتسني صورة ما هم عليه من ظلم .. الظلم 
فتكون حينئٍذ  كمن .. وعلى التمادي يف الظلم وأنت ال تدري .. حىت ال تُعينهم على ظلم اآلخرين .. الظاملني 

 !أنصف حقاً بباطل راجح وأكرب
ونظٍر .. وترُيث .. وبصرية .. حيتاج إىل فقه .. إنصاف هذه الشرحية من الظاملني أمٌر صعب أعرتف أن  

 !مآالت األموراثقب يف 
 

* * * * * 

 ! إطراءُ أهِل البدع والأهواء -253
.. وأحيااًن إىل درجة املبالغة .. من تراه حيرص على إطراء ومدح أهل احلق .. من أهل البدع واألهواء  

 .1:القلمَوُدوا لَْو ترْدهِنر َفيرْدهِنرونَ على مبدأ .. ـ على كلمة إطراء ومدح ــ يف املقابل ـحيظى منهم عساه أن 
ولو مل أكن ما أان .. كيف أن أهل احلق أثنوا عليَّ خريًا : وليقول للناس، اشهدوا وانظروا.. ليطري هبا يف األمصار 

 ! نه يف مترير ابطله وبَدعه على الناسرغبة م.. عليه من احلق ملا أثنوا علي خرياً 
 ـ؛ فهو ـ" من وقَّر صاحَب بدعٍة فقد أعان على هدم اإلسالم ":فإن علمت ذلك علمت معىن األثر 

سيتخذ ذريعة إىل توقري البدعة .. ـ يهدم اإلسالم من حيث ال يدري؛ ألن توقريه للمبتدع ـبتوقريه لصاحب البدعة 
الناس فيهلك .. وهدم ما يُقابلها وُيضادها من السُّنن .. ومذاهب .. ن بدع وأهواء وما عليه املبتدع م.. ذاهتا 

 !فاحلذر، احلذر.. ويضّلوا 
* * * * * 

 ! خطأ إملائي شائع -254
 "!إنشاَء هللا :" كالتايل" إن شاَء هللاُ " كثري من الكّتاب يكتب عبارة  
واسع جدًا، فإن شاء هللا؛ تعين تعليق الشيء أو الفعل مبشيئة  "إنشاَء هللِا " ، و"إن شاَء هللاُ " والفرق بني  

ولَنه  :كما قال تعاىل.. هللا تعاىل؛ أي إن شاء هللا يتّم الفعل وميضي، وإن مل يشأ ال يتم، وال ميضي  َوََل َتقر
ٍء إَِّن ِ فَاِعٌل َذلَِك َغداً  ر  *لََِشْ ن يََشاَء اَّلله

َ
؛ أتيت مبعىن اإلعمار "إنشاء " ة بينما كلم. 12-13:الكهفإَِله أ

نه إِنَشاء :كما قال تعاىل.. واإلجياد، أنشأ الشيء؛ أي أوجده، وأقامه، وبناه  نَاهر
ْ
نَشأ
َ
وهذه . 35:الواقعةإِنها أ

ن إىل هللا تعاىل كأ ال جتوز إضافتها ـكبريًا عن معىن عبارة إن شاء هللا ـ ـ إضافة إىل كوهنا ختتلف اختالفاً ـاملعاين 
 ! فتنبه.. والعياذ ابهلل .. وكأن هناك من أوجده وأنشأه .. إنشاَء هللِا أو إجياَد هللا : تقول

 

* * * * * 



 200 

 . الظلمُ والعدلُ  -255
.. جيعل الداير بالقع .. وعواقبه وخيمة على أهله ولو بعد حني .. الظلُم به تزول األمم، وتنهار الدول  

ً كانت جنسيته   ! وكانت لغة أهله.. أو كان انتماؤه .. وهو ممقوت أايَّ
وعواقبه محيدة على أهله وإن .. وتعمر الداير .. وتقتات .. بينما العدل به تقوم األمم، وتنهض الدول  

ً كانت جنسيته .. طال الزمن   ! أو كانت لغة أهله.. ن انتماؤه أو كا.. وهو حممود مشكور أايَّ
* * * * * 

ِ والأذَىلا تُبطِل معروفَك بالم -256  ! ن 
من اخلاسرين من ال ُتطاوعه نفسه على فعل املعروف واإلحسان إال بعد أن َيسبَق معروفه وإحسانه بسلسلة  

، والنََّكد، واألذى على من يريد اإلحسان عليه  وهذا إضافة إىل .. ابملنِّ واألذى  ــ ولو بعد حني ــأو يـُْتِبَعُه .. من املنِّ
فيخسر الدنيا .. فهو قد أبطل هبجة وأثر معروفه الطيب يف نفس من أحسن إليه .. قيامة أنه قد أحبط أجره يوم ال

ِ َواْلَذى :واآلخرة معاً، كما قال تعاىل م بِالَْمن  ْ َصَدقَاتِكر ْ ََل تربِْطلروا ِيَن آَمنروا ُيَها اَّله
َ
وقال . 142:البقرة يَا أ

وٌف َوَمْغفَِرةٌ َخرْيٌ م ِ  :تعاىل ْعرر ًذى َواَّلُل َغِِنٌّ َحلِيمٌ قَْوٌل مه
َ
َها أ  . 143:لبقرةا ن َصَدقٍَة يَتَْبعر
 

* * * * * 

ظة -257 ةٌ مُغل َّ  ! أناني َّ
أما .. ال حرج فيه إن طُِلب ابعتدال .. فهذا أمٌر نتفهَّمه .. وحيرص عليه .. أن حيب املرء اخلري لنفسه  

وال يرى حقاً .. وال حُيب اخلري إال لنفسه .. أحدًا إال نفسه ال حيب معه .. أن يصل به حبُّ النفس حدًا ومبَلغًا 
على أن ال مُتس .. وأقرب املقربني إليه  ،فيضحي حبقوق ومصاحل اآلخرين.. وال مصلحًة إال مصلحَته .. إال حقَُّه 

كت حقوق وإن انته.. وفجر يف اخلصام .. إن ُمسَّ حقه يف شيء قليل أرَعد وأزبَد .. حقوقه ومصاحله يف شيء 
فعينه ال ترى يف الوجود شيئًا إال .. ال يتمعر وجهه غضبًا وال حيرك ساكنًا .. بل وحقوق األمة كلها .. اآلخرين 
مات .. وليكن بعدها ما يكون .. ومتاعه .. ودرمهه .. وبطنه .. وراحَته .. وشهوته .. وحقوقه .. نفسه 

.. ال يُقِلق له اباًل .. فاألمر عنده سواء .. الد أم عادت ضاعت الب.. جاعوا أم شبعوا .. أم عاشوا ، خروناآل
وهو ممن يعبدون أهواءهم .. بعضها يعلو بعض .. وأاننيته مغلَّظة ومركَّبة .. فهذا أانين اتفه .. وال حُيرِّك له َجفنًا 

 !كان هللا يف عون من حتته من الناس.. من دون هللا 
 

* * * * * 
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ُلُقالمكتسبات المادي ة ل -258  ! سُوءِ الخ
ويدركون الغىن أبقصر .. خُيّيل لذوي األخالق الرديّة أهنم بسوء األخالق حيوزون على الدنيا ومتاعها  

 ! قد ضحك عليهم الشيطان حىت القهقهة.. وهؤالء وامهون .. الطرق وأيسرها 
اف ما حيصل عليه عهلو أضعاف أض.. ىن حبسن أخالقه إّن ما حيصل عليه املرء من الكسب والربح والغِ  

 ! بسبب سوء أخالقه
هلو .. إن ما حيصل عليه املرء من الكسب واملال بسبب ُخُلق الكرم واجلود واإلنفاق يف سبيل هللا  

، وكم من رزق مُيَنع عن صاحبه بسبب البخل.. أضعاف أضعاف ما حيصل عليه بسبب ُخُلق الشُّح واحلرص 
 ! ؟..ـ وهو ال يدري ـاً جواداً كان سيدركه لو كان كرمي ـ ـ وسوء اخلُُلق

ومقابلة املعروف .. إن ما حيصل عليه املرء من الكْسِب واملال بسبب ُخُلق شكر املعروِف واحلسنِة  
وعدم مقابلته ابلشكر .. هلو أضعاف أضعاف ما حيصل عليه بسبب ُخُلق اجلحود، ونكران املعروف .. مبعروف 
كان سُيدركه لو كان شكورًا وممن يشكرون  ـ احبه بسبب نكرانه للمعروف ـوكم من رزٍق مُيَنع عن ص.. والعرفان 
ْم َولَئِن َكَفْرترْم إِنه َعَذاِِب لََشِديدٌ .. ـ وهو ال يدري ـاملعروف  زِيَدنهكر

َ
 . 7:إبراهيملَئِن َشَكْرترْم ْل

هلو أضعاف .. فاء ابلوعِد إن ما حيصل عليه املرء من الكْسِب واملال بسبب ُخُلق الصدِق، واألمانة، والو  
، واخليانة، والغدر، وخلِف امليعاد  وكم من رزٍق مُيَنع عن .. أضعاف ما حيصل عليه بسبب ُخُلق الكذب، والغشِّ

 ! ؟..ـ وهو ال يدري ـكان سُيدركه لو كان صادقاً ويفَّ العهد  ـ صاحبه بسبب ختّلقه خبلق الكذب وخلف امليعاد ـ
هلو .. ن الكْسِب واملال بسبب التَّخّلِق أبخالق التوكل والصرب وحسن اليقني إن ما حيصل عليه املرء م 

هر .. أضعاف أضعاف ما حيصل عليه بسبب ُخُلق اجلزَع، واخلوف على الرزق، وسوء اليقني برب العاملني  إَِذا َمسه
وَعً  ُ َجزر الظن برب  وف واجلزَع وسوءوكم من رزٍق مُيَنع عن صاحبه بسبب ختّلقه خبلق اخل. 11:املعارجالْشه

 !؟..ـ وهو ال يدري ــ كان سُيدركه لو كان من املتوكلني الصابرين ـالعاملني 
هلو أضعاف .. والتحلي أبخالق الرفق .. إن ما حيصل عليه املرء من الكْسِب واملال بسبب ُخُلق الّرِفق  

وكم من ِرزٍق مُيَنع .. يات العنف والشدة والتحلي أبخالق.. أضعاف ما حيصل عليه بسبب ُخُلق العنف والّشدة 
.. وهو ال يدري  ـكان سُيدركه لو كان رفيقًا ـ ـ عن صاحبه بسبب ختّلقه خبلق العنف والشدة وابتعاده عن الرفق ـ

 !  وهللا تعاىل جُيازي على الرفق ويُعطي عليه ما ال جُيازي ويُعطي على العنف والشدَّة؟
هلو أضعاف أضعاف .. كْسِب واملال بسبب ُخُلق التواضع، وِصلة األرحام إن ما حيصل عليه املرء من ال 

وكم من رزٍق مُيَنع عن صاحبه بسبب ختّلقه خبلق الكرب، .. ما حيصل عليه بسبب ُخُلق الكرب، وقطيعة األرحام 
 ! ؟..وهو ال يدري  ـم ـكان سيدركه لو كان متواضعاً رحيماً برمحه واصالً هل ـ واالستعالء على اخلَْلِق، وقطيعة الرحم ـ
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وحتري دروب .. إن ما حيصل عليه املرء من الكْسِب واملال بسبب ُخُلق التحلي ابلكسب الطيب  
هلو أضعاف أضعاف ما حيصل عليه بسبب ُخُلق التحلي ابلكسب اخلبيث، وحتري دروب .. الكسب احلالل 

وكم من رزٍق .. ور واملخدرات وغريها من احملرمات الكسب احلرام؛ كالسرقة، واالحتكار، والراب، واملتاجرة ابخلم
ـ كان سيدركه لو كان ممن يتحرون الكسب ـمُيَنع عن صاحبه بسبب ختّلقه خبلق حتري الكسب اخلبيث احلرام 

 ! ؟..ـ وهو ال يدري ـالطيب احلالل 
املال الذي يتأتى وبني .. مث شتَّان شتان بني بركة املال الذي يتأتَّى ابحلالل وعن طريق حسن اخللق  

هلو أشد بركة .. فإن درمهًا واحدًا أييت عن طريق احلالل، وطريق حسن اخللق .. ابحلرام وعن طريق سوء اخللق 
 !! لو كانوا يعلمون.. وأكثر نفعاً من مائة ألف درهم أييت عن طريق احلرام، وطريق سوء اخلُلق 

 

* * * * * 

259-  ُ  . الهِْجرَة
وألجل هذين الغرضني .. وسالمة النفس وأمنها .. األعزَّ منه سالمة العبادة والدين  لكن.. الوطُن عزيٌز  

رِِْض وَ  :تعاىلوهجر األوطان، كما قال .. َشرََع هللا تعاىل اهلجرة 
َ
ِيَن آَمنروا إِنه أ اِسَعٌة فَإِيهاَي يَا ِعَبادَِي اَّله

ونِ  نه  :وقال تعاىل. 54:العنكبوتفَاْعبردر ْ كر روا ِ قَال رْضر اَّلل 
َ
ْن أ لَْم تَكر

َ
ْ أ رِْض قَالَْوا

َ
ْسَتْضَعفنَِي ِِف اْل ا مر

واْ فِيَها  . 17:النساءَواِسَعًة َفترَهاِجرر
وحاربه يف .. وروََّعه .. ونكَّل به .. وأنه مهما فعل بشعبه .. فالطاغوت الذي يُراهن على الوالء الوطين  

فإنه لن يتخلى عن موطنه الذي ُيساُم فيه الذل واهلوان والعذاب ..  ولقمة عيِشه.. وأمن أهله .. وأمنه .. دينه 
وإين ألعرف أوطااًن لو فُتح ألهلها ابب اهلجرة لوطن يكون هلم أكثر أمنًا .. وهو واهم واهم .. فرهانه خاسر .. 

حيكم بلدًا بال  ـًا ـمبفرده هو احلاكم والشعب مع ـألصبح الطاغية ـ.. ومعاِشهم .. وسالمة هلم يف دينهم وعبادهتم 
 ! وبيواتً خاويًة من أهلها.. َشعٍب 

 

* * * * * 

 .ذِكر الل  ه -261
فإن منَّ .. ِلذِكر هللِا تعاىل صَوٌر ِعدَّة، أعظمها وأعالها هو الذكر الذي يرتبط جبنسه من الفعل أو النعمة  

منَّ هللا تعاىل عليه بتلك النعم من غري شكَره عليها وأكثر من محده أن .. هللا تعاىل على عبده بنعمة من النعم 
أو رأى .. وإن وقع بصره على آية من آايت الكون الفسيح البديع .. وسأَله دوامها وخريها .. حول منه وال قوة 

وتذكَّر أّن ما أعده .. الذي أبدع وأودع هذا اجلمال يف خلقه  أكثر من تسبيح وتعظيم اخلالق .. منظرًا مجياًل 
.. وإن حدثته نفسه مبعصية أو وقع مبعصية .. وكثري .. أمجل وأعظم بكثري .. لعباده املوحدين يف اجلنة  هللا تعاىل
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وإن محلته قوة نفسه على ظلم من حتته .. وأكثر من دعاء سيد االستغفار .. ابدر وأسرع إىل التوبة واالستغفار 
.. وعامل الناس .. وإن ابيع واتجر .. فيمسك ..  تذّكر أن هللا تعاىل أقَدر عليه منه عليهم.. من املستضعفني 

وأن خيتار من أمر .. وإن تعرَّض لالختيار .. استشعر رقابة هللا تعاىل عليه اليت متنعه من الغش واخليانة والغدر 
عام أو انتهى من ط.. وإن مّد يده إىل طعام ..  اختار أقرب األشياء إىل هللا تعاىل وأحبها إليه .. دنياه شيئًا 

وركب دابته أو .. وإذا خرج إىل السوق .. تذّكر األدعية واألذكار اليت تُقال قبل الطعام وبعده فبادر إىل ِذْكرها 
وما ينبغي أن يُقال من أذكار يف .. وأذكار الركوب والسفر .. تذكَّر أدعية وأذكار اخلروج من البيت .. سيارته 

وإن آوى إىل فراشه تناول األذكار ذات .. أكثر من الصالة عليه  وإن ذُِكر أمامه النيب دمحم .. األسواق 
وإذا نزل واٍد أو .. ذكر ما ينبغي أن يُقال من ِذكٍر يف هذا املوضع .. وإذا أتى أهله .. العالقة ابلنوم والفراش 

والنفالق الصبح .. ضع ذَكَر هللا تعاىل وتناول األذكار ذات العالقة هبذه املوا.. أو واجه عدوًا أو ظاملًا .. قرية 
يتناول .. وكل مناسبة .. وهكذا كل موضع .. وأوقات ما بعد كل صالة أذكارها .. أذكاره، ولغسق الليل أذكاره 

وَن اَّلله قِيَاماً َوقرعروداً فمن فعل ذلك ُكتب عند هللا تعاىل من .. أذكارها اخلاصة ذات العالقة هبا  رر ِيَن يَْذكر اَّله
 ِ نروب َ جر

بَْحانََك فَقَِنا َولََعَ رِْض َربهنَا َما َخلَْقَت َهذا بَاِطاًل سر
َ
َماَواِت َواْل وَن ِِف َخلِْق السه رر ِهْم َويََتَفكه

وهو أفضل بكثري من الذي خيّصص  ..وكان أشدَّ هلل تعاىل ذكرًا من ذكره آلابئه . 191:آل عمرانَعَذاَب انلهارِ 
مث يغفل عن ذكر هللا تعاىل بقّية ساعات .. تعاىل بذكر معني وحمدد األلفاظ  يف اليوم ساعة واحدة للذكر فيذكر هللا

 !!اليوم
 

* * * * * 

ْصِح ولا الفِْقه -261  .ليس من الن ُّ
دة والتشدد أمام من يُعَرف ابلتشدد .. ليس من النُّْصِح وال الفْقِه   أن جتنح يف وعظك وحديثك إىل الشِّ

كما أنه ليس من النصح وال الفقه أن جتنح يف وعظك وحديثك إىل ..  أو من جينح إىل التشديد على نفسه
 !  التيسري والتساهل أمام من يُعرف ابلّتفريط وامليل الشديد لألخذ ابلرخص

أن جتنح يف وعظك وحديثك إىل املبالغة يف الرتهيب من وعيد هللا تعاىل أمام .. ليس من النُّْصِح وال الفْقِه  
كما أنه ليس من النصح وال الفقه أن جتنح يف وعظك .. لقنوط واإلايس من رمحة هللا من غلبه اخلوف على ا

فرتك أو قصر ابلعمل .. أمام من عاله األمن والرجاء .. وحديثك إىل املبالغة يف الرتغيب برمحة هللا تعاىل وعفوه 
 ! معتمداً على رمحة هللا تعاىل وعفوه

نح يف وعظك وحديثك إىل الرتغيب ابالقتصاد واالدخار أمام من أن جت.. ليس من النُّْصِح وال الفْقِه  
كما أنه ليس من النصح وال الفقه أن جتنح يف وعظك وحديثك إىل الرتغيب يف .. ُعِرف ابلبخل واحلرص الشديد 
سألة والعدل يف هذه امل.. أما من يُعَرف ابالنفاق إىل درجة اإلسراف والتبذير .. االنفاق والتوسيع على النفس 
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ه  :االقتار، واإلسراف، كما قال تعاىل: وسط بني سيئتني ْطَها كر نرقَِك َوََل تَبْسر َوََل َُتَْعْل يََدَك َمْغلرولًَة إََِل عر
وراً  ْسر َد َملروماً ُمه  .  11:اإلسراءالْبَْسِط َفَتْقعر

وأنه أكرب من أن .. قوة العدو  أن جتنح يف وعظك وحديثك إىل املبالغة عن.. ليس من النُّْصِح وال الفْقِه  
كما أنه ليس من النصح .. وكثرة احلساابت يف هذه املواضع .. أمام من يُعَرف ابخلوف واجلنب .. يواَجه أو جُياَهد 

.. وما حيتاج ملواجهته من قوة وإعداد .. وال الفقه أن جتنح يف وعظك وحديثك إىل التقليل من شأن قوة العدو 
 !  ومن دون أن حيسب لعواقب األمور حساابهتا.. ندفاع إىل درجة التهور أمام من يُعَرف ابال

وحيملها على االعتدال من غري جنوٍح إىل .. وإعطائها ما يناسبها .. وهكذا كل حالة ينبغي النظر فيها  
منا جيب أن وإ.. إفراط أو تفريط، إذ ال يكفي يف هذا املوضع أن يكون الكالم صوااًب قد يؤدي إىل ابطل أو خطأ 

فأجاز له .. أن رجاًل سأله عن املباشرة للصائم  فقد صح عن النيب .. يكون صوااًب يؤدي إىل حقٍّ وصواب 
فكان الذي أجاز له شيخاً  .. وجاءه آخر فسأله عن املباشرة للصائم فلم جيُِز له .. ـ ـأي التقبيل وحنوه  ـاملباشرة ـ

بينما اآلخر كان شااًب قواًي خُيشى عليه الوقوع يف احملظور لو ابشر زوجته .. ور كبريًا ال خُيَشى عليه الوقوع يف احملظ
..! ال؛ ليس للقاتل توبة : قال ابن عباس! ؟..هل للقاتل توبة : أن رجاًل سأله كذلك يُرَوى عن ابن عباس .. 

والتوبة تُقَبل من صاحبها ما .. فتعجَّب جلساؤه من جوابه؛ إذ املعلوم أن التوبة جتّب ما قبلها مبا يف ذلك الشرك 
وهذا فقه قّل من يتنّبه .. وأرضاه  هنع هللا يضرفأراد منعه من ذلك .. رأيت يف عينيه رغبًة يف القتل : فأجاهبم.. مل يُغرِغر 

 ! له من خطباء ووعاظ هذا الزمان
 

* * * * * 

 . مَرَضاةُ الن اسِ  -262
مرضاهتم مجيعاً غاية شاقَّة ال .. اءات ووالءات متباينة متضاربة وانتم.. ورَغبات .. الناس مشارُب وأهواء  

كما أن من هذه األطراف من ال يرضى عنك حىت .. ُتدَرك؛ فمن أرضى طرفاً منهم سخطته وعادته بقية األطراف 
 ! وصّنفوك من مجلة األعداء.. فإن مل تكن معهم فأنت ضدهم .. تكون معهم يف كل ما هم عليه 

  !وما املخرج؟..  كيف السبيل 
وتتبع احلق .. وتُنِصف احلقَّ .. أن ترضي احلق .. السبيل واملخَرج أن تتحرى مرضاة هللا تعاىل وحده  

وإن .. ومجيع مواقفك .. أن ال حييد بصرك وقصدك عن هللا تعاىل يف مجيع شؤون حياتك .. الذي حيبه هللا تعاىل 
فمن أرضى هللا بسخط الناس؛ هنع هللا يضر وأرضى عنه .. وسهامهم .. سخطك الّساخطون، وتكاثرت عليك لعناهتم 

فقلوب ..  ، ولو بعد ِحنيوأسخط عليه الناس.. ومن أرضى الناس بسخِط هللا تعاىل؛ َسِخَط هللُا عليه .. الناس 
 .غضونهالعباد بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها كيفما يشاء؛ أحبوا فالانً فيحبونه، وأبغضوا فالانً فيب

 

* * * * * 
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باب -263  . الحِكمةُ من خَلِق الذ ُّ
 ؟ ..سألين أحد اإلخوان عن احلكمة من خلق هللا تعاىل للذابب  
رأينا الطاغية وهو يف كامل زينته  مرة لطُّغاة املستكربين؛ كمهبا اهللاُ أن يذلَّ  :منها ،هناك ِحكم عدة: قلت 

وأنه ال يعلم هلم إهلًا ومشّرعًا يرجعون إليه يف .. ه ال يرى لشعبه إال ما يراه أن.. وخيالئه يُعِلن يف خطابه على املأل 
وإعالنه .. وهو يف موقفه هذا .. قانونه هو األنفع، وقانون غريه متخلٌف ال ينفع .. مجيع شؤون حياهتم سواه 

ـ حىت ال تلتقط هلا  ـل دفعها كلما حاو .. تعلو أنَفه ذاببٌة حقرية .. وطغيانه هذا .. وتكربه هذا .. الكافر هذا 
وأصرَّت وأبت إال أن تقف على أنفه أو رأسه .. ـ عادت إليه ـعدسات التصوير صورًا وهي يف هذا املقام السامي 

فهو أعجز من أن يدفع عن نفسه ُذاببًة تعلو .. إنه يكذب عليكم .. ال تصدِّقوه : ولكي تقول للناس.. لتذلَّه 
 ! أن يكون لكم  إهلاً ومشّرعاً من دون هللا؟.. كان هذا هو حاله فكيف ترضون مبن  .. أنفه 
ُيَها انلهاسر  :صدق هللا العظيم..  هلالكن َقلَّ من يتنّبه .. كمة أنعم هبا من ح.. إهنا حلكمة عظيمة  

َ
يَا أ

ِ لَن ََيْلر  وَن ِمن دروِن اَّلله ِيَن تَْدعر َِب َمَثٌل فَاْسَتِمعروا ََلر إِنه اَّله مر َضر وا ََلر ِإَون يَْسلربْهر  َولَوِ اْجَتَمعر
وا ذربَاباً قر

الِبر َوالَْمْطلروبر  وهر ِمنْهر َضعرَف الطه  . 73:احلجاَُّلبَابر َشيْئاً َله يَْستَنقِذر
 

* * * * * 

بي -264  ! طبقاُت المجتمع العر
.. الفقراء، والطبقة الوسطى  طبقة األغنياء، وطبقة: بعض علماء االجتماع يقّسمون اجملتمعات إىل طبقات 

وغريها من .. وطبقة املالكني الربجوازيني .. وطبقة الفالحني .. أو طبقة العمال .. أو طبقة السادة وطبقة العبيد 
وإمنا أردت اإلشارة إىل أن اجملتمع .. وحنن هنا لسنا يف صدد مناقشة هذه التقسيمات .. التقسيمات املعروفة 
طبقٌة ذالَُّة؛ مُتارس اإلذالل، : ــ ال يسلم منهما إالَّ القليل ــ  ينقسم إىل طبقتني ال اثلث هلما العريب يف هذا الزمان

 ! والقهر ملن حتتها من الناس، وطبقة مذلولة مقهورة تتلقى الذلَّ من الطبقة الذالة اليت تعلوها
ا عن األخرى؛ ألن  ًا مييز إحدامههااتن الطبقتان السائداتن يف اجملتمعات العربية ليس هلما معَلمًا واضح 

ومُياَرس عليها الذل واإلذالل ممن .. متارس اإلذالل على من حتتها من الناس .. ُكاًل من الطبقتني َتِذلُّ وُتَذلُّ 
ومذلول ممن .. وهكذا كل إنسان يتحول إىل ذالٍّ ملن حتته، ممن يدخل يف رعايته ومسؤوليته .. فوقها من الناس 
.. خاِئف وخمُِيف .. قاهر ومقهور .. أي أن الكل ذالٌّ ومذلول .. يكون عليه راٍع ومسؤول  هو فوقه؛ الذي

ينتظر ممن حتته .. والذي يقول ملن فوقه اي سيدي .. والكل ينتقم من ظلم وإذالل من فوقه بظلم وإذالل من حتته 
واملرأة يف .. وقْطِع ِرزقه ..  وسعى يف حربه وحصاره.. وإال مسح به األرض .. أن خياطبه بعبارة اي سيدي 

وملن يتصدَّى احلديث عن حقوقها .. وهي تعيشه ومُتارسه ومُياَرس عليها .. اجملتمعات العربية يشملها هذا التقسيم 
ـ خاضع هلذا التقسيم ــ وليس املرأة وحسب ـويعلم أن اإلنسان العريب ككل .. ينبغي عليه أن يتنّبه هلذا األمر .. 
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وهو أسري هلذه الثقافة املتخلفة .. ال بد من مواجهته ومعاجلته من جذوره .. خلف اآلنف الذكر الطبقي املت
وحترر اجملتمع كله من ثقافة وتبعات .. إال إذا أُنصف الرجل .. ال ميكن أن يتحقق .. وإنصاف املرأة .. املتمكنة 

 ! ومن أخالقياهتا وسلوكياهتا.. تلك الطبقية املذلة املشينة 
.. كيف جملتمع هكذا الناس فيه يقدرون أن يقوموا بواجب التغيري املنشود : يبقى السؤال األكرب لكن 

.. وكل واحد منهم ذالٌّ ومذلول .. وحترير أراضيها من أيدي أعدائها .. وواجب النهوض ابألمة حنو األفضل 
واإلنسان .. وقه ابالنتقام ممن حتته حيرص على االنتقام ممن ف.. ظامل ومظلوم .. خائف وخمُِيف .. قاهر ومقهور 

ليذله ويقهره .. إال وجيد حتته من هو أدىن منه درجة وأضعف منه مكانة .. وكانت مكانته .. مهما تدىن مستواه 
 !وعّما اسرتعاه هللا إايه.. فالكل راٍع، ومسؤول عن رعيته .. ما مل يتِق هللا .. وينتقم منه .. 
.. وللعدو الصهيوين املغتصب ألرض فلسطني حتديدًا .. م يف بالدان للعدو أكرب خدمة يقدمها طغاة احلك 

ملا يف ذلك من .. مبواصفتيهما اآلنفيت الذكر .. إىل تلك الطبقتني اآلنفيت الذكر .. أن حيولوا الناس يف جمتمعاهتم 
 !والتحرير.. والبناء .. والتغيري .. حنو النهوض .. إشالل اتم إلرادة اإلنسان 

.. تستدعي النفري العام  ــ وهي سبب لكثري من املشاكل ومظاهر التخلف يف جمتمعاتنا ــا ملشكلة كبرية إهن 
 !من الدعاة والعلماء، واملربني، واملثقفني املصلحني.. من مجيع من يستشرفون مهمة اإلصالح 

 

* * * * * 

ِبَة -265 ية غائ  !قِيَم َحضار
.. بعض القيم احلضارية البسيطة املتفق عليها بني مجيع الشعوب يف كثري من جمتمعاتنا العربية تغيب  

مستغالً .. واحرتام كل إنسان لدوره من دون أن يتعدى على َدور أو حقوق اآلخرين .. كقيمة النظام والتنظيم 
البالد وكقيمة احرتام الوقت واستغالله فيما ينفع .. لنفوذه وقوته يف ظلم الضعفاء واالعتداء على دورهم وحقهم 

وخباصة بعد أن تعددت وتنوعت .. وكقيمة احرتام قواعد املرور وقوانينه املرتبطة بسالمة اإلنسان .. والعباد 
وكقيمة احرتام الطبيعة .. وكقيمة النظافة واالهتمام ابلبيئة ونظافتها .. وازدمحت الطرق هبا .. وسائل املواصالت 

نلتقي معها يف .. وأتمل كما أنمل .. حتس كما حنس .. أمم أمثالنا  وهي.. وما فيها من عوامل ونبااتت وحيواانت 
ـ اليت كان لإلسالم السبق يف بياهنا والتأكيد ـإن غياب مثل هذه القيم احلضارية البسيطة .. التسبيح والتوحيد 

ية، والشريعة اليت الذي تسوده الفوضى واألانن.. ـ جتعل من اجملتمع اإلنساين أقرب إىل جمتمع الغاب ـعلى أمهيتها 
 !وأيكل القويُّ فيها الضعيفَ .. يستعلي فيها القوي على الضعيف 

وال إىل عقلية .. وال إىل جتارب وخمتربات .. ال حتتاج إىل حبوث علمية .. هذه القيم احلضارية البسيطة  
قليل من لرتبية الصاحلة، و اوإمنا حتتاج إىل .. حىت نعتذر عن القيام هبا ابلعجز واجلهل والضعف .. علمية كبرية 

 ! والشعور ابملسؤولية حنو بالدان وجمتمعاتنا وما جيري حولنا.. اإلرادة الصادقة 
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فهم .. إن تعاجز الناس عن إحياء مثل هذه القيم احلضارية البسيطة الراقية اليت ترتد عليهم ابخلري اجلزيل  
وحينئٍذ ال حتدث عن درجة التخلف .. جز وأضعف أع.. واألرقى .. عمَّا سواها من القيم احلضارية األخرى 

 ! وجمتمعاهتم.. والفساد أو اهللكة اليت ستصيب هؤالء الناس 
 

* * * * * 

 . لنفِسك حظ ها من اللهوِ المُباح -266
كالسُّنبلة؛ فهي متيل أحيااًن وتقوم أحياان .. وحالة فتور .. حالة نشاط : ما من إنسان إال وتنتابه حالتان 

روَّح  ؛فإن جاءته حالة الفتور.. جزها نفر إىل اجلد والصعب من األعمال واملهام لين.. ن انتابته حالة النشاط فإ.. 
وتروحيه عن نفسه هبذا املعىن .. ـ ليتقّوى هبا على حالة ومرحلة النشاط ــ من غري إسراف ـعن نفسه ابللهو املباح 

 . يكون عبادة هلل تعاىل.. وهذا القصد 
 ." إيّنِ ال أقوُل إال حقَّاً  ": قال! اي رسوَل هللا، إنَّك ُتداِعبنا؟: هريرة، قالواعن أيب  
 !  يـَتَـَباَدُحون ـ أي يتضارَبون ـ ابلبطيِخ، فإذا كانت احلقائق، كانوا هم الرجال وكان أصحاب النيبِّ  

 

* * * * * 

267-  ٌ بي ةٌ خاطِئة  .عادَةٌ مغر
املرحلة : أن يقّدموا الطعام للضيف على مرحلتني.. استضافتهم للضيف من عادة أهل املغرب العريب يف  

وبعض .. واحللوايت .. والفواكه .. واخلضروات .. والشورابت .. كالبيض املسلوق .. األوىل؛ مرحلة املقبالت 
تبقى هذه .. ة يف إعداد الوجبة الرئيسي ــ عند كثري من الشعوب ــاليت تدخل .. وكثري من املأكوالت .. املعجنات 

.. فيتناول الضيف منها ما يُقيم به صلبه وزايدة .. املقبالت موضوعة على املائدة ما يُقارب النصف ساعة أحيااًن 
ويُرَفع الطعام .. وَيشكر املُضيف على حسن ضيافته وطعامه .. وحيمد هللا .. وبعد أن يتأخر .. وإىل درجة الّشبع 

.. وتكون عبارة عن حلوم .. وهو ما يعتربونه ابلوجبة الرئيسية .. ية من الطعام أتيت املرحلة الثان.. من أمامه 
الذي أصيب ابلتُّخمة من طعام املرحلة .. فيقدمونه للضيف .. ومعها األرز أو املفتول املطبوخ ولوازمه .. ودجاج 
عاد حينئٍذ ابلطعام من حيث أتى فيُ .. والضيف هنا إما أنه يعتذر؛ ألنه قد شبع من طعام املرحلة األوىل .. األوىل 

ويضر .. فيدِخل الطعام على الطعام .. على مضض واستحياء .. وإما أنه يُعاود الطعام .. ومن دون أن ميَُس 
 ! نفسه

أحيااًن مُيسك عن تناول طعام املرحلة األوىل أو يتقلل منه  .. والذي يعلم هذه العادة من أهل املغرب  
ورفع طعام املرحلة األوىل من .. وبعد االنتظار .. أيت من الطعام الدسم يف املرحلة الثانية أماًل فيما سي.. كثريًا 
فُيصاب الضيف خبيبة أمل على ما فّرط .. لكن ليس وفق املتوقع أو املرجو .. أييت طعام املرحلة الثانية .. أمامه 
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.. ولكن بعد فوات األوان ..  ومل ينتظر ويتمىن لو أنه قد شبع من طعام املرحلة األوىل.. حبق الوجبة األوىل 
 !فيكون كمن خسر طعام املرحلة األوىل، والثانية معاً .. وضياع الفرصة 

أن  ـإن أصروا عليها ـ ـأو على األقل ـ.. هذه عادة خاطئة أرجو من أهل املغرب أن يُعيدوا النظر فيها  
أو .. حىت ال ُيكثر من الوجبة األوىل .. فتها وحمتواها ويبينوا له ص.. خُيربوا الضيف أن هناك وجبة اثنية ستأيت 

كما أنصح ممن ينزل ضيفًا عند مغريب .. لعله يؤثر طعام املرحلة األوىل على ما سيأيت من طعام يف املرحلة الثانية 
 ! كما ُلدَِغ مرة صاحب هذه الكلمات.. أن يتنبه هلذا الكمني حىت ال يُلدَغ 

 

* * * * * 

 ! ْرهَِم والد ِينَارِ عبدُ الد ِ  -268
ينار  من الناس من  ْرَهِم والدِّ يدور مع .. وحُيارب وُيسامل يف الدرهم والدينار .. تراه يوايل ويُعادي يف الدِّ

.. يُقيم وحيط رحله .. ولو دخال جحر ضبٍّ لدخل معهما .. ويف أي مساٍر اجتها .. الدرهم والدينار حيثما دارا 
ُيَسرُّ ويبشُّ حيثما جيد الدرهَم .. يطلبهما حثيثاً ولو كاان يف الصني .. جيد الدرهم والدينار  حيثما.. ويطري وُيسافر 

حيثما يفقد الدرهم والدينار  ـوكأن مصائب الدنيا كلها فوق رأسه ـ ـوُيَساء، ويعلوه اهلم والغم والكرب ـ.. والدينار 
الدرهم والدينار عنده غاية .. ا يطرب ألي صوت آخر أكثر مم.. يطرب ويرتّنح لرنني وصوت الدرهم والدينار .. 

مها خلياله وحبيباه .. يضحي يف سبيلهما ابلغايل والنفيس .. الغاايت ترخص وهتون يف سبيلها الغاايت والوسائل 
د وتودَّ .. ومن أرضامها أرضاه وسامله ووااله .. وقرَّة عينه يف الّسراء والضراء من أغضبهما أغضبه وحاربه وعاداه 

إال الدرهم والدينار فهو ال يقوى .. وخسارة اجلميع .. وإغضاب اجلميع .. يقوى على مفارقة اجلميع .. إليه 
مل حيزن على شيء كحزنه على مفارقة .. وال بد له منه .. فإن تذكَّر هازم اللذات .. على مفارقتهما وال إغضاهبما 

ممن قد يعقُّهما وال يعرف هلما نفس القدر الذي  .. ًا عن أنفه وكيف أنه سيرتكهما لغريه رغم.. الدرهم والدينار 
 !ولو كان منكراً .. وال خُيالفهما يف رأي .. وهو هلما أبد العمر خادم مطيع ال يعصي هلما أمراً .. كان يعرفه هلما 

لدرهم فعبادته ل.. وإن زعم بلسانه ألف مرة أنه عبٌد هلل .. من كان كذلك فهو عبد الدرهم والدينار  
ينار، وعبد الدِّرهم، وعبُد  ":وهو املعين من قول النيب .. والدينار ُتكّذب وتُبطل زعمه هذا  تِعس عبُد الدِّ

 ". ـ إن ُأعطي رضي وإن مل يـُْعَط سِخط، تعس وانتَكس، وإذا ِشيَك فال انتَقشــ نوع من الثياب ـاخلميصِة 
 

* * * * * 

ندَقَة -269  ! علامَاُت الز َّ
واألقوال املرجوحة اليت توافق هواه  ،حتري زالت أهل العلم منها: هبا يُعَرف الزنديق..  قة عالماتللزند 

وقد .. فإن ُروِجع يف مذهبه زعم أن له سلف من أهل العلم فيما ذهب إليه .. ليشكل منها مذهبًا لنفسه .. 
 !من تتبَّع زالت أهل العلم فقد تزندق: صدق من قال
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وجعل املتشابه .. ومع احملكم منها كمتشابه .. ع املتشابه من نصوص الشريعة كمحكم التعامل م: ومنها 
 ! حَكماً على املتشابه

فإن .. وأحيااًن مبصاحل موهومة ال وجود هلا .. مبصاحل مرسلة .. رد املصاحل املنصوص عليها : ومنها 
 ! صاحلويسعى من أجل حتصيل امل.. زعم أنه يطلب املصلحة .. ُروِجع يف أمره 

فإن ُروِجع يف .. وأن للشريعة ابطن خُيالف الظاهر .. ختالف ظاهرها .. الزعم أبن مقاصد الشريعة : ومنها 
.. ال على ظاهرها .. وابطنها .. زعم أنه حيرص على مقاصدها .. ورده لظاهر األدلة  ،ريعةخمالفته لنصوص الش

 ! نظر يف املقاصد والبواطن من شأن العلماء العارفنيبينما ال.. إذ النظر يف ظاهر النصوص من شأن العوام 
.. وهي تقبل النظر واالجتهاد يف ردها .. ال حجة فيها .. الزعم أبن غالب نصوص الّشريعة ظنية : ومنها

وثبوهتا اليت ال تقبل الرد ة أو النصوص القطعية يف داللتها وأن احملكم من الشريع.. والتعقيب عليها .. وتعطيلها 
 ! قليلة جداً .. العرتاض أو ا

فإن .. لينجو ويسلم من املؤاخذة .. حتت عنوان التأويل .. النصوص معاين اللجوء إىل حتريف : ومنها
 ! زعم أنه أراد التأويل ال التحريف.. ُروِجع يف أمره 
قدمي العقل وت.. وحتكيم العقل على النقل .. ومعارضة النقل ابلعقل .. املعارضة بني العقل والنقل : ومنها
 ! وملا يُؤخذ وما يـَُرد من النقل.. وجعل العقل ميزاانً للتحسني والتقبيح .. على النقل 

فهو ينكر وجيحد أنه قد أخطأ رغم قيام .. وال ينصف احلق من نفسه .. أنه ال يعرتف خبطئه : ومنها
.. كذا وكذا   وإمنا أراد وقصد.. ه مل يفهمو  يزعم أن اآلخرين ،ولرد التهمة عن نفسه.. ى خطئه البينة واحلجة عل

 !  وفعله.. ال على لفظه .. وعلى ما وقر يف بطنه .. وابطنه .. ومن أراد أن حُياكمه فليحاكمه على قصده 
فاعلموا أنه .. أو يدعو إليها .. فمن رأيتموه يتحّلى ويتصف هبا .. هذه بعض خصال ومعامل الزندقة 

 !لسانه زوراً أنه من احملبني لإلسالم واملسلمنيوإن زعم ب.. فاحذروه .. زنديق جلد 
 

* * * * * 

072-   يدَن َّكُْم َئِن َشكَرْتُمْ لَأزِ براهيمل   .7:إ
والزايدة تكون من .. والشكر ينبغي أن يكون من ِجنس النعمة  ..الشكر .. مما تدوم به النعم وتزداد  

ق الزايدة ُيسّخر هللا تعاىل لعبده الشكور من األسباب ولتحقي.. وهللا ُيضاعف ملن يشاء .. جنس النعمة وغريها 
ومن ُشكِر هللا تعاىل أن ُتشَكر األسباب اليت .. ما كانت لُتسخَّر له من دون حسنة الشكر .. واألشخاص .. 

رت وقال  ". ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ":كما يف احلديث.. واليت هبا تتحقق الزايدة للعبد الشكور  ،ُسخِّ
:"  ،َمن ُأعطي عطاًء فوجَد ـ أي ما ُيكاف  به هذا العطاء فليجِز به ـ فإن مل جيد فليـُْثِن، فإنَّ من أثىن فقد َشَكَر
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أي على صاحب  ـمن ُأويَل معروفًا فلم جيد له جزاًء إال الثناء ـ ":وقال . ؛ أي كفر املعروف" ومن كَتَم فقد َكَفرَ 
 ! وُحرَِم معها خري كثري.. ومن َكفَره ُحرِم الزايدة . " ُه فقد َكَفَرهُ َكَره، ومن كَتمَ ـ فقد شَ ـاملعروف 

 

* * * * * 

ة -271 ي َّ ةُ القِْطر  !العَصبي َّ
يُطَعن يف اإلسالم .. فال حرج .. حُياَرب اإلسالم واملسلمون .. غابت احلمّية للدين، ولإلسالم واملسلمني  

لكن إن .. اإلحساس جتاه أي مصاب ينزل ابألمة الشعور و ّلد قد تب.. فال حرج .. وُيستهزأ به وأبتباعه .. 
قام شعُب ذلك القطر قومًة واحدة .. أو التوجيه .. اقرتبَت من شعب بلٍد أو ِقطر من األقطار بشيء من النقد 

 !لينكروا عليك أشد اإلنكار.. واثروا يف وجهك ثورة واحدة .. 
توحدهم، .. صبية للقطر أو البلد اليت ينتمون إليها هم فيما بينهم متفرقون يف كل شيء إال أن الع

 ! ويف احلق والباطل.. وجتمعهم على من سواهم 
أو السوريون تكلموا على اللبنانيني أو .. أتمل لو أن املصريني تكلموا على السودانيني أو العكس  

كلموا على السعوديني أو العكس أو اليمنييون ت.. أو األردنييون تكلموا على الفلسطينيني أو العكس .. العكس 
مث أنظر إىل حجم املعارك واملناوشات .. أو الليبيون تكلموا على اجلزائريني أو املغاربة أو التونسيني أو العكس .. 
وتتهكم ابلعرب .. وهؤالء ال ُيضريهم أن َتشتم العرَب مجلًة .. واملقاوالت البذيئة اليت ستحصل فيما بينهم .. 

أو بعبارة .. لكن أن تتوجه لشعب بلده بشيء من النقد .. والشتم يطاهلم كعرب .. أهنم من العرب علماً .. مجلة 
 !وأخالقيات الوالء والرباء كلها حيملها عليك.. فالويل لك .. خترج فيها عن حدود األدب واللباقة 

هم حس االنتماء والوالء وأماتت في.. هذه العصبية اجلاهلية النتنة اليت فرقت بني أبناء األمة الواحدة  
والرتبية الوطنية اليت ُترىبَّ .. هل الثقافة الوطنية .. من املسؤول عنها .. وروح الغرية على األمة األم .. لألمة األم 

 ! أم كالمها معًا؟.. أم الطغاة الوطنيون .. عليها الشعوب 
 

* * * * * 

  ."ة قِص َّ " . الحق ُّ والباطِلُ  -272
.. فرحَّب البحُر ابحلق أميا ترحيب .. ـ إىل البحر ليسبحا ــ على غري ميعاٍد بينهما ـلباطُل ذهَب احلقُّ وا 

.. والبحر جند من جنود هللا .. فاحلق حبيب هلل .. فهما متعارفان متآلفان متحاابن .. واستقبله أحسن استقبال 
ـ َيسَبُح ويتقلب ـن، فمثله ال حيتاج إىل استئذان من دون استئذا ـفَشرََع احلق يف السباحة ـ.. ال يعصي هللا ما أمره 
وتضعه برفق .. حتمله برفق .. وأمواج البحر اهلادئة الصافية .. ومتعة .. ابنسياب وسهولة .. يف البحر مينة ويسرة 

 ! خشية أن ُيساء إىل ضيفها ونزيلها احلبيب.. 
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وما إن خطا خطوات حنو الشاط  .. سوءاته وكشف عن .. خلع ثيابه .. وملّا أن وصَل الباطُل إىل البحر  
فاضطربت  ..أنه الباطل  ..وسوءاته الظاهرة .. عرفه البحر من رائحته النتنة .. وابتلت قدماه مبياه البحر .. 

.. اي عدّو هللا .. اخرج اي لعني : وصرخ مغضبًا بوجه الباطل.. واثرت .. وماجت .. فهاجت .. أمواجه غضبًا 
 ! الذي ال ينّجسه شيء.. وأان الطاهر املطهر . .كدت أن تنجسين 

.. وذهب عنه الذعر .. وما إن هدأت عليه أنفاسه .. فخرَج الباطُل مسرعًا مذمومًا مدحورًا مذعورًا 
إال وامتألت عليه نفسه حسدًا وغيظاً .. ورأى من البحر حسن استقباله للحق .. ورأى احلقَّ يسبح يف البحر 

فأخلد إىل التفكري والتخطيط .. ابملكر والكيد واالنتقام من احلق .. فحدثته نفسه اخلبيثة .. وحقدًا على احلق 
 َر َر َوقَده َر  *إِنههر فَكه تَِل َكيَْف قَده َر  *َفقر . 11-22:املّدثرثرمه َعبََس َوبََْسَ  *ثرمه َنَظَر  *ثرمه قرتَِل َكيَْف قَده

.. مث ليخرج إىل الناس .. ويدَع له ثيابه .. حلق اليت تركها عند الشاط  فأوحى إليه شيطانه أبن يرتدي ثياب ا
فُسّر الباطل بفكرة شيطانه أميا .. وأن ما سواه يدعو إىل الباطل .. وأنه يدعو إىل احلق .. ويزعم هلم أنه هو احلق 

 ! وفعل ما أمره به.. سرور 
وخرج خمتااًل فخورًا إىل .. ًا مبا ليس فيه وال له متشّبع.. كالبس ثويب زوٍر .. لبس الباطُل ثياَب احلق  

 !فامسعوا وعوا.. الذي ال ريب فيه .. إنه هو احلق .. إليه .. يناديهم أن إليه .. الناس 
.. وجّبلوه .. إال وصدقوه .. اليت يُعَرف احلق هبا .. وما إن رأوا عليه ثياَب احلق .. فتجّمع الناُس حوله  

.. وهذا شأن العاّمة الذين ال حيسنون الغوص إىل حقائق األمور .. وأنصتوا إىل خطابه ..  وخضعوا له.. وأكرموه 
إن استجابوا ودخلوا يف الطاعة له .. واحلياة اهلنيئة اآلمنة .. واالقتصاد الزاهر .. ابحلرايت .. فوعدهم ومّناهم 
ور.. ولقانونه ودستوره  يَْطانر إَِله غررر مر الشه هر ً َوَما يَعِدر وأجابوه إىل ما دعاهم إليه .. فصّدقوه . 211:النساءا

 ....!اي .. نفديك .. ابلدم .. ابلروح : وتعالت ألجله األصوات واهلتافات.. 
وأن .. مبا ترون عليَّ من الثياب اليت ال يرتديها إال احلق .. تعلمون أين أان احلق .. أيها الناس : فقال هلم 

فإن .. وأيّن أان الباطل .. ويزعم لكم أنه هو احلق .. موا أن الباطل سيخرج إليكم اعل.. احلّق ال يكذُب قوَمه 
 !وارمجوه.. خرَج لكم فال تصدقوه 

 ....! اي .. نفديك .. ابلدم .. ابلروح : فتعالت األصوات واهلتافات 
ق هو الباطل واحل.. وعلى أنه هو احلق .. وتعبئتهم ضده .. فاستمر الباطل يف حتريض الناس على احلق  

.. ووصل إىل الشاط  .. وملّا همَّ ابخلروج .. ال يزال َيسبح يف البحر  ـيف غفلة عن هذا كله ـ ـبينما كان احلق ـ.. 
كيف سيخرج إىل الناس .. والتفكري .. فعاله اهلمُّ والغم .. وأن الباطل قد سرقها .. فوج  أبن ثيابه قد ُسِرقت 

 ..!فما اعتاد الناس على رؤيته هبذا املنظر املخِجل .. يهم نصف عاٍر فمثله ال ينبغي أن خيرج إل.. 
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فأسرع إليها عسى أن .. وقع بصره على ثياب الباطل .. وهو يف هذه احلالة من التفكري واحلرية من أمره  
عرف هبذه وأن الباطل يُ .. لكن سرعان ما خاب فأله عندما أدرك أهنا ثياب الباطل .. جيد فيها ما يسرت به جسده 

وأيهما .. ماذا يفعل .. وتفكريه تفكريًا .. فازادد مهه مّهًا ..  وأن مثله ال ينبغي أن يرتدي ثياب الباطل .. الثياب 
.. أم أنه يرتدي ثياب الباطل .. هل خيرج إىل الناس نصف عاٍر على ما يسبب له ذلك من احلرج الشديد : خيتار

.. وبعد التفكري .. وما كان من أمر الباطل معه .. ما حصل له  ويشرح هلم.. مث يعرف الناس على نفسه 
وهذا الذي .. وخيرج هبا إىل الناس .. اختار احلق أن يرتدي ثياَب الباطل .. والرتجيح بني املصاحل واملفاسد 

جمتمعني يف فأدرك الناَس .. ففعل .. وأنه فوق الشبهات أو أن ُيشار إليه ابلبطالن .. يتناسب مع ثقة احلق بنفسه 
وما إن رأى الباطُل احلقَّ .. ويغويهم عن احلق .. خيطبهم وحيرضهم .. امليدان يتوسطهم الباطل وعليه ثياب احلق 

وصاح ابلرعاع .. وعاله اخلوف والذعر .. إال وارتعدت أوصاله .. ويظهر احلقيقة للناس .. مقباًل عليه ليدمغه 
وأن ينزع عين ثيايب .. يريد أن ينازعين على امللك والزعامة .. قد أاتكم ها هو الباطل .. أيها الناس : من أتباعه

بدليل ما عليه .. وطريقتكم املثلى يف احلياة .. وأن يبدل دينكم .. يريد أن حيرمكم مين ومن حكمي العادل .. 
 ! فدونكم وإايه.. من ثياب ال يرتديها إال الباطل 

ـ ـكعادهتم من دون أن يتبينوا أو يتثبتوا من هويته  ـ أقبلوا عليه ـو .. فالتفت الرعاع من الناس إىل احلق  
وذاك .. صدقوين أيّنِ أان احلق .. أين أان احلق : واحلق يناديهم أبعلى صوته.. وسوء القول .. والرجم .. ابلضرب 

حىت علت .. ضربه ورمجه  فاستمروا يف.. ـ لندائه ــ بالء كل زمان ـفلم أيبه الرعاع؛ اجلماهري الضالة .. هو الباطل 
وأن صاحبهم هو .. أنه هو احلق .. وهو ال يفتأ يناديهم .. الدماء وجه احلق وسالت منهمرة على جسده الطاهر 

وخَلع عن نفسه .. فما كان من احلق إال أن كشف عن صدره .. ولكن ال حياة ملن تنادي .. الباطل فاجتنبوه 
وفرَّقوا اجلموَع .. فشقَّوا الّصفوَف .. العاملون أنه هو احلق صدقًا وعداًل فعرفه حينئٍذ العارفون .. ثوب الباطل 

يتصدون .. وقد أحاطوا به من كل حَدب وصوب .. يعتذرون إليه .. وانكّبوا على احلقِّ .. بعزمية ال تُقهر 
أن أمسكوا . .وهم يصيحون يف وجوههم .. رمجات وسهام الرعاع من أتباع الباطل .. بصدورهم وظهورهم دونه 

وصاحبكم هو الباطل .. فاتبعوه .. إنه احلق الذي ال ريب فيه .. عودوا إىل رشدكم .. وعداواتكم .. عن رمجكم 
 ! فاجتنبوه.. 
 !وإىل النار؟.. وأنتم تدعوننا إىل الباطل .. إىل اجلنة .. إىل النجاة .. ما لنا ندعوكم إىل احلق  
أىنَّ للجماهري الضالة .. ا لصوت العلماء العاملني الّذابني عن احلق لكن أىنَّ للرعاع الضالني أن يسمعو  

.. وعداوهتم مستمرة .. فرمجهم مستمر .. ـ أن تسمع لصوت احلق والعقل ـأتباع الطغاة الظاملني  ـالثائرة ـ
قاتل فطائفة احلق اليت تُ .. كما أن ذود أهل احلق عن احلق وجهادهم دونه مستمر .. وبغضاؤهم للحق مستمر 

وأهَله يدفع هللاُ هبم الباطَل .. ال يضرهم من خالفهم وال من خذهلم .. وجتاهد عن احلق موجودة ووجودها مستمر 
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إىل أن .. وال ُتمر ُمتآِمر .. وال َجهل جاهل .. ماضية ال يوقفها جور جائر  هللا يف خلقهوهذه سنة من سنن .. 
نه ا يرث هللا األرض ومن عليها

َ
ب ِهِْم َذلَِك بِأ ِيَن آَمنروا اتهَبعروا اْْلَقه ِمن ره نه اَّله

َ
وا اْْلَاِطَل َوأ وا اتهَبعر ِيَن َكَفرر َّله

مْ  ْمثَالَهر
َ
ر لِلنهاِس أ بَدر َفَيْذَهبر . 3:دمحمَكَذلَِك يََْضِبر اَّلله ا الزه مه

َ
َكَذلَِك يََْضِبر اَّلُل اْْلَقه َواْْلَاِطَل فَأ

ا َما مه
َ
َفاء َوأ رِْض  جر

َ
ثر ِِف اْل َوقرْل َجاء اْْلَُق َوزََهَق اْْلَاِطلر إِنه اْْلَاِطَل  . 27:الرعديَنَفعر انلهاَس َفَيْمكر

وقاً   . 22:اإلسراءََكَن زَهر
 

* * * * * 

 . حوار بين الظاهر والباطن -273
ما اختبأت وختفيت فأان مه.. ويف احلق والباطل .. أان دليل عليك يف اخلري والشر : قال الظاهر للباطن 

واعلم أنك إن أحسنَت أحسنُت وإن .. فاحرص أن ال يروا منك إال خريًا .. املرآة اليت من خالهلا يراك الناس 
 ! وال تلومين على اعوجاج أنت سببه.. أسأَت أسأُت 

ًا وطهراً فاحرص أن ال تسقين إال خري .. وأستمد قويت وعافييت .. ولكن منك أرتوي : قال الباطن للظاهر 
.. فإن ألقيَت فيه خريًا .. واإلانء ينضح ما فيه .. واعلم أنين إانؤك .. وأن ال متدين إال أبسباب القوة والعافية .. 

ووجدت ماال يسرك وال يرضيك .. وإن ألقيت فيه شرًا أعطيتك وأفرزت لك شرًا .. أعطيتك وأفرزت لك خريًا 
 ! واملالم حينئٍذ أنت ال أان.. 
 ! وفساد الرعية من فساد األمري.. وأان رعيتك .. ولكن أنت األمري : لظاهرقال ا 
وإن اهنزموا .. فإن انتصروا انتصرُت .. وأنت جندي وعتادي الذي هبم أقاتل عدوي : قال الباطن 

من دون  وما قيمة األمري أو الرَّاعي.. فما نـَْفُع األمري بال جنٍد حتوطه وحتميه .. اهنزمُت وخسرُت .. وخسروا 
أن انتفاء الطاعات الظاهرة مؤداه إىل موت القلب وانتفاء اإلميان منه : مث أمل تسمع مبقولة العلماء الشهرية.. رعيَّة 
 !وعالمة دالة عليه؟.. 
 !فحاج الباطن الظاهر.. فحاجَّ الباطُن الظاهَر  

 

* * * * * 

274-  ِ ة الل  ه  . محب َّ
َوِمَن انلهاِس َمن َيتهِخذر ِمن  :قال تعاىل.. ال يُقبل اإلميان إال هبا  ..حمبة هللا تعاىل شرط لصحة اإلميان  

 ِ  ِ ب اً َّلل  َشُد حر
َ
ِيَن آَمنرواْ أ ِ َواَّله ِ اَّلل  ب  ْم َكحر ُِبوَنهر نَداداً َير

َ
ِ أ  .245:البقرةدروِن اَّلل 
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.. لعبده  ربه، وحمبة الرب وعلى قدر املتابعة تكون احملبة؛ حمبة العبد ل..  املتابعة للنيب  ؛عالمتها
وإن مشلت .. وهم املقتصدون ابخلريات .. فإن اقتصرت املتابعة على املتابعة يف الواجب فقد ُأيت ابحملبة الواجبة 

أما إن انتفت مطلق .. وال يُلّقاها إال السابقون ابخلريات .. املتابعة الواجب واملندوب معًا فقد ُأيت بكمال احملبة 
 ! وال تنتفي مطلق احملبة إال عن اهلالكني اخلاسرين.. ذلك دليالً على انتفاء مطلق احملبة  املتابعة كان

وٌر :تعاىلقال  ْم َواَّلُل َغفر ْم ذرنروبَكر مر اَّلُل َويَْغفِْر لَكر ْبِبْكر ُِبوَن اَّلله فَاتهبِعروِِن َير نترْم َتر قرْل إِن كر
 .32:آل عمرانرهِحيمٌ 

وُتطيعه .. ؛ فتوايل وتُعادي، وتعطي ومتنع، فيه وله حيبه هللا، وتبغض ما يبغضه هللاأن حتب ما  ؛لوازمها
 .  إذ ال يستقيم حب مع خمالفة احملبوب فيما حيب وفيما يكره.. فيما أمر، وتنتهي عما هنى وزَجر 

 هذا حُماٌل يف القياِس بديع... تعصي اإلله وأنت ُتظِهُر ُحبَُّه 
 إنَّ احملبَّ ملن حُيّب ُمطيعُ ... ألطعَتُه لو كان ُحبَُّك خالصاً 

وكلما قويت .. ومعرفته ألمسائه احلسىن وصفاته العليا ..  مبعرفة العبد خلالقه  ى احملبة وتزدادتقوَ  
.. وكلما ضعفت املعرفة ضعفت احملبة ونقصت .. ومتكَّنت من قلب صاحبها .. املعرفة قويت احملبة وازدادت 

 ! ما جيهل فكيف تراه أن حُيبَّ .. فاملرء عدو ما جيهل ..   وابتعد العبد عن ربه
وما أودع هللا تعاىل فيها .. ويف الطبيعة اخلالبة .. ى ابلنظر والتفكر يف اآلايت الكونية والنفسية كما تقوَ  

من .. إذ عظمة اآلية أو املخلوق ..  الدالة على عظمة وقدرة ورمحة ورفق اخلالق .. من مجال وآايت وأسرار 
 .وهي دليل قاطع على عظمة اخلالق املصور ..  عظمة اخلالق 

َماَواِت :قال تعاىل  وَن ِِف َخلِْق السه رر نروبِِهْم َويََتَفكه َ جر ً َولََعَ وَن اَّلله قَِياماً َوقرعرودا رر ِيَن يَْذكر اَّله
بَْحانََك فَقِنَا عَ  رِْض َربهَنا َما َخلَْقَت َهذا بَاِطاًل سر

َ
قرْل  :وقال تعاىل. 212:آل عمرانَذاَب انلهارِ َواْل

َ لََعَ كر ِ  ةَ اْْلِخَرةَ إِنه اَّلله
َ
ر يرنِشئر النهْشأ  اْْلَلَْق ثرمه اَّلله

َ
وا َكيَْف بََدأ رر رِْض فَانظر

َ
وا ِِف اْْل ٍء قَِديرٌ ِسرير   ََشْ

ِي  :وقال تعاىل. 11:العنكبوت نه اَّلله اَّله
َ
ْ أ َولَْم يََرْوا

َ
ن ََيْلرَق أ

َ
رَْض قَادٌِر لََعَ أ

َ
َماَواِت َواْل َخلََق السه

مْ  ِ َزْوٍج  :وقال تعاىل. 11:اإلسراءِمثْلَهر
نبَتَْنا فِيَها ِمن كر 

َ
رِْض َكْم أ

َ
َولَْم يََرْوا إََِل اْْل

َ
أ

ِسِهْم حَ  :وقال تعاىل. 7:الشعراءَكرِيمٍ  نفر
َ
ِيِهْم آيَاتَِنا ِِف اْْلفَاِق َوَِف أ نههر اْْلَقُ َسُنر

َ
ْم أ َ لَهر : فصلتِته يَتََبنيه

َماَواتِ  :وقال تعاىل .، وأن قوله احلقأي أنه الرب واإلله املعبود حبق .53 وِت السه ْ ِِف َملَكر وا رر َولَْم يَنظر
َ
 أ

ءٍ  رِْض َوَما َخلََق اَّلُل ِمن ََشْ
َ
وا إََِل السه  :وقال تعاىل. 225:األعرافَواْل رر فَلَْم يَنظر

َ
ْم َكيَْف أ َماء فَوَْقهر

وٍج   . 4:قبَنَيَْناَها َوَزيهنهاَها َوَما لََها ِمن فررر
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وجُيادلون ..  بينما تراهم جيحدون عظمة اخلالق .. إن عجيب ليشتد من قوٍم يسلِّمون بعظمة املخلوق  
 !حول عظمة وقدرة اخلالق 

 

* * * * * 

 . كلامٌ عن العقِل أعجبني -275
 ؟  مما دلََّك على أنه رسوُل هللا  ملاذا أسلمَت، وما رأيَت من النيبِّ : ِقيَل ألعرايب 
ليته أَمَر به، وال أحلَّ : وال هنى عن شيٍء، فقال العقلُ . ليَتُه هنى عنه: ما أمَر بشيٍء، فقال العقلُ : قال 

 ! هليَته أابحَ : وال حرَّم شيئًا، فقال العقلُ . ليَتُه حرََّمهُ : شيئًا، فقال العقل
.. وينقاد له .. ويتبعه .. بل هو يباركه .. وذلك ألن العقل السليم ال يتعارض مع النقل الصحيح : قلت 

 . وُيسلِّم له تسليماً 
وقدموا العقل .. أعلم وأفقه بكثري ممن عارضوا بني العقل والنقل .. وأمّيته .. بفطرته .. فهذا األعرايب  

 !املتقدمني منهم واملتأخرين.. ني من الفالسفة واملتكلم.. على النقل 
 

* * * * * 

 . المذهُب الصحيحُ  -276
 . وما سواه فهو ابطل، ابطل، ابطل.. املذهب الصحيح يف اتباع الدليل الصحيح  
إذا جاء قويل معارضًا أو خمالفًا للدليل الصحيح : ـــ مبن فيهم األئمة األربعة رمحهم هللا ـكل األئمة قالوا  

 ! فُبوُلوا عليه: ومنهم زاد فقال.. فاضربوا بقويل َعرض احلائط ..   املصطفى من سنة النيب
عدا النيّب .. يؤَخذ منه ويـَُرد عليه .. ـ خُيط  وُيصيب ــ مهما عال كعبه وشأنه ـوكلهم اتفقوا أن كاًل  

 .املصطفى 
ويُقّدم به على ..  يب املصطفى ويُعاَرض به قول الن..   فأي قدسية لقوٍل يـَُرّد به قول النيب املصطفى 

ْو :وهللا تعاىل يقول !؟.. قول النيب املصطفى 
َ
ْم فِتَْنٌة أ ن ترِصيَبهر

َ
ِ أ ْمرِه

َ
وَن َعْن أ َالِفر ِيَن َير فَلَْيْحَذرِ اَّله

ْم َعَذاٌب  َِلمٌ  يرِصيَبهر
َ
ْم فِتْنَةٌ وقوله تعاىل . 43:النورأ ن ترِصيَبهر

َ
فيقعوا يف . .؛ أي أن ُيصيبهم كفر وشرك أ

َشُد ِمَن  :بدليل قوله تعاىل..  مبخالفتهم وردهم ألمر النيب .. الردة بعد أن كانوا مؤمنني 
َ
َوالْفِتَْنةر أ

 .وال شيء أشّد من القتل إالَّ الكفر والشرك .212:البقرةالَْقتْلِ 
ر :وقال تعاىل  ْؤِمَنٍة إَِذا قَََض اَّلله ْؤِمٍن َوََل مر مر اْْلرَِيَةر ِمْن َوَما ََكَن لِمر وَن لَهر ن يَكر

َ
ْمراً أ

َ
ر أ وَلر َورَسر

وََلر َفَقْد َضله َضاَلًَل ُمبِيناً  َ َورَسر ْمرِهِْم َوَمن َيْعِص اَّلله
َ
 . 34:األحزابأ
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وا :وقال تعاىل  مر ِ ِيَن آَمنروا ََل ترَقد  ُيَها اَّله
َ
ِ ؛ أي بقول أو فهم أو حكم، أو فعل يَا أ  َبنْيَ يََدِي اَّلله

َ َسِميٌع َعلِيمٌ  َ إِنه اَّلله وا اَّلله وَِلِ َواتهقر  . 2:احلجراتَورَسر
تكاد السماء أن : فقال! ولكن قال أبو بكر وعمر: فقيل له ،يُفيت حبديث النيب  وكان ابن عباس  

وأبو بكر ! ... ولكن قال أبو بكر وعمر؟: وتقولون يل..  قال رسول هللا : متطر عليكم حجارة؛ أقول لكم
 ! وعمر مها، مها

 .حديثاً فال تضرب له األمثال اي ابن أخي، إذا حدَّثُتك عن رسوِل هللا : لرجلٍ  وقال أبو هريرة  
 

* * * * * 

 . الموتُ  -277
ويُوَضع لطول األمل حد تنتهي معه .. وعلى صخرته تتحطم األمنيات .. به هُتَزم اللّذات .. املوُت حقٌّ  

 ! يع واملخططاتاآلمال واملشار 
حدًا تسرتيح .. فَيضع لطغياهنم وظلمهم وتكربهم .. به تُقَصم ظهوُر الطغاِة املستكربين .. املوت حق  

 ! معه البالد والعباد من شرهم وطغياهنم
أو أن .. وال ينبغي هلا أن تكون كذلك .. أن الدنيا ليست دار قرار وجزاء .. ليقول للناس .. املوت حق  

 . فيه يكون احلساب واجلزاء ؛ليوم ال بد منه.. وإمنا هي دار عمل وكدٍح وبالء .. عها على أهنا كذلك تتعاملوا م
فاستعدا ألمل .. ال بد من الفراق .. مهما طال .. أو حبيبني .. يقول لكل لقاء بني طرفني .. املوت حق  

 !الفراق
ِقْف يف أعمالك ومشاريعك .. ِقْف يف خطاك  ؛" ممنوع املرور.. ِقْف  "املوت راية مكتوب عليها عبارة  

ال ُيسمح لك أن تتقدم وال أن .. وكلماتك .. ِقْف يف مجيع حركاتك وأنفاِسك .. ِقف يف آمالك وتطلعاتك .. 
 !فلم يعد ُيسمح لك منها بشيء.. قد أخذت نصيبك من احلياة الدنيا .. كفى .. تتأّخر 

.. الالهون .. الساهون .. إال الغافلون .. وال يكره ذكره .. ن ال أينس لذكره إال الصاحلو .. املوت حق  
وال .. لذلك ال يُطيقون ذكره .. واحلرام .. فهو ُيكّدر عليهم نشوة انغماسهم يف اللهو وامللذات .. العاصون 

 !حيبون من يذكرهم به
.. وما بعد املوت .. ت فلوال املو .. وطول األمل .. ونسيانه سبب يف الغفلة .. ِذكره حافز على العمل  

 !رمبا ما عمَل إنساٌن خرياً قط
فهالَّ .. ريٍّة طويلة ال حدَّ لنهايتها وهو بداية لرحلة قصْ .. ال منجاة ألحد منه .. ال بّد منه .. املوُت حق  

 ! أم أنك عنها من الغافلني؟.. وال خيار لك فيها .. أعددت الزاد لتلك الرحلة اليت ال بد لك منها 
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 ي ِتروَن إِنه م مه ْم َّتَْتِصمرونَ  * َك َمي ٌِت ِإَونههر ْم يَوَْم الْقَِياَمةِ ِعنَد َرب ِكر   .32-31:الزمرثرمه إِنهكر
 

* * * * * 

 . أمورٌ َتجِب ُّ ما قبلها -278
ات فإسالمه جيبُّ ما قبله من السيئ.. وحسن إسالمه .. فمن كان كافرًا فأسلم .. اإلسالُم جيبُّ ما قبله  

 .فيعود نقياً طاهراً كمن ولدته أمه الساعة.. 
 . فالتائب من الذنب كمن ال ذنب له.. والتَّوبُة؛ فإن التوبَة جَتبُّ ما قبلها  
 ...والصَّالُة؛ جَتبُّ ما قبلها من السيئات  
انه والصدقة ُتطِف  غضب الرب سبح.. فاحلسنات يُذِهنب السيئات .. وإْتباع السيئة ابحلسنة متحها  

 .  وتعاىل
وإمنا يعمل على حموها وحمو آاثرها .. وال يقنطّن من رمحة هللا .. فمن غلبه الشيطان على سيئة فال ييأَسنَّ  

 .مبا تقدم ذكره أعاله.. 
 

* * * * * 

 . أمورٌ تُبطُِل العمل -279
ْكَت  :تعاىلبشرط املوافاة على الكفر، كما قال .. حُيبط العمل كليًا  ؛الكفر بعد إميان  َْشَ

َ
لَئِْن أ

وَننه ِمَن اْْلَاَِسِينَ  َوقَِدْمَنا إََِل َما َعِملروا ِمْن َعَمٍل  :وقال تعاىل. 45:الزمرََلَْحَبَطنه َعَملرَك َوتَلَكر
 ً نثرورا  .13:الفرقانفََجَعلَْناهر َهَباء مه

ال يقبل من العمل إال ما كان خالصاً لوجهه  فاهلل تعاىل.. ؛ فالرايء يُبِطل العمل املَُراَءى به الرايُء يف العمل 
 . الكرمي

وهو .. فهو َرد  ـوإن كان خالصًا ـ ـفمن عمل عماًل ليس على السُّّنة ـ ؛أن يكون العمُل خبالف السُّنة
 . بدعة؛ وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

ْ ََل تربِْطلرواْ يَ   :يُبطُل أجَر اإلحسان، كما قال تعاىل ؛املنُّ واألذى بعد إحسان  ِيَن آَمنروا ُيَها اَّله
َ
ا أ

م بِالَْمن ِ َواْلَذى َها  :وقال تعاىل. 142:البقرة َصَدقَاتِكر ِن َصَدقٍَة يَتَْبعر وٌف َوَمْغفَِرةٌ َخرْيٌ م  ْعرر قَْوٌل مه
ًذى
َ
 . 143:البقرة أ
واالعتداء على حقوقهم ..  لعبادوهو ظلم ا.. ويُنِقصها .. وأمر خامس ال يُبطل احلسنات، لكن يُذهبها  

ما شاء هللا له أن .. فيغرتف من حسنات الظامل .. فيأيت املظلوم يوم القيامة لينتصف لنفسه من ظامله .. وحرماهتم 
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أفلسوه وتركوه بالقع .. فإن كثر عليه طالبه أصحاب احلقوق عليه .. وعلى قدر درجة ونوع مظلمته .. يغرتف 
 . بذلك املفلس احلقيقي كما مساه النيب وهذا هو .. بال حسنات 

.. جيب عليه أن حيرص على احلفاظ على العمل وعلى أجره .. وعليه، فكما حيرص العامل على العمل  
إىل أن تلَقى هللا  وحتافظ على مكتسباته، ــبشروطه  ـوالصعب منه أن حُتافظ عليه ـ.. فالعمل سهل .. فال َيضيعه

 .ّسالَمةنسأُل هللاَ تعاىل ال.. 
 

* * * * * 

 .هو المؤمن -281
فمنهم من : ؛ والناس يف ذلك درجاتٌ " ته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمنمن سرَّ  "جاء يف احلديث أن 

ومنهم من .. أو أدىن قلق .. تسيئه الكبائر دون الصغائر؛ إذ الصغائر ال تستحق عنده االستغفار أو االعتذار 
ومنهم الذي .. لو وقع فيها .. ق وال يكرتث وال يعتذر خلوارم املروءة واألدب لكنه ال يقل.. تسيئه الصغائر 

وجيد هلا يف نفسه حرجًا .. فيضيق هلا صدره .. حىت جمرد االقرتاب من الشبهات .. تسيئه خوارم املروءة واألدب 
خيافون على .. تهم من الذنب لفرط حساسي مهنع هللا يضروكان من الصحابة .. وهذا أكمل املؤمنني إميااًن .. شديدًا 

 ! أنفسهم من النفاق
 .فهذا ليس مبؤمن.. أما من ال ُتسيئه السيئة مهما عظمت  

 

* * * * * 

 !ليته ساعدني -281
أترّنح هبا مينة .. ويف اليسرى مثلها .. أمحل بيدي اليمىن عدة أكياس ثقال .. كنت يف طريقي إىل منزيل  

فأجبته عن أسئلته وأان .. استوقفين أحد اإلخوان ليسألين بعض املسائل الفقهية .. وأان على هذه احلالة .. ويسرة 
ألتقط .. وكنت مع كل جواب أجيبه إايه .. وكان كلما انتهى سؤال يبادرين ابآلخر .. ماٍش يف طريقي إىل املنزل 

ن ُتطاوعه نفسه على أن حيمل من دون أ.. فوصلنا إىل املنزل .. وأترّنح مينة ويسرة مما أمحل بيداي .. أنفاسي 
مث قلت يف .. كما أنين مل ُتطاوعين نفسي أن أسأله أن حيمل عين بعضًا منها .. عين بعض ما يف يداي من أكياس 

 ! فكان اكتسب علماً وأجراً معاً .. ليته ساعدين : نفسي
 ! اعلم أن لشيخك عليك حّقاً .. فيا طالب العلم  

 

* * * * * 
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 !حقوق الشيخ -282
وإىل .. يتمثل يف موقف التلميذ من شيخه كما يف الطرق واملدارس الصوفية  ؛حقوق الشيخ بني إفراط 

 !درجة استعباد وإذالل التلميذ
السلفيني و .. الغالة كما عند .. يتمثل يف موقف التلميذ املستهني واملستخف حبقوق شيخه  ؛وبني تفريط
وما دام األمر كذلك فهذا ..   يؤخذ منه ويُرد عليه عدا النيب بذريعة أن كالً .. الّشداد .. املعاصرين الغالظ 

 !  الشيخ املردود عليه فيما قد أخطأ فيه ال يستحق االحرتام وال التوقري
ويف .. والصواب وسط بينهما؛ يـَُرد على الشيخ فيما قد أخطأ فيه .. واملنهجني خطأ .. وكال املدرستني  

ليس من أميت من مل  ": كما يف احلديث.. والدعاء له يف ظهر الغيب .. رتام والتوقري املقابل حُيَفظ له حقه يف االح
 .؛ أي يعرف له حقه" جيُِلَّ كبريان، ويرحم صغريان، ويعِرف لعاِلمنا

إن هللا ومالئكته وأهل السماوات واألرض حىت النَّملَة يف ُجْحرِها، وحىت احلوَت، ليصلون  :"وقال  
  ". اخلريَ  على معلمي الناسِ 

 !نك للعاملخرياً م.. واحليتان .. والدواب .. فاحرص اي أخا اإلسالم أن ال تكون النملُة  
 

* * * * * 

 !الأصُل في خر ِيج جامعة الأزهر -283
ألن األصل يف خريج جامعة األزهر أن .. فاحرتز لدينك منه .. إذا مسعت ألزهري يتكلم عن اإلسالم  

أهنا جامعة تؤصل ملذهب األشاعرة واملتكلمني يف  أوهلما: وذلك لسببنيمل يثبت العكس؛  ُيَساء الظن مبنهجه ما
 . كما أهنا تؤصل ملذهب املرجئة يف مسمى اإلميان.. الصفات وغريها من مسائل الدين 

ة ـ: اثنياً   مصر  ـ لصاحل سياسات وأهواء النظام احلاكم يفـمنذ زمن ليس بقريب  ـأهنا مؤسسة مسّيَسة وجمريَّ
وخاضعة .. ومؤسسة هلا مثل هذا االرتباط .. فهي مؤسسة ال مُيكن أن خترج عن إرادة وسياسة احلاكم يف شيء .. 

طلباً ملرضاة احلاكم .. كما أهنا قد تُغيِّب كثرياً من معامل ومعاين احلق .. ال ُتسَتأَمن على دين .. هلكذا أتثري وضغط 
 !وسعياً يف إشباع رغباته.. 
وما أخبار شيخ األزهر ورئيسه .. ما تقدم ذكره أعاله .. ظنا على كثرٍي من خرجيي جامعة األزهر وقد الح 

 !  الطنطاوي عنا ببعيد
 

* * * * * 
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 !شح   من نوٍع آخَر -284
.. حيث ترى أحَدهم قد َمّن هللا عليه بنوع علم حبرفة أو مهنة من املهن .. وهو ما ُيسمونه بسرِّ املهنة  

فيمنع فضَل زاده وما مّن هللا به عليه من علم عن .. أو أي مهنة أخرى .. الكمبيوتر وجماالته ومتعلقاته كالعلم يف 
حىت ال أيخذوا عنه أسرار .. وبسريّة اتّمة .. وابلثواين والدقائق .. ويتعامل معهم ابلقطّارة .. ويتعزَّز .. اآلخرين 
 مع كمال اإلميان الذي من لوازمه أن حُيبَّ املرُء إلخوانه ما حيب وهذا يتناىف.. أو يستفيدوا منه يف شيء .. املهنة 
ألماهتم على .. أو احتاجه الناس يف شؤون دينهم .. وهو مصيبة لو آلت إليه الفتوى يف شؤون الدين .. لنفسه 
 !ـ دون أن يعلمهم شيئاً من أمور دينهمـشحاً مبا عنده من علم  ـاجلهل ـ

بينما العلم الديين الشرعي ال يؤتيه هللا إال ملن .. ه هللا من حيب ومن ال حُيب لذا فالعلم الدنيوي يؤتي
د هللا به خريًا يُفقهه يف من يُرِ  ":ويف احلديث املتفق عليه.. وَعِلَم فيه نفعًا لنفسه واآلخرين .. حيب، وأراد به خريًا 

 ". الدين
 

* * * * * 

َبي تلاميذه على الأدَب -285  !شيٌخ لا يُر
.. فتهتم ابألَدب .. لو جتعل جانبًا من دروسك واهتماماتك له عالقة ابألَدب : ت ألحد الشيوخقل

فلم .. وآداهبم .. حيث أن كثريًا منهم قد ساءت أخالقهم .. فالناُس حباجة إىل هذا العلم .. وتدريس األَدب 
لذا ال .. هذا الزمان يعيشون أزمة أخالق وأَدب والناس يف .. درًا ومل يعرفوا لكبري حّقاً وال قَ .. يعد حيرتمون أحداً 

 .اهتمام الدعاة إىل هللا اهلام بد من أن يُعىن هذا اجلانب
قبل أن جيلس جمالس الوعظ واإلفتاء؛ ألمهية هذا .. مث إن من السلف من كان َيدُرس األدَب ثالثني عاماً 

 .العلم العظيم
وما هي األايم .. وفهمه خطأ .. وأعَرض عنه . .واستهان به .. فاستخّف الشيُخ بتوجيهي ونصحي 

بكل ما تعين اإلساءة من .. وُيسيئون اخلُلق واألدب معه .. ينقلبون عليه .. إال وتالمذته املقربني إليه .. متضي 
وتربية الناس .. وتدريس األدب .. هذا جزاء من يستخف ابألدب .. اي سبحان هللا : فقلت يف نفسي.. معىن 

وتربية الناس .. مث لو ارتدت إليه بعض سهام وآاثر جتاهله لألدب .. فهو أواًل جيين على نفسه .. على األدب 
 ! فال يلوَمّن إال نفسه.. على األدب 

 

* * * * * 
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 .يومُ عَرَفَة -286
اجلموع الغفرية من حجاج بيت هللا  ــ عرب وسائل اإلعالم ــعندما أشاهد .. يف يوِم عرفة من كل سنة 

وخشية أن يروا األبناء مين ما .. تنحبس الدمعة يف عيين حسرًة .. وهم ينفرون من ِمىن إىل َعَرَفة .. م احلرا
ـ ال ميكنين أن أقوم هبذه ـمنذ سنوات  ـإذ ـ.. وشعور ابحلزن الشديد .. كما تنتابين غصة يف القلب .. ُيسيئهم 

 ! حال الطغاة الظاملون بني وبينها قد.. واليت هي ركن من أركان اإلسالم .. الفريضة العظيمة 
لو سكّت عن الظاملني مع الساكتني : تقول يل.. أحياانً تراودين وساوس ما أظنها إال من الشيطان الرجيم 

ومن أن تقصد بيت هللا احلرام للعمرة يف كل .. لتمكنت من أداء فريضة احلج .. ومل ُتنِب احلق يف الطغاة اآلمثني .. 
 !نَّ إال نفسكوال تلومَ .. ل النتائج فتحمّ .. إال البيان والصدّع ابحلق  لكن أبيتَ .. عام 

 ....! أعوُذ ابهلل من الشيطان الرجيم 
حقٌّ .. كذلك الّصدع ابحلق .. أتوق شوقًا إليه .. وهو حبيب إىل نفسي .. حق .. أداء فريضة احلج 

ن يقبله عذرًا لتقصريي يف أداء احلق اآلخر أسأل هللا تعاىل أ.. وإىل نفسي .. وهو حبيب إىل ريب .. واجب 
 . وهو أرحم الرامحني.. املتعلق بفريضة احلج 

.. ـ أن حيّج عين ــ قبل أن أمتكن من أداء فريضة احلج ـإن عِلَم بوفايت .. وملن يعتقد أن يل عليه حقًا 
 . اه هللا عين خري اجلزاءوجز .. هذه ِحجَّة عن عبٍد حال الطغاُة الظاملون بينه وبني فريضة ربه : ويقول

 

* * * * * 

بي -287  !ابتسامَةُ الإنكلِيزي، وابتسامَةُ العر
.. أحدمها إنكليزي، واآلخر عريب .. استوقفين موقف لشخصني يتبادالن اجملامالت فيما بينهما 

مث ذهبت، وكأنَّ . .فأما اإلنكليزي فقد تبّسم لصاحبه بسمة ظّلت معاملها على وجهه اثنية أو اثنيتني : فتأملتهما
 ! الرجل مل يبتِسم

وظلَّت معامل .. تبسَّم له .. وحسن اجملاملة .. وملا أراد العريب أن يبتسم لإلنكليزي من قبيل املقابلة 
 ! وهو بعد الدقيقتني مل حيسن إخفاء آاثر تبسمه عن وجهه جيداً .. بسمته على وجهه دقيقة أو دقيقتني 

أعَرَب عن الشيء؛ أي أظهره .. تق من معىن وصفة اإلظهار واإلعراب وذلك ألن اسم العريب مش: قلت
بل سرعان ما ..  كغريه  ال يستطيع أن خيفي مشاعره الباطنية.. والعريبُّ هو شديد اإلعراب واإلظهار .. وأابنَُه 

اعر سخط وسرور أم مش اسواء كانت مشاعر رض.. هه للعيان ويُظهرها على جوارحه ومالمح وج.. يُعِرُب عنها 
وظهرت آاثر حزنه وغضبه على .. غضب وحزن ظاهره مباشرة وال بد .. فإذا غضب أو حزن ابطنه .. وحَزن 
 ،ولكي يُوقف تبسمه الظاهري..  تبّسم ابطنه وظاهره معاً  ؛وكذلك إذا تبّسم.. يه إخفاؤها إذ يصعب عل.. وجهه 
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ومن مث يتبعه  ،ولكي يُوِقف تبسمه الباطين..  ابلتوقف وأن خُياطبه ، من أن يُوقف تبّسمه الباطينال بد له أوالً 
ولعل هذا مما .. ال حيتاجه من يبتسم ظاهره وحسب .. فهذا يستغرق منه زمنًا طوياًل .. بتوقف التبسم الظاهري 

 .مُيّيز العريب عن غريه من الناس
 

* * * * * 

بائع -288  !غَرِيُب الأطوارِ والط َّ
وإذا .. وإذا أنصفته ظلَمك .. وإذا أسأت إليه أحسن إليك .. ء إليك هو َمن إذا أحسنت إليه أسا

وإذا أدبرت عنه .. وإذا أقبلت عليه أدبر عنك .. وإذا قطعته وصَلك .. وإذ وصلته قطعك .. ظلمته أنصَفك 
.. ور يُقابل األدب بفج.. وإذا انتقصته احرتَمك .. وإذا احرتمته انتقص منك بقدر احرتامك له .. أقبل عليك 

إن .. وال يرى من احلقوق إال حقه .. ال يشكر املعروف .. علمًا أنه ليس من أهل األدب .. والفجور أبَدب 
.. وكأن شيئًا مل يكن .. وإن اعُتدي على حق غريه هدئ وسكن .. وأرَعَد وأْزَبَد .. اعُتدي على حقه هاَج وماَج 

 !  فاهرب منه هروبك من الكلب األجَرب.. ن وجدته فهذا إ.. أَطَمُع من أشَعب .. يتمنَّع وهو راغٌب 
 

* * * * * 

 .المتَحض ِر -289
ويف .. يف السّر والعَلن سواء .. هو َمن حتمله ِقيَمُه احلضارية على القيام أبعمال وسلوكيات إجيابية راقية 

والغىن والفقر .. لضعف سواء ويف حاليت القوة وا.. ويف تعامله مع القريب والبعيد سواء .. الظاهر والباطن سواء 
أم أزيلت الكامريات، وانطفأت .. وسواء ُسّلطت عليه الكامريات واألضواء .. والرضى والغضب سواء .. سواء 

وهي .. ويف أي وقت وزمان .. وهي اليت تالزمه أينما كان .. فقَيَمه احلضارية الراقية هي الرقيبة عليه .. األضواء 
وإن .. فهذا اإلنساُن هو املتحضر .. ـ أبن يعمل عماًل كيِّسًا راقيًا ـيف مجيع أحواله وظروفه  ـاليت تُلزِمه وتوجهه ـ

 .ال ُتذَكر ابلتحضر.. ُنِسب إىل عائلة أو قبيلة أو عشرية 
وأمام الكامريات، .. أمام الناس : أما من حتمله قيَمه احلضارية على أن يكون من ذوي الوجهني، واللونني

وزالت عنه الكامريات، وانطفأت األضواء .. فإن غابت عنه األنظار .. وجه ولون يتسم ابإلنسانية ب.. واألضواء 
.. مع املقربني يكون إنسااًن .. أصبح بوجه ولون آخر؛ يتسم ابحليوانية والوحشية .. وخال بنفسه ومعاصيه .. 

.. وكامرية .. إىل قانون : إىل ثالثة أشياءكل حركة من حركاته حتتاج .. ومع الغرابء واألابعد يكون وحشًا كاسرًا 
فهذا إنسان متخّلف غري .. وإال حتوَّل إىل وحٍش كاسٍر يعيش يف جمتمٍع إنساين .. وسوط جالد أو إرهاب حاكم 

أو لبس ثياب املتحضرين .. أو كان من ذوي التحصيل األكادميي .. وإن زعم بلسانه خالف ذلك .. متحّضر 
ال تقل كان أيب، .. أو كان ينتمي إىل عائلة أو قبيلة أو عشرية أو أمة ُعرِفت ابلتحّضر .. وأكل على طريقتهم .. 
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ِ .. واملرء ال يُقدِّسه نسبه وإمنا يُقّدسه عمله .. وُقْل ها أنذا  ْم ِعنَد اَّلله ْكَرَمكر
َ
إِنه أ

مْ  تَْقاكر
َ
 . 23:احلجراتأ

 

* * * * * 

ة -291  .شِركُ المحب َّ
ـ أايًَّ كان هذا املخلوق؛ سواء كان حاكماً، أم زعيمًا، أم وطنًا، أم حزاًب وتكتاًل، أم ـق هو أن حتب املخلو 

وتُعطي .. وحُتب وتكره فيه .. ـ لذاته من دون أو مع هللا؛ فتوايل وتعادي فيه ـقبيلة، أم زوجة، أم مااًل أم غري ذلك 
ويف احلق والباطل .. وصله وتقطع من قطعه فتصل من .. وتصل وتقطع فيه .. تغضب وترضى فيه .. ومتنع فيه 

ختفى معاملها على كثري من الناس علمًا أهنا من الشرك األكرب الذي ال يغفره هللا .. فهذه احملبة حمبة شرك .. سواء 
َمن َوِمَن انلهاِس  :وهو املعين من قوله تعاىل.. وصاحبها يكون ممن اختذ حمبوبه إهلًا يُعبد من دون أو مع هللا .. 

 ِ ِ اَّلل  ب  ْم َكحر ُِبوَنهر نَداداً َير
َ
ِ أ نها لَِِف َضاَلٍل  :وقال تعاىل. 245:البقرةَيتهِخذر ِمن دروِن اَّلل  ِ إِن كر تَاَّلله

ِ الَْعالَِمنيَ  *ُمبنٍِي  م بَِرب  ِيكر رَسو  يف احملبة والطاعة؛ فكنا أي نسويكم برب العاملني . 12-17:الشعراءإِذْ ن
فتلك كانت .. كما كنا حنب ونوايل ونعادي يف هللا .. ولذواتكم .. ونوايل ونعادي فيكم  حنبكم ونطيعكم

 .  فاحلذر احلذر عباَد هللا.. وذلك كان شركهم وكفرهم .. مساواهتم برب العاملني 
 

* * * * * 

291-  ٌ  !إذا داهمَتَْك مشكِلَة
ـ ــ إبذن هللا ـفإن العواقب .. احلميدة  التمس حّلها مبا تقضي به مبادئ األخالق.. إذا دامهتك مشكلة 

ومبا تقضي به .. أما من يلتمس حلها بسوء اخللق .. وإن بدت للعيان أهنا بعيدة أو مستحيلة .. ستكون محيدة 
.. فهو واهم .. واخلروج من املشكلة بسالم وعافية .. أماًل منه يف التماس الّسالمة .. مبادئ األخالق الرديّة 

 ! وإن بَدت للعيان أهنا بعيدة أو مستحيلة.. ـ أهنا ستكون عليه وخيمة ـال شك  ـواقب حينئٍذ ـوالع.. واهم 
 ًْم فرْرقَانا واْ اَّلله ََيَْعل لهكر ِيَن آَمنرواْ إَن َتتهقر ُيَها اَّله

َ
ْم .. من كلِّ همٍّ وكرٍب ومْشِكل  يِا أ ِْر َعنكر َويرَكف 

ْم  ْم َويَْغفِْر لَكر  . 11:األنفالَواَّلُل ذرو الَْفْضِل الَْعِظيمِ َسي ِئَاتِكر
 

* * * * * 

حيم -292  .الر َّ
.. غليظ  ..هو على األابعد شديد  بينما.. ته على أبنائه وأقاربه وحسب ليس الرحيم من تقتصر رمح

ت؛ اليت فهو بذلك ال يتعّدى ما عليه احليواانت والوحوش الكاسرة من صفا.. رمحة أو شفقة ليس يف قلبه عليهم 
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ومزَّقته .. انقضَّت عليه .. أو اقرتب منها البعيد .. فإن تعاملت مع البعيد .. ترحم أبناءها وتعطف عليها وحتنو 
 ! وافرتسته.. 

ويرحم كل ما حوله من املخلوقات واحليواانت؛ .. هو الذي يرحم القريب والبعيد سواء  ؛وإمنا الرحيم
والذي يف ".  ارمحوا من يف األرض، يرمحكم من يف السماء ":ملراد من قوله وهو ا.. اإلنسّية منها وغري اإلنسية 

.. واحليواانت .. والدواب .. بل اإلنسان .. وليس اإلنسان وحسب .. األرض ليس األبناء واألقرابء وحسب 
يرمحك َمن يف حىت .. وأن تتعامل معها وفق قانون الرمحة .. فهذه كلها جيب أن ترمحها .. وغريها من املخلوقات 

 . السماء
 

* * * * * 

 !من مفاسد التكنولوجيا الحديثة -293
ويباركون لبعضهم البعض يف .. ُيسّلمون على بعضهم البعض مشافهًة .. كان الناس يف األمس القريب 

.. ا وكان لذلك أكرب األثر الطيب يف ُتلف األنفس وحتاهب.. ومواجهة .. مشافهة .. األعياد واملناسبات السعيدة 
 ".   هل أدلكم على شيٍء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أْفُشوا السَّالَم بينكم:" كما يف احلديث
.. وأصبح كل شخص حيمل منها يف جيبه عددًا منها .. بعد أن فشت اهلواتف اليدوية والّنقالة .. واليوم 
عرب تلك اهلواتف .. رسائل مكتوبة  عن طريق إرسال.. واملباركة يف األعياد واملناسبات الطيبة .. أصبح الّسالم 

ويف كثري من األحيان ُترَسل من دون أن يُذَكر اسم .. ترسل بكبسة زرٍّ من شخص إىل عدة أشخاص .. اليدويّة 
وهذا هو .. ليس هلا أدىن أثر أو وقع حسٍن على قلب املرَسل إليه .. جافة .. انشفة .. فتصل فاترة .. مرسلها 

 !ال يليق ابملتحابني يف جالل هللاالذي .. الوصل البارد 
.. لكن ال أعرف من أرسلها .. وصلتين عشرات الرسائل اخلطية عرب هاتفي اليدوي .. ويف هذا العيد 

 !وليس مبجرد كلماهتا.. فالرسالة تُعَرف قيمتها بذكر اسم صاحبها .. ألنه مل يكتب أحد منهم امسه يف رسالته 
.. اليت أفسدت الناس وأصابتهم ابلكسل واخلمول .. يا احلديثة وهذا من مجلة مفاسد التكنوجل: قلت

 ! وال حول وال قوة إال ابهلل.. ومحلتهم على التقصري حبقوق بعضهم البعض 
 

* * * * * 

 .الأدَب مع العلماء -294
لماء ؛ فهو ال يُنصف احلق من العَمذهٌب َجَنَح إىل اإلفراط: الناُس يف األَدب مع العلماء، ثالثة مذاهب

ويرى أن يُتاَبع ويُطاع العامل يف .. ال يقبل أن يُقال يف العامل أخطأ والصواب كذا .. وجُيّرم من يُنِصف احلقَّ منهم .. 
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ْم  :وألصحاب هذا املذهب حّظ من قوله تعاىل.. ويف احلق والباطل سواء .. اخلطأ والصواب  ْحَبارَهر
َ
واْ أ َذر اّته

ْربَاباً م ِ 
َ
ْم أ ِ َوررْهَباَنهر  . 32:التوبةن دروِن اَّلل 

وال فضاًل .. ال يعرف هلم حقًا و .. ؛ فال يُقيم للعلماء وزاًن وال قدرًا ومذهب يف املقابل جنح إىل التفريط
 ،ومييل إىل جترميهم.. من الناس ـ ابلسوقة ــ من حيث التعامل ـفُيساويهم .. وال توقريًا وال احرتاماً .. وال معروفاً .. 

 أو.. أو جملرد أن العامل قد خالف هواه .. أو فيما ُيستساغ فيه اخلالف .. ت عليهم ألدىن خالف ورفع الصو 
.. وسوء األدب .. وأصحاب هذا املذهب قد جنحوا إىل الظلم والعدوان .. أو شيخه الذي حيبه .. حزبه  خالف

 . وأن يدرسوا األدب من جديد.. حيتاجون إىل التأديب 
وعلى املخط  منهم أبنه .. ؛ فيشهد على احملسن منهم أبنه حمسن احلق من العلماءومذهٌب اثلث يُنِصف 

.. ويف املقابل حيفظ هلم حقهم يف املواالة والتوقري واالحرتام .. ويتأول ملخطئهم ما وجد للتأويل سبياًل .. خمط  
وأصحاب هذا املذهب .. َلن ويدعو هلم يف السرِّ والعَ .. ويعرف هلم فضلهم ومعروفهم على اإلسالم واملسلمني 
فالزم .. قد أصابوا احلق واألَدب يف التعامل مع العلماء .. وسط بني مذهيب اإلفراط والتفريط املشار إليهما أعاله 

 . تسلم ؛ـ غرزهم وطريقتهمـاي عبد هللا  ــ
 

* * * * * 

 !وجهالات الناس.. أبو حنيفة  -295
.. فإن نصحتهم وراجعتهم .. ـ البدع واملخالفات الشرعية ـعَجم وأعين متعصبة األحناف من ال ـيرتكبون ـ

وأن .. أتمرهم أبن يرتاّصوا .. وهذا الذي حنن عليه هو مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا .. حنن أحناف : أجابوك
سرتة ر املنفوأن تكون لإلمام أو املصلي .. وأن ال يدعوا بينهم فرجة للشيطان .. يسووا الصفوف يف الصالة 

ولكن هذا خبالف مذهب : فيقولون لك.. كما ورد ذلك يف السنة .. يدنو منها حىت ال مير الشيطان بينه وبينها 
 ..!أيب حنيفة

 ". خذوا مناسككم عين". "صّلوا كما رأيتموين أصلي :"أنه قال قد صح عن النيب : تقول هلم
وهكذا  .. وأنخذ مناسكنا من أيب حنيفة ..  ال؛ حنن نصلي على مذهب أيب حنيفة رمحه هللا: فيقولون لك
وأبو حنيفة رمحه .. ويتسرتون أبيب حنيفة .. ـ يلصقوهنا أبيب حنيفة ـ! ـ لكي خيرجوا منها ساملنيـكل جهالة وبدعة 

 ! هللا منها براء
 : ويف هذا الصنيع والتعصب وزران

وهذا من الكذب واجلهل .. وال يثبت  ،هويقّولونه ما ال يصح عن ،م ينسبون أليب حنيفة رمحه هللاوزر أهن
 ! وتقويل أهل العلم ما مل يقولوا.. 
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ابلبدعة وبقول أيب .. وسنته  وهو أهنم يُعارضون قول النيب  ــ وهو أشد مما قبله بكثري ــووزر آخر 
دينًا خيتلف عن وكأن أليب حنيفة .. يف كل أمٍر من أمور الدين ..  وجيعلون من أيب حنيفة ندًا للنيب .. حنيفة 

وهؤالء .. ولو خالف جتوز متابعته فيما قد خالف فيه ..  أو له أن خيالف دين وسّنة النيب ..  دين النيب 
ْو  :وهلم حظ كبري من قوله تعاىل.. على خطر كبري 

َ
ْم فِتَْنٌة أ ن ترِصيَبهر

َ
ِ أ ْمرِه

َ
وَن َعْن أ َالِفر ِيَن َير فَلَْيْحَذرِ اَّله

ْم َعذَ  َِلمٌ يرِصيَبهر
َ
 . 43:النوراٌب أ

 

* * * * * 

 .ِحلمُ الل  هِ تعالى -296
 وكم هم الذين حُياربونه .. وخُياِلفون أمره .. الذين يعصون هللا تعاىل .. أتملُت كم هؤالء الناس 

ن وكم هؤالء الذين يتطاولو .. وكم هؤالء الذين يُعارضون حكم هللا تعاىل حبكم الطاغوت .. وحُياربون دينه وشرعه 
وكم ..  وكم هؤالء الذين يستِخّفون ويستهزؤون ابهلل وآايته، ورسوله .. على الذات اإلهلية ابلسب واالنتقاص 

.. فاهلل تعاىل حيلم هبم .. ومع كل ذلك .. هؤالء الذين ال يرجون هلل وقارًا وقد خلقهم أطوارًا؛ طورًا بعد طور 
 ! واخلريات اليت ال حُتصى ومينُّ عليهم ابلنعم.. ويرزقهم .. ويصرب عليهم 

يُْدِبرون .. وما أصربه على عباده .. وما أمجله .. وما أرفقه .. وما أرمحه .. وما أحَلَمه .. ما أعظَم هللا 
ولو شاء .. واملّن والعطاء .. والرفق .. يُقبل عليهم ابللطف والرمحة والرعاية  وهو .. وُيسيئون .. ويُعِرضون 
ال شريك .. إنه ربٌّ يُعَبد .. مث حقًا .. مث حقًا .. حقًا .. وكلمح البصر .. أخذ عزيز مقتدر  ــ بذنوهبم ــألخذهم 

 . له
 

* * * * * 

 !مَعْذِرةً إلى أطفالِنا -297
.. فقد ترك لكم األجداد واآلابء إراًث ضخمًا من التخلف والضعف والظلم .. َمعذرًة إىل أطفالِنا وأبنائنا 

وأنتم بني .. إذ ال بد لكم من معايشته والتعامل معه .. ال فرار لكم منه .. والفقر .. هل واجل.. واخلوف والذل 
إىل أن تشبُّوا .. وبراءهتا .. ونعومتها .. ولعبها .. وهلوها .. بَسهوها .. أن تعيشوا طفولتكم : خيارين ال اثلث هلما

وهذا يعين أن ميتد من أَجِل ذلك اإلرث اللعني . .وواقعها األليم .. ومشاكلها .. فُتفاجئكم احلياة هبمومها .. 
وأن تكونوا ُسبَّة للجيل التايل .. كما عاشه من قبلكم من اآلابء .. وأن تعيشوا يف الِكرب مهوَمه وآالمه .. الثقيل 
 !  وسبباً يف ختلفكم.. كما كان اجليل الذي قبلكم ُسبة ومهاً لكم .. بعدكم 
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.. ـ لتتحملوا شيئًا من تبعات وآالم هذا الواقع املرير ـر من طفولتكم يف وقت مبك ـوإما أن تنهضوا ـ
ـ ــ على األقل ـتكونون .. ـ مجيع مشاكله ـعلى أيديكم ويف عهدكم  ـفإن مل تُعاجَل ـ.. وتعيشوا هّم معاجلته ومواجهته 

والتحرير .. يح والبناء ومهدمت وسّهلتم ملن بعدكم إكمال مسرية التصح.. قد خطومت خطوات كبرية حنو عالجها 
لكن هذا يعين ... للجيل، واألجيال التالية بعدكم  ستكونون مصدر فخر واعتزاز وعرفانوحينئٍذ ال شك أنكم .. 

وتتحدثوا .. لتعيشوا مهوم ومشاكل الكبار .. وهلوها .. وبراءهتا .. أن ُتضحوا ابتداًء بشيء من حقوق الطفولة 
 ! عماركميف وقت مبكر من أ.. أبحاديثهم 

الجتياز هذه املرحلة .. لكن ال بد من االختيار .. أعلم أن كال اخليارين صعبان ومّران ابلنسبة لكم 
اخليار  ـعلى مضض، وأان كاره ـ ـأختار لكم ـ.. ـ عايش إرث اآلابء القاسي ــ كأٍب ومربٍّ وانصٍح ـوأان .. العصيبة 
.. مث لعلكم يف الِكرَب تتفهموا اختياري هذا لكم أكثر .. ياري وتغفروا يل اخت.. وأرجو أن تعذروين .. الثاين 

وأن .. أسأل هللا تعاىل أن يرعاكم، وحيفظكم، وأيخذ أبيدكم إىل ما فيه خري البالد والعباد .. وتعرفوا له قْدرًا 
 .  اىل مسيع قريبإنه تع.. وختلف .. وتفّرٍق .. وضعف .. وما نزل هبا من ذلٍّ .. يكشف بكم الُغمَّة عن األمَّة 

وأن يقوموا ببعض واجبهم حنو اجليل القادم .. أّما أآلابء إن أرادوا أن يُكّفروا عن بعض ذنوهبم وتقصريهم 
ئوا أطفاهلم تلك النشأة الصاحلة القوية ..  يف  ـحنو أمتهم ـ ـاليت تعينهم على حتمل املسؤوليات ـ.. عليهم أن يُنشِّ

 !وقت مبكر من أعمارهم وحياهتم
 

* * * * * 

 ..!لا تبكي على أحدٍ  -298
فال .. مهما كانت صورته مأساوية .. ال تبكي على أحٍد َتسّخطًا واعرتاضًا على قضاء هللا تعاىل وقدره 

لو ُتِرك من دون ذلك البالء  ؛أو ماذا كان سيفعل من الشرِّ . .تدري ماذا فعل حىت نزل به هذا البالء أو العقاب 
نترْم ََل َتْعلَمرونَ َواَّلُل .. أو العقاب 

َ
ويف .. ولو اطلعتم على الغيب لرضيتم ابلواقع . 124:البقرة َيْعلَمر َوأ

ً   :سورة الكهف ْفرا ْغَياناً َوكر َما طر ن يررْهَِقهر
َ
ْؤِمَننْيِ فََخِشيَنا أ بََواهر مر

َ
ا الْغراَلمر فَََكَن أ مه

َ
 . 21:الكهفَوأ

 

* * * * * 

ُ المرأةُ المتَسَل ِطَ  -299  !ة
ليعرف َمن منهم حتكمه زوجته وتوجهه، ومن منهم .. مَجَع كبرُي القضاة َمن حتته من القضاة والعاملني  

، والثانية "املرأُة حتكُم زوَجها " إحدامها مكتوب عليها  ــ ألجل ذلك رايتني ــورَفَع .. حيكم زوجَته ويوجهها 
 "! الرجُل حيكُم زوَجَته " مكتوب عليها 



 228 

.. فجاء األول .. ليقف كلُّ قاٍض حتت الراية اليت تناسبه ومتثل واقعه .. القضاَة كاًل ابمسه مث اندى  
مث جاء الثاين، ففعل مثله؛ " .. املرأُة حتكم زوَجها " ـ حتت الراية اليت ُكتب عليها ــ بسرعة ودون تردد ـفوقف 

كذلك وقف حتت الراية اليت ُكتب .. اء الثالث مث ج" .. املرأة حتكم زوَجها " وقف حتت الراية اليت كتب عليها 
وكل من تبقى من القضاة .. والعاشر .. والسادس .. واخلامس .. فجاء الرابع " .. املرأة حتكم زوَجها " عليها 

فجاء يشق .. ثناء رجل واحد ابست" .. املرأة حتكم زوَجها " كلهم وقفوا حتت الراية اليت ُكتب عليها .. والعاملني 
ومصعِّدًا وجَهه إىل السماء مفتخراً .. ومفّرِقًا وُمباِعدًا يديه عن أضالعه .. ومنتفخًا .. منتفشًا .. شقًا  وفصفال
.. وتعجَّب منه اجلميع لشجاعته .. فبَهر اجلميع " .. الرجُل حيكُم زوَجَته " ليقف حتت الراية اليت ُكِتب عليها .. 

إال .. ـ حتكمهم نساؤهم ـالذين هم أمامك  ـكل هؤالء الرجال ـ: سأَله فما كان من كبري القضاة إال أن.. وقوته 
 ! وكيف؟.. فما السر .. أنت 

" امرأيت هي اليت أمرتين أن أقف حتت هذه الراية اليت ُكتب عليها .. ال تؤاخذين اي سيدي : فأجابه الرجل 
 "!! الرجُل حيكم زوَجَته 

ـ ـ يراقنَب .. وأنفاس أزواجهن .. اجلامثات على صدور .. ملتسّلطَات ـ اـيف زماننا  ـوما أكثر النسوة ـ: قلت 
ويتدَخْلن يف الّشاردة والواردة من حياة .. واخلارج والداخل من زفراهتم .. وكلماهتم .. ـ حركاهتم ـكشرطي مرور 

ويف .. َسنْبَ أنَـُّهنَّ حُيِسنَّ ُصنَعًا وال حيَْ .. وهؤالء عليهّن أن يتقني هللا يف أزواجهنَّ .. وفيما ال يعنيهنَّ .. أزواِجهنَّ 
 ". من حسن إسالم املرِء تركه ما ال يعنيه :" احلديث

 

* * * * * 

 . المرأة والقانون -311
.. أو أن تناَل حقَّها .. ال مُيكن أن تُنَصف املرأة .. وحُيايب املرأة .. مهما كان القانون متعاِطفًا مع املرأة  

كيف تفسر هذه االعتداءات اجلسدية اخلطرية : وإال فقل يل.. ّضرًا؛ ذو ُخُلٍق ودين إن مل يكن الرجُل متح
.. ـ إىل درجة اإلفراط والغلو ـمن الناحية القانونية  ـاملتكررة من الرجل على املرأة يف دول ُعرِفت مبحاابهتا للمرأة ـ

 ! واليت منها القتل يف أبشع صوره.. ءات ومع ذلك فالقانون مل حيِم املرأَة يف تلك اجملتمعات من تلك االعتدا
 !؟..فما هو احلل : فإن قيل 
املرأة  ــ! فقط ـفحينئٍذ ـ.. احلل يكمن يف الرتكيز على تنشئة الذكور تنشئة أخالقية راقية متحضرة : أقول 

 !ومن دون أن حتتاج إىل تلك القوانني.. وتنال كامل حقها .. تعيش كامَل سعادهتا 
مع غياب الِقيم احلضارية الراقية .. أو أن تعيش حياهتا بطريقة صحيحة .. كن أن تنال حقوقها املرأة ال مي 

ة واحلضارية الراقية عند وهؤالء الذين يقتلون وحياربون القيم األخالقي..  ، واليت منها اإلميان ابهلللدى الرجل
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وإن بكوا عليها .. املرأة .. ضحاايهم  فإن من أوائل.. ويستهدفوهنا من خالل وسائل إعالمهم اخلبيث  ،الرجل
 !عليهاابلبكاء أو تظاهروا .. 

 

* * * * * 

 .كل ُّ كلمةٍ يَلُوُكها طرفان -311
فأما .. مادٌح وذامٌّ .. مؤيد ومعارض .. حق وابطل : إال ويتلّقاها طرفان.. ما من كلمة ُتكَتب أو تُقال  

وينزهلا منزلتها اليت تستحقها من غري إفراٍط .. ويستفيد منها .. ويُنصف احلقَّ منها .. فيفهمها وينصفها .. احلق 
 . وال يستفيد منها.. ويظلمها .. ويردها .. فيسيء هبا الظن .. وأما الباطل .. وال تفريط 

فهو .. فيما يكتب أو يقول .. وينال عندمها القبول .. احلق والباطل معًا : ومن يطمع أن يُرضي الطرفني 
وعلى ..  ، والتزام احلقوالواجب على الكاتب امللتزم يف هذه احلالة أن يوطد نفسه على الصرب. .واهم  ،واهم

وإال فليعتزل جمالس .. وال بد له من ذلك .. وأن يتقبل هذه احلقيقة الواقعية .. حتّمل أذى الناس وجهاالهتم 
 ! الكتابة والوعظ واإلصالح

 

* * * * * 

312-  ِ  .ُحقُوق المرأة
فحق املرأة، والرجل حقان متالزمان؛  .. تناول احلديث عن حقوق املرأة بعيدًا عن حقوق الرجل  ال مُيكن

كيف : وكل منهما يؤثر سلباً أو إجياابً على اآلخر؛ وإال فقل يل.. وُيكّمل اآلخر .. كل منهما الزم وملزوم لآلخر 
ضائع .. أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها ويف املقابل حق الرجل؛ الذي هو أبوها .. ميكن أن ننصف حق املرأة 

 !وال يُؤبَه له؟.. وُمهان 
 ـأمام عينيها ـ ـيعيشون ـ.. وأبوها وأخوها، وزوجها، وابنها .. أو َعطاء .. كيف للمرأة أن تتمتع حبق 

 ! كما يف كثري من بالد الشرق األوسط؟  ..ورمبا االعتقال التعّسفي  ..واحلرمان .. واهلوان .. الذل 
ـ عن ــ وحبماس ـمث يف املقابل تراهم يتحدثون .. وحيرمونه حقه .. ويُذّلونه .. ؤالء الذين يُهينون الرجل وه
ومن شياطني اإلنس الذين ينبغي أن نتعوذ .. ولصوص .. وظاملون .. وكّذابون .. فهم متناقضون .. حقوق املرأة 

 !   ابهلل منهم ومن شّرهم
 

* * * * * 
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 .الحضاراتإلغاءُ صراِع  -313
 ..! نريد أن نلغي صراع احلضارات : قالوا 
وأن ال حُيزِّب األحزاب .. وخذوا منه عهدًا أبن ال ينشط لباطله .. إذًا أوقفوا إبليَس عن العمل : قلنا هلم 

 !وأىنَّ ...  ، وأهِلهعلى احلقِّ 
   ََْجَعنِي

َ
ْم أ ْغوِيَنههر

ر
تَِك َْل ْقعردَ  و . 21:ص قَاَل فَبِعِزه

َ
ْسَتقِيمَ ْل اَطَك الْمر ْم ِِصَ  نه لَهر

24:األعراف. 
 

* * * * * 

نَ  -314  !تمْسكََن حتى تمك َّ
ويكون أرضًا لغريه .. وجناَحه .. وخيفض صوتَه .. ويَتَمْسَكن .. أن يتمْسكَن املرُء .. ما أسوأه من ُخُلق  

وأظهر املخبوء من سوء .. ورَفع صوَته .. ا وَسطَ .. طغى وتكربَّ انتفش، و .. فإذا متكَّن .. لغرِض أن يتمكَّن .. 
 ! األخالق

إىل أن ينقضَّ على .. يُدين بطنه من األرض ويقرتب .. كالثَّعلب يظل يُدين بطنه من األرض ويقرتب  
يئة، منها.. فريسته  .. والغش .. الكذب : وسوء هذا اخللق يتغّلظ لكونه ينطوي على مجلة من األخالق السِّ
 ! أبِْئْس هبا من أخالق.. الغدر و .. واخليانة 

 

* * * * * 

صر؟ -315 بين الن َّ  !كم المسافة بيننا و
أوهلما أن األمة مل ترتقي : ال تزال بعيدة، وذلك لسببني.. أعتقد أن املسافة بيننا وبني النصر والتمكني  

 . ط النصر والتمكنيوهو شرط من شرو .. بعد االرتقاء املطلوب الذي يوازي مستوى مبادئ وِقَيم اإلسالم 
أنَّ األمة مل ترتقي بعد االرتقاء املطلوب الذي يوازي مستوى التحدايت واملؤامرات اليت تواجهها : اثنياً  

.. من دون أن تتعّرف عليه .. بل ويدخل محاها .. إذ كثري من الكيد مير أمامها .. وحُتاك ضدها من قبل األعداء 
وابلتايل .. وهذا االرتقاء ضروري من ضرورايت النصر والتمكني .. موقف  أو أن يكون هلا منه.. وعلى خطورته 

 !حق اإلعداد وال ُمعدين له.. حنن لسنا كفأً له .. ال ينبغي أن نبكي على نصر أو نستعجل نصراً 
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.. لكن هناك بصيص نور وأمل قادم من بعيد؛ من جهة أولئك الذين هانت عليهم أرواحهم يف سبيل هللا  
نسأل هللا تعاىل أن يـُْربِيه ويُبارك فيه، ويضع له القبول يف األرض ويف السماء ..  خيشون يف هللا لومة الئم الذين ال

 .  إنه تعاىل مسيع قريب جميب.. 
 

* * * * * 

 .آداُب الدعاءِ المُستجاب -316
اء حمجوب حىت ؛ فكل دعأن يبدأ وخُيَتم الدعاء ابلصالة على النيب : منها: للدعاء املستجاب آداب 

فاهلل تعاىل أكرم .. وإذا قُبل أول الدعاء وآخره .. تُقَبل  كما أن الصالة على النيب ..  ُيصلَّى على النيب 
 ! وأجل من أن يرد وسطه

واإلقرار أبنه هو الرب، واإلله؛ .. ومتجيده  أن يُقّدم بني يدي الدعاء والطلب بتوحيد اخلالق : ومنها 
 ..". اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين " كقولك .. د حبق سواه ال مألوه وال معبو 

 . وحنوها.. " اي حّي اي قيوم " كقولك .. أبمسائه احلسىن  مناجاته ومناداته : ومنها 
أنعم وأكرم به من ..  وأن مقام السائل ال يتعدى مقام العبد، والعبودية هلل .. اإلقرار ابلعبودية : ومنها 

 .مقام
أو ُتكافأ، مهما قابلها اإلقرار بنعمه وفضله عليك اليت ال تُعد وال حُتصى، وال مُيكن أن جُتَزى : منهاو  

 .. العبد ابلشكر 
وعرض حاجتك .. مث بعد ذلك تبدأ ابلطلب والدعاء ... اإلقرار ابلذنب واالعرتاف ابلتقصري : ومنها
 .فإن فعلت ذلك يُرجى أن ُيستجاب لك إبذن هللا.. على ربك 

اللهّم أنت ريب ال إله إال  " :هذه اآلداب كلها يتضمنها دعاء سيد االستغفار، كما هو اثبت عن النيب 
أنت، خلقتين وأان عبدك، وأان على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شّر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك 

من قاهلا من النهار موقنًا هبا، فمات من :  قال .علي، وأبوء لك بذنيب، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوَب إال أنت
يومه قبل أن مُيِسي فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو موقٌن هبا، فمات قبل أن ُيصِبح فهو من أهل 

 . البخاري" اجلنة
نفسه، وزِنَة عرشه،  اضيبًا مباركًا فيه عدد خلقه، ورِ سليمًا كثريًا طتَ  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النيب  إليهُيَضاف 
 .  وِمداد كلماته

 

* * * * * 
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يقة القَطِيع -317  !التفكير على طر
ولو  .. ويتوجه حيث يتوجه القطيع .. الذي يُفّكر على طريقة القِطيع؛ فيسري حيث يسري القطيع  هو 

ضع رأسك مع " على مبدأ.. ويلغي تفكريه؛ ليجعل القطيع تفكر ابلنيابة عنه .. كان يف ذلك هلكة اجلميع 
ُيصيبك ما ُيصيب الناس "، ومبدأ "..ما أان إال من غزيَّة إن غَوت غويُت "، ومبدأ "وقل اي قطّاع الرؤوس الرؤوس،

وأوقعك يف حفر ال خمرج لك .. ولو أوردك موارد اهللكة " خليك مع التيار.. أفضل من الناس أنت لست .. 
 !منها

إضافة إىل أنه ُيشبه طريقة القطيع من احلُمر  ـد عند بعض الشعوب ـالسائ ــ السليب هذا النوع من التفكري
أو تتحرر مما أصاهبا من أمراض .. فإنه ال مُيكن أن تنهض به أمة .. والوحوش الربية يف التفكري واحلركة والتوجه 
 ليهم النيب وهو خبالف ما عليه الطليعة املؤمنة الذين أثىن ع.. الوهن، والتخلف واجلهل، واخلوف، والفقر 

.. ، ومع ذلك فهم ماضون " من يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم.. ُيصلحون إذا فسد الناس  ":خريًا، ووصفهم أبهنم
عن املضي .. وال لعنات وصيحات القِطيع .. وال ِقلة األنصار واألعوان .. وال وحشة الطريق .. ال تُثنيهم الغربة 

 ! واإلصالح املنشود.. يف املسري حنو اهلدف 
 

* * * * * 

دِخينُ  -318  .الت َّ
ُن، ومن يصلهم دخان املُدّخن ممن جُيالسهم أو يسكن معهم : التدخني حيرتق به ثالثة  .. املاُل، واملَُدخِّ

ال .. ألجل ذلك فهو حرام .. ُيضاف إىل ذلك تلوث البيئة واهلواء .. فهؤالء ليسوا أقل ضررًا من املُدخن ذاته 
 ! اهلجُيادل يف حرمته إال ج

يدخل كسبب مباشر يف كثرٍي من .. وأحيااًن يكون أثره سريعًا .. يقتل صاحبه ببطٍ  .. سمٌّ .. التدخني  
وأقل أحواله أنه واقع يف شبهة .. ومن ميوت به أو بسببه فهو منتحر قاتل لنفسه ابلسم .. أمراض القلب القاتلة 

 !  انتحار
ن كيف يطيب له التدخني   .. وأن ينفخ دخانه على اآلخرين .. و أن يتلذذ بتدخينه أ.. أعجُب للمدخِّ

وأن جليسه يكره منه التدخني أو أن يصله شيء من دخانه .. مع علمه املسبق أن دخانه يؤذي ويضر من جُيالسه 
 ! حقاً إهنا وقاحة وأاننية يف آٍن معاً .. 
.. كاحلافالت وغريها .. واملغلقة .. مينعون التدخني يف األماكن العامة .. يف البالد املتحضرة صحيًَّا  

ملكثفة اليت حُتذِّر من وينشرون الدعاايت ا.. ويُعاقبون املخالف بعقوابت بليغة .. ويشددون يف ذلك أميا تشديد 
ويعتربونه من مظاهر الرجولة .. ويروجون له .. ويف بالدي ال يزالون يزينون التدخني .. ومن ضرره وأثره  ،الدخان
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الذين ينتمون إىل .. نفذين رمبا ألن جتار الّدخان هم من املسؤولني املت.. ومينعون الدعاايت ضده .. والعظمة 
 ! بسوء ـأو جناب جيوهبم ـ ـوهؤالء أىّن ألحٍد أن يقرتب من جناهبم ـ..  طبقة احلاكمةال

 

* * * * * 

 !ظاهِرةُ الن ِسيان عند العرب -319
وآخر هزمية .. وآخر مصاب .. م دائمًا يتذكرون آخر بالء فه.. عرب هذا الزمان .. أعين ابلعرب  

وينسون ما قبلها عشرات اهلزائم .. وآخر مؤامرة حُتاُك ضدهم .. وآخر جمزرة أُقيمت هلم .. وانتكاسة نزلت هبم 
.. ه وهكذا كلما دامههم ُمصاٌب أو بالء انشغلوا به ونسوا ما قبل.. واملصائب واجملازر اليت نزلت هبم وبساحتهم 

وانشغلنا .. نسينا األلف .. مث غدًا قتل منا عشرة .. فمثاًل لو قتل العدو منا اليوم ألفًا .. وكأن ما قبله مل يكن 
 !!وأن املشكلة مع العدو تكمن فقط يف العشرة الذين قتلهم اليوم.. وكأننا مل نفقد ابألمس ألفاً .. ابلعشرة 

وأمسكوا عن .. آخر حقٍّ هلم ونسوا ما قبله من احلقوق تذكروا .. حىت احلقوق إذا تراكمت وتعددت 
قد .. ـ ما لنا من حقوق مضت ـمن ذاكرة العريب املعاصر  ـفاألقدمية والزمن كفيالن أبن يسقطا ـ.. املطالبة هبا 

القضية الفلسطينية .. وغدت حقًا له من دون أصحاهبا .. واستوطن فيها .. واستملكها .. سطا عليها العدو 
ـ حيث كل عام تنحسر املطالب مبا لنا من حقوق وتقل عن العام الذي قبله إىل أن أصبحت ـل على ذلك مثا

وبال سيادة .. املطالب حمصورة يف دويلة مشّوهة مقطّعة مفككة األوصال واألجزاء يف بعض أراضي الضفة الغربية 
هذه املطالب، كما أنقصت األعوام السابقة  واألعوام القادمة كفيلة أبن تنقص من حجم.. وال إرادة وال قرار حر 
 ! وغريها كثري من األمثلة لو أردان اإلحصاء ـاملطالب اليت قبلها ـ

كما .. ومن أخطائهم .. وماضيهم القريب .. ـ يُفقدهم االستفادة من جتارهبم ــ مما ال شّك فيه ـوهذا  
ـ أن يتذكروا آخر عدو ـظاهرة النسيان  ـلظاهرة ـيُفقدهم الدقة يف حتديد الصديق من العدو؛ إذ من آاثر هذه ا

وكذلك أن .. وينسوا َمن قبله من األعداء الذين قد يكونون أشد عداوة من األخري .. وآخر عدواٍن له .. فقط 
فهم دائماً .. وينسوا َمن قبله من األصدقاء الذين قد يكونون أشد وفاء من األخري .. يتذكروا آخر صديق 

 !ـ يف األخريـبني األمم  ـلذلك هم اآلن ـ.. ويُطالبون ابآلخري .. ويتعاملون مع األخري ..  يتذكرون األخري
 

* * * * * 

 .عندما تثور الجماهير -311
واملزاودة .. واحلماسة .. هي لغة العاطفة .. فاللغة اليت تُناسبها حينئٍذ .. عندما تثور اجلماهري وتغضب  

 ـحينئٍذ ـ ـفإنه ـ.. لغة الفقه والعقل  ـوهم يف ثورهتم الغضبية ـ ـأن يستخدم معهم ـ ومن حُياول.. يف طرح الشعارات 
 ! يُرَمى ابخليانة العظمىقد و .. يُرَجم 
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* * * * * 

 .الوقت -311
.. وهو بضٌع منك .. وإن ضيعته ضيَّعك .. فإن مل تقطعه قطعك .. الوقُت ماٍض ال يتوقف ألحٍد  

َيذهب منك على قدر ما َيذهب .. وأهلكته كما تسألّن عن جسدك فيما أهلكته وأفنيته لُتسألنَّ عنه كيف قضيته 
.. فإذا ذهب وقتك املُقدَّر وانقضى ذهبت كّلك ومّت وتوقفت مجيع أعضاء جسدك عن احلركة والعمل .. منه 

 .فاجتهد أن ال ُتذِهب نفسك وعمرك إال فيما ينفعك يف نفسك، ودينك، وآخرتك
والذي .. ته لآلخرين يثمٍن خبس كالذي يبيع نفسه وأعضاء جسده لآلخرين بثمٍن خبس الذي يبيع وق 

.. والذي يهون عليه وقته كالذي هتون عليه نفسه .. يتلف وقته فيما ال ينفع كالذي يُتلف جسده فيما ال ينفع 
وقوَّتك قبل .. ك فاغتنم فراغك قبل شغل.. واعلم أن الواجبات أكثر من األوقات .. وهتون عليه سالمتها 

 ! تفلح.. وشبابك قبل َسقمك وهرمك .. ضعفك 
 

* * * * * 

بي والتغيير -312  .الإنسان العر
والتحرر من الذل والظلم .. وحتقيق العيش الكرمي .. لكي يتمكن اإلنسان العريب من التغيري حنو األفضل  

ألن من حيكمه من الطغاة أشرس .. لكاسرة عليه أن يتدرب ويرّوض نفسه على انتزاع حقوقه من فم الوحوش ا.. 
وحترر من .. وإقدام .. وجرأة .. وهذا يستدعي منه نوع تضحية .. وأشد منها أاننية .. من الوحوش الكاسرة 

وهو يهدر .. وحيلم .. فهو واهم .. ومن ينشد التغيري عن طريق احللول الوردية الرومانسية .. اخلوف واجُلنب 
ورمبا تبتلعه مع ما .. تستخف به وحبلوله .. والوحوش الكاسرة .. غري نفع وال جدوى  األوقات والطاقات من

 ! تبتلع من أشياء
 

* * * * * 

 .التكنولوجيا والبطُولة -313
هو الذي تفر منه الرجال يف .. كان البطُل من قبل هو الذي جيندل بيديه وسيفه العشرات من الرجال  

.. هو الذي جتتنبه األبطال إذا ما اندى للمبارزة والنَِّزال .. صفوف للقتال ساحات الوغى؛ إذا ما احتدمت ال
بينما اليوم بسبب .. وأن ُيسجَّل يف صفحات التاريخ كبطل مقدام .. وحقًا ملن يكون كذلك أن يكون بطاًل 
.. جل الضعيف فالر .. مل تعد لتلك البطولة وال ملعانيها من وجود .. التقدم التكنولوجي يف تصنيع األسلحة 

قد يَقتل بقذيفة واحدة وهو من وراء داببته أو مدفعه .. والذي قد ال يزيد وزنه عن مخسني كيلو غرام .. واجلبان 
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فالتكنولوجيا مل جتِن على  .. عشرات من هؤالء األبطال .. أو وهو خمتبئًا يف طائرته يف السماء .. أو ابرجته .. 
  !واألبطال.. بل جنت كذلك على البطولة .. اليومية وحسب كثري من العادات احلسنة يف حياتنا 

 

* * * * * 

 .َحسبُنا الل  ه ونِعمَ الوكيل -314
َحسُبنا هللا " فاجلأ إىل .. ومَجَُعوا .. وتكاثروا واجتمعوا .. وتكالبت عليك الِعدا .. إذا دامهتك اخلطوب  

فمن كان هللا تعاىل حسبه فال خوف وال .. ا حصنك احلصني واجعل منه.. وُلْز هبا .. ، وأكثر منها " ونِْعَم الوكيل
َعَة عليه  إِنه  :وأصحابه حني قال هلم الناس حني أُلقي يف النار، وقاهلا دمحم   فقد قاهلا إبراهيم.. َضيـْ

 ِ رواْ َحْسبرَنا اَّلُل َون ْم إِيَماناً َوقَال ْم فََزاَدهر ْم فَاْخَشوْهر واْ لَكر  . 273:آل عمرانْعَم الَْوكِيلر انلهاَس قَْد ََجَعر
ُفخكيف أنَعُم وقد التقَم صاحُب الَقرِن القرَن، وحىن جبهَته، وأصغ ":وقال    ى مسعه ينتظر أن يُؤَمر فيَـنـْ
ونِعَم قولوا َحْسُبنا هللُا  ":كيف نقول؟ قال.. كيف نفعل اي رسوَل هللا : ، فأثقل ذلك على أصحابه، فقالوا"

 ".  توكلناالوكيل، على هللِا 
وصلى .. َعدَد َخْلِقه، وِرضا نـَْفِسه، وزِنََة عرشه، وِمداَد كلماتِه  ..، على هللا توكلنا حسبنا هللا ونعم الوكيل 

 .هللا على دمحم النيبِّ األمي، وعلى آله وصحبه وسّلم
 

* * * * * 

ة إلا بالل  ه -315  .لا َحوَل ولا قو َّ
بكامل عجزه وضعفه  ــ خلالقه ــواعرتافه .. الشخص من حوله وقوته  ال حوَل وال قوَّة إال ابهلل؛ انتفاء 
على أن يفعل  ول له وال قوةفالعبد ال ح.. والقوة كلها هلل تعاىل وحده  ،ورد احلول كله.. كساره وحاجته وان

.. إال ابهلل ..  وال أن يدفع عن نفسه أو عن غريه ضراً  ،أن جيلب لنفسه أو لغريه نفعاً  وال.. لنفسه أو لغريه شيئًا 
بل ملا .. صغريًا  ن حيرك ساكناً مهما كانملا قدر أ.. وعون وقوة هللا .. ولوال هللا تعاىل .. وإال إذا أعانه هللا ومّكنه 

 . قدر على أن يستنشق اهلواء
؛ "إال"جاء بعده أداة استثناء .. لقوة واخنالع من مطلق احلول وا.. وبراء .. نفي " فال حول وال قوة" 

 .وحده واقتصارمها به .. حصر احلول والقوة ابهلل تعاىل .. تفيد غاية احلصر والقصر 
.. وال قوي يف الوجود حبق إال هللا .. ؛ أي ال قوَّة يف الوجود حبقٍّ إال قوة هللا "ال حول وال قوة إال ابهلل" 

..   حول وال ِحراك له إال به وال..  وما سواه ال قوة له إال به .. غين عن خلقه .. قوي بذاته  فهو 
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وأكثر .. فالزم غرزها اي عبد هللا ".  ال حول وال قوة إال ابهلل، َكنٌز من كنوز اجلنَّة ":أنه قال وقد صح عن النيب 
 . وبكنز من كنوزها.. عساك أن تفوز ابجلنة .. منها 

وصلى هللا على دمحم .. عرِشه، وِمداَد كلماتِه  عَدَد َخْلِقه، وِرضا نـَْفِسه، وزِنَةَ  ،ال حول وال قوَّة إال ابهلل
 .النيبِّ األمي، وعلى آله وصحبه وسّلم

 

* * * * * 

 .الصلاةُ على النبي ِ محمدٍ صلى الل  ه عليه وسلم -316
 فمن مسع ِذْكَر النيبِّ ..  وكلما ذُِكَر ..  تتعنّي وجتب عندما يُذَكُر النيب  الصالة على النيب 

 :أنه قال فقد صّح عن النيب .. وأخطأ به طريُق اجلّنة على سعته .. وإال أمِثَ ..  يصلي عليه  وجب عليه أن
، َخِط  به طريُق اجلنَّة َمن ذُِكْرُت عنَده فنسي الصالةَ  " اي دمحم من ذُِكرَت : أاتين جربيُل فقال " :وقال ". عليَّ

ملا َرقيُت الدرجة " :وقال . "آمني: آمني، فقلتُ : هللُا، قل عنده فلم ُيصلِّ عليك فماَت فدَحَل الناَر، فابَعَدهُ 
  ". آمني: ده ومل ُيصلِّ عليك، فقلتُ َشقَي عبٌد ذُِكْرَت عن: ـ جاءين جربيل فقالـأي من املنرب  ـاألوىل ـ

 .كلماِتك  عَدَد َخْلِقَك، وِرضا نـَْفِسَك، وزِنََة عرِشَك، وِمدادَ  ،وسلِّم على عبدك ونبيك دمحم اللهم صلِّ 
 

* * * * * 

ف عليه النبي ُّ محمد  -317 يد أن يَتَعَر َّ  .لمن يُر
 ابمسك الصريح واسم أبيك، وُتصبح من املشهورين املعروفني لديه  هل تريد أن يتعرَّف عليك النيبُّ 

هللاُ أمساَء اخلالئق،  إنَّ هللا وكََّل بقربي مَلكاً أعطاهُ  ":أنه قال ، فقد صح عن النيب أكثر من الصالة عليه ... 
 :ويف رواية".  ذا فالن ابن فالٍن قد صلَّى عليكه: فال ُيصلي عليَّ أحٌد إىل يوِم القيامة إال أبلغين ابمسه واسم أبيه

 ".  اي دمحم إن فالَن ابن فالن صّلى عليك السَّاعةَ : قال يل ذلك امللك "
فُيقال .. بل وكل دقيقة .. كل ساعة ..  لنيّب ما أمجله من معىن أن يتكرر امسك الكامل على مسامع ا

إىل أن ُتصبح من معارفه املقربني .. إن فالن ابن فالن ُيصلي ويسلم عليك الساعة؛ أي اآلن اي رسوَل هللا : له 
 فأىن هلذا اإلنسان أن يكون.. الشهر إال مرة واحدة اليوم أو وال يصلي عليه يف ..  أما من ال يتذكَّر النيب .. 

.. مث اعلم أن هناك مئات املاليني الذين ُيسابقونك ويُزامحونك إىل هذا املقام .. املقربني  من معارف النيب 
ويف احلديث فقد صح عن ..  إن كنت من املقلني يف الصالة على النيب .. فأىنَّ لك أن تسبقهم .. والتعارف 

 ". عليَّ صالةً  أوىل الناِس يب يوَم القيامة أكثرهم ":أنه قال النيب 
 .عَدَد َخْلِقَك، وِرضا نـَْفِسَك، وزِنََة عرِشَك، وِمداَد كلماِتك.. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ونبيك دمحم 
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* * * * * 

 .الخيانة -318
األضعف واألخطر  يف جسد  فاخليانة هي الزاوية.. مل ُتؤَت األمُة من جهة كما ُأوتيت من جهة اخليانة  

ومن  ،لكشف اخلائنني واحلذر منهم..  ومراقبتها على الدوام.. واحلذر منها .. نبغي أخذ احليطة هلا اليت ي ،األمة
.. واألضعف يف جسد األمة .. ـ عن تلك الزاوية اخلطرية ـومن غري كلل وال ملل  ـوالعدو دائم البحث ـ.. شرهم 

ـ ـاليت هتون عليها اخليانة مقابل متاع خبس زائل ـ ـالساقطة اخلائنة  الضعيفة دائم البحث عن تلك النفوس الوضيعة 
ـ وعلى غفلة من أعني ـونزول الشدائد  .. اليت ترضى أن تسّلمه مفاتيح احلصون والثغور عند التحام الصفوف 

ومن مث العبث .. إىل قلب املدينة .. إىل قلب اجلماعة .. الناس ـ لتمكنه من التسلل والعبور إىل قلب األمة 
جيد  ـالقدمية منها واحلديثة ـ ـومن يتأمل غالب صراعات األمة ومعاركها مع أعدائها ـ.. وخرياهتا  ،وحقوقهاحبرماهتا 

والعدو مل .. وممن يتكلمون بلغتنا  ،ون إليها من أبناء جلدتناأهنا مل ُتَصب هبزمية إال بسبب خيانة بعض من ينتم
وكم .. فكم من دولة سقطت بسبب اخليانة .. ناء جلدتنا يسلم من هزمية حمققة إال بسبب خيانة اخلائنني من أب

وكم من بيت .. وكم من ِعرض اغتصب وانتهك بسبب اخليانة .. من أرٍض اغُتصبت وضاعت بسبب اخليانة 
وكم من بطل جماهد اغتيل وطُعن ..  ، ووشاية اخلائننيهّدم على رؤوس ساكنيه من األطفال والنساء بسبب اخليانة

أال لعنة هللا .. وكم من أسري بريء ُيسام ذل االعتقال عند الطغاة اجملرمني بسبب اخليانة .. اخليانة يف ظهره بسبب 
 ! على اخلائنني

وال تتخذوا أحدًا منهم بطانة؛ أتمنوهم .. واجتنبوهم وال خُتالطوهم  ــ! عباد هللا ـفاحذروا اخليانة واخلائنني ـ 
سواء كانوا حكاماً  ـوالتحذير منهم ـ، وتعريتهم ،واعملوا على كشفهم.. عدو عنكم على شيء ال ينبغي أن يعرفه ال

وال ..  وال تكرموهم بعد أن أذهّلم هللا.. وال تدنوهم من جمالسكم بعد أن أبعدهم هللا .. ـ  تسلموا ـأم حمكومني 
 . كل خوَّاٍن أثيم  وال.. واعلموا أن هللا ال حيب اخلائنني .. أعني الناس  أسقطهم هللا منتوقروهم بعد أن 

 

* * * * * 

برِ مُهداة إلى أهلِنا  -319 ةالمرابطين كلماٌت في الص َّ  .في غز َّ
أفضل .. ولن تعطوا عطاء خريًا وأوسع من الصرب .. "إن الصرب عند الصدمة األوىل ":قال رسول هللا  

، وأن الفرج مع الصربوأن الّنصر مع على ما تكرهه خريًا كثريًا،  الصربواعلم أن يف .. والسماحة  الصرباإلميان 
فمن صرب فله  ،إذا أحب هللا قوماً ابتالهم.. ضياء  الصربو .. الصرب مفتاح الفرج .. الكرب، وأن مع العسر يسرا 
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وقد ابيع أصحابه يوم احلديبية .. أييت من هللا على قدر البالء واملصيبة  الصربوإن .. ومن جزع فله اجلزع  الصرب
 . صلوات ريب وسالمه عليه ،"لى الصرب حتت الشجرة ع

يَا  :قال تعاىل.. وحيب الصابرين .. وهو مع الصابرين .. وأمر ابلصرب .. قد أوصى ابلصرب وهللا تعاىل  
ونَ  ْم ترْفلِحر ْ اَّلله لََعلهكر وا ْ َواتهقر وا ْ َوَرابِطر وا ْ وََصابِرر وا ْ اْصُِبر ِيَن آَمنروا ُيَها اَّله

َ
 :وقال تعاىل. 111:آل عمرانأ
 َابِرِين اَلةِ إِنه اَّلله َمَع الصه ُْبِ َوالصه ْ بِالصه ْ اْسَتعِينروا ِيَن آَمنروا ُيَها اَّله

َ
ِ  :وقال تعاىل. 253:البقرةيَا أ ِ َوبَْش 

ابِرِينَ  ابِرِينَ  :وقال تعاىل .255:البقرةالصه ُِب الصه    .224:آل عمرانَواَّلُل َير
اصربوا عباد .. وهل النصر إال صرب ساعة تزيد على صرب العدو .. ينه صرب ساعة فكم من نصر بيننا وب

وا .. هللا  ويطمع .. فُتفرِحوه .. وال تـُُروا العدو منكم جزعًا أو ِقلة صرب .. وأجركم على هللا .. وصابروا وتصربَّ
 ،وُترَوى شجرة عزهتا وكرامتها. .وتنهض  ،واألمة حتىي.. من ثغور األمة  فأنتم على ثغٍر عظيم.. بكم وبدايركم 

 .  حيفظكم هللا.. بصربكم وجهادكم 
 

* * * * * 

 . الإنسانُ الر خيص -321
.. يُقاِتل ويُقَتُل يف سبيله .. هو الذي يرضى لنفسه أن يكون جنداًي عند الطاغوت  ؛اإلنساُن الرخيص 

 ! أو ُدريهمات معدودات.. مقابل راتب زهيٍد 
أو .. مقابل راتٍب زهيٍد .. وإن مل يكن مقتنعًا به .. ول ما يطلبه اآلخرون منه هو الذي يفعل أو يق 

 !  ُدريهماٍت معدودات
ويذوب يف .. واليت هي ليست من مشاريعه وأهدافه .. هو الذي يذوب يف مشاريع وأهداف اآلخرين  

  ! أو ُدريهماٍت معدودات.. مقابل راتٍب زهيٍد .. قناعاهتم على حساب قناعاته 
مقابل راتٍب زهيٍد .. وأهدافهم .. وخدمة مشاريعهم .. هو الذي يفين عمره وجسده يف خدمة اآلخرين  

لتقاعد إىل اوأحالوه .. وه ورفس.. لفظوه .. واحنىن ظهَره .. فإذا عال الّشيُب رأَسه .. أو ُدريهمات معدودات .. 
بينما تراه يغفل عن التعامل مع .. دهم من قبل وكأنه مل يكن يعمل عن.. من غري تعويض و .. غري مأسوف عليه 

جنًة عرضها السماوات .. والذي يُعطي العامل يف سبيله .. الذي بيده خزائن السماوات واألرض ..  كِ لْ املُ  كِ مالِ 
 ! فيها ماال عنٌي رأت، وال ُأذٌن مسعت، وال َخطَر على قلب بشر.. واألرض 

 

* * * * * 
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 !فالدماء لم تجف  بعد.. حياءِ ناشدتُكم قليلاً من ال -321
إال .. وانكشف غبار املعركة عن أهلنا يف غّزة الصرب واجلهاد .. وأثقاهلا .. ما إن وضعت احلرب أوزارها 

وكأهنم كانوا على موعد  ـعلى اختالف أطيافهم واجتاهاهتم ومقاصدهم ـ ــ واملرجفون.. وتسارع اجملادلون املغرضون 
.. واالستهزاء .. والتشكيك .. والتخذيل .. والتجريح .. ليبدأوا يف الطعن .. احلرج  مستعجٍل مع هذا التوقيت

ـ ـ وهذا كله يتم .. وقبل أن يقرأوا احلَدث جيدًا .. إبجناز اجملاهدين وثباهتم وصربهم وانتصاراهتم .. واالستخفاف 
 ! والقضية.. والغرية على الدين .. والنصيحة .. ابسم النقد  ـكما يزعمون ـ

كما أخطأه التوقيت، .. لكن أخطأه التعبري واألسلوب يف النصح والنقد .. وملن َسِلم قصده من هؤالء 
ال تقفوا يف مصاف األعداء من الكافرين واملنافقني وأنتم ال .. ال ُتشّمتوا بنا العدو بعد أن أخزاه هللا : أقول

وال النقد .. ما هكذا يكون النصح .. اجملاهدين  ال ترقصوا مع الراقصني السكارى على أشالء وِجثث.. تدرون 
.. ابدرت أواًل إىل إسعافه  فهالَّ .. ال يزال ينزف دمه  ــ! اي جمادل ـفأخوك ـ.. وال هذا هو توقيته املناسب .. 

 !؟والتخفيف من آالمه ..وتضميد جراحه 
مث بعد ذلك توخيت التوقيت  ..ورفعت عنه األنقاض .. انتشلته  فهالَّ .. خوك ال يزال حتت األنقاض أ 

 ..! فتنصحه  ــ ابلرفق، واحلكمة واملوعظة احلسنة ــاملناسب للنصح 
كما .. أسرعت إىل إكرامه ودفنه  فهالَّ .. بني األنقاض وحتت احلطام أخوك ال تزال أشالؤه مبعثرة 

 !وجبهاده؟.. والتجريح به .. أسرعت إىل نقده 
وخلَّف .. قد اصطفاه هللا شهيدًا .. وأّمتك .. ك وِعرضك وأرضك الذي دافع عن دين.. أخوك اجملاهد 

أو .. أسرعت فمسحت على رؤوسهم  فهالَّ .. وال شراب .. وال طعام .. بال مأوى .. وأطفااًل .. لك أيتامًا 
يف النقد .. قبل أن ُتظهر مهاراتك .. أو واسيتهم مبا تستطيع فعله حنوهم .. مسحت الدمع من على خدودهم 

 ! ممن قضوا حنبهم يف سبيل هللا؟.. والتهكم .. التجريح و 
 ! فالدماء مل جتّف بعد.. انشدتكم قليالً من احلياء 

 

* * * * * 

 !وأطفالهم.. أطفالنا  -322
 !  وأطفاهلم هلم كل حلوة ومَسرَّة..  ، ومضرَّةأطفالنا هلم كل مرَّة 
والفرح .. وأطفاهلم هلم األمن واألمان .. والبكاء .. ل واجله.. والفقر .. واجلوع .. أطفالنا هلم التشريد  

 ! وكل خري.. والسرور .. واللعب .. 
 !دون أطفالنا.. فحقوق الطفولة كلها ألطفاهلم .. أطفالنا غري معنيني من حقوق الطفولة  
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.. تل الواحد منهم وأطفاهلم ق.. ال يُعَبأ له .. أطفالنا قتل الواحد منهم جمرد رقم ُيضاف إىل أرقام القتلى  
 ! واجتماعية.. تتحول إىل مناسبة سنوية قومية ووطنية .. وذكرى قتاله .. تقوم له الدنيا وال تقعد 

 ! وقتل الواحد منهم جرمية ال تُغَتفر.. تستدعي التحقيق .. قضية فيها نظر .. أطفالنا قتل املائة منهم  
.. وأطفاهلم هلم كل خدمة .. ودعم لإلرهاب ال يُغتَفر .. وإرهاب .. أطفالنا كفالة اليتيم منهم جرمية  

 !وإحسان.. ورعاية 
وُتسيئنا الدمعة اليت تسيل على خدودهم بغري وجه حق .. إننا حنب أطفاهلم : ومع ذلك، نقول صادقني 

لطائرات وا.. ابلدابابت .. وقصدهم .. وترويعهم .. وال يتورعون عن قتلهم .. وإن كانوا هم يكرهون أطفالنا .. 
 !والصواريخ العابرة للقارات.. 

 

* * * * * 

 .الجهادُ والمقاومة -323
واملقاومة هي اصطالح .. اجلهاُد هو التعبري الشرعي الدال على جهاد اجملاهد عندما جُياهُد يف سبيل هللا  

.. كون يف سبيل هللا وقد ي.. وقد يكون مسلمًا أو غري مسلم .. دال على مقاومة املقاوم عندما يُقاوم العدوان 
بينما املقاومة ال تشمل اجلهاد وال .. وعليه فاجلهاد يشمل املقاومة ويزيد عليها .. وقد يكون يف سبيل الطاغوت 
 . وعليه فكل جماهد مقاوم، وليس كل مقاوم جماهداً .. تدل على مجيع جزئياته ومعانيه 

إىل مصطلح املقاومة .. ن مصطلح اجلهاد واجملاهد َرِغب القوم ع.. وملا كان األمر كذلك كما ذُكر أعاله  
ِيَن ََل يرْؤِمنروَن  :وهؤالء هلم نصيب من قوله تعاىل.. واملقاوم  زهْت قرلروبر اَّله

َ
ر وَْحَدهر اْشَمأ ِإَوَذا ذركَِر اَّلله

ونَ  ْم يَْسَتبِْْشر ِيَن ِمن درونِهِ إَِذا هر   .25:الزمربِاْْلِخَرةِ ِإَوَذا ذركَِر اَّله
 

* * * * * 

 ...!رسول ُكم محمدٌ قال  -324
ـ ــ عرب وسائل اإلعالم ـوهي تصرخ يف وجوه العرب واملسلمني .. استوقفين صراخ تلك املرأة البلجيكية  

 "!.. انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً : رسوُلكم دمحم قال ":ملا رأت منهم من تقاعس وخذالن إلخواهنم يف غّزة
أكثر من كثري من ..  وتوجيهات نبينا .. هذه املرأة النصرانية على علم بديننا . .اي سبحان هللا : قلت 

 !  املسلمني
أكثر من كثري من ..  إال أهنا تفاعلت مع خطاب نبينا .. رغم أهنا على غري ديننا .. هذه املرأة 

 !املسلمني
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استدعى من هذه .. قتٍل َوُأِصيبت املروءة مبأ.. َأَوَصل االنعدام ابإلحساس َدرَكًا .. َأَوَصل اخلذالُن َدرَكًا 
 ! ؟..ـ أن تستنهضنا وتذكران بكلمات نبينا صلوات ريب وسالمه عليه ـاليت هي على غري ملة اإلسالم ـ املرأة ـ

 ! ربنا ال تؤاخذان مبا فعل السفهاء مّنا.. اللهمَّ غفرانك 
 

* * * * * 

 .النصراني ةُ والمسيحي ة -325
بينما املسيحية كلمة دالة على ما  .. والنصارى اسم دال على أتباع هذا الدين .. ديٍن النصرانية اسم ل

ويتخّلق أبخالق املسيح ..  واملسيحي هو الذي يتبع تعاليم املسيح .. من ديٍن حق  كان عليه املسيح 
  .. وينتمي إىل املسيح  ..الل ابملسيح لذا فالنصارى رغبة منهم يف إلصاق ما هم عليه من ابطل وض ..

.. يسمون أنفسهم ابملسيحيني .. ويف نفوس املسلمني .. من مقام عظيم عند هللا تعاىل  ولعلمهم ما للمسيح 
.. وحيبون من اآلخرين أن خُياطبوهم ابملسيحيني .. ـ مبسيحيني ــ على احلقيقة ـوما هم .. تشريفاً وتعظيماً ألنفسهم 

.. نصارى .. وكما كانوا يسمون أنفسهم دهرًا .. كما ورد يف القرآن والسنة علمًا أن امسهم  .. وليس ابلنصارى 
من مشايخ ودعاة .. ومع ذلك فريق من أبناء جلدتنا وديننا .. ومل يرد مطلقًا عن النصارى اسم املسيحيني 

اسم املسيحيني ..  وتشريفًا وتعظيمًا هلم.. وكذاًب على احلقيقة هلم، توددًا  يُطلقون على النصارى..  ائيات الفض
 ! وهم من أبعد ما يكونون عن املسيح واملسيحية الّسمحة.. 

وكذلك ..  " يعقوب"نسبة إىل إسرائيل .. سرائيليني ابإل.. حيبون أن ُيسمَّوا .. وكذلك اليهود 
ملا يف ..  نسبة إىل علي بن أيب طالب .. أو العلويني .. حيبون منك أن تسميهم ابلعلوية .. النصريية الباطنية 

 ! ومتييع ملا هم عليه من ابطل وكذب وضالل.. هذه النسبة والتسمية من تشريف هلم وتعظيم 
.. أبمساء األشخاص .. ويتسموا .. جتد مجيع أهلها حيبون أن ينتسبوا .. ولو أتملنا مجيع امللل والِفرق 
ـ كما ـمني فإهنم حيبون أن يتسّموا ابملسلمني ابستثناء املسل.. واحنرافاهتم .. ليغطوا على بعض ضالالهتم وعيوهبم 

.. ليقينهم أن دينهم حق ..  نسبة إىل حممٍد .. وليس مبحمديني .. نسبة إىل دين هللا اإلسالم  ــ مساهم رهبم 
ألن دينهم أصاًل كامل؛ خيلو .. واحنرافاهتم  ،ليغطوا على عيوهبم ؛اجون أن يتسموا أبمساء األشخاصوأهنم ال حيت

ولو جاز التسمي أو .. وفخر نباهي به .. واالنتساب إليه تشريف وتعظيم .. النقص والعيوب واالحنراف من 
الذين آمنا جبميع أنبياء هللا  ــفنحن املسلمني أتباع األنبياء والرسل .. االنتماء إىل أمساء األشخاص أو األنبياء 
وأن .. واألوىل أبن نسمي أنفسنا أبمسائهم .. ء والرسل ـ األوىل ابألنبياـتعاىل ورسله؛ ال نفرق بني أحٍد منهم 

ألننا حنن .. وإسرائيليني .. وإبراهيميني .. وموسويني .. ومسيحيني .. دمحميني : ننتسب إليهم فنقول عن أنفسنا
بنا والذي مساان به ر ..  ولكن ال نستعيض وال حنيد عن االسم الذي ارتضاه لنا ربنا .. أتباع األنبياء والرسل 

  ؛ كما قال تعاىل"املسلمون"أال وهو اسم:  ْسلِمنَي ِمن َقبْلر مر الْمر اكر َو َسمه ْم إِبَْراهِيَم هر بِيكر
َ
ِلهَة أ  م 
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ِ اإِلْساَلمر  :وقال تعاىل. 72:احلج ِيَن ِعنَد اَّلل  َوَمن يَبَْتِغ َغرْيَ   :وقال تعاىل. 21:آل عمران  إِنه اِل 
َو اإِلْساَلِم دِيناً فَلَ  ْقَبَل ِمنْهر وَهر َورَِضيتر  :وقال تعاىل. 25:آل عمران  ِِف اْلِخَرةِ ِمَن اْْلَاَِسِينن ير

مر اإِلْساَلَم دِيناً   .اللهمَّ تقّبل.. ونَسَباَ .. وِنسبًة .. وامساً .. وحنن رضينا ابإلسالم ديناً . 3:املائدةلَكر
 يٍس أو متيم  إذا افتخروا بقَ ... أيَب اإلسالُم ال أٌب يل سواه 

 

* * * * * 

 .الرابحُ والخاسر -326
بينما اخلاسر هو .. واملستمر .. القادم الغائب الكثري خيسر القليل احلاضر من أجل الرابح هو الذي  

 ! والدائم.. الذي يؤثِر الربح القليل احلاضر واملستعجل، على الربح الكثري القادم 
.. يف مواطن اإلقدام واجلهاد واالستشهاد .. وعلى احلياة .. عها الذي حيرص على الدنيا ومتا: مثاهلما 

فاألول استفاد لنفسه متاعًا دنيواًي قليالً .. والذي يقتحم مواطن اجلهاد عندما يتعني؛ فيستشهد يف سبيل هللا 
و األمة يف احلياة إضافة إىل اخلسارة اليت تنزل ابجلماعة أ.. وخسر خريًا كثريًا ودائمًا يوم القيامة .. مستعجاًل 

لكنه كسب خري وسعادة احلياة .. واآلخر خسر حظه القليل من احلياة .. الدنيا بسبب تنّكبه عن واجب اجلهاد 
اليت ال أمن وال أمان هلا .. وألمته .. ُيضاف إليه ما حققه جبهاده من خري عظيم للجماعة .. األبدية يوم القيامة 

 . إال ابجلهاد
فيحقق .. األول اخلاسر كل من يَنشد الدَّعة والراحة واخلمول على حساب مستقبله مثل : ويُقال كذلك 

ال يُنتَبه .. ويعيش صفرًا على هامش احلياة .. لكنه خيسر مستقبله .. لنفسه بعض اخلري والراحة اآلنية املستعجلة 
سر القليل املستعجل من راحته اآلنية خي.. وجيتهد .. بينما اآلخر الذي يِكّد ويتعب .. إليه فضاًل عن أن يُؤبَه له 

 ! ويكون رقماً كبرياً يف احلياة يصعب جتاوزه أو جتاهله.. لكنه يكسب مستقبالً زاهراً ومديداً ابخلري والعطاء .. 
 !؟...فمن أيِّ الصنفني أنت  

 

* * * * * 

 !أنت والدنيا -327
فهي .. موتك ــ وال بعد ــ حياتك وال عند  ال يف.. أن الدنيا ال تتوقف حركتها ألجلك .. اعلم اي هذا  

وأنت ينبغي عليك أن ال تتوقف ألجلها عن .. بك ومن دونك .. وضجيجها .. ماضية حبركتها وصخبها 
 ! آخرتك
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.. بل ال حتس برحيلك عند رحيلك .. ال، ولن حتزن عليك .. إن مت وغبت فهي ال، ولن تبكي عليك  
 ! ألجلها؟ غتموهتتم وت.. أنت تبكي عليها فكيف 

َفَما بََكْت فلما مات .. مات .. فلما عال وفرِح مبا بني يديه .. كم من طاغية عال .. ِلك كم من مَ  
نَظرِينَ  رْضر َوَما ََكنروا مر

َ
َماء َواْْل  .11:الدخانَعلَيِْهمر السه

.. رة مظلمة ضيقة وليس لك يف ابطنها غري حف..  األرضـ بتطاول  البنيان فوق ـاي هذا  ـكيف تنشغل ـ 
 !هي يف انتظارك.. مليئة ابلديدان 

كن يف الدنيا كأنك غريب .. ومن عذاب ما بعد القرب .. من ظلمة القرب .. إن أردت السالمة والنجاة  
مث اعمل .. فإن أصبحت فامحد هللا .. واجعل منها سلمًا آلخرتك، وليس اآلخرة سلماً لدنياك .. أو كعابر سبيل 
 .مث اعمل آلخرتك كمن ال ينتظر الصباح.. ال ينتظر املساء، وإن أمسيت فامحد هللا آلخرتك كمن 

مايل وللدنيا، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكٍب قال يف ظلِّ شجرٍة يف يوٍم صائٍف مث راَح  :"قال رسوُل هللا  
 ".   فرتكها

َك لتاركوها لغريان ـ   ..!بلنا ن قَ ـ كمن تركها لنا مَ ـوال بد  ـوإاّن وإايَّ
وصلِّ .. إنك مسيع قريب جميب .. ويوم العرض عليك .. وحتت األرض .. اللهم ارمحنا فوق األرض 

 !اللهم على عبدك ونبيك دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
 

* * * * * 

ع -328 نو ُّ  .الت َّ
توى أتملت هذا التنوع البديع الفريد الذي تنفرد به األرض دون سائر الكواكب والنجوم؛ فعلى مس 

.. اجلميل والقبيح .. الطويل والقصري .. السيد واملسود .. الغين والفقري .. يوجد الشريف والوضيع .. اإلنسان 
وبني كل صنفني .. العامل واجلاهل .. اخلادم واملخدوم .. الصحيح والسقيم .. التقي والّشقي .. املؤمن والكافر 

 ! لك ألوان ولغات خمتلفةوهم مع ذ.. أصناف ودرجات يف التنوع واالختالف 
بعضها .. كذلك أصناف وأنواع .. واحليتان واألمساك .. والطيور .. وعلى مستوى الدواب واحليواانت  

وعلى مستوى النبااتت .. وبعضها ال يستطيع العيش واحلياة من دون وجود البعض اآلخر .. حباجة إىل بعض 
 ! وال تكتمل األرض إال هبا.. ال غىن عنها .. ال حُتصى .. ن وألوا.. وأنواع .. فهي كذلك أصناف .. واألشجار 

أو .. فليس كلها على نسق واحٍد .. والصحراء .. والغاابت .. والوداين .. والسهول .. كذلك اجلبال  
 !بل بينها من التباين واالختالف كما بني سائر املخلوقات.. لون واحد 
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  َنَزَل ِمن
َ
َ أ نه اَّلله

َ
لَْم تََر أ

َ
َدٌد  أ َباِل جر لَْوانرَها َوِمَن اجْلِ

َ
ْخرَْجَنا بِهِ َثَمَراٍت ُُمَْتلِفاً أ

َ
َماءِ َماًء فَأ السه

وٌد  لَْوانرَها وََغَرابِيبر سر
َ
ٌْر ُُمَْتلٌِف أ لَْوانرهر َكَذلَِك إِنهَما  *بِيٌض وََحر

َ
َْتلٌِف أ نَْعاِم ُمر

َ
ِ َواْْل َواب  َوِمَن انلهاِس َواِله

 َ ورٌ ََيََْش اَّلله َ َعزِيٌز َغفر  . 12-17:فاطر  ِمْن ِعَبادِهِ الْعرلََماء إِنه اَّلله
وعلمت .. وأنه ال يصدر إال من قدير عليٍم حكيم .. البديع .. فأدركت احلكمة من هذا التنوع الفريد  

تستمر احلياة وال  ال.. أو سببًا لغاية .. وقد يكون غاية لغريي .. فهو ضروري لغريي .. أن ما يضيق منه صدري 
 ! تستقيم من دونه

أو من وجود خملوق مل تفهم الغاية أو .. فيا سائاًل عن احلكمة من وجود هذا التنوع البديع العجيب  
واعلم أن هللا ..  وإن مل تدركها فسلِّم وارضَ ..  إن أدركت احلكمة أو بعضًا منها فامحد هللا.. احلكمة من وجوده 
ْم إََِلَْنا ..  الوجود عَبثاً من غري غاية وال حكمة تعاىل مل خيلق شيئاً يف نهكر

َ
ْم َعَبثاً َوأ نهَما َخلَْقَناكر

َ
فََحِسبْترْم أ

َ
أ

َو رَُب الَْعرِْش الَْكرِيمِ  *ََل تررَْجعروَن   هر
ر الَْملِكر اْْلَُق ََل إََِلَ إَِله  .  224-225:املؤمنونَفَتَعاََل اَّلله

 

* * * * * 

329-  ٌ ِ  آية  !الل  ه ن آياتِ م
ومع ذلك ال يوجد واحد .. ومن أجناس وشعوٍب شىت .. َيدبُّ على األرض آالف املاليني من الناس  

إذ .. ومن كل األوجه واملقاسات .. أو يتطابق مع اآلخر يف مجيع صفاته .. منهم ُيشابه اآلخر من مجيع الوجوه 
وتُعرِّف .. م ميتاز خبصائص وصفات متيزه عن اآلخرين فكل واحد منه.. ال بد من نوع اختالف وتباين بينهما 

َوَِف .. لو كنتم تعلمون .. وهذه آية من آايت هللا الدالة على عظيم قدرته وعدله .. عليه من بني الناس 
ونَ  فاََل تربُِْصر

َ
ْم أ ِسكر نفر

َ
ِسِهْم َحِته . 12:الذارايتأ نفر

َ
ِيِهْم آيَاتَِنا ِِف اْْلفَاِق َوَِف أ نههر َسُنر

َ
ْم أ َ لَهر يَتََبنيه

 . 53:فصلتاْْلَقُ 
.. تصوروا لو أن الناس أو بعضًا منهم متشاهبون ومتطابقون فيما بينهم من مجيع األوجه واملقاسات  

وُأِخذ .. وَلَسطا بعضهم على بعض .. وزعَم أنه هو اآلخر .. الدََّعى كل شخص احلّق فيما عند الشخص اآلخر 
 ! والناس ال يعلمون.. واملظلوم جبريرة الظامل .. نب الربيء جبريرة املذ

 

* * * * * 
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331-  ِ َ الح  .ادُ الظالمي
وال املبطل من .. أن يقف املرء على احلياد وَسطًا بني موقفني متغايرين ال يُعَرف منهما الظامل من املظلوم  

ويعرف الظامل .. إىل أن يستبني له احلق  وهو ال مع هذا وال مع ذاك.. وال املعتدي من املعَتَدى عليه .. املُِحق 
أما أن يقف املرء على احلياد وَسطًا .. نتفهمه .. فهذا حياد حممود ومفهوم .. واحملقَّ من املبطل .. من املظلوم 

متواط   ؛فهذا حياد ظامل.. ل من احمِلق واملبط.. بني موقفني أو حَدثني أو قضيتني يُعَرف منهما الظامل من املظلوم 
قد ساوى يف حياده .. وهو شريك الظامل يف الظلم والوزر ..  ع الظامل املعتدي املُبطل على املظلوم املُعَتَدى عليه م

وجعلهما سواء .. وبني اجملرم اجلزار وضحيته .. وبني الظامل واملظلوم .. الظامل املتواط  بني املعتدي واملُعتَدى عليه 
 !أو ُيسمح له أبن يَتسرّت ابحلياد..  جيوز أن يوَسم ابحلياد وهو بذلك يكون طرفاً مع الباطل ال.. 
.. ومنظومة الدول األوروبّية .. مثال هذا احلياد الظامل املتواط  يتمثل يف موقف منظمة األمم املتحدة   

 ! وأطراف الصراع.. من القضية الفلسطينية .. وأمريكا 
 !وبزعم التزام احلياد.. سم احلياد ابعلى املظلوم كل ظامل يتواطأ مع الظامل : مثاله

 

* * * * * 

ي ة عندما يكون لها اتجاهين ووجهين -331  !الحر
وابجتاه نصرة .. بكل ما تعين اإلابحية من معىن  ؛واإلابحية.. واجملون .. حلاد عندما تسري احلرية ابجتاه اإل

وتتسع إىل أقصى ما ميكن هلا .. تتَّسع فاحلرية حينئٍذ .. قضااي وأهداف وأطماع النصارى واليهود يف العامل 
ة حينئٍذ تكون مقدسة؛ واحلري.. والنشاطات .. واألهداف .. لتستوعب كل هذه القضااي واجملاالت .. االتساع 
 ! جرمية ال تُغتَـَفر هبااملساس 

مة قضااي وابجتاه خد.. وتكريس اإلميان والفضيلة يف النفوس .. بينما عندما تسري احلرية ابجتها اإلميان 
وإىل أن ُتصبح احلرية متهمة .. إىل درجة االختناق .. وتضيق .. فإهنا حينئٍذ َتِضيُق .. اإلسالم واملسلمني العادلة 

.. حتجيمها وإلغاؤها مطلب من مطالب اجملتمع الدويل احلر .. والظالميني .. ابلتواط  مع اإلرهاب واإلرهابيني 
هتمة وجرمية ال .. ـ من أجل دعم وإغاثة أطفال وضحااي غّزة ـسائل إعالمهم ـ عرب و ـحىت ُيصبح جمرد إذاعة بيان 

 !يُؤَخذ عليها ابلنواصي واألقدام.. تُغتَفر 
حول حقيقة احلرايت املوجودة واملتاحة يف .. والتعجب ، ا نضع عشرات إشارات االستفهامكل هذا جيعلن

 !  واليت يتبّجحون هبا؟.. العامَل 
 

* * * * * 
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332-  ُ ُ ف  !قِدَت الأمَانة
 ! فلم أعد أجد هلا أثراً عند كثري من الناس.. اي أسفاي على األمانة  
 ! فأنكَرهم علي.. يل على فالن ماالً : كثري من الناس يقول يل 
 ! فضّيعها.. قد استودعت أمانة عند فالٍن : ومنهم من يقول 
 ...! أرسلت مع فالٍن أمانة فلم يوصلها : ومنهم من يقول 
 !فخانين وسرقين.. واستأمنته على مايل ومتجري .. استأجرُت فالانً : ومنهم من يقول 
إال وقد فشى .. فلم ُيصِبح .. وبعض أسراري .. وبييت .. استأمنت فالاًن على جملسي : ومنهم من يقول 

 ! ـ بني الناســ وكل ما رآه يف جملسي وبييت ـسري 
ويف غيايب .. وهو من أخالئي املقربني إيل .. رضي وأهلي استأمنت فالاًن على عِ : ومنهم من يقول 

 ! وخانين.. االضطراري اعتدى عليهم 
وحنو ذلك من جيعل فهمه السقيم لقول العامل .. وفالن العامل مل يقل .. قال فالن العامل : ومنهم من يقول 

 ! قوالً ومنطوقاً للعامل.. 
وعند .. هذا حكم هللا ورسوله : وج ابطله على الناس؛ فيقوللري .. ومنهم من يوّقع عن رب العاملني كذاًب  

 ! جتده حكم اهلوى والشيطان.. التحقيق واملراجعة 
 !أو طاغية.. انتصاراً هلوى  ـواستأمنه عليه ـ، بعد أن عّلمه هللا إايه ـومنهم من يكتم احلّق وَيْكُفُره ـ 
يف قبيلة بين فالن : وحنن يف الزمان الذي يُقال فيه.. د فقد فُِقَدت منذ زمٍن بعي.. اي أَسفاي على األمانة  

 ! شدوا إليه الرحال.. رجٌل واحد أمني .. وبلدة كذا .. ويف قرية كذا .. 
ُيصبح الناُس يتبايعون،  ":وقال  "...ما يُفَقُد من الدين األمانة  أول ":إذ يقول صدق رسوُل هللا  

 !" إنَّ يف بين فالٍن رجالً أميناً : الفال يكاُد أحُدهم يُؤدي األمانة، فيـُقَ 
.. وديونكم .. وثِّقوا عقودَكم .. وأموالكم .. وأعراضكم .. احتاطوا لدينكم .. فيا أيها الناس 

وما .. هللا  إال من رمحه.. فاألمانة قد نُزَِعت من قلوب الرجال منذ زمن بعيد .. وأشهدوا عليها .. ومعامالتكم 
 ! قوة إال ابهللال حول وال و .. أقلهم 

 

* * * * * 

 ..!نِعْمَ الجلِيس  -333
 ! والعلم.. والفقه .. الذي تسمع منه لغة األدب .. غاَب اجلليُس الصاحلُ  
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الذي .. وتُناِصحه ويُناِصُحك .. فُتساِمره وُيساِمُرك .. الذي تؤِمُن معه ساعًة .. غاب اجلليس الصاحل  
 ! والِعطر املسك ــ أو يبتاع منك ــتبتاع منه 

الذي تستطيع أن .. وَتْصُدقُه وَيْصُدُقك ..  بكويستأنس  بهأنُس الذي تست.. غاب اجلليس الصاحل  
 ! وال أن يغدر بك.. مث ترجو منه أن ال خيون جملسك .. صدرك من مهوم يف تفضي إليه بعض ما يعتلج 

ال وقت عندهم .. مشغول ابلدنيا و .. ويركض وراء الدنيا .. يشكو الدنيا  ـإن سألت عنهم ـ ـالكل ـ 
الدنيا  ؛وال أدري من منهما أيكل اآلخر ..غري الدنيا .. وال حق ألحد عليهم مع الدنيا .. ألحد غري الدنيا 

 !  أم كل منهما آكل ومأكول لآلخر؟.. أم هم أيكلون الدنيا  ،أتكلهم
.. سوى جمالسة الكتاب النافع . .وال أرى ِعَوضًا عن هذا اخلسران العظيم .. غاب اجلليس الصاحل  

والعلم .. والفقه والفقهاء .. وحيكي له لغة األدب واألدابء .. الذي حيكي لقارئه سرية األولني من الصاحلني 
اليت يتحقق فيها إمتاع النفس والروح والعقل .. وكل ما تطلبه نفسه من فنون العلم واألدب والثقافة .. والعلماء 

تـَُقلُِّب صفحاته مىت .. ونِعم العطاء عطاؤه .. ونعم األنيس هو .. ونِْعَم اخلليل هو .. ليُس هو فِنْعَم اجل.. معًا 
وال خري لك .. خريه إليك متَدفِّق .. وتدع منه ما شئت .. وأتخُذ منه ما شئت .. وَتطويه مىت شئت .. شئت 
ولو مل ُتذَكر .. ك متلُُّه وال مَيَلُّ . .وال ميتعض .. ال يعرتض عليك .. مث هو مع كل ذلك راٍض عنك .. عليه 

وكل ما يستحي .. وسفاِسف األمور .. والقال والقيل .. للكتاب حسنة سوى أنه ُيشغلك به عن الغيبة والنَّميمة 
 !  أنعم وأكرم هبا من حسنة.. لكفته .. العقل منه ويَِقيء 

 

* * * * * 

ة -334 ِي َّ  .وَصايا لُقمَان
لٌْم َعِظيمٌ :نه وهو يعظه ويوِصيهقال لقمان احلكيم الب  َْك لَظر ِ ِ إِنه الْش  رْْشِْك بِاَّلله  يَا برَِنه ََل ت

ْو ِِف . 23:لقمان
َ
َماَواِت أ ْو ِِف السه

َ
ن ِِف َصْخَرٍة أ ِْن َخْرَدٍل َفَتكر يَا برَِنه إِنهَها إِن تَكر ِمثَْقاَل َحبهٍة م 

 َ ر إِنه اَّلله ِت بَِها اَّلله
ْ
رِْض يَأ

َ
نَكرِ  * لَِطيٌف َخبرٌِي اْْل وِف َوانَْه َعِن الْمر ْر بِالَْمْعرر مر

ْ
اَلةَ َوأ قِِم الصه

َ
يَا برَِنه أ

ورِ  مر
ر
َصابََك إِنه َذلَِك ِمْن َعزِْم اْْل

َ
رِْض َمرَحاً  *َواْصُِبْ لََعَ َما أ

َ
َك لِلنهاِس َوََل َتْمِش ِِف اْْل ِْر َخده َوََل ترَصع 

َ ََل  وٍر  إِنه اَّلله َْتاٍل فَخر ه ُمر ُِب كر ْصَواِت  *َير
َ
نَكَر اْْل

َ
ْض ِمن َصْوتَِك إِنه أ َواقِْصْد ِِف َمْشيَِك َواْغضر

 . 21-24:لقمان لََصوْتر اْْلَِمريِ 
 . اي ُبينَّ ال مُتارَِينَّ َحكيمًا، وال جُتاِدَلنَّ جَلُوَجًا، وال تُعاِشرنَّ ظَلومًا، وال ُتصاِحنبَّ متَّهَماً  
 . اي ُبينَّ من َقُصَر يف اخلصوَمة ُخِصم، ومن ابلَغ فيها أمِثَ، فقل احلقَّ ولو على نفِسك، فال تُباِل من َغَضبٍ  
 . اي ُبينَّ احَذر الكذَب فإنّه شهيٌّ كلحم العصفور، َمن أكَل منه شيئاً مل يصرب عنه 
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القلوَب امليتِة بنوِر احلكمة كما حُييي األرَض امليتة  اي ُبينَّ جاِلس العلماَء، وزامحهم بركبتيَك؛ فإنَّ هللا لُيحيي 
 . بوابِل السماء

 . اي ُبينَّ تواضع للحقِّ تُكن أعقل الناسِ  
 .  اي ُبينَّ إاّيَك وكثرَة النوِم والكسِل والضَّجر؛ فإنَّك إذا كسلت مل تؤدِّ حقًَّا، وإذا َضِجرَت مل تصرب على حقٍّ  
رِقٌَّة يف دينه، وَضعٌف يف : حلالل؛ فإنَّه ما افتقَر أحٌد َقطُّ إال أصابه ثالث خصالٍ اي ُبينَّ استِعن ابلكسِب ا 

 .   عقله، وذهاُب مروءته، وأعَظم من ذلك استخفاُف الناس به
ال يـُْعَرُف احلليُم إال عند الَغَضب، وال الشُّجاُع إال عند : اي ُبينَّ ثالثٌَة ال يُعَرُفون إال يف ثالثِة مواِطن 
 . رِب، وال األُخ إال عنَد احلاَجةِ احل

 .اي ُبينَّ إذا أردَت أن تؤاخي رجالً فأغِضْبُه قبل ذلك، فإن أنصَفَك عند غضبه وإال فاحَذره 
اي ُبينَّ إذا أتيَت اندَي قوٍم فارمهم بَسهِم اإلسالم ـ يعين السالم ـ مث اجلس يف انحيتهم فال تنطق حىت  

 . ِذكِر هللا فأِجل سهَمَك معهم، وإن أفاضوا يف غري ذلك فتَحّول عنهم إىل غريهمتراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا يف
 .ربِّ اغفر يل؛ فإن هلل ساعة ال يـَُرّد فيها سائل: اي ُبينَّ أكثر من قول 

ك والتقّنع فإهنا خموفة ابلليل، وَمذلٌة ابلنهار   . اي ُبينَّ إايَّ
 .  ل الثقيل، فلم أمحل شيئاً أثقَل من جار السوءاي ُبينَّ محلُت احلجارَة واحلديَد، واحلم 
 . اي ُبينَّ إن العمَل ال ُيستطاُع إال ابليقني، ومن َيضعف يقينه َيضعف عمُله 
اي ُبينَّ إذا جاءك الّشيطان من ِقَبل الشكِّ والريبة فاغلبه ابليقني والنَّصيحة، وإذا جاءك من ِقبل الكسل  

 .قيامة، وإذا جاءك من ِقبل الرغبة والرهبة فأخربه أن الدنيا مفارقة مرتوكةوالسآمة فاغلبه بذكر القرب وال
 . اي ُبينَّ ليس غىن كصّحٍة، وال نعيم كطيِب نفسٍ . اي ُبينَّ اختذ تقوى هللا جتارًة أيتك الربُح من غري بضاعة 
من مواضعها أيسر من إفهام  اي ُبينَّ من كَذَب ذهب ماُء وجهه، ومن ساَء خُلُقه كثر َغمُّه، ونـَْقُل الصخورِ  

 .من ال يفهم
 .اي ُبيّن ال ُترِسل رسوَلك جاهاًل؛ فإن مل جتد حكيماً فُكن رسوَل نفسك 
اي ُبينَّ ال أتكل شبعًا على َشَبٍع، فإنك إن تُلِقه للكلب خرٌي من أن أتكَله، اي ُبينَّ ال تكن حلوًا فُتبَلع، وال  

 .ُمّراً فُتلَفظ
اي ُبينَّ ال ُتؤّخر . نَّ أعجَز من هذا الديك الذي ُيصّوُت ابألسحار، وأنت انئم على فراشكاي ُبينَّ ال تكونَ  

 .التوبة؛ فإن املوَت أييت بغتةً 
 .اي ُبينَّ ال ترغب يف وّد اجلاهل فريى أنَّك ترضى عمَله، وال هُتاون مبقت احلكيم فيزهد فيك 
 . ى هللا لُيكرموك بذلك، وقلبك فاجراي ُبينَّ اتِق هللا، وال ُتِر النَّاَس أنك ختش 
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 .اي ُبينَّ ما ندمت على الصمِت قط؛ وإن كان الكالُم من فضٍة كان السكوُت من ذهب 
 .اي ُبينَّ اعتِزل الشرَّ كيما يعتزلك؛ فإّن الشرَّ للشرِّ ُخِلق 
هم، فإنك إن تُك عاملًا فيه فاجلس مع اي ُبينَّ اخرت اجملالس على عيِنك، فإذا رأيَت اجمللَس يُذكر هللا  

برمحة تصبك معهم، اي ُبينَّ ال جتلس يف اجمللس الذي ال  ينفعك علمك، وإن تُك َعيّيًا يعلموك، وإن يطلع هللا 
يُذكر فيه هللا؛ فإنك إن تُك عاملًا ال ينفعك علمك، وإن تُك عييًا يزيدوك عيًَّا، وإن يطلع هللا إليهم بعد ذلك 

 .بسخٍط ُيصبك معهم
 .ُبينَّ ال أيكل طعامك إال األتقياء، وشاور يف أمرك العلماءاي 

َك والدَّْين؛ فإنّه ُذلُّ النهار، همُّ الليل  .اي ُبيّن إايَّ
 .اي ُبينَّ لتكن كلمُتك طيبًة، وليكن وجُهَك َبسيطًا، تكن أحّب إىل الناِس ممن يُعطيهم العطاء

ٌس كثري، فاجعل سفينتك فيها تقوى هللا، وَحشوها اإلمياُن اي ُبينَّ إن الدنيا حبٌر عميق، وقد غرَق فيها ان
 !ابهلل، وِشراعها التوكل على هللا، لعّلك تنجو، وال أراك انجياً 

اي ُبينَّ إين محلُت اجلندَل واحلديَد فلم أمحل شيئًا أثقل من جار السوء، وِذقُت املرارة كلها فلم أذق أشّد 
 .من الفقر

 .حممَدَة الناِس، وال يكسب ذّمهم، فنفسه منه يف عناء، والناس منه يف راحة اي ُبينَّ كن كمن ال يبتغي
 .اي ُبينَّ ال تتعلم ما ال تعلم حىت تعمل مبا تعلم

اي ُبينَّ إنَك منذ نزلت إىل الدنيا استدبرهتا واستقبلت األخرى؛ فداٌر أنت إليها تسري أقرب من داٍر أنت 
 . عنها تُباِعد

  .رجاًء ال جُيّرئك على معصيته، وخف هللا خوفاً ال يُؤيسَك من رمحتهاي ُبينَّ ارُج هللا 
، وَمن يدخل مداخَل السُّوء يـُّتهم، ومن ُيصاحب قريَن السوء ال َيسَلم، ومن َمن حيب املراَء ُيشَتماي ُبينَّ 

 .وَشرُّ الناِس الذي ال يُبايل إذا رآه الناُس ُمسيئاً ..   ال ميلك لسانه يندم
 . ال ُتضيع مالك وُتصِلَح ماَل غريك؛ فإن ماَلك ما قدَّمت، وماَل غريك ما تركت اي ُبينَّ 

الِكرب منه مأموٌن، والرشُد فيه مأموٌل، ُيصيُب من : اي ُبينَّ ما يتمُّ عقُل امرٍئ حىت يكوَن فيه عشَر ِخصالٍ 
ـ أي الذلة على ـلُّ أحبُّ إليه من الِعز الدنيا الُقوَت، وفضُل ماِله مبذوٌل، التواضُع أحبُّ إليه من الشََّرف، والذِّ 

ـ ال َيسأُم من طلِب الفقِه طوَل دهره، وال يتربَُّم من طَلب احلوائِج ِمن ِقَبِله، يستكثُر قليَل املعروِف من ـاملؤمنني 
ـ ـرى مجيَع أهِل الدنيا أن ي: غريه، وَيستِقّل كثرَي املعروِف من نفِسه، واخلصلُة العاشرُة اليت هبا مَتّ جمُده وأعَلى ِذكره

خريًا منه وأنه َشرَّهم، وإن رأى خريًا منه سرَُّه ذلك ومتىن أن يلحَق به، وإن رأى َشرّاً  ـأي من أهِل الِقبلِة والتَّوحيد ـ
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والعاِقَل يُبِصُر بقلبه ما ال يرى بعيِنه، .. لَعلَّ هذا ينجو وأهَلك أان، فهنالك حني استكمَل العقل : منه قال
 .اِهُد يرى ما ال يَرى الغاِئبُ والشَّ 

 .اي ُبينَّ إنَّ احِلكمَة أجَلست املساكنَي جماِلَس امللوك
 

* * * * * 

 .كما تَدِيُن تُدَان -335
وكما تُعاِمل تُعاَمل .. وابلكيل الذي َتكيل ُتكَتال .. وكما َتزرُع حتَصد .. كما َتِديُن ُتَدان : ورد يف األثر

فكم من حفرة حفرها األخ ألخيه : وهذا معناه صحيح يُدَرك ابلتجربة واملشاهدة.. العمل والعقوبَُة من جنِس .. 
وكم .. وكم من مكيدة ومظلمٍة يسوقها األخ إىل أخيه، فتنحرف عليه، ولو بعد حني .. فوقع فيها ولو بعد حني 

وكم من ظامل .. ان غدًا مشمواًت به وكم من شاِمٍت اليوم ك.. من ُسمٍّ أعده األخ ألخيه فَتجرَّع مثله ولو بعد حني 
هام اليت رمى هبا أخاه ذاهتا يُرَمى هبا  ..اليوم فـُُعوِقب يف اليوم التايل مبا قد ظَلم به الناس  ن لغفلة َيطمئ.. السِّ

.. وينسى أن هللا تعاىل له ابملرصاد .. وطول أمد ظلمه من دون أن يتنزل به العقاب  ،الناس عن ظلمه وعدوانه
فسبحان .. وأنه تعاىل مُيِْهل وال يُهِمل .. وأنه يعلم اجلهَر وما خيفى .. عامل به ومبكره .. عاىل قادر عليه وأنه ت

غري الذي ينتظرهم يف اآلخرة من .. املنتقم اجلبار الذي ينتقم لعباده املظلومني من ظامليهم يف الدنيا قبل اآلخرة 
 .  وعيٍد أليم

 

* * * * * 

336-  َ َ نَبْعَان لا ي  .اننَضب
.. وال جتف .. فخريه وفوائده ال تنضب .. ؛ كتاب هللا تعاىل أوهلما: نبعان ال ينضب خريمها وال عطاؤمها 

ما مل يتكشف له  ،ّشف له من اخلري والعلم والفقهكلما تك.. وزاد من إقباله عليه .. واملرء كلما أعطاه من جهده 
 . من قبل

هو الرتمجان العملي  فالنيب .. نيب املصطفى صلوات ريب وسالمه عليه يكمن يف سرية ال: أما النبع الثاين 
حبركته، وجهاده، وأخالقه، وعبادته، وأقواله، ومعامالته مع  وفسَّره الكامل للقرآن الكرمي؛ ترجم القرآن الكرمي

وكمال .. ق وكمال األخال.. وكمال العلم والفقه .. وقد اجتمع يف شخصه العظيم كماُل اإلميان .. اآلخرين 
، والفقه ،كلما تكّشف له من املعاين..  دراسة وأتماًل وفهماً  واملرء كلما اشتد إقباله على سرية النيب .. اجلهاد 
والزايدة مستمرة ال تتوّقف حبسب زايدة نسبة اإلقبال .. ما مل يتكشف له من قبل .. واخلري اجلزيل .. والعلم 

 . على التفقه بسرية املصطفى احلبيب 
 

* * * * * 
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 .من علاماِت ُحب َِك للنبي صلى الل  ه عليه وسلم -337
الَعِطَرِة النبيلة العظيمة يف كل جوانبها وِجزئياهتا  أنك عندما تقرأ سريَته  ،من عالمات ُحبَِّك للنيب 

ما تَبسَّم وأن تبتسم حيث..  وأن تضحَك حيثما ضحك النيبُّ ..  أن تبكي حيثما بكى النيبُّ .. وأطوارها 
 وأن تغضَب حيثما غضَب النيبُّ ..  وأن حتَزن حيثما حِزَن النيبُّ ..  وأن ُتَسرَّ حيثما ُسرَّ النيبُّ ..  النيبُّ 
ن ما َحسَّنه النيبُّ ..  وأن حُتّرم ما ..  وأن حُتلَّ ما أحّله النيبُّ ..  وأن تُقبَِّح ما قبَّحه النيب ..  وأن حُتَسِّ

وإذا مررت على موقٍف قد ..  وأن تسَخَط ما سخطه النيبُّ ..   وأن ترَضى ما رضيه النيبُّ ..  نيب حّرمه ال
ليتين كنت أقدر أن أفدي ..  ليت هذه اإلساءة كانت علي دون النيّب : تقول يف نفسك..  ُأسيء فيه للنيب 

ونفسي .. ِعرضي دون ِعرِضه فداُء .. هلا  أو قد تعّرض.. وال تكن تلك اإلساءة قد نزلت به .. بنفسي  النيب 
بشوكٍة صغرية يف جسده الطاهر  أن أَُقطََّع إَرابًَ إَراًب وال ُيَشاك النيبُّ .. ومايل دون ماله فداء .. دون نفسه ِفداُء 

 . صلوات ريب وسالمه عليه.. مث أنت مع ذلك كثري الصالة عليه يف حال ذُِكر أمامك ويف حال مل يُذَكر .. 
وإن مل ..  فأنت من احملبني الصادقني للنيب .. وذلك الشعور .. فإن وجدت يف نفسك تلك العالمات 

يستدعي منك املراجعة .. مرض  ــ حينئٍذ ــففي قلبك .. وال ذلك الشعور .. جتد يف نفسك تلك العالمات 
 ! أنك من احملبني للنيب مهما زعمت بلسانك .. دعوى مشكوك يف صدقها  وُحبُّك للنيب .. واحملاسبة 

 

* * * * * 

 .ثلاثةُ أموٍر تُعِينَُك على ُحب ِ النبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم -338
العطرة يف مجيع جوانبها ومراحلها  االطالع على سريته : أوهلا..  ثالثُة أموٍر تُعينك على ُحبِّ النيب 

اشتدت معرفته ابلشيء، وخبصال هذا الشيء اجلميلة فاملرء كلما .. وعلى أخالقه العظيمة النبيلة الكاملة .. 
وجيهل .. والعكس كذلك كلما كان جيهله .. واشتد حبُّه له .. كلما اشتد تعلقه وإعجابه به .. الرفيعة النبيلة 

 !املرء عدو ما جيهل: وقد صدق من قال.. ومل يعرف له قدراً .. كلما زهد به .. وجيهل قْدرَه .. صفاته 
تقوي وتوطد العالقة بني  فاإلكثار من الصالة على النيب ..  كثار من الصالة على النيب اإل : اثنياً 

وهو يف قربه  كاً ينقل إىل النيب إذ أن السنَّة قد دلت أن هللا تعاىل قد وكَّل ملَ .. املُصلَّى عليه  املُصلِّي والنيب 
هذا فالُن ابُن فالٍن قد  ":أبيه، فيقول له املَلكمع ذكر اسم من ُيصلي عليه واسم .. صالة من ُيصلي عليه .. 

وابلتايل عندما يتكرر هذا االسم " ..  عليك السَّاعة اي دمحم إن فالن ابن فالن صلى ":ويف رواية، " صّلى عليك
 فامسه ُيصبح معلومًا ومألوفاً عند النيب .. يف اليوم الواحد .. بل وآالف املرات .. مئات  على مسامع النيب 

 !وال ُيصلون عليه إال يف األسبوع أو الشهر مرة واحدة.. ممن يسهون عن الصالة عليه  ؛وحمبوابً له أكثر من غريه
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صلوات .. بكثرة الصالة عليه  فيا من ُحرِمت من ُصحبته فال حترَمنَّ نفسك من تعريف نفسك للنيب 
 .ريب وسالمه عليه

   ". يامة أكثرهم عليَّ صالةً أوىل الناس يب يوَم الق :"ويف احلديث، قال 
والعمل، ويف مجيع ـ ظاهرًا وابطنًا، وابلقول ـفتحمل نفسك .. ابملتابعة واالقتداء  إفراُد النيب : اثلثاً 
فتسأل نفسك قبل أن تفعل شيئاً ..  وحتري سنته ..  على االقتداء ابلنيب  ـوتنوع أشغالك ـ، أطوار حياتك

يفعل  هل كان النيب ..  هل هذا الذي أفعله أو أقول به اثبت عن النيب : ــدائمة ـ وبصورة ـأو أن تقول شيئاً 
أم  هل يتحقق يف قويل أو عملي الطاعة للنيب .. مين هذا القول أو هذا الفعل  هلى يرضى النيب .. ذلك 

وحيبِّب هللا ..  ّببك ابلنيب وحي..  فهذا من أقوى ما مينتِّ عالقتك ابلنيبِّ  ؟؟ واملشاققة.. ملعصية واملخالفة ا
ْم  :كما قال تعاىل.. بك  تعاىل ورسوله  مر اَّلُل َويَْغفِْر لَكر ْبِبْكر ُِبوَن اَّلله فَاتهبِعروِِن َير نترْم َتر قرْل إِن كر

وٌر رهِحيمٌ  ْم َواَّلُل َغفر   .32:آل عمرانذرنروبَكر
 

* * * * * 

 !لا تُعينُوا الش ِيطانَ على أخيكم -339
.. والّرِفق .. والنُّصح .. ـ بقليل من الَوْصِل ـأو تقل نسبته كثرياً  ـوخطؤه قد يُعاجَل ـ.. أحياانً خُيِط  املسلم 

جملرد وقوعه يف ذلك .. وُجرِّم وُأمثِّ وُخوِّن .. واحلرب عليه .. وُأعِلَن الرباء منه .. أما إن اعُتِزَل .. وحتسني الظن به 
وجيعل بينه وبني نصيحة الناصحني حجاابً .. ورمبا يزيد ويستفحل ، د يستمر يف خطئهفهو من جهة ق ..اخلطأ 
 ، وعلى مواجهة َمن تربأوا منه.. وعلى محاية نفسه .. على خطئه  والظاملني، وقد يتقوى ابلكافرين.. تورًا مس

أو .. صعب حينئٍذ اإلصالح وي.. وتزداد نسبة اإلحنراف واخلطأ  ،فيتسع حينئٍذ اخلرق.. َب عليه احلر   وأعلنوا
 ! الرتقيع

وهو ال يدري .. ـ كمن أعان الشيطاَن على أخيه ـبفعلنا هذا وما أكثر من يفعل ذلك منا  ـونكون حينئٍذ ـ
ـ يف ـوما هو .. وأنه بفعله هذا ممن أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر  ،و حيسب أنه ممن حُيسنون ُصنعاً أو وه.. 

 !كذلك ـ احلقيقة ـ
 

* * * * * 

 . مراتُب الكلام -341
كالم هللا تعاىل يف كتابه .. فرأيت أعاله، وأمَجَعه، وأمجَله، وأطيَبه، وأكثره عطاء وبركة ؛ لكالمَ فقد أتملت ا 

مث كالم التابعني هلم إبحساٍن يف القرن الثاين ..  مث كالم أصحاب النيب حممٍد ..  مث كالم نبيه دمحم .. الكرمي 
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هبوطاً .. يتفاضل ويتمايز جودة وعطاء .. مث أن كالم الناس من بعدهم ..  ث من هجرة النيب املصطفى مث الثال
وحبسب اقتياهتم من معني .. ة حبسب حومهم وقرهبم من منهج وأسلوب الكتاب والسنَّ .. قوة وضعفًا .. وصعودًا 

وأردأهم كالماً .. ولغة الكتاب والسنة فأحسنهم كالمًا أقرهبم إىل أسلوب ومنهج .. ومائدة الكتاب والسنة 
وحمشوًا بغرائب األلفاظ .. مهما جاء كالمهم مزوقًا ومزخرفًا .. أبعدهم عن أسلوب ومنهج ولغة الكتاب والسنة 

 !  فالتكلُّف فيه واضح.. واملعاين 
 

* * * * * 

 مَن قدوتك؟  -341
ًا .. األعلى مثياًل  والرفعة والسؤدد من كان لقدوته ومثَله، ما َنَشَد الُعال  يوازيه يف .. أو مكافئًا .. أو ندَّ

 . ودرجته.. ومرتبته .. خصائصه 
  ..أو الزعيم .. أو املفكر .. أو املصلح .. العامل : كثري من ُيسأل عن قدوته، وأسوته يف حياته، فيجيب 

عشرات األقران .. والفالن ابن فالن . .جند أن هلذا املَثل املختار .. وعند املراجعة والتحقيق .. فالن ابن فالن 
فيكون صاحبه ابختياره له كمن يستبدل الذي أدىن ابلذي هو خري منه .. وبل ويفضل عليه .. ممن مُياثله وُيكافئه 

 ! وكمن يستبدل األدىن ابألعلى.. 
 وترونه َيصلح أن يكون قدوًة للبشرية مجعاء؟  ،فمن هو قدوتك: فإن قيل 
َمن .. َمن ال يرقى إىل مستوى أخالقه وعظمة صفاته خملوق قط .. انيه أحد شرفاً ومرتبًة َمن ال يُد: أقول 

إنه املوصوف من ِقبل رب العاملني أبنه على ُخلٍق .. لرجح عليهم .. بل والبشرية كلها به .. إذا وزِنت األمة 
 . إنه حممٌد رسوُل هللا صلوات هللا وسالمه عليه.. عظيم 

 ! وأىنَّ .. ومعكم الدهر كله ..  ـ برجٍل مثل دمحم ـطعتم إن است ـآتوين ـ 
 !ومَثالً أعلى.. لنفسه غريَه قدوة وأسوة  مث يرتضي.. ومسَع به ..  أعجب ملن َعرَف النيبَّ  
قد ارتضاه قدوة .. أن هللا تعاىل خالق اخللق .. ومرتبة سامية .. شرفًا وعظمًة  يكفي النيب املصطفى  

وجعل اتِّباعه .. ولكل من يرجو السعادة والفوز يف داري الدنيا واآلخرة معًا .. ناس أمجعني وأسوة حسنة لل
 :كما قال تعاىل.. ومن أحبه هللا تعاىل فقد جنا وفاز .. واالقتداء به سببًا جالبًا حملبة هللا تعاىل على املتَِّبع املقتِدي 

 ٌْسوَة
ر
ِ أ وِل اَّلله ْم ِِف رَسر ً  لََقْد ََكَن لَكر َ َكثرِيا َ َواَْلَوَْم اْْلِخَر َوَذَكَر اَّلله و اَّلله  َحَسَنٌة ل َِمن ََكَن يَرْجر

ْم  :وقال تعاىل. 12:األحزاب ْم ذرنروبَكر مر اَّلُل َويَْغفِْر لَكر ْبِبْكر ُِبوَن اَّلله فَاتهبِعروِِن َير نترْم َتر قرْل إِن كر
وٌر رهِحيمٌ    .32:آل عمرانَواَّلُل َغفر

 

* * * * * 
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 . الفقهاء والنبي ُّ صلى الل  ه عليه وسلم -342
كما   إذ تراه يستدل أبقوال النيب .. وهو ال يدري ..  ِمن الفقهاء من ُيسيء األدب مع النيب  

.. كما يستدل أبقوال فقهاء املذاهب الفقهية   ويستدل بقوله .. يستدل أبقوال مذهب من مذاهب الفقه 
وأرابب .. ـ ينتصر لقول املذهب ــ تعصبًا لقول مذهبه الفقهي ـوأحينًا تراه .. ل سواء وجيعلهما يف قوة االستدال

 ! ؟دون قول النيب .. وحُيّسن وُيصّوب قول املذهب وفقهاء املذهب ..  على قول النيب .. املذهب 
وهلم قسط  ..  بل هم على شرٍّ عظيم.. ـ ال حيسبون أنفسهم على خري ـ! وإن تسموا ابلفقهاء ـوهؤالء ـ 

َِلمٌ  :كبري من قوله تعاىل
َ
ْم َعَذاٌب أ ْو يرِصيَبهر

َ
ْم فِتَْنٌة أ ن ترِصيَبهر

َ
ِ أ ْمرِه

َ
وَن َعْن أ َالِفر ِيَن َير  فَلَْيْحَذرِ اَّله

َدى َويَتهبِْع َغرْيَ َسبِ  :وقوله تعاىل. 41:النور َ ََلر الْهر وَل ِمن َبْعِد َما تَبنَيه رَشاقِِق الرهسر ِ َوَمن ي ِ ْؤِمننَِي نرَوَل  يِل الْمر
  ..!لو كانوا يعلمون . 225:النساءَما تََوَّله َونرْصلِهِ َجَهنهَم وََساءْت َمِصرياً 

 

* * * * * 

 ! الفُضوُل والتطف ل -343
ما : إال وابدرين السؤال.. فلم ميِض على اللقاء سوى دقائق معدودات .. التقيُت بدمشقيٍّ لقاًء عابرًا  

وهل أنت من مجاعة هؤالء اإلخوان وما اإلخوان .. ومنذ مىت مل تذهب إىل بلدك .. من أي البالد أنت .. امسك 
 ! ؟..وهل بيتك ملك لك أم ابإلجيار .. وماذا تعمل .. وكيف تعيش .. وأين تعيش .. 
 ...! اليوم كان طبخنا يف البيت األرز والفاصولياء : فقلت له 
 ! ؟..هذا السؤال ولكن أان مل أسألك : فقال يل 
ـ أايم ـرحم هللا أايم زمان .. فأجبتك عنه قبل أن تسألين إايه .. أعلم أنك ستسألين هذا السؤال : قلت له 

.. إال بعد أن ُيَضاَف ثالثة أايم .. وحاجته .. ـ كان الضيُف ال ُيسأل عن امسه وقبيلته ـزمن السلف الصاحل 
وغري  ،شخصية منهاُنسأل كل هذه األسئلة؛ ال.. حنن يف هذا الزمان و .. ويكون الضيُف قد اطمأنَّ للُمِضيف 

 !!أو أن ُنَضاف.. ومن دون ضيافة .. ويف لقاء عابر .. خالل ثالث دقائق .. الشخصية 
 

* * * * * 

 ! من علاماِت استحواذِ الشيطاِن عليك -344
متل هلو ولعب مائة ساعة  وال.. أنك تتثاقل طاعة ساعة .. من عالمات استحواِذ الشيطان عليك  

 ! وساعة
 ! وال متل قراءة مائة صفحة من قصٍة أو رواية.. تتثاقل عن قراءة صفحة من كتاب هللا  
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لتفهم .. واخلشوع .. واهلدوء .. ألزمت كل من حولك ابلصمت .. إن راقبت فلمًا أو مسلساًل تلفزيونيًا  
ألنك .. مل تفقه من صالتك شيئًا .. قفت بني يدي رب العباد وو .. بينما إذا دخلت يف الصالة .. الفلم ورسالته 

وما .. إال الصالة .. وتسمح لتفكريك أن يسيح يف كلِّ ِشقٍّ وواٍد  .. تفكر يف كل شيء  ـوأنت يف الصالة ـ ــ
 !  ال حتظى منك على شيء من ذلك فإهنا ..تقتضي منك من خشوع وأتمل 

وأكثرت من احلساابت .. وترّددت .. جبنت ..  سبيل هللا إن صادفك موقف يوجب عليك أن تنفق يف 
وما .. واملباحات .. عندما تتوسع يف اإلنفاق على الكماليات .. بينما مل حيصل شيء من ذلك .. والتساؤالت 
 ! هو غري مباح

اس والتم.. فبادر إىل خمالفته .. واستحوذ عليك .. فاعلم أن الشيطان قد متّكن منك  ؛فإن كنت كذلك 
 ! وَسِل هللَا العفو والعافية..  العالج للتخّلص منه

 

* * * * * 

َلَف -345 لَف وكلامُ الخ  . كلامُ الس َّ
.. أكثر كمًَّا  ؛بينما كالم اخللف.. وبركة وعطاًء .. لكنه أكثر نوعًا وداللة .. كمًَّا  أقلُّ  ؛كالُم السَّلف 

 .  وبركة وعطاءً .. لكنه أقل نوعاً وداللة 
.. والكثري من كالم اخلَلف يدل على املعىن القليل .. ل من كالم السَّلف يدل على املعىن الكثري القلي 

ومل تستخلص من كالمه فكرة أو .. أو تسمع لكالمه أكثر من ساعة .. حىت أن منهم من تقرأ له مائة صفحة 
 ! فائدة واحدة

وتصعيب السَّهل .. َلف مييل إىل تعقيد املَبسَّط بينما كالم اخل.. كالم السَّلف مييل إىل اإلجياز واإلفهام  
واملِخل .. إىل درجة اإلطناب اململ .. وشرح املشروح .. وتفصيل املفّصل .. وتكرار املكرر .. وَتعسري املَُيسَّر .. 

 ويكون ذلك يف الغالب على.. ويُنسي أوله آخره، وآخره أوله .. فكثرة الكالم يُنسي بعضه بعضًا .. للمعىن 
 ! ـ االستيعابيةـأو املستمع  ـحساب وقت وظرف، وقدرات القارئ ـ

.. مييل إىل الوضوح والبساطة .. وعلو فصاحته .. ومجاله .. كالم الّسلف على قوة عباراته ومتانته  
 ، مييل إىل الغموض.. وفصاحته  ،ولغته.. خللف على ضعف عباراته بينما كالم ا.. والتيسري .. والسهولة 
حىت أنك .. وليس مع كالم عريب فصيح .. وألغاز .. وكأنك تتعامل مع رموز وطالسم .. والتعقيد .. بة والصعو 

 ! من كالمه ــ منهم ــيف كثري من األحيان يصعب عليك أن تفهم ماذا يريد املتكلم 
 .وال ننفي وجود االستثناء أو الشاذ من ذلك العام.. هذا بشكل عام  
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واألطيب .. واألعلم .. واألمجل .. هو األسلم واألحكم .. الم السَّلف الصاحل أن ك: لذلك قلنا ونقول 
وفهم وفقه وعلم اخللف .. وقد خاب وخسر من قّدم كالم اخللف على كالم السَّلف .. واألكثر بركة وعطاء .. 

 !  على فهم وفقه وعلم السَّلف
 

* * * * * 

 ! حين يَغِيُب الإنصاُف من العَالَم -346
ـ ـويتساوى .. ومن املؤسسات الدولية العاملية املتنّفذة .. ويغيب اإلنصاُف من العامَل .. يسود الظلم حني  

.. واملعتدي مع املُعتَدى عليه .. واجلاين مع اجملين عليه .. الظامل مع املظلوم  ـيف نظر تلك املؤسسات العاملية ـ
وُتكاُل األمور .. وتُقَلب احلقائق واملعايري واملوازين .. هتا وُتسمِّي األشياَء بغري مسميا.. والقاتل مع املقتول 

ى حساب حقوق املستضعفني من وإن كان ذلك عل.. ساسة الكبار الما تقتضي مصاحل حبسب .. مبكاييل عدة 
عليه  واملعتدي هو املُعتَدى.. واملظلوم هو الظامل .. والظامل هو املظلوم .. لُيصبح القاتل هو املقتول ..  شعوبال

وعلى .. حينئٍذ لو وجد من الناس من يُعِلن احلرب على هذا العامَل الظامل كله .. واملُعتَدى عليه هو املعتِدي .. 
فإن حربه حينئٍذ .. اليت ُتشرّع لذلك الظلم والقهر واالستعباد .. تلك املؤسسات الدولية العاملية الظاملة كلها 

مهما اصطلح العامَل على تسمية حربه بغري امسها .. ومسوِّغاهتا .. اهتا وهلا مربر .. ستكون مفهومة وُمتَفّهمة 
 !  أو وَصَفها أبوصاٍف سلبية ُمهينة.. الصحيح 

 

* * * * * 

 ؟..لماذا يجب أن تقرأ  -347
.. فما جتهله أكثر بكثري مما تعلمه .. وأنك قد بلغت الدرجات الُعال يف العلم .. مهما ِقيل عن علمك  

وأن جتعل من يومك نصيبًا مفروضًا .. لذا جيب عليك أن تقرأ .. لنهاية ممن مل يُؤَتوا من العلم إال قلياًل وأنت يف ا
 . للقراءة

وهذا مما يُعينك على .. ألن القراءة تُثري خمزونك اللغوي، والفكري، والثقايف  ؛جيب عليك أن تقرأ 
  .والتجديد يف العطاء.. والعطاء .. والبيان .. اإلعراب 

وتُعينك على .. وجتعلك تعيش وتفهم احلاضر .. ألن القراءة تصلك ابملاضي  ؛ن تقرأجيب عليك أ 
 . التخطيط للمستقبل

ِي  :ـ ألن هللا تعاىل قد أمر ابلقراءة، فقال تعاىلـواألهم من كل ذلك  ـمث بعد ذلك ـ   بِاْسِم َرب َِك اَّله
ْ
اقَْرأ

  .قراءة انفعة وهذا أمٌر يعمُّ كلَّ  .2:العلقَخلَقَ 
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.. وأن تستمر يف القراءة إىل أن يتوفاك هللا .. جيب عليك أن تقرأ  :ألجل هذه األوجه جمتمعة قلنا لك 
 .الذي ال فكاك لك منه.. وأن تكون القراءة جزءاً من برانجمك اليومي 

 

* * * * * 

 . المرأة التي تتكلم عن حقوق النساء -348
لكن نصيحيت للنساء أن .. وُتطاِلب هبا ..  ، وحقوق أخواهتاأة عن حقوقهاال حرج وال ضري أن تتكلم املر  

واملرأة .. املرأة الفاشِلة يف حياهتا الزوجية : ال ينتِدْبَن للكالم والذود عن حقوقِهنَّ األصناف التالية من النساء
وال حُيسنَّ .. رأة السويّة حق التمثيل ال حُيِسنَّ متثيل امل ، وحاقدات،ألهننَّ مرضى.. واملرأة الفاسقة .. املرتَّجلة 

واليت تؤثر سلبًا على لغتهّن وخطاهبنَّ، وطريقة .. والعاطفية .. والنفسية .. التحرر من مشاكلهن الشخصية 
.. فاملرأة من تلك األصناف عندما تتكلم عن املرأة وحقوقها ُتسيء للمرأة .. سعيِهّن يف حتصيل احلقوق للمرأة 

 !من حيث تدري أو ال تدري.. وتزيد الظلم عليها .. وتظلم املرأة .. إساءة وحلقوقها أميا 
وال يسمح لغريه أبن .. فليمثل نفسه بنفسه .. من مل جيد حكيمًا ينتدبه ممثاًل عنه : وقد قيل من قبل 

 !يتكلم نيابة عنه
 

* * * * * 

يد الرجل من المرأة؟ -349  ! ماذا ير
ماذا يريد الرجل من  ــ بصيغة التعميم من دون استثناء ــهلا عن الرجل كتبت إحدى الفاشالت يف مقالة  

والزوجة احلبيبة والعشيقة .. إنه يريد منها أن تكون املرأة اخلارقة : وساخرة.. فقالت مستنكرة ومستهجنة .. املرأة 
.. الطبيبة واملمرضة .. ة الرزينة واحلكيمة العاقل.. والطفلة الشقّية اللعوب املندفعة وراء جنونه .. واألم احلنون .. 

.. ذكية لطيفة .. وطاهية ممتازة .. وخادمة نشيطة .. مديرة منزل ممتازة .. الساهرة على راحته، وإشباع رغباته 
 !! إىل آخر القائمة التهكمية ابلرجل وأطماعه ..مثقفة بليغة .. مرحة فكاهية 

الرجل يريد من املرأة أن تكون قصرية : ـ كذبتِ ـبات الفاشالت ـ وملثيالهتا من الكاتـوأان أقول هلذه الكاتبة  
 ! وكأن لساهنا ُمنَدِلٌق أمامها أمتاراً .. فال ترد على الكلمة مبائة كلمة .. اللسان 

َيِة، خري نسائكم الودود، الولود، املواتِ  ":يف حديثه الشريف يريد منها الصفات اليت ذكرها النيب  
 ".  املواسية، إذا اتقني هللا
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.. وأقصري .. فاصميت .. ـ من هذا الصنف النبيل الرفيع من النساء ـأيتها الكاتبة  ـفإن مل تكوين ـ 
أمل أقل ..  بينهّن وبني شقائقِهن من الرجال وحُتِْدثي فتنةً ..  إليهنّ وال ُتسيئي .. غريك من النساء وأفسحي الطريق ل

 !ء إذا تكلَّْمَن عن حقوق املرأة ُيِسئن حلقوِق املرأةلكم ــ يف مقاليت السَّابقة ــ أن من الّنسا
 

* * * * * 

 ..! ل كي تَْسلَم  -351
ْم إساءة الظن ـ.. والوقوع يف احلفر .. والطعن يف الظهر .. لكي َتْسَلم من الَغدر   ـ على ـمبن حولك  ـقدِّ

 ..! حتسني الظن إىل أن يثبت لك العكس 
عليه، واملعمول به، والذي ينص على أن األصل يف الناس الرباءة  ولكن هذا خبالف املتفق: فإن قلت 

 ! حىت يثبت العكس
وهذا شيء تلزمك فيه .. قولك هذا صحيح عندما تريد أن تصدر حكمًا معينًا على شخص معني : أقول 

ـ لكي ـنك الذي حيملك على أن حتطات لنفسك ودي ـبينما تقدمي إساءة الظن إىل أن يثبت لك العكس ـ.. البّينة 
 . ال ُيشرتط له البّينة.. شيء آخر .. تسلم من الغدر والطعن يف الظهر 

اليت ختضع .. السليمة .. زمن تقدمي حتسني الظن على إساءة الظن له بيئته املؤمنة الطاهرة : وأقول كذلك 
بيئة بيئة هي أقرب إىل  نعيش يف ــ ولألسف ــحيث أننا .. وهذا ما نفتقده يف هذا الزمان ..  حلكم وشرع هللا 

ال تدري من أين، ومىت .. ومنعطف .. وحفرٍة .. تكمن لك يف كل ِزقٍّ  اليت لوحوش واألفاعي؛ املليئة ابالغاب
 ! أتتيك الطعنات واللدغات القاتالت

ألن من الظن ما ينفع صاحبه .. وليس كل الظن .. ابجتناب كثري من الظن  من هنا جاء توجيه املوىل  
باع وخب..  من ال ينفعه :" ويف األثر.. والعقارب الالسعة .. والسَّعابني .. اصة عندما يفرتش املرُء أرضًا مليئة ابلسِّ

 "!ظنُّه ال تنفعه عيُنه 
وتُلدَغ من جحٍر .. ولكنك عندما تقع .. وإن شئت فدعها .. إن شئت فاعمل هبا .. هذه نصيحيت لك  

 ! ال نفَسكفال تلوَمنَّ إ.. واحٍد مرات ومرات 
 

* * * * * 

351-  ُ  . الحاِكمُ وَشعبُه
يُعاقبهم .. فرأيُت أن احلاكَم الظامل الفاسد سيئة من سيئات شعبه .. فقد أتمَّلت حاَل احلكاِم وشعوهبم  

وأن التغيري من حال إىل حال ال  ..ُيكافئهم هللا به .. وأن احلاكَم العادَل حسنٌة من حسنات شعبه .. هللا به 
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ر َما بَِقْوٍم  :إال بعد أن يغري الناس ما أبنفسهم، كما قال تعاىليكون  ِ َغري  ؛ من اخلري إىل الشّر، أو إِنه اَّلله ََل ير
ِسهِمْ َحِته  من الشرِّ إىل اخلري  نْفر

َ
واْ َما بِأ ر ِ َغري   . 22:الرعد ير

يفًا من حيث السند إال أن فاحلديث وإن كان ضع".  كما تكونوا يُوىلَّ عليكم ":ويف احلديث الضعيف 
 . معناه صحيح، وهللا تعاىل أعلم

 

* * * * * 

 . ظاهرةٌ طبيعي ة -352
فألفيتها كلها تالزم أمهاهتا يف .. الكاسرة املتوحشة منها واألليفة .. قد أتملت أبناء غالب احليواانت  

ويقمن .. تلك احليواانت يالزمن أبناءهن كما أن األمهات من .. أو الذكور منها .. دون آابئها .. احِلل والرتحال 
 !من دون اآلابء أو الذكور منها.. بواجب الرعاية هلم 

.. حىت الدواب واحليواانت منها .. هذا القانون جيري على مجيع اخلالئق .. اي سبحان هللا : فقلت 
يردن أن .. رات واملتفلتات املتحر .. إال الشاذات من نساء هذا الزمان .. فاألمهات أشد رأفة ورمحة ابألبناء 

لكي خيرجن .. أو لغريهم من الناس .. فيرتكن رعاية وحضانة األبناء لآلابء .. يتحررن من حضانة أطفاهلّن 
 !وحقوق املرأة.. وحرية املرأة .. حتت زعم عمل املرأة .. ويضربن يف األرض فساداً 

وأكثر .. ِمنِك ألبنائك .. كاسرة أرحم ألبنائها أترضني أن تكون الوحوش ال.. فيا أيتها املرأة املتحررة  
 !منِك حنو أبنائك؟..  شعوراً ابملسؤولية حنو أبنائها 

 

* * * * * 

 . عندما تكون المرأةُ أكثر تحصيلاً من الرجل -353
.. من زوجته .. وأكثر ثقافة وعلمًا .. يف غالب األحيان يكون الرجل أكثر حتصياًل للشهادات العلمية  

.. يسودها الود والتفاهم واإلنسجام .. وعادية .. تكون طبيعية  ـيف الغالب ـ ـذلك فاحلياة الزوجية بينهما ـومع 
 . من ِقبل الزوج.. وال ترّفع .. ومن دون َمنٍّ وال أذى 

ودها ـ يســ يف الغالب ـفاحلياة الزوجية حينئٍذ .. بينما عندما تكون املرأة أكثر حتصياًل أو ثقافة من زوجها  
.. وهي إىل آخر عمرها مع زوجها تندب حظها .. واإلذالل والرتّفع والتباهي من ِقبل املرأة .. النَّكد واالستعالء 
وأهنا .. ابلفارق العلمي واألكادميي بينهما  ـعند أدىن خالف وأحيااًن بال خالف ـ ـال تفتأ تذّكره ـ.. وتشكو قَدرَها 

وال خيرج عن هذه القاعدة إال القليل .. ورضيت به .. ع ذلك قد صربت عليه وم.. وعلمًا .. أكثر منه حتصياًل 
 ! القليل من النساء

 !؟.......................ملاذا  
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 ...! أُمِسُك عن اجلواب حىت ال أُفَهم َخطأً  
 

* * * * * 

ع وهي راغبة -354 َمن َّ َت  ! ت
.. فلم تدع نقيصة إال وألصقتها به .. سنوات  ـ ألكثر من ثالثـولغريي  ـظّلت امرأة تشكو زوجها يل ـ 

وكيف اخلالص من .. فما هو احلل .. وثقافة .. وتدينًا .. وأهنا أعلى منه مرتبة .. دائمة التذمر والشكوى منه 
 ! هذا الواقع املرير؟

ِد معها نفعًا لكن كلها مل جتُ .. ليس منها الطالق والفراق .. بل إىل مجلة من احللول .. فأرشدهتا إىل احلل  
 ! على سوء احلظوالندب .. والبكاء .. فاستمرت املرأة يف الشكوى .. 
.. وبلغها قرار الطالق .. فلما طلقها .. إال أن طلقها  ـلكثرة ما شكته وتشكو منه ـ ـفما كان من الرجل ـ 

 ! الطالقحتتال وتفكر كيف تُثنيه عن  وأخذت.. بكته بكاء شديداً 
وما أكثر الاليت يفعلن .. ترتفع على زوجها ونفسها فيه .. تتمّنع وهي راغبة ..  اي سبحان هللا: قلت 

 !صاحلةسويَّة تنشئًة  وتنِشئة األبناء.. ويكون ذلك على حساب سالمة البيوت .. ذلك من نساء هذا الزمان 
 

* * * * * 

اكَ وما يُعتَذَرُ منه -355 ي َّ  ! إ
وإمنا البطولة أن .. ودواعي االعتذار .. ض نفسك لكثرة االعتذار وأن تُعرِّ .. ليست البطولة أن تعَتذر  

وتكرار .. وللمواقف اليت جتربك على االعتذار .. وأن ال تضطرها لالعتذرا .. تصون نفسك عن مواطن الزَّلل 
 ! االعتذار

أيِدي الناس،  عليك ابإلايِس مما يف :"فقال ! أوصين اي رسوَل هللا وأوِجز: أن رجاًل قالويف احلديث،  
ك وما يُعَتَذُر منه  ! أي ال تُعّرض نفسك للمواقف اخلاطئة اليت تضطرك لالعتذار ممن قد أخطأت حبقهم".  وإايَّ

 

* * * * * 

 ! ُكفرانُ العَِشير -356
وال يلزم من .. صفة هي ألصق ابلنساء منها ابلرجال .. وفضل ونعمة العشري .. كفران ونكران العشري  

ـ ـفليس كل الرجال .. لكن أيضًا ال ُيستثىن الرجال من هذه الصفة .. هذه الصفة على مجيع النساء ذلك تعميم 
.. وأحيااًن بال سبب .. ألدىن سبب .. إذ أن منهم من َيكفر نعمة ومعروف الزوجة .. مبنأى عنها  ـرجااًل ـ ملكوهن
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.. وجتميل بيته .. يف تنشئة وتربية أبنائه  وتفين جسدها.. وتسهر على راحته وخدمته .. فاملرأة حتسن عشرته 
ويرميها .. يلفظها  ــ ألدىن سبب ــمث هو بعد ذلك .. فتشاركه احللوة واملرة .. وتعيش معه دهرًا طوياًل من العمر 

ما رأيت منِك خريًا : ويقول هلا.. ويكفر نعمتها .. وينسى معروفها وفضلها .. وُيكِثر من شكايتها .. ويلعنها .. 
يفعلون ذلك  كثري ممناألاننيني ال ـ من رجاالت هذا الزمانــ ولألسف ـنعم يوجد .. ما رأيت منِك إال شرًَّا .. قط 
 ! وهؤالء فيهم خصلة كفران العشري سواء علموا بذلك أم مل يعلموا.. 
مْ  :قال تعاىل  رجال والنساء سواء؛ خطاب يُعىن منه ال وهذا. 137:البقرةَوََل تَنَسوراْ الَْفْضَل بَيَْنكر

كذلك الرجل ال جيوز أن ينسى وينكر فضل الزوجة .. فكما ال جيوز للمرأة أن تَنسى وتُنكر فضل الزوج عليها 
حيث يَعّز .. وخباصة عند حلول اخلصام واالختالف .. وما كان بينهما من فضل وعشرة وخري متبادل .. عليه 

 ! العدل واإلنصاف
 

* * * * * 

ً  الأَشد ُّ  -357  ! َسفَاهة
 ! وال يَعرُف له َقْدراً .. مث َيْكُفُره وال َيْشُكُره .. هو الذي ُيَساُق له اخلري كله  
وال كيف يستفيد منه أو .. مث هو ال حيِسن كيف يتصّرف هبذا اخلري .. هو الذي ُيَساق له اخلري كله  

 ! يتمّتع به
.. وسبيل .. ويُهِلكه يف كل واٍد .. ـ يهدره ـه وإدارته ـ بسوء أخالقـمث هو .. هو الذي ُيَساق له اخلري كله  

والت حني .. وما قد سيؤول إليه أمره من ندم .. ومن دون أن يفكر بعواقب ما جتين يداه .. وفيما ال نفع به 
 ! مندم

 !مث حيسب أنه قد أحسن ُصنعاً .. هو الذي يُغِلق دونه أبواب اخلري بعد أن فُِتحت عليه  
 ...!يرتك له السََّفه صاحباً هو الذي مل  

ْ الُسَفَهاء َوََل ترؤْ  :وعليه وعلى أمثاِله حُيَمل قوله تعاىل.. فمن كان كذلك فهو األشدُّ َسَفاهًة  تروا
مر  ْمَوالَكر

َ
 .5:النساءأ

 

* * * * * 

جُل المحكوم -358  ! الر َّ
ويف حمضرها وعلى ..  كلماهتا، وببزوجته ، وأحاديثهإذا رأيت الرجل يكثر من االستدالل يف جمالسه 

.. ذهبت أم فالن .. فعلت أم فالن .. أو كما قالت أم فالن .. قالت أم فالن : فيقول.. مسمع منها ويف غياهبا 
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على مدار الّساعات والدقائق .. ال فكاك له من سلطاهنا عليه .. فاعلم أنه حمكوم من زوجته  ..صدقت أم فالن 
 ! أنه يَتشبَّع مبا مل يُعَط، ومبا ليس فيه وافاعلم فإن زعم بلسانه خالف ذلك.. 

 

* * * * * 

359-   َِيَْسقِين  . 79:الشعراء هُوَ يُْطعِمُنِي و
  ِِِن َويَْسقنِي َو يرْطعِمر على املعىن الظاهر واحلريف لإلطعام واإلسقاء؛ فكما أن هللا تعاىل هو الذي  ؛هر

وهو الذي .. ر هلما األسباب العديدة ليوَجدا يف حالة صاحلة للتناول وهو الذي خيلق ويسخَّ .. خيلق الطعام واملاء 
فهو كذلك الذي يُطعم ويسقي إىل آخر مراحل .. يسّهل بلوغهما إىل اإلنسان من غري مشقة كبرية وال نَصب 

وعلى مضغه  ..ويُِعني على ذلك .. الذي أيذن أبن يُرَفع الطعام واملاء إىل َفِم عبده  اإلطعام واإلسقاء؛ فهو 
مث أيذن للمعدة أبن أتخذ من الطعام .. يف معدته  له إىل أن يستقربسالم مث أيذن له أبن يسري سائغًا  ..وازدراده 

ويف كل مرحلة من مراحل تناول .. ـ ما ال ينفعه ـمن خالل السبيلني  ـوتلفظ وخُترِج ـ.. والشراب ما ينفع صاحبها 
لك الشراب من مرحلة إىل أخرى ال بد له من إذٍن ابملرور والعبور من اخلالق ولكي ينتقل الطعام وكذ.. الطعام 

 . سبحانه وتعاىل
  ". ى، وسوََّغه، وجَعَل له خمَرجاً احلمد هلل الذي أطَعَم، وَسقَ  ":إذا أكَل أو َشِرَب قال كان رسوُل هللا  
تناوهلما أو أن يرفعومها إىل لكن ال يستطيعون .. كم هم الذين جيدون الطعام والشراب : قولوا يل 

 ! أو أن يُرفع إىل أفواههم.. السبب أن الذي يُطِعم وَيسقي مل أيذن أن يصلهم الطعام .. أفواههم 
ولو حاولوا .. لكن ال يستطيعون أن يستسيغومها .. كم هؤالء الذين يصل الطعام والشراب إىل أفواههم  

السبب أن الذي يُطِعم .. من أفواههم قبل أن يصل إىل معداهتم  وخرج.. لقاؤوا الطعام والشراب على الفور .. 
 ! واحلالقيم.. ومل يسمح أبن يتجاوز األفواه .. وَيسقي مل أيذن أن يستسيغوا الطعام 

وال يستطيعان .. لكنهما ال يستقران .. ويتجرعوهنما بسالم .. كم هؤالء الذين يصلهم الطعام والشراب  
والسبب أن الذي يُطِعم وَيسقي مل .. ويقيئهما اإلنسان .. إذ سرعان ما خيرجان .. عدة أن يستقرا هبناءة يف امل

 ! لتكتمل عملية االنتفاع منهما.. أيذن أن يستقر الطعام والشراب يف املعدة 
يف موقف له مع عماله الفقراء وهم .. أعرف اتجرًا غنيًا رأس ماله يتجاوز املاليني من الداننري واجلنيهات 

.. وجبواره البصل اليابس اجملفف .. وكان عبارة عن فول ومحص يعلومها زيت الزيتون .. ناولون وجبة غدائهم يت
فقال يل التاجر وهو ينظر حبسرة إىل ... بشراهة ممزوجة ابلفرح مبا أيكلون بشهية كبرية، و وكانوا يتناولون طعامهم 

.. ُأعطي نصف ما أملك .. وعلى طريقتهم .. امهم لو أستطيع أن آكل طع.. تعرف اي فالن : عماله األكَلة
 !رجل ُمبتَلى مبرض السكري الشديدفال.. لكنين ال أستطيع 
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أن تتناول هذا الطعام  ـعلى ما متلك من ماٍل ـ ـمل أيذن لك ـ.. نعم؛ ألن الذي يُطِعم وَيسقي : فقلت له 
 ! فال تقدر.... 

 ...............! صدقت : قال
 

* * * * * 

ِي والانتقام -361 شَف   ! نزعةُ ُحب ِ الت َّ
.. قد تعلو جاذبية الشهوات والنوازع األخرى .. نزعُة حبِّ التشفي واالنتقام هلا يف النفس جاذبية قوية 

أوردته .. وفقد السيطرة عليها .. ومن ترك هلا الَعَنان .. وأِمن شّرها وغوائلها .. فمن أجلمها ابلنَّقِل والعقل سِلم 
 ! ..أن يلقى حتفه ابكراً  ورمبا كانت سبباً يف.. وأفقدته كثرياً من اخلريات .. والسجون ..  املهالك

 :فقال تعاىل.. من هنا جاء التوجيه الرابين أيمر وحيض على كبح مجاح حب التشفِّي واالنتقام  
ُِب الْمرحْ  وما أقل من يقدر على . 232:آل عمرانِسننِيَ َوالََْكِظِمنَي الَْغيَْظ َوالَْعافنَِي َعِن انلهاِس َواَّلُل َير

 ! ذلك
ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِ َوَنََي انلهْفَس َعِن الَْهَوى  :وقال تعاىل مه

َ
َوى *َوأ

ْ
 فَإِنه اجْلَنهَة ِهَ الَْمأ

نتقام ومن هني النفس عن اهلوى؛ هنيها وحتريرها من أسر وضغط ومالحقة حب التشفي واال. 22-21:النازعات
 ! وما أقل من يقدر على ذلك.. 
" ..  الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضبليس الشديد ابلصَّرعة، إمنا  ":وقد جاء يف احلديث الصحيح 

 !وما أقل من يقدر على ذلك
على رؤوس اخلالئق يوَم القيامة حىت  من كظم غيظًا وهو قادٌر على أن يُنِفَذُه دعاُه هللا  ":وقال  

 ". ُه هللا من احلوِر ما شاءَ خُيريِّ 
 

* * * * * 

ِي والانتقامب ِ الت َّ أسيرُ حُ  -361  !شف 
.. إال أسري حب التشفي واالنتقام .. ومهما كان نوع أسره .. كل أسري يتحرر من أسره مهما طال أسره  

ـ أسري أحقاده ـواألشواك  كأن يف ظهره وخز اإلبر ـ والسنني الطوال ـ.. والشهور .. فيظل يتلوَّى على فراشه األايم 
إىل أن يشفي غليله .. وال صفو البال .. وال النوم .. ال يعرف الراحة .. وحب االنتقام والتشفِّي .. واثراته .. 

وله .. وهذا فيه نوع عبودية لنفسه املليئة حبب التشّفي واالنتقام .. ولو يف الباطل .. والثأر .. وأحقاده ابالنتقام 
ونر َعلَيْهِ َوكِيالً  :ىلحظ من قوله تعا نَت تَكر

َ
فَأ
َ
ََذ إِلََههر َهَواهر أ يَْت َمِن اّته

َ
َرأ
َ
 . 23:الفرقانأ
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ال يتوقف إال بعد أن .. ينزف أنفه دمًا .. ما جيد يف نفسه على شانئيه حقده، و وإين ألعرف رجاًل لشدة  
  !ـ ممن أاثره وأغضبهـقام حبسب ما يقتضي امل ـيشفي غليله ابالنتقام ـو .. يُوغل يف التََّشفي 

 

* * * * * 

 ! أسوأ الميسِر -362
.. وسوءه معلوم .. فيخسر ماله وأبناءه وبناته أمر سيء .. وبناته .. وأبنائه .. أن يُقامر املرء على ماله  

فيختار الكفر .. فرياهن على اإلميان والكفر .. وعلى اجلنة أو النار .. لكن األسوأ منه أن يُقامر املرء على آخرته 
يوم ال ينفع مال وال بنون .. يوم القيامة و .. بعد موته لريى النتيجة .. من قبيل املقامرة واملغامرة .. على اإلميان 

.. يوم يعض امللحد على يديه حسرًة أن جعل آخرته عرضة للميسر واملقامرة كأي متاع .. يوم ال ينفع الندم .. 
 َكَتابََك َكَِف بَِنْفسِ  :يوم يُقال له إقرأ نتيجة مقامرتك ومغامرتك بنفسك ..يوم َتسَودُّ وجوه املقاِمرين 

ْ
َك اقَْرأ

 . 22:اإلسراءاَْلَوَْم َعلَيَْك َحِسيباً 
الذين .. الذين أدمنوا املقامرة واللعب ابمليسر .. وما أكثر امللحدين املقامرين املغامرين يف هذا الزمان  

واالختيار  ..على أهنا من مجلة املسائل اليت تقبل املقامرة .. مسائل اآلخرة .. لكفر يتعاملون مع مسائل اإلميان وا
.. على اإلميان .. واإلحلاد .. والكفر .. فيختارون اجلحود .. إما أن تربح وإما أن ختسر .. واليانصيب .. 

لو كانوا .. وأضرَّه على صاحبه  فهذا أسوأ امليسر.. ومقامرهتم .. لُيفاَجأوا يوم القيامة بسوء ووابل اختيارهم 
 !  يعلمون

 

* * * * * 

363-  َ  . لَمفُشُو الق
وكم من مقال يُقال .. انظروا كم يُكتب يف اليوم .. وقّلت األفعال .. والقيل والقال .. قد كثر الكالم  

ملا أخطأان يف العّد ..  بل وعشرات املاليني.. لو قلنا ابملاليني .. وكم صفحة ُتسّود يف اليوم .. وُيكتب يف اليوم 
فهي قليلة .. واألفعال اليت توازي األقوال .. أين األعمال .. وأين العاملون .. ولكن أين القّراء .. واحلساب 

 ! جداً قياساً ملا ُيكتب أو يُقال
ومن فشو  "....بني يدي الساعة فشو القلم  ":يف قوله وهذا من فشو القلم الذي أشار إليه النيب  
هذا التنوع الضخم يف األقالم ومتعلقاهتا من املداد .. لم هذا الكم اهلائل الذي يُطبع وينشر يف كل يوم الق

وهذا من مجلة دالئل نبوة سيد اخللق .. زمن ترف القلم .. فنحن حقًا نعيش زمن فشو القلم .. واألوراق 
كانت أمة اإلسالم أمة أمّية ال تعرف   قال هذا احلديث الشريف يف زمنٍ  حيث أنه .. صلوات ريب وسالمه عليه 
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َوَما يَنِطقر َعِن  :صدق هللا العظيم.. وال كيف تقرأ ما ُيكتب ابلقلم .. وال كيف تستخدم القلم .. القلم 
َو إَِله وََْحٌ يروََح  *الَْهَوى   . 2-3:النجمإِْن هر

 

* * * * * 

  !الظلمُ في الدعاء -364
 ..!تدعو على ولدها ابملوت واهلالك  ـوانفعال ــ يف حلظة غضب ـكم من والدة  

ـ جملرد أن خالفه يف مسألة أو وجهة نظر، قد يكون ـوكم من شخص يضيق صدره مبخاِلفه، فيطالبه 
وأن تنزل بساحته .. والثبور .. واملوت .. ويدعو عليه ابهلالك .. ابملباهلة  ـللمخالف وجهة نظر معتربة وراجحة ـ

 !البالاي واملصائب
ال ينهضه من فراشه .. يقوم يف الليل ليدعو عليهم .. وكم من حقود ألدىن خالف أو خماصمة مع خمالفيه 

، وال وهللا تعاىل ال حيب الظلم.. وهذا كله من الظلم والعدوان يف الدعاء .. سوى الرغبة يف الدعاء عليهم 
 !أايً كان نوعه أو كان سببه.. وال يستجيب للظلم ..  الظاملني

 " فال تظَّاملوا اي عبادي إيّنِ حّرمُت الظلَم على نفسي، وجعلته بينكم حمرَّمًا، ":ا يف احلديث القدسيكم 
 .  مسلم

 

* * * * * 

 !نِعمَةٌ يَغفَُل عنها كثيرٌ من الناس -365
ملا وفَّوا  ولو ظلوا طيلة حياهتم ساجدين هلل .. ِمن نَِعم هللا العظيمة اليت مل يقدر كثري من الناس َقْدرَها  

إن هللا كتَب كتااًب قبل أن  ":وهي أن هللا تعاىل قد سبقت رمحته غضَبه ونقمَته، كما يف احلديث الصحيح.. حقَّها 
 . البخاري"غضيب، فهو مكتوب عنده فوق العرش إن رمحيت سبقت: خيلَق اخللقَ 

أن جعل ربنا .. وزِنََة عرِشه، وِمداد كلماته نفسه،  اه، وِرضاحلمد هلل محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه عَدَد َخلقِ  
  وحال  .. ماذا سيكون حالنا .. تصوروا لو أن األمر كان ابلعكس؛ غضبه سبق رمحته .. رمحَته تسبق غضَبه

والكوارث ال هتدأ وال تتوقف، وال جتعل .. لرمبا كانت الزالزل والرباكني .. كوكبنا اجلميل الذي نعيش فيه 
 ؛ولرمبا رأينا كثرياً من الناس تتطاير رؤوسهم عن أجسامهم وهم ميشون يف األسواق.. يش وال حياة اإلنسان يهنأ بع

ـ أيخذان ـعلى ما فينا من ذنوب وتقصري  ـلكن احلمد هلل أن هللا تعاىل ـ.. يُؤخذون بذنوهبم ومعاصيهم يف احلال 
 !ها من نعمة لو كنتم تعلمونما أمجلها وأعظم.. وأن رمحته سبقت َغَضَبه .. ويعاملنا برمحته 

 

* * * * * 
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 .فِْقهُ الحَدَث -366
ودالالهتا .. ويفقه غاايهتا .. وبساحته ومبن حوله .. من فقه ونباهة املرء أن يفقه األحداث اليت تنزل به  

يُبصر، وال فال مير عليها مرور من ال يسمع وال .. والِعرب والدروس املستخلصة منها .. وِعظاهتا .. ومضامينها .. 
 ! وال يفقه شيئاً .. يعترب 

ساهون .. وهم عنها وعن مضامينها ودالالهتا .. مير عليها الناس .. كم من حَدث بل كم من آية ابهرة  
 !غافلون.. الهون 

علمها .. وفيه عربة وِعظة .. وداللة .. إال وله رسالة  ـسواء كان خريًا أم شرًَّا ـ ـما من حَدث ينزل ابملرء ـ 
ومن مل يعرفها حري به أن يسأل عنها .. وينتفع هبا .. والفقيه هو الذي يفقهها ويعرفها .. احبها أم مل يعلمها ص

 ! فيعّرفوه عليها.. أهل الذكر والفقه 
إين ألعرف هذا الغم بذنٍب أصبته منذ أربعني : عن دمحم بن سريين أنه ملا رَِكَبه الدَّين اغتمَّ لذلك، فقال 

 ! عاماً 
فظل .. والغاية منه .. أن يعرف سببه مساءلة، و ـ مير من دون ـالذي نزل به  ـمل يدَع هذا الغم ـ.. لوا أتم 

قد ُعوِقب .. حىت وجد أنه قد أصاب ذنبًا قبل أربعني عامًا .. ويعود هبا إىل املاضي ..  وُيسائلها حُياِسب نفسه
 .   وهذا من فقهه وورعه رمحه هللا.. عليه بعد أربعني عاماً 

.. فإذا نزل به عقاب أو بالء .. بينما يف زماننا يفعل املرء املوبقات واملهلكات من اخلطااي والذنوب  
 !وتساءل عن سبب نزول هذا البالء به.. وأساء الظن ابهلل .. وسخط .. اعرتض 

 

* * * * * 

 ! لا تَقطَع رَِحمَك -367
ألنه ال يُراعي يف رمحها حقَّاً وال حرمة .. من فاِسٍق ظامل أعين ال تزّوج ابنتك أو من تلي أمرهن من النساء  

وكيف .. كيف يستملك زوجته كما يستملُك أيَّ متاع : ويهتم له يف حياته الزوجية.. فرتاه أول ما يقوم به .. 
يها، وهو من أجل حتقيق ذلك ال يتورَّع أن يعصي هللا ف.. وكيف يفصل ويُبِعد رمحها عنها .. يفصلها عن رمحها 

كما يصعب عليها االختيار لو ُخريت .. واملرأة حينئٍذ ال متلك من أمرها شيئًا .. وأن خيتلق املشاكل والعراقيل 
؛ فمرادهم ما "َمن زوَّج كرميته من فاِسٍق فقد قَطَع رمحها" :وقد أُثِر عن بعض السلف قوهلم.. بني رمحها وزوجها 

 ! فاحلَذر، احلذر... أعاله أشران إليه 
 

* * * * * 
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يد -368  . البر
 . صغائر الذنوب بريد إىل الكبائر، والكبائر بريد إىل الكفر، والكفر بريد إىل اخللود يف النار 
والنَّظر بريد إىل العشق، والعشق بريد إىل القبلة واخللوة، والقبلة واخللوة بريد إىل الزىن، والزىن بريد إىل  

فاتِق هللا اي عبد هللا وليكن .. وت على معصية بريد إىل النار إن شاء هللا وامل.. املرض، واملرض بريد إىل املوت 
 .الذي يوصلك يف النهاية إىل جنة عرضها السماوات واألرض.. بريدك كله طاعة هلل، ويف طاعة هللا 

 

* * * * * 

 ! رجاٌل صنعتهم الدعاية -369
ومرجعاً ال يُعّقب عليه .. وعاملاً كبريًا .. مقّدساً  كم من رجل صنعت منه الدعاية احلكومية أو احلزبّية رمزاً  

وعند املراجعة والتحقيق جند هذا الرجل أو  هؤالء الرجال دون هذه املكانة اليت .. وسياسّيًا ال يُعَلم له ِندٌّ .. 
ابألخطاء  مليئة.. وكلماهتم اليت قالوها وسّطروها .. ومواقفهم .. وأن مناهجهم .. صنعتها هلم الدعاية بكثري 

 !حديث التجربة يف هذه احلياة.. املنهجية والعقائدية والفكرية والسياسية اليت ال تليق بطالب علم مبتدئ 
 !متارس دور السحرة يف زمن فرعون.. حقاً الدعاية يف زماننا  

 

* * * * * 

نيا التي يتقاتل عليها الناس -371  !الد ُّ
نيا تـَْعدُل عند هللا َجناَح بعوضٍة ما َسَقى كافراً منها َشربََة ماءٍ لو   :"ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل هللا    ". كانت الدُّ

، فأدَخَل إصبَعُه فيه فما خرَج منه فهو  ":وقال ملسو هيلع هللا ىلص نيا يف اآلخرِة إال كما ميشي أحدُُكم إىل اليمِّ ما الدُّ
نيا  ".  الدُّ

إيّنِ ألعلُم آِخَر أهِل الناِر خروجًا منها، وآِخَر أهِل اجلنَِّة  ":، قال النيبُّ ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد هللا بن مسعود 
: اذهب فادُخِل اجلنََّة، فيأتيَها فُيخيَُّل إليه أهنا َمألى، فريِجُع فيقول: دخواًل؛ رجٌل خيرُج من النَّار َحْبوًا، فيقوُل هللاُ 

اي ربِّ وجدهُتا : َة، فيأتيها فُيخيَُّل إليه أهنا َمألى، فريجُع فيقولاذهب فادُخِل اجلنَّ : اي ربِّ وجدهُتا مألى، فيقولُ 
نيا وعْشرة أمثاهِلا، أو: مألى، فيقولُ  نيا، : اذَهب فادُخِل اجلنََّة، فإنَّ لك ِمْثَل الدُّ إّن لك ِمْثَل َعْشَرِة أمثَاِل الدُّ

، أو تضحُك مينِّ وأنَت املَِلُك : فيقولُ  َضِحَك حىت بَدت نواِجُذُه، وكان  رأيُت رسوَل هللِا  فلقد". تْسَخُر مينِّ
 . متفق عليه"ذاَك أدىن أهِل اجلنَِّة منزَِلًة :" يقول

إنه العطاء واجلزاء الذي يليق جبوِده .. وما أعَظَم جزاءه .. وما أعظَم ُمْلَكُه .. سبحان هللا ما أعَظَمه 
 !صفاته الُعلياوكماِل أمسائه احلسىن و .. وسعِة ُملِكه .. وكرمه 
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* * * * * 

 .َأسرَُق الناِس وأبخَلُهم -371
أسَرُق الناِس الذي َيسرُق صالَتُه؛ ال يُتمُّ ركوَعها وال سجوَدها، وأخبُل الناِس من خبَل  ":قال رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 ". ابلسَّالم
 

* * * * * 

372-  َ عِظ ولا ي  ! ستفيدَشباٌب لا يت َّ
ممن هلم .. ومعاانة اآلخرين .. وأخطاء .. ن ال يُريد أن يتعظ وال أن يستفيد من جتارب من الّشباب م 

فرتاهم يريدون أن جيربوا أبنفسهم ما جربه اآلخرون من .. ومناهجها .. سابقة جتربة وخربة يف هذه احلياة ودروهبا 
مث بعدها ينتقلون ليجربوا ..  فيجربون مناهج ومسالك اإلرجاء والتفريط كلها.. قبلهم، ويكرروا أخطاءهم 

ويف النهاية وبعد رحلتني طويلتني .. ويعيشون كدر وقلق وخماطر املنهجني .. أبنفسهم مناهج الغالة واإلفراط كلها 
وبعد أن يكون قد مضى  ــ ملن َسِلم منهم وشاء هللا له أن َيسلم ــشاقتني حمفوفتني ابخلطر مع املنهجني املتناقضني 

يعودون إىل رشدهم .. وذهبت مرحلة العطاء والشباب عند أكثرهم فيما ال نفع فيه .. يء الكثري من العمر الش
من غري جنوح إىل إفراط وال إىل  ــ منهج أهل السنة واجلماعة ــإىل املنهج الوسط احلق .. وصواهبم من جديد 

لو .. واليت ضررها أكرب من نفعها .. وكانوا بغىن عن خوض غمار هذه التجارب اليت ال ُتؤَمن عواقبها .. تفريط 
 ! اتّعظوا واستفادوا من جتارب وأخطاء اآلخرين

 

* * * * * 

َمُتْ  -373  . الذي لم ي
ككتاب انفع يضرب .. هو الذي تبقى آاثره النافعة تتحدث عنه وحُتيي ذكره وامسه بعد موته دهرًا طوياًل  

وغري ذلك من األعمال الصاحلة اليت خُتّلد ذكر صاحبها ..  أو جهاد يف سبيل هللا.. أو صدقة جارية .. األمصار 
وما شاء هللا له أن .. ويبقى ذلك دهرًا .. ويثنون عليه خريًا .. فيرتمحون عليه .. على لسان األجيال من بعده 

: ، فقلنا"ثة وثال:" وثالثة؟ قال: ، فقلنا"أميا مسلٍم شهَد له أربعٌة خبري أدخله هللا اجلنة ":ويف احلديث.. يبقى 
 . البخاري" ، مث مل نسأله عن الواحد"واثنان :" واثنان؟ قال

بينما .. ومل يكونوا سببًا يف ختليد ذكره وامسه .. فلم خيلدوا ذكره .. كم من عامل عنده عدد من األبناء  
من هذا  ـالنافع ـفكان الكتاب .. كتاب أو علم انفع تركه من بعده للناس .. الذي خّلد ذكره ابخلري بني الناس 

   ! خرياً لصاحبه من األبناء ـالوجه ـ
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يارة المستشفيات -473  . ز
وألجل ذلك قد رغَّب .. وهبادم اللذات .. وتذكري ابآلخرة .. كما يف زايرة املقابر واألموات ِعظة وعربة  

.. يُذّكر الزائر بفضل هللا عليه .. رضى ومشاهدة من فيها من امل.. كذلك زايرة املستشفيات .. بزايرهتا  النيب 
طريح الفراش .. وأنه كان من املمكن أن يكون واحدًا من هؤالء املرضى .. وبنعمه الوافرة عليه اليت ال حُتصى 

وأن هللا .. لوال فضل هللا عليه .. وال على االنتفاع أو التلذذ بشيء من نعم احلياة .. مثلهم ال يقوى على احلراك 
هذا غري .. والعرفان بفضل هللا عليه .. ومداومة الشكر ، هللا وهذا مما حيمله على شكر.. د سلَّمه وحفظه تعاىل ق

َمن عاَد مريضًا مل يـََزل خيوُض يف الرمحة حىت جيلس،  ":األجر الذي يناله بسبب زايرته للمريض، كما يف احلديث
 ".  فإذا جَلَس اغتَمَس فيها

أو شعر ابجلفاء وقساوة .. وكلما غلبه النسيان .. بني الفينة واألخرى .. ألجل ذلك ُيستحَسن للمرء  
حىت لو مل يكن بينه وبينهم .. ويدعو هلم .. ويتفقد بعض من فيها من املرضى .. أن يزور املستشفيات .. القلب 

  .سابق معرفة
 

* * * * * 

375-  َ  ! لا تنقلوا القَيءَ والبَعْر
لكي .. واإلرجاف .. ـ ينقلون لنا ما يصدر عن بعض أهل البدع واألهواء ــ لقصد صاحل ـبعض اإلخوان  

 ! ننشغل ابلرد عليهم وعلى كلماهتم
واملذاهب .. ليس كل ما يصدر عمَّن تتآكلهم البدع واألهواء : ـ أقولـحفظهم هللا  ـوهلؤالء اإلخوان ـ 

َقيٍء أو بـَْعٍر يصدر عن هؤالء القوم جيوز أن ليس كل  ..أو االنشغال به  ..ُيستحسن نقله .. املنحرفة الضالة 
وتعريف الناس .. إذاعة للبدعة ذاهتا .. واالنشغال ابلرد عليه  ،ألن يف نقله.. َشاع أو أن يُ .. حُيَمل أو أن يُنقل 

، يستشرف له أهل األهواء والبدعوهذا مطلب .. وأذواقهم .. ولعقوهلم .. كما فيه أذى للناس .. هبا وبصاحبها 
.. ومن دون ضرورة ملحة .. فال ينبغي أن حنققه هلم بسهولة .. ويدفعون يف سبيله الغايل والنفيس .. اإلرجاف و 

 .وضمان أن تكون املصاحل راجحة على املفاسد
 !فليس كل نُباٍح ُيستحَسن االلتفاُت إليه.. مثَّ أن القافلة تسري والكالب تنبح  

 

* * * * * 
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 ! مَةُ ال كونِ جماُل الطبيعَةِ وعظَ  -376
استنشاُق نسمة هواء نقية منبعثة من .. ويرد هلا عافيتها ونشاطها .. ويُريح النفَس .. مما يُنِعُش القلَب  

وإرسال النظر والفكر يف مجال .. متايل أغصان األشجار، أو حركة تدافع أمواج البحر، أو َعَبِق األزهار والورود 
وما .. ا؛ يف البحار، واألهنار، واألشجار، واجلبال، والسهول، والوداين الطبيعة اخلالبة يف مناظرها وتقسيماهت

وإعمال .. وغري ذلك من خملوقات هللا العجيبة الفريدة .. يسكنها من أمساك، وحيتان، ودواب، وأنعام، وطيور 
: أن تقول ًا،راغب حيملك.. من آايت وكائنات ومجال وما أودع هللا فيه .. الفكر والنظر يف عظمة هذا الكون 

 !سبحان هللا وحبمده، سبحان هللا العظيم
هي .. ومعها السماوات وما فيهن من آايت ابهرات .. هذه األرض جبماهلا اخلالب األخَّاذ للقلوب  

ال نظر .. والتدبر .. والتأمل .. وأمران أن ننظر فيه نظر االعتبار .. املعَرض البديع الفريد الذي عَرَضه هللا علينا 
ْ َماَذا ِِف  :، وأن ما سواه فهو الباطل، كما قال تعاىللنعلم أنه احلق .. افلني املعرضني الغ وا رر قرِل انظر

رِْض 
َ
َماَواِت َواْل ِ  :وقال تعاىل. 212:يونسالسه

ْخرَْجَنا بِهِ َنَباَت كر 
َ
َماءِ َماًء فَأ نَزَل ِمَن السه

َ
َِي أ َو اَّله وَهر

ْخرَْجَنا ِمنْهر 
َ
ٍء فَأ ِْن  ََشْ َخَِضاً َُنْرِجر ِمنْهر َحب اً ُمََتَاكِباً َوِمَن انلهْخِل ِمن َطلْعَِها قِنَْواٌن َدانَِيٌة وََجنهاٍت م 

ثَْمَر َويَنْعِهِ إِ 
َ
ِ إَِذا أ واْ إَِِل َثَمرِه رر تََشابٍِه انظر ْشتَبِهاً وََغرْيَ مر اَن مر يْتروَن َوالُرمه ْعَناٍب َوالزه

َ
مْ أ ْليَاٍت  نه ِِف َذلِكر

 . 11:األنعامل َِقْوٍم يرْؤِمنرونَ 
 !وما أقل املعتربين واملستفيدين منها.. اليت أُمران أبن ننظر إليها .. ما أكثر اآلايت الباهرات 

 

* * * * * 

 ! ل كي تَظهَر عبر وسائل إعلاِم الطغاة -377
وقدرات .. سّخر لك إمكانياته ويُ .. ـ ويُظهرك عرب وسائل إعالمه ـكداعية  ـ لكي حيتفي بك الطاغية ـ 

وترى فيه حاكمًا شرعيًا على البالد  ،أن متسك عن تكفريه: لزمك أمرانيَ .. وجُيّيش لك أتباعه وأبواقه .. دولته 
 ـبتلبيساتك وتدليساتك ـ ـوأن متنع األمة ـ.. وال يضره منك بعد ذلك لو فسَّقَته أو ضللته أو خطأته .. والعباد 

.. فإن فعلت ذلك فأنت إذًا العالَمُة الفهَّاَمة .. أو من التفكري يف االنتصاف حلقوقها منه  ..من اخلروج عليه 
 !ولبالطهم.. ومن املقربني للطغاة 

ما ازداَد  ":كما يف احلديث.. ـ أنك بذلك قد ازددت من هللا ورمحته بعدًا ـيف نفس الوقت  ـلكن اعلم ـ 
فكيف إذا كان هذا السلطان طاغية من .. هذا يف السلطان . " هللا بُعداً أحٌد من السلطان ُقراًب إال ازداَد من 

 !؟..الطغاة الذين حُياّدون هللا ورسوَله 
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أهنم .. وازدادوا من هللا بُعدًا .. من تلبيس إبليس على بعض هؤالء الدعاة الذين ازدادوا من الطغاة قراًب  
أنه عالمة على القبول هلم يف .. وجنودهم .. وحمافلهم ..  من ِقبل الطغاة وقصورهمهلم يفسرون القبوَل اآليت 

لو كانوا  ..لعمر احلق عني اجلهل والضالل  وهذا.. وأن هللا تعاىل قد وضع هلم القبول يف األرض .. السماء 
 !يعلمون

 

* * * * * 

 . علاماُت القبول في السماء والأرض -378
ثناء أهل احلق : منهامن ُوِضع له القبول ممن سواه، ، هبا يُعرف للقبول يف السماء واألرض عالمات 

فإن من األنبياء من مل يؤمن به إال الرجل .. وكثر خمالفوهم .. مهما قلَّ عددهم أو وجودهم يف األرض  وحيدوالت
 ! وليس بعددهم بعيداً عن النوع.. فالعربة بنوعية املثين .. الواحد 

ـ استعمله أبحب األعمال ــ وأراد له القبول يف األرض ويف السماء ـفمن أحبه هللا .. حسن اخلامتة : ومنها 
 .نسأل هللا تعاىل لنا ولكم حسن اخلامتة.. إليه قبل موته 

.. واليت حتبب به الناس .. ـ أكرب زمن يشاؤه هللا ـبعد موته  ـمباركة آاثره وأعماله الصاحلة ـ: ومنها 
الزمن الذي  فالعربة يف القبول وعدمه يُعَرف مبدى ومقدار.. م له ودعاءه.. وتستجلب إقباهلم على آاثره وعلمه 

 .يُعرف بعد املوت، وليس فقط قبل املوت..  يُوضع فيه القبول
وضع هللا له وآلاثره وعلمه القبول  ــ بعد موته ــمث .. طريداً .. سجيناً .. وحيداً .. كم من عامل مات غريباً  

ـ ـرمحه هللا  ـشيخ اإلسالم ابن تيمية ـ.. ولقروٍن عدة .. له على ألسنة الناس  وأجرى الثناء احلسن.. يف األرض 
 ! وما أكثر األمثلة الدالة على ذلك لو أردان االستدالل واالسرتسال.. على ذلك  مثال
ـ ـيف حياته  ـوفدوه ـ.. ويف املقابل كم من طاغية ظامل هتفت ابمسه اجلماهري واملاليني اململينة من الناس  

وتربؤوا .. وَنَسوه .. وسبه .. هتفوا بلعنه .. ومضى على موته أايم قالئل .. مث ملا مات وهَلك .. ابلروح والدم 
وما أكثر األمثلة الدالة على ذلك لو أردان االستدالل .. وكأنه مل يكن موجودًا بينهم ..  ، ومن أعمالهمنه

 ! واالسرتسال
 

* * * * * 

َجَل -379  .الحيَاءُ والخ
وحُيمل أحدمها على .. يف كثري من األحيان ُيستخَدم احلياُء يف موضع اخَلَجل، واخلَجل يف موضع احلياء  

 : والصواب أنه يوجد فرق بينهما.. معىن اآلخر 
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حياًء من هللا .. ُخُلٌق إجيايب ممدوح؛ مينع صاحبه من مقارفة ما ُيِشيُنه يف دينه وأخالقه، ومروءته : احلياءُ  
 .ُشعبًة من شعب اإلميان وقد عدَّه النيب .. وهو كله خري؛ ال أييت لصاحيه إال ابخلري .. هللا  ومن عباد

وضعفت جرأته على .. واملنكرات .. قويت بقوته مناعة اإلنسان يف مواجهة احملظورات .. إذا قوي احلياُء 
 .مقارفة احلرام

انتفت .. فإذا انتفى احلياء مطلقًا .. ظورات واملرء كلما ضعف حياؤه كلما ازدادت جرأته على مقارفة احمل
وطاوع شهواته .. وأصبح املرء حينئٍذ ال أيبه وال ُيَساء إذا ما ارتكب املنكرات والسيئات .. ابنتفائه املناعة مطلقًا 
ستحي فإذا كنت ال ت. البخاري" إذا مل تستِح فاصنع ما شئت ":لذا قد جاء يف احلديث.. يف احلرام جهارًا هنارًا 

 !فما الذي مينعك أن تصنع ما شئت؟.. وال من عباد هللا .. من هللا 
حيمل .. فهو ُخُلق سليب مذموم؛ من معانيه وآاثره احلرية والدهشة، واالستكانة، والِذلّة : اخلَجلأما 

ة، صاحبه على االنكماش يف موضع االنبساط، واالحجام يف موضع اإلقدام، واجلنب يف موضع اجلرأة والشجاع
ويبقى ساكناً ال .. ويُغتَصب حقه .. تُنَتهك حرماته .. والسكوت يف املوضع الذي يتعني أو ُيستحسن فيه الكالم 

 ََ ال مينعنَّ رجالً هيبُة الناِس أن يقوَل حبقٍّ إذا علَمه؛ فإنه  ":وقد جاء يف احلديث.. يتحّرك وال يتكلم خوفاً وخَجاًل
 ".  ِرزقٍ  ال يُقرُِّب من أجٍل وال يُبِعد من

يرى أمرًا هلل عليه  ":اي رسوَل هللا كيف حيِقُر أحُدان نفَسه؟ قال: قالوا "ال حَيِْقَرنَّ أحدُُكم نْفَسه ":وقال 
: خشيَة الناِس، فيقول: ما منعك أن تقوَل يفَّ كذا وكذا؟ فيقول: يوم القيامة مقااًل مّث ال يقول فيه، فيقول هللا 

  ". َشىفإايَي ُكنَت أحقَّ أن خت
 

* * * * * 

 .أثَرُ المعصيةِ وعواقِبُها -381
و َعن َكثرِيٍ  :قال تعاىل ْم َويَْعفر يِْديكر

َ
ِن ُمِصيَبٍة فَبَِما َكَسَبْت أ م م  َصابَكر

َ
 .31:الشورىَوَما أ
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرُق السارُق حني يسرق وهو مؤمن، وال  ":قال رسول هللا 

 .متفق عليه" اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن، وال يقتل وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعديشرب 
ـ ُنِكتت يف قلبه ُنكتٌة سوداء، فإذا نزع ـإذا أذنب ذنبًا : ويف رواية ـإن العبد إذا أخطأ خطيئة ـ ":وقال 

ّلََكه بَْل َراَن لََعَ  :هللا واستغفر واتب ُسقل قلبه، وإن عاَد زيَد فيها حىت تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر
ا ََكنروا يَْكِسبرونَ   .22:املطففنيقرلروبِِهم مه

تُعَرض الفنُت على القلوب كاحلصري عودًا عودًا، فأي قلٍب ُأشرهبا ُنكتت فيه نكتة سوداء، :" وقال 
ه فتنٌة ما دامت أبيض مبثل الصفا فال تضرُّ : وأي قلٍب أنكرها ُنكتت فيه نكتة بيضاء، حىت يصري على قلبني
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ـ ـأي مائاًل منكوسًا  ــ كالكوز جمخيًَّا ـــ أي صار كلون الرماد من الربدة ـالسماوات واألرض، واآلخر أسود مرابدًا 
 .مسلم"ال يعرف معروفاً وال يُنكر منكراً إال ما ُأشِرب من هواه 

مل تظهر الفاِحشُة يف قوٍم :  أن ُتدركوهناي معَشَر املهاجرين، مخٌس إذا ابُتليتم هبّن، وأعوُذ ابهلل :"وقال 
قط حىت يُعِلنوا هبا إال فشا فيهم الطّاعون واألوجاُع اليت مل تكن َمضت يف أسالفهم الذين مضوا، ومل ينقصوا 

نني وشدَِّة املؤنة وجور السلطاِن عليهم، ومل مينعوا زكاة ماهلم إال ُمِنعوا  القطَر من املكياَل وامليزاَن إال ُأِخذوا ابلسِّ
السماِء، ولوال البهائم مل مُيَطروا، ومل ينقضوا عهَد هللِا وعهَد رسوِله إال سّلَط هللُا عليهم عدوًا من غريهم فأخذوا 

 ". بعَض ما يف أيديهم، وما مل حتكم أئمتهم بكتاِب هللا ويتخرّيوا مما أنزل هللاُ إال جعل هللاُ أبَسهم بينهم
 األرض أنزَل هللُا أبَسه أبهِل األرِض، وإن كان فيها قوٌم صاحلون ُيصيبهم ما إذا ظهَر السوُء يف ":وقال 

 ". أصاَب الناس، مث يرجعون إىل رمحة هللا ومغفرته
 ". إنَّ الناَس إذا رأوا الظاملَ فلم أيخذوا بيده، أوَشَك أن يعمَّهم هللاُ بعقاٍب منه :"وقال 
 ". ن نظرٍة إال وللشيطان فيها َمطَمعٌ اإلمثُ َحوَّاُز القلوِب، وما م ":وقال 
 ". إنَّ الرجَل لُيحَرم الرزَق ابلذنِب ُيصيُبه ":وقال 
 ". الراب وإن َكثـَُر فإنَّ عاقبته تصرُي إىل ُقلٍّ  ":وقال 
 ". ما اختَـَلَج ِعْرٌق وال عنٌي إال بَذنٍب، وما َيدفُع هللاُ عنه أكثر :"وقال 

 ". َزَل بالٌء إال بذنٍب، وال رُِفَع إال بتوبةٍ ما ن ":قال علي بن أيب طالب 
 ".  عاَد حامده من النَّاس ذامَّاً أّما بعد، فإن العبَد إذا عمَل مبعصية هللا ":إىل معاوية اهنع هللا يضروكتبت عائشة 

ِقي هللاُ ليحَذر امرؤ أن تلعَنُه قلوُب املؤمنني من حيث ال يشعر؛ خيلو مبعاصي هللا، فُيل ":وقال أبو الدرداء
 ".  قلوِب املؤمنني من حيث ال يشعربُغَضُه يف

إن للحسنة ضياًء يف الوجه، ونورًا يف القلِب، وِسعًة يف الرزِق، وقوًة يف البَدن،  ":وعن ابن عباس قال
لرزِق، وبغضًة اوحمبًة يف قلوِب اخلَْلِق، وإنَّ للسيئِة سوادًا يف الوجِه، وظُلمًة يف القلِب، ووهنًا يف البدن، ونقصًا يف 

 ". يف قلوِب اخلَْلقِ 
إيّن أرى هللَا قد " :ـــ ملا رأى من وفور فطنته، وتوقد ذكائه، وكمال فهمه ـقال اإلماُم مالك لإلمام الشافعي 

 ". ورًا، فال ُتطفئه بظلمِة املعصيةألَقى على قلِبَك ن
 ". امرأيتإيّن ألعصي هللا فأرى ذلك يف ُخُلِق دابَّيت و  ":وقال بعُض السلف

 . واحلََباَرى طائٌر طويل الُعُنق ". ى لتموُت يف وكرها من ظلم الظاملإن احلَبارَ  ":وقال أبو هريرة
هذا بشؤِم : وتقول إّن البهائم تلعُن عصاَة بين آدم إذا اشتدَّت السََّنُة، وَأمسَك املطُر، ":وقال جماهد

 ". معصية ابن آدم
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 ". ُمِنعنا القطَر بذنوِب بين آدم: ها حىت اخلنافس والعقارب يقولوندوابُّ األرِض وهوامُّ  ":وقال عكرمة
م وإن طقطَقت هب ":وقال احلسن البصري ــ نوع قوي من اخليول  ُم البغاُل ومهلَجت هبم الرباذينإهنَّ

 ". ىب هللاُ إال أن يُذلَّ من عصاهُ إنَّ ذلَّ املعصيِة ال يُفارُق قلوهَبم، أ والبغال ــ
 : بن املباركوقال عبد هللا

 وقد يُورُث الذُّلَّ إدماهُنا.... رأيُت الذُّنوَب مُتيُت القلوَب 
 وخرٌي لنفِسَك ِعْصياهُنا.... نوِب حياُة القلوِب وترُك الذُّ 

 

* * * * * 

يقَ  -381 ْطَن الطر  !ليس ل كن َّ أن تَتوس َّ
ـ ــ بكل جرأة ووقاحة ـأننا جند املرأة  ..من العادات اخلاطئة املستوردة لنسائنا من بالد التحّلل والتفّسخ  

تظل واقفة يف وسط الطريق املزدحم .. فتفرق املشاة من الرجال عن اليمني وعن الشمال .. تتوّسط الطريق 
ومع ذلك فهي .. ويرتطمون هبا .. والرجال قد يالمسوهنا .. مع علمها أهنا بذلك قد تالمس الرجال .. ابملشاة 

.. من فضلك .. لو مسحيت .. وال تُفِسح الطريق للمشاة من الرجال إال بعد أن يُقال هلا .. ايل وال تُب.. ال تتحّرك 
 !!وبعد كل تلك العبارات، قد تتحرك شرباً أو فرتاً  ..أفِسحي 

.. وللمارة من الناس سواء .. وأذى لكنَّ .. ملا يف ذلك من فتنة .. وهذا ليس من حقكّن أيتها النساء 
أنه قال للنساء وهو خارج من املسجد، فاختلط الرجال مع  ن ذلك، فقد صح عن النيب ولورود النهي ع
أي ".  ـ الطريَق، عليكنَّ حبافَّات الطريقـأي تتوسَّْطَن  ـاستأِخرن فإنه ليس لكنَّ أن حتُقْقَن ـ :"النساء يف الطريق

 .لق ابجلدار من لصوقها بهفكانت املرأة تلتصق ابجلدار حىت إن ثوهبا ليتع.. ابجلوانب واألطراف 
 ..................!رحم هللا نساء ذلك الزمان 

 

* * * * * 

382-  ُ  .ل ِكَي يهون عليك البلاء
 :عليك النظر إىل أمور عدة ،عليك البالء، وختف عليك وطأته لكي يهون

من التسّخط وإايك مث إاّيك ..  اوالرض.. والشكر .. واحلمد .. رب ابلص.. أن تستقبل البالء : منها
 !ربك على البالءكما ُيضعف صَ .. فإن التسخط واالعرتاض قد يُبطل أجرك .. واالعرتاض 
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وأنك ترجو بصربك على البالء أن .. أن تعتقد أن ما أصابك من بالء هو بسبب من عند نفسك : ومنها
ويلَقى .. ي على األرض حىت يدعه ميش.. فالبالء طهور لصاحبه الصابر .. تكفِّر عن ذنوبك وخطاايك السالفة 
 .ربه يوم القيامة بال ذنب وال خطيئة

.. هو لدفع بالء أشد منه كان من املمكن أن ينزل بساحتك  ؛أن تعتقد أن ما أصابك من بالء :ومنها
وعلمت .. لرضيت ابلواقع .. وما يكمن لك يف الغيب .. ولو اطلعت على الغيب .. كان يف الدنيا أم يف اآلخرة 

 !هو عني الرمحة لك.. بك من بالء  أن ما نزل
وتعلم أن ما بقي هو  ،وترضى.. فتحمد هللا عليها ..  وهي كثرية.. أن تنظر جلوانب العافية فيك : ومنها

 !أكثر بكثري مما ُأِخذ
وأن .. وأكثر منك صربًا على البالء .. أن تعلم أن من هم أعظم منك بكثري هم أشد منك بالء : ومنها
على قدر  ،، ويُبتلى، وُيشدد عليه البالءوأن املؤمن ُمبتلى.. مث األمثل فاألمثل .. ء هم األنبياء أشد الناس بال

عِة واخلري.. واعلم أن من الّسلف الصاحل من كان ُيَسرُّ ابلبالء .. دينه   !كما ُيسر أحُدان ابلعافية والسِّ
.. فيهون عليك أمرك وبالؤك . .أن تنظر إىل من هم حولك ممن هم أشد منك بالء ومصااًب : ومنها
 .على خري عظيم ــ على ما نزل بك من بالء ــوتعلم أنك 

 .وأحسنت التعامل معها.. ابك وبالؤك لو فقهتها صَ هتوِّن عليك مُ  هذه مجلة من األمور
 

* * * * * 

 !خطأ في دعاء شائع -383
دما يدعو حملبٍّ له، سواء كان ميتًا أم من األخطاء الشَّائعة على ألسنة كثري من الناس، أن أحدهم تراه عن

ال جيوز؛ .. وهذا خطأ .. أو مجعين هللُا وإايَك يف مستقّر رمحته .. رمحه هللا وأسكنه يف مستقّر رمحته : حّيًا، يقول
 .وصفاته تعاىل ال جيوز أن تكون مستقراً لألشياء واحلوادث.. ألن رمحة هللا صفة من صفاته سبحانه وتعاىل 

ـ وهو ـمسعُت رجاًل قال أليب رجاء الُعطاِردي : ألثر الصحيح عن أيب احلارث الكرماين، قالكما يف ا
 !أقرأُ عليك السالم، وأسأل هللا أن جيمع بيين وبينك يف مستقرِّ رمحته: ــصحايب 

فما مستقر : مل ُتِصْب، قال: اجلنَّة، قال: فما مستقّر رمحته؟ قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: قال
 [.512:صحيح األدب املفرد.]ربُّ العاملني: محته؟ قالر 

 

* * * * * 
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 !يا أَسفَاى على المال -384
واألموال الطائلة اليت تُنفق يف .. ة، واملسموعة، واملقروءة يّ ئسائل اإلعالم العربية املر كثريًا من و ملُت  أت
واألغراض اليت تتناوهلا وتنشط هلا تلك  واألهداف.. واليت تُقدَّر مبئات املليارات من الدوالرات .. سبيلها 

وإشاعة الفاحشة يف .. الفاسد  أنظمتهمو  غاةتلميع الطّ : عن هدفني وغرضني واليت ال خترج.. الوسائل اإلعالمية 
 !الذين آمنوا

يستحقان إنفاق وهدر تلك األموال .. هل هذان الغرضان واهلدفان : والسؤال الذي يطرح نفسه إبحلاح
 !ولكل فرد منها له حق فيها؟.. اليت هي من أموال األمة و .. الطائلة 

وما .. واألحباث العلمية .. يف ُسُبِل اخلري .. كيف سيكون حال جمتمعاتنا لو أُنِفَقت هذه األموال الطائلة 
وهل كنا سنعيش هذا التخلف والفقر .. يسأل الناس هل كنا سنرى فقريًا أو متسواًل .. فيه منفعة لعامة الناس 

 !واجلهل الذي نعيشه اآلن؟
.. يهون .. ونظامه .. وعرشه .. كل شيء يف سبيل الطاغية : لكن منطق الطغاة واملفسدين يقول

وأكثر فائدة .. فبقاء الطاغية ونظامه أعز وأغلى .. ولو أدى ذلك إىل هدر أموال األمة كلها .. ويرخص 
 !ومصلحة

ْ  :صدق هللا العظيم وا ِيَن َكَفرر وَنَها ثرمه  إِنه اَّله ِ فََسيرنفِقر ُدواْ َعن َسبِيِل اَّلل  ْم َِلَصر ْمَوالَهر
َ
وَن أ يرنفِقر

ونَ  َْْشر واْ إََِل َجَهنهَم َير ِيَن َكَفرر ْغلَبروَن َواَّله ةً ثرمه ير ونر َعلَيِْهْم َحْْسَ  .34:األنفالتَكر
 

* * * * * 

 .هذا الكتاب -385
فيه من كل .. خري كثري ــ وهلل احلمد ــ فيه .. صاحبه يف احلياة  خالصة جتربة" َصيُد الَقَلم"هذا الكتاب 

فيه ما يعين كل إنسان أايًَّ كان .. واملواِعظ .. والدروس .. فيه الِعرَب .. ووردة .. زهرة من بساتني املعرفة ُبستاٍن 
ادهتم مع كثري من الكتب ـ كعـالناس كثريًا من لكن  .. أو كانت مهنته ووظيفته .. مستواه الثقايف واالجتماعي 

وبعد .. على أتليفه إال بعد مضي سنوات عديدة .. ولن يقرأوه .. ـ لن يتعرفوا على هذا الكتاب ـ ولألسف النافعة
 !ورمبا بعد رحيل صاحبه عن احلياة.. هذا كتاب انفع : عشرات املراتأن يُقال هلم 

وحنن األمة اليت كانت أول  .. ا األمة اليت ال تقرأ أبنن.. ونصدِّق ما يقولونه عنا .. إىل مىت سيـَُقال عنا 
  هي كلمة .. كلمة نزلت إليها من رهبا، وأول أمٍر تلقته من السماء 

ْ
 !؟.2:العلق اقَْرأ



 277 

بستان الزهو، حكم وفوائد جاد هبا اخلاطر " ، بكتاب آخر أمسيته " َصيُد الَقَلم" مث أتبعت كتاب : أقول
ه.. ، بل رمبا يزيد "يد القلم ص"  وهو ال يقل فائدة عن؛ "  . فدونك وإأيَّ

 

* * * * * 

عوب -386  .ِصفاُت الش ُّ
وأعرف كثريًا عن خصائص .. العربية منها واألعجمية .. كثريًا من الشعوب واجلنسيات   قد خالطتُ 

.. سلبية سواء منها الصفات والطبائع اإلجيابية أم الصفات والطبائع ال.. وصفات وعادات وطبائع تلك الشعوب 
ـ لبينت خصائص ــ وال طاقة يل بذلك ـوترميين عن قوٍس واحدة .. ولوال خشية أن تثور علي تلك الشعوب 

 !تلك الشعوب.. وصفات، وطبائع 
ـ أكثر مما تعيش ثقافة ـواألوطان .. والبلدان .. الشعوب يف زماننا تعيش ثقافة التعصب للجنسيات 

 ــ وإن كان حقًَّا ــكذلك ال يُطيق أن يسمع منك نقدًا أو وصفًا ال يروق له   ـ ومن كانـالتعصب لدينها وعقيدهتا 
 !ولو يف الغش والباطل..  ك إال املدح واإلطراءفهو ال يقبل من.. أو قبيلته .. وبلده .. حبق شعبه 

 !وهذا ال جيوز.. يريدون منك أن تكون شاهد زوٍر  
 

* * * * * 

387-  ً  .أمورٌ تُفِسدُ أمورا
 .يُفِسُد العَسلَ  اخللُّ 

 .وسوُء اخلُُلِق يُفسُد العَملَ 
 .واملنُّ يُفِسُد ويُبطُل الصدقَة واملعروفَ 

 .كما يُفسُد العالقة بني العبد وربه عزَّ وجل.. والرايء يُفِسُد الطاعَة 
 .وُتوِرُث النَّداَمةَ .. والعجَلُة تُفِسُد الثمرة 
 .ويُورُث اجلهلَ .. والتقليُد يُفسُد العقَل 

 .واملعصية تُفسُد صفاَء الروح والنفس
 .والغيبُة والنميمة تُفِسدان الوّد بني األصحاب

 .والبخُل واحلرص يُفِسدان املالَ 
 .وراحَة البالِ .. واحلقُد يُفسُد النوَم 

 .وكثرُة العتاِب تُفسُد احملبَّة
 . ذُب يُفِسُد الثَِّقةَ والكَ 
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 ,واخليانَُة تـُْفسُد حسن الظَّنِّ 
َنُة أخواهتا.. الصَّاحلني من جلسائه يُفِسُد  السُّوءِ  وجليسُ   .كما تُفِسُد الثَّمرُة املتعفِّ

.. كما يُفِسد عالقته بربِّ الناس   ..عالقته ابلنَّاس ِعْلَمه، و يُفِسُد .. وقرُب العاملِِ من الطُّغاِة وقصورِهم 
 .ويَضع نفَسُه يف موضِع ُشبهٍة واهتام

 .يُفِسُد القبوَل الذي يف السماء.. لَمرِء عند الطاغوت والقبوُل الذي يُوَضُع ل
 .والغُلو يُفِسُد اجلهادَ 
 .يَن كلهواإلرجاُء يُفِسُد الدِّ 

 .وكأنه مل يكن.. وكل عمٍل صاحل جيعله هباًء منثوراً .. فال يُبقي وال َيَذر .. والّشرُك يُدمِّر كّل شيٍء 
 

* * * * * 

388-  ً  .أمورٌ تُورُِث أمورا
 .اُد يُوِرُث الِعزََّة واحلياةاجله

.. وخراب الداير .. يُوِرُث الذلَّ واهلوان .. وحبُّ الدنيا، وترُك اجلهاِد، وكراهيُة املوت يف سبيل هللا 
 .وتكالب األعداء

 .والصَّرُب يُوِرُث الظَّفرَ 
 .والَغدُر يُوِرُث اهلزمية وتسليط العدو

 !ُث اخلري والرخاءوالشدُة ُتورِ .. والُعسُر يُوِرُث اليسَر 
 .والكَرُم واجلود يُوِرُث وُيَكثُِّر األصحاب

 .، وطول العمروصلة الرحم ُتوِرُث الِغىن
 .كذلك البخل واإلمساك يف مواضع اإلنفاق.. وقطع الرحم يُوِرُث الفقَر 

حسنة مثلها أو  كذلك فهي ُتورث.. كما ُتوِرُث قوًة يف اإلميان .. واحلسنُة ُتوِرُث نورًا يف الوجِه والقلب 
 .فاحلسنُة تدلُّ على احلسنة.. أحسن منها 

كذلك فهي ُتورث سيئة مثلها .. كما ُتوِرُث ضعفًا يف اإلميان .. والسيئُة ُتوِرُث ظلمًة يف الوجه والقلب 
 !فمن مضاعفات السيئة أهنا تدل صاحبها على أخواهتا وصوحيباهتا من السيئات.. أو أسوأ منها 

 .يُورث األمراَض واألوجاع ،واإلكثاُر من الطعام.. البَدن ُث صحًة وعافية يف واحِلمَيُة ُتور 
 .وغفلًة يف القلب.. وكثرة الضحك ُتوِرُث السَّهَو 

 .كما أن اجلهَل يُوِرث اجلفاء، والبعَد عن هللا.. والعلُم يُوِرث القرَب من هللا تعاىل .. والتقوى يُوِرُث الِعلَم 
 !فُيعاَقب صاحبه من جنِس سيئته.. َل، والصََّغار رُب يُوِرُث اجلهوالكِ 
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 .والظلُم يُورُث سوء العاقبة.. والطَمُع واحلرُص والبخُل يُوِرُث الظلَم والعدوان 
 !واستعباَد الطُغاِة لألحرار.. واجُلنُب يُوِرُث االستكانة والعبوديَة للعبيد 

 .كما يُوِرُث خسران األصدقاء واملعارف.. يقني وُيضعف التوكل وال.. يُوِرُث الذّل  ،والسؤاُل عن ِغىن
 .والزهُد مبا يف أيدي الناس يُوِرُث حمبة الناس.. والزُّهُد ابلدنيا يُوِرث حمبَة هللا 

 .والُقرُب من الطُّغاة يُوِرُث البعَد من هللا
 .والقرُب من الضعفاء واليتامى واملساكني يُورُث القرَب من هللا

 .كذلك البغض يف السماء يُورث البغَض يف األرض.. ورُث القبوَل يف األرض والقبوُل يف السماء يُ 
يُوِرُث اإلميان .. والنظُر يف اآلايت اليت أودعها هللا تعاىل يف النفس البشرية، ويف السماوات واألرض 

 .واإلمياُن يُوِرُث اإلطمئناَن واجِلنان.. واليقني 
ويف اآلخرة يُوِرُث صاحبه .. املرض إىل درجة اجلنون الكآبة و يُوِرُث والَقلُق .. واإلحلاد يُوِرُث الَقَلَق 
 .اخللود يف انر جهّنم وبئس املصري

 

* * * * * 

 !َشجَرةُ العائلة -389
ُمرَسلة من .. وصلت إىل بريدي نشرة َضخمة تتضمَّن صورًا لكثري من احليواانت واحلشرات، والنبااتت 

ـ ــ كما يزعمون ـ، تُبني هذه النشرة املصورة "شجرة احلياة"أو " ة العائلةشجر "تَب عليها كُ ،  " BBC" إذاعة 
وإىل أين .. وكيف كان مبتداها يف األرض .. أصول اإلنسان وغريه من الدواب واحليواانت الربية منها والبحرية 

 !أصبَح منتهاها
ـ ! فاخلالق األول ـ كما يزعمون. .ـ ابتدأت من بكترياي ـمبا فيها اإلنسان  ـأن املخلوقات كلها ـ: يقولون

واليت أودعت يف كل خملوق خصائصه الفريدة البديعة .. هلذه املخلوقات كلها .. الذي ليس قبله وال معه شيء 
 !!هي البكترياي.. 

كما هو مرسوم ومصور يف نشرهتم املرسلة  ـ وفيما خيص شجرة العائلة اإلنسانية، ومراحل تطورها، قالوا ـ
مث تطورت .. مث تطورت البكترياي فنشأت عنها الفطرايت .. اجلد األول لإلنسان هو البكترياي :" ــإىل بريدي 

والديدان .. واحللزون تطورت إىل الديدان .. واألمساك تطورت إىل احللزون .. الفطرايت فنشأت عنها األمساك 
.. دين والسحليات والتماسيح والسلحفاة تطورت ونتج عن تطورها األفاعي واحلرا.. تطورت إىل السلحفاة 

والفئران واجلرابيع تطورت فنتجت .. واحلرادين والسحليات والتماسيح تطورت فنتجت عنها الفئران واجلرابيع 
والسناجب تطورت فنتجت عنها سلسلة من .. واألرانب تطورت فنتجت عنها السناجب .. عنها األرانب 

.. أي أن آابء اإلنسان املباشرين .. ت فنتج عن تطورها اإلنسان والقرود والسعادين تطور .. السعادين والقرود 
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كما يزعم العلماء من أبناء القرود، الذين .. والذين منهم ومن أصالهبم جاء اإلنسان هم السعادين والقرود 
 [!!2"]يتشرفون ابنتساهبم إىل ساللة وعائلة القرود 

لكنهم مل خيوضوا يف .. وهكذا خُييل إليهم .. ون وهكذا صوروا وُيصور .. وهكذا يقولون .. هكذا قالوا 
أم أن عملية التطور .. أي هل شجرة التطور وقفت عند اإلنسان .. احلديث عن التطور إىل ما بعد اإلنسان 

أو حشرة من .. ـ إىل حيوان من احليواانت ــ مع الزمن ـوأن اإلنسان سيتطور .. مستمرة إىل ما بعد اإلنسان 
 !ما مل يتجرأوا على بيانه أو اخلوض فيه هذا.. احلشرات 

كما يزعمون  ـ قبل مئات املاليني من السنني ـ.. يتكلمون عن آابئهم وأجدادهم من احليواانت واحلشرات 
ـ ال يعرف أابه أو اسم جدَّه املباشر الذي جاء من ــ لو سألته ـوأحدهم .. وكأهنم كانوا شهودًا على اخللق األول  ــ

صدق هللا .. كما يزعمون .. لك تراه خيوض يف أصول البشرية قبل مئات املاليني من السنني ومع ذ.. صلبه 
نتر  :العظيم ِسِهْم َوَما كر نفر

َ
رِْض َوََل َخلَْق أ

َ
َماَواِت َواْْل ْم َخلَْق السه ْشَهدُتهر

َ
ِضل نَِي َما أ تهِخَذ الْمر مر

داً  م بِهِ ِمنْ  :وقال تعاىل. 52:الكهفَعضر ْغِِن ِمَن  َوَما لَهر نه ََل ير نه ِإَونه الظه ِعلٍْم إِن يَتهبِعروَن إَِله الظه
ِ َشيْئاً   .12:النجماْْلَق 

اليت ال تتعدى دائرة الظن .. واملسماة بشجرة العائلة .. هذه اخلرافة السائدة والشائعة يف بالد الغرب 
فاملقام هنا مقام .. لى وجه التفصيل والتدقيق ليس هنا موضع الرد عليها ع.. الذي ال يُغين من احلق شيئًا 

ال يُقال وال يُناسب األحباث .. وما يُقال ويُناسب اخلواطر .. وليس مقام أحباث ومقاالت وردود .. خواطر 
اليت ال .. مع هذه اخلرافة .. ويف وقت آخر .. تكون يل وقفة أخرى  ــ إن شاء هللا ــولعلين .. والردود التفصيلية 

 !!كما حيلو هلم أن يسموها.. أن ترقى أو أن ُتسمى نظرية علمية جيوز 
هذه اخلرافة يَُدرِّسوهنا للتالميذ يف مدارسهم وجامعاهتم على أهنا احلقيقة العلمية املطلقة اليت ال جيوز أن 

" اليهود يف  كعدد الذين قتلوا وُحّرقوا من.. مات اليت ال تقبل النقاش فهي عندهم من املسلَّ .. يُعقَّب عليها 
 !!الذي يضعونه فهو ال يقبل عندهم النقاس، وال التشكيك يف مدى صحة الرقم" اهليلكوس 

وهم على .. ينفقون يف سبيل الدعاية والرتويج هلذه اخلرافة مئات املاليني من اجلنيهات والدوالرات 
أو كانت .. حيثما كان بلدك .. نك استعداد أن يُرسلوا لك النشرات الباهظة التكاليف عن هذه اخلرافة إىل عنوا

 ..!!وجماانً .. إقامتك 
وما هو املردود االقتصادي أو .. وما هي حاجة اإلنسانية يف هذا الزمان إىل هذه اخلرافة .. ملاذا 

وما هي الفائدة العلمية أو .. احلضاري القيمي الذي يرجونه من وراء هذا اإلنفاق الطائل على هذه اخلرافة 
                                                 

2
ابء رمبا فاتين ذكر بعض احليواانت واحلشرات الداخلة يف تسلسل ساللة شجرة العائلة ـ كما رمسوها ـ فأان ال أدعي شرف معرفة مجيع أمساء اآل  

 !!! كما يزعمون...  واألجداد ـ ابلعربية ـ من احليواانت واحلشرات الداخلة يف ساللة شجرة العائلة
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ـ عندما يعلم اإلنسان أن من أجداده ــ اليت تربر هذا اإلنفاق وهذه الدعاية املكثفة ـأو املادية املرجوة األخالقية 
 !!كما يقولون؟.. والقرود .. الفئران واجلرابيع واألرانب .. وآابئه األوائل 

م يريدون سوى أهن.. ال توجد أي قيمة أو فائدة علمية أو اقتصادية أو حضارية : اجلواب يعلمه اجلميع
يريدون أن يُبطلوا عقيدة أن آدم .. أن يشككوا اإلنسان أبصل نشأته ووالدته كما هو مبني يف الدايانت السماوية 

ومن مث تكذيب األنبياء صلوات هللا .. وأن َمن بعده جاؤوا من صلبه .. وأنه أوهلم .. عليه السالم هو أبو البشر 
وبعد ذلك التشكيك بوجود هللا تعاىل الذي أوحى .. د من رهبم عزَّ وجل وسالمه عليهم الذين جاؤوا هبذا االعتقا

 !!هبذا االعتقاد إىل أنبيائه ورسله
يريدون أن يعيشوا بال .. يريدون أن يتهربوا من حق هللا تعاىل عليهم؛ وهو أن يعبدوه وال ُيشركوا به شيئًا 

ـ ـمن غري غاية وال شريعة رابنية تنظم هلم حياهتم  حيسبون أهنم ُخلقوا عبثاً .. شريعة وال تكاليف تلزمهم بشيء 
ومن غري ربٍّ برجعون إليه فُيحاسبهم على ما قدمت أيديهم  ـوتبني ما هلم من احلقوق وما عليهم من الواجبات ـ

.. من غري إنكار وال تنظيم وال سؤال .. يريدون أن يعيشوا لغرائزهم وشهواهتم، وأهوائهم وحسب .. من أعمال 
َضُل َسبِيالً  :كما قال تعاىل.. نعام بل أضل كاأل

َ
ْم أ نَْعاِم بَْل هر

َ
ْم إَِله ََكْْل ِإنَّ َشرَّ  . 22:الفرقانإِْن هر

.. إال بعد أن يكفروا .. وال سبيل هلم إىل ذلك كله . 55:األنفالالدََّوابِّ ِعنَد اّللِّ الَِّذيَن َكَفُروْا فـَُهْم اَل يـُْؤِمُنوَن 
ومن عقيدة أن هللا تعاىل هو .. ويتحرروا من عقيدة اإلميان ابهلل، واليوم اآلخر .. ود هللا العظيم وجيحدوا وج

.. والقرود واحلشرات .. ليستبدلوها بعقيدة اإلميان ابلبكترياي .. وخالق هذا الكون وما فيه ومن فيه .. خالقهم 
 !اليت ال تُلزمهم أبي تكاليف أو حقوق أو شرائع

متتَّع .. ال يوجد إله  ":واليت يقرأها املارّة من الناس.. اليت يكتبوهنا على وسائل النقل العامة من العبارات 
وشجرة ..  مياهنم ابهلل، ومن قوهلم بنظرية القرودوهذه هي الغاية من كفرهم، وعدم إ.. هذا هو اهلدف ؛ "!حبياتك
.. من غري قيد وال شرط .. الدواب والبهائم  تتمتعمتتع حبياتك كما انطلق لشهواتك، و  "!متتَّع حبياتك"  العائلة

وهذا الذي .. وهذا الذي يسعون إليه .. هذا الذي يريدونه يف النهاية .. وال خوف من رقيب وال حسيب 
 !يفعلونه

يعيش قلقًا نفسيًا كبريًا مبعثه اخلواء والفراغ .. امللحد الذي رفض دين الكنيسة احملرَّف : كذلك يُقال
فكما أن .. ألن اإلنسان خملوق ومركب من جسد وروح  ؛كن أن يتفاداه وال أن يتجاهلهال مي.. كبري الروحي ال

كذلك حاجيات الروح فهي تالحقه .. حاجيات اجلسد تالحقه على مدار الوقت وال بد له من أن يليب متطلباهتا 
فقد اإلميان بفطرته، ..  فقد اإلميان ابهللما وابلتايل فهو عند.. على مدار الوقت وال بد له من أن يليب متطلباهتا 

.. وملهيات .. ومهدائت .. إىل مسكنات ماّسة حباجة  وأصبح.. وفقد اإلميان بنصفه اآلخر؛ الذي امسه الروح 
.. وبعض ما افتقده .. وختفف عنه بعض معاانته وقلقه .. تليب له بعض حاجياته الروحية .. واعتقادات جديدة 
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اليت مل يسبقهم إليها عبدة  ؛"شجرة العائلة "  فابتدعوا له هذه اخلرافة.. اد و عليه من اإلحلوتقنعه بصواب ما ه
ومبا ..  وخوفه من اجملهول.. وتساؤالته .. وقلقه .. عساه أن جيد فيها ُمَسكِّنًا لبعض آالمه .. األواثن واحلجارة 
 !هو آٍت، وُمالِقيه

م، والقصص، والرواايت على األفال ـوإىل درجة اهلَوس ـ ــ هذا هو السبب الذي يُفّسر إقباهلم الشديد
 !وبعض املسكنات واملهدائت لقلقهم الناجم عن فراغهم الروحي.. اليت جيدون فيها البديل  ،اخلرافية

وعلى مدار اتريخ مجيع األنبياء .. يريدون أن يتعاملوا مع كل احلقائق اليت أقرهتا مجيع الدايانت السماوية 
لُيذِهُبوا عن أنفسهم بعض قلقهم .. مثلها مثل أي فلم أو مسلسل خرايف يتابعونه .. على أهنا خرافة . .والرسل 
 !وليتهربوا مما متلي عليهم تلك احلقائق من واجبات.. وخوفهم 

وصنَّعوا .. واكتشفوا .. كيف أهنم قد صعدوا إىل القمر   :ر أن من سألين عن علماء الكفارأذك
ْم ََل  :مث مع ذلك القرآن الكرمي يصفهم أبهنم..  الصناعات املتقدمة ِْمٌ َفهر مٌّ برْكٌم عر صر

ِي َينْعِقر بَِما ََل يَْسَمعر إَِله درََعء َونَِداء  :وقال تعاىل. 22:البقرةيَرِْجعرونَ  واْ َكَمَثِل اَّله ِيَن َكَفرر َوَمَثلر اَّله
مٌّ برْكمٌ  ْم ََل َيْعقِلرونَ  صر ِْمٌ َفهر مٌّ َوبرْكٌم ِِف  :وقال تعاىل. 272:البقرة عر ْ بِآيَاتِنَا صر بروا ِيَن َكذه َواَّله
ْم آَذاٌن َله  :وقال تعاىل. 31:األنعامالُظلرَماتِ  وَن بَِها َولَهر ٌ َله يربُِْصر ْعنير

َ
ْم أ وَن بَِها َولَهر ْم قرلروٌب َله َيْفَقهر لَهر

نَْعاِم بَ 
َ
ْولَئَِك ََكْل

ر
مر الَْغافِلرونَ يَْسَمعروَن بَِها أ ْولَئَِك هر

ر
َضُل أ

َ
ْم أ  !؟..فكيف التوفيق . 271:األعرافْل هر

اليت ال .. من خالل شجرهتم امللعونة تلك .. وعرفت التوفيق .. ها قد أاتك اجلواب : أقول هلذا السائل
 !يقول هبا إال من كان جاهالً من ذوي اجلهل املرّكب واملغّلظ، أعمى البصر والبصرية

نَساَن َما لَْم َيْعلَمْ  :تعاىل قد علَّمهم، فقال تعاىلهللا  َم اإْلِ
وأِذن هلم أبن يصعدوا إىل . 5:العلقَعله

وأن القرآن  ..وأنه ال إله إال هو .. وأن يروا اآلايت الباهرات الدالة على أن هللا حق .. وما بعد القمر .. القمر 
ِيِهْم آيَ  :كما قال تعاىل  ..الكرمي حق  نههر َسُنر

َ
ْم أ َ لَهر ِسِهْم َحِته يَتََبنيه نفر

َ
اتَِنا ِِف اْْلفَاِق َوَِف أ

واليت تبني هلم أن .. أن أراهم تلك اآلايت الباهرات احلامسات ملادة اجلهل من جذورها  وبعد. 53:فصلتاْْلَقُ 
ومع .. على أنبيائه من آايت هو احلق وأن ما نزَّله .. وأنه تعاىل هو املعبود حبق ال إله إال هو .. هللا تعاىل هو احلق 

 !!؟ا وللناس بشجرهتم امللعونة تلكخيرجون لن.. وبعد كل ذلك .. ذلك 
ومن كان كذلك فجهله أغلظ .. وبعد قيام احلجج العلمية عليهم .. فجهلهم جاء بعد علم وعن علم 

 !ومن ال يرى اآلايت الباهرات.. من جهل من ال يعلم 
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ْم  :اجلهالع من العلماء قال تعاىل عن هذا النو  ْم َعِن اْْلِخَرةِ هر َِن اْْلََياةِ اُِلنَْيا وَهر وَن َظاهِراً م  َيْعلَمر
ومتاعها وحسب .. فهو ال يتعدى ظاهر احلياة الدنيا ..  فعلمهم ال يتعدى إىل احلقائق املطلقة. 7:الرومََغفِلرونَ 

 !كما هو حاهلم اآلن.. 
هم .. وغريهم من املشركني  ،ال بقوهلم أو اتبعهم على قوهلمومن ق.. ونة هؤالء علماء هذه الشجرة امللع

نها ِِف :وتتقطَّع هبم األسباب.. الذين يقولون يوم القيامة يوم يرون العذاب  ْو َنْعقِلر َما كر
َ
نها نَْسَمعر أ روا لَْو كر َوقَال

عرِيِ  ْصَحاِب السه
َ
ْصَحاِب .. وال مسع انفع .. ال عقل أهنم كانوا ب فَاْعََتَفروا بَِذنبِِهمْ  *أ

َ
ِ ْحقاً ْل  فَسر

عرِيِ   .22-21:امللكالسه
 

* * * * * 

 .نصيحةٌ للزوجين -391
ألن الزوجني يف حياهتما الزوجية .. أن حيرتم كل منهما واِلَدي اآلخر : مما أنصح به العروسني والزوجني

طرف منهما لكن ال ميكن هلما أن يتجاهل كل .. وإن كان ذلك خطأ .. ميكن هلما أن يتجاهال بقية األرحام 
كما ال ميكن جتاوزمها لوصية ..  ، واألحفادألهنما من الّنسب الذي هبما يثبت نَسب األبناء ؛واِلَدي الطرف اآلخر
كما أن .. وألن احرتامهما ضروري لبقاء الود واالحرتام املتبادل بني الزوجني .. هبما  هللا تعاىل ورسوله 

ضروري لنشأة األبناء نشأة سليمة سوية بعيدة عن الُعَقد واألمراض .. وقيام عالقة طيبة معهما .. هما احرتام
ُة ـ.. والد  ـصنو األب ـ ـفاجلدُّ ـ.. النفسية   !ال مُيِكن جتاوزمها.. ـ والدة ـصنو األمِّ  ـكذلك اجلدَّ

رة اليت يرتكبها بعض األزواج  أن كل طرف من : منذ بدء احلياة الزوجيةو .. من األخطاء الفادحة واملدمِّ
ال حُتَمد ُعقباها  ـفينتج عن ذلك خالفات ومشاكل ـ.. ليبعد الطرف اآلخر عن أبويه .. وحيتال .. الزوجني يعمل 

 !وأبنائهما.. وبيتهما .. ـ تنعكس أوالً على الزوجني ـ
 

* * * * * 

391-  ً  .ل كي يكون ولدُكَ بَطَلا
عاملة .. ـ جيب أن تُِعدَّ له أُمًَّا صاحلًة، صابرة، جماهدة ـكما حيب وينشد كلُّ أٍب  ـ لكي يكون ولدك بطاًل ـ

.. واهتمامك هبا وبنشأهتا نشأة صاحلة على قدر ما ينشأ ولدك نشأة صاحلة .. وعلى قدر إعدادك هلا .. 
 .والعكس صحيح كذلك

ويف .. ومتقدمني يف مجيع ميادين اخلري .. أعجب لبعض اآلابء يريدون ألبنائهم أن يكونوا أبطااًل وأعالمًا 
وال لرتبيتهن .. وتوجيههن .. فال يكرتثون لتعليمهن .. يعيشون قمة اإلمهال ألمهات أبنائهم .. نفس الوقت 
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والقول ابلشيء وضده .. وهو من قبيل متين الشيء وضده .. وهذا ال يصح وال يستقيم .. الرتبية الصاحلة الراقية 
 !يف آٍن معاً 
 .األمُّ مدَرسٌة إذا أعَددهتا أعَدْدَت َشعباً طّيَب األعَراقِ : قد صدق من قالو 

 !األمُّ مدَرسٌة إذا أمهلَتها أعَدْدَت جيالً خبيَث األعراقِ : مفهوم املخالفة واملقابلة حيملنا على أن نقول
 

* * * * * 

 .الفسادُ ُخطوة، خطوة -392
.. ال يقتحم اجملتمعات، والبيوت دفعة واحدة .. على قبحها الفساُد الصريح يف صورته القبيحة املتفق 

مث كأنه أسرع من .. مث هرولة .. مث مشياً .. مث حبوًا .. وأحياانً يبدأ زحفًا .. ومرحلة مرحلة .. وإمنا خطوة، خطوة 
 !جيرُف كلَّ ما ُيصاِدفُُه أو يقُف أماَمه.. السيل املنحدر إىل منتهاه 

مث .. مث عن سفر املرأة من غري حمرم .. مث عن تسّوق املرأة .. ضرورة خروج املرأة يبدأ احلديث أواًل عن 
ومزامحتها هلم يف .. مث عن اختالط املرأة ابلرجال .. مث عن عمل املرأة .. عن مبيتها يف الفنادق من غري حمرم 

حقها يف اللعب وممارسة الرايضة مث عن جسد املرأة و .. مث عن حجاب املرأة ولباسها .. ميادين أعماهلم وأسواقهم 
مث عن حق املرأة يف اختيار عشيقها .. مث عن حرية املرأة يف نفسها وجسدها .. يف األندية وصاالت الرايضة 

إىل أن تتحول املرأة إىل .. مث .. مث .. ومقابالت .. وما يستدعي ذلك من خلوات ومراسالت .. ورجل مستقبلها 
ويصبح الرجوع إىل نقطة البداية املتعلقة .. وينشر هبا الفساد .. هبا العباد والبالد  يُؤذي.. صديق محيم للشيطان 

وعرضة للتهكم .. رجعية وختلف .. أو احلديث عنها وعن األحكام املتعلقة هبا .. بصفة خروج املرأة من بيتها 
 !من ِقبل اجملتمع والناس.. والسخرية واالستخفاف 

حّراس العقيدة  ـينبغي على الناس أن يتفهموا موقف العلماء املصلحني ـ.. وحىت ال نصل إىل هذا املوصل 
يُفيد .. حىت لو كان ظاهرها بريء .. ـ املتحفِّظ من أي دعوة يطلقها الليرباليون اإلابحيون  ، والدينوالفضيلة

 ،لى مبدأهم االستدراجيوع.. فهم ال يريدون الوجه املباح من دعوهتم وإمنا يريدون ما بعَده .. اإلابحة واجلواز 
.. إىل أن يتحقق مرادهم النهائي اخلطري .. مرحلة .. ومرحلة .. خطوة .. خطوة .. الرتويضي اخلبيث التدرجيي، 

ويقع .. فتغرق السفينة .. واإلنقاذ .. فيصعب الرتقيع واإلصالح .. وتغرق اجملتمعات بفسادهم وخبثهم وشرهم 
 !الندم، والت حني مندم

 

* * * * * 



 285 

 !عُت اليومَ إلى َحسنين هيكَلماست -393
أغض الطرَف عنه إن بَدت صورته .. أنين ال أطيق النظر وال االستماع إىل هذا الرجل : أصارحكم القول

، ويف مقابلة له مع قناة ( 14/3/1111) لكن اليوم .. يل كما أغضه عن أي منكٍر يتعني غض الطرف عنه 
: وألزمتها الصرَب على ما تسمع.. على االستماع ملا يقول  ــ وهي كارهة ــمحلت نفسي على مضٍض .. اجلزيرة 

فهو يُقِحم .. مث أنه ال حُيِسن ترتيب أفكاره وال عرضها .. فرأيت أغلب كالمه ابلعامّية وابللهجة احمللية املصرية 
عن أي فكرة من هذه حىت ال يدري املستمع .. قبل أن يُنهي الفكرة األساس .. على الفكرة عشرات األفكار 

كما أنه ميلك قدرة عالية على التشويش؛ تشويش   ..فتضيع الفكرة األساس من حديثه  ..األفكار يتكلم ويعين 
 !املُحاِور واملستمع سواء، وهذا ال يليق بسمعته الثقافية اليت يتباهى هبا

لكي يُقيم احلجة على  ـال يرتدد ـ وهو.. يتباهى مباضيه الثقايف احلافل مبجالسة ومقابلة الطواغيت الظاملني 
.. أو أرسلها إىل طاغية .. رسلت إليه من طاغية أُ .. أن خُيرِج بني الفينة واألخرى ورقة  ـحُمَاوره وعلى مستمعيه ـ

 !اليت ال مردَّ هلا ــ فيما يقول ــويُلزمهم احلجة .. ظناً منه أنه بذلك يُفِحم املستمعني 
لكن من دون  ــ وهو جزء منه ــوللظالم العريب .. لعريب د اللعن للواقع اوشدي.. وجدته شديد التشاؤم 

ومن دون أن ُيشِعل مشعة صغرية ُتضيء .. فانتهى احلوار .. أن يُبدي أي حلول عملية واقعية هلذا الواقع املرير 
 !الظالم العريب الذي أكثر من لعنه

.. ويف مقابلته اآلنفة الذكر أعاله .. وطغاهتا .. عاهتا وعن د.. ظلَّ طيلة حياته جُيادل عن القومية العربية 
ـ لُْقَمًة سائغة للمشروع اإليراين الشيعي الرافضي ــ بلدااًن وشعواًب ـوجدته يريد أن ُيسِلم املنطقة العربية كلها 

 !!مستخفَّاً بعقيدة األمة وثوابتها.. التوسعي 
كعادته أبدى تشاؤمًا حنوها .. لسالم العريب اإلسرائيلي ومستقبل ا.. وملا سأله احملاور عن عملية السالم 

.. وإىل هنا ال مأخذ على كالمه .. وال يوجد على احلقيقة عملية سالم مع اإلسرائيليني .. وأهنا قد انتهت .. 
السالم ما هو البديل عن .. سائاًل إايه عن البديل .. وكرر عليه اإلحلاح .. ولكن ملا أحل عليه احملاِوُر ابلسؤال 

 !؟..ما الواجب على األمة يف حال ُسدت مجيع اخليارات أمام عملية السالم املزعومة .. األعرج املطروح 
ومن دون أن ُيشري إىل احلل أو .. كالثعلب املاكر .. ويلعن الظالم العريب .. أخذ يلف ويدور .. كعادته 

وإعداد العدة ملواجهة .. ألمة خبيار اجلهاد والقتال أن أتخذ ا: والذي كان املستمع يتوقع منه أن يقول.. البديل 
فالرجل قد عاش حياته كلها .. بل أشار إىل ما هو خالف ذلك .. لكنه مل ُيِشر إىل شيء من ذلك .. العدوان 

.. ى وعند هللا امللتق.. وال يزال َيكِذُب أمته ويغشُّها .. وها هو قد بلغ من العمر عتيًَّا .. وهو َيكِذُب أُمََّته 
 !واحلساب
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اليت تُقدمه للناس على أنه صاحب .. ـ ال يزال قائمًا على بعض وسائل اإلعالم ـ !ـ كذلك عجيبـوعتيب 
 !!وتستحق االستماع.. تستحق النشر .. جتربة يف هذه احلياة 

 

* * * * * 

ح ُّ المُغَل َّظ -394  .الش ُّ
؛ وهو اإلمساك يف موضع  فما .. ومن ذلك عدم إكرام الضيف .. نفاق اإليتعنّي فيه عرفنا معىن الشُّحِّ

 !هو الشُّح املغلَّظ؟
فالشحُّ ُيالزمه على مدار  ؛لقانون أو النظام العام للشحيحهو عندما يكون الشُّحُّ مبثابة ا: الشُّحُّ املغلَّظ

الناس من ويشح على .. فيشحُّ حيث يتعني اإلنفاق : وعالقاته.. وأحواله ، ويف مجيع جماالت حياته.. وقت ال
ويتعامل .. ومن علمه وخربته إذا كان من ذوي العلم واخلربة واالختصاص .. ومن نصيحته .. ومن جهده .. وقته 

.. كما يشح يف التدليل على اخلري .. وعلى قدر ما ترد عليه هذه القطارة من منفعة شخصية .. معهم ابلقطَّارة 
فشحه ليس مقصورًا عليه وحسب، بل .. ون للناس شفيع خري أو أن يك.. وتعريف الناس ابخلري .. وفعل اخلري 

إذا ما رآهم يريدون اإلنفاق أو .. ويزهدهم به .. يتعداه ليشح نيابة عن اآلخرين؛ فيثنيهم عن اإلنفاق وفعل اخلري 
 !منهكم وإايأعاَذان هللا .. فهذا من ذوي الشح املغلَّظ .. وال هو ترَك غريه ينفق .. فال هو أنفق ... العطاء 

 

* * * * * 

 !يميٌن خاطِئٌ شائع -395
أقسم برب : قوهلم.. اليت يَنبغي أن ُتصحَّح  ،شائعة على ألسنة كثري من الناسمن األميان اخلاطئة ال

كما يف األثر عن .. ليس مبحَدث وال مربوب .. صفة من صفاته .. القرآن كالم هللا .. وهذا خطأ .. القرآن 
! اللهمَّ ربَّ القرآن اغفر له: باس يف جنازة، فلما ُوِضَع امليُت يف حلِده، قام رجٌل، فقالكان ابن ع: عكرمة، قال

 .القرآن كالُم هللا ليس مبربوب، منه خَرَج وإليه يعود: ويف رواية. القرآن منه! َمه؟: فوثَب إليه ابُن عباس، فقال
 

* * * * * 

 !لا ُتجر ِئوا الطاغوت عليكم -396
كونوا أحرارًا كما خلقكم ربكم أحراراً .. كم كما يعيشها األحرار عيشوا حياتَ  ؛طاغوَت عليكمّرِئوا الال جتُ 

.. خذوا حقوقكم بقوة من غري استجداء .. قوموا أبعمالكم على الوجه األكمل كما حيب ربكم منكم .. 
ه  .. اعبدوا ربكم .. ال تردد مارسوا مجيع حقوقكم بال خوف وال وجل و .. أتستجدون حقاً بعد أن منحكم هللا إايَّ

فإن .. كونوا عباد هللا إخواانً .. تكافلوا .. متتعوا ابلطبيعة ومبا حباها هللا من مجال .. تعاونوا .. حتابُّوا .. تواصلوا 
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وازداد .. ازداد طغيانه وجربوته عليكم .. مل تفعلوا ذلك أو شيئًا من ذلك خوفًا من الطاغوت وجنده وجالديه 
وطالبكم مبزيٍد .. واستخفَّ بكم كشعٍب يستحق احلياة .. وجرأمتوه على ظلمكم واستعبادكم أكثر .. طمعه فيكم 

 !وال تلوموا حينئٍذ إال أنفسكم.. من الضرائب اليت ال طائل لكم هبا 
 

* * * * * 

ية حلال -397  !الاحتفاُل بالمولد النبوي في ظل الأنظمة الديكتاتور
مل .. بدعة حُمَدثة .. نة لالحتفال مبيالد سيد اخللق صلوات ريب وسالمه عليه أعلُم أن حتديد يوٍم يف الس

حقه علينا أن حنتفل به  ألن النيّب  ؛كما فيه جفاء منا للنيب .. يكن السلف الصاحل يفعلون شيئًا من ذلك 
ته نلتمس خطاه وسنّ ..  وكيف ال وهو قدوتنا ومثلنا األعلى ؛ودقيقة من حياتنا..  كل ساعة بل ويف.. يف كل يوٍم 

نلهج ابلصالة عليه على مدار .. ال يَغيُب عن أذهاننا حلظة واحدة .. يف مجيع شؤون حياتنا وحركاتنا وسكناتنا .. 
 .وبعض احتفائنا به صلوات ريب وسالمه عليه.. هذا بعض حقه علينا .. وكلما ذَكراَنه .. الوقت 

.. ـ مُينعون من ِذكر هللا ـ ، وغريها من البلدانورية احلبيبةـ كما هو حال شعيب يف سـلكن عندما الشعوب 
ويكون التجمع من أجل االستماع إىل .. ومن إقامة الندوات العلمية والثقافية .. والتعلم .. ومن طلب العلم 
طوال يف ويُغيَّب أصحاهبا السنوات ال.. يُؤَخذ عليها ابلنواصي واألقدام .. جرمية ال تُغتَفر .. حماضرة انفعة 

مث هم ال تُتاح هلم فرصة االستماع إىل  .. عندما يكون حال الشعوب املقهورة هذا هو وصفه .. غياهب السجون 
فحينئٍذ ال .. وما مياثلها من املناسبات .. كلمة انفعة تنفعهم يف دينهم ودنياهم إال يف مناسبة املولد النبوي 

ـ على تلك الشعوب احملكومة ابحلديد والنار االحتفال ابملولد ـوليس من احلكمة أن أحرم  ـأستطيع أن أحّرِم ـ
عساه أن يسمع جاهٌل غافل  .. وجتمعًا .. واحتفااًل .. حُتِدثون مولدًا .. لو يف كل يوٍم : بل أقول هلم.. النبوي 

 !إال ابهلل وال حول وال قوة.. كلمًة تنفعه يف دينه ودنياه 
* * * * * 

 .أخطاءُ المجاهدين  -493
فكل .. تعترب نقطة يف حبر .. أخطاء اجملاهدين جتاه أخطاء األنظمة الطاغية احلاكمة اليت يتعني جهادها 

وحنن بدوران نقوم بواجب النصح .. خطأ من اجملاهدين يُقابله ألف خطأ وجرمية من ِقبل الطغاة وأنظمتهم الفاسدة 
حرصاً منا على سالمتهم وسالمة اجلهاد من .. يعة األمة صفوة وأمل وطل.. والتوجيه مع إخواننا وأبنائنا اجملاهدين 

حبق .. لكن هل يوجد من ُيشري إىل أخطاء وجرائم هذه األنظمة الطاغية اجملرمة .. أن تشوبه الشوائب والعوائق 
 !اليت ال يَعمى عنها إال أعمى البصر والبصرية.. األمة والشعوب 
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ـ ـ ـ عني الطاغوت ـاليت ترى بعني واحدة فقط .. املأجورة .. عوراء ـ إىل وسائل اإلعالم الـإن شئتم  ـانظروا ـ
مث هي يف املقابل تغض الطرف عن جرائم الطغاة .. إىل أن جتعله كاجلبال الراسيات .. كيف تضخم خطأ اجملاهد 

هادات واجت.. تصور أخطاءهم وجرائمهم يف أعني الناس على أهنا حسنات .. ويف كثري من األحيان .. اجملرمني 
 !أجراً واحدًا، وإن أصابوا فلهم أجرين؟ ــ إن أخطأوا ــيُؤجرون عليها 

 !ومن يشهد الزور.. هللاُ الزوَر أال قاتَل 
* * * * * 

399-  ْ َل  .قَى الل  هَ عليهالديُن الذي ت
لتوجهات أرى كثريًا من الناس ُيسارِعون يف االنضمام إىل األحزاب واجلماعات املعاصرة املتباينة املناهج وا

لكن هل سأل .. ويتعصبون هلا يف احلق والباطل سواء .. وجُيادلون عنها  دوهنا، وأراهم يُقاتلون.. واملرجعيات .. 
واعتقادات .. وتوجه .. ـ من تدين ــ الذي هو واحد منها ـهل ما عليه هذا احلزب أو اجلماعة : الواحد منهم نفسه

 !يصلح أن يلقى هللا عليه؟.. ومناهج .. 
ديين هو دين احلزب أو : ؟ فهل يليق به أو ميكنه أن يقول وهو مسرتيح..ما دينك : ــ يومئٍذ ــولو قيل له 

ري وأن من يبتغي غ.. أن الدين عند هللا اإلسالم  علممع ال.. ا يف احلياة الدنيا اجلماعة اليت كنت أكّثر سواده
 !؟اإلسالم ديناً فلن يُقَبل منه
وحىت ال .. أعّد اجلواب من اآلن قبل أن ُتسرِع يف االنضمام إىل هذا احلزب أو ذاك  ..فيا أيها املتحزِّب 

 !تنَدم يف ساعة ال ينفع فيها الندم
 

* * * * * 

 .الحنين إلى الأهِل والد ِيار -411
إىل  أحنَّ .. ال زلُت أحنُّ إىل ُرؤية األهل والداير .. بعد غربة طالت يف بالد املهجر ألكثر من ثالثني سنة  

وقضيت فيها طفوليت، وأول . .اليت نشأت وترعرعت فيها " طرطوس"أحن إىل مدينيت احلبيبة .. دمي بيتنا الق
 ..!شبايب

.. وشواطئها .. وحبارها .. ومساجدها .. وحمالهتا .. بني الفينة واألخرى ترتاءى يل شوارعها وأزقّتها 
ألكثر من ستة .. اليت آوتين، وأخفتين عن أعني الظاملني .. هوفها وك.. وودايهنا .. وسهوهلا .. وجباهلا .. وأهنارها 
وآمنت .. وما نقموا مين سوى أنين كفرُت ابلطاغوت اللعني .. ملا اشتدَّ عليَّ الطلب من الطغاة الظاملني .. أشهر 

 !ابهلل العظيم
ًا عليَّ  حيث  .. هتا وبـََردها وفضلها ـ بلذـفيما بعد  ـلكن شعرت ـ.. كانت تلك األايم واألشهر قاسية جدَّ

َواَّلُل .. كانت تلك األايم واألشهر يل مبثابة مرحلة تدريب وإعداد ملرحلة اتلية كانت أشد منها قسوة وأثَرًا 
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نترْم ََل َتْعلَمرونَ 
َ
ملا استبدلتها بتلك األايم .. ولو ُعِرضت عليَّ السُّكنة يف قصور امللوك . 124:رةالبق َيْعلَمر َوأ

 !  اجلميلة.. القاسية .. شنة اخل.. 
وغريها من .. وحي مارلياس .. وحي السَّاحة .. كذلك حي امليناء " .. حي الربانّية"أحّن إىل َحّينا السُّينِّ 

.. وأحباب .. ويل فيها معارف وأصحاب .. حيث يل يف كل حي منها عشرات القصص واحلكاايت .. األحياء 
.. ورمبا منهم من أصبح َجّدًا .. واآلن ُيسمَّون رجااًل، وآابًء .. أو ِفتية اينعني ..  كانوا يف حينها ُيسمَّون ُغلماانً 

وقد .. ويتذكرونين .. هل سأعرفهم ويعرفونين .. لو قدر هللا يل اللقاء هبم .. وال أدري بعد طول هذا الفراق 
  ! ه؟لبيُغايعلوه، و واآلن قد أصبحت شيخاً؛ الشيُب .. تركتهم شاابً ُمقاِتالً 

ومسجد عمر بن اخلطاب يف .. وإىل مسجد البلدية .. ورواده .. وشبابه .. أحّن إىل مسجِد املنصور 
اليت طاملا اعتكفنا فيها .. وإىل شباب ورواد تلك املساجد كلها .. ومسجد التقوى يف مارلياس .. حي السَّاحة 

وال أزال أذكر .. ولعبنا فيها أيضًا .. س أو طلب علم وحتّلقنا فيها لسماع در .. فيها القرآن  وتـََلْوانَ .. سوية 
وكان لصاحب .. وأحيااًن ضرهبم لنا .. وتوبيخهم وزجرهم لنا .. وِقلة صربهم علينا .. غضب الشيوخ الكبار منا 

 ! غفر هللا لنا وهلم.. هذه الكلمات احلظ األوفر من ِشّدهتم وِغلظتهم 
أم أن السنني الطوال قد .. وكما أختيلها .. كما تركتها   هي طرطوس.. ال أدري هل ال تزال طرطوس 

 ! ومن أهلها الشيء الكثري؟.. غريت وبّدلت منها 
وعن األحبة من أهلها .. فهل من حمسٍن ُمشِفٍق يتصّدق علينا خبرب صادق عن عروسة الساحل طرطوس 

 . وله مين عظيم الشكر والدعاء.. 
 

* * * * * 

ة -411  . نهرُ مَْرقِي َّ
تبعد عن طرطوس عشرين كيلو .. تقع ما بني طرطوس وابنياس .. قرية ساحلية مجيلة جدًا .. ُر َمْرِقيَّة هن
من أقدم بيوت .. تُعَرف القرية به ويُعَرف البيُت هبا .. لنا فيها بيٌت مجيل مؤّلف من ثالثة طوابق .. مرت تقريبًا 

فيها العنب، : األرضي حديقة مجيلة فيها ما لذ وطاب من الثمربني يدي الطابق .. القرية إن مل يكن أقدمها وأوهلا 
.. والتني، والرمان، والصّبار، والربتقال، واحلمضيات، واملوز، واللوز، واحلنبالس، والنجاص، ومناحل تنتج العسل 

الشيء كالبصل، والثوم، والبقدونس، والنعناع، واخلس، والبندورة، واخليار، وغريها : وغري ذلك من اخلضروات
 !  كما فيها شجرة ضخمة من الصفصاف يزيد طوهلا عن طول البيت بطوابقه الثالثة.. الكثري 
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وأحياانً .. والدجاج .. واملاعز .. الغنم  :ومن الدواب كان يوجد يف طرف خاص، وضمن سياج خاص
كما .. خطب أو خطر  إذا ما دامههم.. وحارسهم .. كان يبدو كأنه زعيمهم وبطلهم .. يتوسطهم محار .. البقر 

 !كان يقوم بدور وسائل النقل داخل القرية
كما أن القرية .. مُسّي ابسم القرية .. يوجد هنر مجيل جدًا .. مبسافة تقل عن مائيت مرت .. غرب البيت 

 ". هنر مرقيَّة" مُسّيت ابمسه 
ُتسّيُج .. هه عذبة ُتشَرب ميا.. ال يتوقف .. ـ على مدار الفصول واألشهر واألايم ـإبذن ربه  ـجمراه ـ

.. وأرضه مفروشة ابحلصى والرمال الناعمة .. واحلشائش .. واألحراش .. والقصب .. ضفتيه شجُر الصَّفَصاف 
 !وعلى شواطئه.. ـ يشدون إليه الرحال ليصطافوا حول ضفافه ــ من مجيع مدن سورية ـكان الناس 

وما بعد هذه .. والتفاح .. والفستق .. واحلمضيات وما بعد النهر توجد احلقول املزروعة ابخلضروات 
 ! ومجاله.. هبديره وأمواجه .. حبر األبيض املتوسط .. يطل البحر .. ببضع مئات من األمتار .. احلقول 

فالبيت حماط .. واجلنوب .. وكذلك الشمال .. أما من جهة الشرق .. هذا من جهة غرب البيت 
لنا منها .. واألراضي املشجرة بشجر الزيتون .. وآاثر السيول .. والوداين ..  واألدغال.. واجلبال .. ابهلضاب 

 ! وغرس كثري من شجرها.. ورعايتها .. ـ يف تسميدها ـرمحه هللا  ـقد شاركت الوالد ـ.. عدة أراضي 
.. وصوت خشخشة األشجار واألغصان واألحراش .. تسمع صوت خريِر املياه املتدفق .. يف الليل 

كما تسمع صوت وعويل الذائب والثعالب املنبعث من جهة اجلبال .. الضفادع املنبعث من جهة النهر  ونقيق
وكنت يف كثري من األحيان أصعد لياًل إىل سطح البيت ألخلو بنفسي مع .. والوداين واهلضاب احمليطة ابلبيت 

فأشارك الطبيعة اخلالبة من حويل .. وله هذا املنظر البديع اجلميل املمزوج بتلك األصوات املعربة املنبعثة من ح
 .  التسبيَح والتهليَل والتحميد

وكان ينتابين شعور قوي أبنين يومًا ما سأعرب هذا .. كنت أطيل التأمل والنظر إىل األفق من جهة البحر 
وقد حتقق . .ورمبا ال أعود بعده إىل بلدي .. وقد يطول غيايب وسفري .. البحر اخلضم إىل ما ورائه من البحار 

حىت وصلت إىل بالد السودان .. حىت أنين طفت كثريًا من األمصار والبلدان .. وكان الذي كان .. هذا الشعور 
 .   واحلمد هلل رب العاملني..  ، وغريهاوبالد الوقواق يف ماليزاي وما وراءها.. والباكستان .. واألفغان .. 

فإين مل أر أمجل من هنر ..  من املناظر الطبيعية اجلميلة ومشاهديت لكثري.. لكن رغم تطوايف الواسع هذا 
وجاذبيته .. لكن ال أدري اآلن هل ال يزال البيت حمافظًا على مجاله وسحره .. ومن بيتنا يف هنر مرقية .. مرقية 
قد .. الم وخفافيش الظ.. أم أن السنني الطوال من الفراق .. كما كان ملا كنت فيه قبل أكثر من ثالثني عامًا .. 

.. ـ تعمر وتزيَّن أبهلها ـكما هو معلوم  ـ ألن البيوت ـ.. وأثرت على مجاله ورونقه وسحره .. غريت وبدلت فيه 
 !وخترب بفراقهم هلا
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، يف فصل الشتاء من أجل ت الذي كنا نسكنه يف مدينة طرطوسمع التنبيه أن هذا البيت غري البي
 ...!الدراسة 

 

* * * * * 

 .ُتحِب انظُر مَن -412
وترى أحَدهم ال .. كثري من الناس ال يُبايل يف أن يوزع حبَُّه على الناس؛ الصاحلني والطاحلني منهم سواء 

 ..والفاسقني والفاسقات من املمثلني واملمثالت .. والظاملني .. يُبايل يف أن ُيشِهد اخللَق على حبه لبعض الطغاة 
 !!والفنانني والفناانت

إن أحب الصاحلني ُحِشر معهم .. فاملرء حُيَشر يوم القيامة مع َمن حيُِب .. وا َمن حتُِبون انظر : وهلؤالء أقول
ويف احلديث فقد صح عن .. ُحِشر معهم وإن مل يكن منهم .. وإن أحبَّ الطغاة الظاملني .. وإن مل يكن منهم 

وهذا ال مينع من أن .. احلني األتقياء فاحرص أن ال حتُِب إال الص. البخاري" املرء مع من أَحبّ ":أنه قال النيب 
فكل من حتبه حتب له اخلري .. وبني أن حُتب اخلري له .. إذ يوجد فرق بني حبك للشخص .. حتُِب اخلري لآلخرين 

 . وليس كل من حتب له اخلري يلزمك أن حتبه.. 
 

* * * * * 

413-  ً  !لا تحسبن َّ نفسََك مح ترَما
 ! حىت ال ُتصَدم.. انتبه 
أو كان حتصيلك العلمي .. فأنت مهما كثر عطاؤك .. ذا شأن ومكانة .. سنبَّ نفسك حمرتمًا ال حت
ه ابلًة وال تُبال.. له  ثقد ال تكرت .. تقع فيه .. ألدىن خطأ غري مدروسة عواقبه .. أو حىت كرب ُسنك .. والوظيفي 

ورمبا ابلشتم .. نتقاص والتحقري من يتطاول عليك ابال ــ وما أكثرهم ــالناس وجهلة ستجد من صعاليك .. 
.. هذا من خصائص هذا الزمان الذي فقدان فيه توقري واحرتام الصغري للكبري .. واالستهزاء، والتنابز ابأللقاب 

 !وقلَّ فيه من يَعرف لكبريان وعاملنا حقه
حمرتمًا، أو  وتظننَّ نفسك.. هذا مما ينبغي عليك أن تعلَمه وتدرَكه، حىت ال تذهب نفسك بك املذاهب 

.. ويف الواقع لست كذلك .. تُلزمهم ابحرتامك وتوقريك .. أنك يف حصانة متنع اآلخرين من أن يتجرأوا عليك 
 ! فُتصَدم، وُتَصاب ابإلحباط

 

* * * * * 

ق لك مُرادُك -414  !إذا أردت أن يتحق َّ
 . ويُعلي من شأنك يف الدنيا واآلخرة.. ويعّزك .. إذا أردت أن ينصرك هللا 
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 . وأن يدفَع عنك شرَّ الناس.. إذا أردت أن حيفظك هللا 
 . ومذلة السؤال.. إذا أردت أن تدفع عن نفسك الفقر 

 . ويف السماء.. ويُوضع لك القبول يف األرض .. وحيبك رب الناس .. إذا أردت أن حُيبك الناس 
 . وخمرجاً  فرجاً .. وينزل بساحتك .. إذا أردت أن جتعل لكل ضيق أو كرب حُييط بك 

 . إذا أردت أن ينقلب عسرك إىل يسر
 . وجمال عملك واختصاصك.. إذا أردت أن تنجَح يف دنياك 

 ! كٍّ من ذلككنت يف شَ  وأَجرِّب إن شئت، .. اتَِّق هللا فقط .. إذا أردت هذا كله 
 

* * * * * 

 .تَقوَى الل  ه -415
وتقوى هللا؛ أن حتتمي .. تقي به؛ أي حتتمي به وت.. تتقي الشيء؛ أي حتتمي منه .. االحتماء : االتقاء
وال .. من غضبه، وسخطه، وانتقامه  ،وأن تستعصم برمحته وعفوه وكرمه.. وأن تفرَّ من هللا إىل هللا .. ابهلل من هللا 

وتركت ما .. وابحلسنات من شرِّ السيئات .. يتحقق لك ذلك إال إذا اتقيت وِلْزَت ابلطاعة من شرِّ املعصية 
 . رِيُبك إىل ما ال يُرِيبكيُ 

 . ابلقليل، واالستعداد ليوم الرحيل انزيل، واخلوف من اجلليل، والرِّضالتقوى هو العمل ابلت: وِقيل
 .فال يُعَصى، وأن يُذَكر فال يُنَسى، وأن ُيشَكَر فال ُيكَفر التقوى أن يُطاع هللا : وِقيل

 .   مدوهلل احل.. وهذه األقوال كلها حق ال تنايف بينها 
 

* * * * * 

 !الفَتْوَى -416
فمن جترأ على االفتاء بغري علٍم، وال .. وهي أمانة عظيمة ..  الفتوى توقيع عن هللا تعاىل وعن رسوله 

.. وكَذَب على هللا وعلى رسوِله .. وَضلَّ وأَضل .. فقد أساء ..  سلطان من كتاب هللا تعاىل أو سنة رسوله 
 !أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار: وفيه يصدق قول من قال..  اهوابء إبمثه وإمث من أفت

جرأة َمن هبَّ وَدبَّ من .. يف الفتوى  ــ اليت نشهدها ــهذه الفوضى العارمة .. من مصائب هذا الزمان 
على عمر ولرمبا أحدهم يُفيت يف مسائل لو ُعِرضت .. وال خوف من هللا .. بعلم وغري علم .. الناس على اإلفتاء 

 ! جلمع هلا أهل بدر بن اخلطاب 
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ُترّد إليهم املسائل .. ه ءال من جماالت احلياة أهله وخرباويرون أنَّ لكل علم أو جم.. يَقبلون االختصاص 
فبابه مفتوح ..  إال الفتوى، والتوقيع عن هللا تعاىل وعن رسوله .. واملشاكل ذات العالقة ابختصاصاهتم 

 !...ولكن أان أرى : ويقول..  ويتجرَّأ عليه.. والكل يديل فيه بدلوه .. ويلُجه تحمه يق الكلُّ .. للجميع 
ويرد كتاب هللا وسنة .. ولكن أرى .. أان أرى : ــوهو يرتنَّح على ُكرسّيه مُينة وُيسرة  ـُيكِثر أحدهم القوَل ـ

كما ال .. َرى ِسن التَطهَر من البوِل واخلَ وهو ال حيُ .. ويُفيت يف املسائل الكبار حبسب ما َيرى .. رسوله مبا يرى 
 ! حُيِسن التمييز بني أركان الصالة وشروطها

 !وال حول وال قوة إال ابهلل.. وقد اقرتبت الساعة وأشراطها .. حقاً قد ضاعت األمانة 
يف وك: ، قال" إذا ُضيّـَعت األمانُة فانتظر السَّاعة ":أنه قال ويف احلديث، فقد صح عن النيب 

 . البخاري" إذا ُأسِنَد األمُر إىل غري أهله فانتظر الساعة :"ضاعتها اي رسوَل هللا؟ قالإ
 

* * * * * 

بي أم الإنكليزي؟ -417  !أيهما أقرَأ العر
ومن حيث عدد .. واإلنكليزي أكثر كمًَّا للقراءة .. وملوضوع القراءة .. العريب أجود نوعًا وانتقاًء للقراءة 

ويف كثري من .. ب على قراءات الشعب اإلنكليزي االطالع على ما ُيكَتب يف جرائدهم اليومية إذ يغل.. القرَّاء 
أو ذات الطابع .. كذلك قراءة القصص والرواايت ذات الطابع اخليايل اخلرايف .. األحيان التلفاز يُغين عنها 

وقليل منهم من يقرأ يف جمال .. ذلك أو اليت تتكلم عن احلب الذي ينتهي إىل مأساة، وحنو .. البوليسي اإلجرامي 
 !والقيم األخالقية واحلضارية.. والدينية .. واالجتماعية .. العلوم اإلنسانية 

إال أن الذين يقرأون منهم يغلب على قراءاهتم الطابع الديين .. بينما العرب على ِقلَّة القّراء منهم 
فاملثقف العريب من هذا الوجه .. اإلنسانية واالجتماعية ويف جماالت العلوم السياسية و .. اجلَديل .. العقائدي 

بينما املثقف اإلنكليزي يف جمال القصص والرواايت .. أكثر إملامًا واطالعًا من املثقف اإلنكليزي أو األوريب 
ذلك انتفاء  وال يعين.. هذا بشكل عام .. أكثر إملامًا واطالعًا من املثقف العريب .. اخلرافية واخليالية والرومانسية 

.. أو يكون ملمًا بقراءات الفريق اآلخر أكثر من اآلخر .. وجود من كل فريق من يهتم بقراءات الفريق اآلخر 
 . لكن هذا شاذ خبالف األصل

 

* * * * * 

بية -418  !دَور الن خبة في الحضارة الغر
.. فشو اخلمر واملخدرات و .. واجملون والفسوق .. والعَبث .. من ينظر إىل سعة مساحة اللهو واللعب 

ويستغرب كيف توفرت .. يظن أن الشعوب الغربية كلها منغمسة يف تلك املظاهر السلبية .. يف اجملتمعات الغربية 
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يف  ـبينما غالب شعوهبم ـ.. وكيف أن حضارهتم بتلك القوة قائمة ومتماسكة .. تلك القوة املادية اهلائلة حلضارهتم 
والرتف .. واللعب .. وهم يف سعي مستمر وراء اللهو .. قد شغلتهم أهواؤهم وملذاهتم ـ ـشبه غيبوبة عن الواقع 

 ! ومقارعة الكؤوس؟.. ونصف للخاانت والبارات .. نصف للعمل : يوم أحدهم ينقسم إىل نصفني.. واخلمر .. 
ن ويُعدَّون لدورهم وهؤالء يُتابَعو .. أن احلضارة الغربية تقوم على النخبة أو الصفوة من شعوهبم : واجلواب

َغر  وهم .. وتوجيههم .. ومنذ املرحلة االبتدائية من دراستهم يتم فرزهم وإعدادهم .. القيادي والرايدي منذ الصِّ
إليهم .. وعنصر التَّحكم ابجملتمع .. إال أهنم ميثلون عصب احلياة .. من عدد الشعوب % 21قد ال يزيدون عن 

وهؤالء ال .. وال يُعَرفون .. وهم يف الغالب ال يظهرون .. املهام الصعبة واملعّقدة و .. تؤول مهمة القيادة واإلدارة 
ـ إن ـبل حىت اخلمور اليت يشربوهنا .. مُيكن أن مُيارسوا األعمال السلبية العبثية اليت مُيارسها الغالبية من الناس 

 ! م، ومهامهم القياديةحبيث ال تؤثر على اتزاهن.. ـ ال جيوز أن تتجاوز نسبة حمددة ـشربوها 
وظنوا أن الشعوب األوربية  .. قد غفلوا عن هذه احلقيقة .. وجتربته .. واملعجبون من بين قومي ابلغرب 

وابلتايل حىت نقيم .. وهم مع ذلك أقاموا حضارهتم .. واللهو واللعب .. واجلنون .. كلها يغلب عليها اجملون 
وعلى مجيع املستوايت؛ .. اجملون، واجلنون، والفسوق، والعَبث نفَسه حضارتنا كما أقاموها ال بد من أن منارس 
 !والتقليد األعمى.. وهذا عني اجلهل والغباء .. مستوى القيادات قبل العوام من الناس 

 !وال هم هنضوا وأقاموا حضارة.. فال هم أوجدوا خنبة وصفوة واعية 
 

* * * * * 

م وأهلها -419  !بعُض صفاِت جهن َّ
فقد .. وال يُباليها ابَلًة .. ملن يستخف هبا وبعذاهبا .. وبعض صفات أهلها .. صفات جهنم  هذه بعض
إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً؛ بذراع اجلبَّار، وإن ضرسه مثل ُأِحد، وإن  :"أنه قال صحَّ عن النيب 

وهم يف حتديث مستمر ملا يتآكل منهم؛ .. ليذوقوا العذاب فرتة أطول  ". جملسه من جهنَّم ما بني مكة واملدينة
 ...! ليستمر شعورهم ابلعذاب

وقرواْ الَْعَذاَب  :قال تعاىل  لروداً َغرْيََها َِلَذر ْم جر نْلَاهر ْم بَده لرودرهر هَما نَِضَجْت جر  .54:النساءُكر
 ". حدٍ  يكون الضرُس من أضراِسه كأُ إنَّ الرجل من أهِل النار ليعظُُم للنار حىت ":وقال  
لو كان يف هذا املسجد مائُة ألٍف أو يزيدون، وفيه رجٌل من أهل النَّار فتنفََّس فأصاهبم نَفُسُه،  :"وقال  

 ". الحرتق املسجُد وَمن فيه
ــ أي حر انر  اي رسوَل هللا، إنَّ كانت لكافية: قيل". انرُكم جزء من سبعني جزءًا من انر جهنم ":وقال  

لت عليهنَّ بتسعٍة وستني جزءًا؛ كلهنَّ مثل حرهافُ :" ، قالالدنيا ــ  .متفق عليه" ضِّ



 295 

اصبغوه فيها صبغًة، : ــ ـ أي الرب ـالناس كان يف الدنيا من أهل النار فيقول  مِ عَ يُؤَتى أبنْـ  ":وقال 
 ". رة عنٍي قطال؛ وعزَّتك ما رأيُت خرياً قط، وال ق: قرة عنٍي قط؟ فيقول ؟اي ابن آدم هل رأيَت خرياً قط: لفيقو 

 ". إن الصخرَة العظيمَة لُتلَقى من َشِفرِي جهنَّم فتهوي هبا سبعني عاماً ما تفضي إىل قرارها :"وقال 
هل من مزيد، حىت يضع ربُّ الِعزَّة فيها قَدَمه، فينزوي : ال تزاُل جهنم يُلقى فيها، وتقول":وقال 

 . مسلم" ، بعزَّتك وكرمكطْ ، قَ طْ قَ : بعضها إىل بعٍض، وتقول
زِيدٍ  :قال تعاىل ولر َهْل ِمن مه ِت َوَتقر

ْ
ولر جِلََهنهَم َهِل اْمَتََل  . 31:ق يَوَْم َنقر

 يف العمل واإلخالص  الصاحل، وأهلمنا العمل.. وما قّرب إليها من قوٍل أو عمل  ،أعاذان هللا وإايكم منها
 . آله وصحبه وسلموصلى هللا على دمحم، وعلى .. إنه تعاىل مسيع قريب جميب .. 

 

* * * * * 

411-  ِ ُ الخ  .لطَةُ والعِزلَة
ومن .. من نوع خلطة  ــ أايًَّ كان مذهبه؛ سواء كان جينح إىل اخللطة أم إىل العزلة واخللوة ــال بد لإلنسان 

ليه؛ وأيهما ُيستحسن امليل واجلنوح إ.. لكن أيهما أفضل اخللطة أم العزلة .. نوع عزلة خيتلي فيها مع النفس 
 ؟ ..اخللطة أم العزلة 
والصواب .. وكثرت اآلراء يف املفاضلة بني اخللطة والعزلة .. قد كثر الكالم حول هذه املسألة : أقول

فإذا كانت املصاحل من اخللطة ترجح على املفاسد .. حبسب املصاحل واملفاسد املرتتبة عن اخللطة أو العزلة : منها
ُقدِّمت العزلة على اخللطة .. وإن كانت املصاحل يف العزلة ترجح على املفاسد  ..ُقدِّمت اخللطة واستحِسنت .. 
فما يناسب .. ومن جملٍس آلخر .. ومن مكاٍن ألَخر .. ومن زمن آلخر .. وهذا خيتلف من شخص آلخر .. 

 . وحاجياته.. فكل أدرى بقدراته .. شخصاً من اخللطة أو العزلة قد ال يُناسب اآلخر 
يُؤثُِّر .. وكانت خلطته انفعة هلم يف دينهم ودنياهم .. يف نفسه القدرة على اخللطة ابلناس لكن من جيد 

فحينئٍذ يكون هذا أفضَل وأحبَّ .. مث هو قادر على أن يصرب على أذاهم .. فيهم ابخلري من دون أن يتأثر بشرهم 
املؤمن القوي خري وأحب إىل  ":لقوله .. وال يصرب على أذاهم .. إىل هللا تعاىل ممن ال يقدر على خمالطة الناس 

 . مسلم" هللا من املؤمن الضعيف
 املسلم الذي خُيالط الناس ويصرب على أذاهم أفضل من الذي ال خُيالطهم وال يصرب على أذاهم":وقال 

.. كر وهو أن أيمر من خيالطهم ابملعروف، وأن ينهاهم عن املن.. وهذا حممول على استيفاء شروط املخالطة ". 
وأن ال .. وبعاداهتم اخلاطئة .. وأن جيد يف نفسه القدرة على التأثري فيمن خيالطهم ابخلري من دون أن يتأثر بشرهم 

 .  وهللا تعاىل أعلم.. يُواكبهم على ابطلهم 
 

* * * * * 
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 !الموقف من الحق ِ  -411
.. فال تتنازل عنه للباطل .. احلق  إذا كنت يف مرحلة من املراحل َضعيفًا ُمستضَعفًا؛ ال تستطيع أن تنصرَ 

فاحلق منصور .. أو يوجد من بعدك َمن ينصر احلق .. عَساك فيما بعد تسطيع أن تنصر احلق .. وال تُباِرك الباطل 
  !فإن مل يُنَصر على يِدك، فهو منصور على يد غريك.. ال حمالة 

 .د تُعَذر يف األوىل، لكنَّك ال تُعَذر يف الثانيةفق.. فال تنتصر عليه .. إذا كنت ال تستطيع أن تنصر احلقَّ  
وجترمٌي له .. ألن اعتذاَرك عنه اخنالٌع منه .. ولو ُقطِّعت أو ُحّرِقَت .. إذا كنت على َحقٍّ ال َتعتذر عنه  

 .وتزكية لضده من الباطل.. 
نني الطوال   فال يُثنيه .. لذلَّ وسوء العذاب وُيَساُم يف سبيله ا.. كم من ُمبِطٍل ُيسَجن يف سبيل ابطِله السِّ

أيكون الباطُل أعزُّ .. وصاحب احلق أوىل هبذا الثبات على احلق .. بل يزداد متسكًا به .. عن ابطله قيد أمنلٍة 
 !من احلقِّ على صاحِبه وأهِله؟.. على صاحبه وأهِله 

 

* * * * * 

نيا والآخرة -412  .الد ُّ
نيا داُر عمٍل، وكدٍح، وَنَصٍب، .. واخلري والشر .. يعرتي ساكنيها السَّراُء والضَّراُء .. واختبار، وبالء  الدُّ

ويتعامل .. وأميا امرٍئ يفهم الدنيا غري ذلك ..  ؛ لآلخرةوهي وسيلٌة لغريها.. وموجبات ذلك كله .. والسرور واحلََزن 
فهو .. واألحزان .. املنغِّصات واآلالم من  ـأو جيب أن ختلو ـ ـختلو ـ.. وجزاء  ،استقرار، ومتاعمعها على أهنا دار 

فيقع يف قَلٍق وأمراض .. وتفجعه احلوادث اليت ال حُيِسن تفسريها أو فهمها .. سرعان ما َيصدمه الواقع .. واهم 
 ! ورمبا بسببها حيمل نفسه على االنتحار.. نفسية تستعصي على األطباء عالجها 

فيها من النعيم .. إما يف جنة عرضها السماوات واألرض .. تقرار واس..  فهو دار جزاء.. ر اآلِخرة أمَّا دا
اليت فيها من صور العذاب .. وإمَّا جهنم وبئس املصري .. ماال عنٌي رأت، وال ُأُذٌن مسعت، وال َخطَر على قلب بشر 

أعماله يف .. رة والذي حيّدد مصري اإلنسان يف اآلخ.. ماال عني رأت، وال ُأذٌن مسعت، وال َخَطَر على قلب بشر 
ومدى استغالله للدنيا وتعامله معها  .. ومدى جناحه يف االختبارات اليت تعرَّض هلا، وُأجرَيت عليه يف دنياه .. الدنيا 

 . كوسيلة لآلخرة
قْـَرأ ا :كما قال تعاىل.. يف ذلك اليوم تُعَرض على اإلنسان مجيع أعماله يف دنياه ما دقَّ منها وما َجلَّ 

ٍة َخرْياً يََرهر  :وقال تعاىل. 22:اإلسراءَكَِف بَِنْفِسَك اَْلَوَْم َعلَيَْك َحِسيباً َكَتابََك   .َفَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذره
اً يََرهر  ٍة ََش  وهٌ  :وقال تعاىل. 2-7:الزلزلةَوَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذره وهٌ َوتَْسَوُد ورجر    .214:آل عمرانيَوَْم تَبَْيُض ورجر

 

* * * * * 
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نيا شيءٌ إلا وقَعَ  -413  .ما ارتفََع من الد ُّ
وما ارتفع شيء من الدنيا إال ..  جيْنِدله وُيْسِقطهء ِمن الرجال َمن إال وجا.. ما ِمن َبطٍل َجنَدل الرجاَل 

.. ونزول ومهما صعد اإلنسان وارتفع يف هذه احلياة الدنيا فنهايته إىل ُقلٍّ وهبوط .. وضَعُه هللا، ولو بعد حني 
 ماو .. وال يتخّلف عنها خملوق يدّب على هذه األرض .. ال تستثين أحداً .. هذه سنة من سنن هللا تعاىل يف خلقه 
َلع  تواضع .. وَفِهَم هذا القانون العام .. فمن أدرك من األبطاِل هذه احلقيقة .. زالت األرحاُم َتْدَفع، والقبوُر تـَبـْ

وِرَضًا ابألمِر .. بنفس طيِّبٍة .. غريه وصعود وتقبَّل هبوطَه ونزوَله، وعلو .. م هزميَته وتفهَّ .. والتَزَم حدوَد األَدب 
 .وعلم أن ما من طرٍي طار وارتفع، إال كما طاَر وَقع.. الواقع 

له فسبقها، فشقَّ  ُتسَبق، فجاء أعرايب على قـَُعودٍ ُتسمَّى الَعْضَباُء، وكانت ال  كانت انقٌة لرسوِل هللا 
 ! اي رسوَل هللا، ُسِبَقت الَعْضَباء: ك على املسلمني، فلما رأى ما يف وجوههم، قالواذل

 . البخاري" إن حقَّاً على هللا أن ال يرَفَع شيئاً من الدنيا إال وَضَعه ":فقال رسوُل هللا 
 مخسِ  سنتني إىل ويكون عمره ما بني هو ذََكُر اإلبل الذي يكون أهاًل ألن يُرَكب ويُقَعد عليه،: والَقُعود

ي مَجالً   . سنوات، فإذا دخل يف السادسة مسُِّ
 

* * * * * 

 !مَْن َيحْكُمُ مَن؟ -414
 أم الرجُل حيكُم زوجَتُه؟ .. املرأُة حَتكُم زوَجها .. َمْن حَيْكُم َمن 

من متكررة وهو يصّور حالة .. زوجني يتجدد مع كل مشكلة حتصل بني .. هذا سؤال قدمي جديد 
وحالة املكر، والكيد، والتخطيط الذي يبذله كل طرف منهما حنو اآلخر، ليكون هو .. بني األزواج  الصراع

ويف كثري من األحيان ينتج عن هذا .. وهذا يتناىف مع روح وغاايت احلياة الزوجية .. احلاكم واملتسلط على اآلخر 
 !ورمبا فساد ودمار للبيوت.. م حاد سوء تفاه.. وهذا الكيد، واحلرص على الزعامة والرايسة .. الصراع 

 !والتشاحن؟.. وهذا التقاتل .. فما العالج، وما هو املخَرج من هذا الصراع 
أن يتعامل الزوجان بعضهما  أوهلما: يكمن يف نقطتني.. وهذا الصراع .. املخرج من هذه الدوامة : أقول

 ،املني؛ فاحلكم الذي ميضي فيهمان حبكم رب العحمكوما ـسواء ـ ـمع بعض، ويتفقا ابتداًء على أهنما كليهما ـ
ال حكم .. هو حكم هللا تعاىل وحده .. ويـَُرّد إليه أي تنازع حيصل فيما بينهما .. وجيري عليهما، وعلى أسرهتما  

فكالمها يتساواين أمام حكم هللا تعاىل .. وال فضل يف ذلك وال متايز لزوج أو زوجة .. الزوج، وال حكم الزوجة 
ِ َواَْلَوِْم  :عه، كما قال تعاىلوشر  نترْم ترْؤِمنروَن بِاَّلل  وِل إِن كر ِ َوالرهسر ٍء فَررُدوهر إََِل اَّلل  فَإِن َتَنازَْعترْم ِِف ََشْ
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وِيالً 
ْ
ْحَسنر تَأ

َ
َك ِ  :وقال تعاىل. 51:النساءاْلِخرِ َذلَِك َخرْيٌ َوأ َ َير وَك فِ فاََل َوَرب َِك ََل يرْؤِمنروَن َحِته يَما مر

مْ   .  45:النساءَشَجَر بَيَْنهر
فيحرص على أداء حق اآلخر عليه كما حيرص .. أن يراعي كل واحٍد من الزوجني حق اآلخر عليه : اثنياً 

فحينئٍذ تعمر البيوت ابملودة .. وما أشران إليه يف النقطة األوىل أعاله .. فإن حتقق هذا .. على حقه من اآلخر 
كما ال يضر الزوجني .. ودواعي الصراع .. واإلذالل .. غيب منطق االستقواء واالستعالء وي.. واحملّبة والتفاهم 

ـ بعد ذلك ـكما ال يضرمها .. آمراً أم مأموراً .. خادماً أم خمدوماً .. حينئٍذ شيئًا؛ سواء كان أحدمها طائعاً أم ُمطيعاً 
.. ومن منهما يقود ويوجه اآلخر .. ر على اآلخر ومن منهما يسيط.. ـ كالم الناس فيهما؛ من منهما حيكم اآلخر ـ

 . ومها خارج دائرته.. ألن هذا اإلنشغال من الناس مل يعد يعنيهما يف شيء 
 ! وما أقل من يسلكه ويستجيب له.. وهكذا أرى املخَرج .. هكذا أرى العالج هلذه الظاهرة 

 

* * * * * 

 !قَلَمِي -415
.. أو استشرفت بدعٌة برأسها .. أفزَُع إليه كلما داهم أميت َخطٌب .. هو ما تبَـقَّى من سالحي .. قـََلمي 

أو ليوقَِّع عن هللا تعاىل وعن .. أو ليتعدَّى احلرمات .. ليفّرق الصفَّ .. أو تَسوََّر زنديق منافق األسواَر والدايَر 
 ! رسوِله الكذَب والزور

 !ه أانزل الطغاَة الظاملني وسَحَرهتموب.. وإخواين .. وأميت .. به أدافع عن ديين .. قـََلمي 
 ! فأنساها وتنساين.. ألدوهنا قبل أن تفوتين .. انفعة أو خاطرة .. إن راودتين فكرة .. أفزَُع إليه .. قلمي 
.. ما خَذلين َقط .. فهو جاهٌز للمنازلة والعمل والقتال .. ـ أطلبه ـمن ليٍل أو هناٍر  ـيف أي وقٍت ـ.. قلمي 
 ! وهو ال يعرف النََّصَب وال الفتور.. وأفرُت وأَنَصُب .. لُّ وال ميل َأمَ .. عند حسن ظيّن به أجده دائماً 

مث سطا العدو .. ولو ُسِجنُت .. فيه ومعه أجُد أُنسي وراحيت .. ورفيق دريب .. هو قرَّة عيين .. قلمي 
 ...!  دَْع يل قلمي: لقلت له.. وخريين بشيء واحٍد يبقيه يل .. على ممتلكايت 

 !؟...قلمي  كيف سأمحلُ : راودين مباشرة السؤال التايل...  فقد يديإن راودتين فكرة 
 !وأظنُّه كذلك هو حُيّبين.. قـََلِمي كم أان ُأِحبُُّه 

 !اللهم آمني.. اي أرحم الرامحني .. اللهمَّ اقبلين وقلمي عنَدك يف عليني 
 

* * * * * 
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 !هكذا الإنسان -416
نزعة حب التشفي .. والنزوات .. ـ جمموعة من املشاعر والنوازِع ــ على الدوام ـازعه هكذا اإلنسان تتن

والشُّح .. ونزعة احلرص .. ولو يف الباطل .. ونزعة االنتصار للنفس .. ونزعة امليل إىل البغي والظلم .. واالنتقام 
ونزعات شهوات الفرج .. تداد ابلذات ونزعة حب النفس، واالع.. والَقَلق على املستقبل واحلياة .. واخلوف .. 
.. فهو يف صراع مستمر مع هذه النوازع .. واالستعالء .. والظهور .. وحب الّشَرف والرايسة .. والبطن .. 
فمن تغلَّب .. ثر من بعض وأحيااًن بعضها يقوى أك..  حينًا آخر وَتقوى حيناً  ختبو.. والرغبات .. زوات والن

وَعَقَلته  .. ومن غلبته وانتصرت عليه .. وأراح واسرتاح .. فقد أفلح وفاز .. النَّقِل والعقل وعَقَلها بِعقال  ،عليها
ا َمن  :قال تعاىل .. وَتِعَب وأتْـَعب  ..فقد خاب وخسر .. سلطاهنا  ال فكاك له من.. كعبٍد مملوك هلا  مه

َ
فَأ

َوىفَإِنه اجْلَِحيَم ِهَ  .َوآثََر اْْلََياةَ اُِلنَْيا .َطَى 
ْ
ا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب ِهِ َوَنََي انلهْفَس َعِن الَْهَوى *الَْمأ مه

َ
 *َوأ

 ِ َوىفَإ
ْ
 .  22-37:النازعاتنه اجْلَنهَة ِهَ الَْمأ

 

* * * * * 

 .في القَِصاص حياة -417
 ! أو تُقَطع يده أو رِجُله؟.. واجلاين يُقَتل .. كيف .. يف الِقَصاص حياة 

أو كانوا .. كان سيقتلهم لو مل يُقَتل .. فتحىي مكانه وبقتله عشرات األنفس .. اتل يُقَتل اجلاين الق: أقول
 ..!سُيقَتلون أثراً وانتقاماً للمقتول إن مل يُقَتل القاتل عدالً وقصاصاً 

ة ذووا النفوس املريضوُتردَُع .. والعدل .. يسود األمن واألمان .. وتنفيذ القصاص .. بقتل اجلاين القاتل 
كما .. ولغريهم من الناس .. فُتكَتب هلم احلياة .. أو التفكري ابلقتل .. من اإلقدام على جرمية القتل  ،اإلجرامية
ونَ  :قال تعاىل ْم َتتهقر ْْلَاِب لََعلهكر

َ
وَِّلْ اْل

ر
ْم ِِف الْقَِصاِص َحَياةٌ يَاْ أ  . 217:البقرةَولَكر

وال يتباكون على .. ان إذا ما قُِتل القاِتُل اجملرُم ِقصاصًا عجبُت هلؤالء الذين يتباكون على حقوق اإلنس
 !  ولو كانوا من ُأويل األلباب ملا فعلوا ذلك.. العشرات الذين قُِتلوا ويُقَتلون بسبب ترك الِقَصاص 

 

* * * * * 

عاء -418  .إجابَةُ الد ُّ
 !؟...ئي دعوُت، ومل جُيَب ُدعا: ويقول..  مث يستبط  اإلجابة.. يدعو داٍع قد 
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قبل أن تستبط  اإلجابة، وُتسيء الظنَّ .. انظر يف نفسك أواًل هل حققت شروط اإلجابة : وهلذا أقول
اي : مث تقول.. وحياتك كلها حرام يف حرام .. ومشربك حرام .. وملبسك حرام .. أم أنَّ مطعَمَك حراٌم .. ابهلل 
 ! فأىنَّ ُيستَجاب لك؟.. هللا 

ورمبا .. وأنت ال تعلمها .. هللا يعلمها .. جابة دعائك تفويتًا ملصلحة راجحة قد يكون يف إ: ويـَُقال
َو َخرْيٌ .. فتحمد هللا أن هللا تعاىل مل يستجب لدعائك .. تعلمها بعد حني  ْ َشيْئاً وَهر وا ن تَْكرَهر

َ
وََعََس أ

ْم َواَّلُل َيعْ  َو ََشٌّ لهكر ُِبواْ َشيْئاً وَهر ن َتر
َ
ْم وََعََس أ نترْم َلَ َتْعلَمرونَ لهكر

َ
فاهلل تعاىل حيمي . 124:البقرةلَمر َوأ

وما أكثر الذين يقتصر دعاؤهم على الفوز ابلدنيا، .. كما حُيَمى املريض من الطعام .. عبده املؤمن من الدنيا 
ولر َربه  :وما هلم يف اآلخرة من َخالق، كما قال تعاىل.. ومبتاعها وحسب  َنا آتَِنا ِِف اُِلنَْيا فَِمَن انلهاِس َمن َيقر

 . 111:البقرةَوَما ََلر ِِف اْلِخَرةِ ِمْن َخاَلقٍ 
مما لو .. وأكثر مَسرَّة للداعي .. قد تتأخر اإلجابة إىل وقت تكون اإلجابة فيه أكثر نفعًا : ويُقال

 ! فيحمد هللا أن أخَّر اإلجابة على دعائه إىل ذلك احلني.. اسُتجيب للدعاء يف حينه 
فكم من قَدِر ماحق .. ومل يقصده من دعائه .. مل يتنبَّه له الداعي .. قد يُدَفع ابلدعاء شرٌّ عظيم : قالويُ 

 !وصاحبه يف غفلة عن هذا.. يدفعه قَدُر الدعاء الصاعد .. انزل 
 ".  ال يَردُّ القضاَء إال الدعاءُ  ":ويف احلديث

.. دعائه احلسنات العظيمة على لُيعطى الداعي  .. يوم القيامة قد ُترَجأ إجابة الدعاء إىل: ويُقال
ـ ملا يرى من العطاء اجلزيل ـويتمىن .. فيحمد هللا تعاىل .. له ومسرًة فيكون ذلك أكثر نفعًا .. واملقامات العالية 

إىل يوم وأنه تعاىل اّدخر اإلجابة على أدعيته كلها .. ـ لو أن هللا تعاىل مل يستجب لدعاء له يف الدنيا ـعلى دعائه 
 ! القيامة

 ". ، ألحببتم لو أنكم تزدادون حاجًة وفاقةً لو تعلمون ما لكم عند هللا  ":ويف احلديث
.. مع حتسني الظن ابهلل تعاىل .. بالء واختبار للداعي؛ هل سيستمر يف الدعاء .. يف االستبطاء : ويُقال

 ! على سوء الظنِّ ابهلل؟حيمله و  ..أم أن االستبطاء سيحمله على االستعجال، واإلمساك عن الدعاء 
اي نيبَّ هللا، : ، قالوا" ال يزاُل العبُد خبرٍي ما مل َيستعِجلْ  ":أنه قال ويف احلديث، فقد صح عن النيب 

  ". دعوُت ريب فلم يسَتِجب يل: يقول ":وكيف يستعِجل؟ قال
 

* * * * * 
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 .البلايا ممحاةٌ للخطايا -419
ركبه اآلاثم واأن مُتَحى  من غاايت البالء  ؛ فالشرُك ال جيبُّه إال التوبة منه، خلطااي مهما َعُظَمت عدا الشِّ

 ".  ما يربُح البالء ابلعبد حىت يرتَكه ميشي على األرض ما عليه خطيئة :"قال 
إن الصاحلني ُيشدَّد عليهم، وإنه ال ُيصيُب مؤمنًا نكبٌة من شوكٍة فما فوق ذلك إال ُحطَّت هبا  :"وقال 

 ". نه خطيئة، ورُِفع هبا درجةع
إذا ابتليُت عبدي املؤمن، فلم يشكين إىل عوَّاده أطلقُته من إساري، مث أبدلُته : قال هللا تعاىل ":وقال 

  ". حلماً خرياً من حلمه، ودماً خرياً من دمه، مث يستأنُف العَمل
فَحِمَدين، وصرَب على ما ابتليُته به،  إذا ابتليُت عبدًا من عبادي مؤمنًا،: إن هللا تعاىل يقول ":وقال 

إيّنِ قيَّدُت عبدي هذا وابتليُته : فإنه يقوُم من مضَجِعه ذلك كيوِم ولَدته أمُُّه من اخلطااي، ويقول الربُّ للحَفظَةِ 
  ". فأْجروا له من األجِر ما كنتم جُتُرون له قبل ذلك وهو صحيح

 ض، ملا يرون من ثواِب أهل البالءامة أن جلوَدهم ُقِرَضت ابملقاريليَودَّنَّ أهُل العافيِة يوم القي :"وقال 
." 

 ".  ه، إال كفََّر هللا عنه من سيئاتما من شيٍء ُيصيُب املؤمن يف جسدِه يُؤذي ":وقال 
  ". ما يزاُل البالء ابملؤمن واملؤمنة يف نفِسِه، وولِده، وماِله، حىت يلقى هللَا وما عليه خطيئةٌ :"وقال 
ما ابتلى هللاُ عبدًا ببالٍء وهو على طريقٍة يكَرُهَها، إال َجعَل هللاُ ذلك البالَء له كفَّارًة وَطهورًا؛ ما ":ل وقا

  ". مل يُنِزل ما أصابَُه من البالء بغرِي هللا، أو يدعو غرَي هللا يف كشِفه
الء؛ فإنَّ َمَرَض املسلِم اي أمَّ العَ  أبِشري ":وأان مريضٌة، فقال عاَدين رسوُل هللا : وعن ُأمِّ العالء، قالت

 ".  يُذِهُب هللا به خطاايُه كما ُتذِهُب الناُر خَبَث الذَّهِب والِفضَّة
أي ُيكافَأ على صربه على ما أصابه ".  إن املؤمن ُتصيُبه النَّكَبُة أو الشوَكُة، فُيكافَأ أبسَوإ عمله :"وقال 

مبا يف ذلك كبائر .. واحلديث فيه أن البالاي متحوا اخلطااي .. د َعمَلها من بالء بذهاب أسوإ ما عنده من سيئات ق
 . وهلل احلمد.. الذنوب 

 ":كما قال .. وإن أصابته ضرَّاُء، صبَـَر فُأِجَر .. فاملؤمن أمره كله خري؛ إن أصابته سرَّاُء، َشَكَر فُأِجَر 
 !فهنيئاً له ." عَجباً للمؤمن ال يقضي هللاُ له شيئاً إال كان خرياً له

 

* * * * * 
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 ! هكذا يتعاملون مع شيوِخهم -421
انظر كيف يستقبل الناس شيوَخهم من أهل : احلق قال يل أحد الشيوخ األفاضل ممن هم على املنهج 

إضافة ملا .. ونفقات إقامتهم .. يتكلفون بتذاكر سفرهم : ممن هم ليسوا على املنهج احلق.. البدع واألهواء 
هذا غري الدعاية املكثفة اليت يروجون هبا حملاضرات .. من أجٍر على احملاضرات اليت يُلقيها أحدهم  يُقتَطع هلم

ينتظرون منك أن .. ممن هم على منهجنا .. ترى التالميذ واإلخوان من شبابنا .. بينما أحدان .. أولئك الشيوخ 
يُطالبونك أبن أتيت .. النصاب األدىن التفاقهم وحتقق .. فإن وافقوا واتفقوا .. أريد أن أحاضر فيكم : تقول هلم

يريدون منك أن أتتيه .. حىت عنوان مكان تواجدهم .. وتتكلف مجيع نفقات السفر واإلقامة .. إليهم بنفسك 
مث هم يف .. ولو أضعت الطريق فال حرج أن تعود من حيث أتيت .. وتتكلف البحث والسؤال عنه .. مبفردك 

واستمعوا إىل .. وجلسوا يف جملسك .. ـ مينُّون عليك أن حضروا حماضرتك ـمن حضَر منهم  ـاء ـالنهاية إن متَّ اللق
 ! درسك

 ! أم يف ماذا؟.. أم يف الناس  ،يف املنهج الذي حنن عليه.. لل فأين يكمن اخل 
 منها الغربة اليت يُعاينمن و .. وهذا من البالء ..  تشعر بهوأشعر ابلذي .. جد الذي وجدت أ: قلت له 

 . وال حول وال قوة إال ابهلل.. نسأل هللا لنا ولكم الثبات .. أهل احلق 
.. ُيالِمس أهواء ورغبات الطغاة الظاملني .. فاملنهج الذي عليه أهل البدع واألهواء : أما عن موطن اخللل 

اليت تؤدي .. اخلدمات  وكامل.. والرعاية .. والدعاية .. توضع له التسهيالت .. وما يالمس أهواءهم ورغباهتم 
مث أن يف التجمع والتجمهر حوهلم ال يرتتب عليه أي تبعات من .. يف النهاية إىل بروز تلك الظاهرة اليت ذكرت 

فإن جمرد القرب .. خبالف ما لو جتمعوا وجتمهروا حول الدعاة من أهل احلق .. قبل الطغاة الظاملني وجالديهم 
لذا جتدهم يتكاثرون يف .. ويُزّج ألجلها يف غياهب السجون .. لنواصي واألقدام منهم شبهة وهتمة يُؤَخذ عليها اب

هكذا عادة الغالبية من .. ويقلون يف جمالس أهل احلق من أهل السنة واجلماعة .. جمالس أهل البدع واألهواء 
لم وال يتجاوزونه؛ الذي والشيوخ الذين يدعون إىل هذا السهل من الع.. يريدون وحيبذون العلَم السَّهل .. الناس 

املواالة واملعاداة يف هللا  واليت منها ..  الشيءاقة على النفس بعض واألعمال الشَّ .. خيلو من التكاليف والتبعات 
 !مواجهة الطغاة الظاملني، وأطرهم إىل احلقو .. 
 فيهم واضح فالتقصري.. ممن هم حيسبون أنفسهم على منهجنا .. أما عّمن ذكرت من الشباب واإلخوان  

وهداهم ملا فيه  هلم، غفر هللا.. وال يلوموا إال أنفسهم .. ويف النهاية هم اخلاسرون .. واملالمة عليهم حاصلة .. 
 . الصواب

 

* * * * * 
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421-  ً اَس شيئا  .  لا تَسألوا الن َّ
 !ولك اجلنَّة.. ـ أن ال تسأل الناَس شيئاً ــ ما استطعت ـاحرص  
.. وقربه .. خسرت من مودته سرُت منه على قدر ما سألُت منه؛ إال وخ.. يئًا فما سألُت إنسااًن ش 

 ! بقدر ما سألته.. واحرتامه .. وصحبته 
 ..! إال وارتدَّ عليَّ أذى وضرر سؤايل، عاجالً أم آجالً .. وما سألُت أحداً مسألة 

 !ـ ولو بعد حنيــ وإن ُخيَّل إليه أنه رابح ـالسائل خاِسر 
  ". َمن تكفََّل يل أن ال َيسأل الناَس شيئاً أتكفَّل له ابجلنة ":إذ قال وُل هللا َصَدَق رس 
نعم، وبَسطُت : ، قلتُ "؟هل لَك إىل البيعِة، ولك اجلنة ":، فقالدعاين رسوُل هللا : وعن أيب ذرٍّ، قال 

وال سوطَك إن سقَط  ":قال نعم،: ، قلت" على أن ال تسأل الناَس شيئاً  :"وهو يشرتط يدي، فقال رسوُل هللا 
 "!  منك حىت تنِزَل فتأخذه

وال فتَح رجٌل على نفسِه ابب مسألٍة َيسأل الناَس إال فَتَح هللاُ : ــمنها  ـثالثة أُقسُم عليهن ـ :"وقال  
 ".   عليه ابَب َفقر

هم، فتح هللا عليه من فَتَح على نفسِه ابَب مسألٍة من غري فاقٍة نزلت به، أو عياٍل ال يُطيق :"وقال  
 ". ابَب فاقٍة من حيث ال حيتسب

وهو  ـعندما ينصرف عنه ـ.. ـ  يغار على عبده ـال أحَد أغرَي من هللا تعاىل  ـألن هللا تعاىل غيور ـ: قلت 
اليت  الذي يتوّدد إليهم ابلعطاء والنَِّعم.. القريب من عباده .. املالك اخلالق الرازق، املتصّرف هبذا الكون وما فيه 

ويشكو .. ـ لريمي حباجته إليه ــ الذي ال ميلك لنفسه نفعًا وال ضرًا إال ما شاء هللا ــ إىل ما سواه ـال تـَُعد وال حُتَصى 
 !!هللَا إىل عباِده

 

* * * * * 

ة الناس -422  . استِشْراُف محب َّ
وال ُترهقها .. ال تُتِعب نفَسَك : أقول.. وجيعل حبهم له مطلبًا وغايًة .. اي َمن َيستشَرف حبَّ الناس له  

سواء استشرفت .. فسيحبونك رغمًا عن أنوفهم .. إن كنت تستحق حبهم لك .. سعيًا يف رغبات وأهواء الناس 
ولو .. فسيبغضونك .. وإن كنت تستحق بغضهم .. وسواء أقبلت عليهم أم أدبرت .. ذلك أم مل تستشرفه 

ك أن األمر كله مرده إىل هللا تعاىل وحده؛ فاهلل تعاىل إن أحبَّ عبدًا وذل.. توددت هلم بكل ما حيبون ويرغبون 
وضع له البغض  ؛وإن أبغض عبداً .. ومن مل يشأ  رغم أنف من شاء.. وأحبه العباد .. وضع له القبول يف األرض 

وإن  .. ك هللا فال تتعب نفسك يرمح.. شاء من شاء، وأىب من أىب .. فيبغضه الناُس .. وبني العباد .. يف األرض 
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.. وعلى أن حُيبك هللا .. ـ فاحرص على أن ُتصِلح عالقتك مع هللا تعاىل ـحبق على أن حيبك الناس  ـكنت حريصاً ـ
 .وحُيّبك الناس.. تصطلح مجيع أحوالك 

 

* * * * * 

 ! عندما تَكونُ الش ِهرةُ غاية -423
هرُة بعمل نبيل   فما ابلك فيمن .. ملروءة واألخالق، واإلخالص مسَتقَبح وفق قانون ا ..أن ُتطَلب الشِّ

.. ويدفع من حياته كل غاٍل ونفيس من أجل الظهور والشهرة .. وكل وسيلة .. وكل شاذ .. ميطيت كلَّ مستقَبح 
 ! ال شك أنه أكثر قبحاً واستهجاانً 

من يسلك مسالك : مشارب وأهواء؛ فمنهم.. والناُس يف سعيهم حنو حتقيق هذا املطلب اهلام من حياهتم  
يُعّذب فيها .. فاألول ميلك مفاتيح النار .. ومنهم من يسلك مسالك أهل التجهم واإلرجاء .. اخلوارج الغالة 

لعلمهم أن كل شاذٍّ عن .. هكذا خُيّيل إليهم .. يرحم فيها من يشاء .. واآلخر ميلك مفاتيح اجلنة .. من يشاء 
ومنهم من يتجّرأ ابلشتم والطعن على العظماء الكبار كاألنبياء والرسل .. ر االعتدال يُعَرف وَيظَهر ويُلِفت النَّظَ 

وهذا .. ويف أقل وقٍت ممكن .. ويدخل يف عامل الشهرة من أقصر طريق .. لُيعَرف .. صلوات هللا وسالمه عليهم 
 ! أخس األصناف وأحقرها

ال ينفك عنه إىل أن .. تقيٍّ معروف  وكذلك الوضيع السَّاِقط عندما يتطاول ابلشتم والعدوان على شريفٍ  
 ! وذكرين ابمسي.. ليطري به يف األمصار؛ ها هو فالن قد عناين برده .. حيظى منه على ردٍّ ولو كان قاسياً 

أو يظهر يف أي قناة من القنوات .. أو يتكلم يف أي موضوع .. ومنهم من ال يُبايل أن يدخل يف أي نَفٍق  
فهو ال يُبايل ما دام ذلك حيقق له .. ه الناس أو تكلموا عليه بصيغة الذم واالنتقاص ومهما انتقد.. الفضائية 

 ! إن من الظهور ما يقسم الظهور: صَدق من قال.. الظهور والشهرة أبقصر طريق، وأقل زمٍن ممكنني 
واجتهد أن .. بَّره ديَث وتدأتمَّل احل. مسلم" إنَّ هللا حُيبُّ العبَد التَّقي، الغيّن، اخلَِفي :"قال رسوُل هللا  

 .جعلين هللا وإايكم من أهله..  تكون من أهله
 

* * * * * 

424-  ٌ  ! عائٌِل مُستَكبِر
.. إىل درجة تثري الشَّفقة والرمحة .. واحلرمان .. واملرض .. واجلوَع .. ترى أحَدهم يف بلده يعيش الفقَر  

؛ من شدة وبالء ينسى ما كان فيه.. نه بعض ما كان يُعاين منه وُكِشف ع.. فإذا حطَّ أرضًا من البالد األوروبّية 
بنطاله سالت إىل ما بعد .. وكأن كل قطعة من جسده تتحرك ومتشي مبفردها .. فرتاه خيتال وخيضع يف ِمشيته 
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نفقة أحدمها تكفي خلمس عوائل فقرية يف بلده .. جبواره كلبني ميشيان من أمامه ومن خلفه .. منتصف مؤخرته 
يتكلم .. ومواضع رؤوسهم من اجمللس .. إن جَلس؛ يضع حذاءه على مواضع جلوس الناس .. لذي جاء منه ا

ال يشكُر معروفًا .. ومرة مييل به ُيسَرًة .. وِشّق فمه السفلي أعوج؛ مرة مييل به مُيَْنًة .. وأنفه شاِخٌص إىل السماء 
 !وال حيمد هللا على نعمة.. 

ثالثة ال يكلمهم  :"وهو وأمثاله املعنييون من حديث النيب .. لعائل املستكرب فهو ا.. هذا إن رأيتموه 
 ".  وعاِئٌل ُمسَتكرب: هللا يوَم القيامة، وال يُزكيهم، وال ينظُر إليهم ـ منهم ـ

 

* * * * * 

  !حُكومَةُ الش هوات -425
محاية : الغاية من وجودهاو .. هي احلكومة اليت جتعل على رأس أولوايهتا ومهامها  ؛حكومة الشهوات 

.. وتزيني وحتسني الشهوات .. وهتييج وإاثرة الشهوات .. واتباع الشهوات .. وخدمة الشهوات .. الشهوات 
وتغليب مصلحة الشهوات ..  ، والشذوذوترويج ثقافة الشهوات.. وحريَّة الشهوات .. واالنتصار للشهوات 

ألن وجود هذه احلكومة متوقف .. سائل والغاايت يف آٍن معًا فالشهوات هي الو .. على ما دوهنا من املصاحل 
وعلى .. وما أكثر احلكومات املعاصرة اليت تقوم على هذا املعىن .. على مدى قوة ورواج الشهوات بني الناس 

 ! والقتال دونه.. محايته 
ن تَِشي :وهؤالء حظهم من كتاب هللا، قوله تعاىل 

َ
ُِبوَن أ ِيَن َير ْم إِنه اَّله ِيَن آَمنروا لَهر َع الَْفاِحَشةر ِِف اَّله

َِلٌم ِِف اُِلنَْيا َواْْلِخَرةِ 
َ
 . 21:النورَعَذاٌب أ

ن تَِميلرواْ َمياًْل َعِظيماً  :وقوله تعاىل
َ
َهَواِت أ ِيَن يَتهبِعروَن الشه  . 17:النساءَويررِيدر اَّله

 

* * * * * 

 ! من استعمار إلى استعمار -426
وبقي االستعمار الداخلي كمندوب عن االستعمار .. مار األجنيب اخلارجي من بالدي خرج االستع 

وأيمتر أبمر .. وخيدم وحيرس سياسات ومصاحل االستعمار اخلارجي .. حيكم بقانون االستعمار اخلارجي  :اخلارجي
ستعمار اخلارجي اإلسالم حُياِرب اإلسالم واملسلمني كما كان حيارب اال.. وينتهي بنهيه .. االستعمار اخلارجي 

كما كان يفعل االستعمار اخلارجي ذلك وأشد .. ويستذهلا .. ويقمع الشعوب ويستعبدها ..  ، وأكثرواملسلمني
، وهو ال خيتلف عن االستعمار اخلارجي إال خبصلة واحدة فقط؛ وهي أن االستعمار الداخلي من بين جلدتنا.. 

 ! ويتكلم أبلسنتنا وبلدان،
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ويف املقابل .. كيف اتفقوا على حماربة االستعمار اخلارجي، وإخراجه من البالد .. ين قومي من ب وعجيب 
وحّرم وجّرم .. بل إن كثريًا منهم قد ارتضى االستعمار الداخلي .. اختلفوا على قتال وجهاد االستعمار الداخلي 

ـ قد أثبت وفق مجيع ـالستعمار الداخلي علمًا أن ا.. ورأى فيه ويلَّ األمر الذي جيب أن يُطاع .. اخلروج عليه 
 ! أنه أشر وأضر على األمة من االستعمار اخلارجي؟ ـاملقاييس واملوازين ـ

 !؟أشد وأهنم قد خرجوا من استعمار إىل استعمار.. ويدركون هذه احلقيقة .. فمىت يستيقظ بنو قومي  
 

* * * * * 

 ! ما يطلبه المستمعون -427
ـ ـكذلك يوجد .. يتحرون يف أغانيهم ما يطلبه املستمعون واجلمهور .. غنيات كما أن املغنيني وامل 

وخباصة منهم مشايخ الفضائيات من يقدم ما يطلبه املستمعون .. ـ من مشايخ ودعاة هذا العصر ـولألسف 
نون و .. ويُغريون ويُبدلون .. ومواقفهم .. وأقواهلم .. فيتقلبون يف فتاويهم .. واجلمهور  .. يُقبحون وحُيسِّ
وهؤالء أضر وأخطر على األمة .. وحبسب ما يطلبه املستمعون .. حبسب ما يريد ويطلب اجلمهور .. ويتذبذبون 

 ! من املغنيني واملغنيات الذين يقدمون األغاين اليت تستهوي اجلمهور واملستمعني.. وعلى اإلسالم واملسلمني .. 
 

* * * * * 

يكا مع الحكو -428  !مات ومعارضيها في المنطقة؟كيف تتعامل أمر
.. الذي تستهويين فيه متابعة حركته .. ـ هذا املخلوق الضئيل العظيم ـاستوقفين فلم واثئقي عن النمل  

 "! النمل الذي أكَل أمريكا " ـ بعنوان ـوإيثاره .. وعلو مهته .. ودقة تنظيمه .. ونشاطه .. وعمله 
لنرى كيف متت هذه .. ى دولة يشهدها العصر احلديث ألطغ.. غزوة من أضأل وأضعف خملوق : فقلت 

 ! الغزوة
وهو يغزو .. اللحومي .. الشرس .. وابلفعل فقد تناول الفلم الواثئقي احلديث عن نوع من النمل األمحر  

وكل .. ومزارعهم  ،ومتاجرهم ،ومساكنهم ،فدخل بيوهتم.. وبكثافة هائلة  ..عددًا من املدن والوالايت األمريكية 
كما  ـ وكلفتهم مقاومته مئات املاليني من الدوالرات ـ.. ومعاشهم  ،فأقلق عليهم مضاجعهم.. حياهتم مكان من 

.. أضأل خملوقات هللا .. عن مواجهة النمل  ـبقوهتا وجربوهتا وطغياهنا ـ ــ وملا عجزت أمريكا ــقالوا هم عن أنفسهم 
فتحالفت معه يف حرهبا ضد .. الته هذا النوع من النمل استقوت عليه بنوع من الّذابب؛ من مطعوماته ومأكو 

وَيكثر عدده ابلقدر الذي ميكنه من .. ليتكاثر .. فقامت برتبيته وتنشئته يف حماضن حكومية خاصة .. النمل 
 ! وإراحة أمريكا منها.. والتهامها .. االنقضاد على جيوش النمل 
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فمرة .. ومع املعارضة لتلك احلكومات .. املنطقة هكذا أمريكا تتعامل أيضًا مع حكومات دول : قلت 
كما استقوت .. ومرة تستقوي ابملعارضة على احلكومات .. تستقوي ابحلكومات على املعارضة والشعوب 

فهي يف .. وسياساهتا .. وحبسب ما تقتضي مصاحلها .. وحتالفت مع الذابب ضد النمل .. ابلذابب على النمل 
.. على مآرهبا  تبحث عن الذابب الذي تستقوي به.. سياسي دوبلوماسي  أو نشاط.. أي عمل عسكري 

ـ يف أن ـمن بين قومي  ـولكن على من رضي ويرضى ـ ،والعتب ليس عليها.. سياساهتا  وفرض ،وحتقيق مصاحلها
 ! الذاببودور وأن يقوم هلا مبقام ومهام .. يدخل يف حلفها 

 

* * * * * 

هوةِ  -429 ِ  وزوجُ .. زوُج الش َّ  . المرأة
ـ عبارة عن جمرد شهوة أو نزوة شهوة ــ ويتعامل معها ـهو الزوج الذي يَفهم احلياَة الزوجية  ؛زوج الشَّهوة 

.. فإن عادت إليه َشهوته .. وهترَّب من مسؤولياته .. وقصََّر .. وَجَفا .. وأعَرَض .. أنى .. فإذا قضى شهوته .. 
وهكذا بقية حياته بني .. إىل سريته األوىل يف اجلفاء واإلعراض، والتقصري عاد .. فإذا قضاها .. فأقبَل .. عاد 

وعلى .. من أجل الشهوة .. فهو يرتبط ابلبيت وأهل البيت ..  اإلقبال واإلدابر حبسب إقبال شهوته وإدابرها 
ـ فيا ـفيه أو ختبو ـ وال بد هلا من يوٍم تنطف  ـفإذا انطفأت الشهوة كليًا أو َخَبت .. وعطشها .. قدر حاجتها 
 ! واي سوء حظ أهل البيت.. خراب البيت 

ورعاية .. ورَسالة .. وأمانة .. ـ كمسؤولية ــ ويتعامل معها ـهو الزوج الذي يفهم احلياة الزوجية ؛ أما زوج املرأة 
 . نَتسىال يُهَمل وال يُ .. ومن ذلك ما للشهوة من حظٍّ ونصيب .. وحقوق وواجبات متبادلة بني الزوجني .. 

 

* * * * * 

431-  ُ  . نَسٌَب لا تَْقطَعْه
فاحرص عليه، ومتسَّك .. وإبرث السلف الصاحل ..  العربية نَسٌب َيِصلك بكتاب هللا، وسنة رسوله  

.. من ِصلٍة  انقطع ما بينك وبني كتاب هللا تعاىل، وسنة رسوله .. فإن جِهلَتها .. به، وعض عليه ابلنواجذ 
 .على قْدر جهلك هبا.. اعل وتف.. وتواصٍل 

على قدر ما .. ودرايتك بقواعدها وتصريفاهتا .. والعكس كذلك؛ على قدر متكنك من اللغة العربية  
 . إبذن هللا.. تتعزز صلتك بكتاب ربك، وسنة نبيك 

..  لعلمهم أن جتهيل املسلمني بدينهم.. ـ هدفًا ألعداء األمة ــ وال تزال ـلذا كانت العربية الفصحة  
وحتويلهم إىل جمرد وعاء فارغ تُلقى فيه .. ومناعتهم .. مصدر عزهتم وقوهتم ..  وسنة رسوهلم .. وبكتاب رهبم 

 !ال يتأتَّى هلم إال بعد جتهيلهم ابللغة العربية وبقواعدها.. الثقافات الوافدة املنحرفة 
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فإهنا ال ميكن أن تسدَّ َمَسدَّ .. خرى ومهما قيل عن ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغات األجنبية األ 
كما ال ميكن أن تكون هلا جاذبية وأثر اللغة ..  وفهم سنة النيب املصطفى .. العربية يف فهم القرآن الكرمي 
ْم َتْعقِلر  :عنهالذي قال تعاىل .. العربية يف فهم كتاب هللا تعاىل  نَزنْلَاهر قرْرآناً َعَربِي اً لهَعلهكر

َ
. 1:يوسفونَ إِنها أ

ْكماً َعَربِي اً  :وقال تعاىل نَزنْلَاهر حر
َ
لَْت آيَاترهر قرْرآناً  :وقال تعاىل. 37:الرعدَوَكَذلَِك أ ِ كَِتاٌب فرص 

 . 3:فصلتَعَربِي اً 
 

* * * * * 

ام -431  . عَطاءُ العلماء والحُك َّ
.. ويذهب زمن سلطاهنم .. وت احلكاُم فيم.. مرضاة للحكام  ؛وحُياَرب، انِفع للعلماء مُيَنعُ  ن عطاءٍ كم م 

 . وتنتفع منه األجيال التالية.. لريتوي به ظمأ البالد والعباد .. وينتفض عطاء العلماء من جديد 
فُينَشر، وخُيَدم، ويـَُزاع .. ومييل إليهم مياًل قلياًل أو كثريًا .. يُراعي أهواء احلكام .. كم من عطاء للعلماء  

 ! كأنه مل يكن.. ويذهب ُجَفاًء ليصبح أثراً بعد عني .. وزوال سلطاهنم .. ام ت مبوت احلكّ لكنه ميو .. يف حينه 
ُيالِحقه .. ظل اجلانب الباطل من عطائه وآاثره .. ـ يف عطائه بني احلق والباطل ـمن العلماء  ـومن خَلط ـ 

 !ما بقي ذكره قائماً بني الناس.. ويُؤثّر سلباً على جانب احلق عنده .. 
وزابنية وجالدي .. ـ وإن سخطه حكام زمانه ــ خاِلصًا لوجه هللا ـفهنيئًا ملن كان عطاؤه موافقًا للحق  

إبذن  ـمث هو ـ.. إبذن هللا .. وستعرف له قدراً .. وسُتنِصفه .. ستستفيد منه .. فإن األجيال التَّالية .. حكام زمانه 
بَدر  :تعاىلـ أدوم وأمَكُث يف األرض، وأنفع، كما قال ـربه  ا الزه مه

َ
َكَذلَِك يََْضِبر اَّلُل اْْلَقه َواْْلَاِطَل فَأ

رِْض 
َ
ثر ِِف اْل ا َما يَنَفعر انلهاَس َفَيْمكر مه

َ
َفاء َوأ   .27:الرعدَفَيْذَهبر جر

 

* * * * * 

ظَر -432 فَك ر والن َّ  . عِبادَةُ الت َّ
لي املرُء بنفسه ساعًة فيتفّكر يف خلق السماوات من أعظم العبادات عبادُة التفكُّر والنََّظر؛ أن خيت 

قاِطعات يف .. هرات ـ  من آايٍت ابَ ـوما فيه  ـوما أودع هللا تعاىل يف هذا الكون ـ.. واألرض، ويف النفس البشرية 
 وأن ُيشعره.. فكر بكل شيء من شأنه أن يُقرَِّب العبَد من ربه التَّ ..  الداللة على عظمة ووحدانية اخلالق 

فيحمله ذلك على الشكر، والتَّحميِد، والتَّسبيِح، والتَّكبري، والتَّهليل .. بعظيم لطِف ونَِعِم وفضل هللا تعاىل عليه 
 ! وما أقل من مُيارس هذا النوع من العبادة العظيمة.. 

  :قال تعاىل
َ
َماَواِت َواْْل ر السه ِسِهْم َما َخلََق اَّلله نفر

َ
وا ِِف أ رر َولَْم َيَتَفكه

َ
ِ أ  بِاْْلَق 

َما إَِله رَْض َوَما بَيَْنهر
َجٍل ُمَسًِم 

َ
رِْض  :وقال تعاىل .2:الرومَوأ

َ
َماَواِت َواْل ْ َماَذا ِِف السه وا رر  :وقال تعاىل. 212:يونسقرِل انظر
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 َْخرَْجن
َ
ٍء فَأ ِ ََشْ

ْخرَْجنَا بِهِ َنَباَت كر 
َ
َماءِ َماًء فَأ نَزَل ِمَن السه

َ
َِي أ َو اَّله ا ِمنْهر َخَِضاً َُنْرِجر ِمنْهر َحب اً وَهر

شْ  اَن مر يْتروَن َوالُرمه ْعَناٍب َوالزه
َ
ِْن أ تَبِهاً وََغرْيَ ُمََتَاكِباً َوِمَن انلهْخِل ِمن َطلْعَِها قِنَْواٌن َدانَِيٌة وََجنهاٍت م 

ثَْمَر َويَنْعِهِ إِنه ِِف 
َ
ِ إَِذا أ ْ إَِِل َثَمرِه وا رر تََشابٍِه انظر ْم ْليَاٍت ل َِقْوٍم يرْؤِمنرونَ مر  :وقال تعاىل. 11:األنعامَذلِكر

لَِقْت  بِِل َكيَْف خر وَن إََِل اإْلِ رر فاََل يَنظر
َ
َماء َكيَْف ررفَِعْت  *أ َباِل َكيَْف نرِصَبْت  *ِإَوََل السه ِإَوََل  *ِإَوََل اجْلِ

ِطَحْت  رِْض َكيَْف سر
َ
 .  11-27:الغاشيةاْْل

.. وغريها من األشياء مما يقربنا من هللا تعاىل .. ن ننظر ونتفّكر يف هذه املخلوقات كلها فنحن ُمطالبون أب
وأنه تعاىل .. وأنه هو املعبود حبق .. وأنه تعاىل هو احلق .. ويعّرفنا على عظيم فضله ونعمه علينا ..  وحيببنا به 

 . إال ابلباطلوال يقضي .. وأن ما يُعَبد من دونه فهو الباطل .. يقضي ابحلق 
خري من عبادة التنفِّل مائة ساعة، أو العكوف للذكر ابللسان مائة ساعة ..  اعةً َمن ميارس عبادة التفكر سَ 

ثر وما أك.. وإغراءاهتا .. ومشاغلها .. وانشغاهلما ابلدنيا ومشاكلها .. مع َسهو القلب والفكر عن هللا تعاىل 
ُف وما ُكِتَب لينصر  إن الرجلَ :" ويف احلديث.. عن رهبم إىل ما سواه  وقلبهم ساه ،الذين يفعلون ذلك؛ فيتعبدون

أي ليس له من صالته إال ". ُسبعها، ُسدُسها، مخسها، رُبعها، ثُلُثها، ِنصُفها  له إال ُعشُر صالتِه، ُتسُعها، مثُنها،
 . ، وخِشَع فيهاعلى قدر ما َعِقَل منها

 

* * * * * 

 ! ِجيٌَف تمشي -433
معىن ال تعرف على األرض؛ فبدا يل أهنا ِجَيٌف متشي .. ًا من الناس وهم ميشون يف األسواق أتملت كثري 

يةللحياة غري السعي والركض   ! وراء إشباع الشهوات والغرائز احلسِّ
 ! سوى شهويت البطن والفرج ِجَيٌف ليس هلا هدف تسعى إليه
أو ميكن أن يُزاِحم .. ري الشهوات وليس شيئًا آخر غ.. الشهوات .. ِجيٌف مكتوب على وجوهها 

 !الشهوات
األمسى من وجودها يف كما فقدت الوعي ابهلدف .. جيٌف فقدت اإلحساَس حباجيات الروح ومتطلباهتا 

نَس إَِله  :أال وهو عبادة هللا تعاىل وحده، كما قال تعاىل هذه احلياة؛ نه َواإْلِ َوَما َخلَْقتر اجْلِ
ونِ   . 54:الذارايتَِلَْعبردر

أو جنون  ..أو انفلوزاي اخلنازير .. أو ابنفلوزاي الطيور .. فهؤالء ال يُباليهم هللُا ابَلًة سواء أصيبوا ابإليدز 
 ! وما خيفى عليهم أدهى وأَمر.. وخيفى عليهم .. أو غري ذلك مما ينتظرهم  ..البقر 

 

* * * * * 
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 .رعيةٌ بلا راعٍ  -434
كلُّ حزٍب مبا لديهم فرحون .. متخلِّفون .. متناحرون .. سلمون متفرقون اي أبيت ماهلم امل: قالت يل ابنيت

وينهش .. وينال منهم .. ويعتدي عليهم وعلى دينهم .. الكلُّ يستقوي عليهم .. مل يُغِن عنهم مليارهم شيئًا .. 
صبحنا سخريًة بني حىت أ.. وخرياهتم لغريهم .. بالدهم ليست هلم .. وكيفما شاء .. وقتما شاء .. منهم هنشًة 

 ! األمم والشعوب؟
 ! ... اعٍ ألننا رعية بال رَ : قلت هلا

 

* * * * * 

 ! عُقُوُق الوالد -435
فلم أعد قادرًا على إقناعه .. وأرهقين يف اجلدال .. قد استعصى ولدي على حجيت : قال يل رجل فاضل 

لكنهما .. حيققان املواصفات الشرعية ..  ابرتداء بنطال وقميص واسعني" الدشداشة " أبن يستبدل ثوبه العريب 
.. وهو كثري التنقل يف مواصالهتم .. وخباصة أنه طالب يدرس يف إحدى اجلامعات الغربية .. أقل حرجًا عليه 

عساه أن .. فحبذا لو نصحته .. وقد يكون بسببه عرضة لألذى من ِقبل العنصريني .. فثوبه العريب يدل عليه 
 ! أنه ممن يُعريون لك مسعهموقد بلغين .. ينتصح 

إال أن الولد ازداد عنادًا ومتسكًا .. فليس فيما يُطالبك به معصية هلل .. أابك  عْ أطِ : فقلت للولد الطالب 
 ! ووالًء وبراء.. ورتَّب على مسألة الثوب موقفاً .. وازداد جفاء يل وألبيه .. برأيه 

فاده أن الولد الطالب قد تعرَّض العتداء عنصري خطري وإذ نفاجأ خبرب م.. واألسابيع .. فمضت األايم  
 ! قد أفقده وعيه..  املقيم فيها وهو يتنّقل عرب مواصالت أهل البلد.. 
اسرتد الولُد بعض وعيه .. وبعد أشهٍر من العالج .. فمكث الولُد يف العناية املرّكزة بني املوت واحلياة  

" وأنه ال بد له من ارتداء السروال .. أنه ال ميكن أن يلبس الثوب العريب  :إال أن األطباء قد أمجعوا له.. وعافيته 
 ...! والولد يـَُرى يف الطريق البساً البنطال .. ومن ذلك الوقت .. لكي يتمكن من احلركة والسري " البنطال 

غمًا البنطال ر فأىب هللا إال أن يُلبَسه .. عصى والده وأغضبه من أجل البنطال .. اي سبحان هللا : فقلت 
 .........!  .....لك عربة للعصاة من األبناء ويف ذ..  !انتصافاً ألبيه.. عن أنفه 

 

* * * * * 
لاة -436  . تحقِيُق الخشُوِع في الص َّ

 :إبذن هللا ،أموٌر تُعيُنك على حتقيِق اخلشوِع يف الصالة
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شروط، وأركان، وواجبات، ونوافل وهذا معناه أن تستويف .. ُيصلي  أن ُتصلي كما كان النيب : منها
ومن ذلك االطمئنان يف كل حركة من حركات الصالة؛ فتطمئنُّ قائمًا، وتطمئنُّ راكعًا، .. الصالة من غري نقصان 

 . ة على قدِر ما يتحقق اخلشوعفعلى قدر حتقيق املتابعة للسنَّ .. وتطمئنُّ ساجداً 
فالرايء يُذهب .. نفس عن عوارض وشبهة الرايء حتقيق اإلخالص يف الصالة، واالبتعاد ابل: ومنها

 .اخلشوع، كما يُذهب ويُبطل األجر على العمل
أن تتدبر معاين اآلايت اليت تتلوها يف الصالة؛ فتجتهد أن يبقى ذهنك مشدودًا ومقصورًا على : ومنها

 .ودالالهتا.. التفكر ابآلايت ومعانيها 
وتُعِلم نفسك .. وعظمة أمسائه احلسىن وصفاته العليا . . أن تستحضر يف قلبك عظمة اخلالق : ومنها

الذي يعلم اجلهر .. الذي ال خيفى عليه شيء .. وخالق اخللق .. مالِك املُلك .. أهنا واقفة بني يدي رب العاملني 
 . عساها بعد ذلك أن تلتزم حدود األدب واخلشوع.. وما خيفى 

وأن تطلب املزيد من التعلم ..  احلسىن، وصفاته العليا وهذا يستلزم منك أن تتعرف أواًل على أمساء هللا
على قدر ما .. فعلى قدر ما يكون املرء عاملًا أبمساء هللا احلسىن وصفاته العليا .. يف هذا العلم العظيم واملبارك 

ل املرء وعلى قدر ما جيه.. وحسن اإلقبال على هللا تعاىل يف الصالة .. ويتحقق التعلق .. يتحقق له اخلشوع 
إذ أن املرء ال .. ويضعف اخلشوع .. والنفور  ،على قدر ما يتحقق له اجلفاء.. أمساء هللا احلسىن وصفاته العليا 

 !فكيف تراه يعّظم أو خيشع بني يدي من ال يعلم عنه شيئاً .. يعرف قدر من جيهله 
أبمسائه احلسىن،  ب الر .. هي عبارة عن موعد ختتلي فيه مع ربك .. أن تعلم أن الصالة : ومنها
.. وتتحدث إليه حباجتك .. وتسأله .. وتدعوه .. لكي تناجيه .. قد أاتح لك فرصة اللقاء به  ،وصفاته العليا

 .دنياكدينك و وتستخريه فيما أمهَّك وُغمَّ عليك وجه احلق فيه من شؤون 
وأن هللا تعاىل .. نظر هللا تعاىل تعتقد اعتقادًا جازمًا صادقًا أنك حمل .. وأنت تناجي ربك وتدعوه : ومنها
واالجتهاد يف .. وهذا مما يُعينك على حتقيق اخلشوع .. ويسمع كالمك ودعاءك .. ويُقِبل عليك .. ينظر إليك 

وتطلب .. أن تناجيه وتدعوه .. ومما يتناىف مع األدب ...  أن ال ُتريه منك ما يتناىف مع أدب العبد مع الربِّ 
 ! ، بينما قلبك وذهنك مشغوالن ومصروفان عنه إىل ما سواهمنه ما تريد بلسانك

فقبل أن تدخل يف .. وبعيدًا عن الصالة .. أن تدَع ما يهمك من أمور دنياك خارج الصالة : ومنها
.. أو تنسى كل ما أمهك وشغلك من أمور دنياك .. تعزم على أن تتخلى .. الصالة، وتقف بني يدي هللا تعاىل 

فاستِعذ .. وشَغَلك عن اخلشوع .. فإن اقتحمك شيء منه وأنت يف الصالة .. خارج الصالة وجتعله خلفك أو 
 . واتفل على يسارك ثالاثً .. ابهلل من الشيطان الرجيم 
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فاملعصية تُفسد ما بينك وبني .. وخباصة منها الكسَب احلرام .. أن جتتنب املعاصي ما استطعت : ومنها
أو ميكن لك أن حُتقق .. وتقف بني يديه .. وتدعوه .. حيلو لك أن تناجيه  إذ كيف.. خالقك من وّد وعالقة 

 ! وتُفاخر هبا.. جُتاهر .. وأنت قائم على معاصيه .. اخلشوع يف صالتك 
وتذلل وخضوع للعبد بني يدي ربه يسأله .. واستغفار .. وتوبة .. الذي يتبعه ندم .. الوقوع يف الذنب 

مث اجملاهرة .. لكن اإلصرار على الذنب .. ال يُفِسد الود بني العبد وربه الرمحن الرحيم أرجو أن .. العفو واملغفرة 
 .  وخُيَشى على صاحبه اهللكة واخلسران.. فهذا الذي يُفسد الود والعالقة .. واملباهاة به 

 . فهذا مما يُذهب اخلشوع يف الصالة.. أن ال تدخل يف الصالة واألخبثان يُداِفعانك : ومنها
لذا جاءت السُّنَّة بتقدمي الَعَشاء على الِعشاء، .. وأمامك طعام تشتهيه .. أن ال تدخل يف الصالة : ومنها

 . ملن حضَره الَعَشاء
حىت .. قد أمألت بطنك ابألطعمة واألشربة .. وأنت تشكو التُّخمة .. أن ال تدخل يف الصالة : ومنها

 !تبلغ منك احللقوم
ار الصباح واملساء اليت ختفظك من الشياطني ومن وساوسهم اليت تؤثر سلباً أن حُتافظ على أذك: ومنها

 . على خشوعك يف الصالة
فإن عجزَت عن العمل .. ـ على حتقيق اخلشوع يف الصالة ـإبذن هللا  ـتُعينك ـ.. هذه مجلة من األمور 

 . ك على العمل فيما عجزت عنهمث سِل هللا تعاىل أن يُعين.. اجتهد أن تعمل مبا تستطيع منها .. مبجموعها 
 

* * * * * 

 . القَاُت واليمَن -437
 ! ما يف مَين... يف اليمن قات  ما دامَ  

 !ما يف مين... ـ قبل العوام ـوبشراهة  ـما دام علماء وشيوخ وقادة اليمن يتناولون القاَت ـ 
يُعترب من .. يقاف زراعته وعن منعه وضرورة إ.. ما دام احلديث عن مضار القات وعن آاثره السلبية  

 !ا يف مينمَ .. احملظورات اليت يُؤخذ عليها ابلنواصي واألقدام 
.. أهم من وجبات الطعام  ــ املرتفعة الثمن قياسًا لدخل املواطن اليمين ــما دامت وجبة القات اليومية 

حاجيات اإلنسان األساسية من الكساء أو أتمني .. يُهَتم إبعدادها وأتمينها أكثر مما يُهتم إبعداد وأتمني الطعام 
واالجتماعية .. واألخالقية .. وسيظل اليمن متخلفًا يُعاين من مشاكله السياسية .. ما يف مَين سِعيد ... والغذاء 

 !واليت تتفاقم يوماً بعد يوم.. والصحية .. واالقتصادية .. 
هذا البلد .. ـ ملا كنت مقيمًا يف اليَمن ــ منذ أكثر من عشر سنوات ـهذا ما قلته لبعض اخلواص والشيوخ 

أن كل شيء ميكن : ومما قالوه يل.. لكن كلمايت ُقوبِلت ابالعرتاض واالستخفاف .. الذي حنبه وحنب أهله اخلريين 
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وشيوخ وقادة الشعب .. فهو خط أمحر ابلنسبة لليمين .. إال موضوع القات .. مناقشته يف اليَمن بصورة فاعلة 
 ! وأن ال أُتِعب نفسي فيما ال جدوى منه.. صحوين أبن أمسك عن احلديث يف املوضوع ون.. اليمين 

ومن .. فالوضع اليمين من سوء إىل أسوأ .. متضي لُتثبت صحة قويل .. لكن ها هي األايم والسُّنون 
أو .. من الغافلني وأهل اليمن  عن ذلك .. وهلذه النبتة اخلبيثة أثرها الظاهر والبالغ يف ذلك .. ختلٍف إىل آخر 

 ! املتغافلنيمن 
ما دامت هذه : الذين حنب هلم كل خري.. ألهلنا وأحّبتنا يف اليمن  ــ مشفقًا وانصحًا ــوأان هنا أقول اثنية 

وُتؤثرون زراعتها على .. وتُعَطى األولوية يف نشاطكم الزراعي .. ُتزرَع يف بالدكم بكثافة " القات"الشجرة اخلبيثة 
فاليمن سيبقى يُعاين من مشاكله .. ّذ طعمه، وكثر نفعه وخريه من األشجار واملزروعات الضرورية للناس زراعة ما ل
ـ إىل أن تستعصي على العالج ـكما هو حاصل اآلن  ـ كما أن مشاكله سترتاكم ـ..  ، على مجيع األصعدةاملتفاقمة

وأىنَّ .. وغيبوبة دائمة عن حقيقة واقعه املريض . .ألن املعاجلَ حينئٍذ هو واحد من ضحااي القات؛ هو يف فتوٍر .. 
 !لفاقِد الشيء أن يُعطيه

 وكيف؟.. فما هو احلل : فإن قيل
وُتدرك .. مُتسك هي أواًل عن تناول القات .. ال بد من وجود فئة من خنبة وصفوة اجملتمع اليمين : أقول

ـ ابحلكمة ـمث تنشط .. وعلى عطاء اليمين .. وعلى العقِل اليمين .. خطورة هذه النبتة على اجملتمع اليمين 
وطباعة النشرات اليت حُتذر الناس من مساوئ .. وإقامة احملاضرات والندوات .. يف الدعاية  ـواملوعظة احلسنة ـ
إىل أن تتسع قاعدة هذه النخبة .. وبه نقول .. وتبني حرمته يف شرع هللا تعاىل كما نعتقد .. ومضار القات 

به يقول عامة .. مطلبًا مجاهراًي .. والتوقف عن تناوهلا .. يصبح مطلب اجتثاث هذه النبتة اخلبيثة و .. والصفوة 
ْؤِمنروَن ... أهل اليمن  َو الَْعزِيزر الرهِحيمر  *َويَوَْمئٍِذ َيْفَرحر الْمر ر َمن يََشاءر وَهر ِ يَنُصر    .5-2:الروم بَِنُْصِ اَّلله

* * * * * 

 ! وهعَلامَةُ المشب -438
لينال من البعض .. عندما يُظِهر الوالء ابللسان لبعض اجملاهدين : منها..  فاعرفوها.. للمشبوه عالمات 

 ! الذين قد يكونون أكثر نكاية ابلعدو.. اآلخر 
لالحتماء هبم يف حماولة نيله من البعض اآلخر من .. عندما يُظهر الوالء لبعض الدعاة والعلماء : ومنها
فهو .. من غريهم .. الذين قد يكونون أشد نكاية على أعداء األمة، واإلسالم واملسلمني .. لني العلماء العام

.. حيتاج إىل غطاء من جنس العلماء الذين يطعن هبم .. وتصل سهام حقده وغدره إليهم .. لكي ينال منهم 
 . ليسترت هبم يف حتقيق غرضه ومبتغاه
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يُنَسب للمجاهدين ..  ومأَخذ عليه مقال.. منَـفِّر .. لعمل مشبوه . .عندما يُظهر احلماَسَة الزائدة : ومنها
من ِقبل .. ليتحقق هلم الذم واالنتقاص .. يريد تثبيت نسبة الفعل للمجاهدين .. فهو من محاسه املكذوب .. 

 ! ولكي ينّفر عنهم الناس.. العامة 
 ! ؛ فال مُتَدح وال ُتَذموالصواب عند حصول األعمال املتشاهبة للمجاهدين، أن ُيسكت عنها

ـ وملن خلفه من الطواغيت ـليظهر له .. يف احلوارات .. والتهييج .. اتباع منهج وأسلوب التهويش : ومنها
 !أكرب قدر من املخبوء ـالظاملني ـ

ليستِفذَّ اآلخرين .. وأحيااًن االفرتاء والكذب .. على وجه االهتام والتهجم  ؛عندما يطرح املسائل: ومنها
 !   وليستدرج يف احلديث من يستعصي عليه استدراجه أو السماع منه يف احلاالت الطبيعية. .

حيث كلما نُِقل .. حرصه الشديد على منع الناس من االنتفاع من جهد وجهاد العلماء العاملني : ومنها
ـ من قبيل التشويش ـشرة قام هو مبا.. لينتفع هبا الناس .. قول انفع أو نصيحة انفعة لعامل من هؤالء العلماء 

ـ  ـليس من آاثره سوى هذا القول املتشابه  وكأن هذا العاملِ  ــ متشاهبًا هلذا العامل ـــ أو موقفًا ــ ليتناول قواًل ـوالتنفري 
 ! لُيبطل مفعول أثر كالمه النافع على الناس
أو نُِقل عنه ما .. ذا العامل خبري ـ كلما ذُِكَر هـلغرضه اخلبيث اآلنف الذكر  ـوهو يكرر ذكر هذه الشبهة ـ

 ! ينتفع به الناس
وال تقولوا عن مثل .. واعلموا أنه مشبوه .. فاحذروه .. فمن جتدونه متلبسًا هبا .. هذه بعض العالمات 

، واخَلبُّ ال خَيدُعين:"أنه قال فقد أثِر عن عمر .. نريد بينة ظاهرة قاطعة مانعة : هذا  ".لسُت خبَبٍّ
 

 * * * ** 

 ! عندما يَشتمَُك جليسَُك وأنت لا تدري -439
.. واأللقاب .. عندما يشتمك أبسوأ العبارات : وصفته.. احذر أن يشتَمك جليُسك وأنت ال تدري 

واي ابن كذا .. وكذا .. كذا .. وعنك .. قال الناس فيك : فيقول لك.. على لسان غريه .. وعلى وجه التفصيل 
 !والتفصيل اململ.. لتفصيل ويسرد شتمهم لك اب.. وكذا 

أراد أن يشتمك فما .. فإن ابتليت جبليس من هذا النوع، فاعلم أن الشامت حينئٍذ هو وليس أحدًا غريه 
 ! لَيظهَر لك على أنه جمرَُّد انقٍل، وهو ليس كذلك.. فشتمك نقالً عن لسان غريه .. استطاع 

 :وقد صدق القائل
َْك ِبَشْتٍم َعن َأخٍ   فهَو الشَّامِتُ ال َمن َشَتَمْك ...  َمن خُيَربِّ

َا الشَّْتُم إىل َمن أْعَلَمكْ ... َما َأَسا َمْن ملْ يُواِجْهَك ِبِه   إمنَّ
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* * * * * 

 . الحاِكمُ العَادِلُ  -441
ُة  اإلماُم العاِدُل ِقواُم ُكلِّ مائٍل، وَقْصُد ُكلِّ جائٍر، وصالُح كل فاسٍد،  ":قال احلَسُن البصري رمحه هللا وقوَّ

 .كل ضعيٍف، وَنَصَفُة كلِّ مظلوٍم، وَمْفزَُع كل ملهوفٍ 
الرفيق هبا، الذي يراتُد هلا أطيَب املرعى، ويذوُدها عن مراِتِع  ،اإلمام العاِدُل كالراعي الشَّفيق على إبِله

باع، ويُكنُّها من أذى احلرِّ والَقرِّ   .اهلَلكِة، وحيميها من السِّ
احلاين على ولِده؛ يسعى هلا صغارًا، ويُعلمهم كبارًا، يكتسب هلم يف حياته، ويدَّخُر اإلماُم العادُل كاألِب 

 .هلم بعد مماته
اإلماُم العادُل كاألمِّ الشَّفيقِة البَـرَّة الرفيقة بولِدها، محلته كرهًا ووضعته ُكرهًا، وربته طفاًل، تسهُر بسهره، 

 .فَرح بعافيته وتغَتمُّ بشكايتهوَتسكُن بسكونه، ُترِضعه اترًة، وتفطمه أخرى، وت
هو القائُم بني هللا وبني .. اإلماُم العادُل وصيُّ اليتامى، وخاِزُن املساكني، يُريبِّ صغريَهم، ومَيُوُن كبريَهم 

 ." عباِده؛ يسَمُع كالَم هللا وُيْسِمُعهم، ويَنظُر إىل هللِا ويُريهم، وينقاُد إىل هللِا ويقوُدهم
 

* * * * * 

 ! امُككل -441
إن .. ويُعليك .. وإما أنه يُنجيك .. إما أنه يُرِديك .. يُظِهر املخبوء من نفسك .. كالُمك دليل عليك  

 . وإن هنته هانك.. صنته صانك 
.. ـ من ِفيه ـوآذان سامعيه  ـذنيه ـوظلم أُ .. كثر لغطه وغلطه   ، وأطلق العناَن للسانِه،َمن هان عليه كالمه 

املهم أن .. تراه يُزاحم الناَس يف الكالم؛ ليأخذ حصته وحصة غريه .. يف أي موضٍع ُمستقَبح  ال يُبايل أن يضعه
وإن أورده املهالك، وارتد عليه .. ـ وأن يصرف وجوه الناس إىل كالمه ــ أي كالم؛ بعلم وبغري علم ـيتكلم 
 ! ابخلسران

وفاضل .. من ِفيه ــ وآذان الناس ــ أنصف ُأذنيه و .. وقلَّ لغطه وغلطه .. غال مثنه .. ومن َعزَّ عليه كالمه  
.. وحسب هلا حساهبا قبل إخراجها .. ووازن بني احلسن واألحسن من كلماته .. بني أحسن ما عنده من كالم 

ـ ـر دْ ـ بقَ ـويتكلم .. مُيِسك حيثما ُيستحسن اإلمساك ويتعنيَّ .. وحترَّى هلا أطيب وأحسن املواضع ليضعها فيها 
 .متشوِّفون.. يقوم عنهم وهم حلديثه وكالمه راغبون .. ال ميُِّل الناَس من كالمه .. ُيستحسن الكالم ويتعني حيثما 

يَْطاَن ََكَن  :قال تعاىل  ْم إِنه الشه يَْطاَن يََنغر بَيَْنهر ْحَسنر إِنه الشه
َ
ْ الهِِت ِهَ أ روا ول َوقرل ل ِعَِبادِي َيقر

اً ُمبِ  و    .53:اإلسراءيناً لإِِلنَْساِن َعدر
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وهل يكب  ":ويف رواية ". وهل يكبُّ الناُس يف الناِر على وجوههم إال حصائد ألسنتهم ":ويف احلديث 
الناس على مناخرهم يف جهّنم إال ما نطقت به ألسنتهم، فمن كان يُؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو يسكت 

 ".  شرٍّ تسلمواعن شرٍّ، قولوا خرياً تغنموا، واسكتوا عن 
إنَّ هللا ال حيبُّ هذا وضربه؛ يلوون ألسنتهم للناس يلَّ البقرة لساهنا ابملرعى، كذلك يلوي هللاُ  ":وقال  

  ". ألسنتَـُهم ووجوههم يف النار
من كثـَُر كالُمه كثر َسَقطُه، ومن كثر سَقطُه كُثرت ذنوبُه، ومن كثرت ذنوبُه كانت الناُر  :"وقال عمر  

 ". بهأوىل 
وحيك قل خريًا َتغَنم، أو اسكت عن شرٍّ َتسَلم، وإال :" أيخذ بلسانه وهو يقول وكان ابن عباس  

 ".فاعلم أنك ستنَدم 
.. أصبح ُمْلكًا لغريك .. فإن خرج منك .. كالُمك أنت سيده ومالكه ما حافظت عليه وبقي يف نفسك  

 .  صبحَت مملوكاً بعد أن كنت مالكاً وأ.. ورمبا بسببه ُجِعلَت ُمْلَكاً وأسرياً لغريك 
 .إن ُخلِّي عنه َعَقر ؛اللساُن َكلٌب عقورٌ : يل من قبلوقد قِ  
 .صدُرَك أوسُع لسّرك من صدر غريك: وِقيل 
أحوُج إىل طوِل سجٍن من  حيلف ابهلل الذي ال إله إال هو، ما على األرِض شيءٌ  :"وكان ابن مسعود  

 ". ِلسانٍ 
نه حني ما استوَدعُت رجاًل ِسرًَّا فأفشاه فُلْمُته؛ ألين كنُت أضَيَق صدرًا م ": وقال عمرو بن العاص

  ". استودعُته إايه حني أفشاه
 :ينشد، فيقول وكان علي بن أيب طالب  

 وليس ميوُت املرُء من َعثْـَرِة الّرِْجلِ ... ىت من َعثْـَرٍة من ِلسانِه ميوُت الفَ 
 وعثَرتُه ابلّرِْجِل ُتربَى على َمَهلِ ... ِه فعثْـَرتُه من ِفيِه َترِمي برأسِ 

 

* * * * * 

 . من معاني ِحفِظ الل  ه لدينه -442
 ! ولو بعد حني.. الذي يتكلم ابسم الدين  ؛أن يُظِهر نفاق وكيد املنافق. .من معاين حفظ هللا لدينه  
من كلمتهم وشأهنم ولو بعد ويُعلي .. أن يُظِهر إخالص املخلصني .. كَما من معاين ِحفِظ هللا لدينه  

 .حني
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.. أظهرته الدعاية واألضواء على أنه داعية وعامل وبطل ال ُيَشق له غبار .. كم من ُمتسلٍِّق مداهٍن منافق  
.. ويُظهر نفاقه .. لكن أيىب هللا تعاىل إال أن يفضحه .. ـ على كثري من الناس ــ برهة من الزمن ـخيفى شّره وضالله 

 .  ولو بعد حني.. على حقيقته  ويُعرِّف الناسَ 
يُظهره هللا .. أو شيء من النفاق .. مث يطرأ عليه النفاق .. بل حىت من له سابقة علم ودعوة وإخالص  
وهذا من مقتضيات ومعاين قوله .. حىت ال يلتبس على الناس أمر دينهم .. ليميز اخلبيث من الطيب .. تعاىل 
نْلَا :تعاىل ونَ  إِنها ََنْنر نَزه ِْكَر ِإَونها ََلر َْلَافِظر  .   فلله احلمد، واملنة، والفضل. 1:احلجراَّل 

 

* * * * * 

اِجح -443 اعية الن َّ  . ِصفَةُ عَمَِل الد َّ
وما .. وحبقه على العباد .. َتعريُف العباِد بربِّ العباد  أوهلما: الداعيُة النَّاجُح املوفَُّق تتحقُق فيه صفتان 

 .  وحُيببهم به .. إليه  يُقرهبم ويوصلهم
َر العباَد بصفات وأنواع : اثنياً   .. ليعتزلوها وجيتنبوها .. الطواغيت اليت تُعَبُد من دوِن هللا الشرك، و أن يـَُبصِّ

 . ويكفروا هبا
وهذا .. وجاهد دوهنما يف سبيل هللا قدر استطاعته .. وال يكتمل عمُل الدَّاعية إال إذا قام ابألمرين معًا  
 :كما قال تعاىل.. إىل نبينا صلوات هللا وسالمه عليه  ذي كان عليه مجيع األنبياء والرسل من لدن آدم ال
 اغروَت واْ اَّلله َواْجَتنِبرواْ الطه ِن اْعبردر

َ
وًَل أ ٍة رهسر مه

ر
ِ أ
وكان ما من نيب إال ويقول . 34.النحلَولََقْد َبَعثْنَا ِِف كر 

ِْن إََِلٍ َغرْيرهر يَا قَوِْم اْعبردر  :لقومه م م  َ َما لَكر  . 51:ألعرافا واْ اَّلله
هو املعين من .. وينشط يف دعوته هلما .. الداعية الذي تتحقق فيه هاتني الصفتني اآلنفيت الذكر أعاله  

ِ وََعِمَل َصاِْلاً َوقَاَل إِنهِِن مِ  :قوله تعاىل ن َدََع إََِل اَّلله ِمه ْحَسنر قَْوًَل م 
َ
ْسلِِمنيَ َوَمْن أ  . 33:صلتفَن الْمر

 

* * * * * 

444-  َ  . اءِ الل  هِصفَةُ أولي
 :للويلِّ أربع ِخاللٍ  
 :كما قال تعاىل..  ، وخباصَّة من الِعلم؛ العلُم ابهلل تعاىل، وأبمسائه احلُْسىَن، وصفاتِه الُعْلياالِعلم: أوهلا 
الْعرلََماء ِ َ ِمْن ِعَبادِه َو َوالَْماَلئَِكةر  :وقال تعاىل. 12:اطرفإِنهَما ََيََْش اَّلله نههر ََل إََِلَ إَِله هر

َ
َشِهَد اَّلُل أ

َو الَْعزِيزر اْْلَِكيمر  رواْ الْعِلِْم قَآئَِماً بِالْقِْسِط ََل إََِلَ إَِله هر ْول
ر
ـ دون سائر اخللق ـفأشرك العلماء . 22:آل عمرانَوأ

 .  فع مشهوديف الشهادة على أعظم وأر  ـغري املالئكة ـ
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نترْم  :كما قال تعاىل..  ، على فهم ِخياِر َسَلِف األّمةِ ةنّ سُّ كتاِب، وللاالنقياُد واملتابعة لل: اثنياً   قرْل إِن كر
مر اَّلُل  ْبِبْكر ُِبوَن اَّلله فَاتهبِعروِِن َير  . 32:آل عمرانَتر

ِيَن جَ  :كما قال تعاىل.. اجلهاُد يف سبيل هللا : اثلثاً   برلََناَواَّله ْم سر وا فِيَنا نَلَْهِدَينههر  . 41:العنكبوتاَهدر
َفَمن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمالً كما قال تعاىل .. وهو شرط لقبول أي عمل .. اإلخالص : رابعاً  

َْجَعنَِي قَاَل فَ  :وقال تعاىل. 221:الكهفَصاحِلًا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحداً 
َ
ْم أ ْغوِيَنههر

ر
تَِك َْل إَِله  *بِعِزه

ْخلَِصنيَ  مر الْمر  . 23-21:صِعَباَدَك ِمنْهر
ِ  :ـ هم املعنّيون من قوله تعاىلــ الذين تتوفر فيهم اخلالل األربعة اآلنفة الذكر ـهؤالء   ْوَِلَاء اَّلل 

َ
َل إِنه أ

َ
أ

ْم ََيَْزنرونَ   . 41:يونسََل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوََل هر
ويكون من املصطفني .. وعلى قدر حتقق هذه اخلالل والصفات يف املرء على قدر ما تتحقق له الوالية  

على قدر ما تنتفي عنه الوالية .. والعكس كذلك؛ على قدر ما تنتفي تلك اخلالل والصفات عن املرء .. األخيار 
فهو جاهل .. قق فيه الصفات األربعة اآلنفة الذكر أعاله ومن يزعم الوالية ملن ال تتح.. وتكون واليته انقصة .. 
   .وممن يقولون على هللا بغري علم.. وواهم .. 

 

* * * * * 

 ! بلادُنا ليسَت لنا -445
امللعون الدمناركي صاحب الرسوم أبن دولة قطر قد استقبلت : يقول.. استوقفين خرب اقشعرَّ له بدين  
وحرية .. ضمن فعاليات اليوم العاملي لإلعالم .. د اخللق صلوات ريب وسالمه عليه الساخرة حبق سي" الكريكاتورية"

 ! وابلكرم العريب األصيل.. لينعم اخلبيث بدفء حسن الضيافة .. التعبري 
الطَّاعنني بسيد اخللق صلوات .. وأعداء اإلسالم واملسلمني ..  ةِ األمَّ  من أعداءِ  الشياطنيَ  ونقبلُ ستَ هكذا يَ  

وغياهب السجون والزانزين لو .. واملطاردة .. بينما األحرار من الدعاة إىل هللا فنصيبهم الطرد .. سالمه عليه هللا و 
 ...! حطَّت أرجلهم أرَض مطاراهتم 

 !  ... أن بالَدان ليست لنا: أقل لكمأمل  
* * * * * 

ياء  -446 يق الر  ..! ما يَظهر عن طر
كان سَيظهر أضعافه عن طريق اإلخالص لو صربت .. ال خري فيه .. منقطع .. ما َيظهر عن طريق الرايء  

 !وكنت من املخلصني.. 
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ُتظِهُره عن طريِق تستعجل فس وأتخري ظهوره اختبار لك؛ هل.. عاجالً أم آجالً .. اإلخالُص سُيظِهره هللا  
 ! ؟تلتزم حدود وآداب اإلخالصالرايء أم 

فمن تعجَّل شيئًا قبل أوانه .. وعن غري طريقه الشرعي .. قبل أوانه فال تُفِسَدنَّ عماًل ابستعجال إظهاره  
 .ُعوِقَب حبرمانه

 !  ، واسَتْشَوْفَت، وأمْسَْعتاستشَرفتَ ف ؛لكنك استعجلتَ .. ابإلخالص ألتـَْتَك ابلراّيء، ولو مل أتهتا 
 

* * * * * 

ورِ شَ  -447  .  اهِدُ الز ُّ
ما مل يفعل، ومل  ـهبتااًن وزورًا ـ ـا هو بريء منها؛ فَينِسُب إليه ـأن يشَهَد املرُء على شخٍص آخر يف قضيٍة م

 ! فهذا شاهد زورٍ .. يقل 
فيزوِّر .. أو للباطل حقًا أو ما ليس فيه .. أو ما ليس فيه .. الذي ينسب للحق ابطاًل .. واألسوأ منه 

 . وهو أسوأ ممن قبله .. وزوره أغلظ ..فهذا أيضاً شاهد زور .. احلقائق واملعاين على عباِد هللا 
مث يـَُفسَُّر سكوتُه على أنه .. وحنوه الذي يسكت يف املواضع اليت يتعني فيها الكالُم والصَّدُع ابحلق 

.. يطاله الوعيد الذي يستحقه شاهد الزور .. فهذا أيضاً شاهد زور .. شهادٌة وإقراٌر وموافقة ملا يسمع من ابطل 
 !  وُشهوِده.. أعاذان هللا وإايكم من شهادة الزور ..  هذا املعىن لشهادة الزور وما أكثر هؤالء الذين يدخلون يف

 

* * * * * 

448-  ُ  !ْدخَلأماكن لا ت
.. اليت يقلُّ روادها .. املطاعم اخلاوية من الناس : واليت أنصح بعدم دخوهلا.. من األماكن اليت ال ُتدَخل 

فهي غالبًا تقوم على .. وخباصة منها اليت ال ُتسعِّر بضائعها .. ابئن اليت ختلو من الز واحملالت وحنوها البّقاالت 
وُترَفع عنها .. فيوَضع هلا النفور والكراهية يف قلوب العباد .. وعرض الفاسد من األشياء .. الغشِّ واالحتيال 

.. ضائع واألشياء فيهما نفس الب.. كيف تفسر وجود بقالتني جبوار بعضهما البعض : وإال قل يل.. بركة السماء 
وكذلك املطاعم؛ فما .. واألخرى فارغة من الزابئن .. ال يتوقف فيها البيع والشراء .. إحدامها مزدمحة ابلزابئن 

.. ال هتدأ فيها احلركة .. أكثر املطاعم املتقاربة املتجاورة اليت يتحقق فيها هذا الوصف؛ بعضها مزدحم ابلزابئن 
 ! ّرك سكوهنا أحد؟ال حيُ .. وبعضها اآلخر خاٍو 

 ...! السبب هو ما تقدم ذكره أعاله 
فغالبًا ما تكون هذه احلدائق مرتعًا .. اليت ختلو من وجود الناس .. ومن األماكن كذلك؛ احلدائق العامة 

 .  وهللا تعاىل أعلم.. وطلب للسالمة .. ويف البعد عنها منجاة .. للجرمية والفساد 
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* * * * * 

َابُ  -449  . الكِت
ـ يف تنافٍس ــ فيما بينها ـوهي .. وهي يف توسٍُّع وازدايٍد .. َكثـَُرت وتنوَّعت وسائُل اإلعالِم والتَّلّقي 

 !... مستمر؛ أيُّها جيذب ويصرف إليه أكرب َقْدٍر من الناس
ال أن إ.. وعلى شدة فتنتها وأثرها .. على كثرة تنوع وسائل اإلعالم والتَّلقي : لكن احلقَّ، واحلقَّ أقول

وسهولًة يف التعامل .. وفائدة .. ومجااًل .. وأكثرها أثرًا وجاذبية .. وأدومها .. وهو أوهلا .. الكتاب يبقى سيدها 
 .وأكثرها أماانً وأمانةً .. وأكثرها ضبطاً وحفظاً  للنصوص اليت يُراد نشرها .. والتداول 

وعن .. يف النهاية ال غىن له عن الكتاب .. مهما اقتىن من تقنيات وسائل اإلعالم والتَّلقي .. واملرء 
ما  ـعلى كثرهتا ـ ـألنه ال يوجد مما يقتنيه من وسائل التلقي األخرى ـ ؛والتعامل مع الكتاب.. الكتاب  استخدام

 !ويسد َمسد الكتاب.. يُغين عن الكتاب 
بة منوذجية يف كل بيت وتشكيل مكت.. والتَّصاحل مع الكتاب .. ألجل ذلك أنصح ابقتناء الكتاب النافع 

 .ينشد أهله التقدَم والوعي، والتحّضر.. 
 

* * * * * 

 . الولاءُ والبراء في البيِع والش ِراء -451
به الدرهم والدينار .. وهو َمطَلٌب جلميع الناس .. االقتصاد َعَصُب احلياة  ماال .. ومن الناس من يؤدِّ

 !يُؤدبه شيء آخر
وأنه يرصد جزءًا من ماله وربح جتارته حملاربة هللا .. ه لإلسالم واملسلمني َمن ُعِرف بعدائ: وعليه فأقول

أو أنه ممن يبيعون اخلمور واملسكرات يف .. أو أنه ممن يشتمون هللَا والدين .. ولصّد الناس عن دين هللا .. ورسوله 
.. تبكيتًا له وعقااًب .. إىل ذلك سبياًل ويُعتَـَزل التعامل معه بيعًا وشراًء ما أمكن .. يُقاَطع اقتصاداًي .. حمالهتم 

 ! أو يِقل ويضعف شّره على الناس.. فُيمِسك .. عساه أن يرعوي على نفسه 
.. ويـَُباَع منه وإليه .. ينبغي أن يُقَصد يف التعامل من بني الناس .. كذلك من يُعَرف ابلتقوى واالستقامة 
.. هو من التضامن والتكافل الذي جيب أن يكون بني املسلمني  ..ألن يف تقوية هذه الشرحية من الناس اقتصاداًي 

 . والتعاون على الربِّ والتَّقوى.. ومن التقّوي على طاعة هللا 
ْ اَّلله إِنه اَّلله  :قال تعاىل وا ْدَواِن َواتهقر ْ لََعَ اإِلثِْم َوالْعر ِ َواتلهْقَوى َوََل َتَعاَونروا  الُْب 

ْ لََعَ َوَتَعاَونروا
 . 1:املائدةيدر الْعَِقابِ َشدِ 
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ـ ـينبغي أن مُتاَرس .. واجلماعات .. هذه السياسة يف التعامل كما ينبغي أن مُتاَرس على مستوى األفراد 
وإىل  ،ملسلمني ممن ينتسبون إىل األمةلو كان حكام بالد ا.. ـ على مستوى الدول واحلكومات ـبصورة فاعلة وأشد 

 !ال حياة ملن تُناِدي.. ومهما انديتهم .. و انديتهم وهؤالء ل.. َحقَّاً  عقيدهتا
 

* * * * * 

ِي -451 لَق   . أنَت ووسائُِل الت َّ
فتعمل عملها الضار يف .. حىت ال تتسرب إليه األوساخ واجلراثيم  ؛كما حُتِْكم إغالق وعاء الطعام 
 تتسرب إىل قلِبَك وذهِنك حىت ال.. كذلك جيب عليك أن حُتِكم إغالق وعاء بصرك ومسعك وفؤادك .. جسدك 

فيصعب عليك التخلُص منها بعدما يكون السُّمُّ قد سرى .. وروِحك السُّموُم املبثوثة عرب وسائل اإلعالم والتَّلّقي 
 !الفتَّاك ِفيك وَعِمَل َعَمَله.. وعقِلك .. وعروقك .. يف روحك 

عليك كذلك أن .. إىل ساحة غرفتك ..  والذاببُ .. حىت ال يدخل الغباُر  ؛كما حُتِْكم إغالق النوافذ 
اليت تعمل جاهدة على إدخال ألوان من األوساخ .. حُتكم إغالق النوافذ أمام وسائل اإلعالم والتلقي املختلفة 

 . والقاتلة لروِحك وعقِلك.. الفكرية والثقافية والعقائدية الضارة 
.. ويعتدون على ُحرماِتك .. رقون ماَلك حىت ال يدخل اللصوُص فيس؛ كما حُتِْكم إغالَق ابب داِركو  

وهؤالء .. كذلك عليك أن تُغِلَق ابب داِرك أمام اللصوِص الذين يُريدون أن َيسرِقوا منك ديَنَك وإمياَنك وعقلك 
 !أشد جرماً وأثراً من اللُصوِص األوائل

والضار منها .. لدخول وابلقدر الذي يسمح للنافع اب.. فليكن ِبَقْدٍر .. وإن كان ال بد لك من فتحها  
 . مذؤوماً مدحوراً .. واقفاً بعيداً عن العتبات واألبواب .. يبقى خارجاً مطروداً 

وقْل يل ماذا يُلَقى فيك أقول لك من تكون؛ .. فكما يُلَقى فيك تكون .. ك ابُن وسائل التَّلقي اعلم أنَّ  
وال مُيكن أن .. فاإلانُء يَنَضُح ما فيه .. َنَضحَت شرًَّا  وإن ألقي فيك شرَّاً .. فإن أُلقي فيك خريًا َنَضْحَت خريًا 

وإن ُزِرَعت شوكًا أنتَجت .. أنتَجت قمحًا ، زرَُع فيها؛ فإن ُزِرَعت قمحاً واألرُض تُنِتُج ما يُ .. يَنَضَح إال ما فيه 
 !وأي َزرٍع يُرَمى فيك.. فانظر أي أرٍض أنت .. شوكاً 

ًا .. من خالِل طريقتك يف تناول الطعام كما تُعَرُف َصحَُّتك اجلسدية  وَمدى اهتمامك جبودة الطعام كمَّ
من خالل طريقتك يف التعامل مع .. كذلك تُعَرف َمَدى صحتك وسالمتك الفكرية والعقلية والروحية .. ونوعًا 

 ! الضرر، والشرواليت كثري منها يرتبص بك وبغريك املكائد و .. وسائل اإلعالم والتَّلقِّي العديدة واملنتشرة 
وَلً  :قال تعاىل  ولئَِك ََكَن َعنْهر َمْسؤر

ر
ُ أ َؤاَد كر ْمَع َواْْلََُصَ َوالْفر فهذه هي . 34:اإلسراءإِنه السه

 . ومسؤوٌل عنها.. وأنت راٍع هلا .. رعيـَُّتك 
 



 322 

* * * * * 

452-  ً  . عندما ُتجالُِس عالما
استغالل وقت : احِرص على أمرين.. طلب العلم أو كنت يف حلقة من حلقات .. إن جالسَت عاملًا 

ـ ال تسمحوا للوقت أن مير من دون ــ ومن معك من طالِب العلم ـحبيث .. اجملالسة فيما ينفعك يف دينك ودنياك 
 ! كما ال تسمحوا إبشغال العامل فيما ال ينفع أو فيما يقل نفعه.. فائدة أو حتصيل فائدة 

فال تبدأه بصغائر املسائل .. لى العامل أهم ما يعنيك من أمور ديِنك ودنياك احرص على أن تطرَح ع: اثنياً 
بينما أنت ال  ــ الذي يُعترب اجلهل أو العلم فيها ال يُقدم وال يُؤّخر ــومبا ُيصنَّف يف خانة الرتف الفكري والنَّظري .. 

.. تب على التفريط أو اجلهل فيها وعيٌد شديد من املسائل الكبار اليت يرت  ـتك ــ ويعين أمَّ ـتعلم شيئًا عما يعنيك 
وابلتايل على .. ويتفاعل مع املسائل اليت تطرحوهنا عليه أايًَّ كان نوعها .. فالعامل يسري معكم حيثما تسريون به 

د حديَث اجملِلس.. على قدر ما تستفيد وتُِفيد .. وحُتسن انتقاءها .. قدر ما حُتِسن طرَح املسائل   .وُترشِّ
ـ ـوحىت ال تندم .. ويف الوقت الذي تشاء .. ألن فرصة جمالسِتك للعامل قد ال تتكرر : ول لك ذلكأق
 !  والَت حني مندم.. ـ على ما كان منك من تفريط بوقت الشيخ ومبجاِلِسه ـفيما بعد 

 

* * * * * 

كي -453  ! الطالُِب الذ َّ
 :هو الطالب الذي حُيِسن مجلًة من األمور

 . تقاء املسائل إذا ما جالس عاملاً حسن ان: منها
وال يبدأ ابملهم إال بعد أن ينتهي اجلواب .. حسن طرح املسائل على العامل؛ فيبدأ ابألهم فاألهم : ومنها
 . مث هو ال يُقِحم املسائل بعضها على بعض قبل أن تستويف كل مسألة حّقها.. عن األهم 

؛ على و : ومنها أو .. وليس على وجه االختبار .. جه االسرتشاد ومعرفة احلق أن يطرَح املسائل على العاملِِ
 ! أو املناظرة.. اجلدال 

.. فال ُيضيِّع وقت العامل فيما يقل نفعه .. ُحسن استغالل وقت العامل فيما ينفعه يف دينه ودنياه : ومنها
 !أو فيما ال نفع فيه

فال ينشغل عنه بشيء جيعل العامل يفرت .. م وحسن اإلقبال على العامل وهو يتكل.. حسن اإلصغاء : ومنها
 .  عن حمادثته واإلقبال عليه

.. وشرح املشروح .. من دون أن يضطر العامل إىل تكرار السهل املُكرر .. عن العامل  حسن الفهم: ومنها
ر املاَء ابملاء.. واالستدالل على الدليل .. وبرَهنِة املربَهن .. وتوضيح الواضح   ! أو أن يُفسِّ



 323 

ـ ــ من غري استعجاٍل، وال إنكار ـوالصرُب عليه .. حسن التأويل للعامل فيما يعتقد أنه قد أخطأ فيه : ومنها
من  ـفسرعة إنكار التلميذ على شيخه ـ.. أو فيما يظنه خطًأ ويف حقيقته ليس خطًأ .. فيما ال يفهم، إىل أن يَفهم 

واخلاسر حينئٍذ .. وقد تقطع ما بينهما من تواصل .. وعالقة  ـ تُفسد ما بني التلميذ وشيخه من ودٍّ ـغري تثّبت 
 . مع اخلضر ِعظٌة وِعربة ملن أراد أن يعترب ويف قصة موسى .. الطالب 

 ...! أن يستمَع القوَل؛ فيتَّبع أحَسنه : ومنها
 

* * * * * 

 ! العَالِمُ مَوْقِف -454
يف وقت تشتد فيه احلاجة إىل .. ُع فيه ابحلقِّ يف وجه طاغية ظامل َيصد .. يُعَرُف به .. العاملُ موِقٌف يِقُفه هلل 

ممن  ـقد يسبق به غريه من أهل العلم ـ.. وإن كان يف ذلك هالكه .. أو ينتصُف فيه ملظلوم من ظامله .. هذا احلق 
ـ فيها ـأو يغضبون  ــلكن ليس هلم مواقف مميزة ينتصرون ... ـ سبقًا بعيدًا ـيتقدمون عليه حبفظ املتون واملسائل 

 ! ، كما لهللحق
ويرقى به ألن يكون من .. ويُوَضع له القبول يف السماء واألرض مبوقٍف يِقُفه هلل  ،وكما أن العاملَ يظهر

وال نُزّكي .. وغريهم الكثري .. وشيُخ اإلسالم .. والعز بن عبد السالم .. مثاله اإلمام أمحد .. السَّاَدِة الشهداء 
مبوقف خيذل فيه .. ويوَضُع له البغض يف السماء واألرض .. كذلك قد ينسلخ من آايت هللا .. َدًا على هللا أح

وما أكثر العلماء يف هذا العصر الذين هم على مذهب .. مثاله بِلعام بن ابعوراء .. وينصر فيه الباطل .. احلق 
 .ال ابهللوال حول وال قوة إ.. ونصرة الباطل .. وطريقة بلعام يف خذالن احلق 

 

* * * * * 

اقُِط، والأدَُب الراقي -455  !الأدَُب الس َّ
.. وإغراءات .. ونظرات .. وأصوات .. وحركات .. األَدُب الوصِفي القائم على وصِف املرأة؛ كجسٍد 

هو أدٌب .. الذي له داللة واحدة؛ تنحصر يف إاثرة الشهوات ال غري .. واملِخل ابألدب .. وابلتفصيل اململ 
وما أكثر األدابء الذين غاصوا يف هذا .. أو كان حُمَلَّى ببعض الصور البيانية .. ٌط وإن مُسي زورًا ابألَدب ساقِ 

نزواًل عند رغبة اجلماهري الضَّالة اليت ال يهمها يف هذه احلياة  ـاملستنقع اآلِسن من األدب، وما عرفوا اخلروج منه ـ
ومهيِّجات .. يقدموا أدابً راقياً انفعاً على احلقيقة، وإمنا قدموا مقدمات  ـ فماتوا وملـسوى اإلصغاء لنداء الشهوات 

وهم .. ويزّين ارتيادها .. فكان مثلهم كمثل القوَّاد الذي يُعرِّف على أماكن الدعارة .. الرذيلة .. ومسعِّرات .. 
 ! يعلمون أو ال يعلمون
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أو عمٌل أديب يستحق .. ُصنَِّفت على أهنا كلمٌة أدبية  ـــ حتكي سرية وأخبار الُفسَّاق ـكم من كلمٍة ماِجنٍة 
.. والوقوع يف الرذيلة والعياذ ابهلل .. كانت سببًا يف جتريء شابٍّ على اعتياد ُدوِر الدَّعارة ..  واالحرتام النشر

.. واجلنون .. لسَّهر وا.. والقَلِق .. واهليمان .. والوَلِه .. يف الِعشِق .. وعلى حماكاة سرية العشَّاق من األدابء 
 !والدَّالُّ على الشَّرِّ كفاعله.. واالعتداِء على أعراِض الناِس 
ترتد على البشرية واإلنسانية .. هو األدب امللتزم برسالٍة إنسانية أخالقية راقية  ؛بينما األَدُب الراقي

 .وردهم إىل جاّدة احلقِّ والصواب. .هو األَدُب الذي يُعىن بتقومي اعوجاج الناس .. والرقي والتحضر .. ابخلري 
فاألَدُب تُعَرف قيمته من خالِل رسالته اليت يريد إيصاهلا للقارئ؛ فإن كانت رسالًة إنسانية راقية تُعىن 

والسَّاِقط .. تُعىن ابلغرائز .. وإن كانت رسالًة حيوانية .. فهو أَدٌب راٍق حممود .. ابلقيم الراقية واألخالق الرفيعة 
ومن األدابء من خلطوا يف عملهم األديب بني األدب الراقي .. فهو أَدٌب هابٌط َمذموم .. م واألشياء من القي

 !وهو أقرب لألكثر منهما.. وهؤالء مثلهم كمثل من خلط عمالً صاحلاً بعمٍل طاحل .. واألَدب اهلابط 
 

* * * * * 

بَةُ الحُب ِ العُْذرِي -456  ! أكذو
وُحبٌّ .. ممدوح ال حَرج فيه .. راٍق .. حبٌّ ُعذري : دابُء احُلبِّ احُلبَّ إىل قسمنيكذبوا علينا ملا قسََّم أ

 ! وال يليُق ابألكابر.. يتناىف مع اآلداب .. ماِجٌن فاِحٌش 
إذا بدأ واستعار أواره ال يرضى ابلتوقف قبل أن يصل إىل .. اايًَّ كان نوعه .. وعندي أن احلبَّ هو احلب 

مث تُفَرش أمامه مائدة مليئة ابألطعَمِة الشَّهيَّة .. كاجلائع الذي يتضور جوعاً .. ه إن أمكن له ذلك ومبتغا.. منتهاه 
بل إن .. أو جمرد النظر إليها عن بُعد .. ال يَقنع أن يكتفي بشم رائحتها  .. اليت تفوح منها روائحها الزَّكّية .. 

ومد اليد .. وجُيرئه أكثر على اجملازفة واالقتحام .. األكل أكثر  يُهيِّج عنده غريزة.. وشم رائحتها .. النظر إليها 
 ! من دون أن حيسب للعواِقب حساابً .. 

لك أن .. ها هو أمامك كأس من املاء البارد الَعذب .. ال مُيكن أن يُقال ِلَعطشاٍن َيكاُد العَطُش أن يقتَله 
 !لكن ال متدَّنَّ يَدك إليه.. بُعد  عن.. وحُتبه حباً عذرايً .. وتُتغزَّل به .. تنظر إليه 

وهو .. هو ترويج للفاِحشِة .. والرتويج لثقافته .. وحتسينه .. فإن الرتَّخيص للحبِّ العذري : لذا أقول
العينان تزنيان وزانمها النََّظر، واألذانن تزنيان وزانمها  ":كما يف احلديث.. مقدمة للوقوع يف احلبِّ املاِجن وال بد 

اليدان تزنيان وزانمها البطش، والرْجالن تزنيان وزانمها املشي، والقلُب يتمىن ويشتهي، والَفْرُج ُيصّدق السمع، و 
به  ".  ذلك أو ُيكذِّ
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النظرُة ُتوِلُد َخطَرًة، مث تولُد اخلطَرُة فكرًة، مث ُتوِلُد الفكرُة شهوًة، مث ُتولد الشهوُة : قال ابن القيم رمحه هللا 
الصرب على غض : ؛ فتصرُي عزميًة جازمًة، فيقُع الفعُل وال بد ما مل مينع منه مانٌع، ويف هذا قيلإرادًة، مث َتقَوى

 . هـ -الطرف أيسر من الصرب على أمل ما بعده ا
 :وقد صَدق من قال

 وُمْتِعُبه فاغُضْضُه ما اسَتطَعَت تـَْهَتدِ ... وَطْرُف الفىَت اي َصاِح رائُد فـَْرِجِه 
 

* * * * * 

بيا -457  ! لوَعدُ العَر
فاعلم أن .. َموِعُد ِلقائنا بعَد ساعٍة : ـــ إال من رحم هللا منهم ـيف زماننا إن قال لك الشرقي أو العريب 
وال تنتظر منه اتصااًل أو اعتذارًا يربر لك أتخَُّره .. وقد ال يكون مطلقًا .. املوعد قد يكون بعد ساعتني أو أكثر 

حىت يُكرر لك دعوته مرارًا وِتكراراً .. فال ُتصدِّقه من أول مرة .. إىل وليمة أو طعاٍم وإن دعاك .. أو عدم جميئه 
.. وهو لكي يصّدقك يف دعوتك له .. وتبني لك عدم صدق دعوته لك .. ولو صدَّقته من أول مرة أحرجته .. 

ال تنَس املوعد : فتقول له.. وإىل آخر حلظة من املوعد .. جيب أن تكرر دعوتك له مرارًا .. ويليب لك دعوتك 
 !حىت أتيت فتأكل معنا ــ ولن نبدأ بتناول الطعام ــلن أنكل .. فنحن ابالنتظار  ..ال تنس املوعد  ..

دق .. تتناىف مع تعاليم وقيم اإلسالم .. غري حضارية .. وهذه ظاهرة سلبية  .. اليت حتض على الصِّ
ال :" احلديثويف.. كما يرتتب عليها إحراٌج وَضَرٌر كبريان للناس ...  والتَّساِمي عن التَّكلُّفِ .. والوفاء ابلوعد 
 ". َضَرَر، وال ِضرار

 

* * * * * 

اُت الهواتِِف في المساِجد -458  !  رن َّ
حيث أن الواحد منَّا .. هذا التـََّرف املُشاَهد يف اقتناء اهلواتف اليدويّة .. من مساوئ التكنولوجيا احلديثة 

هاتف خاص : ورمبا أكثر.. بل تراه ميتلك اثنان وثالثة .. يستخدمه عند احلاجة .. اتف واحد مل يعد يقتنع هب
.. وهاتف خاص ابخلواص من األصدقاء .. وهاتف خاص ابألصدقاء .. وهاتف خاص ابلعمل .. أبهل البيت 

ممن تنتفخ .. وغريه  هو.. وما إن يدخل يف الصالة .. وهذه كلها تدخل معه إىل املسجد .. واحلاالت الطارئة 
على اختالف .. تنبعث منها املعاِزف املزعجة واملؤذية .. إال وتبدأ الراّنت .. جيوهبم ابهلواتف اليديوية النقَّالة 

وحساب قدسية املكان الذي .. وهذا كله يكون على حساب صالة املصلني وخشوعهم .. أصواهتا وأنواعها 
 !  ينبغي أن يسود فيه اهلدوء
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كما .. وتعظيم شعائر هللا من تقوى القلوب .. وكذلك اجلمعة واجلماعات .. د من شعائِر هللا فاملساج
لروبِ  :قال تعاىل ِ فَإِنهَها ِمن َتْقَوى الْقر ْم َشَعائَِر اَّلله ِ َعظ   .  31:جاحلَذلَِك َوَمن ير

مث .. فإن نسي املرء . .التثبت جيدًا من إغالق اهلواتف قبل دخول املسجد .. والواجب يف هذه احلالة 
فهذا ال يؤثّر على صحة .. فليبادر مسرعًا إىل غلقه وهو يف الصالة .. فوج  هباتِفه النقَّال يرن وهو يف الصالة 

وابلتايل فهو .. تُبِطل الصالة  ــ ليست من الصالة ــوال يُبطلها كما يظن البعض من أن ثالث حركات .. صالته 
وهذا خطأ؛ فاحلركة للضرورة ال .. إىل أن تنتهي الصالة .. ليستمر يف أذى املصلني .. ويرن .. يدع هاتفه يرن 
أو محل .. أو فتح الباب لقارعه، إن مل يوجد من يفتح له الباب .. كرد السالم إشارة ابليد .. تُفِسد الصالة 

مر بقتل األسودين يف قد أ أن النيب بل .. فهذا كله اثبت يف السنة .. الطفل الذي يبكي من أجل إسكاته 
ومع ذلك يستمر املرء يف صالته .. وقتلهما يوجب من احلركة ما هو معلوم للجميع  ".احليَّة، والعْقَرب :" الصالة

 . فصالته صحيحة وهلل احلمد.. وال يقطعها 
 

* * * * * 

 . زَكاةُ العِلم -459
 : العلم يزكو وينمو بثالثة أشياء

فيثبت بذلك العلم .. وهذا من لوازمه حصول املدارسة واملراجعة .. ن الناس بذل العلم حملتاجيه م: أوهلا
والفكرة .. وينمو ويزداد؛ ألن يف املدارسة وعملية التعليم والتلقني تتالقح األفكار وتتكاثر .. يف صدر صاحبه 

ن جنِسه أضعافه، كما يف إال ويُعّوضه هللا م.. مث ما من شيء يُنَفُق منه هلل .. وتدل على أختها .. تولد فكرة 
وهذا عام يف مجيع ما يُنَفق من األمور املادية ".  ال ُتوِكي، فُيوَكى عليك ". " أنِفق أُنِفق عليك :"يث القدسياحلد

 ". يكنُز الكنَز مث ال يُنِفُق منه مثُل الذي يتعّلُم الِعلَم مث ال حُيدُِّث به، كمثِل الذي ":ويف احلديث.. واملعنوية 
.. فال شيء يثّبت العلَم يف صدر صاحبه ويزيده وينميه .. فهو كالنقش يف احلجر .. العمل ابلعلم : اثنيها
 .كالعمل به

 .من عِمَل مبا َعِلم أورثه هللاُ علم ما مل يعلم: وقد ِقيل
ِيَن اْهَتَدْوا هرًدى :قال تعاىل ر اَّله ِيَن اْهتَ  :وقال تعاىل. 74:مرميَويَزِيدر اَّلله ًدى َواَّله ْم هر َدْوا زَاَدهر
مْ  ْم َتْقواهر  . 27:دمحمَوآتَاهر

ِ وََعِمَل َصاِْلاً َوقَاَل إِنهِِن ِمَن  :وقال تعاىل ن َدََع إََِل اَّلله ِمه ْحَسنر قَْوًَل م 
َ
َوَمْن أ

ْسلِِمنيَ  هتم إىل بدعو .. بذل العلم إىل الناس : اآلية شاملة للنقطتني اآلنفيت الذكر أعاله هذه. 33:فصلتالْمر
 !فهذا ال أحَد أحَسَن منه.. ؛ ابلعلم الذي تعلَّمه ويُعلِّمه وََعِمَل َصاِْلاً .. هللا 
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 ،فإنه يُذِهب بركَة العلم.. لم كذلك ترك العمل ابلع.. يزيد العلَم وينميه .. مث كما أن العمَل ابلعلم 
ن َتقر  :كما قال تعاىل.. وميحقه 

َ
ِ أ َ َمْقتاً ِعنَد اَّلله روا َما ََل َتْفَعلرونَ َكُبر   .3:الصفول

من هؤالء اي : مررُت ليلَة ُأسري يب أبقواٍم تُقَرُض ِشفاههم مبقاريَض من انٍر؛ قلت ":ويف احلديث، قال 
 .متفق عليه" ِتَك الذين يقولون ما ال يفعلونُخطباُء أُمَّ : جربيل؟ قال

وشرط لصحته وقبوِله، كما يف .. ِعلٍم وعَمل بركة كل .. وما أدراك ما اإلخالص .. اإلخالُص : اثلثها
 .البخاري" إمنا األعَماُل ابلنّيات، وإمنا لكلِّ امرٍئ ما نوى :" احلديث

فأان منه  أان أغىن الّشركاء عن الّشرك، فمن عمَل يل عماًل أشرَك فيه غريي: قال هللا عزَّ وجل ":وقال 
  ". بريء، وهو للذي أشَركَ 

ْد َعْرَف ِعلمًا مما يُبَتغى به وجه هللا، ال يتعلمه إال لُيصيَب به َعَرضًا من الدنيا، مل جي َمن تعلَّم ":وقال 
 . يعين رحيها"  اجلنَّة يوَم القيامة
وجوَه الناِس إليه، فهو يف من طلَب العلَم لُيباهي به العلماء، ومُياِري به السُّفهاء، أو ليصرَف  ":وقال 

 ". النار
أي هبذا الطريق من  ؛" سهَّل هللُا له به .. "صًا هلل خالِ  "ه علماً طريقًا يلتمُس في َمن سلكَ  ":وقال 

وييسرها له، توصله يف النهاية  يسهلها.. بل وطرقًا أخرى من طلب العلم والعمل هبا .. آخر " طريقاً .. "الطَلب 
 .  مسلم"إىل اجلنة"

هللا من طلب العلِم  علم هلل، وما شيٌء أبغض إىلما شيٌء أفضل من طلِب ال: قال ابن املبارك رمحه هللا
 !لغري هللا

* * * * * 

 . مَْكتَبَتِي -461
فيها من كلِّ مَثٍَر أطيبه .. مائة كتاٍب وكتاب .. فيها من كلِّ َضْرٍب من ضروِب العلِم وجماالته .. َمْكتَـَبيِت 
 .وأجودُه وأعاله

.. أنظر إليهم من خالِل كتبهم وآاثرهم .. نا الصاحل فيها جيتمع العلماُء األكابُر من سلف.. مكتبيت 
أقرأ هلم ما طاَب من الفقِه .. وأعيُش معهم ومع أخبارهم .. وأستمع إليهم .. ُأحاِدثُهم .. أجالسهم وجُيالسونين 

م وقتما أجده.. وال يغلقون دوين ابهبم .. ال ميلونين مهما طال اجللوُس أو السََّمر .. والفكِر واحلكمة واألثَر 
 ! ويف أي ساعٍة من ليٍل أو هنار.. وُمساَمَرهِتم .. وأستعدُّ جملالسِتهم .. وأحتاُجُهم .. أطلُبهم 
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وال .. ال مُتاثلها روضة .. وروضًة من رايِض الدنيا .. ت يل من ُدنيا الناِس قرًة لعيين ُجعلِ .. مكتبيت 
 !  فيها أقضي َخلويت.. ومتعيت  ..فيها أجد أُنسي وراحيت .. أابدهلا برايض األرض كلها 

 . فهي مل خُتّيب يل يوماً ظين وال أملي.. أفزُع إىل مكتبيت .. إن استعَصت عليَّ مسألٌة 
إن خرج من .. إىل أن أصَبَح عضوًا وِجزءًا مين .. كلُّ كتاٍب فيها له قصٌة وحكايٌة معي .. مكتبيت 

 ! كأن بعضي قد خرج مين وفارقين.. مكتبيت 
 !لكن ال أتخذ كتاابً من مكتبيت.. مايل لتشرتي الكتاَب الذي تشاء خذ من 
وفيها .. معها  فأان يف َشوٍق وَحننٍي إليها وأان.. ال أقوى على ِفراقها .. َترَحُل معي حيثما أرَحل .. مكتبيت 

 !هافكيف إن فارقت.. 
وحُيِسن التعامَل معها .. ا ويرعاها فهل اي تـَُرى سيأيت بعدي من حُيبه.. كم أان أحبها وأرعاها .. مكتبيت 

 ! أو يعِرف هلا قدرها؟.. 
 ....................!أرجو ذلك 

 

* * * * * 

461-  ً  ! ما تكرهه اليومَ قد ترضاهُ غدا
وحتمد هللا أن كان ما كان على ما فيه من .. ما تسخطه اليوم وَتكَرهه قد يظهر لك خريه غدًا فرتضاه  

 ! نوع مشقة أو ضرر
وتتمىن .. فتسخطه .. قد يظهر لك شره غدًا .. وتستكثر منه .. وبه لك ما ترضاه اليوم وتفرح له كذ 

 !أنه لو مل يكن
 ".لو اطلعتم على الغيب لرضيتم ابلواقع :" ويف األثر

.. ان يف الدَّارين وأسعدُ .. تصدق صحة ما ذكرانه .. وجتارب .. كل واحٍد منا له من حياته دليل بل أدلة  
ً كان الَقَدُر الذي نزل بساحته  ..والتسليم بقضاء هللا تعاىل وقدره  ايلتزم حدود الرض من.. فاان اباًل ونفساً وأص أايَّ
 .ويعلم أن ما أصابه مل يكن لُيخطئه، وما أخطأه مل يكن لُيصيَبه.. 

 

* * * * * 

 ؟ ...قُولوا لي  -462
 ؟..من الذي رََفع السماء بال َعَمد : وا يلقولُ  
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كلٌّ منها َيْسَبُح يف جمراه املُقدَّر واملرسوم .. َمن الذي زيََّن السماوات الُعال مباليني من النجوم والكواكب  
 أو يقرتب من جمرى اآلخر قيد أمنلة؟  .. من دون أن خيتلَّ نظامه .. لُيؤدي وظيفته املوكلة إليه .. 
 يُعني اإلنسان على االستخالف والعيش الكرمي؟  بكل ما.. وزوَّدها .. َمن الذي خَلق األرَض وزيَّنها  
 كي ال مَتيَد بكم؟.. وجعلها رواسي لألرض .. َمن الذي خلَق اجلباَل الشاخمات  
وجعل له طعامه وشرابه، ومأواه .. مث هداه ملا يضره وما ينفعه .. َمن الذي خَلَق كل شيء يف األرض  

مث أين مل أجد يل فيها طعامًا، وال .. ُخِلقُت يف األرض : ق يقولإذ ال يوجد على األرض خملو .. الذي يُناِسبه 
 !شرااًب، وال مأوى آوي إليه؟

 وجعَل من املاِء كل شيء حي؟.. وشقَّ األرَض أهنَُراً .. َمن الذي أنَزل املطر  
يف النهار، ويوجلُ  ويُوجُل الليلَ .. وخُيرج احليَّ من امليت، وخيرج امليَِّت من احلي .. َمن الذي حُييي ومُييت  

 النهار يف الليل؟ 
مث يكسو املضغة .. مث من ُمضغة .. مث من عَلَقٍة .. من نطفة .. َمن الذي خلَق اإلنساَن طورًا بعد طور  
ومنكم .. مث تكونوا شيوخًا .. لتبلغوا بعد ذلك أشدَّكم .. مث خُيرجه طفاًل سوايً .. مث يكسو العظاَم حلمًا .. عظامًا 
 ومنكم من يُتوىف قبل ذلك؟ .. د إىل أرذل العمر من يـُرَ 

َعِلَمُه من علمه، وَجِهله من .. َمن الذي خلق الداء والدواء معًا؛ إذ ما من داٍء إال وُخِلق له دواؤه  
 َجِهَله؟

إىل مصدر طعامها وغذائها .. ومنذ الدقائق األوىل من والدهتا .. َمن الذي هَدى أبناء الدواب والبهائم  
 يهتدي إىل ثدي أمه لريضع احلليب؟ ــ قبل أن يفتح عينيه، ويرى من الوجود شيئاً ــحيث ترى الوليَد منهم  ..
فُتخرُِج هلا الطعام من .. على أبنائها الصغار .. والطيوَر اجلارحة .. َمن الذي َعطَّف الوحوَش الكاسرة  

.. اليت تفرتس كل من يقرتب منها من غري جنسها وهي الوحوش .. لتطعمه اثنيًة إىل صغارها .. داخل أحشائها 
 ! ومن غري أبنائها؟

 !...ال إله إال هو  الذي.. وحده إنه هللا تعاىل  
 

* * * * * 

 .الذي يمكُث في الأرض -463
مث مل يبق من .. مات .. فلما عال .. وعال .. واستكرب .. واستمَلك .. طغى .. كم من مِلٍك أو حاكم  

.. أنه كان يف أايم الزمان ملك .. يف بعض كتب التاريخ .. سوى ذكر امسه يف سطر أو سطرين . .ذكراه وُملكه 
 !الذي متنَّن عليه ببعض الكلمات.. هو للعامل أو املؤرِّخ .. جمرد اسم .. والفضل يف بقاء امسه .. جمرد كان 



 330 

وشاع امسه يف زمانه يف .. طِّوال واملباين ال.. فشيَّد الُقصوَر .. شغله غناه عن آخرته .. كم من غين  
وكأنه مل يكن .. خبا ذكره وانطفأ .. مث ملا مات .. وفالن .. قصر فالن .. على أنه صاحب القصور .. األمصار 

 ! اليت سكنها غريه.. وما كانت قصوره .. 
ظران ما يف املقابل لو نبين.. وما له من قرار .. خلَّفوا وراءهم الزَّبَد الذي يذهب ُجفاء .. ألنه وَمن قبَله  

لكنه خلَّف .. وبيت متواِضٍع أيوي إليه .. ال ميلك من زينة الدنيا وأمواهلا سوى قوت يومه  ؛إىل عامل فقري
يبقى .. وترتوي منه األجياُل جياًل بعد جيل .. تتداوله .. لإلنسانية إراًث ضخمًا من العلم؛ الذي ينفع الناس 

وكذلك مثله كل من .. ـ ما بقيت األجيال تتوارث اخلري الذي خلَّفه هلم ـإبذن ربه  ـيل ـوالثناء اجلم.. ذكراه ابخلري 
أو شجرة ابقية دانية الثمار .. ماضيًة ضاربَة .. قد يكون هذا اخلري صدقة جارية .. خلَّف خلَفه خريًا ينفع الناس 

بَدر َفَيْذَهبر  :كما قال تعاىل.. أو كلمة انفعة ينتفع هبا الناُس من بعده .. يستظل يف ظلها الناس ..  ا الزه مه
َ
فَأ

ْمَثاَل 
َ
رِْض َكَذلَِك يََْضِبر اَّلُل اْل

َ
ثر ِِف اْل ا َما يَنَفعر انلهاَس َفَيْمكر مه

َ
َفاء َوأ  . 27:الرعدجر

وينفُع .. احرص على ما ميكُث يف األرض .. الذي خصه هللا تعاىل ابلعقِل والتفكري .. فيا أيها اإلنسان  
ك .. يف السماء  ك مما َيذهُب ُجفاء .. وإايَّ  ! أو أن تقضي عمرك فيما يذهب ُجفاء.. إايَّ

 

* * * * * 

 ! العقيدةُ والسياسة -464
 .ويُفهم ويُفسَّر على ضوء األصل.. والسياسة فرع يُبىن على األصل .. العقيدُة أصل  
 . والسياسة وسيلٌة خَتُدم.. العقيدة غاية خُتَدم  
والسياسة من مجلة األشياء اليت تُعَرض .. ويُعَرف صاحلها من طاحلها .. دة ميزان؛ ُتوَزن به األشياء العقي 

 !على ميزان العقيدة، لتوَزن به
 .والسياسة حمكومٌة حبكم العقيدة.. العقيدُة حَكٌم 

 . طيعوالسياسة هلا مقام الّتابع املَُقاد، املُ .. العقيدة هلا مقام القائد املتبوع واملطاع 
ُقدِّمت العقيدة ومصاحلها .. وصعب التوفيق بني مصاحلهما .. إن حصل تعارٌض بني العقيدة والسياسة 

 .وال بد.. على السياسة ومصاحلها 
ـ يف عملها ـوأميا مجاعة .. وينبغي أن تكون .. وهكذا ينبغي أن تُفَهم .. هكذا هي السياسة يف اإلسالم 

حيث تراها تعكس األمور؛ فتقدم السياسة .. وهذا الفهم .. ال ُتراعي هذا األصل ـ ـ والسياسي الدعوي واحلركي
والوقوع يف احُلَفر .. والوابر .. ـ إىل الفشل ــ وال بد ـفمآهلا ... وَتفهم العقيدة على ضوء السياسة .. على العقيدة 

 !والندم، والت حني مندم.. 
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* * * * * 

لُ  -465  . التوك ُّ
 :ل ثالثة فرقاءالناُس مع التوكّ 

النقل وقع يف التفريط، وانَقَد وهذا فريق قد .. ؛ فركن على التوكل مع ترِك األسباب فريٌق وقع يف التَّواُكلِ 
ى من توكله النتائج وهو يف الغالب عندما ال يتأتَّ .. وسار خبالِف النواميس اليت فطَر هللُا عليها اخللَق .. والعقل 

 !واالعرتاض.. والتسّخط .. وُيكثر من التساؤل .. راه ُيسيء الظنَّ ابهلل تعاىل ت.. اليت يريدها وينتظرها 
ورد .. ؛ فجحَد التوكَل، وآمن ابألسباب وحسب؛ فعّلق قلَبُه ورجاَءه هبا وفريٌق مقابل وقع يف اإلفراط
وهو يف ..  تعاىل وهذا الفريق مشرك ابهلل؛ قد أشرك األسباب مع هللا.. النفع والضر إليها من دون هللا تعاىل 
وجواابً وحُياُر عقاًل .. تراه ُيصَدم .. وال تؤدي نتائجها املرجوة واملنتظرة .. الغاِلِب عندما ال تعمل األسباُب عمَلها 

 !ورمبا يُقَتل مهاً ومرضاً وغمَّاً .. ويَعجُز عن الفهم والتفسري .. 
مث علَّق عطاء .. وأَخَذ ابألسباب .. ابلتوكل ؛ ال إفراط وال تفريط؛ آمَن وفريق اثلث وسط بني الفريقني
وأيقن .. وإن شاء أمسكها ومنعها .. إن شاء أمضى نتائجها وعطاءها .. هذه األسباب مبشيئة هللا تعاىل وإرادته 
لى ع ـوأن األسباَب ـ.. وال ُمعطي ملا أمَسَك .. وأن ال مُمِْسَك ملا َأعَطى .. أن النفع والضر بيد هللا تعاىل وحده 

وهذا الفريق من الناس هم املؤمنون الذين .. إال إبذن رهبا .. وتؤدي نتائجها .. ال مُيكن أن تعمل عملها  ـأمهيتها ـ
 .وموافقة العقل ،الناس، وأوفرهم حظَّاً ابلنقل وهم أسعد.. يتوكلون على هللِا حّقاً 

 

* * * * * 

 كيَف ُتحق ِق حلمك؟ -466
مع .. منهمكًة يف مكاملة هاتفية هامة هلا .. ابنيت .. وأنيس غربيت ..  وراحة نفسي.. رأيت قرة عيين 

 ..!زادت عن الساعة والنصف ساعة .. إحدى زميالهتا 
وما أطوهلا .. وحىت ال ُيشوَّش عليها .. من أجِل املكاملة .. مجيع من يف الدار قد التزم الصمَت واهلدوء 

 ..!من مكاملة 
 !لل؟وما اخلطُب اجلَّ .. فما األمر 

 !كبري جداً .. املوضوع كبري 
 !؟..لكن ال بد من أن نعرف شيئاً عن ماهية هذا املوضوع 
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.. وجتيبين عن سؤال هام يتعلق بكيفية حتقيق اإلنسان حللمه يف هذه احلياة .. كانت صديقيت تشرح يل 
لسفية تتكلم حول وهناك نظرايت ودراسات علمية وف.. ُيالحق الشباب الصاِعد .. املوضوع شائك وصعب 

 !وصديقيت على علم هبا.. املوضوع 
.. ليستغرق اجلواب عنه ذلك الوقت الكبري .. تتوجهني هبذا السؤال لصديقتك .. اي سبحان هللا 

 !؟...وبني أظهركم .. معكم ووالدكم 
.. بكثري  أيسر مما تتصورين"  كيف حتقق حلمك يف هذه احلياة" ـ عن هذا السؤال ـاي بُنيَّيت  ـاجلواب ـ

.. اليت ترَفُع الضغَط .. كما ال يستحق تلك املكاملة الطويلة .. ودراسات .. وهو ال حيتاج إىل فلسفة ونظرايت 
 !املائل على اهلاتف يف الُعنقوأملاً وتشنجاً .. وُتسبُِّب ُصداعاً يف الرأِس 

من خالل ثالثة  ــ إبذن ربه ــ يتحقق حلُم اإلنسان يف هذه احلياة: اجلواب ابختصار وكما أراه، كالتايل
 :أشياء

 .داخالً يف دائرة املمِكنات.. ومقدوراً عليه .. وُيشرتط فيه أن يكون واقعياً .. حتديد اهلَدف : أوهلا
على قدر ما .. وعلى قدر علو اهلدف ومسوِّه .. حتديد الوسائل اليت ُتوصل إىل اهلَدف املنشود : اثنيها

 .عتعلو الوسائل، وتصعب وتتنو 
والصرب على تنفيذها كما .. توّفر اإلرادة القوية اليت حتمل صاحبها على حتقيق وترمجة الوسائل : اثلثها

 .إىل أن يصل إىل هَدفه املنشود.. ُخطِّط هلا 
ولو اختلَّ أو .. جيب أن تتوفر فيه هذه األشياء الثالثة اآلنفة الذكر .. وأليِّ إنسان كان .. أميا حلم كان 

وهو أقرب إىل .. وأصبح حلمه مستحيَل املنال .. َقُصَر املرُء عن حتقيق حلمه وهدفه .. شيء واحد  نُقص منها
 .والتمين اجملرَّد.. حالة اخليال 

مهما ِقيل عن تلك النظرايت والدراسات .. وليس بعد هذا اجلواب جواب ... هذا هو اجلواب 
 !املطّوالت؟

 !والغاايت الرفيعة العظيمة.. والطموحات .. األحالم وأين .. فأين العمل ... هذا هو اجلواب 
 

* * * * * 

يعة -467  .تطبيُق الشر
.. حىت لو كانت الشريعة اليت تُعبِّد العباَد للقرود .. لك أن ُتطبق يف حياتك الشريعة الوضغيَّة اليت تشاء 

فتلك دميقراطية .. ن تلك الشرائع كما لك أن تُقيم دولة تسود لكل شريعة م.. واألصنام .. والشيطان .. والبقر 
بضرورة تطبيق شرع  ــ جمرد تفكري ــأما أن تُفكر .. واحلقوق اإلنسانية .. تكفلها لك القوانني واألعراف الدولية 
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أو أن ختطو خطوة عملية حنو تطبيق شرع هللا تعاىل يف حياتك وحياة من معك من املسلمني .. هللا تعاىل يف حياتك 
وحُتَمل عليك مجيع .. وجُترَّم .. سرعان ما يُنَكر عليك .. فتلك هتمة كبرية .. د الِعباَد لربِّ الِعباد اليت تـَُعبِّ .. 

وال ملن حيتضنك .. ال حرمة لك .. وُتصبح مستهدفًا؛ حالل النفس، والدم واملال .. ألقاب اإلرهاب ومشتقاهتا 
ـ مطلب ـولو كنتم شعبًا بكامله  ـومن معك ـفقتلك وتشريدك .. أو من تعيش معهم .. أو يقرتب منك .. 

حيظى بكامل التربيرات األخالقية .. يُنفقون يف سبيله الغايل والنفيس .. وحضاري .. ودويل وأممي .. دميقراطي 
على  ـمن مجلة عشرات الشواهد ـ ـيف وادي سوات الباكستانية شاهد ـ.. وما حصل وال يزال حيصل .. واحلضارية 

 !ذلك
وال توجد .. وليسوا ضد اإلسالم .. أهنم ال حُياربون اإلسالم .. ونفاقاً .. ذلك يزعمون زورًا وكذابً مث بعد 

روَن إَِله َكِذباً م هلم مشكلة مع اإلسال ول فَْواهِِهْم إِن َيقر
َ
جر ِمْن أ َْت َُكَِمًة َّتْرر  .5:لكهفا َكُبر

 

* * * * * 

 .الغِنَى  -468
فمنه ما يكون نعمًة .. أما ِغىن املال .. ال جيلب لصاحبه إال خريًا .. له خري وهو ك.. الِغىن ِغىن النفس 

 .وما أكثرهم.. ومنه ما يكون نقمة على صاحبه .. وما أقلهم .. لصاحبه 
.. والِعصيان .. واجلفاء .. عندما حيمله على الطغيان والظلم  ؛قمًة على صاحبهِغىن املال يكون ن

 !وما لعباد هللا من حقٍّ يف ماله. .والنسيان؛ نسيان ما هلل 
ويُنفقه يف .. عندما مُيسكه يف املواضع اليت يتعني فيها اإلنفاق .. غىن املال يكون نقمًة على صاحبه 

 !فيكون مثله كالسفيه الذي ال حُيسن التصرف يف ماله.. املواضع اليت يتعني فيها اإلمساك 
فينفقه يف .. وحقَّ عباِد هللا يف ماله .. ما يَعرُف حقَّ هللا عند ؛املال الذي يكون نعمًة لصاحبه أّما غىن

 !وميسكه يف املواضع اليت يتعني وُيستحسن فيها اإلمساك.. املواضع اليت يتعني وُيستحسن فيها اإلنفاق 
ىن نقمًة ومتتطي له املطااي؛ فرمبا يكون الغِ .. وال تستعِجلنَّ الغىن .. ال تسخَطنَّ الفقَر .. فيا أيها الفقري 

فرتَسب وتكون .. واختباراً يصعُب عليك النجاُح فيه .. وشاغالً لك عمَّا هو أنفع لك يف دينك ودنياك .. عليك 
 !وأنت ال تدري.. ورّب انفعة ضارة .. فربَّ ضارة انفعة .. وأنت فقري خرياً مما أنت عليه وأنت غين 

 َو َخرْيٌ له ْ َشيْئاً وَهر وا ن تَْكرَهر
َ
ْم َواَّلُل َيعْ وََعََس أ َو ََشٌّ لهكر ْ َشيْئاً وَهر ُِبوا ن َتر

َ
ْم وََعََس أ لَمر كر

نترْم ََل َتْعلَمرونَ 
َ
 .124:البقرةَوأ
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ِ َواْْلَرْيِ فِتْنَةً   :وقال تعاىل م بِالْشه  ومن ينجح يف بالء الشدة والشر، قد ال . 35:األنبياءَوَنبْلروكر
 .وحسن اخلتام..  تعاىل السالمة نسأل هللا.. ينجح يف بالء وفتنة اخلري 

 

* * * * * 

 !من علاماِت البُخِل والبخيل -469
 :للبخل والبخيل عالمات

 !إن كان ُمضيفاً .. وخينس .. ويتهرَّب من واجبه .. أن حيرص املرُء بشدَّة على حقه إن كان ضيفاً : منها
وطالب .. حقِّ الضيف على ُمضيِفه  إن كان َضيفًا تذكََّر وتال عشرات األحاديث الدالة على: ومنها

 ـ؛ فيتعلل ـ" ال أيكل طعاُمك إال تقي ":وإن كان ُمضيفًا تذكََّر وتال قوله .. ومبقتضاها .. املُضيف ابلعمل هبا 
فيقطع دابر وأثر .. ـ بعدم وجود األتقياء الذين يستحقون ضيافته ـيف هروبه من القيام بواجب الضيف والضيافة 

 !الوجوداألتقياء من 
ـ وما ـوإن كان ُمضيفًا جاد مبا ُتطاوعه نفُسه .. إن كان ضيفًا طالب ُمضيَفه أبجود أنواع الطعام : ومنها

 !وأننا قوم هُنينا عن التكّلف.. وتكلَّم عن اجتناب التََّكلُّف  ـأقلَّ ما جتود به نفسه ـ
ويف .. أو حُيّرك سكوَن بيته ضيٌف .. من دون أن ُيسَرَج يف بيته انٌر لضيف .. أن متضي األشهر : ومنها

 ". ال خرَي فيمن ال ُيِضيف:" احلديث
وكأنَّ .. تراه قد عاله اهلم والكرب والغم .. وتعنيَّ الواجب .. إن نزل بساحته ضيف وال بد : ومنها
وإن كان اخليار أن .. وابلطعام عنده أم يف املطعم .. فيخري ضيَفه ابملبيت يف بيته أم يف الفندق .. جيشًا قد غزاه 

ـ على ـفإن اختار الضيف .. خيـََّر ضيفه بني الفاضل واملفضول من الطعام والشراب .. يكون الطعام يف بيته 
عاد فخريه بني هذا املفضول من الطعام والشراب وبني ما هو أقلَّ منه .. ـ املفضوَل من الطعام والشراب ـاستحياء 
وكوب .. كوب من العصري والشراب االصطناعي : إىل أن خيريه بني كوبنيوهكذا يتدرج معه ابلتخيري .. درجة 

 !لرمبا خيـََّره به.. ولو وجد ما هو أقل من املاء .. من املاء 
عة واخلري الكثري  ـأن يضع طعامًا ـ: ومنها وهذا مما حُيرج الضيف .. ـ ما يكفي الضيف فقط ـمع وجود السِّ

 !مل جيد املُضيَف ُيشاركه نفس الطعام ورمبا مينعه من تناول الطعام إن.. 
بل يرى يف .. فهو ال يرى يف البخل غضاضة أو عيبًا قد يطاله .. أن البخَل ال ُيِشينه وال يُقِلُقه : ومنها
 !وحسن تدبري واقتصاد.. وراحة .. البخل شطارة 

 :من هذا الدعاءفلُيكِثر .. نها فمن وجد يف نفسه شيئًا م.. والبخيل .. هذه بعض عالمات البخل 
 ...". اللهم إيّنِ أعوذ بك من اجُلنب والُبخل"
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 !لكان من أكرِم وأجوِد الناس.. ولو كان البخيُل يعلم ماذا خيسر ببخله 
 

* * * * * 

 !الش عوب التي تتقاتل فيما بينها -471
تصف بثالث فوجدهتا ت.. أتملت حاَل الشعوب اليت تتقاتل فيما بينها من غري مربر وال سلطان شرعي 

 :صفات
 .غلبة التفكري العاطفي عليها: أوهلا
غلية الوالءات العصبية عليها؛ كالوالء القومي، أو اإلقليمي الوطين، أو القبلي، أو العشائري، أو : اثنيها

 .احلزيب وحنوها من الوالءات العصبية اجلاهلية
تعيض عن هذا النقص ابللجوء السريع إىل فتس.. والتَّفهيم .. وبطيئة الفهم .. أهنا قليلة الفهم : اثلثها

 !السالح
 !تكون قد سالت أهنراً من الدماء بغري وجه حق.. وتـُْفِهم .. وإىل أن تـَْفَهم 

 

* * * * * 

 .المرأةُ والعمل السياسي -471
فريق جنح إىل : أتملُت موقف الناس من مشاركة املرأة يف العمل السياسي، فوجدهتم ينقسمون إىل فريقني

وفريق آخر جنح إىل التفريط؛ فأابح للمرأة ُمطلق العمل .. فراط؛ فحرَّم على املرأة مطلق العمل السياسي اإل
 !السياسي، مبا يف ذلك مزامحة ومنافسة الرجال يف مجيع مواقعهم ووظائفهم

اجب بل من الو .. فاملرأة من حقها : وأن احلقَّ وسط بينهما.. ويف اعتقادي أن كال الفريقني على خطأ 
ْؤِمنروَن   :كما قال تعاىل  ..وأن يكون هلا دور فعَّال يف السياسة  ..عليها أن ُتشارك يف احلياة السياسية  َوالْمر

اَلةَ  وَن الصه نَكرِ َويرقِيمر وِف َويَنَْهْوَن َعِن الْمر وَن بِالَْمْعرر رر مر
ْ
ْوَِلَاء َبْعٍض يَأ

َ
ْم أ هر ْؤِمَناتر َبْعضر َويرْؤتروَن  َوالْمر

مر اَّلُل إِنه اَّلله َعزِيٌز َحِكيمٌ الزه  ْولَئَِك َسرَيََْحرهر
ر
وََلر أ  .72:التوبةََكةَ َويرِطيعروَن اَّلله َورَسر

.. ـ يشمل مجيع األنشطة املشروعة واملباحة ـالواجب على الرجال والنساء سواء  ـواألمر ابملعروف 
فاألمر ابملعروف هبذا املعىن .. يشمل الدين كله .. ا يشمل ُشَعب اإلميان كله.. السياسية منها وغري السياسية 

فكالمها يتعاوانن ويتكافالن ويتناصران على األمر .. وهذا املفهوم والشمول معنية منه املرأة كما معين منه الرجل 
ْوَِلَاء َبْعٍض .. وعلى حتقيقه .. به 

َ
ْم أ هر  .َبْعضر
كما ُيستفاد من دخول التعريف على االسم ..  يشمل مجيع وُمطلق املنكر ؛كذلك النهي عن املنكر

الذي يُفيد العموم والشمول؛ أي مجيع أنواع املنكر؛ املنكر االعتقادي، واملنكر السياسي، واملنكر االجتماعي، 
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هو املطلوب من املرأة أن تنهى عنه .. فهذا املنكر مبعناه العام .. واملنكر االقتصادي، واملنكر األخالقي والرتبوي 
 :وهو املراد من قوله تعاىل.. كلٌّ حبسب موقعه وطاقته .. ال فرق بينهما .. كما هو مطلوب من الرجل كذلك   ..
 ِنَكر وِف َويَنَْهْوَن َعِن الْمر وَن بِالَْمْعرر رر مر

ْ
ْوَِلَاء َبْعٍض يَأ

َ
ْم أ هر  .َبْعضر

ـ وهي صحابية قد ـهَنِيك رأيُت مسراء بنت :"ٍد جيد، عن حيىي بن ُسليم، قالوقد أخرج الطرباين بسن
مُر ابملعروف، وتنهى عن ـ عليها درٌع غليظ، ومخاٌر غليظ، بيدها َسوٌط؛ ُتؤدُِّب الناَس، وأتَ ـ أدركت النيبَّ 

 ".املُنَكر
.. وحيائها .. ووقارها .. وحشمتها .. أن تنخلَع املرأة من أنوثتها .. وال يُفهم منه .. وقولنا هذا ال يعين 

ال يتناسب مع مهامها .. وعمل .. أو أن ُتزاحم الرجَل يف كل موقع وميدان .. ساسية يف هذه احلياة ووظيفتها األ
كالوالايت العامة اليت دل النص على أهنا من خصائص ووظائف .. ووظيفتها األساسية العظيمة يف هذه احلياة 

.. طة واألعمال ذات الطابع النسائي كما ال يعين أن يُزاحم الرجُل املرأَة األنش.. الرجال من دون النساء 
 !إذ لكل منهما دوره وعمله الذي ُيكّمل عمَل ودور اآلخر.. واملتعلقة ابلنساء 

وملا .. السرتاحوا وأراحوا .. والوضوح .. لو فهمه الناس هبذا القدر .. هذا هو املوضوع ابختصار 
 !ضرات والندوات حول املوضوعوال إىل عقد مئات احملا.. احتاجوا إىل أتليف مئات املؤلفات 

ٍء  :صدق هللا العظيم ْكََثَ ََشْ
َ
نَسانر أ ِ َمَثٍل َواَكَن اإْلِ

ْرآِن لِلنهاِس ِمن كر  ْفَنا ِِف َهَذا الْقر َولََقْد َِصه
 .52:الكهفَجَدَلً 

 

* * * * * 

ْفُح الجميل.. والهْجرُ الجميل .. الصبرُ الجميل  -472  .والص َّ
.. والتسليم  االذي يعقبه الرض.. لصدمة األوىل لصرب على البالء واملصاب عند اهو ا ؛الصرب اجلميل

 .هللا تعاىل وحده وطلباً ملرضات.. احتساابً لألجر .. والشكوى للمخلوق .. وينتفي عنه ُمْطَلق التسّخط 
، وال ُتزكي أن ال حُتدث مبا يوجعك، وال مبصيبتك: ثالثة من الصرب: وقد أُثر عن بعض السلف أهنم قالوا

 .نفَسك
وال أذى أو مكافأة  .. هو اهلجر الكرمي الذي ال تتبعه معاتبة وال ُمراجعة وال مؤاخذة  ؛أما اهلجر اجلميل

 .ابتغاء مرضات هللا تعاىل وحده.. للمهجور مبا يستحق 
وال .. ال ِعَوٍض من غري ِمنٍَّة و .. فهو إعماُل العفو احلَسن عند املقدرة مكان العقوبة  ؛أما الصفح اجلميل

 .ابتغاء مرضات هللا تعاىل وحده.. انتقاٍص من قدر املصفوح عنه 
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 وكل واحد منها حيتاج إىل ما.. وتداخل .. وبني الصرب اجلميل، واهلجر اجلميل، والصفح اجلميل اشرتاك 
واهلجر اجلميل .. يل إىل اهلجر اجلميل، والصفح اجلم ـيف بعض جوانبه وجزئياته ـ ـسواه؛ فالصرب اجلميل حيتاج ـ

 .وكذلك الصفح اجلميل حيتاج إىل الصرب اجلميل، واهلجر اجلميل.. حيتاج إىل الصرب اجلميل، والصفح اجلميل 
إنك مسيع قريب جُميب، .. والصفح اجلميل .. واهلجر اجلميل .. اللهمَّ اجعلنا من أهل الصرب اجلميل 

 .به وسلموصلى هللا على دمحم النيب األمي، وعلى آله وصح
 

* * * * * 

 .الحورُ العِين أجمَل -473
فتذّكر أن حور العني .. وعملت عملها الشيطاين يف نفسك .. كلما وقعت عينك على سافرٍة مجيلة 

ي .. أتديب : وقل لنفسك.. وأن ال وجه للمقارنة بني اجلمالني .. أمجل بكثري  .. إن حور العني أمجل .. وتَصربَّ
ي  ومهرها أن.. وأحَلى  .. قريب .. وأن العهَد حبور الِعني قريب .. ـ الطرَف احلرام عن حوِر الطني ــ اي نفُس ـتغضِّ

 !وال تستبديل الذي هو أدىن ابلذي هو خري.. وجتَلَّدي .. فاصربي .. آت .. وهو آٍت 
 .ور الِعنيوتقدمي املهر للفوز حب.. وحفظ النفس .. ـ على غض البصر ــ إبذن هللا ـفإن ذلك مما يعيُنك 

 

* * * * * 

ني  -474 يُغضبني.. يسر ُّ  .و
 .ين الكفُر والشركبُ ويُغضِ .. يسرُّين اإلمياُن والتوحيد 

 .ويُغضبين الظلم.. دُل يسرين العَ 
 .ويُغضبين الكذُب، وتشبُُّع املرء مبا مل يُعَط، ومبا ليس فيه.. يسرين الصدق 

 .لغدُر واخليانةويُغضبين وُيسيئين ا.. يسرين الوفاء واألمانة 
 .ويُغضبين الغلو واجلفاء.. يسرين التوسط واالعتدال 

 .ويُغضبين وُيسيئين الشحُّ والبخل.. يسرين الكرم واجلود 
 .ويُغضبين الطغياُن والِكرب.. يسرين التواضع 

 .ويغضبين وحيزنين بكاؤه.. يسرين ضحك وابتسامة الطفل 
 

* * * * * 

ُلزَم المرأةُ بال -475  .ن فقةِ على البيتعندما ت
لكن إن كانت من ذوي .. األصل والصواُب أن ال تُلَزم املرأة ابلنفقة على البيت، وأن ال ُتكلَّف بذلك 

.. إكراه كره، وال ـ كرمًا وإحسااًن، وطواعية من غري  ـعلى البيت وأهل البيت  ـمث أرادت أن تُنفق ـ.. املال والّسعة 
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ومن مث ابلنفقة على البيت، وأهل البيت .. أمَّا أن تُلَزم ابلعمل خارج البيت ..  وهلا أجر.. وُتشَكر .. فلها ذلك 
 :فهذا يعين أموراً عدة.. كما هو دارج يف هذا الزمان .. ويكون ذلك من ضمن واجباهتا .. 

ونَ  :كما قال تعاىل.. أن قواَمة الرجل يف البيت ستضعف وتنخفض إىل النصف : منها امر  الر َِجالر قَوه
واْ ِمْن أْمَوالِِهمْ  نَفقر

َ
ْم لََعَ َبْعٍض َوبَِما أ َل اَّلُل َبْعَضهر وبقي .. ذهب اإلنفاق . 32:النساءلََعَ الن َِساء بَِما فَضه

ْم لََعَ َبْعٍض النصف اآلخر  َل اَّلُل َبْعَضهر  !ويتفهَّم ذلك.. وعلى الرجل أن يفهم ..  بَِما فَضه
كما : فهي تقول له بلسان احلال واملقال ؛ت الندية عند املرأة حنو زوجهاظهور أخالقيات وسلوكيا: ومنها

وما جيب عليك جيب علي .. وابلتايل ما حيق لك حيق يل .. أنك خترج وتعمل وتُنفق فأان أيضاً أخرج وأعمل وأنفق 
 !ويتفهَّم ذلك.. وعلى الرجل حينئٍذ أن يفهم .. 

إْذ ليس من العدل أن يُقال للمرأة .. ها، وزوجها سيضعف كثريًا أن عطاء املرأة حنو بيتها، وأبنائ: ومنها
مث يف نفس الوقت جيب عليك أن تؤّدي كامل حقوق احلياة .. جيب عليِك أن تعملي خارج البيت طوال النهار 

م ويتفهَّ .. ـ على الرجل أن يفهم ــ وال بد أنه سيحصل ـويف حال حصول التقصري .. وحقوق األبناء .. الزوجية 
العمل واإلنفاق، والقيام بكامل : وأراد من زوجه أن تقوم ابألمرين معاً .. ومل يتفهَّم ذلك .. فإن مل يفهم .. ذلك 

فحينئٍذ عليه أن .. غري منقوصة .. مث هو مع ذلك أراد أن مُيارس كامل القوامة .. حقوق األبناء واحلياة الزوجية 
ـ ال ـيف الغالب  ـواليت ـ.. إىل درجة يستعصي حلها على احلكماء  وتفاقمها.. يتوقع حصول املشاكل واخلالفات 

وال يلوَمنَّ إال نفسه اجلشعة .. من عملها وأزَود الرجل تنتهي وال تزول إال بدمار البيت وخراب ما قد اكتسبه 
 .وعلى املرأة ِكْفٌل من الوزِر واملسؤولية أيضاً .. الطَّّميعة 

 .....!م اإلسالم إهنا بعض ضريبة البعد عن تعالي
 

* * * * * 

 .عُقوُق الأبناء للآباء -476
فال هم أدبوا .. فوجدت أمهها عقوق اآلابء ألبنائهم وهم صغارًا .. أتمَّلُت أسباَب عقوق األبناء لآلابء 

اته ويف بعض عاد.. الوالُد مشغول يف عمله خارج البيت .. وال هم أحسنوا رعايتهم وتربيتهم .. وعلَّموا أبناءهم 
ـ عن واجباته حنو بيته وأبنائه ــ واليت منها اجللوس يف املقاهي لساعات طويلة مع أقران السوء ـالسيئة بعد العمل 

ويف القال والقيل، وبعض عاداهتا السيئة مع قريناهتا من نساء .. واملرأة كذلك مشغولة يف عملها خارج البيت .. 
إن عق األبناء آابءهم .. مث بعد هذا اإلمهال والتقصري .. عليها كأم وحقوقهم .. عن بيتها وأبنائها .. احلارَة 

وفاهتم أهنم هم السبب األول .. وتساءلوا عن السبب .. واستنكروا .. وغضبوا .. تسّخطوا .. وأمهاهتم يف الكرب 
 !روعقوقهم حلقوق أبنائهم يف الصغ.. وأهنم حيصدون بعض زرعهم وإمهاهلم وتقصريهم .. هلذا العقوق 

َغر.. فيا أيها اآلابء إن أردمت أبناًء يربونكم يف الِكرَب   !ال بد لكم أوالً من أن تربوا أبناءكم وهم يف الصِّ
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َغر  .. ويكون عطاؤهم كبريًا .. على قْدر ما خَيِْدمون يف الِكرَب .. األبناء على َقدر ما خُيَدمون يف الصِّ
َغر .. الِكرَب  أمَّا من ينشد عطاَءهم يف.. ألنفسهم ولغريهم  وهو كمن ينشد .. فهو واهم .. مع إمهاهلم يف الصِّ

 !الشيء وِضدَّه يف آٍن معاً 
 

* * * * * 

 !الس ِباُق على العَتَبَات -477
وعَقَدت األمة عليهم اآلماَل .. ممن كانوا حُيَسبون على مشايخ الصحوة .. أدرك بعض الدعاة والشيوخ 

.. وأن الصرب على حمنة وشدة احلصار قد نفد .. أن احلصار قد طال : شيوخأدرك هؤالء ال.. برهة من عمرها 
وصرف وجوه الناس إليهم عرب القنوات .. واملؤمترات .. واملنتدايت .. يف احملافل .. وأن الطريق إىل الظهور 

.. ويسرتضوهنم .. خيطبون ودَّهم .. ال يتم هلم إال بعد سباق حمموم حنو عتبات الطواغيت .. الفضائية وغريها 
 !واملديح واإلطراء.. ويقدمون هلم فروض الطاعة والوالء .. ويستعطفوهنم 

.. ملعرفة ما يريدونه وما ال يريدونه .. وأهوائهم .. فقاموا أواًل بقراءة ذكية ألذهان الطغاة احلاكمني 
كالطعن .. َظى بعطائهم وحي.. وحيقق القرب منهم .. فوجدوا أن ال شيء يُرضي الطغاة اآلمثني ويكسب ودهم 

وكتمان احلق .. وتغييب عقيدة الوالء والرباء يف هللا .. وختذيل الناس عن نصرة قضااي األمة .. ابجلهاد واجملاهدين 
فُنفاَجأ بني الفرتة وأختها بسباق حمموم بني هؤالء .. وقد فعلوا .. واجلنوح ابلناس إىل التفريط واجلفاء واإلرجاء .. 

وختذيل الناس عن .. ومدح الطغاة اآلمثني .. ـ للطعن ابجلهاد واجملاهدين ـمربر، ومبناسبة وبال مناسبة  ـ غريـالشيوخ 
 !نصرة قضااي اإلسالم واملسلمني

.. ِوش ها السَّاعة املباركة ايبو حسني ... أهاًل وسهاًل بباراك أوابما "ك الذي نَشَر مقاَله حتت عنوان ذا
 !وال حول وال قوة إال ابهلل.. وواحد من هؤالء الشيوخ .. ل على ذلك مثا.. مرحباً " مرحباً ألف 

 

* * * * * 

 !عندما تَغيُب القِيَم -478
وِقيم إحسان القوي على الضعيف .. قيم الرمحة .. قيم اإلمياِن ابهلل واليوِم اآلخر  ؛عندما تغيُب ِقَيُم اخلري

.. إىل ما هو أحط من مستوى احليواانت والوحوش الكاسرة وينحدر مستواه .. يفقد اإلنسان معاين إنسانيته .. 
العرتضت على تشبيهها هبكذا إنسان؛ الذي ال يعرف من الِقَيم شيئاً سوى قيمة  .. بل لو ُقّدر للوحوش أن تنطق 
وحُتِسن رعايتها .. فالوحوش ترحم أطفاهلا .. وليكن بعدها ما يكون .. وشهواته كيف ُيشِبع رغباته، ونزواته، 

 !وال يستواين َمَثال.. فال يُقاس مثله على مثلها .. ومحايتها 
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.. ـ  والذي تناولته بعض وكاالت األنباء ــ إن استطعتم ـوالسطور املخيفة من ورائه .. اقرأوا هذا اخلرب 
إىل يتحول عدد كبري من الفتيات يف زميبابوي "":أنقذوا األطفال"قالت مجعية .. وكأنه شيء ثنوي  على استحياء

إن تفّشي الفاقة يف زميبابوي يُؤدي بصبااي يف الثانية عشرة من العمر إىل املتاجرة .. الدعارة من أجل سّد الرََّمق 
 .هـ -ا..."أبجساِدهنَّ نظري حفنٍة من البسكويت أو شرائح بطاطس 

أهلذا .. وبنات الفقراء أهلذا احلّد يشّح األغنياء املتخمون على أطفال .. أهلذا احلد مُتَتهن كرامة اإلنسان 
 !احلد يصل االبتزاز؟
أترون شيئًا من هذا السقوط .. واحبثوا يف ثنااي وكهوف الغاابت اليت يقطنها الوحوش .. اذهبوا 

 !الذي حيصل لبين اإلنسان؟.. واالحنطاط يف القيم والسلوك 
آالف القوانني األممية واحمللية بل .. حيصل رغم وجود مئات .. هذا السقوط واإلهنيار يف الِقَيم والسلوك  

لكنها .. وحرمة مثل هذا العمل املشني الوارد أعاله .. ومحاية الطفولة .. اليت تتحدث عن حقوق الطفولة .. 
 !يف عامَل الواقع ال قيمة وال أثر هلا.. حرب على ورق 

ميان ابهلل تعاىل واليوم ـ عقيدة اإلــ يف نفوس الناس ـأهنم حاربوا : واجلواب عن هذه الظاهرة.. السبب 
.. وما لإلنسان من ثواب أو عقاب على ما قدَّم ويُقّدم يف حياته من عَمل .. وعقيدة اخلوف من هللا .. اآلخر 

.. حىت وصَل إىل هذا الدَّرك األسفل من االحنطاط والسقوط .. وأفرغوا اإلنسان من معاين الروح وِقيم اخلري كلها 
 !ما دام جيد فرصة للنفاد منها؟.. أو أن ُتؤثر فيه .. أو تردعه .. معه القوانني الوضعية  فاىنَّ ملثل هذا أن تنفع

 .وال يلوَمنَّ إال نفَسه.. اإلنسان يدفع ضريبة بعده عن تعاليم هللا : يُقاليف النهاية و 
 

* * * * * 

بلادُهم.. بلادُنا  -479  .و
.. البحار وما فيها من خملوقات عظيمة .. شيء عن بالدهم ـ كل ـيف أفالم مصوَّرة جّذابة  ـتراهم يُوثّقون ـ

 واألليفة وحشّية منهاواحليواانت الربية ال.. ت والغااب.. واألهنار .. والوداين .. والّسهول .. واجلبال .. وشواطئها 
أنواع احلشرات حىت الزواحف و .. والنبااتت أبنواعها املختلفة .. واآلاثر القدمية واحلديثة منها .. والطيور .. 

حبيث يعرف الواحد منهم كل شيء عن .. والتفصيل اململ .. املوجودة يف بالدهم يصوروهنا ويوثقون هلا ابلتفصيل 
مع  ـلو طرأ عليها ـ.. إضافة إىل ذلك فإن هذه املعامل واملخلوقات .. وطريقة جذابة .. وبسهولة ويسر .. بالده 

والوقوف على حقيقتها كما كانت قبل .. لتَّالية يسهل عليها التعرف عليها ـ فاألجيال اـالزمن أي تغيري أو زوال 
، احلاضر ابملاضي، واملاضي ابحلاضرفريبطون .. من خالل تلك األفالم الواثئقية احملفوظة .. أن يطرأ عليها التغيري 
 .واحلاضر ابملستقبل
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وما تتمتع به من تنوع بديع يف .. يد على مجاهلا الفريد، وما هلا من اتريخ حضاري مد ـبينما بالدان ـ
بل ختلو حىت من التوثيق .. فهي ختلو من التوثيق املصور الدقيق .. ـ فإهنا مهملة من كل ذلك ـاملخلوقات 

إن ُوجد شيء .. كما تنتفي اآللية اليت ُتسّهل على املتخصص منا الرجوع إىل تلك الواثئق .. اإلنشائي النظري 
 !ملكتبات العامةمنها يف املتاِحف أو ا

بل .. وال ابن اجلنوب يعرف شيئًا عن مشال البالد .. فأصبح ابن الشرق ال يعرف شيئًا عن غرب البالد 
 !وآاثر.. ومجال .. وتنوع .. وما فيها من خملوقات .. لرمبا أحدان ال يعرف إال القليل عن منطقته اليت يسكنها 

هم احلكام الذين ال .. والالوطنية .. سلبية الالحضارية وهذه الظاهرة ال.. واملسؤول عن هذا التقصري 
، واهليئات واجلمعيات البحثّية..  واملؤرخون.. والكتاب .. مث األدابء .. يهمهم من شؤون احلكم وطنًا وال مواطنًا 

 !إن وِجدت.. والبيئّية
 

* * * * * 

َلِد  -481 ب ون.. نحن ن  !وهم يُر
دارون .. هل مسعت بدارون " :وهي تقول يل.. سلمني يف بريطانيا شدين حديث طفلة بريئة من بنات امل

، وهي طفلة ال تتعدَّى "هكذا يعلموننا يف املدرسة.. رد احنَدر من قِ  وأنه.. أن اإلنسان أصله قرد : الذي يقول
 !السابعة من عمرها
ال حُيسنون العربية ..  نشأوا يف بالد املهجر.. من أبوين عربيني .. بل شباٌب وشااّبت .. ن و أطفال آخر 

ـ ابلنسبة هلم جمرد كلمات وأحرف ال ــ رسالة هللا إىل عباده ـالقرآن الكرمي .. قراءة وال كتابة وال حتّداًث وال فهمًا 
 !وهم ال حُيسنون تالوهتا وال يعرفون معناها.. وكيف تعين هلم شيئاً .. وال تعين هلم شيئاً .. يفقهون منها شيئاً 
م اآلاب  !هم املسؤولون... ء إهنَّ

يُرسلونه إىل حماضن .. وقبل أن حُيِسن لفظ األحرف العربية .. ما إن يبلغ الطفل سنتني من عمره 
.. ولغتهم .. ـ لريبونه على موائدهم ـاليت يسموهنا ابملراحل التمهيدية قبل املرحلة االبتدائية  ـومدارس القوم ـ

هذا حظه منهم إىل أن يبلغ الثامنة عشرة من .. يلة ساعات النهار ط.. وتقاليدهم .. وعاداهتم .. وعقائدهم 
 ..مع قبلة استقبال وترحيب على خدِّه .. أن يستلموه يف املساء من املدرسة .. أما حظه من بيته وأبويه .. عمره 

بلة وداع على خده مع ق.. لُيسّلموه إىل مدرسته من جديد يف صباح اليوم التايل .. وأن يغسلوا ما تلوَّث من ثيابه 
ال .. ا نّ ال مِ .. كأنه منهم .. وينشأ نشأة فرجنية غربية إابحية ال دينية .. يضيع الولد .. وما بني القبلة والقبلة .. 

بعد فوات  ـفيتفّطن اآلابء ـ.. كغصٍن مقطوع من شجرة .. فيفقد االنتماء والوالء .. يعرف شيئًا عن دينه وأمته 
وذلك عندما .. وما جنت أيديهم على أبنائهم وأنفسهم .. وظلمهم .. وجهلهم .. عهم ـ إىل قبح صنيـاألوان 
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.. يفتقدوهنا وخيسروهنا .. اليت كانوا يتمتعون هبا .. حىت قبلة الوداع واالستقبال .. خيسرون أبناَءهم يف الِكرَب 
َّنه َهَذا قرْل هر  ..وسوء أخالق أبنائهم .. فيندبون سوء حظهم 

َ
مْ قرلْترْم أ ِسكر نْفر

َ
آل َو ِمْن ِعنِد أ

 .وال تَلوُمنَّ إال أنفَسكم. 245:عمران
 !لعلمهم أن الولَد يف النهاية مع من يربيه ال مع من يلده.. وهم يُربّون .. حنن نَِلد : صدق من قال
 !واستيقظتم؟.. فَهالَّ َفِطنُتم 

 

* * * * * 

ماتَةُ  -481  ! والحَسَد.. الش َّ
ُد ُخُلقان ُمتداِخالن وُمتَشاِبكان؛ كلٌّ منهما مؤداه إىل اآلخر، فاحلسد يؤدي إىل الّشماتة الشََّماتُة واحلسَ 

فكل منهما .. والشَّماتة ُتؤدي إىل احلَسد مبا أصاب اآلخرين من خري أو نعمٍة .. مبصاب وآالم وأحزان اآلخرين 
 . وكل حاِسٍد شاِمت.. وكلُّ شاِمٍت حاِسٌد ..  الزم وملزوم لآلخر 

.. ويُرِديه إىل مستوى التَّافهني .. ويُنِقص من إميانه وعقله ومروءته .. وِمن أكثر ما ُيِشني املرء ويُعيبه 
كأنه يتناول العَسل .. وأحزاهنم .. وآالمهم .. الشَّماتة مبصاِب اآلخرين، فرتاه يَتلذَّذ مبصائبهم .. ُخُلق الشََّماتة 

إال على موائد آالم .. وال يعرف لنفسه راحًة وال َهدأة .. يهدأ له ابل ال يستطيع أن يعيش وال .. املُصفَّى 
فيتغلَّظ حينئٍذ الظلم .. ـ بني األقارب والّرحم ـولألسف  ـوأكثر ما يكون ذلك ـ.. وأحزان ومصائب اآلخرين  

أصابته ضرَّاء ما  ؛اءوإن أصابتهم سرَّ .. أصابته سرَّاء ما بعدها سرَّاء  ؛إن أصابتهم ضرَّاءَ .. ويتضاعف العدوان 
ال َتسأل عن .. ظلمًا شديدًا .. ولغريه .. ـ لنفسه ــ من ذوي الظلم املركَّب واملُغلَّظ ـوهذا ظامٌل .. بعَدها َضرَّاء 

َيسري يف خالاي َدمه وُعروقه .. وهو مريض مبرٍض ُعَضال .. وحق رب العباد عليه .. درجة تفريطه حبقوق العباد 
ِيَن  فُيكثر من هذا الدعاء.. سوى اإلكثار من الدعاء .. ئِه دواء ال يُرجى لدا..  َربهَنا اْغفِْر نَلَا َوإِلِْخَوانَِنا اَّله

وٌف رهِحيمٌ  ِيَن آَمنروا َربهَنا إِنهَك َرؤر ً ل َِّله يَماِن َوََل َُتَْعْل ِِف قرلروبِنَا ِغال  ونَا بِاإْلِ أن حيمل و . 21:احلشرَسَبقر
وأىنَّ .. ويرّوضها بتدريبات وإجراءات عملية على ذلك .. لى أن حتبَّ لعباد هللا تعاىل ما حُتبُّ لذاهتا نفسه محاًل ع
 . فاهللُ يفعل ما يشاء.. َوَقدََّر ُمعجَزًة أو آية .. إال إذا شاء هللا تعاىل .. له بذلك 

 

* * * * * 

 .مِن عَلامَات الإخلاص -482
 : لإلخالص عالمات
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فتؤثِر  ..يف مرضاة هللا تعاىل .. أن خُتالف هواك، وهوى من حتُِبَّ من الِعباد  ؛اها وأعالهاوهو أقو : منها
كأن تُنفق على .. مرضاة هللا على ما هتوى ويهواه حمبك من الناس .. أو تريد القيام به  ،يف العمل الذي تقوم به

 حُيب وهللا تعاىل.. ألنه يستحق النفقة شرعًا ..  ابتغاء مرضاة هللا.. وال حُيبه من حُتبهم من الناس .. من ال حتُِب 
 .أو أن تسلم على َمن تكره طاعة هلل تعاىل..  منك أن تُنفق عليه

.. مث ال جتد يف نفسك حرجًا من ذلك .. أن ختفي عمَلك الصاحل عن أحبِّ وألصِق الناِس بك : ومنها
ملن .. للحديث عن عملك  الباطين الذي يدعوك اإلحلاحذلك يف نفسك كما ال جتد .. بل جتد املتعة يف ذلك 

صاحبه من الصرب على أحيااًن يكون أشد وعلى مراقبة النّية ومتابعتها،  ،فالصرب على اإلخالص.. حتُِب من الناس 
 !  وهناك من يصرب على اجلراح لكنه ال يصرب على اإلخالص.. على أمل اجلراح 
فظهور العمل ال ُيضفي على نفسك معىن زائدًا عن .. أن يستوي عندك ظهور العمل وخفاؤه : ومنها

.. فهذا أقوى يف اإلخالص .. ومن كان إخفاء العمل أحب إىل نفسه من ظهوره .. املعىن املصاحب إلخفائه 
 . وأكثر داللة عليه
بل تقوم ابلعمل حبسب ما يقتضي .. أن ال متتنع عن العمل الصاحل لكون العمل سيظهر للناس : ومنها

فمن الرايء أن ترتك العمل الصاحل خوفًا من ..  ؛ سواء اقتضى منك اإلخفاء أم اقتضى منك اإلظهاراحلال منك
 .الرايء

أو أن يُقاَبل معروفه .. أن ال جيَِد يف نفسه حاجًة ماّسة على أن ُيْشَكر ممن أسدى إليه معروفًا : ومنها
فمن مقتضى اإلخالص أن ال .. لبه مبعروف مماثل ومقابل أو أن يُطاِرَد َمن أسَدى إليه معروفًا فُيطا.. مبعروف 

ِ ََل نررِيدر  :كما قال تعاىل.. ينتظر املُحِسن ممن أحسن إليهم جزاًء وال ُشُكورًا  ْم لِوَْجهِ اَّلله إِنهَما نرْطعِمركر
 ً ورا كر ْم َجَزاء َوََل شر من ال ف.. رفيع وهو خلق إسالمي ..  وإن كان شكر املعروف واجباً  .1:اإلنسانِمنكر
 . يشكر الناس ال َيشكر هللا

 

* * * * * 

اعة -483  .قواعد في الط َّ
وكذلك للحكام .. والزوج له حق الطاعة على زوجته .. لآلابء واألمهات حق الطاعة على األبناء 

ن ال طاعة لك.. املعلم له حق على تالمذته والناس  والعاملِ .. حق الطاعة على رعيتهم  واألمراء املسلمني هلم
ً كان هذا املخلوق ـفال طاعة ملخلوق .. يف معصية هللا .. وال لغريهم .. ألحٍد من هؤالء  ..  ـ يف معصية اخلالقــ أايَّ

  .إمنا الطاعة تكون يف املعروف
 . البخاري" ذا أُمر مبعصية فال مسع وال طاعةر مبعصية، فإالسمع والطاعة حق ما مل يُؤمَ  ":ويف احلديث
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.. فإذا تعني الفرض .. يف القيام بفرائض هللا تعاىل .. وال لغريهم .. استئذان ألحٍد من هؤالء  كذلك ال
فأمر هللا تعاىل ُمقّدم على أمر عبده .. وال إذن وال التفاتة حينئٍذ ملخلوق يف ذلك .. وتعيَّنت احلركة .. تعنيَّ الفعل 

 . ُمقدَّم على حق أو حقوق عباده وحقه .. 
مث .. مع فرٍض متعلق حبق الَعبد على العبد .. ارَض مندوب متعلق حبق هللا تعاىل على عبده أما إن تع

مثاله التنفل ابلصوم ابلنسبة للزوجة إن كان .. وال بد .. ُقّدم الفرض املتعلق حبق العبد .. استحيل التوفيق بينهما 
 .يتعارض مع الفرض املتعلق حبق زوجها عليها

ُقدِّم الفرض املتعلق مبن له .. مث استحيل التوفيق بينهما .. المها متعلقان ابلِعباد ك.. فإن تعارض فرضان 
فُيقّدم الفرض التعلق حبق األب واألم ألنه .. مثاله حق األخ وحق األب أو األم .. حق أكرب وأوكد من العباد 

أو حق الفرد وحق .. الزوج  فُيقّدم الفرض املتعلق حبق.. أو حق الزوج وحق العم أو العمة .. أغلظ وأوكد 
 . وهكذا بقية املسائل واحلقوق والواجبات املتعلقة مبوضوع الطاعة.. اجلماعة فُيقدَّم الفرض املتعلق حبق اجلماعة  

ة والتزم جاد.. فمن فهمها وَعِقلها اسرتاح وأراح .. ال تستثين أحدًا .. شاِمَلٌة المَّة .. هذه قواعد عامَّة 
 .هللا تعاىل يهدي من يشاءو.. احلق والصواب 

 

* * * * * 

 .أنواعُ المرض -484
وهذا .. على اجلسد  آاثرهقتصر تهو الذي  ؛فالعضوي.. منه العضوي، ومنه املعنوي : املَرض أنواع

  .ـ إن الُتِمَست أسباب العالجــ إبذن هللا ـمرض يُرجى بُرؤه، وعالجه 
والنفس .. يطال القلب والروح .. نب اخلفي من الباطن فهو املرض الذي يطال اجلا: املرض املعنويأما 

ومن جهة .. ومن جهة أثره .. من جهة خفائه وحتديد موضعه .. وهو أخطر على اإلنسان من املرض العضوي .. 
 : وهو ثالثة أنواع.. عالجه والتماس الدواء املناسب له 

..  ، وحب الرايسةنها شهوة احلرصم شهوات البطن والفرج ومتعّلقاهتا؛ واليت ؛اتمرض الشهو : أوهلا
ظل .. وطلبت املزيد .. فإن مل حتصل هذه القناعة .. وعالجه اقتناع النفس حبظها املباح واملتاح من الشهوات 

وكمن يلهث وراء .. كالكلب املسعور .. يستشرف احلرام واملباح منها .. املرء يركض وراء شهواته إلشباعها 
هل من : وهي تقول له.. يُؤّجج انرها .. وإمنا هو بفعله هذا .. أو يروي ظمأها .. بعها وأىنَّ له أن ُيش.. سراب 
 ! يشرب من ماء البحر؛ فال يزيده إال عطشاً  نكم..  مزيد
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 ، واألفكار، والقيم، واملبادئ لتعلقه ابإلميان واالعتقاد.. وهو أخطر من سابقه  ؛َمَرض الشُّبهات: اثنيها
وأىنَّ هلذا أن .. وأنه ممن حيسنون صنعًا .. ومع ذلك فصاحبه حيسب نفسه حمقًا .. كفرًا   إذ منه ما قد يكون.. 

 !فضالً عن أن يتنبه لدوائه أو أن يُبادر إىل التوبة والرتاجع.. يتنبه ملرضه 
وخطورته تكمن يف  .. وهو أصعب أنواع األمراض اآلنفة الذكر من جهة عالجها  ؛َمَرض الطَّبع: اثلثها

ومرض احلسد .. كمرض البخل واجلنب .. يصعب التخلص منه بسهولة .. سري يف دم وجينيات اإلنسان كونه ي
وحنوها من األمراض األخالقية الطََّبِعيَّة اليت هلا جذورها .. والِكرب .. ومرض احلقد .. والّشماتة وحب الّتشفي 

.. ن يتم عن طريق الوعظ واإلرشاد وحسب وعالج هذه األمراض ال مُيكن أ.. املمتدة يف دِم وجينيات صاحبها 
تتضمن محل النفس على فعل ما هو مضاد لتلك .. وتدريبات مكثفة .. وإمنا من خالل رايضة عملية طويلة 

وأن يقهرها وخُيالفها إبكرام الضيف .. أن حيمل نفسه على التصدق واإلنفاق : فالبخيل عالجه مثالً .. الصفات 
وكذلك غريها من األمراض .. ار من غري انقطاع طويل بني االستقبال واالستقبال واستقبال الضيوف ابستمر .. 

إذ ال شايف .. مع التأكيد على أمهية اإلحلاح يف الدعاء وسؤال هللا تعاىل أبن يشفي ويُعايف .. الطََّبِعيَِّة اآلنفة الذكر 
إنه تعاىل مسيع قريب .. منه وما بطن ما ظهَر .. نسأل هللا تعاىل لنا ولكم الشفاء من كل داء ..  إال هو 

 .جميب، وصلى هللا على دمحم النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلم
 

* * * * * 

قوا الل  ه، وحافظوا على الثوابت -485  !ات َّ
تراهم  لضعف يف .. واملنتمني لبعض اجلماعات اإلسالمية املعاصرة .. من العاملني يف حقِل الدعوة 

بينما اآلخرون يف إعراض عنهم ومنأى واستعالء .. والتحالف معهم .. طبون ودَّ اآلخرين خي.. أنفسهم وإمياهنم 
هدفنا : التصرحيات املنافية لتعاليم اإلسالم وأصوله، كقوهلم املكرر واملمجوج ــم هلريضو  ـفيصرحون هلم ـ.. وِكرب 

حنن نناضل أواًل من أجل احلرية واحلرايت . .نتحالف فيما بيننا على حتقيق احلرايت .. ومهنا حتقيق احلرايت أواًل 
وعلى قد .. واختيار الشعب احلر .. من خالل أجواء احلرية واحلرايت  ،عد ذلك نسعى إىل تطبيق الشريعةمث ب.. 

 !املقاس الذي يريد
ـ يف احلكم ـوابطلهم .. بكل أطيافهم ومذاهبهم وأحزاهبم  ـحيرصون على حتقيق حقوق اآلخرين وحرايهتم ـ

ـ طرف من ـ يف نظرهم ـ دين هللاـفاإلسالم .. كما حيرصون على حقوقهم يف ذلك وأزَود .. إدارة البالد والعباد و 
.. احلقوق والواجبات القيمة، و يتساوى معها يف .. وحزب من مجلة األحزاب الوضعية .. مجلة األطراف املوجودة 

وال بشرعية جتمعاهتم وأحزاهبم .. اآلخرون مل يعرتفوا هبم بينما يف املقابل ..  وقكما يتساوى أي خملوق مع أي خمل
 !وتكميم األفواه.. واملطاردة .. والتنكيل .. بل وليس هلم عند القوم وأنظمتهم سوى السجن .. 
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وغري .. قوهلم املكرر ابلدميقراطية بكل أبعادها ومفهومها الشامل والسائد واملعمول به يف األمصار : ومنها
اليت ال و .. إرضاء لآلخرين .. اليت تتناقض مع تعاليم ومبادئ اإلسالم .. قات اخلاطئة املدمرة ذلك من االطال

  !منها إال أعداء األمة احلاقدين يستفيد
ال حيملنَّكم نفاد الصرب .. حافظوا على ثوابت هذا الدين .. اصربوا وصابروا .. اتقوا هللا : وهلؤالء نقول

وعلى االعرتاف بشرعّية الباطل .. على التنازل عّما هو حق خالص هلل تعاىل ووعثاء السفر .. وطول الطريق 
رك  كما قال .. بعد عمل طويل وشاق كاد أن يُؤيت مثاره .. وال تكونوا كمن نقضت غزهلا .. واإلحلاد .. والشِّ

نَكاثاً  :تعاىل
َ
ٍة أ ونرواْ ََكلهِِت َنَقَضْت َغْزلََها ِمن َبْعِد قروه   . 11:نحلالَوََل تَكر

.. ـ على أن يغرّي أو أن يـَُبّدل ـحاشاه  ـوما محله ذلك ـ.. إن من األنبياء من مل يُؤمن به إال الرجل الواحد 
ـ ـحاشاه  ـوما محله ذلك ـ..  فما آمن معه إال قليل.. عامًا  ظّل يدعو قومه ألف سنة إال مخسني وإن نوحًا 

 ! على أن يغرّي أو أن يـَُبّدل
 

* * * * * 

 !القيادَةُ الفاشلة -486
هي اليت تكون غري قادرة على استيعاب واحتواء العناصر القوية املميزة من  ؛ة الضعيفةالقيادة الفاشل

 !أفراد مجاعاهتم
بروح عدائية .. هي اليت تتعامل مع األفراد األذكياء واملميزين بصفات قيادية .. القيادة الفاشلة الضعيفة 

واخلطوط األمامية .. البًا ما ينتقمون منهم إبقصائهم وإبعادهم عن املواقع القيادية وغ.. رية وحَسد وغَ .. 
 ! للمسؤوليات

ومستقبل .. أما مستقبل اجلماعة .. واملكاسب اآلنية اليت ترتد عليهم .. مههم األساس حاضر اجلماعة 
 ! فال اعتبار وال اكرتاس له.. والوطن واألوطان .. األمة 

ال حُيِسنون االستماع إىل .. يضيق صدرهم ابلنصيحة والرأي اآلخر .. فشلهم جلهلهم وعجزهم و 
وال تفّكر فالقيادة " .. ال تعرتض فتنطرد"فريبُّون شباهبم على مبدأ ..  ألهنم لو استمعوا ملا أحسنوا ردَّاً ؛ ريناآلخ

ئون جياًل جبااًن .. تُفكر ابلنيابة عنك  .. ليس على مستوى األحداث ..  جاهالً .. سلبيًا .. ذلياًل .. فينشِّ
 !  ، واملتغرياتوالتحدايت

َمن ال حُيِسن سوى إحناء الرأس وهّزِه .. َمن هم أضعف منهم وأجهل .. ويُِنيُبون عنهم .. يقّربون إليهم 
ويفعلون .. ليضمنوا املوافقة على كل ما يقولون .. على كل ما يسمع ويرى " نعم " وأن يقول كلمة .. إىل أسَفل 

هم فَ لَ ـ خَ ـوال بد أهنم راحلون  ـفإن رحلوا عن احلياة ـ.. أو سؤال .. من دون أدىن معارضة أو نقاش .. ويوقّعون .. 
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ليكرروا سرية سلفهم يف قيادة اجلماعة أو .. هؤالء الضعفاء؛ األشد منهم ضعفًا .. يف قيادة اجلماعة أو احلزب 
.. ومن جهل إىل جهل .. ومن ضعف إىل ضعف .. إىل ختلف  ولتنتقل اجلماعة من ختلف.. العمل بصورة أسوأ 
 !  وُتصبح أثراً بعد عني.. عليها متاماً  قضىحىت يُ .. ومن فشٍل إىل آخر 

ووضعوا الرجل يف غري .. وغّشوا الناس وأمتهم .. وهؤالء القادة أقل ما يُقال فيهم أهنم قد خانوا األمانة 
 ! ذلكوأهنم سُيسألون عن .. موضعه املناسب 

  ". ل أهل فليتبوَّأ مقعَده من النارمن توىلَّ عمالً وهو يعلم أنه ليس لذلك العم ":كما يف احلديث
ها عذاب يوم القيامة، إال من أوهلا مالَمة، واثنيها ندامة، واثلث: إن ِشئتم أنبأتكم عن اإلمارة ":وقال 

 ". عدل
 

* * * * * 

لامَة خطوة -487 بين الس َّ  !بينك و
يُؤثِر أحُدهم أن يتجاوز الطرق   ــ مأو لعجلٍة من أمره ـ لكسٍل من ِعند أنفسهمـريًا من الناس ترى كث

.. وال أن يقصَد املكان املخّصص لعبور املشاة .. للخَطر وغريه فُيعّرض نفَسُه .. بطريقة غري قانونية .. السريعة 
 ! تسوى أمتار قليالاملخصص علماً أنه ليس بينه وبني هذا املكان 

ـ يَعبـُُر الطريَق قبل أن تظهَر اإلشارة الضوئية اخلضراء؛ اليت تُفيد السماح ـِلقّلة صربه  ـَترى أحَدهم ـ
.. علمًا أن ظهورها قد ال يستغرق سوى ثواٍن معدودات .. للخطر وغريه فيعّرض نفسه .. للمشاة ابلعبور 

واْ  :م شيء من معىن قوله تعاىليطاهل.. أو اصطدمت هبم سّيارَة .. وهؤالء لو أصاهبم مكروه  َوََل ترلْقر
ْم إََِل اتلهْهلرَكةِ  يِْديكر

َ
ْم  :وقوله تعاىل. 215:البقرة بِأ ْم إِنه اَّلله ََكَن بِكر َسكر نفر

َ
ْ أ َوََل َتْقترلروا

 .11:النساءرَِحيماً 
 

* * * * * 

 ".الجميل " من أسماءِ الل  ه الحُسنى  -488
فهو ذاته .. ؛ فاهلل تعاىل له اجلَمال املُطلق، وكمال اجلمال "اجلميل " ِصفاتِه الُعليا من أمساِء هللا احلسىن، و 

  ومن لوازم مجاله .. مجيلة وأفعاله ومجيع صفاته .. وكالمه مجيل .. مجيل  أن ال َيصدر عنه إال اجلميل ..
وهنيه .. وأمره مجيل .. ابطل وقبيح  وكل ما خالفه فهو ..وشرعه مجيل .. آايت من اجلمال  فيه.. فَخْلُقه مجيل 

 ":مجيل حُيب اجلمال يف األمور كلها، كما يف احلديث وهو .. ووعيده عدل ومجيل .. ووعده مجيل .. مجيل 
 . مسلم" إن هللا مجيل، حُيب اجلمال
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.. أسبابه و .. لو نُِظر إليه من جمموع جوانبه .. والقبيح املوجود يف الوجود؛ الذي خلقه هللا، وقدر وجوده
 . لعلم أنه قبيح بذاته، مجيل لغريه، وأن هذا اجلمال ال يظهر وال يكتمل إال به.. وغاايته 

كأن يقول احلجاب   ؛مجَّل وحسَّن ما هو مضاد له وأِلذا ُعدَّ من استقبَح شيئاً مما شَرعه هللا تعاىل وأمر به، 
ألنه يف حقيقته قد  ؛كافرًا ابلنص واإلمجاع.. سن أحاملفروض على املرأة ليس مجياًل، والسفور والتربج أمجل و 

 ".  اجلميل"  كما يتناقض مع مقتضيات ومعاين امسه العظيم .. وصف هللا تعاىل بوصف يتناىف مع كمال مجاله  
 

* * * * * 

 !عندما تواجهك مشكلة -489
واحدًا مث تُفاوض عليه  من اخلطأ أن تضع هلا حالً .. عندما تواجهك مشكلة حّلها مرتبط أبطراٍف آخرين 

وقد تتفاقم وتتوسع مع الزمن .. وإال فاملشكلة ستظل قائمة من غري حلٍّ .. إمَّا أن جُييبوك إليه .. اآلخرين 
 !ما كان حله سهالً  فيستعصي حينئٍذ على احللِّ .. وُتصبح املشكلة مشاكل 

.. إن مل يصح األول .. لة أن تضع عدة حلول وخيارات حلل املشك.. والصواب يف مثل هذه احلالة 
وهكذا إىل أن حُتَل املشكلة من دون أن ُترتَك .. مث الرابع .. فإن مل يصح الثاين طُرِح الثالث .. ُجرِّب الثاين 

وهذا يستدعي منك مسبقًا أن تُِعد هذه اخليارات واحللول بصورة .. لتتفاقم وتتضاعف .. للمستقبل اجملهول 
.. ومبا تسمح به ظروف املشكلة .. ا على مسامع اآلخرين حبسب األولوية وترتب طرحه.. جيدة وحمكمة 

 !  واألفكار اليت تواجهك وأنت حتل املشكلة
 

* * * * * 

ديد -491  !من البلاءِ الش َّ
وجدت كثرياً من احلاالت يكون فيها الزوُج .. واليت تُعَرض علي .. حبكم املشاكل اليت حتصل بني األزواج 

أو أن تكون الزوجة صاحلة، بينما الزوج يكون طاحلًا؛ .. لزوجة تكون طاحلة؛ سيئة اخلُلق والدين صاحلًا بينما ا
ـ وهذا من البالء الشديد الذي ال فكاك للمرء منه إال ابلتفريق أو الطالق، وهو خيار صعب ـسيء اخلُُلق والدين 

بعُض سيئات .. ج الطاحل أو الزوجة الطاحلة ـ قد يكون الزو ـليس بسهل؛ وخباصة إن قضى هللا بني الزوجني أبناء 
 ! نسأل هللا تعاىل السالمة.. وهو ال يدري .. عاقَبه هللا عليها يف دنياه بقريٍن طاحل .. الطرِف اآلخر الّصاحل 

 

* * * * * 
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 !واختبارٌ أصعَب.. تحد ٍ صعب  -491
ويتوّعد قاطعه ابلعذاب .. ريًا كثريًا وجيزي عليه خ.. ويُرّغب به .. من جهة الشَّارع أيمُر بصلِة الرحم 

 ! واخلزي يف الدنيا واآلخرة
.. واألذى .. والظلم .. والبغي .. ومن جهة اثنية ال يصدر عن الرحم الذي جيب وصله إال الشحَّ 

فتمتل  رغبة .. والنفس واقفة يف الوسط حمتارة مرتددة؛ اترة تصغي لنداء الشَّارع، ووعده ووعيده .. واإلدابر 
فهي .. ومعاملتهم ابملثل ومبا يستحقون من املعاملة .. ومرة تُنِصت لنداء االنتصاف للنفس من ظامليها .. ورهبة 

.. ترتدد بني خيارين؛ اختيار أحدمها يعين التضحية ابخليار الثاين وال بد؛ فإن اختارت االستجابة لنداء الشَّارع 
ضحَّت خبيار .. وإن اختارت االنتصاف للنفس .. اختيار وما أصعبه من .. ضحَّت حبق النفس يف االنتصاف 

 !وما أصعبه وآمله من اختيار.. االستجابة لنداء الّشارع الذي أيمر بصلة األرحام 
 ! وهكذا حتدٍّ .. ما أقّل الذين ينجحون يف هكذا اختبار ... واختباٌر أصعب .. أمل أقل لكم إنه حتدٍّ صعب 

 ! ؟لنا ختتارفماذا .. عب اً إنه خليار صحقَّ : فإن قلتم
يل ولكم، كما يف  ولكن حسيب أن أبني ما خيتاره رسوُل هللا .. ال أزاود عليكم وال أتفاهم : أقول

  ". أن أصَل رمحي وإن أدبـََرت أوصاين خليلي  ":احلديث، عن أيب ذرٍّ قال
، وُأحِسُن إليهم وُيسيئون إيلَّ، إن يل قرابًة أصلهم ويقطعوين! اي رسوَل هللا: وعن أيب هريرة أن رجاًل قال

 ! وأحلُم عليهم وجيهلون عليَّ؟
 ظهرٌي عليهم ـ وال يَزاُل معك من هللاـوهو الرماد احلار  ـلئن كنت كما قلت فكأمنا َتِسفُّهم امللَّ ـ ":فقال 

 . مسلم" ما دمَت على ذلك
* * * * * 

ي ن لزوجها -492  !المرأة التي لا تتز
.. أو عندما يريد الزواج عليها .. عندما يهّم بطالقها : تتزين لزوجها إال يف حالتني فقطمن النساء من ال 

ما دامت ضامنة أن زوجها لن يتخلى عنها  ـوبقية حياهتا ـ.. وما سوى ذلك .. ويف ليلة زفافه على الزوجة الثانية 
أو همَّ أن يقرتَب منها .. ا كلما نظر إليها تُعاقبه يف نفسه.. ـ  فهي هاملة لنفسها وشكلها أبدا ـولن يتزوج عليها 

 !وحيفظ بصره عن احلرام.. ويقر عينه .. وكأهنا تستكثر عليه أن يرى منها ما يسره .. 
ـ إن امتدت عينه إىل احلرام؛ فلم حيفظ ـبعد هذه السرية الذاتية النكدة حلياته الزوجية  ـمث أن هذا الزوج ـ
.. قامت زوجته تولول .. واملنتشرة يف كل مكان .. صور اإلابحية الفاضحة وال.. بصره من النظر إىل احلرام 

وهي بعد ذلك ال ترتدد يف .. والوفاء .. واخليانة .. وتُعطي زوجها درسًا يف الّشرف .. وتشق اجليوب .. وهُتّدد 
 ! ليفتوها ابلعقاب الزاجر الذي يستحقه.. االتصال ابلشيوخ لتشكو زوجها اجملرم إليهم 
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لكن أنِت سبب .. ويطاله الوزر .. فهو خمط  .. عندما متتد عني زوجِك إىل احلرام : ذه وأمثاهلا أقولوهل
.. يطالك ما يطاله من اإلمث واحلرج  .. شريكة رئيسية له يف كل وزٍر يقرتفه من هذا القبيل .. فيما قد وقع فيه 

 ! وال تلومني إال نفسك.. يطان عليه وأعنِت الش.. ـ فّرطِت حبّقه عليك ــ إبمهالك لنفسك ـألنك 
 

* * * * * 

 !؟..إلى متى  -493
على  ــ بطريقة ابردة مستهرتة ــإىل مىت سنظل نسمع عن ثلة من خرية شباب ورجاالت اإلسالم تُعَدم 

 ! من دون أن تغضب األمة غضبتها أو تقول كلمتها؟.. أيدي زابنية الطغاة الظاملني 
كل يوم عن ثلة من خرية شباب ورجاالت اإلسالم تُعتقل ويُزّج هبا يف غياهب إىل مىت سنظلُّ نسمع يف  

ومنهم من حُيكم .. منهم من حُيَكم عليه ابملؤبد .. حىت اكتّظت واختنقت هبم السجون .. زانزين الطغاة اآلمثني 
مة ساكتة ساهية عن هذه واأل.. وساعات .. وكأن السنني يف عرف الطغاة الظاملني أاّيمًا .. عليه بعشرات السنني 

 ! وكأن هذه الصفوة من الرجال ليسوا من أبنائها حيق هلم ما حيق لغريهم من بين البشر؟.. اجلرائم 
.. إىل مىت يستخف الطغاة اآلمثون حبرمات ودماء وحرية الدعاة والعلماء العاملني من أجل اإلسالم 

 !غافلة ساهية؟.. واألمة عن نصرهتم مشغولة 
أيخذ عليها الطغاة .. وعرضة للمساءلة .. وجرمية .. هتمة .. ظل االلتزام هبذا الدين احلنيف إىل مىت سي

 ! واألمة عن ظلمهم وإجرامهم غافلة ساهية؟.. اآلمثون ابلنواصي واألقدام 
مىت .. مىت ستنهض .. مىت ستغضب .. إىل مىت ستظل األمة ساكتة على هذا البغي والظلم والعدوان 

 !!ستنتفض؟
، وال أيخُذ الضعيُف حقَّه من القوي غرَي ُمتَـْعَتعٍ  ":ل رسول هللا قا    ". ال تُقدََّس أُمٌَّة ال يُقَضى فيها ابحلقِّ

  ". إنَّ النَّاَس إذا رأوا الظاملَ فلم أيخذوا على يديه أوشَك أن يَعمَّهم هللاُ بعقابٍ  ":وقال 
 

* * * * * 

 !؟..كي لها دِماءُ المسلمين في الصين لا بوا -494
ئات من مسلمي ـ بقتل املـبدٍم ابرد مستهرت  ـيف ساعات معدودات قامت السلطات الصينية الشيوعية ـ

سهل .. لعلمهم أن كل ما هو مسلم وإسالمي .. ال يُبالون لعواقب إجرامهم " .. شينجيانج"اإليغور يف إقليم 
.. الدويل سيتفهم هذه اجملزرة بعقلية دميقراطية متفتحة  وأن اجملتمع.. له  وال راعي ال حرمة وال بواكي.. املنال 

ـ يف ارتكاب عدٍد كبري من ــ وال يزال يتواطأ ـوكيف ال؛ واجملتمع الدويل ذاته متواط  .. كما تفّهم غريها من قبل 



 351 

والشيشان .. والصومال .. والباكستان .. وأفغانستان .. والعراق .. يف فلسطني .. اجلرائم واجملازر حبق املسلمني 
 ! وغريها من البلدان.. .. 

كيف كان العامل املتحضر واملتخلف سواء سيستقبل .. تصوروا لو كانوا القتلى من النصارى أو اليهود 
.. وهم يستنكرون ويشجبون .. لرمبا قامت دنياهم وما قعدت .. وكيف كانوا سيتعاملون معه .. احلَدث 

وحّولوا مناسبة قتلهم .. وألقاموا ُنصباً تذكارية لقتالهم .. ط ملعاقبة الصني ويعدون اخلطط تلو اخلط.. ويتظاهرون 
وأان ال ألومهم على نصرهتم حلرمات بين دينهم .. إىل مناسبة وطنية سنوية يُعّبئون فيها شعوهبم ضد الفاعلني 

على أمة املليار .. وأميت على بين قومي .. كل اللوم .. ولكن اللوم .. فهذا حقهم وأمر متوقع منهم .. وجلدهتم 
من دون أن يقوموا ابحلدِّ األدىن من .. الذين ميررون مثل هذه اجلرائم املتكررة حبق املسلمني .. ونصف املليار 

 ! النصرة املتوجبة عليهم حنو إخواهنم يف العقيدة والدين؟
عرضه، ويُنتهُك فيه من ُحرمته،  ما من امرٍئ خيذُل امرءًا مسلماً يف موطٍن يُنتَقُص فيه ":قال رسول هللا 

إال خذله هللا تعاىل يف موطٍن حُيبُّ فيه نصرَته، وما من أحٍد ينصر مسلمًا يف موطٍن يُنتقُص يف من ِعرضه، ويُنتهُك 
  ".  يف موطٍن حُيبُّ فيه نصَرَتهفيه من حرمته إال نصره هللا

 ".  خرةِ نصَره هللا يف الدنيا واآل من نصَر أخاه ابلغيبِ  ":وقال 
  ". هاملؤمنون كرجٍل واحد، إذا اشتكى رأَسُه اشتكلى كلُّه، وإن اشتكى عيَنُه اشتكى كلُّ  ":وقال 

 !  ومن هذه املعاين األخوية النبيلة اليت جيب أن تكون بني املسلمني؟.. فأين حنن من الوفاء هبذه احلقوق 
 

* * * * * 

ة -495  !ِحصارُ غَز َّ
أن سفينتني حربيتني إسرائيليتني، قد عربات قناة السويس من : م خربًا مفادهتناولت يعض وسائل اإلعال

 كل محولة تبلغ" إيالت"، واملدمرة "حانيت"املدمرة : فينتان احلربيتان مهاوالس.. البحر املتوسط إىل البحر األمحر 
 ! طن من الّسالح ألفي منهما

 االسرائيلية احلربية السفن قانوانً  مينع ما هناك ليس":وقد علق املسؤولون املصريون على هذا اخلرب بقوهلم
 حبق يُعرف ما تراعي أهنا طاملا القناة ىف ابملرور والعسكرية املدنية للسفن السماح إنه يتم.. السويس  قناة عبور من

 "! الربيء املرور
.. واملياه املصرية عبور السفن واملدمرات احلربية للعدو الصهيوين عرب األراضي .. اي سبحان هللا : قلت
بينما عبور رغيف .. وعبورها بريء ال يتعارض مع القانون املصري .. وال يوجد ما مينع من ذلك .. ال حرج فيه 

وغري .. فهو عبور غري بريء .. عرب األنفاق حتت األرض من األراضي املصرية إىل غّزة .. أو علبة دواء .. خبز 
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ومن مث تدمري األنفاق على من فيها من .. وجترمي الفاعل ومعاقبته .. ادرهتا قانونني حيمل النظام املصرية على مص
 !املسلمني اجلياع؟

بينما عبور رغيف .. بريء وقانوين ومسموح به وفق القانون املصري .. أيكون عبور السفن احلربية للعدو 
للقانون يُؤَخذ عليها ابلنواصي  وخمالفة.. جرمية ال تُغتَفر .. خبز للجياع من أبناء وأطفال غزة احملاصرين 

 ! واألقدام؟
.. ينم عن مدى اخليانة والظلم والعمالة واخِلّسة .. خُمِجل .. حمزن .. مبكي .. إنه أمر ُمضِحك .. حقًا 
الذي واخلور كما يدل عن مدى اجُلنب .. عند تلك األنظمة الطاغية الفاسدة .. وانعدام احلياء .. والتخلف 

 !أصاَب الشعوب
 

* * * * * 

تُه -496  .المجاهِدُ وأم َّ
وبكل ما .. يذود عنها بنفسه وماله .. دون أمته  ــ يف سبيل هللا ــهو جُياِهد .. عِجبُت ألمر هذا اجملاهد 

 ! وعدو هللا.. وُتسِلمه لعدوها .. وهي تكشف ظهَره .. ميلك من غاٍل ونفيس 
فتخلفه .. وعن عائلته وأطفاله .. وتتخلى عنه .. ه وتغدر ب.. وهي ختونه .. بدمه .. وحيميها .. حيرسها 

 !فيهم ابلقطيعة والشح والظلم
وهي .. وسالمة حرماهتا .. من أجلها وأجل سالمتها .. هو يركب املخاطر، والصعاب، ويقتحم اخلطوب 

 ! وتستكثر عليه كلمة شكر وتقدير وعرفان.. ومن جهاده .. وتتربأ منه .. تتخلى عنه 
ال يهنأ .. ويسرتد ما قد ُسِلب منها .. وحرماهتا .. ال همَّ له إال كيف حيمي بيضتها .. ها هو يقلق ألجل

وهتتم .. بينما هي تقلق من أجل عدوه وعدوها .. دائم األحزان والتفكر هبا ومبصاحلها .. بعيش من دوهنا 
 ! وملصاب العدو من دون مصابه.. لسالمة العدو من دون سالمته 

من أجلها وأجل مستقبلها الواعد املأمول .. والكهوَف والوداين، وكل ما هو شاق وصعب  يفرتُش اجلبالَ 
ف ..   ! ساهيًة الهية عنه، ال أتبه له يف شيء.. وهي تفرتش فراش اللهو واللعب والرتَّ

.. وذلٍّ وَضعف .. وال يزال ُيصيبها من وهن  ــ يف هذا الزمان ــلذا ال غرابة وال عجب مما أصاب األمة 
يتكالب .. حىت أصبحت كالقصعة املكشوفة الغطاء .. وكراهية للموت يف سبيل هللا .. وحبٍّ للدنيا .. وختلف 

 ! ميتطي أسوارها كل من عنَّ له االمتطاء.. سهلة املنال .. عليها األكلة من كل حدٍب وصوب 
 .فال خوف وال َضيعة عليه..  ، ومعههومن كان هللا ل.. لَك هللا .. لَك هللا .. أما أنت أيها اجملاهد البطل 

 

* * * * * 
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 .وما سوى ذلك فهو عَبَث -497
أو لغريك من .. ـ انظر هل فيه خري راجح لنفسك ـأي عمٍل كان  ـكل عمٍل تقوم به أو تريد أن تقوَم به ـ

لنفسك، وال لغريك وإن كان غري ذلك؛ ال يوجد فيه خري راجح .. فإن كان نعم، فامِضه وتوّكل على هللا .. الناس 
 . واعلم أنه من الَعَبث الذي هُنِينا عنه.. وعمرك .. واحرتم نفسك ووقتك .. فأمِسك عنه .. من الناس 

وتُقِبل على هذا .. وهذا هو الّضابط الذي به ومن خالله َتقَبل هذا العمل أو ترده .. هذا هو امليزان 
 .  العمل أم على غريه من األعمال

 

* * * * * 

 .من علاماِت َطلَِب العلمِ وُحب ِ العلم -498
.. ومراعاة حقوقهم .. وتوقريهم .. واحرتامهم .. ُحب العلماء .. من عالمات طَلب العلم وُحبِّ العلم 

فإن مل حيصل .. والتقّرب إليهم مبا حُيبون مما ليس فيه معصية هلل تعاىل .. واحلرص على جمالستهم والقرب منهم 
فاعلموا أنه  .. ويهتمون ابلعلم .. بعد ذلك زعم زاعم أنه من طلبة العلم وممن حُيبون العلم مث .. شيء من ذلك 

 !وأنه يتشبَّع مبا مل يُعطَ .. كّذاب 
 

* * * * * 

ِ وأهُل الباطلِ  -499  .أهُل الحق 
 . وأهل الباطِل يُنصفون أنفسهم دون اآلخرين.. أهُل احلقِّ يُنصفون أنفَسهم واآلخرين 

وأهل الباطل يستدلون مبا هلم .. ويُظهرون ما هلم وما عليهم .. يستدلون مبا هلم وما عليهم  أهُل احلقِّ 
 . ويُظهرون ما هلم وخيفون ما عليهم.. عليهم هو دون ما 

 ! وأهل الباطل يُنصفون احلقَّ ما قضى ألنفِسهم.. أهُل احلق يُنصفون احلقَّ ولو من أنفِسهم 
وما .. وأهل الباطل يكتمون احلقَّ إن كان على أنفسهم .. ولو كان على أنفِسهم  أهُل احلقِّ يُظهرون احلقَّ 

 ! خالف أهواءهم وشهواهتم
ما دام .. وأهل الباطل حُيبون احلقَّ لغريه .. ويدورون معه حيثما دار .. أهُل احلقِّ حُيبون احلقَّ لذاته 

 ! فإن خالفهم خالفوه ..يدورون معه ما دار معهم .. يتماشى مع مصاحلهم وأهوائهم 
 ! احلقُّ تَبٌع هلم ؛وأهُل الباطلِ .. أهل احلقِّ تـََبٌع للحقِّ 

؛ احلقُّ عندهم وسيلٌة وغاية   !وأهُل الباطِل؛ احلقُّ عندهم وسيلٌة لغاية.. أهلُّ احلقِّ
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ادة وال على قي..  وساكنيها لذا فإن أهَل الباطل ال يستحقون االستخالف؛ فهم غري أمناء على األرض
 .خبالف أهل احلق.. البالد والعباد 

 

* * * * * 

ة -511 ياَضةُ البدني َّ  .الر ِ
جيب أن مُيارسه اإلنساُن يف مجيع مراحل وأطوار حياته حبسب .. اٍق الرايَضُة الَبَدنيَُّة سلوٌك حضاري رَ 

ي وشر .. استطاعته، وحبسب ما تتطلبه كل مرحلة من مراحل عمره وحياته  أمَّا : عي يف آٍن معاً وهو َمطلٌب صحِّ
ـ على أن الرايَضة انفعٌة جدًا للبَدن ــ من دون خمالف ـفقد حتقَّق إمجاع األطباء وخرباء الصحة .. أنه مطلٌب صحي 

 . وأهنا شرط لسالمِة الصحة والبَدن من كثري من األمراض.. 
 تستلزم جسدًا صحيّاً فهو مرتبط بكثري من الواجبات والفرائض الشرعية اليت ؛أما أنه َمطلٌب شرعي

 :وقوله تعاىل.. وما ال يتّم الواجُب إال به فهو واجٌب .. خباصة منها فريضة اجلهاد يف سبيل هللا .. وقواًي 
 ٍة ِن قروه ا اْسَتَطْعترم م  م مه ِعُدواْ لَهر

َ
املؤمن  ":وكذلك قوله .. يشمل اإلعداد البدين اجلسدي . 41:ألنفالاَوأ

وممارسة .. فهو يعين ويشمل القوة البدنية اجلسدية . مسلم" ىل هللا من املؤمن الضعيفالقوي خري وأحب إ
من أعظم العبادات اليت يتقرب هبا العباد .. الرايضة البدنية على هذه النية؛ نيَّة اإلعداد والتَّقوِّي على طاعة هللا 

 ! وما أكثر الذين يغفلون عن هذه العبادة.. إىل رهبم عز وجل 
بينما جسده يعين أنه .. ويستشرف مواطن اجلهاد .. أنه من جهة تراه يريد اجلهاد .. دهشين يف املرء مما يُ 

 !كما سيكون صيداً سهالً للعدو.. سيكون مهَّاً وعالًة على اجملاهدين .. لو تيسَّر له اجلهاد 
 

* * * * * 

 .هل أنَت أٌخ للنبي ِ صلى الل  ه عليه وسلم -511
أما األصحاب مهنع هللا يضر أمجعني فقد مضوا .. أصحاب أو إخوان : للنيب ملسو هيلع هللا ىلص واحد من اثنني املسلمون ابلنسبة 

وبقي اإلخوان؛ وهم كل مسلم موحد صادق اإلسالم واإلميان مل ُتكَتب .. هنيئًا هلم .. ومضت معهم الصحبة .. 
 :وإىل يوم القيامة، كما يف احلديث، فقد صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال..  ملسو هيلع هللا ىلصومل ُتكَتب له ُرؤية النيب .. له الصحبة 

أنتم أصحايب، وإخواننا الذين مل أيتوا :" أولسنا إخوانك اي رسوَل هللا؟ قال: قالوا"  وددُت أانَّ قد رأينا إخواننا "
  .وأنَصَف كل من جاء بعده من املسلمني.. رام أنصف رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه الك .مسلم"  ... بعد
هل أحدان يستحق هذا الشرف الرفيع : والسؤال الكبري واحملرج الذي يفرض نفسه على كل مسلم 

، هل أنت حقًا تستحق هذا اللقب "أخ للنيب ملسو هيلع هللا ىلص"لقب ونسب .. الذي منحنا إايه النيب ملسو هيلع هللا ىلص .. والعظيم 



 355 

هل أنت يف مستوى من االلتزام واالقتداء أبخالق وسنن احلبيب املصطفى صلوات " ..  أخ للنيب ملسو هيلع هللا ىلص "سب والنَّ 
 ! ؟...أان أخ للنيب ملسو هيلع هللا ىلص : وأن تقول صراحة.. يُؤهلك حبق ألن تكون أخاً للنيب ملسو هيلع هللا ىلص  .. ريب وسالمه عليه 

أسأل هللا تعاىل أن يعينين ألن أرقى .. ي من النيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص أن أزعم هذا الّشرف الرفيع من جهيت فإين أستح 
 .آمني.. آمني .. اللهم آمني .. إىل مستوى أن أكون أخاً للنيب ملسو هيلع هللا ىلص 

* * * * * 

 .حق ُّ الدنيا وحق ُّ الآخرة -512
ويتمتع بكل ما هو مباح له من .. يستويف كامل حق الدنيا فمن أراد أن .. ولآلخرة حق .. للدنيا حق  
إىل  ـوال بد ـ ـكما سيؤدي ـ.. سيكون ذلك حتمًا على حساب حق اآلخرة .. حبجة أهنا مباحة .. أمر دنياه 

فعليه وال بد أن ُيضحي .. كذلك من أراد أن يستويف كامل حق اآلخرة .. التفريط ببعض حقوق اآلخرة عليه 
وأن ال يتوسع يف املباحات وخباصة منها اليت تُلهي .. وببعض متاعها وزخرفها املباح .. الدنيا ببعض حقوق 

عض حقوق الدنيا انه حينئٍذ أبن يُقدم التضحية ببوالنقل والعقل يُلزم.. وتُنسي صاحبها عّما جيب عليه حنو آخرته 
 . الزائلة من أجل اآلخرة؛ دار املقامة األبدية اليت ال تزول

ورخص الغايل .. ـ كلما عظمت التضحية من أجلها ـحىت لو كانت غاية دنيوية  ـما عظمت الغاية ـكل 
أن تكون من أهل .. هي سالمتك األبدية يوم القيامة .. فما ابلك إذا كانت هذه الغاية .. والنفيس يف سبيلها  

 !حية ببعض متاع ومباحات الدنيا؟أال تراها تستحق منك التض.. اجلّنة مع األنبياء، والصديقني، والشهداء 
* * * * * 

بي مكفولٌ  -513  .  الفسادُ الأور
.. لكنه فساد مكفولة نتائجه .. على املستوى األخالقي والعالقات االجتماعية يف أوراب يوجد فساد كبري  

 ـعندهم ـ فاملرأة.. حيث توجد املؤسسات احلكومية واخلاصة اليت ترعى وحتمي مضاعفات ونتائج هذا الفساد 
عاية طفلها؛ من حيث رعايتها ور .. ال تواجه أية مشكلة .. من الزىن وولدت ـ لو زنت ومحلت ـعلى سبيل املثال 
  !، إال وتراهم يقّننون آلاثره ونتائجه املتوقعةوهكذا ما من فساٍد يَقنِّنونه.. رعاية كاملة شاملة 

فإهنم يتبعون خطى أوراب يف الفساد .. ابلعربية واإلسالمية أّما يف بالدان اليت ُتسمي نفسها .. هذا يف أوراب  
وهم مل يرتكوا وسيلة من .. والتفسخ األخالقي خطوة خطوة، حىت لو دخلوا جحر ضبٍّ من الفساد لدخلوه 

عالمهم وصنعوا هلا الدعاية يف وسائل إ.. ورخصوا هلا .. وسائل إفساد وتفسيق املرأة والرجل سواء إال وسلكوها 
ال يريدون أن يتحملوا .. وهذا املكر والكيد والكم اهلائل من اإلفساد والرتويج له   بعد كل هذا الضغط،مث.. 

ـ ـقام اجملتمع .. ـ أخطأت ووقعت يف الفاحشة ــ على سبيل املثال ـفلو أن املرأة .. نتائج فسادهم وإفسادهم 
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من  افالولد إن جن.. ولو ولدت من احلرام .. على جنايتها ـ ليعاقبها ابلقتل ذحبًا ـبرعاية وتواط  احلكومات الظاملة 
وهم بفعلهم هذا يكونون قد .. وحُيَرم من أدىن حقوق الرعاية واحلماية .. يُنبْذ على مجيع املستوايت .. القتل 

 :ارتكبوا ثالثة أخطاء
 ! الغربأتسياً ببالد .. وروجوا له .. وقنَّنوا له .. ملا ساروا يف طريق الفساد : أوالً  
فقتلوا ضحية فسادهم .. وسياساهتم .. ملا هتربوا من حتمل تبعات أخطائهم وما جنت أيديهم : اثنياً  

 ! وحرموها وولدها من أبسط حقوقهما.. وفسقهم ومكرهم 
 الذي كان ينبغي أن يُعاَقب قبل.. ملَّا جنا املسؤول احلقيقي عن انتشار الفساد، ومحايته، والتقنني له  :اثلثاً  

 ! أن تعاَقب ضحاايه اليت وقعت يف شباك فساده وإجرامه
أما قبل وقوع الضحية يف .. حمافظون وشرقيون عند االنتقام من الضحية فقط  :ففي بالدان وجمتمعاتنا 

يُؤمنون .. وغربيون .. وإابحيون .. وحداثيون .. ودميقراطيون .. فهم ليرباليون  ، وقبل االنتقام منها،اخلطأ
وأي غش وظلم .. يعلو هذا التناقض واالنفصام .. وانفصام بني الفكرة وواقعها .. فأي تناقض .. كلها ابحلرايت  

 !؟للناس يعلو هذا الغش والظلم
* * * * * 

 ! اللص المتمشيخ -514
.. أّما أن يكون املتمشيخ لصًا .. وصفاته يعرفها غالب الناس .. أن يكون اللص لصًا فهذا قد عرفناه  

 !  ي حيتاج إىل توضيح، وبيان، وحتذيرفهذا الذ
.. فإذا خال حبرمات هللا تعاىل انتهكها .. هو اللص الذي يتظاهر أمام الناس ابلتدين .. اللص املتمشيخ  

 !كما ينتهك الوحش املفرتس فريسته
فريددها بتكلٍف وتشّدق على مسامع .. ومصطلحاهتم .. هو اللص الذي حيفظ بعض كلمات أهل العلم 

ليظنوه عاملًا متدينًا وما هو بعامل .. اس، وخباصة منهم من يطمع ابصطيادهم والسطو على حقوقهم وحرماهتم الن
 ! وال متدين

وجيعل الدين تبعًا للدرهم والدينار يف .. وابسم الدين .. هو اللص الذي يستأكل ويعتاش ابلدين 
ويتواجد معهما حيثما .. هما ومييل حيثما دارا وماال يدور مع.. احلركات والسكنات؛ ميَّااًل مع الدرهم والدينار 

 ! وابلطريقة اليت تُرضي صاحب الدرهم والدينار.. يبذل الدين ملن يرمي له ابلدرهم والدينار .. يتواجدا 
 !واخليانة.. والغدر .. والفجور .. ابلكذب .. هو اللص الذي يُقاتل دون نفسه وظلمه 
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.. على هنب .. ألميان املغلَّظة الكاذبة ابو .. مات عن الدين واإلميان هو اللص الذي يتقوى ببعض الكل 
فلزم التحذير .. وهذا النوع من اللصوص قد كثروا يف هذه األايم .. وخيانة الناس .. وغدر .. وظلم .. وغش 

 !فاحلذر احلذر.. منهم ومن شباك مكرهم وغدرهم 
* * * * * 

515-  ً  . الصغيرُ لا يبقى صغيرا
كبريًا يف .. ـ كبريًا يف عمره ـإبذن هللا  ـقد جتعله ـ.. فاألايم والّسنون واحلياة ..  ال يبقى صغريًا الصغري 

وابلتايل من اخلطأ أن تظلَّ .. كبريًا يف أثره على الناس واحلياة .. كبريًا يف كلماته .. كبريًا يف مواقفه .. علمه 
ويلعب بكذا .. ل كذا ويفع.. يوم أن كان يقول كذا ..  هو صغريوتقول أان أعرفه و .. تتعامل معه على أنه صغري 

كما ال أريد أن أتعامل معه إال على أساس تلك .. أو تتبدل .. وال أريد لتلك الصورة يف نفسي أن تتغري .. 
وظلمت ذاك الكبري الذي جتتهد .. وظلمت نفسك .. فحينئٍذ تكون قد ظلمت احلقيقة .. الصورة القدمية عنه 

 ! وهو كبري.. وظلمت وغششت الناس ممن يتعاملون مع من حترص على تصغريه .. تصّغره من عند نفسك أن 
* * * * * 

بُ  -516  . الذ ِل ُّ المرك َّ
هو عندما ُيستمَرأ الذلُّ حىت ُيصبح جزءًا من حياة اإلنسان ال .. الذلُّ املركَُّب الذي يعلو بعضه بعضًا  

 !  طاقة لعيش أحدمها دون اآلخروال .. فكاك ألحدمها عن اآلخر 
وتتعامل مع سياطهم على أهنا ِمّنة .. هو عندما تستعذب الشعوب متجيد الطغاة الظاملني  الذل املركب؛ 

 ! ورمحة من الطغاة على شعوهبم
مث هي ال تشعر أهنا قد ارتكبت .. هو عندما ترضى الشعوب ابلعبودية للطغاة الظاملني  الذل املركب؛ 

 ! يناً شيئاً ُمش
.. وكفرهم على أنه إميان وصالح .. هو عندما يُفسَّر ظلم الطغاة على أنه رمحة وحكمة الذل املركب؛  

وهزميتهم أمام العدو على أنه نصر وفتح ما بعده .. وإسرافهم وتبذيرهم على أنه حق خالص هلم من دون شعوهبم 
 !سياسة وكياسة تقتضيها مصلحة البالد والعبادوعمالتهم وخيانتهم ألمتهم ودينهم على أنه .. فتح وال نصر 

وُيصبح الذل كأنه شيء من أساسيات احلياة .. هو عندما يغيب اإلحساس ابلظلم والذل الذل املركب؛  
 ! الضرورية
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وعمالً .. هتورًا .. هو عندما ُيصبح العمل من أجل حترير العباد من العبودية للطغاة العبيد  الذل املركب؛ 
 ! هجناً تشمئذ منه ذوو النفوس الذليلةطائشاً مست

كم منه .. هذا هو الذل املركَّب    !! وما أكثر املصابني به من بين قومي.. أعاذان هللا وإايَّ
* * * * * 

 .  يَتََضاحَكُون -517
.. والعيون .. فتأملت الوجوه .. يتضاحكون بصخب وصوت مرتفع ..  شدَّين جتمٌع للكافرين 

كما وجدت .. والعيون يعرتيها الزيغ والشك واخلوف .. ت الوجوه تعلوها الكآبة والقلق فوجد.. والضحكات 
وما يف أنفسهم رغبة حقيقية يف .. يتكلفونه من عند أنفسهم .. وتكّلفًا .. وتصّنعًا .. كًا احُ تضَ .. ضحكهم 
 ! الضحك

لينسوا تلك احلقيقة  ..ويف كثري من األحيان يتضاحكون وهم يُقارعون شرب اخلمر .. يتضاحكون  
 !  وإىل أين يصريون؟.. وملاذا أتوا .. من أين أتوا : الباهرة اليت ُتالحقهم ابألسئلة التالية على مدار الوقت

أو يعرُف طعَم السعادة احلقيقية .. أكاُد أجزم أنه ال يوجد كافر مشرك على وجه األرض سعيد يف حياته  
ألهنم يعيشون القلق واخلوف من  سرعان ما تزول وتتكّشف؛ ..لف والنفاق يعلوها التك.. فسعادهتم متصنَّعة .. 

وأىنَّ للشقاء أن .. وألهنم ينشدون السعادة من غري مظاهنا؛ من حيث يوجد الشقاء .. اجملهول القادم ال حمالة 
 !ففاقد الشيء ال يُعطيه.. يهبهم السعاَدة 

ن يرِضلههر ََيْعَ  :قال تعاىل 
َ
َماء َكَذلَِك ََيَْعلر َوَمن يررِْد أ در ِِف السه عه نهَما يَصه

َ
ْل َصْدَرهر َضي ِقاً َحرَجاً َكأ

ِيَن ََل يرْؤِمنرونَ    َلُه َمِعيَشًة َضنكاً  َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ   .141:األنعام اَّلُل الر ِْجَس لََعَ اَّله
142:طه . 

* * * * * 

 . ليس من الأمانة -518
أن ُيسلَّط الضوء على .. عند مورد الصغائر والكبائر .. وال العدل .. وال الفقه .. األمانة  ليس من 

ـ اليت منها ما قد يدخل يف دائرة املتشاهبات، ومنها ما يقبل االجتهاد ويدور اجملتهد فيها بني األجر ـالصغائر 
فال ُيشار إليها وال إليهم .. عن الكبائر وأهلها ويـَُغض الطرف .. جترميًا ــ؛ شرحًا، ونقدًا، وجترحيًا، و واألجرين 

 ! تلميحاً وال تصرحياً 
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أو  ـشغل نفسه ـإذ ال ينبغي أن يُ .. ـ أن يتنبه هلذا املعىن اهلام ــ الذي يتصدَّى ملشاكل الناس ـعلى الفقيه  
بينما دم .. جنس أم ال فُيناقش هل دم البعوضة .. ـ ابلصغائر على حساب الكبائر ـيقبل من اآلخرين أن ُيشغلوه 

وأينما توجهت جتد جمازر ..  ـ أمامه من دون أن ُيشري إليه وإىل قاتله بكلمةــ ظلمًا وعدوااًن ـأخيه املسلم ينزف 
 ! مُتارس حبقِّ املسلمني؟

* * * * * 

 .العلماءُ والمجاهدون -519
واجملاهدون يعصمون األمة من .. هل واجل.. من الضالل واالحنراف  ــ إبذن هللا ــالعلماء يعصمون األمة  

 . أن يسطو العدو عليها وعلى حرماهتا
.. العلماء حيرسون ثغور األمة من أن يتسلل من خالهلا البدع واألهواء والشركيات الضارة والفتاكة  

 .واجملاهدون حيرسون ثغور األمة من أن تتسلل من خالهلا طالئع العدو

 . واجملاهدون حرَّاس دار العقيدة والشريعة.. ة العلماء حرَّاس العقيدة والشريع 
واجملاهدون حيمون وحيرسون .. العلماء هبم يسود احلق والعلم والعدل، واإلخاء واحملبة، وكل خلق محيد  

 . وهبم يسود األمن واألمان.. مكتسبات وآاثر العلماء 
عاىل يف طاعته ونصرة دينه، واجلهاد العلماء واجملاهدون هم غرس هللا يف األرض؛ الذين يستخدمهم هللا ت 

 .يف سبيله
كما قال .. واجملاهدون مثلهم يف كتاب هللا تعاىل احلديد .. العلماء مثلهم يف كتاب هللا تعاىل امليزان  

وَم انله  :تعاىل مر الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن َِلَقر نَزنْلَا َمَعهر
َ
لََنا بِاْْلَي َِناِت َوأ رَْسلَْنا ررسر

َ
نَزنْلَا لََقْد أ

َ
اسر بِالْقِْسِط َوأ
 َ لَهر بِالَْغيِْب إِنه اَّلله هر َوررسر ر ر َمن يَنُصر ٌس َشِديٌد َوَمَنافِعر لِلنهاِس َوَِلَْعلََم اَّلله

ْ
قَوِيٌّ  اْْلَِديَد فِيهِ بَأ

ال .. خر إذ لكل منهما رسالة تكمل رسالة اآل.. يكمالن بعضهما البعض  وامليزان واحلديد. 41:احلديدَعزِيزٌ 
ومها ابلنسبة .. العصمة والسالمة واإلزدهار والعزة لألمة  ـإبذن هللا ـ ـهبما تتحقق ـ.. قيام ألحدمها من دون اآلخر 

.. وهتاوى بني احلفر .. للنظام كاجلناحني ابلنسبة للطائر فإن أصيب يف أحد جناحيه وقع وعجز عن الطريان 
ويعجز عن النهوض والقيام .. فإنه ُيصاب مبقتل .. أو اجملاهدين  كذلك النظام الذي ُيصاب من جهة العلماء

ولو حاول النهوض أو .. كما يعجز عن مواجهة التحدايت الداخلية واخلارجية سواء .. بواجباته الشرعية 
عن  ــ ـ ومن غري كلل وال مللـلذلك مل تتوقف حماوالت العدو .. املواجهة فإن مآله إىل السقوط واإلهنيار ال حمالة 

وإحداث شرخ كبري من انعدام الثقة فيما بينهما .. إحداث الفنت بني العلماء واجملاهدين للتفريق والتحريش بينهما 
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لعلمه ابآلاثر املدمرة اليت ُتصيب جسد األمة .. وكأن لكل منهما مساره وتوجهه وغاايته املختلفة عن اآلخر .. 
 ! جرَّاء ذلك

* * * * * 

ةُ ع -511 ِ الش ِد َّ  .لى قدرِ المخالَفَة
  !؟..يُنِكر عليَّ بعض اإلخوان شديت يف بعض الردود على املخالفني  
فستجدون أنه وخمالفته .. انظروا إىل نوع وقدر املخالفة اليت وقع فيها املخالف : ولإلخوة هؤالء أقول 

 . يستحقان هذه الشدة
ملمدوح ومنها املذموم حبسب نوع وكم بل منها ا.. فالشدة ليست على اإلطالق ممدوحة أو مذمومة  

فاملخالفة اليت ُتصادم وتُناقض .. وحبسب قصد املخالف من وراء خمالفته .. املخالفة اليت وقع فيها املخالف 
واملخالفة اليت يرتتب عليها سفك الدم .. ال ينبغي أن تُنَكر كما يُنكر أي ذنب دون الشرك والكفر .. التوحيد 
أن تُنكر كما تُنَكر الصغائر أو الذنوب اليت هي دون وزر وجرم قتل األنفس الربيئة املعصومة ال جيوز .. احلرام 

حيث أن من األخطاء واملخالفات  : ويف السُّنة دليل على صحة ذلك.. وهكذا بقية املخالفات .. واملصانة شرعًا 
ومن األخطاء واملخالفات  .. يف ينكرها بعبارات شديدة كأمنا حب الرمان يتفقأ من وجهه الشر  كان النيّب 

فكل هذا .. أو بسمة .. أو بنظرة .. وأحيااًن بكلمة أو عتاب لطيف .. كانت تُعاجَل على طريقة ما ابل أقواٍم 
وحبسب نوع وقدر وآاثر .. والفقه يقتضي منا أبن نضع كل أسلوب من اإلنكار يف موضعه الصحيح .. وارد 

 . من غري زايدة وال نقصان. .املخالفة اليت وقع فيها املخالف 
* * * * * 

نيا -511  ! هكذا الد ُّ
قد أتملت الدنيا فوجدهتا عبارة عن خليٍط هائٍل من التغريات، والتقلبات، والتجاذابت، واالنفعاالت  

ىن الغ.. الصحة واملرض .. العمَل واخلموَل .. وجدت فيها احلركَة والسكوَن .. املتغايرة، واملختلفة، واملتعاكسة 
الكفر .. اجلهل والعلم  ..األمانة واخليانة  ..الشح والكرم .. القناعة والطمع .. الّشرف والوضاعة .. والفقر 
اجلهاد والتدافع املستمر بني احلق .. العدوان واملعتدى عليه .. الظلم والعدل .. الصالح والطالح .. واإلميان 
.. االستقامة والفسوق .. الصلة والقطيعة .. والبشرية وضحاايها الكوارث الطبيعية .. القتل والقتال .. والباطل 

.. العزة والذلة .. الغفلة واليقظة .. الربح واخلسارة .. اهلمَّ والغم والسعادة .. السرور واحلزن .. الطهر والنجاسة 
كل صنفني أصناف عدة؛   وما بني.. وفراق أكرب وفراق دون فراق .. اللقاء مث الفراق .. اليد العليا واليد السفلى 
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ولكل صنف من هذه األصناف اآلنفة .. بعضها قريب إىل هذا الصنف، وبعضها اآلخر قريب إىل الصنف اآلخر 
 !وأحكامه..  ـ أهله وطالبهـوما بينها من أصناف  ـالذكر ـ

إن تدبر مشكلة  فما.. ِبر وأخرى تُقِبل مشاكَل ُتدْ .. حمنًا وفتنًا وبالء .. وجدُت املكَر واخلداع والغش 
.. إال وتُقبل عليه أختها اليت هي أشد من سابقتها .. حىت يظن صاحبها أهنا قد ُفرِجت، وأنه قد اسرتاح وأراح 

كما وجدت التزاحم والتدافع فيما بني الناس على الكسب وأسبابه، ابحلالل .. وذلك من غري توقف وال انقطاع 
وما بني الضغطني جلطات .. ضغط يرتفع، وضغط ينزل .. و الباطل والرايسة وأسباهبا، ابحلق أ.. أو احلرام 
 !ومواتت.. وسكتات 

تعرب عن تلك التغريات  ـال تعرف الثبات وال القرار ـ ـهكذا هي الدنيا؛ فهي عبارة عن حركة دؤوب ـ
.. وآالم .. وبالءات .. ات وما بينهما آه.. وقبور تَبَلع .. أرحاٌم تدَفع .. والتقلبات والتفاعالت املتغايرة املتقلبة 

.. ار وأهنا دار عمل وكدٍّ واختب.. ويتعامل معها على هذا الوجه .. ومن مل يفهمها على هذا الوجه .. وفنت وحمن  
ال ينتظر بعدها لنفسه متاعًا وال جزاء .. ال هم وال غم وال نكد فيها .. استقرار ومتاع وجزاء مث أرادها لنفسه دار 

والذي قد .. الذي ال حُيسن تفسريه .. وسرعان ما سيصدمه الواقع األليم .. و واهم وخاسر فه.. أو حسااًب 
 !أو إىل كثري من األمراض والعقد النفسية.. قد ينتهي به إىل االنتحار .. يُوقعه يف قلٍق شديد 

َْتَ  :هذا املعىن املشار إليه أعاله هو املراد من قوله تعاىل  ن ير
َ
َحِسَب انلهاسر أ

َ
ْم أ روا آَمنها وَهر ول ن َيقر

َ
وا أ كر

ْفتَنرونَ  ابِرِيَن َوَنبْلرَو  :وقوله تعاىل. 4:العنكبوتََل ير ْم َوالصه َجاهِِديَن ِمنكر ْم َحِته َنْعلََم الْمر َونَلَبْلرَونهكر
مْ  ْخَباَركر

َ
نَسانر إِنهَك ََكدٌِح إََِل َرب َِك  :وقوله تعاىل. 11:دمحمأ ُيَها اإْلِ

َ
اَلقِيهِ يَا أ . 6:االنشقاقَكْدحاً َفمر

َُدوَن إََِل ََعلِِم الَْغيِْب  :وقوله تعاىل ْؤِمنروَن وََسَتر ر َوالْمر وَلر ْم َورَسر ْ فََسرَيَى اَّلُل َعَملَكر َوقرِل اْعَملروا
نترْم َتْعَملرونَ  م بَِما كر َهاَدةِ َفيرنَب ِئركر ْْلََياةر اُِلنْيَا إَِله لَْهٌو َولَعٌِب َوَما َهِذهِ ا :وقال تعاىل. 121:التوبةَوالشه

اَر اْْلِخَرةَ لََِيَ اْْلََيَوانر لَْو ََكنروا َيْعلَمرونَ   . 62:العنكبوتِإَونه اِله
* * * * * 

 !  الإحسانُ الخسيس -512
س اإلحسان اخلسيس؛ هو اإلحسان الذي تسبقه نية املّن واألذى مبا متَّ اإلحسان به؛ كأن يعجز اخلسي 

أو ليستخدمه .. عن اإلساءة إىل من يرغب ابإلساءة إليه، فُيحسن إليه بعطاٍء أو معروف ليؤذيه ويذله إبحسانه 
من دون أن يقَوى احملسن إليه على أن يرد له طلبًا أو يرد اإلساءة ابملثل؛ إذ كيف .. ملآرب خاطئة عند احلاجة 

لذا .. فأخالقه وحياؤه مينعانه من فعل ذلك .. اانً أو معروفاً يردها عليه ابملثل وابألمس القريب قد تلقى منه إحس
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واحملسن .. أو أن يرد له طلبًا .. فهو يؤثر الصرب على ذل وإذالل وأذى احملسن اخلسيس وال أن يرد عليه ابملثل 
.. األخرى لذا فهو ال يتواىن يف أن يستمر ابإلحسان إليه بني الفينة و .. اخلسيس يعلم منه هذا اخللق النبيل 

 !وليقوى على استخدامه ألغراضه اخلبيثة عند احلاجة.. ليستمر متتعه إبذالل وأذى من حُيسن إليه 
والصرب على أكل الرتاب خري للمرء من أن ميد .. هذا هو اإلحسان اخلسيس، وهذا هو احملسن اخلسيس  

سيس يدخل دخواًل كليًا يف أو يقرتب من هكذا حمسن خسيس، وهذا احملسن اخل.. يده هلكذا حمسن خسيس 
م بِالَْمن ِ َواْلَذى :معىن قوله تعاىل ْ ََل تربِْطلرواْ َصَدقَاتِكر ِيَن آَمنروا ُيَها اَّله

َ
 :وقوله تعاىل. 462:البقرةيَا أ

ًذى
َ
َها أ ِن َصَدقٍَة يَتَْبعر وٌف َوَمْغفَِرةٌ َخرْيٌ م  ْعرر  . 461:البقرةقَْوٌل مه

* * * * * 

يد إن أردت -513 يز ُثمر و  . لعلمك أن ي
وينمو .. فما رأيت سبباً يزداد به العلم .. فاعمل به .. ويُبارك هللا به .. إن أردت لعلمك أن يُثمَر ويزيد  

مثل تنّكب .. وميحق بركته وأثره .. وما رأيت سببًا ميحق العلم .. مثل العمل به .. ويكثر عطاؤه .. ويُثمر .. 
وكمثل السراج؛ حيرق .. ويعلم الناس وينسى نفسه .. مثله مثل من يقول ما ال يفعل فيكون صاحبه .. العمل به 

روا َما ََل  :وهذا حظه من كتاب هللا تعاىل، قوله تعاىل.. نفسه وُيضيء لآلخرين  ول ن َتقر
َ
ِ أ َ َمْقتاً ِعنَد اَّلله َكُبر

 ! بارك هللا به وبعلمهوأىنَّ ملن كان موضع سخط ومقت هللا تعاىل أن يُ . 1:الصفَتْفَعلرونَ 
* * * * * 

514-   ْائَِل فَلَا تَْنهَر ا الس َّ  .11:الضحىوََأم َّ
  ْائَِل فاََل َتنَْهر ا السه مه

َ
ال جيوز لك أن تنهر وتزجر السائل .. هذا هو حكم هللا تعاىل . 12:الضحىَوأ

ً كان وضعه .. ملسألته  ذل املسألة  ــ إن مل يكن من ذوي احلاجة ــوبة إذ تكفيه عق.. والدافع له على السؤال .. أايَّ
وما .. أو تعتذر له بلطف ورفق .. إما أن حُتذيه بعض ما متلك : فأنت معه بني خيارين ال اثلث هلما.. وآاثرها 

 !   وراء ذلك فهو العدوان
اعوا فهم من جهة أج: لكن ما هو حكمه عند حكومات بالدان القرقوشية.. هذا هو حكم هللا تعاىل  

حتت عناوين شىت ما أنزل هللا هبا من .. وسطوا على حقوقهم وخصوصياهتم .. وهنبوا أمواهلم .. الناس وأفقروهم 
مث بعد ذلك سنوا قوانني جائرة تنص على اعتقال كل من تسول له نفسه .. وأمهلوا حق الرعية عليهم .. سلطان 

من جهة كوهنم : فوقعوا يف الظلم من جهتني.. وجوعه  أو يسأل الناس شيئًا يسد به حاجته وفقره.. أن يتسول 
ومن جهة معاقبتهم ملن اضطروه بظلمهم .. وأجربوهم على السؤال ومد األيدي .. قد ظلموا الناس وأفقروهم 
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وما كان ليكون من هذه .. وزّجه يف السجون أشهرًا لكونه أصبح من طبقة املتسولني .. وعدواهنم على السؤال 
 !  ظلمهم وعدواهنم، وإمهاهلم له وحلقوقهالطبقة لوال 

* * * * * 

515-   ونَ فِيهِْم  .27:النحلَأيَْن شُرَكَآئِيَ ال َّذِيَن ُكنتُمْ تُشَاق ُّ
سواء كان هذا الطاغوت .. ويُوايل ويُعادي فيه .. ويُقاتل وخُياصم دونه .. كل من جُيادل عن الطاغوت  

أو منهجًا ابطالً .. أو حزاًب ..  ابطالً أو كان نظامًا جاهليًا .. أو قرٍب .. أو بَشٍر .. أو شجر .. صَنمًا من حجر 
أو حاكمًا ال حيكم مبا أنزل هللا، يزعم لنفسه خاصية احلكم .. أو دستورًا وقانواًن حيل حرامًا وحيرم حالاًل .. متَّبعًا 

يوم القيامة؛ يوم ال ينفع مال وال  لتوبيخي،هذا السؤال التقريعي ا فهو ممن سيوجَّه إليه.. والتشريع من دون هللا 
رَشاُقوَن فِيِهمْ بنون  نترْم ت ِيَن كر َكآئَِي اَّله َ ْيَن َشر

َ
جتادلون دوهنم، وتدخلون يف خصومات  الذين كنتم !؟أ

 كما.. لكي يُدافعوا وجُيادلوا عنكم يوم القيامة  ـإن كنتم قادرين ـ ـأخرجوهم وأظهروهم ـ.. وعداوات من أجلهم 
ْزِيِهْم وأىنَّ .. وتُعادون أوليائي من أجلهم .. كنتم تدافعون وجتادلون عنهم يف احلياة الدنيا  ثرمه يَوَْم الْقَِياَمةِ َير

ْ الْعِلَْم إِنه اْْلِْزَي اَْلَوْ  وتروا
ر
ِيَن أ رَشاُقوَن فِيِهْم قَاَل اَّله نترْم ت ِيَن كر َكآئَِي اَّله َ ْيَن َشر

َ
ولر أ ْ َويَقر ُسوَء لََعَ َم َوال
   .41:النحلالََْكفِرِينَ 

* * * * * 

516-   َقِين  .  49:هودفَاْصبِرْ ِإن َّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُت َّ
والركون إىل الظاملني .. م مث بدت عليه عالمات االهنيار واالستسال.. ملن يستبط  النصر والَفَرج والَفْتح  

تهقنِيَ فَاْصُِبْ إِنه الَْعاقَِبَة  :ل لهيُقا..    .لِلْمر
 :له ليُقا.. وتتناوشه سهام الظاملني واملنافقني من كل حدٍب وصوب .. ملن تتكالب عليه الِعَدى  
 َتهقنِي  . فَاْصُِبْ إِنه الَْعاقَِبَة لِلْمر
 فَاْصُِبْ  :له ليُقا..  ويرى من الناس نفورًا من احلق.. ملن يستوحش من الغربة وقلة األعوان واألنصار  

تهقنِيَ   . إِنه الَْعاقَِبَة لِلْمر
تهقنِيَ  :لهل يُقا.. ملن مل يرتك احلقُّ له صاحباً     .فَاْصُِبْ إِنه الَْعاقَِبَة لِلْمر
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وتضعف نفسه عن املواصلة وإمتام املسري، .. ملن يستوحش طول الطريق املوصل إىل احلق والنجاة  
التماساً .. ى التماس طرق قصرية ملتوية ما أنزل هللا هبا من سلطان مث أن نفسه حتمله عل.. ومقاومة التحدايت 

تهقنِيَ  :له ليُقا.. للراحة    .فَاْصُِبْ إِنه الَْعاقَِبَة لِلْمر
 ليُقا.. ، والركون إليهم، وإطرائهم مث هي حتمله على مداهنة الطغاة الظاملني.. ملن جيد يف نفسه ضعفًا  
تهقنِيَ فَاْصُِبْ إِنه الْ   :له  . َعاقَِبَة لِلْمر
جتاه قوهتم .. وظن أن ال قائمة للحق وأهله .. ملن أصابته رهبة وخشية من قوة الطغاة الظاملني وجندهم  

تهقنِيَ : له ليُقا ..وجربوهتم   . فَاْصُِبْ إِنه الَْعاقَِبَة لِلْمر
 ليُقا.. وظن أن ال منجى وال خمرج منها .. وتراكمت عليه البالاي واخلطوب .. ملن دامهته احملن واهلموم  
تهقنِيَ : له  . فَاْصُِبْ إِنه الَْعاقِبََة لِلْمر
فَاْصُِبْ إِنه : له ليُقا.. مث مل جيد سبياًل وال معينًا لالنتصاف ملظامله منهم .. ملن آمله ظلم الظاملني  

تهقنِيَ  ِ  . الَْعاقَِبَة لِلْمر ال ْفلِحر الظه  .  11:القصصمرونَ إِنههر ََل ير
   َتهقنِي وحيثما حللت .. أينما كنت .. ـ شعارك ـأيها املسلم  ـاجعلها ـ  فَاْصُِبْ إِنه الَْعاقَِبَة لِلْمر

 . تُفلح إبذن رب العاملني.. وتوجهت 
* * * * * 

 .كلمةُ حق يُرادُ بها باطل -517
فيلجؤون حينئٍذ إىل كلمة حق .. مة ابطلة يف كثري من األحيان يعجز أهل الباطل عن نصرة ابطلهم بكل

من االنتصار للباطل .. هو أشد فتكًا وأثرًا واشتباهًا على الناس .. وهذا أسلوب دينء .. لينصروا هبا ابطلهم 
 ! ابلباطل أو بكلمة ابطلة

 ! ابسم وزعم حماربة الفتنة.. وسقطوا فيها .. كم من فتنٍة انتصروا هلا 
 ! وحتقيق العدل.. ابسم العدالة .. كم من ظلم انتصروا له 

 !والتكفرييني.. بزعم حماربة الغلو والغالة .. كم من غلوٍّ مُياَرس 
 !ابسم الوسطية واالعتدال.. حاربوا الدين والتدّين 

وكم من علم ُيكَتم وما أرادوا منه سوى .. كم من علم يُظَهر وما أرادوا منه سوى االنتصار لظلم الطغاة 
 !لم الطغاةاالنتصار لظ
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.. ابسم استتباب األمن .. وحّجموا من حرايهتم وحقوقهم املشروعة .. كم كّمموا من أفواه الناس 
 ! ومكافحة اإلرهاب

.. حتت زعم ضرورة احرتام احلرايت .. وزرعوه يف دروب الناس .. كم من فساد وكفر وإحلاد نشروه 
 ! وقدسية احلرايت

وتوجيه ضربة .. مث يزعمون إن أردان إال الدفاع عن النفس .. األبرايء كم من جمزرة يرتكبها اجملرمون حبق 
 ! استباقية للعدو

وأن .. حق على الناس أن حيذروه .. يُعَرَف به أنه حىت ..  ، واخلسيسومن يسلك هذا الدرب اخلبيث
 !حُيّذروا منه

* * * * * 

 !تَصديُق ال كَذِب -518
وُيكّرر .. َمن َيكذب وَيكذب .. ويُقاتلون ابلكذب .. كذب الذين يقتاتون ابل.. ِمن ُمدمين الكذب 

.. وهو بعد أن ُيصّدق كذبَه .. حىت ُيصدِّق كذبَه أبنه حقٌّ وصدق ما بعده إال الكذب والضالل .. الكذَب 
قة من ويُؤرّخ له على أنه حقي.. يستدل بكذبه كدليل وبرهان ال راد له .. بصدق كذبه  ــ ومن حوَله ــويُقِنع نفسه 

 ! وما أكثر ضحااي هذا النوع من ذوي الكذب املركَّب واملغلَّظ.. حقائق التاريخ واملاضي اليت ال تقبل النقاش 
* * * * * 

 ! عَواقُِب ال كَذِب -519
إاّيكم والَكِذب؛ فإنَّ الَكِذب يهدي إىل الفجور، وإنَّ الفجوَر يهدي إىل النار، وما  :"قال رسوُل هللا 

 . مسلم" يكذب ويتحرَّى الكذَب حىت ُيكتب عند هللا كذَّاابً  يزاُل الرجلُ 
الذي رأيَتُه ُيَشقُّ  ِشْدقُُه فكذَّاٌب، َيكذُب ابلَكْذبَة حُتَمُل عنه : رأيُت  الليَلَة رجلني أتياين، قاال :"وقال 

 . متفق عليه" حىت تبُلَغ اآلفاَق، فُيصَنُع به إىل يوِم القيامةِ 
أرَبٌع خالل من كنَّ فيه كان منافقًا  :"ه يُورث صاحبه النفاق، كما يف احلديثومن عواقب الكذب أن

من إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخَلف، وإذا عاهد غَدر، وإذا خاصم فجَر، ومن كانت فيه خصلة منهّن  : خالصاً 
 . متفق عليه" كانت فيه خصلة من الّنفاق حىت يَدعها

 . متفق عليه" كذب، وإذا وعَد أخلَف، وإذا اؤمتَُِن خانَ   إذا حّدث: آية املنافق ثالث ":وقال 
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فكل من أخلف الوعد، أو .. الكذب .. ومن لوازم خلف الوعد، وخيانة األمانة، والغدر ابلعهد : قلت
فالكذب هي اخلصلة املشرتكة بني .. خان األمانة، أو غدر ابلعهد لزمه أن يكذب وأن يكون من الكذَّابني وال بد 

 . والعياذ ابهلل.. ل النفاق مجيع خصا
 ". من َيكذب يفُجر :"يقول وكان عمر بن اخلطاب 

 ". الكذُب جُياِنُب اإلميان :"قال وعن الصّديق 
 .  " اي بيّن احذر الكذب، فإنه شهيٌّ كلحم العصفور َمن أكَل منه شيئاً مل يصرب عنه ":وقال لقمان البنه

ـ أنه يَفقد ثقة ـ ، ويقتات ابلكذبوخباصة إن كان شديد الكذب ـومما جيين الكذب على صاحبه يف دنياه ـ
الناس به؛ فيتعاملون معه بشكٍّ وارتياب، وأيخذون صدقه بكذبه، وأن كل ما يصدر عنه حيتمل الكذب؛ إذ مل 

ومن يقتات .. فمن يستعذب الكذَب مرًة يستعذبه مراٍت ومرات .. يعد مبقدورهم أن مييزوا بني كذبه من ِصدقه 
.. وغريهم الكثري الكثري .. لكنه بذلك خيسر األصحاب واخلالن واألعوان .. ابلكذب يعزُّ عليه اإلمساك عنه 

 ! وال يلوَمنَّ إال نفسه
* * * * * 

 . عالمي ةُ الإسلام -521
ة بغض واملسلم ينتمي إىل أسرة املسلمني العاملي.. رسول هللا للعاملني  ودمحم .. اإلسالم دين هللا للعاملني 

وله بيوت ينتمي وأيوي .. له أخوة وأحباب يف كل مكان .. النظر عن جنسياهتم، وبلداهنم، وألواهنم، ولغاهتم 
وهم كاجلسد الواحد إذا .. ـ كما أيمل املسلمون آلالمه ـأينما كانوا  ـأيمل آلالم املسلمني ـ.. إليها يف كل مكان 

ال فرق .. وال جيوز هلم أن يكونوا غري ذلك .. القلق واحلّمى اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر و 
لعريب على أعجمي، وال أعجمي على عريب، وال أبيض على أسود، وال أسود على أبيض إال ابلتقوى والعمل 

وهم ـ على ما بينهم من تباين يف .. يستوون يف األصل واملنشأ ويتباينون يف العمل واالجتهاد والعطاء .. الصاحل 
.. ومهومهم .. ووسائلهم .. غاايهتم .. املواهب والعمل ـ إخوان متحابون يف هللا، تربطهم رابطة العقيدة والدين 

   .ما جيمعهم أكرب وأكثر بكثري مما يفرقهم.. وتطلعاهتم واحدة ومشرتكة 
اليت يُدرك تفاهة وضيق الروابط األخرى .. من يستشعر ويعيش هذه العاملية بكل جوارحه ومشاعره 

والروابط .. والروابط الوطنية القطرية .. والروابط الِعرقية .. الروابط القومّية : يتنادى هبا الناس يف هذه األايم
وغريها من الروابط األرضية الضيقة اليت جتعل صاحبها يعيش يف قفص وسجن العصبيات .. القبلية العشائرية 

 ! ة عاملية اإلسالمواجلاهليات ونعراهتا بعيداً جداً عن سعة ورحاب



 367 

ـ يضم عددًا من اجلنسيات املختلفة؛ منهم الربيطاين، والباكستاين، والبنغايل، والصومايل، ـكنت يف جملس 
فتكلم أحدهم على .. ـ أتلقى فيه مداخالت وأسئلة احلضور ـواهلندي، والعريب، واالرتريي، واإلفريقي، والرتكي 

ظرون إليه نظرة تعجب واستهجان؛ وإذ ابجلميع يلتفتون إليه وين.. طنية طريقة الوطنيني مستخدمًا مصطلحاهتم الو 
مث .. وما هي مكانتنا عندك .. وأين حنن منك .. أين حظنا من حديثك وكالمك : وكأن كل واحد منهم يقول له

اي  ــ دعك مما أنت فيه.. فما الذي جيمعنا .. إذا كان كل واحد منا سيضرب على وتر الوالء الوطين والقطري 
 !فأدرك األخ أنه ارتكب خطأ ال يليق مبثله.. ال تليق ابملسلم املوّحد .. ـ إهنا جاهلية نتنة ـهذا 

* * * * * 

 .الكلمة الطيبة -521
إىل أن نلتزم  ـوخماطبتنا لبعضنا البعض ـ.. ـ يف تعاملنا مع بعضنا البعض ـما أحوجنا مجيعًا؛ كبارًا وصغارًا 

إذ كثري .. وأن نسمع من اآلخرين الكلمة الطيبة الرقيقة الرفيقة .. وأن نقول الكلمة الطيبة .. غرز الكلمة الطيبة 
 !   وهو ال يدري أن اخلري كل اخلري فيها.. منا من يزهد أبثر وقيمة وفاعلية الكلمة الطيبة 

نفوس تستحوذ هبا على ال.. وأثر سحريٌّ أّخاٌذ للقلوب .. للكلمة الطيبة وقع عظيم يف النفوس 
وال .. فالذي تفعله وتنجزه الكلمة الطيبة ال تفعله وال تنجزه احلروب .. والقلوب، وتنال منها ماال تناله بغريها 

 .وال االستقواء ابلباطل وأساليبه على حتصيل احلقوق.. املخاصمات واجملادالت ابلسوء من القول 
يف الدنيا .. ها من أرابح ومكاسب وخري وما تنجز لصاحب.. لو يعلم الشريرون فاعلية الكلمة الطيبة 

.. لكنهم ال يعلمون .. ملا التجأوا يف حياهتم قط إىل كلمة خبيثة فاجرة كاذبة و  ..لتخلوا عن الشَّرِّ  ..واآلخرة 
 !فيستبدلون الفحش والفجور من القول ابلكلم الطيب من القول

طيب، وانتقاء أحسن القول، إذا تكلمنا وإذا من أجل ذلك جاء التوجيه اإلهلي بضرورة االلتزام ابلكلم ال
ْحَسنر  :استمعنا، كما يف قوله تعاىل

َ
ْ الهِِت ِهَ أ روا ول وقال تعاىل يف صفات . 11:اإلسراءَوقرل ل ِعَِبادِي َيقر

اِط اْْلَِميدِ  :املؤمنني وا إََِل ِِصَ در ي ِِب ِمَن الَْقْوِل وَهر وا إََِل الطه در إََِلْهِ يَْصَعدر  :وقال تعاىل. 42:احلجوَهر
الِحر يَرَْفعرهر  ي ِبر َوالَْعَملر الصه ْحَسنَهر  :وقال تعاىل. 12:فاطرالََْكِمر الطه

َ
ِيَن يَْسَتِمعروَن الَْقْوَل َفَيتهبِعروَن أ اَّله

ْْلَابِ 
َ
روا اْْل ْول

ر
ْم أ ْولَئَِك هر

ر
ر َوأ مر اَّلله ِيَن َهَداهر ْولَئَِك اَّله

ر
 . 17:الزمرأ

وممن يستمعون القوَل .. أحسن القول وأطيبه  ـيف كالمهم ـ ـ تعاىل أن جيعلنا وإايكم ممن يتحّرون ـنسأل هللا
 . اللهم آمني.. فيتبعون أحسنه وأطيبه 

* * * * * 
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 !علماني ة من نوع آخر -522
تعاىل وبقي أولياء هللا .. وخلت املساجد منهم .. ذهب رمضان وذهب معه الذين يعبدون هللا يف رمضان  

 !وهم القلة من بني الناس.. الذين يعبدونه سبحانه وتعاىل يف مجيع أشهر وأايم السنة؛ يف رمضان وغري رمضان 
حيث كثري من .. وكل مناسبة دينية .. تتجدد مع كل قدوٍم لشهر رمضان .. هذه عادة قدمية جديدة  

وعادوا .. أعرضوا وأنوا عن العبادة .. ك املواسم فإذا انقضت تل.. الناس يُقبلون على هللا تعاىل يف املواسم فقط 
 ! بعيداً عن ذكر هللا تعاىل وعبادته.. وسريهتم األوىل .. ومشاغلهم .. إىل هلوهم 

.. وهذه علمانية من نوع آخر؛ إذ العلمانية تنص على أن يُعبد هللا تعاىل يف املساجد، واملعابد وحسب  
وما سوى ذلك من شؤون وجماالت احلياة .. ة ذات الطابع الشخصي فقط وفيما يتعلق ابلنسك والشعائر التعبدي
رواْ َهَذا .. ال يصل منها شيء إىل هللا .. وقياصرهتم .. فهي آلهلتهم .. االقتصادية واالجتماعية والسياسية  َفَقال

َكآئِِهْم فاََل يَِصلر  َ َكآئَِنا َفَما ََكَن لِْشر َ ِ بِزَْعِمِهْم وََهَذا لِْشر َكآئِِهْم َّلِل  َ َو يَِصلر إََِل َشر ِ َفهر ِ َوَما ََكَن َّلِل  إََِل اَّلل 
مرونَ  قالوا ـ ولو  ـقط ــ الذين يعرفون هللا يف املواسم واملناسبات فـكذلك هؤالء . 116:األنعامَساء َما ََيْكر

يف املناسبات الدينية  حقه علينا أن نعبده.. هللا تعاىل له من أشهر السنة وأايمها رمضان وحسب : بلسان احلال ـ
.. وإمنا هي للشركاء .. ال حظَّ هلل فيها .. وما سوى ذلك من األشهر واألايم فهي ليست هلل تعاىل .. وحسب 
ِ الَْعالَِمنَي  :وهذا مناقض لقوله تعاىل.. واألهواء .. واألنداد  ِ َرب  ِِك َوَُمَْياَي َوَمَماَِت َّلِل  رسر قرْل إِنه َصاَلَِت َون

ْسلِِمنيَ  َلَ  * لر الْمر وه
َ
نَاْ أ
َ
ِمرْتر َوأ

ر
  .161-164:األنعامََشِيَك ََلر َوبَِذلَِك أ

  ! ورشدهم؟.. وعادوا إىل رهبم .. فهالَّ تفطَّن الناس هلذا املعىن  

* * * * * 

 . تحية إكبار إلى أدباء وكت َّاب رابطة أدباء الشام -523
ومنهم .. منهم العضو املؤسس .. ابء والكتاب النبالء تضم رابطة أدابء الشام عددًا كبريًا من األد

إال .. والناس أمجعني .. وعلى ما تقدمه أقالم هؤالء األدابء من عطاء مميز ألمتهم .. املشارك املساهم يف رسالتها 
.. بعض واملوجهة من األدابء إىل بعضهم ال.. أنين مل أحلظ تلك الكلمات الودية الرقيقة فيما بني األدابء ذاهتم 

وتسمو .. فالكلمة الطيبة الرقيقة األدبّية اليت تؤالف بني النفوس والقلوب .. رغم وجود احلاجة املاسة هلا 
 ! كلنا حباجة إليها.. ابألرواح عالياً 

املستوى  من دون أن نلحظ هذا.. مر الكرام .. ومتر األعياد تلو األعياد .. متر املناسبات تلو األخرى 
ممن هم معه، .. طلوب بني األدابء ذاهتم، أو حىت نقرأ ألديب كلمًة خيص هبا إخوانه األدابء من التواصل امل

فاألدب يُذَكر وُتذكر معه الرقّة والرمحة، .. وهذا من اجلفاء الذي ال يليق ابألدابء .. وُيشاركونه جهاده ورسالته 



 369 

ـ ــ يف رابطة أدابء الشام ـواألخوة األدابء .. محيد وكل خلٍق .. والشعور ابملسؤولية .. والسمو .. والِصَلة، والرفق 
وأحسب هذا اجلفاء فيما .. وهم جزء كبري من األمل املنشود هلذه األمة .. أهل لكل هذه املعاين النبيلة إبذن هللا 

 !استحقت منا هذا التذكري.. ـ ما هو إال غفلة أو كبوة لفارس ال يقصدها ــ املشار إليه أعاله ـبينهم 
.. تتحدث عن اجلفاء .. وما الذي مييزك عنهم : حدثتين نفسي قائلة.. ان أكتب هذه الكلمات وأ
 ! وهم أهل لكل حتية وإكرام وسالم؟.. فهالّ رميت عليهم السالم مرة .. وأنت أكثرهم جفاًء .. والتواصل 

فتتكلم عن فاهم؛ وتتذ تَ ال تتأسْ .. فأنت مل ختصهم بكلمة واحدة .. ومقاالتك .. على كثرة كلماتك 
 !وأكثر املقصرين تقصرياً  ،التقصري وأنت أول املقصرين
أستغفر هللا وأتوب إليه من كل تقصري أو جفاء حبق إخوة كرام .. رين إن مل أكن أوهلم حقًا إنين من املقصّ 

لسالم عليكم وا.. غفر هللا يل ولكم .. وتقدير واحرتام .. كل حبٍّ وسالم  ـ ـ اي أخويت ــفلكم مين .. فضالء 
 . ورمحة هللا وبركاته

* * * * * 

 ! الأهم من الجامِعَة -524
عن افتتاح جامعة جديدة ضخمة يف إحدى  ــ بشيء من االبتهاج والتعجب ــحتدثت وسائل اإلعالم  

 كلف إنشاؤها مليارين ونصف.. تبلغ مساحتها الكلية سبعًا ومخسني كيلو مرت مربع .. الدول العربية اخلليجية 
 ! تتمتع بكامل وأرقى التجهيزات والتقنيات التكنولوجية احلديثة.. املليار دوالر 
والكادر العلمي الذي ُيشِرف .. هي العقلية اإلدارية اليت ُتدير هذه اجلامعة .. األهم من هذا كله : قلت

أعطت هذه اجلامعة .. ئه وكان خملصًا يف عطا.. فإن كان مستواه عاليًا وجيدًا .. على عملية التعليم والتدريب 
.. فلن تُعطي هذه اجلامعة عطاءها املرجو .. وإن كان مستواه متخلفًا دون املطلوب .. وُروجي عطاؤها .. مثارها 

كأي   تعدو أن تكون جمرد عمارة أو بناء؛وهي حينئٍذ ال .. ولن يكون هلا أي دور إجيايب يف تقدم البالد والعباد 
 ! هنا، وتفننوا وأسرفوا يف إنشائهاعمارة تطاول القوم يف بنيا

* * * * * 

 . كتمانُ العلم -525
 : لكتمان العلم، صور عدة 
  وهذه صورة فاضحة لكتمان العلم.. تعمد إخفاء العلم، وحجبه، ومواراته عن األنظار واألفهام : منها 

  .يعلمها القاصي قبل الداين.. 
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 يكتمل معناه الصحيح إال إذا أضيف إىل ما قبله وما تعمد االستدالل اخلاط  بنص منفردًا ال: ومنها 
وحنوه الذي يتعمد االستدالل جبزء من النص ال يتضح .. فيعطي بذلك معنًا ال يريده النص .. بعده من نصوص 

 ! معناه الصحيح إال إذا أضيفت إليه كامل أجزائه املقتطعة واحملذوفة
.. وتبعًا له، دون العكس .. ل املتشابه حكمًا على احملَكم االستدالل ابملتشابه على احملكم، وجع: ومنها 

 ! وما أكثر العلوم اليت يُتكّتم عليها هبذا األسلوب اخلبيث
تعمد االستدالل ابلنص وتنزيله على غري واقعه ومسائله؛ فيكون مثله مثل من يضع الشيء يف : ومنها 

أو اآلايت اليت قيلت يف .. فيحملها على الكافرين  كمن يستدل ابآلايت اليت قيلت يف املؤمنني.. غري موضعه 
 ! الكافرين فيحملها على املؤمنني

هلوى يف .. ـ يف مواضع يتعنّي فيها البيان واإلظهار ـمن غري مانٍع شرعي معترب  ـالذي يكتم حقًا ـ: ومنها 
 ! النفس أو لغرض من أغراض الدنيا

فإن توقف العطاء أو األجر توقف وأمسك عن بيان .. لدنيا أن يكون البيان مشروطًا بَعَرٍض من ا: ومنها 
 ! احلق وبذله للناس

فُيظهر ــ رهبة أو رغبة ــ بعضها ..  جبملة من الشروط اً أن يكون الفوز، والنصر، والتمكني مشروط: ومنها 
 ! دون بعض

وخُيفي احلقَّ .. قبول احلق يرتفَّع عن .. الِكرب، وحىت ال يُقال أنه أخطأ، وأن رأيه وقوله مرجوح : ومنها 
 !الذي يبني خطأ قوله ومذهبه

ـ والذي ــ هلوى يف النفس أو لغرض من أغراض الدنيا ـتعمد حتميل النص ماال حيتمله من املعاين : ومنها 
 ! ـ على حساب معناه الصحيحــ يف الغالب ـيكون 

بذلك ابطاًل، ويُبطل حقًا؛ وما  فُيِحق.. تعمد تصحيح الضعيف، وتضعيف الصحيح من األدلة : ومنها 
 ! أكثر هؤالء الذين يسلكون هذا املسلك اخلبيث

 !على احملسن أبنه ُمسيء، وعلى املُسيء أبنه حمسن ــ عن سابق علم ــأن ُيشَهد : ومنها 
 ! ويف حقيقته مل يكن قد فعل ذلك الشيء.. أن ُيشَهد ابلزور على معنّي أبنه قد فعل شيئاً : ومنها 
وحيق .. واليت بكتماهنا يبطل احلق .. وبذهلا  يف املواضع اليت يتعني بياهنا، أن ُتكَتم الّشهادة: اومنه 

 !الباطل
تندرج يف خانة ومعىن كتمان العلم الذي يطال صاحبه الوعيد .. كل هذه الصور من الكتمان واالحتيال  
ِ  :ـ الوارد يف قوله تعاىلـحبسب درجة ونوع كتمانه  ــ نَزنْلَا ِمَن اْْلَي ِنَاِت َوالْهرَدى ِمن إِنه اَّله

َ
يَن يَْكترمروَن َما أ
ِعنرونَ  مر الاله مر اَّلُل َويَلَْعنرهر ولَئَِك يَلَعنرهر

ر
إِنه  :وقوله تعاىل. 111:البقرةَبْعِد َما بَيهنهاهر لِلنهاِس ِِف الِْكَتاِب أ
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نَزَل اَّلُل ِمَن الْكِ 
َ
وَن َما أ ِيَن يَْكترمر ونِِهْم إَِله اَّله لروَن ِِف برطر كر

ْ
ولَئَِك َما يَأ

ر
وَن بِهِ َثَمناً قَلِياًل أ َتاِب َويَْشََتر
َِلمٌ 
َ
ْم َعَذاٌب أ ِيِهْم َولَهر مر اَّلُل يَوَْم الْقَِياَمةِ َوََل يرَزك  هر  .  112 :ةالبقر انلهاَر َوََل يرَكل ِمر

 :بلى اي رسول هللا، قال: قلنا" بئكم أبكرب الكبائرأال أن :"أنه قال ويف احلديث، فقد صحَّ عن النيب  
أال وقول الزور، وشهادة الزور، أال وقول الزور، : ـ فقالـوكان متكئًا فجلس  ـاإلشراك ابهلل، وعقوق الوالدين ـ"

 . متفق عليه! ليته سَكت: ؛ فما زال يكررها حىت قلنا" وشهادة الزور
 فكال الوجهني.. علق بنفي أو إبطال حق حقاق ابطل، ومنه ما يتوقول الزور؛ منه ما يتعلق إبثبات أو إ 

 . من قول الزور، وشهادة الزور، والعياذ ابهلل
من كان كتمانه  لكن أخطرها وأسوأها؛.. صاحبها  واعلم أن صور كتمان العلم كلها سيئة وخطرية على

والتحذير من الشرك ودروبه .. والتوحيد أو كان على حساب بيان معاين العقيدة .. متعلقًا ابلعقيدة والتوحيد 
وما كرب منها .. ما ظهر منها وما بطن .. أعاذان هللا وإايكم من مجيع ضروب وصور كتمان العلم .. املوصلة إليه 
 .  اللهم آمني.. وما صغر 

* * * * * 

 . من الحكمةِ والعقل -526
أو بني يدي .. ه وال هتمه مشاكلك يف شيء من احلكمة والعقل أن ال ترمي مبشاكلك بني يدي من ال تعني 

أو بني يدي من ال يعنيه من مشاكلك .. من ال حُيِسن أن يُعينك يف شيء على قضاء حوائجك، وحل مشاكلك 
أو .. سوى أن يتلّذذ أبخبارك ومعاانتك، وجيعل منك ومن مشاكلك مادة للسََّمر يف جمالسه مع أخالئه وأقرانه 

.. يذل نفسه .. ومن أيىب إال أن يفعل .. مشاكلك سوى كيف يسرتزق وأيكل هبا  بني يدي من ال يعنيه من
 ! وأىنَّ .. مث ينتظر عطاَءه ومثره .. ويكون مثله مثل من يرمي زرعه يف البحر 

* * * * * 

قوى -527 يمان والت َّ  . من الإ
مهما .. الزور والباطل ابلظلم و أن ال تنتصر ملظلمتك .. لرجولة واملروءة وا.. من اإلميان والتقوى  

 .انزعتك نفسك على حب التشفي واالنتقام
خيار االنتصار ملظلمتك وحقك عن طريق  ـيف مرحلة من املراحل ـ ــ قد تفقد ــحلكمة يريدها هللا  ـأحيااًن ـ 

وجُيّرئك .. ك فيزينها الشيطان ل.. ـ سوى اخليارات الباطلة الظاملة ـلالنتصاف ملظلمتك  ـومل تبَق أمامك ـ.. احلق 
وبعد عبورها وامتطاء  ن أن تتحصل عليه إال من خالهلا،ويُريك أن حقك ال ميك..  وولوجها.. على اقتحامها 

 !وهذا من البالء الشديد الذي ال يقوى على مواجهته إال املؤمنون األتقياء.. والتلّبس هبا .. مزالقها 
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أو أن تستعني هبا على حتصيل الظاملة رات الباطلة أن تقتحم غمار تلك اخليا ــ اي عبد هللا ــفحذار 
أو انزعتك نفسك على التشفي واالنتقام .. أو اشتدت عليك احملن .. مهما دعتك احلاجة إىل ذلك .. حقوقك 

وماذا .. وأن هللا تعاىل انظر إليك ماذا ستفعل .. واعلم حينئٍذ أنك ُمبتلى .. وعلى االستعجال ابلظفر .. 
وختسر توفيقه وعونه لك .. ـ من عني هللا ـحينئٍذ  ـفتسقط ـ.. َذر أن يراك حيث ال حُيب وال يرضى فاح.. ستختار 

وُتصبح ظاملًا مدحورًا بعد أن كنت مظلوماً .. لتتخّبط فيها .. ويَدعك ونفسك وشيطانك وخياراتك الباطلة .. 
وتركه لنفسه وشيطانه .. هللا تعاىل عنه  وقد خاب وخسر من ختلَّى.. منصورًا؛ لك من هللا نصري وأنت ال تدري 

 ! وابطله
* * * * * 

 ..! لا تُصد ِقوه  -528
بينما يُعِرض صفحًا عن اجلهاد يف سبيل هللا من أجل ..  هاد يف سبيل األوطانمن رأيتموه يرفع راية اجل

فمن .. د الثاين ويستخف ويقلل من شأن اجلها.. فُيعّظم من شأن اجلهاد األول .. إقامة شرعه يف األرض 
فمن ال ُيستأَمن .. وال على ساكين األوطان .. فال هو أمني على األوطان .. وجدمتوه يفعل ذلك فال تصدقوه 

فهو حبق األوطان واألعراض أشد .. ومن فرَّط حبق دين هللا عليه .. على دين هللا ال ُيستأَمن على أرٍض أو ِعرض 
 !تفريطاً وضياعاً 

وبني جهاد عمالء األجنيب املستعمر .. ّرق بني جهاد األجنيب املستعمر الغازي كذلك من رأيتموه يُف
وحُيّرم وجُيَّرم جهاد الفريق الثاين؛ والذين هم أشد كفرًا .. فيوجب جهاد الفريق األول .. الغازي من بين جلدتنا 

العنف والطيش الذي ال جُيدي ويعترب جهاده من .. من الفريق األول .. وجرمًا حبق األمة، واإلسالم واملسلمني 
فهو كاذب؛ إذ لو أراد أن جُياهد .. فهذا كذلك ال ُتصدقوه .. وأنه نوع من اخلروج على الوالة الشرعيني .. نفعًا 

ألراد جهاد أعوان وعمالء وأنصار العدو األجنيب املستعمر؛ الذين يقفون سدًا منيعًا، .. العدو األجنيب املستعمر 
ـ ـيف كثري من األحيان  ـوالذين ـ.. مواجهة وجهاد العدو األجنيب الغازي؛ املستعمر للبالد والعباد وعقبة كأداء أمام 

وما ال يتّم الواجب إال به ال .. ويف سبيل مصاحل ومآرب العدو األجنيب .. يُقاتلون ابلنيابة عن العدو األجنيب 
 . خالف على وجوبه

.. من بين جلدتنا الذين ينتمون إىل األمة يف الظاهر والكالم  قال تعاىل يف شأن جهاد الزاندقة املنافقني
ـ ينتمون إىل أعدائها يف الباطن والظاهر ـكثري منهم  ـ ويف كثري من األحيان ـ.. وإىل أعدائها يف الباطن والفعل 

بهصر بِكر  :سواء  إِْحَدى اْْلرْسنََينْيِ َوََنْنر َنََتَ
وَن بَِنا إَِله ِْن قرْل َهْل تََربهصر مر اَّلُل بَِعَذاٍب م  ن يرِصيَبكر

َ
ْم أ

ونَ  ب ِصر م ُمََتَ واْ إِنها َمَعكر بهصر يِْديَنا َفََتَ
َ
ْو بِأ
َ
 . 14:التوبةِعنِدهِ أ
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  ..!فهو لِص    -529

ويطوف حول عروشهم .. ويستشرف عتباهتم .. يعتاد أبواهبم .. َمن رأيتموه يقرتب من الطغاة الظاملني 
.. فهو ِلص كبري .. ويستعطفهم العطاء .. ويُؤاكلهم .. وجُيالسهم .. وجُيادل عنهم .. داهنهم يُ .. وقصورهم .. 

 !كائٌن من كان.. فاحذروه ... وال على أرض أو ِعرض .. أشر من لص الدرهم والدينار؛ ال ُيستأَمن على دين 
إاّيكم وأبواب  :" وقال".  سيكون أمراء تعرفون وتُنكرون من خالطهم هَلك :"قال رسوُل هللا 

 ". السلطان؛ فإنه قد أصبَح صعباً هبوطاً 
هذا . " من أتى أبواَب الّسلطان افُتنتَ، وما ازداَد أحٌد من السلطان ُقرابً إال ازداد من هللا بُعداً  :"وقال 

 ! فكيف إذا كان هذا السلطان من الطغاة الظاملني اآلمثني؟.. فيمن أييت أبواب السلطان 
 "!من رأيتموه يعتاد أبواَب السالطني، فهو ِلصٌّ :" ر، عن سعيد بن املسيب، قالويف األث

* * * * * 

 ..! لا تتباكوا على بيت المقدس  -531
يعلمه .. متوقع منهم .. فهذا أمر معلوم .. للصهاينة اليهود أطماع توّسعية شريرة يف بيت املقدس 

 ! حصل منهم نوع اعتداء على بيت املقدسال ينبغي أن نفاجأ إن .. القاصي والداين عنهم 
منهم شيوخ .. أن نفرًا من مثقفي بين جلدتنا .. ويندى له اجلبني .. ولكن الشيء الذي يشتد له العجب 

.. وخُياطبوهنم بوالة األمر .. ُيضفون عليهم الشرعية .. يستميتون يف اجلدال عن طغاة ظاملني متنفذين .. ودعاة 
مع علمهم املسبق أن هؤالء الوالة ألمورهم قد خذلوا بيت .. ن يرى جهادهم واخلروج عليهم وجيّرمون ويُؤمّثون م

مث قاموا حبراسة عدوان الصهاينة .. وابعوه وأهله بثمن خبس للصهاينة اليهود .. وأهل بيت املقدس .. املقدس 
أتخذ طريقها حنو حترير بيت  وأن.. ومنعوا الشعوب املسلمة من أن تقوم بواجبها .. اليهود على بيت املقدس 

تراهم .. ـ ال يستحون؛ ففي كل مناسبة اعتداء على بيت املقدس ــ وبعد كل ذلك ـمث هم مع ذلك .. املقدس 
 !! ويكتبون األشعار يف بيت املقدس، وأهل بيت املقدس.. ويتباكون .. يتصاحيون 

وحترير بيت املقدس من أيدي .. دس ـ الذين من غاايهتم محاية بيت املقـخذلوا اجلهاد واجملاهدين 
نصرهتم  ونفَّروا األمة عنهم وعن.. وتسليمهم للطغاة الظاملني .. وعلى قتلهم .. ـ وُتمروا عليهم ـالصهاينة اليهود 

على بيت املقدس كلما  ـكدموع التماسيح ـ ـ فيتباكون ويتزارفون الدموع الكاذبة ـ ـال يستحون ـ ـمث بعد ذلك ـ.. 
 ! اعتداء من الصهاينة املعتدين حصل له نوع

وما قيمة تلك القصائد الشعرية .. ما نفع وقيمة تلك املهرجاانت الغنائية اليت تتباكى على بيت املقدس 
 ..ويكتبون تلك القصائد .. إذا كان نفس هؤالء الذين يصنعون تلك املهرجاانت .. اليت تُقال يف بيت املقدس 
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ون القصائد يف متجيد الطغاة الظاملني الذين يصدون الشعوب رجاانت، ويكتبهم أنفسهم يصنعون نفس تلك امله
 ! وحُياربون ويقتلون ويسجنون من يرون فيه مهة ورغبة يف حترير بيت املقدس؟.. عن حترير بيت املقدس 

وأهل احلق من .. ووهللا لدموعكم الكاذبة أثقل على احلق .. كفوا دموعكم أيها الدجاجلة الكذابني 
نسأل هللا .. منكم براء وهو .. له أهله فبيت املقدس .. ال تتباكوا على بيت املقدس .. ان الصهاينة ذاته عدو 

 ! وقد ظهر منها الكثري، وهلل احلمد.. تعاىل أن يكشف خفاايكم، ويفضح نواايكم 
* * * * * 

 . المنافق والزنديق -531
وعالمته الدالة عليه . قًا من سطوة وسلطان أهل احلقهو الذي ُيضِمر الكفر، ويُظهر اإلسالم فـَرَ : املنافق
فمن .. إذا حدَّث كَذب، وإذا وَعَد أخَلف، وإذا عاهد غَدر، وإذا أؤمتن خان، وإذا خاصم فَجر : وعلى نفاقه

ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من .. كان منافقًا خالص النفاق .. ُعِرف هبذه الصفات جمتمعة 
 ! ق حىت يَدعهاخصال النفا

 . واملنافقون يتكاثرون يف اجملتمعات اليت يكون فيها للمسلمني شوكة وقوة وسلطاانً 
فهو الذي يُظهر اإلسالم والكفَر معًا؛ يُظهر اإلسالم حيثما يستدعي املوقف منه ذلك، : نديقأما الزِّ 

وأِمن  ، وكلما مسحت له الفرصة بذلك،وخيلو له اجلو ظِهر الكفر حيثما خيتلط أبهله،ويُ .. وحيثما خيتلط أبهله 
أنكر .. فإن ُروِجع فيما بدر منه من كفر .. مث يُعَرف عنه ذلك وَيشتهر .. سطوة أهل احلق وسلطاهنم عليه 

لينجو .. وأن الناس مل يفهموا مراده .. وأتّول لكفره؛ وأنه أراَد شيئًا آخر غري الذي ُفِهم أو نُِقل عنه .. وَجحد 
وهم طابور خبيث خطري يف .. وهؤالء ما أكثرهم يف زماننا .. وحىت ال يتوب أو ُيستتاب .. واحملاسبة من املؤاخذة 

وهم عادة يتكاثرون يف اجملتمعات اليت أيمنون فيها على أنفسهم .. جسد األمة؛ أخطر عليها من عدوها الصريح 
 !  املسلمنيوتكون الشوكة والغلبة فيها لغري.. من سطوة وقوة اإلسالم واملسلمني 

* * * * * 

 . كَر باسمك عند الل  هإذا أردَت أن تُْذ  -532
 ر من ِذكر هللا تعاىل يف األرض؛ـ ابمسك عند هللا تعاىل يف السماء فأكثِ ــ اي عبَد هللا ـَكَر إذا أردت أن ُتذْ 

در ما ُتكِثُر منها، كما يف احلديث، فإهنا ُتذَّكر بك عند هللا تعاىل على ق.. حميد هليِل، والتَّ سبيح، والتَّ أكثر من التَّ 
حميُد، يَنعِطفن حوَل الِل هللا؛ التسبيُح والتهليُل والتَّ ذكرون من جَ إن مما تَ  :"أنه قال فقد صح عن النيب 
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".  ـ من يُذكُِّر بهـأو ال يزال له  ـبها، أما حُيبُّ أحدُكم أن يكون له ـالعرِش؛ هلنَّ دوي كدوي النحل، ُتذكُِّر بصاحِ 
  !؟" أال حيبُّ أحدُكم أن ال يزال له عند الرمحن ما يُذَكُِّر به :"ويف رواية

.. عند ماِلك املْلك وامللوِك  ؛عند َمن" إهنا ُتذكُِّر بصاحبها " ما أمجله وما أعظمه من معىن إن تدبّرانه 
  !!...وإىل أن تقوم الساعة .. وخالق اخللق سبحانه وتعاىل 

ومعها وجبوارها ما ال حُيصيه إال .. وكيف َتْذكره وُتذَكِّر به وابمسه .. تقول عن صاحبها ماذا  ـرى ـاي تُ  ـمث ـ
وكأن كل .. كِّر به ُتذَ ــ من األحياء واألموات ــ كل منها هلا صاحبها .. حاميد هللا تعاىل من التسابيح والتهاليل والتَّ 

مس لتَ وكيف يُ .. وكيف ُتدركه املقامات العليا .. رمحة وكيف تطاله ال.. ِذْكٍر ال همَّ له سوى صاحبه؛ كيف ينجو 
  !عند ربهَرف ابمسه وأن يـُعْ .. له العفو 

تريد أن تُعّرف كل منها .. ُتزاِحُم بعضها بعضًا وهنَّ ينعِطفَن حول عرش الرمحن .. ار كَ كأين هبذه األْذ 
ارمحه اي .. امسه كذا وكذا ايرب صاحيب .. اي رب كذلك صاحيب .. صاحيب صاحيب اي رب : تقول.. يصاحبها 

لكن .. هبا وأبصحاهبا  مُ وهللا تعاىل أعلَ .. وأدخله جنـََّتك .. جره من عذابك أ.. واغفر له .. واعُف عنه .. رب 
  .هللا تعاىل أراد أن يُظهر كرامة الذِّْكِر، وما له من فضل على صاحبه
* * * * * 

 ..! هَوْنَاً مَا  -533
وهواًن ما إذا عاديت .. وهواًن ما إذا ساملت وواليت .. وهواًن ما إذا أبغضت .. ببت  ما إذا أحانًَ وْ هَ 
وهواًن ما إذا أدبرت .. وهواًن ما إذا أقبلت .. وهواًن ما إذا اعتزلت وقاطعت .. وهواًن ما إذا خالطت .. وتربأت 

.. وهواًن ما إذا ذمَمَت وقبَّحت  ..وهواًن ما إذا مدحَت وأطريت .. وهواًن ما إذا وصفت وقدَّرت .. وخاصمت 
ومن مث .. فال حيملّنك اهلوى على املبالغة والّشطط يف التوصيف .. وهواًن ما إذا حكمت على األشياء واآلخرين 

وال يكون موجودًا إال يف خيالك .. إصدار األحكام على توصيفك الذي يفتقد رصيده من املصداقية والواقع 
 . وُتظَلم فتظِلم.. وظّنك اخلاطئني 

.. وكم من حُمكم يُنَظُر إليه على أنه ُمتشابَه .. يُنَظُر إليه على أنه حمكم  ـبسبب املبالغة ـ ـكم من ُمتشابَه ـ
وكم من قبيٍح يُنَظر إليه على أنه .. وكم من يقنٍي يُنظر إليه على أنه ظين .. وكم من ظنٍّ يُنظر إليه على أنه يقني 

وكم من بدعٍة يُنَظُر .. وكم من ُسّنٍة يُنَظُر إليها على أهنا بدعة .. ُر إليه على أنه قبيح مجيل، وكم من مجيٍل يُنظَ 
وكم من كفر يُتعاَمل معه على أنه معصية دون .. وكم من معصية يُتعاَمل معها على أهنا كفر .. إليها على أهنا ُسنَّة 

وكم من منَكٍر .. كافر يُتعاَمل معه على أنه عاٍص   وكم من.. وكم من عاٍص يُتعاَمل معه على أنه كافر .. الكفر 
.. فينكر ابليد وبكثري من الشدة والغلظة .. وعلى طريقة ما ابُل أقواٍم .. ُيستحسن إنكاره ابلكلمة الطيبة اهلادئة 
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 وهذا كله بسبب مرض املبالغة املتفشي يف التوصيف.. كان حقه أن ُيصان وحُيرتَم .. وكم من دم حرام ُسِفك 
 "! ما انًَ وْ هَ " والبعد عن آداب وفقه .. واحلكم على األشياء 

أحِبب حبيَبك َهْواًن ما عسى أن يكون بغيَضك يومًا ما،  :"أنه قال ويف احلديث فقد صحَّ عن النيب 
  ". وأبِغض بغيَضك هوانً ما عسى أن يكون حبيبَك يوماً ما

 ". ك يوماً ماأبغض عدوَّك هوانً ما، عسى أن يكون حبيب :"وقال 
قال . أي ليكن بني الزايرة والزايرة أايمًا؛ فهذا أشَوق وأحب للزائر واملُزار".  ُزْر ِغبًَّا َتزَدد ُحبَّاً  :"وقال 

 . يف كل أسبوع: احلَسن
َلَفًا، ِقيل:" ، قالهنع هللا يضروعن عمر بن اخلطاب  ا إذ: كيف ذلك؟ قال: ال َيُكن ُحبُّك َكَلفًا، وال بُغُضك تـَ

 ". َلف الصيب، وإذا أبغْضَت أحببَت لصاحبك التّـَلف أحببَت كلفَت كَ 
* * * * * 

 ! أسوأ من خالَطُت وعرفت -534
فكان أسوأ من .. ومن بقاٍع شىتَّ .. وتعّرفت على طبائع شعوب كثرية .. قد خالطُت كثريًا من الناس 

وأخفض من .. ومتْسَكن .. وتباَكى .. وتواضع .. خالطت وعرفت؛ َمن إذا كان يف موقف احملتاج الضعيف تذّلل 
انتَفش وطَغى ..  واستغىن .. فإن استقوى وحصل على حاجته ومراده .. حىت كأنه واألرض سواء .. ه ترأسه وصو 
وكأنه مل .. وعال صوته .. ورَفع رأسه ويَده .. وكَفَر النعمة، وأنَكَر اجلميل .. وَسطَا .. وظلَم وبَغى .. واستكرب 

 !غىنهو ذاك الذي كان يتذّلل ويتمْسكن قبل أن حيصَل على ُمراده أو أن يَ يكن 
.. ـ االستقواء واالستغناء ــ أو مرحلة ـويف موقف .. ينشد الرمحة .. يف موقف احلاجة واالستضغاف 

 !وكأنه مل يسأهلا من قبل.. يسَخر من الرمحة، وممن ينشده الرمحة 
ـ التلبس جبملة من األخالق ـوال بد  ـلطبع اخلسيس اللئيم، لزمه ـمن ُعِرف هبذا اوكونه األسوأ؛ ألن 

وُكفران النعمة .. واجلحود .. والظلم والبغي .. والفجور .. واخليانة .. والغدر .. والغش .. الكِذب : الرديّة، منها
رديّة كفيلة بتدمري صاحبها وواحدة من هذه األخالق ال.. والتشبُّع مبا مل يُعَط وما ليس فيه .. والزور .. واملعروف 

 !فحينئٍذ ال تسأل عن درجة هلكته وُخسرانه.. فكيف لو اجتمعت عليه كلها .. 

 . لا ُتجر ِئ زوجتََك عليك -535
وأن أخالقها .. وتعّلقها به .. وحسن منبتها ونشأهتا .. من األزواج من تراه يطَمع حبسِن أخالق زوجته 

.. وشتمها وشتم أهلها .. وإمهاهلا .. فيحمله ذلك على التمادي يف إهانتها  ..تُلزمها مبعرفة حق الزوج عليها 
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مث هو مع ذلك َمَثٌل سيء هلا؛ فال يُريها منه .. بسبب وبدون سبب .. وظلمها .. وإذالهلا .. وضرهبا .. وحتقريها 
 ! إال ما ُيسيء ويُِعيب من األخالق الرديَّة
وال تراِهن كثريًا على حسن .. وتزهِّدها بك .. ئ زوجتَك عليك ال جُترّ : وهلذا النوع من األزواج أقول

.. ـ إن أَفَل إعجاهبا بك ـبعد ذلك  ـمث هي ـ.. ل حدود واعلم أن لطاقتها يف الصرب والتحمّ .. أخالقها، ومنبتها 
 ! اك، وال تلوَمنَّ إال نفَسكدَ فبما كسَبت يَ .. وِبضاعتك .. وردَّت عليك بعض ظلمك وبغيك 

 * ** * * 

 ..! لِذ ةُ الاعتذار عن الخطأ  -536
والتواضع .. وطلب السماح ممن أخطأت معهم وحبقهم .. والرجوع إىل احلق .. لالعتذار عن اخلطأ 

لكن هذه اللذة ال .. تعلو ِلذة االنتصار للنفس أو للحق ابلباطل عشرات املرات .. ِلّذة عظيمة .. لإلخوان 
 ! عايل على اخللقب بلوثة الكرب والتَّ يعرف طعمها وال لوهنا من ُأصي

حيث أنين أنكرت عليه .. أكتب إليكم هذه الكلمات بعد خطأ وقعت فيه حبق أحد اإلخوان الفضالء 
وأنين قد .. فلما انصرفت أدركت ذلك من نفسي .. وال خطؤه .. خطًأ قد وقع فيه بشّدة ال يستحقها األخ 

واعتلى صدري همٌّ وَغمٌّ وحزن .. فآملين ذلك جدًا .. أكرب منه  أ خبطأٍ وأنين قد أنكرت خط.. نكار ابلغت يف اإل
مما زاد من مهي .. ـ مل أجْده ـبعد يومني من البحث عنه  ـفقصدت األخ لالعتذار منه إال أنين ـ.. ال يعلمه إال هللا 
ـ ـوهلل احلمد  ـفاستجاب هللا تعاىل ـ ..فالتجأت إىل هللا تعاىل ابلدعاء أبن يُريين إايه يف أقرب ساعة .. وحَزين وقلقي 

كأنَّ جباًل قد انزاح عن .. ـ االعتذار ــ مشكورًا ـوقَِبل األخ .. وقّبلت رأَسه .. فلما اعتذرت من األخ .. الدعاء 
جربوا إن .. ووجدت على إثرها من اللذة والراحة والطمأنينة ما يصعب عليَّ وصفه هبذه الكلمات .. صدري 

 ! َشكٍّ من ذلكشئتم وكنتم يف
 . مسلم" ا تواضع أحٌد هلل إال رفعه هللام :"حيث قال صدَق رسوُل هللا 

كَمَته، وإذا تكربَّ ما من آدمي إال يف رأسه ِحكمة بيد مَلك، فإذا تواَضع قيل للمَلك ارفع حِ  :"وقال 
  ". قيل للمَلك َضع ِحكَمَته

ال مينعك قضاٌء قضيَته، مث راجعَت فيه نفَسك،  ":وكتَب عمر إىل أيب موسى األشعري رضي هللا عنهما
 ". فهديَت لرشدك أن تنقَضه؛ فإن احلقَّ قدمٌي ال ينقضه شيٌء، والرجوع إىل احلقِّ خري من التمادي يف الباطل

 . اللهمَّ آمني.. وإنصاف احلق .. اللهمَّ اجعلنا ممن هتون عليهم أنفسهم يف الرجوع إىل احلق 
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* * * * * 

537-  َ  .ُل المنافق في التحاكم إلى شرِع الل  ه تعالىمث
.. أقَبَل على التحاكم إىل شرع هللا  ،الشَّرَع حيكُم له كم إىل شرع هللا تعاىل؛ إن وجدَمَثُل املنافق يف التحا 

هللا، ال إلميانه بوجوب التحاكم إىل شرع .. وأظهَر رغبة عجيبة يف التحاكم إىل شرِع هللا تعاىل .. وعظََّم شرَع هللا 
.. وأعَرض .. وىلَّ وأدبَر .. وإن وجَد أن الشرَع حيكم عليه .. التحاكم إىل الشرع  وإمنا ملا سيناله من َحظٍّ بسبب

وعلى هذا وأمثاله حُيَمل قوله .. وأقبل يف التحاكم إىل الطاغوت .. وأظهر استخفافًا حبكم هللا .. وأنى جبانبه 
ا فاََل َوَرب َِك َلَ يرْؤِمنر  :تعاىل ِمه ِسِهْم َحرَجاً م  نفر

َ
ْ ِِف أ وا ْم ثرمه ََل ََيِدر وَك فِيَما َشَجَر بَيَْنهر ِمر َك  َ َير وَن َحِته

ْ تَْسلِيماً  وا رَسل ِمر ِ  :وقوله تعاىل. 61:النساءقََضيَْت َوي ْحَسنر ِمَن اَّلل 
َ
ْكَم اجْلَاهِلِيهةِ َيبْغروَن َوَمْن أ فَحر

َ
أ

ْكماً ل َِقْوٍم يروقِنرونَ   . 12:املائدةحر

* * * * * 

 ! مما يُعِين على الإمساك عن الغِيبة -538
خبطأ يتعلَّق فوجدت أعظَمها وقوع اآلخرين .. أتمَّلُت األسباَب اليت حتِمُل املرَء على أن يغتاَب اآلخرين 

وإمنا .. هم إىل هللا أو يُرِج  أمر .. وال هو مُيِسك عنهم فُيساحمهم .. فال هو يُراجعهم خبطئهم حنوه  ابملسَتِغيب؛
ال يتورَّع من أن .. وحتت الغضب واالنتصار للنفس .. ويذكر ما كان منهم حنوه .. يظل يغتاهبم الزمن الطويل 
ولو أسرَع .. ومينحهم من حسناته أضعاف أضعاف ما له عليهم .. ظِلم ويُظَلم فيَ .. يزيد عّما كان منهم حنوه 

وملا .. ألراح واسرتاح .. وانتصَف حلقه منهم أو عفا عنهم .. من خطأ حنوه مبفاحتتهم ومكاشفتهم مبا كان منهم 
 .وجَد يف نفسه حاجة للغيبة أو أن يغتاب أحداً 

 !من اخلالفات الشَّخصية َحلٌّ لكثريٍ املكاَشَفُة، 

* * * * * 

 !  عَلِمُوا التفاصيل، وَجهِلُوا الغاية -539
حيث علموا .. هم علماء الِطب، والطبيعة، والفلك من الكافرين مثل.. َعِلُموا التفاصيل، وجهلوا الغاية 

ختضع هلا العقول وتنبهر هلا األنفس .. وعن الطبيعة .. وعن الفلك .. تفاصيل ودقائق األمور عن النفس البشرية 
على  كل جزئية منها تدل داللة قطعية.. تكلموا وخاضوا يف جزئيات دقيقة جدًا عن الكون والنفس والطبيعة .. 

ِسِهْم َحِته يَتَ  :كما قال تعاىل ..وأن هللا تعاىل حق  ..أنه ال إله إال هللا  نفر
َ
ِيِهْم آيَاتَِنا ِِف اْْلفَاِق َوَِف أ َ َسُنر َبنيه
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نههر اْْلَقُ 
َ
ْم أ .. وحِفظها إىل قَدٍر معلوم .. وَمن أوجدها  الغاية من وجودها، مع ذلك جهلواو . 11:فصلتلَهر

وما زادهتم .. شكروه وال َيكُفُروه وأن يَ .. دها من حقِّ على العباد وما ملوجِ ..  أن تعمل عملها وأِذن هلا يف
ِي َينْعِقر بَِما  :صدق هللا العظيم.. اكتشافاهتم واطالعاهتم إال ِكرْبًا وإعراضًا  واْ َكَمَثِل اَّله ِيَن َكَفرر َوَمَثلر اَّله

ْم ََل َيْعقِلرونَ ََل يَْسَمعر إَِله درََعء َونَِداء صر  ِْمٌ َفهر برواْ  :وقال تعاىل. 111:البقرةمٌّ برْكٌم عر ِيَن َكذه َواَّله
مٌّ َوبرْكٌم ِِف  ٌ َله  :وقال تعاىل. 11:األنعام الُظلرَماتِ بِآيَاتَِنا صر ْعنير

َ
ْم أ وَن بَِها َولَهر ْم قرلروٌب َله َيْفَقهر لَهر

ْم آَذاٌن َله  وَن بَِها َولَهر مر  يربُِْصر ْولَئَِك هر
ر
َضُل أ

َ
ْم أ نَْعاِم بَْل هر

َ
ْولَئَِك ََكْل

ر
يَْسَمعروَن بَِها أ

هذا التوصيف ينطبق على علمائهم أكثر مما ينطبق على جهَّاهلم؛ ألن اجلاهل جاهل . 111:ألعرافاالَْغافِلرونَ 
 ! أما العامل منهم جاء جهله بعد علم ومعرفة.. 

* * * * * 

ائل -541  ..! ين أنواعُ الس 
وهذا على العاملِِ أن .. للعمل به .. منهم من يسأل اسرتشادًا وطلبًا للحق : أنواععن الِعلم، السائلون 

 . ما أمكنه لذلك.. وجُييبه عن مسألته .. عليه  ويُقِبلَ .. يتواَضع له 
العامل له  إن وجد.. وحاجة هذا أقل من سابقه .. وتوسيع املعرفة .. من يسأل جملرد االطالع : ومنهم

 . متَّسعاً من الوقت أقبل عليه وإال تركه
فهذا على العامل أن .. وعلى وجه االستدراج .. والوقيعة ابلعامل .. وطلبًا للفتنة .. من يسأل فتنة : ومنهم

 ! فال جُييبه يف شيء.. يُعِرض عنه وعن مسألته 
ث عن عامل يرّخص له وجييز له ما يقرتفه ومع ذلك تراه يبح.. من يَعَلم حرمة ما يقرتفه من عمل : ومنهم

الشيخ فالن قد أفتاين : ويقول.. وليسرتيح من وخز الضمري الذي ُيالحقه .. لريمي عليه تبعات وزره .. من وزر 
وهذا أيضًا على العامل أن .. وأان ما أردت إال ذلك .. فإن كنُت خمطئًا فهو يبوء إبمثي وإمثه يوم القيامة .. ابجلواز 

وما أكثر الذين يسألون على هذا الوجه .. ويزجره عما يسعى إليه  ..فُيعِرض عنه وعن مسألته .. ه ملراده يتنبّ 
 ! وما أكثر الذين يفتوهنم ويتفاعلون مع مسائلهم من مشايخ هذا العصر.. واملقصد 

ومدى .. ومراده  ويعرف كل سائلٍ .. والعاملُ الفِطن هو العامل الذي حُيسن التمييز بني أنواع السائلني 
 !ويُعامل كلَّ سائل مبا يستحق.. حاجته ملا يسأل عنه 

* * * * * 
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قَافة الطبيعي ة -541  ! الث َّ
فالطبيعة بسمائها وجنومها، وحبارها، وأهنارها، .. أكثر الناس انسجامًا مع الطبيعة وُتخيًا هلا هو املسلم  

كلها تشرتك مع املسلم يف الغاية واملقَصد .. واانهتا، وطيورها وجباهلا، وسهوهلا، وشجرها، ونباهتا، وأزهارها، وحي
خاصية عبادة هللا تعاىل، .. من الوجود، ويف خاصية عظيمة نبيلة؛ أال وهي خاصية توحيد اخلالق سبحانه وتعاىل 

، يدرك هذا املعىن.. واملسلم وهو يقلب بصره يف عوامل السماوات واألرض .. والتسبيح حبمده، والسجود له 
 . أنِعم به من شعوٍر وأكرِم..  للطبيعة وينتابه هذا الشعور األخوي النبيل العظيم

رِْض َطوَْعً َوَكرْهاً  :كما قال تعاىل 
َ
َماَواِت َواْل در َمن ِِف السه ِ يَْسجر  .11:الرعدَوَّلِل 

رِْض ِمن َدآ :وقال تعاىل
َ
َماَواِت َوَما ِِف اْل در َما ِِف السه ِ يَْسجر ِ َوَّلِل  ْم َلَ بهٍة َوالَْمآلئ َكةر وَهر

ونَ   . 21:النحليَْسَتْكُِبر
ْمسر َوالَْقَمرر  :وقال تعاىل رِْض َوالشه

َ
َماَواِت َوَمن ِِف اْْل در ََلر َمن ِِف السه َ يَْسجر نه اَّلله

َ
لَْم تََر أ

َ
أ

َواُب  َجرر َواِله َبالر َوالشه ومر َواجْلِ  . 17:احلجَوانلُجر
  :وقال تعاىل

َ
ٌّ قَْد َعلَِم أ رْير َصافهاٍت كر رِْض َوالطه

َ
َماَواِت َواْْل رَسب ِحر ََلر َمن ِِف السه َ ي نه اَّلله

َ
لَْم تََر أ

ر َعلِيٌم بَِما َيْفَعلرونَ   . 21:النورَصاَلتَهر َوتَْسبِيَحهر َواَّلله
َدانِ  :وقال تعاىل َجرر يَْسجر  .6:الرمحنَوانلهْجمر َوالشه
رَسب ِحر ِِبَْمَدهِ  :وقال تعاىل ٍء إَِله ي ِن ََشْ رْضر َوَمن فِيِهنه ِإَون م 

َ
بْعر َواْل َماَواتر السه رَسب ِحر ََلر السه ت
وراً  ْم إِنههر ََكَن َحلِيماً َغفر وَن تَْسبِيَحهر  . 22:اإلسراءَولَِكن َله َتْفَقهر

؛ فإهنا هسبحان هللا وحبمد :"ويف احلديث. .وغريها كثري من اآلايت القرآنية الدالة على هذا املعىن العظيم 
 ".  صالة كل شيء، وهبا يُرَزق كل شيء

ما من مسلم يَغرُس غرسًا أو يزرُع زرعًا، فيأكل منه طرٌي، أو إنساٌن، أو هبيمة، إال كان له به  :"وقال 
 .  البخاري" صدقة

وأن حيبَّ .. وأن ينظر إىل الطبيعة . .وأن يتفكر ابلطبيعة .. وهذا مدعاة للمسلم أن يتعّرف على الطبيعة 
وحيرص على سالمتها من أي نوع من .. وأن خيدم الطبيعة .. وأن حيرتم الطبيعة .. وأن يُؤاخي الطبيعة .. الطبيعة 

 :وأن يشعر بشعور العوامل من حوله إذا ما تعّرضت إىل أي نوع من أنواع الضرر واألذى، قال تعاىل.. أنواع األذى 
 َِين رِْض َربهنَا َما اَّله

َ
َماَواِت َواْل وَن ِِف َخلِْق السه رر نروبِِهْم َويََتَفكه َ جر ً َولََعَ وَن اَّلله قَِياماً َوقرعرودا رر  يَْذكر

بَْحانََك فَقَِنا َعَذاَب انلهارِ   .111:آل عمرانَخلَْقَت َهذا بَاِطاًل سر
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َماَواِت وَ  :وقال تعاىل واْ َماَذا ِِف السه رر رِْض قرِل انظر
َ
 . 121:يونساْل

ْخرَْجَنا مِنْهر َخَِضاً  :وقال تعاىل
َ
ٍء فَأ ِ ََشْ

ْخرَْجَنا بِهِ َنَباَت كر 
َ
َماءِ َماًء فَأ نَزَل ِمَن السه

َ
َِي أ َو اَّله وَهر

 
َ
ِْن أ اَن َُنْرِجر ِمنْهر َحب اً ُمََتَاكِباً َوِمَن انلهْخِل ِمن َطلْعَِها قِنَْواٌن َدانَِيٌة وََجنهاٍت م  يْتروَن َوالُرمه ْعَناٍب َوالزه

ْم ْليَاٍت ل َِقْوٍم يرؤْ  ثَْمَر َويَنْعِهِ إِنه ِِف َذلِكر
َ
واْ إَِِل َثَمرِهِ إَِذا أ رر تََشابٍِه انظر ْشتَبِهاً وََغرْيَ مر  .  11:األنعامِمنرونَ مر

عة، والعوامل اليت تعيش ـ عن الطبيـاليت نطقت ابحلق  ـأعجب ملن دينه مليء هبذه النصوص والتوجيهات ـ
أكثر .. وال يُؤمن مبا يُؤمن به املسلم .. مث يكون غريه ممن ال يعلم ما يعلمه املسلم عن الطبيعة .. يف الطبيعة 

 !انسجاماً وتعلقاً وخدمة للطبيعة منه
* * * * * 

542-   لَوْلَا ِ  . هِْم خَيْراً ِإْذ سَمِعْتُمُوهُ َظن َّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاُت بَِأنفُس
عميمها على كل مناسبة أو حدٍث حيمل املؤمنني لكن ميكن محلها وت.. وإن كان هلذه اآلية الكرمية مناسبة  

  .بعموم اللفظ، ال خبصوص السببة فالعرب .. أبنفسهم شرَّاً  واملؤمنات على أن يطنوا

أو يقول كلمة متشاهبة .. ًا للبعض يرد موردًا متشاهب.. كم من رجل صاحل؛ له سابقة علم وبالء وجهاد  
وأحسنهم الذي يتوقف عن اخلوض .. فيخوض فيه اخلائضون بني التفسيق، والتضليل والتخوين .. على البعض 

 ! اتركاً مساحة الحتمال صحة خوض اخلائضني فيما خيوضون فيه.. 
فُيسارعون .. وء ومن جانب ضعيف ومرجوح حيتمل ظن الس.. موقف حيتمل من وجه راجح ظن احلسن  

 ! يف تقدمي ظن السوء على ظن احلسن
فيتناوهلا الناس مباشرة يف جمالسهم  ..كلمُة َقْذٍف َتصُدُر َعن فاِسٍق؛ يَرمي هبا املؤمنني الصَّاحلني  

ومن دون أن يكلفوا أنفسهم عناء .. وأهنا احلقيقة اليت ما بعدها إال الضالل .. على أهنا صدق .. ومنتدايهتم 
 ! ني والتثبت مما ُيشيعه الفسَّاق عن عباد هللا املؤمننيالتب
والتفسري احلسن .. وقدموا ظن احلَسن على ظن السوء .. ما ضرَّ هؤالء لو ظنوا ابملؤمنني واملؤمنات خرياً  

 ! على التفسري السوء؟
ه الفّساق واملنافقون عن ما ُيشيع.. وينقلوا .. ويتناقلوا .. ما ضر هؤالء لو تبينوا وتثبتوا قبل أن يصدقوا  

ن  :عماًل بقوله تعاىل ،عباد هللا املؤمنني الصاحلني
َ
ٍ َفَتبَيهنروا أ ْم فَاِسٌق بِنََبأ ِيَن آَمنروا إِن َجاءكر ُيَها اَّله

َ
يَا أ
وا لََعَ َما َفَعلْترْم نَادِِمنيَ   . 6:احلجراتترِصيبروا قَوْماً ِِبََهالٍَة َفترْصبِحر

 ! ؟..ا ذلك ما ضّرهم لو فعلو  
* * * * * 
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بُع سكاِن العالم مُسلمون -543  !ر
أفادت بعض اإلحصائيات اليت تناولتها بعض وسائل اإلعالم، أن ربع سكان العامل من املسلمني، وأن  

 ..! عدد سكان املسلمني يزيد عن املليار ونصف املليار نسمة 
كما ال يوجد هلم .. وترعى شؤوهنم .. تتكلم ابمسهم .. ومع ذلك ال توجد هلم دولة جتمعهم : قلت 

فالكل يتسوَّر حمراهبم، .. احلاكم املسلم الذي ميثلهم، ويذود عنهم، ويُقاتل دوهنم، ودون حرماهتم، ومصاحلهم 
األمم أن تداعى  يوشك :"فكان مثلهم كما يف احلديث.. ويرفع صوته وسوطه عليهم .. ويعتدي على حرماهتم 

ـ ربع سكان  كثريبل أنتم يومئذ  : حنن يومئذ؟ قال ةٍ لَّ ومن قِ : فقال قائل. إىل قصعتهااألكلة  تداعىعليكم كما 
. يف قلوبكم الوهن هللاُ  نّ فَ من صدور عدوكم املهابة منكم، وليقذِ  هللاُ  ولينزعنَّ  ؛يلالسَّ  كغثاء غثاءولكنكم ـ ! العاملَ 

 ..!؛ أي كراهية املوت يف سبيل هللا " املوت يةُ الدنيا وكراه حبُّ : وما الوهن؟ قال! هللا رسولَ اي : فقال قائل
وهلم .. وترعى شؤوهنم .. وترعاهم .. كل الشعوب واألمم مهما قّل عدد أبنائها هلم الدول اليت متثلهم 

على تعدادهم الضخم الذي بلغ ربع سكان  ـإال املسلمون ـ.. الذين ميثلوهنم  ـمن بين دينهم وثقافتهم ـ ـاحلكام ـ
فضاًل عن  ـومن يفكر ـ.. وترعى شؤوهنم .. وترعاهم .. ال حيق هلم أن يُقيموا دولة إسالمية تتكلم ابمسهم  ـالعامَل ـ

.. سرعان ما جُيّرم ويُؤمثَّ .. بقيام دولة إسالمية، حتكم ابإلسالم، وترعى شؤون املسلمني ابإلسالم  ـالذي يسعى ـ
 ! زونه أبسوأ األلقاب، حقداً من عند أنفسهموينب.. ويُرَمى ابإلرهاب .. وحُياَصر .. ويُعاَقب 

 !أهنم حيرتمون إرادة وكلمة الشعوب.. يزعمون زوراً .. واحلرب .. وهم مع كل هذا الكيد واملكر  
* * * * * 

  ! مِلعقةٌ من عَسَل -544
ل، وكم هي تطوف يف الوداين، والسهو .. ـ ملعقًة من عسل ـإبذن رهبا  ـكم تتعب النحلُة حىت تصنع ـ 

.. حبثاً عن األزهار  ـذهاابً وإايابً بني عشها وحقول ومنبت األزهار ـ  ـوكم هي املسافات اليت تتجاوزها ـ.. واحلقول 
ـ ـيف النهاية  ـليتناوهلا اإلنساُن ـ.. مث هي كم من الزمن تستغرق حىت تنجز هذه امللعقة من العسل .. واألشجار 

وال أن يكرتث أو يتنبَّه .. من دون أن حيمد هللا تعاىل .. يف جمَلى الصحون مث يرمي ابمللعقة .. بثواٍن معدودات 
.. اليت مل يُلِق هلا اباًل .. للعناصر العديدة اليت سّخرها هللا تعاىل من أجل أن تصله هذه امللعقة من العسل املصّفى 

ورر  :حقًَّا وِصدقًا، كما قال تعاىل كر ِْن ِعَبادَِي الشه نَسانر َما . 11:أسبَوقَلِيٌل م  قرتَِل اإْلِ
ْكَفَرهر 

َ
 . 11:عبسأ
اللهمَّ أعّنا على ِذكِرك، وُشكرك، وحسِن ... كل هذه املعاين راودتين وأان أتناول ملعقًة من َعَسل  

 . عبادتك
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* * * * * 

 !حج ةٌ وعمرة من غير فلوس، ولا نََصب -545
 ! حبج وعمرةفمنعه أن يليب نداء هللا .. ملن أعجَزه ظلم الطغاة  
 ! ملن أعجزته فاقته؛ فلم جيد املال الكايف ألداء احلج والعمرة 
 ..!ملن أعجزته صحته؛ فأقعدته عن احلج واالعتمار  
 !  فمنعه ذلك من احلج واالعتمار.. ملن مل أيمن على نفسه من غوائل الطريق وعواقبه  
ال حتزنوا على : عن القيام ابلواجب، أقول هلؤالء املستضعفني احملاصرين، الذين أقعدهم العجز والضعف 

وكتب لكم أجر احلاج واملعتمر، من دون أن تشدوا الرحال .. فقد عوضكم هللا عما فاتكم خرياً كثرياً .. ما فاتكم 
أنه  وبعمٍل أيَسر من شّد الرحال إىل الداير املقدسة، كما يف احلديث، فقد صح عن النيب .. إىل الداير املقدسة 

من صلى الفجَر يف مجاعة، مث قعَد يذكر هللا حىت تطلع الشمس، مث صلى ركعتني، كانت له حجة وعمرة  :"قال
  ". اتّمة، اتّمة، اتّمة

* * * * * 

 ..!شاركني برأيك  -546
وهي .. أخوها حيب أخت فالنة .. أبوها موافق لكن أخوها غري موافق .. فالن أراد الزواج من فالنة  

وهو طالب يدرس يف اجلامعة  وبعد سنة يتخرج من .. لكن ابن عمها يريد الزواج منها .. ن مسافرة يف بلد اث
أما .. لكن أبوها غري موافق .. وهي كذلك طالبة .. تريد أن تزوجه ابنة خالته .. لكن أمها غري راضية .. دراسته 

وابلنسبة لزواج .. مؤيد ومعارض  ويوجد خالف قوي يف العائلة بني.. لكن يشرتط شروطاً صعبة .. أخوها موافق 
كما يريد أبوه .. وهو مرتدد بني فالنة وبني ابنة عمه .. لكن اشرتطوا عليه شروطًا صعبة .. فالن قد وافقوا عليه 

 !اخل.... فأيهما يُطيع .. وهو مرتدد بني طاعة أبيه وأمه .. خبالف أمه .. 
 ! ؟...شيئاً  مهل فهمت 
جيد جتبه، و أو مل .. والويل لك إن مل تفعل .. قة مث يُطالبك أن ُتشاركه برأيك هناك من يتكلم هبذه الطري 

 !!منك تفاعالً مع حديثه
* * * * * 
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 ..! لا تَكتُْب  -547
الذي يسرتق .. أو على طريقة املتشّنج املخنوق .. أو منفعاًل مضطرب املزاج .. ال تكتب وأنت غضبان  

فإن أبيت إال أن تفعل؛ .. فيضيق عليه صدره كأمنا يّصعُد يف السماء .. األنفاس بصعوبة؛ نَفَسًا بعد نَفس 
ويصفو لك ذهنك .. ويصطلح عليك مزاجك .. مث لتندمّن ندمًا شديدًا بعد أن يعود إليك اعتدالك .. لتخطئن 

تطاير فرتيد حينئٍذ أن ُتصِلح ما قد أخطأت فيه ـ بعد أن .. وأيخذ جسدك قسطًا من االسرتخاء والراحة .. 
 ! خطؤك يف األمصار ـ فال تستطيع ذلك

 ! فيندم، والت حني مندم.. فُيؤذي ويتأذَّى .. وما أكثر الذين يكتبون على هذه الطريقة  
.. القاضي أن يقضي بني الناس أو حيكم على األشياء وهو غضبان  ويف احلديث، فقد هنى النيب  

.. فهو قاٍض .. ابلذم أو املدح .. ألشياء ابحلسن أو التقبيح ـ على اـفيما يكتب  ـوكذلك الكاتب الذي حيكم ـ
 !ال يستحسن به أن يفعل شيئاً من ذلك وهو غضبان.. وهو مُيارس فيما يكتب نوعاً من القضاء 

* * * * * 

 ..!ما تكتبه في الليل  -548
نهار فتح ونور وجالء قد ال فإن لل.. يف النهار  ــ قبل نشره ــما تكتبه يف الليل، راجعه وقّلب النظر فيه  

.. وخشوع .. فإن لّليل هدوء وسكون .. وما تكتبه يف النهار، راجعه وقلب النظر فيه يف الليل .. جتده يف الليل 
والذي يكتب يف النهار مث ال يُعيد .. يتكّشف لك فيه ما ال يتكّشف يف النهار .. ال جتده يف النهار .. وصفاء 

وخطؤه وارد .. فعمله سيكون انقصًا .. أو يكتب يف الليل مث ال يُعيد النظر فيه يف النهار .. النظَر فيه يف الليل 
فإن عمله حينئٍذ سيكون أكثر قرابً .. خبالف من يكتب مث يقّلب نظره ويعيد فكره فيما كتب يف الليل والنهار .. 

 !للنضج والكمال
* * * * * 

 .الشكرُ شكران -549
مث .. املعروف مباشرة، ويكون مقصورًا على الساعة اليت ُيسَدى فيه املعروف شكر يتبع : الشكر شكران 

 . وهذا الذي عليه أكثر الناس.. يتبعه نسيان، وكفران للمعروف ولصاحبه 
.. وشكر دائم؛ يعرف لذوي املعروف حقوقهم من الشكر ساعة تقدمي املعروف، وبعد تقدمي املعروف  

فيجدد هلم الشكر والُعرفان؛ .. كرهم إال ويذكر مع ذكرهم معروفهم وفضلهم فهو ما إن يذ .. مهما طال الزمن 
 !وما أقلهم بني الناس.. وهؤالء هم الشاكرون حقاً .. وكأن معروفهم قد بُِذل إليه السَّاعة 
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* * * * * 

 ..!مما تعلمته في هذه الحياة  -551
وإقباهلم، واستشراف َمن أقبل منهم ومن  أن اإلنشغال بصرف وجوه الناس.. مما تعلمته يف هذه احلياة  

وُمذِهٌب لربكة .. وَمنقصة يف العقل واإلخالص .. وإرهاق للقلب .. وَهدٌر للطاقات .. مضيعٌة للوقت .. أدبر 
وفيما يستحي منه الكرباء من .. وإشغال للفكر فيما ال ينبغي له .. وِذلة للنفس يف غري موضعها .. األعمال 

 .  ءالصديقني والشهدا
مث يشتد هذا االنقطاع ساعة أن .. وهو منقطع عنك منذ اخلطوة األوىل حنو قربك .. ما قيمة هذا اإلقبال  

 !يتحول هذا االنقطاع إىل نسيان ــ مع الزمن ــمث .. توسَّد يف قربك وحيداً فريداً 
 ! إن كان على حساب إعمار ما بينك وبني خالقك.. ما قيمة هذا اإلقبال  
 :دق ما قرأت، كلمات تلك املرأة الصاحلةِمن أص 
 وليتك ترضى واألانُم ِغضاُب ... فليتك حتلو واحلياة مريرة  
 وبيين وبني العاملني خراُب ... وليَت الذي بيين وبينك عامٌر  

* * * * * 

 !الطاغيةُ الذليل -551
يتمّلقهم ..  وِبساطًا يُوطَأ.. ًا أرضَ حىت يكون هلم  ــ قبل التمكني ــهو الذي يتذلل للناس  الطاغية الذليل؛ 

وحتقق له .. فإن متّكن .. ويقف على أبواهبم يكرر عليهم السؤال إثر السؤال .. ويرجوهم .. ويستعطفهم .. 
ْم إَِله َما  :وقال للناس.. وتنّكر ملن كان يتذلل هلم .. وتفرَعن .. وطغى .. استعلى وتكرب .. مراده  رِيكر

ر
َما أ

َرى َومَ 
َ
ْم إَِله َسبِيَل الرهَشادِ أ ْهِديكر

َ
ِْن إََِلٍ َغرْيِي. 41:غافرا أ م م   .17:القصصَما َعلِْمتر لَكر

كما يف اجملالس النيابية .. النائب املشرّع؛ الذي جيعل لنفسه خاصّية التشريع من دون هللا : مثاله 
..  االنتخاابت تراه يشحذ أصوات الناس فهو قبل أن يفوز يف.. التشريعية السائدة واملعمول هبا يف األمصار 

 !، أو القروشبطريقة أذل من طريقة الشحَّاذ الذي يقرع األبواب ليسأل الناس بعض اللقيمات
.. ويقعون فيها .. إال بعد نوع ِذلّة ميارسوهنا .. أيىب هللا تعاىل للطغاة أن مُيارسوا طغياهنم على الناس  

 !ـ من دون هللاـيشّرعون، وحيلون وحيرمون  ـينبغي وال جيوز أن يكونوا عليهم آهلة ـليدرك الناس أن هؤالء الطغاة ال 
* * * * * 
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يارة بلَدٍ عربي  -552  !؟..متى أستطيع ز
 ! ؟..مىت ستستطيع أن تزور بلدك سورية : قال يل صاحيب 
إمنا احلظر واملنع و .. وخفَّ املصاب .. لو اقتصر املنع واحلظر على بلدي سورية هلان اخلطب : قلت له 

لو أستطيع .. أنين أرغب بزايرة أي بلد عريب : وأصارحك القول.. امتد ليشمل مجيع األقطار العربية ولألسف 
 !وآمن فيه على نفسي وديين.. إىل ذلك سبيالً 

طغيااًن  ـــ ممن سبقه ـظهر مكانه طاغية أشد .. ولقاء األحباب .. وتشوَّفنا اإلايب .. كلما أَفَل جنم طاغية  
 ! وكفراً 

وإمنا هي ملك للطاغوت وحزبه .. وال هي ملكًا ألهلها وأبنائها .. ليست لنا  ــ! اي صاحيب ـبالدان ـ 
ـ من يشاء، ــ من أبنائها ـيُدِخل إليها .. وابلداخل واخلارج منها .. يتحكم بقوهتا وخرياهتا .. وطائفته .. وعائلته 

والناس عنده .. ال ُيسأل عمَّا يفعل وما سواه من الناس ُيسألون وحُياَسبون .. شاء ـ من يــ من أبنائها ـومينع عنها 
وعندما تعود البالد لتصبح ملكاً .. ال يعدو قدرهم أن يكونوا سلعة من تلك الّسلع اليت ميلكها وُيساوم عليها 

وغريها .. ـ من زايرة سورية ـذن هللا إب ـحينئٍذ سنتمكن ـ.. احلاكمة  ـأو عائلته ـ ـوليس للطاغية وفئته ـ.. للشعوب 
 ! من بالدان العربية

والعبودية هلم .. ومن هيمنة الطغاة اآلمثني وجالديهم .. عندما يتحرر اإلنسان العريب من اخلوف واجلنب  
 ـ ــ إبذن هللاـحينئٍذ سنتمكن .. وليس كمّنة أو فُتات يُرَمى إليه من الطاغوت .. وأيخذ حقه بقوة غري متعتع .. 

 ! وغريها من بالدان العربية.. من زايرة سورية 
من : ُيسأل كغريه من الناس.. وليس العكس .. خادمًا هلم .. عندما ُيصبح احلاكم موظفًا عند الشعوب  

.. ـ من زايرة سورية ــ إبذن هللا ـحينئٍذ سنتمكن .. وما هي حجتك فيما فعلت وفيما تركت .. أين لك هذا 
 ! دان العربيةوغريها من بال

يف  ـوأيَمن املرء ـ.. وُتَصان حرماهتا من السطو والعدوان واالنتهاكات .. عندما حُترتَم األنفس اآلدمية  
.. وغريها من بالدان العربية .. من زايرة سورية  ــ إبذن هللا ــحينئٍذ سنتمكن .. ـ على نفسه، وأهله، ودينه ـِسربه 

 !؟..وم الذي نتطلع إليه بشوق وال أدري كم بيننا وبني ذلك الي
 ..!أرجو أن يكون قريباً 

* * * * * 
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عُب الذليل المتكبر -553  ! الش َّ
مث هو من جهة .. هو الشعب الذي يرضى لنفسه الدنّية والعبودية للطاغوت .. الشعب الذليل املتكرب 

 ! أو قد بلغ اجلباَل طوالً ..  ولو مشى أحدهم فكأمنا خيرق األرض.. وبَطر .. يتكلم بكرب واستعالء وأنـََفة 
احنىن وركع وسجد بنفس طيبة .. أو مرَّ الطاغوت مبوكبه عليه .. إذا توجه بوجهه حنو الطاغوت وجالديه 

ـ تلقاء ــ أي الشعب الذليل املتكرب ـوإذا توّجه .. وكان للطاغوت وجالديه أرضًا سهلة الوطء واالمتطاء .. راضية 
ترتسم .. تكلََّم ابزدراء واحتقار واستخفاف، رافعًا أنفه إىل السماء .. بعضهم بعضًا  أو جتاه.. الناس اآلخرين 

لة يف حياته قط.. ويلٌّ يف احلَنك السفلي .. وَزْورٌَة .. على مالمح وجهه َكشَرٌة   ! وكأنه مل يَعرف الذِّ
 !أعزة على بعضهم البعض.. أذلة على الطغاة وجالديهم 

 !وإذالل األعلى منهم لألدىن.. وت هلم، إبذالل بعضهم بعضاً الطاغينتقمون من إذالل 
 ! الذي يتشبَّع مبا مل يُعَط ومبا ليس فيه.. هذا هو الشعب الذليل املتكرب 

* * * * *  
554-  ُ  !رَةالولاء والبراء، وال ك

هان .. منه ونـََفُروا ونفَُّروا .. وأبغضوه .. واحلب والبغض يف هللا .. عندما استعظموا الوالء والرباء يف هللا 
ــ مل تعد يف كثري من حىت الكرة اليت يركلوهنا أبقدامهم .. سوى هللا تعاىل .. عليهم عقد الوالء والرباء يف كل شيء 

حُياربون .. فقد اختذوا منها إهلًا؛ يوالون ويُعادون فيها من دون هللا األمصار جمرد رايضة مباحة يتقوى هبا األبدان ــ 
واألمثلة .. كما حصل مؤخرًا بني مصر واجلزائر .. ومن أجلها .. اتلون ويُقَتلون يف سبيلها يُق.. وُيساملون فيها 

 ! الدالة على ذلك كثرية لو أردان اإلحصاء
.. ملا وجدت هذه الرتهات .. لو كانت قلوهبم عامرة مبحبة هللا تعاىل، وابحلب يف هللا، والبغض يف هللا 

ولكن ملا خوت قلوهبم .. إىل قلوهبم وال إىل حياهتم سبياًل .. ات الساقطة والوالء.. والصراعات .. والتفاهات 
هان عليهم أن يوالوا ويعادوا يف كل شيء، ومبا هو أقل منهم .. واحلب والكره يف هللا .. من الوالء والرباء يف هللا 

 ! شأانً وقدراً 
ولر  :عباديوم يقول هللا تعاىل لل.. تصوروا هذا املشهد املخزي يوم القيامة  ْزِيِهْم َويَقر ثرمه يَوَْم الْقَِياَمةِ َير
رَشاُقوَن فِيِهمْ  نترْم ت ِيَن كر َكآئَِي اَّله َ ْيَن َشر

َ
يف طابور  ــ وما أكثرهم يف زماننا ــفيأيت عّباد الكرة . 41:النحلأ

 !فيها ــ ويوالون ويُعادون ــليقفوا خلف الكرة اليت كانوا ُيشاقُّون .. طويل 
* * * * * 
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 ..!نزََل ِسعرُ الشيخ  -555
وافتنت به  .. الذي اتسع صيته يف األمصار .. دخلت مكتبًة تعرض كتااًب ألحد دعاة الفضائيات املعاصرين 

والكتاب مليء بصوره .. وحياته اخلاصة .. يتكلم فيه عن سريته الشخصية .. كثري من الشباب والشاابت 
 !فما بني الصفحة والصفحة صورة له.. ويف وضعيات خمتلفة .. وهو مع ولده .. وهو يلعب .. الشخصية 

ـ واآلن سعره ــ أي ما يُعادل عشرين دوالرًا ـكان سعره عشرة جنيهات إنكليزية : ُكِتب على الكتاب
 ...! جنيهاً واحداً 

 ! ؟..ملاذا هذا الكتاب نزل سعره هبذا القدر الكبري : فسألت البائع
 ...! خ نَزَل سعُر الشي: فأجابين
لوجهه الكرمي  إال ما كان خالصاً .. أيىب هللا أن يضع القبوَل يف األرض إال ألوليائه ... صدقت : قلت له

 . ولو بعد حني.. وجيعله هباًء منثوراً .. ه مَ يركُ وما سوى ذلك؛ .. 
* * * * * 

 ؟ ..مَن هو المجنون  -556
 .ز غيَّه من ُرشِدهَمن مل مُييّ : َمن اجملنون؟ فقال: ُسِئل سفيان الثوري

دعاَك هللا إىل دار السَّالم وقد آثرت يف دنياك املقام، وحذَّرك عدوَّك الشيطاَن : وقال الفضيل بن العياض
 إال ما أنت فيه؟  قُ وأنت حُمالفه طول الزمان، وأمرَك خبالف هواك وأنت معانقه صباحك ومساك، فهل احلمْ 

 . من عمل لدنياه، ووافق هواه، وآثر على ربه سواه :َمن األمحق؟ قال: َلف بن أيوبل خَ وُسئِ 
 ! من مل أيمن على روحه ساعًة وهو يسعى يف عمارة دنياه: من اجملنون؟ قال: وقيل آلخر
 .من خرَّب آخرته بدنيا غريه: من األخَرق؟ فقال: وُسئل آخر

 !إمنا اجملنون املقيم على معصية هللا: وِقيل
وجناح .. والقليل ابلكثري .. انية ابلباقية، والذي هو أدىن ابلذي هو خري اجملنون الذي يستبدل الف: وقيل

 ! البعوضة جبنة عرضها السماوات واألرض
 .اجملنون الذي ينطلق يف سفٍر طويل ال رجعة بعده، من دون أن حيمل معه زاداً يكفيه: وِقيل
وال حول وال قوة إال ..  قالءوعلى هذا يكون أكثر الناس يف زماننا جمانني وهم حيسبون أهنم ع: قلت

 .ابهلل
* * * * * 
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ابقون ونحن اللاحقون -557  .  هم الس َّ
كانت ..  ، ومعناـ بينناـيومًا من األايم  ـبني الفينة واألخرى يطيف بذاكريت أعالم وأرحام مقربون كانوا ـ

قد رحلوا .. واملنتدايت .. وات كما كانت سريهتم العطرة متأل اجملالس واخلل.. حركتهم متأل الساحات وامليادين 
 ! وكأهنم مل يكونوا يوماً بيننا.. وخلت اجملالس من سريهتم وذكراهم .. وبرحيلهم توقفت تلك احلركة .. عن دنياان 

وإىل مصريهم .. وحنن الالحقون .. هم السابقون .. وال جتزعي .. وال تقلقي .. ال حتزين : قلت لنفسي
 .مغفر هللا لنا وهل.. صائرون 

كان .. ـ من يقول عنِك رمحها هللا ! وغدًا هناك ـ إن ُوِجد.. وغفر هللا هلم .. اليوم نقول عنهم رمحهم هللا 
 !فالن بيننا، غفر هللا له

قبل أن يُفاجئه املوت، فيقول اندمًا، .. واغتنم دنياه آلخرته .. حقًا العاقل من اتعظ مما فات ملا هو آٍت 
ْمتر ِْلَيَاَِت يَا  :واحلسرة تعمر صدره اي ليتين قدمت يف حيايت القصرية الفانية حليايت . 42:الفجرََلْتَِِن قَده

 . غفرانك.. اللهمَّ غفراَنك .. الطويلة الباقية 
* * * * * 

558-   َة َن َّ   ِإن َّ الل هَ اْشتَرَى مَِن الْمُؤْمِنِينَ َأنفُسَهُْم وََأْموَالَهُم بَِأن َّ لَهُمُ الج
مإِنه ا ْمَوالَهر

َ
ْم َوأ َسهر نفر

َ
ْؤِمننَِي أ ال يستثين .. ؛ هذا الشراء شاِمٌل جلميع املؤمنني َّلله اْشََتَى ِمَن الْمر

ْؤِمننَِي  فمن أنكر البيَع فهذا ليس .. منهم أحدًا  ـ ـ اي عبد هللا  ـوهذا من لوازمه أن تكون حياتك ـ، ِمَن الْمر
وال تضع ماَلَك إال حيث حُيب .. فال يراك هللا إال حيُث حيب ويرضى . .وأن يكون مالك كله هلل .. كلها هلل 
ومن .. قبل أن يشرتيك  من وجه أنك ومالك من ملكه : فأنت ومالك مملوك هلل تعاىل من وجهني.. ويرضى 

رك أبن البيع قد متَّ وليذكّ .. ـ قد اشرتاك وماَلك اثنية ليوثق امللكية والبيع ـمتّننًا وكَرمًا  ـوجه أنه سبحانه وتعاىل ـ
أو .. أو تبيع بعضًا منك .. نفسك فتبيعها اثنية  حىت ال ختول لك.. وأنَّك غري حرٍّ يف نفسك وماِلك .. وانتهى 

رك .. أو بعضًا من ماِلك لغري هللا تعاىل .. بعضًا من عمرك  بعد أن بعت نفسك كلها، وماَلك كله .. فتقع يف الشِّ
.. أو أن تبيع السلعة مرتني .. لغريك  ن تبيع ما ال متلك، وما هو ُملكـ أـوال يصح منك  ــإذ ال حيسن بك .. هلل 

 ! وجلهتني خمتلفتني
 ! ؟..أين الثمن : فإن قيل
مر اجَلنهةَ  :قال تعاىل نه لَهر

َ
 ...! أنِعم به من مثٍن وأكرِم  ؛بِأ

* * * * * 



 390 

 ! كيف يتعامَُل الطغاةُ مع كتاب الل  ه -559
ومينعون الشعوَب .. م وظل حكمهم حُياربون كتاَب هللا، ويرمون حكمه ابلتخلف والرجعية يف حياهت

ويرمونه ابجلنون .. يستهجنون ُمطالَبته .. وأميا امرٍئ يُطالبهم ابحلكم مبا يف كتاب هللا .. املسلمة من التحاكم إليه 
.. ب السجون والزانزين ليسوموه سوء العذاب ورمبا رموه يف غياه.. وأنه ال يعيش زمانه .. والتهور .. والتخلف 

 ! ومطَلبه.. حىت يرجع عن موقفه 
وأمروا القرَّاء أن يقرأوا القرآن عن روح .. فزعوا إىل تالوة كتاب هللا تعاىل .. فإذا هلك الواحد منهم 

هجروه، وقد .. هلم  وأىنَّ هلؤالء الطغاة أن ينفعهم القرآن الكرمي أو يشفع.. وأكثر .. الطاغية أربعني يومًا 
 ! مث أىنَّ هلم؟.. أىنَّ هلم .. انصبوه يف حياهتم العداء، والبغضاء، واحلرب و 

* * * * * 

 ! مقاِصدُ الإسلام والن اس -561
الدين، والنفس، والعقل، والِعرض ـ أو : ـــ حبسب التسلسل ـاملقاصد اليت جاء اإلسالم ليحافظ عليها 

 .النَّسل ـ، واملال
رض مقصدان، واستحيل التوفيق بينهما، والعمل ألجلهما يف آٍن معًا، ُقّدم األول على اآلخر فإذا تعا

ومع ذلك فإن كثريًا من الناس تراهم يقدمون مقصد احلفاظ .. هذا هو احلق الذي ال ينبغي العدول عنه .. منهما 
وتكثريه .. وطرق حتصيله .. ن املال وجيعلون م.. على مجيع مقاصد اإلسالم األخرى املتقدمة عليه .. على املال 

 !مجيع مقاصد الدين األخرى.. وسبيل حتصيله .. املقصد األعظم الذي ُيضحَّى يف سبيله .. واحلفاظ عليه .. 
أو من .. من أجل حفنة من املال .. فكم هؤالء الذين يضحون ابلدين، وابلنفس، وابلِعرض والشَّرف 

 ! وال حول وال قوة إال ابهلل.. ن أهنم حُيسنون صنعاً مث حيسبو .. أجل وظيفة يقتاتون هبا 

* * * * * 

 . وقفة مع سيد الاستغفار -561
شامل آلداب الدعاء .. مُسي سيداً ألنه متضمن للتوحيد والتمجيد ؛ " سّيُد االستغفار":قال رسوُل هللا  

 ".  سيد االستغفار "فاستحق بذلك أن يكون .. واالستغفار 
موقناً بلسانك وقلبك معًا؛ فاللسان يُعِرب عما يف القلب، والقلُب مستحضر ملا يُتَلى على ؛ " أن تقول "
 .اللسان
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توحيد هللا تعاىل يف ربوبيته، واإلقرار أبنه تعاىل هو وحده الرب الذي يريب عباده ؛ " اللهمَّ أنَت ريب "
كما تتضمن .. هم ويطعمهم ويسقيهم سواه ال ربَّ هلم يرعاهم ويربيهم ويرزقهم ويغذي.. وينشئهم على ما يشاء 

بل وال أن .. الذي لواله ملا قدر على أن يربو وينمو وينَشأ .. اإلقرار خبضوع وفقر وحاجة املربوب إىل ربه 
 .يتماسك دقيقة واحدة يف هذه احلياة

.. بود حبق ال شريك له ؛ توحيد هللا تعاىل يف ألوهيته، واإلقرار أبنه تعاىل هو املألوه املع" ال إله إال أنت "
أداة ؛ "إال" وكفر ابلطاغوت واألنداد.. ؛ نفي وبراء "ال إله" ..كما تضمنت الرباء من الشرك والشركاء واألنداد 

بل نوحدك ونعبدك ونعظمك .. ؛ فال نكفرك وال نتربأ منك وال من عبادتك "أنتَ " استثناء تُفيد احلصر والقصر
 .  ألنك املعبود املألوه حبق.. 

؛ مرة اثنية اعرتاف وإقرار بتوحيد الربوبية، املتضمن اإلقرار أبن اخللق من اختصاص هللا تعاىل "  خلقتين "
.. وما دام األمر كذلك فليس للمخلوق أن يلجأ فيما حيتاجه إال ملن خلقه وملَكه .. وحده دون أحٍد من خلقه 

من نواقض .. ميلك لنفسه نفعاً وال ضراً إال ما شاء هللا  مث هو ال.. وهو غري قادر على أن خيلق .. أما من مل خيلق 
  .احليَدة إليه يف امللّمات، والسراء والضراء من دون اخلالق .. اإلميان وخوارم العقل 

مث هو إقرار أبن هذه .. وأن مقامه ال يتعدى مقام العبد والعبودية .. ؛ إقرار العبد ابلعبودية " وأان عبدك"
 . والعبد دائماً هو يف فقر وحاجة إىل خالقه وسيده.. طى وال ُتصَرف إال إىل اخلالق سبحانه وتعاىل العبودية ال تُع

أمَّا من ال خيلقين، ومن لسُت عبدًا .. " وأان عبدك" فأان أقصدك اي رب يف السؤال والدعاء ألنك خلقتين
فهو .. ز وأضعف من أن يُقَصد يف ذلك وال ينبغي يل أن أقصده؛ ألنه أعج.. فال أقصده بسؤال وال دعاء .. له 

.. فكيف يعطيه لآلخرين .. ومن كان ال ميلك لنفسه نفعاً وال ضراً .. ال ميلك لنفسه نفعًا وال ضراً إال ما شاء هللا 
الِبر ففاقد الشيء ال يُعطيه  وهر ِمنْهر َضعرَف الطه مر اَُّلبَابر َشيْئاً َله يَْستَنقِذر ِإَون يَْسلربْهر

 ْ  . 11:احلجَمْطلروبر َوال
؛ أي أان ال زلت على العهد والوعد؛ فما قطعته على نفسي من " وأان على عهدك ووعدك ما استطعت "

.. ـ فأان ال زلت حمافظاً عليه، فما غريت وال بدلت ـاي ربنا  ـعهد ووعد يف أن أعبدك وأوحدك وال أشرك بك شيئاً ـ
فأان مهما اجتهدت يف العبادة ال ميكن أن أويف بعض .. عبد ؛ ألن التقصري من طبعي ك"ما استطعت " لكن 

 ". ما استطعت"وحسيب أنين أبذل جهدي يف توحيدك وعبادتك وطاعتك .. حقك العظيم علي 
 . وأتقي.. ؛ أي ألوذ وأحتمي " أعوذ "
  . ي برمحتك، وعفوك، ومغفرتك، ورضاك، وجبميع أمسائك احلسىن، وصفاتك الُعليا؛ أ" بك "
فأان .. ؛ أي من شر ونقمة الذنوب واملعاصي اليت جُتلب عليَّ غضبك وسخطك " شرِّ ما صنعتُ من  "

ال مهَرَب يل وال ملجأ وال منجى منك إال إليك  إذْ .. وأهرب منك إليك .. وألوذ بك منك .. أحتمي بك منك 



 392 

غضبك وسخطك  من.. واليت غلبت وسبقت غضبك .. فأان ألوذ وأحتمي برمحتك اليت وسعت كل شيء .. 
 .  عليّ 

 . ؛ أي أقر وأعرتف ببالغ نعمك العظيمة علي اليت ال حُتصى وال جُتَزى" أبوء لك بنعمتك عليّ " 
قابلُت نعمك السابغة .. فإنين قد اقرتفت ذنبًا .. بذنيب  ـاي رب ـ ـ؛ أقر وأعرتف لك ـ" وأبوء لك بذنيب "

ـ مقرًا ــ اي رب ـجئتك .. لكن ها أنذا .. الشكر يف شيء  وهذا ال ينبغي وال جيوز، وليس من.. علّي ابلذنوب 
 .كما أنين مقر ومعرتف بعظيم فضلك علي.. بعَظم ذنيب وجرمي 
بعد  .. أتبعه إقرار واعرتاف ابلذنب .. مث إقرار ابلفضل والنعم .. وخضوع .. وتعظيم ومتجيد .. توحيد 

ـ أن ميهد بني يدي ـومن دون  ـالطلب والسؤال قبل ـ إذ ليس من األدب أن يقتحم العبد.. كل ذلك جاء الطلب 
 .وحسن املديح للخالق .. الدعاء والطلب ابلتوحيد والتعظيم والتمجيد 

 ؟....ماذا تريد 
 . فتجاوز يل عن ذنيب، وعافين منه ومن آصاره وآاثره يف الدنيا واآلخرة " فاغفر يل "
وابلتايل ال أقصد وال .. على غفران الذنوب إال أنت  ؛ فال يقدر أحد" فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت "

فاغفر يل .. ـ القادر على غفران الذنوب ـال شريك لك  ـفأنت وحدك ـ.. أسأل أحدًا يف غفران ذنيب إال أنت 
 !ذنيب

من قاهلا من النهار موقنًا هبا، فمات من يومه قبل أن مُيسي، فهو من أهل اجلنة،  :"قال رسوُل هللا 
 . البخاري" هلا من الليل وهو موقٌن هبا، فمات قبل أن ُيصبح، فهو من أهل اجلنةومن قا

مث بعد ذلك، ال تنس أن ختتم الدعاء ابلصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن كلَّ دعاء حمجوب حىت ُيصلَّى على 
 .النيب صلوات ريب وسالمه عليه

 ؟ ....مُسي بسيد االستغفار أعلمت اآلن ـ اي عبد هللا ـ ملاذا هذا الدعاء 
* * * * * 

بى -562  !ظلم ذوي القر
 : وذلك لألسباب التاليةلكن أشده مضاضة على املرء؛ ظلم ذوي القرىب؛ .. الظلم شديد  

ال الظلم، .. والنُّصَرة .. أن األصل بذوي القرىب أن يُلتَمس عندهم العدل، والرمحة، والوفاء : أوهلا
 !والبغي

وي القرىب يتضمن نوعًا من الغدر والطعن يف الظهر؛ إذ ال يتوقع املرء أن أيتيه الظلم ظلم ذ: اثنيها 
 ! فيكون ظلمهم من هذا الوجه ظلم وغدر.. والطعن ممن وثق هبم، واستأمنهم على ظهره، وخاصة أمره 
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خل البيت مشكلة دا: وكما يُقال.. أنه ظلم يدخل إىل البيت؛ ال سبيل للفكاك منه أو جتاهله : اثلثها 
 !توازي مائة مشكلة خارج البيت

ـ أنك ال تستطيع أن تنتصف ملظلمتك ممن ظلمك من ذوي القرىب؛ ألن االنتصاف ــ وهو أشدها ـ: رابعها 
لذا تراه يؤثر الصمت .. وهذا شديد جداً على املؤمن .. وقطع ما ينبغي أن يوَصل .. يعين يف الغالب قطع الرحم 
 ! ي القرىب، وال أن يقطعهموالصرب على ظلم وأذى ذو 

 :صدق من قال 
 املهّند احلسامِ  عِ من وقْ  على النفسِ . . .  اضةً وظلم ذوي القرىب أشد مضَ  

* * * * * 

 !عندما يتجر أ الضعيُف على السي د القوي -563
 وتكون ضحااي اعتداءاته عشرات اآلالف من األبرايء.. عندما يعتدي السيد القوي على الضعيف الفقري  

مث هو .. والتحّضر .. واللباقة .. والكياسة .. والرمحة .. فعدوانه ُيكَسى بثوب العدالة والدميقراطية واإلنسانية .. 
 ! سرعان ما يُطوى ويُنتسى وكأنه مل يكن

تقوم .. مهما قلَّ .. بينما عندما يتجرأ الضعيف الفقري على السيد القوي بنوع اقتصاص أو انتصاف 
واجلميع ُيشارك يف االقتصاص واالنتصاف للسيد القوي من .. لغضب وحرمات السيد القوي  الدنيا وال تقعد

مث هم بعد ذلك حيولون مناسبة جترؤ الضعيف .. الضعيف الفقري أضعاف أضعاف ما بدر من الضعيف الفقري 
ون فيها على ينوح.. يتجدد ذكراها يف العام مرات ومرات .. الفقري على السيد القوي إىل مناسبة وطنية 

ـ وجيددون فيها العهد والعزم ـاليت هي يف احلقيقة ضحااي عدواهنم وظلمهم وسياساهتم احلاقدة الطائشة  ـضحاايهم ـ
لتكون له ولغريه من الضعفاء .. على مواصلة جترمي الضعيف الفقري، ومن مث مواصلة االقتصاص واالنتصاف منه 

نية على التفكري مبد يده على السيد القوي الذي ال ينبغي أن ُيسأل عما وحىت ال يتجّرأ اث.. الفقراء عربة وِعظة 
 !مهما اهنالت عليه يد السيد ابلصفع والضرب.. يفعل 

يزعمون زورًا أهنم ما محلهم على مواصلة العدوان واإلمعان يف قتل .. مث هم مع كل هذا الظلم والعدوان 
ـ يف ميزان ـوإنه لزعم .. دل واحلرية والدميقراطية واإلنسانية سوى حرصهم على قيم الع.. األبرايء من الضعفاء 

 ! أثقل على احلق من العدوان نفسه ـاحلق ـ
* * * * * 
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 ! الجبان المحق قُ  -564
.. احملقق اجلبان؛ أعين به ذاك الذي خيط امسه على غالف الكتاب خبطٍّ أكرب مما خيط به اسم مؤلفه 

 ! وختريج وتعليق فالن ابن فالنـ  حتقيق ــ ابخلط العريض ـفيكتب 
وما أسهل ذلك يف .. جتد خترجيه يقتصر على ختريج اآلايت القرآنية وحسب .. وعند التدقيق واملراجعة 
ـ ــ من نصوص وكلمات الكتاب ـوجتد حتقيقه وتعليقه يقتصر على السهل الواضح .. زمن فشو الربامج االلكرتونية 

بل حتقيقه وتعليقه خُيرج النص من دائرة السهل الواضح احملكم إىل دائرة .. يق الذي ال حيتاج إىل حتقيق وال تعل
فرتاه .. أما ما يستحق التعليق والتحقيق والشرح من نصوص وكلمات الكتاب .. النص املتشابه الغامض الصعب 

هذا هو احملقق ف.. أو أنه ليس من كلمات ونصوص الكتاب .. وكأنه مل يره .. ويغض الطرف عنه .. يتهرب منه 
 ! وما أكثر هؤالء اجلبناء يف هذه األايم.. اجلبان؛ املتسلق على أكتاف وعطاء املؤلفني العظماء 

* * * * * 

 . علامة أهل الحق -565
يرجع إليهم  ــ الناس بكل أطيافهم وانتماءاهتم وتوجهاهتم ــأن اجلميع .. من عالمة األعالم من أهل احلق 

ـ من عدل وحقٍّ ـويف كلماهتم  ـملا جيدون عندهم ـ.. ينتصف ملظلمته وحقه بكلماهتم . .ويستدل أبقواهلم .. 
فيظن الظان أن أهل احلق هؤالء ممن يُداهنون وجُياملون أهل .. ال جُياملون وال حُيابون فيه أحدًا .. وإنصاف 

 .هتم أن احلق هو ما أشران إليهوفا.. وإال كيف تراهم يستدل أهل الباطل هبم وبكلماهتم .. الباطل على ابطلهم 
علمت ملاذا اجلميع يُقاِتل بعصا وكلمات شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا وغريه من .. فإذا علمت ذلك 

بكلمات وأقوال سيد اخللق، املبعوث رمحة للعاملني، .. وملاذا اجلميع يستدل ملظلمته وحقه .. أهل العلم األعالم 
 . صلوات هللا وسالمه عليه

* * * * * 

ل أحدُهما  -566  ! ؟..هَلا َّ ترج َّ
أبن ليس .. تعتذر شعوبنا يف عدم إقدامها على التضحية والبذل والعطاء من أجل التغيري حنو األفضل 

ويعتذر القادة .. إذا كنت إمامي فكن أمامي : ويقولون.. هلم قادة وعلماء يتقدموهنم يف القيادة والتضحية 
ختلت عنهم الشعوب، واستكانت، وتركتهم مبفردهم ملواجهة .. وا، ونزلوا إىل الشارع والدعاة أبهنم لو ترّجل

.. من دون أن يظهر من الشعوب ذلك احلراك أو التضامن املطلوب .. لقتل، والسجون، والتهجري ابمصريهم 
 .ويستدلون لقوهلم ببعض شواهد الواقع
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وقد طال .. وال تتوقف ألحٍد أو لفريق من الفرقاء  ..وال متهل .. حركة احلياة ال ترحم : وللفريقني أقول
لنرى مدى صدق الطرف .. فهالَّ ترجَّل أحدكما .. واستطار ظلم الطغاة اآلمثني .. واالنتظار .. احلوار واجلدال 
ومن .. من يبدأ قبل َمن .. إىل مىت سنظل نتقاذف التهم واملسؤوليات .. وأجره على هللا .. اآلخر يف دعواه 

لريفع عن نفسه .. وكل فريق تراه يرمي الكرة واملسؤولية يف مرمى غريه .. وَمن ُيضحي قبل َمن .. ل قبل َمن يرتجّ 
 !  العَتب واملؤاخذة، واملسؤولية؟

 !؟...إىل مىت 

* * * * * 

 . مهارة العمل الجماعي -567
هارة التعاون مع اآلخرين من أعظم املهارات اليت يكتسبها اإلنسان يف حياته مهارة العمل اجلماعي، وم

ِ َواتلهْقَوى :على اخلري والرب والتقوى، كما قال تعاىل  الُْب 
ْ لََعَ وملا يف العمل اجلماعي . 4:املائدةَوَتَعاَونروا

ما ال ميكن أن حيصل عن طريق اجلهد أو .. الراشد من حسنات عظيمة ترتد على اجملتمع والناس ابخلري الوفري 
 ! ينالعمل الفردي األان

مهارة .. أعرف شيوخًا ودعاة ورموزًا يتميزون مبهارات عدة إال أهنم يفتقدون مهارة العمل اجلماعي 
فأحدهم تراه ال حُيسن العمل وال احلركة إال .. التفاهم والتعاون مع اآلخرين على قواسم مشرتكة متفق عليها 

والعورات .. ـ سرعان ما تظهر له كثري من العيوب ــ صغر أم كرب ـولو شاركه أحد يف عمل من األعمال .. مبفرده 
 ! ال تليق به كداعية.. 

واحلكم .. ويكون مبفرده الفريق والفريق املضاد .. ويلعب مبفرده .. فهو يريد أن ينزل إىل امللعب مبفرده 
يف املرمي املعاكس واترة يقذفها .. اترة يقذف الكرة يف هذا املرمى .. فهو الالعب واحلكم معًا .. على الفريقني 

  !؟وثكلته الثواكل من يتجّرأ على اللعب معه.. وقد خاب وخسر .. 

* * * * * 

تين -568  . العَرَُب بين جاهِلي َّ
.. اتفهني .. متناحرين .. متفرقني .. كانوا أذالء .. جاهلية ما قبل اإلسالم : العرُب بني جاهِليَّتني

.. ورفع قْدرَهم وشأهنم .. فأعزَّهم هللا تعاىل به .. فجاء اإلسالم .. قة يتقاتلون ويتذاحبون فيما بينهم من أجل ان
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.. فدان هلم ولدينهم الشرق والغرب .. وجعل منهم عمالقًة وعظماء يف مجيع ميادين العلم والعطاء واخلري 
 ! وأصبحوا ابإلسالم أسياداً بعد أن كانوا عبيداً للعبيد

.. سبب عزهم وجمدهم وكرامتهم .. ـ فأجالهم الشيطان عن إسالمهم ـ ـ إال من رحم هللاـمث انتكسوا اثنية 
: كما هم عليه يف هذا الزمان.. وأجوائها .. فعادوا من جديد إىل اجلاهلية وأخالقياهتا .. ومصدر قوهتم ومنعتهم 

.. ول عليهم الكل يسطو ويتطا.. ضعفاء .. متخلفون .. ساقطون .. اتفهون .. متفرقون .. متناحرون .. أذالء 
فكانوا بذلك أسوأ من سلفهم اجلاهليني األوائل .. رٍة يتقاتلون فيما بينهم من أجل كُ .. ويتجرأ على صفعهم 

 ! الذين تقاتلوا وسفكوا الدماء من أجل انقة
هللا ـ  ما أتَفه هذا العريب العلماين اجلاهلي عندما تراه يـََتَمْنَطع ويـََتَمْشَدق وهو يُطالب بفصل اإلسالم ـ دين

 ! وواقع الناس؟.. والسياسة .. عن احلياة 
وماذا أبقيت لألمة من أواصر وروابط، إن  ..ـ من دون اإلسالم ـومن لّف لفيفك  ـماذا تساوي أنت ـ
 !؟أخرجت اإلسالم من حياهتا

جسامكم ـ اليت تنتمون إليها أبـوكم جلبتم على األمة .. ـ كم أنتم أذالء ــ ومن لفَّ لفيفك ـانظر لنفسك 
.. وختلف .. وجهل .. وضعف .. ـ من ذل ـ وأعمالكم ولغتكم، وتتربؤون منها أبرواحكم وقلوبكم وتفكريكم

 !وتفرق؟.. ومتزق 
من .. وما هو اترخيك الذي تتماجد به .. وما هي مرجعيتك .. وما هي ثقافتك .. ما هي حضارتك 

 ! دون اإلسالم؟
تتهاوى عن شجرة عظيمة أصلها اثبت .. أصاهبا العَفُن والعَطب  كورقٍة هزيلةٍ .. أنَت من دون اإلسالم 

 !يف أعماق األرض، وفرعها ممتد لُيعانق السماء
 كنا يف اجلاهلية أذالء، فأعزَّان هللا ابإلسالم، فإذا ما ابتغينا العزََّة بغري ما ":إذ قال هنع هللا يضرصدق الفاروق عمر 

 ".   أعزَّان هللاُ به، أذلَّنا هللا
وال ندري مىت .. من واقع العرب يف جاهليتهم املعاصرة اليت يعيشوهنا .. وال أصدق شاهد على ما قال 

 . نسأل هللا تعاىل أن يكون ذلك قريباً .. منها  وخيرجون حونسيصْ 

* * * * * 
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.عاطِفةُ المرأة -569  
 أن هؤالء وفات..  وحياهتا..  اقفهاومو  قراراهتا يف عاطفية وأهنا..  عاطفتها املرأة يف يُِعيبُ  من الرجال من

 هذه بسبب وهن على وهناً  ووضعنهم..  العاطفة هذه قوة بسبب بطوهنن يف هبم احلمل ثقل لتحتمَّ  أمهاهتم
 ولوال..   العاطفة هذه بسببـ ـإىل أن أصبحوا رجااًل  ــ وتنشئتهم تربيتهموثقل  عناء وحتملن وأرضعنهم..  العاطفة
 خلرجت املرأة يف هللا أودعها اليت اشةاجليّ  العاطفة هذه ولوال..  معهم الدنيا كانت وال واكان ملا العاطفة هذه

 وسلوك حياة من مث ومن..  والقواميس املعاجم مفردات من"  والرمحة واحلنان، والعطف، احلب،"  كلمات
 ! النبيلةلكلمات وا املعاين هذه من ختلو اليت احلياة تلك حياة من وأجفاها أقساها وما..  اإلنسان

 محالً  نفسها حتملتتكّلف و  نراها..  عاطفية غري أهنا تثبت لكي ــ هللا رحم من إال ــ اليوم املرأة هي وها
 وخشونة..  ابلرجال ــِعدة  أوجه من ــ تتشبه وأن..  فيها هللا أودعها اليت اجلميلة وخصائصها فطرهتا، مقاومة على

 ! يشقى أن كاد أو اإلنسان وشقي..  كثري خري من بذلك البشرية فحرمت ... الرجال وِغلظة وجفاء وقساوة

 معنا كلها والبشرية ــ فنحن..  منها حترمينا وال..  هبا ُعرِفتِ  اليت عاطفتك إىل عودي أختاه اي عليكِ  ابهلل
 اخلشونةإىل حاجتنا  من بكثري أكثر..  أنتِ  إال حُيسنه ال الذي وعطائك وعطفك عاطفتك إىل ماّسة حباجة ــ

 ..!. الرجال وخصائص طبائع هبا حُتاكي اليت واجلفاء لظةوالغِ 
* * * * * 

حضر -571  .من مظاهر التقدم والت َّ
 ابلكتاب الناس اهتمام ويتساوى..  يزيد أو واملقاهي املطاعم رواد مع املكتبات ادروّ  يتساوى عندما

فيهم خصلة من خصال  الناس هؤالء أن حينئذٍ  فاعلم .. يزيد أو وامللبوسات ابملطعومات اهتمامهممع  والعلم
 من العكس على األمر كان وإذا..  والتحضر التقدم عالمات من ابرزة بعالمة ميتازونالتقدم والتحّضر، وهم 

 من أكثر واللباس الطعام أبلوان ويهتمون..  املكتبات يراتدون مما أكثر واملقاهي املطاعم يراتدونتراهم  ذلك؛
 وأهنم..  واسعاً  بوانً  والتحضر التقدم وبني الناس هؤالء بني أن حينئذٍ  فاعلم..  والكتاب ابلعلم اهتمامهم

.. آخر، مهما  كست أجسامهم الرَيش، والثياب املزخرفة واملفرقعة  واد يف والتقدم والتحضر، واد يفواهتماماهتم 
 !وظهرت عليهم آاثر النعمة

* * * * * 
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يق ال -571 يق النساءما يصعُب عن طر  .رجال يسهل عن طر
مث مل تتحقق لك .. كان كبريًا أم صغريًا .. إن كانت لك حاجة عند مِلٍك أو رئيٍس، أو وزيٍر، أو موظٍَّف 

ـ فسوف تُنَجز ـإن استطعت  ـفاطلبها عن طريق نسائهم وزوجاهتم ـ.. ووجدت أبواهبم موصدة دون حاجتك .. 
 .!.لك من غري تلك  وال تردد، وال أتخر 
 !أان أحكم العامل، وأمُّك حتكمين، وأنت حتكم أمَّك: قال أحد امللوك الُقداَمى لطفله

 !؟..........املرأة ضعيفة : مث بعد ذلك يقولون
* * * * * 

 .الحضانة عند الحيوانات -572
امل واآلايت فهي من مجلة العو .. أزعم أنين متابع جيد لطريقة حياة احليواانت، وطريقة تعاملها مع أبنائها  

رِْض  :اليت أُِمران ابلنظر إليها، كما يف قوله تعاىل
َ
َماَواِت َواْل واْ َماَذا ِِف السه رر  :وقال تعاىل. 121:يونسقرِل انظر

 لَِقْت بِِل َكيَْف خر وَن إََِل اإْلِ رر فاََل يَنظر
َ
ـ املفرتسة ـء مجيع احليواانت فوجدت أن حضانة أبنا. 11:الغاشيةأ

ـ هي من مهمة األنثى، حيث يظل األبناء حماطني برعاية وحضانة أمهاهتم إىل أن ـالربيّة منها واملائية .. ة منها واألليف
ماضية يف عامل  ةٌ نَّ هذه سُ .. يكربوا وُيصبحوا قادرين على مواجهة احلياة ومتطلباهتا مبفردهم، ومستقلني عن أمهاهتم 

.. نما الذكور منها؛ بعضهم املتعاون مع أنثاه على احلضانة بي.. البهائم واحليواانت ال يكاد يتخلف عنها حيوان 
وال يبذل أي جهد يف .. وبعضهم األانين الذي ال يكرتث لرعاية ومحاية أبنائه .. وهذا يوجد يف الغالب بني الطيور 

وبعضهم .. وهم اجلانب األكثر يف عامل احليواانت .. فمهمته تنتهي عند وضع بذرته مث ميضي .. التعاون مع أنثاه 
 ! كما هو الغالب يف عامل الّسباع.. الذي يتحايل على أنثاه؛ ليفرتس وأيكل أبناءه إذا ما جاع 

ـ لغرض يف ـمن الرجال  ــ ولألسف ــأما يف عامل الناس؛ فإنه يوجد .. هذا يف عامل البهائم واحليواانت  
من حماضنهم اآلمنة الدافئة .. من أمهاهتم لة الطفولة ــ ــ وهم يف مرحـ من يريد أن ينتزع األبناء ـأنفسهم ليس بريئًا 

.. ويُطالبون حبضانة األبناء ألنفسهم من دون األمهات .. فرتاهم يُزامحون األمهات على مهمة حضانة األبناء .. 
 !أهدى منهم سبيالً  ـيف ذلك ـ ـفتكون احليواانت والبهائم ـ

فرَّق بني والدٍة وولدها فرَّق هللا بينه وبني أحبته يوَم  من :"أنه قال ويف احلديث فقد صح عن النيب  
 ".  القياَمة

* * * * * 
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 ! مشايخ الجماهير -573
ويف االجتاه الذي .. وحيثما انعطفوا .. هم الذين يسريون مع اجلماهري حيثما ساروا  مشايخ اجلماهري؛ 

 ! ن املسريوما أسهل هذا النوع م.. ويف أي واٍد هاموا أو نزلوا .. شاءوا 
وينتفضون ويتظاهرون إذا ما .. ويصمتون إذا ما اجلماهري صمتت .. يهتفون إذا ما اجلماهري هتفت  

.. ويغضبون إذا ما اجلماهري غضبت .. ويهدأون إذا ما اجلماهري هدأت وسكنت .. اجلماهري انتفضت وتظاهرت 
 ! ويرضون إذا ما اجلماهري رضيت

 !ودون اجلماهريال هم يق.. اجلماهري تقودهم  
وتشرئّب هلا األبصار .. يتشّوفون، ويستشرفون هلا املنابر .. صفيق وصفري اجلماهري عندهم غاية  

 !واألعناق
.. أكثر من غضب رب العاملني .. وأن ترمجهم اجلماهري .. وغضب اجلماهري .. خيافون ويهابون اجلماهري 

  .ويستشرفون رضا اجلماهري أكثر من رضا رب العاملني
ـ مقصد من ـعندهم  ـفمرضاة اجلماهري ـ.. وعيون ورغبات اجلماهري .. يعصون احلق من أجل اجلماهري  

 ! وقد كذبوا.. مقاصد الفقه والدين 
وفيما جيتمع .. وحيبه ومييل إليه اجلماهري .. وفيما يطلبه اجلماهري .. قصائدهم دائمًا يف مدح اجلماهري  

وليسوا ممن قال عنهم النيب .. وهؤالء ليسوا من خيار املسلمني .. وخ اجلماهري هؤالء هم شي.. عليه اجلماهري 
":  الذين ُيصلحون إذا فسد الناس: ِقيل من هم اي رسول هللا؟ قال.. طوىب هلم ."  

* * * * * 

عيف -574  ! الرجُل الجبانُ الض َّ
فيضعف يف مقاومتها ومواجهتها . .هو الذي هتزمه مشاكل احلياة خارج البيت .. الرجل اجلبان الضعيف  

وكأهنا هي سبب مشاكله  ــ على أحر من مجر ــفيفشُّ جام غضبه وانتقامه يف مسكينته اليت تنتظره يف البيت .. 
 !  وفشله وعجزه

ُمطأط  الرأس .. ـ جناح الذل من الرمحة للناس خارج البيت ـمكرهًا ومرغمًا وَضعفًا  ـهو الذي خيفض ـ 
مبا فيهم .. يتمّلق ويطري اجلميع .. ـ على اجلميع ـفًا تكلّ  ـيوزّع البسمات ـ.. افض الصوت والبَصر خ.. واهلاَمة 

.. فإن دخَل على مسكينته يف البيت .. اي سيدي : وإذا خاَطَب جربوعًا من اجلرابيع قال له.. ومبا ليس فيهم 
.. وترطقت شفتاه ورجفت .. وضغطه .. ارتفع صوته و .. وَصَخب .. وانتَفَخ .. وهاَج وماَج .. تنفَّس الصََّعداَء 

مُينًة وُيْسرًة،  ـوتناثرت شظااي رذاذات لعابه من الغضب ـ.. كجَمٍل هصور هائج ال يقف لغضبه وهيجانه شيء 
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لينتقم من ذله خارج البيت إبذالل وقهر من حتته داخل البيت .. ـ كأهنا رصاصات قاتلة ـويف كل حدٍب وَصوب 
ـ أن يسرتد بعض ما ُسِلب من كرامته وعزته ـكما خُيّيل إليه  ـ عساه ـ.. ي سبب ذله ومعاانته خارج البيت وكأهنا ه.. 

 !خارج البيت
 !وهم ليسوا قلة يف هذا الزمان.. هذا هو الرجل اجلبان الضعيف 

* * * * * 

َبْزَْب قبل أن تَتَحَصْرَم -575  !لا تَتَز
فُيطالب َمن .. صبح زبيبًا قبل أن يَتَحْصَرَم ومير مبرحلة احلْصَرَمة من الناس َمن يطيب له أن يَتَزبزب ويُ 

وهو ال يزال .. حوله أبن خُياطبوه بعبارات املشيخة والتفخيم والتعظيم واألستَذة وهو دون تلك األلقاب بكثري 
ـ فهو ال يتورع ـلقب الزَّبيب يستحق  ـولكي يُقِنع من حوله أنه أصبح زبيبًا ـ.. طويلبًا يف مرحلة احلْصَرَمِة والنشوء 

ـ ـمث الويل .. وال أهل .. والتوقيع عن رب العاملني فيما ليس له به علم .. من اإلفتاء واخلوض يف املسائل الكبار 
إذ .. بعبارة الشيخ أو العالمة .. ملن يتجرأ على ذكر امسه من دون أن يُقدم بني يدي امسه أو من بعده  ـبعد ذلك ـ

 ! اه يغضب ويتكلم عن أدب التعامل والتخاطب مع العلماءسرعان ما ُتر 
، إال "شيخ فالن أو الشيخ أبو فالن"أمازح بعض اإلخوان فأخاطبهم بعبارة  ــ أحيااًن ــومن عاديت أنين 

: فنظَر إيلَّ نظرة غضب وتعجب واستنكار، وكأنه يقول يل.. أنين مرة انديت أحدهم ابمسه جمردًا عن لقب الشيخ 
 ...! أنين أان الشيخ فالن  أنسيت

وال ينبغي أن يـَُعان .. فال تُعنه على ذلك .. هذا ممن يريد أن يتزبزب قبل أن يـََتَحْصَرم : فقلت لنفسي
 !ق أنه زبيٌب وهو يف حقيقته ال يزال حصرماً حىت ال يصدّ .. على ذلك 

 !ْدراً ومكانةً الذي ال يعدو احلصرَم حقيقًة وقَ .. ما أكثر الزبيب املغشوش يف زماننا 
* * * * * 

جَاعة والعَقل -576  .  الش َّ
وإذا انفرد العقل بصاحبه أورده موارد الرتدد .. إذا انفردت الشجاعة بصاحبها أوردته موارد اهلَلَكة 

ورمى به يف احلفر ذليالً  ..وأخَّره عن مواكبة القافلة وهي تسري .. واإلحجام يف موضع ُيستحَسن فيه اإلقدام 
 ! خمذوالً 
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فإذا طغت .. والكمال يف أن تؤاخي الشَّجاعُة العقَل، فتنصُت إليه اترًة، وينصُت العقُل إليها اترة 
زبـََرته .. وإذا طغى العقُل عن حّده احملمود .. زَبـََرها العقُل وألزمها االعتداَل .. الشجاعة عن حدها احملمود 
 .  ويف ذلك تتحقق املصلحة والسالمة معاً .. واإلقدام  وجرَّأته على االقتحام.. الشجاعة وألزمته االعتداَل 

ليس الشَّديُد ابلصَُّرَعِة، إمنا الشديُد الذي ميلُك نـَْفَسه  :"، قوله مصداق ذلك من سنة رسول هللا 
وال ميلك املرء نفسه عند الغضب إال إذا جعل من عقله كوابح لشجاعته، ولنفسه . متفق عليه" عند الَغَضب
 .  ر وتغَضبعندما تثو 

* * * * * 

 . الغََضب -577
اعلم أن الغَضب ليس مذمومًا على اإلطالق، وال هو ممدوح على اإلطالق؛ إذ أن منه املذموم، ومنه 

فالغضب يف الباطل، ومن أجل الباطل، أو الذي حيمل صاحبه على االنتصار واالنتصاف حلقه .. املمدوح 
كما يف احلديث أن رجاًل قال .. و الغضب املذموم الذي هنت عنه الشريعة فهذا ه.. والظلم والتَّعدي .. ابلباطل 
 . البخاري" ال َتغَضب :"، فرددها ِمرارًا، قال" ال تغَضب :"أوصين، قال : للنيبِّ 

لَ  :"وقال  يٍَّة، يغَضُب لعَصَبٍة، أو يدعو إىل عَصبٍة، أو ينصُر عصَبًة، فُقِتَل؛ فِقتـْ ٌة من قاتل حتت راية ُعمِّ
 . مسلم" جاهلّية

يٍَّة، يغَضُب للعَصَبِة، ويُقاِتل للَعَصَبِة فليس من أميت:"وقال   .  مسلم" َمْن قُِتل حتت راية ُعمِّ
إما إذا كان الغضُب يف احلق، ومن أجل احلق، والذي حيمل صاحبه على االنتصار واالنتصاف للحق 

كما قال .. مطلوب، وضروري حلياة الناس واألمم فهو غضٌب حممود، و .. ابحلق، من غري إفراط وال تفريط 
ونَ  :تعاىل ْم يَنَتُِصر مر اْْلَْىر هر َصاَبهر

َ
ِيَن إَِذا أ أي ينتصرون حلقوقهم ومظاملهم ابلعدل، من . 11:الشورىَواَّله
ْعَتِدينَ  غري ظلم وال عدوان ِ الْمر ِب   . 112:لبقرةاإِنه اَّلله ََل َير

ِهَكت حمارُم هللا أشدَّ الناس غضبًا حملارم هللا، كما يف احلديث عن عائشة اهنع هللا يضر، إذا ما انتُ  وكان النيب 
منتصراً من مظلمٍة ظُِلَمها قط ما مل تُنتَـَهك حمارُم هللا، فإذا انُتِهك من حمارم هللا شيٌء   ما رأيت رسوَل هللا  :"قالت

 ".  كان أشدهم يف ذلك غَضباً 
ـ على أصحابه وهم خيتصمون يف القَدر، فكأمّنا يفقأ يف وجهه حبُّ ـذات مرة  ــ وقد خَرَج رسوُل هللا 

 ببعض، هبذا هلَكت األمم من قبلكمهبذا أُِمرمت أو هلذا ُخِلقُتم تضربون القرآن بعضه  ":الرمان من الغَضب، فقال
 ." 
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ـ وال ـني يف كتل ومجاعات أي متفرق ـأهنم مل يكونوا متَحّزِقني ـ ومما جاء يف صفات أصحاب رسول هللا 
عَر يف جمالسهم، ويذكرون أمَر اجلاهلّية، فإذا ُأريد أحٌد منهم على شيٍء من أمِر هللا  متماوتني، وكانوا يتناشدون الشِّ

 ! دارت محاليُق عينيه كأنه جمنون
، ويف ةـ الذي يعمل الطغاُة على قتله يف األمـما أحوجنا يف هذا الزمان إىل هذا النوع من الغَضب 

وتعود لألمة ـ إبذن رهبا ـ .. وحيُِقُّ احلقَّ، ويُبِطل الباطَل .. ويُذاُد به عن احلرمات .. ـ تتحصَّل به احلقوق ـ  الشعوب
 . عزهتا وكرامتها

* * * * * 

 ! ؟أزواجذكورٌ أم  -578
 يُبايل حلقوق مث بعد ذلك ميضي؛ ال.. وسطوة .. من الرجال من يفهم الزواج ويتعامل معه كنزوٍة وشهوة 

فيستعمل ويستخدم زوجته يف اخلارج عند األجانب .. ومنهم من يزيد على ذلك .. وال لواجبات شرعها هللا تعاىل 
فهي ابلنسبة له ال تعدو عن كوهنا مشروعاً استثمارايً رحبه يغلب خسارته .. لتأيت له ابملال، وتنفق عليه، وعلى بيته 

وأن اليت حتته .. يسطو عليه حبجة القوامة .. ـ مال من جهة من اجلهات ــ وأبناءها ـوإن كان هلا مال أو أيتيها .. 
 ...! ال حرية هلا يف ماهلا 

 !وليسوا أزواجاً ..  ذكران وهؤالء

* * * * * 

بية -579  . ظاهرة القراءة في المجتمعات العر
ا ضعيفة قياسًا إىل غريها من ظاهرة القراءة واإلقبال على القراءة يف اجملتمعات العربية ُتوَصف أبهن

 :ـ ألوجه عدةــ من وجهة نظران ـوذلك .. اجملتمعات 
غياب الثقافة والربامج، واحملاضن الرتبوية اليت تُعّزز قيمة وأمهية القراءة يف نفوس األبناء واألجيال، : منها

 . ومنذ مراحل الطفولة
رمبا ألن .. بتعزيز ثقافة القراءة لدى الناس  ـــ ووسائل إعالمه ـعدم االهتمام الرمسي احلكومي : ومنها

ـ يصعب اقتيادها والضحك عليها من ِقبل حكومات جاهلة ـصعبة املرياس  ـالقراءة تفرز أجيااًل مثقفة واعية ـ
 .  متخلفة
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حيث كان أول ــ وأكثر ــ .. كان مهُّنا كيف خنفي الكتَب عن أعينهم .. كان إذا داهم الطغاة منازلنا 
 !إذا وجدوا يف املنزل كتبًا؟.. الكتب .. ستدعي منهم التوقف، والتدقيق، واملساءلة شيء ي

وسياسة التجويع اليت يسلكها الطغاة مع الشعوب، واليت جتعل .. سوء الوضع االقتصادي : ومنها
يتضّور حوله .. ائع وأىنَّ جل.. ـ يف كيفية أتمني قوت يومه وأطفاله ــ طيلة وقته ـاإلنسان العريب مهمومًا ومشغواًل 

 !أن يهتم ابلكتاب، وبشراء الكتاب، ومن مث جيد لنفسه الفرصة للقراءة.. أطفاله اجلياع 
الذي يسمح للكّتاب واملؤلفني ابإلبداع، وأن .. انعدام وجود احلد األدىن من احلرية واألمان : ومنها

وهذا ابلتايل يُؤدي إىل .. واهتمامات ومشاكل الناس ـ حاجيات ــ يف مؤلفاهتم وموضوعاهتم اليت يتناولوهنا ـيواكبوا 
مع  ـويضعف ـ.. فيضعف إقباهلم على الكَتاب .. فقدان ثقة الناس ابلِكَتاب، والكتَّاب، وما يكتبه هلم الكتَّاب 

 ! ـ اإلقبال على القراءةـضعفهم هذا 
ب اإلنسان العريب لكونه مثقَّفًا واعيًا أو ـ يُعاقَ ـكما يف األنظمة الديكتاتورية املتخلفة  ـ يف كثري من األحيان ـ

وهذا أيضاً .. ومراقَبًا .. مشبوهًا  ـوكل من يقرتب منه ـ ـفيضعون جبوار امسه نقطة سوداء، وُيصبح ـ.. قاراًئ جيدًا 
 !  من مجلة األسباب اليت حتمل الناس على العزوف عن القراءة، واالهتمام ابلقراءة

قراءة يف جمتمعات، يرى الشباب فيها يف اجلهل والعزوف عن القراءة كيف تريدون إنعاش ظاهرة ال
هتمة هلم قد يُؤخذون عليها ابلنواصي .. وطلب العلم .. وأن يف القراءة .. السالمة من ظلم واختطاف الطغاة هلم 

 !واألقدام؟
ارسوا عادات اتفهة ليم.. وخباصة القراءة الراشدة النافعة .. كثري من الشباب العريب يَعزف عن القراءة 

 !وتعرضهم ملشاكل هم بغىن عنها.. حبجة أن القراءة جُتلب هلم وجعاً يف الرأس .. خاطئة 
احلكومات فيها ختاف من الكَتاب الراشد النافع أكثر  نعاش ظاهرة القراءة يف جمتمعات؛كيف تريدون إ

كما لو أهنا حتارب عدوًا يغزوها جبيش وسالح  ـ ـوحتارب صاحبه  ـوحتاربه ـ.. مما ختاف من كتيبة داّبابت تستهدفها 
 !؟..

حمجوب .. يُثري الثقافة وميدها حببل من القوة واحلياة .. كم من موقع الكرتوين ملتزم ابلكلمة النافعة 
رمبا إدخال املخدرات أهون .. وكم هي عدد الكتب اليت مُيَنع من دخوهلا إىل بالدان .. عن الشعوب يف بالدان 

 !  ل حرجاً على صاحبها من إدخال تلك الكتب واملؤلفات؟وأسهل، وأق
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وفقد سنوات شبابه وعطائه يف غياهب .. كم من شاب دخل أقبية سجون الطغاة لسنوات طوال 
.. هذا فيمن يقتين الِكتاب .. ـ ال يروق للطاغية وال ملخابراته ــ وأحيااًن ملقال ـبسبب اقتنائه لكَتاب .. السجون 

 ! اته؟فكيف ابلكاتب ذ
أمَّا أن .. ونتقبَّله ونستحسنه .. فهذا أمر نتفهَّمه .. ممنوع التدخني .. أن يُكَتب يف البقاالت واملطاعم 

فهذه مشكلة تستدعي الدراسة واملعاجلة من ِقَبل ذوي الشأن .. ُيكَتب فيها ممنوع احلديث ابلسياسة والدين 
 !واالختصاص

وضعف إقبال اإلنسان .. ظاهرة القراءة يف اجملتمعات العربية  هذه األسباب مبجموعها هلا دور يف َضعف
وإال سنظل .. جيب عليه أن يُعاجل هذه األسباب أواًل .. وملن يريد أن يعاجل هذه الظاهرة .. العريب على القراءة 

 !دهراً نتكلم عن مرض الظاهرة من دون أن نضع هلا العالج النافع

* * * * * 

 . لخاطِرِحكَمٌ جادَ بها ا -581
 :جاَد هبا اخلاطُر على غري ميعاد وال اتفاق، فأقول انصحاً والفوائد هذه بعُض احِلَكم 

 . من جيهل التاريخ، ال يفقه الواقع، وال حُيِسن التخطيط للمستقبل
 .ومن ال خُياِلط الناَس ال يعرفهم.. وَمن جيهل احلقَّ يُعاديه .. َمن ال يعِرف الشرَّ يقع فيه 

 .وإمّنا من أعماهِلم.. ى الناس من مظاِهرهم ال حتكم عل
 .تُعَرُف قيمُة األشياء مبعرفة أضادها

 . من ال يثق بنفسه ال ميكن أن يثق ابآلخرين
 . ال راحة وال تقاعد للمسلم إال يف قربه

 .ال تقل قد كربت على العلم، فالعلم يُطَلب من املهد إىل اللحد
 . متكرب، وخجول: اثنان ال يتعلمان

 . أفرَط يف الظنِّ أفسد عليه َمن حوَله، وَمن اجتنَب كلَّ الظن سهل لدغه من
 . من أنت: وقل يل مع من متشي أقل لك.. فانظر من ُتصاِحب .. الصاحب ساحب 

 .َمن أكثـََر الِعَتاَب، َخِسَر األصحابَ 
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أدام الصحبَة، وأحسَن  إمنا الصاحُب من.. ليس بصاِحٍب من كان سريَع االنقالِب والتَّغريُِّ على صاحبه 
 .إقالة العثرات، والتأويِل هلا

 . الكَرم ُيكّثر األصحاَب، والبخُل يكّثر األعداء
ذ   .وذلك ابختاذك من كل مدينة وقرية صديقاً وفّياً  لنفسك يف كل مدينٍة وقريٍة بيتًا؛اختَِّ

 . البخيُل إذا وجَد َمن َيدفنه، فهو حمظوظ
 .وما ادَّخرَت وأمسكَت فهو الفاين الباقي،ما أنفقَت يف سبيِل هللا فهو 

 .   البخيل، واجلبان، والكّذاب: ثالثة ال تستشرهم
 .ليست املشكلة يف أن تقع، لكن املشكلة يف أن ال تنهض من وقعتك

.. ال تتعاَجز فتعَجز، وال تتماَرض فتمَرض، وال تتجاهل فتجهل، وال تَتكاسل فتكَسل، وال تتناوم فتَنم 
 . ل فتنَدموال تتواكَ 

 .لتكن أمورك كلها وَسطاً؛ من غرِي إفراٍط وال تـَْفرِيط

 . وما أمهَّك اليوم يُفَرُج غدًا، إبذن هللا.. فما حتَزن عليه اليوم تنساُه غداً .. ال تُفِرط يف اهلمِّ واحلزِن 
 . يسرمهاإذا ُخريت بني أمرين فاخرْت أقرهبما إىل احلق، فإن استواي يف القرب من احلق، فاخرَت أ

فيضع األموَر يف غري موِضعها الّصحيح .. وال املوازنة بينها .. السَّفيُه َمن ال حُيِسن تقديَر عواقب األمور 
   .  ويُفِسد على نفِسِه أبواب اخلرِي املُْشَرَعة إليه.. 

 .  جتده إبذن هللا.. واسَع حنوه .. وتطّلع إليه .. تفاءل ابخلري 
لنفسك، وتسعى إليه؛ فإن كان اهلدف وضيعًا تبقى وضيعًا، وإن كان اهلدف  أنت واهلَدف الذي تضعه 

 .ـ كبرياً وعظيماً ـُتصبح إبذن هللا  ـكبرياً وعظيماً ـ
 .َيصعُب عليك صعوُد اجلبال.. إذا أِلفَت النَّوَم بني احلَُفر 

وعلى .. قدر املأونة أتيت املعونة  وعلى.. وعلى قدر اهِلمَّة تصغُر املهمَّة .. على َقْدِر العزِم أتيت العزائُم 
 .  والصرُب كله مجيل.. وأمجُل الصرب عند الصَّدمِة األوىل .. قدِر البالء يتنّزل الصرب 

َغر تِعَب يف الكرب .. من َتِعب يف الّصَغر اسرتاَح يف الِكرَب  وما تزرعه يف الّصغر .. ومن اسرتاح وهَلَا يف الصِّ
 .حتصده يف الكرب
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 . يأس منه، حَكم على نفسه ابإلعداممن متّكن ال

 .فلئن تصل متأخراً خري من أن ال تصل أبداً .. ال تقْل أتخرت، قد فاتين قطار احلياة 
 .َمن يْسَتْسِهل الصَّعَب َيْسُهل عليه، وَمن َيْستصعب السَّهَل َيصعب عليه

 .صيةأن تعيش عاصياً مث متوت على توبة، خري من أن تعيش طائعاً مث متوت على مع
 . فابدأ هذه اخلطوة، وال ُتكِثر من الرتدد.. مهما كان العمل كبريًا، بدايته خطوة 

أشرفهم الذين يهندسون وُيصلحون .. يوجد مهندسون ومصلحون للطرق واملباين، والعمارات، واألشياء 
 . العقوَل والسلوَك؛ وهم العلماء

 .ظهوِر الباطلِ  َمن انظَر يف جمِلِس ريبٍة، كتَم احلقَّ، وأعاَن على
 .ومن ال تعظُُه كلماُت هللا ال يَِعظُه شيء.. ال أينس بشيء .. من ال أيَنس ابهلل 

 .قلٌب ال َيذكُر هللا، قلوُب الوحوِش خرٌي منه
 . َمن كان خياُف هللَا، ال خَتَْف ِمنه
.. ق يُورث الطغيان والسكوت عن احل.. والركون إىل الدنيا يورث الذل .. اإلحلاد يُوِرث اخلوَف والقَلق 

 .واجلَهل يُوِرُث كلَّ عيب.. ومسألُة الناِس ُتوِرُث الفقَر 
 . كما ال تغفل عن غذاء جسدك، فال تغفل عن غذاء روحك، وعقلك

، ال يعرف املرض سبياًل إىل من جعل من يومه ساعة للرايضة، وصام من أسبوعه يومي اإلثنني واخلميس
  . جسده، إبذن هللا

 .  فيضمر عقُلك.. وال عن التفّكر .. ن القراءة ال تغفْل ع
 .فينساك وهو الغين عنك.. ال تنَس هللا، وأنت الفقري إليه 

 . إن غلبتك نفسك على املعصية، فاغلبها أنت على التوبة واالستغفار
 . فاجملنون هو الذي يفعل ذلك.. ال ُترِض الناَس بسخِط هللا، وال تعمِّر دنيا غريك خبراب آخرتك 
 .مرضاُة الناس غاية ال ُتدَرك، فال هُتِلك نفسك ووقتك يف طلبها

 .واخلوُف من املخلوِق من خوارِم الدين واإلميان.. لو خفَت اخلاِلَق، ملا خفَت املخلوَق 
 . وتعّلُق القلِب هبا ِشرٌك يـَُنايف اليقني.. اعتباُر األسباِب َعقٌل وِديٌن 
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يف والبطولة وإمنا الشجاعة .. وِمن غرِي طائٍل يُذَكر .. إىل التـَّْهُلَكِة  ليست الشَّجاعُة يف أن تُلقي بنفَسك
 . أن يناَل ِمْنك ــ أو من دون ــأن تناَل من العدّو أكبَـَر قْدٍر ممكن قبل 

إىل أن جيعَل هللا له فرجًا .. ابملعروف واملداراة، ممن ال بد له من معاشرهتم  ليس حبكيٍم من ال يُعاِشر
 .وخمَرجاً 

 .فإنه سرعان ما يهجوَك، وينسى فضلك ، وال سريَع العَطِب واإلنقالب؛ال ُتصاِحب جلوَجاً 
ذ سيفاً من خَشٍب   .وكن ابَن آدم املقتول ال القاتل.. يف قتال الفتنة اختَِّ

 .ِسرَّه لآلخرين، أصبح مملوكاً هلمَمن أفَشى 
 .َمن حافظ على ِسّرِه، كان سيَد نـَْفِسه

 .معصيته أكثر مما خياف من عدوهاملؤمن خياف من 
 .إن هانت عليَك حسناتك، فاهُج قبيلًة أبكملها

 .إذا أردت أن تزداد من هللا قراًب، فازَدْد من السلطان الظامل بعداً 
فقد أعان على هدم اإلسالم من حيث ال  وَمن وقـَّر صاحَب بدعٍة،.. نهم َمن كثَـَّر سواَد الظاملني فهو م

 .يدري
ـ بريد إىل الكفر، والكفر بريد ـمع االستخفاف  ــ بريد إىل الكبائر، والكبائر ــاالستخفاف  مع ـالصغائر ـ

 . إىل النار
ومن أتى األشياء من غري أبواهبا أفسدها، ورُِجم، ولو كان .. َمن تدخَّل فيما ال يعنيه، طاله ما ال يُرِضيه 

 . من الصادقني
وإذا أردَت أن يفتحوا لك .. إذا أردت أن ُيكرموك فأكرمهم و .. إذا أردت أن حيرتمك الناُس فاحرتمهم 

 .  فافَتْح هلم ابَبك.. أبواهَبم 
، ولو جاءَك من صغري   .يرفعك هللا.. تواَضع للحقِّ

 .  اجلماعُة ما وافق احلق، ولو كنَت مبفرِدك
 . ةال يُعَرُف احلقُّ مبوافقة كثرة أو ِقّلة، وإمنا يُعَرُف مبوافقة الكتاب والسُّنَّ 

 .واستجداُء احلقِّ امتهاٌن له، واعرتاٌف بشرعّية الباطِل، وبسيادته على احلق.. احلقُّ يُؤَخذ وال ُيستْجَدى 
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 . ومها يف الوزِر سواء.. االعرتاُف بشرعيَّة الباطِل، ابطٌل 
 .أسوأه استجداُء الّشعوِب حقوقها من الطغاة الظاملني.. االستجداُء كلُّه مذموٌم 

 .ابلقوَّة ال ُيسرتَدُّ ابالستجداِء، واإلرمتاء على العتَـَبات ما ُأِخذَ 
 .والشيطاُن حُياوُل دائماً أن يُظِهَر العكسَ .. ضريبة الِعزَّة مهما تعاَظَمت فهي أقل بكثري من ضريبة الذُّلِّ 

ـ ـأواًل  ـأن يتحرََّر ـ وأميا شعب يريُد أن يتحرََّر من هيمنة الطُّغاِة، عليه.. تَسّلط الطغاِة من ذنوِب شعوهبم 
 .من الذنوب اليت مكََّنت للطغاة

 . والعفو عنَد الضَّعِف والعجِز ِذلٌّ وخزي.. العفو عنَد املقدرة ِمنٌَّة، وَشرٌف، وِعزٌّ 
 . ىدقٍة يتبعها أذَ خرٌي من صَ .. والبسمة الصادقة .. الكلمة الطيبة 

 . احلبُّ الصادق املخلص مفتاٌح للقلوب املؤصَدة
 . قوبة العاق لوالديه أقرب إليه من ِشراِك نعِلهع

 ! ولو بعد حني.. وحمّتَمة .. عاقبة الظامل وخيمة 
فُكْن عبَد هللا املظلوم، فهذا خرٌي  بني أن تكون ظاملًا أو مظلومًا ـ وال مناص لك من االختيار ــإْن ُخرّيَت 

 . لك
 .وحيدد قيمَتك.. فأنت تساوي وقتك، ووقتك ُيساويك 

 .  دما تبيع وقَتك لآلخرين، يعين أنك تبيُع نفَسك لآلخرينعن
 .قد أعزَّك هللا ابلتوحيد، فال تذّل نفسَك ابلّشرك

 . القناعة كنز ال يفىن، ولكي حُتافظ عليه فانظر إىل من هم دونك يف النّـَعم
 .حاِفظ على النَِّعم بشكرِها، وشكُرها يكون من جنِسها

 .  نك رديء الطعام، فال تسمح أن يُقَذف يف رأسك رديء األفكاركما ال تسمح أن يُقَذف يف بط
 .من أدمَن النَّظر إىل ُمستقَبح، فُسَد عليه مزاجه

 .ال ُتشارِْكُه يف عَملٍ .. َمن هاَن عليه االعتذار 
 . َمن َكثـَُرت طلباتُه وتعّلالته، قـَلَّت أعمالُه، وَضُعَف عطاؤه
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 .و من أموات األحياءَمن سّرته السيئة، وساءته احلسنة، فه
 . ال تدَْع احلقَد يستويل عليك، فيمنعك من إنصاف احلق، واإلنصات إليه

 .درهُم وقاية، خري من قنطار عالج: الوقاية خري من العالج، ومن قبل قيل
 .درَهٌم يُنَفق عن فقر وحاجة، يسبُق مائة ألف درهم يُنَفُق عن ِغىن

أسوتك وقدوتك تعلوهم  ابلقادة والعظماء، فأنت اجعل دمحمًا  يطلُب الناُس الُعال عن طريق االقتداء
 . مجيعاً 

 .الطاعُة صرُب ساعِة، واملعصية ذلٌّ إىل قياِم الساعة
.. ـ حبُل الكذب ـوإن بدا متينًا  ـوأضَعُف احلباِل ـ.. ـ حبُل الكِذب ـمهما بدا طوياًل  ـأقَصُر احلباِل ـ

 .وعاقبُة الكذِب وخيمٌة، ولو بعد حني
دِق إال ونَصَره هللا.. ما انتَصَر عبٌد ابلكذِب إال وُهزِم   . وما انتَصَر عبٌد ابلصِّ

يف مرحلة من  ـواملنافق مهما جتمهَر حوله ـ.. أيىب هللُا أن َيضع القبوَل يف األرِض إال ألوليائه املخلصني 
 .ـ املتجمهرون، وتكاثروا، فمآله إىل بغٍض وسخطـاملراحل 

 .أسوأهم الذين يكتمون احلقَّ؛ فال يبينونه للناس.. وهم أنواٌع  اللصوص ُكُثر،
 . العلماُء، واألمراء: وإذا صُلحا، صُلَح الناسُ  ن الناس إذا فسدا، فسَد الناُس،صنفان م

فمن نشد الواليَة عن غري هذه .. الوالية تتحّقُق بتحقيِق املتابعِة للسنَِّة، واجلهاِد يف سبيل هللا، واإلخالص 
 !وجنوُم السماء أقرُب إليه منها.. ّسُبِل، فهو ضالٌّ ال

 . وَمن تديََّن بزالت أهِل العلِم تـََزنَدَق، أو َكاد.. املذهُب الصَّحيح يف اتباع الدليل الصَّحيح 
.. ـ من ِفيك ـوآذاَن من حولك  ـفأنِصف أذنيك ـ.. ُجِعل لك ُأذانن وَفٌم واحد، لتستمع أكثر مما تتكلم 

 . َمن كثر كالُمه كثر لغطه وخطؤهواعلم أن 
 . وال تقل كان أيب، وقل ها أنذا.. ال تسرت عيوَبك مبحاسن آابئك 

 . ال تذّل نفَسَك ابستشراِف البالء، لكن إذا نزَل بساحتك فاصرب، واسأل هللَا العافَيةَ 
 . سعادةليس املاهر الذي يسعد ابلسعادة، وإمنا املاهر الذي جيعل من حاالت الشقاء والبالء 

 .كثريون هم الذين يُبِدعون الشَّقاء، وقليلون هم الذين يُبِدعون السَّعادة



 410 

 . فنٌّ ال يُتقنه إال املهَرة املبدعون.. كيف تْسَعد، وكيف حُتِدث من ال شيء سعادة 
 .احلقوُد ال يعرف طعَم الراحة والسَّعادة، ولو اجتمعت له أسباُب السعادة كلها

 . اهلروب منه، وعدم االعرتاف به مواجهة اخلطأ، خري من

واخلطأ َيْصغُر مع االعرتاِف به، وَيكرُب مع إنكاره .. من عالمات سوِء الطويَّة، عدم االعرتاف ابخلطأ 
 .وجحوِده

فاحَذر أن تقع يف الذنوب واملعاصي، وتكَسب أوزارها، .. َمن َرضي شيئًا كان كفاعِله، وإن مل َيْشَهْدُه 
 .جملرد ِرضاَك هبا

 .فاحِرْص أن ال حتُِب من ُتسيئُك جريَتُه يوم القيامة.. حُيَشُر املرُء مع من َأَحبَّ 
 .الفراغ داٌء، إن مل تقتله مبا ينَفع، قتَلك مبا هو ضار

 . يتنوَّع عطاؤك، ويتَجدَّد.. نوِّع يف حياِتك 
 . لكن إذا ُدعيَت إليه فرتَجَّل.. ال تْطُلب النِّزاَل فتـُْهَزم 

 .اجتمعت عليك شياطني األرض.. فيك فراٌغ، ومال، وصّحة  إذا اجتمع
 .  إذا دامهتك الشهوات، فاهزمها بذكر املوت؛ هازم اللذات

.. أتمَّلُت الشَّهواِت اليت يُؤَتى منها اإلنساُن، فوجدُت أشدَّها عليه َشْهوة ُحبِّ الشَّرِف والرِّايَسِة والزَّعامة 
 .وال َيْسَلم منها إال من سلَّمه هللا

واعلم أن لّليل أعماله، ال يُقَبل أن ُتؤَتى يف .. ال تدَْع عمَل اليوِم إىل غٍد، فقد ال تعيش إىل يوم غد 
واليت تُنَجز يف .. وأحبُّ الطّاعاِت إىل هللا تعاىل أدومها .. النهار، وأنَّ للنهاِر أعماله ال يُقَبل أن ُتؤَتى يف الليل 

 . وقتها
بينما عالقته مع عباد هللا؛ منها .. واالستسالِم احملض .. قائمة على الّرضا احملض  عالَقُة العبِد مع ربّه

القائم على الرضا، ومنها القائم على السخط والبغض، حبسب قرهبم من مرضاة هللا، أو بعِدهم، وحبسب 
 . موافقتهم ملرضاة هللا أو خمالفتهم

والتأّسف عن فعِل .. وخروٌج عن األَدب .. عبودية التأّسف عن فعِل هللا اعرتاٌض، وتعقيٌب، ومنافاة لل
 . العباد، فحقه حقٌّ، وابطله ابطل
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يفعُل ذلك من كان على حقٍّ .. وإحقاٌق للباطل وحتسنٌي له .. التأّسف عن احلق؛ جترمٌي للحّق وتقبيٌح له 
 .  مث أتسَّف عنه

ال تسخَطنَّ بالًء نزَل بساحتك، ال تدري ف.. لو اطََّلعت على الغيِب لرضيَت ابلواِقِع، واستكَثرَت منه 
 .قد جيعُل هللاُ لك فيه خرياً كثرياً .. احلكمَة منه 

ن مث بعد ذلك ترضاها، وحتمد هللا عليها .. كم من حرََكٍة تكرهها؛ ملخالفتها للمألوف 
َ
وََعََس أ

ْ َشيْئاً وَ  ُِبوا ن َتر
َ
ْم وََعََس أ َو َخرْيٌ لهكر ْ َشيْئاً وَهر وا نترْم ََل تَْكرَهر

َ
ْم َواَّلُل َيْعلَمر َوأ َو ََشٌّ لهكر هر

 . 416:البقرةْعلَمرونَ تَ 

تسَلم يف دينك، ودنياك، .. وِعش حياتك كلها كمودِّع .. ومَنْ كمودِّع .. واعَمل كمودّع .. لِّ كمودّع صَ 
 .  وآخرتك

 . ال شيء ُيكّثر احلَسنات كُحسِن النّية، واإلخالص
 [. 3]زالة اجلبالعلى الّصاحلني من إ قبُتها أشدّ ُمتابعة النيَّة ومرا

* * * * * 

هم -581  .ناٌس لا تستطيع أن تحب َّ
من الناس من ال تستطيع أن حُتبَّه، وال أن تُقبل عليه؛ فهو إن أحببته وأقبلت عليه أدبر وأنى عنك، وإن  

يف حالة اإلقبال واإلدابر سواء  :ـ عذاب لك يف احلالتنيــ إن كنت حتبه ـوهو .. أدبرت وأنيت عنه، أقبل عليك 
وأي حب أتعس من حبٍّ تكون نتائجه يف مجيع أحواله اإلدابر .. ألن النتيجة إما أن ُتدبر أنت أو يُدِبر هو  .. 

 !وهذه اخلصلة وإن كانت موجودة يف بعض الرجال إال أهنا يف النساء أكثر.. واإلعراض 
 !، وكيف نـُْقِبلوما أصعب أن نتعلم كيف حنب..  وكيف نُْدِبر.. ما أسهل أن نتعلم كيف نكره  

* * * * * 

 .في جسدي عدة جروح -582
وجرح آخر امسه .. جرح قدمي جديد امسه فلسطني : يف جسدي عدة جروح، بعضها أشد وأوغر من بعض

والسودان .. وجرح آخر يف القارة السمراء امسه الصومال اجلريح .. وجرح آخر امسه سورية اجلرحية .. العراق 

                                                 
؛ "بستان الزهور، حكم وفوائد جاد هبا اخلاطر " م وفوائد أخرى مجعناها يف كتاب مستقل، أمسيناه أضفنا إىل هذه احلكم حك 3

 . .والفضلواملنة وهلل احلمد  ..وهو من جملدين 
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وجرح آخر يف البلقان والقوقاز امسه الشيشان .. ف واحملاصر، واملؤامرات اليت حُتاك ضده لتقطيع أوصاله املستضعَ 
وجرح آخر امسه طغاة احلكم والكفر والظلم والفساد يف .. وجرح آخر امسه أفغانستان وكشمري .. والبوسنة واهلرسك 

سلمات املغيبني يف غياهب سجون وزانزين الطغاة اآلمثني وجرح آخر امسه األسرى من املسلمني وامل.. بالد املسلمني 
 .مث بعد ذلك أجد يف قليب حنيناً قدمياً وشديداً لألندلس السليبة.. 

ويف كثري من األحيان ختتلط دماء وآالم اجلروح بعضها مع بعض حىت ِبتُّ غري قادر على متييز جرٍح عن 
 . ونزيفاً واحدًا، ودماً واحداً .. آخر، ودم جرح عن آخر كأهنا أصبحت جرحاً واحداً 

النزيف ال .. صاحت يب بقّية اجلروح ال تسهو عنا .. من تلك اجلروح ألنشغل جبرح ت أن أنصرف  لو أردمث
 . وال حول وال قوة إال ابهلل.. يزاُل مستمراً 

 ...  أابيل فإن مل يكن بك علي غَضب فال.. اللهم إليك أشكو َضعفي وِقّلة حيليت، وهواين على الناس 

ْكفِير -583  .لا تَتخل وا عن الت َّ
أعين ابلتكفري؛ التكفري الشرعي من غري غلوٍّ، وال جنوح إىل إفراٍط أو تفريٍط، فهذا التَّكفري إن صادف 

 :ملا يليأعيانه ال تتخلوا عنه، 
 . تعاىل ألنه حكم هللا تعاىل، والعباد ال بد هلم  من أن حيكموا على األشياء حبكم هللا: أوالً 
فهو .. ألن الّتكفري سبب يُعني على التمايز بني املؤمنني واجملرمني، وإحياء عقيدة الوالء والرباء : اثنياً 

 . بذلك سبب لواجب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
الشخص أو األشخاص الذين ُحكم عليهم وخطورة فيه تنبيه للغافلني من املؤمنني على حقيقة : اثلثاً 

 .ابلكفر
ة هذا الفريق وإغاظ.. ألن التكفري يُغيظ الطواغيت اآلمثني، وأذانهبم وأبواقهم من املنافقني املتزلفني : رابعاً 

ارَ  :من الناس مطلب من مطالب الشريعة، كما قال تعاىل فه  . 41:حالفتَِلَغِيَظ بِِهمر الْكر
* * * * * 

 . البديل عن الأسرة -584
كان البديل عند هؤالء القوم هو صخُب .. ملّا حاربوا ِقَيم األسرة، واحلياة الزوجية اآلمنة الدافئة 

فال األبناء .. غلبة أبناء احلرام على أبناء احلالل .. ـ يف األزِقّة واألسواق ــ كالبهائم ـسافد التّ .. الشَّوارع، والبارات 
ُفشو .. ُفُشو األمراض القاتلة اليت مل يكن يعرفها سلفنا من قبل .. يعرفون آابءهم وال اآلابء يعرفون أبناءهم 

ألن .. وُفشو الغدر واخليانة .. سي، واحلب احلقيقي غياب االستقرار النف.. القَلق، والكآبة، واألمراض النفسية 
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 فأىّن هلؤالء أن يعرف الوفاءُ .. إذ ال هم هلم إال ذلك .. وأبي طريقة كانت .. الكل يبحث عن إطفاء الغريزة 
 . إىل نفوسهم سبيالً  واإلخالصُ 

إذا تراهم يسريون كاجملانني .. ال يتعظون الد العرب واملسلمني بيف ومع ذلك فريق كبري من بين قومي 
 :"إذ يقول سريعة حنو هذه النتائج املدمرة جلميع مظاهر احلياة األسرية واالجتماعية، صدق رسوُل هللا  وخبطا

اي رسوَل هللا، : لتَـتَّبعنَّ سنَن من قبلكم ِشربًا بشرٍب، وذراعًا بذراٍع، حىت لو سلكوا جحر ضبٍّ لسلكتموه، قلنا
 ! ؟....؛ أي من يكون غريهم " فَمن: اليهود والنَّصارى؟ قال

* * * * * 

 . الإملاءُ للكافر -585
والفقر الذي ينزل بساحة املؤمن عالمة  ..ىن الفاِحش الذي يتمتع به الكافر كثري من الناس يظن أن الغِ 

 ! على سعادة األول وشقاء اآلخر، وعالمٌة دالة على رضى هللا تعاىل عن األول، وسخطه على اآلخر
 : وهذا خطأ من أوجه

على كفرهم، يكون لالستدراج، وليزدادوا إمثاً  ابملال والّنعم على الكافرين وهم مقيمون مالءأن اإل: منها
لينالوا جزاءهم األوىف يوم .. على إمث، وظلمًا على ظلم، حىت إذا أخذهم هللا تعاىل أيخذهم أخذة عزيز مقتدر 

نه  :القيامة، كما قال تعاىل
َ
واْ أ ِيَن َكَفرر ْم لزَِيَْدادرواْ َوََل ََيَْسََبه اَّله ِسِهْم إِنهَما نرْمَِل لَهر نفر

َ
ِ ْم َخرْيٌ ْل  َما نرْمَِل لَهر

واْ و :وقال تعاىل. 117:آل عمرانإِثْماً َولَْهمر َعَذاٌب ُمِهنيٌ  َْتَفِيَها َفَفَسقر َمْرنَا مر
َ
ن ُنْهلَِك قَْريًَة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
ََإَِذا أ

ْرنَاَها تَْدِمرياً فِيَها فََحقه َعلَيَْها الَْقْولر فَ  هذا يف الدنيا قبل اآلخرة، وغري الذي ينتظرهم يف . 16:اإلسراءَدمه
 . اآلخرة

ًة َواِحَدةً  :وقال تعاىل مه
ر
وَن انلهاسر أ ن يَكر

َ
فُيفتنون يف دينهم، فيجتمعون على الكفر،  ؛َولَْوََل أ

على استحسان ما هم عليه من كفر وضالل فيحسبون هذا اإلمالء واالستدراج للكافرين ابملال والنعم عالمة 
 َون ٍة َوَمَعارَِج َعلَيَْها َيْظَهرر ِن فَضه فاً م  قر رر بِالرهَْحَِن ِْلريروتِِهْم سر ويف قصة . 11:الزخرفجَلََعلَْنا لَِمن يَْكفر

 .  قارون وطغيانه وما آاته هللا من امللك عربة ملن أراد أن يعترب
حسناته يف الدنيا حىت إذا أفضى إىل ربه، فليس له إال العذاب، كما يف أن الكافر يُعطى على : ومنها

إن هللا تعاىل ال يظلم املؤمن حسنة، يُعطى عليها يف الدنيا ويُثاُب عليها  :"أنه قال احلديث، فقد صح عن النيب 
  ". حسنة يُعطى هبا خرياً يف اآلخرة، وأما الكافر فُيطعم حبسناته يف الدنيا، حىت إذا أفضى إىل اآلخرة مل تكن له 
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أن هللا تعاىل يُعطي املال ملن حيب، وملن ال حيُِب، أما اإلميان واآلخرة فال يُعطيهما إال ملن حيُِب،  : ومنها
إن هللا يُؤيت املاَل من من حيُِب ومن ال حيُِب، وال يُؤيت اإلميان إال من أحب، فإذا أحبَّ هللا عبدًا  :"كما يف احلديث

 ".  إذا أراد هللاُ بعبٍد خريًا، فقهه يف الدين، وأهلمه رشده :"وقال ".  انَ أعطاه اإلمي
أن هللا تعاىل حيمي عبده املؤمن من الدنيا وفتنتها، كما حيمي أحدان مريضه من الطعام واملاء : ومنها

هلل تعاىل إذا أحب عبدًا فا.. ليشفى، ففي ظاهر األمر احلرمان، لكن يف ابطنه اخلري والشفاء، والفوز ابلنعيم املقيم 
إذا أحب هللُا عبدًا محاه  :"غار عليه من أن تفتنه الدنيا، فتشغله عنه وعن عبادته فيحميه منها، كما يف احلديث

إن هللا عز وجل حيمي عبده املؤمن من الدنيا كما حيمي  :"ويف رواية".  الدنيا كما حيمي أحدكم مريضه املاَء ليشفى
 ". م والشرابأحدكم مريضه من الطعا

اي أيها : ما طلعت مشس قط إال بعث جبنبتيها ملكان يناداين، ُيسمعان أهل األرض إال الثقلني ":وقال 
 ".  هلىلَّ وكَفى، خرٌي مما كثـَُر وأَ هلّموا إىل ربكم؛ فما قَ ! الناس

الثمرات، كما قال إذا أحب هللا عبدًا ابتاله، مث أعانه على الصرب، ومن البالء النقص يف املال و : ومنها
ِ  :تعاىل ِ ِس َواثلهَمَراِت َوبَْش  َمَواِل َواْلنفر

َ
َِن اْل َِن اْْلَوْف َواجْلروِع َوَنْقٍص م  ٍء م  ْم بََِشْ َونَلَبْلرَونهكر

ابِرِينَ   . 111:البقرةالصه
  ". إذا أحب هللا قوماً ابتالهم، فمن صرب فله الصرب، ومن جزَع فله اجلزع :"ويف احلديث، قال 

* * * * * 

586-  ً ورِ َشيخا  !عندما يكونُ شاهِدُ الز ُّ
تعطيهم من روحها ونفسها أكثر مما تُعطي .. امرأٌة ترعى أطفاهلا أحسَن رعاية، وأحسَن ما ترعى أمٌّ أطفاهلا 

ه ـ ليشهدوا معــ بعضهم حلاهم تصل إىل سّرهتم ـيستطيع طليقها املنافق أن أييت بطائفة من الشيوخ .. نفسها 
ليس حرصاً .. لينتزعوا منها أطفاهلا بغري حق .. أبهنا تسيء معاملة األطفال .. شهادة زور، أمام احملاكم الوضعية 

وإمنا حرصًا على الُفَتات الذي أييت ابسم .. فهممهم دون ذلك بكثري .. منهم على رعاية وسالمة األطفال 
 !األطفال

 ". وولدها فرَّق هللاُ بينه وبني أحبَّته يوَم القياَمةَمن فرَّق بني والدٍة  :"ويف احلديث، قال 
يسعون لشهادة .. تعلو جباههم أثر السجود .. شيوٌخ أيّمون الناَس يف الصالة .. اي سبحان هللا : قلت

 !ليظلموا امرأة مسكينة يف فلذات كبدها.. ومن دون أن يُدَعوا إليها .. الزور من تلقاء أنفسهم 
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ألعدموا ورمجوا حينئٍذ أانسًا أبرايء ال يعلم عددهم .. وكلمة .. الشيوخ سطوة ودولة كيف لو كان هلؤالء 
والطمع ببعض حظوظ .. ـ إال الكذب والزور ــ على احلقيقة ـوليس وراء ذلك .. إال هللا ابسم املشيخة والدين 

 !النفس، والدنيا
تكون الكلمة فيها ألمثال شهداء الّزور .. ية ملاذا إىل الساعة مل مين هللا علينا بدولة إسالم: أعلمتم اآلن

 !هؤالء؟
* * * * * 

 . الولدُ ابُن لُغَتِه -587
الولُد ابُن لغته أكثر مما هو ابن بيته أو أبويه؛ فمن كان حُيِسن العربية فهو عريب، وإن كانت أصوله 

 . عربينيينتمي ألبوين و .. ت أصوله عربية أعجمية، ومن كان ال حُيِسن العربية فهو غري عريب وإن كان
ـ يف زمٍن اختلطت فيه األعراق ـوبالد الغرب اليت حتررت من ِعقدة العصبّية للِجنس والِعرق، والقومية 

أدركت هذه احلقيقة، فرتاهم جُيّنسون ويُوطِّنوُن من حُيِسن لغتهم، وخباصة إن كان جيهل لغته األم،  ـواألجناس ـ
وأن اللغة هي اليت ستشكل عقيدته، وأفكاره، وثقافاته، وعاداته، .. هو ابن لغته  ـــ يف النهاية ـإلدراكهم أن املرء 

 . وشخصيته، وحتدد انتماءاته ووالءاته
اي أيها الناس إنَّ الربَّ واحٌد، واألُب واحٌد، وليست العربية أبحدكم من أٍب وال  :"ويف احلديث الضعيف

، وإمنا هي اللسان، فمن تكلم ابلعربية فه واحلديث وإن كان ضعيفاً إال أن معناه ولفظه قد جراي على . " و عريبأمٍّ
 .لسان السلف الصاحل
 ".  ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوههذا احلديث ضعيف، لكن معناه ليس  ":قال ابن تيمية

* * * * * 

 . يوم عاشوراء يوم فألٍ  -588
ومن آمن معه  فيه نصر هللا موسى ..   يوم عاشوراء من شهر حمرم يوم فأٍل للمستضعفني املظلومني

فنجَّى هللا موسى ومن آمن معه من .. على الطاغية فرعون، ومن شايعه من جنوده املستكربين .. من املستضعفني 
على نصره لعباده  لنا صياَمه احتفاء هبذا النصر، وشكرًا هلل  فشرَع النيب .. الغَرق، وأغرق فرعوَن وجنده 

 .املؤمنني
ألرجو أن يكون هذا اليوم يوم فأٍل لكل مظلوم مستضعف خيوض معركة مع طاغية ظامٍل يف هذا اليوم  وإين

 . ن ظلمهويُظهره، ويعليه على مَ .. أبن ينصره هللا تعاىل .. 
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ظهر ابلشام، وبيده عصا، وهو ميشي على  وقد ُروي أن جاريًة لسعيد بن املسّيب رأت كأن موسى 
مَب علمت ذلك؟  :فقيل له !ايِك فقد مات عبد امللك بن مروانإن صدقت رؤ : برؤايها، قالاملاء، فأخربت سعيدًا 

 . ألن هللا تعاىل بعث موسى ليقسم اجلبارين، وما أجد هنالك إال عبد امللك بن مروان، فكان كما قال: قال
* * * * * 

 . أَحسَُن العمَل -589
قصد والنّية، وُحْسِن املتابعة للسُّنَّة، إذ ال يُغين سالمُة ال: أحسُن العمل هو الذي يتحقق فيه شرطان

فمن أتى بعمل خاِط ، ال يتشفَّع له سالمة القصد والّنية، ومن .. أحدمها عن اآلخر، وال يُقَبل العمل إال هبما معاً 
ِي َخلََق الَْموْ  :فسدت نيته وطويّته، ال يتشفع له العمل الصائب، وهو املراد من قوله تعاىل َت َواْْلََياةَ اَّله

ْحَسنر َعَمالً 
َ
ْم أ يُكر

َ
ْم أ َفَمن َكاَن  :وقوله تعاىل .أي أيكم أييت أصوَب العمِل، وأخَلَصه معاً . 4:مللكاَِلَبْلرَوكر

شرط . 112:فالكهْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحدًا َواَل ُيْشرِ  ؛ موافقًا للسنة  فـَْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحِلاً  يـَْرُجو ِلَقاء رَبِّهِ 
 .  اإلخالص

* * * * * 

 . أحسَُن الصدقات -591
 :أحَسُن الصدقات، من تتوفر فيها هذه الصفات

 . أن تكون من َكْسٍب حاللٍ : أوهلا
 .أن تكون خاِلصًة لوجه هللا تعاىل: اثنيها
 . ق ميينهأن خُتَْرَج سراً عن أعني ومساِمع الناس، حبيث ال تدري مشاُل املَُتصدِِّق ما تنف: اثلثها
 . أن خَتُرَج ِمن يِد َمن خيَشى الفقَر، ويرجو الِغىَن : رابعها

 . أن ُتالِمَس َكرابً عند املتَصدَّق عليه، فتكون سبباً يف تفرجيه عنه: خامسها
بَـُعها : سادسها  . ـ أدىن صورٍة من صور املنِّ واألَذىــ ولو بعد حني ـأن ال تـَتـْ

 .  ـ يسبق مائة ألف درهٍم ويزيدــ يُتَصدَّق به على هذا النحو ـحد ودرهم وا.. فهذه أحَسُن الصدقات 
* * * * * 
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اِس بالن عمةِ صاِحبُها -591  ! أزهدُ الن َّ
.. مث هو لو فقدها بكاها .. وهو ال يعرف هلا قْدرَها إال عندما يفتقدها .. أزهُد الناِس ابلّنعَمِة صاحُبها  

ولفضل املنِعم .. وعلى كفرانه وجحوده للنعمة .. عقوبة له على تفريطه .. ا ويف كثري من األحيان يطلبها فال جيده
 !فيندم والت حني مندم.. عليه 

أزهد الناس بنعمة و .. كي أهله ومن يسكن جبواره رأيُت أزهَد الناس ابحلرم امل: وقد أتملت فرأيت عَجباً 
أزهد و .. وتتوفر له أسبابه .. طلبه َمن يسهل له  أزهد الناس ابلِعلمو .. صاحبها .. واملال .. فراغ وال.. الصحة 

نَسانر َما  :صدق هللا العظيم.. وأزهد الناس ابلنَّيبِّ قومه وعشريته ..  ، وجريانهالناِس ابلعامل هم أهله قرتَِل اإْلِ
ْكَفَرهر 

َ
ورر  :وقال تعاىل. 11:عبسأ كر ِْن ِعَبادَِي الشه  . 11:سبأَوقَلِيٌل م 

* * * * * 

592-  ِ فِيه فِيهُ بالس َّ  . عندما يَستعينُ الس َّ
كما ال حيسن تقدير .. وال فيما له عليه سلطااًن .. السفيه هو الذي ال حُيِسن التصرف فيما ميلك 

فيضع األشياَء يف غري موضعها .. عواقب األمور ومآالهتا، وال حسن االختيار والتمييز بني ما ينفعه وما يضره 
فإذا استعان على قضاء .. ـ من حيث حيسب أنه حُيسن صنعًا ـنفسه ومن حوله  ـي ـويُفِسد ويُؤذ.. الصحيح 

الضََّرُر والشرُّ كله، وأضاف على الفساد  ــ حينئٍذ ــواجتمع السََّفُه مع السََّفه، اجتمع عليه .. حوائجه بسفيه مثله 
إىل أن .. وخسر كل شيء ..  ــ بالِقعَ هلها ـ بعد أن كانت عامرة أبـوجعل الداير .. وعلى اخلراب خرااًب .. فسادًا 

وَأىنَّ هلذا أن .. وكان مثله مثل من يستعني على إطفاء انره بتزكيتها ابلوقود، واحلَطب .. خيسر يف النهاية نفسه 
 !ُتطفأ انره

 . عدو عاقل، خري من صديق سفيه: وقد صدق من قال.. نعوذ ابهلل من إمارة ومعاملة ومشورة السفهاء 
 * ** * * 

اعة -593 دِق إلى قِياِم الس َّ  . فرَُح ال كَذِِب ساعةٌ، وفرَُح الص ِ
وببعض املنافع املستعجلة واملؤقتة .. قد يفرح الكّذاب ببعِض َسَقِط املتاِع الذي جينيه عن طريق الكذب 

ندم إىل قيام  ففرح الكذب ساعة يعقبه.. ال تفرح : نقول ـوأمثاله ـ ـوهلذا ـ.. اليت ترتد عليه بسبب الكذب 
ختسر مئات أضعافه .. وما ترحبه ابلكذب حااًل .. الساعة، وَحَزن الصدق ساعة، يعقبه فَرح إىل قيام الساعة 

ـ يومًا سبب ـولن يكون  ـفالكذب ما كان ـ.. ومآاًل وما ختسره ابلّصدق حااًل تربح آالف أضعافه الحقًا .. الحقًا 
 :ويف احلديث.. ـ يوماً سبَب خسراٍن وال هالك لصاحبه ـولن يكون  ـا كان ـوالصدُق م.. فالٍح وال منجاة لصاحبه 
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ى تحرَّ يصدق ويَ  وما يزال الرجلُ  ،ةيهدي إىل اجلنَّ  وإن الرِبَّ  ،الربِّ يهدي إىل  دقَ فإن الصِّ  ؛دقابلصِّ  عليكم "
يهدي إىل  وإن الفجورَ  ،جورِ يهدي إىل الف الكذبَ  فإن ؛م والكذبوإايكُ . يقاً دِّ عند هللا صِ  كتبَ حىت يُ  الصدقَ 
 ". اابً كتب عند هللا كذَّ حىت يُ  الكذبَ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى  ،النار

* * * * * 

594-  َ صْر  !لا تسألوا الل  هَ الن َّ
ولكن انظروا أين أنتم من .. وال تستعجلوه .. وال تتباكوا عليه .. وال تستشرفوه .. ال تسألوا هللَا النَّصَر 

جاءكم نصر هللا تعاىل .. فإن حتقق نصركم هلل .. أين أنتم من شرط الّنصر .. أين أنتم من ديِن هللا . .نصركم هلل 
وا  :وهللا تعاىل قال.. فال أَحَد أصدق من هللا ِقياًل وال وعدًا .. وإن مل تسألوه  ر ِيَن آَمنروا إِن تَنُصر ُيَها اَّله

َ
يَا أ

 ْ َ يَنُصر قْدَ اَّلله
َ
ْم َويرثَب ِْت أ مْ كر فإذا انتفى املشروط انتفى .. هلل تعاىل  فنصر هللا لنا مشروط بنصران. 1:دمحماَمكر

 !والبحث عن الشرط من غري مشروطه عبث وسَفه ال يليُق ابلعقالء.. الشرط 
ولو سألته أبن حيفظك من .. ؛ فإن مل حتفظ هللا، فاهلل ال حيفظك " احفظ هللا حيفظك " :وحنوه احلديث

وابلتايل فإن السؤال األهم وامللح، الذي جيب أن .. أسأت الظن والطلب واألدب .. حقه عليك دون أن حتفظ 
هل حققنا يف أنفسنا وواقع .. هل حفظنا هللا تعاىل حقاً .. هل حنن نصران هللا تعاىل حقاً : جند له جواابً صادقًا، هو

ـ بعد ـمث .. توى قيم ومهام وأخالق هذا الدين وهل ارتفعنا أبنفسنا إىل مس.. حياتنا شروط االستخالف والتمكني 
لو منَّ هللا تعاىل علينا ابلنصر هل نستطيع أن حنافظ على بريقه ومكاسبه من دون أن نسيء إليه، وإىل دين  ـذلك ـ
 !؟؟...هللا 

ئٍذ فامحدوا هللا تعاىل، وال تقلقوا حين.. هذا هو اجلانب األهم يف القضية، فإن جاءت اإلجابة ابإلجياب 
ـ طوعًا ـإبذن هللا  ـولسوف أيتيكم ـ.. فهو حينئٍذ أقرب ألحدكم من أنفه .. على النصر، وال تستبطئوا قدومه 
فال تلومن .. وابتعد .. مث أنى النصُر عنكم .. وإن جاءت اإلجابة ابلنفي .. وِسراعًا، علمتم بذلك أم مل تعلموا 

فما .. ذروا أن تسألوا هللا النصَر وأنتم على هذا الوصف واحلال واح.. حينئٍذ إال أنفسكم، وابكوا على خطيئتكم 
َّنه  :قال تعاىل.. عند هللا تعاىل يُطَلب بطاعته ال مبعصيته 

َ
ِثْلَيَْها قرلْترْم أ َصبْترم م 

َ
م ُمِصيَبٌة قَْد أ َصاَبتْكر

َ
ا أ َولَمه

َ
أ

مْ  ِسكر نْفر
َ
َو ِمْن ِعنِد أ  .161:آل عمرانَهَذا قرْل هر

* * * * * 

 ..!هذا حُكمي في زوَجتِك يا صاحبي  -595
 !؟مث جاءين يستشريين فيها.... طّلقها مرتني، وهمَّ ابلثالثة 
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لكنها إذا أقبل عليها إبحساٍن أنت عنه، وترفَّعت، .. نفسها فيه كأشّد ما تكون نفس امرأة يف رجل 
ت .. وأدبرت، وخنَرت    !وكفرت املعروف واإلحسان.. وتكربَّ
 !ال بضع سنتمرتات.. لساهنا بقدر انفالته وتطاوله على زوجها، لكان طوله مئات األمتار لو ِقيس 

وألن  .. ألهنا ال تعرتف له مبعروف .. شكرًا على معروف : من أن تقول له ـألف مرة ـ ـقتلها أهون عليها ـ
خطة  ــ ولغريه ــضع له فهي ممكن أن ت.. وال هي داخلة يف مفردات قاموسها .. كلمات الشكر ليست من لغتها 

 !شكراً : من دون أن تقول هلم.. عمل وخدمة على مدار شهٍر كامٍل تلزمهم هبا 
ـ عما يف نفسها حنوه من ــ مباشرة ـأو تعرتف له .. واألصَعُب عليها من هذا كله، أن تقول له كلمة حبٍّ 

 ! حَكماً من أهلهاوحىت تعرتف له بشيء من ذلك فهي حتتاج إىل حَكٍم من أهله، و .. تعلق 
واإلحنناء عليها .. واألوبة إليها .. ـ كان لزامًا عليه اسرتضاؤها ــ وما أكثر املشاجرات بينهما ـإن تشاجرا 

يظل البيت ملتهباً .. وإن مل يفعل مرة .. وهي ما عليها حينئٍذ إال أن تقابله مبزيد من النفور واإلدابر والتمّنع .. 
   !إىل أن يعود إليها اتئباً مستغفراً .. بنارها وغضبها شهراً 

 ! تتمنَّع عنه كأشد ما يكون التمّنع وهي راغبة فيه كأشد ما يرغب شيء بشيء
 !ال زوجاً قيِّماً .. تريده يف بيتها رجالً خادماً 

 !كأشد وأغلظ رجٍل عرفته ابدية العرب.. ويف روحها .. هي يف جسدها امرأة 
مث هو ال يستطيع أن يُظهر أمامها أي عاطفٍة له .. َق هلا حلم على عظم مل يب.. وحسدها .. لشدة غريهتا 

 !أو رَِحم.. حنو أمه أو أبيه 
 !لقلت بطالقها ألفاً .. وهذه لو جاز القول بطالقها أكثر من ثالٍث 

 !ويف كل من ابُتلي بزوجٍة كزوجتك.... هذا حكمي يف زوجِتك اي صاحيب 
* * * * * 

يبةعندما تَتَضاعف ال -596  . ضر
حبجة أهنا ستكون ابهظة ومكلفة كما خُيّيل إليها، علمًا .. ترتدد الشعوب يف دفع ضريبة الِعّزِة والكرامة 

 . أهنا تدفع عشرات أضعافها كضريبة للذل واالستكانة واهلوان
ن مل وإ.. إن مل تبادروا إىل دفع ضريبة العزة والكرامة اليوم ستدفعوهنا غدًا مضاعفًة : وهلؤالء نقول

كلما .. وأمد السداد .. وهكذا كلما طال التماطل .. تدفعوها غدًا ستدفعوهنا بعد غٍد أضعافًا مضاعفة 
.. من دينكم، وِعرضكم، وأرضكم، وكرائم أموالكم : تضاعفت الضريبة وتغّلظت، وُأخذت من أعز ما متلكون

 :وذلك لسببني
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فالزمن عامل مساعد له على .. لدعائم ملكه وحكمه  وتثبيتاً .. أن الطاغوت يزداد متكينًا وقوًة : أوهلما
 . وابلتايل فإن معاجلته ومعاجلة نظامه الفاسد بعدئٍذ ستكون أكثر كلفة وتضحية ابلنسبة للشعوب.. ذلك 

وهذه الضريبة .. ضريبته اليت يقتاهتا يوميًا من الشعوب .. أن للظلم، وإقراره، والتعايش معه : اثنيهما
وهو مثله مثل املرض .. وكلما طال أمد مكثه وبقائه .. لما تغلظ وتضخم الظلم كمًا ونوعًا تتضاعف وتتغلظ ك
 .عطي فرصته الزمنية الكافيةمهل وأُ إذا ما أُ .. آاثره اخلبيثة يف سائر اجلسد وتنتشر اخلبيث الذي متتد 

* * * * * 

 . الفِعُْل ورَد ةُ الفعلِ  -597
فال تتسرع البكاء عليه قبل أن تتبني فعله الذي أدى .. قُِلعت عينه  فمن.. ما من ِفعل إال وله ردة فعل 

 ! فُقِلعت عينه كردة فعٍل على فعله وبغيه.. فقد يكون قد سبق له أن قلع عيين من قَلع عينه .. إىل قلع عينه 
والتنكيل .. د واالستعبا.. ميارسون شىت أنواع الظلم والقهر، والبطش .. الطُّغاُة وقوى االستكبار العاملية 

تقلل من .. مث هم مع ذلك ال يريدون أن تكون هلذه الشعوب املستضعفة أي ردة فعل .. للشعوب املستضعفة 
وتسارعت معهم .. تسارع الطغاة .. ولو فعلوا شيئًا من ذلك .. حجم ونوع ضحااي ظلم الطغاة املستكربين 

 ..واالستنكار .. عيد تهديد والو ويف ال.. دة الفعل يف التحليل لظاهرة ر .. أبواقهم من املثقفني املأجورين 
وكأن املفروض على املستضعفني أن يستسلموا لسكني اجلزار، .. على ردة فعل املستضعفني .. والشجب بشدة 

 !من دون أدىن ِحراك أو اعرتاض.. وسوط اجلالد أَمَد الدهر 
واملرء يزرع ما .. ردة فعل ولو بعد حني  لكل فعلٍ .. اقرأوا التاريخ وجتارب الشعوب : وهلؤالء نقول

ومن أراد أن يتكلم عن النتائج عليه أن يتكلم عن .. حيصد؛ فإن زرع خريًا حصد خريًا، وإن زرَع شرًا حصَد شرًا 
 ..ومن أراد أن يشجب ردة الفعل .. عليه أن يتكلم عن الفعل .. ومن أراد أن يتكلم عن ردة الفعل .. األسباب 

ومن أبواقهم .. وإال فهو من الظاملني .. الذي أدى هلكذا ردة فعل  أكثر شجبًا للفعل ذاته؛ أن يكونعليه 
 !وأنه من املستقلني ومن املثقفني املتنورين.. مهما تكلف الظهور خبالف ذلك .. املأجورة 

* * * * * 

 ..! كيف يُود عون عامهم  -598
.. ـ حنو حتفك، وقربك ـهللا أعلم مقدارها  ـمسافًة ـواقرتبَت .. ذهَب بعٌض منك .. كلما ذهب يوٌم منك 

ت به حنو طَ والبكاء على النفس وما قد فرَّ .. واالستغفار .. وحماسبة النفس .. وهذا مدعاٌة لك للقلق .. وهنايتك 
 قبل فوات األوان، وحصول.. وما ميكن استدراكه .. واملبادرة إىل استدراك ما قد فات .. وحنو الناس .. رهبا 

 ! الندم، والت حني مندم
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إال أن األمَر عند هؤالء القوم الذين حيتفلون بيوم رأس السنة امليالدية على طريقتهم املاجنة الفاسقة 
.. وفجور .. وفسوق .. على خالف ذلك متامًا؛ فرتاهم يودعون عامهم املنصرم بكل فرح وهبجهة .. الطائشة 
 ! سلوبويستقبلون عامهم اجلديد بنفس األ.. وطرب 

املسيح عليه السالم  ـكما يزعمون زورًا ـ ـ اليت قتل عليها ـ" الصليب"عبدوا األداة  ـوال يزالون ـ ـمن قبل ـ
وكأهنم قد كسبوا إىل حياهتم عامًا جديداً .. واليوم حيتفلون بطريقة ماجنة جمنونة على انصرام عام من أعمارهم .. 

 ! إضافياً 
ورِ فَإِنهَها  :صدق هللا العظيم ِِت ِِف الُصدر

لروبر اله بَْصارر َولَِكن َتْعَِم الْقر
َ
 26:احلجََل َتْعَِم اْْل

* * * * * 

 . فجُورُ طالِب العِلم -599
ويعطيه من وقته وجهده الشيء الكثري .. وأتديبًا .. تعليمًا .. عندما يُقِبل العامل بكليته على طاِلب العلم 

وسوء القول .. يُقابله الطالب بسوء الظن .. أو خطأ قد يكون للعامل له فيه أجر مث ألدىن كبوة أو هفوة .. الكثري 
فيه خصلة من .. فهذا طالُب ِعلٍم فاجر .. متنكرًا جلميل وفضل شيخه عليه .. وينقلب عليه .. واخلُلق .. 

الاليت .. عروف وفيه خصلة من خصال النساء الاليت يكفرن اإلحسان وامل" .. وإذا خاصم فجر " خصال النفاق 
 !يكفْرَن فضل ومعروف وإحسان الزوج عليهن ألدىن خطأ أو خالف

 .وال حول وال قوة إال ابهلل... وهؤالء عددهم يف زماننا هذا ليس بلقليل 
* * * * * 

 !يكذبون علي َّ وأنا حي   -611
ض املنتدايت احلواريّة واليت منها بع.. أفاجأ بني الفينة واألخرى، أن بعض اجلهات اإلخبارية واإلعالمية 

ابتغاء الفتنة بني .. وما مل ينسجم مع منهجي وأسلويب .. وينسبون يل زوراً وكذابً ما مل أقل .. يقّولونين ما مل أقل .. 
والتشكيك مبدى مصداقيتنا .. وابتغاء الطعن بنا ومبنهجنا .. والصَّّد عن سبيل هللا .. الشباب املسلم اجملاهد 

ـ ال نعرف احليدة وال االلتفات عنه منذ أكثر من ــ بفضل هللا تعاىل ـملنهج الذي حنن عليه، والذي والتزامنا هبذا ا
 . نسأل هللا تعاىل الثبات وحسن اخلتام... أربعة عقود 
 ! فكيف بعد املمات؟.. يكذبون علّي وأان حي : أقول

اللهّم أنَت اخلليَفُة يف .. ات اللهّم إين أعوذ بك من شرورهم وظلمهم وزورهم قبل املمات وبعد املم
وصّلى هللاُ على دمحم النيّب األمي، وعلى .. إنك مسيع قريب جميب .. هؤالء القوم، فاكفناهم مبا شئت وكيف شئت 

 .آله وصحبه وسلَّم
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* * * * * 

 .شَرُط الاستخلاِف والتمكين -611
إىل مستوى قيم ومبادئ اإلسالم كله  ــ ظاِهرًا وابطناً  ـاالرتفاع ـ ؛أوهلما: لالستخالف يف األرض شرطان 

؛ األمانة والقدرة على رعاية اثنيهما. من غري تبعيٍض لبعٍض منه دون بعض، وال إمهال ألي جزئية من جزئياته
.. وما عالها .. وكل من عليها .. األرض كل األرض من غري تبعيٍض لشيء منها دون شيء؛ الرب، والبحر، واجلو 

والشعور ابملسؤولية والرعاية الصادقة حنو كل ما يدب على وجه األرض، وما يسري يف .. ت وما فيها من خملوقا
 . وهذا ال ولن يتحقق إال بتحقق الشرط األول.. ابطنها، وما يعلو مساءها من خملوقات 

ة أو أن نستشرف هذه املهمة العظيم.. وابلتايل قبل أن نسأل هللا تعاىل التمكني واالستخالف يف األرض  
هل امتلكنا املؤهالت النفسية، والعلمية، واألخالقية اليت متكننا بنجاح من .. علينا أن نسأل أنفسنا بصدق .. 

هل ارتفعنا أبنفسنا حبق إىل مستوى االلتزام جبميع تعاليم وقيم .. القيام بواجب هذا االستخالف ومتطلباته 
أن أي تفريط على مستوى  إذ.. أو ُخُلٍق من أخالقه . .ته ومبادئ اإلسالم، من غري تفريط أبي جزئية من جزئيا

ـ سيؤدي ال حمالة إىل التفريط يف الرعاية والقيادة واالستخالف على ـره ونوعه أاًي كان قدْ  ـالفهم ومن مّث االلتزام ـ
تفريط أبي وابلتايل فإن ال.. ـ بضع وسبعون شعبة ـكما يف احلديث  ـ فاإلميان ـ.. قدر ونوع التفريط يف االلتزام 

 . شعبة من شَعب اإلميان سيؤدي واقعاً وعمالً إىل ضدها من شعب الكفر، والظلم، والضالل
* * * * * 

 . لا بد من طهور -612
عندما ميرُض اإلنساُن وُيصاب ابحلُّمى، تراُه خيرج منه العرق ليتطهر من مرضه، وما رسب يف بدنه من  

عرب العقود  ـن ُتسال الدماُء لتتطهر من أمراضها ومسومها، وما عالها ـمسوم، كذلك األمة عندما مترض ال بد من أ
 :وملا عبد بنو إسرائيل العجل أايمًا كانت الكفَّارة والطهور حبقهم... ـ من راِن الذل واهلوان، والوهن ـالسالفة 

 ْم ْم ِعنَد بَارِئِكر ْم َخرْيٌ لهكر ْم َذلِكر َسكر نفر
َ
قد ُعِبَدت .. يف أبمٍة ابتليت بعجوٍل فك. 12:البقرةفَاْقترلرواْ أ

ه ونوعه .. من دون هللا عقودًا ودهرًا  نسأل هللا السالمَة، والعفو .. ال بد هلا من طهور، هللا تعاىل أعلم بكمِّ
 .  والعافية

 ! عندما يُساء للعظماء -613
 ؟..أتدرون مىت ُيساء للعظماء والكبار من عمالقة األمة والتاريخ  
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فطعن العدو مدحًا هلم، مث جرت .. إليهم عندما يتجرأ عليهم أعداؤهم ابلطعن، واالنتقاص ال ُيساُء 
 .العادُة يف العدو عدم االنصاف يف حكمه على األعيان والنبالء من عظماء هذه األمة

لونني ـ على ألسنة املنافقني الكذابني، واملتــ واالستدالل بكلماهتم ـوإمنا ُيساء إليهم عندما جيري مدحهم 
 !الذين يقولون ماال يفعلون.. 

فيكون أبخالقه .. عندما ينتسب إليهم من هو ليس منهم، وال هو على أخالقهم وطريقتهم  ؛ُيساء إليهم
 . السيئة شاهد زور على أخالقهم وسريهتم احلميدة

 !ُيساء إليهم؛ عندما يُنسب إليهم ما ليس فيهم، وال مما تقتضيه صفاهتم النبيلة

 * * * ** 

ِحُك والبُكاء -614  .الض َّ
وقليله ككثريه .. ومن خوارم املروءة والرجولة .. ِخفٌَّة .. الضَّحُك يف غري املواطن اليت تستدعي الضحك 

 .  وخري األموِر أوسطها.. ضار ابلقلب 
ب للتباكي وهو حينئٍذ أقر .. عالمة على التـََّزّلف، والتمّلق، والكذب، والنفاق .. والبكاء يف غري مواِطِنه 

 !الفجار هم الذين ميلكون دمعتهم؛ فريسلوهنا مىت شاؤوا، وميسكوهنا مىت شاؤوا..  منه إىل البكاء
مع علمه املسبق خبلو الساحة .. يريد املبارزة واملنازَلة .. عندما يصرخ عاليًا .. ومن عالمات جنب املرء 

 !من الفرسان

* * * * * 

رَِطةُ في بلادِ الغَرِْب وفي بلادِ العَرَب -615  .الش َّ
يتودد هلم ابلبسمات والتحيات، وإبداء اخلدمات، الشََّرطيُّ يف بالد الغرِب خادٌم للناِس، وصديق هلم، 

 ،قضاايهم ومشاكلهم، وحاجياهتم وهو ابلنسبة هلم عنصر أمٍن وأماٍن، يسرتحيون لرؤايه، ويرجعون إليه يف كثرٍي من
 !عندما تواجهم مشكلة

بينما الّشرطي يف بالد العرب، عنصر خوف وإرهاب، ُمقّطب احلواجب على مدار الوقت، وكأن الكآبة  
ـ اجللد، وتكسري العصي على ــ ابلدرجة األوىل ــ أن مهنة الشَرطي ـوأفهموه  ـَفِهَم ـ.. ه كلها قد اجتمعت في

يظهر وكأنه عدو للناس، والناس أعداء له، ميقتهم وميقتونه، .. فهو جالٌد قبل أن يكون أي شيء آخر .. الظهور 
لنظَر ... طأت فسألته من أين الطريق يلعنهم ويلعنونه، ال ميكن أن تسأله عن شيء، أو ُتراجعه يف شيء، ولو أخ
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ومن مث يفتح معك .. ـ عن الطريق ــ من بني الناس ـكيف جترأت على سؤاله .. إليَك نظَرة تعجب واستغراب 
وملاذا أنت هنا .. وماذا تعمل .. ومن تريد .. وملاذا تسأل .. وأين تسكن .. من أنت .. حتقيقاً مفصالً يف الطريق 

وهذا كله قبل أن جييبك عن سؤالك من .. إىل آخر األسئلة الفضولية املقيتة ... نا أين كنت وقبل أن تكون ه.. 
يف  ــ حينئٍذ ــرحت .. والويل لك لو تلكأت فقصَّرت يف جواب عن سؤال من أسئلته الكريهة .. أين الطريق 

والطعن .. ؤه يف التحقيق ليشاركه رفقا.. وغاب خربك عن أهلك .. واصطحبك معه إىل مغفر الشرطة .. داهية 
تدفع مبوجبها كل ما .. ورشوة .. وليتحول التحقيق معك إىل عملية ابتزاز .. ورمبا َضْرِبك .. واالستهزاء بك 

وطال مكثك بني هؤالء الشرطة اللصوص، .. وطال غياب خربك عن أهلك .. وإال لطالت معاانتك .. متلك 
والحتجت إىل شفعاء وواسطة قوية .. لصوص وقطاع الطريق والذي هو أمقت على النفس من املكث بني ال

 !خترجك مما أنت فيه
وال يسأل الشرطي العريب .. لذا فاإلنسان العريب، لو أضل الطريق، تراه يسأل قاطع الطريق عن الطريق 

.. اجته بينما اإلنسان يف بالد الغرب، ال يعدل عن الشرطي إنسااًن آخر يسأله، ويُراجعه يف ح.. عن الطريق 
 !ولألسف.. وهذه من مجلة الفوارق احلضارية الراقية اليت يتباهون هبا على شعوبنا وبالدان 

* * * * * 

 . متاعُ الط اغيةِ ساعة -616
ولعنة .. يعقبها خزي وندامة  ـيتخللها من املكدرات واملنّغصات ما ال يعلمه إال هللا ـ ـمتاُع الطاغيِة ساعٌة ـ

 .مث يوم القيامة يـَُرد إىل أشد العذاب، وبئس املصري.. إىل قيام الساعة .. اس أمجعني هللا واملالئكة والن
ـ أن ُيسجله التاريخ يف خانة وسجل ـبعد ذلك  ـمث هو ال يُبايل ـ.. الطاغيُة يُؤثِر مدَح ومتلق الناِس له ساعة 

 .هذا إذا ذُِكَر، وتذَكََّره الناسُ .. لتلعنه األجيال التالية كلما ذُِكر .. امللعونني املطرودين واملرجومني 
ـ إىل درجة التقاتل وسفك الدم ـإذ تراهم يتسابقون .. ومع ذلك كثري من الناس ال يتعظون، وال يُبالون 

 .طمعاً مبتاع ومدائح تلك الساعة وزخرفها.. وأعماهلم .. ـ إىل مهام ووظائف الطغاة ـاحلرام 
يف حظريٍة أيكالن ويُفسدان؛ أبضّر فيها من ُحبِّ الشََّرف، وحبِّ ما ذئبان ضاراين  :"صدق رسوُل هللا 
 ".  املال يف دين املرء املسلم

* * * * * 
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غاةُ العملاء -617  . هكذا يُنبَذُ الط ُّ
ويتسارع الستقباهلم .. ويتقّرب إليهم .. ـ يتوّدد هلم ــ رهبة أو رغبة ـالكل .. عندما تكون الدولة للطغاة 

واهنار .. فإذا ما كانت الدولة عليهم .. الستدرار بعض ما يف أيديهم من العطاء احلرام .. هبم واالحتفاء .. 
لفظتهم األرض ومن عليها .. وتوقفت خدماهتم ألسيادهم املستكربين يف األرض .. وذهبت شوكتهم .. نظامهم 

َفروا منهم كما ينفرون من الكالب العقورة ون.. ورماهم الناس عن قوٍس واحدة .. وتنّكر هلم املعارف واملَُقرَّبون .. 
ُيالحق املرء أو اجلهة اليت   ــ أبَد الدَّهِر ــوأصبح القرُب منهم ُسبَّة وعارًا .. اجلرابء املصابة بداء الكَلب واجلََرب 

، واللصوص من أبناء "شني العابدين"ما حصل مع طاغية تونس : لكمثال ذ.. أتويهم أو تقرتب منهم كانت 
 ! فهل يتعظ الطغاة الظاملون؟... ملا أفـََلت دولتهم وشوكتهم .. ته عائل

* * * * * 

غاة -618  ! مصانُِع الط ُّ
الشعوب اليت .. هي الشعوب اليت حتتقر، وتذل، وهتني نفسها  ومصانع الطغاة؛.. ل آلة مصنعها لك

فقد يكون .. ئهم ابلروح والدم وفدا.. واهلتاف ابمسهم .. تعيش وتنام وتستيقظ على متجيد الطغاة وتعظيمهم 
لكن هبذا األسلوب من تعامل الشعوب معه يصنعون ..  اً أو طاغية صغري .. الطاغية ابدئ ذي بدٍئ ليس طاغية 

وما على الشعوب التائهة .. ورأيه .. ال يرى إال نفسه  وحيملونه على أن يتصرف كطاغية؛ ..منه طاغية كبريًا 
فَاْسَتَخفه قَوَْمهر  :لكفر والطغيان واالستعالءيرى، على مبدأ فرعون رمز ا االضالة سوى طاعته ومتابعته فيم

ْم ََكنروا قَوْماً فَاِسقنِيَ  وهر إِنههر َطاعر
َ
ْم إَِله . 12:الزخرففَأ ْهِديكر

َ
َرى َوَما أ

َ
ْم إَِله َما أ رِيكر

ر
قَاَل فِرَْعْونر َما أ

 . 41:غافرَسبِيَل الرهَشادِ 

هي اليت تصنع الطغاة .. نية وأن ُيستخف هبا واليت ترضى لنفسها الذل والدَّ .. ستَخف هبا فالشعوب امل
.. ر لإلنسانية والبشرية عددًا من الطغاة ماال تصدره يف أي جمال من جماالت التصنيع األخرى دِّ صَ وقد تُ .. 

 ! التصنيعاملصانع، و  هذا اجملال من ـ يفــ ولآلسف ــ قد حفلت وأبدعت ـيف اآلونة األخرية  ـواملنطقة العربية ـ

يقان  الناُس  -619  ..!فر
.. وقمامة .. ودمًا انزفًا .. حيثما جيد قيحًا  خالقيات وسلوكيات الذابب؛فريق جينح أل: الناس فريقان

 ! فهو ال جيد راحته ومتعته إال هناك ..هواايته و  ..وميارس مهاراته .. وشخصيته .. وجيد نفسه .. حيط ويقيم 
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ليستخرج منها ما  ؛حيثما جيد زهرة أو وردة تراه حيط عليها خالقيات وسلوكيات النحل؛جينح ألوفريق 
 .  فهو ال جيد راحته وال أنسه إال هناك.. ولغريه .. ينتفع به لنفسه 

ولو حاولت .. ولو أردت أن حتمل كل فريق على أن يقيم وحيط ويرعى يف مكان اآلخر ملا استطعت 
فإن كاًل منهما سينتظر أقرب فرصة تسمح له ابلفرار واالنتقال إىل مرعاه .. واالستحياء  أو ابإلحراج،.. ابإلكراه 

 !الذي أيلفه ويستأنس به
أن أمحلهم على جمالس .. حاولت دهرًا مع قوٍم قد ألفوا جمالس السَّفه، والغلو، والفجور يف اخلطاب 

سرعان ما تعود هبم إىل سريهتم األوىل، وإىل " ة الذاببي" فطبائعهم .. فما استطعت .. الذكر، والفقه، واألدب 
 !  وبنشاط ومحاس غريبني.. تلك اجملالس الفاجرة التافهة 

ْعلَمر  :صدق هللا العظيم
َ
َو أ َ َيْهِدي َمن يََشاءر وَهر ْحَببَْت َولَِكنه اَّلله

َ
إِنهَك ََل َتْهِدي َمْن أ

ْهَتِدينَ   .16:القصصبِالْمر

* * * * * 

 !مسألة، وعقلية مسألةمجتهد  -611
يف يف واقعها، والنظر سألة من املسائل، من حيث النظر الذي حييط علمًا ودراية مبجمتهد مسألة؛ هو  

 !وهو خري وبركة.. فهذا ُيسمى جمتهد مسألة .. وبصورة متكنه من اخلوض واإلفتاء فيها .. أدلتها الشرعية 
 فما هو عقلية املسألة؟  
وال يتكلم إال .. فهو ال يتدارس إال هذه املسألة .. ينشأ املرأ على مسألة واحدة  أن أعين بعقلية املسألة؛ 

فيحكم عليهم مدحاً أو .. وهو ينظر ملن حوله من خالل هذه املسألة .. وال مييل إال هلذه املسألة .. هبذه املسألة 
 ويُعادي، ويسامل وحيارب يف هذه فيوايل..  ذمًا من خالل هذه املسألة، وحبسب قرهبم أو بعدهم عن هذه املسألة 

ألنه ال يبدع احلديث إال يف هذه .. لسرعان ما أطرك إىل هذه املسألة .. ولو كلمته بغري هذه املسألة .. املسألة 
فعقله، وتفكريه .. وإال فإن حديثك ال يعنيه وال يهمه شيئًا .. وال حيب احلديث إال يف هذه املسألة .. املسألة 

.. ال فكاك له من سلطاهنا ومن تورماهتا .. فهو عبد مملوك هلذه املسألة .. اضع وعبد هلذه املسألة ووجدانه كله خ
 !وما أكثر الذين يقعون فيها.. وال ابن تيمية هلا .. وهذه مشكلة كبرية عصيَّة 

* * * * * 
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ِحب ُّ البحرَ  -611  ..! أُّ
.. م هللا به ممن يشاء من أهل الفسوق والطغيان ألنه آية من آايت هللا تعاىل، ينتق: أحب البحر ملعنيني 

 . وألنه معطاء ملا يف بطنه من خري كثري للناس
 ...!  مثوى لغريب طريدألنه  :ومعىن اثلث 
.. وهذه للطاغية فالن، وهذه للطاغية عالن .. هذه األرض ألمريكا : بينهم، فقالوا اقسموا األرض فيم 

 ! اي سبحان هللا.. و عبد هللا ليس منها شيء هلل، لُيدَفن فيها أب
 !فماذا أنتم فاعلون؟.. هذا الرجل لعنة علينا حياً وميتاً .. بينهم  افتناَدوا فيم 
.. فتتوزع جثته يف بطوهنا .. تلتقطه حيتان البحر .. مِّ فألقوه يف غيابَِة اليَ : فقال كبريهم يف البيت األبيض 

 !  فيضيع أثره، ويغيب أثره
 !ـ قد نصبوا مناراً من دٍم يوحي لألجيال التالية الكراهية، والعدواة والبغضاءـصنيعهم هذا ـ بـاي وحيهم  

* * * * * 

 . الشعوب الحرة، والثورات الناضجة -612
فراد، وال تربط ال تتمحور حول أ.. والثورات الناضجة اهلادفة اليت تؤيت أكلها إبذن هللا .. الشعوب احلرة 

وإمنا .. ال؛ ليس شيئًا من ذلك .. رفوا احنرفت، وإن ماتوا ماتت، وإن سكتوا سكتت إن احن مصريها مبصريهم؛
فهذه اثبتة ال متوت .. هي اليت تربط مصريها وتتمحور حول املبادئ والقيم والعقائد والربامج والغاايت الكلية 

يت أكلها كل حني إبذن رهبا كشجرة أصلها اثبت وفرعها يف السماء تؤ .. مهما دار عليها الزمن أو جفاها الناس 
 . ال تؤثر هبا العواصف وال التقلبات.. 

فكان .. الحظنا عرب التاريخ حركات ومجاعات متحورت وربطت مصريها بشخص أو جمموعة أشخاص 
وهناك حركات ومجاعات .. إضافة إىل أن عطاءها لإلنسانية كان قلياًل ..  يف وقت مبّكر مصريها الزوال واالنداثر

 .  وكثر عطاؤها وخريها لإلنسانية.. فطال بقاؤها وذكرها .. حول األفكار والعقائد، والقيم واملبادئ  متحورت
* * * * * 

 . ثمن العِلم، وثمن الجهل -613
ـ يف كل ـومثنه يرتد ابلنقصان  وللجهل مثن؛..  ـ على صاحبهــ يف كل شيء ـومثنه يرتد زايدة  للعلم مثن؛

 ..! ـ على صاحبه ـشيء 
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بينما اجلهل سواء أنفقت يف سبيله أم مل تنفق، فهو سبب .. مهما أنفقت يف سبيل العلم فأنت رابح 
ولو فتشت عن كل .. ويف كل شيء .. خسارة لك يف دينك، وجسدك، ومالك، وحقوقك، ووقتك، وكرامتك 

اجلهل؛ الذين  ومع ذلك فإن طالب.. ولو فتشت عن كل نقمة جتد سببها اجلهل .. نعمة جتد سببها العلم 
وال حول وال .. وما يُنفق يف سبيل العلم .. أضعاف أضعاف طالب العلم .. ينفقون حياهتم وأمواهلم يف سبيله 

 . قوة إال ابهلل
* * * * * 

 . الغرُس باٍق ومتجد د -614
ذا الدين غرساً ال يزاُل هللُا يَغرُس يف ه :"الغرُس ابٍق ومتجدِّد، قال رسوُل هللا .. ال حتزنوا اي أخويت 

فإن انقضى غرٌس حنَبه، جتدَّد الغرُس بغرٍس جديد، يستأنف الطاعة والعمل، والعطاء ".  يستعملهم يف طاعته
.. ومن تكفل هللا حبفظه فال ضيعة وال خوف عليه .. وهذا من معاين حفظ هللا تعاىل لدينه .. واجلهاد من جديد 

بل .. وما إن يرحل منا بطل جماهد، إال وخيلفه بطل آخر .. ذن هللا فما إن يذهب غرٌس إال ويعقبه غرٌس جديد إب
 . وأبطال عدة جيددون هلذه األمة أمر دينها، ودورها الرايدي يف الوجود

ـ له معىن الزايدة الذي ال يتسرب إليه النقصان من أي وجه من الوجوه؛ ــ عندما ميضي ـوالشهيد منا 
تهقنِيَ  :كما قال تعاىل.. الدنيا واآلخرة  الزايدة من حيث األثر والعاقبة، يف   .821:األعرافَوالَْعاقَِبةر لِلْمر

فأمره ماٍض بنا وبغريان، ال أيبه ملن خيذله .. اإلسالم دين هللا، وهللا تعاىل قد تكفل حبفظه وإعالء كلمته 
 :"أنه قال فقد صح عن النيب وال ملن يتخلف عنه، حىت يبلغ ما بلغ الليل والنهار إبذن هللا، كما يف احلديث، 

ليبلغنَّ هذا األمر ما بلَغ الليل والنهار، وال يرتك هللا بيت مَدر وال َوَبٍر إال أدخله هللا هذا الدين، بعزِّ عزيٍز أو بذل 
 ".  ذليٍل، ِعزَّاً يعزُّ هللا به اإلسالم، وذالً يذل به الكفر

 ال يضرُّهم من خذهَلم أو خالفهم حىت أييت أمر هللا وهم ال تزال طائفٌة من أميت قائمة أبمر هللا ":وقال 
 ". ظاهرون على الناس

* * * * * 

 . حقوق الإنسان والمجتمع -615
جبميع مؤسساته  ـفانظر أين هو ـ.. إذا أردت أن تعرف جمتمعًا من اجملتمعات أين هو من حقوق اإلنسان 

والنساء، والشيوخ الكبار يف السن، واملعاقني من ذوي من األطفال، : ـ من أربعة أصنافـالرمسية والشعبية 
ـ يتعامل مع هذه األصناف األربعة إبحساٍن، ورفٍق، ــ جبميع مؤسساته ـفإذا كان اجملتمع .. احلاجات اخلاصة 
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وإن  .. فهو جمتمع على درجة عالية من التحضر، واحرتاٍم حلقوق اإلنسان  .. ويُؤدي هلا كامل حقوقها .. واحرتام 
ال حيرتم .. فهو جمتمع متخلف، وعلى درجة عالية من التخلف .. ان غري ذلك، أو على النقيض من ذلك ك

إذ .. وحيرتم حقوق اإلنسان .. مهما زعم بلسانه ومن خالل قوانينه على الورق أنه متحضر .. حقوق اإلنسان 
 !ابلتحلي ال ابلتمين وجمرد الزعم، والكتابة على األوراق العربة

 * * ** * 

بقاؤها -616  . زوال الدول و
وعلى قدر متكن واستفحال الظلم والفسوق يف دولة من الدول .. ابلظلم، والفسوق : الدول تزول أبمرين
. 23:يونسِمن قـَْبِلُكْم َلمَّا ظََلُمواْ َوَلَقْد َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن  :أما الظلم، فلقوله تعاىل.. تكون سرعة الزوال والدمار 

فَِتْلَك  :وقال تعاىل. 51:الكهفَوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعداً  :اىلوقال تع
 . 51:النملبـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة مبَا ظََلُموا

َها اْلقَ َوِإَذا َأَرْداَن َأن نُـّْهِلَك قـَْريًَة َأَمْراَن ُمتْـ  :وأما الفسوق، فلقوله تعاىل ْوُل َرِفيَها فـََفَسُقوْا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ
 . 24:اإلسراءَفَدمَّْراَنَها َتْدِمرياً 

جاءهم العذاب ..  ؛ وهو من أشد أنواع الفسوقوملا كان قوم لوٍط أيتون الرجال شهوة من دون النساء
يٍل  فـََلمَّا َجاء َأْمُراَن َجَعْلَنا َعالِيَـَها :والدمار، كما قال تعاىل َها ِحَجارًَة مِّن ِسجِّ َساِفَلَها َوَأْمَطْراَن َعَليـْ

 . 21:هودمَّنُضودٍ 
مفهوم املخالفة يقتضي أهنا تدوم وتنمو وتزهو ابلعدل .. وإذا كانت الدول تزول ابلظلم والفسوق 

 :وقال تعاىل. 24:اجلنَناُهم مَّاء َغَدقاً َوأَلَِّو اْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيْـ  :والطاعة واالستقامة، كما قال تعاىل
 َِّذي َفْضٍل َفْضَلهُ َوَأِن اْستَـْغِفُروْا رَبَُّكْم مثَّ ُتوبُوْا ِإلَْيِه مُيَتِّْعُكم مََّتاعًا َحَسناً ِإىَل َأَجٍل مَُّسمًّى َويـُْؤِت ُكلوقال . 3:هود

ًة ِإىَل قـُوَِّتُكْم َواَل تـَتَـَولَّْوْا َواَي قـَْوِم اْستَـْغِفُروْا رَبَُّكْم مثَّ ُتوبُ  :تعاىل ْدرَارًا َويَِزدُْكْم قـُوَّ وْا ِإلَْيِه يـُْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّ
ْدرَار  *اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا  فـَُقْلتُ  :وقال تعاىل عن نبيه نوح. 51:هودجُمْرِِمنيَ  ًا يـُْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم مِّ

 . 21-21:نوحَومُيِْددُْكْم أبَِْمَواٍل َوبَِننَي َوجَيَْعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعل لَُّكْم أَنـَْهاراً  *
* * * * * 

 ..! ما أخشاه على الثورات  -617
فريــق العلمــانيني الــذين انصــبوا : أكثــر مــا أخشــاه علــى ثــورات الشــعوب املســلمة يف املنطقــة العربيــة فــريقني

وفريـق .. الذين يريدون أن أيخـذوا الـبالد والعبـاد بعيـداً عـن عقيـدة وشـريعة اإلسـالم .. ملسلمني العداء اإلسالم وا
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ينـزع ألخـذ األمـور ابلقـوة والعنـف .. يريد األمور كلها يف سلة واحدة، وساعة واحـدة .. اثٍن مييل للعنف والتشدد 
وهـؤالء يُفسـدون .. ابليد وعن طريق العنـف والتشـدد أيىب إال أن أيخذه .. فما يُؤخذ عن طريق الكلمة والرفق .. 

 .وهم ممن أخشاهم على مستقبل وعطاءات ثورات الشعوب املسلمة.. من حيث يدرون أو ال يدرون 
* * * * * 

 !أغبى الطغاة -618
.. فرأيت أغباهم، وأشدهم سفهًا الذي يركن على طغيانه واستبداده .. أتملت حال الطغاة وسياساهتم 

وهو يف .. فيتمادى يف الطغيان والظلم أكثر وأكثر .. غيانه حصنًا آمنًا له من نقمة وغضبة الشعوب فيظن ط
وهو سرعان ما يكتشف أن حصونه اليت بناها .. ويسرّع أجله بنفسه وهو ال يدري .. حقيقته حيفر قربه بنفسه 

 . غضبة وثورة الشعوب املظلومة سرعان ما تتهاوى أمام.. هي أوهن من بيت العنكبوت .. ابلطغيان والظلم 
 ...!احلاكم الذي يبين حصناً ابلعدل، حيميه أكثر من ألف حصن يبنيه ابلطغيان والظلم 

* * * * * 

 ! الإنسان والأشياء -619
ما من شيء  ــ إال من رحم هللا ــبينما اإلنسان .. رة لإلنسان وخدمته خَّ أتملت األشياء كلها فوجدهتا مسَ 

حىت .. والبيئة والطبيعة ..  واألهنار والبحار.. واألطعمة  ،اتوالنبااتت، واخلضرو .. الدواب .. إال ويسيء إليه 
فارتد أذاهم لألشياء على .. الفضاء ما سلم من شرهم؛ فقد لوثوه بدخاهنم ركضًا وراء الكسب السريع احلرام 

سالمتهم وسعادهتم مرهونة بسالمة  إذ.. حىت فشت فيهم أمراض مل تكن يف أسالفنا .. أنفسهم ابلضرر البليغ 
 !األشياء من حوهلم لو كانوا يعلمون

فإذا تدخلت .. ما مل تتدخل به يد اإلنسان ..  األخَّاذة له جاذبيته.. الشيء من الطبيعة يبقى مجيالً جداً 
 !وأخرجته من وظيفته ومن دائرة اجلمال إىل دائرة القبح والضرر.. به يد اإلنسان الشرير أفسدته 

.. وكأهنم حيتان ومتاسيح ال تشبع .. مث هم مع هذا االستغالل الوحشي واخلاط  لكل شيء من حوهلم 
ورر  :كما قال تعاىل.. فقليل منهم الشكور  كر ِْن ِعَبادَِي الشه  .11: سبأَوقَلِيٌل م 

* * * * * 
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. أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -621  
لكن أعظم وأجل األمر ابملعروف .. نكر كله عظيم، جليل النفع والفائدة األمر ابملعروف والنهي عن امل

فيخشى صاحبه على نفسه أن يصيبه مكروه، أو أن .. والنهي عن املنكر الذي يكون يف جمالس اخلوف والرهبة 
 . تفوته مصلحة
 ..!عندما تشتد احلاجة إليه مع غياب الكفاية من اآلمرين والناهني  ؛أعظمه
وهو يريد ..  ، والدمارما يقف صاحبه يف وجه اجلماهري اجلارفة الثائرة السائرة حنو اهلاويةعند ؛أعظمه
 ! منعهم وصدهم
 ..!اق دم صاحبه عند طاغية جائر الذي يُهرَ  ؛أعظمه
 ...أبلغه أثرًا، وأعمه نفعاً  ؛أعظمه
 ..!الذي يكون سبباً ملوت صاحبه، لكن مبوته حتىي أّمة  ؛أعظمه
 ...!ه وأخَلصُ  ؛ أصوبُهأعظمه

* * * * * 

 . إن شاء الل  هفي الجزء الثاني من الكتاب  يتبع...  -621
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