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اﻟﺧطﺑﺔ اﻷوﻟﻰ:
اﻟﺣﻣد

ﻧﺣﻣده ،وﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﮫ ،وﻧﺳﺗرﺷده ،وﻧﻌوذ ﺑﮫ ﻣن ﺷرور أﻧﻔﺳﻧﺎ وﺳﯾﺋﺎت أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ ،ﻣن ﯾﮭده ﷲ ﻓﻼ

ﻣﺿل ﻟﮫ ،وﻣن ﯾﺿﻠل ﻓﻠن ﺗﺟد ﻟﮫ وﻟﯾﺎ ً ﻣرﺷداً ،وأﺷﮭد أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣده ﻻ ﺷرﯾك ﻟﮫ ،إﻗرارا ً
ﺑرﺑوﺑﯾﺗﮫ ،وإرﻏﺎﻣﺎ ً ﻟﻣن ﺟﺣد ﺑﮫ وﻛﻔر ،وأﺷﮭد أن ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣداً ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم رﺳول ﷲ ،ﺳﯾد
اﻟﺧﻠﻖ واﻟﺑﺷر ،ﻣﺎ اﺗﺻﻠت ﻋﯾن ﺑﻧظر ،أو ﺳﻣﻌت أذن ﺑﺧﺑر ،اﻟﻠﮭم ﺻ ِّل وﺳﻠم وﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد،
ارض ﻋﻧﺎ
وﻋﻠﻰ آل ﺑﯾﺗﮫ اﻟطﯾﺑﯾن اﻟطﺎھرﯾن ،وﻋﻠﻰ ﺻﺣﺎﺑﺗﮫ اﻟﻐر اﻟﻣﯾﺎﻣﯾن ،أﻣﻧﺎء دﻋوﺗﮫ ،وﻗﺎدة أﻟوﯾﺗﮫ ،و
َ
وﻋﻧﮭم ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن.
ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻗدوة و ﺗﺷرﯾﻊ ﻟﻛل اﻟﺑﺷر :
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة اﻟﻛرام ،اﻟذي ﯾﻠﻔت اﻟﻧظر أن ﺣﯾﺎة
اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﺣﯾﺎة
اﻟﻌظﻣﺎء ﻣن اﻟﻘﺎدة واﻟﻣﺻﻠﺣﯾن ،ﺑﺄن ﺣﯾﺎﺗﮫ
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻛل ﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻣن أﻗوال ،أو
أﻓﻌﺎل ،أو إﻗرار ،و ﻣواﻗف ﺗﻌد ﻗدوة ً وﺗﺷرﯾﻌﺎً،
ﻓﻘد ﻋﺻﻣﮫ ﷲ ﺟ ّل ﺟﻼﻟﮫ ﻋن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ أﻗواﻟﮫ،
وﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﮫ ،وﻓﻲ إﻗراره ،وﻓﻲ ﻣواﻗﻔﮫ ،ﻓﮭو ﻻ
ﯾﻧطﻖُ ﻋن اﻟﮭوى ،إن ھو إﻻ وﺣﻲ ﯾوﺣﻰ ،ﻟذﻟك
أﻣرﻧﺎ ﷲ ﺟل ﺟﻼﻟﮫ ﺑﺎﻷﺧذ ﻋﻧﮫ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻋ ْﻧﮫُ ﻓَﺎ ْﻧﺗَ ُﮭوا ﴾
ﺳو ُل ﻓَ ُﺧذُوهُ َو َﻣﺎ ﻧَ َﮭﺎﻛُ ْم َ
اﻟر ُ
﴿ َو َﻣﺎ آَﺗَﺎﻛُ ُم ﱠ
] ﺳورة اﻟﺣﺷر[ 7 :

ﻷن ﷲ ﻋﺻﻣﮫ ﻣن أن ﯾﺧطﺊ ﻓﻲ أﻗواﻟﮫ ،وﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﮫ ،وﻓﻲ إﻗراره ،أﻣرﻧﺎ أن ﻧﺄﺧذ ﻋﻧﮫ ،وﺟﻌل ﷲ ﺟ ّل
ﺟﻼﻟﮫ اﺗﺑﺎع اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ،وﺗطﺑﯾﻖ ﺳﻧﺗﮫ دﻟﯾﻼً ﻋﻣﻠﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺑﺔ ﷲ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
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﴿ ﻗُ ْل إِ ْن ُﻛ ْﻧﺗ ُ ْم ﺗُﺣِ ﺑﱡونَ ﱠ َ ﻓَﺎﺗﱠﺑِﻌُوﻧِﻲ ﯾُﺣْ ﺑِ ْﺑﻛُ ُم ﱠ ُ َو َﯾ ْﻐﻔ ِْر ﻟَﻛُ ْم ﴾
] ﺳورة آل ﻋﻣران[ 31 :

ﻟﻠﻧﺑﻲ اﻟﻛرﯾم وﻟﺳﺎﺋر اﻷﻧﺑﯾﺎء ﻣﮭﻣﺗﺎن ﻛﺑﯾرﺗﺎن؛ ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ وﻣﮭﻣﺔ اﻟﻘدوة :
ﻟﮭذا ﻛﺎن ﻟﻠﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﻟﺳﺎﺋر اﻷﻧﺑﯾﺎء ﺻﻠوات ﷲ ﻋﻠﯾﮭم أﺟﻣﻌﯾن ﻣﮭﻣﺗﺎن ﻛﺑﯾرﺗﺎن ،ﻣﮭﻣﺔ
اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻟﺗﺑﯾﯾن ،ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ،واﻟدﻋﺎة اﻟﯾوم ﯾﻘوﻣون ﺑﮭذه اﻟﻣﮭﻣﺔ ،ﻟﻛن اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻖ،
ﻓﺎﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻣﺎ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ ﻗﺎﻟﮭﺎ ،ﻣﺎ ﻣن ﺗوﺟﯾﮫ وﺟﮭﮫ ،ﻣﺎ ﻣن إرﺷﺎد أرﺷده ،إﻻ وﻛﺎن ﺳﺑﺎﻗﺎ ً
إﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ،ﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن أﻗواﻟﮫ وأﻓﻌﺎﻟﮫ ،ﻟذﻟك ﻗﺎل ﷲ ﻟﮫ:
ﺳﺎﻟَﺗَﮫُ ﴾
ﺳو ُل ﺑَ ِﻠّ ْﻎ َﻣﺎ أ ُ ْﻧ ِز َل ِإ َﻟ ْﯾكَ ِﻣ ْن َرﺑِّكَ َوإِ ْن ﻟَ ْم ﺗ َ ْﻔﻌَ ْل ﻓَ َﻣﺎ ﺑَﻠﱠ ْﻐتَ ِر َ
اﻟر ُ
﴿ ﯾَﺎ أَﯾﱡ َﮭﺎ ﱠ
]ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة[ 67 :

وطﻣﺄﻧﮫ ﻓﻘﺎل:
ﺎس إِنﱠ ﱠ َ َﻻ ﯾَ ْﮭدِي ا ْﻟﻘَ ْو َم ا ْﻟﻛَﺎﻓِ ِرﯾنَ ﴾
﴿ َو ﱠ ُ ﯾَ ْﻌ ِﺻ ُﻣكَ ِﻣنَ اﻟﻧﱠ ِ
]ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة[ 67 :

ھذه اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ،أﻣﺎ اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﮭﻲ اﻟﻘدوة واﻷﺳوة ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﺳﻧَﺔٌ ِﻟ َﻣ ْن ﻛَﺎنَ ﯾَ ْر ُﺟو ﱠ َ َوا ْﻟﯾَ ْو َم ْاﻵَﺧِ َر َوذَﻛ ََر ﱠ َ َﻛﺛِﯾراً﴾
﴿ ﻟَﻘَ ْد ﻛَﺎنَ ﻟَﻛُ ْم ﻓِﻲ َرﺳُو ِل ﱠ ِ أ ُ ْ
ﺳ َوةٌ َﺣ َ
] ﺳورة اﻷﺣزاب[21 :

أي ھو ﻗدوة ﺑﺄﻗواﻟﮫ ،وﻗدوة ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﮫ ،وﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﻌدم اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن أﻗواﻟك وأﻓﻌﺎﻟك ،ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻓﻌﺎﻟك ﻣطﺎﺑﻘﺔ
ﻷﻗواﻟك ،وﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻗواﻟك ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟك ،ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻔﻌل ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﻓﻌﻼً ﻻ ﯾوﺻف ،اﻟﻧﺎس ﻻ
ﯾﻘﺑﻠون ﻛﻼﻣﺎ ً ﻣن دون ﺗطﺑﯾﻖ ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﻔﻊ ﻣن أي طﺑﯾب ﯾﺣﻣل أﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﺑﺎﻟطب وﻻ ﺗﻠﺗﻔت إﻟﻰ
ﺳﻠوﻛﮫ إطﻼﻗﺎً ،وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﻔﻊ ﻣن أﻛﺑر ﻣﮭﻧدس ﯾﻌﻧﯾك ﻋﻠﻣﮫ وﻻ ﺗﻠﺗﻔت إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﮫ إطﻼﻗﺎً ،ﻟﻛﻧك ﻟن
ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻠﺗﻔت إﻟﻰ ﻋﺎﻟم دﯾن إن ﻟم ﯾﻛن ﺳﻠوﻛﮫ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ً ﻷﻗواﻟﮫ ،ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻧﺗﻔﻊ ﺑﻌﺎﻟم
دﯾن إن ﻟم ﯾﻛن ﺳﻠوﻛﮫ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ً ﻷﻗواﻟﮫ ،ﻟذﻟك أﻋظم ﺷﻲء ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻧﺑﯾﺎء أﻧﮭم ﻣﺎ ﺗﻛﻠﻣوا ﻛﻠﻣﺔ إﻻ ﺗﺟدھﺎ
ﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭم ،وﻻ ﻧﮭوا ﻋن ﺷﻲء إﻻ وﺟدﺗﮭم أﺑﻌد ﺷﻲء ﻋن ھذا اﻟﺷﻲء.
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اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻖ واﻟﺑﺎطل ﻣﻌرﻛﺔ أزﻟﯾﺔ أﺑدﯾﺔ :
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة ،ﺷﻲء آﺧر ،أن ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺣﻖ
واﻟﺑﺎطل ،ذﻛرت ﻟﻛم ﺳﺎﺑﻘﺎ ً أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن
أن ﯾﻌﯾش اﻟﻛﻔﺎر ﻓﻲ ﻛوﻛب آﺧر ،ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ
ﻣﺷﻛﻠﺔ ،أو أن ﯾﻛوﻧوا ﻓﻲ ﻗﺎرة أﺧرى ،أو أن
ﯾﻌﯾﺷوا ﻓﻲ ﺣﻘﺑﺔ أﺧرى ،وﻟﻛن ﺷﺎءت ﺣﻛﻣﺔ ﷲ
ﺟ ّل ﺟﻼﻟﮫ أن ﯾﻌﯾش اﻟﺑﺷر ﻣؤﻣﻧﮭم وﻛﺎﻓرھم ﻓﻲ
ﻣﻛﺎن واﺣد ،وﻓﻲ زﻣﺎن واﺣد ،ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ھذا
ﻣﻌرﻛﺔ ،ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺣﻖ واﻟﺑﺎطل ،ﻣﻌرﻛﺔ أزﻟﯾﺔ
أﺑدﯾﺔ ،وطن ﻧﻔﺳك أن أﯾﺔ دﻋوة إﻟﻰ ﷲ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ دﻋوة إﻟﻰ اﻟﺷﯾطﺎن ،دﻋوة إﻟﻰ اﻟدﻧﯾﺎ ،دﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﺔ،
دﻋوة إﻟﻰ اﻟﺷﮭوة ،ﻓﮭذا اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺣﻖ واﻟﺑﺎطل ﻗدرﻧﺎ ،ھذا اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺣﻖ واﻟﺑﺎطل أراده ﷲ ،ﻷن
اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻻ ﯾﺳﺗﺣﻘون اﻟﺟﻧﺔ إﻻ ﺑﺎﻟﺑطوﻻت ،واﻟﺻﻣود ،واﻟﺛﺑﺎت ،واﻟﺑذل ،واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ.
ﻣﻛﻠف أن ﯾﻌﺑد ﷲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف إﻟﯾﮫ واﻟﺗﻌرف إﻟﻰ ﻣﻧﮭﺟﮫ :
اﻹﻧﺳﺎن
ٌ
ﺷﻲء آﺧر اﻹﻧﺳﺎن ھو اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ أي زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ،اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻛل ﻋﺻر ﯾﻛرر ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻋﮫ وﻓﻲ
اﻧﺣطﺎطﮫ ،ﻓﻲ ﻗوﺗﮫ وﻓﻲ ﺿﻌﻔﮫ ،ﻓﻲ إﯾﻣﺎﻧﮫ وﻓﻲ ﻛﻔره ،ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣوﻗف اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣن
اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﮫ ،وﻣن اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﮫ ،ھو اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾرﯾدﻧﺎ ﷲ أن ﻧﻘﻔﮫ إذا أﺣﺎطت
ﺑﻧﺎ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف ،أو واﺟﮭﺗﻧﺎ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﺣداث.
أي ﺳﯾرة اﻟﻧﺑﻲ ﺗﺷرﯾﻊ ،اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺑﻲ أﺣداث ﻣﻘﺻودة ﻟذاﺗﮭﺎ ﻟﯾﻘف ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻧﺑﻲ
اﻟﻣوﻗف اﻟﻛﺎﻣل ،ﻟﯾﻛون ھذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻛﺎﻣل ﺗﺷرﯾﻌﺎ ً ﻟك أﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﻣن ﻟﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة ،ﻟﮫ أﻗوال ،وﻟﮫ أﻓﻌﺎل،
وﻟﮫ ﺻﻔﺎت ،وﻟﮫ إﻗرار ،أﻗواﻟﮫ ﺗﺷرﯾﻊ ،وأﻓﻌﺎﻟﮫ ﺗﺷرﯾﻊ ،وإﻗراره ﺗﺷرﯾﻊ ،وﺻﻔﺎﺗﮫ ﺗﺷرﯾﻊ ،اﻹﻧﺳﺎن أي
إﻧﺳﺎن ﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ أﻧﮫ ﻓطر ﻋﻠﻰ ﺣبّ اﻷرض اﻟﺗﻲ وﺟد ﻓﯾﮭﺎ ،واﻟﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﻻﺑﺳت ﻧﺷﺄﺗﮫ،
ﻓﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﺗزع اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺑﯾﺋﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺗرﻋرع ﻓﯾﮭﺎ ،وﯾﺧرج ﻣن أرﺿﮫ اﻟﺗﻲ أﺣﺑﮭﺎ ،ﺗﺗﻣزق ﻧﻔﺳﮫ ،وﯾﻌظم
ھ ﱡﻣﮫ ،ورﺑﻣﺎ آﺛر اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺧروج اﻟذي ھو اﻗﺗﻼع ﻣن ﺟذوره ،ﻟذﻟك أﺷﺎرت اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ إﻟﻰ
ھذه اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﺳﻛُ ْم أَ ِو ْ
اﺧ ُر ُﺟوا ﻣِ ْن ِدﯾَ ِﺎرﻛُ ْم َﻣﺎ ﻓَﻌَﻠُوهُ إِ ﱠﻻ ﻗَﻠِﯾ ٌل ﻣِ ْﻧ ُﮭ ْم َوﻟَ ْو أَﻧﱠ ُﮭ ْم ﻓَﻌَﻠُوا َﻣﺎ
﴿ َوﻟَ ْو أَﻧﱠﺎ َﻛﺗَ ْﺑﻧَﺎ َ
ﻋﻠَ ْﯾ ِﮭ ْم أَ ِن ا ْﻗﺗُﻠُوا أَ ْﻧﻔُ َ
ﺷ ﱠد ﺗَﺛْ ِﺑﯾﺗ ًﺎ ﴾
ﻋظُونَ ِﺑ ِﮫ ﻟَﻛَﺎنَ َﺧﯾ ًْرا ﻟَ ُﮭ ْم َوأَ َ
ﯾُو َ
]ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء[ 66 :
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ﻣﻛﻠف أن ﯾﻌﺑد ﷲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف إﻟﯾﮫ ،واﻟﺗﻌرف إﻟﻰ ﻣﻧﮭﺟﮫ،
ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ ،وﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن
ٌ
وﻣﻛﻠف أن ﯾﻌﺑد ﷲ ﻋز وﺟل ﻣن ﺧﻼل أداﺋﮫ ﻓروض اﻟﻌﺑودﯾﺔ ،ﻣن ﺻﯾﺎم ،وﺻﻼة ،وﺣﺞ ،وﻣن ﺧﻼل
اﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﺎﻷﻣر واﻟﻧﮭﻲ ،وﻣن ﺧﻼل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ ﺛﻣن ﺳﻌﺎدﺗﮫ ﻓﻲ اﻵﺧرة اﻷﺑدﯾﺔ ،ﻗﺎل
ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ُون ﴾
اﻹ ْﻧ َ
﴿ َو َﻣﺎ َﺧﻠَ ْﻘتُ ا ْﻟ ِﺟنﱠ َو ْ ِ
س إِ ﱠﻻ ِﻟﯾَ ْﻌﺑُد ِ
] ﺳورة اﻟذارﯾﺎت[ 56 :

اﻟﻣﻧطﻠﻖ اﻟﻌﻘدي ﻟﻠﮭﺟرة أن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن أن ﯾؤﺛر ﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﻧﻰ :
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة ،ﺣﻘﯾﻘﺗﺎن أﺳﺎﺳﯾﺗﺎن ﯾﻧﺷﺄ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻣﻌﺎ ً أن اﻹﻧﺳﺎن إذا ُوﺟد ﻓﻲ أرض ﺣﺎﻟت ﻗوى اﻟﺷر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﯾﻧﮫ
ﯾﺻﻐﻲ ﻟﺻوت اﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﻧﮭﺞ
وﺑﯾن أن ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻧداء ﻓطرﺗﮫ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة رﺑﮫ ،وﺣﺎﻟت ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن أن
َ
ﺧﺎﻟﻘﮫ ،وﻛﺎن ھذا اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﺿﻌف ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻘﻧﻊ ھذه اﻟﻘوى ﺑﺎﻟﻛف ﻋﻧﮫ ،وﻻ أن ﯾﻘف ﻓﻲ
وﺟﮭﮭﺎ ﻓﯾﻠزﻣﮭﺎ ،ﻣﺎذا ﯾﻔﻌل؟ أﯾﺧﺳر ﺳﻌﺎدﺗﮫ اﻷﺑدﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻧوازع اﻷرﺿﯾﺔ؟ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس أﻧت ﺗﺣب
اﻷرض اﻟﺗﻲ وﻟدت ﻓﯾﮭﺎ ،ﻟﻛن ھذه اﻷرض اﻟﺗﻲ وﻟدت ﻓﯾﮭﺎ إذا ﻓﯾﮭﺎ ﻗوى ﺣﺎﻟت ﺑﯾﻧك وﺑﯾن طﺎﻋﺔ ﷲ،
ﺑﻣﺎذا ﺗﺿﺣﻲ؟ ﺗﺿﺣﻲ ﺑطﺎﻋﺔ ﷲ؟ ﺗﺿﺣﻲ ﺑﺟﻧﺔ ﻋرﺿﮭﺎ اﻟﺳﻣﺎوات واﻷرض؟ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺿﺣﻲ
ﺑﺎﻷدﻧﻰ ،ﺗﺿﺣﻲ ﺑﮭذه اﻷرض ﻣن أﺟل أن ﺗﻧﺟو ﺑدﯾﻧك ،ھذا ھو اﻟﻣﻧطﻠﻖ اﻟﻌﻘدي ﻟﻠﮭﺟرة ،ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺣول
ﻗوى اﻟﺷر واﻟﻌدوان واﻟﻛﻔر ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ ﺑﯾﻧك وﺑﯾن أن ﺗﻌﺑد ﷲ ،واﻟﻌﺑﺎدة ﻋﻠﺔ وﺟودك ،وﺳﺑب ﺳﻼﻣﺗك،
وﺳﻌﺎدﺗك ،ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗؤﺛر ﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﻧﻰ ،ھذا اﻟﻣﻧطﻠﻖ اﻟﻌﻘدي ﻟﻠﮭﺟرة ،ﻟذﻟك اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ:

﴿ إِنﱠ اﻟﱠ ِذﯾنَ ﺗَ َوﻓﱠﺎھُ ُم ا ْﻟ َﻣ َﻼﺋِﻛَﺔُ َ
ﺳ ِﮭ ْم
ظﺎ ِﻟ ِﻣﻲ أَ ْﻧﻔُ ِ
ﺳﺗ َ ْ
ﺿﻌَ ِﻔﯾنَ ﻓِﻲ
ﻗَﺎﻟُوا ﻓِﯾ َم ُﻛ ْﻧﺗ ُ ْم ﻗَﺎﻟُوا ﻛُﻧﱠﺎ ُﻣ ْ
ض﴾
ْاﻷ َ ْر ِ
]ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء[97 :

ھل ﯾﻘﺑل ﷲ ھذا اﻟﻌذر؟ ﺟﺎء اﻟرد اﻹﻟﮭﻲ:
َﺎﺟ ُروا ﻓِﯾﮭَﺎ
ﱠ ِ َوا ِ
ﺳﻌَﺔً ﻓَﺗُﮭ ِ

﴿ أَﻟَ ْم ﺗَﻛ ُْن أَ ْرضُ
ﯾرا ﴾
ﻓَﺄُوﻟَﺋِكَ َﻣﺄ ْ َوا ُھ ْم َﺟ َﮭﻧﱠ ُم َو َ
ﺳﺎ َءتْ َﻣ ِﺻ ً

]ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء[97 :

ﺑﯾﺋﺗك ﺗﺣﺑﮭﺎ ،أرﺿك ﺗﺣﺑﮭﺎ ،وطﻧك ﺗﺣﺑﮫ ،ﻓﺈذا ﺳﻣﺢ ﻟك وطﻧك وﺑﯾﺋﺗك أن ﺗﻌﺑد ﷲ ﺷﻲء راﺋﻊ ﺟداً ،وھذا
واﻟﻔﺿل

ﻧﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﺑﻠدة ،ﺑﻠدة ﻣﺳﺎﺟدھﺎ ﻣﻣﺗﻠﺋﺔ ،دروس اﻟﻌﻠم ﻻ ﺗﻌد وﻻ ﺗﺣﺻﻰ ،إﻗﺑﺎل اﻟﻧﺎس
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ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺟد ﺷﻲء راﺋﻊ ﺟداً ،ھذا ﻣن ﻓﺿل ﷲ ﻋﻠﯾﻧﺎ ،ﻟﻛن إن ﺗﺻورﻧﺎ ﺑﻠدا ً ﻧﻌﯾش ﻓﯾﮫ ،ﻣﻧﻌﻧﺎ أن ﻧﺻﻠﻲ،
ﻣﻧﻌﻧﺎ أن ﻧﺣﺟب ﻓﺗﯾﺎﺗﻧﺎ ،ﯾﺟب أن ﺗؤﺛر اﻷﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷدﻧﻰ ،أن ﺗؤﺛر ﻣﺎ ﻋﻧد ﷲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻘك ﺑﺎﻷرض ،ھذا
اﻟﻣﻧطﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣدﯾث اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﮭﺟرة ،ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻛﺎن ﺗﺳﻛﻧﮫ ﻣﻊ أھداﻓك اﻟﻛﺑرى،
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺑﻊ أھداﻓك اﻟﻛﺑرى.
إﯾﺛﺎر اﻟﻧداءات اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوازع اﻷرﺿﯾﺔ :
أوﻻً :أول درس ﻧﺗﻌﻠﻣﮫ ﻣن اﻟﮭﺟرة ،أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة اﻟﻛرام اﻟﻧﺑﻲ ھﺎﺟر واﻧﺗﮭﻰ اﻷﻣر ،ھﺎﺟر ﻣن ﻣﻛﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﻟﻛن ﻟﻣﺎذا ﻧﺣﺗﻔل ﺑﮭذه اﻟذﻛرى؟ ﻧﺣﺗﻔل ﺑﮭذه اﻟذﻛرى ﻛﻲ ﺗﻛون ﻣﻧﮭﺟﺎ ً ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﮭﺟرة ﺑﯾن ﻛل
ﻣدﯾﻧﺗﯾن ﺗﺷﺑﮭﺎن ﻣﻛﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ ،أوﺿﺢ ھﺟرة اﻵن ،إﻧﺳﺎن ﻋﺎش ﻓﻲ ﺑﻠد ﻏرﺑﻲ ،اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻠﻐت ﻣن اﻟرﻓﺎه
درﺟﺔ ﻻ ﺗﻌﻘل ،ﻟﻛن اﻟﻘﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣﻧﻌدﻣﺔ ھﻧﺎك ،أي اﻟزﻧﺎ ﻋﻣل ﻻ ﯾﺣﺎﺳب ﻋﻠﯾﮫ
اﻹﻧﺳﺎن أﺑداً ،اﻟﻔﺳﻖ واﻟﻔﺟور واﻹﺑﺎﺣﯾﺔ ﺷﻲء طﺑﯾﻌﻲ ﺟداً ،ﻓﺈذا وازﻧت ﺑﯾن أن ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ھذه اﻟﺑﻼد اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ
واﻟدﺧل اﻟﻛﺑﯾر واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣذھﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﻠﻣواطن واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ،وﺑﯾن أن ﯾﺟد اﺑﻧﺗﮫ اﻧﺣرﻓت
ﺑﻔﻌل اﻟﺑﯾﺋﺔ ،أو اﺑﻧﮫ اﻧﺣرﻓت ﻋﻘﯾدﺗﮫ وﺳﻠوﻛﮫ ﺑﻔﻌل اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻔﻌﻠﮫ؟ أن ﺗؤﺛر ﻣﻛﺎﻧﺎ ً ﺗﻌﺎﻧﻲ
ﻓﯾﮫ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻟﻛن ﺗﺣﻔظ دﯾﻧك ودﯾن أوﻻدك ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻓﯾﮫ ﻣﻐرﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻛن ﻣﻊ ھذه اﻟﻣﻐرﯾﺎت ﺗﻔﻘد
أھﻠك وأوﻻدك ،ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ،أﻧﺎ أﻗول ﻟﻛم أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة ،ﺣﯾﻧﻣﺎ أﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﺑﻼد ﺑﻌﯾدة أﺧﺎطب
اﻟﺟﺎﻟﯾﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﻗول ﻟﮭم ﻻ ﺳﻣﺢ ﷲ وﻻ ﻗدر ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛﺗﺷف ﻓﻲ وﻗت ﻣﺗﺄﺧر أﻧك ﺧﺳرت اﺑﻧك،
واﺑﻧﺗك ،وأوﻻدك ،وزوﺟﺗك ،وأﻧﮭم ﺗﻌﻠﻘوا ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻠﺗﺔ اﻹﺑﺎﺣﯾﺔ ﺗﻌﻠﻘﺎ ً ﺷدﯾداً ،وﯾرﻓﺿون أن
ﯾﻌودوا إﻟﻰ ﺑﻠدھم ،ﺑل ﯾﺳﺗﻐﻧون ﻋﻧك و ﻻ ﯾﺳﺗﻐﻧون ﻋن ھذا اﻟﺑﻠد اﻟذي ﻋﺎﺷوا ﻓﯾﮫ ،ﻋﻧدﺋذ ﺗﻛﺗﺷف ﺑﻌد
ﻓوات اﻷوان أﻧك ارﺗﻛﺑت ﺧطﺎ ً ﻓﺎدﺣﺎ ً ﻻ ﯾﻧﺳﻰ ،ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ھﻧﺎك ﻣﺗﺎﻋب ﻛﺛﯾرة ،ھذا ﺷﺄن أﯾﺔ
دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ.
اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻻ ﯾﻌرف ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ إﻻ ﻣن ﻓﻘدھﺎ :
ﻟﻛن وﷲ أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة اﻟﻣﺗﺎﻋب ﻓﻲ ھذه اﻟدول إذا وزﻧﺗﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ أﻓﺿل ﻣن أن ﺗﺧﺳر أوﻻدك ودﯾن أوﻻدك،
ﻣرة ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر طﺑﻲ ﻓﻲ دﻣﺷﻖ ،ﺣﺿره ﻣﺋﺔ طﺑﯾب ﻣن ھذه اﻟﺑﻠدة ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ،أﻧﺎ أﻟﻘﯾت ﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ
ھذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺣدﺛﺗﮭم ﻋن ﻣﻘوﻟﺔ ﻗﺎﻟﮭﺎ أﺣد اﻟﻌﻠﻣﺎء  -اﻟدﻛﺗور اﻟﻘرﺿﺎوي -ﻗﺎل :إن ﻟم ﺗﺿﻣن أن ﯾﻛون اﺑن
اﺑن اﺑﻧك ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻼد ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺑﻘﻰ ﻓﯾﮭﺎ ،ﯾﻘﺻد اﻟﻐرب ،ذﻛرت ھذه اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ
دﻣﺷﻖ ،ﺗﻘدم ﻣﻧﻲ طﺑﯾب ودﻣﻌﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺧده ،ﻗﺎل ﻟﻲ :أﻟم ﺗﻘل أﻧت إن ﻟم ﺗﺿﻣن أن ﯾﻛون اﺑن اﺑن اﺑﻧك؟ ﻗﺎل
ﻟﻲ :أﻧﺎ اﺑﻧﻲ ﻟﯾس ﻣﺳﻠﻣﺎً ،ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﺑن اﺑن اﺑﻧﻲ ،اﺑﻧﻲ ﻟﯾس ﻣﺳﻠﻣﺎً ،أخ ﻓﻲ دﯾﺗروﯾت اﺗﺻل ﺑﻲ اﻟﺗﻘﯾت
ﻣﻌﮫ ﻋﻘب ﻣﺣﺎﺿرة ،رأﯾﺗﮫ ﯾﺑﻛﻲ وﷲ ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺎل ﻟﻲ :اﺑﻧﺗﻲ ھرﺑت ﻣﻊ إﻧﺳﺎن ﯾﮭودي إﻟﻰ ﺗﻛﺳﺎس ،ﻗﺎل
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ﻟﻲ :ﺣﺗﻰ ﻋرﻓت اﻟﻌﻧوان ﺑﺎﻟﺿﺑط وﺣﺗﻰ اﺳﺗطﻌت أن آﺧذ ﻋﻠﺑﺔ ﻓﺎﻟﯾوم ،وھذه ﻣﻣﻧوع ﺑﯾﻌﮭﺎ إﻻ ﺑوﺻﻔﺔ
طﺑﯾﺔ ،وﺳﺎﻓرت ﻣن دﯾﺗروﯾت إﻟﻰ ﺗﻛﺳﺎس ،و ھذا ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﯾﺎم أو ﺧﻣﺳﺔ ،وﺻل إﻟﻰ اﺑﻧﺗﮫ رﺣﺑت
ﺑﮫ وﺿﯾﻔﺗﮫ ،وﺿﻊ ﻟﮭﺎ ﺑﻛﺄس اﻟﺷﺎي ﺣﺑﺔ ﻓﺎﻟﯾوم ،ﺧدرت ﺛم ﺣﻣﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎرة ورﺟﻊ ﺑﮭﺎ ،ﺑﺎﻟطرﯾﻖ اﻧﺗﮭﻰ
ﻣﻔﻌول ھذه اﻟﺣﺑﺔ ،ﻗﺎل ﻟﻲ :دﺧﻠتُ إﻟﻰ اﻻﺳﺗراﺣﺔ ،ﺛم ﺧرﺟت و ﺑﻌد ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ وﺟدت ﺣﺎﺟزا ً ﻓﺄوﻗﻔﻧﻲ،
ﻷن اﺑﻧﺗﻲ ﻛﺗﺑت ﺑﻣﯾل اﻟﺣﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرآة :أﻧﺎ ﻣﻐﺗﺻﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل واﻟدي ورﻗم ﺳﯾﺎرﺗﮫ ھﻛذا ،أوﻗﻔوه
وأﺧذوھﺎ ﻣﻧﮫ وأﻛﻣل طرﯾﻘﮫ ،ﺗﻌﯾش ھﻧﺎك! ﻓﺎﻟﻧظﺎم ھﻧﺎك ھﻛذا.
إﻧﺳﺎن وﺟد ﻣﻊ اﺑﻧﺗﮫ ﻓﻲ ﻓراﺷﮭﺎ ﺻدﯾﻘﮭﺎ،
ﺑﻐرﻓﺗﮭﺎ ،ھو ﺣدﺛﻧﻲ ﻷﻧﮫ ﻋﻧﻔﮭﺎ أﺣﺿروه إﻟﻰ
ﻣرﻛز اﻟﺷرطﺔ ،وﻋﻣل ﺗﻌﮭداً أﻻ ﯾﻌﻧﻔﮭﺎ ،ﻟﯾس
زوﺟﮭﺎ وﻻ ﺧطﯾﺑﮭﺎ ﺻدﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻓراﺷﮭﺎ وﻓﻲ
ﻏرﻓﺗﮭﺎ ،اﻷب ﻟم ﯾﺗﺣﻣل ھذا اﻟﻣﻧظر ،و ھذا
ﺷﻲء ﻣﺄﻟوف ﺟدا ً ھﻧﺎك ،ﺗﻌﯾش ھﻧﺎك ﺗﺗﺣﻣل
اﻟوﺿﻊ ھﻧﺎك ،ھﻧﺎ ﻋﻧدﻧﺎ ﻣﺗﺎﻋب ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ
اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ،ﻟﻛن ﻋﻧدﻧﺎ أﺳرة ،اﻷب أب
واﻟﺑﻧت ﺑﻧت ،واﻷم أم واﻟزوج زوج ،وﺧﺎطب اﺑﻧﺗك إﻧﺳﺎن ﻣﺣﺗرم ،وﷲ ھﻧﺎك ﻧﻌم ﻧﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة
أﻗﺳم ﺑﺎ

ﻟو ﻋرﻓﻧﺎ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻟﺗﻌﻠﻘﻧﺎ ﺑﮭذه اﻟﺑﻠدة ،ﻋﻧدﻧﺎ ﺷﻲء اﺳﻣﮫ ﺗﻣﺎﺳك أﺳري ،إﻧﺳﺎن ﺑﺎﺳﺗراﻟﯾﺎ أﺛﻧﺎء

ﻣﻐﺎدرﺗﻲ ﻣطﺎر ﺳﯾﻧدي ،ﺑﻛﻰ ﻗﺎل ﻟﻲ :ﺑﻠﻎ أﺧواﻧﻧﺎ ﺑﺎﻟﺷﺎم أن ﻣزاﺑل اﻟﺷﺎم ﺧﯾر ﻣن ﺟﻧﺎت اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﻗﻠت ﻟﮫ:
ﻣﺎ اﻟﺳﺑب؟ ﻗﺎل ﻟﻲ :ﺑﺎﺳﺗراﻟﯾﺎ ﯾﻛون اﺑﻧك ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺧﻣﺳﯾن ﻣﻠﺣداً ،وﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺧﻣﺳﯾن ھﻧﺎك ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ أذﻧﮫ،
ﺑﺎﻟﯾﻣﯾن ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻧﻰ وﺑﺎﻟﯾﺳﺎر ﻣﻌﻧﻰ أﺳوأ ،و ﺑﺎﻻﺛﻧﺗﯾن أﺳوأ و أﺳوأ ،ﻓﻘط ﻓﮭﻣﻛم ﻛﻔﺎﯾﺔ ،إﻣﺎ ﻣﻠﺣد أو ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ
أذﻧﮫ ،ﻟك اﺑن ﺻﺎﻟﺢ ،ﯾرﺗﺎد اﻟﻣﺳﺎﺟد ،ﻟﮫ دﻋوة ﻣﺗواﺿﻌﺔ ،داﺧل ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ،ﺗﺟد ﺷﺑﺎﺑﺎ ً ﻛﺛر ،اﺑﻧﺗك
ﻣﺣﺟﺑﺔ ﺧطﺑﮭﺎ إﻧﺳﺎن ﻣؤﻣن ،ﻋﻧدك ﺣﯾﺎة أﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻻ ﯾﻌرف ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ إﻻ ﻣن ﻓﻘدھﺎ ،ﻟذﻟك
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة:
))إن ﻓﺳطﺎط اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﯾوم اﻟﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑﺎﻟﻐوطﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣدﯾﻧﺔ ﯾﻘﺎل ﻟﮭﺎ دﻣﺷﻖ ﻣن ﺧﯾر ﻣداﺋن
دﻣﺷﻖ((
] رواه اﻟﺣﺎﻛم ﻋن أﺑﻲ اﻟدرداء رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ[

ھﻧﺎك ﺛﻼﺛون أو أرﺑﻌون ﺣدﯾﺛﺎ ً ﺣول ﻓﺿل اﻟﺳﻛﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺷﺎم ،أﻣﺎ اﻟﺣدﯾث اﻷول:
)) رأﯾت ﻋﻣود اﻹﺳﻼم ﻗد ﺳ ّل ﻣن ﺗﺣت وﺳﺎدﺗﻲ ،ﻓﺄﺗﺑﻌﺗﮫ ﺑﺻري ﻓﺈذا ھو ﺑﺎﻟﺷﺎم((
] اﻟطﺑراﻧﻲ واﻟﺣﺎﻛم ﻋن اﺑن ﻋﻣرو [
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أول درس ﻣن دروس اﻟﮭﺟرة :إذا ﺗﻧﺎزﻋت ﻓﯾﻧﺎ اﻟﻧوازع اﻷرﺿﯾﺔ واﻟﻧـداءات اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻓﯾﺟب أن ﻧُؤﺛِر
اﻟﻧداءات اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧوازع اﻷرﺿﯾﺔ ،ھذا أول درس ﻣن دروس اﻟﮭﺟرة.
ﻣوﻗف ﻧﻔﺳﻲ ﻗﺑل أن ﺗﻛون رﺣﻠﺔ ﺟﺳدﯾﺔ :
اﻟﮭﺟرة
ٌ
ﻣوﻗف ﻧﻔﺳﻲ ﻗﺑل أن ﺗﻛون رﺣﻠﺔ ﺟﺳدﯾﺔ ،إﻧﮭﺎ ھﺟران اﻟﺑﺎطل واﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﺣﻖ ،إﻧﮭﺎ
واﻟﮭﺟرة أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة،
ٌ
اﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﻧﻛرات ،ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﮭﺟرة اﻟﻣوﺳﻌﺔ اﻟﮭﺟرة أن ﺗﮭﺟر ﻣﺎ ﻧﮭﻰ ﷲ ﻋﻧﮫ ،ھﺟران ﻟﻠﺑﺎطل
واﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﺣﻖ ،اﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻣﻧﻛرات وﻓﻌل اﻟﺧﯾرات ،ﺗرك اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ ،واﻻﻧﮭﻣﺎك ﻓﻲ اﻟطﺎﻋﺎت ،اﻧﺗﻘﺎ ٌل ﻣن
دار اﻟﻛﻔر إﻟﻰ دار اﻹﺳﻼم ،ﻗﺎل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم:
))اﻟﻣﺳﻠم ﻣن ﺳﻠم اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻣن ﻟﺳﺎﻧﮫ وﯾده ،واﻟﻣﮭﺎﺟر ﻣن ھﺟر ﻣﺎ ﻧﮭﻰ ﷲ ﻋﻧﮫ((
]ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻋن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﺎص رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ[

ﺑل ﻣن أدق اﻷﺣﺎدﯾث ﻓﻲ زﻣن اﻟﻔﺗن زﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻛﺎﺳﯾﺎت اﻟﻌﺎرﯾﺎت ،زﻣن اﻻﺧﺗﻼط ،زﻣن اﻟزﻧﺎ ،زﻣن
اﻟﻛﻔر واﻹﺑﺎﺣﯾﺔ ،ﯾﻘول ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻓﯾﻣﺎ ﯾروﯾﮫ ﻋن رﺑﮫ:
))ﻋﺑﺎدة ﻓﻲ اﻟﮭرج  -أي ﻓﻲ زﻣن اﻟﻔﺗن  -ﻛﮭﺟرة إﻟﻲ((
] ﻣﺳﻠم ﻋن ﻣﻌﻘل ﺑن ﯾﺳﺎر [

أﻗﺳم ﻟﻛم ﺑﺎ اﻟذي ﯾرﺗﺎد اﻟﻣﺳﺎﺟد ،وﯾﺿﺑط ﻟﺳﺎﻧﮫ ،وﯾﺿﺑط ﻋﯾﻧﯾﮫ ،وﯾﻘوم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺻﺎﻟﺣﺔ ،وﯾطﻠب اﻟﻌﻠم،
وﷲ ﻣﮭﺎﺟر ﻣﮭﺎﺟر ﻣﮭﺎﺟر ،ﻟﮫ أﺟر اﻟﮭﺟرة:
)) ﻋﺑﺎدة ﻓﻲ اﻟﮭرج ﻛﮭﺟرة إﻟﻲ ((
] ﻣﺳﻠم ﻋن ﻣﻌﻘل ﺑن ﯾﺳﺎر [

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﻠم أن ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻛل ﺷﻲء ﺛم ﯾﺗوﻛل ﻋﻠﻰ ﷲ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺷﻲء :
ھﻧﺎك درس آﺧر ﻧﺗﻌﻠﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﮭﺟرة ،اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم أﻋ ّد ﺧطﺔ ،اﺧﺗﺎر اﻟرﻓﯾﻖ،
اﺧﺗﺎر راﺣﻠﺔ ﺗﻌﯾﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ،
اﺧﺗﺎر ﺧﺑﯾرا ً ﺑﺎﻟطرﯾﻖ ،ﯾﻌرف دﻗﺎﺋﻖ اﻟطرﯾﻖ،
اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم أﺧذ ﺑﻛل اﻷﺳﺑﺎب ﺛم
ﺗوﻛل ﻋﻠﻰ رب اﻷرﺑﺎب ،اﻟﺗواﻛل ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ
أﺻﺎب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،ﻻ ﯾﺧطط ،ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب،
ﯾﻘول ﻟك :ﺗوﻛﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﷲ ،ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣر ﺳﺄل
أﻧﺎﺳﺎ ﯾﺗﻛﻔﻔون ﻓﻲ اﻟﺣﺞ :ﻣن أﻧﺗم؟ ﻗﺎﻟوا :ﻧﺣن اﻟﻣﺗوﻛﻠون ،ﻗﺎل :ﻛذﺑﺗم ،اﻟﻣﺗوﻛل ﻣن أﻟﻘﻰ ﺣﺑﺔ ﻓﻲ اﻷرض
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ﺛم ﺗوﻛل ﻋﻠﻰ ﷲ ،ھذا ﺗواﻛل ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺄﺧذ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب؛ اﺧﺗﺎر رﻓﯾﻘﺎ ً ﻟﻠطرﯾﻖ ،اﺧﺗﺎر ﻧﺎﻗﺔ ﺟﯾدة ﺟداً،
اﺧﺗﺎر ﺧﺑﯾرا ً ﻓﻲ اﻟطرﯾﻖ ،اﺧﺗﺎر طرﯾﻘﺎ ً ﯾﻌﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطﺎردﯾن ،اﺗﺟﮫ ﺑﻌﻛس اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎه اﻟﺳﺎﺣل ،اﺧﺗﺑﺄ
ﺑﻐﺎر ﺛور ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم،ھذه ﻛﻠﮭﺎ أﺳﺑﺎب دﻗﯾﻘﺔ ،ﻓﺎﻟﮭﺟرة ﺗﻌﻠﻣﻧﺎ أن اﻟﻣﺳﻠم ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻛل
ﺷﻲء ﺛم ﯾﺗوﻛل ﻋﻠﻰ ﷲ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺷﻲء ،ﺳﮭل ﺟدا ً أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب ،وأن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وأن ﺗﻧﺳﻰ
ﷲ ،ﺑل أن ﺗؤﻟﮭﮭﺎ ﻛﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ ،وﺳﮭل ﺟدا ً أﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﮭﺎ زاﻋﻣﺎ ً أﻧك ﻣﺗوﻛل ﻋﻠﻰ ﷲ وھذا ﺧطﺄ أﻛﺑر،
ﻛﻼھﻣﺎ ﺧطﺄ ،ﻓﺎﻟﻣﺳﻠﻣون إﻣﺎ أﻧﮭم ﯾﺗواﻛﻠون أو أﻧﮭم ﻻ ﯾﺄﺧذون ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب ،وھذا ﺧطﺄ ﻛﺑﯾر ،اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم اﺳﺗﺄﺟر دﻟﯾﻼً ذا ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ،واﺧﺗﺎر ﻏﺎر ﺛور اﻟذي ﯾﻘﻊ ﺟﻧوب ﻣﻛﺔ ﻹﺑﻌﺎد ﻣظﻧﺔ
اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ ،وﺣدد ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣﮭﻣﺔ أﻧﺎطﮭﺎ ﺑﮫ ،إﻧﺳﺎن ﻟﺗﻘﺻﻲ اﻷﺧﺑﺎر ،وآﺧر ﻟﻣﺣو اﻵﺛﺎر ،وﺛﺎﻟث
ﻹﯾﺻﺎل اﻟزاد ،و ﺑﻌد ﻛل ذﻟك ﻛﻠف ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻠﯾﺎ ً رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ أن ﯾرﺗدي ﺑرده ،وﯾﺗﺳﺟﻰ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾره
ﺗﻣوﯾﮭﺎ ً ﻟﻠﻣﺣﺎﺻرﯾن ،ھذه ﻛﻠﮭﺎ أﺳﺑﺎب ،ھذا درس ﻟﻧﺎ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻛل ﺷﻲء ﺛم ﺗﺗوﻛل
ﻋﻠﻰ ﷲ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺷﻲء.
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة ،ھذه اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذھﺎ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﻛﺛرﺗﮭﺎ ،ودﻗﺗﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺻﺎدرةً ﻋن
ﺧوف ﺷﺧﺻﻲ ،ﺑل ﻛﺎﻧت طﺎﻋﺔ

ﻋن طرﯾﻖ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻗﻧﻧﮭﺎ ﷲ ،وﺑﺎﻟﺳﻧن اﻟﺗﻲ ﺳﻧﮭﺎ ﷲ،

وﺗﺷرﯾﻌﺎ ً ﻷﻣﺗﮫ ﻣن ﺑﻌده ،ﺛم إﻧﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ ﻟم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺑدﻟﯾل أﻧﮫ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ
وﺻل اﻟﻣطﺎردون إﻟﯾﮫ ،وﻣﺎ زاد ﻋن أن ﻗﺎل ﻟﺳﯾدﻧﺎ أﺑﻲ ﺑﻛر" :ﯾﺎ أﺑﺎ ﺑﻛر ﻣﺎ ﻗوﻟك ﺑﺎﺛﻧﯾن ﷲ ﺛﺎﻟﺛﮭﻣﺎ".
ﻓﻲ أي ﻋﻣل ﯾﺣﺗﺎج اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ إﻋداد وﺗوﻛل ﺣﻘﯾﻘﻲ :
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة ،ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻓﮭم اﻟﻣﺳﻠﻣون اﻷواﺋل اﻟﺗوﻛل ﻋﻠﻰ ﷲ ھذا اﻟﻔﮭم اﻟﺻﺣﯾﺢ ،وﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ،رﻓرﻓت
راﯾﺎﺗﮭم ﻓﻲ ﻣﺷﺎرق اﻷرض وﻣﻐﺎرﺑﮭﺎ ،واﺣﺗﻠوا ﻣرﻛزا ً ﻗﯾﺎدﯾﺎ ً ﺑﯾن اﻷﻣم واﻟﺷﻌوب ،واﻟﯾوم إذا أراد
اﻟﻣﺳﻠﻣون أن ﯾﻧﺗﺻروا ﻋﻠﻰ أﻋداﺋﮭم وﻣﺎ أﻛﺛرھم ،وأن ﯾﺳﺗﻌﯾدوا دورھم اﻟﻘﯾﺎدي ﺑﯾن اﻷﻣم ،ﻟﯾﻧﺷروا
رﺳﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺧﺎﻟدة ،إذا أراد اﻟﻣﺳﻠﻣون ذﻟك ﻓﻌﻠﯾﮭم أن ﯾﺳﺗوﻋﺑوا ﺟﯾدا ً ھذا اﻟدرس اﻟﺑﻠﯾﻎ اﻟذي ﻋﻠﻣﻧﺎ إﯾﺎه
رﺳول ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻣن ﺧﻼل ھﺟرﺗﮫ ،ﻟذﻟك أول درس اﻟﺗوﻛل ھو اﻷﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب ﻣن دون
واﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﺗﺄﯾﯾد ﷲ ،وﺣﻔظﮫ ،وﺗوﻓﯾﻘﮫ ﻣن دون ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﺟﻣﺎع اﻟوﺳﺎﺋل.
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ،
ٌ
ﺑﺄي ﻋﻣل ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﻋداد وﺗوﻛل ،ﺗوﻛل
ﺣﻘﯾﻘﻲ ،أن ﺗؤﻣن ﺑﻛل ﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺳﻣك ،وﺑﻛل
ﻗطرة ﻓﻲ دﻣك ،أن اﻟﺗوﻓﯾﻖ ﻣن ﷲ وﺣده ،وأﻧت
ﻛﻣؤﻣن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺄدب ﺑﺄدب اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ،
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻛل ﺷﻲء
وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﻛل ﻋﻠﻰ ﷲ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺷﻲء،
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وﺿﻊ اﻟﺗوﻛل ﯾﺷﺑﮫ طرﯾﻘﺎ ً ﺑﻘﻣﺔ ﺟﺑل ،ﻋن ﯾﻣﯾن ھذا اﻟطرﯾﻖ واد ﺳﺣﯾﻖ ،وﻋن ﺷﻣﺎل ھذا اﻟطرﯾﻖ واد
ﺳﺣﯾﻖ ،ﻓﺄﻧت ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وأﻧت ﻓﻲ ﻗﻣﺔ اﻟﺟﺑل وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﻧﺳﻰ ﷲ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟوادي اﻷول،
وادي اﻟﺷرك ،وﺣﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وأﻧت ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑل وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟوادي اﻵﺧر وادي اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ،
ﻓﺄﻧت ﺑﯾن اﻟﺷرك واﻟﻣﻌﺻﯾﺔ إن أﺧذت ﺑﮭﺎ واﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ وادي اﻟﺷرك ،إن ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺑﮭﺎ وﻗﻌت
ﻓﻲ وادي اﻟﻣﻌﺻﯾﺔ ،ھذا اﻟﻛﻼم ﺗﺣﺗﺎﺟﮫ أﯾﮭﺎ اﻟطﺎﻟب ،أﻧﺎ أﺻﻠﻲ ،وأﺣﺿر دروس ﻋﻠم ،أﺗﻣﻧﻰ أن ﯾوﻓﻘﻧﻲ
ﷲ ﺑﺎﻻﻣﺗﺣﺎن ،ﻟﯾس ﺻﺣﯾﺣﺎً ،ﯾﺟب أن ﺗﺻﻠﻲ ،وﺗﺣﺿر دروس ﻋﻠم ،وﺗدرس ،ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﺎﺟر ﯾﺷﺗري أﯾﺔ
ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺟﺑر ﻓﻼ ﯾﺟﺑر ،ﻟم ﯾدرس اﻟﻣوﺿوع ،ﻻ أرﯾد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﻣﺣدوداً ،أرﯾد ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ذﻛﯾﺎ ً ﯾﺄﺧذ
ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب ﻛﻠﮭﺎ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻛل ﺷﻲء ،وﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗوﻛل ﻋﻠﻰ ﷲ ﻣن أﻋﻣﺎﻗﮫ ،أوﺿﺢ ﻣﺛل ﻋﻧدك ﺳﻔرة إﻟﻰ
ﺣﻣص ﺑﺳﯾﺎرﺗك ،ﻻ ﺗراﺟﻌﮭﺎ ،ﻗد ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺣﺎدث ﻣﻣﯾت ،ھﻧﺎك ﺷﻲء ﺑﺎﻟﻣرﻛﺑﺔ أﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌطل أﺛﻧﺎء
اﻟﺳﯾر وﻛﺎن اﻟﺣﺎدث ﻣﻣﯾﺗﺎً ،ﯾﺄﺗﻲ إﻧﺳﺎن آﺧر ﯾراﺟﻊ ﻛل ﺷﻲء ﺑﺎﻟﺳﯾﺎرة ،ﯾراﺟﻊ اﻟزﯾوت ،اﻟﻣﺣرك،
اﻟﻣﻛﺎﺑﺢ ،وﯾﻧﺳﻰ ﷲ ﯾﻘول :ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ،ﺗراﺟﻊ اﻟﺳﯾﺎرة ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﺑﺄﻋﻣﺎﻗك ھﻧﺎك ﺷﻌور أن
ﷲ ﺣﺎﻓظ ،ھو اﻟﻣﺳﻠم ،ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻛل ﺷﻲء وأن ﺗﺗوﻛل ﻋﻠﻰ ﷲ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺷﻲء،
ھذه ﻟﯾﺳت ﺳﮭﻠﺔ ،ﺳﮭل ﺟدا ً أن ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وﺗﻧﺳﻰ ﷲ ﻛﺎﻟﻐرب ،وأﺳﮭل أﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﮭﺎ ،ﻧﺣن ﻣؤﻣﻧون ﷲ
ﻣﻌﻧﺎ ﻻ ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﺎ ،أﯾﺿﺎ ً ھذا ﻛﻼم ﻓﺎرغ ،اﻟﻣؤﻣن ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻛل ﺷﻲء ﺛم ﯾﺗوﻛل ﻋﻠﻰ ﷲ
وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﺷﻲء ،ھذا اﻟدرس اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﮭﺟرة ،اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﺣﺑﯾب اﻟﺣﻖ وﺳﯾد وﻟد
آدم وﷲ وﻋده ﺑﺎﻟﻧﺻر وﻣﻊ ذﻟك ﺑﺣث ﻋن دﻟﯾل ،ﺑﺣث ﻋن ﻧﺎﻗﺔ ،ﺑﺣث ﻋن رﻓﯾﻖ ،دﺧل إﻟﻰ ﻏﺎر ﺛور
اﺧﺗﺑﺄ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ،ﻣﺷﻰ ﺑطرﯾﻖ اﻟﺟﻧوب ،ﻛل ﺷﻲء ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻌﻠﮫ ﻓﻌﻠﮫ ،ﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻠوا إﻟﻰ اﻟﻐﺎر ،ﻗﺎل
ﺳﯾدﻧﺎ أﺑو ﺑﻛر :ﯾﺎ رﺳول ﷲ ﻟو ﻧظر أﺣدھم إﻟﻰ ﻣوطﺊ ﻗدﻣﮫ ﻟرآﻧﺎ ،ﻓﻘﺎل ﻟﮫ اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻛرﯾم:
))ﯾﺎ أﺑﺎ ﺑﻛر ﻣﺎ ﻗوﻟك ﺑﺎﺛﻧﯾن ﷲ ﺛﺎﻟﺛﮭﻣﺎ((
أﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب واﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﷲ ،ﻟم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ھﻧﺎك أﻧﺎس ﯾﺄﺧذون ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﯾﻘول ﻟك:
أﻧﺎ ﻗرأت اﻟﻛﺗﺎب ﻛﻠﻣﺔ ﻛﻠﻣﺔ وﺣﻔظﺗﮫ ﻋن ﻏﯾب ﺳﺂﺧذ ﻣﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ،ﻓﯾﻐﻠﺑﮫ اﻟﻧوم ﯾﺳﺗﯾﻘظ ﺑﻌد اﻻﻣﺗﺣﺎن ،ﻧﺳﻲ
ﷲ ،ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب ﺑﻛل ﺷﻲء ،ﺑدراﺳﺗك ،ﺑﻣﺣﻠك اﻟﺗﺟﺎري ،ﺑﺻﻧﺎﻋﺗك ،ﺑزراﻋﺗك ،ﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب وﺗوﻛل
ﻋﻠﻰ رب اﻷرﺑﺎب ،ھذا اﻟدرس اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺣدث اﻟﮭﺟرة.
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة اﻟﻛرام ،ﺣﺎﺳﺑوا أﻧﻔﺳﻛم ﻗﺑل أن ﺗﺣﺎﺳﺑوا ،وزﻧوا أﻋﻣﺎﻟﻛم ﻗﺑل أن ﺗوزن ﻋﻠﯾﻛم ،واﻋﻠﻣوا أن ﻣﻠك
اﻟﻣوت ﻗد ﺗﺧطﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻏﯾرﻧﺎ ،وﺳﯾﺗﺧطﻰ ﻏﯾرﻧﺎ إﻟﯾﻧﺎ ،ﻓﻠﻧﺗﺧذ ﺣذرﻧﺎ ،اﻟﻛﯾّس ﻣن دان ﻧﻔﺳﮫ ،وﻋﻣل ﻟﻣﺎ ﺑﻌد
اﻟﻣوت ،واﻟﻌﺎﺟز ﻣن أﺗﺑﻊ ﻧﻔﺳﮫ ھواھﺎ ،وﺗﻣﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﷲ اﻷﻣﺎﻧﻲ ،واﻟﺣﻣد

رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن .

***
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اﻟﺧطﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
اﻟﺣﻣد

رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ،وأﺷﮭد أن ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﻟﻲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن ،وأﺷﮭد أن ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣداً اﻟﺻﺎدق اﻟوﻋد

اﻷﻣﯾن.
ﻣن ﯾﮭﺎﺟر ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﷲ ﯾﺟد ﻓﻲ اﻷرض ُﻣراﻏﻣﺎ ً ﻛﺛﯾرا ً وﺳﻌﺔً :
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة ،ﺗﻌﻠﻣﻧﺎ اﻟﮭﺟرة ﺛﺎﻟﺛﺎ ً ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺎھرة اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﻣﮭﺎﺟرون ،أﻧﮫ ﻣن
ﯾﮭﺎﺟر ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﷲ ﯾﺟد ﻓﻲ اﻷرض ُﻣراﻏﻣﺎ ً
ﻛﺛﯾرا ً وﺳﻌﺔً ،أي ﻣﺳﺗﺣﯾل وأﻟف أﻟف ﻣﺳﺗﺣﯾل
أن ﺗﮭﺎﺟر ﻣن ﺑﻠد ،واﻟدﺧل ﻓﻠﻛﻲ ،واﻷﻣور
ﻣﯾﺳرة ،ﻟﻛﻧك ﺧﻔت ﻋﻠﻰ دﯾﻧك ،وﻋﻠﻰ دﯾن
أوﻻدك ،وﺑﻧﺎﺗك ،وزوﺟﺗك ،وآﺛرت ﺑﻠداً ﻧﺎﻣﯾﺎ ً
ﻓﯾﮫ ﻣﺗﺎﻋب ﻻ ﺗﻌد وﻻ ﺗﺣﺻﻰ ،آﺛرت اﻵﺧرة
ﻋﻠﻰ اﻟدﻧﯾﺎ ،أﻗول ﻟك :وﷲ زوال اﻟﻛون أھون ﻋﻠﻰ ﷲ ﻣن أﻻ ﺗوﻓﻖ ﻓﻲ ﺑﻠدك اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ،وﷲ
ﺣوﻟﻲ ﻋﺷرات ﺑل ﺑﺿﻊ ﻋﺷرات ﻣن اﻷﺧوة اﻟﻛرام ،ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ أوج ﻧﺟﺎﺣﮭم ﻓﻲ اﻟﻐرب ،دﺧول ﻓﻠﻛﯾﺔ،
ﺑﯾوت ،ﻣرﻛﺑﺎت ،اﺳﺗﻣﻌوا إﻟﻰ دروس اﻟﻌﻠم وﺗﯾﻘﻧوا ﻣن أﻧﮫ ﻻ ﺑد ﻣن أن ﯾﻌودوا إﻟﻰ ﺑﻠدھم وﻋﺎدوا ،أول
ﻓﺗرة ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣﺗﺎﻋب ،وﷲ اﻵن ﻓﻲ أوج ﻧﺟﺎﺣﮭم ،وﷲ ھﻧﺎك أخ ﯾﻘول ﻟﻲ :ﻛﻠﻣﺎ أﺳﺗﯾﻘظ ﺻﺑﺎﺣﺎ ً أدﻋو
ﻟك ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ،اﺑﻧﮫ ﻣؤﻣن داﻋﯾﺔ ،اﺑﻧﺗﮫ ﻣﺣﺟﺑﺔ ،اﺑﻧﺗﮫ ﺗزوﺟﮭﺎ ﻣؤﻣن ،ﻗﺎل ﻟﻲ :ھذا ﺑﺎﻟﻐرب ﯾﻛون
ﻣﺳﺗﺣﯾﻼً ،ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ ﺑﻠده ﯾرﺟو ﻣن ھذه اﻟﻌودة رﺿﺎء ﷲ ﻋز وﺟل ،ﺛم ھﻧﺎك ﻣﻠﻣﺢ
وطﻧﻲ؛ ھذا اﻟﺑﻠد ﻟﺣم ﻛﺗﻔك ﻣن ﺧﯾره ،ﺗﺻﺑﺢ ﺧﺑرﺗك ﻟﻸﻋداء ،ﺗﺟد طﺑﯾﺑﺎ ً ھل ﺗﺻدﻗون أن ھﻧﺎك ﺧﻣﺳﺔ
آﻻف طﺑﯾب ﺑوﻻﯾﺔ واﺣدة اﺳﻣﮭﺎ دﯾﺗروﯾت ﻣن ﺳورﯾﺎ ،ﻛل واﺣد ﻣﻌﮫ ﺑوردﯾن ﺛﻼﺛﺔ ،ھؤﻻء إذا ﺟﺎؤوا إﻟﻰ
ﺑﻠدھم ﻣﺎذا ﯾﻔﻌﻠون ﻓﻲ اﻟﺑﻠد؟ ﺗﺻﺑﺢ أﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،ﺧﻣﺳﺔ آﻻف طﺑﯾب ﺑﺎﻟﻌد اﻟدﻗﯾﻖ أﻧﺎ زرﺗﮭﺎ أرﺑﻊ
ﻣرات ،ﻛﻠﮭم أواﺋل ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﮭم ،ﻟﻣن ﺧﺑرﺗﮭم؟ ﻟﻸﺟﺎﻧب ،إﻣﺎ أﻣرﯾﻛﻲ أو ﯾﮭودي ،ھل ھذا اﻟﻛﻼم ﺻﺣﯾﺢ؟
أﻣﺎ ﻟو ﻋﺎدوا إﻟﻰ ﺑﻠدھم وﷲ واﺣد ﻣﻧﮭم اﺳﺗﺟﺎب وﻋﺎد ،ﻗﺎل ﻟﻲ :وﷲ ﻛل ﯾوم أدﻋو ﻟك ،أﻧﺎ أداوي إﻧﺳﺎﻧﺎ ً
ﻣﺳﻠﻣﺎً ،ھذا اﻟﻌﻠم اﻟذي أﺧذﺗﮫ ﻣن ﺑﻠدي اﻟذي ﻟﺣم ﻛﺗﻔﻲ ﻣن ﺧﯾره ،رﺟﻌت إﻟﻰ ﺑﻠدي رﺟﻌت إﻟﻰ أﺑﻧﺎء
ﺑﻠدي ،أﻧﺎ ھذا إﯾﻣﺎﻧﻲ ،ھﻧﺎك أﺧوان ﻛﺛر ﺣرﺻت ﻋﻠﻰ أن ﯾذھﺑوا إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﻐرب ﻟﯾﺗﻌﻠﻣوا ،وﷲ ﯾﻘﯾﻧﻲ
ﻣﻠﯾون ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ أﻧﮫ ﻣﺎ ﻣن واﺣد ﻣﻧﮭم ﺳﯾﺑﻘﻰ ھﻧﺎك ،ﻷن ﻣﻌﮫ رﺳﺎﻟﺔ ،رﺳﺎﻟﺗﮫ ﺧدﻣﺔ ھذه اﻷﻣﺔ ،اذھب ﺧذ
دﻛﺗوراه ﻣن ھﻧﺎك ،ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎﻧﻊ ،ﻧرﯾد ﻋﻠﻣﺎء ﻟﻛن ارﺟﻊ اﺧدم أﻣﺗك وﺑﻠدك ،طﺑﻌﺎ ً ﻋﻧدﻧﺎ اﻟدﺧل أﻗل ﺑﻛﺛﯾر
وﻋﻧدﻧﺎ ﻣﺗﺎﻋب ﺷﺄن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻛﻠﮭﺎ ،ﺗﺣﻣل ھذه اﻟﻣﺗﺎﻋب ﻣن أﺟل أن ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻷﻣﺗك.
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دﺧﻠت ﻣرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﺟداً ،ورأﯾت طﺑﯾﺑﺎ ً ﻛﺎن ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟدﺧل ،آﺛر طﺎﻋﺔ
رﺑﮫ ﺟﺎء إﻟﻰ ﺑﻠده ھﻧﺎ ،ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﺟداً ،ھﻧﺎك ﻏرف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺷﻲء ﻛﺑﯾر ﺟداً ،ﻗﺎل ﻟﻲ:
ﻟﻛن ھﻧﺎ أرﺿﻲ رﺑﻲ ،أﻧﺎ ھﻧﺎ أﺧدم أﻣﺗﻲ ،ھذا ﻣﻔﮭوم اﻟدﯾن.
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺗﺎﻋب ﻣن أﺟل أن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻷﻣﺗﮫ :
ﺧدﻣﺔ اﻷﻣﺔ ﻣﻔﮭوم وطﻧﻲ وﻣﻔﮭوم ﻗوﻣﻲ ،ﺗﺧدم اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻔﮭوﻣﺎ ً وطﻧﯾﺎً ،ﻣﻔﮭوﻣﺎ ً
ﻗوﻣﯾﺎً ،وﻣﻔﮭوﻣﺎ ً دﯾﻧﯾﺎ ً  ،وﻣﻔﮭوﻣﺎ ً أﺧروﯾﺎً ،ھؤﻻء ﻣﺳﻠﻣون أﻧت ﻛﻧت ﻣﻧﮭم ،ﻣرة ﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﺣم أﻛﺗﺎﻓك ﻣن ﺧﯾر
اﻟﺑﻠد ،ﻟﻣﺎذا ﯾذھب ﺧﯾرك إﻟﻰ ﺑﻠد آﺧر؟ ﻛل ﻋﻠﻣك ﻟﻠﺧﺎرج ،ﻓﻠذﻟك أن ﺗﻌود ﻣن ﺑﻠد ﻏﻧﻲ ﻛل ﺷﻲء ﻣﺗواﻓر
ﻓﯾﮫ ،أﻗول ﻟك :ھذا ﺷﻲء ﺻﻌب ﺗﺻوره ،ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ،أي ﺷﻲء ﺗرﯾده ﻣﺗواﻓر
أﻣﺎﻣك ،وﻟك ﺣﻘوق ﻻ ﺗﻧﺗﮭﻲ ،إﻧﺳﺎن ﯾﻣﺷﻲ ﺑﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ،ﻟم ﯾﻧﺗﺑﮫ أن ھﻧﺎك ﺣﻔرة ﺑﺎﻟطرﯾﻖ ﺑﺳﯾطﺔ ﺟدا ً ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎء
ﻓﻠﻣﺎ داس ﻋﻠﯾﮭﺎ رﺷم ﺻدﯾﻘﮫ ﺑﺎﻟﻣﺎء ،ﻗﺎل ﻟﮫ :ﺳوف أﻗدم ﺷﻛوى ،ﻗدم ﺷﻛوى ﻓﺄﻋطوه ﻣﺑﻠﻐﺎ ً واﻋﺗذروا ﻣﻧﮫ،
وأﺻﻠﺣوا اﻟﺣﻔرة ،ھذه أﯾن ﺗﻛون؟ ھﻧﺎك ﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺗﻔوق ﺣ ّد اﻟﺧﯾﺎل ﻟﻛن أﻧت ﺗﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﺑﻠدك ھذا
اﻟﺑﻠد ﻓﯾﮫ إﯾﻣﺎن ،ھﻧﺎك أﻧﺎس ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻣك ،ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﺑرﺗك ،أﻧﺎ وﷲ ﻛل إﻧﺳﺎن ﯾﺳﺎﻓر إﻟﻰ اﻟﻐرب ﺛم
ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﻠده ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧظري ،ﯾﺟد ﻣﺗﺎﻋب ﻛﺛﯾرة ،ﺣﺗﻰ ﯾﺟد ﻋﯾﺎدة ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن ،ﺣﺗﻰ ﯾﺷﺗﻐل ،ﻟﻛن
ﯾﻛون ﻗد ر ّد اﻟﻌﻠم اﻟذي ﺗﻌﻠﻣﮫ إﻟﻰ أﻣﺗﮫ اﻟﺗﻲ أﻧﻔﻘت ﻋﻠﯾﮫ.
أﯾﮭﺎ اﻷﺧوة اﻟﻛرام ،إﻧﻲ داع ﻓﺄﻣﻧوا:
اﻟدﻋﺎء :
اﻟﻠﮭم اھدﻧﺎ ﻓﯾﻣن ھدﯾت ،وﻋﺎﻓﻧﺎ ﻓﯾﻣن ﻋﺎﻓﯾت ،وﺗوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻣن ﺗوﻟﯾت ،وﺑﺎرك ﻟﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ أﻋطﯾت ،وﻗﻧﺎ واﺻرف
ﻋﻧﺎ ﺷر ﻣﺎ ﻗﺿﯾت ،ﻓﺈﻧك ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﻖ ،وﻻ ﯾﻘﺿﻰ ﻋﻠﯾك ،وإﻧﮫ ﻻ ﯾذل ﻣن واﻟﯾت ،وﻻ ﯾﻌز ﻣن ﻋﺎدﯾت،
ﺗﺑﺎرﻛت رﺑﻧﺎ وﺗﻌﺎﻟﯾت ،وﻟك اﻟﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺿﯾت ،ﻧﺳﺗﻐﻔرك و ﻧﺗوب إﻟﯾك ،اﻟﻠﮭم ھب ﻟﻧﺎ ﻋﻣﻼً ﺻﺎﻟﺣﺎ ً
ﯾﻘرﺑﻧﺎ إﻟﯾك ،اﻟﻠﮭم أﻋطﻧﺎ وﻻ ﺗﺣرﻣﻧﺎ ،أﻛرﻣﻧﺎ وﻻ ﺗﮭﻧﺎ ،آﺛرﻧﺎ وﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻧﺎ ،أرﺿﻧﺎ وارض ﻋﻧﺎ ،اﻟﻠﮭم
ﺻ ِّل ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺑﻲ اﻷﻣﻲ وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ وﺳﻠم.
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