بسم هللا الرحمن الرحيم
أسباب هالك األمم

أيها األخوة الكرام ،في زحمة األحداث ،وتسارع المتغيرات ،وفي خضمم تمداايات الاموازا والمسمت دات،
وكثرة األطروحات والتحليالت ،يلحظ المتأمما الغيمور اياًما و أو تغييًما و للرايمة ال مراية ،والاظمر فمي ف مل السما
الكواية ،حتى حصا م

رّ اء ذلك زلا أقدام ،وخطا ًاألقالم ،وضالا في األفهام ،وت ويش وحيمرة اامد كثيمر

م أها اإلسالم ،مما ياكمد أهميمة المر ةيمة الموحمدة لاممة الواحمدة ،التمي ياًغمي أ ترتكمز فمي تح يما أهمدافها
الى صحة المةت د ،وسمالمة المماه  ،والةاايمة ًمصمالا األممة الكًمرق وم اصمد ال مريةة الةظممىً ،ااتمداا فمي
الراق ،وتواز في الاظر ،وأسلو ٍ
ااا في الطرح والحموار ،قماا تةمالى ـ همذ اييمة تاكمد ضمرورة أ يكمو
ب ٍ
للمسلمي مر ةية واحدة:
ول َوإِلَى أ ُ ْولِي ْاألَ ْم ِر ِم ْن ُه ْم لَ َعلِ َم ُه الَّذِينَ َي ْس َت ْن ِب ُطو َن ُه ِم ْن ُه ْم ()38
الر ُ
َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
س ِ
( سورة النساء).

أية قضية خالفية ،أية قضية تثير دلو ،أي قضمية تثيمر ازااما و ياًغمي أ تمرد للمى ال مري الكمريم والسماة،
هذ ايية أيها األخوة ،ت ير للى المر ةية الواحدة لامة الواحمدة ،وهمذ األحمداث التمي همزت الةمالم أل تاتظمهما
قوااي ؟ هذ ال تياحات ،هذ الحروب ،هذ الزلزا ،هذ الًراكي  ،هذ األزمة الةالميمة الا ديمة ،همذ األحمداث
الكًرق التي زلزلت األرض أل تاتظمها قوااي ؟ قاا تةالى:
هللا َت ْبد ا
هللا َت ْح ِو ايال()38
س َّن ِة َّ ِ
س َّن ِة َّ ِ
ِيال َولَنْ َت ِج َد لِ ُ
َفلَنْ َت ِج َد لِ ُ
( سورة فاطر).

قوااي  ،سا  ،اواميس ،تفسر ًها كا هذ األحداث:
ضا َء إِلَى َي ْو ِم ا ْلقِ َيا َم ِة .
سوا َح ّظا ا ِم َّما ُذ ِّك ُروا ِب ِه َفأ َ ْغ َر ْي َنا َب ْي َن ُه ُم ا ْل َع َد َاو َة َوا ْل َب ْغ َ
َف َن ُ
( سورة المائدة اآلية.) 38 :

حياما اسى الااس ماه خال هم دًت ًياهم الةداوة والًغضاء ،واألمواا التي تافا الى األسملحة تفموا حم ّد
الخياا ،ولو أاها أاف ت الى لامار األرض ما ً ي لاسا

ائع ،ول طفا مريض ،ول لاسا مةذب.

أسباب هالك األمم في ضوء القرآن والسنة:
و
أيها األخوة الكرام ،هااك أمم تهلك ولست مت مائما واألممة الةرًيمة هلكمت اي ل همالك استئصماا ولكم
هالك ضةف ،أليس كذلك؟ ما هي أسًاب هالك األمم في ضوء ال ري والساة؟

 .3كثرة الفساد والخبث في األرض:
م أًرز أسًاب هالك األمم كثرة الفساد ،وكثرة الخًث في األرض ،قاا تةالى:
ِيرا ()31
سقُوا فِي َها َف َح َّق َعلَ ْي َها ا ْل َق ْول ُ َف َد َّم ْر َناهَا َتدْ م ا
َوإِ َذا أَ َردْ َنا أَنْ ُن ْهلِ َك َق ْر َي اة أَ َم ْر َنا ُم ْت َرفِي َها َف َف َ
(سورة اإلسراء)

م خالا ال ري والساة ف مط مما همي أسمًاب همالك األممم؟ قماا المماء التفسمير :أمراما مترفيهما ًطاامة
وتوحيد  ،وتصمديا رسملل واتًمااهم فيمما مااوا ًمل ،ففسم وا وخر موا ام طاامة أممر رًهمم ،واصمو  ،وكمذًوا
رسلل ،فحا اليها ال وا ،أي و ب اليها الوايد ،فدمرااها تدميراو،
ِيرا
َف َد َّم ْر َناهَا َتدْ م ا
مع أال ذكر اموم الهالك لل ميع ،وأساد الفسا للى قوم هم المترفو  ،فما تفسير ذلك؟
سقُوا فِي َها َف َح َّق َعلَ ْي َها
أَ َم ْر َنا ُم ْت َرفِي َها َف َف َ
الى ميع أفراد األمة:
ِيرا
ا ْل َق ْول ُ َف َد َّم ْر َناهَا َتدْ م ا
التفسير األوا أ اير المترفي تًةوا المترفي  ،ةلوهم قدوة لهم ،رضوا ًأامالهم ،أكًروا أفةالهم ،لمذلك
ياكد هذا المةاى قولل تةالى:
س ِبيل َ()16
ضلُّو َنا ال َّ
سا َد َت َنا َو ُك َب َرا َء َنا َفأ َ َ
َو َقالُوا َر َّب َنا إِ َّنا أَ َط ْع َنا َ
(سورة األحزاب)

وال واب الثااي :أ ًةضهم ل اصى

 ،وًغى ،وطغى ،ولم ياكر اليل أحد هذ المةصية ،وهذا الفسما

والف ور ،فكأ سكوت الااس ا فسا الكًراء ذاب يستح و اليل الة اب ،قاا تةالى:
ص اة .
َوا َّتقُوا فِ ْت َن اة ََل ُتصِ ي َبنَّ الَّذِينَ َظلَ ُموا ِم ْن ُك ْم َخا َّ
( سورة األنفال اآلية.) 52 :

ع ا ْاهما أ الا ًِمي صملى

مش رضِ مي
وكما اء في الحديث الصحيا م حديث أم الماماي زيْاب ًِ ْا ِ
ت حْ ٍ
ع ال ْي ِل وسلم:
د ََخل َ َعلَ ْي َها َفز اعا َيقُول ََُ :ل إِلَ َه إِ ََّل َّ
ب مِنْ َ
ت َج ْحشَ :فقُ ْل ُ
ب ِب ْن ُ
هللا َُ ،و ْيل ٌ لِ ْل َع َر ِ
تَ :يا
ش ٍّر َقدْ ا ْق َت َر َبَ ،قالَ ْت َز ْي َن ُ
ِ
سول َ َّ
صالِ ُحونَ ؟ َقال ََ :ن َع ْم ،إِ َذا َك ُث َر ا ْل َخ َب ُ
ث.
هللاِ ،أَ َن ْهلِ ُك َوفِي َنا ال َّ
َر ُ

ت َج ْحش َرضِ َي َّ
[متفق عليه عن أم المؤمنين َز ْي َن َب ِب ْن ِ
هللاُ َع ْن َها]

في ًةض ايثار:
أ

أرسا المالئكة ليهلك ًلدة ،قالوا :يا رب ل فيها صالحا و قااً :ل فاًداوا ،لِم يا رب؟ قاا :أل
و هل لم يك يتمةر لذا رأق ماكراو.

واي تأتي اًاة أخيك ،وترتدي ثياًا و فاضحة ،فتثاي اليها ،والى صحتها ودراستها ،ول يخطمر فمي ًالمك
أ تو ل لها مالحظة الى هذ الثياب الفاضحة.
أيها األخوة الكرام ،أوا أسًاب هالك األمم كثرة الفساد في األرض ،وكثرة الخًث ،وأية أممة مهمما قويمت
حياممما يكثممر فيهمما الخًممث تسممتحا الهممالك ،هممالء الممذي وصمملوا للممى األاممدلس وفتحوهمما ،ووصمملوا للممى م ممارف
ًاريس كيف أهلكهم

؟ حياما ارقوا في الخمور وفي ال يا والغااء وال واري والغلما  ،أخر وا ماها.

 .5عدم شكر النعم:
سًب يخر م أسًاب هالك األمم ،هذا السًب قاا تةالى:
هللا َفأ َ َذا َق َها ّ
ض َر َب ّ
هللا ُ َم َثالا َق ْر َي اة َكا َن ْت آ ِم َن اة ُّم ْط َمئِ َّن اة َيأْتِي َها ِر ْزقُ َها َر َغداا ِّمن ُكل ِّ َم َكان َف َك َف َر ْت ِبأ َ ْن ُع ِم ّ ِ
َو َ
هللا ُ
وع َوا ْل َخ ْو ِ
ص َن ُعونَ .
ف ِب َما َكا ُنو ْا َي ْ
لِ َب َ
اس ا ْل ُج ِ
( سورة النحل )

الكفر كفر الاةم ،ورد في األثر ال دسي:
إني واإلنس والجن في نبأ عظيم ،أخلق ويعبد غيري ،وأرزق ويشكر سواي ،خيري إلى العباد نازل،
وشرهم إلي صاعد ،أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم  ،ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي،
علي منهم تلقيته من بعيد ،ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب ،أهل ذكري ،أهل مودتي ،أهل
من أقبل
ّ
شكري ،أهل زيادتي أهل معصيتي َل أقنطهم من رحمتي ،إن تابوا فأنا حبيبهم ،وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ،
أبتليهم بالمصائب ألطهرهم من الذنوب والمعايب ،الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها
وأعفو ،وأنا أرأف بعبدي من األم بولدها

.

[ رواه البيهقي والحاكم عن معاذ ،والديلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

السممًب الثممااي :اممدم ممكر المماةم ،اح م فممي اتمتممع ًمماألم  ،هممذ اةمممة ي ممب أ ت ممكروا

اليهمما ،اتمتممع

ًالتواصما األسممري ،اتمتمع ًممدروس الةلممم ًالمسما د ،هممذ اةممم ل يةرفهما لل مم ف مدها فممي ًممالد أخمرق لممو دخمما
اإلاسا المس د مرة واحدة أمامل مساءلة.
 .8ظهور النقص والتطفيف في الميزان ونقض العهود والمواثيق:
أيها األخوة ،م أسًاب هالك األمم ظهمور الما  ،والتطفيمف فمي الميمزا  ،تحمت همذ الكلممة يمدخا كما
أاواع الغشً ،ضااة م مصدر مةي أوهمت ال اري ًأاها م مصدر مةي  ،اش ًالوز ً ،الطواً ،المكياا،
ًالمواصفات ،أاواع الغش و

ل تةد ول تحصى ،تطفيف الكيا والميمزا  ،مامع حما

الةهود والمواثيا ،واإلاراض ا أحكام
قاا رسعو عا

ِ صلى

ع ال ْي ِل وسلم:

 ،وحما اًماد  ،وا مض

تةالى ،هذ األسًاب كلها م تمةة في حديث واحد:

اَّلل أَنْ ُتدْ ِر ُكوهُنَّ  ،لَ ْم َت ْظ َه ْر ا ْل َفا ِح َ
َيا َم ْع َ
ش ُةة فِةي َق ْةوم َقة ُّط
س إِ َذا ا ْب ُتلِي ُت ْم ِب ِهنَّ َ ،وأَ ُعو ُذ ِب َّ ِ
ش َر ا ْل ُم َها ِج ِرينَ َ ،خ ْم ٌ
َح َّتى ُي ْعلِ ُنوا ِب َها إِ ََّل َف َ
ض ْةوا،ممرض اإليمدز،
ض ْت فِةي أَ ْس َةالفِ ِه ْم الَّةذِينَ َم َ
شا فِي ِه ْم ال َّطا ُعونُ َو ْاألَ ْو َجا ُع الَّتِي لَ ْم َت ُكنْ َم َ
ان َعلَ ة ْي ِه ْمَ ،ولَ ة ْم َي ْم َن ُعةةوا َز َكةةا َة
س ةنِينَ َوشِ ة َّد ِة ا ْل َم ُئو َن ة ِة َو َجة ْةو ِر ال ُّ
صةةوا ا ْلم ِْك َيةةال َ َوا ْلمِية َةزانَ إِ ََّل أ ُ ِخ ة ُذوا ِبال ِّ
َولَ ة ْم َي ْنقُ ُ
س ة ْل َط ِ
سةلَّ َط َّ
ضوا َع ْه َد َّ ِ
س َم ِ
سولِ ِه إِ ََّل َ
هللا َو َع ْه َد َر ُ
اءَ ،ولَ ْو ََل ا ْل َب َهائِ ُم لَ ْم ُي ْم َط ُرواَ ،ولَ ْم َي ْنقُ ُ
أَ ْم َوالِ ِه ْم إِ ََّل ُمنِ ُعوا ا ْل َق ْط َر مِنْ ال َّ
هللا ُ
هللاَ ،و َي َت َخ َّية ُروا ِم َّمةا أَ ْن َةزل َ َّ
ض َما فِي أَ ْيدِي ِه ْمَ ،و َما لَ ْم َت ْح ُكة ْم أَئِ َّمة ُت ُه ْم ِب ِك َتةا ِ
ب َّ ِ
َعلَ ْي ِه ْم َعد اُّوا مِنْ َغ ْي ِر ِه ْمَ ،فأ َ َخ ُذوا َب ْع َ
هللا ُ
إِ ََّل َج َعل َ َّ
ه ْم م أ ا كرة .
س ُه ْم َب ْي َن ُ
هللا ُ َبأْ َ
هللا ْب ِن ُع َم َر]
[ ابن ماجه َعنْ َع ْب ِد َّ ِ

ةا

ًأسهم ًياهم م أ ا كرة ،هذ أمة.

 .3التنافس في الدنيا:
وم أسًاب هالك األمم :التاافس في الدايا ،قاا الاًي اليل الصالة والسالم:
شى َعلَ ْي ُك ْمَ ،ولَكِنْ أَ َخ َ
هللا ََل ا ْل َف ْق َر أَ ْخ َ
س َط َعلَ ْي ُك ْم ال ُّد ْن َيا َك َما ُبسِ َط ْت َعلَى َمنْ َكانَ َق ْبلَ ُك ْم،
َف َو َّ ِ
شى َعلَ ْي ُك ْم أَنْ ُت ْب َ
ه ْم .
سوهَاَ ،و ُت ْهلِ َك ُك ْم َك َما أَهْ لَ َك ْت ُ
سوهَا َك َما َت َنا َف ُ
َف َت َنا َف ُ
ِس َو ِر ْب ِن َم ْخ َر َم َة ]
[ متفق عليه َعنْ ا ْلم ْ

ش َّحَ ،فإِنَّ ال ُّ
ات َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِةَ ،وا َّتقُوا ال ُّ
ا َّتقُوا ال ُّظ ْل َمَ ،فإِنَّ ال ُّظ ْل َم ُظل ُ َم ٌ
ش َّح أَهْ لَ َك َمنْ َكانَ َق ْبلَ ُك ْم َح َملَ ُه ْم َعلَى أَنْ
ه ْم .
ار َم ُ
س َف ُكوا ِد َما َء ُه ْمَ ،و ْ
َ
اس َت َحلُّوا َم َح ِ
هللا ]
[ مسلم َعنْ َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد َّ ِ

تةليا اقتصادي ،هذا الًلد الطيب مساحتل مئة وخمسة وثممااو ألمف كيلمو متمر مرًمع ،رًمع همذ المسماحة
صالحة للزرااة ف ط ،المزروع ماها رًع الرًع ،واحد الى ستة ا ر م مئمة وخمسمة وثممااي ألفما و ،وممع ذلمك
م فضا

ااداا سمتة ماليمي طم مم ال مما لكما سماة ،فمي الزيتمو ثمااي دولمة فمي الةمالم ،وفمي الحمضميات

سًةمئة ألف ط  ،واحد الى ستة ا ر م مئة وخمسة وثمااي ألف كيلو متر مرًع.
 .2التعامل بالربا وانتشار الزنا:
م أسًاب هالك األمم التةاما ًالرًا ،واات ار الزاا ،ي وا الاًي اليل الصالة والسالم:
الر َبا َو ِّ
هللا َع َّز َو َجل َّ .
اب َّ ِ
الز َنا إِ ََّل أَ َحلُّوا ِبأ َ ْنفُسِ ِه ْم ِع َق َ
َما َظ َه َر فِي َق ْوم ِّ
هللا ْب ِن َم ْس ُعود َعنْ أَبِي ِه ]
الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْب ِد َّ ِ
[ متفق عليه َعنْ َع ْب ِد َّ

هممذا الاظممام الةممالمي المممالي الةمممالا كيممف ااهممار؟ ًالرًمما والمتمما رة ًالزامما ،ممراء الممديو  ،وًيممع الممديو ،
والرًا ،والزاا ،قاا تةالى:
الر َبا ََل َيقُو ُمونَ إِ ََّل َك َما َيقُو ُم الَّذِي َي َت َخ َّب ُط ُه ال َّ
س َذلِ َك ِبأ َ َّن ُه ْم َقالُوا إِ َّن َما ا ْل َب ْي ُع
ش ْي َطانُ مِنْ ا ْل َم ِّ
الَّذِينَ َيأْ ُكلُونَ ِّ
الر َبا َوأَ َحل َّ َّ
هللا َو َمنْ َعا َد
ف َوأَ ْم ُرهُ إِلَى َّ ِ
سلَ َ
الر َبا َف َمنْ َجا َءهُ َم ْو ِع َظ ٌة مِنْ َر ِّب ِه َفان َت َهى َفلَ ُه َما َ
هللا ُ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
ِم ْثل ُ ِّ

ت َو َّ
اب ال َّنار ُه ْم فِي َها َخالِدُونَ (َ )562ي ْم َح ُق َّ
ص َد َقا ِ
ِب ُكل َّ َك َّفار
هللا ُ ََل ُيح ُّ
الر َبا َو ُي ْر ِبي ال َّ
هللا ُ ِّ
ص َح ُ
َفأ ُ ْولَئِ َك أَ ْ
ِ
أَثِيم(.)561
( سورة البقرة )

 .1تقصير الدعاة في واجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
م أسًاب هالك األمم :ت صير الدااة في وا ب األمر ًالمةروف والاهمي ام الماكمر ،وت صمير األممراء
في لزالة الماكرات.
َما مِنْ َق ْوم ُي ْع َمل ُ فِي ِه ْم ِبا ْل َم َعاصِ ي ُه ْم أَ َع ُّز َوأَ ْك َث ُر ِم َّمنْ َي ْع َمل ُ ُه لَ ْم ُي َغ ِّي ُروهُ إِ ََّل َع َّم ُه ْم َّ
هللا ُ ِب ِع َقاب

.

هللا ْب ِن َج ِرير َعنْ أَ ِبي ِه]
[رواه أبو داود َعنْ ُع َب ْي ِد َّ ِ

أي األكثرية مسلمة ،والذي ي ماهرو ًمالماكرات قلمة واألكثريمة سماكتة ،همذ م مكلة كًيمرة ،أيهما األخموة
الكرام:
كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ،ولم تنهوا عن المنكر؟ قالواَ :أو كائن ذلك يا رسول هللا؟ قال :وأشد
منه سيكون ،قالوا :وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
[ ابن أبي الدنيا وأبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أمامة بسند فيه ضعف ]

ًالةالم كلل اي الةما الخيري متهم ،الةما الخيري لطةام ال ياع متهم

.

كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا :أو كائن ذلك يا رسول هللا؟ قال :وأشد منه
سيكون

.

[ ابن أبي الدنيا وأبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أمامة بسند فيه ضعف ]

كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراا والمنكر معروفا ا؟
الذي يكسب الماا الحرام ماطر ،والًامت المتفلتمة سمًور ،والمذي يامافا لكما الاماس اامد ذكماء ا تممااي،
فكا الموً ات واألاماا الخسيسة لها أسماء حديثة ،والذي ل يهمل طااة

ممر  ،همذا ممر  ،وهمذا اامد ذكماء

ا تمممااي ،وهممذا ااممد رايما ًةيممدة ،وهممذا ااممد موقممف حضمماري ،هممذ كلهمما كلمممات تغطممي ًهمما الافمموس ال مماردة
أاماا الماحرفي .
اإلمام الغزالي ي وا:
األمةةر بةةالمعروف والنهةةي ع ةن المنكةةر هةةو القطةةب األعظةةم فةةي الةةدين ،وهةةو الةةذي بعةةث هللا لةةه النبيةةين
أجمعةةين ،ولةةو طةةوي األمةةر بةةالمعروف والنهةةي عةةن المنكةةر ،وأهمةةل علمةةه وعملةةه لتعطلةةت النبةةوة ،واضةةمحلت
الديانة ،وع َّمت الفترة ،وفشةت الضةاللة ،وشةاعت الجهالةة ،واستشةر الفسةاد ،وخربةت الةبالد ،وهلةك العبةاد،
ولم يشعروا بالهالك إَل يوم التناد ،وقد كان الذي خفنا أن يكون ،لقد كان ،فإن َّلل وإنا إليه راجعون
هذا في اصر اإلمام الغزالي فكيف في هذا الةصر؟!

 .6ترك الجهاد واإلخالد إلى األرض:
م أسًاب هالك األمم :ترك ال هاد ،واإلخالد للمى األرض .ا مب سم وط ًغمداد تم ّم أرًةمة وسمتو مليمو
اتصاا م أ ا وصف ًةض الفتيات اللواتي يًمرز ارايما فمي همذ الفضمائيات ،أرًةمة وسمتو مليمو اتصماا
خالا ا ري يوما و ًةد س وط ًغداد أي األمة؟
قاا ًةضهم :هذ ليست أمة اقرأ ،هذ أمة ارق

 ،وليست أمة محمد لاها أمة همذا الممثما ،المذي ماء مم

ًالد للى ًالد أخرق وقد است ًلل خمسة وثالثي ألف ممثا ف ط ،لذلك قاا الاًي اليل الصالة والسالم:
سلَّ َط َّ
اب ا ْل َب َق ِرَ ،و َرضِ ي ُت ْم ِب َّ
هللا ُ َعلَ ْي ُك ْم ُذ اَّل ََل َي ْن ِز ُع ُه
الز ْر ِعَ ،و َت َر ْك ُت ْم ا ْل ِج َها َد َ
إِ َذا َت َبا َي ْع ُت ْم ِبا ْلعِي َن ِةَ ،وأَ َخ ْذ ُت ْم أَ ْذ َن َ
ج ُعوا إِلَى دِينِ ُك ْم .
َح َّتى َت ْر ِ
[ أبو داود ،أحمد َعنْ ا ْب ِن ُع َم َر]

 .3مخالفة أمر النبي صلى هللا عليه وسلم:
م أسًاب هالك األمم :مخالفة أمر الاًي صلى اليل وسلم ،قاا تةالى:
اب أَلِي ٌم(. )18
َف ْل َي ْح َذ ْر الَّذِينَ ُي َخالِفُونَ َعنْ أَ ْم ِر ِه أَنْ ُتصِ ي َب ُه ْم فِ ْت َن ٌة أَ ْو ُيصِ ي َب ُه ْم َع َذ ٌ
( سورة النور )

وقاا

از و ا:
َو َما َكانَ َّ
هللا ُ لِ ُي َع ِّذ َب ُه ْم َوأَ ْن َت فِي ِه ْم ()88
( سورة األنفال)

أيها األخوة الكرام ،ي وا الاًي اليل الصالة والسالم:
ف أَ ْم ِريَ ،و َمنْ َت َ
ه ْم .
ش َّب َه ِب َق ْوم َف ُه َو ِم ْن ُ
ص َغا ُر َعلَى َمنْ َخالَ َ
َو ُج ِعل َ ال ِّذلَّ ُة َوال َّ
[ أحمد َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر]

الذي يرتادو الفامادا فمي أوا السماة الميالديمة أضمةاف ايمر المسملمي  ،المذي يرتمادو الفامادا فمي أوا
الساة مع زو تل الكاسية الةارية ،ويرق

فمي الفامدا ،وي مرب الخممر ،أضمةاف مم المسملمي المذي يرتمادو

الفاادا م اير المسلمي  ،حضارة ،رقي.
 .9الغلو في الدين:
م أسًاب هالك األمم :الغلو في الدي :
ِّين
إِ َّيا ُك ْم َوا ْل ُغل ُ َّوَ ،فإِ َّن َما َهلَ َك َمنْ َكانَ َق ْبلَ ُك ْم ِبا ْل ُغل ُ ِّو فِي الد ِ

.
[ أحمد َع ِن ا ْب ِن َع َّباس]

أيها األخوة الكرام:
ض ُز ْخ ُر َف َها َو َّ
ارا
از َّي َن ْت َو َظنَّ أَهْ ل ُ َها أَ َّن ُه ْم َقا ِد ُرونَ َعلَ ْي َها أَ َتاهَا أَ ْم ُر َنا لَ ْيال أَ ْو َن َه ا
َح َّتى إِ َذا أَ َخ َذ ْت األَ ْر ُ
س
َف َج َع ْل َناهَا َحصِ يداا َكأَنْ لَ ْم َت ْغنَ ِباألَ ْم ِ
( سورة يونس )

على كل مسلم أن يؤثر خدمة أمته على حظوظه من الدنيا:
أيها األخوة ،الوضع مالم داو ،فياًغي الى المسلمي م خالا األمر ال رياي أ يةدوا ما يستطيةو مم
قوة ًمفهموم ال موة الموسمع ،أسمراا ياًغمي أ تتماسمك ،أمهاتاما ياًغمي لهم أ يتفمرا لترًيمة أولدهم  ،فمي ًمالد
لسالمية كثيرة حياما تسافر األم تودع مم قًما أولدهما ودااما و افما و ،أمما لذا سمافرت الخادممة يًكمي األولد ،أل
الخادمة ترًي األولد ،تطةمهم ،تكسوهم ،تدرسهم أحيااا و.
أمهاتامما ياًغممي لهم أ يتفممرا لترًيممة أولدهم  ،طالًامما ياًغممي أ يتفمموا ،مةلمامما ياًغممي أ يحممما رسممالة
يسممةى لتح ي همما ،ااملامما ياًغممي أ يممت  ،فالحامما ياًغممي أ يممرتًط ًأرضممل ،موظفامما ياًغممي أ يتفممااى فممي خدمممة
المواطاي  ،وقاضياا ياًغي أ يةدا ،واالماا ياًغي أ ياثر خدمة أمتل الى حظوظل مم المدايا ،داايتاما ياًغمي
أ ياصا ل أ يمدح ،ضاًطاا ياًغي لل أ يوق أ المةركة مع الةمدو قادممة ل محالمة ،وأ حمديث الةمدو ام
السممالم مراواممة ،وكممذب ،وكسممب للوقممت ،لمميس ايممر ،ثرواتامما ياًغممي أ تسممتخرج ،مصممااةاا ياًغممي أ تطممور،
أرضمماا ياًغممي أ تستصمملا ،ومياهامما ياًغممي أ ير ممد اسممتهالكها ،وهممذا ل يكممو لل ًنيممما ًمما يحملامما الممى
طااتل ،وليما ًاليوم ايخر يحملاا الى أل ااذي ًةضاا ًةضا و.
أيها األخوة ،هذا كلل يحتاج للى ليما اميا ،للى مفهوم لل هاد الًاائي.

ورقات العمل التي ينبغي أن نفعلها كي ننجو مما نحن فيه:
هااك هاد افسي ،هاد الافس والهوق ،و هاد داوي:
يرا .
َو َجاهِدْ هُم ِب ِه ِج َهاداا َك ِب ا
( سورة الفرقان )

و هاد ًاائي أ تًاي أمتك ،أ ت وي أمتك ،هذا ًااء هادي ،لك يحتاج أ ياتممي اإلاسما للمى أمتمل ،ثمم
ل هااك هاداو قتاليا و.
أيها األخوة ،يمك أ يكو الحا في هذ الا اط األرًع،
 .3تجديد اإليمان:
و
الا طة األولى ت ديد اإليما  ،ددوا ليمااكم ،أمتاا لمم تاًمذ اإليمما كليمة لكم ليمااهما ضمةف ،همذا اإليمما
الضةيف ياًغي أ ي دد،
وقد قاا الاًي اليل الصالة والسالم:
إن اإليمان ليخلق ـ يضةف أو يهترئ ـ ،في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فسلوا هللا تعالى أن يجدد
اإليمان في قلوبكم
[رواه الطبراني عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ]

 .5أن يرافق العلم عمالا:
يء يخر ي ب أ يرافا هذا الةلم اما ،الةلم ًمال امما كال م ر ًمال ثممر ،الةلمم فمي اإلسمالم لميس همدفا و
لذاتل،
لذلك قاا الاًي اليل الصالة والسالم في الدااء ال ريف:
اللهم لاا اًرأ م الث ة لل ًك ،وم األما لل فيك ،وم التسليم لل لك ،وم التفويض لل لليك ،وم
الر اء لل فيما اادك ،وم الصًر لل الى ًاًك ،وم الذا لل في طااتك ،واةوذ ًك م الم ل يافع ،وم
قلب ل يخ ع ،وم اي ل تدمع ،وم أذ ل تسمع
وب ُك ْم َوأَ ْع َمالِ ُك ْم
هللا ََل َي ْن ُظ ُر إِلَى ُ
إِنَّ َّ َ
ص َو ِر ُك ْم َوأَ ْم َوالِ ُك ْمَ ،ولَكِنْ َي ْن ُظ ُر إِلَى قُل ُ ِ
[متفق عليه عن أبي هريرة ]

 .8األخوة الصحيحة:
الا طة الثالثمة األخموة الصمحيحة ،همذا ال م اا ،همذ الةمداوة والًغضماء ليسمت مم

مأ المسملمي  ،االممة

تاتم للى م موع الماماي فلست ماماا و:
ليمااك أ تحب أخاك المام  ،وما لم ِ
إِنَّ الَّذِينَ َف َّرقُوا دِي َن ُه ْم َو َكا ُنوا شِ َي اعا لَ ْس َت ِم ْن ُه ْم فِي َ
ش ْيء (. )329
( سورة األنعام )

َو ََل َت ُكو ُنوا مِنَ ا ْل ُم ْ
ش ِركِينَ ( )83مِنَ الَّذِينَ َف َّرقُوا دِي َن ُه ْم ()85
( سورة الروم )

لذلك :قاا الاًي اليل الصالة والسالم:
إنما المؤمنون أخوة
وما لم يك ااتمااك لم موع الماماي فلست ماماا و،
وقاا الاًي اليل الصالة والسالم:
س ِد ،إِ َذا ا ْ
س ِد
سائِ ُر ا ْل َج َ
ض ٌو َت َدا َعى لَ ُه َ
ش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْ
َم َثل ُ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ فِي َت َوا ِّد ِه ْم َو َت َرا ُح ِم ِه ْم َو َت َعا ُطفِ ِه ْم َم َثل ُ ا ْل َج َ
س َه ِر َوا ْل ُح َّمى
ِبال َّ

.
ان ْب ِن َبشِ ير ]
[ متفق عليه َعنْ ال ُّن ْع َم ِ

 .3تحويل كل ما نعلم إلى عمل:
تحويا كا ما اةلم للى اما ،قاا تةالى:
هللا أَنْ َتقُولُوا َما ََل َت ْف َعلُونَ
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آَ َم ُنوا لِ َم َتقُولُونَ َما ََل َت ْف َعلُونَ (َ )5ك ُب َر َم ْق اتا ِع ْن َد َّ ِ
( سورة الصف ).

ختاما ا:
أيها األخوة الكرام ،ياكد هذا قولل تةالى:
ارثِينَ (َ )2و ُن َم ِّكنَ لَ ُه ْم فِي
ض ِعفُوا فِي ْاألَ ْر ِ
اس ُت ْ
َو ُن ِري ُد أَنْ َن ُمنَّ َعلَى الَّذِينَ ْ
ض َو َن ْج َعلَ ُه ْم أَئِ َّم اة َو َن ْج َعلَ ُه ُم ا ْل َو ِ
ي ف ِْر َع ْونَ َوهَا َمانَ َو ُج ُنو َد ُه َما ِم ْن ُه ْم َما َكا ُنوا َي ْح َذ ُرونَ (. )1
ْاألَ ْر ِ
ض َو ُن ِر َ
( سورة القصص )
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