بسم هللا الرحمن الرحيم
لماذا يناقض واقع المسلمين اليوم وعود هللا لهم؟
لماذا تناقض الواقع مع وعود هللا عز وجل ؟
ألم يقل هللا عز وجل:
﴿ َو َعدَ ه
الصال َِحا ِ
ف
ت لَ َي ْس َت ْخلِ َف هن ُه ْم فِي ْاْلَ ْر ِ
اس َت ْخلَ َ
ض َك َما ْ
هللاُ الهذِينَ آَ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا ه
الهذِينَ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم ﴾
[ سورة النور] 55 :

بربكم و الحقيقة المُرّ ة أفضل ألف َمرّ ة من الوهم المريح ،هل نحن كمسلمين في
العالم مستخلفون؟ ال وهللا:
﴿ َولَ ُي َم ِّك َننه لَ ُه ْم دِي َن ُه ُم ﴾
[ سورة النور] 55 :

هل هذا الدين اإلسالمي ُممكن في األرض أم شنت عليه حرب عالمية ثالثة؟
﴿ َولَ ُي َبدِّ لَ هن ُهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أَ ْم ًنا ﴾
[ سورة النور ] 55 :

هل المسلمون آمنون أم خمسة دول إسالمية محتلة؟ الواقع يتناقض مع وعود هللا،
أين الخطأ؟ أي بشكل أو بآخر إنسان يركب مركبته ،ألمر مهم توقف المحرك ،أيهما أفضل أن
يندب حظه وأن يتهم نفسه أنه سيئ الحظ أم أن يصرخ أم أن يفتح غطاء المحرك ليرى أين
الخلل؟ أيهما أفضل؟
الموقف العلمي ،الموقف الحضاري ،الموقف الرائع ال أن نندب حظنا ،ال أن نقول:
انتهينا ،العالم كله يحاربنا ،اإلسالم مرفوض في العالم كله ،أمرنا ليس بيدنا ،كمسلمين علينا أن
نبحث عن الخطأ أين هو ونزيله ،القوانين ثابتة ،هناك خطأ ابحث عنه ،أزله ،يكون األمر كما
تتمنى:
هللا َت ْبد ً
هللا َت ْح ِو ًيًل ﴾
س هن ِة ه ِ
س هن ِة ه ِ
ِيًل َولَنْ َت ِجدَ لِ ُ
﴿ َفلَنْ َت ِج َد لِ ُ
[ سورة فاطر] 34 :

زوال الكون أهون على هللا من أال يحقق وعوده للمسلمين :
أقول دائما :زوال الكون أهون على هللا من أال يحقق وعوده لك:
﴿ َو َعدَ ه
الصال َِحا ِ
ف
ت لَ َي ْس َت ْخلِ َف هن ُه ْم فِي ْاْلَ ْر ِ
اس َت ْخلَ َ
ض َك َما ْ
هللاُ الهذِينَ آَ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا ه
ضى لَ ُه ْم َولَ ُي َبدِّ لَ هن ُه ْم مِنْ َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أَ ْمنا ً ﴾
الهذِينَ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم َولَ ُي َم ِّك َننه لَ ُه ْم دِي َن ُه ُم الهذِي ْار َت َ
[ سورة النور] 55 :

لذلك أيها األخوة ،نحن في أمس الحاجة إلى وحي السماء.
سأَلُونِيَ ،فأ َ ْع َط ْي ُ
ت
صعِي ٍد َوا ِحدٍَ ،ف َ
س ُك ْم َو ِج هن ُك ْم َقا ُموا فِي َ
(( َيا ِع َبادِي ،لَ ْو أَنه أَ هولَ ُك ْم َوآخ َِر ُك ْمَ ،وإِ ْن َ
ص ا ْلم ِْخ َي ُط إِ َذا أُدْ ِخل َ ا ْل َب ْح َرَ ... ،ف َمنْ َو َجدَ
ص َذلِ َك ِم هما عِ ْندِي إِ هال َك َما َي ْنقُ ُ
ان َم ْسأَلَ َت ُه َما َن َق َ
ُكل ه إِ ْن َ
س ٍ
س ُه ))
هللاَ ،و َمنْ َو َج َد َغ ْي َر َذلِ َك َف ًَل َيلُو َمنه إِ هال َن ْف َ
َخ ْي ًرا َف ْل َي ْح َمدْ ه َ
[ مسلم عن أبي ذر]

السؤال من وجد خيرا فليحمد هللا ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه ،ابحث أين
الخطأ؟ أين المعصية؟ ابحث عن سبب هذه المشكلة ،قال تعالى:
اَّلل َي ْه ِد َق ْل َب ُه ﴾
﴿ َو َمن ُي ْؤمِن ِب ه ِ
[ سورة التغابن] 11 :

الضوء للعين كالوحي للعقل :
أيها األخوة ،أرأيتم إلى هذه العين ،ما قيمتها من دون ضوء يتوسط بين العين وبين
المرئي؟ لو وضعت في غرفة إنسانا بصيرا وآخر كفيفا وأطفأت الضوء ،يستويان ،فالعين
تحتاج إلى ضوء ،يقاس على ذلك والعقل يحتاج إلى وحي ،الضوء للعين كالوحي للعقل ،من
دون وحي:
س َر * ُث هم
س َو َب َ
دهر * ُث هم َن َظ َر * ُث هم َع َب َ
ف َق َ
ف َقد َهر * ُث هم قُتِل َ َك ْي َ
دهر * َفقُتِل َ َك ْي َ
﴿ إِ هن ُه َف هك َر َو َق َ
اس َت ْك َب َر * َف َقال َ إِنْ ه ََذا إِ هال سِ ْح ٌر ُي ْؤ َث ُر * إِنْ ه ََذا إِ هال َق ْول ُ ا ْل َب َ
س َق َر * َو َما
صلِي ِه َ
سأ ُ ْ
ش ِر * َ
أَدْ َب َر َو ْ
س َق ُر * َال ُت ْبقِي َو َال َت َذ ُر ﴾
أَدْ َرا َك َما َ
[ سورة المدثر] 81-11 :

استخدم عقله من دون وحي السماء ،كالذي يستخدم عينه في الظالم ال تقدم له شيئا.
اليوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ،وال يستطيع أن يغير ،مليون قتيل في بلد مجاور لنا
شرقا ،مليون معاق ،خمسة ماليين شريد ،كل شييء دمير وسيرق ،هيذا الفوضيى الخالقية ،تخليق
ماذا؟ نحن في عصر دجل ،لذلك ورد في بعض األحاديث أنيه :فيي آخير الزميان سييأتي األعيور
الييدجال ميين بعييض فهييم النيياس لهييذا الحييديث أعييور يييرى بعييين واحييدة ،يييرى مصييلحته وال يييرى
مصييالح ارخييرين ،يييرى كرامتييه وال يييرى كراميية ارخييرين ،مثييل أسييوقه كثيييرا ،جاءنييا رئيييس

أمريكي برنامج زيارتيه ميذهل الشيرق األوسيط تيل أبييب رام هللا دمشيق ،رابيع بنيد زييارة أسيرة
األسير اإلسرائيلي ،أحد عشر ألفا وثمانمئة أسير ما خطر في باله أن يزور أسرة واحدة.
أيها األخوة ،نحن في موضيو الخليل ،غيبية اليوعي خليل ،فقيدان الهويية اإلسيالمية
خلل ،اختفاء الطريق إلى هللا خلل ،فقد الوسيلة خلل ،هذا بعض حجم المشكلة ،فقيد الهويية ،غيبية
الوعي ،اختفاء الطريق ،ضبابية الهدف ،فقد الوسيلة ،هذا هو الخلل الذي نعانيه في المسلمين ،ال
أقصد دولة واحدة أتحدث عن مجمو المسلمين في العالم اإلسالمي.
المسلمون أمة الوسطية فإن مالوا يمنة أو يسرة فقدوا خيريتهم :
يجب أن أذكركم بآية ،حينما قالت اليهود والنصارى:
ارى َن ْحنُ أَ ْب َنا ُء ه
﴿ َو َقالَ ِ
هللاِ َوأَ ِح هباؤُ هُ ﴾
ص َ
ت ا ْل َي ُهو ُد َوال هن َ
[ سورة المائدة ]11:

هللا عز وجل لم يقبل دعواهم ،فر ّد هللا عليهم؟
﴿ قُلْ َفلِ َم ُي َع ِّذ ُب ُك ْم بِ ُذ ُنوبِ ُك ْم َبلْ أَ ْن ُت ْم َب َ
ش ٌر ِم همنْ َخلَ َق ﴾
[ سورة المائدة ]11:

ولو قال المسلمون هذا الكالم نحن أمة محمد ،نحين أمية سييد الخليق وحبييب الحيق،
نحن أمة الوحيين ،الرد اإللهي جاهز ،قل :فل َم أعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممين خليق ،أنيا لسيت
من أنصار الكالم المريح الذي يدغدغ األسما  ،أنا من أنصار الحقيقية الميرة التيي تهيز العقيول،
تهز القلوب ،ما لم ننطلق مين اليوهم الميريح إليى الحقيقية الميرة فلين نتقيدم إطالقيا ،علية الخيريية
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،كم إنسان تأتيه ابنة أخيه بأبهى زينة ،بثياب فاضحة ،بثياب
تبرز كل محاسنها ،يستقبلها ،ويرحب بها ،ويسألها عن أبيها ،ويبارك لهيا شيبابها ،و يسيألها عين
دراستها ،وال يخطر في باله أن يلفت نظرها إلى هذه الثياب التي ال تليق بالمسيلمة ،حينميا ألغيي
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقدنا خيريتنا:
ف َو َت ْن َه ْونَ َعنْ ا ْل ُمن َك ِر َو ُت ْؤ ِم ُنونَ ِب ه
اس َتأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
اَّللِ ﴾
﴿ ُك ْن ُت ْم َخ ْي َر أ ُ هم ٍة أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل هن ِ
[ سورة آل عمران ]111 :

أيها األخوة الكرام ،وإذا قلنا نحن خير أمة ،الجواب:
﴿ قُلْ َفلِ َم ُي َع ِّذ ُب ُك ْم بِ ُذ ُنوبِ ُك ْم َبلْ أَ ْن ُت ْم َب َ
ش ٌر ِم همنْ َخلَ َق ﴾
[ سورة المائدة ]11:

نحيين أميية الوسييطية ،الكمييال فييي الوسييط ،االعتييدال فييي الوسييط ،الحييق فييي الوسييط،
الفضيلة في الوسط ،التوازن فيي الوسيط ،الوسيط قيوة ،فيذذا ملنيا يمنية أو يسيرة ،شيرقا أو غربيا،
شماال أو جنوبا ،ال نكون وسطيين ،نكون متطرفين ،وعندئذ نفقد خيريتنا.
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