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بسم هللا الرحمن الرحيم
التحليل القرآني لمعاناة المجتمع اإلسالمي

أيها اإلخوة الكرام  ،يعاني المجتمع اإلسالمي من مشكالت ال تعد وال تحىد ، ،ولهدال المشدكالت تحلديالت
أرضية ال تع وال تحى ، ،فما تحليل السماء لها ؟
التحلٌل األول  :قانون العداوة والبغضاء :
أيهددا اإلخددوة الكددرام  ،آيددة واحد ة أر ًددا كريددراا ُتاسددر بهددا العد اوات بددين شخىددين  ،وبددين ىد يقين  ،وبددين
جارين ،وبين زميلين  ،وبين زوجين  ،وبين شريكين  ،وبين أسرتين  ،وبين عائلتين  ،وبين قبيلتين  ،وبدين
عشيرتين ،وبين شعبين  ،وبين أمتين  ،بل و بين حضارتين
قال هللا تعال ،في القرآن الكريم:
ضا َء إِلَى ٌَ ْو ِم ا ْلقِ ٌَا َم ِة
سوا َح ّظا ً ِم َّما ُذ ِّك ُروا ِب ِه َفأ َ ْغ َر ٌْ َنا َب ٌْ َن ُه ُم ا ْل َع َد َاو َة َوا ْل َب ْغ َ
َف َن ُ
[ سورة المائدة ]ٔٗ :

للع د اوة و الباضدداء قددانون سددمي فددي القددرآن الكددريم سددن انا  ،ولددن تج د لسددنة هللا تب د يالا  ،ولددن تج د لسددنة هللا
تحويالا.
واآلن ققددوا  ،حينمددا ال يكددون المسددلم مسددلما ا  ،يكددون مسددلما ا انتمدداء تاريخيدا ا  ،بحكددم أن أمد وأبددال مسددلمان ،
حينما ال يكون المسلم مسلما ا تنتقل اًتمامات من اآلخرة إلد ،الد نيا  ،والد نيا محد و ة  ،وًدي مدوعن ىدرا
وتنافس وتخاىم  ،بل إن الحروب كلها التي تجري في العىر الح يث ًي في الحقيقة تندافس علد ،ردروات
األرض  ،وألول مرة من أربع سنوات يأتي التىريح في بل قوي أن بقاءندا فدي ًداا البلد مدن أجدل الدناع ،
ًاا واضح  ،فحينما ال يكدون المسدلم مسدلما ا تنتقدل اًتماماتد مدن اآلخدرة إلد ،الد نيا  ،فد اا انتقلدت إلد ،الد نيا
فال نيا مح و ة  ،وًي موقع ىرا وتنافس و خىومة  ،و ع اوة وباضاء  ،واقتتدال و مداابح وسدام مداء
.
ىلََّّ ،
هللا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلَّ َم َقا َل لَ ُ فِي َحجَّ ِة ْال َو َا ِ :
ير أَنَّ ال َّن ِبيَّ َ
َعنْ َج ِر ٍ
ض
اسْ َت ْنىِ ِ
اب َب ْع ٍ
ت ال َّن َ
ض ُك ْم ِر َق َ
ب َب ْع ُ
ض ِر ُ
ارا ٌَ ْ
اس َ ،ف َقال َ ََ :ل َت ْر ِج ُعوا َب ْعدِي ُك َّف ً
[ البخاري ]

وىف علي الىالة والسالم الخىومة بين المسلمين كاراا .
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التحلٌل الثانً  :قانون التناقض بٌن الطبع والتكلٌف :
أيهددا اإلخددوة الكددرام  ،أنددت ك نسددان ركددب فيددم عبددع  ،و اكددرت ًدداا مددراراا  ،وأنددت ك نسددان معددم تكليددف ،
وبالتحليددل الد قيد نجد أنّ ًندام تناقضدا ا بددين العبددع والتكليددف  ،فددالعبع يد عوم إلدد ،أخددا المددال  ،والتكليددف
يد عوم إلدد ،إنااقد  ،والعبددع يددأمرم أن تبقدد ،نائمدا ا فددي الاددرال الددورير فددي أيددام الشددتاء البددار ة  ،والتكليددف
يددأمرم أن تسددتيقص لتىددلي الاجددر ،والعبددع أن تمددح عينيددم مددن محاسددن النسدداء فتعلددد البىددر  ،و التكليدف
يأمرم أن تاض البىدر  ،والعبدع يدأمرم أن تاعدل مدا تشدتهي  ،والتكليدف أعد لدم خعدة و حيدزاا ينبادي أال
تتجاوزل  ،و ليل أن ًنام تناقضا ا بين العبع والتكليف
قول هللا عز وجل في القرآن الكريم :
س َع ِن ا ْل َه َوى (ٓٗ) َفإِنَّ ا ْل َج َّن َة ه ًَِ ا ْل َمأْ َوى
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َو َن َهى ال َّن ْف َ
َوأَ َّما َمنْ َخ َ
[ سورة النازعات ]

رمن الجنة الم التناقض بين العبع والتكليف  ،وًاا تمهي  ،والعبع فر ي  ،والتكليدف تعداوني  ،فأندت بقد ر
إيمانم  ،و بق ر إخالىم  ،و بق ر استقامتم  ،و بق ر قربم من هللا تتعداون مدع إخوتدم المدنمنين  ،و بقد ر
ضعف إيمانم  ،و بق ر ضعف استقامتم  ،و بق ر بع م عن هللا تتنافس معهم ،
قال هللا تعال ،في القرآن الكريم:
َّللا لِ ْن َت لَ ُه ْم
َفبِ َما َر ْح َم ٍة مِنَ َّ ِ
[ سورة آل عمران ]ٔ٘1 :

أنت َ
أنت يا محم  ،أنت سي الخلد  ،و حبيب الحد  ،أنت الاي يوح ،إليم  ،أندت الداي عىدمم هللا  ،أندت
أكمل الخلد  ،أنت َ
أنت :
قال هللا تعال ،في القرآن الكريم:
اس َت ْغف ِْر لَ ُه ْم َو َ
َولَ ْو ُك ْن َت َف ّظا ً َغلٌِ َظ ا ْل َق ْل ِ
او ْر ُه ْم فًِ ْاألَ ْم ِر
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
اع ُ
ضوا مِنْ َح ْولِ َك َف ْ
ب ََل ْن َف ُّ
ش ِ
[ سورة آل عمران ]ٔ٘1 :

أي  :اتىددال  ،رحمددة  ،لددين  ،التادداف الندداس  ،قعيعددة مددع هللا  ،قلددب قدداس كالىددخر  ،ظلصددة و فصاصددة ،
اناضاض الناس عنم .
األخوة فً َّللا :
التحلٌل الثالث  :قانون
ّ
أيهدا اإلخدوة الكددرام  ،نعديل فدي ًددال األيدام تحد يات تواجد مجتمدع المسدلمين  ،أبددرز ًدال التحد يات العالقددة
الما يددة بددين الندداس  ،يبيددع الرجددل يند وآخرتد بعددرض مددن الد نيا قليددل  ،لددالم نحددن أيهددا اإلخددوة فددي أمددسّ
الحاجة إل ،فقد األخدوّ ة فدي هللا  ،كيدف نتعامدل مدع بعضدنا ؟ كيدف ياهدم بعضدنا بعضدا ا ؟ كيدف يعدار بعضدنا
بعضا ا ؟ كيف يحب بعضنا بعضا ا ؟ كيف نختلف مع بعضنا بعضا ا ؟ تحت مصلة الحب في هللا .
أيها اإلخوة الكرام  ،األخوّ ة في هللا من أورد عرى اإليمان ،

3
ىلََّّ ،
هللا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلَّ َم َقا َل :
س ْال ُج َهنِيِّ أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
ْن أَ َن ٍ
َعنْ ُم َعا ِا ب ِ
اس َت ْك َمل َ إٌِ َما َن ُه )) .
ّلِل َ ،وأَ ْن َك َح ِ َّ ِ
ض ِ َّ ِ
ّلِل َ ،وأَ َح َّب ِ َّ ِ
ّلِل َ ،و َم َن َع ِ َّ ِ
(( َمنْ أَ ْع َطى ِ َّ ِ
ّلِل َف َقدْ ْ
ّلِل َ ،وأَ ْب َغ َ
[ الترمذي ]

ىلََّّ ،
هللا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلَّ َم َقا َل :
َعنْ أَ ِبي ً َُري َْر َة أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
ّلِل َع َّز َو َجل َّ )) .
ِب ا ْل َع ْب َد ََل ٌُ ِح ُّب ُه إِ ََّل ِ َّ ِ
ان َف ْل ٌُح َّ
(( َمنْ َ
س َّرهُ أَنْ ٌَ ِج َد َط ْع َم ْاْلٌِ َم ِ
[أحمد ]

هللا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلَّ َم َيقُو ُل َ :قا َل َّ
ىلََّّ ،
ْن َج َب ٍل َقا َل َ :س ِمعْ ُ
هللا ُ َع َّز َو َج َّل :
ت َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
َعنْ ُم َعا ِا ب ِ
او ِرٌنَ ف ًَِّ َ ،وا ْل ُم َت َبا ِذلٌِنَ ف ًَِّ )) .
(( َو َج َب ْت َم َح َّبتًِ لِ ْل ُم َت َحا ِّبٌنَ ف ًَِّ َ ،وا ْل ُم َت َجالِسِ ٌنَ ف ًَِّ َ ،وا ْل ُم َت َز ِ
[ أحمد ]

بل إن اإلخوة اإليمانية من أعصم النعم التي يسباها هللا عل،
قال هللا تعال ،في القرآن الكريم:
َّللا لِ ْن َت لَ ُه ْم
َفبِ َما َر ْح َم ٍة مِنَ َّ ِ
[ سورة آل عمران ]ٔ٘1 :

قال هللا تعال ،في القرآن الكريم:
ص َب ْح ُت ْم ِبن ِْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانا ً
َو ْاذ ُك ُروا ن ِْع َم َة َّ ِ
وب ُك ْم َفأ َ ْ
َّللا َعلَ ٌْ ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَ ْع َدا ًء َفأَلَّ َ
ف َب ٌْنَ قُل ُ ِ
[ سورة آل عمران ]ٖٔٓ :

أيها اإلخوة الكرام  ،المحبة بين المنمنين سبيل إل ،صل عرل هللا يوم القيامة  ،فمن السبعة الداين يصلهدم هللا
بصل يوم ال صل إال صل رجالن تحابا في هللا اجتمعا علي وتارقا علي .
بل إن حقيقة اإليمان تعني األخوّ ة اإليمانية  ،وال ليل قععي ،
قال هللا تعال ،في القرآن الكريم:
إِ َّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوة
[ سورة الحجرات ]ٔٓ :

ف ن لم يكونوا إخوة فليسوا منمنين  ( ،إنما ) أ اة قىر وحىر
ف ن لم يكونوا إخوة فليسوا منمنين .
أيها اإلخوة الكرام  ،لق وقعت المعجزة في حياة رسول هللا ىل ،هللا علي وسلم ،
يقول هللا عز وجل في القرآن الكريم :
ف َب ٌْ َن ُه ْم
لَ ْو أَ ْن َف ْق َت َما فًِ ْاألَ ْر ِ
َّللا أَلَّ َ
وب ِه ْم َولَكِنَّ َّ َ
ض َجمٌِعا ً َما أَلَّ ْف َت َب ٌْنَ قُل ُ ِ
[ سورة األنفال ]ٖٙ :

عالمة إيماننا جميعا ا أن يحب بعضنا بعضا ا .
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التحلٌل الرابع  :قانون التوح ُّد وعدم اَلفتراق :
أيها اإلخوة الكرام  ،ولكن الب من شيء يوح نا
قال هللا تعال ،في القرآن الكريم:
َّللا َجمٌِعا ً َو ََل َت َف َّرقُوا
اع َتصِ ُموا ِب َح ْب ِل َّ ِ
َو ْ
[ سورة آل عمران ]ٖٔٓ :

ف ن لم يكن ًاا الحبل فالوح ة مستحيلة
إن لم يكن ًاا الحبل  ،ونحن ق اعتىمنا ب فلن تكون وح ة بين الناس المنمنين .
شيء آخر  :الوح ة قوة  ،لكن الىار مع الىار مع الىار المجمو ىار  ،أما األرقدام إاا جمعدت فتدز ا
ك اّما  ،وتز ا قوة  ،و تز ا تأريراا .
أيها اإلخوة الكرام  ،أول شيء أخوم المسلم ل حد عليم شئت أم أبيت  ،أحببت أم ظضبت ،
ىلََّّ ،
هللا ب َْن ُع َم َر َرضِ َي َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلَّ َم َقا َل :
هللا ُ َع ْن ُه َما أَ ْخ َب َرلُ أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
َعنْ َع ْب ِ َّ ِ
هللا َ
اج ِة أَخٌِ ِه َكاانَ َّ
اجتِا ِه َ ،و َمانْ َف َّار َ
َّللا ُ فِاً َح َ
(( ا ْل ُم ْسلِ ُم أَ ُخو ا ْل ُم ْسل ِِم ََ ،ل ٌَ ْظلِ ُم ُه َ ،و ََل ٌُ ْسلِ ُم ُه َ ،و َمنْ َكانَ فًِ َح َ
س َت َرهُ َّ
َعنْ ُم ْسلِم ُك ْر َب ًة َف َّر َ َّ
َّللا ُ َع ْن ُه ُك ْر َب ًة مِنْ ُك ُر َبا ِ
َّللا ُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة )) .
س َت َر ُم ْسلِ ًما َ
ت ٌَ ْو ِم ا ْلقِ ٌَا َم ِة َ ،و َمنْ َ
ٍ
[ البخاري ومسلم ]

ىلََّّ ،
هللا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلَّ َم َقا َل :
َعنْ أَ ِبي ً َُري َْر َة أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
سالِّ ْم َعلَ ٌْا ِه َ ،وإِ َذا َد َعاا َك
ساول َ َّ ِ
َّللا ا َقاال َ :إِ َذا لَقٌِ َتا ُه َف َ
(( َح ُّق ا ْل ُم ْسال ِِم َعلَاى ا ْل ُم ْسال ِِم سِ ات  :قٌِال َ َ :ماا هُانَّ ٌَاا َر ُ
ات َفا َّت ِب ْع ُ
ض َف ُعدْ هُ َ ،وإِ َذا َم َ
ه))
س ِّم ْت ُه َ ،وإِ َذا َم ِر َ
َّللا َف َ
ص ْح لَ ُه َ ،وإِ َذا َع َط َ
ص َح َك َفا ْن َ
اس َت ْن َ
َفأ َ ِج ْب ُه َ ،وإِ َذا ْ
س َف َح ِم َد َّ َ
[ مسلم ]

و في ح يث آخر :
(( أربع من حاق المسالمٌن علٌاك  :أن تعاٌن محسانهم  ،وأن تساتغفر لماذنبهم  ،وأن تادعو لغاائبهم  ،وأن
تجب تائبهم )) .
[ ورد فً األثر ]

منقول

عن :خطبة الجمعة  -الخطبة  : ٕٔٓ1التحلٌل القرآنً لمعاناة المجتمع اْلسالمً .
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