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الثقة باهلل في االزمات
إن احلمد هلل حنمده و نستعينو و نستغفره  ,و نعوذ باهلل من شرور
أنفسنا و سيئات أعمالنا  ,من يهده اهلل فال ُمضل لو و من يضلل
فال ىادي لو  ,و أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو و أشهد
أن حممداً عبده و رسولو  ,أما بعد:
فإن ادلسلم حيتاج كثريا يف ىذا الزمان إىل الثقة باهلل سبحانو و تعاىل ,
الثقة باهلل يا عباد اهلل  ,الثقة باهلل و التوكل على اهلل.
فلماذا يثق ادلؤمن بربو و يتوكل عليو ؟
ألن اهلل سبحانو و تعاىل على كل شيء قديرو ألن األمر كلو هلل  ,قل إن األمر كلو هلل " ,إِمَّنَا أ َْمُرهُ إِ َذا أ ََر َاد َشْيئًاول لَوُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن" (يس ٕ)ٛ
أَ ْن يَ ُق َ
ألنو تعاىل يورث األرض من يشآء من عباده كما قال "....إِ منض لِلم ِو يُوِرثُ َها َم ْن يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِاد ِه("....األعراف )ٕٔٛ
ْاأل َْر َ
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ألن األمور عنده سبحانو كما قال عز و جل "َ .....وإِ َىل اللم ِوور" (البقرة ٕٓٔ) و ليس إىل غريه
تُ ْر َج ُع ْاأل ُُم ُ
ألنو شديد احملال فهو عزيز ال يُغلب كما قال تعاىل "َ .......وُى َويد الْ ِم َح ِال" (الرعد ٖٔ)
َش ِد ُ
ألنو سبحانو و تعاىل لو جنود السموات و األرض فقال عز و جل"ولِلم ِو جنُود ال مسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض( "....الفتح )ٚ
َ ُ ُ ََ
مجع القوة و العزة "َ ......وَكا َن اللموُ قَ ِويًّا َع ِز ًيزا" (األحزاب ٕ٘)و قهر العباد فأذذلم  ,فهم ال خيرجون عن أمره و مشيئتو"......ىو اللمو الْو ِ
اح ُد الْ َق مه ُار" (الزمر ٗ)
َُ ُ َ
ِ ِ
ي" (الذاريات )٘ٛفهو ذو القوة
" -إِ من اللموَ ُى َو المرمز ُ
اق ذُو الْ ُق موة الْ َمت ُ
و ىو ادلتي سبحانو و تعاىل
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و ىو عز و جل يقبض و يبسطك ال مسماو ِ
و ىو يؤيت ملكو من يشآء "ولِلم ِات َو ْاأل َْر ِ
ض َواللم ُو
ل
م
و
ْ
ُ
َ ُ
ُ ُ
ََ
َعلَى ُك ٍّل َش ْي ٍء قَ ِدير"ٌ (آل عمران )ٜٔٛ
ضٍّر
ضر و ينفع " َوإِ ْن ديَْ َس ْس َ
ك اللموُ بِ ُ
و ىو سبحانو و تعاىل الذي ي ُِ
ف لَوُ إِمال ُى َو ( "......األنعام )ٔٚ
فَ َال َكاش َ
و لذلك دلا قام أعداء اهلل على النيب صلى اهلل عليو و سلم فأمجعوا
ّ
مكرىم و أمرىم فإن اهلل عز و جل أذىب ذلك فقال
"......وديَْ ُكرو َن وديَْ ُكر اللمو واللمو خي ر الْماكِ
ِ
ين" (األنفال ٖٓ) و قال
ر
َ ُ َ ُ ُ َ ُ َُْ َ َ
"قَ ْد م َكر الم ِذين ِمن قَبلِ ِهم فَأَتَى اللمو ب ْن يانَهم ِمن الْ َقو ِ
اع ِد( "....النحل
َ َ َ ْ ْ ْ
َُُ ُْ َ َ
 )ٕٙأتى اهلل بنياهنم من القواعد  ,فإذاً ادلكر دبن مكر باهلل  ,فاهلل
ِِ
ي ُخيَ ِاد ُعو َن اللموَ َوُى َو
ديكر بو  ,و ىو خيادع عز و جل "إِ من الْ ُمنَافق َ
َخ ِاد ُع ُه ْم( "....النساء ٕٗٔ) و ىو الذي يرد بأس ادلشركي فقال
ف بأْس الم ِ
ذ
ين َك َفُروا َواللموُ
اهلل عز و جل "َ .......ع َسى اللموُ أَ ْن يَ ُك م َ َ َ
َش ُّد تَ ْن ِك ًيال" (النساء ٗ )ٛو لذلك فإن النيب صلى اهلل
َش ُّد بَأْ ًسا َوأ َ
أَ
عليو و سلم دلا واجو األعداء يف القتال قال اهلل سبحانو و تعاىل
ّ
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ف بأْس الم ِ
َش ُّد
ذ
َش ُّد بَأْ ًسا َوأ َ
ين َك َفُروا َواللموُ أ َ
"َ .......ع َسى اللموُ أَ ْن يَ ُك م َ َ َ
تَ ْن ِك ًيال" (النساء ٗ )ٛو قال "َ ......ولَ ْو َشاءَ اللموُ َما اقْ تَتَ لُوا َولَ ِك من
يد" (البقرة ٖٕ٘) فهو الذي يق ّدر االقتتال و عدم
اللموَ يَ ْف َع ُل َما يُِر ُ
االقتتال "......فَعسى اللمو أَ ْن يأِْيت بِالْ َفْت ِح أَو أَم ٍر ِمن ِعْن ِد ِ
صبِ ُحوا
ي
ف
ه
َ
ُْ
ْ ْ ْ
ََ ُ َ َ
ِِ
ِ
ي" (ادلائدة ٕ٘) و اهلل عز و جل قد
َسُّروا ِيف أَنْ ُفس ِه ْم نَادم َ
َعلَى َما أ َ
أخرب نبيو صلى اهلل عليو و سلم بأنو القادر على إمضاء القتال أو
وقفو "ُ ........كلم َما أ َْوقَ ُدوا نَ ًارا لِْل َح ْر ِب أَطْ َفأ ََىا اللموُ( "........ادلائدة
س اللموُ
ٗ )ٙو لذلك فإنو عليو الصالة و السالم ال خياف إال اهلل "أَلَْي َ
اف عب َده وُخي ٍّوفُونَك بِالم ِ
بِ َك ٍ
ين ِم ْن ُدونِِو( "......الزمر ).ٖٙ
ذ
َ
َ
َ
ْ َُ
َ
و اهلل عز و جل سبحانو و تعاىل يفعل ما يشاء و يق ّدر ما يشاء و
لذلك كانت الثقة بو و التوكل عليو واجبا  ,فرتى موسى عليو السالم
دلا جاء فرعون و جنوده و أمجعوا كيدىم و بغيهم و ظُلمهم و
ّ
عدواهنم فأُسقط يف يد ضعفاء النفوس و قال بعض من مع موسى
دركون  ,ال حمالة ىالكون  ,ال فائدة  ,ال جناة ,
عليو السالم إنا دلُ َ
حماط بنا  ,ستقع الكارثة  ,سيُدركنا فرعون  ,سيأخذنا  ,سيقتلنا ,
كال إن معي ريب سيهدين  ,الثقة
سننتهي  ,قال موسى الواثق بربو ّ :
باهلل عز و جل
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يرحم اهلل لوطاً لقد كان يأوي إىل ركن شديد  ,إنو اهلل عز و جل  ,و
ىي اليت قاذلا النيب صلى اهلل عليو و سلم يف غزوة احلديبية  :إنو ريب
و لن يضيّعين  ,و ىي اليت قاذلا الصحابة الذين قال ذلم الناس إن
الناس قد مجعوا لكم فاخشوىم  ,فما الذي حصل ؟ ما زادىم ذلك
إال إديانا و قالوا حسبنا اهلل و نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من اهلل و
فضل مل ديسسهم سوء و إتبعوا رضوان اهلل  ,و لذلك قال تعاىل
ف أ َْولِيَاءَهُ .....يعين خيّوفكم بأوليائو
بعدىا "إِمَّنَا َذلِ ُك ُم الشْميطَا ُن ُخيٍَّو ُ
ِِ
ِ
ي" (آل عمران
وى ْم َو َخافُون إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
و مناصريو ......فَ َال َزبَافُ ُ
٘).ٔٚ
لقد لفت علماء اإلسالم و منهم ابن القيم رمحو اهلل إىل قضية خطرية
يقع فيها كثري من ادلسلمي و ىي سوء الظن بالرب عز و جل ,
يظنون أن اهلل ال ينصر شريعتو و ال ينصر دينو  ,و أن اهلل كتب اذلزدية
على ادلسلمي أبد الدىر و أنو ال قيام ذلم  ,إذاً فلماذا أنزل اهلل
الكتاب ؟ دلاذا أرسل الرسول صلى اهلل عليو و سلم؟ دلاذا شرع الدين
؟ دلاذا جعل اإلسالم مهيمناً على كل األديان ؟ دلاذا نُسخت كل
األديان السابقة باإلسالم إذا كان اإلسالم لن ينتصر ؟
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صَرهُ اللموُ ِيف ُّ
الدنْيَا...
و لذلك قال عز و جل " َم ْن َكا َن يَظُ ُّن أَ ْن لَ ْن يَْن ُ
و ليس يف اآلخرة فقط .....و ْاآل ِخرِة فَ ْليَ ْم ُد ْد بِسبَ ٍ
ب إِ َىل ال مس َم ِاء ُثُم
َ َ
َ
لِيَ ْقطَ ْع .....فليمدد بسبب يعين حببل  ,إىل السماء يعين إىل سقف
َب
بيتو ُ ,ث ليقطع يعين خيتنق بو  ,يقتل نفسو ......فَ ْليَ ْنظُْر َى ْل يُ ْذ ِى َ م
ظ" (احلج ٘ٔ) قال العلماء يف تفسري ىذه اآلية  :من
َكْي ُدهُ َما يَغِي ُ
كان يظن أن لن ينصر اهلل حممداً صلى اهلل عليو و سلم يف الدنيا و
اآلخرة فليمدد حببل خينق بو نفسو  ,يتوصل إىل ىذا احلبل الذي
يشنق بو نفسو إن كان ذلك غائظو ألن اهلل ناصر نبيو ال حمالة  ,قال
تعاىل "إِنما لَن ْنصر رسلَنا والم ِ
احلي ِ
ِ
وم
ق
ي
م
و
ي
و
ا
ي
ُّن
الد
اة
يف
ا
و
ن
آم
ين
ذ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ ََْ َ َ ُ
ََ
َ ُُ ُ ُ َ َ َ َ
ْاألَ ْشهاد  ,ي وم َال ي ْن َفع الظمالِ ِمي مع ِ
م
وء
س
م
ذل
و
ة
ن
ع
ل
ال
م
ذل
و
م
ه
ت
ر
ذ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َ ُ َْ َ َ ُ
َ ْ ُ ُ
َ َْ َ ُ ْ َ ُ
ِ
الدما ِر" (غافر ٔ٘" )ٕ٘-ولََق ْد سب َق ِ ِ ِ ِ
ي,
َ ََ ْ
ت َكل َمتُنَا لعبَادنَا الْ ُم ْر َسل َ
ورو َن َ ,وإِ من ُجْن َدنَا َذلُ ُم الْغَالِبُو َن" (الصافات ٔ-ٔٚ
إِنم ُه ْم َذلُ ُم الْ َمْن ُ
صُ
ٖ , )ٔٚو قال تعاىل "إِ من الم ِ
ت
ذ
ين ُحيَ ُّادو َن اللموَ َوَر ُسولَوُ ُكبِتُوا َك َما ُكبِ َ
َ
الم ِذين ِمن قَبلِ ِهم( ".....اَّادلة ٘)  ,ويف اآلية األخرى "إِ من الم ِ
ين
ذ
َ ْ ْ ْ
َ
ُحي ُّادو َن اللمو ورسولَو أُولَئِ
كِ
ٍّ
َب أَنَا
ت
ك
,
ي
ل
ذ
األ
يف
َ
ب اللموُ َألَ ْغلِ َ م
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ََ ُ ُ
َ
َ
َوُر ُسلِي( ".....اَّادلة ٕٓ , )ٕٔ-فإذاً إذا ربققت شروط النصر
فالبد أن ينصر اهلل الذين حققوا الشروط  ,و إذا ُىزموا فإَّنا يُهزموا
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لتخلّف ربقق الشروط.
و ىذه األمة ترتىب بأقدار اهلل اليت جيريها عليها  ,و النيب صلى اهلل
عليو و سلم قد علّمنا من سريتو كيف ينصر ربو فينصره "يَا أَيُّ َها
الم ِ
ِ
م
ت أَقْ َد َام ُك ْم" (حممد " )ٚإِ ْن
ن
ي
و
ل
ال
ا
و
ر
ص
ن
ت
ن
إ
ا
و
ن
آم
ين
ذ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ص ْرُك ْم َويُثَبٍّ ْ
ُُ َ َ ُ
َ َ
ي ْنصرُكم اللمو فَ َال َغالِب لَ ُكم وإِ ْن َخيْ ُذلْ ُكم فَمن َذا الم ِ
صُرُك ْم ِم ْن
ن
ي
ي
ذ
ْ
َ ُْ ُ ُ
َ ُ
ْ َْ
َ َْ
بَ ْع ِد ِه َو َعلَى اللم ِو فَ ْليَتَ َومك ِل الْ ُم ْؤِمنُو َن" (آل عمران ٓ).ٔٙ
فعال لِما يريد  ,واهلل سبحانو و تعاىل كتب ادلقادير
و اهلل عز و جل ّ
قبل أن َخيلق السماوات و األرض خبمسي ألف سنة  ,ولذلك فإن
حيدث مكتوب عنده سبحانو و تعاىل  ,واهلل يعلم و
كل ما يقع و ُ
أنتم ال تعلمون  ,و قد يظن ادلسلمون بشيء شراً فإذا ىو خري لقصر
النظر و عدم معرفة الغيب  ,و ما كان اهلل ليطلعكم على الغيب و
قال تعاىل "َ.....ال َْرب َسبُوهُ َشًّرا لَ ُك ْم بَ ْل ُى َو َخْي ٌر لَ ُك ْم( "......النور
ٔٔ) و قال سبحانو و تعاىل "َ ....و َع َسى أَ ْن تَ ْكَرُىوا َشْيئًا َوُى َو َخْي ٌر
لَ ُك ْم َو َع َسى أَ ْن ُِرببُّوا َشْيئًا َوُى َو َشٌّر لَ ُك ْم( "....البقرة  , )ٕٔٙو
ىذه القاعدة العظيمة اليت جرت عرب التاريخ ......" :إِ من اللموَ َال يُغَيٍّ ُر
َما بَِق ْوٍم َح مَّت يُغَيٍّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم( "....الرعد ٔٔ) و لذلك فإنو البد
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من الثقة باهلل عز و جل  ,و البد من اعتقاد أن القوة مجيعا هلل
سبحانو و تعاىل  ,و ال جيري يف الكون إال ما يريد  ,و ال جيري
شيء و ال يقع إال حلِ َكم يُريدىا سبحانو و ال يَدري اإلنسان ماذا
يرتتب على األمور و لذلك فالبد أن يوقن ادلسلمون برُّم  ,البد أن
يكونوا على صلة برُّم معتمدين عليو متوّكلي  ,يطلبون منو القوة و
ادلدد ألنو سبحانو و تعاىل مالك القوة مجيعاً و ىو الذي دينح أسباُّا
َ
من يشاء عز و جل  ,إن ادلسلمي يف زمن الضعف جيب عليهم أن
يستحضروا دائما الثقة باهلل و التوكل عليو و استمداد القوة منو و
الركون إليو و أنو عز و جل ينصر من نصره  ,فإذا التجأ العبد إليو
فقد أوى إىل ركن شديد  ,اللهم إنا نسألك أن تنصر اإلسالم و
ادلسلمي و أن تُعلي كلمة الدين و نسألك سبحانك و تعاىل أن
ذبعل رجزك و عذابك على القوم الكافرين  ,أقول قو ي ىذا و أستغفر
اهلل  ي و لكم فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
اخلطبة الثانية
احلمد هلل رب العادلي و ال عدوان إال على الظادلي و أشهد أن اهلل
القوي ادللك احلق ادلبي و أشهد أن حممدا رسول اهلل صلى اهلل عليو
و على آلو و صحبو أمجعي  ,عباد اهلل ,
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لقد كان من ثقة النيب صلى اهلل عليو و سلم بربو أنو كان دائما يعتقد
بنُصرة اهلل لو  ,و أنو لن خيذلو و لن يتخلى عنو سبحانو و تعاىل ,و
كان بعض الصحابة يصابون بإحباط و يأس من كثرة رؤيتهم لقوة
الكفار و ضعفهم ىم و قلة عددىم فكان النيب عليو الصالة و
السالم يُ َذ ّكر أصحابو يف أحلك ادلواقف بأن ادلستقبل لإلسالم و
األرت إىل النيب صلى اهلل عليو و سلم
لذلك دلّا جاء خبّاب بن ّ
يشكو لو الشدة اليت أصابتو و أصابت أصحابو ادلسلمي يف مكة ,
احملماه فلم
لقد ُحرق ظهره  ,لقد َكوتو موالتو الكافرة بأسياخ احلديد ّ
يطفئها إال َوسخ شحم ظهره دلا سال عليها و ىو يقول  :أال تدعو
ّ
لنا  ,أال تستنصر لنا  ,فيقول النيب صلى اهلل عيو و سلم [و اهلل
ليتم ّن اهلل ىذا األمر حَّت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت (يف
ّ
ذلك الطريق اخلطر ادلخوف) ال خياف إال اهلل أو الذئب على غنمو
ولكنكم تستعجلون] أوردىا يف أحلك الظروف يف مكة  ,و دلا ذىب
ّ
ىو و صاحبو يف طريق اذلجرة أدركهما ُسراقة بن مالك على فرس ,
إهنما ُمطاردان  ,إهنما يف حال حرجة جداً  ,و يدركهما ُسراقة و
لكن تسيخ قدما أو يدا الفرس إىل الركبتي فيقول النيب صلى اهلل عليو
لسراقة [كيف بك
و سلم يف ذلك ادلوقف احلرج و الظرف احلالك ُ
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إذا لبست سواري كسرى] ما قاذلا بعد إنتصار بدر مثالً  ,أو بعد
فتح مكة  ,قاذلا و ىو ُمطارد  ,مطارد و ُسراقة وراءه يف الظرف احلرج
 ,و الكفار يرتبصون " ,وإِ ْذ ديَْ ُكر بِك الم ِ
وك
ذ
وك أ َْو يَ ْقتُ لُ َ
ين َك َفُروا لِيُثْبِتُ َ
َ
ُ َ َ
وك( "....األنفال ٖٓ) يطلبون دم حممد صلى اهلل عليو و
أ َْو ُخيْ ِر ُج َ
سلم و وضعوا اجلائزة العظيمة ُث يقول [كيف بك إذا لبست سواري
كسرى] شيء بعيد جداً عن الذىن  ,شيء بعيد للغاية ال ُديكن أن
يفكر فيو ُسراقة أبداً يف تلك اللحظة.
دلا حاصر األحزاب ادلدينة و أجتمعوا عليها و تألّبوا  ,مجعوا كيدىم
ّ
بعشرة آالف  ,ادلسلمون أقل عدداً و عد ًة و يف ذلك القول و الليل
 ,الظلمة و الريح الباردة الشديدة  ,يعملون بأيديهم يف اجلوع  ,يف
دذلم ينزل ليكسر الصخرة و
الظروف القاسية جداً ىذا اخلوف ادلُ ّ
يقول بعد الضربة األوىل [اهلل أكرب  ,أُعطيت مفاتيح الشام  ,واهلل إ
ألُبصر قصورىا احلمراء الساعة] ضربة أخرى [أُعطيت مفاتيح فارس
 ,و اهلل إ ألُبصر قصر ادلدائن أبيض] الضربة الثالثة [أُعطيت
مفاتيح اليمن  ,و اهلل إ ألُبصر أبواب صنعاء من مكا ىذا
الساعة]  ,مَّت قاذلا يف أحلك الظروف و أسوأىا و قد بلغت القلوب
احلناجر و يظنون باهلل الظنونا  ,أبتُلي ادلؤمنون و ُزل ِزلوا ِزلزاالً شديدا ,
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سيأخذىم الكفار يعربون اخلندق  ,سيحصرون  ,سيموتون من اجلوع
ُ
ِ
يرد اهلل الذين كفروا بغيظهم بريح مل تُتوقع و
ربت احلصار  ,و لكن ّ
دبالئكة تنزل.
أيها األخوة إن النيب صلى اهلل عليو و سلم دلا أخربنا يف األحاديث
ّ
الصحيحة أن ادلستقبل لإلسالم  ,جيب أن نُؤمن بذلك  ,ال جيوز
احلَ ٍّق
إطالقا أن نشك فيو " ُى َو الم ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَوُ بِا ْذلَُدى َوِدي ِن ْ
لِيُظْ ِهَرهُ َعلَى الدٍّي ِن ُكلٍّ ِو َولَ ْو َك ِرَه الْ ُم ْش ِرُكو َن" (التوبة ٖٖ)(الصف  )ٜو
لو كره الكفار البد  ,و قال ألصحابو عليو الصالة و السالم [إن اهلل
زوى  ي األرض (مجعها و ضمها فنظر إليها عليو الصالة و السالم
نظرة حقيقية بعينو حقيقية) فرأيت مشارقها و مغارُّا و إن أميت
سيبلُغ ُملكها ما ُزوي  ي منها] فسيبلغ إذاً ُملك ىذه األمو الليل و
النهار و قال عليو الصالة و السالم [ليبلغن ىذا األمر ما بلغ الليل
والنهار وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر (ال بيت حجر يف البلد و ال
بيت وبر و شعر يف البادية) إال أدخلو اهلل ىذا الدين بعز عزيز أو
بذل ذليل عزا يُعز بو اإلسالم وذالً يُذل اهلل بو الكفر] و ىذا أمر مل
يتحقق بعد فالبد أن يتحقق كما جاء يف احلديث الصحيح اآلخر
[أن عبداهلل بن عمرو بن العاص قال بينما حنن حول رسول اهلل صلى
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اهلل عليو وسلم نكتب (أي نكتُب حديثو) إذ ُسئل رسول اهلل صلى
اهلل عليو وسلم أنتي تُفتح أوالً  ,قسطنطينية أو رومية  ,فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليو وسلم مدينة ىرقل تُفتح أوالً يعين قسطنطينية]
(رواه اإلمام أمحد و غريه و ىو حديث صحيح)  ,فروما مل تفتح بعد
فالبد أن تفتح ألن النيب عليو الصالة و السالم أخرب بذلك قال
صلى اهلل عليو و سلم [تكون النبوة فيكم ما شاء اهلل أن تكون ُث
يرفعها إذا شاء أن يرفعها ُث تكون خالفة على منهاج النبوة فتكون ما
شاء اهلل أن تكون ُث يرفعها إذا شاء اهلل أن يرفعها ُث تكون ملكا
عاضا فيكون ما شاء اهلل أن يكون ُث يرفعها إذا شاء أن ا ُث تكون
ملكا جربية فتكون ما شاء اهلل أن تكون ُث يرفعها إذا شاء أن يرفعها
ُث تكون خالفة على منهاج النبوة ُث سكت] (رواه اإلمام أمحد رمحو
اهلل تعاىل و ىو حديث صحيح)  ,و قال عليو الصالة و السالم [ال
تقوم الساعة حَّت تعود أرض العرب مروجا فإذاً ىذه األحاديث البد
أن تتحقق ألهنا خرب من الغيب  ,من اهلل سبحانو و تعاىل  ,والبد أن
يعتقد ادلسلمون بأن ادلستقبل لإلسالم قطعاً  ,كيف و قد أفلس
الغرب و الشرق من القيم و ادلفاىيم ؟ كيف و قد صاروا يف أمر
مريج ؟ فما ىو الدين ادلر ّشح لالنتشار و الظهور و أن يكون ىو
الذي يقتنع بو البشر و يأتون إليو ؟ ىو أسرع دين يف العامل انتشارا ,
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اآلن يف وقت ضعف ادلسلمي ىو أسرع األديان انتشارا  ,فكيف
بغريه من األوقات ؟
و لكن يا عباد اهلل جيب على ادلسلمي أن يكونوا دائماً و خصوصاً
يف وقت الفنت متعلقي برُّم  ,و أن يعرفوا أن اهلل دييّز األمور  ,دييّز
الناس  ,و أنو سبحانو و تعاىل ُجيري من األقدار ما جيعلهم ينقسمون
يف النهاية إىل قسمي كما قال عليو الصالة و السالم [دلا ذكر الفنت
ّ
فأكثر يف ذكرىا حَّت ذكر فتنة األحالس فقال قائل يا رسول اهلل وما
فتنة األحالس قال ىي ىرب وحرب (يعين يفر بعضهم من بعض لِما
بينهم من العداوة و احملاربة و كذلك هنب يأيت يأخذ مال اآلخر و
تسر
بالسراء النعماء اليت ّ
السراء (ادلراد ّ
يرتكو بال شيء) قال ُث فتنة ّ
الناس من الصحة و الرخاء و العافية من البالء و الوباء و أُضيفت
السراء  ,ربدث الفتنة
السر ّّاء ألهنا السبب يف وقوعها فقال فتنة ّ
إىل ّ
السراء ؟ إرتكاب
السراء  ,ما ىي الفتنة السبب يف وقوعها ّ
بسبب ّ
السراء) ُث
ادلعاصي بسبب كثرة النعم  ,بسبب كثرة التنعم فهذه ىي ّ
قال صلى اهلل عليو و سلم ُث يصطلح الناس على رجل كورك على
ضلع (أي أنو ىذا الرجل ليس بأىل يف مظهره أن جيتمع عليو الناس
و إَّنا ىو مثل الضلع على الورك فهو غري خليق أن يكون للناس رأسا
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و مع ذلك جيتمعون عليو) قال ُث فتنة الدىيماء ال تدع أحداً من
صامة عمياء ذكرىا النيب
األمة إال لطمتو لطمة (و ىذه فتنة عظيمة و ّ
صلى اهلل عليو و سلم الدىيماء  ,تدىم فهي داىية ال تدع أحداً إال
لطمتو لطمة فأُصيب دبحنة أو ببليّة بسبب فتنة الدىيماء) قال عليو
الصالة و السالم فإذا قيل إنقضت (أي إنتهت ادلشاكل) سبادت
يُصب لرجل فيها مؤمناً وُديسي كافراً حَّت يصري الناس إىل فسطاطي
تسلسل زمين و خرب غييب من النيب عليو الصالة و السالم  ,فتنة ال
( ُ
مستو كلما قال الناس إنتهت سبادت  ,ماذا حيدث من
ترتك أحداً إال ّ
تغري
جرائها ؟ تبديل سريع يف ادلواقف  ,تبديل سريع يف العقائد ّ ,
فظجداً  ,إنقالبات سريعة جداً يف عقائد الناس  ,يُصبح الرجل فيها
مؤمناً و ُديسي كافراً  ,يف الصباح مؤمن  ,يف ادلساء كافر و العكس ,
حَّت يف النهاية حيدث التمايُز  ,و ىذا ما يريده اهلل  ,ليميز اهلل
اخلبيث من الطيب البد من سبايز) فقال حَّت يصري الناس إىل
فسطاطي فسطاط إديان ال نفاق فيو وفسطاط نفاق ال إديان فيو فإذا
كان ذالكم فانتظروا الدجال من يومو أو من غده] (إذا حصل
التمايز و إنقسموا إىل ادلعسكرين فانتظروا الدجال.
عباد اهلل إن ىذه األحاديث و ىذه النصوص الشرعية جيب أن يكون
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ذلا يف القلب موقع  ,جيب االعتقاد ُّا  ,دلاذا أُخربنا ُّا ؟ لنستع ّد ,
لنأخذ األُىبة  ,نستع ّد يا عباد اهلل بالعمل و اإلديان.
ُ
نسأل اهلل سبحانو و تعاىل أن يثبّتنا و إياكم بالقول الثابت يف احلياة
الدنيا و يف اآلخرة  ,نسأل اهلل عز و جل أن جيعلنا و إياكم على
اإلديان و الدين ثابتي  ,اللهم أحينا مسلمي و توفنا مؤمني و أحلقنا
بالصاحلي غري خزايا و ال مفتوني  ,اللهم نسألك النصر لإلسالم و
أىلو يا رب العادلي  ,اللهم أنصر ادلسلمي  ,أنصر اَّاىدين يف
سبيلك إنك على كل شيء قدير  ,اللهم أذل اليهود و الصليبيي  ,و
أقمعهم و أنزل ُّم بأسك الذي ال يرد عن القوم اَّرمي  ,اللهم
أجعل فتح ادلسلمي قريبا و نصرىم عزيزا  ,اللهم أخرج اليهود من
بيت ادلقدس أذلة صاغرين  ,أخرجهم من بيت ادلقدس أذلة صاغرين
و أكتب لنا النصر العاجل عليهم يا رب العادلي  ,سبحان ربك رب
عما يصفون و سالم على ادلرسلي و احلمد هلل رب العادلي.
العزة ّ

