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وخمق اإلنسان ضعيفا
ممخص الخطبة

 -1ضعف اإلنسان البشري -2 .من صور الضعف البشري -3 .حال اإلنسان في البأساء والضراء
السراء -4 .المرض سبب لميداية والتوبة.
ً
مقرونا بحالو في الرخاء و ّ
-------------------------

الخطبة األولى

أييا المتحابون بجالل اهلل ،ويمضي بنا الحديث عن إحدى ِطباعنا البشرية ،عن الضعف الذي ىو
عنا إال وقد أخذ معو قُوانا كمَّيا ،بل وأرواحنا معو ،فمحا ٌل أن يفارقنا إال
ُجزٌء من تكويننا ،فال ينف ّ
ك ّ
إذا فارقتنا األرواح َّ
وودعنا الحياة.
ِ
بعت عمى الضعف ،ولمضعف صوره
نفوسنا طُ ْ
ُخمقنا ضعا ًفا ،وسنموت كما ُخمقنا ضعا ًفا؛ ألن َ
عف
فاألجساد
النفوس،
تتقاسميا
المختمفة،
ض ُ
ُ
ُ
تعترضيا األمراض ،فإن أخطأتيا لم ُيخطئيا َ
ُ
األجساد و ُ
ُ
ِ
فتور أو يمسُّيا طائف من الشيطان يغوييا
اليَ َرم ،يردىا إلى أرذل العمر ،والنفوس تعترييا غفمةٌ أو ٌ
ق بالضعف من كل
ويسول ليا ،ويتذكر اإلنسان
صور الضعف ىذه فيدرك لحظتيا كيف أنو ُم َّ
ِّ
طو ٌ
َ
عجزه وضعفو وحاجتو ِ
جانب ،ويرى كيف تتجمّى عظمة الخالق وقوتُو وغناهُ أمام ِ
وفقره.
الضعف أن يباعد بيننا وبين ِ
ِ
ما أحرى ُّ
الكبر درجات بعد درجات .وما أجدر أن ِّ
يذك َرنا ضعفُنا
تذكر
َ
بقوة اهلل التي ال تغالبيا قوة وال يخالطيا ضعف ،فمَوُ سبحانو القوةُ الغالبةُ والقدرةُ النافذة واإلعانة

المسددة.
ّ

ولبعض الناس بأس ،ولبعضيم قوة ،غير أنيا ليست قوةً مطمَ َقةً ،بل ىي في الحقيقة أدنى الضعف،
فميما بسط لو من الجسم أو العمم أو المال أو الجاه ،وميما أوتي من الحيمة فسيظل كما كان ،ذاك

ضعيفا ميما أوتي من القوة؛ ألنو ال يممك
لضعيف إال بقوة اهلل ،الفقير إال إلى اهلل ،وسيظل
العبد ا
ً
َ
َ
ردا لو أذىبيا اهلل ،فما بو من قوة فمن اهلل ،والقوة من ْأن ُعِم اهللَ ،و َما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم ْن المَّ ِو ثَُّم ِإ َذا
ليا ً
َرَْيتُم ِإن أ َ َّ
ِ
ص َارُك ْم َو َختَ َم َعَمى ُقمُوبِ ُك ْم
َم َّس ُك ْم الض ُّ
ون [النحلُ ،]53:ق ْل أ َأ ْ ْ
ُّر َفِإلَ ْيو تَ ْجأ َُر َ
َخ َذ الموُ َس ْم َع ُك ْم َوأ َْب َ
ات ثَُّم ُىم ي ِ
ف اآلي ِ
ون [األنعام.]46:
َم ْن ِإلَوٌ َغ ْي ُر المَّ ِو َيأْتِي ُك ْم بِ ِو انظُ ْر َك ْي َ
ص ِّر ُ َ
صدفُ َ
ْ َ ْ
ف نُ َ
اب قوتو ،وال يممك َّ
ردىا بعد زو ِاليا ،كما ال يممك كشف
وكفى بو ضعفًا أن ال يأمن
اإلنسان ذى َ
ُ
َّ
ون
ِّ
الضر عنو إذا مسو ،وال تحويمو إلى غيرهَ ،ل َق ْد تَقَط َع َب ْي َن ُك ْم َو َ
ض َّل َعن ُك ْم َما ُكنتُ ْم تَْزُع ُم َ
[األنعام.]44:

اإلنسان فييا
وىذه وقفة مع إحدى صور الضعف في اإلنسان ،مع صورٍة ىي من أظير ما ُيرى
ُ
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يبدو فييا ضعيفًا ،بل ىي الحالة التي يقصد أن
ضعيفًا ،ىي الحالة التي ال يواري وال يداري أن َ
يظير فييا ضعفو وافتقاره وحاجتَو ،بعد أن كان يوارييا ِ
بك ِ
بره وغروره ،ويتن ّك ُرىا بما كان يُظير من
َ
ُ َ

قوتو وقدرتو.

ِ
عف معو النفس ،ويذىب عنيا كبرياؤىا،
البدن
إنيا حالة المرض،
ويضعفُو؛ فتض ُ
ٌ
عارض ُين ِيك َ
النفس سيرتَيا األولى ،إلى فطرتيا التي
فتعود
أوتاد القوة المزعومة،
ُ
وينطفئ طغيانُيا ،وتتياوى أمامو ُ
ُ
ِ
ِ
اض الضعف من جديد ،تمك
ب فييا أعر ُ
تن ّكرتْيا بكبريائيا وطغيانيا ،ووارتْيا بأوىام القوة؛ لتد َ
ت نفسو يوم كانت في بحبوحة العافية والرخاء أن َّ
وتتمبس بغير
تتنكرىا
األعر ُ
َ
اض الطبيعيةُ التي أراد ْ ُ
غيرىا .لقد أظير
َلبوسيا؛ فكشف المرض المغطّى ،وأظير الطبيعة التي ال يجوز لمنفس أن
َ
تتكمف َ
المرض ضعفيا وحاجتيا وافتقارىا إلى حول موالىا وقوتو ولطفو.
ُ

ف ِ
ياءىا ،وينزع عنيا مغالطتيا لمحق والحقيقة،
ض ْع ٌ
حالة المرض َ
يسرب إلى النفس ،فينتزع منيا كبر َ
مت بضده،
البدن موفور الصحة والقوة؛ فتُظ ِير الشيء وقد سمّ ْ
تمك المغالطة التي كانت تمارسيا و ُ

ال.
جحودىا
وعموا ،فينقمب
دبارىا إقبا ً
ُ
ُ
ً
استيقانا وا ُ
وتجحد الحق وقد استيقنتو ً
ظمما ً
صقميا باإليمانُّ ،
ويردىا إلى
المرض ضعف يُن ِي ُ
ك البدن حتى يتركو ىزيالً ،ولكنو لبعض القموب قوةٌ َي ُ
كام التيو بعد أن
خب َ
الفطرة ويوقظُيا من الغفمة ،وينفي عنيا َ
ث الشبيات والشيوات ،ويزيل من فوقيا ُر َ
ران عمييا طويالً.

كثير
الباب المفتو ُح الذي ظمت عنو ًا
اعا ال يخطئ بابيا ،ذاك
ومع المرض تسارع
ُ
النفس إلى التوبة سر ً
ُ
ِ
اعا بعد أن كانت تزعم أنيا لم تكن عمى خطيئة فتحتاج
في ِس ِّ
ني العافية ،فيا ىي توفض إليو سر ً

ويضع نفسو
ويدعي ما ليس لو،
اإلنسان بغير حقيقتو،
قبيح أن يتمظير
معيا إلى التوبة .فكم ىو ٌ
ُ
َ
َ
فوق ِ
قدرىا.
يغتر بقوتو التي يرى
عجبا لإلنسان! ما أظممو لنفسو وما أجيمو! كيف ينسى ضعفو؟! وكيف ُّ
ويا ً
منيا في نفسو ما ال يراه في الناس من حولو؟! َأونسي أن الناس إنما ىم أغراض شاخصةٌ لممنايا
وما دونيا من األدواء؟!

جدا أن
ويقول قائل :ليس
غيره في الشدة ،فمن الطبيعي ً
بمستغرب أن يكون حال اإلنسان في الرخاء َ
َ
صحتِو ورخائو ،وىذا التباين بين حاليو في الرخاء والشدة
أكثر منو في ّ
يكون إقبالو في شدتو وضرائو َ
والصحة والمرض يوجبو ما تُ ِّ
حدثُنا عنو من الضعف الجبمّي الذي فُطر عميو اإلنسانِ ،فمم ُينكر منو
معن في طغيانو كما كان في
ىذا االختالف؟! ىل نريد منو في مرضو أن يمد في غموائو ويُ َ
صحتو؟! أليس في إقبالو عمى اهلل معنى التوبة التي نحبيا لكل أحد؟!

وقائل ىذا ُم ٌّ
اضو في ِ
حق في تساؤلو وتقر ِ
غير ما
بعض الحق لم َي ُقْمو ،وأجرى اعتر َ
يره ،ولكنو ترك َ
العبد عند مرضو ضعفَو ،ويعرض عند شدتو حاجتو
عيبا وال ًا
ظير ُ
نعرضو اآلن .نعم ،ليس ً
عار أن ُي َ
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ويمح في الدعاء في ساعة البالء ،ويكثر حين
بين يدي ربو ،ويرفع إليو عند ضرائو ّ
أكف الضراعةَ ،
معيبا؛ فباب التوبة مفتوح ،ورحمة اهلل واسعة ،وىو
ذلك من التوبة واالستغفار .ليس شيء من ىذا ً
منطرحا بين يديو في مظير مسكن ٍة
عبده
يحب التوابين ويحب الممحين في الدعاء ،ويحب أن يرى َ
ً
واخبات ،كل ىذا يحبو اهلل من عبده ،ولو كان من قبل ساعة الشدة غافالً مفرطًا .ولكن الذي يبغضو
وينسمخ من ىذه الحالة ويتنكر
ع ويترفّ َع عن ىذه المسكنة
اهلل ويمقتو من عبده أن يدع ىذا التضر َ
َ
ض َّره وحينما يذىب عنو ما كان يجد من الشدة والبالء؛ كأنما لم
نعمة اهلل عميو حين يكشف عنو ُ

مرض قط ،وكأنما لم َيدعُ ربَّو ساعة ،فيذا ىو الذي يمقتو اهلل ،وىو الذي ننكره ونتواصى عمى
صبو
ٌ
ُي ْ
تطيير ِ
نفوسنا منو.

ليصور لنا
السراء
ويحدثنا القرآن عن حال اإلنسان في البأساء والضراء
ِّ
ً
مقرونا بحالو في الرخاء و ّ
ياءه في حال الصحة إنما ىو اغترار ،وأن إعراضو بعد
قدر ضعفو وعجزه ،وأن َ
فرحو وفخره وكبر َ
انفراج الشدة ليس إفالتًا من قبضتو سبحانو ،وال ىرًبا من سمطانو ،ويُبين لنا ىذا العرض لمتباين بين

مغرور حين ُّ
يعتد بقوتو ،وكم ىو جاىل حين يركن إلى
حال اإلنسان في السراء والضراء كم ىو
ٌ
عممو ،وكم ىو شقي حين يُطغيو الرخاء والصحة.
غير ما آية ،فيقول سبحانو :وِا َذا أ َْن َع ْم َنا َعمَى ِ
اإل ْن َس ِ
يحدثنا القرآن عن ذلك في ِ
ض َوَنأى بِ َجانِبِ ِو
ان أ ْ
َع َر َ
َ
الش ُّر َف ُذو ُدع ٍ
وِا َذا مسَّوُ َّ
يض [فصمت ،]51:وِا َذا م َّس ِ
اء َع ِر ٍ
ضٌّر َد َعا َربَّوُ ُمنِ ًيبا ِإَل ْي ِو ثَُّم ِإ َذا
ان ُ
َ
اإل ْن َس َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َي ْد ُعو ِإلَ ْيو م ْن َقْب ُل [الزمر ،]8:وِا َذا م َّس ِ
ُّر َد َع َانا ل َج ْنبِو أ َْو
ان الض ُّ
اإل ْن َس َ
َخ َّولَوُ ن ْع َمةً م ْنوُ َنس َي َما َك َ
َ َ
اع ًدا أَو َقائِما َفَم َّما َك َش ْف َنا ع ْنو ض َّره م َّر َكأَن َلم ي ْدع َنا ِإَلى ضٍّر مسَّو َك َذِل َك ُزي ِ
َق ِ
ين َما َك ُانوا
ُ َ ُ
ْ ْ َ ُ
ِّن لْم ُم ْس ِرِف َ
َ
َ ُ ُ ُ َ
ْ ً
ون [يونس.]12:
َي ْع َممُ َ
عجزا ،فساعات الرخاء تُنسي،
َق َّل من يتذكر في إبان قوتو وقدرتو أن ثمةَ ضعفًا ،وأن ىناك ً
اإلحساس بالغنى يطغي ،ثم يمسو الضر فإذا ىو جزوع ىموع ،واذا ىو ذو دعاء عريض ،ضيق
و
ُ

مدبر ولم يعقب ،ولم يتفكر
ض َّره وأجاب دعوتَو ولى ًا
بالشدة مستعجل لمرخاء .حتى إذا كشف اهلل عنو ُ
ولم يتدبر ،وعاد إلى ما كان عميو من قبل من غفمة واعراض.
والعاقل يدرك ببصيرتو أن زوال المرض وانكشاف الض ِ
ُّر ورجوع العافية تسري في بدنو من جديد،

تدادا إلى حال القوة ،بل ىو في الحقيقة انتقال من ضعف أشد
ليس
انسالخا من حال الضعف وال ار ً
ً
ٍ
ضعف أدنى.
إلى ضعف أخف ،ومن ضعف أعمى إلى

كثير مما
اء ثم تُبدي لنا األيام أن ًا
كثير من الناس من يتبنى ًا
أفكار ويتخذ أىو ً
أييا األحبة في اهللٌ ،
ٍ
ومصمحة عاجمة ،وما
يقولو ويعتقده لم يكن عن قناعة ،بقدر ما ىو مدفوعٌ بشيوٍة مخموطة بيوى
يدعيو من استيقانو ألفكاره وآرائو وسموكو كفي ٌل أن ي ِ
ٍ
مرض مخوف ،وحين ذلك يب أر من
بطمَو َم ٌّس من
ْ ُ
حقائق يناضل عنيا ،ويطّرُح عنو ُشبُيًا كان يبثيا ويمقييا ليفتن بيا
بعض قناعاتو التي كان يدعييا
َ
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ويرد نفسو
صمدا من كل ىذا الركام والرانّ ،
الناس ،فإذا َم ٌس من مرض مخوف يمر بو فيترك قمبو ً
غمام ال ُش َب ِو وتتياوى
إلى فطرتيا األولى إلى اإليمان باهلل وتصديق رساالتو واتباع رسمو ،وينقشع عنو
ُ
اء فاسدة.
من عقمو
ٌ
فمسفات ضالة وآر ٌ
ويحدثنا التاريخ شواىد كثيرة تُثبت ىذه الحقيقة ،ال عن عو ٍام يقمدون ويُخدعون ،بل عن مفكرين
ٍ
ٍ
مرض مخوف،
ال ،فيداىم إلى الحق َم ٌس من
عظماء
وفالسفة أذكياء ،أرىقيم ذكاؤىم حيرةً وضال ً
خير ليم من ٍ
عمر
أذىب عنيم رجس الشيطان ،وربط قموبيم بالكريم الرحمن ،وكان المرض شدةً ًا
ٍ
ضاللة في سراء ،وعمى العبد أن يسأل ربو اليداية في
خير من
قضوه في الرخاء ،وىداية في ضراء ٌ
الرخاء ،وال يجوز لو أن يسأل ألجل اليداية الضراء.

الميم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتو ّل أمرنا.
------------------------الخطبة الثانية

شاعر من شعراء العصر الحديث ،خاض في متاىات كثيرة ،وتقمب بين أفكار خبيثة،
أما بعد :فيذا
ٌ
بعيدا عن ىدي اإلسالم ،وفي سنواتو األخيرة
ونظم فييا قصائد كثيرة ًا
متأثر بيا ،تدعو إلييا ،كان ً

الجسر الذي عبر فوقو إلى اليداية.
أصيب بمرض ُعضال كان
َ
ألنعمو التي كانت
محسنا بو الظنً ،ا
حينما أحس بدبيب المرض في جسمو راح يبث شكواه لربو
ً
ذاكر ُ
ٍ
محسنة الظن باهلل ،صاب ٍرة لبالئو ِ
غير قانطة
تترى عميو من قبل وىو في غفمة ،وقاوم المرض بنفس
باب اهلل الذي ال يغمق لطالب،
وال يائسة ،وما لبث أن قصد الباب الذي كان يمر بو وال يقف عندهَ ،
ذاكر لفضمو وعطائو ،راجيا ضارعا
وجثا عمى أعتابو يبث عنده ىمومو ،ويشكو إليو آالمو المبرحةً ،ا

اح عنو التصورات المختمطة المضطربة ،ويتألق في
متساميا في شكواه ،وفي وىدة المرض بدأت تنز ُ
ٍ
يصور لنا فييا أدبو مع ربو وحسن ظنو بو ورجاءه لو واقرَاره لنعمو السابقة ،تصور
قصيدة رائعة ِّ
ناصع يكشف الفطرة السوية في لحظات المحنة.

وفي ثناياىا دعوة لكل ٍ
متطير من التصورات
ًا
بعيدا عن دروب اليدى كي يؤوب إلى ربو
غاو شرد ً
الضالة ،وسيجد األبواب مفتوحة لمتوبة والعودة ،وسيجد أن وقفتو ىذه ىي الوقفة الصادقة ،وكل ما

سواىا باطل.

شافعا بين يدي الشكوى ،وتقرن صور األلم بالصبر
وقصيدتو مناجاة هلل عز وجل ،تقدم الحمد ً
والتجمد ،وفييا مشاعر إيمانية فياضة يمتزج فييا الصبر بالشكر ،يقول الشاعر:

َّ
استبد األَلم
البالء…وميما
استطال
الحمد ميما
لك
َ
ُ
ُ
ِ
بعض الكرم
مصيبات
لك اْلحمد إن الرزايا عطاء…وان اْل
ُ
ِ ِ
َّحر
ألَم تعطني أنت ىذا الظالم…وأعطيتَني أنت ىذا الس َ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

إن لم َي ُج ْدىا المطر
ط َر الغمام؟!…
تشكر
فيل
األرض َق ْ
وتغضب ْ
ُ
ُ
ُ
ِ
اح…تُ ِّ
مثل اْلمدى
مزق َج ْنبِي َ
شيور طوا ٌل وىذي الجر ُ
بالردى
يمسح الميل
عند الصَّباح…وال
أوجاعو َّ
الداء َ
َ
ُ
وال ييدأ ُ
َّ
حمد إن الرزايا َندى
إن
صاح صاح…لك اْل ُ
َ
وب ْ
ولكن ّأي َ
َضم إلى الصدر باقاتِيا
وا َّن اْلجراح ىدايا اْلحبيب…أ ُّ

َ ِ
غيب…ىداياك مقبولةٌ ىاتِيا
ىداياك في خافقي ال تَ ُ
الميم ارحم ضعفنا واجبر...

www.alielharony.com

