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ودوا لو تدىن فيدىنون
ممخص الخطبة

 -1النيي الشديد عن المداىنة في الدين -2 .الحكمة من تحريم المداىنة في الدين -3 .من صور
المداىنة في دين اهلل -4 .شبو وردىا في التعايش مع الكفار -5 .صور ليست من المداىنة في

شيء.

-------------------------

الخطبة األولى

از بقيمو ما نجده في كتاب اهلل من
يقينا بديننا واستمسا ًكا بأصولو واعتزًا
أييا المسممون ،مما يزيدنا ً
ِ
التحذير الرىيب من المساومة عمى شيء من أحكامو ولو
النيي الشديد عن المداىنة في دينو ،ومن
في أحمك الظروف ،ولو بقصد خدمة الدين والحفاظ عمى مسير دعوتو.

ولم يكن النيي عن المداىنة ليبمغ ما بمغو من الزجر والتخويف لوال أن المداىنة تناقض حقيقة

حق ليس بعده إال الضالل ،ولوال أن المداىنة في ذلك
التسميم واإلذعان هلل ،ولوال أن ما ُيساوم عميو ٌ
تشويوٌ لمحقيقة فإعادة النظر فييا تشكيك في اليقينيات ،فال يقبل المداىنة في أصول الشريعة إال من
يسعو الخرو ُج عن بعض الشريعة.
وقع في روعو أن ً
أحدا ُ
يقينا
والتأكيد عمى ىذا التحذير والنيي يُحيي في قمب المسمم
شعور االعتزاز باإلسالم ،ويز ُ
يده ً
َ
بأصولو بعد يقين ،فَتَو َّك ْل َعمَى المَّ ِو ِإَّن َك َعمَى اْل َح ِّ
ق اْل ُمبِ ِ
ين [النمل.]79:
َ
وتأمل كيف أن النيي عن المساومة في أصول الدين وقطعياتِو جاء في أول أمر اإلسالم ،يوم كان
ِ
مصالحة المشركين وميادنتيم واتقاء مصادمتيم
أىمُو مستضعفين مضطيدين ،وبيم من الحاجة إلى

رخص ليم وىم في تمك الحال العصيبة أن يساوموا في دينيم،
ما ليس بأحد سواىم ،ومع ذلك لم ُي ّ
لترفع عنيم قريش من وطأتيا واضطيادىا؛ ألن مصالحتيم من خالل المساومة في الدين ال يكون

إال عمى حساب العقيدة واإلذعان المطمق هلل.

لتنزل أصول التوحيد؛ ألنو نيي متمم لبناء العقيدة،
لقد جاء النيي عن المساومة في الدين
مصاحبا ّ
ً
بد أن يتقدم النيي عن
وال قيام لبنائيا إال بالنيي عن كل ما يضادىا ِّ
ويقوض أصولَيا ،فمم يكن ٌ

تنزل العقيدة.
تقدم ّ
المساومة حيث َ
وىكذا لم ُيرِد اهلل أن ُيرجئ نييو عن المداىنة في دينو حتى تظير لإلسالم شوكة وتقوم لو دولة

نييا عن شيء
وقوة ،بل جاء
مصاحبا لتنزل العقيدة أول الوحي؛ ألن النيي عن المداىنة ليس ً
ً
استغنى عنو اإلسالم بقوتو ومنعتو ،فال يتوىم متوىم أن النيي عن المساومة في قضايا العقيدة إنما
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ىو من أجل أن اإلسالم قد استقوى فاستغنى عن مداىنة المشركين وقبول مساومتيم.

إن أصول الدين وقطعيات الشريعة وحدة متصمة الحمقات ،بعضيا آخذ ببعض ،وان انتقاص حمقة
فصم لمعروة الوثقى .وما المداىنة في دين اهلل إال صورةٌ من صور االنتقاء
منيا ىو في الحقيقة ٌ
واإليمان ببعض الكتاب والكفر ببعض.
أييا األحبة الكرام ،ليس بالضرورة أن تقع المداىنة في صورة المفاوضة والمساومة المباشرة مع

أعداء اإلسالم عمى غرار معاقدات الصمح واليدنة ،أو كما وقع لمنبي مع قومو حين سألوه أن ُيدىن
في ْد ِىنوا لو ،وعرضوا لو تنازالت ليعاوضيم بتنازالت في دينو.
ليم ُ

فميس بالضرورة أن تقع المداىنة في ىذه الصور التفاوضية ،فقد تقع المداىنة في دين اهلل والمساومةُ

عمى العقيدة مبادرةً من ضعاف النفوس ،استجابةً لضغوط الواقع ورىبةً من تخويف األعداء.
غضب الغرب!
وقد تأتي المساومة في أصول الدين من خالل قولبو اإلسالم في صورة جديدة تطفئ
َ
فتفتقد منيا
نكرةً ،تقمِّب فييا ناظريك
وىل ستكون تمك الصورةُ الجديدةُ إال صورةً مجتزئةً َّ
ُ
مشوىةً ُم َ
عقيدةَ الوالء والبر ِ
جياد النفس والشيطان؟!
وتتحسس فييا شعيرةَ الجياد فال تجد من مراتبيا إال
اء،
َ
ّ
وقد تأتي المساومة في أصول الشريعة من خالل الدعوة إلى انتياج منيج الشك في البحث عن كل
حقيقة ولو في مسممات العقيدة ،وحقيقة ىذا المنيج الخبيث ىو أن ال تؤمن حتى تكفر ،وكم من

ر ٍ
اكب ليذا المنيج بدأ بالشك في كل شيء حتى في مسممات العقيدة فما ازداد إال حيرة ،وما انتيى

بعد في
إلى يقين يطمئن إليو ،وحار عميو سالحو ،واستيدى بطريق مضل ،حتى اخترمتو منيتُو وىو ُ
ريبو يتردد وفي شكو يتقمب ،و َّ
ٍ
ٍ
حسن،
تقبمت وحي ربيا بقبول
ود لو يموت عمى عقيدة
عجوز أ ِّ
ُميَّةّ ،
َ
تسميما ،وما بدلت تبديالً ،فوجدت من َب ْرِد اليقين ما يحفظيا
وصدقت بكممات ربيا وكتبو ،وسممت
ً
من حرقة الشك ،وذاقت من حالوة الحق ما يحجب عنيا م اررةَ الضالل.

ولممداىنة في دين اهلل صورىا الكثيرة التي ترسميا رغبات األعداء ،ويممونيا عمى ذوي القموب

المنخوبة من أبناء المسممين ُليدىنوا ليم في دين اهلل.

ومن صور مداىنة األعداء في دين اهلل اليوم عدم تكفير الييود والنصارى ،واعتقاد أنو َي َس ُعيم أن ال
نبي كما نحن أتباع نبي آخر ،فيسع كل واحد أن يعبد ربو بأي
يدخموا في اإلسالم ،بحجة أنيم أتباع ٍ
سخائم قموب المسممين
ليسمُّوا
ممة يختارىا ما دام أنو يتبع فييا ً
نبيا من األنبياء ،وىي حيمة يحتالونيا ُ
َ
ِ
ِ
عمى الييود والنصارىَ ،كبر ْ ِ
ون ِإالَّ َكِذًبا [الكيف.]5:
ت َكم َم ًة تَ ْخ ُرُج م ْن أَ ْف َواى ِي ْم ِإ ْن َيقُولُ َ
َُ
ِ
ابتعاث ىذا المذىب الجديد ىي تقويض عقيدة البراء في اإلسالم ،فإذا كان
وال جرم أن الغاية من
الييود والنصارى عمى دين ح ٍ
بغضيم والبراءةُ منيم؟!
ق ِفم َم إ ًذا
ُ
ِ
ِ
وتقوالتِو لوال
وكم نحن في غنى عن التكمف إلبطال ىذا المذىب الخداج ،أو االنشغال بدحض ُشبيو ّ
ِ
بعض األغرِار بزخرف قوليم وتصديقُيم لشبييم.
اغترُار
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َِّ
َِّ
ادوا َو َّ
ص َارى
ومن ُ
ين َى ُ
آم ُنوا َوالذ َ
شبييم في ذلك ما استدلوا بو من ظاىر قولو تعالى :إِ َّن الذ َ
الن َ
ين َ
ِ
اآلخ ِر وع ِم َل ِ
والصَّابِئِين من آمن بِالمَّ ِو واْليوِم ِ
ف
َج ُرُى ْم ِع ْن َد َرِّب ِي ْم َوال َخ ْو ٌ
ص ِال ًحا َفمَيُ ْم أ ْ
ََ
َ َْ ََ
صال ًحا َو َعم َل َ
َ
َ َْ
َ

ون [البقرة .]62:قالوا :لم ُيبطل اهلل دين الييود والنصارى والصابئين بل وعدىم
َعَم ْي ِي ْم َوال ُى ْم َي ْح َزُن َ
والمؤمنين بالجنة في اآلخرة ،فكيف تحكمون بكفرىم وىم بالجنة موعودون؟!
والجواب :أن اهلل لم يعدىم باألجر ودخول الجنة إال بثالثة شروط :أن يؤمنوا باهلل واليوم اآلخر

صالحا .وأىل الكتاب اليوم لم يحققوا توحيد اهلل كما جاءت بو رسميم،
اإليمان الصحيح وأن يعمموا
ً
أحدنا أن يحدث بو نفسو فضالً
ولم يؤمنوا بو اإليمان الصحيح ،بل اعتقدوا فيو جل جاللو ما يتعاظم ُ
ِ
كتبا محرفة مميئة
يعتقده .كما أنيم لم يحققوا شرط
يتفوه بو أو
َ
العمل الصالح ،كيف وىم يتبعون ً
أن ّ
اما في حقيقة اإلسالم الذي جاء
باألباطيل والضالالت؟! فإذا حققوا تمك الشرو َ
ط الثالثة فقد دخموا لز ً
ِ
يف
سبيل لتحقيق تمك
بو النبي ؛ ألنو ال
َ
الشروط إال باتباع النبي  ،فالوحي الذي جاء بو يكشف تحر َ

ِ
اإليمان
ما عند الييود والنصارى من التوراة واإلنجيل ،فمن اتبعيا فقد ضل عن التوحيد الخالص و
الصحيح و ِ
جميعا ،وأولئك ال يؤمنون بالنبي
العمل الصالح .وألن من شرط اإليمان باهلل اإليمان برسمو
ِ
ً
ويجرمونو ويصفونو بأقذع األلقاب ويسعون لتشويو صورتو بكل سبيل.
 ،بل يحاربونو ِّ
وليعمم المتعمقون بيذه الشبية أن سياق اآلية أنما ىو لبيان أن العبرة ليست باالنتماء الظاىر

ِ
االنتساب الصوري ،وانما العبرة بتحقيق ما أمر اهلل بو من توحيده وعبادتو واتباع رسمو ،فمن حقق
و
ذلك فقد أسمم وجيو هلل وىو محسن.

قصر عمى أتباع النبي  ،بل يدخميا معيم أتباع الرسل
كما أن من مفاد اآلية أن دخول الجنة ليس ًا
واألنبياء من قبمو باستثناء من أدركوا بعثتو ولم يؤمنوا بو .فاآلية عمى ىذا إخبار عن مؤمني أىل
الكتاب والصابئين الذين آمنوا بما جاءت بو الرسل من غير تحريف وال تبديل وال عصيان ،وماتوا

عمى ذلك قبل بعثتو .

يحا ال
أما من أدرك بعثتو أو بمغتو رسالتو فال يسعو إال اتباعو  ،وقد صرح النبي في ذلك تصر ً
يحتمل التأويل فقال(( :واهلل ،ال يسمع بي ييودي وال نصراني ثم ال يؤمن بي إال كان من أىل

حيا ما وسعو إال اتباعي)).
النار)) ،وقال(( :لو كان موسى ً
اس ع َداوةً ِلمَِّذين آم ُنوا اْليي َ َِّ
ش ٍ
الن ِ
بية أخرى ،في قولو تعالى :لَتَ ِج َد َّن أَ َش َّد َّ
ين
ثم يستدل أولئك ب ُ
ود َوالذ َ
َُ
َ َ
َ َ
َِّ
َِِّ
ص َارى [المائدة .]82:قالو :ىا قد أثنى ربنا
آم ُنوا الذ َ
أَ ْش َرُكوا َوَلتَ ِج َد َّن أَ ْق َرَبيُ ْم َم َوَّدةً لمذ َ
ين َقالُوا ِإَّنا َن َ
ين َ
عمى النصارى ،وأخبر أنيم أقرب الناس مودة لمذين آمنوا ،ولوال أنيم أتباع دين ح ٍ
ق ما أثنى عمييم،
فمماذا إذن معاداتيم وتكفيرىم؟!

والجواب :أنيم عمى دين ح ٍ
ق لو لم يحرفوا ويشركوا باهلل .وكونيم أقرب الناس مودة لمذين آمنوا ال

يمزم منو أن يكونوا عمى ممة صحيحة وال عدم تكفيرىم ،فأبو طالب كان أقرب الكفار مودة لمنبي ،
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بل كان أكثر الناس لو نصرةً وحماية ،وما شفع لو ذلك أن يستغفر لو النبي ؛ ألنو مات عمى غير
ان
ممة اإلسالم ،ولقد قال عند وفاة عمو(( :ألستغفرن لك ما لم أ ُْن َو عنو)) ،فأنزل اهلل قولوَ :ما َك َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َِّ
ِ
اب
َص َح ُ
آم ُنوا أ ْ
ين َوَل ْو َك ُانوا أ ُْوِلي قُ ْرَبى م ْن َب ْعد َما تََبي َ
َن َي ْستَ ْغف ُروا لْم ُم ْش ِرك َ
ل َّمنبِ ِّي َوالذ َ
َّن َليُ ْم أََّنيُ ْم أ ْ
ين َ
اْل َج ِح ِيم [التوبة .]113:فإذا لم يجز ذلك لمنبي وىو أحرص الناس عمى دين اهلل وأرأفيم بخمقو فأولى
أن ال يجوز ذلك لغيره ،ومن فعل ذلك فترحم عمى من مات عمى غير ممة محمد فقد أخطأ وخالف

متعبدون ولما فييما متبعون.
عالما ،فإنما نحن بما في الكتاب والسنة ّ
الحق ُ
ورَّد عميو أمره ولو كان ً
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم...
-------------------------

الخطبة الثانية

ال لمصمحة أو درًءا
أما بعد :فميس من المداىنة في دين اهلل في شيء مصالحة األعداء تحصي ً

لمفسدة؛ فقد صالح النبي كفار قريش بشروط رآىا بعض الصحابة عند أول وىمة من إعطاء الدنية

ديار وأمالك ،ولم يكونوا محتمين كما ىو
في دين اهلل ،وصالح الييود في المدينة ،وكان ليم فييا ٌ
شأن ييود فمسطين.

لقد سأل المشركون النبي الصمح فأجابيم إلى ذلك؛ ألنو ليس في الصمح مداىنة تجعل الشريعة
عرضا لممزايدات ،وألنو لم يكن قتاليم غاي ًة ييدف إلييا ،ولم يكن ليسمك سبيل المو ِ
اجية و ِ
الحرب وىو
ََ ً
فإن أحد حال بينو وبين تبميغ الناس دعوةَ ربو فما من مواجيتو وحربو
يجد إلى السمم و
ِ
الصمح سبيالًْ ،
من ُبٍد.
مين في أيدي الناس وال يرد سائالً ،ولكنيا سماحة من غير مداىنة
ًا
حيما
كان ً
حميماَ ،ي ُ
صبور ً
سمحا ر ً

في دين اهلل ،كان موقفو فييا الحزم والصرامة ،ال يختمف في حال الضعف عنو في حال القوة

كفار قريش أن يترك سب آليتيم
والمنعة ،وأظير ما يدل عمى ذلك ما ُرِوي في سيرتو أنو لما سألو ُ
يسكت عن تعييبِيا و ِ
الحكم عمى دينيم بالضاللة ،ولو عمييم إن فعل ذلك أن يتركوه وما اختار
وأن
َ
من دين يتعبد بو ربو ،قال مقولتو الشييرة التي قطعت أمل كل مر ٍيد لو عمى المداىنة والمساومة في

عم ،واهلل ،لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري عمى أن أترك ىذا
دين اهلل ،قال(( :واهلل يا ِّ

أىمك فيو ،ما تركتو)).
األمر حتى يظيره اهلل أو َ
يش تسألو رسول اهلل  ،يسألنا أىل الكتاب أن نداىن في دين
واليوم يسألنا أى ُل الكتاب ما كانت قر ٌ

اهلل ،فنعتقد أننا واياىم عمى دين ح ٍ
ق وان اختمفت الممل ،وأن ىذا االختالف إنما ىو اختالف تنوع ال
ك َق َ َِّ
وبيُ ْم [البقرة.]118:
اختالف تضادَ ،ك َذِل َ
ين ِم ْن قَْبِم ِي ْم ِم ْث َل َق ْولِ ِي ْم تَ َش َابيَ ْ
ت ُقمُ ُ
ال الذ َ
نقيم عالقات تجارية مع دول كافرة،
عمى أنو يجب أن يُعمم أنو ليس من المداىنة في دين اهلل أن َ
ٍ
شيء من ذلك مداىنة وال مساومة؛ ألنيا متحققة من غير تقديم تنازالت في العقيدة أو براءة
ليس في
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المساومة فال يقع َّن في حسبان ٍ
ِ
ِ
أحد أننا نسعى بذلك أن
المداىنة و
أي صورة من صور
وحين نرفض َّ
ِ
َّ
فيمو لمعنى
نعيش عزل ًة عن العالم بقطع عالقاتنا بالدول الكافرة ،ومن يفيم ىذا الفيم الخاطئ فميتيم َ
المداىنة في دين اهلل.
الميم آمنا في أوطاننا...

