
 اد شكوراوقفة بين عامين لمن أراد أن يذكر أو أر

 للشيخ السيد مراد سلامة 

احلمد هلل مقدر األيام والشهور، ومصرف األعوام والدهور، أمحده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه اليت تقّر بالشكر فال تبور، 

 التوفيق يف كل األمور، فهو سبحانه امُلؤمل لكشف كل كرب وجرب كل مكسور،  ستمنحه جل يف عليائهأو

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، الغفور الشكور، يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، وأشهد أن نبينا حممًدا عبد 

الدور، وزكت النفوس العليلة فغدت يف سعادة وسرور، اهلل ورسوله، بعثه اهلل باهلدى والنور، فأشرقت مشس احلق يف كل الربوع و

ورضوان وحبور، صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ليوث الوغى والقدور، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم البعث والنشور، 

 وسلم تسليًما كثرًيا.

 أما بعد 

 ا فيه من آيات ومبا فيه من حكم وعاات نقف اليوم على بوابة عام قد أدبر لنلج بوابة عام قد أقبل، مضى عام مب

من إنسان استقبل ذلك عام وما استتمه و كم من  قوي ضعفة  ويالت كمسي و آو مبا فيه من م أتراحو  أفراحمضى عام مبا فيه من 

 قوته و كم من غين افتقر و كم من صحيح قد سقم ؟

 يذكر أو أرد شكوراوقفة بني عامني ملن أراد أن  لذا نقف هذه الوقفات حتت عنوان:

 العبرة من تقلب الليل والنهار الوقفة الأولى:

لكن وعلى براهني ساطعات  وكم اشتملتفيها من عاات  األلباب فكم وعاة ألولي واأليام عربةيف تقلب الليالي  إنإخوة اإلسالم 

( ِحْكَمٌة َباِلَغٌة 4َجاَءُهْم ِمَن اْلَأْنَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر )َوَلَقْد }قال اهلل تعاىل  والسماوات لذاوجهه لرب األرض  أسلممن  إالكها ريد ال

 [5، 4]القمر:  {َفَما ُتْغِن النُُّذُر

ِلي َرة  ِلُأوُيَقلُِّب اللَُّه اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْب}من بصره اهلل تعاىل  واآليات إالتعاىل انه ال يدرك كنه األحداث  وبني اهلل

 [44]النور:  {اْلَأْبَصاِر

 }من حر إىل برد، ومن برد إىل حر، من ليل إىل نهار، ومن نهار إىل ليل، ويديل األيام بني عباده، ) -رمحه اهلل –قال السعدي 

ىل األمور املشاهدة نفذ األبصار إأي: لذوي البصائر، والعقول النافذة لألمور املطلوبة منها، كما ت {ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِعْبَرة  ألوِلي األْبَصاِر 

احلسية. فالبصري ينار إىل هذه املخلوقات نار اعتبار وتفكر وتدبر ملا أريد بها ومنها، واملعرض اجلاهل ناره إليها نار غفلة، 

 ( 1()مبنزلة نار البهائم.

 [26ان: ]الفرق {َأَراَد َأْن َيذَّكََّر َأْو َأَراَد ُشُكوًرا  َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِخْلَفة  ِلَمْن}و قال سبحانه و تعاىل 



َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنَّهاَر ِخْلَفة  أي ذوي عقبة يعقب كل منهما اآلخر ِلَمْن َأراَد َأْن َيذَّكََّر أي يتفكر )-رمحه اهلل –قال القامسي 

فيستدل بذلك على عام قدرته َأْو َأراَد ُشُكورا  أي يشكر على النعمة فيهما، من السكون بالليل والتصرف بالنهار. ويكون فيهما مبا 

   (6)خلقا له. يقتضيه ما

. وهلذا يقول سعيد بن مسعود رمحه اهلل تعاىل: "إذا رأيَت العبَد تزداد دنياه وتنُقص آخرته وهو بذلك راٍض فذلك املغبوُن الذي 

 (3)ُيلَعب بوجهه وهو ال يشعر" 

نيا "فالذي يضَحك يف الدويقول حممد بن واسع: "إذا رأيَت يف اجلنة رجال  يبكي، ألسَت تعَجب من بكائه؟!" قيل: بلى، قال: 

 (4)وال يدري إىل ماذا يصري هو أعجُب منه" 

 يوم هو في شأن : كلالوقفة الثانية

 [62الرمحن: ] {َيْسَأُلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن}-جاللهجل  –يقول اهلل سبحانه متحدثا عنه ذاته 

ابن عيينة: الدهر عند اهلل تعاىل يومان، أحدهما: اليوم الذي هو مّدة عمر الدنيا فشأنه فيه األمر  عن-رمحه اهلل –قال الزخمشري 

  (5)والنهى واإلماتة واإلحياء واإلعطاء واملنع.

 واآلخر: يوم القيامة، فشأنه فيه اجلزاء واحلساب. 

 على وجهه؟! هام-املاضييف عامنا -كم من فقري مسلم  

 كم من مشرد كان له بيت فصار بال مسكن وال مأوى؟! 

 كم من بريء مسكني قتلته رصاصات الغدر والكفر؟!  

 كم من حرة عفيفة هتك سرتها كافر عتل غليظ؟! 

 كم من بلد استبيحت حرمته وسلبت أراضيه؟!

 كم من أرض أحرقت ظلما  ال لشيء إال ألن أهلها يقولون: ربنا اهلل؟!  

 ور املؤملة محلها عامنا الذي سريحتل يف حقيبته؟!كم وكم من الص

 من سرَُّه زمٌن ساءته أزماُن   هي األيام كما شاهدتها دوٌل

 وال يدوم على حال هلا شاُن   وهذه الدار ال تبقي على أحد

 وأين عاٌد وشداٌد وقحطاُن     وأين ما حازه قارون من ذهب

 أن القوم ما كانواحتى قضوا فك     أتى على الكل أمر ال مرد له



 علامات الساعة سرعة انقضاء الزمان الوقفة الثالثة: من

  واأليام ومرور اللياليمن املالحظ يف احلقبة األخرية سرعة انقضاء األعمار  إنعباد اهلل 

 صلى اهلل –به سيد األنام  أخربنا وهذا ماكأنها أيام  عليه األعواممتر  وكم مناألعمار  الربكة يفيشتكي قلة  ونسمع منفكم نرى 

  -عليه وسلم

َفَتُكوَن السََّنُة َكالشَّْهِر ، َوَيُكوَن  َماُن،الزََّتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى َيَتَقاَرَب  )ال َوَسلََّم:َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َقاَل:َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

 (2()َصُةواْلُجُمَعُة َكاْلَيْوِم ، َوَيُكوَن اْلَيْوُم َكالسَّاَعِة ، َوَتُكوَن السَّاَعُة َكاْحِتَراِق السََّعَفِة ( والسعفة هي اْلُخ الشَّْهُر َكاْلُجُمَعِة ، َوَتُكوَن

 األقوال:وأقوى هذه  كثرية،وقد اختلف العلماء يف معنى تقارب الزمان على أقوال 

  اْلَواِحَدة اه  .ِةاْلُمَراد ِبِقَصِرِه َعَدم اْلَبَرَكة ِفيِه ، َوَأنَّ اْلَيْوم َمَثال َيِصري االْنِتَفاع ِبِه ِبَقْدِر االْنِتَفاع ِبالسَّاَع النووي:قال 

 َعالَمات ُقْرب السَّاَعة اه  . وقال احلافظ : َواْلَحّق َأنَّ اْلُمَراد َنْزع اْلَبَرَكة ِمْن ُكّل َشْيء َحتَّى ِمْن الزََّمان ، َوَذِلَك ِمْن

ومن التقارب املعنوي أيضا  : سهولة االتصال بني األماكن البعيدة وسرعته مما يعترب قد قارب الزمان ، فاملسافات اليت كانت 

 تقطع قدميا  يف عدة شهور صارت ال تستغرق اآلن أكثر من عدة ساعات .

التقارب املذكور يف احلديث ُيفّسر مبا وقع يف هذا العصر من تقارب ما بني املدن واألقاليم وِقصر املسافة  قال الشيخ ابن باز ::

 (7)بينها بسبب اخرتاع الطائرات والسيارات واإلذاعة وما إىل ذلك ، واهلل أعلم اه  .

والنهار مرورا  سريعا  ، وهذا مل يقع بعد ، وأما التقارب احلسي ؛ فمعناه : أن يقصر اليوم قصرا  حسيا  ، فتمر ساعات الليل 

ووقوُعُه ليس باألمر املستحيل ، ويؤيده أن أيام الدجال ستطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر وكاجلمعة يف الطول ، فكما أن 

 األيام تطول فكذلك تقصر . وذلك الختالل ناام العامل وقرب زوال الدنيا .

واألعوام، وسرعة تصرم األزمان واأليام؛ إشارة إىل معجزة نبوية، وعالمة من عالمات الساعة قد إن ما نلمسه من تعاقب السنني 

بقوله: ))يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويلقى الشح، ويكثر اهلرج، قالوا: يا  -صلى اهلل عليه وسلم  -أخرب عنها املصطفى 

 (8)ل، القتل((وما اهلرج؟ قال: ))القت -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

 خذ العربة:

فلنا يف الراحلني آية وأي آية، كانوا باألمس معنا، نآكلهم، نشاربهم، نضاحكهم، منازحهم، وسبحان اهلل ها حنن اليوم 

نودعهم، ويف باطن األرض نواريهم، فارقوا األهل واألحباب، واستبدلوا بالقصر املنيف، واملسكن اهلانئ؛ بيت الدود والرتاب، 

عبد اهلل اليوم على ظهر هذه الدنيا، وغدا  أنت يف جوفها، فماذا أعددت للرحيل، نسأل من اهلل لنا ولك النجاة يوم  وأنت يا



الدين، وأن جيعلنا ممن طالت أعمارهم، وحسنت أعماهلم، وأن ال يقبضنا إليه إال وقد رضي عنا، إنه على ما يشاء قدير، 

 يب والنذير البشري.وباإلجابة جدير، وصلى اهلل وبارك على الن

 واستقبل أخرعام  رلمن استدب : نصائحالوقفة الرابعة 

إن حكمة اإلنسان يف هذه احلياة أن يؤدي كل ما فرض اهلل عليه من واجبات ونواهي، ومع مرور األيام وانقضاء السنني قد يتسلل 

 إىل قلبه امللل، ويدخل يف نفسه الضجر، وخاصة يف النهايات من كل عمل، وحنن يف نهاية العام حيسن بنا أن نذكر باألتي:

 ومعاتبة:محاسبة  أولا:

  نفسك؟حتاسب  ولكن ملاذا املنصرم:حتاسب نفسك على ما بدر منك يف ذلك العام  أنالنصائح  هذه أول

أخي املسلم، حاِسب نفَسك يف نهاية العام لتعرَف رصيَدك من اخلري والشّر ومّدخراِتك من األعمال الصاحلة، هذه وصيُة عمر بن 

 (2): "حاِسبوا أنفَسكم قبَل أن حتاسبوا، وزنوها قبل توزنوا" -رضي اهلل عنه-اخلطاب 

عالُجها قبل أن تندَم لفوات األوان، قال مالك بن دينار رمحه فاحملاسبُة تكِشف عن خبايا نفِسك، وتاِهر عيوبها، فيسهل عليك 

ز ع-اهلل: "رِحم اهلل عبًدا قال لنفسه: ألسِت صاحبَة كذا؟! ألسِت صاحبَة كذا؟! ثم ذمَّها، ثم خطمها، ثم أجلمها كتاَب اهلل 

  (11)، وكان هلا قائًدا"-وجل

 }[، وقال: 31مران: ]آل ع {اهلُل َنْفَسُه  َوُيَحذُِّرُكُم}إىل قوله:  {...ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًراَتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت  َيْوَم}قال تعاىل: 

َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي  }[، وقال: 47]األنبياء:  {َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبنَي  }إىل قوله:  {َوَنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط... 

ىل آخرها إ {َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًتا ِلُيَرْوا َأْعَماَلُهْم  }[، وقال 42]الكهف:  {َوال َيْاِلُم َربَُّك َأَحًدا  }إىل قوله:  {ِفيِه...  ِممَّا

 [. فاقتضت هذه اآليات وما أشبهها خطر احلساب يف اآلخرة.2]الزلزلة: 

ذه األخطار إال لزوم احملاسبة ألنفسهم وصدق املراقبة، فمن حاسب نفسه يف الدنيا، وحتقق أرباب البصائر أنهم ال ينجيهم من ه

خف يف القيامة حسابه، وحسن منقلبة. ومن أهمل احملاسبة دامت حسراته، فلما علموا أنهم ال ينجيهم إال الطاعة وقد أمرهم اهلل 

[، 611]آل عمران:  {اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اهلَل َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  }تعاىل بالصرب واملرابطة فقال: 

 تفرابطوا أنفسهم أوال  باملشارطة، ثم باملراقبة، ثم باحملاسبة، ثم باملعاقبة، ثم باجملاهدة، ثم باملعاينة. فكانت هلم يف املرابطة س

اب يكون بعد مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند اخلسران املعاتبة واملعاقبة، وال بد من مقامات، وأصلها احملاسبة، ولكن كل حس

 شرح ذلك املقام.

 دع عنك ما قد فات يف زمن الصبا *** واذكر ذنوبك وابكها يا مذنُب

 مل ينسه امللكان حني نسيته *** بل أثبتاه وأنت الٍه تلعُب



 منك وتسلُبوالروح منك وديعة أودعتها *** سرتدها بالرغم 

 وغرور دنياك اليت تسعى هلا *** دار حقيقتها متاع يذهُب

 الليل فاعلم والنهار كالهما *** أنفاسنا فيها تعد وحتسُب

مثلت نفسي يف اجلنة ، آكل مثارها ، وأشرب من أنهارها ، وأعانق أبكارها ، ثم مثلت نفسي يف النار ، » قال إبراهيم التيمي : 

ب من صديدها ، وأعاجل سالسلها وأغالهلا ؛ فقلت لنفسي : أي نفسي ، أي شيء تريدين ؟ ، قالت : آكل من زقومها ، وأشر

 ( 11) «أريد أن أرد إىل الدنيا ؛ فأعمل صاحلا قال : قلت : فأنت يف األمنية فاعملي 

 (16)«التقي أشد حماسبة لنفسه من سلطان عاص ، ومن شريك شحيح » عن ميمون بن مهران قال : 

رحم اهلل عبدا قال لنفسه النفيسة : ألست صاحبة كذا ؟ ألست صاحبة كذا ؟ ثم ذمها ثم خطمها ، ثم » قال مالك بن دينار: 

 (13)«ألزمها كتاب اهلل ؛ فكان هلا قائدا 

 من العمل الصالح والتقرب: ثانيا: الإكثار

عم به من مهلة العمر واالستزادة من العمل الصاحل قال مطلوب من اإلنسان يف نهاية العام اإلكثار من احلمد والشكر على ما أن

: التوبة] ﴾َتْعَمُلوَن ُكنُتْم ِبَما ُيَنبُِّئُكمَف َوالشََّهاَدِة اْلَغْيِب َعاِلِم ِإَلى َوَسُتَردُّوَن َواْلُمْؤِمُنوَن َوَرُسوُلُه َعَمَلُكْم الّلُه َفَسَيَرى اْعَمُلوْا َوُقِل﴿تعاىل: 

 وحسن عمره طال من الناس خري فإن ،[43: األعراف] ﴾َأن ِتْلُكُم اْلَجنَُّة ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن َوُنوُدوْا﴿: تعاىل وقال ،[115

من طال :» الناس خري؟ قال  عن احلسن عن أبى بكرة أن رجال قال : يا رسول اهلل أى عمله، وساء عمره طال من وشرهم عمله

 (14)«. من طال عمره وساء عمله :» الناس شر؟ قال  فأيقيل «. عمره وحسن عمله 

وكان إسالمهما مجيعا فكان أحدهما أشد  -صلى اهلل عليه وسلم-يد اهلل أن رجلني من بلي قدما على رسول اهلل عب بن طلحة عن 

ثم مكث اآلخر بعده سنة ثم تويف قال طلحة فرأيت يف املنام بينا أنا عند باب  اجتهادا من اآلخر فغزا اجملتهد منهما فاستشهد

اجلنة إذا أنا بهما فخرج خارج من اجلنة فأذن للذي تويف اآلخر منهما ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال: ارجع 

ديث وحدثوه احل-صلى اللهم عليه وسلم- فإنك مل يأن لك بعد فأصبح طلحة حيدث به الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول اهلل

فقالوا يا رسول اهلل هذا كان أشد الرجلني اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا اآلخر اجلنة قبله فقال « من أي ذلك تعجبون»فقال: 

ن سجدة أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا م: »-صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 (15)يف السنة قالوا بلى قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بني السماء واألرض

 ثالثا: الاعتبار والاتعاظ بالنوازل:

األعداء على األمة  ومن تكالباألمة اإلسالمية ما دار من أحداث عاام يف ذلك العام  وتتعظ بهيتعظ به العبد  أن ومما ينبغي

يف  وهاهم يبادونوهاهم حيرقون يف بورما  وأموال تنتهب وأعراض تستباحففي كل صقع من أرجاء املعمورة دماء تراق اإلسالمية 



تاكة اليت الف لألسلحةمل اليهم يف ليبيا و أصبحت األرضي اإلسالمية خمتربا أتشقاق و سوريا و انار إىل العراق لرتى الفرقة و ال

 عها الشعوب الااملة تصن

 أبكي على أمة قامت حضارتها *** بالدين والعلم واألخالق القيم

 قد أمست اليوَم واألمواُج تقُذُفها *** واخُللُف حل بها واحلرُب يف ضَرِم

 إني ألصرخ من قلٍب يفيُض أسى *** وتستبد به حاٌل من السأِم

 إلسالم واحُلرِميف كل يوٍم ذئاُب الغاب تنهُشنا *** وتستبيُح محى ا

 فالقدُس تصرُخ والبلداُن يف ترٍح *** والعنُي يف سنٍة واألذن يف صمِم

 ال تأمنن حقودا  بات خيَدُعُكم *** يبدي ِوَداَدا وخيفي السم بالدسِم

 رغم اخلطوب على األهوال مسرعة  *** يا دعوة النوِر جدي السرَي واقتحمي

 * قبل الضياِع وفقِد الروِح والشمِمولَتشَهِري السيَف حان اليوَم موعُده **

 هيا انهضي بعرى اإلسالم واعتصمي *** من اإلله حببٍل غرَي منفصِم

 بئَس التفرق كم ذقنا مرارته *** يا أمَة احلق والقرآِن فالتئمِي

 إن ننصر اهلَل ينصرنا وحترسنا *** عنايُة اهلل من ُظلٍم ومن ُظَلِم

 *** ومشعُل اخلرِي يف النهار والعتِمبشائر اخلري أنتم رغَم حمنتَنا 

 اهلُل أكرب وليعُل اهلتاُف بها *** فاهلل أكرُب ُرغم الناِس كُلهِم

فأذل اهلل األمة ألحقر وأذل أمم األرض، ممن كتب اهلل عليهم الذل والذلة من إخوان القردة واخلنازير، من أبناء يهود، حتى من 

وال حول وال قوة إال باهلل! لقد أصبحت األمة اآلن قصعة مستباحة ألحقر أمم األرض، وألذل  ُعبَّاد البشر ساموا األمة سوء العذاب،

يوشُك اأُلَمُم : » -صلى اهلل عليه وسلم-قال : قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -ثوبان  أمم األرض، وحق على األمة قول الصادق

اِء ها، فقال قائل : من ِقلَّة حنن يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثري، ولكنَّكم ُغثاء َكُغَثأْن َتَداَعى عليكم كما َتَداَعى اأَلَكلُة إىل َقْصَعِت

؟ قال : ُحبُّ  السَّْيِل، وَلَيْنِزَعنَّ اهلل ِمْن صدور عدوِّكم املهابَة منكم، وليقذفنَّ يف ُقُلوبكم الَوْهَن، قيل : وما الْوهُن يا رسول اهلل

 (12)..«الدُّنيا، وكراهَيُة املوِت

الوهن الذي هو سر الضعف األصيل، حيث يعيش الناس عبيدا  لدنياهم، عشاقا  ألوضاعهم الرتيبة،  إىل-اهللعباد -فاناروا 

حتركهم شهواتهم وشبهاتهم، ومتوج بهم كاخلامت يف اإلصبع، وتسريهم الرغائب املادية كما يسري الثور يف الساقية؛ يتحرك يف 



حينما يكره املسلمون املوت، ويرتقبونه كامنا  يف كل أفق،  -عباد اهلل-عصوب العينني، وهذا هو الوهن مدار حمدود فاقد اهلدف م

 فيفزعون من اهلمس، ويأملون من اللمس، يؤثرون حياة ميوتون فيها كل يوم موتات على موت حييون بعده حياة سرمدية.

 الأمة؟الواجب على  الوقفة الخامسة: ما

يف هذه املرحلة العصيبة اليت متر بها األمة من تنازع ومن ختاذل ومن تناحر ففاق حد اخليال حتى كثر اهلرج فيما بيننا فانار إىل 

  كسريليك البصر و هو حسري إالدماء اليت تراق وامسع إىل صراخ و أنني األطفال و الثكاىل و املنكوبني و الالجئني   يرتد 

 لذا: البد من وضع نقاط حمورية للخروج من تيه التنازع ومن تيه الوطنية والقومية 

  والسنةالعودة إلى الكتاب 

حنن معشر املسلمني أمة قاه رة ظاه   رة يف األرض لنا امللك   واف رمحه اهلل )) فبينماشيخ اجملاهد حممد حممود الص يقول ال

 م ألمرنا وسلطاننا ؛ وإن أمرنا خضعت األموالسلطان والسيف والصوجلان ؛ ولن    ا الكلمة العليا ؛ إن قلنا أصغ ت الدنيا لقولنا 

رنا ماهلل لنا وخط لنا خطوطه واضحة بينة قوية وأ  هخالفنا قواعد ديننا وتنكبن ا الطريق املستقيم الذي رس م ا تركنا أمر ربنا وفلم

دنيا وهل يف ال واهلوان.ة والشتات والذل رنا إليه من ال ف رق  ا سلكنا هذا السبيل املع وج صرنا إىل ما صبالسري فيه وسلوكه، مل

 (17) والنواهي(واآلخرة شر وداء وبالء إال وسبب     ه الذنوب واملعاصي وترك األوامر 

 (18)مام مالك بن أنس رمحه اهلل تعاىل: ال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا.يقول اإل

ْن َعْبِد َع الناجيةوهذه هي القاعدة الذهبية يف هذا اجملال، وهي ما ذكرت من قول النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ملا أخرب عن الفرقة 

 ِمْثل ا ِبِمْثٍل َحْذَو النَّْعِل َسَيْأِتي َعَلى ُأمَِّتي َما َأَتى َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل»وُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َقاَل َرُس

، َقاُلوا: َيا َرُسوَل « ة  ُكلُهُهْم ِفي النَّاِر َغْيَر َواِحَدة ْبِعنَي ِملَِّبالنَّْعِل، َوِإنَُّهْم َتَفرَُّقوا َعَلى ِثْنَتْيِن َوَسْبِعنَي ِملَّة  َوَسَتْفَتِرُق ُأمَِّتي َعَلى َثَلاٍث َوَس

 (12)«ُهَو َما َأَنا َعَلْيِه اْلَيْوَم َوَأْصَحاِبي»اللَِّه َوَما َتْلُك اْلَواِحَدُة؟ َقاَل: 

 فإذا كنا على ما كان عليه النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم وأصحابه فالعاقبة مضمونة والنصر مضمون بإذن اهلل. 

  هذه:يق         ول الشيخ الغزالي يف كلمته اهلامة 

 وكه          ف بقائنا . ))إن الدين بالنسبة لنا حنن املسلمني ليس ضمانا  لآلخرة فحسب إنه أضح       ى سي        اج دنيانا

روا دروا أو مل يد -ومن ثم فإنى أنار إىل املستهينني بالدين يف هذه األيام على أنهم يرتكبون جرمية اخليان     ة العام ى ، إنهم 

مس وعرب يساعدون الصهيونية واالستعمار على ضياع )بلداننا( وشرفنا ويومنا و غدنا . . !! ف    ارق خطي      ر بني عرب األ -

  (61)اليوم . األول       ون ملا أخطؤوا عرفوا طريق التوبة ، فأصلح             وا شأنهم ، واستأنفوا كفاحه   م ، وطردوا ع  دوهم 

 ويق         ول الشاعر األستاذ حممد الوقداني يف هذه األبيات املعربة عن كيف أننا حبق نساع   د األعداء بتقصي    رنا:



 ساعدنا األع     ادي   ***   بالتوان      ي والرق        اِدحن  ُن 

     ا    ***   مستع      دا  للجه      ادلو رأوا صفا قوي    

 ألناُب     وا واستجاب       وا   ***   ثمَّ ثاب     وا للرش          اِد

 ع  اٍد بالتم          ادي * كلَّغرَي أن الض عف ُيغ     ري   **

 إحياء عقيدة الوالء والرباء  :ثانيا

إذا أرادت األمة أن تقوم من كبوتها وأن تنتصر على أعدائها فعليها أن حتيي عقيدة الوالء والرباء اليت هي من أوثق عرى اإلميان 

  والوطنية والعصبية اجلاهليةالذي أماتها كثري من املسلمني بسبب النعرات القومية 

ُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن َو َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّاَلَة ُنوَنتعاىل: "َواْلُمْؤِمقال 

 ،(71وبة:الّلَه َوَرُسوَلُه ُأْوَل ِئَك َسَيْرَحُمُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم ")الت

 ومرة يذكرها حمذرا من االنسياق وراء حتالفات تضع املسلم جنبا جلنب مع الكافر يف معاداة إخوانه املسلمني،

ِإلَّا َأْن َتتَُّقوا ِمْنُهْم ُتَقاة    ِفي َشْيٍءَن اللَِّهقال تعاىل" َلا َيتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَلْيَس ِم

 (،68َوُيَحذُِّرُكُم اللَُّه َنْفَسُه َوِإَلى اللَِّه اْلَمِصرُي")آل عمران:

 ومرة يذكر عقيدة الوالء والرباء على أنها الصبغة اليت تصبغ املؤمنني وال ميكن أن يتصفوا مبا يناقضها، 

َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو  َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم تعاىل: "القال 

اِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َخَعِشرَيَتُهْم ُأْوَلِئَك َكَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم اإِلمَياَن َوَأيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْن

 (.66َوَرُضوا َعْنُه ُأْوَلِئَك ِحْزُب اللَِّه َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن")اجملادلة:

إن عقيدة الوالء والرباء هي عقيدة صيانة األمة ومحايتها من أعدائها، كما أنها سبب لأللفة واإلخاء بني أفرادها، وهي ليست 

عقيدة نارية تدرس وحتفظ يف الذهن جمردة عن العمل؛ بل هي عقيدة عمل ومفاصلة، ودعوة وحمبة يف اهلل، وكره من أجله 

األعمال، وبدونها تصبح عقيدة  نارية سرعان ما تزول، وتضمحل عند أدنى موقف أو وجهاد يف سبيله؛ فهي تقتضي كل هذه 

 حمك.

 القوة:بأسباب  ذالأخ ثالثا:

صبح أ اآلنن هذه األسلحة الذرية أل أوالعدة و امتالك   احدث األسلحة سواء النووية  إلعدادالسعي احلثيث  األمةفالواجب على 

، اما من ختلف عن ركبها و ال ميتلكها  فهو  لف حساب ألف أمن ميتلكها يف مأمن من العدو فالكل يهابه و خيافه و حيسب له 

 عرضة للنهب و السطو و االحتالل و التآمر كحال األمة اإلسالمية اآلن 



 َما َوَأِعدُّوا َلُهْم } -تعاىل -لذك العدة قال اهلل و مما ينبغي على األمة يف حاضرها و مستقبلها أن تأخذ بأسباب القوة و أن تعد 

للَُّه َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َلا َتْعَلُموَنُهُم ااْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم 

 [21]األنفال:  {يِل اللَِّه ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم َلا ُتْاَلُموَنَسِب

أعدوا هلم ما استطعتم من القوة احلربية الشاملة جلميع عتاد القتال وما حيتاج إليه اجلند ،  -اهلل رمحه-رضاقال حممد رشيد 

عدو اهلل  -أو املستطاع من القوة والرباط  -ا اإلعداد ومن الفرسان املرابطني يف ثغوركم وأطراف بالدكم حالة كونكم ترهبون بهذ

الكافرين به ، ومبا أنزله على رسوله ، وعدوكم الذين يرتبصون بكم الدوائر ويناجزونكم احلرب عند اإلمكان . واإلرهاب : اإليقاع 

 (61)يف الرهبة ، ومثلها الرهب بالتحريك ، وهو اخلوف املقرتن باالضطراب

فالقوة اآلن ال تقتصر على السالح فقط ، ولكن تعتمد القوة على عناصر كثرية منها االقتصاد   -رمحه اهلل -الشعراويو قال الشيخ 

واإلعالم وغريهما . وصار اخلوف من رد الفعل أحد األسباب القوية املانعة للحرب . وكل دولة ختشى مما ختفيه أو تاهره الدولة 

 األخرى .

 (66)ينفي قيام احلرب . وهكذا صار اإلعداد للحرب

  يأتي:أخذها العلماء من هذه اآلية ما  اليتومن األحكام -رمحه اهلل –يقول الشيخ السيد طنطاوي 

وجوب إعداد القوة احلربية للدفاع عن الدين وعن الوطن وعن كل ما جيب الدفاع عنه ، ألن أعداء اإِلسالم إذا ما علموا أن أتباعه 

 بأسهم ، ومل جيرؤوا على مهامجتهم . أقواياء هابوهم ، وخافوا

 -. أمر اهلل املؤمنني بإعداد القوة لألعداء ، بعد أن أكد تقدمه التقوى . فإن اهلل  {َوَأِعدُّوْا َلُهْم  } -تعاىل  -قال القرطبى : وقوله 

كن ، ول -لى اهلل عليه وسلم ص -لو شاء هلزمهم بالكالم والتفل فى وجوههم ، وحبفنة من تراب ، كما فعل رسول اهلل  -تعاىل 

 أراد أن يبتلى بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ . .

وقال بعض العلماء : دلت هذه اآلية على وجوب إعداد القوة احلربية ، أتقاء بأس العدو وهجومه ، وملا عمل األمراء مبقتضى هذه 

يما  ، أبى الضيم ، قوى القنا ، جليل اجلاه ، وفري السنا ، إذ نشر لواء اآلية أيام حضاره اإِلسالم ، كان اإِلسالم عزيزا  ، عا

 سلطته على منبسط األرض ، فقبض على ناصية األقطار واألمصار .

أما اليوم فقد ترك املسلمون العمل بهذه اآلية الكرمية ، ومالوا إىل النعيم والرتف ، فأهملوا فرضا  من فروض الكفاية ، فأصحبت 

 ة آمثة برتك هذا الفرض ، ولذا تعانى اليوم من غصته ما تعانى .مجيع األم

بالد اإِلسالم ، وهو ال يرى فيها معامل لألسلحة ، وذخائر احلرب ، بل كلها مما يشرتى من بالط  يفوكيف ال يطمع العدو 

 العدو؟



ا فرطت قبل أن يداهم العدو ما بقى منها خبيله وتتالفى م ألعدائه،أمر اهلل بها  اليتفتعد العدة  غفلتها،أما آن هلا أن تتنبه من 

 ورجله . . ؟

كإعداد اجليوش  أقوياء.تتناول كل ما من شأنه أن جيعل املؤمنني  األعداء،طلب اهلل من املؤمنني إعدادها إلرهاب  اليتإن القوة 

  (63)واألمكنة.ختتلف حبسب األزمنة  اليتواألسلحة املتنوعة  املدربة،

مرور األيام والتاريخ اعتبار، إن املبادئ مهما كانت كرمية ال تنتصر وحدها، بل ال بد هلا لكي تنتصر من جهاٍد فليكن لنا من 

 مرير وكفاح شاّق وعمل منّام وتدبري حمَكم، وعلى قدر ما تكون التضحيات يكون النصر، وبقدر ما تبذل تأخذ.
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