ٌؤخرنا عن الحضارة ,واإلبداع فً مجاالت الحٌاة ؟!
أفً الدٌن نقص
ُ
وهللا عز وجل ٌخبر أن لِوام الحٌاة ال ٌت ّم إال بتطبٌك شرٌعته ,وااللتزام
ب ُحكمه ,واالستنارة بهداٌات لرآنه..
(( إن هذا القرآن ٌهدي للتً هً أقوم )) أي ٌ :هدي للتً هً أعدل
وأفضل فً العمائد واألخالق واألعمال والتعامالت ,فمن اهتدى بما ٌدعو
إلٌه المرآن كان أكمل الناس وألومهم وأهداهم فً جمٌع أموره الدٌنٌة
والدنٌوٌة ,فإن هللا بحكمته ورحمته أنزل كتابه ((تبٌانا لكل شًء)),
اب تِ ْبٌَانًا ِل ُك ِ ّل
وجعله هدى وبرهانا لهذه األمةَ { ,ونز ْلنَا َ
علَ ٌْكَ ا ْل ِكتَ َ
علم وكل شًء" لال
َ
ش ًْء}لال ابن مسعود" :لد بُ ٌِّنَ لنا فً هذا المرآن كل ٍ
ابن سعدي رحمه هللا :فً أصول الدٌن وفروعه ,وفً أحكام الدارٌن وكل
ما ٌحتاج إلٌه العباد ,فلما كان هذا المرآن تبٌانا لكل شًء صار حجة هللا
على العباد كلهم .فانمطعت به حجة الظالمٌن وانتفع به المسلمون فصار
هدى لهم ٌهتدون به إلى أمر دٌنهم ودنٌاهم ,ورحمة ٌنالون به كل خٌر فً
الدنٌا واآلخرة.
أفً الدٌن نقص فٌََبتغُونَ الرفعة فً الدنٌا بترن الشرٌعة الكاملة الشاملة ؟!
ورب ّ
العزة والناس ٌخبر أن دٌنه شام ٌل لمصالح العباد فً دٌنهم ودنٌانهم,
والتمسن
واالحتكام ب ُحكمه
وال حٌاة لمسلم مؤمن باهلل إال فً ظل شرٌعته,
َ
َ
ومسطور فً المرآن الكرٌم لول الحك تبارن وتعالى(( :قُ ْل ِإ َن
بكتابه
ٌ
ٌن (َ )281ل ش َِرٌكَ لَهُ
ب ا ْلعَا َل ِم َ
اي َو َم َماتًِ ِ َ ِ
َ
ص َالتًِ َونُ ُ
ّلل َر ّ ِ
س ِكً َو َمحْ ٌَ َ
س ِل ِم َ
اي َو َم َماتًِ} أي :ما آتٌه
َوبِذَ ِلكَ أ ُ ِم ْرتُ َوأَنَا أ َ َو ُل ا ْل ُم ْ
ٌن)) فمولهَ { :و َمحْ ٌَ َ
ب
فً حٌاتً ,وما ٌجرٌه هللا علً ,وما ٌمدر علً فً مماتً ,الجمٌع { ِ َ ِ
ّلل َر ّ ِ
ا ْلعَالَ ِم َ
ٌن} .لٌس فً اإلسالم تعالٌم فات أوانها ,أو أحكا ٌم انمضى زمنها.
ً متجدد ,صالح للتطبٌك فً كل زمان ومكان إلى
فكل ما فً شرٌعة هللا ح ٌ
صلَتْ آٌَاتُهُ
أن تعود الحٌاة إلى ربها .ودٌن هللا كامل ,فهو المائل َ (( :كتاب فُ ِ ّ
قُ ْرآنًا ع ََربًٌِّا ِلقَ ْوم ٌَ ْعلَ ُم َ
صلَتْ
ون)) فأثنى على كتابه بتمام البٌان فمال{ :فُ ِ ّ
آٌَاتُهُ} أي :فصل كل شًء من أنوا ِعه على ِحدَتِ ْه ,وهذا ٌستلزم البٌان
التام ,والتفرٌكَ بٌن كل شًء ,وتمٌٌز الحمائك.

أما بعد...
شعٌب علٌه السالم لام فً لومه منذرا ً لهمٌ ,دعوهم إلى
خطٌب األنبٌاء
إن
ٌ
َ
اإلٌمان وإلى طرٌك مستمٌم ,بدأهم بتوحٌد هللا وإفراده فً البعودٌة,
وحذّرهم من سلون ِس َك ِن الهوى ,وجمع المال المحرم ,ولطع الطرٌك
اّلل َما لَ ُك ْم ِم ْن ِإ َله َ
صوا ا ْل ِم ْكٌَا َل
غٌ ُْرهُ َو َل ت َ ْنقُ ُ
على الناسٌَ (( .ا قَ ْو ِم ا ْعبُدُوا َ َ
َوا ْل ِم َ
ٌز َ
اب ٌَ ْوم ُم ِحٌط (َ )48وٌَا
علَ ٌْ ُك ْم َ
اف َ
عذ َ َ
ان إِ ِنًّ أ َ َرا ُك ْم بِ َخٌْر َوإِ ِنًّ أ َ َخ ُ
قَ ْو ِم أ َ ْوفُوا ا ْل ِم ْكٌَا َل َوا ْل ِم َ
ٌز َ
اس أ َ ْ
ش ٌَا َء ُه ْم َو َل
ان ِبا ْل ِق ْ
س ِط َو َل ت َ ْب َخ ُ
سوا النَ َ
اّلل َخٌْر لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ُم ْؤ ِمنِ َ
سد َ
ٌن َو َما
ٌِن ( )48بَ ِقٌَتُ َ ِ
ض ُم ْف ِ
ت َ ْعث َ ْوا فًِ ْاْل َ ْر ِ
علَ ٌْ ُك ْم بِ َح ِفٌظ ( )) )48لام فٌهم منذرا ً محذّراً ,مشفما ً رحٌما ً بهم فما
أَنَا َ
صالت ُكَ
كان جواب لومه إال أن لالوا بته ّك ٍم وسخرٌة  } :قَالُوا ٌَا ُ
ْب أ َ َ
شعٌَ ُ
تَأ ْ ُم ُركَ أ َ ْن نَتْ ُركَ َما ٌَ ْعبُدُ آبَا ُؤنَا أ َ ْو أ َ ْن نَ ْفعَ َل فًِ أَ ْم َوا ِلنَا َما نَشَا ُء ِإنَكَ ْل ْنتَ
شٌدُ ( { )48لمد أرادوا أن ٌفصلوا دٌن هللا عن حٌاتهم الدنٌا
الر ِ
ا ْل َح ِلٌ ُم َ
وطبٌعة حراكهم وطرق كسبهم  ,وعملهم فٌها.
ٌقولون بلسان حالهم  :اجعل صالت َن لن ,واجعل تصرفاتَنا وأموالَنا لنا,
ندٌرها كٌف ما أردنا دون حاكمٌّة شرعٌ ٍة مهٌمن ٍة علٌنا فً أمورنا
ى
المعٌشٌّة ,وفً طرق كسبنا,
ِ
وسٌر حٌاتِنا فً دنٌانا! فكانت منهم دعو ً
الدٌن عن الحٌاة ,وترن الشرٌعة واالمتثال لها فً المعامالت
لفصل
ِ
وااللتصادِ ,والتعامالت الحٌاتٌة فً أرضهم وسولهم وعمودهم واختٌاراتهم
وتصرفاتهم ..فما كان لهم من دون هللا من ناصر ٌنصرهم لما جاء أمر
َامدٌَ ِْن َال
ي :ه ِ
ربّك  ,وأخذتهم الصٌحة {فأصبحوا فً دٌارهم َج ِ
اثم ٌِ َن} أ َ ْ
ِح َران ِب ِه ْم!
اخوة اإلسالم  :مازالت أصواتٌ ترتفع ,وتصخب مشككٌن فً كمال
الدٌن ,وأنه لم ٌعد ٌوائم الحٌاة الحضارٌة ,والمساعً المدنٌ ِة زعموا !.
والحل من منطولهم  :حبس الشرٌعة بٌن أبواب المسجد ,وزاوٌة فً
محكمة األحوال الشخصٌة للزواج والطالق ,,وما دونها فانسالخ من ربمة
الدٌن ,وانفالت من حدود الشرٌعة إلى فضاءات المدنٌة !

ان ْال ُجنُودُ َو َب َ
ع َم ُر :
ارلَةُ الش ِام َوأ َ ْن َ
ْال ُمؤْ ِمنٌِنَ ت َ ْلمَ َ
ع َلى َحا ِل َن َهذَا ؟ فَمَا َل ُ
ت َ
ط ِ
ً ْال ِعزة َ ِبغٌَ ِْر ِه .
إِنا لَ ْو ٌم أ َ َ
عزنَا اّللُ بِ ْ ِ
اإلس َْال ِم  ,فَلَ ْن نَ ْبت َ ِغ َ
إخوة اإلسالم  :إن اإلسالم الذي نتفٌأ ُ ِظالله الٌوم ,هو ذات اإلسالم الذي
اعتز به عمر رضً هللا عنه فموٌت به شوكة المسلمٌن عسكرٌا ً
ّ
والتصادٌاً ,وعلمٌا ً ّ
فعزوا وسادوا ,وحكموا البالد من شرلها لغربها حتى
س ّكوا الدراهم والدنانٌر فً دولة اإلسالم فطغت على دنانٌر ودراهم الروم
والفرس..
دٌن حمى هللا حماه ,وج ّمله بجمالٌات السماحة واإلحكام واإلتمان والهداٌة
والرشاد فً أمور المعاش والمعاد؛ أبعد ذلن نظا ٌم أكمل وأشمل ,فٌه عزنا
علَ ٌْ ُك ْم نِ ْع َم ِتً
وشرفنا؟؟ وهللا ٌمول (( :ا ْلٌَ ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دٌِنَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
س َال َم دٌِنًا))
اإل ْ
َو َر ِضٌتُ لَ ُك ْم ْ ِ
اللهم لن الحمد على نعمة كمال الدٌن ,ولن الحمد على الهداٌة لدٌنن
الموٌم ,,اللهم أعنا على اتباع شرٌعتن ,واالحتكام ب ُح ْك ِم َن ٌا حكٌم.
بارن هللا لً ولكم فً المرآن والسنة ,ونفعنا بما فٌهما من اآلٌات والحكمة
ألول ما سمعتم وأستغفر هللا لً ولكم.

لال الشوكانً فً كتابه إرشاد الثمات:
المعاش
ب من مصالح
"إن المرآن العظٌم لد اشتمل على
ِ
الكثٌر الطٌ ِ
ِ
والمعاد ,وأحا َ
ط بمنافعِ الدنٌا والدٌن ,تارة إجماال,وتارة عموما,وتارة
خصوصا,ولهذا ٌمول سبحانه وتعالى((:ما فرطنا فً الكتاب من شًء))".
ي حالد على اإلسالم وأهلهٌ ,مول مته ّكما ً
لفارس
ٍ
اخوة اإلسالم  :جاء ٌهود ٌ
من فرسان دٌن هللا عز وجل" :قد علمكم نبٌكم كل شًء حتى الخراءة!
فمال سلمان رضً هللا عنه :أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول،
وأل نستنجً بالٌمٌن وأل نستنجً بأقل من ثالثة أحجار ،وأل نستنجً
بالرجٌع أو عظم" رواه مسلم فهذه شمولٌة اإلسالم فً كل أبواب الحٌاة,
وهكذا فهمها الٌهودي فمال " :قد علمكم نبٌكم كل شًء" !.
سلَ َم
اّللُ َ
ذر رضً هللا عنه أنه لال  " :لَقَ ْد ت َ َر َك َنا ُم َح َمد َ
ع َل ٌْ ِه َو َ
صلَى َ
أبً ٍ
َو َما ٌُ َح ِ ّركُ َ
اء ِإ َل أ َ ْذك ََرنَا ِم ْنهُ ِع ْل ًما " رواه اإلمام
س َم ِ
طائِر َجنَا َح ٌْ ِه فًِ ال َ
سلَ َم " :
اّللُ َ
أحمد فً مسند َوالطبَ َرا ِنً َوزَ ادَ  :فَقَا َل النَبًِ َ -
علَ ٌْ ِه َو َ
صلَى َ
ب ِم َن ا ْل َجنَ ِة َوٌُ َبا ِعدُ ِم َن النَ ِار ِإ َل َوقَ ْد بُ ٌِّ َن لَ ُك ْم " فسنّة
ً َ
ش ًْء ٌُقَ ِ ّر ُ
َما َب ِق َ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاملةٌ شاملة ألمور الدنٌا والدٌن.
ي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مبثوث فً كتب الصحاح ,والسنن والمسانٌد واآلثار,
وهذا هد ُ
أحكام الشرٌعة ابتدا ًء من أصول االعتماد واإلٌمان ,,إلى أصغر
مبٌ ٌّن فٌها
َ
أبواب اإلسالم من أحكام التٌامن ,والسوان ونحوهما ,مرورا ً بأحكام
المعامالت المالٌة ,وال ِعاللات االجتماعٌة ,والحموق الواجبة ,واألخالق
س ْل ِم و َه ْدٌُهُ
الفاضلة ,والمعاهدات مع األعداء ,وفمه الحروب ,وأحكام ال ِ ّ
فٌه ,إلى أعمال الٌوم واللٌلة ,,ك ّل ذلن مبٌ ٌّن على أتم وجه وأكم ِله ,فهل
بمً شً ٌء نالص؟!
ان
عباد هللا  :لَما لَد َِم ُ
علَ ٌْ ِه ِإزَ ٌ
ام لَ ِمٌَهُ ْال ُجنُود ُ َو َ
ار َو ُخف ِ
ع َم ُر الش َ
وض ْال َما َء  ,فَمَا َل لَهُ ْ ٌَ -ع ِنً لَائِ ٌل
َو ُه َو ِ
ٌر ِه ٌَ ُخ ُ
آخذٌ بِ َرأْ ِس َب ِع ِ

َو ِع َما َمةٌ ,
ٌر
ٌَ -ا أَ ِم َ

والمسلم ٌردد لوله « :وبذلك أمرت»  ..فسمعت وأطعت« :وأنا أول
المسلمٌن»
هذا  :وإن كل ما سوى هللا ؛ ٌتالشى عند تجرٌد توحٌده..
اللهم اجعل للوبنا محممةً لتوحٌدن ,وألسنتنا الهجةً بذكرن وشكرن
وتمجٌدن ,وجوارحنا عاملةٌ بطاعتن وعبادتن,,
اللهم اهدنا للصراط المستمٌم ونعوذ بن من الضاللة بعد الهدى..
اللهم ص ِّل وسلم على عبدن ونبٌّن دمحم ......

الخطبة الثانٌة :
أما بعد  :فاتموا هللا ربكم ,وأعلموا أن هللا شرع لكم من الدٌن ما فٌه فالح
الدنٌا واآلخرة لكم..
ظن بعض الظانٌن ,,وبعض الظن إث ٌم أن العبودٌة هلل التعدو أن تكون
مجموعة من الشعائر التعبدٌة هلل التً أمر هللا بها فً كتابه ,وبسنة
رسوله ,,كالصالة والزكاة والحج ,,وبهذا ٌنتهً كل شًء فً العبادة هلل!
وإن العبادة هلل لتهٌمن على حٌاة المسلم من أول لحظات اإلدران ,إلى حٌن
خروج الروح من الجسد ,فكل ماٌفعله العبد فً حٌاته ٌجب أن ٌكون
حاضرا ً فٌه معنى العبادة هلل ,فما كان حراما ً كان أول الناس فً اجتنابه,
وما كان واجبا ً كان أسرع الناس فً ادائه وفعله ,فالحٌاة هبةٌ من هللا ,وهً
هلل ,وتبذل المهج فٌها له سبحانه وتعالى لال المرطبً رحمه هللا تعالى فً
لوله ((قل إن صالتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن ** ل
ٌاي) شأي َما أ َ ْع َملُهُ فًِ َحٌَاتًِ ( َو َمماتًِ)
شرٌك له )) لال تعالى َ ( :و َمحْ َ
ُ
وصً ِب ِه َب ْعدَ َو َفا ِتًِ ِ .
ب ِب َها ِإلَ ٌْ ِه.
ي أ ْف ِردُهُ ِبالتمَر ِ
ي َما أ ُ ِ
ّلل َربّ ِ ْال َعالَ ِمٌنَ أ َ ْ
أَ ْ
ٌاي َو َمماتًِ ِ ِ
ي َحٌَاتًِ َو َم ْو ِتً لَهُ .سبحانه وتعالى.
ّلل" أ َ ْ
َولٌِ َلَ ":و َم ْح َ
ٌاي َو َمماتًِ ِ ِ
ٌن َلهُ.
ّلل َربّ ِ ْالعا َل ِمٌنَ  .ال ش َِر َ
صالتًِ َونُ ُ
«لُ ْلِ :إن َ
س ِكً َو َم ْح َ
َوبِذ ِل َن أ ُ ِم ْرتُ َوأَنَا أَو ُل ْال ُم ْس ِل ِمٌنَ » ..
إنه التجرد الكامل هلل ,بكل خا ِلجة فً الملب وبكل حركة فً الحٌاة.
بالصالة والنسن .وبالمحٌا والممات .بالشعائر التعبدٌة ,وبالحٌاة الوالعٌة,
وبالممات وما وراءه.
ت،
ت والمحٌا والمما ِ
العبودٌة الكاملة :تجمع الصالةَ وكل الطاعا ِ
ص َها هلل وحده« .هلل رب العالمٌن»  ..القوام المهٌمن المتصرف
وت ُ ْخ ِل ُ
المربً الموجه الحاكم للعالمٌن..

