
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل   

اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال  

ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ }ورسوله،   ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُكُم  }  {َيا َأهيه ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأهيه

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق مِ  نَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا ُيْصلِْح َلُكْم  }  {بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َأْعاَمَلُكْم  َيا َأهيه

َفْوزًا َعظِيامً  َفاَز  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  ُيطِِع اهللََّ  َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  ، أما بعد: فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، {َوَيْغِفْر 

بدعة  وكل  بدعة،  حمدثة  وكل  حمدثاهتا،  اْلمور  ورش  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  حممٍد  هدي  اهلدي  وخري 

 يف النار  عباد اهلل:  ضاللة، وكل ضاللٍة 

إن  املتأمل يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يدرك أنه يفيض بالقوانني والسنن التي يأخذ اهلل عز وجل هبا عباده 

يف هذه احلياة الدنيا ، ولكن من أهم هذه السنن أو القوانني التي يفيض هبا كتاب اهلل سبحانه وتعاىل قانونان 

 تنبهوا هلام يف كل عرص ومكان:  اثنان ينبغي عىل املسلمني أن ي

القانون اْلول: يقيض بأن كل من سعى يف هذه احلياة الدنيا ابتغاء الوصول إىل غاية من الغايات الدنيوية  

أو اْلخروية، وبذل يف سبيل ذلك جهده  ومل يتواَن؛ فإن اهلل عز وجل قىض بأن يوصله إىل غايته، وحيقق له  

اإلنسان، هذا  كان  أيًا  برصاحة   أمنيته،  عنه  يعرب  والقرآن  اْلول،  القانون  هو  هذا  اْلمة.  هذه  كانت  وأيًا 

َك َوما كاَن َعطاُء َربَِّك حَمُْظورًا((   َربِّ
ِ
 ِمْن َعطاء

ِ
 َوَهُؤالء

ِ
 ووضوح إذ يقول اهلل عز وجل))ُكالًّ ُنِمده َهُؤالء

ل من استجاب ْلوامر اهلل، واصطبغ القانون الثاين الذي ألزم اهلل عز وجل به ذاته فضال وكرما منه: أن ك  -

بصبغة العبودية هلل، فإن اهلل سبحانه وتعاىل سيحقق له فردًا كان أو أمة أعىل درجات السعادة الدنيوية يقول  

َطيَِّبًة(( ويقول أيض َفَلنُْحيَِينَُّه َحياًة  ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن  َأْو  َذَكٍر  ِمْن  ًا: ))َوقاَل  اهلل عز وجل: ))َمْن َعِمَل صاحِلًا 

َلنُهْ  ُْم  َرهبه إَِلْيِهْم  َفَأْوَحى  تِنا  ِملَّ يِف  َلَتُعوُدنَّ  َأْو  َأْرِضنا  ِمْن  جنكم  لنخر  لُِرُسلِِهْم  َكَفُروا  ِذيَن  ، الَّ الّظاملنَِِي  لَِكنَّ 

 ي َوخاَف َوِعيِد(( َوَلنُْسكِنَنَُّكُم اْلَْرَض ِمْن َبْعِدِهْم(( ثم قال بعدها مبارشة: ))َذلَِك ملَِْن خاَف َمقامِ 



 

 

 

الغربيني   انتقادات، ))ملاذا تزدهر حياة  أو  القانونان فلن تكون  هنالك تساؤالت  املسلمون هذان  إذا فهم 

ُنِمده   قانونا ))ُكالًّ  اهلل قال   البرشية؟(( واجلواب ْلن  قافلة  حضاريًا ومدنيًا وعلميًا  ونحن نعيش يف ذيل  

 رَ 
ِ
 ِمْن َعطاء

ِ
 َوَهُؤالء

ِ
بَِّك َوما كاَن َعطاُء َربَِّك حَمُْظورًا(( فالغربيون مل يوفروا ثانية من ليل أو هنار إال َهُؤالء

أجواء  واخرتقوا  البحار  أعامق  يف  فغاصوا  والفنون  العلوم  لكل  الشاملة  العلمية  املختربات  يف  وقضوها 

موا عىل باقي اْلمم  اْلرض وحاولوا تذليل كل ما عىل اْلرض خلدمة اإلنسان فسخر اهلل هلم اْلرض وتقد

 التي تغط بسبات عميق أو هي عالة عىل الغرب بكل أمور حياهتا!! 

وأما القانون الثاين فنستطيع أن نفهمه عندما نفهم كيف كان العرب قبل اإلسالم وكيف صاروا به!! كانت 

ريخ ،  فلام انقادوا أمة مثال اجلهل ومثال التشتت والتفّرق، كانوا يعيشون يف اجلزيرة العربية عىل هامش التا

تنفيذ أوامره،  قفز اهلل   ْلوامر اهلل، واصطبغوا بصبغة العبودية هلل عز وجل، وَصَدقوا مع اهلل عز وجل يف 

 هبم قفزًا إىل أعىل درجات القوة احلضارية والسمو العلمي واملكانة الرفيعة   

دق عليهم القانون اْلول . والعرب  الغربيون وصلوا إىل ما ابتغوه بجهودهم ، بأفكارهم، بطاقاهتم ، فص 

ملا اجتهوا إىل اهلل ، ومدوا أيدي االصطالح مع اهلل، وخضعوا ْلوامر اهلل عز وجل، فلم َتض إال سنوات  

كانوا  الذين  بأولئك  وإذا  بالعلم،  املثل  مرضب  يصبحون  اجلهل  مثال  كانوا  الذين  بالعرب  وإذا  قليلة 

املث مرضب  أصبحوا  التشتت  يف  املثل  البداوة مرضب  يف  املثل  مرضب  كانوا  الذين  أولئك  الوحدة،  يف  ل 

والتخلف إذا هبم أصبحوا مرضب املثل يف احلضارة، دون أن يسلكوا إىل ذلك الطريق الدنيوي الذي سلكه 

ملَِْن   الثاين ))َذلَِك  اليوم، ْلن اهلل حقق فيهم قانونه  أو الفرس أو الذي سلكه الغربيون  اليونان  الرومان أو 

 َمقاِمي َوخاَف َوِعيد((خاَف 

املركز،  هذا  بّوأهم  الذي  الرشف  تركوا  ما  وإذا  رجعوا،  ما  إذا  العرب  أن  ونفهمه  ندركه  أن  أريد  والذي 

فالقانون الريايض واحلقيقة العلمية تقتيض أن يعودوا إىل ما قد كانوا عليه باْلمس، ْلن الذي رفعهم هو  

علم االجتامع ابن خلدون رمحه اهلل فعقد فصال يف مقدمته  هذا الدين وحده وقد أدرك هذه احلقيقة مؤسس  

 ))فصل العرب ال يمكن أن يتبوؤوا حضارة إال بواسطة الدين الذي رّشَفهم اهلل به((

وهذا املعنى الحظه ،وأرشق يف رأسه سيدنا عمر ريض اهلل عنه، وذلك عندما جاء إىل مشارف بالد الشام 

ذ مرقعته  يرتدي  أن  عىل  ُمرِصٌّ  بزي وهو  الشام  بالد  أهل  عىل  يدخل  أن  منه  يطلب  عبيدة  أبو  وجاء                                                                                                                                             ات، 



 

 

                                                                                                                                                                                      ا

لوك الذي ألفوه  فقال له عمر ))أوه يا أبا عبيدة، لو غريك قاهلا، نحن قوم أعزنا اهلل باإلسالم، فمهام طلبنا  ملا

موا أننا مل نتغلب  العزة  بغريه أذلنا اهلل(( وكأنه يقول يا أبا عبيدة جيب هلؤالء الزعامء يف بالد الشام، أن يعل

حضاريًا عليهم باجلهود التي بذلوها، أو بمثل الوسائل الدنيوية التي أتقنوها، ال نحن كنا متخلفني عنهم،  

ليس   الفضل  أن  فليعلموا  لذلك  معه،  وباصطالحنا  اهلل؛  عىل  بتعرفنا  جتاوزناهم  و  عزهم  إىل  وصلنا  إنام 

درسناها، وإىل جامعات دّرسنا ودرسنا فيها، ال املسألة عائدة عائدًا إىل َعَرِق جبني، ليس عائدًا إىل فلسفات  

إىل انتشال اهلل لنا عندما اصطلحنا معه، ومددنا أيدينا إليه، لنكون عبيدًا بالسلوك واالختيار، كام قد خلقنا  

 عبيدًا له بالقهر واالضطرار

أعرضو ملا  القانون ْلهنم  هذا  يدكوا  أن  عامة  واملسلمني  العرب خاصة   ونسوا فضله  عىل  دين رهبم  ا عن 

وسخروا بدينه، وأعرضوا عن كتابه، وتكربوا عىل رشعه وأحكامه عاد هبم إىل سريهتم اْلوىل مرضب املثل 

                                           يف اجلهل والترشذم والتفرق يعيشون عالة عىل اْلمم كام كانوا عالة عىل الفرس والروم              

                                                                                                   

 ملني خر دعوانا أن احلمد هلل رب العا وآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


