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 أزمُة التَّؼؾقدِ  -33

 اخلطبة األوىل 

َتعِ  َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح ؾِؾح َفالَ َهاِدَي إِنَّ اْلح ـح ُيضح ـح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضؾَّ َلُف، َوَم قـُُف، َم

ًدا َظبحُدُه َوَرُشقُلُف. يَؽ َلُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَف إاِلَّ الِل َوحح    َلُف، َوَأصح

 أما بعد.  

ك األمَة ادممـَة ادسؾؿَة ظنـ اتبناِ  فاتؼقا الِلَ ظباد الِل، واظؾؿقا أن الِل تعاىل ذكره هن

شبقِؾ الؽافريـ مـ القفقد والـصارى وادرشكني وغِرهؿ، فـفاهؿ ظـ التشنبهِف منؿ، 

وظـ تؼؾقِدهؿ، وظـ التبعقَِّة هلؿ يف مقاضَع كثرٍة مـ الؽتاِب اْلؽنقِؿ، فؼنات تعناىل  

قِّ  ْرُهْم ، وقات  ﴾﴿َوال َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َعَّمَّ َجاَءَك ِمَن اْْلَ ََ ﴿َوال َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َواْحذ

ذِق اَّللََّ َوال ، وقات تعاىل   َأْن َيْػتِـُوَك َعْن َبْعِض َما َأْكَزَل اَّللَُّ إَِلْقَك ﴾ ا الـَّبِذيه اتَّ َ ﴿ َيا َأُّيه

 الؽػاِر والتشبهف مؿ مـ أظظِؿ صقِر الطاظِة هلؿ.، وتؼؾقُد ُتطِِع اْلَؽافِِريَن َوادُْـَافِِؼنَي﴾

وا اْلَقُفوَد َوالـََّصاَرى َأْولَِقاَء َبْعُضُفْم َأْولَِقذاُء وقات تعاىل   َُ يَن آَمـُوا ال َتتَِّخ َِ ا الَّ َ ﴿َيا َأُّيه

ُه ِمـُْفْم إِنَّ اَّللََّ ال َُّيْذِدي اْلَؼذوْ  ْم ِمـُْؽْم َفإِكَّ ومضناهاُهؿ  َم الظَّذادنَِِي﴾َبْعٍض َوَمْن َيَتَوَّلَُّ

ِة هلؿ ومقاالِهؿ.  ومشامُتفؿ مـ أكِز أشباِب حصقِت ادقدَّ
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ُر مـ مشامتِفؿ كثرٌة يف كتاِب الِلِ تعاىل.  واآلياُت التل تـفك وحتذِّ

وقد هنك الـبله  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  ظـ التشبهِف بالقفقد والـصنارى وغنِرهؿ منـ 

أحاديَث كثرٍة، فؿـ ذلؽ  ما أخرجف أمحد وأبق داود بسـٍد جقد ظـ ابـ  ُأَمِؿ الؽػِر يف

من تشبَّه بؼوٍم ففذو »ظؿَر  ريض الِل ظـف  قات  قات رشقت الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ   

 .«مـفم

وأخرج الـبله  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  مـ تشبَّف بالؽػاِر منـ دارنرِة ادسنؾؿني، فؼنات  

 . «تشبَّه بغِركا، ال تشبَّفوا بالقفوِد وال بالـصارىلقس ِمـَّا من »

ويف هذا غايُة التحذيِر، ومـتفك التـػِر مـ مشامِة الؽافِريـ، إذ إن مـ صاَمَفؿ ففق 

 مـفؿ، كعقُذ بالِلِ مـ اخلذالِن. 

وقد ظؾَّؾ الـبنله  صنذ الِل ظؾقنف  وشنؾؿ كثنرًا منـ الرشنارِع واألحؽناِب واآلداِب 

ِة القفقد والـصارى وغِرهؿ مـ ُأَمِؿ الؽػِر، مما يدته ظذ أنَّ خمالػنَة الؽنافريـ بؿخالػ

.  مؼصٌد كبقيٌّ َشظلٌّ

اد بـ أوس  ريض الِل ظـف قات  قنات رشنقت  فؿـ ذلؽ  ما أخرجف أبق داود ظـ صدَّ

 .«خالػوا القفوَد، فإهنم ال يصؾهون يف كِعاَِّلم وخػافِفم»الِل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ   
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 .«إن القفود والـصارى ال يصبغون، فخالُِػوهم»وقات يف حديث آخر  

 .«خالػوا ادرشكني، أحػوا الشوارَب وأعػوا الؾِحى»وقات أيضًا  

وكظارُر هذا يف السـِة كثرٌة، بؾ قد جعؾ الـبله  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ خمالػنَة الؽػناِر 

ه، فؼات   يـ وظؾقِّ صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  فقام أخرجف أبنق داود ظنـ أ  شببًا لظفقِر الدِّ

ذل الـذاُس الػطذَرل هن القفذوَد »هريرة  ريض الِل ظـف    يُن اذاهرًا مذا عجَّ ال يزال الذدِّ

رون  .  «والـصارى يؤخِّ

ؾ كالَب أهِؾ العؾؿ ظذ اختالِف مشارِمؿ  نا ومـ تلمَّ ومنذاهبِفؿ ظؾِنَؿ ظؾناًم يوري 

بلهنؿ متػؼقن ظذ الـفلِّ ظـ مقافؼِة الؽػناِر ومشنامتِفؿ، وظنذ األمنِر بؿخنالػتِفؿ  

وذلؽ لؽثرة ما ورد يف ذلؽ مـ الـصنقِص، وألن خمالػنَة الؽػناِر وتنرَش مشنامتِفؿ 

 شبٌب لصالِح الؼؾقِب واشتؼامتِفا. 

وباجلؿؾنِة فنالؽػُر بؿـزلنِة منرِض الؼؾنِب "قات صقخ اإلشالب ابـ تقؿقة رمحنف الِل 

 صنحًة مطؾؼنًة، وإكنام 
ِ
، ومتك كان الؼؾُب مريضنًا   يصنيش ٌٌ  منـ األظضنا  وأصده

 ()"الصالُح أال تشبف مريض الؼؾب يف ٌ  مـ أمقره 

ومذا يتبنُي أن خمالػَتفؿ يف مجقنِع الشنموِن مؼصنقدٌة لؾشنارِ ، فؾنقس الـفنُل ظنـ 
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 ظباداِهؿ، أو ظذ ظؼارِدهؿ، بؾ هق ظاُب يف ظاداِهؿ وأخالِقفؿ مشامتِفؿ مؼصقرًا ظذ

 وشؾقكِفؿ وآداِمؿ وُكُظِؿفؿ ومجقِع صموهِنؿ. 

ومع هذا الؽؿِّ الؽبِر مـ الـصقِص الدالِة ظذ الـفِل ظـ مشامِة الؽػاِر وتؼؾقنِدهؿ 

الؽػناِر ومتنابعَتفؿ  ومتابعتِفؿ، إال أن الـبلَّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ قد أخَز أن مشامةَ 

شتؼُع يف األمِة، فعـ أ  شعقد اخلدري  ريض الِل ظـف  قات  قات الـبل  صذ الِل ظؾقنف  

لتتبعنَّ َسـَن من كان قبَؾؽم شزًا بشٍز، وذراعذًا بذَراٍ،، حتذى لذو دخؾذوا »وشؾؿ    

 .«ُجحَر ضبٍّ تبعتؿوهم. قؾـا: يا رسوَل اَّلل، القفوُد والـصارى؟ قال: فؿن؟ 

وها هل األمُة الققَب حتاكل أمنَؿ الؽػنِر منـ الرشنل والغنرب يف النزيِّ والؾبناِس، 

وتتشبَُّف مؿ يف آداِب األكِؾ والرشِب وأشالقِب ادعاَشِة وادخالطنِة وضرارنِؼ الؽنالِب 

وادعامؾِة وغر ذلؽ، وتتؾؼك ظـفؿ األفؽاَر واآلراَ  والؼقَؿ وادػاهقَؿ والنـظَؿ، حتنك 

مـ األمِة حقاَهؿ وأفؽاَرهؿ ظذ أشالقِب اْلقاِة الغربقنِة الؽنافرِة، وصندل صاغ فئاٌب 

 فقفؿ ققت األوت  

ٍة وحتطََّؿننت  ضنناَظتح َمَعننا ُ ِظننزَّ

لتح أخننننالُقـا وضِباُظـنننا   َوتبننندَّ
0 

ارُ    فقـا الَؽنَرامُة واشتُبقيَش الدَّ

 وتساوتح اْلَسـاُت واألوزارُ 
0 

، إىل أن  ـِ وقد شؾَّؿـا الِلُ يف هذه اجلزيرِة مـ التشبهِف بالؽػناِر فنسًة ضقيؾنًة منـ النزم

اكػتحت ظؾقـا الدكقا، واختؾطـا بالؽػاِر، واكبفر بعُضـا بنام ظـند الغنرب منـ مظناهِر 

ِب، فبدت معا ُ التشبهِف والتبعقِة ألمِؿ الؽػِر تظفُر يف حقاِة الـاِس ووا قِع اْلضارِة والتؼده
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ادجتؿع، فرأيـا مـ رجالِـا وكساِرـا وصغاِركا وكباِركا َمـ جعؾ الغرَب وما فقنف قندوًة 

نِؾ  يِّ واألكح لف يتؾؼُػ ظنـفؿ أحندَث ادقضناِت، وآِخنَر التؼؾقعناِت يف الؾبناِس والنزِّ

ػقِػ الشعِر وترسحيِف، بؾ ويف الػؽِر والرأِي، فنكا لِل وإكا إلقف راجعقن.  ِب وتصح ح  والرشه

يـ وزواُت معادِنف، وك حـ ما زلـا يف أوارِؾ هذا الدهؾقِز ادظؾِؿ، الذي مآُلف غقاُب الندِّ

وال صؽ أن هذا األمَر خطٌر، جينب ادسنارظُة يف تالفقنف وتقظقنِة األمنِة بخطقرتنف، 

، قنات ابنـ الؼنقؿ )من تشبه بؼوم ففو مـفم(والبحِث ظـ أشبابف والتحذيِر مـفا، فنكف 

بَّف باإلفركِج يف لباِشفؿ وأخالِقفؿ وكُظِؿفؿ ومعامالِهؿ، ففق بنال ومـ تش"رمحف الِل  

 . "فركجلٌّ غُر مسؾٍؿ، وإن  صذ وصاب وزظؿ أكف مسؾؿإصؽَّ 

 أَيا ادممـقن.

إن هذه األزمَة التل تعاين مـفا األمنُة هلنا أشنباٌب ظديندٌة، أذُكنر بعَضنفا لـسنتعني 

 بؿعرفتِفا ظذ إزالتِفا 

نِة يف  فؿـ أهؿِّ أشباِب  يَّ فشقِّ التشبِف والتؼؾقِد لؾؽػنار بنني ادسنؾؿني هنق ظندُب اجلدِّ

التؿسِؽ بالؽتاب والسـِة، الؾذيـ مها مصدُر العزِّ ومـبُع الؽرامِة، فعزُة أمتِـا مستؿدٌة 

ا الؼقيِّ العزيِز، فؽؾام متسؽت األمنُة بعبقديتِفنا لِلِ تعناىل، ومندِي كبقِّفنا   ِة رمِّ مـ ظزَّ

، قنات الِل تعناىل  صذ الِل  ت وارتػعت وظؾتح ﴿ وَّللِ العذزُة ظؾقف  وشؾؿ  شَؿتح وظزَّ

 .ولرسولِِه ولؾؿؤمـني ﴾

، بنؾ  ، وال اكؽساٌر ظسنؽريٌّ ، وال تراجعٌّ ظؾؿلٌّ ٌر حضاريٌّ وال يرفُع هذه العزَة تلخه
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اُ  بنالِلِ إذا ُكـَّنا منممـني، قنات الِل تعناىل   ﴿ وال هتـذوا وال ززكذوا وأكذتم كحـ األظزَّ

 .اهعؾون إن كـتم مؤمـني ﴾

                    

 

 وممنننننا زادين َصنننننرفًا وتِقفننننناً 

 دخقيل حتنَت ققلِنؽ  ينا ظبناِدي                  
0 

نننا  ُت بلُ طننن أضنننُل الثهريَّ ننندح
 وكِ

َت أمحننننَد يل كبق نننا َ وأن صنننرَّ
() 

0 
0 

ومـ أشباِب صققِ  التشبهِف يف األمِة  اكػتاُحـنا ظنذ الؽػناِر واكػتناُحفؿ ظؾقـنا، أمنا 

اكػتاُحـا ظؾقفؿ فذلؽ مـ خالِت شػر كثٍر مـ ادسؾؿني إىل بالد الؽػناِر لؾسنقاحِة أو 

التجارة أو غر ذلؽ مـ األشباِب، وغالُب الذيـ يسافرون ال يؽقُن معفؿ مـ العؾِؿ 

 يف أكنقاٍ  منـ واإليامِن ما يدف
ِ
عقن بف الشبفاِت أو الشفقاِت، فقؼع كثنٌر منـ هنمال 

، لقس أقؾَّفا تؼؾقُدهؿ والتشبهُف مؿ.  ـِ  الػت

ومـ اكػتاِحـا ظؾقفؿ  إقباُلـا ظذ منا َيصندُر ظنـفؿ ظنَز وشنارِؾ اإلظنالِب ادؼنرو ِة 

ُؾ منا ترمنل بنف وادسؿقظِة وادررقِة، فالدصقُش وقـقاُت البثِّ ادباَش وغُرها تسنتؼب

وشارُؾ إظالِمفؿ، مـ برامج الؽػِر والػساِد واإلباحقِة واإلْلاِد، وقراُؤكا يتؾؼػقن منا 

ج ظباد ؿ وأفؽاَرهؿ وأخالَقفؿ، وكسناُؤكا َه يصدر مـ جمالِهؿ ومطبقظاِهؿ، التل تروِّ

 الغربقُة الؽافرُة مـ مقديالٍت وتصؿقامٍت. 
ِ
 ملشقراٌت دا تصدُره دوُر األزيا 

                                 



almosleh.com 

 
7 

أما اكػتاُحفؿ ظؾقـا  ففذا العدُد ادريُع مـ الؽػاِر الذيـ يعقشقن بنني طفراكقـنا، يف و

بققتِـا وأشقاِقـا ومتاجِركا ومؽاتبِـا، والذيـ هلؿ تلثٌر بالٌغ يف بثِّ أخالِقفنؿ، وإصناظِة 

ظؼارِدِهؿ، وكرِش أفؽاِرِهؿ، وكؾهـا مسموٌت ظـ وجقِد همال  بقــا، فادستؼدب مسموٌت، 

ُص لف مسموٌت، وادتعاِمؾ معفؿ مسموٌت وا وكؾهؽم راٍ،، وكؾؽذم مؤذؤوٌل عذن »درخَّ

 . «رعقتِه

ومـ أشباِب هذه األزمِة ادعضؾِة  أن أولقاَ  األمنقِر يف َغقحبنٍة ظنـ تربقنِة أوالِدهنؿ 

وأهؾقفؿ ومـ جعؾفؿ الِلُ حتت أيدَيؿ، وهؿ يف ذهقٍت ظـ حػظِفؿ والؼقاِب بحؼقِقفؿ 

يَن آَمـُوا ُقوا َأْكُػَؤذُؽْم َوَأْهؾِذقُؽْم َكذارًا لتل تـطؾُؼ مـ ققلف تعاىل  الديـقِة، ا َِ ا الَّ َ ﴿ َيا َأُّيه

َجاَرُة َعَؾْقَفا َمالئَِؽٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َيْعُصوَن اَّللََّ َما َأَمَرُهْم َوَيْػَعُؾوَن  َوُقوُدَها الـَّاُس َواْْلِ

 .َما ُيْؤَمُروَن ﴾

َد أوالَدكا وأهؾقـا، وأن كالِحَظ تنفاِهؿ، وأن ُكبعنَد ظنـفؿ فالقاجُب ظؾقـا  أنح كتػؼَّ

 كؾَّ وشارِؾ اإلفساِد والتغريِب. 

دى، واألخَذ بام فقف الػقُز باآلخرِة واألوىل.  رزقـا الِلُ وإياكؿ اجتـاَب أشباِب الرَّ
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 اخلطبة الثاكقة 

 أما بعد. 

فقا أَيا ادممـقن، إنَّ مـ ألقاِن التشبهِف التل وقَع فقفا بعُض ادسؾؿني  متابعَة الؽػناِر 

يف أظقنناِدهؿ ومـاشننباِهؿ الديـقننِة والدكققيننِة، كلظقنناِد ادننقالِد واألظقنناِد القضـقننِة، 

، أو ظقندِ  نـة، كعقنِد األبِّ  واالحتػاالِت وادـاشباِت ادتؽررِة، التل تلخنذ يقمنًا يف السَّ

العامِت، أو ظقِد مقالِد ادسقيِش، أو ظقِد رأِس السنـِة، منـ ادحندثاِت وادبتندظاِت، وال 

 مـ األفعاِت، جيؿع شق تني  
ٍ
فا بم   صؽ أن تؼؾقَدهؿ يف أظقاِدهؿ، وخصَّ

 ظنذ اهوىل
ِ
  أن هذا مـ التشبهِف الذي دلَّت كصقُص الؽتاب والسـُة وإمجاُ  العؾنام 

 حتريِؿف.

يف هذا إحداثًا وابتداظًا، فاألظقاُد َشيعٌة مـ الرشارِع، جيُب فقفنا االتبناُ     أنالثاكقة

مـ األظقاِد ما فقف ُغـقٌة وكػايٌة ظـ أظقاِد  -أمَة اإلشالبِ -ال االبتداُ ، وقد َشَ  الِلُ لـا 

 أهِؾ الؽػِر. 

ممـني  ومما ورد يف الـفِل ظـ أظقاِدهؿ وظـ صفقِدها ققُلف تعاىل يف وصِػ ظباِده ادن

وَر﴾ وَر يف اآلينِة بلكنف ﴿والَين ال يشفدون الزه َ كثٌر مـ أهِؾ العؾنِؿ النزه ، وقد فرسَّ

أظقاُد ادرشكني والُؽػاِر، وقد هنك الـبله  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  ظـ االحتػناِت بلظقناِد 

اِر، فعـ أكس بـ مالؽ ريض الِل ظـف  قات  قِدَب رشقُت الِل  صذ الِل ظ ؾقف  وشنؾؿ  الَؽػَّ

قالقا  ُكـَّا كؾعُب فقفام يف « ما هَاِن القوماِن؟ : »ادديـَة، وهلؿ يقمان يؾعبقن فقفام، فؼات
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 .«إنَّ اَّللَ أبدَلؽم هبَّم خرًا مـفَّم: يوم اهضحى، ويوم الػطرِ » اجلاهؾقَِّة. فؼاَت 

تـاِما، فعـ ظؿنر  وقد هنك الصحابُة ريض الِل ظـفؿ ظـ حضقِر أظقاِد الؽػاِر، وأمروا باج

ذْخطَة تـذزُل »:ريض الِل ظـف  قات ال تدخؾوا عذ ادرشكني يف كـائِِؤفم يوَم عقِدهم، فذإن الؤَّ

 . ()«عؾقفم

َؾِػ يف الـفِل ظـ أظقاِدهؿ كثرٌة، فالقاجُب ظؾقـا جتـهُبفا، والتحنذيُر  واآلثاُر ظـ السَّ

واالحتػناِت منا، كنام يػعُؾنف بعنُض أصنحاِب مـفا، وظندُب إظناكتِفؿ ظنذ إطفاِرهنا 

ساِت   مقطِػقفؿ وظامهِلنؿ إجنازاِت ادمشَّ
ِ
كاِت، مـ إقامِة بعض اْلػالِت، أو إظطا  والرشَّ

 وغر ذلؽ. 

كام جيُب أنح كعؾَؿ أكف ال جيقُز لـا هـئُتفؿ بلظقاِدهؿ، فننَّ هذا مـ الذكقِب الؽباِر، قات 

نِة بنف فحنراٌب باتػناِل، مثنؾ أن وأما التَّ "ابـ الؼقؿ رمحف الِل  ـئُة بشعارِر الُؽػِر ادختصَّ فح

ـَُل مذا العقِد وكحقه، ففذا  َيـَِّئفؿ بلظقاِدهؿ وصقِمفؿ فقؼقت  ظقٌد مبارٌش ظؾقؽ، أو هح

ؾقِب،  ماِت، وهق بؿـزلِة أن َيـَِّئف بسجقِده لؾصَّ إن َشؾِؿ قارُؾف مـ الؽػِر، ففق مـ ادحرَّ

تنًا منـ التَّفـئنِة برُشنِب اخلؿنِر، وقتنِؾ النـػِس،  بؾ ذلؽ أظظُؿ إثامً  ظـَد الِلِ، وأصده مؼح

يـ ظـنده يؼنُع يف ذلنؽ، وال  ِب وكحقه، وكثٌر ممـ ال قندَر لؾندِّ ِج ادحرَّ وارتؽاِب الػرح

َض دؼنِت الِلِ  ظٍة أو ُكػنٍر، فؼندح تعنرَّ ـح هـََّل ظبحدًا بؿعصقٍة أو بدح ري قبيَش ما فعَؾ، فؿ َيدح
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 ."وشخطِف 

 

 

                                 


