¢
نبي بعده وبعد:
الحمد هلل وحده ّ
والصالة ّ
والسالم على من ال ّ
فإن من أظلم الظلم أن ُيسيي المي ىليى مين أحسين ىلني وأن
يعصيين أ أوام ي ه وأن ي ييالي هعالنم ي ويييلقاق وييكا ال ييب و ا
ال ّظلم ى ا أعلن صاحب وجاو ب ولم يبال بمن رآه أو سمع حتيى
لو كان وو ا ّلكي أحسن ىلن وجاق علن وهك م وهفضل ..فما بالك
أخيي ال يارا الكي يم ى ا كيان المحسين المتفضيل ويو اهلل هعيالى
والعاصي المجاو وو أنا وأنت ...ىنّها بلن ٌة عظميى ورييي ٌة كبي
أن يتبج الم بمعصنت هلل  ويعلنها ص يح ًة مدوي ًة بلسيان
حال وم ال ناس ًنا أو قل متناس ًنا حق اهلل وفضل علن .
لكا ّ
حكر ّ
الش ع المطه من مجاو ة اهلل بالمعصنة وبنن اهلل
أن لك من أسباب الع وبة والعكاب فمن النّصوص الدّ الة
هعالى ّ
على لك قول ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾
[النّور ]19:وكا ّ
الكم والوعند فنمن يحب ىشاعة الفواحش فما
بالك بمن يشنعها ويعلنها.
وقول ﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [ال وم.]41 :
قال الحافظ ابن كثن  $أ هفسن اآلية﴿« :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ﴾ بأن ال ّن ص أ اللّروع وال ّثمار بسبب المعاصي وقيال أبيو
العالنييية« :مييين عصيييى اهلل أ ادرأ ف يييد أفسيييد أ ادرأ دن
والسما بالطاعة»» [هفسن ابن كثن (.])576/3
صالح ادرأ ّ
كما أخب سبحان بأ ّن ال يحيب الفسياق ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾
ّ
شييك أن المجيياو ة بالمعاصييي ميين أعظييم
[الب يي ة ]205 :وال
الفساق.
بالسو ﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
وب ّنن  أ ّن ال يجب الجه
ّ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [النّسا .]148 :
قييال البيييوي  $أ هفسيين وييكه اآلييية« :يعنييي ال يحييب اهلل
الجهييي بيييال ب مييين ال يييول ىال مييين ظليييم» [هفسييين البييييوي
(.])304/1
الصيديق ﭬ :سيمعت رسيول اهلل
وأ الحديث عن أبي بكي ّ
ﷺ ي ول« :ىن النّاس ى ا رأوا المنك ال يين ون أوشك أن يعمهم

اهلل بع اب » [رواه ابن ماج ( )3252وصحح ادلباين].
وعيين أبييي و ي ي ة ﭬ قييال :قييال رسييول اهلل ﷺ« :كي ّيل ّأمتييي
معافييييياة ىال المجييييياو ين» [رواه الب ييييياري ()6069ومسيييييلم
(.])2990
ووككا سنّة اهلل هعالى أ الكون فما أعلن قوم التّجي عليى اهلل
بالمعاصي والتّبج بها ىال وأولكهم اهلل وقضى علنهم وقم وم..
السييالفنن يجييد لييك جلنييا
والمتأمييل أ سيين الييياب ين وادقييوام ّ
واضحا فما ا ّلكي أوبط آقم من الجنّة؟ وما ا ّلكي أغ ق قيوم نيوح؟
ً
وما الكي أولك عا ًقا ب ي ص ص عاهنة؟ وميا ا ّليكي أوليك دميوق
بالصيياع ة؟ ومييا ا ّلييكي قلييب علييى قييوم لييوع قييياروم وأهبعهييا
ّ
ّ
السييما ؟ ومييا الييكي أغ ي ق ف عييون وجنييده؟ ومييا
بالحجييارة ميين ّ
ا ّلكي..؟ وما ا ّلكي..؟ ىنّها المعاصي والمجاو ة بها.
الضعفا واهلل وو العليل وويم
فاهلل هعالى وو ال وي والبش وم ّ
اد ال بيينن يدييي ووييو الكبنيي المتعييالي فليي الكب يييا المطلييق
والعظمة الكاملة.
عيين أبييي سييعند وأبييي و يي ة ﭭ قيياال :قييال رسييول اهلل ﷺ:
«الكب يييا رقا،ييي والعظميية ىياري فميين نييايعني واحييدً ا منهمييا
قكفت أ النّار» [رواه أبو قاوق ( )4090وصحح ادلباين].
 :أن فنهيا
 ولعل من سبنب ق حنبذ نملع يةعونيا و شن عت ان
وكأن لسان حال ويكه المعاصيي
نوعا من االستهانة وعدم المباالة
ّ
ً
عليي
ّيك
ن
وأ
كالميي
وهسيم
مكاين
ه
ّك
ن
أ
أعلم
:
ول
ي
هعالى
هلل
ّ
رقنب ولعملي شهند ..ولكن م لك كلي أعصينك وأعلين ليك
أمامك وأمام كل من ي اين من خل ك!!..
وحب ن  :أن فنهييا قعييوة للنّيياس ىلييى
 وم ن سبننب ق ا ن
الوقوع أ المعاصي واالنيماس أ وحلها ..حنث ىن وكا المبياري
هلل بالمعصنة يدعو بلسان حال كل مين رآه أو سيم بي  ..عين أبيي
و ي ة ﭬ قيال :قيال رسيول اهلل ﷺ ..« :ومين قعيا ىليى ضياللة
كان علن من اإلدم مثل آدام مين هبعي ال يين ص ليك مين آديامهم
شنئًا» [رواه مسلم (.])2674
أن ا ّلييكي يفعييل المعصيينة جهيي ً ا قييد
 وم ن سبننب ق حب نن ّ :
يستم ا وكا الفعل ويصب عنده أم ً ا عاقيا ف بما أ ّق ب لك ىلى
ّ
والشيك أن اسيتحالل المعاصيي واسيتباحتها
ىباحت واسيتحالل

من أخطي ادميور عليى ع نيدة المسيلم وقيد يي ّقي بي ليك ىليى
معلوميا مين اليدّ ين
ال وج من قين اإلسالم ال س ّنما ى ا كان ادم
ً
بالض ي ورة هح يم ي كاللّ نييا واللييواع وش ي ب ال م ي وأكييل ال ّ بييا
ّ
ونحو لك من المح مات أجارنا اهلل منها.
ول ييد هفشييى بيينن بعييي المسييلمنن -وييداوم اهلل -وييكا الييدّ ا
العضال وس أ جسد ادمة حتى ال يكاق يسيلم مني بليد أو حيي
أو مجتم وال حول وال قوة ىال باهلل العلي العظنم.

وم صورت يجمل رت ب ةع صي يلّيت يب ُلي ب بعض يةسلمني:
الصالة م الجماعة -م ال درة علنها -فتجد
 ال ّت لي عن ّ
بياال وال يكتي
أحدوم يدخل منلل
والصالة ُه يام فيال ُيل يى لهيا ً
ّ
وال يهتم بها وكأن النّدا فنها لين ه من النّاس وادقويى مين ليك
وادم أن ُيمارس البعي مهمت من بن أو شي ا أو نحيو ليك أ
أدنا ىقامة المسلمنن لهكه ّ
الشعن ة العظنمية وال حيول وال قيوة ىال
الصحن عن أبي و ي ة قال :قال رسول اهلل ﷺ:
باهلل .أ الحديث ّ
بالصالة فت ام ديم أخيالي ىليى منيايل قيوم ال
«ل د وممت أن آم
ّ
الصالة فأح ق علنهم» [رواه الب اري (.])2420
يشهدون ّ
 وم صور يجملن رت الدّ عوة ىلى المعاصي والكبا ،واإلعيالن
ربويية أو
عنها وى اعتها كما يحصيل ليك أ اإلعيالن عين هجيارة ّ
المساومة أ بنك يتعامل بال ّ با أو مبنعات مح مية أو اليدّ عوة ىليى
مشييياودة عييي وأ غنا،نييية أو حفيييالت مشيييتملة عليييى ادغييياين
والموسن ى والطبول والمعايف ونحو لك..
 وم ما ي يوم بي بعيي ّ
الشيباب -ويداوم اهلل -مين ال ّ في
علييى آالت اللهييو ميين الموسيين ى أو معييايف أ ال ّط قييات أو عنييد
اإلشارات أو على ّ
الشواطئ وأ المنتلوات ونحو لك..
 وم ن مييا ُيشيياود بيينن أوسيياع بعييي ّ
الشييباب المسييلم ميين
وقصيات
التّشب بالي ب وه لندوم أ الكيالم واللبياس والم كيب ّ
ّ
الشييعور والح كييات ومييا شيياب لييك حتييى صييار بعضييهم يفت ي
الضيب
بكلك ويتعالى ب وما علم المسكنن أ ّن بكلك قخيل جحي ّ
من أضنق أبواب  ..فعن أبي سيعند ﭬ قيال :قيال رسيول اهلل ﷺ:
راعيا بيكراع حتيى ليو
«لتتبعن سنن من كان قبلكم شب ً ا بشيب و ً
قخليييوا جحييي ضيييب هبعتميييووم .قلنيييا :ييييا رسيييول اهلل النهيييوق
والنّصار ؟ قال :فمن !!» [رواه الب اري (.])7320

والصحفننن والممثلنن ومن على
 وم ن قنام بعي الكتّاب ّ
شاكلتهم بكتابة م االت أو هح ن ات -ىن صي التّعبني ُ -ه يالي
شي ع اهلل وهنيياوا قين ي كييالكالم أ ات ال ي ّ ّب هعييالى وه ييدس أو
سييب الييدّ ين أو ال ّ سييول المعصييوم ﷺ أو الييدّ عوة ىلييى م الفيية
ّ
والسينّة كالييدّ عوة ىلييى خي وج المي أة وهح روييا وخلعهييا
الكتيياب ّ
جلباب حنا،ها وست وا وكالحديث عن حجاب الم أة عليى وجي
والسييي ية أو االسيييتهلا باللحنييية أو بت صييين ال ّثيييوب أو
التّنيييدر ّ
بالصالحنن واآلم ين بالمع وف والنّاونن عين
بالسوا أو التّهكم ّ
ّ
المنك أو بال ضا والمشايخ وطلبة العليم ونحيو ليك مين صيور
وأشكال االستهلا ا ّلكي قد يصل بصياحب ىليى الكفي فل يد ك ّفي
قومييا -جاوييدوا ميي ال سييول ﷺ وشييهدوا بعييي
اهلل ً 
كالميا ويو أويون بكثني مميا
اليلوات م المسلمنن -حننما قالوا ً
يفعل أو ي ول بعي الفس ة المارقين عب بعيي وسيا،ل اإلعيالم
المسموعة أو الم ،نة أو الم و ة.
ويداون اهلل -مين التّبي ج
 وم ميا ه يوم بي بعيي النّسيا -
ّ
كالسفور عن الوج ك ّل أو وض اللثام أو النّ ياب والب قي بشيكل
ّ
ملفييت لظنظييار وال ي وج ىلييى ّ
الشييوارع وال ّط قييات وادسييواق
لحاجة أحنانًا ولين حاجة أحاينن -م ما قد يصاحب لك مينالتّعط واللّ ينة وال ّت ن والتّمن ..
 وم ن أن يتحد أمام المظ بميا سيت اهلل علني مين معياص
وآدام فنمسي وقد ست اهلل علن دم يصب مجاو ً ا مفت ً ا بمعصنت
كما جا أ الحديث عن أبي و ي ة أن رسول اهلل ﷺ قيال..« :وىن
عمال ديم يصيب وقيد سيت ه
من المجاو ة أن يعمل ال ّ جل باللنل ً
اهلل فن ول :يا فالن عملت البارحية كيكا وكيكا وقيد بيات يسيت ه
ربيي ويصييب يكشييي سييت اهلل عنيي » [رواه الب يياري ()6069
ومسلم (.])2990
 ولعيييل مييين أبييي ي ميييا ُيشييياود اآلن مييين أنيييواع المجييياو ة
بالمعاصي ما ي وم بي بعيي المسيلمنن -ويداوم اهلل -مين وضي
أجهييلة ىسييت بال ال نييوات الفضييا،نة أ سييطوح المنييايل وعلييى
ادسوار وأ االست احات والفناقق ونحووا حنث يست بل فنهيا ميا
هب ّث هلك ال نوات ب ّمت خن ه وش ّ ه -ىن كان فن خني  -يفعيل كيل
لك بعد صدور الفتياو المود ية بأقلية اليوحننن مين قبيل علميا

اإلسالم ادعالم وكأن لسان حال واض وكه ادجهلة ووو يضعها
أ أعلى مكان مجاو ً ا بكلك غن مستحي وال متورع -كيأن لسيان
حال  -ي يول« :ويا قيد فعليت ويكه المعصينة فلني أ مين ي ضيى
ولنس ط من يس ط».
وىلى كل أولئيك ن يول هوبيوا ىليى اهلل واسيتيف وه وأننبيوا ىلني
ينم ي بييل التّوبيية عيين عبيياقة وييف ي
واعلمييوا أن ربكييم ر ٌ
وف رحي ٌ
السيييينئات ويتجيييياوي عيييين ال طنئييييات ﴿ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ّ
ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [النّور.]31:
دم ى ّن من قارف ّ
الكنب ووقي أ المعصينة ديم اسيتت بسيت اهلل
ولم يتبج ويجاو بها كان لك أقعى ىلى التّوبة وأرجى لإلقالع
عن المعصنة والنّدم على فعلها وعيدم العيوقة ىلنهيا ومين ليك ميا
جا عن ييد بن أسلم :أن رجيالً اعتي ف عليى نفسي بياللنى عليى
عهييد رسييول اهلل ﷺ« :يييا ّأيهيا ال ّنيياس! قييد آن لكييم أن هنتهييوا عيين
حدوق اهلل فمن أصاب من وكه ال يا ورة شينئًا فلنسيتت بسيت اهلل»
[رواه ادلباين ( )2395أ صحن الت غنب وقال :صحن لين ه].
الصحنحنن» عن مح ي المايين  $قال :بننما أنا أمشي
وأ « ّ
م ابن عم ﭭ آخك بنده ى ع أ رجل ف يال« :كنيي سيمعت
رسول اهلل ﷺ ي ول أ النّجو » قال ابين عمي « :سيمعت رسيول
اهلل ﷺ ي ييول« :ىن اهلل يييدين الم ي من فنض ي علن ي كنف ي ويسييت ه
رب
فن ول :أهع ف نب ككا :أهع ف نب ككا؟ فن ول :نعيم أي ّ
حتى ى ا ق ره بكنوب ورأ أ نفس أ ّن ولك قال :ست هها علنيك
أ الييدّ ننا وأنييا أغف وييا لييك النييوم ف ُنعطييي كتيياب حسييناه »» [رواه
الب اري ( )2441ومسلم (.])2768
أسييأل اهلل هعييالى أن يهييدي ضي ّ
يال المسييلمنن وأن يوف نييا لمييا
وليي ليك وال ياقر
يحب وي ضى وأن يتجاوي عنا وييفي لنيا ىنّي
ّ
ك
علن ي وص ي ّلى اهلل وسييلم علييى نبننييا محمييد وعلييى آل ي وصييحب
أجمعنن.
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ح ل ربول يهلل ﷺ« :كلّ سمّيت مع ف ت إال يجمل رش »
[رويع يلبخ ري ( )6069ومسلم (.])2990

