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ُكْم اْنِفُروا ِخَفافًا َوِثَقااًل َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِس}
 .(14)التوبة: من اآلية{ِفي َسِبيِل اللَِّه

حتركوا؛ ليمسحححي أظ ن رة من  .؟ أمل يقل هكذا 
هحذا العحححعور ا حاذي الذظ يأدي عاد  حححعا    
اإلميان، متى ما حصححل ءيف فيه معا ، حتى و ن 

ول اهلل، حو رسحوده هحص الذظ يقحححكان ذلك العخ
)آل عمران: من {َلقَحْد َمن  اللَّهُ } يعتربونحه معحححكلحة  

جيح  أن دعتربوه نعمة،  ن هذه اوواف    (461اآليحة 
ة من اهلل اح الرجل نعمة عليكم،  نه ِمنعمة، وهذا 

ِهْم َلَقْد َمن  اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِانَي ِ ْذ َبَعَث ِفي} عليكم
 .(461)آل عمران: من اآلية{َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم

وألنهححا هي الاق ححة ا  دة جححدًا ال  يت ححه 
 -كما يقال  -األعحداف  ليها، كان   ذاعا  متعددة  

بعة ععححر  ذاعة، وا ا  دلفزيونية أكثر من أر
كثدة دت ه  ىل داخل  يران أيام اإلمام ا ميين 

دهم عن ذلك القائد حتاول: دوحي للااس مبا يبع
.. و يران بدأ  ددخل يف أزما  الع يم ]معححاكل

افتصحادية بسحب  هذا العخص، والدماف الكثدة   
سححفك  من أبااف هذا العع ؛ ألنهم ان لقوا وراف 

العحخص، هو ءر، هو معاكل، مصائ ، بووظ  ذلك 
 .ىل آخرهأحداث..[  

لكاه هو من كان فد سبق  ىل دوعيتهم دوعية من 
نوعيحة مهمحة، اإلمحام ا ميين، من أين جحاف له     
ذلححك؟ من القرآن الكريم، أظ دوعيححة لممححة من 
غد القرآن الكريم سححتكون فاءححلة. فكان  دلك  
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أظ أثر، كان  وال ي هر هلا اإلذاعحا  دهحذظ دائماً  
يقول هلم: أولئك الذين يتحدثون معكم أليسححوا 
أعحدافكم؟ فالوا: نعم، فال:  ذًا ال دصحححدفوهم،  
هل ميكن لعدوك أن ياصححححك، كل كومه هو من 

 أجل أن يثب ك؛ ألنه خيافك،  ذًا ال دصدفه.
ف ع اجملححال، وسحححد األبواج يف وجوه أظ دححأثد 
رة إلعوم اآلخرين من الححذين وففوا  حححد الثو

اإلسحححومية. اوؤمن نفسحححه  ذا ما ذكر بهلليا  اهلل، 
سواف دذكره موففًا هو لديه معرفة نوعًا ما عاه، 

ر له حره بها سي هحول دذكيحلكن آيا  اهلل من خ
ون له عمل، أن يكون له حأكثر وأكثر أهمية أن يك
 موف  أن يا لق جبدية.

 (45)الس دة: من اآلية{َخرُّوا ُس  دًا} وعادما يقول:
أولئك الذين خيرون هلل س دًا هم من يرفعون 
رأس األمة. ليس معاى أن آيا  اهلل هي داكس 
الااس، وأن آيا  اهلل هي ال  دضع الااس 
فيخرون  ىل األرض. الااس الذين خيرون  ىل 
األرض س دًا هلل خعوعًا هلل وخضوعًا هلل ال 
يستكربون أبدًا.. هم أولئك الذين يعلون كلمة 

أولئك الذين يعلون رأس األمة، هم  اهلل، هم
الذين يعلون الدين وي هرونه فو  األديان كلها، 

َها ِ ن َما ُيْؤِمُن ِبهللياِدَاا الَِّذيَن ِ َذا ُذكُِّروا ِب} هم هؤالف
ْم ال حْم َوُهححِد َربِِّهححوا ِبَحْمححدًا َوَسب ُحححرُّوا ُس  حَخ

ون ححسيا لق نحم محه (45دة:حح)الس {ُروَنحِبحَيْسَتْك
 ان وفة فاعلة.
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ألنه ما هو الذظ ياقصاا حنن وحنن جنمد، وحنن 
ال نتكلم سواف من كان ماا باسم عامل، أو متعلم، أو 
عابد، أو أظ لق  حيمله: أستاذ، أو حنوه، فمنا مل 
نصححل  ىل هذه الدرجة بعد: ا عححوع الكامل هلل  
الذظ ال حيصحل  ال من خول معرفته بعكل جيد،  

يي هلل بألسححاتاا وفلوباا، الثااف على اهلل التسححب
هذا هو ما ياقصححاا، أن هذه ليسحح  حالة م سخة 
يف أعما  أنفساا. فإذا ما درسخ  يف نفوس الااس 

م حع كلمتهحوض، جتتمحة للاهحة فابلحح م أمحح دراه
 بسهولة، يتحركون مبسارعة.

عن بعض آيا  حول صحححفا   أمل نتححدث سحححابقاً 
فحَحاسححْحتحَحبحِحقحُحوا } اوححتححقححني أنححهححم يسححححارعححون

َوَساِرُعوا ِ َلى َمْغِفَرٍة } (411)البقرة: من اآلية{اْلَخْيَراِ 
)آل {ِمْن َربُِّكْم َوَجا ٍة َعْر ححُحَها السححح َماَواُ  َواْلَأْرُض

فلاحا يف ذلحك الدرس: أن هذه    (411عمران: من اآليحة 
اآليححا  يف ]سحححورة آل عمران[ من عاححد فولححه 

 ىل آخر  {ْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْمَوسحَحاِرُعوا ِ َلى َم} دعاىل:
الصحححفححة فيها من احلديث عن اوتقني م بوعة  
كلها ب ابع اوسححارعة حتى يف صححيغها.. حنن نر  

 ؟ أنفساا نتثافل اآلن.. أليس كذلك
عاحدمحا جنلس هاا، أو جنلس يف    نتححدث ييعحاً  

اوحدرسحححة، وفحد يقول البعض: أنه يود أن يكون   
كن هل ان لقاا هاحاك من يسحححمع هذا احلديث، ل 

جبدية ومسارعة  ىل أن نعمل العمل الكثد الذظ 
ث الذظ فد حون هذا احلديحجيعل اآلخرين يسمع
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أن يسححمعه اآلخرون.. حالة  مااسححبًا دراه حديثًا
يئة عوافبها وهي حالة سححح ،التثحافحل، التبحاذؤ   
واذا؟ لساا بعد ممن وصل  ..سحيئة، ما دزال ماثلة 

 {كُِّروا ِبَها َخرُّوا ُس  دًاِ َذا ُذ} ة:حذه الدرجحى هح ل
ْم َوسحَحب ُحوا ِبَحْمِد َربِِّه}لع م دأثدها يف نفوسححهم 

ال يسححتاكفون أمام أظ ءيف  {َوُهْم ال َيسحْحَتْكِبُروَن
 من آيا  اهلل يسمعونه.

وأحيانا فد يكون موف  اإلنسان موف  اوستكرب، 
لكاحه يبححث عن أظ دربير ووففه، وهو يقعد أو   

مثل هذا يراه اآلخرون أنه عمل  عمًو وهو يعارض
فيه  ر ححاف هلل، وفيه نصححر لدياه، أو يعرب عن  
موف  محا يف مواجهحة أعحدائه يا لق للتربيرا     
يعملحها؛ ألنه يف وافعه مسحححتكرب، كوم معه من  

، عومة أكرب من لق  هذا  وهو حيمحل لقباً صحححغد
 . فهو  ذا ما فبل؛ ألن معاىو ءححيخ، أو فونمثو، أ

 ؟ من ذر  آخر.. أليس كذلك {كُِّرواُذ}
روا من ذك {ِ َذا ُذكُِّروا ِبَها َخرُّوا سححُح  دًاْيَن  َواّلذ}

ذر  آخر ذكرهم بها، واهلل سبحانه ودعاىل يعترب 
 للتحذكد أهميته من أظ ذر  كان ولو من صحححغد 

فحَحاَل َرجحُحوِن محِحَن الححَِّذيَن َيخحَحاُفوَن َأْنَعَم اللححَُّه }
أمل يقححل هكححذا يف  (21اوححائححدة: من اآليححة){َعَليِهمحَحا
ذلك الرجل  فرعون، آل ، مؤمن{َرُجوِن} القرآن؟

الع يم يصحححدر كومحه وكوم أولئحك الرجال كما   
 يصححدر كوم األنبياف يف صححفحا  القرآن الكريم

َوفحَحاَل َرجحُحلؤ ُمْؤِمنؤ ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِ ميحَحانحَحُه }
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 (21غافر: من اآلية){َيُقوَل َربَِّي اللحَّهُ  َأَدْقُتُلوَن َرُجًو َأْن
وهكذا يتحدث كوم ذويل يف ]سورة غافر[ فريبًا 

 .أو أكثر من صفحة
اوؤمن ال يسححتكرب  ذا ما ذّكر من صححغد أو ذكر من 

، يراه دونحه يف اوراد   ذر  آخر يراه و حححيعحاً 
االجتمحاعيحة، يراه دونحه فيمحا يتعلق بحا حان        

هذا فقد، أنا من أعيان االفتصحححادظ، أنحا داجر و 
القبيلحة وهحذا مواذن عحادظ، أنحا عّومة وهذا ما     

فحَحاَل }وهكححذا كلمححة: رجون  ،يزال ذححالحح  علم
جتعل للتذكد فيمته من رجل حيمل اسم  {َرُجوِن

رجحل أفحل ءحححيف فيحه، مل يقل فال عاوان، فال    
من أصحاج موسى، أستاذان، فال ءيخان، فال اوم 

أمل يقل القرآن رجون؟ يعتد .. أو بعبارة من هذه
بكوم الرجل مهما كان، يعتد بتذكد الرجلني مهما 

 كان مقامهما. 
وألنحه عحادة يحأدي التذكد بهلليا  اهلل يف مقاما     

دكون ءحححافة على كثد  -عادة  -عملية، واألعمال 
مححن الححكبححار من الوجهححاف وأصححححححاج اوكححانححة 
االجتماعية؛ ألنه يا ر  ىل و حححعيته و حححعية 

محة ال يريحد أن خيرم ماهحا؛ وهلذا جتد يف    ا 
القرآن الكريم الكثد من أخبار من كانوا يعار ون 
األنبياف معار حة ءديدة هم اوم الذين استكربوا  

الححَِّذيححَن َكَفُروا ِمْن  ًمفحَحاَل الحْحمحَح}مححن فححومححه، 
فحَحاَل اْلَملحَحُأ ِمْن َفْوِم } (66ألعرا : من اآليححةا){َفْومحِحِه
يرد  {ُمفحَحاَل اْلَم} (401را : من اآليححةألعا){فحِحْرَعْوَن
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كثدًا يف ]سحححورة األنبيحاف[ وغدهحا. ومن كححانوا   
لدين اهلل ويف أول اوسححت يبني  يا لقون أنصححارًا

لدعوة الرسححل واجملاهدين بني أيدظ الرسححل من 
هم؟ كانوا هم اوسححتضححعفني، اوواذاني العاديني، 
الحاححاس الحعححاديحني، هحم مححن كححانححوا يا لقون     

 ويست يبون.
اوؤمن  ذا ذكر بهلليا  اهلل من أظ ذر  كان يتقبل، 
ويكون للتذكد فيمته، ويعححكر من ذكره، ويعترب 

، نصحه، وص اه، ذكَّره، عمل أسد   ليه ييًو أنه
على  نقحاذه، يعين: أنه عمل على  نقاذه، لكن ال  
يكون للتححذكد فيمتححه عاححد كثد ممن يواجهون 

ار يف حم استكبحان لديهح ذا ك دذكدك من الوجهاف
أنفسحححهم، ألسحححاحا نر  أناا  اجة  ىل أن نقول  

لو ان لق ألولئك الكبار؟ ونر  بأناا لو فلاا هلم: 
علمحاف، وان لق معحححايخ، وان لق وجهاف ووففوا  
هحذا اووف ، أو فالوا هذا ]العحححعار[، أو عمموا  
هذا ]العححعار[، لرأياا أنه سححيكون أكثر فاعلية  

 وأكثر دأثدًا.
لكن أولئك الذين دعتقد أنهم أكثر دأثدًا هم من 
يف أوسححاذهم عرافيل عاعهم عن أن يسححت يبوا 

األنبياف حتدث مع الااس  لحك، فحان لق ان وفة  
ييعًا وعلى صعيد واحد وال حتتقر أحدًا، حتدث 
حتى مع ذلحك العحححخص الحذظ در  بأنه فيما لو   

ل، الذين حفبل مين هذا الكوم ماذا ميكن أن يعم
يعملون األعمحال الكبدة هم صحححغحار الااس، هم   
اوسححتضححعفون، اووعودون بالاصر اإلهلي هم من؟ 
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حرك رسحححاال  اهلل اوسحححتضحححعفون، الححذين دت
َوُنِريُد َأْن َنُمن  } إلنقاذهم من هم؟ اوسحتضعفون، 

 َعَلى الَِّذيَن اسحْحُتضحْحِعُفوا ِفي اْلَأْرِض َوَنْ َعَلُهْم َأِئم ةً 
 َوُنِرَظ َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي اْلَأْرِض َنححححَوَنْ َعَلُهُم اْلَواِرِثي

ا كحَحاُنوا فحِحْرعحَحْوَن َوهحَحامحَحاَن َوجحُحاحُحوَدُهمحَحا ِمْاُهْم محَح
 .(6- 5)القصص{َيْحَذُروَن

در  نفسححك صححغدًا، أو در   أن  ال جتلس دائمًا
اآلخرين صحححغحارًا، أو در  جتمعادهم دسحححتقلها  
حتتقرها؛ ألنه ليس فيها ءححخصححيا  فون وفون  

رك لك الواحد ماهم حوفون. أولئك هم من ال يتح
 ال يف الوفح  الحذظ فحد ميكاحك أن حترك مئة     

ن. وهو  ذا ما حترك فد ال يكون ءخص من اآلخري
له دأثد كتأثد األءححخاا الصححغار، الذين آماوا  
وان لقوا بفحاعليحة، أولئحك الكبار هم من لديهم    
اعتبارا  معياة حياف ون عليها، ممن يا ر  ليك 
وأن  دذكره أنك حت ، أنك دونه فو يكاد يسمع 
ماحك، وال يكحاد يسحححتفيحد ماك، حتى ولو دخل    

  نفسه سيت اهلك، يت اهلك، هو كومك  ىل أعما
ال يريد أن حيسححسك بأنه دأثر من فبلك، ممكن 
يتحأثر ب ر  آخر، يريحد ير  واححد أكرب ماك    

 وعية متعبة.ن! يتأثر به
وهلذا جتد كي  أن القرآن الكريم حيكي لاا أنه 
كحان يعرض على عدد من األنبياف من فبل الكبار  

ك، حلسن جمحاس محك الاحرد أولئحم[ أن اذححح]او
الضحححعا  هؤالف الضحححعا  اوسحححاكني اذردهم من 
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جملسححك وحنن سححاؤمن، فالوا لاوا وفالوا لغده 
من األنبياف، وفالوا حملمد بن عبد اهلل )صحححلوا  
اهلل عليححه وعلى آلححه(، اهلل وف  مع أولئححك، ال 

من  عا   واحدًا أن د رد وال ءخصًا ميكن  ذوفًا
خص من الاحاس و ن كحان مقابل أن يؤمن مائة ءححح  

هؤالف الكبار، و]سورة عبس[ حتكي لاا السخرية 
من أولئك: ال دهتم بهم، التف   ىل هذا اوسححكني 

َأمحح ا َمِن }األعمى هو يريححد أن يسحححتفيححد ماححك 
ا َومحَحا َعَليحْحَك َألححَّ اسححْحَتْغَاى فحَحَأنحْحَ  لحَحُه َدصححَحد   

ادرك أبوه.  ن أح  أن يؤمن كما  (7 - 5)عبس{َيز كَّى
فهحذا دين اهلل للااس وليس للمم  يؤمن الاحاس..  

، ومن الحذين اسحححتكربوا، هحذا دين للااس ييعاً  
ان لق فيحه وحترك فيحه فهو كبد، هو كبد عاد   

 اهلل سبحانه ودعاىل.
ا ر  ىل رأس ماله، وال يا ر  ىل مكانته اهلل ال ي

االجتماعية، وال يا ر  ىل ال بقة أو الفئة ال  
هو ماهحا، اسحححت اج هو كبد عاد اهلل مكرم عاد  
 اهلل، يف مصحححا  أوليحائحه.. مل يسحححمي اهلل أبداً  

.ألنبيائه أن ي ردوا أحدًا
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