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يعود علينا باألمن والسعادة والرفاهية أن مقداراً يسرياً من العقل كان ليدرك ، ظهر للملك احلق
  .والكرامة وبإقامة شعائر دينهموالعز تمتعوا باألمن اإلنسان به أن أيقن امللك أن هلم احلق بأن ي

نؤمن بقانون اإلله احلي القيوم الذي ال فرق بنظره بني إنسان وإنسان إال بالتقوى ونستيقن بأنه 
 وال بد أن يأيت اليوم الذي نقف بني يديه حماسبني .جل وعال يعلم ما بطن وما ظهر وكل أمر من أمورنا

  .اً فشراً فخري وإن شرجنته أيدينا إن خريعما 
يتحدث األستاذ أبو األعلى املودودي يف خطبته هذه عن الكون وعن خالقه األوحد واجب 
الوجود ويبني لنا حماسن التقى وحماذير الفسق والكفر ويضرب يف ذلك بعض األمثال لتقوية احلجج اليت 

  .يبينها
وم قصة اهلجرة الثانية للمسلمني إىل  اليوإثباتاً للرباهني اليت وردت يف هذه اخلطبة اخترت لكم

  .احلبشة أيام الرسول األعظم عليه أفضل صالة وأزكى سالم
وملن اتبعه من املؤمنني مما دفع به إىل أن يأمر بعضهم  اشتد إيالم بين قريش للرسول حممد 

  .وكان فيها جناشي مسيحي صاحل عادل مطلع على علم األولني، إىل بالد احلبشة، باهلجرة
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ن يف السوق دكاناً ال صاحب له وال من يأيت إليه بالبضائع وال من إذا جاءكم شخص فقال إ

تأيت إليه : يبيعها وال من حيرسها وإمنا يتم فيه كل شيء من نزول البضائع وبيعها وحرسها تلقائياً 
فهل تصدقونه يف قوله هذا ؟ وهل تعترفون ،  بنفسهانإىل أيدي املشتريالبضائع بنفسها مث تباع وتصل 

بأنه من املمكن أن تصل البضائع إىل دكان بغري من يأيت ا إليه ؟ وأن تباع بغري من يبيعها ؟ وتسلم من 
السرقة والنهب بغري من حيرسها ؟ تسألون أنفسكم عما إذا كان من املمكن أن تعترفوا بقول كهذا ؟ 

ه خيلو من اخللل املة ووعيوالً سخيفاً كهذا عقل شخص حواسه سترون من املمكن أن يقبل قوهل 
  .واالضطراب
ب له وال مهندس فيه وال حام إن يف هذه املدينة مصنعاً ال ص كذلك شخصاً يقول لكوهب

 ما هلذه وتركَّب كل، وتشكل كل ما فيه من اآلالت واألدوات بنفسه، وإمنا تكون املصنع بنفسه، عامل
وال خترج منها املنتجات ، وال جتري كل آالته وماكيناته إال بنفسها، اآلالت من القطع يف مكانه بنفسه

أفال ، فقولوا يل باهللا وال تداهنوا إن شخصاً إذا قال لكم قوالً كهذا، بعد كمال تكوا إال بنفسها
أمره وتعتقدون أن املسكني قد أويت من قبل تنظرون إليه نظرة ملؤها احلرية والدهشة ؟ أوال ترتابون يف 

  عقله ؟ وهل تنتظرون قوالً سخيفاً كهذا من شخص غري مصاب يف عقله ؟
كهربائية متنورة أمام أعينكم ؟ فهل تبيحون ألنفسكم أن ) ملبة ( هذه .. . نذهب بعيداً ؟ما لنا

فهل تبيحون ، ي موضوع أمامكموهذا كرس، تصدقوا من يقول لكم إن النور يتولَّد فيها من تلقاء نفسه
 تلقاء ال لكم إنه خرج إىل حيز الوجود منألنفسكم أن تصدقوا أي فيلسوف حكيم يف العامل إذا ق

 فهل ترون أنفسكم مستعدين لتصديق أي عامل حرير على وجه، نفسه ؟ وهذه املالبس اكتسيتموها
، ظاركم؟ وهذه بيوت منشأة أمام أنبنفسها هذه األرض إذا قال لكم ما نسجها أحد وإمنا قد انتسجت 

فهل ترون أنفسكم مستعدين لتصديق أساتذة كل ما يف العامل من اجلامعات إذا قالوا لكم عن آخرهم 
  .إن هذه البيوت ما بناها أحد وإمنا ابتنت وارتفعت من عند نفسها

إذا كان عقلكم  ،فتفكروا، هذه طائفة يسرية من األمثلة أمامكم أتيت ا مما تشاهدونه ليل ار
وإذا كنتم غري مستعدين ألن تعترفوا عن مصنع ، يأىب أن يعترف عن دكان عادي بأن له أن يسري بنفسه

فكيف لكم أن تعتقدوا عن ، ينشأ بغري أن ينشئه منشئ أو أن يسري بغري أن يسيره مسيرأن حقري بأن له 
والذي تتحرك ، ارياً مشتغالً أمام أنظاركمهذا املصنع العظيم اهلائل الذي تشاهدونه ج.. .هذا الكون

والذي ترتفع فيه األخبرة ، فيه الشمس والقمر وسائر النجوم الكبرية والصغرية كما تتحرك أجزاء الساعة
مث ، وتتكون باألخبرة السحب وتسوقها الرياح وتنشرها يف كل صقع من أصقاع األرض، من البحار

مث يرتل ذلك املاء إىل ، ن األخبرة إىل املاء مرة أخرىتربد تلك السحب يف وقت مناسب وتتحول م
مث خيرج من بطن األرض بفضل ذلك املطر ما ال حيصي من شجرات ، األرض بصورة قطرات املطر
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 أقول كيف لكم أن تعتقدوا عن هذا –باسقة خضراء ومثرات متنوعة األلوان وزهرات متعددة األشكال 
وأنه سائر من غري أن يسيره ،  عامل الوجود من غري أن خيلقه أحداملصنع العظيم اهلائل أنه قد خرج إىل

القماش وجدار ضعيف إن كل ذلك تكون  أحد ؟ إذا قال لكم أحد عن كرسي حقري وقطعة صغرية من
إذن فكيف لكم أن ال تشكّوا يف اختالل عقل ، فإنكم ال تلبثون أن حتكموا عليه باخلبل واجلنون، بنفسه

وإن كائناً حمرياً ، وإن احليوانات ما وجدت إال بنفسها،  األرض ما تكونت إال بنفسهامن يقول لكم إن
  .ما خرج إىل حيز الوجود إال بنفسه، كاإلنسان، بابللأل

إن األجزاء اليت قد تركَّب منها جسد اإلنسان قد نظر فيها علماء العلوم التجريبية بعد فصل 
، ومقدار من القطران، ومقدار من الفحم، قدار من احلديدفعرفوا أن ليس فيها إال م، بعضها عن بعض

وعدد من األشياء ، ومقادير من امللح وكمية من الغازات، ومقدار من اجلري، ومقدار من الفسفات
 خذوا هذه األشياء بنفس .مما ال يكلف جمموع قيمته أكثر من عدة لريات، األخرى من هذا القبيل

د اإلنسان مث خالطوها كيفما تشاؤون وكونوا منها مزجياً على أي القدر الذي يوجد كل منها يف جس
 أن يصدق بأنه من – إذن – فكيف لعقلكم .وجه شئتم فإنكم لن ختلقوا إنساناً بأي تركيب أبداً

، املمكن أن يتكون ذه األشياء امليتة كائن كاإلنسان مسيع بصري ناطق حيوي خيترع الطائرات واملذياع
  ر عظيم ؟نع مبمن غري حكمة صا

  
 

 
من دقة احلجم مها ِكيس صغري تلتقي فيه دودتان : ال ضلع يف ذلك خلربة األب وال حلكمة األم 

، االن غذاءمهاتنومن دم األم نفسها ، حيث ال ميكن رؤيتهما بغري اهار تلتقيان يف ساعة ال يعلمها أحد
من احلديد والقطران والفوسفات وما إليها من األشياء بنسبة حمددة حمددة ويف جسدها تتجمع مقادير 

، مث تتكون يف هذه املضغة العينان حيث ينبغي أن تكونا، اليت أشرت إليها آنفاً للتحول إىل مضغة
ويتكون القلب حيث ينبغي ، كونويتكون املخ حيث ينبغي أن ي، وتتكون األذنان حيث ينبغي أن تكونا

باختصار ال ، وتتكون العظام حيث ينبغي أن تكون ويتكون اللحم حيث ينبغي أن يكون، أن يكون
مث تنشأ يف هذه املضغة الروح وتتعبأ ، يتكون جزء من األجزاء إال حيث ينبغي أن يكون يف هذا املصنع

وما إىل ذلك من .. .النطق وقوة التفكري واإلدراكفيها قوة النظر وقوة السمع وقوة املذاق والشم وقوة 
 إىل اخلارج يدفعه دفعاً،  وهكذا حني تكتمل بنية اإلنسان.القوى العديدة اليت ال تأيت حتت العد واحلصر

بعد أن يتكون فيه على ، الذي احتضنه يف مرحلة تكوينه إىل تسعة أشهر، نفسه) الرحم (  املصنع هذا
خيتلف كل واحد ، ت اآلالف من األفراد البشرية كل يوم بل كل ساعة يف العاملهذه الطريقة بعينها مئا

منهم عن غريه يف هيئته ومنوذجه وصورته ولونه وصوته وقواه واستعداداته وكفاءاته وطبائعه وأفكاره 
 وهذه أعجوبة ال يتمالك .حىت ال يتجانس فيها شقيقان مل خيرجا إال من بطن واحد، وأخالقه وصفاته

إن كل هذا : بأم عينه مث يقول  أما الذي يشاهد هذه األعجوبة .قل إزاءها سوى احلرية والدهشةالع
فما من شك يف أن هذا ، بغري إله ال اية حلكمته وقدرته وعلمه وكماله، او من املمكن أن يتم، يتم

ل فإين ال أراه وعلى األق، عقل وحط من شأنهلالرجل فقد عقله وما اعتباره بإنسان عاقل إال إهانة ل
  .إنساناً جديراً بأن أحبث معه يف قضية علمية معقولة
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عظيماً ، ال بد أن يشهد عقل كل واحد منكم بأن أي عمل يف الدنيا.. .وا لنتقدم قليالًوتعال، هذا
ال ميكن أن يسري بنظام ووفق قاعدة مطردة ما مل يكن هناك شخص تكون عليه تبعيته ، كان أو تافهاً

 أو قد مسعتم مبدرسة فيها عميدان أو دائرة من دوائر احلكومة هلا مديران أو جيش له قائدان .مسؤوليتهو
من املمكن أن يسري النظام على ما يرام ، إذا حدث هذا، أو دولة هلا رئيسان أو ملكان ؟ وهل تعتقدون

ت العادية أنه حيثما يترك ليوم واحد ؟ وطاملا جربتم وجتربون يف ما يعرض لكم يف حياتكم من املعامال
وأخرياً حيدث ما فيه ، األمر على مسؤولية أكثر من رجل واحد خيتل النظام وحيصل التخاصم والتصادم

 وال جتدون يف الدنيا حسن النظام والتدبري والتناسق والتوازن إال حيث .قضاء ائي مربم على ذلك األمر
ويكون بيده ، حد هو صاحب السلطة واحلل والعقدويكون وجود وا، تكون قوة واحدة هي املوجهة

  . أما بغري هذا فال تكادون تتصورون حسن النظام واستتباب األمن.زمام األمر
 .هذا من البداهة والبساطة حيث ال يتردد يف االعتراف به كل من له أدىن حظ من العقل والفهم

،  هذا الكون العظيم املمتد بني أيديكمانظروا إىل.. .وعليه أرجو منكم أن تنظروا نظرة يف ما حولكم
وإىل هذه األرض اليت تعيشون فوق ، وإىل هذه الباليني من الكواكب اليت تشاهدوا تدور يف فلكها

وإىل هذه السيارات ، وإىل هذه الشمس اليت تشرق صباحاً، وإىل هذا القمر الذي يطلع ليالً، سطحها
تشاهدوا ، ريها من النجوم اليت ال حد هلا وال حصرمن زهرة واملريخ وعطارد وزحل واملشتري وغ

ما أضبط نظام دوراا ؟ أو قد وجدمت الليل جييء قبل : إىل كل هذا وتأملوا  انظروا. .الكراماتكتدور 
أوانه ؟ أو قد وجدمت النهار يطلع قبل الساعة املقررة لطلوعه ؟ وهل صادم القمر األرض قط ؟ وهل 

ط ؟ أو قد وجدمت كوكباً آخر أو مسعتم عنه أنه أحاد عن مداره ولو قيد حادت الشمس عن مدارها ق
وبعضها ، شعرة ؟ وهذه عشرات املاليني من النجوم واليت بعضها أكرب من أرضنا مئات آالف املرات

وكلها ، كل هذه مشدودة يف ضابطة قوية مهيمنة كأجزاء الساعة، أكرب حىت من الشمس آالف املرات
ة سري أحد منها فال حيدث أدىن فرق يف سرع،  احملدد لسريها وبالسرعة احملددة لسريهاسائرة يف الطريق

 ولو حدث أدىن فرق يف ما قرر بني هذه النجوم من النسب يف .ره شعرةادوال له أن حييد عن م
املسافات للمحة من البصر الختل نظام هذا العامل بأسره ولتصادمت الكواكب بعضها مع بعض كما 

  .القطاراتتتصادم 
، ما كل هذه اآلثار.. .وانظروا اآلن نظرة يف أرضكم ويف ذات أنفسكم، هذا ما يتعلق بالسماء

ابط مضبوطة  الكرة األرضية إال قائمة بفضل ضواليت تشاهدوا على وجه هذه، آثار احلركة والنشاط
بل على الغارب وهي لو تركت احل،  إن جاذبية األرض قد جعلت كل شيء مشدوداً بدائرا.مقررة

 ومجيع األدوات اليت تعمل عملها يف هذا املعمل كلها تتبع قاعدة .النتثر نظام هذا العامل، لثانية واحدة
والنور مطيع ، واملاء مشدود بقاعدته،  فاهلواء مقيد بقاعدته.مقررة ال يعتريها تعديل أو تبديل أبداً

وال قبل ألي شيء من التراب واحلجر واملعادن ، بطتهوكل من احلر والربد ينقاد لضا، للقاعدة املقررة له
والربق والبخار والشجر والدواب بأن يتعدى احلد املقرر حلياته أو يتغير خصائصه أو يتخلى عن الوظيفة 

ومن ههنا فإن كل ما يتم يف ،  مث إن كل هذه األدوات تعمل متعاونة متساندة يف ما بينها.املسندة إليه
  . يتم لسبب أن كل هذه األشياء والقوى يسودها االنسجام ويسيطر عليها التناسقإمنا، هذا العامل
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وخترج ،  إا ال تقدر أن تنبت. بذرة حقرية تزرعوا يف بطن األرض– على سبيل املثال –خذوا 
وتستوي حىت تصري شجرة ما مل تسهم يف تربيتها كل قوى األرض والسماء متعاونة يف ما ، شطأها
واملاء يعطيها ، والشمس يء هلا الدفء على قدر حاجتها، رض يء هلا الغذاء من خزائنها فاأل.بينها

 – األيام –واألر ، والليايل تزودها بالنضارة والندى، واهلواء مينحها كل ما تستجديه إياه، ما تطالبه به
 تعىن بتربيتها متعاونة وهكذا فإن كل هذه األشياء حني، تطورها إىل النضج والقوة مبا متنحها من احلر

إن كل زروعكم .. .تصري شجرة لتؤيت مثارها، متكافلة حسب نظام مطرد إىل أشهر وسنوات متسلسلة
ال تتهيأ إال مبا تلعب كل هذه القوى املتنوعة غري اآلتية حتت احلصر ، هذه اليت تعيشون معتمدين عليها

ل قوى األرض والسماء ألن ك تعيشون إال بل إنكم أنفسكم ال، دورها على مبدأ التعاون أو التساند
 ختلَّت عن هذا العمل املشترك – كاهلواء مثالً –فلو أن قوة منها ، اجتمعت وتالمحت على تربيتكم

ملا نزلت ، ولو أن املاء أىب التوافق مع اهلواء واحلر، لكان يف ذلك قضاء حمتوم على حياتكم، اجلماعي
نعت ن مع املاء جلفّت بساتينكم وملا أي التراب امتنع عن التعاوولو أن، عليكم قطرة واحدة من املطر

ربدت مواقدكم ل،  تتولد باحتكاك الكربيتولو أن النار أبت أن، لكم بيوتكممت زروعكم وملا قا
ن ولو أن احلديد أىب التعاون مع النار ملا استطعتم أ، ولتعطلت كل معاملكم ومصانعكم دفعة واحدة

 وباختصار فإن كل هذا . أن تصنعوا القطارات والسيارات والطائرات فضالً عنتصنعوا إبرة أو سكيناً
العامل الذي تعيشون فيه إمنا هو قائم لسبب أن كل دوائر هذه اململكة العظيمة ال تعمل إال متعاونة 

ال وال قبل ألحد من القائمني بأمر هذه الدوائر بأن يتخلى عن واجبه أو ، متوافقة بينها على أكمل وجه
  .يتعاون مع القائمني بالدوائر األخرى حسب النظام الشامل

هل فيه شيء باطل أو خمالف للواقع ؟ ال أرى أحداً منكم يقول إنه ، كل ما قد بينت لكم آنفاً
 فقولوا ألي سبب هذا النظام اهلائل وهذا االنسجام – وهو حق وال شك – فهو إن كان حقاً .باطل

 وهذا التوافق املطرد بني ما ال اية له من موجودات هذا الكون وطاقاته ؟ البديع وهذا التناسق الشامل
وتنبت األشجار على وجه هذه األرض وتتولد فيها ، إن هذا الكون قائم منذ عشرات ماليني السنني

ومل حيدث قط أن ، وال نعلم مىت حط اإلنسان رحله على وجهها،  مئات آالف السننياحليوانات منذ
، أو يطرأ تعديل على حساب الليل والنهار، أو تتصادم األرض مع الشمس، على األرضيسقط القمر 

أو يقطع احلر ، أو يتمرد املاء على التراب، اهلواء ودائرة املاء ) Department( أو تنشب حرب بني دائرة 
بعون القانون بتسيري أمورها يتاململكة ودوائرها وكل من يقومون  فلماذا كل أقاليم هذه .صلته عن النار

العام بكل التوافق وااللتزام الشديدين ؟ وملاذا مل تنشب بينهم حرب ؟ وملاذا مل يثر بينهم فساد ؟ 
أال تشهد .. .ولسبب أي شيء ال يزالون مقيدين بنظام مطرد مضبوط ؟ اطلبوا جواب هذا من قلوبكم

رته العظيمة كل شيء د شدت قدلكم قلوبكم بأن إهلاً واحداً هو مالك كل هذا الكون وأنه هو الذي ق
 ملا مشى نظامه ذا االطراد واالنسجام – بل عدة آهلة – ؟ ولو كان هلذا الكون إهلان بضابطة ونظام

مملكة ، فأىن هلذه اململكة العظيمة،  إن مدرسة حقرية ال ميكن أن يتحمل نظامها رئاسة رئيسني.قطعاً
  ت ألوهية إهلني ؟أن تسري بانتظام وانسجام حت، السموات واألرض

ولكن من الواقع ،  الوجود بغري خالقهذا العامل ما ظهر إىل حيزإذن فما الواقع مقتصراً على أن 
ما احلقيقة مقتصرة على أن ليس .. .كذلك أن هذا العامل ما أخرجه إىل حيز الوجود إال خالق واحد

 إن . ذلك احلالكم إال حاكم واحدولكن من احلقيقة كذلك أن ليس، نظام هذا العامل بسائر بغري حاكم
فإمنا يدل على أن ليست سلطات احلكم ، اطراد نظام هذا العامل وانسجام قانونه إن كان يدل على شيء
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وأن هيمنة قانون هذه اململكة ، واألمر والنهي يف هذا النظام إال بيد حاكم واحد ال شريك له وال منازع
بأن امللك الواحد األحد هو الذي له ملك السموات فإمنا تشهد ، إن كانت تشهد بشيءوسيطرته 

وأن ، وأن ليست الشمس والقمر وسائر النجوم السيارة وغري السيارة إال يف قبضة قدرته، واألرض
وأن ليس املاء إال رهن ، وأن ليس اهلواء إال منقاداً لقانونه، ليست األرض بكل ما فيها إال خاضعة ألمره

ر واجلبال إال تابعة ملرضاته وأن ليست األشجار واحليوانات إال مطيعة وأن ليست األا، إلشارته
وأن قبضته القوية هي اليت قد جعلت كل شيء ، وأن ليست حياة اإلنسان وال مماته إال بيده، إلرادته

لكته أمره أو مموأن ليس يف هذا الكون أحد غريه يستطيع أن ينفذ يف ، قائماً عند حدوده ال يتعداها حبال
يه.  

احلقيقة أن هذا التنظيم املتكامل ال متسع فيه ألكثر من حاكم واحد وهو حبكم فطرته يتطلب أن 
أن يكون هو احلاكم وال يكون كل من .. .ال يشارك هذا احلاكم يف حكمه أحد غريه يف قليل أو كثري

فمعىن ذلك أن ال ، ألن أحداً غريه إذا كانت بيده سلطات احلكم ولو إىل أدىن حد، سواه إال حمكوماً
وذلك احلاكم يف تنفيذ حكمه ال حيتاج إىل القوة ، والفوضىوإمنا يسوده الفساد ، نظام يف هذا الكون
 لكنه حيتاج كذلك إىل علم شامل ونظر واسع إىل حد أن يكون بإمكانه أن يراقب .والقدرة فحسب

 ولو كانت يف هذا .حلهبعد إدراك مصاوينفذ فيه أحكامه ، كل موجودات هذا الكون يف آن واحد
الكون مع اهللا الواحد األحد آهلة صغرية أخرى ينقصها النظر الذي تطلع به على الكون كله يف آن 
واحد ولن يكون يف يدها سلطة يف تنفيذ حكمها يف ناحية من نواحي هذا الكون أو يف أمر من أموره 

أنه لو ، مهما كانت تافهة حقرية، ة فإنه مما تعرفون عن كل آل. وال عجب.ختلّ كل نظامه وال بدال
 .فإنه ال بد أن يفسدها وخيل بنظامها، جعل لشخص ال يعرفها متاماً أن يتدخل فيها وينفذ فيها إرادته

فالذي يقتضيه العقل ويشهد به نظام مملكة األرض والسموات يف غاية من التناسق والتوافق والتعاون أن 
  .ية ألي أحد سوى اهللا وهو مالكها وحاكمها احلقيقي الوحيدهذه اململكة ال نصيب يف سلطتها امللك

 .بل احلق أن ال مربر البتة ألن ينفذ يف مملكة اهللا حكم أحد غريه، ما هذا بأمر واقع فحسب
والذين إذا ، والذين إمنا يقوم وجودهم بفضله وكرمه، والذين هم خملوقاته، فالذين قد خلقهم بقدرته
يف ألوهيته ومملكته ؟ أو  من منهم يستحق أن يشاركه . يبقوا للمحة من البصراستغنوا عنه ال ميكنهم أن

 خادماً يشارك سيده يف ملكيته ؟ وهل يقبل عقلكم أن يتخذ سيد عبده شريكاً لنفسه ؟ وهل قد رأيتم
 تشهد لكم ياته ؟ ال بد أن مسامهاً يف عقاره أو حقوقه وصالحأحداً منكم جيعل أحداً من خدمه

  مستقالً يفهللابأن أحداً من العباد ال يستحق أبداً أن يكون شريكاً ، ذا ما تفكرمت يف هذاإ، قلوبكم
ألن ذلك ال يتناىف مع الواقع فحسب وال يتناىف مع العقل والفطرة فحسب ولكنه يتناىف مع احلق ، مملكته
  .أيضاً
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وإمنا أنتم مبثابة ،  وما أنتم مبنفصلني عن هذا العامل. بديهية جيري عليها نظام هذا العاملهذه حقائق
  .فهذه احلقائق أساسية بالنسبة حلياتكم كما هي أساسية بالنسبة لكل هذا العامل، جزء يف داخله

  
           

 
  

لألمن والسالم قد طار عن حياتنا حنن البشر ؟ وما للنوازل والكوارث ترتل بنا بني كل يوم ما 
وما حلياتنا قد أصبحت علينا وباال وتكدر علينا صفوها ؟ وما لكل أمة منا تتشابك وتتصادم مع ، وآخر

ل نسان قد حتوأمة أخرى ؟ وما لكل بلد يف هذا العامل قد أصبح يف صراع عنيف مع بلد آخر ؟ وما لإل
 وما ملئات اآلالف من أفراد البشرية يذهبون ضحايا احلروب ؟ وما ذئباً مفترساً ضارياً لإلنسان ؟

ملاليني من اجلنيهات تتبدد وتذهب هباء منثوراً ؟  قيمتها عشرات اللتجارات والصناعات اليت تتجاوز
 وما لألغنياء قوياء يأكلون الضعفاء ؟ ؟ وما لألتتحول قفاراً مع مرور األياموما للمدن والقرى نراها 

، وأما احملكمة ففيها احليف وقلة العدالة، أما احلكومة ففيها الظلم.. . وميتصون دماءهمينهبون الفقراء
وأما الصداقة ففيها قلة ، وأما السلطة ففيها االستكبار والرعونة، وأما الثورة ففيها البطر والغطرسة

فد أصبح اإلنسان .. .وأما األخالق فهي خالية من التجرد واإلخالص، اخليانةوأما األمانة ففيها ، الوفاء
وقد توزع بنو آدم إىل ما ال حيصى من ، وقد ارتدت الالدينية أقنعة الديانة، متهماً يف نظر اإلنسان

وكأن كل طائفة منها أصبحت تعترب من أعمال الرب والثواب أن تضر بغريها من الطوائف عن ، الطوائف
 فما منشأ كل هذه .ق اخلداع والغش والظلم والعدوان واخليانة والغدر وعن أي طريق ممكن آخرطري

فالنجوم ،  األمن والسالم– حيثما سرحنا نظرنا –فيها ، املفاسد واملساوئ وأين مأتاها ؟ أما مملكة اهللا
األشجار والدواب فيها األمن و، واملاء فيه األمن والسالم، واهلواء فيه األمن والسالم، فيها األمن والسالم

، ال جيري نظام كل املخلوقات إال بكامل أمن وسالم وال عني فيه وال أثر للفساد والفوضى.. .والسالم
نعمة األمن : خلوقات قد أصبحت حياته حمرومة من هذه النعمة لكن ما لإلنسان من بني كل هذه املو

  والسالم ؟
، جه وطاملا وجدوا عرق القرية يف الرد املقنع عليههذا سؤال عظيم قد استعصى على الناس عال
  :فهذا جوايب عليه إذا آثرت اإلجياز ، ولكن بودي أن أجيب عنه على كامل ثقة وطمأنينة

 يعاين ما ال – ألجل هذا –فهو ، إن اإلنسان قد قلب حياته وجعلها متنافية مع احلقيقة والواقع" 
ة منسجمة مع ألمن والسالم حىت جيعل حياته متفق إىل اولن جيد سبيالً، يوصف من احملن واملصاعب

  ."احلقيقة والواقع 
إن أحدكم إذا زعم باب القطار اجلاري باباً من أبواب داره وعلى هذا فتحه مث خرج منه وادعاً 

فإن سوء زعمه وفساد فهمه لن حيول باب القطار باباً من ، مطمئناً كما خيرج من أبواب داره إىل فنائها
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 إذ احلقيقة لن تتغري قيد أمنلة بزعمه ه باحة داره أبداًاب داره أبداً ولن حيول املكان الذي يسقط فيأبو
إذا ما خرج من باب القطار اجلاري بسرعة متناهية أن تظهر النتيجة ،  وال بد.الباطل وفهمه اخلاطئ

ن زعمه حىت بعد تكسر رجليه ببطال، الطبيعية احملتومة هلذا اإلجراء شاء أو مل يشأ مهما أىب االعتراف
  .وتشجج رأسه

إذا زعمتم يف أنفسكم أن هذا العامل ال إله له أو إذا زعمتم آهلة متعددة ألنفسكم .. .وهكذا متاماً
إذ ال بد أن ، فإن احلقيقة لن تتغري أبداً بزعمكم أو إميانكم بالباطل، أو آمنتم بأحد غري اهللا إهلاً ألنفسكم

وال بد أن تبقى كل مملكته هذه اليت إمنا تعيشون فيها رعايا ، لوحيد هلذا العامليبقى اهللا هو اإلله ا
 غري أن األسلوب واملنهاج الذي تبنونه حلياتكم من جراء سوء زعمكم .يف قبضته هو، خاضعني ألمره

أبيتم حىت بعد مكابدتكم ولو ، ال بد أن تذوقوا وباله وتواجهوا عاقبته الوخيمة، وفساد فهمكم هذا
  .أن تعترفوا ببطالن هذا املنهاج أو األسلوب حلياتكم، كوارثاحملن وال

استحضروا مرة أخرى وجددوا يف أذهانكم ما ذكرت لكم آنفا تعرفوا أن اهللا ما أصبح إهلاً هلذا 
هو ، وهو يف غىن عن أن تؤمنوا بألوهيته أو تأبوا اإلميان به، العامل ألن أحدا غريه جعله إهلا هلذا العامل

، وهو الذي خلقكم وخلق هذا العامل، له الوحيد هلذا العامل آمنتم به أو مل تؤمنوا وألوهيته قائمة بذاااإل
وما كل ، وما كل شيء من األرض والشمس والقمر وسائر املوجودات يف هذا العامل إال خاضع ألمره

تعتمدون عليه يف احملافظة على وما كل شيء ، قوة عاملة يف هذا العامل إال منقادة لسلطانه متبعة ملرضاته
 وهذا واقع .بل ليس حىت وجودكم أنتم إال طيع ألمره سائر على مشيئته، حياتكم إال يف قبضة قدرته
وهو واقع حىت ولو أغمضتم عنه ، وهو واقع حىت ولو أبيتم االعتراف به، ليس لكم أن تغريوه حبال

ففي كل هذه الصور ال يتغري الواقع ، افياً له متاماًىت ولو تبنيتم ألنفسكم زعماً منحوهو واقع ، أعينكم
فإمنا هو أنكم إذا اعترفتم ذا الواقع ورضيتم ألنفسكم ،  بيد أن كل ما حيصل من الفرق.قيد شعرة

وظفرمت بالسكينة ، ونلتم األمن والسالم، يستقيم أمر حياتكم، نفس املكانة اليت هي لكم يف هذا الواقع
 على متمردين،  وإذا رضيتم ألنفسكم مبكانة أخرى.حياتكم كل زيغ واعوجاجوزال عن ، والطمأنينة
فال بد أن تكون عاقبة أمركم عاقبة من زعم باب القطار اجلاري باباً من أبواب داره وخطا ، هذا الواقع

تم الذين تشج وأن، ر أرجلكموأنتم الذين تتكس، فأنتم الذين تصابون باحلدث األليم، خطوة إىل خارجه
  .على حني أن الواقع لن يتغري أبداً ولن يزال كما هو اآلن، وسكمرؤ

  
 

  
  :فأقول متوخياً االختصار 

فما هي املكانة احلقيقية هلذا اخلادم ؟ أهي غري أن يقوم لك ، إذا كنت تربي خادماً باإلنفاق عليه
وال يتعدى حدود اخلدمة ؟ أية وظيفة ، وال يعمل عمالً إال وفقاً ملرضاتك، دمة ويطيع أمركبواجب اخل

، عسى أن تكون للخادم سوى اخلدمة ؟ وإذا كنت رئيساً يف مكتب وكان لك يف ذلك املكتب مرؤوس
 فما هي مكانة ذلك املرؤوس ؟ أهي سوى أن يطيعك وال يزعم لنفسه شراكة يف الرئاسة ؟ وإذا كنت
صاحباً لعقار فماذا تكون مشيئتك يف ذلك العقار ؟ أتكون سوى أن تنفذ فيه إرادتك وال يتحصل فيه 
شيء مهم أو غري مهم كنت ال تريده ؟ وإذا فرض ملك من امللوك نفسه على البالد اليت تعيش فيها 

؟ أتكون فأية مكانة عسى أن تكون لكم مع وجود ملك كهذا ، وكان مستبداً بكل الوسائل والقوى
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سوى أن تقتنع باملعيشة كرعية من رعاياه ؟ وال خترج من طاعة القانون امللكي ؟ وأما إذا ادعيت 
فال بد أن ، تعيش يف ظل هذا امللك أو اتبعت أمر أحد غريه معترفاً له بامللكيةلنفسك حق امللكية وأنت 

 لكم أن تدركوا ذه األمثلة .لعصاة البغاةتعترب من البغاة العصاة وال خيفى عليك املعاملة اليت يعامل ا ا
  .على أكمل وجه ما هي مكانتكم احلقيقية يف مملكة اهللا هذه ؟

  .فمن الطبيعي أن ال تكون لكم وظيفة سوى أن تتبعوا مرضاة خالقكم، و الذي خلقكمـه •
  .فال مكانة لكم سوى أن تكونوا خدمه، و الذي يربيكم وتنالون الراتب من خزانتهـوه •
فال مكانة لكم يف هذه الرئاسة سوى أن ،  ورئيس كل من يف هذا العاملو رئيسكمـوه •

  .تكونوا على كامل طاعة وانقياد
فال ينفذ وال ينبغي أن ينفذ يف هذا العقار إال ، وما هذه األرض وال كل هذه السموات إال عقاره

وبال أمركم إذا ما مهمتم أن تنفذوا فيه وال بد أن تذوقوا ،  حيل لكم أن تنفذوا فيه إرادتكموال، ادتهإر
  .إرادتكم

وما كل ما يف السموات واألرض من املصاحل ، وما سيادته يف هذه اململكة إال قائمة بقوا الذاتية
 وليس لكم وال .إال رعاياه على كل حال، اًطوعاً وكره، أو الدوائر إالّ يف قبضة يده وما أنتم أنفسكم

ه هو القانون نوقانو، مكانة سوى أن يكون من رعاياه، عظيماً كان أم حقرياً، ألي إنسان يف هذا العامل
وال حيل ألحد من الرعايا أن يطلق على نفسه ، وحكمه هو احلكم اجلاري فيها، النافذ يف هذه اململكة

 أو وال حيل لفرد أو جملس نيايب، صفات ال جيوز إطالقها إال على اهللا أو يدعي أنه دكتاتور مستقل بأمره
، اتبعوا قانوننا هذا: تشريعي أو تأسيسي أن ينفذ يف هذه اململكة قانونه دون قانون اهللا ويقول لرعايا اهللا 
:  وتقول لعباد اهللا وال حيل حلكومة إنسانية أن تنفذ يف هذه اململكة أحكامها مستغنية عن أحكام اهللا

 ترضى بأن تكون رعايا ألحد من الذين وال حيل لبشر أو لطائفة من البشر أن، اتبعوا أحكامنا هذه
أو أن تعترف بقانون ، يدعون ألنفسهم السيادة كذباَ وزوراً بدل أن تكون رعايا هللا امللك احلقيقي

أو تتبع أحكام هذه احلكومات ، وضعه املشرعون الكاذبون نابذة قانون اهللا امللك احلقيقي وراء ظهرها
ألن كل هذه الصور إن هي إال مظاهر للبغي ، احلاكم احلقيقيالكاذبة امللفقة معرضة عن أحكام اهللا 

أن يدعي أحد من الرعايا لنفسه حقوق : وما حكم كل موقف من هذين املوقفني ، والتمرد والعصيان
ن يقبل ألحد غريه دعواه ذه احلقوق والسلطات والصالحيات لنفسه إال حكم أامللكية وصالحياا أو 
  .وال بد ملن يتخذ أحد هذين املوقفني أن يذوق عاقبة أمره إن عاجالً أو آجالً، البغي والتمرد والعصيان

وال قبل ، فله أن جيره إليه مىت شاء، إن اهللا آخذ بناصيتكم وناصية كل فرد من أفراد اإلنسانية
 ،هربتم منها أن تأووا إىل مكانوليس بإمكانكم إذا ، ألحد يف مملكة السموات واألرض بأن يفر منها

وإنكم لو تفرقتم ذراً بعد تواريكم يف التراب ولو حتولتم رماداً متناثراً يف الفضاء ولو كنتم غذاء لألمساك 
ألن كل شيء ، فإن اهللا ال بد أن يستجمعكم من كل مكان، أو انزبتم يف البحر بعد إلقاء نفسكم فيه

ال بد أن تأتوا مجيعاً .. . حبالمن اهلواء واألرض واملاء واألمساك خاضع ألمره ال قبل له بأن يعصيه
كنتم رعاياي فمن : مث ال بد أن يسألكم فرداً فرداً ، مأخوذين من كل حدب وصوب على إشارة منه

؟ ومن أين جئتم  ) Sovereignty( أين جعلتم من حق أنفسكم أن تدعوا ألنفسكم السيادة واحلاكمية 
 تنفذوا يف مملكيت قانونكم ؟ وكيف رضيتم بصالحيات لتنفيذ األحاكم يف مملكيت ؟ ومن أنتم حىت

، ألنفسكم أن تعبدوا غريي وكنتم من عبادي ؟ ولقد كنتم من خدمي ولكنكم أطعتم أحكام غريي
وقد كنتم عبيدي ، وقد كنتم تنالون الراتب من خزانيت ولكنكم اعتقدمت يف غريي أولياء رازقني لكم
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يشون يف حدود مملكيت ولكنكم رضيتم ألنفسكم وقد كنتم تع، ولكنكم طأطأمت رؤوسكم أمام غريي
  فكيف جاز لكم هذا البغي والعصيان ؟، بقوانني غريي واستسلمتم لقياده
من منكم ميلك ما يدافع به هذه التهمة عن نفسه ؟ وأي حمام يستطيع ! قولوا يل باهللا يا إخواين 

رجوا لتسلموا من عقوبة هذه اجلرمية أن ينجيكم من بطش اهللا حبيله ومراوغاته القانونية ؟ وأي شفاعة ت
  جرمية البغي والعصيان ؟: 

  
 

 
  

هل من املمكن أن : ولكن هنا مسألة أخرى أيضاً أال وهي ، ما املسألة هنا مسألة احلق فحسب
ن أي جهاز من يكون اإلنسان يف مملكة اهللا هذه أهالً للسيادة أو التشريع أو احلكم ؟ إنكم لتعرفون ع

 وعلى سبيل املثال . ال بد أن خيربهاهل به فإنهأنه إذا توىل تشغيله رجل ج، مهما كان حقرياً، األجهزة
فإنكم ال تلبثون أن تعرفوا عاقبة هذا ، مروا رجالً ال يعرف فن قيادة السيارة أن يسري لكم السيارة

، احلديد يستحيل تشغيله بدون معرفة صحيحةجلهاز صغري من إذا كان هذا هو احلال :  فتأملوا .احلمق
والذي ملسائل حياته ، فكيف يكون من املمكن بالنسبة لإلنسان الذي أنفاسه يف غاية من التعقيد

فكيف يكون ، عضالتالعقد واملويف كل ناحية ما ال حيصى من ، النواحيومعامالا ما ال حيصى من 
تبك املتداخل أناس ال يعرفون أنفسهم متاماً فضالً عن أن من املمكن أن يقوم بتسيري جهاز اإلنسان املر

وأمثال هؤالء ، ملني من الناس حني ينصبون أنفسهم ملهمة التشريعايعرفوا غريهم ؟ وأمثال هؤالء املتع
السفهاء حني يستعدون لتسيري دفة احلياة اإلنسانية فهل تكون عاقبة ذلك خمتلفة عن عاقبة تسيري رجل 

ىن اختالف ؟ ومن هنا فإن البقاع األرضية اليت يطيع سكاا القوانني الوضعية بدل أن جاهل السيارة أد
اآلخرون هذه ويتبع ، واليت ينفذ فيها بعض الناس أحكامهم مستغنني عن طاعة اهللا، يطيعوا قانون اهللا

نسانية بتوافق ال أمن فيها وال سالم وال استقرار وال طمأنينة وال جتري فيها أجهزة احلياة اإل، األحكام
 .تقتل فيها النفوس وتسفك الدماء ويزدهر فيها الظلم واجلور والعدوان والنهب والسلب: وانسجام 

وقد أصبح فيها اإلنسان ميتص دم أخيه اإلنسان وتدهورت فيها األخالق وقد أفضى ا األمر إىل أن 
بالشقاء والدمار واهلالك نسان عادت تصرف يف ما يرجع على اإل، القوى اليت كان وهبها اهللا لإلنسان

 فدار العقاب هذه اليت قد أعدها اإلنسان .بدل أن تصرف يف ما يرجع عليه بالسعادة واألمن والرفاهية
ليس هلا من سبب سوى أن اإلنسان عبثاً حاول أن يتوىل تسيري جهاز ال ، لنفسه بنفسه يف هذه الدنيا

وهو يعرف طبيعته وهو ، ف أسراره إال الذي قد صنعهإن هذا اجلهاز ال يعر، علم له بتركيب أجزائه
 أما اآلن فإن كف اإلنسان نفسه عن ارتكاب هذه .الذي يعرف كيف ميكن أن يسري بتوافق وانسجام

فعسى أن يصلح من جديد ما قد ، احلماقة والتزم باتباع القانون الذي قد شرعه الذي صنع هذا اجلهاز
هو فيه اآلن من املصائب واملهالك ومهاوي الشقاء واخلسران وإال فال عالج ملا ، فسد حىت اآلن

  .وأسباب الويل والثبور
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 لفساد حياتكم مبعثاً آخر عدا فال بد أن جتدوا، أنكم ذا أمعنتم النظر يف هذه القضية جبد واهتمام
  .اجلهل

بل ، بعبارة عن فرد أو أسرة أو أمة أن ليس اإلنسان : قل كاف لتدركواإن مقداراً يسرياً من الع
، وهلم مجيعاً حق احلياة،  على كل حال كانوا أو إىل أي أرض ينتمون أناسالناس كلهم من أي جنس

 .ومن حقهم مجيعاً أن يتمتعوا باألمن والعدالة والعز والكرامة، ومن حقهم مجيعاً أن تتحقق هلم حاجام
عبارة عن شيء فما هي بعبارة عن رفاهية فرد أو أسرة أو أمة " اإلنسانية الرفاهية " فإن كانت 

إذا كان ، وإال فليس لكم أن تقولوا، وإمنا هي عبارة عن رفاهية أفراد اإلنسانية كلهم أمجعني، خمصوصة
  كما أن السعادة إذا كانت عبارة.إن اإلنسان رافه: فرد منهم يف الرفاهة وكان عشرات منهم يف البؤس 

وإمنا هي عبارة عن سعادة أفراد ، فما هي بعبارة عن سعادة فرد أو طبقة أو أمة خمصوصة، عن شيء
، إذا كان فرد منهم سعيداُ وكان عشرات منهم أشقياء، وليس لكم أن تقولوا، اإلنسانية كلهم أمجعني

  .إن اإلنسان سعيد
الرفاهية اإلنسانية ؟ وال كيف وبأي طريق ميكن أن تتوفر السعادة و: فتفكروا ، إذا صح هذا

 إال من كان أفراد اإلنسانية كلهم يةضع نظم احلياة اإلنسانصوهلا يف نظري إال أن ال يتوىل وسبيل حل
وال يقرر احلقوق هلم مجيعاً إال من كان فوق كل غرض شخصي ومل ، متساوين يف نظره كأسنان املشط

وال يطيع اجلميع إالّ من كان ، أمة بصفة خمصوصةيكن مشغوفاً بأغراض فرد أو أسرة أو طبقة أو بلد أو 
استغالالً جائراً اجنرافاً وراء األهواء وال ال خيطئ يف إصدار أحكامه وال يستغل سلطات احلكم والسيادة 
ال . .ومائالً إىل هذا ومتذمراً عن ذاك، كان عدواً هلذا وصديقاً لذلك أو مناصراً هلذا ومعارضاً لذاك

وال ميكن ان ينال كل أفراد اإلنسانية وكل أممها وشعوا ، الة يف األرض إال هكذاميكن أن تقوم العد
وال ميكن أن يزول الظلم والعدوان عن وجه األرض إال ذه ، وكل عناصرها وطبقاا حقوقها إال هكذا

  .الطريقة
حمايد و، هل من املمكن أن يوجد يف الدنيا إنسان نزيه كهذا: فإين أسألكم ، إذا صح ما قلت
 وبريء من كل مواطن الضعف اإلنساين كهذا ؟ فلعل أحداً منكم لن يتجرأ على، كهذا ونظيف كهذا

ألحد غريه أن  وما، إذ ليس هذا إال من شأن اهللا جل وعال.. . هذا باإلثباتأن جييب عن سؤايل
صية ومصاحل فمهما كان بالغاً من العظمة والقوة ال خيلو من أغراض شخ،  أما اإلنسان.يشاركه فيه

 فهذا .وهو حيب أحداً من الناس ويبغض غريه، هويربطه أحد من الناس ما ال يربطه بأحد غري، ذاتية
ومن هنا فإن البالد اليت ، من املستحيل أن يكون أحد من أفراد اإلنسانية بريئاً منه حبال، الضعف البشري

يوجد فيها الظلم ، كام البشر دون أحكام اهللاويتبع أهلها أح، تطبق فيها القوانني الوضعية دون قانون اهللا
  .واجلور والعدوان بصورة من الصور

وقد ، انظروا إىل هؤالء امللوك وأفراد البيوتات امللكية الذين خصوا أنفسهم حبقوق امتيازية قسراً
م جعلوا ألنفسهم من العز والكرامة واملكانة الرفيعة وموارد الدخل واحلقوق والسلطات ما ال يشاركه

وهلم أن يفعلوا ما شاؤوا ،  فهم فوق القانون وال جيوز أن تقام عليهم دعوى.فيه أحد من غريهم
إذ ال حيل ألحد أن يرفع أمرهم إىل احملكمة وال ألية حمكمة أن تأمرهم باملثول لديها ، وشاءت أهواؤهم
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: " ن ون ويؤمن به املؤمنو وإن الدنيا كلها تشهد أم خيطئون ولكن مما يقوله القائل.للدفاع عن أنفسهم
أم أناس كغريهم خلقوا من حلم ودم أي فرد من وإن الدنيا كلها تشهد ، "إن امللك مرته من اخلطأ 

ون أمامهم مكتويف أفراد البشر إال أم بفرض أنفسهم آهلة لغريهم جيلسون فوقهم مجيعاً والناس يقوم
إم ميتصون دماء ، هم رزقهم وحيام وممام فزعني كأم هم الذين بأيديائفنياأليدي خاضعني خ
عة مث يبذروا تبذيراً يف ما يتخذون ألنفسهم ورمواهلم بكل وسيلة مشروعة وغري مشرعاياهم وينهبون أ

ن كالم لتتناول من ألوان الطعام حىت أ، ات الترف والزينة والتفرجمن القصور واملراكب وأدو
 فهل هذا عدل ؟ وهل هذا .الذين يدفعون إليهم الضرائب من مكاسبهموالشراب ما ال يناله وال الرعايا 

 هؤالء م يف نظرة متساوية ؟ وهل يرجى منحقوق مجيع البشر ومصاحله، طريق يكون من سنة عادل
  أن يضعوا لإلنسانية وأفرادها قانوناً يقوم على مبادئ احلق والعدالة ؟

انظروا إىل هؤالء األمراء واألغنياء واملترفني .. .انظروا إىل هؤالء الربامهة ومشايخ الطرق
كل هؤالء يعتقدون . .انظروا إىل أصحاب املصانع الكبرية ومالك األراضي الواسعة الشاسعة.. .واملرابني

الدنيا من القوانني والشرائع حتت  ومن هنا فإن كل ما وضع يف، أنفسهم أم فوق عامة أفراد اإلنسانية
وهم ، هم من احلقوق ما ال يعطيه لعامة الناس كأم أطهار وغريهم أجناسيعطي، نفوذهم وسلطام

، وهم لينهبوا ويسلبوا وغريهم لينهبوا ويسلبوا، وهم أعلون وغريهم أسفلون، أشراف وغريهم أرذال
 فهل من املمكن .ويضحى يف سبيل أهواء نفوسهم بكل شيء من نفوس عامة الناس وأمواهلم وأعراضهم

أن هذه الضوابط قد وضعها منصف ؟ أو ال ترون فيها األثرة واالحنياز بصراحة ؟ أو من املمكن القول ب
  أن يتم وضع قوانني عادلة يف جمتمع يسيطر عليه أمثال هؤالء ؟

 فأي .انظروا إىل هذه األمم احلاكمة اليت قد استعبدت أمماً غريها معتمدة على ما لديها من القوة
ا ال تسري األثرة يف عروقه ؟ إن أفرادها يعتربون أنفسهم أناساً ه نظام من نظمقانون من قوانينها وأي

 أما أفراد األمم الضعيفة فما هم يف نظرهم .بل يعتقدون أم هم الناس دون غريهم، من الدرجة العليا
من يعتقدون أنفسهم فوق غريهم  ألجل هذا فإم .وإن كانوا فمن الدرجة السفلى، أناس مبعىن الكلمة

ون موجود يف كل ل وهذا ال.من حقهم أن يضحوا يف سبيل أغراضهم مبصاحل غريهمويرون ، كل جهة
  .ما مت وضعه يف الدنيا من القوانني ومنظم حتت نفوذهم وتأثريهم

وكل ما ،  بذكر التفاصيل وال يسمح املقام.ا على سبيل اإلشارةهذه نبذة يسرية من األمثلة ذكر
للقيام بعملية وضع القانون يف ءه يف روعكم هو أن اإلنسان حيثما نصب نفسه أريد بيانه لكم وإلقا

عطوا أكثر من فمن الناس من قد أُ، فإن اجلور والظلم قد حصل فعالً ومل يكن من حصوله بد، الدنيا
ومنهم من مل حيرموا من حقوقهم املشروعة فحسب بل مل يدخر جهد يف ، الالزم من حقوقهم املشروعة

وهو حني يتصدر ،  ويرجع السبب يف ذلك إىل ما يف اإلنسان من ضعف.من مستوى اإلنسانيةحطهم 
وال جيد يف قلبه من ، للقضاء يف أمر ما تتجاذبه مصاحل ذاته أو أسرته أو ساللته أو طبقته أو شعبه أو أمته

  .العطف والرعاية ما جيد لنفسه وذويه أثناء تقرير احلقوق وحتديد املصاحل
م والعدوان غري أن نضرب عرض احلائط بكل ما وضع هل مثة من عالج هلذا الظل، اهللا بفقولوا يل

اإلنسان من القوانني والنظم للحياة اإلنسانية ونصبح ال نؤمن إال بقانون اهللا احلي القيوم الذي ال فرق 
ه أو طبقته أو ال باعتبار جنس، فإمنا هو باعتبار أخالقه وأعماله، وإن كان، بنظره بني إنسان وإنسان

  .قوميته أو لونه



 ١٣

 
  
 
  

  :إن هذه القضية هلا ناحية أخرى ال أبيح لنفسي أن أصرف عنها النظر 
يضع حداً جلماح اإلنسان وشراسته مما ال خيفى عليكم أن هناك أمراً وحيداً هو الذي بإمكانه أن 

نيا بأن له أن لد فإن أيقن شخص يف هذه ا.ا عليه من التبعة واملسؤوليةأال وهو شعوره مب، يف هذه الدنيا
فال جرم أنه لن ، يفعل ما يشاء وليس هناك من يسأله عما يفعل وال هناك فوقه قوة تعاقبه على ما يفعل

فإنه صحيح كذلك يف ما ،  بفرد وكما أن هذا صحيح فيما يتعلق.يكون مثة حد جلماحته وشراسته
 وذلك أن أسرة ما حني تطمئن بأن ليس ألحد أن يسأهلا .أو أمة أو سكان األرض مجيعاًة ر بأسيتعلق

وأن طبقة كذلك حني تأمن ، وتأىب أن تقف عند حد من احلدود، تتعدى حدودها املشروعة، عما تفعل
وأن ، ال يردعها شيء عن ظلم اآلخرين واالعتداء على حقوقهم، على نفسها كل مسؤولية واستجواب

، مغبة اعتداءااقد بلغت من القوة والعظمة حيث ال ختاف على نفسها و دولة حني جتد نفسها أمة أ
 وهذا من أهم وأعظم .تشرع يف افتراس من حوهلا من األمم الضعيفة كما يفترس الذئب الغنم يف الغابة

ناك فوقه من ال  فما دام اإلنسان ال يؤمن بأن ه.أسباب ما يوجد يف الدنيا اليوم من القلق واالضطراب
من احملال البتة أن ينغلق يف الدنيا باب ، بد أن يسأله عن أعماله وتصرفاته وأنه قوي قادر على معاقبته

  .الظلم ويسودها األمن والسالم الصحيح
  

  
  

، أي قوة غري قوة رب العاملني من املمكن أن تكون قوة رادعة كهذه ؟ أما أبناء البشر أنفسهم
 – فرداً كان أم طائفة –ألن كل إنسان ،  احملال أن يكون أحداً منهم بالغاً هذه الدرجة من القوةفمن

وال ، من املمكن أن يتحول هو نفسه إىل حر طليق ال يعرف ألعماله ولتصرفاته حداً، رتلةملترتلونه هذه ا
م دواعي األثرة واالحنياز وال يستبعد منه أن يستخد، رب فرعون يف األرضيؤمن منه أن يصري هو نفسه أك

ولكنها ما لبثت إال ، ألَّف عصبة األمم ملعاجلة هذه املعضلة لقد كان الغرب .لريفع أناساً ويضع آخرين
 وبعد أن صارت أداة يف يد دول قوية أباحت لنفسها .قليالً حىت حتولت إىل عصبة لألمم خاصة بالبيض
 فهل .األمم القوية كلما ظهر اخلالف بينها وبينها أن تعبث حبقوق األمم الضعيفة وال تنصفها من 

بناء البشر أنفسهم يكبح خوف املسؤولية من شك بعد هذه التجارب يف استحالة بروز قوة من بني أ
أمامها مجاح الدنيا بأسرها أفراداً وأمماً ودوالً ؟ إن قوة كهذه ال بد أن تكون خارجة من الدائرة 

فال ،  فإن كنا ال نريد ألنفسنا شراً. وقوة رب العاملني هي اليت تقدر أن حتقق هذا األمر.اإلنسانية وفوقها
 العادلة رعايا خاضعني منقادين ال نعصي له  باهللا ونسلم أنفسنا إىل حكومتهمنمناص لنا البتة من أن نؤ

                                                
 وعلى هذا احلال اآلن مجعية األمم املتحدة، فمن احملال قطعاً أن تنال األمم الضعيفة عدالً بواسطتها يف مقابل القوية                -١

 .أو خالفاً ملصاحلها وأغراضها االستعمارية
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قنني بأنه سبحانه وتعاىل يعلم كل ما ظهر أو خفي وكل ما جلّ يوال نعيش يف هذه احلياة إال مست، أمراً
اتنا اليت لنا وتصرفليحاسبنا عن كل أعما وأنه ال بد أن يأيت علينا يوم نقوم يف حمكمته، أو دق من أمورنا

ال سبيل هناك غري هذا السبيل لنعود أناساً صاحلني متمتعني .. . وإي واهللا.اتنا الدنيايحقمنا ا يف 
  .باألمن والسالم

 
  

 أرى لزاماً على نفسي أن أزيل شبهة رمبا تكون ختاجل قلب كل شخص وقبل أن أي هذه اخلطبة
لعظمة واهليمنة حيث ليس كل شيء من ذرة يف األرض أن مملكة اهللا ملا كانت تبلغ من ا: وهي ، منكم

فكيف ، وإنه ملا مل يكن اإلنسان يف مملكته جمرد عبد خاضع ألمره، إىل الشمس والقمر إال يف حوزا
أمكن اإلنسان أن خيرج من طاعته ويعلن نفسه ملكاً على رعاياه وينفذ فيهم قانونه ؟ وما هللا ال ميسك 

  : السؤال سوف أرد عليه مبثل بسيط بيده وال يعاقبه ؟ إن هذا
ما اململكة .. .هب أن ملكاً يرسل أحداً من رعاياه نائباً من قبله على مديرية من مديريات مملكته

إال مملكة امللك وما الرعايا إال رعايا امللك وما كل شيء من القطار والربق واهلاتف واجليش وسائر 
( فما رئيس تلك املديرية ، يطة بتلك املديرية من كل جانبوإن سلطة امللك حم، األجهزة إال بيد امللك

أن يرغمه على أن ال حييد عن أمره وال ، كلما شاء، وللملك، شيئاً يذكر بإزاء امللك) أي نائب امللك 
فريخي عنانه ويترك أمره ،  إال أن امللك يريد أن ميتحن عقل ذلك الرئيس ومروءته وكفاءته.قيد شعرة

  . فوقهيف غيه حىت ليظن أن ال قوة هناك له على غاربه ويوسع
فإنه لن يعتقد نفسه إال أحد رعايا امللك ، وهذا الرئيس إن كان عاقالً وفياً شاعراً بالواجب

ولن ميارس ما أعطاه ، ولن حيكم يف مملكة امللك إال وفقاً لقانون امللك، وخدمه على رغم ارختاء العنان
لوك القائم على مبدأ الوفاء والوالء  وذا الس.وفقاً إلرادة امللكامللك من السلطات والصالحيات إال 

تتحقق أهليته وال بد أن يرفعه امللك درجات وجيعله من خدمه املقربني إىل جنابه حني جيده أهالً 
  .للمراتب العليا هكذا

أن و، ولكن هب أن ذلك الرئيس سفيه عدمي العقل واملروءة شرير النفس ال يقيم للوفاء وزناً
فهو حني يرى حبله على غاربه وعنانه ،  جبناء سفهاءلأفراد الرعايا الساكنني يف تلك املديرية جها

فكرة االستقالل واخلروج وتداعب نفسه ، ينفخ يف أوداجه شيطان الغرور واخليانة، مرختياً من قبل امللك
ى هواه مستغنياً عن امللك ويتصرف يف أمورها عل، مالكاً لتلك املديريةمن طاعة امللك فيعتقد نفسه 

وأفراد الرعايا اجلهال يعترفون له بالسيادة واالستقالل رد رؤيتهم أنه هو الذي يعطيهم ، وقوانينه
وأن عنده من ، وأن يف قبضته أغالل السجون وأعواد املشانق، وأن بيده الشرطة واحملاكم، الرواتب

  .يف حيامالسلطات ما يستطيع أن جيعلهم به سعداء أو أشقياء 
وهو ، أما امللك فهو غري غافل عن سلوك ذلك الرئيس اخلائن وسلوك أولئك الرعايا اجلهال مجيعاً

فيسلك مسلك اإلناءة ، إال أنه يريد أن ميتحنه وميتحنهم مجيعاً، وأخذهم أخذ عزيز مقتدرإن شاء أخذه 
ن كل ما يكنون يف نفوسهم من عنان يف وجوههم حىت يبدو للعيالاإلنتظار فريخي اوواحللم واإلمهال 

 إنه قوي عزيز ال خياف أن .ويغلقوا على أنفسهم كل باب من أبواب االعتذار، مواطن اخليانة والغدر
وال خياف كذلك أن يفلت هؤالء ، يث يسلبه عرشه يبلغ حيتقوى ذلك الرئيس ويستفحل شأنه حىت
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 وشأم ه فال حاجة به أن يقضي يف شأن.الرعايا اخلائنون اخلارجون من طاعته بزعمهم من متناول يده
حىت إذا أعلنوا كل ما تنطوي عليه نفوسهم ، فيملي هلم ويوسع يف غيهم إىل سنة تلو سنة، على عجل

وحني يأيت عذابه ال يستطيعون رده ، يفاجئهم بعذابه، من اخلبث والشراسة على أكمل وجه وأوفره
  .حبيلة وال جيدون سبيالً للتوبة واالعتذار

  
 

  
وكلنا ممتحنون يف ، أنا وأنتم وكل هؤالء الذين جعلهم اهللا رؤساء يف أرضه نواجه هذا االمتحان

هل جيب أن : فعل كل واحد منا أن يقرر عند ذات نفسه ، عقلنا ومروءتنا وشعورنا بالواجب ووفائنا
وأنا ،  أن أتبع سبيل اإلطاعة والوفاءيكون وفياً أم خائناً مللكه احلقيقي ؟ أما أنا فقد قررت عند نفسي

 فمن شاء منكم فليسلك طريق الطاعة والوفاء ومن .خارج من طاعة كل من قد خرج من طاعة اهللا
ويف ،  ففي جانب متاعب ومنافع يستطيع القوم البغاة إيصاهلا إياكم.شاء فليسلك طريق املعصية واخليانة

 وقل هذا سبيلي .يبكم ا فلكم أن ختتاروا إحدى السبيلنياجلانب اآلخر متاعب ومنافع يقدر اهللا أن يص
  .أدعو إىل اهللا أنا ومن اتبعين
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  تقدمي •
  بر األمان •
  وجو الباري تعاىل •
  التوحيد •
  السبب احلقيقي لشقاء اإلنسان وهالكه •
  منشأ الشقاء •
   الدنيا العدل واإلنصافملاذا زال عن •
  كيف السبيل إىل اإلسالم •
  شبهة •
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دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجرة إىل رسوله  •
  . صلى اهللا عليه وسلم بتجريد املتابعة له

  
ثق عرى اإلميان، والصدع مبلة اخلليلني حممد وإبراهيم دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أو •

  . عليهما السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء الرباءة من الشرك وأهله
  

دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان، إلخراج العباد من  •
  . ر املناهج والقوانني واألديان إىل عدل ونور اإلسالمعبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جو

  
دعوة إىل طلب العلم الشرعي من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد  •

  ... األحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني
  

 
   

دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني، كل ارمني على اختالف مللهم  •
  .قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا وما أنا من املشركنيوحنلهم 

  
ي يف قتال الطواغيت دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا، والسع •

  . وأنصارهم واليهود وأحالفهم لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم
  

ودعوة إىل اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال  •
  . من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا

  
  
  
  
  
  
  

  
 


www.alsunnah.info 

www.tawhed.ws 
www.almaqdese.com 

http://www.alsunnah.info
http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com

