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 ؟كيف نتعامل مع األحداث
 ه17/10/1437

 د. ناصر بن محمد األحمد
 : الخطبة األولى

 .. إن احلمد هلل
ال يكاد مير شهر أو حىت أسبوع إاّل وحدث كبري حيصل  أما بعد: أيها املسلمون:

هنا أو هناك، يف شرق األرض أو يف غرهبا. وحنن كأمة مسلمة لنا منهج شرعي 
 اث.واضح يف تعاملنا مع األحد

إن الناظر واملتأمل يف حال األمة اإلسالمية منُذ فجر اإلسالم إىل عصرنا احلاضر 
َلريى يف تارخيها ِسجاًل حافاًل باالنتصارات، كما أنه يرى يف أثناء ذلك التاريخ  

كبوات وصفعات ُمنيت هبا األمة اإلسالمية كادت أن تأيت فيها على األخضر 
كل ذلك حيصل هلا   ،داد على يدي التتارواليابس، كما حصل هلا يف سقوط بغ

عندما تبتعد عن منهج رهبا وخالقها، عندئذ حتتاج إىل من يردها إىل الصراط 
املستقيم، سواء عن طريق املصلحني والدعاة واجملددين، أو عن طريق األعداء 
الذين ال يرقبون فيها إاًل وال ذمة، ولكنهم يقّدمون هلا معروفًا عندما ُُيربوهنا 

فعاهتم املوجعة وضرباهتم املؤملة على مراجعة وضعها وحساباهتا لتبدأ يف التغيري، بص
ُروا َما إِ ) :وهذه سّنة ربانية، كما قال تعاىل ُر َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يُ َغي ِّ نَّ اللََّه اَل يُ َغي ِّ

 (. 11 :الرعد ) (بِأَنُفِسِهم
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األحداث، سواء كانت  واألمة اإلسالمية لديها منهج واضح يف كيفية التعامل مع
فهو  ،وهي االنتصارات انتصارات أو ضربات وصفعات، فإن كانت األوىل

الشكر واخلضوع للمنعم املتفضل عليها، وهو اهلل سبحانه وتعاىل الذي نصرها 
َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد ) :تعاىل كما قالعلى عدّوها من غري حول منها وال قوة،  

ِإن يَنُصرُْكُم اللَُّه َفالَ ) :وقال تعاىل (، 126 :آل عمران ) (احَلِكيماللَِّه الَعزِيِز 
ْن بَ ْعِدِه َوَعَلى اللَّهِ  ِل  َغاِلَب َلُكْم َوِإن خَيُْذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي يَنُصرُُكم مِّ فَ ْلَيتَ وَكَّ

وكما فعل صلى اهلل عليه وسلم عندما دخل  (، 160 :آل عمران ) (ْؤِمُنونامل
 .يقرأ سورة الفتح احتاً، فإنه دخلها خاشعاً شاكراً فمكة 

وااللتزام به،  ،فالثبات على املنهج وهي الضربات والصفعات كانت األخرى  وإن
والدعوة إليه، وعدم تغيريه وال تبديله، وخاصة ما يتعلق بالقضايا العقدية كالوالء 

ذلك مناهجها  والرباء، وما يتعلق خبصائص هذه األمة اإلسالمية، ومن أوليات
إذ ليس بالضرورة أن  ،التعليمية، فالتمسك باإلسالم واإلميان هو النصر احلقيقي

يكون النصر دائمًا نصرًا عسكرياً، قال تعاىل خماطبًا رسول اهلل صلى اهلل عليه 
َواَل هَتُِنوا َوالَ ) :وسلم وصحابته الكرام بعد غزوة أحد اليت ُهزم فيها املسلمون

ْؤِمِننيحَتَْزنُوا َوأَ  هذا من جهة، ومن  (، 139 :آل عمران ) (نُتُم اأَلْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّ
جهة أخرى وهي بيت القصيد أننا نرى كثريًا من املسلمني عندما ُتصاب أمتهم 

ُيصاب بعضهم بنوع من اليأس  ،اإلسالمية بنكبة أو هزمية أو ما شابه ذلك
 ،ها املريرةك اهلزمية وأحداثُ واخلمول، ويصبحون يرددون فصول تل واإلحباط
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معرضني عن العمل اجلاد املثمر الذي ُيساهم يف إخراج األمة من أزمتها ونكبتها 
وهزميتها. كما أن منهم من يكون مهيئاً لتلقف أي مذهب أو فكرة منحرفة يشعر 

 خترجه من األزمة أو مرارة احلدث.أهنا سوف 
 لم يرى كيف تعامل مع مثل هذهواملتأمل يف سرية املصطفى صلى اهلل عليه وس

من وضع الشدة  األحداث، وكيف كان ينقل أصحابه رضي اهلل تعاىل عنهم
ن سريته صلى اهلل عليه والكرب إىل وضع الفتح والنصر، وعلى ذلك أمثلة كثرية م

 وسلم:
شكونا إىل رسول اهلل " :قال عن خباب بن األرت رضي اهلل عنه المثال األول:

أال تستنصر لنا،  :لم وهو متوسٌد بردًة له يف ظل الكعبة قلنا لهصلى اهلل عليه وس
ض فُيجعل فيه، كان الرجل فيمن قبلكم حُيفر له يف األر   :قال ؟أال تدعو اهلل لنا

فيوضُع على رأسه فُيشق باثنتني، وما يصده ذلك عن دينه،  فُيجاء باملنشار
يصده ذلك عن  ومُيشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب، وما

نَّ هذا األمر حىت َيسري الراكب من صنعاَء إىل حضرموت ال  !دينه. واهلل لَيُِتمَّ
 ". رواه البخاري.خياف إال اهلل، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

مل يطلب من النيب صلى اهلل عليه وسلم أمرًا حمرمًا وال  خباب رضي اهلل عنه
ابة رضي ارًا جرَّاء ما يالقيه هو وبعض الصحمستحياًل، بل طلب دعاًء واستنص

من أذى كفار قريش، ومع هذا نرى أن النيب صلى اهلل عليه  اهلل تعاىل عنهم
الذي  .؟فلماذا غضب النيب صلى اهلل عليه وسلم وجهه. وسلم يغضب وحيمرّ 
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ن أن غضبه صلى اهلل عليه وسلم كان بسبب ما َلمسه م واهلل تعاىل أعلم يظهر
 ،لنصر اهلل تعاىل أوالً  تعاىل عنهم رضي اهللال من خباب ومن معه نوع استعج

، ومن االعتماد على اخلوارق "ولكنكم تستعجلون" :بداللة قوله يف آخر احلديث
 اهلل عليه وسلم وحنو ذلك ثانياً.اليت حتصل بدعاء النيب صلى 

عاىل هلل عليه وسلم نقل خباب ومن معه رضي اهلل تنالحظ أن النيب صلى اكما 
من الوضع الذي يعيشونه حتت التعذيب واالضطهاد إىل وضع ال يُعد شيئاً  عنهم

بالنسبة ملا يالقونه، حيث إن الواحد ممن كان قبلنا مُيشط بأمشاط احلديد ما بني 
حلمه وعظمه ال يرده ذلك عن دينه، ويوضع يف حفرة مث يُنشر باملنشار ال يرده 

هي انتصار هذا الدين، حىت يسري الراكب ذلك عن دينه. وينقله نقلة أخرى، و 
من صنعاَء إىل حضرموت وبينهما مسافة بعيدة ال خياف إال اهلل والذئب على 

 ولكن األمر حيتاج إىل صرب وعمل، وال شك أن طريق النصر والتمكني ،غنمه
 ليس مفروشاً بالورود والرياحني.

هلكوا، وجاء النصر َهْب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم دعا على كفار قريش ف
فإنه  !سهاًل يسريًا مل يُبذل يف الوصول إليه ما يستحقه ذلك النصر والتمكني

سرعان ما يزول ويذهب، وحري بنصر يأيت هبذه السهولة واليسر وخبرق العادة أن 
ر حق قدره، وال حُيافظ عليه.ال يُ   قدَّ

غ دين اهلل ف ليبلّ خرج النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل أهل الطائ المثال الثاني:
تعاىل، وعندما وصل إليهم قابلوه برفض الدعوة وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا 



5 

 

 
 

يرمجونه باحلجارة حىت خرج مهمومًا مغموماً، ومل يستفق صلى اهلل عليه وسلم إال 
هل أتى عليك يوم كان " :بقرن الثعالب، فقد سألته عائشة رضي اهلل عنهاوهو 

قد لقيُت من قومك، وكان أشدَّ ما لقيت منهم يوم ل :قال ؟من يوم أحد أشدُّ 
فلم ُيبين إىل ما أردت،  إذ عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كالل ،العقبة

على وجهي، فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب، فرفعت  هموموأنا م فانطلقت
هلل إن ا :رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين، فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين فقال

اجلبال لِتْأُمَرُه  قد مسع قول قومك لك وما ردُّوا عليك، وقد بعث اهلل إليك َملكُ 
ذلك  :يا حممد، فقال :مث قال م عليّ اجلبال فسلّ  مبا شئت فيهم، فناداين َملكُ 

طبق عليهم األخشبني. فقال النيب صلى اهلل عليه فيما شئت، إن شئت أن أُ 
. "الهبم من يعبد اهلل وحده ال يشرك به شيئاً بل أرجو أن خُيرج اهلل من أص :وسلم

 رواه البخاري ومسلم.
 ،فلو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم عاش أسريًا لتلك اللحظة، واستغرق فيها

اجلبال وهو بني يديه أن يطبق عليهم األخشبني، ولكنه صلى  لطلب من َملكِ 
اؤل، وحذرنا من اليأس، اهلل عليه وسلم ضرب لنا هبذا أروع األمثلة يف الصرب والتف

  :وفتح لنا أمالً مشرقاً، وصدق الشاعر عندما قال
 ما أضيق العيش لوال فسحة األمل  علِّل النفس باآلمال أرقبها أ

هجرة النيب صلى اهلل عليه وسلم وأيب بكر الصديق رضي اهلل يف  المثال الثالث:
بلغ ذلك كفار قريش، فجعلوا جائزًة ملن  وخروجهما من مكة إىل املدينة.عنه 
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ر اهلل تعاىل أن يتبعه سراقة بن مالك وأن  يأيت به أو يدل عليه مائةً  من اإلبل، وقدَّ
سواري   كيف بك إذا لبستَ " :يعرف طريقه، فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم

ن  . يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا وهو خارٌج من مكة مطارٌد م"!كسرى
ويَِعد سراقة بن مالك بسقوط مملكة من أعظم املمالك آنذاك !. كفار قريش

كسرى بن   : عصرنا احلاضر، فيقول له سراقة رضي اهلل عنهوهي مثل أمريكا يف
ن أ ذي رمبا مل يكن خيطر ببال سراقة رضي اهلل عنههرمز! نعم كسرى بن هرمز ال

 يراه فضالً عن أن يلبس أسورته.
 قصة اخلندق ملا اشتد البالء على النيب صلى اهلل عليه وسلم يف المثال الرابع:

نافق بعض الناس وتكلموا بكالم قبيح، وجاءه صلى اهلل عليه وسلم  ،هوأصحابُ 
خرب نقض بين قريظة للعهد، فلما رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما الناس 

أن يقلب هذه جعل يبشرهم صلى اهلل عليه وسلم حماواًل  ،فيه من كرب وبالء
 !والذي نفسي بيده" :احملنة وهذا الكرب إىل نصر، فقال صلى اهلل عليه وسلم

عنكم ما ترون من الشدة والبالء، فإين ألرجو أن أطوف بالبيت العتيق  نّ فرجَ ليُ 
فقال رجل  ."كنوزمها يف سبيل اهلل  قيصر، ولتُنفقنّ اهلل كسرى و  هلكنّ ! وليُ آمناً 

يت العتيق، وأن يعدنا أن نطوف بالب !بون من حممدأال تعج :ممن معه ألصحابه
ا نا أن يذهب إىل الغائط، واهلل ملالروم، وحنن هنا ال يأمن أحدنغنم كنوز فارس و 

قوا هبذه البشارة ملا يف قلوهبم من "يعدنا إال غروراً  . فاملؤمنون الصادقون صدَّ
َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم ِإالَّ َهَذا َما َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه ) :اإلميان، وقالوا
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مَّا َوَعَدنَا اللَُّه َوَرُسولُُه ) :أما املنافقون فقالوا (، 22 :األحزاب ) (ِإميَانًا َوَتْسِليما
 (. 12 :األحزاب ) (ِإالَّ ُغُرورا

 
 بارك اهلل ..
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 :الخطبة الثانية
 احلمد هلل ..

ل سريع لواقعنا املعاصر، وهذه احلرب الشرسة على وبتأمأما بعد: أيها املسلمون: 
املسلمني يف كل مكان، وهذا التحالف الغريب ضد األمة اإلسالمية واليت تعيش 

ه الشدة والذي ُيب علينا أن ننظر ملا يدور حولنا أن يف هذها، ها وقرّ حرّ األمة 
 :، من ذلكاإلُيابياتاك جوانب عديدة من والكرب فرج ونصر، وأن هن

استشعار األمة اإلسالمية باجلسد الواحد، وغياب وتالشي العصبيات  :أولا 
املقيتة، والنعرات القبلية املذمومة، وأهنا أي األمة اإلسالمية مجيعًا يف خندق 

بقدر  ،كما يزعمون  اإلرهابليست حربًا على  هذه احلرب الصليبيةواحد، وأن 
 .ما هي حرب على اإلسالم واملسلمني

من حرية  ،أمساعنا الدول الغربيةكل الشعارات اليت صكت هبا سقوط   :ثانياا 
، كما سقطت معها كل العهود واملواثيق الدولية بال وغريها وعدالة ودميقراطية

استثناء، وكذلك سقطت الشرعية الدولية والقانون الدويل، وكان أول املسقطني 
 هي الدول الغربية مبعول صلفها وغطرستها وكربها.هلا 
احلرية والدميقراطية واملساواة كما  ط النموذج الغريب املتمثل يف دولسقو  :ثالثاا 

لنحذو  ،العلمانيون من بين جلدتناو يزعمون! الذي كان ينادي به املنافقون 
حذوه، وهذا النموذج عند العارفني به مل يقم قيامًا صحيحًا يف أول نشأته حىت 

 اآلن ظهر سقوطه للقاصي والداين.يسقط، ولكنه 



9 

 

 
 

، حيث ضربت باألمم يف كثري من حروهبا ودولياً  الغرب أخالقياً سقوط  :ابعاا ر 
رض احلائط، كما ضربت بكل االتفاقات اليت كانت هي ا عاملتحدة وقراراهتُ 

ألهنا مل تعد تسري يف  ،رض احلائط أيضاً فسها إحدى الدول املوقعة عليها عن
أواًل وآخرًا ولو كان  همصلحت هالغرب مهّ ألن  ،صاحلها أو تعارضت مع مصاحلها

، لة مرحلة العوملةذلك على حساب العامل كله، كما هو احلال يف هذه املرح
 كله، حيث تريد أن تفرض قيمها وأعرافها وكل ما تستطيع فرضه على العامل

 فتصبح هي املهيمنة وحدها.
 :عنهم تعاىلاهلل ظهر جليًا خطر املنافقني الذين هم العدو، كما قال  :خامساا 

ويكفي أن اهلل  (، 4 :املنافقون ) (ُهُم الَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم قَاتَ َلُهُم اللَُّه َأَّنَّ يُ ْؤَفُكون)
ومن  ر منهمذّ من ثالمثائة آية يف كتابه العزيز حتُ تعاىل أنزل يف شأن هؤالء أكثر 

مسيت بامسهم، وأستطيع  قرآنفضاًل عن سورة يف ال عاهلم، ومن السماع إليهم،ف
على اإلسالم واملسلمني لو مل  الدول الغربيةبأن كل احلروب اليت شنتها  أن أجزم

جتد من املنافقني من ميهد هلا الطريق، ويفتح هلا األبواب أمامها، ويسهل طريقها، 
 ،ملا استطاعت أن حتقق نصراً  ،ويقومون باحلرب وكالًة عنها يف بعض األحيان

 هنم أقل وأحقر من ذلك.أل
توكل على غري اهلل تعاىل، وأن اهلل سبحانه يكله إىل نفسه خذالن من  :سادساا 

وإىل من توكل عليه، هذا فضاًل عن أن من توكل عليه سيعود عليه، فيكون حاله  
 .!ُأكلت يوم ُأكل الثور األبيض :كحال الثور األسود عندما قال
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الذين هم دائمًا مع كل  القناع عن ذلك الوجه القبيح للباطنية سقوط :سابعاا 
 عدو على اإلسالم واملسلمني، وهل نسي املسلمون ما فعله ابن العلقمي اخلبيث

فلعل هذا يدفعنا ألن نقتنع خبطر أولئك  عندما سقطت بغداد على يد التتار؟
 .القوم
ر أمتهم املسلمة ظهور صدق الدعاة والعلماء واملصلحني والغيورين يف حتذي ثامناا:

ألن بعضهم كما قال  ،وعدم اختاذهم أولياء النصارى وامللحدين،من كيد اليهود و 
ُهْم ِإنَّ اللََّه الَ يَ ْهِدي الَقْوَم ) :تعاىل نُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ ُم مِّ بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمن يَ تَ َوهلَّ

وأن حرهبم هذه ليست إال على اإلسالم واملسلمني،  (. 51 :املائدة ) (الظَّاِلِمني
إلسالمية مبعسول كالمهم، ولطف عباراهتم، وَصَدَق الشاعر وأن ال تغرت األمة ا

 :عندما قال
 عند التقلب يف أنياهبا العطب  ن األفاعي وإن النت مالمسها إ

صغي ملا يقوله ولعل األمة اإلسالمية تأخذ درسًا جيدًا من هذه األحداث، وتُ 
فهم واهلل الذي ال العلماء والدعاة من حتذير هلا من أعداء اهلل، وتفتح آذاهنا هلم، 

 صمام األمن هلا. إله غريه
إن املتفائلني والواثقني بنصر اهلل تعاىل لدينه وأوليائه هم وحدهم أيها املسلمون: 

الذين يستطيعون بإذن اهلل تعاىل صياغة التاريخ، وإعادة أجماد هذه األمة التليدة، 
املتالحقة وهم وحدهم الذين يستطيعون البقاء ومواجهة األحداث العصيبة 

طرٍف ال يرى إال بعني السيئات  ،واملتالطمة، أما من سواهم فهم بني طرفني
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فيموت كمدًا وقهراً، وآخر ال يرى إال بعني احلسنات فيغرق ومهًا وضياعاً، 
 اجب أن يسري املسلم بكليت عينيه.والو 

نا، ك بدينيف التمسنا أمة اإلسالم يقتنع املسلمون بأن شرفنا وعزّ وال أدري مىت 
وخصائصنا، ومهما ابتغينا العزة يف غري اإلسالم أذلنا اهلل،  واحملافظة على ثوابتنا

اليت نعيش فصوهلا أكرب دليل على ذلك، و أحداث ما يدور حولنا من ولعل يف 
ولعلها توقظ نائمنا، وتنبه غافلنا، وتعّلم جاهلنا، وترّد شاردنا، لنرجع إىل كتاب 

لنستعيد شيئًا من جمدنا  ،يه وسلم ومنهج سلفناربنا وسنة نبينا صلى اهلل عل
 مره ولكّن أكثر الناس ال يعلمون.نا، واهلل تعاىل غالب على أوعزّ 

 
 اللهم ..


