خطبة اجلمعة القادمة بعنوان :حديث القرآن عن بغاة الفتنة واملفسدين يف األرض
بتاريخ 23 :مجاد آخر 1442هـ –  5فراير 2021م

عناصر الخطبة:
العنصر األول :دعوة القرآن إلى اإلصالح ال اإلفساد
العنصر الثاني :المنافقون وعالقتهم بالفتنة والفساد من خالل القرآن الكريم
ا لعنصر الثالث :عالج ظاهرة الفساد
المـــوضــــــــــوع
احلمد هلل ؛ حنمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ؛ ونؤمن به ونتوكل عليه ؛ ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات

أعمالنا؛ وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له؛ وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .أما بعد:
العنصر األول :دعوة القرآن إلى اإلصالح ال اإلفساد

عباد الله :لقد جاءت الشريعة اإلسالمية السمحة لتحقيق مصاحل العباد ودفع املفاسد عنهم ،وهذا هــو افــد مــن
بعثة األنبياء عليهم السالم؛ حيث كان اإلصالح هو سبيل أئمة املصلحني من األنبياء والرسل علــيهم الصــالل والســالم
وهو منهجهم ،فشعيب عليه السالم يقول لقومه { :إِ ْن أُ ِري ُد إِاال ِْ
ت } [هود ،]88 :وأوصى موسى
استاطا ْع ُ
اإل ْ
ح اما ْ
ص اال ا
عليه السالم أخــاه هــارون فقــال { :ا ْخلُ ْفـ َِ ِم ا ـوِمح وأا ِ
ِِ
ِ ِ
ين } [األعـرا  ، ]142 :وبــني
ْ ا ْ
يل ال ُْم ْفسـد ا
صـل َّْ اواال باـتابـ ْع اسـب ا
ِِ
جل وعال الفارق العظيم بني أهل اإلصالح وأهل الفساد فقال { :أ ْام اَْنعل الا ِذين آمنُوا و اع ِملُوا ال ا ِ ِ
ين
صاحلاات اكال ُْم ْفسـد ا
اُ ا ا ا
ِ
ِم ْاأل ْار ِ
ني اكالْ ُف اجا ِر } [ص.]28 :
ض أ ْام اَْن اع ُل ال ُْمتاق ا
وم سياق التشريع القانوين وضعت أشد عقوبة وأ ساها م اإلســالم ضــد املفســدين م األرض يقــول بعــاإ{ :إِ ا ـاا اجـ ااءُ
ِ
اوا اوار ُس ـولاهُ اويا ْسـ اع ْو ان ِم ْاأل ْار ِ
ين َُاـا ِربُو ان ا
ص ـلابُوا أ ْاو بُـ اقطاـ اع أايْـ ِدي ِه ْم اوأ ْار ُجلُ ُه ـ ْم ِم ـ ْن ِخ ـ اال أ ْاو
ض فا اسـ ُ
ادا أا ْن يُـ اقتاـلُـوا أ ْاو يُ ا
الاـذ ا
ِ
ِ
ِ ِ
يُـ ْنـ اف ْوا ِم ان ْاأل ْار ِ
ي ِم ُّ
يم } [املائدل ،]33 :وفذا اوم الرسول صلى هللا
ض ذالِ ا
الدنْـياا اوافُ ْم ِم ْاْلخ ارل اع اذ ٌ
ك افُ ْم خ ْ ٌ
اب اعظ ٌ
عليه وسلم املفســدين ون ــل عــم وعــا بهم أشــد العقوبــة؛ فعــن أنــك بــن مالــك ــال :ا ســخلَ احلجــا ــال :أخـ ين عــن
أشد عقوبة عا ب عا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ ال لت  :دم علــى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ــوم مــن
عرينــة مــن البحــرين ،فشـ وا إإ رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم مــا لقــوا مــن بطــورم ،و ــد اصــفرت ألــوارم وضــمرت
بطورم ،فخمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أيبوا إبل الصد ة فيشربوا من أبوافا وألبارا ،حىت إذا رجعت إلــيهم
ألوارم واخنمصت بطورم عمدوا إإ الراعح فقتلوه واستا وا اإلبل ،فخرسل رسول هللا صلى هللا عليــه وســلم م آ،رهــم،
فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر أعينهم مث ألقاهم م الرمضاء حىت مابوا ا [البخاري ومسلم ] .هذا م سياق مــن يقطعــون

الطريق أمام إعمار األرض وإصالحها وازدهارها؛ ويسعون م األرض فسادا !!
()1

عباد الله :لقد أوجب اإلسالم على كل مسلم أن يسعى لإلصالح م األرض ال لإلفساد فيهــا ،وهــذا أمــر هللا -عـ
ض بـع اد إِص ِ
الح اها} [سورل األعرا  :اْلية . ] 56
{والا بُـ ْف ِس ُدوا ِم األ ْار ِ ا ْ ْ
وجل -جلموع األمة؛ ال سبحانه :ا
العنصر الثاني :المنافقون و عالقتهم بالفتنة والفساد من خالل القرآن الكريم

عباد الله :للمنــافقني عال ــة و يقــة لفتنــة والفســاد م األرض ؛ ألن املنــافق َمــل أدوات ومعــاول افــدم والتخريــب
والفســاد ؛ كمــا َمــل صــفات النفــاق املشــهورل واملعلومــة لــدع اجلميــع؛ ومــن أهــم هــذه الصــفات  :ال ــذب وا ــداع
وا يانــة والتــدليك وخلــد الوعــد ؛ وأ هــر صــفات املنــافقني ــد ا وحــديثا هــح إ هــار اإلســالم ــوالُ وعم ـالُ ،وإضــمار

قال له "منافق"؛ فهو يتظاهر إل ان والعمل الصاحل ،ليتسـ ا إلســالم علــى كفــره ليــخمن
وم ْن ي ون هذا حاله يُ ُ
ال فر ،ا
من بطش املسلمني ،وليدفع ا طر عن نفسه ،وي ون املنافق م الغالب مربب ـاُ وخائفـاُ مــن الفضــيحة؛ فهــو بــذلك شــر
ول اِ
ااس اذا ال اْو ْج اه ْ ِ
ال " :إِ ان ِم ْن اش ِر الن ِ
صلاى ا
ني الا ِذي اأيِِْت
اوُ اعلاْي ِه او اسلا ام ا ا
الناس وذو وجهني ؛ ف اع ْن أِاِب ُه اريْـ ارلا أا ان ار ُس ا
او ا
اه ُؤاال ِء بِاو ْجه او اه ُؤاال ِء بِاو ْجه " (متفق عليه) .
" ــال الق ــر ي – رمح ــه هللا : -إ ــا ك ــان ذو ال ــوجهني ش ــر الن ــاس ألن حال ــه ح ــال املن ــافق  ،إذ ه ــو متمل ــق لبا ــل
و ل ذب  ،مدخل للفساد بني الناس  .و ال اإلمام النووي  :هو الذي أيِت كل ائفة مبا يرضيها  ،فيظهر فا أنه منهــا
وخمالد لضدها  ،وصنيعه نفاق وحمض كذب وخداع وحتيــل علــى اال ــالع علــى أسـرار الطــائفتني  ،وهــح مداهنــة حمرمــة
"  ( .فتَّ الباري ) .

فيا هللا! كم من معقل لإلسالم هدموه! وكــم ِمـن حصــن ــد لعــوا أساســه وخربــوه! وكــم مــن علــم ــد مســوه! وكــم مــن
صـول اراسـ ِـه ليقلعوهــا! فــال يـ ال اإلســالم وأهلــه مــنهم م ِ ْحمنــة
لــواء مرفــوع ــد او ا
ضـعُوه! وكــم ضــربوا مبعــاول الشــبه م أُ ُ
وبلياة ،وال ي ال يطر ه من شبههم سرية بعد سرية ،وي عمون أرم مصلحون؛ بل هم مفسدون ول ن ال يشعرون .
ـال{:وإِذا با ـ او اإ اسـعى ِم ْاأل ْار ِ
َ اوالنا ْسـ ال او ا
اوُ ال
ك ا ْحلاـ ْر ا
ض لِيُـ ْف ِسـ اد فِيهــا اويُـ ْهلِـ ا
لــذلك أضــا هللا اإلفســاد إإ املنــافق فقـ ا
ساد} (البقــرل )205 :يقــول ابــن جريــر الطـ ي م بفســةه فــذه اْليــة ":اختلــد أهــل التخويــل م معـ اإلفســاد
َُِ ُّ
ب الْ اف ا

الذي أضافه هللا -ع وجل -إيل هذا املنافق :فقال :أتويله ما لنا فيه من طعــه الطريــق ،وإخافتــه السـبيل كمــا حــدَ
من األخنك بن شريق .و ــال بعضــهم :بــل معـ ذلــك طــع الــرحم وســفك دمــاء املســلمني  ...و ــد يــدخل م اإلفســاد
مجي ــع املعاص ــح ،وذل ــك أن العم ــل ملعاص ــح إفس ــاد م األرض ،فل ــم صـ ـ

هللا وص ــفه ب ــبعض مع ــاين اإلفس ــاد دون

بعض".أ.ه
ـددها ،وبناســل أبنا ُ هــا،
ولقــد هـ ْ
ـرت بلــك الفئــة م املدينــة علــى ع ْهـد املصــطفى  -صــلى هللا عليــه وســلم  -فت ــا ر عـ ُ
وامت ـ اد ن ْس ـلهم  -ال اكثاـ ـ ارهم هللا  -إإ زمننــا هــذا ،فاـ ارأايْنــا أحفــادهم م زماننــا ال تلفــون م مظْهــرهم عناـا ،وهــذا م ْ مــن
املصيبة؛ فهم  -لألاسد ِ -من بَ ِجلْدبنا ،ويت لامون حبالول منطقهم أبلسنتنا ،وينتسبون ِ
لديننا ،وينتمون أل ْاو اننا.
ا
يعطيك من طرف اللسان حالوة ………… ويروغ منك كما يروغ الثعلب
()2

ِ ِ
ـل
ولو وفنا حول آايت الفتنة والفساد م القرآن ال رمي لوجــد أن معظمهــا ن لــت م املنــافقني؛ ــال بعــاإ { :اوإذاا يـ ا
ض االُوا إِ ااا اْحنن مصلِحو ان * أ ااال إِ ارُم هم الْم ْف ِس ُدو ان ولا ِن اال ي ْشعرو ان * وإِذاا ِيل افم ِ
افُ ْم اال بُـ ْف ِس ُدوا ِم ْاأل ْار ِ
آمنُوا اك اما
ُُ ْ ُ
ا ُْ
ا
ْ ُُ ُ
ا ْ ا ُُ
ِ
ِ
آمنـاا
سـ اف اهاءُ أ ااال إِ ارـُ ْم ُهـ ُم ال ُّ
ااس اـالُوا أانُـ ْؤِم ُن اك امـا آ امـ ان ال ُّ
آمنُـوا اـالُوا ا
ين ا
ا
سـ اف اهاءُ اولا ـ ْن اال ياـ ْعلا ُمـو ان * اوإِذاا لا ُقـوا الاـذ ا
آم ان الن ُ
اوإِذاا اخلاـ ْوا إِ اإ اشـياا ِ ينِ ِه ْم اـالُوا إِ ا ام اع ُ ـ ْم إِ ااـا اْحنـ ُن ُم ْسـتاـ ْه ِئُو ان * ا
اوُ يا ْسـتاـ ْه ِ ُ عِِـ ْم اواُـ ُّد ُه ْم ِم ُغْياـارِِ ْم ياـ ْع ام ُهـو ان (البقــرل:
. )15 - 11
فمــن صــفا م املداهنــة للمســلني م الظــاهر مــع إضــمار ا بــث وامل ــر والنفــاق؛ فع ـ ِن اب ـ ِن اعباـاس :أن اعب ـ ِد اِ
او بْـ ِن أ اُِب
ْ
ا ْ
ِ
ال اعبـ ُد اِ
ول اِ
ِ
اب ار ُسـ ِ
صـ اح ِ
او بْـ ُن أ اُِب:
اص احابِ ِه؛ اخ ار ُجوا اذ ا
استاـ ْقباـلا ُه ْم ناـ اف ٌر مـ ْن أا ْ
اوأ ْ
صـلاى هللاُ اعلاْيـه او اسـلا ام -فاـ اقـ ا ْ
ات ياـ ْوم فا ْ
او -ا
ِ
ال :مرحب ـا ِ ل ِ
ص ـ ِد ِيق اس ـيِ ِد باـ َِ باـ ـ ْيم ،او اش ـ ْي ِخ
د أ ُار ُّد اه ـ ُؤاال ِء ال ُّ
انْظُـ ُروا اك ْي ـ ا
ب فاخا اخ ـ اذ بِياـد أِاِب با ْ ـر ،فاـ اق ـ ا ا ْ ا ُ
س ـ اف اهاءا اع ـ ْن ُ ْم؟! فاـ اذ اه ا
ول اِ
او ِم الْغا ـا ِر الْب ـ ِ
اإل ْس ـ االِم واِ،ين ار ُس ـ ِ
ِْ
ال :ام ْر احبُ ـا بِ اس ـيِ ِد باـ َِ اع ـ ِد ِي بْ ـ ِن اك ْع ـب،
اذ ِل ناـ ْف اس ـهُ اوامالـاهُ؛ مثُا أا اخ ـ اذ بِيا ـ ِد عُ ام ـ ار فاـ اق ـ ا
ا
ا
ول اِ
ول اِ
ِ ِ
او ،الْب ِ
الْ اف ِ
ال :ام ْر احبُـا ِ بْـ ِن اعـ ِم ار ُسـ ِ
اذ ِل ناـ ْفسهُ وامالاهُ لِر ُس ِ
او او اختانِـ ِه،
او؛ مثُا أا اخ اذ بِيا ِد اعلِح فاـ اقـ ا
اروق الْ اق ِو ِي ِم دي ِن ا ا
ُ
ا ا
ا
ال اعب ُد اِ
ول اِ
سيِ ِد ب َِ اه ِ
وه ْم فاـافْـ اعلُوا
اشم اما اخ اال ار ُس ا
اص احابِ ِه :اك ْي ا
د ارأايْـتُ ُم ِوين فاـ اعل ُ
ْت؟! فاِإذاا ارأايْـتُ ُمـ ُ
او ِأل ْ
او ،مثُا افْ اا ُوا؛ فاـ اق ا ْ
ا ا
او ه ِذهِ
ِ
صلاى هللاُ اعلاْي ِه او اسلا ام -اوأا ْخ ا ُوهُ بِ اذلِ ا
اك اما فاـ اعل ُ
ك ،فاخانْـ ا ال اُ ا
ةا ،فاـ ار اج اع املسلمون إإ رسول هللا -ا
ْت ،فاخاْـناـ ْوا اعلاْيه اخ ْ ُ
ِ
ين آ اامنُوا االُوا آ اامناا اوإِذاا اخلا ْوا إِ اإ اشياا ِ ينِ ِه ْم االُوا إِ ا ام اع ُ ْم إِ ااا اْحن ُن ُم ْستاـ ْه ِئُو ان} ( البقرل. )14 :
ْاْلياةا {!.اوإِذاا لا ُقوا الاذ ا
ِ ِ
اك ْاألُمـور حـ اىت جـاء ا ْحلـ ُّق و اهـر أامـر اِ
ِ
ا
او او ُهـ ْم اكـا ِرُهو ان *
و ال بعاإ فيهم أي ُ
ضا  {:لااقد ابْـتاـغا ُوا الْف ْتـناةا مـ ْن اـ ْبـ ُل او اـلبُـوا لـ ا ُ ا ا ا ا ا ا ا ا ْ ُ
ِ
ول ائْ اذ ْن ِيل واال باـ ْفتِ َِ أ ااال ِم ال ِْف ْتـنا ِة س اقطُوا وإِ ان جهن ِ
ين}( .التوبة 48 :؛ . )49
اوِمنْـ ُه ْم ام ْن ياـ ُق ُ
ا
ام ل ُامحيطاةٌ ِ لْ ا اف ِر ا
ا
ا اا ا
و د فضَّ هللا املنافقني م عدل سور منها :سورل التوبــة الــم بســمى لفاضــحة ؛ وســورل املنــافقون ؛ وهنــاآ آايت كثــةل

م شخن املنافقني ودورهم البارز م الفساد واإلفساد م األرض ال يتســع املقــام لــذكرها ؛ وال بســعفها هــذه الوريقــات م
هذه الد ائق املعــدودات؛ وحنــن نعلــم أرــم أ لقــوا الشــائعات واألراجيــد م املدينــة لتعطيــل مســةل الــدعول اإلســالمية ؛
وسورل األح اب سطارت ذلك م آايت بتلى إإ يوم القيامة .
العنصر الثالث :عالج ظاهرة الفساد

عباد الله :إن عال

اهرل الفساد والفنت والقضاء على هذه الظاهرل وسبل مواجهتها يتمثل فيما يلح:

أوالً :التوجيه واإلرشاد بخطر الفساد وعاقبة المفسدين:
وذلــك ب ثــرل التوعيــة والنــدوات؛ عــن ريــق الــدعال واإلعــالم املرئــح واملســموع واملقــروء وا طــب وشــب ة املعلومــات
الدوليــة؛ ومجيــع وســائل االبصــال احلديثــة؛ عــد بوضــيَّ خمــا ر الفســاد علــى املســتوع الثقــام والــديَ واالجتمــاعح
واال تصادي؛ مع بيان أن جر ة الفساد إ ا هح خمالفة صرَة لألوامر اإلفيــة وملــا جــاء ب تــاب هللا عـ وجــل وســنة نبيــه

صلى هللا عليه وسلم ,وبيان أن ذلك دليل على ضعد الوازع الدي لدع الفاســد واملفســد ,وفـذا فــإن اإلســالم يعمــل

()3

على بنمية وبقوية الوازع الدي لدع كل أفراد اجملتمع حىت ي ون الوازع الدي هو الذع نــع املــرء مــن اارســة الفســاد
وارب اب جرائمه.

وكذلك بربية النشء على املباد اإلسالمية ألن األبوين مها املسئوالن عنهم ،وبــني ذلــك الرســول م ولــهُ ":كلُّ ُ ـ ْم اراع
ول اعن ر ِعياتِ ِه ،والْمرأالُ ر ِ
ِِ
ِ ِِ
ول اع ْن ار ِعياتِ ِهِْ ،
ام اراع اوام ْسئُ ٌ
اوُكلُّ ُ ْم ام ْسئُ ٌ
اعياةٌ ِم
اإل ام ُ
ا اْ ا
ول اع ْن ارعياته ،اوال ار ُج ُل اراع ِم أ ْاهله او ُه او ام ْسئُ ٌ ْ ا
ت ازو ِج اها ومسئُولاةٌ اعن ر ِعياتِ اها ،وا ْا ِ
ِ
ول اع ْن ار ِعياتِ ِه ،وال ار ُجل اراع ِم امـ ِ
اد ُم اراع ِم ام ِ
ال أابِيـ ِـه اوام ْسـئُ ٌ
ال اسيِ ِدهِ اوام ْسئُ ٌ
ول اعـ ْن
ْ ا
باـ ْي ْ ا ا ْ
ا
ا ُ
ار ِعياتِ ِه ،اوُكلُّ ُ ْم اراع اوام ْسئُ ٌ
ول اع ْن ار ِعياتِ ِه"( متفق عليه) .
ثانيا :فرض عقوبات رادعة للمفسدين:
ولــي ن افــد مــن العقــاب هــو ردع كــل امـ ْن بُ اسـ ِول لــه نفســه أن يفســد أو يقــدم علــى أي نــوع مــن أنــواع الفســاد ب ــل
صــوره ،ولــيك افــد التشـ ِـفح أو االنتق ــام مــن املفســد؛ لــذلك اع ِم ـل رس ــول هللا علــى أتصــيل هــذه املعــاين م نف ــوس
اي صـلاى ا ِ
الصــحابة ،فعـن أِاِب ُهريْ ـرلا ر ِ
ضـ اح ا
ال أابُـو
ضـ ِربُوهُ  ،اـ ا
ب ،اـ ا
ال :ا ْ
اوُ اعلاْيـه او اسـلا ام بِار ُجـل اـ ْد اشـ ِر ا
اوُ اع ْنـهُ " أُِِتا النـِ ُّ ا
اْ
ا ا ا
هريـرلا  :فا ِمناا الضاا ِر ِ ِ
ِ
ِِ
اآ ا
ال :اال
اوُ ،اـ ا
صـ ار ا  ،اـ ا
ض الْ اقـ ْوِم :أا ْخـ ا ا
ال باـ ْعـ ُ
ب بِثاـ ْوبِـه ،فاـلا امـا انْ ا
ب بِناـ ْعله ،اوالضاا ِر ُ
ب بِياده ،اوالضاا ِر ُ
ُ
ُ اْا
باـ ُقولُوا اه ا اذا ،اال بُ ِعينُوا اعلاْي ِه ال ا
ش ْيطاا ان"(البخاري) .
فــذا ــال عثمــان -رضــح هللا عنــه ":-إن هللا يـ ع لســلطان مــا ال يـ ع لقــرآن" ،أي :نــع لســلطان ـ ا ا ــارم،
أكثر ما نع لقــرآن؛ ألن بعــض النــاس ضــعيد اإل ــان ال بــؤ ر فيــه زواجــر القــرآن ،ورــح القــرآن؛ ل ــن مــىت علمــوا أن
هناآ عقوبة من الســلطان ،اربــدعوا ،وخــافوا مــن عقوبــة الســلطان لــئال يفتــنهم ،أو يضــرعم ،أو ينفــيهم مــن الــبالد ،فهــم
افون ذلك!!

ثالثا :قيام أهل الصالح واإلصالح بالنهي عن الفساد  :ال بعاإ { :فاـلاواال اكا ان ِمن الْ ُقر ِ
ون ِم ْن اـ ْبلِ ُ ْم أُولُو
ْ
ا ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ب ِقياة يـ ْنـ اهو ان اع ِن الْ افس ِ
اد ِم ْاأل ْار ِ
ني * اوامـا اكـا ان
ين الا ُموا امـا أُبْ ِرفُـوا فيــه اواكـانُوا ُِْـ ِرم ا
ا ا ْ
ض إِاال ال ُيال اا ْن أ ْاَناْيـناا م ْنـ ُه ْم اواباـبا اع الاذ ا
ا
صلِ ُحو ان } ( .هود 116 :؛ . )117
ك لِيُـ ْهلِ ا
اربُّ ا
ك الْ ُق ارع بِظُلْم اوأ ْاهلُ اها ُم ْ
وعالجهــا ال يقتصــر علــى فئــة معينــة،
رابعًا :تعاون جميع فئات المجت معع :ألن حـ ال ــاهرل الفســاد واإلفســاد
ا
وإ ــا يشــمل مجيـ اـع أف ـراد اجملتمــع :شــبا ُ وأســرلُ ودعــالُ ومؤسســات وح وم ـةُ؛ فــإذا كــان الطبيــب يعطــى امل ـريض جرعــة

مت املة حىت يشفى من اسقمه – إن صر ىف نوع منها ال يتم شفا ه – ف ذلك عال هذه الظاهرل ي ون مــع ب ــابد
اجملتمع جبميع فئابه ،ف ل فئة فا دور  ،و كتمال األدوار يربفع البنيان ،وإال كما يل:

إذا كنت تبنى وغيرك يهدم

ومتى يبلغ البنيان يومًا تمامَه

نسأل الله أن يجعلنا من المصلحين الذين يصلحون في األرض وال يفسدون؛؛؛
الدعاء،،،،

وأقم الصالة،،،،

كتبه  :خادم الدعوة اإلسالمية
د  /خالد بدير بدوي
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