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 األمة االسالمية اليوم

حىت حتولت احلال اىل  عضاال، وأصبح مرضا واشتد هذا املرض، ومنذ أعوام عديدة حالة من املرض، نعيش اليوم،
أصبحت اليوم يف وضع سيء، وضع ال  سالميةمتنا اإلأن إ1 بعدما كان اجلسد واحدا ضعف وتفسخ وتشرذم،

  1موحدة األطراف واملصري مة رائدة،أكانت  نأحتسد عليه، بعد 

 هلي،والعقاب اإل الغضب الرباين، ن املشني؟ وماهو سبب هذاهاىل وضعها الر إماهي األسباب اليت أوصلت األمة 
 بت به األمة هذا؟وجالذي است

 واقتصادية، وسياسية، اجتماعية،، أوضاعنا كاملة ن يستقريأالبد لكلٍّ منا  ىل مراجعة عامة وشاملة،إننا حباجة إ
بعضنا يقف  األمة املنكوبة من حماسبة للنفس حماسبة دقيقة، لعل البد لكل فرد عاقل من هذه111 ودينية، وتربوية،

 والعلماء الربانيون ونن يتنادى املصلحون االجتماعيأوال بد  متنا عن ركب الريادة والقيادة،أتراجع  على أسباب
باألسباب  وتنقية القلوب، والتوكل على اهلل، واألخذ خالص النوايا هللإبعد  ووضع سبل العالج، لدراسة األوضاع،

 1النبوي باهلدي والسنن، واالسرتشاد

 أطمع فينا غرينا،هو الذي  الدائمة دماءنا، وعداوتنا قتناار إو  واقتتالنا فيما بيننا، ن تناحر أقطارنا،إ! خوةيها اإلأ
لكثرة  ،اعادي امر أ ن يف سوريا والعراق واليمنجيري اآل صبح ماأ طرافنا،أوينتقص  وانقض علينا ينهش جسدنا،

تقتيل  وىل القبلتني، وثالث احلرمني منأن يف املسجد األقصى املبارك، ما ما جيري اآلأ! مشاهدته يف كل اللحظات
يزعم الدفاع عن حقوق  من العامل كله، الذي على مرأى ومسمع  وسفك للدماء، وهدم للبيوت، برياء،لأل
حيانا العقوبات على أوقد يشدد  املنتديات واللقاءات، ويتبجح هبذا يف وحقوق املرأة، وحقوق األطفال، نسان،اإل

هذه  خرى، لسن  أتارة  امليثاق العاملي حلقوق االنسان، ويتدخل يف الشؤون الداخلية، ن هي انتهكتإبعض الدول 
 1املتخلفة ال صنفت يف قائمة الدول الديكتاتوريةإو  القوانني، واألخذ هبا،

 ويف هزمية األمة، يف التقصري، شاركنا حنن مجيعا! ي كلنا ضحايا كلناأ ومجاعية، ن املسؤولية مشرتكة،أالشك 
واملوظف الذي  رضه،أوالزارع الذي ال يتعهد  ن العامل الذي يغش يف عمله،إ 1و غري مباشرأبشكل مباشر 

والطبيب  دراسته، والطالب الذي يهمل واملدرس الذي ال خيلص يف مهمته، و يتلقى الرشوة،أ يف وظيفته، يتهاون
لقد أصبحنا نرى املنكر يف  غشت يف بيتها، واملرأة اليت ال بالسوط،إواحلاكم الذي الحيكم  الذي خان إنسانيته،



وال يف  ن نقف يف وجه املعوقني املثبطني،أومل نأمر به؛ ال نريد  ملعروف،ا وغاب من بيننا وال ننكره، بعضنا البعض،
والعياذ  وأصبح حالنا وال حنرك ساكنا، ونغض الطرف، بل نضرب الصفح عنهم، االنتهازيني، وجه الظاملني

وعيسى ابن سرائيل على لسان داود إ لعن الذين كفروا من بين": باهلل،كحال من ذكرهم القرآن لعلنا نتجنب ذلك
 1"كانوا يفعلون س مائلب يتناهون عن منكر فعلوه كانوا ال يعتدون ذلك مبا عصوا وكانوا مرمي

ذهاننا؟ أالذي علق برؤوسنا و  بناء امة واحدة؟ ومل هذا اإلرهاب الفكريأوكأننا لسنا  اخلوف من بعضنا البعض، مل
ىل صلح مع اهلل تعاىل إو  ىل مصارحة صادقة،إحباجة حنن  1هدرناهاأو  لكننا ضيعناها، ننا منلك القوة وأسباهبا،إ

ونغين  ومع ذلك نضحك ونلعب والبيوت مهدمة، والدماء مراقة، واألوطان ممزقة، الشعوب مفككة، ومع الذات،
وامنحت الغرية  واضمحلت العواطف، حساسلقد تبلد فينا اإل و بعيد،أمر ال يعنينا من قريب ن األأوك ونطرب،

مم،كما تداعى ن تتداعى عليكم األأوشك ي: اء يف احلديثجكما  ممحىت تداعت علينا األ سالمية،والنخوة اإل
 السيل ولكنكم غثاء كغثاء نتم يومئذ كثري،أقال بل !! قالوا أمن قلة حنن يومئذ يارسول اهلل؟1 ىل قصعتهاإاألكلة 

 احلديث111 

فما  خرى،أوسنن الغرب تارة  واتبعنا سنن الشرق تارة، ،وتغاضينا عن سنة نبينا وهجرنا قرآننا، لقد نبذنا ديننا،
هلي يطاردنا ما وال يزال الغضب اإل علينا النكبات والنكبات، واخلوف، وتوالت ذاقنا اهلل لباس اجلوع أفلحنا، بل أ

  !!!سباتنامن  نتدارك أنفسنا ،ونصح ومل بقينا على حالنا،

احلديث  ففي! البشرية مجعاء متنا وحالأعن حال  القيامة ليه حالنا، وكلنا سنسأل يوم إل آكلنا مسؤول عما 
كلكم راع وكلكم مسؤول " :النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول مسعت: الشريف عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال

واملرأة  سؤول عن رعيتهوهو م واخلادم راع يف مال سيده، وهو مسؤول عن رعيته، هله،أيف  فالرجل راع عن رعيته،
 "1رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعية يف بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها،و

ن أوشاءت حكمته  سالم،باإل الإاألمة قائمة، وال تتحقق هلا هنضة  ال تقوم هلذه ألقد اقتضت إرادة اهلل تعاىل 
خر مامل يأخذ بسنن النصر وأسباب حدا على اآلأن ينصر أو  رض للمؤمن ولغري املؤمن،يبسط الرزق والقوة يف األ

 1تعاىل ولن جتد لسنة اهلل تبديال وتلك سنة اهلل الغلبة،

 


