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مسجد عبد هللا عزام : الطغاة في األرض .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مسجد عبد هللا عزام : الطغاة في األرض . - 01المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 

2012 -08-01  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم أغننا بالعلم،  

  وزینا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافیة.

  ما من طاغیة على وجھ األرض إال ویوظف هللا طغیانھ لخدمة دینھ والمؤمنین :

  أیھا األخوة الكرام؛ في القرآن الكریم قصص، وفیھ وصف ألفراد، فالسورة األولى: 

ْبنَاَءھُْم َویَْستَْحیِي نَِساَءُھْم ﴿ إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوَجعََل أَْھلََھا ِشیَعًا یَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُھْم یُذَبُِّح أَ 

  إِنَّھُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن ﴾

  ]4[سورة القصص:

  وقال: 

ةً َونَْجعَلَُھُم اْلَواِرثِیَن *  َن لَُھْم فِي ﴿ َونُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُھْم أَئِمَّ َونَُمّكِ

  نُِرَي فِْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُجنُوَدھَُما ِمْنُھْم َما َكانُوا یَْحَذُروَن ﴾اْألَْرِض وَ 

  ]6-5[سورة القصص:

من خالل استقرائي لقصص الطغاة في األرض یتبین أنھ ما من طاغیة على وجھ األرض من آدم حتى  

أن یشعر، ومن دون أن الى یوم القیامة إال ویوظف هللا طغیانھ لخدمة دینھ ولخدمة المؤمنین، من دون 

یرید، وبال أجر، وبال ثمن، ألن الطغاة عصي بید هللا، أي یربي بھم عباده، فاآلیة واضحة، والقرآن كون 

ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي علیة الصالة والسالم قرآن یمشي، فالقران لم یغادر صغیرة أو 

مة تجدھا مصورة في القرآن ونجد حلھا في كبیرة إال أحصاھا، معنى ذلك أن مشكالتنا الى یوم القیا

   القرآن.

  مشكالتنا مھما عظمت وصفھا وعالجھا في القرآن الكریم :

  اآلیة الكریمة: 

ُسوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمْنكُْم﴾ َ َوأَِطیعُوا الرَّ   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا أَِطیعُوا �َّ

  ]59[سورة النساء:
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ند اإلمام الشافعي؟ قال: ھم العلماء واألمراء معاً، العلماء یعلمون األمر واألمراء من ھم أولو األمر ع 

ینفذون األمر، في التعبیر المعاصر سلطة تشریعیة وسلطة تنفیذیة، فأولو األمر العلماء واألمراء، اآلن 

  اآلیة دقیقة جداً:

ِ َوا ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر ذَِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن ﴿ فَِإْن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى �َّ ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ لرَّ

  تَأِْویًال﴾

  ]59[سورة النساء:

مع من؟ مع العلماء أو األمراء، فھل یعقل أن یقول خالق السموات واألرض: إذا كان عندكم شيء غیر  

فیھ شیئاً!؟ مستحیل ھذا كالم خالق السموات  واضح فارجعوا فیھ لكتابي ولسنة رسولي وال نجد

واألرض، إذاً كل مشكالتنا مھما عظمت، الصغیرة والكبیرة، القریبة والبعیدة، مع عدو قریب، مع عدو 

  بعید، المشكلة وصفھا في القرآن وعالجھا في القرآن، ھو شفاء للناس، لذلك هللا عز وجل قال:

ْستَْحیِي نَِساَءُھْم ﴿ إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوَجعََل أَْھلََھا ِشیَعًا یَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُھْم یُذَبُِّح أَْبنَاَءھُْم َویَ 

  إِنَّھُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن﴾

  ]4[سورة القصص:

  وقال: 

َن لَُھْم فِي ﴿ َونُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُ  ةً َونَْجعَلَُھُم اْلَواِرثِیَن * َونَُمّكِ وا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُھْم أَئِمَّ

  اْألَْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُجنُوَدھَُما ِمْنُھْم َما َكانُوا یَْحَذُروَن﴾

  ]6-5[سورة القصص:

   .ھذه اآلیة في التعبیر الیومي جبر خاطر لكل المستضعفین 

  تفوق قوم عاد في كل المجاالت :

  قد یكون الفرد قویاً، وقد یكون طاغیاً، وقد تكون جماعة، هللا عز وجل ضرب مثالً قوم عاد، فقال: 

  ﴿ أَلَْم تََر َكْیَف فَعََل َربَُّك بِعَاٍد * إَِرَم ذَاِت اْلِعَماِد * الَّتِي لَْم یُْخلَْق ِمثْلَُھا فِي اْلبَِالِد﴾

  ]8- 6ر[سورة الفج

    أي عاد تفوقت في شتى المیادین، تفوق صناعي، تفوق زراعي، تفوق علمي، قال هللا تعالى: 

  ﴿ أَتَْبنُوَن بِكُّلِ ِریعٍ آَیَةً تَْعبَثُوَن﴾

  ]128[سورة الشعراء:

  تفوق عمراني: 
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َِّخذُوَن َمَصانَِع لَعَلَّكُْم تَْخلُُدوَن﴾   ﴿ َوتَت

  ]129[سورة الشعراء:

  تفوق صناعي: 

  بََطْشتُْم بََطْشتُْم َجبَّاِریَن﴾ ﴿

  ]130[سورة الشعراء:

  تفوق عسكري: 

السَّبِیِل َوَكانُوا ﴿ َوَعاًدا َوثَُموَد َوقَْد تَبَیََّن لَكُْم ِمْن َمَساِكنِِھْم َوَزیََّن لَُھَم الشَّْیَطاُن أَْعَمالَُھْم فََصدَّھُْم َعِن 

  ُمْستَْبِصِریَن﴾

  ]38[سورة العنكبوت:

ً وصناعیاً، وما كان فوقھا إال هللا،   ً وعمرانیا ً وعسكریا تفوق علمي، فقوم عاد في القرآن تفوقت علمیا

  الدلیل قال هللا تعالى:

ةً أََولَْم یََرْوا أَنَّ  ا َعاٌد فَاْستَْكبَُروا فِي اْألَْرِض بِغَْیِر اْلَحّقِ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ َ الَّ  ﴿ فَأَمَّ ِذي َخلَقَُھْم ھَُو �َّ

ةً َوَكانُوا بِآَیَاتِنَا یَْجَحُدوَن﴾   أََشدُّ ِمْنُھْم قُوَّ

  ]15[سورة فصلت:

  هللا عز وجل فوق الجمیع :

ما كان فوق عاد إال هللا، تفوق عمراني وصناعي وعلمي وفي شتى المیادین، ماذا فعلت عاد؟ قال:  

  طغوا في البالد، ال في بلدھم بل في كل البالد.

مرة زعیم في دولة غربیة كبیرة جداً، قال: نحن سیاستنا الخارجیة كسیاستنا الداخلیة، نحن ال نتحاور،  

ال نتناقش، نعمل أمراً فقط، الدول الكبرى ال تتحاور من الضعفاء، تعطي أوامر فقط، فما كان فوق عاد 

  إال هللا، وقد تفوقت عمرانیاً وصناعیاً وما الى ذلك، قال هللا تعالى:

  ﴿ َوأَنَّھُ أَْھلََك َعاًدا اْألُولَى﴾

  ]50[سورة النجم:

إذا أنت قلت ألحدھم: ھذه دفعة أولى، إذا قلت: أولى، إذاً ھناك دفعة ثانیة، أما إذا قلت: ھذه دفعتك؛  

  معنى ھذا أنھ ال یوجد غیرھا، لما قال هللا أنھ أھلك عاداً األولى معنى ھذا أن ھناك عاداً ثانیة.

ي أمریكا لما رجعت للشام قال لي أحدھم: أین كنت؟ قلت لھ: في عاد الثانیة، عاد مثل دولة كنت مرة ف 

    كبیرة عمالقة تفوقت علمیاً و صناعیاً و عسكریاً إلخ، لكن هللا فوق الجمیع.
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  إلزام هللا ذاتھ العلیة باالستقامة :

ً بأزمة الحقیقة أحیاناً تجد عشرة وحوش كاسرة، وكل وحش أوحش من الثاني،   لكنھم مربوطون جمیعا

محكمة، بید جھة حكیمة، اإلنسان أمام ھذه الوحوش عالقتھ مع الوحوش أم مع الذي یمسكھا؟ مع الذي 

  یمسك بھا، لذلك اآلیة الدقیقة:

ِ َربِّي َوَربِّكُ  ْم َما ِمْن َدابٍَّة إِالَّ ُھَو آَِخذٌ ﴿ ِمْن ُدونِِھ فَِكیُدونِي َجِمیعًا ثُمَّ َال تُْنِظُروِن * إِنِّي تََوكَّْلُت َعلَى �َّ

  بِنَاِصیَتَِھا إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقیٍم﴾

  ]56- 55[سورة ھود:

الذات الكاملة هللا جل جاللھ، قال العلماء: ألزم ذاتھ باالستقامة، فحرف الجر على مع الذات اإللھیة یعني  

ي، مع أنھ ال یسأل عما یفعل، لكن هللا سبحانھ وتعالى ألزم اإللزام الذاتي، أي أن هللا عز وجل مع أنھ قو

  ذاتھ باالستقامة:

  ﴿ إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط ُمْستَِقیٍم﴾

  ]56[سورة ھود:

  انعدام القھر و الیأس و التشاؤم مع التوحید :

  إشكال كبیر، لذلك:الحقیقة أیھا األخوة، اإلنسان إذا سمع خبراً أو سمع تحلیالً، وما ربطھ بالتوحید یقع ب 

ِ إِلًَھا آََخَر فَتَكُوَن ِمَن اْلُمعَذَّبِیَن﴾   ﴿ فََال تَْدُع َمَع �َّ

  ]213[سورة الشعراء:

ھذه تكفي، حینما ترى أشخاصاً أقویاء جداً ال یرحمون، وال تُدخل الموضوع مع التوحید تقع في إشكال  

  كبیر:

ِ إِلًَھا آََخَر فَ    تَكُوَن ِمَن اْلُمعَذَّبِیَن﴾﴿ فََال تَْدُع َمَع �َّ

  ]213[سورة الشعراء:

حتى ال تتعذب مع التوحید ال یوجد قھر، مع التوحید ال یوجد یأس، مع التوحید ال یوجد تشاؤم، لكن  

ً شرعیاً، إنسان لص دخل للبیت تقول: ترتیب هللا؟ أال تفعل شیئاً؟ یجب أن تقاومھ وتقبض  ھناك موقفا

كن عندما تعرف أن ھناك جھة علیا سمحت لھ فھذه حكمة بالغة، فالمؤمن دائماً علیھ وتسلمھ للشرطة، ل

    متفائل ال یتشاءم.

  الدنیا دار ابتالء و امتحان :

  أیھا األخوة؛ 
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أَْبنَاَءھُْم َویَْستَْحیِي نَِساَءھُْم ﴿إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوَجعََل أَْھلََھا ِشیَعًا یَْستَْضِعُف َطائِفَةً ِمْنُھْم یَُذبُِّح 

  إِنَّھُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن﴾

  ]4[سورة القصص:

یقول سیدنا علي رضي هللا عنھ: "الغنى والفقر بعد العرض على هللا" أي قبل العرض على هللا لیس  

  الغني غنیاً وال الفقیر فقیراً، فمن خطب النبي علیھ الصالة والسالم:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل: " أَیَُّھا النَّ ((َعِن ابْ  ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنُھَما قَاَل : َسِمْعُت َرسُوَل �َّ اُس إِنَّ ِن عَُمَر َرِضَي �َّ

ْم یَْفَرْح ِلَرَجاٍء ، َولَْم َھِذِه الدُّْنیَا َداُر اْلتَِواٍء ، ال َداُر اْستَِواٍء ، َوَمْنِزُل تََرحٍ ، ال َمْنِزُل فََرحٍ ، فََمْن َعَرفََھا لَ 

َ تَعَالَى َخلََق الدُّْنیَا َداَر بَْلَوى ، َواآلِخَرةَ َداَر عُْقبَى ، فََجعََل بَلْ  ْنیَا ِلثََواِب یَْحَزْن ِلَشقَاٍء ، أَال َوإِنَّ �َّ َوى الدُّ

ْنیَا ِعَوًضا، فَ  یَأُْخذُ ِلیُْعِطَي ، َویَْبتَِلي ِلیَْجِزَي ، َوإِنََّھا لََسِریعَةُ اآلِخَرِة َسبَبًا ، َوثََواَب اآلِخَرِة ِمْن بَْلَوى الدُّ

، ِلَكِریِھ الذََّھاِب ، َوِشیَكةُ االْنِقالِب ، فَاْحذَُروا َحالَوةَ َرَضاِعَھا ِلَمَراَرِة فَِطاِمَھا ، َواْھُجُروا لَِذیَذ َعاِجِلَھا 

ُ ِمْنكُُم اْجتِنَابََھا ، آِجِلَھا ، َوال تَْسعُوا فِي عُْمَراِن َداٍر َوقَ  ُ َخَرابََھا ، َوال تَُواِصلُوَھا َوقَْد أََراَد �َّ ْد قََضى �َّ

ِضیَن ، َوِلعُقُوبَتِِھ ُمْستَِحقِّیَن))   فَتَُكونُوا ِلَسَخِطِھ ُمتَعَّرِ

  [ الدیلمي عن ابن عمر]

من مشكلة صحیة، أوالده جیدون  أي الصحة طیبة لكن ال یوجد عنده أوالد، عنده أوالده و لكنھ یعاني 

زوجنھ عندھا مشكلة، زوجتھ جیدة المشكلة في عملھ، ھذه الدنیا مؤقتة لو جاءت كما تتمنى لكرھت لقاء 

  هللا، فربنا عز وجل لحكمة بالغة یرسل لعباده معالجات.

أم من بربكم لو أحدھم معھ التھاب معدة حاد، وذھب الى الطبیب فأخضعھ لحمیة شدیدة جداً أفضل  

یكون معھ ورم خبیث منتشر ویسأل الطبیب: ماذا آكل؟ یقول لھ: كُْل ما شئت؟ إذا اخضعك الطبیب 

لحمیة قاسیة أفضل أم یقول لك كُل ما شئت؟ حمیة قاسیة، كأن العالم اإلسالمي یخضع لحمیة قاسیة 

  اآلن، قال هللا تعالى:

ُروا بِِھ فَتَْحنَا َعلَیْ  ا نَُسوا َما ذُّكِ ِھْم أَْبَواَب كُّلِ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَاھُْم بَْغتَةً فَِإَذا ُھْم ﴿ فَلَمَّ

  ُمْبِلُسوَن﴾

  ]44[سورة األنعام:

الغرب، بالد جمیلة، غابات، أموال طائلة، فساد ال ینتھي، كل أنواع االنحالل موجودة، أي شيء عجیب  

  دة، فالدنیا دار ابتالء.وھم أقویاء، لكن ألن الدنیا محدو

  إذاً البطولة أن تأتي الى الدنیا، وأن تتحرك وفق منھج هللا، أنت الغني، أنت القوي، أنت اآلمن. 
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مسجد عبد هللا عزام : الطغاة في األرض .   

  وعد هللا اإللھي فوق الظروف كلھا :

  لذلك هللا عز وجل قال في آیة خاطب بھا الشباب: 

ِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً َولَنَْجِزیَنَُّھْم أَْجَرُھْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمؤْ 

  یَْعَملُوَن﴾

  ]97[سورة النحل:

  ھذا الوعد اإللھي فوق الظروف كلھا، فوق كل مشاكل الحیاة. 

إذا لم تقل: أنا أسعد  اإللھ یعد المؤمنین بحیاة طیبة، كیف؟ ال أعرف، لكن هللا وعدھم بحیاة طیبة، أي 

إنسان یكون عندك مشكلة، بأي ظرف، فقیر، غني، بیتك ملكك، بیتك مستأجر، زوجتك تروق لك أو ال 

  تروق، عندك أوالد، ما عندك أوالد، أنت عرفت هللا عز وجل:

(( إني واإلنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي خیري إلى العباد نازل، 

ھم إليَّ صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي، وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إليَّ بالمعاصي، وھم أفقر شيٍء وشر

إليَّ، من أقبل عليَّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري أھل 

ھم، وإن لم مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي ال أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیب

یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب ألطھرھم من الذنوب والمعایب، الحسنة عندي بعشرة أمثالھا 

  وأزید، والسیئة بمثلھا وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من األم بولدھا))

  [ رواه البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

   

 


