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                     :الطبة الول

 إن المد ل نمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده ال فل مضل له،
 وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له، وأشــهد أن ممــدا4 عبــد ال. ومن يضلل فلن تد له وليا4 مرشدا4

. ورسوله صلى ال عليه وعلى آله وصحبه أجعي 

.أما بعد 

ــوم التغيي-تعال- إن من سنن ال : أيها السلمون  الكونية سنة التغيي أو التغي وسنتكلم ف هذه الطبة عن مفه
 وقبل ذلك لاذا نتحدث عن. وحقيقته وأنواعه ث نذكر أنواع سنن ال تعال وبعض القواعد العامة ف تلك السنن

!التغيي؟

 وWل\تWكZن م]نكZمV أZمYةX يWـدVعUونT:{أن التغيي من جلة ما أمرنا ال تعال به بقوله: نتحدث عن التغيي لسباب كثية منها
TونUف\ل[حUال\م UمUه Wئ[كTلVوZأŴر وTنكÛن ال\مWع TنVوWهVنWيWوف[ وUرVعŴبال\م TونUرUأ\مWيŴر وVيWى ال\خTفال تعال. 104: سورة آل عمران}  ̂إل 

.أمر بتغيي النكر وإزالته ميه

 اليأس الشديد الذي دب إل قلوب كثي من السلمي اليوم من تغيي الواقع السيئ الذي نعيشه؛: ومن السباب
 وذلك عند النظر إل بUعد السلمي عن كتاب ربم تبارك وتعال وسنة نبيهم صلى ال عليــه وســلم وضــعفهم

  .وتفرقهم 

 الطريقة التبعة ف معاملة ال تعال للبشر، بناء على سلوكهم وأفعالم، ومــوقفهم مــن: هي"وسنة ال ف التغيي 
. شرع ال وأنبيائه وما يترتب على ذلك من نتائج ف الدنيا والخرة

: حقيقة التغيي 

 إن لفظ التغي لفظ ممل فالتغي ف اللغة العروفة ل يراد به مرد كون الل قامت به الــوادث،: "قال ابن تيمية
 فإن الناس ل يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تركت أنا قد تغيت، بل إنا يقولون تغي لن استحال من
ــإنه  صفة إل صفة فالنسان إذا مرض أو تغي جسمه بوع أو تعب قيل قد تغي، وكذلك إذا تغي خلقه ودينه،ف

 ومعلوم أنم إذا. 11: سورة الرعد} ̂إن� الل�هW لT يUغWي]رU مWا ̂بقTوVم� حWتYى يUغWي]رUوا\ مWا ̂بأTنVفZس�̂همV{ :قال ال تعال. يقال قد تغي
ــك  كانوا على عادتم الوجودة يقولون ويفعلون ما هو خي ل يكونوا قد غيوا ما بأنفسهم، فإذا انتقلوا عن ذل
 فاستبدلوا بقصد الي قصد الشر، وباعتقاد الق اعتقاد الباطل، قيل قد غيوا ما بأنفسهم، مثل من كان يب ال

.ورسوله والدار الخرة فتغي قلبه وصار ل يب ال ورسوله والدار الخرة فهذا قد غي ما ف نفسه

. 53: سورة النفال} ذTل[كW ̂بأTن� الل�هW لTمV يWكU مUغWي]ر�ا ن]عVمWة4 أTنVعWمWهWا عWلTى قTوVم� حWتYى يUغWي]رUوا\ مWا ̂بأTنفZس�̂همV{ قال تعال" 



:وهذا التغيي نوعان

.أن يUبدوا ذلك فيبقى قول4 وعمل4 يترتب عليه الذم والعقاب: أحدها

 أن يغيوا اليان الذي ف قلوبم بضده من الريب والشك والبغض، ويعزموا على ترك فعل ما أمر ال به: والثان
 ورسوله، فيستحقون العذاب هنا على ترك الأمور، وهناك على فعل الظور، وكذلك ما ف النفس ما يناقض مبة
ــا ــب عنه  ال والتوكل عليه والخلص له والشكر له يعاقب عليه؛ لن هذه المور كلها واجبة فإذا خلي القل

.واتصف بأضدادها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات 

ــه: "قال ابن القيم  وهل زالت عن أحد قط نعمة إل بشؤم معصيته، فإن ال إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها علي
 ̂إن� الل�هW لT يUغWي�رU مWا ̂بقTوVم� حWتYى يUغWي�رUوا\ مWا{ ول يغيها عنه حت يكون هو الساعي ف تغييها عن نفسه كماقال تعلي
� ، ومن تأمل مــا قــص ال.11: الرعد} ̂بأTنفZس�̂همV وŴإذTا أTرWادW الل�هU ̂بقTوVم� سUوءا فTلT مWرWدY لTهU وWمWا لTهUمV م�ن دUو̂نه[ م[ن وWال

 تعال ف كتابه من أحوال المم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جيعه إنا هو مالفة أمره وعصيان رسله،
 فما. وكذلك من نظر ف أحوال أهل عصره وما أزال ال عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب

ــيته  حفظت نعمة ال بشيء قط مثل طاعته، ول حصلت فيها الزيادة بثل شكره، ول زالت عن العبد بثل معص
ــتغن  لربه، فإنا نار النعم الت تعمل فيها كما تعمل النار ف الطب اليابس، ومن سافر بفكره ف أحوال العال اس

.عن تعريف غيه له

 إن ال ليملي للظال حت إذا أخــذه ل: "قال رسول ال صلى ال عليه وسلم: وعن أب موسى رضي ال عنه، قال
وWكTذل[كW أTخVذZ رWب�كW ̂إذTا أTخWذT ال\قZرWى وWه[ىW ظTال[مWةX ̂إن� أTخVذTهU أTل[يم¡ شWد[يد¡: {ث قرأ رسول ال صلى ال عليه وسلم" يفلته

.البخاري}د¡

:ترك المر بالعروف والنهي عن النكر

 لZع[نW ال�ذ[ينW كTفTرUوا\ م[ن بŴنى إسرائيل عWلTى ل[سWان[ دWاوUودW وWع[يسWى بV̂ن مWرVيWمW ذل[كW ̂بمWا عWصWوVا وYكTــانUوا\: {قال ال تعال
 TونUدWتVعWي *TونZلWف\عWوا\ يUانTا كWم Ŵبئ\سTل UوهZلWعTف �.79 -78: الائدة} كTانUوا\ لT يWتWنWـاهWوVنT عWن م¤نكTر

ــدهن ف: "قال النب صلى ال عليه وسلم: وروي البخاري عن النعمان بن بشي رضي ال عنهما قال ــل ال  مث
 حدود ال والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم ف أسفلها وصار بعضهم ف أعلها، فكان الذي ف

ــك: أسفلها يرون بالاء على الذين ف أعلها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه، فقالوا  .ما ل

ــوا. تأذيتم ب ول بد ل من الاء: قال ــوه أهلكــوه وأهلك  فإن أخذوا على يديه أنوه ونوا أنفسهم، وإن ترك
.أنفسهم

ــه: وفيه عن زينب بنت جحش رضي ال عنها قالت ــرا4 وجه  استيقظ النب صلى ال عليه وسلم من النوم مم
ــذه: "يقول ــد-  ل إله إل ال، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل ه  وعق



.نعم إذا كثر البث: قال! أنلك وفينا الصالون؟: قيل- سفيان تسعي أو مائة

.إن العصية إذا أخفيت ل تضر إل صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغي ضرت العامة: "وعن بلل بن سعد قال

:التنافس على الدنيا 

 قدم أبو عبيدة بال من البحرين، فسمعت النصار بقدوم أب عبيــدة،: ف الصحيحي عن السور بن مرمة قال
 فوافت صلة الصبح مع النب صلى ال عليه وسلم، فلما صلى بم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول ال

ــول ال،: ، قالواأظنكم قد سعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء: صلى ال عليه وسلم حي رآهم وقال  أجل يا رس
 فأبشروا وأم�لوا ما يسركم، فوال ل الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما:" قال

.بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتلككم كما أهلكتهم

ــا: "قال ابن بطال  فل يطمئن إل, فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لن فتحت عليه أن يذر من سوء عاقبتها وشر فتنته
 ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغن؛ لن فتنة الدنيا مقرونة بــالغن، والغن. زخرفها، ول ينافس غيه فيها

.مظنة الوقوع ف الفتنة الت قد تر إل هلك النفس غالبا، والفقي آمن من ذلك

 فتهلككم لن الال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه، فتمنع منه فتقع العداوة القتضية للمقاتلة الفضية إل: وقوله
."اللك

 

  :  الطبة الثانية   

ــد: أما بعد. المد ل رب العالي، والصلة والسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي  أيها السلمون لق
:دلنا ال تعال على سبل النجاة والتغيي إل الفضل فمن سبل النجاة

:التوبة والرجوع إل ال تعال- 1

 يا أTي¤هWا ال�ذ[ينW امنوا: {وقال تعال. 31:النور} وWتUوبUوا\ ̂إلTى الل�ه[ جWم[يعا4 أTي¤هW ال\مUؤVم[نUونT لTعWل�كZمV تUف\ل[حUونT: {قال ال تعال
.8:التحري} تUوبUوا\ ̂إلTى الل�ه[ تWوVبWة4 نYصUوحا4

:العتصام بالكتاب والسنة أفرادا4 وجاعات- 2

 تركت: وقال صلى ال عليه وسلم. 103:آل عمران } وWاعVتWص[مUوا\ ̂بحWبV̂ل الل�ه[ جWم[يعا4 وWلT تWفTرYقZوا\: {قال ال تعال
.الوطأ-كتاب ال وسنت: فيكم ما إن تسكتم به لن تضلوا

:الجتماع والتعاون على الب والتقوى- 3

.2:الائدة} وWتWعWاوWنUوا\ عWلTى ال\̂ب وWالتYق\وWى وWلT تWعWاوWنUوا\ عWلTى ال�ث\̂م وWال\عUدVوWان[: {قال ال تعال

 }لل�هW وWرWسUولTهU وWلT تWنWـازWعUوا\ فTتWف\شWلZوا\ وWتWذ\هWبW ̂ريUكZمV وWاصV̂برUوا\ ̂إن� الل�هW مWــعW الصYـــا̂ب̂رينW?وWأTط[يعUوا\ : {وقال تعال



 وWأTل�فW بWيVنW قZلZو̂ب̂همV لTوV أTنفTق\تW مWا ف[ي الرV̂ض جWم[يعا4 مYا أTل�ف\تW بWيVنW قZلZو̂ب̂همV وWلTك[نY الل�هW أTل�فW: {وقال تعال. 46:النفال
.63:النفال} بWيVنWهUمV ̂إنYهU عŴزيز¡ حWك[يم¡

:آل عمران} يأيها ال�ذ[ينW آمWنUوا\ اصV̂برUوا\ وWصWا̂برUوا\ وWرWا̂بطZوا\ وWاتYقZوا\ الل�هW لTعWل�كZمV تUف\ل[حUونT: {قال ال تعال: الصب- 4

.46:النفال} وWاصV̂برUوا\ ̂إن� الل�هW مWعW الصYـا̂ب̂رينW: {وقال تعال. 200

ــمV وWبWش�̂ر الصYـا̂ب̂رينW ال�ذ[ينW ̂إذTا أTصWابWتVهUم م¤ص[يبWةX قTالZوا\ ̂إنYا ل[ل�ه[ وŴإنYـا ̂إلTيVه[ را̂جعونT: {وقال تعال ــئ[كW عWلTيV̂ه   أZولTـ
TونUدWتVهUال\م UمUه Wـئ[كTولZأWو XةWمVحWرWو V̂همVبYوات¡ م�ن رTلW157-155:البقرة} ص.

 احفــظ ال" : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ال عليه وسلم: عن ابن عباس رضي ال عنه ال عنهما قال
 تده أمامك، تعرف إل ال ف الرخاء يعرفك ف الشدة، واعلم أن ما أخطأك ل يكن ليصيبك، وأن ما أصابك ل

.أحد"يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصب، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا4

 و̂إذTا سWأTلTكW ع[بWاد[ي عWن�ي: {وقال تعال. 60:غافر} وWقTالT رWب¤كZـمV ادعون أTسVتŴجبV لTكZمV: {قال ال تعال: الدعاء- 5
TونUدUشVرWي  VمUل�هWعTل فTل\يWسVتŴجيبUوا\ ل وWل\يUؤVم[نUوا\ ب  ̂إذTا دWعWان[  الدYا̂ع   TةWوVعWد ÛجيبZأ قT̂ريب¡  ثوبان. 186:البقرة} فT̂إن�ي   وعن 

ــه وســلم: رضي ال عنه ال عنه، قال ــدر إل: "...قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ال علي ــرد الق  ول ي
.ابن ماجه...الدعاء

اللهم أعز السلم والسلمي، وأذل الشرك والشركي، وصلى ال على ممد وآله وسلم،،، 


