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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،
ـد ال
ـدا 4عبـ
ـهد أن ممـ
ومن يضلل فلن تد له وليا 4مرشدا .4وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له ،وأشـ
ورسوله صلى ال عليه وعلى آله وصحبه أجعي
أما بعد

.

.

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

نتحدث عن التغيي لسباب كثية منها :أن التغيي من جلة ما أمرنا ال تعال به بقوله}:وWل\تWكZن م[نكZم VأZمYة XيWـدVعUونT
إ^لTى ال\خWيVر^ وWيWأ\مUرUون Tب^ال\مWعVرUوف] وWيWنVهWوVن TعWن^ ال\مUنكTر^ وWأZوVلTئ]ك WهUم Uال\مUف\ل]حUون { Tسورة آل عمران . 104 :فال تعال
أمر بتغيي النكر وإزالته

ميه.

ومن السباب :اليأس الشديد الذي دب إل قلوب كثي من السلمي اليوم من تغيي الواقع السيئ الذي نعيشه؛
ـعفهم
ـلم وضـ
ـه وسـ
وذلك عند النظر إل بUعد السلمي عن كتاب ربم تبارك وتعال وسنة نبيهم صلى ال عليـ
وتفرقهم

.

ـن
ـوقفهم مـ
وسنة ال ف التغيي "هي :الطريقة التبعة ف معاملة ال تعال للبشر ،بناء على سلوكهم وأفعالم ،ومـ
شرع ال وأنبيائه وما يترتب على ذلك من نتائج ف الدنيا والخرة
حقيقة

.

التغيي:

ـوادث،
قال ابن تيمية" :إن لفظ التغي لفظ ممل فالتغي ف اللغة العروفة ل يراد به مرد كون الل قامت به الـ
فإن الناس ل يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تركت أنا قد تغيت ،بل إنا يقولون تغي لن استحال من
صفة إل صفة فالنسان إذا مرض أو تغي جسمه بوع أو تعب قيل قد تغي ،وكذلك إذا تغي خلقه ودينه،فــإنه
يقال قد تغي .قال ال تعال} :إ^ن‡ الل†ه Wل TيUغWي[ر UمWا ب^قTوVم… حWتYى يUغWي[رUوا\ مWا ب^أTنVفZس„ه^م {Vسورة الرعد .11 :ومعلوم أنم إذا
كانوا على عادتم الوجودة يقولون ويفعلون ما هو خي ل يكونوا قد غيوا ما بأنفسهم ،فإذا انتقلوا عن ذلــك
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.

"قال تعال }ذTل]ك Wب^أTن‡ الل†ه WلTم VيWك UمUغWي[ر•ا ن[عVمWة 4أTنVعWمWهWا عWلTى قTوVم… حWتYى يUغWي[رUوا\ مWا ب^أTنفZس„ه^م {Vسورة

النفال.53 :

وهذا التغيي

نوعان:

أحدها :أن يUبدوا ذلك فيبقى قول 4وعمل 4يترتب عليه الذم

والعقاب.

والثان :أن يغيوا اليان الذي ف قلوبم بضده من الريب والشك والبغض ،ويعزموا على ترك فعل ما أمر ال به
ورسوله ،فيستحقون العذاب هنا على ترك الأمور ،وهناك على فعل الظور ،وكذلك ما ف النفس ما يناقض مبة
ـا
ـب عنهـ
ال والتوكل عليه والخلص له والشكر له يعاقب عليه؛ لن هذه المور كلها واجبة فإذا خلي القلـ
واتصف بأضدادها استحق العذاب على ترك هذه الواجبات

.

قال ابن القيم" :وهل زالت عن أحد قط نعمة إل بشؤم معصيته ،فإن ال إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليــه
ول يغيها عنه حت يكون هو الساعي ف تغييها عن نفسه كماقال تعلي }إ^ن‡ الل‡ه Wل TيUغWيšر UمWا ب^قTوVم… حWتYى يUغWيšرUوا\ مWا
ـص ال
ـا قـ
ب^أTنفZس„ه^م VوWإ^ذTا أTرWاد Wالل‡ه Uب^قTوVم… سUوءا فTل TمWرWد YلTه UوWمWا لTهUم Vمšن دUون^ه] م]ن وWال…{ الرعد ،.11 :ومن تأمل مـ
تعال ف كتابه من أحوال المم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جيعه إنا هو مالفة أمره وعصيان رسله،
وكذلك من نظر ف أحوال أهل عصره وما أزال ال عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب .فما
حفظت نعمة ال بشيء قط مثل طاعته ،ول حصلت فيها الزيادة بثل شكره ،ول زالت عن العبد بثل معصــيته
لربه ،فإنا نار النعم الت تعمل فيها كما تعمل النار ف الطب اليابس ،ومن سافر بفكره ف أحوال العال اســتغن
عن تعريف غيه له

.

ـذه ل
وعن أب موسى رضي ال عنه ،قال :قال رسول ال صلى ال عليه وسلم" :إن ال ليملي للظال حت إذا أخـ
يفلته" ث قرأ رسول ال صلى ال عليه وسلم} :وWكTذل]ك WأTخVذ ZرWبšك Wإ^ذTا أTخWذ Tال\قZرWى وWه]ى WظTال]مWة Xإ^ن‡ أTخVذTه UأTل]يم¡ شWد]يد¡
د¡ {البخاري

.

ترك المر بالعروف والنهي عن

النكر:

قال ال تعال} :لZع]ن Wال‡ذ]ين WكTفTرUوا\ م]ن بWن^ى إسرائيل عWلTى ل]سWان] دWاوUود WوWع]يسWى بVن^ مWرVيWم Wذل]ك Wب^مWا عWصWوVا وYكTــانUوا\
يWعVتWدUون * TكTانUوا\ ل TيWتWنWـاهWوVن TعWن م¤نكTر… فTعWلZوه UلTب^ئ\س WمWا كTانUوا\

يWف\عWلZون {Tالائدة.79 -78 :

وروي البخاري عن النعمان بن بشي رضي ال عنهما قال :قال النب صلى ال عليه وسلم" :مثــل الــدهن ف
حدود ال والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم ف أسفلها وصار بعضهم ف أعلها ،فكان الذي ف
أسفلها يرون بالاء على الذين ف أعلها فتأذوا به ،فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه ،فقالوا :ما

لــك.

ـوا
ـوه وأهلكـ
ـوه أهلكـ
قال :تأذيتم ب ول بد ل من الاء .فإن أخذوا على يديه أنوه ونوا أنفسهم ،وإن تركـ
أنفسهم

.

وفيه عن زينب بنت جحش رضي ال عنها قالت :استيقظ النب صلى ال عليه وسلم من النوم ممــرا 4وجهــه
يقول" :ل إله إل ال ،ويل للعرب من شر قد اقترب ،فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هــذه  -وعقــد

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

.

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

.

الدنيا:

ف الصحيحي عن السور بن مرمة قال :قدم أبو عبيدة بال من البحرين ،فسمعت النصار بقدوم أب عبيــدة،
فوافت صلة الصبح مع النب صلى ال عليه وسلم ،فلما صلى بم الفجر انصرف فتعرضوا له ،فتبسم رسول ال
صلى ال عليه وسلم حي رآهم وقال :أظنكم قد سعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء ،قالوا :أجل يا رســول ال،
قال ":فأبشروا وأمšلوا ما يسركم ،فوال ل الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما
بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها ،وتلككم كما أهلكتهم

.

قال ابن بطال" :فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لن فتحت عليه أن يذر من سوء عاقبتها وشر فتنتهــا ,فل يطمئن إل
ـالغن ،والغن
زخرفها ،ول ينافس غيه فيها .ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغن؛ لن فتنة الدنيا مقرونة بـ
مظنة الوقوع ف الفتنة الت قد تر إل هلك النفس غالبا ،والفقي آمن من ذلك

.

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

".

الطبة

الثانية:

المد ل رب العالي ،والصلة والسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي .أما بعد :أيها السلمون لقــد
دلنا ال تعال على سبل النجاة والتغيي إل الفضل فمن سبل
 -1التوبة والرجوع إل ال

النجاة:

تعال:

قال ال تعال} :وWتUوبUوا\ إ^لTى الل‡ه] جWم]يعا 4أTي¤ه Wال\مUؤVم]نUون TلTعWل‡كZم VتUف\ل]حUون {Tالنور . 31:وقال تعال} :يا أTي¤هWا ال‡ذ]ين Wامنوا
تUوبUوا\ إ^لTى الل‡ه]

تWوVبWة 4نYصUوحا {4التحري.8:

 -2العتصام بالكتاب والسنة أفرادا4

وجاعات:

قال ال تعال} :وWاعVتWص]مUوا\ ب^حWبVل^ الل‡ه] جWم]يعا 4وWل TتWفTرYقZو\ا{ آل عمران . 103:وقال صلى ال عليه وسلم :تركت
فيكم ما إن تسكتم به لن تضلوا :كتاب ال وسنت-الوطأ
 -3الجتماع والتعاون على الب

.

والتقوى:

قال ال تعال} :وWتWعWاوWنUوا\ عWلTى ال\ب^ وWالتYق\وWى وWل TتWعWاوWنUوا\ عWلTى ال„ث\م^

وWال\عUدVوWان]{ الائدة.2:

وقال تعال} :وWأTط]يعUوا\ ?لل‡ه WوWرWسUولTه UوWل TتWنWـازWعUوا\ فTتWف\شWلZوا\ وWتWذ\هWب Wر^يUكZم VوWاصVب^رUوا\ إ^ن‡ الل‡ه Wم WـعW

ـاب^ر^ين{W
الصYــ

النفال .46:وقال تعال} :وWأTل‡ف WبWيVن WقZلZوب^ه^م VلTو VأTنفTق\ت WمWا ف]ي الرVض^ جWم]يعا 4مYا أTل‡ف\ت WبWيVن WقZلZوب^ه^م VوWلTك]ن Yالل‡ه WأTل‡فW
بWيVنWهUم^ VإنYه UعWز^يز¡

حWك]يم¡{ النفال.63:

 - 4الصب :قال ال تعال} :يأيها ال‡ذ]ين WآمWنUوا\ اصVب^رUوا\ وWصWاب^رUوا\ وWرWاب^طZوا\ وWاتYقZوا\ الل‡ه WلTعWل‡كZم VتUف\ل]حUون {Tآل
 .200وقال تعال} :وWاصVب^رUوا\ إ^ن‡ الل‡ه WمWعW

عمران:

الصYـاب^ر^ين {Wالنفال.46:

وقال تعال} :وWبWشšر^ الصYـاب^ر^ين Wال‡ذ]ين Wإ^ذTا أTصWابWتVهUم م¤ص]يبWة XقTالZوا\ إ^نYا ل]ل‡ه] وWإ^نYـا إ^لTيVه] راج^عون TأZولTـــئ]ك WعWلTيVه^ــمV
صWلTوات¡ مšن رYبVه^م VوWرWحVمWة XوWأZولTـئ]ك WهUمU

ال\مUهVتWدUون {Tالبقرة.157-155:

عن ابن عباس رضي ال عنه ال عنهما قال :قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ال عليه وسلم " :احفــظ ال
تده أمامك ،تعرف إل ال ف الرخاء يعرفك ف الشدة ،واعلم أن ما أخطأك ل يكن ليصيبك ،وأن ما أصابك ل
يكن ليخطئك ،واعلم أن النصر مع الصب ،وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العسر يسرا"4أحد

.

 -5الدعاء :قال ال تعال} :وWقTال TرWب¤كZـم Vادعون أTسVتWج^ب VلTكZم {Vغافر .60:وقال تعال} :وإ^ذTا سWأTلTك Wع]بWاد]ي عWنšي
فTإ^نšي قTر^يب¡ أZج^يب UدWعVوWة TالدYاع^ إ^ذTا دWعWان] فTل\يWسVتWج^يبUوا\ ل وWل\يUؤVم]نUوا\ ب لTعWل‡هUم VيWرVشUدUو Tن{ البقرة . 186:وعن ثوبان
ـدر إل
ـرد القـ
ـلم..." :ول يـ
ـه وسـ
رضي ال عنه ال عنه ،قال :قال رسول ال صلى ال عليه وسلم ال عليـ
الدعاء...ابن ماجه

.

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

