أيها املسلمون :كونوا كاخليل
(تدبر ووقفات مع سورة العادايت)
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ملاذا أقسم هللا ابخليل ول مسيت السورة ابسم اخليل يف سورة العادايت؟ وماذا نستفيد من هذه السورة يف واقعنا اليوم كمسلمني؟

لقد أقسم رب العزة ابخليل وهي عادية وهي مغرية ومثرية للغبار ومقتحمة اجلموع والشرار يقدح من حوافرها من شدة الكر عند
الغزو واملعارك ...كل هذه احلاالت املختلفة تكون تنفيذا واستجابة ألوامر ورغبات سيدها؛ فتجدها ال تعصي له أمرا وتقتحم
الصعاب وختوض غمار احلروب وخماطرها ،ورمبا هتلك لتحقيق غاايت سيدها .هي تفعل كل ذلك مقابل ما حتصل عليه من بعض
املاء والطعام جزاء كل جهودها وكدها وصربها وجلدها واستماتتها يف إرضاء سيدها.
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ولنقارن طاعة اخليل لسيدها بطاعة اإلنسان لربه ،فرغم النعم اليت ال تعد وال حتصى اليت أنعم هللا هبا على اإلنسان إال أن
اإلنسان جتده على حاالت عدة أيضا؛ فهو إما أن يتلكأ ومياطل يف تنفيذ أوامر ربه وتعليماته فتجده ال يستجيب بسرعة ،أو أحياان
يستجيب لربه ولكن ببطء ،أو ال يستجيب لربه البتة بل يعصيه ويكفر بنعمه والعياذ ابهلل!
فأيهما خري لسيده؟ اخليل أم اإلنسان؟ ولذا كان اإلنسان كنودا جحودا أبنعم هللا عليه اليت ال حتصى...
فهذه السورة وهذه اآلايت تدعو اإلنسان للحذر من عصيان ربه وعدم تلبية أوامر خالقه أو تعدي حدوده .فنعم هللا علينا
كثرية وال بد أن تكون استجابتنا هلل كاستجابة اخليل لسيدها طاعة وانقيادا وصربا.
والناس مستجيب ألوامر هللا أو كافر هبا وهم مناريد جياهرون بعدائهم وبغضهم هلل وأوامره وهم الكفار والعياذ ابهلل...
واملستجيبون ألوامر هللا وهم املسلمون ،وهم ثالثة أنواع:
منهم من يشبه اخليل؛ سريعو االستجابة والطاعة والتنفيذ لكل أوامر هللا ،وهم القليل القليل ،اللهم اجعلنا منهم.
وآخرون املتكاسلون واملماطلون واملتلكئون يف االستجابة ،وهؤالء غالبا ما يتسلحون ابحلجج واألعذار ،وهم الكثري الكثري.
والقسم األخري من املسلمني جتده انتقائيا يف طاعته هلل :فيستجيب ملا يوافق هواه وال يستجيب ألوامر هللا اليت ال توافق هواه.
فهو مع هللا إذا ما كانت أوامر هللا حبسب هواه ،وليس مع هللا إذا كانت أوامر هللا على غري هواه .فتجده شديد الطاعة فيما يتعلق
ابلصالة ولكنه ال يزكي ماله مثال ،أو جتده شديد الطاعة يف الصيام ولكنه ال يلتزم أبحكام هللا املتعلقة إبعادة دولة اإلسالم للحياة
من جديد ،أو جتده حيج كل عام ولكنه ال يعمل لنصرة أمته اإلسالمية حسب أوامر هللا ونواهيه...
الص ُدوِر * إِن َرَّبُ ْم َّبِِ ْم يَ ْوَمئِذ َخلَبِري﴾
ص َل َما ِف ُّ
﴿أَفَ َل يَ ْعلَ ُم إِ َذا بُ ْعثِ َر َما ِف الْ ُقبُوِر * َو ُح ِِّ
مث أتيت اآلايت األخريات لتبني أنه كما أن هللا سيخرج أجسادان من القبور فإنه سيخرج أيضا من صدوران أسراران وحججنا
وأعذاران اليت كنا نتعذر هبا وستكون ظاهرة يوم احلساب وكان هللا هبا عليما.
اللهم اجعلنا من املؤمنني وال جتعلنا من الكافرين واجعلنا من املؤمنني القليل القليل اي رب العاملني...
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