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جليس  من  خري  الوحدة  أن  قيل  قدميا 
العملية  ابلتجربة  ثبت  وقد  السوء، 
واملالحظة الواقعية صدق هذا القول، بل 
التام على حالة اجملتمع والعامل  وأكثر من هذا، انطباقه 
أمجع كما انطباقه على حالة اإلنسان الفرد بداهة. وطاملا 
ثروات  والتهمت  أابدت شعواب  طاحنة  نشبت حروب 
بسبب تفريط الناس يف مبدأ التعاون على الرب والتقوى، 
ابلصرب  والتواصي  ابحلق  التواصي  فضيلة  عن  وختليهم 
واملرمحة. إن هللا العليم احلكيم قضى يف خليقته أن جمالس 
ابملعروف  األمر  صفة  فقدت  إذا  الناس  ودمهاء  العامة 
هذا  آاثر  وظهرت  اخللق،  ومواساة  املنكر  عن  والنهي 
الداء على مستوى مأل الناس األعلى، املتمثل يف قادهتم 
وزعمائهم ووجهائهم، هذا ألن الرعية على دين ملوكهم، 
قانون  وهذا  عليهم.  يوّلَ  قوم  حال كل  يكون  وكما 
العامل  يف  نظريه  وله  الروحاين،  الكون  يف  راٍس  أخالقي 
الستينيات  منذ  ُيعرف  ابت  ما  وهو  امللموس،  املادي 
من القرن املاضي بتأثري الفراشة، وهو مصطلح فيزايئي 
مفاده أن رفرفة جناح فراشة يف الصني قد يتسبب عنه 
البعيد فيضاانت وأعاصري ورايح هادرة يف  على املدى 
أبعد األماكن يف أمريكا أو أورواب أو أفريقيا. هذا جمرد 
وصف متثيلي لتقريب الفكرة، على أية حال، ما ينبغي 
علينا فهمه أن سلوكيات األفراد، كل على حدة، حتدد 
جند  وال  اجملتمع ككل،  يف  األخالقي  الوضع  اجتاهات 
املأل يف أي جمتمع إال ويكون متأثرا مبا يدور يف جمالس 
عامته ودمهائه على املستوى األدىن، إن كان خريا فخري، 

وإن كان شرا فشر.
وخلطورة موضوع اجملالس وآاثرها وآفاهتا، انتقينا لك أيها 
املؤمنني  أمري  حلضرة  اجلمعة  خطب  من  العزيز  القارئ 

حضرته   نرى  وفيها  الصدد،  هبذا  الصلة  وثيقة  خطبة 
-أيده هللا- حيذران من شيطان العداوة والبغضاء القابع 
يف جمالسنا مرتصدا ومتحينا الفرصة للتسلل إل أعماق 
قلوبنا. إن أغلب احلروب إمنا ولدت يف حضن جمالس 
السوء بني عدد قليل ال يكاد ُيذكر من األفراد، ورمبا كانوا 
كلهم من أراذل الناس ممن ال يقام هلم وزن، وما منشأ 
حفنة  أضرمت  حني  ببعيد،  عنا  األول  العاملية  احلرب 
من األفراد، ال تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة، انر 
العداوة والبغضاء يف أورواب كلها، فأفنت حبمٍق املاليني 
من سكاهنا، بل وآخرين من شىت املستعمرات األوروبية يف 
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آسيا وأفريقيا، ولعل العامل ما زال يتجرع مرارة آاثر احلرب 
العاملية األول إل وقتنا هذا. وتتنوع جمالس السوء بتنوع 
أخالء  جمالس جتمع  فمنها  اجتماع جلسائها،  أسباب 
حييكون لغريهم املكائد، حبيث ال جند تعبريا لوصفها أبلغ 
من جمالس اخلمر، ومنها جمالس جتمع متشاكسني يتحني 
كل منهم الفرصة إليقاع أفدح اخلسائر ابآلخر، إهنا بال 
شك جمالس ميسر ومقامرة ابملصائر. وال جند حرجا من 
القول أبن جمالس ومؤمترات دول العامل تندرج حتت النوع 
الضرر  الفرصة إليقاع  الكربى  الدول  تتحني  إذ  الثاين، 
قدرة،  يف كادر  منها  أضعف  تكون  قد  أخرى  بدول 

ابتت  لقد  واحد  
لألمم  العامة  اجلمعية 
من  يف كثري  املتحدة 
سيما  ال  جلساهتا، 

عسكرية،  أو  اقتصادية  أو  سياسية  قضااي  تتناول  اليت 
ابتت تطبيقا واضحا جملالس امليسر املشؤومة تلك. وألن 
ما ينفع الناس هو ما ُيكتب له عند هللا تعال امُلكث 
إذا ما  املتحدة،  املتوقع جلمعية األمم  يف األرض، فمن 

الكربى  الدول  أصرت 
الدول  من  موقفها  على 
تلحق  أن  املستضعفة، 
»عصبة  منظمة  بسلفها 

األمم«. 
وحىت جمالس العلم، طاملا 
طريقه  الشيطان  عرف 
العلم  وابسم  إليها، 

والدين نشبت الفنت أحياان، فقدميا نشأت الفتنة الكربى 
يف جملس سوء، وحديثا ما تزال الفتنة تنمو يف جمالس 
ُيكفَّر  النبوة  ختم  فباسم  النبوة،  ختم  مبؤمتر  ُيسمى  ما 
عقدت  فلطاملا  وأمواهلم،   دماؤهم  وُتنتهك  مسلمون، 
مثل تلك اجملالس اليت هي جمالس علم ودين يف الظاهر، 
بينما اهلدف احلقيقي من عقدها مصلحة دنيوية سياسية 
أو غريها، فما أكثر تلك اجملالس يف هذه األايم! والنيب 

اخلامت  منها براء.
قد ال نستغرب اآلن من التحذير اإلهلي من مثل تلك 
ُيوِقَع  َأْن  ْيَطاُن  الشَّ ُيرِيُد  َا  ﴿ِإمنَّ تعال:  قوله  يف  اجملالس 
َوَيُصدَُّكْم  وَاْلَمْيِسِر  اخْلَْمِر  يِف  ْغَضاَء  وَاْلبـَ اْلَعَداوََة  َنُكُم  يـْ بـَ
تـَُهون﴾ )املائدة:  ُتْم ُمنـْ َهْل أَنـْ اَلِة فـَ َعْن ِذْكِر اللَِّ َوَعِن الصَّ

..)92
وفقنا هللا تعال للعمل مبقتضى تعليمه، وجعلنا من رواد 
جمالس ذكره ، وجنبنا جمالس السوء حبفظه ورمحته.. 

اللهم آمني.
شعار ومبىن األمم املتحدة بنيويورك،

 الوالايت املتحدة األمريكية

شعار منظمة عصبة األمم 


