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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تصدير

 بقلم/سماحة األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي

الحمد هلل الذي بنعمه تتم الصالحات، الذي هدانا لهذذا، ماذا انذا لنهتذدي لذ   

 أن هدانا هللا. 

مصل ات هللا مسالاه على سيدنا مإااانا مأس تنا محبيبنا احمد، معلى آلذه 

 مصحبه مان اهتدى بهديه إلى ي م الدين. 

 . .. أاا بعد

فهذذذا هذذ  الجذذزء السذذادس اذذن خطبذذا المنبريذذة، التذذا تذذ لى ا   ال ذذريم 

الباحث الداعية الم فق الدات ر الشذي  خالذد السذعد المذدرس بجااعذة البحذرين، 

 مرعاه، مسدد خطاه، تفريغها ان أشرطتها، ماتابتهذا بططذه مملمذه، حفظه هللا

مالتعليق عليها أحيانًذا بمذا يذراه االاًمذا، اذي تذرميم اويذات، متطذريث ا حاديذث 

 تطريًجا ا جًزا. 

ممد تع د أن يبعث بها إلا  راجعهذا، فدذد أعذده بهذا بعذب العبذارات التذا 

ت نتيجذذة الطلذذ  فذذا التسذذجي ، أم يدتضذذيها ا رتجذذاه، أم أاذذا بعذذب الفجذذ ا

خذذرب بعذذب ا حاديذذث التذذا مذذد يستعصذذا عليذذه تطريجهذذا مأ ذذي لهذذا بعذذب أ  

 العنامين الجانبية، مأاتب لها ادداة ا جزة، ثم أدفي بها إلى المطبعة. 

مها ه  مد فع  اذي الجذزء السذادس امذا فعذ  اذي إخ تذه الطمسذة اذن مبذ ، 

 ذ عات التذا تعيشذها أاتنذا، مه  يتنذامه ا  ذ عات حيذة مسذاخنة اذن الم 
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 م  يستطيي الططيب أن يعزه نفسه عنها. 

ممذذد أعذذد الذذ  الذذدات ر خالذذد خمذذ  عشذذرة خطبذذة، مأعذذد ا تبذذا فذذا مطذذر  

الطمسة ا خيرة اذن أحذدا الططذب، لتذتم العشذرين، امذا التزانذا فذا ا جذزاء 

نهذا عذادة خطذب ط يلذة، تم  اذ  انهذا علذى عشذرين خطبذة،  شذالسابدة  أن ي

انذذأ أنصذذا مرااذذا مأبنذذااا اذذن خطبذذاء المسذذاجد أ  يدلذذدمنا فذذا هذذذا  مإن

التط ي . فدد يحتم  النذاس انذا اذا   يحتملذ ن اذنهم، ممذد مبلنذا النذاس علذى 

ذلك، مهم يأت ن ان أااان بعيدة لذلك. ممد انأ أتمنذى أن أاذ ن تعذ دت  يذر 

 ذلك. 

هذذا مناشذذرها مإنذذا  سذذأه هللا تعذذالى أن ينفذذي بهذذذا الططذذب ماالهذذا مجااع

 مماراها، إنه سميي اجيب. 

 الفدير إلا عف  ربه

 ي سف الدر امي

 هـ1425الداهرة فا  ذم الدعدة 

 م 2004ديسمبر 

* * * 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ادداة

 بقلم: خالد السعد

اتم ا نبيذاء الصذالة مالسذالم علذى سذيدنا احمذد خذالحمد هلل رب العذالمين، م

 ه الغر الميااين.، معلى آله مصحبمالمرسلين

 مبعد 

أاراذه هللا مرعذاه، « خطب الشي  الدر امي»فهذا ه  الجزء السادس ان 

يسر هللا جمعه مإخراجه لينضم إلى إخ ته الطمسة التا سذبدته، مليسذاهم اعهذا 

سذيما أنذه يعذالث فذا جملذة  فا تبصير ا اة مت عيتها فا هذا ال مأ بالذات،  

م( التذذا  2001اذذن عذذام   «اذذن سذذبتمبرالحذذادي عشذذر »اذن ا ا ذذيعه حادثذذة 

خطيذرة   تذزاه  أخذ فيها ا برياء بأمزار المسذييين، ماذا أعدبهذا اذن تذداعيات

 تفع  فعلها فا عالم اإلنسانية المعذب، متطص أاتنا بمزيد ان الدهر ما ذى. 

ممذد  - أاام هذا الحذدا الرهيذب مالملمذة الصذعبة، ممذف الشذي  الدر ذامي

فذا مجذه اذن يريذد شذاهًرا سذالحه  - يهذدد ملعذة اإلسذالماستشعر الططر الذذي 

داتذذ  فذذا اعراذذة، يصذذ ه ميجذذ ه، مي ذذر ميفذذر، لذذيال يذذ تا اخترامهذذا ماأنذذه ا

اإلسذذالم اذذن مبلذذه. مهذذذا فذذا الحديدذذة هذذ  شذذأنه فذذا اذذ  اعراذذة ا جهذذة  ذذد 

اإلسالم مأاته، يبذدم فيهذا هذذا الشذي  ال مذ ر أصذلب اذن الحديذد،   يهذاب م  

ضي إل ذراء أم معيذد، حتذى لذ  الفذه ذلذك حياتذه امذا صذر  هذ  يلين، م  يط

  ير ارة. 
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ه ذذذا عهذذدناه اذذن مبذذ  فذذا العديذذد اذذن الدضذذايا الذذ   مضذذية ف ااذذد البنذذ  ، 

ممضذذية سذذلمان رشذذدي، ماذذ تمر السذذ ان بالدذذاهرة، ماعراذذة الحجذذاب فذذذا 

، مالم تذذذب التجذذذاري اإلسذذذراايلا «مليمذذذة  عشذذذاب البحذذذر»فرنسذذذا، ممصذذذة 

اسذذتدباه بيريذذز فذذا مطذذر، مالتطبيذذي اذذي دملذذة الغذذدر مالعذذدمان، بالدمحذذة، م

ماتفاميذذذات السذذذالم المزعذذذ م، ماداطعذذذة البضذذذااي ا اري يذذذة ماإلسذذذراايلية، 

مالعمليات ا ستشهادية  د المحتلين، ما نتفا ة الفلسطينية ا ملذى ماللانيذة، 

بذذذين ماشذذذمير مالشيشذذذان، مالفل ممضذذذايا المسذذذلمين فذذذا الب سذذذنة مأفغانسذذذتان،

 إل . ...  مالس دان، ما س ف  مجن ب لبنان، مأخيًرا العراق

ماا أح ب أاتنا فا ال  هذه الظرمف المعددة، مالدذ ار  التذا تنهذاه عليهذا 

إلذى علمااهذا ا فذذاذ، مشذي خها اللدذات، لمعرفذة  - بعذد هللا - متتتابي  أن تفذز 

يبذده هللا حالهذا فت ديذه، عسذى أن  الم مف السديد فتلتزاه، مال اجب المطلذ ب

 إلى أحسن حاه، ميهيئ لها ان أارها رشدا. 

حفظ هللا شيطنا ال ريم، مابداه بيننا ناطدًا بذالحق، انا ذاًل فذا سذبيله، سذنين 

عديذذذدة، مأع اًاذذذا اديذذذدة، ا فذذذ ر الصذذذحة مالعافيذذذة، مسذذذاار علمذذذاء اإلسذذذالم 

 الصادمين ا حرار.

 خالد السعد

* * * 
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 1) 

 (1 ء جريمة ابرىآمت  البر

 س اء اان للدنيا أم الدين

 الططبة ا ملى 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 - انذذذ يذذ اين فدذذ  - شذذهدت فذذا بعذذب احطذذات التليفزيذذ ن فذذا هذذذه ا يذذام

 اشاهد تراأ فا نفسا أثًرا عميدًا، معلى ا خص اشهدين  

 الدت   ج  السرمة  

المشذذهد ا مه  اشذذهد ثالثذذة اذذن الشذذبان فذذا اصذذر متلذذ ا ااذذرأة مطفليهذذا 

 الصغيرين، متل ا المرأة مابنها مابنتها الطفلين الصغيرين. 

 لماذا متل ا ه  ء؟ 

 ان أج  اص  ات تلبسها المرأة!!

 ان أج  هذه ا شياء يدتل ن هذه ا نف  البريية!

فذا  ... فا عمر الزهذ ر ... مهم فا العشرينيات ان العمر - ه  ء الشبان

ايف ط عذأ لهذم أنفسذهم أن يدتلذ ا هذذه المذرأة  - ريعان الشباب مادتب  العمر

دتلذ ا هذم أنفسذهم أن يم  ذنب لها إ  أن يأخذما ذهبها محليها؟ مايف ط عذأ ل

س  نَف   ...}الطفلين  ِر نَف   بِغَي 
 ؟ [74]ال هف   {... ٗسا َزِكيَّةََۢ

                                              

 م.1997ن الططاب بالدملة فا ن فمبر ألديأ فا جااي عمر ب (1 
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 فع  هذا اله؟!أان أج  مطعة ان الذهب ي

 ااذا حدا  بناانا؟ ااذا حدا لشبابنا؟ اا الذي حدا؟ اا الذي  ير ه  ء؟

اذذا اانذذأ هذذذه ا شذذياء تحذذدا فذذا الذذزان الما ذذا إ  علذذى نذذدرة، ماذذن 

اجذذراين عتذذاة. أاذذا اذذن شذذباب فذذا ادتبذذ  عمذذرهم يفعلذذ ن هذذذا، يدتلذذ ن بنتًذذا 

المذذ ت، أم يذذذبح نهم صذذغيرة، مابنذذا صذذغيًرا، ميدتلذذ ن ااذذرأة، يطندذذ نهم إلذذى 

 بالس ين، فما اان يحدا هذا. 

 ان أج  الدنيا حدا هذا. 

لدد تط رت افاهيم الناس متغيرت ميمهم. أصذبا اإلنسذان   يبذالا بازهذاق 

 الرم  مسفك الدم، ان أج  مطعة ان الذهب أم ان الحلا!

 مح ش فا لب س البشر 

هذا يده على أن اجتمعاتنا انحدرت انحداًرا ابيًرا، مأصبا اإلنسذان أمذرب 

إلذذى الحيذذ ان،  ، بذذ  أمذذرب إلذذى الذذ ح . الحيذذ ان   يذذ ذي، البدذذرة   تدتذذ ، 

 مالحمار   يدت ، هذا شر ان البدرة مالحمار مان ا نعام، إنه مح  ااسر. 

  يأاذ  اإلنسذان إ   دب  إن اليًرا ان ال ح ش   تدت  إ  إذا جاعأ، ا سذ

 إذا جا ، يدتله ان أج  أن يما اعدته. 

ه  ء الذين يرتذدمن ثيذاب البشذر ملذي  فذا  ... فال ح ش أرحم ان ه  ء

صدمرهم مل ب البشذر، نزعذأ الرحمذة اذن ملذ بهم، فهذم أملذى أن   يرحمذ ا 

الراحموووي يوورحم م »، فانمذذا يذذرحم هللا اذذن يذذرحم النذذاس  عذذز مجذذ اذذن هللا 
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 .(2 «الرحمن، ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء

َٰٓأَيَُّ وا }الدصاص، امذا مذاه تعذالى   ءملهذا اتب هللا على ه   يَن َءاَمُوووا  يَ  ِِ ٱلَّو

لَو  قَت  ِقَصاصو فِوي ٱل  كومو ٱل   }أي فذر  علذي م، امذا مذاه   [178]البدذرة   {... كوتَِب َعلَي 

يَامو{َعلَي  كوتَِب  ...  ، ففر ية الدصاص افر ية الصيام. [183]البدرة   كومو ٱلص ِ

مالناس فا عصرنا فا الحضارة الحديلة يلغ ن عد بة اإلعذدام، ميطذالب ن 

المسذذلمين بذذأن يلغذذ ا عد بذذة اإلعذذدام، يرحمذذ ن الداتذذ  م  يرحمذذ ن المدتذذ ه 

مأه  المدت ه، يشفد ن على المجرم م  يشفد ن على  حاياه، يزعمذ ن أنهذم 

  بعباده، مهيهات هيهات. أرحم ان هللا

إن هللا الذي خلق الناس ه  أعلم بهم، أعلم بما يصذلحهم ماذا يفسذدهم، مهذ  

ِقَصواِص َحيَوو    أرحم بهم ان ال الدة ب لدها، مل نه مذرر الدصذاص   }َولَكووم  فِوي ٱل 

َّقووَي{ ِب لَعَلَّكوم  تَت بَ  َل  ِلي ٱأل  وو  َٰٓأ  . [179]البدرة   يَ 

 حراة دم المسلم  

 ذا ه  المشهد ا مه.ه

مال  هذا المشهد يت ذرر اليذًرا فيمذا ندذرأه فذا الصذحف، مفيمذا نسذمعه فذا 

اإلذاعات، مفيما نشاهده فا أخبار التلفزات. أحداا هاالة اذن هذذا النذ   الذذي 

تذذراق فيذذه الذذدااء، اذذن أجذذ  بضذذعة دم رات، أم جنيهذذات، أم آ ف، أم حتذذى 

صذلى هللا عنذد هللا اذن هذذا الذه، مالنبذا  االيين. مهللا إن نف  اإلنسذان  عظذم

                                              

 «رحمووا هلوا األرض يورحمكم هلوا السوماءا»( بلفذظ  6494  «المسذند»رماه أحمد فذا  (2 

مالتراذي فذا  ،(4941صحيا لغيره مرماه أب  دامد فا ا دب    «المسند»مماه احدد  

 ( مماه  هذا حديث حسن صحيا، الهم عن عبد هللا بن عمرم . 1925البر مالصلة  
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لوواواا الوودنيا هلوووي علوو    موون غتووا موو من بغيوور »يدذذ ه   عليذذه مسذذلم

 ن هللا هذذ  الذذذي بنذذى هذذذا اإلنسذذان فذذال يملذذك  ... ، زماه الذذدنيا الهذذا(3 «حوو 

اطل ق أن يهداه،   يملك أحد أن ينتز  رمحه إ  الذي مهبها لذه، فذا ال مذأ 

 الذي حدده له. 

  يج ز إلنسان أن يتعدى على حق هللا تتأ ميدتذ  اإلنسذان بغيذر حذق، إ  

 إذا اان إنسانًا شريًرا خرب ان إنسانيته. 

مانذذذذ فجذذذر البشذذذرية مجذذذد الشذذذر فذذذا حيذذذاة النذذذاس، مجذذذد اإلنسذذذان الطيذذذر 

انذذذ اانذذأ البشذذرية  .اإلنسذذان الطيذذب ماإلنسذذان الطبيذذث ... ماإلنسذذان الشذذرير

متذذ  أخذذاه الشذذرير أخذذاه، ابذذن آدم ماحذذدة، متذذ  ابذذن آدم عاالذذة  ... أسذذرة ماحذذدة

الطيب الطير، بغير جرم جناه، بغير ذنب امترفه، إ  أنهما مذداا مربانًذا إلذى هللا 

 !فتدب  ان أحدهما ملم يتدب  ان اوخر

 غَواَا َك  تولََُّوأَلَغ  }  امبغيًذ احسذدً  هنالك مذاه لذه ؟اا ذنبا أنا إذا لم يدب  هللا مربانك

تَِّقيَن إِنَّمَ  مو و ِمَن ٱل  وَك  27ا يَتَقَبَّاو ٱَّللَّ تولَُِي َمآَٰ هَنَوا  بِبَاِسو   يَوِدَي إِلَي  لَئِنَۢ بََسطَت إِلَيَّ يَدََك ِلتَق 

 إِن ِوويَٰٓ هََخووا و ٱ
تولَووَك  َ َربَّ أِلَغ  لَِموويَن{َّللَّ عَ  ماذذي هذذذه الم عظذذة البليغذذة  [28، 27]المااذذدة   ٱل 

َعووت  }  الشذذرير هذذذا اإلنسذذانيرتذذد  المذذ ثرة لذذم  ووَا هَِخيووِ  فَقَتَلَوو وۥ لَوو و  فََطوَّ سووو وۥ غَت  ۥ نَف 

ِسِريَن{ َخ  بََح ِمَن ٱل   . [30]الماادة   فَأَص 

ساللة ذلك الشرير   تزاه فذا عصذرنا مفذا اذ  عصذر، مفذا بييتنذا مفذا 

أن يدتذ  أخذاه اذن أجذ  أي ي جد هذذا اإلنسذان الشذرير الذذي   يبذالا  ا  بيية،

                                              

مذاذره ا لبذانا  ،(1395مالتراذذي فذا الذديات   ،(7/82رماه النسااا فذا تحذريم الذدم   (3 

 (.5078  «صحيا الجااي»فا 
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 شاء يراه. 

أالر ا حداا التا نشاهدها فذا عصذرنا اذن متذ ، حتذى رأينذا اذن يدتذ   اا

ان يدت  أخذاه، رأينا مزمجها، دت  تان رأينا ان يدت  زمجته، مرأينا م ،أم ده

 مرأينا ان يدت  عمته أم خالته!

ا  ذلك ان أجذ  دنيذا يتهذافت ن عليهذا تهافذأ الذذباب علذى الطعذام أم علذى 

يتهافذأ النذاس عليهذا، ميدتلذ ن اذن  «الذدنيا»الجيف، هذه الجيفة التا يسذم نها 

 .أجلها، حتى يدت  اإلنسان أمرب الناس إليه

اشذهد هذ  ء الشذباب، الفتيذة الذذين متلذ ا  ... هذا المشهد ا مه أيهذا ا خذ ة

 .ليهاطفليها ان أج  ح  المرأة م

 مت  السيا  المستأانين فا بالدنا 

اشذهد الشذابين   المشهد اللذانا رأيتذه أاذ  فذا التلفزيذ ن فذا منذاة الجزيذرة

مصذدر  .الذين متال ثمانية ان السيا  ا لمذان ماعهمذا سذااق الحافلذة المصذري

 .عليهما با ا  ح م باإلعدام ان المح مة العس رية العليا

مهنذذأ  ،بفذذر  مسذذرمر - اإلعذذدامح ذذم  - ا اذذران اسذذتدبال هذذذا هذذذان الشذذاب

هذذا يذ م  - اذا شذع راما؟حينمذا مذال ا لهمذا   - أحدهما اوخر، مما  للصحفيين

 !عيد

للجريمذذة الذذذي دفذذي ا مه المططذذ   - ثذذم سذذأه أحذذد المذذذيعين الشذذاب ا مه

أنذا   مذاه ؟ذافع  هذجعلك تاا الذي  - هذا أخاه إليها مأخذه اعه، صابر أب  العال

  م ،نسذاء، م  اذن أجذ  اذاهلم أفع  هذذا اذن أجذ  لم أفع  هذا ان أج  دنيا، 

 فعلأ هذا ان أج  الدين!فضة، فعلأ هذا هلل،   ذهب مان أج  
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 .  تد  عن اصيبة الذي مت  ان أج  الدنياأخرى، مهذه اصيبة 

 إخالص اصح ب بحمامة 

 .لي  ن عمله صحيًحاإنه   ي فا أن ي  ن اإلنسان اطلًصا 

اذن أجذ  الذدين!  ... ان أجذ  هللا ... ء هللآهذا مت  هلل اما يد ه، مت  أناًسا بر

صذلى أناًسا جاؤما بالد اإلسالم استأانين، لهم حق ا اان محق العهد، مالنبا 

رائحوة النُوة،  - هو لم يَوَرح - من غتا معالدًا لم يرح»يد ه   هللا عليه مسلم

هذذذ  ء لهذذذم عهذذذد هللا  .(4 «مووون مسوووير  هربعوووين عاًمووواوإي ريح وووا ليو ووود 

َ وودتُّ َوهَو  }مايلامذذه، منحذذن اذذأا رمن أن نفذذا بالعهذذد   ِ إِذَا َع  ووِد ٱَّللَّ  {... م  فووووا  بِعَ  

وَوهَو   ... }، [91]النح    دَ َكاَي َمس  عَ   ِد  إِيَّ ٱل  عَ   يَن لووم  وَ }، [34]اإلسذراء   {وٗل   فووا  بِٱل  ِِ ٱلَّو

عووَي{ ِدِلم  َر  تِِ م  َوَع    َُ  . [32، المعارب  8]الم ان ن   أِلََم 

 اا ذنب ه  ء المدنيين؟ 

 لم يداتل نا، ملم يحارب نا، حتى ندتلهم. 

 يد ه هذا الشاب  أنا متلتهم هلل، اطلًصا، نيته نية خالصة. 

 النية   يبرر ا عماه الطااشة  حسن

   أن ي ذ ن العمذ  اشذرمًعا،    بد   ن   ي فا أن ت  ن النية خالصة، لم

 أن يشر  هللا هذا العم .  بد 

 }سي  اإلاام العالم الزاهد أب  علا الفضي  بن عيا  عن مذ ه هللا تعذالى  

َسنو َعَمٗل ِليَب   ... العمذ ؟ با علا، اا أحسذن أ. مي  له  يا [2]الملك   {... لوَوكوم  هَيُّكوم  هَح 

                                              

 ( عن عبد هللا بن عمرم.3166رماه البطاري فا الجزية مالم ادعة   (4 
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ماه  أحسن العم  أخلصه مأصذ به. إن هللا   يدبذ  العمذ  إذا اذان صذ ابًا ملذم 

ي ن خالًصا، م  يدبذ  العمذ  إذا اذان خالًصذا ملذم ي ذن صذ ابًا. مإنمذا يدبلذه إذا 

اان خالًصا ص ابًا، مخل صه أن ي  ن هلل، مص ابه أن ي  ن على السذنة. أي 

صذلى هللا ستديم الذي جذاء بذه احمذد على الصراط الم ... على المنهث الشرعا

 . عليه مسلم

   ي فا اإلخالص حتى ي  ن العم  اشرمًعا. 

المبتدع ن اطلص ن فا ابتداعاتهم، يتدرب ن إلى هللا بالبدعة، مالنبذا عليذه 

يتدربذ ن  .(5 «كا بدعة ضللة وكا ضللة في الُار»الصالة مالسالم يد ه  

إلذذى هللا بمذذا لذذم يشذذرعه لعبذذاده، شذذرع ا فذذا الذذدين اذذا لذذم يذذأذن بذذه هللا. هذذم 

اطلص ن فا هذه الزيادات مفا الغل ات فا الدين، مل ذن   ي فذا اإلخذالص 

 محده. 

الير ان هذ  ء آفذتهم ليسذأ فذا إخالصذهم م  فذا  ذماارهم، إنمذا آفذتهم 

إنمذذا فذذا الذذرؤمس. اشذذ لة فذذا عدذذ لهم مأفهذذااهم. اوفذذة ليسذذأ فذذا النفذذ س، م

 ه  ء أنهم لم يفده ا دينهم. 

يقورهوي القور ي ل »النبا عليه الصالة مالسالم ماه عن أسالفهم ان مذديم  

أي   يتعمق فا مل بهم مفا أعماق نف سهم. الطذ ارب مذديًما  «يناوز حُا  م

لدذرآن، اان ا ان أعبذد النذاس هلل، اذان ا صذ اًاا م اًاذا، يدذ م أحذدهم ليلذه يدذرأ ا

دتل ن أه  اإلسالم، يسذتحل ن داذاء النذاس يمل نهم اان ا يدع ن أه  ا مثان م

اذن عشذرة أمجذه  - اما مذاه اإلاذام أحمذد - مأا الهم. ملذلك صا فيهم الحديث

                                              

 .ر ا هللا عنه ( عن جابر بن عبد هللا 1578مالنسااا   ،(867رماه اسلم فا الجمعة   (5 
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يحقور هحودكم صولت  موت صولت م، »الها تذاهم متحذر اذنهم. يدذ ه الحذديث 

لقوور ي ل ينوواوز وغياموو  مووت غيووام م، وغراءتوو  مووت غووراءت م، يقوورهوي ا

 !(6 «حُا رلم، يمرغوي من الدين كما يمرق الس م من الرمية

لهم مراءة، ملهم ميذام، ملهذم صذالة، ملهذم صذيام، حتذى إن الصذحابة ليحدذر 

أحذذدهم عبادتذذذه بجانذذذب عبذذذادتهم، مل ذذذنهم يمرمذذ ن اذذذن الذذذدين! لمذذذاذا؟  نهذذذم 

انين علا بن أبذا استحل ا دااء المسلمين مأا الهم، حتى إنهم افرما أاير الم 

اذذذة. افذذذرمه، ح ذذذيم ا  ... ا بذذذن الب ذذذر ل سذذذالم ... طالذذذب فذذذارس اإلسذذذالم

 ماستحل ا داه ممتل ه. مماه ماالهم يمد  مات  علا  

 يا  ربة اذن تدذا اذا أراد بهذا

 

إ  ليبلذذذذذذي اذذذذذذن ذي العذذذذذذرش 

 ر ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ انا

 

 إنذذذذذا  ذاذذذذذره ي ًاذذذذذا فأحسذذذذذبه

 

 أمفذذذى البريذذذة عنذذذد هللا ايزانذذذا

يعتبذذر ماتذذ  علذذا أمفذذى النذذاس ايزانًذذا عنذذد هللا! اذذا أراد بهذذذه الدتلذذة مبهذذذه  

 أراد بها ر  ان هللا. ! «إ  ليبلي ان ذي العرش ر  انا»الضربة بالسيف 

الذذذين يدتلذ ن النذذاس تذدينًا، م  يفرمذ ن بذذين بذر  ماسذذاء.  ... هذذه اشذ لة

  يفذذرق بذذين  - التذذا تدتذذ  فذذا الجزااذذر مفذذا  يرهذذا - بعذذب هذذذه الجماعذذات

ادنا معس ري،   يفذرق بذين اجذرم م ذحية،   يفذرق بذين ابيذر مصذغير. 

   يستطيع ن حيلة م  يهتدمن سبيال.  يدت  الشي   مالنساء ما طفاه الذين

 أخالق اإلسالم فا الحرب  

اي أن اإلسذالم فذا حربذه الرسذمية بينذه مبذين أعدااذه المشذراين م يذرهم  

ى عذن متذ  الشذي   ال بذار، منهذى عذن متذ  ا طفذاه نهى عن مت  النساء، منهذ

                                              

 ( عن أبا سعيد الطدري. 1064ماسلم فا الزااة   ،(3610رماه البطاري فا المنامب   (6 
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. مرأى عليذذه (7 صذذلى هللا عليذذه مسذذلمالصذذغار، مجذذاء ذلذذك فذذا أحاديذذث النبذذا 

موا كانوت »لذك ممذاه  ذالصالة مالسالم اارأة ادت لة فا إحدى الغزمات فأن ر 

 .(8 «لِه لتقاتا

تِلووو}  عذز مجذ إنما نداتذ  مندتذ  اذن يداتلنذا، امذا مذاه هللا  ِ ا  فِوي َسوبِيِا َوغَ  ٱَّللَّ

تِلوونَكوم  ٱلَّ  يَن يوقَ  تَِديَن{ِِ ع  مو َ َل يوِحبُّ ٱل   إِيَّ ٱَّللَّ
ا ْۚ تَدووَٰٓ . رمى اإلاام ابذن [190]البدذرة    َوَل تَع 

 «ا عتذداء»ان الدذرآن رررب أنذه فسذر مذجرير الطبري عذن ابذن عبذاس ترج

 .(9 هنا بدت  النساء مالشي   ما طفاه

يا الراشذدية ا حاديث النب ية تنها عذن ذلذك. مجذاءت ال صذامه ذا جاءت 

عذن متذ  هذ  ء. بذ  جذاء عذن أبذا ب ذر ررر مذاه   ان أبذا ب ذر معمذر تنهذى

 ماا حبس ا أنفسهم له.  ستجدمن رجاً  مد حبس ا أنفسهم فا الص ااي فدع هم

 نهى عن مت  الرهبان  نهم   يداتل ن. 

ه  إنهذذم   ينصذذب ن ل ذذم الحذذرب ماذذذلك نهذذى عمذذر عذذن متذذ  الفالحذذين، مذذا

 فدع هم مشأنهم. 

                                              

متذ  الصذبيان »اتاب الجهاد مالسير، بذاب  «صحيا البطاري»على سبي  الملاه   - انظر (7 

للبيهدذا   «اتذاب السذنن ال بذرى»ماذذلك  . «مت  النساء فذا الحذرب»مباب  «فا الحرب

 (.91 - 9/89باب تر  مت  ان   متاه فيه ان الرهبان مال بير م يرهما  

ماه الحافظ ابن حجر  أخرجه أب  دامد مالنسااا مابن حبان اذن حذديث ربذا  بذن الربيذي  (8 

( 15992  «المسذذند»( ط. دار الريذذان بالدذذاهرة. رماه أحمذذد فذذا 6/172  «فذذتا البذذاري»

عن ربا  بن الربيي. مماه احدد ه  صحيا لغيره، مهذا إسناد حسن مأخرجه النسااا فا 

 ( مماه احدده  إسناده صحيا.2842  «الجهاد»مابن ااجه فا  ،(8571  «السير»

( ط. 2/190  «جذااي البيذان»مهذا الد ه ه  الذي رجحه اإلاام ابذن جريذر. انظذر اتابذه  (9 

 ا تبة ماطبعة البابا الحلبا مأم ده.
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 زرا . ... ملذلك ذهب ان ذهب ان فدهاء المسلمين بأنه   يدت  حراا

مه ذا اان شأن الصحابة حينمذا فتحذ ا الذبالد فذا العذراق مفذا الشذام مفذا 

 اصر  ترا ا الفالحين فا أر هم مزراعاتهم، لم ينال ا أحدًا انهم بس ء. 

 ا باه ه  ء يدتل ن ا  ان هب مدب؟فما باه ه  ء؟ ا

عذن متذ  اذن لذم يداتذ     يدتذ  راهذب، م  يدتذ   جاء الفده اإلسالاا ينهى

م   - أي إنسذذان اصذذاب الشذذل  أم نحذذ  ذلذذك م  يسذذتطيي أن يحذذارب - زاذذن

يدتذذ  أعمذذى، م  صذذاحب عاهذذة،   يدتذذ  ماحذذد اذذن هذذ  ء إ  إذا اذذان لذذذه 

لتذذدبير. لذذ  اذذان هنذذا  شذذي  ابيذذر مل نذذه اشذذاراة فذذا الحذذرب، ملذذ  بذذالرأي ما

يشار  فا الحرب برأيه متذدبيره مايذده متططيطذه، هذذا نعتبذره ادذاتاًل أم فذا 

 ممد ماه أب  الطيب   ح م المدات .

 الذذرأي مبذذ  شذذجاعة الشذذجعان

 

 هذذ  أمه، مهذذا المحذذ  اللذذانا!

 أاا اا دمن ه  ء فال يج ز لنا أبدًا أن ندتلهم.  

 هذا اا جاء به اإلسالم. 

اإلسالم يدتصد فا الدت  حتى فا حرمبه الرسمية بينه مبين أعدااذه. ملذذلك 

اانذذأ ال صذذايا النب يذذة مال صذذايا الراشذذدية اذذن الطلفذذاء  أ  يدتلذذ ا شذذيًطا، م  

طفذاًل، م  ااذذرأة، م  يهذذدا ا بنذذاء، م  يدطعذ ا شذذجًرا، م  يحرمذذ ا شذذييًا فذذا 

 ضته  رمرة الحرب. طريدهم، إ  اا امت

ملذلك مصف المسلم ن بذأنهم اذان ا أرحذم النذاس فذا الحذرمب. ممذاه أحذد 

  اا عرف التذاري  فاتًحذا أعذده م  أرحذم اذن  -   ستاف ل ب ن - الم رخين

 .  «يعنا المسلمين»العرب 
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 ه ذا اانأ هذه ا اة. 

جذذاءه انذذدمب يبشذذره  ... أبذذ  ب ذذر ررر أرسذذ  إليذذه أحذذد الدذذادة بذذرأس مااذذد

ماعذذه صذذرة، فذذتا أبذذ  ب ذذر الصذذديق الصذذرة ف جذذد فيهذذا رأس إنسذذان ادتذذ ه، 

فاستعاذ باهلل مماه  اا هذا؟ مال ا له  يا خليفذة رسذ ه هللا، إنهذم يفعلذ ن بنذا الذ  

ذلذذك، فذذارس مالذذرمم إذا متذذ  أحذذد اذذن مادتنذذا يبعلذذ ن برأسذذه إلذذى ال هذذم أم 

نه بهذذذا ا اذذر، فذذنحن نعذذاالهم بالملذذ . اابراطذذ رهم أم مااذذدهم ا علذذى يبشذذرم

أنسذذتن بهذذم؟ ندتذذدي بهذذم؟  - (10 فدذذاه أبذذ  ب ذذر ررر  آسذذتنان بفذذارس مالذذرمم؟

 مهللا   يحم  إلى رأس بعد الي م؟ - ساتذة لنا؟ نجعلهم أس ة لنا؟أأنتطذهم 

 هذا ه  المنهث اإلسالاا. 

نيين متفطذي  ف يف به  ء الشباب الذذين يتدربذ ن إلذى هللا بدتذ  النذاس المذد

 السيارات فا الش ار ؟!

اخذذتل  الحابذذ  بالنابذذ ،  - امذذا فذذا الجزااذذر - صذذحيا فذذا بعذذب البلذذدان

مالتذذب  الحذذق بالباطذذ ، ماذذا عذذدنا نعذذرف  اذذا الذذذي تفعلذذه تلذذك الجماعذذات 

المسلحة، ماا تفعله السلطة ماا يفعله اوخرمن؟ حتى إننا نذرى أحيانًذا اجذزرة 

التذبيا مالتدي  بأشد أن ا  ا ساليب محشذية، تحدا متظ  ساعات يحدا فيها 

 ذذذربًا بذذذالف مس أم مطعًذذذا للذذذرؤمس بالسذذذ ااين أم البلطذذذة أم بغيذذذر ذلذذذك أم 

بالتحريق فا ا فذران! أشذياء فظيعذة جذدًا، م  يذأتا أحذد اذن رجذاه ا اذن أم 

                                              

 «السذنن»(، مسذعيد فذا 9701( ا ثر رمذم  5/306  «المصنف»رماه عبد الرزاق فا  (10 

جذر فذا ( ممذاه ابذن ح9/132  «السنن ال بذرى»( مالبيهدا فا 2636( ا ثر رمم  3 ب 

 (.4/108إسناده صحيا   «تلطيص الجبير»
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ان رجاه الجذي  أم اذن رجذاه الشذرطة! أيذن هذ  ء؟ ملذذلك اختلطذأ علينذا 

 ا ا ر. 

د له  إننا نن ر هذذه ا حذداا أيًذا اذان فاعلهذا، نن ذر أن تحذدا باسذم ا  اا ن

الدين أم باسم السياسة، نن ر العنف العش ااا الذي   يميز بين بر  ماسذاء، 

 هذا اا   يج ز بحاه ان ا ح اه. 

إننا نرى هاتين الصذ رتين أيهذا اإلخذ ة  صذ رة اذن يدتذ  اذن أجذ  الذدنيا، 

 ين. هذه اصيبة. مص رة ان يدت  ان أج  الد

 احترام اإلسالم للنف  البشرية مصيانتها  

نرى اا يحدا فا أفغانستان  سذن ات اذن الدتذ  مالدتذاه مسذفك الذدااء بذين 

إخذذ ة ا اذذ  الذذذين اذذان ا رفدذذاء الجهذذاد مرفدذذاء السذذال . ايذذف يحذذدا هذذذا؟ 

 نهم يفعل ن هذا ان أج  الدين! آلدين أاذرام أن يدتذ  بعضذ م بعضذاأيزعم ن 

 .(11 أن ترجع ا افاًرا االجاهلية يضرب بعض م رماب بعب؟ ...

 هذا اا نن ره. 

المسذذلم يجذذب أن يصذذان، أ  يذذراق إ  بحدذذه، محدذذه اعذذرمف حددتذذه  الذذدم

، والتوارك «هي القصواص»الثيب الااني، والُفس بالُفس  » ...ا حاديث  

 .(12 «لديُ  المفارق للنماعة

                                              

ل تر عووا بعودي كفوواًرا يبورب بعبووكم »بذ  الذدين نهانذذا عذن ذلذك مجذذاء فذا الحذذديث   (11 

( عذن جريذر بذن 65ماسذلم فذا اإليمذان   ،(121رماه البطاري فذا العلذم   «رغاب بعض

 عبد هللا.

( عذن ابذن 1676حذاربين  ماسلم فذا الدسذااة مالم ،(6878رماه البطاري فا الديات   (12 
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   يج ز أن يتعدى الناس، ميتجامزما، ميدتل ا ان   يستحق الدت . 

ووا ن غَتَووَا نَف  ۥ َمووهَنَّو و  ... }إن الدذرآن ال ذذريم اعتبذذر متذ  الذذنف  جريمذذة ابذذرى   َسَۢ

يَوا  يَاَلوا فََكأَنََّموآَٰ هَح  ََ َ ِميٗعوا َوَمون  هَح  ِض فََكأَنََّموا غَتَوَا ٱلَُّوا َر  ٍس هَو  فََساد  فِوي ٱأل  ِر نَف  بِغَي 

 ََ  .[32]الماادة   ا{َ ِميعٗ ٱلَُّا

اذذ   .متذذ  النفذذ س أاذذر اتفدذذأ الشذذرااي السذذمامية ما ر ذذية علذذى تجريمذذه

مفداؤنذا أجمعذ ا علذى أن الضذرمريات ء، تبيا سذفك الذداايم ن أن الشرااي   

ب ذ  أح ااهذا مأماارهذا  - الشرعية خم ، الضرمريات التا جذاءت الشذريعة

للمحافظة عليها ها خم   المحافظة على الدين، مالمحافظذة علذى  - من اهيها

الذذنف ، مالمحافظذذة علذذى العدذذ ، مالمحافظذذة علذذى النسذذ ، مالمحافظذذة علذذى 

 الماه. 

َم ٱ}وَ الدين ثم النف    َس ٱلَّتِوي َحورَّ تولووا  ٱلَُّف  و إِلَّ بِوَل تَق  لووٗموا َّللَّ ِِّۗ َوَمون غوتِوَا َمل  َح  
ٱل 

َُا ِلَولِ  ِر ي ِ ِ فَقَد  َ عَل  ا فََل يوس  ُٗ َط  ِا  إِنَّ وۥ َكاَي َمُصووٗرا{ف ِي  ۦ سول  قَت   . [33]اإلسراء   ٱل 

ااذا ند ه فا هذا العصر الذي استهان الناس فيذه بحراذة الذنف  اإلنسذانية، 

 فأصبحنا نرى الدت  هنا مهنا ، هذا اا   يج ز بحاه ان ا ح اه. 

ماما ي سف له اا مرأنذاه بذا ا  عذن احاملذة اختطذاف أم ا تيذاه السذفير 

 الدطري فا اليمن، هذا أار  ريب أيًضا. 

  النذذاس م  بحراذذاتهم م  بحريذذاتهم إلذذى هذذذا   ينبغذذا أن يسذذتهان بذذأرما

 الحد. 

                                                                                                          

ل يحا دم امرئ مسلم يش د هي ل إل  إل   وهني رسوا   إل بإحدى »اسع د مأمله  

 .«ثلث
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 آفة الغل  مالتطرف  

نذذذا أعذذذار  المذذذ تمر أحتذذذى اذذذن اذذذان يعذذذار  المذذذ تمر ا متصذذذادي. 

الحجذة بالحجذة، مال لمذة بال لمذة، ادي، مل ن نعار  الرأي بذالرأي، ما متص

  يتعذذدى ذلذذك إلذذى أن نطتطذذف النذذاس، هذذذا أاذذر   يدذذره شذذر  م  خلذذق م  

 مان ن. 

اتذذذى تسذذذتطيي هذذذذه ا اذذذة أن تتعااذذذ  بحريذذذة مصذذذراحة، ميدذذذ ه بعضذذذها 

لبعب  نعم م ، هذا ص اب مهذا خطأ، مهذا يجذ ز مهذذا   يجذ ز؟ مينبغذا 

أن تتسي الساحة للجميي، م  يضيق أحد ذرًعا ب لمة الحق، ا  يد ه اا عنذده، 

لذدم بلغذة العنذف، فهذذا أن أت لذم بلغذة ا ... أاا أن يتعدى ذلك ان اللسان إلى اليذد

 اا نرفضه. 

إننا نهيب ا اة أن تعذ د لتربيذة شذبابها تربيذة إسذالاية ات ازنذة، تذنف  فيهذا 

اذذن رم  اإليمذذان، تغذذرس فيهذذا مذذيم الحذذق مالطيذذر، تعلمهذذا اإلسذذالم الصذذحيا 

للووك المتُطعوووي »المتذذ ازن   إسذذالم الغلذذ  مالتنطذذي. لدذذد جذذاء فذذا الحذذديث  

مالهذذا  .(13 «، للووك المتُطعوووي، للووك المتُطعوووي«المتايوودوي المتعمقوووي»

إياكم والغلوو فوي »عظم خطر التنتطي. مماه  ل ثالثًا صلى هللا عليه مسلمالنبا 

 .(14 «الدين، فإنما للك مثن كاي غبلكم بالغلو في الدين

  تغل  فا ديذن م، م  تتبعذ ا أهذ اء مذ م مذد  ذل ا اذن مبذ  مأ ذل ا اليذًرا 

                                              

 ( عن ابن اسع د.2670رماه اسلم فا العلم   (13 

مماه احددذ  المسذند  إسذناده صذحيا  ،( عن ابن عباس1851  «المسند»رماه أحمد فا  (14 

سناده صذحيا، ( مماه احدده  إ3029  «المناسك»فا  هعلى شرط اسلم، مرماه ابن ااج

 (.2455  «صحيا ابن ااجه»مذاره ا لبانا فا 
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 م ل ا عن س اء السبي . 

أسأه هللا تتأ أن ينير بصاارنا، مأن يفدهنا فا ديننذا، مأن يعلمنذا اذا ينفعنذا، 

 مأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميي مريب. 

إنذه هذذ  الغفذذ ر أمذ ه مذذ لا هذذا، مأسذذتغفر هللا تعذالى لذذا مل ذم، فاسذذتغفرمه 

 الرحيم، مادع ه يستجب ل م. 

 الططبة اللانية  

 أاا بعد أيها اإلخ ة المسلم ن  

 هنا  تنبيهان أردت أن أذار بهما  

أملهمذذا  أن مزارة ا ممذذاف فذذا مطذذر أنشذذأت صذذندممًا للزاذذاة، تأخذذذها اذذن 

ا  نياء لتردهذا إلذى الفدذراء. مهذذا الصذندمق افتذ   ل ذ  اذن يريذد أن يحذرر 

ُووحَّ نَف   ... }سه ان رج  الشا نف ووَي{َوَمن يوووَق  ِلحو ف  مو ئِوَك لوومو ٱل 
َٰٓ لَ  وو  ]الحشذر   ِسو ِۦ فَأ

ِ  }. هللا تعذذالى يدذذ ه  [16، التغذذابن  9 وو لِ خو ووَو  يِ م بَِ ووا ِ م   ِموون  هَم  لوم  َوتوووَاك ِ وورو  َصوودَغَٗة توَط  ِ

ِّۗ َوٱَصا ِ َعلَي  وَ  تََك َسَكن  لَّ وم  و ِ م   إِيَّ َصلَو   .[103]الت بة   { َسِميٌت َعِليمٌ َّللَّ

 المش مم  «بلف ر»ذارى معد 

مالتنبيذذه اللذذانا  أنذذه بعذذد  ذذد ي ذذ ن مذذد اذذر ثمذذان ن عاًاذذا علذذى معذذد بلفذذ ر. 

بلف ر مزير خارجية بريطانيا الذي معد اليه د فذا العذالم بانشذاء مطذن مذ اا 

 م( أثنذذاء الحذذرب1917( نذذ فمبر سذذنة  2ان ذلذذك فذذا  لهذذم فذذا فلسذذطين. اذذ

 العالمية ا ملى. 

ار ثمان ن عاًاا على هذا ال عد الذذي علذق عليذه اذن مذاه  إن اذن   يملذك 
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ابذذر المجاهذذد الحذذاب أاذذين معذد اذذن   يسذذتحق. معلذذق عليذذه افتذذا فلسذذطين ا 

الحسينا ححا فداه  إن فلسذطين ليسذأ مطنًذا بغيذر شذعب حتذى تسذتدب  شذعبًا 

 بغير مطن. 

ها بريطانيا فا ذلذك ال مذأ ثذم أاري ذا بعذد مفا اددات - مل ن الدمه الغربية

اذادما للفلسذطينيين، ماذادما للعذرب، ماذادما  - ذلك مدمه الغرب بصذفة عااذة

 فا هذه ا ر .  «إسرااي »للمسلمين، ماادما لااة اإلسالاية حتى مااأ 

م  تذذذزاه إسذذذرااي  تراذذذ  بدذذذدايها هذذذذه الجبهذذذة، متضذذذرب تلذذذك الجبهذذذة، 

متصفي تلك الجبهة، متتحدى، متتصذدى، متتعذدى، م  تجذد اذن يداماهذا، م  

 ح ه م  م ة إ  باهلل. 

تجد ا ستسذالم الهزيذ  المذر، تجذد هذذا الطنذ   الذذي نذراه هنذا مهنذا ، إ  

هم علذى أافهذم، مأرماحهذم فذا فتية آان ا بربهم مزادهم هدى، م ذع ا رؤمسذ

أيذذديهم، مبذذذل ها هلل، ممذذاه أحذذدهم  معجلذذأ إليذذك ربذذى لتر ذذى. هذذ  ء هذذم 

ا ا ، مهذم اعدذد الرجذاء إن شذاء هللا فذا تحريذر فلسذطين، مفذا إعادتهذا إلذى 

 أهلها، إن لم ي ن الي م فغدا، مإن  دًا لناظره مريب. 

ن لذن نيذأس اذن رم  هللا، لن نيأس أبدًا أيها اإلخ ة ال ليرمن ييأس ن، منحذ

وَي{  ۥ َل يَا ي  إِنَّ و  ... } بـ ِفرو َك  مو ٱل  قَو  ِ إِلَّ ٱل  حِ ٱَّللَّ و   .[87]ي سف   سو ِمن رَّ

إن الذذزان ملذذب، مإن الذذدنيا دمه، مإن دمام الحذذاه اذذن المحذذاه، مهللا تعذذالى 

كَ  ... }يد ه   َيَّامو نودَاِولو َ  َوتِل  َِ ا بَي  ٱأل   . [140]آه عمران   {... َن ٱلَُّا

ان اذان يظذن أا تحذاد السذ فيتا الذذي يملذك تلذك الترسذانة الن ميذة الهاالذة 

مالد ة العس رية الضطمة، ميملك اا يملك، ينهذار فذا سذن ات مليلذة؟ اذن اذان 
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 يظن هذا؟

إن التذذاري    يملذذك زاااذذه أاري ذذا، م  تملذذك زاااذذه إسذذرااي ، إنمذذا يملذذك 

 زاااه رب العالمين. 

 إن الغد لنا، مإن المستدب  لنا. الرصيد فا حسابنا يزداد إن شاء هللا. 

عذز إن لم ي ن فا الدريب العاج  ففذا يذ م يعلمذه هللا  - سنسترد إن شاء هللا

سنسذذترد حدنذذا، سذذتع د إلينذذا حد منذذا إن شذذاء هللا، ماذذا ذلذذك علذذى هللا  - مجذذ 

 بعزيز. 

 أن يفتا لنا فتًحا ابينًا. عز مج أسأه هللا 

اللهم افتا لنا فتًحا ابينًا، ماهدنا صراًطا استديما، مانصذرنا نصذًرا عزيذزا، 

 مأتم علينا نعمتك، مأنزه فا مل بنا س ينتك، مانشر علينا فضلك مرحمتك. 

اللهذذم انصذذرنا علذذى أعذذدااك أعذذداء اإلسذذالم، اللهذذم انصذذرنا علذذى اليهذذ د 

نذذدرأ بذذك فذذا نحذذ رهم، المعتذذدين، اللهذذم رد عنذذا ايذذدهم، مفذذ  حذذدهم، اللهذذم إنذذا 

منعذذ ذ بذذك اذذن شذذرمرهم، اللهذذم أنذذزه علذذيهم بأسذذك الذذذي   يذذرد عذذن الدذذ م 

 المجراين.

اللهم انصر إخ تنا المجاهدين فا فلسطين ملبنان، مفذا اشذمير مالسذ دان، 

 مفا ساار بالد اإلسالم.

اللهذذم خذذذ بأيذذدي إخ اننذذا المضذذطهدين مالممتحنذذين مالمعتدلذذين، اللهذذم اف ذذك 

 رهم، ماجبر برحمتك اسرهم، مت ه بعنايتك أارهم. بد تك أس

اللهم اجع  ي انا خيذًرا اذن أاسذنا، ماجعذ   ذدنا خيذًرا اذن ي انذا، مأحسذن 
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 جرنا ان خزي الدنيا معذاب اوخرة.أعامبتنا فا ا ا ر الها، م

ن   يطافذك اللهم   تهل نا بمذا فعذ  السذفهاء انذا، م  تسذل  علينذا بذذن بنا اذ

لنا ان أارنا رشذدا. اللهذم اجعذ  هذذا البلذد آانذا اطمينًذا،  للهم هيئم  يرحمنا. ا

 سطاء رخاء مساار بالد اإلسالم. 

َا ...  } ِم َربَُّ قَوو  نَا َعلَو  ٱل  ور  دَاَمَُا َوٱنصو ِرنَا َوثَب ِت  هَغ  َرافََُا فِيَٰٓ هَم  ِفر  لََُا ذونووبََُا َوإِس 
ٱغ 

ِفِريَن{ َك   . [147]آه عمران   ٱل 

يَن إِيَّ }، يدذذ ه هللا تتذذأ  عبذذاد هللا ِِ َٰٓأَيَُّ ووا ٱلَّوو ِْۚ يَ  ئَِكتَوو وۥ يوَصوولُّوَي َعلَوو  ٱلَُّبِووي 
َٰٓ َ َوَملَ  ٱَّللَّ

ِليًما{ وا  تَس  ِ  َوَسل ِمو  .[56]ا حزاب   َءاَمُووا  َصلُّوا  َعلَي 

اللهم ص  مسلم مبار  علذى عبذد  مرسذ لك احمذد، معلذى آلذه مصذحبه، 

  م الدين. مالتابعين لهم باحسان إلى ي

و َوهَغِِم ...  } بَوروِّۗ َوٱَّللَّ ِ هَك  رو ٱَّللَّ ك  ِِ َُكوِرِّۗ َولَو مو َشآَِٰء َوٱل  فَح  َ    َعِن ٱل   ُ لَو  َ تَ لَو  َ  إِيَّ ٱلصَّ ٱلصَّ

َُعووَي{ لَمو َما تَص   .[45]العن ب ت   يَع 

* * * 
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 2) 

 (15 الدصاص فا الشريعة اإلسالاية

 الططبة ا ملى 

 خ ة المسلم ن أاا بعد فيا أيها اإل

مالدضذاء  ،انذ عدة أشهر ماإلعالم الغربا يش ش على الشريعة اإلسذالاية

 .الشرعا فا ديار اإلسالم

اتبذذ ا المدذذا ت مأثذذارما الشذذبهات انذذذ أن ح ذذم الدضذذاء الشذذرعا فذذا دملذذة 

ح ذم مماذي سذبق اإلصذرار،  اعمدً ، متلته اإلاارات على فلبينية متلأ اطدماها

إ ّ أن يعفذا أمليذاء الذدم، مهذذا أاذر  ،اباإلعدام مصاًصذالدضاء الشرعا عليها 

َم ٱبنص الدرآن   مرره الشر  اإلسالاا َس ٱلَّتِي َحورَّ تولووا  ٱلَُّف  و إِلَّ بِو}َوَل تَق  ِِّۗ َّللَّ َح  
ٱل 

َُا ِلَولِ  لووٗما فَقَد  َ عَل  وِر ي ِ ِ َوَمن غوتَِا َمل  ا فَوَل يوس  ُٗ َط  وِا  إِنَّوف ِوي  ۦ سوول  قَت  وورٗ  وۥ َكوٱل   ا{اَي َمُصو

 .[33]اإلسراء  

ثم حدثأ حادثة أخرى فا الممل ة العربية السع دية  متلذأ ااذرأة بريطانيذة 

اارأتين أستراليتين، ماحت م ا إلى الدضاء الشرعا، فح م الدضاء بالدصذاص 

ان هذه المرأة الداتلذة المتعمذدة. هذذا هذ  الجذزاء إذا احذت م هذ  ء إلذى الدضذاء 

وِرض  فَِإي َ آَٰءووَك فَ }ماه تعالى  الشرعا اما  ُ  وم   َوإِي توع  ِرض  َعو َُ وم  هَو  هَع  كوم بَي  ٱح 

َُي   وَك  ُ  وم  فَلَن يَبورُّ وِ ْۚ   ٗ َع ِقس  وَُ وم بِٱل  كوم بَي  َت فَوٱح  ِسوِطيَن{إِيَّ ا  َوإِي  َحَكم  ق  مو َ يوِحوبُّ ٱل   ٱَّللَّ

ن الدصاص ان الدات  المتعمذد ا عز مج . مالدس  ه  اا أنزله هللا [42]الماادة  

                                              

 م.1997ألديأ فا اسجد عمر بن الططاب بالدمحة فا أماا  ن فمبر ( 15 
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َّقوووَي{  عز مج اما ماه  وِب لَعَلَّكووم  تَت بَ  َل  ِلي ٱأل  وو  َٰٓوأ ِقَصاِص َحيَوو    يَ  ]البدذرة   }َولَكوم  فِي ٱل 

179]. 

 لماذا شر  هللا الدصاص  

س، حتذذى   يعتذذدي النذذاس للنذذاشذذر  هللا تعذذالى الدصذذاص ليذذ ان الحيذذاة 

م علذى بعذذب ميدتذذ  بعضذذهم بعضذذا بعضذهم علذذى بعذذب، م  يتطذذامه بعضذذه

 دمن راد . 

ميمذذة  إن للذذنف  اإلنسذذانية انزلذذة ابيذذرة فذذا هذذذا الذذدين، مإن لحيذذاة اإلنسذذان

ابيذذرة عنذذد هللا، فهذذ  بنيذذان هللا تعذذالى العذذ ن اذذن يهداذذه، العذذ ن اذذن يريذذد أن 

 ينتز  الرم  ان بين جسد إنسان، ملم يعطه هللا تعالى هذا الحق. 

ِقَصواِص َحيَوو    ى هذا الدصاص لحياة الناس  ملذلك مرر هللا تعال  }َولَكووم  فِوي ٱل 

َٰٓأَيَُّ وا }.، مهللا تعذالى يدذ ه  [179]البدرة   {... ِقَصواصو يَ  كومو ٱل  يَن َءاَمُوووا  كوتِوَب َعلَوي  ِِ ٱلَّو

لَ  قَت   . [178]البدرة   {... فِي ٱل 

ِقَصووكوتِووَب َعلَووي  }فذذا سذذ رة البدذذرة جذذاء هذذذا التعبيذذر عذذدة اذذرات   اصو فِووي كومو ٱل 

لَ  قَت   فا الدان ن الجنااا.  [178]البدرة   {... ٱل 

وَربِينَ كوتَِب َعلَي  } َغ  ِن َوٱأل  ِلودَي  َو  َوِصويَّةو ِلل  وًرا ٱل  ُو إِي تَوَرَك َخي  َموو   كوم  إِذَا َحَبَر هََحدَكومو ٱل 

 فا مان ن ا سرة.  [180]البدرة   {...

يَامو َعلَي  }كوتَِب  َّقوووَي{َعلَو   َكَما كوتِبَ  كومو ٱلص ِ ِلكوم  لَعَلَّكووم  تَت يَن ِمون غَوب  ِِ  [183]البدذرة   ٱلَّو

 فا مان ن العبادات. 

ه  لَّكووووم  كوتِوووَب َعلَوووي  } ِقتَوووااو َولووووَو كوووور  فذذذا مذذذان ن العالمذذذات  [217]البدذذذرة   {... كومو ٱل 
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 الدملية.

ذا اتذذذب هللا أي فذذذر  علذذذي م فر ذذذية ا ثدذذذة ا اذذذدة، فه ذذذ كومو{كوتِووَب َعلَوووي  }

لَ {كوتَِب َعلَي  }الدصاص على هذه ا اة  قَت  ِقَصاصو فِي ٱل   . [178]البدرة   كومو ٱل 

وودو ... }امذا اتذب الصذيام مفذر  الصذذيام  اتذب الدصذاص  عَب  ر ِ َوٱل  حو ورُّ بِوٱل  حو
ٱل 

دِ  عَب  ونثَ    بِٱل  ونثَ   بِٱأل  ن بعذب . جاء ذلك امذا مذاه المفسذرمن  إ[178]البدرة   {... َوٱأل 

، اذذان ا   يدبلذذ ن أن يدتذذ  اإلنسذذان ةمبااذذ  العذذرب الذذذين اانذذأ لهذذم عذذزة مانعذذ

بملله، إذا مت  عبد مذال ا  نريذد ادابلذه حذًرا اذن عنذدام، مإذا متلذأ ااذرأة مذال ا  

 }نريد رجاًل، مإذا مت  م يي مال ا  نريذد سذيدًا اذن سذادات م، فذاهلل تعذالى مذاه  

ر ِ ... حو رُّ بِٱل  حو دِ ٱل  عَب  دو بِٱل  عَب  ونثَ    َوٱل  ونثَ   بِٱأل   .[178]البدرة   16 {... َوٱأل 

 بين الدصاص مالعف   

ء  فَ فََمون   ... }ثم شر  الدرآن العفذ    َُوي  وِ   عوِفوَي لَو وۥ ِمون  هَِخيوِ   رو َمع   بِوٱل 
ٱت ِبَوا وَۢ

ن   َس  ِ  بِِإح    هَِخيوِ {ِمون  }ا التعبيذر  ، مانظذرما إلذى هذذ[178]البدرة   (17 {... َوهَدَآٌَٰء إِلَي 

أبدذذى ا خذذ ة ر ذذم جريمذذة الدتذذ ، امذذا يذذده علذذى أن هذذذه الجريمذذة محذذدها   

تَتَلوووا  َوإِي َطآَٰئِفَتَواِي ِموَن }تطرب اإلنسذان اذن الملذة، امذا مذاه تعذالى   ِمُِيَن ٱغ  و   مو ٱل 

َموا َُ و وا  بَي  ِلحو وإِنََّموا }، [9]الحجذرات   {... فَأَص  ِمُوووَي إِخ  مو   كوم  ٱل  َن هََخوَوي  وا  بَوي  وِلحو  َو   فَأَص 

 .[10]الحجرات   {...

ووي   عوِفوَي لَوو وۥ ِمون  فََمون   ... } َُ ِلووَك ء  فَ هَِخيوِ   ِّۗ ذَ  ون  َس  ووِ  بِِإح  وِ  َوهَدَآٌَٰء إِلَي  رو َمع   بِوٱل 
ٱت ِبَوا وَۢ

تَدَى    فََمِن ٱع 
ِّۗ َمة  ب ِكوم  َوَرح  ن رَّ ِفيف  م ِ ِلَك فَلَ وۥ َعَِ بَع  تَخ  {دَ ذَ   .[178]البدرة   اٌب هَِليم 

                                              

 .(2/244 انظر  الدرطبا ( 16 

 .(2/244 ، مالدرطبا (2/107  «تفسير الطبر»اوية فا  راجي تفسير هذه( 17 
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هذا اا جاء به اإلسالم، لم يد  اا مالأ المسيحية  إن ان  ربك علذى خذدم 

ا يمذذن فذذأدر لذذه خذذدم ا يسذذر! فهذذذا مذذد يصذذلا فذذا زاذذن احذذدمد لفيذذة احذذدمدة 

  خذذاص، مل نذذذه   يصذذذلا شذذريعة عااذذذة مشذذذريعة خالذذدة ل ذذذ  النذذذاس، مل ذذذ

 البييات، مل   ا عصار. 

تَودووا   ... }لنفسذك   العده مشر  الفض ، العذده أن تدذتصاإلسالم شر   فَٱع 

وو كوم  َعلَي  تَوودَى  َعلَووي  ووِا َمووا ٱع 
ا  }، [194]البدذذرة   {... ِ  بِِمث  او

َٰٓ لوَ وواَسووي ِئَة   َوَ ووَا  ث   {...  َسووي ِئَة  م ِ

ِ فََمون  }. مالفضذ  أن تعفذ  متتفضذ   [40]الشذ رى   هوۥ َعلَوو  ٱَّللَّ رو ولََح فَوأَ    { َعفَوا َوهَص 

ور  َوإِي  }، م[40]الش رى   وَو َخي  توم  لَ و توم بِوِ ۦ  َولَوئِن َصوبَر  وِا َموا عوووغِب 
توم  فَعَواغِبووا  بِِمث   َعاغَب 

بِِريَن{  .[126 ]النح   ل ِلصَّ 

ملهذا اان ح م الدضاء الشذرعا فذا هذذه الحذ ادا هذ   الدصذاص، إ  أن 

 يعف  أملياء الدم، فاذا عف ا فهم أحرار. 

 العده الذي جاء به اإلسالم. هذا ه  

 رحمة فا  ير ا  عها  

مل ذذذن هذذذ  ء   يفهمذذذ ن العذذذده، هذذذ  ء يشذذذفد ن علذذذى المجذذذراين، م  

اذي الجذانا المجذرم الشذرير، أحنذى عليذه اذن ا م يشفد ن على الضحايا، إنهم 

يضذذحا بمالذذه ميضذذحا علذذى أم دهذذا، أاذذا المجتمذذي الذذذي يضذذحى بأانذذه م

فهذذم  ،اا م  يطشذذ ن خالدًذذاة الذذذين   يرحمذذ ن اطل مًذذبحرااتذذه اذذن هذذ  ء العتذذ

 .اترفد ن بهم ،اشفد ن عليهم

 مه  يسرق   يبذالا أن يدتذ  امأحيانً  ،مالذي يسرق ،هذا المجرم الذي يدت 

 ... يفع  اا يفع   يبالا أن  ... يدار  يبالا أن  ...
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ذلذك الرجذ  الذذي متذ  المذرأة مطفليهذا مد ذارت ل م فا ا سذب   الما ذا 

ليهذذا، متذذ  ثالثذذة أنفذذ ، ااذذرأة   ذنذذب لهذذا، مليسذذأ اذذن  اذذن أجذذ  أن يسذذرق ح 

أم هذذه ا شذياء فذا يذديها.  «الغذ اي »ا  اذا تمل ذه هذذه الغنيات م  اللريات 

 يين   ذنب لهما ان أج  أن يسرق.ممت  طفلين زا

هذذا يذد الذ  دطذي أن تينبغذا    ... هذا الجذاناه  ء رحماء اشفد ن على 

 المجرم. اإلنسان 

 رد  المجراين ليستديم ايزان العده 

مهذذذ  نفذذذ   - اإنذذذا خسذذذرنا نفًسذذذ  يد لذذذ ن ،هذذذ  ء   أدري ايذذذف يف ذذذرمن

 ! مها نف  الدات .ا بشرية أخرىفال ينبغا أن نطسر نفسً  - المدت ه اإلنسان

دمن عد بذة يجذر  بذ هذا الدات تر  نظرما هذه النظرة الجزاية، منس ا أن 

، ثذم فذا إنما يسذجنماا دام اإلنسان   يدت ،  الدت يغريهم ب ...  يره على الدت 

يعطذى عفذً ا اذي اذن يعفذى عذنهم، هذذا    ... اناسبة ان المناسبات يفذرب عنذه

 يرد  الناس. مبهذا يزداد عدد المدت لين، معدد الداتلين أيًضا. 

 خصااص العد بة اإلسالاية  

 ئص العقوبة اإلسلمية هن ا: إي من خصا

اذن  ... شر  ذلك ان ه  أرحم بالنذاس اذن ال الذدة ب لذدها عقوبة رادعة: - 1

لَومو َمون  هََل يَع  }اذن يعلذم المفسذد اذن المصذلا  ... ه  أبذر بالنذاس اذن أنفسذهم

} َخبِيرو  . [14]الملك   َخلََ  َولوَو ٱللَِّطيفو ٱل 

 }شر  ذلك هللا الذي يعلم أن النف س الشريرة   يردعها إ  عد بذة زاجذرة 

ِلَك لَ وم  ... َِٰٓخوَرِ  َعوَِاٌب َعِلويٌم{ذَ  يَا  َولَ وم  فِي ٱأل  ي  فِي ٱلدُّن  مامذا مذاه  .[33]المااذدة    ِخا 
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بوو وۥ ثوومَّ يووَردُّ إِلَو   ذم الدرنين   َ  نوعَِ ِ ا َمن َظلَوَم فََسوو  بوو و َرب ِو ِۦ }غَاَا هَمَّ وٗرا{فَيوعَِ ِ  ۥ َعوَِاٗبا نُّك 

 ، هذا انطق الفطرة. [87]ال هف  

انطق الفطذرة  أن يعامذب الجذانا عد بذة رادعذة تزجذره أن يعذ د إلذى الذ  

 هذه الجريمة، مترد   يره أن يدلده فا اللها. 

اا الذي جرى فا هذه المجتمعات التذا تشذفق علذى الجذانا متعتبذره إنسذانًا 

 متعتبره  حية ان  حايا المجتمي! متسلبه اإلرادة ما ختيار؟!اريًضا! 

 ميد ه ماالهم  إن الفرد داية يحر  خي طها المجتمي!

سلب ا اإلنسذان اإلرادة، سذلب ه المسذي لية، اذي أنذه يف ذر ميططذ  مينفذذ اذن 

أج  طمي فا ااه، أم ان أج  انتدام، أم ان أجذ  حدذد، أم اذن أجذ  أي شذاء 

 ان هذا. 

 تولََُّوكَ غَواَا أَلَغ   ... }  اإلنسذان أخذاه انذذ فجذر البشذرية ته  اإلنسان، م اإلنسان

َعت   ... َا هَِخيِ  فَقَتَلَ و لَ و  فََطوَّ سو وۥ غَت  . ملذذلك مذرر هللا تعذالى [30 - 27]المااذدة   {... ۥ نَف 

وا هَنَّو و  ... }حادثة مت  ابن آدم  خيه   ... بعد أن ذار لنا هذه الحادثة َسَۢ ۥ َمون غَتَوَا نَف 

يَوا  يَاَلوا فََكأَنََّموآَٰ هَح  ََ َ ِميٗعوا َوَمون  هَح  ِض فََكأَنََّموا غَتَوَا ٱلَُّوا َر  ٍس هَو  فََساد  فِوي ٱأل  ِر نَف  بِغَي 

 ََ  . [32]الماادة   ا{َ ِميعٗ ٱلَُّا

ووٍس{َموون غَتَووَا نَف  } ووِر نَف  ووا بِغَي  ي  فََسوواد  فِووهَو  }بغيذذر مصذذاص، يسذذتحق الدتذذ .  َسَۢ

ِض{ َر  الذذنف  إذا أفسذذدت فذذا ا ر  امذذا فذذا حذذد الحرابذذة ممطذذي الطريذذق  ٱأل 

ََ َ ِميٗعووا{م يرهذذا تسذذتحق الدتذذ .  يسذذتمر  اإلنسذذان الدتذذ ،  }فََكأَنََّمووا غَتَووَا ٱلَُّووا

ا عتداء على الفرد اا عتداء على الن  ، ان هان عليه أن يدتذ  إنسذانًا ماحذدًا 

   يبالا بعد ذلك. بمن يدت . 
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 سجن محده لي  رادًعا عن الجريمة  ال

اذذن أجذذ  هذذذا اذذان الذذرد  بالدصذذاص، السذذجن لذذي  ردًعذذا، اتبذذ ا علذذى 

السج ن هذه العبارة  السذجن تأديذب متهذذيب مإصذال ! مل نذا جربنذا فلذم نجذد 

السذذج ن هذذذبأ، م  أدبذذأ، م  أصذذلحأ. رأينذذا الذذذي يسذذرق يذذدخ  السذذجن 

اذن اللصذ ص  ... تعلم ان العتاةفيطرب انه أشد  رامة مأشد حن ة متجربة، 

 لر انه خبرة، تعلم انهم اإلجرام.الذين هم أسبق انه زانًا مأا

ل  اان اعه الشهادة ا بتدااية فا اإلجذرام يجذد اذن اعذه اللان يذة! مإن اذان 

اعذذه اللان يذذة يجذذد اذذن اعذذه الب ذذال ري س أم الذذدات راه فذذا اإلجذذرام! هنذذا  

 درجات فا اإلجرام!

لسرمات، ر ذم عد بذات السذجن فذا الذبالد اإلسذالاية التذا ملذلك انتشرت ا

 .عز مج عطلأ حدمد هللا 

حينما أمااأ الممل ة العربية السع دية حد السرمة، ماان يضرب بها الملذ  

اان الناس يد لذ ن فذا اصذر مذديًما عنذداا يذذهب اإلنسذان  - فا اختاله ا ان

شذار الجذراام هنذا ، مالدتذ   نت إلى الحث  الذاهب افد د مالعااد ا ل د! مذلذك

لما أمذيم هذذا  ... فلما أميمأ هذه الحدمد - مالسط  ممطي الطريق ممطي الرماب

اذذان لذذه أثذذره فذذا إمااذذة ا اذذن فذذا  ... الجذذزء اذذن ح ذذم الشذذريعة اذذان لذذه أثذذره

الحيذذاة، فذذا المجتمذذي الذذه، أصذذبا اإلنسذذان يذذذهب إلذذى اتجذذره ميتراذذه أحيانًذذا 

 شذاء يحذدا. اعظذم جذراام السذرمة تحذدا اذن ميذهب إلى الصالة، ميع د  

 أناس يفدمن ان الطارب لهذا ا ار. 

 ااذا حدا فا المجتمعات الغربية التا تسطر ان حدمد الشريعة اإلسذالاية
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 تسطر ان حد السرمة متسطر ان الدصاص؟ ...

اختذذ  ا اذذن اخذذتالً  تاًاذذا،   ت ذذاد تمذذر دميدذذة إ  محذذادا متذذ  أم سذذرمة أم 

خاافًذا  ... يحدا فا ادينة ان المدن. يعذي  اإلنسذان خاافًذا علذى نفسذهجريمة، 

خاافًذذا علذذى عر ذذه، لذذم يعذذ دما يسذذتمتع ن  ... خاافًذذا علذذى االذذه ... علذذى أهلذذه

 الط ف الجماعا ه  السمة العااة فا هذا المجتمي.  با ان،

حينما تذهب إلى هنا  يد ل ن لك  أ لق باب الحجرة فا الفندق بالتربذاس، 

  تفتا  ي أحد يدر  بابك، انظذر اذن العذين السذحرية، ماحذذر ثذم احذذر ثذم م

احذر، مإذا خرجأ فال تطرب بعد الساعة السادسذة اسذاء أم نحذ  ذلذك، مإيذا  

أن تطرب محد ، مإذا خرجأ فال تأخذ اعك ااً  اليًرا فا جيبذك، م  تطذرب 

اذا لذذم يجذذدما بغيذذر اذذاه أيًضذذا،  ن هذذ  ء اللصذذ ص الذذذين يذذأت ن يفتشذذ نك فذذ

اعذذك شذذييًا مذذال ا  إنذذك تسذذتحق الدتذذ  ممتلذذ  ، فذذاتر  لهذذم شذذييًا ير ذذيهم فذذا 

جيبك!! مه ذا الط ف ان الدتذ  مالطذ ف اذن ا عتذداء هذ  السذمة العااذة فذا 

 هذا المجتمي. 

 هذه ها تشريعاتهم ال  عية، هذه م انينهم ا ر ية، فماذا يعيب ن علينا؟ 

لحة عبذاده، هللا تعذالى   ينالذه فنذي اذن مراء إن هللا شر  هذه ا ح ام لمصذ

ذلك، ه   نا عن العالمين، إنما يشر  اا يشر  لمصذلحة العبذاد فذا المعذاش 

ي، المصذذذلحة اونيذذذة مالمصذذذلحة مذذذمالمعذذذاد، لمصذذذلحة الفذذذرد ماصذذذلحة المجت

المسذذذذتدبلية، المصذذذذلحة الماديذذذذة مالمصذذذذلحة المعن يذذذذة، المصذذذذلحة الطاصذذذذة 

لا يرعاهذا هذذا الشذر  العظذيم  نذه شذر  هللا، لذي  مالمصلحة العااة، المصا

غوووَيْۚ ن، شر  هللا لعباده، ح م هللا لطلدذه  الشر  فالن م  ع ِ ِليَّوِة يَب  َن  وَم ٱل  ك  }هَفَحو
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م  يووغُِووَي{ ٗما ل ِقَو  ك  ِ حو َسنو ِمَن ٱَّللَّ  .[50]الماادة   َوَمن  هَح 

خصذااص  هبذات هذ  أمفا هذه ا ح ام مفذا هذذه العد  «الرد »لهذا اان 

ا  هذه العد بات   َطعووَٰٓ وَن ٱهَي  }َوٱلسَّاِرقو َوٱلسَّاِرغَةو فَٱغ  وٗل م ِ ِِّۗ ِديَ وَما َ َاآََٰءَۢ بَِموا َكَسوبَا نََك   َّللَّ

} و َعِايٌا َحِكيم  ا  }، [38]الماادة   َوٱَّللَّ او
َٰٓ يَن يو  إِنََّما َ َا  ِِ َي َحواِربووَي ٱلَّ وعَو  َ َوَرسووولَ وۥ َويَس  ٱَّللَّ

فَو وٍف هَو  يُو ن  ِخلَ  لو وم م ِ ِديِ م  َوهَر  و ا  هَو  توقَطََّت هَي  ا  هَو  يوَصلَّبووَٰٓ َّلووَٰٓ ِض فََسادًا هَي يوقَت َر  ا  فِي ٱأل  و 

َِٰٓخَرِ  َعَِاٌب َعِليٌم{ يَا  َولَ وم  فِي ٱأل  ي  فِي ٱلدُّن  ِلَك لَ وم  ِخا  ِضْۚ ذَ  َر   . [33]الماادة   ِمَن ٱأل 

    للمجراين  باب الت بة افت

ماي هذا فان هذا الشر  العظيم فتا باب الت بذة علذى اصذراعيه لمذن يريذد 

حذذد الحرابذذة أم مطذذي الطريذذق  ... السذذرمة ال بذذرى ... أن يتذذ ب. فذذا هذذذا الحذذد

وا  عَ إِلَّ }يدذذ ه الدذذرآن   ووِدرو ووِا هَي تَق  يَن تَووابووا  ِموون غَب  ِِ َ غَ لَووي  ٱلَّوو ا  هَيَّ ٱَّللَّ وَٰٓ لَمو فوووور  ِ م   فَووٱع 

} ِحووويم  هذذذ  ء الذذذذين أرهبذذذ ا النذذذاس، مأرعبذذذ ا البشذذذر، مأخذذذاف ا  [34]المااذذذدة   رَّ

الطريق، إذا هيأت لهم أنفسهم أن يت ب ا، مأن يرجع ا عن  ذيهم، مأن يسذيرما 

فذذا طريذذق ا سذذتدااة، فتذذاب ا إلذذى هللا، ممرعذذ ا بابذذه، مجذذاؤما مسذذلم ا أنفسذذهم 

يَن تَابووا  مِ إِلَّ }اطتارين  ِِ {ٱلَّ ِحويم  َ َغفووور  رَّ ا  هَيَّ ٱَّللَّ وَٰٓ لَمو ِ م   فَوٱع  وا  َعلَوي  وِدرو وِا هَي تَق   ن غَب 

 . [34]الماادة  

ولََح فَوِإيَّ ٱ  عذز مجذ مبعد حد السرمة يد ه  ِمو ِۦ َوهَص  وِد ظول  َ }فََمون تَواَب ِمونَۢ بَع  َّللَّ

و وووبو َعلَي  مبذ  الدذذدرة . بعذذب الفدهذاء يشذترط أن يتذذ ب السذارق [39]المااذدة   ِ {يَت

ميسذلم نفسذه فذال تدطذي يذده. مالذبعب  - دذ ه ا حنذافياما  - عليه ميرد الماه

يفتا الباب للت بة باستمرار امذا هذ  رأي اإلاذام ابذن تيميذة مابذن الدذيم  أن اذن 

اب مظهذذرت عليذذه عالاذذات الت بذذة، فمذذن حذذق الدا ذذا أن يسذذد  عنذذه الحذذد، تذ
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يًذا، يسذد  الدطذي مل ذن يعذزر بمذا مإذا سد  الحد لي  اعناه سد ط العد بذة نهاا

يناسبه، يسد  الجلد مل ن يعزر بمذا يناسذبه، يسذد  الدصذاص مل ذن يعذزر بمذا 

يناسذذبه. مل ذذن فذذرق اذذا بذذين الدصذذاص مالحذذدمد ا خذذرى  أن الدصذذاص حذذق 

حق أملياء الدم، هم أصحاب الحذق فيذه. الحذدمد ا خذرى هذا حذق  ... اإلنسان

مد أن يطالب بها اطالب، أاذا فذا الدصذاص هللا، ملذلك   يشترط فا تلك الحد

أن يطالذذب ملذذا الذذدم، مهذذ  حذر إن شذذاء مبذذ  الديذذة أم أالذذر اذذن الديذذة،  ال بذذد فذ

مصالا الدات  على اذا يتفدذان عليذه، مإن شذاء عفذا بغيذر شذاء، مإن شذاء أخذذ 

 حده بالدصاص. 

الت بة تسد  الحد، مهذه فرصة عظيمة فا هذا الذدين، إذا رأى الدا ذا أن 

انا مد بدت عليه أاارات الت بة ما ستدااة، مشذعر انذه بالصذدق، فذان اذن الج

حده أن يسد  عنه الحد. ل ن إذا رآه اتالعبًا، تاب اذرة معفذا عنذه ثذم جذاء فذا 

 أن يذرد ، م   بذد  المرة اللانية ماللاللة مه ذا، هذا يضحك على الدضاة، هذا 

 أن يعامب العد بة التا تليق بملله.    بد 

 خصااص العد بة فا اإلسالم  الرد . ان 

اذذن متذذ  ي دتذذ ، ي دتذذ  الصذذغير بذذال بير،  موون خصووائص العقوبووة المسوواوا : - 2

ي دتذذ  الطفذذ  باإلنسذذان ال هذذ ، ي دتذذ  اذذن متذذ  فراًشذذا أم سذذاعيًا ماذذان أسذذتاذًا 

 ابيًرا، ي دت  به، ي دت  الغنا بالفدير، ي دت  اإلنسان باإلنسان. 

، أسذذ د أم أبذذيب، «الذذنف  بذذالنف »ف  اإلنسذذانية  اإلسذذالم ينظذذر إلذذى الذذن

 نا أم فدير، ابير أم صذغير، حذاام أم اح ذ م،   فذرق بينهمذا. حتذى الحذاام 

يح م عليه الدا ا، يذهب ال الا إلى الدا ا ميح م عليه، حتى مذاه جمهذ ر 
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ابر لذ  ارت ذب جريمذة يذذهب إلذى ما ذا الطليفة ا  ... الفدهاء  اإلاام ا عظم

ين ميح ذذذم عليذذذه، معليذذذه أن ينفذذذذ. مإذا لذذذم ينفذذذذ فانذذذه يعامذذذب أاذذذام هللا المسذذذلم

عد بتين  عد بة ان أج  أنه استحق عليه الحد معد بة أخذرى  أنذه عطذ  هذذا 

 الحد مماجب عليه أن يرعاه مينفذه. 

لي  فا اإلسالم إنسان ابير على ح م هللا، الد انين ال  عية استلنأ أناًسذا 

 ... حصذانة برلمانيذذة ... ح ذم الدذذان ن، أعطذتهم حصذانة اليذرين   يدذام علذيهم

 حصذذذانات اطتلفذذذة! اإلسذذذالم   ... حصذذذانة دبل ااسذذذية ... حصذذذانة مضذذذااية

دلذة، اذ  النذاس س اسذية اأسذنان يحصن إنسانًا ارت ب جريمة ممااأ عليذه ا 

 المش  أاام أح ام هللا تتأ. 

 هذه ها المساماة التا جاء بها هذا الدين. 

حينمذذا هذذم مريًشذذا أاذذر تلذذك المذذرأة  صذذلى هللا عليذذه مسذذلممي فذذا أن النبذذا 

المطزماية التا ت ذررت انهذا السذرمة ثذم مااذأ البينذة عليهذا ف جذب أن تدطذي 

يذذدها، فذذأهم مريًشذذا أن هذذذه اذذن بنذذا اطذذزمم اذذن ذؤابذذة مذذري ، إنهذذا لفضذذيحة 

حذب  رسذ ه هللا سذااة بذن زيذد أالدهر أن تدطي يدها، فدال ا  ااذا نفع ؟ ف لم ا 

مابن حبه ليشفي فذا هذذه المذرأة، فجذاء أسذااة ليشذفي عنذد  صلى هللا عليه مسلم

ممذاه لذه   صذلى هللا عليذه مسذلمفغضذب النبذا  صلى هللا عليه مسلمرس ه هللا 

يا هسامة، هتشفت في حد من حودود    إنموا للوك الوِين مون غوبلكم هن وم »

سوورق فووي م البووعيف هغوواموا  كووانوا إذا سوورق فووي م الشووريف تركوووه، وإذا

 - (18 «علي  الحد، وايمو   لوو هي فاطموة بُوت محمود سورغت لقطعوت يودلا

                                              

د، مأبذذ  دام ،(1688ماسذذلم فذذا الحذذدمد   ،(3475رماه البطذذاري فذذا أحاديذذث النبذذا   (18 
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مهذا أعذز النذاس عليذه، مأحذب النذاس إليذه.  - صذلى هللا عليذه مسذلمه ذا مذاه 

 حماها هللا ان السرمة!

 الناس س اء فا ايزان اإلسالم، هذا اا جاء ه هذا الدين. 

اذذن خصذذااص العد بذذة أيًضذذا ثذذم هنذذا   العوودا:موون خصووائص العقوبووة:  - 3

مالعذذده أابذذر اذذن المسذذاماة، العذذده أن  .اإلسذذالاية أنهذذا تدذذ م علذذى العذذده

 .تراعا الظرمف، العده أن تطفف عمن يستحق التطفيف

ملذذذلك اذذن عجااذذب اذذا جذذاءت بذذه هذذذه الشذذريعة أنهذذا جعلذذأ عد بذذة الحذذر 

عنذذد الرماذذان   ذذعف عد بذذة العبذذد، العبذذد يطفذذف عنذذه، علذذى  يذذر اذذا اذذان

ا شذراف مالنذذبالء إذا اذان م يذرهم، اذان العبيذد يدتلذ ن فذا جذراام بسذيطة، م

 اذن الطبدذات الذدنيا اإذا متل ا أحذدً  ا  يدتص انهم، خص صً عند الرماان متل ا 

 الضعيفة المسح مة التا   مزن لها عندهم. الطبدات  ...

ِصونَّ  ... }  مذاهماإلسالم جذاء متحذدا عذن هذ  ء اإلاذاء الجذ اري  فَوِإذَآَٰ هوح 

ِحَشة  فَعَلَي  
َن بِفَ  عَوَِابِ لَ  فو َما عَ ِ نَّ نِص  فَِإي  هَتَي  ِت ِموَن ٱل  َصَُ  ح  مو أي  [25]النسذاء   {... ٱل 

اا علذى الحرااذر اذن العذذاب، علذيهن النصذف. ملذذلك مذاه الفدهذاء  إن عد بذة 

ط الذذذي  السذذالعبذذد نصذذف عد بذذة الحذذر فذذا ال ذذم مفذذا ال يذذف، حتذذى مذذال ا  إن 

يجلد به العبد إذا ارت ب جريمة يجب أن ي  ن أخف ان السذ ط الذذي يضذرب 

 به الحر،  ن هذا ادتضى التطفيف. 

                                                                                                          

المنتدذذى اذذن اتذذاب »ا ر ذذا هللا عنذذه ، عذذن عااشذذة مالتراذذذي، مالنسذذااا، مابذذن ااجذذه

 (. 1398 ( برمم 2/651للدر امي   «التر يب مالترهيب
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 العذر بالجه  

  ماذن شذأنه أن يجهذ إذا اان جذاهاًل  ،ان العده أن تراعى ظرمف اإلنسان

اذن يجهذ  أن السذرمة حذرام  - ررر    أحد إ  على اذن علمذه اما ماه عمر -

ما اان فا بادية لم يسمي بأح ام اإلسالم أم اان حديث عهذد باسذالم أم نحذ  رب

دفعتذه الحاجذة  ن  - ذلك امن يعذذر بجهلذه فيطفذف عنذه. إذا سذرق اذن حاجذة

 يطفف عنه.  - يسرق

ماذذن أجذذ  هذذذا نجذذد عمذذر بذذن الططذذاب ررر أممذذف إمااذذة الحذذد فذذا عذذام 

ممف فيذه عمذر أالحجاز  المجاعة، عام المجاعة الذي أصاب المسلمين فا بالد

الحد. لم يسد  عمر الحد اما يد ه الناس، إنما لم يجد استيفاء الحد، لم يسذت ف 

 الحد شرمطه، ملم تنتف ا انعه. 

 درء الحدمد بالشبهات  

  متنتفذذذا الم انذذذي ماذذذن هذذذذه الم انذذذي ،متتذذذ افرأن تتهيذذذأ الشذذذرمط    بذذذد  

مرمى  .(19 ...« ادرءوا الحووووووودود بالشوووووووب اُ»الشذذذذذذذبهات، فدذذذذذذذد جذذذذذذذاء 

ادرهوا الحوودود عوون المسوولمين مووا اسووتطعتم، فووإي و وودتم »  م يذذره الحذذاام

للمسلم مخرً ا فخلوا سبيل ، فإي اإلمام ألي يخطئ فوي العفوو خيور مون هي 

                                              

ب، مرماه أبذذ  اسذذلم ال جذذا مابذذن ر ذذا هللا عنذذه رماه ابذذن عذذدي عذذن ابذذن عبذذاس  (19 

  يعذرف،  نالسمعانا عذن عمذر بذن عبذد العزيذز ارسذاًل، مذاه ابذن حجذر  مفذا سذنده اذ

ادرهوا »ا م فًذا بلفذظ   ر ذا هللا عنذه مرماه اسدد البصري فا اسنده عن ابن اسذع د 

للمنذامي  «فذيب الدذدير»ن اإلسذناد حجذر  مهذ  ا مذ ف حسذ مذاه ابذن «الحدود بالشب ة

 غيلوا الكرام عثرات م إل في حد مون حودود  هو»(. متتمته 314( برمم  228، 1/227 

 .«تعال 
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 .(20 «يخطئ في العقوبة

 أن تنتفا الشبهات.    بد  هذا اا جاء به اإلسالم، 

 ن لذه »لمذاذا؟ مذال ا   يدطذي، سرق إنسان ان بيأ الماه   ملذلك مال ا  ل 

. إذا ماه  انا لم آخذ حدا مهذا بيأ الماه ملذا حذق فيذه. إذا سذرق (21 «حدًا فيه

  ن هنا  حد مًا اشتراة.  ... ال الد ان ملده، إذا سرمأ المرأة ان زمجها

 أن تنتفا الشبهة، مفا عام المجاعة الشبهة ماامة.    بد  

للمصذلحة أسذد  الحذد، ماذن  ايرً دذديذه متعمذر برأبعب الناس يد لذ ن  إن 

محاشذى هلل أن  !حدنا فا عصرنا أن نسد  الحدمد بناء على اا اتجه إليذه عمذر

اانذأ  .هللااتذاب ا عنذد أنه اذان ممافًذبمد مصف  ،ا ان حدمد هللايسد  عمر حدً 

ا إلذى رجاًعذعمذر اان  .أصابأ المرأة مأخطأ عمر  ا فيد هالمرأة تد ه له شييً 

  يم ن أن يفتات عليها، مل نه رأى أن الحد لم يجذب، لذم يسذت ف النص ص، 

 شرمطه، ملم تنتفا ا انعه. 

 الاا حاطذب بذن أبذا بلتعذة سذرما  ... (22 اذلك الغالاان اللذان سرما نامةم

                                              

ر ا هللا عنذه عن عااشة  «السنن»راذي مالحاام مالبيهدا فا ترماه ابن أبا شيبة مال (20 

ت ارف ًعا، مماه الحاام صحيا، مرده الذهبا مماه  مأج د اذا فذا البذاب خبذر البيهدذا 

مذاه  ا صذ ه جيذد  «ادرهوا الحد والقتوا عون المسولمين موا اسوتطعتم»عن ابن اسع د  

(. ممذد حسذن ا لبذانا إسذناده ا م فًذا فذا 314( بذرمم  1/227للمنذامي   «فيب الدذدير»

 .(2355رمم   «إرماء الغلي »

ممد حدا أن سرق رج  ان بيأ الماه بال  فة، فسأه ابن اسع د عمر عمن سرق ان  (21 

 بذن  «المغنذا»  انظذر .رسله فما اذن أحذد إ  ملذه فذا هذذا المذاه حذقأبيأ الماه. فداه  

 (.12/386مدااة  

معبذذد  ،(8/278  «ال بذذرى»مصذذة  الاذذا حاطذذب بذذن أبذذا بلتعذذة ذارهذذا البيهدذذا فذذا  (22 



 37 الجزء السادس -خطب الجمعة 

نامة الرج  المزنا فنحراها، مأاالهذا، ماشذت اهما الرجذ ، مهذم عمذر أن يدذيم 

لذك اذن الجذ  ، ممذاه  لذ   أعلذم إنذا عليهما الحد، مل ذن عذرف أنهمذا فعذال ذ

لهذم لدطعذأ أيذديهم، ثذم  اا حرم هللا علذيهم  بذياأراام تجيع نهم حتى ل  أال ا 

ماه لعبد الرحمن بن حاطذب بذن أبذا بلتعذة  مهللا لغرانذك  رااذة ت جعذك، ثذم 

ماه للرج   ام ثمن نامتك؟ ماه  عر  علا فيها أربعمااذة درهذم، مذاه  فذادفي 

هم.  راه  عف ثمنها. مهذا  نه   يدب  اإلسذالم أن يدذام الحذد له ثمانمااة در

 إ  على اجرم، أاا ان سرق ان حاجة فلي  بمجرم. 

 الحدمد محدها   ت فا  ستدااة المجتمي  

مان هنا ند ه  إننا إذا أردنا أن نديم الحدمد الي م فال يج ز أن نأخذ الحذدمد 

اذذأن هللا لذذم ينذذزه فذذا اتابذذه إ    ح ذذام الشذذريعة،أمحذذدها منديمهذذا دمن سذذاار 

ا   َطعووَٰٓ و}َوٱلسَّاِرقو َوٱلسَّاِرغَةو فَٱغ  انِيَو، [38]المااذدة   {... ِديَ وَماهَي  ِلودووا  ةو وَ }ٱلاَّ انِوي فَٱ   ٱلاَّ

ُ  ومَ  ِحد  م ِ ، إن الحدمد فا الدذرآن   ت ذاد تبلذي نحذ  [2]الن ر   {... دَ ا ِما ئَةَ َ ل  كواَّ َو 

نا  أالر ان ستة آ ف آية، فلمذاذا أخذذنا هذذه محذدها؟ ماعظذم عشر آيات، مه

مهذا اذن أماخذر اذا نذزه اذن الدذرآن، أي  «المااذدة»الحدمد جاءت فا سذ رة 

بعذذد أن مذذام المجتمذذي اإلسذذالاا ماسذذتدرت دعاامذذه مرسذذ  بنيانذذه بذذدأت هذذذه 

 العد بات. 

مالعد بذذات للشذذ اذ اذذن النذذاس، لمذذن انحرفذذ ا عذذن الطريذذق، أاذذا الدذذرآن 

ماإلسالم فجاء ليصني ا س ياء، ليربذا المسذتديمين علذى الحذق، فمذن شذذ بعذد 

 ذلك ع مب بما يرده على س اء السبي . 

                                                                                                          

 (.10/239  «اصنفه»الرزاق فا 
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أن ندذذيم تعذذاليم اإلسذذالم الهذذا، مبذذ  أن ندذذيم     بذذد  إننذذا مبذذ  أن ندذذيم الحذذد 

ا   َطعووَٰٓ ا  }أن نديم    بد  ، [38]الماادة   ِديَ وَما{هَي  }فَٱغ  َكو  َ{ َوَءاتَوو نأخذ الزاذاة  ،(23 ٱلاَّ

الت افذذذ   ... اذذذن ا  نيذذذاء لنردهذذذا علذذذى الفدذذذراء، ندذذذيم العدالذذذة ا جتماعيذذذة

ا جتمذذذذاعا العذذذذام حتذذذذى يصذذذذبا المجتمذذذذي اا سذذذذرة ال احذذذذدة، ماالبنيذذذذان 

المرصذذ ص يشذذد بعضذذه بعًضذذا، ماالجسذذد ال احذذد إذا اشذذت ى بعضذذه اشذذت ى 

 له. ا

 .(24  باتهذا اا ينبغا أن نفهمه فا هذه العد

إن العد بذذات التذذا جذذاء بهذذا اإلسذذالم هذذا افطذذرة لنذذا نحذذن المسذذلمين، هذذا 

ثرة ان اآثر هذذا الذدين، مليسذأ شذييًا، نطجذ  انذه، أم نسذتحا اذن الحذديث أا

عنذذه، إنهذذا عذذده هللا فذذا أر  هللا لعبذذاد هللا، ملذذن يحدذذق المسذذلم ن رخذذاء م  

ا أمذاا ا حذدمد هللا بشذرمطها، امذا اسذتدراًرا م  ازدهذاًرا م  أانًذا حديديًذا إ  إذ

 . عز مج شرعها هللا 

  نريد أن ي خذ ان اإلسالم الحدمد محذدها،  ، مإنمذا ي خذذ اإلسذالم الذه، 

صذلى هللا   ن ان ببعب ال تاب من فر بذبعب، مامذا مذاه هللا تعذالى لرسذ له 

و َوَل تَ َوهَِي }  عليه مسلم َُ وم بَِمآَٰ هَنَاَا ٱَّللَّ كوم بَي  تُِوووَك ٱح  لوم  هَي يَف  وَِر  َوآََٰءلوم  َوٱح  تَّبِت  هَل 

وَك{ و إِلَي  ِض َمآَٰ هَنَاَا ٱَّللَّ ،   يجذ ز أن يفتنذك هذ  ء عذن بعذب [49]المااذدة   َعنَۢ بَع 

                                              

. 56. النذذذ ر  78. الحذذذث  11، 5. الت بذذذة  77. النسذذذاء 277، 110، 83، 43البدذذذرة   (23 

 . 20. المزا   13المجادلة  

االاذا المجتمذي المسذلم الذذي »، م «بينذات الحذ  اإلسذالاا»لمزيد ان التفصي  انظذر  ( 24 

أثذذر إمااذذة »للذذدات ر ي سذذف الدر ذذامي. طبعذذة ا تبذذة مهبذذة بالدذذاهرة. مانظذذر   «ننشذذده

 للدات ر احمد حسين الذهبا. طبعة ا تبة مهبة. «الحدمد فا استدرار المجتمي
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ا  فَوِإي تََولَّوو   ... }أن تح ذم ب ذ  اذا أنذزه هللا إليذك    بذد  اا أنذزه هللا إليذك، إذن 

و  لَم  هَنََّمووا يوِريوودو ٱَّللَّ ِسووقووَي{فَووٱع  َِ لَفَ  ووَن ٱلَُّووا ِّۗ َوإِيَّ َكثِيووٗرا م ِ ِض ذونووووبِِ م    هَي يوِصوويبَ وم بِووبَع 

 . [49]الماادة  

أسذذأه هللا تتذذأ أن يردنذذا إلذذى دينذذه مشذذريعته ردًا جمذذياًل، مأن يهيذذئ لنذذا اذذن 

أارنا رشدا، مأن يفدهنا فا دينه، إنه سميي مريذب، أمذ ه مذ لا هذذان مأسذتغفر 

 مل م، فاستغفرمه إنه ه  الغف ر الرحيم، مادع ه يستجب ل م.  هللا تعالى لا

 الططبة اللانية  

 ا مف أاري ا ان اإلسالم 

 أاا بعد أيها اإلخ ة المسلم ن  

ا دمر المعذذادي   أدري اذذاذا بيننذذا مبذذين أاري ذذا، لمذذاذا تأخذذذ أاري ذذا دمًاذذ 

   ؟اذذي إسذذرااي  المذذاذا تدذذف أاري ذذا أبذذدً  ؟لااذذة اإلسذذالاية، الممذذالئ  عذذدااها

ترخذا لهذا العنذان ممتربذأ علذى اتفهذا، متملذا لهذا،  ،تضغ  عليها، ب  تدللها

لتفع  اا تشاء، مإذا أراد المجتمي الدملا أن يضذغ  علذى إسذرااي  بدذرار فذان 

 ا اري ا مامف لهم بالمرصاد.  «الفيت »

 أاري ا محصار الس دان 

لمداطعذة الدذرار الذذي اتطذتذه باآخر اا صنعته أاري ا فا هذا ا سب   هذ  

 !لحصار ا متصادي الشاا  لجمه رية الس دانما

 .الس دان حتى يحاصر؟ مه  احاصذر اذن زاذن  يذر مريذب اهاا الذي جن

الس دان احاصر ان جهذات شذتى، مل ذن يذراد الحصذار ال ااذ  الشذاا  علذى 

 .الس دان
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ت ذب السذ دان هذ  ار ؟اا جناية الس دان؟ اا الجريمة التا صنعها السذ دان

اا ارت بته إسرااي ؟ إسذرااي  التذا تسذفك الذدااء متهتذك الحراذات، متفعذ  اذا 

متضذذم اذذا تضذذم، تدذذيم المسذذت طنات، تحفذذر تحذذأ المسذذجد  ،تفعذذ  فذذا الدذذدس

 !مالس دان يعامب بشاء م  تعامب ،ا مصى، تفع  هذه ا فاعي 

 ؟ ة الس داناا جريم

  اا مت ذرارً مماه السذ دان اذرارً  !اأن الس دان ي مي اإلرهاب العالم  مال ا

مأنذتم   يطفذى علذي م  ،اندمبي م ماذرامبي مابعل ا  ،يا م م تعال ا هات ا افتشي م

اء، ا ر  أااا م، اذرع ها شرمًا م ربًذا، مشذماً  مجن بًذا، مابحلذ ا هذ  ش

 هنا  اعس رات ل رهابيين؟ ه  هنا  ارهابي ن فا الس دان؟

ا إلى الس دان فا فتذرة اذا، ثذم تراذ ا السذ دان اان هنا  بعب ا فراد أمم

 ان أنفسهم، لم يريدما أن يحرج ا هذا البلد الذي يتجه إلى اإلسالم. 

مال ا  الس دان ي مي اإلرهاب! لماذا تراتم اإلرهذابا ا ابذر إسذرااي  ملذم 

 دع ى، اجرد دع ى.  «الس دان ي مي اإلرهاب»تعامب ه بشاء؟ 

 عليهذذامالذذدعامي اذذا لذذم تديمذذ ا 

 

 بينذذذذذذذذذذات أبناؤهذذذذذذذذذذذا أدعذذذذذذذذذذذا

 دع ى   دلي  عليها م  بينة.  

ميد لذذذ ن  السذذذ دان يعتذذذدي علذذذى الذذذدمه المجذذذامرة، يهذذذدد أاذذذن الذذذدمه 

اذذن الذذذي يهذذدد اوخذذر؟ ماذذن الذذذي يعتذذدي علذذى  سذذبحان هللا المجذذامرة؟! يذذا

 اوخر؟ الس دان اعتد أم اعتدى عليه؟ الس دان اعتدى عليه. 

يذذذا حتذذذى اسذذذتدلأ، ر ذذذم اعتذذذرا  اليذذذر اذذذن السذذذ دان ممذذذف اذذذي أريتر

اإلسالايين على الس دان، ممال ا  ه  ء ليس ا أحبابًذا ل ذم م  أمليذاء ل ذم، هذم 
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عذذدم ل ذذم مسذذتعلم ن. السذذ دان ممذذف اذذي أريتريذذا، ماون أريتريذذا ملبذذأ ظهذذر 

المجن للس دان، مأصبحأ تهدد السذ دان، مأصذبا المعار ذ ن فذا أريتريذا، 

 ان أريتريا، ماذلك ان أم ندنا، ماذلك ان أثي بيا.  مأصبحأ الد ات تدخ 

اذر؟ يرانذه، ف يذف اندلذأ اويذة؟ ايذف انع ذ  ا جالمهدد اذن  الس دان ه 

 ايف ملب ال  ي؟!

لذذذي يدلذذب الحدذذااق أباطيذذ  ما باطيذذ  هذذذا هذذ  العجيذذب، هذذذا هذذ  المنطذذق ا

الدذ ة هذا حدااق،  نذه يسذتند إلذى انطذق الدذ ة   إلذى مذ ة المنطذق، أصذبحأ 

  التا تت لم

 !تح م الذاب فاخضي أيها الحم  ت لم السيف فاس أ أيها الدلم

 ،المسذت برمن فذا ا ر المتجبذرمن هذا ه  المنطق الذي يد لذه ا م يذاء 

 .فا هذا ال  ن   يسأل ن عما يفعل ن ةماأنهم أصبح ا آله

 ن يسذتمرلذا ممأم ى مأعظم، ملذن يسذتمر الدذ ي م يًذ ،مه ، إن هللا أابر ان

ووكَ  ... }  سذذنن هللا تذذأبى ذلذذكم ،، دمام الحذذاه اذذن المحذذاهاالضذذعيف  ذذعيفً   َوتِل 

 َِ َن ٱلَُّا َيَّامو نودَاِولوَ ا بَي   [140]آه عمران   {... ٱأل 

يعتدي على حد ق اإلنسان! حدذ ق اإلنسذان اهذدرة فذا الس دان ممال ا  إن 

السذذ دان! ايذذف هذذذا؟ إن اإلنسذذان فذذا السذذ دان امذذا رأيذذأ   يسذذتطيي أحذذد أن 

النذذاس  يدذذ م علذذى العشذذاارية معلذذى الطلطذذة بذذينيهذذدر حد مذذه. السذذ دان بلذذد 

اإلنسذان  ،اسذت برلي  هنا  حذاام  ،لي  هنا  حاام فرع نمبعب، هم بعض

 مأن ي لذم أي مزيذر، مأن يحذادا أي ماه   ،اذي  الجمه ريذةيستطيي أن ي لم ر

 .أن ي جد فا الس دان اا ي جد فا  يرهيتعذر لذلك م .يستطيي أن يص  إليهم
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مأنا أم ه لهذ  ء الغيذ رين علذى حراذات اإلنسذان معلذى حدذ ق اإلنسذان  

أيذذن أنذذتم اذذن الذذبالد التذذا رأينذذا فيهذذا حدذذ ق اإلنسذذان ممذذد  ذذاعأ، مارااذذة 

ممد أهدرت، محياة اإلنسان ممد هددت، مأاذن اإلنسذان ممذد زاه؟ أيذن اإلنسان 

أنذذتم اذذن العذذذارى مالنسذذاء الالتذذا ي خذذذن اذذن خذذدمرهن ميذذذهب بهذذن إلذذى 

المعذذتدالت؟ أيذذن أنذذتم اذذن المذذرأة التذذا تجبذذر علذذى أن تطلذذي حجابهذذا، ميصذذبا 

أن تذذذهب إلذذى  الحجذذاب جريمذذة، مهذذ  فريضذذة عليهذذا اذذن ربهذذا؟!   تسذذتطيي

م  تسذذتطيي أن تذذذهب إلذذى جااعذذة، م  أن ت ظذذف فذذا ح  اذذة م   ادرسذذة،

ا سسذذة عااذذة، بذذ    تسذذتطيي أن تعذذالث فذذا استشذذفى إ  إذا خلعذذأ حجابهذذا 

 مخمارها؟! لماذا تس ت ن عن ه  ء؟ لماذا   تعامب نهم؟

 ذي ينتهك حد ق اإلنسان؟! أين هذه الحد ق التا انته أ؟لالس دان ه  ا

عة، مماه  إنما تطبق الشريعة على ال  يات التا فيهذا الس دان يطبق الشري

أالرية إسالاية، مالتا لي  فيها أالرية إسالاية يتر  لها الطيار، إاذا أن تدبذ  

الشذذذريعة اإلسذذذالاية إذا أرادات، أم تدبذذذ  أي مذذذان ن م ذذذعا. تراذذذ ا الطيذذذار 

 للناس. 

أهذذا انطذق اا الذي فعله الس دان فا انتها  حد ق اإلنسذان؟ أهذذا انطذق؟ 

ال حيذذدة مالدطذذب ا محذذد فذذا  البلذذد الذذذي أعطذذاه هللا الدذذ ة، مأصذذبا هذذ  الدذذ ة

 العالم؟!

إن اإلنسان إذا أعطاه هللا نعمة فلم يصنها ملم يش رها، فانذه جذدير أن تذزاه 

وَكر  }َوإِذ  تَوأَذََّي َربُّكووم  عنه هذذه النعمذة، مهللا تعذالى يدذ ه   َُ َولَوئِن توم  أَلَِزيودَنَّكوم   لَوئِن 

} توم  إِيَّ َعَِابِي لََشِديد   .[7]إبراهيم   َكفَر 
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ااذ  اذي ا اذة العربيذة عإننا نناشد أاري ا أن ت ف عذن هذذه الطريدذة فذا الت

 ماإلسالاية. 

 لماذا هذا التعاا  اي بالد العرب مالمسلمين محدهم؟ 

لماذا الضغ  على العراق محده؟ نحن لسنا ان أتبذا  صذدام حسذين، ملسذنا 

اذي ا طفذاه،    ... اذي الجذااعين ... يذين، مل ننذا اذي الشذعب العرامذالالبع ان

 نريد أن يذمق هذا الشعب ثمرة انحراف ح ااه. 

اذذي  ... اذي الشذعب الليبذا حينذا ... لمذاذا هذذا الذه اذي الشذعب العرامذذا حينذا

 إيران حينا آخر، اي الس دان أخيًرا. 

إننا نطالب أاري ا أن ت  ن انصفة، مأن ت  ن عادلذة، مأن ترامذب هللا ممذد 

وا َعواد  }أعطاها هذه الد ة الهاالة، مل ن هللا أم ى انها  ِض فَأَمَّ َر  وا  فِوي ٱأل  بَرو وتَك   فَٱس 

َ ٱلَّو ا  هَيَّ ٱَّللَّ  هََو لَوم  يَوَرو 
ودُّ ِمَُّوا غوووَّ ً  َُ ِ َوغَالووا  َمن  هَ َح  

ِر ٱل  ُ  وم  بِغَي  ودُّ ِمو َُ وم  لووَو هَ ِِي َخلَقَ و

 َوَكانووا  بِ 
 
 ٗ َحدووَي{  غووَّ تَُِا يَن   .[15]فصلأ   ايَ 

* * * 
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 3) 

 أاذمبة ا طهاد ا مليات المسيحية!

 الططبة ا ملى 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 التنصير فا أندمنيسيا 

مضذية اختلدتهذا م ذذّتها  تتنامه الصحف ا جنبية مالعربيذة فذا هذذه ا يذام،

م ذذطمتها الدذذ ى المعاديذذة ل سذذالم، منفذذ  فيهذذا اإلعذذالم الغربذذا حتذذى جعلهذذا 

 تسيطر متتداعى بها متتناملها ماا ت ا نباء م يرها.

هذه الدضية اا يسم نه  ا طهاد ا مليات المسيحية فا الشذرق اإلسذالاا! 

عذد أن اذان ا اذن مبذ  فا بالد العرب خاصة، مبالد الشرق اإلسالاا عااذة. فب

يتهمذذذ ن اصذذذر مالسذذذ دان مالسذذذع دية مإيذذذران، أ ذذذاف ا إليهذذذا اون االيزيذذذا 

 مأندمنيسيا.

ملمذذذاذا االيزيذذذا مأندمنيسذذذيا؟ مذذذال ا   ن هذذذ  ء يدفذذذ ن  ذذذد المبشذذذرين 

 اإلنجيليين ا اري يين، م  يفتح ن لهم ا ب اب على اصاريعها!

ين، ما بذ اب افتحذة أاذااهم، هذا اي أن ه  ء يعمل ن انذ عدذ د اذن السذن

مالفرص اتاحة، ملم ي ن يسألهم أحد  لم؟ م  يدذ ه لهذم  ايذف؟ حتذى إنذه فذا 

أندمنيسذيا أمذذيم نحذذ  سذذتين اطذاًرا ل رسذذاليات المسذذيحية ا جنبيذذة! تعلمذذ ن أن 

أندمنيسذذيا آ ف اذذن الجذذزر، المسذذلم ن يتندلذذ ن اذذن جزيذذرة إلذذى أخذذرى عذذن 

اإلرساليات المسيحية ف انأ تنتدذ  عذن طريذق طريق المرااب مالد ارب، أاا 
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الطاارات الهلي ابتر، معن طريق المطارات التا مجدت فا ا  ا ذان، حتذى 

 ماربأ الستين اطاًرا.

فذذا  (25 اذان هذذ  ء مذد رسذذم ا خطذذة محذددما هذذدفًا  أن ينصذرما أندمنيسذذيا

خمسذذذين عاًاذذذا،   يمذذذر نصذذذف مذذذرن إ  ميغلذذذب علذذذى أندمنيسذذذيا العنصذذذر 

 المسيحا.

ه ذذذا خططذذ ا  أن يضذذرب ا أابذذر بلذذد إسذذالاا فذذا آسذذيا بذذ  فذذا العذذالم الذذه 

 مه   أندمنيسيا، مال  ذلك فا أابر بلد إسالاا فا إفريديا مه   نيجيريا.

معمل ا عملهم، منجح ا إلى حد ابير، ميجذب أن نعتذرف بذذلك، حتذى إنذا 

الشذذرق أذاذذر انذذذ نحذذ  ربذذي مذذرن فذذا أمه اذذرة أزمر فيهذذا أندمنيسذذيا مبذذالد 

سذألأ  - مانأ اي ا   المرحذ م الشذي  عبذد هللا ا نصذاري ححذا - ا مصى

المضذذيف فذذا الطذذاارة  هذذ  أنذذأ اسذذلم؟ مذذاه   ، أنذذا اسذذيحا، مل ذذن زمجتذذا 

 اسلمة! تص رما الطل  الذي حدا.

مسألأ المضيفة  ه  أنأ اسذلمة؟ مذاه   ، أنذا اسذيحية، مل نذا اذن أسذرة 

 . (26 مالعياذ باهللاسلمة! يعنا أنها نصرت ارتدت 

 فه ذا اان ا يفعلذ ن فذا هذذا المجتمذي، ماذان ا سذااتين فذا ذلذك ال مذأ، اذا

                                              

، لم لفذه  أبذ  « ذارة تبشذيرية جديذدة علذى أندمنيسذيا»ان أراد الت سي فليراجذي اتذاب   (25 

 (، طبعة رابعة.1980  .هاله ا ندمنيسا، طبعة دار الشرمق ط

انظر تفاصي  هذه الرحلة ماا أسفرت عنه ان دع ة شيطنا الدر امي إلنشذاء ا سسذة  (26 

« الهييذذة الطيريذذة اإلسذذالاية العالميذذة»تحفذذظ علذذى المسذذلمين إسذذالاهم متذذدينهم، ف انذذأ 

للذذدات ر الدر ذذامي الجذذزء اللالذذث. طبعذذة دار « ابذذن الدريذذة مال تذذاب»بال  يذذأ، انظذذر  

 لداهرة.الشرق ا
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دااأ ا ا ر فا صفهم فال حذرب فذا ذلذك! بذ  اذان ا ينشذرمن اذا بذين الحذين 

مالحين أنهم فاشل ن فا المجتمعات اإلسالاية، مأن التبشير   ي تا أالذه، م  

 يحدق هدفه.

 الفش  فا بالدنا؟لماذا يدعا التنصير 

 ممصدهم ان هذا عدة أا ر، ان هذه ا ا ر 

أن يستدرما ع اطف أمليك الذين يدفع ن إليهم بالماليين، فيد لذ ا لهذم  إن  - 1

المسذذلمين استعصذذ ن علينذذا، نريذذد ازيذذدًا اذذن الذذدعم مازيذذدًا اذذن اإلاذذداد، 

 فتت الى عليهم التدفدات المالية مالتبرعات الملي نية.

 ية.هذا ان ناح

ماذذن ناحيذذة أخذذرى لعلهذذم أرادما أن ين ا نذذا ميطذذدرمنا ليدذذ ه  اإلسذذالم  - 2

بطيذذر، ماإلسذذالم   يسذذتطيي أحذذد أن ي اجهذذه. مننذذام علذذى آذاننذذا، منتذذر  

هذذذ  ء يعبلذذذ ن فذذذا ا ر  فسذذذادًا، ميعبلذذذ ن بعدااذذذد ا اذذذة ماددسذذذاتها، 

 مبأبنااها مبناتها.

  شاء  ذيي  بالنسذبة لمذا يأال نذه ملعلهم أيًضا يعتبرمن أن اا يحدد نه ه - 3

مينشذذدمنه، فلذذذلك هذذم ينشذذرمن أنهذذم فاشذذل ن، مأنهذذم اطفدذذ ن فذذا العذذالم 

 اإلسالاا.

ه ذذذا اانذذأ ا اذذ ر تجذذري فذذا ذلذذك ال مذذأ، ف ذذان ا صذذااتين، اذذا اذذان ا 

يتحذذدث ن عذذن ا ذذطهاد م  عذذن شذذاء،  نهذذم هذذم الذذذين ي سذذب ن، مهذذم الذذذين 

 يغنم ن، مهم الذين يضلل ن.
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استيدظ المسلم ن، ملما بدأ عصر الصح ة اإلسالاية، مبذدأ المسذلم ن  فلما

يفيدذذذ ن اذذذن سذذذ رتهم، ميسذذذتيدظ ن اذذذن سذذذباتهم، ميعرفذذذ ن هذذذ يتهم مأنهذذذم 

اسلم ن، مبذدأ الذدعاة إلذى هللا يعملذ ن، بذدأ هذ  ء يشذعرمن باخفذامهم، مبذدأما 

 تفذتا يليرمن هذه النعرات مهذه الدعامي الباطلذة  أنهذم اضذطهدمن، مانهذم  

 لهم ا ب اب. ماا هذا بصحيا.

ال امي أن الصح ة اإلسالاية ها التذا عرفذأ النذاس حديدذة هذ  ء. هذم لذم 

يجيي ا بأهداف دينيذة حديديذة، مإنمذا تحذ ط بهذم عالاذات اسذتفهام، فهذم طالاذي 

 ... ا ستعمار الجديد. مإ  اان عليهم أن يذهب ا إلى الذبالد التذا   تعذرف دينًذا

ال ثنيذذة مالذذبالد الملحذذدة، بذذده أن يذذذهب ا إلذذى بذذالد اإلسذذالم بذذالد  إلذذى الذذبالد

 الت حيد.

إن هذه الحملة الجديدة التا تشن على العرب مالمسلمين هنا مهنذا ، تشذنها 

الد ى المعادية ل سالم فا أاري ا الي م، مأاري ذا اون تتذزعم هذذا ا اذر، اذن 

طلباتهذا  اذن لذم يسذر فذا  لم يطضي لهذا  اذن لذم يذنحن  ماارهذا  اذن لذم ينفذذ

 أن تطلق ح له ا زاات.   بد  راابها، فال بد أن تلير عليه المليرات، م

  يسذذلم بهذذذا اإللذذه  ...   يحنذذا رأسذذه ... مه ذذذا، ماذذ  بلذذد   يدذذ ه  نعذذم

الجديد  أاري ا المست برة فا ا ر  بغير الحق، التذا تريذد النذاس أن ي  نذ ا 

هذذذه ا مااذذر  تليذذر ح لذذه هذذذه الشذذبهات مهذذذه يطضذذي ل عبيذذدًا لهذذا، اذذ  بلذذد

 ا زاات.

 التسااا بين المسلمين ما مباط فا اصر 

مه ذذذذا اون يلذذذار حذذذ ه اصذذذر،  نهذذذا حاملذذذأ أن تتحذذذرر اذذذن الضذذذغ  



 48 الجزء السادس -خطب الجمعة 

 ا اري ا يلار ح لها أنها تضطهد ا مباط.

ملاسف هنذا  بعذب ا مبذاط امذن يعيشذ ن فذا أاري ذا  ذذّما هذذا ا اذر، 

  اًطا.ماش ا فيه أش

ممذذد نشذذأنا فذذا اصذذر صذذغاًرا مشذذببنا فيهذذا ابذذاًرا، ماذذا رأينذذا ا ذذطهادًا 

لامباط، ب  رأينا تعايًشا سليًما. اليًرا اا نجد ال نيسة مالمسجد اتجامرين، هذذا 

 اسجد متجاهه انيسة، ملم يحدا أي صرا  أم أي نزا .

«! الحذاب جذرج »أذاذر مأنذا صذبا صذغير اذان فذا بلذدنا صذّراف اسذمه 

حتذذى عرفذذأ بعذذد ذلذذك أنذذه «! حذذاب»أ فذذا صذذغري أحسذذبه اسذذلًما،  نذذه مانذذ

أي حذذّث إلذذى الدذذدس! مأنذذه لذذي  بمسذذلم. بلذذدنا لذذي  فيذذه أي اسذذيحا، « حذذاب»

مل ذذذن اذذذان المسذذذيحي ن يحت ذذذرمن اهنذذذة الصذذذيرفة، ماذذذ  الصذذذيارفة اذذذان ا 

اسيحين، حتذى دخلهذا ا زهريذ ن بعذد ذلذك، مأصذبا المسذلم ن ي  نذ ن فيهذا 

انذذأ أشذذعر بذذأي شذذاء بذذين المسذذلمين مالمسذذيحيين، مأرى النذذاس  أ لبيذذة. فمذذا

يستدبل ن هذا الصراف مي را نه ميعذي  بيذنهم، م  أجذد فذا ذلذك أي شذاء، 

 م  يجد ه  أي حرب.

 اا عرف الناس هذا ا ار.

 (27 ه  المسلم ن مالمسيحي ن إخ ة؟

المسلم ن مالمسذيحي ن عاشذ ا طذ اه العصذ ر إخذ ة اتحذابين، ه ذذا ملذأ 

، مهللا تعذذالى «إخذذ ة اتحذذابين»ن مبذذ ، فدذذاه لذذا بعذذب اإلخذذ ة  ايذذف تدذذ ه اذذ

{إِنََّما }يد ه   َو   ِمُووَي إِخ  مو   ؟ ملأ له  ا خ ة ليسذأ الهذا دينيذة. [10]الحجذرات   ٱل 

                                              

 ( ماا بعدها.3/192«  فتامى اعاصرة»انظر اا ذارناه فا اتابنا   (27 



 49 الجزء السادس -خطب الجمعة 

وَو   إِنََّموا }هنا  أخ ة دينية اما فذا اويذة   ِمُوووَي إِخ  مو   ، مامذا فذا الحذديث  {... ٱل 

. مل ن هنا  أخ ة م اية أم مطنية امذا مذاه هللا (28 ...« المسلم هخو المسلم»

َسووِليَن َكووَِّبَت  }تعذذالى   ر  مو مو نووووحٍ ٱل  ووولوم  نووووحٌ إِذ   105 غَووو  ووم  هَخو َعووادٌ  َكووَِّبَت   ...  غَوواَا لَ و

َسِليَن  ر  مو ولوم  لوودٌ إِذ   123ٱل  َسوِليَن َكوَِّبَت   ...  غَاَا لَ وم  هَخو ر  مو وودو ٱل  وم   إِذ   141 ثَمو غَواَا لَ و

ِلحٌ  ولوم  َص  أخذ هم أي اذنهم  نذه اذن مذ اهم. ملذذلك  [142 - 105]الشعراء   {... هَخو

و}لما لم ي ن شعيب ان أصحاب ا ي ذة مذاه   بو ل  َكوََِّب هَص  َسوِليَن   َح  ر  مو َكوِة ٱل   176ي 

بٌ إِذ   ُوعَي   نذه لذم ي ذن ماحذد اذنهم، اذان ا م ًاذا  [177 ،176]الشعراء   {...  غَاَا لَ وم  

  ير م اه. إنما اان ان ادين، ملذا ماه تعالى 

ٗبا{َوإِلَ   َمد  } ُوعَي   . [85]ا عراف   يََن هََخالوم  

فهنا  أخ ة م اية، مهنا  أخذ ة مطنيذة. هذذه المعايشذة مهذذا الجذ ار اذ ن 

 . [6]ال افرمن    ِديِن{ ِديُوكوم  َوِليَ لَكوم  }نسيًجا ماحدًا ان دينين اطتلفين  

   (29 أس  التسااا اي المطالفين

 ه ذا علمنا اإلسالم  اي اختالف الدين نستطيي أن نتعاي .

                                              

( 2580ماسلم فذا البذر مالصذلة   ،(2442جزء ان حديث رماه البطاري فا المظالم   (28 

ل يللمو  ول  » ...ب متتمتذه ر ذا هللا عنذه مأب  دامد مالتراذي، ان حديث ابذن عمذر 

 في حا ت ، ومن فور  عون مسولم كربوة فور    يسلم  من كاي في حا ة هخي  كاي  

 .«عُ  ب ا كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلًما ستره   يوم القيامة

رماه أحمذد باسذناد حسذن ماذذا  «المسلم هخو المسلم، ل يللمو  ول يخِلو »مفا حديث آخر  

، 1386، 1302للدر امي برمم  « المنتدى ان اتاب التر يب مالترهيب»ماه الهيلما. 

1569 ،1796 ،2182.) 

ن  أسذذذاس التسذذذااا ا( تحذذذأ عنذذذ 3/184«  فتذذذامى اعاصذذرة»راجذذي اذذذا ذارنذذذاه فذذذا  (29 

اذن اليهذ د  اإلسالاا، مانظر ذلذك بالتفصذي  أيًضذا فذا رسذالتنا  ا مذف اإلسذالم العدذدي

 م(.1999  .(، طبعة ا تبة مهبة ط61ص مالنصارى 
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ح  اإلسالم هذذه الدضذية بايجذاد أسذاس عدذدي مف ذري للتسذااا، يدذ م هذذا 

 ا ساس على عدة عناصر 

تتذذذأ، العنصذذر ا مه  أن اخذذذتالف النذذاس فذذذا أديذذانهم مامذذذي بمشذذيية هللا  - 1

ه فذذا ذلذذك ح مذذة، ملذذذلك مذذاه تعذذالى  ماشذذيية   تنفصذذ  عذذن ح متذذه، فلل ذذ

 وَ َولَو  }
 
ِحدَٗ  ٗة َو  ََ هومَّ َُآََٰء َربَُّك لََنعََا ٱلَُّا خ    ِحوَم  118تَِلِفويَن َل يََاالوووَي مو إِلَّ َمون رَّ

{َربَُّكْۚ  ِلَك َخلَقَ وم   . [119، 118]ه د    َوِلَِ 

لِ }ماه المفسذرمن    نذه خلدهذم مأعطذاهم  .(30 أي ملالخذتالف خلدهذم {كَ َوِلوَِ 

الحرية ماإلرادة، فاذا أعطى اإلنسان العد  مالحريذة ماإلرادة فذال بذد أن ي ذ ن 

 أن يطتلف الناس.   بد  له اتجاه  ير اتجاه اوخر، 

فذذا  عذذز مجذذ فهذذذا بمشذذيية هللا، م  يسذذتطيي أحذذد أن يعذذار  اشذذيية هللا 

 ا نه.

العنصر اللانا  أن الناس مإن اختلف ا اا بين اذ ان ماذافر، مبذر مفذاجر،  - 2

ماهتد م اه، فان الحساب بين ه  ء لذي  فذا هذذه الذدنيا، إنمذا الحسذاب 

ودَلووَك فَقووِا }عند هللا ي م الديااة، ملذلك يدذ ه هللا تعذالى   لَومو بَِموا َوإِي َ   و هَع  ٱَّللَّ

َملووووَي{ و ، [69، 68]الحذذث   تَع  ووةَ }ٱَّللَّ نَّ لوكوووم   َل حو َم  َووا َولَكوووم  هَع  لُو َم  َووا َوَربُّكوووم   لََُووآَٰ هَع   َربُُّ

} َمِصيرو ِ  ٱل  ََُُا  َوإِلَي  َمتو بَي  و يَن  َُكومو  ٱَّللَّ ََُُا َوبَي   .[15]الش رى  بَي 

مهنا  عنصر ثالث  أن اإلسالم يحترم اإلنسان ان حيذث هذ  إنسذان، اذ   - 3

امذا مذاه  ،ه، آان أم افر، بر أم فجر، لذه ارااذة اإلنسذانإنسان أيًّا اان دين

                                              

مهذذذا الدذذ ه هذذ  الذذذي اختذذاره ابذذن جريذذر الطبذذري مرجحذذه علذذى الدذذ ه اوخذذر مهذذ    (30 

 (.142 - 12/141«  جااي البيان»انظر  «. مللرحمة خلدهم»
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َُا بَُِيَٰٓ تعالى   م   .[70]اإلسراء   {... َءادَمَ }َولَقَد  َكرَّ

اذن حيذث إنسذانيته اصذ ن الحراذات، ملهذذا  ... ايته ا ذرمده  ان حيث آ

 اذرت بذه جنذازة صلى هللا عليذه مسذلمأن النبا  «صحيحه»رمى البطاري فا 

 م لها مامفًا.فدا - نع  ايأ -

هليسوووت »  صذذذلى هللا عليذذذه مسذذذلمفديذذذ  لذذذه  إنهذذذا جنذذذازة يهذذذ دي. فدذذذاه 

بلذذى. اعنذذى هذذذا أن ل ذذ  نفذذ  فذذا اإلسذذالم حراذذة ما انذذة، مإن  (31 «نفًسووا 

 اانأ نف  إنسان يه دي.

معنصر رابي  أن اإلسالم جاء بالعذدي للنذاس جميعًذا، عذده هللا ل ذ  عبذاد  - 4

َن َوإِذَا َحَكم   ... }هللا، هذه مضية اسلمة م  نزا  فيها، هللا تعالى يد ه   توم بَوي 

اِ  عَد  وا  بِٱل  كومو َِ هَي تَح  {بَي  }. [58]النساء   {... ٱلَُّا َِ ملذي  بذين المسذلمين  َن ٱلَُّوا

و ... }  عذز مجذ    النذاس. ميدذ ه محدهم فالعده ل وَُ َوَل يَن  َُ ٍم و  ايو غَو  ِرَمَُّكوم  

وَوى   وَربو ِللتَّق 
ِدلووا  لووَو هَغ   ٱع 

ِدلووا ْۚ َٰٓ هَلَّ تَع  ، أي   يحملذن م شذدة [8]المااذدة   {... َعلَ  

عذذدامة مذذ م مشذذدة بغضذذهم ل ذذم علذذى أن تظلمذذ هم معلذذى أ  تعذذدل ا بيذذنهم 

ِدلووا  لوَو هَغ   {}ٱع  َوى   .َربو ِللتَّق 

نزلأ تسذي آيذات فذا سذ رة النسذاء تذدافي عذن يهذ دي اتهذم ظلًمذا بالسذرمة، 

أن يذذدافي عذذن أمليذذك الذذذين هذذم المتهمذذ ن  صذذلى هللا عليذذه مسذذلممهذذم النبذذا 

ِدا  }الحديد ن، فداه تعالى   َ َل يوِحوبُّ َموَوَل توَن  تَوانووَي هَنفوَسو وم ْۚ إِيَّ ٱَّللَّ يَن يَخ  ِِ ن  َعِن ٱلَّ

انًوا هَثِيٗموا  فووَي  107َكاَي َخوَّ وتَخ  َِ َوَل يَس  فووَي ِموَن ٱلَُّوا وتَخ  وم  إِذ  ِموَن يَس  ِ َولووَو َمعَ و ٱَّللَّ

                                              

  ( عذن سذه961ماسذلم فذا الجنذااز   ،(1312اتفق عليه  رماه البطاري فا الجنذااز   (31 

 بن حنيف ممي  بن سعد.
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ِحيطًا{ َملووَي مو و بَِما يَع  ِاْۚ َوَكاَي ٱَّللَّ قَو  َض   ِمَن ٱل   .[108 ،107]النساء   يوبَي ِتووَي َما َل يَر 

 هذا ه  أساس التسااا عند المسلمين. 

 شهادة التاري  على سماحة المسلمين  

ماذن أجذ  هذذا اذان المسذلم ن اضذرب الملذ  فذا التسذااا.   ي عذرف أاذذة 

، مهذذا اذا (32 تسااحأ اي اطالفيها فا الدين اما ع ذرف عذن ا اذة اإلسذالاية

سذذتاف   »شذذهد بذذه الم رخذذ ن المنصذذف ن اذذن الغذذربيين أنفسذذهم، شذذهد بذذذلك 

فذا اتابذه « ت ااس أرن لذد»، مشهد بذلك «حضارة العرب»فا اتابه « ل ب ن

 ، مشهد بذلك ال ليرمن امن اتب ا عن المسلمين. «الدع ة إلى اإلسالم»

 ملسنا فا حاجة إلى شهادتهم، ال امي ينطق بهذا، مالتاري  ينطق بهذا. 

ن ماذذن حينمذذا  ذذزا التتذذار داشذذق ماذذا ح لهذذا، أسذذرما جماعذذة اذذن المسذذلمي

يطلذب انذه « مطل شذاه»النصارى، مذهب شي  اإلسالم ابذن تيميذة إلذى مااذدهم 

أن يفك ا سرى عنده، فداه له  يذا شذي  إاراًاذا لذك أفذك أسذرى أهذ  التذك اذن 

يفذذك أسذذر المسذذلمين. فدذذاه    مهللا، أهذذ  ذاتنذذا مبذذ  أهذذ  التنذذا! مأبذذى إ  أن 

 الجميي، ماان له اا أراد.

ء بنذذا علمذذان أن يذذتطلص اذذن بعذذب أمليذذك الذذذين محينمذذا أراد أحذذد خلفذذا

يجلب ن عليه المشا بات ان  ير المسلمين مماه  ندت  ه  ء منسذتريا اذنهم، 

ممف شي  اإلسالم مالعلماء ان مرااه فا مجهه ممال ا    يبيا لك الذدين هذذا، 

 مهللا تعالى عصم دااءهم معصم أا الهم بما لهم ان عدد الذاة. 

                                              

للشذي  «  يذر المسذلمين فذا المجتمذي اإلسذالاا»اذن اتذاب « تسااا فريد»انظر فص   (32 

 (، ط. ا سسة الرسالة. 50 - 43الدر امي،  ص 
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سأ اما يتص رها بعب الناس المذة فيهذا ذم أم تندذيص. لي« الذاة»مالمة 

الذاة اعناها  العهد. أي لهم عهد هللا معهد رس له معهد جماعة المسذلمين  أن 

ت صذان أديذانهم مأاذ الهم مأعرا ذهم ماعابذدهم مشذعاارهم محراذاتهم. مه ذذذا 

 عاش ا ط اه التاري  اإلسالاا. 

ا علذى فذراش المذ ت حتى إن عمذر بذن الططذاب ررر حينمذا طوعذن مأصذب

لهذم بعهذدهم، مأن   فااان مصيته  أمصى الطليفة ان بعدي بأهذ  الذاذة أن يذ

 يدات  ان مرااهم، مأن   ي لفهم ف ق طامتهم. 

رجذاًل  - مهذ  يسذير ليتفدذد أاذ ر الرعيذة - محينما رأى ابذن الططذاب ررر

ن، شذذيًطا اذذن يهذذ د يسذذأه، مذذاه  فذذيم تسذذأه؟ مذذاه  أسذذأه الجزيذذة مالحاجذذة مالسذذ

فداه  اا أنصفنا  إذا أخذنا انذك الجزيذة شذابًا مأهملنذا  شذيًطا. ثذم مذاه لطذازن 

ان بيأ اذاه المسذلمين اذا ي فيذه،  -  الاله - بيأ االه  افر  ا له ملضربااه

ووِكينِ إِنََّمووا }  ىثذذم تذذال مذذ ه هللا تعذذال َمَس  فوقَووَرآَِٰء َوٱل  تو ِلل  وودَغَ  مذذاه   [60]الت بذذة   {... ٱلصَّ

 سااين أه  ال تاب. مهذا ان ا

مبهذذا اسذذتده بعذب العلمذذاء اذن علمذذاء السذلف أن الزاذذاة يجذ ز أن ت عطذذى 

 .(33 لفدراء أه  الذاة عماًل بما صنعه عمر

 .(34 هذا اا اان عليه حاه المسلمين

                                              

لطبعذة الحاديذة طبعذة ا تبذة مهبذة، ا ،ماذا بعذدها (2/752   «فده الزااة»انظر  اتابنا  (33 

 م(.1994مالعشرمن  

الت سي فا هذا الم     ماعرفة المزيد فليراجذي اذا اتبذه الشذي  الدر ذامي ان أراد  (34 

«  يذر المسذلمين فذا المجتمذي اإلسذالاا»عن حدذ ق أهذ  الذاذة فذا اإلسذالم فذا اتابذه  

اذذن « التسذذااا اإلسذذالاا»(. ط. ا سسذذة الرسذذالة بيذذرمت. مانظذذر  فصذذ  30 - 9 ص 
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لم ي ن هنا  بيننذا مبذين ا مليذات المسذيحية أم اليه ديذة أي صذرا  م  أي 

اشذذاا . بذذالع  ، بعضذذهم تذذ لى الذذ زارة، مذاذذر اإلاذذام المذذامردي فذذا اتابذذه 

 أن مزارة التنفيذ يج ز أن يت  ها أه  الذاة. «  ا ح ام السلطانية»

اء مرأينا ان هذ  ء اذن مصذ  إلذى اناصذب ابيذرة، حتذى مذاه أحذد الشذعر

 الساخرين ان اصر  

 يهذذذ د هذذذذا الزاذذذان مذذذد بلغذذذ ا

 

  ايذذذذذذة آاذذذذذذالهم ممذذذذذذد ال ذذذذذذ ا

 المجذذذد فذذذيهم مالمذذذاه عنذذذدهم  

 

 ماذذذذذذنهم المستشذذذذذذار مالملذذذذذذك

 يا أه  اصذر إنذا نصذحأ ل ذم 

 

 تهذذذذذ دما، مذذذذذد تهذذذذذ د الفلذذذذذك!

أراد هذا الرج  أن يلفأ النظر أن اليه د بلغ ا حدًّا ابيًرا، فداه لهم  أفضذ   

لتصل ا إلى المذاه مالمجذد مالملذك مالسذلطان أن ت  نذ ا يهذ دًا  تهذ دما طريدة 

 مد تهّ د الفلك!

مهذذذا ابالغذذة أيًضذذا فذذا التنذذازه عذذن الحدذذ ق معذذن اله يذذات. مل ذذن ل ذذا 

 نعرف إلى أي حد مص  ه  ء. 

ممد رأينا بأعيننذا فذا اصذر اليهذ د يمل ذ ن أابذر المتذاجر مأابذر المحذالت 

انذذذذا   يذذذذذار  شذذذذ  ري ، مأراذذذذ ، مسذذذذمعان،  التجاريذذذذة المشذذذذه رة. اذذذذن

 مصيدنامي، مبنزاي ن، مدامد عدس م يرهم.

لذذم يعذذرف المسذذلم ن با ذذطهاد ا مليذذات فذذا ممذذأ اذذا، بذذ  ربمذذا يتهمذذ ن 

 بالغفلة أنهم ترا ا لهم ا ار، ليصل ا إلى أالر اما ينبغا أن يصل ا إليه!

                                                                                                          

  لذذه افذذاخر ماذذآثر. طبعذذة دار بذذاب  تذذاري. «تاريطنذذا المفتذذرى عليذذه»اتذذاب الم لذذف  

 الشرمق بالداهرة. 
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 ماا اانأ هنا  اش الت.

 اتى بدأت الفتنة؟

ت اذذذن عهذذذد الحذذذرمب الصذذذليبية، حينمذذذا جذذذاءت الجيذذذ ش بذذذدأت المشذذذ ال

اذن أمرمبذا، بدضذها  - جي ش الفرنجة اما يسميها علماؤنا الدذدااى - الصليبية

 ممضيضها، مثال ثها مصليبها، مأحدادها مأطماعها، مأثارت هذه ا ا ر.

ثذذم جذذاء ا سذذتعمار الحذذديث ماذذان امذذا أعلنذذه  أن اذذن أهدافذذه الذذدفا  عذذن 

 يحية فا بالد الشرق!ا مليات المس

 م زاه ا ار يظهر اا بين الحين مالحين.

ماون تت لى أاري ا ابر هذا الم    ، مخص ًصذا بعذد أن أصذبا لللّذ با 

الصهي نا م ته متأثيره منف ذه، مأصذبا هنذا  عذدد اذن الذ زراء فذا ح  اذة 

مزيذر أاري ا الحالية ان اليه د، مزراء  الدفا ، مالمالية، مالطارجيذة، منااذب 

الطارجية لشي ن الشرق ا مس ، مانسق السذالم فذا الشذرق ا مسذ ، مابذار 

 الم ظفين فا ال زارات المطتلفة، ماستشارم ا ان الد اا، ا  ه  ء يه د.

أصبا هنا  تأثير صهي نا ابير علذى السياسذة ا اري يذة، ماذن أجذ  هذذا 

 بدأت تلير هذه ا ا ر.

 سياسة ال ي  بم يالين 

م  أدري لماذا   تلير أاري ا ا ا ر ا خرى المدابلة؟ لماذا   تلير مضذية 

البالد التا يضطهد فيها المسلم ن م  ينال ن فيهذا حدذ مهم؟ لمذاذا لذم تلذر  ذد 

ترايذذا العلمانيذذة التذذا تذذرفب أن ي ذذ ن للمسذذلمين أي تمليذذ  سياسذذا؟ لمذذاذا لذذم 

د التا تحرم المسلمين ان أدنذى تدخ  فا هذه ا ا ر؟ لماذا لم تتدخ  فا البالت
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حدذذ مهم حتذذى تحذذرم علذذى المذذرأة أن تلذذب  الحجذذاب الشذذرعا فذذا داخذذ  بذذالد 

المسذذلمين مخذذارب بذذالد المسذذلمين، امذذا فذذا فرنسذذا العلمانيذذة؟ مالمفذذرم  أن 

العلمانيذذة تتطذذذ ا مفًذذا احايذذدًا اذذن أاذذ ر الذذدين،   تدبذذ  الذذدين م  ترفضذذه،   

يتطذذذ ا مذذف اذذن الذذدين ميفذذر  علذذى المسذذلمة أن ت يذذده م  تعاديذذه. أاذذا أن 

 تطالف أار ربها مأن تطالف دينها، فهذا اا   يدب .

 لماذا س تأ أاري ا عن هذا اله؟

لمذذذاذا   تتحذذذدا عذذذن ا مليذذذات اإلسذذذالاية؟ ما مليذذذات اإلسذذذالاية أمليذذذات 

  طمة، بعضها عشرات الماليين.

اااة مخمسذين الي نًذا! اذاذا م أالر ان هالمسلم ن فا الهند يعتبرمن أملية م

لهم؟ ه  لهم مزراء؟ ه  لهم أنذاس فذا السذلطة السياسذية؟   نعذرف لهذم أحذدًا 

 يمللهم.

 لماذا   يذارمن هذا؟

 يذارمنه فد  للتش ي  على المسلمين.

اذذا رأينذذا المسذذلمين يضذذطهدمن أحذذدًا،   فذذا اصذذر، م  فذذا السذذ دان. فذذا 

المسيحين فذا الجنذ ب. مأذاذر اذرة ذهبذأ الس دان نجد عددًا ان ال زراء ان 

 إلى ندمة هنا  ف ان ال زير الذي نجتمي تحأ رايته ان اسيحا الجن ب.

لماذا يداه  إن الس دانيين يضطهدمن المسيحيين، مالمصذريين يضذطهدمن 

؟ ه ذذا، اون ...  ا مباط، مالمذاليزيين ما ندمنيسذيين مالسذع ديين ماإليذرانيين

 لسع دية متشم  إيران متشم  عددًا ان البلدان.أصبحأ الحملة تشم  ا
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 أم للتنصذير - أن يسما للتبشذير ... ه  يريدمن أن يغيرما طبيعة هذه البالد

مأن تفتا له ا ب اب على اصاريعها ليغير أديان المسلمين معداادهم مندذ ه  -

لهم  أهاًل مارحبًذا؟ هذ  يسذما أي اجتمذي بتغييذر دينذه بهذذه السذه لة؟   يدبذ  

 هذا أحد.

ف يذذف إذا اذذان هذذ  ء تحذذ ط بهذذم الشذذبهات؟ ليسذذ ا دينيذذين اطلصذذين، إنهذذم 

يمللذذ ن الجهذذات التذذا جذذاؤما انهذذا، يمللذذ ن اطااعهذذا مأحالاهذذا الت سذذعية فذذا 

 بالد المسلمين.

لمذذاذا   يتحذذدث ن عذذن الفلسذذطينيين الذذذين يضذذطهدمن، مالذذذين يسذذجن ن، 

ين تهذدم بيذ تهم، مالذذين تحاصذر مالذين يعتدل ن، مالذين ت سر عظااهم، مالذذ

 ديارهم، مالذين تصادر أرزامهم؟

 لماذا   يتحدث ن عن ه  ء؟

إذا اذان ا هذذم حمذذاة العذذده امذذا يزعمذ ن، مأنهذذم ابع ثذذ  العنايذذة اإللهيذذة فذذا 

ا ر ، مأنهذذم ا الذذ ن بذذالح م علذذى البشذذرية الهذذا بعذذد أن انفذذردما بذذالد ة، 

 فليحم ا ه  ء المستضعفين.

 ء  إن انذتم أصذحاب مذ ة ف  نذ ا أصذحاب عذده، فذان الدذ ة   مند ه لهذ 

يملوي لللوالم فوإذا »تدمم. العده إن دام عمر، مالظلم إن دام دّاذر، مهللا تعذالى 

و}ثذم مذرأ   (35 صذلى هللا عليذه مسذلمامذا مذاه النبذا  «هخِه لم يفلت  ِلَك هَخ  ِو َوَكوَِ 

                                              

 ،(4686رماه البطذذاري فذذا التفسذذير   ،(1668  «الل لذذ  مالمرجذذان»اتفذذق عليذذه فذذا  (35 

المنتدذى » ر ذا هللا عنذه مالتراذذي عذن أبذا ا سذى  ،(2583ماسلم فا البر مالصلة  

 (.1303( برمم  2/619للدر امي  « ان اتاب التر يب مالترهيب
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قوَرى  َوِلَي َظ    َرب َِك إِذَآَٰ هََخَِ ٱل 
َِهو ِلَمةٌْۚ َُِديدٌ{إِيَّ هَخ   . [102]ه د   ٰٓۥَ هَِليم  

بذالعرمة الذ ثدى   انفصذام  ... إننا نحن المسذلمين سذنظ  استمسذ ين بذديننا

لها، لن نبيي ديننا بملك المشرق مالمغرب، لن نفرط فا عداادنا اهمذا ي ذن اذن 

الضغ  علينا، ماهما ي ن ان التسل  علينا. اإلسالم هذ  جذ هر حياتنذا محديدذة 

مج دنذذا، نحذذن باإلسذذالم اذذ  شذذاء، مبغيذذر اإلسذذالم   شذذاء، ملذذذلك سذذنظ  

يذذد عنذذه، م  نفذذرط فيذذه، اهمذذا ت ذذن النتذذااث مهللا ثذذابتين علذذى هذذذا الذذدين،   نح

 اعنا.

 خل ا بيننا مبين إخ تنا 

أاا إخ اننا الذين يعيش ن بيننا ان المسيحيين، فهم انا منحن اذنهم، الداعذدة 

 اإلسالاية تد ه  لهم اا لنا معليهم اا علينا.

اذي م عنذا معذن ديارنذا، دع نذا نتعذاي   فارفع ا أيدي م عنهم، مارفع ا أيدي

إخ اننا. مإذا اان بيننا مبيذنهم بعذب المشذ الت فذنحن جذديرمن أن نحلهذا اعًذا 

بعيدًا عذن م، فذا ظذ  ا خذ ة ال طنيذة مالد ايذة، نحذن أملذى بحذ  اشذاالنا م  

نحتاب إلى مصاية علينا، فدد بلغنا ا شذد، مبلغنذا الرشذد، ملسذنا فذا حاجذة إلذى 

 أمصياء.

ن ينصذذب ا أنفسذذهم أمصذذياء علذذى هذذذا اذذا ند لذذه  مليذذك الذذذين يريذذدمن أ

 البشرية الها.

إن عندنا ان ديننا مان عديدتنا مان شريعتنا ماذن ميمنذا ماذن تراثنذا، ماذن 

اصادرنا  اا ي فينا  ن نسير علذى الطريذق المسذتديم، مأن نهتذدي سذبلنا، مهللا 

ووو}َوٱلَّوووتعذذذالى يدذذذ ه   َ ووودووا  فِيَُوووا لََُ   يَن َ   وووبولََُاْۚ َوإِ ِِ ِسوووُِيَن{ِديََُّ وم  سو ح  مو َ لََموووَت ٱل   يَّ ٱَّللَّ
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 . [69]العن ب ت  

أمذ ه مذذ لا هذذا، مأسذذتغفر هللا تعذالى لذذا مل ذم، فاسذذتغفرمه إنذه هذذ  الغفذذ ر 

 الرحيم، مادع ه يستجب ل م.

 الططبة اللانية 

 ذريعة مت  السيا  فا بالد المسلمين 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 ه  إن المسذلمين اتسذااح ن، مإن اإلسذالم مد يدذ ه بعذب النذاس  أنذأ تدذ

دين التسااا، مل ن ها ها ا حداا تأتا ي ًاا بعد ي م لتده علذى أن المسذلمين 

اتعصذذب ن، مهذذم يدتلذذ ن ا جانذذب مالسذذيا  لغيذذر ذنذذب امترفذذ ه، ملغيذذر جذذرم 

ارت ب ه. هم جاؤما إلى بالدام أيها المسذلم ن سذااحين اسذتأانين، ف يذف مذتلهم 

 يدع ن أنهم اسلم ن مأنهم جماعات إسالاية؟ ه  ء الذين

مند ه  إن هذه الشريحة الضييلة اذن الشذباب   تملذ  المسذلمين، م  تملذ  

 اإلسالم.

هم شباب اختل  عليهم ا ار، التب  عليهم الحذق بالباطذ ، فسذدت عدذ لهم. 

ماخت  فدههم، ربما لذم ي ذن الفسذاد فذا نيذاتهم م ذماارهم، ربمذا اذان بعضذهم 

صذلى هللا عليذه ، مل نهم  ل ا الطريق بفساد عد لهم، اما ماه النبذا اطلصين

يحقر هحودكم صولت  إلو  صولت م، »فا أسالفهم مديًما  الط ارب، ماه   مسلم

ماذذي هذذذا مصذذفهم بذذأنهم   «وغياموو  إلوو  غيووام م، وغراءتوو  إلوو  غووراءت م

يقورهوي القور ي »مماه   «يمرغوي من الدين كما يمرق الس م من الرمية»
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! أي   يتعمق الدرآن فا أعماق عد لهم مملذ بهم، لذم (36 «ل يناوز حُا رلم

 يفده ا الدرآن مإن اان ا يتل نه بألسنتهم، مل نها تالمة   ت ثر فا العد ه.

فسذذاد هذذ  ء فذذا أفهذذااهم. فهذذم ليسذذ ا حجذذة علذذى ا اذذة، م  حجذذة علذذى 

 اإلسالم، ب  اإلسالم حجة عليهم.

 اختلطأ فيها أشياء بأشياء  (37 ثم إن هنا  أسبابًا أخرى

 اختل  هذا بذا . ... اللأر ان الدملة ماللأر ان الناس ... اختل  اللأر

اعظم ه  ء الشباب فا اصر ان الصعيد، منحن نعرف أن الصعيد عنذده 

عادات متداليد، ميرى اللأر هذا ان ال رااة، م  يم ن أن يحيذا اإلنسذان إذا لذم 

  يعد فا الرجاه! اختلطذأ هذذه ا اذ ر، مأدخل هذا فذا إل . إنه  ... يأخذ ثأره

 الدين مألبس اها لباس الدين.

 براءة اإلسالم ان ا عماه اإلرهابية 

 منحن ند ه  إن الدين ان هذا براء.

اا ذنب السااا الذي جذاء اذن اليابذان أم اذن ا ريذا أم اذن س يسذرا أم اذن 

مندطذي رمبتذه؟ هذب أن بينذك ا فا اصر؟ اا ذنبه حتى نسذفك داذه يألمانيا ليس

 مبين الح  اة خالفًا، تصفى خالفك على حساب هذه ا رما  البريية؟!

إن اإلسالم لم يجز فا حاه الحذرب الشذرعية الرسذمية بينذه مبذين احاربيذه 

ان  ير المسلمين أن يدت  إ  ان يدات . لذم يجذز متذ  ااذرأة، مأن ذر النبذا متذ  

                                              

 (.12تطريجه فا  ص  سبق (36 

الصذذذح ة اإلسذذذالاية اذذذن »فذذذا اتذذاب  « أسذذذباب العنذذذف فذذا العذذذالم اإلسذذذالاا»انظذذر  (37 

 (، ط. دار الشرمق بالداهرة.296للشي  الدر امي  ص « المراهدة إلى الرشد
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، منهذى عذن متذ  النسذاء (38 «ِه لتقاتواموا كانوت لو»المرأة فا الحرب مماه  

 مالصبيان مالشي   منهى عن مطي ا شجار مهدم البناء.

 الحرب لمن يدات  

مجاء الطلفاء الراشدمن فنه ا عذن متذ  الرهبذان فذا الصذ ااي، منهذ ا عذن 

 مت  الفالحين فا المزار .

 ف يف استجاز ه  ء أن يدتل ا ه  ء م  ذنب لهم؟

ان السيا  الذين اان ا فا ا مصر حتى يطلق علذيهم  اا ذنب ه  ء الستين

الرصذذاص أم الدنابذذ  أم يدتلذذ ا بالطنذذاجر أم  يذذر ذلذذك؟ ماذذا ذنذذب عذذدد اذذن 

 المصريين أيًضا اان ا اعهم؟

إن هذذذه العمليذذات   تملذذ  اإلسذذالم، م  تملذذ  المسذذلمين، ملذذي  هذذ  ء هذذم 

عذذن الصذذح ة الذذذين يمللذذ ن جمهذذ ر الصذذح ة اإلسذذالاية. هذذذا فصذذي  شذذارد 

 اإلسالاية، مأصبا انعزً  عن الناس.

إنمذذا الذذذي يملذذ  جمهذذ ر الصذذح ة هذذ  جمهذذ ر ال سذذطية اإلسذذالاية، الذذذين 

يتعذذاال ن اذذي النذذاس بسذذماحة، ميتعذذاال ن بعذذده اإلسذذالم مسذذماحة اإلسذذالم. 

 . (39 ه  ء هم الذين يملل ن اإلسالم بحق

 الح ار اي جماعات العنف 

هذ  ء الشذباب، منذدين عملهذم، مندذ ه إنذه لذي   منحن مإن انا نن ذر علذى

                                              

 (.13مطعة ان حديث ربا  بن الربيي، ممد تددم تطريجه فا  ص  (38 

الصذذذح ة اإلسذذذالاية »الشذذذي  الدر ذذذامي   فذذذا اتذذذاب« اعذذذالم تيذذذار ال سذذذطية»انظذذذر  (39 

 (، ط. دار الشرق بالداهرة.276 - 254 ص « المراهدة إلى الرشد
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ان اإلسالم م  يمذأ إلذى اإلسذالم بصذلة، منحذن بذرآء اذن أي دم يسذفك بغيذر 

صذلى هللا عليذه اإلسالم يرعذى دم اإلنسذان بذ  الحيذ ان، حتذى إن النبذا  - حق

دخلووت »يدذذ ه عذذن ااذذرأة تراذذأ هذذرة حتذذى ااتذذأ إنهذذا اذذن أهذذ  النذذار   مسذذلم

ربطت ووا فلووم تطعم ووا ولووم توودع ا تأكووا موون خشووا   امووره  الُووار فووي لوور 

نحذن مإن انذا  - . هذرة! فمذا بالذك باإلنسذان الم ذرم؟!(40 «األرض حت  ماتوت

 ندين ه  ء منن ر عليهم أشد اإلن ار، نطالب بالح ار اعهم.

اشذذ لة فذذذا  ... اشذذ لة هذذ  ء اشذذذ لة ف ريذذة - أن يحذذامر هذذذ  ء   بذذد  

 - فلنحامه أن نعذالث المشذ لة اذن جذذمرهامسيظ  ه  ء ا ج دين،  عد لهم،

يحامرهم علمذاء   يتهمذ ن بذأنهم اذن علمذاء السذلطة أم اذن عمذالء الشذرطة، 

علماء يلق ه  ء الشباب بدينهم معلمهم، ميحامل ن أن يذردمهم إلذى الصذراط 

المستديم، ميديم ا عليهم الحجة أاام أنفسهم مأاام الناس، مبعد ذلك يعلن ا اذر 

 نا.ما ًحا بين

أعتدد أن ان اصلحة ا مطان، ماصلحة ا اذة، ماصذلحة اإلسذالم نفسذه، 

ِلَك َمن   ... } (41 أن نفع  ذلك، حتى ن  ن على بينة يَو   َمون  َللََك َعنَۢ ل ِيَ    بَي َُِة  َويَح 

 . [42]ا نفاه   {... َحيَّ َعنَۢ بَي َُِة  

ميسذيي ن إلذى  إن ه  ء الشباب يسيي ن إلى أنفسهم، ميسيي ن إلى مطنهم،

                                              

( 2619مرماه اسذلم فذا الت بذة   ،( عن ابذن عمذر3318رماه البطاري فا بدء الطلق   (40 

 عن أبا هريرة.

مأصذدرما  ،مد حدثأ احامرات اي ه  ء الشذباب بالفعذ ، انتهذأ بذأن راجعذ ا أنفسذهم (41 

أعلنذ ا فيهذا بشذجاعة  رجذ عهم عذن « سلسذلة تصذحيا المفذاهيم»عددًا ان ال تب سم ها 

فذا اصذر التذا يتزعمهذا « الجماعذة اإلسذالاية»ال لير ان آرااهم الدديمة، هذذا اذا فعلتذه 

 رمحيًا الشي  عمر عبد الرحمن، السجين فا أاري ا، فك هللا أسره.
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أاتهم، ميسيي ن إلى دينهم، يسيي ن إلى اإلسذالم، يشذ ه ن صذ رة الذدين عنذد 

 الناس، فيد ه الناس  المسلم ن مح ش افترسة ماإلسالم   ه افترس. 

 ماإلسالم اظل م، مالمسلم ن اظل ا ن، مه  ء   يملل ن إ  أنفسهم.

مأن يردهم عن  ذيهم،  نسأه هللا تعالى أن ينير طريدهم، مأن يهديهم سبلهم،

 مأن يهيئ لهذه ا اة ان أارها رشدًا.

* * * 
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 4) 

 ممفات اي حجاب بيأ هللا الحرام

 الططبة ا ملى 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 نفحات أيام اباراة 

فذذا هذذذه ا يذذام ال ريمذذة التذذا تعتبذذر اذذن أحذذب ا يذذام إلذذى هللا تتذذأ، مالعمذذ  

، مهذذا أيذذام عشذذر ذي (42 امذذا سذذ اها اذذن ا يذذام الصذذالا فيهذذا أحذذب إلذذى هللا

الحجذذة، التذذا شذذر  هللا فيهذذا ل نسذذان أن يذذزداد تدربًذذا إليذذه سذذبحانه بالتهليذذ  

مالصدمة مفع  الطيذرات مبالصذيام، فدذد شذر   (43 مالت بير مالتسبيا مالتحميد

يذذ م »هللا فيهذذا الصذذيام، مأماذذدها بذذال شذذك هذذ  صذذيام التاسذذي اذذن ذي الحجذذة 

أفض  أيذام السذنة علذى اإلطذالق، امذا أن ليلذة الدذدر هذا أفضذ  ليذالا « عرفة

صويام يووم عرفوة »  صلى هللا عليذه مسذلمالسنة على اإلطالق، ممد ماه النبا 

                                              

موا مون »  صذلى هللا عليذه مسذلمه  مذاه رسذ ه هللا ب مذار ا هللا عنذه عن ابن عباس  (42 

يعنا أيام العشر. مال ا  يذا  «من لِه األيام عا و اهيام العما الصالح في ا هحب إل    

ول الن وواد فووي سووبيا  ، إل ر ووا خوور  »رسذذ ه هللا، م  الجهذذاد فذذا سذذبي  هللا؟ مذذاه  

مرماه  ،(969ري فذا العيذدين  رماه البطذا. «بُفس  ومال ، ثم لم ير ت من ذلوك بشويء

 - 1/351«  المنتدذذى اذذن اتذذاب التر يذذب مالترهيذذب»التراذذذي مأبذذ  دامد مابذذن ااجذذه 

 (.610( برمم  352

ب مذاه  مذاه ر ذا هللا عنذه باسذناد جيذد عذن ابذن عبذاس  «ال بيذر»رمى الطبرانا فا  (43 

إلو    العمووا  موا موون هيوام هعلوم عُود  ، ول هحوب»  صذلى هللا عليذه مسذلمرسذ ه هللا 

 .«فووي ن موون هيوووام العشوور، فوووأكثروا فووي ن مووون التسووبيح والتحميووود والت ليووا والتكبيووور

 (.610( برمم  1/352للدر امي  « المنتدى ان اتاب التر يب مالترهيب»
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 (44 « هي يكفوور السووُة التووي غبلوو  والسووُة التووي بعوودهإنووي هحتسووب علوو   

يعنا الصغاار ان الذن ب، فذان ال بذاار   ي فرهذا إ  النذدم مالت بذة النصذ  ، 

الصوولواُ »  «صذحيحه»ممذد مذاه عليذه الصذذالة مالسذالم فيمذا رماه اسذذلم فذا 

الخمس، والنمعة إل  النمعة، ورمباي إل  رمباي، مكفراُ لما بيُ ن 

 . (45 «الكبائر إذا ا تُبت

تهذذذب علينذذا رمااذذذا  - أيهذذذا اإلخذذ ة المسذذلم ن - فذذا هذذذه ا يذذذام المباراذذة

اذن  ... الحجيث، تهب علينا نسذمات الحذث، تذأتا عذاطرة اذن ا ر  المددسذة

ا ة الم راة. تهذب علينذا هذذه النفحذات مالنسذمات لنستنشذق عبيرهذا، منعذي  

ك الفريضذة العظيمذة، التذا فا هذه ا ج اء الربانيذة، أجذ اء تلذك الشذعيرة متلذ

ها الران الطذاا  اذن أراذان اإلسذالم  حذث البيذأ لمذن اسذتطا  إليذه سذبياًل، 

ِ َعلَ  }وَ  ِت َّلِلَّ بَي  َِ ِحجُّ ٱل  وِ  َسوبِيٗلْۚ َوَمون َكفَوَر فَوِإيَّ ٱَموِن ٱلَُّا وتََطاَ  إِلَي  َ َغُِوي  َعوِن ٱس  َّللَّ

لَِموويَن{ عَ  عذذن الحذذث. ف  ذذي هللا هذذذه  . اذذن افذذر أي  أعذذر [97]آه عمذذران   ٱل 

المة ال فر ا  ي اإلعذرا  عذن الحذث، ليطذ ف بهذا اذن لذم يشذتق  ... ال لمة

إلى الحث، ان لم تهف نفسه إلى أداء هذه الفريضة المددسة، اذن لذم يصذطحب 

 فيه الحث إلى بيأ هللا الحرام.

                                              

ب  دامد مالتراذي مالنسااا مابن ااجذه مابذن حبذان أم ،(1162رماه اسلم فا الصيام   (44 

صيام يوم عاُوراء إنوي هحتسوب علو    هي و»، متتمته  ر ا هللا عنه عن أبا متادة 

 .«يكفر السُة التي غبل 

ر ذا هللا عنذه مرماه أحمد مالتراذي عن أبا هريذرة  ،(233رماه اسلم فا الطهارة   (45 

. 
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 عبادات اإلسالم المالية مالبدنية 

معبذادات، بعضذها يسذميه العلمذاء  إن اإلسالم مد شر  لنا فرااب مشعاار 

عبادات بدنيذة، مبعضذها يسذم نه عبذادة االيذة، مبعضذها يعتبرمنذه جااعًذا بذين 

 البدنية مالمالية.

الصالة عبادة بدنية ت ديها ببدنك، ماذذلك الصذ م، مإن اانذأ الصذالة فعذاًل 

مالص م تراا، الص م إاسا  عن شه تا البطن مالفرب هلل تتأ، مل نه عبذادة 

 بدنية.

مالزاذذاة عبذذادة االيذذة، المذذاه شذذديق الذذرم ، اإلنسذذان يبذذذه المذذاه هلل تتذذأ، 

 ... }ذلك نفسه، ميطهر االه، مينتصر على الشا الغالذب علذى النذاس  بليزاا 

َنفوووسو ٱلشُّووحَّ َوهوح   ُِ ٱأل  ووووٗرا{َوَكوواَي  ... }، [128]النسذذاء   {... ِبووَر وونو غَت نَس  ِ ]اإلسذذراء   ٱإل 

 العظيم.  مصدق هللا [100

 الحث عبادة االية بدنية 

 أاا الحث فه  عبادة جااعة بين ا ارين  عبادة بدنية معبادة االية.

اإلنسذذان بذذالحث يجتهذذد، ميجهذذد، مي ذذد  ببدنذذه، مينتدذذ  اذذن مطنذذه إلذذى تلذذك 

ا را ا المددسذة، ميحيذا حيذاة بسذيطة أشذبه بحيذاة ال شذافين فذا الطيذام، ممذد 

ب، ميتحذذر  طاافًذذا بالبيذذأ سذذاعيًا بذذين الصذذفا ينذذام علذذى ا ر  معلذذى التذذرا

 مالمرمة، الها تحتاب إلى جهد بدنا مسعا حراا.

ل نسذان أن يحتذذاب إلذذى اذذاه    بذذد  مهذا اذذن ناحيذذة أخذرى تدتضذذا اذذاً ، 

حتى يسافر إلى تلك ا را ا، لم ي لفه هللا أن يذهب ااشيًا، إنما يذهب راابًذا. 

  أن يملذك الذزاد  - عة السذبي  إلذى الحذثاسذتطا - ملذلك اعتبذر فذا ا سذتطاعة
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مالراحلة. مإذا أدرنا ان نعبر تعبيًرا عصريًا عن الزاد مالراحلذة ملنذا  أن يملذك 

نفدذات السذفر، منفدذذات اإلمااذة فذذا ا ر  المددسذة خذاله الفتذذرة الالزاذة لذذه، 

على اا يليق بحاله، اذن  يذر إسذراف م  تدتيذر. مذد يسذتطيي بعذب النذاس أن 

، ماوخذر يراذب السذيارة ميذذهب، مآخذر   يسذتطيي «البذاص»افلذة يراب الح

أن يملذذك    بذذد  إ  أن يراذذب الطيذذارة، مآخذذرمن يرابذذ ن البذذ اخر مالسذذفن. 

نفدذذات السذذفر علذذى اذذا يليذذق بحالذذه، ميملذذك نفدذذات اإلمااذذة أيًضذذا علذذى اذذا يليذذق 

 بحاله، ميتر   م ده اا ي فيهم حتى يع د،   يدعهم دمن شاء.

 اان الحث عبادة بدنية ماالية.لذلك 

م نهذذا عبذذادة ا لفذذة إلذذى هذذذا الحذذد، جعلهذذا هللا اذذرة ماحذذدة فذذا العمذذر. نجذذد 

فذذا الحذذ ه اذذرة، أم  ... الصذذالة  فذذا اذذ  يذذ م خمذذ  اذذرات، مالزاذذاة ح ليذذة

َم َحَصوواِدهَوَءاتووووا  َحقَّوو و ... }عنذذداا يحصذذد اإلنسذذان اللمذذر   ، [141]ا نعذذام   {... ۥ يَووو 

 فا ا  عام شهر، أاا الحث فيجب فا العمر ارة ماحدة.مالصيام 

ملهذذذا اذذان السذذلف ر ذذ ان هللا علذذيهم يسذذم ن الصذذل ات الطمذذ  ايذذزان 

اليذذذ م، إذا اسذذذتدااأ لذذذك صذذذل ات مأديتهذذذا فذذذا أمماتهذذذا، مأديتهذذذا بشذذذرمطها 

مأراانها مآدابها مخش عها، فدد اسذتدام ايذزان ي اذك. ماذان ا يسذم ن الجمعذة 

 مشهر راضان ايزان السنة، مالحث ايزان العمر.ايزان ا سب  ، 

هي ا الُواَ، غود فورض   علويكم الحوج »  صلى هللا عليه مسلمماه النبا 

فداه رج   أاذ  عذام يذا رسذ ه هللا؟ فسذ أ، حتذى مالهذا ثالثًذا، فدذاه . «فحنوا

 لوووو غلووت نعووم لو بوووت ولمووا اسوووتطعتم»  صذذلى هللا عليذذذه مسذذلمرسذذ ه هللا 
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إنمذذا فذذر  هللا الحذذث فذذا العمذذر اذذرة ماحذذدة، تيسذذيًرا علذذى النذذاس،  (46 ...«

متطفيفًا عذنهم. مه ذذا الت ذاليف فذا هذذا الذدين،   يم ذن أن ت لذف اإلنسذان اذا 

يِن  كوم  فِويَوَما َ عََا َعلَي   ... }لي  فا مسعه ماا يحرجه فا دنياه أم فا دينه   ٱلود ِ

 َحَر   
ورَ دو يوِري ... }، [78]الحث   {... ِمن  عوس  َر َوَل يوِريدو بِكومو ٱل  يوس  و بِكومو ٱل  ]البدذرة   {... ٱَّللَّ

185]. 

   (47 بعب ح م فريضة الحث

فر  هللا الحث على ان استطا  إليه سبياًل لح م عظيمة، ليسذتطيي المسذلم 

أن يحدق الديم مالمباد  مالمعانا التا جاء بهذا هذذا الذدين، يحددهذا اطبعذة فذا 

 مامي الحياة.

  عز مج  ندياد مالطض   هلل ا

  أاذرت مح مذأ، عذز مجذ ن يدذ ه هللا أجاء اإلسالم بالعب ديذة هلل تتذأ،  - 1

 ميد ه العبد  سمعأ مأطعأ.

أار  هللا أن تذهب إلى هذه ا ر  فتسمي متطيي، تط ف بالبيذأ سذبعًا   

خمًسذذا م  عشذذًرا، سذذبعًا يعنذذا سذذبعًا، تبذذدأ اذذن الحجذذر ا سذذ د،   يحسذذب لذذك 

 الط اف إ  ان عند الحجر ا س د.

ملي  الحجر ا س د اما يزعم بعب المبشرين اعب دًا عنذد المسذلمين،  ، 

الحجذذر ا سذذ د هذذ  بدايذذة الطذذ اف. المسذذلم ن   يعبذذدمن الحجذذر م  يعبذذدمن 

                                              

مرماه أحمذذد مأبذذ  دامد  ،( عذذن أبذذا هريذذرة، مهذذذا لفظذذه1337رماه اسذذلم فذذا الحذذث   (46 

 ااجه عن ابن عباس.مالنسااا مابن 

 (، طبعة ا تبة مهبة.296ص  « العبادة فا اإلسالم»راجي اا ذارنا فا اتابنا   (47 
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 ال عبة، إنما ها را ز اما ماه الشاعر مديًما 

 أاذذذر علذذذى الذذذديار ديذذذار ليلذذذى

 

 داراأمبذذذذذ  ذا الجذذذذذدار مذا الجذذذذذ

 ماذذذا حذذذب الذذذديار شذذذغفن ملبذذذا 

 

 مل ذذذن حذذذب اذذذن سذذذ ن الذذذديارا

المسذذلم حذذين يطذذ ف بالبيذذأ ميدبذذ  الحجذذر أم يسذذتلمه بيديذذه أم يشذذير إليذذه  

أي   بذالحجر  - يد ه  باسم هللا مهللا أابر، مبعب الناس يد ه  اللهم إيمانًا بك

 متصديدًا ب تابك ممفاء بعهد . - م  بهذه ا شياء

وَرا بَي  }الم ان يط ف بهذذا البيذأ ااتلذاً   اذر هللا تتذأ   تِوَي ِللطَّوآَٰئِِفيَن هَي َط  ِ

وِد{ كَّتِ ٱلسُّنو ِكِفيَن َوٱلرُّ عَ  عذز . يطذ ف بهذذا البيذأ سذبعًا داعيًذا هللا [125]البدرة   َوٱل 

خص ًصذذا بذذين الذذران اليمذذانا مالحجذذر ا سذذ د حيذذث اذذان النبذذا عليذذه  مجذذ 

يذذدع  بهذذذا الذذدعاء الدرآنذذا، الذذذي اذذا اذذان أالذذر اذذا يذذدع  هللا الصذذالة مالسذذالم 

َٰٓ َءاتَُِا فِي }تعالى به   َا يَا َحَسَُٗة َربَُّ َِٰٓخَرِ  َحَسَُٗة َوغَُِا َعَِاَب ٱلَُّواِر{َوفِي ٱلدُّن  ]البدذرة   ٱأل 

201] . 

المسلم يط ف بالبيأ، ميصلا راعتذين خلذف ادذام إبذراهيم، مالمسذجد الذه 

ل  صلى فذا أي ا ذان فذا المسذجد أجذزأه. يصذلا صذالة خفيفذة ادام إبراهيم، 

َٰٓأَيَُّ ووا غوووا  }حتذذى   يذذ ذي النذذاس م  يضذذيق علذذيهم، يدذذرأ فذذا الراعذذة ا ملذذى    يَ 

وَي{ ِفرو َك  و هََحودٌ{غووا  }بعد الفاتحة، مفا الراعة اللانيذة يدذرأ   [1]ال افرمن   ٱل    لووَو ٱَّللَّ

 .[1]اإلخالص  

ميدع  هللا عند شربه  اللهم إنا أسألك علًمذا نافعًذا ثم يشرب ان ااء زازم، 

 مرزمًا ماسعًا، مشفاء ان ا  داء.

ثذذم يذذذهب إلذذى الصذذفا مالمذذرمة، يدذذف علذذى تلذذك الهضذذبة التذذا ممذذف عليهذذا 
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، فدد ممف على هضبة الصذفا متذال مذ ه هللا تعذالى  صلى هللا عليه مسلماحمد 

َو َ إِيَّ } َموور  وفَا َوٱل  َٰٓئِرِ ٱلصَّ ووعَا َُ ِ   ِمون  ووِ  هَي فََموون  ٱَّللَّ َُوواَح َعلَي  تََمووَر فَوَل  و ووَت هَِو ٱع  بَي   َحوجَّ ٱل 

وٗرا فَوِإيَّ ٱ َ  َخي  َ  بِِ َماْۚ َوَمن تََطوَّ واِكٌر َعِلويمٌ يَطَّوَّ َُ  َ هبوده »، ثذم مذاه  [158]البدذرة   {َّللَّ

 . هللا بذدأ بالصذفا صلى هللا عليه مسذلمه ذا ماه رس ه هللا  (48 «بما بده   ب 

َو َ إِيَّ } َموور  ووفَا َوٱل  هللا بذذه، مسذذعى ا شذذ اط السذذبعة، مانتهذذى بمذذا بذذدأ بذذدأ ف {ٱلصَّ

 بالمرمة.

 ... مبذذين الميلذذين ا خضذذرين هنذذا  عالاذذة ظذذاهرة بذذارزة يذذراب بينهمذذا

 عي  سسسذذاي ذذ ن أسذذر  فذذا المشذذا، تذذذايًرا لمذذا حذذدا  م إسذذما ... يسذذعى

لر ذيي اله فذة تذدع  هللا، حينمذا اانذأ تسذعى تطلذب المذاء لطفلهذا ا« هذاجر»

 «.زازم»حتى فجر هللا ا ر  ان تحأ أمدااها ماانأ 

اذذن  الحذذث هذذ  اعايشذذة للذذذاريات الدديمذذة مالحديلذذة  الذذذاريات اإلبراهيميذذة

مديم، مالذاريات المحمدية ان جديد. المسلم يعذي  فذا تلذك ا يذام اذي إبذراهيم 

 تأ.سس ، ماي احمد عليه الصالة مالسالم، اطيعًا هلل ت

ن يغريه بعذدم أراى إبراهيم الجمرات حينما أراد الشيطان أن ي س س له م

ذبا ابنه إسماعي ، فرااه بالجمرات. فالمسذلم يطيذي هللا ععذي ميتعبذد لذه براذا 

 الجمرات.

يد ه بعب الناس  ماا ميمة أن يراذا اإلنسذان حصذيات؟ هذ  يجسذد الشذر 

ل صذذرار علذذى احاربذذة  ... ثذذم يراذذا هذذذا الشذذر. هذذ  راذذز إلعذذالن المداماذذة

مه ذذذا يتملذذ  النذذاس هذذذا ا اذذر، حتذذى إن النذذاس  .الباطذذ  مالشذذر مالطذذا  ت

                                              

 .(1218 مطعة ان حديث جابر الط ي  رماه اسلم فا الحث ( 48 
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يد ل ن عن الجمذرات  إبلذي  ا ابذر، مإبلذي  ا مسذ ، مإبلذي  الصذغير، أم 

الجد ما بن مالحفيد. الناس يتصذ رمن إبلذي  فيرا نذه بالحصذيات، مبعضذهم 

 إل . ... يرايه بنعله

غة العربية الرازية، مالرازية لغة عالميذة، يسذتطيي اذ  الحث الاء بهذه الل

 إنسان أن يعيها، مأن يفهمها.

ه ذذذا الحذذث، هذذ  تجسذذيد لمبذذدأ العب ديذذة هلل، مالطاعذذة هلل، يدذذ ه هللا  أاذذرت 

 ميد ه العبد  سمعأ مأطعأ يا رب.

 ه ذا علمنا اإلسالم.

 ه  فا الحث ش ااب ان الجاهلية؟

ث اإلسذالاا فيذه خلذي  امذا اذان عليذه أهذ  فااين يد لذ ن  إن الحذبعب ا 

الشذذر  فذذا الجاهليذذة.  ، بذذالع  ، لدذذد ندذذى اإلسذذالم الحذذث اذذن اذذ  الشذذ ااب 

 الجاهلية مأرجاسها.

اان ا يد ل ن فا تلبيتهم  لبيذك   شذريك لذك، إ  شذريً ا هذ  لذك، تمل ذه اذا 

اللهذذم  الذذك. يعنذذ ن ا صذذنام. فأبطذذ  اإلسذذالم هذذذه التلبيذذة مأبذذدلها بد لذذه  لبيذذك

 لبيك، لبيك   شريك لك لبيك، إن الحمد مالنعمة لك مالملك   شريك لك.

أبط  اإلسالم حث المشراين مط اف المشراين، فدد اان ا يط ف ن بالبيذأ 

اهاتهم، ع راتهم ا ش فة حتذى النسذاء! هذذه ا شذياء انعهذا أعرايا اما ملدتهم 

ا  إِ اإلسالم   يَن َءاَمُووَٰٓ ِِ َٰٓأَيَُّ ا ٱلَّ ِركووَي }يَ  موش  ودَ نََنس  نََّما ٱل  َحوَراَم بَع  ِندَ ٱل  َمس  َربووا  ٱل   فََل يَق 

ُِيكومو ٱ َ  يوغ  لَٗة فََسو  توم  َعي  َِاْۚ َوإِي  ِخف  و ِمن فَب  َعاِمِ م  َل  َُآَٰءَ َّللَّ  .[28]الت بة   {... ِلِ ٰٓۦَ إِي 
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 جاء اإلسذالم مأبطذ  ذلذك فذا الحجذة التذا حذث فيهذا أبذ  ب ذر ررر، مبعذث

علذا بذن أبذا طالذب ررر، يعلذن علذى النذاس هذذه  صذلى هللا عليذه مسذلمالنبا 

ل يحووووج بعوووود العووووام مشوووورك، ول يطووووو  بالبيووووت »المبذذذذاد  ا ساسذذذذية  

 . (49 «عرياي

 ال حدة مالتآلف 

 «.ال حدة»فا الحث أيًضا نتعلم اعنى  - 2

جمذي المسذلمين اذن أنحذاء ا ر ، اذن المشذرق مالمغذرب، اذن يهللا ععي 

العجذذم مالعذذرب، اختلفذذأ ألذذ انهم اذذا بذذين أبذذيب مأسذذ د، ماختلفذذأ أجناسذذهم، 

ماختلفأ طبداتهم، ماختلفأ أمطانهم، مل نهم جاؤما جميعًذا، صذهرهم اإلسذالم 

فذذا ب تدذذة ماحذذدة، ربهذذم ماحذذد، نبذذيهم ماحذذد، اتذذابهم ماحذذد، مبلذذتهم ماحذذدة، 

لذذك لبيذذك، إن لبيذذك   شذذريك  شذذعارهم ماحذذد، نذذداؤهم ماحذذد  لبيذذك اللهذذم لبيذذك،

 مالنعمة لك مالملك،   شريك لك. الحمد

جذذاء اإلسذذالم ليجسذذد محذذدة المسذذلمين بهذذذه الفريضذذة. ال حذذدة اإلسذذالاية 

فا هذذا الم سذم العظذيم.   فذرق بذين اسذلم ماسذلم فذا  ... تتجلى فا هذا الحث

هذذه المناسذك مأاذام بيذأ هللا الحذرام، الهذذم سذ اء، عالميذة اإلسذالم تتجسذد فذذا 

لَِمووويَن{َوَموووآَٰ هَر  }لفريضذذذة، هللا تعذذذالى يدذذذ ه لرسذذذ له  هذذذذه ا عَ  َموووٗة ل ِل  َك إِلَّ َرح   َُ  َسووول 

يًرا{تَبَاَرَك }، [107]ا نبياء   ِِ لَِميَن نَو عَ  ِدهِۦ ِليَكووَي ِلل  غَاَي َعلَ   َعب  فور  َا ٱل  ِِي نَاَّ ]الفرمذان   ٱلَّ

ِ غوا  }، [1 َو إِن ِوي َرسووواو ٱَّللَّ َٰٓأَيَُّ ا ٱلَُّوا كوم  َ ِميعًوا{ يَ  . هذذه العالميذة [158]ا عذراف    إِلَوي 

تتجسد فا الحث أم ا اا ت  ن، مأجلى اا ت  ن، هذا ه  الدين العالما، ديذن 

                                              

 ( عن أبا هريرة.1347(، ماسلم فا الحث  369رماه البطاري فا الصالة   (49 
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ا بيب ما س د، دين الشرما مالغربا، ديذن اذ  العذرمق ما لذ ان ماللغذات 

 ما ماليم.

راذي ، م  هذا اذ تمر للمسذلمين فذا أنحذاء ا ر  لذم يذد  إليذه الذك م  

أاير م  مزير، إنما دعا إليذه رب العبذاد، دعذا إليذه هللا تتذأ اذن فذ ق عرشذه، 

 دعا الناس جميعًا إلى هذا الم ان الذي تتجسد فيه عالمية اإلسالم.

الي نذذان اذذن النذذاس أم أالذذر يلتدذذ ن فذذا هذذذه ا ر  المددسذذة، ليذذ دما هذذذه 

 أ.المناسك، مي دما هذه الشعيرة، ابتغاء مجه هللا تت

 السالم 

اذذن المعذذانا التذذا يجسذذدها هذذذا الحذذث  السذذالم. الحذذث رحلذذة سذذالم، يسذذالم  - 3

َرفَووَ  َوَل فَووَل  ... }اإلنسذذان فيهذذا النذذاس، حتذذى الجذذداه امنذذ   فذذا الحذذث  

ِ فوسووَق َوَل ِ دَاَا فِوي  َحوج 
.   تجذاده صذديدك م  رفيدذك، [197]البدذرة   {... ٱل 

بيذي لذه. اذن سذهاًل هينًذا لينًذا سذمًحا حتذى تمذر   تجاده ان تشتري انه أم ت

 هذه الرحلة بسالم.

سذذالم حتذذى اذذي الحي انذذات،   يجذذ ز لذذه أن يصذذطاد صذذيدًا اذذن البذذر،   

يَن َءاَمُووووا  َل بذارى م   ذزاً  م  شذذييًا اذن هذذا يصذطاد أرنبًذا م  ح   ِِ َٰٓأَيَُّ وا ٱلَّو }يَ 

م ْۚ َومَ  رو دَ َوهَنتوم  حو ي  تولووا  ٱلصَّ دٗ ن غَتَلَ وۥ تَق  تَعَم ِ و آَٰء  ا فََناَ ِمُكوم مُّ ث  كوومو م ِ او َموا غَتَوَا ِموَن ٱلوَُّعَِم يَح 

بَةِ  َكع  ِلَغ ٱل  ا بَ  يََۢ ُكوم  َلد  ا  م ِ  إلى آخر اوية ال ريمة. [95]الماادة   {... بِ ِۦ ذََوا َعد 

مسذلًما يريد أن ي  ن المسلم سلًما فا هذه البلدة المحراة، سذلًما للحي انذات، 

حتى للنباتات، ا ة   يدطي نباتها م  حشااشها، إ  اإلذخر الذي يحتاب النذاس 

إليذذه للحطذذب مل شذذعاه م يذذر ذلذذك، فالمسذذلم فذذا رحلذذة سذذالم، مالحذذث تذذدريب 



 74 الجزء السادس -خطب الجمعة 

 على السالم.

َٰٓأَيَُّ ووا }  يجذذ ز الدتذذاه فذذا أشذذهر الحذذث  ِ وَ يَ  َٰٓئَِر ٱَّللَّ ووعَ  َُ يَن َءاَمُووووا  َل توِحلُّوووا   ِِ َل ٱلَّوو

ئِدَ 
َٰٓ قَلَ  َي َوَل ٱل  َ د  َحَراَم َوَل ٱل  َر ٱل   .[2]الماادة   {... ٱلشَّ  

ه ذذذا أراد اإلسذذالم  أن يعذذ د المسذذلمين أن يعيشذذ ا فذذا انذذاطق الهذذا سذذالم، 

الهذا سذالم، إ  إذا  - مهذا حالذة اإلحذرام - مفا أشذهر الهذا سذالم، مفذا حالذة

فسذهم. ملذذلك النبذا عليذه الصذالة اعتدى عليهم. إذا اعتدى عليهم دافع ا عذن أن

 مالسالم حارب ممات  فا ا شهر الحرم،  نذه بذد  مبذ  ا شذهر الحذرم، ف ذان 

أن يدفي عنه نفسه، مأن يستمر الدتاه ملذ  جذاء فذا ا شذهر الحذرم، إنمذا    بد 

َٰٓئَِر ... }  يبذذدأ المسذذلم ن بدتذذاه فذذا ا شذذهر الحذذرم  ووعَ  َُ ِ َوَل ٱَل توِحلُّوووا   َر ٱَّللَّ لشَّوو  

َحَرامَ   . [2]الماادة   {... ٱل 

 المساماة 

 ان المباد  التا تتجسد فا فريضة الحث  ابدأ المساماة، ميمة المساماة. - 4

جاء اإلسالم ليزي  الف ارق، لذيحطم هذذه الفذ ارق التذا ايذزت بذين النذاس، 

بعضذهم بأجناسهم، بأل انهم، بطبداتهم، بأمليمهم، بأا ر شتى فرمذأ بذين النذاس 

 مبعب.

َٰٓأَيَُّ ووا }جذذاء اإلسذذالم لذذيعلن المسذذاماة بذذين النذذاس   وون ذََكوور  يَ  كوم م ِ
ووَُ  َو إِنَّووا َخلَق  ٱلَُّووا

ُوووعو  كوم   ووَُ  َ َعِلوويٌم وبٗ َوهونثَوو   َوَ عَل  كوووم ْۚ إِيَّ ٱَّللَّ قَإ  ِ هَت  ووَرَمكوم  ِعُوودَ ٱَّللَّ  إِيَّ هَك 
ا ْۚ َٰٓئِووَا ِلتَعَوواَرفووَٰٓ ا َوغَبَا

}  . [13  ]الحجرات َخبِير 

اذذ  عبذذادات اإلسذذالم مفرااضذذه مشذذعااره ت اذذد اعنذذى المسذذاماة. الصذذالة 

نفسها ها دع ة إلى المسذاماة، تحديذق للمسذاماة، فذال ي جذد فذا المسذجد  احذة 
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تدذذ ه  الصذذف ا مه للذذ زراء مالصذذف اللذذانا لذذ االء الذذ زارات، مالصذذف 

 . (50 ق بهاللالث لمديري العم م،   ي جد هذا، ان سبق إلى ا ان فه  أح

مل ذذن يبدذذى فذذا المسذذجد ا ذذان للتمييذذز، هذذذا يلذذب  دشداشذذة، مهذذذا يلذذب  

مميًصا مبنطل نًا، مهذا عاري الرأس، مهذا يلب  ملنس ة، مهذذا يلذب  عمااذة. 

الناس يطتلف ن فا أزيااهم ان بلد إلى بلد، ماذن اهنذة إلذى اهنذة. أشذياء اليذرة 

 الصالة.تفرق بين الناس، تظ  هذه فا المسجد مفا 

مل ذذن عنذذداا يذذذهب النذذاس احذذراين للحذذث  يطلعذذ ن هذذذه ا شذذياء الهذذا، 

ميلبس ن ثيابًا بسيطة بيضاء، أشبه اا ي  ن بأافان الم تى، اأنمذا تذذار النذاس 

بذذاوخرة، تذذذار النذذاس بعرصذذات الحسذذاب. يطلذذي النذذاس ا شذذياء التذذا تميذذز 

فال تميذز أايذًرا  بعضهم ان بعب، مهنا  ترى الناس مهم يلبس ن هذه اللياب

ان اأا ر، م  ارؤمًسا ان راي ، م   نيًّا ان فدير، م  مزيذًرا اذن خفيذر، 

 الهم س اسية.

يووا هي ووا »للنذذاس فذذا عرفذذة   صذذلى هللا عليذذه مسذذلمماذذن هنذذا أعلذذن النبذذا 

الُاَ، إي ربكم واحود، وإي هبواكم واحود،هل ل فبوا لعربوي علو  عنموي، 

إل    هحمورعلو  هسوود، ول ألسوود علومي عل  عربي، ول ألحمر نول لع

{إِيَّ هَك  }بالتقوى  كوم  قَإ  ِ هَت  مذال ا  بلذى  «هل لوا بلغوت  [13]الحجرات   َرَمكوم  ِعُدَ ٱَّللَّ

إي ربكووم واحوود، وإي ». (51 «فليبلووغ الشووالد الغائووب»يذذا رسذذ ه هللا، مذذاه  

                                              

تحذأ عنذ ان  المسذجد مرسذالته فذا « فذا اإلسذالم العبذادة»راجي اا ذارناه فا اتابنذا   (50 

 ( ماا بعدها، طبعة ا تبة مهبة.236صالحياة  

 «المسذذند»رماه البيهدذذا ممذذاه  فذذا اسذذناده بعذذب اذذن يجهذذ . مل ذذن رماه أحمذذد فذذا  (51 

إسذذناده صذذحيا، ممذذاه ابذذن   «المسذذند»( عذذن رجذذ  اذذن ا نصذذار ممذذاه احددذذ ا 23489 



 76 الجزء السادس -خطب الجمعة 

 الجميي اشترا ن فا العب دية هلل مالبن ة ودم.  «هباكم واحد

 جاء الحث ي اد اعنى المساماة التا تميز بها اإلسالم. ه ذا 

الحضذذارة الداامذذة حضذذارة تمييذذز ع نصذذري ملذذ نا، حتذذى ال نذذاا  عنذذد 

الغذذربيين هنذذا  انذذاا  للبذذيب مانذذاا  للسذذ د،   يعرفذذ ن المسذذاماة، حتذذى 

الشذذي عي ن الذذذين زعمذذ ا أنهذذم جذذاؤما بالمسذذاماة، مّ ذذح ا بالحريذذة اذذن أجذذ  

 هذذذا. محينمذذذا اذذذان بعذذب الطذذذالب ا فارمذذذة يدرسذذذ ن فذذذا المسذذاماة لذذذم يحدد

أيام استعالء الشي عية ماسذتعالاها أحذب شذاب أفريدذا فتذاة رمسذية « ا س  »

مأحبته، ف انأ النتيجة أن  ضب الطالب البيب ممتل ا هذا الشاب ا فريدذا! 

مهنذذا   ضذذذب لذذذه إخ انذذه مسذذذيرما لذذذه اظذذاهرة تهتذذذف بسذذذد ط العنصذذذرية 

طذذالب البذذيب بمظذذاهرة اضذذادة يد لذذ ن لهذذم  عذذ دما إلذذى مالتمييذذز، فدذذام ال

  ابات م أيها الدرمد!!

هذذذه هذذا النظذذرة الشذذي عية إلذذى الشذذع ب ا فريديذذة التذذا اذذان ا يزعمذذ ن 

 الدفا  عنها. 

اإلسالم ه  الذذي حدذق المسذاماة بذين النذاس بعضذهم مبعذب، هذا اسذاماة 

دصد أعتق بذالً  ررر. حديدية. عمر ررر يد ه  أب  ب ر سيدنا مأعتق سيدنا. ي

ما  المسلمين فا أنحاء ا ر  يعظمذ ن بذالً  ررر، ميد لذ ن  ررر اذ ذن 

 . صلى هللا عليه مسلمرس ه هللا 

                                                                                                          

إسذذناده صذذحيا، مصذذححه ا لبذذانا فذذا تطذذريث «  ديمامتضذذاء الصذذراط المسذذت»تيميذة فذذا 

 «المنتدذذى اذذن اتذذاب التر يذذب مالترهيذذب»للدر ذذامي. انظذذر  «الحذذاله مالحذذرام»اتذذاب 

 (.1800( برمم  774 - 2/773للدر امي  
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 هذا اا جاء به اإلسالم فا فريضة الحث. 

الحذذث فريضذذة عظيمذذة يحدذذق اإلسذذالم بهذذا للمسذذلمين هذذذه الم اسذذب فذذا 

رمحانيتذذه، ترتفذذي ا جذذة تهم، خص ًصذذا الم سذذب الرمحذذا. المسذذلم ترتفذذي احيذذ

اإليمان فذا ملبذه حينمذا يذذهب إلذى هذذه الذبالد البيًّذا ذااذًرا طاافًذا سذاعيًا رااعًذا 

سذذاجدًا داعيًذذا هلل تتذذأ، يحذذ  بشذذحنة إيمانيذذة أمذذ ى اذذن الشذذحنة العاديذذة. ملهذذذا 

يذهب الير ان الناس عصاة ميع دمن تاابين ان أثر هذه الشذحنة، ماليذر اذن 

ى الحذذث، يدذذ ه  إن شذذاء هللا نذذامي أحذذث ثذذم أعذذ د تاابًذذا. النذذاس يعلذذق ت بتذذه علذذ

متنذذ ي بعذذب النسذذاء أن تذذذهب إلذذى الحذذث متعذذ د احجبذذة مبعيذذدة عذذن الع ذذرى 

 إل .  ... معن ال اسيات العاريات

 الحث المبرمر مشرمطه 

الحث يعطا المذ ان هذذه الشذحنة، خص ًصذا الحذث المبذرمر الذذي مذاه فيذه 

إلوو  العمووور  كفووار  لموووا بيُ مووا، والحوووج  العمووور »  صذذلى هللا عليذذذه مسذذلم

. فمذذا هذذ  الحذث المبذذرمر الذذذي يذذدع  (52 «المبورور لوويس لوو   وااء إل النُووة

النذذاس بعضذذهم لذذبعب فيد لذذ ن  جعذذ  هللا حجذذك ابذذرمًرا، مسذذعيك اشذذ  ًرا، 

 مذنبك اغف ًرا؟ اا ه  الحث المبرمر؟ 

 الحث المبرمر له اد اات مشرمط  

 الماه الحاله   - 1

 ه الشرمط  أن ي  ن ان اا حاله. أمه هذ

                                              

 ( عن أبا هريرة.13419ماسلم فا الحث   ،(1773رماه البطاري فا العمرة   (52 
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بعب الناس يذهب في سب أا اله حيلما اتفق، ب  يططذ  ل سذب المذاه اذن 

اذن  ... «العم لذة»ان الرشذ ة التذا اليذًرا اذا يسذم نها  ... ان الربا ... الحرام

هذه ا ا اه التا ت ا  بالباط ، لم ت د فيها يمين ه، ملم يعرق فيها جبينه، جمذي 

يأتي علو  الُواَ »هنا مهنا ، ماما جاء فا حديث البطاري   هذه اللرمة ان

هذذذا الذذذي  .(53 «زمواي ل يبووالي المورء مووا هخووِ: همون الحوولا هم موون الحورام

اتأججذذة يذذأتا بعذذد ذلذذك ميدذذ ه  أذهذذب إلذذى بيذذأ هللا الحذذرام « مالعذذة»يأالهذذا 

د  طهر نفسا!   يطهذر  الحذث م  العمذرة م  الصذيام م  الديذام، إ  أن تذر

ا اذذ اه إلذذى أصذذحابها، إ  أن تتطهذذر اذذن هذذذا المذذاه الحذذرام، فذذان هللا   يدبذذ  

.   يدب  هللا الصدمة ان الماه الحرام، م  الحث ان المذاه (54 صدمة ان  ل ه

 الحرام. 

هي اإلنساي إذا كسوب مالو  مون حورام وحوج مون »مفا بعب ا حاديث  

ول سوعديك وحنوك موردود  حرام وغاا: لبيك الل وم لبيوك، غيوا لو : ل لبيوك

 .(55 «ر ت مأزوًرا غير مأ وراعليك 

                                              

فوإي ذاك ل تنواب ل وم »مالنسذااا مزاد رزيذن فيذه  (،2059رماه البطاري فا البي     (53 

 (. 961( برمم  2/504للدر امي   «المنتدى ان اتاب التر يب مالترهيب» .«دعو 

ل تقبا صول  بغيور ط وور، ول صودغة »( عن ابن عمر  224رمى اسلم فا الطهارة   (54 

 .«من غلوا

مفيذذه  «ا مسذذ »، ممذذاه الهيلمذذا  رماه الطبرانذذا فذذا «ا مسذذ »رماه الطبرانذذا فذذا  (55 

جذااي العلذ م »ممذاه ابذن رجذب فذا  ،(10/292سليمان بذن دامد اليمذانا مهذ   ذعيف  

 ذذذعيف التر يذذذب »مذاذذذره ا لبذذذانا فذذذا  ،(1/261إسذذذناده فيذذذه  ذذذعيف    «مالح ذذذم

إذا خوور  الر ووا حاً ووا بُفقووة طيبووة ووضووت ر لوو  فووي »(. منصذذه  711«  مالترهيذذب

ز، فُووادى: لبيووك الل ووم لبيووك، نوواداه مُوواد موون السووماء: لبيووك وسووعديك، زادك حوولا، الغوور

وراحلتك حلا، وحنك مبرور غيور موأزور، وإذا خور  الر وا بالُفقوة الخبيثوة، فوضوت 
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هذا الذي يحث ان الماه الطبيث   ي سجاب له، م  يدبذ  انذه، حجذه اذردمد 

 عليه، ميد ه الشاعر  

 إذا حججذذأ بمذذاه أصذذله دنذذ 

 

فمذذذذذا حججذذذذذأ مل ذذذذذن حّجذذذذذأ 

 اإلبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ !

 

حذذث. اون ندذذ ه  تالجمذذ  الذذذي حججذذأ عليذذه هذذ  الذذذي حذذث، إنمذذا أنذذأ لذذم 

 لم تحث. فالسيارة ها التا حجأ، أم الطيارة ها التا حجأ، أاا أنأ 

  يدبذذ  اإلسذذالم أن يأاذذ  اإلنسذذان اذذاه النذذاس بالباطذذ ، مبذذأي طريذذق، ثذذم 

يد ه  اذهب إلى الحث أم العمرة، أم أبنا اسجدًا هلل، أم أاف  ا يتذام.  ، اافذ  

   ال ك، تطهر انه مب  ا  شاء. ان االك   ان ااه  ير ، هذا الماه لي

 أمه شرمط الحث المبرمر  أن ي  ن ان ااه حاله. 

 إخالص النية هلل   - 2

،   ريذاء م  عذز مجذ مثانا الشرمط  أن يطلص النيذة هلل، يجعذ  نيتذه هلل 

ذذث هلل    عذذز مجذذ سذذمعة،   لي ذذ ن اسذذمه  الحذذاب أحمذذد،  ، اجعذذ  نيتذذك هلل، ح 

ا  إِلَّ }، (56 ...« إنموا لكوا امورئ موا نووىإنما األعماا بالُيواُ، و» وَٰٓ َوَموآَٰ هوِمورو

َُفَووآََٰء{ِليَع   يَن حو ِلِصوويَن لَوو و ٱلوود ِ خ  َ مو يَن{فَ }، [5]البينذذة   بووودووا  ٱَّللَّ ِلٗصووا لَّوو و ٱلوود ِ خ  َ مو بوووِد ٱَّللَّ  ٱع 

                                                                                                          

ر ل  في الغورز، فُوادى لبيوك الل وم لبيوك، نواداه مُواد مون السوماء، ل لبيوك ول سوعديك، 

 . «مبرور زادك حرام ونفقتك حرام، وحنك غير

ماسذلم  ،(1الذي رماه البطذاري فذا بذدء الذ حا   ر ا هللا عنه جزء ان حديث عمر  (56 

دامد مالتراذي مالنسااا مابن مأب   «...إنما األعماا بالُية »( بلفظ  1907فا اإلاارة  

فمون كانووت لنرتوو  إلو    ورسووول  ف نرتوو  إلو    ورسووول ، وموون »، متتمتذذه  ااجذه

مالحذديث . «  دنيا يصيب ا هو امره  يُكح وا ف نرتو  إلو  موا لوا ر إليو كانت لنرت  إل

 أص  ان أص ه اإلسالم، ملهذا أفا  العلماء فا شرحه. 
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 . [2]الزار  

فال بد أن تجرد نيتك، متحرر ب اعلذك، اذن اذ  هذذه الشذ ااب التذا تشذ ب 

 . عز مج اإلخالص هلل 

بها بعذذب الشذذ ااب. ذهذذب بعضذذهم بعذذب النذذاس   يطلذذص النيذذة هلل، تشذذ 

م على حاب جاء اذن هذذه الرحلذة، فذأراد أن يعذرف زااذره أنذه حذث اذرات ليسل

بذق اذن الحجذة السذابعة فداه  هذات ا لنذا طبذق اذذا، فجذاؤما بطبذق، مذاه  هذذا ط

ماذرات،  تهات ا طبدًا اذن الحجذة الجديذدة هذذه! يريذد أن يعذرف أنذه حذث اذرا

ِ كَ }مبهذا يبطذ  عملذه مالعيذاذ بذاهلل،  ِمنو بِوٱَّللَّ َِ َوَل يوو   ِفو و َمالَو وۥ ِرئَوآََٰء ٱلَُّوا ِِي يُو ٱلَّو

ِ  توَرا َواٍي َعلَي  َِٰٓخِر  فََمثَلو وۥ َكَمثَِا َصف  ِم ٱأل  يَو  وَوٱل  ٗدا  لَّ يَق  وَي ب  فَأََصابَ وۥ َوابِا  فَتََرَكو وۥ َصول  ِدرو

َُي   ا َكَسبووا {َعلَ    مَّ  . [264]البدرة   ء  م ِ

 . عز مج النية، النية أساس مب ه العم ، اإلخالص هلل 

 تجنب الرفث مالفس ق مالجداه   - 3

 ا اذذر اللالذذث  أن يسذذلم حجذذه اذذن الرفذذث مالفسذذ ق مالجذذداه، امذذا مذذاه هللا

َحووجَّ فَووَل تعذذالى   ووت ْۚ فََموون فَووَرَض فِوويِ نَّ ٱل  لووَم  ع  وو ور  مَّ  ُ َحووجُّ هَ َرفَووَ  َوَل فوسووووَق َوَل }ٱل 

ِ ِ دَاَا فِي  َحج 
 . [197]البدرة   {... ٱل 

الرفث  اا يتعلق با ا ر الجنسية، يجب أن ينزه اإلنسان نفسذه ملسذانه اذن 

 رام. هذه ا ا ر خص ًصا اا دام فا حالة اإلح

    يرت ب المعصذية، المعصذية احراذة فذا اذ  ممذأ، مل ذن {َوَل فوسووقَ }

 فا هذا ال مأ تزداد حراتها، متتضاعف عد بتها.
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ِ{َوَل ِ دَاَا فِي } َحج   ة. م  لي  ن رحلة سماحة، ماسالٱل 

من حج فلم يرفو ، ولوم يفسو ، ر وت »ملذلك جاء فا الحديث الصحيا  

ذا ابذرمًرا (57 «من ذنوب  كيوم ولدت  هم  ، ايالد جديد ل نسان، مإذا حث حجًّ

تطهر، ملد ان جديذد. فليعذد ليبذدأ صذفحة جديذدة اذي هللا، اذن اذان اع ًجذا مبذ  

الحث فليستدم بعد الحث، ان اان عاصيًا مبذ  الحذث فليت ذب بعذد الحذث، اذن اذان 

 اتنجًسا بالمعاصا مالداذمرات مب  الحث فليتطهر بعد الحث، لتتغير حياته. 

 ه ذا ينبغا أن ي  ن المسلم الذي يحث. 

لدد أثر الحث فا حياة المسلمين ان مديم، ماان الحث ي لذف اإلنسذان اليذًرا، 

لم ي ذن اهذذا العصذر، اون سذاعتان مت ذ ن فذا جذدة، النذاس اذان ا يذأت ن اذن 

 بالد بعيدة. 

 رأى بعب العلماء أحد الناس يط ف مه  ينشد ميد ه  

ر اذذن تحذذب مإن شذذطأ بذذك  ز 

 الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدار

 

 محاه اذن دمنذه حجذبو مأسذتار

   يمنعنذذذذك ب عذذذذدو عذذذذن زيارتذذذذه 

 

 إن المحذذذذب لمذذذذن يهذذذذ اه زمار

فعرف أنذه جذاء اذن ا ذان بعيذد، فدذاه  اذن أي الذبالد جيذأ؟ مذاه  اذن اذذا  

ان الصين أم نح ها. ماه  ماتى خرجأ؟ ماه  أتذرى رأسذا ملحيتذا  ... ماذا

اون؟ ماه  نعم أراها بيضاء لذي  فيهذا شذعرة سذ داء. مذاه  خرجذأ اذن بلذدي 

ملي  فا شعرة بيضاء!  نه اذان يذذهب ميعمذ  فذا الطريذق، المذا نذزه بلذدًا 

 حتى يص .  - اما يد ل ن - عم  بها، بلد ترفعه مبلد تحطه

                                              

 ،(1521رماه البطذذاري فذذا الحذذث   ،(8/56«  الل لذذ  مالمرجذذان»اتفذذق عليذذه امذذا فذذا  (57 

 ( عن أبا هريرة.1350ماسلم فا الحث  
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  أار الحث. اون يسر هللا

 أثر الحث فا الشطصية المسلمة  

الحث له أثر بذالي فذا حيذاة المسذلمين، حتذى إن راذي  البعلذة التبشذيرية فذا 

اصر فا أماا  هذا الدرن اتب تدريذًرا عذن الحالذة اإلسذالاية فذا اصذر، مذاه 

فا ختام هذذا التدريذر  سذيظ  اإلسذالم فذا اصذر صذطرة عاتيذة تذتحطم عليهذا 

المسذذيحا اذذا دام للمسذذلمين هذذذه الذذدعاام ا ربذذي  الدذذرآن،  احذذام ت التبشذذير

، ماجتمذذا  الجمعذذة ا سذذب عا «أي العلمذذاء الذذذين يعلمذذ ن النذذاس»ما زهذذر 

، ماذذ تمر «عذذز مجذذ الذذذي يجمذذي المسذذلمين علذذى ا عظذذة معلذذى ذاذذر هللا »

« يذذذهب المسذذلم عاصذذيًا ميرجذذي اطيعًذذا، يرجذذي بشذذحنة م يذذة»الحذذث السذذن ي 

 . فه ذا مرر ه  ء

الحذذث هذذ  اذذن المذذ ثرات التذذا تبدذذا علذذى الشطصذذية المسذذلمة، تبدذذا عليهذذا 

 استديمة اي أار هللا. 

يا أيها اإلخ ة  هذه بعب لمحذات عذن تلذك الفريضذة العظيمذة التذا خصذنا 

هللا بها نحن المسلمين لنشهد انافي لنا  انافي دينية مانافي دني ية، انذافي فرديذة 

َ دووا  دية مانافي رمحية، مانافي اجتماعية، انافي امتصا وم  }ل ِيَش  ِفَت لَ و وا  َمَُ  كورو  ِ  َويَو

تٍ  لووَم  ع  ِ فِيَٰٓ هَيَّام  مَّ َم ٱَّللَّ  .[28]الحث   {... ٱس 

اذذة علذذى الهذذدى، ممل بهذذا علذذى أن يجمذذي المذذة هذذذه ا  عذذز مجذذ نسذذأه هللا 

 التدى، منف سها على المحبة، معزاامها على عم  الطير مخير العم . 

أمذذ ه مذذ لا هذذذا مأسذذتغفر هللا تعذذالى لذذا مل ذذم، فاسذذتغفرمه إنذذه هذذ  الغفذذ ر 

 الرحيم، مادع ه يستجب ل م. 
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 الططبة اللانية  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن  

 «   حماس»ا تياه إسرااي  لدادة 

بذذا ا  مد  عشذذرات او ف اذذن الجمذذاهير الفلسذذطينية الغا ذذبة جلمذذان 

 ، مدع ه إلى ال اه ا خير. «شريفاحا الدين ال»الشهيد 

اإلسذراايلا هذ  الذذي مذام « الم سذاد»هذا الشذهيد تذده اذ  الذد ا  علذى أن 

با تيالذذه، متلذذه بالرصذذاص ثذذم م ذذعه فذذا سذذيارة افططذذة تعميذذة، ليدذذاه  إن 

السيارة انفجرت فيه. مل ن الد ا  الها ت ذبهم، متشير إليهم، تشير إلى هذ  ء 

ا اذذن مبذذ  سذذلفه المهنذذدس يحيذذى عيذذاش، ممتلذذ ا يحيذذى اإلرهذذابيين الذذذين متلذذ 

الشذذذداما، محذذذامل ا متذذذ  خالذذذد اشذذذع  راذذذي  الم تذذذب السياسذذذا، م  زالذذذ ا 

مزيذر الب نذى « آرييذ  شذارمن»يحامل ن اما مذاه الذ زير اإلرهذابا المعذرمف 

التحتية فا إسرااي ، ماه  إذا انا فشذلنا فذا ا تيذاه خالذد اشذع  المذرة ا ملذى، 

 علنا نيأس، سنحامه ارة مارة مارة، ملن يفلأ انا. فهذا لن يج

 مل ن هللا ان مرااهم احي . 

هذا اله يدلنا علذى اذا ملنذاه ماررنذاه مأاذدناه م  زلنذا ن اذده  أن اإلرهذابا 

ا ابذذر هذذ  إسذذرااي ، هذذم هذذ  ء الصذذهاينة الذذذين   يرعذذ ن  حذذد عهذذدًا م  

راذذة، م  يرمبذذ ن فذذا اذذ ان إ  م  ذاذذة، يسذذتب يح ن الذذدااء، ميسذذتبيح ن ح 

ي ِ  ... }ا ا اه، ميستبيح ن الحراات، ميد ل ن   وم ِ َُا فِي ٱأل  َس َعلَي   {... َن َسوبِيا   ۧلَي 

. علمهذذذم تلمذذذ دهم أن اذذذ  هذذذ  ء ا  يذذذار اسذذذتباح  الذذذدااء [75]آه عمذذذران  

مالحراات، ا  العالم أحذ  اذن البهذاام مأذه اذن ال ذالب عنذدهم. فذال اذاني أن 
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الذذدااء، مأن يهت ذذ ا ا عذذرا ، مأن ينته ذذ ا الحراذذات، مأن يذذدارما  يسذذف  ا

 ا  شاء فا سبي  تحديق أهدافهم مأ را هم، فالغاية عندهم تبرر ال سيلة.

 هم م م ليس ا أخالميين،   يعتمدمن ا خالق، ا خالق عندهم اهدرة. 

مديذنهم    المسلم ن م م أخالمي ن،   يفعل ن شييًا إ  إذا أجازه لهم ديذنهم،

الغايذذة »يجيذذز لهذذم الشذذاء إ  بشذذرمط م ذذ اب  شذذديدة. اإلسذذالم يذذرفب ابذذدأ 

، إنه يريد الغاية الشريفة مال سيلة النظيفذة،   بذد لشذرف الغايذة «تبرر ال سيلة

ان ط هر ال سيلة. ملهذا اإلسالم فا الحرب يدذ ه    تمللذ ا، م  تغذدرما، م  

م  تهذذدا ا بنذذاء، م  تدتلذذ ا ااذذرأة. حتذذى  تدتلذذ ا مليذذدًا، م  تدطعذذ ا شذذجًرا،

 الرهبان فا الص ااي نهى عن متلهم. 

 أاا ه  ء فال يحرا ن شييًا، يستبيح ن ا  شاء. 

مأحب أن أم ه له  ء  افعل ا اا شيتم، هذا لن يفذأ فذا أعضذاد المذ انين. 

أبناء حراة حماس الذين فددما هذا الشهيد مفددما شهداء ان مبله، لذن يفذأ هذذا 

فا أعضادهم، فدد باع ا أنفسذهم هلل، مم ذع ا رؤمسذهم علذى أافهذم، مجعلذ ا 

 ، مماه ماالهم  عز مج أرماحهم فا أيديهم ممهب ها هلل 

 ملسأ أبذالا حذين أمتذ  اسذلًما

 

علذذذذى أي جنذذذذب اذذذذان فذذذذا هللا 

 اصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرعا

 

لن يطذلهم، ملن يضعفهم، ملن يناه انهم  ان يددا ه ان الشهداء. بذ  يزيذد 

المعراذذة ممذذ دًا، المذذا مذذدم شذذهيد اذذان هذذذا شذذعلة جديذذدة، مزيتًذذا جديذذدًا لهذذذه 

 المعراة، يزيد فا رصيد اإلخ ة المجاهدين. 

اهات يسذتدبلن هذذه الحذ ادا بالز اريذد، مهذذا يذذارنا العجيب أنه حتى ا 

بذذاإلخ ة فذذا السذذ دان حينمذذا يدذذدا ن الشذذهداء يديمذذ ن بعذذب الليذذالا يسذذم نها 
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، الشهيد ذهب إلى ربه ليتزمب ان الح ر العذين. هذذا عذرس، «عرس الشهيد»

  يب  ن، م  يلطم ن خذدًا، م  يشذد  جيبًذا. هذذه هذا الذرم  اإلسذالاية التذا 

 اإلسالم، مها التا تطيف اليه د.  صنعها

اذذان ا يريذذدمن أن « أمسذذل »إلذذى اتفذذاق « بيريذذز»م« رابذذين»عنذذداا سذذعى 

التذذا  - ا نتفا ذذة اإلسذذالاية - يطمذذدما هذذذه الشذذعلة، مأن يطفيذذ ا هذذذه اللذذ رة

 انطلدأ ان المساجد، مجعلأ راياتها المصاحف، ماان نشيد أطفالها  

 خيبذذذذذذذر خيبذذذذذذذر يذذذذذذذا يهذذذذذذذ د

 

 سذذذذذ ف يعذذذذذ دجذذذذذي  احمذذذذذد 

أرادما أن يتطلص ا ان هذه ا نتفا ة اإلسالاية، ميلهذ ا الفلسذطينيين بهذذا  

تفذاق الذذي لذذم يأخذذما اذذن رمااذه شذييًا. لذذم ي سذب ا انذذه ملذياًل م  اليذذًرا، م  ا 

 نديًرا م  مطميًرا. 

اان ا يريدمن أن يضرب ا الفلسطينيين بعضهم ببعب، ثم يتفرج ا. مالحمذد 

ذلذك، بذ  نت مذي إن شذاء هللا أن تفشذ  هذذه المسذيرة اذن أملهذا إلذى هلل لم يحدا 

آخرها، ال تاب ي درأ ان عن انذه، هذذه المسذيرة ستصذير إلذى إخفذاق، مستنضذم 

 السلطة إلى الشعب، متع د انتفا ة جديدة أم ى مأعمق مأشد اما اانأ. 

اذن  ... اذن اليذأس ... المهم أن نلق بأنفسنا، أن نتحذرر اذن  ذعف ا نفذ 

، ميذ   ماذا الذ هن يذا رسذ ه صلى هللا عليه مسلمال هن الذي حذرنا انه النبا 

 .(58 «حب الدنيا وكرالية الموُ»هللا؟ ماه  

                                              

( ممذذاه احددذذ ه  22397«  المسذذند»مطعذذة اذذن حذذديث ث بذذان الذذذي أخرجذذه أحمذذد فذذا  (58 

علويكم كموا توداع   يوُوك األموم هي توداع »(، منصذه  4297إسناده حسذن. مأبذ  دامد  

ل بوا هنوتم كثيور، » مذاه مااذ   يذا رسذ ه هللا ماذن ملذة ي ايذذ؟ مذاه . «األكلة إل  غصوعت ا
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ينبغا أن نتحرران حب الدنيا مان اراهية الم ت، مأن ندبذ  علذى المذ ت 

  نبالا، اما يدب  ه  ء الشذباب اذن أبنذاء حمذاس،   ي بذال ن اذا يصذيبهم فذا 

  سبي  هللا.

اذذان خالذذد بذذن ال ليذذد يرسذذ  رسذذااله إلذذى مذذادة الفذذرس مالذذرمم يذذدع هم إلذذى 

مإ   ذذزمت م بدذذ م يحبذذ ن المذذ ت امذذا »اإلسذذالم ثذذم يدذذ ه فذذا ختذذام رسذذااله  

احذرص علذى المذ ت ت هذب لذذك »مامذا مذاه أبذ  ب ذر لطالذد  «. تحبذ ن الحيذاة

 «.الحياة

َ إِيَّ }عبذذاد هللا، يدذذ ه هللا تتذذأ   يَن ٱَّللَّ ِِ َٰٓأَيَُّ ووا ٱلَّوو ِْۚ يَ  ئَِكتَوو وۥ يوَصوولُّوَي َعلَوو  ٱلَُّبِووي 
َٰٓ َوَملَ 

وا  تَس  َءاَمُووا  َصلُّوا  َعلَي  ِ   .[56]ا حزاب   ِليًما{ َوَسل ِمو

اللهم ص  مسذلم مبذار  علذى عبذد  مرسذ لك احمذد، معلذى آلذه مصذحبه 

 مالتابعين لهم باحسان إلى ي م الدين. 

لَو  َوهَغِِم  ... } و ٱلصَّ بَوروِّۗ َوٱَّللَّ ِ هَك  رو ٱَّللَّ ك  ِِ َُكوِرِّۗ َولَو مو َشآَِٰء َوٱل  فَح  َ    َعِن ٱل   ُ لَو  َ تَ   َ  إِيَّ ٱلصَّ

َُعووَي{يَع    .[45]العن ب ت   لَمو َما تَص 

* * * 

                                                                                                          

فذا » من صدور عدوكم الم ابة موُكم، ولتعورفن ولكُكم غثاء كغثاء السيا وليُاعن  

 ، مذاه مااذ   يذا رسذ ه هللا ماذا الذ هن؟ مذاه «في غلووبكم الوولن« وليقِفن   أب  دامد 

 .«حب الدنيا وكرالية الموُ»
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 5) 

 ا ستدااة مأثرها فا حياة المسلم

 الططبة ا ملى  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن  

 ما ختالس   الرة أخبار السرمة

تطلي علينا الصحف ممساا  اإلعالم اا بين الحين مالحين بأنبذاء ينذدى لهذا 

 ذذذعف الذذذدين، مملذذذة اليدذذذين،  الجبذذذين، ميتدطذذذي انهذذذا الدلذذذب، لمذذذا تذذذده علذذذى

 ا خالق، ما ت الضماار.  مانحراف

تطلي علينا الصحف باختالسات يطتلسها ال بار اذن النذاس، ليسذأ بالميذات 

 ها بالماليين أحيانًا مبعشرات الماليين مبميات الماليين. م  باو ف، إن

ه ذا ندرأ اا بين الحذين مالحذين عذن اختالسذات ابذراء ممزراء ماذديرين، 

اختالسات ان أا اه الدملة، مان أا اه الم سسات العااة التا ااتمذنهم النذاس 

 عليها. 

ذر الحلذيم مآخر اا مرأناه ان هذذه ا ختالسذات التذا يذذهب لهذا اإلنسذان متذ

حيران  اا مرأناه عذن بنذك دبذا اإلسذالاا، أمه بنذك أمذيم فذا هذذا العذالم علذى 

أسذذاس اذذن اإلسذذالم، لي حذذ  اذذا أحذذ  هللا ميحذذرم اذذا حذذرم هللا. اذذان لذذدبا هذذذا 

   للمبتدي مإن أحسن المدتدى.السبق، ماان لها هذا الفض ، مالفض

سسذذات مل ذذن ايذذف اسذذتطا  هذذ  ء اللصذذ ص أن يصذذل ا إلذذى هذذذه الم 
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 اإلسالاية، مأن يتسنم ا ذرمتها، ميسيطرما على أجهزتها، ميتح م ا فيها؟ 

مل  اذان ا خذتالس اذن ا ظذف عذادي لدلنذا يم ذن أن ي عدذ . أاذا أن ي ذ ن 

هذذا ايا خذذتالس مالسذذرمة اذذن المذذدير، فهذذذا اذذا ينطبذذق عليذذه الملذذ  الدااذذ   حا

 حراايها! ماما ماه الشاعر مديًما  

الذذذذاب مراعذذذا الشذذذاة يحمذذذا 

 عنهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

 

 ف يذذف إذا الرعذذذاة لهذذا ذاذذذاب؟! 

ما الغنم ان الذاب، ف يف إذا اان الذاب ه  الراعا؟! هذه هذا حالراعا ي 

 المصيبة التا نراها فا الير ان الم سسات العااة مالم سسات الح  اية. 

 آفة فساد الضمير مالطلق  

الضماار، على فسذاد ا خذالق، علذى أن  عالم يده هذا؟ يده هذا على ا ت

الناس لم يع دما ي ان ن باهلل إيمانًا حديديًا، م  باوخرة، لم يع دما يرجذ ن هللا 

ميطاف نه، فغلّبذ ا حذب الذدنيا علذى اوخذر،  لّبذ ا ا ملذى علذى اوخذرة،  لبذ ا 

، فلذذم يبذذال ا اذذا أخذذذما أاذذن حذذاله أم اذذن عذذز مجذذ حذذب المذذاه علذذى حذذب هللا 

   خطط ا ل سب الحرام.حرام؟ ب

اذن ماإلنسان إذا لم ي دنعذه الحذاله،   ي شذبعه شذاء.   هذ  بالدليذ  يدنذي م  

ا لذف  ال لير يشبي، فصاحب العشر يبغا عشره اااة، مصذاحب ا لذف يبغذا

الي نًذذذا، مصذذذاحب المليذذذ ن يريذذذد المليذذذ ن عشذذذرة االيذذذين أم اااذذذة اليذذذ ن، 

لمليذذار   ي تفذذا بالمليذذارات مإنمذذا مصذذاحب المااذذة يريذذدها اليذذاًرا، مصذذاحب ا

يريد أن يزيد ميزيد. ال  ه  ء امل  جهنم، ي داه لها ه  ااذتات؟ متدذ ه هذ  

 ان ازيد؟! 

هذذذه هذذا المصذذيبة، اصذذيبة فسذذاد ا خذذالق، مفسذذاد ا خذذالق اذذن  ذذعف 
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اإليمذذان ماليدذذين، مإذا فسذذدت أخذذالق أاذذة فدذذد أصذذبحأ اهذذددة با نهيذذار أم 

   حااير الشعراء ش ما حبالزماه، اما ماه أ

 فانمذذا ا اذذم ا خذذالق اذذا بديذذأ

 

 أ أخالمهذم ذهبذ ابذفان هم  ذه

 مماه   

 مإذا أصيب الدذ م فذا أخالمهذم

 

 فذذذذذأمم علذذذذذيهم اأتًمذذذذذا معذذذذذ ياًل 

 ميد ه  

 بنيذذذذذذان مذذذذذذ م رملذذذذذذي  بعذذذذذذاا

 

 إذا أخالمهذذذذذذم اانذذذذذذأ خرابًذذذذذذا

، يبيذذي عاالتذذهاإلنسذذان إذا خربذذأ أخالمذذه ماذذات  ذذميره، يبيذذي نفسذذه، يبيذذي  

 شرفه، يبيي مطنه  عدااه.

نسذذذيأ اسذذذمه ذارتذذذه  - اذذذن أ ذذذرب اذذذا مرأتذذذه  ذلذذذك اإلنسذذذان الفلسذذذطينا

ن دم ر، لمذاذا؟  نذه  الذي يطالب إسذرااي  بطمسذة معشذرين اليذ - الصحف

أمصذذلهم إليذذه «. يحيذذى عيذذاش»سذذاعدهم علذذى متذذ  المهنذذدس المذذ ان المجاهذذد 

ي ن دم ر، مبعد أن نفّذذ العمليذة  ذح  ا على أن يدفع ا له خمًسا معشرين ال

 عليه، إلى جهنم مبي  المصير. 

ااذا تد ل ن فذا الذ  هذذا اإلنسذان، الذذي يبيذي  ذميره ميبيذي مطنذه ميبيذي 

 دينه ميبيي أاته؟ 

 حاجة ا اة إلى ا ستدااة  

اسذتدااة أخالميذة، الحيذاة   تسذتديم م   ... نحن فذا حاجذة إذن إلذى اسذتدااة

وا {ترتدذذا إ  بأهذذ  ا سذذتدااة  مو ووتَقَ  و ثووومَّ ٱس  َووا ٱَّللَّ يَن غَووالووا  َربُُّ ِِ    [30]فصذذلأ   }ٱلَّوو

 تستديم الحياة م  تنهب م  يرتدا الناس، إ  به  ء المستديمين. 
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لى هللا عليذه صذإلذى النبذا  - سفيان بن عبذد هللا اللدفذا الطذاافا - جاء رج 

، مماه  يا رس ه هللا  مذ  لذا فذا اإلسذالم مذ ً    أسذأه عنذه أحذدًا بعذد  مسلم

. الرج    يريد إالار ال صايا، يريذد (59 «غا  مُت باهلل، ثم استقم»فداه له  

صذلى هللا عليذه مصية جااعة ا جزة يحفظها ميعيها ميعمذ  بهذا، ماذان النبذا 

غووا  مُووت بوواهلل، ثووم »لذذه فيمذذا رماه اسذذلم  مذذد أمتذذا ج ااذذي ال لذذم، فدذذاه  مسذذلم

مفا رماية التراذي  أنه ماه  يا رس ه هللا، حدثنا بأار أعتصم بذه؟ . «استقم

، ماه  اا أخ ف اا تطاف علا؟ فأخذذ رسذ ه «غا ربي  ، ثم استقم»فداه  

. أخذاف عليذك هذذا (60 «لوِا»بلسذان نفسذه، ثذم مذاه   صلى هللا عليذه مسذلمهللا 

 اللسان.

اذذن الدذذرآن  صذذلى هللا عليذذه مسذذلممهذذذا امتبسذذه  «ربووي   ثووم اسووتقمغووا »

ِ م  َوَل لووم  إِيَّ }حيث مذاه تعذالى   ٌ  َعلَوي  وا  فَوَل َخوو  مو وتَقَ  و ثوومَّ ٱس  َوا ٱَّللَّ يَن غَوالووا  َربُُّ ِِ ٱلَّو

َانووَي  ِلوِديَن فِيَ وا َ وَاآََٰءَۢ  13يَح  َنَُِّة َخ  بو ٱل  َح  ئَِك هَص 
َٰٓ لَ  ]ا حدذاف   َملوووَي{َكوانووا  يَع  بَِموا هوو 

او إِيَّ }. مفذذا السذذ رة ا خذذرى  [14، 13 وا  تَتََُوواَّ مو ووتَقَ  و ثووومَّ ٱس  َووا ٱَّللَّ يَن غَووالووا  َربُُّ ِِ ٱلَّوو

َنَُِّة ٱلَّتِوي كوُوتوم  تووَعودوويَ  وا  بِٱل  ِشرو َانووا  َوهَب  ئَِكةو هَلَّ تََخافووا  َوَل تَح 
َٰٓ َملَ  ِ مو ٱل  ونَ  30 َعلَي  نو ح 

وتَِ يَٰٓ هَنفوسووكوم  َولَكووم  فِيَ وا َموا  َولَكوم  فِيَ وا َموا تَش 
َِٰٓخَرِ   يَا َوفِي ٱأل  ِ  ٱلدُّن  َحيَو  كوم  فِي ٱل  َٰٓاو ِليَا  هَو 

{ 31تَدَّعووَي  ِحيم  ن  َغفوور  رَّ ٗل م ِ  . [32 - 30]فصلأ   نواو

                                              

، عذن سذفيان أحمد مالتراذي مالنسااا مابذن ااجذهمرماه  ،(38رماه اسلم فا اإليمان   (59 

 (. 6143( برمم  4/523للمنامي  « لدديرفيب ا»بن عبد هللا اللدفا 

(، 3792( ممذاه  حذديث حسذن صذحيا، مابذن ااجذه  2412رماه التراذي فا الزهذد   (60 

(، ممذاه صذحيا اإلسذناد، ممافدذه 4/313(، مالحاام  5698  «صحيحه»مابن حبان فا 

(. 1724( بذرمم  2/746للدر ذامي   «المنتدذى اذن اتذاب التر يذب مالترهيذب»الذهبا 

 (. 1965«  صحيا التراذي»مذاره ا لبانا فا 



 91 الجزء السادس -خطب الجمعة 

ووتَقَ  إِيَّ } و ثووومَّ ٱس  َووا ٱَّللَّ يَن غَووالووا  َربُُّ ِِ وٱلَّوو ثووومَّ }جذذاء عذذن أبذذا ب ذذر ررر مذذاه   {ا  مو

وا { مو تَقَ  أي لم يلتفت ا إلى إله  ير هللا. يعنا  أخلص ا الت حيد، أح م ا حديدذة  ٱس 

الةت حيذذد. معذذن عمذذر ررر مذذاه  اسذذتداا ا مهللا هلل بطاعذذة هللا، ملذذم يرم ذذ ا 

 رم ان اللعالب. يعنا  استدااة حديدية على الصراط المستديم. 

ووِدنَا لّمنذذا أن نسذذأله الهدايذذة اذذ  يذذ م إلذذى الصذذراط المسذذلتديم  هللا تعذذالى ع }ٱل 

وووتَِقيَم  موس  َط ٱل  وووَر  ِ م  َوَل  6ٱلص ِ ووووِب َعلَوووي  بو َمغ  وووِر ٱل  ِ م  َغي  وووَت َعلَوووي  عَم  يَن هَن  ِِ َط ٱلَّووو ِصوووَر 

آَٰل ِيَن{  هذه ها ا ستدااة، ا ستدااة على هذا الصراط.  [7، 6]الفاتحة   ٱلبَّ

ه اذذرتين فذذا الدذذرآن با سذتدااة فذذا سذذ رة هذذ د مفذذا سذذ رة أاذر هللا رسذذ ل

 الش رى  

ا  ماه تعالى   غَو  َُ َوَمن تَاَب َمعََك َوَل تَط  تَِقم  َكَمآَٰ هوِمر   . [112]ه د   {... }فَٱس 

ِلَك فَ }مماه   وَوآََٰءلوم   َوغووا  َءامَ فَِلَِ  َّبِت  هَل  َُ  َوَل تَت تَِقم  َكَمآَٰ هوِمر   بَِموآَٰ هَنوَاَا ُوتو ٱد  و  َوٱس 

لوكوو َم  َوا َولَكووم  هَع  لُو َم  َوا َوَربُّكووم   لََُوآَٰ هَع  و َربُُّ وَُكومو  ٱَّللَّ ِدَا بَي  ُو أِلَع  ب   َوهوِمر 
و ِمن ِكتَ  وةَ ٱَّللَّ نَّ م   َل حو

} َمِصيرو ِ  ٱل  ََُُا  َوإِلَي  َمتو بَي  و يَن  َُكومو  ٱَّللَّ ََُُا َوبَي   . [15]الش رى   بَي 

تَ  {}فَٱس  َُ  اما أار  هللا.  ِقم  َكَمآَٰ هوِمر 

صذذلى هللا عليذذه أن أحذذد الصذذالحين رأى رسذذ ه هللا  حذذاذاذذر الدشذذيري ح

ُوويبتُي لووود »فذذا المنذذام فسذذأله ممذذاه لذذه  يذذا رسذذ ه هللا، لدذذد ملذذأ   مسذذلم

وتَِقم  َكَموآَٰ ، فما الذي شيبك اذن هذ د؟ فدذاه لذه  م لذه تعذالى  (61 «وهخوات ا }فَٱس 

                                              

 ُوويبتُي لووود»( عذذن أبذذا ب ذذر ملفظذذه  3293«  التفسذذير»الحذذديث رماه التراذذذي فذذا  (61 

صذحيا »مذاذره ا لبذانا فذا  «والواغعة المرسلُ وعم يتساءلوي وإذا الشمس كورُ

 (. 3721«  الجااي
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} َُ  .هوِمر 

ا ستدااة تعنا  أن تلبأ علذى الحذق، مأن تدذف عنذد حذدمد هللا، مأن تبتعذد 

عمذذا حذذرم هللا، مأن تسذذير فذذا الطريذذق إلذذى ا اذذام،   ترجذذي إلذذى الدهدذذري، 

رجذ   الدهدذذري لذذي  اسذتدااة، م  تت مذذف، فذذان المت مذف   ي سذذمى اسذذتديًما. 

صذلى هللا عليذه نبذا م  تنحرف يمينًا م  يساًرا، فا ستدااة  د ا نحراف. ال

خ   صحابه على الرا  خًطا اسذتديًما ثذم  - (62 اما رمى ابن اسع د - مسلم

أي اتعرجلذذة »مذذاه  هذذذا سذذبي  هللا، ثذذم خذذ  خط ًطذذا عذذن يمينذذه معذذن شذذماله 

 :لوِه سوبا علو  كوا سوبيا مُ وا ُويطاي يودعو إليو ، وغوره»ممذاه  « ااالة

ِطي موس  } َِا ِصَر  َّبِعوووا  ٱلعووهو  بِ تَِقيٗما فَوٱتَّ َوهَيَّ َل  َق بِكووم   َوَل تَت ِلكووم  سُّوبوَا فَتَفَورَّ  َعون َسوبِيِلِ ۚۦْ ذَ 

َّقووَي{ كوم بِ ِۦ لَعَلَّكوم  تَت إ   .«[153]ا نعام   َوصَّ

ا ستدااة  ها السير إلى ا اام فا خ  استديم  هذ  الصذراط الذذي رسذمه 

 هللا تعالى لعباده. 

 استدااة الدلب  

اسذتدااة الدلذب أمً  علذى حديدذة الت حيذد، فذال ترجذ  إ  هللا، ا ستدااة  ها 

علذذذى هللا، م  تلذذذق إ  بذذذاهلل، م  تحذذذب م   د إ م  تطشذذذى إ  هللا، م  تعتمذذذ

ت ره إ  فا هللا، م  ت عطا م  تمني إ  هلل، ا  شاء عند  هلل، ا ص ه بذاهلل 

اسوووووتكما مووووون هحوووووب هلل، وهبغوووووض هلل، وهعطووووو  هلل، ومُوووووت هلل، فقووووود »

 .(63 «اإليماي

                                              

 ( مماه احدد ه  إسناده حسن.4437  «المسند»رماه أحمد فا  (62 

 (.4681  «السنة»رماه أب  دامد فا  (63 
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هذه ها اسذتدااة العديذدة، أن تسذتديم علذى الت حيذد، فذال تتطذذ  يذر هللا ربًذا، 

 م  تتطذ  ير هللا مليًا، م  تبتغا  ير هللا ح ًما. 

استدااة الدلب أمً ، فان الدلب هذ  الذك ا عضذاء ما عضذاء جنذ د، مامذا 

ة إذا صولحت صولح غهل وإي في النسد مب» ... جاء فا الحديث الصحيا  

 .(64 «النسد كل ، وإذا فسدُ فسد النسد كل ، هل ولي القلب

 استدااة اللسان مالج ار   

ثم بعد ذلك اسذتدااة اللسذان، امذا رمى اإلاذام أحمذد اذن حذديث أنذ  ررر  

ل يسوتقيم إيمواي عبود حتو  يسوتقيم غلبو ، ول يسوتقيم غلبو  حتو  يسوتقيم »

إذا »على استدااة الدلذب. مفذا حذديث آخذر   ، استدااة اللسان دلي (65 «لسان 

فتقووا: « هي تخبوت لو »هصبح ابن  دم فإي األعبواء كل وا تكفور اللسواي 

اتووو    فيُوووا، فإنموووا نحووون بوووك فوووإي اسوووتقمت اسوووتقمُا، وإي اعو نوووت 

 . (66 «اعو نُا

                                              

الحلا بين والحرام بين، »ب، مأمله  ر ا هللا عنه جزء ان حديث النعمان بن بشير  (64 

وبيُ مووا مشووتب اُ ل يعلم وون كثيوور موون الُوواَ، فموون اتقوو  الشووب اُ اسووتبره لديُووو  

ت في الحورام، كوالراعي يرعو  حووا الحمو  يوُوك وعرض ، ومن وغت في الشب اُ وغ

اتفذق عليذه امذا فذا  «... هي يرتت في ، هل وإي لكا ملك حم ، هل وإي حم    محارم 

 (. 1599ماسلم فا المساماة   ،(52، رماه البطاري فا اإليمان  «الل ل  مالمرجان»

حذديث صذحيا «  المسذند»( عن أن ، ممذاه احددذ ا 13047  «المسند»رماه أحمد فا  (65 

، االهمذذا اذذن رمايذذة علذذا بذذن اسذذعدة «الصذذمأ»مهذذذا إسذذناد مذذ ي. مابذذن أبذذا الذذدنيا فذذا 

  «التدريذذب»البذذاهلا، مذذاه الهيلمذذا  مثّدذذه جماعذذة م ذذعّفه آخذذرمن. ممذذاه الحذذافظ فذذا 

المنتدذى اذن » .«قو ول يدخا النُوة ر وا ل يوأمن  واره بوائ»صدمق له أمهام. متتمته  

 (. 1726( برمم  747 - 2/746للدر امي   «اتاب التر يب مالترهيب

، مالبيهدذذا فذذا «صذذحيحه»(، مابذذن خزيمذذة فذذا 2409  «الزهذذد»رماه التراذذذي فذذا  (66 
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لذى طاعذة هللا، تسذتديم يذد ، متسذتديم عثم بعذد ذلذك اسذتدااة الجذ ار  الهذا 

صر ، ميستديم سذمعك، متسذتديم اذ  ج ارحذك علذى طاعذة رجلك، ميستديم ب

 . عز مج هللا، فال ترت ب الحرام، م  تتعدى حدمد هللا 

 هذه ها ا ستدااة. 

 ا ستدااة على طريق الحق  

اذن الالءيذن، « هذ د»مان ا مالت ا ستدااة اا ذاره هللا تعالى فا سذ رة 

ومال ا  الدين بذين  ءيذن، مهذا م لذه تعذالى   َُ َوَمون تَواَب َمعَوَك }فَٱس  تَِقم  َكَموآَٰ هوِمور 

 ]أي تاب اعك ان الصحابة، تاب ا ان الشذر  متذاب ا اذن انحرافذات الجاهليذة[

 
ا ْۚ غَو  َملووَي بَِصوير  إِنَّ و َوَل تَط  ووا   112ۥ بَِما تَع  يَن َظلَمو ِِ ا  إِلَو  ٱلَّو َكُوووَٰٓ ٱلَُّوارو فَتََمسَّوكومو َوَل تَر 

ن  صَ َوَما لَكوم م ِ ََٰٓء ثومَّ َل تُو ِليَا ِ ِمن  هَو  ويَ دووِي ٱَّللَّ  . [113، 112]ه د   {رو

ا   غَو  ا { ..... }َوَل تَط  َكُووَٰٓ   الطغيان  أن تتجامز الحد إاا فا حدذ ق النذاس َوَل تَر 

أم فا حدمد هللا، أن تتجامز الحاله إلى الحرام، أن تتجذامز العذده إلذى الظلذم، 

َي إِنَّو  حينما ماه لم سى اما مصف هللا تعالى فرع ن َعو  َلب  إِلَ   فِر 
 {َطغَو   ۥ  و }ٱذ 

 . [24]طه  

ٱلسَّوَمآََٰء َرفَعََ وا َوَوَضوَت وَ }مهللا تعالى يعلمنذا ا سذتدااة معذدم الطغيذان فدذاه  

ِميَااَي  ِميوَااِي  7ٱل  ا  فِي ٱل  غَو  وا   8هَلَّ تَط  ِسورو وِ  َوَل توخ  ِقس  َي بِٱل  وَوز  ووا  ٱل  ِميوَااَي{َوهَغِيمو   ٱل 

 هذه ها ال سطية،   طغيان م  إخسار. [9 - 7]الرحمن  

                                                                                                          

، مابذن أبذا الذدنيا، عذن أبذا سذعيد الطذدري. ممذاه التراذذي  رماه  يذر «شعب اإليمذان»

ماه  ه  أصا. ماه المنامي  ماي ذلك إسذناد الرفذي ماحد عن حماد بن يزيد ملم يرفع ه، 

للدر ذامي  «المنتدى ان اتاب التر يذب مالترهيذب» .جيد ل ن الم م ف أج د مهللا أعلم

 «.صحيا الجااي»(. مذاره ا لبانا فا 1730( برمم  2/748 
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{ ...  
ا ْۚ غَوووو  {إِنَّووو و َوَل تَط  َملوووووَي بَِصوووير  ، يعلذذذم اذذذ  أعمذذذال م [112]هذذذ د   ۥ بَِموووا تَع 

 ميبصرها، ميطلي عليها، جليها مخفيها، ميجازي م عليها. 

وووا   يَن َظلَمو ِِ ا  إِلَوو  ٱلَّوو َكُووووَٰٓ   تطغذذى م   [113]هذذ د   {... ٱلَُّووارو تََمسَّووكومو فَ }َوَل تَر 

ع نًا لظالم،   ت ن سذ ًطا فذا يذد   تران إلى طا ية أم ظالم،   ت نتظلم، م 

ظالم،   ت سّطر نفسك خادًاا لظذالم، فانذك بذذلك ت ذ ن شذري ه، ت ذ ن اعذه اذن 

 حطب جهنم، أع ان الظلمة االب النار. 

ا  إِلَووو  ٱلَّوو َكُووووَٰٓ ووووا  }َوَل تَر  يَن َظلَمو الراذذذ ن إلذذذى  [113]هذذ د   {... ٱلَُّوووارو فَتََمسَّووكومو ِِ

الظلمذذة  ا سذذتناد إلذذيهم ما عتمذذاد علذذيهم، بحيذذث تسذذير فذذا راذذابهم، متحذذرق 

البط ر بين أيديهم، مت  ن اعهذم فذا الطيذر مالشذر، مالعذده مالظلذم، مالحسذن 

 مالدبيا، مالمعرمف مالمن ر، هذا اا ين ره اإلسالم. 

 الم يريد ان المسلم أن ي  ن اي الحق مالعده،   اي الباط  مالظلم. اإلس

علذى  صذلى هللا عليذه مسذلمممف سذيدنا أبذ  ب ذر ررر بعذد مفذاة رسذ ه هللا 

ينَ المنبر مماه  يا أيها الناس، إن م تدذرأمن هذذه اويذة   ِِ َٰٓأَيَُّ وا ٱلَّو كوم   َءاَمُوووا  َعلَوي  }يَ 

كوم  توم  هَنفوَسكوم   َل يَبورُّ تَدَي  ، مإنا سذمعأ رسذ ه هللا [105]الماادة   {... مَّن َضاَّ إِذَا ٱل 

إي الُاَ إذا رهوا اللالم فلم يأخِوا عل  يديو  »يد ه   صلى هللا عليه مسلم

َُوٗة وَ }. مهذا اا ماله الدرآن  (67 «هوُك هي يعم م   بعقاب من عُده ٱتَّقووا  فِت 

                                              

( ممذذذاه  3059«  التفسذذذير»(، مالتراذذذذي فذذذا 4338«  المالحذذذم»رماه أبذذذ  دامد فذذذا  (67 

(، مالنسذذااا، مابذذن حبذذان فذذا 4005«  الفذذتن»حسذذن صذذحيا، مابذذن ااجذذه فذذا حذذديث 

مذاذره ا لبذانا  ،أسذانيده صذحيحة«  ا ذاذار مالريذا »، مماه الن مي فذا «صحيحه»

للدر ذامي  «المنتدى اذن اتذاب التر يذب مالترهيذب(. »3644«  صحيا أبا دامد»فا 

 (.1375( برمم  2/643 
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يَن َظلَمو  ِِ ا  هَيَّ ٱلَّ توِصيبَنَّ ٱلَّ وَٰٓ لَمو  َوٱع 
 
ٗة َُِديدو وا  ِمُكوم  َخآَٰصَّ  َ ِعقَاِب{َّللَّ  . [25]ا نفاه   ٱل 

  ت ن طا ية،   تطغى، م  تذران إلذى ظذالم، م  ت ذن ع نًذا لظذالم، هذذه 

 ها حديدة ا ستدااة.

 حاجة أاتنا لالستدااة 

ا نحذذن فذذا حاجذذة إلذذى أاذذة تسذذتديم علذذى أاذذر هللا، إنمذذا نجذذا المسذذلم ن فذذ

 علذى اسذرى مميصذر ... العص ر ا ملى، إنما انتصذرما علذى الذدمه ال بذرى

على الفرس مالرمم، مأماا ا دملة العده ماإلحسان، مأنشأما حضذارة العلذم  ...

 ماإليمان، إنما فعل ا ذلك ي م اان ا أه  استدااة على أار هللا.

ة عذرب أن ينشأ ان عذرب الجاهليذ صلى هللا عليه مسلماستطا  رس ه هللا 

اإلسذذالم، أن يحذذ ه عمذذر الجاهليذذة إلذذى عمذذر اإلسذذالم، مخنسذذاء الجاهليذذة إلذذى 

 خنساء اإلسالم.

به  ء انتصذر اإلسذالم فذا العذالم، ممااذأ دملذة اإلسذالم ال بذرى، مانتشذر 

 اإلسالم فا العالمين.

رب ذذى النبذذا عليذذه الصذذالة مالسذذالم الصذذحابة، مالصذذحابة رب ذذ ا التذذابعين، 

 أتباعهم، مه ذا انتشرت التربية النب ية المحمدية إلى العالم. مالتابع ن رب ا

التربية على ا ستدااة  أن تد ه ربا هللا ثم تستديم على هذذا ا اذر، متلبذأ 

 عليه، متدفي  ريبته اهما اانأ.

سذأله  - ليسأ المة هينة. إن ا سذى سسذ  مذاه  ربذا هللا« ربا هللا»المة 

مووَسو   }فرع ن مأخ ه هارمن اعه   بُّكوَموا يَ  َوا  49غَاَا فََمون رَّ َطو   غَواَا َربُُّ ِِيَٰٓ هَع  ٱلَّو
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} قَ وۥ ثومَّ َلودَى  ٍء َخل  َُي  َوغَواَا }راد فرعذ ن أن يدتذ  ا سذى  أفذ - [50، 49]طذه   كواَّ 

َا ِديوَُكوم  فِر    إِن ِويَٰٓ هََخوا و هَي يوبَود ِ
يَد  و َربَّ وٰٓۥَ  توا  مووَس   َول 

ونِيَٰٓ هَغ  يو ذَرو ِ وَر فِوي َعو   هَو  هَي يول 

فََسادَ{ ِض ٱل  َر  فساق هللا لم سذى رجذاًل ا انًذا اذن آه فرعذ ن ي ذتم  [26] افر   ٱأل 

وًل هَتَق   ... }إيمانه، مممف يدافي عنه بد ة الم ان مإيمان الد ى ميد ه   تولوووَي َر و

ب ِ  ِت ِمن رَّ
بَي َُِ  و َوغَد  َ آََٰءكوم بِٱل  أاذن أجذ  أن يدذ ه  [28] ذافر   {... كوم  هَي يَقووَا َرب َِي ٱَّللَّ

 ربا هللا تدتل نه؟

فذذأمذي اذذا أمذي فذذا نفسذذه مأهلذذه  صذذلى هللا عليذذه مسذذلممالهذذا رسذذ ه هللا 

 مأصحابه.

مالهذذا الصذذحابة فعذذذب ا، مأمذما، مشذذرما، مهذذاجرما مأخرجذذ ا اذذن ديذذارهم 

واما ماه تعالى   تَلوووَي بِوأَنَّ وم  ظوِلمو
يَن يوقَ  ِِ  َوإِيَّ ٱ}هوِذَي ِللَّو

ووا ْۚ َ َعلَو   نَص   39ِرِلم  لَقَوِديٌر َّللَّ

َوا َٰٓ هَي يَقوولوووا  َربُُّ ٍ إِلَّ وِر َحو   ِرِلم بِغَي  وا  ِمن ِديَ  ِر و
يَن هوخ  ِِ و  ٱلَّ . اذا [40، 39]الحذث   {... ٱَّللَّ

اان لهم ان ذنذب امتفذ ه، م  جذرم ارت بذ ه، إ  أنهذم مذال ا ربنذا هللا، ملذنعم اذا 

 مال ا.

، ليسذذتدم سذذل اك ميسذذتدم عملذذك، امذذا اسذذتدااأ «ي   ثووم اسووتقمغووا ربوو»

عديدتك مامذا اسذتدام إيمانذك، ماثبذأ علذى ذلذك حتذى ي ذ ن لذك الجنذة، محتذى 

او َعلَووي  ...  }تتنذذزه عليذذك المالا ذذة عنذذد المذذذ ت معنذذد البعذذث  ئَِكوووةو تَتََُوواَّ
َٰٓ َملَ  ِ مو ٱل 

َنَُّووِة ٱلَّتِووي كوُووتوم  تووَعوودووَي َانووووا  َوهَب  هَلَّ تََخووافووا  َوَل تَح   «مبشوور » وا  بِٱل  وو َ 30ِشوورو نو ح 

َِٰٓخووَر ِ  يَا َوفِووي ٱأل  ِ  ٱلوودُّن  َحيَووو  كوم  فِووي ٱل  ِليَووآَٰاو انذذا اع ذذم أمليذذاء  [31، 30]فصذذلأ   {...  هَو 

 منصراء فا الدنيا، منحن فا اوخرة اع م نستدبل م.

 فه ذا ينبغا أن ي  ن أه  اإليمان.
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إ  با سذذتدااة،   تذذنهب المجتمعذذات إ  با سذذتدااة،     تصذذلا الحيذذاة 

 تستديم الم سسات إ  با ستدااة.

ملذذي  اعنذذى ا سذذتدااة  العصذذمة اذذن الذذذن ب،   ي جذذد إنسذذان اعصذذ م، 

لذذذن  (68 ...« اسوووتقيموا ولووون تحصووووا»يدذذ ه   صذذذلى هللا عليذذذه مسذذذلمالنبذذا 

 تعذذذالى يدذذذ ه تحصذذذ ا  أي لذذذن تدذذذدرما علذذذى ال مذذذاه، سذذذددما ممذذذارب ا، مهللا

وِ  غوا  }لرس له   ا  إِلَي  وَٰٓ وتَِقيمو ِحود  فَٱس  و   َو  َٰٓ إِلَويَّ هَنََّموآَٰ إِلَ  وكووم  إِلَ  لوكوم  يوووَح  
وث   إِنََّموآَٰ هَنَوا  بََشور  م ِ

وهو ِفرو ووتَغ  وهو{وَ }اعنذذى  [6]فصذذلأ   {... َوٱس  ِفرو ووتَغ  أن تصذذدر اذذن م    بذذد    أن ذذم ٱس 

ي  اعصذذ ًاا، ماإلنسذذان خلذذق اذذن طذذين، هفذذ ات مخطايذذا، فذذان اإلنسذذان لذذ

مالطين   يطل  اذن ال ذدر. فذاذا حذدا انذك شذاء فراجذي نفسذك معذد إلذى هللا 

وهو{فَ }اسذذتغفًرا تاابًذذا  ِفرو ووتَغ  ووِ  َوٱس  ا  إِلَي  وَٰٓ ووتَِقيمو صذذلى هللا عليذذه ، مامذذا مذذاه النبذذا ٱس 

الى  ممذاه هللا تعذ (69 ...« وهتبت السيئة الحسوُة تمح وا » ... با ذر   مسلم

                                              

حذديث صذحيا، مهذذا   «المسذند»( ممذاه احددذ ا 22378جزء ان حذديث رماه أحمذد   (68 

إسذذناد رجالذذه ثدذذات رجذذاه الصذذحيا، مابذذن ااجذذه، مالحذذاام مصذذححه علذذى شذذرطهما، 

، عن ث بان. ماه المنذري  إسناد ابذن ااجذه صذحيا، ممذاه الحذافظ «السنن»مالبيهدا فا 

فذذذا العرامذذذا  حذذذديث حسذذذن رماتذذذه ثدذذذات إ  أن فذذذا سذذذنده اندطاًعذذذا. مرماه البيهدذذذا 

  إسذناده   بذأس بذه. عذن ابذن عمذرم، مذاه اغلطذاي« ال بيذر»مالطبرانا فذا  ،«الشعب»

بذذن ا اذذ  ، مذذاه الرافعذذا  إنذذه حذذديث ثابذذأ  عذذن سذذلمة« ال بيذذر»ماه الطبرانذذا فذذا مر

« المنتدى ان اتاب التر يب مالترهيذب( »994( برمم  1/497للمنامي  « فيب الددير»

 (.122( برمم  1/147 

حسن لغيره مهذا إسذناد   «المسند»( مماه احدد ا 21354حديث رماه أحمد   مطعة ان (69 

رجاله ثدذات، مالتراذذي ممذاه  حسذن صذحيا، مالحذاام مصذححه علذى شذرطهما مأمذره 

. مرماه أحمذذد، ر ذذا هللا عنذذه ، عذذن أبذذا ذر «شذذعب اإليمذذان»الذذذهبا، مالبيهدذذا فذذا 

، مذاه ر ذا هللا عنذه ن اعذاذ ، مالطبرانا، عذ«الشعب»مالتراذي محسنه، مالبيهدا فا 

بسذذند  ر ذذا هللا عنذذه نذذ  بذذن االذذك أالذذذهبا  إسذذناده حسذذن. مرماه ابذذن عسذذاار عذذن 
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َن ٱلسَّي ِ إِيَّ  ...} ِلب 
 ِ ِت يو َحَسَُ  ُِ   ٱل   .[114]ه د   {... ا

اا أح ب أاتنا إلى ا ستدااة، اذا أح جنذا أفذرادًا مجماعذات إلذى ا سذتدااة. 

با ستدااة تطمين نف سنا، تسعد مل بنا بالسذ ينة، بذده الدلذق الذذي أتعذب النذاس 

 معذب الناس.

بالسذذذل   تجعذذذ  اإلنسذذذان يعذذذي  ارتذذذا   ا سذذذتدااة باإليمذذذان ما سذذذتدااة

الضمير، ميعي  فينام ا ء جفنيه، لذي  بينذه مبذين أحذد خصذ اة، لذم يسذرق، 

 ملم يطتل .

ه  ء السارم ن المطتلسذ ن لذن يهنذأما بمذا سذرم ا ماذا اختلسذ ا، سذيبتليهم 

هللا بما ينغص علذيهم حيذاتهم، لذن يسذعدما بمذا سذرم ه ماذا اختلسذ ه مهللا، مإن 

ب ن بالماليين لعبًا. لذي  المذاه هذ  اذ  شذاء فذا الحيذاة، الحيذاة أابذر اان ا يلع

ت التذا يذراب النذاس اان الماه، مأعمق ان المذادة، مأمسذي اذن هذذه المحّسذ

لوويس الغُوو  عوون كثوور  »  صذذلى هللا عليذذه مسذذلممراءهذذا، مامذذا مذذاه النبذذا 

 ، مماه علا ررر (70 «العرض، ولكن الغُ  غُ  الُفس

   االذذهيعذذز  نذذى الذذنف  إن مذذ

 

 ميغنذذا  نذذى المذذاه مهذذ  ذليذذ 

أسذذذأه هللا تتذذذأ أن ي فينذذذا بحاللذذذه عذذذن حرااذذذه، مبطاعتذذذه عذذذن اعصذذذيته،  

إِيَّ }مبفضله عمذن سذ اه. مندذ ه امذا مذاه الحسذن ررر عنذداا مذرأ هذذه اويذة  

                                                                                                          

 ذذعيف، مرماه عنذذه أيًضذذا الطبرانذذا م يذذره. مذذاه المنذذامي  فاإلسذذناد ا مه صذذحيا، 

( 115( بذرمم  121 - 1/120للمنذامي  « فذيب الدذدير»ماللانا حسن، ماللالث  ذعيف 

    حيثما كُت، وهتبت السيئة الحسوُة تمح وا، وخوال  الُواَ بخلو  ات»منصه ااااًل  

 .«حسن

 ( عن أبا هريرة.1051ماسلم فا الزااة   ،(6446رماه البطاري فا الرماق   (70 
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وتَقَ   و ثوومَّ ٱس  َا ٱَّللَّ يَن غَالووا  َربُُّ ِِ وا  ٱلَّ اة. اللهذم مذاه  اللهذم أنذأ ربنذا فارزمنذا ا سذتدا {مو

 آاين ادع ا هللا يستجب ل م.

 الططبة اللانية 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 ل  ارا المت ررة فا راا الجمرات ا

الحذث هذذا العذام ا سذًما يمذذر  بذا ا  خبذًرا حزننذا، انذا نظذذن ا سذمسذمعنا 

بطيذر،   نذذدري اذذا الذذذي أصذاب المسذذلمين؟ فذذا اذذ  سذنة تحذذدا لهذذم فذذا هذذذا 

الم سم العظيم اصيبة. مانذ سن ات حدا ال  اا حذدا بذا ا ، اذات ايذات 

 الناس تحأ ا مدام فا اراى الجمرات.

م  شذذك أن الممل ذذة العربيذذة السذذع دية تبذذذه جهذذ دًا ابيذذرة   ين رهذذا إ  

ا ابر، فا سبي  فتا ا نفاق مإمااة الجسذ ر، متذذلي  الطرمذات مالصذع بات، 

مخداة الناس بسب  شتى. مل ن تبدى هنذا  بعذب اوفذات التذا   يسذلم النذاس 

 انها، مان هذه اوفات 

تدافي الناس إلى اراى الجمرات تدافعًا  ير اعد ه، مخص ًصا فذا سذاعة 

سذذتمرار  إنذذه   داعذذا أن نلذذزم النذذاس الذذزماه. مهذذذا ي اذذد اذذا ملتذذه مأم لذذه با

 بالراا ساعة الزماه.

 إن هنا  ثالثة ان ا امة مال ا بج از الراا مب  الزماه 

 إاام التابعين مفديه ا ة  عطاء بن أبا ربا .

 مإاام اليمن مفديهها  طاممس بن ايسان.
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 مإاام أه  البيأ  أب  جعفر البامر.

 يج ز الراا انذ طل   الشم .مماه بذلك بعب فدهاء الشافعية  إنه 

مألف فا ذلك العالاة الشي  عبد هللا بن زيد المحم د ححا راذي  المحذاام 

يسر اإلسالم فذا اناسذك »الشرعية فا مطر انذ ح الا أربعين رسالة سماها  

، أفتى فيها بج ار الراا مب  الزماه، مدل  بأدلة اليذرة انهذا  «بيأ هللا الحرام

 صلى هللا عليه مسذلملحث خاصة على التيسير، مأن النبا ميام اإلسالم عااة ما

افعوا ول »، «افعا، ول حر »اا سي  عن أار مدم أم أخر فا الحث إ  ماه  

مهذذذا الراذذا أاذذر يذذتم بعذذد التحلذذ  النهذذااا اذذن الحذذث،   هذذ  اذذن  ،(71 «حوور 

أن ا راان م  ان ا شياء ا ساسذية، مأجذازما النيابذة فيذه، مأجذازما الحنابلذة 

 . (72 ي خر الراا اله إلى الي م ا خير

 فلماذا نشدد على الناس؟

 هذه نتيجة التشديد.

                                              

( عذذن عبذذد هللا بذذن عمذذرم 1306ماسذذلم فذذا الحذذث   ،(1737رماه البطذذاري فذذا الحذذث   (71 

 ب.ر ا هللا عنه 

ت فذا الجذزء الدر امي ح ه ال ذ ارا المت ذررة فذا راذا الجمذراانظر فت ى الشي   (72 

(. مللشي  اتذاب مذيم صذدر اذ خًرا 275 - 266ص « اعاصرة فتامى»اللالث ان اتاب 

طبعتذذه ا تبذذة مهبذذذة « اااذذة سذذ اه عذذن الحذذث مالعمذذذرة ما  ذذحية مالعيذذدين»عن انذذه 

انذذ سذنين ط يلذة مهذ   بالداهرة، ل نا   نزاه ننتظر انه أن ينجز اتابذه الذذي معذدنا بذه 

مالتذا « تيسير الفده للمسلم المعاصر فا   ء الدرآن مالسنة» من سلسلة « فده الحث»

فنسذأه هللا ال ذريم أن يعينذه علذى «. فدذه الصذيام»م« فده الطهذارة»صدر انها حتى اون  

ن يمده برم  اذن لدنذه، مأن يرزمذه الصذ اب ميجنبذه الزلذ ، أإنجازه اي بدية ا جزاء، م

 ين.آا
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الذين يمرممن بالمي رف نذات يد لذ ن للنذاس  اذن راذى مبذ  الذزماه فرايذه 

إل ! مالنبذا راذى عنذد الذزماه، تحينذ ا الذزماه ماراذ ا  ... باط  محجه باط 

نذاس الذزماه مينذدفع ن أا اًجذا فينتظذر ال صلى هللا عليذه مسذلماما راى النبا 

 الة، فيحدا اا يحدا.اه

أاا آن لنذا أن نذتعظ منيسذر علذى النذاس منفتذيهم بجذ از الراذا مبذ  الذزماه 

حتى   يت دس ا ساعة الذزماه؟ الي نذان أم أالذر اذن اليذ نين، مأعتدذد أن فذا 

ا ع ام الداداة سذيزيد العذدد المذا دخذ  الحذث فذا ممذأ أخذف حذرارة مألطذف 

 ه اء.

اذذاذا يم ذذن أن تفعلذذه السذذع دية لم اجهذذة هذذذه ا عذذداد المتزايذذدة أالذذر امذذا 

 فعلته؟ اا أظن أن عندهم شييًا يفعل نه أالر ان هذا، إ  التطفيف فا الفت ى.

أن يدذذف النذذاس    بذذد  العذذدد ابيذذر، مالزاذذان احذذدمد، مالم ذذان  ذذيق، م

. فذذا بحيذذث تصذذ  الحصذذ ة إلذذى المراذذى، م  يم ذذن أن ن سذذي فذذا المراذذى

المطذذاف ام ذذذن أن ن سذذذي، مإنمذذا فذذذا المراذذذى   يم ذذن أن ن سذذذي فيذذذه  نذذذه 

إ  أن تزيذد فذا الزاذان اذا أا ذن فتدذ ه  الراذا  احدمد، فماذا تفع  السذع دية

ان الصبا  مإلى اا شاء هللا ان المساء؟ مبذلك نطفف علذى النذاس، م  ينذدفي 

تطيي اإلنسذان أن يفعذ  الناس ساعة الذزماه بهذذه ا اذ اب البشذرية التذا   يسذ

 فيها شييًا.

اذذاذا تفعذذ  إذا مجذذدت إنسذذانًا تحذذأ رجليذذك؟   تملذذك أن تفعذذ  شذذييًا  نذذك 

 اسير   اطير، ا ا اب تدفعك،   تملك نفسك.

هنا ينبغا أن ن يسر على عباد هللا فا الحث حتى نتفذادى هذذه المصذااب فمن 
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فذذا النفذذق، مسذذنة  تحذذدا لنذذا، سذذنة تحذذرق الطيذذام، مسذذنة يمذذ ت النذذاسالتذذا 

 يم ت ن فا اراى الجمرات، اا هذا؟ هذا   يليق بأاة اإلسالم.

 نسأه هللا تتأ أن ينير بصاارنا، مأن يفدهنا فا ديننا.

أاا ه  ء الذين اات ا فهم شهداء إن شاء هللا،  نهم اات ا مهم ي دمن عمذاًل 

اذذات اذذن أعمذذاه الطاعذذات، ماذذات ا  ربذذاء عذذن ديذذارهم، ماذذن اذذات  ريبًذذا 

وإنموا لكوا امورئ موا »شهيدًا، هم ان أمرب الناس إلى هللا تتأ، اذات ا بنيذاتهم 

 . (73 «نوى

إنما نحن نبحث عما ينبغا على ا اة أن تفعله، حتذى   تدذي فيهذا الذ  هذذه 

 الهزات فا ا  عام.

ئَِكتَوو وۥ يوَصوولُّوَي َعلَوو  إِيَّ }عبذذاد هللا، يدذذ ه هللا تتذذأ  
َٰٓ َ َوَملَ  يَن ٱَّللَّ ِِ َٰٓأَيَُّ ووا ٱلَّوو ِْۚ يَ  ٱلَُّبِووي 

ِليًما{ وا  تَس  ِ  َوَسل ِمو  .[56]ا حزاب   َءاَمُووا  َصلُّوا  َعلَي 

اللهم ص  مسذلم مبذار  علذى عبذد  مرسذ لك احمذد، معلذى آلذه مصذحبه 

 مالتابعين لهم باحسان إلى ي م الدين.

َ    َعنِ َوهَغِِم  ... }  ُ لَو  َ تَ لَو  َ  إِيَّ ٱلصَّ و  ٱلصَّ بَوروِّۗ َوٱَّللَّ ِ هَك  رو ٱَّللَّ ك  ِِ َُكوِرِّۗ َولَو مو َشآَِٰء َوٱل  فَح  ٱل 

َُعووَي{ لَمو َما تَص   .[45]العن ب ت   يَع 

* * * 

                                              

 ، ممد ار تطريجه فا الططبة الما ية.ر ا هللا عنه جزء ان حديث عمر  (73 
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 6) 

 (74 ان المسي ه عن أحداا الحادي عشر ان سبتمبر؟

 الططبة ا ملى 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 عم  نستن ره مندينه 

اانأ أاري ا فا الزان الما ا، تعتدد أنها احصنة اذن أي خطذر يتهذددها 

عذذن سذذاار العذذالم، يحميهذذا احيطذذان بعيذذدًا داخذذ  بالدهذذا، فهذذا تعذذي  بعيذذدًا 

ي  ا طلسذذا اذذن ناحيذذة، مالمحذذي  الهذذادي اذذن ناحيذذة أخذذرى. حذذابيذذران، الم

غذزى، مأن تضذرب م  تضذرب. مأن ف انأ هذا الدذادرة علذى أن تغذزم م  ت  

تهذذدد اذذن شذذاءت فذذا المشذذرق أم المغذذرب، م  تطشذذى أن يهذذددها أحذذد اذذن 

 العالمين.

ثم ف جيأ أاري ا بما لم يططر لها على باه، ماستيدظأ على  ذرب أابذر 

بذذرجين فذذا ني يذذ ر  بذذ  فذذا العذذالم، متح يلهمذذا إلذذى خرابذذة. ثذذم  ذذرب بنايذذة 

 ر!فا ماشنطن، فأصابه اا أصابه ان داا« البنتاج ن»مزارة الدفا  

فمن هذا الجذر  الذذي اجتذرأ علذى حراذات أاري ذا، م ذربها فذا أعذز اذا 

 تملك؟

هذا اا جع  ا حالم هنا  تطي ، ماا جع  الدرارات المتسرعة تبذرز إلذى 

                                              

سذبتمبر  21هذـ  الم افذق 1422رجذب  4ألديأ فا جااي عمر بن الططاب بالدمحة فذا  (74 

 .م2001
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 الناس مب  أن يتحدد ا  ان الفاع ؟

إلذى  - مب  أن يبدأ التحديق ممب  أن يأخذ اجذراه - لدد أشارت أصابي ا تهام

 دمن بينة م  دلي !العرب مالمسلمين 

لدذد سذذار  العذذرب مالمسذلم ن  سذذتن ار اذذا حذذدا، مانذأ امذذن أن ذذر ذلذذك 

على أساس أن اإلسالم يدات  ان يداتله، م  يتعر  لابريذاء،   يأخذذ البذر  

 بذنب المساء م  المظل م بجريرة الظالم، هذا ابدأ إسالاا.

حذذدى الغذذزمات، ااذذرأة ادت لذذة فذذا إ صذذلى هللا عليذذه مسذذلمممذذد رأى النبذذا 

. اعنذى هذذا  أن (75 «موا كانوت لوِه لتقاتوا»فأن ر ذلك علذى أصذحابه ممذاه  

 صذلى هللا عليذه مسذلمالمبدأ اإلسالاا أ  يدت  إ  ان يدات . ملذلك حذرم النبذا 

مت  النساء مالصذبيان مالشذي  ، مانذي الطلفذاء الراشذدمن مذ اد عسذاارهم اذن 

الزراعين فذا ا ر   نهذم    ... نمت  الرهبان فا ص ااعهم أم مت  الحراثي

 . (76 ينصب ن لهم الحرب

ملذذذلك اسذذتن رنا متذذ  البذذرآء بغيذذر حذذق، مملنذذا  لعذذ  هذذذه الحذذ ادا تذذ مظ 

الضمير ا اري ا. ا حداا ال برى ان شأنها أن تنبه الغاف ، متذذار الناسذا، 

متعلم الجاه ، متجع  اإلنسان يراجي نفسه، ميحاسب نفسه، ميعذرف أخطذاءه 

 ن ص ابه، عسى أن يرجي عن الططأ ميتحرى الص اب.ا

هللا تعالى حدثنا عن أمليك الم انين الذذين متذ  اذنهم اذن متذ  فذا اعذاراهم 

                                              

 (.13صسبق تطريجه فا   (75 

 - 289 للشذذي  الدر ذذامي « الصذذح ة اإلسذذالاية اذذن المراهدذذة إلذذى الرشذذد»انظذذر   (76 

 ، ط. دار الشرمق.(291
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وَرافََُا فِويَٰٓ َوَما َكاَي غَو  }اي أعدااهم فداه   ِفور  لََُوا ذونووبََُوا َوإِس 
َوا ٱغ  َٰٓ هَي غَالووا  َربَُّ لَ وم  إِلَّ

ِرنَا َوثَب ِت  هَ  ِفِريَن{دَاغ  هَم  َك  ِم ٱل  قَو  نَا َعلَ  ٱل  . مبذ  أن يسذأل ا [147]آه عمران   َمَُا َوٱنصور 

هللا تعالى النصر مالتلبيأ سأل ه أن يغفر لهم ذن بهم مإسرافهم فذا أاذرهم، أي 

 اا مصرما فيه ان مب .

أن ي ذ ن هذذا الحذادا ا لذيم  ... اان على ا اري ان أن يراجع ا حسذاباتهم

إلدارة ا اري يذذة لتراجذذي سياسذذتها الطارجيذذة فذذا العذذالم، ماذذا ا مًظذذا لضذذمير ا

ارت بتذذه اذذن اظذذالم حتذذى تسذذتطيي أن تصذذحا المسذذيرة متعذذالث ا دماء اذذن 

ودُّ ِمَُّوا َوغَالووا  َمن   ... }جذمرها، مل نها لاسف لم تفع  ذلك، رابهم الغرمر،  َُ  هَ

 ِِ َ ٱلَّ ا  هَيَّ ٱَّللَّ  هََو لَم  يََرو 
ُ  وم  غووَّ ٗ قَ وم  ي َخلَ غووَّ ً  َُدُّ ِم  . [15]فصلأ   {...  لوَو هَ

 اتهام اتسر  للمسلمين  

شارت أصذابي ا تهذام اذن أمه ا اذر إلذى المسذلمين مإلذى العذرب امذا ألدد 

حينمذا تهمذ ا العذرب  «أمااله اذا»ها العادة، ماما حدا ان مب  فذا حذادا 

مالمسذذلمين، ثذذم أثبتذذأ التحديدذذات السذذريعة أن الفاعذذ  أاري ذذا! هذذذا اذذا يحذذدا 

ماذا الذدلي ؟ ! «بذن  دن» ... العذرب ... اون. ان أمه ا اذر مذال ا  المسذلم ن

 لم يددا ا دلياًل. 

ا شذذياء التذذا مذذدا ها تضذذحك  أسذذماء بعضذذهم اذذات اذذن سذذنين، بعضذذها 

ضذذها أطفذاه، بعضذذها رجذ  اذذي زمجتذه! أبملذذ  هذذذا ا جذ د فذذا السذع دية، بع

 ي خذ الناس؟!

لووو يعطوو  الُوواَ بوودعوالم لدعوو  ر وواا همووواا غوووم »اإلسذذالم علمنذذا  
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 .(77 «ودماءلم، ولكن البيُة عل  المدع  واليمين عل  من هنكر

 الذذذذذذذذدعامى إذا لذذذذذذذذم تديمذذذذذذذذ ا

 

 عليهذذذا بينذذذات أبناؤهذذذا أدعيذذذاء

. البينذذة  اذذ  اذذا أبذذان (78 «فاُوو دعلوو  مثووا الشوومس »اذذن البينذذة     بذذد   

 الحق مأظهره. فه  عندام بينات؟   مهللا لي  عندهم بينات.

هذذ  المشذذتبه فيذذه ا مه! أبا شذذتباه تعذذامب ن النذذاس؟!  «بذذن  دن»مذذال ا  إن 

اشتبه فيه! حتى لم يص  إلى درجة اذتهم!   يجذ ز أن تنذزه عد بذة بشذطص 

ان أج  أنك تشتبه فيذه. المذتهم ا صذ  فيذه أنذه بذر  حتذى تلبذأ دين نتذه. ممذد 

زافًذا علذى النذاس فهذذ ا مال ا  الشك ي فسر لمصلحة المتهم. أاا أن تلدذى التهمذة ج 

 لي  ان العده فا شاء. ا شتباه   ي جب العد بة أبدًا. 

ل يقبووي القاضووي »علمنذذا هذذذه الداعذذدة فدذذاه   صذذلى هللا عليذذه مسذذلمالنبذذا 

 ن الغضذب يذ ثر علذى سذالاة اإلدرا  مسذالاة الح ذم.  .(79 «ولو غبباي

ماذلك ا  انفعاه، ملذلك ماه الفدهذاء  إذا اذان الدا ذا جااعًذا شذديد الجذ   أم 

  ينبغذذا أن  - أي عاطفذذة تسذذيطر - الفذذر  طشذذان أم حزينًذذا أم فرًحذذا شذذديدع

                                              

 ( عن ابن عباس.1711ماسلم فا ا مضية   ،(4552رماه البطاري فا التفسير   (77 

إذا علموت مثوا الشومس فاُو د »  رماه الحاام مالبيهدا عذن ابذن عبذاس ارف عذا بلفذظ (78 

يوا ابون عبواَ ل تشو د إل علو  همور يبويء لوك »، مرماه الديلما عنه بلفذظ  «وإل فد 

مرماه الطبرانا مالديلما أيًضا عن ابن عمر. مأمرده الرافعذا بلفذظ   ،«كبياء الشمس

؟ مذاه  نعذم، «ترى الشومس»سي  عن الشهادة فداه للساا   صلى هللا عليه مسلمأن النبا 

 «اشذف الطفذاء»، مذاه ابذن الملدذن  مهذ   ريذب بهذذا اللفذظ «مثل ا فاُ د هو فد »ماه  

 .(1781( برمم  72، 2/71للعجل نا  

( عن أبا ب رة ملفظه 1717ماسلم فا ا مضية   ،(7158ماه البطاري فا ا ح ام  ر (79 

 .«ل يقبين حكم بين اثُين ولو غبباي»عند البطاري  
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 يح م م  أن يصدر انه ح م مه  فا هذه الحالة. 

أاري ا  ا بة، مالرأي العام  ا ب، متريد أن تر ذا الذرأي العذام بذأي 

 «بذن  دن»طريدة، فها تتسر  فا هذا الح م، مه  ح م ابير، إنه لي  على 

مأفغانسذتان مبذالد أخذرى مانظمذات اليذرة فذا  «بذن  دن»محده، مل ن على 

العالم. هللا أعلم ان تريد أاري ا بهذه المنظمات؟ حزب هللا ان هذه المنظمذات؟ 

 المنظمات الجهادية ان هذه المنظمات؟

  اا اإلرهاب الذي سيحارب؟

اا ه  اإلرهاب الذي تد ه أاري ا أنهذا سذتعلن عليذه الحذرب؟ إن اإلرهذابا 

الدملذة الداامذة علذى  ... ماإلرهابا ا مه فا العالم هذ  دملذة الصذهاينةا عظم 

مممفذذأ  ،ا  تصذذاب مالعذذدمان، مالتذذا انحذذازت لهذذا أاري ذذا بذذالحق مبالباطذذ 

ا، هذذذا هذذ  اإلرهذذاب الحديدذذا فلمذذاذا لذذم ا مسياسذذيً ا مامتصذذاديً بجانبهذذا عسذذ ريً 

 تحاربه أاري ا؟

لفاعذ  الحديدذا؟ إن حراذة هذ  ا« بذن  دن»ه  «! بن  دن»الترايز على 

أن « بذذن  دن»حظذذرت علذى  - أم اإلاذذارة اإلسذالاية فذذا أفغانسذتان - طالبذان

يتحذذر  بالعمذذ   ذذد أي دملذذة أخذذرى، مهذذ  مذذد بذذايعهم علذذى السذذمي مالطاعذذة 

 اير الم انين، م  يج ز له أن يطالف هذا شرًعا م  دينًا، فأعتدذد أنذه التذزم 

حديله با ا  فذا منذاة الجزيذرة مهذ  حذديث اعذاد بهذا ا ار. مان رأى ان م 

ان ثالا سن ات ماه  إننا   أستطيي أن أتحر  للعم   د أي شاء، اذ  اذا 

 ... حذارب ا أاري ذا ... أفعله  الدع ة مالتحريب. يعنا ه  يد ه  ماتل ا أاري ذا

أخرجذذ ا أاري ذذا اذذن ديذذارام، هذذذا هذذ  الذذذي يمل ذذه، ملذذي  عنذذده اذذن مسذذاا  
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 يستطيي أن يحر  به اوخرين خارب أفغانستان.  ا تصاه اا

أعتدذد أن ا اري ذان أنفسذذهم يعرفذ ن أنذه لذذي  لذه يذد فذذا هذذه الدضذذية، م  

 يستطيي أن يحر  فيها ساانًا. 

مهللا أعلم بمن فع  هذه ا فاعي   ه  هم اسلم ن؟ ه  هذم عذرب؟ هذ  هذم 

إن أعذذداء عجذذم؟ هذذ  هذذم أاري ذذان؟ هذذ  هذذم يابذذاني ن؟ أي فيذذة اذذن النذذاس؟ 

 ا اري ان اليرمن. 

ى العذالم، أصذبا لهذا أعذداء أاري ا لتجبرها متفردهذا بذالنف ذ مسذيطرتها علذ

« هيرمشذذيما»ن، انذذذ أن  ذذربأ فذذا أنحذذاء العذذالم، مأعذذداء تذذاريطي  اليذذرمن

 ... ممتلأ ايات او ف ان البرآء ان النذاس الذذين   ذنذب لهذم« ناجازااا»م

ن ثمن الدناب  الن ميذة إلذى اليذ م اذن حيذاتهم ماذن الناس الذين   يزال ن يدفع 

صذذحتهم. مهنذذا  حذذرب فيتنذذام، مالحذذرمب ا خذذرى فذذا الشذذرق ا مصذذذى، 

اذذي اإليذذرانيين، ماذذي العذذراميين، ماذذي  ... محرمبهذذا اذذي العذذرب مالمسذذلمين

 الس دان، ماي ليبيا، ماي  يرها، الها أا ر اعرمفة. 

اخذ  أاري ذا اذن يعاديهذا، ممذد أعداء أاري ا اليذرمن حتذى داخذ  أاري ذا. د

علذذى أن هنذذا  اذذن ا اري ذذان البذذيب اذذن « أمااله اذذا سذذيتا»دلّذذأ حادثذذة 

ي حذ ام ذيضمرمن الشر مالحدد للح  اة الفيدرالية، ممذد رأينذا هذذا الرجذ  الذ

 مأعدم ان مريب. اا يدرينا لع  هنا  أناًسا أرادما أن يلأرما له. 

   تزر مازرة مزر أخرى  

ا شتباه   يم ن أن ي ذ ن سذببًا فذا إنذزاه العدذاب بذأي أحذد  على ا  حاه،

اذذن النذذاس حتذذى تسذذتبين الحدذذااق ما ذذحة جليذذة االشذذم . ا صذذ  فذذا النذذاس 
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البراءة، هذا اا تدذرره الشذرااي السذمامية مالدذ انين ال  ذعية مالدذيم ا خالميذة 

 نتذه ما عراف الدملية، الها تدذ ه    يجذ ز أن ي عامذب بذريء حتذى تلبذأ دين

 ثب تًا حديديًا. فأين هذا اللب ت فا هذه الدضية؟   نجد اا يلبأ شييًا هنا أبدًا. 

ثم إن ان الد اعد المدررة  أن المسي لية فردية. أي اذ  إنسذان اسذي ه عذن 

و}نفسه   ، م  يجذ ز أن ي عامذب اإلنسذان [38]المذدثر   ِسَۢ بَِموا َكَسوبَت  َرِليَُوةٌ{كواُّ نَف 

أن أحد ا بناء ارت ب خطأ ه  يعامب أبذ ه بسذببه؟ أم يعامذب بذنب  يره. َهْب 

 أخ ه؟ أم يعامب مريبه؟  . 

اعتدذ  أحذد النذاس،  - ماذان رجذاًل جبذاًرا طا يذة - فا زان الحجاب اللدفذا

لماذا؟  ن مريبًا له ارت ب ذنبًا فبحل ا عنه فلم يجدمه، فأخذمه بسذببه. فلمذا َال ذَ  

فداه له  جنى جذان اذن ع ذر  العشذيرة فأ خذذت أاام الحجاب مسأله عن ذنبه، 

 به. فداه  أاا علمأ م ه الشاعر  

 ملربمذذا اذذأخ ذ بذذذنب عشذذيرة

 

 منجذذا المدذذارف صذذاحب الذذذنب

ماه  أيها ا اير إذا اان الشاعر مد ماه ذلك فدد سذمعأ هللا تعذالى مذاه  يذر  

َٰٓأَيَُّ وا }ذلك. ماه  ميحك مااذا ماه هللا؟ مذاه  مذاه علذى لسذان ي سذف ممذد مذال ا  يَ 

عَِاياو إِيَّ لَ وٰٓۥَ  ٗخا َكبِيٗرا   أي  خيه(ٱل  َُي  ِ  هَٗبا  وَك فَخو ِسوُِيَن  هََحدَنَا َمَكانَ وٰٓۥَ  إِنَّوا نََرإ  ح  مو ِموَن ٱل 

ووَي{ 78 ِلمو عََُوا ِعُودَهوٰٓۥَ إِنَّوآَٰ إِٗذا لََّل  نَا َمتَ  وَِ إِلَّ َمون َوَ ود  ِ هَي نَّأ خو ، 78]ي سذف   غَاَا َمعَواذَ ٱَّللَّ

ماذذذب الشذذاعر،  . فذذذه  الحجذذاب مارتعذذد اذذن هذذذه اويذذة ممذذاه  صذذدق هللا[79

 خلّ ا سبي  الرج .

 تربص أاري ا بأفغانستان  

أحد بذنب أحد، ف يذف ي ذراد أن ي خذذ الشذعب ا فغذانا الذه بأسذااة    ي خذ
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بن  دن؟! ماذن مذاه  إن الدملذة ا فغانيذة أم اإلاذارة اإلسذالاية فذا أفغانسذتان 

أيدت هذا ا ار؟ مأي دلي  علذى ذلذك؟ أم هذا تصذفية حسذابات؟ أم أن أاري ذا 

 ب ؟ خططأ  ار ثم اتطذت هذا الحادا ت  أة لتنفيذ اا خططته ان م

أاري ا تريذد أن تنفذذ إلذى هذذا الم ذان اذن العذالم، مأن ي ذ ن لهذا فيذه مجذ د 

عس ري ماستراتيجا، متريد أي سبب اذن ا سذباب حتذى تذتم ن اذن الذذهاب 

إلى هذه ا ر  مالبداء فيها. يبذدم أن هذذا هذ  ا اذر الصذحيا، مإ  فذال ذنذب 

  فغانستان. 

بنااذه اذا مذدم، اليذ نين أم أالذر اا ذنب هذا الشعب المس ين الذذي مذدم اذن أ

ان الشهداء مأالالهم اذن الجرحذى مالمعذ مين، مالذذي يداتذ  مي ذافا اذن أجذ  

اسب عيشه. اا الذي جناه هذا الشعب الفدير حتى ي دات  مي ضذرب بالصذ اري  

الج يذذذة؟ اذذذن تدذذذاتل ن؟ إن الصذذذارم  يت لذذذف اليذذذ ن دم ر م  ي جذذذد فذذذا 

ر! تضرب ن الشعب المس ين البريء؟ اذن أفغانستان شاء يسامي الي ن دم 

 أج  ااذا؟

 حراة التعامن اي أاري ا لضرب أفغانستان  

اذذن  ... مالعجيذذب أن نجذذد اذذن المسذذلمين مالعذذرب اذذن ي سذذّه  لهذذم الطريذذق

يسذذاعدهم علذذى هذذذا العذذدمان.  ،   يجذذ ز لمسذذلم أن يسذذاعد علذذى متذذ  أخيذذه 

يسذلمه  أي   يطذلذه م     (80 «المسلم هخوو المسولم ل يللمو  ول يسولم »

يتطلذذى عنذذه، بذذ  ي ذذ ن ردًءا لذذه، يشذذد أزره، ميدذذ ي عضذذده، المذذا نزلذذأ بذذه 

المسولموي تكافوأ »المصااب مادلهمأ بذه الحذ ادا، مامذا جذاء فذا الحذديث  

                                              

 (.40سبق تطريجه فا  ص  (80 



 112 الجزء السادس -خطب الجمعة 

. هذم االبيذان (81 «دماالم ويسع  بِمت م هدنالم ولم يود علو  مون سووالم

ينَ إِيَّ }المرص ص   ِِ َ يوِحبُّ ٱلَّ { ٱَّللَّ ووص  صو ر  ن  مَّ ويَ   ُ ا َكوأَنَّ وم بو
تِلووَي فِي َسبِيِل ِۦ َصوف ٗ  يوقَ 

، ماالجسذذد (82 «الموو من للموو من كالبُيوواي يشوود بعبوو  بعًبووا»، [4]الصذذف  

 . هذا ه  تص ير ا اة اإلسالاية. (83 ال احد إذا اشت ى بعضه اشت ى اله

الشذريعة، ممحذذدتها ا اذة اإلسذالاية أاذة ماحذدة جمعتهذا العديذدة، مجمعتهذا 

ضذها أعذداءها عالدبلة، فال يج ز أن يطذه بعضها بعًضا، م  يجذ ز أن يعذين ب

يَن عليهذذا، هذذذا اذذا ي سذذتغرب جذذدًا. هللا تعذذالى يدذذ ه   ِِ وا  بَع  }َوٱلَّوو وو وم  هَو  َكفَوورو ِليَووآَٰءو بو

و {بَع  ِض َوفََسواد  َكبِيور  َر  َُوة  فِوي ٱأل  عَلوووهو تَكوون فِت  . فدهاؤنذا مذذال ا  [73نفذاه  ]ا  ٍضْۚ إِلَّ تَف 

ال فذذر الذذه الذذة ماحذذدة  يذذ الا بعضذذهم بعًضذذا، ميسذذاند بعضذذهم بعًضذذا، ملذذذلك 

نراهم يطتلف ن فيما بينهم ميتفد ن علينا، إذا اان العدم ه  اإلسالم فذان المذتهم 

يَن ت ذذ ن ماحذذدة   ِِ وا  بَع  }َوٱلَّوو عَلووووهو َكفَوورو ووٍضْۚ إِلَّ تَف  ِليَووآَٰءو بَع  وو وم  هَو  أيهذذا  -يعنذذا ]بو

إ  يذذ اه بعضذذ م بعًضذذا، ميسذذاند بعضذذ م بعًضذذا، ميدذذف بعضذذ م  - المسذذلم ن

                                              

صذذحيا، مهذذذا إسذذناد   «المسذذند»( ممذذاه احددذذ ا 6797حذذديث حسذذن أخرجذذه أحمذذد   (81 

شذذر  »بذذن شذذعيب عذذن أبيذذه عذذن جذذده حسذذن، مأبذذ  دامد مابذذن ااجذذه اذذن حذذديث عمذذرم 

عذذن  ر ذذا هللا عنذذه (. معذذن علذذا 11/90للبغذذ ي بتحديذذق شذذعيب ا رنذذاؤمط   «السذذنة

المسولموي تتكافوأ دمواالم، ويسوع  بوِمت م هدنوالم، ويورد »  صلى هللا عليذه مسذلمالنبا 

أخرجذذه أبذذ  دامد مالنسذذااا، مذذاه فذذا  «... علووي م هغصووالم، ولووم يوود علوو  موون سوووالم

بتحديذق ا رنذاؤمط « شر  السذنة» .«الفتا»سنده صحيا، محسنه الحافظ فا  « التنديا»

 (.2513( برمم  10/172 

(، مالتراذذذي 2585(، ماسذذلم فذذا البذذر مالصذذلة  2446رماه البطذذاري فذذا المظذذالم   (82 

 . ر ا هللا عنه مالنسااا، الهم عن أبا ا سى ا شعري 

منصذه   (2585رماه اسلم فا البر مالصلة  اما جاء فا حديث النعمان بن بشير الذي  (83 

َمثَووا الموو مُين فووي توووادلم وتووراحم م وتعوواطف م مثووا النسوود إذا اُووتك  مُوو  عبووو »

 .«تداع  ل  سائر النسد بالس ر والحم 
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{تَكووون فِت   بجانذذب بعذذب ميت تذذ  بعضذذ م اذذي بعذذب[ ِض َوفََسوواد  َكبِيوور  َر   َُووة  فِووي ٱأل 

. مأي فتنذذة مأي فسذذاد إذا اذذان ال فذذر يتجمذذي ماإلسذذالم يتفذذرق؟! إذا [73]ا نفذذاه  

مسذذلبية مفذذرا  فذذا جانذذب اإلسذذالم؟! هنذذا اذذان هنذذا  عمذذ  فذذا جانذذب ال فذذر 

{تَكون فِت  } الططر  ِض َوفََساد  َكبِير  َر   .َُة  فِي ٱأل 

ملهذا   يج ز  ي دملة إسالاية أن تتيا  اري ذا أن تضذرب اذن أر ذها 

إخذذ انهم فذذا اإلسذذالم، هذذم لذذم يدترفذذ ا إثًمذذا، اذذا فعلذذ ا جريذذرة حتذذى تضذذرب 

 سلحة الترسانة ا اري ية. أرا يهم بالص اري ، متهدم انشآتهم بأ

إنذذا أنذذادي الذذبالد اإلسذذالاية فذذا اذذ  ا ذذان أ  يدذذدا ا العذذ ن  اري ذذا فذذا 

عذذدمانها علذذى أفغانسذذتان أم علذذى  يرهذذا،  نذذا   نذذدري اذذن هذذا الذذبالد التذذا 

ستضذذربها أاري ذذا، ماذذا هذذا المنظمذذات التذذا ستضذذربها؟ مذذال ا  سيضذذرب ن 

امم اإلسذذراايليين المحتلذذين المعتذذدين، حذذزب هللا فذذا لبنذذان! لمذذاذا؟ حذذزب هللا مذذ

فلمذاذا ي ضذذرب حذزب هللا؟ يضذذرب ن حمذاس مالجهذذاد اإلسذالاا، لمذذاذا؟  هذذم 

 يدافع ن عن أر هم محرااتهم ماددساتهم؟ ان يضرب ن؟ 

 ايفية عالب اإلرهاب  

مهذذ  هذذذا عذذالب ل رهذذاب حدًذذا؟ إن عذذالب اإلرهذذاب   ي ذذ ن بملذذ  هذذذا 

بامااذذة العذذده فذذا ا ر ، أن تدذذيم الحذذق  الحذذرمب؟ عذذالب اإلرهذذاب ي ذذ ن

متدامم الباط ، أن ت  ن اذي الضذعيف  ذد الدذ ي ماذي المظلذ م  ذد الظذالم. 

هذذذا العذذده هذذ  الذذذي يجتذذث أسذذباب اإلرهذذاب اذذن ا ر ، أاذذا إذا بديذذأ هذذذه 

الدذذ ي علذذى الضذذعيف، مبدذذى انطذذق   ا سذذباب مبديذذأ المظذذالم مبدذذى اعتذذداء

، إذا بدذى هذذا المنطذق فسذيظ  اإلرهذاب، ملذ  تح م الذاب فاخضي أيها الحمذ 
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 سي جد ألف أسااة بن  دن مأسااة آخرمن. « بن  دن»متل ا 

إ   النذذار إن هذذذا   يزيذذد الذذداء إ  علذذة، م  يزيذذد الطذذين إ  بلذذة، م  يزيذذد

 تأجًجا. إنهم بهذا يصب ن الزيأ على النار. 

  بذذد  اري ذذا أن تصذذح ، مأن تسذذتيدظ ي ًاذذا اذذا، اذذرة ماحذذدة فذذا دهرهذذا 

 ت حاسب نفسها متراجي نفسها. 

أاري ذذا ليسذذأ إلًهذذا، إنهذذا بشذذر اذذن البشذذر، ممذذد جّربذذأ هذذذا، مأنهذذا ليسذذأ 

استعصذذية علذذى أن ت ضذذرب م  علذذى أن ت غذذزى، ر ذذم ترسذذانتها العسذذ رية 

ر ذذم هذذذا  ... ماذذا ... دية ماذذامأسذذلحتها الن ميذذة ماذذا تمل ذذه اذذن م ذذ ى امتصذذا

   ربأ أاري ا. 

إذا ظلّذذأ أاري ذذا علذذى حالهذذا، « بذذن  دن»مسذذيظ  العذذالم يفذذر  أناًسذذا الذذ  

 مظلّأ الد ة الباطشة الطا ية ها التا تتح م ملي  الحق مالمنطق. 

 حرب  د اإلسالم   اإلرهاب  

 الذراي « جذ رب بذ ش»إننذا نحذذر اذن خطذ رة هذذه الحذرب التذا سذماها 

ا اري ذذا  حربًذذا صذذليبية! مذذاه  إننذذا نطذذ   حربًذذا أم حملذذة صذذليبية! اعتذذذر 

بعضهم عنه مماه  إنها زلّة لسان م  يدصدها! مند ه  إن ز ت اللسان اليذًرا 

اا ت  ن تعبيًرا عمذا ت نّذه الصذدمر متطفيذه، ممذد مذاه سذيدنا علذا ررر   ذ  

لفلتذذات هذذا التذذا الدلذذ ب يظهذذر علذذى صذذفحات ال جذذ ه مفلتذذات ا لسذذن. هذذذه ا

ت عبذذر عذذن الغذذ  الم تذذ م، مالدذذرآن ال ذذريم يتحذذدا عذذن المنذذافدين فيدذذ ه للنبذذا 

وِن َولَو  }  صلى هللا عليه مسلم وِرفََُّ وم  فِوي لَح  تَ وم بِِسيَم  وم ْۚ َولَتَع  َك وم  فَلَعََرف   َُ  نََشآَٰءو أَلََري 

اِ  قَووو   لتذذاتفاذذن لحذذن م لذذه، ماذذن « جذذ رب بذذ ش»، عرفنذذا [30]احمذذد   {... ٱل 
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 لسانه، مهذا لي  با ار الجديد.

اتذذب اذذاتب هم مفالسذذذفتهم  أن اإلسذذالم هذذذ  العذذدم المرتدذذذب! بعذذد سذذذد ط 

أرادما أن ي ذ ن  - «ريجذان»دملذة الشذر امذا اذان يسذميها  - ا تحاد السذ فيتا

دم، فمذن ي ذ ن لهم عدم جديد، يعبيذ ن المشذاعر ميعبيذ ن الدذ ى  ذد هذذا العذ

هذا العدم؟ لدد رشح ا اإلسالم لي  ن هذ  العذدم الدذادم! ملذم يفعذ  لهذم اإلسذالم 

شذذييًا مل ذذنهم فعلذذ ا هذذذا! إنهذذا بدايذذا اذذن ا حدذذاد الدديمذذة مالعدذذد التذذا تح ذذم 

الغربيين، ر ذم أن ا اري ذان لذم يشذارا ا فذا الحذرمب الصذليبية مل ذن اليذر 

 عدد. ص  فتح مهم هذه الانهم أمربي  ا 

الشذذي عا  - رشذذح ا اإلسذذالم لي ذذ ن هذذ  العذذدم ممذذال ا  إن الططذذر ا حمذذر

مذذد زاه بسذذد ط ا تحذذاد السذذ فيتا، مالططذذر ا صذذفر الصذذينا  - مالرمسذذا

أصبحنا نتدارب اعذه، مل ذن بدذى خطذر ماحذد هذ   الططذر ا خضذر! الططذر 

 اإلسالاا. 

الف ذرة ممذاه   مهنا  ان اتابهم مأساتذة جااعاتهم ماف ذريهم اذن مذامم هذذه

 إنها أسط رة مليسأ حديدة، اإلسالم لي  خطًرا. 

مإذا اان ا يعتبرمن اإلسالم فا حالة  عفه ممهن أهله متفذرق ح ااذه، إذا 

اان اإلسالم خطًرا فا هذه الحالة، فما بال م لذ  م يذأ شذ اة اإلسذالم مأصذبا 

 ل سالم م ة فا هذه ا ر ؟! 

 اإلسالم لي  خطًرا على أحد  

مذذي أن اإلسذذالم لذذي  خطذذًرا، اإلسذذالم رحمذذة هللا للعذذالمين، اإلسذذالم هذذ  ال ا

العدالة اإللهية، اإلسذالم هذ  الذذي جذاء بالعذده مالميذزان ليدذ م النذاس بالدسذ . 
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خطذذر علذذى  ... خطذذر علذذى ا سذذتعباد ... مل ذذن اإلسذذالم خطذذر علذذى اإللحذذاد

 خطر على هذه ا شياء.  ... على اإلباحية ... الفساد

صذذذذرا  »اتابذذذذه المسذذذذمى  (84 «هذذذذانتنغت ن»تبهم المعذذذذرمف اتذذذذب اذذذذا

، م  ر أن هنا  ثمانية حضذارات فذا «صدام الحضارات»أم « الحضارات

العذذالم، مهذذذه الحضذذارات يم ذذن التفذذاهم اعهذذا اذذا عذذدا حضذذارتين خطيذذرتين  

مالحضذذارة اإلسذذالاية. « ال  نفشي سذذية»حضذذارة الصذذين ميسذذميها الحضذذارة 

ام ذن التدذارب اعهذا، الططذر ي مذن فذا « فشي سذيةال  ن»مذار أن الحضارة 

الحضارة اإلسالاية! ال الم اله يتجه إلى الحضارة اإلسالاية، ا  هذذه تغطيذة 

 لما فا ا نف . 

 ... هذ  الططذر الذذي يجذب أن ت عبذأ لذه الدذ ى ... اإلسالم إذن هذ  المدصذ د

 ه  الذي يجب أن ت جه له الحر بالصليبية. 

لحذرب الصذليبية الدديمذذة انتصذرت فذا أمه أارهذا، ثذذم امندذ ه لهذ  ء  إن 

د حذذرت نهاايًذذا مأخرجذذأ اذذن المنطدذذة اهزماذذة اذذدح رة لذذم تحدذذق لهذذا هذذدفًا، 

 مالحرب الصليبية الجديدة لن ت  ن أحسن حًظا ان الحرب الصليبية الدديمة. 

إننذذا ننصذذذا ا اري ذذذان بذذده أن يحذذذارب ا العذذذالم اإلسذذالاا. ميتطذذذذما اذذذن 

ن، بذأن يتطلذ ا صالت الحسنة اذن المسذلميلا، ننصحهم أن يديم ا ااإلسالم عدمًّ 

ية، مأن معذذن تحيذذزهم لهذذذه الدملذذة المعتديذذة الصذذهي نعذذن ظلمهذذم معذذدمانهم 

                                              

أستاذ العل م السياسية بجااعة هارفارد الشذهيرة مأحذد أسذاتذة « صم ي  هانتنغت ن»ه   (84 

ين اذذن صذذنا  الدذذرار، باإل ذذافة إلذذى أنذذه يهذذ دي. انظذذر  الدراسذذات ا سذذتراتيجية الدذذريب

للذدات ر الدر ذامي ط. دار الت زيذي مالنشذر اإلسذالاية بالدذذاهرة « المسذلم ن مالع لمذة»

 (. 110 ص
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 يدف ا ا مف الحق مالعده.

إن أاري ا بلد  نا، آتاه هللا ان الطيرات ماللرمات اذا لذم يذ ت  يذره. اذان 

إنذه يجذب إعذادة ت زيذي السذ ان  الزعيم الصينا الشهير يد ه « اامت  ت ني»

فا العالم، فلي  ان العده أن ت  ن أاري ا ماندا تسذتمتعان بدذارة ااالذة ت فذا 

فذا هذذه  - ألف الي ن أم أالذر -   عافها ان الماليين، مأن يعي  الصيني ن

ا  شذاء ماسذي اذ   ... أاري ا تتمتي بهذه الطيرات البدعة المحدمدة ان العالم!

ناهذذا عذذذن أن تتذذدخ  فذذذا شذذي ن العذذذالم، مأن تتمتذذي بهذذذذا شذذاء ابيذذر، اذذذا أ 

ووَءايَوةٗ  ُووَي بِكوا ِ ِريوتٍ هَتَب  }الجبرمت   بَث َِّخوِووَي َمَصوانَِت لَعَلَّكووم   128وَي  تَع  لوودووَي َوتَت  تَخ 

وتوم  َ بَّواِريَن{َوإِذَا بََطش   129 وَف فَعَوَا َربُّوهَلَوم  }، [130 - 128]الشذعراء   توم بََطش  َك  تَوَر َكي 

ِعَمووادِ  6بِعَوواٍد  ُِ ٱل  ووِد لَّتِووي لَووم  ٱ 7 إَِرَم ذَا بِلَ  لوَ ووا فِووي ٱل  لَوو   ِمث  يَن َ ووابووا   8 يوخ  ِِ ووودَ ٱلَّوو َوثَمو

َواِد  َر بِوٱل  تَواِد َوفِر   9ٱلصَّخ  َو  َي ِذي ٱأل  وِد  10َعوو  بِلَ  ا  فِوي ٱل  يَن َطغَوو  ِِ وا  فِيَ وا  11ٱلَّو ثَرو فَوأَك 

فََسادَ  ثَرو  12ٱل  فََسادَ فَأَك  َصاِد{ لَبِ إِيَّ َربَّكَ  12وا  فِيَ ا ٱل  ِمر   . [14 - 6]الفجر   ٱل 

ا اذذم التذذا طغذذأ مأفسذذدت لذذم تسذذلم اذذن عدذذاب الدذذدر، لذذم تسذذلم اذذن عد بذذة 

السذذماء، اذذان ربذذك لهذذا بالمرصذذاد. اهمذذا بلغذذأ اذذن الع ت ذذ  ماهمذذا بلغذذأ اذذن 

ا  هََو لَم  }ال برياء فان هللا أابر انها مأم ى   ِِي َخلَقَ وم  لووَ   يََرو  َ ٱلَّ ُ   هَيَّ ٱَّللَّ ودُّ ِمو َُ  وم  هَ

 َوَكانووا  بِ 
 
 ٗ َحدووَي{  غووَّ تَُِا يَن   . [15]فصلأ   ايَ 

ان الطير  اري ا أن تصادق العالم اإلسالاا متصادق العالم الذه، بذده أن 

ديذادة تجع  نفسها سيدة العالم مماادة العالم. مإذا ر يأ أن ت  ن ماادة العذالم، ف

العذذالم لهذذا شذذرمط ملهذذا أمصذذاف  أن تدذذ د العذذالم بالعذذده ماإلحسذذان   بذذالظلم 

مالعدمان. الديادة العالمية الحدة   بد أن ت دي أاانتها مإ  تعر ذأ لعدذاب هللا 

 تتأ. 
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ماا حذدا فذا « ني  ي ر »يا أيها اإلخ ة المسلم ن  إننا نن ر اا حدا فا 

  ذنذب لهذم، ماذن هذ  ء البذرآء  اسذلم ن ،  نذه نذاه أناًسذا بذرآء «ماشنطن»

معذذرب مأنذذاس آخذذرمن. مذذاه لذذا بعذذب اإلخذذ ة فذذا أاري ذذا  إن فذذا اراذذز 

التجارة العالما أالر ان ألفا اسذلم، ماذان لهذم ا ذان اتطذذمه اسذجدًا يصذل ن 

فيه الجمعة، يحضر فيه أالر اذن ألذف مخمسذمااة اصذ . فهنذا  اسذلم ن فذا 

 ا. هذه الديار، ملذلك نحن نن ر هذ

مل ذذن نن ذذر أشذذد اإلن ذذار أن تحذذامه أاري ذذا أن تتطذذذ اذذن هذذذا ا اذذر ت ذذأة 

لتضرب المسذلمين، متضذرب المنظمذات الدع يذة مالجهاديذة فذا العذالم، باسذم 

 «!اإلرهاب»احاربة 

 ان ه  اإلرهابا؟ ماا ه  اإلرهاب؟ 

إن هنا  اليًرا ان ا ن ا  التا يسم نها إرهابًذا ليسذأ إرهابًذا. ايذف ي عتبذر 

حذذزب هللا إرهابيًذذا، مهذذ  يذذدافي عذذن أر ذذه ميداتذذ  عذذن حرااتذذه ماددسذذاته؟! 

ن عذذن ديذذارهم، ميذذدافع ن عذذن اسذذتدا لها مسذذيادتها  ايذذف ي عتبذذر الذذذين يذذدافع

 محرااتها، ايف يعتبر ه  ء إرهابيين؟! 

علذذى ه اهذذا. بذذ  « اإلرهذذابا»إننذذا   نسذذتطيي أن نتذذر   اري ذذا أن تحذذدد 

 أن ت شذر  فذذا التحديدذات التذذا تجذذرى تريذذد العذده حدًذذانحذن نطالبهذذا إذا اانذأ 

 يذر ا اذري يين، أن ت شذر  نفذذًرا دمليذين ماسذلمين ماذذن اذ  الفيذات،  ننذذا   

نطمذذين إلذذى عدالذذة تحديدهذذا، إنهذذا تسذذما الحذذرب التذذا تشذذنها  حذذرب العدالذذة 

هذذا ية!! مه  تمل  ن أنتم العدالة المطلدذة؟ اذن ال  ذم  بد العدالة ا ... المطلدة

بحيذذث تعتبذذرمن حذذرمب م عدالذذة اطلدذذة؟ إنهذذا خاليذذة اذذن العدالذذة إنهذذا عدالذذة 
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يَٗعا{إِيَّ فِر  }فرع نية   ُِ لََ ا  ِض َوَ عََا هَل  َر  َي َعَل فِي ٱأل   . [4]الدصص   َعو 

أن ي شذذذرا ا أناًسذذذا فذذذا  - إذا اذذذان ا يريذذذدمن العذذذده حدًذذذا - ملذذذذلك نطذذذالبهم

م يذره فيجذب « بذن  دن»دانذة إمإذا ثبذأ  التحديق لنطمين على سير التحديق،

أن يمل  أاام اح مذة دمليذة مفيهذا مضذاة اسذلم ن، فذنحن   نمذاني ذلذك. مل ذن 

 دعذامي عريضذة،  أين الدلي ؟ أين البينة؟ إننا   نجذد أي دليذ  م  أي بينذة، إ

 تبلي عنان السماء، متشق ا ج اء، ملي  مراءها شاء. 

، م  نريد  حد أن يظلذم، ماذن الذذين يظلمذ ن إننا نريد العده، منريد الحق

اون فذذا أاري ذذا مأمرمبذذا إخ تنذذا المسذذلم ن مالعذذرب هنذذا ، فدذذد أصذذابهم اذذا 

ذذذرب، ماعت ذذدي علذذذى  ذذرب اذذذنهم اذذن    أصذذابهم مم تذذ  اذذذنهم اذذن م تذذذ ، م  

اساجدهم معلى اراازهم اإلسالاية معلى ادارسهم، مأصبا ال ليذرمن اذنهم 

تهم، حتذذى النسذذاء المسذذلمات أصذذبحن يتحذذرجن يتط فذذ ن أن يطرجذذ ا اذذن بيذذ 

ميتط فن أن يطذرجن إلذى الطريذق، أصذبحأ المسذلمة تطذاف أن تطذرب مهذا 

 بسة حجابها فتتعر  أم  اا تتعذر  لذه  اإلهانذة مالبصذق عليهذا مالشذتيمة 

 م ير ذلك، ممد يعتدي عليها بعب الجهلة مالسفهاء. 

 على أاري ا أن تحذر ان الظلم  

المسلمين؟ إنهم جذزء اذن المجتمذي ا اري ذا، إنهذم يعملذ ن اا ذنب ه  ء 

لدما فا أاري ذا، مبعضذهم  فيه بجد مإخالص، باعتبارهم ا اطنين. مبعضهم م 

اذذن  - أم أالذذر اذذن سذذبعة االيذذين - أاري يذذ ن أصذذلي ن. هنذذا  سذذبعة االيذذين

هذذ  ء فذذا أاري ذذا، مهنذذا  عشذذرات الماليذذين فذذا أرمربذذا. ف يذذف ي نظذذر إلذذى 

 م اعتدمن؟ ايف ي عامب اإلنسان بذنب  يره مبال تحر م  تدميق؟ ه  ء أنه
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إننذذا نحذذذ اذذن هذذذه المعاالذذة، منحذذذر أاري ذذا أن تسذذتجيب لع اطذذف الشذذار  

ر اء هذا الشذار ، ملذي  هذذا شذأن إلالهااث فا هذه الفترة لتضرب  ربتها 

 الديذذادة المسذذي لة، لذذي  هذذذا شذذأن اذذن يريذذد أن يدذذ د العذذالم مأن ي ذذ ن الدطذذب

ا محد فا العالم  أن يتطذ الد ة محدها ذريعة. الد ة   يم ن محدها أن تنصذر 

حدًذذا. إنمذذا ينتصذذر الحذذق بتأييذذد الشذذع ب متأييذذد الجمذذاهير التذذا تنشذذد العذذده، 

 متتحرى العده، متحب الحق، متجري مراءه، مترمب ان أجله. 

 هذا ه  الذي ينصر الدضايا العادلة. 

مراء أه ااهذذذا مشذذذه ات ا سذذذتعالء عنذذذدها تحذذذذيرنا  اري ذذذا أن تجذذذري 

لتضرب شع بًا بريية فيتجمي العالم اإلسذالاا الذه  ذدها. مذد يطنذي اليذر اذن 

مل ذن  ... مل ذن الجمذاهير ...  بعالح ذام لذبط  أاري ذا متهديذدها، مل ذن الشذ

الشار  لن يطضي، لن تطيفه أاري ا، لن ترهبه الترسانة العسذ رية، لذن تطيفذه 

ا سلحة الن مية، لن تهدده الد ة ا متصادية،  نه ر ا باهلل ربًا ماان اذي هللا 

وإِي يَُصور  }ف ان هللا اعه   ِِي يَُصو كوم  فََمون ذَا ٱلَّو وِول  و فَوَل َغاِلوَب لَكووم   َوإِي يَخ  كوم كومو ٱَّللَّ رو

ِمُووَي{ مو   يَتََوكَِّا ٱل  ِ فَل  ِدِهِۗۦّ َوَعلَ  ٱَّللَّ نَۢ بَع   . [160]آه عمران   م ِ

أمذ ه مذذ لا هذذا، مأسذذتغفر هللا تعذالى لذذا مل ذم، فاسذذتغفرمه إنذه هذذ  الغفذذ ر 

 الرحيم، مادع ه يستجيب ل م. 

 الططبة اللانية  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن  

مين اذن جميذي اذذاهبهم أنذه إذا اعتذدى علذى بلذد اسذلم لدد مرر علماء المسذل

بغير حق فيجب على أهلها أن يداما ا عن ب ذرة أبذيهم، فذر  عذين علذيهم أن 
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يدذذاما ا، مماجذذب علذذى المسذذلمين فذذا أنحذذاء العذذالم أن يسذذاعدمهم ميسذذاندمهم 

ب   اا يحتاج ن إليه اذن المذاه مالسذال  مالرجذاه،  ن المسذلمين أاذة ماحذدة 

تهم أدناهم مهم يذد علذى اذن سذ اهم، م  يجذ ز لمسذلم أن ي فذّرط فذا يسعى بذا

 أخيه أم يسلمه ميطذله ميتراه لعدمه يفترسه مه  يتفرب عليه. 

نسذذأه هللا تتذذأ أن يفدهنذذا فذذا ديننذذا، مأن يعلمنذذا اذذا ينفعنذذا، مأن ينفعنذذا بمذذا 

 علمنا. 

مآثرنذا م   اللهم أارانا م  تهنا، مأعطنذا م  تحرانذا، مزدنذا م  تندصذنا،

 ت ثر علينا، مار  عنا مأر نا. 

د عنذا ايذدهم، مف ذ  حذدهم، مأده  اللهم عليك بأعدااك أعداء اإلسالم، اللهم ر 

دملتهم، مأذهب عن أر ك سلطانهم، م  تد  لهم سبياًل على أحد اذن عبذاد  

الم انين. اللهم إنا نجعلك فا نح رهم، منعذ ذ بذك اذن شذرمرهم، اللهذم انذزه 

اجرى السحاب مهازم ا حزاب اهزاهم مانصرنا عليهم. اللهم أنذزه ال تاب م

بهذذم بأسذذك الذذذي   يذذرد عذذن الدذذ م المجذذراين. اللهذذم زلذذزه أمذذدااهم، من ذذ  

 أعالاهم، مأذهب ريحهم، م  تد  لهم سلطانًا على أحد ان عباد  المسلمين. 

َا  ... } َرافََُا فِيَٰٓ هَ َربَُّ ِفر  لََُا ذونووبََُا َوإِس 
ِم ٱغ  قَوو  نَا َعلَو  ٱل  ور  دَاَمَُا َوٱنصو ِرنَا َوثَب ِت  هَغ  م 

ِفِريَن{ َك   . [147]آه عمران   ٱل 

َووا  ... } يَربَُّ ِِ نَُِووا ٱلَّوو َو  خ  ِفوور  لََُووا َوإِلِ
عَووا  فِووي غولووبَُِووا ِغوول ٗ َن َسووبَقوونَا بِووٱغ  ِن َوَل تَن  يَم  ِ ٱإل 

َٰٓ إِنََّك َرءوو َا يَن َءاَمُووا  َربَُّ ِِ ِحيٌم{ل ِلَّ  . [10]الحشر      رَّ

 اللهم اجع  هذا البلد آانًا اطمينًا، سطاء رخاء، مساار بالد المسلمين. 

اللهذذم آاذذين، مصذذ  اللهذذم علذذى عبذذد  مرسذذ لك احمذذد معلذذى آلذذه مصذذبحه 
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 أجمعين. 

ِِ َوهَغِِم  ... } َُكوِرِّۗ َولَو مو َشآَِٰء َوٱل  فَح  َ    َعِن ٱل   ُ لَو  َ تَ لَو  َ  إِيَّ ٱلصَّ و ٱلصَّ بَوروِّۗ َوٱَّللَّ ِ هَك  رو ٱَّللَّ ك 

َُعووَي{ لَمو َما تَص   .[45]العن ب ت   يَع 

* * * 
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 7 ) 

الدمة اإلسالاية المسيحية ا ملى فا رماا ح ه اإلرهاب 

 (85 مأسبابه

 الططبة ا ملى  

 اإلخ ة المسلم ن   اأاا بعد فيا أيه

 المراد ان الح ار اإلسالاا المسيحا  

م( د عيذذأ إلذذى المشذذاراة فذذا اذذ تمر 2001 أاتذذ بر فذذا ا سذذب   المذذا  

عاصمة إيطاليذا. متذرددت « رماا»للح ار اإلسالاا المسيحا، ع دد فا ادينة 

لى افذذا أمه ا اذذر أن أسذذتجيب لهذذذه الذذدع ة، مل ذذن بعذذد أن اسذذتطرت هللا تعذذ

ماستشرت العدالء ان ح لا، مبلأ الدع ة، م مه ارة أشار  فا هذذا النذ   

 ان الح ار. 

الم ماذذان المدصذذ د اذذن هذذذا الحذذ ار أن   ي ذذ ن هنذذا  ا اجهذذة بذذين اإلسذذ

اذذذا يجذذذري اون لذذذي  صذذذراًعا بذذذين اإلسذذذالم اذذذن جانذذذب  مالنصذذذرانية، مأن

الحذ ار بذين  ... مالنصرانية اذن جانذب آخذر. مملنذا لهذم  نحذن نرحذب بذالح ار

 .(86 اإلسالم مبين النصرانية،  ننا نحن المسلمين اأا رمن بالح ار

                                              

أاتذ بر  12هذـ الم افذق 1422رجذب  25ألديأ فا جااي عمر بن الططاب بالدمحة فا  (85 

 م. 2001

أس  م  اب ، راجي هذه ا سذ  مالضذ اب  فذا  الح ار الذي ندع  إليه من ان به له (86 

 م. 2000( طبعة دار الشرمق 52 ص  «ثدافتنا بين ا نفتا  ما نغالق»اتابنا  
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ار يسميه الدرآن  الجداه، أم الجداه بذالتا هذا أحسذن، فهذ  اذنهث اذن الح 

َحَسووَُِة  انذذاهث الذذدع ة فذذا الدذذرآن   ِعَلووِة ٱل  َمو  َمووِة َوٱل  ِحك  }ٱد  و إِلَوو   َسووبِيِا َرب ِووَك بِٱل 

وووِدل   {َوَ   َسووونو . الح مذذذة مالم عظذذذة الحسذذذنة اذذذي [125]النحذذذ     وم بِوووٱلَّتِي ِلوووَي هَح 

بالتا ها أحسن اي المطالفين مخص ًصا اي أه  ال تذاب. الم افدين، مالجداه 

ا  هَل  }هللا تعالى يد ه   ِدلووَٰٓ وَوَل توَن  يَن َظلَمو ِِ َسنو إِلَّ ٱلَّ ِب إِلَّ بِٱلَّتِي ِلَي هَح  ِكتَ  ُ  َا ٱل   وم   وا  ِمو

كوم  َوإِلَ  وَُ  َُا َوهونِاَا إِلَي  ِِيَٰٓ هونِاَا إِلَي  ا  َءاَمَُّا بِٱلَّ ولووَٰٓ
وِلمووَي{َوغو ونو لَو وۥ موس  ِحد  َونَح   ا َوإِلَ  وكوم  َو 

أي اذاذذرما الد اسذذم المشذذتراة بيذذن م مبيذذنهم. هنذذا  ندذذاط تمذذايز  [46]العن بذذ ت  

ماخذذتالف مندذذاط لدذذاء ماشذذترا ، فذذا أثنذذاء هذذذا الحذذ ار مالجذذداه بذذالتا هذذا 

 ن. أحسن  اذارما نداط ا لتداء ما شترا ، حتى يسه  التدريب بين الفريدي

هذذذا انطذذق مرآنذذا فذذا التدريذذب بذذين النذذاس، حتذذى إن الدذذرآن حينمذذا جذذاده 

و  َوإِنَّآَٰ غوا  }المشراين يد ه   ِض  غوِا ٱَّللَّ َر  ُِ َوٱأل  َو  َن ٱلسََّم  غوكوم م ِ زو  إِيَّواكوم  لَعَلَو   هَو    َمن يَر 

بِين  هَو  لودًى  ا  مُّ
رَ   ا لَّ توس  غو  24 فِي َضلَ  آَٰ هَ   ولووَي َعمَّ َُا َوَل نوس  َملوووَي{  م  وا تَع  ]سذبأ   او َعمَّ

، ماذذان ادتضذذى المدابلذذة أن يدذذ ه  م  نسذذأه عمذذا تجراذذ ن، مل ذذن [25، 24

للتلطذذف بهذذم مإيناسذذهم مالرفذذق بهذذم لذذم يشذذأ أن ينسذذب اإلجذذرام إلذذيهم صذذراحة 

َملووَي{  َوَل نوس  }مماه   ا تَع   . او َعمَّ

 اجا ت اشتراة للداء  

الدمذة »فعلى هذذا المنطذق التدينذا بذالد م، فذا اذ تمر اشذتر ، أطلدذ ا عليذه 

مملنذذا  إن هنذذا  اجذذا ت يم ذذن أن يشذذتر  فيهذذا « اإلسذذالاية المسذذيحية ا ملذذى

 الدينان مأه  الدينين اعًا  

هنذذا  ال مذذ ف  ذذد اإللحذذاد مدعذذاة اإللحذذاد مالجحذذ د بذذاهلل تتذذأ، الذذذين   
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خرة، م  ي انذ ن بذالنب ات، م  ي انذ ن بذالديم ي ان ن باهلل، م  ي ان ن بذاو

ا خالميذذة، م  ي انذذ ن بالتعبذذد هلل تعذذالى، هذذ  ء يجذذب أن ندذذف جميعًذذا جبهذذة 

 اتراصة فا مج ههم. 

مهنذذا  دعذذاة اإلباحيذذة الذذذين يريذذدمن الحريذذة الجنسذذية المطلدذذة، ميبيحذذ ن 

بالرجذذاه الشذذذمذ الجنسذذا، ميديمذذ ن أنديذذة للعذذراة، ميبيحذذ ن زماب الرجذذاه 

 مالنساء بالنساء، إلى آخر ه  ء، فيجب أن ندف اعًا  د ه  ء.

اما يجب أن ندف جميعًا  ذد المظذالم التذا تدذي فذا ا ر ، الذ  المظذالم 

التا تدي على الشعب الفلسطينا، الذذي يعذانا اذا يعذانا انذذ سذنين ط يلذة اذن 

عب ا عذزه المستضذعف فذا ا ر ، شذتجبر ال يذان الصذهي نا علذى هذذا ال

 مالذي بذه ان داااه مبذه ان نفسه مان اعاناته ال لير مال لير. 

 هنا  اجا ت يم ن أن نشتر  فيها. 

ملدد أسمعنا الد م المتنا ما حة صريحة فا هذا الم مف المهذم اذن تذاري  

 البشرية. 

 نن ر اإلرهاب 

جيذرات ه يذ م حذ ادا التفملنا لهم  نحن  د اإلرهاب، منحن أن رنا ان أم

مل ذن اذن المهذم جذدًا أن نحذدد  اذا «. ماشنطن»م« ني  ي ر »التا ممعأ فا 

هذ  اإلرهذاب؟ م  نتذر  ا اذ ر يطذتل  بعضذها بذبعب، مهذذا أاذر فذا  ايذذة 

 ا همية. 

ا تريذذد أن تتذذر  اسذذألة اإلرهذذاب عاامذذة  اامذذة، اااعذذة رجراجذذة إن أاري ذذ

اذن   يم ذن أن ي  نذ ا اذن اإلرهذابيين تفسر اإلرهاب اما تشاء لتدرب  من 
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اإلرهابيين. ممد رأيناها أدخلأ فا المنظمات مالشطصذيات السذبعة مالعشذرين 

، مهذذذذا حراذذذذة اداماذذذذة «حراذذذذة المجاهذذذذدين ال شذذذذميريين»التذذذذا ذارتهذذذذا  

اشرمعة، حراة ان أبنذاء اشذمير تذدافي عذن أر ذها، معذن اددسذاتها، معذن 

 ، اعتبرتهم أاري ا ان اإلرهابيين! حرياتها، معن حدها فا تدرير اصيرها

مهذذا جمعيذذة خيريذذة إ اثيذذة إنسذذانية تشذذتغ  بحفذذر « ال فذذاء»هنذذا  جمعيذذة 

اوبار مبناء المساجد مالمدارس مهذه ا شياء، م  عالمة لهذا بالسياسذة، أيًضذا 

 صنفتها  من المنظمات اإلرهابية!

الجهذاد »مجماعذة « مذاسح»مفا التدارير السذن ية  اري ذا تجعذ  جماعذة 

اذذن المصذذنفين فذذا اربذذي اإلرهذذاب! مالجماعذذات « حذذزب هللا»م« اإلسذذالاا

الم جذ دة فذا سذذ ريا اذن الفصذذاا  الفلسذطينية تجعلهذا اذذن اإلرهذاب، مه ذذذا، 

 فهذا أار ارف  . 

 اعنى اإلرهاب  

   بد أن نحدد  اا ه  اإلرهاب؟ 

يء اإلرهذذابا هذذ  الذذذي يدتذذ  النذذاس البذذرآء بغيذذر حذذق، م  يميذذز بذذين بذذر

 ستطدم المدنيين فا تحديق أ را ه.ماساء، مي

 اإلرهاب الذي نن ره  

أنا انذ سنين ط يلة، انذ خطفأ الطاارة ال  يتية ممت  أحد راابهذا، مراذا 

ان ف ق اما تراى ا حجار، اأنه   بشر م  إنسذان لذه ارااذة، مه ّشذم مجهذه 

عتبذار ذلذك مرأسه! انذ ذلك الحين أصدرت فت ى بتحريم خطف الطذاارات ما
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عماًل إرهابيًا معماًل ا جرًاا ما حرًاا، م  يجذ ز
،  نذه  اذا ذنذب الراذاب؟ (87 

مد ت  ن أنأ، ممد أاذ ن أنذا، ممذد ي ذ ن ابنذا أم ابنذك، أم أخذا أم أخذ  ، مذد 

ي  ن ه  ء أحد ه  ء الرااب. اا ذنبنا حتى تط ف بنا حااًما، أم تط ف بنذا 

 ب بنا أشياء متعر نا للططر؟ح  اة، أم تهدد بنا آخرين، أم تطل

فا جن ب الفلبين بعذب الرهذاان اذن الغذربيين « أب  ساف»محينما خطف 

مان الفلبينيذين، مهذدد بهذم الح  اذة الفلبينيذة  إاذا أن تذدفع ا اذذا مإاذا أن أمتذ  

هذذ  ء الرهذذاان، حراذذأ هذذذا، مأن ذذرت هذذذا، مذاذذرت علذذى هذذذا المنبذذر هذذذا 

 ا ار.

  ن أدمات للتأثير على اوخرين أم لتهديدهم.  يج ز أن يستطدم المدني

ملذلك   نجيز أن تستطدم الطاارات المدنية لت  ن أدمات لتهديذد اوخذرين. 

اا ذنبا أنا إذا انأ راابًذا هذذه الطيذارة مأنذأ تريذد أن تحدذق هذدفًا اذا؟ تدتلنذا 

 مأنا لم أفع  شييًا حتى تدتلنا؟

طعًذا أنذاس   ذنذب لهذم،   نامذة الذين اان ا يراب ن هذه الطاارات ا ربذي م

لهذذم م  جمذذ ، م  عنذذزة م  َحَمذذ ، فيمذذا يجذذري فذذا أاري ذذا. اذذا ذنذذبهم حتذذى 

 تضرب بهم اراز التجارة العالما؟ هذا   يج ز.

مالذين فا اراذز التجذارة العذالما هذم أنذاس أيًضذا اذدني ن بذرآء مبعضذهم 

ة اسذذلم، ماذذان اسذذلم ن. فذذا اراذذز التجذذارة العذذالما حذذ الا ألفذذين مخمسذذماا

حذذذ الا ألذذذف  - امذذذا مذذذاه لذذذا بعذذذب اإلخذذذ ة - يجتمذذذي اذذذنهم فذذذا اذذذ  جمعذذذة

                                              

 497صللشذي  الدر ذامي  « اعاصذرة فتامى»الفت ى فا الجزء اللانا ان انظر هذه  (87 

- 502 .) 
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 مخمسمااة يصل ن الجمعة فا هذا الم ان، اا ذنب ه  ء؟

أنا أريد أيها اإلخ ة أن تحذررما اشذاعرام، متضذبط ها بأح ذام الشذر .   

 ينبغا أن نتجامب اي ارهنا  اري ا، فنجيز ال  هذه ا عماه.

دينها منجراهذذا،  ن اإلسذذالم يحذذرم تحريًمذذا ماطعًذذا  ذذرب هذذذه أعمذذاه نذذ

المدنيين أم مت  المدنيين البرآء أم مت  ان   يداتذ ، هذذا اذا أم ذحناه اذن أمه 

 صذذلى هللا عليذذه مسذذلميذذ م، أصذذدرت بيانًذذا أن ذذرت فيذذه هذذذه ا عمذذاه، مالنبذذا 

 حينما مجد اارأة فا إحدى الغزمات ادت لة  ضب مأن ر على أصذحابه ممذاه

 ، يعنا  لماذا تدت ؟(88 «ما كانت لِه لتقاتا»لهم  

ان يحم  السال ، مان يعذامن حذاالا السذال   ... إذن   يدت  إ  ان يدات 

 على متالهم 

 اإلرهاب الذي ن يده 

فهذا ه  اإلرهاب. أاا أن نذد  البذاب افت ًحذا بحيذث المدذاتل ن الفلسذطيني ن 

معذن أمصذاهم، معذن حراذاتهم، الذين يدافع ن عذن مطذنهم، معذن اددسذاتهم، 

 فنحن نرفب هذا. - مهذا اا تريده أاري ا - يدخل ن فا اإلرهاب

 أن نحدد  اا المراد باإلرهاب؟   بد  

ال احذد « يدنبذ »ان حق الفلسطينيين أن يدافع ا عن أنفسذهم، اذن حدهذم أن 

أن يجع  ان نفسه منبلة بشرية، ميفجر نفسذه فذا أعدااذه، ميدتذ   ... انهم نفسه

ان يدت ،  ن هذذا المجتمذي اجتمذي عسذ ري، مهذم  ذزاة احتلذ ن، مالشذرااي 

                                              

 (.13سبق تطريجه فا  ص  (88 
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السذذمامية مالدذذ انين ال  ذذعية ما عذذراف الدمليذذة مالدذذيم ا خالميذذة  تدذذر هذذذا، 

إلذذى  فذذا البي ل جيذذا أي جسذذم  ريذذب يذذدخ  ... حتذذى الدذذيم الفطريذذة البي ل جيذذة

 الجسم يداماه الجسم ميرفضه. فهذا حق فطري اشرم  للناس.

ملذ  بهذذه العمليذات ا ستشذهادية. العمليذات  ان حذق الفلسذطينيين أن يدذاتل ا

دااذذأ فذذا أر   ، اذذا(89 ا ستشذذهادية اشذذرمعة ممذذد أصذذدرت فتذذ ى بذذذلك

 دااأ للدفا  عن النف  معن المددسات معن الحراات. فلسطين، ماا

 يطل  ا ا ر بعضها ببعب. فال ينبغا أن

إنهم يريدمن أن نحذرم هذذا العمذ ، يريذدمنا أن ندذ ه    يجذ ز ل نسذان أن 

يجع  ان نفسذه منبلذة بشذرية. هذذا اذا يمل ذه المستضذعف ن. الصذهاينة يمل ذ ن 

ترسانة ن ميذة، منحذن نملذك هذذه الدنبلذة البشذرية،    ... ترسانة عس رية هاالة

أن يضذذذح ا بأنفسذذذهم، مل ذذذن نحذذذن  ... مذذذا نفعذذذ يسذذذتطيع ن هذذذم أن يفعلذذذ ا الل

 نستطيي أن نضحا بأنفسنا، فنحن نملك اا   يمل  ن.

ان المهم جدًّا أن نبين  اا هذ  اإلرهذاب؟ مأن نذدين اإلرهذاب الحديدذا، أاذا 

الجهاد المشرم  فهذا نعب عليه بالن اجذذ، مننذادي بذه، منذدع ا إليذه، منذ ان 

 عن أنفسنا.بأنه أصبا فريضة، م رمرة للدفا  

 الظلم أمه أسباب اإلرهاب 

ثم لماذا   يتحدث ن عن أسذباب اإلرهذاب؟ اذا الذذي أدى إلذى اإلرهذاب فذا 

العذالم؟ إنذذه الظلذذم، الظلذذم الذذذي يدذذي علذذى البشذذر يذذدفي أناًسذذا إلذذى أن يفعلذذ ا هذذذه 

                                              

شذذذرعية العمليذذذات »( تحذذذأ عنذذذ ان 510 - 3/503«  اعاصذذذرة فتذذذامى»نشذذذرت فذذذا  (89 

 «.ا ستشهادية فا فلسطين المحتلة
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أن ننظذذر فذذا أسذذبابها، إذا اذذان ا يريذذدمن    بذذد  ا عمذذاه التذذا نذذدينها. مل ذذن 

 ان اعالجة أسبابه. ال بد رهاب حديدة فاعالجة اإل

زارنا الداام بأعمذاه السذفارة ا اري يذة فذا ا تبذا انذذ حذ الا أسذب عين، 

مملذأ لذه  إذا انذذتم تريذدمن ا افحذذة اإلرهذاب أزيلذ ا الظلذذم. أنذتم اون رصذذدتم 

لم افحذذذة اإلرهذذذاب! متبذذذذل ن الجهذذذ د متريذذذدمن أن « أربعذذذين اليذذذار دم ر»

 ا تحالفًا دمليًّا ان أج  ا افحة اإلرهاب. ملذأ لذه  لذ  أن ذم تجمع ا العالم متديم

بذلتم عشر اعشار هذا ان ا ا اه مالجه د لح  الدضايا المعلدة مال م ف اذي 

مالعلدذم  (90 الحق مالعده، ل  ممفتم اي الشعب الفلسذطينا الذذي يعذانا الّصذاب

ا ر  بغيذر ط اه هذه السنين، ملم تدف ا اي ال يان الصهي نا المسذت بر فذا 

الحذذق، الذذذي يسذذفك الذذدااء، ميطذذرب الذذديار، ميدتذذ  النذذاس ال بذذار مالصذذغار 

مالنسذذاء مالشذذي   ما طفذذاه، لذذ  لذذم تدفذذ ا اعذذه بالمذذاه مبالسذذال  مالفيتذذ ، اذذا 

 حدا اا حدا.

 الذي حدا نتيجة هذا الظلم ماستمرار هذا الظلم فا ا ر .

م ر مأالذر انهذا، ثذم   ملأ له  مأنا أخشذى أن تصذرف ا ا ربعذين اليذار د

تدض ن على اإلرهاب، سيظ  اإلرهاب مااًما، سذت  ن النتيجذة صذفًرا، مربمذا 

، مل ذذن سذذيظهر ألذذف «أسذذااة بذذن  دن»اانذذأ بالنذذامص. ربمذذا مضذذيتم علذذى 

أسااة بن  دن بعده. أسااة بن  دن لي  شطًصا، إنه ظاهرة، ظذاهرة اداماذة 

  تططر على بالهم. المستضذعف ن  المستضعفين فا ا ر  لام ياء بأساليب

يف ذرمن فذذا مسذاا    تططذذر علذى بذذاه ا م يذاء، مهذذم اسذتعدمن أن يضذذح ا 

                                              

 الصاب  عصارة شجر ار. (90 



 131 الجزء السادس -خطب الجمعة 

 بأنفسهم.

مملذذأ لهذذذا الدذذاام با عمذذاه  إن اإلرهذذابا شذذطص  يذذر عذذادي، إنذذه لذذي  

صذذاحب اصذذلحة، بذذ  هذذ  صذذاحب مضذذية، يجذذب أن نذذدرس نفسذذيته منتعذذرف 

د التعصذذب لف رتذذه، هذذ  علذذى دمافعذذه. هذذ  شذذطص اغلذذق علذذى نفسذذه، شذذدي

صاحب مضية استعد أن يضحا بنفسه ان أجذ  مضذيته، فذال يجذدي أن ندذامم 

عنفذذه بعنذذف اضذذاد،  ن العنذذف المضذذاد سذذيزيده إصذذراًرا متصذذبًا متعصذذبًا 

 لم مفه. 

إنمذذا تحذذارب الف ذذرة بذذالف رة، نحاربذذه بتصذذحيا ف رتذذه الطاطيذذة متصذذحيا 

 ذر مالذدع ة، علذيهم أن يصذحح ا افاهيم المغل طة، مهذا عم  أهذ  العلذم مالف

 ميد ا ا ميرشدما ميسددما، هذا ه  عملهم.

 ماه  إذن ها حرب أف ار، ملأ  نعم ها حرب أف ار.

ثم إن م تحذارب ن اإلرهذاب بارهذاب اللذه، يسذتطدم نفذ  انطذق اإلرهذاب! 

م  أن « بذذ ش»اإلرهذذابا الذذذي تحارب نذذه يدذذ ه  أنذذا   أسذذتطي أن أحذذارب 

أسذذذتطيي أن أحذذذاربهم بتذذذداير انشذذذآتهم. مفيهذذذا أنذذذاس  (، ل نذذذاCIAأحذذذارب  

اظل ا ن م  ذنب لهم. أنتم تستطدا ن نف  هذا ا ار،  ن م حذين تضذرب ن 

أفغانسذذذتان، تضذذذرب ن شذذذعبًا أعذذذزه لذذذي  هذذذ  الذذذذي صذذذني اإلرهذذذاب. فذذذأنتم 

تسذذتطدا ن نفذذ  المنطذذق، تحذذارب ن اإلرهذذاب بارهذذاب آخذذر يسذذتطدم نفذذ  

 انطق اإلرهاب.

االة هذذذه   تدضذذا علذذى اإلرهذذاب، اإلرهذذابي ن إنمذذا يدضذذا مالحذذرب الشذذ

ي اجرم، أي اجرم تريد أن تدضا عليه تدداه لمحاامة عادلذة، يأخذذ أعليهم ا
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 جزاءه مفق الشرااي مالد انين المر ية عند الناس، هذا اا ننادي به.

نحذذن نادينذذا بتذذدمي  التحديذذق متذذدمي  المحاامذذة. اذذا اعنذذى تذذدمي  التحديذذق؟ 

تريد أن تدمه الحملة التا تريدها، مها ليسأ بحاجة إلى تدميلها، هذا أاري ا 

عندها ان الد ة اا ي فيها، مل ذن تريذد أن تأخذذ شذرعية بم افدذة الذبالد العربيذة 

ماإلسالاية على هذذه الجملذة. ممذد مرطذأ الذبالد العربيذة ماإلسذالاية لاسذف 

ق، بمعنذى  أن يشذتر  فا هذا ا ار. ملذأ لذه  بذده هذذا التذدمي ، دملذ ا التحديذ

فا التحديق رجاه ان أنحاء العالم مالمشه د لهم بالعده مال فايذة ماإلخذالص، 

دااأ الدضية تهم العالم فأشذرا ا العذالم اع ذم. ثذم لذت ن  يطمين الناس إليهم. اا

 المحاامة دملية أيًضا مليسأ أاري ية فد .

 ملذذى اتجهذذأ عبنذذا علذذى ا اري ذذان أنهذذم انذذذ أمه يذذ م بذذ  انذذذ السذذاعات ا

أنظذذارهم إلذذى العذذرب مالمسذذلمين، ممجهذذ ا التهمذذة إلذذيهم مبذذ  أن تبذذدما أيذذة 

الشذهيرة، ثذم تبذين أن « أم االه اا سيتا»ا شرات! ممد فعل ا ذلك فا حادثة 

العذذرب مالمسذذلمين اظل اذذ ن مأن الفاعذذ  أاري ذذا، ممذذد حذذ ام مأخذذذ حدذذه 

 باإلعدام.

ن ا اذن ا اذري يين، ربمذا اذان ا اا الذي يمني أن ي  ن هنا  أناس ربمذا اذا

 ان اليابانيين، ربما اان ا ان الصرب، ربما اان ا اذن تجذار المطذدرات، ربمذا

 ؟ هللا أعلم.... ربما ...

مزيذذر الطارجيذذة الدطذذري مذذاه  إنهذذم أطلع نذذا علذذى ا دلذذة التذذا عنذذدهم فلذذم 

 إشارات   تده على شاء. ... نجدها حاسمة م  ج هرية

إنه المشتبه فيه الرايسذا! هذذا ا شذتباه   ي ذ ن «   دن بن»مهم مال ا عن 
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 جريمة، م  ي جب عد بة، م  ي جب شن حرب شاالة.

مماه راي  لجان التحديق  إن أااانا اون نح  أربعين ألف خي  فذا د اذ  

ممراان هذه الدضية تحتاب إلى فرز متصذفية! أي تحتذاب إلذى شذه ر مشذه ر، 

 «.ان المتهم الحديدا»ه مربما سنين حتى يم ن الد 

أربع ن ألف خي  مربما تتزايد، ف يف يم ذن أن ندذ ه  إن فاعذ  هذذا فذالن 

 مفالن، أم المجم عة الفالنية؟! 

 نحن نريد أن يتحدق العده.

ثذذم لمذذاذا   تذذدين أاري ذذا اإلرهذذاب اإلسذذراايلا مهذذ  أعنذذف إرهذذاب فذذا 

فذا ا ر  لمذاذا    ال ج د؟ إرهاب هذذه الدملذة الظالمذة المسذت برة المتجبذرة

تدينه؟ لماذا   تدف  ده اما ممفذأ حينمذا اذان اإلرهذاب  ذدها معنذداا ممذي 

 أثره عليها؟

 ننشد العده عند اعالجة اإلرهاب 

اإلخذذ ة نحذذب العذذده، مندذذف اذذي العذذده حيلمذذا اذذان، مهللا تعذذالى أيهذذا نحذذن 

و ...}يد ه   وَُ َوَل يَن  َُ َٰٓ هَلَّ   ِرَمَُّكوم   ٍم َعلَو   وَوى  ايو غَوو  وَربو ِللتَّق 
وِدلووا  لووَو هَغ   ٱع 

وِدلووا ْۚ  {...  تَع 

 . [8]الماادة  

الدذ ة  ... إننا   نريد أن ي  ن المنطذق الشذااي فذا ا ر  هذ  انطذق الدذ ة

دام اإلنسذان يسذتطيي أن يفعذ  اذذا يشذاء م  يدذ ه لذذه  التذا   تبذالا بالنذاس. اذذا

أحذذد  مذذف ا انذذك أم مذذف عنذذد حذذد . إنذذه المنطذذق الفرعذذ نا الذذذي يتجبذذر فذذا 

{هَنَوا   ... }ا ر  ميد ه للنذاس   لَو   َع   ... }، ميدذ ه لهذم  [24]النازعذات    َربُّكوومو ٱأل 

َُاِد{ِديكوم  إِلَّ لَّ َمآَٰ هََرى  َوَمآَٰ هَل   إِ َمآَٰ هوِريكوم   ، رؤيته هذا الرؤيذة، [29] ذافر    َسبِيَا ٱلرَّ
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 مرأيه ه  الرأي، مسبيله ه  الرشاد! هذا ه  المنطق الفرع نا المرف  .

اا ذنب الشعب ا فغانا المس ين ا عزه الجذااي البذاا  الم ذدمد المهذدمد، 

الذي حطمته الحرمب أالر ان عشرين عاًاا، مخذرب اذن حذرب إلذى حذرب؟ 

نذذاه التحتيذذة ليعذذ د إلذذى العصذذر الشذذعب لتذذدار انشذذآته، متحطذذم ب  اذذا ذنذذب هذذذا 

نذذى التحتيذذة تذذدار اون، ماليذذ م مذذال ا  ممعذذأ منبلذذة علذذى أحذذد الحجذذري؟ اذذ  الب  

 المساجد ممتلأ اااتين ان الذين اان ا فا هذا المسجد. حتى المساجد!

 !لماذا إذن تدين ن اإلرهاب الذي يدت  المدنيين مأنتم تدتل ن المدنيين؟

الشعب ا فغذانا المسذلم لذي  لذه ذنذب حتذى يضذرب بالدنابذ ، ملذي  عنذده 

شذذاء. تذذأتا الطذذاارات الضذذطمة مترجذذي أحيانًذذا بحم لتهذذا  نهذذا   تجذذد اذذا 

 تضربه.

فر  ح  اة على هذا الشذعب؟ اذن الذذي نصذب أاري ذا شذرطيًّا ثم لماذا ت  

متمنذي اذن على العذالم؟ اذن الذذي نصذبها حااًمذا علذى العذالم تعطذا اذن تشذاء 

تشاء، متعذز اذن تشذاء متذذه اذن تشذاء، متذ تا الملذك اذن تشذاء منذز  الملذك 

امن تشاء اأنها إله فا هذه ا ر ،   يسأه عما يفعذ ، م  يحاسذب علذى اذا 

متدذذيم ا انهذذا « طالبذذان»يدذذ ه؟ لمذذاذا هذذذا التألذذه؟ إنهذذا تريذذد أن تزيذذ  ح  اذذة 

 ح  اة أخرى، مهذا اا يرفضه العالم.

أن ت ذذ ن هنذذا  مذذ ة هذا المتح مذذة، ت ذذ ن هذذا اإلابراطذذ ر  العذالم يذذرفب

 الذي يتح م فا اصير البشر.

 هذا أار   يج ز.

الشذذعب ا فغذذانا شذذعب حذذر، هذذ  الذذذي يدذذرر اصذذيره بنفسذذه، ميطتذذار اذذن 
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%( اذن أرا ذا أفغانسذتان    10يح مه. مإذا اذان هنذا  عشذرة فذا المااذة  

 %(. 90ن فا المااة  ان فانها تسيطر على تسعيبتسيطر عليها طال

نحن نرفب التدخ  فا أار هذا الشعب ا فغانا مفذا تدريذر اصذيره، م  

يج ز إ  أن يتر  لنفسه،   يج ز أن يفذر  عليذه حذاام،   يجذ ز أن يذ تا 

 - أا  الدهر عليذه مشذرب عمذره سذتة مثمذان ن عاًاذا   يعذا اذا يدذ ه - بملك

ان هذه المل ية مان آثارها ممذد ليفر  على هذا الشعب ان جديد، ممد انتهى 

جنذذذأ عليذذذه اذذذا جنذذذأ، ملذذذ   فسذذذاد المل يذذذة مانحرافهذذذا اذذذا أدت إلذذذى ح ذذذم 

 الشي عيين، ماا أدت إلى الحرمب التا صارت إلى آخر اا صار.

انا نتمنى ان الم تمر الذ زاري اإلسذالاا الذذي عدذد فذا الدمحذة أن يدذ ه 

، فهذذا اذا يدتضذيه انطذق نن يرفب العدمان على أفغانستاأالمته بصراحة، م

 اإلسالم.

الفدذذه اإلسذذالاا بجميذذي اذاهبذذه مجميذذي ادارسذذه مإجمذذا  علمااذذه   يجيذذز 

المسلم هخوو المسولم ل يللمو  ول »للمسلم أن ي  ن أداة لحرب أخيه المسلم  

، (92 «ل تر عوا بعد كفواًرا يبورب بعبوكم رغواب بعوض»، (91 ...« يسلم 

إذا التقو  المسولماي بسويف ما »، (93 «سباب المسلم فسووق، وغتالو  كفور»

 . (94 «فقتا هحدلما صاحب ، فالقاتا والمقتوا في الُار

 - ف يف نجيز أن يضرب هذذا الشذعب ا عذزه بغيذر ذنذب جنذاه؟ ممذد مذال ا

                                              

 (.40سبق تطريجه فا  ص  (91 

 ( عن جرير بن عبد هللا.65ماسلم فا اإليمان   ،(121رماه البطاري فا العلم   (92 

 ( عن عبد هللا بن اسع د.64ماسلم فا اإليمان   ،(48رماه البطاري فا اإليمان   (93 

 ( عن ا حنف بن مي .2888ماسلم فا الفتن   ،(6875رماه البطاري فا الديات   (94 
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فع  اا فعذ  ممذداأ إلينذا أدلذة ادنعذة « بن  دن»  إنه إذا ثبأ أن  - أي طالبان

 استعدمن أن ندداه للمحاامة.

يلبأ، مهيهات أن يلبأ اون، إ  بعد ادة مد تطذ ه، خص ًصذا أن مل ن لم 

الذين فعل ا هذذه الجريمذة مذد ذهبذ ا إلذى الذدار اوخذرة، متلذ ا مذهبذأ ا سذرار 

 ا ساسية اعهم  ان الذي حر هم؟ مان الذي دفعهم؟

مهذذ  اذذن حر ذذهم يتحمذذ  المسذذي لية اذذللهم؟ هذذ  هذذم جنذذ د فذذا جذذي  

ع ن أن يد لذذ ا   . هذذم يتحملذذ ن نتيجذذة اذذا اذذأا رمن أن يطيعذذ ا؟ هذذم يسذذتطي

ل ن ا ساسي ن. فما اسي لية  يرهم؟ هذذه مضذية تحتذاب إلذى  حدا، هم المسي

 مالدان نية الدملية. مضاء عاده يبحلها مفق الد انين مالمباد  الشرعية

 هذا أار خطير.

نحن انا ن د اذن المذ تمر الذ زاري اإلسذالاا أن يدذ ه   . مل ذن لاسذف 

ظم ح  ااتنا تطشى ان بط  أاري ا، متجااذ  أاري ذا، م  تسذتطيي أن إن اع

تدذذ ه لهذذا   . يتعذذاال ن اعهذذا تعااذذ  الحمذذ  اذذي الذذذاب، أم الفذذأر اذذي الدذذ ، 

ميربت ن على أاتافها. إنهم ينافد نها فا الظاهر ميلعن نها فذا البذاطن، هذذا اذا 

مبذذين بعضذذهم  رأينذذاه، اذذ  ح اانذذا يلعنذذ ن أاري ذذا فذذا داخلهذذم مبذذين أنفسذذهم

 مبعب، مل ن إذا اجتمع ا فا الما لم يستطيع ا أن يد ل ا   .

 أحب أن أم ه أيها اإلخ ة 

أاري ا ليسذأ شذييًا ماحذدًا، اذن الظلذم أن ندذ ه إن اذ  أاري ذا شذاء ماحذد. 

 هنا  أناس يرفض ن هذه الحرب، مهنا  أناس  للهم اإلعالم.

 مأم ه للعدالء فا أاري ا 
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بعذب ح ذام الذبالد اإلسذالاية، خسذرتم الشذعب اإلسذالاا، إن م مإن اسبتم 

خسرتم الشار  اإلسالاا، خسرتم ألف الي ن مثالثمااذة اليذ ن اذن المسذلمين 

فا أنحاء العذالم، خسذرتم اعظذم هذ  ء. فمعظمهذم هذ  ء أصذبح ا ي رهذ ن م 

بطذذاًل، « بذذن  دن»اون، خص ًصذذا بعذذد  ذذرب أفغانسذذتان، ممذذد جعلذذتم اذذن 

ملذ ن صذ ره   حبًّذا فيذه مل ذن اراهيذة  اري ذا، فذأنتم الذذين أصذبا النذاس يح

جنيذذتم علذذى أنفسذذ م. أنذذتم أيهذذا ا اري ذذان تطسذذرمن هذذذه الشذذع ب مالجمذذاهير 

 اإلسالاية فا المشارق مالمغارب.

  ، لي  هذا ه  انطق العدالء.

العدذذالء ينبغذذا أن ي سذذب ا الشذذع ب، هذذذا رصذذيد اهذذم جذذدًا، الح ذذام زاالذذ ن 

 ا البامية.مالشع ب ه

 أاري ا تطشى اإلعالم المنصف 

أاري ا على جاللة مدرها، معلى عظمتها، على اا تملذك اذن أسذلحة ن ميذة 

ه ذم ير ن مية، ماا تملك ان م ة امتصادية مان جبذرمت إعالاذا، أاري ذا هذ

اهتذذزت متزلزلذذأ اذذن أجذذ  منذذاة الجزيذذرة! منذذاة الجزيذذرة هذذذه الدنذذاة الصذذغيرة 

ابذر اذن مطذر، ملذم تعذد منذاة مطذر، إنهذا أصذبحأ منذاة ال بيرة، التذا صذارت أ

العالم العربا مالعالم اإلسذالاا، أاري ذا تهتذز متتزلذزه اذن أجذ  المذة تد لهذا 

مناة الجزيرة! ممذد  ذامأ بهذا ذرًعذا، م ذامأ بهذا صذدًرا، مشذ  ا إلذى أايذر 

  إنها مناة استدلة ملذي  لنذا سذلطان عليهذا، حينما زارهم، مماه لهم ظظظ مطر

ن نريد أن نديم دملة الم سسات مدملذة ديمدراطيذة، منعطيهذا الحذق لتنظذر منح

 «.الرأي مالرأي اوخر»فا هذا ا ار مفق فلسفتها  
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مإلدااذه البيذان جذن « بذن  دن»أاري ا تضيق بالرأي اوخر! اجرد ظهذ ر 

سذذنحرم أاري ذذا اذذن «  بذذن  دن»جنذذ ن أاري ذذا! لمذذاذا تطذذاف ن؟ إنهذذا المذذة! 

دام أهذ  فلسذطين   يتمتعذ ن بذا ان فسذتحرم  اذا ... حلم بذا انلن ت ... ا ان

 اأن هذه ال لمة زلزاه زلزه الد م. ... أاري ا

مأصبا الناس يتحدث ن  ه  تضذرب أاري ذا منذاة الجزيذرة؟ هذ  ت جذه لهذا 

 ربة عس رية؟ يا سبحان هللا! أي دي الجبرمت فذا ا ر  إلذى هذذا الحذد؟! 

  تستطيي أاري ذا أن تفعذ  ذلذك، ستشذير الشذار  أيمني الناس ان م ه المة؟! 

اذذن الفلبذذين ماذذن  - العربذذا مالشذذار  اإلسذذالاا، مالمسذذلمين فذذا أنحذذاء العذذالم

لذ  أصذاب منذاة الجزيذرة  - جاارتا إلى الدار البيضاء إلذى اذ  ا ذان فذا العذالم

شاء. إنها تت لم باسم المسلمين، مباسم العرب، مباسذم ا حذرار مالشذرفاء فذا 

 العالم. أنحاء

   يج ز أبدًا أن ت جه إلى هذه الدناة الحرة ال  هذه ا تهااات.

إننا ننصا أاري ا أن تراجي سياستها. ل  أنها تستفيد ان الحذ ادا فال اجذب 

أن تعلمها هذه الح ادا. اإلنسذان الطيذر إذا أصذابته  ... أن تنبهها هذه ال  ارا

اصذذيبة فانهذذا ت ذذ ن درًسذذا لذذه، يتأاذذ  فذذا حياتذذه، ميراجذذي رصذذيده، ميراجذذي 

حساباته، ميعرف  ااذا مدم؟ مااذا أخر؟ مااذا فع ؟ ماذاذا تذر ؟ حتذى يم نذه 

 أن يد م اسيرته، ميرشد اصيره، هذا ه  شأن اإلنسان العام .

ستفيد ان الح ادا فعليها أن تراجذي سياسذتها الطارجيذة، فاذا اانأ أاري ا ت

متنظر اا الذي جع  ال ليرين ان أنحذاء العذالم يضذمرمن لهذا هذذه الطامذة اذن 

البغب مال راهية؟ لمذاذا هذذا؟ ينبغذا أن تسذتفيد اذن هذذا متجعذ  ذلذك ا شذًرا 
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لمستدبلها  ايف تطط  للتعااذ  اذي النذاس؟ أتعااذ  النذاس بمنطذق السذيد الذذي 

ريذذد أن يجعذذ  النذذاس عبيذذدًا يذذ ارمن فيطيعذذ ن؟ أم تريذذد أن تعذذاي  النذذاس ي

بمنطق المساماة مالبشرية؟ فنحن جميعًا أبناء  ب ماحد معبيد لرب ماحد امذا 

يوا هي وا الُواَ، إي ربكوم »فذا حجذة الذ دا    صلى هللا عليه مسذلمماه احمد 

عنموي علو  واحد، وإي هباكم واحد، هل ل فبا لعربوي علو  عنموي، ول ل

عربووي، ول ألحموور علوو  هسووود، ول ألسووود علوو  هحموور إل بووالتقوى، إي 

 . (95 «هكرمكم عُد   هتقاكم

هذا ه  المنطق الذي يجب أن يسذ د فذا العالمذة بذين النذاس، ملذي  انطذق 

تح م الدذ ي فذا الضذعيف، لذي  انطذق ال راهيذة، انطذق ال راهيذة  ... التح م

 هذا انطق   مراءه إ  الداار مإ  الطراب.

اإلنسانية ينبغا أن يتعامن بعضها اي بعب، م  ينبغا أن يتعادى بعضذها 

 اي بعب.

إن هنذذا  اليذذذًرا اذذذن ا اري ذذذان ي انذذ ن بفلسذذذفة الصذذذرا  مالصذذذدام بذذذين 

حذذد اتذذابهم المشذذاهير، مخص ًصذذا بذذين الحضذذارة الحضذذارات، امذذا مذذاه ذلذذك أ

 الغربية مالحضارة اإلسالاية.

لنا لهم م  زلنا ندذ ه  إننذا نذ ان بحذ ار الحضذارات ملذي  بصذدام ممنحن 

الحضذارات، يم ذن للحضذارات أن تلتدذذا، مأن تتفذاهم، مأن يأخذذ بعضذها اذذن 

 ن يأخذ ا  ان اوخر اا تف ق فيه.أبعب، م

أن نندذد اذا فذا الحضذارات اذن عذ ر، ماذا فيهذا اذن  على أن هذا   يمنعنذا

                                              

 «.ممفات اي حجاب بيأ هللا الحرام»تددم تطريجه فا خطبة  (95 
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تهافذذأ. نندذذد الحضذذارة الغربيذذة ماذذا فيهذذا اذذن نزعذذة ااديذذة أم نزعذذة إباحيذذة أم 

 نزعة استعالاية، هذا ه  الذي ينبغا.

ا مأن يتطذذذ اإلسذذالم خطذذًرا مأن يسذذمى العذذالم  أاذذا أن يتطذذذ اإلسذذالم عذذدمًّ

جلذب إ  الشذر، م  يجلذب إ  ، فهذذا   ي«الططذر ا خضذر الدذادم»اإلسالاا  

 الفساد.

نحن نمد أيدينا لندف علذى المذة سذ اء منذدع  اوخذرين جميعًذا بمذا دعذا بذه 

َٰٓأَل  ... }الدرآن أه  ال تاب انذ أربعة عشر مرنًا  وِب تَعَويَ  ِكتَ   ا  إِلَو   َكِلَموة  َسوَوآَِٰءَۢ الَو  َا ٱل 

 َ بودَ إِلَّ ٱَّللَّ َُكوم  هَلَّ نَع  ََُُا َوبَي  َُي  بَي  ِرَك بِ ِۦ  َِّخَِ   ٗ  َوَل نوش  ون دووبَع  ا َوَل يَت بَاٗبا م ِ ًبا هَر  َُا بَع  ِي بو

 ِ  . [64]آه عمران   {... ٱَّللَّ

مل بنذذذا اذذذي الشذذذعب ا فغذذذانا، مألسذذذنتنا تذذذدع  للشذذذعب ا فغذذذانا، مايذذذدينا 

ابس طة لمساعدة الشعب ا فغانا، مجزى هللا أاير مطر الذي دعا إلذى إنشذاء 

لمعامنذة الشذعب ا فغذانا، فالشذعب ا فغذانا فذا حاجذة إلذى المع نذة  صذندمق

اذذن اذذ  جهذذة،   يجذذد المدرسذذة التذذا يعلذذم فيهذذا أبنذذاءه، م  يجذذد الدذذ ت الذذذي 

 م  يجد، فمن حق هذا الشعب أن يعان. ... يستطيي أن يعي  عليه، م  يجد

اسذذتطعنا، ن ندذذف اعذذه اذذا أعلينذذا أن نعينذذه بأنفسذذنا، مأن نعينذذه بأا النذذا، م

مثووا الموو من فووي »م (96 «فوولالم من للموو من كالبُيوواي يشوود بعبوو  بعبووا»

توادلم وتراحم م وتعاطف م مثا النسد إذا اُوتك  مُو  عبوو توداع  لو  

 . (97 «سائر النسد بالس ر والحم 

                                              

 (.88سبق تطريجه فا  ص  (96 

 (.88سبق تطريجه فا  ص  (97 
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 أم ه م لا هذا، مأستغفر هللا لا مل م، مادع ا هللا يستجب ل م.

* * * 
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 8) 

 (98 احنة العالم اإلسالاا

 الططبة ا ملى 

الحمذذد هلل، الحمذذد هلل ال احذذد الدهذذار، العزيذذز المت بذذر الجبذذار، ادلذذب الليذذ  

َر ٗ ... }مالنهار،  ِلَك لَِعب  رِ إِيَّ فِي ذَ  َص  َب  ِلي ٱأل  وو   .[13]آه عمران   { أل ِ

الحمذذد هلل، انذذزه ال تذذاب، ماجذذرى السذذحاب، مسذذريي الحسذذاب، مهذذازم 

 ا حزاب.

و}ال ذاف مالنذ ن  الحمد هلل، أاره بذين  وي  إِنََّموآَٰ هَم  َُ هوٰٓۥَ إِذَآَٰ هََرادَ  ا هَي يَقوووَا لَو وۥ كوون   رو

َ عووَي{فَسوب   82فَيَكوويو  ِ  تور  ء  َوإِلَي  َُي  ُو كوا ِ  ِِي بِيَِدهِۦ َملَكوو َن ٱلَّ  .[83، 82]ي    َح 

يذذا ربنذذا لذذك الحمذذد، امذذا ينبغذذا لجذذاله مجهذذك معظذذيم سذذلطانك. سذذبحانك 

أعظم شأنك، ماا أسذطي برهانذك، ماذا أ ذزر إحسذانك، ماذا أعذز  سبحانك، اا

سلطانك. سبحانك سبحانك، تذ تا الملذك اذن تشذاء، متنذز  الملذك امذن تشذاء، 

متعز ان تشاء، متذه ان تشاء، بيد  الطير إنك على ا  شاء مدير. سذبحانك 

سبحانك، يا ما ا الحاجات، يا اجيب الذدع ات، يذا ااشذف ال ربذات، يذا رب 

مالسذذم ات. سذذبحانك سذذبحانك، نشذذ   إليذذك داذذاء سذذف أ، محراذذات  ا ر 

انته أ، مانازه دارت، ماساجد خربأ، مانشآت حرمذأ، بذأي ذنذب متلذأ، 

لذة حيلتنذا، مه اننذا مبأي جريرة دارت. سبحانك، نش   إليك  عف م تنذا، مم

                                              

سذبتمبر  9هذـ الم افذق 1422شذعبان  23ألديأ فا جااي عمر بن الططاب بالدمحة فذا  (98 

 .م2001
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أرحذم الذذراحمين، أنذأ رب المستضذذعفين مأنذأ ربنذذا، إلذى اذذن  علذى النذاس يذذا

عذدم ال تذه أارنذا، أم إلذى مريذب يتجهمنذا. سذبحانك   إلذه إ  أنذأ،  ت لنا، إلذى

 أنأ الذي تعز ان تشاء متذه ان تشاء.

شذذهد أن   إلذذه إ  هللا، صذذدق معذذده، منصذذر عبذذده، مأعذذز جنذذده، مهذذزم أم

شذذهد أن سذذيدنا مإااانذذا مأسذذ تنا محبيبنذذا احمذذدًا عبذذد هللا أا حذذزاب محذذده. م

لرسذذذالة، منصذذذا ا اذذذة، مجاهذذذد فذذذا هللا حذذذق مرسذذذ له. أدى ا اانذذذة، مبلذذذي ا

جهاده، مترانا على المحجة البيضاء، ليلهذا انهارهذا،   يزيذي عنهذا إ  هالذك، 

فمن يطي هللا مرس له فدد فاز ف ًزا عظيًما، مان يعذص هللا مرسذ له فدذد  ذ  

 ا. الً  ابينً 

اللهم صذ  مسذلم مبذار  علذى هذذا الرسذ ه ال ذريم، معلذى آلذه مصذحابته، 

حينذذا اللهذذم علذذى سذذنته، مأاتنذذا علذذى التذذه، ماحشذذرنا فذذا زارتذذه، اذذي الذذذين مأ

أنعمذذأ علذذيهم اذذن النبيذذين مالصذذديدين مالشذذهداء مالصذذالحين، محسذذن أمليذذك 

 رفيدا.

 أاري ا تتهيأ لحرب أفغانستان 

أيهذا اإلخذ ة  ... أيهذا اإلخذ ة فذا مطذر ... أاا بعد فيا أيها اإلخ ة فا اإلسالم

أيهذا اإلخذ ة فذا  ... خ ة فا اشرق العالم العربا ماغربها اإلأيه ... فا الطليث

فذا أمرمبذا  ... أيها اإلخذ ة فذا اذ  ا ذان فذا هذذه ا ر  ... العالم اإلسالاا

أيها اإلخذ ة المسذلم ن فذا  ... مأاري ا مفا الشرق ا مصى مفا آسيا مافريديا

 ا  ا ان 

ماسذية، عرفنذا أملهذا،  تمر الي م ا اة اإلسالاية خاصة مالعالم عااة بمحنة
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 م  ندري آخرها.

حذرب شذاالة تأاذ  اليذاب   ... فا حرب ا نية ... يمر العالم اون فا احنة

ما خضذذر،   تفذذرق بذذين بذذريء ماسذذاء، تأخذذذ الظذذالم مالمظلذذ م اعًذذا، إنهذذا 

التحذالف العذالما الذذي نشذهده  ... الحرب العالمية اللاللة، إنه التحذالف العذالما

 ماحدًا. ليحارب فردًا

أرأيتم أم ى دملة فا العالم مأعظم م ة عس رية فا التذاري ، تجنذد جن دهذا 

 امذا يسذم نه - مجي شها معددها معتادها، ا  هذا ان أج  فرد ماحد إرهذابا

ان أجذ  هذذا الشذطص مهذذه المجم عذة تشذع  أماعه اجم عة ان الناس؟!  -

تتعدبهم الشرطة، تهيئ لهذم هذه الحرب العالمية الضطمة؟! إن المجراين عادة 

ا سباب متنصب لهذم الشذبا  حتذى تدذبب علذيهم. أاذا أن تشذن حذرب عالميذة 

 ا نية شاالة، فما سمعنا بهذا فا التاري !

إنه لعجذب اذن العجذب، إنهذا أيذام اذن أيذام هللا فذا هذذا ال ذ ن، ممذد أاذر هللا 

وور   ... }سذذيدنا ا سذذى أن يذذذار م اذذه بأيذذام هللا   َ َوذَك ِ ِ لوم بِووأ ِم ٱَّللَّ . [5]إبذذراهيم  {... يَّإ 

نحذذن اون فذذا هذذذه ا يذذام العجيبذذة العصذذيبة التذذا نذذرى فيهذذا هذذذه الحذذرب التذذا 

تدار متهلك الحرا مالنس ، مالزر  مالضر ، ماإلنسان مالحيذ ان، فذا هذذا 

شعب أفغانستان الذي عانى اا عانى مماسذى اذا  ... الشعب المس ين ... الشعب

ماسى أالر اذن عشذرين عاًاذا، أهل تذه الحذرمب مالصذراعات، ممذدم الماليذين 

ين ما رااذذ  مذذاذذن الشذذهداء ماذذن الجرحذذى ماذذن المعذذ مين ماذذن ا طفذذاه الميت

 مالل الى.

ألم ي ف هذذا الشذعب اذا مداذه؟ اذا ذنذب هذذا الشذعب المسذ ين حتذى يذدار؟ 
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 فع ، مالمدار   يدار!مه  ادار بال

بي تًذذا   يصذذلا أن يسذذ ن فيهذذا آدايذذ ن اذذن بدايذذا « منذذدهار»لدذذد رأيذذأ فذذا 

 العص ر الدديمة، مآخرين يس ن ن فا الطيام، مآخرين   يجدمن حتى الطيام.

 هذا الشعب ه  يستحق ا  هذه الحرب؟

حذذرب اجن نذذة   عدذ  لهذذا،  نهذذا تبحذث عذذن عذذدم  ... إنهذا حذذرب اجن نذة

  يم ن اإلاسا  بذه، تبحذث عذن إنسذان فذا اغذارة فذا بلذد فيذه أحذد « زابدا»

عشر ألف اغارة! ايف يم ن اإلاسا  بشطص فا هذه المغذارات ممذد عرفهذا 

 مخبرها معايشها سنين ط يلة؟!

 إن الذي يلدى اللمرة المرة ميتجرعها ه  الشعب ا فغانا.

خرهذا. مهذا إنها حرب   عد  لها،  نهذا حذرب عذرف أملهذا م  يعذرف آ

حرب ظالمة  نها تدت  البرآء، متدت  المدنيين اذن النذاس، خطذأ أم عمذدًا، هذذا 

ه  ال امي. مها تدار ا  المنشآت الحي ية التا يمل ها هذا الشعب ماذ  البنذا 

، 52 - التحتيذذة. لذذم هذذذا الذذه؟ لذذم هذذذا الحشذذد اذذن هذذذه المعذذدات الضذذطمة  ب

لدنابذذ  العند ديذذة ما نشذذطارية، إلذذى مالداذفذذات العمالمذذة، مالتنذذين السذذحري، ما

 آخر هذه ا شياء؟ لم هذا اله؟ إنها حرب ظالمة حرب  ير عاملة.

مليأ الشعب ا اري ا ماإلدارة ا اري ية يستفيدمن ان الدرس. لدذد ممفنذا 

اعهم حينما  ربأ انشآتهم بغير حق، أدنا هذذا العمذ ، مملنذا    يجذ ز بحذاه 

لمدنيين فا الطاارات لنضرب بهذا أهذدافًا أخذرى، ان ا ح اه استطدام الناس ا

هذذ  ء المذذدني ن الذذذين يرابذذ ن الطذذاارات لذذم ي الذذ ا أحذذد فذذا أن يدذذتلهم مأن 

ينتحذذر بهذذم، اذذذلك الذذذين  ذذرب ا فذذا اراذذز التجذذارة العذذالما، هذذ  ء   ذنذذب 



 146 الجزء السادس -خطب الجمعة 

 لهم، أدنا هذا العم .

 مل نا ندين اذلك العم  المضاد لهذا العم .

 رهاب بارهاب أابر أاري ا تعالث اإل

إن أاري ذذا تسذذتطدم نفذذ  المنطذذق الذذذي يسذذتطداه اإلرهذذابي ن! اإلرهذذابي ن 

يد ل ن  أاري ذا ظلمتنذا مممذف  ذدنا مفعلذأ اذذا ماذذا، منحذن   نسذتطيي أن 

نص  إلى اإلدارة ا اري ية فنحن نضذربها فذا ا شذياء التذا ت جعهذا. هذذا اذا 

فلتضذرب الشذعب « بن  دن» مسك بـتد له اإلدارة اإلاري ية!   تستطيي أن ت

 ا فغانا اله!

ب  أاري ا أعطذأ نفسذها الحذق اون فذا أن تغتذاه اذن تشذاء! اذ  اذن تذراه 

خطًرا عليها معلى أانها الدان ن مد أعطاها الحق فا أن تغتاله!   تحاامذه،   

تدداه إلى اح مة،  ، ها تدرر، مها التا تنفذ، ها الطصم الح م، ها التذا 

لطة اإلدعاء، مسلطة الدضاء، مسلطة التنفيذذ! ه ذذا يفعذ  اإلرهذابي ن. تملك س

اإلرهابي ن أحدهم يجع  ان نفسه افتيًا، مما يًا، مشذرطيًّا انفّذذًا! هذم يفعلذ ن 

 ذلك.

إذا اذذذان اإلرهذذذابي ن أفذذذرادًا يم ذذذن أن يدذذذي اذذذنهم الططذذذأ ميدذذذي ا لتبذذذاس، 

ا عذن أعذين الرمبذاء. يعملذ ن فذا السذراديب مفذا الظذالم مبعيذدً  مخص ًصا أنه

ف يف تفعذ  ذلذك الذدمه ال بذرى؟! ايذف تتطذذ نفذ  المنطذق؟! هذذا اذا   يدبذ  

 بحاه ان ا ح اه.

م   ب  يذذر اعرمفذذة الزاذذان  اتذذى تنتهذذا؟مالعجيذذب أن هذذذه الحذذرب حذذر

اعرمفذذة الم ذذان  اذذاذا بعذذد أفغانسذذتان؟ م  اعرمفذذة ا عذذداء  اذذن هذذم الذذذين 
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 ى م  يعرف شاء عنه.سيضرب ن بعد ذلك؟ ا  هذا اغط

  يعرف  اتى تنتها هذذه الحذرب؟ يد لذ ن  إنهذا سذتمتد اذددًا ط يلذة  يذر 

 اعل اة، ه ذا يريدمنها.

 على ان ي  ن الدمر بعد أفغانستان؟

ثم ااذا بعد أفغانستان؟ اذن العذدم الدذادم؟ اذن الذذي سذت اه لذه الضذربة؟ هللا 

ان، مذد ت ذ ن إيذران، ممذذد أعلذم بذذلك. مذد ت ذ ن العذراق، مذد ت ذ ن سذ ريا ملبنذ

ت ذذ ن بااسذذتان التذذا هذذا حليفذذة اليذذ م، مذذد   تصذذبا حليفذذة  ذذدًا، مذذد ت ذذ ن 

أندمنيسذذيا، مذذد ت ذذ ن أي بلذذد اذذن هذذذه البلذذدان،   يعذذرف. مذذد ت ذذ ن الصذذ ااه، 

يد ل ن  الص ااه، ماذاذا فذا الصذ ااه حتذى يضذرب ميذدار؟! الملذ  يدذ ه  

صذذ ااه؟ إنذذه   ي جذذد فذذا الضذذرب فذذا الميذذأ حذذرام، فمذذاذا يضذذرب فذذا ال

الصذذ ااه إ  هذذذه الهيااذذ  العظيمذذة مبدايذذا اودايذذين التذذا نراهذذا علذذى شاشذذات 

بدايا ان البشر   يجدمن الد ت   يجدمن اا يمسك الراق أم يطفذئ  ... التلفاز

الحذذرق، ف يذذف يداتذذ  هذذ  ء؟ ماذذا الذذذي بيذذنهم مبذذين ا اري ذذان؟ إذا اانذذأ 

 من عند الص ااه؟!ف« بن  دن»أفغانستان عندها 

ثذذم العذذراق، ألذذم ي فهذذم هذذذا الحصذذار لمذذدة أحذذد عشذذر عاًاذذا مهذذذا الضذذرب 

المت اص  ط اه هذه السنين؟ إن الذي يهمنذا العذراق بلذدًا، مالعذراق شذعبًا. هذم 

مان اعه، مالحديدة أن الذذي يضذرب « صدام حسين»يزعم ن أنهم يضرب ن 

هذذذم  ...   الدذذذ ة العراميذذةهذذ ... هذذ  الذذذ طن العرامذذا ... هذذ  الشذذعب العرامذذذا

ا طفاه الذين يم ت ن ان الج   ا  يذ م، اليذ ن طفذ  فذا العذراق اذات ا اذن 

الحصار، اذات ا اذن ملذة الغذذاء، ماذن ملذة الذدماء، ماذن ملذة الرعايذة. اذا ذنذب 
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 ه  ء ا طفاه؟

إلذذى اذذن تتجذذه الحذذرب بعذذد ذلذذك؟ ربمذذا تتجذذه إلذذى بعذذب الذذبالد بح ذذم أنهذذم 

اإلرهذذاب؟ ملنذذا لهذذم    بذذد أن تحذذددما افهذذ م اإلرهذذاب يذذ ممن اإلرهذذاب. ماذذا 

ماضم ن اإلرهاب، مهم مد رفض ا ذلذك. أرادما أن يظذ  هذذا المفهذ م عااًمذا 

طلبذأ « اصذر» ااًما هالايًّا رجراًجا يفسره ان يشاء بما يشاء مايف يشذاء. 

اذذن اذذدة ط يلذذة أن يعدذذد اذذ تمر دملذذا ل رهذذاب يحذذدد اذذا هذذ  اإلرهذذاب؟ إلذذى 

 ل نهم لم يستجيب ا لذلك،  نهم   يريدمن أن يحددما افه م اإلرهاب.آخره، م

 اإلرهاب اما تراه أاري ا 

ممذذذد رأينذذذا اون ماامذذذة اإلرهذذذابيين  المنظمذذذات اإلرهابيذذذة، مالشطصذذذيات 

اإلرهابيذذة، أاري ذذا تجرعهذذا لنذذا جرعذذة بعذذد جرعذذة بالتذذدريث. ذاذذرما فذذا أمه 

هذذذا اذذذن المنظمذذذات اإلرهابيذذذة! ا اذذذر حراذذذة المجاهذذذدين ال شذذذميرين اعتبرم

مسذذ تأ بااسذذتان مسذذ أ العذذالم العربذذا علذذى هذذذا الباطذذ  الصذذرا ، فحراذذة 

المجاهدين ال شميريين حراة مطنية، تدافي عذن حدهذا فذا ا سذتداله مالسذيادة 

 مفا تدرير المصير، تدامم المحتلين لبلدها. اعتبرمها إرهابية.

 مان شذف الدنذا ، فذاذامالي م حصحص الحق، مم ا الصبا لذي عينين، 

، «الجهذذذاد اإلسذذذالاا»، مجماعذذذة «حمذذذاس»هذذذم يعلنذذذ ن علينذذذا أن جماعذذذة 

اذذ  « الجبهذذة الشذذعبية لتحريذذر فلسذذطين»فذذا لبنذذان، م« حذذزب هللا»مجماعذذة 

هذذ  ء إرهذذابي ن! بذذ  مذذاه بعذذب ابذذارهم  إن ا نتفا ذذة ليسذذأ إ  إرهابًذذا! 

س إرهذذابي ن، اتااذذب ه ذذذا، اتااذذب عذذز الذذدين الدسذذام إرهذذابي ن، سذذرايا الدذذد

تحرير ا مصى إرهابي ن، جن د حزب هللا إرهابي ن، اتااب اللذأر  بذا علذا 
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اصطفى إرهابي ن! مطبعًا الدمه التذا تذ مى هذ  ء تعتبذر إرهابيذة!   اذاني 

اذاني أن  أن يحارب ا س ريا  ن فيها فصاا  فلسطينية ان فضاا  المداماذة!  

 !حزب هللا يحارب ا لبنان  نه ي مي

ا  إنسان اعر   ن ي  ن إرهابيًّذا، مذد أاذ ن أنذا اصذنفًا فذا اإلرهذابيين 

 نذذا أؤيذذد العمليذذات ا ستشذذهادية داخذذ  فلسذذطين، ممذذد ت  نذذ ن أنذذتم إرهذذابين 

 ن ذذم تسذذمع ننا، ماذذ  اذذن ي يذذد الجهذذاد فذذا فلسذذطين مالمداماذذة المشذذرمعة 

 يعتبر فا نظرهم إرهابيًّا!

ين يسذذف  ن الذذدااء اذذ  يذذ م، ميدتلذذ ن مجماعذذة شذذارمن الذذذ« شذذارمن»أاذذا 

ا برياء ا  ي م، ميهدا ن المنازه ا  ي م، ميستعمل ن الدبابات مالصذ اري  

مالرمحيات مساار ا سذلحة، ميحتلذ ن المذدن مالدذرى، ميفت ذ ن بهذذا الشذعب 

 البريء الباس ، ه  ء ليس ا إرهابيين!!

أاذذا هذذ  ء شذذارمن مجماعتذذه ليسذذ ا إرهذذابيين! إنهذذم  ذذحايا اظل اذذ ن 

الصذذذبيان الذذذذين يدذذذذف ن بذذذالط ب مالحصذذذى مالحجذذذارة! شذذذارمن مجماعتذذذه 

 ذذحايا هذذذا الظلذذم!  ذذحايا هذذذا العذذدمان الصذذبيانا! اذذاذا يفعلذذ ن أاذذام هذذذا 

الت ح  الفلسطينا؟! إنهم يدابل ن الحصاة بالدنبلذة مالنبلذة بالمرمحيذة! هذذا اذا 

بيان فلسذذطين أطفذذاه يد لذذه المنطذذق ا اري ذذا  هذذ  ء ليسذذ ا إرهذذابيين، مصذذ

 الحجارة مالحصى إرهابي ن! أي انطق هذا يا م م؟

ثم إنك ترى أن ا  اذن يدذدم خيذًرا ل سذالم مالمسذلمين ي  ذي فذا ا  ذي 

الشذذبهة، إلذذى أن يعلذذن عنذذه أنذذه إرهذذابا. بعذذب الجمعيذذات اإلسذذالاية الطيريذذة 

تذدامي المر ذى مت فذ  اليتذااى التا تدذدم الطيذر للمسذلمين، تطعذم الجذااعين م
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المشردين مت س  العراة، هذه الجمعيات اإلسذالاية الطيريذة التذا تدذ م  مت مي

« ا فذذق»الاية اعتبذذرت اذذن اإلرهذذابيين. جمعيذذة سذذبعمذذ  الطيذذر فذذا الذذبالد اإل

مذال ا عنهذا  « ياسذين ما ذا»ما سسها الشاب الصالا رج  الطير السذع دي 

 إرهابية! أي إرهاب هذا؟! 

التذا تعمذ  أالذر اذا « شذراة البراذات»، م«بنك التد ى»مبا ا  أ اف ا 

مأنذا  - «بنذك التدذ ى»تعم  فذا الصذ ااه المسذ ين الذذي   يجذد مذ ت ي اذه. 

اذذان أنظذذف البنذذ   اإلسذذالاية اذذن  - راذذي  هييذذة الرمابذذة الشذذرعية لهذذذا البنذذك

يذدخ  فذا ناحية اعااالته، اان أحذرص علذى ا لتذزام با ح ذام الشذرعية ملذم 

أي اعاالة فيهذا شذبهة، حتذى المرابحذات التذا يسذاء تطبيدهذا اليذًرا فذا البنذ   

اإلسذذالاية تنذذزه عنهذذا، حتذذى سذذ ق السذذلي مالمعذذادن لذذم يذذدخ  فيهذذا. هذذذا البنذذك 

شذذنها اإلعذذالم الغربذذا ما مرمبذذا فذذا  - شذذنأ عليذذه حذذرب انذذذ عذذدة سذذن ات

   - مالتلفذذازات س يسذذرا مفذذا إيطاليذذا مفذذا  يرهذذا، فذذا الصذذحف ماإلذاعذذات

لشاء إ   ن الداامين عليه التزا ن باإلسالم. مخسذر البنذك، ماذان يم ذن أن 

يدف على مدايه، مل ن الحمالت المتتالية استغلأ هذذا ا اذر حتذى سذد  البنذك 

صريعًا مح ه إلذى التصذفية. ماون يضذع نه علذى ماامذة اإلرهذاب! اذاذا بدذى 

هذذاب؟! إنذذه يصذذفى اون، م  ي ذذاد فذذا البنذذك حتذذى تضذذع نه علذذى ماامذذة اإلر

التذذا « مشذذراة البراذذات»يصذذ  إلذذى أهلذذه شذذاء يذذذار اذذن رؤمس أاذذ الهم. 

تعمذذ  فذذا الصذذ ااه هذذذا البلذذد المسذذ ين، اذذاذا عنذذد الصذذ االيين؟ ليسذذ ا اذذن 

المليارديرات مليس ا ان الملي نيرات، إنه شذعب ا ذافا اعظمهذم اغتذرب هنذا 

الشذذراة. فذذاذا هذذم يضذذع ن هذذذه مهنذذا ، ميحذذ ه إلذذى أهلذذه عذذن طريذذق هذذذه 

 الشراة فا ماامة اإلرهاب!.



 151 الجزء السادس -خطب الجمعة 

أي احتمذذاه، اجذذذرد شذذبهة، اجذذذرد شذذك، الشذذذك يفسذذر لمصذذذلحتهم ملذذذي  

لمصلحة المتهم، اذ  مذ انين العذالم تدذ ه  الشذك يفسذر لمصذلحة المذتهم. مل ذن 

هذا اان مديًما مب  الحادي عشر ان سبتمبر، أاا بعد الحادي عشر ان سذبتمبر 

 لدنيا، متغيرت الد انين، متغيرت الفلسفة.فدد تغيرت ا

 حرب  د اإلسالم الشاا  المعتده 

بذأن هذذه الحذرب ليسذأ ا اجهذة اذي « بذ ش»إننا نريد أن نصذدق الذراي  

اإلسالم، منريد أن نصذدمه فذا أن م لذه  إنهذا حملذة صذليبية اانذأ زلذة لسذان، 

، مالعمذذ  مل ذذن ال امذذي الذذذي ندذذرأه  يذذر ذلذذك، إنهذذا تتتبذذي العمذذ  اإلسذذالاا

الطيري، مالم سسات اإلسذالاية، مالشطصذيات اإلسذالاية، محراذات الجهذاد 

اإلسالاا، تتتبعها لتجعلها ان اإلرهاب! إذا اذان هذذا هذ  اإلرهذاب فذاذن هذذه 

 ا اجهة اي اإلسالم.

إسذذالم الم الذذد مإسذذالم الطدذذ س  ... ليسذذأ ا اجهذذة اذذي اإلسذذالم الطرافذذا

 ... لمين، مل نها ا اجهة اي اإلسذالم الحذاماإلسالم الذي يسير فا رااب الظا

اإلسذذالم الذذذي يذذرفب الطنذذ   ما ستسذذالم للصذذهي نية  ... اإلسذذالم المتحذذر 

الغادرة، مللصليبية الماارة، ملل ثنية ال افرة، هذا اإلسالم هذ  الذذي يذراد. ممذد 

المرتذد المعذرمف، « سلمان رشدي»ماه ذلك بصراحة أحد عبيد الف ر الغربا 

ذا تد ل ن إنها حرب اذي اإلرهذاب، إنهذا بصذراحة حذرب اذي اإلسذالم ماه  لما

 السياسا.

ميدصذذدمن باإلسذذالم السياسذذا  المسذذلمين الذذذي يطذذالب ن باإلسذذالم انهًجذذا 

للحياة، ميطذالب ن بتح ذيم شذر  هللا فذا أر  هللا علذى عبذاد هللا، يطذالب ن أن 
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 يح م المسلم ن مفق عديدتهم مشريعتهم. 

 مب على الدان ن؟أهذا ظلم؟ أهذا خر

ا  إنسان ان حده أن ي يف حياتذه مفذق عديدتذه حتذى ير ذا ربذه، مينذاه 

اغفرته، ميدخ  جنته، مينج  ان ناره معدابه. ألي  هذا اذن حذق اذ  إنسذان؟ 

 فلماذا   يتر  هذا للمسلمين ليح م ا أنفسهم؟

ماإلسالم السياسا ه  اصدر اإلرهذاب فذا «. اإلسالم السياسا»هذا اسمه 

، الذذذي يسذذانده الغذذرب، ميد يذذه ميشذذد أزره، ميفذذتا لذذه «سذذلمان رشذذدي»نظذذر 

 ا ب اب المغلدة.

 التحريب على اإلسالم 

هذذا العذذام هذ  ااتذذب أديذذب « ن بذذ »بذ  إن أحذذد الذذين حصذذل ا علذى جذذاازة 

حص  على هذه الجاازة فا اتاب ماه فيه  إن أخطر شذاء علذى البشذرية هذ   

ااًما فسيظ  يفر  هذه ا نذ ا  اذن العنذف ماذن دام هذا الدين م دين اإلسالم. اا

إل . م  نجاة للبشرية إ  بأن يطتفا هذا الدين. حتذى إن ا جنذاس  ... اإلرهاب

التا دخلأ فا الدين ان  يذر العذرب لذن تعذ د إلذى سذماحتها مإلذى طيبتهذا إ  

 تها الدديمة!!اإذا خلعأ رداء هذا الدين معادت إلى أصلها مإلى مثني

 «.ن ب »تب ا فئ بهذا ال الم فأعطى جاازة هذا ال ا

الذذذي رشذذا اذذرة لرااسذذة الجمه ريذذة سذذنة « رمبرتسذذ ن»مهنذذا  الدذذ  

مهنذذذا  ا صذذذ لية المسذذذيحية فذذذا أاري ذذذا التذذذا يسذذذميها بعضذذذهم  م(.1988 

الصهي نية المسيحية، التا ت يد إسرااي  متطلعات إسرااي  مأطما  إسذرااي ، 

 بالع دة اللانية للمسيا!  مترى فا انتصار إسرااي  بشيًرا
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 هذا اله يجري أيها اإلخ ة.

إننذا نريذد أن نصذذدق أن هذذه الحذذرب ليسذأ ا اجهذة اذذي اإلسذالم. فذذنحن   

نريذذد ا اجهذذات بذذين ا ديذذان بعضذذها مبعذذب، م  بذذين الحضذذارات بعضذذها 

مبعب، ملدد شارانا فا الح ار اإلسالاا المسذيحا فذا رماذا مفذا الدذاهرة، 

اني أن تتعذذدد الحضذذارات متتعذذدد ا ديذذان، نريذذد أن نشذذيي ثدافذذة مملنذذا  إنذذه   اذذ

الح ار بده ثدافذة الصذرا . مل ذن الفالسذفة السياسذيين فذا أاري ذا يد لذ ن  إن 

! مالمذة (99 الصرا  حتما بذين الحضذارات مخص ًصذا الحضذارة اإلسذالاية

إنهذذم   يريذذدمن أن «. الذذدين اإلسذذالاا»الحضذذارة تطفذذا مراءهذذا هذذذا الدنذذا   

 بصراحة، فهم يعبرمن عنه بالحضارة اإلسالاية.« الدين اإلسالاا»يد ل ا 

التاري  انتهذى إلذى  (100 «نهاية التاري »مهنا  ااتب آخر له اتاب يسمى  

انتصار الرأسمالية الليبرالية الغربية على ا  ثدافات العالم، معلى ا  فلسذفات 

 العالم، معلى ا  حضارات العالم. 

 - التا يريذدمن أن تشذيي فذا العذالم متح ذم العذالم. مالع لمذة« الع لمة»إنها 

ه  اسذم جديذد لالسذتعمار الدذديم. ا سذتعمار الدذديم أراد أن يلذب   - أيها اإلخ ة

لب ًسذذا جديذذدًا، ميتزيذذا بذذزي جديذذد، مل نذذه هذذ  هذذ . تتغيذذر ا سذذماء مالعنذذامين 

ن تحذأ اسذم متبدى المسميات مالمضااين. ا ستعمار يريذد أن يغذزم العذالم او

                                              

أم « صذذدام الحضذذارات»مذلذذك فذذا اتذذاب « صذذم ي  هذذانتنغت ن»مامذذن مذذاه بذذذلك   (99 

م، انظذر ترجمتذه فذا الططبذة السادسذة  1955الذي ظهر فا سنة « صرا  الحضارات»

« المسذذلم ن مالع لمذذة»بر مانظذذر  اذذن المسذذي ه عذذن أحذذداا الحذذادي عشذذر اذذن سذذبتم

 (.115 - 110صللعالاة الدر امي  

المف ر ا اري ا اليابانا ا ص ، ممذد ظهذر هذذا ال تذاب « فرنسي  ف ا يااا»لم لفه  (100 

 (.110 - 107صللدر امي  « المسلم ن مالع لمة»م(، انظر  1993فا سنة  
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 الع لمة.

إنهذم يريذدمن أاراذة العذالم  أن «. ا اراذة»مالع لمة فا حديدتها ليسأ إ  

 يدخ  العالم تحأ جنا  هذا العمالق ال بير الذي أصبا اتفردًا فا ح م العالم.

اان الناس مديًما يجدمن فا اختالف الدطبين ال بيرين رحمة، ماان السذلف 

 لظالمين بالظالمين مأخرجنا ان بينهم سالمين.الصالا يد ل ن  اللهم اشغ  ا

ن انتهى ا تحاد الس فيتا، انتهى دمره ملم يعد له دمر يذار. مأصذبحأ او

أاري ا ها الدطب ا محد الذي يسذيطر علذى العذالم، يعلذن الحذرب اتذى شذاء، 

ميعلن السلم إن شاء، ميعلن أعداءه امذا يريذد، يد لذ ن  إاذا أن ت  نذ ا اعنذا أم 

رهذذاب! يذذا سذذبحان هللا، أ  ي جذذد أنذذاس يد لذذ ن  لسذذنا اع ذذم م  اذذي اذذي اإل

اإلرهذذاب؟ مذذديًما اذذان ا يد لذذ ن  إاذذا أن ت  نذذ ا اعنذذا أم اذذي السذذ فيتا. فدااذذأ 

اتلة بشرية  طمة ان آسيا مأفريديا تسمى نفسها  اتلة عدم ا نحياز، متدذ ه  

لسذنا اع ذم م  اذي لسنا اع م م  اذي السذ فيأ. لمذاذا   يدذ م اون اذن يدذ ه  

 اإلرهاب؟

مل ن ان يجرؤ أن يعلق الجذرس فذا عنذق الدذ ؟ اذن يملذك أن يدذ ه  سذد 

الغابة   ؟ ان يملك أن يتصرف بحرية مسيادة؟ إنذه   يسذتطيي ذلذك، ستسذل  

عليذذه أجهذذزة اإلعذذالم تهاجمذذه صذذبا  اسذذاء، امذذا تهذذاجم اون الممل ذذة العربيذذة 

ن حلفاء أاري ا، ماي هذذا أاري ذا تريذد السع دية، اما تهاجم اصر، مه  ء ا

لهم أن ي  ن ا اعها شبًرا بشبر مذراًعا بذرا ، فا الحذق مفذا الباطذ ، خطذ ة 

 خط ة، مالمة المة.   تريد أن ي  ن لهم أي ا مف.

متريد ان السذع دية أن تغيذر نظذام تعليمهذا منظذام فلسذفتها التعليميذة، حتذى 
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مفق الفلسفة الليبرالية. أاا أن ي  ن مفذق  ي  ن تعليمها مفق الفلسفة ا اري ية،

العديذذذدة اإلسذذذالاية ممفذذذق الشذذذريعة اإلسذذذالاية، فهذذذذا التعلذذذيم   يطذذذرب إ  

 «!.بن  دن»مأنصار « بن  دن»إرهابيين! ه  الذي خرب 

 هذا اا يريده ه  ء.

 إننا نعجب ان هذا الم مف.

 على أاري ا أن تعيد حساباتها 

أخذ درًسذا معظذة اذن هذذه ا حذداا. اإلسذالم يعلذم انا نريد ان أاري ا أن ت

وآَٰ الناس إذا نزلأ بهم اصيبة أن يسأل ا  لماذا حذدثأ؟  وبَت  }هََولَمَّ ِصويبَة  غَود  هََص  كوم مُّ

ووَِا   ووتوم  هَنَّوو   َل  َ ووا غول  لَي 
ث  توم م ِ ]آه  {...  لوووَو ِموون  ِعُووِد هَنفوِسووكوم  غوووا   «اذذن أيذذن هذذذا؟»هََصووب 

ِصوويبَة  َوَموو}، [165عمذذران   وون مُّ ووبَكوم م ِ ووِديكوم  َويَ آَٰ هََص   {وا  َعوون َكثِيوور  فوووع   فَبَِمووا َكَسووبَت  هَي 

ن يدذ ه  اذا . هذا ه  شأن اإلنسان الم ان. إذا حذدثأ لذه أحذداا أ[30]الش رى  

يراجذذي  ... أذنبذذأ، يراجذذي نفسذذه ... لعلذذا أخطذذأت الذذذي حذذدا؟ لمذذاذا؟ لعلذذا

َووا َظلَم   ... }رصذذيده، ميدذذ ه   َُووا لََُكوووونَنَّ َربَُّ َحم  ِفوور  لََُووا َوتَر  ِمووَن  َُووآَٰ هَنفوَسووَُا َوإِي لَّووم  تَغ 

ِسووِريَن{ َخ  َووا  ... }، [23]ا عذذراف   ٱل  ِرنَووا َوثَب ِووت  َربَُّ ووَرافََُا فِوويَٰٓ هَم  ِفوور  لََُووا ذونووبََُووا َوإِس 
ٱغ 

ِفِريَن{ َك  ِم ٱل  قَو  نَا َعلَ  ٱل  دَاَمَُا َوٱنصور   ، هذا ه  شأن الم انين.[147]آه عمران   هَغ 

انا نريد ان أاري ا ممد ممعأ بها هذه ا حداا الهاالة أن تتطذذ انهذا درًسذا 

ن تدف ممفة المحاسبة متد ه  لمذاذا ي رهنذا النذاس فذا اذ  ا ذان؟ أمعبرة، م

أن    بذد  خلذاًل،  أن هنذا    بذد  نا أمدم اع نات هنا ماع نات هنذا ؟ ألماذا م

ظذذاهرات  ذذد الع لمذذة، م ذذد انظمذذة التجذذارة العالميذذة هنذذا  خطذذأ. لمذذاذا الم

حيلما عددت فا أي بلد؟ لم هذا؟ اله  د أاري ا. سأ معشذرمن ألذف انظمذة 
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تعذذذار  الع لمذذذة، متعذذذار  ا سسذذذات الع لمذذذة. لمذذذاذا هذذذذا الذذذه؟ أ  يحذذذق 

  اري ا أن تنظر فا هذا؟

أهذذذه الشذذع ب الهذذا علذذى خطذذأ معلذذى باطذذ ؟ أي فيهذذا أن بعذذب الح ذذام 

اذي  ... يجاال نها ميسيرمن فا راابها؟ ه  ء   ي ف ن. التعاا  اذي الشذع ب

اذي  ... اي المسااين ... اي الفدراء ... اي إحساس الضعفاء ... نبب الجماهير

 الجااعين، ه  ا ملى.

إن أاري ذذذذا عليهذذذذا أن تتحسذذذذ  آ م المستضذذذذعفين فذذذذا ا ر ، بذذذذده أن 

 تحاربهم متحامه أن تدضا عليهم.

 ري ا فا حاجة إلى أن تراجي نفسها.إن أا

صحيا أن أاري ذا عنذدها اذن ا سذلحة الن ميذة مال يماميذة مالجرث ايذة اذا 

تستطيي أن ت دب به ان تشذاء، مل ذن الضذعفاء عنذدهم أسذلحة أخذرى، عنذدهم 

أسلحة   يمل ها ا اري ان. الضعفاء مالمظلم ن عندهم أسلحة أخرى، عنذدهم 

« الذذدعاء»مذذ ن عنذذدهم سذذال  ل. الضذذعفاء مالمظأسذذلحة   يمل هذذا ا اري ذذان

» يتضرع ن به إلى هللا، يرفع ن أافهم إلى السماء، ميد ل ن  يا رب يذا رب، 

ودعووو  المللوووم يرفع ووا   فوووق الغمووام، وتفووتح ل ووا هبووواب السووماء،  ...

. اذذان بعذذب السذذلف (101 «ويقوووا الوورب: وعاتووي ألنصوورنك ولووو بعوود حووين

«. م مدع ة المظل م فانهما تسريان بالليذ  مالنذاس نيذامإيا  مداعة اليتي»يد ه  

                                              

بطرمذذذه مشذذذ اهده، ا صذذذحيحذذذديث   «المسذذذند»( ممذذذاه احددذذذ  8043رماه أحمذذذد   (101 

ثلثوة ل تورد دعووت م: »مالتراذي ممذاه  حسذن، مابذن ااجذه، عذن أبذا هريذرة، مأملذه  

 (.3520( برمم  3/324للمنامي  « فيب الددير» .«اإلمام العادا، والصائم حين يفطر
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اتو  دعوو  المللووم، فإنو  »لمعاذ ابذن جبذ    صلى هللا عليه مسلممماه النبا 

 . (102 «ليس بيُ ا وبين   حناب

   تظلمذذن إذا اذذا انذذأ ادتذذدًرا

 

 فذذالظلم ترجذذي عدبذذاه إلذذى النذذدم

 تنذذذام عينذذذا  مالمظلذذذ م انتبذذذذه 

 

 لذذم تذذنم يذذدع  عليذذك معذذين هللا

مإدارتذه اذن سذهام الدذدر، مدعذاء السذحر، ماذ  أشذعث « بذ ش»إننا نحذذر  

سذهام الذدع ات التذا  ... أ بر ل  أمسم علذى هللا  بذره. نحذذره اذن هذذه السذهام

، ةتصدر اذن ألذف اليذ ن اسذلم فذا العذالم، ي جه نهذا إلذى هللا، بذأاف  ذارع

 هذه السهام ممل ب خاشعة، مأعين ان خشية هللا دااعة. نحذره ان 

 سذذذهام الليذذذ  صذذذاابة المرااذذذى

 

 إذا متذذذذذرت بأمتذذذذذار الطشذذذذذ  

 يصذذذ نها إلذذذى المراذذذى رجذذذاه 

 

 يطيلذذذ ن السذذذج د اذذذي الراذذذ  

 إذا أمتذذذذذذرن ثذذذذذذم راذذذذذذين ملبًذذذذذذا 

 

 فمذذذا يغنذذذا التحصذذذن بالذذذدرم 

أسأه هللا تتأ أن يجع  ي م هذه ا اة ب  ي م هذه البشرية خيًرا ان أاسذها،  

ي اهذا، مأن يحسذن عامبتنذا فذا ا اذ ر الهذا، ميجرنذا ميجع   دها خيذًرا اذن 

 ان خزي الدنيا معذاب اوخرة.

 ادع ا هللا يستجب ل م.

 الططبة اللانية 

 أاا بعد 

                                              

 ،(1496رماه البطذذاري فذذا الزاذذاة   ،(12«  الل لذذ  مالمرجذذان»اتفذذق عليذذه امذذا فذذا  (102 

 ( عن ابن عباس.19مان  ماسلم فا اإلي
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 ح ه انعا ان دخ ه اإلاارات 

فدد سذألنا اليذر اذن ا خذ ة عمذا حذدا اعذا فذا اطذار أبذ  ظبذا الذدملا. 

فا الماء الع ذر، أم بعب ه  ء يسأل ن اطلصين، مبعضهم يريد أن يصطاد 

أن يع ذذر المذذاء ليصذذطاد، يريذذد أن يجعذذ  اذذن الحبذذة مبذذة ماذذن الشذذرارة نذذاًرا 

 احرمة.

مأمد أن أم ه له  ء اإلخ ة اطلصين اان ا أم  ير اطلصين  إن اذا بينذا 

مبين دملة اإلاارات مشعب اإلاارات  أعمق مأعظذم مأابذر اذن أن يذ ثر فيذه 

دي خذذاطئ، أم انفعذذاه سذذطحا حذذادا عذذار . سذذ اء اذذان سذذببه تصذذرف فذذر

عار ، فال يج ز لعدالء الناس أن يتطذما ا امفهم بناء على تصرفات فرديذة 

 خاطية أم انفعا ت سطحية طاراة.

لدذد ظللذذأ ثذذالا سذن ات أذهذذب إلذذى فضذااية أبذذ  ظبذذا فذا برنذذااث افتذذ   

أحذد، لذم ي تشذف  مأجيب م  حرب علا، ملم يعتر  علاعلى اله اء  أسأه 

رهابا،   بعذد أسذب   أم أسذب عين، م  بعذد شذهر م  شذهرين، م  أحد أنا إ

بعذذد سذذنة م  سذذنتين. ماذذان هذذذا بطلذذب مإصذذرار اذذن مزيذذر اللدافذذة ماإلعذذالم 

 .ظظالشي  عبد هللا بن زايد ظ

 ... الظبيانيذة الي ايذة تنشذر لذا فذا اذ  يذ م ادالذة« ا تحاد»ماانأ جريدة 

 فا ا  ي م خاله السن ات الما ية.

ما عاد سم  الشي  زايد بن سلطان راي  الدملذة، هرعذأ  سذلم عليذه محين

مأهنيه بالشذفاء مبسذالاة العذ دة. مملذأ فذا حذ ار لذا اذي أحذد الصذحفيين  إن 

الشي  زايد رجذ  أحذب شذعبه فأحبذه الشذعب. منشذر ذلذك فذا الصذفحة ا ملذى 
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تفذى مفا أمه خبر فا الصحيفة. مأنا ملأ هذا اطلًصا، مالرج  حينما لديتذه اح

 با احتفاء بالغًا مب د محب  ير ات لف.

دملة اإلاارات فا راضان الما ا فا إاذارة  - أيها اإلخ ة - ممد اراتنا

دبذذا، فذذا شذذطص الشذذي  احمذذد بذذن راشذذد آه ا تذذ م الفذذارس الشذذاعر الذذذي 

الاه أالر امذا ارانذا بجاازتذه. متبنذى اشذرمعات إسذالاية ابذرى  ارانا ب

شذذد  الم سسذذة اإلسذذالاية العالميذذة لرعايذذة هذذ  مأخذذ ه الشذذي  حمذذدان بذذن را

 نترنأ. على شب ة اإل« islam - online»الم ه بين، ما مي 

أنذا أمذذ ه هذذذا   نفامًذذا  حذذد، فذذ هللا اذا تعذذ دت فذذا حيذذاتا أن أنذذافق حااًمذذا، 

 مالحمذد هلل - ف يف أنافق مأنا فا الطااسة مالسبعين؟ أنا أم ه هذا اطلًصذا. أنذا

ملسذأ فذا حاجذة إلذى أحذد، ملذم أخذف، ملذم أطمذي؟ اذم أخذاف، أ نانا هللا،  -

 بتذذه، مبينذذا لمفذذيم أطمذذي؟ أنذذا   أخذذاف إ  هللا، م  أطمذذي إ  فذذا اغفرتذذه ما

مبين الدبر خط ات. أنا أم ه هذا باخالص، مأم ه هنا اا ماله أب  العتاهيذة فذا 

 أرج زته 

 حسذذذذبك امذذذذا تبتغيذذذذه الدذذذذ ت

 

 اذذذا أالذذذر الدذذذ ت لمذذذن يمذذذ ت!

 عندي أالر ان الد ت. مأنا 

 اإلاام الشافعا ررر يد ه 

 أاطذذري ل لذذ ا جبذذاه سذذرند يذذـ

 

 ـذذب مفيضذذا آبذذار تبريذذز تبذذرا

 أنذذا إن عشذذأ لسذذأ أعذذدم م تذذا 

 

 مإذا اذذذذأ لسذذذذأ أعذذذذدم مبذذذذرا

 همذذذذا همذذذذة الملذذذذ   منفسذذذذا 

 

 نفذذذ  حذذذر تذذذرى المذلذذذة افذذذرا

 مإذا اذذا منعذذأ بذذالد ت عمذذري 

 

 فلمذذذذذاذا أهذذذذذاب زيذذذذذدا معمذذذذذرا
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أهاب زيذدًا، م  عمذًرا، م  أطمذي فذا زيذد م  عمذرم. إنمذا أحذب أن أنا   

ت ذ ن صذذلتا بالنذاس صذذلة اذذ دة مرحمذة ماحبذذة. مه ذذذا اانذأ صذذلتا بدملذذة 

اإلاذذارات، مبح ذذام دملذذة اإلاذذارات  الشذذي  الذذدات ر سذذلطان الداسذذما الذذذي 

ارانا فا أالر ان اناسبة، الشي  حميذد بذن راشذد النعيمذا الذذي ارانذا فذا 

ر اذذن اناسذذبة. مشذذعب اإلاذذارات نفسذذه أعتبذذرهم أهلذذا مأسذذرتا، مإخذذ تا أالذذ

 مأحبتا.

  أعذذذادي اسذذذلًما مذذذ ، مإن ظلمنذذذا. هنذذذا  اذذذن  - أيهذذذا اإلخذذذ ة - بذذذ  أنذذذا

هذذذاجم نا مشذذذتم نا، مل نذذذا اتصذذذدق بعر ذذذا علذذذيهم، مأعذذذرف أنهذذذم لذذذم 

ا يعرف نا، مهللا ل  عرف نا اا مال ا اا مال ا، مل نا أنا اسااا فا حدذا، حدذ

الشطصذذا اسذذااا فيذذه. الذذذي   أسذذااا فيذذه هذذ  حذذق اإلسذذالم محذذق ا اذذة 

 المسلمة، الذين يعتدمن على هذا الدين أم على أاته،   أالك أن أسااحهم.

أاا ان أساء إلا فأنا أسااا مأعف ، مأسأه هللا تعالى أن يغفذر للجميذي، ممذد 

ِا ماه تعالى   فَب  لووا  ٱل  تَِا هوو  وِكيَن  ِمُكوم  }َوَل يَأ  َمَس  بَو   َوٱل  قور  ِلوي ٱل  ا  هوو  تووَٰٓ َوٱلسَّعَِة هَي يو  

وَٰٓ  ووفَحو يَص  فووووا  َول  يَع  ِ  َول  ِنووِريَن فِووي َسووبِيِا ٱَّللَّ   َ مو  َوٱل 
و َل توِحبُّوووَي هَي يَغ   هَ ا ِّۗ و لَكوووم ْۚ َوٱَّللَّ ِفووَر ٱَّللَّ

ِحويٌم{ ن بعذب . نذزه هذذا فذا شذأن أبذا ب ذر حينمذا ممذف اذ[22]النذ ر   َغفوور  رَّ

 أماربه الذين أساءما إلى ابنته عااشة رررا، فداه  بلى أحب أن يغفر هللا لا.

ب  أنا   أعادي  ير المسلمين إذا اان ا اسذالمين لهذذه ا اذة. أنذا   أعذادي 

إ  ان يعادي هذه ا اة، م  أحارب إ  ان يحاربها. أاا المسذالم ن اذن  يذر 

ُ  }ا علمنا الدرآن  المسلمين فأنا أبرهم مأمس  إليهم ام يَن لَوم  لَّ يَو ِِ و َعوِن ٱلَّو كومو ٱَّللَّ َ إ 

ِركوم  هَي تَ  ن ِديَ  وكوم م ِ ِر و يِن َولَم  يوخ  تِلووكوم  فِي ٱلد ِ ولوم  يوقَ  َ يوِحوبُّ بَرُّ ِ م ْۚ إِيَّ ٱَّللَّ ا  إِلَوي  ِسطووَٰٓ  َوتوق 

ِسوووِطيَن{ ق  مو مأمسذذذ  إلذذذيهم، . فالذذذذين يسذذذالم ن المسذذذلمين أبذذذرهم، [8]الممتحنذذذة   ٱل 
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مأحب الطيذر لهذم، مأتمنذى الهدايذة لهذم، مأتعااذ  اعهذم باعتبذارهم إخذ تا فذا 

البشرية. فاإلسالم علمنا أن البشرية الها أسرة تشذتر  فذا العب ديذة هلل مالبنذ ة 

يووا هي ووا الُوواَ، إي ربكووم واحوود، وإي هبوواكم »ودم، امذذا جذذاء فذذا الحذذديث  

نمووي علوو  عربووي، ول ألحموور واحود، ل فبووا لعربووي علوو  عنمووي، ول لع

علووو  هسوووود، ول هسوووود علووو  هحمووور إل بوووالتقوى، إي هكووورمكم عُووود   

 . (103 «هتقاكم

* * * 

                                              

 «.ممفات اي حجاب بيأ هللا الحرام»تددم تطريجه فا خطبة  (103 
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 9) 

 (104 الحرب اللدافية على المسلمين

 الططبة ا ملى  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 الح ار اي اوخر 

نحن المسلمين ن ان بالح ار اذي اوخذرين، مبالتسذااا اذي المطذالفين، هذذا 

اا يفر ذه علينذا ديننذا، ماذا يأارنذا بذه اتذاب ربنذا. فذالح ار اذي المطذالف اذن 

َموِة إِلَ   َسبِيِا َرب ِوَك بِ }ٱد  و انهث الدع ة الذي أار هللا به المسلمين حينما ماه   ِحك  ٱل 

َحَسَُِة   ِعَلِة ٱل  َمو  { َوٱل  َسونو ِدل  وم بِٱلَّتِي ِلوَي هَح  ااتفذى فذا الم عظذة  [125]النحذ    َوَ  

بأن ت  ن حسنة  نها اي الم افدين، ملم ير  فا الجداه إ  بأن ي ذ ن بذالتا 

بالطريدة التا ها أج د مأال   نه اذي المطذالفين. ممذاه تعذالى   ... ها أحسن

و} ا  هَل  ِدلووَٰٓ وِب إِلَّ َوَل توَن  ِكتَ  ا  َءاَمَُّوا  َا ٱل  ُ  وم   َوغوولوووَٰٓ ووا  ِمو يَن َظلَمو ِِ َسونو إِلَّ ٱلَّو بِوٱلَّتِي ِلوَي هَح 

وِلمووَي{ ونو لَو وۥ موس  ِحود  َونَح  َُوا َوإِلَ  وكووم  َو  كوم  َوإِلَ  و َُوا َوهونوِاَا إِلَوي  ِِيَٰٓ هونوِاَا إِلَي  ]العن بذ ت   بِٱلَّ

46]. 

ي النصذارى، ذهبذأ مان أج  هذا شاراأ فذا أالذر اذن اذ تمر للحذ ار اذ

إلى رماا للح ار اي ارادلة المسيحيين فا رماا، مذهبأ إلى الدذاهرة للحذ ار 

                                              

ينذاير  11هذـ الم افذق 1422شذ اه  27ألديأ فا جااي عمر بن الططاب بالدمحة فا  (104 

 .م2002
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 . هذا اا يأارنا به الدين، مهذا اا ن ان به.(105 اي اسيحا الشرق مالغرب

مل ن المشذ لة أن هنذا  اذن   يريذد أن يحامرنذا إ  بسذنان السذيف، اذن   

 بالصذ اري  ... بالمذدافي تذد  بالدنذا ... يريد أن ي لمنا إ  بلغة الحرب مالدتذاه

مبالطاارات الج ية. اا حيلتنا فا هذه الحالة؟ منحن هنذا  ... بالسفن البحرية ...

َرلووووكوتِووَب َعلَووي  }ندذذرأ مذذ ه هللا تعذذالى   َٰٓ هَي تَك  ه  لَّكوووم   َوَعَسوو   ِقتَووااو َولوووَو كووور  ووي  كومو ٱل  َُ ا   ٗ ا  

 َٰٓ وور  لَّكوووم   َوَعَسوو   ووي   َولوووَو َخي  َُ وور     ٗ هَي توِحبُّوووا   َُ وووَي{لَّكوووم ْۚ ا َولوووَو  لَمو لَوومو َوهَنووتوم  َل تَع  و يَع    َوٱَّللَّ

 . [216]البدرة  

ه  لَّكوم{كوتَِب َعلَي  } ِقتَااو َولوَو كور  ، مالدتاه الم تذ ب علينذا اليذ م لذي  هذ  أن كومو ٱل 

ب  ، مأن نحذارَ ت ذادن     نحذن م داتَذندات  مالدتاه اره لنا، مل ن اتب علينذا أن ن  

ضذذرب. هذذذه هذذا ضذذرب فذذا عدذذر دارنذذا م  نسذذتطيي أن نَب، مأن ن  م  نحذذار  

 الحرب المفرم ة علينا الي م.

                                              

اذذن أبذذرز العلمذذاء مالمف ذذرين  ظذذظاذذن المعلذذ م لذذدى الجميذذي أن الشذذي  الدر ذذامي ظ (105 

المعاصرين الداعيين إلى الح ار اي اوخرين، مفا طليعذة اذن يرحذب بذه، بذ  هذ  يأخذذ 

على الحراة اإلسالاية انغالمها على نفسذها، ميذدع ها إلذى ت سذي أفدهذا لتطاطذب  يرهذا 

(  لدذد آن 164 ص « أمل يات الحراذة اإلسذالاية فذا المرحلذة الداداذة»ميد ه فا اتابه 

للحراة اإلسالاية أن تد  ا نغالق على الذات متطرب ان الد معة، متعتبر ا  المف رين 

المسلمين انها ملهذا، متطذ   بهذم ماعهذم لجذة الحذ ار اذي اذ  ا طذراف المطالفذة، بذ  

حتذذى المعاديذذة مالحامذذدة، فلعذذ  الحذذ ار العلمذذا الهذذاد  الهذذادف يجعذذ  المتذذردد يدتنذذي، 

دأ، حتذى الحامذد مالمعذادي مذد يطفذف اذن حدذده معدامتذه، مالطااف يطمذين، مالمتذ تر يهذ

و َغفووور  َعَس  }مهللا تعالى يد ه   و غَوِدير ْۚ َوٱَّللَّ  َوٱَّللَّ
ْۚ
وَودَّٗ  ُ  وم مَّ و توم م ِ يَن َعادَي  ِِ َن ٱلَّ َُكوم  َوبَي  عََا بَي  و هَي يَن  ٱَّللَّ

حِ   .[7]الممتحنة   {يم  رَّ

لعدالء ان العلمذانيين، مالحذ ار اذي عدذالء الح ذام، مان أج  ذلك دعا الشي  إلى الح ار اي ا

مالح ار اذي العدذالء فذا الغذرب، ماذي السياسذيين اذنهم، ماذي المستشذرمين. انظذر اتابذه 

 (.183 - 164المشار إليه آنفا  ص 
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إن حذذذرب اليذذذ م فذذذا أفغانسذذذتان، ممذذذد ت ذذذ ن  ذذذدًا فذذذا الصذذذ ااه، أم فذذذا 

، أم فذذا الذذيمن، أم فذذا أندمنسذذيا، امذذا مذذال ا. هذذم الذذذين أنفسذذهم (106 العذذراق

 غزى بعد أفغانستان.ارشحة  ن تضرب مت  يد ل ن  هنا  بالد 

 حرب ثدافية على المسلمين 

ما الذذر اذذن ذلذذك الحذذرب اللدافيذذة المفرم ذذة علينذذا نحذذن المسذذلمين. هنذذا  

 حرب ف رية ثدافية إعالاية افرم ة علينا نحن المسلمين.

انذ زان، انذذ سذد ط ا تحذاد السذ فيتا ماإلسذالم ارشذا  ن ي ذ ن عذدًما 

للغرب عااة م اري ذا خاصذة اذن أن ي ذ ن لهذم عذدم يعبيذ ن    بد  للغرب! 

  ده. - اشاعر ال راهية - الد ى مالمشاعر

يملذ  دملذة الشذر، ممذد سذدطأ  - «ريجن»اما ماه  - اان ا تحاد الس فيتا

دملذذة الشذذر. فمذذن هذذ  العذذدم الجديذذد؟ هنالذذك اتذذب ال ذذاتب ن مف ذذر المف ذذرمن 

العدم الجديد. مأصبح ا يتحذدث ن عذن مخط  المططط ن ليجعل ا ان اإلسالم 

الططذذر ال ذاان فذا اإلسذذالم، مسذم ه  الططذر ا خضذذر.  ... الططذر اإلسذالاا

بعذد أن سذد  الططذر ا حمذر بسذد ط  ،هذ  الططذر ا شذدالططذر  مال ا  إن هذا

لذم  ،الططذر الصذينا ... ا تحاد الس فيتا، مبعد أن تداربنا اي الططر ا صذفر

 .الططر اإلسالاا ... يبق إ  الططر ا خضر

 ،عن أر ذه ربما يدافي ،إن هذا المارد أم العمالق الناام يطاف ن أن يستيدظ

ربما يذمد عن حرااته، ربما يدف فا مجذه الصذهي نية المغتصذبة، ربمذا يدذف 

 .فا مجه الصليبية الم يدة للصهي نية

                                              

 م2003أبري  ممي الغزم ا اري ا الغاشم للعراق فا  (106 
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 إسالانا لي  خطًرا على أحد 

الدع ة، ماتب اذنهم اذن مممف بعب عدالاهم مبعب انصفيهم  د هذه  

مبين ا فيما اتبذ ه أن هذذه  ؟ه  الططر اإلسالاا حديدة أم أسط رة  اتب يد ه

 ؟أين ي جد الططر اإلسالاا .  ي جد خطر إسالاا .أسط رة

َك إِلَّ َوَموآَٰ هَر  }د  اإلسالم رحمذة هللا للعبذا ،ااإلسالم فا الحديدة لي  خطرً   َُ َسول 

لَِموويَن{ عَ  َمووٗة ل ِل  إنمووا هنووا رحمووة  »  صذذلى هللا عليذذه مسذذلمممذذاه  [107الانبيذذاء  ] َرح 

 ،هذ  خطذر علذى ا سذتعمار ما سذتعباد ،الم ي ن اإلسالم خطرً  .(107 «م دا  

مه  خطر علذى اإلباحيذة مالفسذاد، مل نذه  ،مه  خطر على المظالم ما ستبداد

  .ا على البشرية الس يةملي  خطرً  ،ا على العالملي  خطرً 

 . أرادمامل ن ه ذا 

ماتذذب ال ذذاتب ن يبذذررمن للسياسذذات ا ايرايذذة المرتدبذذة، التذذا يريذذدمن أن 

يسيطرما بها على العالم، ممد أصبحأ الدطب ا محد، مالد ة المتفذردة بذالنف ذ 

 ذا سياسذاتها، امذا يفعذ  بعذب يمالسيطرة فا العالم، يريذدمن أن يفلسذف ا  ار

بذرر لهذم جذراامهم، متحلذ  لهذم المفتين للسالطين حينمذا يفرخذ ن لهذم فتذامى ت

استبدادهم، ماظالمهم، بأساليب فدهية. نجد ان ال تاب مالمف رين الغربيين اذن 

يفعل ن ذلك اي الساسة، يبررمن لهم جراامهم، ميس   ن لهم اظذالمهم، باسذم 

 الفلسفة السياسية، مباسم العلم، مباسم النظريات المطتلفة.

                                              

ارسذاًل، مالحذاام عذن أبذذا  ( عذن أبذا صذالا1/192  «الطبدذات»رماه ابذن سذعد فذا  (107 

مذاذره ا لبذانا  ،(1/91هريرة يرفعه، مصححه علذى شذرط الشذيطين، ممافدذه الذذهبا  

 (490  «الصحيحة»فا 
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 اليابذانا ا صذ  - ا اري ا«  ا ياااففرانسي  »رأينأ ال  ذلك فيما اتبه 

، ذار فيه أن التذاري  مذد «نهاية التاري »عن نهاية التاري . اتاب اتابًا اسمه  -

انتهذذى. مت مفذذأ حراتذذه بانتصذذار النظذذام الغربذذا علذذى أنظمذذة العذذالم! النظذذام 

الغربا ب جهه السياسا الديمدراطا، مب جهه ا متصادي الرأسذمالا مب جهذه 

اللبرالذذا، هذذذا النظذذام الغربذذا مذذد انتصذذر علذذى اذذ  أنظمذذة العذذالم ا جتمذذاعا 

 معلى ا  فلسفات العالم!

ممذذام ااتذذب آخذذر بعذذده بسذذنتين ف تذذب ادالذذة مسذذعها معمدهذذا تحذذأ عنذذ ان  

، ممذذذذذاه  أن هنذذذذذا  «الحضذذذذذارات صذذذذذدااات»أم « صذذذذذرا  الحضذذذذذارات»

حضذارات مل ن مذاه  اذن هذذه ال - عددها - حضارات سبعًا أم ثمانيًا فا العالم

، «أي حضذذارة الصذذين»حضذذارتان همذذا المط فتذذان  الحضذذارة ال نف شي سذذية 

 مالحضارة اإلسالاية، مإذا تعامنأ هاتان الحضارتان اانتا خطًرا علينا.

مذاذذر  أن الحضذذارة ال نف شي سذذية يم ذذن التفذذاهم مالتدذذارب اعهذذا، مل ذذن 

 الحضارة الططرة ها الحضارة اإلسالاية.

 فا اتابه هذا. « هانتنغت ن»  هذا اا ماله هذا الرج

ي تبذ ن اذن جديذد  - ف ا يااا مهذانتنغت ن م يرهمذا - ماون ه  ء ال تاب

ليشذذذعل ا المعراذذذة بذذذين الغذذذرب ماإلسذذذالم مبذذذين أاري ذذذا ماإلسذذذالم، ف تذذذب 

مأن حذرمب  ... هذا يد ه  اون نحن فا عصر حذرمب اإلسذالم «هانتنغت ن»

اإلسذذالم بذذدأت! اذذي أن الحذذرمب اون  ذذد اإلسذذالم، اإلسذذالم   يحذذارب، م  

 يدات ، مل نه يدات  ميغزي فا عدر دياره. 

هذذا ادالذة ط يلذة يدذ ه  إن هنذا  اشذ لة اذي اإلسذذالم،  «ف ا يااذا»ماتذب 
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، امذذا اانذذأ «الفاشذذية اإلسذذالاية»اشذذ لة اذذي ا صذذ لية اإلسذذالاية، مسذذماها 

اذذن مبذذ  اذذي الفاشذذية اإليطاليذذة، مالنازيذذة ا لمانيذذة، مالشذذي عية  هنذذا  اشذذ لة

الرمسية مالس فيتية، يد ه  اشذ لة اليذ م اذي الفاشذية اإلسذالاية! متتجسذد هذذه 

ظر إليذه فذا أصذ له المش لة فا رأيه فا أنها  د الحداثة. أي أن اإلسالم إذا ن  

 اإلسالاية  د الحداثة. يجد أن التعاليم اإلسالاية مالديم اإلسالاية ما ح ام 

اا الحداثة؟ الحداثذة هذا ا ف ذار الحديلذة مالنظريذات الحديلذة الجديذدة التذا 

تح ذذذم العذذذالم، متدذذذ د العذذذالم ف ريًذذذا، ثذذذم تدذذذ ده بعذذذد ذلذذذك اجتماعيًذذذا مسياسذذذيًا 

 مامتصاديًا.

 ه  اإلسالم  د الحداثة؟ 

ب ب ذ  جديذد إن اانأ الحداثة التجديد فا أساليب الحياة، فذان اإلسذالم يرحذ

نافي، اما ينتفي ب   مديم صالا، ان أجذ  هذذا ننتفذي بنتذااث العلذم مالت ن ل جيذا 

العالميذذة مبلذذ رات العلذذم المطتلفذذة  اللذذ رة الت ن ل جيذذة، ماللذذ رة ا ل ترمنيذذة 

تية، ننتفذي بهذذا الذه مالل رة البي ل جية، مالل رة المعل ااتية، مالل رة ا تصا 

يَن ب  ديننا يحتم علينا أن نأخذذ بذالتا هذا أحسذن   م  نجد فا ذلك حرًجا، ِِ }ٱلَّو

َسووَُ  َّبِعووووَي هَح  َا فَيَت قَووو  ووتَِمعووَي ٱل  ، المذذ ان يرنذذ  إلذذى التذذا هذذا [18]الزاذذر   {... يَس 

نحذن الذذين ابت رنذا . «بضاعتنا ردت إلينذا»أحسن فا ا  شاء، مهذه ا شياء 

انا الحضارة الغربية التذا اانذأ المنهث العلما التجريبا ا ستدرااا، مأخذته 

تعتمذد الفلسذفة الصذ رية ا رسذطية الدديمذة، بذاعتراف اذ رخا العلذم أنفسذذهم  

م يذرهم،  «برف لذأ»م «درايبذر»م «جذ رب سذارت ن»م «ج ستاف ل ب ن»

مذذال ا  إن المذذنهث العلمذذا التجريبذذا إنمذذا أ خذذذ مامتذذب  اذذن حضذذارة العذذرب 

 مالمسلمين. فهذه بضاعتنا ردت إلينا. 
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لذذذلك نرحذذب ب ذذ  مسذذاا  الت ن ل جيذذا مب ذذ  نتذذااث ثذذ رات العلذذم. مل نذذا 

لطان مذيم اإلسذالم، نستطداها بمنطق اإلسالم، متحأ اظلة اإلسالم، متحأ سذ

  نطذرب، هذذا اذا أارنذا م  ن ميأ، منبنا م  نهدم، منعمذر م فنحن بها ن حيا

 به ديننا.

فذذاذا اانذذأ الحداثذذة هذذذا، فذذنحن نسذذتفيد اذذن الحداثذذة، ماذذن أجذذ  هذذذا بعلنذذا 

طالبنذذذا إلذذذى الغذذذرب يسذذذتفيدمن اذذذن علذذذ اهم، مرابنذذذا طذذذااراتهم، ماشذذذترينا 

أسذذذلحتهم، مإن انذذذا لاسذذذف نحذذذن المسذذذلمين   نذذذزاه عالذذذة علذذذى  يرنذذذا، 

 مالمفرم  فينا بح ذم ديننذا أن ي ذ ن لنذا مذدرات ذاتيذة مااتفذاء ذاتذا بحيذث  

لذم تذتعلم  «الحديد»نحتاب فا أا رنا إلى  يرنا. لاسف ام ملأ  إن أاة س رة 

زلنذذا عالذذة علذذى اذذن  إلذذى اليذذ م صذذناعة الحديذذد، لذذم تذذتدن صذذناعة الحديذذد، م 

سذذ انا. محتذذى فذذا الزراعذذة، بالدنذذا بذذالد زراعيذذة، ماذذي هذذذا نسذذت رد نصذذف 

 يج ز لهذه ا اة. أم اتنا أم أالر ان  يرنا، هذا اا  

على ا  حاه، الحداثذة إذا اذان المدصذ د انهذا أن نأخذذ با سذاليب العلميذة، 

فنحن نأخذ با ساليب العلمية، منأخذ أفض  اذا عنذد الغذرب، أم ه ذذا يفتذر  

فينذذا. إذا اذذان عنذذده نظذذام جيذذد للنذذ احا الصذذحية أم لت زيذذي البريذذد أم رعايذذة 

 رًجا. ا طفاه أم نح  ذلك، فنحن نأخذ بهذا م  نرى فا ذلك ح

 الحداثة التا يرفضها اإلسالم  

مل ن عندنا ميم تح منا، عندنا شريعة تضب  سل انا، عندنا عديدة نستمسذك 

ثذذة أن ننسذذل  اذذن عديذذدتنا مأن نتحذذرر اذذن شذذريعتنا مأن ابهذذا. فهذذ  يذذراد بالحد

  «ف ا يااذا»نتحل  ان ميمنا؟ هذ  يذراد بالحداثذة هذذا؟ اذأن هذذا هذ  اذا يريذده 
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   بذد  أن نحلذ  الربذا، م   بذد  داثذة حل ا ن  ن اذي ال ... حدثاءأننا ل ا ن  ن 

رأة مأن نجعذذ  المذذرأة مالرجذذ  سذذ اء فذذا اذذ  شذذاء، مأن يسذذتمتي الرجذذ  بذذال

 ... متستمتي المرأة بالرج ! لم هذه التحريمات ال ليرة  الطل ة بالمرأة امن عذة

حتذى النظذر بشذه ة ادداات الزنا حرام!  ... الزنا حرام ... تبرب المرأة امن  

 ... }  يج ز؟! هذه  ذد الحداثذة،   يجذ ز أن نفذر  علذى المذرأة الحجذاب  

يوووبِِ نَّ َوَل يوب   وِرِلنَّ َعلَو    و مو َن بِخو وِرب  يَب  َ وا  َول   ُ ]النذ ر   {... ِديَن ِزيَُتَ ونَّ إِلَّ َما َظَ وَر ِم

الشذذمذ الجنسذا هذا  د الحداثة!!  د الحداثة أن نحرم الشذمذ الجنسا!  [31

حاله عنذد الدذ م مابذا ، زماب الرجذاه بالرجذاه، مزماب النسذاء بالنسذاء أاذر 

جااز! ن ادي الش اذ مجمعيات الش اذ يجب أن يسذما بهذا! عذاب ا علذى اصذر 

أنهذذا حاامذذأ بعذذب الشذذ اذ ماعتبذذرت الذذذمذ جريمذذة، مهذذذا اطذذالف للعصذذر 

 مخالف للحداثة!

من أن ن حذ  اذا حذرم هللا، منحذرم اذا هذه هذا الحداثذة التذا يريذدمنها. يريذد

أحذذذ  هللا، مأن نسذذذد  الفذذذرااب، مأن نتطلذذذى عذذذن الشذذذريعة، هذذذذه اطلفذذذات 

ربعذة عشذر مرنًذا؟! أالعص ر الدديمة! ايف تح منا شريعة نزلأ انذ أالر ان 

نحن فا الدرن الطاا  عشر، أبعد أربعة عشر مرنًا تح منا شريعة نزلذأ اذن 

 ة!هذا  د الحداث (108 ذلك ال مأ؟

                                              

شذذريعة »أجذاب الشذي  عذن هذذذه الشذبهة بافا ذة متفصذذي  فذا العديذد اذذن اتبذه، الذ    (108 

الشذريعة ع ااذ  السذعة مالمرمنذة فذا »، «اإلسالم صالحة للتطبيق فا ا  زاذان ما ذان

فصذ   - «الطصذااص العااذة ل سذالم»، «ا جتهاد فا الشريعة اإلسذالاية»، «اإلسالاية

 - «بينذات الحذ  اإلسذالاا مشذبهات العلمذانيين مالمتغذربين»الجمي بين التط ر ماللبات، 

فصذ  صذالحية  - «اإلسالم مالعلمانية مجًها ل جه»فص  إسالم اتط ر أم تط ر اسلم؟! 

 ما ان. الشريعة ل   زاان 
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أن نتطلذذى عذذن  ... أن نتطلذذى عذذن إسذذالانا يريذذد «ف ا يااذذا»اعنذذى هذذذا أن 

عدااد هذا الدين، معن ميم هذا الدين، معن شرااي هذا الدين، لنسير فذا راذاب 

الغرب، منسير خلف أاري ا، منسير خلف هذه النظريذات الحديلذة التذا أرادما 

م(، مأن 1994  السذ ان فذا الدذاهرة فذا صذيف أن يفر  ها علينا فا ا تمر

م(، م  زالذذ ا إلذذى 1995م فذذا اذذ تمر المذذرأة فذذا ب ذذين  يفر ذذ ها علذذى العذذال

اليذذ م يحذذامل ن أن يفر ذذ ا ا اثيذذق، ميفر ذذ ا مثذذااق اعينذذة حذذ ه المذذرأة 

اإلسذذالم يدذذ ه هنذذا  رجذذ  ! «أشذذ اه التمييذذز»محذذ ه الطفذذ  ميسذذم ن هذذذا 

ِن ٱلووَِّكَ َوهَنَّوو و }مااذذرأة   َ ي  و  {وَ َر ۥ َخلَووَ  ٱلوواَّ ونثَوو   مجعذذ  ل ذذ  انهمذذا  [45]الذذنجم   ٱأل 

خصااص جسمية معصبية، فهذا خلق هللا. هم يريذدمن أن يلغذ ا جميذي أشذ اه 

التمييز، ميعتبرمن أي تمييز بين الرج  مالمرأة انافيًا للحداثذة، مانافيًذا لت جذه 

 الحضارة الحديلة. 

 عن ث ابتنا؟؟ ه  يريد أن نتطلى «ف ا يااا»ه  هذا اا يريده انا السيد 

لذذ  اذذان يريذذد انذذا أشذذياء هااشذذية امذذا تطتلذذف فيهذذا ا جتهذذادات، متتطذذ ر 

بتط ر الزاان متتغير بتغير الم ان ماإلنسذان، لدبلنذا هذذا. بذ  نحذن اذن الذدعاة 

إلى ا جتهاد مإلى التجديد، مل نه يريد أن نتطلى عن الل ابأ، مأي أاة تتطلذى 

ا لذم تعذد أاذة. إنهذا أاذة بل ابتهذا، فذاذا عن الل ابأ فدد فنيأ مذهب ريحها،  نه

 رت ث ابتها لم تعد هذه ا اة أاة.تغي

ااذا يريد انا ه  ء الد م؟   يريدمن أن يبدذ ا علذى شذاء فينذا يريذدمن أن 

 ينشي نا خلدًا آخر!
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 العلمانية ليسأ دماء ناجًحا لنا  

إنهذذذم يشطصذذذ ن داءنذذذا فذذذا أننذذذا  ذذذد الحداثذذذة، مأن دماءنذذذا فذذذا أن ندبذذذ  

 لعلمانية، مأن العلمانية ها التا تدب  التسااا مالتعاي  اي اوخرين.ا

ماعنى العلمانية  فص  الدين عذن المجتمذي معذن الحيذاة معذن الدملذة، مأن 

ي  ن الدين شييًا فا  مير الفذرد، فذاذا خذرب اذن  ذميره فلذي ن بذين جذدران 

 ... للمجتمذي ... ةلاسذر ... للفذرد ... المسجد. أاا أن ي  ن الذدين ا جًهذا للحيذاة

فهذذذا اذذا  ... اسذذةيللتعلذذيم، للتربيذذة، لللدافذذة، لالمتصذذاد، للس ... للحذذاام مالمح ذذ م

 تفر ه العلمانية.

اللحذذد، انذذذ ي لذذد مإلذذى أن  منحذذن عنذذدنا ديذذن ي جذذه اإلنسذذان اذذن المهذذد إلذذى

يم ت. هنا  أح ام تتعلق بذالم ل د عنذد م دتذه مبالميذأ عنذد احتضذاره مبعذد 

صحب اإلنسان فا رحلة حياته، ميصحب اإلنسان فذا اذ  ج انذب ا ته. إنه ي

 فذا البيذأ إذا جلذ  ... فذا الطريذق إذا اشذى ... فا المسذجد إذا عبذد ... حياته

فذذا  ... فذذا جااعتذذه ... فذذا ادرسذذته ... فذذا ا تبذذه إذا ذهذذب إلذذى الم تذذب ...

، اصنعه. إنه يعلمه ميتدخ  فذا اأالذه ماشذربه مالبسذه ماسذ نه محياتذه الهذا

ل   ... }تشرب اذا، م  تلب ، اذذا م  تفعذ  اذذا  يد ه له    تأا  اذا م  َُوا َونَاَّ

ا ل ِكوا ِ  ُٗ يَ  َب تِب 
ِكتَ  َك ٱل  ِلِميَن{َُي  َعلَي  موس  َرى  ِلل  َمٗة َوبوش   [. 89النح    ء  َولوٗدى َوَرح 

الذدين، مأن نجعذ  الذدين عديذدة فذا  إنهم يريدمن أن نتطلى عذن شذم ه هذذا

 الضمير فد ،   تح م الحياة، م  تنظم اسيرة الفرد أم ا سرة أم المجتمي.

 إن هذا أار  ير اإلسالم. إنهم يريدمن أن يبدل ن ديننا بدين آخر.

المسذذيحية تدذذ ه  أعذذ  اذذا لديصذذر لديصذذر ماذذا هلل هلل، فذذان ديننذذا  إذا اانذذأ
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 نيا هلل. يد ه  ميصر ماا لديصر هلل ال احد الدهار. ا  شاء فا هذه الد

ِ َموووا فِوووي } َّ ِض َّلل ِ َر  ُِ َوَموووا فِوووي ٱأل  َو  وووَم  ِ َمووون فِوووي  ... }م [284]البدذذذرة   {... ٱلسَّ َّلِلَّ

ِض  َر  ُِ َوَمووون فِوووي ٱأل  َو  وووَم  ووو}م [66]يذذذ ن    {... ٱلسَّ ل  ِ مو َّ ِض َّلل ِ َر  ُِ َوٱأل  َو  وووَم   {... كو ٱلسَّ

ا مالً ذا، فهذ  الملذك مهذ  . له ا  اا فا هذا ال  ن ال ً [49، الش رى  120]الماادة  

 إِيَّ غووا  }المالك، ف يف يراد انذا أن نتطلذى عذن ث ابذأ ديننذا، مهللا تعذالى يدذ ه  

لَِمويَن  عَ  ِ ٱل  ِ َرب  يَاَي َوَمَمواتِي َّلِلَّ ُو  162َصَلتِي َونوسوِكي َوَمح  ِلَك هوِمور  وِريَك لَو وۥ  َوبِوَِ  َُ َل 

ووِلِميَن{ موس  او ٱل     يَوواَي َوَمَموواتِي{َصووَلتِي َونوسوووِكي َوَمح  }. [163، 162م  ]ا نعذذا َوهَنَووا  هَوَّ

يتصذذرف فيهذذا  يذذر هللا، هللا هذذ  اواذذر النذذاها، هذذ  المحلذذ  المحذذرم، م  أحذذد 

و} ير هللا يملك ذلذك   وٗل هَفَغَي  فَصَّ وَب مو ِكتَ  كومو ٱل  ِِيَٰٓ هَنوَاَا إِلَوي  تَِغوي َحَكٗموا َولووَو ٱلَّو ِ هَب   َر ٱَّللَّ

 ؟[144  ]النعام {...

نحن المسلمين اتمس  ن بديننا،   نرى لنا حياة بغيذر هذذا الذدين، م  عذزة 

بغير هذا الدين، م  م ة بغير هذا الدين، م  سعادة بغير هذا الذدين. فالذدين هذ  

ارجعنا، مالدين ه  أساس مج دنا، مالدين هذ  ابذرر بداانذا، ملذن نتنذازه عذن 

ا الشذذم  فذذا أيماننذذا مالدمذذر فذذا ديننذذا بملذذك المشذذرق مالمغذذرب، لذذ  م ذذ ع 

شماالنا  لن نتنازه عن ديننا اا دام فينا عرق ينبب، حتى يظهذره هللا أم نهلذك 

 دمنه. 

منحن ا ع دمن أن هذا الدين انص ر مظاهر علذى ا ديذان الهذا امذا مذاه 

و   وو فِ يوِريودووَي هَي يوط  }  عذز مجذذ  بَ  ٱَّللَّ ِلِ م  َويَووأ  َو  ِ بِوأَف  َٰٓ هَي يووتِمَّ نووووَرهوۥ َولَووو   وا  نووووَر ٱَّللَّ إِلَّ

وَي  ِفرو َك  يِن  32َكِرهَ ٱل  ِ وَرهوۥ َعلَو  ٱلود ِ ِ ِليول  َحو  
ودَى  َوِديوِن ٱل  َسَا َرسووولَ وۥ بِٱل  و ِِيَٰٓ هَر  لوَو ٱلَّ

ِركووَي{ موش   [33، 32]الت بة   كول ِ ِۦ َولَو  َكِرهَ ٱل 
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ِ   فِ يوِريدووَي هَي يوط  } {وا  نووَر ٱَّللَّ ِلِ م  َو  أم  - اأنما حسب ا أن هذذا النذ ر اإللهذا بِأَف 

شذذمعة يم ذذن أن تذذنف  فيهذذا فتنطفذذئ جذذذمتها، مهيهذذات. إنذذه  - الشذذر  اإللهذذا

االشذذذم ، ملذذذ  نفطذذذأ او ف مالماليذذذين فذذذا الشذذذم  لتطفيهذذذا هذذذ  تنطفذذذئ 

َٰٓ هَي يوتِمَّ نووَرهوۥ{َويَأ  }الشم ؟ ه ذا ه  ن ر هللا.  و إِلَّ ا اإلبذاء اإللهذا هذ  مهذذ بَ  ٱَّللَّ

 الذي يطميننا على استدب  هذا الدين. 

 أاري ا متغيير اناهث التعليم فا بالدنا  

إن أاري ا طلبأ ان عدد ان البالد اإلسالاية أن تراجذي اناهجهذا التعليميذة 

فذذا اللدافذذة اإلسذذالاية، مالدراسذذات الدينيذذة، مأن تحذذذف انهذذا اذذا   يتفذذق اذذي 

ا مب  أن تطالبنذا أاري ذا، طالبنذا المسذلمين بهذذا اذن العصر. مأحب أن أم ه إنن

محا ذرنا فذا هذذا مخطبنذا فذا هذذا، نحذن  (109 عشرات السنين، اتبنا فا هذا

ن جه المسلمين دااًمذا أن يتجذددما ميجذددما. مل ذن   يم ذن أن ندبذ  لدملذة اذن 

تهذذا،   يم ذذن أن الذذدمه اهمذذا اانذذأ عظمذذى أم ابذذرى أن تفذذر  علينذذا رؤي

هذذا الذدين، مأن نغيذر لإسالم أاري انا اما يريذد ا اري ذان  م إلىنح ه اإلسال

فذا طبيعذة اإلسذذالم حتذى ير ذذى عنذا ا اري ذذان! أهذذا اعدذذ ه؟ أاذة إسذذالاية 

تبلي الياًرا مثلث اليار ان البشر يراد ان فية اذن النذاس أن تسذيرها امذا تريذد 

غَةَ ِصوب  }نيذة  مأن تصبغها بالصبغة التا تريدها، مها اصب  ة بالصذبغة الربا

غَة ِ ِصب  َسنو ِمَن ٱَّللَّ ِ َوَمن  هَح   .[138]البدرة   {... ٱَّللَّ

                                              

ح ه هذا الم     فا اتابه  ظظانظر على سبي  الملاه اا اتبه الشي  الدر امي ظ (109 

 -ـ هذذ1404مهبذذة عذذام   الذذذي نشذذرته ا تبذذة «رسذذالة ا زهذذر بذذين ا اذذ  ماليذذ م مالغذذد»

(. مانظذذر اذذذلك اذذا ذاذذره 121 - 103 ص  «اراجعذذة المنذذاهث»م( تحذذأ عنذذ ان 1984

مفيذذه اتذذب الشذذي  ممفذذات اذذي  ،الجذذزء ا مه «مال تذذابابذذن الدربذذة »الشذذي  فذذا اذاراتذذه 

 اراح  التعلم المطتلفة التا ار بها.
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 نرحب بتط ير التعليم مفق تعاليمنا مميمنا 

مانذاهث  ،مانذاهث اإلعذالم ،مانذاهث التعلذيم ،نحن ندع  إلى تطذ ير التعلذيم

سذذنا   بأعيننذذا   بذذأعين  يرنذا، نف ذذر برؤم ... مأن ننظذذر فيهذذا بأنفسذنا ،اللدافذة

ا اذن مطعذان الم اشذا يسذيرمننا ا تسذاق، لسذنا مطيعًذبرؤمس  يرنا، لسنا  نًمذ

 .اما يريدمن

فذنحن الذذين نصذلا  .ملها اد ااتها، ملها خصااصذها ،نحن أاة لها رسالتها

إِيَّ }  مفق الداعدة الدرآنية الصذلبة ،منغير اا بأنفسنا ليغير هللا اا بنا ،أنفسنا نا

َ َل  {ٱَّللَّ وا  َما بِأَنفوِسِ م  ٍم َحتَّ   يوغَي ِرو  .[11]الرعد   يوغَي ِرو َما بِقَو 

نحن اطل ب انا أن نجذدد اناهجنذا التعليميذة، مأن نجذدد أنظمتنذا السياسذية، 

مأن نجدد حياتنا ا جتماعية. ماعظم اذا يطلذب تجديذده انذا أن نذرد هذذه الحيذاة 

جتماعيذذذة إلذذذى أصذذذ ه اإلسذذذالم ما مالسياسذذذية الدينيذذذة اللدافيذذذة مالف ريذذذة م

اذذا نشذذ   انذذه فذذا ال امذذي هذذ  اعظذذم ا تدليذذد الغذذرب، نمذذد أفسذذد الصذذحيحة،  نذذه

 ،التطذذرف العلمذذانا الذذذي يريذذد أن يسذذلطنا اذذن جلذذدنا .للغذذربا عمذذى تدليذذدنا 

فا الطير مالشر، مالحل  مالمر، اذا يحذب ماذا  منتبعه ،ا لغيرناانا أذنابً ميجع  

 الذي ندصده. ب، هذا ه  التدليد ا عمىماا يحمد ماا يعا ،ي ره

ا لامذذداين اذذن ، سذذ اء اذذان تدليذذدً ا عمذذى نذذرفب التدليذذد ،نحذذن  ذذد التدليذذد

التدليذذذد لغيرنذذذا  .ا لآلخذذذرين اذذذن مراء البحذذذارمتنذذذا، أم اذذذان تدليذذذدً اعلماءنذذذا مأ

. نحذن نريذد أن فذا الزاذان فذا الم ذان أم  يذرو  س اء اان هذذا  يذرو ارف  ، 

ن  ن أتبا  أنفسنا، نف ذر بعد لنذا مفذق أصذ لنا المرعيذة م ذ ابطنا الشذرعية، 

فنحن لسنا أاة ساابة، نحن أاذة انضذبطة، ر ذيأ بذاهلل ربذا، مباإلسذالم دينذا، 
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أن تف ذذر فذذا هذذذا  ال بذذد مبمحمذذد نبيًذذا مرسذذ  ، مبذذالدرآن انهاًجذذا مإااًاذذا. فذذ

أاذة  ... ريلهذا، إنهذا أاذة ذات رسذالةاإلطار، فهذا ليسذأ أاذة اندطعذة عذن ا ا

 ذات أص ه. 

أاذذا أن يذذراد لهذذذه ا اذذة أن تتطلذذى عذذن ربانيتهذذا، معذذن أخالميتهذذا، معذذن 

شذذريعتها، معذذن انهجهذذا، معذذن تراثهذذا، متتبذذي سذذنن اوخذذرين شذذبًرا بشذذبر، 

مذراًعا بذذرا ، حتذى لذ  دخلذ ا جحذر  ذب لدخلتذه مراءهذم، فهذذا اذا نن ذره، 

 مهذا اا نرفضه. 

اذن أبنذاء جلذدتنا الذذين  - ماما ي سف له أن نجد ان بعذب أبنذاء المسذلمين

مأالالذه، ميسذير  «ف ا يااذا»ان يحطب فا حبذ   - هم انا ميت لم ن با سنتنا

فذذا راذذابهم، ميتبنذذى نذذداءاتهم، ميريذذد اذذن ا اذذة أن تغيذذر اذذ  شذذاء مفذذق اذذا 

 يريدمن. 

صذرنة، مهذ س هذ س الع ... هذذا اذن العجيذب العاجذب، مهذذا اذن الهذ س

فذذاهيم  أن نجذذد اذذن أنبنذذاء المسذذلمين اذذن يذذدع  إلذذى اتبذذا  مالرؤيذذة، مالتبذذاس ال

 اوخرين مامتفاء سننهم، هذا اا   نحب أن ي  ن. 

 اا نريده ان المسلمين  

ماا نريذده اذن أبنذاء المسذلمين  أن يراجعذ ا أنفسذهم، مأن يف ذرما بعدذ لهم، 

 اتحررين ان التأثر بهذا الغزم الماار. 

 نحن أاة خالدة، أاة لها دينها، ملها ايراثها، ملها تداليدها. 

نحن ندع  إلى استلهام الما ا، ماعايشة الحا ر، ماستشراف المسذتدب . 

  نريذذد أن نندطذذي عذذن اا ذذينا، م  نريذذد أن نندطذذي عذذن حا ذذرنا، م  عذذن 
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 . هذذذا ا نريذذده اذذن هذذذهعذذز مجذذ  أن نراعذذا سذذنن هللا ال بذذد رؤيذذة اسذذتدبلنا. فذذ

 ا اة.

تم ت إن شاء هللا. هذه ا اذة مذد تنذام أم تنذ م،  إننا ماثد ن بأن هذه ا اة لن

 مل نها لن تم ت. 

 د الغل ، م ذد التطذرف، ممذد اتبذأ اتبًذا عذدة  ذد  - أيها اإلخ ة - نحن

الصذح ة اإلسذذالاية بذذين »الغلذ  مالتطذذرف. اذن أمااذذ  هذذذا الدذرن نشذذر اتذذابا 

ه ظذاهرة التطذرف الذدينا مبينذأ أسذبابها، ، حللذأ فيذ(110 «الجه د مالتطذرف

أنذذا  (111 مشطصذذأ الذذداء مم ذذعأ الذذدماء مالعذذالب. مفذذا اتذذب أخذذرى اليذذرة

اذذنهث ا عتذذداه،  ...  ذذد الغلذذ  م ذذد التطذذرف مأدعذذ  إلذذى المذذنهث ال سذذطا

مل ن بعب الناس ربما يفهم انهث ا عتداه بأنذه اذنهث التسذاه  مالتفذري  فذا 

ا صذذ ه مالل ابذذأ.  ، ا صذذ ه مالل ابذذأ نعذذب عليهذذا بالن اجذذذ، منسذذتدت  

 دمنها، منم ت فا سبيلها، م  نفرط فا شاء انها صغر أم ابر. 

  منشذدد فذا ا صذ ه، ا اة بل ابتها، ا اة بأص لها. نحن نيسر فا الفرم

  ن ا ص ه ها التا تمسك ا اة أن تفنى أم أن تذمب. 

يا أيها ا خذ ة، إننذا فذا حذرب ثدافيذة علينذا، ليسذأ الحذرب حربًذا عسذ رية 

فد ، مل نها حذرب ثدافيذة، يشذنها علينذا الغذرب بذأدمات شذتى، مهذ  يملذك اذن 

                                              

 مه  ال تاب اللانا ان سلسلة اتاب ا اة، ثم نشرته بعد ذلك ا سسة الرسالة.( 110 

الذي حامه فيه ترشيد الصذح ة  «الصح ة اإلسالاية ان المراهدة إلى الرشد»ا تاب  (111 

اذذن »متسذذديدها اذذن خذذاله خطذذ ط عشذذرة، أفذذرد اذذ  خذذ  انهذذا فذذا فصذذ  خذذاص الذذ   

اذذن الغلذذ  ما نحذذاله إلذذى ال سذذطية »م  «التعصذذب ما نغذذالق إلذذى التسذذااا ما نطذذالق

 .«ان العنف مالندمة إلى الرفق مالرحمة» م «ما عتداه
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هذذا العذام فذا  «ن بذ »ا دمات اا   نملك، حتذى إن الرجذ  الذذي أخذذ جذاازة 

 - هذ  بريطذانا اذن أصذ  آسذي ي - ا دب إنما أخذها  نه اتذب  ذد اإلسذالم

ممذذاه  اإلسذذالم هذذ  الذذذي يغيذذر فطذذرة النذذاس، حتذذى إنذذه  يذذر فطذذرة الشذذع ب 

فسدها، ملن تع د هذه الشع ب اوسذي ية إلذى فطرتهذا إ  إذا تطلذأ أاوسي ية م

اذن هذذا الذدين المتذ ح ! عن اإلسذالم، معلينذا أن نسذاعدها علذى أن تذتطلص 

 ان أج  هذا أعط ه جاازة ن ب  فا ا دب. 

 الغرب يريد انا اا   يم ن أن ندبله. 

نحن نريد أن نتفاهم اذي الغذرب، مأن نتحذامر اذي الغذرب، مأن نتفاعذ  اذي 

الغذذرب، مأن نتعذذاي  اذذي الغذذرب،  ن اإلسذذالم   يفذذرق بذذين  ذذرب مشذذرق، 

ِ }مهللا تعالى يد ه   وِرقو ٱل  َوَّلِلَّ ِ وَ َمش  و و ٱَّللَّ ََُموا توَولُّووا  فَوثَمَّ َو   وِربوْۚ فَأَي  َمغ  ]البدذرة   {... ٱل 

. نحن   ند ه اما ماه ذلذك ا ديذب مذديًما  الشذرق شذرق مالغذرب  ذرب [115

فذا  - ملن يلتديا.  ، ب  ند ه  يم ن أن يلتديا. مهنا  اسلم ن اون فا الغذرب

يد ا ن بأنشطتهم. بعب البالد أمذرب اذن  بالماليين، مهم - أمربا مفا أاري ا

بعب فا التسااا، هنا  بالد اتسااحة اي المسلمين، مهنا  بالد اتشذددة اذي 

 المسلمين. 

منحذذن ننصذذا المسذذلمين حيلمذذا اذذان ا أن يلبتذذ ا فذذا اذذ امفهم، مأن يصذذرما 

أن    بذذد  علذذى ديذذنهم، مأن   يتزعزعذذ ا بالتهديذذدات أم بمجذذرد اإلشذذاعات. 

ظل ا فا أاذاانهم، استمسذ ين بذالعرمة الذ ثدى   انفصذام لهذا، داعذين يلبت ا مي

إلذذى هذذذا الذذدين الدذذ يم بالح مذذة مالم عظذذة مالحذذ ار بذذالتا هذذا أحسذذن، حتذذى 

ِ لوَو }نه مل  اره المشرا ن  ييظهر هللا د َحو  
َسَا َرسوولَ وۥ بِٱل  ودَى  َوِديوِن ٱل  ِِيَٰٓ هَر  ٱلَّ

يِن كول ِ  ِ َرهوۥ َعلَ  ٱلد ِ ِركووَي{  ِۦ َولَو  َكِرهَ ِليول  موش   . [9، الصف  33]الت بة   ٱل 
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أمذ ه مذذ لا هذذا، مأسذذتغفر هللا تعذالى لذذا مل ذم، فاسذذتغفرمه إنذه هذذ  الغفذذ ر 

 الرحيم، مادع ه يستجب ل م. 

 الططبة اللانية  

 فيا أيها اإلخ ة أاا بعد 

 ح ه ا حداا فا أر  فلسطين  

أر  اإلسذذذذراء  ... لمددسذذذذاتأر  ا ... اذذذا يجذذذذري فذذذذا أر  النبذذذ ات

أر  المسجد ا مصى، اا يجذري فيهذا اذن أحذداا تدشذعر انهذا  ... مالمعراب

ان، متشذذيب له لهذذا ال لذذدان، اذذا يجذذري اذذن سذذفك للذذدااء، اذذا يجذذري اذذن  بذذدا

تطريذذب للمنذذازه، حتذذى إنهذذم بذذا ا  داذذرما أالذذر اذذن سذذبعين انذذزً  لع ااذذ  

 فديرة   تملك شييًا، حتى أصبا اعظم الشعب الفلسطينا يعي  فا الطيام. 

ا هذا الشعب المس ين الذي مدر عليه انذ أالر ان خمسين سنة أن يعي  فذ

 المطيمات، أصبحأ المطيمات مالطيام تزيد ي ًاا عن ي م. 

ااذا يجري فا فلسطين؟ ااذا يجري بين السلطة مالشعب؟ ااذا يجري بذين 

 السلطة مفصاا  الجهاد؟ 

أن    بذذد م - إن الذذذي يجذذري أاذذر خطيذذر، مالذذذي أريذذد أن أنبذذه عليذذه اليذذ م

ن أن ير يه شذاء. اهمذا ارمن   يم شه  أن  - ع د إليه فا الططبة الداداةأ

ن أحاملذذأ السذذلطة، ماهمذذا حذذ اه الذذراي  عرفذذات مأع انذذه اهمذذا حذذامل ا 

ير  ا شارمن فشارمن لن ير ذى. لذن ير ذى شذارمن إ  أن يدضذا علذى 

ن يفر  فلسذطين اذن أهلهذا، أن يجبذر هذ  ء النذاس علذى أالشعب الفلسطينا، 

ن إسذذرااي . اذذاذا ، مهذذا او«إسذذرااي »أن يغذذادرما، أن تصذذبا فلسذذطين الهذذا 
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يملذذك الفلسذذطيني ن؟   يمل ذذ ن أرً ذذا م  سذذماء، حتذذى إن عرفذذات نفسذذه لذذم 

 يستطي أن ينتد  ان ا ان إلى ا ان إ  إذا أذن ا له!! أي سلطة هذه؟!

ضذذحا باخ اننذذا منالحدهذذم منعذذتدلهم مندذذداهم إلذذى مهذذ  اذذن أجذذ  هذذذا أن ن  

بذذد  لنذذا اذذن العذذ دة إلذذى   أعذذداانا مأعذذدااهم؟ اذذذا أاذذر فذذا  ايذذة الططذذ رة. م

 الحديث عنه.

إ  المداماة، اا أ خذ بذالد ة   يسذترد  ...   يم ن أن يندذ فلسطين إ  الجهاد

 إ  بالد ة، ممد أذن هللا للذين ظلمذ ا أن يدذاتل ا  
ووا ْۚ تَلوووَي بِوأَنَّ وم  ظوِلمو

يَن يوقَ  ِِ }هوِذَي ِللَّو

ووَوإِيَّ ٱ َ َعلَوو   نَص  نة اذذن سذذنن هللا   يم ذذن أن ، هذذذه سذذ[39]الحذذث   {ِرِلم  لَقَووِديرٌ َّللَّ

 تهم .

* * * 
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 10) 

 ااذا مدم العرب لفلسطين خاله عام هجري اضى؟!

 الططبة ا ملى 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 ذاريات اي العام الهجري  

حينما انا طالبًا، انا ننتظر اطلي العذام الهجذري، لنذرى اذاذا يدذ ه ا دبذاء 

مالشعراء حذ ه هذذا العذام الهجذري. ماانذأ بعذب المجذالت ا دبيذة ماللدافيذة 

تتحفا بهذه المناسبة، متصدر عددًا خاًصا حافاًل، يتحدا فيه عذدد اذن ال تذاب 

فا ادا تهم، معدد ان الشذعراء فذا مصذاادهم عذن العذام الهجذري، معذن آ م 

مال عذاظ حينمذا  ا اة مآاالها، على خذالف اذا يراذز عليذه اليذر اذن الططبذاء

يستدبل ن عاًاا مي دع ن عاًاا، ا  اا يهمهم  ااذا يفع  الفذرد؟ ماذاذا عليذه أن 

يحاسب نفسه على عام اضى؟ مهذا شاء   بأس به، مل ن إهمذاه أاذر ا اذة 

 ه  ا ار الططير.

انذا اعنيذذين بذأار ا اذذة، ماذذاذا مذداأ مأنجذذزت، ماذاذا خسذذرت م ذذيعأ. 

م الذذين يغذذمن اشذاعرنا فذا تلذك الفتذرة. مأذاذر ماان الشعراء اإلسالاي ن هذ

ان ه  ء الشعراء شذاعًرا اانذأ مصذااده تنذاه انذا اذ  الر ذى، اذان شذاعًرا 

 «.احم د  نيم»إسالايًا فحاًل ه  الشاعر 

فا سنة ان سن ات الهجرة، مفذا ذاذرى اذن ذارياتهذا، مفذا اطلذي العذام، 

علذى  ... ا  ممفة علذى طلذ أنشأ مصيدة ينعى فيها حاه المسلمين فا ممته سماه
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أطذذاله الحضذذارة اإلسذذالاية. ممذذف الرجذذ  علذذى الطلذذ  يب ذذا ميرثذذا مينعذذى 

 ميد ه  

 لا مللذنجم يرعذانا مأرعذاه اا

 

أاسذذذى االنذذذا يعذذذاف الغمذذذب 

 جفنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاه

 

 لذذا فيذذك يذذا ليذذ  آهذذات أرددهذذا

 

 أماه، لذذ  أجذذدت المحذذزمن أماه

ميذذذذذا العرمبذذذذذة اذذذذذان ال ذذذذذ ن  

 اسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرحها

 

 زمايذذاهفأصذذبحأ تتذذ ارى فذذا 

 اذذذم صذذذرفتنا يذذذد انذذذا نصذذذرفها 

 

 مبذذذذات يمل نذذذذا شذذذذعب ال نذذذذاه

 أنا اتجهأ إلى اإلسالم فا بلذد 

 

 تجده االطير ادص ًصا جناحاه

 ه ذا ممف الرج  على الطل ، مب ى حاه ا اة فا تلك ا يام.  

ملذم ت ذذن حذذاه ا اذذة احالنذذا هذذذه، فحالنذا اليذذ م حذذاه يرثذذى لهذذا، حذذاه تب ذذا 

 دل ب.العي ن متداا ال

الرجذذ  ب ذذى حذذاه ا اذذة فذذا ذلذذك ال مذذأ، ملذذم ت ذذن ا اذذة مصذذلأ إلذذى اذذا  

مصلأ إليه اون، ماان الير الحزن ما سى فا شعره، حتى إنه فذا اذرة اذن 

 المرات ماه 

 مال ا  عجبنا اذا لشذعر  باايذـًا

 

 فذذا العيذذد اذذا هذذذا بشذذعر اعيذذد!

 اا حيلة العصف ر مص ا ريشذة 

 

 !مرا ه فا مفص ممال ا   ذرد

ايف يغرد العصف ر المهيب الجنا ، المدصذ ص الذري ، المحبذ س فذا  

 مفص؟ ه  يغرد أم ين  ؟ 

 هذه ها حالنا أيها اإلخ ة. 

 اآسى أصابأ ا اة فا عااها المنصرم 

 لدد مدعنا عاًاا هجريًا، ماستدبلنا عاًاا جديدًا.
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ااذا أنجزنا فا ذلك العام الما ا؟ اذاذا مذداأ هذذه ا اذة اذن ا اسذب فذا 

 العام الما ا؟ 

معصابته فيسذتطيع ن أن يد لذ ا  مذد مذدانا ال ليذر، مأنجزنذا  «شارمن»أاا 

ال ليذذذذر. اسذذذذتطا  شذذذذارمن أن يدذذذذتحم بدباباتذذذذه المذذذذدن مالدذذذذرى مالشذذذذ ار  

مالحارات، مأن يدتحم على الناس بي تهم، ميدخ   رف نذ اهم، ميسذتبيا اذ  

 احرم. 

 ... أن يسذذف  ا الذذدااء ... شذذارمن معصذذابته اسذذتطاع ا أن يفعلذذ ا ا فاعيذذ 

أن  ... أن يحرمذذ ا المذذزار  ... أن يطربذذ ا المنذذازه ... ن ينته ذذ ا المحراذذاتأ

أن   يبدذذذ ا شذذذييًا، لذذذم ي تفذذذ ا  ... أن يذذذدارما المذذذدارس ... يذذذدارما المسذذذاجد

 بحصار هذا الشعب ليج  ، أرادما أن يدتل ه متال. 

 اسذتطدم المذدرعات مالمصذفحات ... فع  شارمن ال ليذر  اسذتطدم الذدبابات

 ... اسذذذتطدم المرمحيذذذات ... 16 - اسذذذتطدام الذذذـ ف ... اسذذذتطدم ا باتشذذذا ...

استطدم ا  شاء، ملم يباه بشاء، لم يستا ان شذاء، ملذم يطجذ  اذن شذاء، 

ملذذم يطذذذف اذذذن أحذذذد، فمعذذذه السذذال  ا اري ذذذا، مالمذذذاه ا اري ذذذا، مالفيتذذذ  

 ا اري ا. ماعه تطاذه العرب، ماستطذاء العرب الذين س ت ا عما يجري. 

الشاء ال حيذد الذذي أنجزتذه ا اذة فذا العذام الما ذا هذ   اداماذة الشذعب 

 ... بط لذذذة الشذذذعب الفلسذذذطينا ... بسذذذالة الشذذذعب الفلسذذذطينا ... الفلسذذذطينا

 تضحيات الشعب الفلسطينا. 

حيّذ ا هذذا الشذعب، حيّذ ا شذعب فلسذذطين، حيّذ ا أبنذاء فلسذطين، حيّذ ا بنذذات 

ي   فلسذطين، حيّذ ا شذباب فلسذطين، فلسطين، حيّ ا أاهذات فلسذطين، حيّذ ا شذ
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حيّ ا هذذا الشذعب الباسذ  البطذ ، الذذي جعذ  اذن الضذعف مذ ة، مجعذ  اذن   

شاء ا  شذاء،  نذه  ذحى بنفسذه فذا سذبي  هللا، لذم يبذاه بذالم ت فذا سذبي  

 .(112 هللا

 ملسأ أبذالا حذين أ متذ  اسذلًما

 

علذذذذى أي جنذذذذب اذذذذان فذذذذا هللا 

 اصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرعا

 

 مذلذذك فذذا ذات اإللذذه مإن يشذذأ

 

يبذذذذذار  علذذذذذى أمصذذذذذاه شذذذذذل  

 (113)امذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذز 

 

الشذذباب  ... هذذذا الشذذعب م ذذي رؤمسذذه علذذى أافّذذه، ممذذدّم النمذذاذب الرااعذذة

الشذباب الذذين يدفذ ن فذا سذبي  الذدبابات، مفذا مجذه  ... الذي يفّجرمن أنفسذهم

الشذباب الذذين يهذاجم ن المسذت طنات،  ... الدبابات، مينسذف ن بعذب الذدبابات

تغيرت ن عيتها، أصبا هنذا  هجذ م مأصذبا  (114 حتى العمليات ا ستشهادية

هنا  اداماة، اا عاد ه  ء الشباب يطاف هذذه الذدبابات م  هذذه المرمحيذات 

 م  هذه الطاارات، لدد  ّحى مصمم على أن يضحا. 

 هذذذه المداماذذة، هذذا محذذدها الشذذاء الرااذذي الذذذي أ نجذذز فذذا ة ...هذذذه البط لذذ

 ساحة أاتنا الها.

 ا امف اطزية للعرب تجاه فلسطين  

أاا اا ه  ا مفنا نحن العرب؟ ااذا مدانا نحن العرب له  ء ا بطاه؟ اذاذا 

مذذذدانا لهذذذ  ء اوبذذذذاء الذذذذين يرفضذذذ ن أن يدبلذذذذ ا التعذذذازي فذذذا أبنذذذذااهم إذا 

استشذذهدما؟ اذذاذا مذذدانا لااهذذات الالتذذا يسذذتدبلن استشذذهاد أبنذذااهن بالز اريذذد؟ 

                                              

 ، متعالى أص اتهم بالت بير. تفاع  جمه ر المسلين اي الشي  اعادته (112 

البيتان للصحابا الجلي  خبيذب بذن عذدي، مالهذا مبذ  أن تصذلبه مذري ، لمعرفذة  نهذا (113 

 ( طبعة الرسالة.3/219 م الرجيي   بن الديم، فا أحداا ي «زاد المعاد»المزيد راجي  

 (. 3/503 جـ « اعاصرة فتامى»معية العمليات ا ستشهادية راجي فت انا ح ه اشر (114 
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امذذا نصذذحأ  - لتذذا تنصذذا ابنهذذا مهذذ  ذاهذذب ليفجذذر نفسذذهاذذاذا مذذدانا لذذام ا

أن يلبذأ فذا سذبي  هللا مأن  - الطنساء أبناءها ا ربعة مهم يداتل ن فا الدادسية

 ْۚ بَوا  َوَل تَقوولووا  ِلَمن يوق  }يعلم أنه إن اات فه  حا يرزق  
ُوَۢ وَو  ِ هَم  تَاو فِي َسبِيِا ٱَّللَّ

َٰٓء   يَا ِكنهَح  ويَ لَّ تَش   َولَ   . [154]البدرة   {عورو

ااذا مداأ أاة العرب؟ اذاذا مذدم مذادة العذرب؟ اذاذا فعلذ ا لمسذاندة إخذ انهم 

فا العرمبة ماإلسالم؟ ه  مدا ا شييًا ي ذار؟ اا ميمة هذه الجااعذة العربيذة؟ اذا 

ميمة هذه الدمم التا ت عدد؟ اا ميمة هذه ا سلحة التا ت شترى بالمليذارات مت تذر  

؟ أيذن العرمبذة؟ ا يذن ا خذ ة؟ أيذن حتى تصذدأ؟ أيذن الذدفا  العربذا المشذتر 

 الغيرة؟ أين الحماسة؟ 

إنا مهللا   أجد لهذا أي تبرير فذا تذاري  العذرب،   فذا جذاهليتهم م  فذا 

إسالاهم. العرب اان ا يل رمن ميحم ن إلنسان يستجير بهذم، لذ  اسذتجار بهذم 

ن اسذتجير فذذانهم اسذذتعدمن أن يذذدفع ا عنذذه بأنفسذهم مأاذذ الهم، ميذذرمن ذلذذك اذذ

الشهااة العربيذة، ما خذالق العربيذة التذا تذأبى أن تذد  اذن يسذتجير بهذم دمن 

 حماية. 

 ف يف مإخ ان م مهم ان م مأنتم انهم م  تددا ن لهم شييًا؟! 

 الط ة عند عرب الجاهلية  

العرب فا الجاهليذة رأينذا اذنهم الذ   المهلهذ  بذن ربيعذة الذذي اشذتهر عنذد 

رج  ااس مطذاس  ... رج  شه ات فا حياته ، اان«الزير سالم»الناس باسم 

مزير نساء. مل ن حينما متذ  أخذ ه ا ليذب أبذى إ  أن يطلّذق هذذه ا اذ ر الهذا، 

 مأن يعي  لشاء ماحد  أن يلأر  خيه المدت ه، مماه فا ذلك م لته  
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 ملسذذأ بطذذالي درعذذا مسذذيفا

 

 إلذذذذذى أن يطلذذذذذي الليذذذذذ  النهذذذذذار

 أخيه، مانتدم ان بنا ب ر.  ملم يطلي درعه م  سيفه حتى أخذ بلأر 

مفا ي م ان ا يام م ت  أحذد ابذرااهم، فدذاه لذه بعضذهم  ي فيذك هذذا ب ليذب. 

 ماه  هذا يب ء بشسي نع  اليب. 

 هذه حميّة العرب فا الجاهلية. 

عمذرم بذن »أم « عمذرم بذن المنذذر»عمرم بن الل م اان عنذد الذك الحيذر 

تسذذتطداها فذذا بعذذب ا شذذياء، ، ماانذذأ اعذذه أاذذه، فذذأرادت أم الملذذك أن «هنذذد

أارتها أن تأتا لها ببعب ا شياء، ف بر ذلك على المرأة أم الفارس عمرم بذن 

الل م، مأخبرت بذلك ابنها فلذار، ممذاه مصذيدته الشذهيرة التذا مذال ا فيهذا  إنهذا 

 اانأ ح الا ألف بيأ، ماا بدى انها ماا حفظه الرماة انها  

 ممذذذذد علذذذذم الدبااذذذذ  اذذذذن َاعَذذذذدّ 

 

 م بذذذذذذذذبو بأبطحهذذذذذذذذا ب نينذذذذذذذذاإذا 

 بأنّذذذذذذا المذذذذذذانع ن إذا  ضذذذذذذبنا 

 

 مأنّذذذذذذا المذذذذذذانح ن إذا ر ذذذذذذينا

 مأنذذذذذا نذذذذذ رد  الرايذذذذذات بيًضذذذذذا 

 

 من صذذذدرهن حمذذذًرا مذذذد رمينذذذا

 إلى آخر اا ماه   

 إذا بلذذذذذي الفطذذذذذام لنذذذذذا صذذذذذبا  

 

 (115 تطذذر لذذه الجبذذابر سذذاجدينا

ممااأ اعراة بعد ذلك بينه مبين عمرم بن هند، مم ت  عمرم بذن هنذد الذك  

الحيذذرة، مانتهذذب بنذذ  تغلذذب مصذذره مأشذذياءه، انتداًاذذا ل لمذذة مالتهذذا أم الملذذك، 

 اعتبرمها إهانة  م عمرم. المة تد م ان أجلها اعراة متحدا ادتلة. 

                                              

 ماا بعدها(.  196للحسين الزمزنا  ص  «شر  المعلدات»انظر   (115 
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 ه  ء هم العرب،   يدبل ن الذّه. 

 ة فا شعره ميد ه عنتر

 تسذذذذدنا اذذذذاء الحيذذذذاة بذلّذذذذة  

 

 ب  فاسدنا بالعز اذأن الحنظذ !

 اذذذذذذاء الحيذذذذذذاة بذلّذذذذذذة اجهذذذذذذنم 

 

 (116 مجهنّم بالعز أطيب انذزه!

 ه ذا اان الد م.  

 نط ة عرب مري   

مفا أمه اإلسالم حينما ه زاأ مذري  فذا اعراذة بذدر ال بذرى، م تذ  اذنهم 

بذن حذرب   زاه  سبع ن ان الصناديد، مأ سر انهم سبع ن، ماذان أبذ  سذفيان

اشرًاا، ماان ي عتبر زعيم الدذ م فذا ذلذك ال مذأ، خص ًصذا بعذد أن اذات اذن 

، فذآلى علذى نفسذه أن   يمذ  بدنذه اذاءو اذن راات ان الصناديد مال بار فا بد

، يعنذا أن   يعاشذر اارأتذه. محراذأ مذري  علذى نفسذها أن (117  س  جنابة

مألذزاهم أن ي تمذ ا ذلذك فذا يب ا أحد ب اء ن  ، يعنا ب اء بأص ات ماذالم، 

أنفسهم حتى   ينفس ا عن أنفسذهم، ليظذ  هذذا الغضذب ا ب تًذا إلذى أن يأخذذما 

 بلأرهم. 

مفا ي م ان ا يام سمي بعب الناس اارأة تب ذا متصذر  بذبعب الشذعر، 

رما عذذن أنفسذذهم، فلمذذا بذذفظنذذ ا أنهذذم أبذذيا لهذذم أن يب ذذ ا مأن يشذذعرما مأن يع

ارأة  ذ  بعيرهذا فهذا تب ذا بعيرهذا الذذي  ذا ، خرج ا مسأل ا مال ا  هذه ا

                                              

 ماا بعدها(.  25لفارمق الطبا   ص  «دي ان عنترة»انظر   (116 

 صذلى هللا عليذه مسذلمممفى أب  سفيان بنذره مخذرب فذا اذااتا رااذب، مخذرب النبذا  (117 

 (. 170، 3/169 بن الديم   «زاد المعاد»لمالماته، مها  زمة الس يق، للمزيد راجي 
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 فداه أحدهم فا ذلك  

 أتب ذذذذا أن يضذذذذ  لهذذذذا بعيذذذذر

 

 ميمنعهذذذذا عذذذذن النذذذذ م السذذذذه د

 فذذذذال تب ذذذذا علذذذذى ب ذذذذر مل ذذذذن 

 

 (118 على بدر تداصرت الجدمد

 إلى آخر اا ماه.  

ذد،  العرب حرا ا على أنفسهم الن   حتى يلأرما، مثأرما فعاًل فا  زمة أ ح 

 فما بالنا نحن؟ 

 النط ة فا العهد اإلسالاا  

فا العهد اإلسالاا رأينا عمر بن عبد العزيز حينمذا سذمي أن رجذاًل اسذلًما 

فا بالد الرمم مد أ هين، ف تب عمر بذن عبذد العزيذز إلذى الذك الذرمم يدذ ه لذه  

بلغنا أن اسلًما استذه عنذدام مأ سذر، فذاذا مصذلك اتذابا هذذا فطذ  سذبيله، لدد 

 .(119 مإ   زمت م بجن د أملها عند  مآخرها عندي

 ان أج  فرد استذه مأهين تجيّ  الجي ش ميحما الطلفاء. 

مالنا يعرف ا لدصة الشهيرة، مصة المرأة التا لطمأ على خذدها فذا بذالد 

 ة  مااعتصماه. الرمم، فصاحأ صيحتها التاريطي

ا  اسلمة ما  اسلم فا ذلك الزان اان يح  أن لذه ايانًذا مأن لذه ارااذة، 

مأن هنذذذا  اذذذن ي سذذذأه عنذذذه فدالذذذأ المذذذرأة الط اذذذة الطذذذد فذذذا بذذذالد الذذذرمم  

                                              

الداا  ه   ا س د بن عبد المطلب، ماذان  ذرير البصذر، ماذان مذد أصذيب لذه ثالثذة  (118 

 (.3/198 بن هشام   «السيرة النب ية»ان أبنااه ي م بدر. انظر  

طبعذة ا تبذة  (144، 143ص   بذن عبذد الح ذم  «سيرة عمر بن عبد العزيز»انظر   (119 

 مهبة. 
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 مااعتصماه. تستنجد بالطليفة مبينها مبينه مهادو منجادو مب ح ر. 

لبيذذك أختذذاه.  ... مبلذذي المعتصذذم هذذذه الصذذيحة، فمذذاذا مذذاه؟ مذذاه  لبيذذك أختذذاه

مجنذذد جنذذ ده مجذذي  جي شذذه محذذارب الذذرمم فذذا اعراذذة تاريطيذذة اعرمفذذة  

 الشهيرة   هاعراة عمرمية، التا ماه فيها أب  تمام باايت

 السيف أصدق إنباء اذن ال تذب

 

 فا حده الحد بذين الجذد ماللعذب

بذذذذذذذيب الصذذذذذذذفااا   سذذذذذذذ د  

 الصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحااف

 

فذذذذذا اتذذذذذ نهن جذذذذذالء الشذذذذذك 

 مالريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب

 

للسذذيف   للدلذذم، بذذيب الصذذفااا  السذذي ف،   سذذ د  ... للدذذ ةأي المنطذذق 

 الصحااف    ينفي فا هذا ال مأ س د الصحااف م  ال الم. 

 ه ذا اانأ أاتنا فا عهد الجاهلية، مفا عهد اإلسالم. 

 لم يعد لنا ابرر للس  ت  

ى ل ذان لنذا رفما الذي جرى؟ اا الذي جرى منحن نرى بأعيننا؟ ل  انا   نذ

بعذذب العذذذر، مل ذذن هذذذه التلفذذازات أسذذدطأ ا عذذذار مأبطلذذأ الذذتعالت،  ننذذا 

نشذذهد بأعيننذذا، منسذذمي بآذاننذذا، منذذرى اذذا يحذذدا إلخ اننذذا مأخ اتنذذا مأبناانذذا 

مبناتنا. ه  تجمد الدم فذا العذرمق؟ هذ  بذردت هذذه الذدااء السذاخنة فأصذبحأ 

 ثلًجا؟ 

 نجدة إخ انها؟ ااذا جرى لهذه ا اة؟ لماذا   تهب ل

أعجب مهللا، ثم أعجب، لمذا يحذدا اليذ م اذن سذ  ت، ماذن صذمأ، ماذن 

يذذ م ا ربعذذاء  - اسذذتطذاء. بذذ  أعجذذب ثذذم أعجذذب حذذين انذذأ أسذذمي أمه أاذذ 

إذاعذذة الدذذرآن تدذذ ه  حذذدثأ بذذا ا  عمليذذة  ... إحذذدى اإلذاعذذات - الما ذذا

الاية تدذ ه عذن انتحارية! ممد مت  ا نتحاري! يذا هللا، إذاعذة عربيذة إذاعذة إسذ
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هذذذ  ء الشذذذهداء ا بطذذذاه  انتحذذذاري ن! أم تسذذذما العمليذذذة  عمليذذذة انتحاريذذذة! 

متجري فا رااب إسرااي  مان مراء إسرااي ! ان ه  البطذ  إذن، ماذن هذ  

 الشهيد إذن، إذا لم ي ن ه  ء الذين أسدط ا فر  ال فاية عن ا اة؟ 

عين على ا اة، اذ   ملم يعد الجهاد فر  افاية على ا اة، الجهاد فر 

ب ذ  اذا يدذدر عليذه.  ... ب الاذه ... بمالذه ... نفسذهبعليه أن يجاهد بمذا يسذتطيي 

 الجهاد فر  على ا اة الها، ا  فا حدمد داارته مفا حدمد استطاعته. 

 أه  ء انتحاري ن؟ ايف ي داه هذا؟ 

مهللا عجبذذأ معجبذذأ معجبذذأ، م  أدري هذذ  هذذذه اإلذاعذذة تسذذتعم  هذذذه 

 المصطلحات ط اه أيااها؟ أم اان ذلك خطأ؟   أتابي ال  هذه ا شياء. 

أيذذن ا اذذة؟ أيذذن أاذذة العذذرب مأاذذة اإلسذذالم؟ يعتمذذدمن علذذى أاري ذذا راعيذذة 

 السالم، معليها ها أن تحدق السالم! 

 أاري ا ت ي  بم يالين  

 ا ليسأ راعيًا احايدًا، إن أاري ا اي إسرااي  بذالحق مبالباطذ ،  ن أاريلم

 بالعده مبالظلم، بالص اب مبالططأ، ها انحازة إلسرااي . 

الذذذين يذذدافع ن عذذن أنفسذذهم اذذن أبنذذاء فلسذذطين، الذذذين يدذذاما ن الطغيذذان 

المتجبر مالجبرمت الطا ا، الذين يداما ن عدمان شارمن مان اي شذارمن، 

 ن! الدبابات مالطاارات، ه  ء إرهابي  الذين يداما ن

حمذذذاس إرهابيذذذة! الجهذذذاد إرهابيذذذة! الجبهذذذة الشذذذعبية إرهابيذذذة! حذذذزب هللا 

ذّمأ  إرهابا! مالي م أ اف ا اتااب شهداء ا مصذى مهذا فصذي  اذن فذتا،   
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 إلى ماامة اإلرهاب! ه  ء إرهابي ن! 

سذذهم! أاذذا شذذارمن معصذذابته فهذذم يد لذذ ن  اذذن حدهذذم أن يذذدافع ا عذذن أنف

شارمن مجماعتذه اذدافع ن، اظل اذ ن، اعتذدَى علذيهم! أاذا الفلسذطيني ن فهذم 

المعتدمن، مهم الظالم ن، مهم الجاارمن، مهم اإلرهابي ن،  ذم ا إلذى ماامذة 

اإلرهذذذاب ا اري يذذذة! معلذذذى العذذذرب مالمسذذذلمين جميعًذذذا أن يحذذذارب هم،  ن 

يذي العذرب معلذى المنطق  إاا أن ت  ن اعنا أم ت ذ ن اذي اإلرهذاب! فعلذى جم

جميي المسلمين أن يحارب ا حماس، مأن يحارب ا الجهاد، مأن يحذارب ا اتااذب 

 ا مصى، مأن يحارب ا حزب هللا،  ن الهم إرهابي ن! 

 هذا ه  انطق ا اري ان! 

 انذذأ فذذا الشذذهر الما ذذا فذذا بيذذرمت، فذذا الجلسذذة ا فتتاحيذذة لم سسذذة

لمين ماسذذيحيين، معربًذذا ضذذم اسذذ، هذذذه الم سسذذة العالميذذة التذذا ت«الدذذدس»

ا، تضم ا  ان يدافي عن مضذية الدذدس مفلسذطين، ممذد شذرفنا اإلخذ ة معجمً 

برااسة اجل  أانااها، مملأ فا تلك الجلسة ا فتتاحية  إذا اان اذ  اذن يذدافي 

عن مطنه ميستميأ فا الدفا  عن اددساته إرهابيًا، فأنا أمه اإلرهذابيين. مأنذا 

اذذان هذذذا إرهابًذذا، فذذأحيينا اللهذذم إرهابيًذذا، مأاتنذذا  أدعذذ  هللا مأمذذ ه  اللهذذم إن

 إرهابيًا، محشرنا فا زارة اإلرهابيين. 

 ه  هذا ه  اإلرهاب؟ هذا اا تريده أاري ا. 

 !شارمن بريء براءة الذاب ان دم ابن يعد ب، شارمن حم و مديي

 شجاعة أه  فلسطين  

رهذابي ن، أهذ  أاا الفلسطيني ن فهم ذااب ااسذرة، مسذبا  ااشذرة! هذ  ء إ
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 عنف مأه  دااء! 

الذين يدافع ن عن أنفسهم، الذين يعيش ن تحأ مطأة الحصار هذه الشذه ر 

الط يلة، الذين يصذبرمن ميصذابرمن ميرابطذ ن اجراذ ن مإرهذابي ن يجذب 

أن يدذذاتل ا، مأن يدذذاتلهم العذذرب مالمسذذلمين أنفسذذهم اذذي أاري ذذا، مإ  اذذان ا اذذي 

 ابيين! اإلرهاب مع دّما فا زارة اإلره

إننذذا نشذذد علذذى يذذد إخ اننذذا فذذا ا نتفا ذذة فذذا أر  فلسذذطين، نشذذد علذذى 

 أيديهم، نبار  جهادهم، نحيا صم دهم، ميستطيع ن أن يفعل ا ال لير. 

إن الفلسطينيين   يهمهم اا يددا ن ان شهداء، هذه طبيعتهم، مهذذه طبيعذة 

ه  لَّكو كوتَِب َعلَي  }الدتاه   ِقتَااو َولوَو كور  وَي إِي تَكوونوووا  تَوأ   ... }، [216]البدرة   {... م  كومو ٱل  لَمو

ويَ  ِ َما َل يَر  و وَي ِمَن ٱَّللَّ وَي  َوتَر  و لَمو وَي َكَما تَأ  لَمو  . [104]النساء   {... فَِإنَّ وم  يَأ 

لذذن يهذذم الفلسذذطينيين اذذا مذذدا ا ماذذا يدذذدا ن اذذن شذذهداء متضذذحيات، مل ذذن 

د يسد  انهم، أي حادثذة تدذي لهذم تهذز أراذانهم اإلسراايليين يهمهم جدًا أي ماح

هًزا، تزلزلهم زلذزاً  شذديدًا، تجعذ  او ف يطلبذ ن الهجذرة ميفذّرمن فذا أمه 

فرصذذة، لمذذاذا أيهذذا اإلخذذ ة؟  ن الفلطسذذينا هذذذه أر ذذه فهذذ  يتشذذبث بهذذا. ممذذد 

م( أنهذم لذن يتراذ ا ديذارهم ملذ  تح لذأ 1948تعلم الفلسطيني ن اذن اعذار   

 مب ًرا. 

اذذا اإلسذذراايلا هذذذا فهذذ  إنسذذان   يتشذذبث بجذذذمر ا ر ، لذذي  لذذه فيهذذا أ

جذمر يتشبث بها، ه   ريب، مافد، اهذاجر اذن أمربذا الشذرمية أم الغربيذة أم 

أاري ا أم  يرها، فه  يشعر أنه لي  له أص ه فا هذه البالد،   تمتذد جذذمره 

لذذي يزلذزه إلى عرمق أر ها، ملذلك   يصذعب عليذه أن يتراهذا. فهذذا هذ  ا
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 إسرااي  ميطيفها. 

لذذ  صذذبرت العذذرب مصذذبر مذذادة العذذرب علذذى المداماذذة معلذذى ا نتفا ذذة 

مأادمها بعب المذدد بالمذاه مالسذال ،  سذتطاعأ ا نتفا ذة أن تذ دي دمًرا 

 ابيًرا، مأن تدلق إسرااي  متزعث إسرااي  متنتها فا النهاية بالنصر. 

وووَ  ... }مذذال ا  الشذذجاعة صذذبر سذذاعة،  آَِٰء َوِحوويَن بِِريَن فِووي ٱلصَّ  وورَّ َسووآَِٰء َوٱلبَّ بَأ  ٱل 

مو  ئَِك لومو ٱل 
َٰٓ لَ   َوهوو 

يَن َصدَغووا   ِِ ئَِك ٱلَّ
َٰٓ لَ  ِّۗ هوو  َِ بَأ   . [177]البدرة   {تَّقوويَ ٱل 

 تح ه  ريب فا سياسة العرب  

مل ن العرب   يصبرمن، ميريدمن أن يضغط ا علذى الفلسذطينيين ليدبلذ ا 

 ممف إطالق النار. 

العذذذرب الذذذذين اذذذان ا شذذذرااء فذذذا المعراذذذة، أصذذذبح ا اليذذذ م مسذذذطاء فذذذا 

المعراة! يت سط ن ليدنع ا الفلسطينيين بذأن ي مفذ ا إطذالق النذار، مأن ي مفذ ا 

 العنف، مأن يجلس ا على ااادة المفام ات. 

الشرااء با ا  مسذطاء اليذ م. أ خرجذ ا اذن المعراذة. هذذا أمه اذا اسذبته 

الذذ  اصذذر  - عذذب العذذرب المهمذذين مالمهمذذين جذذدًاإسذذرااي   أنهذذا أخرجذذأ ب

، أن ي  نذذذ ا «ال سذذذاطة»اذذذن المعراذذذة، مأصذذذبا اذذذ  همهذذذم اون  - ما ردن

ر   ... }مسي  خير بالصلا،  حو َخي  ل   . [128]النساء   {... َوٱلصُّ

 ... الصلا بذين الضذحية مالجذالد ... ايف يحدا الصلا بين اللحم مالس ين

 ر؟ أي صلا هذا أيها اإلخ ة العرب؟ الصلا بين الذبيحة مالجزا

يذذا أيهذذا العذذرب لمذذاذا   تسذذتعيدمن ثدذذت م بأنفسذذ م؟ لمذذاذا   تعيذذدمن إلذذى 
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الجااعة العربية حي يتهذا مم تهذا؟ لمذاذا   يدذف العذرب ممفذة الرجذاه ا بطذاه 

اما تنتظر انهم شع بهم، ماما نحسه ان نبب الشار  العربا فا اذ  ا ذان، 

ليان المرج  فذ ق النذار؟ ممذد رأينذا شذييًا اذن هذذا حينمذا الذي ينتفب ميغلا  

أ تذذيا بعذذب الحريذذة للتعبيذذر، رأينذذا الشذذباب فذذا جااعذذات اصذذر فذذا الدذذاهرة 

رأينذذا الشذذباب  ... ماإلسذذ ندرية مالمنصذذ رة مطنطذذا مافذذر الشذذي  مالزمذذازيق

 فا ا ردن ثار ه  ء الشباب.  ... ثارما فا ا  ا ان، فا س ريا

نذبب الشذار ، مأن ي  نذ ا  ... لعرب أن يحس ا بهذا النذببنريد ان مادة ا

 اعبرين عن حديدة أاتهم،   أن يعيش ا  رباء عنها. 

هذذذا اذذا نريذذده اذذن الدمذذة المنتظذذرة فذذا ا سذذب   الدذذادم، مأن   ت ذذ ن ممذذة 

 ت ضاف إلى الدمم السابدة، تجتمي متنفب، م  تحدا شييًا. 

ا تريذد هذا،   إلذى اذا يريذدمن هذم. إن أاري ا تريد أن تس ق العرب إلى اذ

مها تريذد أن تذتح م فذا العذالم. تريذد اذن العذرب أن يعط هذا صذً ا أم ت ميعًذا 

علذذى بيذذا ، أم تف يًضذذا اطلدًذذا بضذذرب أي بلذذد يريذذدمن، خص ًصذذا العذذراق، 

يريذذدمن  ذذرب العذذراق، ماذذا سذذ ه احذذ ر الشذذر  العذذراق مإيذذران ما ريذذا 

 بيذة سذحب ا ا ريذا الشذمالية، ماذا اذان ا الشمالية، محينمذا احتجذأ ا ريذا الجن

سذذيفعل ن شذذييًا اذذي ا ريذذا الشذذمالية، المدصذذ د هذذ  بذذالد العذذرب مالمسذذلمين، 

 مإيران لي  ممتها اون، مل ن اون يريدمن  رب العراق. 

هذذ  سذذيعطيهم العذذرب هذذذا الت ميذذي علذذى بيذذا ؟ هذذ  سيبصذذم ن لهذذم بمذذا 

ا مممعذذ ا مأعطذذ هم هذذذا يريذذدمن، امذذا فعذذ  العذذرب مالمسذذلم ن حينمذذا بصذذم 

الم  مّذذي بضذذرب أفغانسذذتان؟ هذذ  يفعذذ  العذذرب هذذذا ميبيحذذ ن لهذذم « ال ذذارت»
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  رب إخ انهم؟ أعتدد أنها ست  ن خيانة عظمة ل  فع  العرب ذلك. 

 فهم حديدة الم اارة ا اري ية على العراق  

أنا لسأ بعليًا، م  صذداايًا، مممفذأ  ذد صذدام م ذد البعذث حينمذا أ ذار 

ل  يأ، مل نا   أمب  أبدًا أن نسذما بضذرب بلذد عربذا مشذعب عربذا على ا

مجذذي  عربذذا،   ن ّاذذ  أاري ذذا بتأديذذب العذذراق م  تأديذذب صذذدام، الشذذعب 

العراما ه  الدادر على أن يغير ح  اته إن أراد، أاذا أن ن عطذا أاري ذا الحذق 

فا  رب العراق متداير العراق، مهذا تذدار متضذرب انذذ أالذر اذن عشذر 

ات، ج عأ هذا الشعب ممتلأ ان أطفاله ان متلأ، ملذم ي فهذا هذذا، تريذد سن 

 أن تدضا على اا بدى ان هذا الشعب. 

العذذرب؟ مأيذذن شذذهااة العذذرب؟ مأيذذن نجذذدة أخذذ ة يذذا هللا، أيذذن ا خذذ ة؟ أيذذن 

 العرب؟ 

 الشاعر العربا يد ه  

 أخذذا  أخذذا  إن اذذن   أًخذذا لذذه

 

 اسذذا  إلذذى الهيجذذا بغيذذر سذذال 

عذذذذذم المذذذذذرء فذذذذذاعلم مإن ابذذذذذن  

 جناحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

 

مهذذذذ  يذذذذنهب البذذذذازي بغيذذذذر 

 جنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ؟!

 

ايذف تدبذذ  أن ي  سذذر جنذذا  أخيذذك، مأن ي نتذذف ريذذ  أخيذذك، مأن ت ذذ ن اذذي 

 المغير مالمعتدي، مأن تدف  د إخ انك اهما ي ن خط هم فا الما ا؟

أنا أم ه إلخ اننا فا ال  يأ  ا عتداء على ال  يأ شذاء، مل ذن ا عتذداء 

ن شذذذاء آخذذذر، إن العذذذراق لذذذي  لذذذه أي دخذذذ  فيمذذذا سذذذم ه علذذذى العذذذراق او

، ملم يلبأ عليه أي شذاء، مل ذنهم اون بذدأما يغيذرمن الذنغم، بعذد «اإلرهاب»

أن اانأ الحرب  د اإلرهاب مال ا   د أسذلحة الذداار ماذن يمل ذ ن أسذلحة 
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 الداار! 

أاري ذذا محذذدها هذذا محلفاؤهذذا اذذن حدهذذم أن يمل ذذ ا اذذا شذذاؤما اذذن أسذذلحة 

ا سذذلحة الن ميذذة، ما سذذلحة الجرث ايذذة، ما سذذلحة ال يماميذذة، ماذذ   الذذداار،

جذد انهذا ماذا لذم ي جذد، اذن حدهذم أن يمتل ذ ه، ملذي  اذن  أن ا  ا سلحة اذا م 

حذذق اوخذذرين أن يمتل ذذ ه. إذا ااتل ذذه ا اري ذذان محلفذذاؤهم فهذذذا حذذاله ز ه، 

 مأاا إذا ال ه اوخرمن فه  ان ر محرام حرام! أي انطق هذا؟! 

يا أيها اإلخ ة  إن على هذه ا اة أن تعرف مدرها، مأن تعرف ماجبهذا فذا 

 هذه المرحلة، إن هللا ساا  هذه ا اة عما يجري. 

أاذذة اذذن ثالثمااذذة اليذذ ن اذذن العذذرب، ممراءهذذم أالذذر اذذن ألذذف اليذذ ن اذذن 

المسلمين، ايف ت ستذه هذه ا اة مت ضرب فا ع در دارها مي راد لهذا أن ت سذاق 

 إلى اا   تريد؟ بأي انطق هذا؟ مبأي ح جة هذا؟ 

إن رماب  اإلسالم مرماب  العرمبة منداءات الحق مالضذمير، الهذا تطالبنذا 

اء إخ اننذذذا فذذذا فلسذذذطين، ممراء خ اننذذذا فذذذا العذذذراق، ممراء بذذذأن ندذذذف مر

المظلذذ اين فذذا اذذ  ا ذذان، فهذذذه هذذا حديدذذة ا خذذ ة، مصذذدق الشذذاعر العربذذا 

 الذي ماه  

 فااذذذا أن ت ذذذ ن أخذذذا بصذذذدق

 

 فأعرف انذك  لذا اذن سذمينا

 مإ  فذذذذذذذذذاطرحنا ماتطذذذذذذذذذذنا 

 

 عذذذذذذذذذذدًما أتديذذذذذذذذذذك متتدينذذذذذذذذذذا

لنذذا اذذن أارنذذا رشذذدًا، ماجمذذي المتنذذا علذذى الهذذدى، ممل بنذذا علذذى  اللهذذم هيذذئ 

الت دذى، مأنفسذذنا علذى المحبذذة، معزاامنذا علذذى عمذ  الطيذذر مخيذر العمذذ . اللهذذم 

 آاين. 
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 ادع ا رب م يستجب ل م. 

 الططبة اللانية  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن  

 ا طهاد المسلمين مالمسلمات فا أاري ا  

شذذرات هذذذا اليذذ م أن إخ تنذذا فذذا أاري ذذا يتعر ذذ ن  لذذ ان اذذن رأينذذا فذذا ن

ا  طهاد، مهم إخ ة يعمل ن فا الميدان اللدافا مالترب ي، ملي  لهذم عالمذة 

   بالعنف، م  باإلرهاب، م  بالجهاد العس ري، م  بشاء ان ذلك. 

مرأينذذا ا اري ذذان ذهبذذ ا إلذذى الجااعذذة اإلسذذالاية ا جتماعيذذة فذذا م يذذة 

علذذى اذذا أظذذن، مامتحم هذذا مفتشذذ ها مأخذذذما انهذذا أشذذياء، مأخذذذما « يذذاجين»

راذذي  هذذذه الجااعذذذة أخانذذا العذذالم الفديذذذه الداعيذذة الشذذي  الذذذدات ر طذذه جذذذابر 

العلذذ انا. مذهبذذ ا اذذذلك إلذذى عذذدة ا سسذذات  اجلذذ  الفدذذه اإلسذذالاا، المعهذذد 

علذم العالما للف ذر اإلسذالاا، عذدة ا سسذات تعمذ  فذا جذاه اللدافذة ماجذاه ال

ماجاه الذدع ة مالتربيذة، مل ذن أخذذما أناًسذا، مأخذذما بعذب النسذاء، حتذى إن 

ااذذرأة أخذذذمها مميذذدما يذذديها اذذن الطلذذف لمذذدة ثذذالا سذذاعات، حتذذى صذذرخأ 

مب ذذأ، فأندذذذمها مميذذدمها اذذن ا اذذام سذذاعتين أخذذريين! اذذا هذذذا؟ أاري ذذا التذذا 

ة. ممذد اعتدلذ ا تدعا الحرية متدعا حد ق اإلنسان، تعاا  الناس بهذه الطريدذ

أالر ان ألف شطص فا أاري ا ملم ي  جه تهمة إ  ل احد انهم، ماحد فد  هذ  

 الذي اتهم بأنه على صلة بالداعدة، ماوخرمن لم ي  جه إليهم س اه م  اتهام. 

أهذذذا هذذ  اذذا يدّع نذذه اذذن رعايذذة حدذذ ق اإلنسذذان؟ أهذذذا هذذ  اذذا يدع نذذه اذذن 

ا الم اثيق الدملية؟ أهذذا اذا تدذ م عليذه حرية اإلنسان مارااة اإلنسان؟ أهذه ه
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 ا ام المتحدة؟ 

إننذذا نعجذذب أن أاري ذذا مصذذلأ إلذذى هذذذا الحذذد اذذن التجذذامزات، متراذذأ 

لاجهزة المطتلفة عندها تنفذ أشياء  ير ا شياء التا تد لهذا هذا فذا الصذحف 

 ماإلذاعات مالتلفازات، ميعاال ن الناس ماأنهم ليس ا آدايين. 

ماليذذر اذذنهم  - ن علذذى هذذذه المعاالذذة، منذذرى أن هذذ  ءيإننذذا نصذذر  احتجذذ

أاري ذذان أصذذلي ن، ماليذذر اذذنهم يحملذذ ن الجنسذذية ا اري يذذة، ماليذذر اذذنهم 

يجذب أن  - يحمل ن إمااة شذرعية اذن سذن ات ط يلذة، فلهذم حدذ ق المذ اطنين

َُوا بَُِويعاال ا باحترام مت ريم اما أراد هللا ل نسان حينما ماه   م   َءادَمَ يَٰٓ }َولَقَود  َكرَّ

 .[70]اإلسراء   {...

* * * 



 198 الجزء السادس -خطب الجمعة 

 11) 

 (120 ا اة اإلسالاية تحأ مصاية الغرب

 الططبة ا ملى  

 أيها اإلخ ة المسلم ن  أاا بعد فيا

 بتغيير التعليم فا بالدنا ااذا يراد 

م دّر على أاتنا فا هذذه المرحلذة أن ت ذ ن تحذأ مصذاية  يرهذا اذن ا اذم، 

 تتح م فيها مفا اصايرها مفا أا رها ايف تشاء. 

ي راد لهذه ا اذة أن تغيذر اذن طبيعتهذا، متغيذر اذن حديدتهذا، ماذن اد ااتهذا 

مخصااصها، حتى ت ر ى اوخرين، ملين ير ى اوخذرمن عنهذا حتذى تتبذي 

 التهم. 

ه ا اة أن ت غير تعليمها الدينا، طلبأ ال  يذات المتحذدة ا اري يذة ي راد لهذ

 النظر فا التعليم الدينا عندها. ان دملة إسالاية أن تعيد ران أال

اا المراد بالتعليم الدينا؟ ه  التعليم الذدينا فذا المذدارس العااذة الذذي يعلذم 

خالمهذم؟ أم يذراد التالايذ اا يجب عليهم فا عديدتهم، مشريعتهم، مسل اهم، مأ

بالتعليم اا يأخذه بعب الطالب فا الجااعات ان ادرر اللدافة اإلسالاية الذذي 

يعطا المسلم ف رة عن الرسالة اإلسالاية، معن فلسفتها العااة بحيذث يتطذرب 

الطالب الجااعا ممد عرف شييًا عن هذا الذدين يليذق بنمذ ه فذا هذذه المرحلذة؟ 

                                              

يناير  18هـ الم افق 1422ذم الدعدة  4ا جااي عمر بن الططاب بالدمحة فا ألديأ ف (120 

 .م2002



 199 الجزء السادس -خطب الجمعة 

د اإلسذالم، سذ اءو اذان اسذلًما أم  يذر مهذا ماجب على اذ  اذن يعذي  فذا بذال

اسلم،  ن اإلنسان   ي  ن الدفًا إذا جه  الدين الذي ي ان بذه عااذة م اذه،   

ي  ن الدفًذا إذا جهذ  هذذه ا صذ ه الف ريذة مالعدديذة التذا يعذي  عليهذا النذاس 

 ميم ت ن عليها. 

عاهذد الدينيذة، أم يراد بالتعليم الدينا هذا التعليم الطذاص الذذي تدذ م عليذه الم

مال ليات الشرعية، مالجااعات اإلسالاية فا عدد ان البالد، الذ  ا زهذر فذا 

اصذذر، الذذ  الزيت نذذه فذذا تذذ ن ، الذذ  الدذذرميين فذذا المغذذرب، الذذ  الجااعذذة 

اإلسذذالاية مجااعذذة اإلاذذام احمذذد بذذن سذذع د مجااعذذة أم الدذذرى فذذا الممل ذذة 

مذاء فذا الهنذد، الذ  الجااعذات العربية السع دية، ال  جااعة دي بند منذدمة العل

اإلسذذالاية المتطصصذذة فذذا بااسذذتان مفذذا اذذ ا   ابذذ ر م يرهذذا؟ هذذ  يذذراد 

 بالتعليم الدينا هذا التعليم؟ 

 الغالب أن هذا اله اراد. 

ي ذذراد أن ي غيذذر التعلذذيم الذذدينا بحيذذث ي صذذا  صذذيا ة تر ذذى عنهذذا أاري ذذا. 

لمسلمين اا ف ذر  علذى مهذا أار عجيب حدًا  أن يفر  علينا نحن العرب ما

اليابان مألمانيا بعد الحرب العالمية اللانية. فر  على ألمانيا معلذى اليابذان أن 

ت غيرا ان دساتيرهما، متغيذرا اذن تعاليمهمذا، ماذن ثدافتهمذا،  ن هذ  ء اذان ا 

أعداء  اري ا مللحلفذاء، مدخلذ ا اعهذم حربًذا ف دذد فيهذا الماليذين اذن الضذحايا. 

ء، الذذبالد التذذا يطلذذب انهذذا هذذذا التغييذذر ت عتبذذر بذذالدًا صذذديدة منحذذن لسذذنا أعذذدا

 اري ا، مبينها مبذين أاري ذا اتفامذات ماعاهذدات، مسذفارات ممنصذليات، ملذم 

 يحص  بيننا حرب حتى ت فر  علينا هذه ا شياء. 
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لماذا ي فر  علينا اا ي فر  على المنهزاين فذا الحذرب، منحذن لذم نذدخ  

 حربًا؟ 

 ح م الغالب فا المغل ب.  ... لد ي فا الضعيفمل ن هذا ح م ا

تح ذذذذم الذذذذذاب فاخضذذذذي أيهذذذذا 

 الحمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 

 ت لم السذيف فاسذ أ أيهذا الدلذم!

 هذا ه  الذي يجري فا هذه ا يام.  

 ه  التعليم الدينا يلمر إرهابًا؟! 

اذذاذا تريذذد أاري ذذا؟ تريذذد أاري ذذا أن ت غيّذذر التعذذاليم الدينيذذة بحيذذث   تنذذتث 

 اإلرهاب، م  تلمر اإلرهاب! 

ان ماه إن التعليم الدينا ه  الذي أثمر اإلرهاب؟ هذذه خرافذة مأسذط رة   

بذن »أص  لها. الذين اتهم هم باإلرهاب هذ  تطرجذ ا اذن التعلذيم الذدينا؟ هذ  

عبذذذذد السذذذذالم فذذذذرب، أم عبذذذذ د الزاذذذذر، أم خالذذذذد  ، أم الظذذذذ اهري، أم« دن

اإلسالاب لا، أم ه  ء الذين اتهم هم باإلرهذاب، هذ  أحذد اذن هذ  ء تطذرب 

فا ا زهذر أم فذا التعلذيم الذدينا؟ لذي  أحذد اذن هذ  ء امذن تطذرب فذا اليذة 

 دينية أم اعهد شرعا.

طالبان هم طلبذة شذرعي ن حدًذا، مل ذن هذ  طالبذان إرهذابي ن؟ اذن مذاه إن 

طالبذذان إرهذذابي ن فدذذد أخطذذأ خطذذأ ابينًذذا، م ذذ   ذذالً  بعيذذدًا، مظلذذم هذذ  ء 

الناس ظلًما بينًا. طالبان جماعة انغلدذة جااذدة، تعذي  فذا الما ذا م  تعذي  

فا الحا ر.   تسذتلهم الحا ذر م  تستشذرف المسذتدب . هذذا اذا يعذاب عليذه 

 جماعة طالبان. 

بذذن »ا لذذم تدذذ  هذذذا، مالذذأ عذذن أاذذا أن يتهمذذ ا باإلرهذذاب، فذذال، حتذذى أاري ذذ
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مالداعذذدة  إنهذذم اإلرهذذابي ن مسذذنداتلهم منداتذذ  اذذن يذذ ميهم، فذذاعتبرت «  دن

طالبان ا مين ل رهاب مليس ا إرهابيين. اا بالهم يد ل ن اون  إنهم أصذبح ا 

 إرهابيين؟!

 فا الحديدذة - مليس ا هم«. بن  دن»ا  اا فعلته جماعة طالبان  أنهم آمما 

ماجم عته ا جذ دمن فذا أفغانسذتان اذن مذديم، انذذ « بن  دن»ممه. الذين آ -

أيذذام الجهذذاد ا فغذذانا الذذذي شذذجعته أاري ذذا مدعمتذذه مأيدتذذه، مشذذجعته الذذبالد 

العربيذذة ماإلسذذالاية عااذذة. ثذذم أصذذبا هذذ  ء المجاهذذدمن اجذذراين بعذذد ذلذذك، 

مس ذذدت فذذا مجذذ ههم ا بذذ اب، متدطعذذأ دمنهذذم ا سذذباب، ملذذم يسذذتطيع ا أن 

 دما إلى بالدهم إ  إذا أ دخل ا السج ن، فعذادما إلذى أفغانسذتان. ما فغذاني ن يع

تح مهذذذم مذذذيم، تح مهذذذم تداليذذذد، تح مهذذذم أخالميذذذات، مأن اذذذن لجذذذأ إلذذذيهم   

 يستطيع ن أن يتطل ا عنه. 

 هذا شاء  ير اإلرهاب. 

م فلماذا يد ل ن  إن التعليم الدينا ي فر  اإلرهذاب مي  لّذد اإلرهذاب؟ هذذا اذال

باط    أساس له، م  يد م على أي انطق عدلا م  ندلا، أم دينا أم خلدذا، 

 أم عرفا أم م عا، االم ارف   ان ألفه إلى يااه. 

 عليم الدينا؟ن أاري ا ان التذااذا تريد إ

مهنا  فا العذالم ألذ ان اذن اإلرهذاب لذي  لهذا عالمذة بالذدين م  بتعاليمذه. 

راي  حزب العمذاه ال ردسذتانا، مهذ  رجذ  هذا ال ردي « عبد هللا أمجالن»

احسذذ ب علذذى الماراسذذية مالشذذي عية ماليسذذارية، ملذذي  احسذذ بًا علذذى الذذدين 

 م  على ميم الدين بحاه ان ا ح اه. 
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 فلماذا ند ه  إن الدين ه  الذي ي فّر  اإلرهاب؟! 

جد فا أاري ا نفسذها مفذا حذادا  اإلرهاب الذي ي جد فا عدد ان البالد  م 

، ممجذد فذا بريطانيذا فذا الجذي  الجمهذ ري ا يرلنذدي، «ه اا سذيتاأماال»

أنذديرا »ممجد فا اليابان فا جماعة الحديدذة السذااية، ممجذد فذا الهنذد مم تلذأ 

إسذذذحاق »، ممجذذذد فذذذا إسذذذرااي  ممتذذذ  «راجيذذذف  انذذذدي»مابنهذذذا «  انذذذدي

 ، ممجد فا ا  ا ان. «رابين

حم  مزر اإلرهاب فا العذالم؟ لماذا التعليم الدينا اإلسالاا فد  ه  الذي ي  

 هذا أار عجب. 

 ا اارة لتدليص دمر الدين فا الحياة  

 ا؟ثم أم ه  ااذا تريد أاري ا ان تغيير التعليم الدين

هذذ  تريذذد أن ت دلّذذص دمره متحّجمذذه متدّزاذذه مت ضذذيّق اسذذاحته، بحيذذث   

يذ ثر فذا ي  ن له تأثير على حياة المسلم؟ أهذا اذا تريذده؟ إن اذان هذذا فهذذا   

انذذي اإلرهذذاب، مل نذذه يذذ ثر فذذا أخالميذذات ا اذذة. يجعذذ  ا اذذة أاذذة بذذال م اعذذد 

 ... بال أص ه م  جذمر تمتد إليها متتمسذك بهذا، تصذبا أاذة سذاابة ... راسطة

 أاة  ااعة. 

ا خالق أساسها الدين، الدين ه  ج هر الحيذاة مسذر ال جذ د، فذاذا ف دذد اذن 

مالذذدين هذذ  الدذذ ة الحذذافزة إلذذى الطيذذر، مالدذذ ة  الحيذذاة لذذم تعذذد الحيذذاة لهذذا اعنذذى.

الرادعة عن الشر، مالضذابطة لسذل   اإلنسذان، فذاذا ملّصذنا دمر الذدين اعنذاه  

انتشذذر الشذذر، مانتشذذر اإلجذذرام، مانتشذذر الفسذذاد، مانتشذذرت اإلباحيذذة، مانتشذذر 

 فساد الذام مبيي الضماار. 



 203 الجزء السادس -خطب الجمعة 

 هذا اا يحدا إذا تدلص دمر الدين فا الحياة. 

فا ادالته التا أشذرنا إليهذا « ف ا يااا»اما ذار  - لااة اإلسالاية يريدمن

أن ت دلّذد ترايذا العلمانيذة المتطرفذة، تدلذدها فذا تدلذيص  - فا ا سذب   الما ذا

دمر الذدين. الذذدين   ي علّذذم فذذا اذذدارس ترايذذا، محينمذذا أراد الشذذعب التراذذا أن 

 - مذدارس الدرآنيذةعشذرات آ ف ال - يستعيب عن ذلك فأنشذأ اذدارس مرآنيذة

أنشأها الناس بأا الهم فا اذ  المذدن مالدذرى تعلذم ا طفذاه الدذرآن، ميتعلمذ ن 

و هََحودٌ{غوا  }بغير لغتهم، يدرأمن   م  يعرفذ ن اعناهذا. أهذذا  [1]اإلخذالص    لوَو ٱَّللَّ

 انعأ ترايا العلمانية هذه المدارس مأ لدأ أب ابها.  - ي فّر  إرهابًا؟ ماي هذا

 أهذا اا يريدمنه؟ 

 ملة لمس  متش يه التعليم الدينا احا

أيريدمن تغيير اناهث التعليم الدينا بحيذث ي حذذف اذن هذذه المنذاهث اذ  اذا 

ينشأ الشطصية المسلمة المت االذة، الشطصذية التذا تذ ان بذالحق، متجاهذد فذا 

متذذدع  إلذذى الطيذذر، متذذأار بذذالمعرمف، متنهذذى عذذن المن ذذر، متدذذامم  سذذبيله،

 ، متتمسك بالحق، م  تبالا فا سبي  اباداهذا اذا أصذابها اذن أذى ماذن الباط

بالء، الشطصية التا تستعد أن تضي رأسها علذى افهذا فذا سذبي  هللا، ت ضذحا 

م يرهذا اذن فصذاا   «الجهذاد اإلسذالاا»م «حماس»اما ي ضحا إخ اننا فا 

 الجهاد؟

 أيريدمن أن يحذف ا هذا ان المناهث؟

د فعلأ هذا بعب البالد العربية العلمانيذة العريدذة فذا لعلهم يريدمن هذا. مم

العلمانية مالمتطرفة فيها، اذا سذم ه  تجفيذف المنذابي. المنذابي التذا يتفجذر انهذا 
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التذذذدين، ماإليمذذذان الدذذذ ي، مالشطصذذذية المتماسذذذ ة المعتذذذزة بذذذدينها مبربهذذذا 

 مباسذذالاها، هذذ  ء حذذارب ا هذذذا النذذ   اذذن التعلذذيم مالتربيذذة مسذذم ه  تجفيذذف

المنابي. مال ا    ي فا أن تحارب المتذدينين، مأن ت ذدخلهم السذج ن، مأن ت سذل  

علذذيهم أدمات التعذذذيب الماديذذة مالنفسذذية، مذذال ا  اذذ  هذذذا   يصذذلا.   يصذذلا 

نابيي التا يأتا انها التدين! فلع  أاري ذا تريذد اذن يحرب التدين إ  إذا جففنا ال

ه إصالًحا متجديدًا، ماذا هذ  باصذال  م  تغيير المناهث هذا الل ن هذا يعتبرمن

 تجديد، مل نه إفساد متبديد. 

؟ ... أم تريد أاري ا أن ت غير المناهث بحيث تنشذأ العدليذة اإلسذالاية المتفتحذة

العدلية التذا تذ ان بذالح ار اذي اوخذرين، مالتسذااا اذي المطذالفين، مالبذر اذي 

رة ماحدة، ينتسذب ن إلذى أب المسالمين، مالنظر إلى البشر باعتبارهم إخ ة مأس

هي وا الُواَ إي ربكوم واحود »ماحد، مإلى رب ماحذد، امذا جذاء فذا الحذديث  

؟ إن اذذان هذذذا اذذا تريذذده (121 «وإي هبوواكم واحوود، كلكووم ددم و دم موون تووراب

أاري ذذا فذذنحن أسذذبق انهذذا فذذا هذذذه الذذدع ة، لنذذا عشذذرات السذذنين منحذذن ن علذذم 

 ... فذذتاتالذذدين الم ... لذذى هذذذا الذذدينالمسذذلمين هذذذا اإلسذذالم، منذذدع  المسذذلمين إ

 الدين المتسااا. 

المتشددين اذنهم، مالغذالة مالمتطذرفين أن يطرجذ ا  ندع  المسلمين، مندع 

اذذن التعصذذب ماإلنغذذالق إلذذى التسذذااا ماإلنطذذالق، اذذي التعسذذير مالتنفيذذر إلذذى 

التيسذير مالتبشذذير، اذذن الغلذذ  ما نحذذاله إلذى ال سذذطية ما عتذذداه، اذذي العنذذف 

. نذذدع  المسذذلمين إذى هذذذا،    ن أاري ذذا (122 مالندمذذة إلذذى الرفذذق مالرحمذذة

                                              

 سبق تطريجه. (121 

هذه بعذب الططذ ط العشذرة التذا ذارناهذا لترشذيد الصذح ة اإلسذالاية، مهذا  ذمن  (122 
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 تطلب انها هذا، ب   ن ديننا ه  الذي يأارنا بهذا.

فاذا اان اإلصذال  ابنيًذا علذى أسذ  إسذالاية، ماذن مجهذة نظذر إسذالاية، 

فهذا اا نطالب به، ملسذنا فذا حاجذة إلذى أن ي فذر  علينذا هذذا اذن أاري ذا م  

 أاري ا.  ان حلفاء

إننا ندع  إلذى تعلذيم دينذا انبلذق امذا اذان عليذه الصذحابة مالتذابع ن، مهذم 

أالر النذاس فهًمذا لهذذا الذدين، مفدًهذا لرمحذه، ملمداصذده، مالتزاًاذا بذه، معمذاًل 

 مآدابه.  بأراانه مبمد ااته

صذلى هللا نحن ندع  إلى اإلسذالم امذا فهمذه الجيذ  ا مه الذذي ربذاه احمذد 

 هذه ا اة التنشية المطل بة.منشأ عليه  عليه مسلم

 نحن ندع  إلى هذا، ملسنا فا حاجة إلى ان يعلمنا ديننا. 

نحن أملى الناس بأن نتعلم ديننا ان اصادره ا صذيلة، مأن نطذرب فرمعذه 

على أص له، مأن نبنيه على راااز اتينة مم اعد راسطة، اذن اتذاب هللا ماذن 

 . لمصلى هللا عليه مسسنة رس ه هللا 

 ي طالب  يرنا بتغيير اناهجه التعليمية؟   لماذا 

ثم نحن نسأه أاري ا  لماذا المسلم ن محدهم؟ لمذاذا تطذالبا المسذلمين دمن 

 ...  يذذرهم بمراجعذذة تعذذاليمهم الدينيذذة؟ لمذذاذا لذذم تطالذذب اإلسذذراايليين بهذذذا؟

الحراذات، اإلسراايليين الذين استباح ا الدااء، ماستباح ا ا ا اه، ماسذتباح ا 

لذذي  عنذذدهم أي بذذأس اذذن أي دم ي سذذفك، أم أي عذذر  ي هتذذك، أم أي حراذذة 

                                                                                                          

 م. 2002، طبعة دار الشرمق «الصح ة اإلسالاية ان المراهدة إلى الرشد»اتابنا  
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ا لتذذ راة التذذا تدذذ ه  ... تنتهذذك، مهذذذا بنذذاء علذذى تعذذاليمهم الدينيذذة فذذا التذذ راة

لم سذذى  إنذذك إذا انتصذذرت علذذى مذذ م مدخلذذأ بلذذدًا فا ذذرب أهلهذذا رجالهذذا 

فيهذا! يعنذا  منساءها بحد السيف، مامتذ  بدرهذا م نمهذا محميرهذا ماذ  شذاء

 اجعلها خرابًا يبابًا، استبا ا  شاء فيها. هذا اا تد له الت راة فا أسفارها. 

أاذذا اذذا يد لذذه التلمذذ د فهذذ  أشذذد مأن ذذى، مأخذذزى مأمسذذى،  نذذه يسذذتبيا اذذ  

المفذذرم  فذذا هذذ  ء  ا اذم! ا اذذم أحذذ  عنذذده اذذن البهذذاام مأذه اذذن ال ذذالب!

شذذعب إسذذرااي ! هذذذا اذذا يد لذذه  ... ا  يذذار أن ي نذذ ا عبيذذدًا للشذذعب المطتذذار

 تلم دهم ماا نص ا عليه. 

وي ِ  ... }مالدرآن يشير إلى هذا حينما ماه   وم ِ َُوا فِوي ٱأل  َس َعلَي  ِلَك بِأَنَّ وم  غَالووا  لَي  َن  ۧذَ 

وووَي{َويَقوولووووَي َعلَوو   َسووبِيا   لَمو َب َولوووم  يَع  ِِ َكوو ِ ٱل  . اذذ  اذذن عذذداهم [75]آه عمذذران   ٱَّللَّ

لي  لهم حراة، ملي  لهم انزلة، ملي  لهذم ميمذة، ملذي  علذيهم فذيهم  أاي ن،

لَمووَي{َويَقوولووَي َعلَ  }سبي ، اذب ا على هللا  َب َولوم  يَع  ِِ َك ِ ٱل   .ٱَّللَّ

ا حذذزاب الدينيذذة فذذا إسذذرااي   سذذيما لمذذاذا لذذم تطالذذب أاري ذذا إسذذرااي  م 

مأالاله ان ه  ء المتطذرفين الذذين يريذدمن أن يدتلذ ا العذرب  «شاس»حزب 

 م  يبد ا لهم ان بامية؟ أحاله ل سراايليين حرام على العرب مالمسلمين. 

لماذا لم يطالب ا الذذين ينذادمن با صذ لية المسذيحية فذا أاري ذا؟ ا صذ لية 

ا اذذن المسذذيحية التذذا تناصذذر إسذذرااي  متناصذذر الصذذهي نية متعتبذذر ذلذذك جذذزءً 

ثر بتعذذاليم هذذ  ء عشذذرات الماليذذين، مامذذن تذذأثر بهذذم رؤسذذاء أدينهذذا، ممذذد تذذ

 م «ريغذذذان» م ... ا ب «بذذذ ش»م «اذذذارتر»أاري ذذذا السذذذابد ن انذذذذ عهذذذد 

الصذذغير. اذذ  هذذ  ء اذذن  ذذحايا هذذذه المسذذيحية التذذا  «بذذ ش» م «الينتذذ ن»
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ادثذة يسم نها  المسيحية الصذهي نية أم المسذيحية ا صذ لية. ملعذ  اذن فعذ  ح

 ان هذا الن  .  «أمااله اا سيتا»

مهنذذذا  أحذذذزاب مجمعيذذذات اتطرفذذذة بالعشذذذرات داخذذذ  أاري ذذذا، لمذذذاذا لذذذم 

 تطالبهم؟ 

لماذا لم تطالب الجي  ا يرلندي ال اث لي ا الذي يحارب البرمتسذتانأ فذا 

 بريطانيا؟

لمذذاذا لذذم تطالذذب أي جماعذذة اذذن الجماعذذات بذذالنظر فذذا تعاليمهذذا الدينيذذة إ  

 ين؟!المسلم

المسذذذلم ن محذذذدهم هذذذم الذذذذين أصذذذبح ا يذذذ ارمن فيطيعذذذ ن، ميذذذدع ن 

فيسذذتجيب ن، م  يسذذتطيع ن أن يد لذذ ا  لذذم؟ فضذذاًل عذذن أن يد لذذ ا   . حتذذى 

ا عماه الطيرية، مرأنا با ا  ماليذ م  ال فذ د ا اري يذة التذا تجذ ب انطدذة 

حتذى  (123 يذةالطليث يمينًا مشماً ، تج ب هذذه المنطدذة لتضذب  ا عمذاه الطير

   يتسرب انها شاء إلى اإلرهاب! يعنا    يتسرب انها شذاء إلذى فلسذطين

إلذذى فصذذيلة اذذن فصذذاا   ... إلذذى حذذزب هللا ... إلذذى الجهذذاد ... إلذذى حمذذاس ...

المداماة،   ينبغا أن يتسرب إليهذا شذاء. فهذم يريذدمن أن يضذبط ا ا عمذاه 

 ية علينا فا ا  شاء. الطيرية فا بالد الطليث، يريدمن أن يفر  ا مصا

 إنه استعمار جديد، باسم جديد، مبأسل ب جديد. 

مينبغا لهذه المنطدة ملغيرها ان اناطق العرمبة ماإلسالم أن تذرفب هذذا 

                                              

إ ذالق الم سسذات الطيريذة »( اذن هذذا الجذزء مهذا بعنذ ان 12راجي الططبذة رمذم   (123 

 (.165؟  ص «لمصلحة ان
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يَواَي غوا  }التدخ ، فلسنا عبيدًا  حد. نحن عبيد هلل محده    إِيَّ َصَلتِي َونوسووِكي َوَمح 

لَِموووي عَ  ِ ٱل  ِ َرب  وووِلِميَن{ 162َن َوَمَمووواتِي َّلِلَّ موس  او ٱل  ُو َوهَنَوووا  هَوَّ ِلَك هوِمووور  وووِريَك لَووو وۥ  َوبِوووَِ  َُ  َل 

 . [163، 162]ا نعام  

 دع ة لتط ير اناهجنا التعليمية متجديدها  

أن فذذا ا سسذذات التعلذذيم الذذدينا اليذذًرا اذذن ألذذ ان  - أيهذذا اإلخذذ ة -   أن ذذر

الدص ر مالتدصير، اغيرها ان الم سسات فذا بالدنذا. الم سسذات العااذة فذا 

بالدنا الهذا فذا حاجذة إلذى اراجعذة مفذا حاجذة إلذى تدذ يم، ما اذة الحيذة هذا 

 التا تراجي نفسها اا بين الحين ماوخر دمن أن يفر  عليها هذا ان أحد. 

ا ندذذدت نظذذام التعلذذيم فيهذذا، مجذذاءت بفريذذق يابذذانا ليدذذدم إليهذذا أاري ذذا نفسذذه

اشذذ رته فذذا إصذذال  النظذذام التعليمذذا فيهذذا، مل ذذن هذذا التذذا فعلذذأ هذذذا، لذذم 

 يفر  أحدو عليها هذا. 

نحذذن نذذدع ، مدااًمذذا الترب يذذ ن ينذذادمن بالمراجعذذة مالتدذذ يم اذذا بذذين الحذذين 

 ماوخر، هذا أار طبيعا. 

ه يش   الجم د  أنه يعذي  جااذدًا، لذم ينفذتا علذى هذذا التعليم الدينا الير ان

العصذذذر معلذذذى آفامذذذه ال اسذذذعة، معلذذذى ثدافاتذذذه المتن عذذذة، معلذذذى اشذذذ الته 

المتجددة, منحن نطالب الذين يتعلم ن الدين أن ينظرما إلى التراا بعين مإلذى 

العصذذر متياراتذذه بعذذين أخذذرى، امذذا جذذاء فذذا تراثنذذا  رحذذم هللا ااذذرًءا عذذرف 

سذتدااأ طريدتذه. مجذاء فذا بعذب اوثذار  مينبغذا للعامذ   أن ي ذ ن زاانه ما

 عارفًا بزاانه، حافًظا للسانه، ادباًل على شأنه. 

نحذذن نريذذد اذذن التعلذذيم الذذدينا أن يطذذرب اذذن ا نغذذالق، ماذذن الجمذذ د، مأن 
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 ينفتا على آفاق المعرفة ال اسعة. 

 نحن نريد ان هذا التعليم أن يطرب ان مص ره. 

 دينا مالعل م التجريبية اإلنسانية  التعليم ال

بعب ادارس التعليم الدينا   تعذرف شذييًا عذن العلذ م الحديلذة،   تعذرف 

شييًا عن الجغرافيا، م  عن الفيزياء، م  عن ال يميذاء، م  عذن ا حيذاء، م  

عذذن هذذذه ا شذذياء! ايذذف يعذذي  اإلنسذذان فذذا هذذذا العصذذر مهذذ  جاهذذ  بهذذذه 

 ا ا ر؟!

ننام  بعب الدضايا التا لها صلة بالعلم، نجد ه  ء أبعذد اذا ملذلك حينما 

 (124 للمفتذا أن يفدذه ال امذي   بذد  ي  ن ن عن اعرفة ال امي. معلماؤنذا مذال ا  

اما يفده النص. بدمن الجمي بين النص مال امذي   يسذتطيي أن ي حسذن الفتذ ى. 

لفل ذذا؟ إذا   يم ذذن أن يعذذرف شذذييًا فذذا مضذذية الهذذاله، مهذذ  نأخذذذ بالحسذذاب ا

اان   يعرف شييًا عن الفلك، م  عذن ال سذ ف، م  عذن الطسذ ف، م  عذن 

عذذن اسذذير الدمذذر. ايذذف يسذذتطيي أن يتحذذدا عذذن بعذذب  اسذذير الشذذم ، م 

ا شذذياء الذذ  التذذا تتعلذذق بشذذت  الجنذذين، مالذذتح م فذذا جذذن  الجنذذين، مهذذ    

لذا مذاه  ا ر؟ حتى إن بعضذهم اذرة علذق علذى فتذ ى يعرف شييًا عن هذه ا 

الدر امي يد ه إن المذرأة تبذيب! اذن مذاه إن المذرأة تبذيب؟ المذرأة تلذد م  

تبذذيب! اعذذرمف أن المذذرأة عنذذدها بييضذذة اذذ  شذذهر عربذذا، هذذذا أاذذر أصذذبا 

اعرمفًا. ايف يت  ن الجنين؟ يت  ن ان الحي ان المن ي للرج  مالبييضذة اذن 

                                              

على الداعية أن ي  ن الًمذا  بأن ا  اللدافات التا يج «ثدافة الداعية»ذارنا فا اتابنا   (124 

 (، طبعة ا تبة مهبذة123 - 110بها، مانها اللدافة ال امعية، انظر ال تاب المذا ر  ص 

 م(.1996 
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 ن هذا.  يعرف  المرأة. ه  ء

سذات الدينيذة، مبعذب هذذا الدصذ ر يرجذي إلذى هنا  مص ر فا هذه الم س

 الدص ر المادي مالمالا. 

انذذأ فذذا الفلبذذين اذذن نحذذ  خمذذ  معشذذرين سذذنة، مزرت المعاهذذد العربيذذة 

ماإلسذذذالاية، مهذذذذه المعاهذذذد العربيذذذة ماإلسذذذالاية انتشذذذرة فذذذا أنحذذذاء العذذذالم 

ا بالميات ماو ف، مجزى هللا ا ايذر احمذد الفيصذ  خيذًرا حينمذا أسذ  اتحذادً 

لهذذذه المذذدارس العربيذذة أاينذذه الذذدات ر بت فيذذق الشذذامي، معمذذ  فذذا بعذذب 

ا ممات على احاملة تط ير هذه المدارس مالمعاهد العربية، فأمام لهذا دمرات 

ترب ية تط يرية فا بالدها، مبعث إليها أناًسا، مطلب ان بعب الجااعذات أن 

فا جااعذة مطذر تتبر  بارساه بعب ا ساتذة للمشاراة، مذهب بعب إخ تنا 

ليشار  فا تط ير هذه المعاهد، متط ير المدرسذين، مإعطذااهم جرعذات اذن 

 - التربية مأس  التربية الحديلة. المهم أنا حينما زرت الفلبين فذا ذلذك ال مذأ

مجذدتهم يعيشذ ن  - مانأ اي فضذيلة الشذي  الجليذ  عبذد هللا ا نصذاري ححذا

أ لهذم  لمذاذا   تتعلمذ ن اللغذة فا الما ا اما اان ا زهر انذ اااذة سذنة، ملذ

اإلنجليزيذذة؟ لمذذاذا   تتعلمذذ ن العلذذ م الحديلذذة؟ لمذذاذا   تطذذ رمن ا سذذذاليب 

التدريسذذية أم تسذذتعين ن بال سذذاا  السذذمعية مالبصذذرية؟ مذذال ا  هذذذا الذذه يحتذذاب 

إلذذى فلذذ س، منحذذن نعتمذذد علذذى ادرسذذين اتطذذ عين، مإذا أخذذذما شذذييًا أخذذذما 

نذذذدفي راتبًذذذا لمذذذدرس اإلنجليذذذزي ماذذذدرس الفيزيذذذاء  الدليذذذ . فمذذذن أيذذذن لنذذذا أن

مال يمياء مادرس الجغرافيا؟ المش لة إذن هنا  ندص فا ا ارد التم ي  لهذذه 

 الم سسات. 

اذ اه، معنذدهم ر بذة فذا أمالعجب أن اليذًرا اذن المسذلمين عنذدهم فذااب 
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عمذذ  الطيذذر، مل ذذن اعظذذم أثريذذاء المسذذلمين متجذذار المسذذلمين إذا أرادما أن 

يعمل ا خيًرا لم يف رما إ  فا شاء ماحد  أن يبن ا اسذجدًا، ماذأن المسذجد هذ  

ا  اا يحتاب إليه المسذلم ن. المسذلم ن فذا حاجذة إلذى المدرسذة الذ  حذاجتهم 

إلذذى المسذذجد أم أشذذد، مإ  اذذن يذذذهب إلذذى المسذذجد إذا لذذم تذذأت المدرسذذة الذذ  

ذا لذم تذأت المدرسذة ب إلذى المسذجد إهحاجتهم إلى المسجد أم أشد، مإ  اذن يذذ

فذا حاجذة إلذى  ... بمن يعلمه الذهاب إلى المسجد؟ نحن فا حاجة إلذى المسذجد

فذا حاجذة إلذى الم سسذات المطتلفذة التذا  ... فا حاجة إلى النذادي ... المدرسة

 بها ي تم  المجتمي مي دي دمره. 

  هذا اا نريده أيها اإلخ ة للتعليم الدينا. أن ينم  ميرتدذا ميتطذ ر، ميعذاي

 العصر، ميمشا اي راب الحياة، حتى ي تا أاله ا  حين باذن ربه. 

أسأه هللا تبار  متعالى أن يفدهنا فا ديننا، مأن يعلمنا اا ينفعنذا، مأن ينفعنذا 

 بما علمنا، إنه سميي مريب. 

أمذ ه مذذ لا هذذا، مأسذذتغفر هللا تعذالى لذذا مل ذم، فاسذذتغفرمه إنذه هذذ  الغفذذ ر 

 . الرحيم، مادع ه يستجب ل م

 الططبة اللانية  

 ثبات الشعب الفلسطينا أاام المجازر 

أاذذا بعذذد  فلعل ذذم أيهذذا اإلخذذ ة تتذذابع ن اعذذا اذذا يحذذدا فذذا أر  اإلسذذراء 

 ... فا أر  المسذجد ا مصذى ... فا أر  النب ات مالمددسات ... مالمعراب

 فا أر  فلسطين. 

إن اذذا يحذذدا شذذاء يتدطذذي لذذه نيذذاط الفذذ اد، متتفتذذأ لذذه ا ابذذاد، ميرجذذي 
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اإلنسذان حزينًذا الييًذا بالحسذذرة مالن ذد المذا اسذتمي أم شذذاهد نشذرة اذن نشذذرات 

 ا خبار، أم مرأ اا تنشره الصحف صبا  ا  ي م، إنه شاء   يصدق. 

لذذذ ن إرادتهذذذم، ميفر ذذذ ن  إن شذذذارمن معصذذذابته المجراذذذة أصذذذبح ا ي م 

 هم، على أبناء فلسطين. اشييت

 مالعجب أن نجد ان أبناء فلسطين ان يستجيب لهذه اإلرادة. 

الشذذعب الفلسذذطينا رفذذب التسذذل  الشذذارمنا، ممذذامم ذلذذك بصذذدمره. مذذامم 

الذذذدبابات فذذذا ا ر ، مالمرمحيذذذات مالطذذذاارات اذذذن الجذذذ ، مالبذذذ ارب اذذذن 

اذام هذذا التجبذر، البحر. مامم هذا بما يمل ه ان أدمات مبعضذها   يغنذا شذييًا أ

َوهَِعودُّوا  }مل ن الشع ب حينما تدذامم، تدذامم بمذا تدذدر عليذه، مهللا تعذالى يدذ ه  

ا  ن غووَّ   لَ وم مَّ توم م ِ تََطع  ، لم يد   أعدما لهم الذ  اذا أعذدما ل ذم، [60]ا نفاه   {... ٱس 

وا }إنما ماه   توم{َوهَِعدُّوا  لَ وم مَّ وتََطع  شذع ب مذامم المحتذ  . ملذم نجذد شذعبًا اذن الٱس 

مالمسذذتعمر بملذذ  اذذا يملذذك المسذذتعمر اذذن مذذ ى مأدمات،   ي جذذد هذذذا فذذا 

 ا.التاري  أبدً 

ذ بذذدأت الحراذذة نذذملذذذلك الشذذعب الفلسذذطينا البطذذ  الباسذذ  أثبذذأ مجذذ ده ا

الصذذهي نية مبذذدأ المشذذرم  الصذذهي نا، مذذامم بلذذ رات اتصذذلة مبذذذه اذذا بذذذه، 

 حديث.  ل   الم اارات مالطيانات ان مديم مان

ا نتفا ذذة المباراذذة، يجذذب أن تسذذتمر. إن إيدذذاف  ... هذذه ا نتفا ذذة اللانيذذة

ا نتفا ذذة جريمذذة ب ذذ  المدذذايي ، مخيانذذة هلل ملرسذذ له ملفلسذذطين ملااذذة،   

 يج ز أن تدف هذه ا نتفا ة، يجب أن تستمر. 

ااذا نريد فا اداب  ممف ا نتفا ة؟ أن ير ى شذارمن؟ مهللا اهمذا عملنذا 
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 ير ى شارمن.  لن

 أنصا عرفات بالع دة إلى النضاه 

اذاذا يريذد الذذراي  عرفذات اذن شذذارمن؟ يريذد أن يفذرب عنذذه ليتحذر  امذذا 

يريذذد؟ هذذ  سذذجين فذذا رام هللا، ممذذاه شذذارمن  إنذذه سذذيظ  حبذذي  رام هللا اذذدة 

 ط يلة! ه  الذي يتح م فيه. اا ميمة هذه الرااسة؟!

أن يتطلذى  ...  د امذا اذان اذن مبذ أنا أمتر  على السيد ياسر عرفات أن يع

عن ارسا الرااسة هذا الذي لم يعذد لذه ميمذة، ملذم يعذد لذه اعنذى، م  يسذتطيي 

أن يراذا  ... أن يستدر عليذه، ميعذ د ثذااًرا انا ذاًل اجاهذدًا امذا اذان اذن مبذ 

أن يذذأتا بال  فيذذة علذذى مجهذذه ميتلذذلم اذذي  ... بغصذذن الزيتذذ ن ي حمذذ  البندميذذة

 يعلن الجهاد ان جديد. أن  ... المتللمين

أاا أن يتر ى شارمن لير ى عنه حتى يتحر  داخ  سلطته! أي راذي  

 هذا الذي   يملك أن يتحر  داخ  السلطة مه  رايسها؟!

لذذم يسذذما لذذه شذذارمن أن يحضذذر المذذ تمر الذذ زاري اإلسذذالاا! ت ذذرى هذذ  

 يسما له أن يحضر ا تمر الدمة العربا الذي سينعدد عن مريب؟!

شارمن بأن يبذذه لذه بعذب اذا يريذد، فيعتدذ   يحامه أن ير ا إن عرفات

 جهاديذذذة التاريطيذذذة فذذذا فلسذذذطين لير ذذذابعذذذب مذذذادة الفصذذذاا  النضذذذالية مال

 شارمن! هذا عبث، مهذا خطأ، ملن ي ر ا شارمن. 

ن يدف ا جميعًا صذفًا ماحذدًا أإننا ننادي السلطة، مننادي الشعب فا فلسطين  

 ... ينة أن يطترم ه. مذ ة ه ذا الشذعب فذا تماسذ ه  ي طترق،   يسمح ن للصها

تِلووووَي فِووي إِيَّ }فذذا اتحذذاده، مهللا تعذذالى يدذذ ه   ... فذذا تالحمذذه يَن يوقَ  ِِ َ يوِحووبُّ ٱلَّوو ٱَّللَّ
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} صووص  ر  ن  مَّ يَ   ُ ا َكأَنَّ وم بو
 .[4]الصف   َسبِيِل ِۦ َصف ٗ

امذذا تفسذذره أي سذذالم اذذان، السذذالم  - (125 أاذذا اللهذذاا مراء عمليذذة السذذالم

فهذا   يطدانا، ملي  فا صذفنا، م  يحدذق لنذا  - إسرااي  ماما تريده إسرااي 

هدفًا. سنظ  طذ   أاذر إسذرااي ، سذنظ  رهذن إشذارة إسذرااي ، سذنظ  تحذأ 

 إرادة إسرااي  مهيمنة إسرااي  مالصهي نية. 

 نأأهذا اا يراد لنا؟ أهذا اا أراده ياسر عرفات بعذد هذذا العمذر اذن الجهذاد  

 يصبا رهن إشارة ال يان الصهي نا يتح م فيه ايف يشاء؟

إ  أن يلذذذتحم الشذذذعب الفلسذذذطينا الذذذه ميدذذذف ممفذذذة رجذذذ  ماحذذذد،     حذذذ

ميرفض ن هذذا ا ستسذالم، ميرفضذ ن هذذه اإلهانذة، ميسذتعدمن لبذذه اذ  اذا 

يستطيع ن، ليعيدمها جذعة ان جديد، فما اسذب ا شذييًا حتذى اون إ  الحصذار 

  م.دت  مالتطريب مالتداير يلد نه ا  يمالتج يي مال

إننذذا نحيذذا هذذ  ء المجاهذذدين الشذذباب الذذذين  ذذح ا بأنفسذذهم، مم ذذع ا 

رؤمسهم على أافهم، مأرماحهم فذا أيذديهم، ممذدا ها رخيصذة فذا سذبي  هللا، 

                                              

لنا مصيدة ح ه هذا السذالم الهزيذ  أسذميناها  سذالم السذراب أم سذراب السذالم، ماذن  (125 

 أبيات هذه الدصيدة  

 يلًوا يا بُي  ُسلي عف       ولن بُ  ص يللم ملس

 س لهير   الدر من تي       هير   السلم من ذئب

 يل  الُفسللوراء سراب        ريلن ينلا لمللا عنبً لفي

 لأَارغ الكلت فلوير        اللل  ريلل  بللن لللليل

  َلللار والبللء يا للع       داللرط في دم الش لليف

( ماذذا بعذذدها، طبعذذة دار الت زيذذي مالنشذذر اإلسذذالاية 78 ص  «المسذذلم ن مذذادا ن»  انظذذر

 .م 2000
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مهاجم ا الصهاينة فا عدر دارهم ممتل ا انهم ان متل ا، ماستشهدما فا سذبي  

تغييذذر نذذ عا، بذذده عمليذذات ا ستشذذهاد مالتفجيذذر  هللا. نحيذذا هذذ  ء، مهذذذا 

المداماة لهم، هذا اسل ب جديذد نحييذه  ... الدتاه له  ء ... الدخ ه فا المعمعة

ن الحريذة   إمنرى أنه   يم ن أن ي طضي اإلسراايليين إلى الجهاد.  منشجعه،

الشذعراء ت ستجدى، إن ا ستداله   ي  هب، مل نه ي  خذ أخذذًا، مرحذم هللا أايذر 

 ش ما حينما ماه 

 مللحريذذذذذذذة الحمذذذذذذذراء بذذذذذذذابو 

 

 ب ذذذذذذ  يذذذذذذذد  اضذذذذذذرجة  ي ذذذذذذذدق  

التذا تلذب     يدق باب الحرية إ  باليد المضرجة بالدااء. أاذا اليذد الناعمذة 

 الدفاز، مهذه الشطصيات التا   تريد الجهاد، مالتا ماه فيها الشاعر مديًما  

 خطذذرات النسذذيم تجذذر  خديذذه

 

 بنانذذذه! ملمذذذ  الحريذذذر ي ذذذداا

فهذذ  ء   تنتصذذر بهذذم أاذذة، م  تتحدذذق بهذذم حريذذة، م  يذذأتا علذذى أيذذديهم  

 استداله.

* * * 
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 12) 

 (126 إ الق الم سسات الطيرية اإلسالاية 

 لمصلحة ان؟

 الططبة ا ملى 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 حالة ه ان تعيشه ا اة  

لع  ا اذة اإلسذالاية لذم تمذر بمرحلذة هذ ان ماحنذة ماذلذة االمرحلذة التذا 

 تعيشها الي م. 

لدذذد ابت لينذذا باسذذتعمار عنصذذري صذذهي نا اسذذتيطانا إحاللذذا، اسذذتبا  الذذدم، 

ماسذذذذتبا  ا ر ، ماسذذذذتبا  العذذذذر ، ماسذذذذتهان بالمددسذذذذات. ابت لينذذذذا بهذذذذذا 

 ... مالمعذذذراب ا سذذذتعمار الصذذذهي نا البغذذذيب، الذذذذي احتذذذ  أر  اإلسذذذراء

ا ر  التذذا بذذار  هللا فيهذذا  ... أر  المسذجد ا مصذذى الذذذي بذذار  هللا ح لذه

 .(127 للعالمين اما ماه الدرآن ال ريم

مابتلينا فا هذا العصر بأن   زيأ ا اة فا ع در دارها، ماا   زى م م فذا 

                                              

 8هذذـ الم افذذق 1422ذم الدعذذدة  25أ لديذذأ فذذا جذذااي عمذذر بذذن الططذذاب بالدمحذذة فذذا  (126 

 .م2002فبراير 

َصوا سوب  }فا ال  م له تعالى   (127  َغ  وِنِد ٱأل  َمس  َحوَراِم إِلَو  ٱل  وِنِد ٱل  َمس  وَن ٱل  ٗل م ِ وِدهِۦ لَوي  وَرى  بِعَب  ِِيَٰٓ هَس  َن ٱلَّ َح 

لَ وۥ ِلُوِريَو وۥ ِمون  َءايَ   َُا َحو  َرك  ِِي بَ  ي  }، [1]اإلسذراء   {... تَُِوآَٰ ٱلَّ و و َولووًطوا إِلَو  َونَنَّ َُوا فِيَ وا َُ  َرك  ِض ٱلَّتِوي بَ  َر  ٱأل 

لَِمويَن{ عَ  َُووا فِيَ وواَوِلسووولَي  }، [71]ا نبيذذاء   ِلل  َرك  ِض ٱلَّتِووي بَ  َر  ِرِهٰٓۦَ إِلَوو  ٱأل  ووِري بِووأَم  يَح َعاِصووفَٗة تَن  َن ٱلوور ِ  {... َم 

 .[81]ا نبياء  



 217 الجزء السادس -خطب الجمعة 

ع دذذر دارهذذم إ  ذلذذ ا. مل ذذن المشذذ لة  حينمذذا ت ذذ ن اذذي الغذذزاة ...أن تجبذذر  

م ذذا  علذذى أن تسذذاعد الغذذزاة  ر ذذك مأن تدذذف اعهذذم، مهذذذه اصذذيبة ا 

 ابرى.

مال ا  تعال ا نحارب اإلرهاب. مسلم لهم ان سذلم، فدذد مذال ا  إاذا أن ت  نذ ا 

اعنا، مإاا أن ت  ن ا اي اإلرهاب! حتى لم يد ل ا  أم ت  نذ ا علينذا، بذ  مذال ا  

اذي اإلرهذاب، فدذال ا   مإاا أن ت  ن ا اذي اإلرهذاب! مخذاف النذاس أن ي  نذ ا

 نحن اع م.

مل ذذذنهم لذذذم يحذذذددما  اذذذا هذذذ  هذذذذا اإلرهذذذاب الذذذذي نحاربذذذه؟ تراذذذ ه اااعًذذذا 

 فضفاً ا رجراًجا ه الايًا بحيث يفسرمنه اما يه من، ماما يحل  لهم. 

 ااذا اان هذا اإلرهاب؟ 

انتهذذى اإلرهذذاب الذذذي يحاب نذذه إلذذى أن اذذ  اسذذلم يذذدافي عذذن مطنذذه ميدذذامم 

 لين ميدفي فا ذلك داه منفسه مااله، اعتبر هذا إرهابيًا. الغزاة المحت

، «حمذذاس»حراذذة المداماذة اإلسذالاية ملذذلك صذنف ا فذذا ماامذة اإلرهذاب  

انظمذذة فذذتا، الفصذذاا   ،انظمذذة الجهذذاد اإلسذذالاا، اتااذذب شذذهداء ا مصذذى

اإلسالاية المطتلفة المداماة مالمعار ة فا فلسطين، ا  هذه أصبحأ  ذمن 

فذذذا لبنذذذان اذذذذلك انظمذذذة إرهابيذذذة، جماعذذذة  هللاحذذذزب  .هذذذابانظمذذذات اإلر

اذذ  اذذن يذذدافي عذن دينذذه ممطنذذه فهذذ   !المجاهذدين فذذا اشذذمير انظمذذة إرهابيذة

إذا لذم  نذا ن ،معلينا أن ندامم اعهم مأن نغزم اعهم ه  ء اإلرهذابيين !إرهابا

 !!ن ن اعهم انا اي اإلرهاب

 اله ان!! ال  هذا اأرأيتم ه انً 
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 تيم  ا فا مبيلةالشاعر مديمً لدد ماه 

 ميدضى ا اذر حذين تغيذب تذيم

 

 م  يسذذذذذذتأذن ن مهذذذذذذم شذذذذذذه د

نحن اون مبيلة تيم، ب  أذه ان تيم،  نهم يتصرف ن فينذا امذا يريذدمن، م   

يسأل ن عما يفعل ن، اأنمذا هذم آلهذة فذا هذذه ا ر ،   ت سذأه عمذا تفعذ  م  

ِلَك يَط   ... }برمت ت حاسب على اا تد ه! إنه انطق الد ة مالج و َعلَو   كووا ِ بَوتو ٱَكَِ  َّللَّ

تََكب ِر  َ بَّار{غَل   {وَ }، [35] افر   ِب مو وا  َوَخاَب كواُّ َ بَّاٍر َعُِيد  تَحو تَف   . [15]إبراهيم   ٱس 

مان العجب أن نجد بعب مادتنا يذرددمن اذا يد لذه هذ  ء، ميحطبذ ن فذا 

اإلرهذذذاب علذذذى اذذذ  هذذذذه  حذذذبلهم، ميسذذذيرمن فذذذا راذذذابهم، ميطلدذذذ ن صذذذفة

المنظمذذات الجهاديذذة ا صذذيلة إر ذذاء  مليذذك، ملذذن ير ذذ ا عنذذك حتذذى تتبذذي 

التهم، محتى تفنى فيهم، محتى تذمب شطصيتك فا شطصذيتهم، محتذى تطيذي 

لذ  فعلذأ ذلذك لذم ير ذ ا  امذأارهم مت  ن عبدًا ذلياًل لهذم فذا اذ  شذاء، مرب

 عنك أبدا.

لدذد أصذبا هذ  ء يتذدخل ن فذا أخذص شذ مننا اأننذا أاذة     خ ةيا أيها اإل

 .م  رسالة لها ،م  خصااص لها ،م  اد اات لها ،مج د لها

مطلبذذ ا ذلذذك صذذراحة  ،ا التعلذذيم الذذديناخص ًصذذ ،يريذدمن أن نغيذذر تعليمنذذا

 .مطلب ا ذلك خفية ان بالد أخرى ،ان بعب البالد

 احاربة العم  الطيري اإلسالاا  

ا بذذذلك بذذ  مذذاما ا العمذذ  الطيذذري اإلسذذالاا، اعتبذذرما جمعيذذات ي تفذذ  ملذذم

م  زاه  ،، مم ع ا أسذماء بعضذهاإرهابية العم  الطيري اإلسالاا جمعيات

هنا  أسماء أخرى فا الجعبة تظهر بذين الحذين مالحذين، هذذه الجمعيذات التذا 
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فذا أن  ... فذا أن تمسذا داعذة المحذزمن ... تعم  فا إ اثة اإلنسذان الملهذ ف

فذا أن تذرق علذى هذ  ء المسذااين اذن أبنذاء المسذلمين  ... تطعم ال بد الجااعة

الذذين   يجذذدمن اذا يمسذذك الراذق أم يطفذذئ الحذرق، هذذذه الجمعيذات أصذذبحأ 

 !العم  الطيري أصبا جريمة !جمعيات إرهابية

 ااذا يراد إذن انا نحن المسلمين؟ 

ا تًمذا مي  ا مارً ذريًذع  م ،اأن نتر  إخ اننا المسذلمين يم تذ ن ج ًعذيراد انا 

أم ن سذ ا  ،أم نسذدا الظمذآن ،ا بالمساعدة لنطعم الجاايم  نمد لهم يدً  ،امتشردً 

أم ندضذذا  ،أم نذذ مي المشذذرد ،أم ن فذذ  اليتذذيم ،أم نذذدامي المذذريب ،ريذذانالع  

 .حاجة المحتاب، هذا اا يراد بنا

 ع اا  التزام المسلم بعم  الطير  

  يسذتطيي  .الفذرد المسذلم ما اذة المسذلمةإن العم  الطيري جزء ان ايذان 

  مذلك ب ج ه عدة ،ساهم فا العم  الطيريالمسلم أن يعي  دمن أن ي  

 المسلم اأا ر بفع  الطير   - 1

مالد لذذة علذذى  ،مالذذدع ة إلذذى الطيذذر ،أن المسذذلم اذذأا ر بفعذذ  الطيذذر  أمً  

َٰٓأَيَُّ ووا }  هللا تعذذالى يدذذ ه .الطيذذر يَن َءاَمُووووا  يَ  ِِ   ٱلَّوو
دووا   وونو َكعووووا  َوٱس  بووودووا  َربَّكوووم  وَ  ٱر  ٱع 

عَ  ووووَي{لوووووا  َوٱف  ِلحو وووَر لَعَلَّكووووم  توف  َخي  . ف مذذذا أن المذذذ ان اذذذأا ر بالعبذذذادة [77]الحذذذث   ٱل 

مالراذذ   مالسذذج د مالصذذالة اذذأا ر بفعذذ  الطيذذر، هذذذا جذذزء اذذن اهمذذة الفذذرد 

َر لَعَ وَ }المسلم مالجماعة المسلمة   َخي  عَلووا  ٱل  وَي{ٱف  ِلحو  . لَّكوم  توف 

و}مه    يفع  الطير فد ، ب  يدع  إليه   ورِ َول  َخي  عووَي إِلَو  ٱل  وة  يَود  وُكوم  هومَّ  تَكون م ِ

مون دا علو  خيور »يدذ ه   صذلى هللا عليذه مسذلم. مالنبا [104]آه عمذران   {...
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 .(128 «فل  مثا ه ر فاعل 

ل   ااذر  فانما  ،نفسهمإذا لم يستطي أن يفع  الطير أم يده عليه فلين ه فا 

عبود رزغو   » ...  عز مجذ لذلك جاء فا الحديث أن امن يليبه هللا ماا ن ى، 

وعلًما، ف و يتقي في  رب  ويصا فيو  رحمو ، ويعلوم هلل فيو  حقوا،    مالً 

ف ِا بأفبا المُازا. وعبود رزغو    علًموا ولوم يرزغو  مواًل، ف وو صوادق 

صذلى مذاه النبذا  - ملت بعما فلي، ف و بُيتو الُية يقوا: لو هي لي ماًل لع

الذذي فعذ  مالذذي نذ ى ماذان صذادق  .(129 «فأ رلموا سوواء  هللا عليه مسلم

 . فهما فا ا جر س اءانه، النية اما يعلم هللا 

 .منية الطير ،المسلم اطالب بفع  الطير، مالد لة على الطير

 اطالبة المسلم بمعامنة إخ انه   - 2

المسذذلم اطالذذب بمعامنذذة إخ انذذه المسذذلمين حيلمذذا اذذان ا،   ةماذذن ناحيذذة ثانيذذ

فا اذة اإلسذالاية أاذة ماحذدة، ميدذ ي عضذدهم. ظهذرهم، مي جلذد يشد أزرهذم، 

ي دطذذم  ت ،خذذ ة حيلمذذا اذذان ا فذذا اشذذرق أم اغذذرب،   تحذذد بيذذنهم حذذدمدإهذذم 

ل  «صلى هللا عليه مسذلمه ذا ماه رس ه »المسلم هخو المسلم »بينهم أماليم، 

أي   يتطلذى عنذه،   يتراذه  ذحية   سلمهاعنى   ي   (130 « يللم  ول يسلم

م  يتراه فريسة للج   مالعري مالمر ، بذ  يعمذ  علذى  ،للظالمين يأال نه

                                              

 ( عن أبا اسع د البدري.8193رماه اسلم فا اإلاارة   (128 

حذديث   «المسذند»مماه احددذ   ،( عن أبا ابشة18031رماه أحمد   جزء ان حديث (129 

 .حسذذن، مالتراذذذي ماللفذذظ لذذه ممذذاه  حذذديث حسذذن صذذحيا، عذذن أبذذا ابشذذة ا نمذذاري

 (.8( برمم  1/104للدر امي   «المنتدى ان اتاب التر يب مالترهيب»

 (.40سبق تطريجه فا  ص  (130 
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ووَو   إِنََّمووا }  ميدذذ ه هللا تعذذالى .إندذذاذه ِمُووووَي إِخ  مو   الم انذذ ن  [10]الحجذذرات   {... ٱل 

المو من »امذا أاذرام هللا.  (131 «إخوانواكونووا عبواد   »حيلما اذان ا إخذ ة 

صذذلى هللا عليذذه ه ذذذا مذذاه رسذذ ه هللا  «للموو من كالبُيوواي يشوود بعبوو  بعبووا

مثوووا المووو مُين فوووي تووووادلم وتوووراحم م ». (132 ثذذذم شذذذبك إصذذذابعه مسذذذلم

وتعوواطف م مثووا النسوود، إذا اُووتك  مُوو  عبووو تووداع  لوو  سووائر النسوود 

 .(133 «بالس ر والحم 

تأا  ا ء بطنك، مايف تضذحك اذ ء سذنك، ايف تنام ا ء جفنك، مايف 

مإخ انذذك هنذذا  حذذذ ه ا مصذذى فذذا أر  فلسذذذطين   يجذذدمن اذذا يذذذأال ن؟ 

 الحصار مد مطي عليهم الطريق مسد عليهم ا ب اب. 

ايف تستطيي أن تهنأ بعيشك مإخ انك فا بذالد شذتى اذن أر  اإلسذالم   

 يجدمن الد ت الضرمري لهم؟ 

موون »ملذذي  بمذ ان  هذذ  ء حيلمذا اذان ا، المسذلم اذأا ر أن يعذذامن إخ انذه

ما  المسلمين جيران لك. فا عصذرنا مذال ا   (134 «باُ ُبعانًا و اره  ائت

ي الناس حيلما اذان ا فهذم ن تعي  اأإن العالم أصبا مرية صغرى. اعنى هذا  

                                              

( عذذن أنذذ  بذذن 2559ماسذذلم فذذا البذذر مالصذذلة   ،(6065رماه البطذذاري فذذا ا دب   (131 

 االك.

 (.88سبق تطريجه فا  ص  (132 

 (.88سبق تطريجه فا  ص  (133 

إسناد البذزار حسذن. منصذه   رماه الطبرانا مالبزار عن أن  بن االك، مماه الهيلما (134 

المنتدذى اذن ». «ما  من بي مون بواُ ُوبعانًا و واره  وائت إلو   ُبو  ولوو يعلوم»ااااًل  

(. مذاذذره ا لبذذانا فذذا 1530( بذذرمم  2/691للدر ذذامي   «ب التر يذذب مالترهيذذباتذذا

 (.2561  «صحيا التر يب»
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 جيرانك.

 هذا ان جهة ثانية. 

 فع  الطير للبشرية جمعاء   - 3

ن يمذد يذده بالمسذاعدة للمحتذاجين ملذ  اذان ا مان جهة ثاللة  المسلم اأا ر أ

لَِمويَن{َوَمآَٰ هَر  } ير اسلمين،  ن اإلسالم دين الرحمة العااة  عَ  َموٗة ل ِل  َك إِلَّ َرح   َُ  َسول 

والوِي نفسوي بيوده  »حتى إن النبا عليه الصالة مالسالم ماه   ،[107]ا نبياء  

لويس برحموة » مذال ا  النذا يذرحم. مذاه  «ل يبت   رحمتو  إل علو  رحويم

 ، رحمة الجميي اسلًما أم  ير اسلم.(135 «هحدكم صاحب   يرحم الُاَ كافة

ُ  }مهللا تعالى يد ه   ينَ لَّ يَ ِِ و َعِن ٱلَّ كومو ٱَّللَّ ووكوم لَم   َ إ  ِر و يِن َولَوم  يوخ  تِلووكوم  فِي ٱلود ِ  يوقَ 

ِسووو ولوم  َوتوق  وووِركوم  هَي تَبَووورُّ ووون ِديَ  ِسوووِطيَن{م ِ ق  مو َ يوِحوووبُّ ٱل  ِ م ْۚ إِيَّ ٱَّللَّ ا  إِلَوووي  . [8]الممتحنذذذة   طووَٰٓ

وكِ َويوط  }ميصف هللا تعالى ا برار ان عباده فيد ه   ب ِ ِۦ ِمس  ا يُٗ ِعمووَي ٱلطَّعَاَم َعلَ   حو

ا سذذير اشذذر  اذذافر، مل ذذن يطعمذذه الطعذذام مهذذ   [8]اإلنسذذان   َويَتِيٗمووا َوهَِسوويًرا{

ِ َل نوِريوودو ِمووُكوم  َ ووَاآَٰٗء َوَل إِنََّمووا نوط  }ه ميشذذتهيه، يحبذذه ميحتذذاب إليذذ ووِ  ٱَّللَّ كوووم  ِلَو   ِعمو

 .[9]اإلنسان   ُوكووًرا{

  يدتل ن ا سرى امذا فعذ  أمليذك الذذين متلذ ا سذتمااة أسذير مأيذديهم اديذدة 

 ا ت فة مراء ظه رهم. 

م  يبذين عذن عجم الذي   ينطق ب  اإلسالم يدع  إلى الرحمة بالحي ان ا 

اتقووووا   فوووي الب وووائم المعنموووة، فاركبولوووا صوووحاًحا، وكلولوووا »نفسذذذه  

                                              

مذاذره ا لبذانا  ،(7/250  «اسذنده»(، مأبذ  يعلذى فذا 325  «الزهد»رماه هناد فا  (135 

 (.167  «السلسلة الصحيحة»فا 
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دخلت امره  الُار في لر  ربطت ا فلوم تطعم وا ولوم تودع ا » ،(136 «سمانا

، مدخلأ اارأة بغذا الجنذة بسذبب (137 «تأكا من خشا  األرض حت  ماتت

 الب عطفأ عليه فسدته فش ر هللا لها فغفر لها. 

 هذا ه  اإلسالم يدع  إلى الرحمة بطلق هللا، حتى الحي انات. 

 فريضة الزااة   - 4

ثم ان ناحية رابعة  اإلسالم جع  ان فرااضه ا ساسذية معباداتذه الرانيذة  

الزااة، الران اللالث فا اإلسالم، هذا عمذ  خيذري، ت خذذ اذن أ نيذااهم فتذرد 

على فدرااهم، إنها تد م بحق الت اف  ا جتماعا، إنه أار أساسا فذا المجتمذي. 

سذتحق أخذ تهم الدينيذة   يستحق المسلم أن يذدخ  فذا جماعذة ا لمسذلمين مأن ي

نوكوم  إ  بامام الصالة مإيتاء الزااة  َو  َكوو  َ فَوِإخ  ا  ٱلاَّ لَو  َ َوَءاتَوو وا  ٱلصَّ }فَِإي تَابووا  َوهَغَامو

ينِ   .[11]الت بة   {... فِي ٱلد ِ

   (138 ماجبات أخرى س ى الزااة

مليسذذأ الزاذذاة هذذا الحذذق ال حيذذد فذذا المذذاه، إنهذذا أمه الحدذذ ق مليسذذأ 

                                              

إسذذناده صذذحيا، رجالذذه ثدذذات. مأبذذ    «المسذذند»( ممذذاه احددذذ ا 17625رماه أحمذذد   (136 

، الهذذم عذذن سذذه  بذذن «صذذحيحه»مابذذن حبذذان فذذا  «صذذحيحه»دامد مابذذن خزيمذذة فذذا 

بعذد عذزمه  «الريذا »اه أحمذد رجذاه الصذحيا، ممذاه فذا جذالحنظلية. مذاه الهيلمذا  ر

التا   تددر على النطق فتش   اا أصابها  «المعجمة» با دامد  إسناده صحيا. ماعنى 

 .ط ، مالدصد التحريب على الرفذق بهذا مالتحذذير اذن التدصذير فذا حدهذاان ج   مع

 (.120( برمم  1/16للمنامي   «فيب الددير»

 (.51سبق تطريجه فا  ص  (137 

فذا المذاه حذق أ»تحذأ عنذ ان   «فده الزاذاة»للمزيد ان هذا انظر اا ذارنا فا اتابنا  (138 

 م(. 1994( طبعة ا تبة مهبة  2/1011    «س ى الزااة
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ا. هنذذا  حدذذ ق اليذذرة فذذا المذذاه، هذذب أنذذك أديذذأ الزاذذاة مرأيذذأ إنسذذانًا آخرهذذ

   بذد  جااعًا تتراه يم ت ان الجذ   إلذى أن يحذ ه الحذ ه؟ أهذذا اعدذ ه؟  ، 

 أن تطعم المس ين.

فاذا لم تستطي أن تطعمه فحذر   يذر  علذى إطعااذه، حذب علذى طعذام 

يِن هََرَءي  }المس ين   بو بِٱلود ِ ِِي يوَكوِ ِ يَتِويَم  1َت ٱلَّ ِِي يَودو ُّ ٱل  ِلَك ٱلَّو
وضُّ َعلَو    2فَوَِ  َوَل يَحو

ِكيِن{ ِمس  . اإلنسان ال افر الذي   دين له ه  ذلك اإلنسذان [3 - 1]الماع ن   َطعَاِم ٱل 

صاحب الدلب الداسا المتحجر الذذي   يذرق علذى  ذعيف م  يذرحم اسذ ينًا 

ِلَك } يَتِيَم{فََِ  ِِي يَدو ُّ ٱل  وضُّ َعلَو   َطعَواِم }. يدفعه ميدهذره بعنذف ٱلَّ وِكيِن{َوَل يَحو ِمس  . ٱل 

اذن يأخذذ اتابذه  ... الذي   يحب على طعام المس ين ه  ان أصحاب الشماه

ووِووهو فَغولُّوووهو }بشذذماله ميسذذتحق النذذار  َنِحوويَم َصوولُّوهو ثووومَّ  30خو ِسوولَة   31ٱل  ثووومَّ فِووي ِسل 

عووَي ِذَراٗعوا فَٱ عوَ وا َسووب  وولوكووهو{ذَر  ِ إِنَّوو و }لمذذاذا؟  [32 - 30]الحامذة   س  ِمنو بِووٱَّللَّ ۥ َكواَي َل يووو  

عَِليِم  ِكيِن{ 33ٱل  ِمس   .[34، 33]الحامة   َوَل يَحوضُّ َعلَ   َطعَاِم ٱل 

اذذذان أبذذذ  الذذذدرداء ررر يدذذذ ه لزمجتذذذه أم الذذذدرداء  يذذذا أم الذذذدرداء، إن هلل 

ق هللا النذار إلذى اليذ م، مذد اسذرنا سالس  لم تزه تغلا بها اراج  النار انذ خلذ

نصفها باإليمان باهلل، مبدى النصف اوخذر يذا أم الذدرداء، فحضذا علذى طعذام 

 المس ين حتى ن سر السلسلة الها. 

يَتِويَم َكولَّ  }مصف هللا المجتمي الجاهلا مذاذه بد لذه   ووَي ٱل  ِرمو َوَل  17 بَوا لَّ توك 

وووكِ  ِمس  ووووَي َعلَووو   َطعَووواِم ٱل  بُّ
َٰٓ . اليتذذذيم  ذذذااي فذذذا المجتمذذذي [18، 17]الفجذذذر   يِن{تََح 

 ... الجاهلا، مالمجتمذي الجذاهلا اجتمذي أنذانا، اذ  إنسذان فيذه اشذغ ه بنفسذه

بمصذذالحه الماديذذة، أاذذا المجتمذذي المسذذلم فهذذ  يتحذذا  علذذى طعذذام  ... بشذذ اته

وووَي عَ }المسذذ ين. يدذذ ه ا سذذتاذ اإلاذذام احمذذد عبذذده  إن هذذذه اويذذة   بُّ َٰٓ لَوو   َوَل تََح 
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ووِكيِن{َطعَوواِم  ِمس  أصذذ  فذذا مجذذ ب إنشذذاء الجمعيذذات الطيريذذة التذذا  [18]الفجذذر   ٱل 

 ترعى متعنا بأا ر الضعفاء مالفدراء ماليتااى مالمسااين. 

 هذا ه  المتجمي المسلم.

 على عديدة ا اة دمر العم  الطيري فا الحفاظ 

عذر  ا إذا تالعم  الطيذري عمذ  أساسذا فذا المجتمذي المسذلم، مخص ًصذ

مأصذذالته، امذذا  ،أم فذذا ه يتذذه ،أم فذذا ميمذذه ،هذذذا المجتمذذي للتهديذذد فذذا عديدتذذه

متهذذددها  ،نذذرى اليذذ م هنذذا  اجتمعذذات إسذذالاية تهذذددها الغذذزمات التنصذذيرية

إذا ذهذب الفدذر إلذى بلذد مذاه لذه ال فذر ر  العدااد المست ردة اما ماه سذيدنا أبذ  ذ

مالتنصذذير أم  يذذر ذلذذك اذذن الذذدع ات أالشذذي عية   ال فذذراعنذذى  !خذذذنا اعذذك

ميجعلذذذه فريسذذة لتلذذذك ا ف ذذذار  تذذهادامايضذذذعف اإللحاديذذة ماإلباحيذذذة، الفدذذر 

ماذذن هنذا اذان علذى المسذلمين أن يدذذاما ا  .الغازيذة اذن الشذرق أم اذن الغذرب

 . هذه الم جات

م( فذذذا م يذذذة 1978معنذذذداا اجتمذذذي المنصذذذرمن ا اذذذري ن فذذذا سذذذنة  

خمسذذ ن اذذن عتذذاة المبشذذرين المنصذذرين بهذذدف اجتمذذي اااذذة م - «الذذ رادم»

اعلن، هذا الهدف ه  تنصير المسلمين فا العالم، مأنشذأما لذذلك اعهذدًا سذم ه  

اعهد زميمر اهمته تطريث اتطصصين فا تنصذير المسذلمين، مرصذدما لهذذا 

جمع ها فا ليلة ماحدة، ألذف اليذاردير اذ  ماحذد  «ألف الي ن دم ر»الهدف 

فذا ذلذك ال مذأ طفذأ فذا عذدد اذن أمطذار  - لذف اليذ نعليه الي ن جمع ا ا 

المسلمين ادع  إلذى اداماذة هذذه الم جذة الغازيذة الم تسذحة الجديذدة، مدعذ ت 
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، مانتهينذا إلذى إنشذاء الهييذة الطيريذة (139 إلى إنشاء ا سسة لمداماة هذا التيذار

 اإلسالاية العالمية. 

المسذلمين، إنمذا  لم ي ن هذدفنا أن ن سذلم النصذارى امذا يريذدمن هذم تنصذير

نحمذا ال جذ د اإلسذالاا اذن هذذه الغذزمة،  ... اان هذدفنا أن نحمذا المسذلمين

مملنذذذا  علينذذذا أن نجمذذذي ألذذذف اليذذذ ن دم ر، لنسذذذتلمرها مننفذذذق اذذذن ريعهذذذا 

ها على المشرمعات الطيرية التا تحما المسذلمين. مملنذا إن المسذلمين دمع اا

حذد فذا المت سذ  دم ًرا لجمعنذا أالر ان ألف الي ن فا العالم، لذ  دفذي اذ  ما

لف الي ن دم ر، مرفعنا شعاًرا يد ه  ادفي دم ًرا تندذ اسذلًما. اذان اليهذ د ا 

مذذذديًما رفعذذذ ا شذذذعاًرا فذذذا أمه أحالاهذذذم فذذذا الهجذذذرات الجماعيذذذة إلذذذى أر  

فلسطين يد ه  ادفي دم ًرا تدت  عربيًا. نحن   نريذد أن ندتذ  أحذدًا، ملنذا  ادفذي 

 ذ اسلًما. دم ًرا تند

ا؟ لذذم ماذذي هذذذا أيهذذا ا خذذ ة أتذذدرمن اذذاذا جمعنذذا انذذذ حذذ الا عشذذرمن عاًاذذ

هنا  أشذياء اليذرة أعمذاه خيريذة اذن الزاذاة مالصذدمات  ا!نجمي أربعين الي نً 

أن نجمذي ألذف   مل ذن الهذدف ا صذلا الذذي أممنذا اذن أجلذه الهييذةما مماف، 

 .ره م  أم  ان عشرهشلم يتحدق ع   ،الي ن نستلمرها مننفق ان ع اادها

أاذذة اإلسذذالم هذذذه الذذه لذذم تسذذتطي أن تجمذذي ألذذف اليذذ ن دم ر  نهذذا أاذذة   

هذم عنذدهم  !عنذدنا بابذا م  اااذالها ميادة، لذي  لي  أنه اش لة ا اة  .ميادة لها

                                              

المسذذذلم ن فذذذا ا اجهذذذة الدذذذ ى »طذذذر  الشذذذي  الدر ذذذامي هذذذذه الف ذذذرة فذذذا خطبذذذة  (139 

(. 137 - 135التذذا نشذذرت  ذمن الجذذزء ا مه فذذا هذذه السلسذذلة انظذذر  ص  «المعاديذة

فذذا الجذذزء الطذذاا   «اشذذرم  الهييذذة الطيريذذة اإلسذذالاية العالميذذة»مانظذذر أيًضذذا خطبذذة 

 (.216 - 205 ص 
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 .مياداتهم منحن لي  عندنا ميادات

 يجمعذ نالمهم أيها اإلخ ة أن العم  الطيري ر م  آلته هذه فا ادابذ  اذا 

 «الذ رادم»ماه لا بعب اإلخ ة  أن ا لف الي ن دم ر التا جمع هذا فذا  -

هذذا اذذرة اذذن المذذرات مل ذذنهم جمعذذ ا بعذذد ذلذذك اليذذارات ماليذذارات، معنذذداا 

هذذا العمذ  الطيذري المحذدمد  - يريدمن المليذارات عنذدهم طذرق شذتى لجمعهذا

م الهجمذذذات أتعذذذبهم مأملدهذذذم، ميريذذذدمن أن ي مفذذذ ه حتذذذى ينفذذذتا المجذذذاه أاذذذا

 التنصرية ليعمل ا.

هنا  أربعة االيذين مسذبعمااة مخمسذ ن ألذف انصذر مانصذرة فذا أنحذاء 

العذذالم! هذذ  ء يعملذذ ن متذذدفي لهذذم الماليذذين بسذذه لة، منحذذن إذا جمعنذذا ابذذالي 

 ييلة لجمعياتنا الطيرية لتتحر  بها هنا مهنذا  ن صذف بأننذا إرهذابي ن، م  

 ح ه م  م ة إ  باهلل. 

اذن  - هذا العم  الطيري  نه يدذف  ذد هجمذات التنصذير، م نذه أزعجهم

يلبأ محدة ا اة اإلسالاية. اذن ف ااذد العمذ  الطيذري مثمراتذه  - ناحية أخرى

 ... المباراة أنه محد اشاعر ا اة. السياسة لاسف لذم تسذتطي أن ت حذد ا اذة

معيذذذات لذذذم تسذذذتطي أن تجعلهذذذا تدذذذف ا مفًذذذا إيجابيًذذذا ا حذذذدًا، مل ذذذن هذذذذه الج

أن تجعذذ  المسذذلم فذذا المشذذرق يتحذذر   ... اسذذتطاعأ أن ت حذذد اشذذاعر ا اذذة

ميتألم ميتحرق ان أجذ  إخ انذه فذا المغذرب. المسذلم فذا جاارتذا يتحذر  اذن 

أج  إخ انه فا فلسطين، أم إخ انه فا الس دان، أم إخ انذه فذا الصذ ااه، أم 

 اة. إخ انه فا تشاد. هذا ه  عم  اهم محد اشاعر ا 

ا نجد جمعية خيرية فا مطر، أم فا الممل ة العربية السذع دية، أم فذا حينم
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بلذذدان الطلذذيث تعمذذ  اذذن أجذذ  اإلاذذارات، أم فذذا ال  يذذأ، أم فذذا أي بذذالد اذذن 

فذذا أفغانسذذتان، أم فذذا الشيشذذان، أم فذذا الب سذذنة مالهرسذذك، أم فذذا  إخ انهذذا

لذذذى ا سذذف ، أم فذذا أفريديذذا، حينمذذا نجذذد هذذذه الجمعيذذات الطيريذذة تتحذذر  ع

ح  بآ م إخ انذه المسذلمين، هذذا اسذب هااذ ، ياست ى العالم، متجع  المسلم 

ربمذذا لذذم نلحظذذه نحذذذن المسذذلمين، مل ذذن الذذذذين يدفذذ ن بالمرصذذاد بذذذأجهزتهم 

الراصذذدة الحساسذذة يذذدرا ن هذذذا ا اذذر، ملذذذلك يريذذدمن أن يدفذذ ا فذذا سذذبيله، 

 إن شاء هللا.  يريدمن أن يدتل ه، مأن ييدمه حتى   ي تا أاله، مل ن هيهات

سذذيظ  العمذذ  الطيذذري مااًمذذا، مسذذيظ  العمذذ  الطيذذري امتذذدًا، مسذذيحدق 

 أهدافه، م  يم ن أن تستسلم هذه ا اة لما ي راد بها. 

 اصادر تم ي  العم  الطيري  

إن عنذذدنا اذذ ارد ماصذذادر لتم يذذ  العمذذ  الطيذذري، بعضذذها اذذن الزاذذاة 

تذا يبغذا بهذا المسذلم مجذه الفريضة الرانية، مبعضذها اذن صذدمات التطذ   ال

إي   تصودق علويكم عُود وفواتكم بثلو  »هللا، مبعضها ان مصايا ا اذ ات 

الذين ي ص ن بالللث أم بذالربي أم بذالطم ، أم بمذا مذ  اذن  (140 ...« هموالكم

ذلك أم الذر، هذذه ال صذايا اذن أهذ  الطيذر مالبذر هذا رصذيد للعمذ  الطيذري. 

بعد ا ته متتمل  فا أممذاف خيريذة تميذز  الصدمات الجارية التا تبدى ل نسان

جذث ال مذف أن المسذلمين لذم يتراذ ا  بها المسلم ن خاله العص ر، مثبأ فا ح 

ا انًا للبذر أم ا  ذعًا للطيذر إ  مممفذ ا عليذه أاذ الهم، حتذى ال ذالب الضذالة، 

                                              

حذديث   «المسذند»( عن أبذا الذدرداء ممذاه احددذ  27482  «المسند»رماه أحمد فا  (140 

 ،( عذن أبذا هريذرة2709  «ال صذايا»فذا  للتحسذين بشذ اهده، مرماه ابذن ااجذه احتم 

 (.2190  «صحيا ابن ااجه»محسنه ا لبانا فا 
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حتذى الطذادم الذذذي ي سذر الصذذحن ميطشذى أن ي ذذ ذى اذن سذذيده أم اذن سذذيدته، 

لصح ن الم س رة، إذا ممي الصحن ان يد الطادم مان سذر ممف بعضهم ممفًا ل

 يذهب به إلى هذا ال مف ليعط ه صحنًا آخر. 

جذد ممذف  انظرما إلى هذه الرحمة التا تمللأ فا ال مف اإلسالاا، حتى م 

إليناس المر ى، ناس يذهب ن إلى المر ى فا استشفياتهم ليع دمهم، ربمذا 

ه هللا مي نسذ ن المذريب ميد لذ ن لذه  لي  لهم أه  م  أمارب، فيذهب ن ل جذ

اذذا شذذاء هللا مجهذذك اليذذ م اشذذرق ميذذدخ  عليذذه السذذرمر ما اذذ ،  ن الجانذذب 

 .(141 ثره فا التعجي  بشفاء المريبأالنفسا له 

 هذه الها ا ارد ماصادر لتم ي  العم  الطيري. 

ُِ فَ  ... }نحذذذذن أاذذذذة الطيذذذذر   ووووَر  َخي  ووووتَبِقووا  ٱل   [48المااذذذذدة  ، 148]البدذذذذرة   {... ٱس 

ِرعووَي فِي ...} ُِ يوَس  َر  َخي   .[61، الم ان ن  90]ا نبياء   {... ٱل 

 نحن أاة الطير، مخير الطير ه  اإلسالم. 

هذه ا اة ستظ  فا عملها الطيري، ستظ  تدامي الجذرا ، سذتظ  ت سذعف 

 المصابين، ستظ  ت غيث المله فين، ستظ  تمسا داعة المن  بين. 

 ب علينا، م  يم ن أن نعتبر هذا العم  الطيري جريمة. هذا ه  الذي يج

إن ان المصااب أن نعتذر عن العم  الطيري، منعتذر عذن التعلذيم الذدينا، 

هذذذذه ا شذذذياء التذذذا نعتذذذز بهذذذا منفطذذذر منغذذذالا منبذذذاها، أصذذذبحأ جريمذذذة، 

                                              

بعذدها، طبعذة ا سسذة ( ماذا 246 ص  «اإليمذان مالحيذاة»راجي اا ذارناه فا اتابنذا  (141 

 .م(1996الرسالة  
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 مأصبحأ مصمة عار. هلل در البحتري حينما ماه  

 إذا احاسذذذذنا الالتذذذذا أ ده بهذذذذا

 

ذنذذذ با فدذذذ  لذذذا ايذذذف اانذذذأ 

 أعتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر؟!

 

 ايف نعتذر ان احاسننا ماآثرنا التا يعتبرها ه  ء الناس ذن بًا؟!

َملوووا  َوغووِا }لن نعتذر، مسنمضا فا طريدنا، مصدق هللا العظيم إذ يد ه   ٱع 

ِلووِم ٱل  َرى فََسوويَ  ِمُووووَي  َوَسووتوَردُّوَي إِلَوو   َع  مو   و َعَملَكوووم  َوَرسوووولو وۥ َوٱل  دَِ  ٱَّللَّ ووِب َوٱلشَّووَ   غَي 

َملووَي{ وكوم بَِما كوُتوم  تَع  َب ِئ  .[105]الت بة   فَيُو

أمذ ه مذذ لا هذذا، مأسذذتغفر هللا تعذالى لذذا مل ذم، فاسذذتغفرمه إنذه هذذ  الغفذذ ر 

 الرحيم، مادع ه يستجب ل م. 

 الططبة اللانية  

 فض  العشر ا ماا  ان ذي الحجة 

شذهر ذي الحجذة، مهذ  اذن  ... حذرامأيها اإلخ ة  نحذن ادبلذ ن علذى شذهر 

وت  ا شهر الحرم مان أشهر الحذث   لووَم  ع  و ور  مَّ  ُ َحوجُّ هَ . مفذا [197]البدذرة   {... }ٱل 

وِر وَ }أماا  هذذا الشذهر ال ذريم عشذرة أيذام أمسذم هللا بهذا فذا اتابذه   فَن  َولَيَواٍا  1ٱل 

وو لصذذالا فيهذذا . مهذذا اذذن أفضذذ  ا يذذام عنذذد هللا، مالعمذذ  ا[2، 1]الفجذذر   ر{َعش 

جذذذذر مالمل بذذذذة عنذذذذد هللا، امذذذذا جذذذذاء فذذذذا حذذذذديث ابذذذذن عبذذذذاس اضذذذذاعف ا 

، التهليذذ  مالت بيذذر مالتسذذبيا مالتحميذذد مالصذذدمة مالصذذالة متذذالمة (142 رررب

 الدرآن، ا  هذا تزيد ال بتها عند هللا فا أيام عشر ذي الحجة. 

اذن ذي مالصيام فا هذه ا يام سنة ا اذدة، مأماذد هذذه ا يذام، يذ م التاسذي 

                                              

 (.52سبق تطريجه فا  ص  (142 
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إنووي »فيذذه   صذذلى هللا عليذذه مسذذلمم يدذذ ه النبذذا  يذذ م عرفذذة فهذذ  يذذ ... الحجذذة

 هحتسوووب علووو    تعوووال  هي يكفووور السوووُة التوووي غبلووو  والسوووُة التوووي بعوووده

»... 143). 

فاحرص ا على أن تستفيدما ان هذه ا يام المباراة لي  ن ذلك ل ذم رصذيدًا 

سذنات ليدذامم اذا ندترفذه اذن عند هللا تتذأ، فمذا أالذر اذا نحتذاب إلذى رصذيد الح

قَوواَا ذَرَّ    َوإِي تَووكو إِيَّ }السذذييات، ماذذا عنذذد هللا تعذذالى لذذن يضذذيي   ِلوومو ِمث  َ َل يَل  ٱَّللَّ

َ ا َويو  ِعف  ًرا َعِليٗما{   َحَسَُٗة يوَب   .[40]النساء   ُِ ِمن لَّدون  و هَ  

ئَِكتَوو وۥ إِيَّ }عبذذاد هللا  يدذذ ه هللا تتذذأ  
َٰٓ َ َوَملَ  يَن ٱَّللَّ ِِ َٰٓأَيَُّ ووا ٱلَّوو ِْۚ يَ  يوَصوولُّوَي َعلَوو  ٱلَُّبِووي 

ِليًما{ وا  تَس  ِ  َوَسل ِمو  .[56]ا حزاب   َءاَمُووا  َصلُّوا  َعلَي 

اللهم ص  مسذلم مبذار  علذى عبذد  مرسذ لك احمذد، معلذى آلذه مصذحبه 

 مسلم تسليًما اليًرا. 

َ    عَ َوهَغِِم  ... }  ُ لَو  َ تَ لَو  َ  إِيَّ ٱلصَّ و ٱلصَّ بَوروِّۗ َوٱَّللَّ ِ هَك  رو ٱَّللَّ ك  ِِ َُكوِرِّۗ َولَو مو َشآَِٰء َوٱل  فَح  ِن ٱل 

َُعووَي{ لَمو َما تَص   .[45]العن ب ت   يَع 

* * * 

                                              

 (.52سبق تطريجه فا  ص  (143 
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 13) 

   لضرب العراق

 الططبة ا ملى 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 الزان ا اري ا  

الصذهي نا، م  مدر علينا أن نعي  حتى ندر  الزان ا اري ذا، مالذزان 

أدري أيهما ه  ا ص  ماوخر ه  التبي؟ ه  الصهاينة تذابع ن لااري ذان، أم 

ا اري ان تابع ن للصذهاينة؟ أم ذاب أحذدهما فذا اوخذر امذا يذذمب الملذا فذا 

الماء، أم تزمب أحذدهما اوخذر زماًجذا ااث لي يًذا   طذالق فيذه، مأيهمذا الذزمب 

اوخر اما تطتل  أجذزاء المراذب ال يمذامي مأيهما الزمجة، أم اختل  أحدهما ب

 حينما تصبا ا شياء شييًا ماحدًا؟

 زان السااري.  ... عشنا حتى أدرانا الزان ا اري ا مالزان الصهي نا

اذذان النذذاس فذذا الدذذرن الما ذذا يعيشذذ ن تحذذأ سذذلطان مذذ تين اتنذذازعتين 

ن  اللهذم اتنافستين، ماان اختالف ا م يذاء رحمذة للضذعفاء. اذان سذلفنا يد لذ 

 اشغ  الظالمين، مأخرجنا ان بينهم سالمين.

 أاري ا مانطق الجبرمت 

مل ن المصيبة حينما ي جد ظالم ماحد يست بر فا ا ر  بغيذر الحذق، م  

 يجد م ة تعار ه، م  يجد أحدًا يجرؤ أن يد ه له  لم؟ ناهيك أن يد ه له   .
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فذرد بالعذالم، متريذد أن نتهذه ها اش لة عالمنا اليذ م  أن هنذا  مذ ة ماحذدة 

تح م العالم اله، م ة اتجبرة، اتألهذة فذا ا ر ، تدذ ه اذا مذاه نمذرمد حينمذا 

ذذه إبذذراهيم فذذا ربذذه أن آتذذاه هللا الملذذك،  لِ إِذ   ... }حاج  ووَر  وويِۦ  ۧ غَوواَا إِب  ِِي يوح  مو َرب ِووَي ٱلَّوو

وويِۦ َوهوِميووتو هَنَووا  « هي نموورود»َويوِميووتو غَوواَا  ح 
. مذذ ة تدذذ ه اذذا مذذاه [258]البدذذرة   {...  هو

وِريَما َعِلم   ... }فرع ن   وٍ  َغي  ون  إِلَ  لَو   هَنَوا  }، [38]الدصذص   {... تو لَكوم م ِ َع    َربُّكوومو ٱأل 

تِويَْٰٓۚ هَلَي   ... }، [24]النازعات   {... وِري ِمون تَح  ورو تَن    َ
َن  ِه ٱأل  ِِ و وَر َوَل  كو ِمص  ل  هَفَوَل  َس ِلي مو

وَي{توب    .[51]الزخرف   ِصرو

ه ذا تد ه أاري ذا  ألسذأ ال حيذدة التذا تتصذرف فذا العذالم م  يعار ذها 

 أحد؟

وا َعواد  }تد ه أاري ا اا مالأ عاد مذديًما، ممذد ح ذى هللا عذنهم   وا  فَأَمَّ بَرو وتَك   فَٱس 

َُدُّ ِمَُّا غوو ِ َوغَالووا  َمن  هَ َح  
ِر ٱل  ِض بِغَي  َر   فِي ٱأل 

َ وَّ ً  ا  هَيَّ ٱَّللَّ وم  لووَو  هََو لَوم  يَوَرو  ِِي َخلَقَ و  ٱلَّو

ُ  وم  غووَّ ٗ  َُدُّ ِم  . [15]فصلأ   {... هَ

تنفذذرد أاري ذذا اليذذ م بح ذذم العذذالم مالتصذذرف فذذا العذذالم، متريذذد أن تسذذ ق 

الناس بعصذاها امذا يسذ ق الراعذا  نمذه.   تريذد  حذد أن يف ذر برأسذه، م  

ا تطتذار للنذاس، تريد  حد أن يطتار بارادته. ها التذا تف ذر للنذاس، مهذا التذ

 معلى الناس أن يسمع ا ميطيع ا.

 اتطاذ اإلسالم عدًما بدياًل عن الشي عية 

مالتا ار عليها عام أم أالذر اذن  - جاءت أحداا الحادي عشر ان سبتمبر

لتعطا أاري ا الفرصة ملتمنحها المبذرر، لضذرب اذن تشذاء، مالعذدمان  - عام

 على ان تشاء.
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السبب الحديدا لما يجري الي م؟ ال امذي  مل ن ه  اانأ أحداا سبتمبر ها

 يد ه   .

الذين تابع ا الم امف ماان ا يبحل ن ميدرس ن، عرف ا أن أاري ذا اذن مبذ  

سبتمبر بسن ات، محينما سد  ا تحاد الس فيتا اانذأ تبحذث عذن عذدم جديذد، 

 عدًما جديدًا!« اإلسالم»مرشا لها رجالها ماف رمها 

المشذاعر، متحشذد الع اطذف، متجنذد مذ ى  إنها فا حاجذة إلذى عذدم، تعبذئ

 الشعب ل راهية هذا العدم ماداماته.

إنذه دملذة الشذر. «  ريغذن»اان ا تحاد السذ فيتا هذ  العذدم الذذي مذاه عنذه 

سدطأ دملة الشر. فما البدي ؟ مذال ا  اإلسذالم هذ  البذدي ! هذ  المرشذا لعذدامة 

 المستدب ! ه  العدم المنتظر!

 دع ى صدام الحضارات 

تب ال اتب ن ان فالسفة الف ر السياسا، مفالسفة ا ستراتيجية السياسذية ما

المدربين اذن الطارجيذة ا اري يذة ماذن السذلطات التنفيذيذة، اتذب هذ  ء عذن 

صدام الحضارات مصرا  اللدافات، ممال ا  إن فذا العذالم حضذارات سذبعًا أم 

اية مالحضذذارة ثمانيًذذا يم ذذن أن يتفذذاهم اعهذذا إ  حضذذارتين  الحضذذارة اإلسذذال

ا نف شذذذي س هذذذذا فيلسذذذ ف اذذذن فالسذذذفة الصذذذين الدذذذدااء،  - ال نف شي سذذذية

ماذن الططذر اذ  الططذر  - يدصدمن الحضارة اإلسالاية مالحضذارة الصذينية

أن تتفاهم هاتذان الحضذارتان فت  نذان مذ ة  ذدنا. ملذذلك ينبغذا أن نتفذاهم اذي 

حضارة ماحذدة، هذا الحضارة ال  نف شي سية مندترب انها. مإذن تبدى هنا  

الحضارة الناشرة التا تتذأبى علذى أن تنصذا ، مأن تطضذي، مأن تلذين مناتهذا، 
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 ن تسير فا الرااب، مأن تتمسا با عتاب، إنها حضارة اإلسالم.أم

مالمذذة حضذذارة تطفذذا مراءهذذا الديانذذة، يدصذذدمن بصذذراحة  ديذذن اإلسذذالم. 

 هذا ه  الدين المط ف.

مر ذذم أن هذذذا الذذدين فذذا فتذذرة  ذذعف، مفتذذرة اسذذتطذاء، مفتذذرة هذذ ان، إ  

ن أأنهذذم مذذال ا  إن إا انيذذة الدذذ ة ااانذذة فيذذه، ملهذذذا يجذذب أن نحذذذر هذذذا المذذارد 

 يطرب ان ممدمه ي ًاا اا، إنها م ة ااانة فال بد أن نتربص بها، من يد لها.

 ا اارة على اإلسالم دبرت بلي  

 الحادي عشر ان سبتمبر. ه ذا اان ا يف رمن مب 

مهنذذا  أحذذد الصذذحفيين المعذذرمفين  ا سذذتاذ احمذذ د المرا ذذا، اتذذب اتابًذذا 

جمذذي فيذذه مثذذااق مزارة الطارجيذذة فذذا «! حذذرب الجلبذذاب مالصذذارم »سذذماه  

حذذذداا سذذذبتمبر بأشذذذهر. مهنذذذا  تحضذذذير أأي مبذذذ  ، (م2001 إبرايذذذ  سذذذنة 

 لاعداء مالطص م المرادين، تحضير لما جرى بعد ذلك.

اانأ الفرصة تهيأ، ماان المنذا  يعذد لضذربات ادبلذة لهذذا العذدم المنتظذر. 

سذذم ه  الططذذر ا خضذذر. بعذذد أن زاه الططذذر ا حمذذر المتملذذ  فذذا ا تحذذاد 

السذذ فيتا، متدذذارب ا اذذي الططذذر ا صذذفر مهذذ  الططذذر الصذذينا، تدذذارب ا اعذذه 

 متفاهم ا، بدى خطر ماحد، ه   الططر ا خضر، أي خطر اإلسالم.

لحديدذذة أن اإلسذذالم لذذي  خطذذًرا، اإلسذذالم رحمذذة هللا للعذذالمين، مهدايتذذه ما

للناس أجمعين. اإلسذالم   ي ذ ن خطذًرا إ  علذى اإللحذاد ما سذتعباد، مالفسذاد 

 مالظلم أاا اإلسالم فا ذاته فلي  خطًرا على أحد.
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ا العذالم محذدهم، فذال يريذدمن  مل نهم يريدمن أن ينفردما بالعالم مأن يح مذ

 م ة حا رة، م  أي م ة احتملة أن تظهر فا المستدب .أي 

ف انذذأ الفرصذذة  - أم أيلذذ ه - مجذذاءت أحذذداا الحذذادي عشذذر اذذن سذذبتمبر

 المالامة.

م  نريد أن نط   فا هذه ا حداا، مان مراءها، مان فعلها، فدد دناهذا 

إسذذالم أمن »أمه يذذ م، مأن رتهذذا فذذا الصذذحف الدطريذذة مالعربيذذة، مفذذا اذذن 

ن رنذا هذذه الفعلذة أيذا اذان أمفا هذا المسذجد،  - ISLAM ONLINE - « ين

 فاعلها، اسلًما اان أم  ير اسلم، عربيًا اان أم  ير عربا. 

 أن رنا هذا ا ار، أن رنا الهدف، مأن رنا ال سيلة.

أاا الهدف مه   رب أبذراب تجاريذة، يعمذ  فيهذا ا ظفذ ن اسذالم ن اذن 

ب ماسلم ن، فهذا هذدف  يذر اشذرم  اطتلف ا ديان مالجنسيات، مفيهم عر

 فا ذاته، لي  هدفًا حربيًا.

مال سيلة اتطاذ طاارات ادنية يرابها رااب اسذالم ن، لذي  لهذم عالمذة   

بالسياسة م  بالحرب، م  نامة لهم م  جم ، مد ت  ن أنذأ ممذد أاذ ن أنذا اذن 

 ا تلذذك راابهذذا. اتطذذذما هذذذه الطااذذات أداة ماذفذذة، أم صذذارمًخا ا جًهذذا ليضذذرب

 ا هداف، مهذا   يج ز.

حراذأ  (144 مأنا ان سنين ط يلة انذ بضذعة عشذر عاًاذا، أصذدرت فتذ ى

فيها خطف الطاارات،  ن المطط فين   ذنذب لهذم، لذي  بذين الطذاطف مبذين 

                                              

 (.502 - 497 ص « فتامى اعاصرة»انظرها فا الجزء اللانا ان  (144 
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رااب الطاارة أي اش لة، هم لهم اش لة اذي ح  اذة اذا فيريذد أن يطلذب انهذا 

عذذن اذذذا، ميجعذذ  هذذ  ء  ... عذذن أسذذرى ... اطالذذب  إفذذراب عذذن اسذذج نين

هَلَّ }الرااب رهاان عنده، فه  يعامب أناًسا برآء بذنب أناس آخذرين، مالداعذدة  

{تَووِارو َواِزَر    ووَرى  َر هوخ  وو}، مأن [38]الذذنجم    ِوز  ]المذذدثر   ِسَۢ بَِمووا َكَسووبَت  َرِليَُووةٌ{كووواُّ نَف 

 ، مأن المس ملية اس ملية فردية.[38

مل نذا طالبنذا أاري ذا فذا ذلذك  الحادي عشر ان سذبتمبر،لهذا أن رنا أحداا 

ال مذذأ أ  تتصذذرف بعجلذذة، فذذان العجلذذة اذذن الشذذيطان، مأ  تنذذدفي مراء دافذذي 

ل يقبووي القاضووي ولووو »الغضذذب، فدذذد مذذاه رسذذ لنا عليذذه الصذذالة مالسذذالم  

أن تتريذذذث حتذذذى تهذذذدأ العاصذذذفة، ميذذذزمه ا نفعذذذاه،    بذذذد  . (145 «غبوووباي

 برمية مأناة.متنظر فا ا ار 

سذذذرعأ با تهذذذام، أمل ذذن أاري ذذذا بمنطذذذق الدذذ ى لذذذم تتريذذذث ملذذم تتذذذأن، م

 (،%100أن تعرفذه اااذة فذا المااذة   معامبأ المذتهم مبذ  أن تحاامذه بذ  مبذ 

 نذه هذ  المشذذتبه الرايسذا عنذدها، مل ذذن هذذا المشذذتبه « بذذن  دن»إنمذا مالذأ  

فغانسذذتان. عامبذذأ هذذذا عامبتذذه، معامبذذأ تنظيمذذه، معامبذذأ دمً  أخذذرى انهذذا أ

الشذذعب المسذذ ين الذذذذي مذذدم اذذا مذذذدم اذذن االيذذين الضذذذحايا، بعضذذهم شذذذهداء 

 - الذذي فيذه االيذين ا رااذ  ماليتذااى - مبعضهم اع م ن. أصبا هذا الشذعب

عر ذذة ل ذذ  اعتذذد. اذذان عر ذذة اذذن مبذذ  لالتحذذاد السذذ فيتا، أصذذبا اذذن بعذذد 

 عر ة للعدمان ا اري ا. 

ن سذبتمبر مملنذا فذذا ذلذك ال مذأ  اري ذا  إنهذذا دنّذا أحذداا الحذادي عشذذر اذ

                                              

 (.84سبق تطريجه فا  ص  (145 
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فرصذذة لتراجذذي فيهذذا سياسذذتها الطارجيذذة متحلذذ  لمذذاذا حذذدا هذذذا؟ لمذذاذا ي ذذره 

الناس أاري ا فا المشارق مالمغارب، ممد شاهدت أاري ا هذا بعينيهذا ملمسذته 

فا جن ب أفريديذا، مجذدت العذالم الذه  ذدها، مفذا « دربان»بيدها فا ا تمر 

عالميذذة المطتلفذذة للبييذذة م يرهذذا يطذذرب النذذاس يهتفذذ ن بسذذد ط المذذ تمرات ال

 أاري ا مبالعداء  اري ا.

 أ  يدفي هذا ه  ء الد م أن يبحل ا  لماذا؟

العام  ه  الذي يهتم بهذا الس اه، بمعرفة ا سذباب. العامذ    يهذتم بسذ اه  

عذذرف ل نسذذان أن ي   بذذد  اذذاذا؟ ماذذن ذا؟ مايذذف؟ مل ذذن يهمذذه سذذ اه  لمذذاذا؟ 

 ا سباب إن اان عاماًل حتى يعالجها.

الدذرآن ال ذريم علذم المسذلمين أن يبحلذ ا عذن ا سذباب إذا أصذابتهم اصذذيبة 

ووآَٰ فذذا حذذرب أم سذذلم. بعذذد  ذذزمة أحذذد مذذاه هللا تعذذالى   ووبَت  }هََولَمَّ ِصوويبَة  غَوود  هََص  كوم مُّ

َِا   توم  هَنَّ   َل  َ ا غول  لَي 
ث  توم م ِ . اذن أيذن [165]آه عمذران   {... ُوِد هَنفوِسوكوم   لوَو ِمون  عِ غوا  هََصب 

جاءنا هذا؟ ان أين هزانذا ممذدانا سذبعين اذن الشذهداء، ممذد انتصذرنا اذن مبذ  

َ ووا{فذذا بذذدر، فدتلنذذا سذذبعين مأسذذرنا سذذبعين  لَي  ث  توم م ِ  لوووَو ِموون  ِعُووِد غوووا  }، }غَوود  هََصووب 

}  ابحل ا فا أنفس م.  هَنفوِسكوم 

 اوخرين أاري ا متدخلها فا ش من 

ليذذأ ا اري ذذان بحلذذ ا فذذا أنفسذذهم معرفذذ ا هذذذا، محذذامل ا أن يغيذذرما اذذن 

،   «الدبضذذذاي» ... سياسذذذتهم. مل ذذذن ا اري ذذذان يتصذذذرف ن بمنطذذذق الفتذذذ ة

بمنطق الرج  الح يم، يتصذرف بالعضذالت   بالعدذ . فمذا سذأل ا أنفسذهم هذذا 

لعذالم ملذم يتهمذ ا الس اه، مربمذا سذأل ه مأجذاب ا عنذه إجابذة خاطيذة، ماتهمذ ا ا
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العذذالم يحسذذدهم علذذى اذذا هذذم فيذذه! مهذذذا  ... أنفسذذهم  أن العذذالم هذذ  الذذذي ظلمهذذم

لي  صحيًحا،  ن العالم مب  ذلك اذا اذان ي ذره أاري ذا، بذالع  ، اذان النذاس 

يتعذذاال ن اذذي أاري ذذا اعاالذذة طيبذذة،  نهذذا لذذم تسذذتعمر الذذبالد امذذا اسذذتعمرتها 

 يرها ان الدمه، اان النذاس يتصذرف ن اعهذا  بريطانيا أم فرنسا أم إسبانيا أم

 تصرفًا طبيعيًا.

مل ن حينما أرادت أن تتدخ  فا ش من الناس، مأن تفر  على الناس اذا 

 تريد، مأن تجع  الناس عبيدًا لها، هنا  ارهها الناس.

الناس ي ره ن التسل ، مي ره ن الظلم، مي ره ن ا سذت بار فذا ا ر  

وا  َوَخواَب كوواُّ َ بَّواٍر َعُِيود  وَ }ار عنيد بغير الحق، ي ره ن ا  جب تَحو وتَف  ون  15ٱس  م ِ

 . [16، 15]إبراهيم   {... َوَرآَٰئِ ِۦ َ َ َُّمو 

لم تبحث أاري ا  اا الذي جع  اجم عة ان الشباب يد ا ن بهذا العمذ  إن 

 اان هذا صحيًحا ميدينًا؟ لم تبحث  نها فا  نى عن هذا البحث.

بطغيانهذذا، هذذذا الطغيذذان  ... الم الذذه بد تهذذا الباطشذذةهذذا تريذذد أن تذذ دب العذذ

َٰٓ إِيَّ }الذذذي حذذدثنا الدذذرآن عذذن سذذببه حذذين مذذاه   َٰٓ َكوولَّ غَوو   ووَن لَيَط  نَس  ِ َءاهو  6ٱإل  هَي رَّ

}   َُ تَغ  . لي  ا ستغناء سببًا فا الطغيان، فدد ي  ن اإلنسان  نيًذا [7، 6]العلق   ٱس 

امذا اذان اليذر اذن الصذحابة « شذاارال الغنذا»م  يطغى على أحذد. مذد ي ذ ن 

ا خيار ال  عبد الرحمن بذن عذ ف، معلمذان بذن عفذان، منعذم المذاه الصذالا 

للرج  الصالا. الططر لي  فا الغنى، مل ن فا رؤيذة اإلنسذان نفسذه اسذتغنيًا 

عذذن اوخذذرين، علذذى حذذين يحتذذاب اوخذذرمن إليذذه، هذذذه الرؤيذذة المغذذرمرة هذذا 

 ري ا.سبب الطغيان. مها سبب طغيان أا
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نهذذا أق، م ذذرب العذذراق؟ تدذذ ه أاري ذذا المذذاذا تريذذد أاري ذذا  ذذزم العذذر

تضذرب العذراق لمصذلحة العذراميين أنفسذذهم، إلندذاذهم اذن هذذا الح ذم المسذذتبد 

 المتسل ، ان ح م صدام حسين.

فهذذ  هذذذه الذذدع ى صذذحيحة؟ اذذال. لدذذد أيذذدما صذذداًاا اذذن مبذذ  فذذا حربذذه 

رة اإلسذالاية، ملمذاذا صذدام محذده، إليران، مأادمه بما أادمه بذه لضذرب اللذ 

مهنا  طغاة اليرمن يح مذ ن العذالم العربذا مالعذالم اإلسذالاا، مبيذنهم مبذين 

 أاري ا عالمات حميمة، فلماذا التفريق بين المتساميين؟!

 المطااي ا اري ية فا العراق 

ال امذذي أن أاري ذذا تريذذد أن تضذذرب العذذراق لهذذدف ماحذذد  إنهذذا تريذذد تذذداير 

 رامية، م ة الجي  العراما مم ة الشعب العراما.الد ة الع

العراق يملك م ة لها اعتبارها  م ة عسذ رية ممذ ة علميذة. العذراق اسذتطا  

فا سن ات الما ية أن ي س  ماعدة علمية اتط رة، حتذى مذاه الغربيذ ن  إن 

 العراق يستطيي فا سنة أم أم  أن ينشئ م ة ن مية.

 لحساب ان؟فهم يريدمن تداير هذه الد ة. 

إن هذا اله لحساب إسرااي ، لحساب الصهي نية، لطداة ال يذان الصذهي نا 

محماية ال يان الصهي نا،   لشاء آخر. لذي  هذذا حبًذا فذا ال  يذأ، م  حبًذا 

 ه  حليذف؟ هذ  أالذر اذن حليذففا الطليث. مإنما ه  حمايذة لهذذا الحليذف، أمذ 

تالط المراذب ال يمذامي الشريك؟ ه  أالر اذن شذريك. ملذأ  إنذه اخذتالط اذاخ

 بين أاري ا مإسرااي . فأاري ا ها إسرااي ، مإسرااي  ها أاري ا!!

 اري ا. تريد أن تدار الد ة العرامية لمصلحة إسرااي .أهذا اا تريده 
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مان هنا يجب أن نعلم هذذه الحديدذة  المدصذ د لذي  صذداًاا. نحذن لسذنا اذي 

ال  يذأ. مل نذا اذي الشذعب صدام م  اي حزب البعث، مممفنا  ده أيام  ذزم 

العرامذا، نحذذن اذذي الذ طن العرامذذا، نحذذن اذي هذذذا الجذذزء الغذالا اذذن أمطاننذذا 

 مان أاتنا، نحن  د الظلم مالجبرمت المست بر فا ا ر  بغير الحق.

 ندف اي الشعب العراما مند ه  اري ا   .

 ميجب أن يد ه العرب  اري ا   .

  اري ا   .ميجب أن يد ه المسلم ن جميعًا 

 ميجب أن يد ه الشرفاء ما حرار فا العالم اله  اري ا   .

يجذب أن ندذ ه  اري ذذا التذا تريذد أن تضذذرب العذراق متذدار العذذراق   ، 

 ثم   ، ثم   .

 هذا اا يجب علينا عربًا ماسلمين مأحراًرا فا العالم.

ماذان لهذا   يج ز أن ند  أاري ا تضرب العراق، مهللا ل   ربأ العراق 

اا أرادت، فانها ستضذرب بعذد ذلذك  يذر العذراق، مالملذ  العربذا يدذ ه  إنمذا 

 أالأ ي م أا  الل ر ا بيب.

حينما خان اللذ ر ا سذ د صذديده اللذ ر ا بذيب مفذرط فيذه، متذر  ا سذد 

يأاله، لم ي ن يعلم أن ا سد سيأاله بعد ذلك، ممد اذان. محينمذا هجذم عليذه مذاه 

أا  الل ر ا بيب مس أ عليه. ل  انأ أنا ماللذ ر ا بذيب  له  إنما أالأ ي م

 ممفنا بدرمننا ننطا مندافي اا جرأت علينا.

نحذذذن نسذذذتطيي أن نفعذذذ  ال ليذذذر إذا تجمعذذذأ الدذذذ ة، إذا ممفنذذذا صذذذفًا ماحذذذدًا 
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، مملنا  اري ا   . مهذذا هذ  (146 «كالبُياي المرصوص يشد بعبُا بعبا»

الد ايذة، مبح ذم المصذلحة، مبح ذم المصذير ال اجب علينا بح م الدين، مبح م 

 ن ند ه   ، ثم   .أالمشتر ، 

  يج ز أن نفرط فا هذا ا ار، مإ  اان الدمر علينذا لذدًا بعذد بلذد، ممطنًذا 

 بعد مطن، محااًما بعد حاام.

أاري ا لي  لهذا أصذدماء، مالغذرب الذه، مذاه أحذد فالسذفتهم ي ًاذا  لذي  لنذا 

 داامة، مل ن لنا اصالا داامة. عدامات داامة م  صدامات

أاري ذذا اانذذأ صذذديدة لفصذذاا  الجهذذاد ا فغذذانا، ماانذذأ صذذديدة لهذذ  ء 

ن طذردما اذن بالدهذم، مأصذبح ا أبعذد « الداعذدة»ا فغان العرب الذين ا نذ ا 

 مطانهم، اانأ صديدة له  ء ثم اندلبأ عليهم.أاجراين فا نظر 

ب إيران، ماان لها هدف فذا مأاري ا اانأ صديدة لصدام حينما اان يحار

 ذذرب إيذذران، مإ ذذعاف إيذذران ممطذذي الطريذذق علذذى هذذذه الدذذ ة الناايذذة، ثذذم 

 خاصمأ صدام بعد ذلك.

ه  ء ليس ا أصذدماء حديديذين، فدذد اذان ا أصذدماء لذبالد الطلذيث، مأصذدماء 

للممل ة العربية السع دية، مأصدماء لمصر، ماون أصبحنا نراهم يديرمن لهذم 

 حتى ل  اان ا أصدماء فالشاعر العربا يد ه ظهر المجن. م

 احذذذذذذذذذذذذر عذذذذذذذذذذذدم  اذذذذذذذذذذذرة

 

 ماحذذذذذر صذذذذديدك ألذذذذف اذذذذرة

 فلربمذذذذذذذذا اندلذذذذذذذذب الصذذذذذذذذديق 

 

 ف ذذذذذذذذذان أعلذذذذذذذذذم بالمضذذذذذذذذذرة

 
                                              

 طريجه.تسبق  (146 
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مخص ًصا ال  هذا الصديق الذي   تدذ م صذدامته علذى ع اطذف حديديذة، 

صديق انفعته، مال  هذذا  ... م  على ا دة حديدية، مإنما ه  صديق اصالحه

   يعتمد عليه أبدًا.

 ماجبنا نح  العراق 

إننا ندف اي الشعب العراما، ندف اعه بأنفسنا، مندف اعه بأا النذا، مندذف 

 اعه بدعاانا، مندف اعه بدل بنا.

 ندف اي الشعب العراما  نه انا منحن انه.

شذذاء،   ن افذذق علذذى اليذذر اذذن سياسذذات الذذراي  العرامذذا، مل ذذن هذذذا 

 م رب العراق شاء آخر.

حينما يضرب العراق ه  سيضرب صدام محذده؟ ستضذرب البنيذة التحتيذة 

 للشعب العراما، متضرب الد ة العس رية للجي  العراما.

السياسة الح يمة التا لجأت إليها الديادة العرامية، حينما مطعذأ  مإننا لنحيا

عذ دة المفتشذين الذدمليين، الطريق على الدبل ااسية ا اري ية فدذررت الدبذ ه ب

 بال شرط م  ميد، ألستم تد ل ن  إن العراق يملك أسلحة الداار؟ تعال ا فتش ا.

مالعجذذب  إذا اذذان العذذراق يملذذك أسذذلحة الذذداار، فلمذذاذا لذذم تدذذاما ا أسذذلحة 

الذذداار التذذا تمل هذذا إسذذرااي ، مهذذا تملذذك ا سذذلحة ال يماميذذة مالجرث ايذذة، 

 حرا ن هذا متحلل ن ذا ؟ما سلحة الن مية؟ لماذا ت

يفر ذذذ ن علذذذى العذذذالم أن يذذذدخ  اتفاميذذذة حظذذذر ا سذذذلحة الن ميذذذة، م  

 يفر  ن ذلك على إسرااي !
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إسرااي  ها الطف  المدل ، الذي له ا  شاء، ملي  عليه أي شاء. له اذ  

 الحد ق ملي  عليه أي ماجب.

عذراق يراد  رب العراق  نه يملك أسذلحة الذداار! ممذد دخذ  المفتشذ ن ال

سذذن ات، مح صذذر العذذراق، مجذذا  الشذذعب العرامذذا، ماذذات او ف بذذ  ربمذذا 

الماليذذذين اذذذن أبنذذذاء الشذذذعب مأطفذذذاه الشذذذعب طذذذ اه تلذذذك السذذذن ات، ممذذذرر 

 المفتش ن أن العراق تطلص ان أسلحة الداار عنده.

اذن  ذرب    بذد  ماي هذا ا اري ذان لذم ي تفذ ا بهذذا الدذرار، ممذال ا  إنذه 

 ياستهم.العراق! هذه ها س

إن مضذذية أسذذلحة الذذداار، أم مضذذية حدذذ ق اإلنسذذان هذذا تعذذاّلت، هذذا ت ذذأة 

  اري ا، مليسأ حديدية.

أاري ا ستضرب العراق مافدأ ا ام المتحدة أم لم ت افذق، مافذق العذرب أم 

 لم ي افد ا. إن الد ة الطا ية   تنتظر أحدًا، إن انطدها 

تح ذذذذم الذذذذذاب فاخضذذذذي أيهذذذذا 

 الحمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 

 فاسذ أ أيهذا الدلذم!ت لم السذيف 

بمنطذذق الدذذ ى الذذذي   يطشذذى هللا، م   ... إنهذذا تتصذذرف بمنطذذق الفتذذ ة 

 يستحا ان الناس.

 مال  هذا   تردعه إ  م ة اناسبة، نرج  أن تظهر إن شاء هللا.

اذذ  اذذا نريذذده اذذن العذذرب مالمسذذلمين  أ  يسذذاعدما العذذدمان ا اري ذذا فذذا 

 الحد ا دنى. رب إخ انهم فا العراق، مهذا ه  

إذا لم تستطيع ا يا عرب أن تدف ا اي إخ ان م، متدافع ا عذنهم بح ذم اتفاميذة 
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الدفا  المشذتر  ما شذترا  فذا الجااعذة العربيذة، إذا لذم تسذتطيع ا أن تحددذ ا 

فأمذ  اذا  - دع ام اذن اإلسذالم الذذي تنتسذب ن إليذه - عرمبت م التا تتغن ن بها

أ   ... أن ت فذذ ا أيذذدي م عذذنهم ... ا اري ذذا يطلذذب اذذن م  أ  تسذذاعدما العذذدمان

   بذد  تسمح ا لهم باسذتطدام أر ذ م ماطذارات م مأجذ اا م لضذرب إخذ ان م. 

 أن تعلن ا هذا حتى يعرف الناس ا مف م.

مهذذذا اذذا مذذرره مزراء الطارجيذذة العذذرب فذذا اجتمذذاعهم بالجااعذذة العربيذذة. 

 رد االم باللسان.منريد لهذا الدرار أن ي  ن حديدة بالفع ،   اج

لشذذعب العذذراق  ...   نملذذك أيهذذا اإلخذذ ة إ  أن نذذدع ا إلخ تنذذا فذذا العذذراق

ممطن العراق أن يلبأ هللا أمدااهم، مأن ينيذر بصذاارهم، مأن يذردهم إليذه ردًا 

جمياًل، مأن ت  ن هذه الفرصة اناسبة ليع دما فيهذا إلذى هللا، ميستمسذ  ا فيهذا 

هذذذا الذذدين، الذذذي هذذ  اصذذدر مذذ ة هذذذه ا اذذة،  بذذالعرمة الذذ ثدى، ميرجعذذ ا إلذذى

 ماصدر عزة هذه ا اة، ماصدر التم ين لهذه ا اة.

ا، اللهم هيئ إلخ اننا فا العراق ان أارهم رشدا. اللهذم افذتا لهذم فتًحذا ابينًذ

ا، مانصرهم نصًرا عزيًزا، مأتم عليهم نعمتك، مأنذزه ماهدهم صراًطا استديمً 

يهم فضذذلك مرحمتذذك، مردهذذم إلذذى ديذذنهم ردًا فذذا ملذذ بهم سذذ ينتك، مانشذذر علذذ

 جمياًل.

َا  ... } ِم َربَُّ قَوو  نَا َعلَو  ٱل  ور  دَاَمَُا َوٱنصو ِرنَا َوثَب ِت  هَغ  َرافََُا فِيَٰٓ هَم  ِفر  لََُا ذونووبََُا َوإِس 
ٱغ 

ِفِريَن{ َك   . [147]آه عمران   ٱل 

هذذ  الغفذذ ر  مأسذذتغفر هللا تعذذالى لذذا مل ذذم، فاسذذتغفرما إنذذه أمذذ ه مذذ لا هذذذا،

 الرحيم، مادع ه يستجب ل م.
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* * * 
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 14) 

 (147 مضية العراق

 الططبة ا ملى  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 سر  يابا عن المنبر 

انذذذ آخذذر جمعذذة اذذن شذذعبان لذذم يدذذدر لذذا أن اعتلذذا هذذذا المنبذذر. ماذذن عذذادة 

 ن، النذذذاس إذا تغيبذذذأ طذذذ ياًل عذذذن المنبذذذر لسذذذبب أم وخذذذر، أن يظنذذذ ا الظنذذذ

ميت هم ا ا مهام، ميشيع ا ا مامي . فداه ان ماه  إنا انعأ ان صذع د هذذا 

 المنبر لحساسية الم مف فا هذه ا يام.

مأحب أن أم ه ل م ممذد ملذأ ذلذك اذن مبذ   إنذا انذذ مطيذأ مذدااي أر  

مأنذذا أعتلذذا المنذذابر للططبذذة، مأجلذذ  فذذا  - انذذذ اثنتذذين مأربعذذين سذذنة - مطذذر

ا ذذر فذذا ا نديذذة، مأاتذذب فذذا الصذذحف، مأذيذذي فذذا المسذذاجد للذذدرس، مأح

اذا أريذد أن أمذ ه حسذب اذا يميلذه اإلذاعة، مأمدم البرااث فذا التلفزيذ ن. أمذ ه 

ينا مرسذالتا  العااة دااًما، بح م ت ذ ادينا م ميري، مأتعر  للدضاي علا

بشم له مت االه، عديدة مشريعة، مدينًذا مدنيذا، مدعذ ة مدملذة، مفهما ل سالم 

برسذذذالة العذذذالم المسذذذلم، مدمره فذذذا إيدذذذاظ الشذذذعب متنذذذ يره، إيمذذذانا مبح ذذذم 

مت عيتذذه بدضذذايا اإلسذذالم ال بذذرى، حتذذى   يظذذ  اعذذزمً  عذذن الحيذذاة معذذن 

                                              

اذارس  7هذـ الم افذق 1424احذرم  4ألديأ فا جااي عمر بذن الططذاب بالدمحذة فذا  (147 

 .م2003
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 ماجبه نح ها.

ر م هذا اله، لم يد  لا أحدفا مطر ي ًاا اا    تدذ  اذذا ممذ  اذذا، أم أنذك 

أاذذراء ثالثذذة فذذا  تجذذامزت فذذا اذذذا أم أسذذرفأ فذذا اذذذا.   مهللا، ممذذد عايشذذأ

مطر، لم يد  لا أحد انهم ذلذك. مربمذا اذان علذى بعضذهم  ذغ ط اذن جهذات 

 اعينة، مل ن لم يفعل ا ذلك.

 هذا أم له ل نصاف مللتاري .

مماه بعب اإلخذ ة  إن الشذي  لذم يدذ  لذه أحذد   تططذب، مل نذه أراد أن   

م يصذعد يحرب نفسه فا هذا الم مف الحسذاس، فانسذحب اطتذاًرا اذن نفسذه ملذ

 المنبر.

مأمد أن أم ه له  ء اإلخ ة ا حبة  إنا انذ اعتليذأ المنبذر  مه اذرة فذا 

حياتا، مأنا ابن السابعة عشرة فا مريتنا الصغيرة انذذ سذتين عاًاذا، مذد أخذذت 

ا ثدًذذا اذذي نفسذذا، ما ثدًذذا اذذي ربذذا، أن   أمذذ ه فذذ ق هذذذا المنبذذر إ  الحذذق،   

يَن ة ظالم، شعاري مذ ه هللا تعذالى  أخاف فا هللا ل اة  ام م  ندم ِِ يوبَل ِغوووَي }ٱلَّو

ِت  لَ  ِ َحِسيٗبا{ِرَس  َِّۗ َوَكفَ   بِٱَّللَّ َي هََحدًا إِلَّ ٱَّللَّ َشو  نَ وۥ َوَل يَخ  َشو  ِ َويَخ   . [39]ا حزاب   ٱَّللَّ

مطالما خطبذأ مبذ  أن آتذى إلذى مطذر مبعذد أن جيذأ إلذى مطذر، ماذن مبذ  

مطر ام الفتنا هذه الططب فذا السذج ن مالمعذتدالت، مل ذن أحمذد هللا أن هذذا 

 لم يلن عزاا، ملم يحن رأسا. 

سذذأظ  أمذذ ه الحذذق اذذا حييذذأ، مإن أحذذدًا   يملذذك أن يدذذدم أجلذذى لحظذذة أم 

َر }جذذاه احت اذذة  يذذندص رزمذذا لدمذذة، فذذا رزاق ادسذذ اة، ماو و َولَوون يوووَ خ ِ ٱَّللَّ

سًا إِذَ   . [11]المنافد ن   {... ا َ آََٰء هََ لوَ انَف 



 249 الجزء السادس -خطب الجمعة 

يذذا أيهذذا اإلخذذ ة  اذذا انعنذذا مهللا إ  المذذر ، انذذذ انتصذذف شذذهر راضذذان 

اشذذذتدت علذذذا آ م الرابذذذة اليسذذذرى، مانعتنذذذا بعذذذب ا يذذذام اذذذن الصذذذالة، 

ضيأ بدية الشذهر اصذليًا ماندطعأ عن المسجد بعب ا يام فا راضان، ثم م

ا لذذم أالذذر فذذأالر،  - انذذذ أالذذر اذذن شذذهر - التذذراميا ماعذذدًا. ثذذم اشذذتد علذذا

فأصبحأ   أستطيي أن أصلا إ  باإليماء. مأنا ر يأ أن أخطب جالًسا ماذا 

 . (148 تع دت أن أخطب جالًسا، مل ن للضرمرات أح ااها

مة، مفذا لحظذات أيها اإلخ ة ا حبة  إننا فا ا مف صعب، مفا أيذام حاسذ

رهيبة ان تاري  ا اة. فا هذه اللحظات   يسعنا إ  أن ن عا أاتنا بمذا يجذب 

 عليها.

إننا اون ند ه ان أجذ  مضذية العذراق، مهذا مضذية العذرب اون، ممضذية 

المسلمين، ممضذية دمه عذدم ا نحيذاز، ممضذية الشذرفاء ما حذرار فذا العذالم 

بذذرفب الحذذرب مرفذذب العذذدمان  الذذه، حتذذى إن أمربذذا الهذذا نهضذذأ لتطالذذب

مخص ًصا فذا الذبالد التذا  - على العراق. خمسة عشر الي نًا فا أنحاء أمربا

 - تدف ح  ااتها اي أاري ا فا العدمان، فا بريطانيا مفا إيطاليا مفا إسذبانيا

 ذهبأ هذه الماليين تنادي    للحرب   للعدمان.

ن ندذذ ه    للحذذرب   مأعتدذذد أننذذا نحذذن المسذذلمين منحذذن العذذرب أملذذى بذذأ

 للعدمان.

                                              

أمه خطبة يططبها الشي  الدر امي جالًسا على ال رسذا فذا اسذجد تعد هذه الططبة  (148 

عمذذر بذذذن الططذذاب، علذذذى أن أمه اذذرة خطذذذب فيهذذا الشذذذي  جالًسذذا اانذذذأ عنذذد زيارتذذذه 

 للجماهيرية العربية الليبية، مب  هذه الططبة ببضعة أشهر.
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 ا مفا ان مضية  رب العراق 

سألنا ان سألنا  اذا ا مفذك فذا هذذه الدضذية؟ مأنذا مذد أعلنذأ اذ مفا أيهذا 

اإلخ ة، لم أخبئ ا مفا، ملم أخرس لسذانا أبذدًا. أعلنذأ اذ مفا فذا أالذر اذن 

اذذرة فذذا برنذذااث الشذذريعة مالحيذذاة، مأعلنذذأ اذذ مفا فذذا الصذذحف، مأعلنذذأ 

ل عذذالم فذذا بريطانيذذا مفذذا بعذذب الذذبالد ا مربيذذة، مأعلنذذأ اذذ مفا اذذ مفا 

 لصحفيين أاري يين زارمنا هنا فا مطر مسأل نا.

اذذ مفا، اذذ مفا اعذذرمف  يذذر اجهذذ ه، ا شذذ ف  يذذر اسذذت ر،  نذذه   

 يم ن إ  أن ي  ن ا مف الشر  اإلسالاا ان هذه الدضية.

 ا مف الشر  ان  رب بلد اسلم 

م بلذد إسذالاا؟ هذ  يجهذ  أحذد هذذا الم مذف؟ هذ  اا ا مف الشر  ان  ز

 هذا الح م الشرعا اجه ه  حد؟

إن جميي الفدهاء ان جميي المذاهب الهم يد ل ن  إذا  زا ال افر بلدًا اسذلًما 

فان علذى جميذي أهلذه أن يطرجذ ا مينفذرما لمداماتذه مطذرده اذن ديذارهم. هذذا 

اهم، اذ  اذن يدذدر علذى يعتبر فر  عين على أه  البلد جميعًا، رجالهم منسذا

أن يدذذامم. حتذذى مذذاه الفدهذذاء  تسذذد  الحدذذ ق الفرديذذة فذذا هذذذه    بذذد  المداماذذة 

الحالة، فتطرب المرأة بغير إذن زمجها، ميطرب ال لد بغيذر إذن أبيذه، ميطذرب 

الطادم بغيذر إذن سذيده،  نذه حذق الجماعذة، محذق ا اذة فذ ق حدذ ق ا فذراد، 

 الق.م  طاعة لمطل ق فا اعصية الط

على أه  البلد أن يداما ا الغذزاة خفافًذا مثدذاً ، اجاهذدين بذأا الهم مأنفسذهم 

فذا سذذبي  هللا. فذذان مذدرما علذذى طذذردهم مإخذذراجهم اذن ديذذارهم فبهذذا منعمذذأ، 
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مإ  انتدلأ الفر ية إلى جيذرانهم ماذن يلذيهم اذن المسذلمين، فيجذب علذيهم أن 

ه مالمذذذاه مالسذذذال ، ينضذذذم ا إلذذذيهم ميدذذذاما هم بمذذذا يسذذذتطيع ن اذذذن الرجذذذا

ميصبح ا جماعة ماحدة فا اداماة الغزاة المحتلين. فان عجز ان يلذيهم انتدذ  

 ال اجب إلى ان يليهم، ثم ان يليهم، حتى يشم  المسلمين اافة.

أاذة   إلذه إ  هللا  - مذلك أن ا اة اإلسالاية فا اشارق ا ر  ماغاربها

أاذذة  ... صذذلى هللا عليذذه مسذذلمأاذذة احمذذد  ... أاذذة الدذذرآن ... احمذذد رسذذ ه هللا

 هذه ا اة أاة ماحدة، يسعى بذاتهم أدناهم مهم يد على ان س اهم. - اإلجابة

 تضاان ا اة فا الدفا  عن أرا يها 

الم ان ن إخ ة،   يفرق بينهم لغة، م  يفذرق بيذنهم إملذيم، م  يفذرق بيذنهم 

حذذدة، هذذم إخذذ ة بعضذذهم عذذرق، م  يفذذرق بيذذنهم لذذ ن، اذذ  المسذذلمين أاذذة ما

 لبعب.

مأن ي يد بعضذهم بعًضذا، مأن ينصذر  ملذلك يجب أن يساند بعضهم بعًضا،

 بعضهم بعضا، مأن يشد بعضهم أزر بعب.

المسلم هخو المسلم، ل يللمو ، »  صلى هللا عليه مسلممان هنا ماه النبا 

. أنذأ .   يسلمه  أي   يتراه ميتطلى عنه أاذام ا عذداء(149 «...  ول يسلم 

إذا ممفذذأ اتفرًجذذا مأخذذ   المسذذلم يغذذزي فذذا عدذذر داره فدذذد أسذذلمته مخذلتذذه، 

. هذا ادتضذى ا خذ ة اإلسذالاية، حتذى (150 «انصر هخاك ظالًما هو مللوًما»

                                              

 (.40سبق تطريجه فا  ص  (149 

مال ا  يا رسذ ه هللا هذذا لحديث  متتمة ا ،( عن أن 2244رماه البطاري فا المظالم   (150 

 .  «تأخِ فوق يدي »ننصره اظل ًاا، ف يف ننصره ظالًما؟ فداه  
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مذذاه الفدهذذاء فذذا تفذذاريعهم الفدهيذذة  لذذ  أن ااذذرأة أسذذرت بالمشذذرق معجذذز أهذذ  

 ن المشذرق  المشرق أن يطلص ها مجذب علذى أهذ  المغذرب أن يفعلذ ا ذلذك.

مالمغذذرب الهذذم أاذذة ماحذذدة،   يفصذذ  اشذذرق عذذن اغذذرب م  شذذماه عذذن 

 جن ب.

 ا اة اإلسالاية أاة ماحدة 

أرأيذذتم حينمذذا دخذذ  الصذذليبي ن أر  فلسذذطين مذذديًما، مأمذذاا ا فيهذذا امالذذك 

 - مإاارات بطيانة الضعفاء مالمنافدين ان الح ام فذا تلذك ا يذام، مذام إخذ ة لنذا

أترا  مأاراد  عماد الدين زن ا، مابنه نذ ر الذدين احمذ د  - ليس ا ان العرب

الشهيد، متلميذه صال  الذدين ا يذ با ال ذردي، هذ  ء هذم الذذين مذاما بالنجذدة 

إلخ انهم العرب،  ن اإلسالم ه  الذي اان يح مهم، اإلسذالم عذربهم معذرب 

 ع اطفهم مأف ارهم ماشاعرهم.

 المسلم ن أاة ماحدة.

م(، 1967سذذنة   - أم ي نيذذ  - الطذذاا  اذذن حزيذذران حينمذذا حذذدثأ حادثذذة

مدخ  اليه د الضفة الغربيذة م يرهذا، محطمذ ا الطذاارات المصذرية، مفعلذ ا 

اذا فعلذذ ا، ماحتلذ ا الجذذ  ن، هنذا فذذا مطذر فتحذذ ا البذاب للتطذذ  ، عذن طريذذق 

 ... انظمة التحرير الفلسطينية، أتدرمن اذن اذان أعظذم النذاس حماًسذا للتطذ  

إلندذذذاذ أر  اإلسذذذراء مالمعذذذراب مالمسذذذجد ا مصذذذى؟ إخ اننذذذا البااسذذذتاني ن 

 مالهن د مالبنغالي ن مه  ء العجم!

 ا اة اإلسالاية أاة ماحدة.

 ملذلك فان ا مفا ه   الرفب المطلق لهذه الحرب العدمانية.
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نحن فذا عذالم يتنذادى بالسذالم، فلمذاذا هذ  ء يتنذادمن بذالحرب؟ نحذن  ذد 

لضرمرة. اإلسالم يرحب بالسالم، ميدع  إلذى السذالم، مإلذى مبذ ه الحرب إ  

وا  ِللسَّل  }السلم إذا جنا إليه العدم  َُح  لََ وا وَ َوإِي َ َُحو ِ{تََوكَّوا  ِم فَوٱ   ]ا نفذاه    َعلَو  ٱَّللَّ

ِقتَواَا{َكفَو  }وَ ، إذا انتهأ المعراة بغيذر داذاء يدذ ه الدذرآن  [61 ِمُِيَن ٱل  و   مو و ٱل   ٱَّللَّ

كوتِوَب }اذن الدتذاه   ال بذد . مل ن إذا اانأ هنذا   ذرمرة للدتذاه فذ[25 حزاب  ]ا

ه  لَّكوم  َعلَي   ِقتَااو َولوَو كور   . [216]البدرة   {... كومو ٱل 

 ا مفا ان الحرمب العدمانية 

 نحن نرفب الحرب العدمانية.

سألنا بعب الصحفيين  اا رأيك فا هذه الحرب؟ ملأ  أنا  د اذ  حذرب 

اذذذن  ... اذذذن العذذذرب ... اذذذن أمربذذذا ... يذذذة، سذذذ اء اانذذذأ اذذذن أاري ذذذاعدمان

المسذذلمين، أنذذا  ذذد أي حذذرب علذذى أي شذذعب. ايذذف بحذذرب صذذليبية عدمانيذذة 

علذى إخذ ة لنذا لذم يرت بذ ا إثًمذا  ... إجرااية تشنها أاري ا على شعب شذديق لنذا

 م  عدمانا؟!

 نحن  د هذه الحرب، أنا  د ا  عدمان.

العراما على ال  يأ، مان ف ق هذا المنبر فذا أمه  لدد ممفأ  د العدمان

العدمان ألديأ خطبة نارية ندلتها الصذحف، متحذدثأ عنهذا اإلذاعذات، ماانذأ 

تذيعها ا  عدة سذاعات اذرة، لذم ي ذن  - خارب ال  يأ - إذاعة ال  يأ الم متة

 عندها برااث فا تلك ا ممات.

نمذا ي ذ ن العذراق اعتذدي حينما اان العراق اعتديًا ممفنا  د العذراق، محي

 عليه ندف اي العراق.
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عذن عذدمان م، مندذ ه  ب   م ة، مندذ ه للمعتذدين  ارجعذ ا ندف اي العراق

للعذذدمانيين   ، لذذن تدذذبل م شذذع بنا، لذذن تدذذبل م أر ذذنا، سذذتلعن م ا ر  التذذا 

 تمش ن عليها، ستبصق الشع ب فا مج ه م.

 دين.ند ه هذا للمعتدين، أيًا اان اسم ه  ء المعت

 ا مف أاري ا ان جراام إسرااي  

 ملماذا تشن أاري ا هذه الحرب؟

أاري ذذذا شذذذنأ هذذذذه الحذذذرب ال  نيذذذة العالميذذذة بذذذدع ى أنهذذذا حذذذرب علذذذى 

 اإلرهاب، ممالأ  نحن لسنا  د اإلسالم م  المسلمين، مل نا  د اإلرهاب.

 افذمأب ا أن يعرف ا اإلرهذاب، أم يعطذ ا لذه اذدل ً  احذدمدًا، حتذى يذدخل ا 

اضم نه اا يشاؤمن ان الدمه مالهييذات مالجمعيذات ما فذراد. ملذذلك أدخلذ ا 

فذذذا ماامذذذة اإلرهذذذاب الجماعذذذات الجهاديذذذة التذذذا تذذذدافي دفاًعذذذا اشذذذرمًعا عذذذن 

أمطانها. جعل ا حماس مالجهاد محزب هللا ماتااب ا مصى ماتااب أبذ  علذا 

ذا الطذذا  ت التذذا تدذذامم هذذ - ماذذ  المدذذاماين مالفصذذاا  اإلسذذالاية مال طنيذذة

مهذا الطغيذان الشذارمنا مالصذهي نا ا عمذى، الذذين   يبذالا بمذا يسذفك اذن 

دااء، ماا يزهق ان أرما ، ماذا يذدار اذن انذازه، ماذا يطذرب اذن اسذاجد، 

 جعل ا ه  ء إرهابيين! - ماا يحرق ان ازار 

 ... أاري ذذا تسذذ أ عذذن جذذراام شذذارمن، متذذرى أن شذذارمن رجذذ  اسذذ ين

يذذدافي عذذن نفسذه أاذذام هذذ  ء الذذذين   يمل ذذ ن  ... اظلذذ م ...  ذذحية ...  لبذان

 شييًا إ  أنفسهم، يفجرمنها فا عدمهم!

الذي نذرى اذن شذناعاته اذ  يذ م اذا نذرى  - معصابته اإلجرااية - شارمن
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 لي  إرهابيًا! ه  ادافي عن نفسه! أاا جماعذات الجهذاد هذذه جماعذات اجراذة

 ان تعريف اإلرهاب؟ «استر ب ش»إرهابية! أهذا اا يريده  ...

 ااإلرهاب فا مان ن ب ش  الجماعات اإلسالاية المدافعة عذن أمطانهذا. إنهذ

الجمعيذذذات الطيريذذذة التذذذا تعمذذذ  إلطعذذذام الجذذذااي، ماسذذذ ة العذذذاري، معذذذالب 

مشذذرد، هذذذه الجمعيذذات دخلذذأ فذذا دااذذرة لالمذذريب، مافالذذة اليتذذيم، مإيذذ اء ا

ميصذد عذن سذبيلها، م   اإلرهاب عند ه  ء! مها اون تحذارب ب ذ  سذال ،

 تستطيي أن تفع  شييًا. هذا اا نراه.

 التضييق على الم سسات الطيرية 

العالميذة فذا ال  يذأ، مظلذ ا ماحذدًا  - ذهب ا إلذى الهييذة الطيريذة اإلسذالاية

معشذذرين ي ًاذذا يفتشذذ ن أمرامهذذا، مم ذذعأ أاذذااهم ا شذذياء الهذذا ا شذذ فة، 

عذذات؟ هذذذه لمسذذجد، مهذذذه لحفذذر معرفذذ ا  اذذن المتبرعذذ ن؟ مأيذذن تذذذهب التبر

ل . مبعذد ال احذد مالعشذرين إ ... بير، مهذه إلنشاء ادرسة، مهذه إلنشاء طرق

ي ًاا مال ا  لم نجد علذي م شذييًا؟ مذال ا  أعط نذا مرمذة بذأن م لذم تجذدما عنذدنا اذا 

 يريب. مال ا   ،   نعطي م مرمة!

بذه إلذى الذبالد.  أصبحأ الجمعيات الطيرية   تستطيي أن تبعث بما التزاأ

جمعية مطر الطيرية اان عنذدها اذا يدذرب اذن خمذ  معشذرين ألذف يتذيم فذا 

 ... فذا الصذ ااهفا الهرسك ...  ... فا الب سنة ... فا أفغانستان ... بالد شتى

فا  يرها، اا عادت تستطيي أن ترس  هذه المساعدات،  ن أي أا اه تذذهب 

اإلرهذذاب! مليمذذأ هذذ  ء اليتذذااى إلذذى الطذذارب تعتبذذر أاذذ اً  ذاهبذذة لتم يذذ  

 المسااين ان أج  س اد عي ن ا اري ان.



 256 الجزء السادس -خطب الجمعة 

أاري ا تحارب العم  الطيري الذذي اذان يجمذي ا اذة خيريًذا. ا اذة امزمذة 

 سياسيًا، مل نها اانأ اترابطة خيريًا مإنسانيًا ب اسطة هذه الجمعيات.

إندذذاذ الذذذي يسذذعى إلذذى  (151 «ااذذتالف الطيذذر»هذذم يريذذدمن اون أن ي مفذذ ا 

إخ اننا فا فلسطين، يطعذم جذااعهم، ميذ مي اشذردهم، ميعطذيهم الحذد ا دنذى 

اما ي ف  لهم المعيشة اإلنسانية المعد لة،  ،   يريدمن ذلك، ا  عمذ  خيذري 

 هم  ده.

 ه  فا العراق أسلحة داار شاا  

 هذه الحرب ليسأ ان أج  اإلرهاب اما يد ل ن.

أسلحة الداار التا يمل ها العذراق. هذ  هذذا مال ا  هذه الحرب ان أج  نز  

صحيا؟ افتر ذنا أن هذذا صذحيا، فهذ  العذراق محذده هذ  الذذي يملذك أسذلحة 

الذذداار فذذا العذذالم؟ اذذم اذذن الذذدمه تملذذك أسذذلحة الذذداار؟ اذذم اذذن الذذدمه تملذذك 

ا سلحة الن مية؟ مل ن أاري ا ترى أنها ها محلفاءها هم الذين لهذم الحذق فذا 

ار، ماذن عذداهم فذال يجذ ز لهذم. أسذلحة الذداار حذاله علذى ااتال  أسلحة الدا

أاري ا معلى إسذرااي  حذرام علذى العذرب. إسذرااي  التذا تملذك اذن الذرؤمس 

الن مية اا تملك، متملك هذذه الترسذانة الهاالذة،   يجذ ز  حذد اذن العذرب م  

                                              

ااذذتالف الطيذذر  هييذذة خيريذذة عالميذذة تضذذم أالذذر اذذن خمسذذين جمعيذذة خيريذذة، متدذذ م  (151 

بالتنسيق بين الم سسذات الطيريذة العاالذة لفلسذطين، ماشذاريعها ذات طذابي إنسذانا تهذتم 

ية مالصحية مالتنم ية ما جتماعية، مأتشرف بأن أا ن علذى رأس هذذا بالج انب التعليم

ا اتالف الطير، ممد أثار ا عداء أسيلة مشبًها مأباطي  حذ ه هذذا المشذرم ، ممذد أرسذ  

إلا ا خ ة هذه ا سيلة، ممد أجبأ عليها، مها فا طريدها إلى إخ اننذا فذا ا اذتالف إن 

 شاء هللا.
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 للعرب اجتمعين أن يمل  ا م  عشر اعشارها.

دذد داذرت أسذلحة العذراق خذاله السذن ات ه  العراق يملك أسلحة الداار؟ ل

الما ية. ممد فت  المفتش ن ان مب  مفتشذ ا اذن بعذد، مالفذ ا النشذاط ممذال ا  

 إننا لم نجد شييًا حتى اون.

مل ذذن بذذ ش خذذرب بنظريذذة جديذذدة تدذذ ه  إن علذذى العذذراق أن يلبذذأ أنذذه   

 يملك أسلحة الداار!! المتهم عليه أن يلبأ براءته!

نذة علذى المذدعا ماليمذين عالم مفا شذريعتنا اإلسذالاية  البيفا ا  م انين ال

عليه. مل ن ب ش له مان نه الطاص  المتهم اجرم انذذ ت جذه إليذه  على المدعى

 يلبأ أنه بريء! انطق الد ة الغاشمة. التهمة معليه ه  أن

 ه  العراق يحارب ان أج  أسلحة الداار؟  .

الحنذذ ن اذذن إشذذفامه علذذى هذذ  العذذراق يحذذارب  ن بذذ ش يملذذك ملذذب ا م 

 هاامذحالعراق، محنذ ه عليذه، محبذه لشذعبه، يريذد أن يطلصذه اذن دي تات ريذة 

صدام حسين؟ يا هلل، ان أين هذه الرحمة التا نزلأ عليذك يذا سذيد بذ ش؟! ألذم 

الذذي أادتذه  - أي أمصذد أاري ذا - ت ن أنأ الذي سذاندت صذدام اذن مبذ ؟ أنذأ

جذذة. لمذذاذا ب، ملضذذرب ا اذذراد فذذا حلبا سذذلحة ال يماميذذة لضذذرب اإليذذرانيين

 تحل نه عاًاا متحرا نه عاًاا؟

بذذ  أنذذتم أيهذذا ا اري ذذان الذذذين أ ريتمذذ ه بضذذرب ال  يذذأ، أنذذتم مراء هذذذه 

 الفتنة التا أشعلأ فا هذه ا اة.

 أاري ا تريد أن تطلص العراق ان استبداد صدام!
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بالد العربيذة لماذا إذن تس ت ن عن دي تات ريين ماسذتبدين فذا اليذر اذن الذ

ماإلسذذذالاية؟ أنذذذتم الذذذذين تسذذذاندمنهم سذذذًرا معالنيذذذة، أنذذذتم الذذذذين تسذذذاندمن 

الذذدي تات ريات الم شذذ فة، مالذذدي تات ريات المدنعذذة المتسذذترة بالذذديمدراطيات 

 الزاافة، أنتم مراء هذا.

ماذذن العجيذذب أن المعار ذذة العراميذذة تصذذدق هذذذه ا اذمبذذة، متظذذن أن 

يهم الح ذم لدمذة سذااغة مبيضذة ادشذ رة. هيهذات أاري ا سذتحرر العذراق لتعطذ

 هيهات أيها ال اهم ن.

 أهداف أاري ا ان  زم العراق 

 تلأ، فانما تدات  لنفسها   ل م. تدات   هدافها ها.اأاري ا إذا  زت مإذا م

 ماا أهدافها؟

 أهداف أاري ا اعرمفة 

ا ستيالء على نف  العراق. تريد أن تست لى علذى نفطذه امذا  ال د  األوا:

است لأ على نف  بحر مزمين، ماما تريد أن تسذت لى علذى اصذادر الذنف  فذا 

 العالم. فها تفع  لمصلحتها، مهذا أار   يشك فيه الطبراء ا ستراتيجي ن.

أن أاري ذذا تريذذد أن تذذدار اذذ  إا انذذات العذذراق العسذذ رية  ال وود  الثوواني:

لماديذذة مالبشذذرية. فدذذد اذذان العذذراق يملذذك أمذذ ى مذذ ة عسذذ رية فذذا المنطدذذة ما

العربيذذة، ماذذا زاه هذذ  ء مراءه حتذذى أممعذذ ه فذذا الفذذ  ليصذذدرما هذذذا الدذذرار 

مي افذذق عليذذه العذذرب جميعًذذا بتذذداير أسذذلحة العذذراق. مداذذرما أسذذلحة العذذراق، 

 م زال ا يدارمن.

 «2صذذذم د »ري  حتذذذى اذذذا لذذذي  اذذذن أسذذذلحة الذذذداار الشذذذاا  الذذذ  صذذذ ا
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ميحطم نهذذذا. مهللا أمذذذ  ل ذذذم  المذذذا حطمذذذ ا صذذذارمًخا اذذذن هذذذذه  ... يذذذدارمنها

الص اري  اأنما اسرما  لعًا ان  ل عا. هذه ص اري  أميمأ بعد ه أبنذاء 

ا اة مبأا اه ا اة ف يف تدار؟ ملمذاذا   تذدار صذ اري  إسذرااي  مترسذانة 

 إسرااي ؟

 ... الدذ ة العسذ رية للعذراق ... ة للعذراقإنهم يريدمن أن يدارما الد ة المادي

الدذذ ة البشذذرية للعذذراق. فمذذن المعذذرمف أن العذذراق اذذ ن ماعذذدة علميذذة بشذذرية 

طذذ اه هذذذه العدذذ د اذذن السذذن ات، مهذذم   يريذذدمن أن يبدذذى للعذذراق أي مذذ ة، 

ملذذذلك يريذذدمن أن يلتدذذ ا بالعلمذذاء مأن يذذرما العلمذذاء! يريذذدمن نذذز  العلذذم اذذن 

  سلحة فد . هذا هدف.ا داغة   نز  ا

ه  أن هذا اله يجري لطداة هدف ابير، هذذا الهذدف  ولد   خر بعد ذلك:

ال بير ه   ااتداد الصهي نية، متحديق أحالم الدملة الصهي نية فا الت سذي اذن 

اذن العذراق إلذى اصذر ماذن  ... «الفرات إلذى النيذ  ماذن ا رز إلذى النطيذ »

 نة مخيبر. رز فا لبنان إلى النطي  فا المديا

  تد ل ا هذه أحالم مأمهام، فدد اذان اذن مبلنذا مانذا نحذن ندذ ه عذن أحذالم 

 إسرااي   إنها أمهام مأحالم، حتى أصبحأ حديدة مامعة.

 إن هذا اله يصب فا شطداة إسرااي  ال برى.

يا أيها اإلخ ة  أاري ا حينمذا تغذزم العذراق   تغزمهذا اذن أجذ  العذراميين، 

ان صدام حسين. إنها سذتتطلص اذن صذدام لتحذ  احلذه م  ان أج  التطلص 

 اه أاري ا يح م الشعب العراما.رجن

 هذه بعب أهداف أاري ا فا انطدتنا.
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 ا مفنا ان  زم أاري ا للعراق 

 ااذا ينبغا أن ي  ن ا مفنا؟

إن العالم اله ممف  د هذه الحرب، مإن مممنذا العربيذة ماإلسذالاية، مممذة 

  للحرب. مرفضأ الحرب رفًضا ماطعًا. مل نذا انذا  عدم ا نحياز الها مالأ 

 نريد ان العرب شييًا أالر ان اجرد الرفب.

مذذال ا  نذذرفب الحذذرب، ميجذذب ا اتنذذا  اذذن ا شذذترا  فذذا أي عمليذذات 

عس رية. مل ن البعب فسرما هذا البند بأن ا اتنا  يعنا  أن   نبعث بجنذ د 

راة  أن تمهذذذد الطريذذذق يحذذذارب ن اذذذن ا اري ذذذان! مل ذذذن ألذذذي  اذذذن المشذذذا

أن تفذذتا لهذذم المذذ انا لبذذ ارجهم الحربيذذة محذذااالت طذذااراتهم  ... لااري ذذان

أن  ... أن تفتا المطذارات لتنطلذق انهذا المدذاتالت مماذفذات الدنابذ  ... العمالمة

تفتا ا ر  لتضم الجي ش متنطلق انهذا الجيذ ش مالمدتلذ ن؟ ألذي  هذذا اذن 

 را  فا الحرب.ا شترا  فا الحرب؟ هذا ا شت

ن نددم ل ذم أي أانا نريد ان الدادة العرب أن يد ل ا  اري ا   ،   نستطيي 

تسذذهيالت، م  أن نفذذتا ل ذذم برنذذا م  بحرنذذا م  ج نذذا،  ن ديننذذا يحذذرم علينذذا 

تحريًمذذا ماطعًذذا أن نعيذذن م علذذى إخ اتنذذا. ديننذذا ي جذذب علينذذا أن ن ذذ ن اعهذذم 

مذذ  اذذا يجذذب علينذذا أن   ندذذدم تسذذهيالت لنحذذارب م، فذذاذا عجزنذذا عذذن ذلذذك فأ

 لغزمهم.

 أن يد ل ا   . ... اان عليهم أن يد ل ا هذا

 تحية للبرلمان التراا ما ترا  

حذذا هللا البرلمذذان التراذذا الذذذي خذذالف ح  اتذذه معذذار  أن ت ذذ ن أر  
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مده هذذذا علذذى جذذذمرهم  ... ترايذذا اجذذاً   نطذذالق الجيذذ ش مالطذذاارات انهذذا

ا. مإن انأ اون أخشى عليهم  ن هنا  اذن يدذ ه لهذم  أتريذدمن اإلسالاية حدًّ 

ال يذين أالذر اذن الملذك؟ إذا اذان العذرب  ... أن ت  ن ا عربًا أالذر اذن العذرب

فتح ا أر هم مأجذ اءهم مبذرهم مبحذرهم فلمذاذا تدفذ ن؟ لمذاذا تطسذرمن هذذه 

المليذذارات؟ ا تذذرا  اذذان ا سي سذذب ن اذذن هذذذه الحذذرب اليذذارات، مالعذذرب 

دا ن هذه ا شياء اجانًا ل جه هللا مس اد عذين أاري ذا!! بذ  ربمذا أخشذى أن يد

 يساهم بعضهم فا دفي فات رة الحساب.

ج  أن يلبذأ هللا أمذدااهم م  يدلذدما العذرب، فتدليذد رمأ @حا هللا ا ترا ،

 العرب حرام فا هذه الحالة.

لذذك،  ن   نسذذتطيي ذ انذذأ أريذذد اذذن مذذادة العذذرب أن يد لذذ ا  اري ذذا   ،

عرمبتنا مديننا مإسالانا   يجيز لنذا ذلذك، منطشذى أن نفتضذا أاذام شذع نا ... 

أن تن شذذف سذذ ءاتنا ... أن يبصذذق النذذاس فذذا مج هنذذا ... أن يلعننذذا التذذاري  

من  ن سبة  م دنا مأحفادنا حين يد ل ن  ه  ء الذين ساندما ا اري ذان فذا 

  رب إخ انهم. إنها لعنة التاري .

 ناه ان ح ام العرب اا نتم

 انأ أمد ان مادة العرب أن يدف ا هذا الم مف.

إذا ت لمذذذ ا اذذذي  - إ  اذذذن رحذذذم ربذذذك ممليذذذ  اذذذا هذذذم - مل ذذذن مذذذادة العذذذرب

ا اري ان اصط أ أسذنانهم، مارتعذدت فرااصذهم، مارتعشذأ أجسذااهم، ملذم 

 يستطيع ا أن يد ل ا شييًا، لم يستطيع ا أن يد ل ا   .

 اانا العرب ... العرب المسلم ن ... أبناء ا اذة الدرآنيذة انا ن د أن يد ه ح
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بن زيذاد ... انذا نذ د أن يدذ ه هذ  ء   ،  ... أبناء خالد مصال  الدين مطارق

 اما ماه سيدنا عمر  يعجبنا الرج  إذا سيم الطسف أن يدذ ه بمذ ء فيذه    ...

.  

َ َانووووا  َوهَنووتومو ٱتَح   َوَل تَِ ُووووا  َولَ }أحذذب أن يتذذذارما مذذ ه هللا تعذذالى   َي إِي أل  لَووو  ع 

ِمُِيَن{ وو   ِ  ... }، مأن يذذذارما مذذ ه هللا تعذذالى  [139]آه عمذذران   كوُووتوم مُّ ِعوواَّ و َوَّلِلَّ ٱل 

لَمووَي{ ِفِقيَن َل يَع   َُ مو ِكنَّ ٱل  ِمُِيَن َولَ  مو   َمون }، مم لذه تعذالى  [8]المنافد ن  َوِلَرسووِل ِۦ َوِلل 

ِعاَّ َ فَِللَِّ  ٱَكاَي يوِريدو   .[10]فاطر   ِعاَّ و َ ِميعًا{ل  ٱل 

 انأ أمد ان العرب أن يتذارما م ه شاعرهم الدديم 

مانذذذذذذذأ إذا مذذذذذذذ م  زمنذذذذذذذا 

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزمتهم

 

 فه  أنا فذا ذا يالهمذدان ظذالم؟!

اتذذذذذى تحمذذذذذ  الدلذذذذذب الذذذذذذاا  

 مصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارًاا

 

 مأنفًذذذا حميًذذذا تجتنبذذذك المذذذرا م

مل ن يبذدم أن العذرب اذا عذادما يحملذ ن مل بًذا ذايذة، م  أن فًذا حميذة، م   

عذذزاام أبيذذة، م  سذذي فًا عربيذذة. أصذذبا العذذرب امذذا مذذاه الملذذ   تذذرى الفتيذذان 

َحٍة َكووأَنَّ وم   ... }االنطذذ  ماذذا يذذدريك اذذا الذذدخ !  َسووبووَي كووواَّ َصووي   يَح 
َسووَُّدَ    شوووب  مُّ  خو

ِ م    . [4  ]المنافد ن {... َعلَي 

انأ أريد هذا اذن العذرب  أن يدفذ ا  ذد ا اري ذان ماعهذم الحذق، مالحذق 

 يد يهم ميرفي رؤمسهم. مل ن الدادة لم يفعل ا ذلك.

أرس  إلى أحد اإلخ ة ان أه  العلذم فذا ال  يذأ بعذد حلدتذا انذذ أسذب عين 

يد ه لا  ايف تل م ال  يذأ إذا مذداأ هذذه التسذهيالت « الشريعة مالحياة»فا 

لااري ان مبين ال  يأ مأاري ذا اعاهذدات ماتفامذات ا معذة؟ ألذي  هللا تعذالى 

وِد  َوهَو   ... }يأارنا أن نفى بذالعه د   عَ   وفوووا  بِٱل  ودَ َكواَي َمس  عَ    [34]اإلسذراء   {وٗل    إِيَّ ٱل 
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ملأ لهذا ا   الذذي التذب  عليذه ا اذر  يذا أخذا إن هذذه ا تفامذات إنمذا أميمذأ 

على أساس الدفا  عن ال  يأ، أم عن أي بلد إذا ا  أانها، أم اعتدى عليهذا، 

اانذأ  ملي  فا هذه ا تفامات أن تعان أاري ا على  زم بلد عربا اسلم. ملذ 

ا تفامات تتضمن ذلك ل ان هذذا البنذد بذاطاًل شذرًعا.  نذه   يجذ ز أن تتضذمن 

 هذه ا تفامات مالمعاهدات العدمان على بلد اسلم.

 ه ذا يلتب  الحق بالباط  فا أذهان الير ان الناس.

در  »ميسذذألنا ال ليذذرمن اذذن أبنذذاء الطلذذيث  هذذ  يجذذ ز أن نشذذار  فذذا 

إلى ال  يأ؟ مملأ لهذم    اذاني أن تذذهب ا إذا  ؟ ه  يج ز أن نذهب«الجزيرة

للذدفا  عذن أاذن ال  يذأ الذداخلا، أاذا  - اما أعلذن - الفتم بذلك، مل ن لتذهب ا

تشارا ا فا حرب إخ ان م، فهذا   يج ز. اإلسالم يحرم المشذاراة فذا الظلذم 

من هعواي علو  غتوا مو من بشوطر كلموة »مفا الدت ، حتى جاء فا الحديث  

. مل  بشذطر المذة،   (152 «مكتوب بين عيُي :  يس من رحمة   لق   

مذاه  «بشوطر كلموة»بالسال  م  بالدبابات م  بالتسهي  م  بفتا المطذارات. 

م  ي مذ  ال لمذة « ـامذ»مإنما يد ه له  « امت »بعب العلماء  يعنا   يد ه له 

 حتى هذه احراة.

المين. اإلسذذالم يدذذ م علذذى مندذذف اذذي الظذذ جذذامز حذذدمدنات  يجذذ ز لنذذا أن ن

 أارين    ت ن ظالًما م  ت ن ع نًا لظالم.

                                              

، مراز له السذي طا بعالاذة الضذعف. ر ا هللا عنه رماه ابن ااجه عن أبا هريرة  (152 

 ذعيف »(. مذاذره ا لبذانا فذا 8471( بذرمم  6/72للمنذامي  « فذيب الدذدير»مانظر  

 (.5446«  الجااي
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 سبب تعدي أاري ا مظلمها 

لدينذذا فذذا بيتذذا هنذذا فذذا مطذذر مأخذذذ انذذا لدذذاء  - فا أاري ذذاحسذذألنا صذذ

  ه  المش لة فا أن أاري ا م ية جذدًا، أم أن  - ط ياًل، ماان ان  من أسيلته

لة ليسذذأ فذذا مذذ ة أاري ذذا م  فذذا العذذرب  ذذعاف جذذدًا؟! ملذذأ  مهللا، المشذذ 

 ذذعف العذذرب، المشذذ لة ت مذذن فذذا طغيذذان أاري ذذا. طغيذذان أاري ذذا هذذ  الذذذي 

سذذبب هذذذا. أاري ذذا طغذذأ حذذين ا تذذرت بد تهذذا العسذذ رية مم تهذذا ا متصذذادية 

َٰٓ }مم تها العلمية مالت ن ل جية، مرأت أنها ف ق العذالم  امذا مذاه هللا تعذالى   َكولَّ

َن لَيَ إِيَّ  نَس  ِ َٰٓ ٱإل  غَ   َءاهو  6ط  {هَي رَّ َٰٓ   َُ وتَغ  . هذذا الطغيذان هذ  الذذي دفذي [7، 6]العلذق   ٱس 

أاري ذذا إلذذى أن تنفذذرد بالعذذالم، أاري ذذا تريذذد التألذذه، تفعذذ  اذذا تشذذاء، متح ذذم اذذا 

تريذذد، م  راد لدضذذااها، م  اعدذذب لح مهذذا. إذا اذذان هللا تعذذالى   يسذذأه عمذذا 

فع ، تفعذ  اذا تريذد، هذذا اذا تتسأه عما يفع  مهم يسأل ن، فأاري ا   تريد أن 

 تريده أاري ا.

مهذذذا هذذ  الذذذي سيسذذبب زمالهذذا،  ن عامبذذة الطغيذذان إذا زاد متجبذذر إلذذى 

وا  بِو ِ }الزماه، هللا تعالى يد ه   ورو وا نَسوووا  َموا ذوك ِ َب كووفَلَمَّ وَو  ِ م  هَب  َُوا َعلَوي  َُوي  ۦ فَتَح  ٍء ا ِ 

ا   وا  بَِمآَٰ هووتووَٰٓ َٰٓ إِذَا فَِرحو ِ   «فر  البطذر ما شذر مالغذرمر»َحتَّ   تَوٗة فَوِإذَا لووم هََخو نَ  وم بَغ 

ِلسووَي  ب  لَِمويَن{فَقوِطوَت دَابِورو  44مُّ عَ  ِ ٱل  ِ َرب  ودو َّلِلَّ َحم   َوٱل 
ووا ْۚ يَن َظلَمو ِِ ِم ٱلَّو قَوو  ، 44]ا نعذام   ٱل 

و}ثم مرأ   (153 «هخِه لم يفلت  إي   يملي لللالم فإذا». [45 ِلَك هَخ  ِو َرب ِوَك َوَكوَِ 

قوَرى  َوِلَي َظ    إِذَآَٰ هََخَِ ٱل 
َُِديدٌ{ِلَمةٌْۚ َِهوٰٓۥَ هَِليم   وَف فَعَوَا َربُّوَك هَلَم  }. [102]ه د    إِيَّ هَخ   تََر َكي 

ُِ  6بِعَوواٍد  ِعَموواِد إَِرَم ذَا لوَ ووا فِوو 7ٱل  لَوو   ِمث  ووي ٱلَّتِووي لَووم  يوخ  بِلَ  ووودَ  8ِد ٱل  يَن َ ووابووا  َوثَمو ِِ ٱلَّوو

َواِد  َر بِوٱل  تَواِد َوفِر   9ٱلصَّخ  َو  َي ِذي ٱأل  وِد  10َعوو  بِلَ  ا  فِوي ٱل  يَن َطغَوو  ِِ وا  فِيَ وا فَوأَك   11ٱلَّو ثَرو

                                              

 (.47 ص  سبق تطريجه فا (153 
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فََسادَ  َط َعَِاٍب فََصبَّ َعلَي   12ٱل  َصاِد{إِيَّ َربََّك لَبِ  13ِ م  َربَُّك َسو  ِمر   .[14 - 6]الفجر   ٱل 

وو ... }هللا تعذذالى يمهذذ  م  يهمذذ ، يملذذا للظذذالم، يسذذتدرجه  وون  َسَُس  ِر و وم م ِ تَد 

وَي  لَمو وِدي َمتِويٌن{َوهوم   44َحي  و َل يَع  وم ْۚ إِيَّ َكي  . ثذم تلذأر السذماء، [45، 44]الدلذم   ِلوي لَ و

ِلَك َعلَ  }ميغضب الددر، ميتدخ  تدخاًل اباشًرا،  ِ بِعَ َوَما ذَ   . [17]فاطر   {ِايا  ٱَّللَّ

اذن ا رااذ   ... اذن الل ذالى ما اهذات - إن دا   البااين، مأنات الشذااين

لذن تذذهب سذدى،  - ان اليتااى ما طفاه، مالذديار التذا خربذأ ... مالزمجات

ملن تضيي دع اتهم هذدًرا، ملذن تضذيي شذ  اهم إلذى هللا هبذاء، إن هللا سيسذمي 

الغمووام، وتفووتح ل ووا هبووواب  ودعووو  المللوووم يرفع ووا   فوووق»... لهذذم، 

 . (154 «وعاتي و للي ألنصرنك ولو بعد حين»، ميد ه الرب  «السماء

 أتهذذذذذذذزأ بالذذذذذذذدعاء متزدريذذذذذذذه

 

 ماذذا يذذدريك اذذا صذذني الذذدعاء؟

 سذذذهام الليذذذ    تططذذذى مل ذذذن 

 

 لهذذذذذذا أاذذذذذذد ملااذذذذذذد اندضذذذذذذاء

 فيمسذذذذذ ها إذا اذذذذذا شذذذذذاء ربذذذذذا 

 

 ميرسذذذذذذذلها إذا نفذذذذذذذذ الدضذذذذذذذاء

 ضذذبات الدذذدر، مدعذذ ات السذذحر، ماذذ  أشذذعث سنسذذتعدي علذذى الطغذذاة  

 أ بر، ل  أمسم على هللا  بره.

 لسنا  د الشعب ا اري ا 

إننا أيها اإلخ ة لسنا  د الشعب ا اري ذا. الشذعب ا اري ذا لمذن عرفذ ه 

 ر، يضذلله اإلعذالم ا اري ذا الذذي اذفا اجملذه شذعب طيذب، م  يعذرف ا 

صذذذهي نا. مل نذذذا  ذذذد اإلدارة م الاليذذذ ثر عليذذذه اللذذذ با الصذذذهي نا ماإلعذذذ

الت جذه المضذاد   د هذا ...  د هذه الح  اة العدمانية ... ا اري ية المتجبرة

                                              

 (.121سبق تطريجه فا  ص  (154 
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 ل سالم مللمسلمين.

منذدع هم أن يراجعذ ا أنفسذهم، مأن ي سذب ا صذدامة  نحن ندف  د ه  ء،

 اليار مثلث اليار ان المسلمين، بده أن ي سب ا اراهيتهم معدامتهم.

ا   نضمر أي شر  اري ا، اانأ أاري ذا أمذرب إلينذا  نهذا لذم مهللا انا مديمً 

تسذذتعمر بالدنذذا مذذديًما الذذ   بريطانيذذا مفرنسذذا م يرهمذذا. مالعذذرب مالمسذذلم ن 

ذهبذذ ا  اري ذذا للعمذذ ، مذهبذذ ا للهجذذرة، مذهبذذ ا للذذتعلم، مذهبذذ ا لالستشذذفاء. 

 مل ن أاري ا الي م  يرت ا مفها.

الحذذادي عشذذر اذذن سذذبتمبر هذذا السذذبب   تظنذذ ا أيهذذا اإلخذذ ة أن أحذذداا 

ا ساسا فا هذا ا اذر،  ، لدذد أثبذأ الدارسذ ن مالطبذراء ا سذتراتيجي ن أن 

هذذذه اسذذتراتيجية أاري يذذة اطططذذة اذذن مبذذ . منشذذر ا سذذتاذ احمذذ د المرا ذذا 

حذرب »اتابًذا سذماه  - الذذي ي تذب فذا صذحف مطذر هنذا - الصحفا المصري

حدا اان اططًطا اذن مبذ ، رسذاا  اذن  أثبأ فيه أن اا« الجلباب مالصارم 

 مزارة الطارجية إلى البنتا  ن مإلى اذا الها تلبأ أن هذا اان أاًرا اططًطا.

فذذا اجلذذ  « اذذ لن بذذامه»إن أاري ذذا تريذذد أن تغيذذر المنطدذذة، ه ذذذا مذذاه 

ماه  إننا بعد ا نتصار على صدام سنعيد ترتيب المنطدة ترتيبًذا  «ال  نجرس»

تهذذا اذذن جديذذد، سذذنبنيها علذذى أسذذ  جديذذدة لمصذذلحة جذذذريًا، سنرسذذم خارط

 أاري ا!

هم يريدمن تغيير ه ية المنطدة، يريدمن تغييذر التعلذيم الذدينا، يريذدمن أن 

يحذف ا ان الدذرآن اذا يحذذف ا، ميحذذف ا اذن التذاري  اذا يحذذف ا، ميحذذف ا اذن 

الجهذذاد،  بأبذذ اب الفدذذه اذذا يحذذذف ا. يريذذدمن أن يحذذذف ا اذذن أبذذ اب الفدذذه بذذا
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يحذف ا ان التاري  خالدًا، مأبا عبيدة، مصذال  الذدين، معمذر المطتذار، ماذ  م

 ه  ء. إنهم يريدمن أن يغيرمنا ميسلط نا ان جلدنا.

مل نذذا ندذذ ه لهذذم  هيهذذات هيهذذات، لدذذد انتصذذر هذذذه ا اذذة طذذ اه التذذاري ، 

انتصذذرت علذذى الذذرمم، مانتصذذر علذذى الفذذرس، مانتصذذرت علذذى الصذذليبيين، 

ار، مانتصذرت حذديلًا علذى ا سذتعمار، مستنتصذر علذي م مانتصرت على التتذ

 ن ذذم اعتذذدمن مظذذالم ن، مهللا مذذد يمهذذ  للظذذالما مل نذذه يأخذذذهم أخذذذ عزيذذز 

 ادتدر.

أسأه هللا تتذأ أن يبصذر أاتنذا بغايتهذا مطريدهذا، مأن يفذتا لهذا فتًحذا ابينذا، 

 مينصرها نصًرا عزيزا، اللهم آاين. يها صراًطا استديما،دميه

نا احمذد دلا هذا، مأستغفر هللا تعالى لا مل م، مصذلى هللا علذى سذيأم ه م 

 معلى آله مصحبه مسلم.

* * * 
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 15) 

 (155   أخاف ا  تياه، ب  أتمنى الشهادة

 الططبة ا ملى  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 االحدة أاري ا لمطالفيها 

متالايذذي، ممذال ا لذا  بعد خطبة الجمعة الما ية لدينذى عذدد اذن إخذ انا 

لدذذد بينذذأ ا اذذ ر فذذا خبتذذك، مشذذفيأ الصذذدمر، مأثذذرت الشذذج ن، ماب يذذأ 

 العي ن، مل نا بعد هذه الططبة أصبحنا نطاف عليك.

 ؟ملأ  امن تطاف ن علا

مال ا  نطاف عليك اذن ا اري ذان، فذان ذراعهذم ط يلذة، مإنهذم يسذتطيع ن 

ذه أمه خطبذة اذن ن عهذا؟ أن ينال ا خص اهم فا أي ا ان. ملذأ لهذم  مهذ  هذ

مذذال ا   . ليسذذذأ أمه خطبذذذة، مل ذذذن الذذذ طي  اون حذذذام، مالمذذذاء فذذذا درجذذذة 

الغليان، مربما لذم يصذبر عليذك الدذ م امذا صذبرما عليذك اذن مبذ . أاذا علمذأ 

الدان ن الذي يجع  اذن حذق أاري ذا فذا  ... الدان ن الذي صدر فا ال  نجرس

ره أاري ذذا عذذدًما لهذذا أم خطذذًرا أي ا ذذان مفذذا أي بلذذد أن تالحذذق اذذ  اذذن تعتبذذ

تغتالذذذه بذذذأي مسذذذيلة اذذذن  ... تعتدلذذذه ... عليهذذذا، تالحدذذذه باسذذذتطباراتها تططفذذذه

ال ساا ،   تتديد بدان ن م  بأخالق م  بأي اعتبار ان ا عتبذارات؟ ألذم تدذرأ 

                                              

اارس  14هـ الم افق 1424رم اح 11ألديأ فا جااي عمر بن الططاب بالدمحة فا  (155 

 .م2003
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 هذا الدان ن؟

ملذذأ لهذذم  بلذذى، مرأتذذه معرفتذذه، معرفذذأ بهذذذا أن أاري ذذا أصذذبحأ أعظذذم 

العذذالم!  نهذذا تدتذذ  النذذاس متغذذتلهم بذذدمن عريضذذة اتهذذام، م  فذذا « بلطجذذا»

احاامذذة، م  دفذذا  م  مضذذاء، مهذذا التذذا تذذزعم أنهذذا تداتذذ  اذذن أجذذ  حدذذ ق 

 إلنسذان. مهذا تدتذ  النذاس بمجذرد رأياإلنسان، محريذة اإلنسذان، محراذات ا

رأتذذه اسذذتطباراتها، دمن أن تسذذمي دفذذا  اوخذذرين مأن تعذذرف اذذا ذنذذبهم. هذذذه 

 لطجة فا العالم.أابر ب

ممد نفذذت هذذا فذا الذيمن م ذربأ بالصذ اري  أناًسذا فذا صذحراء الذيمن. 

 ملها س ابق فا هذا فا أنحاء العالم.

ملأ لهم  أعرف هذا. ماذي هذذا الذه، ماذي أنذا أعذرف طذ ه ذرا  أاري ذا 

مسذذذ ابدها فذذذا ا تيذذذاه خصذذذ اها فذذذا الدذذذارات الطمذذذ ، مسذذذامبدها الحديلذذذة 

   أخاف أاري ا.مالدديمة، اي هذا فانا 

 أسباب عدم خ فا ان أاري ا 

   أخاف أاري ا  سباب ثالثة 

 همريكا ليست إلً ا: - 1

أن أاري ذذا ليسذذأ إلًهذذا. مهذذا تريذذد أن تتألذذه فذذا ا ر ،  السووبب األوا:

مل نهذذا ليسذذأ إلًهذذا، تفعذذ  اذذا تشذذاء، متح ذذم اذذا تريذذد، م  راد لدضذذااها، م  

 الأ للشاء  ان في  ن.اعدب لح مها. ليسأ أاري ا إذا م

أاري ا بشر ان البشر ماطل ق ان اطذاليق هللا، لذ  سذط  هللا عليهذا بعذب 

 الز زه، أم ا عاصير، أم الفيضانات   تستطيي أن تفع  شييًا.



 270 الجزء السادس -خطب الجمعة 

 هذا ه  السبب ا مه.

 إيماني بالقدر: - 2

هذذا الدذدر «. الدذدر»أننا نحذن المسذلمين نذ ان بشذاء اسذمه  السبب الثاني:

ذي يتح م فا هذا ال  ن، اا شاء هللا اان ماا لم يشاء لم ي ن، اذا أصذابك ه  ال

 لم ي ن ليططيك ماا أخطأ  لم ي ن ليصيبك.

َٰٓ إِلَّ َمووا َكتَووَب }هللا تعذذالى علذذم رسذذ له ليعلمنذذا فدذذاه   و لََُووا لوووَو غوووا لَّوون يوِصوويبََُا ٱَّللَّ

يَتََوكَِّا  ِ فَل  َُاْۚ َوَعلَ  ٱَّللَّ لَإ  ِمُووَي{َمو  مو    فِي بويووتِكوم  لَبَوَرَز م   كوُتو و  غوا لَّ  ... }، [51]الت بة   ٱل 

او إِلَ   َمَباِ ِعِ م   قَت  ِ مو ٱل  يَن كوتَِب َعلَي  ِِ  . هذا اا ن ان به.[154]آه عمران   {... ٱلَّ

ابن عمه عبد هللا بن عباس مهذ   ذالم، مذاه  صلى هللا عليه مسلمعلم النبا 

واعلووم هي    - ال لمذذات ماذذان اذذن هذذذه - ، إنووي هعلمووك كلموواُيووا غوولم»لذذه  

األمة لو ا تمعت علو  هي يُفعووك بشويء، لوم يُفعووك إل بشويء غود كتبو  

  لك. وإي ا تمعووا علو  هي يبوروك بشويء، لوم يبوروك إل بشويء غود 

 . (156 «كتب    عليك، رفعت األغلم و فت الصحف

حتمة، أرزامنا ادسذمة،   يسذتطيي أحذد   نطاف، أعمارنا احدمدة، آجالنا ا

أن يندص اذن رزمذك درهًمذا م  لدمذة، م  يسذتطيي أحذد أن يذندص اذن أجلذك 

وتَ آََٰء هََ لو وم  فَِإذَا  َ  ... }ي ًاا م  ساعة م  دميدة م  لحظة  وَي َسواَعٗة َوَل      َل يَس  ِخرو

                                              

ب ممذاه  حذديث حسذن صذحيا. مذاذره ر ا هللا عنذه رماه التراذي عن ابن عباس  (156 

 صذلى هللا عليذه مسذلم(. مأملذه  انذأ خلذف النبذا 7957  «صذحيا الجذااي»ا لبانا فا 

لوك، إذا يا غولم، إنوي هعلموك كلمواُ: احفوح   يحفوح، احفوح   تنوده تنا»ي ًاا فداه  

مهذ  الحذديث التاسذي عشذر اذن أحاديذث . «سألت فأسأا  ، وإذا اسوتعُت فاسوتعن بواهلل

 .«جااي العل م مالح م»، ممد أفا  ابن رجب فا شرحه فا «ا ربعين الن مية»
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ِدمووَي{ تَق   . [61]النح    يَس 

 يط   المعار  مه  ينشد اان علا بن أبا طالب ررر 

 أي يذذذذ اا اذذذذن المذذذذ ت أفذذذذر

 

 يذذذذذذ م   يدذذذذذذدر أم يذذذذذذ م مذذذذذذدر

 يذذذذذذذذذ م   يدذذذذذذذذذدر   أحذذذذذذذذذذره 

 

 ماذذن المدذذدمر   ينجذذا الحذذذر

ذا اإذا اذذان مذذدر علذذى فذذالن ينجنذذا انذذه شذذاء. ملذذذلك إذا لذذم يدذذدر علذذى فلمذذ 

 أخاف؟

 هذا ه  شأن الم انين.

 ل هخا  الموُ ُ يدًا: - 3

أن أمصذذى اذذا تسذتطيعه ا سذذتطبارات ا اري يذذة محلفاؤهذذا  السوبب الثالوو :

ان الم سذاد، أم الم سذاد محلفذاؤه اذن ا اري ذان، أمصذى اذا يسذتطيع نه ممذد 

 هددما به ان مب  أن يغتال نا. هذا ه  أمصى اا يستطيع نه.

مه  هذا يطيف؟ ف هللا هذا ا  تياه   يدلدنا، م  يطيفنا، م  يحذر  فذا 

 شعره ماحدة.

هذذذا ا اذذر لذذ  حذذدا فدذذد حددذذ ا لذذا أانيذذة طالمذذا دعذذ ت هللا بهذذا فذذا  إن

سج دي، مدع تذه بهذا فذا ا سذحار، أن يجعذ  ختذام حيذاتا شذهادة فذا سذبيله 

 مابتغاء ار اته، ت  ن ختاًاا لحياتا، مافارة لسيياتا، مثداًل فا ايزاتا.

 مه  هنا  اسب أعظم ان أن يعي  اإلنسان داعية ميم ت شهيدًا؟

نا أعز مأ لى اذن الشذهداء الذذين نسذمي عذنهم اذ  يذ م يسذدط ن فذا مه  أ

سذبي  هللا برصذاص اإلسذذراايليين؟ اذ  يذذ م، ماذ  نشذرة أخبذذار نسذمي بشذذهداء 
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جدد. الي م خمسة شهداء سدط ا برصاص اإلسراايليين. ا  ي م نسمي بهذ  ء 

الشهداء، ه  أنا أعّز اذن هذ  ء مأ لذى اذن هذ  ء؟ هذ  أنذا أ لذى اذن يحيذى 

يذذاش، مفتحذذا الشذذداما، مأبذذ  علذذا اصذذطفى، مصذذال  سذذحادة، مالمداداذذة ع

 م يرهم؟

مهذذ  أنذذا أ لذذى اذذن الشذذهداء الذذذين سذذدط ا فذذا سذذبي  اإلسذذالم  حسذذن البنذذا، 

بيللذ ، مفيصذ  بذن عبذد العزيذز، معبذد هللا  مسيد مطب، مان   ااس ، مأحمدم

 عزام؟

 شهداء.زالأ استمرة، ميجب أن تستمر م اف  ال م اف  الشهداء  

 ن نسد  صرعى فا سبي  هللا؟ألماذا نضمن بأنفسنا 

   يطيفنا مهللا هذا أبدا.

 اإلاام البنا مأانية الشهادة 

 - مأنذا طالذب فذا اعهذد طنطذا - لدد استمعأ انذ اا يدذرب اذن سذتين عاًاذا

إلى الشي  حسذن البنذا ححذا مهذ  يططذب فذا ألذ ف مذد احتشذدت، فذا اذ تمر 

ا حذذتاله اإلنجليذذزي مطذذرد اإلنجليذذز اذذن اصذذر مطنذذا اذذن أجذذ  اداماذذة 

مالس دان، ماان الشي  يعبئ الجماهير ميحر  الحا رين ميدذ ه لهذم  إنذا 

ا دعيذة، ماذان اذن هذذه ا دعيذة دعذاء  ... انأ فا شبابا أتل ا بعب ا مراد

. اا هذا الم تذة الحسذنة أيهذا ةيد ه  اللهم ارزمنا الحياة الحسنة مالم تة الحسن

 اإلخ ان؟

يد ه الشي   أتظن ن الم تة الحسذنة أن يمذ ت اإلنسذان علذى فراشذه الذ ثير 

 بين أهله مأم ده مأحبابه؟
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أهذه الم تذة الحسذنة؟ اذ  النذاس يم تذ ن ه ذذا؟ الم تذة الحسذنة  أن يفصذ  

 هذا الرأس عن هذا الجسد فا سبي  هللا.  جأ الجماهير مابرت.

ه التذا تمناهذا، محدذق لذه دعذاءه مااذا جرى؟ لدد ختم هللا لهذا الرج  بأانيتذ

 الذي دعا به.

 مأنا أسأه هللا  أن يلحدنا بشيطا شهيدًا فا سبي  هللا.

  أخذذاف المذذ ت أيهذذا اإلخذذ ة، ماذذاذا بدذذى اذذن عمذذري حتذذى أ ذذن بذذه أم 

 أحرص عليه؟

   أخاف التضييق علا فا الرزق 

 ماه صحبا  ربما  يد ا عليك فا رزمك، ربما صذادرما االذك. ملذأ لهذم 

مهذذذا أيًضذذا   يطيفنذذا مهللا. مأنذذا اعظذذم أاذذ الا ماذذدخراتا اانذذأ فذذا بنذذك 

التدذذذ ى ممذذذد صذذذادرمه باعتبذذذاره ا سسذذذة إرهابيذذذة، مباعتبذذذار أصذذذحابه اذذذن 

 اإلرهابيين، بدع ى أنهم يساعدمن حماس!

ماا بدى ان اذالا حتذى لذ  صذادرمه، أنذا مهللا لذم أنشذأ فذا الحليذة مالنعذيم، 

أالذأ  ... عدذة اذن ذهذب. أنذا ملذدت فذا بييذة فديذرةملسأ امن ملد مفا فمذه ال

، أسذذتطيي أن «الفرافيذذأ»أالذذأ  ... نمذذأ علذذى الحصذذير ... «المذذ  بذذدمده»

أعذذي  علذذى الطبذذز مالملذذا مإذا اذذان ذلذذك فذذا سذذبي  هللا. مأنذذا هنذذا أتملذذ  بدذذ ه 

 اإلاام الشافعا 

 أنذذا إن عشذذأ لسذذأ أعذذدم م تذذا

 

 مإذا اذذذذأ لسذذذذأ أعذذذذدم مبذذذذرا

 المل   منفسا نفذ همتا همة  

 

 حذذذذذذذر تذذذذذذذرى المذلذذذذذذذة افذذذذذذذرا
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 شغل نا عن الددس 

 أيها اإلخ ة 

بدضذية العذراق، م ذرب  لدد شذغلنا هذ  ء الدذ م، مشذغل ا العذالم الذه اعنذا

العراق، مالعدمان على العراق. اما شغل ا العالم مب  ذلك اذدة بتنظذيم الداعذدة، 

يف ذذذرمن فذذذا جديذذذد ممذذذادة الداعذذذدة، مابذذذن  دن مالظذذذ اهري. مفذذذا اذذذ  يذذذ م 

 ميشغل ن العالم بدضية بعد مضية.

 ... شغل نا بهذا اله عن المأساة ال برى التا تحدا أاام أعيننذا فذا اذ  يذ م

عذن  ... عذن مضذية المسذلمين ا ملذى ... عن أم الدضذايا ... عن مضية الدضايا

عذذن أر  اإلسذذراء مالمعذذارب، ماذذا يحذذدا فيهذذا صذذبا   ... المسذذجد ا مصذذى

 ان ان ه لها ال لدان. بداساء ان أعماه تدشعر لها ا

ا  نشرة أخبار نسمي ان ا حاديث اا يمذزق الدلذ ب حسذرات،  ... ا  ي م

اا يصعد النفذ س زفذرات، اذا تذذرف العيذ ن اعذه العبذرات مالعبذرات. مل ذن 

رة اا تراه فا ا  ي م. اأن هذذه ا شذياء ت المشاعر، ااتأ الدل ب، ان الدتبل

لذم يعذد  ... لم تعد عين تذذرف داعًذا ... لم تعد تنبه  افاًل  ... لم تعد تحر  ساانًا

 ملب يصعد زفرة، اما يجري فا أر  فلسطين.

  المذذا داذذرما صذذارمًخا اذذن حذذلدذذد ملذذأ ل ذذم فذذا الجمعذذة الما ذذية  إننذذا أ

 عا يت سذر. مأنذا أمذ ه اليذ م  ص اري  الصم د فا العراق أن  لعًا ان  ل

الما سمعأ أم مرأت أم شاهدت شجرة ان شذجر الزيتذ ن ت دطذي اأنمذا مطعذ ا 

الما أحرم ا أم داذرما انذزً  اذن انذازه إخ اننذا  .شريانًا أم عرمًا ان عرمما

فا فلسطين اأنما أحرم ا ملبا ماهجتا. المذا أطلدذ ا رصاصذة تدتذ  طفذاًل أم 
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 اأنما هذه الرصاصة تطترق صدري.  شابًا أم اارأة أم شيًطا

 البالدة أصابأ المسلمين فا اشاعرهم  

أيذذن المشذذاعر؟ أيذذن الع اطذذف؟ أيذذن الدلذذ ب الحيذذة؟ لمذذاذا مابذذ  النذذاس هذذذا 

بمذذ ت الدلذذ ب مهذذ  شذذر اذذ ت؟ أيذذن أاذذة  ... بذذالم ت ... بالجفذذاف ... بذذالهم د

 العرب؟ أين أاة اإلسالم؟ 

يحذدا ي ايًذا، مل ذنهم   يفعلذ ن شذييًا،  ثالثمااة الي ن ان العرب يرمن اا

اأن ا ار   يعنيهم. إخ انهم ي دتلذ ن مي ذذبح ن ي ايًذا. اذان ا اذن مبذ  اذ  عذدة 

مهذذا أاذر اذا عرفنذاه فذا أي مذان ن م   - أشهر يدارمن انذزً   حذد الشذهداء

فذا أي خلذق أن ي عامذذب أسذرة الرجذذ  بمذا يجنذا، اذذ  مذ انين ا ر  مشذذرااي 

وو}  إن المسذذ ملية فرديذذة السذذماء تدذذ ه  [38]المذذدثر   ِسَۢ بَِمووا َكَسووبَت  َرِليَُووةٌ{كووواُّ نَف 

َرى  َوَل تَِارو َواِزَر   }م َر هوخ  ، اا ذنب أسذرتا أن تعامبهذا متذدار [18]فاطر   {...  ِوز 

انزلها؟ أتعرف ن اا اعنى تداير المنزه؟ إنهم ي طرج ن أصحابه فا دمذااق ثذم 

أنداً ذا ميسذذ منه بذذا ر ، اذذ  اذا فيذذه اذذن أثذذاا يذدارمن المنذذزه ميجعل نذذه 

ما  اا فيه ان اتا  ما  اذا فيذه اذن اذدخرات ماذ  اذا فيذه اذن االبذ ، اذ  

 ...   تجذذد اذذأمى ... هذذذا ي ذذدار فذذا لحظذذات، متبدذذى هذذذه العاالذذة فذذا العذذراء

 أصبحأ أبناء سبي .  ... اشردة

 ما ذا اذ  اذدةاان هذا يحدا فذا الذزان ال أي مان ن فا الدنيا يجيز هذا؟

 ... ا  أشهر، اون ي اد يحص  ا  يذ م أم اذ  عذدة أيذام، ميذدارمن انذزً   ...

يذذدارمن بضذذعة عشذذر  ... يذذدارمن عشذذرة انذذازه ... يذذدارمن خمسذذة انذذازه

 انزً ! أصبحأ عد بة حد إلسرااي . 
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إسذذرااي  تفعذذ  اذذا تشذذاء فذذا  يبذذة العذذالم مانشذذغاه العذذالم مانشذذغاه العذذرب 

 بأنفسهم، ا  يد ه  نفسا نفسا. 

 أين أاتنا العربية ماإلسالاية  

أيذذذن العرمبذذذة التذذذا يزعم نهذذذا؟ أيذذذن جااعذذذة الذذذدمه العربيذذذة؟ أيذذذن الذذذدفا  

 المشتر ؟ أين الغيرة؟ 

انذأ الجااعذة العربيذة م( بعل ا بجي شهم، ا1948أعجب مهللا، العرب فا  

سبي دمه، فبعل ا بجي ش سبعة، ماانأ جااعة الدمه العربيذة مليذدة لهذا ثذالا 

سن ات فد . اون جااعة الدمه العربية ممد صارت أالر ان عشرين، مصذار 

 لها أالر ان نصف مرن، لم تفع  شييًا. 

م ا تفذا ا يذدي، مإخذ انه ... اشل لين ... جاادين ... يدف العرب صااتين

 يجري عليهم هذا، هذا عجب. 

أيذن أاذة العذذرب؟ أيذن أاذذة اإلسذالم؟ أيذذن أاذة الدذذرآن؟ أيذن أاذذة احمذد عليذذه 

أم  - الصذذالة مالسذذالم؟ هذذذه ا اذذة التذذا تحراذذأ يذذ م أ حذذرق المسذذجد ا مصذذى

محراذأ  - أ حرق جزء ان المسجد ا مصى، أم أحرق انبر المسذجد ا مصذى

 انظمة الم تمر اإلسالاا. الدادة  مه ارة فاجتمع ا مأماا ا 

أين انظمة الم تمر اإلسذالاا؟ أيذن ا مفهذا؟ أيذن ا مذف هذذه الذدمه السذبي 

 مالطمسين أم ا الر؟ أ  تستطيي أن تفع  شييًا؟ لماذا تس أ هذه ا اة؟ 

 فت ى ا زهر لنجدة العراق  

لدذذد أصذذدر اجمذذي البحذذ ا فذذا ا زهذذر فتذذ ى تطالذذب المسذذلمين أن يهبذذ ا 

اق، مأن يجاهذذدما لنصذذرة العذذراق. إذا   ذذزى العذذراق مجذذب علذذى لنجذذدة العذذر
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 ا لنجذدة إخذ انهم ميجاهذدما اذن أجلهذم،  ن بذالمسلمين فذا أنحذاء العذالم أن يه

 المسلمين أاة ماحدة، يسعى بذاتهم أدناهم مهم يد على ان س اهم. 

ت مذي  نحيا ا زهر على هذه الفتذ ى، مهذذا هذ  المرجذ  انذه، مهذذا هذ  الم 

 انه. 

مل ن انا ن د أن يصدر فت ى أخرى  بذأن علذى المسذلمين فذا أنحذاء العذالم 

اذذن  ... أن يجاهذذدما اذذن أجذذ  إندذذاذ المسذذجد ا مصذذى ا سذذير فذذا يذذد الصذذهاينة

أج  إنداذ أر  اإلسراء مالمعراب، على المسذلمين فذا أنحذاء العذالم أن يهبذ ا 

 لنجدة إخ انهم. 

سذذالم أن تتطلذذى عذذن إخذذ انهم هذذذا هذذ  ماجذذب المسذذلمين.   يجذذ ز  اذذة اإل

 مهم يرمنهم ا  ي م ي دتل ن مي ذبح ن. 

ملذذذي  التدتيذذذ  مالتذذذذبيا فدذذذ  أيهذذذا اإلخذذذ ة، الهذذذ ان يجذذذري علذذذى اإلخذذذ ة 

 الفلسطينيين. 

 تعر  الفلسطينيين للتعذيب ماله ان  

اتذذب أخ نذذا ال اتذذب اإلسذذالاا المعذذرمف ا سذذتاذ فهمذذا ه يذذدي انذذذ فتذذرة 

المس  ت عنه فا فلسطين. ممص أحداثًا  ريبذة معجيبذة  مريبة ادالة عن انها 

لسطينيين، خص ًصا عنذد الحذ اجز  اما يفعله الجن د اإلسراايلي ن إلخ اننا الف

يطلب ن ان الشي   أن ينتف ا لحاهم! ام يطلب ن اذن شذي  ابيذر أن يذرمص  ام

 أاااهم! مإذا لم يفع  انهال ا عليه بالضرب المبر !

دتهم. مذذال ا هذذذا فذذا التلفزيذذ ن اإلسذذراايلا مأذيذذي  أن مهذذذا اذذا أاذذرهم بذذه مذذا

 مادتهم أارما بهذا. 
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مالما دخل ا بيتًا ليفتشذ ه  ذرب ا أهلذه. ماذم تعر ذأ النسذاء الفلسذطينيات 

مالبنات الفلسطينيات لله ان ماحاملة ا تصابهن، مهن يحاملن ممذد ي دذتلن فذا 

 سبي  هذا م  يفرطن فا عر هن. 

ه  التعذذيب بالدرعذة! عنذد الحذ اجز ي جذد جنذدي م شذاء اسذمهمهنا  عنذد

 إسراايلا اعه ال  الدل  الاء ب رق، يد ه للشطص  اختر لذك مرمذة اذن هذذه

سذه حتذى يسذد ، مرمذة أا مراق، فيطتار مرمة، مرمذة تدذ ه  ي ضذرب فذ ق ر

تدذذ ه  ي  سذذر أصذذبعه الطنصذذر، مرمذذة تدذذ ه  ت دطذذي يذذده، مرمذذة تدذذ ه  ي  سذذر 

طذي يذداه مرجذاله، ممذد حذدا هذذا. ماحذد اذان حظذه فذا ذراعه، مرمة تد ه ت د

هذذذا اليانصذذيب  أن تدطذذي يذذداه مرجذذاله، فضذذرب ه  ذذربًا ابرًحذذا، مبعذذد ذلذذك 

الرج  الدضذية فذأ مى عليذه، ملذم يسذتيدظ إ   فأاس  ا بذراعه مخلع ه، فعر

 فلسطينيين.بعد أن ن د  إلى إحدى المستشفيات، ندله بعب ال

 اإلخ ة شاء   ي صدق.  اا يجرى عند الح اجز أيها

أين أاة العرب؟ أين أاة اإلسالم؟ إنه العجز العربا، إنه ال هن اإلسذالاا، 

 إنه الغياب العالما. 

عذذالم الدذذرن الحذذادي  ... عذذالم الحضذذارة ... العذذالم المتمذذدين ... أيذذن العذذالم

 ذزا الفضذاء محطذم الذذرة مصذني ال مبيذ تر؟ أيذن هذذا العذالم  مالعشرين الذي

الذذذي تدذذدم علميًذذا متذذأخر أخالميًذذا؟ أيذذن الحضذذارة التذذا أفلسذذأ فذذا الجانذذب 

الرمحذا مالجانذذب الطلدذذا متعاالذذأ اذذي الدضذذايا بمعذذايير ازدمجذذة، تحذذ  هذذذا 

عاًاا متحرم هذا عاًاذا، مت جذب أشذياء  نذاس مأشذياء أخذرى  نذاس آخذرين؟ 

فووَي المطففذذذ ن هذذذ  ء  وووتَو  َِ يَس  تَوووالووا  َعلَووو  ٱلَُّوووا يَن إِذَا ٱك  ِِ َوإِذَا َكوووالوولوم  هَو  2}ٱلَّووو
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وَي{ ِسرو َزنوولوم  يوخ   . أين عالم الحضارة؟ أين هذا العالم؟ [3، 2]المطففين   وَّ

لدد مااذأ انذذ شذهرين اسذيرة فذا رماذا فيهذا أالذر اذن ألذف شذطص، هذذه 

الدطذ  محراذة الدطذ !! فذا رماذا مذال ا إن فيهذا المسيرة تنادي بحفذظ ارااذة 

أالر ان اااة مخمسين ألف مطذة شذاردة لذي  لهذا اذأمى، مهذذه الدطذ  تشذعر 

، فغار ه  ء على الدط  مأمذاا ا هذذه المسذيرة مسذيرما هذذه ءبالبرد أيام الشتا

 المسيرة يطالب ن بحق الدط  فا الحياة! 

 ان ي مف طغيان شارمن؟ 

 ... ا العالم المتحضر تنادي بحق الفلسذطينيين فذا الحيذاةأ  ت جد اسيرة أيه

 فا الحرية؟!  ... فا ال رااة

الدطذذذ  مال ذذذالب فذذذا الغذذذرب تذذذنعم بر ذذذد العذذذي ، متتمتذذذي حيلمذذذا تريذذذد، 

ماإلنسذذان الفلسذذطينا   يجذذد شذذييًا اذذن هذذذا! مإذا دافذذي ي ًاذذا عذذن نفسذذه أاذذام 

أاام المجازر الي ايذة التذا  ... أاام الطغيان الشارمنا ... الجبرمت الصهي نا

يتعذذر  لهذذا اذذن الترسذذانة الهاالذذة التذذا تمل هذذا إسذذرااي   الذذدبابات اذذن تحذذأ، 

مالمرمحيذذات اذذن فذذ ق، مالصذذ اري  اذذن اذذ  جانذذب، تضذذرب مت دتّذذ  مت ذذذبا 

 مت دار مت هدّم، مالعالم   يد ه شييًا! أين ص تك أيها العالم المتحضر؟ 

هنذذا   يذذاب عذذالما، مهنذذا   هنذذا  عجذذز عربذذا، هنذذا  مهذذن إسذذالاا،

طغيان صهي نا، طغيان   يدف عند حد. أنا مهللا   أستطيي أن أم ه  ذغيان 

محشا، ال ح ش تدت  ان تدت  ان أج  أن تأا ، ا سذد حينمذا يغتذاه فريسذته 

بي بطنذذه تذذر  شذذإنمذذا يريذذد أن يشذذبي بطنذذه،   يريذذد ا عتذذداء علذذى أحذذد، فذذاذا أ

ه يريد أن يأا  مان حده أن يأاذ  مهذذه الفريسذة فريسته ملم يعتر على أحد، إن
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بازهذذاق  ... بسذفك الذدااء ... هذا طعااذه. أاذا هذذ  ء فهذم يتلذذذمن بدتذ  البشذذر

بتطريذذب الذذديار. ال حذذ ش خيذذر اذذنهم، مأرحذذم اذذنهم. هذذ  ء    ... ا رما 

م  يرمبذذ ن يطشذذ ن خالدًذذا، م  يرحمذذ ن اطل مًذذا، م  يرعذذ ن  حذذد حراذذة، 

 م  ذاة. فا ا ان إ 

 ... هذا الطغيذان الشذارمنا الصذهي نا المسذت بر المتجبذر ي يذده ا اري ذان

بهذذذا السذذال   ... السذذال  ا اري ذذا ... المذذاه ا اري ذذا ... النفذذ ذ ا اري ذذا

 تضرب إسرااي  إخ اننا متدتلهم. 

مأاري ذا   أمذذ ه إنهذذا سذذااتة،  ، هذا ا يذذدة ماسذذاندة، ماعضذذدة مشذذري ة 

. اذذا يجذذري فذذا فلسذذطين تسذذتطيي أن تدذذ ه  تفعلذذه إسذذرااي  فذذا اذذ  اذذا يجذذري

بمساندة أاري ا، أم تفعله أاري ا بمسذاندة إسذرااي ، فلذي  هنذا  فذرق بذين هذذا 

 مهذا. 

أاري ا ها فرع ن هذا العصر، هذذا الفرعذ ن الذذي عذال فذا ا ر  امذا 

ِض َو َ إِيَّ فِر  }مذذاه هللا عذذن فرعذذ ن الدذذديم   َر  َي َعووَل فِووي ٱأل  وويَٗعا َعووو  ُِ لََ ووا  عَووَا هَل 

ِعفو  تَب  يِۦ نَِسوآََٰءلوم ْۚ إِنَّو وۥ َكواَي َطآَٰئِفَوةٗ يَس  وتَح  َُوآََٰءلوم  َويَس  ُ  وم  يووَِب ِحو هَب  و ِسوِديَن{ِموَن  م ِ ف  مو  ٱل 

 ، هذه فرع نية العصر. [4]الدصص  

{هَنَا   ... }فرع ن ماه لد اه   لَو   َع  وَمو ... } ،[24]النازعذات    َربُّكومو ٱأل  تو لَكووم ا َعِلم 

ِري ٍ  َغي  ن  إِلَ  . مفرع ن العصر مطا  ت العصر يدذ ه هذذا [38]الدصص   {... م ِ

أنذه الذرب ا علذى، علذى  ... لد اه، ميد ه هذا للبشرية الها  أنه اإللذه ا عظذم

الجميذذي أن يطيعذذ ه، معلذذى الجميذذي أن ينحنذذ ا لذذه، معلذذى الجميذذي أن يطذذرما 

 رااعين له. 
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فلسذذطين، فذذا  يذذاب العذذالم، ممهذذن المسذذلمين، معجذذز  هذذذا اذذا يجذذري فذذا

العذذذرب، متهالذذذك السذذذلطة الفلسذذذطينية علذذذى إر ذذذاء ا اري ذذذان، فمذذذا يطلبذذذه 

ا اري ذان ينبغذا أن ي جذاب. هذ  يسذتطيي أحذد أن يدذ ه لااري ذان   ؟ ملهذذا 

يذدافي بهذا الفلسذطيني ن عذن  - ترى السلطة تسار  إذا حدثأ عملية استشهادية

متدين هذه العملية التا مذدم فيهذا إخذ انهم أبنذاء فلسذطين  - الدفا  أنفسهم بعب

 أرماحهم فداء فا سبي  هللا، هذه العملية ت جرم عندهم. 

 هذا التهالك ه  الذي أ عفنا. 

يا أيهذا اإلخذ ة  إن مضذية فلسذطين هذا مضذية ا اذة الهذا،   يجذ ز لنذا أن 

يجذذري فذذا العذذراق أيهذذا ننسذذاها،   ينبغذذا أن يشذذغلنا عنهذذا شذذا  . حتذذى اذذا 

 اإلخ ة ه  لطداة الصهي نية، ه  لطداة إسرااي . 

المسذذذتفيد ا مه اذذذن مراء هذذذذا الذذذه هذذذ  إسذذذرااي ، إ ذذذعاف العذذذراق مذذذ ة 

إلسرااي ، تداير أسلحة العراق خداة إلسرااي ، ا  اا يجري هذ  إلسذرااي ، 

يذذر فذذت  عذذن الصذذهي نية مراء ا حذذداا الهذذا سذذتجد أصذذابعهم الطفيذذة مراء ال

 ان ا حداا. 

 ماجباتنا نح  فلسطين  

منحذذن علينذذا أن ندذذف ممفذذة الرجذذاه، اليذذر اذذن اإلخذذ ة ما بنذذاء يسذذأل ننا  

 مااذا باا اننا أن نفع ؟ 

 مهللا نستطيي أن نفع  ال لير  

أمه اا نفعله  أن نصطحب نية الجهاد فا أنفسنا، حينمذا ت تذا  لنذا الفرصذة  - 1

 شاء، هذه النية اهمة جدًا. ننطلق اا س د   نل ي على 
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 «الصذحيحين»ممد ي لاب اإلنسان ميحص  أجذر المجاهذدين بنيتذه. جذاء فذا 

إي »مذذذاه  صذذذحابه مهذذذ  فذذذا  زمةتبذذذ     صذذذلى هللا عليذذذه مسذذذلمأن النبذذذا 

مذال ا  يذا . «بالمديُة هغواًما ما سرتم مسيًرا ول غطعتم واديًا إل كانوا معكوم

َوَل }. (157 «ولوم بالمديُوة، حبسو م العوِر» رس ه هللا، مهذم بالمدينذة، مذاه 

ِملَ َعلَ   َك ِلتَح  يَن إِذَا َمآَٰ هَتَو  ِِ يووُو وم  تَِفويضو  وم  ٱلَّ هَع  وِ  تََولَّووا  وَّ ِملوكوم  َعلَي  َت َلَٰٓ هَِ دو َمآَٰ هَح   غول 

ِفقووَي{ تِ َحَانًا هَلَّ يَِندووا  َما يُو را بًذا، ملذي  اعهذم . لذم يجذدما [92]الت بذة   ِمَن ٱلدَّم 

 .(158 أا اه يشترمن بها اطية، ه  ء لهم أجر المجاهدين

أن  الجهاد، اجع  الجهاد فا ملبك، إن لم تسذتطي بيذد  فجاهذد بدلبذك، مذلذك 

 أ عف اإليمان. 

ا اذذذر اوخذذذر أيهذذذذا اإلخذذذ ة  أن نظذذذ  ادذذذذاطعين للبضذذذااي اإلسذذذذراايلية  - 2

يجذذب أن نضذذم إلذذى الداامذذة  ما اري يذذة، مإذا دخذذ  البريطذذاني ن المعراذذة

 البضااي البريطانية. 

  زاه ال ليذذرمن اذذن الشذذعب البريطذذانا يعار ذذ ن، ممذذد ملذذأ لهذذم عنذذداا 

ال ليرمن يطالب ن بأن نداطي بضااع م، معنذدنا ااتحذان، إذا «  لندن»انأ فا 

 دخلتم الحرب ستعلن اداطعت م فا ا  ا ان. 

ة ما اري يذذذة. المذذذأا  ت اون علذذذى ا مذذذ  ندذذذاطي البضذذذااي اإلسذذذراايلي

مالمشذذرمبات مالملب سذذذات مالسذذيارات م يذذذر هذذذه ا شذذذياء   يجذذ ز لنذذذا أن 

                                              

( عذذن 1911( عذذن أنذذ ، ماسذذلم فذذا اإلاذذارة  4423رماه البطذذاري فذذا المغذذازي   (157 

 جابر. مهذا نص البطاري. 

اتاب اإلاارة، باب ث اب اذن » «إل ُركوكم في األ ر»ملذلك جاء فا رماية لمسلم   (158 

 «.  حبسه عن الغزم ار  أم عذر آخر
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نستعملها. هذه ا شياء   تظن ا أنها هينذة، إنهذا علذى اسذت ى العذالم اإلسذالاا 

لها أهميتها متأثيرها، بعب المحالت أ لدأ أب ابها، المتذاجر ال بذرى شذعرت 

 عندهم.  أظهرت خسارة بطسارة هذا العام، الحسابات

ماجبنذذا أن    ... لنصذذمم علذذى المداطعذذة حتذذى لذذ  لذذم يطسذذرما، هذذذا ماجبنذذا

نأا  ان طعام ه  ء. تأا  السم الهاري إذا أالأ ان أطعمتهم؟! تشذرب السذم 

الهاري إذا شذربأ اذن اشذرمباتهم؟!   يذا أخذا، ااتنذي عذن هذذا، هذذا أمذ  اذا 

اطي ثدافذذاتهم مندذذاطي اذذ  اذذا يم ننذذا اذذه  أن ندذذاطي بضذذااعهم مندذذديجذذب أن ند

 اداطعته. 

معلينا أن نبذذه إلخ اننذا اذا نسذتطيي، ا اري ذان يريذدمن أن يدطعذ ا عذن  - 3

إخ اننذذا اذذ  عذذ ن، اذذن أجذذ  هذذذا حذذارب ا الجمعيذذان الطيريذذة الهذذا، م  

من أن ديريدمن أن يبدى انفذ يص  انه شاء إلى إخ اننا فا فلسطين. يريذ

« ااذذتالف الطيذذر»أن يدتلذذ هم ج ًعذذا، حتذذى  ... عذذ همأن يج  ... يراعذذ هم

 يريدمن أن ي مف ه. 

بمذذذا  ... أنذذذا أمصذذذا اإلخذذذ ة المسذذذلمين جميعًذذذا أن يسذذذاعدما ب ذذذ  سذذذبي 

يسذذتطيع ن اذذن اذذاه. فذذاذا لذذم نسذذتطيي أن نجاهذذد بأنفسذذنا فعلذذى ا مذذ  نجاهذذد 

 بأا النا مل  بالدلي ، الدلي  على الدلي  الير إن شاء هللا. 

بعد ذلك علينا أن نجاهد بالدعاء إلذى هللا مالتضذر  إلذى هللا. سذالحنا الذذي  - 4

وتَِنب   ... }  يف   أن بيننذا مبذين السذماء صذلة، هللا ععذي يدذ ه   عووونِيَٰٓ هَس  ٱد 

، [186]البدذذرة   {... ذَا َسووأَلََك ِعبَوواِدي َعُ ِووي فَووِإن ِي غَِريووبٌ }إِ ، [60] ذذافر   {... لَكوووم  

فا سذاعات الشذدة لذي  لنذا إ  هللا، ندذر   ... ال ربخص ًصا فا ساعات 
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بابه، منبسذ  أيذدينا إليذه مندذ ه  يذا حذا يذا ميذ م برحمتذك نسذتغيث، نشذ   

 إليك  عف م تنا مملة حيلتنا مه اننا على الناس يا أرحم الراحمين. 

 هذا سال  الم انين. 

ازه اإلخذذ ة أامذة المسذذاجد مخطبذاء المسذذاجد أن يذدع ا بدنذذ ت النذذ  اأمصذ

بعد الرا   ا خير ان الصل ات خص ًصا الصذل ات الجهريذة  صذالة الفجذر 

مالمغرب مالعشاء، أن يدع ا هللا ععي أن ي يد إخذ انهم بنصذر اذن عنذده، مأن 

يفتا لهم فتًحا ابينًا، مأن يهديهم صراًطا استديًما، مأن يذه أعذداءهم ميطذزيهم 

 مينصرهم عليهم، ميشفا صدمر م م ا انين. 

هللا تتأ أن يجيذب دعاءنذا، مأن يغيذث لهفتنذا، مأن ي شذف الغمذة عذن نسأه 

 هذه ا اة، مأن يرد ايد ال اادين فا نحرهم، اللهم آاين. 

 ادع  هللا تعالى يستجب ل م.

* * * 
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 16) 

 (159 فرنسا ممضية الحجاب

 الططبة ا ملى  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن  

 اإلسالم دين انتشاري  

دعذذذ ة عالميذذذة، جذذذاء للنذذذاس اافذذذة، عذذذربهم معجمهذذذم، شذذذرميهم اإلسذذذالم 

لَِمويَن{َوَمآَٰ هَر  }م ربيهم، اما ماه تعالى   عَ  َمٗة ل ِل  َك إِلَّ َرح   َُ ، ممذاه [107]ا نبيذاء   َسل 

يًرا{تَبَاَرَك }  عز مج  ِِ لَِميَن نَ عَ  ِدهِۦ ِليَكووَي ِلل  غَاَي َعلَ   َعب  فور  َا ٱل  ِِي نَاَّ ، [1مذان  ]الفر ٱلَّ

لَِميَن{إِي  ...  } عَ  ر  ل ِل  كوم  غوا  }، [104]ي سف    لوَو إِلَّ ِذك  ِ إِلَوي  َو إِن ِوي َرسووواو ٱَّللَّ َٰٓأَيَُّ ا ٱلَُّا  يَ 

، فذذال عجذذب أن تضذذاء أنذذ ار اإلسذذالم فذذا المشذذرق [158]ا عذذراف   {... َ ِميعًووا

ِ }مالمغذذرب، مأن نذذرى المسذذلمين فذذا اذذ  ا ذذان اذذن أر  هللا،  ووِرقو َوَّلِلَّ َمش  ٱل 

 ِ ََُما توَولُّوا  فَثَمَّ َو   و ٱَّللَّ ِربوْۚ فَأَي  َمغ   . [115]البدرة   {... َوٱل 

مجد المسلم ن فا مارات الدنيا السذأ، بعضذهم اذن أهذ  الذبالد ا صذليين، 

مبعضذذهم امذذن هذذاجر إليهذذا، ممذذد أصذذبحأ الهجذذرة افت حذذة فذذا أنحذذاء العذذالم، 

حتى زعم ه مرية ان الدرى بعد ث رة ا تصذا ت، فلذم مأصبا العالم اتداربًا، 

يعد هنا  حجاب بين م طر مآخر، مإنما أصذبا النذاس يسذيرمن اذن ا ذان إلذى 

ا ان، مينتدل ن ان دملة إلى دملة، ماذن م طذر إلذى م طذر، ملذذلك   عجذب أن 

                                              

هذذـ 1424اذذن ذي الدعذذدة سذذنة  25ألديذذأ فذذا اسذذجد عمذذر بذذن الططذذاب بالدمحذذة فذذا  (159 

 م.2003ان ديسمبر سنة  16لم افق ا
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تجد اإلسالم فا أفريديذا مآسذيا، مأن تجذده فذا أمرمبذا مأاري ذا، مأن تجذده فذا 

ليا مني زيلندا، هذا ه  شأن دين انتشاري ال  هذا الدين، الذذي أرسذ  هللا ستراأ

 رس له بالهدى مدين الحق ليظهره على الدين اله، مل  اره المشرا ن. 

 ا مليات المسلمة فا العالم  

ملذذذلك   عجذذب أن نذذرى عشذذرات الماليذذين اذذن المسذذلمين فذذا أمرمبذذا، 

اهاجرين إليهذا، مبعضذهم تجنسذ ا  بعضهم ان أه  البالد ا صليين، مبعضهم

بجنسيتها، هنا  اسل ن فا أمرمبذا الشذرمية اذن أهذ  تلذك الذبالد  فذا الب سذنة 

مالهرسك، مألبانيا، ما س ف ر، مبلغاريا، م يرهذا، االيذين. مهنذا  اسذلم ن 

فذذا أمرمبذذا الغربيذذة جذذاءما إليهذذا انذذذ الدذذرن الما ذذا ممبذذ  الدذذرن الما ذذا، 

اسذذذلم ن مذذذدا ا بعذذذد ذلذذذك بأسذذذباب شذذذتى  فذذذا  متجنسذذذ ا بجنسذذذيتها. مهنذذذا 

 فا ا  البالد ا مرمبية.بريطانيا، مفرنسا، مألمانيا، م

مأعظم أمليذة إسذالاية مأالرهذا عذددًا هذم المسذلم ن فذا فرنسذا، هنذا  نحذ  

 - تدريبًذا - خمسة أم سذتة االيذين اذن المسذلمين يعيشذ ن فذا فرنسذا، منصذفهم

نسي ن فا ا ص ، مبعضذهم هذاجرما اجنس ن بالجنسية الفرنسية، بعضهم فر

اذذن بذذالد شذذماه أفريديذذا، أم اذذن السذذنغاه، أم  يرهذذا اذذن الذذبالد التذذا اانذذأ 

تستعمرها فرنسا، حمل ا الجنسية الفرنسذية مأصذبح ا اذ اطنين فرنسذيين، لهذم 

 ا  الحد ق التا للم اطن الفرنسا، مبعضهم يعيش ن فا إمااة اشرمعة. 

م، امذذا يمذذارس  يذذرهم ديذذنهم، هذذذا اذذا هذذ  ء لهذذم حذذق أن يمارسذذ ا ديذذنه

تدتضيه الحضارة، ماا يدتضيه ايلاق حد ق اإلنسان، ما اثيق ا ام المتحذدة، 

ماا تدتضيه الدساتير الحديلة التا ت فر الحرية ل ذ  اذ اطن، مل ذ  ادذيم علذى 
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أر  الذذ طن، مهذذذا اذذا تفطذذر بذذه الحضذذارة الحديلذذة  أنهذذا حضذذارة الحريذذات 

ة اذذا تفتطذذر بذذه فرنسذذا، فرنسذذا التذذا تعذذد نفسذذها أم محدذذ ق اإلنسذذان، مبطاصذذ

الحريذذذات، متعذذذد ث رتهذذذا أم اللذذذ رات، متدذذذ ه  نحذذذن بلذذذد الحضذذذارة مالنذذذ ر 

ما نفتا ، هذا اذا تد لذه فرنسذا التذا انطلدذأ ث رتهذا فذا أماخذر الدذرن اللذاان 

 عشر لتنادي بمباد  ثالثة  الحرية، مالمساماة، ماإلخاء. 

سا فا السن ات ا خيرة ان مضية اتطذت انهذا ملذلك عجبنا ان ا مف فرن

، م ذذطمتها تضذذطيًما ابيذذًرا  مضذذية المسذذلمة التذذا تريذذد أن ترتذذدي اأاذذًرا إدًّ 

 الحجاب، طاعة  ار ربها، مالتزاًاا ب اجبات دينها. 

 صفحات ان تايطنا اي فرنسا  

انذ تسي سن ات، ألديأ خطبة ان ف ق هذا المنبر عذن هذذه الدضذية، حينمذا 

م منامشذذأ 1994اذذ تمًرا للمستشذذرمين فذذا فرنسذذا فذذا أماخذذر سذذنة  حضذذرت

بعذذب الفرنسذذيين فذذا مضذذية الحجذذاب انامشذذة ط يلذذة، مملذذأ لهذذم  إننذذا نحذذن 

المسلمين نريد أن نتعاا  اي فرنسذا اعاالذة النذد للنذد، مأن ننسذى اذا اذان بيننذا 

مبذذين فرنسذذا فذذا الما ذذا البعيذذد، مالما ذذا الدريذذب، فدذذد اذذان للمسذذلمين اذذي 

الدذذذرن ا مه مصذذذ  المسذذذلم ن إلذذذى أمرمبذذذا،  ااذذذذ ،رنسذذذا تذذذاري  أي تذذذاري ف

مفتحذذذ ا ا نذذذدل ، ممصذذذ  الفذذذاتح ن إلذذذى جنذذذ ب فرنسذذذا، ماذذذادت الجيذذذ ش 

اإلسالاية تت   ، ل   اعراة مذدّر هللا فيهذا أن ينهذزم المسذلم ن بديذادة البطذ  

، «تييذهب ا»اإلسالاا  عبذد الذرحمن الغذافدا، المعراذة التذا يسذم نها اعراذة 

مالتا ماه أحذد اذ رخيهم  لذ   انتصذارنا فذا هذذه المعراذة انّذا نرسذف تحذأ 

ظالم اإلسالم إلى اليذ م!! ماإلسذالم لذي  ظالًاذا، اإلسذالم نذ ر، ماتابذه نذ ر، 

ا غَد   ... }مشريعته ن ر، منبيه ن ر  مَّ َا يوبَي ِنو لَكوم  َكثِيٗرا م ِ فوووَي كوُوتوم   َ آََٰءكوم  َرسوولُو  توخ 
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ْۚ  ِمنَ  فووا  َعن َكثِيور  ِب َويَع 
ِكتَ  وغَود  ٱل  ِ نووور  َوِكتَ  وَن ٱَّللَّ بِوين  ب   َ وآََٰءكوم م ِ و 15 مُّ و يَ   ِدي بِوِ  ٱَّللَّ

وِديِ م  إِلَو   ض  َمِن ٱتَّبََت رِ  نِو ِۦ َويَ  
وِت إِلَو  ٱلُُّووِر بِِإذ  وَن ٱللُّلوَم  ِر و وم م ِ ِم َويوخ  نَ وۥ سوبوَا ٱلسَّلَ  َو 

تَ  ط  مُّس  {ِصَر   . [16، 15]الماادة   ِقيم 

 صفحة الحرمب الصليبية  

ثم اان لنا تذاري  اذي فرنسذا فذا الحذرمب الصذليبية، الحذرمب التذا سذماها 

ا رخ نذذا  حذذرمب الفرنجذذة، مسذذماها الغربيذذ ن  الحذذرمب الصذذليبية.  نهذذم 

رفع ا الصذليب شذعاًرا، ماذان لفرنسذا فيهذا دمر ابيذر فذا هذذه الحذرمب، اذان 

الذذي اذان  - فلسطين، ماان لهم دمر فذا اصذر، ممذد جذاء ال هذملهم دمر فا 

الملذذك لذذ ي  التاسذذي، ماصذذطدم بالمسذذلمين فذذا اصذذر،  - يعتبذذر أحذذد الدديسذذين

، مم ذذع ه فذذا دار شذذهيرة، اسذذمها  دار «المنصذذ رة»مأسذذره المسذذلم ن فذذا 

ابن لدمان، حتذى مبذ  المسذلم ن أن يف ذ ا أسذره، مأن يدبلذ ا فديذة ابيذرة ليعذ د 

 ك إلى بالده. المل

مبعذذد ذلذذك حينمذذا أراد الفرنسذذي ن أن يهذذددما المصذذريين فذذا عهذذد خلفذذاء 

صذذال  الذذدين ا يذذ با، فذذا عهذذد الملذذك الصذذالا أيذذ ب نجذذم الذذدين أرسذذ  إليذذه 

 الشاعر ابن اطرم  يد ه  

 مذذذذذذذ  للفرنسذذذذذذذي  إذا جيتذذذذذذذه

 

 ادذذاه صذذدق اذذن ميذذ ه فصذذيا

 دار ابذذذذن لدمذذذذان علذذذذى حالهذذذذا 

 

 مالديذذذذذذذذد بذذذذذذذذاق  مالط اشذذذذذذذذا

 (160 صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذبيا

 

ماه له  نحن حا رمن مجاهزن، دار ابن لدمان انتظرة، مالديذ د التذا ميذد 

                                              

لمحمذد عبذد هللا عنذان. « مية م ربيذةتراجم إسالاية شر»انظر بدية الدصيدة فا اتاب  (160 

 طبعة ا تبة ا نجل  بمصر. 
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 ه ذا انا.  ... اما ه  باق« الممل اا الحارس»بها ال  م، مالط اشا 

 تاري  فرنسا ا ستعماري  

منسذينا هذذا التذذاري ، ثذم جذاء تذذاري  آخذر دخلذأ فيذذه فرنسذا بذالد المسذذلمين 

ممبذذ  ذلذذك  الجزااذذر، مالمغذذرب، ما ريتانيذذا،  اسذذتعمرة، لسذذ ريا، ملبنذذان،

مالسذذنغاه، مبذذالد شذذتى فذذا أفريديذذا، ماذذان آخذذر الذذبالد التذذا تحذذررت اذذن نيذذر 

التذذا خا ذذأ اعراذذة  رمًسذذا ط يلذذة  ، هذذا الجزااذذر ا سذذتعمار الفرنسذذا

مهذذ  اسذذتعمار اسذذتيطانا، لذذي  اسذذتعماًرا المذذدى اذذي ا سذذتعمار الفرنسذذا، 

رمات مالطيذذرات، ثذذم يعذذ د بعذذد حذذين إلذذى ديذذاره، طاراًذذا، ينهذذب ا اذذ اه ماللذذ

مل نذذه اسذذتعمار اسذذتيطانا، اسذذت طن الجزااذذر ماعتبرهذذا جذذزًءا اذذن فرنسذذا، 

مأراد أن يلغذا ه يتهذذا، فذألغى لغتهذذا العربيذة ليح لهذذا إلذى الفرنسذذية، مأراد أن 

يلغا دينها اإلسالاا، اليًرا اا رأيأ فا الجزااذر اسذاجد حّ لذأ إلذى انذاا ، 

إلذذى اتذذاحف، مظذذ  هذذذا ا سذذتعمار اااذذة مثالثذذين عاًاذذا، ماتذذ  فيذذه  أم ح لذذأ

الجزااري ن انذ عهد ا اير عبذد الدذادر، إلذى عهذد اللذ رة الجزااريذة ا خيذرة 

التذذذا سذذذد  فيهذذذا أالذذذر اذذذن اليذذذ ن شذذذهيد، متحذذذررت الجزااذذذر اذذذن فرنسذذذا، 

مأصذبحأ دملذة اسذتدلة، امذا أصذذبحنا دمً  اسذتدلة نتعااذ  اذي فرنسذا اعاالذذة 

 المستد  للمستد . 

 فرنسا مالحجاب  

مإن انا نأخذ على فرنسذا فذا بعذب ا ممذات  انسذيامها اذي التيذار المعذادي 

فذذا المذذدة ا خيذذر اليذذًرا اذذا نّ هنذذا بذذالم مف  - مالحذذق ندذذ ه - ل سذذالم، مل ذذن

الفرنسا ان مضايانا العربية ماإلسالاية، فذنحن ندذ ه للمحسذن  أحسذنأ، امذا 

  ند ه للمساء  أسأت.
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حنيما ممفأ فرنسا ان مضذايانا العربيذة ادضذية فلسذطين، ممضذية الحذرب 

على العراق، ممفأ ا مفًا لم ت ن فيه ذياًل  اري ا، مإنمذا ممفذأ ا مفًذا اسذتداًل 

 إيجابيًا  أشدنا بالم مف الفرنسا، مرحبنا بالم مف الفرنسا. 

ضذذب مل ذذن هذذا هذذا فرنسذذا اليذذ م تطذذذ ا مفًذذا اذذن المسذذلمين فذذا ديارهذذا يغ

اسذذلما العذذالم الذذه،   تبذذالا فرنسذذا أن تغضذذب سذذتين بلذذدًا إسذذالايًا تضذذمهم 

انظمذذة المذذ تمر اإلسذذالاا، متريذذد أن ت غيذذر علذذى الفتيذذات المسذذلمات، سذذبحان 

هللا! هنا  لجنة ح ماء ش لها الذراي  شذيرا  لتبحذث فذا أاذر الراذ ز الدينيذة 

 ز الدينيذة، مانهذا  مهذه ا شياء، مأصدرت ت صيتها بأنه  يجب اني ا  الرا

الحجاب اإلسالاا، حفاًظا على ال جه العلمانا لفرنسا، متأييدًا للفصذ  ال ااذ  

 بين الدين مالدملة! 

مأي دخ  للدملة فا مضية الحجاب، هذا أار شطصذا بحذأ يتعلذق بحريذة 

اإلنسان ماختياره، ه  هذا سي ثر على الدملة الفرنسية؟ عجب اذ  العجذب أن 

مالمة الحجاب أصبحأ تطلق عرفًذا علذى الطمذار،  - الحجابيداه  إن ارتداء 

 ذذد  - التذذا ت  ذذي فذذ ق الذذرأس« الطرحذذة»أم « اإليشذذارب»أم اذذا يسذذمى 

 علمانية الدملة! 

 الحجاب أار ان هللا ماجب التنفيذ  

إن الحجاب أار أَار به هللا ععي، ملي  ان اجتهذاد الفدهذاء، م  اذن ابتذدا  

ووَن ِموون  َوغوووا ل ِل  }يدذذ ه هللا تعذذالى  المسذذلمين، هذذذا أاذذر مرآنذذا،  بوب  ووِت يَغ  ِمَُ  مو  

َن  وووِرب  يَب  َ وووا  َول   ُ وووِديَن ِزيَُوووتَ ونَّ إِلَّ َموووا َظَ وووَر ِم وَ  ونَّ َوَل يوب  وووَن فوووورو فَل  وووِرِلنَّ َويَح  َص  هَب 

يووووبِِ نَّ  ووِرِلنَّ َعلَوو    و مو يضذذربن بطمذذار الذذرأس علذذى الجيذذب،  [31]النذذ ر   {... بِخو
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ة الصدر، المراد  أن يغطى هذا الطمذار الذرأس مالنّحذر مالعنذق، هذذا مه  فتح

هم  المذاهب ا ربعة، مالمذذاهب اللمانيذة، أار أجمي عليه المسلم ن ب   اذاهب

ا مزاعذذذا ماللذذذ ري مالطبذذذري، م يذذذر  مالمذذذذاهب التذذذا اندر ذذذأ، اذذذذهب

لمذدارس المذاهب  فده الصحابة مالتابعين ما تبا ، ما  الفذرق اإلسذالاية، ما

اإلسذذالاية، الهذذا أجمعذذأ علذذى أن الطمذذار ماجذذب، مفذذر  دينذذا، أاذذر بذذه هللا 

مرس له، مهذا إجما  نظري ارتب  بالتطبيق العملا خذاله ثالثذة عشذر مرنًذا، 

فا الدرمن اللالثة عشر الما ية لم ت عَرف اسلمة اشفأ رأسها، بعد أن تبلذي، 

ضذرب الطمذار عليهذا، ر بذة ب  حتى مب  أن تبلي، انذ أن تصبا فتاة ت شتهى ت

فا ا حتشام، ماستجابة لذداعا الحيذاء، مالحيذاء اذن اإليمذان، مهذ  خيذر الذه، 

 ، هذا أار   شك فيه. صلى هللا عليه مسلماما ماه رس ه هللا 

 ه  الجماعات اإلسالاية مراء الحجاب؟ 

لم تف ر اسلمة فا التمذرد علذى أاذر هللا هذذا، إ  انذذ دخذ  ا سذتعمار بذالد 

لمسلمين، ملذلك أعجب إلحدى الصحفيات التا مالذأ  إن الحجذاب هذذا بدعذة ا

اخترعتها الجماعات اإلسالاية فا هذا العصر،  نه لذم ي ذن المسذلمات يلبسذن 

هذا الحجاب، مانذ ظهرت الجماعات اإلسالاية لبسذأ النسذاء الحجذاب. يعنذا 

سلمين، مبذدأ النذاس أنها تعتبر الفترة التا طغى فيها ا ستعمار الغربا على الم

يدلذذدمن الغذذرب شذذبًرا بشذذبر، مذراًعذذا بذذذرا ، فذذا ا ف ذذار مالمفذذاهيم مالتداليذذد  

تعتبذذر هذذذه الفتذذرة هذذا ا صذذ ، اذذي أنهذذا فتذذرة اسذذتلنااية فذذا تذذاري  ا اذذة. 

الجماعذذذات اإلسذذذالاية لذذذم تفعذذذ  شذذذييًا إ  أنهذذذا أيدظذذذأ المسذذذلمين، محذذذراتهم 

الاية المعاصذرة، التذا ردت النذاس إلذى ليلتزا ا بدينهم، ف انأ الصذح ة اإلسذ

ربهم مديذنهم، فأصذبا النذاس يشذعرمن أنهذم اسذلم ن، مبذدأت المذرأة المسذلمة 
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تشعر بأنها اسلمة، مأنها  يذر المذرأة الغربيذة، مأن عليهذا ماجبًذا أارهذا هللا بذه 

 أن تغطا رأسها. 

هذا ه  نضذا الصذح ة اإلسذالاية، عذادت بذالمرأة إلذى ا صذ . مهذذا أاذر 

ااا بحأ، حراة الحجاب بين المسذلمات  حراذة نسذااية ط عيذة اختياريذة، نس

لم ي لزم بها أب م  زمب، ب  اليًرا اا رأيأ بعب ا اهات ينهذين بنذاتهن عذن 

التزام الحجاب، مرأيأ بعب ا زماب ينهين زمجذاتهم عذن الحجذاب، ماليذًرا 

تتعلذق  سذاايةنان الزمجات يتطاصمن اي أزماجهن ان أج  هذذا، هذا حراذة 

بارادة المذرأة المسذلمة نفسذها، مهذذا اذا حذدا فذا فرنسذا، ماذا حذدا فذا بذالد 

 أمرمبية اطتلفة، فلماذا يمنع ن المرأة؟ 

أيها الفرنسي ن  أليسذأ حضذارت م مثذ رت م هذا التذا نذادت متنذادي بحذق 

اإلنسان فا أن يلب  اا يشاء، ميتصرف فا خاصة شذ منه امذا يشذاء، مالتذا 

صذية، مالحريذة الدينيذة؟! ثذ رة الحريذة مالمسذاماة، تضذغ  تدرر الحريذة الشط

على النساء متدهرهن على اا   يذردن، هذذا  ذد ابذدأين أساسذيين اذن ابذاد  

الحرية  الحرية الشطصية، مالحرية الدينية، الحرية الشطصية فذا أن اإلنسذان 

« جذاب نيز»يلب  اا يشاء، مهذه ان الحريات المدنية ا ساسذية، ماحذدة تلذب  

مماحذذدة تلذذب  طذذ ياًل، مماحذذدة تلذذب  مصذذيًرا،   أحذذد يتذذدخ  فذذا هذذذا لمذذاذا 

تتذذدخل ن فذذا المذذرأة التذذا تريذذد أن تحتشذذم؟! هذذذا حدهذذا المحذذب، مهذذ  ثمذذرة 

 حريتها الشطصية. 

 الحجاب ان الحرية الدينية ل نسان  

ثذذم هذذذا اذذن الحريذذة الدينيذذة، المدذذررة مالمصذذ نة فذذا اذذ  الدسذذاتير الحديلذذة 
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حد ق اإلنسان. اإلنسان حر فا أن يعتنذق اذن ا ديذان اذا يشذاء، مأن ما اثيق 

يلتزم بدينه، مب اجبات دينه، ب  هذا أالر ان ا نذه اجذرد حريذة،  ن الحريذة 

فا الحديدة تتعلق بالمباحات أي با شياء التا يج ز ل نسان أن يفعلها ميجذ ز 

تتراذذه،  ن هللا  لذذه أن يتراهذذا أاذذا الحجذذاب فذذال يجذذ ز للمسذذلمة الملتزاذذة أن

 أارها به، ف يف تجبرمن المسلمة على أن تفع  شييًا يطالف أار ربها؟! 

ملذذذلك ندذذ ه  هذذذا  ذذد الحريذذة، م ذذد المسذذاماة،  ن اعنذذى هذذذا  أن ذذم 

تضذذطهدمن المسذذلمة الملتزاذذة بالذذدين، التذذا تريذذد أن تر ذذا ربهذذا بااتلذذاه 

نا، فأنذذأ إذن تتذذدي أمااذذره ماجتنذذاب ن اهيذذه، تد لذذ ن لهذذا    حذذق لذذك فذذا أن

دينية حق أن تفع  اا تشذاء م  تعطذا للمتدينذة هذذا الحذق، تعطا الملحدة مالال

أليسأ هذه تفرمة؟ أين المسذاماة التذا تزعم نهذا إذن؟! اإلنسذانة الم انذة بذاهلل، 

الملتزاذذة بأح ااذذه متعاليمذذه،   تسذذتطيي أن تمذذارس هذذذا الحذذق، علذذى حذذين 

عذذ  اذذ  اذذا تريذذد، دمن أن يمنعهذذا أحذذد! فذذأين تسذذتطيي الملحذذدة ملمتحللذذة أن تف

المساماة، مأين التسااا الدينا؟! تزعم ن أن م أهذ  التسذااا، أيذن التسذااا إذا 

 فر أ علّا اا   أريد؟! إذا فر أ علّا أن أخالف أار ربا! 

يوووبِِ نَّ َول   ... }ممد ماه تعذالى   وِرِلنَّ َعلَو    و مو َن بِخو وِرب  هذذا ، [31]النذ ر   {... يَب 

َن{َول  }أار،  ِرب  هذه الالم  م ا ار، ما ار الدرآنا لل ج ب المحتم الذالزم،  يَب 

توووكَ  …}امذذا مذذاه تعذذالى   دَ إِذ  هََمر  وونو ، أي أن [13]ا عذذراف  { … َمووا َمَُعَووَك هَلَّ تَس 

أن يجذذاب ميطذذا ، ف يذذف تجبذذر المسذذلمة علذذى أن تطذذالف دينهذذا أاذذر هللا   بذذد 

متتر  أار ربها؟ أنا أعجب ان حضارة يباه ن بها مبتسااحها تتعصذب  ذد 

إنسان،  نه يعم  اا يأاره بذه دينذه دمن أن يضذر بذذلك أحذدًا، اذا شذأنك أنذأ؟ 

ماحذذدة تلذذب  طرحذذة علذذى رأسذذها، اذذاذا يضذذير  أنذذأ؟ المصذذري ن لهذذم ن تذذة 
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، ماحذدة «أنذأ زعذالن ليذه؟ - اطلذق لحيتذه - ماحذد شذاي  ذمنذه»هذا  يد ل ن في

 تضي طرحة على رأسها، ااذا ي ذيك ان هذا؟ 

 الحجاب بين الفر ية مالرازية  

مان المهم هنا  أن نصحا خطأ ابيًرا شذااعًا، فمذن أابذر ا خطذاء الشذااعة  

ي  أن يداه عن الحجاب  إنه راز دينا! مهذذا عجذب اذن العجذب، الحجذاب لذ

راًزا دينيًا، م  يططر بباه ان تلب  الحجذاب  أنهذا تريذد أن تعبذر عذن دينهذا، 

مأنها تعلن أنها اسذلمة، بذدلي  أن المسذلمة فذا ملذب بذالد المسذلمين تعمذ  هذذا، 

 مليسأ فا حاجة إلى اإلعالن. 

عذن  الحجاب لي  راًزا، الراز الدينا هذ  اذا لذي  لذه مظيفذة إ  اإلعذالن

ااذرأة تلذب  صذليبًا علذى عندهذا، هذذا الصذليب  الذدين، الذ  انتماء صاحبه لهذذا

إ  أنهذا تريذد أن تدذ ه  أنذا نصذرانية اسذيحية.  - فيما يظهذر لنذا - لي  له فاادة

اليه دي الذي يلب  ملنس ة تغطا مطعة ان رأسه، هذه لذي  لهذا مظيفذة،  نذه 

لذي  ل  أراد أن يغطا رأسه لغطى رأسه الذه، هذذا راذز دينذا. أاذا الحجذاب ف

راًزا، مل ذن لذه مظيفذة، مهذ  أن يسذتر شذعر المذرأة، ميسذتر نحرهذا معندهذا، 

هذه مظيفة فتسميته راًزا تسمية خاطية   تده علذى عمذق فذا الف ذر، أم تأاذ  

حديدا فا هذذا الم  ذ  ، مبعذب المسذلمين تذأثرما بهذذا ال ذالم، ممذال ا  هذ  

 أار.  راز دينا، مهذا خطأ، فه  لي  راًزا دينيًا بحاه، هذا

ثذذم إن الراذذز الذذدينا، ي ذذ ن اإلنسذذان حذذًرا فيذذه ماطتذذاًرا، يعنذذا يسذذتطيي أن 

يضي الصليب على صدره، أم تضذي الصذليب علذى صذدرها، ميدذدر علذى أن 

  يفع  ل ن هذا الحجاب لي  أاًرا اختياريًا بالنسبة للمسلمة، هذذا أاذر أَاذر هللا 
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رة علذى أن تمتلذ  أاذر هللا تعالى به فلي  لمسلمة ا ختيار فا هذذا، هذا اجبذ 

 ، ملذلك   يداه إن الحجاب راز دينا. عز مج 

علذذى أن الراذذز الذذدينا   يطتلذذف بذذاختالف ا حذذ اه ما م ذذا ، مل ذذن 

الحجاب يطتلف، فالمرأة تلبسه أاام الرجذاه ا جانذب عنهذا، م  تلتذزم بذه أاذام 

نهذذا مأخ اتهذذا، النسذذاء، م  أاذذام أبيهذذا مأخيهذذا، معمهذذا مخالهذذا، مأبنذذاء إخ ا

اذذن الراذذ ز مسذذاار احاراهذذا، فهذذ  ي جذذد الذذ  هذذذه التفرمذذة فذذا أي راذذز 

 الدينية؟!

محتذذى لذذ  اذذان هنذذا  راذذ ز دينيذذة، ماذذان الحجذذاب انهذذا،. فذذال امي أنهذذم لذذم 

يمنعذذ ا  يذذر الحجذذاب! ففذذا فرنسذذا مذذال ا  سذذنمني الصذذليب ال بيذذر، اذذا اعنذذى 

يبًا يزن نصذف ايلذ ؟! هذ  الصليب ال بير؟ مه  التا تلب  الصليب تلب  صل

صليب صغير فا العادة، مالصليب الصغير   يمني! إذن ي ذ ن ا اذر انصذبًا 

على اني الحجاب اإلسالاا! هذا ه  المدص د، مالدلي   أنه لم تلر الدضذية إ  

بعذذد أن أصذذبحأ مضذذية الحجذذاب الذذارة فذذا اذذ  ا ذذان  حنيمذذا مجذذدت فتاتذذان 

على ارتداء الحجاب، مأب هما يذدافي  - تابعد أن أسلم - أب هما يه دي مصممتا

عنهما معذن حدهمذا فذا لذب  الحجذاب، فلذارت هذذه الدضذية ممصذلأ إلذى اذا 

 مصلأ إليه. 

 ص ر ان سماحة اإلسالم اي اوخر  

اتسااح ن، نحن نتسذااا فيمذا هذ  أالذر اذن ذلذك، نحذن  - المسلمين - نحن

فيما نراه أاذًرا ماجبًذا  نطالب الفرنسيين منطالب الحضارة الغربية  أن تسااحنا

نسااا فيما ه  أالر ان هذا مأمسي داارة، إننذا  - نحن المسلمين - دينيًا، مل ننا
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نسااا فيما يراه الشطص اباًحذا فذا أاذر دينذه، م  نضذيق عليذه فيذه، مإن انذا 

حذذن نذذراه حراًاذذا. نحذذن نذذرى  أن أاذذ  لحذذم الطنزيذذر حذذرام، مل ذذن   نمنذذي ن

المسيحا ان أن يأا  لحذم الطنزيذر، مأن يربذا الطنزيذر فذا بيتذه، أم اذزار  

عنذذده، هذذذا حدذذه،   نريذذد أن نضذذيق عليذذه فذذا أاذذر ابذذا  عنذذده، اذذي أن ا اذذر 

يأاذذذ  المبذذذا  يسذذذتطيي اإلنسذذذان أن يتراذذذه، فلذذذي  اذذذن ال اجبذذذات الدينيذذذة أن 

المسيحا لحم الطنزير، ه  ابا  له، مل ن اإلسالم يد ه له  أنأ حر فيما أبذيا 

 لك. 

مشذذذرب الطمذذذر ابذذذا  عنذذذد المسذذذيحيين، مل نذذذه احذذذرم عنذذذدنا، فذذذالطمر أم 

الطبااذذث، مافتذذا  الشذذرمر، مهذذا اذذن ابذذاار اإلثذذم، ماذذي هذذذا   نضذذيق علذذى 

نذاطدهم الطاصذة،   أن يشذرب ها فذا اطالمسيحيين فا أن يشرب ا خمذًرا، بشذر

م  يبيع ها للمسلمين، م  يعلن ا بها فا المناطق اإلسالاية، هذذه هذا سذماحة 

 اإلسالم. 

بذذ  اذذذهب اإلاذذام أبذذا حنيفذذة  أن المسذذلم لذذ  اسذذر دنًّذذا اذذن خمذذر لذذذاّا 

نصارنا  فان عليه أن يغرم ميمته،  نه ااه اتدّ م عند صاحبه، ه ذا نتسذااا 

 سااا اما نراه فا فرنسا اون؟ إلى هذا الحد. فأين هذا الت

 التن   اللدافا فا حضارتنا  

إن حضارتنا اإلسذالاية فذا أيذام بل  هذا الذذرمة، فذا أيذام عطااهذا المذدرار 

اانأ حضارة اتسااحة  اتسعأ ل ذ  ا ديذان، مل ذ  اللدافذات، آانذأ بظذاهرة 

التنذذ  ، شذذار  فذذا بنذذاء الحضذذارة اإلسذذالاية اسذذلم ن ماسذذيحي ن ميهذذ د 

هم ماج س، مان ا  المل  مالنح ، شارا ا فا الحضذارة اإلسذالاية، ممسذعت
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الحضذذارة اإلسذذالاية، الحيذذاة ابنيذذة علذذى التنذذ  ، ال ذذ ن مذذاام علذذى التنذذ  ، 

اطتلف أل انه، هذا ال  ن فيه أشياء اليرة اطتلذف أل انهذا أي  أن اعهذا، فلمذاذا 

يريذذد الفرنسذذي ن أن يمنعذذ ا ظذذاهرة التنذذ   مالتعذذدد؟ هذذذه ظذذاهرة رجعيذذة. أن 

ة ماحدة، مزي ماحذد، هذذا تحامه أن ي  ن هنا  ل ن ماحد، مدين ماحد، مثداف

 ه  التأخر مالتطلف، ليسأ هذه حضارة، الحضارة  أن تسي اوخرين.

هذذذا لاسذذف اذذا مجذذدناه عنذذد فرنسذذا المتنذذ رة، المتحضذذرة، المتمدنذذة، أم 

 الل رات، مأم الحريات، تضيق به  ء المسلمات! 

نريذذد اذذن فرنسذذا، منريذذد اذذن دمه الغذذرب الهذذا  أن تتسذذي لمذذن يطالفهذذا فذذا 

دين، أم يطالفها فا العرق، أم يطالفها فا اللدافة، أم سياسة التطهير العرمذا، ال

أم التطهير الدينا، أم التطهير اللدافا، أم عدم السما  بذأي اطذالف، ماحاملذة 

صهر المجتمي اله فا ب تدة ماحدة، مفا طريدة ماحدة، فهذا اذا   يدبذ  بحذاه 

 ان ا ح ار. 

 ل نان ان العلمانية  

  نحذذن نحذذافظ علذذى ال جذذه العلمذذانا لفرنسذذا! مأمد أن أمذذ ه هنذذا  يد لذذ ن

العلمانيذذذة ن عذذذان  علمانيذذذة اعتدلذذذة، معلمانيذذذة اتطرفذذذة، العلمانيذذذة المتطرفذذذة 

رأيناهذذا عنذذد الماراسذذيين مالشذذي عيين، الذذذين   يسذذمح ن بذذأي ديذذن، م  بذذأي 

أن ، ميذنص دسذت رها علذى  «الذدين أفيذ ن الشذعب»فلسفة اطالفة، مترى  أن 

، مالغربيذ ن الذذين اذان ا يسذم ن أنفسذهم العذالم الحذر، «!  إله، مالحياة اادة»

اان ا ين رمن هذذا ميداما نذه ميحارب نذه، مهذذه هذا العلمانيذة المتطرفذة، فمذا 

 باه الغربيين الي م يتبن ن هذه العلمانية؟! 
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مهنا  علمانية اعتدلة، لم ها اعتدلذة؟ إنهذا تدذف اذن الذدين ا مذف الحيذاد، 

يعنا ها   ت يد الدين م  تعاديه،   تدبله م  ترفضه، لي  لها عالمة بالذدين 

الذي يريد أن يتدين فه  حذر، مل ذن الدملذة   تتذدخ  فذا تأييذد هذذا الذدين، م  

فذذا رفذذب هذذذا الذذدين. هذذذه هذذا العلمانيذذة الحديديذذة،  نهذذا إذا ممفذذأ اذذن الذذدين 

ين بعضذذهم مبعذذب،  ن اذذن ا مذذف العذذداء اعناهذذا أنهذذا فرمذذأ بذذين المذذ اطن

المذ اطنين اذذن يتذدين، ماذذنهم اذن   يتذذدين، فذاذا ممفذذأ  ذد المتذذدين فلذم تسذذّ  

 بينهما. 

 خ ف يتبعه اطامف  

منحذذن نحشذذا أنهذذم إذا مذذال ا اليذذ م  نريذذد أن نمنذذي التتميذذز الذذدين فذذا الذذزّي، 

فنطذذذاف اسذذذتدباًل أن يد لذذذ ا  نمنذذذي التميذذذز الذذذدينا فذذذا العبذذذادة. لمذذذاذا يتميذذذز 

المسلم ن بأن ي  ن لهم اساجد يصل ن فيها؟ هذا ن   ان الطذالف السذااد فذا 

فرنسا، مإذا اان هنا  ان يشرب الطمر، مان   يشذرب الطمذر، ف يذف نميذز 

بينهمذذا؟ هذذ  يجذذب أن يشذذرب اذذ  النذذاس الطمذذر؟! هنذذا  اذذن يذذدخن ماذذن   

اذر يدخن، هنا  ان تحتشم مان   تحتشم، فيظ  هنذا  فذرمق. إذا اذر هذذا ا 

مالشذرب   ا بعذد ذلذك  لمذاذا تمتنذي عذن ا اذ ملم يعتر  الناس أا ن أن يد ل

فا راضان، مالناس الهم ان ح لك يأال ن ميشرب ن؟ أعنذا  أن هذذه مضذية 

فا  اية الطط رة، فاذا فتحنا هذا البذاب فمعنذاه  أن يتذدخ  النذاس فذا الشذ من 

د. مهذ    شذك الشطصية للفذرد، فذا أخذص الطص صذيات، مهذذا   يدبلذه أحذ

  د حد ق اإلنسان. 

 العلمانية المتطرفة  

نحن نن ر على فرنسا هذا الم مف، منذرى  أن هذذا ردة عذن تذراا فرنسذا، 
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معن ا مفها ان الحريات، مان حد ق اإلنسذان، مأنذه   يليذق بهذا هذذا، مأنهذا 

بم مفها هذا تغضب المسلمين فذا أنحذاء ا ر ، بعذد أن صذفد ا لهذا، مممفذ ا 

 ن بسياستها المستدلة عن أاري ا. ان هي

مإن امذذا ينذذدى لذذه الجبذذين، مامذذا يندطذذي لذذه نيذذاط الفذذ اد، متتفتذذأ اذذن أجلذذه 

ا اباد  أن فا بعب بالدنا اإلسالاية ان يفع  الذ  فرنسذا، ماذا هذ  أشذد اذن 

فرنسا،  ن فرنسا تمني هذا فا المدارس، أاا فا بالد إسالاية عربية اعرمفذة 

راها تمني الحجاب فا المدارس مالجااعذات، متمنذي دخذ ه فا شماه أفريديا فن

المحجبة فا ال ظااف الح  اية، ممظذااف الدطذا  العذام، متمنعهذا اذن دخذ ه 

المستشفيات، مل  للعالب أم ال  دة، ب  أصبح ا اون يدفع ن الساادين إلذى أن 

هم   يراب ا اارأة احجبة فا سيارة التااسا، هذه بذالد إسذالاية، ملذذلك بعضذ

يد لذذ ن  إذا انذذتم   تسذذتطيع ن أن تمنعذذ ا هذذذا فذذا الذذبالد اإلسذذالاية، فلمذذاذا 

تريدمنذذه أن يمنذذي فذذا بالدنذذا؟! هذذذا أاذذر ا سذذف! مل ذذن هذذذه الذذبالد اعرمفذذة 

بمعاداة الحريات، مبالتن ر لحد ق اإلنسان، م  نحب لفرنسذا أن ت ذ ن اذللهم، 

 م  ها تحب أن ت  ن اذلك. 

 ة الحجاب  دمه المسلمين نح  مضي

نحن أيهذا اإلخذ ة ينبغذا أن ندذ ه لفرنسذا  اذا فعلتمذ ه   ير ذا المسذلمين 

فا أنحذاء العذالم، مالمسذلم ن فذا أنحذاء العذالم ممفذ ا اع ذم فذا مضذايا اليذرة، 

مأشذادما ب ذذم، من هذ ا بمذذ امف م، فذذال تجلبذ ا عذذدامة المسذذلمين علذي م، اذذ  اذذن 

لفرنسذا ينبغذا أن يفعذ ، معلذى عنده استطاعة أن يبعث ببرميذة إلذى الذراي  ا

الجهذذات اإلسذذالاية، مالجمعيذذات اإلسذذالاية، مالجااعذذات اإلسذذالاية، معلذذى 

الم سسات اإلسالاية المطتلفة أن تفع  ذلك. لذم أسذتطي أن أمذ ه  معلذى ح ذام 
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المسذذلمين أن يفعلذذ ا ذلذذك،  ن بذذالد المسذذلمين الهذذا لهذذا عنذذد فرنسذذا اصذذالا، 

سذذلمين المذذة ماحذذدة  هذذذا   م  مذذاه ح ذذام الملفرنسذذا لهذذا عنذذدها اصذذالا، ملذذ

ير ذذينا نحذذذن المسذذذلمين، مهللا  رتذذذدعأ لفرنسذذذا، مل ذذذن   أحذذذد يهذذذتم بذذذأار 

ا ا اذر، مذاه  ذاإلسالم م  المسلمين! حتى ماه أحد العلماء حينمذا سذي  عذن هذ

هذا أاذر داخلذا، م  عالمذة لنذا بذه، م  يجذ ز إلنسذان أن يتذدخ  فذا أاذر بلذد 

 نتدخ ، مل ن ند ه  هذا  د ابادا م، م ذد دسذت رام، م ذد آخر!!! نحن  

عالمتنذا ب ذم، هذذا هذ  الذذي حد ق اإلنسان، مند ه  هذا ي لمنا مي ذينذا ميع ذر 

 نريده.

نسأه هللا تتأ أن يهيئ للمسلمين اذن أاذرهم رشذدًا مأن يجعذ  يذ اهم خيذًرا 

 م خيًرا ان ي اهم إنه سميي مريب.ان أاسهم ميجع   ده

ا هذذذا مأسذذتغفر هللا لذذا مل ذذم فاسذذتغفرمه إنذذه هذذ  الغفذذ ر الذذرحيم أمذذ ه مذذ ل

 مادع ه يستجب ل م. 

 الططبة اللانية  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن  

 إلداء الدبب على صدام حسين  

نشذذرت الصذذحف، مبتذذث ماذذا ت اإلعذذالم نبذذأ اعتدذذاه الذذراي  العرامذذا 

حينمذذا سذذمعأ هذذذا النبذذأ  السذذابق صذذدام حسذذين، ممذذد انذذأ فذذا اذذ تمر فذذا ا ذذة

مملأ  هذا أار اان   بد أن يدي، م  يم ن أن يظ  الرجذ  اطتفيًذا أبذد الذدهر، 

خص ًصذذا  أن اذذن أمذذرب المدذذربين إليذذه اذذن هذذ  اسذذتعد أن يبيعذذه ملذذ  بذذلمن 

ه بط ، مال  ه  ء الذين لم يترب ا فا حضانة اإليمان استعد أن يبيذي صذديد
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بذه أمذرب النذاس إليذه، ماذان بجذ اري فذا  ابعر  يسير ان الدنيا، فلهذا مش

هذا الم تمر أحد ابار العلمذاء العذراميين اذن أهذ  السذنة ملذأ لذه  أسذمعأ بنبذأ 

اعتداه صدام؟ ماه  نعم، سمعأ مهذه نهايذة اذ  ظذالم، أاذا مذاه الرسذ ه عليذه 

إي   ليملي لللالم حت  إذا هخِه لوم يفلتو ، ثوم تول غووا »الصالة مالسالم  

ِلَك هَخ  }ل :   تعا قوَرى  َوِلَي َظ  َوَكَِ   ِو َرب َِك إِذَآَٰ هََخَِ ٱل 
وِديدٌ{ِلَمةٌْۚ َُ وَِهوٰٓۥَ هَِلويم   ]هذ د    إِيَّ هَخ 

102]» 161) . 

ملذذأ لذذه  مل ذذن انذذا نحذذب أن ي ذذ ن ذلذذك علذذى أيذذدي العذذراميين   علذذى يذذد 

دط ا طا يذة؟ هذ  سذا اري يين، ماه  مهذ  يسذما ا اري يذ ن للعذراميين أن ي

يسذذمح ن للمسذذلمين فذذا أي بلذذد أن يسذذدط ا طا يذذة اذذن طغذذاتهم؟ ملذذأ لذذه    

مهللا،   يسمح ن، ماا سمح ا بذلك فذا بلذد مذ ، سذمح ا فذا أمرمبذا الشذرمية 

أن تل ر الشع ب على طغاتها، شامشيس   م يره، مأن يسدط هم، مل ذنهم لذم 

ح مهذا الشذي عية، الذبالد التذا يسمح ا بذلك فذا الذبالد اإلسذالاية التذا اانذأ ت

اانذذأ انتميذذة إلذذى ا تحذذاد السذذ فيتا، أمزبااسذذتان مطاجي سذذتان ماذذ  هذذذه 

الذذبالد، أبدذذ ا فيهذذا الح ذذام الشذذي عيين الدذذدااى امذذا هذذم، ممفذذرما لهذذم الحمايذذة 

 الالزاة، ملم يسمح ا بل رة على ه  ء الطغاة. 

طا يتذه، هذذم أيذذدما هذم فعذذاًل   يسذمح ن بذذأن يدذذ م الشذعب العرامذذا ليسذذد  

صدام حسين حينما اذان ت جهذه يطذدم سياسذتهم، أاذدمه بالسذال ، مبمذا يحتذاب 

إليه حتى اّ ن جيشذه الذذي حذارب بذه جيرانذه، مل ذن حينمذا بذدأ يطتلذف اعهذم 

تطلذ ا عنذه، هذذم الذذين أ ذرمه بذذأن يغذزم ال  يذذأ، حتذى يدذي فذذا المطذب مفذذا 

                                              

 (.47سبق تطريجه فا  ص  (161 
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ا بذدأ ي ذ ن سذالًحا ن ميًذا، مبذدأ الف ، ثم بدأما يحارب نه، مي لبذ ن عليذه، حينمذ

، مخطذ رة هنا بدأما يدرا ن خطذ رة هذذا الرجذ ي  ن خطًرا على إسرااي ، 

العذذراق. فمذذن أجذذ  هذذذا حذذارب ه، لذذم يحذذارب ه اذذن أجذذ  سذذ اد عيذذ ن الشذذعب 

 العراما، أم ان أج  خاطر المعار ة العرامية. 

 داايًا!  صلسأ 

 م اذن ا يذام صذداايًا، دعذا أنا   أحزن على صذدام حسذين، فلذم أاذن فذا يذ

صذذدام حسذذين العلمذذاء، مذهذذب العلمذذاء إلذذى العذذراق، محضذذرما ا تمراتذذه اذذن 

المشرق مالمغرب، إ  عالمين لم يحضرا، مم عا فا الداامذة السذ داء عنذده  

الشذذي  أبذذ  الحسذذن النذذدمي فذذا الهنذذد، مي سذذف الدر ذذامي فذذا مطذذر، هذذذا 

 العالمان لم يستجيبا لدع ة صدام. 

حذذاه نحذذن   نريذذد أن نب ذذا علذذى صذذدام، امذذا   نريذذد أن نهلذذ   علذذى اذذ 

لااذذري يين،   نريذذد أن نطبذذ  منزاذذر لهذذم، مأن نسذذير فذذا راذذاب المطبلذذين 

مالمزارين له  ء، إنما نحن اي ا  ا مف حذق، منحذن  ذد اذ  ظذالم سذ اء 

مين يًا، شرميًا أم  ربيًا، نحن نرى أن نهايذة الظذالماان هذا الظالم عربيًا أم عج

{َوَموا ِلوَي ِموَن  ... }  بد أن تأتا مرب اليذ م أم بعذد،  ِلِمويَن بِبَِعيود 
، [83]هذ د   ٱللَّ 

ِلَك َعلَو  ٱ ِ بِعَِايوا  }َوَما ذَ  و}، [20]إبذراهيم   {َّللَّ ووَٰٓ فَتِل   بَِموا َظلَمو
 َك بويوووتو وم  َخاِويَوةََۢ

 إِيَّ فِوي ا ْۚ

لَمووَي{ م  يَع  ِلَك أَلَٰٓيَٗة ل ِقَو 
 .[52  ]النم  ذَ 

* * * 
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 17 ) 

  (162 التعددية فا اإلسالم

 الططبة ا ملى  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 محدانية الطالق 

 يد م التص ر اإلسالاا لل ج د على حديدتين أساسيتين 

 ديدة ا ملى  ها محدانية الطالق.الح

 مالحديدة اللانية  ها تعددية الطلق.

علذذى هذذذين ا ساسذذين بنذذا اإلسذذالم تصذذ ره معديدتذذه مف رتذذه عذذن هذذذا 

ال ج د، هللا محده ه  ال احد، ماا عداه اتعدد، ه  ماحد فذا ذاتذه، مماحذد فذا 

صفاته، مماحد فا أفعاله، هذ  الطذالق محذده، مالمحيذا مالمميذأ محذده، مهذ  

بوودو َوإِيَّواَك اَك نَع  إِيَّو}المعب د محده، فال يستحق العبادة  يره، م  ا سذتعانة سذ اه 

} تَِعينو و هََحدٌ غوا  }، [5]الفاتحة   نَس  َمدو  1 لوَو ٱَّللَّ و ٱلصَّ  يَكوون َولَوم   3 يَِلود  َولَوم  يوولَود  لَم   2ٱَّللَّ

}  .]اإلخالص[ لَّ وۥ كوفوًوا هََحدوَۢ

ملهذا اان الت حيد فا اإلسالم ه  ج هر هذا الدين، مهذ  أسذاس هذذا البنذاء 

وو...  }يذذد رم  ال جذذ د اإلسذذالاا الذذه، الت ح َٰٓأَل  ا  إِلَوو   َكِلَمووة  َسووَوآَِٰءَۢ يَ  ووِب تَعَووالَو  ِكتَ   َا ٱل 

                                              

هذذـ 1424اذذن ذي الدعذذدة سذذنة  3ديذذأ فذذا اسذذجد عمذذر بذذن الططذذاب بالدمحذذة، فذذا لأ (162 

 م.2003ان ديسمبر  26الم افق 
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َُي   ِرَك بِ ِۦ  َ َوَل نوش  بودَ إِلَّ ٱَّللَّ َُكوم  هَلَّ نَع  ََُُا َوبَي  َِّخَِ   ٗ بَي  ون دووبَع  ا َوَل يَت بَاٗبا م ِ ًبا هَر  َُا بَع  ِي بو

 ِ . مهذذذذه اانذذأ دعذذذ ة ا نبيذذذاء مالمرسذذلين جميعًذذذا، اذذذ  [64]آه عمذذران   {... ٱَّللَّ

َُوَولَقَود  }الرس  دع ا مذ اهم إلذى الت حيذد  وة   بَعَث  سوووًل هَِي ٱع  ا فِوي كووا ِ هومَّ َ بوودووا   رَّ ٱَّللَّ

 َُ غوو
تَُِبووا  ٱلطَّ  مالطا  ت  ا  اا يعبذد ميعظذم ميطذي طاعذة  [36]النح    {... َوٱ  

 ان البشر أم ان  ير البشر. اطلدة ان دمن هللا، س اء اان

لدد حرر اإلسالم البشرية اذن عبذادة  يذر هللا، اذن عبذادة ا شذياء أم عبذادة 

الذذذمات  عبذذادة ا شذذطاص، أم عبذذادة ا فذذال ، أم عبذذادة الحيذذ ان، أم عبذذادة 

اإلنسان، أم عبادة اله ى مالذات، مب لمة ا جزة  تحريذر البشذر اذن العب ديذة 

 لغير هللا.

الذذي  - ا نبياء جميعًا التا ترازت متجسدت فا الذدين الطذاتماانأ رسالة 

أن ينعم الناس بظذاله الحريذة، ميتنسذم ا  - صلى هللا عليه مسلمبعث به احمد 

نسيم الحرية، فدد اان يعبد بعضهم بعضا، ميذذه بعضذهم لذبعب، ملذذلك رفذي 

اإلسالم الجبذاة أن تسذجد لغيذر هللا، مالظهذ ر أن تطذأطئ لغيذر هللا، فذال انحنذاء 

صذذلى إ  هلل رااعذذين، م  تعفيذذر لجبهذذة إ  هلل سذذاجدين، ماانذذأ رسذذاا  النبذذا 

إلى ميصر الرمم م يره ان أاراء النصارى، تذدع هم إلذى هذذا  سلمهللا عليه م

و...  }التحرر، ميطتمها باوية ال ريمذة   َٰٓأَل  ا  إِلَو   َكِلَموة  َسوَوآَِٰءَۢ يَ  وِب تَعَوالَو  ِكتَ  ََُُوا َا ٱل   بَي 

َُي   ِرَك بِ ِۦ  َ َوَل نوش  بودَ إِلَّ ٱَّللَّ َُكوم  هَلَّ نَع  َِّخَِ   ٗ َوبَي  ون دووبَع  ا َوَل يَت بَاٗبوا م ِ ًبوا هَر  وَُا بَع  ِْۚ ِي بو ٱَّللَّ

ِلمووَي{ َ دووا  بِأَنَّا موس   ُ ا  فَقوولووا  ٱ  هذه ها الحديدة ا ملى. [64]آه عمران   فَِإي تََولَّو 

 تعددية الطلق 

مهذذا المدصذذ دة بالحذذديث فذذا هذذذا اليذذ م بعذذد محدانيذذة  - مالحديدذذة اللانيذذة
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ديذذذة فذذذا الطلذذذق  التعدديذذذة العرميذذذة، مالتعدديذذذة هذذذا  التعدديذذذة، التعد - الطذذذالق

اللسذذانية، مالتعدديذذة الدينيذذة، مالتعدديذذة اللدافيذذة، مالتعدديذذة الحزبيذذة، اذذ  هذذذه 

التعدديات شرعها اإلسالم، أنأ لسأ محد  فا هذذا ال جذ د، لسذأ إلًهذا حتذى 

ت حدًا    شريك لك، م  ند لك، م  افذ  لذك، م  شذبيه لذك،  ، هنذا  ات  ن 

 خرمن يشارا نك، مينبغا أنه يفهم الناس هذه الحديدة، أن هنا  تعددًا.آ

َٰٓأَيَُّ ووا }هنذذا  تعذذدد فذذا ا جنذذاس مالعناصذذر، مهللا تعذذالى يدذذ ه   َو إِنَّووا يَ  ٱلَُّووا

وَرَمكوم  عِ   إِيَّ هَك 
ا ْۚ َٰٓئِوَا ِلتَعَواَرفووَٰٓ ُووعووٗبا َوغَبَا كوم  

 َُ ن ذََكر  َوهونثَ   َوَ عَل  كوم م ِ
 َُ كووم  َخلَق  قَإ  ِ هَت   ُودَ ٱَّللَّ

خلدناام ان ذار مأنلى، ال م أبنذاء آدم محذ اء، مال ذم أبنذاء  [13]الحجرات   {...

ممبااذذ ، هذذذا الشذذعب العربذذا، مهذذذا التراذذا،  رجذذ  مااذذرأة، مجعلنذذاام شذذع بًا

مهذذذا الشذذعب الهنذذدي، مهذذذا الشذذعب ا فغذذانا مهذذذا الشذذعب الفارسذذا، شذذع بًا 

 ا لتتعذذامن ا،   تتنذذاارما م  تتصذذادا ا م  تتعذذادما، ممبااذذ  لتعذذارف ا لتتفذذاهم

ه ذا خلذق هللا البشذر عرممًذا مأجناًسذا الهذا تنتمذا  ب ماحذد هذ  آدم، متنتمذا 

، مهذذا اذا عرفذه النبذا عذز مجذ لرب ماحد ه  الذذي خلدهذا مسذ اها، هذ  هللا 

هي ووا »لالذذ ف الم لفذذة فذذا حجذذة الذذ دا  حينمذذا مذذاه   صذذلى هللا عليذذه مسذذلم

 . (163 «ُاَ: إي ربكم واحد، وإي هباكم واحد، كلكم ددم و دم من ترابال

أن يعتذرف النذاس بذن هنذا  عرممًذا مأجناًسذا اطتلفذة، ملذي  لجذن     بد  

سذذيادة علذذى جذذن   امذذا يذذدعى اليهذذ د  أن الجذذن  اإلسذذراايلا هذذ  شذذعب هللا 

 المطتار، معليه أن يس د العالم.

                                              

( عذن أبذا سذعيد الطذدري، 4749«  ا مسذ »مالطبرانذا فذا  ،(6/570رماه أحمد   (163 

 ( عن جابر بن عبد هللا.5137«  الشعب»مرماه البيهدا فا 
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الي نذذان  أن النذذاس يتفذذامت ن بح ذذم الطلدذذة، أم امذذا اعتدذذد بعذذب الفالسذذفة 

فمذنهم شذذعب خلذذق ليسذ د ميدذذ د ميح ذذم، مشذذع ب أخذرى خلدذذأ لتدذذاد متسذذاق 

 متح م، هنا  سادة مهنا  عبيد.

أم اما اعتدد اوري ن ا مربي ن فا ممأ ان ا ممات، الذ  هتلذر م يذره، 

 أن يح م العالم!   بد  ه  سيد ا جناس،  ىأن الجن  اور

ا اعتدد رينذان م يذره اذن الفالسذفة المحذدثين  أن ا جنذاس تتفا ذ ، أم ام

 فهنا  جن  أفض  ان جن ، معرق خير ان عرق.

 ، فهذذذه المدذذ  ت ارف  ذذة فذذا نظذذر اإلسذذالم، إن اإلسذذالم يدذذ ه  النذذاس 

س اسية اأسذنان المشذ  اتسذاممن فذا العب ديذة هلل، مالبنذ ة ودم. إنمذا يتفذامت 

يَن َل غوووا   ... }ماإلحسذذان النذذاس بذذالعلم مالعمذذ   ِِ وووَي َوٱلَّوو لَمو يَن يَع  ِِ ووتَِوي ٱلَّوو  َلووا  يَس 

ووويَ يَع   وو [9]الزاذذر   {... لَمو مو ِعوودووَي ِمووَن ٱل  قَ  ووتَِوي ٱل  ووَرِر    }لَّ يَس  ِلووي ٱلبَّ وورو هوو  ِمُِيَن َغي 

ِلِ م  َوهَنفوِسوووِ م   َو  ِ بِوووأَم  ِ ووودووَي فِوووي َسوووبِيِا ٱَّللَّ َن  مو
ووو} [95  ]النسذذذاء {... َوٱل  تَِوي غووووا لَّ يَس 

وووَر و ٱ َنبَوووَك َكث  َخبِيووو و َوٱلطَّي ِوووبو َولَوووو  هَع 
النذذذاس تتفذذذامت  [100]المااذذذدة   {... َخبِيووو ِ ل  ٱل 

بعلمهذذا، مبأعمالهذذا، مبتد اهذذذا، مبفضذذاالها، مبمذذذا تدداذذه للنذذذاس اذذن خيذذذرات 

 مصالحات.

 ا جناس الها اتسامية ميجذب أن يسذي بعضذها بعضذا،   يحذامه جذن  أن

يطغى على جن ، فضاًل عن أن يبيد جنًسذا آخذر، امذا رأينذا ا مربيذين عنذداا 

الهنذ د »ذهب ا إلى أاري ا، أرادما أن يبيدم الجن  ا صلا الذذي يسذ ن الذبالد 

 ، ممااأ اذابا إبادة هاالة. «الحمر

ماذذذلك عنذذداا دخلذذ ا أسذذتراليا أعملذذ ا سذذيف اإلبذذادة فذذا أهلهذذا ا صذذليين! 
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دًا شذذتى حذذامل ا أن يبيذدما عناصذذر أخذذرى مأجناًسذذا أخذذرى! محينمذا دخلذذ ا بذذال

لي  ان حق جذن  أن يح ذم علذى جذن  باإلبذادة. هذذا خلذق هللا، لهذم حذق فذا 

 ا ستطالف فا هذه ا ر  معمارتها، اما ل م حد ق فا العي  عليها.

لول هي الكلب هموة مون »ب  إن رس ه اإلسالم ليعلن هذه الحديدة ال بيرة  

حتذذى أاذذم الحيذذ ان   ينبغذذا أن تبذذاد، مإن اانذذأ  (164 «ُ بقتل ووااألمووم ألموور

ة التذذا سذذجلها يذذتذذ ذي اإلنسذذان أحيانًذذا، مالرسذذ ه هنذذا يشذذير إلذذى الحديدذذة الدرآن

ئِور  يَِطيورو بَِنَُاحَ ِمن دَآَٰبَّوة  }َوَما الدرآن فا م له تعالى  
َٰٓ ِض َوَل َط  َر  و فِوي ٱأل  َٰٓ هوَموٌم ي  ِ  إِلَّ

ثَالوكوم  .[38]ا نعام   {... هَم 

 التعددية اللسانية ماللغ ية 

هنا  التعددية العرمية، مها حديدة اذن الحدذااق، مهنذا  التعدديذة اللسذانية  

تِوو ِۦ أن هللا خلذذق النذذاس تطتلذذف ألسذذنتهم ملغذذاتهم، الدذذرآن يدذذ ه   وو}َوِموون  َءايَ   و َخل 

َو   ِسَُتِكوم  َوهَل  فو هَل  تِلَ  ِض َوٱخ  َر  ُِ َوٱأل  َو  ِلِمويَن{ٱلسََّم  عَ  وت  ل ِل  ِلَك أَلَٰٓيَ 
 [22]الذرمم   نِكوم ْۚ إِيَّ فِي ذَ 

هذا يت لم بالعربية، مهذا بالفارسية، مهذا بالهندية، مالهندية فيها ايات اللغذات، 

َُا ِمون هَر  }َوَموآَٰ مهذا يذت لم بالترايذة أم بالسذ احلية، فالنذاس يت لمذ ن بلغذاتهم  َسول 

                                              

( ممذذذاه  حسذذذن صذذذحيا، مأبذذذ  دامد فذذذا الصذذذيد 1489رماه التراذذذذي فذذذا الصذذذيد   (164 

( عن عبذد هللا بذن 3205مابن ااجه فا الصيد   ،(4280مالنسااا فا الصيد   ،(2845 

 .(5321«  صحيا الجااي»ه ا لبانا فا اغف . مذار

 - مفا الحديث إشارة إلى حديدة ا نية مررها الدرآن ال ريم مها  أن ال اانات الحية ا خذرى

لها اين نتها ا جتماعية الطاصة، التا تميزها عن  يرها، مهذا يعنذا أنهذا  -  ير العاملة

السذذنة »لذذم تطلذذق عبلًذذا، ملهذذذا فذذال يحسذذن ا اذذر باستيصذذالها. راجذذي اذذا اتبنذذاه فذذا اتابنذذا 

(، 146م،  ص 1997 .ط ،طبعذذة دار الشذذرمق الدذذاهرة «اصذذدًرا للمعرفذذة مالحضذذارة

م، 2001طبعذذذة دار الشذذذرمق الدذذذاهرة « مرعايذذذة البييذذذة فذذذا شذذذريعة اإلسذذذال»ماتابنذذذا  

 (.92 ص
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سووٍا إِلَّ بِِلَساِي غَو   رسذالة  - حتذى الرسذالة العالميذة [4 ]إبراهيم  {... ِم ِۦ ِليوبَي َِن لَ وم  رَّ

جاءت بلسان عربا ابذين، ايذف نبلغهذا إلذى العذالم؟  - اإلسالم، مرسالة الدرآن

أن نعتذرف أن هنذا     بد  نترجم إلى العالم هذه الرسالة حتى يعرف ها، مل ن 

عذز س، مهذه آية اذن آيذات هللا لغات شتى، مألسنة شتى اطتلفة يتحدا بها النا

، هنا  تعدديذة لسذانية ملغ يذة، م  ينبغذا  حذد أن يضذيق بلغذة  يذره أم مج 

 يحامه أن يضيق عليها، أم يتعصب  دها.

 التعددية الدينية 

مهنا  تعددية دينيذة. هللا ععذي خلذق النذاس اطتلفذين، خلذق ل ذ  اذنهم عدذاًل 

ال ذات ممذ ى ما اهذب اطتلفذة،  يف ر به، مانحه اإلرادة ليذرجا بهذا، مانحذه

على أساسها اختار الناس  نفسهم. مل  شاء هللا أن يجعذ  النذاس الهذم اذ انين 

به لفطرهم على الت حيد ماإليمان اما فطر المالا ة، مل ذن هللا خلذق اذن خلدذه 

عَلوووووَي لَّ يَع   ... }خلدًذذذا افطذذذ رين علذذذى عبادتذذذه   َ َموووآَٰ هََموووَرلوم  َويَف  ووووَي ٱَّللَّ َموووا صو

وَي{ َمرو وَي } [6]التحذذريم   يووو   وَي{يوَسووب ِحو تووورو ووَا َوٱلََُّ وواَر َل يَف   مهذذ  ء [20]ا نبيذذاء   ٱلَّي 

  هم المالا ة.

مخلق ان خلده ن ًعا ايزه باإلرادة ما ختيار، ه  الذي يدرر اصذير نفسذه 

ِسِ ۦ  َوَمن َضاَّ فََمِن  ...} تَِدي ِلَُف  تَدَى  فَِإنََّما يَ   َ واٱل   [108]يذ ن    {... فَِإنََّموا يَِبواُّ َعلَي 

وون  } ِسووِ ۦ  َوَموون  هَ مَّ ووِلٗحا فَِلَُف  وو ... } [46]فصذذلأ   {... َ وواَسووآََٰء فَعَلَي   َعِمووَا َص  َُ آََٰء فََموون 

فور  فَل   يَك  َُآََٰء فَل  ِمن َوَمن  ُووكو هَي يَوَِّكََّر هَو  ل َِمون  هََرادَ  ... } [29]ال هف   {... يو    وٗرا{ هََرادَ 

أعطذذاه المشذذيية ماإلرادة ما ختيذذار مالدذذدرة ليدذذرر اصذذيره، هذذذا  [62]الفرمذذان  

الن   ه  اإلنسان، لم يشأ هللا أن يجبره على دين ماحد، معلى اإليمذان بذه، بذ  

تر  له الحرية، أعطذاه ا دمات التذا يف ذر بهذا، مبعذث لذه الرسذ ، مأنذزه لذه 
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ه تذذر  لذذه الحريذذة، ه ذذذا خلذذق هللا ال تذذب، لتعامنذذه فذذا اختيذذار الطريذذق، مل نذذ

 وَ َولَو  }الناس 
 
ِحودَٗ  وٗة َو  ََ هومَّ وآََٰء َربُّوَك لََنعَوَا ٱلَُّوا َُ خ    إِلَّ َمون  118تَِلِفويَن َل يََاالوووَي مو

ِحَم َربَُّكْۚ  ِلَك َخلَقَ وم  رَّ ماه اليذر اذن المفسذرين  لذذلك  أي  [119، 118]ه د   {...  َوِلَِ 

أن يتغذايرما  ال بد خلدهم اتغايرين فا الف ر ماإلرادة، فلالختالف خلدهم،  نه 

َُ فا الدين الذي يطتارمنه،  ِض كولُّ وم  َ ِميعًواْۚ هَفَأَنوَت آََٰء َربَُّك أَلََٰٓمَن َمن فِي }َولَو   َر  ٱأل 

ِمُِيَن{ و   ََ َحتَّو   يَكوونوووا  مو ِرهو ٱلَُّا ،  ،   ي ذره النذاس علذى شذاء، [99]يذ ن    توك 

ِرلوووَي{هَنول   ... }يدنا ن   ماه لد اذه  فمن عهد س وَلوا َوهَنوتوم  لََ وا َك  كومو  [28]هذ د   ِامو

  ، أنتم أحرار فيما تطتارمن  نفس م. أنلزا م بالهداية؟

خلذذق هللا النذذاس علذذى أديذذان اطتلفذذة، ميجذذب أن يسذذي أهذذ  ا ديذذان بعضذذهم 

وو}بعضذذا،   يجبذذر أنذذاس علذذى أن يتراذذ ا ديذذنهم ليعتندذذ ا دينًذذا آخذذر  َراهَ فِووي َلَٰٓ إِك 

 ِ غَي 
دو ِمَن ٱل   ُ يِن  غَد تَّبَيََّن ٱلرُّ ملذذلك ينبغذا أن نسذي المطذالفين،  [256]البدرة   {... ٱلد ِ

هذذرهم علذذى أن يتبعذذ ا ديننذذا، مامذذا   نجيذذز  حذذد أن يدهرنذذا   يجذذ ز لنذذا أن ند

على تر  ديننا، أم يمنعنذا اذن طاعذة ربنذا،   يجذ ز  حذد أن يتذدخ  فذا ديذن 

 أحد.

هذذد عهذذذه التعدديذذة الدينيذذة هذذا التذذا مررهذذا اإلسذذالم انذذذ العهذذد الم ذذا مال

المدنا، هنا  سذ رة جمعذأ بذين أاذرين مذد يظنهمذا بعذب النذاس اتنامضذين  

ا عتزاز بالدين إلى أمصى حد، مالتسااا فذا الذدين اذي المطذالف إلذى أمصذى 

 ، السذذ رة ال حيذذدة التذذا خاطذذب هللا«ال ذذافرمن»حذذد، هذذذه السذذ رة هذذا سذذ رة 

يذا »يطاطذب ال ذافرين عذادة بذـ   عز مجذ فيها ال افرين بعن ان ال افرين، فاهلل 

َٰٓأَيَُّ وا غووا  }السذ رة   ، مل ن مذاه فذا هذذه«يا بنا آدم« »يا عبادي« »أيها الناس  يَ 

وَي  ِفرو َك  بودووَي َلَٰٓ هَع   1ٱل  بوودو َوَلَٰٓ هَنتوم   2بودو َما تَع  بِدووَي َمآَٰ هَع  وا َعبَودتُّم  َوَلَٰٓ هَنَوا   3 َع   َعابِود  مَّ



 310 الجزء السادس -خطب الجمعة 

بودو َوَلَٰٓ هَنتوم   4 بِدووَي َمآَٰ هَع   . ]س رة ال افرمن[ {ِدينِ   ِديُوكوم  َوِليَ لَكوم   5 َع 

ميفام ذ نه، يريدمنذه  صلى هللا عليه مسلمشرا ن يساما ن النبا اان الم

أن يعبد آلهتهم سنة، ميعبذدما إلهذه سذنة، أي ليجذرب اذ  انذا ديذن اوخذر! هذذه 

المسذاماات أراد الدذذرآن أن يدطعهذذا بدذذرار حاسذم، فهذذذا أاذذر ارفذذ  ، ملذذذلك 

بودووَي َلَٰٓ هَع  }ماه   بِدوويَ َوَلَٰٓ هَنتوم   2بودو َما تَع  بودو   َع  وا َعبَودتُّم  َوَلَٰٓ هَنَا   3َمآَٰ هَع  َوَلَٰٓ  4 َعابِد  مَّ

بودو{هَنتوم   بِدووَي َمآَٰ هَع  صلى هللا عليذه هذا الت رار مالتأايد ادص د، لتلبيأ النبا   َع 

مالم انين على دينهم مالتشذبث بذه، ما عتذزاز بذه إلذى آخذر اذدى. مفذا  مسلم

الحيذاة تتسذي لذا   ِديوُوكوم  َوِلوَي ِديوِن{لَكووم  }آخر الس رة يأتا هذا التسااا العجيب  

مل م، مإن اختلفذأ أدياننذا. ل ذن المشذراين المتعصذبين مذال ا لذه   ، لنذا ديننذا، 

 ملي  لك دينك! هذا ه  التعصب بعينه، أن تلبأ نفسك، متنفا ان عدا .

 ه  هنا  أديان  ير اإلسالم؟

يذر اإلسذالم، اسذتدلين ملذلك خطأت بعب اإلخ ة الذين يد لذ ن    ديذن  

يَن إِيَّ }بد لذذه تعذذالى   مو{ِعُوودَ ٱلوود ِ
وولَ  س  ِ ِ ٱإل  ن أ  اذذاني أن تعتدذذد  [19]آه عمذذران   ٱَّللَّ

دينك ه  الحق، ف   ا ان بدين يعتدد أن دينه محده ه  الحذق، م  اذالم علذى 

 ذلك.

ماي هذا ند ه  هنا  أديذان أخذرى، حتذى ديذن المشذراين الذ ثنين فذاهلل مذاه 

و}اذلك أه  ال تاب لهم ديذنهم   ِديُوكوم  َوِلَي ِديِن{لَكوم  }لهم على لسان رس له   َٰٓأَل  َا يَ 

َحوو َّ  ِ إِلَّ ٱل  لووووا  فِووي ِديووُِكوم  َوَل تَقوولووووا  َعلَوو  ٱَّللَّ ووِب َل تَغ  ِكتَ  َل  ... } [171]النسذذاء   {... ٱل 

ِ َوَل تَ تَغ   َح  
َر ٱل  ا  هَل  لووا  فِي ِديُِكوم  َغي  م  غَد  َضلُّوا  تَّبِعووَٰٓ  . [77]الماادة   {... َوآََٰء غَو 

هنذذا  أديذذان أخذذرى مسذذعها اإلسذذالم، معاشذذأ فذذا ظذذاله اإلسذذالم مرمنًذذا  
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عاشذذذذأ النصذذذذرانية، معاشذذذذأ اليه ديذذذذة، معاشذذذذأ المج سذذذذية، معاشذذذذأ 

يرها ان الديانات. مالمسلم ن اان ا هم سادة العذالم، ملهذم الدذ ة الهندمسية، م 

ا ملى فا الدنيا، ماذان ا يسذتطيع ن أن يفر ذ ا علذيهم ديذنهم، مأن يدهذرمهم 

على اإلسالم، لم يحدا ذلك أبدًا،  ن اإلسذالم   يدبذ  إيمانًذا فيذه شذاابة إاذراه، 

بذذر  يذذر المسذذلمين فذذا أن ي ذذ ن اختيذذار احًضذذا، ملذذذلك لذذم يج   بذذد  اإليمذذان 

ممذذذأ اذذذن ا ممذذذات علذذذى دخذذذ ه هذذذذا الذذذدين، مهذذذذا اذذذا مذذذرره المستشذذذرم ن 

الذذي « الذدع ة إلذى اإلسذالم»لذد فذا اتابذه  الغربي ن أنفسهم ال   ت اذاس أرن

مذذاه  لذذم يحذذدا فذذا تذذاري  المسذذلمين أن جماعذذة أجبذذرت علذذى أن تذذدخ  فذذا 

مين اأهذذ  ذاذذة، لهذذم اذذا اإلسذذالم إاراًهذذا أبذذدًا، اذذان هذذ  ء يعيشذذ ن فذذا المسذذل

للمسذذلمين، معلذذيهم اذذا علذذى المسذذلمين، لهذذم انااسذذهم، ملهذذم صذذلبانهم، ملهذذم 

ن اميسذذذهم، ملهذذذم أزيذذذاؤهم، اذذذا أجبذذذر أحذذذد علذذذى أن يغيذذذر زيذذذه لي ذذذ ن الذذذ  

المسلمين، بالع   ميذ   إنهذم أاذرما أن يلزاذ ا زيهذم م  يغيذرمه، محتذى هذذا 

تراذأ لذه دينذه، فمذن حدذه أن يعذي   ير ثابأ. فاإلنسان له ا ختيار اذا داذأ 

بدينذذذه، مأن يدذذذيم شذذذعااره، مأن يذذذ دي ماجباتذذذه. بذذذ  اذذذن عجااذذذب التسذذذااا 

اإلسذذالاا  أنذذه   يجبذذر اإلنسذذان علذذى أن يتذذر  اباًحذذا لذذه فذذا دينذذه ليجااذذ  

المسذذلمين بتراذذه، لذذم يجبذذره علذذى أن يتذذر  أاذذ  الطنزيذذر أم شذذرب الطمذذر، 

هذذا مهذذم يشذذرب ن الطمذذر، ميربذذ ن مسذذما للنصذذارى فذذا بذذالده أن يعيشذذ ا في

دينهم. حتى إن ان أراق خمذًرا الطنازير، ميأال ن لح اها، مه  أار ابا  فا 

، يغذذرم ميمتهذذا، امذذا يذذرى اإلاذذام أبذذا حنيفذذة مأصذذحابه، مهذذا فذذا نظذذر لذذذاا

 المسلمين جميعًا، أم الطبااث مرج  ان عم  الشيطان!

ب إلى التسااا، ايف يتسذااا هذا ه  التسااا الحديدا، التعددية الدينية تحتا
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يَن  ... }اإلنسان مهذ  يعتدذد أن دينذه هذ  الحذق، مأن  يذره هذ  الباطذ  مأن  ٱلود ِ

مو ِعُدَ 
لَ  س  ِ ِ ٱإل  وا فَلَون َوَمن يَب  } [19]آه عمران   {... ٱَّللَّ ُٗ ِم ِدي لَ  س  ِ َر ٱإل  و و يوق  تَغِ َغي   ُ  {... بَوَا ِم

اا اذي  يذره؟! هذذا اذا يحتذاب إلذى ل  اان يعتدد هذا ايذف يتسذا [85]آه عمذران  

 بيان، فدد يلتب  على اليرين. 

 افاهيم تعين المسلم على التسااا 

 َوَمون  }ان رمااذي اذا جذاء فذا اإلسذالم  أن المسذلم بذر م اعتذزازه باسذالاه 

وِلِمي موس  ِوي ِموَن ٱل  ِلٗحا َوغَاَا إِنَُّ ِ َوَعِمَا َص  مَّن دََعآَٰ إِلَ  ٱَّللَّ ٗل م ِ َسنو غَو   [33]فصذلأ   َن{هَح 

ر م اعتذزازه باإلسذالم، ماباهاتذه باإلسذالم، ماغا تذه بذا عتزاز بهذذا الذدين، 

د مالمفذذاهيم ما ف ذذار اذذا يجعلذذه اذذر ذذم هذذذا فدذذد  ذذرس فيذذه اإلسذذالم اذذن العدا

 يتعاي  بتسااا اندطي النظير اي المطالفين له.

 الختل  واغت بمشيئة  : - 1

اذذن هذذذه المفذذاهيم ا ساسذذية  أنذذه علمذذه أن اخذذتالف النذذاس مامذذي بمشذذيية هللا 

ِِي َخلَقَكوم  فَ لوَو } ِمن  ِمُكوم  ٱلَّ و   ه ذذا خلذق هللا النذاس،  [2]التغذابن   {...  َكافِر  َوِموُكوم مُّ

ِحودَ ٗ َولَو  }مأن هذا بمشيية هللا  وٗة َو  ََ هومَّ َُآََٰء َربُّوَك لََنعَوَا ٱلَُّوا ماذا  [118د  ]هذ  {...  

دام هذا ان اشيية هللا التا   تنفص  عذن ح متذه، فذال يعدذ  أن يدذامم اإلنسذان 

اشيية هللا،  ن اشيية هللا ها النافذة، مهذا الغالبذة، فمذا شذاء هللا اذان، ماذا لذم 

يشأ لم ي ن. ملهذا استرا  الم ان أن هذذا هذ  اذا يشذاؤه هللا، هذ  سذنعده علذى 

 ده ه ذا؟! مه  الذي أحسن ا  شاء خلده؟!هللا خلده أم ا نه، ممد خل

 حساب الُاَ موكوا إل    وحده: - 2

ا اذذر اللذذانا  أن النذذاس إذا اختلفذذ ا، آانذذ ا أم افذذرما، اهتذذدما أم  ذذل ا، 
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صلح ا أم فسد ا، لي  حسابهم فا هذه الدار، مإنما هنا  دار أخذرى للحسذاب 

، مهذا يطميننذا عز مج  مالجزاء، مالذي يت لى الحساب مالجزاء فيها ه   هللا

ودَلووَك }فذان الذذي يجذزي الجميذي رب عذاده   يظلذم أحذد. يدذ ه الدذرآن   َوإِي َ  

َملووَي فَقوِا  لَمو بَِما تَع  و هَع  تَِلفوووَي{ 68ٱَّللَّ َموِة فِيَموا كوُوتوم  فِيوِ  تَخ  ِقيَ  َم ٱل  وَُكوم  يَوو  كومو بَي  و يَح   ٱَّللَّ

ِلَك فَ } [69، 68]الحذث   وَوآََٰءلوم   َوغووا  َءاَمُوتو بَِموآَٰ فَِلَِ  َّبِوت  هَل  َُ  َوَل تَت تَِقم  َكَمآَٰ هوِمر  ٱد  و  َوٱس 

َوا َولَكووم  هَع   لُو َم  َوا َوَربُّكووم   لََُوآَٰ هَع  و َربُُّ وَُكومو  ٱَّللَّ وِدَا بَي  ُو أِلَع  ب   َوهوِمور 
و ِمن ِكتَ  لوكووم   َل هَنَاَا ٱَّللَّ َم 

نَّ  {ََُُا َوبَي  ةَ بَي  حو َمِصويرو وِ  ٱل  ََُُا  َوإِلَي  َمتو بَي  و يَن  يَن َءاَمُوووا  إِيَّ }. [15]الشذ رى   َُكومو  ٱَّللَّ ِِ  ٱلَّو

بِ وَ 
يَن َلادووا  َوٱلصَّ  ِِ وَُ وم  يَن وَ   ِٱلَّ ِصواو بَي  َ يَف  ا  إِيَّ ٱَّللَّ وَركووَٰٓ  ُ يَن هَ ِِ ََ َوٱلَّو وو َمنو َرى  َوٱل  ٱلََُّص 

 َ  إِيَّ ٱَّللَّ
َمِةْۚ ِقيَ  َم ٱل  َُِ يدٌ{يَو  ء   َُي   .[17]الحث    َعلَ   كوا ِ 

 احترام  دمية اإلنساي: - 3

ا ار اللالث  أن اإلسالم ي رم اإلنسان ان حيذث هذ  إنسذان، فاإلنسذان اذن 

َُا بَُِيَٰٓ حيث آدايته ا رم فا هذا الدين  م  وِر َءادََم َوَحَمل  }َولَقَد  َكرَّ بَح  بَور ِ َوٱل   وم  فِوي ٱل 
 َُ

ِب  َُا تَف  مَّن  َخلَق   وم  َعلَ   َكثِير  م ِ
 َُ ل  ِت َوفَبَّ َن ٱلطَّي ِبَ  َُ  وم م ِ فأسذبي  [70]اإلسذراء   {يٗل َوَرَزغ 

هللا علذذى اإلنسذذان نعمذذه ظذذاهرة مباطنذذة، مجعلذذه خليفذذة فذذا ا ر ، فاإلنسذذان 

بغذب النظذر عذن لذ ن  عذز مجذ ه  زبدة هذا ال جذ د، مهذ  الذذي اراذه هللا 

 م نع اة شعره أم جع دته، أم ل نه أبيب أم أس د، أم أنفه ايف ها.عينيه، أ

اإلنسان ا رم عند هللا ان حيث ه  إنسان، بغب النظر عن ل نه أم عرمذه 

صذذلى هللا أم طبدتذذه، بذذ  عذذن دينذذه، رمى الشذذيطان فذذا صذذحيحيهما  أن النبذذا 

 إنهذا جنذازة ارما عليه بجنازة، فدام لهذا مامفًذا، فدذال ا  يذا رسذ ه هللا عليه مسلم

صذذلى هللا عليذذه يهذذ دي! مذذال ا ذلذذك اتعجبذذين اذذن ميااذذه ماحترااذذه لهذذا، فدذذاه 
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أليسذذأ نفًسذذا بشذذرية، فمذذا أرم  الم مذذف، ماذذا  (165 «هليسووت نفًسووا  »  مسذذلم

ۥ هَنَّو و  ... }أرم  التعليق! النف  البشرية ا راة اعصذ اة اصذ نة فذا اإلسذالم 

ٍس هَ  ِر نَف  ا بِغَي  َسَۢ يَاَلوا َمن غَتََا نَف  ََ َ ِميٗعوا َوَمون  هَح  ِض فََكأَنََّما غَتََا ٱلَُّوا َر  و  فََساد  فِي ٱأل 

 ََ يَوا ٱلَُّوا هذذا هذ  ا اذر اللالذث الذذي يمحذ  بذه  [32]المااذدة   {... اَ ِميٗعوفََكأَنََّمآَٰ هَح 

 اإلسالم التعصب ان نفسية المسلم، ميغرس فيها التسااا ما فق ال اسي.

 ا مت النميت:اإلنصا  والعد - 4

ار الرابي  أن اإلسالم يأار بالعده اي الناس جميعًا، اي ان تحذب، ماذي ا 

ان ت ره، اذي الدريذب مالبعيذد، اذي الصذديق مالعذدم، اذي المسذلم مال ذافر، اذي 

المسالم مالمحارب، العده للناس جميعًا، هذا ه  عذده هللا ل ذ  عبذاد هللا، مهذذا 

َٰٓأَيَُّ وا }هللا تعالى  اا ينبغا أن يراعيه المسلم، يد ه  ِميَن يَ  يَن َءاَمُوووا  كوونوووا  غَووَّ  ِِ ٱلَّو

 َ ِن َوٱأل  ِلودَي  َو  َٰٓ هَنفوِسوكوم  هَِو ٱل  ِ َولَوو  َعلَو   ُووَ دَآََٰء َّلِلَّ   ِ ِقس  وبِٱل  هذذا  [135]النسذاء   {... َربِينَ غ 

 عده اي ان تحب.

َٰٓأَيَُّ ووا }ميدذذ ه فذذا اويذذة ا خذذرى   يَن يَ  ِِ ُوووَ دَآََٰء ٱلَّوو  ِ ِميَن َّلِلَّ َءاَمُووووا  كوونووووا  غَوووَّ 

 ََُُ ِرَمَُّكوم   ِ   َوَل يَن  ِقس  وِدلووا    بِٱل  َٰٓ هَلَّ تَع  ٍم َعلَ     يحملذن م شذنآنهم  [8]المااذدة   {... ايو غَو 

يعنيك شدة بغضهم ل ذم، أم شذدة بغضذ م لهذم،   يحملذن م هذذا علذى أ  تعذدل ا 

ِدلووا  لووَ  ...} َ  ٱع  َوى   َوٱتَّقووا  ٱَّللَّ َربو ِللتَّق 
 العده اي الجميي.  [8]الماادة   {... هَغ 

ملما حامه اليه د أن يرش ا سيدنا عبد هللا بن رماحذة، مهذ  ي دذدر اذا يجذب 

على أن يزرعذ ا  صلى هللا عليه مسلمعليهم فا النطي ، اان ا مد عاالهم النبا 

ماانذذذأ طذذذريدتهم  خذذذرص  ا ر  ميعطذذذ ا النبذذذا النصذذذف ملهذذذم النصذذذف،

                                              

 (.42سبق تطريجه فا  ص  (165 
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النطي ، يعنا تددير ثمر النطي  تدديًرا تدريبيًا، ام تحم  النطلة، ماان الرسذ ه 

يتر  لهم الحريذة فذا ا اذ  اذن النطيذر أم التصذرف فيذه  صلى هللا عليه مسلم

أاذذر هذذذا التدذذدير للطبذذراء،  صذذلى هللا عليذذه مسذذلمبعذذد الطذذرص. مماذذ  النبذذا 

علذذى  - نا عبذذد هللا بذذن رماحذذة، فذذأراد اليهذذ دماذذان اذذن هذذ  ء الطبذذراء  سذذيد

أن يرش ه حتى يدل  اا يجب عليهم ان النطي ، فداه لهذم  يذا أعذداء  - طريدتهم

ان الدذردة مالطنذازير، ملرسذ ه هللا أحذب   ترش ننا! مهللا  نتم أبغب إلاهللا

إلّا ان نفسا، مل نا مهللا   أحيذف علذي م الدذاه ذرة! فدذال ا  هذذا هذ  العذده 

 (166 الذي به مااأ السمامات ما ر !

العده اي الناس جميعًا، بهذذا  ذرس اإلسذالم رم  التسذااا اذي المطذالفين، 

فال يضيق المسلم بمن يطالفه، يعذاالهم بالعذده مالرحمذة مالدسذطاس المسذتديم، 

 ميعلم أن ا ر  تسعه متسعهم. 

 ية  فالتعددية اللدا

ينيذة تترتذب عليهذا تعدديذة ثدافيذة، فمذا هذه ها التعددية الدينية، مالتعددية الد

دام الناس يتعددمن دينيًا فال بد أن يتعددما ثدافيًذا، هنذا  اذن الناحيذة اللدافيذة اذا 

يتص  بالحيذاة مافاهيمهذا، متداليذدها، معذادات النذاس فيهذا، النذاس تطتلذف فذا 

هذه ا ا ر الها يطتلف ن فا االبسهم، ماذآالهم، ماشذاربهم، ماسذاانهم، ل ذ  

ا شياء سيية جذدًا    ها، ناس تأا  أشياء، مناس ترى هذهاعة طريدة اتطذتجم

ت ا ، ناس تبنا بي تها بطريدة، مناس تبنا بطريدذة أخذرى، نذاس تذت لم بلغذة 

مت تبهذذا بطريدذذة، ماوخذذرمن ي تبذذ ن بطريدذذة أخذذرى، هنذذا  اذذن ي تذذب اللغذذة 

                                              

مذاذره ابذن  ،عذن ابذن عمذر« ال بذرى»مالبيهدذا فذا  ،«الصحيا»رماه ابن حبان فا  (166 

 «.  التفسير»الير فا 
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 ط بطريدذذة الططذذ ط، مالحذذرمف عبذذارة عذذن خطذذ ط، منذذاس ت تبهذذا فذذا خطذذ

مند  ف مها متحتها اما ها العربية. مناس ت تب اللغة بالص ر يعنذا حرمفهذا 

عبارة عن ص ر الذ   اليابانيذة مالصذينية مال  ريذة. منذاس ت تذب اذن اليمذين 

إلى الشماه. منذاس ت تذب اذن الشذماه إلذى اليمذين. منذاس ت تذب اذن فذ ق إلذى 

 أسف اتابة رأسية. الناس يطتلف ن فا هذه ا ا ر. 

الم مدر هذا ا ختالف فا ثدافذة النذاس، ممسذي هذ  ء جميعًذا، ماذان ماإلس

فا الحضارة اإلسالاية، مفا الديار اإلسالاية أناس اذن اذ  هذذه ا نذ ا ، لذم 

يفر  على الناس ل نًا اعينًا اذن المآاذ  أم المشذارب، تريذد أن تأاذ  بطريدذة 

فر  على النذاس  اعينة، ا  اما شيأ، تلب  لباًسا اعينًا، الب  اما شيأ، اا

شذذذييًا اذذذن التداليذذذد يجذذذب أن يفعلذذذ ه اجذذذاراة للمسذذذلمين حتذذذى   يتميذذذزما عذذذن 

المسذذلمين. النذذاس لهذذم الحريذذة فذذا ثدافذذاتهم متداليذذدهم مأعذذرافهم معذذاداتهم، لذذم 

 يتدخ  المسلم ن فا هذا ا ار. 

 تن   اللدافات يلري الحضارة  

مالحضذذارة اإلسذذالاية شذذاراأ فيهذذا أنذذ ا  عذذدّة اذذن العناصذذر ما جنذذاس 

ما ديان المطتلفة، ما  له ثدافة، ما  تر  له بصمة فذا ناحيذة اذن النذ احا، 

مهذا ان التن  ، فالتن   فيه إثذراء م نذى للحضذارات، مالحضذارة التذا تدذ م 

علذذذى شذذذ   ماحذذذد، ملذذذ ن ماحذذذد، مصذذذ رة ماحذذذدة، هذذذذه الحضذذذارة فديذذذرة، 

الحضذذارة الغنيذذة الطصذذبة  هذذا التذذا تأخذذذ اذذن الجميذذي، متسذذتفيد اذذن الجميذذي، 

 متدتب  ان الجميي، هذا ه  التن  . 

َ هَنوَاَا ِموَن هَلَوم  }مالتن   ظاهرة ا نية، أشار إلى ذلذك م لذه تعذالى    تَوَر هَيَّ ٱَّللَّ



 317 الجزء السادس -خطب الجمعة 

نو  َو  تَِلفًووا هَل  خ  ُ  مُّ َُووا بِوو ِۦ ثََمووَر  َر   وور  َ وواْۚ ٱلسَّووَمآَِٰء َمووآَٰٗء فَأَخ  م   بِوويض  َوحو
وودَدوَۢ ِنبَوواِا  و  َوِمووَن ٱل 

نوَ ووا َوَغَرابِيووبو سوووود   َو  تَِلووٌف هَل  خ  وومِ  27مُّ عَ  َن  ِ َوٱأل  َِ َوٱلوودََّوآَٰب  خ   َوِمووَن ٱلَُّووا نووو وۥ مو َو  تَِلووٌف هَل 

ا   وو و َٰٓ عولََم  َ ِموون  ِعبَوواِدِه ٱل  َشوو  ٱَّللَّ ِلَكِّۗ إِنََّمووا يَخ  اء هذذم الذذذين العلمذذ [28، 27]فذذاطر   {... َكووَِ 

يعرف ن أسرار هللا فا ال  ن، يعرفذ ن أسذرار اخذتالف ا لذ ان، التنذ   يعبذر 

عنه الدرآن بذاختالف ا لذ ان، أي اخذتالف ا نذ ا  ما صذناف، مبهذذا تلذرى 

الحياة، متزدهر،   نفذر  علذى النذاس ل نًذا ماحذدًا، منحذامه أن نبيذد ا لذ ان 

 ا خرى، هذه التعددية اللدافية. 

 دية السياسية مالحزبية  التعد

مهنا  التعدديذة الحزبيذة، التذا يتحذدث ن عنهذا فذا الف ذر السياسذا مالعلذ م 

السياسية، مه   أن الدملذة   بذد أن تسذما بتعذدد ا حذزاب مالجماعذات، مهذذا 

اا يتغنّ ن بذه فذا النظذام الذديمدراطا، ميد لذ ن النظذام الذديمدراطا هذ  الذذي 

لتعددية الحزبية، مهذا اا جاء به اإلسالم اذن مذديم، يسما بالتعددية السياسية ما

متر  للناس أن يعبرما عن آرااهم، مأن يطالف ا الحاام، س اء اذان المطذالف ن 

 أفرادًا أم جماعات. 

 اعار ة ا فراد للحاام  

إن أحسذذنأ »   - خليفذذة المسذذلمين ا مه - يدذذ ه سذذيدنا أبذذ  ب ذذر الصذذديق

طيع نا اا أطعأ هللا في م، فان عصذيته فذال فأعين نا، مإن أسأت فد ا نا، أ

 «.  طاعة لا علي م

 جاًجا فليد انا. فدذام بعذب عمعمر بن الططاب يد ه  ان رأى ان م فّا ا

الناس مماه  ل  رأينا فيك اع جاًجا يا ابن الططاب لد اناه بحد سذي فنا. لذم يدذ  
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 ا عذن عمر  امبض ا على هذا الرج  اإلرهابا،  ع ه فذا السذج ن! أم ابحلذ

اصدر السي ف التا يريد أن يدامانا بها! لم يد  هذا، ب  ماه  الحمذد هلل الذذي 

 جع  فا المسلمين ان يد م اع جاب عمر بحد سيفه! 

 اعار ة ا حزاب للحاام  

معلذذذا بذذذن أبذذذا طالذذذب اذذذان يعار ذذذه حذذذزب، ملذذذم ي ذذذن اجذذذرد أفذذذراد 

اته، اذان ي سذمى يعار  نه، ب  ه  فا ال امي  حزب له اباداه مأف اره مانطلد

، مهذذ  حذذزب مذذ ي ماسذذلا، ممااذذأ بينذذه مبيذذنهم اعذذار  «حذذزب الطذذ ارب»

انتصذذر فيهذذا علذذيهم، هذذذا الحذذزب لذذه اباداذذه فذذا ت فيذذر ارت ذذب ال بيذذرة، مفذذا 

 اعار ة الح ام م ير ذلك. 

محينما أراد علا ررر أن يحاربهم، عنذداا مذاما ه اداماذة اسذلحة، أرسذ  

اس، لينامشذذهم ميجذذادلهم ميحذذاجهم، بذذالمنطق إلذذيهم مبذذ  ذلذذك عبذذد هللا بذذن عبذذ

الدرآنا، مالمنطق اإلسذالاا، ممذد حذاجهم فحجهذم م لذبهم، مرجذي اذنهم عذدة 

 ء مذال ا لعلذا ابذن طالذب  إن  آ ف، مبدى اوخرمن اصرين على رأيهم، هذ

الح م إ  هلل، يريدمن  أنه خرب عن المباد  الشرعية حينمذا حّ ذم الرجذاه فذا 

ليهم ماااًل  المة حذق يذراد بهذا باطذ . صذحيا أن الح ذم هلل، أي دين هللا، فرد ع

التشذريي ا علذذى هلل، مل ذذن لذذي  اعنذذى هذذذا أ  يطتذذار النذذاس فذذا شذذ منهم اذذن 

ات أم  ان هذا شذأنًا، فدذد حّ ذم فذا اعنزاعات، هللا ح ّم فا نزتيح م نهم فا ال

و ي  }َوإِ ا سرة فداه   عَث ُِِ َما فَٱب  قَاَق بَي  ُِ توم   ِلَ وآَٰ مٗ وا  َحكَ  ِخف  ون  هَل  ِل ِۦ َوَحَكٗما م ِ ن  هَل  إِي  ا م ِ

ٗحا يوَوف ِِ  ٱيوِريدَآَٰ إِص   و بَي  لَ  مفا ش من الصيد فذا حالذة الحذث  [35]النساء   {... َُ وَمآَٰ َّللَّ

بَةِ يَح   ... }ماإلحرام   َكع  ِلَغ ٱل  ا بَ  يََۢ ُكوم  َلد  ا  م ِ  . [95]الماادة   {... كومو بِ ِۦ ذََوا َعد 
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 ثم ماه لهم علا بن أبا طالب  ل م علينا ثالا  

 أ  نمنع م اساجد هللا أن تصل ا فيها اعنا.  - 1

 مأن نعطي م حد م فا الفاء مالغنيمة، إذا اانأ سي ف م اي سي فنا.  - 2

مأ  نبدأام بدتاه، أي اا داذتم اغمذدين سذي ف م فذا جراباتهذا مأ مادهذا    - 3

 . (167 نبدؤام بدتاه

رأيتم ت سعة أالر ان هذه؟ حزب اعذار  مأفذراده اسذلح ن،  ن النذاس أ

فا ذلك الزان اانأ بطبيعة الحاه ا  اعه سالحه، مل ذن مذاه لهذم  لذن نبذدأام 

 تم   تشهرمن سيفًا على إخ ان م.بدتاه، اا دا

 تسااحنا متسااحهم!

ا، هذذه هذذا التعدديذذة السياسذية، اإلسذذالم يدذذر التعدديذة ب ذذ  أل انهذذا مصذذ ره

ميعلّذذم المسذذلمين  أن الحيذذاة تتسذذي للمطذذالف، م  بذذد أن ي ربّذذا النذذاس علذذى هذذذه 

الحديدذذة، أن يسذذي بعضذذهم بعًضذذا، ميدبذذ  بعضذذهم بعًضذذا، متتسذذي صذذدمرهم 

لمطالفيهم فا العديدة، أم فا الف ر، أم فا الل ن، أم فا اللسان، أم فذا العذرق، 

 حديدة. أم فا اللدافة. يجب أن ي ربّا الناس على هذه ال

ملذذذلك نسذذتغرب أن أمرمبذذا التذذا تدذذ ه  إنهذذا أم الديمدراطيذذة مأم الحريذذة 

تحذذذامه أن تضذذذغ  علذذذى بعذذذب ا اطنيهذذذا حتذذذى يفدذذذدما شطصذذذيتهم الدينيذذذة، 

                                              

بذذاب الدذذ م يظهذذرمن رأي الطذذ ارب لذذم يحذذ  بذذه متذذالهم « ال بذذرى»رماه البيهدذذا فذذا  (167 

« التمهيذذد»مابذذن عبذذد البذذر فذذا  ،(7/562«  اصذذنفه»بة فذذا مابذذن أبذذا شذذي ،(8/184 

( عذذن عبذد هللا بذذن أبذذا رافذذي، 1066مأصذ  الحذذديث فذذا اسذلم فذذا الزاذذاة   ،(23/238 

 ملي  فيه هذه ا ا ر اللالثة. 
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محريتهم الدينية، متفر  عليهم ا  لبية بدرار انها، ماعنذى ذلذك  أن تصذبا 

بها بذذالد ة، م  ا الريذذة دي تات ريذذة اسذذلّطة تفذذر  رأيهذذا علذذى ا مليذذة، متذذذي

 تبدى لها أي شطصية دينية أم ثدافية. 

لدد اان اإلسالم أعرق انهم فا إمااة التعدديذة ب ذ  أل انهذا مب ذ  صذن فها. 

ملهذذذا عذذاش النذذاس فذذا بذذالد المسذذلمين يعذذرف بعضذذهم حدذذ ق بعذذب، ميتسذذي 

بعضهم لبعب، ميتفاهم بعضهم اي بعب، ميتعامن بعضهم اي بعذب، بديذأ 

ا ، فا الير ان ا حيان اتجامرة، يسما النذاس أذان المذ ذن، المساجد مال نا

ميسمع ن دمّات الن امي  فا بالد اإلسالم، لم يضق صدر المسذلمين بهذذا، بذ  

ا فذق ال اسذي بد ا اتفاهمين اتعامنين، مهذا ه  الذدين السذما، الذدين صذاحب 

 الرحب، دين اإلسالم.

حسذذن ا لتذذزام بذذه، محسذذن منسذذأه هللا ععذذي أن ي فدنذذا لفهذذم هذذذا الذذدين، م

 الدع ة إليه، إنه سميي مريب اجيب. 

 الططبة اللانية  

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن  

 شااعة احتساب ي م الجمعة فا مطر ي م عم   

يعلم اإلسذالم المسذلم أن ي ذ ن صذادمًا فذا م لذه مفعلذه منيتذه، مأ  يشذيي إ  

َٰٓأَيَُّ وا }مذاه هللا تعذالى  الصدق، م  ي  ن إ  اذي الصذادمين، امذا  يَن َءاَمُوووا  يَ  ِِ ٱلَّو

ِدغِيَن{ َ َوكوونووا  َمَت ٱلصَّ   . [119]الت بة   ٱتَّقووا  ٱَّللَّ

إِنََّموا }محذر ان ال ذب ماعتبره ان خصاه النفذاق، بذ  اذن خصذاه ال فذار 

ِمُووَي بِ يَف   يَن َل يو   ِِ َب ٱلَّ ِِ َك
ِ    تَِري ٱل  ِت ٱَّللَّ ِِ ايَ  َك  ئَِك لومو ٱل 

َٰٓ لَ  ، معلذى [105]النحذ    {بوويَ َوهوو 
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المسذذذلم أ  يدذذذ ه ال ذذذذب أبذذذدًا، ينبغذذذا أن يمتنذذذي عذذذن ال ذذذذب إ  لضذذذرمرات 

اإلصذذال  بذذين النذذاس، أم فذذا إر ذذاء الزمجذذة، فذذا اعرمفذذة فذذا الحذذرب، أم 

 محذره أيًضا ان أن يد ه ال ذب،   يد ه ال ذب، م  يند  ال ذب. 

مالير ان الناس   يتحرى فا ند  ال الم، يسمي المذة اذن هنذا ماذن هنذا  

فيطير بها فا اوفاق، ممد ي  ن فا هذا ال الم اذا يضذر بفذرد اعذين، أم يضذر 

بأسرة اعينة، أم يضر بفية فا المجتمي، أم يضذر بذالمجتمي الذه، ملذذلك حذذر 

َٰٓأَيَُّ ووا }اذذن هذذذا، فذذاهلل تتذذأ يدذذ ه  اإلسذذالم  ينَ يَ  ِِ  بَُِبَووإ  ٱلَّوو
ا  إِي َ ووآََٰءكوم  فَاِسوو وَۢ  َءاَمُووووَٰٓ

وا  َعلَوو    ووبِحو لَووة  فَتوص  ووا بَِنَ   َمَۢ ا  هَي توِصوويبووا  غَو  ووووَٰٓ وو فَتَبَيَُّ ووِدِميَن{َمووا فَعَل  ، [6]الحجذذرات   توم  نَ 

اليًرا اا يتساه  بعب الناس الطيبين فذا ندذ  ال ذالم ال ذذب، مهذم   يعلمذ ن 

المسذلم عليذه أن يتحذرى الصذدق، ال ذالم الذذي    أنه اذب مل نهم لذم يتحذرما،

 يتأاد ان أنه صدق   يشيعه، أ رب ل م بعب ا اللة. 

اليًرا اا أ يب عن هذذا المنبذر لظذرمف اعينذة، بعضذها صذحا، مبعضذها 

نذي اذن الططابذة، ميسذألنا بعذب  لاسفار، فيشيي النذاس  الشذي  الدر ذامي ا 

الذر اذن أربعذين أ، فدذد صذار لذا أالناس  ه  انعأ؟ فأم ه  يذا أخذا اذا انعذ

 سنة اا انعنا أحد.

الشذذريعة »اذذذلك أسذذافر بعذذب ا سذذابيي فأ يذذب يذذ م ا حذذد عذذن برنذذااث 

فيد لذذ ن  انذذي الشذذي ، حتذذى اتصذذ  بذذا بعذذب اإلخذذ ة يد لذذ ن  هذذ  « مالحيذذاة

الشذذريعة »؟ مأحذذدهم يدذذ ه  هذذ  ألغذذا برنذذااث «الشذذريعة مالحيذذاة»انعذذأ اذذن 

لبرنذااث ا جذ د، حتذى عنذداا أ يذب يدذدم فيذه بعذب ؟ ان ماه هذا؟ ا«مالحياة

 الناس. 
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اون اتصذذ  بذذا بعذذب النذذاس ميسذذأل ن  هذذ  مطذذر مذذررت أن تلغذذا يذذ م 

 الجمعة، متجعله ي م عم ، متجع  ا جازة ي م السبأ مي م ا حد؟ 

فدلأ  يا أخا هذا   أص  له، ممد سألأ أالر ان شذطص اذن المسذ ملين، 

، مطذر بلذد عربذا، مبلذد اسذلم، يذ م اانذأ مطذر ملي  لهذا أسذاس اذن الحديدذة

تحأ ا نتداب اإلنجليزي، ماان هنا استشار بريطذانا اسذم   ال لمذة، بديذأ 

مطذذر مأجازتهذذا يذذ م الجمعذذة، لمذذاذا يشذذيي النذذاس هذذذه اإلشذذاعة عذذن هذذذا البلذذد 

 العربا المسلم ميليرمن البلبلة فا النف س؟ 

ت، مطذذر بلذذد عربذذا اسذذلم   ينبغذذا للمسذذلم أن ي ذذ ن أسذذير هذذذه اإلشذذاعا

لذذي  هنذذا  اذذاني أن تصذذبا  ... أجازتذذه يذذ م الجمعذذة، اانذذأ الطمذذي  مالجمعذذة

الجمعة مالسبأ، إنما ي م الجمعة هذا ي م أساسا فذا البلذد، مينبغذا أن يعذرف 

الناس هذه الحديدة، مطر رأسأ الم تمر اإلسذالاا سذن ات، ماذان لهذا ا مذف 

دة البالد اإلسالاية المطتلفة، ماسذاعدة جيد فا شتى الدضايا اإلسالاية،ماساع

 الجمعيات اإلسالاية. 

فال ينبغا أن نصدق ال  هذه اإلشاعات منتحرى فيما ند لذه مفيمذا نسذمعه، 

ال اذب آثم، ماشيي ال ذب اشاراه فا اإلثم، ب  ربمذا اذان أابذر إثًمذا انذه  ن 

فذا اوفذاق، الذي يد ه ال لمة يد لها فا نطاق احدمد، مالذذي يشذيعها ينشذرها 

ا  إِي َ ووآََٰءكوم   ... } ووووَٰٓ  بَُِبَووإ  فَتَبَيَُّ
التبذذين مالتلبيذذأ هذذ  صذذفة  [6]الحجذذرات   {...  فَاِسوو وَۢ

اإلنسان المسلم الذي   يدمر اي ا  دااذر، م  يطيذر اذي اذ  طذاار، بذ  شذأنه 

َٰٓأَيَُّ ا }التلبيأ، ماراعاة الصدق، ماتبا  م ه هللا تعالى   يَن َءاَمُوووا  يَ  ِِ َ ٱلَّو  ٱتَّقوووا  ٱَّللَّ

ِدغِيَن{  .[119]الت بة   َوكوونووا  َمَت ٱلصَّ 
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 18) 

 (168 اللدافة اإلنسانية المنش دة

 الططبة ا ملى 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 اللدافات المغل طة مأثرها 

اا تعانيذه البشذرية اليذ م اذن حذرمب ماذرمب، ماذن آفذات مميذالت، ماذن 

تنتها، سببها  اللدافات المغل طة التا تلدن للناس، متجعذ  البشذر صراعات   

بعضذذذهم أعذذذداء لذذذبعب، مي يذذذد بعضذذذهم لذذذبعب، ميم ذذذر بعضذذذهم بذذذبعب، 

ميستعلى بعضهم على بعذب، ملذ  أن البشذر لدنذ ا ثدافذة سذليمة م يمذة لهذدتهم 

ان  اللة، معلمتهم اذن جهالذة، ملعلمذتهم ثدافذة الحذ ار بذده ثدافذة الصذرا ، 

 المحبذذة بذذده ثدافذذة ال راهيذذة، مثدافذذة السذذلم بذذده ثدافذذة الحذذرب، مثدافذذة مثدافذذة

التسااا بده ثدافة التعصب، مثدافة التعاي  بده ثدافة التهذامش، مثدافذة التنذ   

بده ثدافة اإلنفراد، مثدافة المساماة بذده ثدافذة ا سذت بار، مثدافذة ا نديذاد للحذق 

 بده ثدافة المباهاة بالد ة. 

 ة الحديدية اصدر اللداف

لذذ  أن البشذذر لدنذذ ا هذذذه اللدافذذة السذذليمة النيذذرة، اذذا رأينذذا اذذا نذذراه فذذا العذذالم 

الي م، مل ن البشر تد دهم ثدافذات شذيطانية أفسذدت علذيهم افذاهيمهم، مأفسذدت 

                                              

يناير  9هـ الم افق 1424ذم الدعدة  17ألديأ فا جااي عمر بن الططاب بالدمحة فا  (168 

 .م2004
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عليهم سل اهم، مأفسدت عليهم  ماارهم، مأفسدت عليهم عالمذاتهم، مأفسذدت 

 عليهم حياتهم الها. 

هذذا التذذا تنطلذذق اذذن اذذنهث مذذ يم، ا سذذ  علذذى اعرفذذة  اللدافذذة الحديديذذة

صذذحيحة باإلنسذذان مبالحيذذاة مبالعذذالم مال جذذ د، م  يذذتم هذذذا إ  بذذ حا اذذن هللا 

 بذه هللاالذي   يض  م  ينسى، مهذ  اذا جذاء بذه هذذا الذدين الطذاتم الذذي بعذث 

ى النذاس فيذه للتذا هذا دخاتم رسذله، مأنذزه بذه آخذر اتبذه الدذرآن ال ذريم، مهذ

، مأرشدهم إلى الصراط المسذتديم، الذذي يسذأله النذاس ربهذم اذ  يذ م سذبي أم م

وتَِقيَم{عشرة ارة علذى ا مذ   موس  َط ٱل  وَر  وِدنَا ٱلص ِ الذذي   عذ ب فيذه  [6]الفاتحذة   }ٱل 

الغاية اذن أمذرب طريذق، صذراط هللا الذذي لذه  م  انحراف، مل نه ي ص  إلى

يد م العذ ب، ميصذلا    الذياا فا السمامات ماا فا ا ر ، هذا الصراط ه

الضذماار، مينذ ر العدذ ه، ميهذدي النذاس إلذى طريذق الحذق    الفساد، ميحيذا

 طريق الباط . 

 ثدافة الح ار   الصرا   

الجذذداه بذذالتا هذذا »يغذذرس فذذا النذذاس ثدافذذة الحذذ ار، ماذذا يسذذميه الدذذرآن 

َسووبِيِا  }ٱد  و إِلَو   ، مهذذ  جذزء اذذن المذنهث ا ساسذذا للذدع ة اإلسذذالاية، «أحسذن

َسوونو   وم بِووٱلَّتِي ِلووَي هَح 
ووِدل  َحَسووَُِة  َوَ   ِعَلووِة ٱل  َمو  َمووِة َوٱل  ِحك  ، [125]النحذذ    {... َرب ِووَك بِٱل 

ن شذاءما إفالمسلم ن اأا رمن بالح ار، ملي  شييًا اختياريًا أم تط عيًذا لهذم، 

فدين فعل ه، مإن شاءما ترا ه،  ، ب  هذ  أاذر اذن هللا للمسذلم بذأن يذدع  المذ ا

بالح مذذة مالم عظذذة الحسذذنة، ميذذدع  المطذذالفين بالجذذداه بذذالتا هذذا أحسذذن، 

وو}خص ًصذا أهذذ  ال تذذاب، فذذاهلل تتذذأ يدذذ ه   ا  هَل  ووِدلووَٰٓ ووِب إِلَّ بِووٱلَّتِي ِلوويَ َوَل توَن 
ِكتَ   َا ٱل 

{هَح   ، حصر الجذداه فذا هذذه الطريدذة، بمعنذى  أنذه لذ  اانذأ [46]العن ب ت   َسنو
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حسذذن انهذذا، فالمسذذلم اطالذذب أن يجذذاده بذذالتا هذذا طريدذذة حسذذنة مطريدذذة أ

أحسن، الطريدة التا ها أال  مأج د فا اسب الدل ب، مفا اسب الطصذ م، 

وو}مفذذا تدريذذب المتباعذذدين  ا  هَل  ووِدلووَٰٓ ووَوَل توَن  ِكتَ  يَن ِب إِلَّ بِووَا ٱل  ِِ َسوونو إِلَّ ٱلَّوو ٱلَّتِي ِلووَي هَح 

ا  َءاَمَُّا  ُ  وم   َوغوولووَٰٓ وا  ِم ونو َظلَمو ِحود  َونَح  َُوا َوإِلَ  وكووم  َو  كوم  َوإِلَ  و َُا َوهونوِاَا إِلَوي  ِِيَٰٓ هونِاَا إِلَي  بِٱلَّ

ِلمووَي{ ، أي  اذارما الد اسم المشتراة، اذارما النداط التذا [46]العن ب ت   لَ وۥ موس 

 تجمي بين م مبين خص ا م،   نداط التمايز ما ختالف.

{بِو}الحسذنى بالح ار  ه ذا يأار الدرآن أتباعه بهذا َسونو   بذالتا  ٱلَّتِي ِلوَي هَح 

ها أخشذن، مه ذذا يلدذن اإلسذالم أتباعذه ثدافذة الحذ ار،   ثدافذة الصذرا ، م  

ثدافة اإلاالء أم اإلاراه، فهذ    يدبذ  اإلاذراه، م  يعتذرف بنتااجذه لذ  حذدا، 

و ... }اما ماه تعالى فا الدذرآن الم ذا  ِمُِيَن{ِرهو هَفَأَنوَت توك  و   ََ َحتَّو   يَكوونوووا  مو  ٱلَُّوا

ِ َلَٰٓ إِك  }مماه فا الدرآن المدنا   ،[99]ي ن    غَوي 
ودو ِموَن ٱل   ُ يِن  غَد تَّبَيََّن ٱلرُّ  َراهَ فِي ٱلد ِ

 .[256]البدرة   {...

مالدرآن اتاب الذاء بذالح ار  بذين الرسذ  مأمذ ااهم، امذا تذرى فذا حذ ار 

اذه، محذ اره  بيذه، محذ ار ا سذى لفرعذ ن، ن   لد اه، محذ ار إبذراهيم لد 

 ماذلك  يرهم ان الرس . 

بذ  نجذد فذا الدذرآن حذ ار هللا تعذذالى لطلدذه، امذا فذا حذ اره للمالا ذة حذذين 

هللا جذذ  دم ميسذذتطلفه فذذا ا ر . بذذ  نجذذد فذذا الدذذرآن حذذ ار آأراد أن يطلذذق 

 نه اي شر خلده إبلي ، اما فا س رة ا عراف مالحجر ماإلسراء مص.شأ

 بهذا اله تتراز فا العد ه مالضماار ثدافة الح ار. م
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 ثدافة السالم   الحرب  

ماذذذلك يلدذذن اإلسذذالم أتباعذذه ثدافذذة السذذالم   ثدافذذة الحذذرب، إنذذه   يطذذ   

ه  لَّكوومل  كومو ٱكوتَِب َعلَي  }الحرب إ  ا رًها،  ، مل ذن إذا [216]البدذرة   {... ِقتَااو َولوَو كوور 

حرب فبها منعمأ، ملذلك علق هللا تعذالى فذا اتابذه علذى استطا  أن يتجنب ال

مإبذذادتهم   ذزمة ا حذزاب التذا ح صذر فيهذا المسذلم ن، مأريذد فيهذا تصذفيتهم

عذن ب ذرة أبذيهم، مجذاءمهم اذن فذ مهم، ماذن أسذف  اذنهم، مزا ذأ ا بصذار، 

مبلغأ الدل ب الحناجر، مظذن النذاس بذاهلل الظنذ ن، الدذرآن ال ذريم يعلذق علذى 

مة، بعذد أن أنذزه هللا جنذ دًا لذم يرهذا النذاس، مأرسذ  علذى المشذراين هذه الغز

ريًحذذذا خلعذذذأ خيذذذااهم، مأافذذذأت مذذذدمرهم، مفعلذذذأ بهذذذم اذذذا فعلذذذأ، مرجعذذذ ا 

و }َوَردَّ ٱاهزماين، يد ه الدرآن ال ريم اعلدًا على هذه ا حذداا   وا  َّللَّ يَن َكفَورو ِِ ٱلَّو

ٗراْۚ وَ  ِلِ م  لَم  يََُالووا  َخي  ِقتَااَ  َكفَ بِغَي  ِمُِيَن ٱل  مو   و ٱل   .[25]ا حزاب   {... ٱَّللَّ

اإلسذذالم إذن   يتشذذ ف للدتذذاه، م  يذذتعط  للذذدااء، بذذ  إذا انتهذذأ اعراذذة 

بغير دااء فأهاًل مارحبًا، افذى هللا المذ انين الدتذاه. ففذا صذلا الحديبيذة أنذزه 

ا{إِنَّا فَتَح  }هللا س رة الفتا  ُٗ بِي ٗحا مُّ مماه أحد الصذحابة  أفذتا هذ   [1فتا  ]ال َُا لََك فَت 

، لم يتصذ ر فتًحذا بغيذر حذرب، مل ذن (169 «نعم لو فتح»يا رس ه هللا! ماه  

َُوا إِنَّوا فَتَح  }الرس ه ماه له هذا، مالدرآن أنزه هذه الس رة الها فا هذذه الدضذية 

ا{فَت   لَكَ  ُٗ بِي ِديَ وم  َولوَو }، [1]الفتا   ٗحا مُّ ِِي َكفَّ هَي  ُ  وم{ٱلَّ وِديَكوم  َعو  [24]الفذتا   َعوُكوم  َوهَي 

 حتى ااتن ب ف أيدي الم انين عن المشراين. 

اإلسذذذالم يلدذذذن أتباعذذذه ثدافذذذة السذذذالم   ثدافذذذة الحذذذرب، مل ذذذن إذا ا ذذذطر 

                                              

( عذذذذن اجمذذذذي بذذذذن جاريذذذذة 2736مأبذذذذ  دامد فذذذذا الجهذذذذاد   ،(15470رماه أحمذذذذد   (169 

 ا نصاري
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الم انذذذ ن إلذذذى أن يحذذذارب ا دفاًعذذذا عذذذن أنفسذذذهم فلي  نذذذ ا رجذذذاً ، مليبذذذذل ا 

عذن  «الصذحيحين»أرماحهم، مليضع ا رؤمسهم على أافهم، ملذذلك جذاء فذا 

ل تتمُوووا »مذذاه   صذذلى هللا عليذذه مسذذلمعبذذد هللا بذذن أبذذا أمفذذى  أن رسذذ ه هللا 

، واعلمووا هي لقاء العدو، وسلوا   العافية، ولكن إذا لقيتموولم فاصوبروا

  نتمنى لداء العدم، مادارعة السذي ف، بذ   (170 «النُة تحت ظلا السيو 

نتمنذذى السذذالم مالسذذالاة دااًمذذا، مل ذذن إذا أجبرنذذا ا عذذداء علذذى أن نطذذ   

المعراة  خضناها رجذاً  أبطذاً ،   نبطذ  بذنف  م  بنفذي ، م  نضذن بغذاه 

   رخيص فا سبي  ديننا معديدتنا.م

غرس فا نفذ  المسذلم ثدافذة السذالم، حتذى أن النبذا عليذه الصذالة اإلسالم ي

 (171 «هغبح األسوماء حورب ومور »ميد ه   «حرب»مالسالم اان ي ره المة 

 اما اان أه  الجاهلية يفعل ن.  «حرب»  يحب للمسلمين أن يتسم ا باسم 

 ثدافة الحب   ال راهة  

ماإلسذذالم يغذذرس فذذا نفذذ  المسذذلم ثدافذذة المحبذذة   ثدافذذة ال راهيذذة، يغذذرس 

، فه  اصذدر الجمذاه، ماصذدر عز مج اإلسالم فا نف  المسلم أن يحب هللا 

ون ن ِع  }الجاله، ماصدر ال ماه، ماصدر اإلحسذاس  ِ َموة  فَِموَن ٱَوَموا بِكووم م ِ  {... َّللَّ

إنمذا هذا اذن هللا، ماإلنسذان  ، اذ  اذا نذنعم بذه اذن خيذرات مبراذات[53]النح   

 يحب ان أحسن إليه، اإلنسان أسير اإلحسان  

أحسذذذذن إلذذذذى النذذذذاس تسذذذذتعبد 

 ملذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ بهم

 

 فطالمذذا اسذذتعبد اإلنسذذان إحسذذان  

                                               

مأب  دامد فا الجهذاد  ،(1742ماسلم فا الجهاد   ،(2966رماه البطاري فا الجهاد   (170 

 ( عن عبد هللا ابن أبا أمفى.2613 

شما.4950مأب  دامد فا ا دب   ،(18553رماه أحمد   (171   ( عن أبا مهب الج 
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ف يف بمن يغدق عليك النعم ان رأسك إلى مدايك، ان يذ م ملذدت مإلذى أن 

عليذك تم ت، مان مب  أن ت لد، حتى مأنأ جنين فا بطن أاذك نعذم هللا تعذالى 

وا وَ  ... }تت الى، أحب ا هللا،  ب ٗ َُدُّ حو ا  هَ يَن َءاَمُووَٰٓ ِِ ِ ٱلَّ َّ َ  فََسوو  ... }، [165]البدذرة  {... َّلل ِ

تِ  م  يوِحبُّ وم  َويوِحبُّونَ و ي يَأ  و بِقَو   .[54]الماادة   {... ٱَّللَّ

عذز ، ميحذب رسذ له الذذي أتذى إليذه بهدايذة هللا عز مجذ الم ان يحب ربه 

ث من كن في  و د حلو  اإليماي: هي يكوي   ورسوول  هحوب ثل»، مج 

إلي  مما سوالما، وهي يحب المرء ل يحب  إل  ، وهي يكره هي يعوود فوي 

، حذب هللا، محذب رسذ له، محذذب (172 «الكفور كموا يكوره هي يقوِ  فووي الُوار

يَن َءاَمُووووا  َوَموون يَتَووَواَّ }المذذ انين  ِِ َ َوَرسوووولَ وۥ َوٱلَّوو ِلبووووَي{ٱَّللَّ غَ  ِ لووومو ٱل  َب ٱَّللَّ  فَووِإيَّ ِحووا 

، يحب ا  ان أحب هللا، ا  ان سار فا طريق هللا، اذ  اذن سذعى [56]الماادة  

فا عم  الطير، يحبذه المسذلم  نذه ا صذ ه بذاهلل، اذا دام يحذب هللا فيحذب اذ  

 ان اتص  حبله باهلل. 

الطيذذرات، ماإلنسذذان   يتصذذ  حبلذذه بذذاهلل إ  بعمذذ  الصذذالحات، ماسذذتباق 

ماجتنذذاب السذذييات، فبحذذب هللا، محذذب أحبذذاب هللا اذذن المذذ انين  يشذذيي الطيذذر، 

ميشيي الحق، مينصر الحق، ميتعامن الناس على البذر مالتدذ ى، يحذب المسذلم 

 هللا ميحب الم انين. 

حتى  ير المسلمين امن   يعادمن المسلمين م  يحارب نهم  يحبهم المسذلم 

ُ  }م ميدس  إليهم ميتمنى لهم الطير، ميبره تِلوووكوم  فِوي لَّ يَ يَن لَوم  يوقَ  ِِ و َعِن ٱلَّ كومو ٱَّللَّ َ إ 

                                              

(، مابذن 4987(، مالنسذااا  43  ماسلم فا اإليمان ،(16فا اإليمان  رماه البطاري  (172 

 ( عن أن  بن االك.4033  ااجه



 330 الجزء السادس -خطب الجمعة 

ووووِركوم   وووون ِديَ  وووووكوم م ِ ِر و يِن َولَووووم  يوخ  ولوم   ٱلوووود ِ َ يوِحووووبُّ هَي تَبَوووورُّ ِ م ْۚ إِيَّ ٱَّللَّ ا  إِلَووووي  ِسووووطووَٰٓ  َوتوق 

ِسووِطيَن{ ق  مو اذذان  يذذر  ، اذذ  اذذن فعذذ  خيذذًرا أحبذذه المسذذلم ن ملذذ [8]الممتحنذذة   ٱل 

سذدى اعرمفًذا، اذ  اذن مذدم خداذة ل نسذانية يضذمر لذه المسذلم أاسلم، ا  ان 

الطير، حتى ال افر يشفق المسلم عليه، ميتمنى لذه الهدايذة، ميسذأه هللا أن يطذتم 

ِم لَّ تَِندو غَو  }له بطير،   يعادي إ  ان عادى هلل مرس له،  يَوو  ِ َوٱل  ِمُووَي بِوٱَّللَّ ٗما يو  

َِٰٓخِر  نَ وم  هَو  ٱأل  وَو  َُوآََٰءلوم  هَو  إِخ  ا  َءابَوآََٰءلوم  هَو  هَب  َ َوَرسووولَ وۥ َولَوو  َكوانووَٰٓ يوَوآَٰدُّوَي َمن  َحوآَٰدَّ ٱَّللَّ

وِري يَرتَ وم ْۚ َعشِ  وت  تَن 
ِخلو وم  َ َُّ   َويوود 

و و   ُ وح  م ِ َن َوهَيَّودَلوم بِورو
يَم  ِ ئَِك َكتََب فِي غولووبِِ مو ٱإل 

َٰٓ لَ   هوو 

تِ  ِْۚ هََلَٰٓ إِيَّ ِمن تَح  بو ٱَّللَّ ئِوَك ِحوا 
َٰٓ لَ   هوو 

و وْۚ  ُ ووا  َع ُ  وم  َوَرضو و َع ِلِديَن فِيَ اْۚ َرِضَي ٱَّللَّ رو َخ    َ َن  َ ا ٱأل 

وووَي{ ِلحو ف  مو ِ لووومو ٱل  َب ٱَّللَّ  - المسذذلم ينظذذر إلذذى أبنذذاء البشذذر جميعًذذا [22]المجادلذذة   ِحووا 

دة، مأنهذم إخ انذه فذذا علذى أنهذذم أسذرة ماحذ - علذى اخذتالف أجناسذهم مألذ انهم

اإلنسانية، مصلتهم رحم البن ة ودم. مفذا هذذا يدذرأ المسذلم هذذا النذداء الربذانا 

َٰٓأَيَُّ ووا }الشذذاا  فذذا أمه سذذ رة النسذذاء  ووس  يَ  وون نَّف  ِِي َخلَقَكوووم م ِ َو ٱتَّقووووا  َربَّكووومو ٱلَّوو ٱلَُّووا

َ وووا   ُ ِحوودَ   َوَخلَوووَ  ِم َموووا ِرَ ووواَزو  َو  ُ  و َ  َوٱتَّقوووووا  ٱآَٰٗءْۚ ا َونَِسوووثِيووورٗ  كَ ٗل َ َ وووا َوبَووو َّ ِم ِِي َّللَّ ٱلَّووو

َحامَ تَسَ  َر  المذذا رة فذا هذذه  «ا رحام»ماا أجدر المة  [1]النساء   {آََٰءلووَي بِ ِۦ َوٱأل 

ا رحذذذام اإلنسذذذانية العااذذذة بد لذذذة السذذذياق،  - فيمذذذا تشذذذم  - اويذذذة  أن تشذذذم 

ِِي  ... }مامتضاء المدام، فاهلل تتأ يد ه   ِحودَ   ٱلَّ س  َو  ن نَّف  ماذن هذذه  {... َخلَقَكوم م ِ

الذذنف  ال احذذدة تفرعذذأ الذريذذة الهذذا هنذذا  رحذذم اشذذتراة بذذين بنذذا اإلنسذذان 

 جميعًا، ماما ماه الشاعر المسلم  

 إذا اذذذذان أصذذذذلا اذذذذن تذذذذراب

 

ف لهذذذذا بذذذذالدي ماذذذذ  العذذذذالمين 

 أمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاربا

 

نفذذ   هذذذا هذذ  ا فذذق ال اسذذي الذذذي ينظذذر انذذه المسذذلم، اإلسذذالم يغذذرس فذذا

المسذذلم حذذب هللا، محذذب رسذذ له، محذذب المذذ انين، محذذب اإلنسذذانية، محذذب 
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الحيذذاة، محذذب المذذ ت، يحذذب اذذ  اذذا ح لذذه، حتذذى إن الرسذذ ه عليذذه الصذذالة 

 - لوِه طابوة»مالسالم حينما مذدم اذن تبذ  ، مبذدت لذه المدينذة اذن بعيذد مذاه  

، انظذر (173 «ولوِا هحود،  بوا يحبُوا ونحبو  - وطابة هو طيبة لوي المديُوة

لى هذا الدلب ال بيذر، الذذي يدذ ه عذن جبذ  اذن جبذاه إإلى هذا ال جدان الحا، 

الطبيعذذة، ممعذذأ تحذذأ مامعذذة ان سذذر فيهذذا المسذذلم ن، مفدذذدما فيهذذا اذذن فدذذدما، 

سذد رسذ له  حمذزة بذن عبذد أفددما سبعين ان أبطالهم، انهم  عم رسذ ه هللا، م

ال ذرام، اذان يم ذن  المطلب، ماصعب بن عمير، مفذالن مفذالن اذن الصذحابة

لووِا هحوود،  بووا يحبُووا »أن يتطيذذر أم يتشذذاءم اذذن هذذذا الجبذذ ، مل نذذه مذذاه  

يذذا عجبذذا، اذذأن للجبذذ  ملبذذا، ماذذأن لذذه اشذذاعر مأحاسذذي ، فهذذ  ي حذذب  «ونحبوو 

، هذا جب  يحبنا منحبه. مهذه ها اللدافة التا يغرسها اإلسالم.  مي َحبُّ

 ثدافة التن     ا نفراد  

ثدافذة التنذ  ،   اللدافذة ا حاديذة التذا  اإلسالم فا نف  المسذلم اما يغرس 

ترفب اذ  اذا سذ اها، م  تسذما لذه بذالعي  اعهذا. ممذد حذدثت م انذذ جمعتذين 

عذذن التعدديذذة، اإلسذذالم يدذذر التعدديذذة، يدذذر ظذذاهرة التعذذدد مالتنذذ   ماخذذتالف 

م، متطتلذف ا ل ان، م  يفر  ل نًا ماحدًا على النذاس، فالنذاس تطتلذف أديذانه

أعذذرامهم، متطتلذذف ألذذ انهم، متطتلذذف ألسذذنتهم، متطتلذذف بالدهذذم مأمطذذانهم، 

متطتلف ثدافاتهم، هذا التن   حديدة ان حدااق ال  ن، فعلى اإلنسذان المسذلم أن 

يدر بهذه الحديدة ال  نية، مالحديدة البشرية، م  يحذامه أن يفذر  ل نًذا ماحذدًا 

نذ ا ، امذا تريذد أن تفعذ  بعذب ان ما على الناس، ميلغذا اذا عذداه اذن ا لذ 

                                              

( عذن أنذ  1365( مفا ا ا ذي أخذرى، ماسذلم  3367  ( م2889رماه البطاري   (173 

 بن االك.
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الدذذ ى العظمذذى اون، تريذذد أن تفذذر  ن ًعذذا اذذن اللدافذذة، من ًعذذا اذذن التداليذذد، 

متجبر اوخرين على أن يلغ ا ثدافاتهم، ميلغ ا تداليدهم، ميطرج ا عذن ديذنهم، 

ليطضذذع ا لمنظذذ اتهم الديميذذة مالف ريذذة! هذذذه ليسذذأ ثدافذذة سذذ ية، م  ثدافذذة 

 ار ية. 

يذذن دم يغذذرس التنذذ  ،   يجذذ ز أن تنفذذرد ثدافذذة ماحذذدة، م  ينفذذرد اإلسذذال

اذذا  لغذذة ماحذذدة لتفذذر  علذذى النذذاس ميلغذذا ماحذذد، م  ينفذذرد لسذذان ماحذذد، أم

عداها. فاإلسالم   يدب  هذا، اإلسالم يغرس ظاهرة التنذ   ممبذ ه هذذا التنذ   

َُآََٰء َربَُّك َولَو  }فا البشر،  ن هللا ه  الذي أراد هذا   وَ  
 
ِحودَٗ  وٗة َو  ََ هومَّ َل لََنعَوَا ٱلَُّوا

خ   ِحَم َربَُّكْۚ  118تَِلِفيَن يََاالووَي مو ِلَك َخلَقَ وم  إِلَّ َمن رَّ  .[119، 118]ه د   {...  َوِلَِ 

 ثدافة التسااا   التعصب  

 ميغرس اإلسالم اذلك فا أنف  أتباعه  ثدافة التسااا   التعصب. 

إِيَّ }أنذه ديذن الحذق، مهذ  الذدين المدبذ ه عنذد هللا فه  ر م أنذه يلدذن أتباعذه 

يَن  مو ِعُودَ ٱلود ِ
وولَ  س  ِ ِ ٱإل  ووا فَلَون َوَموون يَب  } [19]آه عمذران   {... ٱَّللَّ ُٗ ِم ِدي ولَ  س  ِ ووَر ٱإل  َا بَوويوق  تَوغِ َغي 

  ُ . ر م هذا، يلدن المسلم افاهيم أساسية يعتددها مي ان بهذا، [85]آه عمذران    و{ِم

   تلمر إ  التسااا، نذار انها. 

انه، مأنذه مامذي بمشذيية هللا تعذالى،    بد  اعتداد المسلم أن اختالف البشر  - 1

و  عز مج اما ماه  َُ وآََٰء َربُّوَك أَلََٰٓموَن َمون فِوي }َولَوو   ِض كولُّ و َر  َ م  ٱأل  نوَت  َ ِميعًواْۚ هَفَأ

ِمُِيَن{ ََ َحتَّ   يَكوونووا  مو   ِرهو ٱلَُّا  . [99]ي ن    توك 

اعتداد المسلم أن الذي يحاسذب النذاس علذى  ذاللهم إذا  ذل ا، أم افذرهم  - 2

إذا افذرما هذذ  هللا تعذذالى، مأن ا عذذد ذلذذك هذ  الذذدار اوخذذرة   هذذذه الذذدنيا، 
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يَن َءامَ إِيَّ }اما سبحانه   ِِ ينَ ُووا  وَ ٱلَّ ِِ وبِ  ٱلَّو
ََ يَن وَ   َِلوادووا  َوٱلصَّ  وو َمنو وَرى  َوٱل  ٱلََُّص 

وِ يدٌ{ َُ ء   َُوي  َ َعلَو   كووا ِ   إِيَّ ٱَّللَّ
َموِةْۚ ِقيَ  َم ٱل  وَُ وم  يَوو  ِصاو بَي  َ يَف  ا  إِيَّ ٱَّللَّ َركووَٰٓ  ُ يَن هَ ِِ  َوٱلَّ

 . [17]الحث  

و َربُّ  ... }ملهذذذا أاذذر المسذذلم أن يدذذ ه لمطالفيذذه فذذا العديذذدة   َُووا َوَربُّكوووم   لََُووآَٰ ٱَّللَّ

} َمِصويرو وِ  ٱل  ََُُوا  َوإِلَي  َموتو بَي  و يَن  وَُكومو  ٱَّللَّ ََُُوا َوبَي  ةَ بَي  نَّ لوكوم   َل حو َم  َا َولَكوم  هَع  لُو َم  ]الشذ رى   هَع 

15]. 

 ملهذذذا رأينذذا المسذذلمين فذذا تذذاريطهم أالذذر ا اذذم تسذذااًحا اذذي اطذذالفيهم، م 

دملذذتهم. فدذذد  ذذرب ا أاللذذة رااعذذة فذذا التسذذااا سذذيما فذذا أيذذام مذذ تهم، معظمذذة 

 .(174 سجلها التاري 

 ثدافة المساماة   ا ستعالء 

ميغذذذرس اإلسذذذالم المسذذذاماة بذذذين النذذذاس،   ثدافذذذة ا سذذذتعالء مالغطرسذذذة 

مازدراء اوخذذرين  أن ينظذذر اإلنسذذان  لذذى نفسذذه نظذذرة اسذذتعالء ماسذذت بار، 

أيهذذا اإلنسذذان  - هذذذا؟ أخلدذذأ مينظذذر إلذذى اوخذذرين نظذذرة ازدراء ماحتدذذار، لذذم

ان ذهب، مخلدذأ أنذا اذن تذراب؟ لمذاذا هذذا الت بذر؟ أيجذري علذى  - المست بر

الم ت م  يجري عليك؟ أتسري علا ا اذرا  م  تسذري عليذك؟ أتح منذا 

طضذي جميعًذا لسذنن هللا السنن ال  نية م  تح مذك؟ نحذن فذا البشذرية سذ اء، ن

علينذذذا الليذذذ  مالنهذذذار،  ميتعامذذذبالمذذذر ، مالحيذذذاة مالمذذذ ت، فذذذا الصذذذحة م

                                              

للشذذي  احمذذد  «التعصذذب مالتسذذااا بذذين المسذذيحية ماإلسذذالم»انظذذر فذذا ذلذذك  اتذذاب  (174 

للشذي   «تاريطنذا المفتذرى عليذه»ر الت زيذي مالنشذر اإلسذالاية، ماتذاب الغزالا طبعذة دا

طبعذذة دار  «تذذاري  لذذه اذذآثر»اذذن بذذاب  «التسذذااا الذذدينا»ي سذذف الدر ذذامي فصذذ   

 الشرمق بالداهرة.
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الشذذتاء، لمذذاذا يسذذت بر بعذذب النذذاس علذذى بعذذب؟ هذذذا اذذا ين ذذره مالصذذيف، م

 اإلسالم. 

اإلسالم يغرس المساماة، فالناس س اسذية اأسذنان المشذ ،   فضذ  لعربذا 

وو ... }علذذا عجمذذا، م   بذذيب علذذى أسذذ د إ  بذذالتد ى،  ِ إِيَّ هَك   َرَمكوم  ِعُوودَ ٱَّللَّ

كوووهَت   {قَإ  ، فا ارايذذة هنذذا عنذذد هللا، فذذال يجذذ ز أن تدذذ ه  أنذذا أاذذرم [13]الحجذذرات   م 

انذذك،  نذذا أتدذذى،  ، ارااتذذك عنذذد هللا، مالتدذذى   يدذذ ه  أنذذا تدذذا،  ن التدذذا 

دااًما يطاف على نفسه، يعم  الحسذنات ميدذ ه  أخشذى أن   تدبذ  انذا، بينمذا 

 المنافق يعم  السييات ميد ه  أطمي أن يغفر لا. 

فالمساماة فريضة فر ها اإلسذالم، سذ ى بذين النذاس، ففذا العبذادات  نجذد 

فا صف ف،   تمييز فيها بين  نا م  فديذر، م   عز مج ال   يدف أاام هللا 

ا ر مأاير، ال   يدف فا صف الصذالة بجذ ار أبين ابير مصغير، م  بين ا

يذاب البيضذذاء، أخيذه،   تميذز  حذد علذى أحذد. فذذا الحذث يلذب  الجميذي هذذه الل

 التا ها أشبه بأافان الم تى. 

هذذا اذا يغرسذذه اإلسذالم فذذا عباداتذه، النذذاس س اسذية، فذذا اعااالتذه النذذاس 

إنموا للوك مون »  صذلى هللا عليذه مسذلمس اسية، فا عد باته اذلك، يد  النبذا 

كواي غووبلكم: هن ووم كووانوا إذا سوورق فووي م الشووريف تركوووه، وإذا سوورق فووي م 

يووم  ، لووو هي فاطمووة بُووت محموود سوورغت االحوود. و البووعيف هغوواموا عليوو 

أعاذهذذا هللا اذذن ذلذذك، لذذ  أن فاطمذذة بنذذأ احمذذد سذذرمأ  (175 «لقطعووت يوودلا

 لدطعأ يدها. 

                                              

 (.28سبق تطريجه فا  ص  (175 
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هي ا الُاَ: من كُت هخُِ ل  مواًل فليوأتُي ليأخوِ »ممب  أن يم ت ماه  

 - يقوتص مُوي - مال ، ومن كُت  لودُ ظ وره ف وِا ظ وري فليسوتقد مُوي

 .(176 «الشحُاء، فإن ا ليست من ُأنيول يخش  

مه ذذذا أمذذر أصذذحابه هذذذه المسذذاماة بذذين النذذاس بعضذذهم مبعذذب، لذذي  فذذا 

، مل ن الحد ق ادذرة للجميذي، أتذى عز مج اإلسالم تفا  ، التفا   عند هللا 

الذذي  ذربه،  ارج  ان اصر إلى عمر بن الططاب ليش   ال الا مابن ال ال

رمب  إن شيأ فأدرهذا علذى صذلعة عمذرم، فيدتص له انه، ميد ه لل لد المض

نا، فانما  ربك بسلطان أبيه! فيد ه  يا أاير الم انين إنما  ربأ ان  ذرب

عمرم اتى استعبدتم النذاس ممذد ملذدتهم أاهذاتهم  ثم يلتفأ إلى عمرم ميد ه  يا

 أحراًرا؟

هذه ال لمة التا مالها ابن الططاب على البديهة، أصبحأ تفتذتا بهذا ا اثيذق 

ي لذذد النذذاس أحذذراًرا »اإلنسذذان، أمه اذذادة فذذا ايلذذاق حدذذ ق اإلنسذذان  حدذذ ق 

أخذمها ان فم ابذن الططذاب علذى البديهذة بذدمن تحضذير، هذذا هذ   «اتساميين

 اإلسالم.

مالعجيب  أن هذا الرج  لم يسلم، يعنا أخذ حده مبدى على دينه، لذم يجبذره 

اصذذر اذذان أحذذد علذذى تذذر  دينذذه، ما عجذذب أيًضذذا  ان الذذ  هذذذا الرجذذ  فذذا 

رب ميهان، مي خذ االه، متصادر أاالاه، ميفع  به اذا يفعذ ، م  يحذر  ضي

 - سذاانًا، م  يرفذي رأسذه أيذام الرماذذان، حينمذا اذان الرماذان يح مذ ن اصذذر

                                              

ماه الهيلمذا  فذا إسذناد  ،ب  يعلى بنح هأم ،«ال بير»م  «ا مس »رماه الطبرانا فا  (176 

عة، مبديذة رجذاه أبذا يعلذى اب  يعلى عطاء بن اسلم مثده ابن حبان م يره، م عفه جمأ

 (.9/26ثدات. مفا إسناد الطبرانا ان لم أعرفهم  
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اذذان هذذذا  - مهذذم اسذذيحي ن الذذ  أهذذ  اصذذر، مل ذذنهم اطتلفذذ ن فذذا المذذذهب

 ذر أحذد أن يشذت ا، الاله تنزه بهم المظذالم ال بيذرة مالغليظذة، م  يفأالرج  م

لمن يشت ا؟ إن الذي يشذت يه هذ  الذذي يظلمذه ميدذر الظلذم، مل نذه هنذا اشذت ى 

اذذن اصذذر الدديمذذة إلذذى  ،طاطسذذإلذذى ابذذن الططذذاب مالذذف نفسذذه رحلذذة اذذن الف

 ة، شهًرا ذهابًا، مشهًرا إيابًا.المدينة المن ر

اإلسذذالم يدذذر ثدافذذة المسذذاماة، م  يدذذر ثدافذذة التمييذذز بذذين النذذاس، م  ثدافذذة 

ا ست بار ما ستعالء بغير الحق، اما نرى بعب الد ى فذا عصذرنا تسذت بر 

فا ا ر  بغير الحق، متد ه  ان أشد انا م ة؟ امذا مالذأ عذاد مذ م هذ د اذن 

ا  َمن  }مب     هََو لَوم  يَوَرو 
َُدُّ ِمَُّا غووَّ ً   َوَكوانووا   هَ

 
 ٗ ُ  وم  غوووَّ ودُّ ِمو َُ وم  لووَو هَ ِِي َخلَقَ و َ ٱلَّو  هَيَّ ٱَّللَّ

تِ   بِ   . [15]فصلأ   {... َحدوويَ َُا يَن  ايَ 

 ثدافة التعاي    التهامش  

هذذه اللدافذة التذا تنشذئ  «ثدافة التعذاي »ماذلك يغرس اإلسالم فا ا نف  

لق جذ  للتفذاهم مالتعذاي ، بذدً  عالمات ت اص  متدارب متفاهم بين الناس، تط

اذذن التصذذادم مالتهذذامش. يم ذذن أن نطتلذذف مل ذذن يم ذذن أن يعذذي  بعضذذنا اذذي 

بعذذب، الحيذذاة تتسذذي لنذذا، ال ذذ ن ال بيذذر الذذذي خلدذذه هللا علذذى هذذذه السذذعة يتسذذي 

 مأن أاذ ن اسذلًما، مالحيذاة تسذعنا، ل نسان ماطالفه،   اذاني أن ت ذ ن اذافًرا،

وَي  غوا  }ه ذا ماه الدرآن   ِفورو َك  َٰٓأَيَُّ وا ٱل  بوودووَي  1يَ  بوودو َموا تَع  بِودووَي َموآَٰ  2َلَٰٓ هَع   َوَلَٰٓ هَنوتوم  َع 

وا َعبَودتُّم   3بودو هَع   بوودو  4َوَلَٰٓ هَنَا  َعابِد  مَّ بِودووَي َموآَٰ هَع   لَكووم  ِديوُوكوم  َوِلوَي ِديوِن{ 5َوَلَٰٓ هَنوتوم  َع 

 . ]س رة ال افرمن[

بودووَي َلَٰٓ هَع  }مالتمسك بها،  ممة ا عتزاز بالعديدة بِدووَي َموآَٰ  2بودو َما تَع  َوَلَٰٓ هَنتوم  َع 
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بودو{ هذه اساماة   تدبذ ، هذذه افار ذة ارف  ذة، مهذذه مضذية احسذ اة،  هَع 

بووودو َمووا َلَٰٓ هَع  }الت حيذذد هذذ  رم  مج دنذذا م  نحيذذد عنذذه، م  ندبذذ  التنذذازه عنذذه، 

بودووَي  بِ  2تَع  بودو{َوَلَٰٓ هَنتوم  َع  نعذم لذك دينذك،   ِديوُوكوم  َوِلوَي ِديوِن{لَكووم  }مل ن   دووَي َمآَٰ هَع 

ملا دينا، مل ن المش لة حينما يدف اوخرمن يد ل ن لك  لنا عملنا ملي  لذك 

  َعَملوكووم   هَنوتوم بَِريَٰٓ َوإِي َكَِّبووَك فَقوا ل ِي َعَمِلي َولَكوم  }عملك 

و

 بَوِريَٰٓ   
َمواو َوهَنَوا  وآَٰ هَع  ء  وَي ِممَّ

َملووَي{ ا تَع  مَّ ، مل ن ه  ء يد ل ن   ، لنا عملنا، ملي  لذك عملذك، [41]ي ن    م ِ

لي  لك حرية فا دينك، ملي  لك حرية فا دع تك، ملذي  لذك أن تتصذرف، 

 الطرق اسدمدة عليك، ما ب اب اغلدة دمنك، مهذا اا يرفب. 

 شرط ثدافة التعاي  اي اوخرين  

اوخرين، بشرط  أن يترا ا لذه حريذة دع تذه، أن  اإلسالم يدب  التعاي  اي

اذا أن يصذادر، مأاذا أن يلجذم أيتر  له اساحة ليد ه للناس اذا يريذد أن يدذ ه، 

دعاته، ميمنع ا ان أن يبلغ ا دع تذه إلذى النذاس، ميضذطهد ميذ ذي اذن دخذ  

َُوة   }فيه، فبهذا ت ذ ن الفتنذة،  تِلووولوم  َحتَّو   َل تَكوووَي فِت 
ينو كولُّو وۥ َوغَ  ِ  َويَكوووَي ٱلود ِ  {... َّلِلَّ

، إذا فتن الناس فذا ديذنهم، إذا انعذ ا اذن أن يظهذرما شذعاارهم، أم [39]ا نفاه  

 أن يعتند ا الدع ة التا ي ان ن بها، ممذامم النذاس حدهذم بالسذيف مبذالد ة، فهنذا 

أن  ل سالم أن يدافي عن نفسه، مهذذا أاذر اشذرم ، لذي  اعنذى السذالم    بد 

 أن ندب  الضيم، هذا أار ارف  .نطأطئ الرؤمس، مأن نحنا الظه ر، م

بهذه ا ن ا  ان اللدافذات يغذرس اإلسذالم فذا أنفذ  المسذلمين أن يتعايشذ ا 

تفذذاهم، مالتعذذامن اعهذذم علذذى البذذر اذذي اوخذذرين، أن يفتحذذ ا صذذفات للحذذ ار مال

يتمتعذ ا هذم  نأ ى، أاا أن يريذد اوخذرمن أن يحجذرما علذى المسذلمين، مدالتم

بالتصرف فا ا  شاء، مأن يعتبرما ال  ن اله الً ا لهم، مأن يعتبذرما النذاس 
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عبيذذذذدًا أم االعبيذذذذد   ديذذذذن إ  ديذذذذنهم، م  ثدافذذذذة إ  ثدذذذذافتهم، م  افذذذذاهيم إ  

افذذاهيمهم، م  حضذذارة إ  حضذذارتهم، فهذذذا هذذ  العذذدمان، مهذذذا هذذ  التجبذذر، 

 فضه.مهذا ه  ا ست بار فا ا ر  الذي نر

 بيدنا خير دماء 

نحن نفتا صدمرنا، منفتا أذرعنا للتفذاهم اذي النذاس، مالحذ ار اذي النذاس، 

مالتعذذاي  اذذي النذذاس، اذذ  النذذاس، نفذذتا أذرعنذذا مصذذدمرنا لنتحذذامر منتفذذاهم، 

منتعامن اعهم فيما فيه الطير للجميي، على أن نتعاا  اعاالذة النذد للنذد، أاذا أن 

اذذن عذذ ، ماأننذذا نحذن فذذا السذذفا، مهذذم فذذا  يعذاال ن اذذن فذذ ق، ينظذذرمن إلينذا

 الدمة، فهذا اا   ندبله بحاه ان ا ح اه.

إننا خير أاة أخرجأ للنذاس، إننذا ا اذة ال سذ  التذا تحمذ  للبشذرية النذ ر 

مالهدايذذة، تحمذذ  مذذارمرة الذذدماء، متحمذذ  اضذذطة اإلطفذذاء لهذذذا السذذعار الذذذي 

ميابسذها، نحذن محذدنا  أصاب البشرية، هذا الحريذق الذذي اذاد يلذتهم أخضذرها

الذذذين نملذذك رسذذالة النذذ ر مالهدايذذة الربانيذذة، معنذذدنا محذذدنا آخذذر المذذات هللا 

ٌب هوح   ... }للبشرية أنزلها فا اتابه الطالد الدرآن  لَت  ِمون لَّودوي  ِكتَ  تو وۥ ثومَّ فوص ِ ِكَمت  َءايَ 

ِطاو ِمنَۢ بَي  لَّ يَأ  }، [1]ه د   َحِكيٍم َخبِيٍر{ بَ  ون  َحِكويٍم تِيِ  ٱل  ِفوِ ۦ  تَُِايوا  م ِ ِ  َوَل ِمون  َخل  ِن يَدَي 

}  . [42]فصلأ   َحِميد 

 نداء للبشرية الها 

هذذذا اذذا ننذذادي بذذه البشذذرية الهذذا، ند لذذه ب  ذذ   مجذذالء مصذذراحة، ننذذادي 

الناس ا  الناس، فا الغرب مالشرق  أن يتعاال ا اعنا على مدم المسذاماة، أاذا 

ل رهذذاب مللعنذذف، ميصذذف ا المسذذلمين الهذذم بهذذذا،  أن يعتبذذرما اإلسذذالم دينًذذا
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ماأن اإلرهاب مالعنف فا بالد المسلمين محدهم، ممد رأينا اإلرهاب مالعنذف 

فا العالم اله، فلماذا يطص ن المسلمين؟ هذا ه  ا فتذراء، مهذذا هذ  العذدمان، 

مهذذذا هذذ  الجبذذرمت الذذذي يريذذد أن يفذذر  نفسذذه علذذى النذذاس، مأن يتألذذه فذذا 

  يسأه عما يفع ، م  يحاسب على اا يد ه.ا ر  فال

نحن آانا باهلل محده ربا،   ندب  ا ل هية لغيذر هللا،   ينبغذا  يذر هللا ربذا، 

وا َولووَو غووا  }م  نتطذ  ير هللا مليذا، م  نبتغذا  يذر هللا ح ًمذا  ِغوي َرب ٗ ِ هَب  وَر ٱَّللَّ  هََغي 

ء   ووي  َُ ا  إِلَوو   َكِلَمووة  َسووَوآَِٰءَۢ  غوووا  }، [164]ا نعذذام   {... َربُّ كوووا ِ  ووِب تَعَووالَو  ِكتَ  ووَا ٱل  أَل 
َٰٓ ََُُووا يَ   بَي 

َ َولَ  بودَ إِلَّ ٱَّللَّ َُكوم  هَلَّ نَع  َُي   نوش  َوبَي  َِّخَِ   ٗ ِرَك بِ ِۦ  ون دووبَع  ا َوَل يَت بَاٗبوا م ِ ًبوا هَر  وَُا بَع  ِْۚ ِي بو ٱَّللَّ

َ دووا    ُ ا  فَقوولووا  ٱ ِلمووَي{فَِإي تََولَّو   .[64]آه عمران   بِأَنَّا موس 

أمذذ ه مذذ لا هذذذا مأسذذتغفر هللا تعذذالى لذذا مل ذذم فاسذذتغفرمه إنذذه هذذ  الغفذذ ر 

 الرحيم مادع ه يستجب ل م.

 الططبة اللانية 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة 

 رثاء ا ستاذ اأا ن الهضيبا 

ن ا سذذتاذ ندلذذأ إلينذذا ماذذا ت ا نبذذاء مفذذاة المرشذذد العذذام ل خذذ ان المسذذلمي

، الذذذي مافتذذه المنيذذة هذذذه الليلذذة، ميصذذلا عليذذه بعذذد «اذذأا ن حسذذن الهضذذيبا»

صذالة الجمعذذة إن شذذاء هللا هذذذا اليذذ م، اذذان ا سذذتاذ اذذأا ن الهضذذيبا مذذد ب يذذي 

ارشدًا ل خ ان انذ راضان مب  الما ا، مت لى ميادة الذدع ة اإلسذالاية فذا 

 اصر، مل ن لم يمهله الددر.

فذذا هللا هذذ  مأسذذرته جميعًذذا، هذذ   يذب فذذا هللا، مأمذهذذذا الرجذذ  الذذذي عذذ
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م(، ل ذن 1965م(، مفذا سذنة  1954ممالده مإخ انه الهم أمذما فذا هللا سذنة  

هذه ا سرة عرفأ بالصبر مالجالد ماللبات، فما مهن ا لمذا أصذابهم فذا سذبي  

 هللا، ماا  عف ا ماا است ان ا، مهللا يحب الصابرين.

بعذد ا سذ  الجماعذة  - يبا المرشد اللانا ل خ اناان مالده ا ستاذ الهض

مد  مى اا  مى فا سذجنه ر ذم شذيط خته مابذر سذنه مر ذم أنذه  - حسن البنا

امن نشأ بعيدًا عن هذا الج ، معذن هذذه العدبذات مالمصذااب، اذان ما ذيًا فذا 

اح مة الندب ماإلبرام، مان ابار الشطصذيات، مل نذه حينمذا تحمذ  الذدع ة، 

، ماذلك حملها ابنه ححا، معاش لهذذه الذدع ة، ماذات اصابًرا اتحملها صابرً 

عليهذا، ممذدم لهذا أ لذى اذا يملذك اإلنسذان، ر ذم أن حمذ  هذذه الذدع ة فذا هذذه 

الظرمف لي  اغنًما، مل نه اغرم، لذي  اسذتفادة مل نهذا تضذحية، الذذي يحمذ  

بذذا هذذذه الذذدع ة فذذا هذذذه ا جذذ اء مالعذذالم الذذه يدذذف  ذذد اإلسذذالم، العذذالم الغر

مالد ى ال برى تصادر حذق هذذا الذدين فذا الذدع ة، محتذى فذا بالدنذا لاسذف 

يدف اإلسالم احرمًاا ان حده فا التعبير عن نفسه، فا الير ان الذبالد، مفذا 

بعب البالد  يحارب حتى ان عبذر عذن نفسذه، حتذى المسذلمة التذا تعبذر عذن 

 ن، مذال ا  إذا نفسها بلذب  خمذار علذى رأسذها تمنذي، بهذذا احذتث علينذا الفرنسذي

 اان عندام فا بالد المسلمين ان يمني هذا لماذا تن رمن علينا؟!

 ميادة اإلخ ة اغرم   اغنم 

ان حم  ل اء الدع ة مانصب المرشد العذام فذا هذذه الظذرمف فانذه يحمذ  

اغرًاا   اغنًما، ميتعر  لبالء   يصبر عليه إ  ذم حذظ عظذيم، إننذا نتمنذى 

فدذ ا فذا اسذيرتهم الداداذة، أن يطتذارما ميذادة اذن جيذ  ل خ ة المسذلمين أن ي 

ال س ، الجي  الذي يحم  حماسة الشباب مح مة الشذي  ، الديذادات التاريطيذة 
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ال بيذرة أعتدذذد أنهذا انتهذذأ ب فذاة ا سذذتاذ اذأا ن الهضذذيبا، مأالنذا فذذا الشذذباب 

لذ ا الذي مرب ان ال ه لة أيًضا، هذ  ء الذذين علذيهم أن يحملذ ا الرايذة، ميحم

اللذذ اء، ميتدذذدا ا بالسذذفينة بذذين هذذذه ا اذذ اب المتالطمذذة اذذن هنذذا مهنذذا ، اذذن 

شرق م رب، مان شماه مجن ب، نسأه هللا لهم الهدايذة، منسذأه هللا أن يسذدد 

 خطاهم، مين ر الطريق ل   العاالين ل سالم.

سنصذذلا إن شذذاء هللا صذذالة الغااذذب علذذى رم  ا سذذتاذ الهضذذيبا بعذذد أن 

 الجمعة. نفر  ان صالة

* * * 
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 19) 

 اإلصال  الذي ننشده

 (177 أهدافه مشرمطه ماجا ته

 الططبة ا ملى 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

حيلما يممأ مجهذك فذا أي بلذد اذن بذالد اإلسذالم  مجذدت النذاس يتحذدث ن 

عن أار اهم، يذدع ن إليذه مينذادمن بذه، إنذه اإلصذال . الصذحف تتحذدا عذن 

مالتلفاز مأجهذزة اإلعذالم تتحذدا عذن اإلصذال ، العلمذاء  اإلصال ، ماإلذاعة

مالمعلمذذ ن مالمربذذ ن مالمف ذذرمن يتحذذدث ن عذذن اإلصذذال ، جمعيذذات تت ذذ ن 

تحذذأ عنذذ ان اإلصذذال ، أحذذزاب تنشذذأ باسذذم اإلصذذال ، حذذ ارات منذذدمات 

ما تمرات تعدذد الهذا اذن أجذ  اإلصذال ، فمذا هذذا اإلصذال ؟ اذا المذراد اذن 

الذذذين يتح مذذ ن فذذا  - ه الجميذذي؟ حتذذى ا اري ذذاناإلصذذال  الذذذي ينذذادي بذذ

إذن أن    بذذد  يطالب ننذذا باإلصذذال ، يذذدع ننا إلذذى اإلصذذال .  - اصذذاير العذذالم

نعذذرف اذذا المذذراد باإلصذذال  الذذذي ننذذادي بذذه نحذذن مينذذادي بذذه  يرنذذا؟ مذذ ى 

الداخ  مالطارب تطالذب باإلصذال ، فهذ  هنذا  شذاء اسذمه اإلصذال ؟ مهذ  

هنا  حاجة إلى اإلصال ؟ ماا هذا اإلصال ؟ ماا أهدافه؟ ماا شذرمطه؟ ماذا 

 اجا ته؟ هذا اا ن د أن نتحدا عنه فا خطبتنا الي م.

                                              

هذـ الم افذق 1424اذن ذي الدعذدة  24ألديأ فا اسجد عمر بن الططاب بالدمحة، فذا  (177 

 .م2004ان يناير  16
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 راد باإلصال ؟اا الم

أن تحذذ ه الشذذاء الفاسذذد إلذذى شذذاء صذذالا، أم تحذذ ه اإلنسذذان  اإلصوولح:

الفاسذذد إلذذى إنسذذان صذذالا، أم المجتمذذي الفاسذذد إلذذى اجتمذذي صذذالا، أم ا اذذة 

 - الفاسدة إلى أاذة صذالحة، هذذا هذ  اإلصذال ، ملهذذا نحذن نرحذب باإلصذال 

َل يوِحووبُّ } مجذذ  عذذزنحذذب اإلصذذال  من ذذره اإلفسذذاد، مهللا  - ب صذذفنا اسذذلمين

فََسووووادَ{ ِسووووِديَن{َل يوِحووووبُّ } . مٱل  ف  مو وووو} ، مٱل  ِسووووِديَن{َل يوص  ف  مو ، ميعامذذذذب ِلحو َعَمووووَا ٱل 

المفسدين مينزه عليهم ندمة، حتى إن بنا إسذرااي  حينمذا أفسذدما فذا ا ر  

اذذرتين سذذل  هللا علذذيهم اذذن يدهذذرهم ميذذذللهم ميجذذ س خذذاله ديذذارهم، مالمذذا 

نَادتُّم   عو َوإِي   ... }ساد عاد هللا عليهم بالعد بة عادما إلى اإلف  . [8]اإلسراء   {...  عود 

 ان أل ان اإلفساد  اإلفساد السياسا مأع انه 

اإلسذذالم ي ذذره الفسذذاد ماإلفسذذاد، مالدذذرآن ال ذذريم لمذذن يدذذرأه ميتأالذذه ذاذذر 

مذا أن اًعا ان اإلفساد، هنا  اإلفسذاد السياسذا، اذذلك الذذي مذام بذه فرعذ ن حين

َي َعوَل فِوي إِيَّ فِر  }مهر طاافة ان رعيته، استذلهم محراهم حد مهم الفطرية،  َعو 

ِعفو  تَب  يَٗعا يَس  ُِ لََ ا  ِض َوَ عََا هَل  َر  يِۦ نَِسوآََٰءلوم ْۚ َطآَٰئِفَةٗ ٱأل  وتَح  َُوآََٰءلوم  َويَس  ُ  وم  يووَِب ِحو هَب   م ِ

ِسِديَن{ِمَن إِنَّ وۥ َكاَي  ف  مو   إفساد سياسا. هذا [4]الدصص   ٱل 

مال  هذا اإلفساد السياسا  اا يدذ م بذه بعذب النذاس اذن خذدا  للجمذاهير، 

لطداذذذة السذذذلطة، االذذذذي يفعلذذذه المسذذذتأجرمن اذذذن الصذذذحفيين ماإلعالايذذذين، 

ا ب اق المستأجرة. االذي اان يد م به سحرة فرع ن مب  أن ي ان ا، ممد مذاه 

ووو ... }لهذذذم ا سذذذى   رو  َموووا ِ ئ  وووح  َ  توم بِوووِ  ٱلس ِ ِطلو وٰٓۥَ إِيَّ ٱَّللَّ َ َسووويوب  وووإِيَّ ٱَّللَّ ِلحو َعَموووَا  َل يوص 

ِسِديَن{ ف  مو   .[81]ي ن    ٱل 
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مان اإلفساد السياسا  اا يد م به ا ستعمار حينما يدخ  بلدًا، فيذذه العبذاد، 

لوووَك غَالَوت  }ميفسد البالد، اما أشار الدرآن إلى ذلك على لسان ال ذة سذبأ   مو  إِيَّ ٱل 

َسوودووَلا إِذَا دَ  يَووةً هَف  ا  هَِعوواَّ َ هَل   «أي إذا دخل هذذا فذذاتحين»َخلووووا  غَر   َوَ عَلووووَٰٓ
ْۚ
ِلَ ووآَٰ هَِذلَّووٗة

عَلووَي{ ِلَك يَف   ، هذا إفساد سياسا.[34]النم    َوَكَِ 

 اإلفساد ا متصادي 

مهنذذا  إفسذذاد امتصذذادي أشذذار إليذذه الدذذرآن، االذذذي اذذان يفعلذذه أهذذ  اذذدين 

وَا َوَل تَكوونوووا   فوووا  هَو  }أرس  إليهم شعيب، مماه لهم   صحاب ا ي ة، الذينأم َكي  ٱل 

ِسووووِريَن  خ  مو ووووتَِقيِم َوِزنووووووا  بِ  181ِمووووَن ٱل  موس  َِ ٱل  ووووَطا ِقس  ََ َوَل تَب   182ٱل  َخسووووووا  ٱلَُّووووا

ِسوووِديَن{ ف  ِض مو َر  ا  فِوووي ٱأل  ثَوووو  ََٰٓءلوم  َوَل تَع  ووويَا  ُ ، هذذذذا إفسذذذاد [183 - 181]الشذذذعراء   هَ

أن يتصذذذرف النذذذاس فذذذا المذذذاه بمذذذا   يتفذذذق اذذذي الدذذذيم ا خالميذذذة  ادي،امتصذذذ

وو...  }مالمصذذلحة ا جتماعيذذة، امذذا مذذاه مذذ م مذذارمن لدذذارمن   َ َل َل تَف  َرح   إِيَّ ٱَّللَّ

فَووِرِحيَن{ و ٱلوودَّاَر وَ }أي   تبطذذر بمالذذك  [76]الدصذذص   يوِحووبُّ ٱل  ووَك ٱَّللَّ تَووغِ فِيَمووآَٰ َءاتَإ  ٱب 

َِٰٓخَر َ  وَ  يَا  وَ ٱأل  فََسوادَ فِوي هَح  َل تََُس نَِصيبََك ِمَن ٱلدُّن  وغِ ٱل  وَك  َوَل تَب  و إِلَي  َسوَن ٱَّللَّ ِسن َكَمآَٰ هَح 

ِض{ َر  ،   تبي الفساد فا ا ر  بمالك،   تجعذ  االذك مسذيلة [77]الدصص   ٱأل 

ِسِديَن{إِيَّ }للفساد ماإلفساد،  ف  مو َ َل يوِحبُّ ٱل   . [77]الدصص   ٱَّللَّ

 اإلفساد ا خالما 

هنا  إفسذاد أخالمذا، االذذي مذام بذه مذ م لذ ط حينمذا ملبذ ا الفطذرة ماتطذذما 

لَِمويَن هَتَوأ  }الذا ر احاًل للشه ة، مماه لهم   عَ  َراَي ِموَن ٱل  وَي َموا  165تووَي ٱلوُِّك  َوتَوَِرو

ٌم َعووادووَي{َخلَووَ  لَكوووم   ِ كووومْۚ بَووا  هَنووتوم  غَووو  َو  وون  هَز  ، هذذ  ء [166، 165الشذذعراء  ]  َربُّكوووم م ِ

النذذاس الذذذين أتذذ ا هذذذه الفاحشذذة، التذذا اذذا سذذبدهم بهذذا اذذن أحذذد اذذن العذذالمين، 

تووَي هَئَُِّكوم  }فاستحد ا ندمة هللا، ماه لهم ل ط   َطعووَي ٱلسَّوبِيَا َوتَوأ  َ اَا َوتَق  تووَي ٱلر ِ
 لَتَأ 
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ِمووِ ٰٓۦَ  َُكووَر  فََمووا َكوواَي َ ووَواَب غَو  مو تَُِووا بِ فِووي نَوواِديكومو ٱل  َٰٓ هَي غَووالووا  ٱئ  ِ إِي كوُووَت ِمووَن عَووَِاِب  إِلَّ ٱَّللَّ

ووِدغِيَن  ِ  29ٱلصَّ  ِسووِديَن{غَوواَا َرب  ف  مو ِم ٱل  قَووو  نِي َعلَوو  ٱل  وور  ، مأي [30، 29]العن بذذ ت   ٱنصو

 فساد أشد ان هذا الفساد. 

 ذم ال جهين 

ن، مان الفساد ا خالما  أن يعذي  اإلنسذان بشطصذية ازدمجذة، لذه مجهذا

مله لسانان، مجه يداب  به جماعة، ممجه آخر يداب  به  يرهم، لسذان لهذ  ء، 

وم  }ملسان له  ء، اذبذبين بين ذلك،   إلى ه  ء م  إلذى هذ  ء.   َوإِذَا غِيوَا لَ و

وَي  ِلحو نو موص  ا  إِنََّما نَح  ِض غَالووَٰٓ َر  ِسدووا  فِي ٱأل  ِسوهََلَٰٓ إِنَّ وم   11َل توف  ف  مو ِكون لَّ  لومو ٱل  دووَي َولَ 

ويَ  عورو  . [12، 11]البدرة   {يَش 

 اإلفساد ا جتماعا 

هنا  فساد أخالما، مهنا  فساد اجتماعا، إشاعة فسذاد ذات البذين، تدطيذي 

ووِد الذذرماب  بذذين النذذاس، االذذذين مذذاه هللا فذذيهم   ِ ِموونَۢ بَع  وودَ ٱَّللَّ وووَي َع   يَن يَُقوبو ِِ }ٱلَّوو

َطعوووووَي َموووآَٰ  ِقووو ِۦ َويَق  و بِوووِ ٰٓۦَ هَي ِميثَ  ئِوووَك لوووومو يووَصوووَا َويوف   هََموووَر ٱَّللَّ
َٰٓ لَ  ِضْۚ هوو  َر  ِسووودووَي فِوووي ٱأل 

وَي{ ِسوورو َخ  ِض فََ ووا  }، ميدذذ ه  [27]البدذذرة   ٱل  َر  ِسوودووا  فِووي ٱأل  توم  هَي توف  توم  إِي تَووَولَّي   َعَسووي 

َحوواَمكوم   ا  هَر  عووووَٰٓ ئِووَك  22َوتوقَط ِ
َٰٓ لَ  و هوو  يَن لَعَووَُ ومو ٱَّللَّ ِِ َمووٱلَّوو َٰٓ هَب   فَأََصوومَّ وم  َوهَع    } ووَرلوم  ]احمذذد   َص 

22 ،23] . 

 اإلفساد البييا 

  اإلفساد البييا، أن يفسد اإلنسذان اهنا  أن ا  اليرة ان اإلفساد، انها أيضً 

ا ر  التذذذا خلدهذذذا هللا لذذذه لينتفذذذي بطيراتهذذذا، ميسذذذتمتي بطيباتهذذذا، فيل ثهذذذا 

ن ا ر  مالنبذذات مالهذذ اء مالمذذاء بالمل ثذذات المطتلفذذة، ميفسذذد ا  ناتهذذا اذذ
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ِحَ امالحي ان ماإلنسان، مهللا تعالى يد ه   ولَ  دَ إِص  ِض بَع  َر  ِسدووا  فِي ٱأل   {... }َوَل توف 

أي بعد أن أصلحها هللا، مهيأها ل م لتمشذ ا فذا اناابهذا، متذأال ا  [56]ا عراف  

كولوووا   ... }اذه  ان رزمه، هذا اله ان اإلفساد فا ا ر . ماما ماه ا سذى لد 

َربووا  وَ   ُ ز  ٱ ِسِديَن{ ِمن ر ِ ف  ِض مو َر  ا  فِي ٱأل  ثَو  ِ َوَل تَع    .[60]البدرة   ِق ٱَّللَّ

 اإلفساد ا انا 

هنا  اإلفساد ا انذا، إشذاعة الجذراام، مإخافذة السذبي  بالسذرمة الصذغرى، 

ا  إِنََّمووا }أم السذذرمة ال بذذرى التذذا يسذذم نها الحرابذذة ممطذذي الطريذذق،  او
َٰٓ يَن  َ ووَا  ِِ ٱلَّوو

ا  هَو  توقَطَّوَت وَي يوَحاِربو  ا  هَو  يوَصولَّبووَٰٓ َّلوووَٰٓ ِض فََسوادًا هَي يوقَت َر  َي فِوي ٱأل  وعَو  َ َوَرسووولَ وۥ َويَس  ٱَّللَّ

لو وم ِديِ م  َوهَر  و ن   هَي  يَا  َولَ م ِ ي  فِوي ٱلودُّن  وم  ِخوا  ِلوَك لَ و ِضْۚ ذَ  َر  ا  ِمَن ٱأل  فَو  ٍف هَو  يُو وم  فِوي  ِخلَ   و

َِٰٓخَرِ  َعَِاٌب َعِليٌم{ ، هذا ن   ان الفسذاد فذا أاذن النذاس، مهذذا اذا [33]الماادة   ٱأل 

ِض كولََّمآَٰ هَو   ... }اان يد م به اليه د  َر  َي فِوي ٱأل  وعَو  وْۚ َويَس  فَأََلوا ٱَّللَّ ِب هَط  َحر  غَدووا  نَاٗرا ل ِل 

 . [64]الماادة   {... فََساٗدا

وَ   ... }أج ب ماذأج ب مالذي اان يد م به يذ ِسودووَي فِوي َوَموأ  إِيَّ يَوأ  و ف  وَ  مو  و

ِض  َر  اذ  هذذه ا نذ ا  اذن اإلفسذادات ذارهذا الدذرآن ال ذريم  [94]ال هف   {... ٱأل 

َث َوإِذَا تَووَولَّ   َسووعَ   فِووي }مأن ذذر علذذى أصذذحابها  َحوور  ِلووَك ٱل  ِسوودَ فِيَ ووا َويو   ِض ِليوف  َر  ٱأل 

و  َاْۚ َوٱَّللَّ فََسادَ{ َوٱلَُّس   . [205]البدرة   َل يوِحبُّ ٱل 

 لهذا نن ر الفساد مندع  إلى اإلصال  

ملذلك نحن المسلمين ن ره الفساد، ماإلفساد مالمفسذدين، الذذين يفسذدمن فذا 

َ َوهَِطيعووووِي }فَووٱتَّقووا  ٱا ر  م  يصذذلح ن، امذذا مذذاه صذذالا لد اذذه   َوَل  150َّللَّ

وو ا  هَم  ووِرفِ توِطيعووووَٰٓ موس  ِسوودووَي فِوو 151يَن َر ٱل  يَن يوف  ِِ وَي{ي ٱلَّوو ووِلحو ِض َوَل يوص  َر  ]الشذذعراء   ٱأل 
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، نحب الصذال  ماإلصذال ، من ذره الفسذاد ماإلفسذاد، ملهذذا فذنحن [152 - 150

أمه ان يستجيب لدع ة اإلصذال ، يجذب أن نصذلا اذن أنفسذنا، م  يجذ ز أن 

 نبدى على حالة الفساد التا نحن فيها.

باإلصذذال  فذذا اذذ  ا ذذان، اذذا سذذر هذذذا؟ سذذر هذذذا شذذع رهم النذذاس يتنذذادمن 

نذا، متعانيهذا أاتنذا،   اذن بحالة الطل  مالتف ك مالتمزق الذذي تعانيهذا اجتتمعات

إلى الطليث فحسب، بذ  اذن المحذي  إلذى المحذي ، اذن المحذي  الهذادي  المحي 

هذذا إلى المحي  ا طلسا، ان جاارتا إلى الرباط، ا اة الها تعذانا الفسذاد، مل

ها فا حاجة إلى اإلصال ، ميجب أن تصلا ا اة ان نفسها، بذده أن يسذعى 

 يرها إلذى إصذالحها،  نهذا إذا أصذلحأ نفسذها تصذلا نفسذها لنفسذها، لذذاتها، 

  هدافها،    هداف  يرها.

 أهداف اإلصال  

اإلصال  أيها اإلخ ة  أن نعالث أارا نا المطتلفة، نعالجها ان صذيدليتنا   

ليات  يرنذذا، مبتشطيصذنا   بتشذذطيص أطبذذاء أجانذب لنذذا، مب صذذف اذن صذذيد

الذذدماء اذذن عنذذدنا   اذذن عنذذد  يرنذذا، اإلصذذال  الذذذي نبتغيذذه لذذه أهذذداف، ملذذه 

 شرمط، مله اجا ت.

 ان أهداف اإلصال   أن ي  ن اعبًرا عن ذاتية ا اة 

 أمه أهدافه  أن ي  ن اعبًرا عن ا اة، عن ذاتية ا اة، أن يجيذب عذن هذذا

أنحن لنا ميمة؟ أم نحن صذفر علذى الشذماه؟ أنحذن « ان تحب؟»الس اه ال بير 

أاذذة علذذى الهذذاا  أم فذذا الصذذلب؟ أنحذذن أاذذة لهذذا رسذذالة ملهذذا حضذذارة ملهذذا 

تاري . أم نحن دخالء على هذا العالم؟ يجب أن نجيب عن هذا، فذاذا ملنذا  نحذن 
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للنذاس، نحذن ا اة ال س ، نحن الشهداء على الناس، نحذن خيذر أاذة أخرجذأ 

ا اذذة الطاتمذذة، نحذذن أاذذة الطلذذ د  ترتذذب علذذى هذذذا أشذذياء اليذذرة، إذا أردنذذا أن 

نصلا ا اة نصلحها على هذا ا سذاس  أن نربذا ا عتذزاز بهذذه المعذانا فذا 

ا اذذة، امذذا مذذاه سذذيدنا عمذذر  نحذذن انذذا أذه مذذ م فأعزنذذا هللا باإلسذذالم، فمهمذذا 

 نطلب العزة بغيره أذلنا هللا.

 لمرف   اإلصال  ا

ذا أصذذلحنا أنفسذذنا امذذا يريذذد إا اري ذذان يريذذدمن لنذذا أن نصذذلا أنفسذذنا، م

ا اري ان، فال شك أن ا اري ان يريدمن شذييًا يحدذق لهذم اطذااي مأهذدافًا،   

يريدمن انا أن ن  ن أاذة م يذة، أاذة لهذا رسذالة، أاذة تدذف علذى رأس الدافلذة، 

ب ط، متجتمذي اذن فرمذة، أاة تد ى ان  عف، متتعلم ان جه ، مترمى ان ه

  يريذذدمن لنذذا ذلذذك، إنهذذم يريذذدمن أاذذة استأنسذذة، يدذذاه لهذذا فتسذذمي، متذذ ار 

فتطيي، أاة انزمعة السال ، ا س رة الجنا ، ا شذ فة السذا ،   تسذتطيي أن 

تدافي عن نفسذها، أاذة بذال اطالذب م  أنيذاب، أاذة تسذير فذا راذاب اوخذرين، 

 ثم  . مه  هذا اا نريده نحن  نفسنا؟!  ،

اذذن  - ماذذن يسذذير فذذا راذذاب ا اري ذذان م يذذرهم - هنذذا  اذذن العلمذذانيين

يريدمن اإلصال ، مل ذنهم يريذدمن إصذال  ا اذة بذأن يفر  هذا اذن عناصذر 

الد ة مالبط لة فيها، أن يجردمها ان أسذلحتها، أن تسذير ا اذة مراء اوخذرين 

يريذذدمن شذذبًرا بشذذبر مذراًعذذا بذذذرا ، حتذذى لذذ  دخلذذ ا جحذذر  ذذب لذذدخل ه، 

تجفيف انابي التدين اإليجابا فا ا اة، فا التعلذيم، فذا التربيذة، فذا اإلعذالم، 

فا اللدافة، يريدمننا إنسانًا  ريبًا عن أر ه،  ريبًا عن م اه، بذ   ريبًذا عذن 

يلذب  دشداشذة أهذ   - أم خ اجذة - ال ًخا اذن جلذده، إنسذانًا اتفرنًجذسذنفسذه!! ا
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باس أه  المغرب، مل ن فذا داخلذه خ اجذة الطليث، أم جالبية أه  اصر، أم ل

أمرمبذذا أم أاري ذذانا، يريذذدمن ااذذرأة اذذذلك تمشذذا مراء المذذرأة الغربيذذة، فذذا 

ف ارهذذا متداليذذدها، هذذذا اذذا يريذذده العلمذذاني ن الذذذين يغربذذ ن أزيهذذا مسذذل اها م

 ا اة باسم التحديث.

 اإلصال  المنش د 

مالتدليذذذد، منذذذرى نحذذذن نذذذدع  إلذذذى ا جتهذذذاد مالتجديذذذد، منحذذذارب الجمذذذ د 

ا جتهذذاد مالتجديذذد لذذدين ا اذذة مدنياهذذا  فريضذذة م ذذرمرة ي جبهذذا الذذدين، 

 م رمرة يحتمها ال امي.

نحذذن   ندذذامم تحذذديث ا اذذة، مل ذذن التحذذديث فذذا أي شذذاء؟ التحذذديث فذذا 

اوليذذات مال سذذاا ، أاذذا ا هذذداف فذذال تحذذدا، ا هذذداف ثابتذذة، مالمرمنذذة فذذا 

ماوليات، مل ن ه  ء المتغربين مالمتأاراين  يريذدمن أن ال ساا  مال يفيات 

يغيرما ا  شاء فا ا اة، أم اما ماه إمباه  إنهم يريدمن تجديد ال عبذة بجلذب 

حجذذارة لهذذا اذذن أمربذذا! أم امذذا مذذاه الرافعذذا ححذذا  إنهذذم يريذذدمن أن يجذذددما 

هذا، بذأن الدين ماللغة مالشم  مالدمر!!  ، نحن نريد أن تتجدد ا اذة اذن داخل

تنهب ا اة برسالتها، بتحديق أهدافها هذا، أن ت ذ ن ا اذة امذا أراد هللا لهذا، 

أاة مسطا، شهيدة على الناس، لها ادام ا ستاذية بين البشذرية، يدذ ه ماالهذا اذا 

ماه ربعا بن عاار  إن هللا ابتعلنا لنطرب الناس ان عبادة العباد إلى عبذادة هللا 

 سعتها، مان ج ر ا ديان إلى عده اإلسالم. محده، مان  يق الدنيا إلى

تعبيذذة ا اذذة بهذذذه المشذذاعر، صذذحيا أننذذا  ذذعفاء،   نملذذك ترسذذانات  نريذذد

ن مية، م  نملك أسذلحة اسذتراتيجية هاالذة، امذا يملذك اوخذرمن، مل ننذا نملذك 
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رسالة سمامية، رسالة رمحيذة، رسذالة حضذارية،   يمل هذا أحذد سذ انا، مهذذا 

 لتا يجعلنا نباها بها مننادي ربنا مند ه ي رثنا العزة ا

 مامذذذذذا زادنذذذذذا شذذذذذرفًا متيهذذذذذا

 

 ماذذذدت بأخمصذذذى أطذذذأ اللريذذذا

 دخذذ لا تحذذأ م لذذك يذذا عبذذادي 

 

 مأن أرسذذذذلأ أحمذذذذد لذذذذا نبيًذذذذا

هذذذه هذذا أاتنذذا، مهذذذا هذذ  الهذذدف ا مه اذذن اإلصذذال   أن نعيذذد ا اذذة إلذذى  

متنطلذق اذن ذاتهذا،   ذاتيتها، أن نغرس فيها هذه المعانا، حتى تشذعر بنفسذها 

يحراهذذا  يرهذذا مإنمذذا تحذذر  نفسذذها، مإذا عرفذذأ ذلذذك بنذذأ سياسذذتها، مبنذذأ 

امتصذذذادها، مبنذذذأ تعليمهذذذا، مبنذذذأ إعالاهذذذا، مبنذذذأ حياتهذذذا الهذذذا علذذذى هذذذذا 

 ا ساس.

هذذذا هذذ  هذذدف اإلصذذال ، إنذذه إصذذال  شذذاا ، مإصذذال  جذذذري، لذذي  

رًصذذا ليطفذذف ا لذذم، إصذذالًحا ترميعيًذذا، أشذذبه بالمسذذ ن الذذذي يأخذذذ المذذريب م

مالمذذر  بذذاق امذذا هذذ  يعمذذ  بذذين ج انحذذه،  ، إننذذا نريذذد أن ندتلذذي ا اذذر اذذن 

 جذمره، الداء ان جرث اته، هذا ه  اإلصال  الحديدا.

 شرمط اإلصال  المنش د 

 أن تت افر حتى يحدق هدفه، مي تا أاله.   بد  ماإلصال  المنش د له شرمط 

 :هي يعتمد اإلسلم مر عية ل  - 1

أاا شرمط اإلصال   فأمه شرط له  أن يراعا هذا الهدف، أن ينطلق ان 

أعماق ا اة   يملا عليها، هنا  أناس يريدمن اإلصال  الذي يفر  ان 

الطارب، مال ا  ل   ا اري ان اا استطعنا أن نصلا أنفسنا مأن نغير اا بنا.   

حه، إ  إذا اتفق يم ن أن يصلا شعب شعبًا آخر مأن ي  ن اطلًصا فا إصال
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هدفه مهدفه، منحن لنا أهداف مهم لهم أهداف، ف يف نتفق؟   يم ن أن يملا 

اإلصال  ان الطارب، اإلصال  المملا ان الطارب اشب ه، اش    فيه، 

انهم أبدًا،   يم ن أن تر ى عنه أنفسنا، م  أن تطمين إليه مل بنا، هذا اا   

ِ   فِ يوِريدووَي هَي يوط  }فا أالالهم   شك فيه، مايف يصلحنا م م ماه هللا  وا  نووَر ٱَّللَّ

ِلِ م  بِأَف   تِلوونَكوم  ... } [32]الت بة   {... َو  دُّوكوم  َعن ِديُِكوم  إِِي َوَل يََاالووَي يوقَ   َحتَّ   يَرو

عووا تََط   . [217]البدرة   {... ٱس 

 هي يقوم ب  هلا الحكمة والخبر : - 2

ن يبذذدأ اذذن ا اذذة، ميدذذ م عليذذه علماؤهذذا مح ماؤهذذا، اإلصذذال  الحديدذذا  أ

مأملذذ  الرشذذد اذذن أهلهذذا، اسذذتجيبين للذذدمافي الشذذعبية، مالر بذذات العااذذة عنذذد 

 ا اة، مل ن   ينبغا أن ي  ن الغ  اء هم المتح مين فا هذا.

  يصذذذذلا النذذذذاس ف  ذذذذى   

 سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراة لهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم

 

 م  سذذذذراة إذا جهذذذذالهم سذذذذادما

 عمذذذدمالبيذذذأ   يبتنذذذا إ  لذذذه  

 

 م  عمذذذاد إذا لذذذم تذذذرس أمتذذذاد

ُ  وم  َردُّوهو إِلَوو   َولَووو   ... }مالدذذرآن ال ذذريم يدذذ ه    ووِر ِموو َم  ِلووي ٱأل  َٰٓ هوو  سووووِا َوإِلَوو   ٱلرَّ

ُ  وم   بِطوونَ وۥ ِم َُۢ تَ يَن يَس  ِِ أن يرد ا ار إلى أهذ  العلذم    بد   [83]النساء   {... لَعَِلَم و ٱلَّ

مالح مة، أه  البصيرة فا دين هللا، مالطبرة بدنيا النذاس، الذذين ينظذرمن إلذى 

التراا بعين، مإلى العصر بعين أخرى، الذذين يسذتهل ن الما ذا، ميعايشذ ن 

الحا ذذذر، ميستشذذذرف ن المسذذذتدب .   ينفذذذي فذذذا اإلصذذذال  الجااذذذدمن الذذذذين 

هر ا سن،   تتحر  إلى أاام، م  تتحذر  يمنذة يريدمن أن يجمدما الحياة االن

م  يسرة، ميد ل ن  لي  فا اإلا ذان أبذد  امذا اذان. ماذا تذر  ا مه لآلخذر 

شذذييًا. ماذذ  مذذديم يجذذب أن يبدذذى علذذى مداذذه. هذذ  ء   يصذذلح ن ل صذذال ، 

ماذلك   يصلا إلصذال  ا اذة أمليذك المتسذيب ن عبيذد الفرنجذة، عبيذد الف ذر 
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يريدمن أن يسلط ا ا اة ان جلدها، مأن ينفرط ا  شذاء، مأن  الغربا، الذين

  يبدى شاء على حاله، فلي  لااة ث ابأ ترجذي إليهذا، م  ارجعيذة تتمسذك 

بها،  ، هذا خطذر، أمه شذرمط اإلصذال  أن نتمسذك بمرجعيتنذا، مأن ننطلذق 

هذا ان ذاتيتنذا، مارجعيتنذا  هذا اإلسذالم، مشذريعة اإلسذالم، عليهذا نعتمذد، مان

{َوَموون يَع   ... }نسذذتمد، مبهذذا نعتصذذم  ووتَِقيم  ط  مُّس  ِ فَقَوود  لوووِدَي إِلَوو   ِصووَر  ]آه  تَِصووم بِووٱَّللَّ

، هذذذا ثذذانا شذذرمط اإلصذذال . أمه الشذذرمط  أن نعتمذذد اإلسذذالم، [101عمذذران  

 مثانا الشرمط  أن نعتمد أه  الح مة مأه  الطبرة.

 هي يكوي اإلصلح ُعبيًا: - 3

الشذذرمط  أن يذذتم اإلصذذال  بذذارادة الشذذعب، معذذن طريدذذه  أن مثالذذث هذذذه 

 يريد اإلصال ، ميتدب  اإلصال ، ميتجامب اي اإلصال .

أيًضا هنا  أناس يطلب ن اإلصال  عن طريق اندالبات عسذ رية، مهذذا   

حتذذى مإن مذذام بذذه أنذذاس  - يم ذذن أن يذذ دي إلذذى المدصذذ د، ا ندذذالب العسذذ ري

  يذذذ ان أن يصذذذبا بعذذذد ذلذذذك  - لمسذذذيرةاطلصذذذ ن، ممذذذاده رجذذذ  اسذذذتديم ا

دي تذذات ًرا ماسذذتبدًا، ميفذذر  إرادتذذه علذذى الجميذذي، منحذذن نريذذد أن ينطلذذق 

 اإلصال  ان الشعب،   أن يفر  عليه!

هنذذا  أنذذاس يريذذدمن اإلصذذال  عذذن طريذذق ثذذ رة عاراذذة، مهذذذا أاذذر  يذذر 

اأا ن، اذا جذرى فذا إيذران أيذام الطمينذا اانذأ لذه ظرمفذه مأسذباب نجاحذه، 

هيهات أن يت افر لشعب آخر، مفا ا ان آخر،  ن هذه الظرمف ملما تتيسذر م

إ  فا النذادر، ملذذلك اللذ رات العاراذة التذا تنطلذق االمذارد ماالسذي  العذارم 

 اط فة الع امب.
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لذلك علينا أن ن عا الشعب منلدفه منربيه، ليذ دي ماجبذه، ميطالذب بحدذه، 

ميعذزلهم عنذد اللذزمم، بغيذر داذاء ميدافي عنه، حتى يطتار ح ااذه ميحاسذبهم، 

 تراق، ب  عن طريق الم سسات الدست رية.

 هي يبده اإلصلح من داخلُا: - 4

مرابي شرمط اإلصال   أن نبدأ اذن الذداخ ، أن ندذ د اإلنسذان اذن داخلذه، 

ان عدله، ان  ميره، ان نفسه التا بين جنبيه، اإلنسان لذي  بهيمذة تدذاد اذن 

نسذذان يدذذاد اذذن نفسذذه، لنبذذدأ بايدذذاظ العدذذ ه، مإحيذذاء آذانهذذا أم اذذن أعنامهذذا، اإل

َ ا َونَف  }الضماار، متزاية ا نف ،  إ  وَ فَأَل   7س  َوَما َسوَّ وَرَلا َوتَق  َ ا َ َمَ ا فونو  غَود   8إ 

َ ا  لََح َمن َزكَّإ  َ ا{َوغَد   9هَف  ،  يذر اذا بنفسذك يتغيذر [10 - 7]الشذم     َخواَب َمون دَسَّوإ 

وا  َموا إِيَّ  ... }التاري ، هذا انطذق الدذرآن ال ذريم  ٍم َحتَّو   يوغَي ِورو َ َل يوغَي ِورو َموا بِقَوو  ٱَّللَّ

 . [11]الرعد   {... بِأَنفوِسِ م  

، مبذذذدأما بتغييذذذر أنفذذذ  النذذذاس معدذذذ لهم، سسسذذذأهذذذذا اذذذا فعلذذذه ا نبيذذذاء 

 رتهم عن هللا، معن ال ذ ن، معذن متصحيا عداادهم مافاهيمهم ا ساسية، مف

صذذلى هللا عليذذه اإلنسذذان، معذذن الحيذذاة، معذذن ال جذذ د، مهذذذا اذذا فعلذذه احمذذد 

، صب فا عرمق الصحابة هذا اإليمان الجديذد، اإليمذان بذاهلل مرسذا ته، مسلم

مبالدار اوخرة، مبالرسالة العظمى التا يحمل نها للبشرية لهداية النذاس، منفذي 

اذن الدذ انين،    بذد    أن نغير اا با نف  مب  اذ  شذاء، الناس، هذا أار اهم

ان الل ااا، مل ن هذه   ميمة لها، إذا لم ي ن هنذا     بد  م  بد ان ا نظمة، 

  أصذبا الدذان ن حبذًرا علذى مرق، إ ماار ترامذب هذذه ا شذياء مترعاهذا، م

الرشذذ ة مذذاه أحذذد الدضذذاة فذذا مضذذية شذذهيرة فذذا بريطانيذذا، اتهذذم فيهذذا مزراء ب

مالفساد، اتب تدريًرا ان ايات الصفحات، ثم انتهذى فيذه إلذى م لذه  بذال مذان ن 
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  ي ذذ ن أاذذة، مبذذال أخذذالق   يهذذيمن مذذان ن، مبذذدمن إيمذذان   ت جذذد أخذذالق. 

 اإليمان ه  الذي يحما هذا اله.

 التدر : - 5

مهنا  بعذد ذلذك  أن نسذير بمذنهث التذدرب، إن هللا بنذى الذدنيا فذا سذتة أيذام، 

مل ن ليعلمنا ا نذاة مالتذدرب، « ان في  ن»اان مادًرا على أن يبنيها فا لحظة 

أن نتذذدرب فذذا اإلصذذال ،    بذذد  التذذدرب سذذنة ا نيذذة، مسذذنة شذذرعية، ملذذذلك 

بشرط  أن ي  ن أااانا هدف ما ا، مخطة ارس اة، ماراح  اعل اذة، أاذا 

م  إننذا نريذد أن يد ه بعب الناس  نتدرب م  يتدرج ن، اما مذاه بعذب الح ذا

أن نطبذذذق الشذذذريعة بالتذذذدريث، مل ذذذن اذذذرت علذذذيهم عشذذذرات السذذذنين مهذذذم   

يتدرج ن، احلذك سذر،   ينتدلذ ن اذن درجذة إلذى درجذة، م  اذن خطذ ة إلذى 

خطذذ ة، م  اذذن ارحلذذة إلذذى ارحلذذة، هذذذا لذذي  تذذدريًجا مإنمذذا هذذ  التم يذذأ   

 التدريث.

ز  بنه حينمذا تذ لى الطالفذة، نريد تدرًجا حديديًا اما ماه عمر بن عبد العزي

مبدأ يعالث أا ر الناس بالرفق ما ناة، شييًا فشذييًا، مي ًاذا في ًاذا، فدذاه لذه ابنذه 

لذا  مذاه لذه  يذا أبذأ اذا - ماذان شذابًا تديًذا الييًذا بالحمذاس مالغيذرة - عبد الملذك

 أرا  تتباطأ فا إنداذ ا ا ر، ف هللا   أبالا ل   لأ با مبك الدذدمر فذا سذبي 

هللا! يعنا ا بذن  لذ  مطعنذا مم ذعنا فذا الدذدمر، م لذأ علينذا النذار تحتهذا   

نبالا. فداه له أب ه  يا بنذا   تعجذ ! إن هللا ذ  الطمذر فذا الدذرآن اذرتين، ثذم 

حراهذذا فذذا اللاللذذة، مإنذذا أخشذذى أن أحمذذ  النذذاس علذذى الحذذق جملذذة فيذذدع ه 

أتا علذى أبيذك يذ م، إ  جملة، مي  ن ان مراء ذلذك فتنذة، أاذا يسذر  أنذه   يذ

ميميأ فيه بدعة ميحيى سنة؟ هذا ه  المهم  أن يميذأ اذ  يذ م بدعذة، ميحيذى 
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 ا  ي م سنة، أاا أن يد ه  أتدرب م  يتدرب، فهذا   يج ز.

 اجا ت اإلصال  

هذه شرمط اإلصال ، أاا اجا ت اإلصال  أيها اإلخ ة  فها الحياة الهذا، 

، التعليم احتذاب إلذى إصذال ، بحيذث   يطذرب الحياة الها احتاجة إلى إصال 

اإلنسان الذي يصم ميحفظ م  يفهم، إنما يطرب اإلنسذان الذ اعا الفذاهم، نريذد 

 تعليًما حديديًا.

 اإلعالم احتاب إلى إصال ، بحيث   يفسد اإلعالم اا يصلحه المنبر 

 اتذذى يبلذذي البنيذذان ي ًاذذا تمااذذه

 

 إذا انذذذأ تبنيذذذه م يذذذر  يهذذذدم؟

 السياسا  اإلصال  

السياسة تحتاب إلى إصذال ، مأمه اذا تحتذاب إليذه السياسذة  إشذاعة الحريذة 

بين النذاس، أنذا أرى أن ا اذر ا مه الذذي يحتذاب إليذه العذرب مالمسذلم ن فذا 

اجتمعذذذاتهم اليذذذ م هذذذ   ت طيذذذد الحريذذذة، الحريذذذات العااذذذة م سذذذيما الحريذذذة 

ي يح ذذم بلذذده، م  يفذذر  السياسذذية  أن يسذذتطيي اإلنسذذان أن يطتذذار الدااذذد الذذذ

عليه فرً ا بالد ة أم بالتزمير مان يطتار ان يملله فا البرلمذان، ميسذتطيي أن 

يد ه الحق إذا رآه، مأن يأار بالمعرمف، مأن ينها عذن المن ذر دمن أن تذأتا 

االب الصيد متتططفه فا انتصف اللي ، متذهب به إلى حيث   يعلم أحذد أيذن 

 السياسية ها أمه اا يحتاب إليه الناس. ه ، هذا ه  الططر، الحرية

 اإلصال  ا متصادي 

نتاب، معدالذة الت زيذي، مترشذيد إلصال  ا متصادي، هنا  تنمية اإلهنا  ا

ا ستهال ، مسالاة التدامه، هنا  ينبغا أن ت ز  اللذرمة بالعذده مالدسذطاس 
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ة بذذين النذذاس، ملذذي  العذذده أن يتسذذامى الجميذذي، مل ذذن أن تتذذا  فذذرص ات افيذذ

للجميذذي، مأن يأخذذذ اذذ  ذي حذذق حدذذه. مأ  يغذذرق بعذذب النذذاس فذذا الذذذهب 

 مالحرير، فا حين   يجد آخرمن اا يمسك الراق.

 اإلصال  ا جتماعا ما خالما 

هنذذا  إصذذال  اجتمذذاعا، مإصذذال  أخالمذذا، مإصذذال  فذذا اذذ  اجذذاه اذذن 

 المجا ت، نريذد أن نبذدأ اإلصذال  فذا هذذه المجذا ت،   يت مذف إصذال  فذا

اجذذاه علذذى إصذذال  فذذا اجذذاه آخذذر، اذذ  هذذذه المجذذا ت مابلذذة  ن نبذذدأ فيهذذا 

ات ازيذة مت االذة، حتذى نسذتطيي أن نصذ  إلذى المجتمذي الصذالا الذذي ننشذذيه. 

مان خاله هذه المجتمعات، ننشئ أاة صالحة تدذ م بذدمرها فذا هدايذة العذالم، 

لذم  - تذى اونح - هذا العالم الذي مص  إلى الدمر، ممص  إلى المذري ، مل نذه

 يسعد نفسه على ظهر هذه ا ر .

المسذذلم ن محذذدهم هذذم الدذذادرمن علذذى حمذذ  هذذذه الرسذذالة العظيمذذة إلذذى 

البشرية المعذبة، المسلم ن بدرآنهم مسذنتهم هذم الذذين يحملذ ن مذارمرة الذدماء 

َءاِي َموالتا فيها شفاء البشرية  قور  او ِمَن ٱل  َا ِ َٰٓء  }َونُو وفَا ُِ وَموة  ل ِ َوَرح   ا لووَو  مو  {... ِمُِينَ    ل 

َٰٓأَيَُّ ا }، [82]اإلسراء   ِعَلة  يَ  و  كوم مَّ َو غَد  َ آََٰءت  ب ِكووم  ٱلَُّا ون رَّ َٰٓء  م ِ وفَا ُِ ودووِر ل َِموا فِوي  َو ٱلصُّ

مو  َمة  ل ِل   . [57]ي ن    ِمُِيَن{   َولوٗدى َوَرح 

أسأه هللا أن ينير لنا الطريق، ميهدينا س اء السذبي ، مأن يصذلحنا، ميصذلا 

 بنا، ميهدينا، ميهدي بنا، ميطرجنا ان الظلمات إلى الن ر، إنه سميي مريب.

أمذ ه مذذ لا هذذا، مأسذذتغفر هللا تعذالى لذذا مل ذم، فاسذذتغفرمه إنذه هذذ  الغفذذ ر 

 الرحيم، مادع ه يستجب ل م.
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 الططبة اللانية 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن 

 السيارات انتحار الشباب بالسرعة الجن نية أثناء ميادة 

مرأت فا صحف ا ا  مصذحف اليذ م  نبذأ أربعذة شذبان اذن أبنذاء مطذر، 

ذهب ا  حية ح ادا الطريق، ثالثة فا سيارة، مماحد فا سيارة، مالهذم فتيذة 

فذذا عمذذر الزهذذ ر، فذذا ريعذذان الشذذباب، مادتبذذ  العمذذر، فذذا السادسذذة عشذذرة 

تذذالهم  امالسذذابعة عشذذرة، مفذذا اذذ  اذذدة مريبذذة ندذذرأ هذذذه ا نبذذاء عذذن شذذباب 

الطريق، ذهب ا  حية السذرعة الجن نيذة فذا الطريذق، التسذابق المجنذ ن بذين 

 الشباب بعضهم مبعب.

إلى اتى هذا أيها اإلخ ة؟ اذن المسذ مه عذن هذذه الحذ ادا؟ هذ  المسذ مه 

عذذن هذذذا هذذم الشذذباب الذذذين يرابذذ ن هذذذه المرابذذات، ماليذذًرا اذذا   ي  نذذ ن 

الرخصذذة الرسذذمية؟ هذذ  هذذ  ء  يحملذذ ن الذذرخص  ن سذذنهم لذذم يتأهذذ   خذذذ

الشذذذباب هذذذم المسذذذ مل ن؟ أم المجتمذذذي هذذذ  المسذذذ مه؟ ابتذذذداء اذذذن ا سذذذرة 

مالمدرسذذة. أي أن المجتمذذي مصذذر فذذذا تذذ جيههم متذذربيتهم التربيذذة السذذذليمة، 

متربيذذة العدذذ  الذذ اعا، مالضذذمير الحذذا. بذذم يتربذذ ا التربيذذة الحديديذذة المطل بذذة 

حياة التا انحهم هللا إياهذا؟ هذ  اإلنسذان حذر التا تعرفهم ميمة أنفسهم، مميمة ال

 فا أن يضيي حياته اما يريد؟ ه  ه  الذي خلق نفسه؟!

 ميمة الحياة 

يجب أن نعلم شبابنا أن أرماحهم هذه هبذة اذن هللا لهذم، ممديعذة اذن هللا فذا 

ا  هَنفوَسووكو  ... }أيذديهم،   يجذذ ز أن يفرطذذ ا فيهذذا مهللا تعذالى يدذذ ه   تولووووَٰٓ م ْۚ إِيَّ َوَل تَق 
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َ َكواَي بِكوووم  َرِحيٗمووا{ لوَكووةِ َوَل تول   ... }ميدذ ه   [29]النسذذاء   ٱَّللَّ ووِديكوم  إِلَوو  ٱلتَّ    {... قووووا  بِأَي 

التذذا اليذذًرا اذذا أشذذاهدها فذذا  - إننذذا أرى هذذذه السذذرعات الجن نيذذة [195]البدذذرة  

الا بنفسذه، ن ًعا ان ا نتحذار، اأنمذا هذذا السذااق ينتحذر، إنذه   يبذ - الطرمات

م  يبذذالا بغيذذره، اليذذًرا اذذا يصذذاب هذذ  ميصذذيب  يذذره، ماليذذًرا اذذا يمذذ ت، 

ماليذذًرا اذذا يبدذذى اع مًذذا طذذ اه الحيذذاة   نذذه فدذذد بعذذب ح اسذذه، أم فدذذد بعذذب 

 أعضااه، أهذه حياة؟!

 احترام الحياة ماللرمة 

ينبغذا أن نعلذذم أبناءنذذا، مأن نربذذا أبناءنذذا علذى احتذذرام الحيذذاة، حيذذاة نفسذذه، 

محياة  يره، إذا اان الشباب عنده ان الماه، أم عنذد أبيذه اذن المذاه اذا يعطيذه 

سيارة يعبث بها، فلي  ان حده أن يعبث بذاته برمحه، حتى ا اذ اه   يجذ ز 

إ ذاعة المذاه، تذداير هذذه  نهذى عذن صلى هللا عليه مسلمالعبث بها، إن النبا 

السذذيارات فذذا  يذذر فااذذدة، لمذذاذا هذذذا العبذذث؟ ملمذذاذا يسذذما اوبذذاء باعطذذاء 

السذذيارات مبذذ  السذذن الالزاذذة، الدذذان ن حينمذذا حذذدد ثمانيذذة عشذذر عاًاذذا لذذم ي ذذن 

 هيًا م   عبًا، إنما أراد أن يبلذي الشذاب سذنًّا ي ذ ن فيهذا أمذدر علذى التذ ازن، 

 عام ، فلماذا نتجامز الد انين؟!على التصرف الهاد  ال

إن هذذذه السذذيارات نعمذذة اذذن هللا علينذذا، فلمذذاذا   نشذذ ر هللا عليهذذا؟ لمذذاذا 

نسذذذتطداها فيمذذذا يضذذذرنا ميغضذذذب ربنذذذا؟ لمذذذاذا ندابذذذ  النعمذذذة بذذذال فران   

ََُكر  }َوإِذ  تَأَذََّي َربُّكوم  بالش ران؟ مهللا تعالى يد ه   توم  إِيَّ توم  أَلَِزيدَنَّكوم   وَ لَئِن  لَئِن َكفَور 

 . [7]إبراهيم   {لََشِديد  َعَِابِي 
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 نداء لآلباء مالمس ملين 

إنا أناشد اوباء، مأناشد ا سذر، مأناشذد المذربين  أن ينصذح ا الشذباب، أن 

يتد ا هللا فذا أنفسذهم، ميتدذ ا هللا فذا اجتمعذاتهم، حذرام علينذا أن نفدذد اذ  عذدة 

أحذد المسذ ملين  إن نحذ  ربذي ا اذ ات  أيام بعب هذا الشذباب، حتذى مذاه لذا

اذذن الرجذذاه اذذن جذذراء حذذ ادا الطريذذق، ربذذي ا اذذ ات!! مهذذذه نسذذبة عاليذذة، 

ماعتدد أن هذه النسبة فا مطر ان أعلى النسب فا العالم، هذا اا   يجذ ز، أن 

 يذهب ه  ء اجانًا.

 بين ا تتين 

ا نرحذب بهذا، ل  اانأ هذه الميتات ان أج  هدف رفيي، أم رسالة نبيلة، ان

أاا أن يذهب الشاب اجانًا، ماأنه انتحذر. هنذا  ايتذات نباراهذا منرحذب بهذا، 

الذذ   ايتذذة ا خذذأ ريذذم الرياشذذا، هذذذه التذذا فجذذرت نفسذذها لتدتذذ  عذذددًا اذذن 

اإلسذذراايليين المغتصذذبين المعتذذدين، هذذذا هذذ  المذذ ت الذذذي نرحذذب بذذه، أاذذا أن 

حذذب بهذذ  ء ا بطذذاه يمذذ ت اإلنسذذان فذذا  يذذر شذذاء، فهذذذا اذذا   يجذذ ز، نر

ا ستشذذذهاديين ما ستشذذذهاديات، الذذذذين زلزلذذذ ا ال يذذذان الصذذذهي نا، مالذذذذين 

هم، إنهذذذذم   يمل ذذذذ ن الطذذذذاارات، م  برمعذذذذ هم، ممذذذذذف ا الرعذذذذب فذذذذا ملذذذذ 

المرمحيذذذات، م  اوليذذذات التذذذا تمل هذذذا إسذذذرااي  المعتديذذذة، مل ذذذنهم يمل ذذذ ن 

 ها رخيصذة فذا سذبي  رؤمسهم ف  ع ها على أافهم، يمل  ن أرماحهذم فبذذل

 هللا.

، محيذاام هللا أيهذا ا بطذاه، مثبذت م هللا أيهذا اإلخذ ة فذا «ريذم»حيا  هللا يذا 

ربذذذ   فلسذذذطين، الذذذذين يدذذذدا ن اذذذ  يذذذ م الشذذذهداء مراء الشذذذهداء! يذذذا أبنذذذاء 

فلسطين، يا أبطاه هذه ا اة  حياام هللا فذا أاذة خذذلت م، لذم تدذدم ل ذم أرماًحذا، 
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 دًا، م  سالًحا، مترات م  عداا م.م  أا اً ، م  عتا

عذذز حيذذاام هللا يذذا إخ تنذذا فذذا أر  البط لذذة مالصذذم د مالربذذاط! أسذذأه هللا 

  أن يسدد خطاام، مأن ينير طريد م، مأن يلبأ على الحذق أمذداا م، مأن مج 

 يلحدنا بشهداا م فا سبيله، اللهم آاين.

َ إِيَّ }عبذذاد هللا  يدذذ ه هللا تتذذأ   ئَِكتَوو وۥ يوَصوولُّوَي َعلَوو  ٱلَُّبِووٱَّللَّ
َٰٓ ِْۚ َوَملَ  يَن ي  ِِ َٰٓأَيَُّ ووا ٱلَّوو  يَ 

ِليًما{ وا  تَس  ِ  َوَسل ِمو  . [56]ا حزاب   َءاَمُووا  َصلُّوا  َعلَي 

اللهم ص  مسلم مبار  علذى عبذد  مرسذ لك احمذد، معلذى آلذه مصذحبه، 

تنهذذى عذذن  مالتذذابعين لهذذم باحسذذان إلذذى يذذ م الذذدين، مأمذذيم الصذذالة إن الصذذالة

 الفحشاء مالمن ر، ملذار هللا أابر مهللا يعلم اا تصنع ن.

* * * 
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 20) 

 (178 الشي  أحمد ياسين  رج  بأاة

 الططبة ا ملى 

 أاا بعد فيا أيها اإلخ ة المسلم ن  

 تفامت أمدار الناس 

تتفامت أمدار الناس فذا هذذه الذدنيا تفامتًذا بعيذدًا، فمذن النذاس اذن   يسذامي 

ن عداه خير ان مج ده، اذن النذاس اذن ي ذ ن مجذ ده شذًرا علذى صفًرا، ب  إ

نفسه، مشذًرا علذى أهلذه، مشذًرا علذى اجتمعذه، مشذًرا علذى أاتذه، مشذًرا علذى 

يَن اإلنسانية جمعذاء، أمليذك هذم الذذين يفسذدمن فذا ا ر  م  يصذلح ن  ِِ }ٱلَّو

ِد  بِلَ  ا  فِي ٱل  فََسوادَ فَأَك   11َطغَو  وا  فِيَ ا ٱل  َط َعوَِاٍب  َعلَوي  فََصوبَّ  12ثَرو إِيَّ  13ِ م  َربُّوَك َسوو 

َصاِد{َربََّك لَبِ  ِمر   . [14 - 11]الفجر   ٱل 

هنا  ان   يسامي صذفًرا، بذ  هنذا  اذن عداذه خيذر اذن مجذ ده، مهنذا  

ان يسامي اس ًرا ان الرجاه، نصف رج ! ربي رجذ ! عشذر رجذ ! ماحذدًا 

لذذذين تذذراهم يذذأال ن فذذا الميذذة أم فذذا ا لذذف اذذن رجذذ ، اليذذر اذذن هذذ  ء ا

{وَي َكَما تَأ  كولو يَأ   ...}ميشرب ن ميتمتع ن،  وم  وٗوى لَّ و مو َوٱلَُّارو َمث  عَ  َن  ، [12]احمذد   كواو ٱأل 

أمليذذك أنذذاس نذذراهم يعيشذذ ن ميم تذذ ن ملذذي  لهذذم هذذدف م  رسذذالة، هذذ  ء 

أصناف نراها ان الغافلين عن حديدة أنفسهم، الغافلين عذن اصذيرهم، الغذافلين 

                                              

اذذارس  26هذذـ الم افذذق 1425صذذفر اذذن  5ألديذأ فذذا اسذذجد عمذذر بذذن الططذذاب، فذذا  (178 
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مضية المصير، مضية اوخذرة مالجنذة مالنذار،  ... أعظم مضية فا ال ج دعن 

ه  ء نس ا هللا فأنساهم أنفسهم، أنساهم حديدة ذماتهم، فال يعرف ن اذن هذم م  

 اس ر ان البشر   تبلي ماحدًا صحيًحا. ... اا هم، هذا صنف ان الناس

 لماذا يعي  المسلم؟

ًحا، مهذذ  إنسذان ماحذذد، هذذذا هذذ  مهنذا  اذذن البشذذر اذذن يعذي  إنسذذانًا صذذحي

الذي عرف لماذا يعي ؟ لماذا يحيا اإلنسان؟ لماذا خلق هذا المطل ق الذذي آتذاه 

هللا اذذن الم اهذذب مالدذذدرات مالمل ذذات الرمحيذذة مالماديذذة مالعدليذذة مالنفسذذية، 

مسذذطر لذذه اذذا فذذا السذذم ات ما ر  جميعًذذا انذذه، مأسذذبي عليذذه نعمذذة ظذذاهرة 

مبعذذث لذذه الرسذذ ؟ عذذرف لمذذاذا يعذذي . يد لذذ ن فذذا  مباطنذة، أنذذزه لذذه ال تذذب،

، ا حمذذق اذذ  اهمتذذه «ا حمذذق يعذذي  ليأاذذ ، مالعامذذ  يأاذذ  ليعذذي »ا الذذاه  

مهدفه م ايته  أن يأا  ميتمتذي بذأل ان اذن ا اذ ، يمذا بطنذه امذا يمذا اللذ ر 

 ما نعام بط نها، هذا أحمق. أاا العام  فدال ا  إنه يأا  ليعي .

العددة،  نه سيظ  هنا  س اه اطرم   هذا العامذ  يأاذ   مل ن هذا لم يح 

   ليعي . فلماذا يعي ؟ ه  العي  فا ذاته  اية؟ ه  الحياة فا نفسها هذدف؟ 

أن يسأه اإلنسان نفسه  لماذا أعي ؟ لمذاذا أحيذا؟ العذي  مسذيلة، هذ  هنذا   بد 

ا اذن ان هدف مراء هذه الحياة؟ ه  هنا  اذن رسذالة لهذذه الحيذاة؟ نذرى اليذرً 

  يعرفذ ن للحيذاة اعنذى، م   - فا أمرمبا مأاري ا م يرها ان البالد - الناس

يتذمم ن لها طعًما، م  يعرف ن لها هدفًا، يشذعرمن بالتفاهذة مالضذيا ، ملذذلك 

اا أسر  اا يتطلص ن ان هذه الحياة  دنى سبب با نتحار، الحيذاة   تسذتحق 

، هذ  ء اعذذرمن،  نهذم   يعرفذ ن أن يعي  اإلنسان لها، ميعذانا اذن أجلهذا

لهذذم هذذدفًا فذذا الحيذذاة، المذذ ان يعذذي  لهذذدف، أن يعذذرف هللا ميعبذذده، إذا اذذان 
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ا حمق يعذي  ليأاذ ، مالعامذ  يأاذ  ليعذي ، فذالم ان يعذي  ليعذرف هللا حذق 

 المعرفة، ميعبده حق العبادة، ميتديه حق التد ى.

 اعرفة هللا 

ِِ يد ه هللا تعالى   و ٱلَّ  }ٱَّللَّ
لَ ونَّ  ِض ِموث  َر  ُ  َوِمَن ٱأل  َو  َت َسَم  او ي َخلََ  َسب  ورو يَتََُواَّ َم  ٱأل 

} َُ ونَّ . لماذا خلق هذا العالم العلذ ي مالسذفلا بسذماماته مأر ذه؟ [12]الطالق   بَي 

َُوي  ِلتَع  } َ غَود  هََحواَط بِكووا ِ  ء  غَوِدير  َوهَيَّ ٱَّللَّ َُوي  َ َعلَو   كووا ِ  ا  هَيَّ ٱَّللَّ وَٰٓ وا{لَمو َمَۢ ]الطذالق   ٍء ِعل 

أي  أن تعرف ا هللا بأسمااه الحسنى، مصفاته العليا، مأبرز هذه الصذفات   ،[12

أنه احي  ب ذ  شذاء علمذا، ماحذي  ب ذ  شذاء مذدره، فذاذا عرفنذا هللا أدينذا لذه 

حده، محده  أن يعبد محده م  يشر  بذه شذييًا،   يسذتحق العبذادة اذن اإلنسذان 

فذا ا ر  م  فذا السذماء يسذتحق أن تحنذا ظهذر ،  إ  هللا محده،   شذاء

أم تطأطئ له رأسك، أم تعفر له جبهتك، أم تمد يد  إليه اتضرًعا، أم تذذه لذه 

متطشي،   أحد إ  هللا، ه  صاحب الذنعم العظمذى، ي فذا أنذه هذ  الذذي خلدذك 

فس ا ، ممدر لك فهدا ، مأنعذم عليذك بذنعم تغمذر  اذن مرنذك إلذى مذداك، هللا 

ب الذذنعم العظمذذى  نعمذذة الطلذذق مالحيذذاة، ماإليجذذاد ماإلاذذداد، الذذذي هذذ  صذذاح

علمذذك البيذذان، مأعطذذا  العدذذ  ماإلرادة، مهيذذأ لذذك اذذا هيذذأ، هذذ  محذذده الذذذي 

أن تتحذذرر اذذن العب ديذذة لغيذذره، متطلذذص لذذه العبذذادة  ال بذذد يسذذتحق العبذذادة، فذذ

{بودو َوإِيَّاكَ إِيَّاَك نَع  }محده، تعبده محده، متستعين به محده،  تَِعينو  . [5]الفاتحة    نَس 

اانأ رسالة اإلسذالم تحريذًرا للبشذرية اذن ذه العب ديذة لغيذر هللا، العب ديذة 

لاشذذطاص، مالعب ديذذة لاشذذياء، مالعب ديذذة للذذذات مللهذذ ى، مالعب ديذذة  ي 

شاء إ  هلل، هذا ه  التحرر الحديدا، ملذذلك اذان النذداء ا مه فذا اذ  رسذالة 

قَوو  ...  } ان رسا ت ا نبياء  ويَ  ون  إِلَ  َ َموا لَكووم م ِ بوودووا  ٱَّللَّ وِم ٱع  هوٍ  َغي  ]ا عذراف   {... رو
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59] . 

 الم ان بين عبادة هللا مخالفته فا أر ه 

لذه   تعالى ميعبذده، مأن ي ذ ن خليفذةرسالة الم ان فا الحياة  أن يعرف هللا

فذذا أر ذذه، إنذذا جاعذذ  فذذا ا ر  خليفذذة، هذذذه المنزلذذة التذذا اشذذرأبأ إليهذذا 

ِسودو فِيَ وا هَتَن   ... }أعناق المالا ة، مرنأ إليها أبصارهم، ممال ا   عَاو فِيَ وا َمون يوف 

لَمو َما لَ   غَاَا إِن ِيَٰٓ هَع 
َو لََك  ِدَك َونوقَد ِ نو نوَسب ِحو بَِحم  َمآََٰء َونَح  ِفكو ٱلد ِ ووَي{ع   تَ َويَس  ]البدذرة   لَمو

، أنتم لم تهيأما لهذا، لذي  عنذدام  رااذز، م  هذذه ا شذياء، م  تصذلح ن [30

لعمارة ا ر ، خلدأ اطل مًا ه  الذي سيد م بهذذه الطالفذة، هذ  آدم مذريتذه، 

اإلنسان ه  خليفة هللا فذا ا ر ، ماذن تمذام هذذه الطالفذة  أن يعمذر اإلنسذان 

ِسووودووا  فِوووي لم مالعمذذذ ، ماإلصذذذال  مالتنميذذذة، أر  هللا، يعمرهذذذا بذذذالع }َوَل توف 

ِحَ ا لَ  دَ إِص  ِض بَع  َر  وَن  ... }، [56اف  ر]ا ع {... ٱأل  َمَركوم  لووَو هَنَشوأَكوم م ِ وتَع  ِض َوٱس  َر  ٱأل 

، استعمرام  أي طلب إلي م أن تعمرمهذا م  تطرب هذا، مأن [61]ه د   {... فِيَ ا

حي هذذا م  تميت هذذا، لهذذذه ا هذذداف ال بيذذرة يعذذي  تصذذلح ها م  تفسذذدمها، مت

 اإلنسان.

مالمذا اتضذحأ هذذه ا هذذداف ل نسذان، مالمذا أعذد لهذذا العذدة ليدذ م بطداذذة 

هذه ا هداف متحديق هذه ا هذداف، فذا نفسذه، مفذا الحيذاة اذن ح لذه، مالمذا 

اتسعأ داارة النفي به  اانأ ميمة اإلنسذان، فلذي  اذن يعمذ  لنفسذه امذن يعمذ  

غيره، ملي  ان يعم  لدريته امن يعمذ   اتذه، ملذي  اذن يعمذ   اتذه امذن ل

 يعم  ل نسانية جمعاء.
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 انزلة المرء على مدر إيمانه 

الناس يتفامت ن، معلى مدر إيمان المرء تتفامت انزلتذه، هنذا  أنذاس آتذاهم 

هللا اذذذن اإليمذذذان اذذذا يسذذذتطيع ن أن ي اجههذذذ ا بذذذه المشذذذ الت، ميتططذذذ ا بذذذه 

 ت، ملذلك مذال ا  فذرد ذم همذة، يحيذاميصنع ا به اا يشبه المستحيالالعدبات، 

ٗة غَانِٗتا إِب  }إِيَّ أاة، مماه هللا تعالى   ِليَم َكاَي هومَّ ِ َحُِيٗفوَر  َّ ، هنذا  [120]النحذ    {... اَّلل ِ

 أفراد ابار الفرد انهم بأاة، الشاعر العربا يد ه 

 مالنذذذذاس ألذذذذف اذذذذنهم ا احذذذذد

 

 اذذذر عنذذذامماحذذذد اذذذا لف إن أ

هنا  ألف ب احد مهنا  ماحد بألف، مهنا  ماحد، بأالر ان ألف، بمجتمذي  

بأسره، بدطر بأسره، بأاة بأسرها، الناس يتفامت ن، بمذاذا يتفذامت النذاس؟ هذ  

بضطااة أجسااهم؟  نهم أبطاه فا المالامة أم فا المصذارعة أم  يذر ذلذك؟ 

رعة، أم ألعذذاب الدذذ ى، أم ماذذا ميمذذة أن ت ذذ ن بطذذاًل فذذا المالامذذة، أم المصذذا

ال رة، أم فا أي شاء اذن هذذا م  تدذدم لمجتمعذك شذييًا؟ تطذاف علذى جسذمك 

أن تعالث به اش لة أن تبذله فا خداة الحق مالطير اا ميمة هذا؟ هذذا هذ  الذذي 

 يداه له 

يذذذذا خذذذذادم الجسذذذذم اذذذذم تسذذذذعى 

 لطداتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه

 

 أتطلب الربا اما فيذه خسذران؟

أمبذذذذ  علذذذذى الذذذذنف  ماسذذذذت م   

 فضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاالها

 

 فأنذذأ بذذالنف    بالجسذذم إنسذذان

يووأتي الر ووا »فيمذذا رماه البطذذاري   صذذلى هللا عليذذه مسذذلمميدذذ ه النبذذا  

عظذيم سذمين  «العليم السمين يوم القيامة فل يواي عُود    ُواح بعوضوة

 ... }ط ي  عريب فال يزن عنذد هللا جنذا  بع  ذة ثذم مذاه  امذراءما إن شذيتم 
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ٗنا{فََل نوِقيمو لَ وم   َمِة َوز  ِقيَ  َم ٱل  [105]ال هف    يَو 
 ،   مزن لهم عند هللا.(179 

اان عند هللا بن اسذع د أحذد أامذة الصذحابة، مأحذد علمذاء الصذحابة، مأحذد 

السذذابدين ا ملذذين، ماذذان رجذذاًل مصذذير الدااذذة، نحيذذ  الجسذذم، دميذذق السذذامين، 

تذذين هذذزيلتين صذعد ي ًاذذا علذذى شذذجرة فبذذدت سذذاماه، مبذذدت هاتذذان السذذامان نحيل

مووم »  صذذلى هللا عليذذه مسذذلماأنهذذا عصذذى، فضذذحك الصذذحابة، فدذذاه النبذذا 

والِي نفسي بيوده ل موا » ؟ مال ا  يا نبا هللا ان دمة ساميه! فداه «تبحكوي

السامان النحيلتان النحيفتان الهزيلتان أثد  فا  (180 «هثقا في الميااي من هحد

بمذا الميزان ان جب  أحد! نعم، فالناس   ي زن ن بحم  أجسااهم ان لحم، ب  

وو}تحمذذ  ملذذ بهم اذذن علذذم مإيمذذان، فذذاهلل تعذذالى مذذاه عذذن المنذذافدين   تَ وم  َوإِذَا َرهَي 

َسووامو وم   ِنبوووَك هَ   الفتيذذان االنطذذ ، ماذذا  ممذذاه العذذرب  تذذرى [4]المنذذافد ن   {... توع 

 يدريك اا الدخ ؟

 الشي  أحمد ياسين رج  بأاة 

أم ه هذا بمناسبة مداعنا أيهذا اإلخذ ة لهذذا الشذي  الجليذ  أحمذد ياسذين، هذذا 

الرج  الذي عاش عمره معيدًا على ارسا   يتحر  إ  بمحذر  يحراذه، م  

  الضذعيف هذ  يستطيي أن يفارق هذا ال رسا إ  بمن يعينه، هذا الرج  ا شذ

الذذذي زلذذزه الطغمذذة الطا يذذة البا يذذة فذذا ال يذذان الصذذهي نا، هذذ  الذذذي أدخذذ  

الرعب فا مل بهم، ه  الذذي حذر  اسذيرة الجهذاد فذا  ذزة مالضذفة الغربيذة، 

 ه  الذي أس  حراة المداماة اإلسالاية.

                                              

( عذن أبذا 2785ماسذلم فذا صذفات المنذافدين   ،(4729رماه البطاري فذا التفسذير   (179 

 .ر ا هللا عنه هريرة 

 صحيا لغيره.  «المسند» ( عن ابن اسع د، مماه احدد 3991 رماه أحمد  (180 
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هذا الرج  ا ش  الجسم لم ي ن العدذ ، م  أشذ  اإلرادة، اذم اذن أنذاس فذا 

حاء ا جسذذام، اذذرا  العدذذ ه، اذذرا  اإلرادة، مل ذذن هذذذا الرجذذ  دنيانذذا أصذذ

اان صذحيا العدذ  مالف ذر، اذان صذحيا اإلرادة مالعذزم، ملذذلك عذاش عمذره 

فا تعليم الدين، مفا تجميي الشذباب علذى اإليمذان، مفذا تذربيتهم علذى أخذالق 

صدمرهم حماسة لهذذا الذدين، ميشذع  فذيهم هذذه الجذذمة يما اإلسالم، مفا أن 

 تا انتهأ بهم إلى أن يعيش ا حياة الجهاد.ال

الشي  أحمد ياسين الدعيد ا ش  الذذي زلذزه إسذرااي  مأاري ذا مالطغذاة فذا 

أنحاء العالم، يعد نم ذًجا ل نسان الم ان، عذاش عمذره لهذدف ملرسذالة، لذي  

اأمليك الذين يعيش ن لبط نهم مفرمجهم، أم أمليك الذذين يعيشذ ن لمناصذبهم، 

ن أج  ارسيهم، يعبدمن ال رسا   يشذرا ن بذه شذييًا، اذن أجذ  أم يعيش ن ا

ال رسا يددا ن تناز ت مراء تنذاز ت، اذن أجذ  ال رسذا   يسذتطيع ن أن 

يعجبنا ان الرج  إذا سذيم »يد ل ا    ارة ماحدة، اما ماه عمر بن الططاب  

هذذذ  ء العبيذذذد   «. أن يدذذذ ه بمذذذ ء فيذذذه    - أي طلذذذب انذذذه الذذذذه - الطسذذذف

 ستطيع ن أن يد ل ا   ، إ  ان رحم ربك انهم، مملي  اا هم.ي

 إرادة صلبة معزم   يلين 

أحمد ياسين اان رجذاًل بأاذة، زارنذا فذا مطذر، ماسذتمعتم إليذه هنذا فذا هذذا 

المسجد بعد الصالة، مزار عددًا ان البالد العربيذة بعذد أن أطلذق سذراحه، ممذد 

ه اذا خضذي م   ن، م  مهذن عاش سنين ط يلة فا سذج ن الصذهاينة، مل نذ

ِ فِوي َسوبِيِا فََما َوَلُووا  ِلَموآَٰ هََصوابَ وم   ... }م  است ان، اان االذين ماه هللا فيهم   ٱَّللَّ

وبِِريَن{ و يوِحوبُّ ٱلصَّ   َوٱَّللَّ
وتََكانووا ِّۗ ، طالمذا عذر  [146]آه عمذران   َوَما َضعوفووا  َوَما ٱس 

الشذذاء ليطلدذذ ا سذذراحه، ميف ذذ ا أسذذره عليذذه اإلسذذراايلي ن أن يتنذذازه بعذذب 
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 ميطل ا سيبله، مل نه أبى.

اذان فذا  . ، هذا أحمد ياسذين  ا على أن يد هان صاحب إرادة، اان مادرً ا

ا ا اجاهذذدً ا اصذذابرً ا، ماذذان بعذذد السذذجن صذذابرً ا ارابًطذذا اصذذابرً السذذجن صذذابرً 

، ا علذى ذلذكا على أن يحرر أر ه ان هذا الرج  الذي ل ثها، اصممً اصممً 

أنذا أحذارب إذن أنذا ا جذ د، فدذاه الشذي    «التمذرد»م بيجن فا اتابه ماه اناح

هذ  المداماذة،   الذي يده على مجذ دي .مأنا أمامم إذن أنا ا ج د  أحمد ياسين

 ،ملذذذلك أنشذذأ حراذذة المداماذذة اإلسذذالاية لتدذذ م بذذدمرها فذذا الجهذذاد مالمداماذذة

 ،ر  اإلسذراء مالمعذرابمالمدافعة مالتحرير  ر  المددسذات مالنبذ ات،  

 . ر  المسجد ا مصى الذي بار  هللا ح له

 المعلم مالمجاهد مالعابد 

لذ   ثذالا »عاش الشي  ياسين اعلًما اجاهدًا عابدًا. ماه سيدنا عمذر ررر  

لمذا أحببذأ البدذاء فذا هذذه الذذدنيا  أن أحمذ  أم أجهذز جيًشذا فذا سذذبي  هللا، مأن 

م  مأن أعذذي  اذذي أمذ ام اذذن أهذذ  العلذذ - ا سذذحاريدذذ ه الليذذ  فذا  - أاابذد الليذذ 

هذه ها اللالا التذا اذن أجلهذا . «أطايب اللمر ينتد ن أطايب ال الم اما تنتدا

أحب عمر البداء، ل   هذه الذلالا لمذا أحذب البدذاء فذا الذدنيا  الجهذاد مالعبذادة 

دًا مالعلم، ممد عاش الشي  أحمد ياسين للعلم، عاش اعلًمذا ماربيًذا، معذاش عابذ

 مانتًا هلل تعالى، مظ  يعبد ربه حتى أتاه اليدين. 

 ايتة شريفة  

اذذان الشذذي  ياسذذين مذذد تعذذب اليذذًرا اذذن اذذر  ألذذم بذذه، فا ذذطر أن يذذدخ  

المستشفى، مرأى ا طباء أن الشي  فا حاجة إلى أن يبدى فذا المستشذفى عذدة 
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أيام، مل نه أبى، فدذد يعلذم الصذهاينة ب جذ ده فيذه، فيحذامل ن أن يضذرب ه فيذه، 

 فيم ت أعداد ان الناس   ذنب لهم. 

أيها اإلخ ة ل  اان امن يحرص ن على حيذاة   اان الشي  يستطيي أن ينج 

َِ َعلَو   َحيَوو    َولَتَِندَنَّ وم  }أي حياة، االذين ماه هللا عنهم   َرَص ٱلَُّا ]البدذرة   {...  هَح 

ل  اان حريًصا علذى أي نذ   اذن الحيذاة  سذتطا  أن يتجنذب هذذه الميتذة  [96

علذذى الطغذذاة  يعمذذاأن يتندذذ  اذذن ا ذذان إلذذى ا ذذان م التذذا ااتهذذا، اذذان يسذذتطيي

الصهاينة، مأن   يصذلا فذا المسذجد، مل ذن أصذر مصذمم علذى أن يبدذى فذا 

بيته، مأن يصلا فا المسجد الدريب انه، ميصلا الصل ات الطمسذة الهذا فذا 

المسذذجد حتذذى الفجذذر، ممذذد اذذات بعذذد أدااذذه لصذذالة الفجذذر فذذا الجماعذذة، ممبذذ  

إن صذحتك   تسذاعد ، الفجر طلب بعب اللديمات ليتسحر للصيام، فدي  لذه  

فصذذمم علذذى أن يصذذ م. مبهذذذا لدذذى ربذذه ات  ذذيًا اصذذليًا اسذذبًحا صذذااًما!! اذذا 

أعظمها ان نف ! ماذا أاراهذا اذن نفذ ! تصذمم علذى اذا عاشذأ لذه، لتعذي  

عليذذه، متمذذ ت عليذذه، ممذذدر هللا لذذه أن يمذذ ت هذذذه الميتذذة الشذذريفة، ليطذذتم لذذه 

 بالشهادة. 

 عاش سعيدًا ماات شهيدًا!

الل وم إنوا »  صلى هللا عليه مسلمه فا أدعيتنا التا علمها لنا النبا نحن ند 

نسووألك عوويس السووعداء، وموووُ الشوو داء، والفوووز فووي القبوواء، والُصوور 

ممذذد عذذاش الشذذي  عيشذذة السذذعداء، لذذم ي ذذن يعذذي  عيشذذة  (181 «علوو  األعووداء

                                              

( 4/95   عنذه ر ذا هللاعن العباس بذن عبذد المطلذب  «ا مس »رماه الطبرانا فا  (181 

الل ووم إي »بلفذذظ   «صذذحيحه»اين. مرماه ابذذن خزيمذذة فذذا ر( ط. دار الحذذ3696رمذذم  

هسألك الفوز عن القباء، وناا الش داء، وعيس السعداء، ومرافقوة األنبيواء، والُصور 
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ا  نيذذاء م  المتذذرفين، مل نذذه اذذان سذذعيدًا بايمانذذه، سذذعيدًا برسذذالته، سذذذعيدًا 

حذذد عشذذر، مأبنااذذه الذذرمحيين ماذذا أالذذرهم! الذذذين بأبنااذذه  أبنااذذه اذذن صذذلبه ا 

يدذدا ن أرماحهذم، ميضذع ن رؤمسذهم علذى  رباهم على الجهاد، مرآهم أاااه

 معدمهم، أ  يعي  سعيدًا اذن رأى ثمذرة أافهم، ميفجرمن أنفسهم فا عدم هللا

الماليذين لجاءتذه  عمله؟! إنه اان ان أسعد السعداء ر م  يق عيشذه. لذ  أراد

الماليين، مل نه عاش فا بيته المت ا ي، مفا حياتذه التذا بذدأها، مظذ  عليهذا 

 إلى أن اات، ثم مدر هللا له أن يم ت شهيدًا، مأي شهادة؟!

عصذذابة  - إن الشذذي  أحمذذد ياسذذين لذذي  اذذأي شذذهيد، إن العصذذابة المجراذذة

فيمذذا  - ن فتدتلذذهأبذذأ إ  أن تنذذتدم اذذن الشذذي  ياسذذي - شذذارمن السذذفا  ماذذن اعذذه

طيذارة  شر متلة، ملذلك  رب ه بلالثة صذ ار  أاري يذة الصذني اذن - زعم ا

(،  ذذذرب ا هذذذذه 16ا باتشذذذا امذذذا يسذذذم نها، تحميهذذذا اداتلذذذة أاري يذذذة  إف 

الص اري  علذى الشذي  ماذن ح لذه، حتذى ازمذأ جسذده الطيذب الطذاهر شذذر 

هذ  رأى أحذد  اذر، ه  رأيتم جسد الشي  أحمذد ياسذين؟ هذ  رأى أحذد مجهذه؟

له جسدا؟! لدد تمذزق هذذا الجسذد الشذريف الطهذ ر، ازمتذه صذ اري  أاري ذا، 

ملذلك مال ا فا ا خبار  دفن ا اا بدى ان جلمانه، خطذ  لذذلك شذارمن بنفسذه، 

شرف على العملية بنفسه، مظ  يتابعها حتى تمأ، ثم هنأ الداامين على هذذه أم

الجبنذذاء؟! متلذذتم رجذذاًل معيذذدًا بهذذذه  يهذذاأالعمليذذة، عذذالم تهنيذذ ن أيهذذا ا نذذذاه، 

الترسذذانة الهاالذذة، مبهذذذه اإلا انيذذات الهاالذذة، هذذ  فذذا هذذذا شذذجاعة أم بسذذالة، 

 ا ار   يحتاب إلى تهنية. 

                                                                                                          

 (.1119  «صحيا ابن خزيمة»مذاره ا لبانا فا  ،«عل  األعداء
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  شذارمن، ملذأ لذهمتذ  ماه أحد ا خ ة  لن يشفا  ليلنا فا الشذي  أحمذد إ  

امذا  ،نعذ  أحمذد (182 بشسي   ب  ْ نحن ند ه له ؟مه  شارمن افء للشي  أحمد

هذذذا   فدذذال ا لذذه ،ممذذد متذذ  أحذذد أبطذذاه ب ذذر بذذن مااذذ  - مذذاه المهلهذذ  ابذذن ربيعذذة

  منحذذن ندذذ ه !ليبذذ  بشسذذي نعذذ  اليذذب   - بذذأخا اليذذب؟  مذذاه ؟بأخيذذك اليذذب

أحمذذد ياسذذين رجذذ  مالرجذذاه مليذذ  فذذا هذذذه  .شذذارمن بشسذذي نعذذ  أحمذذد ياسذذين

م  ألذ ف  ،م  ايذات ،عشذراتالدنيا، بط  ان أبطاه هذه ا اة،   ي فينا فيه 

منحذذن لسذذنا طذذالب ثذذأر، مل نذذا طذذالب حذذق. الذذذي ي فينذذا فيذذه  أن اذذن هذذ  ء، 

هذذا ، متتطهذر اذن رجذ  الغاصذبين الظذالمين، فلسذطيناذ  تتحرر فلسذطين، 

 .ه  الذي يشفا  ليلنا

 براة الشي  أحمد ياسين حيًا مايتًا 

ا فذا  ابارًاذاذان رجذاًل م ،ا فذا حياتذه ابارًاذاان الشي  أحمد ياسذين رجذاًل  

وَن } مصدق اا عاهد هللا عليذه ،ااماته، لدا ربه شهيدً  ِمُِيَن ِرَ واا  َصودَغووا  م ِ و   مو ٱل 

َ وودووا  ٱ ووَمووا َع  َ َعلَي  ووِديٗل{َّللَّ وون يَُتَِلوورو  َوَمووا بَوودَّلووا  تَب  ُ  وم مَّ بَوو وۥ َوِموو وون غََبوو   نَح  ُ  وم مَّ  ِ   فَِموو

ووم  وَ  ...}، [23]ا حذذزاب   لَ و َم  ِ فَلَوون يوِبوواَّ هَع  يَن غوتِلووووا  فِووي َسووبِيِا ٱَّللَّ ِِ ِديِ م   4ٱلَّوو َسوويَ  

ِلحو بَالَ وم   وم   5َويوص  فََ وا لَ و َنَُّةَ َعرَّ ِخلو ومو ٱل  َ  6َويود  وا  ٱَّللَّ ورو ا  إِي تَُصو يَن َءاَمُوووَٰٓ ِِ َٰٓأَيَُّ وا ٱلَّو يَ 

} ودَاَمكوم  كوم  َويوثَب ِت  هَغ  ، بعذد أن ذاذر الشذهداء طلذب النصذر، أن [7 - 4 ]احمذد  يَُصور 

 ننصر هللا لينصرنا هللا. 

 أانية احددة  

لدذذى أحمذذد ياسذذين ربذذه، حدذذق هللا لذذه أانيتذذه التذذا اذذان يطلبهذذا فذذا سذذج ده 

                                              

 الشسي  ه  اا يرب  به النع . (182 
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ميطلبهذذا فذذا حياتذذه. ماذذم نتمنذذى أيهذذا اإلخذذ ة أن يطذذتم هللا لنذذا امذذا خذذتم  حمذذد 

رجذاًل  صذلى هللا عليذه مسذلمالنبذا سذمي ياسين  أن نلدى هللا شذهداء فذا سذبيله. 

إذي يعقوور » تنذذا أفضذذ  اذذا آتيذذأ عبذذاد  الصذذالحين، فدذذاه لذذه آيدذذ ه  اللهذذم 

ا آتذى هللا عبذاده الصذالحين، أن يضذحا اذهذا أفض   (183 « وادك وتستش د

 ه فا سبي  هللا، حتى ج اده يعدر.بنفسه ماال

 شفاء  ليلنا فا تحرير ا مصى  

 ليلنذذا أن تتحذذرر فلسذذطين، مالذذذي يشذذر  صذذدمرنا أن تتحذذد  الذذذي يشذذفا

فلسطين، ميت حد أبناء فلسذطين. مهذذا اذن براذات اذ ت الشذي  أحمذد ياسذين، 

الذذذي اذذان ابارًاذذا فذذا حياتذذه، ماذذان ابارًاذذا فذذا اماتذذه. فمذذن براذذة ا تذذه  أن 

ممفأ الفصاا  الفلسذطينية الهذا، اإلسذالاي ن اذنهم مال طنيذ ن حسذب التدسذيم 

يدسم نه، حماس أم اتااب عذز الذدين الدسذام، ماتااذب ا مصذى، مسذرايا  الذي

اذذ  هذذ  ء  ... اصذذطفى، مالجبهذذة الشذذعبية االدذذدس، ماتااذذب الشذذهيد أبذذ  علذذ

مال ا  سنلأر للشذي  أحمذد ياسذين، محذق لهذم، اللذأر لذي  لشذطص الشذي  أحمذد 

هذذذه  ياسذذين، مل ذذن للمعنذذى الذذذي يمللذذه أحمذذد ياسذذين، فدذذد اذذان راذذًزا لدضذذية،

الدضذية طالمذا نسذذيأ فذا احذذي  العذرب مالمسذذلمين، ف ذان اذذن براذات الشذذي  

أحمد ياسين  أن تحيا هذذه الدضذية فذا  مذرة ا حذداا، التذا تنذزه بالمسذلمين 

هنا مهنا ، فا العراق فا أفغانستان، فا بااستان، فا اشمير، فذا الشيشذان، 

المح ريذة مضذية فا  مرة هذه ا حداا نسى الناس مضذيتهم ا ملذى مضذيتهم 

                                              

رماه أبذذ  يعلذذى، مالبذذزار باسذذنادين أحذذدهما رجالذذه رجذذاه الصذذحيا امذذا مذذاه الهيلمذذا  (183 

المنتدذى اذن »، مالحاام مصححه، ممافده الذذهبا. «صحيحه»(، مابن حبان فا 5/295 

 (.754( برمم  1/407للدر امي   «اتاب التر يب مالترهيب
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فلسطين، ف ان ا ت الشي  أحمد اذاًرا بهذه الدضذية الحي يذة المرازيذة، التذا 

هذذا مضذذية العذذرب مالمسذذلمين ا ملذذى، ذاذذر النذذاس هذذذه الدضذذية مأصذذبحأ 

حذذديث اذذ  لسذذان، مأصذذبا الططبذذاء علذذى انذذابرهم، مال تذذاب فذذا صذذحفهم، 

تظذ  مضذية  مالزعماء فا لدذاءاتهم، يتحذدث ن عذن مضذية فلسذطين، ميجذب أن

فلسطين اذا رة   تنسى، حية   تم ت، م ية   تضعف، هذا ه  الذذي يجذب 

 على أاة العرب ماإلسالم. 

 اا نطلبه ان ممة العرب المرتدبة !

هنا  عذن مريذب سذتعدد ممذة عربيذة فذا تذ ن ، تجمذي زعمذاء العذرب فذا 

رب ، مهذه الدمة عليها اس ملية ابيذرة تجذاه مضذايا العذ(184 المشرق مالمغرب

الها معلى رأسذها مضذية فلسذطين، ندذ ه لزعمذاء العذرب ممذادتهم  آن ل ذم أن 

تعرف ا ماجب م نح  هذه الدضية، عذار علذي م يذا عذرب، عذار علذي م أن تنسذ ا 

هذذذه الدضذذية، حذذرام أي حذذرام أن تنشذذغل ا بمناصذذب م ماراسذذي م متنسذذ ا هذذذه 

 ذذذ ن إخذذذ ان م فذذذا أر  الجهذذذاد مالربذذذاط يط  االدضذذذية ا ملذذذى، متذذذدع 

المعراذذة محذذدهم، ي اجهذذ ن ترسذذانة إسذذرااي  الم يذذدة بدذذ ة أاري ذذا، مسذذال  

أاري ذذا، ماذذاه أاري ذذا،   يجذذ ز فذذا انطذذق الذذدين، م  انطذذق ال طنيذذة، م  

انطذذق الد ايذذة، م  انطذذق الشذذرف مالرج لذذة، م  انطذذق المصذذلحة المحليذذة 

 ل   بلد  أن تدع  إخ ان م، أن تطذل هم، أن تتطل ا عنهم.

 ،أن الدضذذية مضذذية الفلسذذطينيين محذذدهم  سذذف يظذذن اليذذر اذذن الزعمذذاءلا

                                              

رتدبهذا امذا اانذأ ترمبهذا ن الدمة مبذ  انعدادهذا، ممذد اذان ياطلب الشي  هذه المطالب  (184 

ا اذذة اإلسذذالاية، إ  أننذذا انتظرنذذا سذذرابًا، فدذذد تأجلذذأ الدمذذة إلذذى أجذذ   يذذر اسذذمى، امذذا 

 أصاب الشع ب العربية باحباط مخيبة أا .
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 ،مهذذذا مهذذم، انذذا نظذذن أن ا اذذة تحذذررت انذذه اذذن مذذديم، بعذذد دراسذذات اعمدذذة

بذ  هذا خطذر  ،ا علذى فلسذطين محذدهاأثبتأ أن إسرااي  ليسأ خطرً  ،ا سعة

ا، اذن إندمنيسذيا إلذى المغذرب، مخطر على المسلمين جميعًذالهم، على العرب 

 ،مخطذر ثدذافا ،مخطذر سياسذا ،مخطذر امتصذادي ،اي  خطذر عسذ ريإسرا

 .حتى ها خطر دينا، إسرااي  خطر على الجميي ،مخطر دينا

ميتجرعذ ن اذ مس هذذا  ،ايف ترا ا الفلسطينيين محدهم يذمم ن المذرارة

حتى المع نات التا اانأ تص  إلذيهم لذم  ؟دمن ع ن يذار ان إخ انهم ،ا ار

 شعبية، حتى المع نات الشعبية جفف ا انابعها، ه ذذا   ح  اية م تص ، تعد 

أرادت أاري ذذا، اعتبذذرت الم سسذذات الطيريذذة مالجمعيذذات الطيريذذة ا سسذذات 

متمذذد ا نتفا ذذة بمذذا يجذذري الذذدم فذذا عرممهذذا  ، نهذذا تمذذد المداماذذة ،إرهابيذذة

 .ميبدا عليها الحياة

 ماجب الح ام العرب مالمسلمين نح  فلسطين 

مأمااذذر أاري ذذا؟ ندذذ ه  ،مهذذ اج  أاري ذذا ،س أاري ذذانسذذتجيب ل سذذامهذ  

هذا يليق بأاذة العذرب  ح م ماجب ا تبا ؟! ه مإشارت م ، لهم ر بات م أماار

نعذم   يليذق بهذا أن تحنذا رؤمسذها متدذ ه ،ماإلسالم؟ بطير أاة أخرجأ للناس

 !ارة ماحدة ،   ل   اا يطلب انها؟   تجرب أن تد ه

 ،مزعماءنا مساستنا الذين سيجتمع ن عن مريب فا تذ ن إننا ننادي مادتنا 

تفذر  م ،تفر  عليهم مذ ايتهمم ،أن يد ا ا بما يفر  عليهم دينهم  نناديهم

اذا يفر ذه م ،متفر  عليهم ا خالق ما عذراف ماذ  الدذيم ،عليهم رج لتهم

ميرفضذذ ا اذذا  ،ميشذذدما أزر إخذذ انهم ،أن يد اذذ ا بذذ اجبهم   بذذد  علذذيهم هذذذا 
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 ليهم، هذا ه  ال اجب.يملى ع

هنا  أيها ا خ ة آ ف ان ا سرى مالسجناء مالمعتدلين فا سج ن 

إسرااي ، آ ف اسج ن ن بغير حق، لماذا   يطالب ه  ء الدادة باإلفراب 

س أ عن ه  ء؟ لماذا   يمدمن إخ انهم عن ه  ء، بفك أسر ه  ء، لماذا ي  

خ اننا فا أر  الجهاد مالرباط   بالحد ا دنى اما يمسك عليهم حياتهم؟ إ

ي ادمن يجدمن الد ت، بطالة استمرت، حصار إسراايلا دار عليهم حياتهم، 

خلي أشجار الزيت ن المعمرة، مدار بي تهم، جرف ازارعهم، حرق أر هم، 

يريدمن أن بعضها ان عهد الرماان مب  اإلسالم، خلي هذه ا شجار، 

تى يراي لهم، ميذعن إلرادتهم، مهذا يج ع ا هذا الشعب، ميذيد ه المر، ح

الشعب صابر   يجز ، آا    ييأس، عزيز   يذه، يتجر  آ م الحصار 

علم أن يمأن يدفعه،  بد    مالتج يي بنفسية الم ان الذي يعلم أن للحرية ثمنًا 

ِلَك بِأَنَّ وم  ... }  فا سبي  هللا اما ماه هللا تعالىاا يصيبه إنما ه   ا  م   َل ذَ  يوِصيبو و

َمَصة  فِي َسبِيِا ٱَوَل نََصب  َظَمأ   ِ َوَل يَطَ  َوَل َمخ  كوفَّاَر َوَل يََُالووَي يَِغيحو ِطٗئا وَي َمو    َّللَّ ٱل 

ًل إِلَّ كوتَِب  ِلٌحْۚ إِيَّ ٱلَ وم بِ ِ ِمن  َعدوو   نَّي  َ َل يوِبيتو هَ   ۦ َعَما  َص  ِسُِيَن{َّللَّ ح  مو ]الت بة   َر ٱل 

120] 

 مادتنا مادرمن على فع  ال لير   

 ،مهللا إن مادتنذذا يسذذتطيع ن أن يفعلذذ ا ال ليذذر إذا م ذذع ا أيذذديهم فذذا يذذد هللا

ماذن يت اذ  علذى هللا فهذ  حسذبه، ماذن يت اذ   ،مت ال ا على هللا ،مثد ا باهللم

ملذم يتطلذ ا  ،ان هللا عزيز ح يم، ثم م ع ا أيديهم فا أيذدي شذع بهمفعلى هللا 

ه الشع ب، لم يدف ا فا ماد مشع بهم فذا ماد، فهذذا يضذعفهم م  يجعذ  عن هذ

أن يسذتندما إلذى   ميعطيهم الد ة ،ميسند ظهرهم ،لهم أي م ة، الذي يشد أزرهم
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فدذد  ،ثم أن يستندما إلذى الشذع ب، اذن فعذ  ذلذك فدذد لجذأ إلذى راذن راذين ،هللا

ِ فَقَود  ن يَع  َومَ  ... }، معاذ بمعاذ ،فدد  ذ بمالذ ،تحصن بحصن حصين تَِصوم بِوٱَّللَّ

{ط  لوِدَي إِلَ   ِصَر   تَِقيم   .[101]آه عمران    مُّس 

 نريد لنساام الحرية أن تهب على الشع ب 

إنهذا ا اذة ا خيذرة الباميذة  ،إن هذه ا اة اتب هللا لها الطل د  يا مادة العرب

 ، ن عنهذامأنذتم المسذ مل ،مخيذر ا اذم ،مهذا أاذة ا اذم ،إلى أن تد م السذاعة

اصذذطلح ا علذذى هذذذه الشذذع ب، مافتحذذ ا لهذذا  ؟لمذذاذا   تسذذتمدمن مذذ ت م انهذذا

أبذذ اب الحريذذة، لذذن يصذذني الدذذ ة لهذذذه الشذذع ب إ  أن تهذذب عليهذذا نسذذذمات 

فلذذن  ،اديذذدة ا رجذذ  ،اغل لذذة ا عنذذاق ،دااذذأ اصذذفدة ا يذذدي اذذا ،الحريذذة

الحريذة المسذ ملة، ا، الحرية خير ل ذم ملشذع ب م، مل نهذا تستطيي أن تفع  شييً 

متأخذ البذريء  ،تسفك الدااء بغير حق ،  حرية ه جاء ،نريد حرية انضبطة

حريذذة الصذذحافة، نريذذد حريذذة التعبيذذر، حريذذة الذذرأي، إنمذذا ا،  ، مالمسذذاء اعًذذ

نريذذد هذذذه حريذذة ت ذذ ين الندابذذات ما حذذزاب. حريذذة ا جتمذذا ، حريذذة الندذذد، 

مافلهذا  ،مافلتها الم اثيذق الدمليذة ،نالحريات التا افلتها ا اثيق حد ق اإلنسا

 ن  ،فاإلسذذالم   يجيذذز أن يذذتح م الح ذذام فذذا رمذذاب النذذاس ،اإلسذذالم مبذذ  ذلذذك

ا،   تسذتطيي أن تحدذق ا اة إذا اانأ أاة اذن العبيذد   تسذتطيي أن تنجذز شذييً 

ا، ا اذذة الدذذادرة علذذى هذذذا هذذا ا اذذة الحذذرة،   تسذذتطيي أن تهذذزم عذذدمً  ،اهذذدفً 

اتذى اسذتعبدتم النذاس ممذد »  عن عمر حينما ماه لعمرم بن العذاصر ا هللا 

 .«ملدتهم أاهاتهم أحرار!

 الحيلة لنجدة المسلمين  

 اان ا ت الشي  أحمد ياسين أيها اإلخ ة براذة لهذذه ا اذة، مبراذة للدضذية
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التا نذر حياته لها، معاش ان أجلها، ماات فا سبيلها،  مضية فلسطين، اذان 

حيذذا هذذذه الدضذذية مذاذذر بهذذذه الدضذذية، مأصذذبحأ هذذذه أة، ا تذذه خيذذًرا مبراذذ

الدضية ها مضية ا اة اون، مضية شع ب ا اة فذا اذ  ا ذان، اذن جاارتذا 

متشذد  إلى الرباط إلى ا ريتانيا، هذذه ا اذة الهذا يجذب أن تذذار هذذه الدضذية،

أزر هذذذذه الدضذذذية. علينذذذا أن نشذذذد أزر إخ اننذذذا بمذذذا نسذذذتطيي اذذذن اسذذذاندات 

أا ننا ذلك، صحيا أن الطذرق اغلدذة، ما بذ اب اسذدمدة، مل نذا  متبرعات اا

 نستطيي أن نتحاي  على هذا اله أيها اإلخ ة. 

، هذ  ء (185 معلينا أن نداطي البضااي الصهي نية ما اري يذة مالبريطانيذة

  يج ز لنذا أن نشذتري اذنهم، مأن نذنفعهم بفلذ  ماحذد،  ن أي و ي سذب نه 

ا،   يجذ ز أن ينتفعذ ا انذا تنطلق فذا صذدر إخ اننذ انا سيتح ه إلى رصاصة

 بشاء.

سذحارنا، عسذى هللا أمأن ندع  هللا تتذأ لهذم فذا سذج دنا، فذا خل اتنذا، فذا 

أن ينصرهم على عدمهم نصًرا ابينًا، مأنا فتا لهم فتًحا ابينًذا، مان  عز مج 

 يهديهم صراًطا استديما.

* * * 

 

                                              

فتذامى »لفضيلة الشي  فت ى افصلة أصذدرها الشذي  انذذ فتذرة، م ذمنها سذفره الدذيم  (185 

فتذذذامى اذذذن أجذذذ  »لشذذذي  فذذذا اتابذذذه (، امذذذا  ذذذمنها ا497الجذذذزء اللالذذذث   «اعاصذذذرة

 ، طبي ا تبة مهبة.«فلسطين


