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أك، العاملني احلمد هللا رب ومأل قلوبنا حب ،داهرمناه بوجلَّ عز كي حبيبه ومصطفاه، وطلب منا ل وحب
وأن نتعاطف مع إخواننا، ونتراحم و وأن نتواد ،أن نتآلف فيما بيننا ،نفوز وجنوز ونصري سعداء يف هذه احلياة

يف كل ما حولنا قول اهللاق يف أنفسنا وحقِّن ةٌ﴿ : جلَّو عزوونَ إِخنمؤا الْمماحلجرات١٠( ﴾ إِن(.   
مهما كان  -اء وعدنا بنصره على مجيع األعداء األلدن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أ

جمعثُكَومهما  ،مهر حشهمد، ومهما عتت أسلحتصرناو ،وانتصرنا على أنفسنا ستمسكنا بشرع اهللالو ا - مه 
   .ألخوة فيما بيننااروابط وحلفظ  ،ملصلحة بعضنامجيعاً  كرجلٍ واحد نسعى

أقام اهللا  ،هاهللا ورسولُ وأشهد أن سيدنا حممداً عبدن يريد يف الدنيا حياةً طيبةً هانئةًملكل  به املثال وجلَّ عز 
وجعل معه لواء الشفاعة تقياء، ألا ونرباس ،لسعداءا أسوةيف اآلخرة  وجلَّ عزوجعله اهللا  ،ا زوالليس هلناء
  .زاءاجلخري له عند اهللا فهو دخله ن كل مالعظمى 
يتغلب  هدنوجعلت ج ،به بني القلوب املنافرة تفْ، الذي ألَّدنا حممدهم صلي وسلم وبارك على سيلال  

ألم  ،رض طوع إذممتشي األو ،بأمرهم ُءر السمامتتأ ،وجعلتهم خري أجناد األرضعلى القياصرة واألكاسرة، 
   .مصلى اهللا عليه وسلَّهم ويف حسن األسوة بنبي ،وجلَّ عزيف طاعة اهللا 

يوم العرض  إيل دىعلى هذا اهل وكل من تابعه ،ألنقياءاوصحابته  ،عليه وعلى آله األتقياء صلى اهللا
  .العاملني يا ربـ آمني .آمني  ،مجعنيوعلينا معهم أ ،واجلزاء

  : ة املؤمننيإخواين مجاع
عليه القرآن اهللا عز وجلَّ نزل وأُ ،باحلق ثَبع - صلى اهللا عليه وسلّم بعث النيب !!!ما أشبه اليوم بالبارحة

وهو كلمة احلق، اع له دين وشرطفئوا نورواجتمعوا  زبواألحناء وحتايف كل مجيعاً فقام أهل الباطل  ،حلقهذا  لي
وليقضوا على هذا ا، احلقالذي أرسله اهللا  لنيبللنجاة والسعادة جلميع اخللق وجلَّ عز. صلى اهللا عليه وسلّم لكن النيب 

متآلفني متكاتفني يف أى زمان  خالقهم على أخالق القرآن، وجعلهم أخوةًم أوقو ،أصحابه على اإلميانألنه ربى 
حىت انتشر اإلسالم يف العامل  ،وا على مجيع املعارضنيضوأن يق ،بوا على مجيع املتآمرينومكان، فاستطاعوا أن يتغلَّ

  .يف طرفة عنيٍ وأقلّ هكلِّ
ن فيه اآلنإيل الزمن الذي حن صلى اهللا عليه وسلّم ونظر النيب، ّستعود هذه  ةَفأخربنا ببصريته اإلهلية أن الكر

ويبذلون كل ما معهم  ،حزبونتوي ،معونة، وأن الكافرين واملناوئني واملشركني واملعارضني هللا ورسوله سيتجاملر
﴿  :للقضاء على هذا الدين ،وكل ما اخترعوه من أسلحة ومعدات ،وكل ما ميتلكون من صناعات ،من أموال

 لى اهللا عليه وسلّمصفحدثنا النيب  ـ )الصف٨( ﴾ يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اهللا بِأَفْواههِم واهللا متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ
  !!يضاً اآلنوعما حيدث بيننا أ ،حيدث لنا اآلن عما

جيمعون بعضهم  - يوشك أن تداعى عليكم األمم: (فيه صلى اهللا عليه وسلّمأما ما حيدث لنا فقد قال 
تداعى األكلة على تن تداعى عليكم األمم كما يوشك أ -على مائدة اإلسالم وأهله  ون مع بعضهملميو

 - السيل كثُاِء ولكنكم غُثاٌء ،كثري مئذوأنتم ي، ال: أومن قلّة حنن يومئذ يا رسول اهللا؟ قال: قالوا .قصعتها
قُذف يف قلوبكم : ذاك يا رسول اهللا؟ قال موم :قالوا !!ال تنفع وال ترفع ،وى اليت تظهر على وجه املاءاكالرغ
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   .)عن ثوبان موىل النيب صلى اهللا عليه وسلّمرواه أبو داود ( )وتامل الدنيا وكراهيةُ حب: ؟ قالوما الوهن: قالوا .الوهن
ألن من يصنع املعاصي ال يتذكّر أنه  !!أساس كل معصيةاملوت وكراهية  !!حب الدنيا رأس كل خطيئة

  !!وهذا ما نراه اآلن .العباد بعد املوت، فيفعل ما تطلبه نفسه حاسب بني يدي ربأنه سي وال يظن، سيموت
ن نفعل ما كان يفعله أوينصر اإلسالم وأهله؟  ،عنا هذه الغمة وجلَّ عزالذي جيب أن نفعله ليزيل اهللا ما 
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اهللا أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اَهللا والْيوم ﴿  :وصحبه صلى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا 

  ).األحزاب٢١( ﴾ ثريااآلخر وذَكَر اهللا كَ
أعد فط ،أصحابه على التربية اإلميانية صلى اهللا عليه وسلّم النيبالقلوب طهرت ر القلوب من العيوب، فإذا ه

 عزلطاعة حضرة عالّم الغيوب  ةًوقَشعضاء من الوقوع يف الذنوب، وقامت ممن العيوب حفظت اجلوارح واأل
لمة يقوهلا بل يوطد العزم بأن كل ك تسيء ألخيه،بكلمة  منهم ه واحدم فال يتفوعلّمهم أن يحسنوا إلخوا .وجلّ

ويمسك  ،فال ينطق إال خبري، )هريرة رضي اهللا عنه أيبأمحد عن رواه () الكلمة الطيبة صدقة( :تكون يف ميزان حسناته
   .)احلج٢٤( )وهدوا إِلَى الطَّيبِ من الْقَولِ( :عما يؤذي نفسه ويضري الغري

وحنان بٍ وشفقةوح وإذا نظر بعينيه ألخيه ينظر بعطفأو حسد أو ،، وال ينظر بغيظ غضٍ أو كُرهألن  ،ب
ونزعنا ما في ﴿  :عنهم يف القرآن وجلَّ عزهذه األوصاف ليست من أوصاف عباد الرمحن، عباد الرمحن يقول اهللا 

عتكاف سنة يف نظرة األخ ألخيه خري من افتكون  ـ )احلجر٤٧( ﴾ علَى سررٍ متقَابِلني صدورِهم من غلٍّ إِخوانا
صلى اهللا عليه قال  ،صلى اهللا عليه وسلّموليس ذاك من عندي ولكنه قوله  ،احلبيب املصطفىاألجر والثواب يف مسجد 

رواه السيوطي يف الفتح الكبري عن ابن ( )يف مسجدي هذامن اعتكاف سنة  خري خٍ يف اهللا على شوقٍيف وجه أ ةٌرظْن( :وسلّم
  .)عمر

إذا ( :وإذا صافحه يقول يف ذاك النيب األمني ،يده فصافحه مد إذا قابل أخاه بوجه هاش والكلمة الطيبةو
اجة رواه ابن م( )ورق الشجر ذنوما كما يتحاتحتاتت   -يعين نزلت  - ذنوما التقى املؤمنان فتصافحا، حتاتت

 لِثَمفَتصافَحا كا يقَا التإذَ نيِنؤماملُ لُثَم( :صلى اهللا عليه وسلّمويقول . )وأبو داود والترمذي عن الرباء بن عازب ،وأمحد يف مسنده
اليينِد تإِ لُِسغحداهثَ" :رواه بن شاهني يف الترغيب والترهيب عن أنس رضي اهللا عنه بلفظ( )ا األخرىمما مثْلُ إنا مقَينيِ إذَا التنلُ املُؤم

اتباع ملا صنعاه يف كراماً ه إيفعندما يقابل أخاه ميحو اهللا ذنوبه وميحو ذنوب أخ ").اليدينِ تغِسلُ إِحداهما األخرى
   .عليه وسلّم صلى اهللاحلبيب املصطفى 

وال يزيد اخلصام - ا حدث بينهم أمر هامإذ -  وال خياصمه إال يف االمتناع عن الكالمبالسالم، يبدأه دوماً 
ال حيلّ ملسلم أن يهجر أخاه فوق ( ،)الذي يبدأ بالسالم موخريك: (وخريمها فقالأفضلهما  ر النيبوبشعن ثالثة أيام، 

، يلتقيان سلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليالال حيل مل" :نه بلفظرضي اهللا عأيب أيوب عن ومسلم والبخاري مالك أخرج اإلمام ( )ثالث
  )  "فيعرض هذا ويعرض هذا وخريمها الذي يبدأ بالسالم

فهذا من  -له، أو زاد وشكاه  ادوشنع عليه، أو زاد وكَال يقابله وال حيادثه، لكنه لو زاد : واهلجر يعين
ومن زاد عن الثالث يقول فيه سيد الناس  -  عز وجلّلعياذ باهللا ال يفعل ذلك إال املنافقني واوالفجور يف اخلصومة 

إذا  .)أيب خراش السلمي رضي اهللا عنهعن احلاكم يف املستدرك رواه ( )همد كفْسكَ انَكَ ةًنس اهأخ رجه نم: (صلى اهللا عليه وسلّم
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تحاسب على ذلك يوم تلقى  وجلَّ عزاهللا  عندكأنه قتله، إذا وصل اهلجر إيل سنة فكأنك قتلته يف الذنب ف هجره
  .ليحاسبهم على كل ما قدمت أيديهميف يومٍ جيمع الناس فيه  ،اهللا

من قيام الليل  ،وأكثر وأعظم يف األجر والثواب ،وأوجب على املسلمني احمليطني عبادة جعلها أرقى وأعلى
امسعوها معي من سيدنا  .إيل موالهوجه ا املرء ومن تالوة القرآن، ومن كل النوافل اليت يت ،ومن صيام النهار

 ،والصدقة ،والصيام ،من الصالة هو خري لكم على ماال أدلكم أ( :حيث يقول صلى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا 
رواه اإلمام أمحد ( )إصالح ذات الينب: رسول اهللا، قالبلى يا : قالوا -ويقصد النوافل وليست الفرائض  واحلج؟ 
و تزيل اجلفاء بني أ ،نيأو لتجمع بني متفرقَ نِيممتخاص أن تسعى لتصلح بني. )رضي اهللا عنهعن أيب الدرداء  والترمذي

متحابنيو فريقني، ألن كل املؤمنني مطالببني عائلتني أ ن، أو تقضي على اخلالفيإِنْ ﴿  :العاملني  بقول ربو
  .األمر لكل املسلمنيوهذا ، )احلجرات٩( ﴾ ا فَأَصلحوا بينهماطَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُو

شأناً ودنيا؟ قال اهللا صلح بني إثنني أكرب مين وما شأين أل نعوماذا أص :من احلاضرينحد واقول ن يإياك أ
صالح، لو أردت اإلصالح فإن اهللا املهم أن تريد اإل، )النساء٣٥( ﴾إِنْ يرِيدا إِصالحا يوفِّقِ اهللا بينهما﴿  :يف ذلك

ن لك القلوب -وبيده القلوب  -  وجلَّ عزحقق على يدي ،وجيعلها تستجيب للمطلوب ،سيليحققه  كويما مل ي
الصادقة يف اإلصالح املهم النية ، وجلَّ عز، ألن هذه حكمة اهللا يف كتاب اهللا على يد الكبار والوجهاء من القوم

  .بني املؤمنني
 :وأكمل تربيتهم ،مت بنياموقال يف شأم عندما أ ،ينني متوادني متآخاملسلم صلى اهللا عليه وسلّمالنيب فجعل 

تداعى له سائر اجلسد  منه إذا اشتكى عضو كمثل اجلسد الواحد وترامحهم وتعاطفهم،ترى املؤمنني يف توادهم (
يف  اًجهادفكانت احلروب يف عهده وعهد خلفائه الراشدين  .)عنه البخاري عن النعمان بن بشري رضي اهللا( )سهر واحلُمىبال

  .ولليهود وللمكذبني والضالني، ويشترك فيها مجيع املسلمني ،للكافرين وللمشركني ألا حرب -سبيل اهللا 
قته بيننا ن حقيوبي صلى اهللا عليه وسلّم لنيبا رنا منهحذَّ !!بشر عظيميف عصرنا لكننا يف عصرنا هذا أبتلينا 

الكذب : وما اهلرج يا رسول اهللا؟ قال: بني يدي الساعة يكثر اهلرج، قالوا( :صلى اهللا عليه وسلّماآلن، فقال 
 ،هارج كم لبعض، أن يقتل اجلارولكن قتل بعضلكفار، لليس قتلكم : ن؟ قالاآل ها نقتلمأكثر م: والقتل، قالوا

إن هؤالء القوم : موسلَّ صلى اهللا عليه قالفمئذ؟ وقولنا يا رسول اهللا ومعنا عي: قالوا .عمهأخاه وابن  خيقتل األ وأن
م على شيء وليسوا على شيءذهبت عقوهلم فظنرواه أمحد وبن ماجة عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه( )وا أ(.  

اليهود وأصبح  ني هادنمن املسلم اًترى فريق - وهو ما حيدث بيننا اآلن - رنا منه النيبذَّحالذي وهذا 
 دولوأهل اإلسالم يف  ،يطة مول اإلسالمية احملمن الد ال تأتيهم حرب من أى جهة ،اليهود يعيشون يف أمان

ويف  !!ون بعضهمة كل دولة على من فيها، يف العراق حياربمقامت قائاإلسالم يف كل دولة حياربون بعضهم، 
 !!ويف تونس حياربون بعضهم !!اربون بعضهمويف ليببيا حيبون بعضهم، ويف اليمن حيار !!همالصومال حياربون بعض

   ـ  )يوسف٩٩( ﴾ ادخلُوا مصر إِنْ شاَء اُهللا َآمنِني﴿  :لبلد قال اهللا فيها يف القرآنويريدون أن يصدروا ذلك 
رفع املسلم السالح على أخيه هو أن ي ،األمر الذي شدد عليه مراراً وتكراراً صلى اهللا عليه وسلّممع أن النيب 

 :صلى اهللا عليه وسلّمعليهما فقال  حكم النيب ،وهورد عليه أخ ،أخيه إذا كان املسلم لو رفع لسانه بسب، املسلم
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ألما ردا على بعضهما  ،هذا شيطان وهذا شيطان .)رضي اهللا عنه البخاري عن عياض بن محار ااشعي() املتسابان شيطانان(
فإذا رفع عليه  ،وال يغتاب مسلماً قطّ ،مسلماً قطّ وال يعيب ،مسلماً قطّ السباب، ألن املسلم ال يسببنفس 

رواه البخاري من حديث بن عمر وأيب موسى األشعري رضي () من رفع علينا السالح فليس منا( :صلى اهللا عليه وسلّمالسالح قال 
 ،ليس من املسلمني أبداً، إمنا املسلم يعضد أخاه املسلم من املسلمني مٍمسلم يرفع السالح على مسل يأ ،)اهللا عنهما

  .لف كاله، لكن يرفع عليه السالح؟ كال وأونوحيفظه ويصويعاونه 
وم مثانية من ذي ية يف مىن يوم التروية مر ،ة خطبة الوداع عدجحيف  يف صلى اهللا عليه وسلّمخطب النيب 

ومرة عند  وثالث مرات يف مىن، ،وم العاشرزدلفة يف صباح يومرة يف امل ،وم تسعةومرة على عرفات ياحلجة، 
تكرر يف خطب، والعبارة  ـ حوايل عشر!!من هذه اخلطب يكرر هذه العبارة خطبة ويف كلِّ - البيت احلرام

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم  ؟وأى بلد هذا ؟ى شهرٍ هذاوأ ؟أى يومٍ هذا( :تقولوالعبارة !! العشرة
ذا، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، كل املسلم على املسلم يف بلدكم ه ،يف شهركم هذا ،كحرمة يومكم هذا،حرام
   .)رواه البخاري من حديث بن عباس رضي اهللا عنهما( )دمه وعرضهماله و: حرام

حنِيفَةَ عن أخرجه البيهقي ىف شعب اإلميان ( )إال بطيب نفسٍ إن هذا املال ال حيلُّ( ،ليس له حق يف ماله إال بإذنه
هناهللا ع يضر يقَاشبلفظ الر :"هنفْسٍ ميبِ نمٍ إِلَّا بِطلسرِئٍ مالُ املُّ محلَا ي"(منيمة أو بغيبة أو  -له أن يعتدي علي عرضه  ، وال حيق
و يا أ ،يا يهودي: ، إذا قال لههبِ اَءه له خطاباً ال يوجه للمسلمني بوج فإذا - و سب أو غريهتشنيعٍ او لعنٍ أ

صلى اهللا ورسوله  وجلَّ عزيؤمن باهللا خيه املسلم الذي ن يقول ذاك ألباء ا هو، ألنه ال ينبغي أ ،كافرأو يا  ،نصراين
            . وجلَّ عزحجة يف ذلك عند ربه له ، وليس عليه وسلّم

هل لقاتل املسلم توبة؟  ،يا رسول اهللا(: حىت قيل !!فإنه خيرج من مجاعة املسلمنيذا رفع عليه السالح إأما 
كيف تقتل  !!توبة قاتل املسلم أبداًال يقبل اهللا  .)"أىب اهللا أن جيعل لقاتل املؤمن توبة:" روى الطرباين عن أنس بلفظ( )ال: قال

وما  ،ما أطيبك وما أطيب رحيك( :وقف أمام الكعبة وقال نيبإذا كان ال؟ كيف تبيح لنفسك ذلك؟ اًمسلم
حرمة املؤمن أعظم عند اهللا من  .)من حرمتك وجلَّ عز، لكن حرمة املؤمن أعظم عند اهللا وجلَّ عزعند اهللا  أعظمك

عند  أهونسموات السبع لزوال ال( :ويف موقفها عند اهللا صلى اهللا عليه وسلّمحرمة املؤمن يقول فيها  !!حرمة الكعبة
 .)"لزوال الدنيا أهون على اهللا من قتل رجل مسلم: "رواه النسائي والترمذي من حديث ابن عمر بلفظ() اهللا من إراقة دمٍ مسلمٍ بغري حق

   .صلى اهللا عليه وسلّمكما قال  ،وال يقول له كلمة تؤذيه ،ن يرفع السالح على أخيهال ينبغي ملسلمٍ أ
صلى اهللا عليه فقد قال  - و بغريهبكلمة أو مبالٍ أو بسالحٍ أو خبطة أ -أو أعان  ،حرش وأ ،ضرحأما من 

آيس من : ولو بكلمة لقي اهللا عز وجلّ يوم القيامة مكتوب بني عينيهعان على قتل مسلمٍ من أ( :يف شأنه وسلّم
كيف تعني على قتل مسلم؟ ال  .)..."لو بشطر كلمة و:" ... رواه البيهقي عن بن عمر رضي اهللا عنهما بلفظ( )عز وجلّرمحة اهللا 

قاتل الذين ميألون األرض فساداً من أهل  ،قاتل اليهود ،أعداء اهللا لْاتقَ .ينبغي للمسلم أبداً أن يذهب إيل ذلك
لكن ال يفسد  ،اخلالف وارد ،خيك املسلمختتلف مع أ .هم الذين يعيثون يف األرض فساداًأمريكا وأوروبا وغري

وال يؤدي إيل سبه وال إيل لعنه وال  ،عليهوال يؤدي إيل التشنيع خلصومة، إىل الفجور يف ا ؤديوال ي ،قضية دللو
  .ومؤمنمؤمنٍ ن يكون بني ألن هذا ال ينبغي أ ،أو إيذاء أهل بيتهللتفكري يف إيذائه 
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هوا إيل أنه خري خطة للقضاء تنب !!فيها اهللا ورسوله هي اليت أوقعنا أعداُء -قضية الوقت  -هذه القضية 
حاربة مبفيقومون ض، على بع نيلمطُوا املسأن يسلِّ !!على اإلسالم أن يقضوا على اإلسالم من داخل اإلسالم

نظر إيل ما او ،رغبة يف منفعة فانية ،رغبة يف مصلحة زائلة ،ة يف مالرغب ،كرسيرغبة يف  ،رغبة يف منصب !!بعض
  جتده يف سبيل ذلك، هل هناك قتال مما ذكرناه يف سبيل اهللا؟ اآلن املسلمون يف كل مكانبه يقاتل 

وا أم البد هؤالء القوم زعم !!حيررون بيت املقدس !!أكناف بيت املقدس: حىت رأينا ما يسمون أنفسهم
 !!معاركهم كلها يف مصر !!فلسطني؟ أين معاركهم يف !!يحرروا أهل بيت املقدسوالً حىت أن يقتلوا أهل مصر أ

 ، ويسعون لنيليف الدنيا إال طاعة اهللا وعبادته مع الناس الذين ال يعرفون !!ساكنيمع الفقراء وامل !!مع املساملني
 مالكيد للمسلمنيين؟ لكنه ا، هل هذا هو اإلسالم يا إخوشريعته اأرزاقهم احلالل اليت أمر.   

بأن املسلمني يف مواقع شديدة بينهم، ويفرحون وحيتفلون  ،وم بالسالحوميد ،موالم باألوويعين
 ،هذا ما يبغونو - كذاستنقسم البالد اإلسالمية إيل كذا وكذا ورقة، ويفرحون إذا زادت اآلالم ووصلت إيل الفُ

يل وإ ،وإيل وحدتناإىل ألفتنا، حىت نرجع مرة أخرى وينبغي أن يفهم ذلك عقالء املسلمني  !!ما يريدونوهذا 
يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اهللا بِأَفْواههِم واهللا متم نورِه ﴿ :وجلَّ عزوننفذ قول اهللا  ،الطغيان الكافرونواجه هذا  ،أخوتنا

وال  وال خيذله، ،همسلوال ي ،املسلم أخو املسلم ال يظلمه(  :صلى اهللا عليه وسلّمقال  ).الصف٨( ﴾ولَو كَرِه الْكَافرونَ
رواه مسلم عن أيب هريرة ( )كل املسلم حرام دمه وماله وعرضهأن حيقر أخاه املسلم،  ئٍ من الشرإمر حبسبِ حيقره،

  .ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة، أو كما قال )رضي اهللا عنه
  :اخلطبة الثانية

الذي أغنانا بالعاملني  احلمد هللا رباً على كل شيءنزل لنا كتاباً مهيمنينه وكتابه عن مجيع العاملني، فأد، 
ل لنا فيه كلَّ اونبيوأشهد أن أال اهللا وحده ال شريك له .شيء فص، حقي رمون احلقبطل الباطل ولو كره اوي. 

وامجع وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله الصادق الوعد األمني، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا حممد 
  .يا أكرم الكرمنيأمجعني ة واحملبواملودة األلفة مجيعاً  وارزقنا ،وألف قلوبنا ،مشلنا

  : إخواين مجاعة املؤمنني
إيقاع  ،لزيادة الفُرقة بني املسلمنياألمريكية والغربية الكافرون واملشركون واملخابرات إليه مما توصل 
رجلٍّ وكلُّين، اخلالفات يف الد علم شيئاً من الدأن الذي معه  ين يظنأنه ليس من ك، وأن الذي مع غريه هو احلق

ملن يصلون ويصومون  -نسمع مفتني يفتون على أمثالنا : حىت أصبحنا نسمع عجباًالدين وإمنا هو باطل، 
   !!؟كيف هذا!! وإباحة دمائهمأم كفار حاللٌ قتلهم  -وحيجون ويقرأون القرآن 

إِنَّ أَكْرمكُم عند اهللا ﴿  :جند الرمحن يقول ،لقرآنيف حني نسأل ا!! فضليةوجعلوا ألنفسهم األولوية واأل
بِريخ يملإِنَّ اهللا ع قَاكُماحلجرات١٣( ﴾ أَت(، أين التقوى لرتن األتقياء؟ قال: نسأل النيب ـ األكرم هو التقي: 

، مادام مل يطلع حملها القلب والتقوى ،وأشار إيل صدره - )رواه مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه( )التقوى هاهنا(
وال يعرف حقيقة القلب وما  !!؟منهم على سواهيف يميز نفسه أو يميز واحداً أحد منا على قلوب اآلخرين، فك

  .جلّ يف عالهاهللا  وهوبه إال مقلبه 
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مارأيكم يف : (لهثيابه مهلهلة، فقال ملن حو ،فقريرجل  فمرجالساً بني أصحابه  صلى اهللا عليه وسلّمكان النيب 
على األمراء وإذا تكلم ال ينصت له، وإن إستأذن  - جهزويأحد ال  -هذا حري إن خطب أالّ ينكح : هذا؟ قالوا

إذا : ما رأيكم يف هذا؟ قالوا(: صلى اهللا عليه وسلّموجاء رجلٌ من الوجهاء، فقال هلم ـ  )ذن لهؤال ي هذا حري
األول إيل  وسلّم صلى اهللا عليهفأشار  .ن لهذله، وإذا إستاذن على األمراء أُ تخطب أن ينكح، وإذا تكلم ينص

رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا ( )من ملئ األرض من مثل هذا - وجلَّ عز عند اهللا -هذا خري ( :وقال
  ).عنه

فكيف نميز بني هذا وذاك؟ وكيف  وملا كانت التقوى حملها القلوب .املهم التقوى، والتقوى حملها القلب
وفيه أحكام للمرضى  ل البشرية، ففيه أحكام لألقوياء،لكما جاء كامالًدين أفضل من ذاك؟ واإلسالم  نعد هذا

كام ملن وأح ،وأحكام للمقيمني ،للمسافرينوفيه أحكام للنساء، وفيه أحكام  ،والضعفاء، وفيه أحكام للرجال
  .ة حبيب اهللا ومصطفاهنوكلها من شرع اهللا ومن سوأحكام ملن يعيش يف البالد الباردة،  رة،يعيش يف البالد احلا

أخاصمه؟  مأهامجه؟ ول مول؟ رأيه أقبح ملإرتآه يوافق سنة رسول اهللا، فَ مادام أخي هذا ميشي على رأىٍ
شئت لنفسك من ، خذ ما عز وجلّ هذا ليس من دين اهللا  !!؟لرأيي وأظن أن رأيي هو الصواب فقط وانتصر

واحد  كلُّيأخذ إلخوانك املؤمنني واترك  عز وجلّدين اهللا  من، خذ ما شئت لنفسك عز وجلّاآلراء من دين اهللا 
ومن  ،منافعه يف احلياة الدنيا، مادام كله من شرع اهللا تمشى معيوما  ،ا يوافق أحوالهمنهم ما يناسب قدراته، وم

  .صلى اهللا عليه وسلّمهللا ومن سنة حبيب اهللا ومصطفاه دين اهللا ومن كتاب ا
 -مل يكن نا، ينهو أساس هذه النكبات اليت حلّت ب -راء يف زماننا لآل والتعصب ،يف اآلراءاخلالف هذا 

يف  ايصلوركعات تراويح وقوم إختاروا أن يصلوا مثان  :هناك خالف يف بالدنا -  نتم رأيتموهإيل عصرٍ قريبٍ وأ
، ن يصلوا عشرين، هؤالء يصلون وهؤالء يصلون وال يعترض هؤالء على هؤالءوغريهم إختاروا أ ،سجدأى م

  .عز وجلّألن كله من دين اهللا 
إيل أن اخلالف يصل  لكن يف هذا الزمان رأينا، قويلّ و خالفاًأ ،لفظي فمل يكن حيدث بينهم حىت خال

، )ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا( :هذا كافر مع أنه يقول !!كم بأن هذا كافر مع أنه يؤدي فرائض اهللاحلُ
وهذا أمر ال يوجد يف ديننا يا إخواين  .)رسول اهللا حممدال إله إال اهللا (: ووصل األمر إيل إباحة الدم ملن يقول

والذين  ،إمجاع املسلمنيعلى وهم اخلوارج الذين خرجوا  ث م النيبإال نفر يف الزمن األول حدومل يفعله  ،أبداً
   !!وقتل املسلمني أباحوا دماء املسلمني

يف هذا الوقت آخذاً ذا الفكر التكفريي فال يوجد مسلم أبداً يرفع السالح أو يكّفر مسلماً إال إذا كان 
  .صلى اهللا عليه وسلّمومع وسطية شرع اهللا اليت جاءنا ا النيب  ،الذي يتعارض مع دين اهللا

 ،نهج الوسطي الذي جاءنا به دين اهللاوعلى املوعلى سنة رسول اهللا،  ،جنتمع مجيعاً على كتاب اهللا فهيا بنا
األلفة واملودة واحملبة الوحدة و، ال حنتاج إيل هذه اخلالفات وإمنا حنتاج إيل خلف ظهورنا اآلنونترك اخلالفات 

  .ويصلح اهللا حال بلدنا اهللا شأننا والتعاطف والتباذل فيما بيننا حىت يصلحوالتراحم 
ورنا، دواحلسد والبغضاء من ص والغش ، وانزع الغلَّيف قلوبنا لبعضناواحملبة  ،رزقنا األلفة فيما بينناااللهم 
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واتباع احلبيب  ،متكاتفني متباذلني، وارزقنا اإلخالص يف األعمال، والصدق يف األقوالمتآلفني واجعلنا أخوة 
  .يع احلركات والسكناتمجصلى اهللا عليه وسلّم يف 

   .وذهاب غمنا ومهنا ،زنناوجالء ح ،نا، ونور صدوراللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
 ،وعلى العمل الصاحل هلذا البلد ،ة خري األناموعلى حمب ،اللهم امجع أهل هذا البلد مصر على نور اإلسالم

  .ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: على من قالوالكّف  ،وعلى جهاد أهل الكفر ،وعلى رفع لواء اإلسالم
واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات، إنك مسيع  ،وللمسلمني واملسلمات ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
جميب الدعوات يا رب العاملني قريب.  

، البلد اذلسوء وا تقضي على املنافقني واملتربصني الشرأن كما نسألك يا رب وأنت خري مسئولٍ 
ال حتوجنا إيل من عندك، رك تينا خبريك وميوتأ ،وتستقر أوضاعنا ،تنصلح أحوالناحىت  ،خذ عزيزٍ مقتدروتأخذهم أ
  .يا أرحم الرامحنيأحد سواك 

  .رمحناهللا يا حضرة يا  اجلودي وشاطئ ،األمان يل برسفينته إ ذا البلد رجاالً صاحلني يقودوناللهم قيض هل
 ،خرج املسلمني من بينهم ساملني غامننييف الظاملني، وأوقع الظاملني أهلك الكافرين بالكافرين وأهم الل

واجعل  ،واقضي على كل الفنت يف البالد اإلسالمية ،دس وفلسطنيرض بيت املقاليهود وحرر أواقضي على 
  .املسلمني مجيعاً يف هذا العصر يف وحدة ووئام يا أكرم األكرمني

لنا  ءوبارك لنا يف كل شيٍ ،والدنا وبناتناأك لنا يف ، وباروبارك لنا يف ضروعنا ،رك لنا يف زروعنااللهم با
  . على الدوام يا أكرم األكرمنيوتولنا برعايتك وكفالتك أو حولنا، 

ينهى عـنِ الْفَحشـاء والْمنكَـرِ    إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى و(اتقوا اهللا، : عباد اهللا
  ).النحل٩٠() والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

     . اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
  

            ***************************************  

     


