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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 .لَّقنا أبخالق أهل كماله، وأذاصقنا لذة وصالهخ  واجهنا جبماله، و  احلمد هلل الذي 

ِى والرالة والسالم على النَّ  ى إىل يوم الدين دطفى وآله، وأصحابه ومن اتبعه ابهلاملر بى
 .العاملني آمني اي ربَّ  ،وعلينا معهم أمجعني ،وأتباعه

والعجب زال عنا اإلندهاش  -إذا عرفناه وحتققنا به  -مرًا إهليًا أ وجلَّ  عزَّ بنيَّ احل  
فإن هؤالء الرجال يقومون ، عزَّ وجلَّ وأحباب وأصفياء هللا  ،نراه يف أولياء هللاشيٍء  يِى يف أ

مجٌع كبرٌي من الرجال  - يف نفس الوصقت واحلال - اأبعمال ال يستطيع أن يقوم هب
مع أننا مل نطلع على وظائفهم الباطنية، فإن طبعًا تتعجب،  األصقوايء األشدَّاء، والناس

 . دِى عن الع   الرجال هلم وظائف ابطنية تعالت  
، هنع هللا يضروهو الشيخ عبد العزيز الدابغ  - ًا ال يقرأ وال يكتبوكان أميَّ  -رجٌل منهم 

ائف اليت كان يقوم الوظ !!على مثانني رجالً  هُ وظائفُ ُوزِىعت عند انتقاله إىل الرفي  األعلى 
  !!على مثانني رجالً  ت  ع  زِى هبا وُ 

. (النحل341) ﴾إىنَّ إىبـ ر اهىيم  ك ان  أُمَّةً ﴿ :ناالواحد منهم كما يقول رب  هؤالء الرجال 
صقد أعطى من  عزَّ وجلَّ فإن هللا حواله اإلهلية، مة يف وظائفه الباطنية ويف أهم أبالواحد من

سرده أو أهل الباطن من ُكمَّل الرجال، ما يعجز عن الترريف يف األحوال، ومناولة 
  .اإلشارة إليه املقال
فطلب  ،عجالً له ودعاه أحد احملبني وذبح  -وكان من أهل اجلذب  -رجٌل منهم 

كله أمامه، ومسَّى هللا وبدأ أيكل الطعام حىت مل يتبَّقى منه شيئًا واخلل    همنه أن ُُيضر 
تلميذه الذي ورث حاله، وصقد إال ، مل يشهد احلقيقة ولكنهم ال يرون احلقيقةينظرون، 

يُطعم اجلالسني ىف اخللوات على  هنع هللا يضركان الشيخ  :، صقالهنع هللا يضرمسعت هذه احلكاية من فمه 
والناس يظنون أنه يناول فمه وهو  ،يف كل األصقاعويف كهوف الوداين،  ،رؤس اجلبال

 .يناول أفواههم
 ايه  انى ع  م   ن  لَّى مى راٌد حت   ــــــــــــــــــمُ  الَّ إى      ايه  رى د  ي   س  ي  وٌز ل  ــــــــــــــــــــنُ كُ   ال  ـــــــــــــــج  الرِى  نَّ إى 
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 اــيه  ادى ه   وهللاُ  ت  ف  ص   م  ـــــــــهُ وبُـ لُ صقُـ       م  هُ دُ ع  ق  م   شُ ر  الع  و   م  هُ امُ س  ج  أ   ضى ر   األ  يفى 
 اـــيه  رى جم    هللاى  مى س  بى  لى ص  الو   ةُ ين  فى س         مُ هُ ى و  ف  ط  ر  ملُ ا عى ر  ــــــــش  لى  وسُ مُ الش   مُ هُ 

من  ،مثل أهل بييت كسفينة نوح) :صلى هللا عليه وسلَّمإهنم سفينة النجاة، لذلك صقال 
  .3(ركبها جنا ومن ختلَّف عنها هلك

لكن  يف املسجد العام وأجبنا ابلعام للعوام،لناه ئوهي تتمة للسؤال الذي سُ 
نركب سفينة أهل الوصال، الذين  ن نركب سفينة نوح،نجاة من فنت هذا الزمان أبال
  .ماهُ ق  س   صلى هللا عليه وسلَّمومن يد احلبيب  ،آواهم وإىل جنابه ،هم موالهمالَّ تو 

يركب  سفينة النجاة يف كل زماٍن ومكان، منإهنم  !!؟وإذا تركناهم أين نذهب
وأيمن من كيد الشيطان، وأيمن من  ،فوات النفسمن من هأيمن من الفنت الظاهرة، وأي

 .الرمحن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان دى يبى واألشرار، ألنه يف ُحرون ع   رِى الشِ 
ثنا عن أحواهلم  هؤالء القوم اي إخواين ُعقولنا لن تتحمَّل، فلهم أحوال ال فلو حتدَّ
 : تتحملها ُكمَّل عقول الرجال

 ةٍ ب  غ  ر  و   ل  ٍة ب  ب  ه  ر   ن  ا مى هل    ك  ُتد       ت  د  ب   اذ  إى  ولى قُ العُ  ق  و  فـ   م  اهلُُ و  ح  أ  و  
 !!شيء، لكنها فوق املوازين ن يزن كلَّ هلم فوق العقول، ألن العقل يريد أأحوا

د األولني واآلخرين ور سيِى نُ الذين استناروا بى  ،الء الروحانينيؤ العاملني هل ألهنا إمدادات ربِى 
  .صلى هللا عليه وسلَّم

وكيف يقدرون على أداء هذه األحوال  ؟يقومون هبذه األحوال هؤالء الرجال كيف
لُ ﴿ :مسعناها يف اآلية اليوم الكبري من ُكمَّل الرجال؟يتحملها اجلمع ال اليت  ا ال ُمزَّمِى  .اي  أ يـ ه 

 لنا ذلك فقد صقالوا ،إنتهى !!ال له صقم؟ هللامن الذي صق (.املزمل4، 3) ﴾صُقمى اللَّي ل  إىال صق لىيال
 منفما دامت اإلصقامة من هللا، فتكون املعونة والعون  ،(إذا أصقامك أعانك) :نوانوطمأ

 .نظرات حبيب هللا ومرطفاه َم  لَّ  ويكون هذا اإلنسان دائماً حضرة هللا، 
                                                           

 .لى شرط مسلم ـ عن أيب ذٍر هنع هللا يضراحلاكم يف املستدرك وصححه ع  
 



 سفينة الوصل بسم هللا جمريها                أبوزيد                                 فضيلة الشيخ فوزي دمحم

 صقرراأل –طفنيس املطاعنة  -ديوان الباليكة                                 - 3 -
 هـ3214ربيع األول 11 واف امل م13/3/4132اجلمعة  -درس السهرة 

وفيها تيسري من كل  ،فيها الشفاء من كل داء صلى هللا عليه وسلَّمونظرات رسول هللا 
أن نطلبها دوامًا وصقال  عزَّ وجلَّ ولذلك أمران هللا  .الكبري العلىِى  عسري، وفيها الفضل من

ا نتدبَّر يف أحوال ولذلك ملَّ  (.البقرة312) ﴾ال تـ ُقوُلوا ر اعىن ا و صُقوُلوا ان ظُر ان  و امس  ُعوا﴿: لنا
 ،ىل هللا؟ عنايةوذهب إرَّك حتالراحلني جند أن العناية معهم من البداية إىل النهاية، كيف 

سباب يف نظران صقد ال أسباب، لكن هذه األ جيعل هلذه العناية عزَّ وجلَّ هللا أن صحيح 
 : لكن هي كما صقالوا ،نسان العادىتلفت نظر اإل

 بب  السَّ  ن  نَّ ع  ل  أ  س  ال ت         به  ا و  ذ  إى  وكى لُ املُ  كُ لى م  
من يف مرر  احلقائ  بعلم، أول من تكلم وأرضاه هنع هللا يضراملرري الشيخ ذو النون 

كيف : سألوه ،وهو من أمخيم يف سوهاج ،وكان ذلك يف القرن الثالث اهلجري ،األولياء
النيل فوجدت عقراًب جاء جيري هنر كنت واصقفًا على شاطئ : مشيت يف طري  هللا؟ فقال

 ،، فقفز ونزل على ظهر الضفدعةبسرعة، ووجدت على شاطئ النهر ضفدعة
  .الثاين البِى  إىل كبرية  ت بسرعةسبحوالضفدعة 
حىت  متُ وعُ  فنزلتُ ماذا يرنعا؟ أن أعرف  توأرد ين الفضولفأخذ :يقول

 ذتُ وأخجتري بُسرعة،  ت  ذخالثاين وأ البِى  لشاطئ عبتفوجدهتا  الثاين، للبِى  وصلتُ 
وهناك حيَّة  ،خممور مٌ ئرجٌل انبه  يل مسجدٍ إ ت  ل  ص  ر، حىت و  شعشي خلفها وهي ال تمأ

  .حىت ال تقتل هذا الرجل النائمة ولدغت احليَّ العقرب فذهبت  لدغه،أن تتريد 
اي أخي : فأيقظته وصقلت له: صقال؟ هو خممورٌ عناية هللا للرجل املسلم حىت و  :فيقول

؟ أنت تعراه وهو ُيفظك ويُرسل إليك من ينقذك، صقم اي أخي نظر ما صنعه هللا معكا
وإصقباله  ،لتفاته إىل هللاإهذه سبب  توكان! !عزَّ وجلَّ وطهِىر فمك من اخلمر وارجع إىل هللا 

 ..العناية  .. فاملوضوع يف العناية. عزَّ وجلَّ وسلوكه طري  هللا  ،ورجوعه إىل هللا ،على هللا
 :العناية

 انُ م  نَّ أ  هُ ُكل    فُ اوى خ  امل  ف   م  ـن   اه  ونُـ يُ عُ  ك  ت  ظ  الح   ةُ اي  ن  ا العى ذ  إى و  
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كان صقبلنا كان بعضهم يف األمم   ن  وم   عناية،ا مجاعة املؤمنني من أهل الوحنن كلن
ديوان معه  ن  وم   ،د أهل العنايةملاذا؟ ألن سيِى ، نا من أهل العنايةاألخرى، لكن حنن كل  

هو سيدان دمحم  ،هل العناية خروصية أواملتويلِى  ،شراب أهل العنايةوساصقي  ،أهل العناية
 :صقبل القبل؟ من مىت ذوهذه العناية من .صلى هللا عليه وسلَّم

 اين  دى ه  يـ   هللاى  اطى ر  رى ى لى ف  ط  ر  املُ و      اــــــــــــين  ادى ن  يُـ  لٍ ز  أ   ن  مى  ةى اي  ن  ي العى اعى د  
 اين  انى م  ى أ  ط  ُم تـُع  تُ نـ  كُ   يخى أ   أ  ر  اصقـ  ف        ت  ح  ُمدى  ن  م   ارى ت  خ  املُ  ة  مَّ أُ  م  ع  ا نـ  نَّ كُ 

ر  ُأمٍَّة أُ ﴿ :وهذا هو سرِى العناية يـ  ُتم  خ  رىج ت  لىلنَّاسى ُكنـ  فالعناية  (.آل عمران331) ﴾خ 
من الذي يتحق  ابلوالية والعناية يف الدنيا؟ الذي ميشي مع سرِى اآلية  ن  من وصقتها، م  

ومل خترجوا إىل الدنيا  ،عبثاً أنتم ابلذات مل خُتلقوا : اآلية؟ صقال سر   ما .ىل النهايةالبداية إ
 بكلِى لكم عزَّ وجلَّ فقد تكَّفَّل هللا  ،أوموالكموالدكم وزوجاتكم و وا أبنفسكم وألتنشغل
 بويَّ النَّ  ى  د  وتنشروا اهل   ،الناس ربِى  ينى دى لتنفعوا الناس بى  !!للناس !؟خرجتمأُ  م  فلى  .ذلك

وجيعل وصقته  ،شي على هذا السرِى مي ن  م   !!فهذه وظيفتكم، لتآذروا وتعاونوا حضرة النبِى 
 . بادته هي إرشاد خل  هللاوع هلل،

يف اليوم مائة ألف مرة،  روم النهار، وميسك ابملسبحة وُيسبِىحم الليل ويومن يقو 
 هذه أيضًا ليست لنفسهإال فو  –هللا من الغرور والرايء والُعجب  وصقاهإذا  -فهذا لنفسه 
 من الغرور والرايء والُسمعة إذا وصقاه هللا .وليس له شيء فقد ضاع وال لشيء،

ه ا ﴿ :عمله هذاما  فكل   ،عجاب ابلنفسواإل هى و م ن  أ س اء  فـ ع ل يـ  ًا ف لىنـ ف سى م ن  ع مىل  ص احلى
 (.اجلاثية34) ﴾ُثَّ إىىل  ر بِىُكم  تـُر ج ُعون  

 على تـُوَّزَّع؟ نح النبوية، والغنائم الفتحية، على منوامل ابلعطااي اإلهلية، ما ابلكف
؟ ن  على م   توزَّع الغنائم وهذه ة،ية ضد أهل الغواية مع خري البيَّ من يدخل معركة اهلدا

 !!ميدان القتال، أم على من صقعد يف بيته؟يف  هل تـُوَّزع على من
 :غنائم ابطنةهناك ، و غريه وغريهأو أو خيل من مال أو مجال  وهناك غنائم ظاهرة

 ،عرفانيةأو توجهات حكمة نبوية،  وأ ،علم إهلامي وأ ،وراينكشف نُ  وأ ،فتح رابينِ  ن  مى 
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ملن شارك إمام األنبياء  وهذه الغنائم ملن؟ .العقول البشريةلها حتم  ال تستطيع أسرار أو 
  .واملرسلني يف جهاده املمتد إيل يوم الدين

بل الكافرين واجلاحدين واحلرب ممدودة،  ،والرسالة مشهودة ،موجودة ةُ فالنبوَّ 
؟ أم  اي أحباب يس كذلكواملشركني واليهود ومن عاوهنم أشد  شراسة يف هذا الزمان، أل

تقتلهم وتنتهي ول؟ الزمن األول كان سهاًل صقلياًل، فبالسيوف و يف الزمن األكان هذا 
حرب ، حرب ابلنساء، حرب ابلكلمة -لكن احلرب احلالية بكل فنون القتال  .األمور

حرب ابلنت وهي أشد  ، حرب ابلتكنولوجيا احلديثة، حرب ابلعادات، ابملوضات
  .سلمنيوها على اإلسالم واملاليت يشن  احلروب اآلن 
من التجهيزات العسكرية، وحرب أشد  شراسة وهي ، اآلنمعروفة  وهي -حرب 

 !!ن ُياربون املسلمنياإلسالمية، حىت أنه أصبح املسلمو  الوصقيعة والكيد بني أبناء األمة
اليهود من أسبوعني كانوا  .كما هو احلال اآلن يف مرر  - واليهود جالسني مبسوطني

يتستحيل أن تعود اجليوش العربية   :حتفال صقالوا، ويف هذا االيف تل أبيب حتفاالً ااملني ع
، وجيش سوراي تكَّسَّر، ومل ألن جيش العراق تفتَّت؟ املاذ ،3791يف حرب  تكما كان
 .من يقضي على هذا اجليشمنهم هم سلطني علير، وحنن مُ ر  مى  شُ ي  ج   يبقى إالَّ 

وهذه من الفنت  !!من بيننا ،اليًا؟ هل اليهود؟ القضي على اجليش حمن الذي سي
أنظر إيل أنواع احلروب املوجودة عندان، هل كانت موجودة أايم  .هلذا الزمانالُعظمى 
ِى حضرة النَّ    !!وهذا أشدِ ؟ بى

ح أن جنلس يف املدرجات واإلسال كل النوادي   من: من كل مكانه نم يغزو هل يرِى
يف توحيد و يف الدفاع عن اإلسالم،  - كون لنا دورٌ البد وأن يواملتجعات؟  والبالد

حىت  - ويف تعليم اجلاهلني ،ويف تنبيه الغافلني ،ويف مجع مشل املؤمنني ،صفوف املسلمني
ُد ى و دىينى احل   ِى  ﴿ :العاملني نستطيع أن نعمل بقول ربِى  هل  ُهو  الَّذىي أ ر س ل  ر ُسول ُه ابى

ينى كُ  إذا كان ) :سيدان رسول هللا وعدان وبشَّران وصقال .(الفتح42) ﴾ لِىهى لىُيظ هىر ُه ع ل ى الدِى
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إال  ومل يـ ب    أفىن هللا مجيع امللل والنحل،  -الذي حنن يف اآلن على ما أرى  - آخر الزمان
 .(اإلسالم

هي املتزعِىمة احلرب على اإلسالم، من املتزِىعم احلرب على اإلسالم اآلن؟ أمريكا 
تدبريات من صقدمي الم هي مرر، ولذلك فكل التجهيزات وكل الأن صقلب اإلس لمعتو 

  .إذا ضاعت مرر فقد ضاع اإلسالم واملسلمني هللقضاء على مرر، ألنالزمان هي 
م ونريد التكنولوجيا اليت طيبني ونقتدي هبالذي عندهم لن ينتهي، مع أننا  والغيظ

، حىت من ل ما عندهمالذي يرنعوه وطعامهم، ونريد ك (اهلامبورجر)ونريد  عندهم،
، عزَّ وجلَّ ن يعود لبلده، لكن الغيظ عندهم شديد لدين هللا يذهب إىل هناك ال يريد أ

 :ما فعلوه يف املسلمنيإىل وانظروا 
دخلوا العراق  ،وها، هل هناك دولة اآلن يف الرومال؟ الدخلوا إىل الرومال وفتتَّ 

ان جيشًا صقواًي وكان يُرهب إنه ك ،؟ الأ، وهل وجدوا سالحاً حبجة أن هناك سالح
روا الفنت اثوأ، وهم يريدون القضاء على كل هذه اجليوش حىت تطمئن اسرائيل، إسرائيل

ها،  كلَّ توا العراق  وفتَّ  ،ةنَّ هؤالء شيعة وهؤالء أكراد وهؤالء سُ ف :تاليوصقسَّموا البلد إيل دو 
 .كما ترون حرب شغالة

اليت نشروها يف كما ترون، فاجلماعات التكفريية   دخلوا أفغانستان وعملوا فيها
وصقالوا هذه اجلماعات  ،وكوَّنوها يف أفغانستان !!األمة اإلسالمية، من الذي كِوهنا؟ أمريكا

وهبذا ، ألن أفغانستان كانت خاضعة لإلحتاد السوفيييت الشيوعية هي اليت تقضي على
ل، وهم الذين أخذوا بن الدن هناك وهم ابملاالقضاء عليها، وسلَّحوهم وأمد   استطاعوا
بعضهم  .فساداً  ون يف األمة اإلسالميةثفغانستان، جعلوهم يعي، وبعد ما إنتهت أومجاعته

 ،اجلزائر وبعضهم إىل ،وبعضهم إىل مايل ، ليبياوبعضهم إىل ،يذهبون إىل فلسطني
يف األرض  ونثالذين يعي اآلنوهم  .وا يف أرض اإلسالم فساداً ثليعيوبعضهم يف سوراي 

وأنه ينال الشهادة  !!ويعتقدون أهنم جياهدون يف سبيل هللا !!ن؟ مسلمو ؤالءفساداً، من ه
  .هبذا األمر
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بين نريد صقرضًا من البنك الدويل لن: ممجال عبد الناصر صقال هل !!وهذه هي أمريكا
ومن م؟ رغمًا عنهالعايل  الناصر السدَّ يبين عبد كيف : وصقالوا ،السد العايل، فلم يوافقوا

، وأجروا دراسات وحبوث، ملاذا؟ يريدون أن يقطعوا ىل أثيوبياذهبوا على الفور إوصقتها 
ألهنا ال حتتاج  أثيوبيا ال حتتاج للسدِى فالسد الذي صنعوه هناك ، هنائياً  عن مرر هايامل

ياه هناك بدون حساب، فإذا كانت حتتاج إىل  املو  ،فعندها أكثر من عشرين هنراً  ،للمياه
الذي يريدون  لكن السدَّ !! عندها يكفى ما حتتاجه من كهرابء بىنصغري يُ  د  س  ء ف  كهراب
وراء هذا املوضوع  الذينوال أييت بقطرة ماء واحدة، ومن ه سيقطع املياه عن هنران، إنشاء

 .حاليًا؟ هم األمريكان
ىت ، حويف نفس الوصقت صقطعوا املعونة عنَّا ،وصدروه عندان ،روا اإلرهاب للعاملصدَّ 

سلحة فال يكون عندان أ ،ال: عة؟ صقالواهذه اجلماهبا لنواجه  ااألسلحة اليت اتفقنا عليه
ن معه مدافع اهل هناك من كويف نفس الوصقت سلَّحوا اآلخرين أبحدث األسلحة، 

كراسي وهو مع اإلرهاب، وكانوا صقد أعطوهم   ،عندان وموجود!!! تضرب الطائرات؟
، واجليش ليس عنده هذه الكراسي، وهو كرسي وله ءطائرة واجليش أمسك هبا يف سينا

وهي أسلحة مروحة ويطري ثالمثائة مرت ألعلى ويكشف املنطقة كلها وميكنه أن يضرب، 
 !!!ن وال ندريانئمو ، وحنن مجيعاً متطورة ملاذا؟ حىت يقضوا على اجليش املرري

؟ البد عليه وسلَّم صلى هللارسول هللا وغنائم وإكرام هللا دوران لننال فضل هللا،  أين
اجلاهل، ونُعلِىم  ،نُنبِىه الغافل والساهنيهو أن وأن يكون لنا دورًا يف اجلهاد، وأصقل  األدوار 

  .من هؤالء القومحىت يعرف مقدار الشراسة اليت نتعرَّض هلا  ،وننبِىه الغافل
شديدة  حرابً  يشنونمريكا ينفذوه، و وأمريكا معها أورواب وهي ذيٌل هلا وما أتمر به أ

 .على مرر وعلى اإلسالم
يُرىيُدون  لىُيط فىُئوا ﴿ :ال ختافوا: وصقال لناطمأننا،  -واحلمد هلل  -صحيح أن ربنا 

هللا ُمتىم  نُورىهى و ل و  ك رىه  ال ك افىُرون   -من لساهنم فقط  -نُور  هللا أبى فـ و اهىهىم    (.الرف2) ﴾و 



 سفينة الوصل بسم هللا جمريها                أبوزيد                                 فضيلة الشيخ فوزي دمحم

 صقرراأل –طفنيس املطاعنة  -ديوان الباليكة                                 - 8 -
 هـ3214ربيع األول 11 واف امل م13/3/4132اجلمعة  -درس السهرة 

ولذلك أمريكا ؟ لكن ربنا عنده، مريكاهل معنا تكنولوجيا أو أسلحة نضرب هبا أو 
. انتقامًا ملا تفعله ابإلسالم واملسلمني ،سيقضي عليها -وسنرى ذلك  - سبحانه وتعاىلربنا 

ن يقف أمام سالح من الذي يستطيع أ!! الح الزالزلأبى شيء؟ بس مسيقضي عليه
يهم سيسلِىط عل من الذي ُيتمي من سالح األعاصري؟ !!عاصريسالح األالزالزل؟ 

حىت يقضي األسلحة اإلهلية، من واليت هي  -سالح الزالزل والباكني واألعاصري 
 .عليهم

 ،موجودة هناك يف القطب الشمايل ،وأوراب؟ أورواب موجود عندهم جبال من الثلج
ويكون الشمس على هذه اجلبال فينرهر هذا الثلج فُيغرق أورواب كلها، هللا سُيسلِىط 
  .حدث إن شاء هللاذا سيكطوفان نوح، وه  طوفاانً 

، فالبد هو علينا ابجلماعة اليت بيننا: ، ودوران األولالبد وأن يكون لنا دورٌ نا لكن
كل .ومن ُيارب املسلمني ينتهي النفاق واملنافقني إىل أن ،أن نتكاتف ونتآذر ونتعاون

  !!من يرفع السالح على مسلم ال يكون مسلماً، من الذي فعل ذلك يف اإلسالم؟
فكل من ولني وحاربوهم، الذين خرجوا على املسلمني األعة امسهم اخلوارج، مجا

 صقال ألن النبَّ محل السالح على املسلمني يكون من اخلوارج وليس مسلمًا اي أحباب، 
  .فليس منا هنائياً  ،4(من رفع علينا السالح فليس منا)  :لكذ

 ،ن ندافع عنهال أو  ،فيجب أن ال نتعاطف معه .ن يكون؟ يكون من اخلوارجومم
ديث ال عدَّ هلا وال اصقال فيهم أح ألن هؤالء حضرة النبِى أن نعاونه، وال  ،وال أن نؤيده

 سيكون يف) :صلى هللا عليه وسلَّمفقط يف هذا اجملال، صقال  ناول واحدًا منهاوسأت، حدَّ هلا
إلعجاز إىل اوانظروا  ،صغار يف السن -( أميت يف آخر الزمان شباٌب ُحداث األسنان

ومعه دكتوراه، ومعه  ،العقول غري انضجة -( سفهاء األحالم): ي فيما هو آتو النب
يقرأون القرآن ال  ،سفهاء األحالم) – مَّى عليه، ُمغ  لكن ال يوجد فكرٌ  ،اثنني دكتوراه

 ، ليُغرَّ القلب :أى ،من هناوال يقرأه  !!؟ يعين جتارة ابلدينماذا يعين -( يتجاوز حناجرهم
                                                           

 .رواه البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  
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 مُ ه  السَّ  قُ رُ ا مي   م  ك    ينى الدِى  ن  مى  م  هُ دُ ح  أ   قُ رُ مي   ) –أنه بتاع ربنا :  والضعفاء ويقولوناملساكني
 المى س  اإلى  ل  ه  أ   ون  بُ ارى ُُي  ) – خيرج فورًا من اإلسالم ألنه ُيارب املسلمني -( ةى يِى مى الرَّ  ن  مى 
ن جياهد أو يريد أمن يريد أن  يس هذا ما ُيدث اي أحباب؟أل - 1(نى اث  و  األ   ل  ه  أ   ون  كُ ُر تـ  يـ  و  

ونسقيهم ونعطيهم محاس الذين نطعمهم  .فعنده اسرئيل فليذهب ليحارهبم، ُيارب
 ، هل حتارب اليهود حاليًا أمونعطيهم السالحالبنزين والسوالر ونفضلهم على أنفسنا 

ال روابً حالذين حاربوا من أجلهم و  !!وا إليهم النعممن أسدُ  وناربُي !!حتاربنا؟ سبحان هللا
  !!حُتِد وال تُعدِ 

أليست احلروب اليت خضناها من أجلهم؟ ؟ اي أحباب ما السبب يف فقر مرر
هل الكفر ويُقتِىلون يف كون أر ألجلهم هم، فهم ات ،الوهل كانت حرواًب من أجلنا حنن؟ 

  (.ويقتلون أهل اإلسالم يرتكون أهل األواثن) !!املسلمني
أشد  ، وهي صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا  فهؤالء هم اخلوارج الذين وصفهم

احلرب  .يف هذا الزمان -ر ابلذات ومر - متنا اإلسالميةعرَّض هلا أب اليت تتو احلر 
  !!ورمبا أتتيك من واحد يسكن جبوارك !!تراه وأنت ال تيك من خلف ظهركأت

نزلوا يف أ   :اجلزئية وأان أريد أن أنبِىه هلذه -وآخر احلروب اليت تنتبهوا هلا مجيعًا 
تنفجر فيه، مراحف ُمفخخة وتُوضع ميسك هبا من مفخخة، وكل  ءً هذه األايم أجزا
كيف يُلقى املرحف على الرصيف، فتذهب : قولفأنت رجٌل طيب وت !!على الرصيف

رًا يف صنع أمثال هذه   حمرنع فجَّره اجليش يف رف!! لتأخذه فينفجر فيك كان متخرِى
إنه صقالٌب من : ، فالسائ  يقولوضع يف الطري محر وتُ الطوب األ صقوالب من !!ألشياءا

لعب األطفال وزجاجات  .هايف السيارة كلِى فينفجر  ،ن أمشي عليهأ أبسوال الطوب 
 رآها أحٌد وأخذها تنفجر فيه حىت إذا ،كل هذه األشياءُصنع  يتفنَّنوا يف عطر وساعات، 

 !! ما السبب؟و  !!؟ومل   !!سلم؟مبمسلم يفعل ذلك هل  .فوراً 

                                                           
3
 .رواه اإلمامان البخاري ومسلم عن علىٍِ هنع هللا يضر 
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ُءود ُة ُسئىل ت  ﴿ إىذ ا ال م و  ى مسلم مل ل أإذا ُسئ (.التكوير7، 2) ﴾أبى يِى ذ ن ٍب صقُتىل ت   .و 
هو ذنبه حىت يُقتل هبذه  مانه رجٌل يرلي هلل ويؤمن ابهلل، فما هو الُعذر هنا؟ إصقتلتوه؟ 
 انردأ إذاهذا  ؟و ايفاأو حيفا أال نرى هذه األشياء يف تلِى أبيب؟ البشعة؟ وملاذا  الوسائل

  !!لكن نراها يف بالد املسلمني وفقراء املسلمني؟ !!أن جناهد يف سبيل هللا
 الذي جاءان يف هذا الزمان، وهو ُيتاج إىل وحدة الرَّف هذا اي إخواىن الشرَّ 

 هللا آٍت ال ريب فيه، رُ ر  ن   عزَّ وجلَّ وإن شاء هللا  ،لكي نقف صفًَّا واحداً  عى والتنبيهوالو 
مريكا واسرائيل ومن ، ومهما حاول أهل أنو ن، ومهما حاول الكائدو ل املرتبراو مهما ح

 .ٍت ال ريب فيهن، فإن نرر هللا آو عاوهنم أمجع
، ن يكون لكل واحٍد منا دورٌ ٌر، البد وأمن الذي يفوز ابلغنائم؟ من له دو لكن 

و منسك أ !!نا يقف على املنابر ونبلِىغ؟ فكلوليس الدور أن تقف على املنب
حىت يفهم الناس هذه احلقيقة، ألن الناس،  ىوَّعى الدور هو أن نُـ ولكن !! ؟ابمليكروفون

 فلو كانوا بتوع ربنا، انس بتوع ربناهؤالء أ: معظم شعبنا جيهل هذه احلقيقة ويقولون
ملاذا؟ وما هي القضية اليت بيننا وبينهم؟ ال توجد فلماذا ميسكون ابلسالح ويضربوان به؟ 

  .وال صقتل مؤمن مهما حدثمهما كان، تسوجتب رفع السالح على مسلٍم أبداً صقضية 
يف هذا الزمان يف اجلهاد، أن نقوم به الذي جيب املفروض دور هذا اي إخواان هو ال

واملفسدين آلراء على هذا الدين، ـ الداخلني ـ املُسمِىني  فندخل على النت وحنارب
  .الفقهاء املعتدلني من املسلمني

، العقائد املتشدِىدة فُنجابه هذهالقوم، اليت تُريب هؤالء هي تيارات املتشدِىدة وال
حىت يعيش الناس يف جو اإلسالم هذه التيارات املتشددة، ونشرح وسطية اإلسالم و 

  .ونغري صورة اإلسالم املوجودة يف العامل اآلناجلمايل، 
واب ويف أمريكا تعين يف أور سالم يف العامل، وكلمة اإلسالم هوا صورة اإلشوَّ 

أان مسلم : والكل خياف منه، فعندما تقولرهايب، إ :، معين كلمة مسلم يعينيبااإلره
  !!، وهل هذا هو املسلم؟فالكل خياف منك
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 ،والكلم الطيب ،وحسن العادات ،ومجيل الرفات ،خالقمكارم األ :املسلم
ات املسلم يف كل زماٍن صف فهذه هي ساعدة اجلميع يف اخلري والب،وم ،والعمل الراحل

شوَّهوا هبا  ،هاواألشياء اليت هنى عنها هللا كلَّ  ،والغلظة والقسوةالفظاظة لكن . ومكان
  .عزَّ وجلَّ دين هللا 

وأخالق  ،على النت لكي يبني هلذه األمم مجال اإلسالمالعرض  حنتاج من الكلِى 
  .تبارك وتعاىل عليهم أمجعني هللا وانرضنا وأصحابه الكرام وما كان عليه نبي   ،أهل اإلميان

من كمال موجودة بنا كلنا، ولكي نتحِق   عزَّ وجلَّ إذن اي أحباب العناية من هللا 
وحنظى بفضل هللا  ،ونفوز مبا نرجوه من كل غاية ،ويكون لنا السعادة يف النهاية ،الوالية

  . عليه وسلَّمصلى هللامع حبيب هللا ومرطفاه  ن يكون لنا دورٌ بد وأال ،وإكرام هللا
ُر ُأويلى الضَّر رى و ال ُمج اهىُدون  يفى س بىيلى هللا﴿ مىنىني  غ يـ  ت وىي ال ق اعىُدون  مىن  ال ُمؤ   ﴾ال ي س 

هد ن مع من جياو ، هل يستو حداً ون أر  ن ويتعبدون وال يضُ و عة القاعداجلما (.النساء74)
جاهدوا املشركني أبلسنتكم   ): مصلى هللا عليه وسلَّ ؟ صقال كيف جناهد  .يف سبيل هللا؟ ال

 ..ن جتاهد بهبكل ما تقدر أ، 2(وأنفسكم وأموالكم وأيديكم
ن ُيق  بنا وفينا يف هذا اجملتمع وأ ،هذا اجلهاد ا علىن  ينـ  عى ن يُ أ عزَّ وجلَّ نسأل هللا 

على الفاسقني  عزَّ وجلَّ وأن يقضي هللا  الكرمي األمن واألمان والسالمة واإلسالم،
يف هذا العرر مجع  عزَّ وجلَّ ن يُظهر وأ ،ل واكانوا وحيثما و  بني واملفسدين أينما  واملخرِى 

وأن جيعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون  ،جيمع وحدة صف املؤمننياملسلمني، وأن 
 .أحسنه

 وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

************* 
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 نس بن مالك هنع هللا يضرأأمحد عن رواه  


