فً ظبلل سورة التوبة
لئلمام الشهٌد عبد هللا عزام
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مركــز الــــشهٌد عــــزام اإلعــبلمــً
هاتؾ ()408048
ص.ب ( )5951بٌشاور  -باكستان
حقوق النشر محفوظة
طبع على نفقة اللجنة النسابٌة العربٌة
إن الحمد هلل ,نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ,ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات أعمالنا ,من ٌهده هللا فبل مضل له ,ومن ٌضلل,
فبل هادي له ,وأشهد أن ال إله إال هللا ,وحده ال شرٌك له ,وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ,اللهم ال سهل إال ما جعلته سهبل وأنت تجعل
الحزن إذا شبت سهبل.
سورة التوبة سورة مدنٌة([ )5سقطت عن الشرٌط] .عدد آٌاتها ( )525آٌة ,وهً من أواخر ما نزل فً المدٌنة المنورة ,ولذلك سورة
التوبة هً التً حددت الصورة النهابٌة لعبلقة المجتمع المسلم بالمجتمعات األخرى ,وهً التً حددت عبلقات المسلمٌن بالمنافقٌن,
وحددت عبلقة المسلم بالكافر.
وسورة براءة لها أسماء كثٌرة ,إسمها التوبة; ألنه نزلت فٌها التوبة على المإمنٌن عامة ,وعلى الثبلثة الذٌن خ ل فوا خاصة.
( لقد تاب هللا على النبً والمهاجرٌن واألنصار الذٌن اتبعوه فً ساعة العسرة من بعد ما كاد ٌزٌػ قلوب فرٌق منهم ثم تاب علٌهم
إنه بهم رإوؾ رحٌم وعلى الثبلثة الذٌن خلفوا حتى إذا ضاقت علٌهم األرض بما رحبت وضاقت علٌهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجؤ من
هللا إال إلٌه ثم تاب علٌهم لٌتوبوا إن هللا هو التواب الرحٌم).
( التوبة355 :ـ)455
والثبلثة الذٌن تاب هللا علٌهم :كعب بن مالك ,وهبلل بن أمٌة ,ومرارة بن الربٌع .ولهم قصة طرٌفة سنؤتً علٌها فً حٌنها إن شاء
هللا.
وقد سمٌت ,سورة التوبة ,وسمٌت الفاضحة ألنها فضحت المنافقٌن .
قال سعٌد بن جبٌر :سؤلت بن عباس عن سورة براءة فقال :تلك الفاضحة ,ما زال ٌنزل ومنهم ومنهم حتى خفنا أال تدع أحدا (ومنهم
من عاهد هللا) (ومنهم الذٌن ٌإذون النبً ) (والذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا) (ومنهم من ٌلمزك فً الصدقات) .إلى آخره حتى خفنا أال
تدع أحدا.
نعم ,وسمٌت الفاضحة; ألنها كشفت أسرار المنافقٌن ,وسمٌت البحوث ألنها بحثت عن أسرار المنافقٌن ,وسمٌت المبعثرة ,والبعثرة
هً البحث كذلك ,ألنها بحثت عن أسرار المنافقٌن وفضابحهم ,وهً السورة الوحٌدة فً القرآن الكرٌم التً لٌس فٌها بسملة.
واختلؾ فً سبب سقوط البسملة من أولها على أقوال :
القول األول :أن العرب من عادتها فً الجاهلٌة ,إذا كان بٌن قوم وآخرٌن عهد وأرادوا نبذ العهد أو إنهابه أو نقضه كتبوا كتابا ولم
هلل عز وجل بهذه السورة نقض العهــود التً بٌن الرسول ص وبٌن المشركٌن ,وأمهل المشركٌن عامة
ٌكتبــوا فٌه البسملــة ,ا
أربعة أشهر ,وأمهل الذٌن بٌنهم وبٌن رسول هللا ص عهد أكثر من أربعة أشهر ,أمهلهم إلى مدتهم ,ونزلت بدون بسملة ألن فٌها
إنهاء العهود.
والرأي الثانً :الذي روي عن عثمان رواه النسابً بإسناده قال( :قال لنا ابن عباس :قلت لعثمان :ما حملكم إلى أن عمدتم إلى األنفال
وهً من المثانً -المثانً ٌعنً السور التً عدد آٌاتها أقل من مابة سمٌت مثانً; ألنها تثنى فً الصلوات أي تعاد فً الصلوات  -قلت
لعثمان :ما حملكم إلى أن عمدتم إلى األنفال وهً من المثانً وإلى براءة وهً من المبٌن -المبٌن السور التً تزٌد على مابة آٌة -
فقرنتم بٌنهما ولم تكتبوا سطر بسم هللا الرحمن الرحٌم ووضعتموها فً السبع الطوال ([ )5السبع الطوال (تعرؾ السبع الطوال ٌا
شٌخ سعد؟) فؤجاب نعم قال الشٌخ :عنها قال األخ -والشٌخ ٌكرر -البقرة ،أل عمران ،النساء ،المابدة ،األنعام ،االعراؾ ،االنفال
والتوبة ،كم سورة؟ أجاب سبعة ،قال الشٌخ :األنفال والتوبة اعتبروهما سورة واحدة من السبع الطول] .قال :فما حملكم على ذلك?-
ألنها أطول سور فً القرآنـ ,قال عثمان :إن رسول هللا ص كان إذا نزل علٌه الشًء ٌدعو بعض من ٌكتب عنده فٌقول( :ضعوا هذا
فً السورة التً فٌها كذا وكذا) ,وتنزل علٌه اآلٌات فٌقول( :ضعوا هذه اآلٌات فً السورة التً ٌذكر فٌها كذا وكذا) ,وكانت األنفال من
أوابل ما نزل فً المدٌنة ,وبراءة آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبٌهة بقصتها ,وقبض رسول هللا ص أي توفً ولم ٌبٌن لنا
أنها منها ,فظننت أنها منها ,ومن ثم قارنت بٌنهما ولم أكتب بٌنهما سطر بسم هللا الرحمن الرحٌم) أخرجه الترمذي وقال حدٌث
حسن .
إذا هذا هو السبب الثانً.
السبب األول :أنها نقض للعهود أو إنهاء ,وال ٌكتب فً إنهاء العهود بسم هللا الرحمن الرحٌم ..كانت عادة العرب هكذا.
والثانً  :أنها شبٌهة باألنفال فقرن بٌنهما عثمان ولم ٌكتب بٌنهما بسم هللا الرحمن الرحٌم وجعلها من السبع الطوال.
القول الثالث :قاله خارجة وأبو عصمة وؼٌرهما قالوا( :لما كتب المصحؾ فً خبلفة عثمان اختلؾ أصحاب الرسول ص ,فقال
بعضهم :براءة واألنفال سورة واحدة .وقال بعضهم :هما سورتان ,فتركت بٌنهما فرجة لقول من قال أنهما سورتان وتركت بسم هللا
الرحمن الرحٌم لقول من قال هما سورة واحدة ,ورضً الفرٌقان معا  ,وثبتت حجتاهما فً المصحؾ) .
القول الرابع :هو قول علً رضً هللا عنه( ,قال عبد هللا بن عباس سؤلت علً بن أبً طالب :لم لم ٌكتب فً براءة بسم هللا
الرحمن الرحٌم? قال :ألن بسم هللا الرحمن الرحٌم أمان ,وبراءة نزلت بالسٌؾ لٌس فٌها أمان) .

وروي معناه عن المبرد ,وروي كذلك عن سفٌان بن عٌٌنة ألن براءة نزلت سخطة -أي السخط -بؽضب ,ألن التسمٌة رحمة ,والرحمة
أمان ,وهذه السورة نزلت فً المنافقٌن وبالسٌؾ ,وال أمان للمنافقٌن وال أمان مع السٌؾ.
أما القرطبً  -وهو الذي قال الرأي الخامس  -قال( :الصحٌح أن التسمٌة لم تكتب ألن جبرٌل لم ٌنزل فٌها ,ألن بسم هللا الرحمن
الرحٌم كان ٌنزل بها جبرٌل ,لٌس من عند الرسول ص فلم ٌنزل بها جبرٌل فلم تكتب) ,وقاله القشٌري.
إذا هً خمسة آراء :
الرأي األول :أنها إنهاء للعهود ,والعرب ما كانت تكتب بسم هللا الرحمن الرحٌم فً نقض العهود ,فؤنزل هللا هذه السورة موافقة
لعادات العرب.
الرأي الثانً :رأي عثمان أن سورة األنفال وسورة التوبة معناهما واحد ,والرسول ص لم ٌبٌن أنها منها أو من ؼٌرها ,فقرن بٌنهما
عثمان ولم ٌكتب بٌنهما بسم هللا الرحمن الرحٌم وجعلها من السبع الطوال.
القول الثالث :قول علً إنها نزلت (براءة) بالسٌؾ ,وبسم هللا الرحمن الرحٌم أمان ,فلم ٌكتب بسم هللا الرحمن الرحٌم.
والرابع :قول خارجة وأبو عصمة أن أصحاب الرسول ص اختلفوا هل أنها سورة واحدة أو سورتٌن ,فوضعت بٌنهما فسحة من أجل
الذي ٌقول أنها سورتٌن  ,ولم تكتب بسم هللا الرحمن الرحٌم من أجل الذي قال أنهما سورة واحدة.
والخامس :رأي القرطبً أن التسمٌة لم تكتب فً أولها ألن جبرٌل لم ٌنزل بها وهذا رأي القشٌري.

التفسٌـــــــــــــر
السورة تبدأ براءة:
( براءة من هللا ورسوله إلى الذٌن عاهدتم من المشركٌن فسٌحوا فً األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم ؼٌر معجزي هللا وأن هللا
مخزي الكافرٌن وأذان من هللا ورسوله إلى الناس ٌوم الحج األكبر أن هللا بريء من المشركٌن ورسوله فإن تبتم فهو خٌر لكم وإن
تولٌتم فاعلموا أنكم ؼٌر معجزي هللا وبشر الذٌن كفروا بعذاب ألٌم) .
(التوبة5 :ـ)9
سورة التوبة متى نزلت? من ٌعرؾ منكم متى نزلت? نزلت فً العام التاسع من الهجرة ,هً تتكلم عن ؼزوة تبوك ,اإلعداد لها ,ثم
مواقؾ الناس فً المدٌنة من الؽزوة ,ثم بعد الؽزوة نزل قسم منها قبل تبوك ,وقسم منها بعد تبوك ,وتبوك متى حصلت? تبوك حصلت
فً رجب سنة تسع للهجرة ,وهً آخر ؼزوة ؼزا بها الرسول ص حصلت فً رجب سنة تسع للهجرة.
الؽزوات التً خرج بها الرسول ص  :بدر كانت فً رمضان من السنة الثانٌة للهجرة ,أحد فً شوال سنة (ثبلث) هجرٌة ,بنً النضٌر
كانت سنة (ثبلث) هجرٌة -إجبلء بنً النضٌرـ ,ثم المرٌسٌع أو بنً المصطلق اختلؾ فٌها :فمنهم من قال سنة أربع هجرٌة ومنهم من
قال سنة ست هجرٌة ,الخندق :شوال سنة خمس هجرٌة ,الحدٌبٌة :ذي القعدة سنة ست هجرٌة ,خٌبر :محرم سنة سبع هجرٌة ,مإتة:
جمادي سنة ثمان هجرٌة ,فتح مكه :رمضان سنة ثمان هجرٌة ,حنٌن :شوال سنة ثمان هجرٌة ,حصار الطابؾ :أواخر سنة ثمان
هجرٌة ,ثم تبوك فً رجب سنة تسع هجرٌة.
الرسول ص عند ما رأى فً المنام أنه ٌعتمر فً البٌت الحرامٌ ,طوؾ بالبٌت ,شد الرحال هو وألؾ وأربعمابة أو ألؾ وخمسمابة من
أصحابه ,وذهبوا من أجل العمرة فً ذي القعدة سنة ست هجرٌة ,قرٌش عندما علمت أن رسول هللا ص قادم لٌطوؾ بالبٌت ٌ-دخل
مكة علٌهم -ثارت ثابرتهم وقالوا لن ٌدخلها علٌنا .الرسول ص عند الحدٌبٌة([ )5الحدٌبٌة أول الحرم هً فً الحل ،الحدٌبٌة أول الحرم
على طرٌق (جدة-مكة) على بعد سبعة عشر كٌلو تقرٌبا من مكة ،هناك عبلمات حتى اآلن فً الطرٌق القدٌمة عبلمات الحرم،
والرسول ص أقام فً الحل] .جلس فً األرض التً لٌس منها الحرم ,فكان إذا جاء وقت الصبلة ٌدخل قلٌبل ٌصلً فً أرض منطقة
الحرم وٌرجع ٌ-دخل كم مترا هكذا -حتى ٌضاعؾ له األجر .
الرسول ص بلؽه أن قرٌشا خرجت بالعود المطافٌل تتعاهد أال ٌدخلنها علٌها محمد ,فقال صلى  :؛ٌا وٌح قرٌش قد أكلتهم الحرب ماذا
علٌهم لو خلوا بٌنً وبٌن العرب?! ماذا ٌخسرون لو تركونً أنا والعرب?! -فإن هم أصابونً- ,إن ؼلبونً -كان لهم الذي أرادوا,
وإن أصبتهم دخلوا فً اإلسبلم وافرٌن ,وإن قاتلونً قاتلونً وبهم قوة? فماذا تظن قرٌش?! فوالذي بعثنً بالحق  -أو كما قال  -ال
أزال على هذا األمر حتى ٌظهره هللا أو تنفرد هذه السالفة« ٌعنًٌ :نقطع الرأس برقبته.
المهم :لما وصل الحدٌبٌة بركت الناقة ,ضربوها رفضت ,قالوا :خؤلت القصواء خؤلت القصواءٌ ,عنً أحرنت ,وهذا عٌب فً الدابة
أنها ترفض األوامر ,قال ما خؤلت وما ذلك لها بخلق  -لٌس من خلقها الحران -وإنما حبسها حابس الفٌل ,ثم قال- :أو كما قال -ال
تؤتٌنً قرٌش بشًء الٌوم إال أجبته لها أو كما قال ص ,فؤرسلوا أناسا الواحد تلو اآلخر ,أرسلوا عروة بن مسعود ,وعروة بن مسعود
كان من رجاالت ثقٌؾ ,وكان من زعماء الطابؾ ومن أؼنٌابها ,وكان أعمى ,فقال ٌا محمد :جمعت أوباش العرب وجبت تقاتل قومك
وكان ٌمد ٌده على لحٌة رسول هللا ص -المؽٌرة بن شعبة (هو ثقفً) وكلما مد ٌده -عروة بن مسعود -ضربه بكعب السٌؾ? قالله :ال تمس لحٌة رسول هللا صلى  .قال من هذا? قالوا :المؽٌرة قال :هل وارٌت سوأتك ٌا صاحب السوأة ?
كان المؽٌرة قاطع طرٌق فً الجاهلٌة ,كان جبارا  ,قتل مجموعة من الرجال .ودفع عروة بن مسعود دٌتهم وستر علٌه األمر ,أرسلوا
واحدا بعد اآلخر حتى جاء سهٌل بن عمرو وكتب معه الشروط ,من هذه الشروط:
الشرط األول :من جاء من المسلمٌن إلى قرٌش -من ارتد  -تقبله قرٌش ,ومن جاء مسلما من الكفار الى رسول هللا ص ال ٌقبله.
الشرط الثانً :من أراد من القبابل أن ٌدخل مع الرسول ص فلٌدخل ,ومن أراد أن ٌدخل مع قرٌش فلٌدخل ,فدخلت خزاعة مع الرسول
ص ودخلت بكر مع قرٌش.
الشرط الثالث :وضع الحرب بٌنهما عشر سنوات.
الشرط الرابعٌ :رجع رسول هللا ص هذا العام وال ٌعتمر ,وفً العام الثانً ٌرجع وسٌوفه فً أؼمادها وٌعتمر.
تؤلم المسلمون لهذه الشروط ,وظن عمر أن فٌها إجحافا على المسلمٌن ,فثارت ثابرته ,جاء إلى الرسول ص قال :أولسنا على الحق?
قال :بلى ,قال :أولٌسوا على الباطل? قال :بلى ,قال :فلم نعط الدنٌة فً دٌننا? قال (إنه ربً ولن ٌضً عنً ,إنه أمر ربً ولن

أعصٌه) ,خبلص حبسها حابس الفٌل ,هللا جعلها تبرك .ذهب عمر ألبً بكر قال :أولسنا على الحق? قال :بلى ,قال :أولٌسوا على
الباطل? قال :بلى ,قال فلم نعط الدنٌة فً دٌننا?
أبو بكر ٌا سبلم!! ما من إنسان دخل هذا الدٌن إال وله عثرة إال أبا بكر .قال أبو بكر :أنه على الحق فالزم ؼرزه ,فالزم ؼرزه .وزاد
فً ألم ال مسلمٌن أن سهٌل بن عمرو الذي عقد العقد مع رسول هللا ص قال له :أكتب بسم هللا الرحمن الرحٌم ,قال :ال أعرؾ بسم
هللا الرحمن الرحٌم ,قال الرسول صلى هلل علٌه وسلم :بسم هللا ,باسمك اللهم ,طٌب قال :هذا ما عاهد علٌه محمد رسول هللا قال :أنا
ال أعترؾ أنك رسول هللا ,ولو كنت أعترؾ التبعتك ,قال :هذا ما عاهد علٌه محمد بن عبد هللا ,كتب العهد ,وبٌنما هم كذلك; جاء أبو
جندل ٌرسؾ فً األؼبلل -أبو جندل بن سهٌل بن عمرو -قالٌ :ا محمد مضً العقد ,قال :نعم ,فصاح أبو جندل ٌا رسول هللا إن
ترجعنً إلٌهم ٌفتنونً عن دٌنً قال( :إصبر فان هللا جاعل لك ولمن معك مخرجا) .
الرسول ص أمرهم أن ٌنحروا هدٌهم فالصحابة تلكؤوا فدخل الرسول ص على أم سلمة قال :هلك القوم ,هلك هإالء عصونً ,قالت ٌا
رسول هللا ص قم وانحر هدٌك واحلق شعرك هم ٌتبعونك ,فقام وحلق ونحر فتبعه الصحابة.
ذهب رسول هللا ص ونزلت علٌه (إنا فتحنا لك فتحا مبٌنا) فكانت الحدٌبٌة فتحا مبٌنا (إنا فتحنا لك فتحا مبٌنا) وفٌها..
( وعدكم هللا مؽانم كثٌرة تؤخذونها فعجل لكم هذه وكؾ أٌدي الناس عنكم ولتكون آٌة للمإمنٌن وٌهدٌكم صراطا مستقٌما وأخرى لم
تقدروا علٌها قد أحاط هللا بها)
(الفتح82 :ـ)52
ـفارس والروم -وعدهم هللا فارس والروم وما إلى ذلك ,وكلها تؤتً إن شاء هللا.
عندما وصل الرسول ص المدٌنة كان ذي الحجة ,ومكث ذي الحجة فً المدٌنة ,ثم خرج إلى خٌبر ولم ٌسمح ألحد ممن لم ٌشهد
الحدٌبٌة أن ٌشهد معه خٌبر ,فكانت خٌبر لمن شهد الحدٌبٌة; وألنه علم أنه سٌفتحهـــا مــــن خبلل إشـارات القـرآن ,ففتـح خٌبـر
وقسمهـا رســـول هللا صللوسلم.
قسم أعطاه للٌهود ,وٌؤخذ خراج األرض على النصؾ كالمزارعة .والقسم الثانً قسمه بٌن الصحابة ,ألؾ وثمانمابة سهم ,وكان
الصحابة رضوان هللا علٌهم ألؾ وأربعمابة ,منهم مابتا فارس ,والفارس له كم سهم? ثبلثة أسهم ,سهمان لفرسه وسهم له .والراجل
له سهم واحد ,فهً ألؾ وثمانمابة سهم ,ألؾ ومابتً سهم للراجلٌن المشاه ,وستمابة سهم للمابتً فارس.
جاء أبو بصٌر هاربا من مكة إلى المدٌنة ,فؤرسلت قرٌش اثنٌن فً أثره ,فجاءوا إلى الرسول ص ,قاال :نرٌد أبا بصٌر حسب العهد,
فسلمهم أبا بصٌر ,قال ٌا رسول هللا :ترد نً إلٌهم ٌفتنونً عن دٌنً?! قال( :اصبر فإن هللا جاعل لك ولمن معك مخرجا) حدٌث
صحٌح.
أبو بصٌر رجع مع االثنٌن ,وعلى الطرٌق نزل واحد ٌؤكل التمر فً أحد البساتٌن والثانً جالس ومعه السٌؾ ,فقال أبو بصٌر :أرنً
سٌفك ,مسك سٌفه قطع رأس المشرك وهجم على اآلخر ,اآلخر هرب منه إلى المدٌنة ,قال ٌا محمد :هذا الرجل عمل فٌنا كذا وكذا,
قال رسول هللا ص :وٌح أم ه مسعر حرب ٌ-عنً شرارة حرب -لو كان معه رجال ,وٌح أمه مسعر حرب لو كان معه رجال ,ذاك
الرجل رجع إلى قرٌش ,وأبو بصٌر رفض الرسول ص أن ٌستقبله مرة أخرى ,فذهب إلى العٌص على ساحل البحر  -العٌص جهة
ٌنبع  -وجلس هناك ,عمل قاعدة عدد أفرادها واحد ,قادتها واحد ,جنودها واحد هو أبو بصٌر ,فسمع المسلمون فً مكة :أن أبا بصٌر
ذهب إلى العٌص فلحق به أبو جندل ,سامع ٌا أبا بصٌر سٌلحق بك أبو جندل إن شاء هللا([ )5الشٌخ ٌخاطب بؤخوٌن من المجاهدٌن
العرب فً معسكر صدا واحد إسمه أبو بصٌر واآلخر أبو جندل].
لحقت مجموعة قالوا نعم اآلن نحن نقطع طرٌق القوافل على قرٌش (رحلة الشتاء والصٌؾ) رحلة الصٌؾ نقطعها على من? طرٌق
الشام نقطعها على من? على قرٌش ,صارت كلما مرت قافلة ٌخرج اثنان ثبلثة من ذوي العٌون الحمر وٌهجمون على رجال القافلة,
ٌهربون وٌتركون القافلةٌ ,ؤخذون القافلة ,أو ٌقتلون قسما منهم ,قطعت الطرٌق على مكة على قرٌش ,تعطلت تجارتها ,ذهبوا إلى
الرسول ص قالوا :اقبلهم ولك عباءة([ )2مثل عربً] .حلنا منهم ,خلصنا من شرهم .
ـٌا سبلم -قلٌل من الشباب ٌهددون أمن بلدة بكاملها ..أم القرى ,كل الكفار ترتجؾ منهم ,وباإلمكان أي مجموعة تصر على الموت
توهب لها الحٌاة ,الرسول ص أرسل رسالة إلى أبً بصٌر أن احضر إلً أنت وجماعتك.
كان أبو بصٌر قد دخل معركة ضد القرشٌٌن وقتل قسما وجرح قسما وجرح هو ,لكن الجراح أثخنته ,فوصلت رسالة الرسول ص
وهو فً سٌاق الموت ,فوضعها على صدره وأسلم الروح وألؽً هذا الشرط.
ماذا حصل? دخلت بكر مع من? مع قرٌش .وخزاعة مع من? مع الرسول ص  .وكانت بٌن بكر وخزاعة ثارات قدٌمة ,فقامت بكر,
(خالد بن معاوٌة الد ٌلً زعٌم بكر هجم علٌهم فً اللٌل على ماء لهم ٌسمى الوتٌر ,هجم علٌهم فً اللٌل وقت ل قسما منهم ,وأعانت
قرٌش بالسبلح وبالرجال ,وهرب عمرو بن سالم الخزاعً إلى رسول هللا صلى هلل علٌه وسلم ,وجاء إلٌه ووقؾ فً صحن المسجد ,
وأنشد عمرو بن سالم -كان شاعرا  -قال :
ٌا رب إنً ناشد محمــــــدا حلؾ أبٌنا وأبٌه األتلدا ([ )5األتلدا :القدٌم].
قد كنتم ولدا وكنا والـدا ([)2إشارة إلى الصلة بٌنهم] .ثم أسلمـنا فلم ننزع ٌدا (ٌ[ )9عنً ما نقضنا العهد].
إن قرٌشا أخلفوك الموعــــدا ونقضوا مٌثاقـــــــك المإك دا
وزعموا أن لست أدعـو أحدا وهـــــــم أقل وأذل عـــــددا
هـم بٌتونا بالوتٌــــر هج دا وقتلـونــــــــا ركع ا وسج -دا
قال ص فً رواٌة ؛ن صرت ٌا عمرو بن سالم« ,وفً رواٌة ؛ال نصرت إن لم أنصر بنً كعب« ,ثم نظر إلى سحابة فقال :إنها
لتستهل لنصر بنً كعبٌ ,عنً خزاعة ,ثم أخبرهم رسول هللا ص أن أبا سفٌان سٌؤتً لٌجدد العهد ,فجاء أبو سفٌان ودخل على ابنته
أم المإمنٌن ,ما اسم ابنته? أم حبٌبة بنت أبً سفٌان ,فجلس على الفراش فطوته من تحته ,قال ٌا بنٌة أرؼبت بً عن هذا الفراش أم
رؼبت به عنً  -استكثرتٌنً على الفراش أم استكثرته علً ٌ -عنً ال ٌلٌق الفراش بمقامً أم أعلى من مقامً ,قالت :ال ..إنه فراش
رسول هللا ص وأنت مشرك نجس -مشرك نجسٌ ,ا سبلمـ! أبوها زعٌم مكة ٌعنً ملك مكة ,وتخاطبه بهذا الخطاب!! أبوها ملكه
أعظم من ملك الرسول صلى هللا علٌه وسلم!! زعامته أكثر!! ماله أكثر!! سإدده عرٌق!! هو تزعم مكة بعد موت أبً جهل الى اآلن.
أنت مشرك نجس -العقٌدة ٌا شٌخ ,العقٌدة[ )0(-الشٌخ ٌخاطب المجاهد أمامه].
اآلن الواحد ٌثور ألبٌه ضد أخٌه المسلم ,أبوه تجده ٌدخن تاركا للصبلة ,قد ٌكون بعثٌا أو قومٌا أو ما إلى ذلك ,قد ٌثور ألبٌه ضد
أخٌه الطٌب الداعٌة ,أٌن العقٌدة? أٌن وشٌجة االسبلم? (فؤصبحتم بنعمته إخوانا) (آل عمران)985 :

المهم الرسول ص ذهب إلى مكة ,وتفصٌل فتح مكة ٌطول بنا ,وفتح مكة فً رمضان سنة ثمان هجرٌة ,ثم ذهب بعدها إلى هوازن فً
حنٌن ,التقى معهم فً شوال سنة ثمان هجرٌة ,ثم حاصر الطابؾ ولم ٌستطع أن ٌفتحها ,ونصب المنجنٌق علٌها كما روى مكحول,
روى أبو داود عن مكحول أن رسول هللا ص نصب المنجنٌق على الطابؾ ,وقد جاء فً السٌرة أن سلمان هو الذي أشار علٌه ,ولكن
ثقٌفا كانت ترمٌهم بالسهام وقدحت عٌون كثٌر من الصحابة ,منها عٌن أبً سفٌان  -أبو سفٌان كان قد أسلم وحسن إسبلمه  -فحمل
العٌن بٌده وقالٌ :ا رسول هللا ,ردها كما رددت عٌن قتادة بن النعمان -قتادة بن النعمان فً إحدى المعارك أظنها خٌبر قد نزلت عٌنه
فمسكها رسول هللا ص وأعادها ومسح علٌها فكانت أجمل وأقوى من األولى  -فقال :ردها كما رددت عٌن قتادة بن النعمان .قال :إن
شبت رددتها ,وإن شبت احتسبتها عند هللا ,ما هو رأٌك ٌا أبا سفٌان?ٌ -عنً :حقٌقة خٌار صعب ,رد العٌن ترجع عٌنه سلٌمة كما
كانت ,أو ٌحتسبها عند اللهـ ,قال بل أحتسبها عند هللا ,ووضعها تحت قدمه وداسها .
أبو سفٌان حسن إسبلمه ,لكن فً األخٌر ماذا? كان كبٌرا فً السن ,كان ال ٌقل عمره عن الثمانٌن سنة ,ذهب إلى الٌرموك وكان ٌقؾ
مع النساء ألنه ال ٌقدر أن ٌقاتل ,فكان ٌحمل هو ومجموعة النساء العصً ,والذي ٌهرب من المسلمٌن ٌضربون وجهه حتى ٌعود الى
المعركة ,لٌس كما ترٌد تهرب من المعركة .فكانوا ٌرجعون المسلمٌن الهاربٌن فً ٌوم الٌرموك.
المهم :الرسول ص عاد من تبوك ونزلت سورة براءة  ,بداٌة سورة براءة ( براءة من هللا ورسوله إلى الذٌن عاهدتم من المشركٌن
).
فً سنة ثمان هجرٌة ,لما فتح مكة وطه رها من األصنام أم ر على مكة عت اب بن أسٌد وكان رجبل صالحا ورعا  ,وحج بالناس
فً ذلك العام ,عتاب حج فً ذلك العام ,سنة (تسع) هجرٌة الرسول ص أراد أن ٌطهر الحج من المشركٌن ومن العراة ألنهم كانوا
ٌطوفون بالبٌت عراة ,المشركون كانوا ٌقولون :ال نطوؾ بالبٌت بثٌاب عصٌنا هللا بها ,فالذي معه فلوس كان ٌذهب وٌستؤجر ثٌاب
من األحمسٌٌن ٌ -عنً من القرشٌٌن ٌ -طوؾ فٌها وٌرجعها ,والذي لٌس معه فلوس ٌطوؾ بالبٌت عارٌا  ,ولكن عري الجاهلٌة القدٌمة
لٌس مثل عري الجاهلٌة الحدٌثةٌ ,عنً عري هإالء عن تدٌن شٌطانً ,هكذا وسوس لهم الشٌطان ,كٌؾ تطوفون بالبٌت بثٌاب عصٌتم
هللا بها ,وثم لٌس هناك اختبلط ,كان الطواؾ باللٌل للنساء ,فً اللٌل إذا جن الظبلم وفً النهار للرجال والمرأة وهً تطوؾ بالبٌت
تقول:
الٌوم ٌبدو بعضه أو كله وما بدا منه فبل أحله
(جسدي ال أحله ألحد) هذه الجاهلٌة القدٌمة ,أما جاهلٌة الحبٌب اإلبن (بورقٌبه) والحبٌب األب -ال حول وال قوة إال باهلل -لوال أن اللعنة
ال تجوز ولو على الكافرٌن وهو كافر بإجماع األمة طبعا ألنه قد ٌتوب مع أن هذا بعٌد إال على رحمة هللا ,لٌس هنالك شًء بعٌد أما
هو فاآلن كافر ,كافر بإجماع األمة ,وقد صدر تكفٌره من الشٌخ بن باز فً الصحؾ والجرابد والمجبلت ألنه قال بؤن القرآن فٌه
خرافات تقشعر منها األبدان ,هو ٌبدو أن فٌه عرق من الجنون ,اآلن فٌه شًء من الجنون ,ألنه على التلفزٌون قال :قال لً األطباء
أنت عقٌم ال ٌؤتٌك أوالد وأنت فً خصٌة واحدة  ,أنا ال أدري من أٌن جاء ابنً هذا ,تصور هذا جنون! والجنون فنون !.
نعم فابنه قاعد أمام التلفزٌون خلع حذاءه وخر ب التلفزٌون فكسر التلفزٌون ,لذلك زوجته تركته (وسٌلة) تركته واآلن فً أمرٌكا ,اآلن
تنشر مذكراتها ,أما إبنه عنده شؽل ثان فتح نوادي سماها "صفر فً األخبلق" ,ال ٌدخلها إال العراة من الرجال والنساء ( Zero in
 )Minnearصفر فً األخبلق ,وأي شخص عنده واحد فً المابة أخبلق ال ٌدخلها ,الزم ٌكون صفر فً االخبلق ,وال ٌدخلها إال
العراة ,إذا الجاهلٌة القدٌمة طبعا عندهم ٌا أخً اإلباء ,عندهم الشمم ,عندهم المروءة ,العفة ,عنترة ٌقول :
حتى ٌـــــــــــواري جارتً مؤواها
وأؼض طرفً إن بدت لً جارتً
هذا قٌس ٌقول للٌلى :أعطنً قبلة .قالت :ال ,قال :وهللا لو أجبت لضربتك بالسٌؾ .كان عندهم شمم ,نظافة ..طهارة ..عفة ..المرأة التً
حملت الكتاب من حاطب بن أبً بلتعة إلى قرٌش أرسل لها الرسول ص علٌا والزبٌر ,فعندما رآها علً قال لها :أخرجً الكتاب.
قالت :لٌس معً كتاب .قال :لبن لم تخرجٌه لنكشفن رأسك ,هذا تهدٌد ,التهدٌد كشؾ الرأس.
وعندما جاءت هند تباٌع الرسول ص عام الفتح:
( إذا جاءك المإمنات ٌباٌعنك على أن ال ٌشركن باهلل شٌبا وال ٌسرقن وال ٌزنٌن) (الممتحنة)25 :
قالت ٌا رسول هللا وهل تزنً الحرة?! تعجبت ,وهل تزنً الحرة ٌا رسول هللا?! كان عندهم أخبلق مع كونهم مشركٌن جاهلٌٌن,
أما اآلن أخبلق الثورٌٌن ,عبد الناصر كان ٌؤتً بشباب اإلخوانٌ ,ؤتون بؤخته (أخوات اإلخوان) وٌفعل بها أمامه من قبل الشرطة.
شقٌقان فً السجن ,حمزة البسٌونً -مدٌر السجن الحربً ٌ-ؤمر واحدا أن ٌفعل بؤخٌه ,بؤخٌه!! -شقٌقان هما -شقٌق وشقٌقه لٌس
وشقٌقته!! كم من النساء تمزقت أعراضهن فً السجن? كم من الحرابر ,زٌنب الؽزالً تحدث فً كتابها أٌام من حٌاتً قالت :أنا ما
كنت أستطٌع أن أقؾ إال أن أتكا على حمٌدة قطب ,كانت تؤخذنً ألتوضؤ ألنً مكثت خمس سنوات لم أنم خمس دقابق ,قالت وفً
ٌوم من األٌام أرسلوا إلً شرطٌا وحمزة البسٌونً ٌقول له أقدم وهو ٌتؤخر  ,أقدم! فالرجل بكى وهرب من أمام حمزة البسٌونً,
فجاءوا بآخر ,قال أقدم فدخل الزنزانة ,قالٌ :ا حاجة ٌعنً هم ٌؤمرونه أن ٌفعل بالحاجة زٌنب الؽزالً قالت :وقمت وأعاننً هللا,
وأمسكت بخناقه وما تركته حتى أصبح بٌن ٌدي كالخرقة ورمٌته كؤنه حبة برتقال ,وأنا فهمت من القصة أنه مات بٌن ٌدٌها وهً ال
تستطٌع أن تقؾ ,هللا أعانها قالت :وقتلت الوحش فً الزنزانة !
هذه األخبلق الجاهلٌة الحدٌثة ! أخبلق الثورٌٌن ,الثورٌٌن أصحاب القرون ,نسبة إلى ثور ,ثورٌٌن نسبة إلى ثور  -أخبلق الثوري
حافظ األسد أن تحمل البنات فً سجن تدمر ,العذارى ,العواتقٌ ,حملن بسبب الزنا ,المإمنات العفٌفات الطاهرات وٌرسلن من داخل
سجن تدمر رسالة للشباب المسلم المجاهد تعالوا لقد بدأت األجنة تكبر فً بطوننا ,تعالوا وانسفوا علٌنا السجن حتى نموت قبل
الفضٌحة ,هذه أخبلق الجاهلٌة القدٌمة ,وقارن بٌنها وبٌن أخبلق الجاهلٌة الحدٌثة ,جاهلٌة البعثٌٌن والثورٌٌن والقومٌٌن والشٌوعٌٌن
وؼٌر ذلك.
المهم ,الرسول ص أراد أن ٌطهر البٌت من العراة ومن المشركٌن ,وكانت نزلت أربعون آٌة من سورة براءة ,فؤرسلها مع علً ,وكان
قد أم ر أبا بكر على الحجٌج ,فحم لها لعلً وقال الحق بؤبً بكر واقرأها على الحجٌج (براءة من هللا ورسوله إلى الذٌن عاهدتم من
المشركٌن) ,وأمرهم بؤربع ٌنادون بالحج ,علً حمل األربعٌن آٌة ,لماذا انتخب علٌا ? اختار الرسول ص سٌؾ علً? ألن العرب
من عادتها أال ٌنقض العهد إال الذي أبرمه أو رجل من أهل بٌته ,فؤرسل رسول هللا ص علٌا لببل ٌكون للعرب حجة علٌه ,فحملها
علً ولحق بؤبً بكر فً الطرٌق ,فزع أبو بكر عندما رآه ظن أن وحٌا نزل فٌه ,فظن أنه أرسل علٌا أمٌرا الن أبا بكر قد نزل فٌه
شًء وعزل عن اإلمارة ,فعندما أقبل علً قال :آمر أو مؤمور? قال :بل مؤمور ,ما هً األربع التً كانوا ٌنادون بها فً الحج?.

روى الترمذي عن زٌد بن نفٌع قال سؤلت علٌا بؤي شًء بعثت فً الحج? قال :بعثت بؤربع :أال ٌطوؾ بالبٌت عرٌان ,ومن كان بٌنه
وبٌن النبً ص عهد فهو إلى مدته ,ومن لم ٌكن له عهد فؤجله أربعة أشهر ,وال ٌدخل الجنة إال نفس مإمنة ,وال ٌجتمع المسلمون
والمشركون بعد عامهم هذاٌ ,عنً :ال ٌحج بعد العام مشرك ,وال ٌطوؾ بالبٌت عرٌان ,ومن كان بٌنه وبٌن رسول هللا ص عهد
فعهده إلى مدته ,وال ٌدخل الجنة إال نفس مإمنة ,ومن لم ٌكن له عهد فؤجله أربعة أشهر.
هذا كان فً ذي الحجة سنة (تسع) هجرٌة ووقؾ علً ٌوم الحج األكبر ٌوم عرفة أو ٌوم النحر على اختبلؾ فً الرأي وبل غ هذه
وبلؽها ٌوم التروٌة ,وبلؽها ٌوم عرفة ,وبلؽها ٌوم النفر األول ٌعنً الثانً عشر من ذي الحجة (براءة من هللا ورسوله إلى الذٌن
عاهدتم من المشركٌن) ٌعنً انتهت العقود التً عقدتموها مع المشركٌن.
(فسٌحوا فً األرض أربعة أشهر) أي من العاشر من ذي الحجة الى العاشر من ربٌع الثانً ,وهً فترة المهلة التً أمهل بها
المشركون ,من العاشر من ذي الحجة سٌحوا فً األرض ,أي سٌروا آمنٌن واذهبوا حٌث شبتم ال ٌمسكم أحد وال ٌقاتلكم أحد أربعة
أشهر ,فسٌحوا فً األرض من شاء منكم أن ٌخرج من الجزٌرة العربٌة فلٌخرج ,ومن شاء منكم أن ٌستعد للقتال فلٌستعد ,معكم أربعة
أشهر ,وبعد األربعة أشهر ٌبدأ القتال ضدكم  ,هكذا ألقى لهم العهود إلقاء عاما فً الحجٌج ٌوم الحج األكبر سنة تسع للهجرة,
وأستؽفر هللا لً ولكم.

) أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
( براءة من هللا ورسوله إلى الذٌن عاهدتم من المشركٌن فسٌحوا فً األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم ؼٌر معجزي هللا وأن هللا
مخزي الكافرٌن ).
(التوبة5 :ـ)2
قلنا باألمس :إن سورة براءة أو التوبة لها أسماء كثٌرة ,الفاضحة ,البحوث ,ألنها بحثت عن عٌوب المنافقٌن ,ولذلك ٌحدث أحد التابعٌن
عن المقداد بن األسود ,قال :رأٌت المقداد جالسا على تابوت أمام دكان صراؾ  -حانة صراؾ -فً حمص ,وقد زاد لحمه على
التابوت ,جالس على طاولة ,وكان قد سمن سٌدنا المقداد ,فقلت :أال تجلس هذا العام عن الؽزو -قلت له :فقط السنة  -قال :أبت البحوث,
رفضت سورة التوبة ,أبت البحوث ,مع أن الجهاد على المقداد والصحابة فً ذلك الوقت كان فرض كفاٌة ,لماذا? ألنه صار فتح جدٌد,
لم ٌكن الستخبلص أرض للمسلمٌن اؼتصبت ,ولكن المقداد بن األسود قال :أبت البحوث.
سورة التوبة مدنٌة كلها ,وهً آخر ما نزل من القرآن ,من أواخر ما نزل من القرآن ,وآخر ما نزل فً آٌات الجهاد التوبة ,ولذلك
األحكام النهابٌة القطعٌة التً لن تتؽٌر عن الجهاد ٌجب أن تإخذ من سورة التوبة.
سورة األنفال نزلت متى? بعد بدر ,متى? السنة الثانٌة للهجرة  ,أما التوبة فقد نزلت فً سنة تسع هجرٌة ,قبل وأثناء وبعد ؼزوة
تبوك ,وؼزوة تبوك متى حصلت ٌا شٌخ ?
تسع هجرٌة فً أي شهر? فً رجب سنة تسع هجرٌة ,فمعظم مقاطعها نزلت قبل وأثناء وبعد ؼزوة تبوك  ,ولو نظرنا الى السورة
نجدها مقسمة إلى ستة مقاطع ,كم مقطعا ? ستة .
المقطع االول :من اآلٌة األولى إلى اآلٌة الثامنة والعشرٌن ,وهذه كلها تعلن الحرب على مشركً الجزٌرة العربٌة ,قطع العهود ,إنهاء
المواثٌق ,فرض مدة ٌنتهً بعدها أي سبلم أربعة أشهر ,مبررات قتال هإالء المشركٌن قطع األواصر ,ألن المجتمع المسلم كان فً
ذلك الوقت ال زالت هنالك بعض الوشابج عند ضعاؾ اإلٌمان بٌنهم وبٌن المشركٌن فقطعها.
من اآلٌة األولى إلى اآلٌة الثامنة والعشرٌن حملة شدٌدة على المشركٌن ,هذا المقطع األول.
المقطع الثانً :حملة شدٌدة على أهل الكتاب ,مبررات قتالهم ,لؤلسباب التارٌخٌة والعقدٌة والواقعٌة التً تبرر أو تصلح أسبابا قوٌة
لقتال أهل الكتاب ,إنحراؾ عقٌدتهم ,فساد تصوراتهم ,ألن المسلمٌن كما أنه كانت هنالك عبلقات ووشابج وصبلت بٌنهم وبٌن
أرحامهم وأقاربهم وذوي بلدهم من المشركٌن ,كانت هناك كذلك بعض التخوفات فً النفوس ال زالت من قتال أهل الكتاب? كٌؾ
نقاتل أهل الكتاب وهم عندهم كتاب وٌإمنون بعٌس? فالقرآن أوضح هذه القضٌة ,البد من قتالهم ,ألن النفوس ما لم تعتقد جازمة أن

الذي أمامها كافر ٌجب قتاله ال ٌكون الحرب شدٌدا علٌهٌ ,عنً اآلن إخواننا فً جاجً ٌقولون هل نقاتل الذٌن فً البوسطات مع أننا
نسمع األذان خمس أوقات ونراهم ٌصلون فً داخل البوسطاتٌ -,عنً مراكز الشٌوعٌٌن  -كٌؾ نقاتلهم وفٌهم المسلمون وقد نقتل
المسلمٌن? ما لم توضح العقٌدة القضٌة فقهٌا وٌتٌقن مابة بالمابة أن قتالهم فرض ,تبقى فً النفس ترددات ,فؤنا أقول :لو كان كل الذٌن
فً البوسطة من المسلمٌنٌ ,جب قتالهم ,ألنهم بؽاة ,ألنهم :صابلون على المسلمٌن صالوا على المسلمٌن ,فؤخذوا أموالهم وأعراضهم
ودماءهم ,ودفع الصابل -ولو كان مسلما  -واجب عند جمهور الفقهاء وجابز عند بعضهم ,واجب فرض ,قد ٌكون مكرها مرؼما ,
نعم مكره ,بعضهم مكره .
لكن ما وظٌفته? وظٌفته حماٌة الكفر ,حماٌة هذه البوسطات لروسٌا ,ما وظٌفته? قطع الطرٌق على المجاهدٌن ,ما وظٌفته? منع
القوافل أن تمر ,على كل حال ,أنا كتبت فً هذا موضوعا وأوردت تسعة أسباب لوجوب قتالهم  -هإالء المكرهٌن  -الذٌن نعلم أنهم
مكرهون ,وأنهم مسلمون لكنهم مختلطون بالمشركٌن ,ماذا نفعل? إن تركناهم وتركنا المشركٌن من أجل هإالء المسلمٌن; قطع طرٌق
المجاهدٌن ,وبقً الشٌوعٌون كل ٌوم ٌقتلون من القادة ,واحدا أو اثنٌن أو عشرة أو أكثر.
وإن شاء هللا سنقرأ علٌكم  -فً حٌنه  -المبررات لقتال هإالء.
ولذلك ابن تٌمٌة قال للمسلمٌن المترددٌن فً قتال التتار -ألنهم ٌصلون وٌصومون -قال :إذا رأٌتمونً بٌنهم والمصحؾ فوق رأسً
فاقتلونً حتى ال ٌبقى فً الصدور شبهة.
إذا المقطع األول :حملة على المشركٌن  ,والتترس أوردناه وأجمع الفقهاء على أنه إذا تترس المشركون بمجموعة من المسلمٌن ,من
النساء والصبٌان من المسلمٌن أو من أسرى المسلمٌن ٌجب قتال المشركٌن إذا خفنا الضرر على المسلمٌن حتى ولو قتلناهم ,وإذا قتلنا
المسلمٌن فبل دٌة وال كفارة ,إطمبنوا وٌبعثون على نٌاتهم .
المقطع األول :أول ثمان وعشرٌن آٌة حملة على من? على المشركٌن.
المقطع الثانً :حملة على ؛أهل الكتاب ,وجوب قتالهم.
المقطع الثالث :تهدٌد ووعٌد وتؤنٌب وتبكٌت للذٌن ٌقعدون عن الجهاد ..
(ما لكم إذا قٌل لكم انفروا فً سبٌل هللا اثاقلتم إلى األرض)
(التوبة)49 :
هذه ثبلث مقاطع.
المقطع الرابع :وهو نصؾ السورة تقرٌبا كشؾ صفات المنافقٌن (ومنهم من عاهد هللا) (ومنهم الذٌن ٌإذون النبً) (ومنهم من ٌقول
ابذن لً وال تفتنً) (والذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ) إلى آخره ,هذا نصؾ السورة تقرٌبا  ,سمٌت البحوث ,ألنها :بحثت عن
عٌوب المنافقٌن ,قال ابن عباس :ما زالت آٌات التوبة تنزل وتقول ومنهم ومنهم حتى قلنا ال تدع أحدا  ,بٌنت نهابٌا صفاتهم
ومإامراتهم ,تخللهم فً داخل المجتمع المسلم ,بث األراجٌؾ ,الفساد ,تثبٌط المسلمٌن عن الجهاد ,هذه صفات المنافقٌن فً ذلك الوقت.
وفً هذا الوقت.
فً هذا الوقت بث األراجٌؾ ,ونشر عٌوب الجهاد األفؽانً ,وتثبٌط الناس عن الجهاد ,هذه صفات المنافقٌن ,وإن كان ٌرددها بعض
المسلمٌن المخلصٌن لكنها صفات المنافقٌن ,وهللا عز وجل ٌحذر من هذه الطبقة كثٌرا ٌ ,قول( :لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال )
فسادا (وألوضعوا خبللكم) بالفساد (ٌبؽونكم الفتنة) ولٌس هنا الخطر ,الخطر على المسلمٌن الصادقٌن (وفٌكم سماعون لهم وهللا علٌم
بالظالمٌن) ,الخطر على الشاب الطٌب القادم من األردن ,أو من مصر ,أو من الحجاز بنفس صادقة ,وصدر منشرحٌ ,مسكه فً
بٌشاور وٌبثه السموم هذا المثبط ,فٌرجع إلى السعودٌة ٌقول جهاد ختم (إنتهى) (وفٌكم سماعون لهم وهللا علٌم بالظالمٌن) سماهم
ظالمٌن .
ولذلك اتفق الفقهاء على أنه :ال ٌجوز لئلمام أن ٌسمح لل مرجؾ والمخذل أن ٌخرج فً الجٌش ألنه ٌفسد أكثر مما ٌعمل ,ال ٌجوز ,وإذا
هم خرجوا ال ٌجوز لك أن تسمح لهم ,هإالء الذٌن ٌقولون أن األفؽان منافقون ,وأن المجاهدٌن مشركون ,وأن البدع فٌهم كثٌرة ,
هإالء ال ٌجوز لك أن تسمح لهم أن ٌخرجوا معك ,حتى لو أرادوا الخروج.
(فإن رجعك هللا إلى طابفة منهم فاستؤذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معً أبدا ولن تقاتلوا معً عدوا)
(التوبة)94 :
ممنوع ,ولو خرجوا ,اإلمام أو األمٌر أو قابد المعركة لم ٌرجعهم خوفا من الفتنة ,ألنه أحٌانا إذا أرجع منهم واحدا زعٌما ٌخشى
الفتنة على الطٌبٌن ,لو خرجوا وقاتلوا ال ٌستحقون ال ؼنٌمة وال فٌبا وال ٌرضخ لهم  -ال ٌعطون شٌباـ ,من هإالء? المرجفون
والمخذلون.
من هو المرجؾ? الذي ٌنشر األراجٌؾٌ ,عنً :األخبار السٌبة عن الجٌش المسلم ,وٌقول عن الجٌش الكافر أنه قوي ,ولو خرجتم
ألبادكم ,وإذا دخلتم المعركة ستموتون ,أنتم مجانٌن? ترٌدون أن تقاتلوا روسٌا ,هذا المرجؾ.
والمخذل الذي ٌثبط الناس عن المعركة فٌقول الحر ,الثلج ,البرد ,األفؽان ناس ال ٌفهمون علٌك ,األفؽان ناس ال ٌجاهد معهم  ,هذا
ٌخذل.
واإلثنان ال ٌجوز خروجهما مع الجٌش المسلم (لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال) فسادا وخٌبة وفشبل  ,وواحد ٌخذل الكثٌرٌن,
ٌدخل بٌنهمٌ ,ؤتً إلى صدا هنا وٌقول تعالٌ ,خلو بك فً خٌمتكٌ ,ا أخً :أنت أٌن تذهب إلى األفؽان? األفؽان معظمهم أهل بدع,
هناك جبهة توحٌد واحدة ,تعال أقول لك عنها ,خذ هذا رقم التلٌفون وهذا العنوان إذهب إلى بٌشاور هناك الجهاد ,أما هإالء فبل تجاهد
معهم (حسبنا هللا ونعم الوكٌل) ٌعنً نترك أفؽانستان تسقط .ونذهب إلى جبهة على حدود أفؽانستان وهللا ٌعلم فٌها قتال أو ما فٌها
بحجة أنهم مشركون ,أو أنهم أصحاب بدع ,وأنهم ٌحملون التعاوٌذ والتمابم ,وحسبنا هللا ونعم الوكٌل .حسبنا هللا ونعم الوكٌل....
من ؼلبه أمر فلٌقل( :حسبنا هلل ونعم الوكٌل ).
هذا المقطع الرابع :كشؾ المنافقٌن وصفاتهم ,مكابدهم وفتنهم ,أعمالهم فً داخل المجتمع المسلم ,استهزابهم بالذٌن ٌتصدقون ,بل
استهزاإهم وتشكٌكهم بقسمة الرسول ص للزكاة( ,ومنهم من ٌلمزك فً الصدقات) حتى واحد منهم قال عندما قسم الرسول صلى
قال :هذه قسمة ما أرٌد بها وجه هللا ,هللا أكبر.
واحد آخر فقط ٌرٌد أن ٌتفلسؾ  ,الرسول صلى ٌقسم ,قال :اعدل ٌا محمد .قال :؛وٌحك إن لم أعدل أنا فمن ٌعدل?!«.
فهإالء الذٌن رإوسهم كبٌرة ولٌس فٌها ذرة من عقل كثٌرون فً كل مجتمع ,كثٌرون (ومنهم الذٌن ٌإذون النبً وٌقولون هو أذن)
ٌإذون النبً وٌقولون هو أذنٌ ,ؽتابونه ثم ٌؤتون إلٌه وٌتكلمون معه ,فٌستمع كل ما ٌقولون ,وٌقولون ضحكنا علٌه هو أذن ,أي ٌستمع

كل ما تقول له ( قل أذن خٌر لكم) الرسول ص ٌعرفهم بؤسمابهم ,لكن ساكت ,ماذا ٌقول? أٌقتلهم حتى ٌقال أن محمدا ٌقتل أصحابه?!
وهللا -سبحان هللا -القرآن كؤنه ٌتنزل الساعةٌ ,تنزل الساعةٌ ,عنً بعض الشباب فً بٌشاور وظٌفته هكذا ,التشكٌك ,ماذا تفعل بهم? إن
ضربوا تكون فتنة ٌقولون العرب اشتؽلوا ببعضهم ,ماذا نفعل? حابرون!! فعبل اإلنسان ٌحتار ماذا ٌفعل بهم? ٌنصحهم ,ال ٌقبلون
النصٌحةٌ ,عظهم ال ٌقبلون الموعظةٌ ,ؤمرهم ال ٌطٌعون أمره ,ال ٌحترمون رأٌه ,ماذا تفعل بهم? ونحن كلنا ضٌوؾ على هذا الجهاد,
واألفؽان ناس طٌبون محترمون ,ال ٌمسونهم مع أنهم ٌعلمون أنهم ٌإذونهم ٌ ,علمون.
مرة جبت لسٌاؾ ,قلت لهٌ :ا شٌخ سٌاؾ مجموعة موجودة فً أرباب رود ,لٌل نهار ٌستعملون التلفونات ,صدقوا فً شهر من األشهر
( )31ألؾ روبٌة دفع الشٌخ سٌاؾ فاتورة الهاتؾ ,وٌتصل كلما جاء فً ذهنه سإال ,ألوه ,الشٌخ إبن باز ما هو رأٌك فً كذا? وعلى
حساب من ,على حساب أموال األٌتام واألرامل ,)31( ,ألؾ روبٌة جاء فً باله أن ٌسلم على أخته ,أو على أخٌه فً مكان من
األمكنة ,هو لٌس عندهم هاتؾ فً الدار ,عند جٌرانهم ,ألوه ,نعم ,نادي لً أخً أرٌد أتكلم معه ,راحوا والتلفون مفتوح ,وكل دقٌقة
سجل أربعٌن روبٌةٌ ,ذهبون ٌدقون الجرسٌ ,طلع أخوه نابم ,الدنٌا لٌل ,فٌقوم أخوه ٌتثاءب ,قالوا ألخٌه ٌؤتًٌ ,ؽٌر البجامة ,وإذا به
ٌدفع ( )8885روبٌة أو ( )881روبٌة على األقل حتى ٌسلم علٌه األخ ,قاعدون ماذا ٌفعلون? قلتٌ :ا شٌخ هإالء قاعدون فً أرباب
رود وظٌفتهم وهللا التشكٌك .التشكٌك بالمجاهدٌن ,مشركون ,تمابم ,تعاوٌذ ,ما إلى ذلك ,ال ٌجوز الجهاد معهم ,ال ٌجوز دفع الزكاة
لهم ,قلت ٌا شٌخ سٌاؾ قاعدون فً دارك وٌهدمون فً بٌتك .قال وهللا هإالء ضٌوؾ علً  ,أنا أستحً أن أردهم ,قال أستحً أن
أطردهم من بٌتً ,وهم ال ٌستحون ,هو رجل حًٌ ,قصٌر اللسان ال ٌإذٌهم ,وهم كلما كؾ عنهم ظنوا أنه ضعؾ ,وتمادوا فً ؼٌهم;
هذا المقطع الرابع.
وسبحان هللا اإلنسان ال ٌفهم سورة التوبة إال فً جو الجهاد ,صدقوا ٌا إخوه ,ال تفهم آٌات الجهاد إال فً جو الجهاد ,أبدا  ,عندما
ترى النماذج كؤن القرآن ٌتنزل الساعة ,وكؤنه ٌحل لك مشاكلك ,كؤن جبرٌبل ٌتنزل اآلن -علٌه السبلم -بهذا الدٌن.
قلنا المقطع الرابع مقطع المنافقٌن ,وقد استؽرق نصؾ السورة تقرٌبا.
والمقطع الخامس :تصنٌؾ المجتمع المسلم ,طبقاته اإلٌمانٌة ,وطبقات المجتمع المسلم السابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار,
المنافقون ,ضعاؾ االٌمان الذٌن خلطوا عمبل صالحا وآخرا سٌبا (وآخرون مرجون ألمر هللا)( ,الذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا ),
أصحاب البٌعة أهل بٌعة الرضوان ,أهل بدر ,أهل أحد ,تصنٌؾ المجتمع المسلم.
المجتمع المسلم :الشك أنه كان طبقات ,فٌه المنافق والكافر ,وفٌه ضعٌؾ اإلٌمان ,وفٌه الذٌن هم أفضل من المبلبكة ,وال شك أن
السابقٌن األولٌن من المهاجرٌن واألنصار أفضل من المبلبكة ,عوام المإمنٌن -عقٌدة أهل السنة -عوام المإمنٌن أفضل من عوام
المبلبكة ,وخواص المإمنٌن وصفوتهم أفضل من خواص المبلبكة .
المقطع السادس :هو مقطع طبٌعة البٌعة لهذا الدٌن (إن هللا اشترى من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم بؤن لهم الجنة) طبٌعة هإالء الذٌن
ال ٌتخلفون عن رسول هللا ص.
( ما كان ألهل المدٌنة ومن حولهم من األعراب أن ٌتخلفوا عن رسول هللا وال ٌرؼبوا بؤنفسهم عن نفسه)
التوبة )825:
لكن الذي ال بد من الوقوؾ عنده اآلن هو كٌؾ نشؤت هذه الطبقات فً المدٌنة ولم تنشؤ فً مكة? فً المدٌنة األعراب (وممن حولكم
من األعراب منافقون)( ,االعراب أشد كفرا ونفاقا)( ,ومن األعراب من ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر) ,فً المدٌنة المنافقون ,كٌؾ ظهر
النفاق? هل كان هنالك نفاق فً مكة? هل كان فٌها نفاق? أبدا ,على أي شًء ٌدخل? المنافق ٌدخل هذا الدٌن من أجل ماذا? من أجل
المصلحة ,هل هنالك مصلحة فً مكة? كل من كان ٌنطق بكلمة التوحٌد ٌتعرض لصنوؾ العذاب وألوان االضطهاد ,ما نجا أحد من
العذاب حتى الرسول ص وهو فً الذإابة من بنً هاشم ,ولقد كانت تمر علٌه لٌال ولٌس عندهم ما ٌواري إبط ببلل من حفنات شعٌر,
تمر علٌه األٌام وهو صابم.
المهم طبٌعة مكة ,مكة ما كان فٌها منافق واحد ,وما كانت هذه الطبقات ,كل من دخل الدعوة فً مكة قد صهر بالمحنةٌ ,دخل فً
الفرن ,فً أتون المحنة حٌث ٌصهرٌ ,ذوب الؽش ,تزول العصبٌة ,تصبح نفسه خالصة هلل عز وجل  ,لو نظرنا إلى ببلل والحجر
الكبٌر على صدره وهو ملقى فوق الرمال الحارة ,الرمل معدن  -أٌن أساتذة الكٌمٌاء والتحلٌل والفٌزٌاء ما هو الرمل? ثانً أكسٌد
السٌلكون (, )Si.o.zمعدن -وعندما ٌكون حارا  ,كالحدٌد الحار ,وعلى صدره صخرة كبٌرة ,ال تزال فً هذا العذاب حتى ترجع إلى
عبادة البلت والعزى ,فماذا ٌجٌب? أحد أحد! ٌسؤله المسلمون ,لماذا تقول أحد أحد? أو بعض الناس ,قال :لو علمت أن كلمة أؼٌظ لهم
منها لقلتها ,هذه اإلصبع التً تشٌر الى السماء أحد أحد كما ٌقول مالك بن نبً هذا لٌس صوت العقل ,هذا صوت الروح ,ألن العقل
ٌقول لببلل إخدع أمٌة بن خلؾ ,قل له أنا معك وفً اللٌل تعال إلى الرسول ص وأعلن بٌن ٌدٌه كلمة التوحٌد ,وقل له أنا ضحكت
وخدعت أمٌة بن خلؾ ,لكن الدعوات ال تنتصر بؤسالٌب الدس واللؾ والخداع ,الدعوات ال تنتصر إال بهذا الوضوح الساطع أمام
الجاهلٌة ,وهللا لو وضعوا الشمس فً ٌمٌنً والقمر فً شمالً على أن أترك هذا األمر ما تركته حتى ٌظهره هللا أو أهلك دونه ,بمثل
هذه النماذج تنتصر الدعوات ,أما أن تنتصر بؤناس ٌعٌشون تحت األرضٌ ,فتحون كتابا ٌقرأونه تحتها ,هذا ال ٌفٌد لنصر الدعوات,
الدعوات إنما تنتصر بالدماء التً تراق ,وباألرواح التً تزهق ,وباالشبلء التً تتناثر ,أما اللؾ والدوران ,أما مخادعة الجاهلٌة  ,هذه
ال تنصر الدعوات.
الناس ٌتؤثرون بالنماذج المضحٌة وال ٌتؤثرون بالفبلسفة الذي ٌلؾ من هنا وهنا.
األستاذ سٌد قطب رحمه هللا سؤلوه عن النظام الحاكم قال :كافر .فسؤله بعض تبلمٌذه لماذا أنت كنت واضحا بهذا الشكل أمام
المحكمة مع أن عنقك بٌن جبلدٌك? قال لسببٌن ,السبب األول :أننا نتكلم فً عقابد ,والعقابد ال ٌجوز التورٌة فٌها ,ال تجوز التورٌة! ال
ٌجوز التورٌة ,التموٌه ٌقول له ما رأٌك فً هذا الحكم? ٌقول وهللا الحمد هلل طٌب وٌعنً عن نفسه أنه طٌب ,أو ٌعنً عن بعض ناس
فٌه طٌب ,ال هذه التورٌة ال تجوز فً العقابد.
ولذلك شتان شتان بٌن موقؾ أحمد بن حنبل فً خلق القرآن وبٌن موقؾ ؼٌره ,عندما سؤلوا عالما من العلماء وٌقال أنه الشافعً
رحمه هللا ,قالوا له ما رأٌك بالقرآن أهو مخلوق? قال التوراة ,والزبور واإلنجٌل والقرآن هذه األربع مخلوقة ,وعنى أصابعه ,هذه
تورٌة ,شتان بٌن هذا الموقؾ وبٌن موقؾ اإلمام أحمد.
قال المروزي :دخلت على أحمد وقد استقدموه للجلد ,فقلت ٌا أحمد إن هللا ٌقول (وال تقتلوا أنفسكم) فهإالء قد استقدموك للقتل ,قال:
ٌا مروزي اخرج خارج السجن وانظر ماذا ترى وارجع إلً  ,فخرج ,فوجد آالفا ٌحملون أوراقا وأقبلما ,قال :ما بالكم? قالوا:
ننتظر جواب أحمد بن حنبل ,فرجع المروزي وقال :رأٌت كذا وكذا قال ٌا مروزي ,ألن أموت أحب إلً من أن أؼش هإالء.

فسٌد رحمه هللا كان ٌقول ال ٌجوز التورٌة فً العقابد ,ثم الذي ٌنظر إلٌه الناس وٌقلدونه ال ٌجوز له النطق بكلمة الكفر ,أن ٌقر
الجاهلٌة واالشتراكٌة والقومٌة على وضعها ,هذا ٌجوز للتابع (إال من أكره وقلبه مطمبن باإلٌمان) لكن المتبوع ال ٌجوز له هذا ,مثل
عمار ,عمار تابع لٌس متبوعا ,هل الرسول ص ٌجوز له أن ٌعمل كما عمل عمار ?
قال :وٌرفع اإلثم إكراه سوى صور كفر بقولك كم قد صار قدوتنا.
الفتى الذي أصبح قدوة للناس ال ٌجوز له النطق بكلمة الكفر ,وال ٌجوز له التورٌة ,وال ٌجوز له هنا ( إال من أكره وقلبه مطمبن
باإلٌمان ) .
وكانوا ٌقولون لسٌدٌ :ا سٌد لو قدمت استرحاما  ,قال :؛إن إصبع السبابة التً تشهد هلل بالوحدانٌة فً الصبلة لترفض أن تكتب حرفا
واحدا تقر به حكم طاؼٌة ,فلماذا أسترحم?! إن كنت محكوما بحق فؤنا أرتضً حكم الحق ,وإن كنت محكوما بالباطل فؤنا أكبر من
أن أسترحم الباطل«.
بمثل هذه النماذج تتؤثر الجماهٌر ,وتتبع األجٌال ,وٌقلد الشباب ,أما واحد ال تعرؾ رأسه من رجلٌه ,وال ظهره من بطنه ,وال تعرؾ
إلى أي شًء ٌدعو الناس ,كٌؾ تقلده? كل ٌوم بلون ,وكل ٌوم مع هذا الحاكم ومع هذا األمٌر ,ومع هذا المسإول ,كٌؾ ٌمكن أن ٌقلده
الناس? كٌؾ? ولو كان عنده علم األولٌن واآلخرٌن ,وٌحفظ الحواشً والمتون والشروح والمعلقات والمسانٌد ,كٌؾ ٌقلده الناس?
ٌعنً باهلل علٌكم من منكم سمع مرافعة كارم األناضولً فً المحكمة? سمعتموها?! هذه المرافعة الصؽٌره تترك آثارا فً األجٌال
لمدة عشرة قرون أو أكثر ,أكثر من مإلفات شٌوخ األزهر لمدة عشرة قرون .
أنا الحقٌقة عندما أسمعها أهتز ,شاب ٌقؾ أمام المحكمة ,وٌواجهها بهذه المواجهة ,إن القضٌة لٌست قضٌة الفنٌة العسكرٌة ,ولٌست
قضٌة صالح سرٌة ,وال كارم األناضولً ,إنها قضٌة اإلسبلم الذي ٌذبح فً مصر .إنها قضٌة أحمد بن حنبل والعز بن عبد السبلم
وحسن البنا وسٌد قطب ...إلخ.
مرافعة ما سمعت أقوى منها أبدا ,شاب!! شاب!! وقتل كارم األناضولً ,ولكن بقٌت كلماته تتردد فً مسامعنا ,أنا أث ر فً كارم
األناضولً أكثرمن كل شٌوخ األزهر -مع أننً شٌخ أزهري -أكثر بكثٌر.
من منكم تؤثر أكثر ,بكل مشاٌخ األرض أم بخالد اإلسبلمبولً? خالد ,ألن اإلسبلم ال ٌنتصر إال بهذه النماذجٌ ,ا إخوانً ال ٌنتصر إال
بالتضحٌات ,ال ٌنتصر بالفلسفة واللؾ والدوران والتضلٌل والتورٌة ,وضحكت على المخابرات.
جماعة التكفٌر والهجرة :الذٌن هم ٌسمون أنفسهم جماعة المسلمٌن ,هإالء فً خبلل سنة استقطبوا مجموعات كبٌرة من شباب مصر,
بماذا? بجرأتهم ووضوحهم ,هذا شكري مصطفى هذا ربٌسهم رجل عجٌب,مع أننا نختلؾ معه فً آرابه وأفكاره ,وبعضها مخالؾ
للشرع إال أنه ٌسحر القلوب ,ال ٌجلس معه شاب إال وٌتبعه ٌ,ؤتً رجل المخابرات لهإالء الشباب ,والمخابرات فً بداٌة عهد السادات
كانت ال زالت الطبقة التً رباها عبد الناصر ,التً تضخمت على حساب امتصاص دماء البشر ,ال زالت ماثلةٌ ,ؤتً رجل المخابرات
إلى الشاب الذي من جماعة شكري ٌقول له :ما رأٌك باالشتراكٌة? ما رأٌك بهذه األوضاع ٌعنً الحكم? قال لماذا تسؤلنً عن
االشتراكٌة? كفر ,لكن أنت اسؤلنً ما رأٌك بؤنور السادات نفسه ,أختصر الطرٌق معك ,أنور السادات كافر ,والذي معه كافر ,والذي
ٌتبعه كافر ,والذي ٌحبه كافر ,وكل من لم ٌكفره كافر ,من أولها خبلص ٌرٌح رجل المخابرات هذا األسلوب ,رؼم أنه كلفهم كثٌرا ,إال
أنه اجتذب كثٌرا من الشباب إلٌهم .
رحم هللا الشٌخ مروان حدٌد ,كان ٌدرس فً مصر ,فً مإتمر القمة ,كتب لهم كتابا ٌ ,جب أن تحكموا باالسبلم تعملون كذا ,تعملون
كذا ,وكتب اسمه وعنوانه وشقته ,وأرسله إلى عبد الناصر وإلى كل المإتمرٌن ,سؤل عبد الناصر قال للمخابرات( :دٌروا بالكم علٌه),
كان معه رجل من المخابرات ال ٌفارقه أبدا ,إال عندما ٌدخل شقته للنوم ,رحم هللا مروان حدٌد ٌا سبلم!! هذا الرجل أثر فً كثٌرا.
فالمهم األتو بٌس فً مصر ٌجب أن تتعلم القفز العالً قبل أن تعرؾ النزول ,هناك ؼالبا ٌبقى ستة أو سبعة اشخاص على الباب من
الخارج لٌس من الداخل ,متعلقٌن بالباب ,فلما ٌؤتً الباص  22شرطتٌن شرطه واحدة إلى آخرهٌ ,تهٌؤ الشٌخ مروان حتى ٌدخل
الرجلٌ ,تهٌؤ حتى ٌدخل ,فٌؤتً الباص فؤحٌانا رجل المخابرات ٌمسك ,والشٌخ مروان ما ٌستطٌع ٌمسك ,فٌمسك بٌد رجل المخابرات
ٌنزلهٌ ,قول له :خلٌك فً األتوبٌس الثانًٌ ,ركبون فً الباص فً األتوبٌس فٌقول ؛للكمساري« ٌقول له :قرش صاغ عنً وقرش
صاغ عن المخبر ذاكٌ ,حمر وجهه وٌنزنق ,قال لهٌ :ا أخً أنا أرٌد أن أدفع عنك أنت ال ترٌد? أراد أن ٌعود إلى سورٌا ,رجل
المخابرات معه ,حدد ٌوم الجمعة ٌرٌد أن ٌخرج هناك ,كان من المقرر أن ٌذهب لٌؤخذ تؤشٌرة خروج ,ما راح إلٌهم وما أخذ تؤشٌرة
خروج ,ذهب إلى المسجد ,لحقه ,ذاك قاعد على باب الشقة من طلوع الفجر حتى منتصؾ اللٌل ال ٌفارقه ,دخل المسجد ,لحقه ,نوى
الشٌخ مروان بعد ما دخل المخبر المسجد فلما نوى المخبر ودخل فً الصبلة ,سلم وطلع الشٌخ مروان ,وأخذ سٌارة ,كان متواعدا مع
واحد من إخوانه ٌبلقٌه فً المطار بالحقٌبة ,دخل فقالوا لٌس هناك مسجد ,قال :أنا مسافر وما صلٌت ,قالوا له :امشٌ- ,ا سبلم -سنة
( ,)02عندما بدأت اإلذاعة فً دمشق تقول:
وبالعروبة دٌنا ماله ثانً
آمنت بالبعث ربا ال شرٌك له
وبدأ البعثٌون والنصٌرٌون ٌتبجحون بمهاجمة اإلسبلم .حصل فً حماة أن أستاذا تكلم ضد اإلسبلم ,فقام شاب من الشباب وضربه,
وقام الشباب وضربوه حتى أماتوه فً داخل الفصل ,مات ,فجاء ضابط وقتل الشاب ,عندها طلب الشٌخ مروان الضابط حتى ٌنفذ فٌه
حكم القصاص ,قالوا واحدا بواحد ,قال ال الشاب مسلم ,وأما المعلم كافر ,دمه هدر ,أما المسلم البد أن نؤخذ بدمه ,الدولة رفضت,
قال :طٌب جمع الشباب الذٌن حوله ,عنده مسجد بباب بٌته دابما الشباب نابمٌن فٌه ٌربٌهم ,ذهب الى مسجد السلطان وجمعهم ,كل
واحد حامل قنبله ,مسدس ,بعض الشاب فً الثانوٌة ,بدأوا ٌكبرون ضد الدولة ,وٌعلنون ضد الدولة ,وما إلى ذلك ,فجاءت الدبابات إلى
مسجد السلطان وضربت مسجد السلطان ,والشباب فوق المنارة ,نزلت المنارة بالشباب ,هدم المسجد علٌهم.
وهللا حدثنً أهل حماة فً داخل حماة الثقات منهم- ,وهللا أعلم -أننا كنا بعد أٌام ونحن نرفع الركام عن هإالء الشباب الذٌن ماتوا تحت
الردم نسمع التسبٌح من تحت التراب ,التسبٌح والتكبٌر نسمعها من تحت التراب.
المهم الشٌخ مروان كتب هللا له أن ٌبقى حٌا  ,فؤخذوه إلى المحكمة ,المحكمة كانت علنٌة حتى ٌظهر البعثٌون أن عندهم عدالة,
وسمحوا لبعض الصحفٌٌن األجانب أن ٌحضروها ,كان الذي ٌحاكمه مصطفى طبلس ,وصبلح جدٌد ,مصطفى طبلس وزٌر الدفاع
الحالى فً سورٌا ,وصبلح جدٌد كان أقوى شخصٌة نصٌرٌة تمسك البلد ,قال له لماذا حملتم السبلح وتمردتم على الدولة? فؤجاب
الشٌخ مروان :هنالك كلب نصٌري اسمه صبلح جدٌدٌ- ,قول لصبلح جدٌد -كلب نصٌري اسمه صبلح جدٌد وكلب منسوب ألهل
السنة اسمه مصطفى طبلس ٌرٌدون أن ٌذبحوا اإلسبلم فً هذا البلد ,ونحن نرفض ونحارب أن ٌمسح اإلسبلم ونحن أحٌاء ,هجم
الحرس الثوري لٌقتلوه فً داخل المحكمة ,الشرطة حموا الشٌخ مروان أمام الصحفٌٌن األجانب حتى ال ٌقال فً العالم قتل داخل

المحكمة ,قال له :أنت عمٌل ,قال :عمٌل هلل عز وجل ,أما العمٌل فهو ربٌس حزبكم مٌشٌل عفلق الذي قبض ( )888053تسعة وسبعٌن
ألؾ جنٌه من عبد الناصر ,قالوا له :أنتم تقولون (محمد الحامد) معكم وهو ٌكرهكم ,قال :
(فإن تولوا فقل حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت وهو رب العرش العظٌم).
(التوبة)525 :
كانت محكمة قوٌة ,وحكم علٌه باإلعدام مع مجموعة من الشباب ,وبربت مجموعة ,الذٌن بربوا صاروا ٌبكون? والذٌن حكم علٌهم
باإلعدام صاروا ٌبتسمون ,الصحفٌٌن األجانب انبهروا ما لهإالء ٌبكون ,هإالء برآء وهإالء ٌضحكون? فقالوا لهم نحن منحنا الجنة,
وهم حرموا من الجنة ,وأخذوا إلى السجن وهم ٌنتظرون تنفٌذ اإلعدامٌ .قول لً الشٌخ مروان :ما عشت أٌاما فً حٌاتً ألذ على قلبً
وأطٌب على نفسً من تلك األٌام التً كنت أنتظر فٌها أنا والشباب تنفٌذ حكم اإلعدام ,ولعله فً هذه األٌام ...كتب -الشٌخ مروان -تلك
الكلمات التً ٌرددها الشباب:
وستلقى هللا بموعدها
الروح ستشرق من ؼدها
هذه كلمات مروان حدٌد ,المهم ,نزل شٌخ مشاٌخ حماة الشٌخ محمد الحامد ألمٌن الحافظ ,وكان ربٌسا للجمهورٌة ,وأمٌن الحافظ من
حماة كذلك ,قال له :ماذا ترٌد أن تفعل بمروان حدٌد ,قال حكمنا علٌه باإلعدام ,قال أنت من عقلك تقول هذا? هل تظن أن حماة
ستسكت علٌكم إذا أعدمتم مروان حدٌد? ستواجهون مشاكل ال تنتهً ,قال :ما رأٌك ٌا شٌخ ,قال :أنا رأًٌ أن تخرجه وتعفو عنه ,قال:
إذهب أنت بنفسك وأخرجه .حدثنً الشٌخ مروان رحمه هللا ,قال :فجاء الشٌخ محمد الحامد وقالٌ :ا أوالدي هٌا بنا -هو شٌخهم جمٌعا
وٌحبونهـ ,قالوا له أٌن? قال :عفت عنكم الدولة ,قال الشٌخ مروان :قلنا له سامحك هللا حرمتنا من الجنة .
رجع الشٌخ مروان ,هو ال ٌعرؾ الراحة ,هو عبارة عن قنبلة موقوتة ,مرفوع صاعقها ,عجٌب فعبل  .فؤعلنوا فً سنة ()9355
أخرجوا دستورا جدٌدا ومسحوا منه أن سورٌا دولة إسبلمٌة ,مسحوا هذه المادة االولى فً الدستور ,فقام الخطباء وقام الشٌخ مروان
حدٌد ,فقال :من ٌباٌع على الموت فً المسجد .لما بدأ الشٌخ مروان حدٌد ٌخطب أصبح الناس ٌنسلون واحدا تلو االخر ,ألن سماعه
خطر ,سماع كبلمه خطر ,المشاٌخ خرجوا واحدا واحدا ,بعضهم من كثرة ما تحمس ,أخرج مسدسه وصار ٌطلق فً المسجد ,وأنا
سمعت الشرٌط ,نعم ,وأعرؾ الذي أطلق من حماه ,أهل حماه مثل االفؽان تماما  ,حموٌة من الحمً ,حامٌٌن ,هإالء بدو ما عندهم
لعب ,مثل االفؽان.
المهم ,بعدها اختفى ; ذهب إلى دمشق ,وقعد فً شقة ,وبدأ ٌجمع السبلح- ,هللا أكبر -نفسٌة ال تعرؾ الملل وال الفتور ,وال تعرؾ
الخوؾ ,جمع رشاشات وقنابل ,حٌثما ٌسمع حً فً دمشق فٌه قنبلة ٌرسل أحد الشباب وٌشترٌها ,والمباحث تبحث عنه ٌ-ا سبلم -فً
هذه الفترة مررت بجامعة دمشق ,كنت أرٌد أن أحضر شهادتً من الجامعة ,أنا أخذت اللٌسانس فً الشرٌعة من دمشق ,والماجستٌر
والدكتوراه من األزهر الشرٌؾ ,وأنا واقؾ فً الجامعة جاء شاب من تبلمٌذه قال :ترٌد أن ترى الشٌخ مروان? قلت :ماذا? على
طول ,أنا جبت ألحضر كرتونة!! علٌه مباشرة ,فذهبت الٌه ودخلت عنده ,نظرت إلى وجهه لٌس من أهل الدنٌا أبدا  ,صاؾ صفاء
عجٌبا  ,النور ٌشع ,أول كلمة قالها لً -هو ٌعرفنً من أٌام فلسطٌن ,كان قد جاء معنا ٌ-ا أبا محمد :ألم تشتق إلى الجنة ,كانت تلك
آخر كلمات سمعتها منه.
المهم البولٌس ٌبحث عنه ,المباحث تبحث عنه ,وهو ماذا ٌعمل? ٌجمع السبلح ٌ,بحث عن السبلح وٌرٌد أن ٌنتقم من النصٌرٌٌن ,من
كبار الضباطٌ ,وم من األٌام اكتشفت المخابرات شقته ,فؤحاطت بها ,من بعد صبلة الفجر ,صلوا الفجر  ,صلى الشٌخ مروان كان معه
اثنٌن من تبلمٌذه وكانت عنده خطٌبته التً لم ٌدخل بها ,قال لها :أنا ال أرٌد أن أدخل بك ألنً أشعر أنً مؽادر فابقً بكرا  ,نعم,
تزوج ولم ٌدخل ,سنه ما بٌن األربعٌن والخامسة والثبلثٌن أو أكثر([)5أحد اإلخوة سؤله عن سن الشٌخ مروان] ,.لكن منذ أن كان فً
سن العشرٌن وهو فً مشاكل ,من السجن للمحكمة ,لٌس عنده وقت أن ٌخطب أو ٌتزوج ,اآلن أنت تتزوج هنا? ال تتزوج.
نزل تلمٌذ من تبلمٌذه ٌشتري لهم فوال من السوق للفطور ,كانت السٌارات لم تؤت بعد ,رجع ,وجد ست سٌارات مخابرات واقفةٌ ,رٌد
أن ٌدخل العمارة ,مسكوه ,وقؾ هذا الشاب واضع سكٌن حذاء ,دابما الحموٌون ٌحملون فً جٌوبهم الخلفٌة سكٌنا ,السٌارة عندها ستة
من المخبرٌن وقفوا بجانبه مد ٌده على السكٌن أخرجها -سكٌن حذاء هذا حاد جدا  -أخرجه نحر الستة وهرب.
بدأت الصفارات فً دمشق تصفر ,سٌارات البولٌس ,وهو ٌركض ,لحقته ,رمى نفسه من فوق جدار ثبلثة إلى أربعة أمتار ,وأفلت
منهم ووصل لؤلردن ,نرجع للشٌخ مروان ,السٌارات أحاطت بالعمارة ,بدأوا ٌنادون فً السماعةٌ :ا أهل العمارة اخرجوا ألن هنا
جاسوس عراقً نرٌد أن نمسكه -كانت هناك خبلفات بٌن سورٌا والعراقـ ,الشٌخ مروان مسك السماعة (عنده مٌكرفون مثل هذا الذي
ٌستعمل فً األذان) ,قال ٌا رجال المخابراتٌ ,ا أٌها الشرطةٌ ,ا من تحٌطون بالبٌت ,نحن ننذركم ربع ساعةٌ ,جب أن تؽادروا خبلل
ربع ساعة ,وبعدها سنبدأ بقتالكم إذا لم تؽادروا ,فعبل صبر ربع ساعة( ,البد من اإلنذار) ,بعد ربع ساعة بدأ بالقنابل والرشاشات وما
إلى ذلك,اتصلوا بمراكز البولٌس بالشرطة إلى آخره ,تجمع حول البٌت ألؾ شرطً ومباحث ,وهو وواحد ثان معه ,وعنده زوجته
التً لم ٌبن بها ,وزوجة هذا الضٌؾ الذي عنده ,الذي جاء بالفطور وأخذوه منه ,أرادوا أن ٌقتحموا العمارة فنزل ألسفل الدرج بال-
(تً .أن .تً) ,جاءوا بطابرات هلٌكوبتر نزلوا فوق العمارة ,لكن من الذي ٌجرإ أن ٌقتحم? من? ألؾ واحد مقابل اثنٌن.
عند الظهر نفدت الذخٌرة ,بقً من الظهر حتى العصر ما استطاع واحد أن ٌقتحم الشقة ,هم ٌضربون من تحت وهو ٌضرب من فوق
 ,فً العصر اقتحموا الشقة ,كانت الذخٌرة قد نفدت ,كان هذا عذر الشٌخ مروان ,كان قد جرح فً ٌدٌه فعصبها ,نزل رافع الرأس,
أخذوه مع الناس مع الذٌن عنده ,مع زوجته التً عقد علٌها ,نقلوا األخبار لحافظ االسد ,جن حافظ األسد ,قتل كثٌرا منهم ,قال أنا أرٌد
أن أحلها بنفسً معه ,ذهب إلٌه بنفسه ,قال ٌا مروان دعنا نفتح صفحة جدٌدة مع بعض ,عفا هللا عما مضى ,لن نحاسبك على شًء
بشرط واحد أن تترك السبلح ,قال :وأنا موافق بشرط واحد:أن تساعدنً على قٌام الدولة اإلسبلمٌة فً سورٌا ,حافظ األسد جمع نفسه
وخرج.
العسكرٌون اجتمعوا ,مجلس عسكري ,كان ناجً جمٌل قابد القوات الجوٌة ,ومصطفى طبلس حاضر ,وكانت مجموعة من الضباط
النصٌرٌٌن الكبار ,جاءوا بالشٌخ مروان ,جلس الشٌخ مروان ,نظر ..ناجً جمٌل ومصطفى طبلس منسوبٌن ألهل السنة ,نظر ,فعرؾ
ناجً جمٌل ومصطفى طبلس قال :وٌلك ٌا كلب ٌا ناجً جمٌل ,هل ستظن أننا سنتركك حٌا?! أوصٌت الشباب أول ما ٌبدأوا بكم أنت
ومصطفى طبلس ,ألن على ظهوركم ٌا كبلب أذلنا هإالء النصٌرٌون ,وانتهكوا أعراضنا ,وأما أنتم أٌها الضباط النصٌرٌٌن ,فقد
أوصٌت الشباب أن ٌقتلوا منكم خمسة آالؾ ,ناجً جمٌل قال خذوا هذا مجنون ,إرفعوه ,أبعدوه عنً ,بعدها صاروا ٌؤتون بؤهله ,فً
الؽرفة المجاورة وٌحاولون أن ٌعتدوا على عرضها وهو مقٌد ,وبدأت نفسه تضٌق;
ؼذاء تذوى به األجسام
واحتمال األذى ورإٌة جانٌه

واحد مثل هذا ذو نفس حرة أبٌةٌ ,رى عرضه ٌحاول أن ٌنتهك وهو ال ٌستطٌع أن ٌعمل شٌبا ,مقٌد ,كاد أن ٌذوي حتى وصل حوالً
( )10كٌلو جراما  ,وكان وزنه أكثر من مابة ,هو عمبلق طوٌل جهم وعلٌه لحمة ,وأخٌرا توفً فً السجن ,ال ندري هم عجلوا له
بالموت أو هو مات ,صارت أخٌرا عروقه ال تستطٌع أن تقبل حتى الجلكوز ,عندما توفً أرسلوا إلى أهله خذوه -ألبٌه -قال أنتم
قتلتموه? قالوا :ال  ,فدفنوه فً مقبرة فً دمشق وكما بلؽنا حرس قبره مابتا جندي خوفا أن ٌؤتً الشباب وٌؤخذوا جثته وٌعملوا
مظاهرات فً دمشق.
وبعد هذا فعبل حمل الراٌة شاب من الشباب الذٌن كانوا تدربوا معنا فً فلسطٌن اسمه عبد الستار الزعٌم ,شاب كما فً المثل التركً
؛ٌده على رجله« صؽٌر ,طبٌب أسنان وزنه خمسون كؽم,فبدأ ٌنتقى كبار الرإوس وٌؽتالها واحدا تلو اآلخر هو والشبابٌ ,حددون
الضابط النصٌري الفبلنً الٌوم الفبلنً ٌكون جالسا مع زوجتهٌ ,قرعون الجرس ٌخرج على الباب ٌقتلونه وٌمشون ,ربٌس جامعة
دمشق نصٌري ,ربٌس الجامعة له وزنه فً البلد عند الطابفة النصٌرٌة أكثر من حافظ األسد ,دخلوا علٌه فً مكتبه قتلوه وخرجوا ,ثم
تطورت القضٌة حتى حصلت حادثة المدفعٌة ,وصل عدنان عقلة وهو من تبلمٌذ الشٌخ مع إبراهٌم الٌوسؾ ,فً ٌوم واحد ,إبراهٌم
الٌوسؾ هذا كان ضابطا من الضباط فً داخل المدفعٌة ,وفً وقت اخر إن شاء هللا قد ٌحصل وقت فً أثناء سورة التوبة وفً أثناء
تفسٌرها نحدثكم بالتفصٌل عن أمثال هذه النماذج التً تحرك األجٌال .
إن الدعوات ال تنتصر إال بؤمثال هذه النماذج ,وال ٌمكن أن تعٌش إال على محك المحنة ,هذه النماذج التً تصطلً بنار المحنة هً
التً تكو ن القاعدة الصلبة التً ٌنتصر بها هذا الدٌن ,وتصبح قطب الرحى فً توجٌه األمم الكبٌرة....

أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( وأذان من هللا ورسوله إلى الناس ٌوم الحج األكبر أن هللا بريء من المشركٌن ورسوله فإن تبتم فهو خٌر لكم وإن تولٌتم فاعلموا
أنكم ؼٌر معجزي هللا وبشر الذٌن كفروا بعذاب ألٌم ,إال الذٌن عاهدتم من المشركٌن ثم لم ٌنقصوكم شٌبا ولم ٌظاهروا علٌكم أحدا
فؤتموا إلٌهم عهدهم إلى مدتهم إن هللا ٌحب المتقٌن فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم
واقعدو لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصبلة وآتوا الزكاة فخلوا سبٌلهم إن هللا ؼفور رحٌم) .
(التوبة9 :ـ)1
(وأذان من هللا ورسوله) األذان هو اإلعبلم واإلعبلن ,ولذلك سمً أذان الصبلة أذانا ألنه إعبلن عن دخول الوقت( ,وأذان من هللا
ورسوله إلى الناس) المسلمٌن والمشركٌن( ,إلى الناس ٌوم الحج األكبر أن هللا بريء من المشركٌن ورسوله) ٌوم الحج األكبر اختلؾ
فٌه على أقوال أقواها قوالن ,قول ٌقول بؤنه ٌوم عرفة ,وقد روي عن عمر وعثمان وابن عباس وطاووس ومجاهد ,وهو مذهب أبً
حنٌفة ,وبه قال الشافعً ,وعن علً وابن عباس أٌضا وابن مسعود وابن أبً أوفى والمؽٌرة بن شعبة أنه ٌوم النحر ,واختاره
الطبري ,وقد روى أبو داود عن ابن عمر أن رسول هللا ص وقؾ ٌوم النحر فً الحجة التً حج فٌها فقال أي ٌوم هذا? فقالوا ٌوم
النحر ,وكان هذا ٌوم الحج األكبر وال ٌطوؾ بالبٌت عرٌان وٌوم الحج األكبر هو ٌوم النحر.
الحقٌقة الرأي الذي ٌقول أنه ٌوم النحر -وهللا أعلم -أقوى ,ألن معظم أعمال الحج ٌوم النحر ,فالوقوؾ بعرفة لٌلة النحر ,فمن وقؾ
لٌلة العٌد فقد جاء بالركن ,ركن الوقوؾٌ ,عنً لو لم ٌقؾ بالنهار ووقؾ باللٌل جاء بالركن وٌوم النحر ,الوقوؾ بالمزدلفة ,وٌوم النحر
رمً جمرة العقبة وكذلك النحر ,وكذلك الحلق ,ولبس الثٌاب ,وطواؾ اإلفاضة والسعً للمتمتع بعد طواؾ اإلفاضة ,معظم أعمال
الحج إنما هً ٌوم النحر ,ولذلك إذا سمً ٌوم الحج األكبر فبل ؼرابة.
معنى األذان ( وأذان من هللا ورسوله إلى الناس ٌوم الحج األكبر أن هللا بريء من المشركٌن ورسوله) الواو هناٌ :عنً استبنافٌة,
ٌعنً ورسوله بريء من المشركٌن ,وهنالك فٌه قراءة شاذة ,ورسوله والتقدٌر وحق رسوله  ,ولكن الرواٌة التً ثبتت بالتواتر
ورسول ه.
مر أبو األسود الدإلً على رجل ٌقرأ القرآن فقال (وأذان من هللا ورسول ه إلى الناس ٌوم الحج األكبر أن هللا بريء من المشركٌن
ورسوله ) فؽضب ؼضبا شدٌدا  ,وقال حاش هلل أن ٌبرأ من رسوله ,حاش هلل أن ٌبرأ من رسوله ,ألن ورسوله تفٌد أن هللا بريء
من المشركٌن ومن رسوله ,ثم ذهب إلى الحجاج وأخبره ,وعندها أمر الحجاج بإعجام القرآن وتشكٌله ,فكان مؤثرة خالدة للحجاج ,رؼم
أن الحجاج اختلؾ العلماء فٌه ,فمنهم من كفره ,ومنهم من فسقة وفج ره ,جاء رجل إلى الشعبً فقال ٌا إمام -لعامر الشعبً -حلفت
بالطبلق على زوجتً أن الحجاج فً النار ,فهل تطلق زوجتً ,قال ٌا بن أخً أو ٌا أخً اذهب واستمتع بزوجتك ,لم تطلق زوجتك,
إن كان الحجاج فً الجنة فلن ٌدخل أحد النار ,فكان ي عتقد أنه مات كافرا  ,وبعضهم ٌرى أنه فاسق.
وقد روي أن عمر بن عبد العزٌز رضً هللا عنه وأرضاه قد خطب الناس على المنبر فبكى وأبكى حتى اخضلت لحٌته وأؼمً علٌه,
وعندما استٌقظ قال أٌها الناس رأٌت أن القٌامة قد قامت -بعد اإلؼماء -ثم نصب المٌزان ووضع الصراط وجًء برجل طوال نحٌؾ
فحوسب حسابا ٌسٌرا ,ثم أخذ به ذات الٌمن ,فسؤلت من هذا قالوا أبوبكر ,ثم جًء برجل طوال وحوسب حسابا ٌسٌرا وأخذ به ذات
الٌمن ,فسؤلت من هذا قالوا عمر ,ثم جًء برجل ثالث وحوسب حسابا ٌسٌرا وأخذ به ذات الٌمن ولم ٌذكر اسمه ,قالوا لعله هو عمر
بن عبد العزٌز قال ثم جاء رسول هللا ص وضربت له قبة فدخلها علً ومعاوٌة فخرج علً وهو ٌبتسم وٌقول ح كم لً ,وخرج
معاوٌة وهو ٌبتسم وٌقول غ فر لً ,قال ثم مررت بجٌفة منتنة سبمت ,قلت وٌحك من أنت قال أنا الحجاج بن ٌوسؾ ,قلت ماذا صنع
هللا بك ,قال :قتلنً هللا بكل رجل قتلته قتلة فً النار إال سعٌد بن جبٌر فقد قتلنً هللا به سبعٌن قتلة فً النار.
( وأذان من هللا ورسوله إلى الناس ٌوم الحج األكبر أن هللا بريء من المشركٌن ورسوله) انتهى ,ال صلة بٌنكم وبٌن المشركٌن ال
بعهود وال بمواثٌق ,وإنما هً أربعة أشهر ,وهللا ورسوله عندما ٌبرأون من المشركٌن ,على المسلمٌن المإمنٌن أن ٌتبرأوا من
المشركٌن (أنا بريء ممن سكن مع المشركٌن ومات بٌنهم) (قال ال ٌتراءى ناراهما) بحٌث إذا سكن المسلم ال ٌرى نار المشرك ,وإذا
سكن المشرك ال ٌرى نار المسلم ,لماذا? ألن السكن مع المشركٌن ٌعودك السكوت على المنكر على األقل ,وتموت الؽٌرة فً نفسك
تدرٌجٌا  ,وٌصبح االختبلط بالنساء عادة ال تؽار علٌها وال ٌحمر منها وجهك ,والخطر كل الخطر على أبنابك على بنتك التً نبتت فً
أمرٌكا أو فً إٌطالٌا أو فً السوٌد ,فما بالك ٌا أخً الكرٌم ببنت مسلمة لٌس لها مدرسة إال مع الشباب ,ولٌس لها جامعة إال مع
الشباب األمرٌكان ,ال ٌوجد ال مدارس عربٌة وال إسبلمٌة ,فابنتك تدرس مع الشباب األمرٌكان ,وستحب كافرا أمرٌكٌا وقد تتزوجه,
وال تستطٌع أن تنكر علٌها ,ألن القانون األمرٌكً ٌسجنك إذا اعترضت علٌها ,هل تستطٌع أن ترفع ٌدك على ابنتك إذا ؼابت عدة أٌام
مع شاب من الشباب األمرٌكان? هل تستطٌع أن تعترض على ابنتك إذا اتخذت صدٌقا إٌطالٌا ,وصارت تذهب للبحر معه? ال
تستطٌع ,وهب أن ابنتك أرادت أن تتزوج سوٌدٌا ٌكللها الراهب والقسٌس فً داخل الكنٌسة ,هل تستطٌع أن تعترض? ال تسطٌع.

حدثنً الشباب المسلم فً أمرٌكا ,قالوا :جاءنا الشٌخ ٌوسؾ القرضاوي هنا قبل أن ٌبنً هذا المسجد فً شٌكاؼو فحث المسلمٌن على
بناء مسجد ,فتحمسوا وجمعوا ستٌن ألؾ دوالر لبناء مسجد ,ثم جاء التخطٌط لبناء المسجد ,فقال األثرٌاء منهم الذٌن دفعوا األموال
(من أثرٌاء المسلمٌن) نرٌد أن نبنً المسجد وتحته صالة رقص ,فؽضب الشباب الصؽار المسلمون القادمون جدٌدا  ,قالوا كٌؾ
تعملون صالة رقص? قالوا البد أن تكون صالة رقص أسفل المسجد حتى ترقص بناتنا مع الشباب العربً حتى تحب الشاب العربً
حتى تتزوجه لببل تتزوج أمرٌكٌا  ,تصوروا ...قال الشباب المسلم هذا ال ٌجوز ٌا جماعة ,الشباب الصؽار ,أما الكبار انتهى إسبلمهم
ذابوا فً أحماض المجتمع األمرٌكً ,أحماض جاهلٌة تذٌب الحدٌد ,أفبل تذٌب اإلنسان?! تذٌبه ,فقالوا ال ٌجوز ,قالوا كٌؾ? نرٌد أن
نستفٌد من هذه الفلوس التً دفعناها .فؤصر الشباب وأصر الشٌاب ,وأخٌرا عندما أصر الشباب على عدم فتح صالة رقص تحت
المسجد ارتجع األثرٌاء أموالهم ,فجاء واحد كوٌتً فتبرع بثبلثمابة ألؾ دوالر لبناء المسجد ,فكان هنالك قطعة أرض تملك لمجموعة
من السٌدات الفلسطٌنٌات اللواتً كن مسلمات بعضهن بقً عندهن بقٌة إسبلم تبرعن بها للمسجد إلقامة المسجد ,وأقٌم المسجد على
القطعة التً كانت ملكا للسٌدات العربٌات ,جمعٌة السٌدات العربٌات ,والسٌدات العربٌات ماذا? ٌوم أن تؽطً شعرها تعتبر أنها قد
خاضت عدة ؼزوات فً سبٌل هللا ,فؤقاموا المسجد ,بدأ الشباب ٌكثرون ما شاء هللا  ,أنا زرته عدة مرات هذا المسجد فً شٌكاؼو
سموه ( )mosque foundationمإسسة المسجد ,فاستلمه الشباب وصارت إنتخابات ,أخٌرا استلمه الشباب الطٌب الملتزم ,لم
ٌعد للنساء أي مكانة ,قلن هذا المسجد لنا ,ال بد أن نوجه فٌه ,قالوا ماذا توجهن لنا? قلن ٌجب أن نكون فً الهٌبة اإلدارٌة فً المسجد
ونبدأ نحضر الجلسات ,وٌإخذ رأٌنا فً القرارات ونحن نقررٌ ,ا بنات الحبلل ٌا بنات اإلسبلم ,بدون فابدة ,رفعن دعوى أن هذا
المسجد لنا وأخذه منا الشبابٌ ,حدثنً أحد المسإولٌن عن المسجد قال :أرسل إلٌنا القاضً األمرٌكً ,القاضً األمرٌكً رجل عاقل
ٌعنً ٌحب األشٌاء الخٌرة ,ألن المجتمع األمرٌكً تعبان جدا  ,عندما ٌرون واحدا ملتزما ٌفرحون ولو كان مسلما  ,أرسل لنا فقال:
إسمعوا! الحق القانونً معهن ,وأنا قلبً معكم ,فبل أستطٌع أن أخالؾ القانون ,ال بد أن تصطلحوا معهن حتى ال ٌذهب المسجد منكم,
وتركتهم العام الماضً وال زال األمر لم ٌبدل.
حالة عجٌبة ؼرٌبة ,أرسل لً هذا المسإول عن ( )mosque foundationرسالة قبل شهر قال لً أدع هللا لً أن ٌخلصنً
من أمرٌكا ,ال ٌستطٌع اإلنسان أن ٌعٌش بإسبلمه فً أمرٌكا.
الشٌخ جمال ٌا أبو عمر وأبو عمر شاهدٌ ,عنً اإلنسان بعابلة ٌكاد أن ٌكون شبه مستحٌل أن ٌعٌش بإسبلمه فً أمرٌكا ألٌس كذلك?
حتى فً نٌوجرسً التً جاء منها أخانا ,وأنا زرت أبو عمر هناك فً نٌوجرسً ٌعرفنً ,لكن سبحان هللا ما تذكرته إال هنا,
فنٌوجرسً هذه مدٌنة صؽٌرة بجوار نٌوٌورك ,فٌها مجموعة عاببلت إسبلمٌة طٌبة ,وفرحت بها ,واشتروا محفبل ماسونٌا وجعلوه
مسجدا حولوه إلى مسجد ٌ-ا سبلم  ,-لكن ما أصعب الحٌاة اإلسبلمٌة فً أمرٌكا! الٌوجد أصعب من الحٌاة اإلسبلمٌة فً الدول
الؽربٌة أبدا  ,لماذا? مجتمع فاسد ,حتى الرهبان من أفسد الناس ,الرهبان الذٌن هم وظٌفتهم إصبلح المجتمع ,حدثنً أحد الشباب الذٌن
تخرجوا من أمرٌكا ,قال شخص من جماعة التبلٌػ ,مجموعة ,واقفون فً المطار فلقٌتهم مجموعة  -حقٌقة جماعة التبلٌػ هناك لها أثر
كبٌر ما شاء هللا  -مجموعة فً المطار واقفة عرب وقساوسة وما إلى ذلك.
المهم رأوا أناسا بالثٌاب البٌضاء ,ثوبه إلى نصؾ ساقه وما إلى ذلك ,قرب العرب سلموا علٌهم ,وقرب الرهبان والراهبات وسلموا,
الراهبات تقدمن ٌسلمن ,سحبوا أٌدٌهم ,فتعجبت هذه الراهبة ,لماذا هذا سحب ٌده? أخذوا عنوان هذا ,قالوا أٌن تسكنون? أٌن تنزلون?
مجموعة التبلٌػ هذه -قالوا فً مسجد كذا ,هم ال ٌجلسون إال فً المساجد وال ٌنامون إال فً المساجد ,فالمهم ,الراهبة أخذت العنوان,فً الٌوم التالً ذهبت إلى المسجد ,قالت لهم أرٌد أن أفهم لماذا لم تسل موا علً ? قالوا :ألن هذا حرام فً اإلسبلم أن ٌمس رجل ٌد
امرأة ال تحل له .قالت أنا أرٌد أن أدخل دٌنكم ,ألنً هاربة لكثرة ما ٌضؽط الرهبان على ٌدي عندما أسلم علٌهم ,هاربة من الجحٌم,
حتى الرهبان ,اآلن األدٌرة عبارة عن بإرة عفنة فاسدة ,الزنا ,الحبالىٌ ,عنً شًء عجٌب ؼرٌب.
المجتمع الؽربً مجتمع آسن بكل معنى الكلمة ,الكنٌسة ..تصور فً بعض األماكن ,زواج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل ,فساد!
ولذلك ٌحدث األستاذ سٌد قطب فً كتابه "أمرٌكا التً رأٌت" ولم ٌطبعٌ ,قال أن السفارة األمرٌكٌة سرقته من المطبعة وأحرقته ,ولكن
هو أخرج عدة حلقات فً مجلة الرسالة -أمرٌكا التً رأٌتٌ -قول كان الشباب العرب الذي ٌرٌد أن ٌبلقً حبٌبته ٌبلقٌها فً الكنٌسة,
مجتمع فاسد منهار ,منحل ,ولذلك مفارقة المشركٌن وعدم العٌش بٌنهم مقصود شرعا وعقبل وحسا ( ,أنا بريء ممن سكن مع
المشركٌن) (من ساكن المشرك ومات معه فهو منه).
أحادٌث كثٌرة  ,أربعة أو خمسة أحادٌث عن السكن مع المشركٌن ,ولذلك الحٌاة الؽربٌة الحٌاة بٌن المشركٌن حٌاة صعبة جدا جدا
جدا ,أوالد المسلمٌن هناك ٌضعون المساحٌق الحمرة والبودرة وما إلى ذلك ,شباب ٌضع أحمر الشفاه ,نعم حٌاة فاسدة بكل معنى
الكلمة!
فواحد من الشباب -طبعا القصص كثٌرة ال أستطٌع أن أحصٌها عدا هنا وال أستطٌع أن أتوسع -واحد من الشباب جاءنً فً المإتمر
قال لً :خبلص -هو من تبلمٌذي فً األردن -خبلص إذا لم تزوجنً سؤزنً ,صبرت ثبلثة أشهر تكفً ,واحدة من اثنتٌن :إما أن
أتزوج وإما أن أزنً ,ال ٌمكن ,وٌكررها :ال ٌمكن وٌعٌدها علً  ,أنا أصارحك ,والذي ٌقول بؽٌر هذه الحقٌقة هو كاذب ,باهلل علٌك
أعزب وفً حر تموز وفً الجامعة جالسة معه بنت ,ثوبها فوق ركبتها بعشرة سنتمترات ,بنات ,أنا دخلت أتوضؤ فً مراحٌض
جامعة ؛اٌست « ...المراحٌض لٌس لها أبواب ,ما فٌها أبواب (والمراحٌض) للبنات واألوالد ,كٌؾ هذا?! ربنا عز وجل ٌقول عن
سٌدنا ٌوسؾ :
(ولقد همت به وهم بها لوال أن رأى برهان ربه)
(ٌوسؾ)02 :
لوال أن رأى برهان ربه لهم بهاٌ ,وسؾ الطاهر المطهر الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم ابن الكرٌم فانظروا كٌؾ هذا? هل تعلمون أن
دورات جٌوشنا ٌشترطون أن ال ٌؤخذوا أزواجهم معهم ,الدورات التً فً برٌطانٌا ٌشترطون أال ٌؤخذ زوجته معه ,وفً أمرٌكا
ممنوع ,وٌشترطون علٌهم أن ٌسكنوا مع عاببلت لٌتعلموا اإلنجلٌزٌة ,فشاب من أبناء الحركة اإلسبلمٌة جاء وسؤلنً قال :أنا ساكن مع
عابلة  -هو أعزب ما معه زوجته وال شًء  -أنا ساكن مع عابلة أدرس الطب فً برٌطانٌا ,هل ٌجوز لً? قلت له :ال ٌجوز لك ,قلت:
كٌؾ السكن? قال السكن فً ؼرفة فً نفس الشقة ,قلت المطبخ? قال مشترك ,الحمام مشترك المرحاض مشترك ,قلت له? زوجها
ٌؽٌب قال :قد ٌؽٌب وٌبٌت خارج البٌت ,وأنت وإٌاها تبقى فً البٌت?! قال نعم! وأنا وإٌاها نبقى فً البٌت ,قلت ال ٌجوز ال ٌجوز ال
ٌجوز ,قال :كٌؾ? نحن نرٌد أن ندرس الطب ونخرج المهندس المسلم والطبٌب المسلم .قلت :بعد سبع سنٌن ماذا ٌبقى من إسبلمك?
ماذا ٌبقى? قال هل أترك الباقً? وماذا أعمل? قلت له بع فوال وترمسا وبندورة ,بع طماطم وال تعش هذه الحٌاة ,تصور ,هذا ٌعٌش
مع عابلة فً ؼرفة ,مطبخ مشترك ,حمام مشترك ,مرحاض مشترك ,وزوجها ٌؽٌب عن البٌت عدة لٌالً.

حدثنً ملحق ثقافً إلحدى الدول البترولٌة كان فً أمرٌكا ٌحدثنً فما ألذن ,قال :فً لٌلة واحدة جاءنً ثبلثة عشر شابا جاء بهم
البولٌس مصابون بالسٌبلن ولؽوا فً عرض امرأة مصابة بمرض السٌبلن ,فؤصٌبوا جمٌعا فذهبوا إلى المستشفى ,أرسل إلً أو
حولهم لً المهم ثبلثة عشر شخصا فً لٌلة واحدة ولؽوا بعرض امرأة واحدة أصٌبوا بالسٌبلن ,لماذا? أنا أحر م على الشباب أن
ٌدرس فً الؽرب إال إذا كانوا متزوجٌن ,إسمع منً ,حرام على الشاب أن ٌدرس فً الؽرب إال إذا كان متزوجا  ,بلؽوا عنً ولو
فتوى ,ال ٌجوز ,ال ٌجوز ,ال ٌجوز ,ال ٌمكن ,كٌؾ تحصنه? ٌستحٌل أن تحصن نفسه إال بالزواج ,ال ٌمكن ال ٌمكن األعزب ال ٌمكن,
إال إذا كان ؼٌر طبٌعٌا ممكن ,أما اإلنسان الطبٌعً كٌؾ ٌا أخً? الجنس كالماء مباح بالقانون بالشارع بكل شًء مباح ,عند العابلة,
إذا صادقت ابنة الجٌران وأخذت بٌدها البؤس أمام والدها ,كٌؾ ٌحصن نفسه? كٌؾ? أٌن صبلح أبو لبن هو كان فً السوٌد جاءنً,
أنت كنت هناك ,نعم أخً الكرٌم ال تقل لً ...القصص كثٌرة ,قال لً كن ٌؤتٌن ٌقرعن علٌنا البٌوت فً منتصؾ اللٌل ,أٌن تذهب?!
الباب مؽلق علٌنا ,تصور البنات اللواتً فً الشوارع نابمات ,والذٌن جاءوا من إٌطالٌا ومن السوٌد ومن ؼٌرها ٌعرفون مصابب
المجتمع الؽربً ,فما بالك بشاب ٌكون فً الجهاد ,ثم ٌذهب إلى السوٌد ,لماذا تذهب? قال :ألخذ جواز سفر  ,ال بارك هللا لك ال فً
السفر وال بجوازه .أتستبدل أرض الجهاد بؤفسد بلد فً العالم ?
(إن هللا بريء من المشركٌن ورسوله) (فإن تبتم) ٌعنً رجعتم إلى اإلسبلم (فهو خٌر لكم) (وإن تولٌتم) ٌعنً بقٌتم على كفركم ولم
تسمعوا هذا األذان (فاعلموا أنكم ؼٌر معجزي هللا وبشر الذٌن كفروا بعذاب ألٌم) فً الدنٌا بالخزي والحرب وباآلخرة بالنار بعذاب
جهنم(,إال الذٌن عاهدتم من المشركٌن ثم لم ٌنقصوكم شٌبا ولم ٌظاهروا علٌكم أحدا فؤتموا إلٌهم عهدهم إلى مدتهم) .
وقال أن هذه خاصة فً بنً ضمرة كان بٌنهم وبٌن رسول هللا ص عهدا أطول من األربعة أشهر ,فؤمرهم هللا أن ٌوفوا بعهدهم
حتى ٌتموا المدة ,ونقض العهود جابز فً اإلسبلم بطرٌقتٌن.
الطرٌقة األولى :أن ٌنتهً العهد فٌجوز قتال الناس المعاهدٌن ,ولكن ٌستحب إخبارهم أننا سنقاتلكم.
والحالة الثانٌة :أن نخاؾ من الم شركٌن أن ٌهجموا علٌنا فنرسل إلٌهم أن العهد بٌننا وبٌنكم انتهى وأننا سنقاتلكم فاستعدوا ,فً هاتٌن
الحالتٌن ,وال ٌجوز فً ؼٌرهما أبدا ,وما رأٌت شٌبا ٌحافظ علٌه اإلسبلم مثل محافظته على العهود ٌ-ا سبلم! ٌا سبلم! ـ.
ٌنص الفقهاء على أنه إذا حاصر الجٌش اإلسبلمً قلعة وفٌها مشركون فوقؾ رجل على سور القلعة وقال هل تؤمنونً وال تقتلونً إذا
دللتكم على الطرٌقة فقالوا نعم .فقال لهم :الطرٌق من مكان كذا فدخلوا ,وعندما دخلوا سؤلوا عن الرجل ,من الذي أمناه? كثٌر منهم
رفعوا أٌدٌهم ال ٌجوز قتل واحد من الذٌن رفعوا أٌدٌهم ,بل أكثر من ذلك ,قال الفقهاء :لو حاصر المسلمون بلدة وخرج رجل من
البلدة إلى الجٌش اإلسبلمً وقال إذا دللتكم على طرٌق أسهل طرٌق لٌس فٌه ألؽام وال ؼٌره إلى البلد فهل تعطونً دار فبلن أو قصر
الوالً ,قصر الحاكم من قبل كابل مثبل فقال القابد المسلم :نعم ,فدلهم على الطرٌق وعندما أرادوا أن ٌدخلوا أرسل إلٌهم الحاكم الكافر
ٌقول لهم تعالوا نعقد معكم عقدا -عهدا  -فعقدوا عهدا بحٌث ٌدخلوها صلحا البد على القابد المسلم أن ٌشترط أن ٌكون القصر الذي
طلبه الكافر الذي أمناه لفبلن .فإذا رفض الحاكم أن ٌسلم هذا القصر لفبلن ال ٌجوز للمسلمٌن أن ٌعقدوا الصلح ,وال بد من أن تجري
الحرب من أجل أن نفً بهذا الشرط.
وقد روي أن قتٌبة بن مسلم الباهلً دخل سمرقند دون أن ٌنذر أهلها ,فعلموا أن اإلسبلم ٌخٌر أهل البلدة بٌن الجزٌة أو اإلسبلم أو
الحرب ,فؤرسلوا إلى عمر بن عبد العزٌز ,فؤرسل عمر بن عبد العزٌز ٌحٌل محاكمة الجٌش إلى من? إلى ؛ج مٌع الباجً« ج مٌع
الباجً هذا جندي فً الجٌش .فصار قاضٌا من قبل عمر بن عبد العزٌز.
جاء بقتٌبة وأركان جٌشه ,جاء بمجموعة من أعٌان أهل سمرقند وحاكمهم ,سمع حجة هإالء وحجة هإالء ,ثم أمر ؛ ج مٌع الباجً «
الجٌش المسلم أن ٌخرج من سمرقند ,ال إله إال ا,هلل ما هذا? فعندما بدأ الجٌش ٌنسحب خرج أهل سمرقند وقالوا نشهد أن ال إله إال
هللا وأن محمدا رسول هللا.
(فؤتموا إلٌهم عهدهم إلى مدتهم) ,معاوٌة رضً هللا عنه كان بٌنه وبٌن الروم عهد ,وقبل أن ٌنتهً العهد أراد أن ٌهجم على الروم
,فحرك الجٌش ,وإذا برجل ٌركب دابة -ناقةٌ -قول :وفاء وال ؼدر ,وفاء وال ؼدر ,وفاء وال ؼدر ,قالوا من هذا? من هذا? وإذا به
عمر بن عنبسة ,وجلس مع معاوٌة وقال له :إن هذا ٌخالؾ سنة رسول هللا ص (فؤتموا إلٌهم عهدهم إلى مدتهم) أو (فانبذ إلٌهم على
سواء) ,فؤمر معاوٌة الجٌش المسلم أن ٌرجع (فؤتموا إلٌهم عهدهم إلى مدتهم إن هللا ٌحب المتقٌن) هللا!! هللا!! الحقٌقة أن الفقهاء فً
هذا فصلوا كثٌرا  ,وقد ورد فً الصحٌح أن اثنٌن من أصحاب رسول هللا ص القتهم قرٌش وأمسكت بهم وهً متوجهة إلى بدر ,فقالوا
إلى أٌن تذهبان? قاال إلى المدٌنة ,قالوا أنتم تقاتلون مع محمد ,قالوا ال نقاتلكم ...ذهبا إلى الرسول ص والرسول متحرك إلى بدر ,قاال
ٌا رسول هللا نحن أطلقتنا قرٌش بشرط أن ال نقاتلهم ,قال ( نفً لهم بشرطهم ونستعٌن هللا علٌهم) ٌ-ا سبلم!! ٌا سبلم!! ٌا سبلم!!-
الوفاء بالعهد مع من? مع المشركٌن ,والٌوم تتمنى أن تجد مسلما ٌفً بعهده معك ,تتمنى فعبل ٌ ,تفق معك الٌوم وٌنقضه فً نفس
اللٌلة.
عبد الناصر ٌرسل برقٌة تهنبة لئلمام أحمد ,وٌحرك السبلل حتى ٌقوم بانقبلب فً الٌمن الشمالً.
المهم ( فؤتموا إلٌهم عهدهم إلى مدتهم إن هللا ٌحب المتقٌن فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) األشهر الحرم
األربعة هذه من العاشر من ذي الحجة إلى العاشر من ربٌع الثانً ,العاشر من ذي الحجة سنة تسع هجرٌة إلى العاشر من ربٌع الثانً
سنة عشر هجرٌة التً قال هللا فٌها للمشركٌن سٌحوا أي سٌروا آمنٌن ,شرقوا وؼربوا واذهبوا حٌث شبتم واستعدوا للقتال ,بعد
األربعة أشهر ٌبدأ القتال (فسٌحوا فً األرض أربعة أشهر) السٌاحة السٌر فً األرض آمنا ,سٌروا آمنٌن (فإذا انسلخ األشهر الحرم
فاقتلوا المشركٌن) بعد العاشر من ربٌع الثانً (فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) ,وفر المشركون من جزٌرة العرب ,وهام عكرمة
على وجهه ,ال ٌعلم أٌن ٌذهب ,ألنه (فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم وخذوهم -أسرى -واحصروهم
واقعدوا لهم كل مرصد) -إؼتالوهم -أٌن ٌذهب? ذهب إلى الحبشة ,فجاءت زوجته إلى رسول هللا ص وأخذت األمان له ,فؤمنه
رسول هللا ص ,وجاء عكرمة وتاب توبة نصوحا أمام رسول هللا ص  ,وقال أهبل بالراكب المهاجر.
وعكرمة فً معركة الٌرموك أبلى ببلء ما أببله أحد مثله ,وكان ٌقول من ٌباٌعنً على الموت? من ٌباٌعنً على الموت? وقؾ أمام
خٌمة خالد -هو ابن عم خالد ألنهم كلهم مخزومٌون من بنً مخزوم ,عكرمة بن عمرو بن هشام المخزومً وخالد بن الولٌد بن
المؽٌرة المخزومً أوالد عمومة -فوقؾ أمام خٌمة خالد وقال :من ٌباٌعنً على الموت ,قال خالدٌ :ا عكرمة ,إن قتلك ٌإثر فً
المسلمٌن ,قال من ٌباٌعنً على الموت? ٌا عكرمة ٌ-قول له المسلمون -رحمة بنفسك ٌا عكرمة ,كان ٌدخل فً صفوؾ المشركٌن
الكثٌرة وحده وتثخنه الجراح أحٌاناٌ ,جرح كثٌرا ,رحمة بنفسك ٌا عكرمة! فٌقول لقد كنت شدٌدا فً قتال رسول هللا ص  ,أفبل
أكون أشد فً قتال أعداء رسول هللا ص?! وٌستشهد ٌوم الٌرموك عكرمة ,سبحان هللا!! سبحان هللا!!ـ( ,إن أحدكم لٌعمل بعمل أهل
النار حتى إذا كان بٌنه وبٌنها ذراع سبق علٌه القول فٌعمل بعمل أهل الجنة فٌدخلها) عكرمة ,كذلك كعب ابن زهٌر بن أبً سلمى جاء

وعاد وتاب أمام رسول هللا ص  ,المشرك إما ٌتوب وإما ٌقتل وإما ٌخرج من جزٌرة العرب (فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم),
هنا ٌقول القرطبً (بؤي صٌؽة شبتم) ,المهم أن تقتله ,ومن هنا عموم أنواع القتل.
عبد الصبور أفؽانً من كابل عمره حوالً خمس وعشرون سنة ,قلت له ٌا عبد الصبور كم شٌوعٌا قتلت? -هو مجاهد فً داخل
كابل ٌقاتل -قال الذٌن ذبحتهم بٌدي بالسكٌن تسعة وعشرٌن ,ذبحهم! أما الذٌن رششتهم مع المجاهدٌن ال أعرؾ كم ,كٌؾ? ٌكون ماشٌا
فً الشارع وٌلقً واحدا ٌقول لهٌ :ا (رفٌق) ٌا (برادر) إقرأ لً هذه الرسالة ,بجانب حابط فٌذبحه ,أثناء الذبح ,تذبحه بالسكٌن ٌجب
أن تكون السكٌن حادة (ولٌحد أحدكم شفرته ولٌرح ذبٌحته) نعم( ,إن هللا كتب اإلحسان فً كل شًء ,فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة ,وإذا
ذبحتم فؤحسنوا الذبحة ولٌحد أحدكم شفرته ولٌرح ذبٌحته) أرح الذبٌحة ,ترٌد أن تقتله اقتله بسرعة ,أما تعذبه تقطع أذنه ..تقطع أنفه
هذا المثلة ؼٌر جابزة ال بالحً وال بالمٌت ,والتعذٌب ؼٌر جابز ,أترٌد أن تنتقم منه وهو مٌت? ولذلك عندما قتل البطرٌرك ؼاك
حملوا رأسه إلى أبً بكر ..فؽضب أبو بكر ونهاهم عن قطع الرإوس([)5أحد اإلخوة قال للشٌخ :هذا قصاص فىر علٌه الشٌخ واستمر
األخ ٌناقش الشٌخ حول الموضوع] ,.القصاص القتل ..القصاص أن تقتله  ...نسخ حكم العرنٌٌن الذٌن سمل أعٌنهم وقطع أٌدٌهم
وأرجلهم وألقاهم فً الحرة عطشى ٌصٌحون أن ٌسقٌهم الناس فرفضوا حتى ماتوا عطشا  ,نسخ هذا بالنهً عن المثلة ,نهى رسول
هللا ص عن المثلة ,عن التمثٌل ,خبلص ٌا أخً أقتله خبلص ,هل ٌوجد مصٌبة أكبر من أن ٌموت كافرا  ,أنت ماذا ستفعل به?
ستقطع ٌده? ستقطع رجله? أمامه عذاب جهنم ,عذاب القبر ,هإالء ٌرثى لهمٌ ,بكى علٌهم وهللاٌ ,بكى علٌه أن ٌموت كافرا ..
(فؤذاقهم هللا عذاب الخزي فً الحٌاة الدنٌا ولعذاب اآلخرة أخزى هم ال ٌنصرون)
(الزمر)22 :
أي مصٌبة أكبر من أن ٌموت كافرا وإلى جهنم? (فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم).
القرطبً ٌقول :ولعل أبا بكر فهم من عموم اآلٌة أن تقتلوهم بؤي طرٌقة سواء بالحرق بالنار أو بإرسال الماء الساخن علٌهم أو
بالتنكٌس من فوق رإوس الجبال أو بؤي طرٌقة كانت ,فقد ثبت أن بعض أهل الردة قتلوا بالحرق بالنار ,وقد ثبت أن علٌا قد حرق
أناسا بالنار.
اختلؾ الفقهاء :ألن هناك حدٌث (ال ٌعذب بالنار إال رب النار) ,لكن كثٌرا من الفقهاء قالوا :وٌجوز رمٌهم بالمنجنٌق وبالماء الساخن
وبالنار.
اآلن أنت ماذا تعمل? أنت اآلن تحرق الكافرٌن ,أنت تقتلهم حرقا عندما تضرب بالهاون أو بالقذٌفة ,أال تقتلهم حرقا ? كله اآلن قتل
بالحرق (فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) فً أي أرض حتى فً الحرم ,واستثنى ابوحنٌفة القتل فً الحرم ,لكن الرسول ص ثبت
أنه قال عن ثبلثة عشر أو أحد عشر (اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقٌن بؤستار الكعبة) منهم ؛مقٌس بن صبابة« ومنهم ؛عبد هللا بن
خطل« ,قال ابن القٌم :وقد ثبت أن عبد هللا بن خطل قتل وهو متعلق بؤستارالكعبة.
بعض الناس قد ٌقول :أن هذا خاص بالرسول ص ,لكن افرض أن مشركا أو مشركٌن دخلوا الحرم ,دخلوا منطقة مكة ٌرٌدون قتال
المسلمٌن (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) هو الخروج من الخبلؾ أن تمسكه إذا استطعت ,وتخرجه إلى التنعٌم وتقتله فً التنعٌم ,خارج منطقة
الحرم خروجا من الخبلؾ ,لكن ٌعنً إن الحرم ال ٌعفً عاصٌا  ,هل تقام الحدود على الذي ٌفعل المنكرات? واحد زنى فً داخل
مكة محصن ,هل نقٌم علٌه الحد فً داخل مكة? نعم نقٌم علٌه الحد فً داخل مكة ,اآلن تقام الحدود فً داخل مكة?([ )5الشٌخ سؤل
بعض الجالسٌن فؤجاب الجالسون :نعم رجمت امرأة فً باب الحرم ،القتل أمام الحرم]( .فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) وخذوهم
أسرى ,األخٌذ هو األسٌر ,فؤخذه أي أسره خذوهم  -األسرى ماذا نصنع بهم? ماذا نصنع بهم? ماذا? اإلمام مخٌر بٌن أربعة خصال,
إما القتل ,وإما االسترقاق ,وإما الفدٌة بالمال ,وإما مبادلة األسرى باألسرى ,وإما المن ٌعنً ٌفلته ,هكذا بدون أي شًء (فإما منا بعد
وإما فداء) إما أن ٌدفع فدٌة أو نبادله أو نقتله ,أو نسترقه ,وهذا اتفق علٌه األبمة ,إال الحنفٌة فقالوا :ال ٌجوز المن ألن آٌة المن
منسوخة ,وال تجوز الفدٌة بالمال ألنها منسوخة.
ولذلك عند الحنفٌة ,ال ٌجوز أن تمن علٌهم ,وال ٌجوز أن تفدٌهم بالمال ,قال :لماذا? ألن قتله واجب ,فكٌؾ نعطل واجبا من أجل
المال? لو جاء المشرك وقال :أنا ال أرٌد أن أصلى ,وأدفع لك ماال هل ٌجوز? كذلك هكذا ,إال أن محمد بن الحسن قال إن كان
المسلمون بحاجة إلى مال فبل بؤس ,وحتى عند أبً حنٌفة ال ٌجوز مبادلة األسرى ,الزم قتلهم ,إما القتل وإما االسترقاق ,ألنك لو
أطلقته عاد حربا علٌك.
([)1أحد الجالسٌن سؤل الشٌخ سإاال خارجا عن الموضوع فؤجابه الشٌخ] .لكل حادث حدٌث ,ولكل حادث فتوى على قدرهاٌ ,عنً
مثبل رجل أمرٌكً دخل بتؤشٌرة هذه معه أمان من أحد المسلمٌن ال ٌجوز قتله مادام معه أمان ,ألن القرآن ٌقول (فؤتموا إلٌهم عهدهم
إلى مدتهم) مفهموم ,أنت أعطٌته عهدا تعال إلى بلدي وأنا أستقبلك ,كٌؾ تقتله? كذلك األمرٌكان الذٌن ٌؤتون إلى بٌشاور أو ؼٌرهم
إذا معه تؤشٌرة باكستانٌة ال ٌجوز أن تقتله ألنه جاء آمنا  ,ولو علم أنه ٌقتل ال ٌؤتً ,وحتى لو دخل أفؽانستان ال ٌجوز قتله إال إذا بدأ
ٌفسد وٌرٌد أن ٌضر المسلمٌن ,فؤنت تنذره تقول له انتقض عهدك ,إرجع إلى أمرٌكا وإال هكذا تإشر له([ )2اشار الشٌخ هنا إل]
عملٌة الذبح أو القتل].وإال سنقتلك ,عندها ٌرجع ,وإذا ما رجع وأفسد وتؤكدت من اإلفساد فقد نقض عهده وٌجوز لك أن تقتله.
([ )3سابل ٌسؤل فٌما لو نقض هذا الكافر الشروط...؟ الشٌخ ٌجٌب] .من عندك لعندك ال ٌجوز لماذا? ألن هذا ٌتعب المسلمٌن الذٌن
حولك ,أوال شرعا  :لٌس كل الشروط التً ٌنقضها تعتبر مهدرة لدمه ,مفهوم الكبلم? إفرض شرب الخمر ...إفرض أنه زنى ,هل
ٌعتبر هذا نقضا للعهد?بعض الفقهاء قالوا :هذا لٌس نقضا للعهد وال ٌهدر دمهٌ ,قام علٌه الحد.
المهم لٌس كل الشروط لو خالفها تهدر دمه ,قد تإدي إلى اخراجه من البلد ,أما ال ٌهدر دمه.

أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم.
( فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصبلة
وآتوا الزكاة فخلوا سبٌلهم إن هللا ؼفور رحٌم).
(التوبة)1 :
(فإذا انسلخ األشهر الحرم) أشهر السٌاحة ,المهلة األخٌرة التً أعطٌت للمشركٌن ٌوم العاشر من ذي الحجة سنة عشر للهجرة ,كان
أمٌر الحج فً ذلك العام من هو? أبو بكر ,وكان لحقه سٌدنا علً رضً هللا عنه بؤول أربعٌن آٌة من سورة التوبة ,وأمر -علً -مع
الصحابة أن ٌنادوا بؤشٌاء فً الحجٌج ,فكانوا ٌصٌحون بٌن الحجاج :ال ٌحج بعد العام مشرك ,وال ٌطوؾ بالبٌت عرٌان ,وقد وضحنا
أن أهل الجاهلٌة كانوا ٌطوفون بالبٌت عراة ,فكان أحدهم إذا جاء للحج إذا كان معه نقود -دراهمٌ -ستؤجر ثٌابا من أهل مكة وٌطوؾ

بها ,وإذا لم ٌكن معه دراهم ٌخلع ثٌابه وٌطوؾ عارٌا  ,فٌقولون ال نطوؾ ببٌت هللا بثٌاب عصٌنا هللا بها ,ولكن كما أشرنا أن
عري جاهلٌتهم ؼٌر عري جاهلٌتنا ,المهم كانت تطوؾ النساء فً اللٌل ,وكان الرجال ٌطوفون بالنهار ,والمرأة وهً تطوؾ تقول :
وما بدا منــــه فبل أحلــــه
الٌوم ٌبدو بعضه أو كله
(ٌعنً جسدها) أما جاهلٌتنا ,ونعوذ باهلل من جاهلٌة القرن العشرٌن ,فاالختبلط والعري والرقص وما إلى ذلك ٌندى منه جبٌن الجاهلٌة
األولى ,ال ٌطوؾ بالبٌت عرٌان ,وال ٌحج بعد العام مشرك ,ومن كان بٌنه وبٌن رسول هللا ص عهد فعهده إلى مدته ,ومن لم ٌكن له
عهد فؤمده أربعة أشهر ,وال ٌدخل الجنة إال نفس مإمنة.
بهذا كان ٌنادي علً والصحابة ,حتى صحلت أصواتهم ,أي بحت أصواتهم  ,كان هذا تقدمة لحجة الوداع التً ٌودع بها رسول هللا
ص الدنٌا ,وٌودع أصحابه ,وٌبلػ ببلؼه األخٌر ,بحٌث ال ي رى حول البٌت عرٌان ,وال مشرك ,وال ٌقؾ فوق عرفة ,وال ٌقؾ فً
منى أي مشرك ,بل ال ٌبقى فً جزٌرة العرب مشرك ,إنتهى خبلص.
(فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) ٌجب أن تنظؾ جزٌرة العرب من المشركٌن ,ومن الٌهود ومن
النصارى ,أما المشركون انتهى معكم أربعة أشهر ,فً هذه األربعة أشهر سٌروا آمنٌن مطمبنٌن ,إستعدوا للقتال بعد األربعة أشهر,
القتل (فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم).
أم ا الٌهود والنصارى فقد ظلوا فً زمن رسول هللا ص حتى توفً ,لكن وهو على فراش الموت ٌوصً بتطهٌر الجزٌرة العربٌة
من األدٌان األخرى ,قال (ال ٌجتمع دٌنان فً جزٌرة العرب) على فراش الموت ,أخرجوا الٌهود والنصارى من جزٌرة العرب ,فعندما
جاء عمر أجلى الٌهود من خٌبر إلى تٌماء ,ألن تٌماء كانت تعتبر من أرض الشام ,ولم تكن تعتبر من أرض الجزٌرة ,ولذلك أخرجهم
عمر من الجزٌرة إلى تٌماء.
وأما النصارى فبقً نصارى تؽلب الذٌن فرض علٌهم عمر الجزٌة فؤبوها ,قالوا :افرض علٌنا من المال ما شبت لكن ال ندفع جزٌة,
فاستشار الصحابة فقالوا ضاعؾ علٌهم الزكاة ,ولٌسموها ما سموها ,قال عمر هً جزٌة وسموها ما سمٌتموها ,ضاعؾ علٌهم الزكاة,
الجزٌرة العربٌة موبل هذا الدٌن ,الجزٌرة العربٌة ٌؤرز إلٌها اإلسبلم( ,إن االسبلم لٌؤرز الى أرض الحرمٌن) وفً رواٌة ؛لٌؤرز« -
ٌعنً ٌؤوي -إلى المدٌنة كما تؤرز الحٌة إلى جحرها) فٌجب أن تبقى نظٌفة ,وٌجب أن تبقى طاهرة ,ومن هنا أرض مكة والمدٌنة ال
ٌجوز دخولها من قبل مشرك أبدا أبدا ,اآلن مطبق ,نعم -وهللا أعلم -موجود على بداٌة حرم مكة من عند قرب الحدٌبٌةٌ ,عنً على
طرٌق جدة مكة على بعد ( 35كم) موجود طرٌق مكتوب علٌها طرٌق الكفار أو طرٌق ؼٌر المسلمٌن ,فٌخرجون خارج منطقة الحرم,
ال ٌجوز أن ٌدخل ٌهودي أو نصرانً أو كافر مكة أو المدٌنة إال حافظ األسد!! حافظ األسد الكافر ال بؤس بدخوله الكعبة المشرفة!!
حافظ األسد كافر باتفاق األبمة كلها ,هو والقذافً وبورقٌبة ,ولكن ألن اسمهم رإساء دول عربٌة ال بؤس أن ٌدخلوا الكعبة المشرفة ,ال
ٌجوز أن ٌدخلوا مكة أو المدٌنة ,ال حافظ األسد وال أي حاكم ٌحكم بؽٌر ما أنزل هللا ,أي ٌشرع بؽٌر ما أنزل هللا.
ولذلك ٌجب عندما جاء حافظ األسد والنصٌرٌون ,أو القذافً مع راهبات الثورة الحراس البنات الذٌن حوله أو ؼٌره ,هإالء ٌجب من
عند الحدٌبٌة أن ٌخرجوهم بسٌارات فً طرٌق ؼٌر المسلمٌنٌ ,مشون فً طرٌق ؼٌر المسلمٌن ,أما أن ٌدخل هإالء الكعبة المشرفة,
أو ٌدخلوا الحجرة النبوٌة فهذا حرام باتفاق األمة ,حرام على من أدخلهم طبعا ,هم حرام أن ٌدخلوا ,ممنوع أن ٌدخلوا أبدا  ,ومن سمح
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(فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) جزٌرة العرب ٌجب أن تبقى طاهرة ,ولذلك ال ٌجوز لٌهودي أو
نصرانً أو مشرك أن ٌشتري أرضا فً جزٌرة العرب ,وجزٌرة العرب ٌدخل فٌها الكوٌت ,أبو ظبً ,أبو ؼزال!! وؼٌر ذلك وقطر
والبحرٌن ,كلها داخلة فً الجزٌرة ,ال ٌجوز أن تبنى كنٌسة فً أرض جزٌرة العرب ,إال الكوٌت!! ال بؤس ألن الذٌن ٌستلمون فٌها
بعثٌون ,وشٌوعٌون ,وؼٌر ذلك ,ال بؤس أن تبنى بها بضعة عشرة كنٌسةٌ ,عنً ٌسمح للمبشرٌن ,لماذا? ألن الخطٌب وأمثاله من
الشٌوعٌٌن والقومٌٌن والموجهون فبل بؤس أن ٌخالؾ النص والنصوص ,هل هم واقفون على نص أنه ممنوع بناء الكنٌسة?مابتان
وخمسون ملٌون دوالر لروسٌا لتحارب أفؽانستان ,مابتان وخمسون ملٌون دوالر من دولة الكوٌت ,لٌس من الكوٌت ,من دولة
الكوٌت ,سمعتنً?! مابتان وخمسون ملٌون دوالر دفعوها ,هذا المعلن عنها ,والمخفً أعظم.
جزٌرة العرب هذه ٌجب أن تكون طاهرة ,السفارة الروسٌة (فً الكوٌت) فٌها ثبلثمابة موظؾ ,ثبلثمابة موظؾ -أكبر سفارة-
األمرٌكٌة فٌها أربعون موظفا ? ثبلثمابة موظؾ هإالء عبارة عن شبكة تجسس للمنطقة كلها ,ألنه ال ٌوجد سفارة فً المنطقة لروسٌا
فً أرض الجزٌرة إال عند دولة الكوٌت المعظمة ,فثبلثمابة موظؾ فً السفارة الروسٌة ,ولذلك ال زالوا ٌقولون عن المجاهدٌن
األفؽان الثوار األفؽان ,الثوار! أو المتمردٌن األفؽان ,متمردون!! ومن هنا ٌذهب ممثل الجهاد األفؽانً ,ووفد الزعماء السبعة األفؽان
ذهبوا ,لم ٌستقبلهم واحد فً المطار استقباال رسمٌا  ,ووضعوا فً داخل الفندق ,وأؼلق علٌهم الباب ,فما سمح ألحد أن ٌتصل بهم,
وما سمحوا لهم أن ٌذهبوا إلى األسواق ,وفً داخل المإتمر لم ٌتقدم واحد لٌسلم علٌهم ,رؼم أنهم مدعوون ,مدعوون ,على األقل
تستقبلهم كما تستقبل مندوب المدارس العربٌة ,مندوب فً المدارس العربٌة له كرسً ,والمجاهدون األفؽان لٌس لهم كرسً ,هم
مدعوون ,تستقبلهم ,ترسلون واحدا من وزارة الخارجٌة الستقبالهم كما استقبلتم حافظ األسد النصٌري الكافر باتفاق األبمة ,والقذافً
الذي أصدرتم تكفٌره قبل سنتٌن وأمضى العلماء ,معظم العلماء أمضوا على تكفٌره ,مندوب القذافً -هو ما جاء بنفسه مندوبهٌ -ا أخً
استقبلوا الذٌن رفع هللا بهم رأس األمة اإلسبلمٌة وأعز بهم دٌنه فً داخل المإتمر ,إذا رأوهم ٌدٌرون وجوههم على الجانب حتى ال
تلتقط صورة لهم انهم ٌنظرون إلى األفؽان وتسلم إلى السفارة الروسٌة..
رب عٌش أعز منه الحمام
ذل من ٌؽبط الذلٌل بعٌش
هنالك حٌاة الموت أفضل منها ,رب عٌش أعز منه الحمام ,ممنوع فً جزٌرة العرب ,هذه لئلسبلم والمسلمٌن ,ال ٌجوز لنصرانً أن
ٌقٌم بها سنة ,ال ٌجوز ,طبعا مكة والمدٌنة متفق  ,حتى لو كانت مكة عاصمة للملك أو للخلٌفة أو لؽٌر ذلك وجاء الكفار وأرادوا
مقابلته ٌجب هو أن ٌخرج من مكة لمقابلتهم ,ال ٌجوز أن ٌدخلوا علٌه لمقابلته ,وأرض الحرم كذلك ,وأرض الجزٌرة ٌجب أن تكون
طاهرة من األدٌان األخرى ,حتى تبقى بٌضة اإلسبلم.
(فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) ال ٌجتمع دٌنان فً جزٌرة العرب ,أما فً أبً ظبً سبع كنابس ,ال
ٌجوز هذا ,لٌس ملكا ال لحاكم الكوٌت وال لحاكم أبوظبً ,إنتهى ..نص الرسول ص على هذا ,ال ٌجوز له أن ٌتصرؾ.
(فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) بؤي طرٌقة ,وكما قلنا باألمس بؤي طرٌقة ,قتل بالسٌؾ ,ذبح بالسكٌن,
ضرب بالمسدس ما إلى ذلك ,أي طرٌقة ,بشرط أن تحسن الذبحة والقتلة( ,فإذا قتلتم فؤحسنوا القتلة ,وإذا ذبحتم فؤحسنوا الذبحة ولٌحد
أحدكم شفرته ,ولٌرح ذبٌحته) وكما قلنا من عموم اآلٌة لعل أبا بكر وعلً رضً هللا عنهما اعتمدا أن ٌقتلوا بعض المرتدٌن حرقا
بالنار ,وكذلك علً بالنسبة لبعض الزنادقة حرقهم بالنار.

لكن المثلة حرام كما قلنا باألمس ,فبل ٌجوز قطع أذنه وال قلع عٌنه ,ال حٌا وال مٌتا  ,أنت ترٌد أن تقتله فاقتله ,خلص روحه حتى
تلحق روحه إلى النار ,وال ٌوجد مصٌبة أكبر من أن ٌذهب إلى النار ,أنت ماذا ترٌد? تقلع عٌنه ,ترٌد أن تقطع أذنه ,هو اآلن ٌنتظره
منكر ونكٌر بمرزبة الحدٌد التً ٌضربه بها فٌصٌح صٌاحا ٌسمعه أهل السماوات واألرض إال الجن واإلنس.
(فإذا انسلخ االشهر الحرم) ٌعنً األشهر الحرم لٌست ذا القعدة وذا الحجة ومحرم ورجب ,هذه األشهر الحرم صحٌح ,لكن المقصود
فً هذه اآلٌة األشهر األربعة التً هً أشهر السٌاحة التً حرم هللا فٌها قتال المشركٌن من العاشر من ذي الحجة سنة تسع هجرٌة
الى العاشر من ربٌع الثانً سنة عشر هجرٌة( ,وخذوهم) أي واأسروهم ,خذوهم أسرى ,واألسٌر هو األخٌذٌ ,سمى األسٌر أخٌذا,
واألسٌر اإلمام مخٌر به ,إما بالقتل أو بالمن أو بالفدٌة أو بالرق أو باالسترقاق ,إما أن ٌقتله وإما أن ٌفدٌه بمال أو ٌبادل به أسرى ,أو
ٌسترقه ,خمسة مفهوم ,اإلمام مخٌر ,وخالؾ الحنفٌة فً هذا فقالوا :ال ٌجوز الفدٌة وال ٌجوز المن إال محمد بن الحسن فقال :إن كان
المسلمون بحاجة إلى المال فٌجوز أخذ المال ,أما المن هكذا مجانا فبل ٌجوز لئلمام.
(وخذوهم واحصروهم) حاصروهم فً ببلدهم وفً قبلعهم واقعدوا لهم كل مرصد ,كمابن ,وهذا جواز اؼتٌال الكافر قبل إنذاره
(واقعدوا لهم كل مرصد).
هذا دلٌل على جواز االؼتٌال ,فاالؼتٌاالت فرض ,مفهوم? فرض ,ولذلك الرسول ص أرسل محمد بن مسلمة ومعه مجموعة (ثبلثة)
وقتلوا كعب بن األشرؾ ,وأرسل أبا عتٌق إلى ابن أبً الحقٌق وقتله فً داخل بٌته فً اللٌل ,دخل الحصن وضربه ولم ٌدر أنه قتل
ابن أبً الحقٌق أم ال  ,فؤراد أن ٌعرؾ -ألن القصر مظلم قصر ابن أبً الحقٌق -فقال ماذا أصابك ٌا ابن أبً الحقٌق? قال واحد
ضربنً ,فعرؾ أنه هو من الصوت ,فضربه مرة أخرى ,ثم نجاه هللا عز وجل.
(فإن تابوا وأقاموا الصبلة وآتوا الزكاة فخلوا سبٌلهم) ,هذه شروط السماح لهم بالبقاء بٌن المسلمٌن ,التوبة ٌعنً شهادة أن ال إله إال هللا
وأن محمدا رسول هللا ,وعبلمة التوبة الحقٌقٌة إقامة الصبلة وإٌتاء الزكاة ,فإن تشهدوا بالشهادتٌن ولم ٌقٌموا الصبلة ,رفضوا إقامة
الصبلة ,فٌقتلون ,أو رفضوا أداء الزكاة فٌقاتلون ,تارك الصبلة ٌقتل ,وتارك الزكاة ال ٌقتل ,لكن ٌؤخذ اإلمام شطر ماله ,نصؾ ماله,
؛فإما أخذوها وشطر ماله ,عزمة من عزمات ربنا لٌس لمحمد وال آلل محمد منها شًء«.
أما تارك الصبلة فقد اختلؾ األبمة فً حكمه ,اختلؾ األبمة فً حكم تارك الصبلة ,أوال  :الذي ٌتركها مستحبل لتركها جاحدا
لوجوبها فهو كافر باتفاق األبمة وٌقتل كفرا ٌ ,عنً ٌؤتً القاضً بتارك الصبلةٌ ,قول له أنت لماذا ال تصلً? فٌقول الصبلة ؼٌر
واجبة ,إذا قال الصبلة ؼٌر واجبة علً  ,هذا كافر ٌقتل كافرا  ,وبعد قتله ال ٌؽسل وال ٌكفن وال ٌصلى علٌه وال ٌقبر فً مقابر
المسلمٌن ,وأوالده ال ٌرثون من ماله ,ألنه ال ٌتوارث أهل ملتٌن شتى ,هذا ٌدفن مع الٌهود والنصارى ,هذا الذي ٌجحد وجوب
الصبلة ,لكن لو قال له القاضً لماذا ال تصلً? فقال وهللا كسبل وأرجو هللا أن ٌعٌننً على نفسً ,نفسً أمارة بالسوء وؼٌر ذلك,
هذا ال ٌستحل تركها ,وال ٌجحد وجوبها ,اختلؾ األبمة فٌه ,واحد ٌقول عند القاضً أدع لً أن ٌعٌننً على نفسً أنا مقصر ,أنا
كسول ,هنا ٌمسكه القاضً وٌضعه فً السجن ثبلثة أٌام ,مفهوم ,الذي ٌقول أنا مقصر واللهم أعنً على إقامة الصبلةٌ ,مسكه وٌسجنه
ثبلثة أٌام ,بعد الثبلثة أٌام ٌرسل وراءه القاضً ,تصلً? فإن لم ٌصل قال أبو حنٌفةٌ :بقى فً السجن حتى ٌموت أو ٌصلً ,فقط
ٌعزره القاضًٌ ,ضربه.
أما مالك والشافعً قالواٌ :قتل حدا  ,ومعنى حدا  ,نقتله وبعد أن نقتله ,نؽسله ونكفنه ونصلً علٌه ,ونقبره بٌن المسلمٌن.
وأما أحمد بن حنبل ,فقالٌ :قتل كفرا  ,ولو قال :أنا مقصر وأنا كسولٌ ,قتل كفرا  ,فنقتله ,وبعد أن نقتله ال نؽسله وال نكفنه وال نصلً
علٌه وال نقبره فً مقابر المسلمٌن ,قال بعضهمٌ :لقى للكبلب تؤكله ,وقال بعضهم ٌدفن مع الٌهود والنصارى ,هذا تارك الصبلة.
أما تارك الزكاة فبل ٌكفر إال إذا كانت مجموعة وتحمل السبلح منعت من أي شعٌرة من شعابر اإلسبلم ولو لسنة مإكدة فإنها تقاتل,
ٌجب على اإلمام أن ٌسٌر لها جٌشا وٌفرض علٌها السنة المإكدة ,مثال :لو أهل قرٌة ,منطقة من القبابل قالت نحن ال نصلً الجماعة,
لماذا? ننتظر اإلمام المنتظر ,سواء من أهل السنة أو من الشٌعة ٌجب على اإلمام أن ٌسٌر لهم جٌشا حتى ٌقٌموا الجماعة ,بل أقل من
ذلك لو قالوا ال نإذن ..نصلً جماعة لكن ال نإذنٌ ,جب على اإلمام أن ٌسٌر لهم جٌشا حتى ٌإذنوا ,األذان سنة مإكدة ,واإلقامة سنة
مإكدة ,إذا اتفقوا على تركها ماذا? فإن على اإلمام أو الخلٌفة أو الحاكم أن ٌسٌر لهم جٌشا ٌقاتلهم قتاال حتى ٌإذنوا.
إذا الزكاة إن تركها واحد أو اثنٌن أو عشرة هإالء ال ٌقتلون إال إذا قالوا للخلٌفة أو للحاكم أو للملك تفضل قاتلنا نحن نقاتلك ,هإالء
ٌقاتلون ,إذا امتنعوا ٌؤتً به ٌسجنه ٌؤخذ نصؾ ماله.
والصبلة والزكاة فرضان ,وال ٌجوز التفرٌق بٌن الصبلة والزكاة ,ولذلك الذٌن تركوا الزكاة حاربهم أبو بكر وقال وهللا ألقاتلن من
فرق بٌن الزكاة والصبلة أٌنقص الدٌن وأنا حً ٌ-ا سبلم!! -أٌنقص الدٌن وأنا حً  ,وهللا لو منعونً عناقا -سخلة صؽٌرة ,بنت
العنز اسمها عناق -كانوا ٌإدونه لرسول هللا ص لقاتلتهم فٌها أو أهلك دونها فسٌر الجٌوش للمرتدٌن ,إرتدت كل الجزٌرة العربٌة
كما ذكرنا من قبل ,ولم ٌبق إال ثبلثة مساجد تعبد هللا فً الجزٌرة العربٌة ,المسجد الحرام ,والمسجد النبوي ,ومسجد بنً عبد القٌس
فً البحرٌن -فالبحرٌن لٌس البحرٌن الٌوم التً هً قدر الدرهم -ال ..كان اسم البحرٌن ٌطلق على كل المنطقة الشرقٌة ,قطر والبحرٌن
والكوٌت ,وكل األراضً الواقعة على الخلٌج اسمها البحرٌن ,ولذلك اسم قطر رأٌت ٌاقوت ٌقول :قطر بلدة من بلدان البحرٌن واقعة
فً شرق الجزٌرة العربٌة ,كان ٌسمون هذه كل المنطقة البحرٌن ,ولذلك عندما جاء المال من البحرٌن فً أٌام رسول هللا ص جاء به
أبو عبٌدة لٌس من البحرٌن المقصود اآلن ,ال ,البحرٌن هً المنطقة الشرقٌة الواقعة على أرض الخلٌج.
وهللا لو منعونً عقاال أو عناقا كانوا ٌإدونه لرسول هللا علٌه الصبلة والسبلم لقاتلتهم فٌه لكن اسمع ..هإالء إن تابوا أو غ لبوا ال
ٌجهز على جرٌحهم !?..مفهوم ٌعنً الطابفة الممتنعة ,الطابفة التً عندها قوة إذا دخلنا معهم فً معركة فبل ٌجهز على جرٌحهم ,ال
ٌقتل جرٌحهم ال ٌجهز علٌه ,وال تسبى نساإهم ,وال تؽنم أموالهم إذا ؼلبناهم ,مفهوم? أما إذا كانت طابفة أمامنا ووراءهم طابفة كبٌرة
تمدهم هإالء ٌجهز على جرٌحهم ,وٌتبع مدبرهم إذا ولوا الدبر فً داخل المعركة ,ال نقتلهم إال إذا كان وراءهم قوة تمدهم ,وطابفة
ممتنعة ٌتحصنون بها ,مفهوم الكبلم? تفهمون علً ? طٌب.
(فإن تابوا وأقاموا الصبلة وآتوا الزكاة فخلوا سبٌلهم) أتركوهم (إن هللا ؼفور رحٌم) ألنهم دخلوا فً اإلسبلم أمرت أن أقاتل الناس
حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وٌقٌموا الصبلة وٌإتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا منً دماءهم وأموالهم
إال بحقها ٌعنً سبحانه وتعالى أنا أعجب لما أراد أبو بكر أن ٌقاتل تاركً الزكاة وقؾ أمامه الصحابة وخاصة عمر ,قال كٌؾ تقاتلهم
وهم ٌقولون ال إله إال هللا محمد رسول هللا والرسول ص قال :أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا فإن فعلوا ذلك
فقد عصموا منً دماءهم وأموالهم إال بحقها إٌش حقها ,قالوا حقها الثبلث التً قال النبً ص عنها ال ٌحل دم امرئ مسلم إال بإحدى
ثبلث ,الثٌب الزانً ,والنفس بالنفس ,والتارك لدٌنه المفارق للجماعه ال ٌحل دم امرىء مسلم إال بإحدى ثبلث ,كفر بعد إٌمان ,أو زنا
بعد إحصان ,أو قتل نفس بؽٌر نفس.

وثبلث من فر ق بٌنهن فر ق هللا بٌنه وبٌن رحمته وهً طاعة هللا وطاعة رسوله هو الحدٌث ال أعرؾ مصدر صحته ٌعنً ما
رأٌته فً األحادٌث الصحٌحة من فر ق بٌن ثبلث فر ق هللا بٌنه وبٌن رحمته ٌوم القٌامة من قال أطٌع هللا وال أطٌع الرسول ,وهللا
تعالى ٌقول (وأطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول) ,ومن قال أقٌم الصبلة وال أوتً الزكاة وهللا عز وجل ٌقول (وأقٌموا الصبلة وآتوا
الزكاة) ,ومن فر ق بٌن شكر هللا وشكر والدٌه وهللا ٌقول (أن اشكر لً ولوالدٌك) قال ابن مسعود :أمرتم بالصبلة والزكاة فمن لم
ٌزك فبل صبلة له ,وقال ابن زٌد :افترض هللا الصبلة والزكاة وأبى أن ٌفر ق بٌنهما ,وأبى أن ٌقبل الصبلة إال بالزكاة (فإن تابوا
وأقاموا الصبلة وآتوا الزكاة فخلوا سبٌلهم) أتركوهم (إن هللا ؼفور رحٌم).
ثم ٌبٌن هللا عز وجل المبرر إلنهاء العهود مع المشركٌن (كٌؾ ٌكون للمشركٌن عهد عند هللا وعند رسوله) عهد عند هللا ٌحمٌهم
من عذاب ٌوم القٌامة ,وعهد عند رسوله ٌحمٌهم من القتال فً الدنٌا( ,كٌؾ ٌكون للمشركٌن عهد عند هللا وعند رسوله) هذا السإال
ٌسمونه سإال إنكاري ,كٌؾ هذا? وهو مقصود به اإلنكار والتوبٌخ والتقرٌع( ,كٌؾ ٌكون للمشركٌن عهد عند هللا وعند رسوله) (إال
الذٌن عاهدتم عند المسجد الحرام) ٌقال أنهم بنو بكر وأنا فً شك من هذا القول ,ألن هذه اآلٌات نزلت سنة تسع للهجرة بعد أن نكث
بنو بكر ونكثت قرٌش العهد الذي بٌنها وبٌن رسول هللا ص وافتتحت مكة ولم ٌبق هنالك ال بنً بكر وال بنً تؽلب( ,كٌؾ ٌكون
للمشركٌن عهد عند هللا) ألن فتح مكة حصل متى? فً رمضان سنة ثمان للهجرة ,وهذه السورة نزلت سنة تسع للهجرة قبل وأثناء
وبعد ؼزوة تبوك ,وؼزوة تبوك متى حصلت? فً رجب سنة تسع للهجرة? (إال الذٌن عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم
فاستقٌموا لهم إن هللا ٌحب المتقٌن) وأن المحافظة على العهود والمواثٌق عبلمة التقوى ,ونقض العهود عبلمة النفاق أو عبلمة من
عبلمات النفاق ثبلث من كن فٌه كان منافقا خالصا ,ومن كانت واحدة فٌه ففٌه خصلة من خصال النفاق ,إذا حدث كذب ,وإذا وعد
أخلؾ ,وإذا ابتمن خان ولذلك اإلسبلم ٌحافظ على المواثٌق كثٌرا  ,ولو كان ما كان من الفوابد لدٌننا مترتبة على النقض ,حتى لو كان
فٌها افتتاح ببلد ,ال ٌجوز نقض العهد وإنهاء العهد ,إذا كان بٌن الدولة اإلسبلمٌة وبٌن دولة أخرى عهد فبل ٌنقض العهد إال بطرٌقتٌن,
إما انتهاء المدة  ,وإما أن نخاؾ من المشركٌن أن ٌنقضوا العهد فننبذ إلٌهم على سواء ,أن نعلمهم أن العهد الذي بٌننا وبٌنكم قد انتهى
واستعدوا للقتال ألننا سنقاتلكمٌ ,ا سبلمٌ ,ا سبلم!! ما أعظم هذا الدٌن ,تعرفون لماذا ٌا إخوه? ٌا إخوان ..البشرٌة عانت كثٌرا من
مرارة عدم الوفاء ,حتى المسلمٌن تتمنى أن تجد فٌهم واحدا ٌفً بالمواثٌق ,تتمنى ,بٌنما لو كان المٌثاق مع كافر ٌجب الوفاء به ,وال
ٌجوز مخالفة المواثٌق وال نقضها ,المواثٌق نقضها ال ٌجوز أبدا  ,وقد ذكرنا أن معاوٌة رضً هللا عنه كان بٌنه وبٌن الروم مٌثاق
فسٌر الجٌش إلٌه ,فعندما سار الجٌش وإذا برجل ٌركب على ناقة ٌقول وفاء ال ؼدر ,وفاء ال ؼدر قالوا من هذا? فإذا به الصحابً
عمرو بن عنبسة ,ثم جاء إلى معاوٌة وبً ن له أن هذا مخالؾ لسنة رسول هللا علٌه الصبلة والسبلم وللكتاب (فانبذ إلٌهم على سواء)
الحدٌث رواه أبو داوود.
اآلن أفؽانً دخل روسٌا ,وروسٌا محاربة لؤلفؽان ,فؤمسكه الروس -لؤلفؽانً -فسجنوه ,ثم جاءت روسٌا وقالت نفلتك بشرط أن ال
تقاتلنا ,مفهوم? خرج األفؽانً من السجن فً روسٌا ,وهو ماش رأى ؼورباتشوؾ ٌمشً وحده ال ٌجوز له أن ٌقتله ,مٌثاق ,أخذوا
علٌه المٌثاق ,هل ٌجوز الخداع? ال ٌجوز الخداع فً المواثٌق ,أما إذا هو خرج من السجن وحده ولقً أي واحد من الروس ٌقتله ,أما
ما أفلتوك إال بمٌثاق بٌنك وبٌنهم وإن كانوا محاربٌن لك ال ٌجوز لك أن تخلؾ المٌثاق وال تنقضه.
أما الحرب خدعة ؼٌر ,ال ٌجوز الخداع فً المواثٌق ,المواثٌق ٌجب أن تكون واضحة بً نه ,وال ٌجوز الحرب خدعة فً المواثٌق,
ال ٌجوز نقض المواثٌق اعتمادا على هذا الحدٌث ,الحرب خدعة إذا لم ٌكن بٌنك وبٌنهم مٌثاق ,أما إذا بٌنك وبٌنهم مٌثاق (فانبذ إلٌهم
على سواء) أي تكونون سواء فً معرفة أن المٌثاق قد انتهى وأن الحرب قد تشن.
ٌا أخً هذا دٌن ,إن لم نؾ نحن بالمواثٌق من الذي ٌفً? األمم المتحدة?!! أو مجلس األمن أو أمرٌكا أو حافظ األسد?!! ال ٌجوز,
نحن مسلمون فٌجب أن نعلم الناس الصدق ,فإن كذبنا نحن فمن ٌصدق? خاصة العهود التً تعطى من ربٌس الدولة.
الرسول ص جاءه -فً الحدٌث الصحٌح -عبد هللا بن أبً السرح كان قد أهدر الرسول ص دمه ,وهذا كان أخا لعثمان فً
الرضاعة ,وقد قال الرسول ص عند فتح مكة اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقٌن بؤستار الكعبة منهم عبد هللا بن أبً السرح ,ومنهم عبد
هللا بن خطل ,فؤما ابن خطل فقد وجدوه معلقا بؤستار الكعبة فقتلوه ,وأما عبد هللا بن أبً السرح فؤمسك بٌده عثمان وجاء به إلى
رسول هللا ص ,قالٌ :ا رسول هللا إقبل توبته فسكت ,فسكت ,فسكت ,ثم مد ٌده فقبل ,وبعد أن ذهب عبد هللا بن أبً السرح قال:
لقد وقفت حتى ٌؤخذ أحدكم سٌفه وٌقتله ,قالواٌ :ا رسول هللا لو ؼمزت إلٌنا بعٌنك? فقط إؼمزنا ,فقال :ما كان لنبً أن ٌكون له
خابنة األعٌن ال ٌجوز هذا ,نبً ظاهره كباطنه ,والمسلم ٌعرؾ النبوة ,والخلٌفة أو الحاكم المسلم ٌقوم مقام النبً فً الحكم وفً تمثٌل
هذا الدٌن أمام األمم.
فإذا نكث المسلمون فمن ٌكون? ولذلك أبو عبٌدة حاصر أهل حمص ثم خٌرهم بٌن الجزٌة وبٌن السٌؾ ,قالوا :ندفع الجزٌة ,فؤخذ
الجزٌة ,ثم جاء خالد رضً هللا عنهما أجمعٌن ووصل الٌرموك وطلب من القادة أن ٌجتمعوا عنده ,فاضطر أبو عبٌدة أن ٌترك
حمصا وٌرجع إلى خالد ,فؤرجع الجزٌة ألن أهل حمص نصارى وحكامهم الروم نصارى ,قالوا :لماذا أرجعت إلٌنا الجزٌة? الذي
ٌدخل فً الدولة ٌرجع? قال لقد أخذنا منكم الجزٌة لحماٌتكم ونحن اآلن ننسحب عنكم فبل نستطٌع حماٌتكم فترد إلٌكم جزٌتكمٌ ,ا سبلم,
ٌا سبلم!! ما قال :هإالء كفار ومحاربون ونرٌد أن نحاربهم نستعٌن بؤموالهم على قتالهم ,ال ..مواثٌق ,وفاء وال مكر ,إنً ال أخٌب
بالعهد -ال ٌجوز أن ٌخٌب بالعهد -وال أحبس البرد ,جاء أبو رافع إلى رسول هللا ص رسوال من قرٌش ,قال أبو رافع برواٌة أبً
داوود فدخل اإلسبلم فً قلبً ,فقلت ٌا رسول هللا وهللا ال أرجع إلٌهم أبدا  ,قال :إنً ال أخٌب العهد وال أحبس البرد ,إرجع إلٌهم ثم
قل لهم إنً أسلمت وارجع إلً ماذا? ما هذا الدٌن?.
الراعً الذي أسلم من خٌبر كان معه قطٌع من األؼنام ,قال ٌا رسول هللا هذه األؼنام ,ما قال له هات نستعٌن بها على الجهاد ,إذبح
أترك معهد األنصار ٌؤكل ,ال ,قال ٌا رسول هللا إنً أسلمت وال أرٌد أن أرجع إلٌهم ,قال :إذهب بؤؼنامهم أو كما قال وارم علٌها
حجرا حتى تعود إلى أصحابها ثم ارجع إلً ٌاسبلم ما هذا الدٌن العظٌم?!! ما هذا الدٌن?!! الرسول ص فً مكة وكفار قرٌش
أحاطوا ببٌته لقتله ,أمر علٌا أن ٌنام مكانه ,لماذا? لٌرجع األمانات التً عنده ألهل مكة ,ما قال دولة جاهلٌة وهم أخذوا أموالنا فنؤخذ
أموالهم ,ال ,عر ض علٌا للقتل من أجل أن ٌرجع األمانات إلى أهلها.
اآلن الشباب المسلمون تجد فهمهم األعوج لئلسبلمٌ ,ضعون مؽناطٌسا على ساعة الكهرباء ,فقلت لماذا ٌا جماعة? قالوا حتى العداد
ال ٌمشً ,لماذا ٌا جماعة? من الذي دلكم على هذا? قالوا هذه دولة جاهلٌة ,دولة جاهلٌة تسرق الكهرباء?! مابة روبٌة كهرباء ,أي
دولة إسبلمٌة هذه التً تقٌمها وتحافظ على أموالها? تجده ٌسرق من مال الدولة ,لماذا? قال :هذه دولة جاهلٌة ,بدل أن تصرؾ هذه
األموال على بناء المنتزهات والمسارح والسٌنمات نحن نستعٌن بها للدعوة اإلسبلمٌة ,أي دعوة إسبلمٌة هذه? أي دعوة إسبلمٌة هذه?
الدعوة اإلسبلمٌة ٌعنً كرت (بطاقة)? أي دعوة إسبلمٌة هذه? تجده ٌؽش فً االمتحان ,لماذا تؽش فً االمتحان ٌا ابن الحبلل? ي ز
ور فٌخرج من الجامعة ٌا ربً كما خلقتنً ,كما دخل خرج (صم بكم عمً فهم ال ٌعقلون) وشهادة وما إلى ذلك جٌد جدا من أٌن?

ٌكتب على ٌده ,على األوراق لٌؽش ,لماذا? قال أنا ٌا أخً أرٌد أن آخذ شهادة ألخدم بها اإلسبلم والدعوة اإلسبلمٌة ,أي دعوة
إسبلمٌة? أنت ؼدا ستخرج أكبر لص فً الدولة اإلسبلمٌة ,إذا من اآلن تؽش حتى تؤخذ ورقة ,فما بالك ؼدا ? ولذلك الذٌن ٌذهبون
إلى أفؽان كالونً([ )5سوق كبٌر فً وسط بٌشاور] .لٌؤخذوا الشهادات من أجل خدمة اإلسبلم أو إلى دره ([ )2إسم سوق حر كبٌر
بالقرب من مدٌنة بٌشاور]ٌ .قفون ٌدفعون لٌؤخذوا شهادة البكالورٌوس فً الطب وٌؤتٌك طبٌب أفؽانً ما شاء هللا وٌقول أنا خرٌج
جامعة كابل معً بكالورٌوس فً الطب وتجده ال ٌعرؾ ضرب إبرة ,خرٌج أفؽان كالونً أو درا ,هذا ال ٌجوز ٌا إخوان ,ال ٌجوز,
فإذا أنت تؽش اآلن وأنت ال تملك قرشا فً جٌبك ,فكٌؾ ؼدا إذا سلمناك وزارة المالٌة?! ولذلك تجده خرٌج درا أو خرٌج أفؽان
كالونً ؼش أوال فً الشهادة أخذ ورقة ,أعطٌناه سبلحا (لٌرسله للمجاهدٌن) باعه فً ترمنجل([ )9منطقة حدودٌة بٌن باكستان
وأفؽانستان -بكتٌا .]-ورجع ,أمثال هإالء ٌبٌعون أسلحتهم ,تسؤله لماذا هذا? ٌقول لك أنا صاحب حق ,أنا منذ خمس سنوات أو ست
سنوات فً المعركة ,بدل أن ٌشتري هإالء الذٌن ٌجلسون فً بٌشاور سٌارات متسوبٌشً بها أنا أولى أن أطعم أوالدي ,أهبل وسهبل ,
تشرفنا ,كل ٌوم تعالوا ..أهبل وسهبل  ..هذه فلسفة اإلسبلم الحدٌثة ...اإلسبلم الحدٌث ...إسبلم جدٌد لم نؤخذه عن الرسول ص وال عن
الصحابة.
إندونٌسٌا تسمعون بها ,مالٌزٌا تسمعون بها ,الفلبٌن تسمعون بها ,إندونٌسٌا فٌها مابة وخمسون ملٌونا لم ٌدخلها مجاهد واحد من
.
المسلمٌن ,أسلموا بسبب أخبلق حفنة من التجار كانوا ٌتعاملون معهم ,مابة وخمسون ملٌون مسلم
ما قال وهللا أؼشهم هإالء كفار وآخذ أموالهم لخدمة الدولة اإلسبلمٌة ودولة المسلمٌن ,ال ,بحكمة أخبلقهم دخلوا دٌننا ,دخلوا اإلسبلم,
ولذلك أبو عبٌدة عندما أرجع األموال ألهل حمص قالوا وهللا لعدلكم أحب إلٌنا من ظلم حكامنا مع أنكم على ؼٌر دٌننا ,لعدلكم أحب
إلٌنا من ظلم حكامنا ,هذا الدٌن جاء إلقرار العدل فً األرض ,اإلسبلم أنزل من أجل العدل فقط ,من أجل القسط
(لقد أرسلنا رسلنا بالبٌنات وأنزلنا معهم الكتاب والمٌزان لٌقوم الناس بالقسط)
(الحدٌد)12 :
من أجل العدل ,كل الرساالت وكل التضحٌات وكل هذا من أجل إقامة العدل فً األرض ,ولذلك عندما أرسل رسول هللا ص عبد
هللا بن رواحة إلى ٌهود خٌبر حتى ٌؤخذ خراج التمر -كان أعطاهم الرسول ص نصؾ خٌبر مشاطرة ٌزرعونها ولهم النصؾ
وللرسول علٌه السبلم النصؾ -جاءوا إلٌه بتمر جمٌل لذٌذ اسمه جلٌد حبته ما شاء هللا  ,جاءوا له حتى ٌتساهل معهم فً قضٌة
,وأنتم أبؽض خلق
الخراج ,فؽضبٌ ,ا أبناء القردة والخنازٌر ,وهللا جبتكم من عند أحب خلق هللا إلً رسول هللا ص
هللا إلً  ,ولكن وهللا ال ٌحملنً حبً له وبؽضً لكم أن آخذ منكم ؼٌر ما استحق ,قال الٌهود بمثل هذا قامت السماوات واألرض ,فً
الحق ..
(وما خلقنا السموات واألرض وما بٌنهما إال بالحق).
(األنبٌاء)25 :
ٌا إخوة :الظلم مرتعه وخٌم ,إبن تٌمٌة ٌقول ( :الدولة الكافرة العادلة مع شعبها تدوم أكثر من الدولة المسلمة الظالمة مع شعبها) ,أنظر
أمرٌكا دولة كافرة ,لكن كل واحد فً داخل الشعب ٌؤخذ حقه ولو على رٌجان ,ألٌس كذلك? ٌحق له أن ٌرفع دعوى على رٌجان فً
المحكمة ,نعمٌ ,ا سبلم!! تصور أن بعض اإلخوة الذٌن جاءوا هنا ٌجاهدون تركوا أوالدهم فً أمرٌكا ,منهم األخ أبو روضة هو معه
الجنسٌة األمرٌكٌة هو وزوجته ,ترك زوجته فً أمرٌكا وجاء إلى هنا ,زوجته قالت :أنا زوجً لٌس موجودا وال ٌنفق أحد علً ,
الحكومة األمرٌكٌة قررت لها راتبا خمسمابة دوالر كل شهر ,نعم ,أنا لً رحم هناك مع زوجها قالت لهم :زوجً عاطل عن العمل
وعندي عابلة ,كم أوالدك? قالت :كذا وكذا ,حسبوا ثمانمابة دوالر فً الشهر ,المدارس مجانا  ,التطبٌب مجانا  ,فً األعٌاد ٌرسلون
لهم الهداٌا فً أعٌادهم -أعٌاد النصارىـ ,بٌنما عندنا لو ٌستطٌع الحاكم أخذ ثٌابك أخذها لو كان باستطاعته ,ولذلك ذات مرة مسك واحد
ٌسب على الدوله ,فؤرادوا أن ٌخٌفوه ,فحكمت علٌه المحكمة باإلعدام ,صار ٌبكً وٌصٌح ,قالوا :خبلص ال نقتلك لكن نؤخذ عنك كل
ثٌابك وكل أموالك ,وخلع عنه كل ثٌابه وخرج عارٌا فً الشارع ٌصٌح ٌحٌا العدل ٌحٌا العدل ,هذا العدل فً ببلدنا ,عار أخذوا كل
ثٌابه الداخلٌة والخارجٌة وهو ٌصٌح ٌحٌا العدل ,وهللا ما حقك أن تتكلم كما تشاء وتكتب كما تشاء وتتحرك كما تشاء.
تصور تدخل بلدا ؼربٌا مثل أمرٌكا ..كؾ ار أعداء هلل ورسوله ,لكن هناك قانون ٌعدل بٌن الجمٌع ,وٌساوي بٌن الجمٌع ,الكرت
الذي ٌعطٌك إٌاه فً المطار تعببه وٌرفقونه فً الجواز وٌبقى معه ( )1سنوات فً داخل أمرٌكا ال ٌسؤلك أحد ,شاب زمٌل لً كنا فً
الجامعة ٌقول ذهبت أقدم طلبا -كان مسإوال عن اتحاد الطلبة المسلمٌن -جاء ٌقدم للجامعة طلبا أنً أرٌد أن أصدر مجلة ,قالوا بهذا
الطلب أنت تسجن ,لماذا? قال :ألنك تتهم الوالٌة أنها ؼٌر دٌمقراطٌة ,من قال لك أنه ٌجب أن تؤخذ رخصة إلصدار مجلة أو جرٌدة?
تصوروا!!
هناك الرهبان فً الؽرب رجال الدٌنٌ ,سمونهم رجال الدٌن ,إحترامات ,تخفٌضات فً السكن ,تخفٌض ٌدخل المستشفى متى ٌشاء,
ٌدخل فً السوبرماركت إذا عرؾ أن الذي أمامه رجل دٌن ٌقدم خصما نسبة مبوٌة ,حتى بعض المسلمٌن -هم ٌسمونهم الموجهٌن
الروحٌٌن -حدثنً قال :ذهبت حتى آخذ تؤشٌرة لزوجتً لزٌارة ,قال :أنت ماذا تعمل? قال :أنا موجه روحً ,قال له :ما دمت موجها
روحٌا نعطٌك أنت وزوجتك جنسٌة أمرٌكٌة ,لماذا تؤشٌرة زٌارة? خذ من اآلن جنسٌة أمرٌكٌة ,فؤخذ لزوجته وله جنسٌة أمرٌكٌة,
تكون مسافرا ٌدخل جوازك ال ٌخرج ,لماذا? وهللا راجع المخابراتٌ ,عطونك ورقة تدخل ٌدخل جوازك فً الداخل ماذا? تخرج لك
ورقة بٌضاء ,ماذا? راجع المخابرات.
وهللا مرة كنت مسافرا إلى ألمانٌا لحضور مإتمر ,وفً مطار عمان الدولً أدخلت الجواز وإال بورقة بٌضاء تخرج لً راجع
المخابرات ,وبقً محجوزا حوالً سنة ,وراح المإتمر واإلخوه خرجوا ٌستقبلوننً فً المطار وظنوا أنهم اختطفونً أو قتلونً أو
ضعت ,واتصلوا فً فً البٌت وما إلى ذلك ,اآلن إذا أردت ختما  ,فقط ختم ٌجؾ رٌقك وٌهتريء حذاإك ,ترٌق ماء وجهك مابة مرة
حتى ٌعطوك ختما كً تدخل باكستان أو تخرج من باكستان أو تدخل دولة من الدولٌ ,عنً اإلنسان أقل من الدابة فً الدول المسماة
باإلسبلمٌة ,مستواه أقل من الدابة.
منٌر الدلً نابب المرشد العام لئلخوان المسلمٌن فً سنة ( )01فً المحكمة ,قالوا ماذا ترٌدون? ٌسؤلونه -هو فً مجلس النقض من
أعلى القانونٌٌن فً الدولة ,وبقً رهن السجن حتى مات فً السجن سنة ()42ـ ,قال ماذا ترٌدون? ماذا ٌرٌد اإلخوان المسلمٌن? قال:
اإلخوان المسلمون ٌطالبون بحقوق الحمٌر ,الحمار متى شاء ٌنهق ,ونحن نرٌد متى شبنا نتكلم فقط نتكلم ,ولذلك مفتً نابلس -أنا من
منطقة اسمها منطقة نابلس -فً نابلس لما صار التعذٌب لئلخوان المسلمٌن أرسل برقٌة لجمعٌة الرفق بالحٌوانات فً سوٌسرا (الشٌخ
مشهور الضامن رحمه هللا حٌا ومٌتا ) إلى جمعٌة الرفق بالحٌوان ,قال :نرجو التدخل فً مصر لٌعامل اإلخوان المسلمون معاملة
الحٌوانات فقط ,أنتم ترفقون بالبؽال والحمٌر إرفقوا ببنً آدم حٌث تعاملونه معاملة الحمار !!

حدث المستشار القانونً عبد هللا رشوان وهو الذي تولى عملٌة الدفاع فً قضاٌا الجهاد وما إلى ذلك ..محام مشهور ,قال ٌحدث عن
محمد األودن الذي كان ٌعطً الدكتوراه ألساتذتنا ,أستاذ كبٌر فً كلٌة أصول الدٌن ,تربى فً بٌته عبد الناصر ,وأنور الساداتٌ ,سمى
المربً الروحً للثورة ,كان عنده ( )43سنة ,وقد لحب الجنبان واحدودب الظهر ,وعندما قامت الثورة عرضوا علٌه مشٌخة األزهر
فرفض ,عرضوا علٌه عمادة كلٌة أصول الدٌن فرفض -كما بلؽنً -لما بدأ عبد الناصر ٌعتقل اإلخوان المسلمٌن جاءوا بمحمد األودن
ووضعوه فً السجن ,وطلب من بعض المسجونٌن أن ٌشهدوا أن محمد بن األودن كان ٌرٌد أن ٌعمل انقبلبا ضد عبد الناصر
وٌخرجهم من السجن حتى ٌعدموا محمد األودن عمره ( )43سنة ,فرفضواٌ ,قول عبد هللا رشوان فً محاضرة فً جامعة القاهرة
حدثنً ضابط وهو مستشار قانونً كبلمه قانونً قال :عندما بدأوا اإلعتقاالت سنة ( )12راجعوا الملفات القدٌمة لكل ضابط فً
الجٌش فراجعوا ملفه فوجدوا استمارة لً فً نفس الوقت الذي دخلت فٌه السجن أعطونً استمارة فٌها جواب على سإال :هل أنت
متدٌن? كتبت نعم ,هل تصر على التدٌن? فكتبت نعم ,فوجدوا نعم مكررة مرتٌن متتالٌتٌن فاعتقلونً ,أحد عشر عاما اعتقلونً ,قال
زنزانتً أمام زنزانة الشٌخ محمد األودن ,فجاءت لجنة التحقٌق لتحقق معه ,ففتحوا الزنزانة وبدأت أعد الكبلب البولٌسٌة التً كانت
فً زنزانة الشٌخ محمد األودن ,فعددت ستة وعشرٌن كلبا بولٌسٌا فً زنزانة متر فً نصؾ متر ,طبعا أٌن تبول? أٌن تبرز? على
لحٌة الشٌخ وعلى رأس الشٌخ وعلى مبلبس الشٌخ محمد ,لم تستطع لجنة التحقٌق وال الشرطة أن ٌقتربوا منه بسبب براز الكبلب,
فسلطوا خراطٌم المٌاه علٌه من بعٌد حتى ٌؽسلوه..من بعٌد ,وبعد أن ؼسلوه بخراطٌم المٌاه جاءت الشرطة وخلعوا مبلبسه وألبسوه
مبلبس جدٌدة وقدموه للجنة التحقٌقٌ ,حٌا العدل!! وإسمها ماذا? (محكمة الشعب) محكمة الشعب.....
وقضاته سلفا قد ارتشفوا دمه
الكل ٌعلم ما ترٌد المحكمــــــة
سلفا قبل أن ٌحققوا األحكام صادرة.
فوقؾ ,قالوا إنها
ولذلك الوفاء بالعهود من أجل اإلنسان ,المحافظة على إمكانٌة اإلنسان ,مر ت جنازة أمام رسول هللا ص
جنازة ٌهودي ,قال :ألٌست جنازه? ألٌست جنازه!?
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
( كٌؾ ٌكون للمشركٌن عهد عند هللا وعند رسوله إال الذٌن عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقٌموا لهم إن هللا ٌحب
المتقٌن كٌؾ وإن ٌظهروا علٌكم ال ٌرقبوا فٌكم إال وال ذمة ٌرضونكم بؤفواههم وتؤبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآٌات هللا ثمنا
قلٌبل فصد وا عن سبٌله إنهم ساء ما كانوا ٌعملون ال ٌرقبون فً مإمن إال وال ذمة وأولبك هم المعتدون ,فإن تابوا وأقاموا الصبلة
وآتوا الزكاة فإخوانكم فً الدٌن ونفصل اآلٌات لقوم ٌعلمون )
(التوبة3 :ـ)55
(كٌؾ ٌكون للمشركٌن عهد عند هللا وعند رسوله?) سإال استنكاريٌ ,عنً شًء ال ٌقبله دٌن وال عقل أن تعطوا المشركٌن عهودا ,
وهللا عز وجل هو الذي أباح لهم عقد العقود مع المشركٌن ,ومع الٌهود ,ومع أهل الكتاب ,فكٌؾ ٌستنكر علٌهم سبحانه بعد هذا?
تعلمون أن اإلسبلم دٌن واقعً ,حركً ,جادٌ ,واجه الواقع بوسابل مكافبة ,اإلسبلم ٌإمن أن البشر ال ٌتؽٌرون بٌن ٌوم ولٌلة ,اإلسبلم
هو ناموس ,قانون هللا فً الحٌاة ,ونوامٌس هللا فً الحٌاة أن المجتمعات ال تتؽٌر بضؽطة على زر ,أو بخطبة ,بل تحتاج إلى سنوات
طوٌلة ,ومن هنا حرم علٌهم القتال فً مكة.
وعندما قام للمسلمٌن كٌان صؽٌر ونبت نبته فً المدٌنة أباح للرسول ص أن ٌحوطها بالضمانات حتى تنمو نموا طبٌعٌا  ,وأباح له أن
ٌقٌم العهود مع الٌهود ,وهذا شًء طبٌعً منطقً أن الدولة االسبلمٌة ال مانع أن تقٌم عهودا مع أناس ال ٌحاربونها لتتفرغ لحرب
أناس ٌشنون علٌها الحرب ,والرسول ص أراد أن ٌتفرغ لقتال قرٌش فؤقام عهودا فً المدٌنة مع من? مع الٌهود ,عهود سبلم ,ال
نقاتلكم وال تقاتلوننا ,وبٌننا عروة بن مسعود ,حتى من قتل منكم ,إذا قتل ٌهودي أحدا من العرب نحن نشترك فً دفع دٌته ,وكذلك
أنتم ,لماذا? حتى ٌتفرغ لقتال العدو األساسً والحقٌقً الذي تنتظر الجزٌرة العربٌة كلها هزٌمته وانتصاره ,اآلن الجزٌرة العربٌة
واقفة موقؾ المتفرج ,مع الرسول ص خمسمابة رجل ,كل المسلمٌن ال ٌصلون خمسمابة رجل تقرٌبا  ,فبل بؤس أن ٌقٌموا عهودا مع
الٌهود ,حتى ٌتفرغ لقتال قرٌش ,حتى إذا اجتث أو أزال هذه العقبة الكبٌرة أمام الدعوة اإلسبلمٌة عندها من السهل أن ٌزٌل الحجارة
الصؽٌرة التً تعترض.
ومن هنا ,أباح له أن ٌقٌم العهود مع الٌهود ,وضرب قرٌشا ٌوم بدر ,ونازلها ٌوم أحد ,وانتهت الحرب فً الخندق ٌوم أن دعا سعد بن
معاذ عندما جرح قال :اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بٌننا وبٌن قرٌش فخذنً إلٌك ,وال تمتنً حتى تقر عٌنً من بنً قرٌظة ,فلما
رجعت األحزاب من حول المدٌنة قال الرسول ص -سنة خمس للهجرة -؛اآلن نؽزوهم وال ٌؽزونا« ,إذا انتهى نصؾ الدعوة ,حقق
هللا لسعد بن معاذ نصؾ الدعوة ,أما قرٌش انتهى ؼزوها للمسلمٌن -بقً حتى تقر عٌنً من بنً قرٌظةـ ,وفعبل بنو قرٌظة ..هللا
سبحانه شاء أن ٌقبلوا أن ال ٌنزلوا إال على حكم سعد بن معاذ ,لماذا? ألن بنً قرٌظة حلفاء لؤلوس وكان سعد زعٌمهم ,والحقٌقة سعد
زعٌم فً الجاهلٌة وفً اإلسبلم ,ونفع هللا به اإلسبلم كثٌرا  ,وكان مثاال للرجولة والشهامة ,فظنت قرٌظة أنها إذا نزلت على حكم
أوسً أن ٌراعٌها ,فقالوا :ننزل على حكم سعد بن معاذ ,فعندما جاء سعد بن معاذ قام إلٌه األوس ,قالواٌ :ا سعد اعدل فً موالٌك,
أنصارنا هإالء وحلفاإنا فً الجاهلٌة وفً اإلسبلم ,قال لقد آن لسعد أن ال تؤخذه فً هللا لومة البم ,أحكم فٌهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى
نساإهم وذرارٌهم ,فقال ص:؛لقد حكمت فٌهم حكم هللا من فوق سبعة أرقعة« ,لماذا ?
(وال ٌزال عبدي ٌتقرب إلً بالنوافل حتى أحبه ,فإذا أحببته كنت سمعه الذي ٌسمع به ,وبصره الذي ٌبصر به ,وٌده التً ٌبطش بها,
ورجله التً ٌمشً بها ,ولبن سؤلنً ألعطٌنه ,ولبن استعاذنً ألعٌذنه) ,هو سؤل أن ٌقر عٌنه من بنً قرٌظة ,أكرم األكرمٌن هل ٌبخل
سبحانه وهل ٌمكن أن ٌبخل? ال ٌمكن ,فكٌؾ ال ٌكرم عبدا من عباده أكرم هللا به دٌنه وأعز به شرٌعته? فبعد الحكم انفجر جرح سعد
وتوفً ,وحمله رسول هللا صلى هلل علٌه وسلم  ,وكان سعد رجبل بدٌنا  ,كان خفٌفا  ,فقال بعض المنافقٌن إنه خفٌؾ ,فقال صلى( :إن
له حملة ؼٌركم ,إن له حملة ؼٌركم) ٌ-ا سبلم -وعندما قالوا خفٌؾ قال( :اهتز عرش الرحمن لموت سعد) ,العرش? قال( :ما
السموات السبع والكرسً إال كدراهم سبعة فً ترس ,وما الكرسً بالنسبة للعرش إال كحلقة فً فبلة) (فبلة :صحراء) ,هذا العرش
العظٌم اهتز لموت اإلنسان ,سعد بن معاذ ,أي رفعة وأي تكرٌم وأي تشرٌؾ أعظم من هذه وأكرم لعبد ٌؤكل القدٌد وٌمشً فً
األسواق ,قال( :اهتز عرش الرحمن لموت سعد).
خالد بن الولٌد من أكٌدر دومة الجندل (دومة الجندل وهللا أعلم فً األزرق فً األردن) عندما جاء بثٌاب رقٌقة لزٌارة أكٌدر دومة -
زعٌم دومةٌ ,عنً عمدتها -وأعطاه مما أعطاه جزٌة ثٌابا رقٌقة ,فصار الصحابة رضوان هللا علٌهم ٌلمسونها وٌتعجبون من رقتها,
مساكٌن ٌلبسون جلود ماذا? جلود شٌاه ,لما رأوا الحرٌر والرقة والنعومة صاروا ٌتعجبون -هللا اكبر -فقال صلى  :؛أتعجبون من رقة
هذه? لمنادٌل سعد بن معاذ فً الجنة أرق من هذا«.

المهم الرسول ص بعد سنة خمس للهجرة بعد الخندق -شوال عام خمسة للهجرة -قال ؛اآلن نؽزوهم وال ٌؽزونا« ,فذهب فً السنة
الثانٌة للحدٌبٌة ,ومنعت قرٌش دخوله سنة ست للهجرة فً ذي القعدة ,فقال :؛ٌا وٌح قرٌش قد أكلتهم الحرب ,ماذا علٌهم لو خلوا بٌنً
وبٌن العرب ٌ-تركونً أنا والعرب  -فإن هم أصابونً كان لهم الذي أرادوا -إن قتلونً (العرب) وؼلبونً استراحت قرٌشـ ,وإن كان
لنا الظفر -أو كما قال ص- -دخلوا فً اإلسبلم وافرٌن مسترٌحٌن ولم ٌقتل منهم أحد ,وإن قاتلونً قاتلونً وبهم قوة- ,ماذا ترٌد
قرٌش? -فوالذي نفسً بٌده ال أزال على هذا األمر حتى ٌظهره هللا أو تنفرد هذه السالفة -تنقطع هذه الرقبةـ«.
ونحن نقول للحكومات هذه التً تطارد الشباب الذٌن ٌؤتون إلى أفؽانستان ,ماذا علٌهم لو خلوا بٌنهم وبٌن أفؽانستان? فإن قتلوا
استراحوا وكان لهم الذي أرادواٌ ,تخلصون من هإالء المتطرفٌن -كما ٌسمونهمٌ -سترٌحون ,وإن رجعوا ٌحاسبونهم ,لكن نصفهم ٌقتل
شهٌدا وجزء تبتر رجله وجزء تبتر ٌده فٌسترٌحون ,على األقل ٌقاتلهم وهو أعرج ,قبل ذلك كان ٌقاتلهم وله رجلٌن اثنتٌن واآلن
أعرج برجل واحدة!!
فالرسول ص عقد صلحا مع قرٌشٌ ,قول الزهري :هللا عز وجل سماه فتحا عظٌما ..
(إنا فتحنا لك فتحا مبٌنا)
(الفتح)5 :
لماذا فتح? الرسول ص بعٌد النظر ,لكن هو ٌمشً بتوجٌه ربه ,بتوجٌه هللا (إنه أمر ربً ولن ٌضٌعنً).
الذٌن باٌعوا بٌعة الرضوان تحت الشجرة فً الحدٌبٌة ألؾ وأربعمابة رجل ,متى هذا? كان فً ذي القعدة سنة ست للهجرة ,لما عقد
الصلح ووقفت قرٌش على جنب ال تقاتل الرسول ص بدأ الناس ٌدخلون فً اإلسبلم ,ألنهم كانوا ٌخشون من قرٌش ,فقرٌش عاهدت
الرسول ص وقعدت عن قتاله ,فضعاؾ النفوس قالوا جاءت الفرصة أن ندخل ولو تؽضب قرٌش علٌنا ,فدخلوا فً اإلسبلم ,فالذٌن
جاإوا ..جاإوا بعد واحد وعشرٌن شهرا من صلح الحدٌبٌة حصل ماذا? فتح مكة ,الذٌن جاإوا لفتح مكة مع الرسول ص عشرة
آالؾٌ ,عنً دخل فً االسبلم كم? ثمانٌة آالؾ وخمسمابة رجل أو ثمانٌة آالؾ وستمابة رجل فً سنتً الهدنة.
لماذا? ٌوجد معك أناس ٌحبونك فً المجتمع ,لكن ال ٌجرإون بالمساعدة لك ,إذا كانت الحكومة ؼاضبة علٌك,هل تدري هذا ?
صدقوا فً فترة ؼضب مصر على سٌد قطب وأهله ما كان أحد ٌستطٌع أن ٌقرض آل قطب درهما واحدا ,فً الوقت الذي ال تجد
النساء ثمن الزٌارة األسبوعٌة التً ٌزرن بها سٌد قطب ومحمد قطب ,ال ٌجرإون ..أنا سمعتهم ٌقولون :تبرأ الناس منا ,ذهبنا الى
أناس نستدٌن منهم ,أصحابنا قالوا :نحن ال نعرفكم ,ال تؤتونا وال نؤتٌكم ,ال ٌجرإون ..أنت ال تتصور مقدار الرعب الذي كان ٌسٌطر
على الناس ,حتى ٌنكت المصرٌون على الرعب ,هنالك رجل ٌبلعب قردا على مقهى ٌجمع فلوسا  ,فجاءت المخابرات العتقال بعض
اإلخوان أو بعض المسلمٌن المختببٌن فً المقهى ,هرب الناس وهرب القرد ,مسكت المخابرات القرد ,قالوا هإالء الناس هربوا خوفا
من السجن وأنت مالك? قال :أنتم ستضعوننً فً السجن الحربً ستة أشهر حتى تعرفوا أنً قرد أم بنً آدم..
نعم ,كثٌر من النصارى سجنوا وعذبوا عدة أشهر ,وعرفوهم بعد عدة أشهر أنهم نصارى ,بعد تعذٌب عدة أشهر ,قال لهم( :أعوذ باهلل
 ,هو ٌقول عن نفسه) أنا نصرانً ٌا أوالد كذا ,...وما فً أحد ٌسمع أبدا  ,وٌنكت المصرٌون وجدوا لوحة تارٌخٌة عظٌمة كبٌرة
وعلٌها كتابة ,أرسلوها الى علماء اآلثار ,علماء التارٌخ كً ٌحللوا هذه اللوحة ,قال عبد الناصر :أنا أرٌد أعرؾ ما هً هذه اللوحة?
فً أي زمن من الفراعنة? ألن هذه حضارتنا وتارٌخنا ,أرسلوا اللوحة إلى صبلح نصر ,ثانً ٌوم اتصل صبلح نصر بعبد الناصر
قال :هذا عن رعمسٌس الثانً ,قال كٌؾ عرفت? كل علماء التارٌخ لم ٌعرفوا ,قال إعترؾ تحت التعذٌب!!
فالمهم ,أنت كداعٌة إذا وقفت أمام الدولة ال ٌمكن أن ٌقؾ معك اال المستعد للموت ,أو المستعد للتضحٌة ,الرجال الذٌن ٌعرفون فً
حاالت الشدة ,ال ٌقؾ معك داعٌة إال من راهن على أهله وأوالده وماله ووظٌفته ,ألنه إذا عادتك الدولة لن ترحم أحدا حٌا  ,لن ترحم
أحدا  ...ابتسم فً وجهك ,لن ترحم.
رحم هللا الشٌخ محمد نجٌب المطٌعً صاحب الكتاب الذي أكمل المجموع ٌعنً من خٌرة الكتب التً ألفت فً الفقه اإلسبلمً المقارن
على اإلطبلق ,وبقً ناقصا هذا الكتاب سبعمابة سنة حتى جاء المطٌعً وأكمله ,فؤمسكت به المخابرات ووضعوه فً السجن سنتٌن,
هو من بلد عبد الناصر ,ومحمد نجٌب المطٌعً أستاذ فً الجامعةٌ ,عطً الدكتوراه ,ترسل له الحكومات حتى ٌسن القوانٌن االسبلمٌة.
فالمهم حدثنً ,هو كان فً جدة وتوفً قبل سنتٌن رحمه هللا ,قال :جاءت المخابرات وسجنتنً ,مصٌبته ماذا ٌا جماعة? قالوا له:
جارك اشترى سٌارة من أحد اإلخوان المسلمٌن ,طٌب أنا مالً? قال :رد علٌك السبلم فرددت علٌه ,طٌب وماذا أعمل? مر من باب
المسجد قال :السبلم علٌكم ,قلت :علٌكم السبلم ,قالوا :الزم تخبرنا أنه رد علٌك السبلم ,قالٌ :عنً أفتح خطا على المخابرات ,فكل ما
مر علً فً الصباح (ألو أعطنً مدٌر المخابرات ,وهللا مشؽول إتصل مرة أخرى ,هل أبقى فاتحا التلفون خمس ست ساعات حتى
أقول لك أن جارنا مر وقال :السبلم علٌكم)? قال :وهللا -هو ٌحدث وأظنه إن شاء هللا صادقا  -قال :وضعونً فً زنزانة سنتٌن ,فً
اللٌل تخرج حٌة كبٌرة وتلعب على بطنً وعلى رأسً ,لماذا? ألن جاره اشترى سٌارة من واحد من اإلخوان المسلمٌن ومر على باب
داره وقال :السبلم علٌكم ورحمة هللا ,فرد علٌه السبلم ,من ٌستطٌع أن ٌقؾ معك فً مثل هذه الظروؾ? من ٌستطٌع? ال ٌستطٌع أحد
أبدا ,والقصص كثٌرة ..كثٌرة ..كثٌرة ..ال ٌمكن أن تحصٌها عدا .
وهللا حدثنً واحد فً الكوٌت قال :عندنا واحد ٌشتؽل من سنة ( )01مختؾ ,لما بدأت اإلعتقاالت واحد من اإلخوان من مصر اختفى,
ذهب إلى الصعٌد واشتؽل فً المزارع ,وأهله ظنوا أنه قد قتل فً السجن ,ولكن كل ٌوم ٌداهمون بٌته ,والده لكثرة مداهمة المخابرات
للبٌت خرج من ثوبه ومن دٌنه ,قال لؤلوالد ولزوجة ابنه ؼدا إن شاء هللا نؤخذكم فً نزهة ,واتفق مع راهب كنٌسة أن ٌنصرهم,
وضعهم فً سٌارة وذهبت السٌارة ودخلت الكنٌسة ,فعندما جاء الراهب قال :هإالء? قال :نعم ,لما رأوا الراهب ٌرٌد أن ٌؤخذهم
وٌعمدهم وما إلى ذلك ,الولد صرخ والمرأة صارت تبكً ,وجد أن القضٌة ؼرٌبة,قال :ما القضٌة? قال :أرٌد أن أنصرهم حتى أخلص
من الدولة ,ؼاب الرجل ( )45سنة ,شابت لحٌته ,وتجعد وجهه ,واشتؽل عامبل فً الحقول ,بعد سنة ( )23عفا السادات عن اإلخوان,
صدر عفو -هو العفو صدر سنة ( -)03سنة ( )23خرج بعض الناس ,لما سمع أن السادات أعلن بعض العفو رجع إلى بٌته دق الباب,
خرج األوالد ,األوالد ( )45سنة ,صاروا فً الجامعة ,اآلن كبار ,الذي تركه عمره سنة اآلن سنة أولى فً الجامعة ,والذي تركه
عمره ( )3سنٌن ,اآلن صار ( )12سنة ,فخرج شاب ,قال له :أمك ٌا ولد موجوده? قال له :عاٌز منها إٌه ,أمً ال تقابل أحدا ,قال له:
عاٌز أشوفها ,قال له :ال ,قال له ضروري أشوفها ,المهم بعد محاوالت كبٌرة بٌنه وبٌن ابنه أدخله ,قال له :أنا أبوك ,قال له أبوي مات
من زمان قبل ( )45عاما ,فدخل قال لها ماما هذا ٌقول أنه والدي وأنت قلت لنا أن والدك مات زمان ,نظرت فٌه بعد أن تفرست فً
وجهه تؤكدت أنه زوجها8
ومن ٌقؾ معك فً مثل هذه الظروؾ? من ٌستطٌع أن ٌرسل إلٌك رؼٌؾ خبز أو لعابلتك? من!?

محمد األودن الذي حدثناكم عن قصته باألمس ستة وعشرٌن كلبا بولٌسٌا معه ,وهللا سمعت واحدا ال أدري مقدار صحة الكبلم أن
جرٌمته دفع عشرة صاغ لعابلة من عاببلت اإلخوان التً سجن معٌلها ..أي واحد ٌعطً أي عابلة من عاببلت اإلخوان ٌسجن وٌحاكم,
أكثر من ذلك صدرت البحة كٌؾ نحارب الحركة اإلسبلمٌة فً مصر ,وقع علٌها حسن التهامً والسفٌر األمرٌكً وممثل ربٌس
وزراء إسرابٌل ومستشار من الخارجٌة األمرٌكٌة أننا ٌجب أن نفصل القرٌب من القرٌب من الدرجة الثالثة من اإلخوانٌ ,عنً :أخوك
ٌعتبر قرٌبا من الدرجة الثانٌة ..األولى أبوك وأمك ..أخوك من الدرجة الثانٌة ..عمك من الدرجة الثالثة مفهوم? إبن أخٌه من اإلخوان
فصل من الدولة.
فلذلك ال أحد ٌقؾ ...اآلن أي دولة تقول للتجار ممنوع تعطوا األفؽان ,هل ٌعطونهم? وال قرش ٌستطٌعون أن ٌدفعوه اال المستعد أن
ٌواجه الدولة ,والتجار دابم ا ٌنتفضون ,المبلٌٌن تقل ,تسحب منه رخصة االستٌراد ,إنتهى ,وتتوقؾ الدولة عن العطاءاتٌ ,حطمونه,
هل تظن أنه لوال دول تؽض الطرؾ عن التجار هل ٌصل تاجر هنا? لن ٌصل تاجر وال ٌدفع قرشا ٌ ,خاؾ ,فبل ٌقؾ معك فً
الظروؾ الحالكة سوى الرجال ,وهم قلٌل ,رجال العقٌدة وأصحاب المبادىء.
الرسول ص عندما عقد الهدنة مع قرٌش دخل الناس فً اإلسبلم ,دخل ( )8814فً أقل من سنتٌن ,وعندما حطم قرٌشا فً رمضان
سنة ثمان للهجرة وحطم بعدها هوازن فً شوال سنة ثمان للهجرة ,فً حنٌن صارت الوفود تؤتً من كل الجزٌرة العربٌة وتدخل فً
دٌن هللا أفواجا ..
(إذا جاء نصر هللا والفتح ورأٌت الناس ٌدخلون فً دٌن هللا أفواجا)
(النصر)5 :
فبل تنتظر من الناس فً ظروفك الصعبة التً تواجه فٌها جاهلٌة ضخمة من حولك ..ال تنتظر منهم أن ٌدخلوا فً دعوتك ,ال ٌدخلها
إال الذٌن استعدوا أن ٌضحوا بكل ما ٌملكون ,حتى الروح 8
انتهت قرٌش وهوازن سنة ثمان للهجرة ...سنة عشر للهجرة حج النبً ص بعد سنتٌن ,حج معه مابة وأربعة وعشرون ألفا ,كم كانوا
فً فتح مكة? عشرة آالؾ ,دخل مابة وأربعة عشر ألفا فً مدة سنتٌن ,لكن زبدة هذا المجتمع ومحوره وقطب الرحى فٌه ونواته,
األلؾ رجل الذٌن حضروا أحدا  ,أو األلؾ وأربعمابة رجل الذٌن شهدوا بٌعة الرضوان ,هإالء ارفعهم من بٌنهم ,خبلص ٌتهاوى
المجتمع كله ,ولذلك الدول ذكٌة فً محاربة اإلسبلم ,ذكٌة جدا  ,ال تؤتً وتقتل الجماهٌر حتى ٌعد علٌها ,تؤتً وتنتقً القادة ()3 ,2 ,1
الذٌن هم النواة والزبدة والمحور والقاعدة الصلبة وتعدمهم ,وتقول أعدمنا ستة ,ولكن هً أعدمت أمة بإعدام الستة !!
(إن ابراهٌم كان أمة )
(النحل)825 :
وكم ألؾ تمر ببل عداد
وكم رجل ٌعد بؤلؾ رجل
ألٌس كذلك? كالمثل العامً الذي ٌقول( :لو معً ألؾ مثلك أقول ٌا قطٌعة ظهري) ٌا قطٌعة ظهري معناه وال واحد ,أنهم ؼثاء كؽثاء
السٌل ,ما هً فابدة الؽثاء ?
الدعوة اإلسبلمٌة دعوة عملٌة ,ودٌن هللا عز وجل دعوة مرحلٌة ,األمم ال تتؽٌر بٌن ٌوم ولٌلة ,ثم هنالك قوانٌن ,ال ٌمكن بعشرة أن
تشن حربا على دولة,ال بد أن تصبر حتى تربً ,أما أنك قرأت فتوى البن تٌمٌة ,أو فتوى لفبلن ,تؤتً من أول ٌوم ترٌد من األفؽان
أن ٌصبحوا كلهم من المبلبكة األطهار ,إذا رأٌت حرزا على كتفه أو إذا رأٌت واحدا حالقا لحٌته ,أو واحدا ٌشرب الحشٌش تقوم
القٌامة علٌهم ,هإالء كذا وهإالء كذا ,أهل بدع وشرك وؼٌر ذلك ,أنت ولد ,طفل صؽٌرٌ ,جب أن ترسل إلى المدارس تتعلم منهاج هللا
فً دعوتك ,فً دعوة الناس ,ترٌد لبنا كثٌرا  ,حتى ماذا? تنفطم ,تستكثر على المسلمٌن أن شعبا من الشعوب ال ٌخضع للكفر ,أٌن
فً الدنٌا كلها شعب مسلم ٌقؾ أمام الكفر هذه الوقفة ,تبلحقهم ؛ حتى أنت ٌا بروتس?! « ,هل ٌوجد بقعة فً ؼٌر هذا المكان فٌها
أناس ٌقولون ال إله إال هللا ,وٌحملون السبلح باسم ال إله إال هللا وٌقاتلون الكفر باسم ال إله إال هللا ,وٌموتون على ال إله إال هللا? هل
ٌوجد ؼٌرها? بلدك ما هً? ؼارقون فً القطاٌؾ ,أو فً الكناٌؾ,أو فً المناسؾ أو فً الكبسات أو فً القدرة ..األكبلت الطٌبة,
طول النهار وهو ٌؤكل الدردا ,ثبلثة أٌام لم ٌقؾ العرب أمام الٌهود ,ثبلثة أٌام!! أمة وقفت عشر سنوات أمام الشٌوعٌة ,اآلن هذه السنة
التاسعة ,تبلحقهم أنت?! ٌا أخً أتركهم بحالهم...
ال خٌل عندك تهدٌهــا وال مـال فلٌسعد النطق إن لم ٌسعد الحال
وهذا المسكٌن ال ٌدري أن الكفر فً األرض كله اآلن ٌرتعد خوفا ٌ ,ترقب نتٌجة المعركة فً داخل أفؽانستان ,تاب باألمس كما قال
هللا عز وجل :
(كذلك كنتم من قبل فمن هللا علٌكم فتبٌنوا)
(النساء)05 :
تجده تاببا قبل أربعة أشهر ,كان ٌشرب هروٌن فً داخل مكة ,هٌروٌنٌ ,تناول المخدرات فً داخل مكة ,وما ٌشتؽل إال فى أفبلم
الجنس وٌوزعها.
وهللا واحد منهم قال لً :أنا كنت أعمل فً ال ٌدٌو ,وما ندخل إال فً األوساخ ,وتاب وجاء ..هللا ال ٌضعك محل الشعب االفؽانً تحت
لسانه ,مثل المبرد ,مثل المنشار (راٌح ٌؤكل وراجع ٌؤكل)([)5مثل عامً] .أطفال ..ال ٌعرفون سنن تؽٌٌر المجتمعات ,المجتمعات
تحتاج إلى صبر طوٌل ,إلى سنوات طوٌلة حتى تتؽٌر ,ال ٌدري أن هذا الجهاد قد ؼٌر من نفسٌة الشعب األفؽانً ,ومن عقلٌته ومن
عقٌدته ومن اتجاهه إلى هللا ,ال ٌدري هذا.
واحد من اإلخوة العرب قال ألحد القادة المشهورٌن فً داخل أفؽانستان ,قال ألحمد شاه مسعود :قال ٌا أحمد شاه ,قال له :نعم ,قال له:
لماذا ال نرفع راٌة التوحٌد ونبدأ ندعو إلى التوحٌد وهذه القبور نهدمها وما إلى ذلك? قال له -أظن قال له هذا -ألم تعلم أن الحدود ال
تقام فً الحرب حتى ال ٌنضم الذي ي حد إلى الكفار فٌكون نصؾ مسلم فٌصبح كافرا ? قال له مهلك علٌنا ,نحن سنؽٌر إن شاء هللا
من خبلل التعلٌم والمناهج والتربٌة ,اآلن لو عملنا الذي ترٌد نهدم قبرا من هذه القبور ,الشعب ٌنضم إلى الدولة 8
الذٌن ٌجاهدون مثلك ٌحملون نفس العقٌدة التً أنت تحملها ,لكن عندهم بعد نظر وأنت عقلك أضٌق من سم الخٌاط ,تعرؾ سم
الخٌاط? ثقب اإلبرة ,صؽٌر ال ٌنظر الواحد إال بٌن رجلٌه ,ال ٌدرك أبعاد هذا الجهاد وأثره ,ال ٌدرك أنه أثر علٌه فجاء بتؤثٌره من
ببلده ,ال ٌدرك ,ال ٌدرك اآلن أن الجهاد أعاد للمسلمٌن فً األرض عقٌدة الجهاد فً نفوسهمٌ ,تربون اآلن على أخبار الجهاد ,األسرة
فً العالم اإلسبلمً ...اآلن نحن جالسون هنا ,وتجد فً مكة وفً بارٌس وفً الٌونان وفً أمرٌكا شباب ٌقرأون الجهاد والبنٌان
المرصوص من أولها إلى آخرها.

ال ٌعرؾ أن هذا الجهاد أعاد اإلٌمان لبعض الناس ,الكرامات ,كم من الناس عندما قرأوا الكرامات عادوا ٌعتقدون أن هللا قادر على كل
شًء?
المهم ..فهذا السإال اإلستنكاري (كٌؾ ٌكون للمشركٌن عهد عند هللا وعند رسوله) ٌعنً لم ٌبق لكم أي مبرر أن تعقدوا مع المشركٌن
هدنة ,خبلص ,لقد انتصر دٌن هللا وظهر ولم ٌبق للمشركٌن وال للشرك أي مبرر للوجود ,أنهوا العبلقات مع هإالء المشركٌن ,ثم
ادخلوا معهم فً حرب.
قد ٌسؤل سابل :سبحانه قبل آٌتٌن قال ( إال الذٌن عاهدتم من المشركٌن ثم لم ٌنقصوكم شٌبا ولم ٌظاهروا علٌكم أحدا فؤتموا إلٌهم
عهدهم إلى مدتهم إن هللا ٌحب المتقٌن) ثم عادت اآلٌة بنفس النص (إال الذٌن عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقٌموا لهم
إن هللا ٌحب المتقٌن ) لماذا هذه اإلعادة? وٌظن بعض المفسرٌن أن هذا تكرارا  ,وظنها بعضهم أن هذه اآلٌة تعنً قوما ؼٌر القوم
األول وهما واحد ,وهم بنً ضمرة وهللا أعلم ,لماذا ?
بعد هذه االستثارة التً أثارها هللا للمسلمٌن (كٌؾ ٌكون للمشركٌن عهد عند هللا وعند رسوله) 8
قد ٌظن بعض المسلمٌن أن هذه اآلٌة نسخت (إال الذٌن عاهدتم من المشركٌن ثم لم ٌنقصوكم شٌبا ) فبل بد من إعادتها بوضوح ,ثم
أضافت شرطا جدٌدا لآلٌة السابقة تقول( :ثم لم ٌنقصوكم شٌبا ولم ٌظاهروا علٌكم أحدا) ٌعنً استقاموا فً الماضً ,أما هذه اآلٌة
االستقامة فً المستقبل ,فما استقاموا لكم فً المستقبل (فاستقٌموا لهم إن هللا ٌحب المتقٌن).
والتقوى شعار الذٌن ٌحافظون على العهود ,ثم ٌعود هللا عز وجلٌ ,...ا سبلم!! بٌان القرآن ..كبلم هللا ,كٌؾ? سإال استنكاري آخر
(كٌؾ وإن ٌظهروا علٌكم ال ٌرقبوا فٌكم إال وال ذمة) ٌعنً اإلل  :القرابة أو الجوار أو العهد .والذمة ٌعنً ال ٌتذممون فً قتلكم
واستبصال شؤفتكم وإبادتكم وال ٌتحرجون ,وقال بعضهم الذمة العهدٌ ,عنً ال ٌراعون ال قرابة وال عهدا  ,إنما ٌعاهدونكم إذا كانوا
ضعفاء ,فإذا قوٌت شوكتهم استؤصلوا شؤفتكم .
حقٌقة أن الواقع التارٌخً ٌدل على أن المشركٌن ال ٌمكن أبدا أن ٌوفوا بعهودهم للمسلمٌن ,وال ٌمكن أن ٌرضوا عن المسلمٌن ما دام
هنالك شرك ,إذا ال بد أن ٌضؽن حقدا وؼٌظا على اإلسبلم ,والقاعدة التً أنزلها هللا عز وجل ال تتؽٌر وال تتبدل وال تتخصص
بزمان وال بمكان ..
(وال ٌزالون ٌقاتلونكم حتى ٌردوكم عن دٌنكم إن استطاعوا)
(البقرة)352 :
ال ٌزالون :االستمرار ,الحقد كامن فً صدورهم ,لماذا? ألننا مإمنون فقط ,هم ال ٌحقدون علٌنا إال ألننا مإمنون فقط ,المشركون,
أهل الكتاب ,المجوس ,كلهم ٌحقدون علٌنا ألننا مإمنون !!
(وما نقموا منهم إال أن ٌإمنوا باهلل العزٌز الحمٌد)
(البروج)4 :
هإالء أهل األخدود ,فماذا قال السحرة لفرعون ?
(وما تنقم منا إال أن آمنا بآٌات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علٌنا صبرا وتوفنا مسلمٌن ).
(األعراؾ)225 :
وهللا عز وجل ٌضع سببٌن أساسٌٌن لنقمتهم علٌنا ,فسقهم وإٌماننا ..
(قل ٌا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهلل وما أنزل الٌنا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون)
(المابدة)51 :
سببٌن فقط ,فسقهم وإٌماننا ,متى ٌرضون عنك? إذا تركت إٌمانك وإذا تركوا فسقهم ,ولن ٌكون هذا ..إذا تركوا فسقهم معناه أسلموا,
تبرد المعركة ,وإذا تركت إسبلمك أشركت ,المعركة مستمرة (هل تنقمون منا إال أن آمنا باهلل وما أنزل إلٌنا وما أنزل من قبل وأن
أكثركم فاسقون) فسقهم وإٌماننا هو السبب ,ولذلك إذا رأٌتم أمرٌكا أو روسٌا أو برٌطانٌا أو المجرمٌن والطواؼٌت فً العالم االسبلمً
إذا رأٌتموهم راضٌن عن واحد فشكوا فً إسبلمه وإٌمانه ,مفهوم? ألن هللا عز وجل أنزل قاعدة ال تتؽٌر وال تتبدل ,هذه القاعدة تقول:
(ولن ترضى عنك الٌهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم) .فإذا رأٌتم الٌهود راضٌن عن أنور السادات فاعلموا أنه لٌس مسلما  ,فإذا
طالب الٌهود بإعدام خالد االسبلمبولً ألنه قتل السادات فاعلموا أن السادات ٌهودي ...
طبعا بعض الناس ٌظن أن القذافً رجل شرقً متجه للشٌوعٌة وما إلى ذلك ,وكلما اهتز حكمه تنقذه أمرٌكا بشًء مفتعل ,تضرب
الطابرات وتقتل بعض اللٌبٌٌن الى حٌث ٌموتون على نٌاتهم ,على أساس أن تنقذ البطل ,فاالشتراكٌة وما أدراك ما االشتراكٌة? كلها
توجٌهات أمرٌكٌة ,حتى ٌكون بطبل عربٌا قومٌا إسبلمٌا هكذا.
حافظ األسد لما كان اإلخوان معه فً معركة ,كلما اهتز حافظ األسد ,إما أن تتدخل إسرابٌل أو أمرٌكا إلنقاذهٌ ,فتعلون ..قضٌة
الصوارٌخٌ ..فتعلون ..قضٌة الجوالن ,مجلس الكنٌست ٌلتقً وٌؤتً ..هذا ربٌس الوزراء بٌجن ٌؤتون به من المستشفى لٌقرر تكرٌس
احتبلل الجوالن ,طٌب الجوالن محتلة منذ فترة طوٌلة ,ما الذي ذك ركم بهذا اآلن? الصوارٌخ ,قال إسرابٌل تصر على نزع
الصوارٌخ ,وحافظ األسد ٌصر على بقاء الصوارٌخ فً لبنان ما إلى ذلك ,تحدث ضجة عالمٌةٌ ,ظهر فٌها حافظ األسد أنه البطل
القومً الوحٌد فً المنطقة ,وٌظهر اإلخوان أنهم عمبلء إلسرابٌل ,ألنهم ٌقاومون البطل القومً الوحٌد الذي ٌقؾ أمام إسرابٌل ,فكان
دابما القذافً ٌتكلم عن أنور السادات ,وٌهاجم أنور السادات ,فذهب واشتكاه لكارتر ,من? أنور السادات ,قال له :هذا عامل إزعاج
وشؽب فً المنطقة ,فقال له كارتر إن القذافً عامل استقرار فً المنطقة ,بهت هذا الرجل ,هو ٌفكر أنه وحده مسكٌن مع أمرٌكا ,فإذا
الكل فً الهواء سواء (كما ٌقول المثل) ,عندها فتح فمه فاؼرا  ,إن أمرٌكا ماسكة الكل ,السٌد واحد الذي ٌإشر من بعٌد.
(كٌؾ وإن ٌظهروا علٌكم ال ٌرقبوا فٌكم إال وال ذمة) ٌقول األستاذ سٌد رحمه هللا فً الظبلل عند هذه اآلٌة( :إن علٌنا أن نتتبع موقؾ
المشركٌن على مدى التارٌخ من المإمنٌن لٌتكشؾ لنا المدى الحقٌقً لهذه النصوص القرآنٌة ,ولنرى الموقؾ بكامله على مدار
التارٌخ ,فؤما فً الجزٌرة العربٌة فلعل ذلك معلوم من أحداث السٌرة المشهورة) ,ولعل فً هذا الجزء من الظبلل وحده ما ٌكفً
لتصوٌر مواقؾ المشركٌن من هذا الدٌن وأهله منذ االٌام األولى للدعوة فً مكة حتى هذه الفترة التً تواجهها نصوص هذه السورة,
وحقٌقة إن المعركة الطوٌلة األمد لم تكن بٌن اإلسبلم والشرك بقدر ما كانت بٌن اإلسبلم وأهل الكتاب من الٌهود والنصارى ,ولكن هذا
ال ٌنفً أن موقؾ المشركٌن من المسلمٌن كان دابما هو الذي تصوره آٌات هذه المقطع من السورة.
(كٌؾ وإن ٌظهروا علٌكم ال ٌرقبوا فٌكم إال وال ذمة) لقد كان هذا هو الموقؾ الدابم للمشركٌن وأهل الكتاب من المسلمٌن ,أما أهل
الكتاب فندع الحدٌث عنهم إلى موعده فً المقطع الثانً من السورة ,وأما المشركون فقد كان هذا دأبهم مع المسلمٌن على مدار

التارٌخ ,وإذا نحن اعتبرنا أن االسبلم لم ٌبدأ برسالة محمد ص إنما ختم بهذه الرسالة وأن موقؾ المشركٌن من كل رسول ومن كل
رسالة من قبل إنما ٌمثل موقؾ الشرك من دٌن هللا على اإلطبلق ,فإن أبعاد المعركة تترامى وٌتجلى الموقؾ على حقٌقته كما تصوره
تلك النصوص القرآنٌة الخالدة على مدار التارٌخ البشري كله ببل استثناء ,ماذا صنع المشركون مع نوح وهود وصالح وإبراهٌم
وشعٌب وموسى وعٌسى علٌهم صلوات هللا وسبلمه? ماذا صنع المشركون بالمسلمٌن أٌام الؽزو الثانً للشرك على أٌدي التتار ;
عندما ظهر الوثنٌون التتار على المسلمٌن فً بؽداد; وقعت المؤساة الدامٌة التً سجلتها الرواٌات التارٌخٌة والتً نكتفً فٌها بمقتطفات
سرٌعة من تارٌخ أبً الفداء ابن كثٌر المسمى البداٌة والنهاٌة فٌما رواه من أحداث عام (212هـ)ٌ ,قول ابن كثٌر( :ومالوا على البلد
فقتلوا جمٌع من قدروا علٌه من الرجال والنساء والولدان والمشاٌخ والكهول والشبان ,ودخل كثٌر من الناس فً اآلبار وأماكن
الحشوش وقمً الوسخ وكمنوا كذلك أٌاما ال ٌظهرون ,وكان جماعة من الناس ٌجتمعون الى الخانات وٌؽلقون علٌهم األبواب ففتحها
التتار إما بالكسر وإما بالنار ثم ٌدخلون علٌهم فٌهربون منهم إلى أعالً االمكنة فٌقتلونهم باألسلحة ,ثم تجري المٌازٌب من الدماء فً
األزقة فإنا هلل وإنا الٌه راجعون ) .
كذلك فً المساجد والجوامع والرباط ,ولم ٌنج منهم أحد سوى أهل الذمة من الٌهود والنصارى ومن التجؤ إلٌهم وإلى دار الوزٌر ابن
العلقمً الرافضً ,وطابفة من التجار أخذوا أمانا بذلوا علٌه أمواال جزٌلة حتى سلموا وسلمت أموالهم ,وعادت بؽداد بعدما كانت
آنس المدن كلها كؤنها خراب لٌس فٌها إال قلٌل من الناس وهم فً خوؾ وجوع وذلة وقلة ,وقد اختلؾ الناس فً كمٌة من قتل ببؽداد
من المسلمٌن فً هذه الواقعة ,فقٌل ثمانمابة ألؾ ,وقٌل ألؾ ألؾ -ملٌونـ ,وقٌل بلؽت القتلى ألفً ألؾ نفس -ملٌونً نسمة -فإنا هلل وإنا
الٌه راجعون وال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم ,وكان دخولهم إلى بؽداد فً أواخر محرم ,وما زال السٌؾ ٌقتل أهلها أربعٌن
ٌوما  ,وكان قتل الخلٌفة المستعصم باهلل أمٌر المإمنٌن ٌوم األربعاء الرابع عشر من صفر ,وعفً قبره ,وكان عمره ٌومبذ ستة
وأربعٌن سنة وأربعة أشهر ,ومدة خبلفته خمس عشرة سنة وثمانٌة أشهر وأٌام ,وقتل معه ولده األكبر أبو العباس أحمد وله خمس
وعشرون سنة ,ثم قتل ولده األوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثبلث وعشرون سنة ,وأسر ولده األصؽر مبارك ,وأسرت أخواته
الثبلث فاطمة وخدٌجة ومرٌم ,وقتل أستاذ دار الخبلفة الشٌخ محًٌ الدٌن ٌوسؾ بن الشٌخ أبً الفرج بن الجوزي وكان عدو الوزٌر -
الوزٌر ابن العلقمً الشٌعً -الذي أدخل التتار الى بؽداد ,وقتل أوالده الثبلث عبد هللا وعبد الرحمن وعبد الكرٌم وأكابر الدولة واحدا
بعد واحد ,منهم الدوٌدار الصؽٌر مجاهد الدٌن أٌبك ,وشهاب الدٌن سلٌمان شاه ,وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد ,وكان الرجل
ٌستدعى به من دار الخبلفة من بنً العباس فٌخرج بؤوالده ونسابه فٌذهبون إلى مقبرة الخبلل تجاه المنبر فٌذبح كما تذبح الشاة ,وٌإسر
من ٌختارون من بناته وجوارٌه ,وقتل شٌخ الشٌوخ مإدب الخلٌفة صدرالدٌن علً بن النٌار ,وقتل الخطباء واألبمة وحملة القرآن,
وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببؽداد.
ولما انقضى األمر المقدر وانقضت األربعون ٌوما بقٌت بؽداد خاوٌة على عروشها لٌس بها أحد إال الشٌاب من الناس والقتلى فً
الطرقات كؤنها التلول ,وقد سقط علٌهم المطر ,فتؽٌرت صورهم وأنتنت من جٌفهم البلد ,وتؽٌر الهواء وحصل بسببه الوباء الشدٌد,
حتى تعدى ووصل الهواء الى ببلد الشام فمات خلق كثٌر من تؽٌر الجو وفساد الرٌح ,فاجتمع على الناس الؽبلء والوباء والفناء
والطعن والطاعون فإنا هلل وإنا إلٌه راجعون ,ولما نودي ببؽداد باأل مان خرج من تحت األرض من كان بالمطامٌر والقم ى والمقابر
كؤنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم ,وقد أنكر بعضهم بعضا فبل ٌعرؾ الوالد ولده وال االخ أخاه ,فؤخذهم الوباء الشدٌد فتبلحقوا بمن
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هذه صورة من الواقع التارٌخً حٌنما ظهر المشركون على المسلمٌن ,فلم ٌرقبوا فٌهم إال وال ذمة ,وهل كانت صورة تارٌخٌة من
الماضً البعٌد الموؼل فً الظلمات ٌختص بها التتار فً ذلك الزمان ,كبل ,إن الواقع التارٌخً الحدٌث ال تختلؾ صورته أو صوره
عن هذه الصورة ,إن ما وقع من الوثنٌٌن الهنود عند انفصال باكستان ال ٌقل شناعة وال بشاعة عما وقع من التتار فً ذلك الزمان
البعٌد ,إن ثمانٌة مبلٌٌن من المهاجرٌن المسلمٌن من الهند ممن أفزعتهم الهجمات البربرٌة المتوحشة على المسلمٌن الباقٌن فً الهند,
فآثروا الهجرة على البقاء قد وصل منهم الى أطراؾ باكستان ثبلثة مبلٌٌن فقط ,أما المبلٌٌن الخمسة الباقٌة فقد قضوا بالطرٌق ,طلعت
علٌهم العصابات الهندٌة الوثنٌة المنظمة المعروفة للدولة الهندٌة جٌدا والتً ٌهٌمن علٌها أناس من الكبار فً الحكومة الهندٌة فذبحتهم
كالخراؾ على طول الطرٌق ,وتركت جثثهم نهبا للطٌر والوحش بعد التمثٌل بها ببشاعة منكرة ,ال تقل إن لم تزد على ما صنعه
التتار بالمسلمٌن من أهل بؽداد.
أما المؤساة البشعة المروعة المنظمة فكانت فً ركاب القطار الذي نقل الموظفٌن المسلمٌن فً أنحاء الهند إلى باكستان حٌث تم االتفاق
على هجرة من ٌرٌد الهجرة من الموظفٌن المسلمٌن فً دوابر الهند الى باكستان ,واجتمع فً هذا القطار خمسون ألؾ موظؾ ,ودخل
القطار بالخمسٌن ألؾ موظؾ فً نفق بٌن الحدود الهندٌة الباكستانٌة ٌسمى ممر خٌبر -هنا عند لندي كوتل -لقد أوقفت العصابات
الهندٌة الوطنٌة المدربة الموجهة القطار فً النفق ,ولم تسمح له بالمضً فً طرٌقه إال بعد أن تحول الخمسون ألؾ موظؾ إلى أشبلء
ودماء ,وصدق قول هللا (كٌؾ وإن ٌظهروا علٌكم ال ٌرقبوا فٌكم إال وال ذمة) وما تزال هذه المذابح تتكرر فً صور شتى حتى اآلن,
وكان أقربها فً هذا العام ,ثم ماذا فعل خلفاء التتار فً الصٌن الشٌوعٌة وروسٌا الشٌوعٌة بالمسلمٌن هناك ,لقد أبادوا من المسلمٌن
خبلل ربع قرن ستة وعشرٌن ملٌونا بمعدل ملٌون فً السنة من المسلمٌن ,فً روسٌا وفً الصٌن.
وبعد تلك السنة عملوا مإتمرا إسبلمٌا فً باكو وآذربٌجان وذهب إلٌه وزراء األوقاؾ فً الدول اإلسبلمٌة ولم ٌتكلم واحد كلمة
واحدة عن أفؽانستان وال عن تدخل روسٌا فً أفؽانستان ,بل األنكى واألعظم من ذلك أن ٌرجع وزراء األوقاؾ الى ببلدهم مثل وزٌر
أوقاؾ اإلمارات ٌقول:إن حرٌة اإلسبلم والدٌن محترمة فً روسٌا ,وٌكتب بعضهم فً الجرابد عن حرٌة األدٌان فً روسٌا ,لم ٌتكلم
واحد فً داخل المإتمر كلمة عن اإلسبلم ,إنما هو كله مدح للسبلم الذي ترعاه روسٌا فً األمم ,إال رجل واحد أعزه هللا وحفظه
وبارك فٌه الشٌخ عبد هللا نصٌؾ األمٌن العام لرابطة العالم االسبلمً ,قالوا له :أٌن ورقتك التً ستخطب منها قال :أنا ال أخطب من
ورق ,فوقؾ وقال :ال ٌمكن أن ٌكون سبلم إال فً ظل اإلسبلم ,ثم كٌؾ نصدقكم أٌها الروس أنكم تدعون للسبلم وأنتم تذبحون الشعب
االفؽانً المسلم?! وزراء األوقاؾ ذهلوا ,ماذا ٌتكلم هذا الرجل وهو ما زال فً روسٌا?! قال :نحن نصدقكم إذا انسحبتم من
أفؽانستان ,نصدق أنكم تدعون للسبلم ,تكلم كبلما طوٌبل  ,صدع بكلمة الحق ,بعدها أرسلوا له البابا خنوؾ هذا مفتى الكفر التابع لهم
أو ابنه قال له :نحن نرٌد أن تزورنا ,الرإساء السوفٌت ٌرٌدون أن ٌقابلوك ,قال:لن أقابلهم إال عندما ٌنسحبون من أفؽانستان -فً
موسكو أثناء عودته -وإذا بهم شكلوا وفدا الستقباله استقباال رسمٌا فً المطار -هو مسافر ترنزٌت -قالوا :نرٌد أن تفتح فرعا
لرابطة العالم االسبلمً فً داخل روسٌا ,قال :إن شاء هللا ,عندما تنسحبون من أفؽانستان.
اإلنسان عندما ٌكون صادقا ماذا ٌكون? عزٌز فً عٌون الناس ,عزٌز إن شاء هللا عند هللا عز وجل ولم ٌخسر شٌبا  ,بل عز فً
عٌون الكفر ,ورجع وزراء األوقاؾ ٌمدحون السبلم الذي ترعاه روسٌا فً األمم ,طبعا بعد أن زاروا قبر لٌنٌن ووضعوا علٌه باقات
الزهور تحٌة للٌنٌن الذي ؼرس دولة اإللحاد فً األرض!!
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هذا الحدٌث فٌه شًء ,فٌه مقال ,حدٌث طارق بن شهاب فٌه مقال (أنه دخل رجل النار فً الذبابة ودخل رجل الجنة فً ذبابة)8
رجبلن ,رجل مر على قوم ٌعبدون صنما لهم ,فقالوا :لن ندعك تمر حتى تقدم قربانا  ,قال :لن أقدم ,قالوا :ولو ذبابة ,قال :لن أقدم,
فقتلوه فدخل الجنة ,والثانً قدم الذبابة فدخل النار) ٌا جماعة القضٌة لٌست بهذه السهولةٌ ,ا جماعة أفتى العلماء قالوا :من أهدى لجاره
المجوسً ٌوم عٌد النٌروز بٌضة فقد كفر ,أنت تهنبه بالكفر? هإالء الذٌن ٌرسلون لك بطاقات المعاٌدة فً الكرٌسمس هإالء لٌسوا
مسلمٌن ,هذه العملٌة أنت تهنبه بالكفر ,أنت تفهم ماذا ٌعنً التهنبة ,تهنبه بالكفر ( ,كٌؾ وإن ٌظهروا علٌكم ال ٌرقبوا فٌكم إال وال ذمة
ٌرضونكم بؤفواههم وتؤبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون).
ٌقول :وما تزال عملٌات اإلبادة ماضٌة فً الطرٌق ,ذلك ؼٌر وسابل التعذٌب الجهنمٌة التً تقشعر لها األبدان ,وفً هذا العام وقع فً
القطاع الصٌنً من تركستان المسلمة ما ٌؽطً على بشاعات التتار ,لقد جًء بؤحد الزعماء المسلمٌن فحفرت له حفرة فً الطرٌق
العام ,وكلؾ المسلمون تحت وطؤة التعذٌب واإلرهاب أن ٌؤتوا بفضبلتهم اآلدمٌة التً تتسلمها الدولة من األهالً جمٌعا لتستخدمها فً
السماد مقابل ما تصرفه له من الطعام ,الزم كل واحد ٌسلم وسخه حتى ٌسلمه الرؼٌؾ ,فٌلقونها على الزعٌم المسلم فً حفرته ,وظلت
العملٌة ثبلثة أٌام والرجل ٌختنق فً الحفرة على هذا النحو حتى مات ,كذلك فعلت ٌوؼسبلفٌا الشٌوعٌة بالمسلمٌن فٌها حتى أبادت
منهم ملٌونا  ,منذ الفترة التً صارت فٌها الشٌوعٌة بعد الحرب الثانٌة الى الٌوم وما تزال عملٌات اإلبادة والتعذٌب الوحشً التً من
أمثلتها البشعة إلقاء المسلمٌن رجاال ونساء فً مفارم اللحوم التً تصنع لحوم البلوبٌؾ لٌخرجوا من الناحٌة األخرى عجٌنة من اللحم
والعظام والدماء ماضٌة الى اآلن8
حدثنً القفقاسٌون المسلمون الذٌن من قفقاسٌا ,جماعة الشٌخ شامل ,وهم عندنا هاجروا إلى األردن قالوا فً أٌام لٌنٌن وستالٌن أخذ كل
الحبوب وسجننا ,فصار الناس ٌؤكلون الدهان الذي على الحٌطان -الدهانـ ,وعندما ٌموت ابنهم ٌؤكلونه قبل أن ٌموتوا ,فالرجل ٌؤكل
زوجته ,أنا سمعتها من الشٌشان الذٌن عندنا فً األردن ,شعب الشٌشان الذي هاجر بسبب الظلم ,هإالء ماتوا بهذا الشكل جوعا بعد
أن أكلوا أزواجهم وأبناءهم وبناتهم ثم ٌؤتٌه الدور وٌموت ,تصورٌ ..ؤخذونه إما أن ٌلقوه فً آذربٌجان حٌث درجة الحرارة فً الصٌؾ
تصل الى الخمسٌن أو فً منافً سٌبرٌا درجة البرودة فً الشتاء تصل إلى ثبلثٌن أو أربعٌن تحت الصفر المبوي وٌموتون بهذا
الشكلٌ ,لقونهم هكذا وٌموتون جوعا وبردا  ,كم من الناس مات فً منافً سٌبرٌا ال ٌعلم عددهم إال هللا عز وجل!?
وبعد هذا ٌؤتً وزراء األوقاؾ ٌتحدثون عن السبلم فً روسٌا ,السبلم فً روسٌا ,بالنسبة لٌوؼسبلفٌا خذوا هذه القصة..
لما حصلت الحرب الفلسطٌنٌة ( )4055جاء مجاهدون ٌوؼسبلؾ واشتركوا فً الحرب الفلسطٌنٌة -مسلمونـ ,وهللا حدثنً واحد قال:
كنا نترك بٌن آالؾ الٌهود ,أنا لوحدي وٌؤتً الرصاص علً كالمطر وٌنزل عن الجاكٌت ,قلت له :ماذا كنت تصنع? أنا ما صدقتها
فً ذلك الٌوم حتى رأٌت األفؽان ,حدثنً هذا الشٌخ عبد الرحمن من البوسنة من ٌوؼسبلفٌا قال :كنت أقرأ (قل هو هللا أحد) (قل أعوذ
برب الفلق) (قل أعوذ برب الناس) وأمسح جسدي مع آٌة الكرسً مع (بسم هللا الذي ال ٌضر مع إسمه شًء فً االرض وال فً
السماء وهو السمٌع العلٌم) وأدخل بٌن آالؾ الٌهود عدة مرات ,أترك بٌنهم ,بٌن آالؾ من الٌهود ولم ٌصبنً شًء.
وعندما انسحب الجٌش االردنً سنة ( )40من المسجد األقصى من القدس وأرادوا أن ٌسلموا القدس رفض هذا قال :لن ٌدخل الٌهود
المسجد األقصى إال على جثتً هو وبعض الشباب من الحركة اإلسبلمٌة ,من اإلخوان من مصر كانوا فً فلسطٌن ,دخلوا المسجد
األقصى ورفضوا أن ٌنسحبوا ,و هللا حدثنً واحد من اإلخوان كان معهم قال :كان عددنا أقل من نوافذ االقصى ,أقل من نوافذ المسجد
األقصى ,فكنا نطلق من هنا طلقات ومن هنا طلقات ,ومن هنا طلقات ,أما ذلك الشٌخ عبد الرحمن قال لعبد هللا التل  -عبد هللا التل قابد
الجٌش االردنً  -كٌؾ تنسحب وتترك المسجد االقصى ,قال هكذا األوامر .قال :أعطنً صندوقٌن من القنابل ورشاشا وذخٌرة وأنا
سؤعلو هذه المنارة التً فً ساحة المسجد األقصى فإذا دخل الٌهود ألقٌت علٌهم كل هذه القنابل ورششت بالرشاش ما استطعت ثم
ٌقتلوننً ,لكن هإالء الشباب الذٌن فً داخل المسجد االقصى أطلقوا من هنا ومن هنا ومن هنا ,ظنوا أن المسجد األقصى ملًء
بالمسلمٌن ,وظن الٌهود أن المسلمٌن ال ٌمكن أن ٌنسحبوا من المسجد االقصى وٌتركوه فارؼا  ,فلم ٌجرإوا أن ٌقتربوا منه ,وبقً
المسجد األقصى عشرٌن سنة مع المسلمٌن بسبب هإالء الشباب ,عشرٌن سنة من (3255- 4055م) .
هإالء كان إذا وقعت الجٌوش العربٌة فً مؤزق ٌرسلون وراءهم ,مرة وقع الشهٌد عبد القادر الحسٌنً فً طوق حصار ٌهودي,
فؤرسلوا ٌستنجدون ,فجاء خمسة من هإالء الٌوؼسبلؾ وفكوا الطوق الٌهودي ,وعندما قامت الوحدة بٌن مصر وبٌن سورٌة
الجمهورٌة العربٌة المتحدة ,عبد الناصر قال ألخٌه تٌتو!! هو كان ٌقول األخ تٌتو -أخوه فً الكفر -ماذا ترٌد هدٌة للوحدة? قال ٌوجد
عندك كم الجىء هإالء بعد أن انتهت الحرب فً فلسطٌن سنة (4055م) ذهبوا إلى سورٌا واستقروا فٌها -الٌوؼسبلؾ المجاهدون
الذٌن جاهدوا فً فلسطٌن -قال :عندك كم واحد ٌوؼسبلفً سلمنً إٌاهم ,سلمه إٌاهم ,مسكهم من سورٌا وسلمه إٌاهم ,فً الٌوم التالً
أطلقوا الرصاص علٌهم جمٌعا  ,كله من أجل الشعب!!
(فصدوا عن سبٌله) .واحد من الشباب العرب كان ٌسمً نفسه أبو طخ هو فعبل أبو طخ ,عقله كالطخ ,لكن شاب ماشاء هللا من أوابل
الشباب العربً الذٌن جاءوا للجهاد ,ودخلوا الجبهات ,متحمس ,ؼٌور ,عقٌدته طٌبة ما شاء هللا ,ذهب عند الشٌخ جبلل الدٌن حقانً
وقال :التوسل شرك? فقال له الشٌخ جبلل الدٌن حقانً هو حرام ,قال :ال ,شرك ,قال له :حرام ,أمام المجاهدٌن ,قال :إما أن تعترؾ
أنه شرك وإال ال أبٌت معك لٌلة واحدة تحت سقؾ واحد ..حرام ما كفاه ..ما كفاه أن ٌعترؾ الشٌخ جبلل الدٌن أمام المجاهدٌن أنه
حرام ,قال :ال ,ال بد أن ٌقول أنه شرك ,فقال :أنا ال أعتقد أنه شرك ,فترك الجبهة تبعا للحق ,فالحقٌقة المسؤلة تحتاج ال تصدن عن
سبٌل هللا ...
أحٌانا اإلنسان ٌصد عن سبٌل هللا وهو ال ٌعلم ,أحٌانا بعمله ,أحٌانا بقوله ,وكم من كلمة أدخلت صاحبها النار!! لذا أنت إمام ٌقتدى
بك ,وعلم ٌهتدى بك ,ومعروؾ ,فجاء إلٌك واحد لٌسؤلك ,وأنت ترٌد أن ترتاح ,تنام ,جاءك من ببلد بعٌدة ,تقول له :ؼدا ترجع إلً ,
طٌب ٌا أخً إسمح له دقٌقة هذا الرجلٌ ,رجع وهو متؤلم أن هذا الذي جبنا به من مكان بعٌد ٌفعل كذا أو ٌقول كذا هكذا قابله ,أو أنت
جالس فً بٌشاور وتصد عن سبٌل هللا ,حافظ كل عٌوب األفؽان ,وبه رتها وملحتها زٌادة([ )5أي أضفت علٌها البهارات والملح],.
فجاء واحد من السعودٌة أو من الكوٌت أو من قطر أو من األردن متحمس للجهاد وٌعرؾ أنك رجل طٌب ,جبت قبله للجهاد ,رآك فً
أسواق بٌشاور قال لكٌ :ا أخً أنت عربً? نعمٌ ,ا أخً أرٌد أذهب إلى الجبهة ,إلى أي جبهة تدلنً? ٌقول له :ال تذهب إلى الجبهة,
هإالء كلهم مشركون أصحاب بدع ,فبلن فعل كذا!! طٌب أرٌد أن أذهب إلى كابٌسا إلى بنجشٌر ,سمعت أن واحدا اسمه أحمد شاه
مسعود ٌقاتل الروس وهللا عز وجل نصره كثٌرا ٌ ,قول له :هذا ٌتعامل مع الفرنسٌٌن ومع األمرٌكان ال تذهب ,وإنجنٌر بشٌر سمعنا
أنه فً تخار وهذا دخل روسٌا ..ال ,ال ,هذا ٌقتل المسلمٌن ,طٌب ما رأٌك? ....هذا ال ٌقاتل جالس ٌدرس ,وهكذا أقل كلمة صد عن
سبٌل هللا ,هذا الرجل بعد هذه المقابلة التً استمرت خمس دقابق ٌقولٌ :ا لٌتنا ما دفعنا ثمن هذه التذكرة وجبنا إلى الجهاد ,ال حول
والقوة إال باهلل على ثمن هذه التذكرة التً أضعناها ,لٌتنً رمٌتها فً وادى القرى وال جبتٌ ,ا لٌتنً ما ذهبت إلى السفارة الباكستانٌة

عدة مرات وأنا أتردد حتى أعطونً -فٌزاـٌا لٌتنً !...فكٌؾ إذا كان هذا الشاب موظفا واستقال ,ثم كانت هذه المقابلة فصده عن سبٌل
هللا ,هذا صد عن سبٌل هللا ,وهللا عز وجل قال :
(الذٌن كفروا وصدوا عن سبٌل هللا أضل أعمالهم)
(محمد)5 :
قرن الصد عن سبٌل هللا بالكفر ,والصد عن سبٌل هللا هو التثبٌط عن الجهاد ,سبٌل هللا إذا أطلقت فهً الجهاد والقتال  ,فهنالك أناس ال
ٌعلمون أنهم ٌصدون عن سبٌل هللا من قبٌل الصدع بالحق ,وبٌان الحقٌقة ,ال بد أن ٌبٌن الحقابق! وظٌفته التثبٌط عن الجهاد والتخذٌل
عنه والصد عن سبٌل هللا ,وكم من الناس صدوا عن سبٌل هللا كلمة أو كلمات!! وكم من أناس أحٌتهم كلمات وحركتهم!! هو ال ٌعلم هذا
األخ الكرٌم المحترم الذي ٌبٌن عٌوب الجهاد األفؽانً أنه ٌقول للناس :أفطروا فً رمضان ,ما الفرق بٌن الجهاد وصوم رمضان ,ال
فرق أبدا ,الجهاد فرض عٌن والصٌام فرض عٌن ,والذي ٌفطر فً رمضان اآلن إثمه أقل من الذي ال ٌجاهد ,ألن نفع الجهاد لؤلمة
ونفع الصٌام لهٌ ,قول ابن تٌمٌة :والعدو الصابل الذي ٌفسد الدٌن والدنٌا لٌس أوجب بعد اإلٌمان من دفعه.
أوال  :ال إله إال هللا محمد رسول هللا8
ثانٌا  :الجهاد ,دفع الصابل ,الروس والشٌوعٌون الذٌن صالوا على أعراض الناس ,وعلى دمابهم وعلى ببلدهم ,وعلى دٌنهم ,ثم بعد
ذلك ٌؤتً واحد ٌقول لكٌ :ا أخً مارأٌك فً الجهاد األفؽانً فً أفؽانستان? ٌقول لك إجلس هنا أكثر فابدة لئلسبلم والمسلمٌن ,الحول
وال قوة إال باهلل ,تماما كالذي تقول له :ما رأٌك أن أصوم رمضان? ٌقول لكٌ :ا أخً الصٌام ٌإثر على صحتك ,ونحن نرٌد أن تكون
صحتك قوٌة ألننا نرٌد أن نعمل دولة إسبلمٌة أو نرٌد أن نقاتل الكفار أو ما إلى ذلك ,أفطر فً رمضان من أجل أن تتحسن صحتك,
ثم نهجم على الكفار بعد مابة سنة أو خمسٌن عاما أو ألؾ سنة إال خمسٌن عاما ,بعد ألؾ سنة إال خمسٌن عاما ,تماما أنت ال تقول له
إفطرٌ ,سؤلك هل أصوم فً رمضان? تقول له :وهللا فبلن صام ومات ,فبلن صام ومرض ,وفبلن كذاٌ ..عنى كؤنك تقول له ال تصم
إفطر ..واحد ٌقول لك أنا جبت أجاهد فً سبٌل هللا تقول :وهللا الجبهة الفبلنٌة فٌها كذا ..والجبهة الفبلنٌة فٌها قتال ,والجبهة الفبلنٌة
فٌها بدع ,والجبهة الفبلنٌة فٌها شرك ,الجبهة الفبلنٌة فٌها قبور ,إٌش? لماذا ال تقول له :ال تجاهد فً سبٌل هللا ,هل ٌجاهد فً ؼٌر
أفؽانستان? الٌوجد إال فً أفؽانستان ,نعم ٌوجد جهاد فً ببلدنا ,الطبٌخ والمناسؾ والقطاٌؾ!! كل ٌوم ٌجاهدون ماشاءهللا!! حتى ٌنتفخ
البطن وٌبدأ التجشإ ,وهو ٌتجشؤ ٌؤتً إلٌه سابلٌ :ا سٌدي الشٌخ ما رأٌك أن أذهب إلى أفؽانستانٌ ..ا بنً جاهد فً (بزورتك) نعم
جاهد فً أوالدكٌ ,عنى البزر فً السعودٌة األوالد ,مفهوم? واحد ٌسؤل أجاهد فً سبٌل هللاٌ ,قول له :إخدم والدٌك أفضل من الجهاد
فً أفؽانستان ,واحد ثالث سمعنا بانتصارات فً أفؽانستانٌ ,قول لهٌ :ا بنً عقلك ال زال صؽٌرا فً أول تفاتٌحه ,ال زلت صؽٌرا ال
تدرك أبعاد المعركة ,المعركة هً حرب النجوم بٌن العمالقة الكبار ,الحرب بٌن أمرٌكا وروسٌا ,هل تظن أن األفؽان ٌحاربون?
الحرب بٌن أمرٌكا وروسٌا ,ما الذي ٌدخلك فً هذه الحرب عٌش فً ببلدك وخذ من طٌن ببلدك وحط على اخدادك ٌعنى خلً نفعك
ألهل بلدك ,األفؽان قبابل ال صلة لها باإلسبلم! (صدوا عن سبٌله إنهم ساء ما كانوا ٌعملون) .
طٌب هذا الذي جاء وسؤلك ٌا محترم جاء فاسقا ورجع إلى هللا وجاء ٌكفر عن خطاٌاه فً الجهاد .أنت التقٌت به فً بٌشاور ال بارك
هللا فً تلك الساعة التً رآك فٌها!! ٌسؤلك عن الجهاد تقول :أترك الجهاد الزم أوال أن تفهم اإلسبلم ,بعدما تفهم إإلسبلم تجاهد ,أهبل
وسهبل ,إن شاء هللا ٌفهم اإلسبلم ,ماذا تفهم من اإلسبلم? كم كتابا أنت قرأت عن اإلسبلم? الصحابً كان ٌؤتً ٌقول :ال اله إال هللا فً
أثناء المعركة ...هل كان ٌقال له اقعد حتى تختم تفسٌر القرطبى أو حاشٌة ابن عابدٌن ,تارٌخ البداٌة والنهاٌة وفتح الباري فً شرح
صحٌح البخاري? كان ٌعرؾ ال إله إال هللا ,ال إله إال هللا محمد رسول هللا ,ولذلك ال أبوبكر وال عمر ٌحفظون الحدٌث ,ونرجع نقاتل
الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وٌقٌموا الصبلة وٌإتوا الزكاة وهم ؼٌر حافظٌن للحدٌث ولو كانوا ٌعرفونه
الحتجوا به عند أبً بكر قال :كٌؾ تقاتلهم وهم ٌشهدون أن ال إله إال هللا قال( :أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأن
محمدا رسول هللا وٌقٌموا الصبلة وٌإتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك فقد عصموا منً دماءهم وأموالهم).
البعض ٌقول لكٌ :ا أخً تحتاج إلى تكنٌك وتكتٌك وما إلى ذلك ,مفهوم? البد لنا أوال أن نتقن السبلح جمٌعه ,وال بد أن نشتري
السبلح كما ٌشتري أعداإنا طابرات ودبابات ,تكتٌك ,تقنٌة فنٌة!! إن الذٌن فتحوا الروم وفارس ال ٌفرقون بٌن الكافور والملح ,عندما
دخلوا إٌوان كسرى وجدوا الكافور األبٌض ,مسكوه فقالوا :ما أنعم هذا الملح? ثم عند الظهر وضعوه فً طناجر الطبٌخ قالوا ما أنعم
هذا الملح ولكن ال ٌملح ,ال ٌفرقون بٌن الكافور وبٌن الملح ,الذي أسر بنت أحد الدهاقٌن اسمها بنت عبد المسٌح ,دهقان معناه كبٌر من
الكبار ٌعنى صاحب إقطاعٌات كبٌرة ,فقبل أن ٌفتحوه بٌوم واحد أوصاه قال له :علٌك بابنة عبد المسٌح ,ثانً ٌوم هذا األعرابً انتصر
فً المعركة ,بعدها خرجت له أسٌرة قالت لهٌ :ابنً أنا كبٌرة فً السن ,اتركنً ,مضى شبابً أنا أعطٌك فلوسا واتركنً ,كم ترٌد
أعطٌك ,قال لها :أرٌد ألؾ درهم ,فؤخرجت ألؾ درهم وأعطته ,بعد ذلك قالت له :لماذا طلبت ألفا ? لماذا لم تطلب أكثر? قال وهل
من بعد األلؾ من عدد? ٌفكر أن أعظم عدد هو ألؾ ,هإالء هم الناس الذٌن فتحوا الدنٌا ,ال تقنٌة وال تكنٌة وال تكتٌك وال تكنٌك ,ناس
اآلن فً ذهنهم البد من الدعوة قبل الجهاد ,أنا معك الدعوة قبل الجهاد ٌوم أن تكون بؤٌدٌنا ببلدنا ,وٌوم أن ال تكون األعراض منتهكة
والدماء مسفوكة واألرواح مزهقة ,واألراضً والمقدسات مداسة صحٌح هذا الكبلم ,أما وقد وصل اللص إلى داخل ؼرفة النوم ودخل
فراش زوجتك تقول له :إنتظر حتى أدعو إلى هللا ,لو تركته ..تركت اللص نابما مع زوجتك أو ابنتك أو أختك وذهبت تقوم اللٌل فكل
آٌة تقرأها تلعنك ,ما الذي تفعله? كٌؾ ٌتقبل هللا منك ,إن مبلبكة السماء تلعنك عندما ال تؽار على عرضك ,فرض علٌك أن تقاتله
حتى تقتل أو ٌقتل هو.
أجمع العلماء جمٌعا على أن الدفاع عن العرض فرض ,وال ٌجوز للمرأة المسلمة أن تستؤسر من عدو إذا علمت أنهم ٌهتكون
عرضهاٌ ,جب أن تقاتل حتى تقتل ,حتى ٌقتلوها ,ولذلك فً كونر ألقت كثٌر من النساء بؤنفسهن فً النهر عندما جاء الروس ٌؤخذونهن
إلى داخل الدبابات ,رأسا ألقٌن بؤنفسهن فً النهر ,هذا موافق للشرع اإلسبلمً ,ألن الدفاع عن العرض مقدم على الدفاع عن
النفس......
ال ٌسلم الشرؾ الرفٌع من األذى حتى ٌراق على جوانبـــــه الدم
كٌؾ بهم واألعداء دخلوا إلى ؼرفة النوم ,دخلوا ٌهتكون أعراض المسلمات ...ولذلك ٌستؽرب ابن المبارك ٌقول:
كٌؾ القرار وكٌؾ ٌهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي
القاببلت إذا خشٌن فضٌحـــة جهــد المقالة لٌتنا لم نولد !?
سإال استنكاري ,كٌؾ القرار? وهللا عز وجل كذلك ٌسؤل سإاال استنكارٌا ٌقول :
وما لكم ال تقاتلون فً سبٌل هللا والمستضعفٌن من الرجال والنساء والولدان الذٌن ٌقولون ربنا أخرجنا من هذه القرٌة الظالم أهلها,
واجعل لنا من لدنك ولٌا واجعل لنا من لدنك نصٌرا

(النساء)13 :
أتسبى المسلمات بكل ثؽــــــــر وعٌش المسلمــٌن إذا ٌطٌــب
أما هلل واإلســـــــــبلم حـــــق ٌدافع عنه شبـــــــان وشٌب
فقل لذوي البصـابر حٌث كانوا أجٌبـوا هللا وٌحكم أجٌبوا
ٌا إخوان :أتفكرون أن المعتصم خرج متطوعا عندما استؽاثت امرأة من عمورٌة مسلمة مصرٌة قالت :وامعتصاه ..خرج بسبعٌن ألفا
ٌقودهم .........ال تظن أن هذا تطوعا أو رجولة ,هذا فرض علٌه من فوق سبع سماوات ,أجمع العلماء على أنه إذا سبٌت امرأة
واحدة أصبح الجهاد فرض عٌن على كل المسلمٌن حتى تنقذ المرأة.
حفظت كلمتٌن من كتاب -..هإالء مشركون!! تعال أقول لك هكذا ٌقول ابن القٌم ....أسرع  -أسرع السطر الثانً تعالٌ ,ا لٌتك ما
عرفت هذٌن السطرٌن ,نعم وهللا ٌا لٌته لم ٌعرؾ هذا ,إن الذٌن ٌقصمون ظهر الدٌن هم أنصاؾ المتعلمٌن ,ال هو عالم فٌفتً عن علم,
وال هو جاهل فٌتعلم.

النووي كفقٌه:
معروؾ أنه من أفقه الفقهاء فً التارٌخ اإلسبلمًٌ ,عنى لو أخرجت عشرة من ألمع الفقهاء من كل المسلمٌن عبر التارٌخ ٌكون
النووي منهم ,شرح صحٌح مسلم ,كتب كتابه (المجموع فً الفقه) ,كتب عنه ابن كثٌر كلمة (ما أل ؾ على ؼراره قط) ,مثله لم ٌإلؾ
قط فعبل  ,عندما تقرأ للنووي تشعر أنه ٌروٌكٌ ,هول فً المعانً ,أضؾ إلى هذا أنه زاهد عابد ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر,
وقؾ أمام األمراء فً عنفوان قوتهم ,انطفؤ المصباح ذات مرة وهو ٌكتب فؤضاءت ٌده ,كان ٌكتب على ضوء ٌده ,اختلؾ مع األمٌر,
أمٌر الشام ومصر الظاهر بٌبرس ,طلب الظاهر بٌبرس فتوى أن ٌجمع األموال من أجل أن ٌجهز الجٌش الذي سٌقاتل التتار سنة
( )412هـ ,التتار عندما احتلوا بؽداد وقدموا إلى فلسطٌن وزحفوا نحو الشام ,فطلب فتوى والتتار فً فلسطٌن لدفع األموال من أجل
شراء السبلح ,أفتاه الجمٌع إال النووي قال :ال أفتٌك ,قال لماذا? نرٌد أن نشتري السبلح للجهاد وال تفتٌنً ,األمة والدٌن معرضان
للضٌاع ,قال :ألنك جبتنا عبدا مملوكا ال تملك شٌبا  ,وأنا أرى عندك اآلن البساتٌن والضٌاع والجواري والؽلمان والفضة والذهب,
فإذا بعت هذا كله واحتجت بعد ذلك أنا أفتٌك ,قال :اخرج من الشام ,خرج إلى قرٌته فً نوى ,جاء العلماء إلى الظاهر بٌبرس قالوا له:
ال ؼنى لعلماء الشام عن محًٌ الدٌن النووي ,قال :أرجعوه قال :إرجع ٌا محًٌ الدٌن ,قال :وهللا ال أدخلها والظاهر فٌها ,وبر هللا
بقسمه ,وتوفً الظاهر بعد شهر ,ورجع النووي إلى الشام ,هذا النووي العابد العالم الزاهد األصولً الفقٌه المحدث ,أنظر البركة فً
كتبهٌ ,ا سبلم!! انظر البركة ,كتاب المجموع ما شاء هللا نفع به كثٌرا  ,كتابه رٌاض الصالحٌن واألربعٌن النووٌة واألذكار ,بركة,
تشعر بالبركه فً كتبه ,ما انتشرت كتب كانتشار كتب النووي.
الجامعة إالسبلمٌة فً المدٌنة المنورة ذات مرة توزع شرح النووي وصحٌح مسلم على الطبلب مجانا ,وإذا بمجوعة قلٌلة تحمل
الكتاب ( )45جزءا وترجعها إلى المسإولٌن فً الجامعة ,لماذا? قالوا :ال نرٌد كتب النووي ,لماذا? قالوا :عقٌدته فٌها زٌػ ,هللا أكبر
فق س اللٌلة ,طالع من البٌضة البارحة تمد ٌدك على القطوؾ الحامضة ( [ )5مثال ٌدل على من ٌتجرأ على من هو أعلى منه مقاما
وعلما] .تمد ٌدك على قطؾ حامض ,تمد ٌدك على النووي ,تتجرأ على النووي ,تقول ال أرٌد كتبه ,عقٌدته فٌها زٌػ ,إن كان النووي
هكذا ابن حجر عقٌدته فٌها زٌػ وفبلن ٌإول ,وفبلن أشعري ,وفبلن ..كم بقً من العلماء? لم ٌبق من علماء األمة أحد ,عندما تؤتً
وتهدم هذا الصرح العظٌم الذي بناه لنا هإالء الفقهاء بجرة قلم ,أو بكلمة? هذه الهٌبة للعلماء ,وهذا التلقً بالقبول ألقوالهم الذي
أجمعت علٌه األمة ,اتفقت األمة على ابن حجر والنووي وما إلى ذلك ,هإالء من األبمة والعلماء ,إبن حجر إسمه أمٌر المإمنٌن فً
الحدٌث ,أمٌر المإمنٌن فً الحدٌث ,بعض الطبلب الصؽار الذٌن الٌعرفون الوضوء بعد ,ال ٌعرؾ كٌؾ ٌتوضؤ بعد ,وصبلة الصبح
ٌصلٌها الساعة الثامنة ضحىٌ ,تجرأ على النووي وسٌد قطب ,ذاك كافر ,حدثنً رجل صادق ,وهو أخ لً أحبه كثٌرا وٌحبنً أن
شابا جاء هنا للجهاد ,إستقبله وبً ته فً بٌته وؼد اه وعشاه وأوصله إلى المطار وما إلى ذلك ,هذا الذي قال البنه إنً أبؽضك فً هللا
ألن أباك من اإلخوان المسملٌن هذا جزاء اإلحسان?
واحد ثان من هإالء الشباب الذٌن ٌصدون عن سبٌل هللا وهم ال ٌعلمون ..عن حسن نٌة زٌن لهم سوء أعمالهم) سبحان هللا!! اللهم ٌا
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دٌنك8
اللهم رب جبرابٌل ومٌكابٌل وإسرافٌل فاطر السموات واألرض ,عالم الؽٌب والشهادة أنت تحكم بٌن عبادك فٌما كانوا فٌه ٌختلفون
اهدنا لما اختلؾ فٌه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقٌم8
هذا الثانً قال :أبؽضك فً هللا للرجل ,لماذا? قال :ألنك من اإلخوان المسلمٌن ,وهذا صاحب الضبلل ,صاحب الضبلل الكافر الذي
تحبونه سؤرٌك فً كتبه  -صاحب الضبلل الكافر ٌعنى (فً ظبلل القرآن) لٌس فً ظبلل القرآن -فً ضبلل القرآن ,صاحب الضبلل
الكافر هذا الذي تحبونه وتقرأون كتبه ,هكذا ٌقولون ,نعم هذا الكافر صاحب الظبلل ,لماذا? هناك أجهزة التوجٌه والبث تخشى أن
ٌتؤثر الشباب بسٌد قطب ,ولذلك وجدت أجهزة المخابرات أن أفضل طرٌقة أن تشكك الناس بعقٌدة سٌد قطب حتى تحجز بٌن الجٌل
وبٌن كتب سٌد قطب ,هإالء ال ٌعلمون أن هنالك أجهزة كبرى تستفٌد من هذا الكبلم ,وهو ٌرٌد مسكٌن أن ٌصدع بالحق فعبل  ,وهو
مصدق أن سٌد قطب كافر ,مصدق وهللا من كل عقله 88
ٌا إخوة :المسلم ال ٌصد عن سبٌل هللا ,وقد ٌصد عن سبٌل هللا وهو ال ٌعلم ,فلٌنتبه هإالء الذٌن ٌصدون عن سبٌل هللا وهم ال ٌعلمون,
و(رب كلمة تقول لصاحبها دعنً) اتركنً ال تتكلم بً( ..وإن الرجل لٌتكلم بالكلمة ال ٌلقً لها باال فٌهوي بها فً النار) ,تصور أنت
كم تحرم الشباب من الخٌر عندما تؤتً وتقول لهم أن النووي فً عقٌدته زٌػ ,كم من المبلٌٌن ت حرم من هذا الخٌر العظٌم والنفع
العمٌم الذي أودعه هللا أو وهبه هللا للنووي فؤودعه كتبه ,كم تحرم الشباب ,عندما ٌمسك كتاب النووي كؤنه ٌمسك أفعى ,شاب مسلم ,أو
عندما ٌمسك كتاب فتح الباري هذا ابن حجر الذي عقٌدته زابؽة!! األشعري!! هذا األشعري !!...إسؤله ما هً األشعرٌة? وهللا ال
ٌعرؾ ,ومعظمهم ال ٌعلمون ما هً األشعرٌة ,فقط من شٌخه أن هذا انتبهوا إلٌه ,انتبهوا ..قال إقرأ فً فتح الباري إال شرح كتاب
التوحٌد ال تقرأه ألن عقٌدة ابن حجر لٌست سلفٌة تماما  ,إقرأ فً كتب النووي ال بؤس لكن انتبه لبعض تؤوٌبلت الزٌػ ,شاب من
الشباب كان قادما هو ٌعرؾ اسمً ,فالتقٌت به فً إسبلم أباد ,قال :فبلن كذا عن صوفٌته ,والبوصٌري وفبلن ,قال :ما رأٌك فً
قصٌدة البوصٌري (البردة)? أي قصٌ دة أجمل فً مدح رسول هللا ص من هذه القصٌدة والثناء علٌه .إرفع بٌتٌن منها ...ومن علوم
اللوح والقلم ...تذوق حب الرسول صلىعلٌه وسلم ,,لم ٌقل إرفع بٌتٌن ثبلثة ,قال :الرجل ٌشك فً عقٌدته ,بعد النقاش أقمنا صبلة
العصر لكنه تلكؤ فً التقدم للصبلة ,قلت :أنت عقٌدتك صحٌحة ,تعال صل بنا ,أنا فهمت له ,وهللا تقدم وصلى فٌنا عمره أقل من
عشرٌن سنة ,وال ٌعرؾ قراءة القرآن تبلوة ,ؼالبا تقدم ألن عقٌدتً فٌها شًء فً ظنه ,مصٌبة! ال ٌوجد إنسان كامل8

ٌا إخوة :كل واحد فٌه عٌوب ,أما إذا كل و احد خرج منه خطؤ صؽٌر أكتب ..أكتب ..أكتب ماذا ٌقرأ ...كلما دخلت أمة لعنة أختها..
هذه لٌست من صفات المإمنٌن ,المإمنون ٌقولون:
ربنا اؼفر لنا وإلخواننا الذٌن سبقونا باإلٌمان وال تجعل فً قلوبنا ؼبل للذٌن آمنوا
(الحشر)85 :
المإمنون ٌعرفون (لٌس منا من ال ٌحترم كبٌرنا وال ٌعطؾ على صؽٌرنا) أما أن تؤتً تكتب فً الكتاب ,إن الشعب األفؽانً قد عذبه
هللا وعاقبه ألنه ال ٌعرؾ التوحٌد ,كتاب! نعم! أما نحن الذٌن نعرؾ التوحٌد فإذا ابتبلنا هللا عز وجل فهو لرفع درجاتنا ,هذا الكتاب
عندي ..نعم وكتب فً بٌشاور ,الشعب األفؽانً ألنه ال ٌعرؾ التوحٌد عاقبه هللا بتسلٌط الكفار علٌه!! ولذلك ال ٌحسون ,وهللا الٌحسون
 بعضهم -بعطؾ نحو الشعب األفؽانً ,واحد منهم قادم ,ما دخل جبهة وظل فً بٌشاور ,ماذا فً بٌشاورٌ ,تكلم معه واحد متحرقعلى المذابح التً تحدث فً أفؽانستان ,قال لهٌ :ا أخً تتعب نفسك فً الشعب األفؽانً ,أنت تتعب نفسك فً الشعب األفؽانً ,الشعب
الباكستانً أفضل منه? هذا قالها بعدما انتفخ بطنه من الرز والدجاج المشوي فً الفرن ,ال ٌؤكلون الدجاج إال محمرا فً الفرن ,قال
له :أنت تتعب نفسك فً الشعب األفؽانً,الٌستحقون هذا االهتمام ,لٌه? عقٌدتهم فاسدة ,ال حول وال قوة إال باهلل ,أي ببلء أكبر من أن
ال ٌحس اإلنسان بعاطفة وبرحمة نحو إخوانه المسلمٌن ,بل أي ببلء أكبر من أن تعتبر أن هذا عدم اإلحساس بهم وهذا هو الصحٌح?
واإلحساس هو خطؤ وعاطفة.
فالصد عن سبٌل هللا هذا كثٌر ,والناس ال ٌعلمون أنهم ٌصدون عن سبٌل هللا ,ال ٌدري العالم الفاجر أو الفاسق أنه ٌصد عن سبٌل هللا
عز وجل وهو ال ٌعلم ,ألن الناس ٌكرهون دٌن هللا بسببه ,ال ٌعلم العالم الذي ٌشتري بآٌات هللا ثمنا قلٌبل فٌصد عن سبٌله ,وسام من
ربٌس الجمهورٌة أو لعاعة من لعاع الدنٌا ,الجنٌه أو العشرة اآلؾ درهم سٌفتً للربٌس كما ٌرٌد ,أي مصٌبة ٌا إخوة أكبر من أن
ٌخرج تكفٌر األستاذ سٌد قطب ومن معه من األزهر فً كتاب أنه كافر ٌجب قتله ,نعم الكتاب (رأي الدٌن فً إخوان الشٌاطٌن)
اإلخوان المسملون هم إخوان الشٌاطٌن ,كتاب ثان عندي فً مكتبتً عن من ٌصدر? عن األزهرٌ ,بدأ بفتوى شٌخ األزهر سنة
( )1255وٌكتب أن هإالء كفار ,ولذلك ٌقتل سٌد قطب ومن معه باسم الدٌن ,واعتمادا على فتوى شٌخ األزهر وعلى علماء األزهر,
سنة ( )0155جاءوا لشٌخ األزهر محمد الخضر حسٌن رحمه هللا قالوا :نرٌد فتوى بؤن هإالء كفار أو خارجون أو بؽاة ,قال :معاذ
هللا ,معاذ هللا أن أختم حٌاتً بهذه الفتوى وأضع دماءهم فً رقبتً ,معاذ هللا أن أقول عن الدعاة بؽاة ,وكان شٌخ األزهر فً ذلك
الوقت له مكانته ,ال ٌفعل الملك شٌبا فً البلد مثل كلمة شٌخ األزهر ,وكلمة ٌرددها العالم كلهٌ ..رددها العالم كله ,إسمه شٌخ اإلسبلم
األكبر ,شٌخ جامعة األزهر ,إسمه شٌخ األسبلم األكبر ,فكانت مكانة شٌخ األزهر بتقواه وعلمه ,فكان ٌنتخب انتخابا  ,شٌخ الجامع
األزهر ٌنتخبه العلماء ,فبل ٌصلح شٌخا لجامع األزهر إال التقً العالم.
حدثونا عن شٌخ من مشاٌخ األزهر ولعله الشٌخ محمد خضر حسٌن -لعله الشٌخ علٌش -الشٌخ علٌشً أظن دعاه الملك فاروق..
فدخل وكان رمضان ,وكا ن عادة الملوك كل ٌوم ٌعملون مؤدبة إفطار ٌحضرها العلماء وٌحضرها الصالحونٌ ...حبون أن ٌتقربوا
للناس ,لٌس مثل هإالء األنذالٌ ..عنً الملوك مصابب ,لكن هإالء لما رأٌنا الثوار صرنا نترحم على الملوك ,كما قال عبد الحمٌد
كشك :لو بعث فاروق حٌا من قبره لقال الشعب المصري طلع البدر علٌنا ,فالمهم من كثرة الناس الذٌن رأٌناهم مثل ما قال عبد هللا
التل ..الذي نشر مذكراته عن حرب فلسطٌن وتكلم عن اتفاق الملك عبد هللا مع الٌهود وتسلٌمهم اللد والرملة ,وصار من ٌنشرها?
محطة صوت العرب ٌومٌا ٌ ,ومٌا كانت تنشرها صوت العرب ,وأخٌرا طلب الرجوع إلى األردن ,فقالوا لماذا تطلب الرجوع إلى
األردن? قال :لقد وجدت أن أخطاء الملك عبدهللا سنة ( )40عبارة عن قطرة فً بحر أخطاء اإلشتراكٌة الناصرٌة.
المهم دخل هذا عند الملك فاروق ,الملك فاروق وضع الطعام ,كانوا ٌتبركون دابما ٌقبلون رأس الشٌخ وٌقبل أٌدٌهم وأرجلهم وما إلى
ذلك ,حتى اآلن ٌقبلون ٌد ابن باز فً السعودٌة ,األمراء والملوك حتى اآلن ٌقبلون ٌد الشٌخ ابن باز ,فالمهم قال إبدأ ٌا شٌخ ,قال :
(حرمت علٌكم المٌتة والدم)
(المابدة)9 :
قال هذا طعام ,قال( :حرمت علٌكم المٌتة والدم) ٌا شٌخ ,قال( :حرمت علٌكم المٌتة والدم) قال :أٌن الدم ٌا شٌخ? أخذ قبضة أرز
وعصرها فنزل الدم منها ,نزل الدم ,من قبضة الرز ,قال :هذه دماء الناس ,هذا الرز من دماء الناس ,فعبل نزل دم ,أنا سمعت من ؼٌر
عبد الحمٌد قبل خطبة عبد الحمٌد كشك ,كان الشٌوخ أولٌاء صالحٌن ,كانوا علماء فعبل  ,كرامة من الكرامات ,المهم محمد خضر
حسٌن رفض ,قال :إذهب إلى بٌتك ,جاءوا بشٌخ وظفوه وأصبح شٌخ الجامع األزهر ,وظٌفته مثل وزٌر السٌاحة ووزٌر الجمارك,
فصاروا ٌنتقون من ٌداهنهم وٌحسن النفاق لهم وٌضعونه شٌخ الجامع األزهر ,حتى قتلوا جامع األزهر? أنا أسؤلكم جمٌعا من منكم
اآلن ٌعرؾ إسم شٌخ األزهر ,أنا ال اعرؾ ..أنا ال أعرؾ شٌخ الجامع األزهر ,أنا ال أعرؾ شٌخ الجامع األزهر الذي كان من أشهر
ملوك العالم ,على كل لسان ,وكان األزهر الذي ٌتخرج منه أزهري ٌقال :فبلن أزهري ,اإلحترام له فً كل القلوب ,أنا أمً تقول لً
أنا سمٌتك عبد هللا على اسم الشٌخ عبدهللا الذي كان فً قرٌتنا ,أنا معً شهادة أعلى من شهادة هذا الشٌخ عبد هللا المعانً ,ثم جاء بعده
شٌخ من األزهر درس أربع سنوات فكانت أمً أحٌانا تفعل فعبل فؤقول لها ٌا أمً األمر هكذا ,تقول لً :العالم المعانً قال هكذا ,عالم
األزهر ,الناس خبلص قال العالم ,مع أنً عندي علم أكثر منه ,قبل أن أذهب إلى األزهر وآخذ الماجستٌر والدكتوراه ,هى ما تعتقد
إال بالشٌخ األزهري العالم ,ولذلك جاإوا بشٌخ وعٌنوه وأخرج فتوى (رحمه هللا اآلن عند ربه) قال :إن حكم اإلخوان المسلمٌن فً
الكتاب والسنة فً الشرٌعة معروؾ ,إنهم خارجون ال تقبل لهم توبة ,المهم ال تقبل لهم توبة!! ولذلك عندما ٌقتلون الواحد منهم ٌضعون
على صدره آٌة:
( إنما جزاء الذٌن ٌحاربون هللا ورسوله وٌسعون فً اإلرض فسادا أن ٌقتلوا أو ٌصلبوا أو تقطع أٌدٌهم وأرجلهم من خبلؾ أو ٌنفوا
من األرض 8
(المابدة)99 :
ٌفتً هذه الفتوى وٌموت بعد سنة أو سنتٌن ٌلقى هللا بدماء هإالء ,وشٌخ الجامع األزهر سنة ( )01كان عبدالرحمن رحمه هللا نرجو
هللا أن ٌؽفر له افتى أن اإلخوان خارجون ال تقبل لهم توبة.
سنة ( )22كان شٌخ الجامع األزهر رحمه هللا حسن ومات بعد سنة ,بعد أن أخرج كتاب رأي الدٌن فً إخوان الشٌاطٌن وكان ٌوزع
مجانا ٌ ,وزع هدٌة مع مجلة منبر اإلسبلم لشٌخ األزهر,ولذلك األستاذ سٌد قطب رحمه هللا وهو ذاهب إلى المشنقة وهم ٌسوقونه إلى
المشنقه كان من مراسم حكم اإلعدام أن ٌؤتً شٌخ أزهري لٌتشهد أمامه الشهادتٌن قبل اإلعدام,فعندما كان ذاهبا إلى المشنقة قرب إلٌه
الشٌخ قالٌ :اسٌد قطب ,قال :نعم,قال :قل :أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ,قال حتى أنت جبت تتم المسرحٌة? نحن نعدم
ألننا نقول ال إله إال هللا وأنتم تؤكلون خبزا ببل إله إال هللا ,وال إله إال هللا وحده ال شرٌك له له الملك وله الحمد وهو على كل شًء قدٌر
وال حول والقوة إال باهلل العلً العظٌم 8

أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم هللا الرحمن الرحٌم
( كٌؾ وإن ٌظهروا علٌكم ال ٌرقبوا فٌكم إال وال ذمة ٌرضونكم بؤفواههم وتؤبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون إشتروا بآٌات هللا ثمنا قلٌبل
فصدوا عن سبٌله إنهم ساء ما كانوا ٌعملون ,ال ٌرقبون فً مإمن إال وال ذمة وأولبك هم المعتدون)
(التوبة4 :ـ)85
(كٌؾ وإن ٌظهروا علٌكم) ٌنتصروا علٌكم ,الظهور االنتصار ,ال ٌرقبوا -ال ٌراعوا -وال ٌحفظوا إال  ,قلنا قرابة أو عهدا أو جوارا ,
ذمة ,حرمةٌ ,عنً تذمم وتؤثم من قتلكم أو عهد كذلك ( كٌؾ وإن ٌظهروا علٌكم ال ٌرقبوا فٌكم إال وال ذمة وأولبك هم المعتدون)
المعتدون -المتجاوزون لحدودهم( -ال ٌرقبون فً مإمن إال وال ذمة( )...إشتروا بآٌات هللا ثمنا قلٌبل فصدوا عن سبٌله) اشتروا بآٌات
هللا ثمنا قلٌبل  ,أي دفعوا بآٌات هللا الباء هنا :الثمن ,والذي أخذوه هو الثمن القلٌل.
الثمن القلٌل .قال مجاهد :أك لة أكلوها عند أبً سفٌان فنقضوا عهدهم بسببها ,فهم باألك لة باعوا العهد واشتروا ثمنا قلٌبل وهو:
االك لة وهو الطعام ,بالطعام باعوا العهود التً عاهدوكم علٌها وصدوا عن سبٌله ...عن طرٌق هللا عز وجل ,الصد ,المنع (إنهم ساء
ما كانوا ٌعملون) (ال ٌرقبون فً مإمن إال وال ذمة) قال بعض العلماء هذه تؤكٌد لؤلول ,وقال بعضهم معنى هذه اآلٌة مختص بالٌهود
(ال ٌرقبون فً مإمن إال وال ذمة) واألولى عامة فً جمٌع المشركٌن (ال ٌرقبون فً مإمن إال وال ذمة وأولبك هم المعتدون) واألولى
(إنهم ساء ما كانوا ٌعملون ) طٌب ,اآلٌة األولى ( :كٌؾ وإن ٌظهروا علٌكم ال ٌرقبوا فٌكم إال وال ذمة وأولبك هم المعتدون) (كٌؾ
وإن ٌظهروا علٌكم ال ٌرقبوا فٌكم إال وال ذمة ٌرضونكم بؤفواههم وتؤبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون) ٌرضونكم بؤفواههم ,هذه طبٌعة
المنافقٌن والكافرٌن والمشركٌن أنهم ٌحاولون باالبتسامة الصفراوٌة أن ٌخدعوا المإمنٌن ,وباألٌمان ,المنافقون طبٌعتهم كثرة األٌمان
من أجل أن ٌرضوا الناس ,كما ٌقول هللا عز وجل( :اتخذوا أٌمانهم جنة) أي ستارا (فصدوا عن سبٌله إنهم ساء ما كانوا ٌعملون).
ففً القرآن ٌقول عن المشركٌن (وأكثرهم فاسقون) كٌؾ? كل مشرك فاسق ,كٌؾ ٌقول هللا عز وجل وأكثرهم فاسقون? الفسوق:
الخروج ,فهنا أكثرهم فاسقون ,أي خارجون عن الوفاء بالعهد والشروط ,فهم فاسقون بنقضهم العهد ,ولٌس كل مشرك ٌنقض عهده,
فبعضهم قد ٌوفً بعهده ,وأكثرهم ٌنقض عهده ,لكن (ٌرضونكم بؤفواههم وتؤبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون) تؤبى قلوبهم أن ٌرضوا عنكم,
ال ٌمكن أن ٌلتقً الرضا على المإمن مع الشرك فً قلب واحد ,ال ٌمكن ..
(ولن ترضى عنك الٌهود والنصارى حتى تتبع ملتهم)
(البقرة)825 :
تؤبى قلوبهم أن ٌرضوا عنكم ,لكن الرضا هنا باالبتسامة الصفراوٌة والكبلم المعسول.
وٌروغ منك كما ٌــــروغ الثعلب
ٌعطٌك من طرؾ اللسان حبلوة
هو ٌمكر بك وٌخطط ضدك ,ومع ذلك إذا لقٌك ٌعانقك وٌصافحك وٌقسم لك أنً أحبك وؼٌر ذلك ,وهذه لؤلسؾ التً سماها هللا عز
وجل فسقا  ,وسماها الرسول ص نفاقا  ,وسمى صاحبها ؛شر الناس ذو الوجهٌن« الذٌن ٌؤتون هإالء بوجه وهإالء بوجه ,وأن تظهر
ؼٌر ما تبطن ,هذه عبلمة النفاق وعبلمة الفسوق ,بل المإمن ٌظهر أمامك عٌوبك ,وفً ؼٌابك ٌتكلم عن حسناتك ,فإذا رأٌت رجبل
فً الظاهر وأمامك ٌرضٌك ما ترضى ما تحب من األقوال وٌعطٌك ما شبت من عبلمات المحبة ,وفً ؼٌابك ٌؽتابك وٌتكلم بعٌوبك,
هذا لٌس مإمنا صادقا  ,المإمن الصادق ٌنصح ألخٌه بٌنه وبٌنه ,وٌستر على عٌوبه إذا ؼاب ,وٌكاشفه بعٌوبه سرا بٌنه وبٌنه إذا
حضر.
؛الدٌن النصٌحة قالوا لمن ٌا رسول هللا? قال :هلل ولكتابه ولرسوله وألبمة المإمنٌن وعامتهم« ,فٌجب أن تنصح أخاك ,فإذا رأٌت به
عٌبا تحاول أن تسد هذا العٌب.
كنقص القادرٌن على التمام
ولم أر فً عٌوب الناس شٌبا
تؤتً تقول له كما قال الرسول ص نعم الرجل عبدهللا لو كان ٌقوم اللٌل فكان عبد هللا بعدها -عبدهللا بن عمر -ال ٌنام فً اللٌل أبدا.
ألنه بلؽه على عٌب من العٌوب فٌه وهو عدم قٌام اللٌل ,فؤنت إذا كنت صادقا فً حبك ألخٌك فبٌن له عٌوبه بٌنك وبٌنه ,واستر على
عٌوبه إذا ؼاب ,واستر على عٌوبه أمام الناس ,وقل لعله ٌقصد كذا ,لعله ٌفعل كذا ,مفهوم? هذا األصل أن تتكلم فً عٌوبه أمامه لكن
لٌس أمام الناس ,ألنك إن نصحت أخاك أمام الناس فقد شنته ,إن نصحته بٌنك وبٌنه فقد زنته ,هذا زٌنة أن تدله على عٌوبه ,ولكن إذا
قلت له أمام الناس ٌا أخً أنت ال تفعل كذا ,أنت ال تصلً الجماعة ,هذا شٌن وعٌب وخزي ألخٌك وهذا ٌورث العداوة فً قلبه لك إذا
نصحته أمام الناس ,وعبلمة المإمن أنه ال ٌمدح أخاه فً وجهه كثٌرا حتى ال ٌقصم ظهر أخٌه ,وحتى ال ٌصٌب أخاه الؽرور.
ولذلك الرسول ص دلنا على الذٌن ٌرضوننا بؤفواههم قال :احثوا التراب فً وجوه المداحٌن احثوا التراب ٌعنً إعفروا التراب فً
وجوه المداحٌن ,وقال للذي مدح أخاه فً وجهه ؛قصمت ظهر أخٌك« فالمدح فً الوجه مكروه إن لم ٌكن محرما  ,اللهم إال إذا أردت
أن تدله على بعض العٌوب ,فبل بؤس أن تبدأ بمقدمة من ذكر بعض محامده ومحاسنه تقول لهٌ :ا أخً أنت ذكً ,وأنت رجل ٌحبك
الناس ,وأنت رجل ٌقتدى بك ,لكن رأٌت فٌك عٌب كذا وكذا فهل لك أن تصلح هذا العٌب? وإذا كان الرجل الذي ترٌد أن تنصحه
مسإال عنك أو كبٌرا  ,أو والدا  ,وتهاب أن تنصحه فبل بؤس أن ترسل رسالة له.
حسن البنا -رحمه هللا -قال :كنا نتبع هذه الطرٌقة فً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ,فكان شٌخنا ,شٌخ لنا ٌعلمنا وٌوجهنا
ورأٌته ٌصلً بٌن السواري ,فاستحٌٌت أن أنصحه أن الصبلة بٌن السواري مكروهة (سواري المسجد) ,فكتبت له رسالة وأرسلتها
باسم فاعل خٌر ,أٌها الشٌخ ,لقد رأٌتك تصلً بٌن السواري وهذا مكروه كما قال ص :ثم أمضٌت فاعل خٌر وأرسلت الرسالة له
بالبرٌد وجاءته الرسالة فقرأها فقال أٌها الشباب لقد وصلتنً رسالة من رجل ٌنصحنً أن ال أصلً بٌن السواري([ )5السواري
االعمدة ،تكره الصبلة بٌن السواري] ,.ولم أكن قد انتبهت الى هذه الكراهٌة فبل تفعلوها .قال حسن البنا وكنت بٌنهم ,فنحن أوصلنا فعل
الخٌر ونصحنا دون أن نجرح أستاذنا .
فبإمكانك أن تنصح دون أن تجرح ,كما ورد أن الحسن والحسٌن رضً هللا عنهما رأٌا رجبل ال ٌحسن الوضوء فقاال بدل أن نتكلم
معه ونعلمه الوضوء ,نحتكم إلٌه ,فقاال لهٌ :ا عم أنا وأخً تخاصمنا من منا ٌحسن الوضوء أكثر ,فاحكم بٌننا ,أنظر إلى وضوبً,
فؤخذ اإلبرٌق بشماله وصب على ٌمٌنه وؼسل ٌدٌه ثم أخذ حفنة وؼسل فمه وأنفه واستنثر بشماله ,وهكذا ٌقول أنظر ٌا عم أنا كٌؾ
أفعل فً وجهً هكذا أسبػ علٌه الماء ,أنظر كٌؾ أوصل الماء الى مرفقً هكذا فؤٌن الحسن? قال الحسٌن أنظر الً أنا أمهر منه
بالوضوء ثم توضؤ وأعاد الوضوء فتعلم الرجل الوضوء قال :أنا الحكم تعلمت منكما.
فلذلك األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ٌحتاج إلى إنسان ٌحب الناس ,إنسان بعٌد النظر ,إنسان عؾ اللسان ,ال تؤتً إلٌه تقول :إنً
أكرهك فً هللا وأبؽضك ألنك تفعل كذا وكذا ,أال تستطٌع أن تقول :أنا أحبك فً هللا ٌا أخً وهللا لكن رأٌت فٌك عٌبا بسٌطا وهللا

واحد قال لً ,قال جاء واحد إلٌه قال :إنً أبؽضك فً هللا .لماذا تبؽضنً فً هللا? قال :ألن أباك من اإلخوان المسلمٌن ,ال حول وال
قوة إال باهلل .أي إسبلم هذا ...أبؽضه فً هللا لماذا? ألن أباه من اإلخوان المسلمٌن ,حسبنا هللا ونعم الوكٌل ,وهذا ٌعتبره جهرا باألمر
بالمعروؾ والتبلٌػ والصدع بالحقٌ ,عتبر أن له أجرا على هذا ,على تنفٌر المسلمٌن أخذ أجرا!..
( والمإمنون والمإمنات بعضهم أولٌاء بعض ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر وٌقٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة)
(التوبة)53 :
؛ال ٌإمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه«.
من أٌن تعلمتم هذا الدٌن ,إنً ابؽضك فً هللا ,من أٌن هذا? وإذا أراد أن ٌقابلك أو ٌؤمرك بخٌر ,البد أن تسبقها عبس وتولى ,إنه فكر
وقدر ,نظر ثم عبس وبسرٌ ,نظر إلٌك ,وهللا ٌنظر إلٌك شزراٌ ,كادون ٌزلقونك بؤبصارهم ,واحد منهم وهللا لما ٌمر علً ٌنظر
هكذا(ٌ[ )5عنً ٌنظر إلٌه بؽضب ،قاطب الحاجبٌن] , .خطر على بالً مرة أن أضربه كفا حتى أخرج عٌنٌهٌ ,ا أخً الكرٌم :أٌن
اإلسبلم?! أٌن محبة اإلسبلم? أٌن اللٌن !?
جاء رجل إلى هارون الرشٌد قال :إنً ناصحك فمؽلظ لك القول ,قال :ال ,لقد بعث هللا من هو خٌر منك الى من هو شر منً ,بعث هللا
موسى إلى فرعون وموسى أفضل منك وفرعون شر منً ,فقال :
(قوال له قوال لٌنا لعله ٌتذكر أو ٌخشى)
(طه)00 :
والكلمة الطٌبة صدقة ,فكٌؾ إذا أوصلت بها خٌرا ?
( فبما رحمة من هللا لنت لهم ولو كنت فظا ؼلٌظ القلب النفضوا من حولك فاعؾ عنهم واستؽفر لهم وشاورهم فً األمر)
(آل عمران)515 :
نعمة كبٌرة من هللا أن تكون لٌنا  ,والمإمن سهل هٌن ,لٌن ,كالجمل األلؾ ,حٌثما انقاد انقاد وحٌثما أ نٌخ أ ناخ ,وكان رسول هللا ص
تبلقٌه الجارٌة الصؽٌرة فتؤخذ بٌده حٌث شاءت لحاجتها تقول له :تعال احمل معً كذا أو دلنً على كذا ,أنت نافخ لً أنفك وعابس
بوجهً لماذا ?
ال خٌل عندك تهدٌها وال مـــــــال فلٌسعد النطق إن لم ٌسعد الحال
لكن أحشفا وسوء كٌلة ,المثل( ,أحشفا وسوء كٌلة) الحشؾ التمر الرديء ,وترٌد أن تبٌعنً صاعا ناقصا وهو رديء ,على األقل
(أحشفا وسوء كٌلة) جهل مع ؼلظه.

أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
وإن نكثوا أٌمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فً دٌنكم فقاتلوا أبمة الكفر إنهم ال أٌمان لهم لعلهم ٌنتهون ,أال تقاتلون قوما نكثوا أٌمانهم
وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فاهلل أحق أن تخشوه إن كنتم مإمنٌن ,قاتلوهم ٌعذبهم هللا بؤٌدٌكم وٌخزهم
وٌنصركم علٌهم وٌشؾ صدور قوم مإمنٌن وٌذهب ؼٌظ قلوبهم وٌتوب هللا على من ٌشاء وهللا علٌم حكٌم ,أم حسبتم أن تتركوا ولما
ٌعلم هللا الذٌن جاهدوا منكم ولم ٌتخذوا من دون هللا وال رسوله وال المإمنٌن ولٌجة وهللا خبٌر بما تعملون)
(التوبة25 :ـ)25
وإن نكثوا أٌمانهم -نكثوا :الحل بعد الربط إسمه نكثـ ,أي إن نقضوا أٌمانهم أي عهودهم( ,فإن نكثوا أٌمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فً
دٌنكم) طعن ٌطعن بالقول إذا ذم,وطعن ٌطعن بالرفع ,وقٌل العكس ٌعنً نصل ٌنصل للرمح وفتح ٌفتح للقوس (وإن نكثوا أٌمانهم -إن
نقضوا عهودهم -من بعد عهدهم وطعنوا فً دٌنكم فقاتلوا أبمة الكفر إنهم ال أٌمان لهم لعلهم ٌنتهون) المعنى وهللا أعلم إن الذٌن ٌنكثون
العهد مع هللا هإالء أبمة الكفر (فقاتلوا أبمة الكفر) كل من نكث العهد مع المسلمٌن وطعن فً الدٌن فهو من أبمة الكافرٌن ,حذٌفة بن
الٌمان هو مستودع السر ,كثٌر من األسرار قالها الرسول هللا ص لحذٌفة ,قال :لم ٌبق من أصحاب هذه اآلٌه إال أربعة أو خمسة من
أبمة الكفر ,فؤعرابً قاعد ,األعرابً ال ٌعرؾ اإلحترام ,ولذلك هإالء األعراب كان ٌعتمد علٌهم الصحابة رضوان هللا علٌهم فً
السإال ,كؤنهم كانوا ٌستحٌون أن ٌسؤلوا الرسولصلى ,فٌؤتً األعرابً إلى المدٌنة ٌقول له :تعال لك عندي صاعٌن من التمر فقط تسؤل
الرسول ص عن هذا الســإالٌ ,عنــً الهٌبــة لرسول هللا ص ,فً نفـوس أصحابـه ,وسط أصحابــه ,والتقـدٌر الكبٌر والمقام الرفٌـع
الذي فــً قلــوب الصحابــة ما كان عند األعراب ,الصحابة رضوان هللا علٌهم كانوا مإدبٌن مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم,
مإدبٌن ,اللهم علمنا األدب!! ٌقول ابن عباس :ما رأىت أكثر أدبا من أصحاب رسول اللهصلى  ,ما سؤلوه إال عن ثبلثة عشرة مسؤلة
؛ٌسؤلونك عن المحٌض« ؛ٌسؤلونك عن الخمر والمٌسر« ؛ٌسؤلونك عن الٌتامى« الثبلثة عشر سإال فً القرآن الكرٌم تبدأ ٌسؤلونك,
ناس مإدبون ,نرجو هللا أن ٌعلمنا األدب!! وكانوا ٌقدرون بعضهم بعضا وخاصة الرسول صلى, ,هلل علٌه وسلم ,,اللهم علمنا
األدب!! الرسول ص صفاته فً السٌرة كلها عن الحسن والحسٌن وابن أبً هالة وأم معبد األعرابٌة ,لماذا? لماذا أبوبكر ما وصؾ
الرسول صلى هلل علٌه وسلم? أو عمر? ألن الحسن والحسٌن أوالد صؽار ال ٌقد رونٌ ,تركون الرسول ص ٌصلً وٌركبون على
ظهره ,فٌقول الرسول ص وهو ٌبلعبهم أو كما قال ص ؛نعم الرحل لكما أنا«ٌ ,طٌل السجود ,قالوا ما بالك أطلت? قال ؛إن ابنً
ارتحلنً -ركب على أكتافً -ما أحب أن أذهبه«ٌ ,عنً ما ٌقد رون ,ولذلك كانوا ٌجلسون بجانب الرسول ص ٌنظرون من هنا
وٌنظرون من هنا ٌعدون شعراته ,أما الصحابة ما كانوا ٌطٌقون النظر إلى وجه الرسول ص هٌبة وإجبلال واحتراما  ,ما كانوا ,أم
معبد أعرابٌة مر علٌها الرسول ص وصفته .
أما كبار الصحابة ٌ-ا سبلم -كما قال أبو سفٌان لزٌد بن الدثنة عندما كان أسٌرا فً قرٌش فؤخذوه خارج مكة للقتل فً التنعٌم -التنعٌم
خارج منطقة الحرمـ ,تقدم إلٌه أبو سفٌان قال ٌا زٌد أتحب أن محمدا مكانك? قال وهللا ما أحب أن أكون سالما فً أهلً وتشوك قدم
محمد شوكة ,فقال أبو سفٌان ما رأٌت مثل حب أصحاب محمد محمدا  ,ما رأٌت ,ولذلك الصحابه رضوان هللا علٌهم كانوا ٌقدرون
بعضهم ,كان عبد الرحمن بن عوؾ ٌقبل ٌد عمر ,وأبو عبٌدة ,وعبد الرحمن بن عوؾ ٌشترى المدٌنة والتً حولها ,وٌشتري كل
أمبلك آل عمر ,لكن حبا واحتراما وتقدٌرا ألن عمر أقرب للرسول ص من عبد الرحمن مع أنهم من العشرة المبشرٌن بالجنة ,لكن
أجمعت األمة كما قال ابن عمر ما كان أصحاب رسول هللا علٌه وسلم ٌعدلون بعد رسول هللا ص بؤبً بكر أحدا  ,ثم عمر ,ثم عثمان,
كانوا ٌقد رونهم ,ولذلك ابن عباس قال مكثت سنوات وأنا أرٌد أن أسؤل عمر عن التً نزل فٌهما:
؛إن تتوبا الى هللا فقد صؽت قلوبكما «
(التحرٌم)0 :

قال حتى رأٌته ذات مرة فً الحج -هو دابما مع عمر ,ابن عباس كان معظم الوقت مع عمر -ابن عباس صؽٌر فً أٌام عمر ,كان
أول خبلفة عمر عمره خمسة عشر عاما  ,قال حتى خلٌت به فً الحج فسؤلته من الذٌن نزل فٌهما ؛إن تتوبا الى هللا فقد صؽت
قلوبكما«? فقال عجبا لك ٌا بن عباس ٌ-عنً دابما تسؤلـ ,ولذلك المجالس لها احترامها ,ابن عباس حبر هذه األمة ,فقالوا عندما كان
ٌجلس مع عمر -هذا مثل أوالدنا -تؤتً به ٌجلس مجلس كبار مشاٌخ المهاجرٌن واألنصار ,قال موعدكم ؼدا  ,فجاء بابن عباس وجاء
بالصحابة رضوان هللا علٌهم ,واحد عمره ستون ,واحد عمره سبعون واحد عمره خمسون أو أربعون ,فقال ماذا تفهمون من قوله
تعالى ؛إذا جاء نصر هللا والفتح«? قالوا ٌؤمرنا هللا إذا تنزل النصر أن نستؽفره ونتوب إلٌه ونسبحه ؛فسبح بحمد ربك واستؽفره إنه
كان توابا « ,قال ماذا تفهم منها ٌا ابن عباس? قال أفهم منها أجل رسول هللا رسول هلل صلىٌ ,عنً معناه تم النصر ودخل الناس فً
دٌن هللا أفوجا  ,إنتهت مهمة الرساله ,معنى ذلك سٌتوفى الرسول صلى وسلم .
كانوا ٌفهمون ,ما شاء هللا أتقٌاء ,كانت حبات من التمر ,ومرات ٌؤكلون ورق الشجر ,هذا عتبة بن ؼزوان ٌقول (كنت سابع سبعة مع
رسول هللا ص لٌس لنا طعام إال ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا -هذه اللثة -وما منا الٌوم واحد إال أمٌر) السبعة الذٌن كانوا ٌؤكلون
ورق الشجر ,وكما قال سعد ( كنت سابع سبعة مع رسول هللا ص لٌس لنا طعام إال ورق الحبلة -نبات صحراوي -وكنا نضع ٌ-عنً
نبرز -ما له خلط كبعر الشاة ,واآلن بنً أسد تعٌرنً على االسبلم ٌقولون سعد ال ٌفهم) سبحان هللا مرات اإلنسان عندما ٌرٌد أن ٌكذب
ال ٌعرؾ أن ٌكذب هكذا ٌضخمها!! المهم قال :أقررتم ابن عباس ,قالوا :أقررنا ابن عباس ,ولذلك لما كان ٌسؤل عمر وٌجٌب ابن
عباس ٌقول شنشنة نعرفها من أخزم ,أخزم هذا جد ح اتم الطابً فكان حاتم إذا ذبح ٌقال هذا شنشنة ٌعنً صفة نعرفها من أخزم ,الذي
كان كرٌما فورث منه الكرم ,فابن عباس الحبر كانوا ٌعترضون على جلوسه معهم ,ألن المجالس لها احترامها ,أما تؤتً فً مجلس
العلم حامل بنتك الصؽٌرة عمرها سنة أو سنتٌن تبلعبها ,أي أدب هذا? ٌا أخً نحن جبنا حتى تبلعب بنتك ,لٌس لواحد بنت وال ولد
ؼٌرك ,تعطل مجلس العلم ,ولذلك الرجل حامل ولده الصؽٌر وٌبلعبه وكل ساعة ٌقوم عن إذنكم ٌرٌد أن ٌؽسل له حاجة ٌعنً أدب,
اللهم علمنا االدب!! اللهم علمنا االدب!! واحد ثان واحد مثل والده واضعا رجله على رجل وقاعد رجله فً وجه أبٌه لماذا? ألنه معه
ثانوٌة عامة ,مقبول فً الجامعة ,أو ٌنبطح ٌتكا فً مجلس الناس ذوي الهٌبة واإلحترام ,أو أحٌانا ٌفكر أن هذا من الدٌن.
وهللا ذات مرة أستاذ من أساتذتنا فً الحركة اإلسبلمٌة فً األردن دخل دار الجماعة ,فشاب واضع رجبل على رجل هكذا متكا ,قال
لماذا هكذا? قال له هكذا السنة?! لكن واضع رجبل على رجل لماذا? أمعقول أن اإلسبلم ٌقول ذلك? هل ٌمكن? ثبت فً الصحٌح أن
رسول هللا ص ؛كان إذا دخلت فاطمة قام إلٌها واعتنقها وفرش لها رداءه وأجلسها« فاطمة بنت عمرها أربعة عشر سنة ,ولذلك ٌا لٌت
الشباب نحن وإٌاهم نقرأ الفتاوى ,الذي ٌقول به ابن تٌمٌة نحن نقبل به ,وابن تٌمٌة شٌخ السلفٌٌن نقبل به ,ابن تٌمٌة ٌقول :الترخٌص
بالقٌام على وجه اإلحترام لذوي المقام واإلحسان وكذلك نفس النووي كتب كتابا فً هذا إسمه (الترخٌص بالقٌام) كتاب كامل وأورد
عدة أحادٌث صحٌحة ,وقال هذا الذي اتفق علٌه فبلن وفبلن وأحمد بن حنبل ومالك وعدد أنهم ٌقومون .
فالمجالس تحتاج إلى احترام ,واحد من إخواننا قال لً ما اتكؤت فً حضرة والدي فً حٌاتً ألنً أرى ذلك سوء أدب مع بر الوالدٌن,
وقال كنت إذا أمرنً بؤمر أو تكلم معً والدي أقؾ بٌن ٌدٌه هكذا حتى ٌنهً الكبلم,فإما أن ٌصرفنً أو تصرفنً أمً ,أدب!! اللهم عل
منا االدب!! اآلن ما شاء هللا واألستاذ ٌلعب مع التلمٌذ الورق -هذا البلوت -أو ٌناول سٌجارة لتلمٌذه ٌدخن ,وكلما أراد أن ٌثبت الطالب
أنه جريء ٌإذي أستاذه ,نعم!! كل ما آذى أستاذه حتى ٌفتخر أمام الطبلب أننً أنا أوذي األستاذ.
كان األمٌن والمؤمون ٌتسابقان على تقدٌم الحذاء للكسابً ,تقدٌم الحذاء لمعلمهم الكتاب ,لكن كان العلماء واألساتذة ٌحترمون
أنفسهم ....
ولو عظموه فً النفـــوس لعظمــا
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم
ولكن أهانوه فهــــان ودنســـوا محٌاه باألطمــــاع حتى تجهمـــــا
ولذلك ال نرٌد أن نتتبع مواقؾ العلماء واحترام الخلفاء لهم ,أبو حنٌفة رحمه هللا كم حصل بٌنه وبٌن أبً جعفر المنصور وهو ٌحاول
أن ٌسلمه القضاء? سجنه وضربه ومات فً السجن فً رواٌة وهو رافض أن ٌتسلم القضاء ,لماذا? قال إنما ٌرٌد المنصور أن ٌكسب
والبً وبٌعتً بالقضاء ,فقال للمنصور أنا ال ألً قضاء لك ,ألننً إن جاءت القضٌة بالنسبة لك وحكمت ضدك لم تقبل ,وأنا فً عمل
تجارة فً سعة من أن أدخل فً القضاء ,طبعا -هم -الخلفاء والملوك صد قوا ٌحترمون الذي ٌواجههم أمام الناسٌ ...كرهون ,لكن فً
حقٌقة أنفسهم ٌحترمونهم وٌهابونهم ,عندما اختلفا أرسل المنصور إلى ابن أبً ذبب وإلى أبً حنٌفة وإلى مالك ,فقال ما رأٌكم فً هذا
األمر الذي نحن فٌه ,فقال ابن أبً ذبب لقد أخذه آباإك بالحرام ,وقتلوا من الناس مقاتل عظٌمة ,وهذه األموال التً تتصرفون بها كما
تشاءون من أٌن لكم حل هذا? قال مالك فؤخذت أجمع ثٌابً حتى ال أرتشم من دم ابن أبً ذبب ,حتى ال ٌنثر الدم على ثٌابه ,ثم سؤل
مالك فتكلم كبلما طٌبا لٌس فٌه شدة ,ثم سؤل أبا حنٌفة فاشتد علٌه بالجواب ,فخرجوا من عنده ,فجاءوا بثبلث صرر ٌ-عنً ثبلث
أكٌاس من المال -ألن هذه أحسن طرٌقة لسحب دٌن الناس ,أرسل ثبلث صرر ألبً حنٌفه ومالك وابن أبً ذبب ,قال إن قبلها ابن أبً
ذبب وأبو حنٌفة فجبنً برأسٌهما ,وإن قبلها مالك فؤعطه ,فعندما جاء إلى ابن أبً ذبب كؤنه قال وهللا ال أرضى هذا المال لسٌدك فكٌؾ
أرضاه لنفسً? ٌقول لربٌس الدٌوان الملكً ٌقول وهللا ال أرضاه لسٌدك وهل هو كما قال من آبابه وأجداده? أبو حنٌفة كؤنه قال المٌتة
والدم أحل من هذا ولحم الخنزٌر  ,مالك رحمه هللا قبل هدٌة أبً جعفر المنصور ,أبو جعفر هذا كان شدٌدا جدا  ,ودابما النطع بٌن
ٌدٌه ,النطع الجاعد هذا الذي ٌمتص الدم ,جلد ٌوضع تحت رجلً الذي ٌقتل ,موضوع بٌن ٌدي المنصور والجبلد جالس دابما  ,ولذلك
كان ٌرسل وراء سفٌان الثوري ,سفٌان الثوري ٌرفض أن ٌذهب إلٌه ,فذهب إلٌه المنصور ,فقال ٌا سفٌان سلنا حاجتك ,قال :أو
تجٌبنً? -تعطٌنً -قال :نعم ,قال ال تؤتً حتى أرسل إلٌك ,وال تعطنً حتى أسؤلك ,فلم المنصور أذٌاله ومشى وتمتم ,وقال :كل
الطٌور علفناها فالتقطت إال سفٌان الثوريٌ ,نظر إلى العلماء على أنهم طٌور ,علؾ برسٌم حامل حزمة البرسٌم وٌنادي على الدواب
على القطعان ,وظٌفة نساء ,لجنة ,بعثة ,وهكذا حامل البرسٌم وٌنادي ,فمن استجاب له سقط من عٌنه.
حدثنا ذات مرة أستاذنا أبو ماجد ,قال مرة مسكت الملك حسٌن فً األردن قلت له إسمع نحن وظٌفتنا الدعوة إلى هللا ,ال ٌستطٌع أحد
أن ٌتكلم مثلنا ,لكن وهللا ال نرضى أن نبٌع دٌننا ونؽشك ,قال ال ,ال تتوهم على هإالء الذٌن من حولً ,هإالء المنافقون الذٌن ٌتكلمون
لك وٌمدحوننً وؼٌر ذلك ,فبل تتوهم علٌهم ,فقال له وهللا ٌا أبا ماجد إنً أحتقرهم ,أحتقرهم ,صدقوا كتب كتابا إسمه (مهنتً كملك)
هذا الملك حسٌن ٌتكلم عن وزراء كبلم لٌس موجودا فً إبنة الشارع ,أو أبناء الشارع على وزرابه الذٌن ٌخدمونه وال زال بعضهم
فً الوزارة ,قال عن واحد منهم ما رأٌت أسفه وال أسفل وال أحط من هذا الوزٌر ,تصور طٌلة حٌاته وهو ٌخدمه لكن ٌكرهه ,والكبلم
والقصص حول هذا الموضوع ٌطول كثٌرا .
هو كذلك حدثنً قال دخلت المسجد الحسٌنً ٌوما -المسجد الحسٌنً الكبٌر هذا أكبر مسجد فً عمان -وكان الملك عبد هللا فً ذلك
الٌوم سل م اللد والرمله -المدن الفلسطٌنٌةـ ,وكان من عادة الملك عبدهللا على عادة ملوك بنً عثمان ٌنزل كل ٌوم الى المسجد العصر
وٌلقً عالم بٌن ٌدٌه درسا  ,ثم بعد أن ٌنتهً الدرس ٌعود ,الناس كانوا ٌؽلون ,الجٌوش المصرٌه انسحبت وسلمت فلسطٌن ,قال حذابً

عندما دخلت وضعته تحت منصة ,وإذا بها المنصة الملكٌة ,وعندما أردت أن أخرج ,الحذاء ال أستطٌع أن أخرجه من تحت المنصة,
ألن الملك جالس فوق المنصة ,فقلت نسمع منه شٌبا  ,فكان الفاروقً ٌلقً درسا  ,فبدأ ٌبرر ,فقال لٌس باإلمكان أفضل مما كان
ٌشرح :
لٌس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمؽرب
(البقرة)335 :
ٌشرح بهذه اآلٌة ,قال أنا أؼلً أؼلً أؼلً( ,أبو ماجد) قال ما احتملت ,فقمت ومسكت المٌكرفون منه قلت له كفاك نفاقا  ,بعت دٌنك
بلعاع من لعاعات الدنٌا ,كان األولى بك أن تنصح هذا الملك فتقول له أٌن ذهبت اللد والرملة ,ثم نظر إلى الملك([ )5كان الناس زمان
فٌهم خٌر كثٌر ،الٌوم صدام ٌقتل مابتٌن وخمسٌن واحدا من قادة حزب البعث فً ٌوم واحد وال أحد ٌقول له ماذا؟ وال ٌنبس أجد ببنت
شفة ،كان الناس فٌهم خٌر ،كان أهل الخٌر ٌقفون ،الشٌخ عبد العزٌز البدري صاحب كتاب "االسبلم بٌن العلماء والحكام" نزلوه من
فوق المنبر وقطعوه إربا إربا وضعوه فً كٌس ودقوا على زوجته وقال :تفضلً زوجك!! عند صدام أفندي ،أبقً واحد فً العراق من
المسلمٌن ومن ؼٌر المسلمٌن؟ هل ٌوجد أحد؟ سلم قادة حزب البعث كلهم  ،الذٌن تعب علٌهم الحزب أكثر من ربع قرن قتلهم فً ٌوم
واحد اثنان وخمسون من قادة الحزب وأما الكبار ح والً مابتٌن وخمسٌن واحدا فقط إعترضوا ،اعترضوا إعتراضا بسٌطا على إقصاء
البكر] .وقال له :إن لم تستطع المحافظة على القدس فؤخرج عظام أبٌك منها([ )2حسٌن بن علً مدفون فً القدس قصر فً داخل
المسجد] .قال :أٌها الناس هذا رجل منافق ٌرٌد أن ٌفتن بٌنً وبٌنكم .ثم ركب سٌارته وذهب الى القدس ,قر ب علٌه محافظ العاصمة
قال (من شان هللا) ٌعنً من أجل هللا ٌا أبا ماجد جاءنا أمر أن نفتح الرشاشات فً المسجد ,لما وضع المحافظ ٌده على ظهر الخطٌب
تقدم إلٌه لحام (قصاب) قال إن مددت ٌدك علٌه سؤقطعها ,كان الناس فٌها خٌر ٌا شٌخ ,مثل اآلن أبو مدٌن ٌخرب الجزابر وال واحد
ٌقول له ال ,بلد الملٌون شهٌد ,ملٌون ونصؾ الملٌون شهٌد ٌخرج اسمها الجمهورٌه الجزابرٌة االشتركٌة الدٌمقراطٌة الحرة ,ال إسبلم
وال عرب فٌها ,الناس صاروا ال ٌتكلمون ,هكذا من بعٌد (أنج سعد فقد هلك سعٌد) ,هكذا فً داخل المجتمع ,تركوا الكبلم ٌخافون أن
المخابرات نصبت جهازا فً الحابط ,ال تنطقوا إن الجدار له أذن .
صدقوا ذات مرة دخلت على ناس فاتحٌن الرادٌو على األخٌر ٌتكلمون مع بعضهمٌ ,فتحون الرادٌو على األخٌر ال ٌسمعون صوته,
لكن أنت تشعر أنه مفتوح ,قلت لهم لماذا هذا مفتوح? قالوا حتى نقطع موجات أجهزة المخابرات على البٌت!
ر ب عٌش أخؾ منه الحمام
ذل من ٌؽبط الذلٌل بعٌش
صارت الحٌاة:
ذرهم ٌؤكلوا وٌتمتعوا وٌلههم األمل
(الحجر)9 :
ٌؤكلون وٌتمتعون كما تؤكل االنعام
(محمد)25 :
الملك أرسل إلٌه,قال اسمع اآلن تؤخذنً إلى الملك لٌسلمنً إلى عبٌده ,عبٌده ٌنقعون الدم تحتً ,وهللا الدنٌا تقوم وال تقعد ,قال أنا أتعهد
ٌا أبا ماجد أال ٌمسك أحد .
أخذوه إلى القصر الملكً ,لما وصلوا السور قال من هنا أنا ال أدخل ,أنزلنً هنا!! دخل للملك قال هذا رافض أن ٌدخل ,خرج الملك
وهو ٌرتجؾ ؼضبا على شرفة القصر على برند ة القصر ٌمشً الملك ؼاضبا ووراءه واحد ٌحمل الكرسً حتى ٌضعها تحته ,ثم
نادى صابحا قال :حتى ال تدخل الى القصر ٌا أٌها المنافق ,قتلنً هللا إن لم أقتلك ,قتلنً هللا إن لم أقتلك ,قال :المنافقون هم الذٌن
حولك ,قال :خذوه إلى المنفى الصحراوي -كان فً منفى باٌر فً الصحراء ما بٌن العراق واالردن والسعودٌة  -قال كانت الدنٌا
رمضان ,فقلت ألخً جاء لٌرى ماذا حصل ,قلت له هات فطورا لً ولثبلثة عشر جندٌا هإالء الذٌن معً ,فذهب أخوه الى المطعم
وقال لصاحب المطعم -المطعم بعٌد ما كان مطعم سنه ( )04فً عمان ,بعد المسجد الحسٌنً بعٌد بعد أربع كٌلومتر -فقال أرٌد أربعة
عشر صحنا لبلفطار ,قال لمن? قال للذي خطب فً المسجد ,قال وهللا ال آخذ ثمنها ,ثم وقؾ بباب المحل وصار ٌنادي تعالوا تعالوا
خذوا الذي خطب فً المسجد ,حملوه مشوا أربع كٌلومترات حتى ٌوصلوا الطعام ,قال الملك خذوه إلى باٌر ,وهو نازل قال لقابد
الشرطة أرٌد أن أشتري بجامة([ )5لباس النوم] .نزل للمحل ,قال :أنت الذي خطبت فً المسجد? قال :نعم ,قال وهللا ال آخذ ثمنها -
الناس فٌها خٌر كثٌر -فً الٌوم التالً -هنا الشاهد -الملك وجهه أحمر ٌنفخ ؼضبا فً قصره ,وحوله الحاشٌة هإالء الذٌن ٌلعقون
الصحون وٌنظفون الطناجر ,ال ٌتكلم واحد منهم ,الناس كؤن على رإوسهم الطٌر ,وإذا بالملك ٌنطقه الحق سبحانه ,قال :شاب ؼار
على مصلحة وطنه فتكلم بما تكلم ,ألٌس األولى بكم أنتم الذٌن حولً أن أسمع هذا الكبلم منكم? أحد األمراء األشراؾ األمراء قال:
وهللا ٌا جبللة الملك إنه شاب طٌب وأنا أعرفه وخدمت معه ,شاب نظٌؾ أمٌن عادل وأنا خدمت معه فً القضاء ,قال هٌا إن اعتذر
فؤفلتوه ,خرج بالسٌارة هذا الشرٌؾ وذهب إلى أبً ماجد ,قال الملك ٌقول :إذا اعتذرت سٌطلق سراحك أو ٌخلً سبٌلك ,قال وهللا لن
أعتذر ,وبقً فً السجن عدة أشهر ثم خرج.
الناس كان فٌهم خٌر ,وكان العالم إذا وقع ٌجد من الناس من ٌقفون معه ,أما اآلن إذا وقع العالمٌ ,ستاهلٌ ,ستحق( عامل نفسه أبو
علً) ,ونحن نصحناه خفؾ خفؾ النبرة ال ٌستطٌع ,رأسه ٌابس ,وهكذا بدل أن ٌذهبوا لزٌارته وٌذهبوا ٌتفقدون أهله وأوالده هكذا
ٌتشفون به.
( وإن نكثوا أٌمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فً دٌنكم فقاتلوا أبمة الكفر  .قال مالك هذا دلٌل على أن من طعن فً الدٌن أو طعن فً
رسول هللا ص أو سبه ٌجب قتله بدون استتابة سواء كان مسلما أو نصرانٌا  ,أي واحد ٌسب الدٌن ٌقتل كافرا زندٌقا بدون أن
ٌستتٌبه القاضً ,وهذا رأي مالك والشافعً وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء ,ولم ٌخالؾ فً هذا إال أبو حنٌفة ,وقال من طعن فً
الدٌن فإنه ٌسجن وٌعزر وٌضرب ضربا شدٌدا وٌإدب ,هذا رأي أبً حنٌفة ,وكذلك بالنسبة للنصرانً ,النصرانً إذا سمع مإذنا
ٌإذن فقال ماذا ٌقول هذا الحمار ,ماذا ٌنافخ هذا الحمار ,هذا ٌعتبر عند مالك والشافعً نقضا للعهد ٌقتل به النصرانً ,ولذلك -وهللا
مصٌبة هذه ,مصٌبة -هنالك شعوب ال تستفتح كبلمها إال بسب الدٌن والرب ,صدقوا خاصة هإالء جماعة جورج حبش وناٌؾ
حواتمة ,كنا فً الثورة الفلسطٌنٌة سنة (52ـ )83كان بجانبنا قاعدة لناٌؾ حواتمة صدقوا كان سر اللٌل كلمة التعارؾ باللٌل سب الدٌن
أو الرب ,صدقوا أن واحدا سمى نفسه هكذا عنادا لئلسبلم سمى نفسه أبا لهب ,الثانً الذي كان ٌؤتٌنا باللحم فً القواعد اسمه أبو
جهل ,سمى نفسه أبا جهل ,هذا أبو لهب أصبح وزٌرا للصحة األردنٌة ,فشاعر من الشعراء ٌنكت ٌقول:
شؽلة ؼاٌة فً العجب
وهللا ما قصدي شؽب
والوزٌر أبــــــو لهب
الملك ابن الرســـــول

الملك هاشمً....
فالطعن فً الدٌن ٌخرج من اإلسبلم ,ومن سب الدٌن تطلق زوجته ,وإذا بقً مع زوجته فبقاإه زنى ,وأوالده أوالد زنى ,وال ٌرث
أوالده منه ,وٌقتل ,وال ٌؽسل وال ٌكفن وال ٌصلى علٌه وال ٌقبر فً مقابر المسلمٌن ,أما إذا كان جاهبل  ,شًء آخر ,أما إذا كان ٌعرؾ
معناها ومازحا كذلك ٌخرج من اإلسبلم ,هللا عز وجل قال( :وإن نكثوا أٌمانهم من بعد عهدهم) ٌقول :
( ولبن سؤلتهم لٌقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزبون ,ال تعتذروا قد كفرتم بعد إٌمانكم)
(التوبة)12 :
ومن ٌكفر باإلٌمان فقد حبط عمله ,لكن فعبل ٌا ترى هذا الحكم اآلن ٌنطبق على هإالء الناس ,جهلة ال ٌدركون أبعاده ,وقد ٌصلً
وٌصوم ال ٌفطر فً رمضان هذا الذي ٌسب الدٌن ,وقد ٌقوم اللٌل لكن سبحان هللا تجده متخصص فً سب الدٌن وسب الرب ,ولذلك
رأي الشٌخ األلبانً كبلمه فٌه وجهة نظر وهو ٌؤخذ برأي الحنفٌة فً هذا الموضوع فٌقول :ال ٌكفر الناس بسب الدٌن ألنهم جهال,
ولذلك ابن تٌمٌة كان ٌناقش الجهمٌة ,وكان ٌقول لهم بعد المناقشة (لو قلت بقولكم لكفرت ,ولكنً ال أكفركم ,ألنكم جهال) فالجهل عذر
عند كثٌر من العلماء ,ؼٌر المعلوم من الدٌن بالضرورة ٌعنً مثل الصبلة والصوم وما إلى ذلك هذه معلومة عند كل الناس ال ٌختلؾ
فٌها اثنان ,فهذا إذا أنكر مثبل معلوما من الدٌن بالضرورة أو استهزأ به ٌكفر ,أما مثبل واحد جدٌد على اإلسبلم ال ٌعرؾ أن الخمر
مثبل حرام فؤنكر حرمتها قال هً مباحة هذا ال نكفره.
(وإن نكثوا أٌمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فً دٌنكم) من عمل واحدا من اإلثنٌن فإنه ٌكفر وٌقتل ,من نكث العهد من الذمٌٌن ٌقتل,
ومن طعن فً الدٌن من الذمٌٌن ٌقتل (فقاتلوا أبمة الكفر إنهم ال أٌمان لهم) ال عهود لهم (لعلهم ٌنتهون) ,أبمة الكفر قلنا من نقض عهده
فهو من أبمة الكفر ,وإن كان حذٌفة ٌقول :لم ٌبق من أهل هذه اآلٌة إال أربعة أو خمسة ,فجاء أعرابً قال :نحن نسمع منكم ٌا
أصحاب محمد كبلما ال ندري ما هو? أعرابً ٌرٌد أن ٌتكلم ,هإالء الذٌن ٌسفكون دماءنا وٌؤخذون أعبلقنا ( .......أموالنا) ألٌسوا
أبمة الكفر ,قال :هإالء كفار ولٌسوا أبمة الكفر (فقاتلوا أبمة الكفر إنهم ال أٌمان لهم) ال عهود لهم (لعلهم ٌنتهون) ,وال ٌنتهً الكفار إال
بالخوؾ ,إال بالقتال ,ال ٌمكن ,ولذلك ٌقول هللا عز وجل :
(فقاتل فً سبٌل هللا ال تكلؾ إال نفسك وحرض المإمنٌن عسى هللا أن ٌكؾ بؤس الذٌن كفروا).
(النساء)04 :
اآلن كل العالم ٌحترم األفؽان ,لماذا? (فقاتلوا أبمة الكفر) كٌؾ? احترموهم من خبلل كبلمهم فً األمم المتحدة ,لقد ذهب عدة حكام
إلى رٌجان ,فرفض أن ٌستقبلهم ,هذا البلمبارك مكث عدة أٌام ٌرسل لرٌجان أنه ٌرٌد أن ٌراه مع أنه ذهب خصٌصا  ,قال له لٌس
عندي وقتٌ ,رسل له عادة مساعد وزٌر الخارجٌة أو أي واحد سكرتٌر فً وزارة الخارجٌة...
ر ب عٌش أخؾ منه الحمام
ذل من ٌؽبط الذلٌل بعٌش
لم ا ذهب حكمتٌار أصر رٌجان وألح على مقابلته ,ذهب سفٌر باكستان قال له :رٌجان ٌرٌد أن ٌقابلك -حكمتٌار -قال أنا لٌس معً إذن
من مجلس الشورى األفؽانً ,قال بسٌطة ,فتح التلفون على إسبلم أباد إتصلوا بمجلس الشورى األفؽانً بالزعماء وما إلى ذلك ,قالوا
نحن فوضناه ما ٌفعله نحن نقبله ,بقوا ٌضؽطون علٌه حتى وضعوه فً زاوٌة ,فً الٌوم المقرر لمقابلة رٌجان الساعة الثامنة صباحا
جاء السفٌر الباكستانً فرحا ,قال له :لقد وافق مجلس الشورى األفؽانً على مقابلتك رٌجان ,قال :أنا ؼٌر موافق ,هذا جن السفٌر
الباكستانً ,كاد ٌطٌر عقله ,هذا لٌس معه عشر روبٌات فً جٌبه ال ٌرٌد مقابلة رٌجان!! قال أنت مجنونٌ ,قول لحكمتٌار ,أنت من
عقلك ترٌد هذا?!! ستون ملكا وربٌسا على قابمة رٌجان وٌرفض مقابلتهم وهو ٌطلب مقابلتك الساعة الحادٌة عشرة والنصؾ ,قال
لن أقابله,وإذا أصررتم سؤؼادر أمرٌكا اآلن ,لماذا? (فقاتلوا أبمة الكفر).
والمجد ٌنتجه اإلسراء والسهر

والعز فً صهوات المجد مركبه
العز من ظهور الخٌل.....
والسمهري أخا والمشــرفً أبا
لبن عمرت جعلــــت الحرب والدة
حتى كؤن له فً قتـلــــه إربا
لكل أشعث ٌلقـى الموت مبتسما
هو هواٌته القتل ,الموت ,أن ٌموت هو .
عن سرجه فرحا بالؽزو أو طربا
فج ٌكاد صهٌل الخٌل ٌقذفــه
هام الكماة على أرماحهم عددا
مرقعً خٌلهم بالبٌض متخذي
بدل أن ٌضع علما على السٌؾ رأس البطل ٌضعه علما على رأس رمحه ,وهللا حرب ٌا سبلم!! ٌا سبلم الحرب!! الجهاد ٌرفع هذه
األمة (ولٌقذفن هللا فً قلوبكم الوهن ,ولٌنزعن من قلوب أعدابكم المهابة منكم قالوا وما الوهن ٌا رسول هللا? قال :حب الدنٌا وكراهٌة
الموت) حب الدنٌا (فقاتل فً سبٌل هللا)
(وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة وٌكون الدٌن كله هلل)
(األنفال)59 :
حتى ال ٌعم الشرك ,حتى ٌكون الدٌن خالصا هلل ,والذٌن ٌرٌدون أن ٌنصروا دٌن هللا بدون سٌوؾ وبدون كبلشنكوؾ وبدون
( )BM12هإالء واهمون ال ٌعلمون كٌؾ ٌسٌر دٌن هللا ,ولذلك الٌهود ٌدخلون تونس وٌضربون المنظمة وال نفس ,مثلما قال عبد
األول( )5أحد اإلخوة من المجاهدٌن العرب] .وال نفس ,الطابرات تضرب المفاعل النووي العراقً تخترق ثبلث دول عربٌة ال ٌطلق
علٌها طلقة واحدة ,أٌن أسلحتهم? ألٌام الشدابد ,ألٌام الشدابد ,محتفظٌن بالطابرات والدبابات ألٌام الشدابد ,تعرفون ألٌام الشدابد? واحد
دابما كان ٌلمع مسدسه ,زوجته قالت له :لم ٌبق لك ال عمل وال شؽل إال هذا المسدس ,قال :هذا ألٌام الشدابد ,وذات لٌلة دخل لص
على البٌت فبدأ ٌجمع باألؼراض ,استٌقظت المرأة وأٌقظت زوجها بجانبها ٌا أبا فبلن مسدسك ,قال :هذا ألٌام الشدابد ....ألٌام الشدابد,
جمع األؼراض ,وخرج اللص والمسدس بقً ألٌام الشدابدٌ ,وم من األٌام ,الرجل مع زوجته هكذا ٌتنزه خارج البلدة فجاء لصوص
فرأوا امرأة جمٌلة مع هذا الرجل ,مسكوها بٌدها وسحبوها ,قالت ٌا أبا فبلن وعٌونها مؽرورقة بالدموع المسدس ,قال ألٌام الشدابد,
ومضت زوجته مع اللصوص وبقً المسدس ألٌام الشدابد ,فهإالء ٌبقون قوتهم إلى متى? ألٌام الشدابد,وكثٌر من المسلمٌن فً العالم
كذلك ٌبقون قوتهم ألٌام الشدابد تقول لهم تعالوا جاهدوا فً أفؽانستان ,ألٌام الشدابد قوتهم مدخرة.
(أال تقاتلون قوما نكثوا أٌمانهم وهم وا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم!!?).
هذه مبررات القتال ,أخرجوكم وأخرجوا النبً ص من مكة ,أخذوا أموالكم ودوركم (أال تقاتلون قوما نكثوا أٌمانهم وهم وا بإخراج
الرسول وهم بدأوكم) هم الذٌن بدأوا القتال (أول مرة أتخشونهم) تخافون منهم (فاهلل أحق أن تخشوه إن كنتم مإمنٌن) هللا عز وجل فً

الحدٌث ٌسؤل العبد ٌوم القٌامة ما منعك أن تقول فً هذا المقام أو كما قال فً هذه المقالة ,قال أي رب خشٌة الناس ,فٌقول هللا عز
وجل( :إٌاي كنت أحق أن تخشى) .أقول قولً هذا وأستؽفر هللا لً ولكم.

أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
( وإن نكثوا أٌمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فً دٌنكم فقاتلوا أبمة الكفر إنهم ال أٌمان لهم لعلهم ٌنتهون ) أال تقاتلون قوما نكثوا أٌمانهم
وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فاهلل أحق أن تخشوه إن كنتم مإمنٌن ) قاتلوهم ٌعذبهم هللا بؤٌدٌكم وٌخزهم
وٌنصركم علٌهم وٌشؾ صدور قوم مإمنٌن ) وٌذهب ؼٌظ قلوبهم وٌتوب هللا على من ٌشاء وهللا علٌم حكٌم ) أم حسبتم أن تتركوا
ولما ٌعلم هللا الذٌن جاهدوا منكم ولم ٌتخذوا من دون هللا وال رسوله وال المإمنٌن ولٌجة وهللا خبٌر بما تعملون 8
(التوبة25 :ـ)25
وإن نكثوا أٌمانهم نقضوا عهودهم من بعد عهدهم وطعنوا فً دٌنكم فقاتلوا أبمة الكفر ٌعنً الرأى الراجح فً التفسٌر; أن الذي
ٌنكث بالعهد وٌطعن بالدٌن من أبمة الكفر.
ٌقول ابن المنذر -ابن المنذر نقل اإلجماع قالـ :أجمع أهل العلم أن من سب رسول ص ٌقتل ,زندٌق ,ولم ٌخالؾ فً هذا أحد إال أبو
حنٌفةٌ ,عنً هذا الرأى نقل عن أحمد والشافعً ومالك وإسحاق وكل أبمة العلم إال أنه نقل عن أبً حنٌفة أن الذمً الذي ٌسب الرسول
ص ال ٌقتل ,ألنه ال ٌعرؾ قدر رسول هللا صلى 8
أما المسلم إذا سب الرسول ص ,فهذا عبلمة زندقتهٌ ,عنً عبلمة أنه كافر منذ زمن بعٌد ,ولكن ٌظهر اإلسبلم خوفا أو طمعا,
طمعا فً منصب فً الدولة اإلسبلمٌة,أو خوفا من القتل إذا ترك الصبلة مثبل  ,ألن اإلنسان فً الدولة اإلسبلمٌة لٌس له قٌمة إذا لم
ٌكن ٌلتزم بالشعابر ,وكلما كان قرٌبا من هللا ٌرتفع فً نظر العلماءٌ ,رتفع فً نظر الناسٌ ,رتفع فً نظر األمة ,تقدمه األمة ,ولذلك ال
مجال إلنسان ال ٌلتزم الشعابر فً الدولة اإلسبلمٌة ,إنما اإلنسان وببلإه كما قال عمر :؛اإلنسان وببلإه ,اإلنسان وسابقته ,اإلنسان
وحاجته«8
عندما كان ٌوزع المال ٌقول :اإلنسان وببلإه ٌ-عنً بقدر عمله فً اإلسبلم -واإلنسان وقدمه -قدمه ٌعنً سابقته فً الدعوة -اإلنسان
وحاجته ,صاحب العٌال لٌس كمن العٌال له ,فاإلنسان ٌرتفع فً الدولة اإلسبلمٌة بقدر صدقه وبقدر عملهٌ ,إتمن األمٌن وٌخون
الخابن ,وٌصدق الصادق وٌكذب الكاذب8
أما فً الجاهلٌه التً نعٌش فٌها كما قال رسول هللا ص( :إن بٌن ٌدي الدجال سنٌن خداعةٌ ,صدق فٌها الكاذب وٌكذب فٌها الصادق
وٌخون فٌها األمٌن وٌإتمن فٌها الخابن) بقدر ما ٌسرق من الدولة بقدر ما ٌرقى ,إذا فقٌر سرق ألفا درهم ٌضعونه فً السجن
وٌشهرون به ,وأما الذي ٌسرق المبلٌٌن هذا ٌترفع من مدٌر دابرة مالٌه إلى وزٌر مالٌة8
كان عندنا وزٌر من أبناء القبابل بعثً اسمه أبو لهب ,لكن جريء ألن وراءه عشٌرة ,أبوه زعٌم من زعماء القبابل ,فكان وزٌرا
للصحه ,فكان ٌعارض ربٌس الوزراء ,فطفل أدخل المستشفى ابتلع قرشا معدنٌا ومات بسببه ,ما استطاعوا أن ٌنقذوا الطفل ,فاتخذها
ربٌس الوزراء وسٌلة للتشهٌر بوزٌر الصحة الذي ٌعارضه دابما  ,قال :وهللا أعجب !ماذا تعمل وزارة الصحة? طفل ٌبتلع درهما
معدنٌا وٌموت ما استطاعوا أن ٌنقذوه ,فوقؾ وزٌر الصحة وقال :هناك شً أعجب ,إن الطفل مات بسبب ابتبلع قرش والذي ابتلع
المبلٌٌن لم ٌمت ,نعم! (ٌصدق فٌها الكاذب وٌكذب فٌها الصادق)8
هل تجد واحدا من الصادقٌن حولهم? ال تجد إال منافقا أو مرابٌا  ,هل تجد عالما ٌعتمدون علٌه? ال ,هل تجد فً الوزارة عالما? ال,
أبشرك وزٌر العدل فً األردن منذ ثبلثٌن عاما تقرٌبا معظم األحٌان نصرانً ,وزٌر العدل نصرانً !منذ (1155م) حتى اآلن ؼالبا
الزم أن ٌكون نصرانٌا  ,حتى أكون دقٌقا ألنه ال ٌعدل إال الذي ٌقول :األب واإلبن والروح الق دس ,هللا ثالث ثبلثة!! ال ٌعدل إال وهو
سكران 8
ولذلك وزٌر المالٌة هذا ٌجب أن ٌكون إنسانا ٌخاؾ أن ٌضٌع الكهرباء فً وزارة المالٌة إذا أراد أن ٌتكلم عن مصلحة خاصة من
مصالحةٌ ,خاؾ أن ٌنفق درهما على الكهرباء إذا أراد أن ٌطالع فً كتاب خاص لشخصهٌ ,خاؾ إذا أراد أن ٌكتب رسالة البنه أن
ٌؤخذ ورقة من أوراق الدولة ٌكتب علٌها ,دفتر رسابله من جٌبه 8
وهللا ٌا إخوان :اإلسبلم لٌس بالمقام ولٌس بحكم ,إن اإلسبلم هو الحٌاة ,صدقوا :الذٌن كانوا لهم فضل التربٌة علٌنا فً األردن ,واحد
منهم -هذا -الدكتور اسحاق الفرحان الذي حدثتكم عنه الذي صار وزٌرا للتربٌة والتعلٌم فً األردن,وتدخلت السفارة اإلمرٌكٌة
وؼٌرها إلخراجه من وزارة التربٌة والتعلٌم ,كان مدٌرا للمناهج فً وزارة التربٌة والتعلٌم ,فكانت وزارة التربٌة تخضع فً المناهج,
ثم توزع الكتب على المدراس ,فإذا دخل علٌه صدٌق مثلً وكتاب ابنه ضابع وطلب نسخة ٌقول لمدٌر مكتبه :أعطه نسخة وسجل كل
نسخة على حسابً ,وآخر الشهر تجمع وٌخصمها من راتبه وٌدخلها للدولة مرة أخرى ,هكذا الورع...
أبو ماجد الذي حدثتكم عنه الذي وقؾ أمام الملك عبدهللا فً المسجد الحسٌنً كان موظفا عند الدولة فً القضاء ,كان إذا أراد أن ٌكتب
رسالة ٌؤخذ ورقته من بٌته ,الورقه من بٌته ,هذا إسحاق الفرحان لم ٌدرس فً األزهر,ولم ٌحفظ فتاوى ابن تٌمٌة,ولم ٌدرس الرسالة
الحموٌة ,وال شًء ,واحد منهم درس الحقوق ,وواحد منهم خرٌج الجامعة األمرٌكٌه ,معه ماجستٌر فً الكٌمٌاء من الجامعة األمرٌكٌه,
وأرادوا إرساله إلى أمرٌكا لٌكمل دكتوراه فً الكٌمٌاء ,فقال له مدٌر قسم البعثات وهو نصرانً (خلٌل السالم) نرٌد أن تدخل فً
الماسونٌه حتى نعر فك على الناس فً أمرٌكا وترجع هنا نسلمك منصبا  ,قال له :أنا مسلم كٌؾ أصبح ماسونٌا ? ال زالوا ٌراودونه
رفض ,لكن هو ذكً جدا  ,هو من األوابل فً المملكة ,وأخذ األول فً الجامعة األمرٌكٌة ,وأخذ الماجستٌر فً تسعة أشهر بامتٌاز من
الجامعة األمرٌكٌه رؼم أنه وقؾ أمام قسطنطٌن زرٌق الموجه الروحى للجامعة األمرٌكٌة ,أبو القومٌة العربٌة ,أستاذ جورج حبش,
وقؾ أمامه تكلم قسطنطٌن زرٌق ونال من اإلسبلم شٌبا  ,فخرج إسحاق الفرحان وهو طالب على م درج الجامعة األمرٌكٌه ورد على
قسطنطٌن زرٌق ,فاجتمع مجلس الجامعة مباشرة وقرر فصل إسحاق الفرحان من الجامعة ,وطرد إسحاق وعاد إلى األردن ,هو درس
فً السلط ,فخرجت مشاٌخ السلط والعبً تجر على وزٌر التربٌة والتعلٌم ,الزم ٌرجع ,فوزٌر التربٌة أخذته النخوة ,أرسل إلى الجامعة
األمرٌكٌة برقٌة إما أن تردوا جمٌع األردنٌٌن أو ترجعوا إسحاق الفرحان ,فؤرجعوا إسحاق الفرحان إلى الجامعة8
المهم ,أرادوا إرساله دكتوراه فً الكٌمٌاء -عقلٌة عجٌبة هو ما شاءهللا -فراودوه عن نفسه لٌدخل الماسونٌة حتى سلم الطابره ,قال :أنا
مسلم ولن أكون عمٌبل للٌهود ,هو أوال اعتذر لهم وتملص ,ال فابدة ,على سلم الطابرة قال لهم :خبلص أنا مسلم لن أدخل الماسونٌة,
فؤرسلوا إلى الجامعة ٌلؽون بعثة الكٌمٌاء ,فتحولت بعثته إلى تربٌة ,فدرس التربٌة ,وكانت نعمة من هللا عز وجل ,ودرس الدكتوراه
فً التربٌة ,فً المناهج ,ورجع واستلم المناهج فً وزارة التربٌة ,وأث ر على كل المناهج العربٌة تقرٌبا  ,ؼٌر المناهج فً األردن,

أدخل الروح اإلسبلمٌة ,فً قطر ,فً ع مان ,فً الٌمن ,فً معظم المنطقة ,اإلمارات العربٌة المتحدة ,كلها استعانت به من أجل تؽٌٌر
المناهج 8
أقول :التربٌة لها دور أساسً ,وأكبر م صٌبة أن تدرس العلم من الكتب دون أن تنال قسطا من التربٌة على أٌدي العلماء ,أو على
أٌدي المربٌن ,تصبح مصٌبة اإلسبلم وتصبح ط عما سابؽا للمخابرات ,أول من ٌستعٌن بك المخابرات 8
أنا أالحظ أن كثٌرا من المخابرات من الذٌن حفظوا المتونٌ ,عنً الذٌن تستعملهم لمحاربة التٌار اإلسبلمً أو للتجسس علٌه من
الذٌن حفظوا المتون فجؤة ولم ٌنالوا قسطا طوٌبل من التربٌة ,بسرعة إسحب أي صدمة مع الدولة ٌمسكوا من هنا ,تعرؾ كٌؾ?
ٌجعلون له حلقة هناٌ ,ثقبون أنفه وٌضعون له حلقة من الحدٌد فٌقولون له :نثقب أنفك? ٌقول لهم ال ,إمش معنا ,نحن ال نرٌد أن تترك
الصبلة وال الصوم ,فقط ال نرٌد أن تقدم تقارٌر فً المسلمٌن ,نرٌد إذا عرفت شٌوعٌا أن تقدم اسمه ,هإالء أعداء لئلسبلم والمسلمٌن,
بعد ذلك ٌنتقلون إلى البعثٌٌن ,بعد ذلك للقومٌٌن ,وهكذا ,فإذا عرفت بعثٌا قدم لنا اسمه ,وإذا خلصوا من البعثٌٌن فٌقول له هإالء
المسلمون الناس الطٌبون ال تقدم فٌهم ,فقط هإالء اإلخوان المسلمٌن المتطرفٌن الذٌن ٌعملون مشاكل فً المساجد ,نحن نرٌد أن تمشً
المساجد والعبادات على ما ٌرام ,قدم لنا فقط كم إسما من الذٌن رإوسهم منحسة ,هإالء الذٌن ٌؤخذون الس ل م بالعرض ,وٌصبح
األخ الكرٌم دون أن ٌدري من أركان أولٌاء الشٌطان ,بدأت بمحاربة الشٌوعٌة وانتهت بمحاربة اإلسبلم ,لماذا? ما تربى!! لم ٌترب,
لم ٌنل قسطا وافرا من التربٌة.
حدثنً واحد كان زعٌما كبٌرا من زعماء حزب إسبلمً فً األردن ثم اعتزل الناس جمٌعا وجلس فً بٌته ٌصلً وٌصوم نافلة,
قٌام لٌل وما إلى ذلك ,ولٌبل ونهارا ٌقرأ وٌصلً وٌصوم ,ال ٌحب أن ٌزور أحدا أو ٌزوره أحد ,وال ٌحب أن ٌذهب إلى المسجد
حتى الٌسلم على الناس ,فذهبت إلٌه قلت له :ما الذي أوصلك إلى هذا الحال? فقال لً :أنا ال أحب أن ٌزورنً الناس ,لكن فرحت
بلقابك -هو ال ٌجامل طبعا واضح تماما -قال :أنا اعتزلت البشرٌة كلها حتى أوالدي وزوجتً جالسٌن فً البٌت هم فً واد وأنا فً
واد أنا أطعمهم وأسقٌهم وما إلى ذلك ,الذي علً لكن أنا فً عالم وهم فً عالم ,قلت له :كٌؾ وصلت إلى هذا الحال? -حالة عجٌبة-
صبلة ,صوم ,مطالعة ,ال ٌتكلم مع الناس ,المسجد ال ٌزوره حتى ال ٌشؽله ذلك بمصافحه الناس ,قال :أنت تعلم أنً كنت من أقطاب
الحزب اإلسبلمً الفبلنً -هو اسمه أمٌن شنار كاتب من الكتاب المشهورٌن ٌكتب فً الصحؾ بلؽة راقٌة جدا  ,أدٌب -كنت أنا قطبا
من األقطاب ,وكنت أدٌر فً األسبوع سبعة وثبلثٌن حلقة فً الحزب ,ذات مرة أذكر أنً وقفت سبعة عشرة ساعة متواصله أناقش
الناس حول أفكار حزبً حتى أقنعهم ,كان ٌهمنً أن أنتصر دابما وأن أقنعهم ,ثم بدأنا نتكلم ضد الدولة فدخلت السجن مع سبعة
وأربعٌن أو تسعة وأربعٌن شخصا  ,سبعة وأربعٌن ,وأنا قطب الوالٌه فٌهم ( )40أو ( ,)50قال :من أول أسبوع تبرأ الجمٌع من
الحزب وأعلنوا براءتهم ,وكتبوا بالجرٌدة براءتهم من الحزب الهدام ,هكذا ٌقولون وٌكتبون ,ووالءهم للعرش الهاشمً ,لم ٌبق إال أنا
ما تبرأت من الحزب الهدام -كما ٌقول هو ألنه هكذا تكتب المخابرات لهم ورقة ؛أنا فبلن الفبلنً أتبرأ من الحزب الفبلنً الهدام
وأعلن والبً لجبللة الملك المفدى« ,والمهم للبلد المٌمون وٌوقع -قال :أنا رأٌتها على نفسً كبٌرة ,قطب من أقطاب الحزب هكذا
عنجهٌة ورجولة رفضت أن أكتب.
وقفت أمام هذه الظاهرة طوٌبل ثم وضعت ٌدي على الداء ,الداء أننا ما وصلناهم باهلل عز وجل ,علمناهم السٌاسة والتحلٌل السٌاسً
ثقافة وفكرا  ,ما ربطناهم باهلل ,ما ؼذٌنا أرواحهم ,ما عل مناهم صبر الدعاة ,ما عل مناهم السٌرة ,ما علمناهم قصص األنبٌاء فً
القرآن الكرٌم ,فقط سٌاسة ,سٌاسة ,تحلٌل فبلن أمرٌكً وفبلن روسً ,فبلن إنجلٌزي وما إلى ذلك 8
فبلن عمٌل لئلنجلٌز أو فبلن عمٌل ألمرٌكا ,هذه مصٌبة ,ألنه من أطلق لسانه على العلماء خاصة كما ٌقول ابن عساكر (ومن أطلق
لسانه على العلماء بالثلب أصابه هللا بموت القلب) ٌقول ابن عساكر (إعلم أن لحوم العلماء مسمومة ,وعادة هللا فً هتك أستار من أكلها
معلومة ومن أطلق لسانه على العلماء بالثلب أصابه هللا بموت القلب).
هو فعبل  ,كنت أتصورهم ماذا? الواحد منهم ٌلبس جكٌتا طوٌبل وهذه جٌبه طوٌلة ملٌبة بالكروت -بطاقات صؽٌرة -مكتوب علٌها
عمٌل أمرٌكً,وهذا عمٌل إنجلٌزي,كل واحد ٌبلقونه ٌناولونه إما كرتا من هنا أو كرتا من هنا ,ال ٌمكن أن ٌفلت واحد منهم .
المهم :نرجع إلى أمٌن شنار قال :بعد أن خرجت ذهبت إلى ربٌس الحزب -رحمه هللا -وكان ٌقٌم فً بٌروت -اآلن توفً -فقلت له:
ٌافضٌلة الشٌخ..ظاهرة وتجربة ال خطؤ فٌها وال مواربة )40( ,واحدا ( )30من أول أسبوع أعلنوا براءتهم من الحزب الهدام ,وبقً
واحد عنجهٌة وأنا ,لٌس إسبلما  ,عنجهٌة ,والسبب كما أظن أننا ال نعلمهم القرآن وال السنة ,وال نربٌهم على الصلة باهلل ,فهل لنا أن
نتعظ من هذه العبرة والتجربة ,وندخل القرآن والسنة وحٌاة الصحابة فً منهاجنا الدراسً ,والتربٌة اللٌلٌة وقٌام اللٌل وؼٌر ذلك? قال:
إسمع ٌا أمٌن (الجواب) أنا ال أرٌد دراوٌش ,ال تتلؾ لً الشباب ,قال :عندها انسحبت من الحزب وأدركت أنه ال فابدة من البقاء فً
هذا الحزب ,قال :ثم بدأت أكتشؾ نفسً ,فوجدت أنً فً الفترة الماضٌة لم أكن أعبد هللا ,كنت أعبد الحزب ,كان ٌهمنى أن تنتصر
فكرة الحزب ,وأن ٌكبر أعوان الحزب حتى أنتصر على الذي أمامً سواء كان بالحق أو بالباطل ,أجادل ,أجادل ,أناقش ,حتى أؼلبه
بالحق أو بالباطل ,المهم الذٌن ٌنظرون إلً ٌنظرون أنً أنا المنتصر وعلى حق وهذا على باطل ,قال :لم ٌعد هنالك فرق بٌن فكر
الحزب وأي فكر آخر -وطنً اشتراكً ...الخ -إال أن هذا اسمه الفكر اإلسبلمً الجاد ,وهذا إسمه فكر إشتراكً ,قال مثبل تؤتً إلٌه -
للشٌخ -تقول له :فبلن -ضرب مثبل فً عبدهللا عزام -مثبل رجل -هو ٌتكلم هكذا وهللا أعلم بالحقٌقه -رجل طٌب ٌقوم اللٌلٌ ,صوم
نافلة ,معاملته مع الناس طٌبه ,ما رأٌك ندخله الحزب? ٌقول :ال ,هذا ال ٌصلح للحزب ,هو رجل طٌب بس ال ٌصلح للحزب ,قلت له
لماذا? قال :هو ٌرٌد عقلٌات دٌنامٌكٌة حركٌة.
أنا أعمل والحمد هللا بالدعوة إلى هللا منذ أكثر من ثبلثٌن عاما خرجت بنتٌجة أن البناء الذي لم ٌإسس على الروح سٌنهار مهما كان
شامخا  ,والداعٌة مهما انتفش ومن عادة الدعوات أنها تنفخ أتباعها حتى تظهرهم أمام الشعب حتى تؤتً بؤتباع جدد للدعوة ,الداعٌة
الذي تنفخه الدعوة ولم ٌكن على قدر المقام ٌصبح مصٌبة على الدعوة وعلى اإلسبلمٌ ,عنى ال ٌعتنً بنفسه وبتربٌته وبؤخذ نفسه
بالعزابم وبالقٌام وبالصٌام هذا سٌسقط من الدعوة وٌصبح كما مهمبل  ,هذه واحدة8
ثانٌا  :أن الذي ٌدخل دعوة ولم ي بن بناء روحٌا ونفسٌا مع الفكر إذا لم ٌكن مع الفكر روح وصلة باهلل وعبادات كثٌرة ٌجمد قلبه
وٌقؾ وٌصبح ال ٌعجبه العجب وال الصٌام فً رجب ,الٌإثر فٌه شًء ,هذا ثانٌا 8
ثالثا  :ال ٌحب الخٌر إال إذا جاء من حزبه ,وٌكره أن ٌؤتً الخٌر من ؼٌر حزبه ,فلم تعد العبادة هلل عز وجل ,تصبح العبادة
للحزب,ألن العبادة لو كانت هلل ..أنت تحب أن ٌنتشر دٌن هللا ,تحب أن ٌعم الخٌر ,فلماذا تكره أن ٌؤتً الخٌر على ٌد جماعة التبلٌػ?
ولماذا تكره الخٌر أن ٌؤتً على ٌد جماعة سلفٌة? إذا كنت تعبد هللا عز وجل ..واحد سلفً وأنت مثبل من الحزب الفبلنً ,واحد سلفً
ألؾ كتابا فً الحدٌث ,صحح أحادٌث ,نظرت إلٌه ,وهللا كتاب ٌنفع هللا به اإلسبلم والمسلمٌن على مستقبل األجٌال ,تقول جزاه هللا
خٌرا وتوصً الشباب أن ٌقرأه ,إذا كنت تحب أن ٌنتشر الخٌر ,وإذا كنت فعبل ترٌد أن تربى الشباب على اإلسبلم ,العقلٌة الحزبٌة
ماذا تقول? الفلسفة العقلٌة الحزبٌة ال ٌجوز أن تمدح إنسانا مهما كان صالحا عالما من خارج حزبك 8

لماذا? الفلسفه الحزبٌة (اٌش الفلسفة) ألن هذا ٌإدي أن ٌتؤثر الشباب به ,وتؤثر الشباب به قد ٌقلل من الوالء لحزبك ,إذا المعادلة
تقول :مادام تقدٌم أناس من خارج الحزب سٌإدي إلى أن ٌتؤثر الشباب به (التقدم أحدا من خارج حزبك) هنا تكون العبادة لؽٌر هللا,
وهنا نحن نكره الخٌر للناس! وهنا ال نحب أن ٌنتصر دٌن هللا! لماذا? ألن اإلسبلم نهر عظٌم ,من هنا ٌصب فٌه اإلخوان المسلمون
نهر ,ومن السلفٌة نهر ,ومن هنا التبلٌػ نهر ,ومن هنا الحزب الفبلنً نهر ,فؤنت ترٌد أن تجفؾ كل األنهار لٌبقى الن هٌر الصؽٌر
الذي لك فٌجؾ نهر اإلسبلم العظٌمٌ ,ؤتً ٌقول لك إسمع ,ما رأٌك? وهللا جماعة التبلٌػ أناس طٌبون ٌخرجون كل خمٌس ٌبٌتون فً
المساجدٌ ,زورون الناسٌ ,قول لك :ال تذهب معهم! ال تنس البٌعة التى فً عنقك ونفسك ثم ناقش ,هللا ٌفتح علٌك ٌا فاتح ..هذا لٌس
إسبلم ,لماذا ٌا أخً? أنا أذهب معهم وأتعلم منهم اآلداب اإلسبلمٌة ,أتعلم منهم التواضع ,أتعلم منهم الدكتوراه فً الشرٌعة ..ماش
معهم وٌجلس فً درس األمًٌ ,قول ٌا إخوة :الٌوم عندنا درس فً اإلٌمان ...المهم ٌقؾ ٌتكلم كلمتٌن ,مكث أسبوعٌن وهو ٌحضر
لهذا الدرس حتى جمع هاتٌن الكلمتٌن ثم ألقاهن ,جالس كؤنه تلمٌذ صؽٌر فً حضرة هذا األمً ,فتسؤله لماذا تضٌع وقتك فً الجلوس?
لماذا ال تدرس فً كتاب تستفٌد وتفٌد المسلمٌن الفلسفة الدنٌامٌكٌة?! فٌقول :أنا أجلس من أجل البركة ,البركة ما اجتمع قوم فً بٌت
من بٌوت هللا ٌتلون كتاب هللا وٌتدارسونه إال نزلت علٌهم السكٌنة وؼشٌتهم الرحمة وحفتهم المبلبكه 8
فذكرهم هللا فٌمن عنده ماذا أرٌد أكثر من هذا? هذه المعانً ؼابت من عالم المسلمٌن ,تؤتً إلٌه تقول له :إبن باز ٌرٌد أن ٌتكلمٌ ,قول
لك ماذا سٌقول? ٌقول :نعرؾ ماذا سٌقول? إذهب واقرأ فً كتاب أفضل ,هذه مصٌبة المصابب وأكبر المعاٌب التً تصدر من
الحباٌب الذٌن ٌدعون إلى هللا عز وجل ,فكٌؾ إذا قال :أرٌد أن أتابع المباراة التً تعرض فً وقت الدرس?
ٌا أٌها اإلخوة :أعبدوا هللا ...الحقٌقة أن التربٌة فً جماعة ضرورٌة ,والتعاون مع الجماعات ضروري ,ودخولك جماعة إسبلمٌة
ضروري ,لكن أعبد هللا وال تعبد الحزب ,مفهوم !?
نحن كم نعانً من إخواننا األفؽان بسبب تعصبهم للمذهب الحنفً? هنالك منطقة قندهار اآلن الشباب العرب ال ٌستطٌعون دخولها..
لماذا? أصدروا فتوى :الٌجوز أخذ المساعدات من العرب ,وال السماح لهم بدخول الجبهات? لماذا? ألنهم ٌرٌدون أن ٌهدموا المذهب
الحنفً وٌنشروا الوهابٌة ,التعصب المذهبً أدى إلى هذا ,مضاٌقتنا فً منطقة من المناطق ,منطقة صؽٌرة والحمد هللا .وقد وجد من
تلك المنطقه من القادة الكبار من رد علٌهم ,مثل مولوي ؼبلم محمد ؼرٌب ,التعصب الحزبً كالتعصب المذهبً ٌإدي إلى كراهٌة
المسلمٌن لبعضهم البعض ,وٌإدى إلى اإلنؽبلق الفكري وعدم أخذ الخٌر إال من فبلن أو فبلن ألنه من الحزب ,وهذا ٌحرمك من خٌر
كثٌرٌ ,حرمك من اإلخبلص فً العبادةٌ ,حرمك من أن تحب المسلمٌن ,ال ٌحب المسلمٌن اآلخرٌن ,ال ٌحب إال حزبه ,هذه مصٌبة,
كن فً جماعة ولكن افتح صدرك لتلقً الخٌر.
تسؤله عن جماعة التبلٌػ ٌقول :جماعة التبلٌػ وهللا هإالء ال ٌدعون إلى الجهاد.
وجماعة التبلٌػ ال ٌدخلون فً السٌاسة ,وما إلى ذلك ...هم ٌؤتون بالسكارى من المقاهً إلى المساجد وٌمشون معهم نصؾ الطرٌق
وأنت إمسك بؤٌدٌهم وأوصل هإالء إلى الجهاد ,قدم إلٌنا بعضهم من العرب هنا إلى المعسكر حتى ٌدعون المعسكر للخروج للتبلٌػ,
نعم المثنى وإلٌاس جاءوا ٌدعوننا ,أمسكناهم وعلى التدرٌب ,بقٌا هنا ,دربناهم وعلى الجبهة ,المثنى الٌمنً شقٌق أبو دعاء ,جاء
ٌدعونا للتبلٌػ أمسكناه...
فخٌر كثٌر هم ٌقطعون شوطا كبٌرا وتمسك بٌده وأكمل المشوار ,ما من جماعة إال وفٌها عٌوب ,فإذا عٌبٌن ثبلثة فهذا ال ٌعنً أن
تشطب على كل الخٌر فٌها ,فاترك عٌوبهم وخذ محاسنهم من األعمال ,أما جماعة التبلٌػ شطب علٌهم!! والسلفٌه هإالء متشددون!! ال
تدري أن السلفٌٌن هإالء خدموا اإلسبلم كثٌرا بتحرٌر العقول من الخرافة ,أنا أعترؾ أن الفضل هلل أوال وآخرا ولكن كان للشٌخ
ناصر الدٌن األلبانً أثر كبٌر فً تفكٌري ,فً عقٌدتً ,فً تحرٌر عقٌدتً ,فً تحري النص الصحٌح ,البحث ال ٌمكن أكتب حدٌثا
واحدا ضعٌفا فٌه ,فؤنا سلفً فً عقٌدتً وفً تفكٌري ,لكن ٌذهبون وٌشوشون علً عند ابن باز وؼٌره ٌقولون :هذا ضد السلفٌة فً
الجهاد األفؽانً ,ال ٌحب أن ٌساعد جماعة فبلن ألنهم موحدون سلفٌون وما إلى ذلك ,وهللا قلت شوشوا عند ابن باز أو شوشوا عند
ؼٌره ,المهم أن ال ٌشوش علً عند رب العالمٌن8
نعم ,لما ذهبو وشوشوا علً عند ابن باز ذهبت إلى الحج وقابلت الشٌخ ابن باز ,قال لً ٌا عبد هللا -هو ٌحبنً ...أنا أظن أنه ٌحبنً-
كثر فٌك المادحون والقادحون ,قلت له اسمع ٌا شٌخ بن باز -جلست أن ا وإٌاه على طرؾ جلسنا فً ؼرفة وكان معنا الشٌخ عبد المجٌد
الزندانً -قلت له :اسمع ٌا شٌخ ابن باز ,تعرؾ أننً من اإلخوان المسلمٌن أم ال? قال :نعم ,قلت :لكن وهللا قبل أن أبدأ الكبلم معك,
هل أخذت من دنٌاك شٌبا  ,قال :ال ,قلت :وهللا ال أطمع فً دنٌاك فً المستقبل وإنما أتكلم معك هلل ,وأنا ذاهب إلٌه فً نفسً أقول طٌب
ماذا ٌضرنً ؼضب ابن باز أو رضا ابن باز? ماذا ٌؤتٌنً من الشٌخ ابن باز? فكان الجواب من الداخل أنك تحرم من دعوة رجل
صالح ,وإال ماذا أستفٌد منه أو من ؼٌره? ما الذي أستفٌده منهم? فقلت لهٌ :ا شٌخ ابن باز أنت تعرؾ أننً من اإلخوان المسلمٌن,
قلت له :لكن وهللا ال أعدل بك ال مراقبا وال مرشدا  ,إنك أحب إلً من مرشد اإلخوان المسلمٌن ومن مراقب اإلخوان المسلمٌن,
ألننً أظن أنك تفٌد اإلسبلم أكثر منهم ,هذه واحدة.
ثم وهللا ٌا شٌخ إبن باز هذه العقٌدة السلفٌة التً تدعون إلٌها أدعو إلٌها قبل أن أعرفك بعشر سنوات ,لٌست جدٌدة علٌنا.
ثالثا  :لكن ال أرٌد أن تكون السلفٌة تجارة ٌتاجر فٌها فً سوق الجهاد ,لماذا تصرون أن تجعلوا العقٌدة السلفٌة حزبا سٌاسٌا  ,العقٌدة
السلفٌة هً عقٌدتً ,األمة اإلسبلمٌة كل من أراد أن ٌنجو أمام هللا ٌجب أن ٌعتقدها ,لكن ٌعنً تصرون على جعلها فً قالب سٌاسً,
من لم ٌدخل فً هذ القالب السٌاسً الحزبً خبلص لٌس سلفٌا ? ال ,نحن سلفٌون ,ثم قلت له :وهللا إنك أحب إلً من أبً وأمً وفعبل
هو أحب إلً من أبً وأمً ,لماذا? ألننً أظن أنه فٌه خٌر وفٌه اإلخبلص وفٌه النفع للمسلمٌن ,ورجل نحسبه وال نزكً على هللا
أحدا ,عم نفعه لكل البشرٌة ,ما من منطقة لئلسبلم والمسلمٌن فٌها ٌد إال وؼالبا ابن باز وصل عن ٌده الكرٌمة شًء من الخٌر.
إبن باز عقلٌته سلفٌة ,لٌست حزبٌة ,لٌس داخبل فً الحزب السٌاسً السلفً ,عقلٌته إسبلمٌة ,قلبه إسبلمً ,روحه إسبلمٌة ,فٌحب
اإلسبلم حٌثما كان ,سواء كان من اإلخوان أو من ؼٌرهم ,ظهر فً سورٌا خٌر جهاد ذهب وأفتى فً السعودٌة -وهذه الفتوى فً
السعودٌة لٌست قلٌله -أنه ٌجوز جمع المال والزكاة للمجاهدٌن فً سورٌا وهذه تإثر على صلة الدولتٌن ببعضهما ,صلة سورٌا
بالسعودٌة ووزعها.
سمع أنه ٌوجد جهاد فً أفؽانستان أصدر فتوى ,والجهاد فرض عٌن وٌدفع لهم األموال وما إلى ذلكٌ ,سمع أن هناك مسلمٌن مظلومٌن
فً ناحٌة من النواحً فً األرضٌ ,صدر فتوى ضد حاكمهم ,الموقؾ الذي علٌه اإلسبلم ,الطمع فً رضى هللا ثم اتباع الرسول علٌه
الصبلة والسبلم ,فهو عقلٌته لٌست حزبٌة ,لٌس داخبل فً الحزب السٌاسً السلفًٌ ,وجد أناس آخذٌن السلفٌة على أنها حزب سٌاسً,
من دخل معهم فقد نجا ,ومن لم ٌدخل معهم فعقٌدته فاسدة ووٌل لمن ٌقع تحت لسانهم ,نعم ,ال ٌراعون فٌه إال وال ذمةٌ ,ذهبون إلى
ابن بازٌ ,ا ابن بازٌ ,......ذهبون إلى ابن عثٌمٌن فً القصٌم ,حتى جاءنً بعضهم ٌسؤلوننً سمعنا أنك تقول أن مشاٌخ السعودٌة

مشاٌخ الحٌض والنفاس ,قلت له :من تقصد? قال مثل الشٌخ ابن باز والشٌخ ابن عثٌمٌن -ال حول وال قوة إال باهلل -قلت لهم :ال ٌمكن
أن تصدر منً بالنسبة للشٌخ ابن باز والشٌخ ابن عثٌمٌن ,ما أظن أننً قلتها بالنسبة للعلماء خاصة لهذٌن الرجلٌن ,وأنا أحبهما فعبل
وأصدقهما الحب ,وإننً أظن فٌهما خٌرا ,وأظن فٌهما اإلخبلص ,نعم أنا أعرؾ أن هنالك أناس من الذٌن ٌشترون بآٌات هللا ثمنا قلٌبل
ٌبٌعون دٌنهم بثمن بخس فً السعودٌة ,وفً ؼٌر السعودٌة وكنت أواجههم فً وجوههم هناك ,وكنت أقول لهم نحن نتكلم دابما عن
شرك األموات وشرك القبور ,لماذا ال تتكلمون عن شرك األحٌاءٌ ,ا ترى أال ٌوجد ؼٌر السٌد البدوي ,قبر السٌد البدوي ,السٌد البدوي
مسكٌن لو عنده شرطة بقدر حافظ األسد هل ٌجرإ أحد منكم أن ٌتكلم علٌه? أما حافظ األسد عنده شرطة وجٌش ٌذبح اإلسبلم
والمسلمٌن فً بلده ما سمعنا كلمة واحدة عنه ,شرك األموات ,أما شرك األحٌاء تركوه ,تعبٌد الناس للطواؼٌت فً األرض ما نسمع
كلمة واحدة عنه.
المهم التربٌة ضرورٌة ,والجماعة ضرورٌة بشرط أن ال ننتقل ...نحن دخلنا الجماعة من أجل عبادة هللا فننتقل من عبادة هللا إلى
عبادة الحزب فتحبط أعمالنا ونحن ال نشعر ,هذه مصٌبة المصابب ,نعم ,قلت :ترى بعض الصادقٌن المخلصٌن ٌواجهون الطاؼوت,
ٌواجهون الدولةٌ ,تكلمونٌ ,تعرضون للعذاب ,فتسؤل الشباب الذٌن فً الحزب الفبلنً ما رأٌكم بفبلن? ال نرٌد هذا ,لماذا? ألنه لٌس
فً حزبه ,إذا ال ٌحبون الخٌر إال إذا كان من أبناء حزبه .
طٌب أٌن أنتم فً العالم? أمة إسبلمٌة هذه ألؾ ملٌون البد من تعلٌمها الخٌر,ال بد أن ٌواجه فٌها الظلم ,ال بد أن ٌنتشر دٌن هللا عز
وجل ,كم أنتم بالنسبة للمجتمع?
صدقوا ٌا إخوة :إن بعض األحزاب اإلسبلمٌة التً اسمها إسبلمٌة ما تركوا جماعة إسبلمٌة فً األرض تدعو إلى هللا إال وشككوا به,
إال وربطوها بؤحدى الجهات العالمٌة الكافرة ,تسؤلهم حزب السبلمة فً تركٌا? عمٌل ,الجماعة اإلسبلمٌة فً باكستان? عمبلء ,حزب
ماشومً? عمبلء اإلخوان المسلمون? عمبلء ,أي عمل إسبلمً فً الدنٌا وله أثر فً األمة اإلسبلمٌة أو فً الشعب الذي ٌعٌش معه
إال وربطوه ٌقولون :الدخول فً هذا الحزب مصٌبة ٌفسد دٌنكٌ ,فسد قلبك ,قلبك ٌفسدٌ ,كره الخٌرٌ ,كره الحقٌ ,كره النورٌ ,صٌر
اإلنسان مثل الذباب والبعوض ال ٌحب أن ٌبٌض اإل فً المناطق القذرة والمستنقعات ,وإذا أخذت الذباب إلى مكان نظٌؾ طاهر معقم
ٌموت ,ال ٌستٌطع أن ٌعٌش فالقلب هكذا إذا كان مرٌض ,ال ٌحب أن ٌعٌش إال كالخفافٌش فً الظبلم مع الناس الذٌن ٌؽتابونٌ ,نمون,
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ٌا جماعة :لٌس هكذا اإلسبلم وإن كنت داخبل فً حزب أو جماعة إسبلمٌة لٌس هكذا إالسبلم ,وال ٌحب النفع إال لحزبه ,وال ٌحب
الخٌر اإل لحزبه !!
قل لو أنتم تملكون خزابن رحمة ربً إذا ألمسكتم خشٌة اإلنفاق
(اإلسراء)885 :
لو كانت خزابن السموات واألرض بٌده ما صبها إال على الحزب ,لحزبه ,فً قطر من األقطار مثل األردن ,مثل مصر ,تجدهم ال
ٌصلون ألفٌن ,وبقٌة الناس ..هل بقٌة الناس كفار? نذبحهم!! نبٌدهم?! نبؽضهم?! هكذا علمنا اإلسبلم?! أٌن المسلم أخو المسلم?! سواء
كان فً إندونٌسٌا أو فً الٌابان أو فً مصر فً حزبً أو فً ؼٌر حزبً ,فً جماعتً أو فً ؼٌر جماعتً ,ؼٌر مستعد أن ٌسدي
للمسلمٌن نفعا إال إذا كان داخبل فً الحلقة الضٌقة هذه ,إال إذا كان داخل فً الخمسمابة الذٌن جمعوهم ,هذه مصٌبة المصابب,
مصٌبة المصابب وأكبر المصابب فٌنا وفً العمل اإلسبلمً اآلن.
ٌا مسلمون أنا أرٌد أن أتسابل ,أنتم ترٌدون أن تعملوا دولة إسبلمٌة? تدعون إلى دولة إسبلمٌة عالمٌة? ترٌدون أن تعملوا أمة إسبلمٌة
واحدة? إذا كنتم ال تستطٌعون أن تتفاهوا وأنتم اآلن خمسمابة ,ال تتفاهمون اآلن مع الخمسمابة اآلخرٌن الذٌن بجانبكم ٌعملون إلى
اإلسبلم بطرٌقة أخرى ومع الجماعة الثالثة الذٌن ٌعملون لئلسبلم ,كلكم مجموعكم ٌصل ( )8882وفً أٌام الؽبلء أو أٌام الرخص
تصلون إلى ثبلثة اآلؾ وترٌدون أن تعملوا أمة إسبلمٌة ,وأي واحد ٌؽلط علٌك تود (ٌكادون ٌزلقونك بؤبصارهم) إذا نظروا إلٌك
ٌنظرون لك شزرا وتصبح مدار حلقاتهم ,حلقة بدل أن تكون للقرآن والسنة ,تصبح استؽابة فبلن العالم ,واستؽابة الداعٌة فبلن ,لماذا
حكى كبلم كذا? هذا ؼٌر موافق لخطتنا وطرٌقتنا? ٌالٌتك ال تدخل هذه الحلقة فترٌح نفسك وترٌح اإلسبلم والمسلمٌن من شر ك ,وهللا
ٌصبح العمل اإلسبلمً مصٌبةٌ ,صبح هذا ضرر سموم على النفسٌ ,جب أن تعمل لئلسبلم الذي جاء به محمد بن عبد هللا ,الذي قال:
(وما أرسلناك إال رحمة للعالمٌن) (كافه للناس بشٌرا ونذٌرا) هذا اإلسبلم ,لٌس إسبلم حزبك ,هذا إسبلم لكل البشرٌه ورحمة لكل
البشرٌةٌ ,جب أن تحب الخٌر من أي مكان صدر ,فواحد سلفً عمله أن ٌحرر األحادٌث ٌخرج األحادٌث الصحٌحة من الضعٌفة
نقول :جزاه هللا خٌرا سد عنا بابا كبٌرا وهو الناحٌة النظرٌة ,واحد من التبلٌػ تقول جزاه هللا خٌرا سد عنا بابا كبٌرا وهو باب
األمر بالمعروؾ وجلب الناس الضابعٌن إلى اإلسبلم ,إعادتهم إلى اإلسبلم ,إخوان مسلمون ٌصطدمون بالحكام وبالطواؼٌت تقول:
جزاهم هللا خٌرا كذلك قابمٌن بواجب كبٌر أو سدوا بابا أو ثؽرة ك بٌرة تدعو للمسلمٌن بالخٌر واقبل الخٌر من أي جهة صدر ,وال
تصد الخٌر ألنه لم ٌخرج من بٌتك ,وال تحاول أن تمنع النور عن الناس ألنه لم ٌخرج من نافذتك ,دع النور ٌدخل على الناس من أي
نافذة جاء ,المهم أن تضاء بٌوتهم ,تضاء قلوبهم ,تضاء نفوسهم ,فهمتم العمل لئلسبلم ?
العمل لئلسبلم ٌجب أن ٌكون هلل ,فبل ٌجوز أن تدخل هلل ثم تنتهى لؽٌر هللا ,وال ٌجوز أن تدخل بنفسٌة مشرقة منشرحة تحب الخٌر
وتنتهى لؽٌر هللا,وهللا كنت أراهم شبابا عادٌٌن ٌقبلون على المساجد,واحد منهم ٌربى لحٌته إذا تكلمت على فبلن ٌقوم وٌتركك ألنه ال
ٌحب حتى سماع الؽٌبة ,ال ٌؽتاب ,ال ٌدخن ,ال ٌذهب إلى السٌنما ,مسلم عادي ٌسمع أن هذا حرام ٌتركهٌ ,سمع أن صبلة الجماعة
واجبة أو سنة مإكدة ٌؤتً إلى الجامع ٌصلً الفجر,تجده فً صبلة الفجر وراءكٌ ,دخل الحزب الفبلنً ,بعد شهر تتؽٌر كل أخبلقه,
تجده انقطع عن الجماعةٌ ,حلق لحٌتهٌ,شرب الدخانٌ ,كره المسلمٌنٌ ,كرههم ,أنت الذي كنت تؤتً دروس الفقة فً الصبح? فتسؤل
لماذا? ما الذي جرى لفبلن? دخل الحزب الفبلنً ,طٌب ماذا? هو اآلن ٌتكلم على أنك عمٌل ,أنت? لماذا حلق لحٌته? حتى ال تعرفه
المخابرات أنه ٌدعو إلى اإلسبلم ,مفهوم? ألن العمل لئلسبلم واجب واللحٌة عنده سنة مإكدة ,إفرض أن اللحٌة واجبة لكن العمل
لئلسبلم آكد فرٌضه ,فٌحلق اللحٌة من أجل العمل لئلسبلم ,طٌب ٌدخن ألن التدخٌن لٌس حراما !! وصار ٌذهب للسٌنما لماذا? ألن
الصور العارٌة لٌست حراما ,وهكذا ,كان من بنً آدم ,مسلم مقبل على هللا عز وجل بعد شهر وإال هو تؽٌر تماما بالعمل اإلسبلمً,
تؽٌر بالعمل اإلسبلمً ,وبالعمل لئلسبلمٌ ,ا لٌته لم ٌعمل لئلسبلم بهذه الطرٌقة فٌبقى بفطرته وطٌبه وإخبلصه.
مرة الملك([ )5الملك حسٌن ملك األردن] .طلب مقابلة أساتذة الجامعة وأنا ما ذهبت ,ثانً ٌوم طالب فً كلٌة الشرٌعة قال لً :ماذا
قال لكم الملك? قلت له :أنا ال أذهب لمثل هذه المقاببلت ,فٌذهب هذا الطالب -هذا طالب عادي حتى اآلن ما دخل الحزب ,ال زال طٌبا
لم ٌصبح فهمانا!! -ذهب ٌناقش الذي دخل الحزب قال له :أنت تقول أن جماعة اإلخوان عمبلء هذا عبد هللا من اإلخوان حتى فً
المقابلة ما ذهب ٌقابل الملك ,ما سكت هذا الحزبً قال له :فً اللٌل ذهب هو ومحمد خلٌفه ربٌس اإلخوان للملك حسٌن ,تصوروا! ال
ٌمكنٌ ,جب أن ٌنتصر ولو بالباطل ,قالٌ :عنى ماذا ٌرٌدون من المقابلة العامة?

الحمد هلل كثٌر من الشباب فً الجامعة كانوا ٌحبوننً وٌحبون محاضراتً,وكنت أعطً مادة اسمها حاضر العالم اإلسبلمً ,وهً
طبٌتعها مشوقة للشباب عن أوضاع العالم اإلسبلمً والؽزو الفكري والمصابب التً حلت بالمسلمٌن وحالنا وحال حكامنا,فكانوا
ٌسرون,وكنا ننفتح معهم كما ننفتح معكم فكانوا ٌسرون بالمحاضرات ,فبعض الشباب كانوا واقفٌن تحت شجرة فً الجامعة
ٌتكلمون,فواحد ٌمدحنً ما أطاق الحزبً مدحً ,قال له :هذا عمٌل للملك حسٌن? قال له :كٌؾ عمٌل للملك حسٌن? ,قال له قابل الملك
قبل فترة وأعطاه خمسمابة دٌنار ,فابن أخته كان معه فقال لهٌ :ا خالً ألٌس هذا حرام? أنت تؤكل دم الناس ,من أٌن هذه األموال
ٌعطٌها الحكام لكم ,قال :فضربه كفا وقال له :أسكت ما الذي ٌفهمك? ابن أختى جالس فً الجلسة وهو ال ٌعلم ذاك أنه موجود ,فقال
له إبن أختً :لٌس له ابن أخت هنا إال أنا- ,شقٌق أبً عبادة ,أبوعبادة كان صؽٌرا  ,هذا اآلن أستاذ فً جامعة القدس دكتور فً
الشرٌعة تخرج فً سنة ( ,)93كان أبو عبادة عمره ( )25سنة أو ( )95سنة ما كان ٌصلح لمقابلة الملوك -ال أعلم بهذا إال اآلن ٌا
أخً ,فبهت الذي ظلم نفسه.
إذا كان العمل اإلسبلمً هو عبارة عن زراعة الحقد على الناس ,زراعة البؽضاء فً قلوب المسلمٌن ,فً قلوب أتباعك على
المسلمٌن ...ما هذا ?
مثل ...عندما أعدم سٌد قطب -رحمه هللا -واحد من الناصرٌٌن جالس ,الناس تؤلموا إلعدام سٌد قطب ,قال :أنا رأٌت زوجة سٌد قطب
أو بنته فً القاهرة كاشفة الرأس ,والبسة نصؾ كم وإلى ركبتها ,قال أحد الشباب المسلم لهٌ :ا أخً الكرٌم أنت رأٌتها بعٌنك? قال :أنا
تخرجت من القاهرة ..بعٌنً كنت أراها ,قالٌ :ا جماعة اشهدوا أن سٌد قطب لم ٌتزوج ,فبهت الذي ظلم نفسه8
فٌا إخوة :انتبهوا وأنتم تعملون لئلسبلم ,اقبل الخٌر من أي جهة كان ,وال تحقرن من المعروؾ شٌبا ,وال تتكلم على الناس ,وال
تبخسهم أشٌاءهم ,اشهد للناس بالحق ,ال تمسح كل حسناتهم وتنصب نفسك لتبرز سٌبات الناس ,الرسول ص قال عن الشٌطان (لقد
صدقك وهو كذوب) قال ألبً هرٌرة (ٌا أبا هرٌرة ,هل تعلم من هو زابرك فً اللٌالً الثبلث? إنه الشٌطان ,لقد صدقك وهو كذوب)
الرسول ص اعترؾ للشٌطان أنه صدق فً هذه المرة ,وقال :ألبً بن كعب (صدقك الخبٌث) عن الجن الكافر.
فٌا أٌها اإلخوة :نحن دٌننا جاء إلقامة العدل فً األرض ..
لقد أرسلنا رسلنا بالبٌنات وأنزلنا معهم الكتاب والمٌزان لٌقوم الناس بالقسط
(الحدٌد)12 :
من أجل إقامة العدل ,أنزل الكتب ,وأرسل الرسل ,من أجل إقامة العدل ,فإذا لم نقم العدل نحن المسلمون ,الدعاة طبلبع العمل
اإلسبلمً ,فمن ٌقٌم العدل فً األرض إذا ? إذا لم نستطع أن نعدل فً أقوالنا ونحن ال نملك شٌبا من الدنٌا ,فكٌؾ إذا ملكنا الدنٌا ؼدا
وفتحت علٌنا خزابنها ?
ٌا أٌها الذٌن آمنوا كونوا قوامٌن بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدٌن واألقربٌن)
(النساء)195 :
انتبهوا..إعملوا لئلسبلم فً جماعات ,تربوا فً جماعات ,لكن ال تعبدوا األحزاب من دون هللا ,وال تحولوا عملكم إلى عبادة للطاؼوت
وأنتم ال تعلمون ,وٌحل الحزب عبادة جدٌدة محل عبادة هللا عز وجل ,لتهضم فٌها حقوق الناس ,وتؤكل لحومهم وتداس حرماتهم,
وتمزق أعراضهم باسم اإلسبلم وباسم مصلحة الدعوة ,وباسم العمل اإلسبلمً ..انتبهوا ..انتبهوا ...واعلم ٌا أخً العزٌز :إذا كنت فعبل
جادا فً إقامة الدولة اإلسبلمٌة أن جماعتك وحدها لن تستطٌع إقامة الدولة اإلسبلمٌة ,لن تستطٌع أي جماعة وأي تنظٌم بمفرده أن
ٌقٌم دولة إسبلمٌة ,ال بد أن تستعٌن بطاقات المسلمٌن الطٌبٌن ,وأن تستفٌد من روحهم وخبراتهم واندفاعهم وجهادهم حتى تعٌنك على
الوصول إلى إقامة المجتمع اإلسبلمً وإقامة دولة اإلسبلم.
ٌا أخً العزٌز :اعلم أن جماعتك التً تنتمً إلٌها لو أرادت أن تحل جزءا من مشكلة الجهاد األفؽانً ,كل جماعتك فً األرض لو
جبت بها ال تستطٌع أن تسد الثؽرة التً ترٌد سدها فً الجهاد األفؽانً ,فبل تحرم الناس من الخٌر ,وال تحرم اآلخرٌن من الخٌر,وال
تحرم نفسك من الخٌر ألنه لم ٌصدر من حزبك ,ولم ٌخرج من نافذتك ,ولم ٌنبثق عن تنظٌمك.
مثال أضربه لكم ..هذا إسحاق الفرحان الذي كان وزٌرا للتربٌة والتعلٌم ,حدثناكم عنه قال :عندما استلمت وزارة التربٌة والتعلٌم
أردت أن أضع فٌها المسلمٌن وأن أسلم المناصب للمسلمٌن ,فؤول ما نظرت إلى الجماعة التً تربٌت فٌها  -هو تربى فً جماعة
اإلخوان المسلمٌن -فجبنا بكل اإلخوان ما سدوا جزاء قلٌبل من وزارة التربٌة والتعلٌم ,قلنا :إبحثوا عن التحرٌرٌٌن ..عن التبلٌؽٌٌن..
عن السلفٌٌن عن ...إلخ ,إجمع ما سدوا عشر معشار ما نحتاج فً وزرارة التربٌة والتعلٌم ,قلنا إبحثوا عن الذٌن ٌصلون ..ما سدوا..
قلنا إبحثوا عن الذٌن ٌصلون الجمعة فقط ما سدوا,وزارة فً بلد صؽٌر ,كل الجماعات اإلسبلمٌة ,وكل الذٌن ٌصلون ما سدوا نصؾ
حاجتها ,فكٌؾ ترٌد أن تقٌم كٌانا إسبلمٌا متماسكا بمابتً رجل أو خمسمابة رجل ,وأفنٌت من عمرك عشرٌن سنة وأنت تدمر العمل
اإلسبلمً فً بلدك وتجفؾ منابع الخٌر ,ما تركت عمبل إسبلمٌا إال ذممته ,وما تركت عالما إال شتمته ,وما تركت داعٌة إسبلمٌا إال
لمزته من أجل حزبك ,وحزبك ال ٌساوي قطرة من بحر حاجات المسلمٌن 8
أخلصوا العمل هلل ,أدخلوا فً الجماعة اإلسبلمٌة ,تربوا فً الجماعة اإلسبلمٌة ,لكن إٌاكم أن تكونوا حزبٌٌن فتنقلب عبادتكم من عبادة
رب العالمٌن إلى عبادة المسإولٌن فً الحزب ,انتبهوا وأخلصوا النٌة ,واصدقوا الطوٌة ,قواكم هللا ووفقكم و أخذ بؤٌدٌكم 8

أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما المشركون نجس فبل ٌقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عٌلة فسوؾ ٌؽنٌكم هللا من فضله إن شاء,
إن هللا علٌم حكٌم قاتلوا الذٌن ال ٌومنون باهلل وال بالٌوم اآلخر وال ٌحرمون ما حرم هللا ورسول ه وال ٌدٌنون دٌن الحق من الذٌن أوتوا
الكتب حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون.
(التوبة42:ـ)52
ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما المشركون نجس.
قلنا أن المقطع األول من سورة التوبة ٌتكلم عن العبلقات النهابٌه بٌن المسلمٌن وبٌن المشركٌن.
المقطع الثانًٌ :تكلم عن عبلقة المسلمٌن بؤهل الكتاب ,فآخر آٌة من المقطع األول هذه اآلٌة (ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما المشركون نجس
فبل ٌقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) فهً اآلٌة الثامنة والعشرون من سورة التوبة ,فتمثل اآلٌة ( )42آخر آىة من المقطع األول
الذي ٌمثل العبلقات النهاٌبة بٌن المجتمع المسلم وبٌن المشركٌن ,وقد ذكرنا من قبل أنه بعد نزول سورة التوبة لم ٌعد مقام لمشرك فً
جزٌرة العرب ,إما أن ٌسلم وإما أن ٌقتل وإما أن ٌهرب ,ال تقبل الجزٌة من مشرك أبدا إن الشٌطان قد ٌبس أن ٌعبد فً أرضكم هذه

انتهى ,خبلص ,وأعلن رسول هللا ص من خبلل أفواه أصحابه الذٌن أرسلهم التوصٌة العامة :ال ٌحج بعد العام مشرك ,وال ٌطوؾ
بالبٌت عرٌان ,هذه آخر سنة ٌحج فٌها المشركون وهً سنة تسع للهجرة ,ألن الرسول ص كان ٌرٌد أن ٌنظؾ البٌت قبل أن ٌحج هو
حجة اإلسبلم وٌبٌن لهم المناسك ,ألنه كان ٌحس أن هذه أواخر أٌامه وأن هذه آخر حجة سٌحج بها ,وهً أول حجة,ولذلك فً خطبة
الوداع قال لهم :أٌها الناس اسمعوا قولً لعلً ال ألقاكم بعد عامً هذا بهذا الموقؾ أبدا ,خبلص ,والرسول ص أحس أنه آخر عام
ٌعٌش فٌه ألن جبرٌل علٌه السبلم كان ٌراجعه القرآن كل رمضان مرة واحدة,وفً هذا العام األخٌر فً رمضان سنة عشر للهجرة
راجعة مرتٌن قال وما أراه إال قد دنا أجلً -قرب ,-وهنالك إرهاصات وعبلمات تدل على أن رسول هللا صلى علٌه وسلم ودع,
نزلت إذا جاء نصر هللا والفتح ورأٌت ال ناس ٌدخلون فً دٌن هللا أفواجا ففهم بعض الصحابه أن هذه أول عبلمة من عبلمات وفاة
الرسول ص وأن الرسالة قد تمت.
العبلمة الثانٌة :عرض القرآن مرتٌن:فً آخر سنة ,عرض علٌه جبرٌل القرآن مرتٌن فً هذه السنة سنة عشر للهجرة.
العبلمة الثالثة :نزول آٌة :
الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اإلسبلم دٌنا
( المابدة)9 :
خبلص ,كمل الدٌن وتمت النعمة فانتهت مهمة الرسول ص8
العبلمة الرابعة :عبلمات واضحة ,كان قد خٌره هللا عز وجل بٌن أن ٌعٌش طوٌبل ثم ٌقبض روحه أو ٌقبض روحه ,ثم قال ماذا?
ٌعنً بعد العٌش الطوٌل قال ال بد من الموت ,فاختار الرسول ص الرفٌق األعلى من الجنة ,ولذلك أخبر أصحابة على المنبر قال :إن
عبدا خٌره هللا عز وجل بٌن أن ٌعٌش طوٌبل -أو كما قال -ثم الجنة أو الجنة فاختار الرفٌق األعلى من الجنة) ففهم أبوبكر ,قال بل
نفدٌك بؤنفسنا ٌا رسول هللا ,بدأ الرسول ص بعد العبلمات الكثٌرة -طبعا هذه العبلمات الكثٌرة كلها تكونت أو تجمعت سنة عشر
للهجرة -فبدأ ٌودع,ذهب إلى أحد وزاره وصلى علٌه ,كان ٌخرج فً اللٌل إلى البقٌع فً منتصؾ اللٌل وٌسلم علٌهم وٌؤخذ خادمه
وٌسلم على أهل البقٌع 8
المهم كانت سنة تسع للهجرة ,حجة سنة تسع للهجرة ,تهٌبة للحجة األخٌرة التً سٌحجها رسول هللا ص وٌبٌن مناسك الحج ألنه لن
ٌحج بعدها ,ولذلك قال (خذوا عنً مناسككم) ,كلما عمل شٌبا ٌقول (خذوا عنً مناسككم) ,وهللا عز وجل أراد فً سنة عشر للهجرة
أن ٌمتعه بؤصحابة الذٌن أسلموا ,فاجتمع مابة وأربعة وعشرون ألفا ( 025ألفا) ممن أسلموا وحجوا مع الرسول هللا ص حجة الوداع,
فودع األمة التً رباها وأخرجها هللا عز وجل إلى الوجود من بٌن دفتً كتاب ومن خبلل آىات القرآن ..
كنتم خٌر أمة أخرجت للناس ( .آل عمران)855 :
عندما أعلن سنة تسع للهجرة أنه ال ٌحج بعد العام مشرك وال ٌطوؾ بالبٌت عرٌان علم هللا عز وجل أن القلوب الزال لها تعلق أو
بعض القلوب ال زال لها تعلق بالدنٌا ,وعلم أن بعض الناس قد ٌخشون أن رزقهم ٌقل ,لماذا? ألن المسلمٌن أقلٌة فً الجزٌرة العربٌة
فً نظرهم ,فعندما ٌمنع المشركون من الحج إلى بٌت هللا الحرام هنالك شٌبان :
الشًء األول :القضٌة األمنٌة قد تتهدد 8
القضٌة الثانٌة :موارد الرزق قد تقل ,فاهلل عز وجل تكفل باالثنتٌن قال لهم :
( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطؾ من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا ٌجبى إلٌه ثمرات كل شًء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم ال
ٌعلمون)
(القصص)31 :
فتكفل بالقضٌة األمنٌة ,وكان رسول هللا ص ٌقسم لهم على هذا وهللا لتؤتٌن الظعٌنة من الحٌرة وتطوؾ بالبٌت ال تخاؾ إال هللا... .
وقضٌة الرزق قال لهم( :وإن خفتم عٌلة -فقرا  -فسوؾ ٌؽنٌكم هللا من فضله).
فً عام تسع للهجرة كان قد أسلم عدي بن حاتم -وعدي بن حاتم زعٌم قومه وكان نصرانٌا -وجاء إلى رسول هللا ص بعد أن أسر
أخته سفانة ,فجاءت سفانة إلى الرسول ص وقدمت له نفسها ,قالت أنا ابنة زعٌم قومً ,كان ٌطعم الجابع وٌكسو العاري ,وقالت
كلمتها ,وأمر رسول هللا ص بإعتاقها وقال( :إرحموا عزٌز قوم ذل ,وؼنٌا افتقر ,وعالما ضاع بٌن جهال) هذه المصابب الثبلث,
المصٌبة األولى عزٌز قوم ذلٌ ,كون اإلمبراطور شاه بهلوي فً قمة المجد وٌعتبر شرطً المنطقة ألمرٌكا وبٌن عشٌة وضحاها
أمرٌكا تعتذر عن قبوله الجبا ٌسكن فً ؼرفة من ؼرؾ فنادقها ...تعتذر ,تعتذر األرض كلها ,ولذلك هو مات ؼما  ,مات قهرا  ,إن
لم ٌكن السادات قد قضى علٌه ,عجل له المنٌة حتى ٌؤخذ بقٌة الفلوس التً معه ,السادات ٌعنى ما شاء هللا علٌه!! ماهر جدا باصطٌاد
الفلوس ,قال :نحن نستقبله بعض أشهر ثم ٌصاب بجلطة وٌموت ,وإن لم ٌمت نعجل له المنٌة بإذن هللا عز وجل ,فاستقبله استقباال
حارا واستقبل الملٌارات معه وبعد أشهر مات ,ال ندري كٌؾ مات! هو ؼالبا مات ؼما (وارحموا عزٌز قوم ذل ,وؼنٌا افتقر,
وعالما ضاع بٌن جهال نعم عالم من العلماء ٌعٌش وسط مجموعة ال ٌفرقون بٌن القرد والنبٌل ,فذهبت سفانة إلى أخٌها وحببت له
أخبلق رسول هللا ص ,وحببت له اإلسبلم ,فجاء إلى الرسول صلى علٌه وسلم وأسلم ,وكان فً صدره الصلٌب ,فقال له رسول هللا
( ألق هذا الوثن) فؤلقاه8
ص
الرسول ص قرأ أمامه (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسٌح بن مرٌم) فتعجب عدي فقالٌ :ا رسول هللا ص ما
عبدناهم -هو ٌظن العبادة ماذا? أن ٌصلً أربع ركعات لهذا الكاهن أو لهذا الراهب أو لهذا القسٌس -قال بلى أحلوا لهم الحرام,
وحرموا علٌهم الحبلل ,فؤطاعوهم فتلك عبادتهم إٌاهم.
فالعبادة هً الطاعة ,والذٌن ٌطٌعون الحكام فٌما ٌحللون مما حرم هللا أو ٌحرمون ما أحل هللا; هإالء ٌعبدون الحكام وال ٌعبدون هللا
عز وجل ,وطاعة الحكام فً التشرٌع بؽٌر ما أنزل هللا بالرضى كفر ٌنقل عن الملة,ألن التشرٌع بؽٌر ما أنزل هللا باتفاق العلماء كفر
ٌنقل عن الملةٌ,خرج من اإلسبلم ,قال ابن تٌمٌة :من أحل النظرة -من قال أن النظر إلى المرأة األجنبٌة حبلل -فقد كفر باإلجماع ,ومن
حرم الخبز فقد كفر باإلجماع) هذا متفق علٌه بٌن العلماء ,قاعدة شرعٌة (من أحل الحرام فقد كفر ومن حرم الحبلل فقد كفر) هذا
متفق علٌه ,فعندما ٌؤتً حاكم وٌخرج رخصا بفتح الخمارات للمسلمٌن لبٌع الخمر ,هذا كفر ٌنقل عن الملة ,عندما ٌؤتً حاكم وٌقول
عقوبة السارق عندنا مادة كذا فً قانون العقوبات .من سرق ٌسجن شهرٌن هذا كفر ٌنقل عن الملة; ألن هللا عز وجل ٌقول (فاقطعوا
أٌدٌهما) جاء الحاكم وقال فاسجنوهما قال هللا عز وجل (والسارق والسارقة فاقطعوا أٌدهما) وقال الحاكم والسارق والسارقة
فاسجنوهما شهرٌن ,دٌن جدٌد ..وهذا ٌنقل عن الملة.
أنا أضرب لكم مثاال  :لو جاء حاكم وأصدر قانونا وقال :الصٌام فً شوال ولٌس فً رمضان ,كافر أو ؼٌر كافر? كافر خارج من
الملة.

لو جاء حاكم آخر وقال صبلة المؽرب فً ببلدنا أربع ركعات هذا كفر أو ؼٌر كفر? كفر ال ٌختلؾ علٌه اثنان ,لكن الناس ما فهموا
أن تؽٌٌر عقوبة السارق كفر ٌخرج عن الملة ألن الذي ؼٌر عدد ركعات المؽرب قد شر ع بشًء ؼٌرما أنزل هللا ,والذي ؼٌر عقوبة
السارق قد شر ع بؽٌر ما أنزل هللا وهذا كفر ٌنقل عن الملة ,وهذا كفر ٌنقل عن الملة.
ولذلك أول مرة وقعت األمة اإلسبلمٌة فً هذه المصٌبة ٌوم أن احتل التتار بؽداد سنة ()212ه -أراد هوالكو أن ٌطبق القانون الذي
وضعه جنكٌز خان على األمة اإلسبلمٌة واسمه الٌاسق -السٌاسات الملكٌةـ ,فالعلماء وقفوا له بالمرصاد,حمل واحد منهم الٌاسق الذي
هو قانون جنكٌز خان وقال لؤلمة اإلسبلمٌة ما هذا الكتاب? قالوا :الٌاسق قال :من حكم بهذا الكتاب فقد كفر ,ومن تحاكم إلٌه فقد كفر,
فهوالكو كان أعقل من حكامنا فوضع محكمة للٌاسق ومحكمة للقرآن ,فالذي ٌرٌد أن ٌتحاكم للقرآن والسنة ٌذهب إلى محكمة
المسلمٌن,والذي ٌرٌد أن ٌتحاكم للٌاسق ٌذهب إلى محكمة الٌاسق ,لكن من رأوه دخل محكمة الٌاسق ٌحكمون علٌه بالكفر ,لكن اآلن
المصٌبة أن الٌاسق العصري الجدٌد وهو قانون نابلٌون الذي طبق فً معظم أنحاء العالم اإلسبلمًٌ ...عنً نحن قرأنا فً الجامعة فً
سورٌا فً كلٌة الشرٌعة ,كنا نقرأ القانون بجانب الشرٌعة مواد قانونٌة ,القانون المدنً السوري مؤخوذ من القانون المصري ذو األصل
الفرنسً ,وعندما أرادوا فً األردن أن ٌطبقوا القانون هذا ذهبوا ونقلوه حرفٌا بل أعمى هللا قلوبهم فكتبوا صدر فً دمشق فً ٌوم كذا
وكذا ,ما كتبوا صدر فً عمان ,كتبوا صدر فً دمشق!
قضٌة القانون مهمة جدا جدا  ,فالتشرٌع بؽٌر ما أنزل هللا كفر ٌنقل عن اإلسبلمٌ ,خرج من اإلسبلم ,فوظٌفة المسلم أقل شًء ٌقبل منه
ماذا? أن ٌنكر بقلبه ,أن ال ٌرضى بقلبه.
أنا بعد أن نظرت كثٌرا فً هذه القضٌة ,قضٌة التشرٌع بؽٌر ما أنزل هللا ,فً الحقٌقة أشؽلتنً كثٌرا ألنً كنت أحض ر الدكتوراه,
عندما خرجت الفبات أٌام السادات من السجن ,فخرج قسم منهم ٌكفر الناس جمٌعا وقسم ٌتوقؾ بالناس جمٌعا  ,وقسم ٌقول للناس
جمٌعا  ,كل من قال ال إله إال هللا محمد رسول هللا مسلم ,فؤشؽلتنً القضٌة ,وقسم ال ٌصلً فً المساجد ,والحقٌقة صارت فتنة كبٌرة,
وكان هذا الشاب شكري مصطفى رحمه هللا الذي أعدمه السادات فً قضٌة التكفٌر والهجرة فً قتل الذهبً وتزعم قضٌة التكفٌر ٌرى
أن الذي ال ٌدخل جماعته كافر خارج من الملة ,وقد اعتمدوا على قاعدة (من لم ٌكفر الكافر فقد كفر ومن شك فً كفر الكافر فقد كفر).
جاءوا إلى األستاذ الهضٌبً رحمه هللا إلى السجن قالوا له:هل تكفر عبد الناصر? قال :ماذا نستفٌد إذا كؾ رنا عبد الناصر أو ما كؾ
رناه ,طبعا هذه الكلمة تإخذ علٌها دعوة بكاملها ,وكان جواب األستاذ الهضٌبً سٌاسٌا  ,وكفروا األستاذ الهضٌبً واعتزلت مجموعة
صارت ال تصلً خلؾ األستاذ الهضٌبً ,فخرجوا من السجن ,عندما خرجوا من السجن ٌؤتون وٌسؤلون ما رأٌك بعبد الناصر? كافر,
السادات? كافر ,ما رأٌك بالهضٌبً? مسلم ,لكنه هو لم ٌكفر الكافر عبد الناصر فهو كافر ,هل تكفر الهضٌبً? حاشى هلل أن أكفر
الهضٌبً ,إذا ٌلحقونك بالقابمة وهكذا.
وهللا جاء واحد من الشباب وكان ٌتردد علً ٌحبنً وهو أردنً ,وكان قد اتخذ شكري مصطفى وأعجب به وأعجبته آراإهٌ ,عنً ما
ؼبطت إنسانا على إٌمانه وتمسكه مثل هذا الشاب ,كان ٌدرس الصٌدلة ,فكان أحٌانا ٌؤتً ٌفطر عندي فً القاهرةٌ ,وم من األٌام بعد
أن التقى بشكري مصطفى جاء زارنً ,فبدأ ٌتكلم وكنت أناقشه فجاء وقت الصبلة فرأٌته هكذا متثاقبل من الصبلة ورابً ,فقلت له
تفضل وصل بنا فصلى فً ٌ ,وم أن أقدم للصبلة ٌقول أنا جمعت,فؤنا أفاتحه قلت لهٌ :عنً أنت ما رأٌك فً  ,قال :صراحة? قلت له:
نعم صراحة ,قال :أنا أكفرك ,لماذا ٌا ابن الحبلل? ما القضٌة? قال :أنت من اإلخوان المسلمٌن ,قلنا له :طٌب ,قال :كل واحد من
اإلخوان المسلمٌن كافر ,لماذا? قال :ألنهم ال ٌكفرون الهضٌبً الكافر ,تصور بهذه السهولة ,قلت له :تعال أقول لك ,الشافعً وأحمد
بن حنبل اختلفوا حول تارك الصبلة كسبل  ,فقال الشافعً ال ٌكفر,وقال أحمد ٌكفر وتناقشا.وما كفر واحد منهما اآلخر ,سبحان هللا لشدة
حماسه واندفاعه قال لً بالحرؾ الواحد لو كنت حاضرا وناقشت الشافعً ولم ٌكفره أكفر الشافعً ,قلت له ال حول وال قوة إال باهلل
إذا هنا (ختم)([ )5ختم :كلمة فارسٌة تعنً انتهى ،خبلص]( ,.برو بخٌر)([ )2برو بخٌر :كلمة فارسٌة تعنً إذهب أو مع السبلمة].
إنتهى إذا وصل األمر إلى هذا الحد خبلص ,وفعبل هو دخل فً قضٌة شكري مصطفى وحكم خمسة عشر عاما وال زال فً السجن
حتى اآلن,لكن هم لقلة العلم شباب متحمس جدا واستهوى قلوب الشباب ,لماذا استهوى على قلوب الشباب? بسبب صراحته وصدقه,
التزام كالخوارج تماما  ,إلتزام شدٌد ووضوح شدٌد ,تؤتً المخابرات إلٌه ,ما رأٌك فً اإلشتراكٌة? فٌقول له :أنت قصر الطرٌق قل
لً ما رأٌك فً أنور السادات? أنور السادات كافر,وكل من أعانه كافر ,وكل من دخل فً حكمه كافرٌ ,سهل على المخابرات من
أولها ,فهذه الصراحة جذبت قلوب الشباب إلٌه وفعبل انتشرت انتشار النار فً الهشٌم.
شؽلتنً القضٌة وبدأت أبحث ,شباب ما شاء هللا (ٌحقر أحدكم صبلته مع صبلته وصٌامه مع صٌامه) ٌقرأون القرآن تشعر أنه خارج
من قلوبهم ,لكن لؤلسؾ الجهل أر داهم وأتعبهم وأوردهم موارد الهبلك ,نعم شباب ٌا سبلم!! ٌا سبلم!! من خٌار أبناء مصر وهللا,
مجموعة شباب أخرى تتوقؾ ما معنى تتوقؾ? ال تحكم إلنسان مسلم ,ال بإسبلم وال بإٌمان حتى ٌمتحنوه ,ما رأٌك فً الحاكم? ما
رأٌك فً األحكام? ما رأٌك فً التشرٌع? ما رأٌك ?....فإذا نجح وأخذ فوق الخمسٌن ٌ-جب أن ٌؤخذ فوق التسعٌن ألنه إذا ؼلط فً
أي سإال ٌشطبوهٌ -صلون خلفه,وإذا رسب ال ٌصلون خلفه ,لماذا? كانوا ٌسمونها معابد الجاهلٌة ,فكان أحدهم ال ٌقبل أن ٌصلً وراء
إمام ال ٌعرفه,وال ٌصلً وراء إمام ٌقبض راتبه من الدولة.
شؽلتنً القضٌة ,فبدأت أبحث ,فبحثت طوٌبل فً القضٌة وخرجت ...الذي اطمؤنت إلٌه نفسً بالخبلصة التالٌة:
 -1الحاكم الذي ٌشرع بؽٌر ما أنزل هللا هذا ؼٌر مسلم خارج من الملة; ألنه كالذي ٌؽٌر الصبلة.
 -2المقنن الذي قنن القوانٌن ووضعها ,صاؼها فً قوالب ,هذا كافر كذلك خارج من الملة ,قد ٌكون ٌصلً وٌصوم ,لكنه كافر ألنه
ٌحل الحرام وٌحرم الحبلل.
الزنا أصبح فً شرٌعتنا مباح!! هكذا ...أما المرأة التً تزنً ال تعاقب إال إذا زنت فً بٌت الزوجٌة ,فإذا زنى زوجها فً بٌت
الزوجٌة ال تعاقب كذلك ,والسٌارة الخصوصً عبارة عن بٌت متنقل ال ٌجوز للشرطً إذا رأى شخصٌن ٌمارسان الجنس أن ٌتدخل
فٌهما إال إذا استؽاثت به الفتاة,ومثلما قال الشٌخ نجٌب هللا المطٌعً :باهلل علٌكم هذا قانون دولة أم قانون عاهرات? كٌؾ هذا? التً
تزنً فً الشارع العام ممنوع أن ٌتدخل البولٌس فٌها إذا كانت السٌارة خصوصً ألنها بٌت متنقل!?
 فالمهم الحاكم األول الذي ٌحكمٌ ..شرع من عنده هذا خارج من الملة. المقنن الذي ٌصوغ القوانٌن فً قوالب ..فً مواد قانونٌة هذا كذلك خارج من اإلسبلم. -3القضاة الذٌن ٌنفذون القوانٌن :هإالء ال ٌخرجون من اإلسبلم ,ألنهم ٌنفذون ,ال ٌشتركون فً التشرٌع وإنما فً التنفٌذ ,لكن القاضً
الذي عنده أي قوانٌن ٌحكم بؽٌر ما أنزل هللا آثم بسبب أنه ٌتعاطى الحرام ,راتبه حرام ,وظٌفته حرام ,ال فرق بٌنه وبٌن الذي ٌبٌع
الخمر فً الخمارة.
 - 4القاضً فً األنظمة الوضعٌة ٌ-عنً التشرٌع ؼٌر الربانً اإللهً-..
فالذي ٌبٌع الخمر فً خمارة أ و ٌشتؽل فً بنك ربوي هذا أخؾ من الذي ٌشتؽل قاضٌا فً هذه المحاكم ,راتبه حرام ,وعمله حرام,
وإذا لم ٌكن له دخل إال راتب القضا ,هذا ال ٌحل لك أن تؤكل من عنده لقمة واحدة.

أما إذا كان له إرث من والده ,وأموال مختلطة بٌن وظٌفته وبٌن إرثه من والده ,له قطعة أرض ٌزرعها أو بستان ٌستثمره من والده
لٌس من عمله ,هذا ال بؤس أن تؤكل من عنده واحسبها على جانب الحبلل ألنه اختلط ماله حبلل بحرام( [ )5مناقش ٌسؤل عبد هللا عزام
عن التشرٌع ،فٌجبه الشٌخ :التشرٌع بما أنزل هللا ؼٌر الحكم بما أنزل هللا ،القاضً الذي ٌرتشً ،وٌؽٌر الحكم هذا خارج من الملة،
المهم هذا الذي اقتنعت به خبلصة ما اقتنعت به وما خرجت به ،نعم إذا كان القانون إسبلمٌا والقاضً ارتشى وحكم بؽٌر الحق أال
ٌحكم بؽٌر ما أنزل هللا؟ بلى ٌحكم بؽٌر ما أنزل هللا الذي اقتنعت به].
 القاضً ال ٌخرج من الملة ,لكن فاسق بسبب عمله ألنه ٌرتكب المحرم ,هذا إذا كان ٌكره فً قلبه أما إذا كان ٌحب القانون فً قلبه,فهو خارج من اإلسبلم ,أي واحد ٌحب القانون فً قلبه فهو خارج من اإلسبلم.
 -5نؤتً إلى المحامً ,لما أثٌرت القضٌة قلت :المحامً عمله حرام ,فطلع أحد إخواننا رجل صالح فقال :أنا محام ,إعرض األمر على
أساتذة كلٌة الشرٌعة -كنا فً الجامعة األردنٌة -واحكموا لً وأنا ألتزم بما تحكمون ,فاجتمعنا أساتذة كلٌة الشرٌعة -واإلخوة فً كلٌة
الشرٌعة دكاترة ,كلهم -قالوا :مزاولة العمل بالمحاماة حبلل بشروط:
الشرط األول :أن ال ٌرافع فً قضٌة حكمها فً القانون الوضعً ٌختلؾ عن القانون اإلسبلمً هذه واحدة.
الشرط الثانً :أن ٌقتنع أن صاحب القضٌة محق وأنه ٌدافع عن الحق.
الشرط الثالث :إذا كان ٌظن أنه على الحق فاكتشؾ أثناء المحاكمة أنه على الباطلٌ ,جب أن ٌنسحب من القضٌة.
فهم كلهم اتخذوا هذا الرأي ,وأما أنا أٌقنت بحرمتها ,وال زلت أظن أن المحاماة فً ظل هذه القوانٌن الوضعٌة حرام وهللا أعلم ,أما هم
أباحوها بهذه الشروط ,وطبعا هم :منهم من هو أعلم منً ,ومنهم من هو خٌر منً ,ومنهم من هو أتقى منً ,لكن أنا الذي نفسً
ارتاحت إلٌه أن هذا العمل حرام.
ٌ - 6بقى المجلس التشرٌعً أو مجلس الشورى الذي هو مجلس النواب -البرلمان -مجلس الشعب.
فً القاهرة فً أٌام عبد الناصر كانوا ٌنكتون وٌقولون مجلس الشعب له بابٌن ,باب مكتوب علٌه النواب المناقشون ,والثانً النواب
المستمعون ,فواحد متحمس جاء وقال أنا جبت مستمعا وجبت أناقش ,فدخل فً باب( النواب المناقشون) وإذا به ٌخرج إلى الشارع.
ما هو مجلس النواب فً ببلدنا ?
عبارة عن لعبة مثلما قال هاشم الرفاعً ,هاشم الرفاعً كتب فً مذكراته أبٌات من الشعر فً عبد الناصر وعن مجلس النواب وما
إلى ذلك قال:
ال ٌفتحون بؽٌـر ما تهـوى
ها هم(ٌ[)5قول عن مجلس النواب] .كما تهوى تحركهم دمى([)2دمى :لعب ].
فمــا
لٌصفقـوا إن شبت أن تتكلمـــا
إن ا لنعلـم أنهــم قد ج معــوا
واآلن صار على ٌدٌــك منظمــا
فالظلم قبلــك كان كمــا مهمبل
كما تهوى تحركهم دمى ,لعب.
نؤتً إلى مجلس األمة ,مجلس النواب ال ندري هو جمع نابب أو ناببة ,الناببة([ )9الشٌخ هنا ٌتندر] .هً المصٌبة ألن معظمه جمع
ناببة.
مجلس النواب ال ٌحق له أن ٌوافق على أي جزبٌة فرعٌة قانونٌة تخالؾ اإلسبلم ,فإن وافق على أي قانون ٌصادم اإلسبلم مثل:
مساواة الرجل بالمرأة ..إن وافق على هذه الكلمة ٌخرج من اإلسبلم ,ال بد أن ٌعارض أي جزبٌة تخالؾ اإلسبلم ,فإن لم ٌعارض
ورضً ووقع أنه موافق ,هذا خارج من اإلسبلم ألنه مجلس تشرٌعً ولٌس مجلسا تنفٌذٌا.
 -7نؤتً إلى الشعب ..أنا أرى أن الذي ال ٌرضى بهذه القوانٌن نرجو هللا أن ال ٌناله إثم ,الذي ٌكرهها وٌمقتها فً قلبه ,لكن واحدا
حصلت له مظلمة ولٌس هناك مجال لتخلٌص هذه المظلمة إال بااللتجاء إلى المحاكم فهل ٌجوز له االلتجاء إلى المحاكم أم ال?
األستاذ المودودي كان ٌرى أن تهضم الحقوق وتضٌع أفضل من أن نلتجا إلى هذه المحاكم ألنها معابد الطاؼوت ,وٌبدو لً أن
األستاذ سٌد من هذا الباب رأٌه ,لكن نحن نقول :إن كان لك مظلمة فإذا التجؤت مكرها لتخلٌص حقك فنرجو هللا عز وجل أن ال ٌنالك
إثم ,ولكن األولى ترك حقك ٌضٌع أولى من االلتجاء إلى هذه المحاكم ,لكن إن التجؤت أرجو أن ال تكون آثما وهللا أعلم ,هذه خبلصة
ما خرجت به من خبلل أبحاثً فً القضٌة ,فالقضٌة طوٌلة ..طوٌلة ..طوٌلة.
أحد اإلخوة المجاهدٌن سؤل الشٌخ عبد هللا عن الدخول فً البرلمان فؤجاب الشٌخ:
مجلس النواب ال بؤس من الدخول فٌه إن كنا نرٌد مراقبة الحكومة ,أو إن كنا نرٌد أن ننشر دعوتنا من خبلل هذا المجلس ,هذا رأًٌ
وهللا أعلم ,بخبلؾ مجلس الوزراء ,ألن مجلس الوزراء تنفٌذي ,أما مجلس النواب هو عبارة عن مراقبة للدولة بإمكانه أن ٌقول ما
ٌشاء فً داخل مجلس النواب فبل بؤس ,أما مجلس الوزراء أنا أظن وهللا أعلم أنه ٌحرم الدخول فٌه ألنه مجلس تنفٌذي.
سابل ٌسؤل الشٌخ عن دخول البرلمان إٌمانا  ,فقال الشٌخ :
لٌس إٌمانا  ,نحن نعٌش فً مجتمع جاإوا لنا بؤوروبا وقوانٌنها وطبقوها على رإوسنا ,هً فوق رأسك إن شبت أم ؼضبت ,فإن قبلت
الدول أن ٌكون لك مراقب لٌتكلم فً داخل مجلس األمة تقول أن الدولة سرقت كذا والوزٌر الفبلنً سرق كذا ,والخٌانات والرشوة
والمحسوبٌة تطالب بمعاقبة المجرمٌن هذا إن شاء هللا ال بؤس.
مناقش ٌقاطع حدٌث الشٌخ فٌرد علٌه الشٌخ عبد هللا.
وهللا هذا معنى ذلك تقدره الدعوة ,هل ٌفٌد الدخول فً مجلس النواب أو ال ٌفٌد? وهللا أعلمٌ ,ا أخً الكرٌم فً مجتمعات فٌها اإلسبلم
ضابع والمسلمون مكممون ال ٌستطٌعون أن ٌتكلموا من خبلل اإلذاعة وال التلفاز وما إلى ذلك ,مجلس النواب عبارة عن منبر من
المنابر التً ٌمكن أن ٌوصل كلمة الحق فٌها إلى األمة ٌعنً هذا الذي أقتنع فٌه منذ زمن وهللا أعلم.
فقد أكون مخطبا وقد أكون مصٌبا  ,فإن أصبت فمن هللا ثم منً وإن أخطؤت فمنً ومن الشٌطان ,ونرجو هللا أن ٌرٌنا الحق حقا
وٌرزقنا اتباعه ,وٌرٌنا الباطل باطبل وٌرزقنا اجتنابه إنه سمٌع قرٌب مجٌب.
سابل ٌسؤل الشٌخ عن الحكم فً ضٌاء الحق ,فٌجٌب الشٌخ على هذا السإال .
بالنسبة لضٌاء الحق ,أنا ال أكفره ألنه حاول ..حاول لكن حوله طؽمة من األشرار وجماعة من الفجارٌ ,كفرون باهلل الواحد القهار,
وٌعرقلون كل خٌر لؤلبرار ,هذا اشتؽل ..إشتؽل ما استطاع ,الذي قدر علٌه قدمه ,فؤنا ال أظن مثل هذا الرجل ٌكفر وهللا أعلم.
ندعو هللا أن ٌكثر من أمثال ضٌاء الحقٌ ..ا أخً ربنا نفع به كثٌرا.
الذي ٌناقش الشٌخ ٌقول أحسنهم? (أحسن الحكام) فٌرد علٌه الشٌخ.
ال ,لٌس أحسنهم ,أقلهم سوء  ,فهو رجل ٌكفً وقؾ مع الجهاد األفؽانً ,فتح الطرٌق ما إلى ذلك ,ولو كانت خنازٌر بوتو تمسك الحكم
ال ٌستطٌع أحد أن ٌصل لهذا المكان ,وال أفؽانً ٌستطٌع أن ٌصل لهذا المكان ,أرأٌتم كٌؾ ٌشددون على العرب اآلن فً أثناء
مرورهم? ٌصبح ا لتشدٌد على األفؽان أكثر من العرب لو استلم المدنٌون ,لكن هللا عز وجل ساق ضٌاء الحق فً هذه المرحلة ألن

المدنٌٌن ال ٌقدرون أخطار وأبعاد وقوؾ القتال ,فنرجو هللا عز وجل أن ٌكثر من أمثال الذٌن ٌحاولون أن ٌقدموا الخٌر ,لكن ال
ٌقدرون ,ومن نعم هللا تعالى أن ٌسوق إلٌنا واحدا مثل ضٌاء الحق ,هو ٌحاسب عند هللا عز وجل بؤخطابه وتنفعنا حسناته ,من نعم هللا
عز وجل ,نرجو هللا عز وجل أن ٌكثر الطٌبٌٌن فً المخابرات ,وأن ٌكثر الطٌبٌٌن فً الوزارات ,فالحرام علٌهم والحبلل لنا ,هم
ٌحاسبون عند هللا عز وجل بؤخطابهم وهللا ٌنفع بهم.
قال رجل البن تٌمٌة أو ألحمد بن حنبل ,قال له :أنا أعمل فً المكوس -تعرؾ المكوس?( -لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لؽفر
له) لكن وجودي ٌخفؾ الظلم على الناس ,فؤنا آخذ سهما واحدا  ,لو استلم ؼٌري ٌؤخذ أسهما منه ,فؤنا أقلل الضرابب ,ولنقؾ على
النص ,فما رأٌك وأنت تعرؾ (لقد تابت توبة -الزانٌة -لو تابها صاحب مكس لؽفر له)?
قال :إبق فً مكانك لتخفؾ الظلم عن المسلمٌن ,فوجود أمثال هإالء ٌكون خٌرا  ,هللا ٌنفع بهم.
ذات مرة تناقشت أنا وأبو الحسن الندوي على الوزارة ,فقلت له نحن وهللا نرى أن الدخول فً الوزارة فً ببلدنا مصٌبة من المصابب
بالنسبة للداعٌة ,وكنت أتكلم معه أقول له عن الحركة اإلسبلمٌة ,أي واحد ٌدخل الوزارة ٌفصلونه ,فؽضب ؼضبا شدٌدا فقال :ال ,ال,
ال ,نحن نبحث عن شرطً مسلم لٌخفؾ الرشاشات عن المسلمٌن عندما تفتح فً الهند ,نفرح كثٌرا عندما نجد ضابطا مسلما فً
الشرطة بحٌث إذا جاءه أوامر أن ٌقتل المسلمٌن ال ٌقتل المسلمٌن ,قال :ال تتشددوا فً هذه القضاٌا ,هذا رأي األستاذ الندوي بارك هللا
فً عمره,وهو بقٌة من السلؾ الصالح نحسبه كذلك وال نزكً على هللا أحدا ,ألنه من خٌار أهل األرض.
نرجع إلى قصة عدي( ,أحلوا لهم الحرام ,وحرموا علٌهم الحبلل فؤطاعوهم ,فتلك عبادتهم إٌاهم) ,وأنا أحببت أن أركز على هذه
القضٌة ألنها قضٌة عقٌدة ودٌن ,لٌست قضٌة سٌاسٌة ,قضٌة التشرٌع قضٌة عقٌدة ودٌن ,ولذلك كنت أقول لئلخوة الذٌن ٌركزون على
التمسح بالقبور والتوسل باألموات ,أقول لهمٌ :ا إخوة ..ركزوا على شرك األحٌاء وال تركزوا على شرك األموات ,ال ٌوجد شاب
مثقؾ اآلن ٌذهب إلى قبر وٌؤخذ منه حجرا مهما كان ,المثقفون انتهت هذه القضٌة عندهم ,متدٌن أو ؼٌر متدٌن ال ٌذهب للقبر وال
ٌتمسح ,ركزوا على شرك األحٌاء وهً التشرٌع بؽٌر ما أنزل هللا ,ركزوا على الشرك الذي فرضه الطواؼٌت على الناس ,الحكام
انتبهوا لهذه القضٌة.
وكنت أقول لهم أنتم هكذا تركزون على السٌد البدوي وعلى عبد القادر الجٌبلنً ,وتتركون حافظ األسد والقذافً ,ولو كان عند عبد
القادر الجٌبلنً شرطة مثل حافظ األسد ال تستطٌعون أن تتكلموا كلمة واحدة ,فركزوا على شرك األحٌاء ,شرك الطواؼٌت الذٌن ي
عب دون الناس ألنفسهم من دون هللا ,هإالء الذٌن ٌدعون األلوهٌة عمبل دون أن ٌتكلموا بها ,هإالء الذٌن ٌزاولون مهمة اإلله,
التشرٌع (إن الحكم إال هلل) فركزوا على هذه القضٌة التً ؼابت عن الناس وال ٌعرؾ الناس منها إال القلٌل ,كثٌر من الناس ٌوالً
هإالء الطواؼٌت وٌقؾ معهم ,مع الذٌن ٌحكمون بؽٌر ما أنزل هللاٌ ,شرعون بؽٌر ما أنزل هللا ,وٌقفون معهم فً السراء والضراء
على الحق والباطل ,وال ٌدري أنه ٌوالً الكفر ,وتجده إذا رأى إنسانا ٌحمل حرزا فوٌل له ,ثم وٌل له ,سقطت علٌه صاعقة من
السماء وانصب علٌه سخط من كل مكان ,الحرز ال ٌخرج من الملة ,لكن رضاه بالتشرٌع بؽٌر ما أنزل هللا كفر ٌخرجه من اإلسبلم,
فهً قضٌة عقٌدة.
وعندما رأى ابن كثٌر أن هوالكو ٌطبق الٌاسق على الناس كتب فً البداٌة والنهاٌة بعد أن استعرض ماذا فً الٌاسق أنه مؤخوذ من
اإلسبلم والٌهودٌة والنصرانٌة ,مثل قوانٌننا الٌوم مؤخوذ جزء من اإلسبلم ,مؤخوذ جزء من الٌهودٌة والنصرانٌة والقوانٌن الرومانٌة
القدٌمة ,القانون اإلٌطالً ..القانون ..إلخ ,دٌن جدٌد ,دٌن اسمه دٌن نابلٌون ,كتب من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد
هللا ص خاتم األنبٌاء وتحاكم إلى ؼٌره من الشرابع المنسوخةٌ -عنً الٌهودٌة والنصرانٌة -فقد كفر ,فكٌؾ بمن تحاكم إلى إلٌاسا وقدمها
علٌه? ال شك أن هذا ٌكفر بإجماع المسلمٌن ,فكٌؾ بمن تحاكم إلى إلٌاسا? ٌعنً قانون هوالكو ,قانون جنكٌز خان وقدمها علٌه -على
اإلسبلمـ ,ال شك أن هذا ٌكفر بإجماع المسلمٌن ,ولذلك حكم ابن تٌمٌة بكفر التتار الذٌن ٌصلون وٌصومون ولكنهم ٌتحاكمون إلى
الٌاسق ,وحكم ابن تٌمٌة بتكفٌر القبابل التً تتحاكم إلى القانون القبلً والعشابري ,وعندما تحرج المسلمون من مقاتلة التتار ألنهم
ٌصلون وٌصومون ,قال :لو رأٌتمونً بٌنهم والمصحؾ فوق رأسً فاقتلونًٌ ,عنً ال تتحرجوا من قتالهم أبدا  ,وال تتحرجوا من قتال
من ٌقؾ مع التتار ألنهم ٌتحاكمون إلى ؼٌر شرٌعة هللا([ )1سبل الشٌخ سإاال ولم ٌفهم نصه وال مضمونه بسبب ضعؾ الصوت فً
الشرٌط فؤجابه الشٌخ :وهللا لٌست القضٌة بهذه السهولةٌ ،عنً تحتاج إلى وقوؾ طوٌل حتى تحكم على كل قضٌة بعٌنها ،لذا اتركنً
أفكر ،ال أستطٌع أن أعطٌك فتوى مباشرة ،لو كانت عندي فتوى مباشرة وكنت مطمبنا للفتوى ألفتٌتك فبل أجٌبك سٌاسة وإنما أتردد
ألن القضٌة ؼٌى مستقرة فً نفسً].
نرجع إلى عدي ,عدي وهو جالس عند رسول هللا ص دخل رجل ٌشكو الفقر وآخر ٌشكو قطع الطرٌق ,فعدي بن حاتم ضاق صدره,
ما هذا الدٌن الذي دخلنا فٌه? كلهم فقراء ال ٌستطٌون أن ٌإمنوا األمن للمدٌنة ,وهإالء الزعماء تعجبهم المظاهرٌ ,عجبهم األمن,
ٌعجبهم الرخاءٌ ,عجبهم الدخل الكبٌرٌ ,عجبهم المنصب الرفٌع ,فالرسول ص نظر إلى عدي بن حاتم وكؤنه ص قرأ ما فً صدره
(قالٌ :ا عدي -نظر -هل تعرؾ الحٌرة? قال- :سمعت بها ولم آتها -قال :لبن طال بك زمن ٌ-عنً ال تشك -لترٌن الظعٌنة -المرأة-
تؤتً من الحٌرة تطوؾ فً البٌت ال تخاؾ إال هللا) عدي لم ٌصدق!! قال :فقلت فً نفسً فؤٌن ذعار طً? ذعار :معناه زعران,
الصعالٌك هإالء الذٌن ٌقتلون الرجل من أجل درهم فً جٌبه ,فإن لم ٌجدوا لباسه وحذاءه فٌكونون قد ربحوا!! فقلت :أٌن ذعار طً?
تمر الظعٌنة من بٌنهم تطوؾ بالبٌت ال تخاؾ إال هللا?! قال( :ولبن طال بك زمن لتفتحن كنوز كسرى ,قال :كسرى بن هرمز?!! -قال
كسرى بن هرمز -لتفتحن كنوزه ولتنفقن فً سبٌل هللا ,ولبن طال بك زمن لترٌن الرجل ٌؤخذ ملء كفه ذهبا وفضة ثم ٌنادي فً الناس
من ٌؤخذ هذا المال فبل ٌتقدم إلٌه أحد.
قال عدي :ولقد رأٌت الظعٌنة تؤتً من الحٌرة تطوؾ بالبٌت ال تخاؾ إال هللا ,هذه واحدة ,وكنت ممن افتتح كنوز كسرى ,هذه ثانٌة,
ولبن طال بكم زمن -هو ٌقول عدي -لترون الثالثة التً بشركم بها أبو القاسم ص).
وجاءت أٌام عمر بن عبد العزٌز ,وأرسل والٌا إلفرٌقٌا ٌجمع الصدقات ٌ-حًٌ بن سعٌد -وجمع صدقات إفرٌقٌا ونادى بالناس شهرا
كامبل من كان بحاجة إلى هذا المال فلٌؤتنا فلم ٌتقدم إلٌه أحد ,قارة بكاملها ,فؤرسل إلٌه عمر بن عبد العزٌز :اشتر به عبٌدا وأعتقهم,
هذا المال أنفقه فً نفس البلد الذي جمعته منه.
هللا عز وجل تكفل أن ٌحفظ هذا البٌت وأمنه ,وتكفل أن ٌرزق أهله..
(فلٌعبدوا رب هذا البٌت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوؾ).
(قرٌش9 :ـ)0
أسمعتم بالبترول الذي خرج فً السعودٌة? هذا وهللا أعلم خرج لخدمة بٌت هللا الحرام استجابة لدعوة إبراهٌم علٌه السبلم ..
( ربنا إنً أسكنت من ذرٌتً بواد ؼٌر ذي زرع عند بٌتك المحرم ربنا لٌقٌموا الصبلة فاجعل أفبدة من الناس تهوي إلٌهم وارزقهم من
الثمرات لعلهم ٌشكرون)
(إبراهٌم)39 :

اآلن ثمرات الشتاء ال تنتهً فً الصٌؾ فً مكة ,وثمرات الصٌؾ فً أي وقت فً الشتاء تجدها فً مكة ,كل ثمار العالم تجدها فً
مكة استجابة لدعوة إبراهٌم علٌه السبلم ,الحرم ,هذه الخدمات والتوسعات والمزدلفة ومنى والجسور والمنارات وما إلى ذلك ,هذه كلها
بركات الحرم خدمة لبٌت هللا الحرام ,البترول خرج حتى ٌخدم هذا البٌت ,الذٌن ٌحجون اآلن -المزدلفة ومنى -والمنارات وما إلى
ذلك ....وٌدفع هو للسفارة السعودٌة مابة لاير أو مبتً لاير ,هذه التً ٌؤخذونها ,تقول هللا أكبر ٌؤخذون ضرابب على الحج ,ال ٌخافون
هللا ,وال ٌتقون هللاٌ ,منعون البٌت ,كل منارة من هذه المنارات التً علٌها ضوء واحد كلؾ مابة ألؾ لاير ,بعد أن ٌخرج الحجاج من
مكة ٌنظفون مكة ومنى ٌعطون العطاء لشركة ,بلؽنً عن المهندس الذي ٌشرؾ على النظافة ,الذي أخذ العطاء فً الشركة مبلٌٌن
الدوالراتٌ ,عنً ذكر مبلػ مابة ملٌون دوالر لتنظٌؾ مكة ومنى بعد الحج ,إفرض حج من الناس ملٌون حاجٌ ,خرج على كل واحد
أقل من مابة دوالر ٌكفً لتنظٌؾ مكة ومنى ,الحقٌقة لٌس هذا دفاعا عنهم ,وهللا أعلم أن هذا أبدا لٌس واردا فً قلوبنا وال نحب أن
نذكرهم حتى ال ٌقال أننا نمدح هإالء ,لكن إحقاقا للحق ,وواجبات الموظفٌن تتضاعؾ فً الحج ,كل واحد ٌشترك فً الحج الشرطة
األمن السٌر الكشاؾ الـ .....إلخ ,تتضاعؾ رواتبهم ,مبات المبلٌٌن التً تنفق من أجل تؤمٌن المٌاه ,من أجل تؤمٌن األطعمة بسعر
معقول وال ٌرتفع أبدا  ,هذه الوزارات الصحة ما إلى ذلك ٌعنً الطبٌب الذي ٌشترك ٌعطون له مٌاومات ,الشرطً الذي ٌشترك
ٌعطون له مٌاومات ,أو الجندي الذي ٌشترك أو الموظؾ الذي ٌشترك أو ؼٌره ٌعطون له مٌاومات ,المٌاومات ألؾ لاير كل ٌوم زٌادة
على راتبه األصلً.
ٌعنً ربنا أخرج البترول حتى ٌحفظ حرمه وٌبقى هذا النسك مستمرا  ,وٌبقى الرزق ألهل مكة ,أنتم ماذا رأٌتم (أولم نمكن لهم حرما
آمنا ٌإتى إلٌه كل شًء).
أنا حججت سنة (4255م) قبل تسعة عشر عاما كان ال زال ما بٌن الصفا والمزدلفة طرق رملٌة ,قبله كان سوق والبابعون على
أطراؾ الطرق ٌبٌعون المبلبس وؼٌرها ,هذا الببلط األبٌض كنا ال نستطٌع أن نطوؾ فً النهار ,األرض تؤكل أقدامنا من الحر ,حار
جدا جدا  ,فاستبدلوه بهذا الرخام األبٌض الذي ال ٌصبح حارا أبدا مهما اشتدت الحرارة.
المزدلفة ,الناس ٌفٌضون من عرفة إلى المزدلفة ٌنامون ال ٌوجد طرق كلها تراب ,والسٌارات ,من ٌستطٌع أن ٌدخل بسٌارته من منى
إلى المزدلفة فً اللٌل? ٌوم كامل حت ى تستطٌع أن تصل ما بٌن عرفة ومنى ,ففً المزدلفة تؤتً السٌارات ٌسقطون من فوق السٌارات
وٌموتون تحت عجبلت السٌارات ,السٌارات ال تراهم ,فاهلل عز وجل أراد أن ٌبقً هذا الحرم حرما آمنا  ,وٌرٌد سبحانه أن ٌبقً أهل
الحرم آمنٌن مطمبنٌن ,وٌرٌد كذلك أن ٌإمن الراحة لحجاج بٌت هللا الحرام ,نعم الناس عندما كانوا ٌدخلون..حججنا والحرم كان طابقا
واحدا صار طابق ثان ,واآلن تصلً التراوٌح فً الهواء الطلقٌ ,عنً من نعم هللا تعالى نعم كبٌرة عندما بدأوا ٌوسعون به فً عهد
الملك سعود ما كان معهم فلوس ,محمد بن الدن قال لهم :أنا أوسع الحرم من مالً وأسجل على الدولة دٌنا  ,فكان ٌوسع الحرم وٌسجل
و ٌقول له فٌصل -وكان ولٌا للعهد -وسع وسجل علً  ,عندما ٌؤتً الملك أنا أسد.
اآلن الحرم المدنً عطاإه ثمانٌة ملٌارات لاير توسعته ,ثمانٌة آالؾ ملٌون لاير ,فهذه نعم من هللا عز وجل ,ربنا أخرج البترول
لخدمة بٌته الحرام ,ولخدمة المسجد النبوي ,ولتؤمٌن الراحة للحجاج ,فؤنتم ماذا ترون? آباإنا الذٌن كان ٌحج منهم ٌقال أنه حاج ,إذا
قٌل له حاج خبلص طاهر مطهر ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه ,ألنه ال ٌخرج من الحج إال كادت روحه تخرج ,كانوا
ٌصلون على الحاج قبل أن ٌتحرك صبلة الجنازة ,خبلص انتهى ٌحسبونه مٌتا  ,القبابل اآلن ما بٌن األردن والسعودٌة كانت تبقر
الحجاج وتقتلهم وتؤخذ ما فً جٌوبهم من دراهم ,وبقً األمر كذلك حتى جاء الملك عبد العزٌز وجمع القبابل التً حول المدٌنة وقال
لهم :ال بد أن تخضعوا للدولة ,قالوا :هناك بعض الشروط ,الشرط األول :أن نبقى نتعرض للحجاج ,تسمح لنا أن نؤخذ ما فً أٌدي
الحجاج من فلوس ,قال لهم :ال ,ال نسمح لكم ,وبقً بٌنه وبٌنهم خبلؾ ,وبالتالً هددهم عبد العزٌز بالسٌؾ ,وإال لوال السٌؾ ال أحد
ٌستطٌع أن ٌحج أبدا  ,كان الحج مدته ستة أشهر ,اآلن بإمكانك أن تحج فً ٌومٌن ,أنا العام الماضً وصلت جدة ٌوم عرفة الساعة
التاسعةٌ ,وم عرفة وصلت ونزلت رأسا وحججت ,ولذلك ( ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما المشركون نجس فبل ٌقربوا المسجد الحرام بعد
عامهم هذا وإن خفتم عٌلة -فقرا  -فسوؾ ٌؽنٌكم هللا من فضله إن شاء إن هللا علٌم حكٌم) نجس.
إنما المشركون نجسٌ .عنً كٌؾ نجس? ٌعنً عرقه نجسٌ ,عنً الرجل الذي ٌتزوج نصرانٌة وٌنام مع زوجته وعرقت فً اللٌل
علٌه أو سل م على أمه أو أخته النصرانٌة فهل ٌتنجس? عند ابن حزم نعم قال لعابه نجس وعرقه نجس.
وٌقول ابن حزم :أنا أعجب كٌؾ تطهرون الذي ٌسمٌه هللا نجسا ? هللا عز وجل ٌسمٌه نجسا ٌ ,قولون عرقه طاهر ,ولعابه طاهر
ولذلك الذي ٌقبل زوجته النصرانٌة وٌؤتً شًء من لعابها علٌه ٌجب أن ٌؽسله كما ٌؽسل البول عند ابن حزم كذلك العرق .
ونقل هذا عن الحسن البصري قال من صافح مشركا فلٌتوضؤ أي ٌؽسل ٌدٌه من آثار عرقه.
أما األبمة األربعة قالوا :لعاب النصرانً طاهر وعرقه طاهر ,مفهوم? (إنما المشركون نجس) ما معنى نجس? نجس نجاسة حكمٌة,
نجاسة الشرك ,أما هو لٌس نجسا.
(إنما المشركون نجس فبل ٌقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) بعد سنة تسع للهجرة ال ٌحج بعد العام مشرك ,المسجد الحرام ما هو
المسجد الحرام ?
قال عطاء :المسجد وما حوله مسجد ,البٌت وما حوله كله حرم ومسجد ,ولذلك عندهم الذي ٌصلً فً أي مكان فً الحرم إذا صلٌت
ركعتٌن فً المزدلفة أو فً منى ٌكتب لك مابة ألؾ ركعة ,الركعة بمابة ألؾ ركعه ,ألنها كلها حرم ,فبٌوت مكة كلها وحتى نهاٌة
الحرم كلها حرم وٌستدل عطاء رحمه هللا بقول هللا عز وجل :
(سبحان الذي أسرى بعبده لٌبل من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى)
( اإلسراء)5 :
فالرسول كان نابما إذا فً المسجد الحرام مع أنه لم ٌكن نابما فً المسجد نفسه ,كان نابما فً بٌت أم هانًء ,فبٌت أم هانًء لٌس
من المسجد ,إذا مكة وما حولها كلها حرم ومسجد ,وهذه المنطقة المسجد الحرام كلها تتضاعؾ فٌها الحسنات وتعظم فٌها السٌبات
تعظم ,ال تتضاعؾ فٌها السٌبات لكن عظٌمة ..
(ومن ٌرد فٌه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألٌم)
(الحج)12 :
ولذلك بعض الصحابة خشوا أن ٌعٌشوا فً مكة مثل ابن عباس فترك الطابؾ وقال :ال أسكن فً بلد تعظم فٌه السٌبات كما تضاعؾ
فٌه الحسنات.
وأما ابن عمر فكان له خٌمتان خٌمة فً الحلة وخٌمة فً الحرم ,فإذا ؼضب على زوجته ٌؤخذها بٌده إلى خٌمة الحلة وٌعاتبها وٌؽضب
علٌها ,فإذا رضً عن أهله وأراد أن ٌتكلم فً الخٌر ٌرجع إلى خٌمة الحرم ,كان له خٌمتان ,ناس كانوا ٌرٌدون الجنة ببل تشبٌه مثلنا!!
ناس كانوا حرٌصٌن جدا !! ولذلك حتى اآلن أهل مكة وأهل المدٌنة عندما تقول له :أنت فً مكة? ٌقول ربنا ٌرزقنا األدب ,ماذا
ٌقولون ٌا عمر المكً? نعم ,األدب مع الحرم ,ألن الحرم ٌحتاج إلى أدب ,أما جالس فً مكة ووظٌفتك تتبع الفتٌات اللواتً ٌدخلن

الحرم ,جالس فً مكة وأنت تؤكل الربا? وأنت تكذب? وأنت تؽش المسلمٌن? إتق هللا!! وحرم المدٌنة كذلك ,أهل المدٌنة أشد تمسكا
بالمدٌنة وأشد شوقا للمدٌنة من أهل مكة.
ٌا سبلم!! كان ٌإم فً الحرم المكً إمام اسمه إبراهٌم األخضر ,هذا إبراهٌم األخضر ما سمعت صوت قاريء فً حٌاتً مثل قراءته,
اآلن فً المدٌنة وال ٌإم حتى فً التراوٌح ,المهم أول مرة أصلً خلفه الفجر ,هو شاب أصله من الجزابر ,فعندما سمعت منه القرآن
كؤننً أسمعه نازال من السماء ,كؤنما ٌتنزل علً الساعه ,كان أهل مكة وما حول مكة كلهم ٌحضرون صبلة الفجر حتى ٌسمعوا
صوت إبراهٌم األخضرٌ ,ؤتون -ال أدري ال زلت دقٌقا فً النقل ٌ-ؤتون من جدة لٌصلوا خلفه الفجر ,المهم جمع الناس كلهم فً الحرم
فبدأ التشكٌك بعقٌدته ,طٌب كٌؾ ٌخرجونه? صوته جمٌل ,وقفاته ,حفظه ممتاز ,كٌؾ? إذا ال بد من التشكٌك بعقٌدته ,ذهبوا وكتبوا
البن باز أن هذا عقٌدته ؼٌر صحٌحة ألن جده سب ابن تٌمة ,المهم الكتب كل ٌوم تخرج ..كان الملك خالد حٌا  ,لكن ٌبدو سمعه الملك
خالد وبعض األمراء فؤعجبوا بصوته وقالوا إلمام الحرم الشكاوى التً تصل مهما وصلت ..ال تنقله وال تسمع ألحد ,ال عقٌدة وما
عقٌدة!! هذا ٌبقى فً الحرم ,أخٌرا سمعت أنه ٌرٌد الرجوع للمدٌنة ,ذهبت إلٌه قلت له :هذا الحرم محروم من القراء المهرة الذٌن
ٌرقق قلوبهم قلوب الناس ,فٌا أخً أكتب أدب لهإالء الناس ,الناس كلهم ٌؤتون حتى ٌسمعون صوتك ,وهللا عز وجل أعطاك صوتا
ندٌا سجٌا فبل تحرم الناس منه ,قال :خبلص ,قلت له :ماذا? قال :راجع للمدٌنة ,قلت له :إتق هللا ٌا شٌخ ,قال :وهللا سبب رجوعً
األساسً أن أمً وجدتً خاصة ..جدتً ال ٌوجد من ٌقوم ببرها ورعاٌتها فً المدٌنة ,قلت له :أحضرها هنا ٌا ابن الحبلل -وإمام
الحرم له راتب ضخم جدا وبٌت وسٌارة و ....إلخـ ,المهم قلت له :أحضرها إلى هنا عندك ,قال :رفضت أن تؤتً ,لماذا? قال :تخاؾ
أن تموت فً مكة ,وهً ال ترٌد أن تدفن إال فً البقٌع ,طٌلة حٌاتها حتى ال تجرإ أن تسافر خارج المدٌنة حتى ال تموت خارج المدٌنة
فتحرم من الدفن فً البقٌع.
قال لً :هنود ساكنون ..أصحاب مبلٌٌن ساكنون فً بٌوت قدٌمة حول الحرم ٌرفضون أن ٌبنوا ,لماذا? قالٌ :خشون فً المستقبل أن
تنشؤ مقبرة جدٌدة ؼٌر مقبرة البقٌع وهم بعٌدون عن البقٌع ,فإذا ماتوا هناك ٌدفنونهم فً المقبرة الجدٌدة ,ولذلك ٌقولون نبقى هنا
ونموت هنا وندفن فً البقٌعٌ ,ا سبلم!! ناس ..كٌؾ ٌحب أهل المدٌنة المدٌنة? تعلقهم بها عجٌب جدا جدا  ,والحقٌقة إكرام جٌران
رسول هللا ص ..الرحمة تتنزل على المدٌنة ( ,من أصاب أهل المدٌنة بسوء أذابه هللا كما ٌذوب الملح بالماء ,إنما المدٌنة كالكٌر تنفً
خبثها كما ٌنفً الكٌر خبث الحدٌد) .
فالمدٌنة طٌبة وطابة ,والحقٌقة أهل المدٌنة علٌهم طابع ..ال أدري ..الناس ٌتلقونها برواٌات أم هم ٌحسون بها ,الحجاج ٌحبون أهل
المدٌنة كثٌرا  ,من زمن سٌدنا عثمان عندما رأى سٌدنا معاوٌة الفتنة بدأ الناس ٌتكلمون فً األخطاء ,قالٌ :ا أمٌر المإمنٌن -هو ابن
عم معاوٌةٌ -ؤتٌك بحامٌة من أهل الشام فؤبق معهم ,قال :وهللا ال أزاحم جٌران رسول هللا ص على أرزاقهم ,آتى بجنود الشام حتى
ٌؤكلوا أرزاق المدٌنة ,ال ,ال أزاحم جٌران رسول هللا ص ,وكان الخلفاء دابما عندما ٌؤتون ٌحسبون حساب أهل المدٌنة ثم حساب أهل
مكة بالصرر -نظام الصرةـ ,وقبل أن ٌخرج البترول فً الجزٌرة العربٌة كانت السعودٌة فقٌرة وكانت مصر ؼنٌة ,ؼنٌة كثٌرا أٌام
فاروق ,هللا!!?....
من عصبة عاشت على الفضلً
ٌا نصبــة حلت بواد النٌل
ٌعنً من ٌوم ما جاءت الثورة هذه -قلة وذلة -كل الخٌرات قل ت ,كانت مصر تقرض العالم بالفلوس ,اآلن ( )82ملٌار دوالر وفً
األمر مزٌد.
كان الملك فاروق وفإاد ٌصنعون بٌت الكعبة فً القاهرة ,هناك حارة خاصة تصنع بٌت الكعبة إسمه المحمل ,وعندما ٌنهونه -
ٌصنعونه من الحرٌر ,الدٌباجٌ -حملونه فً الباخرة وٌؤتون به ,والملك فاروق ٌخصص الصرر ألهل المدٌنة وألهل مكة من أهل
مصر ٌتفقدون بها جٌران رسول هللا ص وأهل مكة حتى ٌبقون فً سعة من أمرهم وال ٌحتاجون الناس وال ٌطلبون ,فبقً األمر حتى
سنة (0255م) أو 1255م).
أٌام الملك فٌصل ..أٌام ما كانت الحرب بٌن الٌمن وبٌن مصر ,مصر فتحت برامج ذمت السعودٌة ومنها برنامج أعداء هللاٌ ,عنً ٌا
لطٌؾ اإلسفاؾ والسفاهة ,فجاءوا بالمحمل فً أٌام فٌصل سنة (1255م) ونزل طبعا قسم كبٌر منهم من المخابرات ,وعندما نزلوا
على ساحل جدة بدأوا ٌهتفون ٌسقط أعداء هللاٌ ,سقط أعداء هللا ,ففٌصل قال لهم :حملوا بٌت الكعبة وأرجعوه لمصر ونحن من اآلن
نصنع بٌت الكعبة ,فؤنشؤ مصنعا خاصا فً مكة لصناعة ثوب الكعبة.
المهم نظام الصرر هذا ,واحد ٌنكت من المصرٌٌن مع أخ له من الحجاز لما بدأ التقشؾ وتخفٌض الرواتب وؼٌر ذلك ,فالمصري
ٌقول لزمٌله ٌقول له :ال تخش الفقر إن شاء هللا نرجع لكم نظام الصرر.
أحد الدكاترة ٌرٌد أن ٌؤخذ ترقٌة فذهب وبحث فً نظام الصرر وكتب كتابا عن هذا النظام وقدمه إلى الجامعة ,إبن فبلن كان ٌؤخذ..
وربىس القبٌلة الفبلنٌة كان ٌؤخذ ..وكذا وما إلى ذلك ,لما قرأوا هذا ؼضب بعضهم وذهبوا وألؽوا عقد األستاذ -مصري -وقالوا له :مع
السبلمة ..هللا تكفل ,تكفل هللا (فلٌعبدوا رب هذا البٌت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوؾ).
ٌا ترى دخول المسجد الحرام (فبل ٌدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) هل ٌجوز? مكة وما حولها هل ٌجوز ألحد أن ٌدخلها.
فاختلفت اآلراء فً هذا :
أهل المدٌنة الذٌن هم المالكٌة قالوا :اآلٌة عامة فً سابر المشركٌن وفً سابر المساجد ,وبذلك كتب عمر بن عبد العزٌز إلى عماله أنه
ال ٌجوز ألي مشرك أن ٌدخل مكة أو المسجد الحرام أو أي مسجد أبدا.
وقال الشافعً :اآلٌة عامة فً سابر المشركٌن خاصة فً المسجد الحرام ,فبل ٌجوز ألي مشرك أن ٌدخل المسجد الحرام ,ولكن ٌجوز
له أن ٌدخل سابر المساجد ,ال ٌمنعون من دخول أي مسجد ,فؤباح الشافعً دخول الٌهودي والنصرانً فً سابر المساجد.
قال ابن العربً المالكً( :وهذا جمود منه على ظاهر النص ٌ-قول عن الشافعً) -
قال أبو حنٌفة وأصحابه :ال ٌمنع الٌهود والنصارى من دخول المسجد الحرام وال ؼٌره ,وال ٌمنع دخول المسجد الحرام إال المشركٌن
أهل األوثان ,أما الٌهود النصارى فبل بؤس.
طبعا المالكٌة ٌرون أن نص اآلٌة معهم (فبل ٌدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) وٌعممونه على كل المساجد ,ومكة وما حولها
مسجد وٌستدلون بقول عطاء.
(وإن خفتم عٌلة -فقرا  -فسوؾ ٌؽنٌكم هللا من فضله) .
قال عكرمة -عكرمة ال ٌدري أن البترول سٌخرجـ!! أؼراهم هللا بإدرار المطر ...األرض ...فهً فً منطقة أبها ,كذلك (وإن خفتم
عٌلة) أي وإن خفتم فقرا.
ٌقول العلماء :إن تعلق القلب باألسباب جابز ولٌس بذلك بمناؾ للتوكل وإن كان الرزق مقدر ,فبل بد من التوكل وال بد من السعً
واألخذ باألسباب ,فمن طعن باألسباب فقد طعن بالسنة ,ومن طعن بالتوكل فقد طعن باإلٌمان ,ألن رسول هللا ص كان حاله التوكل
وسمته األطٌب األمثل ,ولذلك ٌقول الرسول ص لو أنكم توكلتم على هللا حق توكله لرزقكم كما ٌرزق الطٌر تؽدوا خماصا وتروح

بطانا هنا ٌرد ابن العربً على القرطبً الصوفٌة الذٌن ٌقعدون عن األخذ باألسباب فٌقولون :نتوكل على رب العبادٌ ,قول أن
الصحابة رضوان هللا علٌهم كانوا ٌعملون مع الٌهود فً بساتٌنهم ,وكان ص ٌقترض من الٌهود شعٌرا ومات ودرعه مرهون عند
ٌهودي بشعٌر ,أما أن ٌنتظر من السماء أن تمطر علٌنا رزقا أو ذهبا أو فضة فهذا أنكره عمر رضً هللا عنه قال( :ال ٌقعدن أحدكم
عن طلب الرزق ٌقولٌ :ا رب ٌا رب ,فقد علم أن السماء ال تمطر ذهبا وال فضة).
وقال جماعة من أهل الٌمن ٌ-ا سبع اللٌل[ )5(-سبع اللٌل :هو أحد اإلخوة الٌمنٌٌن الذي استشهد فً معركة جاجً ،وقداطلق علٌه هذا
اإلسم الشٌخ عبد هللا -رحمه هللا -فً معكسر (صدا) كناٌة عن شجاعته] : .قالوا ماذا? لماذا ال تحملون طعاما أو دراهم? فٌقولون
نحن المتوكلون ,فقالوا لعمر :هإالء ٌقولون نحن المتوكلون ,قال :هإالء الم تؤ كلون ولٌسوا المتوكلٌن ,والرسول ص كان ٌضٌق..
ٌتلوى من الجوع ولم ٌنزل علٌه من السماء تمر وال خبز.
لقد روي أن الرسول ص جاءه رجل فقال ٌا رسول هللا أعقلها أو أتوكل -عن ناقتهـ? قال( :إعقلها وتوكل) الحدٌث صحٌح.
ٌقول الصوفٌة لنا دلٌل أن أهل الص فة كانوا ال ٌعملون ,وكان رزقهم ٌؤتٌهم ,وال حجة لهم فً أهل الص فة ألن أهل الص فة كانوا
أضٌافا للمسلمٌن ,فكانوا ٌحتفظون فً النهار فٌسوقون الماء إلى بٌت رسول هللا ص وٌقرأون القرآن فً النهار وٌصلون ,هكذا
وصفهم البخاري ,فكانوا ٌتسببون ,فكان ص إذا جاءه هدٌة ٌرسلها ألهل الص فة أكل منها أو أكل معهم.
وإن كانت صدقة خصها بهم ,فلما كبر الفتح وازداد الؽزو خرجوا وتؤمروا على المسلمٌن كؤبً هرٌرة وؼٌره وما قعدوا.
ثم قٌل :األسباب التً ٌطلب بها الرزق ستة أنواع ,أعبلها كسب نبٌنا ص وهً الؽنابم (وجعل رزقً تحت ظل رمحً ,وجعل الذلة
والصؽار على من خالؾ أمري) أخرجه الترمذي وصححه ,فهو أفضل أنواع الكسب ألنه أخذ بالؽلبة والقهر ,بشرؾ.
الثانً أكل الرجل من عمل ٌده :
(إن أطٌب ما أكل الرجل من عمل ٌده وإن نبً هللا داوود كان ٌؤكل من عمل ٌده) أخرجه البخاري ,وفً التنزٌل عن سٌدنا داوود :
(وعلمناه صنعة لبوس لكم)
(األنبٌاء)84 :
وروي أن عٌسى علٌه السبلم كان ٌؤكل من ؼزل أمه مرٌم علٌها السبلم.
الثالث :التجارة :والتجارة مباركة ,لقد كان معظم الصحابة ٌعملون فً التجارة خاصة المهاجرٌن.
الرابع :الحرث والؽرس :والحرث ٌعنى الزراعة ,والزراعة ذل إن كانت فً أٌام الجهاد ,الرسول ص رأى سكة محراث فً باب أحد
األنصار -فً الصحٌح -فقال( :ما دخلت هذه بٌتا إال دخله الذل) لماذا?! الزراعة التً تشؽل عن الجهاد ذل ومهلكة وجعل الذل
والصؽار على من خالؾ أمري أي جعل الذل والصؽار على من اشتؽل بالزراعة وترك الجهاد ,ولذلك عندما بلػ عمر رضى هللا عنه
أن المجاهدٌن الذٌن افتتحوا فلسطٌن قد افتتحوا سهل الحولة وؼرسوه قمحا من سمراء الشام ,حنطة الشام ,أرسل إلٌه من ٌحرقه ,وبعد
أن أحرقه بلؽهم رسالة عمر رضى هللا عنه قال :لبن تركتم الجهاد واشتؽلتم فً الزرع ضربت علٌكم الجزٌة وعاملتكم معاملة أهل
الكتاب ,إنما أقواتكم مما تؤخذونه من أفواه أعدابكم) ,وعندما بلؽه أن أمٌرا من أمرابه اسمه عنبسة بن األسود العنسً ,كان أمٌرا
لحمص قد اشتؽل وعمل ضٌعة أو بستانا أرسل إلٌه وقال :عمدت إلى ذل وصؽار فً أعناق الكفار فوضعته فً عنقك.
الخامس :إقراء القرآن وتعلٌمه والرقٌة ,وهذا من الكسب الحبلل الطٌب ,ألن الرسول ص قال ألبً سعٌد الخدري وجماعته عندما
رقوا أمٌرا من أمراء العرب وأخذوا عشر شٌاه قال حتى ٌطمبن قلوبهم أن هذا طٌب قال :واقسموا لً معكم.
السادسٌ :ؤخذ بنٌة األداء إذا احتاجٌ ,عنً القرض ,الدٌن (من أخذ أموال الناس ٌرٌد أداءها أدى هللا عنه ,ومن أخذها ٌرٌد إتبلفها ,أتلفه
هللا) أخرجه البخاري ,قوله تعالى (إن شاء) دلٌل على أن الرزق لٌس باالجتهاد و إنما هو فضل من هللا قسمه بٌن عباده
(نحن قسمنا بٌنهم معٌشتهم فً الحٌاة الدنٌا)
(الزخرؾ)29 :
وأنا أضرب لكم مثاال  ,واحد اشترى من واحد قطعة أرض بـثبلثمابة دٌنار أردنًٌ ,عنً ثبلثة آالؾ لاير ,ثم أراد أن ٌرجعها فرفض
صاحب األرض ,فاحتكموا إلى رجل طٌب ,فقال لهٌ :ا أخً خذ أرضك قال :ال أقبل أنا ال أرٌد ,فالرجل قال :أنا آخذها لحل المشكله,
آخذ قطعة األرض بثبلثة آالؾ لاير ,ثم صارت الهجرة من الضفة الؽربٌة إلى الضفة الشرقٌة ,وأصبحت هذه اآلن أؼلى من ثبلثة
مبلٌٌن درهم ,هذه واحدة .
الشًء الثانً :عم أبوالحسن المدنً اسمه إبراهٌم الجلٌدان رجل من المحسنٌن الكبار بالنسبة للجهاد األفؽانً ,وهو أنشؤ دارا لؤلٌتام
وهً من أنجح المشارٌع لؤلٌتام مشروعه ,ماشاء هللا وٌؤتً بمبات األلوؾ فً السنة وبٌده ٌوزعها وٌرجع ,هذا الرجل كان موظفا فً
مطار المدٌنة ,فؤحد األمراء قال له :إشتر لً مجموعة من قطع األرض التً حول المطار ,كان المطار بدابٌا  ,وكل المطار والذي
حوله ال تشترٌه بثمن ؼال ,فجمع له أربعٌن ألؾ لاير واشترى له أرضا واسعة بؤربعٌن ألفا  ,من هنا استدان ,ومن هنا استدان ,فجاء
وقال لؤلمٌر أنا اشترٌت لك أرضا بـؤربعٌن ألؾ لاير ,استدنت من هنا ومن هنا ,قال :وهللا اآلن عرفت نفسً ورؼبت عنً أنا ال
أرٌدها ,فقال له :الفلوس أربعٌن ألؾ لاير من أٌن أسده? قال :دبر رأسك ,قال( :الحول والقوة إال باهلل) مصٌبة حلت بنا ,وبدأ ٌسد
الدابنٌن وٌسكت هذا وٌصبر هذا وٌرجو هذا وٌؤخذ بلحٌة هذا ,ثم دارت األٌام وأصبحت تباع بمبات المبلٌٌن ,فؤصبح من كبار
األؼنٌاء فً المدٌنة بل فً المملكة ,الرزق رؼم أنفه ,قال :أي مصٌبة حلت بنا عندما اشترٌنا قطعة أرض ,ولكن هللا عز وجل ٌرٌد
وأنت ترٌد وهللا ٌفعل ما ٌرٌد 8
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
قاتلوا الذٌن الٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر وال ٌحرمون ما حرم هللا ورسوله وال ٌدٌنون دٌن الحق من الذٌن أوتوا الكتاب حتى ٌعطوا
الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون ,وقالت الٌهود عزٌر ابن هللا وقالت النصارى المسٌح ابن هللا ذلك قولهم بؤفواههم ٌضاهبون قول الذٌن
كفروا من قبل قاتلهم هللا أنى ٌإفكون .
(التوبة52 :ـ)89
هذه اآلٌة بداٌة مقطع جدٌد فً السورة من اآلٌة التاسعة والعشرٌن من سورة التوبة ,اآلٌة التً قبلها ٌا أٌها الذٌن آمنوا إنما المشركون
نجس فبل ٌقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ,وإن خفتم عٌلة فسوؾ ٌؽنٌكم هللا من فضله إن شاء إن هللا علٌم حكٌم.
الربط بٌن اآلٌتٌن :أن هللا عز وجل عندما منع المشركٌن من حج البٌت الحرامٌ ...تبادر إلى أذهان المإمنٌن أن مواردهم ستقل ,ولذلك
قال هللا عز وجل لهم هنالك مورد جدٌد فتح لكم وهو الجزٌة ,وهذا سٌعوض كثٌرا مما تظنون أنه سٌنقص منكم إن خفتم عٌلة -إن
خفتم فقرا  -فسوؾ ٌؽنٌكم هللا من فضله إن شاء إن هللا علٌم حكٌم ,قاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر الجزٌة باب جدٌد
ومورد جدٌد للمسلمٌن ,ألن بٌت مال المسلمٌن من موارده الربٌسٌة الجزٌة ,وفً الجزٌة الفًء ,فالجزٌة قسم من الفًء,ألن الذي

ٌدخل بٌت مال المسلمٌن الخمس من الؽنابم واعلموا أنما ؼنمتم من شًء فؤن هلل خمسه وللرسول ولذي القربى والٌتامى والمساكٌن
وابن السبٌل.
فالؽنابم :ما أخذ من الكفار بقتال أي بقهر.
وأما الفًء :ما أخذ من الكفار بصلح ,فلو أراد المسلمون أن ٌفتحوا حصنا وصالحهم أهل الحصن على أن ٌرجعوا عن القلعة ,مثبل
حاصرنا قلعة (تشاونً) فخرج إلٌنا القابد فقال :إرجعوا عنها وأنا أعطٌكم مابة ملٌون أفؽانً ,هذه المابة ملٌون أفؽانً اسمها فً نظر
الفقهاء (فًء) ,وكذلك من (الفًء) خراج األراضً ,ومن الفًء الجزٌة ,ألن الجزٌة ضرٌبة الرإوس ,والخراج ضرٌبة األرض,
ٌعنً إذا فتحنا بلدا بالسلم ,مثبل إن شاء هللا فتحنا أفؽانستان ,بعدها دخلنا بخارى بالحرب فهرب أهل سمرقند أو جاء أهل سمرقند
وقالوا :نرٌد أن نسلمكم المدٌنة بدون قتال ,أهل بخارى أموالهم ؼنابم وأهل سمرقند أموالهم فًء ,فاألرض ٌضرب علٌها ضرٌبة
اسمها الخراج ,والناس المقاتلون ٌضرب علٌهم ضرٌبة اسمها الجزٌة ,فالجزٌة ضرٌبة الرإوس ,والخراج ضرٌبة األرض ,وإن
شاءهللا ٌفتح علٌنا وٌؤتٌنا ؼنابم وفًء ,وأشرؾ الكسب هو الؽنابم (وجعل رزقً تحت ظل رمحً).
والفًء ٌسمى فٌبا من الفًء ,الرجوع فاء رجع ,فاء الظل إذا رجع ,تفاءت األموال رجعت إلى أٌدي مستحقٌها الحقٌقٌٌن وهم
المسلمون أصحابها الحقٌقٌون.
هللا عز وجل ٌقول لهم وٌبٌن لهم أال تخشوا الفقر ,ألن األموال كانت تتدفق على المسلمٌنٌ ,تدفق تدفقا عجٌبا  ,كان خراج العراق فً
أٌام عمر مابة وعشرون ملٌون درهم ,فً ذلك الوقت [هللا اكبر] الدرهم أضعاؾ الدٌنار الذهبً اآلن فً قٌمته وفً أهمٌته)825( ,
ملٌون درهم ,لكن فً أٌام الحجاج عندما زاد الظلم على الناس قل كثٌرا  ,قل إلى أربعٌن ملٌون -أظن -درهم ,ألن األراضً صارت
ال تنتج كثٌرا  ,مثل اشتراكٌة مصر أو اشتراكٌة العالم العربً ,أدت إلى اضمحبلل الزراعة كثٌرا  ,وإلى قلة اإلنتاج الزراعً كثٌرا ,
ألنها أراض مؽصوبة ,األراضً المؽصوبة كٌؾ تنتج? كٌؾ ٌبارك هللا فٌها? عندما جاءت الثورة الجزابرٌة ,الجمهورٌة الدٌمقراطٌة
الجزابرٌة الشعبٌة الحرة ,إسمها أكبر من شبر ال فٌها إسبلم وال عربً ,عندما جاءت وبدأت االشتراكٌة بدأت الكولسترا تؤكل العنب,
فكانت حشرة الكولسترا تؤكل الجذور ,كانت الجزابر من أكثر البلدان إنتاجا للعنب ,فعندما صاروا ٌعصرون العنب خمرا وصاروا
ٌصادرون األراضً لئلشتراكٌة قل كثٌرا  ...إضمحل إنتاج العنب كثٌرا فً الجزابر ,فالبركة تمحق.
فً أٌام عمر بن عبد العزٌز الخراج ارتفع مرة ثانٌة إلى ثمانٌن ملٌون درهم ,من أربعٌن ملٌونا فً أٌام عبد الملك إلى ثمانٌن ملٌونا
 ..هذا فقط خراج العراق ,وال تسؤل عن أراضً الشام وال أراضً مصر ,ال تسؤل ..اآلن سبحان هللا!! قالوا :وجدنا فً خزابن عمر
بن عبد العزٌز حبة قمح كنواة التمر مكتوب بجانبها هذا جزاء العدل فً األرض ,حبة القمح فً سنوات الخٌر فً فلسطٌن أباإنا
ٌحدثوننا أٌام الخٌر أنه كان القمح ٌواري الرجل ,وكان ٌضرب المثل فً قمح مرج ابن عامرٌ ,قولون قمح ٌواري الخٌال ,قمح الشام
شًء معروؾ فً التارٌخ ,سبحان هللا!! اآلن ال ٌصل أكثر من شبرٌن ,قلة الزكاة ,ب عد الناس عن منهاج هللا عز وجل.
معاذ بن جبل رضً هللا عنه أرسله عمر إلى الٌمن ,فؤرسل إلٌه فً السنة األولى ثلثً زكاة أهل الٌمن ,فؤرسل إلٌه أنا لم أرسلكم
لتؤخذوا أموال الناس وترسلوها إلً  ,إنما أرسلتكم لتؤخذوا أموال األؼنٌاء وتردوها إلى فقرابهم ,فبل ترسلوا إلً شٌبا قبل أن ٌؽنى
فقراء البلد ,فؤرسل إلٌه معاذ وهل تظن أنً أرسلت إلٌك شٌبا قبل أن أسد حاجة الفقراء فً البلد ,وفً السنة األولى أرسل ثلث الزكاة
وفً السنة الثانٌة أرسل نصؾ الزكاة وفً السنة الثالثة أرسل كل الزكاة لم ٌبق فقٌر واحد فً الٌمن ,أؼناهم اإلسبلم ..أؼناهم هللا من
فضله.
لما حصلت المجاعة عام الرماده فً زمن عمر أرسل إلى عمرو بن العاص أن ٌمده بالقمح من مصر ,فؤرسل إلٌه عمرو بن العاص
رسالة سطرا واحدا  ,لبٌك ٌا أمٌر المإمنٌن ,ألرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي -آخرها فً القاهرة وأولها فً المدٌنة
المنورةـ ,واآلن انظر بعد أن جاءت اإلشتراكٌه الحرة!! بعد االشتراكٌه المباركة!! قالوا سبب الفقر هو وجود العابلة الملكٌة التً
امتصت دماء الناس ,فتخلصوا وطردوا فاروق ,خرج فاروق من مصرٌ ,وم أن خرج كان الجنٌة المصري بـعشرة رٌاالت سعودٌة,
وكان أؼلى من الدٌنار األردنً ,وكان دٌنارا وقرشٌن مصري ,خرج فاروق من البلد وحدود مصر تمتد إلى رفح ,خرج فاروق من
البلد وكان ٌقول المصرٌون (حلة الفول أد كده) ,خرج فاروق من البلد واألسرة متماسكة ,والعلماء لهم قٌمة ٌحترمون من قبل الحكام,
خرج فاروق من البلد واألزهر وشٌخ األزهر اسمه شٌخ اإلسبلم األكبرٌ ,وم أن كان ٌتكلم شٌخ األزهر ٌسمع العالم كله ,اآلن أٌن?!
خرج فاروق من البلد ومصر دابنة للعالم ,دابنة لبرٌطانٌا ,اآلن أٌن? القمح فً زمن فاروق كان ٌؽطً مصر وتصدر مصر القمح.
اآلن بعد االشتراكٌه ,بعد اؼتصاب أموال الناس ,بعد مصادرة الشركات ,بعد اؼتصاب األموال والشركات واألراضً وكل شًء ,هللا
مسخ البركة ,البركة نزعت ,اآلن الجنٌة المصري كم? رٌالٌن ونصؾ أم أكثر? الجنٌه اآلن أقل من رٌالٌن ونصؾ ,كان بعشرة
رٌاالت ,اآلن على مصر حسب علمً خمسة وثبلثون ملٌار دوالر ,وقال بعضهم ستون ملٌار دوالر ,الربا الذي تدفعه للبنوك الدولٌة
إذا استطاعت مصر أن تدفع كل سنةٌ ,عنً إفرض أن الربا (  )%3الزم أن تدفع أربعة آالؾ ومابتً ملٌون دوالر كل سنة حتى تسد
الربا وٌبقى الدٌن ثابتا  ,اآلن ال تستطٌع مصر أن تسد الربا ,ولذلك تسد كثٌرا وال تسد الربا ,والدٌون تزداد ٌوما بعد ٌوم (حلة الفول
كما قال اإلخوة المصرٌون (صارت أد كده كانت أد كده صارت أد كده) ,البصل كان راس البصل (أد كده اآلن أد كده) ,وجاءت
البركة حتى تتم ببناء عبد الناصر للسد العالً( ,قلنا حنبنً ودي حنا بنٌنا السد العالً) ,وبنوا السد العالً ,وؼرقت حوالً ()8885
كٌلو متر تحت المٌاه ,مٌاه بحٌرة ناصر العظٌمة ,ماذا حصل? الذي كان ٌتركه النٌل فً كل سنة لؤلراضً عندما ٌفٌض اآلن ال ٌوجد
طمً ,والشعب المصري كان ٌشبع سمكا وسردٌنا كل سنة فً تموز وآبٌ ,شبعون السمك ,اآلن هللا ٌعوض علٌهم ,الطمً الذي كان
ٌحضره النٌل فً كل سنة من الفٌضان كان ٌضٌؾ طبقة ؼنٌة جدٌدة لؤلراضً ,اآلن ال ٌوجد ,مٌاه النٌل التى كانت ترشح فً أشهر
الصٌؾ تنظؾ األمبلح التً على قواعد العمارات فً القاهره وؼٌرها ,فالعمارة كانت تعٌش مابة سنة اآلن ال تعٌش أكثر من خمس
وعشرٌن سنة ,كان مصٌبة ,لذلك سمعت من أحد المهندسٌن الكبار فً مصر ..اآلن ٌفكرون كٌؾ ٌخلصون من هذه الورطة ,اآلن
إسرابٌل لو أرادت أن تؽرق مصر بالمٌاه تضرب السد فٌؽرق من أسوان على بعد الؾ كٌلو متر أو ألؾ مٌل إلى القاهرة ,الطابق
الثالث فً القاهرة ٌؽرق إذا تهدم ,ولذلك مصر ال تستطٌع أن تدخل أي حرب تستعمل فٌها أسلحة ثقٌلة حتى ال ٌهدم السد وحتى ال
ٌؽرق أهل مصرٌ ,عنً سبحان هللا! المحق أقبل علٌهم من كل ناحٌةٌ ,عنً الربٌس ٌكون ٌتكلم وٌهاجم فً القاهرة وشحنات القمح
األمرٌكً تنزل فً اإلسكندرٌة ,ولو أرادت أمرٌكا أن تقٌم انقبلبا فً مصر فقط تإخر القمح شهرا أو شهرٌن عن مصر فقط ..مصر
التً كانت تعتبر أهرام روما ..آبار القمح ..مخازن القمح للدولة الرومانٌة ..لؤلمبراطورٌة الرومانٌة العظٌمة ,مصر التً أنقذت العالم
اإلسبلمً فً أٌام سٌدنا ٌوسؾ علىه السبلم سبع سنوات ,ومصر تمد العالم العربً بالقمح ,أٌن هذا كله? ذهب وانتهى ألن األراضً
اؼتصبت ,واألراضً المؽتصبة ال بركة فٌها ,األراضً المؽتصبة عند الحنابلة ال تجوز الصبلة فٌهاٌ ,عنى الفبلح الذي ٌشتؽل فً
أرضه إذا جاء علٌه وقت الصبلة وصلى فٌها صبلته عند الحنابلة باطلة.
المصانعٌ ,ا سبلم ,مصر كانت تنتج صوفا ٌوازي الصوؾ اإلنجلٌزي أو السوٌسري ,اآلن أٌن صوؾ مصر?! صناعات الزجاج
المصرٌة ,زجاج ٌاسٌن ,كان أبً ٌقول لً :إشتر زجاج ٌاسٌن ألنه ال ٌنكسر ,زجاج ٌاسٌن بمصر ,أٌن اآلن? تحطم مع القٌم التً

تحطمت واألخبلق التً تحطمت ,ومصر ..أنور السادات قال :لقد أوصلت اإلشتراكٌه اقتصاد مصر إلى درجة الصفر ,فعبل نزلت
عن الصفر ,قال وصلنا إلى درجة الصفر ,هذا اعتراؾ أنور السادات ,لكن هً تحت صفر.
ٌنكت إخواننا المصرٌون ,الفقر الذي جاءت به اإلشتراكٌة قالوا :اإلشتراكٌة هً المساواة ,فلم ٌبق فً مصر ؼنٌا واحدا  ,نزل
األؼنٌاء كلهم صاروا فقراء ,نعم ,قالوا :هناك فً مصر ٌشترون الطعمٌة -فبلفل -وٌضعونها فً ورق الجرابد ,كل شًء فً ورق
الجرابد ,الثقافة اإلشتراكٌة ,جرٌدة األهرام هذه كم صفحة? ثمانٌة عشر صفحة أو عشرٌن صفحة تباع بقرش صاغ أوبقرش ونصؾ,
ٌنادون حبٌب الشعب بقرش ونصؾٌ ,وزع صورة عبد الناصرٌ ,قول( :بإرش ونصؾ حبٌب الشعب) المهم :واحد اشترى حبات من
الفبلفل -طعمٌة -ووضعها فً جرٌدة ورق ,الجرٌدة ماشاء هللا ,على الطرٌق -مسكٌن -الورقة مثقوبه سقطت الطعمٌة منها ,وعندما
وصل فتح الجرٌدة ما وجد الطعمٌة ,سقطت ,وجد صورة الربٌس عبد الناصر فوضعها تحت قدمه وقال( :لسه الحقنً على دول) قال:
حتى على حبات الفبلفل (الحقنً).
ٌنكتون كذلك على اإلشتراكٌة التى أوصلتهم إلى هذا الحال ,قال واحد من الجنود المجندٌن ..واقؾ على القناة وواقؾ بجانبه ضابط
سوٌدي من رجال الهدنة أٌام كان رجال هدنة ,فالجندي المصري -هذه الدفعة ٌسمونها الدفعة اإلجبارٌة -قال له :كم ماهٌتك?ٌ -عنى كم
راتبكـ? قال له :أنا ماهٌتً تقبضها زوجتً فً السوٌد أما هنا أنا آخذ بدالت ,قال له( :إٌه بدالت)? قال له :أخذ ألؾ دوالر بدل
اؼتراب ,خمسمابة دوالر بدل سابق وسٌارة ,خمسمابة دوالر بدل تنقبلت خمسمابة دوالر بدل سكن ,قال له :كم ٌعنً? قال له :ثبلثة
آالؾ دوالر بدالت ,والسوٌدي ٌسؤل المصري راتبك كم? قال له :جنٌهٌن ونصؾ ,قال بدل إٌه دول? قال له بدل مانشحد([.)5نشحد:
نتسول].
المهم هذه بركات اإلشتراكٌة ,أما تطبٌق اإلسبلم ٌا سبلم!! هللا أكبر ,لو طبقنا اإلسبلم ....
(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علٌهم بركات من السماء واألرض)
(األعراؾ)25 :
بركات ...والدي ٌقول لً :زرعنا أرضنا صاعا من الذرة فؤنتج الصاع ألؾ صاع ,هللا عز وجل ٌضرب المثال بالمضاعفة أن الحبة
تنتج سبعمابة حبة;
( مثل الذٌن ٌنفقون أموالهم فً سبٌل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فً كل سنبلة مابة حبة وهللا ٌضاعؾ لمن ٌشاء)
(البقرة)522 :
ألؾ حبة ,الحبة ألؾ حبه ,الصاع ألؾ صاع ,اآلن البذار أحٌانا ٌبذرونه قد ال ٌستردون البذار ,محقت البركة ,ما منع قوم زكاة
أموالهم إال منعوا القطر من السماء فلوال البهابم لم ٌمطروا ,وما طفؾ قوم المكٌال والمٌزان إال أخذوا بالسنٌن -القحط -والمإونة
وجور السلطان شدة المإونة ,رؼٌؾ الخبز فً الدولة اإلشتراكٌةٌ ..قؾ طابورا ساعتٌن أو ثبلثا خاصة عند اإلشتراكٌٌن
المضبوطٌن أمثال القذافً وأمثال صدام وأمثال ؼٌرهمٌ,قؾ طابورا طوٌبل ساعتٌن ثبلثا حتى ٌؤخذوا رؼٌؾ الخبز ,أو حتى ٌشتروا
البٌضة من أي مإسسة استهبلكٌة ,أو حتى ٌؤخذوا لٌفة ٌنظفون بها الصحون ,وكل ذلك من بركات اإلشتراكٌة .

قاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر وال ٌحرمون ما حرم هللا ورسوله وال ٌدٌنون دٌن الحق من الذٌن أوتوا الكتاب حتى
ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون.
(التوبة)52 :
هنا ٌورد هللا عز وجل ثبلث مبررات لقتال أهل الكتاب:
المبرر األول :أنهم ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر8
المبرر الثانً :أنهم ال ٌحرمون ما حرم هللا ورسوله 8
المبرر الثالث :أنهم ال ٌدٌنون دٌن الحق.
هذه ثبلث مبررات فً هذه اآلٌة ,وما أجمل كبلم ابن عقٌل الذي ٌنقله ابن العربً ..هذا كبلم القرطبً ,قال ابن العربً :سمعت أبا
الوفاء علً بن عقٌل فً مجلس النظري ٌتلوها وٌحتج بها وقال( :قاتلوا) :وذلك أمر بالعقوبة.
ثم قال( :الذٌن ال ٌإمنون) وذلك بٌان الذنب الذي أوجب العقوبة.
وقوله (وال بالٌوم اآلخر) ,تؤكٌد للذنب بجانب اإلعتقاد.
ثم قال( :وال ٌحرمون ما حرم هللا ورسوله) زٌادة للذنب فً مخالفة األعمال.
ثم قال( :وال ٌدٌنون دٌن الحق) ,إشارة إلى تؤكٌد المعصٌة باإلنحراؾ والمعاندة واألنفة عن اإلستسبلم.
ثم قال( :من الذٌن أوتوا الكتاب) تؤكٌد للحجة ألنهم كانوا ٌجدونه مكتوبا عندهم فً التوراة واإلنجٌل.
ثم قال( :حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون) فبٌن الؽاٌة التً تمتد إلٌها العقوبة ,وعٌن البدل الذي ترتفع به.
(قاتلوا الذٌن ال ىإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر).
السبب األول( :ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر وال ٌحرمون ما حرم هللا ورسوله وال ٌدٌنون دٌن الحق من الذٌن أوتوا الكتاب).
هذه ثبلث أسباب (حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون).
السبب الرابع( :وقالت الٌهود عزٌر ابن هللا وقالت النصارى المسٌح ابن هللا ,ذلك قولهم بؤفواهم ٌضاهبون -أي ٌشابهونٌ ..ماثلون-
قول الذٌن كفروا من قبل )ألن المشركٌن كانوا ٌقولون :المبلبكة بنات هللا !!
(أفرأٌتم البلت والعزى ومناة الثالثة األخرى ألكم الذكر وله األنثى تلك إذا قسمة ضٌزى)
(النجم55 :ـ)22
(ٌضاهبون قول الذٌن كفروا من قبل قاتلهم هللا أنى ٌإفكون) هذا السبب الرابع 8
السبب الخامس :

( إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسٌح ابن مرٌم وما أمروا إال لٌعبدوا إلها واحدا ,ال إله إال هو سبحانه عما ٌشركون
8
(التوبة)59 :
السبب السادس :
(ٌرٌدون أن ٌطفبوا نور هللا بؤفواههم) مقاومتهم لئلسبلم (وٌؤبى هللا أن ٌتم نوره ولو كره الكافرون) 8
(التوبة)29 :
السبب السابع :أما رهبانهم :
(إن كثٌرا من األحبار والرهبان لٌؤكلون أموال الناس بالباطل وٌصدون عن سبٌل هللا).
(التوبة)99 :
هذه مبررات قتال أهل الكتاب ,مبرر واحد كاؾ لقتال أهل الكتاب ,لكن ساق هللا عز وجل هذه األسباب والمبررات حتى ال ٌبقى فً
صدر المسلمٌن أي حرج فً قتال النصارى بعد أن قاتلوا الٌهود.
(حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون) ,سبحان هللا!! ىعنى الرسول ص قال( :الٌد العلٌا خٌر من الٌد السفلى) ولكن اعتبر الٌد
التً تعطً الجزٌة هنا ٌدا سفلى صاؼرة ذلٌلة مع أنها هً التً تعطً ( حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون) (عن ٌد وهم
صاؼرون) قالواٌ :ؤخذها اآلخذ وهو جالس ,فؤما الدافع فٌدفعها وهو واقؾ.
قال الشافعٌة فً فقههم رواٌة :أن الصؽار أن ٌمسك بلحٌة النصرانً بٌده الٌسرى وٌشدها وٌدفع النصرانً أو الٌهودي بٌده الٌمنى,
هذه صٌؽة الصؽار والذل أثناء دفع الجزٌة ,وٌنحنً أثناء دفعها.
وقال الفقهاء ال بد أن ٌدفعها الدافعٌ,عنً ال ٌجوز أن ٌحولها بشٌك إلى بٌت مال المسلمٌن وٌقول هذه جزٌة (بطرس بن قسٌس) ,ال بد
أن ٌدفعها بٌده للذي ٌؤخذ الجزٌة من أجل أن ٌتحقق الصؽار والذلة.
واختلؾ العلماء فً قٌمتها ,الشافعٌة منهم من قال دٌنار واحد على الفقٌر والؽنً.
ومنهم من قال دٌنار على الفقٌر ,ودٌناران عن المتوسط وأربعة دنانٌر على الؽنً ,فهذا الذي ذهب إلٌه الحنفٌة والمالكٌة فقالوا :اثنا
عشر درهما على الفقٌر ,ألن الدٌنار ٌساوي إثنا عشر درهما فقال اثنا عشر على الفقٌر وأربعة وعشرون على المتوسط ,وأربعٌن
إلى ثمانٌة وأربعٌن درهما على الؽنً ,لكن بعضهم قال :أدناها دٌنار وأكثرها ال حد له فً السنة.
ممن تإخذ الجزٌة? القرآن قال :
( قاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر وال ٌحرمون ما حرم هللا ورسوله وال ٌدٌنون دٌن الحق من الذٌن أوتوا الكتاب)
( التوبة)52:
لكن قال الحنفٌة والمالكٌة :تقبل الجزٌة من كل مشرك أو كتابً أو وثنً أو مجوسً أو ؼٌر ذلك ,فهذا هو األلٌق بعالمٌة اإلسبلم,
ألننا ال نستطٌع أن ندخل الناس جمٌعا فً دٌن هللا ,ودٌننا مفروض أن ٌسٌطر على كل األرض جمٌعا ,وأن ٌنقذ الناس جمٌعا  ,فإذا
فتحنا روسٌا والهند على المذهب الشافعً ,الهندوسً والبوذي والروسً وؼٌرهم البد :إما أن ٌدفعوا الجزٌة وإما أن ٌقبلوا اإلسبلم أو
ٌقتلوا ,ال تقبل منهم الجزٌة مثل المشركٌن فً جزٌرة العرب.
أما الحنفٌة والمالكٌة فٌقولون :تقبل الجزٌة من هإالء الهندوس ,نقبل منهم الجزٌة إن شاء هللا عندما نفتح الهند ونطبق علٌها اإلسبلم..
الهند بقٌت إسبلمٌة ..بقٌت تحكمها حتى سنة ( )3145عندما استولت علٌها برٌطانٌا رسمٌا  ,وولت الحكم للهندوس ونزعته من
المسلمٌن ,وإال لو بقً الحكم اإلسبلمً ممتدا ولم تحكم برٌطانٌا لكان معظم أهل الهند مسلمٌن ..كان معظمهم مسلمٌن.
لكن قاتل هللا اإلنجلٌز ,أعدى أعداء اإلسبلم هً برٌطانٌا ,برٌطانٌا دمرت اإلسبلم ,حٌثما وصلت إلٌه زرعت الٌهود ,دمرت اإلسبلم
فً مصر ,قاتلت دعوة التوحٌد فً داخل الجزٌره العربٌة ,حركوا إبراهٌم باشا ,اإلنجلٌز والفرنسٌون وخرب الحركه الوهابٌة فً
داخل الجزٌرة العربٌة ,وقضى على الدولة الوهابٌه فً الدرعٌة ,وخرب الدرعٌة وأخذ أمٌرها عبٌد هللا بن سعود وأرسل إلى
القسطنطٌنٌة وطٌؾ به فً أسواق القسطنطٌنٌة ,كان بٌن الدولة العثمانٌة وبٌن الحركة الوهابٌة خبلؾ.
وبرٌطانٌا حٌثما حلت نشرت الفساد ,عر ت المرأة,سلمت المنافقٌن والعلمانٌٌن حكم البلد وخرجت ,وما خرجت من بلد إال بعد أن
اطمؤنت أن حكمها بٌد األشرار ,بٌد اإلنجلٌز السمر الذٌن ربتهم على ٌدها ,وؼرستهم فً األرض التً حكمتها ,ولكن هللا عز وجل -
سبحانه وتعالى -اآلن ٌذلهم ذال عجٌبا  ,تجد البرٌطانً الذي كان حاكما -مندوبا سامٌا فً فلسطٌن أو فً مصر -اآلن ضابط متقاعد
فً برٌطانٌا فً السبعٌن أو فً الثمانٌن ,وقد بنى القصور من دماء الفلسطٌنٌٌن ,أو من دماء المصرٌٌن ,اآلن راتبه التقاعدي ال ٌكفٌه
لدفع أجرة الخدم الذٌن ٌقومون بتنظٌؾ القصر ,ولذلك ٌبٌعون القصور الواحد تلو اآلخر ,تدخل شوارع فً لندن كلها للسعودٌٌن
وللقطرٌٌن وللكوٌتٌٌن وما إلى ذلك ,فتدخل فً لندن فً أٌام الصٌؾ ال تدري هذا الشارع عربً أو برٌطانً لكثرة الذٌن ٌصطافون
هناك ,ومعظمهم لهم فٌبلت ومنازل هناك ,ونعوذ باهلل من شرور أفعالهم.
أما فً باكستان هذه صفة طٌبة فً الباكستان ,ال بد أن ٌكون الكناسون فً الشوارع نصارى ,ال بد أن ٌكونوا نصارى ,المسلمون ال
ٌعملون فً الكناسة ,النصارى الباكستانٌون هإالء السمر ال قٌمة لهم أبدا والمكانة,لكن الذٌن ٌرتفعون هم اإلنجلٌز الحمر أو
األمرٌكان أو ؼٌر ذلك ,أما النصارى ال قٌمة لهم أبدا.
كانت عندنا خدامة فً البٌت أدخلوها دورة المٌاة (أجلكم هللا) من أجل التنظٌؾ ,قالت :ال ,لٌس هذا شؽلً ,هاتوا نصرانٌة تنظؾ
(المرحاض) ,لٌس هذا عملً.
بلدٌة الزرقاء عندنا جاءوا بمجموعة من العمال الباكستانٌٌن ,وعندما وصلوا فً الٌوم الثالث بلدٌة الزرقاء سلموهم مكانس ,قالوا لهم:
لماذا? قالوا حتى تنظفوا الشوارع ,قالوا :نحن ال ننظؾ الشوارع ,نحن مسلمون ,هل تظنون أننا نصارى? فرفضوا وعادوا إلى
باكستان ,لكن عملهم فً داخل الحرم ٌعتبرونه تشرٌفا  ,كناسة الحرم ٌعتبرونها تشرٌفا  ,ولذلك ٌشتؽلون فً خدمة الحرمٌن الشرٌفٌن,
ألن الكناسة من عمارة المسجد الحرام.
( ما كان للمشركٌن أن ٌعمروا مساجد هللا شاهدٌن على أنفسهم بالكفر أولبك حبطت أعمالهم وفً النار هم خالدون إنما ٌعمر مساجد هللا
من آمن باهلل والٌوم اآلخر)
(التوبة35 :ـ)45
أما المجوس فٌجوز أخذ الجزٌة منهم باإلجماع كما ورد عن عبدالرحمن بن عوؾ ,قال عمر :أنا ال أجد فً المجوس شٌبا  ,هل آخذ
منهم الجزٌة أو ال آخذ? قال عبد الرحمن بن عوؾ :أشهد أنً سمعت رسول هللا ص ٌقول (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) سنوا بهم أي
عاملوهم معاملة أهل الكتاب,هذا الحدٌث صحٌح إلى هنا ,وفً رواٌة ؼٌر ناكحً نسابهم وال آكلً ذبابحهم ,أما ذبٌحة المجوس ال
تجوز ,وذبٌحة القادٌانٌٌن ال تجوز ,وذبٌحة البهابً ال تجوز ,وذبٌحة المرتد والشٌوعً ال تجوز ,وذبٌحة البعثً ال تجوز ,ولذلك مرة
فً كراتشً وجدوا فً مسلخ كراتشً -مسلخ الدولة -رجبل قادٌانٌا فذبحوه حتى الموت.

ترى الباكستانٌٌن لهم صفات طٌبة منها عاطفتهم الدٌنٌة ,وعندما حدثت حادثة الحرم ,وقؾ الخمٌنً أمام التلفزٌون وقال :أمرٌكا وراء
حادثة الحرم ,فهجم الشعب الباكستانً على السفارة األمرٌكٌة وأحرقوها ..القنصلٌة االمرٌكٌة فً الهور وأحرقوها ,ولم ٌبقوا فٌها شٌبا
من الوثابق والكراسً ..ما إلى ذلك ,الٌلوون على شًءٌ ,حرقون وٌدمرون ما ٌجدونه أمامهم ,بٌنما لم ٌتنفس متنفس فً العالم
العربً ,اآلن قضٌة ,القضٌة أعراضهم تنتهك عن طرٌق األمرٌكان ولم ٌستطع أحد أن ٌنبس ببنت شفة.
هل ٌجوز زواج الٌهودٌة والنصرانً? ,نعم ٌجوز زواج الٌهودٌة والنصرانٌة بشرط أن تكون مإمنة بكتابها ..تإمن باإلنجٌل وتإمن
بالكنٌسة ,وتإمن بالتوراة ,وتإمن بالٌهودٌة ..تإمن بدٌنها التً تقول :المسٌح ابن هللا ٌجوز زواجها وإن كانت مشركة ألنه :
(وال تنكحوا المشركات حتى ٌإمن )
(البقرة)522 :
هذا عام خصصه ..
(الٌوم أحل لكم الطٌبات وطعام الذٌن أوتو ا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المإمنات والمحصنات من الذٌن أوتوا
الكتاب من قبلكم)
(المابدة)1 :
بشرط أن ال تكون عاهرةٌ ,عنً أن ال تتعاطى البؽاءٌ ,جب أن تكون محصنة ,وقلما تجد محصنة ,اآلن فً الؽربٌات اسؤلوا الذٌن
كانوا فً السوٌد وؼٌرها هل تعتقد أنه توجد محصنة? ال ٌوجد ,ولذلك عندما تزوج حذٌفة امرأة من أهل الكتاب أرسل إلٌه عمر
بلؽنً أنك تزوجت أو نكحت امرأة من أهل الكتاب فإذا بلؽك كتابً هذا فطلقها فؤرسل إلٌه حذٌفة لن أطلقها حتى تخبرنً أهذا
الزواج حبلل أم حرام? فؤرسل إلٌه عمر إن هذا الزواج حبلل ولكن فً نساء األعاجم خبلبة -خداع -وأخاؾ أن تواقعوا العواهر
منهن لذلك اآلن أنا أرى أال تتزوج الٌهودٌة وال النصرانٌة إال كما تنكح األمة ..
( ومن لم ٌستطع منكم طوال أن ٌنكح المحصنات المإمنات فمن ما ملكت أٌمانكم من فتٌاتكم المإمنات)
(النساء)12 :
األمة ..ال ٌجوز زواج العبدة إال عند الضرورة وعند خوؾ العنت على نفسك ,عندما ٌخاؾ الزنا على نفسه ,وعندما ال ٌجد ماال
ٌتزوج به مإمنة ..ألنه اآلن ٌا أخً مشاكل زواج الكتابٌات مشاكل عرٌقة ,مشاكل كبٌرة ,ألن امرأة تمكث ثبلثٌن سنة تصاحب من
تشاء وتمشً مع من تشاء ,وتنام مع من تشاء برضا أبٌها وبمعرفة أبٌها تذهب مع -البوي فرٌند -صاحبها ,فهل ٌعترض أبوها?
الٌعترض ,وإذا اعترض فالسجن موجود ,تستطٌع أن تشتكً علٌه للقانون فٌسجنه ,نعم ,بل زوجته إن أرادت أن تمشً مع أي واحد ال
ٌستطٌع أن ٌمنعها ,ولذلك كثٌر من اإلخوة تحمسوا عندما أسلمت بعض األخوات من الؽرب وتزوج بعض األخوة منهن وجاءهم أوالد
وطلقوا بعد الولد الثانً أو الثالث أو الرابع لصعوبة مواصلة الحٌاة على أحر من الجمر ,صعب جدا  ,ولذلك ال أرى أن تنكح الؽربٌة
سواء نصرانٌة أو مإمنة إال عند الضرورة القصوى ,وكم من الناس هربوا من أمرٌكا بعد أن أرادوا أن ٌؤخذوا أوالدهم وٌهربوا بهم
من نسابهم ألن القانون األمرٌكً من طلق زوجته األوالد الصؽار مع أمهم وتؤخذ نصؾ ماله ,ولذلك هذا الملٌونٌر الكبٌر محمد الفاسً
تزوج بنتا كانت تعمل ساقٌة للخمر فً إحدى الحانات فً الٌونان ,إنجلٌزٌة أو ,....ثم ذهب وعاش معها فً أمرٌكا عدة أشهر ,ثم ما
أطاق الحٌاة معها فطلقها ومٌزانٌته أظن ثبلثة ملٌارات فحكم القاضً بملٌار ونصؾ ..ألؾ وخمسمابة ملٌون دوالر للبنت هذه التً
كانت تسقً الخمر.
فالزواج من الكتابٌات مشكلة كبٌرة ,كبٌرة جدا  ,وحتى اللواتً ٌسلمن منهن ,أنت تحتاج إلى فترة طوٌلة حتى تنقلها إلى الجو
اإلسبلمً ,ألن تؽٌر الناس بٌن ٌوم ولٌلة هذا ال ٌمكن ,ال ٌمكن ,تحتاج إلى سنوات طوٌلة حتى تنسى حٌاتها الماضٌة ,حتى تستطٌع أن
تتؤقلم مع اإلسبلم ,وحتى تستطٌع أن تتربى ,الصحابة رضوان هللا علٌهم ومنهم من هو من أهل بدر قدامة بن مظعون ثبت عنه أنه
سكر ,لماذا? تربوا على الخمر ,أبو محجن فً القادسٌة وٌشرب الخمر ,فسجنه سعد بن أبً وقاص ,سجنه ووضع القٌد بٌدٌه ,فكان
عندما ٌرى الخٌل ٌقول أبٌاتا من الشعر من منكم ٌحفطها?
وأقعــد مشدودا على وثاقٌا
كفى حزنا أن تلتقً الخٌل بالقنا
فزوجة سعد رأفت به وحل ت قٌوده وأعطته فرس سعد البلقاء ونزل ,فسعد ٌراقب المعركة ٌقول :الفعل فعل البلقاء8
سإال :هل ٌجوز الزواج من الشٌوعٌة أو البعثٌة ?
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم ,الشٌوعٌة والبعثٌة كافرات خارجات من اإلسبلم ,ال ٌنطبق علٌهن حكم الٌهودٌة والنصرانٌة ,الٌهودٌة
والنصرانٌة ٌجوز زواجهن ,أما البعثٌة والشٌوعٌة ال ٌجوز أبدا  ,وال ٌجوز أن تزوج ابنتك لبعثً أو شٌوعً ,هإالء الذٌن ٌنشرون
حزب البعث وٌعتقدون به ,لٌس المهم أن ٌعتقد ,إذا كان داعٌة لحزب البعث نحكم علٌه بالكفر ,ال تجوز ذبٌحته ,وال تنكحه بنات
المسلمٌن ,وال تقبل صبلته إذا صلى ,وإذا مات ال نؽسله وال نكفنه وال نقبره فً مقابر المسلمٌن8
البعثً والشٌوعً :الداعٌة الذى ٌدعو لحزب البعث نحن نعتبره ظاهرا ,نعامله ظاهرا معاملة الكافر ,أما باطنه فإلى رب العالمٌن
ٌحاسبه ٌوم القٌامة ,إذا كان داخبل حزب البعث من أجل أن ٌخدم اإلسبلم كما ٌقال ,أو من أجل أن ٌخفؾ الظلم عن المسلمٌن فهذا بٌنه
وبٌن رب العالمٌن ,أما نحن فنعامل الداعٌة البعثً معاملة الكافر الخارج من اإلسبلم ,فكما أن الكافر ال ٌجوز أن ٌتزوج المسلمة,
فالبعثً ال ٌجوز له أن ٌتزوج مسلمة ,كذلك لو ذبح البعثً ودعاك فذبٌحته مٌتة8
وكذلك ال ٌؽسل وال ٌكفن وال ٌقبر فً مقابر المسلمٌن ,هذا الذي توصلت إلىه أنا وإخواننا فً كلٌة الشرٌعة فً الجامعة األردنٌة ,أنا
قلت لهم هذا الحكم فوافقوا جمٌعا علٌه كذلك ,وممن وافق كذلك الشٌخ سعٌد حوى على هذه الفتوى التً قلت بها ,فالشٌوعً معروؾ
ملحد مرتد من بدل دٌنه فاقتلوه  ,أما البعثً الذي أحٌانا ٌصلً معك الجمعة ولكنه ٌكره اإلسبلمٌ ,كره أن ٌطبق اإلسبلم ,أو ٌنادي
بؤن اإلسبلم ال ٌصلح وسٌلة لتجمع الناس ,وٌكفً أنه ولً لمشٌل عفلق المسٌحً النصرانً الذي ٌحارب اإلسبلم وأنه ٌتلقى تعالٌمه
منه 8
سإال :بالنسبة للنصارى واإلنجلٌز واألمرٌكان ,حكمهم حكم الحربٌٌن فبعض العلماء وضعهم فً حكم الحربٌٌن 8
جواب :حكمه نصرانً حربً مثل الروم 8
ٌا أخً ..ال ٌجوز أن نقتل نصرانٌا ؼربٌا أو شرقٌا ٌعٌش فً ظل دولة ٌقال لها مسلمة ,إذا أعطً شخص التؤشٌرة -انتبه التؤشٌرة
مهمة جدا  -إذا أعطً التؤشٌرة فهذا عقد أمان ,وهو ما جاء إلى ببلد المسلمٌن إال وٌظن أن دمه محفوظ وماله مصون ,ولو كان ٌظن
أن المسلمٌن سٌقتلونه ال ٌؤتً ,اللهم إال إذا نكث العهد بؤن بدأ ٌنصر المسلمٌن ,ونحن نقول له آخر إنذار إذا قمت بنشر النصرانٌة بٌن
المسلمٌن فدمك هدر وعهدك منقوض ,ك ذلك األمرٌكً الذي ٌؤتً لمساعدة األ فؽان فً بٌشاور بالطعام واللباس أو الصحة فبل ٌجوز
مساسه أبدا  ,والسوٌدي واأللمانً واإلنجلٌزي كل واحد جاء هنا لمساعدة األفؽان ال ٌجوز مساسه إال إذا دخل بدون ٌزا ودخل
أفؽانستان بدون وساطة حزب من األحزاب ,أما إذا أخذه حزب من األحزاب إلى داخل أفؽانستان ,وقال له :تعال أرٌك داخل
أفؽانستان ,ال ٌحل أبدا ألي مجاهد أن ٌمسه إال إذا رأٌنا أنه ٌفسد فً داخل أفؽانستان ,وعندها ننذره ونهدده إن بقٌت فً داخل

أفؽانستان سنهرق دمك ,وعندها البد أن ٌؽادر أو بعدها أن تتصرؾ معه ,أما ٌؤتون ب ٌزا وٌدخل مع حزب من األحزاب ثم بعد ذلك
تقتله أنت آثم ألنك نقضت عهد مسلم ..ال ٌجوز ٌا إخوان.
وانتبه كذلك هذه القضٌة أنا ما انتبهت إلٌها إال بعد أن درست كتب الفقة فً هذا العام ,وأنا أدرس فً الجهاد وفً العهود واألمان
والمواثٌق ,إذا أخذت أي تؤشٌرة ألي بلد فً العالم ال ٌجوز لك أن تزاول عمبل ٌخالؾ قانونها ,ال ٌجوز إال إذا كان ٌمنعك من الصبلة
أو الصوم أو ؼٌر ذلك هذا شًء آخر ,ال ٌجوز لك أن تؽشهم وال أن تؤخذ من أموالهم ,وال ٌجوز لك مثبل أن تؤخذ بنته بدون إذنه
تتزوجها ,وال ٌجوز لك أن تضر بالدولة ,وال ٌجوز لك أن تضع المؽناطٌس على ساعة الكهرباء ,وال ٌجوز لك أن تمزق فاتورة
التلفون ,ألن هناك فً أمرٌكا أو فً الدول الؽربٌة على كفرهم وعداوتهم لئلسبلم والمسلمٌن ٌصدقون الناسٌ ,عنى ٌحترمون اإلنسان
احتراما عجٌبا فً داخل ببلدهم ,تصور هنا ٌرسلون لك فاتورة التلفون بعد ٌومٌن ٌقطعون التلفون عن بٌتك أو بعد أسبوع أو بعد
شهر ,تتصل لماذا? ألنك تؤخرت فً دفع فاتورة التلفون 8
ٌحدثنً أحد اإلخوة شاب مسلم تخرج دكتورا من أمرٌكا قال :أرسلوا إلً فاتورة الكهرباء وفاتورة التلفون فقال لهم :أنا أنهٌت أرٌد
أن أدفع لكم ما علً  ,فقالوا له :البؤس أنت تذهب إلى بلدك وأنا أعطٌك عنوانا وترسلها من بلدك ,تصور! قال :أنا أرٌد أن أسافر,
قالوا :ال بؤس ..إلى األردن ,قالوا :إذهب إلى األردن وترسلها من هناك ..ثقة ..التؤمٌن ..
كانوا ٌإمنون على المصانع ,صاحب المصنع ٌإمن على مصنعه ,فإذا احترق المصنع أو انكسر أو ؼٌر ذلك ٌذهب إلى شركة التؤمٌن
تعوضه ,صار العربً فً أمرٌكا الذي ٌفلس متجره أو ٌكاد ٌفلس ٌذهب رأسا إلى شركة التؤمٌن ثم بعد ذلك ٌحرق مصنعه وٌؤتً إلى
شركة التؤمٌن ٌقول لهم احترق مصنعً وٌكون قد أمن علٌه بملٌون دوالر أو ؼٌرها وٌقبض من شركه التؤمٌن ملٌون دوالر 8
مناقشٌ :ا شٌخ هذا قببل عندما كان لئلسبلم صولة وجولة ,وعند اإلمام أبو حنٌفة إذا كسر مسلم نصرانً فالمسلم ٌضمنه.
الشٌخ :حتى اآلن البد أن ٌضمنه.
المناقش :ولكن اآلن ٌصلون إلى ببلدنا عادة من أجل نشر ثقافتهم.
الشٌخٌ :ا أخً من الذي أدخلهم إلى ببلدك?
المناقش :كافر مثلهم 8
الشٌخ :طٌب ممتاز ,أنت تقول لهم أن الذي أدخلكم كافر فؤنت لٌس لك فً هذا البلد ,البد من إنذارهم ,ألٌس كذلك? إما اإلسبلم أو
الجزٌة أو السٌؾ ,ألٌس كذلك? فبل بد من اإلنذارٌ ,ا أخً ترسل له رسالة تقول له أنت تفسد كذا وكذا ,إرحل عن هذا البلد وإال تموت,
خبلص بعدها أقتله ,أما تؤتً وتقتله وهو آمن مطمبن ,هذا ال ٌجوز ,أما بالنسبة للذٌن ٌعٌشون معنا من أهل الكتاب فً ببلدنا ال ٌجوز
قتلهم فً هذه األٌام إال إذا بدأونا فً القتال ,ال ٌجوز ألنها ستقع فتنة ال تنتهً ,وسٌقؾ الحكم بجانبهم ,وٌضربون المسلمٌن وٌضؽطون
على الحركات اإلسبلمٌة مقابل ماذا? أنك قلعت عٌن نصرانً فً بلدك أو قتلت نصرانٌا فٌقتل عشرات فً داخل السجون تحت
التعذٌب.
ٌا أخً الكرٌم :
تنظٌم العبلقات مع أهل الكتاب ال ٌمكن إال فً ظل دولة إسبلمٌة ,أما إذا بدأت أنت وشرعت بالسٌؾ ,هم أقوى منك ,إنتبه! حتى
مصلحة شرعٌة وسٌاسة شرعٌة األولى أن ال نقتله حفاظا على الدعوة اإلسبلمٌة وعلى العمل اإلسبلمً ,وحتى ال ٌقتلوا عشرات
المسلمٌن مقابل نصرانً واحد ,وسٌإلبون علٌك العالم ,وأمرٌكا ستتحرك والمخابرات األمرٌكٌه فً بلدك التً تحكمك ستتحرك,
وسٌضؽطون على حاكمك أن ٌضربك وٌضرب عشرات من أمثالك من أجل ماذا? من أجل نصرانً واحد.
مناقشة من شخص......
الشٌخ :ال ٌجوز لك أخذ مال النصرانً أبدا  ,ال ٌجوز قتل النصرانً الؽربً الذي ٌدخل ببلد المسلمٌن إال بعد أن تنذره وبعد أن
ٌستبٌن لك أنه ٌعمل عمبل ٌبٌح دمه ,مفهوم? 8
سإال :من الذي ٌحدد هذا العمل الذي ٌعمل به? أنا أحدد هذا العمل أم العلماء?
جواب :العلماء ,العلماء هم الذٌن ٌحددون ,الفتوى من أٌن تصدر? من عالم ,أقتل أو ال أقتل? إذا العالم قال لك :أقتل ,هل ٌجوز قتلهم
وقتالهم? إذا قال لك :ضعها فً رقبته وامش ,أما وهللا شاب درس كلمتٌن فً كفاٌة األخٌار أو فً حاشٌة ابن عابدٌن أو فً كتاب ابن
القٌم وٌصبح مفتً اإلسبلم األكبر وٌصبح ٌفتً أقتلوهم حٌث ثقفتموهم وأخرجوهم من حٌث أخرجوكم (فإذا انسلخ األشهر الحرم
فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) ال ٌجوز ..القضٌة لٌست بهذه السهولة التً تظنونها ,وهذا الذي أصاب جماعة التكفٌر والهجرة,
صار ٌفتى هذا الشٌخ رحمه هللا شكري مصطفى ربٌسهم ,وصار كل واحد منهم ٌقرأ وٌفتً وأفتى بإباحة دماء المسلمٌن ,ذهبت
المخابرات المصرٌة وخدعتهم ,أو أدخلوا واحدا معهم وجروهم قالوا لهم :هذا الذهبً أفتى ضدكم ,فالقضٌة ال ذهبً والشًء8
القضٌة جٌهان السادات -تاب هللا علٌها قبل أن تموت -جٌهان السادات هً وتوفٌق عوٌضة ,اكتشفوا أنهم ٌسرقون أموال األوقاؾ,
فاكتشؾ وزٌر األوقاؾ -الذي هو الذهبً -أن جٌهان تإجر عشرات الشقق لؤلوقاؾ وتؤخذ رٌعها لنفسها وتقتسمها هً وتوفٌق
عوٌضة ,فالذهبً اكتشؾ هذا فرفع دعوى إلى المحكمة ,فؤرسل له توفٌق عوٌضة ,إسحبها وأنت محترم? قال ال ٌمكن ,الحق( ,والحق
أحق أن ٌتبع) حاضر ..وأرسلوا له إسحبها خٌر لك ,رفض ,فؽٌروا الوزارة وطردوه من وزارة األوقاؾ ,ثم أرسلوا له إسقط القضٌة,
قال :ال بد من مواصلتها ,وهناك القضاء اآلن له بعض الحرٌة أو فً تلك الفترة كان عنده بعض الحرٌة ,وٌحكم على أي واحد ,وكان
القضاة متحمسون لٌحكموا حتى على أنور السادات ,فرفض ,أوؼروا صدور هإالء الشباب علٌه قالوا لهم هذا الرجل وقؾ ضدكم
وأفتى ضدكم ,ووقؾ أمام دعوتكم ,فهذا ٌجوز أن ٌباح دمه فلماذا ال تقتلوه? وتإدب بقٌة العلماء به ..العلماء عندهم -عند جماعة
التكفٌر -معظمهم خارج من الملة ,معظمهم 8
قتلوا الذهبً ,فراحت الدولة وأقامت ضجٌجا  ,هللا أكبر قتل الذهبً ,وهكذا الشٌخ الكبٌر ,وزٌر األوقاؾ ,الرجل الورع الصالح العالم,
صاحب كتاب التفسٌر والمفسرون ,أقامت ضجة إعبلمٌة ,وتحت الضجة جمعت كل شباب التكفٌر والهجرة قتلت من قٌادتهم خمسه,
وسجنت معظمهم فً داخل السجن8
مناقشه :األخ ٌتكلم عن النصارى أنهم محاربون.
الشٌخ :من هم النصارى المحاربون?
المناقش :كل النصارى محاربون.
الشٌخ :كٌؾ محاربون?
المناقش :الذٌن ٌضعون على رإوسهم ؼطاء الرأس وعلٌه الصلٌب.
الشٌخ :الذي ٌضع على رأسه الصلٌب هل هذا محارب? الذي ٌرسم الصلٌب على لباسه هذه عقٌده.
المناقش تكلم كثٌرا.
الشٌخٌ :ا أخً هل هم محاربون حتى اآلن? المحارب هو الذي ٌشهر السبلح فً وجه المسلمٌن.

خبلص انتهت الزاوٌة الحمراء ,أترٌدون أن تخرجوا الزاوٌة الخضراء ,أنا ال أفتً بهذا ,إبحث لك عن مفت ؼٌري 8
(بعد نقاش شدٌد من طرؾ المناقش قال الشٌخ أنا ال أرى قتالهم اآلن)8
المهم طٌب وإذا أدى الجزٌة النصرانً أو الٌهودي أو الذمً ,إذا أدى الجزٌة ..خبلص ٌسمح له أن ٌزرع أرضه و أن ٌتاجر فً البلد,
وال ٌإخذ عن تجارته شًء ,ال ٌإخذ منه أي شًء ال عن تجارته وال عن زراعته إال إذا كانت األرض خراجٌة فتؤخذ خراجها,
فاألرض معظمها فً الببلد اإلسبلمٌة خراجٌة فٌدفع خراج األرض وٌدفع جزٌة عن رأسه ,لكن تجارته ال نؤخذ منها شٌبا إال إذا
كانت تجارة خارجٌة نؤخذ منها العشر8
اللهم إال إذا كان ٌجلب القوت لببلد المسلمٌن خاصة مكة والمدٌنة فقد كان عمر ٌعاملهمٌ ..ؤخذ منهم نصؾ العشر إذا جاءوا بالزٌت
والطحٌن وؼٌر ذلك للمدٌنة ومكة ,ولكن تجارتهم كلها الضرورٌة ٌؤخذون منها العشر ,الخراجٌة تدفع الخراج مثلما عامل رسول هللا
ص أهل خٌبر ٌ-هود خٌبر -عندما افتتح رسول هللا ص خٌبر قسمها قسمٌن :قسم قسمه على المجاهدٌن -الذٌن معه من الصحابة-
الذي هو النصؾ ,وقسم آخر أبقاه فً أٌدي الٌهود ٌدفعون عنه الخراج على النصؾ ,فكل سنة ٌدفعون نصؾ ناتج التمر -هذا اسمه
الخراج -الخراج بدل العشر الذي ٌدفعه المسلم زكاة ألرضه ,فؤرض المسلم تدفع عشر الزكاة ,وأرض الكافر تدفع خراجا  ,اآلن
األرض اإلسبلمٌة كلها هً أراض خراجٌة ألنه افتتحها المسلمون ,وإذا أدى الجزٌة ال نمنعه من عصر الخمر ,ولكن نمنعه من إظهار
الخمر والخنزٌر فً األسواق 8
أما ٌعصر الخمر له ولعابلته ال بؤس ,وإذا أظهر الخمر فً أسواق المسلمٌن فإنه ٌإدب ,وإذا أظهر الخنزٌر كذلك فإنه ٌإدب ,وإذا لم
ٌظهر الخمر ودخل مسلم على بٌته فوجده ٌعصر الخمر فً بٌته فكسر زجاجات الخمر فإن المسلم ٌضمن ثمن الخمر للنصرانً.
إذا أشهروا السبلح فً وجهنا فعندها نقاتلهم وٌنتقض عهدهم ,وٌؤخذون علٌهم كذلك أن ٌلبسوا لباسا مؽاٌرا للباس المسلمٌن ,والؽٌار
لبس قطعة مخالفة توضع على صدره -أو الزنارٌ -شد الزنار على وسطه لٌعرؾ وهو ماش فً الشارع أن هذا نصرانً أو ٌهودي
ألن هنالك أحكام للطرٌق8
مثبل  :وسط الطرٌق للمسلم ,فإذا القاه النصرانً أخذ عمر على نصارى القدس أن ٌتمٌزوا أن ٌلبسوا الؽٌار أو الزنار هذه واحدة,
وعلى الٌهود أن ٌتمٌزوا ,فالٌهود طولوا سوالفهم ,هذا السالؾ الطوٌل هً عادة الٌهود ,اآلن أوالد المسلمٌن ٌقلدون ,وهً رمز
للجزٌة ,فلذلك من رأٌتموه ٌطٌل سالفه فخذوا منه الجزٌة?! قل له أنت جعلت هذا ؼٌارا ٌعنً جعلت هذا عبلمة ممٌزة لك حتى ال
نرد علٌك السبلم ,وحتى تكون إذا وجدناك فً وسط الطرٌق أن نطردك إلى أضٌقها ,وأخذ علٌهم أن ال ٌستعملوا السبلح ,وأخذ علٌهم
أن ال ٌركبوا الخٌول بسروجها ,وإذا ركبوها ٌركبونها عرٌا وتكون الرجبلن فً جهة واحدة ,وأخذ علٌهم أن ال ٌدقوا أجراسهم وال
ٌعمروا كنابس جدٌدة ,وأن ال ٌخرجوا فً أعٌادهم وال فً شعانٌنهم ,هذه كلها العهد العمري لنصارى القدس ,وقد أثبته النووي فً
المجموع وأثبته كثٌر من العلماء فً كتبهم ,ولذلك هذه معاملة النصارى فبل بد من الذل ,قال لً أحد أهل الشام :حتى عهد قرٌب كنا
إذا وجدنا النصرانً فً الطرٌق نقول له :إشمل ٌا نصرانً ,إمش على الشمال ,فٌخرج النصرانً من الطرٌق على الشمال ,وإذا ألقانا
النصرانً وهو راكب ٌنزل ,ال ٌجوز للنصرانً أن ٌعلوا على المسلم ,كذلك ال ٌجوز للنصارى أن ٌعلو بنٌانهم على المسلمٌن أبدا ..
طبعا اآلن تؽٌرت األمور8
فتحٌة أخت الملك فاروق أحبت نصرانٌا اسمه كمال ؼالً ,وأمها إسمها الملكة ناظلً ,أمها قالت لفاروق أن هذه البنت ترٌد أن
تتزوج كمال ؼالً ,قال :أٌن أذهب من أهل مصر ومن األزهر? سٌكفرنً وٌكفركم ,كٌؾ تتزوج نصرانٌا ?! قالت دبر نفسك,
ففاروق أعلن براءته من أخته ,وأعلن األزهر تكفٌرها ,وهً ضربت بكل هذا عرض الحابط وخرجت مع كمال ؼالً لتعٌش معه فً
أمرٌكا بالمبلٌٌن التً لها ,وعلى الموابد الخضراء فً أمرٌكا وموابد الخمر والقمار فنفدت أموال فتحٌه ,وتحولت فتحٌه من أمٌرة ابنة
ملكة إلى خادمة فً أحد البٌوت األمرٌكٌة حتى تؤكل طعامها ,وفً لحظة من لحظات ؼضبه عندما نفدت أموال فتحٌه أخرج كمال
ؼالً مسدسه فً لوس أنجلوس وأطلق علٌها النار وقتلها ,وذهب وسلم نفسه لمحكمة لوس أنجلوس وهكذا (إذا أبؽض هللا عبدا نادى
مناد فً السماء أن هللا أبؽض فبلنا فؤبؽضوه ,ونادى مناد فً األرض أن هللا أبؽض فبلنا فؤبؽضوه ,ومن أرضى الناس بسخط هللا
سخط هللا علٌه وأسخط علٌه الناس وإذا أرضى هللا بسخط الناس رضً هللا عنه وأرضى عنه الناس)8
فلذلك اآلن كل األحكام تؽٌرت ,أٌن تطبق األحكام الشرعٌة? ال ٌوجد أي بقعة فً األرض ٌطبق علٌها دٌن هللا كما أنزل ,أما
النصارى أذلة حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون ذلٌلٌن.
نحن عندنا فً األردن حتى مات الملك عبدهللا سنة (8155م) ممنوع نصرانً أن ٌصبح ضابطا فً الجٌش ,ممنوع نصرانى أن ٌستلم
إدارة مدرسة ,لم ٌكن قاض واحد فً األردن نصرانٌا  ,اآلن ( )%40إلى ( )%81من القضاة نصارى ,عندنا فً األردن هم الذٌن
ٌحكمون على المسلمٌن ,قانون الدماء واألموال واألعراض ٌحكم بها النصارى ,كثٌر من قادة السبلح لٌس من قادة الجٌش ,قادة
السبلح ٌعنى أعلى هٌبة فً الجٌش هم من النصارى ,من هإالء?! ٌا أخً قادة الجٌش ,قادة السبلح أهم من الوزراء فالمهم تؽٌرت
األمور.
مرة فً أٌام الملك عبدهللا ,أرسل وزٌر العدل قاضٌا نصرانٌا إلى إربد ,وكان فً إربد مصطفى وهبً التل -والد هذا ربٌس الوزراء
وصفى التل -والده كان شاعرا  ,وكان باق عنده بعض النخوة ,فعندما وصل القاضً النصرانً أرسل برقٌة إلى الملك عبد هللا أرسلوا
أالب عٌاد المإصل عن النصارى فً األردن لٌعمد أهل إربد ,فعندما وصلت البرقٌة للملك عبدهللا قال :ما الذي جرى لهذا المجنون?
قالوا :أرسلوا قاضٌا نصرانٌا إلى أربد قال :ال ,ال إسجنوه.
بنٌت كنٌسة واحدة فً عمان ورآها الملك عبدهللا بعد أن ارتفعت ,فسؤل محافظ العاصمة قال :ما هذا? قالٌ :ا سٌدي هذه كنٌسة..
وضؽطوا علً ٌرٌدون أن ٌصلوا ٌوم األحد ,قال لهٌ :ا صدقً -وهو اسمه صدقً القاسم -ترٌد أن تبنً للنصارى قبلعا?! أوقؾ
بناءها ,فؤوقؾ بناءها وهدمها ,ممنوع كنٌسة جدٌدة أن تبنى ,ممنوع !
ضابط نصرانً صار مدٌرا لمدرسة السلط,خرجت مظاهرة فً السلط ضد مدٌر المدرسة.
اآلن انقلبت الدنٌا كلها ,األمر ؼٌر ذلك ,تؽٌرت الدنٌا8
وأرى نساء الحً ؼٌر نساءهم
أما الخٌام فإنها كخٌامهم
طٌب الجزٌة بدل ماذا? قال المالكٌة :الجزٌة بدل من القتل بسبب الكفر 8
وقال الشافعً :وجبت الجزٌة بدال عن الدم وسكن الدٌار.
وقال بعض الحنفٌة :بدال من النصر والجهاد ,ألنهم ٌعفون من الجندٌة فٌدفعون الجزٌة ,ولذلك إذا أسلم أي واحد عند المالكٌة أو
الحنفٌة سقطت عنه الجزٌة فً نفس السنة أو ؼٌر ذلك.
أما الشافعى قال :البد أن تإخذ منه الجزٌة إذا لم ٌدفع لذلك السنة.

طٌب فإذا خرج بعض النصارى متلصصٌن وقطعوا الطرٌق علٌنا فنطبق علٌهم حكم قاطع الطرٌق كما نطبقه على المسلمٌن (أن
ٌقتلوا أو ٌصلبوا أو تقطع أٌدٌهم وأرجلهم من خبلؾ أو ٌنفوا من األرض) حسب جرٌمتهم ,فإن قتلوا ٌقتلوا ,وإن قتلوا وأخذوا المال
ٌصلبون وٌقتلون ,تقطع ٌده الٌمنى ورجله الٌسرى ثم ٌقتل ,ثم ٌعلق ثبلثة أٌام حتى ٌراه الناس ٌصلب.
طٌب ,الصلب بعد القتل ,وقال بعضهم قبل القتل ,فإذا دفعوا الجزٌة ال ٌجوز إٌذاإهم ,والرسول فً حدٌث ال أحفظ نصه وهو صحٌح
(أن رسول هللا ص حجٌج من آذى ذمٌا ٌوم القٌامة) الحدٌث صحٌح ,وقد روى مسلم عن هشام ابن حكٌم أنه مر على ناس من األنباط
ٌعنً الفبلحٌن -فً الشام قد أقٌموا بالشمس ,ففً رواٌة صب على رإوسهم بالزٌت ,فقال ما شؤنهم? فقال ٌحبسون فً الجزٌة ,قالهشام :أشهد لسمعت رسول هللا ص ٌقول( :إن هللا ٌعذب الذٌن ٌعذبون الناس فً الدنٌا)  -قولوا لصفوت الروبً ولحمزة البسٌونً -
ففً رواٌة وأمٌرهم عمٌر بن سعد على فلسطٌن فدخل علٌه فحدثه فؤمر بهم فخلوا8
أما عقوبتهم إذا امتنعوا عن دفع الجزٌة فجابز ,أما الفقٌر فبل ٌدفع الجزٌة ,وأما الؽبلم فبل ٌدفع الجزٌة كذلك ,والنساء ال ٌدفعن.
ال ٌدفع الجزٌة إال البالػ المقاتل الؽنً الذي ٌستطٌع أن ٌدفع ,أما الفقراء فبل ٌجب أن نكلفهم دفع الجزٌة ,الذٌن ال ٌستطٌعون الدفع,
ولو قال ؼنً نصرانً أنا أدفع الجزٌة عن الفقٌر فبل نقبلها ,ال ,نحن نعافٌهم منها وال نؤخذها من أؼنٌابهم( ,عن ٌد وهم صاؼرون)
ٌعنً مع الذلة والٌد التً تعطً الجزٌة هً الٌد الذلٌلة 8
والجزٌة ذل ,فقد أبى نصارى تؽلب أن ٌدفعوا الجزٌة لعمر ,فقالوا إن الجزٌة ذل والعربً ال ٌقبل الذل ,فضع علٌنا من األموال ما
شبت ولكن ال ندفع لك الجزٌة ,فعمر رضً هللا عنه ضاعؾ لهم الزكاة ,وقال سموها ما شبتم أن تسموها.
األرض الخراجٌة التً ٌعجز أصحابها عن حراثتها وفبلحتها فهل ٌجوز للمسلم أن ٌؤخذها وٌعمرها وٌدفع عنها الخراج? مكروه ألن
الخراج ذل ,عن حبٌب بن ثابت قال :جاء رجل البن عباس فقال :إن أرض الخراج ٌعجز عنها أهلها أفؤعمرها وأزرعها وأإدي
خراجها? قال :ال ,فجاءه آخر فقال له ذلك ,فقال له :ال ,وتبل قوله تعالى (قاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر ....وهم
صاؼرون) ,ثم قال :أٌعمد أحدكم إلى الصؽار -الذل -فً عنق أحدهم فٌنتزعه) وقال كلٌب بن وابل :قلت البن عمر :اشترٌت أرضا,
قال :الشراء حسن ,قلت :فإنً أعطً عن كل حرٌت أرض درهما  ,قال ال تجعل فً عنقك صؽارا 8
وروى مٌمون بن مهران عن أبً رضى هللا عنه قال :ما ٌسرنً أن لً األرض كلها بجزٌة خمسة دراهم أقر فٌها بالصؽار على
نفسً(.)5أقول قولً هذا واستؽفر هللا لً ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال اله اال أنت أستؽفرك وأتوب إلٌك].
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
قاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر وال ٌحرمون ما حر م هللا ورسوله وال ٌدٌنون دٌن الحق من الذٌن أوتوا الكتاب حتى
ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون
(التوبة )52
تكلمنا باألمس أن هذه اآلٌة بداٌة مقطع جدٌد فً السورة ,وهى ترسم الصورة بتعامل المسلمٌن مع أهل الكتاب ,والصورة النهابٌة,
والحقٌقة قد ٌبدو للساذج أو البسٌط أن هنالك اختبلفا فً نظرة اإلسبلم ألهل الكتاب ,فهنالك فرق بٌن القرآن المكً والقرآن المدنً,
وبٌن القرآن فً أول العهد بالمدٌنة والقرآن فً أواخر العهد بالمدٌنة8
أما النظرة ..نظرة اإلسبلم وطبٌعة التفكٌر والحكم فً أهل الكتاب لم ٌتؽٌر ,إنما الذي تؽٌر مع المراحل الحركٌة لئلسبلم أو لهذا الدٌن
هو طرٌق التعامل مع أهل الكتاب ,أما أهل الكتاب على أنهم فقدوا موقعهم من ناحٌة ,أنهم حملة كتاب وأنهم هداة للبشر وأنه لم ٌعد
وهذه لم
هنالك أمل فً هذه األرض إال بحملة هذا الدٌن الجدٌد حمل الرسالة التً جاء بها رسول هللا ص
تختلؾ أبدا  ,لم تختلؾ من بداٌة العهد سواء فً مكة أو عند حلول المسلمٌن بالمدٌنة ,اإلسبلم دٌن عملً ,دٌن عملً حركً جاد
ٌتعامل مع الواقع باإلمكانٌات التً بٌن ٌدٌه ,ففً أول العهد بمكة لم ٌكن هنالك أهل كتاب ,ولم ٌكن هناك حاجة إلثارة معركة مع أهل
الكتاب ,ألنه لم ٌكن فً مكة ٌهود وال نصارى ,إنما كانت المعركة كلها مع المشركٌن ,ومن هنا لم نجد القرآن المكً ٌتعرض ألهل
الكتاب إال القلٌلٌ ,قول هللا عز وجل فً سورة الشورى :
وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بؽٌا بٌنهم ولوال كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضً بٌنهم وإن الذٌن أوتوا الكتاب من
بعدهم فً شك منه مرٌب 8
( الشورى)05 :
كذلك ٌقول عنهم فً سورة األعراؾ بعد سرد التارٌخ الطوٌل ..وسورة األعراؾ مكٌة أم مدنٌة? قصص األنبٌاء السابقٌن هذه مكٌة..
أنتم ال تعرفون السورة مكٌة أم مدنٌة?
ماالفرق بٌن السور المكٌة والمدنٌة?
كل سورة فٌها سجدة فهً مكٌة عدا سورة الحج 8كل سورة فٌها كلمة كبل فهً مكٌة8ـكل سورة فٌها قصة آدم وحواء مكٌة عدا سورة البقرة 8
طبٌعة السور المكٌة أنها فٌها قصص األنبٌاء لتثبٌت الرسول ص ,طبٌعة السور المكٌة تتكلم عن توحٌد األلوهٌة وتوحٌد الربوبٌة,
كذلك توحٌد األسماء والصفات ,تتكلم عن الخلق كٌؾ بدأ ,إلى أٌن ٌمشً ,إلى أٌن ٌمضً ,تتكلم عن البعث ,هذه طبٌعة السور المكٌة,
فكل سورة فٌها قصة آدم وقصة إبلٌس مع آدم علٌه السبلم فهً مكٌة.
السور المدنٌة تتضمن األحكام الشرعٌة ,أحكام الطبلق والزواج والمٌراث ,وأحكام الجهاد ,أحكام الصٌام ,فالسورة التً فٌها أحكام
الصٌام مدنٌة ,أحكام الحج مدنٌة ,الزواج والطبلق مدنٌة ,السور المكٌة ؼالبٌة آٌاتها قصٌرة ,قوٌة اإلٌقاع ,تهز النفوس ,السور المدنٌة
مقاطعها طوٌلة ,واقعها أقل شدة على النفوس من السور المكٌة ,فالقرآن عندما تقرأ السورة تدرك أنها مكٌة أو مدنٌة ,السور التً تتكلم
عن الجنة والنار معظمها مكٌة ,وتسهب فً التفصٌل عن الجنة والنار ,والسور المكٌة حوالً اثنتٌن وتسعٌن سورة ,والسور المدنٌة
حوالً اثنتٌن وعشرٌن سورة ,القرآن كله كم سورة? مابة وأربع عشرة سورة ,القرآن كم جزءا ? ثبلثون جزءا  ,كم حزبا ? كل جزء
حزبان ,فستون حزبا  ,كم آٌه? فوق الستة آالؾ آٌه ,وأرجح الرواٌات ستة االؾ ومابتان وستة وثبلثون آٌة ( 2922آٌة) ,كم كلمة?
سبع وسبعون ألؾ كلمة ,كم حرؾ? ثبلثمابة وثبلث وثبلثون ألؾ حرؾ تقرٌبا  ,فهذا تجدونه فً كتب علوم القرآن ,فً كتاب اإلتقان
فً علوم القرآن للسٌوطً ,البرهان فً علوم القرآن للزركشً ,فً كتاب علوم القرآن لمناع القطان ,وعلوم القرآن لصبحً الصالح,
أما كتاب الشٌخ مناع القطان طٌب مختصر والرجل عاقل وداعٌة...
فالقرآن المكً تعرض لتارٌخ بنً إسرابٌل فً سورة األعراؾ ,وبٌن مكابدهم فً التارٌخ ,وموقفهم تجاه الدٌن ,موقفهم تجاه الرسل,
وسماهم قتلة األنبٌاء
(ذلك بؤنهم كانوا ٌكفرون بآٌات هللا وٌقتلون األنبٌاء بؽٌر حق)

(آل عمران)255 :
وقال هللا عز وجل :
(وإذ تؤذن ربك لٌبعثن علٌهم إلى ٌوم القٌامة من ٌسومهم سوء العذاب).
(األعراؾ)325 :
والحقٌقة أن المتتبع للقرآن الكرٌم ٌجد أن الصفحات التى أفردت ألهل الكتاب أكبر من حجمهم وواقعهم فً الجزٌرة العربٌة ,إذا ما
سر هذا اإلسهاب? هللا ٌعلم أن أهل الكتاب سٌقومون فً المستقبل بعد إزالة صخرة المشركٌن من وجه هذه الدعوة ,أهل الكتاب
سٌصبحون الصخرة الكؤداء فً وجه هذا الدٌن ,وهللا سبحانه ٌعلم أن الٌهود سٌكونون رأس الحربة فً مقاومة هذا الدٌن منذ أن ٌبدأ
فً المدٌنة وإلى ٌوم الدٌن ,ومن هنا كانت هذه الصفحات الطوٌلة عن أهل الكتاب ,فالحقٌقة أنه بعد أن انتهى الشرك فً الجزٌرة
العربٌة بدأت القضٌة مع أهل الكتاب ,والحروب مع أهل الكتاب ,والمعارك استمرت مع أهل الكتاب ,ومعظم معارك المسلمٌن إنما
كانت مع الروم ..الفرس انتهوا بعد أن انتهى كسرى ,بعد معركة نهاوند التً قادها النعمان بن مقرن تقرٌبا  ,انتهت دولة الفرس ,وهذا
الذي أخبر عنه رسول هللا ص عندما أرسل رسالة إلى كسرى ورسالة إلى هرقل ,كسرى مزق رسالة الرسول ص فقال( :مزق هللا
ملكه) ,فقال( :إذا هلك كسرى فبل كسرى بعده) ,ما احتملت اإلمبراطورٌة الفارسٌة أمام المسلمٌن سوى بضعة عشر عاما.
أما الروم الذٌن امتد قتالهم للمسلمٌن منذ الٌرموك إلى ٌومنا هذا ,هربوا إلى القسطنطٌنٌة واتخذوها مركزا لهم لمقاومة هذا
الدٌن,ووقفوا سدا منٌعا أمام هذا الدٌن ,وفً روما كانت الكنٌسة الؽربٌة مقر البابا ,ووقؾ شارل مارتل أمام هذا الدٌن فً ببلط
الشهداء فً أوروبا بعد أن قتل عبد الرحمن الؽافقً فً ببلط الشهداء فً فرنسا ,فوقؾ التقدم داخل أوروبا حتى جاء األتراك مرة
أخرى وافتتحوا القسطنطٌنٌة ,وبدأت المعارك من جدٌد ,وجاء محمد الفاتح وفتح القسطنطٌنٌة وبدأ ٌتوؼل داخل أوروبا فتحا  ,ومع
ذلك لقً صعوبة بالؽة جدا من أهل الكتاب ,المشركون الذٌن ٌمثلهم الفرس ..المجوس انتهوا تقرٌبا  ,فهذه المنطقة التً نحن فٌها
أفؽانستان ..هذه كانت تابعة للحكم الفارسً المجوسً ,بدخشان والشمال وجوزجان وما إلى ذلك تخار هٌرات ,وكانت خراسان تابعة
للفرس ,وبخارى وسمرقند كلها كانت تابعة للفرس ,كٌؾ فتحها سٌدنا عثمان?
ألم ترنً بعت الضـبللة بالهدى وأصبحت فً جٌش بن عفان ؼازٌا
فهذه كلها قد افتتحت من زمن سٌدنا عثمان ,وعبد الرحمن بن سمرة من أٌام عمر أو عثمان قد افتتح كابل ,وفً سنن أبً داود حدثنا
عبد الرحمن بن سمرة فً كابل ,فعبد الرحمن بن سمرة افتتح كابل من أٌام سٌدنا عمر أو زمن عثمان رضً هللا عنهما ,فالشعوب التً
احتلها اإلسبلم ما انقلبت علٌه وما ارتدت وما ثارت علٌه إال أهل أفؽانستان ,شعب أفؽانستان عقله قاس لٌس من السهل أن ٌخضع
ألحد ,فافتتحها المسلمون فً عهد عمر رضً هللا عنه ,ثم ثارت بعض القبابل على اإلسبلم وطردت المسلمٌن ,ثم عاد المسلمون
وأعادوا افتتاح أفؽانستان8
األفؽان معروؾ عنهم إذا اقتنعوا بفكرة ٌتمسكون بها وٌنشرونها ,فلذلك هم حملوا الدٌانة البوذٌة فاعتنقها أهل أفؽانستان ,ال تؽٌٌر,
مذهب بوذي خبلص مذهب بوذي ,ولذلك بوذا له تمثال كبٌر فً بامٌان ,تمثال ضخم جدا حتى اآلن ,وهم الذٌن نشروا البوذٌة فً
المنطقة على باكستان والهند ,األفؽان هم الذٌن نشروها ,قبابل اقتنعت بهذه الفكرة ونشروا البوذٌة ,جاء اإلسبلم فاقتنعوا باإلسبلم ,أوال
ما اقتنعوا به ,صار قتال شدٌد بٌنهم وبٌن المسلمٌن ,وأخرجوا المسلمٌن ,عندما اقتنعوا باإلسبلم حملوه إلى المنطقة ,فمعظم هذه
المنطقة دانت لئلسبلم عن طرٌقهم ,ومحمود الؽزنوي افتتح الهند سبع مرات ,دخلها وحطم تمثالهم (شمناما) ,بعد ذلك حمل الشعب
األفؽانً المذهب الحنفً إلى ٌوم القٌامة ,واحد ٌصلً بهم صبلة الوتر ركعتٌن وركعة منفصلة ال ٌصلون خلفه نهابٌا  ,مذهب حنفً
خبلص مذهب حنفً (ال حله وال بله)( [ )5مثل عامً دارج بٌن الناس ،كناٌة على عدم التراجع عن الشًء اذا اقتنع به] .خبلص
إنتهى.
ولذلك معظم الشعوب التً دخلها المذهب الحنفً تعاٌشت مع المذاهب األخرى إال أفؽانستان ,ما تعاٌش فٌها مذهب آخر ,وٌبدو لقلة
الناس ؼٌر الحنفٌٌن الذٌن اختلطوا بهم فلم ٌبق فً أفؽانستان إال مذهب واحد وهو المذهب الحنفً ,وكاد فً أٌام محمود الؽزنوي أن
ٌفرض المذهب الشافعً على ٌد أبً إسحاق اإلسفراٌٌنً.
ٌروى أن أبا إسحاق اإلسفراٌٌنً كان على ببلط محمود الؽزنوي وكان شافعٌا  ,فسؤل محمود الؽزنوي عن صبلة الشافعٌة وعن
صبلة الحنفٌة ,فؤبو إسحاق اإلسفراٌٌنً ٌروى هذا أنه جاء بنبٌذ تمر ٌ-عنً عصٌر تمر -وتوضؤ به ثم قام وصلىٌ ,عنً الصبلة التً
تقبل على آخر حد فً المذهب الحنفًٌ ,عنً لم ٌقرأ الفاتحة فً الصبلة ,بدأ بدل التكبٌر قال ال إله إال هللا ثم نقر نقر الدٌك ثم رفع ,رفع
(مثل صبلة التراوٌح عند صاحبنا هذا) محمود الؽزنوي قال كٌؾ صبلة الشافعٌة? جاء بماء وتوضؤ وضوء كامبل وبعد ذلك وقؾ
وقرأ الفاتحة وقرأ سورة ,ثم رفع واطمؤن رافعا ,ثم سجد واطمؤن ساجدا  ,المهم سؤل محمود الؽزنوي العلماء الذٌن حوله من الحنفٌٌن,
قال صحٌح هذا الكبلم أن هذه الصبلة جابزة على مذهب أبً حنفٌة? قالوا :نعم جابزة- ,هم ٌجٌزون الوضوء عندهم بؽٌر الماء عصٌر
التمر ,نقٌع التمر ,عصٌر العنب وؼٌر ذلكٌ ,جٌزون -محمود الؽزنوي عندما رأى هذا قال :أنا شافعً منذ اآلن ,فاعتنق المذهب
الشافعً ,وحاشٌته اعتنقت المذهب الشافعً ,وانتشر المذهب الشافعً فً ؼزنً وما حولها عاصمة محمود الؽزنوي ,ولكن ٌبدو أنه لم
ٌكتب للمذهب الشافعً البقاء ,فؤعادوا بث المذهب الحنفً فً المنطقة ,وبقً المذهب الحنفً مذهبا ألهل أفؽانستان إلى ٌومنا هذا,
ولعله ٌبقى إلى ٌوم القٌامة.
نحن الحقٌقة لسنا حرٌصٌن أن ننشر المذاهب داخل أفؽانستان ,ألن بقاء البلد على مذهب واحد خٌر كبٌر ,ألن االختبلفات الفقهٌة ال
تضر بؤصول الدٌن ,ووحدة األمة على مذهب واحد وإن كان هناك بعض الفروع التً ترى أن ؼٌرها من الفروع فً المذاهب
األخرى ,أرجح بقاءها على مذهب واحد ,على كلمة واحدة ,هذا أفضل حتى ال تدخل النزاعات المذهبٌة والتعصبات المذهبٌة ,وحتى ال
تكون خبلفات تتطور فً المستقبل إلى نزاعات أو قد ٌستعمل فٌها ما ال تحمد عقباه ,ولذلك اطمبنوا ٌ-ا عبد الرحمن -خبلص نحن
راضون بالمذهب الحنفً فً داخل أفؽانستان ,وصبلة الوتر ثبلث ركعات ال نرٌد وال نحب وهللا أن ٌهدم المذهب الحنفً فً داخل
أفؽانستان ,ال نحب أن تتفرق أفؽانستان إلى مذاهب كثٌرة من أجل فرعٌات فقهٌة بسٌطة وهللا أعلم ,لكن نطلب من األفؽانٌٌن أن ٌخففوا
قلٌبل من تعصبهم للمذهب الحنفً ,فقط قلٌبل  ....نطلب منهم أن ٌخففوا قلٌبل إذا رأوا واحدا ٌرفع ٌدٌه ال ٌقولوا هذا وهابًٌ ,قولون
األفؽان المتعصبون للمذهب -الصبلة منفرد أفضل من الصبلة وراءه ,ال ,الصبلة فً المذاهب األربعة واردة عندهم.تقول لهم المذاهب أربعة? ٌقولون نعم شافعً ,مالكً ,حنفً ,حنبلًٌ ,قولون نعم على الرأس والعٌن ,أنت تعترؾ بهذا? نعم أعترؾ
بهذا ,فإذا اعترضوا علٌك أنت كعربً إذا رفعت ٌدٌك -مع أننا نوصٌك أن ال ترفع ٌدٌك -إذا رفعت ٌدٌك واعترضوا علٌك تقول لهم:
أنا شافعً أو حنبلً ,وإذا ذهبت إلى أي جبهة تقول لهم -من البداٌة -تقول لهم :أنا مذهبً شافعً أو حنبلً أو مالكً من البداٌة ,فهم
ٌحترمون المذاهب األربعة ,أما إذا قلت لهم ال مذهب لً ٌفهمون أنك وهابً وانتهت القضٌة ,فؤنت قل لهم أنا مذهبً حنبلً أو شافعً
أو مالكً ٌحترمونك ,فإذا اعترضوا علٌك بعد ذلك إذا أخطؤت أمامهم ....لكن قل لهم أنا ال أصلً على المذهب الحنفً حتى ال نثٌر
الخبلؾ بٌننا وبٌن المجاهدٌن ,فإذا أخطؤت مرة ورفعت ٌدٌك وجاءوا ٌعترضون علٌك تقول لهم :أنا قلت لكم منذ البداٌة أنا حنبلً,

أنت تعترؾ بؤحمد بن حنبل? ٌقول لك :نعم أحمد بن حنبل إمام ,تعترؾ بالشافعً? ٌقول لك :نعم ,أنا رفعت ٌدي على المذهب
الشافعً ,فؤنت تعترؾ به أو ال تعترؾ? إذا اعترضت معنى ذلك أنت وهابً ال تعترؾ بالمذاهب األربعة ,أنت وهابً? لٌس أنا
وهابً أنا شافعً ,فصارحوهم وقولوا لهم أن مذهبنا كذا,مذهبنا شافعً ,مذهبنا حنبلً ,مذهبنا مالكً,كونوا صادقٌن معهم ألنهم
ٌراقبونك ,ألنه إذا قلت لهم حنفً ٌسؤلونك أسبلةٌ ,نظرون إلٌك كٌؾ تتمضمض ,مرة واحدة للفم ,مرة واحدة لؤلنؾ أو مع بعض إذا
كان مع بعض إذا أنت لست حنفٌا ٌ ,نظرون ٌراقبونكٌ ,رصد متى تقنت قبل الركوع أم بعد الركوع? ترفع ٌدٌك أو ال ترفع ٌدٌكٌ ,ا
سبلم!! أقوى من مخابرات خاد([ )5مخابرات خاد :المخابرات األفؽانٌة فً عهد نجٌب هللا الشٌوعً] .على هذا.
ٌراقبونكٌ ,سؤلونكٌ ,راقبون وضوءكٌ ,راقبون صبلتك ,فكن صادقا معهم منذ البداٌة قل لهم :أنا حنبلً والحنابلة ٌقنتون بعد الركوع
فً الوتر ,فإذا رأٌتمونً أرفع ٌدي فؤنا حنبلً ,أو تدرس المذهب الحنفً منذ البداٌة وتطبقه تماما بحٌث ال تؽلط أمامهم ,لكن إذا قلت
لهم منذ البداٌة ,أنا مذهبً شافعً ٌحترمونك ,خبلص ,هذا مذهب ومعترؾ به وعلى الرأس والعٌنٌن ,وٌقول لك أن الشافعً تلمٌذ
محمد بن الحسن .
أما نورستان كلهم سلفٌون ٌرفعون أٌدٌهم ,قرٌبون من المذهب الحنبلً فً نورستان ,لكن إذا تبعت المذهب الحنفً ال ٌعترضون
علٌك ,نورستان إسبلمهم جدٌد ومذهبهم جدٌد على أفؽانستان ,إسبلمهم من نوستلً هذه بلد كان اسمها ك فرستان ٌعنً ببلد
الكفر,فعندما جاء عبد الرحمن خان ..األمٌر عبد الرحمن فتحها فسماها من كفرستان إلى نورستان ,والنورستانٌون لٌس منتشر عندهم
المذهب الحنفً ,ال ٌعرفون مذهبا فدخلوا فً هذا ,وٌبدو أنهم تؤثروا بالسلفٌٌن ال أعرؾ من أٌن? ٌمكن أن ٌكون عن طرٌق
الهندٌ,عنً دعوة إسماعٌل الشهٌد وأحمد عرفان الشهٌد ,هإالء كانوا ٌدعون إلى الرجوع إلى النصوص للكتاب والسنة,ولم ٌكونوا
متمسكٌن بالمذهب الحنفً ,وأحمد عرفان وإسماعٌل الشهٌد حاربوا اإلنجلٌز بمنطقة البنجاب ,ثم تؽلبوا على اإلنجلٌز وامتدوا وأقاموا
دولة,وامتدت الدولة وصلوا سرحد -بٌشاور -وفتحوا بٌشاور ومردان ,وكانت عاصمتهم مردان فاإلنجلٌز أثاروا علٌهم القبابل,هذا قبل
مابة وخمسٌن سنة فقط,وأقاموا دولة إسبلمٌة قابمة على التوحٌد والجهاد ,كانت بٌشاور مركزهم تقرٌبا  ,مردان قرٌبة من
بٌشاور,فؤثار اإلنجلٌز القبابل علٌهم,قالوا :هإالء وهابٌون جاءوا ٌهدمون مذهبكم,وأثاروا منطقة سرحد علٌهم ,وفعبل جاءوا على
إسماعٌل الشهٌد وقتلوه أثناء الصبلة ,هجموا علٌهم أثناء الصبلة ,المهم هذه الدولة ال ٌعرفها كثٌر من الناس ألن اإلنجلٌز طمسوها,
اإلنجلٌز طمسوا آثارها ,هللا أعلم ٌمكن أن ٌكونوا قد تؤثروا بهإالء وهللا أعلم.
فالمعركة مع أهل الكتاب معركة مستمرة وإلى ٌوم القٌامة ,ومن هنا كانت هذه النصوص الكثٌرة فً كتاب هللا العزٌز عن أهل الكتاب
وتارٌخهم ,وتارٌخهم مع أنبٌابهم ومكرهم ومكابدهم وسبحان هللا!! سبحان هللا!! ربنا جمعهم فً جبهة واحدة ,جمع أهل الكتاب فً كلمة
واحدة مع أن العداء بٌن الٌهود والنصارى عداء عمٌق ومستشر إال أن هللا عز وجل سبحانه -وهللا أعلمٌ -علم أن هذه الجبهة ستتوحد
فً وجه اإلسبلم ,فكان ٌخاطبهم (ٌا أهل الكتاب) :
(ٌا أهل الكتاب لم تكفرون بآٌات هللا وأنتم تشهدون)
(آل عمران)83 :
(ٌا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون)
(آل عمران)53 :
(ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تطٌعوا فرٌقا من الذٌن آوتوا الكتاب ٌردوكم بعد إٌمانك كافرٌن)
(آل عمران)885 :
..إلخ.
فعندما وصل اإلسبلم إلى المدٌنة وأقام دولته بدأت المشاكل من الٌهود منذ األٌام األولى ,قصة تحوٌل القبلة وبدأوا ٌشككون المسلمٌن..
( سٌقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم التً كانوا علٌها قل هلل المشرق والمؽرب ٌهدي من ٌشاء إلى صراط مستقٌم)
(البقره)205 :
صاروا ٌشككون لمسلمٌن ألن الرسول ص عندما هاجر إلى المدٌنة وجه من ربه أن ٌتوجه نحو بٌت المقدس تؤلٌفا لقلوب أهل
الكتاب ,ألن الٌهود ٌتوجهون إلى بٌت المقدس ,فاهلل عز وجل وجه نبٌه ص أن ٌتوجه إلى بٌت المقدس ,وظلوا ستة عشر شهرا أو
سبعة عشر شهرا ,والرسول ص ٌحب بٌت إبراهٌم علٌه السبلمٌ,حب أن ٌتوجه إلى الكعبةٌ ,حب أن ٌتوجه إلى مكة البٌت الذي بناه
جده علٌه السبلم,لكن التوجٌه الربانً قال له صل نحو القدس ,فبعد ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا جاء األمر بتحوٌل القبلة من
بٌت المقدس إلى الكعبة فبدأت الحملة ,صار الٌهود ٌؤتون المسلمون وٌقولون لهم :أنتم اآلن قبلتكم الكعبة تصلون نحو الجنوب ,ألن
مكة جنوب المدٌنة ,وكنتم قبل تصلون نحو الشمال نحو القدس ,فؤي الصبلتٌن أصح? الصبلة القدٌمة أم الصبلة الجدٌدة? إن كانت
صبلتكم الجدٌدة صحٌحة فصبلتكم القدٌمة باطلة ,ثم أنتم تلعبون?! كل ٌوم قبلة? فجاءت النصوص الكثٌرة فً سورة البقرة لتثبت
المإمنٌن ..
( قد نرى تقلب وجهك فً السماء فلنولٌنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحٌثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذٌن
أوتوا الكتاب لٌعلمون أنه الحق من ربهم وما هللا بؽافل عما ٌعملون ,ولبن أتٌت الذٌن أوتوا الكتاب بكل آٌة ما تبعوا قبلتك وما أنت
بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولبن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمٌن)
(البقره905 :ـ.)105
ثب ت القرآن الكرٌم قلوب المإمنٌن بعد أن بدأت الحملة الٌهودٌة تزعزع وتشكك المسلمٌن.
القضٌة الثانٌة من القضاٌا الكثٌرة بالنسبة للٌهود فً المدٌنة أقام الرسول ص معهم عهودا ومواثٌق ,فبدأوا ٌنقضون العهد تلو اآلخر,
نقض بنو قٌنقاع فؤجبلهم الرسول ص فً السنة الثانٌة للهجرة ,ثم سنة ثبلث للهجرة بنو النضٌر ,ثم سنة خمس للهجرة بنو قرٌظة فً
الخندق ,سنة سبع للهجرة فتح الرسول ص خٌبر ,ثم قال (أخرجوا الٌهود والنصارى من جزٌرة العرب) وهو على فراش الموت ,بعد
وفاة ال رسول ص طبعا الصبلت بٌن المنافقٌن وبٌن الٌهود عبد هللا بن أبً وبٌن بنً النضٌر وؼٌرهم صبلت عمٌقة وتعاون,
والدسابس ومحاولة قتل الرسول ص من بنً النضٌر ,وهم وا بقتله,ثم أخرجوا رجبل اسمه عمر بن الجحاش وحملوه حجرا لٌلقٌه
على رأس رسول هللا ص  ,,فؤجبلهم الرسول ص.
توفً الرسول ص وكانت المإامرة المجوسٌة على عمر رضً هللا عنه ,وطبعا ٌتهم أهل الكتاب ,وكان بعض المإرخٌن كعب
األحبار أنه تآمر مع أبً لإلإة فٌروز المجوسً هو والهرمزان الفارسً حتى قتلوا عمر وهو ٌصلً ,هذا وارد ,والرواٌات اإلسربٌلٌة
التً دسوها وأدخلوها فً هذا الدٌن -اإلسرابٌلٌات -من الٌهود ,كذلك ٌتهمون كعب األحبار أنه أدخل كثٌرا من الرواٌات اإلسرابٌلٌة
فً التفسٌر ,والفتنة على سٌدنا عثمان عبد هللا بن سبؤ الٌهودي كٌؾ طاؾ وهو ٌقٌم الفتنة على عثمانٌ ,ذهب إلى العراق ,وٌكتب إلى
أهل الشام أن الؽبلء والفساد والببلء قد ظهر فً العراق ,فٌظن أهل الشام أن العراق قد خربت ,فٌذهب إلى العراق وٌملً على بعض
أتباعه عن الفساد فً الشام ,فٌظن الناس أن الدولة كلها فسدت وخربت ,وأن الببلء والؽبلء والمرض وؼٌر ذلك كله عم الجزٌرة وعم

المنطقة اإلسبلمٌة ,وما زالوا ٌحركون حتى قادوا مجمو عات خرجت من العراق بترتٌب عبد هللا بن سبؤ الٌهودي -وهو من صنعاء-
خرجت من العراق وخرجت من مصر بترتٌب وجاءت وحاصرت سٌدنا عثمان وقتلته فً الشهر الحرام فً السابع عشر من ذي
الحجة ,ونثر دمه على المصحؾ الذي ٌقرأه.
ثم جاء سٌدنا علً وأقام الحكم بٌنه وبٌن طلحة والزبٌر والسٌدة عابشة ,وأزال الفتنة بٌنه وبٌن عابشة ,وجاءوا بقمٌص عثمان وعلقوه
فً داخل المسجد ,وبدأ ستون ألفا فً الشام ٌبكون حول القمٌص ,وأثاروهم ضد علً وأن علٌا لم ٌؤخذ بثؤر عثمان ,وصارت معركة
صفٌن وال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم وامتدت.
كذلك األحادٌث المدسوسة معظمها وراءها الٌهود ,حمبلت اإلستشراق اآلن ,الدسابس على اإلسبلم ,الطعون بالرسول ص معظمها
وراءها الٌهود ,دوابر اإلستشراق معظمها وراءها الٌهود ,أقسام الدراسات الشرقٌة ,اآلن حوالً خمسة وخمسٌن قسما للدراسات
الشرقٌة ,الدراسات اإلسبلمٌة والعربٌة فً أمرٌكا ثبلثة وخمسون قسما من خمس وخمسٌن رإساإها من الٌهود والنصارى ,ومعظمهم
من الٌهود ,جامعة هارفرد التً تخرج قادتنا ,الوزراء ووكبلء الوزارات على ٌد كٌسنجر صفرونً ,صفرونً كبٌر من وكبلء
الوزراء فً العالم العربً ,ألن وكٌل الوزارة أهم من الوزٌر ,ما زال صفرونً حتى اآلن ٌتعاون مع المخابرات األمرٌكٌة من أجل
إقامة المإتمرات العربٌة واإلسبلمٌة فً أمرٌكا ,هو ٌدٌرها وٌخطط لها ,فالٌهود مصٌبة ,مصٌبة وال حول وال قوة إال باهلل العلً
العظٌم.
اآلن تدمٌر النصرانٌة ,تدمٌر اإلسبلم معظمه وراءه أصابع الٌهود ومخططاتهم ومكابدهم ,تجد معظم المصابب وراءها الٌهود فً
العالم العربً ,العلمانٌة ,االشتراكٌة ,البلدٌنٌة وراءها الٌهود الذٌن ٌعٌشون فً أوروبا والعالم كله من ...ثبلثة إلى أربعة ٌهود ,ماركس
فً االقتصاد ,دوركاٌم فً علم االجتماع ,ونتشه فً القومٌة والوطنٌة وؼٌر ذلك والسٌاسة ,كذلك فروٌد فً علم الن ؾ س الذٌن
ٌسمونه علم الن ؾ س ,دوركاٌم فروٌد ماركس نتشه هإالء ٌهود,وقد أثروا فً التعلٌم الجامعً حتى ٌومنا هذا.
تدخل فً قسم االقتصاد تجد نظرٌات ماركس تدرس ,علم االجتماع معظمه كان على آراء دوركاٌم ,وكلهم الدٌنٌون ,وكلهم ٌعلنون
اإللحاد ,وكلهم ٌعلنون حربهم على األدٌان خاصة اإلسبلم ,ففروٌد فً علم النفس ,معظم أقسام علم النفس قابمة على نظرٌات فروٌد
النفسٌة ,فالحقٌقة وحتى ٌومنا هذا ٌؤخذون أبناءنا وٌدرسونهم ,تجد الشاب ٌذهب إلى أمرٌكا لٌؤخذ الدكتوراه فً الشرٌعة ,كان عندنا
قرار فً الجامعة األردنٌة أن االبتعاث ممنوع فً العالم العربً ,المعٌدون فً كلٌة الشرٌعة ٌجب أن ٌؤخذوا الدكتوراه فً الشرٌعة إما
من برٌطانٌا وإما من أمرٌكا ,تصور!! عندما تؤخذ الدكتوراه فً الشرٌعة اإلسبلمٌة من ٌد ٌهودي اسمه موشً لٌفً!! حاخام
متخصص فً الشبهات ضد اإلسبلمٌ ,كتب لك هذا الٌهودي أخٌرا بعد أن ٌسلب دٌنك أو معظم دٌنك ,أو أن تقره على كثٌر من
الطعون فً اإلسبلم ,وٌؽرس فً أعماقك الشبهات ٌعطٌك دكتوراه أن هذا ٌحمل أعلى شهادة فً اإلسبلم ,الدكتوراه فً الشرٌعة,
وٌرجع هذا لٌستلم عمٌدا لكلٌة الشرٌعة فً العالم اإلسبلمً ..هذه السوربون خر جت كثٌرا.
مشاٌخ األزهر ...أكثر من شٌخ ...أكثر من وزٌر لؤلوقاؾ ,شٌخ الجامع األزهر خرٌج السوربون ,هذه آخر موضة ,عبد الحلٌم
محمود رحمه هللا من خٌرة العلماء فً األزهر لكنه ؼرق ,النزعة السلبٌة فً عقولهم ,والطرٌقة الصوفٌة فً حٌاتهم ,هذا مقصود تماما
 ,الشٌخ عبد الحلٌم محمود ٌعتبر من شٌوخ الصوفٌة فً مصر ,نعم! رجل فاضل طٌب إال أن الصوفٌة والسلبٌة كانت طاؼٌة فً
طرٌقته فً الحٌاة ,هذا إن لم ٌطعن طعنا ظاهرا فً اإلسبلم ,أما عملٌة ؼسٌل المخ هذه واردة تماما ,فتنظرٌ ...ذهب إلى أمرٌكا ,إذا
كان متخصصا فً اللؽة العربٌة ٌعطونه تخصص فً لؽة (لخم) ,ما هً لؽة لخم? ٌلخموه فً لؽة لخم ,وٌبحث عدة سنوات حتى
ٌخرج عدة كلمات من القاموس أو من ؼٌره حتى ٌؤخذ الدكتوراه فً اللؽة العربٌة وآدابها وٌرجع أستاذا فً كلٌة اآلداب ,وبعد قلٌل
وإذا به ربٌسا للجامعة أو عمٌدا لكلٌة اآلداب ,كلها وراءها الٌهود.
تصور هذا المجمع الذي فً ألمانٌا الذي أخرج المعجم المفهرس أللفاظ الحدٌث النبوي ,عمل جبار جدا استمروا فٌه حوالً أربعٌن
سنة متواصلة -مجموعة من المستشرقٌن -حتى أخرجوا هذا الكتاب ,حتى ٌعرفوا الرجوع إلى كل مصادر الحدٌث النبوي فً كتب
األحادٌث ,بمجرد أن ٌفتح هذا الكتاب ٌعرؾ أن هذا هو النصٌ ,عنً استفاد المسلمون بعض الشًء من مإلفاتهم ومن كتاباتهم ,لكن
أخرجوا لنا أمثال أبً ري ا خرٌج األزهر فً كتاب (أضواء على السنة المحمدٌة ) ,وقال أن البخاري لٌس كله صحٌحا  ,كٌؾ الذبابة
وهً الملٌبة بالجراثٌم (إذا وقعت ذبابة فً إناء أحدكم فلٌؽمسه كله ثم ٌلقه) كٌؾ هذا وقد ثبت أن الذباب فٌه جراثٌم ومرض إلى آخره,
كٌؾ?
بدأوا ٌشككون فً األحادٌث النبوٌةٌ ,شككون فً البخاريٌ ,شككون ,طعنات على أبً هرٌرة حتى ٌدمروا قواعد هذا الدٌن ,اللؽة
العربٌة ,الشعر العربً ,تجد أبناء المستشرقٌن هإالء رجعوا بشعر جدٌد ألنهم ال ٌستطٌعون أن ٌقولوا الشعر المقفىٌ ..عنً على
أوزان بحور الشعر.
واحد فً فرنسا أو فً أمرٌكا مكث ست سنوات وهو ٌدرس العربٌة باإلنجلٌزي ,كٌؾ ٌدرس العربٌة باإلنجلٌزي? هو ال ٌعرؾ إال
اللؽة العربٌة ,ال ٌعرؾ النحو ,فٌرجع أستاذا للجامعة ,سٌعلم النحوٌ ,سؤلونه عندما ٌعرب ٌقول أنا أصبل ال أإمن بهذا المعنى ,إذا
لماذا نتعب أنفسنا بهذه العبارات التً وضعت فً القرون الوسطىٌ ,ؤتون إلى الشعر ,الشعر ال ٌتذوقونه وال ٌعرفون أن ٌعملوا مثله,
فقال شعرا جدٌدا  ,هذا الشعر الجدٌد الذي ٌسمونه الشعر المنثور أو الشعر الحرٌ ,كتب كلمة هذا بٌت شعر ,تحته كلمتان بٌت ثان,
كبلم سخٌؾ ال طعم له وال لون وال رابحة ,فصاروا ٌشككون بهذا الشعر ,شعر المتنبً ,وشعر أبً تمام ,وشعر امرئ القٌسٌ ,شككون
فٌه ,انتقلوا إلى الحدٌث دمروه ,شككوا بؤبً هرٌرة ,وشككوا بالبخاري ,راجع البخاري ..لٌس كل ما فً البخاري صحٌحا !! انتقلوا
إلى التارٌخ ,التارٌخ طعنوه كله ,سٌدنا عثمان ,سٌدنا علً ,وكؤنه لٌس فً التارٌخ اإلسبلمً المشرؾ التً تتشرؾ به البشرٌة لٌس فٌه
إال معركة صفٌن ومعركة الجمل ,نعم! ٌضخمونها وٌوسعونها.
أما تارٌخنا نحن الذي درسناه فً المدارس كله بؤٌدي المستشرقٌن هإالء الٌهود ,تارٌخ فلٌب ح تً ,وتارٌخ بروكلمان وقسطنطٌن
زرٌق وؼٌرهم ,أما تارٌخ بروكلمان وفلٌب ح تً ٌعتبر أهم المراجع ,أنظر أنت للكتب التً ألفت للطبلب الصؽار أبناء الخامس
اإلبتدابً والسادس اإلبتدابً ,إرجع إلى مراجع تارٌخ بروكلمان وتارٌخ فلٌب ح تً!!
أقول :الٌهود وراء عملٌات التدمٌر فً اإلسبلم منذ أن برزت المدٌنة وإلى ٌومنا هذا وإلى ٌوم الدٌن ,ومن هنا هذا التوسع الطوٌل
واإلسهاب العمٌق فً تارٌخ الٌهودٌ ,عنً فً المدٌنة المنورة القرآن المدنً اهتم كثٌرا بإبراز حٌاتهم ووسابلهم ومكابدهم وقتلهم
لؤلنبٌاء ,ألن هللا ٌعلم وهو العلٌم الحكٌم سبحانه أن الٌهود وراء المكابد فً هذا الدٌن ,وراء الدسابس ,وراء الفتن ,وراء الشبهات فً
هذا الدٌن ,األستاذ سٌد رحمه هللا اهتم كثٌرا فً هذا وأبرز مكابد الٌهود ,وكانوا ٌؤتون إلٌه ٌقولون له التحلٌل السٌاسً ,قالت صحٌفة
األكسبرس مرور ,وقالت التاٌمز ,وقالت الدٌلً مرور وؼٌرها ,فٌقول أنا ال أرٌدها ,أنا آخذ التحلٌل السٌاسً من القرآن الكرٌم ,أنا
أعرؾ أن معظم المصابب التً تحل باإلسبلم والمسلمٌن وراءها الٌهود ,ولذلك أتتبع تارٌخهم من خبلل القرآن الكرٌم ,ال حاجة لً
بتصرٌحات فبلن وفبلن وؼٌره.

الحرب التً شنها العالم الؽربً ضد اإلسبلم باسم الصلٌب ,الحروب الصلٌبٌة وماذا فعلوا بالمسلمٌن ,وكٌؾ أن الجثث كانت متناثرة
فً المسجد األقصى وأمام المسجد األقصى ,الدماء التً تؽوص بها خٌول وفرسان الصلٌبٌٌن إلى الركب ,وٌفتخرون بهذا ,كل ذلك
ٌدل على الحقد العمٌق ,وعلى المعركة المستمرة بٌن أهل الكتاب وبٌن المسلمٌن ,أنا أقرأ لكم بعض العبارات عن الحروب الصلٌبٌة,
ك ت اب مسلمون وك ت اب نصارىٌ ,قول ابن األثٌر فً المجلد العاشر صفحه (: )942
فنزلوا -الصلٌبٌون -فهجموا علٌهم وقتلوا فً الحرم مابة ألؾ ,وسبوا مثلهم ,وقتلوا الشٌوخ والعجابز ,وسبوا النساء ,ولبث اإلفرنج فً
البلدة ٌقتلون المسلمٌن وفً موطن آخر ٌقول :وقتل اإلفرنج فً المسجد األقصى ما ٌزٌد على سبعٌن ألفا بداخل المسجد ,منهم
جماعة كثٌرة من أبمة المسلمٌن وعلمابهم وعبادهم وزهادهم  ,وٌقول ولٌم ستور النصرانً إن دماء القتلى بلؽت ركبتٌه ,وروى Anse
 conamenابن قٌصر الروم أن أحب دروب اللهو لفرسان الصلٌبٌٌن قتل من ٌبلقون من األطفال وتقطٌعهم إربا إربا وشٌهم على
النار ,وٌقول الراهب روبرت وكانت الدماء تسٌر كاألنهار فً طرق المدٌنة المؽطاة بالجثث وذكر الكورن لوماندباجٌل لقد أفرط
قومنا فً سفك الدماء فً هٌكل سلٌمان ,وكانت جثث القتلى تعم فً الساحة ها هنا وهناك ,وكانت األٌدي واألذرع المبتورة تسبح كؤنها
ترٌد أن تتصل بجثث مرٌبة ,وكان الجنود الذٌن أحدثوا تلك الملحمة ال ٌطٌقون رابحة البخار المنبعثة من الجثث  ,هذه بعض كتابات
النصارى أنفسهم عما فعلوه بالمسلمٌن فً داخل القدس.
وأما الٌهود وما فعلوه فً فلسطٌن فحدث عنهم وال حرج ,واتفاق النصارى مع الٌهود ٌوم أن قاتلوا أهل الناصرة ,كان الٌهود قد اتفقوا
مع نصارى الناصرة بلدة المسٌح علٌه السبلم ,وعندما دخل الٌهود لم ٌمسوا النصارى بشًء وقتلوا المسلمٌن.
فً سنة (3255م) النصارى فً بٌر زٌت بلدة نصرانٌة فً فلسطٌن فً الضفة الؽربٌة وبٌت لحم النصارى خرجوا ٌستقبلون الٌهود
بالبلفتات وٌرحبون بهمٌ ,سمونهم الذٌن ٌنقذون قبر المسٌح من ٌد الكفرة المسلمٌن!! وال تنس أن تعرج على ما زرعته الٌهودٌة فً
ببلدنا ,الماسونٌة ,المنظمات الماسونٌة ,نادي الروتاري ,اللٌنز وؼٌرهما التً أدخل فٌها معظم الموجهٌن فً العالم اإلسبلمً ,معظم
أولً األمر ,معظم الذٌن ٌمسكون بزمام األمور ,الماسونٌة التً لها محافل ,قادة الجٌوش كثٌر منهم دخلوا الماسونٌة ,والماسونٌة الفتة
ٌهودٌة ٌعمل من خبللها الٌهود من خبلل العبارات البراقة واإلخاء والمساواة والحرٌة ,هذه العبارات الثبلثة الثالوث الماسونً ,ونقلت
عنهم الدول العربٌة ثالوثها قد تؽٌر كلمة أو كلمتٌن اإلشتراكٌة والحرٌة والدٌمقراطٌة وؼٌر ذلك ...هللا ...الملك.. .الوطن ...الثالوث
المقدس هذا ,فً ببلدنا محفل بٌت المقدس ,محفل األمٌر فبلن ,محفل الملك فبلن ,محفل كذا ,محافل ,وعندما ٌفطس الفاطس منهم
ٌنعونه ,تنعٌه المحافل الماسونٌة ,المحافل الماسونٌة فً األردن تنعى فقٌدها الكبٌر فبلن...
صدقوا ذات مرة أرسل ٌطلبنً المسإول فً المخابرات عن النشاط اإلسبلمً فً األردن فقال لً :ما لك على الماسونٌة ,قلت له:
ألنهم ٌهود ,قال ٌا أخً اسكت ,عل م فً جامعتك واسكت ,فقلت له :لن أسكت ال عن الٌهود وال عن أبناء الٌهود ,قال نفصلك من
الجامعة ,فقلت له :إفصلونً ,تصوروا عندما ٌتجرأ وٌقول لً أسكت عن الماسونٌة ,محاضرات تعطى فً الماسونٌة سرا لعلٌة
القوم ...علٌة القوم.
نادي الروتاري ..المسإول عن نوادي الروتاري فً العالم أظنه برٌطانً جاء وألقى محاضرة فً تلفزٌون إحدى الدول البترولٌة ,فً
تلفزٌون الكوٌت ,وٌقول فبلن وفبلن وفبلن من األمراء تبلمٌذي ...فً التلفزٌون! المسإول عن نوادي الروتاري الٌهودٌة والماسونٌة
فً مصر ٌعنً البناإون األحرار شعارهم فرجار وزاوٌه ,ولذلك تجد بعضهم ٌلبس خاتما علٌه هذا الشعار ,فرجار وزاوٌة الذي هو
شعار الماسونٌة ,ما معنى بناءون أحرار? فرجار وزاوٌة? معناه ٌعٌدون بناء هٌكل سلٌمان بعد أن ٌهدموا المسجد األقصى ,بن اء حر
معناه أنه ٌرٌد بناء هٌكل سلٌمان ,ولذلك ٌقسم الماسونً فً درجة من الدرجات أنه سٌعٌد بناء الهٌكل ,والٌهود ٌحلمون أن واحدا من
أبنابهم سٌتربع -من أبناء داود -سٌتربع فوق الهٌكل وٌحكم العالم كله ,ولذلك الحفرٌات تحت المسجد األقصى اآلن قابمة ,لٌس
المقصود منها حفرٌات ,المقص ود منها أن ٌنهار المسجد األقصى وحتى ٌجدونها ذرٌعة لبناء هٌكل سلٌمان ,هم ٌعتقدون أن المسجد
األقصى هو هٌكل سلٌمان ,وفعبل  ...أن سٌدنا سلٌمان بنى المسجد األقصى لكن المسجد األقصى ....سٌدنا سلٌمان ,أول بٌت ظهر
على وجه األرض هو المسجد الحرام ,ثم المسجد األقصى ,وبٌنهما أربعون عاما فً الحدٌث الصحٌح.
تصورا أن ربٌس المحافل الماسونٌة األمرٌكٌة أرسل للمسإول عن األوقاؾ فً الضفة الؽربٌة -اآلن تحت حكم الٌهود -الشٌخ حلمً
المحتسب ,قال له :نحن نعطٌكم سبعٌن ملٌون دوالر واسمح لنا أن نهدم المسجد األقصى ونقٌم مقامه هٌكل سلٌمان ,وأنتم بالسبعٌن
ملٌون دوالر تبنون المسجد األقصى فً الضفة الشرقٌةٌ ,ظن أن المسجد األقصى هو البناء ولٌس البقعة ,نعم! وهإالء توؼلوا فً
الوظابؾ.
حدثنً واحد من كبار المسإولٌن عندنا له منصب فً الدولة لكن لم ٌبلػ الوزارة ,فجاءوا وراودوه عدة مرات أن ٌدخل الماسونٌة
وٌصبح وزٌرا فرفض ,وقال لهم :أأصبح ٌهودٌا ? واحد منهم اسمه عبد المجٌد مرتضى كان القطب األعظم فً الماسونٌة فً
األردن ,كان وزٌرا للمواصبلت ,وعبؤ كثٌرا من الوزارة من الماسونٌٌن.
أحدثكم قصة عنه -هذا عبد المجٌد مرتضى اسمه القطب األعظم للماسونٌة فً األردن -وهو من أشهر خمسة من الماسونٌٌن فً
العالم ...القطب األعظم كان وزٌرا للمواصبلت ...فكان شاب فلسطٌنً معه شهادة ٌبحث عن وظٌفة ,وكانت الوظابؾ قلٌلة جدا فً
األردن ,تردد هنا وهنا فلم ٌجد عمبل ولم ٌجد شٌبا ,فكان ٌشتري من المبلبس القدٌمة من السوق وٌلبسها من المبلبس األمرٌكٌة هذه,
فاشترى (جكٌتا ) وعلٌه شعار من الشعارات قٌمته عشرة قروش أردنٌة -بما ٌعادل لاير سعودي -فذهب إلى وزارة المواصبلت...
وقؾ فً باب عبد المجٌد مرتضى ,فعندما رآه وقؾ له عن الكرسً وخرج على الباب وأدخله وقال له :تفضل هنا,تفضل مكانً ,هذا
الشاب الفلسطٌنً ذهل ,ماذا حصل? هو ٌظن أنه ٌستهزئ به ,ألن الحارس ٌطرده ,والجندي ٌطرده ,وزٌر المواصبلت العامة ٌقؾ له
لٌستقبله هذا اإلستقبال? وطلب له شاٌا  ,وبعد ذلك قال :ما قصتك? قال :أنا أبحث عن وظٌفة وترددت على الوزارة الفبلنٌة وكذا,
قال :نحن فً بلد ال ٌقدرون الكبار ,ال ٌقدرون الرجال ,المهم معه هذا الفلسطٌنً شهادة ثانوٌة ,هذه الشهادة ٌوظؾ علٌها الموظؾ
بالدرجة العاشرة ,عندنا الوظابؾ تبدأ بالدرجة العاشرة ثم تنزل ,كلما ارتفع ,تاسعة ,ثامنة إلى أن ٌصل الدرجة األولى ,فالشهادة
الثانوٌة ٌوظؾ علٌها فً الدرجة العاشرة ,أراد أن ٌسترضٌه قال للكاتب :وظفه بدرجة تاسعة ,ووضعه مدٌر برٌد حول عم ان.
الشاب هذا عندما بدأ ٌقبض رواتبه فص ل بدلة رسمٌة وأصبح ال ٌلبس المبلبس القدٌمة وال ٌعلم أن سبب وظٌفته كلها المبلبس
القدٌمة!! ذهب ٌزور مدٌر المواصبلت العامة فسؤله أٌن الجاكٌت الذي كنت تلبسه ,قال :الحمد هلل تحسنت حالتنا وفصلت بدلة ,قال له:
الجاكٌت الذي كنت تلبسه لٌس تفصٌبل ? هو من عندك? قال :ال ,اشترٌته من السوق ,وإذا به علٌه شعار ماسونً كبٌر له رتبة كبٌرة
فً الماسونٌة ,وظن أن الشاب قد وصل إلى هذه الرتبة العالٌة فً الماسونٌة فوظفه مباشرة فً الدرجة التاسعة ,قال :إذا أنت ال
تستحق أصبل هذه الوظٌفة ووظفناك فً الدرجة التاسعة ,كٌؾ هذا? نادى الكاتب ,قال له الشاب الفلسطٌنً قال :وهللا إذا فعلتها ٌ-عنً
فصلتنً -ألفضحنكم فً هذا البلد ,قال له :إذهب هللا ال ٌردك!!
تصوروا إلى هذا الحد ٌلبس جاكٌتا قدٌما علٌه شعار من شعارات الماسونٌة فٌحترمه هذا اإلحترام العظٌم ,وٌقدره هذا التقدٌر,
الماسونٌة تلعب فً معظم اآلخذٌن بزمام األمور فً العالم اإلسبلمً كله ,وٌصل الماسونً إلى درجةٌ ..عنً الذي ٌقرأ عن الماسونٌة

الماسونٌٌن الذٌن دخلوا الماسونٌة وتابواٌ -سؤل ما ٌفعلون بهم من األفاعٌلٌ ,ؽمؽمهم الٌهود فً داخل المحفل الماسونًٌ ,مسكونبؤٌدٌهم وأذرعهم والرماح مشرعة ,وٌقسم القسم الماسونًٌ ,عنً مصٌبة من المصابب ,وٌنقل الدكتور أحمد حمرود كٌؾ ٌفعلون به
فً درجة من الدرجات? ٌفعلون به فً داخل المحفل الماسونً والرماح مشرعة فوق رأسه ,وٌقسم على التوراة ,وٌطلب منه أن ٌلعن
القرآن ,وٌطلب منه أن ٌلعن الرسول ص وٌسجد على قدمٌه ٌشٌران أو ٌؽمزان إلى سٌدنا داود وسلٌمان ,وٌسؤله المسإولون فً
المحفل وهو معصوب العٌنٌن من أنت? ٌقول له الذٌن ٌمسكون بؤذرعٌه هإالء الجبلوزة من الكبار ,الزبانٌة ٌقولون له :قل لهم أنا
أعمى جبت أبحث عن النور ,فٌقول لهم أنا أعمى جبت أبحث عن النور ,فٌقولون له :ماذا ترٌد من النور? فٌقولٌ- :علمونه طبعا قبل
أن ٌدخل -سمعت أنكم ترٌدون بناء الهٌكل فجبت أساعدكم ,وٌدخلونه ,مصابب ٌفعلها الٌهود بؤبنابنا وبمن? برإساء القوم وسدنة الكفر
فً العالم اإلسبلمً.
وٌرعاها عمٌل ال أبا له
مإامرة ٌدبرها ٌهـــود
) ٌقول هللا عز وجل بعد أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
وقالت الٌهود عزٌر ابن هللا وقالت النصارى المسٌح ابن هللا ذلك قولهم بؤفواههم ٌضاهبون قول الذٌن كفروا من قبل قاتلهم هللا أنى
ٌإفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسٌح بن مرٌم وما أمروا إال لٌعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما
ٌشركون).
( التوبة89:ـ)59
(وقالت الٌهود عزٌر ابن هللا) هللا عز وجل بدأ ٌفصل مبررات قتال أهل الكتاب وهذا تمهٌد لؽزوة تبوك ,ألن بعض المسلمٌن لعل فً
قلوبهم شًء من التحرج من قتال أهل الكتاب ألنهم ٌإمنون بدٌن وعندهم كتاب ,فاهلل عز وجل ٌعدد أو ٌفصل أسباب ومبررات قتالهم.
قال أوال :
( قاتلوا الذٌن ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر وال ٌحرمون ما حرم هللا ورسوله وال ٌدٌنون دٌن الحق من الذٌن أوتوا الكتاب حتى
ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون)
(التوبة)52 :
أنهم:
 (ال ٌإمنون باهلل وال بالٌوم اآلخر) . (وال ٌدٌنون دٌن الحق) . (وال ٌحرمون ما حرم هللا ورسوله).هذه ثبلثة أسباب.
السبب الرابع :أن الٌهود قالت عزٌر ابن هللا ,والنصارى قالت المسٌح ابن هللا ,والٌهود سمٌت ٌهود وهللا أعلم نسبة إلى ٌهوذا أحد أبناء
ٌعقوب ,أحد األسباط االثنً عشر ,أما سٌدنا ٌعقوب ولد له اثنا عشر سبطا أو ولدا  ,فاألسباط أبناء هإالء االثنً عشر ,فمن بٌنهم
ٌهوذا وأبناإه الٌهود ,عزٌر بن شرقٌة أحد علماء بنً إسرابٌل ,وكان عزٌر فً رواٌة أنه هو الذي مر على قرٌة وهً خاوٌة على
عروشها ,دخل عزٌر بٌت المقدس بعد أن خربها بختنصر الكلدانً سنة ( )831قبل المٌبلد ,و ....الٌهود على بختنصر البطرٌق
األكبر ,فعزٌر دخل القدس والجثث مترامٌة وهً خراب (قال أن ى ٌحًٌ هذه هللا بعد موتها) من باب (أرنً كٌؾ تحًٌ الموتى)
(فؤماته هللا مابة عام ثم بعثه) وكان معه سلة تٌن وقدح من عصٌر العنب ,وبعد مابة عام بعثه هللا -عزٌر -فقال له سبحانه (فانظر إلى
طعامك وشرابك لم ٌتسنه) لم ٌتؽٌر حتى حبات التٌن ,التٌن لم ٌتؽٌر ,المعروؾ أن التٌن ٌخرب خبلل ٌوم واحـد ,قـدح العصٌر لـم
ٌتسنه أي لم ٌتعفن ولم تتؽٌر رابحته ,فهذه رواٌة .
(وانظر إلى حمارك ولنجعلك آٌة للناس وانظر إلى العظام كٌؾ ننشزها -أي نحٌٌها -ثم نكسوها لحما فلم ا تبٌن له قال أعلم أن هللا على
كل شًء قدٌر)
(البقره)512 :
فرواٌة أنه بعد النكبات التً حلت ببنً إسرابٌل دفن العلماء التوراة ,فخرج عزٌر ٌبحث فً األرض ٌتعلم ,فسؤله قال إلى أٌن ٌا
عزٌر? قال أطوؾ فً األرض أتعلم فٌها ,فعلمه هللا الخٌرات ,وحؾ ظه التوراة التً أنزلت على موسى ,وكان ٌعلم بها الناس وقد
درست التوراة فً أذهانهم ففقدتها أجٌال ,فعندما جاء بعض علماء بنً إسرابٌل وأخرجوا التوراة التً دفنت وجدوها كما ٌحفظ
العزٌر ,فقالوا :لوال أن العزٌر ابن هللا ما علمه التوراة ,فعزٌر بن شرقٌة من علماء بنً إسرابٌل.
(وقالت النصارى) وسمٌت النصارى نصارى لماذا? نسبة إلى الناصرة بلدة المسٌح علٌه السبلم.
(وقالت النصارى المسٌح ابن هللا) وسمً المسٌح مسٌحا ألنه ساح وٌسٌح فً األرض ,أو ألنه كان سابحا فً األرض ,لم ٌكن له بٌت
ٌستقر فٌه ,لم ٌكن للمسٌح بٌت ,وقٌل أنه سمً مسٌحا ألن قدمه ممسوحة ,أخمص قدمه ممسوح ال ٌوجد هذا التجوٌؾ فً أخمص
قدمه ,وقٌل سمً مسٌحا ألنه ما كان ٌمسح على أبرص أو على أعمى إال وٌعافٌه هللا وٌشفٌه ,وقٌل سمً المسٌح مسٌحا علٌه مسحة
من الزمان مسحه هللا بها ,وقٌل سمً المسٌح مسٌحا ألنه ممسوح بدهن البركة الذي كان ٌمسح به األنبٌاء ,وقٌل سمً المسٌح..هو
مسٌح العرب فالمسٌح علٌه السبلم سٌنزل فً آخر الزمان ,فإذا طؤطؤ رأسه تصبب العرق ,وإذا رفع رأسه تصبب من وجهه كؤنه
جمال العرب ,ألن المسٌح سٌنزل فً آخر الزمن وٌكون المهدي قد ظهر وٌنزل كما جاء فً صحٌح مسلم على المنارة البٌضاء شرقً
دمشق وقد وضع كفٌه على ملكٌن ٌتكىء علٌهما ,فإذا طؤطؤ رأسه تصبب العرق ,وإذا رفع رأسه كذلك تحدر منه العرق ,وٌكون لبس
بٌن معروضتٌن أي لبس الحلتٌن صفراوٌن ...من الزعفران ..وٌتبع المسٌح الدجال أو المسٌح ألن المسٌح ٌمسح األرض منحة
والمسٌح الدجال ٌمسح األرض محنة ,والمسٌح الدجال ال ٌبقى بلد فً األرض إال وٌدخله إال مكة والمدٌنة وفً رواٌة الطحاوي عن
عبد هللا بن عمرو بن العاص وبٌت المقدس ,أما المدٌنة على كل نقض من أنقاضها ملك ٌحرسها ,وعندما ٌصل قرب المدٌنة تهتز
األرض ,المدٌنة تهتز وٌخرج كل خبٌث منها ,والمسٌح الدجال سمً مسٌحا ألنه من ممسوح العٌن الٌسرى أو الٌمنى فإنها ...فعندما
ٌؤتً قرب المدٌنة ٌخرج إلٌه رجل ٌقول له :أشهد أنك المسٌح الدجال الذي أخبر عنه الرسول ص فٌضربه فٌقسمه نصفٌن ...ثم ٌحٌٌه
بقدر هللا فٌقول :وهللا ما زدتنً إال ٌقٌنا أنك المسٌح الدجال وٌحاول أن ٌقتله فبل ٌسلط علٌه.
المسٌح عندما ٌنزل شرقً دمشق ٌسري إلى بٌت المقدس ونفسه ٌصل إلى مسجد ...فبل ٌصل نفسه إلى كافر إال وٌموت الكافر ,فعندما
ٌصل بٌت المقدس ٌجد المهدي مع الجٌش اإلسبلمً ٌتؤخر المهدي لٌإم المسٌح علٌه السبلم ,فٌؤمر المسٌح أن ٌثبت مكانه فٌإم المهدي
بالمسٌح ,فهنالك رواٌة ( ال مهدي إال عٌسى بن مرٌم إنما المهدي هو المسٌح) فهذا الحدٌث فٌه مجهول وفٌه رجل ضعٌؾ ..فالمهم
الحدٌث ضعٌؾ ,والمتواتر أن المهدي سٌخرج ,فقد أخرج الكتانً وؼٌره والسٌوطً حدٌثا متواترا تواترا معنوٌا أن المهدي
سٌخرج ,ولذلك بعض العلماء ٌوم أن حصلت حادثة الحرم وادعى واحد منهم تلبس علٌه الشٌطان بالرإى وؼٌرها شاب اسمه محمد
بن عبد هللا كانوا ٌظنون أنه المهدي ,فعندما حصلت حادثة الحرم وقتل هذا الشاب تؤكد أن الرجل لٌس هو المهدي وأنهم لٌسوا على

حق([ )5المقصود هنا :لٌس المهدي المنتظر] ,.كما كانوا ٌظنون أنهم على حق ,وأنه هذا هو المهدي ,وأنه سٌقود جٌشا وٌحرر بٌت
المقدس وما إلى ذلك تؤكدوا أنهم لٌسوا على حق.
المهم بعض العلماء أرادوا أن ٌنفوا فكرة المهدي وعقدوا مإتمرا فً قطر فً ذلك الوقت ,وأعلن أحد علمابها الكبار أنه ال ٌوجد
مهدي ,واألحادٌث فً المهدي كلها ضعٌفة وال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم ,والمهدي ثابت بالرواٌة الصحٌحة المتواترة تواترا
معنوٌا ٌ ,عنً مجموع الرواٌات تصل إلى حد التواتر المعنوي أن المهدي اسمه محمد بن عبد هللا ,وأنه سٌخرج فً آخر الزمان وأنه
سٌكون معه جٌش ,وأنه سٌإم المسٌح فً بٌت المقدس.
عقٌدة المهدي من عقٌدة أهل السنة ثابتة باألحادٌث اآلحاد التً ٌصل مجموعها حد التواتر برواٌاته سٌإم المهدي المسٌح ,وٌلحق
المسٌح بن مرٌم المسٌح الدجال فً باب لد([ )2باب لد :اللد والرملة بجانب القدس على شاطًء البحر واللد معروفة فٌها مطار
مشهور مطار دولً اسمه مطار اللد] .فٌقتله هناك ,وٌبقى المسٌح سبع سنوات فً األرض وكان قد عاش قبلها ثبلثا وثبلثٌن .ولذلك
فً رواٌات ٌمكث فً األرض أربعٌن سنة هً السبع سنوات مع الثبلث والثبلثٌن التً قضاها من قبل التً عاشها قبل أن ٌرفع إلى
السماء .فنحن عقٌدتنا أن المسٌح عٌسى بن مرٌم قد رفع إلى السماء حٌا  ,وأنه حً فً السماء اآلن وسٌنزل فً آخر الزمان ,وفً هذه
السنٌن السبع ال تدع األرض شٌبا من بركاتها إال أخرجته ,وال تدع السماء من خٌراتها إال صبته ,وٌلقً اإلسبلم بجرانه فً
األرض(ٌ[ )9لقً بجرانه :الجمل ٌلقً بجرانه عندما ٌسترٌح ٌضع رقبته على األرض] , .فاإلسبلم ٌسترٌح فً األرض أي ٌثبت
ترسانه على األرض جمٌعا مسترٌحا ال ٌزعجه مزعج وال ٌهدده كافر ,وعندما ٌإمن أهل األرض جمٌعا بالمسٌح على رسالة سٌدنا
محمد ص فٌكسر الصلٌب وٌضع الجزٌة وٌقتل الخنزٌر وتكون الرمانة تكفً النفر الكثٌر من الناس ,حبة الرمان تكون كبٌرة بحٌث
تكفً النفر من الناس ,وقد جاء فً صحٌح مسلم خبر الجساسة أن المسٌح الدجال موجود فً األرض مع أنه مقٌد بالحدٌد فً جزٌرة
من الجزر.
وفً صحٌح مسلم -الخبر عن تمٌم الداري -أن رسول هللا ص جمع الناس وخطب بهم وقال [ )5(:الشٌخ استطرد فً الكبلم بعد هذا
السند ،وحدٌث الجساسة المقصود هنا موجود فً صفة (- .])2المسٌح كان ٌسمٌه الداري ,تمٌم الداري كان نصرانٌا وكان ٌسكن ببلد
الشام ,وعندما أسلم تمٌم الداري حدث الرسول ص أحادٌث منها قصته هذه -أنهم كانوا ٌركبون فً سفٌنة ,وتحطمت السفٌنة ودخلوا
فً جزٌرة ,فوجدوا دابة أهلب كثٌرة الشعر,فتكلمت معهم ,فعجبوا كٌؾ دابة تتكلم معهم ,ثم قالت لهم اذهبوا إلى ذلك الد ٌر ففٌه رجل,
فذهبوا إلىه وإذا برجل مقٌد بالحدٌد من صدره إلى ركبتٌه ,فسؤلهم أبعث نبً عربً من ببلد العرب? قالوا :نعم ,فقال :كٌؾ بحٌرة
طبرٌة? هل جفت أم لم تجؾ?! قالوا :بل لم تجؾ ,قال :كٌؾ نخل بٌسان([ )2بٌسان :بلد فً فلسطٌن] .أال زال ٌثمر? قالوا :نعم,
فسؤلهم أسبلة ألن هذه عبلمة من عبلمات الساعة ,من عبلمات خروج المسٌح الدجالٌ ,ؤجوج ومؤجوج سٌمرون على بحٌرة طبرٌة
فٌشربونها جمٌعا  ,ونخل بٌسان سٌتوقؾ عن اإلثمار.
المسٌح الدجال من عقٌدة أهل السنة والجماعة ,وفٌه حدٌث متواتر كذلك أحادٌث كثٌرة ٌبلػ عددها التواتر ,ونزول المسٌح كذلك من
األحادٌث المتواترة بمجموعهاٌ,عنً تواترا معنوٌا 8
هإالء النصارى قالوا :المسٌح ابن هللا ,لكن كٌؾ ابن هللا? عجٌب ,مثل ما قال ابن القٌم فً (إؼاثة اللهفان) 8
أعباد المسٌح لنا سإال نرٌد جوابه ممن وعـاه
أماتوه فهل هذا إله
إذا قتل اإلله بٌد ناس
فإن رضً الذي فعلوه فٌه فبشراهم إذا نالوا رضاه
وإن سخط الذي فعلوه فٌه فقوتهم إذا أوهت قـواه
واحد من االثنتٌن ,إما راض ,الزم ٌثٌبه,وإما ؼاضب معنى ذلك هم أقوى منه ,إثنٌن من الشرطة ٌقتلون إلها! عجٌب وهللا! ثم ٌقول
ابن القٌم رحمه هللا:
وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد عبله
سمٌع ٌستجٌب لمن دعاه
وهل خلت العوالم من إله
هم ٌقولون أنه مكث ثبلثة أٌام فً القبر ,ثم صار رعد وبرق ثم خرج إلى السماء وأحًٌ من جدٌد ,قال لهم خبلل الثبلثة أٌام من الذي
كان ٌدٌر السماء واألرض? ومن الذي كان ٌستجٌب للبشر!!?
ثوى تحت التراب وقد عبله
وهل خلت الطباق السبع لما
سمٌع ٌستجٌب لمن دعاه
وهـل خلت العوالم من إله
ثم ٌقول له ابن القٌم([ :)5الشٌخ ٌذكر هنا بؤنها قصٌدة طوٌلة].
أقام هناك([ )2فً بطن مرٌم] .تسعا من شهور([ )9اإلله تسعة شهور فً بطن المرأة ؟!] .لدى الظلمات من حٌض ؼذاه
ضعٌفا فاتحا للثؽر فاه
وشق البطن مولودا صؽٌرا
وٌؤكل ثم ٌشرب ثم ٌؤتً ٌبلزم ذاك هل هذا([ )0الذي ٌذهب إلى الخبلء هل هذا إله؟!] .إلـه
ثم قال عن الصلٌب:
ؾ د سه ال ت ب سه إذ تراه
فذاك المركب الملعون حقا
وتعبده فإنك من عداه
ٌهان علٌه رب العرش طرا
حمل اإلله الحق شـد على قفاه
وأمسٌت أخاك بالخشبات
هل ٌمكن لخشبتٌن أن تحمبل اإلله?
ؾ د سه ال ت ب سه إذا تراه
فذاك المركب الملعون حقا
وتعبده فإنك من عداه
ٌهان علٌه رب الخلق طرا
إنك من أعداء إالله ,كٌؾ تعبد الخشبات التً أهٌن علٌها اإلله ?
قال أخٌرا:
وتعبده فإنك من عداه
ٌهان علٌه رب العرش طرا
حدٌث المسٌح ,حدٌث الجساسة ٌروٌه مسلم عن فاطمة بنت قٌس وأحمد ,الحدٌث (ٌا أٌها الناس هل تدرون لم جمعتكم? إنً وهللا ما
جمعتكم لرؼبة وال لرهبة ,ولكن جمعتكم ألن تمٌما الداري كان رجبل نصرانٌا فجاء فباٌع فؤسلم ,وحدثنً حدٌثا وافق الذي كنت
أحدثكم عن المسٌح الدجال ,حدثنً أنه ركب فً سفٌنة بحرٌة مع ثبلثٌن رجبل من (لخم وجذام)(ٌ[ )5قول الشٌخ( :لخم وجذام] كانت
تسكن فً األردن فً منطقة البلقاء ،منطقة البلقاء هذه كان ٌسكن فٌها نصارى العرب ومإتة ،وعمان ،والسلط وؼٌرها كانت هذه
مسكن النصارى العرب قبل أن ٌؤتً اإلسبلم ومنها قبابل (لخم وجذام) وهذا تمٌم الداري بعدها الرسول ص أقطعه الخلٌل ،والخلٌل
وقؾ على تمٌم الداري وعلى ذرٌته ولذلك آل التمٌمً ٌقولون إن الخلٌل بلد الخلٌل ،الذي دفن فٌه ابراهٌم الخلٌل علٌه السبلم وقؾ لنا

ال ٌجوز بٌعه وال ٌجوز شراإه وما إلى ذلك ،اآلن الٌهود جاءوا وقسموا المسجد الذي دفن تحته سٌدنا إبراهٌم الخلٌل فً كهؾ ،قسمه
الٌهود قسمٌن قسم للٌهود ،قسم ترك للمسلمٌن] .فلعب بهم الموج شهرا فً البحر ,ثم أرفؤوا([ )2استقروا] .إلى جزٌرة فً البحر حٌن
ؼروب الشمس ,فجلسوا فً أقرب([ )9أقرب ٌعنً :قوارب] .السفٌنة فدخلوا الجزٌرة فلقٌتهم دابة أهلب كثٌر الشعر ,ال ٌدرون قبله من
دبره من كثرة الشعر ,فقالوا وٌلك ما أنت? قالت :أنا الجساسة ,قالوا :وما الجساسة? قالت :أٌها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل فً الدٌر
فإنه إلى خبركم باألشواق ,قال :لما سمت لنا رجبل فرقنا منها أي خفنا أن تكون شٌطانة ,فانطلقنا سراعا حتى دخلنا باب الدٌر ,فإذا
فٌه أعظم إنسان رأٌناه قط خلقا وأشده وثاقا  ,مجموعة ٌداه إلى عنقه ما بٌن ركبتٌه إلى كعبٌه بالحدٌد ,قلنا وٌلك ما أنت? قال قد
قدرتم على خبري فؤخبرونً ما أنتم? قالوا :نحن أناس من العرب ركبنا فً سفٌنة بحرٌة فصادفنا البحر حٌن اؼتنم فلعب بنا الموج
شهرا ثم أرفؤنا إلى جزٌرتك هذه ,فجلسنا فً أقربها فدخلنا الجزٌرة فلقٌتنا دابة أهلب كثٌر الشعر ما ٌدرى قبله من دبره من كثرة
الشعر ,فقلنا وٌلك ما أنت? قالت :أنا الجساسة ,فقلنا وما الجساسة? قالت إعمدوا إلى هذا الرجل فً الدٌر فإنه إلى خبركم باألشواق,
فؤقبلنا إلٌك سراعا ففرقنا منها ولم نؤمن أن تكون شٌطانة ,قال :أخبرونً عن نخل بٌسان ,قلنا عن أي شؤنها تستخبر? قال :أسالكم عن
نخلها هل ٌثمر? قلنا نعم ,قال أما إنه ٌوشك أن ال تثمر ,قال :أخبرونً عن بحٌرة طبرٌا? قلنا عن أي شؤنها تستخبر? قال :هل فٌها
ماء? قلنا هً كثٌرة الماء? قال إن ماءها ٌوشك أن ٌذهب ,قال أخبرونً عٌن ذعر[ )0(,ذعر ٌقال أنها قرب دمشق] .قلنا عن أي
شؤنها تستخبر? قال :هل فً العٌن ماء? وهل ٌزرع أهلها بماء العٌن? قلنا له نعم ,هى كثٌرة الماء ,وأهلها ٌزرعون من مابها ,قال:
أخبرونً عن نبً األمٌٌن? ما فعل? قالوا :قد خرج من مكة ونزل ٌثرب ,قال :أقاتله العرب? قلنا نعم ,قال :كٌؾ صنع بهم? فؤخبرناه
أنه قد ظهر على من ٌلٌهم من العرب وأطاعوه ,قال :قد كان ذلك ,قلنا :نعم ,قال :أما إن ذلك خٌر لهم أن ٌطٌعوه,وإنً أخبركم عنً أنا
المسٌح ,وإنً أوشك أن ٌإذن لً بالخروج فؤخرج ,فؤسٌر فً األرض فبل أدع قرٌة إال هبطتها فً أربعٌن لٌلة ؼٌر مكه وطٌبة()5
[طٌبة :المدٌنة] .فهما محرمتان علً كلتاهما ,كلما أردت أن أدخل واحدة منهن استقبلنً ملك بٌده صحت صوتا ٌصدنً عنها ,وإن
على كل نقب منها مبلبكة ٌحرسونها ,أال أخبركم? هذه طٌبة ,هذه طٌبة ,هذه طٌبة ,أال قد ذلك فإنه أعجنً حدٌث تمٌم إنه وافق الذٌن
كنت أحدثكم عنه وعن المدٌنة ومكة ,أال إنه فً بحر الشام أو فً بحر الٌمن ,ال بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ,ما هو من
قبل المشرق ,ما هو )....الحدٌث رقم ( )2233فً صحٌح الجامع الصؽٌر للشٌخ األلبانً بارك هللا فً عمره ونفعنا بعلمه 8
وهللا بعض الناس ٌتخرصونٌ ,قولون إن مثلث (ترنداد) فٌه المسٌح الدجال ,المثلث هذا الذي قرب برمودا ,هذا ال ٌمر به طابرة وال
شً إال وٌختفً ,نعم على كل حال برمودا فً المحٌط جنوب أمرٌكا ,ومهدي المسلمٌن ؼٌر مهدي الشٌعة ..مهدي أهل السنة
والجماعة ؼٌر مهدي الشٌعة ,مهدي الشٌعة هو محمد بن الحسن العسكري,ولد صؽٌر ٌعتقد الشٌعة أنه دخل سردابا فً (سر من
رأى) (سامراء) وإنه سٌخرج فى آخر الزمان ,وهو اإلمام الثانً عشر عندهم ,هذا المهدي طبعا من أهل البٌت فً ظنهم ,وٌجب على
الشٌعه أن ال ٌحركوا ساكنا وال ٌقاتلوا أحدا حتى ٌخرج المهدي ,فجاءهم الخمٌنً بنظرٌة جدٌدة أن المهدي ٌجوز أن ٌكون له وكٌل.
فهو وكٌل المهدي -الخمٌنٌـ ,فقوموا على الطاؼوت هذا اإلمبراطور شاه إٌران رضا بهلوي وأطٌحوا بعرشه ,فخرجوا وأطاحوا
بعرشه ,وقال لهم قاتلوا العراق عندما دخلت العراق إٌران ألنه وكٌل المهدي ,فصار كبلمه معصوما ألنه وكٌل المهدي ,واألبمة
عندهم معصومون ,فلذلك أٌة كلمة للخمٌنً ال تحتمل الكذب وال الخطؤ ,لماذا? ألنه وكٌل المهدي المعصوم ,واإلمام عندهم معصوم,
وكبلمه ٌعتبر مع من معه من اآلٌات -إسمهم اآلٌات -هإالء ٌعتبرون إجماعا ال ٌقبل النقد وال النسخ ,فاآلن الشٌعة تقاتل بؤوامر وكٌل
المهدي الذي هو الخمٌنً ,وهذه والٌة ...نعم فالحقٌقة هذه النظرٌة جعلت الشٌعة ٌتحركون ,وهذه النظرٌة التً جاء بها والٌة الفقٌه
جعلتهم ٌطٌحون بالشاه ,جعلتهم ٌقاتلون أو ٌبحثون عن القتال فً كل مكان.
والشٌعة قوم ال تستهن بهم ,قوم عقٌدتهم الشهادة ,فٌظنون أن الذي ٌقتل سواء قتل فً عاشوراء أو قتل على حدود إٌران ٌعتبر من
الشهداء ,فلذلك الخمٌنً ٌقول لهم :نرٌد لهذه المعركة ضد العراق مابة ألؾ ٌتقدم مبتً ألؾ ,ومن هنا هم تقدموا وطردوا الجٌش
العراقً وأحرقوا معظم الدبابات ,وقلما ٌنجو واحد ممن ٌذهب إلٌه ,قلما ٌنجو ,المعركة خطٌرة ,والمعركة راجحة لجانب الشٌعة ,أنا
ال أحب طبعا أن ٌنتصر الخمٌنً على صدام مع أننً أعتقد أن صدام كافر خارج من الملة ,والخمٌنً أنا ال أقطع بكفره ,إنما نحن
نقطع بفسقة ألنه ٌكره الصحابة وؼٌر ذلك ,فإن ثبت عن الشٌعة أنهم ٌعتقدون تحرٌؾ القرآن أو الزٌادة أو النقصان فٌه كما نقل إحسان
إلهى ظهٌر رحمه هللا وؼٌره فبل شك أنهم كفار خارجون من الملة ,أما كرههم للصحابه وسبهم لبعض الصحابة وؼٌر ذلك هذا ال
ٌخرجهم من الملة ,الذي ٌخرجهم من الملة اعتقادهم مثبل أن عابشة رضً هللا عنها زانٌة!! ألن هذا ٌناقض نص القرآن ,واعتقادهم
أن القرآن فٌه زٌادة ونقصان ,هذا ٌخرجهم من الملة ,أما ما سوى ذلك فهو ٌفسق وال ٌخرج من الملة وهللا أعلم ,فؤنا ال أقطع بكفر
الخمٌنً([ .)5أحج الجالسٌن ذكر الشٌخ بكبلم الخمٌنً الذي كتبه فً كتاب الحكومة اإلسبلمٌة ص  12فعلق الشٌخ على الموضوع].
وإن ألبمتنا مكانا ال ٌبلؽه نبً مرسل وال ملك مقرب ٌتصرفون فً ذرات الكون وال ٌموتون إال حٌث ٌرٌدون) صفحة ( )21فً
الحكومة اإلسبلمٌة ,أنا قرأتها لكن ال أذكر هذا ,فإن كان ثابتا هذا فعبل عن الخمٌنً فهو كفر ٌخرج من الملة ,أنهم ٌتصرفون فً
ذرات الكون ال ٌموتون إال حٌث ٌرٌدون فهذا ٌخرج من الملة وهللا أعلم ,على كل حال صدام خارج من اإلسبلم من زمان ,ألنه بعثً
ومن دعاة الحزب البعثً ,واتخذ النصرانً الكافر إماما له (مٌشٌل عفلق) ,وال ٌقول عنه إال األستاذ المعلم واألب القابد ,وٌقول :إنً
أجلس بٌن ٌدي األستاذ القابد ساعة أو ساعات فؤستلهم روحا لستة أشهر قادمة ,فهذا كفر ٌخرج من الملة ,ثم أي بعثً ٌدعو إلى
البعثٌة وٌحاول نشرها وٌظن أو ٌعتقد أن حزب البعث بدٌل عن اإلسبلم وأن القومٌة العربٌة هً محور التجمع للعرب ,وأحسن من
اإلسبلم فهذا خارج من الملة ,وطبعا حزب البعث ٌرى أن العروبة ,وكما قالوا من خبلل إذاعة دمشق:
وبالعروبة دٌنا ما له ثانً
آمنت بالبعث ربا ال شرٌك له
وكما هم ٌقولون :العروبة عندنا دٌن ,نحن القومٌون العرب! القومٌون العرب مثل البعثٌٌن ..دٌن ,لكل عصر نبوته -كما ٌقول محمود
تٌمور -ونبوة هذا العصر هً القومٌة العربٌة ,وٌجب على العربً أن ىإمن بالعروبة إٌمان المسلم بالقرآن ,فهإالء كفار ,فهو جمع
حوله مجموعة من البعثٌٌن المنتفعٌن وصاروا ٌطبلون وٌزمرون له ,فرفع هذا وسلم هذا وزارة وسلم هذا ..سماه شاعر الحزب,
وسمى هذا بطبل  ,وهذا سلموه إدارة الجامعة إلى آخره ,حتى قال شفٌق الكمالً([ : )2شفٌق الكمالً شاعر حزب البعث ٌنشد لصدام
حسٌن هذا البٌت].
كوجه هللا ٌنضح بالجبلل
تبارك وجهك القدسً فٌنا
فهإالء تعدونهم مسلمٌن?! وتعد الشٌعة كفارا ? ال ,هإالء كفار قبل الشٌعة ,فالذي ٌرٌد أن ٌتكلم عن الشٌعة ٌجب أن ٌتكلم عن حزب
البعث ,مفهوم? كلهم سواء ,لكن خطر الشٌعة فعبل على العالم العربً أكثر من حزب البعث ,وأخطر من صدام ,ألن صدام ؼدا
ٌموت وحزب البعث ٌندثر كله ,مثل البثرة فً جلد األمة اإلسبلمٌة سرعان ما ٌلفظها الجلد وٌعافى منها ,أما الشٌعة عقٌدة ترٌد أن
تنشر عقٌدتها بالدم والضحاٌا ,فإذا أضفت إلى هذا أن حافظ أسد كافر بإجماع األمة خارج من اإلسبلم ألنه من النصٌرٌة ,وأن
النصٌرٌن ٌمسكون بسورٌا ,وأضؾ إلى هذا أن (أمل) اآلن تمسك لبنان ,الشٌعة ,وأضؾ إلى هذا فً تركٌا أكثر من ثبلثة مبلٌٌن
نصٌري فً جنوب تركٌا ,شمال سورٌا ,وأضؾ إلى هذا حوالى ثبلثة عشر ملٌون شٌعً فً باكستان ٌتسلمون مناصب هامة ,فهم

ٌرٌدون أن تتم الحلقة التً تؤخذ بخناق العالم اإلسبلمً بؤهل السنة ,فإذا سقط صدام وال نحب أن ٌسقط مع اعتقادنا الجازم بكفره ,ال
نحب أن ٌسقط ,إذا سقطت العراق خبلص ذهبت الجزٌرة وذهبت األردن ,ألنها ماذا تحتمل?! وسورٌة الشٌعة ,ولبنان شٌعةٌ ,صبح
الهبلل الخصٌب كله باإلضافة إلى الجزٌرة العربٌة ,أضؾ إلى هذا الشٌعة الذٌن فً شرق الجزٌرة العربٌة متحفزون ومتعاطفون مع
الشٌعة فً إٌران8
الحقٌقة نحن فرحنا عندما جاء الخمٌنً وأقمنا احتفاال كبٌرا فً األردن ,ووزعنا المنشورات بانتصار الخمٌنً وذهاب الشاه ,وأنه
أعلن أننً سؤقٌم دولة إسبلمٌة تحكم بالكتاب والسنة,سنة الخلفاء األربعة أبً بكر وعمر وعثمان وعلً ,أعلن هذا ,فنحن فرحنا وفرحنا
أنه جاء باسم اإلسبلم ,وفرحنا أنه أطاح بالطاؼٌة شرطً أمرٌكا فً المنطقة ,زعٌم الماسونٌة فً العالم اإلسبلمً الذي هو شاه رضا
بهلوي الذي بؽى فً األرض وطؽى وتجبر ,فرحنا بهذا كله ,ولكن وهللا وجدنا أنهم ٌتعاطفون وٌتعاونون مع حافظ األسد ضد الحركة
اإلسبلمٌة فً سورٌا ,نعم رؼم أن الحركة اإلسبلمٌة هنؤت الخمٌنً ,وفرحوا به وخطبوا ,وضٌقت علٌهم ببلدهمٌ ,عنى األردن ضٌقت
على اإلخوان بسبب أنهم وقفوا مع الخمٌنً -عندما جاء -أو مع الثورة ,ومصر ضٌقت على الحركة اإلسبلمٌة بسبب أنهم كتبوا
تعاطفا مع إٌران ,ومع ذلك كله لم ٌجد فتٌبل  ,وذهب اإلخوان وهنؤوا الخمٌنً ,وكانت مكافؤتهم أن نشروا أسماء قٌادة اإلخوان فً
صحابفهم وقالوا هإالء عمبلء أمرٌكا ,ووزعوا أسماء اإلخوان وقٌادتهم وهى سرٌة وزعوها على العالم ,نعم ,واألنكى من هذا أنهم
طلبوا من الخمٌنً أن ٌقول لحافظ األسد أن ٌرفع ٌده عن اإلخوان ,البطش والظلم والسجن وهتك األعراض ,فإذا بهم ٌجدون
المحاضر السرٌة التً تكلموا بها مع هإالء القادة اإل ٌرانٌٌن عند حافظ األسد نقلت وسجلت وسلمت إلى حافظ األسد وال حول وال قوة
إال باهلل العلً العظٌم8
المهم ,مهدي الشٌعة ؼٌر مهدي أهل السنة والجماعة ,انتبهوا إلى ذلك ,الحقٌقة أن معظم فرق الشٌعة وراءها الٌهود ابتداء من عبد
هللا بن سبؤ الٌهودي الذي أله سٌدنا علً ,وخرجت طابفة فً زمن سٌدنا علً سجدوا له ,فقال :ما هذا? قالوا :أنت إلهنا ,فؤمر بإحراقهم
بالنار ,وقتلهم سٌدنا علً رضً هللا عنه ,وانتشرت الشٌعة فً العراق,ألن العراق بلد الخٌرات ٌوزع الخٌر على العالم اإلسبلمً,
فالفرق كلها من العراق ,الشٌعة ..الخوارج ..المعتزلة ..المرجبة ..القدرٌة ..الجبرٌة ..المعطلة ..البعثٌة ..كلها نشؤت أٌن? مهدها
العراق وال حول وال قوة إال باهلل ,فكما قال الرسول ص (هناك تكون الزالزل والفتن) ,عندما قال (اللهم بارك لنا فً شامنا وٌمننا)
قالواٌ :ا رسول هللا وفً نجدنا ,قال( :اللهم بارك لنا فً شامنا وٌمننا) قالوا :وفً نجدنا بعد الثالثة ,قال لهم( :هناك تكون الزالزل
والفتن)8
نجد ...كانت تطلق العرب على المنطقه الشرقٌه من الشرق هذا ابتداء من نجد حتى العراق تسمٌها? نجد ,الزالزل والفتن فً العراق
فعبل كما قال رسول هللا ص نرجو هللا أن ٌنجً العراق وأن ٌطهرهٌ ,ا سبلم!! وأن ٌنظر إلٌها بعٌن الرحمة ,اآلن العراق خربت نهابٌا
ألنه لم ٌبق ال علماء وال مفكرٌن وال ناس صالحٌن ,وأناس كلهم إما أهلكوا أو هاجروا ,تدخل الشارع بكامله ال تجد رجبل كلها نساء,
معظم الرجال قتلوا فً المعركة ,الشارع من أوله إلى آخره وكل ٌوم مع هذه المصابب ,أخٌرا اعتقل مابتٌن وخمسٌن واحدا باسم
تنظٌم إسبلمً ,وهإالء الذٌن ٌعتقلون ؼالبا ٌقتلون ,أربعة شباب فً الثانوٌة أظن أكبر واحد منهم آخر سنة ثانوٌة أو سنة أولى جامعة
سعد السامرابً اكتشفوا أنه ٌجمع أمواال ألفؽانستان فرموه فً السجن هو وأربعة ,ثم أعدموه إعداما  ,لماذا? ٌجمع األموال
ألفؽانستان ,كان عندهم وزٌر للداخلٌة أو مدٌر لؤلمن العام اسمه ناظم كزار ,أعوذ باهلل ,أعوذ باهلل ,أعوذ باهلل كم ذبح من البشر ,كان
عنده بركة من حامض الكبرٌتٌك ,أي واحد ٌخالؾ ٌلقٌه فٌها فٌذوب كما ٌذوب الملح فً الماء فتذوب عظامه ولحمه! حامض
كبرٌتك!!
إثنان اختلفا فً الشارع ,تخاصما ,فؤخذتهما الشرطة ,أخذوهما لناظم كزار ,ناظم كزار حتى ٌبث الرعب فً قلوب الشعب قال له:
على من الحق? أصبح كل واحد ٌضع البلبمة على ؼٌره ,فقال ألحدهما :تقسم باهلل العظٌم ,قال :أقسم باهلل العظٌم ,قال :على
المصحؾ ,قال :نعم على المصحؾ قال :أنت عندك وضوء أوال ? -هذا ناظم كزار -فقال :ال ,قال :تعال وتوضؤ ,ذهب اإلثنان فوقفوا
على حافة بركة ماء أزرق ,ألنه حامض الكبرٌتٌك لونه أزرق صاؾ ,وقؾ ٌرٌد أن ٌتوضؤ فقط هكذا دفعه وإذا به ٌذوبٌ ,ذوب
وٌتصاعد بخاره ,ثم قال لآلخر إذهب أنت ٌبدو أنك بريء ,أنا عفوت عنك -حتى ٌحدث ما رأىـ8
المهم هذا شفٌق الكمالً الذي قال:
كوجه هللا ٌنضح بالجبلل
تبارك وجهك القدسً فٌنا
هذا اللسان الذي مدح هذا المدح ...عندما قامت الحرب العراقٌة وامتدت وذهبت الوفود للخمٌنً تطلب منه إٌقاؾ الحرب قال بشرط
واحد أن ٌنزل صدام ,فبعض البعثٌٌن قالوا :إن الربٌس ضحى كثٌرا من أجل الوطن ,فبل بؤس لو ضحى الربٌس بهذه من أجل الوطن
منهم شفٌق الكمالً ,أرسل وراءه قال سمعت أنك تقول كذا وكذا ,قال أنت ربٌسنا وعلمتنا التضحٌة وقلت هذا ,قال :مد لسانك ,مد
لسانه فقطعه بٌده ,قطع لسانه بٌده ,بالمقص ,الذي قال :تبارك وجهك القدسً فٌنا ,طبعا ..
(وال تحسبن هللا ؼافبل عما ٌعمل الظالمون)
(إبراهٌم)20 :
ال تحسبن هللا ؼافبل دابما ..
(وال ٌحٌق المكر السًء إال بؤهله) إال بؤهله..
(فاطر)90 :
شعراوي جمعه كان وزٌرا للداخلٌة فً مصر ,نكاٌة باإلخوان المسجونٌن منع دخول الفواكه إلٌهم ,طلب محمد قطب بعد سبع سنوات
من السجن أن ٌزور أخته فً داخل السجن ,بعد ست سنوات أخته فً نفس السجن فً القناطر الخٌرٌة ,فطلب من مدٌر السجن ,قال:
ما أقدر على هذا ,وزٌر الداخلٌة قال :بلؽوا محمد قطب لن ٌرى أخته ال حٌة وال مٌتة ,لم ٌمض على هذا الكبلم عام وإال محمد قطب
وأخته فً البٌت وشعراوى جمعة فً السجن ,شعراوي جمعة نفسه فً السجن ,توسط الملك فٌصل -رحمه هللا -عند أنور السادات قال
له :أخرج هإالء ٌكفٌهم الببلء الذي حل بهم ,فخرجت حمٌدة وخرج أخوها معها -حمٌدة قطبـ.
نرجع إلى شعراوى جمعة ,جاءت زوجته بفواكه لتزوره ,فالشرطً على باب السجن قال :ما هذا? قالت :هذه لزوجً ..لشعراوي
بٌك ,فقال لها :هو زوجك شعراوي جمعة? قالت :نعم ; قال زوجك أخرج قانونا أنه ال ٌجوز دخول الفواكه إلى السجن ,وأنا كنت
أطٌعه وهو فً خارج السجن وزٌرا  ,وسؤطٌعه وهو فً داخل السجن ,وهللا لن ٌذوق حبة واحدة( ...وال ٌحٌق المكر السًء إال بؤهله)
(وال تحسبن هللا ؼافبل عما ٌعمل الظالمون).
شمس بدران الذي كان مدٌرا للمخابرات ووزٌرا للحربٌة فً األخٌر ..أخٌرا وضع فً نفس السجن ,فً زنزانة ,كان ٌقول :رحم
هللا سٌد قطب ,لعل هذه الزنزانة التً كنا قد سجناك فٌها -فً نفس مكان سٌد قطبـ ,كان ٌتفنن بتعذٌب اإلخوان ,فالشرطة الذٌن كانوا
ٌؤتون لتعذٌبه ٌقولون :دون مإاخذة ٌا بٌك أنت الذي علمتنا التعذٌب ,دون مإاخذة ٌا بٌك ,فلٌلة أن دخل السجن كاد ٌنفجر شمس

بدران ,طٌلة اللٌل اإلخوان ٌكبرون ,شمس بدران!! شمس بدران ٌدخل السجن الحربً?!! فصار تكبٌر طٌلة اللٌل ؛ال إله اإل هللا ,الحكم
هلل الواحد القهار «
(وهللا ؼالب على أمره ولكن أكثر الناس الٌعلمون)
(ٌوسؾ) 52 :
المهم جمع البعثٌٌن من أجل الدنٌا- ,صدام حسٌن -لما وجدوا الحدٌد حامٌا وجدوا موتا على الحدود هربوا ,هم جاءوا إلى حزب
البعث من أجل الحٌاة ,ما جاءوا من أجل الموت ,ولذلك ال ٌستطٌع حزب البعث أن ٌقؾ أمام هإالء الشٌعة ذوي العقٌدة مبنٌة على
فكرة شهادة الحسٌن (رضً هللا عنه) ,وال حول وال قوة إال باهلل ,مع أننا طبعا ال نحب أن ٌسقط العراق ,وال أن ٌسقط صدام ,نرجو
هللا أن ٌبدلنا خٌرا منه.
سابل ٌسؤل :هل الشٌعة ٌؤخذون ضرابب على قوافل المجاهدٌن داخل أفؽانستان?
الشٌخ :الشٌعة فً داخل أفؽانستان ال بد كل قافلة تمر للمجاهدٌن فً بامٌان وؼٌرها أن ٌدفعوا ضرابب من السبلح أو من المال أو
ؼٌر ذلك 8
السابل :كذلك فً نورستان مثل ذلك?
الشٌخ :نورستان ناس طٌبون ,اآلن دولة نورستان اإلنقبلبٌة أعلنت كفر سرور وبدأت تقاتله ,والحمد هلل نحن اآلن فرحون بهذا
الموقؾ ,نحن كنا ضد هذه الحكومة منذ ثبلث أو أربع سنوات ,لكن فً السنة األخٌرة أعلنوا كفر سرور وطردوا كل من حولهم من
الشٌوعٌٌن ,مثل محمد قاسم ووزٌر شاه ,وولً شاه ووزٌر خان وقاري حمٌد ,طردوهم من الدولة ونظفوها من الشٌوعٌٌن ,كانت هذا
نقطة الخبلؾ بٌننا وبٌنهم ,أما اآلن الحمد هلل بدأوا ٌقاتلون الشٌوعٌٌن ,الحمد هلل ,والطرٌق إن شاء هللا أمام القوافل مفتوحة خاصة
قوافل الجمعٌة ال ٌمنعونها8
فالمهم..
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا)
(التوبة)59 :
(وقالت الٌهود عزٌر ابن هللا وقالت النصارى المسٌح ابن هللا ,ذلك قولهم بؤفواههم) طبعا القول بالفم ,أفواه جمع فوه ,لكن هللا عز وجل
سبحانه ٌقول ذلك تؤكٌدا (ذلك قولهم بؤفواههم) ٌعنً عٌن قولهم ,وحق إنه قولهم الذي قالوه بؤلسنتهم (ٌضاهبون قول الذٌن كفروا من
قبل) ٌضاهبون :أي ٌشابهون ,وفً اللؽة امرأة ضهٌة أي تشابه الرجال ,ال تحٌض وال ثدي لها ,ضهٌة ,وهً األصوب لؽة أو ضهٌاء,
المرأة التى ال تحٌض وال ثدي لها تسمى ضهٌاء ,فً اللؽة ٌضاهبون أي ٌشابهون قول الذٌن كفروا من قبل ,الذٌن كفروا من قبل من
هم? مشركو العرب ,أو الكفار الذٌن من قبلهم ,طبعا مشركو العرب كانوا ٌقولون البلت والعزى ومناة الثالثة األخرى ,كانوا ٌقولون
هذه بنات هللا ,هذه اإلله ,البلت ٌقولون مإنث ألنهم كانوا ٌقولون هذه بنات هللا.
فاهلل عز وجل قال :
(النجم52 :ـ)22
(ألكم الذكر وله األنثى تلك إذا قسمة ضٌزى)
ظالمة ظالمة ,وكانوا ٌقولون المبلبكة بنات هللا
(وجعلوا المبلبكة الذٌن هم عباد الرحمن إناثا ,أشهدوا خلقهم?! ستكتب شهادتهم وٌسؤلون)
(الزخرؾ)55 :
فالٌهود والنصارى ٌضاهبون أي ٌشابهون فً قولهم هذا قول الذٌن كفروا من قبل (قاتلهم هللا) ,كل كلمة قاتل أو ق تل فً القرآن
الكرٌم بمعنى لعن ,قاتلهم هللا ٌعنً لعنهم هللا ,ولعن الرجل كقتله ,والناقة التى لعنتها صاحبتها الرسول ص قال (ال تركبوها فإنها
ملعونة) ,واللعنة ثقٌلة تبحث فً السموات واألرض ثم تردها السموات واألرض ثم ترجع إلى الملعون ,فإن كان ٌستحقها ركبته ,وإال
رجعت إلى من لعن ,اللعنة لٌست قلٌلة ,ألن اللعنة طرد من رحمة هللا عز وجل.
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا) وقد ذكرنا فً درس سابق أن عدي بن حاتم عندما جاء ٌسلم وكان نصرانٌا وكان
البسا الصلٌب فقال رسول هللا ص (ألق هذا الوثن) فؤلقاه ,قال فسمعت رسول هللا ص ٌقرأ فً سورة التوبة حتى إذا بلػ (إتخذوا
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسٌح بن مرٌم) قال ٌا رسول هللا -ص -ما عبدوهم ,قال( :بلى أحلوا لهم الحرام وحرموا
علٌهم الحبلل فؤطاعوهم فتلك عبادتهم إٌاهم) وفً رواٌة (أحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا علٌهم الحبلل فحرموه فتلك إذا عبادتهم
إٌاهم) وقلنا إن هذه القضٌة خطٌرة ,وهو الشرك األكبر الذي وقعت فٌه األمة اإلسبلمٌة فً العصر الحدٌث ,وهً تعبٌد الناس
للطواؼٌت فً األرض الذٌن ٌشرعون بؽٌر ما أنزل هللا فٌطٌعهم الناس ,وهذه البلٌة أو المصٌبة ما وقعت بها األمة إالسبلمٌة اإل بعد
دخول نابلٌون مصر ,ثم انتدبوا محمد على باشا كعمٌل من عمبلبهم هنا فً المنطقة لٌكفر المنطقه ببطء ودون أن تشعر ; فؤرسل
البعثات إلى فرنسا ,و كان عنده مستشار فرنسً اسمه دكتور جلوب ,وممن أرسل شٌخ أزهري اسمه رفاعة الطهطاوي ,فذهب إلى
بارٌس وتعلم الرقص وخلع العم ة والكتولة المصرٌة والجبة والعمامة ولبس البدلة ورجع إلى مصر ,وكتب كتابا سماه (تخلٌص
اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌس) ٌعنً الذهب المصفى فً تلخٌص قصة بارٌس وفرنسا ,وتكلم عن الرقص وحبه ,وأقنع محمد علً باشا
أن ٌبدأ بترجمة القانون الفرنسً ,فبدأ بترجمة القانون الفرنسً وإدخاله إلى مصر وتطبٌقه على األمة اإلسبلمٌة ,وهم -محمد علً باشا
ورفاعة الطهطاوي -لم ٌمسوا المساجد وال األزهر وال المدارس الشرعٌة ,مثلما تؤتً بساعة نظٌفة وتفكها من أسفل وتؤخذ قطعها
قطعة قطعة ,تبدلها بقطع ساعة خاربة ,وبقٌت الببلطة وبقٌت الزجاجة وبقً الهٌكل وبقى اإلطار ٌلمع كما هو ,ولكن الساعة انتهت.
وكذلك اإلسبلم فً المنطقة فكوه قطعة قطعة ,القانون المدنً ,وركبوا القطعة الفرنسٌة ,قانون الجناٌات وركبوا قطعة إٌطالٌة أو
سوٌسرٌة ,وهكذا القانون األلمانً,فخرج دٌن جدٌد ,لكن من الخارج ,المساجد موجودة ,والصبلة موجودة ,والصٌام موجود ,ودخل
الناس فً دوامة ,وعندما أراد أن ٌطبقه على األمة تصدى له بعض العلماء متؤخرا فً األربعٌنات سنة ( )4055هذا أحمد محمد
شاكر المحدث ,وقال هذه قصة الٌاسق العصرٌة ,الٌاسق هذا كتاب جنكٌز خان ,قانون جنكٌز خان الٌاسق معناه السٌاسات الملكٌة,
كتاب كتبه جنكٌز خان ,وعندما احتل هوالكو بؽداد سنة (212هـ) وأراد مد أذرعه على قسم من ببلد الشام ,أراد أن ٌطبقه على ببلد
الشام ,فتصدى له العلماء ,فقال ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة بعد أن استعرض الٌاسق (من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن
عبد هللا خاتم األنبٌاء وتحاكم إلى ؼٌره من الشرابع المنسوخة فقد كفر) ,فكٌؾ بمن تحاكم إلى الٌاسق وقدمها علىه?! ال شك أن هذا
ٌكفر بإجماع المسلمٌن ,وعالم آخر وقؾ وحمل الٌاسق بٌده وقال هذا الٌاسق لؤلمة من حكم بهذا الكتاب فقد كفر ومن تحاكم إلٌه فقد
كفر فكان هوالكو أكثر إنصافا من حكامنا اآلن ,فهوالكو وضع محكمتٌن,محكمة للقرآن الكرٌم والسنة ومحكمة للٌاسق ,فمن شاء
ٌذهب للٌاسق ٌتحاكم ومن شاء أن ٌتحاكم إلى الكتاب والسنة ٌتحاكم ,فعندها كان المسلمون ال ٌتحرجون فً تكفٌر الذٌن ٌذهبون إلى
محكمة (الٌاسق) وٌتحاكم إلٌها8
وهذا ٌا إخوانً التحلٌل والتحرٌم لرب العالمٌن فقط هلل ...

(إن الحكم إال هللا)
(ٌوسؾ)80 :
(قل أرأٌتم ما أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحبلال قل آهلل أذن لكم) (ٌونس)51 :
ربنا سمح لكم أن تحلوا وتحرموا (أم على هللا تفترون) ?
(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدٌن ما لم ٌؤذن به هللا)
(الشورى)52 :
ولذلك تصدى سٌد قطب -رحمه هللا -للقضٌة ففصلها تفصٌبل  ,فً الحقٌقة وضح القضٌة توضٌحا ال ؼبار علٌه وال لبس ,وقال ما
معناه أن اإلسبلم كقطعة العملة المعدنٌة ,مكتوب على أحد وجهٌها ال إله إال هللا والوجه اآلخر التحاكم إلى شرٌعة هللا ,وال ٌمكن أن
تنفصبل أبدا  ,التحاكم إلى شرٌعة هللا جزء من ال إله إال هللا ,من توحٌد األلوهٌة التحاكم إلى شرٌعة هللا وحده ..من توحٌد األلوهٌة الذي
ٌتحاكم إلى ؼٌر شرٌعة هللا فقد نقض ال إله إال هللا وقد خرج من اإلسبلم.
حصل فً أٌام الصحابة قصة أن قدامة بن مظعون -وكان فً البحرٌن -فجاء الجارود وجاء أبو هرٌرة وشهدوا على قدامة أنه شرب
الخمر -وقدامة أخو عمر من الرضاعة -فجاء به وجاء بزوجته وشهدت علٌه زوجة قدامة ,فؤمر عمر بجلده ثمانٌن ,فقال ال جناح علً
 ,وال ٌد لك علً  ,ال تجلدنً جلدة واحدة ,قال لماذا? قال ألن هللا ٌقول :
( لٌس على الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات جناح فٌما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا وهللا
ٌحب المحسنٌن)8
(المابدة)95 :
فؤنا ال جناح علً فٌما فعلت ألنً اتقٌت وآمنت وهاجرت وشهدت المعارك,فبل جناح لك علً ,ووقؾ عمر أمام اآلٌة ,جمع الصحابة
قال لهمٌ :قول قدامة كذا وكذا ,ما رأٌكم?
لو عندنا نفتٌها ,لٌس أعظم من هذه الفتوى تحت إبطه ,رأسا ٌمد ٌده وٌخرجها ,كل واحد مفتً ,تقول له قال أبو حنٌفة ٌقول لك من هو
أبو حنٌفة? -بظهر ٌدٌة -قال الشافعً ,من هو الشافعً? هكذا وهللا بجرة قلمٌ ,ذهب وٌشطب لك كل األبمة ألنه مجتهد مطلق ,صدقوا
شاب ال ٌعرؾ ,ناقشتة كثٌرا  ,ال ٌعرؾ ال عربٌة ..ال بٌانا  ..ال بدٌعا  ..ال ببلؼة ..ال أسباب نزول ..ال ناسخا وال منسوخا وقال أنا
أستطٌع أن أفتًٌ ,ا ابن الحبلل ال تعرؾ ,قال لٌس ضروري ,أنا متؤكد أنه ال ٌعرؾ المفعول الثانً من الحال من التمٌٌز ال ٌستطٌع,
ال ٌستطٌع!! ما درس ,ما وصل الثانوٌة! المهم نحن رجال وهم رجال! ومستعد أن ٌفتً ,مستعد أن ٌفتً بؤي قضٌة أبدا وال ٌتوقؾ.
وكما قال قابلهم جملة (تفتون بالمسابل لو عرض ما دونها على عمر لجمع لها أهل بدر) طبعا كان أحدهم إذا أراد أن ٌفتً ٌصفر
وجهه وٌحمر ,مالك عندما كان ٌفتً فً المسالة ٌسؤل عن المسؤلة ٌصفر وجهه كؤنه واقؾ بٌن الجنة والنار ,ولذلك أرسل أهل
المؽرب لمالك أربعٌن مسؤلة أرسلوها مع واحد مشى عدة أشهر ذاهب آٌب ٌحتاج عدة أشهر ,فسؤله عن أربعٌن مسؤله أجاب عن
أربعة ,وعن ست وثبلثٌن قال ال أدري ,قال ماذا أقول لمن ورابً? قال قل لهم إن مالكا ال ٌدري ,ولذلك كانوا ٌقولون العلم ثبلثة :آٌة
محكمة وسنة ماضٌة وال أدري,أما كل شًء الجواب عندك جاهز ,الفتوى جاهزة ,مجتهد مطلق ,حسبنا هللا ونعم الوكٌل!! لو كنت فً
دولة إسبلمٌة لسجنك الوالً ,نعم ألنه ٌحجر على المفتً الجاهل ,والمفتً الماجن,والطبٌب الجاهل ,والمكاري المفلس? ٌسجنون!
اآلن ٌا إخوة أنت لو ذهبت وفتحت عٌادة ,اآلن أنت لم تدرس الطب وكتبت على باب عٌادتك الطبٌب (ببلل) أو الطبٌب (نجٌب)
دكتور نجٌب ,الحكومة ماذا تصنع بك? تسجنك إذا لم ٌكن معك شهادة تخر ج وصك امتٌاز من نقابة األطباء ,ممنوع أن تفتح ,لماذا?
ممنوع أن تمسك السماعة إال بعد أن تدرس سبع سنوات وسنة بعد ذلك فً نقابة األطباء ,لماذا? ألنك ستشتؽل فً جسد.
فكٌؾ الذي ٌرٌد أن ٌقرر للناس ما ٌرٌده ربه منهم? كٌؾ الذي ٌرٌد أن ٌدل الناس ٌقول هذا طرٌق الجنة وهذا طرٌق النار ,هل
الروح والدٌن أرخص عندنا من الجسد ,فقبل أن تدرس فً الشرٌعة سنة واحدة قبل أن تدرس تفتً?! قال أبو علً الضرٌر سؤلت
أحمد بن حنبل :الرجل ٌحفظ مابة ألؾ حدٌث أٌفتً? قال :ال,مابة ألؾ? قال :مابتً ألؾ حدٌث? قال :ال ,مابة ألؾ حدٌث قال ال,
مابتً ألؾ قال ال ,ثبلثمابة ألؾ? قال :ال ,خمسمابة ألؾ حدٌث? قال :أرجو ,الشافعً حتى اآلن إفتح كتاب (األم) ٌقول (وأنا أتوقؾ
فً المسؤلة ال أفتً بها ما وصلت إلى اطمبنان النفس فً القضٌة) ,كثٌر من المسابل الفقهٌة نحن لو سبلنا نفتى ونحن نشرب الشاي أو
القهوة وعلٌه الهال بدون تفكٌر ,ونحن نضع رجبل على رجل ,أحمد بن حنبل كثٌر من المسابل الفقهٌة ٌتوقؾ فٌها ,ولذلك اقرأ فقه
أحمد( ...وألحمد ثبلثة آراء فً المسؤله )8
ألحمد بن حنبل كثٌر من المسابل ٌتوقؾ فٌها ,ولذلك إقرأ فقه أحمد ,وألحمد ثبلثة آراء فً القضٌة منها التوقؾ ,توقؾ ٌعنً ال ٌقدر
أن ٌفتً.
المهم عمر جمع مشٌخة المهاجرٌن واألنصار قال ارجعوا إلى قدامة ,فقال علً :نسؤل قدامة إن كان ٌرى أن الخمر حرام فاجلدوه,
وإن كان ٌرى أن الخمر حبلل فاقتلوه ,ألنه استحل ما حرم هللا ,قدامة بدري من أهل بدر ,ووال على البحرٌن ,ولكن سبحان هللا!! ٌعنً
هإالء نشؤوا فً الخمرةٌ ,عنً جزء من حٌاتهم ,كان اإلنسان ٌرتكب مثل هذا ...فقالواٌ :ا قدامة ماذا تقول فً الخمر? قال :حرام,
قال :إذن اجلدوه ثمانٌن جلدة.
إذا من استحل الحرام ,الذي ٌعطً الرخص للخمارات هذا كافر أم مسلم? لم ٌستحل الخمر فحسب بل ٌعطً الرخص ,أنا أجٌز لك أن
تشرب الخمر وأن تبٌعها ,حبلل فً شرٌعتك خذ هذه رخصة علقها فً باب دكانك والذي ٌتكلم معك من أصحاب اللحى ...اللحى من
جماعة الجهاد أو ؼٌرها أنا أسجنهم ,أي واحد ٌمد ٌده على زجاجة خمر من المعروضة لك إذا كسرها أنا أسجن عشرات من أجل
زجاجة الخمر ألنه ال ٌحترم القانون ,ال ,التشرٌع بؽٌر ما أنزل هللا كفر ٌنقل عن الملة ,هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء ,من استحل
الحرام فقد كفر ,ومن حرم الحبلل فقد كفر.
وقال ابن تٌمٌة من استحل النظرة فقد كفر باإلجماع ,ومن قال إن الخبز حرام فقد كفر باإلجماع ,ألن هذا استحبلل ,واالستحبلل ؼٌر
المزاولةٌ ,عنً أنت قد تشرب الخمر طٌلة حٌاتك وتدخل الجنة ,لكن لو قلت مرة :إن الخمر حبلل خرجت من الملة ,وال بد أن تعٌد
الشهادة مرة أخرى وتؽتسل وتدخل فً اإلسبلم من جدٌد ,زوجتك طلقت ,أوالدك ال ٌرثون منك ,حجة اإلسبلم بطلت وهكذا كله ..
(ومن ٌكفر باإلٌمان فقد حبط عمله وهو فً اآلخرة من الخاسرٌن)
(المابدة)1 :
تجدد الحجة ,تجدد الشهادة ,تجدد العقد على زوجتك ,لكن بدون مهر عند الحنفٌة- ,كل األوراق ٌجددها حسب رأي األخـ .
وهنا نقول مرة أخرى خبلصة ما خلصت به فً دراسة القضٌة هذه التً أشؽلتنً طوٌبل ألننً عاٌشت الفرق التً خرجت فً مصر
بعد خروج اإلخوان المسلمٌن من السجن فً مصر سنة (2355م) ,التكفٌر والهجرة والتوقؾ وما إلى ذلك ,وكل ٌوم ٌؤتونك برأي,
وهذا ٌكفرك وهذا ال ,أو ال ٌصلً وراءك ,فشؽلتنً المسؤلة طوٌبل  ,فخبلصة ما خرجت به فً القضٌة وهللا أعلم .

أوال  :أن الحاكم األول فً البلد الذي ٌؤمر بالتشرٌع ,إسمع ..بالتشرٌع ..سن القوانٌن بؽٌر ما أنزل هللا هذا كافر ٌخرج من الملة ,خارج
من الملة.
ثانٌا  :المقننون الذٌن ٌقننون القوانٌن الذي ٌصوؼها فً مواد قانونٌة ,مادة واحد كذا ,مادة اثنٌن كذا ,إذا صاغ مادة قانونٌة واحدة
تناقض ما أنزل هللا هذا ٌخرج من الملة ,هذا مثل السدنة والكهنة الذٌن عند البلت والعزى.
ثالثا  :مجلس األمة أو مجلس النواب الذي ٌوافق على القوانٌن أو ٌرفضها إذا وافق أي واحد منهم على قانون ٌحرم ما أحل هللاٌ ,حرم
الجهاد مثبل  ,أو ٌحرم التجمع فً المساجد ,أو ٌحرم األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكرٌ ,حرم ما أحل هللا ,أو ٌقول المرأة مثل
الرجل فً المٌراث,أو ال ٌجوز الزواج بثانٌة ,أو ال ٌجوز الطبلق -مثل الحبٌب بورقٌبهـ ,الذي ٌوافق من مجلس األمة على أي مادة
قانونٌة من هذه ,مادة واحدة ,النابب الذي ٌوافق على مادة واحدة تخالؾ ما أنزل هللا ٌخرج من اإلسبلم.
خلصنا?! هإالء خرجوا من اإلسبلم:
أوال  :الحاكم الذي ٌؤمر بالتشرٌع بؽٌر ما أنزل هللا.
ثانٌا  :المقنن.
ثالثا  :النابب الذي ٌوافق.
رابعا  :الذي ٌخرج من اإلسبلم :أي واحد فً األمة رضً بقلبه -بقلبه اسمع -ألنه (لٌس بعد ذلك مثقال حبة خردل من إٌمان) (فمن
جاهدهم بٌده فهو مإمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مإمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مإمن ولٌس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إٌمان)
هذه أربعة.
خامسا  :نؤتً إلى القضاة ,القاضً الذي ٌنفذ هذا القانون وهو ال ٌحبه وٌكرهه وٌتمنى أن ٌتبدل باإلسبلم أنا أظن -الذي خلصت إلٌه-
أنه فاسق ,وعمله حرام ,وراتبه حرام ,ولكنه ال ٌخرج من اإلسبلم.
سادسا  :المحامً الذي ٌرافع أمام هذه المحاكم الوضعٌة أنا أظن أن عمله حرام وما ٌؤخذه حرام.
ولكن نضٌؾ هنا أنه عندما أثٌرت هذه القضٌة ,أحد إخواننا المحامٌن فاتحته بهذه القضٌة ,قلت له لماذا ال تترك المحاماة وهً حرام?
قال وهللا أنا أعتقد أن لقمتً التً آكلها حبلال كمن ٌعمل بالفؤس لكسب القوت ,ثم أنتم فقهاء وأنت وإخوانك فً كلٌة الشرٌعة فً
الجامعة األردنٌة أنا أطرح علٌكم هذا السإال:هل عمل المحامً حبلل أو حرام? فؤنتم أفتونً وأنا ألتزم ,فاجتمعنا حوالً سبعة أو
تسعة وتناقشنا فً المسؤلة,وكلهم وصلوا إلى قرار أن عمل المحامً حبلل بشروط:
أوال  :أال ٌرافع فً قضٌة ٌناقض حكمها حكم اإلسبلم ,فمثبل الزنا حكمه ٌناقض -فً القانون -حكم اإلسبلم.
ثانٌا  :أال ٌرافع فً قضٌة إال وٌظن أن موكله مظلوم.
ثالثا  :إذا رافع فً قضٌة وتبٌن له أن موكله ظالما أو لٌس على الحق أثناء القضٌة ٌجب أن ٌنسحب.
هذا الذي توصل إلٌه اإلخوة الثمانٌة ,وأما أنا فبقٌت نفسً تمٌل إلى أن العمل حرام ,فالمرافعة إلى ما دون حد حرام وهللا أعلم ,والمال
الذي ٌصرؾ حرام وهللا أعلم ,وهم أعلم منً الذٌن أفتوا بحله ,أعلم منً وأفقه منً كما أظن وهللا أعلم.
سابعا  :نؤتً إلى الشعب ,الشعب الذي ٌذهب إلى المحكمة من أجل تخلٌص حقه ,لص سرق مالك,عقوبة اللص فً اإلسبلم قطع الٌد,
عقوبته فً القانون الجاهلً هذا ,فً دٌن نابلٌون ,سجن شهرٌن أو ستة أشهر ألن القانون دٌن جدٌد ,تشرٌع جدٌد ,دٌن جدٌد..
(ما كان لٌؤخذ أخاه فً دٌن الملك)
(ٌوسؾ)23 :
ٌعنً فً شرٌعة الملك وقانون الملك ,فهو دٌن ,الشعب الذي ٌذهب مضطرا لتخلٌص حقوقه إلى هذه المحاكم أنا أظن أنه لٌس آثما
 ,وإن كان األفضل أن ال ٌذهب إلى هذه المحاكم وإن ضاعت حقوقه ,والمسؤلة ٌمكن أن نقربها إلى أذهان الذٌن ٌستعظمون تكفٌر
المسلم الذي ٌقول (ال إله إال هللا) وٌصلً وٌصوم إذا شرع بؽٌر ما أنزل هللا ..نقربها لهم ,ما حكم الذي ٌقول إن صبلة المؽرب أربع
ركعات? هذا كافر خارج من الملة ,هل ٌشك فٌه أحد? لٌس هناك فرق بٌن الذٌن ٌقولون إن عقوبة السارق شهران وبٌن الذي ٌقول
إن صبلة المؽرب أربع ركعات ,ال فرق ,هذا أمر ربانً وهذا أمر ربانً ,وهذا تؽٌٌر لما أنزل هللا وهذا تؽٌٌر لما أنزل هللا .
ما حكم الذي ٌقول :وهللا أنا أحب اإلسبلم وأرٌد أن أتحاكم وألتزم بكل شًء فً اإلسبلم لكن أرٌد ٌوم األحد أن أذهب أصلً صبلة
النصارى? مسلم أم نصرانً هذا? خارج من اإلسبلم أو مسلم? هو ٌصلً كل األٌام لكن ٌوم األحد فقط ٌذهب إلى الكنٌسة ,لٌس هناك
فرق بٌن الذي ٌصلً فً الكنٌسة وبٌن الذي ٌتحاكم إلى شرٌعة نابلٌون أو قانون نابلٌون ,هذا خبلصة ما أرى ,وهً تفسٌر لقوله ص
أحلوا لهم الحرام وحرموا علٌهم الحبلل فاتبعوهم فتلك عبادتهم إٌاهم فالعبادة هً الطاعة ,ولذلك األستاذ سٌد قطب ٌقول فً تفسٌر
آٌة :
( وال تؤكلوا مما لم ٌذكر اسم هللا علٌه وإنه لفسق وإن الشٌاطٌن لٌوحون إلى أولٌابهم لٌجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)
(األنعام )825
ٌقول فٌها األستاذ سٌد قطب :إن الذي ٌحكم على عابد الوثن بالشرك وال ٌحكم على الذي ٌتحاكم إلى الطاؼوت بالشرك وٌتحرج من
هذه ٌ-عنً ٌتحرج من تكفٌر الذي ٌتحاكم إلى الطاؼوت -وال ٌتحرج من تلك -ال ٌتحرج من تكفٌر الذي ٌعبد الوثن -إن هإالء ال
ٌقرأون القرآن ,فلٌقرأوا القرآن كما أنزل ,ولٌؤخذوا قول هللا بجد (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)...
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسٌح ابن مرٌم).
نحن تكلمنا باألمس عن الحاكمٌة وعن التشرٌع ,ألن كل واحد ٌشرع من عنده إنما ٌدعً األلوهٌة ,وكل من ٌطٌعه راضٌا إنما ٌعبد
هذا المشرع ,فالمشرع خارج من اإلسبلم ,ومن أطاعه راضٌا بهذه القوانٌن ٌخرج من اإلسبلم ,فاهلل عز وجل سبحانه سوى بٌن الذٌن
أطاعوا الرهبان واألحبار بالتشرٌع وبٌن شرك النصارى الحقٌقً بعٌسى ابن مرٌم هلل عز وجل قال (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا
من دون هللا والمسٌح بن مرٌم).
فهذا شرك وهذا شرك ,فإطاعة التشرٌع شرك ,وعبادة المسٌح شرك ,هذه كتلك ,ولذلك كما قلنا باألمس ٌقول األستاذ سٌد قطب -رحمه
هللا -عند (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) قال إن الذي ٌحكم على عابد الوثن بالشرك وال ٌحكم على الذي ٌتحاكم إلى الطاؼوت
بالشرك وٌتحرج من هذهٌ ,تحرج أن ٌحكم على الذي ٌتحاكم للقوانٌن الوضعٌة األرضٌة الجاهلٌة ٌتحرج منها وٌقول :كٌؾ نحكم علٌه
بالشرك وال ٌتحرج من تلك إن هإالء ال ٌقرأون القرآن ,فلٌقرأوا القرآن كما أنزل ,ولٌؤخذ قول هللا عز وجل بجد ولٌسمعوا (وإن
أطعتموهم إنكم لمشركون).
(وما أمروا إال لٌعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما ٌشركون)
(التوبة)59 :
أمروا بعبادة اإلله الواحد ..

( لقد كفر الذٌن قالوا إن هللا هو المسٌح ابن مرٌم وقال المسٌح ٌا بنً إسرابٌل اعبدوا هللا ربً وربكم إنه من ٌشرك باهلل فقد حرم هللا
علٌه الجنه ومؤواه النار وما للظالمٌن من أنصار لقد كفر الذٌن قالوا إن هللا ثالث ثبلثه وما من إله إال إله واحد وإن لم ٌنتهوا عما
ٌقولون لٌمس ن الذٌن كفروا منهم عذاب ألٌم).
(المابدة23 :ـ)93
إذن وقال المسٌح (ٌا بنً إسرابٌل اعبدوا هللا ربً وربكم) وطبعا خرج كتاب فً برٌطانٌا ألفه خمسة من كبار القساوسة فً السنوات
األخٌرة ٌقول :إن المسٌح لٌس ابن هللا ,هل سمعتم بهذا الكتاب? نعم خمسة ,وأحدث ضجة كبرى فً الؽرب ,والحقٌقة النصرانٌة لم
تعد تحتمل ,ولم ٌعد العقل الؽربً ٌحتمل الكنٌسة ,من زمان من العصور الوسطى ,بسبب ضربة بولس ,ضربة قسطنطٌن ,وقوفهم
بجانب الملوك ,كذلك وقوفهم ضد العلم ,عندما بدأ كوبرنٌكس وجالٌلو وبرونً ٌتكلمون عن النظرٌات الجؽرافٌة وعن أن األرض
كروٌة وأن األرض تدور شكلت محاكم الكنٌسة للعلماء ,وبدأت تتتبع العلماء وكل من ٌعارض الكنٌسة ,وضعت كتابا اسمه الجؽرافٌة
النصرانٌة ,وأن األرض هً مركز الكون ,وأن الشمس هً التً تدور حول األرض ,وأساطٌر وخرافات ,فالعلماء بدأوا ٌحاكمون,
وأحرق برونو ,عندما حكم برونو حكمت علٌه المحكمة بالموت بشرط أن ال تسقط قطرة دمٌ ,عنً اإلحراق حٌا  ,فقال ( ALSO
 )IT,S ROWNDومع ذلك فهً كروٌة.
كوبرنٌكس وضع فً السجن ,وعذب ,جالٌلو كذلك ,اإلنسان الؽربً بدأ ٌفكر كٌؾ الخبلص من هذه الكنٌسة ,واقفة بجانب الملوك,
تمتص دماءهم وتسخرهم لخدمة أرضها ,تمنع وصول العلم لهم ,ففكروا ,فقالوا أقصر طرٌق هو اإللحاد ,أكفروا بإله الكنٌسة حتى
تخلصوا من نٌر الكنٌسة ,فهرب اإلنسان الؽربً من الكنٌسة ,فهرب من هللا من أجل هروبه من الكنٌسة ,وألحد حتى ٌتخلص من
الكنٌسة ,وصار اإلنفصام النكد كما ٌسمٌه األستاذ سٌد قطب فً فصل فً كتاب (المستقبل لهذا الدٌن) ,حصل اإلنفصام النكد بٌن العلم
وبٌن الدٌن ,وأصبح العداء المستحكم بٌن الدٌن وبٌن العلم ,ألن العلماء وجدوا أنهم ما استطاعوا أن ٌتكلموا إال بعد أن حاربوا الدٌن
وتخلصوا من ربقته ,بعد أن خلعوا ربقة الدٌن من أعناقهم استطاعوا أن ٌتكلموا عن العلم وتقدمت أروبا ,ولذلك الؽربٌون اآلن
ٌصورون ألبنابنا أنكم لن تتقدموا إال إذا فعلتم كما فعلنا ,الدٌن كان حجر عثرة فً سبٌل التقدم ,فنبذناه بعٌدا عنا فتقدمنا ,وأنتم لن
تتقدموا إال إذا نبذتم دٌنكم ,فعندها تتقدمون ,ولذلك الذٌن ٌتخرجون من أوروبا وأمرٌكا وؼٌرهم قلما تجد واحدا ٌإمن بدٌنه ,لماذا?
هكذا علمه أساتذته.
واحد سؤل الشٌخ محمد عبده -ؼربً -قال لماذا تؤخرتم وتقدمنا? فقال له كلمتٌن ,تركتم وتركنا ,تركتم دٌنكم الذي ٌمنع العلم
فتقدمتم,وتركنا دٌننا الذي ٌؤمر بالعلم فتؤخرنا ,تركتم وتركنا ,وطبعا الثورات ,أعظم ثورتٌن فً أوروبا قامتا الثورة الفرنسٌة سنة
(5345م),والثورة البلشفٌة وهً الثورة الشٌوعٌة ,واإلثنتٌن شعارهما حرب على الدٌن ,شعار الثورة الفرنسٌة اشنقوا آخر ملك بؤمعاء
آخر قسٌس كلمة (مٌرابو)ٌ ,عنً اذبحوا آخر قسٌس وابقروا بطنه وأخرجوا أمعاءه واشنقوا آخر ملك به ,اقضوا على الملكٌات وعلى
األدٌان فً األرض.
وشعار الثورة البلشفٌة (ال إله والحٌاة مادة) ,وتاجرت الثورة البلشفٌة التً قامت لمسح الدٌن فً روسٌا ,تاجرت بؤخطاء رجال الدٌن,
تاجرت بالحضٌض اآلسن الذي كان ٌعٌش فٌه رجال الدٌن ,فنشرت قصة (الكلب القذر) -راسبوتٌنـ ,راسبوتٌن كبٌر األساقفة الذي
وجدوا بالتحقٌق أنه قد فتك بؤعراض معظم األمٌرات والملكات ,زوجات القٌاصرة وبناتهم أثناء توبتها أمامه فً طاقة اإلعتراؾ ,كان
ٌفتك بها ,وكتبها أشهر الكتاب الروس( راسبوتٌن )ال أدري مٌشال زٌباكو أو ؼٌره,ونشرت على أوسع نطاق حتى ي روا الناس ما
هً النصرانٌة ,عبارة عن مستنقع قذر آسن ال ٌبٌض وال ٌفرخ فٌه إال البعوض والذباب.
( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسٌح ابن مرٌم وما أمروا إال لٌعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما ٌشركون
ٌرٌدون أن ٌطفبوا نور هللا بؤفواههم) طبعا المكابد ال تنتهً من أهل الكتابٌ ,حاولون أن ٌطفبوا نور هللا وٌجتثوا نبتة هذا الدٌن من
األرض ,وٌؤبى هللا ,هذه اآلٌة تطمبن المسلمٌن أن دٌن هللا سٌبقى فً األرض (وٌؤبى هللا إال أن ٌتم نوره) تبٌن لهم مكابد أهل الكتاب
من جهة ...وما أجمل (ٌرٌدون أن ٌطفبوا نور هللا بؤفواههم) ٌعنً كؤنك تتصور رجبل ٌنفخ بفٌه على الشمس لٌطفبها (وٌؤبى هللا إال أن
ٌتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على الدٌن كله ولو كره المشركون).
ٌقول الشافعً :سٌكون هذا ,والرسول ص بشرنا بؤحادٌث كثٌرة أورد الشٌخ األلبانً أربعة منها أو خمسة فً بداٌة كتابه (سلسلة
األحادٌث الصحٌحة) الجزء األول ,أورد مجموعة منها.
(إن هللا زوى لً األرض شرقها وؼربها -فً صحٌح مسلم -وإن ملك أمتً سٌصل إلى ما زوى لً منها).
الحدٌث الثانً حدٌث رواه أحمد والدارمً وؼٌره ,الحدٌث صحٌح ( لٌبلؽن هذا األمر ما بلػ اللٌل والنهار وال ٌبقى بٌت من مدر وال
وبر( [)5مدر ٌعنً حجارة أو طٌن والوبر ٌعنً من الشعر ،من الخٌام] .إال وٌدخله هللا هذا الدٌن بعز عزٌز أو بذل ذلٌل ,عزا ٌعز به
دٌن اإلسبلم وذال ٌذل به الكفر) (ال ٌبقى بٌت من مدر وال وبر إال وٌدخله هللا هذا الدٌن) فً األرض كلها.
الحدٌث الثالث :سبل عبد هللا بن عمرو بن العاص -كذلك حدٌث رواه أحمد وهو صحٌح( -أي المدٌنتٌن تفتح أوال أقسطنطٌنٌة أو
رومٌة?فؤمر بصندوق كان عنده وجًء به وفتحه وأخرج ورقة فقال :سبل رسول هللا ص أي المدٌنتٌن تفتح أوال أقسطنطٌنٌة أم
رومٌة?( قال بل مدٌنة هرقل أوال أو القسطنطٌنٌة) ,وقد قال رسول هللا ص هذا الحدٌث قبل فتح القسطنطٌنٌة بثمانمابة وخمسٌن
عاما ,وفتحت القسطنطٌنٌة) ,وبشر رسول هللا ص أن الجٌش الذي ٌفتحها خٌر الجٌوش ,وأن القابد خٌر القادة ,وكان محمد الفاتح وهو
على أسوار القسطنطٌنٌة وجٌشه ٌكاد ٌهلك لكثرة ما لقً من الحرق بالنار والسهام وؼٌر ذلك وهو حول أسوار القسطنطٌنٌة كان دابما
ٌتذكر هذا الحدٌث وٌدعو هللا أن ٌكون هو ذلك القابد وأن ٌكون جٌشه هو ذلك الجٌش ,والحقٌقة فتحت القسطنطٌنٌة بما ٌشبه األساطٌر,
قدموا جهودا شبه أساطٌر ,القسطنطٌنٌة هً إسبلمبول لٌس اسطنبول ,سماها محمد الفاتح عندما فتحها اسبلمبول (مدٌنة اإلسبلم),
لكن الؽرب ال ٌطٌق سماع كلمة اإلسبلم فحولوها إلى اسطنبول وهً اسبلمبول ,ولذلك خالد اإلسبلمبولً صحٌح ولٌس خالد
اإلسطنبولً ,إذا أردت تنفذ إلى القسطنطٌنٌة فقل إسبلمبولً لٌس اسطانبولً ,ففتحت القسطنطٌنٌة بجهود ضخمة جبارة ,وقتل هرقل
فً داخلها ,ولكنه قتل قتلة الرجال ,قتل وهو ٌقاتل على جواده وفً شوارع القسطنطٌنٌة ,ولٌت حكامنا ٌتؤسون بقسطنطٌن النصرانً!!
فستفتح إن شاء هللا روما إن شاء هللا ,فمحافظ روما عندنا موجود ٌحٌى العدل([ )5نحن كنا سمٌناه بهذا اإلسم ،هو جاءنا من إٌطالٌا
فقلنا له :أنت عدو إٌطالٌا فاستحب هذا اإلسم ،ثم وجد أن بعض اإلخوة ٌستعملونه استعماال ؼٌر شرعً فقال :ال تقولوا عدو إٌطالٌا
فسمٌناه ٌحٌى العدل ،تعرفون ٌحٌى العدل؟ فقلنا له :أنت محافظ (روما) -إن شاء هللا -للدولة اإلسبلمٌة القادمة وروما ستفتح بإذن هللا].
خرج كتاب جدٌد كتبه كاتب نصرانً فرنسً قال أنا أظن أن فرنسا وإٌطالٌا سٌنتشر فٌهما اإلسبلم انتشارا كبٌرا قبل عام ()8882
مٌبلدٌةٌ ,عنً خبلل ثبلثة عشر عاما ,والحقٌقة كان إسبلم الثبلثً جارودي فٌلسوؾ الحزب الشٌوعً ومورٌس بوكاي الطبٌب
الفرنسً الشهٌر وكوستو عالم البحار األوروبً ,كان إسبلمهم قد أحدث وال زال ٌحدث ضجة وهزة كبٌرة فً أوساط أوروبا ,وكتب
جارودي عدة كتب منها كتاب أن اإلسبلم قادم ألنه انتهى دور الحضارة األوروبٌة ,كما قال برترندرسل :انتهى دور الرجل األبٌض
واإلسبلم قادم.

ومن هنا خوؾ الؽرب من الجهاد فً أفؽانستانٌ ,خشون أن ٌنطلق المجاهدون إلى أعماق أوروبا ,فكتب فً هذا كتاب كتبه بروفسور
أمرٌكً ونشره أن األفؽان سٌنتصرون وسٌدخلون أعماق أوروبا وسٌنتصرون على روسٌا ,وعندما ٌصلون إلى أعماق أوروبا تضطر
أمرٌكا أن تدخل المعركة إلٌقاؾ تقدم اإلسبلم.
فنكسون عندما جاء أرسلته أمرٌكا حتى ٌرى ما هو واقع الجهاد األفؽانً ,فعندما رأى ضخامة وزخم هذا الجهاد ورأى أن شعبا
بكامله ٌقول ال إله إال هللا محمد رسول هللا والجهاد سبٌلنا والموت لروسٌا ,إسبلم زنده باد([ )2كلمة فارسٌة ٌطلقها األفؽان
والباكستانٌون وتعنً ٌعٌش اإلسبلم] .قال أرٌد أن أزور المخٌمات ,أخذوه إلى ناصر باغ ,تقدم إلى رجل قد احدودب ظهره ومد ٌده
إلٌه فامتنع الرجل أن ٌسلم علٌه ,فقال له الباكستانٌون هذا نٌكسون ربٌس أمرٌكا (, )USAتعجبوا من هذا الرجل الذي ال ٌملك قوت
ٌومه أرجع ٌده ,قالوا له هذا نٌكسون أال تعرؾ نٌكسون?! نٌكسون!! فقال هذا نجس كافر وال أرٌد السبلم علٌه ,مهاجر وقؾ شهرا
أمام الهبلل السعودي حتى أعطوه خٌمة ٌرفض السبلم على نٌكسون.
وتقدم رجل آخر كبٌر إلى نٌكسون ,قال له :أنتم لماذا تقفون مع الٌهود ضد المسلمٌن فً فلسطٌن? قال حتى هذا الشعب ,حتى هإالء
ٌعرفون!! ٌشدهم المسجد األقصى ضد الٌهود! ذهل ..قال أرٌد أن أذهب إلى الحدود -حدود أفؽانستان -ذهب فوجد أن المعركة حقٌقٌة
ولٌس تطبٌل إعبلم وتضلٌل جرابد ,رجع إلى أمرٌكا مبشرا ومنذرا ,عقد مإتمرا صحفٌا قال له الصحفٌون :ماذا عملتم للمشكلة
الفبلنٌة? قال ) WHAT THE SOLUTION YOU HAVE BREPARED? ( .)IT'S EASY(:
قال .)IT'S EASY(:
قال .)WHAT IS THE PROBLEM?(:
قال )Islam Is The Probgem( :المشكلة هً اإلسبلم ,وعلى أمرٌكا أن تتفق مع روسٌا حتى تنهً الجهاد األفؽانً وتوقؾ تقدم
اإلسبلم ,فً مإتمر صحفً ,وٌؤتً شاب من الشباب الصؽار ٌحفظ كلمتٌن من الكتب ٌرى تمٌمة أو حرزا على كتؾ أفؽانً ٌرجع
إلى قومه مبشرا هإالء مشركون ,هإالء ال تدفعوا لهم زكاة ,هإالء كذا ..ما فً ..سرقات ..إلى آخرهٌ ,رجع ٌبشر ماذا? رأى حرزا
فً عنق أفؽانً ,فاكتشؾ اكتشافا خطٌرا أن الجهاد لٌس جهادا.
شاب فً جامعة الدعوة والجهاد كنت أتكلم أن العرب ضرورة ,قال طٌب لكن لٌس العرب الذٌن ٌسموننا مشركٌن ,قال وهللا أنا أحضر
دورة لؽة عربٌة على ٌد أستاذ جاءنا من الجزٌرة ,أستاذ جاء عشرٌن ٌوما ثبلثٌن ٌوما  ,وطبعا كل ٌوم بؤلؾ لاير مٌاومات ,وٌبقى
هذا الشهر ال ٌجاهد وٌرجع ,فالمهم قبل أن ٌحمل البندقٌة أو المسدس هذا األستاذ المحترم ٌسؤله الشاب ما رأٌك بالجهاد األفؽانً?
الذٌن ٌسؤلون كلهم أفؽان ,قال بصراحة لٌس هنالك جهاد فً أفؽانستان ,إنما هً حرب أو قتال بٌن المشركٌن األفؽان والملحدٌن
الروس ,خبلص ,نعم.
حدثنً بعض الشباب القادمٌن من الجزٌرة قالوا إن واحدا من األساتذة الذٌن ٌفهمون!!([ )5ؼالبا ٌطلقها الشٌخ تندرا على الذٌن ٌدعون
الفهم والعلم]ٌ .فهمون كثٌرا درسوا ما شاء هللا!! قالوا له :تبرع للجهاد األفؽانً ,قال أنا أخرج المابة لاير وأحرقها وال أرسلها للجهاد
األفؽانً ,هذه حرب بٌن المشركٌن األفؽان والملحدٌن الروس ,شاب من هإالء الشباب أول تفاتٌح عقله جمع قلٌبل من الفلوس وجاء
للجهاد ,فبعض الناس قالوا له ٌوجد جهاد إذهب عند الشٌخ جبلل الدٌن قرٌب من الحدود,تؤخذك السٌارة توصلك إلى جبلل الدٌن
تعطٌه ,والشٌخ جبلل الدٌن بطل وأصبح له سبع سنوات فً المعركة وفعل كذا وكذا ,فتحمس األخ الكرٌم وأركبوه فً السٌارة ,وسٌارة
بنزٌن ,هللا أعلم أنها مكٌفة ؼالبا  ,ذهب عند الشٌخ جبلل الدٌن ,استضافه الشٌخ جبلل الدٌن ورحب به وما إلى ذلك ,ثانً ٌوم رجع
إلى بٌشاور ٌحمل الملٌون روبٌة ما دفع روبٌة واحدة ,ما بك? قال هذا عقٌدته ؼٌر صحٌحة ,اكتشؾ اكتشافا خطٌرا  ,نعم اكتشافا
خطٌرا أن هذا الرجل عقٌدته ؼٌر صحٌحةٌ ,ا لٌتك ما درست هاتٌن الكلمتٌن وال عرفتهن حتى نرتاح,وهللا ٌحفظ كلمتٌن وما إلى ذلك
وٌحكم على جهاد أعز هللا به دٌنه ورفع به رأس األمة اإلسبلمٌة جمعاءٌ ,حكم هكذا وهو ٌضع رجبل على رجل وٌشرب قهوة بهٌل ,
بالهٌل الكثٌر ,طبعا الزم ٌكون الهٌل كثٌر ,وهو ٌقول هإالء مشركون ,هإالء على األقل أهل بدع ,على األقل عقٌدتهم فاسدة,
مخرفون.
مثل ماذا? امرأة وصلت األربعٌن ولم تلد ,وعندما وصلت األربعٌن ربنا من علٌها بولد ,المرأة ترى ابنها كل شًء ,أعز شًء فً
الدنٌا كلها ,الشمس تخرج من جبٌنه,والقمر ٌخرج من رأسه ,إمرأة جاءت تهنبها بابنها ,لماذا ابنك هذا عٌنٌه لٌست واسعة? ما هذا
الولد عٌنه صؽٌرة? ونحن هكذا (مشٌنا حتى حفٌنا ,وبكٌنا حتى عمٌنا)([ )5مثل منتشر بٌن الناس ٌضرب على الفرج بعد الضٌق].
حتى رأٌنا شعبا مسلما ٌقاتل دولة من الدول ,وٌؤتً واحد وٌقول ماذا? عقٌدتهم فاسدة ,لماذا ابنك عٌنٌه صؽٌرة? نحن لم نجد ال
أعمى وال أعور ,فلو وجدنا أعمى نعمة كبٌرة ,هو ال ٌوجد ؼٌره ,كما قال األخ (حٌلة الشب ٌا رب)([ )2مثل ٌضرب لوحٌد الوالدٌن].
ٌرٌدون أن ٌطفبوا نور هللا بؤفواههم وٌؤبى هللا إال أن ٌتم نوره ولو كره الكافرون).
(التوبة)29 :
السادات له دور كبٌر فً ضرب الجهاد األفؽانً ,لكن هللا أخذه قبل أن ٌعمل شٌبا  ,الحمد هلل ,حاول حل اإلتحاد األول ,اإلتحاد
اإلسبلمً لتحرٌر أفؽانستان ,ولذلك له قصة وال ٌتسع لها المجال وسنحدثكم فً جلسة أخرى إن شاء هللا ,أو فً درس آخر عن تارٌخ
الجهاد األفؽانً ,وكٌؾ تطور ,وكٌؾ جاءت األحزاب ,وكٌؾ وصل إلى هذا الوضع الذي هو علٌه.
الحدٌث الرابع الذي ٌورده فضٌلة الشٌخ األلبانً بارك هللا فً عمره ونفعنا هللا بعلمه فالحقٌقة إحقاقا للحق واعترافا بالجمٌل أنا ممن
تتلمذ على ٌد الشٌخ ,فاستفدت كثٌرا منه فً العقٌدة وفً البحث عن النص ,البحث عن النص الصحٌح ,ولذلك أرتجؾ عندما أرى
حدٌثا ضعٌفا ,فبل ٌمكن أن أضع فً كتبً حدٌثا ضعٌفا  ,ال أطٌق ,سبحان هللا أنا أخذت منه جزاه هللا خٌرا  ,وإن كنت أخالفه فً
كثٌر من اآلراء الفقهٌة التً قالها ,معظم آرابه الفقهٌة ال آخذ بها ألنه أؼرب فً آرابه الفقهٌة ,أما الحدٌث ال أظن رجبل فً األرض
أعلم بالحدٌث منه -شٌخنا الشٌخ األلبانً -وكذلك ما شاء هللا عقٌدته ,ونضٌؾ إلى هذا كذلك أنه ما هادن الطاؼوت,وال داهن ,وال أكل
بدٌنه ,وال اشترى بآٌات هللا ثمنا قلٌبل  ,نعم ,قد نخالفه فً بعض اآلراء ,لكن آراءه الفقهٌة كثٌر من آرابه الفقهٌة أنا ما استسؽتها وال
قبلتها ,أما الحدٌث إذا قال لً هذا حدٌث صحٌح على الرأس والعٌنٌن ,نعم ,هو فً الحقٌقة محدث ,محدث أو أشهر رجل بالحدٌث اآلن
ممن نعرؾ من األحٌاء وهللا أعلم ,لكن هذا ال ٌحملنا حبنا له وأخذنا من الحدٌثٌ ..عنً كتابه هذا صحٌح جامع الصحٌح ال ٌفارقنً
ؼالبا  ,ال فً السفر وال فً الحضر ,فً بٌتً نسخة ,وهنا([ )5المقصود بكلمة (هنا) معسكر صدى] .نسخة ,صحٌح الجامع الصؽٌر,
عبارة عن قاموس مصؽر للحدٌثٌ ,عنً من خٌرة الكتب -بعد كتاب هللا عز وجلـ ,أي حدٌث ٌؤتً بذهنك تفتح هذا الكتاب فتجد أنه
صحٌح أو ؼٌر ذلك.
ما الذي جاء بسٌرة الشٌخ األلبانً?([ )2الشٌخ استطرد بالحدٌث ولم ٌعد ٌتذكر ربط السابق بالبلحق] .نعم الحدٌث الرابع الذي أورده
الشٌخ األلبانً ٌقول ص (تكون النبوة فٌكم ما شاء هللا أن تكون ,ثم ٌرفعها هللا إذا شاء أن ٌرفعها ,ثم تكون خبلفة على منهاج النبوة,
فتكون ما شاء هللا أن تكون ,ثم ٌرفعها هللا إذا شاء أن ٌرفعها ثم ٌكون ملكا عاضا فٌكون ما شاء هللا أن ٌكون ثم ٌرفعها إذا شاء هللا

أن ٌرفعها ,ثم تكون ملكا جبرٌا ([ )9اإلنقبلبات العسكرٌة ،أنا سٌدك ؼصب عنك] .فتكون ما شاء هللا أن تكون ثم ٌرفعها إذا شاء أن
ٌرفعها,ثم تكون خبلفة على منهاج النبوة ,ثم سكت) رواه اإلمام أحمد -بسنده.-
فآخر شًء الخبلفة ,وفً رواٌة أخرى حٌث ٌلقً اإلسبلم بطرته على األرض,وال تدع األرض شٌبا من خٌراتها إال أنبتته ,وال
السماء شٌبا من خٌراتها إال صبته ,فنرجو هللا عز وجل أن ٌنصر اإلسبلم والمسلمٌن ,إن شاء هللا سٌنتصر هذا الدٌن ,أنا أبشركم,
واألستاذ سٌد قطب عندما كتب كتابه (المستقبل لهذا الدٌن) لم ٌكن واحد من الشباب ملتحٌا ,أو بنت تلبس جلبابا  ,كتبه من أعماق
السجون ,ولذلك عندما قرأت( المستقبل لهذا الدٌن) ظننت أن األستاذ سٌد رحمه هللا ٌحلم,أو فً رإٌا وما كنت أصدق هذا ,فسبحان هللا
بعد استشهاد سٌد قطب بؤربع سنوات مات عبد الناصر وجاء أنور السادات ورفع فكً الكماشة عن الشعب ,وإذا بالشعب راجع إلى هللا
عز وجل ,عشرات األلوؾ ,عندما كتب هذا الكتاب كانت جامعة القاهرة تعد مابة وعشرٌن ألفا ما كان فٌها بنت واحدة تلبس اللباس
الشرعً إال بنت أخته ,كانت فً كلٌة اآلداب بنت أخت سٌد قطب إسمها مدٌحه ,كانت فً كلٌة اآلداب من مابة وعشرٌن ألؾ طالب
وطالبة ,بٌنما اآلن عشرات األلوؾ خاصة فً كلٌات الطب والصٌدلة والهندسة الكلٌات العلمٌة ,ألنه ؼالبا الذكً ٌحمل هذا الدٌن
وٌرتضٌه ,والؽبً هللا ٌعوض علٌه فً الدنٌا واآلخره.
فؤقول عندما كتبه ما كنت أصدق أن هذا سٌكون ,فؤنا بعده بعشر سنوات أو بضعة عشر عاما سنة (5355ـ8455م) كتبت كتٌبا مثل
كتابه سمٌته اإلسبلم ومستقبل البشرٌة ,وقلت إن شاء هللا إن اإلسبلم قادم وسٌحكم البشرٌة ٌوما من األٌام ,وطبعا أوردت أربع
مبشرات أن هذا الدٌن قادم مهما ادلهم الظبلم ,منها :
الشًء األول :أن طبٌعة هذا الدٌن ال ٌوافق اإلنسان إال هذا الدٌن.
الشًء الثانً :إنهٌار الحضارة الؽربٌة.
الشًء الثالث :المبشرات من الكتاب والسنة.
الشًء الرابع :المبشرات من واقع الحٌاة والصحوة اإلسبلمٌة التً تإوب إلى هللا خاشعة متبتلة راجعة من جاهلٌة إلى دٌنها الحنٌؾ.
أقول قولً هذا وأستؽفر هللا لً ولكم.
مبلحظة :كتاب العقٌدة وأثرها فً بناء الجٌل طبعوه فً عمان عدة طبعات ,لؤلسؾ لٌس عندي إال نسخة واحدة هنا فً بٌشاور ,نرجو
هللا عز وجل أن ٌكتب لنا الخٌر إن شاء هللا .
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا والمسٌح ابن مرٌم ,وما أمروا إال لٌعبدوا إلها واحدا ال إله إال هو سبحانه عما
ٌشركونٌ ,رٌدون أن ٌطفبوا نور هللا بؤفواههم وٌؤبى هللا إال أن ٌتم نوره ولو كره الكافرون ,هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودٌن الحق
لٌظهره على الدٌن كله ولو كره المشركونٌ ,ا أٌها الذٌن آمنوا إن كثٌرا من األحبار والرهبان لٌؤكلون أموال الناس بالباطل وٌصدون
عن سبٌل هللا والذٌن ٌكنزون الذهب والفضة وال ٌنفقونها فً سبٌل هللا فبشرهم بعذاب ألٌمٌ ,وم ٌحمى علٌها فً نار جهنم فتكوى بها
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)
(التوبة59 :ـ)19
(أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا) واألحبار جمع ح بر أو ح بر وهو العالم ,ولذلك ٌقال البن عباس رضً هللا عنهما ح بر أو ح
بر هذه األمة ,فالح بر سمً ح برا أو ح برا بالفتح أو بالكسر ألنه ي حب ر الكبلم ,أي ي حسنه وٌتقنه وٌنظمه ,وسمً الح بر ح
برا ألن الح بر ٌستعمله ,فؤطلق من باب المجاز على مداد الح بر ح برا  ,المداد الذي ٌستعمله العالم ,سمً ح برا لكثرة ما ٌستعمله
العالم ,والرهبان :عب اد النصارى.
والحقٌقة أن القرآن ٌطلق عادة على العموم ,فكثر العلماء فً الٌهود ,وكثر العب اد فً النصارى ,فإذا أراد سبحانه أن ٌطلق على
رجال الدٌن فً الٌهود ٌقول األحبار ,وإذا أطلق على رجال الدٌن فً النصرانٌة أطلق -سبحانه -الرهبان ,وفعبل النصرانٌة جاءت
تدعو إلى العبادة ,لماذا? ألنه كثر األشر والبطر والترفه فً الدولة الرومانٌة,والمسٌح علٌه السبلم ولد فً إب ان عظمة الدولة
الرومانٌة ,وفً أوج قوتها ,فكانوا قد أؼرقوا فً أنواع المبلبس والمطاعم ,كانوا قد أؼرقوا فً الترفه فً الحٌاة ,حتى أنهم لحبهم
للترفه واالستمتاع بالمناظر فبل بؤس باالستمتاع برإٌة البشر الذٌن تمزق أحشاإهم وتقطع أشبلإهم بٌن مخالب األسود ,أصبحت هذه
المدرجات الرومانٌة المعروفة منتدى ومجمعا لكبار الرومانٌٌن الذٌن ٌرٌدون أن ٌستمتعوا بلعبة تمزٌق األسد لؤلسٌر ,كانوا ٌؤتون
باألسٌر وٌفلتون علٌه األسد ,وإذا رأوا األسد ٌرضخ ج مجمة هذا األسٌر أو ٌمزق إربا من أعضاء هذا األسٌر تضج الجماهٌر
بالصخب والقهقهة.
والحضارة الرومانٌة هً أم الحضارة الحدٌثة األوروبٌة واألمرٌكٌة ,ولذلك نجد أفبلم الكابوي أحب األفبلم لؤلمرٌكان ,ألن األمرٌكان
ٌستمتعون بتعذٌب البشر ,ورثوا الحضارة الرومانٌة التً كانت تستمتع بتمزٌق األسرى بٌن مخالب األسود ,األمرٌكان واألوروبٌون
الشهوة عندهم هً عنوان الحٌاة ,إشباع النزوات وإرواء الشهوات عنوان الحٌاة ,ولذلك تجد الرومانً لشدة ولعه وإؼراقه بالشهوات
وصل األمر بهم أن ٌإلهوا (باخوس) السك ٌر ,أكبر سك ٌر فً روما جعلوه إلها للخمر ,ألهوا (زٌنت) الزانٌة أشهر عاهرة فً روما
جعلوها آلهة للجمال ,ألهوا (أفرودٌت) التً تقول أساطٌرهم :إنها زنت بثبلثة آلهة وولدت ولدا ولد الحب إسمه (كٌوبٌد) فصار كٌوبٌد
إلها للحب ,وصارت أفرودٌت آلهة للحب وهكذا دوالٌك ,فقط قصة (بروزنؾ) حامً النار المقدسه ,هذا (بروزنؾ) كان ٌبحث عن
النورٌ ,بحث عن الحقٌقة ,فاقترب من المعرفة من نور اآللهة,وأخذ شٌبا منها ,فوضعته اآللهة فً مكان وسلطت علٌه الطٌور بعد أن
قٌدته تؤكل عٌونه ورأسه فً النهار ثم تعٌد اآللهة لحمه فً اللٌل لتعود فً الٌوم الثانً لئلنتقام منه ,تؤلٌه اإلله هذا الذي على عرش
األولومب ,ولذلك األلعاب األولمبٌة نسبة إلى عرش أولومب الذي ٌتربع علٌه كبٌر اآللهة والذي ٌخادن ٌ-عنً ٌزنً -خلسة فً اللٌل
بعٌدا عن أعٌن الناس .
هذه جماع الحضارة األوروبٌة ,جماع الحضارة الرومانٌة التً ترى اآللهة أقل من اإلنسانٌ ,زنً ,وٌنتقم من هذا اإلنسان الذي ٌبحث
عن الحقٌقةٌ ,بحث عن النور ,ورثتها الحضارة األوروبٌة الحدٌثة ,ورثتها الحضارة األمرٌكٌة ,ولذلك أمرٌكا ,خبلصة أمرٌكا :عبارة
عن مجموع اللصوص واألشرار فً أوروبا الذٌن نبذهم مجتمعهم فهاجروا ,عبارة عن شذاذ اآلفاق هاجروا إلى العالم الجدٌد بعد أن
اكتشفها كولمبس ,ووجدوا شعبا ٌعٌش فً أرض جدٌدة ,فبدأوا به تمزٌقا وتقتٌبل وأفنوه ,ولم ٌبق منه إال بضعة مبلٌٌن ,سواء من
الهنود الحمر أو من اإلسبانٌٌن فً كولورادو واندٌانا وؼٌرها ,أبقوا بقٌة باقٌة عبارة عن ماذا? عبارة عن متاحؾ ,عبارة عن قطع
قدٌمة ٌراها الزوار ألمرٌكا.

الحضارة األوروبٌة قابمة على هذا ,تجد األمرٌكان فً داخل ببلدهم ٌبدون كالمبلبكة ,أو األوروبً البرٌطانً قبل ما تؽٌر اإلنسان
الؽربً وانحل نهابٌا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة وانطلق نهابٌا مع أهوابه وشهواته ,وظهرت فرق البٌتلز والهٌبز فً أوروبا ,كان
ٌبدو الرجل فً برٌطانٌا كؤنه مبلك ٌقؾ فً الطابور ٌنتظر األوتوبٌس ,فإذا وطا على حذاء إنسان ٌمكث عدة دقابق وهو منحن له
معتذرا متؤسفا  ,هذا البرٌطانً نفسه الذي ٌبدو كؤنه مبلك فً داخل الجزٌرة البرٌطانٌة إذا خرج إلى فلسطٌن أو إلى الهند ضابطا أو
مندوبا سامٌا أو ٌعمل فً قسم اإلستخبارات البرٌطانٌة انقلب إلى وحش كاسر ,لم ٌتؽٌر ولم ٌتبدل ,هو هو الرومانً القدٌم الذي كان
ٌتلذذ بدماء الشعوب التً ٌحكمونها من أجل روما ,ومن أجل عظمة روما ,تجد البرٌطانً فً داخل فلسطٌن إذا أراد أن ٌجرب سبلحه
فبدل أن ٌؤتً بحجر وٌضعه من بعٌد ٌربط شابا فلسطٌنٌا وٌتعلم علٌه الرماٌة ,تجدهم فً داخل برٌطانٌا ٌضع بابع الجرابد فً
الصباح الجرٌدة ( )TIMSبربع دوالرٌ ,رجع آخر النهار ٌجد فً الصندوق مابتٌن وخمسٌن دوالرا ,أو بشلن مثبل ٌجد ألؾ شلن,
لٌست ناقصة وال زابدةٌ ,ؤتً البرٌطانً ٌسحب التاٌمز وٌضع الشلن وٌمشً فً داخل برٌطانٌا ,أما فً فلسطٌن ٌدخل على البٌت
فٌضع السمن على الكاز والزٌت على الملح والطحٌن على كل ذلك ,ثم ٌضع علٌها الكاز وٌحرقها جمٌعا ٌ ,دخلون على البٌت -كما
كانت تحدثنً أمًٌ -دخلون فٌؤخذون كبٌر العابلة وٌقٌدونه وتبدأ السٌاط به حتى ٌدفع مبلؽا من المال ,ولٌس عنده مال فتؤتً زوجته
بذهبها وتضعه بٌن ٌدي البرٌطانٌٌن حتى ٌكفوا عنه ,البرٌطانً كما قال (لورنس) الذي ٌعتبر ملك العرب ؼٌر المتوج فً الحرب
العالمٌة األولىٌ ,قول لورنس فً (أعمدة الحكمة السبعة) :إنً جد فخور -كان الذي أدار الثورة العربٌة ضد تركٌا ,وكان رجل
االستخبارات البرٌطانً المشهور فً المنطقة العربٌةٌ -قول فً كتابه (أعمدة الحكمة السبعة) إنً جد فخور أن الدم النبٌل فً المعارك
الثبلثٌن التً خضتها لم ٌرق الدم اإلنجلٌزي ,ألن دم جندي برٌطانً واحد أحب إلً من جمٌع الشعوب التً نحكمها ,جندي برٌطانً
واحد أفضل عندي من جمٌع الشعوب ,ولذلك أنا جد فخور ,أنً فً المعارك الثبلثٌن التً خضتها لم ٌرق الدم اإلنجلٌزي النبٌل.
ٌؤتً الضابط البرٌطانً إلى الهند ,وعندما ٌعلو صهوة جواده بدل أن ٌضع رجله فً الركاب ٌنحنً الهنديٌ ,ركع بجانب جواده لٌطؤ
ظهره البرٌطانً ثم ٌعلو صهوة جواده ,وعندما أرادت برٌطانٌا أن تتقدم وتحتل (مالطا) بعد انسحاب ألمانٌا منها -عادة الجٌوش عندما
تنسحب تزرع ألؽاما  ,وعادة الجٌوش المتقدمة أن تشتري قطٌعا من الحمٌر أو الؽنم أو الكبلب وتسوقه أمامها فتنفجر بها األلؽام-
وبدل أن تكلؾ برٌطانٌا نف سها وتشتري قطٌعا من الحمٌر لتتفجر به األلؽام أخذت فٌلقا هندٌا وساقته أمامها وتفجرت به األلؽام,
وتقدم اإلنجلٌزي ذو الدم النبٌل المصون!! وتكتب الجرٌدة فً الٌوم الثانً فً برٌطانٌا :دخلنا (مالطا) ..خسابرنا ال شًء ...هلك الفٌلق
الهندي بكامله.
هكذا ..هلك الفٌلق الهندي بكامله ,ولٌس هذا عجٌبا وال ؼرٌبا  ,إنهم ورٌثو الحضارة الرومانٌة حضارة الشهوات ,حضارة القوة,
حضارة التلذذ بآالم البشر.
أذكر هنا قصة اإلنقبلب على عٌدي أمٌن ,عٌدي أمٌن رجل مسلم ,ؼٌر مثقؾ لكنه كان بطل الجٌش ,وكان قابد الجٌش ,ثم استلم
رباسة الدولة ,العسكري عادة عنده شرؾ عسكريٌ ,ؤنؾ الذل وٌؤبى الخضوع ,رأى أن حفنة من البرٌطانٌٌن فً داخل أوؼندا مع
مجموعة من المبشرٌن تستنزؾ دماء الشعب كله ,وكل الشعب عبارة عن قطٌع من الحمٌر كما ٌقول الٌهود :إن الجوٌٌم خلقهم هللا
حمٌرا لخدمة شعب هللا المختار ,فكلما نفق حمار ركبنا حمارا آخر ,هكذا ٌقولون فً بروتوكوالتهم ,حمٌر ,خلقهم هللا لخدمة شعب
هللا المختار ,وهكذا ٌنظر البرٌطانً ,البرٌطانٌون ٌنظرون هكذا إلى الناس أنهم حمٌر ٌجب أن ٌخدموا أبناء برٌطانٌا العظمى ذوي
الوجوه الحمر ,فؤبت نفسه ,أوال وجود رجل مسلم حاكم لدولة فً داخل إفرٌقٌا فٌها نصارى ,فً بلد فٌها نصارى هذا خبلؾ للقاعدة,
ألن أي بلد فٌها ولو % 85نصارى ال بد أن ٌكون حاكمها نصرانٌا  ,هكذا قضت العدالة الؽربٌة!! أي بلد فٌها فبة من النصارى ال بد
أن تؤتً إلٌها جٌوش المبشرٌن.
فعٌدي أمٌن أراد أن ٌطهر بلده من هإالء ,وفً نفسه موروثات من الحقد على هإالء الؽربٌٌن ما ال ٌستطٌع أن ٌوارٌه أو ٌدارٌه,
فؤمر البرٌطانٌٌن -أحسن األحٌاء فً كمباال للبرٌطانٌٌن -أمرهم أن ٌؽادروا ,صادر أحٌاءهم ,وزٌادة فً حب االنتقام منهم أمر
مجموعة منهم أن ٌركبوه على أكتافهم (اإلنجلٌز) وجاء بالتلفزٌون ٌصور ,طرد المبشرٌن ,طرد الؽربٌٌن من أوؼندا ,قالوا لجولٌوس
نٌرٌري الراهب الؽربً حاكم تنزانٌا وتنزانٌا هذه عبارة عن بلدٌن زنجبار وتنجانٌق ,زنجبار بلد كله مسلم ,أهله ٌتكلمون العربٌة
الفصحى ,حاكمه مسلم من ع مان ,سلطان من السبلطٌن ,فؤرادوا أن ٌمسحوا العربٌة واإلسبلم من البلد ,أقاموا انقبلبا باسم الشٌوعٌة
واإلشتراكٌة وؼٌر ذلك ,ذب حوا اآلالؾ المإلفة من أهل زنجبار ,وحتى ٌمسحوا اإلسبلم نهابٌا ضموها إلى ذات العدد السكانً
الوثنً والنصرانً الكثٌر حتى تذوب زنجبار فً تنجنٌق ,ومسح اسم زنجبار من الخارطة وصارت تنزانٌا ,وجعلوا علٌها رجبل
مبشرا اسمه جولٌوس نٌرٌري ,وإن لم تخنً الذاكرة كما اطلعت أن هذا كان ولدا مسلما فؤخذته الكنٌسة وؼٌرت اسمه ,وكان اسمه
محمد كما أظن إن لم تخنً الذاكرة ونص روه وأرجعوه حاكما لبلده ,فسموه جولٌوس أو ٌولٌوس نٌرٌري ,بدأ جولٌوس نٌرٌري
ٌستعد لبلنقضاض على أوؼندا وإسقاط حكم عٌدي أمٌن ,عٌدي أمٌن علم ,وهو رجل عسكري وعقله فً عضبلته ,خبلص سمع أن
تنزانٌا تستعد له حرك الجٌش مباشرة ,إحتل قسما من تنزانٌا ,أشرؾ على دار السبلم ,بدأت دار السبلم عاصمة تنزانٌا تعد األعبلم
البٌضاء لئلستسبلم ,ضج العالم الؽربً ,أمرٌكا قالت للسادات نحن وضعناك فً المنطقة ماذا تفعل? تحرك ,قال (عندي والزم فً
ذمتً)([ )5مثل فلسطٌنً كناٌة عن اإلستعداد] ,.كله من أجل الشعب ,وتحرك وأرسل خلؾ المراسل (تبعه) المراسل النمٌري ,قال له
أنت ربٌس الوحدة اإلفرٌقٌة فتحرك وأرجع عٌدي أمٌن ,ذهب النمٌري وقال لعٌدي أمٌن إرجع عن تنزانٌا ,قال هإالء ٌستعدون
لضرب أوؼندا ,قال :ال ,أنا ألتزم من جهتً أن ال ٌمسوا حدودك ,فرجع عٌدي أمٌن ,وفً الٌوم التالً انقضت تنزانٌا بمساعدة
الطٌران المصري والجزابري وأسقطوا حكم عٌدي أمٌن ,واستلم النصارى حكم كمباال ..حكم (ٌوؼندا) ,وال زالت منذ سبع سنوات
تقرٌبا والمسلمون ٌذبحون فً الشوارع وٌذاقون الخسؾ وٌسامون الهوان.
أذكر فً أثناء حوادث كمباال وذبح المسلمٌن وطرد عٌدي أمٌن ضاعت عجوز برٌطانٌة ,فبدأت الصحؾ الؽربٌة والبرٌطانٌة تكتب
عن هذه العجوز الضابعة ,ولم تكتب عن آالؾ من المسلمٌن أو عشرات اآلالؾ من المسلمٌن الذٌن ٌذبحون فً الشوارع كلمة واحدة ..
جرٌمة ال تؽتفر
قتل امرئ فً ؼابة
قضٌة فٌها نظر
وقتل شعب كامل
لم تنبس ببنت شفة ,وطبعا مصر عودتنا دابما على الخٌرات الكثٌرة ما من عداء لئلسبلم والمسلمٌن إال وتقؾ مصر بجانب الذي
ٌذبح المسلمٌن.حٌثما وجدت طاؼٌة ٌسحق المسلمٌن تقؾ بجانبهٌ ,وم أن فصلت بنؽبلدش عن باكستان وكانت الجٌوش الهندٌة تتقدم
نحو بنؽبلدش كانت الطابرات التً تضرب فً بنؽبلدش تعبا من القاهرة البنزٌن وتضرب فً داخل بنؽبلدش ,عودنا هإالء أن ٌقفوا
بجانب تٌتو ضد المسلمٌن فً ٌوؼسبلفٌا ,أن ٌقفوا بجانب روسٌا ضد المسلمٌن فٌها ,أن ٌقفوا بجانب األب مكارٌوس ,المطران
مكارٌوس ,كبٌر كؾ ار النصارى فً قبرص ضد المسلمٌن واألتراك ,وهللا حدثنً واحد عن أحد الذٌن اشتركوا من المصرٌٌن فً
ذبح المسلمٌن األتراك فً داخل قبرص ,قال :ال أدري كم من المساجد نسفناها!! نسٌت العدد ,نعم الجٌش المصري عودنا! ولذلك
حٌثما برز مسلم ٌذبحونه!

الحاج أحمدو بلو كان ربٌس وزراء نٌجرٌا الشمالٌة ,أسلم على ٌدٌه ما ال ٌقل عن نصؾ ملٌون ,بدأت نٌجٌرٌا تقبل على اإلسبلم,
رجل ملتزم بدٌنه ,فوضعوه عضوا فً رابطة العالم اإلسبلمً ,طرد إسرابٌل ,طرد السفارة أو القنصلٌة اإلسرابٌلٌة فً نٌجرٌا
الشمالٌة ,إسرابٌل تمسك هكذا بإفرٌقٌا ....تمتصها ,وٌحكمون إفرٌقٌا ببعض البناتٌ ,ؤتون لواحد مثل لوممبا وٌضعون بجانبه بنت
ٌهودٌة ,بولندٌة ذات شعر أشقر وعٌون زرق ,وبجانبه سكرتٌرة ,طابعة ,ألن األسود ال ٌعرؾ أن ٌطبع!! ال تعرؾ إال هذه البنت
الشقراء ,فٌحكمون بلدا كامبل من خبلل بنت واحدة جمٌلة أمرٌكٌة أو سوٌسرٌة أو نمساوٌة أو فرنسٌةٌ ,هودٌة ٌؤتون بها خصٌصا ,
سكرتٌرة لربٌس الدولة ,طرد الٌهود ,ضٌق علٌهم فً داخل اإلتحاد ,أما إذا كان وزٌر خارجٌة وطابرته تمر (ترانزٌت من الجوس)
ذاهب إلى بلد فطلب أثناء مروره أن ٌتجول فً شوارع الجوس قال سٌقتلك الشعب ,طلبت (جولدا مابٌر) ثم أصبحت وزٌرة خارجٌة
أن تقابل هذا الرجل الذي ٌمسك السلم بالعرض( [ )5كناٌة عن تمسكه باإلسبلم وعدم طاعته للٌهود واألمرٌكان] .الذي رأسه قاس وهو
الحاج (أحمد وبلو) هم ٌسمون المسلم هذا متعصب ,قال نعم أقابلها بشرط واحد أن أطلق علٌها النار عندما أراها ,الٌهود حملوا علٌه,
تصوروا ٌا إخوة أنه زار القدس أٌام أن كانت تابعة لؤلردن لم ترسل الحكومة األردنٌة المملكة األردنٌة الهاشمٌة المعظمة!! المبجلة
المحترمة!! لم ترسل مندوبا واحدا عنها ٌستقبله فً المطار ,قال ال بؤس إن شاء هللا نؤتً القدس فاتحٌن إن شاء هللا ,واعتمر فً مكة,
مر على القدس وزار المسجد األقصى وعاد ,وزار عبد الناصر ثم رجع ,وكانت المإامرة تنتظره ,حرك األمرٌكان والفرنسٌون
والبرٌطانٌون رجبل فً الجٌش اسمه (إٌرٌنً) وبدأ ٌعد لقتل أحمدو بلو ,وفً لٌلة من اللٌالً أحاط ببٌته وأخرجه فً الهواء الطلق
وقطعه قطعة قطعة ,وأحرق البٌت على أوالده وزوجته ,وسلموا البلد لرجل نصرانً.
ٌقول لً رجل طٌب كان ٌعمل هناك دبلوماسٌا من إحدى الدول العربٌة هو ٌحدث وأنا أسمع ,قال :فشكلنا وفدا ٌذهب إلى عبد
الناصر كزعٌم إفرٌقً بارز ٌشكون له الحال أن النصارى اآلن ٌذبحون المسلمٌن وقتل أحمدو بلو ,فشكلنا وفدا وأرسل إلى هناك,
فانتظر الوفد وخرج علٌهم عبد الناصر ,وأول كلمة ٌقابلهم بها قال الحمد هلل الذي خلصكم من الرجعً -ده -هذا ,ذهلوا لم ٌتكلموا بكلمة
وعادوا كما جاءوا.
المهم الحضارة األوروبٌة هً ورٌثة الحضارة الرومانٌة القابمة على حب التسلط وعلى إرواء الشهوات ,على عمودٌن ,من أسباب
عداوة أوروبا لدٌن هللا عز وجل ,قلنا هذه األسطورة الموروثة.
الشًء األول :أن اآللهة ترٌد أن تمنع الحقٌقة عن اإلنسان واإلنسان سرقها.
الشًء الثانً :أن رجال النصارى فً العصور الوسطى سلكوا سلوكا جعل اإلنسان ٌتمرد على هللا وعلى الكنٌسة.
النصرانٌة التً دخلت أوروبا لٌست هً الدٌن الذي نزل على المسٌح ,بل رجل ٌهودي اسمه (بولص) ادعى أنه اعتنق النصرانٌة بعد
موت المسٌح ,لم ٌر المسٌح ,وبدأ ٌخلط بٌن الفلسفة اإلؼرٌقٌة التً درسها ,الشرك مع التوحٌد الذٌن نزل على سٌدنا عٌسى علٌه
السبلم ,فلم ٌدخل التوحٌد أوروبا أبدا  ,دخلت النصرانٌة منذ أول ٌوم مشركة إلى أوروبا ,وكان العداء بٌن النصرانٌة وبٌن
اإلمبراطورٌة الرومانٌة ,وفً أٌام هٌدرٌان وترجان األباطرة الرومان أطلقوا أٌدٌهم فً ذبح النصارى الذٌن ٌعتنقون النصرانٌة,
ولذلك المنطقة هذه كان أي نصرانً فً الشرق ٌذبح,لٌس هنالك أي سبٌل للتفاهم ,وتطور األمر فً أوروبا حتى عهد قسطنطٌن.
اإلمبراطور قسطنطٌن وجد أن اإلمبراطورٌة الرومانٌة تشرؾ على االنهٌار بسبب الحزبٌن المتنافسٌن فً داخلها ,فؤراد أن ٌعتنق
النصرانٌة إنقاذا لئلمبراطورٌة الرومانٌة ,وقسطنطٌن المعروؾ عنه أنه بقً حتى آخر حٌاته ٌعاقر الخمر والنساء وؼٌر ذلكٌ ,عنً
لم تدخل النصرانٌة قلبه إنما اعتنقها اعتناقا سٌاسٌا  ,لما اعتنق اإلمبراطور قسطنطٌن النصرانٌة الحاشٌة وكبار الوزراء وؼٌرهم
دخلوا النصرانٌة طمعا فً المناصب ,كذلك هإالء لم ٌتؽٌر من حٌاتهم شًء ,فرجال النصرانٌة المخلصٌن لها وجدوا أن هإالء الذٌن
استلموا توجٌها نصرانٌا من كبار رجال الحكم أفسدوها ,لكنهم سكتوا على أمل أن النصرانٌة ستتؽلب فً المستقبل على فساد هإالء
وترجع نقٌة ,فكانت أول ضربة للنصرانٌة اعتناق بولص للنصرانٌة.
وثانً ضربة اعتناق قسطنطٌن للنصرانٌة ودخول رجال الحكم فٌها ,ورجال الحكم ما الذي ٌؽٌرهم? ناس تربوا على الخمر والزنا,
هكذا ٌدخلون امبراطورهم للنصرانٌة فٌصبحون نصارى بٌن ٌوم ولٌلة ,فعندما وجدوا أن النصرانٌة بدأت تذوب فً داخل بوتقة الحكم
ولم تستطع أن تتخلص من هذا الؽثاء الكبٌر اعتزل المخلصون الحٌاة كلها ,اعتزلوا فً األدٌرة ٌعبدون هللا ,وتركوا النصرانٌة
لقسطنطٌن ٌتصرؾ بها كما ٌشاء.
الضربة الثالثة التً وجهها للنصرانٌة :موقؾ الناس المنتفعٌن الذٌن دخلوا النصرانٌة ,وموقؾ رجال الدٌن الجامدٌن المخلصٌن
للنصرانٌة ,رجال الدٌن بدأوا ٌتاجرون بالدٌن وباسم الكنٌسة ,فرضوا األتاوات على الشعب والضرابب( ,تاكس) ٌوم فً األسبوع ٌجب
أن ٌعمل الناس فً أرض الكنٌسة ,الكنٌسة وقفت بجانب الملوك ضد الشعبٌ ,جب أن تطٌعوا هإالء الحكام ,ألنهم هم الذٌن ساقهم هللا
لحكمه ,بدأوا حتى البابا ٌبٌع أرض الجنة بالفلوس ,قسمها قطعا رقم واحد رقم اثنٌن ,مثل أراضً أي عاصمة ,كما ٌتاجر الحكام
باألراضً عندما ٌخططونها بؤنفسهم ,أننا سنمد شارعا عرٌضا من هذه المنطقة فٌشترون أرض المنطقة قبل أن ٌمدوا الشارع ,أهل
المنطقة ٌبٌعونها كلها ببقرة ,ثم بعدها ٌبٌعونها بوزن البقرة ذهبا ٌ ,قسمونها أرقاما ثم (الهاي وي) -الطرٌق السرٌعٌ -مر منها,
المطار بجانبهاٌ ,رٌدون أن ٌعملوا مطارا ٌشترون األراضً التً حول المطار قبل أن ٌعلنوا أنهم سٌعملون المطارٌ ,ا سبلم!!.
هذا البابا الذي قبل األخٌر ٌبدو أنه كان نصرانٌا حقٌقٌا  ,البابا هذا الذي موجود اآلن ماسونً وٌبدو أنه ٌهودي ,والٌهود تؽلؽلوا فً
العرش البابوي واستطاعوا أن ٌدخلوا فً النصرانٌة أناسا رفعوهم إلى كبار أساقفة ,ثم عندما تصٌر انتخابات البابا ٌخرج واحد منهم.
البابا السابق ٌبدو أنه لٌس ٌهودٌا ولٌس ماسونٌا  ,فبعد أن تولى عرش البابوٌة بشهر أو شهرٌن أعلن موته ,ولكن الذي نشر فً بعض
الصحؾ أنه قتل قتبل  ,قتله الٌهود وجاإوا بهذا البولندي ,فكان أول شًء ماذا? أنه عندما زار بولندا وذهب إلى معبد الٌهود ,زار
معبد الٌهود ,ذاك البابا بعد أن قتلوه عملوا له جنازة لم ٌر لها مثٌل فً أوروبا ,كلفت ثبلثٌن ملٌون دوالر!! ثبلثٌن ملٌون دوالر!!
أموال الكنٌسة اآلن تعتبر أؼنى مإسسة فً العالم ,والحقٌقة النظام الؽربً ساعد على هذا ,ساعد على ثراء الكنٌسة وعلى ثراء
المنظمات الصهٌونٌة ,كٌؾ? فً العالم الؽربً الضرابب إذا دفعتها إلى مإسسة خٌرٌة تعفى ,تقدم أنً دفعت للكنٌسة كذا تخصم من
الضرابب لدى الدولة فً أمرٌكا وفً أوروبا هكذا ,ولذلك بعضهم لعله ٌعتقد واحدا فً الملٌون أن هناك نصرانٌة أو جنة أو نار.
ٌقول :بدل أن ندفع للدولة ندفع للكنٌسة ,فٌدفعها للكنٌسة زٌادة عن األموال التً تصب فً الكنٌسة أو فً المنظمات الٌهودٌة التً
أصحابها ماتوا وال ٌعرؾ لهم ورٌث.
كٌؾ? مثبل رجل عندنا حاكم فً الببلد العربٌة جاء بانقبلب ثوري ٌبدأ ٌسرق أموال الشعب ,وبدل أن ٌكتشؾ ,هو رجل ثوري
وٌعٌش عٌش الشعب ,جاء من أجل الشعب إلنقاذ الشعب ,فبل ٌرصد األموال باسمهٌ ,ضع اسما مستعارا فمثبل حافظ األسد أو
رفعت األسد ٌفتح حسابا فً سوٌسرا أو فً بنك باركلٌس أو منهاتن الذي فً أمرٌكا كثٌر من األموال العربٌة فٌه ,فٌفتح حسابا لٌس
باسم حافظ األسد باسم علً أحمد قرطوس ,وٌرصد األموال باسم علً أحمد قرطوس ,وٌؤتً ٌضع المبلٌٌن ,وٌوم من األٌام واحد من
المسلمٌن ٌؤتً إلى حافظ األسد ٌؽتاله ,فٌموت حافظ األسد ,فٌؤتً أوالد حافظ األسد لٌرثوهٌ ,ذهبون إلى بنك باركلٌس ,نحن لنا أموال,
من أنتم? نحن أوالد حافظ األسد ,كم رقم الحساب? رقم الحساب كذا وكذا ,هذا باسم علً أحمد قرطوس ,أنتم أوالد علً أحمد

قرطوس? هإالء لٌسوا أوالد علً أحمد قرطوس ,كٌؾ? هإالء أوالد حافظ األسد ,فهذه المبلٌٌن التً امتصت من دماء الشعب تحول
لمإسسة خٌرٌة ,فتحول إما للمنظمات الصهٌونٌة أو للكنٌسة لتنصٌر المسلمٌن فً إندونٌسٌا أو لذبح المسلمٌن فً لبنان.
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
( [ )1أوال ٌسلم علٌكم إخوانكم فً جاجً ،والحمد هلل هناك تركنا اإلخوة القادة سٌاؾ وحكمتٌار ،وإن شاء هللا ٌخططون لمعركة طٌبة
إن شاء هللا ،نعم ونرجوا هللا أن ٌنصرهم آمٌن.
سبحان هللا  ..ونحن قادمون من ترمنجل إلى صدا الماء أشد من هذا ،الشوارع تكاد تسد ،وصلنا بعد صدا ال ٌوجد نقطة ماء سبحان هللا
!! اآلن ابتدأ المطر فً صدا سبحان هللا!! سبحان هللا !! ( أنزل من السماء ماء فسالت أودٌة بقدرها فاحتمل السٌل زٌدا رابٌا ومما
ٌوقدون علٌه فً النار ابتؽاء حلٌة أو متاع زٌد مثله كذلك ٌضرب هللا الحق والباطل فؤما الزبد فٌذهب جفاءا وأما ما ٌنفع الناس فٌمكث
فً األرض كذلك ٌضرب هللا األمثال].
* [* هذه المقدمة كانت فً أول الشرٌط فرأٌنا من األنسب وضعها فً الهامش لعدم مبلبمتها للسٌاق ،ألننا نحرص على عدم إهمال أي
جزبٌة من كبلم الشٌخ عبد هللا -رحمه هللا -وألننا ال زلنا فً مرحلة التجمٌع والذي سٌعتبر هذا أصبل كمخطوط وهذا للعلم]( .هو الذي
أرسل رسوله بالهدى ودٌن الحق لٌظهره على الدٌن كله ولو كره المشركونٌ ,ا أٌها الذٌن آمنوا إن كثٌرا من األحبار والرهبان
لٌؤكلون أموال الناس بالباطل وٌصدون عن سبٌل هللا والذٌن ٌكنزون الذهب والفضة وال ٌنفقونها فً سبٌل هللا فبشرهم بعذاب ألٌمٌ ,وم
ٌحمى علٌها فً نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)
(التوبه29 :ـ)19
قد ذكرنا فً درس سابق أن هذا الدٌن إن شاء هللا سٌنتصر على األدٌان كلها ,وأنه سٌعم األرض كلها ,وهنالك أحادٌث صحٌحة قد
ذكرناها أن المستقبل إن شاء هللا لهذا الدٌن ,وأنه ( ال ٌبقى بٌت من مدر وال وبر إال وٌدخله هللا هذا الدٌن بعز عزٌز أو بذل ذلٌل),
والضربات التً وجهت لهذا الدٌن لو وجهت إلى أي دٌن ؼٌره النمحى من الوجود ,هنالك حضارات كثٌرة انتهت ,الحضارة الٌونانٌة
التً كانت تعتبر مضرب المثل بإسبارطة وأثٌنا أٌن هً? حضارة روما أٌن هً? روما اإلمبراطورٌة الرومانٌة العظٌمة استؽرق
بناإها ألؾ سنه ,كانت الشمس ال تؽٌب عن ممتلكاتها ,فؤٌن هً اآلن روما? أٌن إٌطالٌا? فً مإخرة األمم ,أرخص لٌرة فً الدنٌا
اللٌرة اإلٌطالٌة واللٌرة التركٌة ,فانتهت ,سقطت الدولة الرومانٌة على ٌد ضربات بسٌطة من قبابل متوحشة ,من قبابل ال ندال والقوط,
أٌن اإلمبراطورٌة البرٌطانٌة? برٌطانٌا العظمى ,كانوا ٌسمونها (جرٌت برٌتن) (, )GBأٌن (? )GB( )Great Britianاآلن
برٌطانٌا دخلت الحرب العالمٌة الثانٌة وهً تحكم أجزاء كثٌرة جدا من األرض ,قد تصل إلى ربع المعمورة أو ثلثها ,اآلن أٌن
برٌطانٌا?! برٌطانٌا االنهٌار االقتصادي فٌها ٌزداد ٌوما بعد ٌوم ,ولوال أن بعض الدول البترولٌة تقرض برٌطانٌا لسقط الجنٌه
اإلسترلٌنً ,وكما ذكرنا لكم أن القصور التً بناها هإالء البرٌطا نٌون من دماء األمم اآلن ال ٌجدون عندهم أجرة الخدم الذٌن ٌخدمون
هذه القصور فٌضطرون لبٌعها ,كل ٌوم ٌؽلق مصنع ,تؽلق شركة ,تنتهً ,سبحان هللا !!
(فؤما الزبد فٌذهب جفاء)
(الرعد)35 :
أموال حرام من دماء الشعوب ,فاهلل عز وجل انتقم من البرٌطانٌٌن ,والحقٌقة أن البرٌطانٌٌن حتى اآلن ال زالوا ٌنظرون إلى األمم
بعٌن األربعٌنات والثبلثٌنات أنهم حكام العالم ,ال زالوا ٌنظرون إلى العالم من عل  ,بالنفسٌة ...باألنؾ األحمر والعٌون الزرقاء
الشزرة ,وٌكنون لئلسبلم عداوة عمٌقة جدا.
فً الحقٌقة برٌطانٌا دمرت فً اإلسبلم وفً ببلد المسلمٌن ما لم تستطع أي دولة أخرى أن تدمره أبدا ٌ ,عنً باكستان ,الهند ,دمروها
تدمٌرا  ,دمروا النفسٌة ,نفسٌة اإلنسان الهندي ,ما خرجوا من الهند ,حكموا الهند حوالً مبتً سنة بل أربعمابة سنة ,من
(3415ـ3055م) حكموها هكذا بالجٌش ,وقبلها شركة الهند البرٌطانٌة حكمتها أكثر من مبتً سنة ,لكن ما تركوا الهند إال وهً حطام,
حطام من البشر ,حطام من اآلدمٌٌن ,حطام اقتصادي ,ركام من المآسً فً إفرٌقٌا ,فً أمرٌكا.
من الذي أباد الهنود الحمر? هم ,البرٌطانٌون ,ولذلك أقول :هللا عز وجل اآلن ٌنتقم منهم ,سبحان هللا!! لم تترك برٌطانٌا للبشرٌة أي
حضارة ,لم تترك لها إال صور المآسً والمصابب التً خلفتها فً األمم ,بٌنما اإلسبلم العظٌم أقٌمت دولته فً نصؾ قرن ,فً نصؾ
قرن كان ٌحكم المعمورة من الٌابسة ,ومنذ ألؾ سنة ونٌؾ والمعاول تحاول هدم هذا الدٌن ولم تستطع ..ما استطاعوا ,الحمد هلل بقً
هذا الدٌن قابما ,بل أول ظاهرة نجدها أن األمم الؽالبة تدخل فً دٌن األمم المؽلوبة فً اإلسبلم .
التتار الذٌن قتلوا حوالً ثمانمابة ألؾ إلى ملٌون واحد فً بؽداد ,وص بػ نهر دجلة عدة أشهر أو لفترة طوٌلة بالدم,تؽٌر باللون
األحمر واألزرق ,األزرق لكثرة الكتب التً ألقٌت فً نهر دجلة ,واألحمر لكثرة الدماء التً أرٌقت فٌه ,مكث فترة طوٌلة ,ومع ذلك
هذه األمة -التتار -وعلى ٌد أحد الوزراء الذٌن كانوا فً دولة هوالكو اسمه توزان ,أحد الوزراء المسلمٌن من بقاٌا العباسٌٌن ,دخل
وزارة هوالكو ,وٌبقى هذا محتفظا بدٌنه ,وٌستطٌع أن ٌقنع حاكمهم بعد هوالكو أن ٌدخل هذا الدٌن ,ودخل هذا الدٌن ,ودخلت مبات
األلوؾ هذا الدٌن ,ودخل التتار هذا الدٌن ,كذلك ٌوجد فرع منهم اسمهمـمن التتار -فرع كبٌر اسمه جؽتال ,كان قد دخل فً المنطقة
هذه أفؽانستان أو باكستان ,فٌوم من األٌام كان أحد العلماء ٌسٌر فدخل حمى ملك جؽتال -اسمه الشٌخ جبلل الدٌن -فجاءوا به للملك,
قالوا هذا دخل الحمى ٌعنً األراضً ,أراضً الملك ,فؽضب الملك كٌؾ ٌدخل هذا حماه ,قال أنت أفضل أم الكلب? فقال :نحن ال
نستطٌع أن نحكم اآلن أنا أفضل أم الكلب ,المسؤلة تتوقؾ -اإلجابة -على الخاتمة ,فإذا مت مسلما فؤنا أفضل من الكلب وإذا مت كافرا
فالكلب أفضل منً ,فوقؾ الملك ٌتملى فً هذا الكبلم ,ثم قال له :ما هو اإلسبلم? فبدأ ٌشرح له عن اإلسبلم ,ورق قلب الملك له ,قال
له أنا اآلن مشؽول بإخضاع هذه الممالك لمملكتً ,فإذا انتصرت فارجع إلً لعلً أدخل دٌنك.
وجبلل الدٌن هذا كان كبٌرا فً السن ,مرض ثم توفى ,وقبل أن ٌتوفى نادى ابنه قال ملك هذه المنطقة قال لً كذا وكذا إذا انتصرت
فارجع إلً  ,فؤنا أكتب لك ورقة فإذا مت وانتصر الملك على أعدابه ودانت له المنطقة كلها فاذهب إلٌه وقل له أنا ابن جبلل الدٌن,
وفعبل انتصر الملك ,وتوطدت األركان فً هذه المنطقة له ,وحمل هذا رسالة أبٌه وذهب إلى الملك -هذا الملك ٌحكم مناطق واسعة
اآلن -فقال له الحرس ماذا ترٌد? قال له أنا أرٌد أن أرى الملك ,ماذا عندك? قال أنا عندي رسالة ,فؤدخلوه,قال هذه رسالة والدي
جبلل الدٌن ,فتحها الملك وقرأها ,قال نعم لقد وعدته وأنا أعلن إسبلمً وأسلم الملك,وأسلم هذا الفرع العظٌم من التتار ,مبلٌٌن ,ثم
أسلمت المنطقة كلها له ,على ٌد عالم من العلماء.
فالحقٌقة هذه الظاهرة ,ظاهرة دخول الؽالبٌن فً دٌن المؽلوبٌن ما شهدناها إال فً هذا الدٌن ,ما شهدناها إال فً اإلسبلم ,وهذا دلٌل
على حٌوٌة اإلسبلم وقوته ,ولذلك الكتاب الؽربٌٌن ٌحذرون من هذا الدٌن.

واحد اسمه لورنس براون ؼربً ,كاتب ؼربً ٌقول :لقد هددنا بشعوب كثٌرة ,هددنا بالفاشٌة ,بالبلشفٌة ,هددنا بالٌهود ,هددنا بالٌهود
فوجدناهم حلفاء لنا وأصدقاء ,فمن عاداهم فهو عدونا ,وهددنا بالجنس األصفر ٌ-عنً الٌابان -إال أن دوال دٌمقراطٌة ؼٌرنا تحاربهم,
وهددنا بالبلشفٌة ٌعنً الشٌوعٌة فوجدناهم حلفاء لنا فً الحرب العالمٌة الثانٌة ,إن عدونا الوحٌد هو اإلسبلم ,هذا هو الجدار المنٌع
الذي وقؾ أمام االستعمار األوروبً ,ولذلك فعبل اإلسبلم قوي ,وقوته نابعة من ذاته ,ال تؤتً من قوى خارجٌة ,وهللا ٌا إخوة :لو
كانت لئلسبلم دولة مصؽرة ,دولة على بقعة بسٌطة من األرض لدخل كثٌر من األوروبٌٌن واألمرٌكان دٌن هللا عز وجل.
ما دام اآلن أمرٌكا تعتبر حاكمة األرض ومعظم أبنابنا مبهورون بؤمرٌكا وبسلطانها وبهٌلمانها وقوتها ,وإذا أراد واحد أن ٌعبر عن
القوة والعظمة والتقدم وما إلى ذلك ٌقول لك ماذا? أمرٌكا.
مرة كنت فً أمرٌكا ,فكانت بعض المراكز تدعونً ,المهم مررت على دٌتروٌت ,دخلت المسجد فً وقت صبلة العصر ,المسجد
ملًء كصبلة الجمعة ,فقلت لهم أنتم فً دٌتروٌت أم فً الٌمن? معظمهم ٌمنٌون ,صدقوا المسجد فً الٌمن وقت العصر ال ٌمتلًء
بمثل هذا ,قالوا نحن كنا ضابعٌن وكثٌر منهم جاءوا ٌحدثوننا عن ماضٌهم العرٌق فً الجاهلٌة ,قبل شهر أو شهرٌن كان ؼارقا فً
الزنا والربا والسكر وو ....إلخ ,قالوا جاءت عندنا جماعة التبلٌػ شهرٌن فرجعنا إلى هللا عز وجل ,كل هذه الجموع التً تراها رجعت
على ٌد مجموعة من جماعة التبلٌػ جاءت هنا ,مكثت شهرٌن فعدنا إلى هللا.
األمرٌكان السود اآلن وصل عددهم حوالً ثبلثة مبلٌٌن مسلم,وٌزدادون ٌوما بعد ٌوم ,كانوا ٌعتقدون أن ألٌجا محمد هو نبً ,فمات
ألٌجا محمد وجاء ابنه وارث الدٌن فؤعلن أن والدي هو عبارة عن مصلح ولٌس نبٌا  ,ألن خاتم األنبٌاء هو محمد ص .فجفجاء الشباب
فً المراكز اإلسبلمٌة ,واتصلوا بهم فصاروا ٌقٌمون لهم دورات ,مخٌما مثل هذا المخٌم ,فقط لتعلٌم الوضوء ,مخٌم لتعلٌم الصبله,
فبدأوا ٌصلون ,عام (1355م) صلوا ,سنة (2355م) عملوا لهم مخٌما للصوم ,وصاموا أول عام (2355م) ,عام (3355م) عملوا لهم
مخٌما علموهم الحج ,والحمد هلل رجع اآلن ثبلثة مبلٌٌن ,متوقع خبلل عشر سنوات أن ٌصبحوا عشرة مبلٌٌن وٌتدخلوا فً اإلنتخابات
األمرٌكٌة ,وٌكون لهم دور فً السٌاسسة األمرٌكٌةٌ ,عنً واحد من جماعة التبلٌػ كان متحمسا قال لً أنا لو معً مجموعات كبٌرة
لحولت المدافع الموجهة نحو البٌت األبٌض ,المدافع األمرٌكٌة لحولتها إلٌهم أنفسهم ,وصارت إسبلمٌة.
المهم هذا الدٌن عظٌم قوٌم ,سنة (1255م) ذهب إلى أمرٌكا مجموعة من الشباب هاربٌن من ظلم عبد الناصر ,لما بدأ ٌسحق الحركة
اإلسبلمٌة وٌعتقل الشباب من اإلخوان المسلمٌن هربت مجموعة من المتعلمٌن إلى أوروبا وإلى أمرٌكا ٌواصلون تعلٌمهم,فاجتمعوا
سنة (1255م) وشكلوا اتحادا ثبلثة عشر شابا شكلوا اتحادا أسموه :
( MUSLIM STUDENT ASOCIATION )MSAإتحاد الطلبة المسلمٌن ,ثبلثة عشر شابا  ,وبدأ الناس فً أمرٌكا,...
المسلمون أصبل ,الجالٌة التً هاجرت من فلسطٌن ومن لبنان ومن مصر ومن ؼٌرها ,قد انتهت نهابٌا  ,انتهت ال ٌعرفون متى
رمضان ,ال ٌعرفون متى العٌد ,ؼٌروا أسماءهم ,الطبٌب الذي تخرج إسمه محمد سمى نفسه ماٌكل حتى ٌدخل األمرٌكان عٌادته
وٌتعالجوا عنده,وهكذا أسماءهم ,دٌنهم انتهى ,كل شًء ,وبدأوا ٌتصلون بالشباب ,الشباب الضابع هناك ,والحمد هلل بدأ الشباب
والجالٌات ترجع ,ترجع إلى هللا عز وجل ,بدأوا ٌقٌمون المإتمرات.
سنة (3355م) أقاموا مإتمرا لفرع من فروع اتحاد الطلبة المسلمٌن ( )MSAإسمه (MUSLIM ARAB YOTH ( )MAYA
 )ASOCIATIONرابطة الشباب المسلم العربً ,فرع من اتحاد الطلبة المسلمٌن ,مجموعة شباب كوٌتٌٌن مسلمٌن طٌبٌن ,نظموا
حالهم ثم بدأ الناس ٌنضمون إلٌهم ,فكونوا رابطة عظٌمة اسمها رابطة الشباب المسلم العربً ,فدعونً للمإتمر األول ,كانوا حوالً
ثبلثمابة شاب ومابتً امرأة ,النساء فً وسط أمرٌكا البسات لباسا طوٌبل ومتحجبات ومؽطٌات وجوههن ,فصاحب الفندق فرح كثٌرا
 ,قال خمسمابة شاب عربً! أنا سؤستؽنً إلى األبد ,مإتمر فً الفندق! فذهب وأحضر بنتا جمٌلة مسإولة عن البار ,عن الخمرة التً
فً الفندق ,ؼٌر أدوات الخمر ,أحضر خمورا جدٌدةٌ ,عنً المسكٌن ٌحلم أنه سٌصبح ملٌونٌرا من وراء العرب هإالء ,ففً الٌوم
التالً جاء ٌسؤلها -البنت الجمٌلة التً جعلها مسإولة عن البار -قال لها كم دوالرا جمعت هذه اللٌلة? قالت وال دوالر ( NO
 )DOLLARوال دوالر? قالت نعم وال دوالر! قال :ؼلطنا بشًء ,قال :لعلهم ال ٌعرفون مكان البار ,وذهب وعمل الفتة كبٌرة ,وفً
الٌوم التالً جاء لٌحاسبها ,كم دوالرا ? (, )NO DOLLARوال دوالر ,وال دوالر?! قال عرب هإالء? قالت عرب ,قال لها أرٌد
أن ألتقً بالمسإول عنهم ,كان المسإول عن المإتمر شاب فلسطٌنً ٌدرس الهندسه ,قال له أنتم عرب? قال نعم عرب ,قال :كٌؾ
خمسمابة وال واحد ٌسكر? وال واحد ٌزنً? قال :نحن عرب ولكن مسلمون ,واإلسبلم حر م علٌنا النساء والخمر والخنزٌر ,طبعا هم
اشترطوا على المطعم :خنزٌر ال نرٌد ,خمر ال نرٌد طبعا  ,الخادمات ال ٌستطٌع أن ٌؽٌر خادمات الفندق ,فذهب إلى هذه المسإولة
وقال لها :ماذا ٌفعل هوالء? قالت له :خمس مرات فً الٌوم ٌفرشون هذه الحرامات البٌضاء وٌصلون ,واحد ٌتقدم أمامهم كما ٌعمل
ٌعملون ,إذا رفع ٌدٌه ٌرفعون ,إذا نام على األرض ٌنامون ,البنت التً جاء بها لئلؼواء واإلؼراء فً آخر المإتمر قالت أرٌد أن أدخل
دٌنكم ,كانوا خمسمابة!
أنا ؼالبا أذهب كل سنة أحضر هذا المإتمر ,إما كل سنة أو سنة بعد سنة ,آخر مإتمر كان الحاضرون خمسة آالؾ ,هم بدأوا بثبلثة
عشر ,عددهم اآلن أكثر من خمسٌن ألفا المنضمون للرابطة ,كان فرعا واحدا  ,اآلن مابة وثمانٌن فرعا ,بدأوا ٌسجلون الممتلكات
اإلسبلمٌة باسم األوقاؾ ,عندهم دابرة األوقاؾ للشباب هإالء ,بحٌث أن الحكومة األمرٌكٌة ال تصادر هذه الممتلكات ,و قؾ,معنى
ذلك مثل أراضً الكنٌسة ال ٌجوز للحكومة أن تتدخل فٌها ,صاروا ٌشترون الكنابس وٌحولونها إلى مساجد ,فً البداٌة كانوا إذا أرادوا
أن ٌقٌموا الجمعة ٌذهبون إلى الكنٌسة وٌستؤجرونها وقت صبلة الجمعة ساعتٌن مثبل بمابة دوالرٌ ,دفعون للكنٌسة مابة دوالر,
ٌطوون سجاجٌد الكنٌسة ألنه من الخمر وهللا أعلم ,وما ٌتبع الخمر ....وٌفرشون هذه الشراشؾ البٌضاء وٌصلون ,وبعد ذلك ٌنفضون
كل واحد إلى محاضرته ألن ٌوم الجمعة فٌه محاضراتٌ ,ذهب كل واحد إلى محاضرته ,وإلى الجمعة القادمة ,فبدأوا ٌشترون
الكنابس ,وهناك ٌبٌعون الكنابس ألن الكنابس خربانة من زمان ,ال أحد ٌجلس فٌها ...ال أحد ,وأحٌانا ٌجعلون الكنٌسة فً وسط
المدٌنة القدٌمة لٌبنوا كنٌسة مثبل جمٌلة فً طرؾ البلد ,أو لٌبنوا تحتها مرقصا أو ملهى أو ؼٌر ذلك ,فؤكثر من مكان أو أكثر من
مسجد قالوا هذا كنٌسة وحولناه إلى مسجد,وفعبل من الخارج بناإه بناء كنٌسة.
ٌؤتً الشباب من السعودٌة لم ٌصل فً حٌاته ,جاء من مكة أو من قطر أو من البحرٌن ,أكثر بلد جاء منها فً الحقٌقة السعودٌةٌ ,ؤتً
فٌعلم الشباب أبناء بلده أن فبلنا قادم ,مثبل أهل مكة الذٌن فً المدٌنة فبلن قادمٌ ,ذهبون لٌستقبلوه فً المطار ,وفً المطار عندما
ٌستقبلونه رأسه ما شاء هللا ,شعره طوٌل ,سوالفه طوٌلةٌ ,قولون له أٌن تحب أن تنزل? فً بٌت األرقم أم فً المسجد? فتجد الشباب
ٌسكنون بجانب المسجد أو فً المسجد -الكنٌسة التً أصبحت مسجدا ٌ -لحق بها مبلحق للرهبان وؼٌرهم ,صاروا ٌسكنون فٌها,
فٌؤخذونه إلى المسجد أو إلى بٌت األرقم ٌسكن معهم ,آخر اللٌل واحد ٌقوم ٌإذن األذان األول على السنة ,وآخرون ٌقومون اللٌل,
وبعدها ٌإذنون مرة أخرى أذان الفجر وذاك نابمٌ ,توضؤون وٌصلون وٌقرأون األذكار وٌجلسون ٌقرأون القرآن ,الساعة التاسعة
صباحا ٌنادونه إستٌقظ أخً الكرٌم الفطور جاهز تفضل -الصبله طبعا ٌفتح هللا ال ٌصلٌـ ,فٌقوم فٌركبه واحد فً سٌارته ٌؤخذه إلى
معهد اللؽة فً الجامعةٌ ,سجلونه فً المعهد ,ثم ٌعطٌه ورقة ,قابمة صؽٌرة ,هذه أطعمة حبلل ,هذه أطعمة حرام ,ال تقرب على هذه

المطاعم ,ال تستعمل من هذا الصابون ,الكلنكس هذا ال تستعملهٌ ,ؤتً عند الظهر ٌجد الطعام جاهزا  ,من أٌن هذا الطعام? نحن نذبح,
نحن عندنا هنا فً البلد الشباب المسلم ٌذهبون إلى المسلخ ٌذبحون ذبٌحة أو ذبٌحتٌن فً األسبوع ٌقسمونه فٌما بٌنهم ,إطمبن كل شًء
حبلل ,هو ال ٌسؤل عن حبلل أو حرام.
فٌوما ٌومٌن ثبلثة أٌام ٌستحًٌ ,قول لهم أٌن الحمام ,دلونً على الحمام ٌستحمٌ ,حلق شعره ٌقصر السالؾ وٌطلق لحٌته ,وٌبدأ ٌعمل
معهم ,الدرس األسبوعً ٌحضره ,وخطبة الجمعة ٌحضرها ,النشاطات اإلسبلمٌة ,الجمع ألفؽانستانٌ ,وم فلسطٌنٌ ,وم كذا ,بعد ستة
أشهر وإذا بهذا الشاب داعٌة ,داعٌة ٌرجع آخر السنة إلى أهله ,طلع من مكة دكا! رجع وإذا به شاب ملتزم ,وجهه منٌر,واللحٌة فً
وجهه ما شاء هللا ,نحن أرسلناك إلى أمرٌكا نحن قلنا ضاع الولد,لكن الحمد هلل وتجده عندما ٌرجع إلى مكة ٌلتقً بالتجار ٌقول لهم فً
البلد التً نحن فٌها ال نجد مكانا نصلً فٌه الجمعةٌ ,ا فبلن ما رأٌك أن تدفع مبلؽا من المال? ٌجمع من التجار مبلؽا ثم ٌرجع
وٌشتري لهم كنٌسة لتصبح بعدها مسجدا.
كثٌر من الشباب كانت حالتهم هكذا ,جاءوا من العالم اإلسبلمً ضابعٌن ,تابهٌن ,كان الطالب إذا أراد أن ٌسافر بالطابرة األمرٌكٌة,
طبعا ٌقدمون له وجبة أمرٌكٌة ,الوجبة األمرٌكٌة فٌها خنزٌر ,وقد ٌكون فٌه كحول وؼٌر ذلك ,فصاروا ٌطلبون (كوشر مٌل) ٌعنً
وجبة ٌهودٌة ,ألن الٌهود ال ٌستعملون الخنزٌر وٌذبحون ذبحا شرعٌا  ,فعندما ٌحجز ٌكتب بجانب إسمه (ٌ )K.Mعنً كوشر مٌل,
بعد ذلك عندما تطور أمرهم الحمد هلل صاروا ٌفرضون على شركات الطٌران أن ٌعملوا لهم مسلم مٌل (, )M.Mنعم شركات الطٌران
خبلص التزموا ,بعد ذلك شركات الطٌران التزمت بذلك ,مسلم مٌل ,الدول ما اشترطت هذا ,الدول التً اسمها إسبلمٌة ما اشترطت
على شركات الطٌران العالمٌة ,بٌنما الٌهود اشترطوا على كل الشركات العالمٌة أي ٌهودي ٌسافر على متنها أن تقدم له وجبة ٌهودٌة.
عملوا كمبٌوترا باللؽة العربٌة ,أول كمبٌوتر باللؽة العربٌة هإالء الشباب هم الذٌن عملوه ,وهللا دخلت فً مدٌنة من المدن ,قالوا لً
تعال ,فذهبت ,وإذا بالشٌخ األعظم عمل كمبٌوترا للحدٌث الشرٌؾ ,اآلن كمبٌوتر للحدٌث الشرٌؾ ,تحب أي حدٌث رواه أبو سعٌد
الخدري إما تضؽط على إسم أبو سعٌد الخدري أو تضؽط على الحدٌث ,مثبل فً الطهارة تضؽط تخرج أمامك أحادٌث الطهارة التً
رواها مسلم ,صاروا ٌعملون اآلن كمبٌوترات صؽٌرة للحدٌث الشرٌؾ بحٌث أي حدٌث ترٌده تضؽط على أزرار معٌنة ٌخرج لك
الحدٌث ,الراوي ,الصحابً ,رجال الحدٌث ,وهكذا ,عملوا ساعة ببلل ,ساعة الهدى ,ساعة مبرمجة على الكمبٌوتر طٌلة السنة تشٌر
لك إلى األوقات وترن كل وقت.
عملوا المفكراتٌ ,عنً ما شاء هللا ما شاء هللا ,ربنا فتح علٌهم فتوحا كثٌرة ,وحفظ هللا بهم دٌن الكثٌرٌن ,ورجعت الجالٌات ,فالذي
كان اسمه ماٌكل رجع اسمه محمد.
ٌحدثنً أحد الدبلوماسٌٌن من عندنا من األردن ,كنت أنا واألستاذ ٌوسؾ العظم ,فهو تلمٌذ لؤلستاذ ٌوسؾ العظم ,كنا فً نٌوٌورك
فدعاه إلى الؽداء ,فهو ٌرٌد أن ٌحدث أنه عمل شٌبا إسبلمٌا  ,قال :نحن فً هذا العٌد جبنا بواحد كً نعرؾ أبناءنا أن هناك عٌدا
للمسلمٌن ,جبنا بواحد وألبسناه لباسا مثل بابا نوٌل ودفعنا له ثمن الهداٌا ,وصار ٌطرق على أبواب الدور وٌقدم لهم الهداٌا ,هم ال
ٌعرفون إال بابا نوٌل ,بابا نوٌل الذي ٌوزع الهداٌا فً الكرسمس ,فً عٌد المٌبلد ,فٌدق على الباب فٌخرج بابا نوٌل ,نعم ؼدا عٌدكم,
فهو ٌرٌد أن ٌفتخر أنه عر ؾ أبناءهم أن هنالك عٌدا للمسلمٌن وعن طرٌق البابا نوٌل ,لٌس عن طرٌق الشٌخ محمد ,كانوا ضابعٌن
ضٌاعا عجٌبا  ,هللا عز وجل أرجعهم.
(ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن كثٌرا من األحبار والرهبان لٌؤكلون أموال الناس بالباطل وٌصدون عن سبٌل هللا).
(التوبة)09 :
وما أكثرهم ,هذا عندما نزل القرآن وقبل أن نزل القرآن ,الحقٌقة هإالء كانوا مصٌبة البشرٌة الرهبان واألحبار فً العصور الوسطى,
فسادهم سبب العداء للدٌن ,سبب العداء التفرٌق بٌن العلم والدٌن ,ونقل أبناإنا هذا ,وصار أبناإنا ٌكرهون الدٌن ألنهم ٌظنون أنه ضد
العلم ,والحقٌقة كما قال السلؾ صنفان إذا فسدا فسد الناس وإذا صلحا صلح الناس :األمراء والعلماء ..
وأحبار سوء ورهبانها
وهل أفسد الدٌن إال الملوك
كما ٌقول ابن المبارك ..عبد هللا بن المبارك ٌقول:
رأٌت الذنوب تمٌت القلوب وقد ٌورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حٌاة القلوب فخٌر لنفسك عصٌانهـا
وهل أفسد الدٌن إال الملوك وأحبار سوء ورهبانها
لقد رتع القوم فً جٌفة ٌبٌن لذي اللب إنتانها
ؼرقوا فً جٌفة كل عاقل ٌدرك ماذا? ٌتقزز من رابحتها..
لقد رتع القوم فً جٌفة ٌبٌن لذي اللب إنتانها
أي لرابحتها القذرة.
والعلماء صنفان ,صنؾ ورث النبوة فحفظ هللا بهم دٌنه,والعلماء ورثة األنبٌاء.
وصنؾ سلكوا سبٌل الرهبان واألحبار فؤفسدوا الدٌن وباعوه بثمن بخس ,دراهم معدودة.
ولذلك كان السلؾ رضوان هللا علٌهم ٌحذرون من العلماء الذٌن ٌقفون على أبواب السبلطٌن ,حذٌفة ...عبد هللا بن مسعود ,سفٌان
الثوري وما إلى ذلك ,كانوا ٌقولون كبلما متقاربا (إذا رأٌتم العالم بباب السلطان فاحذروه على دٌنكم) وٌقول (وهللا إنهم ال ٌؤخذون
من دنٌاهم شٌبا إال دفعوا من دٌنهم ضعفٌن) طبعا  ,ألنه مساومة على دٌن الناس ,الحاكم لماذا ٌعطً العالم? حتى ٌسكت عنه ,حتى
ٌسكت عن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ,ومن هنا العلماء الذٌن ورثوا النبوة كؤبً حنٌفة -رحمه هللا -مثل سفٌان الثوري ,مثل
عبد هللا بن المبارك ,مثل النووي ,أحمد بن حنبل ,سٌد قطب ,حسن البنا ,عبد العزٌز البدري ,هإالء حفظ هللا بهم دٌنه ,وأما العلماء
الذٌن سلكوا على طرٌق الذٌن ٌكنزون الذهب والفضة على سبٌل (إن كثٌرا من األحبار والرهبان لٌؤكلون أموال الناس بالباطل
وٌصدون عن سبٌل هللا).
وفً الحدٌث الذي رواه اإلمام أحمد (من اتبع الصٌد ؼفل ,ومن سكن البادٌة جفا ,ومن أتى السلطان افتتن) وزاد أحمد ؛وما زاد أحد
من السلطان قربا إال ازداد من هللا بعدا« ألن العلماء -ال حول وال قوة إال باهلل -إن صلحوا فعبل الحٌوانات ..األسود تخافهم وتهابهم,
وإن فسدوا مقتهم أهل األرض وأهل السماوات.
ٌقول األوزاعً :شكت النواوٌس -النواوٌس مقابر النصارى -شكت النواوٌس إلى هللا من نتن جثث الكفار ,المقبرة ال تطٌق رابحة
الجثث فً األرض ,فؤوحى هللا إلٌها ,إن بطون علماء السوء أشد نتنا من هذاٌ( ,إتى بالرجل ٌوم القٌامة فٌلقى فً النار فتندلق بها
أقتابه ٌدور بها كما ٌدور الحمار بالرحى ,فٌمر علٌه أهل الجنة ٌا فبلن ألٌس بعلمك قد دخلنا الجنة ,قال بلى ,ولكن كنت آمركم
بالمعروؾ وال آتٌه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتٌه) ولذلك كانوا ٌقولون وٌل للذي ال ٌعلم وال ٌعمل مرة ,ووٌل للذي ٌعلم وال ٌعمل
سبع مرات.

( واتل علٌهم نبؤ الذٌن آتٌناه آٌاتنا فانسلخ منها فؤتبعه الشٌطان فكان من الؽاوٌن ولو شبنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه
فمثله كمثل الكلب إن تحمل علٌه ٌلهث أو تتركه ٌلهث)
(األعراؾ135 :ـ)235
كالكلب ..لهاث وراء الدنٌا ال ٌنقطع ,الكلب -أجل كم هللا -سواء كان مسترٌحا أو تعبا دابما ٌلهث ,ودابما لسانه مندلع ,وهذا الشٌخ
الذي ترك دٌن هللا واتبع الدنٌا دابما لسانه مندلع على الدنٌا ,لعاع ال ٌنقطع وراء حطام الدنٌا.....
ولو عظموه فً نفوسهم لعظما
ولو أن أهل العلم صانوه لصانهم
م ح ٌاه باألطماع حتى ت جهما
ولكن أهانوه فهان ودنسوا
كان اإلمام أحمد -رحمه هللا -ال ٌقبل هداٌا الناس حتى ال ٌكون ألحد منة علٌه ,كان ٌرفض عطاٌا السلطان ,ذات مرة -الناس ٌحبون أن
ٌقدموا له شٌبا  -أرسل ابنا من أبنابه لشراء رؼٌؾ سندوٌش ...فعندما سؤله بابع الطعام من أنت قال أنا فبلن بن أحمد بن حنبل,
فصاحب المطعم بدل أن ٌضع طعاما مؤل الرؼٌؾ ذهبا وفضة ولفه وقال له خذ ,عندما فتح الرؼٌؾ وجد الذهب والفضة ,قال له
والده أرجعه له ,فؤرجع الرؼٌؾ ,فناداه صاحب المطعم تعال خذ رؼٌؾ الطعام ..الدرهم الذي دفعته ,قال لً أبً أرجعه.
كانوا ٌتمنون أن ٌقدموا له شٌبا  ,فكان عزٌزا (وازهد فً الدنٌا ٌحبك هللا وازهد بما فً أٌدي الناس ٌحبك الناس) فصارت محنة خلق
القرآن ,فتنة خلق القرآن ,واعتقد فٌها المؤمون وجًء به لٌعذبه ,ثم مات المؤمون ,ثم المعتصم وعذبه ,ووقؾ وقفة هلل عز وجل أعز
بها هذا الدٌن ,ثمانٌة عشر عاما  ,ثبلثة خلفاء وهم ٌعذبونه من أجل أن ٌقر بخلق القرآن فرفض ,ثم جاء الواثق ورجع عن هذه
القضٌة ,قضٌة خلق القرآن وأراد أن ٌكرمه فرفض ,فؤرسل وراء أبنابه وأعطاهم فقبلوا ,وعندما علم أن أوالده قد أخذوا من الواثق
عطاٌا أو هداٌا بنى جدارا بٌنه وبٌنهم وقاطعهم.
مرض أحمد ذات ٌوم فوصؾ له الطبٌب رأسا ٌشوٌه فً الفرن وٌؤكله ,فاشترى رأسا وقال اشووه ,فؤخذه إلى فرن عمه صالح
وشووه وجاإوا ,قال أٌن شوٌتموه ,قالوا فً فرن عمك صالح ,قال :ال أذوقه ,ألنه خالط السلطان ,وأحمد بن حنبل وصل األمر به أن
الجن ٌخافه ,جاإوا للواثق بمجنون ,قال الواثق أرسلوا وراء أحمد بن حنبل ,جاء أحمد ,قال :داو لنا هذا المجنون ,فبدأ ٌخاطب الجنً
المتلبس بالرجل ,قال ٌا هذا اخرج ,فلم ٌخرج ,قال أخرج وإال -هدده أحمد -فخرج الجنً وقال ٌا أحمد خفت هللا فخافك كل شًء,
خفت هللا فخافك كل شًء ,بقً الجنً ٌنتظر حتى مات أحمد بن حنبل ,رجع وتلبس الرجل مرة أخرى ,جارٌة( )5أحد اإلخوة
الجالسٌن ذكر الشٌخ بؤن الجن تلبس جارٌة ولٌس رجبل فقال له الشٌخ :جزاك هللا خٌرا] .فجاءوا بالرجل أو المرأة أو الجارٌة كما قال
الشٌخ مثل حاالتنا نحن ,فتكلم مع الجن أخرج وإال ...أنا أفعل وأنا ....وإذا بالجن ٌضحك ,الجنً ٌضحك ,قال له مات أحمد بن حنبل,
مات أحمد بن حنبل.
ابن تٌمٌة رحمه هللا كانوا ٌؤتونه بالمجانٌن فٌداوٌهم بالضرب بالنعالٌ ,قرأ علٌهم ,األسد كان ٌخاؾ من بعض الصحابة والتابعٌن.
ٌحدث أحدهم عن صلة بن أشٌم أحد التابعٌن قال :نزلنا ؼزوة على كابل -كابل عاصمة أفؽانستان وهذه مناطق ؼابات كثٌفة من
زمان -قال فراقبت أنا أسمع بعبادة صلة بن أشٌم قلت له :ألخطبن اللٌلة صلة بن أشٌم ,فً وسط اللٌل انسل من بٌن الجنود ودخل
الؽابة وتوضؤ وبدأ ٌصلً ,قال وأنا أراقبه من بعٌد ,فؤقبل األسد فطار لبً خوفا  ,فتسلقت شجرة عالٌة ألرى كٌؾ ٌقتله األسد ,جاء
األسد ووهللا ما قطع صبلته ,وبدأ األسد ٌشم رجلٌه ,وقؾ ٌسمع القرآن ,وبعد أن أنهى رأٌته تمتم كلمات فً أذن األسد,وذهب األسد,
كؤنه قال له :إن طعامك لٌس هنا -لٌس أنا الذي ستؤكلنً -إن طعامك لٌس هنا ,قال وبقً قابما طٌلة اللٌل ,فؤصبح نشٌطا كؤنه نام
على الحشاٌا ,وأصبحت كسبلنا.
سفٌنة مولى رسول هللا ص تحطمت به سفٌنة داخل جزٌرة ,وبٌنما كان فً الجزٌرة وإذا باألسد ٌقابله -مصٌبة فوق مصٌبة -فاقترب
من األسد,وأخذ بؤذن األسد قالٌ :ا أبا الحارث ..أنا سفٌنة مولى رسول هللا ص  ,لما سمع األسد أن هذا مولى رسول هللا ص طؤطؤ
ظهره فركبه سفٌنة وحمله األسد إلى الشاطا ,وهمهم األسد مودعا ثم عاد.
ٌوم أن فتحت البحرٌن([ )2هذه منطقة كلها كان اسمها البحرٌن (قطر والبحرٌن وأبو ظبً ٌعنً كل الواقعة كان الخلٌج كان اسمه
البحرٌن]ٌ .وم أن فتحها العبلء بن الحضرمً كان سابرا فً الصحراء فانقطعت المٌاه -انتهت المٌاه -كاد الجٌش ٌهلك ,فصلى
ركعتٌن فقال اللهم أؼثنا ,فؤمطرت السماء فسقوا ومؤلوا أسقٌتهم ثم سار ,وصل البحر,لٌس معهم سفن ,لٌس معهم شًء ,صلى ركعتٌن
على الشاطا قال اللهم ٌا عظٌم ٌا حلٌم ٌا كرٌم أجزنا فمشوا فوق الماء .الحدٌث صحٌح رواه الحاكم.
ٌقول أبو هرٌرة :فوهللا ما ابتل لنا قدم وال خؾ وال حافر ,ال خؾ جمل وال حافر حصان ,وال قدم إنسان ,وكنا قرابة أربعة آالؾ.
عقبة بن نافع عندما وصل تونس أراد أن ٌبنً القٌروان ,وهذه الرواٌة ٌروٌها الذٌن أر خوا التارٌخ عن األندلس..نفح الطٌب وؼٌرها,
ٌقول :قال عقبة بن نافع نرٌد أن نبنً فً هذا المكان مدٌنة ,قالوا :تبنً فً داخل الؽابات تؤكلنا الوحوش والهوام ,قال انتظروا قلٌبل ,
صلى ركعتٌن وصاح :أٌتها السباع الكاسرة ,أٌتها الوحوش الضارٌة,أٌتها الهوام السامة ,نحن جند محمد ص نرٌد أن نحل هنا
فارتحلً ,قال دقابق وإذا باألسود تحمل أبناءها وتترك عرٌنها وتترك الؽابة التً بنى فٌها القٌروان ,صاروا ٌؤمرون
الحٌواناتٌ,ؤمرون األفاعًٌ,ؤمرون األسود ,تهابهم األسود.
أسد دم األسد الهزبر خضابه موت فرٌص الموت منه ترعد
أسد لكن الصحابً أو التابعً هو أسد ولكن األسد ٌخافه ,وإذا اقترب منه فبل بد أن األسد ٌقتل وٌكون دم األسد ٌصبػ ٌدٌه ,الذي قتل
به األسد..
إنما من ٌتقً هللا بطبل
لٌس من ٌقطع ط ر فا بطبل
ولذلك التقوى أقوى ,والعالم الذي ٌتقً هللا عز وجل هو ورٌث النبوة (العلماء ورثة األنبٌاء),أبو هرٌرة ذات مرة وقؾ فً السوق
وصار ٌصٌحٌ :ا ناس..أنتم هنا ومٌراث النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌقتسم فً المسجد?! هجم الناس على المسجد ما وجدوا إال قاربا
للقرآن ومصلٌا  ,قالوا ٌا أبا هرٌرة أٌن المٌراث الذي ٌقتسم? أنت أفزعتنا ,قال :وهل ترك الرسول ص إال العلم? فإن األنبٌاء لم
ٌورثوا درهما وال دٌنارا إنما ورثوا العلم .
كل عابد على جهل إنما به صفة من رهبان النصارى ,وكل عالم مع جهله أو مع فسقه إنما به صفة من أحبار الٌهود.
( ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن كثٌرا من األحبار والرهبان لٌؤكلون أموال الناس بالباطل وٌصدون عن سبٌل هللا والذٌن ٌكنزون الذهب
والفضة وال ٌنفقونها فً سبٌل هللا فبشرهم بعذاب ألٌم).
والكنز هو المال المدخر ,لكن العلماء ٌقولون كل مال أدٌت زكاته فلٌس بكنز ,الكنز المال الذي لم تإد زكاته.
ٌا ترى حلً النساء ,الذهب ,واألساور التً بٌدها ,والعقود التً على صدرها ,هل تزكٌه أو ال تزكٌه?
هل ٌعتبر من الكنز إذا لم ٌزك?
قال معظم العلماء ,قال أحمد ومالك ورواٌة وهو رأي الشافعً فً العراق على أن الحلً ال ٌزكى مهما بلػ ولٌس بكنز ,وقال أبو
حنٌفة ٌزكى ,وأما الشافعً فً مصر فقال أتوقؾ فٌه واستخٌر هللا ,ما وصل إلى ٌقٌن فً المسؤلة فتوقؾ ,هذا بالنسبة لحلً النساء.

بالنسبة للخٌل هل تزكى الخٌل?
خٌول الحرب ال تزكى ,وخٌول التجارة تزكى كتجارة.
بالنسبة لسٌارتك وبٌتك هذه ال تزكى ,سٌارتك الخصوصً وبٌتك هذه ال تزكى ,ألن الذي ٌزكى هو المال النامً ,المال الذي ماذا?
الذي ٌؤتً ٌربح ,أما سٌارتك فبل تربح ,وأما بٌتك فبل ٌربح ,إذا كانت السٌارة لؤلجرة تزكى ,اختلؾ فٌها هل تزكى أجرتها كل شهر?
أو ما تدخله علٌك السٌارة إلى آخر السنة فإن بقً معك نصاب تزكٌه?
ما هو المال الذي ٌزكى?
الشٌخ ٌوسؾ القرضاوي بالنسبة للسٌارة والعمارة التً تإجر ٌرى أنها تزكى كل شهر بشهره ,وٌرى أنها مثل األرص ٌزكً العشر
أو نصؾ العشرٌ ,عنً أجرة العمارة فً الشهر عشرة آالؾ دٌنار تدفع ألؾ دٌنار منها.
لكن الشٌخ عبد العزٌز بن باز والمشاٌخ ؼٌره ٌرون أن هذه األموال ت ج مع فإن جاء آخر العام وبقً معه زٌادة عن النصاب ٌزكٌه
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طٌب..كم النصاب?
خمسة وثمانون ؼراما من الذهب ,النصاب عشرون مثقاال أو عشرون دٌنارا من الذهب ,والدٌنار ٌساوي ( )905/3من الدرهم,
والدرهم ( )209ؼرام,اجمعها على بعضها المجموع تساوي ستمابة وأربعٌن ؼراما  )802=209*882( ,ؼراما من الفضة ,لكن
الناس الٌوم ال ٌقتنون ال ذهبا وال فضة ,الذهب تقتنٌه الدول حتى ٌحمً عملتها اللهم إال أمرٌكا ,ألن الدوالر خبلص ,هو ذهب بنفسه
عندهم ألن أمرٌكا ال تقدم ذهبا للبنك الدولً ٌحمً الدوالر ,خبلص,الؽطاء مقدار المواد التجارٌة التً فً السوق ,بقدر ما ترٌد تطبع
من الدوالرات وترسل لهإالء العمٌان!! والمهم الدوالر ٌحفظ قٌمته دابما  ,فالذي ٌرٌد أن ٌحمً عملته من الدول ٌلصق عملته
بالدوالر.
مثبل قطر ,فبل تقدم قطر ذهبا للبنك الدولً ألنه محمً بالدوالر خبلص ,المهم واآلن اخترعت شٌبا جدٌدا حتى تبقى الدوالرات
فً أمرٌكا وال تخرج ,صاروا ٌخرجون أوراقا  ,ورق مكتوب علٌه شٌك سٌاحً ,والدوالرات تبقى فً أمرٌكا والشٌك ورقة ٌكتب
علٌها ( )8885دوالر ,ألؾ دوالر (تر ل شٌك) وأكثر نوع منتشر (أمرٌكان إكسبرٌس) ,ونوع ثان هذا الذي ورقته زرقاء ..ال حول
وال قوة إال باهلل([ )5لم ٌتذكر الشٌخ اسم هذا الورق فحوقل].
المهم ٌعطونك ورقة ,أٌنما ترٌد أن تصرفها فً العالم بؤلؾ دوالر ,فقط هذه أمرٌكا شهدت أن هذه ألؾ دوالر تصرؾ بؤلؾ دوالر,
فبدل أن تحمل فلوسا كثٌرة ,تمضً على طرؾ الشٌك ..على طرؾ (تر ل شٌك) هذا الشٌك السٌاحً ,إفرض أن لصا لحقك وسرقه
ال ٌهم ,تتصل بالتلٌفون فً نٌوٌورك تقول لهم رقم الشٌك الفبلنً سٌاحً سرق منً خلصٌ ,عممون على العالم كله أوقفوا صرفه
انتهى ,فالذي سرقه ٌذهب إلى البنك لٌصرفه ٌكون قد وصل رقم الشٌك ,تقول تفضل امض مثل هذا اإلمضاءٌ,حاول ٌمضً ٌقول
للرجل الذي ٌرٌد أن ٌصرفه انتظر ٌتصل بالبولٌس فٌؤتون وٌمسكون به وٌؤخذونه.
المهم الناس الٌوم ال ٌتعاملون بالذهب وال بالفضةٌ ,تعاملون بماذا? بالدوالر باللاير والدرهم والدٌنار وؼٌر ذلك ,كٌؾ نعرؾ? واحد
معه فلوسا كٌؾ ٌعرؾ أنها بلؽت النصاب أم ال? ٌذهب إلى السوق ٌسؤل كم قٌمة ؼرام الذهب عندكم? ؼرام الذهب عندنا بؤربعٌن
رٌاال  ,كم ؼرام الفضة عندكم? بعشرة رٌاالتٌ ,ضرب (ٌ )8802=85*802ضرب (>14ؼرام من الذهب<* 8809=80لاير) إذا
كان معه ثبلثة آالؾ وأربعمابة لاير ٌزكٌهاٌ ,رى أٌهما أقل..نصاب الذهب أم نصاب الفضة وٌزكً األقل منه ,مفهوم الكبلم? فهمتم?
تذهب إلى الصابػ فً السوق وتقول له كم ثمن ؼرام الذهب? قال لك بـخمسٌن رٌاال أو خمسٌن درهما تضرب ()8120=81*14
إذا كان معك أربعة آالؾ ومابتٌن وخمسٌن رٌاال أو درهما تزكٌها ,إذا كانت أقل ال تزكٌها ,تسؤل عن الفضة كم ؼرام الفضة?
خمسة دراهم ,إذا تضرب (>802ؼراما من الفضة<* 8829=1لاير أو درهم) إذا كان معك ثبلثة آالؾ ومابتً لاير تزكٌها,
مفهوم? هل هناك سإال عن الزكاة?
طٌب وهللا الشٌخ ٌوسؾ القرضاوي ٌرى أن أصحاب الرواتب العالٌة ٌزكونها ,كٌؾ? ٌخصم ما ٌؤكله وما ٌشربه وما ٌصرفه على
البٌت وما إلى ذلك والذي ٌتوفر أظن ٌدفع منه ( )%1عند الشٌخ القرضاوي ,عند المشاٌخ اآلخرٌن ال ,وفرة السنة تزكٌها إن بلؽت
النصاب ,مفهوم?
(والذٌن ٌكنزون الذهب والفضة وال ٌنفقونها فً سبٌل هللا فبشرهم بعذاب ألٌم) .
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا فً كتاب هللا ٌوم خلق السموات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدٌن القٌم فبل تظلموا فٌهن
أنفسكم وقاتلوا المشركٌن كافة كما ٌقاتلونكم كافة واعلموا أن هللا مع المتقٌن إنما النسًء زٌادة فً الكفر ٌضل به الذٌن كفروا ٌحلونه
عاما وٌحرمونه عاما لٌواطبوا عدة ما حرم هللا فٌحلوا ما حرم هللا زٌن لهم سوء أعمالهم وهللا ال ٌهدي القوم الكافرٌن)
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( إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا فً كتاب هللا ٌوم خلق السماوات واألرض)ٌ .عنً هذه األشهر ال تؽٌر وال تبدل ,ألنها
وجدت بؤسمابها ومقادٌرها قبل خلق الناس ,إن السماوات واألرض خلقت قبل خلق الناس ,والمقادٌر قدرت قبل خلق السماوات
واألرض بخمسٌن ألؾ سنة كما جاء فً صحٌح مسلم ,فلٌس للناس حق أن ٌتدخلوا أو ٌتبلعبوا فً أسماء الشهور( ,منها أربعة حرم)
واألربعة الحرم ثبلثة متوالٌة كما قال رسول هللا ص ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بٌن جمادى وشعبان ,ثبلثة سرد
وواحد فرد -السرد ٌعنً متوالٌة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ,والفردي ٌسمونه رجب الفرد كذلك الذي بٌن جمادي وشعبان ,وهذه
األشهر الحرم قد اعتادت العرب أال تقاتل فٌها ,ولذلك استنكر رسول هللا ص على عبد هللا بن جحش عندما أرسله فً جمادى الثانٌة
لٌواجه سرٌة لقرٌش ,وآخر لٌلة من جمادى التبس علٌهم األمر أهً أول لٌلة من رجب أو آخر لٌلة من جمادى الثانٌة فمرت القافلة فً
تلك اللٌلة,وفً رواٌة أنهم كانوا ٌ-عنً التبس علٌهم األمر أهً آخر لٌلة من رجب أو أول لٌلة من شعبان -وخشً عبد هللا بن جحش
إذا مرت القافلة ولم ٌتعرض لها أن تفلت من ٌده ,فهاجمها فً تلك اللٌلة ,فكانت من رجب ,فحملتها قرٌش وبدأت تشوه دعوة رسول
هللا ص وتندد به بٌن العرب ,محمد وأصحابه ٌستحلون الشهر الحرام ,فؤنزل هللا عز وجل اآلٌة التً فً سورة البقرة:
(ٌسؤلونك عن الشهر الحرام قتال فٌه قل قتال فٌه كبٌر وصد عن سبٌل هللا وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند هللا).
(البقرة)352 :
نعم صحٌح أن القتال فً الشهر الحرام كبٌرة ,ولكن الذي هو أكبر من هذه الكبٌرة الصد عن سبٌل هللا والمسجد الحرام وإخراج أهل
المسجد الحرام من المسجد الحرام هذا أكبر عند هللا ,والفتنة -وهً الشرك -أكبر من القتل ,والشرك الذي تدعون الناس إلٌه أكبر من
القتل الذي تعرض له عبد هللا بن جحش بؤن قتل عمرو بن الحضرمً فً اللٌلة التً التبس فٌها علٌه ,فكانت من الشهر الحرام ,ولقد
عظم ذلك فً نفس رسول هللا ص قبل نزول القرآن ,وأوقفت القافلة التً ؼنمها عبد هللا بن جحش ,ومنع توزٌعها حتى ٌنزل فٌها أمر

هللا عز وجل ,ووقع عبد هللا بن جحش وسرٌته -وأصحابه الذٌن كانوا معه فً السرٌة -فً حرج شدٌد حتى برأهم رب العالمٌن ,فؤنزل
هذه اآلٌه (ٌسؤلونك عن الشهر الحرام قتال فٌه قل قتال فٌه كبٌر وصد عن سبٌل هللا وكفر به) ,هنا الواو استبنافٌة ٌعنً ابتدابٌة( ,وصد
عن سبٌل هللا) صد عن سبٌل هللا( ,وكفر به والمسجد الحرام) ,كفر بالمسجد الحرام( ,وإخراج أهله منه) أكبر عند هللا (والفتنة أكبر من
القتل) ,فارتاحت نفس رسول هللا ص وارتاحت نفس عبد هللا بن جحش ومن معه ,ووزع رسول هللا ص القافلة ,ثم كانت بعد شهر
ونصؾ من هذا التارٌخ واقعة بدر الكبرى التً أعز هللا بها دٌنه.
إذن كان الشهر الحرام ٌحرم فٌه القتال فً الجاهلٌة ,فكان الرجل ٌبلقً قاتل أبٌه فً الشهر الحرام فبل ٌرفع علٌه سٌفه أبدا ,وكان
العرب ملتزمٌن بهذا -أهل الجاهلٌةـ ,فكانوا إذا أقبل رجب نزعوا كل حدٌدة من الخشب ,فكانوا ٌسمونه منصل األسنةٌ ,سمون رجبا
منص ل األسنة ,فإذا أقبل نزعوا الحدٌد من القنى ٌ-عنً الرماح -ورموا السهام وابتعدوا عن استعمال السبلح ,والحقٌقة أن العرب فً
الجاهلٌة قد التزموا بالشهر الحرام وبالبلد الحرام ,كذلك ال ٌمكن أن ٌقتل إنسان فً داخل البلد الحرام ٌ-عنً مكةـ ,فكانوا إذا أرادوا قتل
إنسان ولو كان من أصحاب رسول هللا ص األسرى ٌؤخذونه إلى التنعٌم فً الحل فٌقتلونه كما فعلوا بزٌد بن الدثنة وخبٌب بن عدي,
فكانوا ٌعظمون الكعبة فعبل ,وٌعظمون مكة وما حولها من الحرم ,وٌعظمون الشهر الحرام ,وجاء اإلسبلم وأقرهم على هذا ,وأنزلها
شرعة فً كتابه العزٌزـرب العالمٌنـ ,لكن وبقً احترام الشهر الحرام وبقً القتال فً األشهر الحرم ممنوعا  ,وبقً القتال فً مكة
ممنوعا  ,وقال :
(وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ٌقاتلوكم فٌه فإن قاتلوكم فاقتلوهم).
(البقرة)555 :
أما القتال فً الشهر الحرام فقد نسخ ,وقد أباحه اإلسبلم ,وقد حاصر رسول هللا ص الطابؾ فً ذي القعدة ,كان حصار الطابؾ سنة
ثمان للهجرة ,بعد أن فتح رسول هللا ص مكة ,فتحت مكة فً سنة ثمان للهجرة فً رمضان ,ثم توجه رسول هللا ص بعد ذلك إلى
حنٌن ,وهذه بٌن مكة والطابؾ ,وكانت ؼزوة حنٌن فً شوال ,ثم توجه بعد ذلك إلى الطابؾ وحاصرها فً شوال ,وامتد الحصار إلى
األٌام األوابل من ذي القعدة ,فكان هذا نسخا عملٌا من رسول هللا ص أن القتال فً الشهر الحرام محرم ,وهذا النسخ -نسخ تحرٌم
القتال فً األشهر الحرم بإباحته -قاله قتادة وعطاء الخراسانً والزهري وسفٌان الثوري ,ولكن بعض الناس بقوا ٌقولون إن القتال فً
الشهر الحرام حرام ,منهم ما نقله ابن جرٌج ,قال حلؾ باهلل عطاء بن رباح أنه ما ٌحل للناس أن ٌؽزوا فً الحرم ,وال فً األشهر
الحرم إال أن ي قاتلوا فٌها ,وما نسخت.
ٌقول القرطبً فً تفسٌره :والصحٌح هو األول أن حرمة القتال فً الشهر الحرام قد نسخت.
منها أربعة حرم وهً ؼٌر األشهر الحرم التً تعرضت لها أول السورة (فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث
وجدتموهم).
األشهر الحرم فً أول السورة هً أشهر السٌاحة األربعة التً أذن فٌها رب العزة للمشركٌن أن ٌسٌحوا -أن ٌسٌروا آمنٌنـ ,فإذا
انسلخت هذه األشهر األربعة التً حرم فٌها قتل المشركٌن (فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) ,فذاك مصطلح خاص باألشهر األربعة
التً منع فٌها رب العزة قتال المشركٌن وهً الهدنة -أشهر الهدنة األربعة التً منع فٌها قتال المشركٌن ,لماذا? ألن أبا بكر أعلن
اإلعبلن ( وأذان من هللا ورسوله إلى الناس ٌوم الحج األكبر أن هللا بريء من المشركٌن ورسوله) أعلن أبو بكر ذلك فً حج سنة تسع
للهجرة ,ألن أبا بكر حج فً سنة تسع للهجرة ,وكان اإلعبلن فً ٌوم عشرة من ذي الحجة سنة تسع للهجرة ,ألن رسول هللا ص ما
أحب أن ٌحج سنة تسع للهجرة ألنهم ٌطوفون بالبٌت عراة ,وألن المشركٌن مختلطون بالمسلمٌن ,أراد أن ٌطهر المسجد الحرام والحج
من المشركٌن ومن العراة ,فؤعلن اإلعبلن أبو بكر ,وأوصى علٌا أن ٌنادي بالناس باألربع أو بالخمس هذه أن ال ٌطوؾ بالبٌت
عرٌان وال تدخل الجنة نفس مشركة وال ٌحج بعد العام مشرك ,ومن كان بٌنه وبٌن الرسول ص عهد فعهده إلى مدته) ,وبقٌة الناس
عهدهم أربعة أشهر ,أعلن هذا اإلعبلن فً العاشر من ذي الحجة,فحرم قتلهم وقتالهم أربعة أشهر حتى ٌدب روا أنفسهم من العاشر من
ذي الحجة إلى العاشر من ربٌع الثانً سنة عشر للهجرة ,هذه األشهر الحرم التً تعرضت لها سورة التوبة (فإذا انسلخ األشهر الحرم
فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم).
أما األشهر الحرم بالمصطلح الشرعً فهً ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب الذي بٌن جمادي وشعبان ,وهذه بقٌت إلى ٌوم
القٌامة ,لم ٌمسها القرآن ولم ٌؽٌرها رسول هللا ص ,فبقٌت محرمة ,وبقً العمل فٌها أعظم أجرا  ,وبقٌت الجرٌمة واإلثم فٌها أعظم
إثما ,وبقً القتال فٌها محرم حتى نسخه رسول هللا ص بفعله سنة ثمان للهجرة عندما حاصر الطابؾ فً ذي القعدة( ,منها أربعة
حرم) لذلك ال األشهر هذه وال ؼٌرها ٌجوز التبلعب بها ,وهللا عز وجل بنى العبادات على هذه األشهر ..األشهر التً هً اثنا عشر
شهرا ,فؤقام الحج فً ذي الحجة ,وأقام الصٌام فً رمضان ,وحدد أن هناك أىاما ولٌالً مباركة ,فقال العشر األوابل من ذي الحجة
هذه ( ما من أٌام العمل الصالح فٌهن أحب إلى هللا منها فً هذه األٌام فؤكثروا فٌها من التكبٌر والتهلٌل والتسبٌح) ,النصؾ األول من
الحدٌث رواه البخاري ( ما من أٌام العمل الصالح فٌهن أحب إلى هللا منها فً هذه األٌام) حدد العشر األواخر من رمضان ,اللٌالً من
خٌرة أٌام السنة ,وأنها فٌها لٌلة القدر كما قال رسول هللا صلى علٌه وسلم :التمسوها فً العشر األواخر أو فً الوتر من العشر
األواخر  ,وبقٌة العبادات منها األٌام البٌض (95ـ05ـ )15بقٌت معلقة باألشهر القمرٌة.
ولذلك ٌجب على األمة اإلسبلمٌة أن تلتزم تارٌخها بهذه األشهر ,وال ٌجوز تؽٌٌرها ,والحقٌقة ٌإسفنً أن بعض العلماء -بعضهم
وهللا -ال ٌحفظ ترتٌب هذه األشهر ,وٌحفظ جنٌوري فبروٌري مارج إبرٌل مً جون جوالي ...هذه ٌحفظهاٌ ,ناٌر فبراٌر مارس إبرٌل
هذه ٌحفظهاـ ,أما األشهر القمرٌة ال ٌحفظ ترتٌبها ,وكانت سنة حسنة من عمر بن الخطاب رضً هللا عنه أنه اتخذ الهجرة تارٌخافؤرخ بالتارٌخ الهجري ,واتخذ الهجرة بداٌة تارٌخ األمة اإلسبلمٌة كحدث عظٌم ,فنحن اآلن فً سنة ( )3805هـ.
خرج القذافً فً آخر الزمان فؽٌر تارٌخنا ,اآلن التارٌخ فً لٌبٌا ( 3595ور) "وـر" ٌعنً وفاة الرسول ,فاتخذ بداٌة التارٌخ -
القذافً -وفاة الرسول ص ألن أعظم حدث عند القذافً هو وفاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ,ألنه شر تخلصت األمة منه!! وهو ٌكره
الرسول ص كراهٌة عمٌقة ,ال ٌطٌق سماع ذكر اسم الرسول ص ومن هنا منع فً المساجد أن ٌقال قال صلى  ,وحارب السنة,
وبلؽنً أن بعض العلماء قتلوا فً داخل المساجد ألنهم قالوا قال ص كما فعل مصطفى كمال أتاتورك ,كم قتل من العلماء ألنهم رفضوا
أن ٌلبسوا القبعة األوروبٌة? -من العلماء األتراكـ ,ولقد نصب المشانق فً الشوارع العامة ,وٌقول الراوي :ولقد كانت الجثث ترى فً
الشوارع العامة ,وإن كنت أنسى فبل أنسى مناظر الشٌوخ بلحاهم البٌضاء التً ٌرؾ شعرها عندما ٌهب الرٌح ,فقط ألنهم امتنعوا أن
ٌرتدوا ماذا? القبعة األوروبٌة.
وقد فعل ذلك ظاهر شاه هذا ,عندما نصحته أمرٌكا أن ٌعمل ثورة ثقافٌة فً داخل أفؽانستان أمر بنزع حجاب المرأة المسلمة ,فنزعت
المدن الحجاب ,وبقٌت مدٌنة واحدة -هً قندهار -رفضت نساإها أن تنزع الحجاب ,فسٌر لها جٌشا بقٌادة شاه ولً ,وسقط حوالً
ألؾ شهٌد من قندهار وهم ٌرفضون أن ٌنزعوا الحجاب عن وجوه نسابهم ,هذا فً الخمسٌنات قبل أقل من ثبلثٌن عاما ٌ ,جوز سنة
(5155م) حصل هذا ,فبل ٌجوز التبلعب ,ولذلك سنة ( )3595ماذا? وـر اللٌبٌٌن ٌقولوا ( 3595ور).

فهذا تارٌخ من هللا -تارٌخ األمة اإلسبلمٌة التً أجمعت علٌها[ )5(-األشهر القمرٌة] .وهذه األشهر ال ٌجوز التبلعب فٌها ,ال زٌادة
وال نقصانا وال فً الترتٌب ,ولذلك عندما أراد اإلنجلٌز بل من قبل الذٌن ٌحبون الفرس وٌدٌنون لهم بالوالء أرادوا عزل إٌران
وأفؽانستان عن األمة المسلمة فؤنشؤوا تارٌخا جدٌدا اسمه هجري شمسً (هـ ش) ,األشهر اثنا عشر شهرا لكن على التقوٌم
الجرٌجوري الؽربً -األشهر عندهم كالسنة المٌبلدٌة (ٌ )129وما  ,-فاآلن عندهم التارٌخ فً أفؽانستان ,وال زالوا ٌإرخون فٌه وفً
إٌران اآلن ( )2295هـ ش ,هم ٌسٌرون على التقوٌم الؽربً باألشهر حتى ال تنضبط العبادات ,لكن اسمه هجري هم رتبوا أشهرهم
من بداٌة الهجرة النبوٌة على األشهر المٌبلدٌة ,فهو هجري شمسً ,فاآلن البلدان الوحٌدان فً العالم اللذان ٌإرخان بالهجري الشمسً
هما إٌران وأفؽانستان ,فحتى ال ٌتحدا مع األمة اإلسبلمٌة حتى فً التارٌخ!! وهذا كله من المشدودٌن بالعنصرٌة الفارسٌة وبحب
كورش الفارسً ,فاألشهر عندهم تنتهً بحوت وتبدأ ب ح مل.
تبتدئ السنة عنده م مع عٌد النٌروز الفارسً المجوسً فً الواحد والعشرٌن من آذار عٌد النٌروز الذي هو بداٌة الربٌع ,هذا عٌد
المجوس ,تبتدئ السنة عندهم به ,ولؤلسؾ ال زالوا ٌعطلون به ٌومٌن أو ثبلثة أو اسبوعٌن ,وعٌد األضحى وعٌد الفطر ٌوما ٌوما ,
عٌد األضحى والفطر ٌوما ٌوما  ,وفً عٌد النٌروز احتفاء بذكرى المجوس اسبوعٌن ,وٌخرج الناس من كل مكان احتفاء بعٌد
النٌروز ,وهذا وصل إلٌنا طبعا من أعٌاد الجاهلٌة.
فً مصر ٌعٌدون به ,لكن ال ٌسمونه عٌد النٌروز وال عٌد المجوس ,شم النسٌم ,شم الفسٌخ ,كما قال الشٌخ تمٌم ,وهذا الٌوم ٌعدونه
ألكل الفسٌخٌ ,كونون مخمرٌن السمك بؤمعابه وبكل شًء مدة سنةٌ ,كونون قد خمروه ,وٌومها ٌفتحون العلب فتفٌح رابحة السمك
المعفن فً كل أنحاء القاهرة ,وحدٌقة األورنال تشهد فً ٌوم ( )52آذار الذي هو بداٌة عٌد المجوس أو النٌروز ,روابحه ال ٌطٌقها إال
الذٌن ٌحبون الفسٌخ ,الذي حرمه السٌوطً وكتب رسالة فٌه سماها "ألؾ سٌخ فً عٌن من أباح أكل الفسٌخ".
المهم هذه األشهر ال ٌجوز التبلعب بها ألن العبادات مقامة علٌها ,ماذا هجري شمسً باهلل علٌك? حوت فً أي ٌوم من حوت ٌمكن
أن تصوم األٌام البٌض? متى ٌبتدئ الشهر عندهم ومتى ٌنتهً? متى رمضان فً األشهر الهجري الشمسً? أٌن? لٌس موجودا,
متى ذي القعدة ,متى ذي الحجة? حتى ٌنسخوا من أذهان المسلمٌن اإللتصاق بؤشهر العبادات ,وتوارٌخها ومواسمها.
( إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا فً كتاب هللا ٌوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم) فبل ٌجوز ال للقذافً وال
لئلٌرانٌٌن وال لؽٌرهم أن ٌتبلعبوا بهذه األشهر ,وفً المناسبة ٌعنً كراهٌة القذافً للرسول ص حدثنً أحد األطباء كان هناك فقال:
كان القذافً مدعوا إلى دار معلمات بمناسبة حفلة التخرٌج ,فابتدأت البنت ترحب به ,البنت التً تقدم حفلة التخرٌج من المعلمات
المتخرجات ,فق الت الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على أشرؾ المرسلٌن سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن ,وقؾ
القذافً قال لها :سٌدك لحالك- ,هً قالت سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال لها سٌدك لحالك -فؤعادت البنت قالت الحمد هلل رب
العالمٌن والصبلة والسبلم على أشرؾ المرسلٌن سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن رؼم أنؾ العقٌد ومن معه أجمعٌن ...هو
الرجل ٌبدو أن فٌه عرقا ٌهودٌا كما أذاع عمر المحٌشً عضو مجلس الثورة عندما هرب إلى مصر ,ألن هذه الكراهٌة ال ٌمكن أن
تؤتً من واحد عربً أو تؤتً من واحد مسلم ,ال ٌمكن ,فبدأ بالسنة وصار ٌشكك فٌها ,ثم وصل إلى القرآن الكرٌم.
حدثنً من أثق به قال عندما بدأ ٌحارب السنة ,وصاروا ٌضربون العلماء,ومنع ذكر األحادٌث فً المساجد وفً ؼٌرها ,تشكل وفد
من علماء الجزٌرة وذهبوا لٌناقشوه,فقابلهم بعد دخول وقت العصر ,فجاء إلٌهم وقرأ بهم فً الركعة األولى بسم هللا الرحمن الرحٌم ٌا
أٌها الكافرون وفً الركعة الثانٌة بسم هللا الرحمن الرحٌم هو هللا أحد بدون قل وفً الركعة الثالثة برك ,سبحان هللا بقً باركا  ,سلم,
قالوا ٌا عقٌد أنت صلٌت فٌنا ثبلث ركعات ,قال أعطونً آٌة من القرآن الكرٌم تقول إن صبلة العصر أربع ركعات ,قالوا طٌب أنت
ؼٌرت فً القرآن ,القرآن ٌقول (قل ٌا أٌها الكافرون) وأنت قلت ٌا أٌها الكافرون بدون قل ,قال قل لمحمد ونحن لسنا محمدا ٌجب أن
نبدأ بٌا أٌها الكافرون ,ثم مضى ,مضى ولم ٌرد أن ٌكمل النقاش([ )5صلى بهم صبلة العصر جهرا].
فالمهم ,هذه أشهر األمة اإلسبلمٌة ,أشهر الصٌام وأشهر الحج إلى آخره( ,صوموا لرإٌته وافطروا لرإٌته) ,فالعبادات بنٌت علٌها (إن
عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا فً كتاب هللا ٌوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدٌن القٌم) ٌعنً هذه هً
الشرٌعة ,القٌم ٌعنً المستقٌمة الصحٌحة( ,فبل تظلموا فٌهن أنفسكم) فٌهن طبعا فً األشهر الحرم أو فً األشهر كلها ,وال ٌعنً هذا
أنه إذا قال (فبل تظلموا فٌهن أنفسكم) فً األشهر الحرم أن الظلم جابز فً بقٌة األشهر ...وإن الظلم تشتد حرمته مع األشهر الحرم
(فبل تظلموا فٌهن أنفسكم وقاتلوا المشركٌن كافة كما ٌقاتلونكم كافة واعلموا أن هللا مع المتقٌن).
محٌطٌن بهم من كل جانب -كافة -مجتمعٌن ومحٌطٌن بهم من كل جانب وهم ٌقاتلونكم كافة ,ولذلك ال بد أن تقاتلوهم كافة (إال تفعلوه
تكن فتنة فً األرض وفساد كبٌر) (والذٌن كفروا بعضهم أولٌاء بعض إال تفعلوهٌ ) ...عنً إن لم تكن بٌنكم الوالٌة أٌها المسلمون تكن
فتنة ,شرك وفساد كبٌر فً األرض,ألن الشرك ٌعم والكفر ٌنتصر ,فبل بد من مواالة المإمنٌن ,ومن مناصرتهم والوقوؾ بجانبهم,
وسد خللهم ,وإٌفاء عوزهم حتى ٌقفوا أمام الكفار الذٌن ٌقاتلونهم كافة ,وقتال الكفار كافة ٌكون فً حاالتٌ ,عنً أن تستنفر األمة جمٌعا
هذا ٌكون له حاالتٌ ,صبح فٌه الجهاد فرض عٌن ,فالجهاد فً الحاالت الطبٌعٌة فرض كفاٌة ,كان الجهاد فً أٌام الصحابة والتابعٌن
وتابعً التابعٌن كان فرض كفاٌة ,فً أٌام أبً بكر وعمر وعثمان وعلً -هذه الفتوحات -وأٌام معاوٌة رضً هللا عنهم جمٌعا كانت
كلها فرض كفاٌة ألنها فتوحات جدٌدة ,والفتح الجدٌد ٌكون الجهاد فٌه فرض كفاٌة ,وفرض الكفاٌة قال العلماء ٌسقط عن األمة بإرسال
الخلٌفة جٌشا إلى ببلد الكفر مرة أو مرتٌن فً السنة ,فإذا أرسل الخلٌفة أو الحاكم المسلم الجٌش مرة أو مرتٌن إلى ببلد الكفار
ٌؽزوهم فً السنة فهذا ٌسقط فرض الكفاٌة عن األمة ,وٌسقط اإلثم من رقبتها ,لكن إذا لم ٌرسل -طبعا هم قاسوا على الجزٌة -ما
دامت الجزٌة مرة فً السنة فكذلك الؽزو مرة فً السنة فً فرض الكفاٌة ٌ-كفً -قاسوه على الجزٌة.
أما فرض العٌن فٌتعٌن الجهاد وٌصبح فرض العٌن فً حاالت:
الحالة األولى :الذي اتفقت علٌه األمة اإلسبلمٌة باإلجماع ,ما رأٌت عالما تكلم فً باب الجهاد فً الفقه إال ونص على هذه الحالة :أنه
إذا وطًء الكفار شبرا واحدا من أراضً المسلمٌن من قفاره أو سهوله أو جباله ,أي شبر ٌتعٌن الجهاد فً هذه الحالة ,شبرا واحدا
إذا وطًء الكفار أرض المسلمٌن ٌصبح الجهاد فرض عٌن على أهل تلك البلدة ,فعندما أقام الشٌوعٌون اإلنقبلب فً داخل أفؽانستان
أصبح الجهاد فرض عٌن على أهل أفؽانستان ,قال العلماء..نص علٌه العلماء جمٌعا  ,ما رأٌت كتابا فً الحدٌث أو التفسٌر أو الفقه
إال ونص على هذه الحالة :أن الجهاد ٌتعٌن على الرجل والمرأة ,فتخرج المرأة دون إذن زوجها ,والعبد دون إذن سٌده ,والمدٌن دون
إذن دابنه ,والولد دون إذن والده ,فإن لم تكؾ أهل تلك البلدة إلخراج الكفار ٌتوسع فرض العٌن على من ٌلٌهم ,فؤفؽانستان لم ٌكؾ أهل
أفؽانستان إلخراج الروس والشٌوعٌٌن فتوسع فرض العٌن على من ٌلٌهم ٌعنً على أهل باكستان وأهل إٌران ,فإن لم ٌكؾ فإن
تقاعسوا أو قعدوا أو لم ٌكفوا فعلى من ٌلٌهم على أهل الببلد العربٌة ...الخلٌج على السعودٌة وعلى ؼٌرها ,فإن لم ٌكفوا أو قصروا أو
تكاسلوا فعلى من ٌلٌهم مصر ,األردن الشام ,إندونٌسٌا إلى آخره ,فإن لم ٌكفوا وثم وثم حتى ٌعم فرض العٌن األرض كلهاٌ ,صبح
فرض عٌن -كما نص ابن عابدٌن وكما نص ؼٌرهم المالكٌةٌ -صبح فرض العٌن ال ٌسعهم تركه ,وال القعود عنه ,مع القلة والكثرة,
مع المشً والركوب كالصبلة والصوم وؼٌرها من الفرابض .

هذا نص العلماء جمٌعا  ,وما رأٌت عالما من العلماء -القدماء الذٌن كتبوا فً الفقه وكتبوا فً الجهاد -ما رأٌت أحدا من العلماء ٌقول
إن الجهاد فً مثل هذه الحالة فرض كفاٌة بل ٌقول فرض عٌن ,وما رأٌت عالما من العلماء القدماء جمٌعا الذٌن كتبوا فً الفقه بل ما
رأٌت كتابا فقهٌا حتى اآلن ٌقول إن استبذان الوالدٌن فً هذه الحالة واجب ,بل قالوا جمٌعا إن استبذان الوالدٌن فً مثل هذه الحالة
ٌسقط ,واستبذان الزوج ٌسقط ,لكن الولد الذي لم ٌبلػ الحنث وال زال طرٌرا إنما ٌخرج مع محرم من محارمه ,وكذلك الزوجة تخرج
مع محرم من محارمها ,ولٌس لزوجها أن ٌعترضها ,تخرج مع أخٌها تخرج مع أبٌها ,تخرج مع عمها مع خالها ,المهم أن ٌكون فً
المعركة أو فً الجهاد إنسان ٌحمٌها وٌحمً عرضها ألن المرأة ماذا? كما قالوا عبارتهم (إنما هً لحم على وضم فالنفوس تطمع فٌها
إن لم ٌكن عندها محرم) وكذلك الولد الصؽٌر الذي لم ٌشتد عوده ولم ٌنبت شعره فهذا لٌخرج مع المحرم كذلك ,الذي دون سن البلوغ
ال زال طرٌرا لم ٌنبت شعره فً وجهه فهذا ٌخرج كذلك مع محرمه ,فالمهم هذا هو الحكم الشرعً.
فالجهاد لٌس اآلن فقط فرض عٌن ,هذا الحكم الشرعً منذ أن سقطت األندلس بٌد النصارى من عام (2505م) إلى اآلن الجهاد فرض
عٌن على األمة المسلمة جمٌعا ,وال ٌسقط اإلثم من رقبة األمة المسلمة حتى تستعاد بخارى وسمرقند وقفقاسٌا ,وحتى تستعاد األندلس,
وحتى تستعاد فلسطٌن ,وحتى تطهر الببلد اإلسبلمٌة كلها من رجس الكافرٌن.
إفرض أنك جاهدت فً أفؽانستان وحررنا أفؽانستان إن شاء هللا ال ٌسقط عنك الجهاد ,ألن الجهاد عبادة الحٌاة مثل الصبلة والصوم,
كما أنه ال ٌجوز لك أن تقول صلٌت هذا األسبوع فاألسبوع القادم أنا أسترٌح ,كذلك ال ٌجوز لك أن تقول أنا جاهدت فً أفؽانستان
وأسترٌح ,أو جاهدت هذا العام فؤسترٌح العام القادم ,ال ,لكن ال بد من الراحة ,ال بد من تروٌح القلوب (روحوا القلوب ساعة بعد
ساعه) إن كنت أعزبا ال بؤس أن تذهب فً السنة عند أهلك شهرٌن تستروح ,تعٌد نشاطك ,تزور والدٌك ,تصل أرحامكٌ ,فرحون
بك ,تكثر من البٌبسً والمٌرندا وتعوض ما فاتك من الكبسات([ )5أكلة خلٌجٌة مشهورة فً الجزٌرة العربٌة] .ثم تعود ,وإن كنت
متزوجا فكل خمسة أشهر تذهب عند أهلك تقضً شهرا  ,شهرا ونصؾ ثم ترجع ,خمسة أشهر فً الجهاد وشهرٌن عند أهلك ,فؤوال
ال تقطع بؤهلك تعطٌهم حقوقهم -إن كنت متزوجا  -وال تنقطع عن الجهاد ,فالجهاد خمسة أشهر وعند أهلك شهرا شهرٌن ,كل خمسة
أشهر شهرا شهرٌن ,أما وهللا تؤتً إلى هنا تحلة القسم تمر مرورا على الجهاد وترجع إلى الببلد تبقى من العطلة الصٌفٌة إلى العطلة
الصٌفٌة ثم تقول :
فما كان هلل فهو ٌصل إلى شركابهم وما كان لشركابهم فبل ٌصل إلى هللا)
(األنعام)295 :
والعطلة ثبلثة أشهر ,نصفها األول ذهب ,وشهر لصلة األرحام والجلوس مع األوالد والذهاب إلى أرجاء الببلد بالسٌارة أو بالطابرة
حتى تؽٌروا الجو أو تصٌفوا ,ماذا بقً? بقً أسبوع أسبوعان شهر على األكثر ألفؽانستان المسكٌنة التً تذبح بالسكٌن على ٌد هإالء
الكافرٌن.
ٌؤتون فً مإتمرات إلى إسبلم أباد -وهللا -أو إلى الهور ,إلى إسبلم أباد المإتمر اإلقتصادي العالمً األول ٌؤتون ٌتكلمون فً فندق
إسبلم أباد هوتل أو هولٌدي إن هوتل ٌمكثون ثبلثة أو أربعة أو خمسة أٌام وٌنفعون اإلسبلم ,نعم,وبهذا الكبلم بهذه المواضٌع,ثم
ٌكتبون توصٌات للدول العربٌة أال تتعامل بالربا وأال كذا ثم ٌرجعون ,فجبت إلٌهم قلت لهم إن شاء هللا هناك تفكٌر فً زٌارة بٌشاور,
قالوا وهللا حاجزٌنٌ ,عنً نتؤخر عن جامعاتنا -هم أساتذة فً الجامعات -وعن وظابفنا ,فقلت لهم -وهم قاعدون -وهللا إنكم آثمون ,قالوا:
آثمٌن?! قلت نعم آثمون إذا لم تفكروا فً زٌارة أخطر قضٌة فً األرض (من لم ٌهتم بؤمر المسلمٌن فلٌس منهم) ,قالوا وهللا رتبوا لنا
زٌارة إلى (تربٌبل دام)([ )5سد مابً ٌسمى بهذا اإلسم ٌ-قع بٌن إسبلم آباد وبٌشاور .]-زٌارة جماعٌة ,قلت لهم ترٌدون أن تزوروا
سدا ترابٌا وراءه ماء ,تعالوا وانظروا إلى السد البشري الذي ٌحمً العالم اإلسبلمً من طوفان الشٌوعٌة الذي لو انهدم ألؼرق العالم
العربً اإلسبلمً بالطوفان األحمر.
المهمٌ ...ؤتً ٌقدم ماجستٌرا فً جامعة البنجاب ,ماجستٌرا ؼٌر معترؾ به عند كثٌر من الدول العربٌةٌ ,مكث شهرا ونصفا فً
الهور حتى ٌؤخذ ورقة أن هذا معه ماجستٌر ,وٌفكر فً آخر لٌلة أن ٌزور بٌشاور ,فٌتصلون بً من أول ما ٌصلون ,نحن نرٌد زٌارة
بٌشاور فً ٌوم كذا عندنا عطلة ثبلثة أٌام بٌن اإلمتحان التحرٌري واإلمتحان الشفوي ,رتب لنا موعدا مع سٌاؾ وحكمتٌار وربانً
إجمعهم لنا ...وكؤن وقت ربانً وحكمتٌار وسٌاؾ ٌنتظرهم فً ذلك الٌوم ,نعم !....حتى ٌجلس معهم فً تلك اللٌلةٌ ,رٌدون أن ٌحلوا
قضٌة أفؽانستان ومشاكلها التً تعترضها ,أكبر قضٌة فً األرضٌ ,رٌدون أن ٌحلوها فً ساعات ...نعم ,وهم مارون فً بٌشاور
اللهم اؼفر لنا أجمعٌن ,اللهم اؼفر لنا أجمعٌن ,فقلت لو كانت قضٌة أفؽانستان شركة اقتصادٌة لهم هل ٌؤتونها ٌوما فً كل ثبلث
سنوات أو ٌؤتونها فً السنة عشرة أٌام? وهللا لو كانت شركة مساهمة ولهم فٌها أسهم كثٌرة لداوم معظم السنة هنا ,ألن فٌها أسهما ...
فلوسا.
هذا ٌرٌد أن ٌسؤل([ )2أحد اإلخوة الجالسٌن ٌسؤل الشٌخ] .تفضل ٌا أٌها الشٌخ :بالنسبة للواحد إذا كان عنده ظروؾ تتوجب علٌه
شخصٌا أن ٌكون فً بلده وٌجاهد بماله,وعندما تتاح له الفرصة ٌؤتً للجهاد?
الشٌخ عبد هللا ٌجٌب على سإال السابل:
لٌس هنالك ظروؾ أشد وأخطر من ظروؾ مسح اإلسبلم من الوجود ,لٌس هنالك ظروؾ أشد على األمة اإلسبلمٌة من أن تذبح مبات
بل آالؾ أحٌانا فً الٌوم وأنت جالس فً بلدك تتصدق علٌهم بفتات موابدك ,إن الصدقة التً تعطٌها ألفؽانستان أنا أعلم جٌدا أنها لم
تصل لمصروؾ ابنتك الصؽٌرة التً فً المدرسة ...,ابنتك الصؽٌرة لو حسبت ثٌابها وما تنفق علٌها من طعام وشراب فً السنة
وتقدر هذا تعطٌه ألفؽانستان تكون قد قدمت خٌرا كثٌرا ,أنا قلت لهم فً الجزٌرة فً منى ,فً الحج ,فً رابطة العالم اإلسبلمً فً
محاضرة ,قلت لهم :إجعلوا للجهاد األفؽانً ٌوما فً األسبوع اسمه ٌوم البٌبسً كوال ,ال تشربوا البٌبسً كوال فً بٌوتكم وتصدقوا
بثمن البٌبسً كوال فً ٌوم واحد فً األسبوع ,قلت لهم :عدد سكان هذه البلد -السعودٌة -سبعة مبلٌٌن ,كما ٌقولون ,السبعة مبلٌٌن كل
ٌوم ٌشرب الواحد منهم على األقل علبة بٌبسً ,علبة مٌراندا أقل شًء ,سعر العلبة الواحدة كم? لاير ,فحسبت لهم لو فً ٌوم فً
األسبوع ما شربوا مرطبات وكانوا ٌشربون على األقل علبة ,مع أن الواحد منهم ال ٌشرب علبة وال اثنتٌن وال ثبلث بل ٌشرب أكثر
فً الٌوم ,معنى ذلك فً األسبوع سبعة مبلٌٌن لاير ألفؽانستان ,ففً الشهر ثمانٌة وعشرٌن ملٌون لاير ,نعم! صحٌح! ثبلثون ملٌون
لايرٌ ,عنً ثمانٌة مبلٌٌن دوالر ,مابة وخمسون ملٌون روبٌة ,ثمانٌة مبلٌٌن دوالر تكفً لدعم الجبهات فً داخل أفؽانستان كلها فقط
ٌوم البٌبسً كوالٌ ,وم اسمه ٌوم البٌبسً كوال ألفؽانستان ,فهل ٌتصدق المسلمون بثمن البٌبسً كوالٌ ,حرمون أنفسهم ٌوما فً
األسبوع من البٌبسً كوال أو المٌرندا أو المرطبات من أجل أفؽانستان? ال ٌحرمون وال ٌقدمون هذا المبلػ ,ال ٌقدمون ,نعم ,فكٌؾ لو
دفعوا ثمن البٌبسً كوال ٌومٌا ,نعم ٌومٌا ,فً الشهر ستة وخمسون ملٌون دوالر (ثمن بٌبسً كوال) وهذه تكفً لهزٌمة روسٌا.
فالمسلمون أحٌانا ٌخدعون أنفسهم ٌقولون نحن نجاهد بؤموالنا وهم ال ٌجاهدون بؤموالهم ,أصبل ٌا أخً الكرٌم هل تعلم ما هو الحكم
الشرعً بالنسبة لؤلموال فً مثل هذه الحالة? الحكم الشرعً بالنسبة لؤلموال فً مثل هذه الحالة ال ٌجوز ألحد أن ٌرصد درهما
واحدا أو رٌاال واحدا فً مثل هذه الحالة ,أن ٌرصد رٌاال واحدا فً البنك مهما كان تاجرا ,لو دخل علٌه المبلٌٌن ال ٌجوز له أن

ٌرصد شٌبا منها ما دام الجهاد بحاجة إلى المال ,ما دام الجهاد بحاجة إلى مال ال ٌجوز أن ٌرصد فً البنك شٌبا  ,فٌا أخً الحبٌب
مالك ونفسك ٌجب أن تكون فً الجهاد ,أن ٌكون فً الجهاد ,وال ٌجوز اإلدخار فً حالة أن الجهاد بحاجة إلى هذا.
شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة سؤلوه :قوم جٌاع إن تركناهم ماتوا والجهاد بحاجة إلى أموالنا -الجهاد بحاجةـ ,فإن أعطٌنا الجهاد مات الجٌاع,
فماذا نفعل? قال أعطوا الجهاد ولٌمت الجٌاع ,أعطوا الجهاد ولٌمت الجٌاع ,ألن اإلسبلم أباح لنا أن نقتل المسلمٌن فً حالة الجهاد إذا
كان هناك خوؾ على األمة اإلسبلمٌة فً حالة التترسٌ ,عنً لو أخذ الكفار أسرى المسلمٌن ووضعوهم أمام الجٌش وتقدموا ٌجوز لنا
من أجل الوصول إلى جٌش الكفار أن نقتل إخواننا المسلمٌن برشاشاتنا ,فؤجاز لنا الشرع قتل المسلمٌن عند الضرورة فً حالة
التترس ,فهإالء الجٌاع ٌموتون بفعل ربنا ,وفً حالة التترس ٌموتون بفعلنا ,والذٌن ٌموتون بفعل ربنا أقل من الذٌن ٌموتون بفعلنا لو
كان هنالك حرج ,مفهوم? نحن ما أمتناهم ,ماتوا بفعل هللا عز وجل.
ولذلك ال ٌجوز ألحد اآلن القعود عن القتال فً داخل أفؽانستان أو فً فلسطٌن ,أو القتال فً أي أرض ٌستطٌع ,قتال ..مفهوم ?..قتال
أو جهاد ,والجهاد هو القتال عند اإلبمة األربعة ,نص األبمة األربعة على أن الجهاد هو القتال فً سبٌل هللا ,أما الجهاد بالقلم والجهاد
باللسان والجهاد هذا لٌس جهادا - ,بالمصطلح الشرعً -الجهاد فً المصطلح عندما ٌطلق الفقهاء كلمة جهاد إنما ٌعنون القتال ,ولذلك
عندما ٌسؤل رسول هللا ص ماذا ٌعدل الجهاد فً سبٌل هللا? قال( :ال تستطٌعونه) قال ماذا ٌعدل الجهاد فً سبٌل هللا? قال( :هل
ٌستطٌع أحدكم أن ٌقوم فبل ٌفتر ,وٌصوم فبل ٌفطر?) قالوا :من ٌستطٌع? قال( :فذلك أجر المجاهد ,مثل المجاهد فً سبٌل هللا كمثل
الصابم القابم القانت ال ٌفتر عن صٌام وال قٌام حتى ٌرجع المجاهد) فٌعللها بعض الناس بماذا? جهاد النفس ,بجهاد النفس ,الصٌام
والقٌام جهاد نفس ,إذا كٌؾ ال تستطٌعون? و (رجعنا من الجهاد األصؽر إلى الجهاد األكبر) هذا الحدٌث الموضوع الذي ال أصل له,
أن الجهاد القتال فً سبٌل هللا ,قال اسمه ماذا? جهاد أصؽر ,أما جهاد النفس وهو قاعد تحت المكٌؾ هذا هو الجهاد األكبر ,الجهاد
األكبر هو المناسؾ والقطابؾ والكبسات ,هذا هو الجهاد األكبر ,أما الجهاد هناك تحت القذابؾ وكما ٌحدث اإلخوة أٌام كنا نمشٌها فً
الثلج بضعة عشر ٌوما نتمنى أن تسقط أصابعنا لشدة األلم ,هذا مثل هذا !!
لعلمت أنك بالعبادة تلعب
ٌا عابد الحرمٌن لو أبصرتنا
وهللا لعب! لعب! إن جوار الحرمٌن فً وقت تنتهك فٌه حرمات المسلمٌن وتذبح أطفالهم وتحرق شٌوخهم وتحتل ببلدهم وتداس
مقدساتهم وتسلب أموالهم ٌعتبر لعبا بدٌن هللا عز وجل! لعب فعبل ! أنت تترك اللص عند زوجتك ٌنام فً فرشتها وتقوم اللٌل فً
الؽرفة المجاورة ,إن قٌامك اللٌل قد ٌكون لعنة تتصبب علٌك ,كٌؾ هذا? تترك واحدا ..لصا ٌنتهك عرضك وأنت جالس فً ؼرفة
مجاورة تدعو إلى هللا? أي دعوة هذه? أو تقرأ القرآن وأمامك األعراض تنتهك?! هذا لعب بدٌن هللا عز وجل (اتخذوا دٌنهم لعبا
ولهوا ) نعم لعب ولهو! ألنك تسر عندما تسمع عبد الباسط أو المنشاوي ٌرتل ,وأنت ترٌد أن تعٌد وراءه هذا ٌسر قلبك ,أي شدة وأي
ضٌق وأي ضنك علٌك وأنت تتعلم تجوٌد القرآن وآخر الشهر كل آخر شهر تؤخذ ألؾ لاير زٌادة ,وكل جزء تحفظه كم ٌعطوه على
الجزء? ٌعطوه كذا لاير ,والجزء الثانً كذا لاير ,وإذا ختم المصحؾ كذا لاير ,هذا جهاد والذٌن تطٌر أرجلهم فً الهواء وعٌونهم مع
الرصاص هذا جهاد !!هذا جهاد وهذا جهاد?!! هذا جهاد التعلٌم....
فً الحقٌقة زاد هذه الرؼبة بالشهادة ,والقرآن ؼرس عقٌدة الجهاد والشهادة فً أعماق هذه األمة المسلمة ,فً ؼزوة تبوك خرج ثبلثون
ألفا وتخلؾ ثبلثة قاطعهم المجتمع المسلم خمسٌن ٌوما كعب بن مالك وهبلل بن أمٌة ومرارة بن الربٌع ,تؤخروا ,خرج ثبلثون ألفا
وتؤخر كم? ثبلثة فقط ,وقاطعهم ,وقال القرآن للمتخلفٌن أحسن عقوبة أن ٌمنعهم من القتال :
( فإن رجعك هللا إلى طابفة منهم فاستؤذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معً أبدا ولن تقاتلوا معً عدوا إنكم رضٌتم بالقعود أول مرة
فاقعدوا مع الخالفٌن).
(التوبة)94 :
ولذلك ..
( إنما النسًء زٌادة فً الكفر ٌضل به الذٌن كفروا ٌحلونه عاما وٌحرمونه عاما لٌواطبوا عدة ما حرم هللا) -لٌشابهوا وٌماثلوا-
(فٌحلوا ما حرم هللا زٌن لهم سوء أعمالهم وهللا ال ٌهدي القوم الكافرٌن)
(التوبة)39 :
ولذلك واإلنسان قد ٌزٌن له سوء عمله ,قد ٌزٌن وٌحسب أنه ٌفعل خٌرا وهو ٌفعل شرا وهو ال ٌعلم ,وقد ٌإذي المسلمٌن بإخبلصه
وال ٌعلم ,ال ٌعلم أنه ٌإذي المسلمٌن بإخبلص.
مثل هإالء كما حدثنً األخ محمد قال :واحد ٌعمل هناك كان طٌارا ثم باع عفشه وجاء هنا شهرا ورجع ,مالك? قال :شركٌات
وبدع وما إلى ذلك ,فقال له األخ محمد -هو إمام المسجد هناك -جزاه هللا خٌرا وبارك هللا فٌه ما شاء هللا ٌجمع للجهاد مبالػ طٌبة
وٌؤتً بها -قال له ٌا أخً :استر على ما رأٌت ,قال :ال ...ال بد أن أبٌن الحق وأحذر الناس ,وال حول وال قوة إال باهلل ,حتى ماذا?
األخ محمد قال لخطٌب المسجد قال له :هذا الرجل ٌتكلم كذا وكذا فتكلم فً خطبة الجمعة ورد علٌهم ردا مفحما هإالء الذٌن ٌشككون
فً الجهاد ,هو ٌعتبر أنه ٌفعل خٌرا  ,وال ٌدري أنه ٌإذي الجهاد وال ٌدري..البد أن ٌبٌن الحقٌقة ,ال بد أن ٌوضح الحق ,ال بد أن
ٌكون الناس على علم ,هكذا ٌقول ,وٌظن أنه ٌؤخذ ثوابا على هذاٌ ,ظن! وال ٌدري أنه كم من لقمة لٌتٌم منعها ,نعم ,وكم من ثوب
ٌكسو عورة أرملة قد حرمها ,ال ٌدري! ال ٌدري أن هإالء ا لناس مهما كانوا ال نستطٌع أن نخرجهم عن اإلسبلم ,هم مسلمون ,وهللا
مسلمون ؼصبا عنك وعنه ,رؼم أنؾ أي واحد ٌتكلم ,مسلمون ,وما داموا مسلمٌن ٌجب علٌنا أن نعٌنهم ,وإذا أردنا أن نصلح فٌهم
شٌبا فبل بد أن ننزل ونجلس معهم فً داخل جبهاتهم ونصلحهم ,هم ٌقولون تفضلوا أٌها العرب ,أنتم أساتذتنا وأنتم سادتنا ,قال لً هذا
شفٌق التونسً الذي هو مصاب برجله اآلن ,قال رآنً رجل فً مزار شرٌؾ فقالوا له :هذا عربً ,قرب نهر آمو أو نهر جٌحون,
عربً جاء ٌقاتل ,قال :فقام إلً وقال لً ٌا حفٌد رسول هللا جبت تقاتل معً فً بلدي وبدأ ٌبكً ,أربعة أٌام ٌمشون على الثلج
ٌمسكون بؤوالدهم فً أٌدٌهم حتى ٌضع العربً ٌده على رأس هذا الولد الصؽٌر من أجل البركةٌ ,قولون تفضلوا ,أنتم قادتنا وأساتذتنا
وأبمتنا.
أبو دجانة رحمه هللا سبعٌن كٌلومترا -الوادي الذي كان فٌه -ال ٌستطٌع واحد من أوله إلى آخره أن ٌدخن ,وال واحد فٌه ٌحمل تمٌمة
أو تعوٌذة ,بعضهم ٌدخنون لكن ال ٌجرإون بوجود أبً دجانة أن ٌدخنوا.
ٌقول لً أحد اإلخوة :كنت جالسا وأبو دجانة جالس وكان عنده بعض المجاهدٌن ,مجاهدون ناس طٌبون ,وناس عادٌون وناس أطٌب
وناس ...هذا شعب ,هل تفكر كلهم مبلبكة ?
(ال ٌعصون هللا ما أمرهم وٌفعلون ما ٌإمرون) !!
(التحرٌم)2 :

شعب قسهم على أهل حارتك ,على أهل منطقتك ,على أهل شارعك ,على أهل صفك الذي أنت فٌه ,هل كل الذٌن فً صفك ٌصلون
الصبح? وهل كلهم ال ٌدخنون? وهل كلهم ال ٌكذبون? وهل كلهم !?...قال :لما قام أبو دجانة أخرج السٌجارة ,قال :خرج أبو دجانة
هٌا ندخن ,ال ٌجرإون.
قلت لقاضً معصوم حدثنً عن أبً عاصم -,أبو عاصم عمره واحد وعشرون سنة -قال :ما رأٌت إنسانا مهٌبا مثله أبدا  ,هذا
محمد بانا ومعصوم ومسلم قال ال ٌجرإ أي واحد منا أن ٌتكلم فً حضرته ,أبو عاصم العراقً ..طٌب إعمل مثل أبً عاصم العراقً
علمهم التبلوة فقط ,علمهم التبلوة! ال عالم ..ال فقٌه ..فقط شاب معه توجٌهً -ثانوٌة -حافظ القرآن وٌتقن أحكام التجوٌد ,أفادهم
بالتجوٌد فدانوا له بهذه الطاعة وبهذه المحبة حتى اضطر أحمد شاه مسعود أن ٌنقل القاعدة بكاملها من مكانها ,ألنهم كلما رأوا أماكن
أبً عاصم التً كان ٌجلس فٌها ٌكاد ٌؽمى على أحدهم ,وسمعتم ٌعنً (أبابربر) -أوس قالوا :إذا جرح العربً ٌؽلقون أبوابهم وٌبكون,
وٌقتل منهم الكثٌر وال ٌهتمون ..طٌب تفضل ٌا أخً ,هل منعكم أحد? قد ٌزٌن ..
(أفمن زٌن له سوء عمله فرآه حسنا)
(فاطر)4 :
ولذلك دابما قل وادع هللا عز وجل (اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطبل وارزقنا اجتنابه) وقد ٌلبس على
اإلنسان,كما قال علً ألحد الناس قالوا لهٌ :ا فبلن إنك امرئ ملبس علٌك ,مدخول علٌكٌ ,عرؾ الرجال بالحق وال ٌعرؾ الحق
بالرجال ,فقد ٌلبس على اإلنسان ,وقد ٌظن أنه ٌفعل شٌبا حسنا  ,وهو ٌعمل فعبل سٌبا ,وخاصة المتحمس ,هكذا كنا نشعر.
نحن الحمد هلل ونحن الواحد منا بعد الثانوي هذه األمور البدع وما إلى ذلك بدأ ٌحاربها ,فكان أحد اإلخوة الكبار جاءنا ,وكنت عادة
أخطب فً قرٌتنا ,أحٌانا أخطب فً المدٌنة ,فمرة قلت لهم على المنبر هذه صبلة سنة الجمعة القبلٌة بدعة وال تصلوها ,فقال لً إمام
المسجد ما وجدت إال هذه تثٌرها ,تعرؾ الناس كلهم شافعٌة ,حنفٌة ,مالكٌة ,حنبلٌة ,كلهم ٌصلون سنة الجمعة القبلٌة ,صارت الصبلة
على النبً بعد األذان نقٌم علٌها معركة طوٌلة عرٌضة,فجاءنا أحد اإلخوة الكبار ,قلنا له ما رأٌك هل هذه بدعة أو ؼٌر بدعة فنفر فٌنا-
صرخ -قال لم تجدوا إال هذه األمور تثٌرونها حتى تفرقوا الناس من حولكم ,كانوا عقبلء ,أصحاب تجربة,ونحن فً بداٌة أعمارنا
متحمسون وال ٌهمنا أحد ,فؤحٌانا اإلنسان ٌزٌن له سوء عمله.
رحم هللا األستاذ البنا كان خارجا من المسجد واثنٌن من اإلخوان واحد مد ٌده لآلخر قال ٌتقبل هللا ,والثانً نزع ٌده وقال :هذه بدعة,
فقرب منه األستاذ البنا قال :أما قلة الحٌاء سنة?! قلة الحٌاء سنة ,ألٌس األولى بك أن تصافح أخاك ثم تعلمه أن هذه لٌست واردة ,هذه
بدعة!! فقد ٌزٌن لئلنسان سوء عمله ,ولذلك كان رسول هللا ص إذا قام من اللٌل ٌدعو هذا الدعاء (اللهم رب جبرابٌل ومٌكابٌل
وإسرافٌل فاطر السماوات واألرض عالم الؽٌب والشهادة أنت تحكم بٌن عبادك فٌما كانوا فٌه ٌختلفون اهدنا لما اختلؾ فٌه من الحق
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقٌم).
ومن هنا ابن تٌمٌة -رحمه هللا -ألؾ رسالة صؽٌرة سماها اختبلؾ األبمة فً العبادة .....إن اإلنسان الذي ٌزاول بعض هٌبات الصبلة
وجاء إلى قوم لٌس عندهم هذه الهٌبات األولى أن ٌتركها إن أدت إلى اختبلؾ ,ألن اإلمام أحمد سبل عن رجل ٌظهر بآمٌن جاء على
قوم ٌسرون بها ,أو ٌجهر بها? قال :ال ٌجهر بها ,ألن هذه الهٌبات سنن من فعلها ٌثاب ومن تركها ال إثم علٌه ,ووحدة األمة فرض,
ووحدة األمة مقدمة على هذه السنن.
ٌا أخً عقبلء ,قالوا لماذا? هذه الهٌبات أو السنن فً الصبلة أو تحافظ علٌها بٌن أقوام آخرٌن ال ٌفعلونها? قال انشروا السنة وال
تخاصم علٌها ,ال تعمل معركة علٌها ,انشروا السنة وال تخاصموا علٌها ,ولذلك أوصً إخواننا العرب أال ٌرفعوا أٌدٌهم فً الصبلة أنا
قلت ...هذا الشٌخ تمٌم ٌسمعنا القصة:
بسم هللا الرحمن الرحٌم ,الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد خاتم األنبٌاء والمرسلٌن وعلى آله وصحبه
أجمعٌن.
أذكر قبل سنتٌن كنت فً بابً عند الشٌخ سٌاؾ ,وفً المسجد الكبٌر فً بابً كانت صبلة العصر ,وجاء أحد اإلخوة من المشاٌخ
المعروفٌن ,وال داعً طبعا لذكر اإلسمٌ ,عنً شٌخ معروؾ من مشاٌخ الرٌاض ؼفر هللا لنا وله وهدانا هللا وإٌاه ,وصلى مع
الجماعة,وأشهد هللا على ما أقول ,كان ٌصلً أمامً وفً صبلة العصر كان الذي بجانبه من األفؽان ,طبعا المسجد كله أفؽان وهذا
ٌشد رجله ,رجل الذي بجانبه حتى ٌلصقها به ,واألفؽانً ٌبعد رجله ,ألن األفؽان ال ٌؤتون بالقوةٌ ,ؤتون باللطؾ ,المهم تركه ,ثم عند
الركوع لما ركع الحظ أن رجل األفؽانً بعٌدة عنه ,فمسك رجل األفؽانً -وهللا -وشدها إلٌه ,فاألفؽانً سحب رجله وال زال فً عملٌة
الركوع ,ففعل هكذا بٌده وهو ٌشد برجل األفؽانً حتى ٌلصقها برجله ,وهو طبعا كلما سحب رجل األفؽانً كل ما سحب األفؽانً
رجلهٌ ,عنً معركة أثناء الركوع لكً ٌلصق رجله ,هو ال ٌستطٌع فتح رجلٌه ثمانٌةٌ ,كاد أن ٌقع,أٌن ٌذهب? هإالء اإلثنٌن األفؽان
واحد من هنا وآخر من الطرؾ الثانًٌ ,عنً هل هذا منظر? ٌا أخً ما ألصق رجله ال تعمل مشكلة لهذا ,وبعد الصبلة كلمت الرجل
ونصحته ؼفر هللا لنا وله ,قال ٌجب ال بدٌ ...ا أخً هذه من الهٌبات ,رفض أن ٌلصق رجله هل تعمل فتنة? ٌعنً رفع الٌدٌن هً من
الهٌبات كما قال الشٌخ ,نترك هذه الهٌبات ألن إخواننا األفؽان على مذهب اإلمام أبً حنٌفة ,صحٌح أم ال? ورضً هللا عن اإلبمة
جمٌعا نتخفؾ فً هذه األمور طالما أنها لٌست خبلفات أساسٌة ....نسؤل هللا عز وجل أن ٌوفقنا وإٌاكم.
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( لو كان عرضا قرٌبا وسفرا قاصدا التبعوك ولكن بعدت علٌهم الشقة وسٌحلفون باهلل لو استطعنا لخرجنا معكم ٌهلكون أنفسهم وهللا
ٌعلم إنهم لكاذبون ,عفا هللا عنك لم أذنت لهم حتى ٌتبٌن لك الذٌن صدقوا وتعلم الكاذبٌن ,ال ٌستؤذنك الذٌن ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر أن
ٌجاهدوا بؤموالهم وأنفسهم وهللا علٌم بالمتقٌن ,إنما ٌستؤذنك الذٌن ال ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر وارتابت قلوبهم فهم فً رٌبهم ٌترددون,
ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطهم وقٌل اقعدوا مع القاعدٌن ,لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال
وألوضعوا خبللكم ٌبؽونكم الفتنة وفٌكم سماعون لهم وهللا علٌم بالظالمٌن)
(التوبه)2030 :
تعرضنا باألمس إلى تفسٌر اآلٌة األولى (لو كان عرضا قرٌبا وسفرا قاصدا التبعوك) ٌعنً لو كانت القضٌة أسبوعا أو أسبوعٌن
رحلة بسٌطة هنا وما إلى ذلك رحلة عمرة ,مإتمرا  ,لحضروها وألسرعوا إلٌها (لو كان عرضا قرٌبا وسفرا قاصدا التبعوك ولكن
بعدت علٌهم الشقة) المسافة ,والمسافة بٌن المدٌنة المنورة وبٌن تبوك ثمانمابة كٌلومتر([ )5أحد اإلخوة الجالسٌن ٌبدوا أنه خالؾ الشٌخ
فً ذكر المسافة فقال له الشٌخٌ :ا أخً ثمانمابة بالضبط ،من تبوك الى خٌبر (218كم) ،ومن خٌبر إلى المدٌنة ( ،)518نحن حسبنا
المسافة ونحن فً األردن ،أم تظن أننا قادمون من ألبانٌا؟!]( .وٌحلفون) ٌعنً ٌجمعون بٌن الكذب وبٌن القعود عن الجهاد ,وهذا زٌادة
إهبلك ألنفسهم (وهللا ٌعلم إنهم لكاذبون عفا هللا عنك لم أذنت لهم) ٌعنً كٌؾ أعطٌتهم رخصة? هل ٌجوز لك أن تؤذن لواحد أن ٌترك
الصبلة? فكٌؾ تؤذن لواحد أن ٌترك الجهاد? وهل ٌجوز لك أن ترخص ألحد أن ٌفطر فً رمضان? فكٌؾ تعطٌه رخصة أن ٌقعد

عن الجهاد? وال فرق بٌن الجهاد والصٌام فً مثل حالة تبوك وفً مثل حالتنا هذه ما دام الرسول ص ال ٌستطٌع أن ٌعطً رخصة فً
القعود عن الجهادٌ ...ا سبلم!!
جاء عبد هللا بن أم مكتوم األعمى ٌستؤذنه ,فقال له ال أجد لك رخصة ,حتى نزلت:
(ال ٌستوي القاعدون من المإمنٌن ؼٌر أولً الضرر)
(النساء)15 :
ال أجد لك رخصة ,هو لٌس عنده ختمٌ ,ختم رأسا ,أي واحد ٌعطٌه رخصة.
أقول سبحان هللا! إذا كان الرسول ص ال ٌستطٌع أن ٌعطً رخصة لواحد فً القعود عن الجهاد ,فكٌؾ ٌتجرأ المسإولون أن ٌعطوا
رخصة لفتح خمارة? رخصة ,والرخصة لرب العالمٌن ,والتشرٌع والتحلٌل والتحرٌم إنما هو هلل ,ومن شرع بؽٌر إذن من هللا فقد
أشرك ,واتفق العلماء على أن التشرٌع بؽٌر ما أنزل هللا كفر ٌنقل عن الملة ,وتخرج المادة القانونٌة نحن فبلن بن فبلن نشرع بما هو
آت :المادة كذا ال ٌحق ألربعة أن ٌتجمعوا.
ثانٌا :كل من وجد عنده قطعة سبلح ٌقدم لمحكمة عسكرٌة ...نشرع بما هو آت ,التشرٌعٌ ,شرعونٌ ,خرجون رخصا بفتح النوادي
اللٌلٌة التً هً عبارة عن مباءات وبٌوت للفساد ,ال ٌعطى أحد رخصة لفتح فندق فً األردن مثبل إال إذا اطلع مندوب وزارة السٌاحة
على الفندق ,وتؤكد من وجود بار للخمرة فً الفندق ,وكم حاول بعض المسلمٌن أن ٌؤخذوا رخصة لفندق من الدرجة األولى فؤبوا إال
أن ٌكون فٌه بارا وبركة للسباحة ,رخصة ,نعم ,رخصة للخمر ,رخصة للزنا ,نعم فً بعض الببلد العربٌة كانوا ٌعطون رخصة
للداعرات بؤرقام حتى تؤخذ الدولة منهن جمارك ,رخص!! نعم رخصة لفتح ناد للقمار ,أي أنهم ٌبٌحون اللعب بالقمار بإجازة من
الدولة ,ونحن نسمح لك أن تدخل فٌه من شبت لٌلعب القمار ,كل ذلك حل لك فً شرٌعتنا!! والسٌارة الخصوصٌة بٌت متحرك ,فإذا
رأى رجل األمن سابق السٌارة ٌزنً بامرأة لٌس له أن ٌتدخل إال إذا استؽاثت المرأة ,ألنه ال ٌجوز له أن ٌقلق الناس فً أمنهم داخل
بٌوتهم ,هذا تشرٌع فً مصر ,التشرٌع! نعم!! والزنا فً داخل البٌت ال ٌعتبر جرٌمة قانونٌة إال من المرأة إذا زنت فً بٌت الزوجٌة,
ألنها انتهكت حرمة بٌت الزوجٌة فقط ,لكن المرأة ال تإاخذ إذا زنى الرجل فً بٌت الزوجٌة ,هذا تشرٌع ,رخص! ٌعطونه رخصة!
نعم!
والرباٌ ,عطون رخصة للبنك ,أي بإقامة قلعة تحارب هللا ورسوله ..
( ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقً من الربا إن كنتم مإمنٌن فإن لم تفعلوا فؤذنوا بحرب من هللا ورسوله)
(البقرة)432532 :
وإذا سرت فً شوارع ببلد المسلمٌن تجد أن أكثر ما ٌلفت انتباهك من البلفتات هً البلفتات التً تحارب هللا ورسوله ,البنك الفبلنً,
والبنك الفبلنً ,الخم ارة الفبلنٌة ,الملهى اللٌلً ,دار اللٌل ...وهكذا ,نعم!!
وإذا وجدوا امرأة ارتدت اللباس الطوٌل فً الحً تبدأ عٌون المخابرات تتابعها ,وتبدأ التقارٌر تجمع عنها ,وعن أهلهاٌ ,تربصون
الفرصة حتى ٌوقعوا بها وبؤهلها.
حتى فً مصر لما كنت أحضر الدكتوراه كانت زوجتً تلبس الطوٌل ,كنا مجموعة من اإلخوة من األردن مبعوثٌن من أجل الدكتوراه
فً الشرٌعة اإلسبلمٌة من األزهر الشرٌؾ ,وهللا إخواننا ما استطاعوا أن ٌبقوا مبلبس أزواجهم الطوٌلة فقصروها.
جامعة القاهرة عندما كنا هناك فٌها حوالً مابة وعشرٌن ألؾ طالب وطالبة ,لٌس فٌها إال فتاة واحدة متحجبة وهً بنت أخت األستاذ
سٌد قطب رحمه هللا ,واستطاعت هذه البنت أن تقنع بنتا أخرى فتلبسها الجلباب ,وقامت القٌامة فً بٌت صدٌقتها ,وقام البٌت وما
وقعد ,عاٌزه تودٌنا فً داهٌة ٌا بنت الحبلل ,عاٌزه نٌله تنٌلنا بسببك ,عاٌزه ...وما إلى ذلك ,وما زالوا بها وهً مصرة ,وٌوم
اإلمتحان الساعة السادسة أو السابعة صباحا أخذوا جلبابها ووضعوه فً الماء حتى ال تستطٌع أن تلبسه ,جرٌمة! نعم جرٌمة! تعتبر
جرٌمة!
الشباب ..وهللا حدثنً واحد وال أدري إن كان حقا أو مزاحا ,شاب مخبر ال ٌفارقه أبدا ,فً األوتبٌس معه ,فً الجامعة معه ,فً
الشارع معه ,وٌوم من األٌام هذا الرجل ضاق -هذا الرجل المسلم -فمر على خمارة وأخذ زجاجة خمر ,ووضعها فً جٌبه ,وكلما
جلس بجانبه فً األوتبٌس أخرجها وبدأ ٌقرأ فٌها ,رجل المخابرات ما صدق ,خمر!! هذا معقول! هذا ٌشرب خمرا !! المهم تؤكد منها
فقدم تقرٌرا :تحسنت أخبلقهٌ ,كؾ عن متابعته ,واسمه توفٌق الشرٌؾ ,تحسنت أخبلقه ٌكؾ عن متابعته ,فعبل  ,ولذلك إذا أردت الحج
من بعض الدول العربٌة ال بد أن تؤخذ حسن سلوك من النمامٌن المخبرٌن ,هإالء أصحاب األوراق الذٌن ٌؤكلون بؤعراض الناس,
بقدر ما ٌضر المسلمٌن بقدر ما ٌعطونه فلوسا.
وفً الحدٌث( :ال ٌدخل الجنة قتات) ,كان حذٌفة بن الٌمان جالسا وكان ٌتحدث ,فؤقبل رجل من بعٌد قالوا :إن هذا الرجل ٌرفع أشٌاء
إلى السلطان ,فقال :لقد سمعت رسول هللا ص ٌقول (ال ٌدخل الجنة قتات) ,والقتات هو الذي ٌتتبع عٌوب الناس وٌرفع األشٌاء إلى
السلطان وإن كانت حقا ٌ ,ا حبٌبً وإن كانت حقا
حدثنً الشٌخ محمد نجٌب المطٌعً -الشٌخ العالم الفقٌه المعروؾ -قال لً :وضعونً سنتٌن فً الزنزانة ,وكانت حٌة الكوبرا الكبٌرة
تخرج تلعب على بطنً وعلى رأسً ,والسبب ,قلت لهم :ما السبب? قالوا جارك اشترى سٌارة من اإلخوان المسلمٌن ,طٌب ما
عبلقتً بجاري? قالوا :مر علٌك ورد السبلم فرددت علٌه ,نعم! الشٌخ محمد نجٌب المطٌعً! وهللا سمعتها من فمه إلى أذنً فً جدة
قبل أن ٌتوفى بعدة أشهر ,وحدثنا عن المؤساة وعن مؤساته هو خاصة ,هو من منطقة عبد الناصر ,بسبب أنه رد السبلم ...ألن إلقاء
السبلم سنة ,أما رد السبلم واجب ,ألنه رد جواب السبلم على جاره قالوا ال بد أن تخبر المخابرات عندما ٌرد علٌك السبلم ,ال بد أن
تخبر المخابراتٌ ,عنً مصابب.
قصة أخرى ٌحدثها عبد هللا رشوان -رحمه هللا حٌا ومٌتا  -المستشار القانونً الذي تولى الدفاع فً قضٌة الجهادٌ ,قول فً محاضرة
فً جامعة القاهرة :لقد سجن ضابط فً سنة (1255م) بقضٌة اإلخوان ,والسبب أنه عندما دخل الجٌش فً سنة (0155م) كانت تعطى
لهم استمارات ,هل أنت متدٌن? هل أنت تصر على التدٌن فراجعوا سنة (1255م) جمٌع ملفات الضباط ,فكل واحد وجدوا نعمٌن
متتابعتٌن ,هل أنت متدٌن? هل تصر على التدٌن? اعتقلوه ,وكان منهم هذا الضابط ,ألنه سنة (0155م) قال :أنا متدٌن وأصر على
التدٌنٌ ,حدث المستشار عبد هللا رشوان ,قال :سجن هذا الضابط مقابل زنزانة الشٌخ محمد األودن ,فؤرادوا أن ٌحققوا مع الشٌخ محمد
األودن -عمره  43عاما  -وكان من أفقه وأعلم األساتذة فً كلٌة أصول الدٌن ,وكان ٌعطً الدكتوراه ,وكان ٌسمى األب الروحً
للثورة ,هو ربى عبد الناصر وأنور السادات وؼٌرهم ,فعندما صارت اإلعتقاالت سنة ( )1255اعتقلوه ,فعندما اعتقلوه ووضعوه فً
زنزانةٌ ,قول الضابط :فتحت زنزانة الشٌخ محمد األودن -الذي عمره  43عاما  -وبدأت أعد الكبلب البولٌسٌة -الكلب البولٌسً حمار
صؽٌر أجلكم هللا -نعم! وإذا مر فً الشارع ,الشارع كله ٌرهبه ,فعددت ستة وعشرٌن كلبا بولٌسٌا فً زنزانة محمد األودن ,وأراد
رجال التحقٌق أن ٌقتربوا من محمد األودن فلم ٌستطٌعوا ,ألن براز الكبلب وبولها على لحٌته وعلى رأسه وعلى ثٌابه ,فسلطوا من
بعٌد خراطٌم المٌاه على الشٌخ محمد األودن حتى ذاب براز الكبلب واستطاع الشرطة أن ٌقتربوا منه وٌنزعوا ثٌابه ,وٌضعوا علٌه

ثٌابا جدٌدة لٌجلس معه رجال التحقٌق 43- ,عاما  -وأرقى العقلٌات الفكرٌة الفقهٌة ,عالم من العلماء الكبار ,وهو رباهم فً بٌته
هإالء الضباط الكبار ,فهم جازوه جزاء سنمار.
المهم (عفا هللا عنك لم أذنت لهم) ٌعنً ال ٌحق لك أن تؤذن لهم ,ألن األمر لٌس لك ,وهللا عز وجل قدم العفو على العتاب حتى ال ٌطٌر
هلعا وخوفا (عفا هللا عنك لم أذنت لهم حتى ٌتبٌن لك الذٌن صدقوا وتعلم الكاذبٌن) حتى تعلم من صدق
قلب الرسول ص
ممن نافق ,هم كانوا ٌقولون نذهب نستؤذن ,فإن أذن لنا قعدنا ,وإن لم ٌؤذن لنا قعدنا ( ال ٌستؤذنك الذٌن ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر أن
ٌجاهدوا بؤموالهم وأنفسهم) انظروا نص القرآن أن اإلستبذان عبلمة النفاق( ,ال ٌستؤذنك الذٌن ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر أن ٌجاهدوا
بؤموالهم وأنفسهم وهللا علٌم بالمتقٌن ,إنما ٌستؤذنك الذٌن ال ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر) فكان مجرد االستبذان فً القعود عن الجهاد أو
القتال عبلمة للنفاق ,وقال بعض المفسرٌن إن هذه اآلٌة نسختها آٌة النور( ,فإذا استؤذنوك لبعض شؤنهم فؤذن لمن شبت منهم واستؽفر
لهم هللا) وفً النفس شًء من هذا الكبلم ,ألن هذه اآلٌة نزلت سنة تسع للهجرة ,وسورة النور نزلت سنة خمس للهجرة وست للهجرة
والفرق بٌنهما واسع ,والمتقدم ال ٌنسخ المتؤخر ,وآٌات القتال وأحكام الجهاد إنما تإخذ من أٌن? من سورة التوبة ,فنظمت عبلقات
المجتمع المسلم والسٌر والؽزو والقتال تنظٌما لم ٌرد بعده أي تعقٌب ,فمن أراد أن ٌعرؾ أحكام الجهاد النهابٌة فً اإلسبلم فهً
موجودة فً سورة التوبة ,ولذلك (فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) (وقاتلوا المشركٌن كافة كما ٌقاتلونكم
كافه) هذه ٌسمونها آٌة السٌؾ ,نسخت آٌة السٌؾ أكثر من مابة وعشرٌن آٌة نزلت قبلها فً مكة والمدٌنة فً الصفح الجمٌل وفً
اإلعراض الجمٌل وفً النقاش بالحكمة والموعظة الحسنة ,آٌة السٌؾ نسخت كل هذه أمامها.
(ال ٌستؤذنك الذٌن ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر أن ٌجاهدوا بؤموالهم وأنفسهم) لماذا?
ٌقول األستاذ سٌد قطب إن القعود عن الجهاد خلل فً العقٌدة ووهن فً الدٌن خلل ,وال تستطٌع نفس خالط اإلٌمان بشاشة قلوبها
وتفاعلت بهذا الدٌن أن ترى الحرمات تنتهك والمقدسات تداس والدماء تسفك واألعراض تنتهك على مذابح شهوات الطواؼٌت ,ثم بعد
ذلك ٌبقى قاعدا بارد القلب لٌس له ؼٌر وال نكٌر ,لٌس معقوال.
كان األستاذ أبو ماجد -نرجو هللا أن ٌجزٌه خٌر الجزاء عنا -كان ٌقول :ال ٌمكن لكؤس أن تمتلا إال أن تفٌض ,ال ٌمكن لقلب أن
ٌمتلا بهذا الدٌن إال أن ٌفٌض على من حوله.
( ال ٌستؤذنك الذٌن ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر أن ٌجاهدوا بؤموالهم وأنفسهم وهللا علٌم بالمتقٌن) ألن الجهاد عبلمة بارزة على التقوى,
ولذلك كانوا إذا حصل فً حاضرة األمة اإلسبلمٌة أو فً العاصمة مشكلة أعضلت الفقهاء ٌقولون أرسلوا بها إلى أهل الثؽور ألنهم
أقرب إلى هللا فؤحرى أن ٌكونوا قرٌبٌن من اإلجابة ,أحرى أن ٌوفقوا إلى اإلجابة ,كانوا ٌرسلونها للثؽور ,وهنا ٌستدل بها الذٌن
ٌقولون (فلوال نفر من كل فرقة منهم طابفة لٌتفقهوا فً الدٌن) أن الفقه فً الدٌن مع النفٌر لٌس مع القعود.
وسٌد رحمه هللا ٌردد كثٌرا (إن الفقه ال ٌإخذ من القاعدٌن ,إن دٌن هللا ال ٌإخذ من فقٌه بارد قاعد) .
ذات مرة ذكروا له فً السجن قضٌة ,فقالوا ٌقول الشٌخ الفبلنً بها كذا ,قال نحن ال نؤخذ الفقه من القاعدٌن.
(إنما ٌستؤذنك الذٌن ال ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر وارتابت قلوبهم -شكت -فهم فً رٌبهم ٌترددون ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة)
ألن هناك عبلمة على الخروج وهً اإلعداد ,التدرٌب ,أما باهلل علٌك ٌا أخً الكرٌم أنت تقول أنا أرٌد الجهاد فً سبٌل هللا وكل سنة
تؽٌر طقم ؼرفة النوم ,وطقم ؼرفة الضٌوؾ ,والسٌارة ,والكمالٌات تزداد ٌوما بعد ٌوم ,صحٌح أنت صادق ترٌد الجهاد فً سبٌل
هللا? صحٌح?!! كل سنة تؽٌر طقم ؼرفة الضٌوؾ -هللا ٌعٌن المحكومٌن -ؼرفة الضٌوؾ ,تجده موظفا بسٌطا راتبه مابة دٌنار فً
األردنٌ ,تزوج ,ؼرفة الضٌوؾ ,ؼرفة النوم ,ؼرفة السفرة ,وأٌن تضعها ٌا ابن الحبلل? كل راتبك ال ٌستؤجر البٌت الذي ستضع فٌه
هذه الكراسً ,كٌؾ? ثم اشترٌت ,كٌؾ تؽٌر طقم البٌت? ثم السٌارة ,ألن مودٌلها فً العام الماضً أو سنتٌن قبل ,سٌارة جدٌدة!! تجده
ٌبٌعها بثمن بخس وٌشتري سٌارة جدٌدة (مارسٌدس  881سً إي إل) ومٌتسوبٌشً ,ال ٌركب إال مٌتسوبٌشً ( )8880819روبٌة,
مجرم! كٌؾ هذا?
(ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة) تؤتً تقول له ٌا أخً تعال معناٌ ,قول وهللا ٌا أخً مدٌون ,مدٌون?! طٌب ٌا أخً قلل من الدٌن,
ٌا أخً الكرٌم من الذي ٌجبرك أن تفعل هذه األفعال التً تفعلها ?
(أال ٌظن أولبك أنهم مبعوثون لٌوم عظٌم)
(المطففٌن)01 :
ومعظمهم ٌقعده الدٌن ,ومعظمهم تجده ال ٌستطٌع أن ٌنبس ببنت شفة فً إنكار منكر.
أخ كرٌم كنا نحن وإٌاه فً الجامعة األردنٌة ,صاحب كتاب اإلٌمان الدكتور محمد نعٌم ,وألؾ عدة كتب فً الجهاد ,كانوا ٌزٌدون
رواتبنا ,هناك رواتب أساتذة الجامعة فرق هابل بٌنها وبٌن رواتب موظفً الحكومة ,فكنت أقول له :وهللا ال أحب أن ٌزٌدوا رواتبنا,
ألنه كلما زادوا رواتبنا كلما ج ب ن ا عن الكبلم فً مواجهتهم ,لكن لو كانت رواتبنا كبقٌة موظفً الدولة عندها الواحد ال ٌهمه ,نعم!
هو ٌنظر راتبه خمسمابة دٌنار أردنً ستمابة دٌنار أردنً ..كٌؾ ٌمكنه أن ٌعٌش فٌما لو أخرج من الوظٌفة? وفعبل هنالك فرق كبٌر
بٌن حٌاة المسلم وبٌن حٌاة ؼٌر المسلم.
فً تارٌخ الدولة الساسانٌة عندما هزم ٌزدجرد الثالث كان ٌبكً كثٌرا ,فسؤله كثٌر من ندبابه ما بالك تبكً كثٌرا ? قال لم ٌبق عندي
إال ألؾ طباخ وألؾ مرب للصقور ,فكٌؾ ٌمكن أن أعٌش فقط بؤلؾ طباخ?! تصور!! هذا ٌزدجرد ,والمنتصر علٌه سلمانٌ ,جلس
سلمان مكان ٌزدجرد ,وكانت نفقته فً الٌوم درهما وصدقته درهما  ,وكان ٌعٌش من عمل ٌده ,فً اللٌل ٌصنع السبلل واألوانً من
البوص ٌعملهٌ ,شتري فً الٌوم بوصا بدرهم ,فٌصنع فً اللٌل مجموعة من السبلل تباع فً الٌوم التالً ,لؤلمٌر الذي جلس مكان
ٌزدجرد تباع بثبلث دراهم ,درهم لنفقتة ,ودرهم لصدقته ,ودرهم للبوص فً الٌوم الثانً ,هنالك فرق كبٌر.
كنا فً فلسطٌن وكنا فً قاعدة ,وما كان مسموحا ألحدنا أن ٌشتري أي شً ,وممنوع أن ٌدخل المعسكر أي طعام آخرٌ ,جب أن
تؤكل من طعام المعسكر مهما كان ,وهذا إن شاء هللا سنطبقه ,المهم كان ممنوعا أن ٌدخل أي طعام ,الكل ٌجب أن ٌؤكل طعاما واحدا
 ,وكان هناك الخبز ,نشتري كٌس الخبز ونجففه فً الشمس ونبقى نؤكل منه شهرا كامبل  ,عدة أكٌاس فً ٌوم واحد تجفؾ فً الشمس
وتوضع ,وكنا نوصً بعضنا بعضا أن ٌؤخذ الواحد منهم خشبة ٌكسر الخبز بها ,فكنا نكسر الخبز بكعب البندقٌة -أسفل البندقٌة-
الخشبة ,اللحوم ال نراها ,الفواكه ال نراها ,الخبز أربعة أشهر فً معسكر التدرٌب ,ما أذكر شبعنا الخبز إال مرة واحدة ,نصؾ رؼٌؾ
من صنع السوق ,الخبز الرقٌق الذي إذا نفخت علٌه ٌطٌر ,نصؾ رؼٌؾ فً الصبح والظهر والمؽرب ,وفً الصباح نصؾ رؼٌؾ
خبز وعشر حبات زٌتونٌ ,قعد مسإول المطبخ ,ونمر علٌه واحدا واحدا ٌمد ٌده فً داخل تنكة الزٌتون وٌعد لنا عشر حبات
ونمضً وبدون شاي ,وكان معنا الوزٌر السودانً رحمه هللا محمد صالح عمر ٌتدرب معنا ,والسودانٌون معروفون ال ٌحبون الزٌتون
األخضر وال ٌعٌشون بدون شاي ,وطلب كؤسا من الشاي على الفطور حتى ٌؤكل الخبز به ,ورفض المسإول ,رفض ,ممنوع الشاي,
ٌجب أن نفطمكم عن شهواتكم([ )5الذي ادخلنا إلى هذا -ال اله اال هللا -نحن استرسلنا].

زارنا الكاتب الشٌوعً المعروؾ الذي تاب محمد جبلل كشك ,كان عنده دورة فً الحراسة ,والحارس دابما ٌخرجون له حصته
وٌرسلونها له فً الحراسةٌ ,ؤكلها فً الحراسة ,فكانوا ٌفتون الخبز وٌضعون علٌه مرقة العدس ,العدس (شر ش) ([ )2شرش :كلمة
عامٌة وتعنً هنا ضرب بجذوره فً المعدة] .فً بطوننا وطلع من رإوسنا ,فالمهم كان واحد من اإلخوة قادما من عمان أحضر لنا
صندوقا من التفاح هدٌة فوزعوه ,خرج لكل واحد حبة تفاح ,فمع صحن العدس حبة تفاح ,ناوله حبة التفاح ,محمد جبلل كشك قال
شبحا أرى!! ٌعنً معقول حبة تفاح! صحٌح !?ثم عقب قاببل  :وهللا لو كان العالم اإلسبلمً ٌعٌش كعٌشكم لدوخنا العالم ودان تحت
أقدامنا.
هل ٌوجد أحد ٌموت من الجوع? ال أحد ٌموت من الجوع ,كم ٌكلؾ طعام اإلنسان فً الٌوم? ثبلث روبٌات ,أضؾ لها ثبلث روبٌات
(ؼماس)([ )9اإلدام] .تصبح ست روبٌات ,كان الشٌخ سٌاؾ والمجاهدون ٌحسبون سبع روبٌات لئلنسان ٌومٌا ,أخونا أبو سٌاؾ هذا,
المسإول عن عبد المجٌد نفسهٌ ,خصص سبع روبٌات ألمثال عبد المجٌد مصروفا ٌومٌا ,سبع روبٌات ,وهو ٌعٌش هذا العٌش ,هو
ٌؤخذ بالرزنامة القدٌمة -أبو سٌاؾ -ال ٌدري أن المجاهدٌن أنفسهم صار مصروفهم إثنتا عشرة روبٌةٌ ,رٌد أن ٌطبق نفس برنامج
األفؽان ,لكنه طبق البرنامج القدٌم سبع روبٌات فً الٌوم ,فلو كان الواحد منا ٌعٌش بسبع روبٌات فً الٌوم وعلٌه بدلة مثل هذه البدلة
تكلؾ مابة إلى مابة وخمسٌن روبٌة ألربع سنوات ال تنقب وال تهترىء أبدا ,ال تهترىء -تهرٌك وال تهرٌها -لو كنا نلبس مثل هذا
ونؤكل بسبع روبٌات ٌومٌا كم مصروفنا الشهري? مابتٌن وعشر روبٌات ,أضؾ إلٌها مابة روبٌة تصبح ثبلثمابة روبٌة فً الشهر,
أي قوة فً األرض تستطٌع أن تواجه إرادتك وعزٌمتك? كما قال الشافعً رحمه هللا :
وال إن مت فلست أعدم قبرا
أنا إن عشت فلست أعدم قوتا
نفس حر ترى المذلة كفرا
همتً همة الملوك ونفسً
وإال كٌؾ? الذل قرٌن الكفر ٌا أخً ,وما الذي أذلنا? الشهوات والكمالٌات ,الشهوات والكمالٌات تمنعنا عن الخروج فً سبٌل هللا
والجهاد ,هو ٌحسب فً السنة الرابعة فً الجامعة ٌتخرج وٌتوظؾ بمرتب درجة خامسة أو سادسة ,وبعدها ٌصبح درجة سابعة,
وبعدها درجة تاسعة ,هو جالس وٌحسبٌ ,بنً قصورا فً الهواء ,ستة آالؾ لاير ,خمسة آالؾ لاير ,سبعة آالؾ لاير ,كٌؾ عندما
ٌصبح راتبه ألؾ روبٌة أو ألفً روبٌة? ال ٌمكن أن ٌعٌش! ال ٌستطٌع!
( ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطهم وقٌل اقعدوا مع القاعدٌن) صدقوا أكره أن أشتري شٌبا جدٌدا لباسا
جدٌدا أو ؼٌره ,فٌوم من األٌام عدت إلى البٌت فإذا بفرشات إسفنج وعلٌها وجه مخمل ,أنا لما نظرت إلٌها ما بقً فً رأسً عقل,
قلت :وهللا إن النساء ال دٌن لهن ,قلت هذا ٌخرج ..من أٌن هذا? قالوا هدٌة ,قلت ٌخرج من البٌت ,ال ٌمكن أن ٌبقى فً البٌت ,وتكلمت
كبلما على أهلً حتى أؼمً علٌها ,وهللا أؼمً علٌها وفقدت وعٌها وبدأت تهذي ,فخفت على عقلها وهللا ,لكن صدقوا ٌا إخوة ما
دخلت البٌت ...فعبل قلت من أٌن الهدٌة ,قالت أنت ما الذي ٌهمك? ضٌوفك لٌبل نهارا (نازلون طالعون)([ )5كناٌة عن كثرة
الضٌوؾ] .وأنا أؼسل فً وجوه الفراش وأؼٌر ,وكل ٌوم نؽٌر ألن الفرشة الباكستانٌة بعد ستة أشهر ٌتجمع القطن فً زاوٌة الفرشه,
قالت ٌعنً أنا تعبانة فٌوجد عندي زوج من األساور -من الذهب -صرفتهن وعملت هذا حتى أرتاح ,قلت لها :والمجاهدون ٌموتون
جوعا ? قالت :حسبت حساب المجاهدٌن ثلثا لهم ,فقلت لها :كذلك ال ٌمكن أن تبقى ,ولكن منذ ذلك الوقت حتى اآلن صدقوا ال أدخل
البٌت وأرى هذه إال وٌضٌق صدري وٌنقبض ,صدقوا ,حاولنا أن نصرفهن من البٌت بطرٌقة من الطرق بحٌث ال ٌؽمى علٌها مرة
أخرى ,وربنا ٌؽفر لنا جمٌعا([ )2بقً الشٌخ خلؾ هذا الموضوع حتى باع الفرشات ألحد اإلخوة بؤقل من الثمن األصلً].
( ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطهمٌ )...ا سبلم!! أي مصٌبة أكبر من أن ٌكره هللا أن ٌراك فً موطن
ٌحب أن ٌراك فٌه? أي مصٌبة أعظم من أن ٌكره هللا لك الجهاد فٌقعدك? ال أعظم من هذه المصٌبة!! (كره هللا انبعاثهم فثبطهم وقٌل
اقعدوا مع القاعدٌن) القاعدون من? مع النساء (رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ) رب العالمٌن سبحانه ٌقرعهم وٌبكتهم -وهلل المثل
األعلى -كؤن واحدا ٌنكت على واحد (رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ) ولو ,قاعد مع األوالد الصؽار ومع النساء?! ألٌس عٌب
علٌك? كؤن معنى اآلٌة تقول هكذا :ألٌس عٌبا علٌك?! ألٌس عٌبا علٌك أن تقعد مع النساء واألوالد? (رضوا بؤن ٌكونوا مع
الخوالؾ وطبع على قلوبهم) أعوذ باهلل (فهم ال ٌفقهون) لم تعد نفوسهم قابلة للتفاعل مع النصوص ,لم تعد ,تقرأ علٌه القرآن كله,
ٌقرأون سورة التوبة من أولها إلى آخرها فً كل شهر ,ومع ذلك إذا قال له واحد أرٌد أن أذهب إلى الجهاد ٌقول له اقعد ,ال إله إال هللا!
هذه مصٌبة أن القلب ٌموت وال ٌشعر اإلنسان ,قال ٌا رب كم أعصٌك وال تعاقبنً? فقال :كم أعاقبك وال تشعر? ألم أمت قلبك? موت
القلب ,عدم التفاعل مع النصوص ,ال ٌتمعر وجهه ؼضبا هلل ,خبلص ..مات قلبه ,أصبح ال ٌضخ دما أبدا  ,بل أصبحت هذه معرة,
أصبح عٌبا أن اإلنسان ٌؽار وٌنفعل عندما ٌرى المنكر ,أصبح هذا عٌبا من العٌوبٌ ,قولون هذا مسكٌن سرٌع اإلنفعالٌ ,قولون هذا
عاطفً ,سرٌع اإلنفعال ,متحمس ,متهور ,متزمت( ,فندمنتلست) ما إلى ذلك ,نعم أصبح عٌبا  ,ولؤلسؾ العمٌق أن المسلمٌن صاروا
إذا أرادوا أن ٌعٌبوا بعضهم بعضا ٌ ...عنً البعثٌٌن والشٌوعٌٌن أصبحوا ٌرددون هذه الكلمات كمذمة لنا ,وصار إخواننا المصرٌٌن
وؼٌرهم إذا أرادوا أن ٌذموا واحدا ٌقولوا ده -هذا -رجل طٌبٌ ,عنً (هبٌلة)([ )5هبٌلًٌ :عنً معتوه أو رجل بسٌط جدا] .معنى
الطٌب أهبل ,أنت مسكٌن على نٌاتك ,وأنت على ماذا? على خبثك!! نعم! ولذلك أصبحنا فعبل نستعمل هذه الكلمات وال ندري ,هذا
طٌب القلب ,عاطفً ,متهور ,سرٌع اإلنفعال ,متحمس ,وهل الدٌن ٌنصره العقل أم تنصره الحماسة والعاطفة? العقل ٌقول لك أنت
كٌؾ تستطٌع أن تقابل روسٌا? نعم ,كما ٌقول مالك بن نبً :إن إصبع ببلل التً تشٌر إلى السماء تقول أحد أحد هذا لٌس صوت
العقل ,هذا صوت العاطفة ,ألن العقل ٌقول له اخدع أمٌة بن خلؾ ,اخدعه وتعال فً اللٌل وجدد إسبلمك عند محمد.
واحد ٌقول لً مرةٌ :ا أخً ال ٌجوز نكون هكذا منفتحٌن وكل شًء نقوله وما إلى ذلك ,أنا جلست سنتٌن فً مكتب الذي معً ما
عرؾ اتجاهً ,قلت له (هللا ٌعطٌك العافٌة) معنى ذلك أنك سنتٌن ما تكلمت كلمة واحدة تؤمر بمعروؾ أو تنهى عن منكر ,ألنه لو
تكلمت لعرؾ اتجاهك ,هو ٌعتبرها مهارة! فهم!!....
ٌرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خدٌعة الطبع اللبٌم
هو ال ٌقر ك ,ال ٌمكن أن ٌوافقك ,أنا كنت أقول سبحان هللا!! لماذا ٌشكك هإالء بالجهاد وؼٌره? ثم وجدت النص من القرآن ..
(وهللا ٌرٌد أن ٌتوب علٌكم وٌرٌد الذٌن ٌتبعون الشهوات أن تمٌلوا مٌبل عظٌما)
(النساء)32 :
ال ٌقبل إنسان أن ٌقر بتقصٌره وبضعفه وٌقول فبلن خٌر منً ,ال ,ال بد أن ٌعٌب خٌر اآلخرٌن لٌصبح عٌبه خٌرا  ,وكما قال سٌدنا
عثمان رضً هللا عنه (ودت الزانٌة لو زنت كل امرأة) ,سٌدنا عثمان ٌقول هذا (ودت الزانٌة لو زنت كل امرأة).
(ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطهم وقٌل اقعدوا مع القاعدٌن ,لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال) خباال ٌعنً فسادا ونمٌمة ووقٌعة,
ٌراهم مجتمعٌن فٌؤتً ٌلقً -قذٌفة -كلمة ٌشكك ثبلثة ,أربعةٌ ,كره أن ٌرى مجموعة متآلفةٌ ,كره ,ولذلك إذا كان موظؾ ٌؤخذ على
اإلفساد راتبا هذا شًء آخرٌ ,ؤتً ٌجدهم ٌتكلمون عن الجهاد ,الجهاد أٌن? فً جاجً?! لماذا فً جاجً? كلهم منافقون وكلهم
تعبانون ونسوار ودخانٌ ,ذكر الناس بالخروج لجاجً لنصرة إخوانهم فٌؤتً ٌقول لهم سقطت المؤسدة وانتهى كل شًء ,وانسحب

إخواننا العرب وانهزم الناس ,ألٌس كذلك ٌا أبا إبراهٌم? وأسر الشٌخ عبد هللا ,وهللا جاءتنً رسالة من بؽمان من إخواننا العرب أنه
ذبح العرب وأسر الشٌخ عبد هللا ٌ-ا لٌت استشهد ..أسر -المهم وظٌفتهم اإلفسادٌ ,كرهون الخٌر (لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال)
هإالء هللا عز وجل أطلق علٌهم (المرجفٌن) ,وأطلق علٌهم (معوقٌن ..ومثبطٌن ..ومخذلٌن) ,وما إلى ذلك ,هذا فً القرآن وفً السنة,
وهإالء باتفاق األبمة األربعة ال ٌجوز أن نتركهم فً الجٌش ,وٌحرم على األمٌر أن ٌترك مخذال أو معوقا  ,المخذل والمثبط
والمرجؾ.
المخذل ٌعنً الذي ٌقول الدنٌا حر ,الدنٌا برد ,تتقطع األصابع ,تتقطع األرجل ,وما إلى ذلك ,عدد ..العدد كثٌر.
والمرجؾ ٌعنً هو الذي ٌقول هلك المسلمون ,هزم المسلمون ,المجاهدون ٌوجد عندهم بدع لكن ال تقل ألحد ,هللا أمر بالستر ,هللا أمر
بماذا? أمر بالستر -أسترٌ ,وجد عندهم دخانٌ ,وجد عندهم نسوار ,عندهم توسل ,عندهم استؽاثة....
حدثنً ثقة عن واحد آخر فً الرٌاض قال بعد صبلة الصبح وقبل أن نتم اإلستؽفار قال أٌها اإلخوان أحذركم ال تدفعوا الزكاة
للمجاهدٌن األفؽان ,فهم مشركون لوطٌون ,هذا فً المسجد وهللا ,فً المسجد قبل أن ٌتم الناس اإلستؽفار ,هو ٌرٌد أن ٌبلػ الحق
والخٌر ,هو ٌظن أنه ٌؤخذ أجرا من هللا عز وجل وثوابا  ,نعم وهللا ذهبت إلى جدة فً الحج بدل أن ٌسؤلونً كٌؾ المعارك? كٌؾ
اإلنتصارات? ٌؤتون ,صحٌح ٌا أخً ٌوجد شرك عند المجاهدٌن? ال إله إال هللا ,بدل أن ٌبشروا ٌنفروا الناس...
فلٌسعد النطق إن لم ٌسعد الحال
ال خٌل عندك تهدٌها وال مال
ولذلك كثٌر من الناس وهللا كفت أٌدٌهم عن النفقة بسبب هذا ,الشٌخ تمٌم ٌقول ٌا فبلن نرٌد زكاة مالك أنت تحب الجهاد األفؽانًٌ ,قول
بلؽنً من ثقة أن الشرك منتشر بٌنهم ,أي شرك ٌا جماعه? دعونا نقؾ وقفة فقهٌة ,وهللا ما هو المنتشر بٌن المجاهدٌن األفؽان?
التوسل بالقبور? أنا ما رأٌت واحدا ٌتوسل بقبر وال ٌستؽٌث به ,وكما قال الشٌخ جبلل الدٌن حقانً :وهللا عمري سبع وأربعون سنة
ما رأٌت أفؽانٌا ٌستؽٌث بصاحب قبر.
المهم ماذا ٌوجد? التمابم ,الحروز ,وأي شًء آخر ,فعبل  ...ماذا? الدخان ,النسوار ,الشم ه ,الدخان والنسوار ال ٌخرج من اإلسبلم,
هل ٌوجد أحد ٌقول أنه ٌخرج من اإلسبلم? حرام ٌا أخًٌ ,رتكبون حراما  ,لكن خذ منً هذه الفتوى الفقهٌة أن الذي ٌشرب الحشٌشة
فً داخل أفؽانستان وهو ٌجاهد أفضل من المجاور للبٌت الحرام ,ألن هذا ٌضر بنفسه وٌرتكب محرما وأنت ترتكب محرما وهو
القعود عن الجهاد الذي ٌضر باألمة اإلسبلمٌة كلها ,خذ منً هذه الفتوى ,الحشاش الذي ٌقاتل فً داخل أفؽانستان أفضل من العابد فً
بٌشاور أو فً البٌت الحرام ,ألن هذا ٌرتكب محرما وهذا ٌرتكب محرما ,لكن محرم ترك الجهاد ٌضر باألمة اإلسبلمٌة بؤسرها,
ومحرم الحشٌش ٌضر نفسه ,خذ منً هذه الفتوى الفقهٌة ,ال تقل متحمس وعاطفً ,هذه فتوى فقهٌة أسمعوها للناس ,الحشاش الذي
ٌشرب الحشٌش فً داخل أفؽانستان وٌذل هللا على ٌدٌه الكفر األحمر أفضل من الذي ٌتعبد هلل فً بٌته فً أي مكان فً األرض.
قال ابن تٌمٌة رحمه هللا (والعدو الصابل الذي ٌفسد الدٌن والدنٌا لٌس أوجب بعد اإلٌمان من دفعه).
ال إله إال هللا محمد رسول هللا أوال ,ثم بعد ذلك دفع الصابل ,أما تؤتً وتقول ٌشرب الحشٌش ,كان الصحابة بٌنهم من ٌشرب الخمر فً
داخل معركة الٌرموك وداخل معركة القادسٌة ,أبو محجن ألم ٌحجزه سعد بن أبً وقاص أثناء معركة القادسٌة?..
وأقعد مشدودا علً وثاقٌا
كفى حزنا أن تلتقً الخٌل بالقنا
ٌشرب الخمر ,ولذلك ٌا حبٌبً جهاد الشعوب ؼٌر جهاد الدعوات اإلسبلمٌة ,الدعوة اإلسبلمٌة تكون صفوة ال ٌمكن أن تجد فٌها سكٌرا
وال شارب دخان وال متعاطً قمار ,أما هذا شعب بكامله ,معركة الٌرموك التً نسمع بها ومعركة القادسٌة التً قررت مصٌر أكبر
إمبراطورٌتٌن ,من الذي أسقط إمبراطورٌة كسرى? المرتدون ,طلٌحة األسدي الذي ادعى النبوة ,بعدما تاب قال له اذهب ,وكان له
أفعال عظٌمة فً داخل القادسٌة ,المرتدون بعد أن أرجعوهم لئلسبلم قال أرسلوهم ٌقاتلوا كسرى وقٌصر ,أٌن فقهكم? ابن تٌمٌة رحمه
هللا فً الفتاوى المجلد ( )42صفحة (ٌ )281قول ( ولذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة الجهاد مع كل أمٌر برا كان أو فاجرا,
أو مع المعسكر الكثٌر الفجور ,فإذا لم ٌتٌسر الجهاد إال مع معسكر كثٌر الفجور فٌجب الجهاد) ألننا نقؾ أمام خٌارٌن ,إما الكفر وإما
الفجور ,قال ( والذٌن ٌتورعون عن الجهاد مع الفجار من المسلمٌن هذا هو مسلك الحرورٌة([ )5الحرورٌة :الخوارج] .ذوي الورع
الكاذب وهذا ٌدل على جهلهم)ٌ ,ا إخوان ٌجب أن نفهم أعماق القضٌة وأبعادها.
طٌب نؤتً إلى الحروز ,الحرز إن كان بالقرآن والسنة من الذي ٌجرإ منكم أو من العلماء أن ٌقول هذا مكروه أو حرام? ألم ٌكتب عبد
هللا بن عمرو بن العاص فً الحدٌث الحسن قال ( كنت أعلمها من عقل من بنً وأكتبها فً صك لمن لم ٌعقل منهم وأعلقها علٌه) هذا
صحابً ,من الذٌن ٌجرإ أن ٌقول إن الحرز إذا كان بالكتاب أو بالسنة المؤثورة أنه حرام.
لقد اتفق الفقهاء جمٌعا كما نقل ابن حجر فً فتح الباري على أن الحروز جابزة بثبلثة شروط:
 -1أن تكون بلؽة مفهومة.
 -2أن تكون بالمؤثور.
 -3أن ال ٌعتقد أن هذه تنفع بنفسها.
األفؽانً هذا الذي ٌعلق الحرز هو من أٌن أخذه? أو تظن أنه أخذه من حشاش? أخذه من مولوي([ )2المولوي :األفؽان ٌطلقون على
العلماء مولوٌة كما ٌقال فً الخلٌج عن المشاٌخ المطاوعة] ,.وهو ٌظن أن المولوي عالم باإلسبلم.
ولهذا اسمع كبلم ابن تٌمٌة ( كان من أصول أهل السنة والجماعة الؽزو مع كل بر وفاجر وأن هللا ٌإٌد هذا الدٌن بالرجل الفاجر
وبؤقوام ال خبلق لهم.)....

) أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
(ولو أرادوا الخروج أل عدوا له عدة ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطهم وقٌل اقعدوا مع القاعدٌن ,لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال
وألوضعوا خبللكم ٌبؽونكم الفتنة وفٌكم سماعون لهم وهللا علٌم بالظالمٌن ,لقد ابتؽوا الفتنة من قبل وقلبوا لك األمور حتى جاء الحق
وظهر أمر هللا وهم كارهون ,ومنهم من ٌقول ابذن لً وال تفتنً أال فً الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحٌطة بالكافرٌن ,إن تصبك حسنة
تسإهم وإن تصبك مصٌبة ٌقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وٌتولوا وهم فرحون)
(التوبه)2081 :
(ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة) ٌعنً إن الجاد فً أمر الجهاد والقتال ٌتخذ له أهبته وٌشتري له عدته ,فهم لو أرادوا القتال
الشتروا السبلح ,الشتروا الخٌل ,لتدربوا ,ألن الجاد فً أمر مواصلة القتال ال بد أن ٌدرب نفسه ,ال بد أن ٌمر على معسكر أو مخٌم

التدرٌب ,إن كان جادا  ,أما إن كانت نزهة فبل بؤس!! أما إذا كنت أخذت األمر فً موضع الجد فبل ٌجوز لك أن تدخل المعركة ببل
استعداد ,ألن االستعداد واإلعداد شرط صحة الجهاد كما أن الوضوء شرط صحة الصبلة ,وأنت آثم إذا دخلت المعركة دون أن تستعد
لها ,أما أن تؤتً ٌومٌن تمر على صدا -معسكر -ثم بعد ذلك تذهب إلى المعركة ,شرعا إن قبلنا لك هذا فنحن آثمون ,وأنت آثم إن
ذهبت دون أن نؤذن لك ,ال ٌجوز لك أن تذهب دون أن نطمبن أنك تستطٌع مواجهة العدو ,أما ال تستطٌع الزحؾ ,وال االنسحاب ,وال
الركض وال شًء ,ال تستطٌع أن تستعمل اإلسلحة التً بٌن ٌدٌك فً المعركة فؤنت ثقل على المجاهدٌن األفؽان ولٌس عونا لهم ,ومن
هنا األفؽان ٌنظرون إلٌك فعبل إذا جبت إلٌهم وهم ٌطلقون على الدوشكه[ )5( ,سبلح ٌستعمل ضد الطابرات] .تقول له هذا
الزٌكوٌك( [ )2سبلح ٌستعمل ضد الطابرات ،بعضه بفوهة وبعضه بفوهتٌن وبعضه اآلخر بؤربع] .كم ثمنه فً السوق? ستسقط من
أنظارهم ,ال تعرؾ أن تفرق بٌن الدوشكا والزٌكوٌك ,أما ع ندما ٌرونك فعبل تتقن السبلح أكثر منهم ٌحترمون رأٌك وٌؤخذون منك,
بل أنت تفٌدهم ,وقد سمعتم أن األخ ذبٌح هللا -أبو حامد مروان -األخ العربً قد عمل لهم دورات على الزٌكوٌك ,وهإالء اإلخوة
األفؽان كثٌر منهم ال ٌتقنون السبلح نفسه الثقٌل الذي بٌن أٌدٌهم.
األخ عبد األول حدثنً قال :ذهبنا فً معركة فً ننجرهار ودخلنا البوسطات -المراكز -أو اقتربنا منها ,وجاءت الطابرات ,فقلنا
للمسإول عن الزٌكوٌك -المضاد للطابرات -اضرب ,ضرب لم ٌخرج رصاصة ,فقال هذا خربان ,والطابرات أصلتنا بوابل نارها,
ذبحتنا واضطررنا لئلنسحاب ,بعد أن وصلنا ودخلنا إلى البوسطات ,ولما رجعنا فككت الزٌكوٌك وإذا بهم قد وضعوا اإلبرة بالخطؤ
من الخلؾ.
ولذلك إتقان السبلح مهم جدا ,وكذلك أن تعد نفسك روحٌا فً مواجهة العدو ,أن ٌكون فً نفسك أنك إنما تضرب بؤمر هللا,
وتصٌب بؤمر هللا ..
(فلم تقتلوهم ولكن هللا قتلهم وما رمٌت إذ رمٌت ولكن هللا رمى)
(األنفال)35 :
والعدة والعدد ال تساوي شٌبا إن لم ٌكن هناك توفٌق من هللا ,ال بد أن تتخذ لؤلمر أهبته كما قال أبو الدرداء إنكم تقاتلون بؤعمالكم ,
وتعلم أن الهزٌمة بسبب الذنوب..
(إن الذٌن تولوا منكم ٌوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشٌطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا هللا عنهم)
(آل عمران)115 :
فؤنت تحسن عبلقتك باهلل عز وجل وصلتك بموالك وتتضرع إلٌه ,وتكل األمر إلٌه بعد أن تكون قد تعلمت على السبلح ,أما أن نتوكل
على هللا ونذهب إلى المعركة دون استعداد ,كالساعً إلى الهٌجا بؽٌر سبلح ,هذا ال ٌجوز شرعا ,تعطٌل األسباب مخالفة لسنة
رسول هللا ص ,مخالؾ لهذا الدٌن ,فالتوكل هو حال النبً ص ,واألخذ باألسباب سنة ,فمن لم ٌؤخذ باألسباب فقد خالؾ السنة.
قالوا لعمر رضً هللا عنه إن قوما من الٌمن ٌحجون دون زاد وٌقولون نحن المتوكلون ,فقال هإالء المتؤكلون ,ألنهم كانوا فً الحج
ٌحتاجون إلى الناس وٌطلبون أزوادهم منهم ,فبل بد من األخذ باألسباب ,وفً الحدٌث الحسن أو الصحٌح الذي رواه أبو داوود أو
الترمذي أحدهما (قالوا ٌا رسول هللا أرأٌت أدوٌة نتداوى بها ورقى نسترقً بها أتؽنً من قدر هللا عز وجل? قال هً من قدر هللا) هً
جزء من القدر ,األخذ باألسباب جزء من القدر ,ولذلك عاب عمر رضً هللا عنه على الصحابة رضوان هللا علٌهم عندما وجد
الطاعون قد ظهر فً ببلد الشام( )5لم ٌتذكر الشٌخ اسم البلد التً وقع فٌها الطاعون] .فاستشارهم ,فقال أحد الصحابة :أفرارا من قدر
هللا? قال نفر من قدر هللا إلى قدر هللا ,أرأٌت لو كان عندك عدوتان([ )2عدوتان :تلتان صؽٌرتان] .إحداهما مخصبة واألخرى
مجدبة? أترعى فً المخصبة أم ترعى فً المجدبة? قال بل أرعى فً المخصبة ,قال قد رعٌت المخصبة بقدر هللا عز وجل ,وتركت
المجدبة بقدر هللا.
هكذا كان ٌفهم الصحابة األخذ باألسباب ,أما قد ٌؤتً فً ذهن بعضكم لماذا لم ٌفتح الرسول ص معسكرا لتدرٌب أصحابه ,ألن كل
واحد منهم كان فارسا..
لو كان فً األلؾ منا فارس فدعوا من فارس ظنهم إٌاه ٌعنونا
كل واحد منهم فارس ,والسبلح جزء من حٌاتهم ,والخٌل ..كانوا ال ٌهنبون إال بمقدم ولد أو بمولد فرس.
أبً سبلن إن تكاب([ )5تكاب :اسم الفرس] .ع لكن نفٌس ال تعار وال تدان
فكان السبلح جزء من حٌاتهم فلٌسوا بحاجة إلى تدرٌب ,ومع ذلك فالرسول ص كان ٌعمل لهم تدرٌبا كان ٌسابق بٌن الخٌل المضمرة
وؼٌر المضمرة ,وكان مٌدان الخٌل المضمرة ست أمٌال بٌن ثنٌة الوداع وبٌن مسجد بنً ظرٌؾ كما جاء فً البخاري ,وذاك مٌدانه
كان مٌبل واحدا  ,وكان ٌتسابق مع عابشة رضً هللا عنهاٌ ...عنً لٌس عندهم السمن الذي ظهر فٌنا ,ولٌست عندهم كروش الكبسات
والمناسؾ ,ولٌس عندهم الراحة التً قتلت النفوس بعد أن قتلت األرواح واألبدان ,ما كان عندهم ,كانوا ٌؤكلون بقدر أعمالهم ,كان
عندهم وجبتان ,بعد طلوع الشمس وجبة وقبل ؼروب الشمس وجبة ,كان عندهم الصبوح الذي ٌإكل فً الصباح ,والؽبوق الذي ٌإكل
فً المساء ,لكن لما ازدادت المهمات واألشؽال علٌنا وأصبحنا نشتؽل ونجاهد أكثر منهم([ )2الشٌخ هنا ٌتندر على جٌل الٌوم] .زدناها
وجبة ثالثة!!
ولذلك انظر النساء ,السٌدة عابشة رضً هللا عنها ظنوها فً الهودج فحملوا الهودج ووضعوه على الجمل وإذا بالهودج فارغ ,ال
ٌعرفون عابشة موجودة أم ال من خفة النساء ,الٌوم الحمد هلل النساء ما شاء هللا([ )9ذكر الشٌخ هنا مثل نصه (خٌطٌن بخٌطٌن وبتتٌن
ببتتٌن) كناٌة عن كثرة أكل النساء فً الوقت الحاضر ،كثرة األكل مع قلة العمل ،والمثل ٌضرب فً فلسطٌن واألردن على جودة
القماش ونوعٌته] .عبارة عن مدرعة ,لماذا? هً تحتاج إلى خدامة ,ابنها أصبحت ال ترضعه ,الؽسٌل ال تؽسله ,الكناسة ال تكنسها,
تضع رجبل على رجل ,وتنتظر المجلة التً ستؤتٌها لتقرأها ,أو تتابع حلقات التلفزٌون أو ؼٌر ذلك ,وإذا فاتحتها الخدامة وؼٌرها تقول
لك :قال ابن حزم لٌس على المرأة خدمة ,ما شاء هللا فهمانة!! هللا ٌعٌن المتزوج من فهمانة.
فالمهم كانوا معدٌن ,كان السبلح جزء ا من حٌاتهم ,ومع ذلك ما كانوا ٌهملون التدرٌب فً حٌاتهم الفردٌة أبدا ,من منهم ال ٌستطٌع
ركوب الخٌل? من منهم ال ٌجٌد استعمال السٌؾ والرمح? من منهم ال ٌستطٌع الت ن ب ل ورمً السهام? شًء طبٌعً فً حٌاتهم
بل فً حٌاة النساء كذلك ,تعرفون خنجر أم س لٌم ٌوم حنٌن ,الرسول ص رآها ورأى بٌدها خنجر ا ,قال لها ما هذا ٌا أم سلٌم? -هً
من خاالت أو عمات الرسول ص فً الرضاعة كما قرر النووي -ما هذا ٌا أم س لٌم? قالت هذا خنجر أبقر به بطون الذٌن ٌفرون من
حولك ,فقال ألبً طلحة زوجها قال :أرأٌت ماذا تقول هذه العنصاء أو العمشاء? فالمهم كان جزءا من حٌاتهم ,نعم.
(ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة ولكن كره هللا انبعاثهم فثبطهم وقٌل اقعدوا مع القاعدٌن).
(وقٌل) من الذٌن قالوا? هم قالوا لبعضهم البعض اقعدوا مع القاعدٌن ,قالوا نؤتً نستؤذن ,إن أذن لنا أفسدنا بٌن الخارجٌن ,وإن أذن
لنا بالقعود نقعد.

(وقٌل اقعدوا مع القاعدٌن) قٌل إنها لرسول هللا ص أن رسول هللا ص قال لهم ؼاضبا اقعدوا مع القاعدٌن ,فقالوا خبلص أخذنا اإلذن,
عندما جاءوا ٌستؤذنون ؼضب الرسول ص وقال اقعدوا مع القاعدٌن ,إجلسوا مع النساء واألوالد والصبٌان ,قالوا :أذن لنا.
أو (قٌل اقعدوا مع القاعدٌن) ٌعنً تقرٌعا وتوبٌخا لهمٌ ,جلسون مع األوالد والنساء (رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ وطبع على
قلوبهم فهم ال ٌفقهون).
(لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال ) .الخبال :الفسادٌ ,عنً ال ٌزٌدونكم قوة وال ٌحمونكم من عدو ,مثل عجابز النور ,هل تعرفون
عجابز النور? النور ماذا تسمونهم فً السعودٌة? ٌؤكل الزاد وثقله على الحمٌر ,نعم ٌؤكلون الزاد وٌثقلون على الحمٌر ,بدل أن
ٌضعوا على الحمٌر أمتعة ٌضعون علٌها العجابز ,والخبز ٌؤكلونه ,وهإالء ال خٌر فٌهم وٌفسدون بٌن المإمنٌن (لو خرجوا فٌكم ما
زادوكم إال خباال) بالنمٌمة واإلفساد واإلرجاؾ وؼٌر ذلك.
(وألوضعوا خبللكم ٌبؽونكم الفتنة).أوضعوا :أسرعوا.
اإلٌضاع :اإلسراع.
خبللكم :بٌنكم.
انتبه!! ٌنتظر واضعا أذنه ,ما شاء هللا! والذي ٌراه ٌظنه ساهٌاٌ ,سمع كل كلمة حتى إذا جاء الموعد المناسب رمى القنبلة ,نعم.
(وألوضعوا خبللكم ٌبؽونكم الفتنة) ٌرٌدون الفساد لكم.
(وفٌكم سماعون لهم) أي بٌنكم مخابرات منهم ,أو (فٌكم سماعون لهم) فٌكم أناس طٌبون على الفطرة ٌصدقون ما ٌقال لهم منهم ,لكن
المعنى األول أولى لؽة.
(وفٌكم سماعون لهم) أي بٌنكم أناس ٌقدمون تقارٌر ,مبثوثون بٌنكم ,مدسوسون علٌكم لئلفساد ,وسم اع تعنً هذا ,ألن المخبر سم اع,
أكثر شًء ٌشتؽل عنده األذن ,مفهوم? سم اع ,فهو كثٌر السماع ,أما المإمن الذي ٌفسدون علٌه أمر دٌنه أو قلبه هذا لٌس سم اعا ,
هذا سامعٌ ,سمع لهم مرة اثنتٌن ,وهم جاهزون لهذه المعركةٌ ,ختلً به بعد الصبلة ٌقول له أٌن تذهبون? ٌقول له ٌوجد معركةٌ ,قول
له انتبه هذه نصفها منافقون ,ماذا ستعمل? ناس تعبانون ضابعون ,ماذا تصلح? وهل ٌصلح العطار ما أفسده الدهر? عجوز ترجو أن
ترده صبٌا وقد لحب الجنبان واحدودب الظهر ,تبت إلى العطار سلعة بٌتها ,وهل ٌصلح العطار ما أفسده الدهر? ماذا ستصلح بهم?
(وفٌكم سماعون لهم) ٌعنً بٌنكم أناس ٌراقبون عٌوبكم ,وٌنتظرون سقطاتكم ,وٌتلقطون عثراتكم وٌنقلونها وٌوسعونها ,قطرة تصبح
بحرا  ,فانتبهوا إلٌهم ,وانظروا إلى القرآن (لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا) أسرعوا( ,خبللكم) أي حٌثما ٌجد فرجة
ٌدخل ,أما إذا كان الصؾ متماسكا متراصا ملتفا حول قٌادته ٌثق بها كما ٌثق بنفسه عندها ال ٌستطٌع أن ٌدخل وٌلعب ,هو خفاش ال
ٌشتؽل إال فً الظبلم ,إذا جاء قلٌل من النور ,نور المعرفة ,أو نور العلم ,أو نور اإلٌمان خبلص رأسا ٌخرج ,نعوذ باهلل من حالهم,
وهإالء كما قرر الفقهاء أنهم لو خرجوا وانتصر الجٌش ال ٌسهم لهم وال ٌرضخ أصبل ,ابتداء ٌجب على األمٌر أن ٌخرجهم من
الجٌش ,فإن كان فٌهم صاحب شؤن أو بعض الناس متعلقون به وموهومون وٌخشى إن طرده أن تحصل فتنة وخرج مع الجٌش ال
ٌجوز أن ٌسهم له من الؽنابم ,وال ٌرضخ له كاألطفال والنساء ,الرضخٌ :عنً أخذ قسم من الؽنابم دون السهمٌ ,كون نصٌبا قلٌبل
ٌؤخذه األمٌر من طرؾ الؽنابم وٌعطٌه لؤلوالد الصؽار والنساء ,هذا ال ٌخرج له نصٌب األطفال والنساء وال ٌسهم لهم ,هذا باتفاق
الفقهاء ,طبعا إذا أحببتم أن تسمعوا نصوص الفقهاء فهً كثٌرة فً هذا الموضوع.
جاء فً نهاٌة المحتاج للرملً الشافعً ( )4/82وٌسن لئلمام أو ناببه منع المخذل والمرجؾ من الخروج وحضور الصؾ وإخراجه
منه ما لم ٌخش فتنة ,بل ٌتوجب وجوب ذلك علٌه حٌث ؼلب على ظنه حصول ذلك منه وإن بقاءه مضر بؽٌره.
وجاء فً اإلنصاؾ للبهوت الحنبلً (ٌ )200لزم اإلمام منع المخذل والمرجؾ ومن ٌكاتب بؤخبار المسلمٌن ,ومن ٌرمً بٌنهم بالفتن,
ومن هو معروؾ بالنفاق والزندقة ,وإن خرج معه بعض هإالء لم ٌسهم له من الؽنٌمة كالمجاهدٌن ,وال ٌرضخ له ,وإن أظهر بطولة
فً المعركة ,ألن ضرره على المسلمٌن أشد من ضرره على الكافرٌن ,وهذا مذهب أحمد والشافعً أنظر المؽنى الجزء العاشر
صفحه (.)820
ولذلك (ألوضعوا خبللكم) أسرعوا بالفتن ,أنت تقاتل مع سٌاؾ? هذا تعبان إذهب وقاتل مع حكمتٌار ,فقط لئلفساد ,إذا كنت مع
حكمتٌار ٌقول لك :هذا حكمتٌار سفاك للدماء إذهب وابحث عن ربانً ,وجدك ذاهب إلى أحمد شاه مسعود ٌقول لك :أحمد شاه مسعود
عمٌل لفرنسا وألمرٌكا ,أنت ال تدري نحن عندنا معلومات لكن ربنا أمر بالستر ,هكذا ٌقول لك ,طبعا حٌثما وجد مركبا سابرا
ٌحاول إؼراقه ,سبحان هللا!! قلب مرٌض ,سبحان هللا!! ٌعنً تفاحة عفنة هل تتوقع أن تخرج رابحة طٌبة !?
ال ٌخرج منها إال رابحة عفنة ,مرٌض القلب ,مرٌض النفس ..
(والبلد الطٌبب ٌخرج نباته بإذن ربه والذي خبث ال ٌخرج إال نكدا)
(األعراؾ)41 :
لكن توكلوا على هللا عز وجل ,أنا مطمبن وهللا ,مطمبن أن الزبد ٌذهب جفاء ..
(فؤما الزبد فٌذهب جفاء وأما ما ٌنفع الناس فٌمكث فً األرض).
(الرعد)35 :
( ألم تر كٌؾ ضرب هللا مثبل كلمة طٌبة كشجرة طٌبة أصلها ثابت وفرعها فً السماء تإتً أكلها كل حٌن بإذن ربها وٌضرب هللا
األمثال للناس لعلهم ٌتذكرون ومثل كلمة خبٌثة كشجرة خبٌثة اجتثت من فوق األرض ما لها من قرار).
(إبراهٌم)0222 :
ال تثبت فٌها ,تنزلق عن القلوب ,ال تثبت فً القلوب أبدا ,القلوب المإمنة ال ٌثبت فٌها الكبلم الخبٌث ,ال ٌثبت ,المإمن رأسا إذا جاء
أفسد له ٌقول له ٌا أخً قؾ ,لماذا أنت ال تذهب تذكر هذا لصاحب الشؤن?
( فإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوؾ أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولً األمر منهم لعلمه الذٌن ٌستنبطونه منهم)
(النساء)94 :
أن تؤتً وتقول لً ٌوجد قتال بٌن فبلن وفبلن ,إذهب إلى أصحاب الشؤن وانصحهم إن كنت صادقا ,هم سٌبٌنون لك أما تحفظ كلمة
وٌا بنت قولً ألمك ( )5أحد األمثلة الدارجة بٌن الناسٌ ،ضرب على من ٌشٌع الشابعات] .تبدأ تبث فٌها دون وعً ,دون أن تعرؾ
مدى ضرر هذا على الجهاد.
هذا األخ الكرٌم جاءنا قبل اسبوع اسمه أبو سعٌد ,حد ث ما حصل معك.
بسم هللا والصبلة والسبلم على رسول هللا :فكرت أن أجاهد ,تعرؾ عندما نجلس مع الشباب زمبلبً نقول إن شاء هللا نجاهد ,فؤحد
الشباب أصحابً أصدقابً سمع أنً سؤتوجه إلى أفؽانستان ,فجاءنً إلى البٌت ,قال لً ٌا أخً أنصحك لوجه هللا ,قلت ماذا ترٌد? قال
ذهبت عند الشٌخ الفبلنً الذي ندرس عنده العقٌدة وسؤلته عن حكم الجهاد فً أفؽانستان فؤظهر لً كتٌبا صؽٌرا ٌ ,تكلم الكتٌب أنهم
مشركون وال ٌجوز الجهاد معهم.

الشٌخ عبد هللا عزام معلقا على هذا ٌقول :أسمعتم? كفى ,ال ٌجوز الجهاد مع األفؽان ألنهم مشركون!! تصوروا!! هذا األخ جاءنا قبل
خمسة عشر ٌوما ,من أي منطقة? من السعودٌة ,تصوروا!! ٌبلػ بهم الجرأة على هللا أن ٌتهموا شعبا بكامله بالشرك وٌقولون ال
ٌجوز القتال معهم ,تصوروا!! ال ٌجوزٌ ,عنً أنت آثم إن قاتلت معهم ,ال ٌجوز! عجب!! والمهم نصٌحة لوجه هللا !!
(قل هل ننببكم باألخسرٌن أعماال الذٌن ضل سعٌهم فً الحٌاة الدنٌا وهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعا)
(الكهؾ): 301401
(كٌؾ بكم إذا رأٌتم المعروؾ منكرا و المنكر معروفا ) عندما ٌصبح قمة سنام اإلسبلم (الجهاد) حراما ,حرام أن تساعد هإالء
المسلمٌن ,نحن نسؤل هإالء ,نقول كٌؾ هإالء مشركون? من أٌن جاء الشرك? ماذا تقولون عنهم? ٌتوسلون بالرسول صلى ,التوسل
واحد ,ثانٌا اإلستؽاثة بالقبور.
ثالثا تعلٌق الحروز والتمابم -التعاوٌذ.
تعلٌق التعاوٌذ ,التوسل بالرسول ص ,ثم اإلستؽاثة بالقبور.
نؤتً -ونفصل -واحدة واحده :
أما بالنسبة لئلستؽاثة بالقبور فؤنا كما قلت هذا ال ٌخلو منه شعب من الشعوب ,ما رأٌت ,ال فً األردن وال فً سورٌا وال فً مصر
وال فً العراق وال ...إلخ ال ٌوجد شعب ٌخلو منه.
أوال  :قبل أن نتكلم -الحمد هلل -منذ نعومة أظفارنا ربنا هدانا ,ربونا فً الدعوة اإلسبلمٌة والحمد هلل ,نفور شدٌد فً قلوبنا نحو الصوفٌة
والبدع والخرافات ,هذه نحاربها وهللا منذ نعومة أظفارنا ,وأنا فً السادس اإلبتدابً دخلت فً الدعوة اإلسبلمٌة وكراهٌة عمٌقة نحو
هذه ,وصدقوا أنً حض رت الدكتوراه وقدمتها فً مصر وما زرت قبر اإلمام الشافعً ألنً خفت أنه من باب شد الرحال ,ما زرت
قبر اإلمام الشافعً مع أنً أجد هذا من الجفاء ,وكنت عندما أرى الناس الذٌن ٌطوفون فً قبر الحسٌن كنت أدخل أحٌانا أراهم لما
ٌدخل واحد ٌقولون له إسع ,إسع سبع أشواط حول قبر الحسٌن ,وبعضهم ساجد لقبر الحسٌن والنذور وما إلى ذلك ,والحسٌن ,ال قبره
وال رأسه وال جسده هناك ,وال شعرة من شعره هناك ,فكنت أمتعض عندما أرى هذا ,لكن هو بجانب األزهر ,ومكان ظلٌل فكنت
أجلس أدرس فً هذا المسجد ,سبحان هللا!! أكره هذا ,وأكره التعاوٌذ.
بعض معارفنا وأصحابنا وحولنا وما إلى ذلك كانوا صوفٌٌن ,وكان بٌنً وبٌنهم خبلؾ شدٌد حول هذه القضاٌا ,مع أنهم ٌحبوننً,
فكنت دابما أقرعهم على هذه القضاٌا ,وبعض أصهاري من الصوفٌة وما إلى ذلك ,وحتى زوجتً التً هً منهم كرهتهم وكرهت هذه
القضاٌا ,فالحمد هلل أنا أكره تعلٌق التعوٌذة بالنسبة لً ,وال أتوسل برسول هللا صٌ ,عنً ال أقول اللهم اؼفر لً بجاه الرسول ص ,مع
أن هذا أجازه إمام أهل السنة اإلمام أحمد بن حنبل ,وإن شبت فارجع إلى التوسل لؤللبانً ,أجاز اإلمام أحمد أن التوسل بالنبً ص,
وكرهه أبو حنٌفة ,فالتوسل أن تقول اللهم اؼفر لً بجاه رسول هللا ص كذلك تركناها ,الخروج من الخبلؾ أولى ,وال أفعلها ,مع أن
هذا جابز عند اإلمام أحمد ,فالتوسل خلصنا منه ٌجٌزه بعض العلماء ,وٌكرهه بعض العلماء ولٌس حراما.
نؤتً إلى التعاوٌذ :التعاوٌذ إن كان فٌها كتاب وسنة فهً رقٌة مؤثورة ,وقد ورد فً الحدٌث الحسن أن عبد هللا بن عمرو بن العاص
كان ٌكتب حدٌث ( أعٌذك بكلمات هللا التامة من كل شٌطان وهامة ومن كل عٌن المة) ٌقول عبد هللا بن عمرو بن العاص (فكنت
أعلمها من عقل من بنً وأكتبها فً صفوة وأعلقها على من ال ٌعقل) ...فإذا كانت رقٌة مؤثورة ال ٌجوز ألحد أن ٌعترض ,وأنت لو
فتحت الرقى تجدها قسمٌن ,قسم فٌه ٌا هللاٌ ,ا رحمن ,آٌة الكرسً( ,قل هو هللا أحد)( ,قل أعوذ برب الفلق)( ,قل أعوذ برب الناس),
وقسم عمله الشٌعة وضحكوا على المسلمٌن ,أنا فتحت بعضها وجدت أن كثٌرا منها من الشٌعة دسوها على المسلمٌن ,وفٌها أسماء
األبمة اإلثنا عشر ,وفٌها كؾ ,وفٌها عٌن ,هل تعلم بكم ٌبٌعونها? ٌبٌعونها أحٌانا بؤلؾ روبٌة أفؽانٌة ,وأحٌانا بخمسة آالؾ أفؽانً,
وهذه أؼبلها التً من طرؾ الشٌعة أؼبلها ,وألؾ روبٌة أفؽانٌة ٌعتبر عندهم مبلػ كبٌر جدا ,وهو ال ٌؤخذها إال من شٌخ ,فهو ٌظن
أن الشٌخ قد كتب له فٌها من الكتاب والسنة.
ٌحدثنً أحد إخواننا األطباء قال :جاء عربً ورأسا على تمٌمة -تعوٌذة شخص -وٌرٌد أن ٌقطعها ,فؤمسك ٌده قال له لماذا? لماذا
ترٌد أن تقطعها? قال له شرك ,قال له :أنت مشرك ,هذا قرآن ,فهل تعلٌق القرآن شرك أم الذي ٌرٌد أن ٌقطع القرآن المشرك? هكذا
ٌفهم األفؽانٌ ,فهم أن هذا قرآن ,ولو فتحتها أمامه وقرأتها أمامه ٌضحك على نفسه ,إن لم ٌجد فٌها كتابا أو سنة ,لنفرض أن فٌها
بعض اإلستؽاثات ٌا علًٌ ,ا حسنٌ ,ا حسٌن من هذه الشركٌات وعلقها هذا الرجل عن جهل ال ٌعرؾ ما فٌها وٌظن أنها قرآن وسنة,
إفرض أنه ال ٌظنها قرآن أو سنة ,إفرض ,وعلقها عن جهل ,فٌها شركٌات ,هل ٌشرك? هل ٌشرك? اسمعوا ..نحن نعرؾ أن أبمتنا
من أهل السنة والجماعة كانوا ٌعذرون بالجهل فً المسابل التً تضٌق على الناسٌ ,عنً من شٌوخ أهل السنة ابن القٌم وابن تٌمٌة,
محمد بن عبد الوهاب ,هل نقبل آراءهم? نقبل آراءهم.
العام الماضً الشٌخ عبد المجٌد الزندانً وأنا هناك فً الحج قال :أنا سؤلت الشٌخ عبد العزٌز بن باز هذه األسبلة ,هإالء الناس الذٌن
ٌؤتون بؤعمال الشرك التً تخرج من الملة هل نكفرهم? قال ال نكفرهم? -هذا كبلم عبد العزٌز بن باز -لماذا? قال ألن محمد بن عبد
الوهاب سبل عن الذٌن ٌعبدون قبة الكواز -كانت هناك قبة فً نجد ٌطوفون حولها وٌستؽٌثون بها -أنكفر هإالء? قال محمد بن عبد
الوهاب -اسمعوا جٌدا ( -ال نكفرهم لقلة من ٌعلمهم) أسمعتم كبلم محمد بن عبد الوهاب? عن الذٌن ٌعبدون قبة الكواز ,اسمعوها مرة
أخرى ,ومن أٌن هذا الكبلم? من الشٌخ عبد العزٌز بن باز ,قال( :ال نكفرهم لقلة من ٌعلمهم) منذ ثبلثمابة سنة ,دولة محمد بن سعود
قامت حوالً ( )8355أو (ٌ ,)8455عنً قبل ( )812سنة ,وهم ٌحاربون الشرك والبدع والمشركٌن ,وال زالت الصوفٌة ضاربة
جذورها فً المدٌنة ومكة ,ألٌس كذلك? أترٌدون من األفؽان ٌا جماعة أن ٌكونوا أحسن من أهل مكة? طبعا أفضل ألنهم ٌجاهدون,
نعم ,طبعا.
ٌا أٌها اإلخوة نرجع إلى موضوعنا فقها ,انتبهوا نحن نتكلم فً الشرع الذي نحتكم إلٌه جمٌعا  ,نحن نرٌد أن نفهم كٌؾ ٌطلق هإالء
الشرك علٌهم? كٌؾ ٌقولون هإالء مشركون ال ٌجوز القتال معهم? قلنا محمد بن عبد الوهاب ٌقول ال نكفرهم -الذٌن ٌعبدون قبة
الكواز -ال نكفرهم لقلة من ٌعلمهم أو ٌعلمهم دٌنهم.
ابن تٌمٌة رحمه هللا كان ٌجادل الجهمٌة فٌقول لهم أخٌرا (لو قلت بقولكم لكفرت ولكنً ال أكفركم ألنكم جهال).
ابن القٌم كذلك ٌقول :هإالء الذٌن ٌستؽٌثون بؤصحاب القبور من األولٌاء وؼٌرهم هإالء ال نكفرهم لجهلهم ,فهإالء من أبمة أهل
السنة والجماعة ,وكلنا نقر بعقٌدتهم الصافٌة ,ألٌس كذلك? بلى ,جمٌعهم ,فإذا كنا نقر بعقابدهم ,ونعترؾ بعلمهم وهم ٌعذرون الناس
لجهلهم ,فكٌؾ نحن ال نعذر هذا البعض الذٌن قد تظهر منه بعض مظاهر الشرك !?
التوسل قلنا بجاه النبً ص أجازه اإلمام أحمد.
التوسل بجاه األولٌاء أجازه قسم من العلماء اسمعوا أنا أتكلم لكم فقها  ...فقها.
القضٌة شؽلتنً كثٌرا ,عندما ذهبوا إلى ابن باز أمد هللا فً عمره وبارك فٌه أو بارك هللا فً عمره فقالوا له ,بعض الشباب
المتحمسٌن جاء بعضهم ودخل إلى أفؽانستان ٌوما أو ٌومٌن ,وبعضهم بقً فً بٌشاور ورجع وتكلم للشٌخ عبد العزٌز بن باز أن

الشرك األكبر والشرك األصؽر قد ظهر بٌن المجاهدٌن ,فؤرسل لً فضٌلة الشٌخ عبد العزٌز هذه الرسالة الطوٌلة ,المهم فً بداٌتها
ٌقول :
السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ,الشٌخ عبد هللا عزام وفقه هللا وبارك فً أعماله ونصر به الحق آمٌن ,فإنً أحمد إلٌكم هللا الذي ال
إله إال هو على جمٌع نعمه ,وأسؤله سبحانه أن ٌوزعنً وإٌاكم شكره ,وأن ٌصلً وٌسلم على عبده ورسوله وخلٌله نبٌنا وإمامنا وسٌدنا
محمد بن عبد هللا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ,وأن ٌجعلنا وإٌاكم من أتباعه الذابٌن عن سنته الداعٌن إلى دٌنه وعلى بصٌرة
إنه ولً ذلك والقادر علٌه.
أٌها األخ الكرٌم :
إنه لٌسرنً أن أشكر لكم جهودكم العظٌمة وأعمالكم الجلٌلة لصالح اإلسبلم والمسلمٌن وفً صالح الجهاد والمجاهدٌن والمهاجرٌن,
وأسؤله عز وجل أن ٌضاعؾ مثوبتكم على ذلك وٌزٌدكم من كل خٌر ,وأن ٌبارك فً جهودكم وأن ٌنصر بكم دٌنه ,وٌثبتنا وإٌاكم
بالقول الثابت فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة ,وٌعٌذنا جمٌعا من مضبلت الفتن ,وأن ٌنصر إخواننا المجاهدٌن بالحق ,وأن ٌفقههم فً
دٌنهم ,وأن ٌجمعهم على الهدى ,وأن ٌخذل عدوهم عدو اإلسبلم والمسلمٌن ,وأن ٌفرق جمعه ,وأن ٌشتت شمله ,وٌجعل تدمٌره فً
تدبٌره ,إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصٌر.
أٌها األخ المكرم :
بلؽنً بواسطة جماعة من اإلخوان الذٌن شاركوا فً الجهاد واتصلوا بالمهاجرٌن أنه ٌوجد من بعض القادة وبعض العوام أنواع من
الشرك األكبر فً اإلستؽاثة بالرسول ص ,واإلستؽاثة به وبؽٌره من األولٌاء وشٌوخ الطرق ,كما ٌوجد أنواع من البدع وأنواع من
الشرك األصؽر كتعلٌق التمابم والحجب إلى ؼٌر ذلك )5(,تعلٌق للشٌخ عبد هللا :اذن ٌعتبر الشٌخ عبد العزٌز بن باز التمابم من الشرك
األصؽر ٌعنً ال ٌخرج من اإلسبلم  ،طبعا مع التفصٌل الذي ذكرته لكم من الشرك األصؽر] .كتعلٌق الحجب إلى ؼٌر ذلك من باب
األمور المخالفة للشرع ,فؤوصٌكم بؤن تعنوا بانكار ما قد ٌقع من الشرك والبدع من باب ...باألسالٌب المناسبة ,وأن تحرصوا على ذلك
فً كل مناسبة وفً الندوات والمحاضرات ,وتوضح لهم أن الشرك والبدع والمعاصً من أسباب األعداء وأن علٌهم الطاعة هلل
ولرسوله ص ,والحذر من البدع من أسباب النصر على األعداء ...إلخ.
نقل لً واحد من الشباب هإالء الذٌن نقلوا له والذٌن ٌبلبلون هناك قال لً :قال لً الشٌخ عبد العزٌز ال ٌجوز الجهاد مع األفؽان ألنه
جهاد مع المشركٌن ضد الملحدٌن ,قلت له :الشٌخ عبد العزٌز قال لك هذا? قال نعم ,قلت له ال ت كر هوا الناس بدٌن هللاٌ ,ا أخً ال
ت كر هوا الناس بدٌن هللا ,الشٌخ عبد العزٌز رمز للمسلمٌن عندما ٌنقل هذا الكبلم لؤلفؽان سٌقولون له :هللا ٌجزٌك الخٌر ٌا شٌخ عبد
العزٌز!! سٌكرهون كل شًء جاء من الشٌخ عبد العزٌز ولو كان ذهب اإلبرٌز ,فعندما ذهبت قلت لهٌ:ا شٌخ عبد العزٌز الناس ٌنقلون
عنك أنك تقول أن القتال فً أفؽانستان جهاد مع المشركٌن ضد الملحدٌن ,قال كذبوا علً  ,كذبوا علً  ,وكتب عدة مقاالت أن هذا
الجهاد جهاد إسبلمً ,والجهاد معهم فرض بالنفس والمال على قدر الطاقة واإلستطاعة ,والمجلة موجودة عندنا ,والفتوى موجودة,
نشرتها مجلة المجتمع ونشرتها مجلة الجهاد ,فرض عٌن ,نعم بالنفس والمال ,وكتب كتابا فً هذا :بلؽنً أن واحدا فً الهور اسمه
كذا وكذا ٌقول أنً ال أجٌز الجهاد مع المجاهدٌن األفؽان ألن الجهاد شرك ,جهاد مع المشركٌن ضد الملحدٌن ,وهذا كذب ,وكتب كتابا
وأرسل نسخة للشٌخ سٌاؾ ,وأرسل نسخة إلى عبد العزٌز مسإول الدعوة واإلفتاء فً الهور والمسإول فً باكستان عبد العزٌز بن
عتٌق.
ٌا إخوة :
نحن ال نستطٌع أن نقول إن األفؽان مشركون ولو رأٌناهم ٌستؽٌثون بالقبور ,فكٌؾ ونحن لم نر واحدا? أنا أستحلفكم باهلل جمٌعا من
منكم رأى أفؽانٌا ٌستؽٌث بصاحب قبر ممن دخل أفؽانستان? من منكم رأى? أنا لم أر حتى اآلن ,وهذه السنة السادسة ,وبعض
الناس بعد ست ساعات ٌكتشؾ فً المٌكروسكوب والتلسكوب أن هإالء ٌستؽٌثون بؤصحاب القبور ,وهللا مشٌت حتى وصلت بالقرب
من كابل ,أربعٌن كٌلومترا عنها ما رأٌت قبرا قً الطرٌق ,طرٌق باكستان من بٌشاور إلى ترمنجل([ )5مدٌنة باكستانٌة حدودٌة].
ملٌبة باألضرحة ,ما رأٌت ضرٌحا فً الطرٌق الذي سلكناه قط -داخل أفؽانستان ,ثم ٌا إخوة لو كنتم جادٌن فً أمر دٌنكم وترٌدون
فعبل أن تنصحوا هلل عز وجل ألٌس األولى بكم أن تدخلوا بٌن هإالء المساكٌن وتعلموهم دٌن هللا والعقٌدة الصحٌحة? كم من األكٌاس
جمعناها من هذه الحروز والتعاوٌذ التً على أكتافهم دون أن نثٌر حساسٌتهم?
كنت مسإوال عن مخٌم التربٌة وال أتعرض لهذا ,آخر ٌومٌن أو بحفبلت السمر أقول لهم ما رأي الحنفٌة فً بناء القبور? فقط عندما
ٌعرفون أن أبا حنٌفة ٌكره بناء القبور ٌكرهون ذلك فً قلوبهم ,ما رأي الحنفٌة فً تعلٌق التعاوٌذ والتمابم وما إلى ذلك? هكذا أو أسبلة
عامة ,وهم ٌحبون أبا حنٌفة ,وطبعا أبو حنٌفة ٌحارب هذا كله ,فٌا إخوة بالحكمة والموعظة الحسنة هإالء الناس مستعدون ,وهم
ٌنظرون إلى العرب كؤساتذة ,نعم ,أما أن تؤتً إلٌهم من أول ٌوم وتناولهم كتابا لمحمد بن عبد الوهاب ال ٌقبلون ,ألن اإلنجلٌز أمضوا
ثبلثة قرون وهم ٌؽرسون فً أعماقهم كره الوهابٌة ,ألن اإلنجلٌز كانوا ٌخشون أن تنطلق الدعوة الوهابٌة وتنشر العقٌدة الصحٌحة فً
العالم اإلسبلمً فحاربوها ,وحركوا إبراهٌم باشا على الجزٌرة العربٌة ,وضرب الدعوة السلفٌة ,وأخذ عبٌد هللا بن سعود واعتقله
وأسره وطٌؾ به فً األسواق واألوالد وراءه ٌهزأون ,هناك أنظمة تبث ضد الوهابٌة ,وهنالك الصوفٌة تبث ضد الوهابٌة ,وهنالك
الشٌعة ضد الوهابٌة ,وهنالك اإلنجلٌز وأعوانهم ضد الوهابٌة ,وهإالء ال ٌدرون ما هً الوهابٌة? فً باكستان ,فً كل مكان.
أنا بقٌت أكره الوهابٌة وأظنها فرقة من الفرق الضالة كاإلسماعٌلٌة والنصٌرٌة حتى درست عنهم ,أنهٌت الثانوٌة وأنا أعتبرهم فرقة
ضالة من الفرق كالشٌعة المتطرفة الكفار الخارجٌن من اإلسبلم ,هكذا كان البث ضد الوهابٌة فً العالم اإلسبلمً ,قسم من علماء
السنة كثٌر منهم مسجون فً إٌران بسبب تهمة الوهابٌة ,أحمد مفتً زاده وؼٌره وإبراهٌم محًٌ الدٌن ونظر محمد وؼٌرهم ,فؤنتم ال
تستطٌعون أن تؽٌروا رأي هإالء الناس فً الوهابٌة فً ٌوم ولٌلة ,وبهذه السهولة ,وبهذه الصورة ,ال تستطٌعون ,ادخلوا بٌنهم,
عرفوهم من أنتم ,فإذا وثقوا بكم وثقوا بدٌنكم وبعقٌدتكم فٌؤخذون منكم.
ٌا إخوان :محطة لندن كانت تستعمل هذا السبلح لمحاربة أصحاب العقٌدة الصحٌحة أمثال سٌاؾ وحكمتٌار ,كانت تقول محطة لندن
بالبشتو تبث إن سٌافا قد عمل جامعة سعودٌة فً بٌشاور لنشر الوهابٌة بٌن األفؽانٌٌنٌ ,عنً كثٌر من الكتب باإلمكان أن نخلع الجلد
الذي علٌها ونضع علٌها اسما آخر ونضعها بٌن ٌدي هإالء ,انظروا مثال من التكتٌك (وألوضعوا خبللكم) رأو بعض هإالء الشباب
أن سٌافا ٌؤتٌه أموال من السعودٌة والتجار السعودٌٌن ٌعطونه فضربوا ضربتهم ,فبدأوا ٌشككون فً عقٌدة سٌاؾ ,ثم الناس ٌعرفون
سٌافا قالوا ال ,بإمكانك تستخلص عقٌدته نوعا ما ,أما الذٌن حوله :أنا بنفسً([ )5هذا كبلم المثبطون] .رفعت كذا حرزا من حراس
سٌاؾ ,أنا كنت سكرتٌرا لسٌاؾ ,أنا الذي أخذت الحروز ,هذا دلٌل البدع ,دلٌل أن عقٌدتهم خرافٌة ,هكذا ٌنشرون هناك ,فبدأوا
ٌضربون بسٌاؾ ,هنا أعداء اإلتحاد ٌنشرون أن سٌاؾ ٌنشر الوهابٌة ,وهناك ٌنشرون أنه ضد العقٌدة الصحٌحة حتى ٌدمروه- ,هذا
مثال واألمثلة كثٌرة -حتى ٌدمروا سمعة سٌاؾ هناك فتنقبض األٌدي عن إعطابه.

ولذلك اآلن تجد أنه ال بد من أحد أمرٌن ,إما ترك الؽزو معهم فٌلزم من ذلك استٌبلء اآلخرٌن الذٌن هم أعظم ضررا فً الدٌن
والدنٌا ,وإما الؽزو مع األمٌر الفاجر فٌحصل بذلك دفع األفجرٌن وإقامة أكثر شرابع اإلسبلم ,وإن لم ٌمكن إقامة جمٌعها فهذا هو
الواجب فً هذه الصورة وكل ما أشبهها ,بل كثٌر من الؽزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدٌن لم ٌقع إال على هذا الوجه ,كثٌر من الؽزو
الحاصل بعد الخلفاء الراشدٌن لم ٌقع إال على هذا الوجه ,وثبت عن النبً صلى (الخٌل معقود فً نواصٌها الخٌر إلى ٌوم القٌامة األجر
والمؽنم) ,فهذا الحدٌث الصحٌح ٌدل على معنى ما رواه أبو داود فً سننه من قوله ص (الؽزو ماض منذ أن بعثنً إلى أن ٌقاتل آخر
أمتً الدجال ال ٌبطله جور جابر وال عدل عادل) ,وما استفاض عنه ص أنه قال (ال تزال طابفة من أمتً ظاهرٌن على الحق ال
ٌضرهم من خالفهم) ,إلى ؼٌر ذلك من النصوص التً اتفق أهل السنة والجماعة من جمٌع الطوابؾ على العمل بها فً جهاد من
ٌستحق الجهاد مع األمراء أبرارهم وفجارهم ,بخبلؾ الرافضة والخوارج الخارجٌن عن السنة والجماعة ,هذا مع إخباره صلى (سٌلً
أمراء ظلمة خونة فجرة فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فلٌس منً ولست منهم وال ٌرد علً الحوض ,ومن لم ٌكذبهم ولم ٌعنهم على
ظلمهم فهو منً وأنا منه وسٌرد علً الحوض) فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبً صلى من الجهاد الذي ٌقوم به األمراء إلى ٌوم
القٌامة وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم علم أن الطرٌق الوسطى التً هً دٌن اإلسبلم المحض جهاد من ٌستحق الجهاد
كهإالء القوم المسإول عنهم مع كل أمٌر وطابفة هً أولى باإلسبلم منهم إذا لم ٌمكنهم جهادهم إال كذلك ,واستناد إعانة الطابفة التً
ٌؽزو معها على شًء من معاصً هللا.
أنت أؼز معهم وال تعنهم على الدخان وال الشم ه([ )5الشمة :مادة مسحوقة ٌستعملها األفؽان والباكستانٌون فً الفم وهً شبٌه -وهللا
أعلم -بمكونات الدخان] ,.وال تعنهم على الحروز ,بل نبههم وعلمهم وهم ٌتعلمون منك ,بل ٌطٌعهم فً طاعة هللا وال ٌطٌعهم فً
معصٌة هللا ,إذ ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالق ,وهذه طرٌقة خٌار هذه األمة قدٌما وحدٌثا ,وهً واجبة على كل مكلؾ ,وهً
متوسطة بٌن طرٌق الحرورٌة -أي الخوارج -وأمثالهم ممن ٌسلك مسلك الورع الفاسد الناشًء عن قلة العلم ,وبٌن طرٌقة المرجبة
وأمثالهم ممن ٌسلك مسلك طاعة األمراء مطلقا وإن لم ٌكونوا أبرارا.

) أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
( لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خبللكم ٌبؽونكم الفتنة وفٌكم سماعون لهم وهللا علٌم بالظالمٌن ,لقد ابتؽوا الفتنة من
قبل وقلبوا لك األمور حتى جاء الحق وظهر أمر هللا وهم كارهون ,ومنهم من ٌقول ابذن لً وال تفتنً أال فً الفتنة سقطوا وإن جهنم
لمحٌطة بالكافرٌن ,إن تصبك حسنة تسإهم وإن تصبك مصٌبة ٌقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وٌتولوا وهم فرحون ,قل لن ٌصٌبنا إال ما
كتب هللا لنا هو موالنا وعلى هللا فلٌتوكل المإمنون ,قل هل تربصون بنا إال إحدى الحسنٌٌن ونحن نتربص بكم أن ٌصٌبكم هللا بعذاب
من عنده أو بؤٌدٌنا فتربصوا إنا معكم متربصون)
(التوبه)2021 :
قلنا (لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال ) الخبال ٌعنً الفساد والنمٌمة واإلٌقاع والفتن والتفرٌق وبث األراجٌؾ فً داخل الصفوؾ
والتشكٌك ,التشكٌك بالقضٌة التً تحملها أنت ,ألن أهم ما ٌجب أن ٌتصؾ بها المجاهد إٌمانه بالقضٌة التً ٌحملها أنها حق ,وأن
الجهاد الذي ٌخوضه هو جهاد حق ,وأن الراٌة التً ٌؤوي تحتها وٌستظل بظلها حق ,حتى ٌقبل على الموت بنفس منشرحة ,ال ٌقبل
مترددا  ,هل أموت مٌتة جاهلٌة أو أقاتل تحت راٌة عم ٌة ,ال ندري كٌؾ تكون المٌتة? ٌجب أن ٌطمبن المقاتل مابة بالمابة للطرٌق
الذي ٌسلك ,وللراٌة التً ت رفع فوق رأسه ,ألنه عندها ٌبذل كل طاقاته ,تتفجر كل ٌنابٌع الخٌر فً أعماقه ,ولذلك أسهل طرٌق
لتحطٌم الجهاد هو التشكٌك ,والتشكٌك ٌبدأ بالقٌادة ,ألنهم إن استطاعوا أن ٌشككوا الجنود بقابدهم تتحطم ( )%82من الجبهة ,نعم,
القابد ٌحرق نفسه فً مقدمة الصفوؾٌ ,واجه أعتى ما ٌمكن أن ٌواجهه اإلنسان ,وأثقل من اآلالم ,وٌحتمل أقصى ما ٌمكن أن ٌحتمله
البشر من االحتماالت ,ومع ذلك الناس وراءه بسبب كلمة ,بسبب كلمة ٌتشككون ,طٌب هذا صحٌح الذي ٌفعله فً داخل المعركة
والهاون نازل علٌه و ( )BMجهل و ٌك( [ )5جهل وٌك كلمة فارسٌة وتعنً الرقم واحد وأربعٌن ،وهو نوع من األسلحة الثقٌلة تطلق
( )05صاروخا دفعة واحدة] .وؼٌرها ,أو الكلمة التً سمعتها من فبلن أن هذا ٌسرق الفلوس ,أو هذا ٌجمع حوله مجموعة من
المفسدٌن ,أو أن الذٌن ٌسٌرون هذه المإسسة مجموعة من الدجالٌن والنصابٌن والمنتفعٌن ومصاصً الدماء ,تجده ٌكذب عٌنٌه
وٌصدق كلمة من مرجؾ من المرجفٌن ,طٌب ٌا ابن الحبللٌ ,ا أٌها األخ الكرٌم ,هللا عز وجل أما أعطاك عقبل? أنت تعٌش مع هذا
القابد منذ سنوات ,تراه إن قمت اللٌل فهو أمامك ,وإن خضت ؼمار الحرب فهو سابقك ,وإن أنفقت فهو أكرم منك ,وإن جاء مواطن
النزال هو أول الرجالٌ ,ؤتً واحد ٌضحك علٌك بكلمة.
(لوال إذ سمعتموه ظن المإمنون والمإمنات بؤنفسهم خٌرا وقالوا هذا إفك مبٌن).
(النور)25 :
جاء قال لك هذا الرجل له من أموال المجاهدٌن عمارات.
وهللا ذات مرة واحد وأنا فً مكة قال لً :نحن نجمع فلوسا لو مررت عندنا ,قلت أمر عنده مع ضٌق الوقت الشدٌد ,فمررت عنده -
هو استاذ فً الجامعةٌ ,فهم ما شاء هللا علٌه!! -وإذا به ٌقول وهللا ٌا أخً -عندما مررت عنده وتكلمت فً المسجد -أنا سمعت من
بعض الناس أن لك عمارات فً بٌشاور ,قلت الحمد هلل حتى فً ذلك الوقت ما كنت أسكن فً بٌشاور ,قلت له الحمد هلل ,ماذا أرٌد من
العمارات فً بٌشاور? الواحد ٌبنً عمارة فً األردن فً ببلده ,أما فً بٌشاور وماذا أستفٌد? أعم ر الببلد التً ربنا خربها!! فالناس

ال ٌفكرونٌ ,ؤتً المرجؾ ٌقذؾ الكلمة ٌفسد دٌن ثبلثة أربعة أو ستة أو سبعة وٌرجع عشرة عن الجهاد وٌمشً ,فؤنا ما رددت علٌه,
ألنه كبلم ال ٌستحق الرد ,ماذا تقول له? ماذا ٌمكن أن تقول لهذا الذي ٌجلس فً مكة وفً الجامعة ...لم ٌزر باكستان فً حٌاته من
أجل أن ٌرى مهاجرا أفؽانٌا  ,وهإالء والحمد هلل ربنا تكفل بإظهار الحق ..
(لٌحق الحق وٌبطل الباطل ولو كره المجرمون)
(األنفال)4 :
وتكفل هللا عز وجل ,ألن هذه األراجٌؾ والفتن سحابة صٌؾ عن قرٌب تقشع ,سرعان ما تزول وٌبٌن الحق ,ألن الكبلم الطٌب والحق
جذوره ضاربة فً األرض ,والكبلم الخبٌث والمبادئ الخبٌثة (ومثل كلمة خبٌثة كشجرة خبٌثة اجتثت من فوق األرض ما لها من
قرار) وال ٌستطٌع أحد أن ٌواجه الحق ألن الحق قوي والباطل ضعٌؾ ,والحق معه الحق سبحانه وتعالى ,رب العزة (ذلك بؤن هللا هو
الحق) وهللا ٌرٌد أن ٌظهر الحق ,وهللا عز وجل ٌرٌد أن ٌدمػ الباطل ..
(بل نقذؾ بالحق على الباطل فٌدمؽه فإذا هو زاهق) ,
(األنبٌاء)45 :
وهللا عز وجل سبحانه ٌرٌد أن تمتد جذور الخٌر فً هذه األرض وفً أعماق النفوس ,والحق ٌتفاعل مع النفوس ,والباطل ٌنزلق عن
القلوب ,عمره قصٌر ,ومداده قلٌل ال ٌستطٌع أن ٌستمر طوٌبل ,ولذلك كثٌر من الناس ٌؤتً ٌقول ٌا أخً سامحنً أنا تكلمت علٌك أنا
كذا وأنا كذا ,فؤنا أبتسم وأقول له سامحك هللا ,عندما أنت تعرؾ أنك تحمل الحق وأنك تسٌر على طرٌق الحق وتعتمد على الحق
سبحانه فماذا ٌضٌرك كٌد العبٌد ?
فماذا ٌضٌرك كٌد العبٌد ?
إذا كنت باهلل مستعصما
ولذلك عندما ٌقولون فبلن جم ع كثٌرا وأنا أظنه على الباطل ,وفبلن عمل حزبا  ,وفبلن قوي حزبه ,وفبلن ....فؤرد علٌهم دابما
(فؤما الزبد فٌذهب جفاء) ,ال ٌمكن أن ٌستمر ,ولن ٌبارك هللا فٌه إذا كان على الباطل ,وأما الحق ٌبارك هللا فٌه.
كلما نظرت إلى آثار الشٌخ ابن تٌمٌة وآثار سٌد قطب رحمهما هللا فً األرض أعرؾ معنى (ومثل كلمة طٌبة كشجرة طٌبة أصلها
ثابت وفرعها فً السماء تإتً أكلها كل حٌن بإذن ربها) ابن تٌمٌة توفً فً السجن عام ( 423ه) كتبه أحرقت ,طٌؾ بابن القٌم فً
أسواق دمشق ,واألطفال وراءه ٌهزأون وٌسخرون وٌصفقون ,كان ابن تٌمٌة ٌكتب أحٌانا  ,منعوا عنه القلم والدفترٌ ,كتب بحجارة
على جدران السجن ,هذه الرسالة الحموٌة أو الرسالة التدمرٌة نقلوها عن جدران السجن ,وتوفً ابن تٌمٌة سنة (423ه) ,وظن العلماء
الذٌن ٌنافسونه أنهم ارتاحوا منه ,سنة (423ه) توفً رحمه هللا فً داخل السجن ,بعد أربعة قرون بالضبط خرج واحد فً بطن
الجزٌرة العرب ٌة أعجب بكتب ابن تٌمٌة وتتلمذ علٌها الشٌخ محمد بن عبد الوهاب ,والشٌخ محمد بن عبد الوهاب طورد من الدرعٌة
إلى هنا إلى هنا إلى العراق إلى ...وبعد ذلك رجع ,وهللا عز وجل رقق قلب محمد بن سعود واتفق معه أن ٌنصر دعوته ,ونصر
دعوته.
هاج العالم وماج ,وحركوا ابراهٌم باشا بن محمد علً باشا ,وتحرك جٌش مصري شامً إلى هذه الدعوة وقصمها ومسحها من داخل
نجد ,وأخذ أمٌرها عبٌد هللا بن سعود وسجنه ,وبعدها ظن الناس أن الدعوة قد انتهت ,وقبل خمسٌن سنة تقرٌبا ٌؤتً واحد من أوالد
محمد بن سعود اسمه عبد العزٌز وٌسترد الملك ,وأٌام عبد الع زٌز كان الناس ٌركضون من منطقة إلى منطقة حتى ٌجدوا حبة التمر,
وحدثنً أهل نجد أننا فً ٌوم من أٌام القحط كنا نحفر بٌوت النمل ونجمع القمح الذي ٌجمعه النمل ونؤكله ,وكنا ال نستطٌع أن نؤكل
التمر ٌومٌا  ,كنا نؤكل التمر ٌوما ونمص البذرة ٌوما آخر- ,النوى -وهذه بٌادر التمر ,بٌادر التمر التً ٌجمع علٌها التمر عندما
ٌنتهً التمر ٌؽسلون البٌدر فٌتجمع أهل البلد كلهم بؤوانٌهم حتى ٌعطوهم من ؼسالة بٌدر التمر ,وهللا عز وجل شاء أن ٌفجر البترول
فً داخل منطقة الجزٌرة ,والدولة هذه تبدأ بطباعة كتب ابن تٌمٌة وٌوزعون -إطبع ووزع ,إطبع ووزع ,لم ٌبق تقرٌبا مكتبة فً
العالم إال ودخلتها كتب ابن تٌمٌة ,فاآلن إذا أردت أن تسكت الناس تقول لهم قال ابن تٌمٌة كذا فٌسكتون (كلمة طٌبة كشجرة طٌبة
أصلها ثابت وفرعها فً السماء تإتً أكلها كل حٌن بإذن ربها).
سٌد قطب نفس الشًء ,أعدم فً داخل السجن ,لم ٌعدم فً الشارعٌ ,عدمونهم فً مشانق فً داخل السجن فً ؼرفة مظلمة ,وقبره ال
ٌدرى أٌن هو حتى اآلن ,ال ٌعلم أهله أٌن قبره? واحد من أرحامه قال لً لو علمنا أٌن قبر األستاذ حتى نزوره ,قلت له ربه ٌعلمه ,ال
حاجة لكم بمعرفة قبرهٌ ,وم أن أعدم سٌد قطب ستة آالؾ أو ثمانٌة آالؾ نسخة من ظبلل القرآن أحرقت فً الشارع العامٌ ,عنً أربعة
وستون ألؾ مجلد من ظبلل القرآن ,أي واحد ٌجدونه فً مصر عنده أي كتاب من كتب سٌد خاصة المعالم ٌحكم عشر سنوات ,كانت
كتب سٌد كاألفٌون!! كاألفٌون فعبل!! تهرٌبها كالحشٌش ,عندما أعدم سٌد قطب وأعلنت إذاعة صوت العرب أنه أعدم ألنه ٌرٌد أن
ٌقتل أم كلثوم وٌهدم القناطر الخٌرٌة وٌنسؾ محطة القرآن الكرٌم ومتصل بالدوابر الؽربٌة وعمٌل ألمرٌكا وعمٌل للؽرب ...إلى
آخره ,وبالتالً المعلق لصوت العرب -أنا سمعته -وإلى جهنم وببس المصٌر ,هذا مدٌر صوت العرب أحمد سعٌد ٌقول :وإلى جهنم
وببس المصٌر.
الجٌل بدأ ٌتساءل :من هو الذي أعدم? لماذا أعدم? ما هو الكتاب هذا المعالم والظبلل الذي ٌحاكم من أجله? صار كل واحد ٌبحث عن
هذه الكتب لٌقرأ ,فعندما تكاد تفلس مطبعة نصرانٌة فً بٌروت ٌنصحه نصرانً آخر ٌقول له :إذا أردت أن تنقذ نفسك اطبع مجلدات
الظبلل ,نعم ,فبدأ ,فً نفس السنة التً أعدم فٌها األستاذ سٌد قطب رحمه هللا طبع الظبلل سبع طبعات -الطبعة السابعة ,وفً حٌاته
كلها طبع الظبلل طبعة ونصؾ ,ما أكملوا الطبعة الثانٌة ,كل الذٌن قرأوا لسٌد قطب عادوا إلى هللا عز وجل وتؤثروا به ,صاروا لعنة
على الذٌن أضلوهم ,الذٌن كانوا ٌطبلون لهم وٌزمرون وٌهتفون بالشوارع العامة بحٌاتهم ,اآلن تقرٌبا ال توجد مجموعة إسبلمٌة فً
أي بقعة من بقاع األرض -ترجمت كتب سٌد قطب إلى معظم اللؽات -ال توجد بقعة فً إندونٌسٌا ..فً أفؽانستان هناٌ ,ؤتً القابد من
داخل أفؽانستان قبل أن ٌطلب منك الذخٌرة ٌقول لك هل عندك من كتب األستاذ سٌد قطب بالفارسٌة? نعم أٌن الدكتور صالح?()5
[ الدكتور صالح كان له دور طٌب فً خدمة الجهاد األفؽانً والشٌخ ذكر له قصصا كثٌرة وأخٌرا استشهد قبل الشٌخ بؤشهر] .ألٌس
كذلك? فً كل مكان.
حدثنً ثبلثة إخوة أرسلناهم -من الٌمن -إلى داخل أفؽانستان -لم ٌؤخذوا لؤلسؾ ,نسٌنا أن نؤخذ لهم رسالة من حكمتٌار -أمسكوهم ,من
أٌن أنتم? نحن عرب ,عرب!! أول مرة ٌدخل عرب هناك ,أنتم ما الذي جاء بكم هنا? نحن جبنا للجهاد ,قالوا ال ,العرب ال ٌؤتون
للجهاد!! أنتم عمبلء ألمرٌكاٌ ,ا إخواننا جبنا للجهاد ونحن نحب اإلستشهاد ,ال أنتم عمبلء ألمرٌكا وبدأوا ٌحققون معهم ,من أنتم وكٌؾ
جبتم? أخٌرا قالوا لهم نحن تبلمٌذ سٌد قطب ,أنتم من تبلمٌذ سٌد قطب? نعم من تبلمٌذ سٌد قطب ,ثم بدأوا بالمكبرات ٌهتفون وصل
تبلمٌذ سٌد قطب ,وٌجمعون لهم اآلالؾ لٌلقوا علٌهم المحاضرات ,قالوا ما أنقذنا ...نحن مترددون أن نقول لهم ,فعندما قلنا هذه تبدلت
األرض ؼٌر األرض.
(إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات سٌجعل لهم الرحمن ودا)
(مرٌم)25 :

أي محبة فً قلوب الناس ,فاطمبن ٌا أخً ,هذه األراجٌؾ اإلشاعات والتشكٌكات وما إلى ذلك هذه سرعان ما تزول ,دخان ..دخان..
والدخان ال ٌثبت ,ال ٌثبت ,ثم شًء آخر ٌؽفل عنه هإالء الذٌن أحٌانا ٌطعنون الجهاد طعنة نجبلء ,أنهم ٌعملون بعلم وبدون علم أنهم
ٌحاربون هللا ,ال ٌعلمون ..ال ٌعلمون أنهم عندما ٌحاربون الجهاد إنما ٌحاربون الذٌن ٌرٌدون أن ٌسٌروا فً سبٌل هللا ,وهللا عز وجل
قرن الكفر بالصد عن سبٌل هللا :
(الذٌن كفروا وصدوا عن سبٌل هللا أضل أعمالهم)
(محمد)5 :
وكلمة فً سبٌل هللا إذا أطلقت فهً تعنً الجهاد (إن الذٌن كفروا وٌصدون عن سبٌل هللا) تصور أنك تؤتً إلى واحد ٌمشً فً طرٌق
هللا عز وجل تقول له تعال ال تمش فً هذا الطرٌق ,لماذا ال أمشً? فبلن كذا وفبلن كذا وفبلن كذا ....وفٌه بدعة وفٌه شركٌات وفٌه
كذا..
قبل ٌومٌن أتانا فً بٌشاور ضٌوؾ ولعل بعضهم جالس هنا ,قالوا أصحٌح حكمتٌار عنده وثن فً داخل معسكره -ورسك? قلت كٌؾ
الوثن? ما هو الوثن? ٌعنً البلت والعزى ,قالوا ال ,هذا ضرٌح وعنده صندوق ٌجمعون له النذور ,قلت لهم وهللا أنا دخلت ورسك
كثٌرا ما رأٌت هذا الوثن ,وورسك لٌست بعٌدة ,تفضلوا واذهبوا إلى حكمتٌار ,تعالوا أنا وإٌاكم إلى حكمتٌار ,ذهبنا إلى حكمتٌار قلت
له :سمعنا أن عندك وثن فً ورسك ,قال :أستؽفر هللا أستؽفر هللا ,أستؽفر هللا ,ال حول وال قوة إال باهلل ,فرجعوا إلى الذي قال لهم,
قالوا :الوثن ؼٌر موجود ,قال :موجود وأنا متؤكد من هذا ,إركبوا ٌا جماعة ,أخذوا سٌارتٌن وذهبوا إلى ورسك ,وفعبل وجدوا وثنا ,
أٌن الوثن? قبر باكستانً على طرؾ أرض واسعة فٌها مخٌم فٌه مابة ألؾ ,ومعسكر فٌه حوالً عشرة إلى عشرٌن ألفا  ,قالوا لهم ٌا
إخوة نحن لو جبنا ومسسنا هذا القبر مسا هذا قبر باكستانً لٌس قبر أفؽانً ,أوال ,ثم نحن ؼرباء فً هذه األرض ,لو مسسنا هذا
القبر ألخرجونا من هذه المنطقة وقاتلوناٌ ,قاتلونهم بالسبلح -نعم منطقة قبابل هً ورسك -ونحن ؼرباء ,الرسول ص مكث ثبلثة عشر
عاما وهو ٌصلً بٌن األصنام ,ألٌس كذلك? فً مكة هل حمل ٌوما من األٌام سٌفه وحطم البلت أو خدش العزى? هل مسه مسا ?
ال ,كان ٌصلً بٌنها ,ثبلثمابة وستون صنما كانت حول الكعبة ,هل جمع أبا بكر وعلٌا وببلال وعمارا وقال لهم تعالوا نهدم البلت
والعزى أو هبل? ال ٌستطٌع ..ال ٌستطٌع ,فعندما فتح هللا علٌه وانتصر ,هذه كلها حطمها ..
(قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)
(اإلسراء)54 :
وكما قال أحمد شاه مسعود ,قال :انتظروا علً ٌا جماعه ,نحن اآلن لو دمرنا هذه القبور بعض القرى تنضم إلى الدولة ,تنضم
للشٌوعٌٌن ,فانتظروا علً  ,هاتوا لً مجموعة من الشباب العرب وعٌشوا مع المجاهدٌن ونسلم كل واحد جبهة ٌربٌها ,أما:
ال خٌل عندك تهدٌها وال مال فلٌسعد النطق إن لم ٌسعد الحال
ٌضع رجبل على رجل وكل دقٌقة قهوة ,شاي ...إلى آخره ,وٌشكك فً الجهاد األفؽانً ,أدخل ٌا أخً الحبٌب وعش فً داخل الجبهة,
وأحسن وأصلح ومن الذي ٌمنعك? قال بعد أن ننتصر -أحمد شاه مسعود -بإذن هللا هذه القبور التً ترونها لن أهدمها بالفؤس ,سؤركب
علٌها ( )BM12راجمة الصوارٌخ ,أنسفها براجمة الصوارٌخ ,فٌا إخوة انتظروا قلٌبل ,وهللا اهتز بدنً من األعماق ,قلنا ال نرٌد أن
نخلص من هذه القضاٌا? ال نرٌد أن نخلص من هذه الفتن!?
الذي كان بارزا أمام العرب سٌاؾ وحكمتٌار ,سٌاؾ وراءه ..وراءه ,لهم سنة وهم ٌحطمون بسمعة سٌاؾ ,نعم ,لماذا? ألنهم برزوا
أمام العرب ,ومعظم التبرعات تؤتً ,وهللا ال بد من توجٌه التبرعات إلى جهة أخرى ,إذا ماذا نفعل? نشكك فٌه ,أقصر طرٌق أن
نشكك فً عقٌدته ,نقول أشعري ,إبحث فً المٌكروسكوب أنه أشعري أو ؼٌر أشعري ,ما معنى أشعري? وهللا ال ٌعرؾ ما معنى
أشعري الذي ٌرددها ,أنا أقسم على هذا ,ال ٌعرؾ معنى أشعري ,سبحان هللا ,فؤقصر طرٌق األشٌاء التً ال تلمس ,عقٌدته أشعرٌة,
إبحث كٌؾ عقٌدته أشعرٌة? إبحث ..إبحث ,كٌؾ عقٌدته أشعرٌة ,أو فبلن عمٌل ,إبحث كٌؾ فبلن عمٌل? كٌؾ تعرؾ أحمد شاه
مسعود ألمع قابد فً داخل أفؽانستان ,نرجو هللا أن ٌحفظه وٌبارك فٌه إن شاء هللا ,لما هز روسٌا ,الؽرب ما صدق أن واحدا ٌحطم
مابة دبابة فً معركة واحدة لروسٌا ,وواقؾ أمام روسٌا بالبندقٌة ,جاء الصحفٌون الؽربٌون ,فعبل  ,وجدوا العجب العجاب ,بدأوا
ٌنشرون فً الؽرب ,انتشر اسم أحمد شاه مسعود فً الؽرب ,قالوا له -الفرنسٌون -نرسل لك بعض األطباء الفرنسٌٌن ,فجاءه بعض
األطباء الفرنسٌٌن من أجل أن ٌعصبوا جروح الذٌن تقطع أرجلهم الذٌن ٌموتون نزفا  ,ال ٌوجد ..بٌنما بؽً من بؽاٌا إسرابٌل تطوؾ
بركٌة إذ رأت كلبا ٌلهثٌ ,ؤكل الثرى من العطش ,فنزعت موقها ومؤلته ماء وسقت الكلب ,فشكر هللا لها فؽفر لها ,إذا كانت بؽً
داعرة من عاهرات بنً إسرابٌل ؼفر لها بسقٌا كلب ,فلنفرض ماذا? ماذا تفرض ?..ماذا تفرض!?..
ٌعنً هإالء الناس أقل من الكبلب (فً كل كبد رطبة أجر) ناس ٌموتون جوعا وعرٌا  ,أال ٌجب علٌك لو كان نصرانً عار ورأٌته
أن تكسوه? ٌجب علٌك ,لو رأٌت نصرانٌا جابعا وتركته وأنت تعلم أنه ٌموت من الجوع إن تركته فؤنت تدفع دٌة النصرانً على
مذهب اإلمام مالك وأحمد ..تدفع دٌته ,إن طلب منك ذلك ,بل وقال هذه مؽلظة ألنها قتل شبه عمد ,ألنك كنت سببا فً قتله ,إذا كنت
تظن أنه ٌموت ورفضت مساعدته ومات فؤنت مشترك أو سبب فً قتله ,تدفع دٌة مؽلظة ,الدٌة المؽلظة مابة من اإلبل ,أربعون فً
بطونها أبناإها ,أو ألؾ دٌنار ذهبا .
ولذلك ٌا إخوة األمر خطٌر جدا  ,هذه الفتاوى التً تصدر من هإالء الشباب مسؤلة خطٌرة جدا وهللا ,أوال أنت تدمر جهادا أعز هللا
به األمة المسلمةٌ ,خوضه شعب مسلم ما خاضه شعب منذ ثبلثمابة عام ,ونحن كما قلت للشٌخ تمٌم ,قلت له :نحن مثلنا مثل امرأة
بقٌت خمسة وأربعٌن عاما ال تلد ,وفً آخر الخمسة واألربعٌن هللا عز وجل رزقها طفبل  ,فجاءت النساء ٌهنبنها ,فنظرن إلى الطفل,
ٌا خالتً عٌون ابنك صؽٌرةٌ ,ا خالتًٌ ,ا عمة ابنك أسمر ,هً لو كان أسودا كالفحم تراه كالبدر المنٌر ,ونحن كذلك ما صدقنا ونحن
نرى شعبا ٌنقذ أمة ,شعب واقؾ بالجهاد ,تؤتً وتقول لً عٌنً ابنك صؽٌرة?! لو هو أعمى هً تراه كما قال المتنبً:
وأسود مشفره نصفه ٌقال له أنت بدر الدجى
نحن نرى -القرد بعٌن أمه كالؽزال كما قال المثل نحن نراه كالؽزال ,الذي ٌحب أن ٌراه منكم ؼزاال أهبل وسهبل  ,والذي ٌراه قردا
ما الذي ٌجلسه عند القرود?! وهللا صحٌح ,نحن ٌا إخوة اعلموا أننا نعتبر هذا الجهاد جهادا إسبلمٌا  ,وأن الجهاد مع األفؽان فرض
عٌن بالنفس والمال ,هذه عقٌدتنا التً نبلقً هللا عز وجل بها ,فمن كان ٌرى هذا فحً هبل وأهبل وسهبل وفً عٌوننا وفً قلوبنا,
ومن كان ال ٌرى ه ذا فلٌتوكل على هللا ولٌرحنا وٌكؾ شره عن الناس وٌنشر ما ٌرٌد أن ٌنشره بعٌدا  ,إذا كنت ال تعتبر أن هذه جهادا
إسبلمٌا فما الذي جاء بك إلى هذه البلد? أرٌد أن أفهم ,ما الذي جاء بك إلى هذه الببلد? إذا كنت ال ترٌد مساعدتهم ففً أي شرع أنت
تؤكل من الطعام الذي خصص لهم?
هإالء المتنطعون مضى علٌهم سنة وسنتٌن وثبلثا فً بٌشاور ٌؤكل الواحد منهم من أكل الٌتامى واألرامل ,وٌعٌش على حسابهم,
وٌشكك بهم ,وٌوضع خبللكم ٌبؽً الفتنة ,لم ٌصل وهللا حدود أفؽانستان ,ولم ٌطلق رصاصة فً سبٌل هللا ,ما الذي ٌجلسك هنا ٌا
أخً? (وألوضعوا خبللكم ٌبؽونكم الفتنة وفٌكم سماعون لهم) أوضعوا خبللكم ,أسرعوا خبللكم فً داخل الصفوؾ حٌث ما ٌجدون

فرجة ٌندسون بهاٌ ,ا سبلم ما أجمل هذا الكبلم!! سرعة فٌه وضٌعة ,ما معنى وضٌعه? خفة ,سرعة فً الخفة والدناءة (وألوضعوا
خبللكم ٌبؽونكم الفتنة وفٌكم سماعون لهم) سماعون أن المخابرات منهم أو أنتم بعضكم قد ٌستمع إلٌهم على ؼفلة ,مؽفلٌ ,مضً علىه
الخبر ,وحصل كثٌرا أن بعض الناس جاإوا متحمسٌن ورجعوا ساخطٌن على الجهاد بسبب واحد أو اثنٌن أو ثبلثة من الذٌن ٌؤكلون
أموال الٌتامى وٌصدون المال عن الوصول إلٌهم (وألوضعوا خبللكم ٌبؽونكم الفتنة وفٌكم سماعون لهم وهللا علٌم بالظالمٌن) ,هإالء
ظالمون ..ظالمون ألنفسهم ,ظالمون لمجتمعهم ,ظالمون إلخوانهم ,ظالمون للمجاهدٌن الذٌن هم بحاجة إلى عون المسلمٌن ,وهإالء
ٌصدون العون عن المسلمٌن ,طٌب أنا أعجب ماذا ٌستفٌد هإالء? هذا الذي أرٌد أن أفهمه ,أم نصٌحة لوجه هللا كما قال أبو سعد!!
نصٌحة لوجه هللا!! ماذا? طٌب أنت فً الرٌاض أو فً اإلحساء أو فً جٌزان ماذا ٌستفٌد هذا الرجل الذي تضع فً أذنه أن الجهاد
األفؽانً كله شرك وشركٌات ,ماذا ٌستفٌد? ماذا تستفٌد أنت? وماذا ٌستفٌد هو? ٌعنً ترٌد أن تسقط الجهاد ,تعال ٌا شٌخ تمٌم تعال ٌا
شٌخ تمٌم وتكلم.
بسم هللا الرحمن الرحٌم ,الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد خاتم األنبٌاء والمرسلٌن وعلى آله وصحبه أجمعٌن,
سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم.
الحقٌقةٌ ..ا إخوان هذا الموضوع مإثر جدا فً النفس ,وأنا رأٌت وعانٌت منه وسمعت الكثٌرٌن من الذٌن ٌتكلمون فً هذا
الموضوع ,هإالء أال ٌخافون هللا عز وجل?! ٌا إخوان وهللا أنا أجمع من بعض األشخاص ومن بعض األفراد الذٌن كانوا ٌتبرعون,
ٌعنً وصل أمر هإالء إلى الدوحة ,حتى عندنا فً قطر وهللا -الشٌخ عبد هللا عزام مقاطعا الشٌخ تمٌم وٌقول :بل فً السودان ,أٌن أبا
محمد? تعال ,قال له أنا ذاهب إلى الجهاد قال مع من? قال مع عبد هللا عزام ,قال له :أتجاهد مع عبد هللا عزام? الذي عقٌدته ...هذا أبا
محمد ٌحدثكم قادم من السودان:
بسم هللا الرحمن الرحٌم والصبلة والسبلم على رسول هللا .
قال لً أحدهم :أتحارب مع عبد هللا عزام? قلت له :نعم ,قال أنا أشك فً عقٌدته ,هذا معنى كبلمه ,قلت له :وهللا أنا أعرفه وأنا أرى
عقٌدته صحٌحة ,وإن شاء هللا أجاهد معه ,هذا فً السودان ,هناك أناس ٌنقلون األخبار خاطبة وهللا أعلم ..أناس ٌرٌدون أن ٌفرقوا بٌن
الناس.
الشٌخ تمٌم مازحا ٌ :جب أن نتؤكد من عقٌدة الشٌخ عبد هللا عزام ونفتشه ,فتشوه ٌا جماعه الحمد هلل وهللا ما وجدنا شٌبا فٌها حسبنا هللا
ونعم الوكٌل.
الشٌخ تمٌم ٌكمل ما بدأ به أوال:
فمع األسؾ وصلوا إلى قطر ,وصلوا إلى كل مكان ,وكان هناك أشخاص دون ذكر األسماء ٌتبرعون وٌدفعون للجهاد األفؽانً مبالػ
كبٌرة جدا  ,وإذا بهم هذه السنة وهذه المرة ال ٌدفعون ,وكنت أتكلم مع واحد منهم فقال لً جاءنً من مصدر ثقة من شخص ذهب إلى
هناك أن هإالء عبدة قبور ,هكذا ٌقول ,عبدة قبور ,قلت له وهللا هذا ؼٌر صحٌح ,أنا لً خمس سنوات فً الجهاد األفؽانً كما قال
الشٌخ عبد هللا وهو ست سنوات ودخل إلى كابل وأنا دخلت إلى مناطق أخرى وهللا ما رأٌت أحدا ٌعبد قبرا وال ٌدعو قبرا  ,إنما
ٌرفعون أٌدٌهم وٌقولون (خداي) ٌ-عنً ٌا إلهًٌ -دعون هللا عز وجل ,وٌبكون وٌتذللون فٌنصرهم هللا عز وجل ,وإال فما بقاإهم ثمانً
سنوات ٌجاهدون وٌنتصرون على أقوى دولة فً العالم من ناحٌة العدد والسبلح والقوة ,وٌدعون هللا ,وكم سمعت قادة منهم وهللا على
ما أقول شهٌد ٌدعون بهذا المعنى ٌقولونٌ :ا رب ٌا هللا إن الروس أقوٌاء ونحن ضعفاء ولكنك أقوى منهم فانصرنا علٌهم ,ما قالوا ٌا
ولًٌ ,ا ولً هللا ,وإنما قالوا ٌا هللا أنت أقوى منهم ,دعوا هللا عز وجل وهم موقنون أن النصر من هللا.
هذا الٌقٌن كان سببا فً نصرهم والحمد هلل ,عندهم توكل عجٌب ,وهللا عندهم توكل وٌقٌن ,أتمنى أن ٌكون عندنا عشر هذا التوكل
وعشر هذا الٌقٌن ,وأنا ذكرت من الكرامات التً ذكرتها عن محمد حسن وؼٌره أنه ٌخرج وعلى ٌقٌن ٌركب الحصان وٌمر أمامهم
فبل ٌرونه ,أقول له ٌا شٌخ محمد ٌراك األعداءٌ ,قول ال تخؾ وهللا إنً أتمنى الشهادة ,والرجل صادق ,ولكنً قرأت علٌهم ثبلث
مرات ..
(وجعلنا من بٌن أٌدٌهم سدا ومن خلفهم سدا فؤؼشٌناهم فهم ال ٌبصرون)
(ٌس)5 :
وٌخرج وال ٌرونهٌ ,قٌن ,ألن عنده ٌقٌن ,نحن نرٌد هذا الٌقٌن عندنا ,أسؤل هللا أن ٌرزقنا مثل هذا الٌقٌن ,موقن أن هللا لن ٌخذله ,وأنتم
تعرفون الحدٌث (أنا عند حسن ظن عبدي بً فلٌظن عبدي بما ٌشاء ) ...فإن أحسنت الظن باهلل وأٌقنت أن هللا لن ٌخذلك ,وهللا لن
ٌخذلكٌ ,جب أن ٌكون عندنا ٌقٌن وإٌمان مثل إٌمان هإالء ,سٌنصره هللا تعالى ,ولقد رأٌت الكثٌر من الكرامات ,فً معركة ثبلثون
واحدا على قلعة كبٌرة وٌنتصر المجاهدون فٌها ,وتسقط القلعة بؤٌدٌهم ,من أٌن هذا النصر? من هللا سبحانه وتعالى (وما النصر إال
من عند هللا).
ومع األسؾ ٌا إخوان كثٌر من الشباب الذٌن ٌشككون فً الجهاد كما قال الشٌخ عبد هللا واتركونً أوضح أكثر من هذا ,وٌمكن الشٌخ
عبد هللا ما أراد أن ٌوضح ولكنً أقولها بكل صراحة ,وأقول أنه مع األسؾ أن كثٌرا من هإالء الشباب لٌسوا فقط فً بٌشاور بل هنا
تصل بهم الجرأة وقلة األدب أن ٌؤتوا إلى هنا -إلى صدا -معنا فً المعسكر وٌتكلمون وٌفسدون (وألوضعوا خبللكم ٌبؽونكم الفتنة),
هذا الشًء أقوله بصراحة اآلن ,ال نستطٌع أن نسكت عن هذا ,وأقوله بصراحة وأنتم تعرفون أننً دابما صرٌح ,الذي جاء إلى
الجهاد حٌاه هللا أهبل وسهبل به ,وال ذي جاء للفساد وإفساد الشباب نقول له مع السبلمة ,ال نرٌد أن نقول له شٌبا آخر ,ولكن نقول له
ال مكان لك بٌننا ,نحن كلنا ٌد واحدة ,وهللا ما جبنا وال تركنا أهالٌنا وال تركنا بلدنا وال أخرجنا فً سبٌل هللا إال من أجل طاعة هللا عز
وجل ,ومن أجل الجهاد فً سبٌل هللا ,وهللا ال نرٌد إال رضا هللا عز وجل ,وأسؤل هللا أن ...إن كنت كاذبا وهللا ما جبت إال لرضا هللا,
ما جبت أجاهد من أجل سٌاؾ وال من أجل عبد هللا عزام ,وهللا ما جبت إال هلل ,وفً الٌوم الذي أرى فٌه واحدا من هإالء القادة خرج
عن جادة هللا أول واحد ٌخرج علٌه أنا ,وأول واحد ٌعصٌه أنا ,ألننا ما جبنا إال هلل ,وأهم شًء رضا هللا عز وجل ,فإذا كانت هذه نٌتنا
فلنخلص نٌتنا هلل عز وجل ,ونجاهد إلعبلء كلمة هللا ,ولنكن كلنا صفا واحدا ,ألن هللا ٌقول :
(إن هللا ٌحب الذٌن ٌقاتلون فً سبٌله صفا كؤنهم بنٌان مرصوص),
(الصؾ)0 :
ونحن هنا بنٌان مرصوص ,ال نرٌد هنا أن ٌكون هناك مجال ألحد أو حجر أو فجوة تدخل بٌنناٌ ,جب كلنا أن نقؾ ٌدا واحدة ونفوت
الفرصة ,أقول لكم جمٌعا هذا ,ونفوت الفرصة على أي واحد ٌجلس بٌننا ,الذي جاء للدس ال مجال له بٌننا ٌرجع إلى بٌشاورٌ ,رجع
إلى بلده ,وفعبل كما قال الشٌخ كٌؾ ٌستحل أولبك? نحن نؤكل من أموال الجهاد ,كٌؾ ٌسمح هإالء ألنفسهم...
الشٌخ عبد هللا مقاطعا الشٌخ تمٌم وموضحا آلخر كبلمه ,فٌقول الشٌخ عبد هللا عزام رحمه هللا:
بالمناسبة كل ما ٌنفق على العرب إنما هو مال خاص لٌس من األموال التً نجمعها للجهاد ,لكن ٌعنً هً من أموال تاجر من التجار
دفعها للعرب ,خاصة للعرب الذٌن ٌجاهدون ,نحن ال ننفق درهما واحدا من األموال التً نجمعها للجهاد ,ولكن أقول لو لم نؤكلها

سنرسلها إلى المجاهدٌنٌ ,عنً لو لم ننفقها على أنفسنا هذه ستذهب إلى األٌتام واألرامل فً داخل أفؽانستان ,فكٌؾ تستحل لنفسك أن
تحجز جزء ا من هذه األموال وتؤكل بها وتعٌش بها وأنت تفسد علٌهم? ثم كذلك إضافة لهذا نحن أرسلنا إخوة عرب فً داخل
أفؽانستان ,ما دخل عربً عاقل إال وأصلح ,ما دخل عربً إال وأشعل ضرام المعركة ,كثٌر من الجبهات التً أدخلها العرب لم ٌبق
فٌها حرز واحد ,حرز واحد ,نعم ,أنا أقول ذلك وأنا عالم ..حرز واحد.
واحد من إخواننا عبد هللا أنس تعرفونه ٌقول ألحمد شاه مسعود لماذا ال نرفع راٌة التوحٌد ونعلنها? قال ٌا أخً انتظر علً قلٌبل,
أنا أرٌد أمثالك ٌؤتٌنً خمسة أو ستة أبثهم فً داخل الجبهات ٌربونهم على التوحٌد ,وانتظر علً عندما ننتصر إن شاء هللا هذه بعض
بقاٌا القبور الباقٌة وهللا لن أهدمها هدما  ,سؤسلط علٌها ( )BM12راجمة الصوارٌخ ,سؤهدمها براجمة الصوارٌخ ,فٌا إخوانً انتظروا
علً  ,أال تعلمون أن الحدود ال تقام فً الحروب? قال له :اآلن لو أعلنا هذه الراٌة ٌنضم كثٌر من أهل القرى -الذٌن ٌسموننا وهابٌٌن-
إلى الروس ,فؤنا أرٌد أن أؼٌر عن طرٌق التربٌة ,هاتوا لً ..فعندما جاء عبد هللا أنس قال له أنا ذاهب إلى بٌشاور ,ماذا ترٌد من عبد
هللا عزام ومن اإلخوة العرب? قال أرٌد فقط أن ٌرسلوا خمسة من أمثالك لٌربوا لً المجاهدٌن.
وأنا ح دثتكم عن أثر أبً عاصم العراقً الذي معه توجٌهً ومن حفظة كتاب هللا ,وهللا كما قال لً القاضً معصوم أحد أركان أحمد
شاه مسعود قال :إننا جمٌعا نقؾ أمامه ونجلس ال ٌمكن أن ننبس ببنت شفة ,ما رأٌنا مهٌبا بٌننا وال رجبل مصون الجناب وال
محترما مثل األخ (محمد أبً عاصم) ,هم ٌسمونه (محمد) ,قادة ,قال ال ٌمكن واحد أن ٌمد رجله أمامه ,وال أن ٌمزح ,وال أن ٌهزل,
وال أن ٌصرخ ,فإذا كان احترامهم لشاب معه توجٌهً فقط إجبلال لكتاب هللا عز وجل الذي ٌحمله ,وعلمهم قٌام اللٌل ,وعلمهم صٌام
اإلثنٌن والخمٌس ,وعلمهم ما علمهم من العقٌدة الصحٌحة ,كان هذا حبهم له ,فكٌؾ لو أدخلوا الدعاة الكبار والحكماء واستلموا فً
الداخل? ماذا ٌكون دورهم? وكٌؾ ٌكون أثرهم? وهذا ٌدلك أن الجهاد األفؽانً بحاجة إلى الرجال ,بحاجة إلى رجال كثٌرٌن ,لكن
بشرط واحد أن ٌكون صاحب دعوة وصاحب حكمة وصاحب ...عنده شًء من الحلم ٌحلم به علٌهم.
طبعا الحمد هلل ,الذٌن ذكرهم الشٌخ تمٌم ما أخذنا وال واحدا منهم ,فإن كان واحدا ٌعتقد أن األفؽان مشركون ال مكان له بٌننا
ولٌخرج قبل أن نطرده ,ولن نتردد لحظة إذا تؤكدنا أن واحدا من هإالء أن نصؾ السٌارة ونضعه ونخرجه من صدا ,ولٌذهب إلى أي
جبهة ٌرٌد أو إلى بٌشاور ,طبعا الجبهات مشركون!! كما ٌدعً ,إلى أي مكان ٌرٌد ,لن نتردد أن نطرده إذا تؤكدنا أن واحدا من
هإالء الذٌن ٌعتقدون أن األفؽان مشركون ,إذا جاء إلى الجهاد على رإوسنا وفً أعٌننا وفً قلوبنا ,ونحن نقدم له الحذاء وقدم له ,نحن
نقدم له ,خدم ألصؽر واحد فٌكم إذا كان قادما للجهاد وٌرٌد أن ٌجاهد ,أما إذا كان قادما ٌرٌد أن ٌنشر بٌننا أن عقٌدة األفؽان فاسدة
وأنهم مشركون وأنهم ...وهللا نحن نعرؾ العقٌدة ٌا أخً ,إذهب إلى مكان آخر وانشر هذا ,نحن نعرفهم أكثر منك ,ال تبع الماء فً
حارة السقاٌٌن.
الشٌخ تمٌم ٌكمل حدٌثه :وكما قال الشٌخ هذا الذي كنت أرٌد أن أقوله بالنسبة لنا ,نحن معسكر واحد ,ومخٌم تربوي واحد ,وٌد واحدة
إن شاء هللا ,وقد جبنا للجهاد فً سبٌل هللا ,أوصٌكم ٌا إخوان وأوصً نفسً بتقوى هللا عز وجل وبإخبلص النٌة ,أسؤل هللا عز وجل أن
ٌرزقنا اإلخبلص فً نٌاتنا وتكون نٌتنا (إنما األعمال بالنٌات) كما تعلمون تكون نٌتنا خالصة لوجه هللا تعالى ,أخلصوا النٌة وانووا
الجهاد فً سبٌل هللا ,وإٌاكم أن تستمعوا ألولبك المرجفٌن الذٌن ال مكان لهم بٌننا والذٌن ٌؤكلون هذا الطعام ...شًء ؼرٌب وهللا كما
قال الشٌخ جزاه هللا خٌرا أن هذا المال من أحد اإلخوة ال داعً لذكر اسمه ألنه ال ٌرٌد أن ٌعرؾ هذاٌ ,رٌد ذلك لوجه هللا تعالى ,حتى
قال للشٌخ عبد هللا ال ننفق قرشا واحدا من هذا المال إال على المجاهدٌن العرب داخل أفؽانستان ,ولذلك هو ٌتحمل جمٌع المصارٌؾ
فً هذا المعسكر ,أسؤل هللا تعالى أن ٌجعلها فً مٌزانه وأن ٌتقبل منا ومنكم ,ونسؤل هللا تعالى أن ٌجعل نٌاتنا خالصة ,ومن أراد أن
ٌؤتً إلى هنا أو ٌتدرب فلٌخلص النٌة ,ولٌعلم أننا كلنا ٌد واحدة كما قال الشٌخ ,كلنا فً خدمتكم ,وهللا وهللا وهللا هذه ثبلثة أٌمان أننً
أعتبر كل واحد منكم إبنا لً ,وهللا أعتبركم كؤبنابً ,وبعضكم أحب إلً من أبنابً ,ألننا أحببناكم فً هللاٌ ,ا إخوان وهللا إنكم تعرفون
هذا ,وقال الشٌخ عبد هللا هذا عنً ,وهللا فً المعركة عندما كنت أودع واحدا أشعر كؤننً أودع ابنً أو أكثر ,وهللا لما ودعت أهلً ما
بكٌت ,ولكن لما ودعت أولبك الشباب وهم ٌنزلون إلى المعركة كنت أشعر أن بعضهم لن أراهم بعد اآلن كنت أودعه الوداع األخٌر
وأنا أبكً ,لٌس ذلك بإرادتً ,وأحاول أن أمسك دموعً فبل أستطٌع ,أشعر أننً أودع فلذة كبدي ,وأنتم هكذا ٌا أبنابً ٌجب أن تكون
بٌننا هذه المحبة..
(لو أنفقت ما فً األرض جمٌعا ما ألفت بٌن قلوبهم ولكن هللا ألؾ بٌنهم)
(األنفال)92 :
ٌجب أن تكون بٌننا المحبة فً هللا ,نحب بعضنا فً هللا ,ونقاتل أعداء هللا ,ونخلص ,وهللا لن ٌنفعنا شًء ,الدنٌا ما فٌها شًء ,متى
نموت? ال ندري الٌوم أم ؼدا ? فلتكن مٌتتنا فً سبٌل هللا ,فلتكن نٌتنا خالصة هلل عز وجل ,أسؤل هللا أن ٌوفقنً وإٌاكم لما فٌه الخٌر.
الشٌخ عبد هللا عزام ٌطلب منً أن أحدث بعض الكرامات التً حدثت ,من ضمن الكرامات التً حدثت والتً تبٌن التوكل على هللا
عز وجل أن الشٌخ محمد حسن حدثنً وكان هناك اثنان من الشهود أصبح المجموع ثبلثة من الشهود أقسموا باهلل عز وجل أنهم رأوا
هذا ,هو قال لً :أنه كان هناك شاب عندهم مجاهد وكان ٌحفظ كتاب هللا عز وجل اسمه جل محمد ,هذا الرجل جاء إلى جهة القلعة
وما كان ٌعرؾ المنطقة جٌدا ,فمرة أخطؤ كان متوجها نحو المجاهدٌن فإذا به أمام قلعة الشٌوعٌٌن ,فقال له درٌش([ )5كلمة
بالفارسٌة والبشتو ٌمعنً قؾ ٌستعملها الحراس فً أي موقع عندما ٌرون شخصا قادما إلٌهم] .فوقؾ ألنه أصبح محاصرا ,فسلم
نفسه ,فجاء القابد وكان القابد عقٌدا روسٌا  ,كان قابد القلعة قابدا روسٌا من الشٌوعٌٌن الروس والعٌاذ باهلل ,فقال له بواسطة المترجم
أنا سؤطلق سراحك وأعدك بالشرؾ العسكري -طبعا ال ٌعرؾ هللا كافر ,وهذا كبلم محمد حسن أنقله إلٌكم حرفٌا  -قال :إذا أخبرتنً
بصدق ,قال قل أنا أصدق ال أكذب ,قال أرٌد أن أسؤلك سإاال واحدا فقط فؤجبنً علٌه ,كٌؾ أنتم أٌها المجاهدون تطلقون الرصاص
العادي -بالكبلشنكوؾ العادي -فٌخرق الدبابة وٌقتل من فٌها? شًء ؼرٌب الدبابة ال تخرق بالرصاص كٌؾ تخرقونها? طبعا (وما
رمٌت إذ رمٌت ولكن هللا رمى) ,فهذا المجاهد ٌقول ٌحكً لهم وقد شهد له بهذا ثبلثة ممن انضموا ضابط واثنان من الجنود ثبلثة من
القلعة بعد أن رأوا هذه الكرامات وانضموا لمحمد حسن ,و هو قال لً هم اآلن ٌعملون اآلن فً عمل إداري فً المطبخ حتى نتؤكد من
صدق إٌمانهم ,هذا الكبلم من أربع سنوات ,قال لً هذا الشخص لما قال له العقٌد هذا الكبلم هو قال أنا أعرؾ الحرب خدعة وٌجوز
الكذب على األعداء ,على العدو ألن هذه حرب ,فؤردت أن أخٌفه أكثر من المجاهدٌن ,قلت له نحن المجاهدون مسلمون متوكلون على
هللا عز وجل وال نحتاج إلى رصاصٌ ,كفً أن نمسك كومة من الرمل هذا وننفخ فٌه ونقول بسم هللا وهللا أكبر ال إله إال هللا محمد
رسول هللا ونرمً به على الدبابة فٌخرقها وٌقتل من فٌها ,فبل ٌحتاج إلى أي رصاص ,هو طبعا قالها لتخوٌفهم ,ولكن العقٌد رجل
عسكري ,ماذا تتوقعون أن ٌكون الجواب? وضعه أمام األمر الواقع ما خاؾ منه ,فقال له طبق هذا اآلن ,طبعا عقٌد وهللا لو كان مخه
نظٌفا آلمن باهلل أصبل  ,لكن ٌعنً بحكم أنه ضابط وكذا قال له هذا الطابور من الدبابات هذه الدبابة األولى طبق علٌه اآلن ,شؽلت
الدبابة وركب فٌها الطاقم وقال له افعل هذا اآلن ,فإن فعلت فإنً سؤطلق سراحك أمام الجمٌع ,وإن لم تفعل قتلتك ,إلى من ٌلجؤ? إلى
هللا هنا الٌقٌن ,الٌقٌن هذا ما نحتاج إلٌه ٌا جماعة ,وهللا لن ٌصٌبك شًء إال ما قد كتبه هللا لكٌ ,جب أن ال تخاؾ من أحد ال مخابرات

وال دنٌا وال ملوك وال سبلطٌن ,ال نخاؾ إال من الذي خلقنا من رب العالمٌن ,هم عبٌد هلل ,وهللا إذا أراد أن ٌقول لشًء كن فإنه ٌكون,
ال تخؾ إال من هللا ,لن ٌصٌبك إال ما كتبه هللا لكٌ ,جب أن ٌكون عندنا هذا الٌقٌن ,تقول حسبنا هللا ونعم الوكٌل ٌنجٌك هللا منهمٌ ,صبح
أمامك أكبر واحد فً الدنٌا كالفؤر إذا تذكرت عظمة هللا عز وجل ,فهذا الرجل لمن ٌلجؤ? ٌلجؤ إلى هللا عز وجل ,قال ابتونً بماء,
جاإوا بالماء فتوضؤ الرجل ولم ٌكن متوضبا  ,وصلى ركعتٌن هلل عز وجل ,ودعا هللا وهو ساجد وهو ٌبكً -هذا كبلم محمد حسن,
قال دعا هللا عز وجل قالٌ :ا رب إنً لست أهبل لهذه الكرامة ال أستحقها ,ولكنك أهل لها ٌا هللا ,أنت قادر علٌها ٌا هللا ٌا رب ,ال
تفضحنً فإن فضٌحتً لٌست فضٌحة لً ولكنها فضٌحة لكل المسلمٌن -تحد اآلن ,تحد -ولكنها فضٌحة لكل المسلمٌن ,قال الرجل
وسلم وشعر باطمبنان عجٌب ,قال الرجل كما قال لً محمد حسن قال :وأمسكت كوم الرمل وأنا مطمبن أن هللا لن ٌخذلنًٌ ,قٌن..
ٌقٌن ,فؤمسك وسمى وقال بسم هللا هللا أكبر ال إله إال هللا محمد رسول هللا وألقى على الدبابة ,وقال وهللا إذا بالرمل بدل أن ٌخرق الدبابة
إذا به ٌحرق الدبابة كلها اشتعلت نارا  ,واحترقت كلها ,وأصبح العقٌد ٌرتجؾ ,وأمر بإبعاد الدبابات األخرى ,وضرب له السبلم ,وقال
له مع السبلمة حتى ال ترمً علٌنا كوم رمل آخر.
الٌقٌن ,ناس عندهم ٌقٌن ,عندهم توكل على هللا عز وجل فٌنصرهم هللا عز وجل ,عندهم إٌمان عجٌب.
الشٌخ عبد هللا عزام ٌنهً الكبلم بقوله :وأنا أضٌؾ قصة حدثنً إٌاها محمد صدٌق كري كان قابدا فً كابل جنوب كابل (خرد
كابل) ,قال جاءت الطابرة وبدأت تقصؾ علٌنا فاختبؤنا ,قال إال شٌخ كبٌر بدأ ٌبكً وٌنظر إلى السماء ٌقول ٌا رب أٌهم أقوى طابرتهم
أم أنت?! أٌهم أعلى أٌها أكبر أنت أو الطابرة?! تدع هذه الطابرة تهلك عبادك ,قال وهللا ما أنزل ٌدٌه من الدعاء إال وسقطت الطابرة,
وأذاعت محطة كابل أنه سقطت طابرة فٌها جنرال.
مالحظت 6هنا تفسير آيت 18ـ 12من سورة التوبت ناقصت فيحتاج الى البحث في الماكنتوش.....
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:
(قل أنفقوا طوعا أو كرها لن ٌتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقٌن ,وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إال أنهم كفروا باهلل وبرسوله وال
ٌؤتون الصبلة إال وهم كسالى وال ٌنفقون إال وهم كارهون ,فبل تعجبك أموالهم وال أوالدهم إنما ٌرٌد هللا لٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا
وتزهق أنفسهم وهم كافرون ,وٌحلفون باهلل إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم ٌفرقون ,لو ٌجدون ملجؤ أو مؽارات أو مدخبل لولوا
إلٌه وهم ٌجمحون ,ومنهم من ٌلمزك فً الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم ٌعطوا منها إذا هم ٌسخطون ,ولو أنهم رضوا ما
آتاهم هللا ورسوله وقالوا حسبنا هللا سٌإتٌنا هللا من فضله ورسوله إنا إلى هللا راؼبون)
(التوبه91 :ـ.)51
(قل أنفقوا طوعا أو كرها لن ٌتقبل منكم).
هذه رد على بعض المنافقٌن الذٌن قالوا نحن ال نخرج بؤنفسنا بل نعٌنك بؤموالنا ,فاهلل عز وجل رد علٌهم (أنفقوا طوعا أو كرها )
طوعا ٌعنً راضون ,وكرها ٌعنً مرؼمون( ,لن ٌتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقٌن) ثم سرد هللا عز وجل األسباب.
سإال :لن ٌتقبل منهم ..ال ٌؤخذون الصدقات أم ال ٌتقبل األجر?
الشٌخ :ال ,ال ٌتقبل منهم األجر.
أوال  :عدم القبول ألن اإلٌمان شرط القبول ,وهإالء منافقون ال إٌمان عندهم ,أما بالنسبة لما ٌنفقونه فً الدنٌا فاهلل عز وجل ٌعطٌهم
بها أشٌاءٌ ,عوضهم علٌها فً الدنٌا ,أما فً اآلخرة فهو عذاب مقٌم دابم فً جهنم ,أما فً الدنٌا فالكافر الذي ٌصل رحمه ٌحبه
أرحامه ,فهذه بهذه ,الكافر الذي ٌسوي بٌن رعٌته تحبه رعٌته ,رٌجان مثبل إذا ساوى بٌن الرعٌة تحبه الرعٌة ,فهذا كما قال الرسول
ص ( :إن هللا ال ٌظلم مإمنا حسنة ٌعطى بها فً الدنٌا وٌجزى بها فً اآلخرة ,أما الكافر فٌعطى بحسنات ما عمل فً الدنٌا حتى إذا
أفضى إلى اآلخرة لم ٌكن له حسنة ٌجزى بها) فً الدنٌا ٌعوض بؤشٌاء تقابل ما ٌنفقه فٌها.
روى مسلم عن عابشة رضً هللا عنها قالت قلت ٌا رسول هللا ( ابن جدعان كان فً الجاهلٌة ٌصل الرحم وٌطعم المسكٌن فهل ذلك
نافعه? قال ال ٌنفعه ,إنه لم ٌقل ٌوما رب اؼفر لً خطٌبتً ٌوم الدٌن) هذا ابن جدعان ,عبد هللا بن جدعان ,وكان ٌدعو إلى إنصاؾ
المظلوم ,وأقٌم فً بٌته حلؾ الفضول ,والرسول ص قال ( لقد شهدت فً بٌت عبد هللا بن جدعان حلفا ما أحب أن ٌكون لً به حمر
النعم ,ولو دعٌت إلٌه فً اإلسبلم ألجبت) ,كان ٌدعو إلى رفع الظلم عن المظلومٌن ,وهذا ٌرد على الذٌن ٌقولون إن األفؽان ٌجب أن
ال نعمً أنفسنا بهم ألنهم ذوي انحرافات أو بدع أو شركٌات أو ؼٌر ذلك ,فالمظلوم ٌجب رفع الظلم عنه ولو كان كافرا  ,أرأٌت
رسول هللا ص قال ( لقد دعٌت فً بٌت عبد هللا بن جدعان إلى حلؾ ما أحب أن ٌكون لً به حمر النعم ,ولو دعٌت به فً اإلسبلم
ألجبت) ألنه رفع الظلم عن المظلومٌن ,والرسول ص ٌوم أن جاء األراشً -رجل من أراش -وكان أبو جهل قد أكل ثمن إبل له فجاء
ٌشكو لزعماء قرٌش وكان فً ظبلل الكعبة وبدأ ٌصٌح:
ببطن مكة خالً الحً والنفر
ٌا للرجال لمظلوم بضاعته
ؼرٌب ما أجابه أحد ,أبو الحكم عمرو بن هشام أكل مالً ,ما أجابه أحد ,فقالوا هازبٌن ساخرٌن :ال ٌخلص حقك إال ذاك الرجل ,وكان
رسول هللا ص بعٌدا منهم ,فجاء الرجل -ؼرٌب أراشً ال ٌعرؾ -فجاء للرسول صلى قال له :عمرو بن هشام أبو الحكم أكل مالً
فهل لك أن تخلص حقً منه? قال نعم هٌا بنا- ,هذا بعد النبوة ,-قبل النبوة طبعا الكل ٌحترم الرسول ص ,لكن هم قالوها استهزاء,
قالوا ال ٌخلص حقك إال هذا الرجل ,قال هٌا بنا ,فقرع الباب أو نادى ,فخرج أبو جهل ,قال أعط هذا حقه ,فدخل أبو جهل ٌرتجؾ,
وجاء بالمال وأعطاه لؤلراشً ,أولبك ٌرقبون من بعٌد ,قالوا ما بال أبا الحكم?! ماذا أصابك?! ماذا حصل? قال وهللا لقد رأٌت -أو
والبلت -لقد رأٌت فوق رأسه فحبل من اإلبل فاؼرا فاه ٌرٌد أن ٌبتلعنً.
ولذلك رفع الظلم عن المظلومٌن من واجبات المسلم ,أرأٌت لو كانت جارتك نصرانٌة وأراد رجل أن ٌعتدي على عرضها ألٌس
واجبا علٌك أن تنقذ عرضها? أرأٌت لو كان جارك مجوسٌا وهو جابع أو عار ,أو امرأته عارٌة ,أو بناته الصؽار حافٌات ,وحر
الصٌؾ ٌلذع أقدامهن ,وعندك سعة ,ألٌس واجبا علٌك أن تكسو هإالء الفتٌات الصؽار? فما بالك بشعب مسلم دٌنه اإلسبلم ٌقول ال
إله إال هللا محمد رسول هللا ,ال تستطٌع أن تخرجه وال تخرج نصفه وال ثلثه من اإلسبلم ,فكٌؾ تتجرأ علٌه وتقول اتق هللا ال تجمع
األموال لهإالء? كٌؾ? ( لقد شهدت فً دار عبد هللا بن جدعان حلفا ال أحب أن ٌكون لً به حمر النعم -فً الجاهلٌة -ولو دعٌت به
فً اإلسبلم ألجبت).
ولذلك من واجبات المسلمٌن إنصاؾ المظلومٌن ,ألم تر أن رب العزة سبحانه عندما ظلم ٌهودي واتهم بسرقة درع وجاء أصحاب أو
أقارب طعمة بن أبٌرق الذي ٌصلً وٌصوم وهو منافق جاءوا ٌحلفون للرسول ص أن طعمة ما سرق إنما الذي سرقه الٌهودي ,عندما
كادت أن تكتشؾ السرقة عند طعمة حملوا الدرع وكٌس الطحٌن الذي سرق وثقبوا كٌس الطحٌن فً منتصؾ الطرٌق ,وبقً الطحٌن

ٌتناثر على طول الطرٌق حتى بٌت الٌهودي وألقوا بالدرع وبكٌس الطحٌن فً بٌت الٌهودي ,فلحق أصحاب الدرع األثر فوجدوه فً
بٌت الٌهودي ,والرسول ص كادت نفسه تمٌل إلى تصدٌق هإالء األنصار وتكذٌب الٌهودي ,فاهلل عز وجل لم ٌرض أن ٌظلم ٌهودي,
وأنزل عشر آٌات تتلى من فوق سبع سماوات لتبربة الٌهودي.
ٌا إخوان :إقرار العدل فً األرض هو وظٌفة هذا الدٌن ,وظٌفة األدٌان كلها إقامة العدل فً األرض ورفع الظلم :
(لقد أرسلنا رسلنا بالبٌنات وأنزلنا معهم الكتاب والمٌزان لٌقوم الناس بالقسط)
(الحدٌد)12 :
بالقسط ,من أجل العدل ,ولذلك :
(وال ٌجرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا ,اعدلوا هو أقرب للتقوى وإن تلووا أو تعرضوا فإن هللا كان بما تعملون خبٌرا).
(المابدة)4 :
إن الذٌن ال ٌفهمون طبٌعة هذا الدٌن وحفظوا نصا من هنا ومن هناك ال ٌدركون المقاصد العامة للشرٌعة ,ال ٌدركونٌ ,قول لك
الحدٌث الفبلنً كذا ,طٌب ٌا أخً هنالك مصالح عامة ومقاصد كبرى جاء الدٌن إلقرارها فً األرض وعلى رأسها رفع الظلم وإقرار
العدل ,ألٌس الشعب األفؽانً مظلوما ? انتهاك أعراض المإمنات أو انتهاك أعراض األفؽانٌات إن لم تقبل مإمنات فً أي دٌن أو فً
أي شرع أو فً أي قانون ٌجوز هذا? دخول دولة أرض بلد أخ رى ال تقره أعراؾ دولٌة وال شرابع وضعٌة وال دٌن نزل من عند
رب العالمٌن ,فإذا استطعنا أن ننصؾ المظلومٌن وتؤخرنا فنحن آثمون ,ولذلك تعتبر إعانة المظلوم من األخبلق اإلسبلمٌة اإلنسانٌة
كذلك ,اإلنسانٌة!! ومن هنا السٌدة خدٌجة رضً هللا عنها عندما قال لها الرسول ص عن قصة نزول جبرٌل وخاؾ على نفسه قالت:
أبشر ٌا ابن عم وهللا لن ٌخزٌك هللا أبدا ,إنك لتصل الرحم ,وتقري الضٌؾ ,وتعٌن على نوابب الحق ,وتؽٌث الملهوؾ ...إلخ.
هذه قضٌة إنسانٌة ,قضٌة من الفطرة أن نقوم بها ,إذا رأٌت رجبل ولو كان ٌصلً وٌصوم بٌده سكٌن ٌرٌد أن ٌذبح طفبل من أطفال
المشركٌن أو النصارى أو الٌهود أو المجوس أال ٌجب علٌك شرعا أن تحمً هذا الطفل وتحقن دمه? ٌجب علٌك ,هذه األمور جزء ال
ٌتجزأ من هذا الدٌن ,جزء ال ٌتجزء منه.
ولذلك األمور ٌجب أن تكون واضحة أن إقرار العدل ,أداء األمانات إلى أهلها ,إعادة الحقوق إلى أصحابها ,هذا جزء ال ٌتجزأ عن
هذا الدٌن ,الرسول صلى ٌرٌد أن ٌهاجر من مكة إلى المدٌنة أخرجته قرٌش ,قرٌش أخرجته ,تآمروا علٌهٌ ,رٌدون قتله ,ومع هذا
أبقى فً فراشه علٌا ,لماذا? لٌعٌد األمانات إلى أهل مكة ..
(إن هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى أهلها) ,
(النساء)41 :
عثمان بن شٌبة من بنً عبد الدار ,الرسول ص مرة أراد أن ٌدخل إلى الكعبة ,كان بٌده مفاتٌح الكعبة ,فؤراد أن ٌدخل مع سادة قرٌش
إلى داخل الكعبة ,فدفعه بصدره عثمان ,قال ما كان لك أن تدخلها ,فقال ٌا عثمان ...كٌؾ بك ٌا عثمان إذا رأٌت هذه المفاتٌح فً ٌوم
من األٌام فً ٌدي أضعها حٌث شبت? قال :إذن ذلت قرٌش وخابت ,ودارت األٌام وافتتحت مكة ,وجاء علً وطلب المفاتٌح من
عثمان بن شٌبة فرفض ,فسٌدنا علً -األفؽان ٌحبونه -لوى ٌد عثمان وأخذ المفاتٌح رؼم أنفه ,وقال ٌا رسول هللا إجمع لنا بٌن الحجابة
والسقاٌة ,إجعل مفاتٌح الكعبة -حجابة الكعبة -بؤٌدٌنا ,وإذا بجبرٌل ٌنزل (إن هللا ٌؤمركم أن تإدوا األمانات إلى أهلها) فؤخذ رسول هللا
ص المفاتٌح وقال لعثمان خذوها خالدة تالدة فٌكم ,وحتى اآلن مفاتٌح الكعبة بٌد بنً شٌبة إلى اآلن وإلى ٌوم القٌامة ,ألن الرسول ص
قال (خالدة تالدة فٌكم).
ماذا ٌا أخً? الدٌن لماذا جاء? لرفع الظلم عن المظلومٌن ,شعب ٌبادٌ ,باد تحت جنازٌر الدبابات ,وٌقطع تحت قذابؾ النابالم ,باهلل
علٌكم فً أي دٌن نحن نقرأ أو ننظر إلٌه -ولو لم ٌكن مسلما  -ننظر إلٌه وهو ٌموت جوعا وعرٌا وٌمزق تحت قذابؾ النابالم
والهاون? إفرض أنه لٌس مسلما أبدا ,ألٌس مظلوما ? رفع الظلم جزء من مهمتنا فً هذه الحٌاة ما دمنا قادرٌن ,فٌؤتً واحد ٌقول...
وهللا واحد ٌحدثنً الٌوم قال :جاءنً واحد قال أنصحك ٌا أخً أن ال تذهب إلى أفؽانستان -ما انتهٌنا من هذه النصابح ,-قال أنا أقنعت
رجل طٌب -أربعة عشر ٌرٌدون أن ٌذهبوا ,ثبلثة عشر أقنعتهم وبقً واحد وأنت ,فرفع الظلم جزء من دٌننا ,ولذلك عمل الخٌر خٌر,ولو كان فً الجاهلٌة إذا أسلم اإلنسان علٌه.
حكٌم بن حزام كان عم خدٌجة رضً هللا عنها ,وعاش مابة وعشرٌن سنة ,ستٌن سنة فً اإلسبلم وستٌن سنة فً الجاهلٌةٌ ,قول
روى مسلم عن حكٌم بن حزام أنه قال لرسول هللا ص أي رسول هللا ٌعنً ٌا رسول هللا  ,أرأٌت أمورا كنت أتحنث بها فً الجاهلٌة
من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفٌها أجر? فقال رسول هللا ص أسلمت على ما أسلفت من خٌر  ,هنا معنى الحدٌث ,اكتسبت طباعا
فً الجاهلٌة أكسبتك عادة جمٌلة فً اإلسبلم ,وذلك أن حكٌما رضً هللا عنه عاش مابة وعشرٌن عاما  ,ستون عاما فً اإلسبلم
وستون عاما فً الجاهلٌة ,فؤعتق فً الجاهلٌة مابة رقبة وحمل على مابة بعٌر ,وكذلك فعل فً اإلسبلم ,وهذا واضح ,لكن فً الحقٌقة
هذا الرأى الذٌن ٌمٌل إلٌه القرطبً ,لكن أسلمت على ما أسلفت من خٌر أي تقبل هللا منك ما كنت قد عملته فً الجاهلٌة ,ال ٌبعد عن
كرم هللا أن ٌثٌبه على فعله ذلك فً اإلسبلم كما ٌسقط عنه ما أرتكبه أثناء كفره من اآلثام8
وإنما ال ٌثاب إن لم ٌسلم علٌها وال تاب ومات كافرا  ,ولكن الذي ٌموت كافرا هل تنفعه أعمال الخٌر? تخفؾ عنه العذاب عند بعض
الناس ,وعند بعضهم ال تخفؾ ,ولذلك الكافر الذي ٌعمل المعاصًٌ ,زنًٌ ,كذبٌ ,سرقٌ ,ظلمٌ ,بطشٌ ,سفك الدماء ,هذا الكافر عذابه
أشد من الكافر الذي ٌعدل فً رعٌته أو ٌسوي بٌنهم ,والذي ال ٌبطش وال ٌسفك الدماء هذا عذابه أقل من هذا ,ولذلك عذاب رٌؽان وهللا
أعلم أقل من عذاب جورباتشوؾ8
المهم حسب بطشه ,لكن اآلن فً الظاهر أن جورباتشوؾ ٌذبح من المسلمٌن أكثر مما ٌذبح رٌؽان وإن كان الكلب أحمر وأسود كله
كلب ,فعبل الحقٌقة قد تكون أمرٌكا ,قد تكون أشد على المسلمٌن فً جمٌع أنحاء العالمٌ ,عنً تؤخذ مثبل حاكم سوٌسرا هذا ال ٌذبـح ال
ٌقتل ال ٌسفك الدماء ...مثبل  ,هذا حاكم سوٌسرا كافر عذابه أقل من عذاب رٌؽان وأقل من عذاب جورباتشوؾ ,هللا ٌقول ذلك :
(الذٌن كفروا وصدوا عن سبٌل هللا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا ٌفسدون)
(النحل)44 :
(ماسلككم فً سقر قالوا لم نك من المصلٌن ولم نك نطعم المسكٌن وكنا نخوض مع الخابضٌن وكنا نكذب بٌوم الدٌن)
(المدثر20 :ـ)20
طٌب هو التكذٌب بٌوم الدٌن ٌكفً ,لكن هذه كلها أضٌفت لماذا?.....
تعاملنا مع عتبة بن ربٌعة ككافر لٌس كتعاملنا مع أبً جهل إن لكل أمة فرعون وهذا فرعون هذه األمة عن من? عن أبً جهل,
بٌنما عتبه بن ربٌعه قال :إن ٌكن فٌهم خٌر ففً صاحب الجمل األحمر ,عن من? عن عتبة بن ربٌعة.
النجاشً كان كافرا  ,وأبو جهل كان كافرا  ,ولكن الرسول ص قال( :إذهبوا إلى هذا الرجل فإنه ال ٌظلم أحد عنده) ,عند من?
النجاشً وهو نصرانً.

المطعم بن عدي آوى رسول هللا ص عندما عاد من الطابؾ فدخل الرسول ص فً جواره ,ولذلك ٌوم بدر عندما أسر سبعٌن من
قرٌش قال :لو كان المطعم بن عدي حٌا وسؤلنً هإالء النتنى لتركتهم له) ,هإالء الذٌن رابحتهم ظاهرة ,الذٌن هم من? هإالء
األسرى ,ولذلك تعامل المسلم مع الكفار أو مع ؼٌر المسلم ٌجب أن ٌكون حسب درجات إٌذابه للدعوة اإلسبلمٌة ,ألٌس كذلك? بلى,
وهذا ٌدل أن الكافر الذٌن ٌإذي الدعوة كثٌرا  ,هذا ال ٌعفو عنه اإلمام ,قال عن أحد عشر (اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقٌن بؤستار
الكعبة) ,وقد صح أن عبد هللا بن خطل قتل وهو معلق بؤستار الكعبة ٌوم فتح مكة ,ولم ٌقل عن ؼٌرهم ,لماذا? لشدة إٌذابهم للدعوة
اإلسبلمٌة ,مفهوم!?
ولذلك أبو طالب روى مسلم عن العباس قال :قلت ٌا رسول هللا أبا طالب كان ٌحوطك وٌنصرك فهل نفعه ذلك? قال :نعم ..وجدته فً
ؼمرات النار فؤخرجته إلى ضحضاح- ,ضحضاح ٌعنً نار خفٌفة ,-وفً رواٌة آخرى رواها مسلم قال ص وقد ذكر عنده عمه أبو
طالب قال :لعله تنفعه شفاعتً ٌوم القٌامة فٌجعل فً ضحضاح من النار ٌبلػ كعبٌه ٌؽلً منهما دماؼه -من حدٌث العباس -ولوال أنا
لكان فً الدرك األسفل من النار إذا لماذا ال تقبل منهم نفقاتهم? طبعا فً اآلخرة ال تقبل ,فً الدنٌا رب العالمٌن ٌعوضه عنها8
ولذلك الرسول ص قال عن ابنة عدي بنت حاتم -سفانة -وقد قالت له :أنا ابنة رجل كان ٌقري الضٌؾ وٌصل الرحم...الخ ,فقال :لو
كان أبوك مسلما لترحمنا علٌه ,ثم قال :ارحموا عزٌز قوم ذل وؼنٌا افتقر وعالما ضاع بٌن جهال هذا أي واحد منهم كان عزٌزا
فً قومه ,فً داخل أفؽانستان ملوك هنالك ,أناس اسمهم ملك فبلن ملك فبلن ,ملوك ,زعٌم منطقة اسمه ملك ,واآلن ال ٌجد لقمة
العٌش ,ففطرة وإنسانٌة ٌجب أن نرحم هإالء ,صدقوا دخلت بٌوتهم فً لوجر ,هً بٌوت بسٌطه ,لكنها قصور تجرى من تحتها
األنهار ,ؼرفة النوم أمامها األنهار جارٌة ,البستان ,العنب والمشمش والتفاح ,هكذا ,قطوفها دانٌة ,على ؼرفه النوم لٌس على المرأة
إال أن تزٌل الستارة عن نافذتها ,وتمد ٌدها وتقطع العنب ,وتقطع التفاح والمشمش ,ألٌس كذلك ٌا أعرابً? وهللا الذي كان ٌقفز إلى
ذهنً فً ذلك الوقت ,هذه المرأة صاحبة هذا البٌت ,إٌن هً اآلن? اآلن على باب الهبلل األحمر السعودي أو الكوٌتً ,تتردد شهرا
والشرطً ٌدفعها فٌقع خمارها عن رأسها ,شهرا وهً تتردد ,لتؤخذ خٌمة من الهبلل ,عدة عاببلت تسكن فً خٌمة واحدة ,وال ٌصدق
إنسان أن هذه الخٌام مسكونة ,تدخلها لٌس فٌها إال التراب ,ال شً فٌها ,مبات من األطفال ,انظروا إلٌهم ٌومٌا  ,كنت أراهم فً بابً
شرقً جامعة الدعوةٌ ,نتظرون انتهاء ؼداء طبلب الجامعة ,حتى إذا ذهب الطباخون لسكب بقٌة الطعام وبقاٌا الصحون على مكان
القمامة ٌفزعون إلٌه بصحونهم حتى ٌلقٌها فً الصحون ,ثم بعد ذلك ٌقول له :نصٌحة لوجه هللا ,حسبنا هللا ونعم الوكٌل ,نصٌحة لوجه
هللا ال تعطً هإالء أصحاب البدع.
كان الرسول ص جالسا وعنده األقرع بن حابس ,فقبل أحد أحفاده -الرسول ص -فقال األقرع -أظنه األقرع -قال :وهللا إن لً عشرة
أوالد ما قبلت واحدا منهم ,قال :ماذا أصنع لك إذا كان هللا قد نزع الرحمة من قلبك 8...
لطفل([ )5أي ظهر] .فً عوارضه المشٌب
أمور لـو تؤملهن طفـل
وعٌش المسلمٌن إذا ٌطٌب
أتسبى المسلمات بكل ثؽـر
والمسلمات مع العدو المعتدي
كٌؾ القرار وكٌؾ ٌهدأ مسلـم
جهد المقالة لٌتنا لم نولد
القاببلت إذا خشٌن فضٌحة
ألم تعلموا أن الفقهاء جٌمعا نصوا على أنه إذا سبٌت امرأة مسلمة فً أقصى الشرق وجب على األمة المسلمة فً أقصى الؽرب أن
تتحرك إلنقاذها ,إمرأة مسلمة واحدة.
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إال أنهم كفروا باهلل وبرسوله وال ٌؤتون الصبلة إال وهم كسالى وال ٌنفقون إال وهم كارهون ما
منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ? هذه األسباب:
أوال  :كفار ,والعمل الصالح ال ٌتقبل من الكافر ,ألن النٌة شرط العمل ,واإلٌمان شرط القبول( ,وال ٌؤتون الصبلة إال هم كسالى) ألن
كل أعمالهم تمثٌل ,تمثٌل بتمثٌل ,لٌس هنالك دافع ,ولٌس وراءه باعث ,وال ٌحدوه مشاعر لٌؤتً إلى الصبلة ,إنما ٌعرؾ أن السٌؾ
ٌنتظره إذا ترك الصبلة فتجده ٌؤتى ٌصلى (وال ٌؤتون الصبلة إال وهم كسالى وال ٌنفقون)ٌ ,دفعون الزكاة (إال وهم كارهون) ,لماذا?
(ومن األعراب من ٌتخذ ما ٌنفق مؽرما) كؤنها ؼرامة (وٌتربص بكم الدوابر) ٌعنً ٌنتظر بكم الهزابم (علٌهم دابرة السوء وهللا سمٌع
علٌم).
والمجتمعات عندما ال تقوم على اإلٌمان تكون كلها مظاهر ,كرتون ,عبارة عن طبلء فارغ ,وٌكون المتصدرون لقٌادة الناس فٌه
كالبالون ,بالون الولد الصؽٌر ٌنفخ لٌل نهار ,بالتلفزٌون ,باإلذاعة ,بالصحٌفة ,ما إلى ذلك ,أنفة ,ألنه ال بد أن ٌبقى كبٌرا فً نظر
الناس ,ألنه إذا تركته أو حللت الخٌط أو نخزته بإبره ٌذهب الهواء وٌرجع جلدة صؽٌرة ,فبل بد أن ٌبقى كبٌرا فً نظر الناس ,مزو
قا ! نعم! تجده ٌخطب الخطبة واحد كتبها له ,هو ال ٌعرؾ ٌكتب الحمد هللاٌ ,خطب الخطبة فتبدأ الصحؾ تشرح بالخطاب وبالبٌان
التارٌخً ,وأراد بالكلمة الفبلنٌة كذا ,فبلن الربٌس ٌرسم الدستور لؤلمه لسنوات قادمة ,وهللا الربٌس ال ٌدرى ماذا تكلم ,ال ٌدري ماذا
قال أصبل ,لكن هم ٌنفخونٌ ,نفخونٌ ,نفخون حتى ٌبقى منفوخا فً نظر الناس ,حتى ٌسد مسد اإلله فً األرض سبحانه وتعالى ,ألنهم
انتزعوا ألوهٌة هللا فً األرض ,انتزعوا التشرٌع الذي هو حق هلل فً األرض ,وأعطوه لهذا اإلنسان ,وهذا اإلنسان ما هو? ساقط فً
التوجٌهً ,ولما سقط فً التوجٌهً وجهوه للكلٌة العسكرٌة ,وما شاء هللا طوله ( )145سم ورأسه ما شاء هللا عنه ,فٌتحول إلى الكلٌه
العسكرٌة ,وٌتخرج من الكلٌة العسكرٌة بعد بضع سنوات وإال البٌان األول فبلن ربٌس للجمهورٌة ,فبلن ,من هو فبلن!?
هذا حافظ األسد لما كنا فً الجامعة كان ولدا ضابطا فً الجٌش (مرهدال ) قمٌصه فوق بنطلونه ,وٌؤتً ٌصفر للبنات فً الجامعة,
صدقوا فً سنة (2255م) كان ٌؤتً ٌصفر للبنات ,وإذا به القابد الملهمٌ ,قول عنه وزٌر األوقاؾ :أقسم أنه ٌقوم اللٌل .ولذلك لما صار
القتال بٌنه وبٌن اإلخوان أرسل وراء اإلخوان فً لبنان قال لهم :توسطوا مع اإلخوان فً سورٌا ,اعتقلوا قٌادات اإلخوان فً لبنان
وجاءوا بهم لحافظ ,المهم قال لهم :أنا وهللا مسلم وأنا أصلً صبلة الجمعة وصبلة العٌد وصبلة المولد النبويٌ ,فكر أن للمولد النبوي
صبلة ,أنا أصلً صبلة المولد النبوي ,تفكرونً ؼٌر مسلم.
مجتمعات منفوخة نفخا  ,كما قال ص ,مجتمعات منافقة كالدٌدان الطفٌلٌة تعٌش على ما تقتاته من الؽذاء تشارك فٌه بطن اإلنسان ,أو
كالق ر د أو كالبق ال تعٌش إال على دماء البشر ,جالسون حوله مجموعات كبٌرة ضخمة وظٌفتها التطبٌل والتزمٌر ,وٌلحسون
الطناجر والصحون ,وكل كبلم ٌقوله فهو شرع مقدس ,وإذا ذهب صار علٌه انقبلب ٌفطنون لمساوبه ,مثل عبد الناصر لما ذهب نفس
الذٌن كانوا ٌمدحونه وٌطبلون له أصبحوا ٌذمونه وٌسبونه ,مجتع تعبان فاسد ,مجتمع كرتون ,انفخ علٌه ٌطٌر ,ولذلك الٌهود نفخوا
علٌه نفخة وإذا به طابر ,صور ...تنظر إلى القبة تفكرها مسجدا  ,ال شًء ,خاوٌن من الروح ,خاوٌن من القٌم ,خاوٌن من أي ذرة
كرامة أو إنسانٌة.
بعد هزٌمة عام (3255م) حدث مإتمر السودان ,اجتمعوا ثبلثة أٌام ما استطاعوا أن ٌقرروا قرارا هإالء الزعماء ,آالؾ الصحفٌٌن
ٌنتظرون فً الخارج ,إلى أي شً وصلتم? هم ٌرٌدون أن ٌسٌروا ,واحد منهم قال :ماذا نقول للصحفٌٌن? ماذا تقول لهم? واحد

حشاش طلعت معه أو ...قال :قولوا لهم ال ,ال ,ال ,ال استسبلم ,ال صلح ,ال مفاوضات ,خرجوا قالوا اتفقنا على البلءات الثبلثة ,واحد
منهم آخر لحظة الشٌطان نفخ فً أنفه فقال له :ال ,ال ,ال ,المهم كتب محمد حسنٌن هٌكل هذا الذي وظٌفته التطبٌل والتزمٌر ,أعوذ
باهلل ,المنافقون ,المنافقون هإالء رخٌصون تافهون ,قال :إن إباء عبد الناصر رؼم االقتصاد المنهار بعد النكسة أبى علٌه أن ٌطلب
مساعدة لشعبه كان ربٌس الوزراء األردنً حاضرا المإتمر ,وهذا جاءوا به -اسمه سعد جمعة -مسحوا فٌه النكبة ,ثم أخرجوه من
الوزارة ,والرجل تاب توبة نصوحا وبدأ ٌفضح فٌهم -سعد جمعة ,-ونرجو هللا أن ٌكون قد كؾ ر عنه بسبب ما كتبه ,فرد علٌه قال:
إن عبد الناصر لم ٌطلب طلبا  ,لقد كنت حاضرا هذا المإتمر فنزل على أقدام الملك فٌصل ,قال له :الشعب حٌموت عاٌز دقٌق ,ما
طلب هو! فنزل على أقدامه ٌرٌد تقبٌلها ,فؤنا قلت لواحد صحفً :هل ٌمكن لواحد مثل عبد الناصر بهذه األبهة و بهذه العنجهٌة وبهذا
السلطان والهٌلمان ٌفعلها?! قال :إسمع ٌا عبد هللا ,إن ابنك الصؽٌر لٌستحًٌ أن ٌفعل أفعاال ٌفعلها هإالء! ال زلت أذكرها ,وحدثنً
القصة قبل أن ٌنشرها سعد جمعة ,قلت له :ال أصدق ,سعد جمعة بعدها بفترة طوٌلة نشرها فً مجلة الحوادث أظن ,قال لً :وال زلت
أكرر أن ابنك الصؽٌر لٌستحًٌ من أفعال ٌفعلها هإالء ,لما تؤتً القضٌة أمام الشعب والظلم وسفك الدماء وسجن األبرٌاء وانتهاك
الحرمات ال تسؤل عنه...
ربداء تجفل من صفٌر الصافر
أسد علً وفً الحروب نعامة
بل كان لبك فً جناحً طابر
هبل برزت إلى ؼزالة فً الوؼى
أسد علً? على الشعوب المساكٌن وهللا ,مثل ما قال المثل العامً الناس تضربنً و أنا أضرب امرأتً  ,هم هزٌمتهم سنة (3255م)
بدل أن ٌعدوا الجٌوش من أجل مواجهة الٌهود قلبوها أحكاما عسكرٌة على الشعوب ,نحن من سنة (3255م) حتى اآلن نحكم حكما
عسكرٌا  ,ربٌس الوزارء فً البلد هو الحاكم العسكري العام ,فٌخرجوها من رقاب المساكٌن ,وبدل أن ٌعدوا جٌوشهم لمقابلة أعداء
هللاٌ ,عدون جٌوشهم لتقوٌة المخابرات ,سمعنا أنه ٌوجد ثبلثة أو أربعة ٌلتقون فً هذه الؽرفة ,انظروا من أي جماعة من أي حزب?
قدموا لنا تقارٌر عنهم ,وتجد الدوسٌة منفوخة هكذا عن فبلن ,طول لحٌته ,وفبلن قصر ثوبه ,حتى لحقت القضٌة لجماعة التبلٌػ الذٌن
ٌمشون الحٌط الحٌط وٌقولون ٌا رب الستٌرة ([ )5مثل شعبً عن الذي ال ٌسًء ألحد]ٌ .بلحقونهم ,وٌقولون :ال تدخل فً السٌاسة
أو -نحن طبعا نؤخذ علٌهم هذا والجهاد كذلك ال ٌتكلمون عن ه وبدون هاتٌن القضٌتٌن هم الحقٌقة من خٌار الدعوات ونرجو هللا أن
ٌشرح صدورهم لهاتٌن القضٌتٌن -فؤقول مجتمعات كرتونٌة ,مجتمعات النفاق ,والذي ٌصنع الفرعون هم هإالء المنافقون الذي ٌجعل
من فرعون فرعونا ,هم هإالء (فاستخؾ قومه فؤطاعوه) المطبلون والمزمرون ,لقد تجرأ علٌك ,إذبحه اسجنه اقتله وهكذا جالسٌن
حوله ,تجرأ علٌك ٌا أمٌر المإمنٌن اقتلهٌ ,عنى الحقٌقة الكافر الصرٌح أقل سوءا بكثٌر من المنافق ,ألن الكافر الصرٌح له مواقؾ
صرٌحة أحٌانا ,تحترمه بها ,رجل ,أما هذا منافق مثل السمك بالماء ,وتمسكه من ذٌله ٌفلت رأسه ,تمسكه من رأسه ٌفلت ذٌله.
( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إال أنهم كفروا باهلل وبرسوله وال ٌؤتون الصبلة إال وهم كسالى وال ٌنفقون إال وهم كارهون ,فبل
تعجٌك أموالهم وال أوالدهم) ألن األموال أٌن ٌرسلونها? إلى سوٌسراٌ ,زنون بهاٌ ,رابون بها ,فً لٌلة واحدة ٌفقد عشرة مبلٌٌن فٌفقد
عقله معها (إنما ٌرٌد هللا لٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا) ٌزنً فٌصٌبه اإلٌدز ,تجده مصابا باألمراض أعوذ باهلل ...أعوذ باهلل رب
العالمٌن ,أعطاهم اللحم الطٌب فهم ٌؤبون إال أن ٌؤكلوا اللحم الخبٌث النتن الذي ٌخرج منه الدود ,كما رأى الرسول ص لٌلة اإلسراء
والمعراج الذٌن ٌتركون أزواجهم وٌزنون بهإالء العاهرات التً هً الواحده منهن عبارة عن مرحاض عمومً ,لكن هللا ٌمسخ
فطرتهم ,وقد ٌتزوج بعضهم من هإالء ,هللا عز وجل ٌرٌد أن ٌنتقم ألعراض المسلمات ,أو ألعراض المإمنات ,فٌنتقم منه بزوجة
ٌزنى بها ,طبعا ألن هذا...
كان الوفا من أهل بٌتك فاعلم
إن الزنا دٌن فإن أقرضته
(وال تعجبك أموالهم وال أوالدهم إنما ٌرٌد هللا لٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا)
(التوبة)11 :
تعذٌب ,األموال ,تجده دابما مشوشا :
(ال ٌقومون إال كما ٌقوم الذي ٌتخبطه الشٌطان من المس)
(البقرة)132 :
نعم! تجد الواحد منهم قرأت عنه تزوج بنتا تعمل ساقٌة خمر فً إحدى الحانات اإلنجلٌزٌة من األؼنٌاء ,له ستة آالؾ ملٌون دوالر فً
أمرٌكا ,وأول اسمه محمد ,فالمهم أخذ البنت هذه إلى أمرٌكا ,وبعد شهر شهرٌن وجد أنه ال بد أن ٌطلقها ,بنت تعمل فً حانة لٌلٌة,
كٌؾ? فطلقها ,فقضى القاضً بثبلثة ملٌارات دوالر لهذه البنت الداعرةٌ ,عنً نصؾ ماله لمطلقته ,ثبلثة آالؾ ملٌون دوالر ,وهللا
ٌعنً أناس أعوذ باهلل ,وأنتم ترون حال هإالء الذٌن كانوا ال ٌتورعون فً جمع المال ,وأنتم تعرفون قصة سوق المناخ وقصة التجار
الذٌن دمروا فً هذه السنوات األخٌرة ,وصار الواحد منهم ال ٌملك ثمن رؼٌؾ عٌشه ,وسجن قسم منهم ,هم فً داخل السجون
كثٌرون ,وحجزوا على بٌوتهم ,كم جمعوا? كم تعبوا فً هذه األموال? (إنما ٌرٌد هللا لٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا) وقال بعضهم هنالك
تقدٌم وتؤخٌر فً اآلٌة ( فبل تعجبك أموالهم وال أوالدهم إنما ٌرٌد هللا لٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) ولكن
المعنٌٌن البقان باآلٌة الكرٌمة.
(وٌحلفون باهلل انهم لمنكم) ٌؤتً ٌحلؾ لك مابة ٌمٌن أنا أحبك وهللا ,وأنت ,عزٌز علً  ,وأنت وأنت ,خاصة إذا كنت حاكما أو كنت
صاحب مال ,وإذا ؼبت عن وجهه (سلقوكم بؤلسنة حداد) (وٌحلفون باهلل إنهم لمنكم) وهللا نحن نحب الجهاد ونحب المجاهدٌن وو....
وما إلى ذلك ,لكن المجاهدٌن اآلن فقراء لو انتصروا وصار لهم شوكة....
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
فبل تعجبك أموالهم وال أوالدهم أنما ٌرٌد هللا لٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ,وٌحلفون باهلل إنهم لمنكم وما هم
منكم ولكنهم قوم ٌفرقون لو ٌجدون ملجؤ أو مؽارات أو مدخبل لولوا إلٌه وهم ٌجمحون ,ومنهم من ٌلمزك فً الصدقات فإن أعطوا
منها رضوا وإن لم ٌعطوا منها إذا هم ٌسخطون ,ولو أنهم رضوا ما آتاهم هللا ورسوله وقالوا حسبنا هللا سٌإتٌنا هللا من فضله ورسوله
إنا إلى هللا راؼبون ,إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن والعاملٌن علٌها والمإلفة قلوبهم وفً الرقاب والؽارمٌن وفً سبٌل هللا وابن
السبٌل فرٌضة من هللا وهللا علٌم حكٌم).
(التوبة11 :ـ)82
تكلمنا باألمس كٌؾ أن أموال الكفار وأوالدهم عذاب لهم فً الدنٌا ,وحسرة وعذاب فً اآلخرة وندامة ,أنت الحظ النص القرآنً (إنما
ٌرٌد هللا لٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) أي ٌرٌد هللا لهم أن ٌموتوا كافرٌن ,فاهلل ٌرٌد للكافر الكفر ,وٌرٌد
للمإمن اإلٌمان ,فكٌؾ إذا ٌعذب سبحانه على شًء ٌرٌده? اإلرادة والمشٌبة ؼٌر المحبة والرضا ,هللا عز وجل ٌرٌد الشر وٌرٌد الكفر
ولكنه ال ٌحبه وال ٌرضاه..

(إن تكفروا فإن هللا ؼنً عنكم وال ٌرضى لعباده الكفر)
(الزمر)3 :
إذا الرضا شًء والمشٌبة شًء آخر ,فاهلل عز وجل ٌخلق الشر وٌخلق الكفر ,وٌخلق اإلٌمان وٌخلق الهدى ,ولكنه ٌحب الهدى لعباده
وال ٌحب الكفر لعباده ,هذه نقطة ٌجب أن تكون واضحة فً أذهانكم ,فاهلل عز وجل ٌقدر الشر وٌقدر الكفر ,والقدر هنا بمعنى العلم,
ولكنه ال ٌجبر أحدا -سبحانه -على كفر وعلى شر ,ألن العلم والكتاب والقدر سواء كما قلنا ,فاهلل عز وجل سبق فً عمله سبحانه
وتعالى أن فبلنا سٌفعل كذا وكذا وكذا وكذا باختٌاره ورضاه -العبد ,-فالعبد حر مختار ,وهللا عز وجل خالق األعمال ,ولذلك هللا عز
وجل ٌعذب الناس ألنه أعطاهم حرٌة االختٌار ,ولكن -وهلل المثل األعلى -القدر مثل أن ترى ولدا صؽٌرا لك سابرا نحو ذلك الوادي,
تقول الولد اآلن سٌسقط فً الوادي وٌتحطم أو تنكسر رجله أو تنكسر ٌده ,أنت ال تحب أن ابنك ٌسقط وتنكسر ٌده وتنكسر رجله ,لكن
تعلم أن موقفه هذا سٌإدي به الى ذاك ,والفرق بٌن علم اإلنسان وعلم هللا عز وجل أن علم اإلنسان قد ٌخطا ,وعلم هللا ال ٌتخلؾ ,فاهلل
عز وجل ٌعلم أن فبلنا سٌكذب وٌسرق وٌزنً وٌرابً وما إلى ذلك ,فكتبه علٌه وسجله علٌه وترك له اإلرادة ,ترك له اإلختٌار -
للعبد ,-ولكن إرادة هللا عز وجل التقت على هذا الفعل مع إرادة اإلنسان ,كٌؾ تلتقٌان مع بعضهما على عمل واحد إرادة هللا ثم إرادة
اإلنسان فً وقت واحد على عمل واحد? هذا هو القدر المقدور والؽٌب المستور الذي ال ٌستطٌع العقل البشري أن ٌتجاوزه أو ٌدركه,
ولذلك إذا ذكر القدر فامسكوا ,مفهوم ?
(وٌحلفون باهلل إنهم لمنكم) هإالء المنافقون لماذا ٌحلفون? طمعا فً دنٌاكم ورهبة من بؤسكم ,النفاق فً المدٌنة المنورة ظهر بعد أن
بدأت الدولة اإلسبلمٌة تحقق انتصارات ,بعد أن صار للمسلمٌن هٌبة وصولة وجولة وشوكة ,فقال عبد هللا بن أبً زعٌم المنافقٌن هذا
أمر قد توجه فبل بد أن ندخل ,ودخل ظاهرا فً اإلسبلم ,وبدأ ٌفسد فً داخل الصؾ ,ومن عبلمات المنافقٌن أنهم ٌكثرون الحلؾ
(اتخذوا أٌمانهم ج نة) ج نة أي وقاٌة وؼطاء (فصدوا عن سبٌل هللا) ومستعدون أن ٌحلفوا ,مستعدون أن ٌلبسوا األمورٌ ,كذبون,
وسبحان هللا! ال ٌوجد أسوأ من حٌاة المنافقٌن ,حٌاته كلها تمثٌل بتمثٌل ,تصنع بتصنع ,باطنه ؼٌر ظاهره ,ودابما الناس ٌبكتونه
وٌإنبونه وٌقرعونه وهو ٌدافع عن نفسه ,ضعٌؾ ,المنافق ال ٌوجد أضعؾ منه ,والمنافق ال ٌشتؽل إال فً الجو المظلم مثل الخفافٌش
أجلكم هللا ,-ال ٌشتؽل إال فً الظبلم ,فإذا جاء نور الحق اختفى( ,وٌحلفون باهلل إنهم لمنكم وما هم منكم) ٌؤتون للرسول ص ,األخنسبن شرٌق ٌقسم باهلل على أنه مإمن ,وٌخرج فٌجد قطٌعا من الؽنم فٌبقر بطونه ,وٌجد زرعا فٌحرقه وٌمضً (إنهم لمنكم وما هم منكم
ولكنهم قوم ٌفرقون) ٌخافونٌ ,خافون أن تظهر حقٌقتهم ,وكانوا فً المجتمع المسلم خبلل الدولة األموٌة والدولة العباسٌة والخبلفة
الراشدة هكذا ,وكثر النفاق فً أٌام الدولة العباسٌة هإالء الذٌن ٌسمون بالزنادقة ,ألن الزندٌق والمنافق نفس الشًء ,وٌعرؾ الزندٌق
أنه ٌظهر على لسانه بعض الكلمات التً تشعر أنه ٌحب الكفر وٌكره اإلسبلم فٌقتلونه ,وكم قتل فً عصر الدولة العباسٌة من هإالء
الذٌن برزوا ,الكت اب واألدباء والشعراء ,بشار بن برد وابن المقفع هإالء كانوا كفارا  ,لكنهم تدسسوا إلى األمراء وأظهروا إسبلمهم
وكانوا ٌصلون فً الصؾ األول.
روي عن عبد هللا بن المقفع أنه مر على بٌت النار الذي ٌعبده المجوس -كان مجوسٌا  -فقال بٌتٌن من الشعر:
حظر العدى والقلب فٌك موكل
ٌا بٌت عاتكة التً اتؽـزل
قسما الٌك مع الصدود ألمٌـل
إنً ألمنحـك الصدود وإننـً
لكن ماذا? ال ٌستطٌع أن ٌظهر الكفر ,فتظهر منه بعض الكلمات ٌقطع رأسه ,ولذلك الزندٌق ال تقبل توبته.
بشار بن برد كذلك من هإالء الزنادقه الشاعر العباسً األعمى وكثٌرون ,هإالء الذٌن كانوا ٌدمرون فً الدولة اإلسبلمٌة ومع ذلك
ٌصلون فً الصؾ األول ,وما أظهروا إسبلمهم إال طمعا فً مراتب الدولة ,كٌؾ اتجاه الدولة? الدولة تكره الشٌوعٌة ٌقفون ضد
الشٌوعٌة ,الدولة تحب الشٌوعٌة ٌمشون مع الشٌوعٌة ,الدولة اتجاهها سلفً هم أول السلفٌٌن ,الدولة صارت صوفٌة هم أول
الصوفٌٌنٌ ,لؾ اللفة الخضراء وٌقول هللا حً ,ما عندهم عقٌدة.
(وٌحلفون باهلل إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم ٌفرقون) ٌخافون( ,لو ٌجدون ملجؤ أو مؽارات أو مدخبل) ملجؤ معروؾ ,ومؽارات
جمع مؽارة ,مدخبل :السرداب (لولوا إلٌه وهم ٌجمحون) بحٌث ٌبتعدون عنكم ,وهإالء أهل المعاصً ما رأٌت أضعؾ منهم ,وٌخافون
خوفا عجٌبا ,قلوبهم ضعٌفة سبحان هللا ,المعاصً تقتل الؽٌرة فً القلب ,وتقتل الحمٌة ,وتقتل الرجولة ,وتقتل الشجاعة ,ضعٌؾ
ٌرتجؾ ..
(ولتجدنهم أحرص الناس على حٌاة) .
(البقرة)25 :
أذكر مرة كان لنا جار مهندس كبٌر فً الدولة معه مشارٌع ال ٌصلً فزرته ,فقلت له :لماذا ال تصلً? المهم استحٌى وجاء وصار
ٌؤتً إلى المسجد ,بعدها بفترة انقطع فزرناه ,قلت له ٌا فبلن أنت انقطعت عنا وتركتنا ,المسجد ٌسؤلنً عنك دابما ,قال :ترٌد
الصراحة ,قلت نعم ,قال :أنا جبت مرتٌن ثبلثه صلٌت معك الجمعة خطبت ,أنت حمستنً حمستنً ,قلت :هذا ٌرٌد أن ٌحمسنى حتى
أقول كلمة ضد الدولة وٌسجنونً وٌرمونً فً السجن ,أحسن أقطع عادة وال تجري عادة ,تصوروا خابؾ من أن ٌسمع كبلما.
وكان لنا جار آخر أعوذ باهلل فاسقا سكٌرا ٌشرب الخمر ,فلما بدأت فتنة أٌلول وبدأت الصوارٌخ تنزل على المدن ,كنا نسكن إربد
وكان عندنا فً الدار ملجؤ ضد صوارٌخ الٌهود ,ألن الٌهود كانوا ٌضربون مدٌنة إربد بالصوارٌخ ,وضعنا النساء فً داخل الملجؤ,
والرجال بقوا فً الؽرؾ -نساء الحً ,-هذا السكٌر جاء ورمى نفسه بٌنهن -بٌن النساء ,-هذه تبصق علٌه ,وهذه تقول له اطلع ,وهذه
تقول له قطعك ,ومع ذلك هو مٌت ملزق ,فزوجتً تركته وطلعت عندي إلى الؽرفة ,قالت هذا الرجل قاعد بٌننا وال أرٌد أن أجلس
تحت ,هل تصدقون أنه مات خوفا ?! مات وهو ٌنظر إلى حاله ,وصلٌت علٌه الجنازة ,صدقوا مات! تقطعت نٌاط قلبه لشدة الخوؾ,
مات ودفناهٌ ,ا لطٌؾٌ !...ا لطٌؾ! كم هإالء جبناء?! ألن المعصٌة مثل السهم تصٌب القلب فتجرحهٌ ,صبح القلب لكثرة المعاصً
مثل المعدة المصابة بالقرحة ال تتحمل ,ال تتحمل ال لحما وال دهنا وال تستطٌع أن تتحمل إال بعض األشٌاء الخفٌفة ,فكٌؾ إذا كان فً
المعدة عدة قرحات?! المنافق مصاب بقرحة القلب نعم ,قلبه ضعٌؾ مٌت ,ال ٌستطٌع لكثرة الجراح التً فً القلب ,....القرح التً فً
القلب ٌصبح ال ٌعرؾ معروفا وال ٌنكر منكرا  ,ولذلك ٌرى المنكر وال ٌتمعر وجههه ؼضبا هلل ,الدم ال ٌتدفق ,ألن الؽٌرة هً عبارة
عن شعلة اإلٌمان فً داخل القلب ,والؽٌرة مع األٌام والمعاصً وكثرة رإٌة المنكرات ودون إنكارها تكبت أوال كما قال األستاذ سٌد
والؽٌرة تكبت أوال ,ثم تذوي ,ثم تضمحل ,ثم تموت فإذا ماتت الؽٌرة وانهدم هذا السد انهارت وراءه جمٌع السدود ٌصبح باردا جامدا
ال ٌإثر فٌه موعظة ,وال ٌنفعه سماع آٌات ,وال ٌحركه أحادٌثٌ ....قرأ علٌه سورة التوبة لٌس مستعدا أن ٌؽٌر رأسه فً الجهاد
األفؽانً ,ال ٌؽٌر رأٌه خبلص ,فهمان ...فهمان كثٌرا األخ ,وٌعتبرك أنتٌ ,...عتبر الخٌر شرا ٌ ,عتبر ؼٌرتك ,...وتععر وجهك
عندما ترى المإمنات تنتهك أعراضهن ٌعتبر هذا عاطفةٌ ,عتبرك عاطفٌا متهورا ٌ ,عتبرك طٌب القلب ,طٌب معناه عٌب طٌب ,الزم
ٌبقى ,....ولذلك تقول له ما رأٌك فً فبلن? ٌقول لك فبلن طٌب ,...فبلن طٌب ٌعنً مسبة على لؽة إخواننا المصرٌٌن ,فبلن فهلوي
سٌاسً ٌعنً ٌتقن الكذبٌ ,تقن المداهنةٌ ,تقن اللؾ والدوران وهكذا ,....فعبل هذه الصفات الطٌبة أصبحت مذمة ,فبلن طٌب القلب,

وفبلن على نٌاته ,فبلن عاطفً ,فبلن متحمس ,فبلن متهور ,وفً المقابل هو الذي ٌفهم ,هو الذي ٌعقل ,هو المتزن ...هذا هو الذي ال
ٌعرؾ معروفا وال ٌنكر منكرا.
( ومنهم من ٌلمزك فً الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم ٌعطوا منها إذا هم ٌسخطون) الهمز واللمز ,الهمز هو العٌب فً
الؽٌب ,فً قفاك ,خلفك أو فً ؼٌابك ,أن ٌطعن بك فً قفاك ,فً ؼٌبتك ,هذا اسمه همز ,وأن ٌعٌبك فً وجهك هذا اللمز( ,وٌل لكل
همزة لمزة) وقد قٌل :إن هذه اآلٌة ,...أو جاء أن سبب نزول هذه اآلٌة أن جد الخوارج حرقوص بن زهٌر ذو الخوٌصرة التمٌمً
وكان رسول هللا ص ٌوزع الصدقات فقال :إعدل ٌا محمد ,قال (وٌحك إن لم أعدل أنا فمن ٌعدل?!) ,إذا كان الرسول ال ٌعدل من
الذي ٌعدل? وفً رواٌة أخرى :أنه قال -رجل -وهللا هذه قسمه ما أرٌد بها وجه هللا ,فجاء رجل وقال ٌا رسول هللا فبلن ٌقول :هذه
قسمة ما أرٌد بها وجه هللا ,قال (رحم هللا أخً موسى فقد أوذي أكثر من هذا) ,قال عمر لما قال حرقوص بن زهٌر ذو الخوٌصرة -
قال هذا -قال عمر دعنً أضرب عنق هذا المنافق ,قال دعه ٌا عمر حتى ال ٌقال محمد ٌقتل أصحابه ,وإن له أصحابا ٌحقر أحدكم
صبلته مع صبلتهم وصٌامه مع صٌامهم ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة -الخوارج ,-نعم هذا هو جد الخوارج -
حرقوص بن زهٌر ذو الخوٌصرة -هذا شٌخهم زعٌمهم ,ولذلك ابن تٌمٌة اعتمد على هذا الحدٌث على أن الخوارج كفار خارجون من
الملة ,ألنه قالٌ :خرج احدهم من الدٌن كما ٌخرج السهم من الرمٌة ٌ-عنً القوس ,-والحدٌث ٌنطبق على الخوارج تماما.
ولذلك أحد الصحابة رضوان هللا علٌهم كان حاضرا فً دمشق عندما جًء بمجموعة من رإوس الخوارج وألقٌت باب المسجد فً
دمشق ,فسؤل ما هذا? ,قالوا هإالء رإوس الخوارج ,فبدأ ٌقول كبلب أهل النار كبلب أهل النار ,والخوارج ما رأى العرب وال
المسلمون أعبد وال أشجع منهم ,كانوا اشجع العرب ,وكانوا أعبد العرب ,كما قال أبو حمزة الشاري فً خطبته فً أهل مكة ٌا أهل
مكة تعٌروننً بؤصحابً ,تزعمون أنهم شباب ,وهل كان أصحاب رسول هللا إال شبابا? شباب وهللا مكتهلون فً شبابهم ,ؼضٌضة عن
الشر أعٌنهم ,كلٌلة عن الباطل أرجلهم ,أنضاء عبادة ,أجسامهم طوت وذوت لكثرة العبادة ,أطبلح سهر -لكثرة سهرهم فً اللٌل كؤنهم
عود الطلح -وقد نظر هللا إلٌهم فً جوؾ اللٌل منحنٌة أصبلبهم على أجزاء القرآن ,كلما مر أحدهم بآٌة من ذكر الجنة بكى شوقا
إلٌها ,وكلما مر بآٌة من ذكر النار شهق شهقة كؤنما زفٌر جهنم بٌن أذنٌه ,موصول كبللهم -تعبهم -بكبللهم -كبلل اللٌل بكبلل النهارـ.
فكم من عٌن فً منقار طٌر طالما
بكى صاحبها فً جوؾ اللٌل من خوؾ هللا
فعبل تصؾ الخوارج وصفا دقٌقا  ,شجعان ,امرأة اسمها ؼزالة احتلت الكوفة بثبلثمابة من الخوارج ,وهرب الحجاج بجٌشه الذي
ٌصل خمسٌن ...سبعٌن ألفا  ,فقال له الشاعر:
بل كان لبك فً جناحً طابر
هبل برزت إلى ؼزالة فً الوؼى
ربداء تجفل من صفٌر الصافر
أسد علً وفً الحروب نعامة
سبحان هللا! اإلخبلص وحده ال ٌكفً ,ال ٌشك أحد أن الخوارج مخلصون ,ولكن ال ٌشك أحد أن الخوارج ضالون ,فاإلخبلص وحده ال
ٌكفً ,فبل بد من اإلخبلص مع العلم واالستقامة ,ومن هنا قد ٌطعن اإلنسان هذا الدٌن بإخبلصه على جهل ,كالذٌن ٌشوشون اآلن على
الجهاد األفؽانً ,ال ٌدرون أنهم ٌطعنون هذا الدٌن ,وال ٌدرون أنهم ٌإذون المسلمٌن وهم مخلصون ,وال ٌشك أحد -وهللا أعلم -فً
إخبلصهم وال فً صدقهم.
ولذلك كما قال سٌدنا علً رضً هللا عنه وقد اكتوى بنار الخوارج( :قصم ظهري رجبلن ,عابد جاهل وعالم فاجر) ,وهإالء
ٌقصمون اإلسبلم ,كالدب الذي ٌقتل صاحبه ,دب ٌحسن له صاحبه ,فنام صاحبه تحت شجرة فحط الذباب على وجهه ,طردها الدب ,ال
ٌطٌق ذبابة أن تحط على وجه صاحبه ,ثم رجعت الذبابة فطردها الدب ,المرة الثالثة ؼضب علٌها ؼضبا شدٌدا وجاء بصخرة
عظٌمة وألقاها على الذبابة فقتلها وقتل صاحبه ...المهم قتل الذبابة ولو كان فً ذلك قتل صاحبه.
الخوارج الذٌن تقربوا إلى هللا بقتل أول فتى فً اإلسبلم علً بن أبً طالبٌ ,ا ضربة من شقً ما أراد بها -الشقً هو عبد الرحمن بن
ملجم كما سماه الرسول ص -قال لعلً أشقى الناس اثنان -فً الحدٌث الصحٌح( -أشقى الناس اثنان أحٌمر ثمود ورجل ٌضربك ها هنا
فتبتل هذه) فهو شقً ,ولذلك مدحه أحد الخوارج عندما قتل سٌدنا علً قال :
إال لٌبلػ من ذي العرش رضوانا
ٌا ضربة من كمً ما أراد بها
هكذا ...عقله أفتل ,ودبرها ,وإخبلص عجٌب ,وخرج عندهم ...وصل تفكٌرهم إلى أن ٌعتبروا قتل المسلمٌن حبلل ,وقتل أهل الكتاب
حرام.
ٌقول واصل بن العطاء :كنت فً جماعة فلقٌنا مجموعة من الخوارج ,فعندما رأٌناهم من البٌت قلت ألصحابً ال تجٌبوهم أنا أجٌبهم,
فعندما اقتربنا منهم قالوا :ممن القوم? قلت جماعة من أهل الكتاب ,قالوا :امضوا فً سبٌلكم ,تركوهم ,فقال واصل :ال ,القرآن ٌقول :
(وإن أحد من المشركٌن استجارك فؤجره حتى ٌسمع كبلم هللا)
(التوبة)2 :
فنحن جبنا نسمع كبلم هللا (ثم أبلؽه مؤمنه) قالوا نعم ,أسمعوهم القرآن وأوصلوهم إلى دٌار المسلمٌن ,تفكٌر عجٌب!!
كم دخلوا على أبً حنٌفة فً المسجد ٌرٌدون قتله? وأبو حنٌفة كان ٌفلت من بٌن أٌدٌهم ألنه ذو حجة عظٌمة ,جاءوا إلٌه فً المسجد
شاهري السٌوؾ ,دابما سٌوفهم مشهورة ,فدخلوا علٌه ,قالوا فً الباب امرأة ولدت من الزنا وماتت أثناء الوالدة ,أهً كافرة أم
مسلمة? قال :ارفعوا سٌوفكم حتى أجٌبكم قلٌبل  ,قالوا :طٌب ها نحن أبعدنا السٌوؾ ,أجب -هم ٌعتبرون فاعل الكبٌرة كافر -قال لهم
أبو حنٌفة :أهً نصرانٌة? قالوا :ال ,قال :أهً مجوسٌة? قالوا :ال ,قال هً ٌهودٌة إذن? قالوا :ال ,قال لهم :إذن ممن? قالوا مسلمة
قال :أفتٌتم على أنفسكم ,أنتم تسؤلون ما حكمها ,فكان أبو حنٌفة ٌفلت من بٌن أٌدٌهم بؤعجوبة ,بذكاء ,وأتعبوا العالم اإلسبلمً والخلٌفة
تعبا شدٌداٌ ,قعد سٌدنا علً رضً هللا عنه عند خطبة الجمعة ٌقؾ أحدهم وٌقول :
ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبك هم الكافرون
(المابدة)00 :
فٌقول حك مت الخوارج ,حك مت أي بدأت تستعمل اآلٌة (ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبك هم الكافرون) فٌقول لهم سٌدنا علً:
نحن ال نقاتلكم حتى تبدأونا ,وال نمنعكم أن تحضروا مساجدنا  ,فلما بدأوا بقتال المسلمٌن قاتلهم سٌدنا علً فً معركة النهروان ,سؤلوا
علٌا رضً هللا عنه هل الخوارج كفار? قال :هم من الكفر فروا ,قالوا:منافقٌن? قال :إن المنافقٌن ال ٌذكرون هللا إال قلٌبل ,وهإالء
ٌقومون اللٌل وٌصومون النهار ,قالوا إذن من هم? قال :إخواننا بؽوا علٌنا ,ونحن نقول لهإالء (شوٌة هالشباب) هإالء الشباب
المتحمسٌن -الذٌن ٌشوشون على الجهاد األفؽانً هنا وهناك -نقول :إخواننا بؽوا علٌنا ,طبعا ال نشبههم بالخوارج إن شاء هللا ,لكن
نفس القضٌة ,إخبلص ٌإذي المسلمٌن..
كبل طرفً قصد األمور مذموم
وال تؽل فً شًء من األمر واقتصد

والحقٌقة أن اإلنسان قد ٌلبس علٌه ٌا إخوان ,وخاصة إذا كان جاهبل أو كان ؼارقا فً الجاهلٌة ورجع إلى اإلسبلم بشدة وبعنؾ,
ٌتعبك كثٌرا ,وأنا أذكر لما كانت جماعة التكفٌر والهجرة هذه فً مصر أتعبونا كثٌرا  ,كان واحد منهم (أردنً) ٌحبنً وٌتردد علً
فً القاهرة ,وكنت أؼبطه على تمسكه بدٌنه وعلى إخبلصه ,فاتصل بشكري مصطفى رحمه هللا الذي كان ٌتزعم هذه الجماعة التً
اسمها جماعة المسلمٌن ,فٌوم من األٌام جاء إلى البٌت عندنا ,فكنت أتقدم فً الصبلة فٌعتذر أنه ٌجمع وإلى آخره ,فبالتالً أحسست أنه
ال ٌصلً ورابً ,فقلت :أنا أحس أنك ال تصلً ورابً ,قال ترٌد الصراحة? قلت له :نعم ,قال أنا الحقٌقة أعوذ باهلل أعتبرك كافرا ,
نعم ,والحب بٌنً وبٌنه شدٌدا  ,فقط عندما قعد مع شكري مصطفى أخرجنً من اإلسبلم ,أعوذ باهلل ,قلت لماذا? قال :الهضٌبً أنت
تكفره أو ال تكفره? قلت له كٌؾ أكفره? قال :الهضٌبً كافر ,لماذا الهضٌبً كافر? قال :ألنه سؤلوه عن عبد الناصر وما كفر عبد
الناصر ,وعبد الناصر كافر ,ومن لم ٌكفر الكافر فهو كافر ,وهكذا فهم جاءوا على الهضٌبً فً السجن ,عبد الناصر كافر أم لٌس
كافرا ? ما أجابهم ,قال إذا كفرناه (حنؤخذ إٌه) ماذا? ماذا نستفٌد? كفروا الهضٌبً وصاروا ال ٌصلون وراءه ,وقالوا بعد ذلك كل
واحد ٌحب الهضٌبً أو ٌتبع الهضٌبً أو فً جماعة الهضٌبً فهو خارج من اإلسبلم ,بمجرد أن الهضٌبً ....انتهى ....من لم ٌكفر
فهو كافر ,وهكذا كل شًء وإذا بالمجتمع كله خارج من اإلسبلم.
قلت له تارك الصبلة كافر أم لٌس كافرا ? قال :كافر ,قلت له أحمد والشافعً تناقشا ,فالشافعً قال :لٌس كافرا ,وأحمد قال :كافر,
فما رأٌك? نكفر الشافعً!! ,قال لً :وهللا لو كنت حاضرا وناقشت الشافعً ولم ٌقتنع الشافعً لكفرت الشافعً ,وكنا وهللا الواحد منا
ٌحقر صبلته مع صبلته ,صٌامه مع صٌامه ,دابما صابم ,دابما قابمٌ ,تتبع السنن ,ومع ذلك خرج بهذه النتٌجة ,وح كم خمس عشرة
سنة فً قضٌة شكري مصطفى ,وال زال فً السجن فً سجن القناطر الخٌرٌة ,فً السجن .....بعضهم قد ٌتردد فٌكفروه ,فٌبدو أنه
سؤله سإاال فتردد فً اإلجابة ,شطبوا علٌه وأخرجوه من اإلسبلم ,هو نفسه هذا ,نعم.
ولذلك اإلخبلص وحده ال ٌكفً ,وال بد من سإال العلماء ..
(فاسؤلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون)
(النحل)90 :
اإلخبلص والحماس وحده ال ٌكفً ,ال بد من االستقامة ,ال بد من االستقامة المبنٌة على علم ,ومعظم مصاببنا من أنصاؾ المتعلمٌن
هإالء ,ال ٌعجبه العجب وال الصٌام فً رجب ,أبدا ,وال ٌؤخذ من أحد ,تقول له فبلنٌ ,قول لك فبلن هذا من أولٌاء الطاؼوت ,والعالم
الفبلنً هذا ٌعٌش تحت أقدام الطاؼٌة ,فبلن وهكذا ,ال ٌعجبه أحد ,طٌب ممن ٌؤخذ? فبلن ,فبلن ٌخطا وٌصٌب ,فبلن لٌس معصوما ,
إذن ممن نؤخذ? قرأ كتابا صؽٌرا وصار ٌحاكم كل البشرٌة بناء علٌه.
وهذ شكري رحمه هللا كان عمل عدة كتب سماها توسمات ,وكانوا ٌنقلونها وٌتحاكمون إلٌها ,وكان ٌجتهد ,فواحد ٌقول لً أنا ال أدري
ٌا أخً كٌؾ كانوا ٌإذون النبً وهو نبً! قلت له لٌس عجٌبا  ,هإالء الذٌن ٌطعنون فً قادة الجهاد وما إلى ذلك الذٌن ٌحٌون دٌن هللا
عز وجل فً األرض لٌسوا بعٌدٌن عن هذا ,وقد ٌلبس على اإلنسان ,وكما قال سٌدنا علً لواحد من هإالءٌ :ا فبلن إنك مدخول علٌك,
اعرؾ الحق تعرؾ أهله ,إنما ٌعرؾ الرجال بالحق وال ٌعرؾ الحق بالرجال ,ولذلك األولى دابما أن ندعو هللا لهإالء الشباب الطٌبٌن
المخلصٌن ,ولكن ال نشك لحظة أنهم مخطبون ,وأنهم ٌقتلون أو ٌإذون اإلسبلم والجهاد ,ال نشك فً هذا لحظة ,نقول :
(ربنا افتح بٌننا وبٌن قومنا بالحق وأنت خٌر الفاتحٌن) ,
(األعراؾ)54 :
أو اللهم اهدنا وإٌاهم ,اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ,وأرنا الباطل باطبل وارزقنا اجتنابه ,ال بد من أن تدعو دابما  ,ألن الناس
ٌختلفون ,فكان الرسول ص ٌدعو فً اللٌل (اللهم رب جبرابٌل ومٌكابٌل وإسرافٌل فاطر السماوات واألرض عالم الؽٌب والشهادة أنت
تحكم بٌن عبادك فٌما كانوا فٌه ٌختلفون اهدنا لما اختلؾ فٌه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقٌم).
(ومنهم من ٌلمزك فً الصدقات فإن اعطوا منها رضوا) (تعس عبد الدٌنار وعبد الدرهم وعبد الخمٌصة -الخمٌصة ٌعنً الثوب -تعس
وانتكس إن أعطً رضً وإن لم ٌعط سخط ,تعس وانتكس وإذا شٌك فبل انتقش) عبٌد للدرهم والثوب والمتاع والسٌارة والوسام,
ٌضعون على صدره خرقة حمراء أو خرقة خضراء اسمها وسام ,عبٌد ,بل ٌعٌشون على ابتسامة من الطاؼوت ,مستعدون أن ٌبٌدوا
عشرات ومبات المسلمٌن من أجل أن ٌفتر فم الطاؼوت عن أسنانه فٌبدي لهم ابتسامة صفراوٌة.
(وإن لم ٌعطوا منها إذا هم ٌسخطون) وهإالء هللا عز وجل تكفل بتسلٌط الذٌن ٌطٌعونه من دونه علٌهم ,انظروا هإالء الذٌن ضربوا
الحركة اإلسبلمٌة فً مصر وعذبوهم وأعدموا سٌد قطب وعبد القادر عودة ومحمد فرؼلً وؼٌر ذلك ,فً ٌوم واحد جمعهم عبد
الناصر وألقاهم فً السجن ,عبد الحكٌم عامر وشمس بدران وصبلح نصر وفبلن وفبلن وصدقً محمود ,كلهم فً ٌوم واحد وحمزة
البسٌونً ورماهم فً السجن على أساس أنهم خونة وهم أسباب الهزٌمة سنة (3255م).
شمس بدران هذا كان ٌتفنن بتعذٌب اإلخوان المسلمٌنٌ ,تفنن! نعم! ضرب الحاجة زٌنب الؽزالً ستة آالؾ وثمانمابة -كرباج -سوط,
نعم! فً المبنى الذي دخل فٌه السجن بدأ اإلخوان ٌكبرون فً كل السجن ,شمس بدران ٌدخل السجن الحربً!! سبحان هللا!! كان إذا
دخل السجن الحربً كل الدنٌا ترتجؾ ,كان ٌقول :هللا ٌرحمك ٌا سٌد قطب ,لعل هذه هً الزنزانة التً كنا قد سجناك فٌها -هو شمس
بدران -خمس عشرة سنة ,عبد الناصر قال :أنا أعطٌته فنجان القهوة أمامً بالسم ومات ,مع أنه صهره ,بٌنهم مصاهرة ,وهو الذي
ثبته قابدا للجٌش ,لكن فً لحظة من اللحظات ...ألن القلب لٌس بٌده وإنما بٌد عبلم الؽٌوبٌ ,وؼر قلبه علٌه فٌسلطه علٌه ,دعهم ٌنتقم
هللا من ظالم بظالم ,ثم ٌنتقم منهما جمٌعا  ,نعم! لحظة واحدة كلهم رماهم فً السجن.
كان هناك واحد اسمه ..قصة انجلٌزٌة قرأتها اسمها فولت أؾ وولدي )) Felt Of Woldiوولدي كان كاردناال عند هنري الثانً
ملك برٌطانٌا ,فملك برٌطانٌا أراد أن ٌطلق زوجته أنبولً بولً وٌتزوج كترٌنا الثانٌة ,قال للكاردٌنال -هذا كبٌر األساقفة -ابحث لً
عندك عن فتوى من طنجرة الفتاوى الجاهزة ,قال له :ال ٌوجد ,قال له :دبرها من هنا ومن هناك ,أال ٌوجد من مخرج أو قانون? قال
له :دٌننا ٌمنع الطبلق وٌمنع الزواج من الثانٌة ,الملك ٌرٌد أن ٌتزوج بقً دٌن أو لم ٌبق دٌنٌ ,رٌد أن ٌتزوج ,الكاردٌنال ٌستمد قوته
من البابا ,فإذا ؼضب البابا على هنري الثانً ٌسقط ,كان الملوك ٌمشون حفاة إلى البابا على الثلج ,وٌسجدون أمام قلعته ثبلثة أٌام
تحت الثلوج حتى ٌعفو عنهم وٌؽفر لهم ,فقال إن مسسنا الكاردٌنال وولدي ٌعلن البابا قرار الحرمان ,فؤحسن شًء نعلن انفصال
الكنٌسة ,ذهب وأعلن انفصال الكنٌسة اإلنجلٌزٌة وقال :نحن لنا دٌن جدٌد الكنٌسة اإلنجلٌكانٌة أو اإلنجلٌزٌة ,دٌن إنجلٌزي جدٌد,
انفصل عن البابا ,عندما انفصل عن البابا رجع لٌصفً حسابه مع من? الكاردٌنال وولدي ألنه انقطعت الصلة بٌن وولدي وبٌن البابا,
فجرده من جمٌع مناصبه وطرده ,وولدي ٌقول عندما طرده هنري الثانً ٌقول كلمة أثرت فً تلك الكلمة قال :لو خدمت ربً بنصؾ
ما خدمت ملكً ال ٌمكن أن ٌتركنً فً مثل هذا السن ٌتشفى فً أعدابً.
(ولو أنهم رضوا ما آتاهم هللا ورسوله) الذي هو األدب مع هللا (وقالوا حسبنا هللا) ٌعنً ٌكفٌنا هللا أو كافٌنا هللا ,ما قال حسبنا هللا
ورسوله ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم هللا ورسوله وقالوا حسبنا هللا سٌإتٌنا هللا من فضله ورسوله) فالحسب هو الكافً ,هو ماذا? هو هللا
(ٌا أٌها النبً حسبك هللا ومن اتبعك من المإمنٌن) المعنى ماذا? ومن اتبعك من المإمنٌن حسبهم هللا كذلك ,فكافٌك هللا أو ٌكفٌك هللا.

(إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن والعاملٌن علٌها) هللا عز وجل بعد أن رد علٌه هإالء الذٌن ٌعٌبون على الرسول ص فً تقسٌم
الصدقات ,والصدقة إذا أطلقت فً الكتاب والسنة إنما تنطلق إلى الزكاة ,إلى الفرض ,فهمتم الكبلم? الصدقة إذا أطلقت هكذا فإنما
تعنً الزكاة (إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن) وعدد رب العزة ثمانٌة أصناؾ ,هإالء األصناؾ الثمانٌة هل ٌجوز أن نعطٌهم جمٌعا
من الصدقات? أم هإالء األصناؾ معنى ذلك أنهم المستحقون للزكاة ,فمن أعطٌناه منها جاز وإذا أعطٌنا ؼٌره ال ٌجوز? قال
الشافعً :إنما الصدقات للفقراء البلم للتملٌك ,وهللا عز وجل إنما ٌملك الزكاة لهإالء ,ولذلك ٌجب أن تستوعبهم الزكاةٌ ,جب أن نعطً
األصناؾ الثمانٌة من الزكاة.
قال مالك وأبو حنٌفة :هللا عز وجل إنما بٌن المستحقٌن بحٌث ال نخرج عن هإالء المستحقٌن ,فإذا أعطٌنا صنفا جاز وإن أعطٌنا
أكثر من صنؾ جاز.
قال مالك :واإلجماع على ذلك ,اإلجماع على أنك لو أعطٌت كل زكاة مالك لصنؾ واحد من الفقراء أو المساكٌن أو العاملٌن علٌها أو
المإلفة قلوبهم أو العبٌد أو الجهاد فهذا جابز ,قال القرطبً حتى ادعى مالك اإلجماع على ذلك ,قلت -هذا القرطبًٌ -رٌد إجماع
الصحابة ,فإنه ال ٌعلم لهم منهم مخالؾ على ما قاله أبو عمر ,من أبو عمر? ابن عبد البر صاحب كتاب التمهٌد الذي شرح الموطؤ,
وهو من أعلم العلماء ,ما شاء هللا!!
قال ابن العربً :الذي جعلناه فٌصبل بٌننا وبٌنهم أنه لو أعطً هإالء األصناؾ الثمانٌة فاستٌعاب كل الطبقة لٌس واجبا ,فكذلك تعمٌم
األصناؾ مثلهٌ ,عنً افرض أعطٌنا الفقراء هل نستطٌع أن نعطً كل الفقراء? أعطٌنا الفقراء قسما والمساكٌن قسما والعاملٌن علٌها
قسما  ,فبل نستطٌع أن نستوعب كل الفقراء وكل المساكٌن وكل العاملٌن علٌها ,فكذلك األصناؾ ال ٌجب استٌعابها ,قال والذي جعلناه
فٌصبل بٌننا وبٌنهم أن األمة اتفقت على أنه لو أعطً كل صنؾ حظه لم ٌجب تعمٌمه ,فكذلك تعمٌم األصناؾ مثله وهللا أعلم.
المالكٌة والحنفٌة الحقٌقة رأٌهم راجح فً هذا ,خاصة فً المناطق التً ال تجمع الدولة فٌها الزكاة ,فكٌؾ أنت توجب على هذا الرجل
الذي عنده ألؾ درهم زكاة أن ٌوزعها على األصناؾ الثمانٌة ,وأن ٌبحث عنهم وأن ٌعطٌهم? هذا الحقٌقة أمر شاق على اإلنسان الذي
ٌرٌد أن ٌخرج زكاة ماله ,وهللا عز وجل قال :
(إن تبدوا الصدقات فنعما هً وإن تخفوها وتإتوها الفقراء فهو خٌر لكم)
(البقرة)532 :
فهو حدد صنفا واحدا  ,ماذا? حدد صنفا واحدا وهو الفقراء ,والرسول ص قال (أمرت أن آخذ الصدقة من أؼنٌابكم وأردها على
فقرابكم) قال القرطبً وهذا نص من الكتاب والسنة فً ذكر أحد األصناؾ الثمانٌة ,وهو قول عمر بن الخطاب وعلً وابن عباس
وحذٌفة ,وقال به من التابعٌن جمع.
إذن ٌكفً أن تعطً صنفا واحدا من األصناؾ الثمانٌة ,قد تشتري بهم عبٌدا وتعتقهم -بالزكاة ,-وقد تعطً أناسا حتى ٌدخلوا
اإلسبلم وٌتمسكوا به ,وقد تؤتً كل أموالك فً الجهاد وال جناح علٌك فً ذلك.
(إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن) ما الفرق بٌن الفقٌر والمسكٌن? بعضهم قال :الفقٌر أشد ,وبعضهم قال :المسكٌن أشد ,واختلفوا فً
هذا ,وهناك قول للشافعً أنهم سواء -الفقراء والمساكٌن ,-وقول آخر أن الفقٌر أشد ,لماذا? ألن الفقٌر أخذ من كلمة فقرات الظهر ,أي
أن فقرات ظهره قد ذهبت ,فالتصق باألرض لشدة الفقر ,ال ٌستطٌع الحراك ,والرسول ص استعاذ من الفقر ,ماذا قال? (اللهم إنً
أعوذ بك من الكفر والفقر) ولكن ما استعاذ من المسكٌن ,جاء فً رواٌة (اللهم أحٌنً مسكٌنا وأمتنً مسكٌنا واحشرنً فً زمرة
المساكٌن) فبل ٌمكن أن ٌستعٌذ من شًء وٌطلب شًء أسواء منه ولذلك القرآن الكرٌم ٌدل على أن الفقٌر ؼٌر مسكٌن ,وأن أحدهما
أحوج من اآلخر ,واختلؾ أهل اللؽة أٌهما أحوج? هل الفقٌر أحوج أم المسكٌن أحوج? عند الحنفٌة كل من ال ٌملك النصاب فهو فقٌر,
الحقٌقة الحنفٌة وضعوا فوارق بارزة ,الذي ال ٌملك نصاب الزكاة فهو فقٌر وٌحق له أن ٌؤخذ من الزكاة ,ونصاب الزكاة كم نصاب
الزكاة? خمسة وثمانون جراما من الذهب ,أو ستمابة وأربعون من الفضة من الرٌاالت والدراهم ,تذهب إلى السوق وتسؤل كم ثمن
جرام الفضة? قال لك خمس رٌاالت إذن النصاب ثبلثة آالؾ ومابتً لاير ,مفهوم? ,كم جرام الذهب? قال لك خمسٌن لاير
( 8120=14*81لاير).
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( ومنهم من ٌلمزك فً الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم ٌعطوا منها إذا هم ٌسخطون ,ولو أنهم رضوا ما آتاهم هللا ورسوله
وقالوا حسبنا هللا سٌإتٌنا هللا من فضله ورسوله إنا إلى هللا راؼبون ,إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن والعاملٌن علٌها والمإلفة قلوبهم
وفً الرقاب والؽارمٌن وفً سبٌل هللا وابن السبٌل فرٌضة من هللا وهللا علٌم حكٌم)
(التوبه41 :ـ.)82
(إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن) قلنا عندما قال ذو الخوٌصرة التمٌمً لرسول هللا ص أو حرقوص بن زهٌر اعدل ٌا محمد فً
القسمة ,قال( :وٌحك إن لم أعدل أنا فمن ٌعدل?) ثم رد هللا على أمثاله فقال بالمعنى إن الزكاة ال ٌقسمها محمد ص ,ولكن الزكاة
ٌقسمها رب العزة ,وهنالك أصناؾ ٌستحقون من هذه الزكاة (إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن) لثمانٌة أصناؾ.
وذكرنا باألمس اختبلؾ العلماء أٌهما أفقر ,الفقٌر أم المسكٌن? والؽالب أن المسكٌن أفقر.
قال بعضهم :الفقٌر أشد فقرا من المسكٌن ,وقال بعضهم ال ,المسكٌن من ال قوت له فً ذلك الٌوم ,والفقٌر من كان عنده أقل من
أربعٌن درهما  ,وبعضهم قال :من كان عنده أقل من خمسٌن درهما  ,اإلمام أحمد قال :الذي عنده أقل من خمسٌن درهما -هو والثوري
وإسحاقٌ -ؤخذ من الزكاة ألنه ٌستحقها ,وقال بعضهم من كان عنده أربعون درهما  ,وفً بعض الرواٌات عن الدارقطنً ساق
الدارقطنً رواٌات عن عبد هللا بن مسعود ( من سؤل الناس وهو ؼنً جاء ٌوم القٌامة وفً وجهه قدوح وخدوش ,قٌل ٌا رسول هللا ما
ؼناإه? قال :أربعون درهما ) ,وفً حدٌث أخرجه مالك (من سؤل منكم وله أوقٌة أو عدلها فقد سؤل إلحافا ) واألوقٌة أربعون درهما.
والحنفٌة قالوا :من لم ٌكن عنده نصاب فهو فقٌر ,ما هو النصاب? ما هو نصاب الزكاة? كم مقدار نصاب الزكاة? ستمابة وأربعون
جرام فضة ,هً مبتا درهم ,والدرهم ( )209جراما  )882( ,درهم * ( )9جرام = ( , )882واثنٌن فً العشرة من المبتٌن ...أربعٌن
( )802( )80= ,2*882جراما فضة أو ( )14جرام ذهب ,ألن نصاب الذهب كم? عشرٌن دٌنارا أو مثقاال ,والمثقال هو الدٌنار,
والدٌنار ( )905/3الدرهم ٌعنً ( )42 ,0/3الدرهم * ( )9 ,2تخرج حوالً ( )14جراما  ,هم اعتبروها ( )14جرام ذهب ,فؤنت معك
ألفً لاير ترٌد أن تعرؾ معك نصاب أو لٌس معك نصاب ,تذهب إلى السوق تسؤل التجار ,تاجر الفضة -الصابػ ,-بكم جرام الفضة?
ٌقول لك ثمنه الٌوم رٌاال  ,إذا كان معك ستمابة وأربعٌن رٌاال فؤنت تملك النصاب ,إذا لم ٌكن معك ستمابة وأربعٌن رٌاال فبل تملك
النصاب ,فإذا معك ستمابة وأربعٌن رٌاال فؤنت ؼنً ,وإذا لٌس معك ستمابة وأربعٌن رٌاال فؤنت فقٌر وٌحق لك أن تؤخذ من الزكاة,
هذا عند الحنفٌة ,مفهوم كٌؾ تحسب نصاب الزكاة? نصاب الزكاة تسؤل سعر الذهب أو سعر الفضة فً السوق وتضرب فً ()802
جراما فضة ,فإذا كان سعر جرام الفضة فً السوق درهمٌن معنى ذلك إذا كان معك ألؾ ومبتان وثمانون معنى ذلك أنت تملك
النصاب وتخرج زكاته ,كم تخرج من ألؾ ومبتٌن وثمانٌن? إثنٌن ونصؾ فً المابة ,الذي هو واحد على أربعٌن ,ودابما ٌحسب

النصاب األرجح لمصلحة الفقٌرٌ ,عنً كلما كان النصاب منخفضا كلما كان هذا أفضل لمصلحة الفقٌر ,ألٌس كذلك? فٌحسب على
الذهب والفضة وٌعرؾ أٌهما أقل وٌكون هو نصاب الزكاةٌ ,عنً أنت ذهبت إلى السوق وسؤلت الصابػ كم ثمن جرام الذهب? قال لك
عشر رٌاالت ,هذا مثال ,اآلن ٌؤتً أربعٌن رٌاال ألٌس كذلك? أو خمسٌن رٌاال  ...والفضة أربعٌن رٌاال ( )8809=14*80لاير,
إذن النصاب -نصاب الرٌاالت -إذا قدرناه على الذهب ( )8809ألؾ وأربعمابة ,لكن إذا كان ثمن جرام الفضة اآلن فً السوق حوالً
لاير (لاير* 802=802لاير جرام الفضة) ,إذن نحسب على الفضة ألنه أفضل لمصلحة الفقٌر ,فمن كان معه ستمابة وأربعٌن رٌاال
ٌزكٌها ,الزكاة ( )102أو (.)102=885 *5/80( ,)5/80
(إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن والعاملٌن علٌها) العاملون علٌها هم الموظفون الذٌن ٌجبون الزكاة للدولة ,إذا كانت الدولة تجمع
الزكاة فتعطً هإالء الموظفٌن من الزكاة ,وإن كان األولى أن ٌعطى هإالء الموظفون من بٌت مال المسلمٌنٌ ,عنً صندوق الزكاة
ؼٌر بٌت مال المسلمٌن ,ألن بٌت المال من الخراج ,من الجزٌة ,من الؽنابم ,من الفًء ,والفًء هو عبارة عن الخراج ,والجزٌة وما
دفع من الكفار بدل الصلح ,هذا أٌام أن ٌكون جهاد ,واآلن الحمد هلل صافً وافً!! ال ٌوجد جهاد ,ال ٌوجد ؼنابم ,ال ٌوجد فًء ,فالحمد
هلل رب العالمٌن ساق لؤلمة اإلسبلمٌة موارد أخرى ,بترول ,ذهب ,حدٌد ,فسفات ,بوتاس ,ألماس ,هذا كذلك من موارد بٌت المال.
فهذه تعطى لمن? تعطى للعاملٌن علٌها أفضل ,ولكن هللا عز وجل أجاز أن ندفع من الزكاة راتبا  ,الراتب كم? قال الشافعً :الراتب
ثمن الزكاة ,ألن هللا عز وجل قسمها ثمانٌة أقسام ,وقال للعاملٌن علٌها ماذا? قسم ,فلهم الثمن ,ولكن هذا األمر لٌس منضبطا  ,فواحد
مثبل إذا جمع ثمانٌة مبلٌٌن لاير هل ٌؤخذ ملٌون لاير فً الشهر? قال العلماء ٌعطون قدر الكفاٌة ,قدر كفاٌته ,قدر كفاٌتهم ما هو قدر
كفاٌتهم? بٌتا ٌسكنه ,ودابة تحمله ,وزوجة ,هذا قدر الكفاٌة ,والدابة لٌست مرسٌدس ,وإنما من مودٌل (2355ـ1355م) ٌعنً حنطور
ٌحمله ,قبل كانوا ٌشترون له بؽبل أو حمارا أو فرسا تحمله ,اآلن إذا أردت أن تشتري مرسٌدس لكل واحد معنى ذلك الزكاة وؾ
ت!! العاملون علٌها ٌؤخذون بقدر كفاٌتهم دون إسراؾ وال تقتٌر ,فهمتم? وكان عمر رضً هللا عنه والخلفاء الراشدٌن كذلك ,قال :من
ولً لنا عمبل وفر نا له دابته ومسكنه وطعامه ,فكان عمر قد قسم لعمار بن ٌاسر كل ٌوم نصؾ شاة هو وحرسه والحاشٌة والكتبة
وما إلى ذلك ,ودار اإلمارة كلها ماذا? كل ٌوم نصؾ شاة ,فالكفاٌة للعاملٌن علٌها.
لكن إذا كان العامل من بنً هاشم هل ٌعطى? ألن هذه الصدقة ال تحل ال لمحمد وال آلل محمد ,لماذا ال تحل لمحمد وال آلل محمد?
ألنهم أشراؾ ,واألشراؾ نحن نرفعهم عن حثالة الناس ,والزكاة أوساخ الناس كما قال الرسول ص ,ولذلك نحن نربؤ بآل النبً ص أن
ٌؤكلوا من حثالة الناس ,إن هذه الصدقة ال تحل ال لمحمد وال آلل محمد[)5(,أحد الجالسٌن ٌقاطع الشٌخ وكؤنه ٌستفسر لماذا ٌؤخذون من
الؽنابم وال ٌؤخذون من الصدقة؟ فالشٌخ ٌجٌب على ذلك] .الؽنابم لماذا? ألنها تإخذ بحد السٌؾ ,بالشرؾ والعزة ,وهللا عز وجل
عوض ذوي القربى بدل الزكاة التً هً أوساخ الناس أشرؾ المكاسب وهً كسب األنبٌاء ,وهً الؽنابم والفًء ..
(واعلموا أنما ؼنمتم من شًء فؤن هلل خمسه وللرسول ولذي القربى)
(األنفال)50 :
من هم ذوي القربى? أقرباء الرسول ص ,فهإالء لهم خمس الخمس ,ما هو خمس الخمس? ألنه (واعلموا أنما ؼنمتم من شًء فؤن هلل
خمسه وللرسول ولذي القربى والٌتامى والمساكٌن وابن السبٌل) هذه ست أسهم ,لكن سهم هللا هو سهم الرسول ص ,وإنما افتتح به
للبركة ,مفهوم? فسهم هللا وسهم الرسول واحد ,فكم سهما بقً? خمسة أسهم ,ذوي القربى كم لهم? خمس الخمس ( ,)5/12خمس
الخمس أربع فً المابة ,فهمتم? وهذا ٌكفٌهم بل ٌزٌد على حاجتهم ,ألنه فً ٌوم واحد قد نفتح مدٌنة مثل موسكو نؤخذ إن شاء هللا آالؾ
المبلٌٌن فً البنك المركزي ,ذوي القربى إذا وجدنا أربعة آالؾ ملٌون ٌخرج لهم كم? ٌخرج لهم مابة وستون ملٌونا أو ستة عشر
ملٌونا ( )25=0*0مابة وستون ملٌونا  ,مابة وستون ملٌونا  ,فهمتم? باإلضافة إلى الدور ,باإلضافة إلى الحوانٌت والبضابع,
باإلضافة إلى ماذا? البساتٌن ؼالبا ال تقسم تبقى للدولة اإلسبلمٌة واألراضً وهكذا....
إذن لهم خمس الخمس ,ولهم كذلك من الفًء ,الفًء الذي هو الجزٌة وخراج األراضًٌ ,عنً األراضً لما نفتتح إن شاء هللا موسكو
نعطً (جورباتشوؾ) ٌفلح األرض على النصؾ ,افرضوا إن شاء هللا فتحنا موسكو جورباتشوؾ ٌكون فاطسا ؼالبا ألنه ؼالبا كل
واحد ٌؤتً تصٌبه الجلطة األفؽانٌة ,صاروا ثبلثة مٌتٌن (برٌجنٌؾ ,أندروبو  ,رنٌنكو) وهذا الرابع على الطرٌق فً آخر الصٌؾ هذا
إن شاء هللا سٌفطس ,إن شاء هللا.
افرض أنه بقً حٌا وأسرناه فنحن بالخٌار بالنسبة له ,إما أن نسترقه ونعطٌك إٌاه عبدا أنت الذي تضحك علٌه الٌوم- ,اسمك سراقةـ?
نعطٌك إٌاه عبدا تصبح ترسله إلى الحلقة([)5الحلقة :كلمة تطلق فً الجزٌرة على سوق الخضار] .فً جدة ٌشتري لك التمر أو
الكراث ,وٌحمل لك الحذاء وٌمسح لك إٌاه فً الصباح ,وٌمسح لك السٌارة ,وهللا وما ذلك على هللا بعزٌز ,ما ذلك على هللا بعزٌز ,ال
تستؽربوا وهللا.
سراقة بن مالك بن جعشم الذي تابع رسول هللا ص فً الهجرة فؽاصت قوابم فرسه فً األرض ,فرفع ٌدٌه إلى الرسول ص قال ٌا
محمد أعطنً األمان ,قال :تعال ٌا سراقة ما بالك? قال :دفعوا لً مابتٌن من اإلبل إذا قتلتك -وكان من فرسان العرب المشهورٌن ,أما
إذا أردت أن ترجع ال ٌخرج لك حذاء جورباتشوؾ ,ال بد أن تستمر فً الجهاد ,-قال له :ما بالك بسواري كسرى? قال :كسرى بن
هرمز?! قال :كسرى بن هرمز ,الرجل رجع وهو ٌفكر ,ما هذا الكبلم الذي ٌقوله هذا الرجل? -صلى هللا على رسوله ص ,-كسرى
بن هرمز أنا آخذ سوارٌه?!! هذا الكبلم متى? فً السنة األولى للهجرة ,سنة اثنتٌن وعشرٌن تقرٌبا كانت ؼزوة نهاوند والقضاء على
كسرى ودخول اإلٌوان بعد اثنتٌن وعشرٌن سنة ,فوجدوا السوارٌن ,وهذا بعد القادسٌة ممكن قبل نهاوند.
والقادسٌة كانت سنة خمس عشرة أو ست عشرة للهجرةٌ ,عنً بعد خمسة عشر عاما .
عامر بن عبد القٌس كما روي أخذ السوارٌن وكان من خٌار التابعٌن ,فتلثم وجاء ووضعها فً الؽنابم ,فقال -هذا الذي ٌجمع الؽنابم -ما
اسمك? قال :ال أقول لكم عن اسمً حتى ال تذكرونً ,نعم! فقال :إن الذي جاء بهذا ألمٌن -سعد لما رأى السوارٌن قال :إن الذي جاء
بهذا ألمٌن -سواران ثمنهما كم? مبلٌٌن فً ذلك الوقت ,درر وٌواقٌت وؼٌر ذلك ,فؤرسل سعد الؽنابم لعمر ومنها السواران ,فعندما
حملها عمر بكى رضً هللا عنهم أجمعٌن ,قال :أٌن سراقة بن مالك? فذهبوا ونادوا سراقة بن مالك على مؤل من الناس ,قال :هذه
بشرى رسول هللا ص لك ,وكان سراقة قد كبر فً السن ,ولكن هللا عز وجل أبقاه حتى ٌؤخذ السوارٌن ,وقال عمر :الحمد هلل الذي نزع
هذه من كسرى بن هرمز ملك الملوك وألبسها أعرابٌا ٌبول على عقبٌه.
فالجهاد عز ,الجهاد ٌرفع األمم ,ال جهاد ٌصنع من اإلنسان الذي ال شًء وال قٌمة له فً الدنٌا وٌعمل منه شٌبا مذكورا  ,واألمة
اإلسبلمٌة عاشت فً الجهاد ,وماتت عندما تركت الجهاد ,ولو شرعت األمة اإلسبلمٌة الجهاد لكانت ...وهللا ٌا إخوة لو لم نترك
الجهاد ...لو شرعنا الجهاد منذ ألؾ وتسعمابة وخمسٌن لكانت اآلن معظم أوروبا تدفع لنا الجزٌة ,نعم ,ولدخلت كثٌر من الدول فً
دٌن هللا أفواجا ,وهذه أمرٌكا إن شاء هللا ستدفع الجزٌة ,هكذا قال رسول هللا ص ,قال (لٌبلؽن هذا األمر ما بلػ اللٌل والنهار ,وال ٌبقى
بٌت من وبر -أي شعر -وال مدر -حجارة وطٌن -إال وٌدخله هللا هذا الدٌن بعز عزٌز أو بذل ذلٌل ,عزا ٌعز به دٌن اإلسبلم وذال ٌذل
به الكفر) محافظ روما موجود? حٌا هللا ٌحٌى العدل ,هذا نحن نسمٌه محافظ روما ,ألن الرسول ص وعدنا أن نفتح (روما) فً

الحدٌث الصحٌح الذي رواه أحمد ,روما عاصمة إٌطالٌا ستفتح ,بإذن هللا ستفتح ,سبل رسول هللا ص أي المدٌنتٌن تفتح أوال
أقسطنطٌنٌة أم رومٌة? (قال بل مدٌنة هرقل أوال ) ٌعنً القسطنطٌنٌة ,والقسطنطٌنٌة فتحت بعد الحدٌث بكم? بثمانمابة وسبع وخمسٌن
سنة هجرٌة فتحتٌ ,عنً بعد الحدٌث على األقل بثمانمابة وخمسٌن سنة ,وستفتح روما بإذن هللا ألن الحدٌث صحٌح.
فالشٌخ ٌحًٌ جاءنا من إٌطالٌا فقلت له أنت محافظ روما من اآلن إن شاء هللا ,نعم ,فإذا متنا فاعرفوا محافظ روما ,إذا فتحتم روما
فتذكروا محافظها ,فهمتم? ٌحٌى ,ونحن إن شاء هللا نبشره كما بشر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سراقة فهو محافظ روما وال
تستبعد ,ال تستبعد ,الٌوم مدرب (فً صدا) ٌمكن ؼدا ٌصبح قابدا عاما للقوات اإلسبلمٌة ,ال تستبعد فٌصبح محافظا لروما بل
حاكما إلٌطالٌا كلها ,ال تستبعدوا! أنا ال أتكلم فً الخٌال ,روما ستفتح بإذن هللا.
بل هنالك كاتب فرنسً أصدر كتابا قال :سنة ألفٌن للمٌبلد ٌ-عنً بعد كم? ثبلث عشرة سنة -ستصبح فرنسا وإٌطالٌا مسلمتان ,كاتب
فرنسً قال :خبلل ثبلثة عشر عاما أنا أتوقع أن تدخل إٌطالٌا وفرنسا فً اإلسبلم ,كٌؾ? هللا أعلم ,هذه توقعات قد تصح أو ال تصح,
والتحدٌد ألفٌن هذا كذلك فٌه شًء من المجازفة ,أما أن روما ستفتح ,ستفتح بإذن هللا ,ولذلك (خلٌك معنا ٌا سراقة أحسن) ,لببل ٌضٌع
علٌك كثٌر من الخٌر إن شاء هللا ,فالمهم افرضوا أننا فتحنا موسكو بإذن هللا ,موسكو ستفتح بإذن هللا ,أنا مطمبن إن شاء هللا ,وربنا ؼل
ط الروس واستدرجهم ,قال :تعالوا إلى أفؽانستان أسبوع وتنتهً القضٌة ,فالدب الروسً جاء إلى هذه المدبرة([)5المدبرة :اسم ٌطلق
على مكان لتجمع الدبابٌر (الزنابٌر) وؼالبا تتخذ من الجدران بٌوتا وهً جمع دبور له لسعة مإلمة] .وأثارها ,مدبرة األفؽان ور مت
أنفه ,ورمت جسده ,دبور من هنا ,وعشرة من تحت إبطه ,وقسم فً أنفه ,وقسم فً فمه ,ال ٌدري ماذا ٌفعل? أٌنما ٌذهب الدبابٌر
تتبعه ,اآلن أٌنما ٌذهب الضربات فوق رأسه ,ننجرهار ضربوه ,قندهار ضربوه ,بكتٌا هزموه ,كابل ,لوجر ,حٌثما ذهب الدبابٌر
داخلة ,أٌن? فً داخل أنفه ,فً داخل إبطه ,فً داخل أذنه ,ال ٌدري أٌن ٌذهب !...إن شاء هللا فتح الباب اآلن ,اآلن فتح الباب ,نعم,
وقد أر سلوا أناسا من بخارى ومن طشقند ومن سمرقند وؼٌرها مع الجٌوش هذه ,فً بداٌة األمر كانوا عندما ٌرون أفؽانٌا مسلما
مجاهدا ٌقولون عندك مصحؾ? فٌقول نعم ,فٌعطٌه الكبلشنكوؾ وٌؤخذ المصحؾ منه ,نعم! وبعضهم ٌتصل بالمجاهدٌن ,ولكن
اإلتصال صعب جدا جدا ألنهم ٌضعونهم فً داخل معسكرات ,والمعسكرات حولها أسبلك شابكة ,وحول األسبلك الشابكة حقل ألؽام,
ثم أسبلك شابكة ,ثم حقل ألؽام آخر ,وهكذا ,والحراسات لٌل نهار ,واألضواء مسلطة لٌل نهار ,خاصة فً اللٌل فً المطارات فً
القواعد الروسٌة ,بحٌث لو تحرك صرصور ٌرونه ,ومع ذلك بعضهم ٌهرب وٌنضم للمجاهدٌن ,لو ٌجدون فرصة ٌنضمون
للمجاهدٌن.
اآلن بدأوا ٌحنون للجهاد ,أهل بولندا النصرانٌة ....بولندا أصلهم نصارى وشٌوعٌون ,واحد بولندي جاء -نصرانً -إلى األفؽان قال
أنا أرٌد أن أقاتل معكم ضد الشٌوعٌٌن هإالء ,بولندي -نعم نصرانً -فقط ألنه ضد روسٌا ,بولندا تحت حكم روسٌاٌ ,رٌدون أن
ٌنتقموا من الروس!
أحد الجالسٌن ٌسؤل هل ٌجوز اشتراك هذا النصرانً فً الجهاد? الشٌخ ٌجٌب على هذا السإال فقال:
ٌجوز إذا كانت مجموعة قلٌلة من النصارى أو المجوس أو الهندوس ,ال بؤس بحٌث ال ٌإثرون على المعركة ,لقد استعان الرسول ص
بمشرك ,فعبد هللا بن أرٌقط كان ال زال مشركا  ,وهو الذي دلهم على طرٌق المدٌنة فً الهجرة ,فاالستعانة بالمشركٌن جابزة فً
المذاهب األربعة بشروط:
الشرط األول :أن ٌكون دون قٌد أو شرط.
الشرط الثانً :أن ال ٌكونوا ذوي مناصب فً داخل الجٌش.
الشرط الثالث :أن نؤمن جانبهمٌ ,ؤتً ٌقاتل معنا ألنه ٌكره روسٌا.
الشرط الرابع :أن ٌكون عددهم قلٌبل بحٌث لو انضموا إلى الروس ال ٌإثرون على المسلمٌن.
فبل بؤس من االستعانة بالمشركٌنٌ ,عنً لو كان عندنا واحد قادٌانً باكستانً ,ضابط باكستانً مشهور برماٌته على ( )BM12على
راجمة الصوارٌخ وجاء وقال أن ا أرٌد أن أضبط لكم األهداؾ مقابل أن تعطونً كل شهر عشرة آالؾ روبٌة ال بؤس فً ذلك ,أو
هندوسً أو نصرانً.
اآلن النصارى الذٌن فً أوروبا لماذا ٌساعدون األفؽان? صحٌح قسم منهم من أجل التبشٌر ,لكن قسم منهم كراهٌة بالشٌوعٌة ,تقرٌبا
نصؾ التبرعات التً تدفع طحٌنا ٌعنً خبزا للمهاجرٌن األفؽان من أمرٌكا ومن ألمانٌا وبرٌطانٌا والٌابانٌ ,عنً هذه أشهر الدول
التً تدفع من الحكومات ,المإسسات معظمها نصرانٌة تابعة للكنٌسة ,معظم األكل الذي ٌؤكله األفؽان فً بٌشاور وفً كوٌتا معظم
الطحٌن إنما هو من التبرعات التً ٌجمعها النصارى([ )5أحد الجالسٌن ٌسؤل الشٌخ هل لهم أجر؟ فؤجابه الشٌخ :ال أجر لهم  ،ثم ٌتابع
الشٌخ تفصٌل ذلك] .إن كانت نٌتهم فعبل مساعدة هإالء الفقراء أو إنقاذ الناس من الموت ألنهم جٌاع هإالء ٌثابون علٌها فً الدنٌا,
فاهلل عز وجل ٌعوضهم بدلها أمواال فً الدنٌا ,طبعا هناك قسم كبٌر هدفه التنصٌر الذي اسمه التبشٌر ,لكن واحدا ٌموت جوعا
مستعد أن ٌؤكل من مجوسً من نصرانً من مسلم من هندوسً من أي جهة ..
(فمن اضطر ؼٌر باغ وال عاد فبل إثم علٌه) ,
(البقرة)935 :
وهللا عز وجل أباح لهم أكل المٌتة ولحم الخنزٌر والدم والمنخنقة ,فٌجوز لهم أن ٌؤكلوا من أموال النصارى ,ألٌس كذلك? بلى ٌجوز,
والمستشفٌات كذلك ..ال بؤس كذلك.
إذا كان المسلمون ال ٌعملون مستشفى ,وإذا كان المسلمون ال ٌدخلون طبٌبا فً داخل أفؽانستان ووجدنا نصرانٌا ٌحمل اإلنجٌل
والصلٌب على صدره وٌقول أنا أرٌد أن أضمد هذا الجرٌح حتى ال ٌموت نزفا أال ٌحق لنا أن نقبل مساعدته(?!)2
تعالوا أنتم وأعطوا إبر لٌست إدمان ,هل أنتم جبتم? كما قال شاب عربً ألحمد شاه مسعود أصحٌح عندك أطباء فرنسٌٌن? قال
أعطنً طبٌبا عربٌا واحدا حتى أطرد هإالء ,وطردهم فعبل  ,ال ٌوجد عربً عنده اآلن ,ال ٌوجد عربً عنده ,ولكن (لسان طوٌل
وباع قصٌر)(.)9
لماذا تسمحون للصحفٌٌن أن ٌدخلوا إلى أفؽانستان? هإالء نصارى وٌهود ومجوس وفرنسٌون وأمرٌكان وبرٌطانٌون? تفضل أٌها
المسلم التقً الورع الطاهر العالم وادخل أنت ,لكن أنت ما رأٌناك ,ال مصورا وال مراسبل وال صحفٌا وال طبٌبا عربٌا داخل
أفؽانستان إال هذٌن األخوٌن اللذٌن من العراق جزاهما هللا خٌرا  ,واإلخوة الذٌن فً هرات قال عنهم ,واإلخوة العراقٌٌن الحقٌقة
ٌفٌدونناٌ ,فٌدون الجهاد األفؽانً كثٌرا كثٌرا ألنهم ٌتقنون الفارسٌة ,ولكن أصبل ما خرجوا من أجل الجهاد ,هم خرجوا من ظلم
الطاؼوت ,ثم وجدوا هذه الفرصة ساقها هللا لهم وأنعم بها علٌهم فنعموا بخدمة الجهاد األفؽانً ,واستفاد منهم الجهاد األفؽانً مع أنهم
ال ٌؤخذون شٌبا  ,طبعا المجاهدون ال ٌدفعون شٌبا  ,وحتى اآلن ما عرفنا اإلتصال بهم حتى نعطٌهم رواتب حتى ٌثبتوا.
الشٌخ جبلل الدٌن حقانً قال جاء عندي طبٌب وطبٌبة فرنسٌان ,فقالوا هل تسمح لنا أن نداوي الجرحى عندك? قال تفضلوا ,قال :من
هذه? قال :هذه زوجتً ,ثم اكتشفت أنها لٌست زوجته ففرقت بٌنهما ,وضعت هذا فً خٌمة وهذه فً خٌمة ,فوجدت أنهم فً اللٌل

ٌذهبون عند بعضهم البعض ,وضعت حرسا على الخٌمة هذه وحرسا على الخٌمة هذه ,أخٌرا صارت البنت تراود المجاهدٌن عن
أنفسهم ,وتوزع الحبوب بؤكٌاس فً صور عارٌة ,قال الشٌخ جبلل الدٌن حقانً وضعتهما فً السجن ثم طردتهما ,والعجٌب الؽرٌب
أنهما ال زاال ٌراسبلن الشٌخ جبلل الدٌن ٌقوالن له نرجع بؤي شرط ترٌد ,أي إصرار هذا على خدمة المبدأ الذي ٌحملون?...
وهللا أعلم به ممكن أنه ٌرٌد أن ٌبشر ...ممكن أنه ٌرٌد أن ٌنصر ...ممكن أنه ٌرٌد أن ٌفسد ,ممكن أنه مخابرات لبلده ,لكن تصور
تحملهم المشاق الشدٌدة ,تحملهم أن ٌؤكلوا من المرق األفؽانً الذي نصفه دهن ,وؼالبا بعض اإلخوة ٌصاب باإلسهال من الدهن
األفؽانً ,ال ٌوجد لحم ,ال ٌوجد أرز ,خبز ومرق ,ومع ذلك ٌقبلون أن ٌعٌشوا هذا العٌش من أجل هدؾ ٌإدونه ,أٌن المسلمون? هل
نستعٌن بالنصارى أو ال نستعٌن? حسبنا هللا ونعم الوكٌل على تقصٌر األمة اإلسبلمٌة كلها ,وبعد ذلك ٌؤتً واحد لسانه ثبلثة أشبار
وٌقول لك هإالء...
واحد ٌقول لً مجموعة من األطباء استنصحوا نؤتً إلى أفؽانستان? قال :ال تذهبوا ال ٌستحقون المساعدة ,وهللا سمعت فتوى شٌخ
كبٌر مسجلة وأنا أحبه فً قلبً ,قال له :أنا طبٌب هل تنصح أن أذهب إلى أفؽانستان? قال ال تذهب ,قال :فهمنا من شرٌطك أننا ال
نذهب إلى أفؽانستان ,أنا طبٌب هل أذهب? قال من سمع الشرٌط ٌفهم ,قال :أرٌدها منك صراحة ,قال ال تذهب ...طبٌب! كٌؾ
ٌفكرون وهللا ال أدري? وفً أثناء الشرٌط ٌسؤلونه هل الجهاد فرض عٌن أم فرض كفاٌة? قال فرض عٌن ,وآخر الشرٌط قال :فرض
عٌن لكن كٌؾ تذهبون إلى أفؽانستان? أٌن تتدربون? هل ٌمكن أن ٌكون هناك معسكر بعٌدا عن أعٌن الحكومات? وهل تسمح
الحكومات بعمل معسكر للتدرٌب? وهل تستطٌعون أن تدخلوا فً داخل أفؽانستان أم تبقون فً باكستان وتضربوا من داخل باكستان?
ثم هل تستطٌعون مقابلة الدبابات بالخناجر والمدى? هكذا ٌفكر أن األفؽان ٌقاتلون بالسكاكٌن ,فالمهم ٌا أخً أخٌرا قال له :هل أذهب
أو ال أذهب ?,قال :الذي سمع الشرٌط ٌفهم الجواب ,قال :أرٌدها منك صراحة قال :ال تذهب.
ٌا أٌها اإلخوة:
فلٌسعد النطق إن لم ٌسعد الحال
ال خٌل عندك تهدٌها وال مـال
أنا سمعته بؤذنً والشرٌط موجود ,لكن ....ال أحب وهللا ألن الرجل فٌه خٌر وفٌه إخبلص ,لكن ال ٌدري طبٌعة الجهاد األفؽانً ,هو
ٌفكر الجهاد األفؽانً مثل الجهاد فً فلسطٌن ,وٌفكر المعسكر فً باكستان مثل المعسكر فً إربد -فً األردن -هكذا ٌفكر ,وٌفكر مثل
الفدابٌٌن الفلسطٌنٌٌنٌ ,ضربون من شرق النهر ثم ٌهربون أو ٌضربون بعٌدٌن عن الحدود وٌهربون ,ال ٌدري أن القافلة مابتً جمل
محملة بالسبلح وبالصوارٌخ وبالهاون وتمكث أربعٌن ٌوما فً الطرٌق وتصل إلى حدود روسٌا ,وعلى الطرٌق مقاهً ,والذي دخل
داخل أفؽانستان ٌعرؾ هذا ...وعلى الطرٌقٌ ..رٌد النوم ,الشاي ,األرز ,وما إلى ذلكٌ ...نامون ومعهم مابتً جمل وٌقومون ,ألٌس
صحٌح ٌا عبد الحمٌد? بلى وأنا طبعا رأٌت هذا بنفسً ,إذا ذهبت إلى ترمنجل ترى كل ٌوم ٌدخل حوالً خمسمابة فرس وبؽل محملة
بكل أنواع السبلح ,المجاهدون ٌستؤجرون بؽاال وٌحملونها بالسبلح من ترمنجل وٌدخلونها.
أوال ٌجب أن تفهموا أن أمرٌكا لم تدفع حتى اآلن شٌبا واحدا  ,ال أظن أن أمرٌكا دفعت ثمن كبلشنكوؾ واحد ,أو ثمن رصاصة حتى
اآلن ,كما أظن ستٌنجر اآلن ٌستعمله المجاهدون ,نعم! لكن أمرٌكا تؤخذ ثمن كل صاروخ سبعٌن ألؾ دوالر ,ثمن قذٌفة ال)RPG( -
خمسمابة دوالر ,ثمن طلقة الزٌكوٌك هذه خمسة دوالرات ,هذه التً تباع فً السوق بروبٌة ونصؾ ثمنها مابة روبٌة من المصنع,
وإحقاقا للحق السعودٌة تدفع معظم ثمن هذا السبلح إن لم ٌكن جمٌعه ,نعم! نقولها هلل عز وجل ,ونحن وهللا ما مدحنا حاكما من
الحكام فً ٌوم من األٌام والحمد هلل ,ولساننا قد طهر من هذا ,نعم ,وما أخذنا من دنٌاهم شٌبا  ,وال نطمع فً دنٌاهم فً المستقبل ,ال
وهللا ,ونترفع على دنٌاهم ,لكن إحقاقا للحق وقد سؤلتم ,السعودٌة تدفع معظم إن لم ٌكن جمٌع ثمن الذخٌرة التً تطلق فً داخل
أفؽانستان ,قطعة السبلح ثمنها ٌعدل وزنها تقرٌبا -مثل الذهب -ؼالً جدا السبلح ,وطبعا قد ٌسؤل سابل لماذا السعودٌة تدفع? هذا
بٌنهم وبٌن هللا عز وجل مخلصٌن أو ؼٌر مخلصٌن ,نحن نؤخذ دون قٌد أو شرط ,هإالء المجاهدون هللا عز وجل سخر لهم أولبك,
وهللا عز وجل ساق المعركة بٌن األفؽان وبٌن روسٌا التً هً عدوة أمرٌكا ,وأمرٌكا ال تعارض أن ٌساعد هإالء ,فالحمد هلل عدة
عوامل هللا عز وجل ساقها وسخرها من أجل استمرار هذا الجهاد ومن أجل خدمته.
طٌب ٌا حبٌبً نحن ما رأٌنا ؼٌرهم دفع شٌبا  ...حكام آخرون ٌدفعون فعبل لروسٌاٌ ...خلؾ علٌهم إلعطابهم المجاهدٌن ,فً المإتمر
الكوٌتً رفضوا أن ٌسلموا على سٌاؾ وقطعوا كلمته ,بمجرد أن وقؾ سٌاؾ أمر وزٌر اإلعبلم بقطع البث اإلعبلمً والتلفازي,
وبالتالً ٌعطون روسٌا ماذا? الجزٌة ,قتل فً قندهار جنرال من الشٌوعٌٌن تقول جرٌدة القبس الكوٌتٌة قتل الثوار األفؽان زعٌم
المصالحة الوطنٌة -أحد زعماء المصالحة ,-تؤبى أن تكتب كلمة مجاهد ,هم ٌسمون المقاومة أو الثوار أو قطاع الطرق أحٌانا  ,هإالء
ال ٌرٌدون الصلح بدلٌل أنهم قتلوا الذي جاء من أجل أن ٌصلح بٌن الحكومة وبٌن الشعب ,ألٌس هناك فرق بٌن هذه وهذه? ال ٌوجد
فرق?! طٌب ٌا حبٌبنا الحمد هلل أنهم ٌقدمون جزءا من المال فً هذا الطرٌقٌ ,ا لٌت بقٌة الناس ٌدفعون عشر معشارهم ,وكما قلت
لكم الحمد هلل ,وهللا والحمد هلل طٌلة حٌاتً ما مدحت حاكما  ,وما خطت ٌدي سطرا واحدا فٌه مدح ,لكن هللا عز وجل أنصؾ الٌهود,
أنصؾ ٌهودٌا وأنزل فٌه قرآنا وبر أه ,وال نقولها مدحا لحكام ,إنما هً إقرار لحقٌقة حتى ال ٌبقى فً أذهان الناسٌ ....عنً هذا
صاروخ ستٌنجر العام الماضً كانت معركة رمضان فً جاجً وضربتنا الطابرات ضربا أحرقت المنطقة ,وكان معنا األخ أبو عبد
هللا أسامة ,فذهب وقال ألحد األمراء ذبح المجاهدون ما عندهم مضادات ,قال له :سنعمل صفقة لصوارٌخ ستٌنجر لهم إن شاء هللا,
فالمهم ٌوجد ناس فٌهم خٌر الحمد هلل ,وهذا حتى ال تظنوا أن أمرٌكا هً التً تمد المجاهدٌن بالسبلح ,ولوال ذلك ما تكلمنا ,أموال إن
شاء هللا إسبلمٌة وفً طرٌق إسبلمً.
المهم (والعاملٌن علٌها والمإلفة قلوبهم) (المإلفة قلوبهم) الذٌن دخلوا فً اإلسبلم جدٌدا مثل طلقاء الفتح ,حتى ٌثبت اإلٌمان فً
قلوبهم وٌحبوا الرسول ص ,فكان ٌعطٌهم ,ولذلك عندما فتح رسول هللا ص مكة وسار من مكة إلى الطابؾ إلى هوازن وفً حنٌن فتح
هللا علٌه من الؽنابم الكثٌرة بدأ ٌوزع الؽنابم ,أبو سفٌان من الطلقاء قال :أعطنً ٌا رسول هللا ,قال :أعطوه مابة من اإلبل وأربعٌن
أوقٌة من الفضة ,وابنً ٌزٌد ,مابة من اإلبل وأربعٌن أوقٌة من الفضة ,وأبو سفٌان تمنى أن ٌكون له عشرة أوالد حتى كل واحد ٌؤخذ
مابة من اإلبل وأربعٌن أوقٌة من الفضة ,جاء صفوان بن أمٌة وكان ال زال مشركا  ,وهو مشرك حضر حنٌن ,فقال الرسول ص ٌا
صفوان لك هذا الؽنم بٌن جبلٌن ,قال صفوان :ما جادت بنفس هذا إال نبً ,وأسلم ,وكان من خٌار الناس صفوان.
األقرع بن حابس -هإالء زعماء العرب زعماء ٌحبون المال ,-األقرع بن حابس وعٌٌنة بن حصن كل واحد منهما مابة من اإلبل,
جاء واحد اسمه عباس بن مرداس أعطاه بضعة أباعر ,فذهب عباس بن مرداس كتب قصٌدة قال فٌها :
بٌن عٌٌنـة واألقرع
فؤصبح نهبً ونهب العبٌدي([ )5العبٌدي :فرسه].
الذي حصلناه بحد سٌوفنا وبعرق خٌولنا أعطاه لمن? لؤلقرع بن حابس والعٌٌنة بن حصن ,جاإوا وقالوا للرسول ص هإالء ٌنشدون
وٌقولون كذا وكذا قال قصٌدة طوٌلة:
بكـري على المعرؾ األجرع
كانت نهابا تبلفٌتهـا
إذا هجع الناس لم أهجع
وإٌقاظً القوم أن ٌرقـدوا

ٌٌن عٌٌنة واألقرع
فؤصبح نهبً ونهب العبٌـدي
ٌفوقان مرداس([)5مرادس :عباس بن مرادس] .فً المجمـع
ومـا كان حصن وال حابس
ومن تضع الٌوم ال ٌرفع
وما كنت دون امرئ منهما
لمن هذا الكبلم? للرسول صلً  ,فعلم الرسول ص ,قال اذهبوا فاقطعوا عنً لسانه ,لو كان واحد ٌفهم من المجتهدٌن الجدد لقال له مد
لسانك حتى أقطعه ,فذهبوا أعطوه فلوسا.
صدقوا لو كان واحد من المجتهدٌن الجدد لقال له مد لسانك ,هكذا األمر ألٌس كذلك ٌا عبدالمجٌد?
فقال فؤعطوه حتى رضً ,فكان ذلك قطع لسانهٌ ,فهمون العربٌة ٌا أخً ٌفهمون! الرسول ص أعطى مجموعة ,فالحارث بن هشام
أخو عمرو بن هشام أخو أبو جهل وأعطى حكٌم بن حزام ,وهإالء كانوا من الطلقاء ,لكنهم أصبحوا من خٌار الناس ,عكرمة بن أبً
جهل ,سعٌد بن عمر ,الحارث بن هشام ,حكٌم بن حزام ,هإالء ,وحوٌطب بن عبد العزى بن أبً لهٌب كانوا هإالء من الطلقاء ,لكنهم
أصبحوا من خٌار الصحابة ,وأنتم تعرفون موقؾ عكرمة ٌوم الٌرموك ,والحقٌقة أبو سفٌان كذلك حسن إسبلمه كثٌرا  ,بدلٌل أنه بعد
حنٌن سار إلى الطابؾ -الرسول ص -وحاصرها ,فرماهم بالنبل ,وفً ٌوم واحد قلعت عٌون كثٌرة من الصحابة ,وقلعت عٌن أبً
سفٌان ,فحملها أبو سفٌان ,فقالٌ :ا رسول هللا ردها كما رددت عٌن قتادة بن النعمان ,قتادة بن النعمان سقطت عٌنه فً إحدى المعارك
فحملها رسول هللا ص ووضعها ومسح علٌها ,فكانت أجمل من األولى ,نعم! فقال :أرجعها ٌا رسول هللا ,قال :إن شبت أرجعتها وإن
شبت احتسبها عند هللا ,فوضعها تحت قدمه وداسها ,وقال بل احتسبتها عند هللا ,فؤبو سفٌان حسن إسبلمه ,وٌوم الٌرموك كان كبٌرا
جدا  ,وكان فً مإخرة الجٌش هو والنساء ٌ-وم الٌرموك سنة ( 15هـ) -كان مع النساء فً مإخرة الجٌش ,وكانوا ٌحملون أوتادا
وعصٌا وٌضربون وجوه الذٌن ٌهربون من المسلمٌن ,واشترك فً وضع خطة....
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن والعاملٌن علٌها والمإلفة قلوبهم وفً الرقاب والؽارمٌن وفً سبٌل هللا وابن السبٌل فرٌضة من هللا
وهللا علٌم حكٌم)
(التوبة.)82 :
وصلنا إلى قوله تعالى (العاملٌن علٌها) قلنا العاملٌن علٌها الجباة الذٌن ٌجمعون الزكاة ,هإالء ٌعطون رواتب من الزكاة بقدر كفاٌتهم,
رواتب كرواتب الموظفٌن ,وال بؤس أن تجري علٌهم كوادر الدعوةٌ ,عنً إذا كان المحاسب الذي ٌجمع الزكاة خرٌج جامعة وخرٌج
الجامعة فً الدرجة السابعة راتبه مثبل أربعة آالؾ درهم ٌعطى أربعة آالؾ درهم كباقً موظفً الدولة ,واختلفوا :هل ٌوظؾ
الهاشمً لٌكون جابٌا للزكاة فٌؤخذ من الزكاة?
قال أبو حنٌفة :ال ٌوظؾ ألن الصدقة ال تحل لمحمد وال آلل محمد.
وقال مالك والشافعًٌ :وظؾ وٌعطى أجر عمله ,فالذي ٌؤخذه لٌس صدقة إنما ٌؤخذ أجرا  ,وألن النبً ص بعث علٌا إلى الٌمن مصدقا
أي جامعا للصدقات ,وبعثه عامبل على الزكاة كذلك ,وولى جماعة من بنً هاشم ,وولى الخلفاء كذلك من بعده جماعة من بنً هاشم,
وبنو هاشم ال ٌحق لهم أن ٌؤخذوا من الزكاة ألن لهم من الفًء ومن الؽنابم ,لهم خمس الخمس ,ولهم خمس الفًء ,لكن أما وقد وقفت
الؽنابم والفًء فماذا نصنع ببنً هاشم? ال نعطٌهم من الزكاة ٌموتون جوعا  ,وبنو هاشم هم السادة واألشراؾ اآلن ,األشراؾ مثل
الحسن رضً هللا عنه والسادة مثل الحسٌن فماذا ٌفعلون? هإالء كثٌرون فً الٌمن ,موجودون فً أفؽانستان ,كثٌرون فً أفؽانستان,
الشٌخ سٌاؾ من السادة نعم ,ال نعطٌهم زكاة? وحتى صدقة التطوع عند بعضهم ال تحل لبنً هاشم ,ال الزكاة وال صدقة التطوع ,إذن
ماذا نصنع بهم? ٌموتون جوعا ? الفقراء منهم لٌسوا موظفٌن فً الدولة ,ال ٌحق لهم زكاة وال زكاة تطوع عند بعضهم ,أما عند كثٌر
من العلماء ٌحل لبنً هاشم من صدقة التطوع.
والحق الذي ال مرٌة فٌه أن بنً هاشم الفقراء ٌحق لهم اآلن من الزكاة ,وهذا الذي اتفق علٌه كثٌر من الفقهاء ,ونص علٌه ممن نظر
فقهاء المالكٌة والحنفٌة ,فبنو هاشم اآلن ٌحق لهم أن ٌؤخذوا من الزكاة.
(والمإلفة قلوبهم) المإلفة قلوبهم ضعاؾ اإلٌمان ,المإمنون اآلن الذٌن أراد رسول هللا ص أن ٌقوى إٌمانهم وإسبلمهم فؤعطاهم حتى
ٌرضوا عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم وعن اإلسبلم فٌحبوا الرسول ص ,فٌحبوا اإلسبلم ,وقد كانت ؼنابم حنٌن كثٌرة جدا  ,أكثر
ؼ زوة ؼنم فٌها الرسول ص من األموال المنقولة هً حنٌن ,ومن األموال الثابتة خٌبر ,ولذلك السٌدة عابشة قالت :ما شبعنا التمر إال
بعد فتح خٌبر ,والرسول ص قسم خٌبر قسمٌن :قسم جعله أرضا خراجٌة بٌد الٌهود على النصؾ -مزارعة ٌسقون النخٌل وٌعزقونه
وٌتعهدونه وٌؤخذون النصؾ ,وٌؤخذ الرسول ص النصؾ ,-والنصؾ الثانً قسمه ألفا وثمانمابة سهم ,وكان الصحابة الذٌن فتحوا
خٌبر عددهم فً رواٌة صحٌحة ألؾ وأربعمابة ,وفً رواٌة صحٌحة أخرى ألؾ وخمسمابة ,لكن الؽالب حسب التقسٌم أنهم ألؾ
وأربعمابة ,وكان فٌهم مبتا فارس ,وألؾ ومبتان من المشاة ,المشاة لكل واحد سهم ,ألؾ ومبتان سهم ,ومابتا فارس كل واحد ثبلثة
أسهم ,سهمان لفرسه وسهم له )8845=8825+882( ,ألؾ وثمانمابة سهم ,فالرسول ص ؼنم ٌوم حنٌن ؼنابم كثٌرة ,ستة آالؾ امرأة
وولد سبً ,وأربعة وعشرٌن ألؾ جمل ,وأربعٌن ألؾ شاة ,وأربعٌن ألؾ أوقٌة فضة ,وهللا عز وجل ساقها هكذا سوقا  ,هللا ٌرٌد.
درٌد بن الصمة قال لمالك بن عوؾ قابد هوازن :ما هذا الذي أسمعه -كان أعمى عمره حوالً مابة وعشرٌن سنة ,فوق المابة سنة-
ما هذا? أسمع ثؽاء الشاة ,ورؼاء البعٌر ,وبكاء الطفل ,ما هذا ٌا مالك? مالك بن عوؾ قال :هإالء أخرجتهم حتى أقاتل عنهم ,قال:
إن هزمت ستتركهم وراءك ,وإن قاتلت لن ٌؽنوا عنك( )5فمالك بن عوؾ شاب متحمس قال له :هل نرجعهم? قال :لبن أرجعتموهم
ألنتحرن ,قال :ال تنتحرن وال على بالك أتركهم- ,القٌادات المتهورة هذه -ففعبل كانت كلها ؼنابم للمسلمٌن ,وهزم مالك ,وهزموا,
وكانت والحمد هلل ؼنابم للمسلمٌن ,وتعرفون قصة حنٌن.
دخلوا وادي حنٌن([ )2حنٌن :بٌن مكة والطابؾ] ,.فعندما دخلوا الوادي وكان هإالء على سفوح الجبال فً عماٌة الصبح([ )9إلى
إزالة الظلمة] .فرشقوهم بالنبال ,فهرب القوم ,هرب الصحابة ,وهرب الطلقاء ,ألفان ,ولحقهم جمهور الصحابة ,ولم ٌبق حول رسول
هللا ص إال عشرة ,من هم? أبو سفٌان بن الحارث أظن ابن عم الرسول ص ,وكان هذا شاعرا ومشهورا بقذاعة لسانه وهجابه
ألزواج النبً ص وللنبً ص ,حتى النبً ص عندما وقؾ أبو سفٌان فً الباب -باب الخٌمةٌ -وم فتح مكة وهو ذاهب إلى مكة قالت له
أم سلمة :ابن عمك بالباب -أبو سفٌان -قال :أما ابن عمً فقد هتك عرضً([ )0تكلم كثٌرا عنً].ال أرٌد أن أراه ,فقال :قولً له إن لم
ٌقبلنً سؤهٌم فً األرض حتى أموت ,فقبله الرسول ص وحسن إسبلمه ,وكان من الثابتٌن ٌوم حنٌن ,وكان آخذا بخطام بؽلة رسول
هللا ص ,بقً عشرة ,الرسول ص هنا تبٌن رسالته الحقة فقال :أنا النبً ال كذب أنا ابن عبد المطلب ,المفروض القابد فً أثناء المعركة
ال ٌدل على نفسه وال على مكانه ,ولم ٌبق حوله إال عشرة ,ومع ذلك قال أنا النبً ال كذب أنا ابن عبد المطلب ,وأخذ حفنة من الحصى
وحصب بها وجوه القوم ,فلم ٌبق أحد إال ودخل فً عٌنٌه شًء منها من األربعة آالؾ ,قال :شاهت الوجوه ,ثم قال :اآلن حمً
الوطٌس ,ومعه عشرة ,معه عشرة ضد أربعة آالؾ ,ثم قال ٌا عباس -العباس صوته جهوري ,والعباس كان ٌنادي من العالٌة فٌسمعه

أهل المدٌنة (ستة أمٌال) نعم ,رجال ما شاء هللا! -قال ٌا عباس ناد بالقوم ,فالعباس وقؾ على سفح جبل وصاح ٌا معشر أصحاب
السمرة([ )5الشجرة التً باٌعوا تحتها التً هً شجرة الرضوان]ٌ .ا معشر من باٌعتم ,هلموا إلى رسول هللا ص ,ألن األنصار رجال
الحلقة والحرب ,واألنصار أصحاب مبادئ ,ما استفادوا شٌبا من هذا الدٌن ,دفع ...دفع ...كله دفع ,ما دخل جٌوبهم شًء ,نعم! فنزل
قسم منهم عن بعٌره ألنه لم ٌستطع أن ٌرده من كثرة الطلقاء الهاربٌن كالسٌل العرم ,فنزل بعض األنصار ,تركوا إبلهم أو خٌولهم
وعادوا مشٌا  ,والتؾ حول الرسول ص مابة من األنصار ,وبدأ تؽٌر خط مجرى المعركة ,ثم لحق بهم األنصار والمهاجرون
وؼٌرهم ,والحمد هلل انتصر الرسول ص ,فكانت هذه الؽنابم ,فعندما ؼنم هذه الؽنابم أرسلها إلى الجعرانة([ )2على بعد ست عشرة
كٌلو من مكة تقرٌبا وهً بٌن مكة والطابؾ] , .وقال لواحد من الصحابة أنت علٌها حتى نرجع ,ثم ذهب إلى الطابؾ وحاصرها ,ثم
رجع وأراد توزٌعها ,فهجم الطلقاء الذٌن كانوا هاربٌن ,الطلقاء الذٌن كانوا ٌقولون وهم هاربون ال تنتهً هزٌمتكم الٌوم إلى البحر,
اآلن بطل السحر ,رجعوا لهاثهم هكذاٌ ,رٌدون من اإلبل.
فتقدم أبو سفٌان فؤعطاه الرسول ص مابة من اإلبل وأربعٌن أوقٌة من الفضة ,قال :ابنً ٌزٌد ,قال :كذلك ,قال :ابنً معاوٌة ,قال:
كذلك ,وأعطى حكٌم بن حزام مابة ,وأعطى الحارث بن هشام مابة ,وسهٌل بن عمرو مابة ,وحوٌطب بن عبد العزى مابة ,وصفوان
بن أمٌة مابة ,ومالك بن عوؾ مابة ,والعبلء بن جارٌة ,كل واحد منهم أخذ مابة من اإلبل ,وكل هإالء من طلقاء الفتح ,تعرفون من
هم طلقاء الفتح? الذٌن قال لهم اذهبوا فؤنتم الطلقاءٌ ,وم فتح مكة وزعها كلها على من? على أهل مكة وعلى األعراب ,واألنصار لم
ٌؤخذوا شٌبا  ,األنصار الذٌن ؼٌروا مجرى المعركة لم ٌؤخذوا شٌبا  ,فعتبوا فً أنفسهم ,قالوا :لقً رسول هللا ص قومه.
فجاء سعد بن عبادة وقال ٌا رسول هللا وجد القوم علٌك -زعٌم األنصار ,-قال له :وما أنت منهم? قال :ما أنا إال رجل من قومً -مثلً
مثلهم ,-قال :اجمع لً إٌاهم فً حظٌرة ,فجمعهم ,وجاء رسول هللا ص وتكلم بهمٌ :ا معشر األنصار! ما مقالة بلؽتنً عنكم? ما هذه
المقالة التً بلؽتنً عنكم ٌ-عنً عتاب -وجدتموها علً فً أنفسكم? ألم آتكم ضبل ال فهداكم هللا بً? وعالة فؤؼناكم هللا بً? وأعداء
فؤلؾ بٌن قلوبكم? قالوا :بلى هللا ورسوله أم ن وأفضل ,ثم قال :أال تجٌبونً ٌا معشر األنصار? قالوا :بماذا نجٌبك ٌا رسول هللا? هلل
ولرسوله المن والفضل ,قال :أما وهللا ٌا معشر األنصار لو شبتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم :أتٌتنا مكذبا فصدقناك ,ومخذوال فنصرناك,
وطرٌدا فآوٌناك ,وعاببل -أي فقٌرا  -فآسٌناك -أي أؼنٌناك ,آسٌناك بؤموالنا ,-أوجدتم ٌا معشر األنصار فً أنفسكم فً لعاعة من
الدنٌا تؤلفت بها قوما لٌسلموا ووكلتكم إلى إسبلمكم?! .
الفلوس لٌس لها أي قٌمة عند أهل اإلٌمان أال ترضون ٌا معشر األنصار أن ٌرجع الناس بالشاة والبعٌر فً رحالهم وترجعون برسول
هللا فً رحالكم? أنتم تحملون الوحً معكم ,النبوة ,النبً الذي ٌتنزل الوحً علٌه من السماء ,أٌهما أثقل الرسول ص أم بعض الجمال
والشٌاه? أال ترضون ٌا معشر األنصار أن ٌرجع الناس بالشاة والبعٌر فً رحالهم وترجعون برسول هللا فً رحالكم? وهللا ٌا معشر
األنصار لوال الهجرة لكنت امرء من األنصار ,ولو سلك الناس شعبا وسلك األنصار شعبا لسلكت شعب األنصار ,اللهم ارحم
األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار ,فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم ,وقالوا رضٌنا باهلل وبرسوله قسما ٌا سبلم!! ٌا سبلم!!
رضٌنا برسول هللا قسما وحظا  ,أصحاب المبادئ ,أما العباس بن مرداس ذهب وألؾ قصٌدة بالرسول ص ,لماذا? ألنه خرج له
عشرة إلى عشرٌن جمبل فقط ,أعرى ألسنتهم ,هكذا ٌلهث خلؾ حطام الدنٌا ,إذا جد الجد ٌفر ,وإذا جاءت المؽانم ٌكر ,ولكن الرجولة
والرجال كما قال عنترة ,عنترة جاهلً:
أؼشى الوؼى وأعؾ عند المؽنم
واألعرابً هذا الرجل الذي دخل اإلسبلم وسار مع الؽزوة قسم له رسول هللا ص قسما من الؽنابم ,قال :ما هذا? قال هذا حظك من
الؽنابم ,قال :ما على هذا اتبعتك ,أنا ما جبت لهذا ,اتبعتك على أن أضرب ها هنا فؤدخل الجنة ,دخل ؼزوة ثانٌة فؤصٌب الرجل حٌث
أشار ,فقال الرسول صلى (أهو هو)? قالوا :نعم ٌا رسول هللا ,قال :صدق هللا فصدقه  ,أنت قادم حتى ٌخرج لك كبلشنكوؾ? أنتم
من األعراب األوابل أم من اآلخرٌن?([ )5الشٌخ ٌقول :األعراب اآلخرٌن الذي قال جبتك ألضرب هاهنا واألعراب األوابل الذي
السنتهم أشبار مندلعة إن تحمل علٌه ٌلهث وإن تتركه ٌلهث].
هذا من األعراب اآلخرٌن إن شاء هللا صدق هللا فصدقه.
أصحاب المبادئ ٌا سبلم!! األنصار هللا عز وجل ادخرهم وأعدهم لنصرة دٌنه ,والذٌن ٌحملون الدعوات ٌجب أن ٌكونوا أصحاب همم
عالٌة ,ال ٌنظرون إلى حطام الدنٌاٌ ,جب أن ٌترفعوا عما ٌعٌش فٌه الناس ,إن اقتتل الناس على الدرهم والدٌنار تجدهم ٌفكرون فً
قندهار وننجرهار ,وإن قالوا رواتبنا كذا وكذا ٌقولون ,استشهد منا كذا وكذا فً جاجً ,وإن قالوا :إذا جبنا إلٌكم تقل دنٌانا ٌرونهم
ٌلتحفون السماء وٌطوون النهار جابعٌن كما قال أحدهم:
فإنً بحمد هللا مالً معبد
إذا كان بعض المال ربا ألهله
ٌعبدون المال ,هنالك أناس عبٌد للمال ,عبد الدرهم عبد الدٌنار تعس ...الرسول ص ٌدعو علٌه تعس ,أو أصابته التعاسة والشقاء
تعس عبد الدٌنار وعبد الدرهم وعبد الخمٌصة والناس اثنان ,إما مجاهد أو عبد دنٌا وال ثالث لهما ,إما عبٌد للدنٌا وإما مجاهدون ,كما
قال الرسول ص فً الحدٌث الذي رواه البخاري تعس عبد الدٌنار وعبد الدرهم وعبد الخمٌصة إن أعطى رضً وإن لم ٌعط سخط
تعس وانتكس([ )5اإلنتكاسة أن ٌقع على وجهه] .وإذا شٌك فبل انتقش ([ )2إذا أصابته شوكة فبل أخرجها هللا منه].
طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه ٌطٌر على متنه كلما سمع فزعة أو هٌعة طار إلٌها ٌبتؽً الموت مظانه ال ٌنظرون إلى الدنٌا ,الدنٌا إن
جاءت فهً فً أٌدٌهم وال تدخل قلوبهم ,والدنٌا وسٌلة لؽاٌة ,لٌست هً الؽاٌة ,فهم ٌؤكلون لٌعٌشوا ,ال ٌعٌشون لٌؤكلواٌ ,ؤكل إقطا حتى
ٌبقى حٌا  ,وفً هذه المناسبة نرجو هللا عز وجل أن ٌحفظ أخانا أبا عبد هللا أسامة بن الدن ,فهذا الرجل ما تفتحت عٌناي على رجل
مثله فً األرض أبدا ٌ ,عٌش فً بٌته عٌش الفقراء ,كنت أن زل فً جدة فً بٌته عندما أذهب للحج أو للعمرة لٌس فً بٌته كرسً وال
طاولة أبدا  ,كل بٌت ,متزوج من أربعة ولٌس فً أي بٌت من البٌوت كرسً وال طاولة ,أي عامل من األردن أو مصر بٌته أحسن
من بٌت أسامة ,فٌه أثاث أو مثله ,ومع ذلك فً لحظات تطلب منه ملٌون لاير ٌكتب لك شٌكا بملٌون لاير للمجاهدٌن.
ذهب إلى إحدى أخواته فعرض علٌها فتوى ابن تٌمٌة فً الجهاد بالمال ,فؤخرجت شٌكا وكتبت ثمانٌة مبلٌٌن لايرٌ ,عنً أربعٌن
ملٌون روبٌة ,جاء الذٌن ٌفهمون لٌقنعوها أمجنونة أنت?! ثمانٌة مبلٌٌن دفعة واحدة ,وهللا من المسلمٌن ,المسلمات ٌقنعنها ,والمسلمون
ٌقنعون زوجها ,وما زالوا ٌفتلون لها بٌن الحبل والؽارب ...قالوا لها :أنت تسكنٌن بشقة فً األجرة ,على األقل ملٌونا لبناء بٌت لك,
فاقتنعت بملٌون تسترده ,جاءت ألسامة قالت لهٌ :ا أسامة ٌا أخً ملٌونا أبنً به بٌتا  ,قال لها :وهللا وال لاير ,ألنك تعٌشٌن فً شقة
مسترٌحة والناس ٌموتون ال ٌجدون خٌمة ,وعندما ٌجلس معك تظنه خادما من الخدم ,مع األدب والرجولة ,وهللا أنا أمسكه هكذا,
وقلت للشٌخ سٌاؾ اصدر قرارا ممنوع أن ٌتحرك من هنا ,وهو ٌرٌد دابما أن ٌكون فً المواجهة ,وضؽطه ٌنخفض ,وجٌبه ملٌبة
بالملح ,وٌحمل مطرة ماء ال ٌقدر أن ٌمشًٌ ,بلع ملحا وٌشرب ماء حتى ٌرفع الضؽط ,وعندما ٌدخل بٌتً ...صدقوا عندما ٌرن
التلفون ٌذهب هو وٌؤتً بالتلٌفون حتى ال أقوم من مكانً ,أدب ,حٌاء ,رجولة ,نرجو هللا أن ٌحفظه إن شاء هللا.
والمبادئ تحتاج إلى أناس ,أم ترٌد أن تدخل الجنة بقرش? بلاير? ال تدخل الجنة بلاير ,تحتاج إلى تضحٌة.

أول مرة دعانً كنا فً رمضان ,فذهبت ,فجاء عند األذان بصحن مرقة وفٌه بعض العظمات علٌها قلٌل من اللحم وحبتان أو ثبلثة
من الكباب...
شارك فً هذا الجهاد أناس ضحوا كثٌرا  ,األخ نور الدٌن الذي هو قابد المعسكر هو وأبو برهان ,اآلن توجه إلى الداخل -نور الدٌن-
ربنا ٌحفظه ,أبوه وزٌر من وزراء األردن ,وهو ربٌس فرع شركة كبرى من أكبر شركات عمان ,مهندس خرٌج اإلسكندرٌة ,ومع
ذلك هو جاء أول مرة وأخذ صورا ورجع ,ثم ذهب إلى عمان وخطب فً المسجد الذي بجانبهم ,فً الٌوم الثانً جاءنً وقال لً أنا
أرٌد أن أذهب إلى أفؽانستان ,وترك ألهله ورقة تحت وسادته أنا ذاهب إلى أفؽانستان ,ال تسؤلوا عنً ,وجاء ولم ٌعد ,أبوه عندما جاء
كان وزٌرا من الوزراء األردنٌٌن ,وكنا نعطٌه راتبا ألؾ روبٌة ,مبتً لاير فً الشهر ,وهو ٌقضً حوالً عشرة أشهر فً صدا
وفً الجبهة ,وشهرٌن عند زوجته ,وقد تزوج قبل سنتٌن هنا فً اسبلم أباد ,ولذلك زوجته ما حملت إال جدٌدا ,ال ٌجلس عندها.
األخ أبو داوود الذي هو مدٌر مكتب الخدمات أبوه من التجار الكبار فً عمان ,تخرج من المدٌنة المنورة ,قال ألبٌه :أنا ذاهب ألكمل
ألكمل([ )1ألكمل الدراسة] .إلى أٌن? قال عند الدكتور عبد هللا عزام ,فقال له أبوه :عبد هللا عزام دكتور كم راتبه? إحسب كم راتبه?
أعلى راتب وأنا أعطٌك إٌاه وتعمل عندنا فً المحل ,خمسمابة دٌنار ٌؤخذ? أنا أعطٌك خمسمابة دٌنار وتجلس عندي فً المحل ,قال:
ال ,طلب العلم واجب وما إلى ذلك ,وفً الحقٌقة ال ٌوجد طلب علم وال شًءٌ ,رٌد أن ٌجاهد ,وجاء ...وزوجته أصٌبت بالتهاب فً
رأسها ,وأرسلها لؤلردن ,ورجع وصابر ,وكذلك كنا نعطٌه ألؾ روبٌة ,فعندما تزوج طبعا كفلنا أهله.
أبو حذٌفة كذلك كان مدٌرا لمدارس خاصة عنده ثمانٌة عشر ألؾ طالب ,استقال وجاء.
أبو الحسن المدنً من هإالء كان فً بعثة دكتوراه ,مبعوث من جامعة الملك عبد العزٌز بعثة دكتوراه فً أمرٌكا ,قطع البعثة وجاء
إلى بٌشاور ,وكنا نعطٌه ألؾ روبٌة فً الشهر.
ولذلك العمل ال ٌمشً إال على أناس باعوا ,النفعٌون ال ٌمكن أن ٌسٌروا عمبل  ,هذا العمل الجهادي هلل عز وجل ,وال ٌمضً وال
ٌستمر إال بالبذل والتضحٌة ,وال بد من التكالٌؾ ,ال بد أن تدفع التكالٌؾ ,تكالٌؾ من النفس ,تكالٌؾ من األهل ,تكالٌؾ من المال ,ال بد
أن تدفع التكالٌؾ ,وهما اثنتان ال ثالث لهما :إما هموم أمة وإما شهوات نفس ,إما أن تحمل آالم األمة فتضحً من أجلها ,وإما أن تعٌش
فً داخل القفص مع زوجتك ,قابلٌنً حتى أقابلك ,تشتؽل متزوجا  ,والدعوات والمبادئ ال تنتصر إال بالذٌن باعوا.
الشٌخ تمٌم العدنانً ,قلت له ٌا شٌخ تمٌم -قبل أٌام -لعلهم ٌرجعونك إلى وظٌفتك فً السعودٌة ,قال :كان راتبً واحدا وعشرٌن ألفا ,
زابد ثبلثة آالؾ ونصؾ أربعة وعشرٌن ألفا وخمسمابة لاير فً الشهر ,قال :وهللا لو أعطونً مابة ألؾ لاير فً الشهر لن أرجع عن
الجهاد ,وصدقوا إن كل لقمة ٌؤكلها بالدٌن ,أهله تركهم فً قطر ,علٌه من الدٌن ما ال ٌعلمه إال هللا عز وجل ,وكنت جالسا أنا وإٌاه فً
الؽرفة قبل أٌام ,فجاء أحد اإلخوة ٌشكو لً حاله أنه ال بد له من بعض المساعدات حتى ٌسد أزمته المالٌة ,فبكى الشٌخ تمٌم ,دابما
تؽرورق عٌناه من الدموع عندما ٌرى إخوانه ومشاكلهم ,أال ترونه? دابما ٌبكً ,فعندما خرج قال لً هذا دٌنه على حسابً ,من أٌن
لك ٌا شٌخ تمٌم? علٌك أكثر من خمسٌن ألؾ أو مابة ألؾ درهم ثمن أكل ألهلك ,من أٌن لك? قال هللا ٌسد عنً ,أستدٌن وهللا ٌسد
عنً.
نماذج ,كٌؾ ٌنتصر اإلسبلم بدون نماذج? بدون أفذاذ ٌدفعون التكالٌؾ والثمن ,بدون هذا ال تمضً الراحلة ,ال تمضً القافلة ,أما
هإالء الذٌن ٌلهثون وراء الحطامٌ ,رٌد ماال وٌرٌد ؼنابمٌ ,رٌد ؼٌر ذلكٌ ,نهب من هنا ,وٌؤخذ من هنا ,هإالء ال ٌصلحون ,ال لنصرة
مبدأ وال لحمل عقٌدة ,هإالء ثقل على ظهرك ,قوات محمولة ,هإالء ال ٌحملونك بل أنت تحملهم ,والنماذج كثٌرة خاصة من اإلخوة
العرب ,وال أستطٌع أن أقص قصصهم ,وكل واحد له قضٌة وله مشاكل ,ومع ذلك تجاوز هذا ,تجاوز عقبات كالجبال أمامه ,قفز عنها
وبقً فً الجهاد.
واألفؽانٌون كذلك كل واحد لو أردت أن تكتب عن هإالء القادة تكتب عنه كتابا.
هذا صفً هللا الذي استشهد قبل ثبلثة أٌام -صفً هللا أفضلً -منذ أن كان عمره خمسة عشر عاما وهو فً المعركة ,اآلن عمره
ثبلثٌن سنة تقرٌبا  ,أخوه هو الذي بدأ العمل اإلسبلمً فً هرات ,واستشهد أخوه فً معركة بنجشٌر فً سنة (1355م) قبل اإلنقبلب
الشٌوعً بثبلث سنوات ,والروس ٌرتجفون منه ,إٌران نفسها تحترمه إذا دخل ,كان ٌدخل البوستات -المراكز -بنفسه ,هذه قلعة
اإلسبلم التً فتحوها أخٌرا قرٌة شٌوعٌة محصنة دخلها بنفسه وهو ٌبحث عن كبار الشٌوعٌٌن فً داخل السرادٌب ,فمد ٌده وقال:
اخرج ,قال من أنت? قال :أنا صفً هللا ,قال ألن تؤسرنً أنت خٌر من أن ٌؤسرنً ؼٌرك ,خذ ٌدي.
رجل ٌحترمه الناس جمٌعا  ,محل الحب واإلحترام عند كل األحزاب ,ومع ذلك قبل أٌام قال لً طاهر نرٌد أجرة بٌت لصفً هللا
أفضلً ألن بٌته ٌدلؾ وبه رطوبة وما إلى ذلك ,وعنده عشرات من أقاربه ومن المهاجرٌن والمجاهدٌن ٌسكنون فً هذا البٌت.
عبد الودود خان قابد فً بدخشان ,استشهد قبل شهرٌن ,ق تل ستون واحدا من أسرته ,أبوه وإخوانه األربعة ,من أقاربه ستون واحدا,
وكان آخرهم هو قبل شهرٌن ,كان طودا شامخا أمام الروسٌ ,دخلون روسٌاٌ ,دخلون روسٌا وٌقاتلون ,داخل األراضً وراء النهر,
هو وبشٌر ,بدون هذه النماذج وبدون هذه التضحٌات ال ٌمكن أن تنتصر دعوة وال أن ٌقوم دٌن وال أن ٌحمى عرض.
حتى ٌراق على جوانبـه الدم
لن ٌسلم الشرؾ الرفٌع من األذى
والذي ٌبخل بماله ٌبخل بروحه ,شًء طبٌعً ,ألن المال أرخص من الروح ,ألنك تدفع كل مالك ألجل فداء نفسك ,وشر ما فً المرء
جبن خالع وشح هالع ([ )5الشٌخ ٌقول :خالع ٌعنً ٌخلع القلب-جبن ،-وشح هالع].
(إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخٌر منوعا إال المصلٌن).
(المعارج55 :ـ)22
والحق أن هللا عز وجل أكرم الجهاد األفؽانً بمجموعة كبٌرة من اإلخوة العرب ,وأنا وجدت أن المتزوجٌن حقٌقة هم حجر الرحى
بالنسبة للجهاد ,ثقل صحٌح ,لكن حجر الرحىٌ ,حملون كثٌرا  ,كثٌرا من األعباء ,والشباب خفاؾ نعمٌ ,قاتلون خفافا  ,نعم ٌقاتلون,
لكن كثٌرا من أعمالنا ال تمضً إال من خبلل المتزوجٌن ,خبلص ..زوجته هنا هجرة ال رجعة فٌها ,األعزب كل ٌوم ٌرٌد أن ٌذهب
إلى البلد الفبلنً ٌفكر بالخطبة ,وٌفكر بالزواج ,وٌفكر فً هذا( ...ؼزا نبً من األنبٌاء فقال ال ٌصحبنً رجل خطب امرأة ولم ٌبن بها
أو رفع بناء ولم ٌتم سقفه ,أو كانت له خلفات حاملة ولم تلد) ,ألن عقله لٌس هنا ,إال الذٌن باعو أنفسهم.
هل المإلفة قلوبهم بقً سهمهم? عمر رضً هللا عنه والحسن البصري وعامر الشعبً وؼٌرهم قالوا انتهى سهم هإالء بعز اإلسبلم
وانتصاره ,وقالها الحنفٌة وهو رأي مالك ,لما قطع هللا دابر الكافرٌن وأعز هللا اإلسبلم وأهله اجتمع الصحابة رضوان هللا علٌهم فً
زمن الصدٌق على سقوط سهمهم.
ولذلك جاء األقرع بن حابس وعٌٌنة بن حصٌن الزعماء هإالء ,اللهاث الذي ال ٌنقطع عن الدنٌا جاءوا فً زمن أبً بكر الصدٌق قالوا
سهمنا من الزكاة ,كتب لهم ورقة أبو بكر الصدٌق ,وكان على بٌت المال عمر ,قال له أعطهم كذا وكذا ,سلمهم ورقة أبً بكر
الصدٌق ,مزقها ورماها ,من? عمر ,رجعوا ألبً بكر ,قالوا :أنت الخلٌفة أم عمر? نرٌد أن نفهم? قال هو إن شاء ,قال :عمر الخلٌفة

إذا أرادٌ ,ا سبلم األدب!! ٌا سبلم!! حب هإالء لبعضهم عجٌب ,وهللا واحترامهم لبعضهم عجٌب ,وبدون هذه المحبة واألخوة بٌن
المسلمٌن كذلك ال ٌمكن أن ٌنتصر المسلمون ,ألن هذه المحبة هً التً تدفع باإلنسان أن ٌضحً بنفسه من أجل أخٌه.
أنا حدثتكم عن قصة ركس معكرون!! ركس معكرون هذا نصرانً كان مهربا ,فمسكته الدولة فً أٌام عبد الناصر ,مهرب نصرانً,
أٌن وضعوه? وضعوه بٌن اإلخوان المسلمٌن ,ألنهم ال ٌقربون إلٌهم مسلما  ,أما الٌهود والنصارى ٌقولون هإالء ال ٌإثرون علٌه,
فوضعوه بٌن اإلخوان ,وحصلت مذبحة طره وهو موجود ,مذبحة! فتحوا فٌها الرشاشات على اإلخوان المسلمٌن فً داخل السجن,
على عنبر اإلخوانٌ ,قول ركس معكرون ,أنا معهم فً العنبر ,والعنبر له باب -طبعا  -نصفه حدٌد ونصفه قضبان ,معروفة أبواب
السجن ,قال أنا اختبؤت وراء صندوق ,ففجؤة أظلم العنبر ,فنظرت من وراء الصندوق ,وإذا بشباب قد شبكوا أذرعهم بالقضبان لٌتلقوا
الرصاص بصدورهم وٌدفعون إخوانهم المتزوجٌنٌ ,قولون نحن أولى بالموت منكم ,ابقوا من أجل أوالدكم ,قال :وهللا احتقرت نفسً,
احتقرت نفسً -هذا ركس معكرون -احتقارا شدٌدا عندما رأٌت هذه النماذج ,وذهل ....الحقٌقة عندما رأى هذه التضحٌات وعندما
خرج كتب كتابا رابعا سماه (أقسمت أن أروي) ,نماذج -لم ٌسلم وكتبه وهو نصرانً ,-وكتب إلى إخوانً فبلن وفبلن وفبلن الذٌن
استشهدوا فً مٌادٌن البطولة والرجولة و ...إلخ ,هً مذبحة لسبعة وثبلثٌن واحدا من الشباب ,وقسم منهم جامعٌون ومحامون
ومهندسون وعلماء ,التصقت لحومهم بالحابط ,طارت عظامهم ولحومهم والتصقت بالحٌطان ,رشاشات مفتوحة علٌهم.
فالحقٌقة مواقؾ التضحٌة تشد العدو وتشد الصدٌق وتذهلهم ,وبقدر ما ٌكون فً أي مبدأ تضحٌة ,بقدر ما ٌكون احتراما ألهله ,وكل
مبدأ ال ٌضحى أهله من أجله ٌسخر أهله من أنفسهم وٌسخر الناس بؤهله.
الحقٌقة الجماعة اإلسبلمٌة عندما تكون هكذا متآلفة متحابة مجتمعة مضحٌة تبذل دماءها لتحمً إخوانها ٌكون هذا عنوانا للنصر إن
شاء هللا.
لكن الرأي الراجح بالنسبة للمإلفة قلوبهم إذا عاد اإلسبلم ضعٌفا فنحن بحاجة إلى أن نإلؾ قلوب قوم على اإلسبلم ,وكما ٌفعل اآلن
أمراء الجهاد ٌعطون بعض زعماء القبابل حتى ال ٌسدوا الطرٌق علٌهمٌ ,عطونهم من أموال الجهادٌ ,عنً بعض القبابل فً الداخل ما
لم تدفع لهم فلوسا سٌؽلقون علٌك الطرٌق ,ولذلك ٌضطرون أن ٌعطوهم من أموال الٌتامى واألرامل ,أموال الزكاة ,طبعا من أجل أن
ٌبقى الجهاد مستمرا  ,وكذلك إذا زعماء القبابل فً المنطقة هذه ,إذا سدوا الطرٌق ٌرسلون وراءهم ٌعطونهم بعض الشًء حتى ال
ٌؽلقوا علٌهم الطرٌق وال ٌضٌقوا علٌهم.
هذا المكان الذي نحن فٌه أظنه باألجرة استؤجره الشٌخ سٌاؾ ,كل هذه المنطقة ,عندما حلوا فٌه جاء أهل المنطقة وقالوا له أنت كٌؾ
تسكن فً أرضنا ونحن نحتاجها واألشجار وما إلى ذلك ,قال كنت أظنكم تؤتوننا تقولون هإالء أبناإنا جنودا لك ,تؤتون تقولون
الشجرة ,ألٌس عٌبا هذا?!! فاستحٌوا من أنفسهم.
ولذلك هذه اآلٌة ما نسخت ,فسهم المإلفة قلوبهم كلما احتجنا إلٌه نستعمله.
(وفً الرقاب) العبٌد ,نشتري ونعتق ,لكن هل نفك أسرى المسلمٌن الذٌن مع الكفار بالزكاة? قال ابن حبٌبٌ :جوز ,إذا كان شراء
العبد الذي هو فً بٌت إسبلمً واجب من زكاتنا ,فكٌؾ األسٌر المسلم تحت ٌد الكافر!?
(والؽارمٌن) الؽارمٌن :المدٌنٌن ,أو الذٌن كذلك ٌإدون الدٌات لئلصبلح من أموالهم ,أو ٌنفقون بٌن القبابل كذلك من أموالهم ,هإالء
إذا استدانوا من أجل هذا ٌدفع لهم من أموال الزكاة وإن كانوا أؼنٌاء ,وهذا مذهب الشافعً وأحمد بن حنبل ,واحتجوا بحدٌث قبٌصة
بن مخارق (تحملت حمالة ٌ-عنً دٌنا  -فؤتٌت النبً ص أسؤله فٌها فقال أقم حتى تؤتٌنا الصدقة فنؤمر لك بها).
وفً صحٌح السنة (ال تحل الصدقة لؽنً إال لخمسة :لؽاز فً سبٌل هللا ,أو العامل علٌها ,أو لؽارم ,أو لرجل اشتراها بماله ,أو لرجل
له جار مسكٌن فتصدق على المسكٌن فؤهدى المسكٌن إلى الؽنً) ولذلك كانت برٌرة موالة لرسول هللا ص ,فكان ٌتصدق علٌها بالتمر,
فكانت تهدي للرسول ص منها ,فٌسؤلونه ٌا رسول هللا هذه صدقة ,فٌقول (هو لها صدقة ولنا هدٌة).
ٌا ترى دٌن المٌت هل نسده من الزكاة?
قال أبو حنٌفة ال ٌقضى من الزكاة ,وقال المالكٌة ٌقضى.
(وفً سبٌل هللا) فً سبٌل هللا قال الحنفٌة والمالكٌة والشافعٌة فً سبٌل هللا هو الجهاد ,وقال الحنبلٌة فً سبٌل هللا الجهاد ,وفً سبٌل هللا
كذلك الحج ,فٌجوز أن نقدم إبل الصدقة من أجل الحج.
إذا األبمة األربعة ٌقولون إن فً سبٌل هللا الجهاد فً سبٌل هللا ,شراء السبلح ,نفقة المرابطٌن ,نفقة المجاهدٌن ,تنقبلتهم ,هذه ٌجوز
شراإها من مال الزكاة ,فهو منصوص علٌه.
اآلن ضٌعوا هذا السهم ,وسعوا هذا السهم حتى لم ٌعد للمجاهدٌن شًء ,قالوا فً سبٌل هللا ماذا? الجسور ,وفً سبٌل هللا المدارس,
والمستشفٌات ,والطرقات ,وكله فً سبٌل هللا ,وماذا بقً فً سبٌل هللا? لم ٌبق لسبٌل هللا شًء ,الكوبري ٌكلؾ مابة ملٌون ,والمجاري
أجلكم هللا -كما قال -الحدابق كذلك فً سبٌل هللا!!( [ -)5الشٌخ هنا ٌتكلم حول قضٌة استعمال أموال الزكاة وأن التوسع فً استعمالهاٌإدي إلى عدم وصول األموال إلى مستحقٌها والتً نصت علٌها اآلٌة الكرٌمة التً تخص األصناؾ الثمانٌة] .ال أدري !!...أما
المستشفٌات أفتوا فٌها ,والمدارس أفتوا فٌها ,وبارك هللا بالشٌخ عبد العزٌز بن باز ,أرسلنا له واحدا من أجل مستشفى ٌعطٌنا فتوى أنه
ٌحل دفع الزكاة للمستشفى ,المستشفى إسبلمً حتى ٌقابل المستشفٌات الصلٌبٌة ٌ-عنً النصرانٌة ,-فقال الشٌخ عبد العزٌز بن باز أنا ال
أجٌز هذا ,لماذا ٌا شٌخ? قال لو أفتٌنا بهذا ال ٌبقى للفقراء وال للمساكٌن وال فً سبٌل هللا شًء ,ستتوسع الدول وتعتمد على هذه الفتوى
وتبنً بها الجسور والمدارس والمستشفٌات ,وٌبقى للفقٌر هللا ٌعوض علٌكم ,فجزاه هللا خٌرا ,ألنه ٌا إخوة من أٌن تعتمدون على أن
المستشفٌات ٌدفع لها من الزكاة? والمدارس ٌدفع لها من أموال الزكاة? وماذا ٌدرس فً المدارس? هللا أعلم ,والجسور من أٌن? من
الزكاة ,وٌموت الفقراء جوعا!!
فً سبٌل هللا هو إعطاء الفقٌر ,فً سبٌل هللا ,لو أردنا التوسع وإعطاء المسكٌن فً سبٌل هللا ,وإعطاء الؽارمٌن فً سبٌل هللا ,والمإلفة
قلوبهم فً سبٌل هللا ,لماذا نص ربنا على كلمة سبٌل هللا? إذا فً سبٌل هللا مصطلح شرعً ,ال ٌجوز الخروج عن المصطلح الذي
عناه الشارع وهو الجهاد فً سبٌل هللا.
ولذلك قال ابن حجر المتبادر من كلمة فً سبٌل هللا الجهاد إذا أطلقت فً سبٌل هللا :الجهاد ,ولذلك هإالء الذٌن ٌؽٌرون المصطلح
الشرعً بالتوسع فً سبٌل هللا (لؽزوة أو روحة فً سبٌل هللا خٌر من الدنٌا وما فٌها) ٌفسرونها على التبلٌػ! ٌفسرونها على الخطبة!
ٌفسرونها على جلوسك مع واحد تقنعه بؤن ٌصلً! هذه ؼزوة فً سبٌل هللا خٌر من الدنٌا وما علٌها?!! هذا توسع فً اللؽة ,اللؽة
تحتمله ,ولكن المصطلح الشرعً ال ٌحتمله ,الرسول ص إذا أطلق كلمة فً سبٌل هللا فهو ٌعنً الجهاد- ,إذا أطلقت ,-ولذلك قالوا ٌا
رسول هللا ماذا ٌعدل الجهاد فً سبٌل هللا?- ...جهاد النفس ٌفسرونه فً سبٌل هللا -فقال :ال تستطٌعونه ,ال تستطٌعونه -مرتٌن ثبلثا -
قال هل ٌستطٌع أحدكم أن ٌدخل مسجده فٌقوم فبل ٌفتر وٌصوم فبل ٌفطر? قالوا من ٌستطٌع ذلك? قال ذلك أجر المجاهد فً سبٌل هللا
حتى ٌرجع.

إذا كلمة الجهاد مصطلح شرعً معناه القتال ,ال ٌجوز التوسع فٌه أن نسمً الخطبة عن السواك جهادا فً سبٌل هللا ,ونسمً القتال
والمعارك والهاون والقذابؾ جهادا فً سبٌل هللا ,معقول هذا جهاد فً سبٌل هللا وهذا جهاد فً سبٌل هللا?! والكاتب الذي ٌكتب على
طاولته وعلى ٌمٌنه القهوة وعلى ٌساره التمر هذا مجاهد فً سبٌل هللا والذي فً ذرى الهندوكوش ٌموت جوعا تتقطع أرجله من الثلج
هذا مجاهد فً سبٌل هللا?! لٌس معقوال  ,ال ٌمكن هذا!! هل ٌستوٌان مثبل? أنت تقبل أن تسوي بٌنهم?! فكٌؾ ٌقبلها رب العزة!?
إذن فً سبٌل هللا مصطلح شرعً ال ٌجوز التوسع فٌه ,وكذلك الجهاد مصطلح شرعً ال ٌجوز التوسع فٌه ,الجهاد هو القتال باتفاق
األبمة األربعة ,أو المساعدة فً القتال ,لكن ٌا ترى واحد ؼنً جاء معه بؤلفً دوالر هل ٌحق له أن ٌؤخذ سبلحا من المجاهدٌن?
بعض الفقهاء قالوا ال ٌحل له ,ما دام ؼنٌا ال ٌحل له ,لكن اإلمام مالك رحمه هللا قالٌ :عطى من الؽزاة ومواضع الرباط فقراء كانوا
أو أؼنٌاء ,وهذا الذي ٌدعمه النص ال تحل الصدقة لؽنً إال لخمسة :لؽاز فً سبٌل هللا ....الحدٌث.
قال محمد بن عبد الحكم ٌعطى من الصدقة فً الكراع ,الكراع ماذا? الخٌل ,ألن الكراع هً األرجل ,وسمً كراعا ألنها تعتمد
علٌها[ )5(.....انقطع الشرٌط].
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( ومنهم الذٌن ٌإذون النبً وٌقولون هو أذن قل أذن خٌر لكم ٌإمن باهلل وٌإمن للمإمنٌن ورحمة للذٌن آمنوا منكم والذٌن ٌإذون رسول
هللا لهم عذاب ألٌم)
(التوبة)52:
(ومنهم الذٌن ٌإذون النبً) ٌتكلمون علٌه وٌقدحون به ,فهم ٌؽتابونه وٌقولون إذا سؤلنا نحلؾ له أننا ما قلنا وهو ٌسمع لنا كل ما نقول
وٌقبلٌ ,عنً دون تشبٌه حاشا لرسول هللا ص أن ٌكون كذلك هذا مسكٌن -صلى هللا علٌك ٌا رسول هللا ,صلى هللا على رسول هللا -هذا
مسكٌن نضحك علٌه ,فٌقولون :أذنٌ ,لقً أذنه ٌستمع لكل ما ٌقال له :أذن ,كل ما نقوله له ٌصدقه ,فنحن إن سؤلنا نعتذر له وهو ٌقبل
ألنه ٌستمع لكل ما ٌقال له.
قٌل أن هذه اآلٌة نزلت فً عتاب بن قشٌر ,وقٌل نزلت فً نبتل بن الحارث ,وهذا نبتل كان رجبل جسٌما  ,ثابر شعر الرأس واللحٌة,
آدم (ٌعنً أسمر) ,أحمر العٌنٌن ,أسفع الخدٌن ,حمرة مع سمرة -السفعة ,-مشوه الخلقة ,وقد قال ص فٌه( :من أراد أن ٌنظر إلى
الشٌطان فلٌنظر إلى نبتل بن الحارث) ,شكله شكل شٌطان ,فعله فعل شٌطان.
(وٌقولون هو أذن قل أذن خٌر لكم) ٌسمع للخٌر وٌؽفل عن الشر ,هو الحتقاره لهم ال ٌراجعهم ,سقطوا من عٌن هللا ثم من عٌنه( ,قل
أذن خٌر لكم ٌإمن باهلل وٌإمن للمإمنٌن) ٌعنً ٌصدق المإمنٌن فً كل ما ٌقولون ,وأنتم تحلفون له ,ومن حلؾ لكم باهلل فصدقوه,
ولذلك ٌقبل ٌمٌن الذي ٌحلؾ باهلل عز وجلٌ ( ,إمن باهلل وٌإمن للمإمنٌن ورحمة للذٌن آمنوا منكم والذٌن ٌإذون رسول هللا لهم عذاب
ألٌم).
أنا أفكر اآلن كٌؾ هذه النماذج البشرٌة النبً بٌنهم وٌسبونه وٌإذونه.
(إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن والعاملٌن علٌها والمإلفة قلوبهم وف ً الرقاب والؽارمٌن وفً سبٌل هللا وابن السبٌل فرٌضة من هللا
وهللا علٌم حكٌم ,ومنهم الذٌن ٌإذون النبً وٌقولون هو أذن قل أذن خٌر لكم ٌإمن باهلل وٌإمن للمإمنٌن ورحمة للذٌن آمنوا منكم
والذٌن ٌإذون رسول هللا لهم عذاب ألٌمٌ ,حلفون باهلل لكم لٌرضوكم وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه إن كانوا مإمنٌن ,ألم ٌعلموا أنه من
ٌحادد هللا ورسوله فؤن له نار جهنم خالدا فٌها ذلك الخزي العظٌمٌ ,حذر المنافقون أن تنزل علٌهم سورة تنببهم بما فً قلوبهم قل
استهزبوا إن هللا مخرج ما تحذرون ,ولبن سؤلتهم لٌقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزبون ,ال تعتذروا قد
كفرتم بعد إٌمانكم إن نعؾ عن طابفة منكم نعذب طابفة بؤنهم كانوا مجرمٌن)
(التوبة82 :ـ)22
(إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن والعاملٌن علٌها والمإلفة قلوبهم وفً الرقاب والؽارمٌن وفً سبٌل هللا.)...
وقد أخذنا هذا باألمس كله ,وقلنا فً سبٌل هللا إنما تعنً عند المذاهب األربعة ماذا? الجهاد ,هل الجسور داخلة ?...ال تدخل ال
الجسور وال المستشفٌات اإلسبلمٌة وال المدارس اإلسبلمٌة وال ؼٌرها( ,فً سبٌل هللا) نص من الشارع من رب العزة على مصطلح
عنده ,فبل ٌجوز أن نوسعه وأن نستعمله فٌما ٌرضً هوانا( ,فً سبٌل هللا) تعنً الجهاد فقط ,إذا أطلقت (فً سبٌل هللا) كما قال ابن
حجر :المتبادر من قوله ص أو قول هللا عز وجل (فً سبٌل هللا) هو الجهاد  ,والجهاد عند األبمة األربعة باتفاق فقهاء المذاهب
األربعة ٌعنً القتال ,فبل نتوسع كذلك وال نمٌع المصطلحات الشرعٌة ,الشارع عندما قال( :وأقٌموا الصبلة) الصبلة لها مدلول شرعً
ال ٌجوز أن نستعمله فً المعنى اللؽوي ,فالصبلة أفعال وأقوال تبتدئ بالتكبٌر وتنتهً بالتسلٌم ,فبل ٌجوز أن نقول :الصبلة هً الدعاء
ومن دعا فقد صلى ,الصوم كذلك مصطلح شرعً معناه االمتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى ؼروب
الشمس ,أما أن نقول الصوم عن الكبلم صوم ,اإلمساك عن الكبلم صوم ,هذا تمٌٌع للمصطلحات الشرعٌة ,وإضاعة للعبادات التً أمر
بها رب العزة ,ففً سبٌل هللا مصطلح شرعً ,الجهاد مصطلح شرعً ال ٌجوز أن نمٌعه ونضٌعه بهذه السهولة ,الجهاد معناه القتال
عند الفقهاء األربعة أو العون فً القتال ,هذا هو الجهاد ,أما أن نسمً جلسة مثل هذه الجلسة وتفسٌر القرآن جهادا وأنا فً دارنا ,هذا
لٌس جهادا  ,وكل كلمة آخذ علٌها درهما وساكن فً (الهولٌدي إن)([ )5اسم فندق مشهور] .وعلى حساب وزارة األوقاؾ ,وعلى
حساب المإسسات اإلسبلمٌة ,لو عددنا الكلمات التً أقولها الدراهم أكثر من الكلمات ,باإلضافة إلى أنه فً (الهولٌدي إن) هللا أعلم.
كنا ندعى من وزارة األوقاؾ وٌضعوننا فً (الهولٌدي إن) ,فكنت أهرب من الفندق وأجلس عند أحد اإلخوة ,أقول :كٌؾ ٌفتح علٌنا
(الهولٌدي إن) ,نرٌد أن نذهب لنتكلم عن اإلسبلم وكل لٌلة ٌدفع من أموال المسلمٌن ما ال ٌعلمه إال هللا? ما هذا? وهذا ٌسمى جهادا !!
المهم أننً أعده جهادا !! وهللا هذه ثقٌلة ال تحتمل ,واإلخوة الذٌن ٌكتبون عن الجهاد من هم? لم ٌطلقوا طلقة واحدة فً سبٌل هللا عز
وجل ,كٌؾ ٌفهمون الجهاد? ال ٌمكن أن ٌفهموه ,أنا كثٌر من المصطلحات الجهادٌة ...وهللا اآلٌات القرآنٌة بل كثٌر من العلماء عندما
راجعتهم بؤن الجهاد فرض عٌن فً مثل هذه الحالة كؤنك تتكلم معهم طبلسم وٌسمعون شٌبا جدٌدا  ,وال زلت أراجعهم وأناقشهم وأقرأ
علٌهم وأتحدث علٌهم حتى اقتنعوا أن الجهاد فرض عٌن ,نعم! فالجهاد ال ٌفهم ...أصبل الجهاد ال ٌفهم إال من خبلل المعاناة ,من خبلل
السٌر على أرض الواقع بآٌاته.
ولذلك كما قال األستاذ سٌد رحمه هللا :إن أسرار هذا القرآن ال ٌفهمها فقٌه قاعد بارد ,ال تفهم! ألن اآلٌات القرآنٌة والنصوص كثٌرة
ٌتلفت عل ى اإلنسان وخاصة إذا كان صاحب شهوة ال ٌستطٌع أن ٌدرك وال أن ٌمٌز وال أن ٌفرق ,ال بد من التقوى ..
(ٌا أٌها الذٌن آمنوا إن تتقوا هللا ٌجعل لكم فرقانا)
(األنفال)52 :

تفرقون به بٌن الحق والباطل ,فالقضٌة لٌست قضٌة علوم ,والقضٌة لٌست قضٌة نصوص وتوافرها ,القضٌة أن ٌلهمك هللا إلى الحق
فً فهم النص ,هكذا ,ولذلك كانت إذا أشكلت علٌهم مشكلة فً المجتمع المسلم فً بؽداد أو ؼٌرها ٌقولون أرسلوها إلى أهل الثؽور
فإنهم أقرب إلى هللا ,فؤحرى أن ٌوفقوا لئلجابة ,هناك الذٌن ٌجلسون فً جاجً([ )5اسم منطقة فً والٌة بكتٌا] .وفً بكتٌا تحت القنابل
وتحت القذابؾ وٌتعرضون للموت مابة مرة فً الٌوم ,هإالء ٌفتح على بصابرهم ,أٌن تؤتً? الواحد فً حٌاته لم ٌخض معركة واحدة
فعلٌة ,لم ٌكلؾ نفسه أن ٌزور بٌشاور ,ثم ٌؤتً وتسؤله عن حكم الجهاد ,هذا الحقٌقة هز لمكانة العالم نفسه ,أنت تعرضه لئلجابة عن
شًء ال ٌعرفه ,ال ٌعرفه ,ولذلك سٌجٌب عن قضاٌا نظرٌة فً ذهنه ,فإذا واجهها الذٌن ٌخوضون المعركة فً أرض الواقع تهتز
مكانة العالم بعد أن كانت كبٌرة فً أذهانهم ,تتضاءل وتسقط الهٌبة الكبٌرة ,لماذا? ألنه ٌجٌب عن شًء ال ٌعرفه ,ال ٌدرك طبٌعته.
ولذلك أفتى الشٌخ ابن تٌمٌة قال :ال ٌسؤل العلماء الذٌن لٌسو فً أرض المعركة عن الجهاد ,ال ٌسؤلون ,خاصة الذٌن لٌس لهم أعذار,
أما الذي له عذر فاهلل عز وجل ٌعذره ,أما واحد ٌعطل فرضا هو نفسه وهو ٌستطٌع أن ٌدرك المسلمٌن وٌؽٌثهم تؤتً تسؤله عن
الفرض الذي عطله ,إفرض أنه قد أجابك أنا مقصر ...وٌا بنً الجهاد فرض عٌن إذهب أوال تذهب ,ستبقى إجابته مقتصرة ؼٌر
واضحة ألنه لم ٌعش أرض الواقع ...,إسؤله من هم قادة الجهاد فً أفؽانستان? ال ٌعرؾ كٌؾ بدأ الجهاد ,ما هو الجهاد اآلن ,هل كلؾ
نفسه هذا الشٌخ ٌوما من األٌام أن ٌؤتً بخارطة أفؽانستان وٌنظر فٌها? هل كلؾ نفسه أن ٌتم نشرة من النشرات عن الجهاد
األفؽانً? هل كلؾ نفسه أن ٌقرأ تقرٌرا  ,إذا جبت أنت كشاب كنت فً الجهاد تقدم له تقرٌرا حتى ٌفهمه لٌس عنده وقت ٌقرأه,
فكٌؾ تسؤله عن شًء ال ٌعرؾ طبٌعته?
ومن أراد االستزادة فً هذا الموضوع فعلٌه أن ٌرجع إلى الفتاوى الكبرى المجلد الرابع كتاب الجهاد البن تٌمٌة ولٌنظر ,فسٌرى أن
العلماء الذٌن لٌسوا فً أرض المعركة ال ٌستفتون عن المعركة وال عن الجهاد ,وهو مخلص صادق ,الشٌخ أو العالم وله فابدة كبٌرة
فً بلده وٌجعل له ...لكن أنت تسؤله عن شًء هو ما عرفه ,المفتً إذا أراد أن ٌفتً فً أي مسؤلة ٌجب أن ٌحٌط بكل جوانبها ,ولذلك
ال ٌقبل المفتً أن ٌفتً إال ...اآلن فً الطبلق ,فً الزواج ,ال ٌمكن أن ٌفتً المفتً عن سإال هكذا عابر إال أن ٌؤتٌه المطلق نفسه ,ما
هً الكلمات التً خرجت منه? ما هً حالتك التً تكلمت بها? ماذا تنوي? فبعد أن ٌحٌط بها علما ٌقدر كٌؾ تكون اإلجابة ...ولذلك
ال ٌجوز التبلعب بالمصطلحات الشرعٌة ,ال ٌجوز.
هإالء الذٌن ٌرٌدون أن ٌضٌعوا معنى الجهاد اآلن ,صار الذي ٌلقً خطبة اسمه مجاهد فً سبٌل هللا ,والذي ٌذهب للمسجد ٌتكلم اسمه
مجاهد فً سبٌل هللا ,والذي ٌتعب على عٌاله مجاهد فً سبٌل هللا ,والذي راتبه عشرة آالؾ درهم آخر الشهر من أجل أنه ٌمضً
أوراقا فً وزارة األوقاؾ اسمه مجاهد فً سبٌل هللا ,إذن والذي فً بروان وفً بدخشان ومزار شرٌؾ -بلخ -وعلى حدود روسٌا
وقتل من أهله ستون واحدا وجرح ما من مكان فً جسده إال وأصٌب إذا خضع آللة التفتٌش ...
واحد منهم دخل آلة التفتٌش فً الرٌاض فؤخرجت صوتا  ,ففتش جٌوبه ال ٌوجد شًء ,الشرطً تؤكد لٌس فً جٌوبه شًء ,إرجع,
رجع ,أخرجت اآللة صوتا مرة أخرى ,قال له ماذا عندك? فكر ...ال شًء ,قال له :رأسً فٌه مجموعة من الشظاٌا ,هذا ٌجاهد فً
سبٌل هللا وذاك الذي ؼارق فً المناسؾ وال قطابؾ والكنابؾ وإذا لم ٌشرب فً الٌوم أربع زجاجات بٌبسً وكل لقمة ٌتبعها جرعة
بٌبسً ال ٌعرؾ ٌنزل لقمة الرز إال ومعها جرعة البٌبسً وبالتالً جهاد فً سبٌل هللا ,هذا جهاد فً سبٌل هللا?! الجهاد فً سبٌل هللا
هذا رأٌت إصبعك على هذا الرشاش ,الرشاش هذا الجهاد فً سبٌل هللا ,وهذا الذي عرفه رسول هللا ص ,قالوا له :ما ٌعدل الجهاد فً
سبٌل هللا? قال :ال تستطٌعونه  ,ما ٌعدل الجهاد? قال :ال تستطٌعونه  ,قال :مثل المجاهد فً سبٌل هللا كمثل القابم القانت الصابم ال
ٌفتر عن صٌام أو قٌام حتى ٌرجع المجاهد  ,وقال له :هل تستطٌع أن تدخل مسجدك فتقوم فبل تفتر وتصوم فبل تفطر? قال :من
ٌستطٌع هذا? قال :ذاك أجر المجاهد ٌ ,عنً ٌتكلم الرسول ص عن الذي ٌخرج للمسجد لٌعطً درسا ٌستطٌعونه أو ال ٌستطٌعونه?
أما الذي ال ٌستطٌعونه ماذا? الرشاشات الزٌكوٌك ,والدشكا ,والهاون ,هذا الذي أجره عظٌم ,وأخرى قد أعدها هللا للمجاهدٌن فً سبٌله
وهو مابة درجة فً الجنة ما بٌن كل درجتٌن كما بٌن السماء واألرض ,هذه أعدها للقاعدٌن فً المساجد? للذي ٌذهب كل اسبوع
ٌعطً درسا فً المسجد ودراهمه أكثر من كلماته?! ال وهللا ,مصطلح شرعً كلمة الجهاد ,القتال كلمة فً سبٌل هللا قتال ,مفهوم?
ولذلك لما قال هللا عز وجل ( إنما الصدقات للفقراء والمساكٌن والعاملٌن علٌها والمإلفة قلوبهم وفً الرقاب والؽارمٌن وفً سبٌل هللا)
إذن فً سبٌل هللا مصطلح شرعً ,وإال إذا أردنا أن نوسع فً سبٌل هللا فإعطاء الفقٌر فً سبٌل هللا ,وأعطاء المسكٌن فً سبٌل هللا,
وإعطاء المإلفة قلوبهم فً سبٌل هللا ,إذن فً سبٌل هللا مصطلح شرعً ال ٌجوز أن ٌمس كالصبلة والصوم تماما  ,كما ال ٌجوز أن
نطلق الصوم على اإلمساك عن الكبلم ,وال ٌجوز أن نطلق الصبلة على الدعاء ,كذلك ال ٌجوز أن نطلق الؽزوة أو الروحة فً سبٌل
هللا على الخروج والدعوة بكلمات مع الناس ثم الرجوع إلى البٌوت ,هذا تمٌٌع للمصطلح الشرعً الذي أراده الشارع.
لكن المجاهد فً سبٌل هللا هل ٌجوز له أن ٌؤخذ من أموال الزكاة ؼنٌا كان أو فقٌرا ? نعم ٌجوز له أن ٌؤخذ ؼنٌا أو فقٌرا إن كان
مرابطا أو مقاتبل  ,وٌجوز أن نشتري له وإن كان صاحب مال ,نشتري له سبلحه ,ونشتري كساءه وحذاءه وطعامه وفرسه ,وكلها
من الزكاة ,لكن بعض الفقهاء ال ٌجٌزون ذلك وقالوا :إن كان معه مال فبل ٌحق له أن ٌؤخذ من الزكاة ,وإن لم ٌكن معه مال ٌحق له أن
ٌؤخذ من الزكاة ,لكن قد ٌكون له مال فً بلده ؼنً فً بلده ,هل ٌجوز له أن ٌؤخذ من أموال الزكاة هنا فً أفؽانستان? نعم ٌحق له,
ولكن النص الشرعً الذي حدده رسول هللا ص فً الحدٌث الصحٌح الذي رواه مالك وهو مرسل (ال تحل الصدقة لؽنً إال لخمسة),
وعدد منهم الؽازي فً سبٌل هللا ,فالؽازي فً سبٌل هللا وإن كان ؼنٌا ٌحق له أن ٌؤخذ من الزكاة ,نشتري بؽاال ? نعم نشتري بؽاال
من أموال الزكاة لنقل السبلح ,نشتري السبلح? نعم نشتري السبلح ,نعمل قواعد وخنادق منها? نعم نبنً مبلجا? نعم ,نبنً مبلجا
منها ,كل ما ٌعٌن ..مستشفى للمجاهدٌن? نعم ٌجوز لنا كل ما كان للجهاد فً أرض الجهاد ولخدمة الجهاد فٌحق أن نستعمل الزكاة
فٌه.
لكن هل ٌجوز لنا أن ندفع كل الزكاة للجهاد? نعم ٌجوز لنا إال عند الشافعٌة ,بل فً مثل هذه األٌام الواجب دفع الزكاة فً الجهاد كلها
إن استطعنا ,سبل ابن تٌمٌة رحمه هللا قالوا له :قوم جٌاع ومجاهدون ,وعندنا مال ال ٌكفً إال إلى الجهاد أو الجٌاع ,وإذا تركنا الجٌاع
ماتوا ,قال :أنفقوه للجهاد ولٌمت الجٌاع ,من هو هذا? ٌا سبلم!! أعطوا المجاهدٌن ولٌمت الجٌاع ,ألن الفقهاء أباحوا قتل المسلمٌن فً
حالة التترس ,تعرفون حالة التترس? ٌعنً لو أسر الكفار مجموعة من المسلمٌن ووضعوهم أمام الدبابات ومشت الدبابات وراءهم
فرآهم المجاهدون ,الدبابات تتقدم وأمامها أسرى المجاهدٌن ,فإذا تحرجنا عن قتل األسرى سٌهزمنا الكفار ,نحن نضرب الكفار وإن
قتلنا جمٌع المسلمٌن ,هذه هً حالة التترس ,اتخاذ المسلمٌن ترسا أمام جٌش الكفار ,فإذا أبٌح لنا قتل المسلم فً حالة الحرب ,حالة
الضرورة ,عند الخوؾ على اإلسبلم والمسلمٌن ,قال وحالة التترس أشد من حالة الجٌاع ,ألن الجٌاع ٌموتون بفعل ربنا ,والتترس
ٌموتون بفعلنا ,والذٌن ٌموتون بفعلنا أشد من الذٌن ٌموتون بفعل ربنا ,أرأٌتم كٌؾ ابن تٌمٌة ٌفهم هذا?
ولذلك حق على األمة اإلسبلمٌة اآلن أن توجه كل زكاتها إلى أفؽانستان ,نعم! إفرٌقٌا الفقر ال تستطٌع مقاومته ,ال تستطٌع ,الجفاؾ
فً إفرٌقٌا ,طٌب صحٌح ,والتنصٌر فً إفرٌقٌاٌ ,ا أخً القضٌة تحل بسهولة ,أنتم ركزوا على بقعة من األرض ٌكون فٌها جهاد حتى
ٌنتصر الجهاد وتقوم الدولة اإلسبلمٌة ,والدولة اإلسبلمٌة تحل لنا كثٌرا من المشاكل ,أما أن نبقى هكذا كالشٌاه فً اللٌلة الشاتٌة

ٌتنازعها الذباب من كل ناحٌة ,والمجاهدون نتركهم هكذا على فضبلت موابد أطفالنا ,لٌس فضبلت موابدنا ,ما ٌفضل من فتات نرسله
إلٌهم ,فهذا ال ٌنصر دٌنا ,وال ٌقبله هللا عز وجل ,ال ٌعذرون أمام هللا عز وجل.
فً سبٌل هللا ٌعنً الجهاد ,الجهاد ٌجب أن نكون له الكفاٌة ,وما لم تسد كفاٌة الجهاد من األموال فاألمة المسلمة كلها آثمة حتى تسد كل
حاجات المجاهدٌن ,وما لم تسد حاجة المجاهدٌن من الرجال فاألمة المسلمة كلها آثمة حتى ٌؤتً عدد من الرجال كافٌن إلخراج الروس
من أفؽانستان ,أما إذا كذبوا علٌك فً الجزابر أو فً تونس أو فً عمان قالوا لك :الجهاد األفؽانً بحاجة إلى مال ولٌس بحاجة إلى
رجال ,هذه مقالة ال ٌقولها إال جاهل أو دجال.
نحن ٌا إخوة الجهاد شعار هذا الدٌن ,وحصنه الحصٌن ,وظفاره المتٌن ,وإذا سقط الجهاد ضاع اإلسبلم ,ال ٌمكن أن ٌكون إسبلم بدون
جهاد ,وال ٌمكن أن ٌكون توحٌد ببل جهاد ,وال ٌمكن أن تبقى ببلد ببل جهاد ,والرسول ص نص على هذا قال :بعثت بٌن ٌدي الساعة
بالسٌؾ -لماذا? -حتى ٌعبد هللا وحده ال شرٌك له  ....السٌؾ لماذا? السٌؾ من أجل التوحٌد!! (بعثت بٌن ٌدي الساعة بالسٌؾ حتى
ٌعبد هللا وحده ال شرٌك له) بدون سٌؾ ٌا سٌاؾ ما فً إسبلم وال مسلمٌن ,فاشرع سٌفك ٌا سٌاؾ -هذا اسمه سٌاؾ الذي أمامً-
السٌؾ لحماٌة التوحٌد ,وال توحٌد فً األرض بدون جهاد أبدا.
اآلن فً بخارى فً معهد اإلمام البخاري ٌعلمون اإللحاد ,نظرٌات لٌنٌنٌ ,علمون اإللحاد ,وبابا خنوؾ -هذا المفتً هو أظن أنه مات
اآلن ابنه المفتً -كل شًء ٌرٌده الشٌوعٌون ٌفتٌهم أن اإلسبلم ٌجٌز ذلك ,اسمه بابا خنوؾ.
(فً سبٌل هللا) هو الجهاد ,والجهاد هو السٌؾ ,قال ابن رشد :وحٌثما أطلقت كلمة الجهاد -فً مقدماته -فإنما تعنً قتال الكفار
بالسٌؾ حتى ٌسلموا أو ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون  ,أسمعتم المصطلح الشرعً? فبل تتبلعبوا بالنصوص الشرعٌة ,وال
تتبلعبوا بالمصطلحات الفقهٌة( ,فً سبٌل هللا) الجهاد.
(وابن السبٌل) الؽرٌب المنقطع عن أهله ,لكن لو كان له مال فً بلده هل ٌعطى من الزكاة ,الٌوم ال ٌعطى من الزكاة ,ألن بإمكانه أن
ٌعطً شٌكا من جٌبه ونصرفه ,واآلن األرض كلها كالبلدة الواحدة ,تدخل أي بنك تلفون ,بل فً أمرٌكا الشباب عندهم بطاقات وهكذا
فٌه أرقاما بارزة سرٌة ,وهنالك فً بعض المطارات ثقوب ,افرض أنك فً مطار دٌتروٌت ولك حسابا فً مكسكو أو فً فرنسٌسكو,
تدخل البطاقة وٌخرج لك ثبلثٌن دوالرا ٌ ,عنً مبلػ بسٌط ,وتدخل مرة أخرى فٌخرج لك ثبلثٌن ,كلما أدخلته وأخرجته ٌخرج لك
مبلؽا  ,فإذا انتهى الرصٌد فً فرانسٌسكو تخرج ورقة صؽٌرة مكتوب علٌها آسؾ ( )SORYانتهى الرصٌد ,فابن السبٌل اآلن
المنقطع الذي لٌس له فً بلده مال.
لكن ٌا ترى هل ٌجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أخرى? طبعا هناك أقوال ,لكن الرأي الراجح وهللا أعلم أن الببلد إذا لم تكن محتاجة
كحاجة الببلد البعٌدة وهنالك فقر مدقع أو مجاعة أو جهاد فً مكان من األمكنة ,األولى نقل الزكاة إلٌها ,والدلٌل على هذا قول معاذ
ألهل الٌمن إبتونً بخمٌص أو لبٌس آخذه منكم مكان الذرة والشعٌر فً الصدقة فإنه أٌسر علٌكم وأنفع للمهاجرٌن فً المدٌنة إذن
معاذ طلب القٌمة ,أخذ القٌمة بدل العٌن ,ألن القمح ٌإخذ فٌه قمح ,قال :أعطونً بدل القمح خمٌصا -الخمٌص الذي هو اللباس ,كان
الخمسة أذرع ٌسمونه الخمٌص ,الخمٌص معناه ثوب -بدل الذرة والشعٌر فإنه أٌسر علٌكم وأنفع للمهاجرٌن فً المدٌنة ,إذن نقل الزكاة
اآلن من البلدان الؽنٌة البترولٌة خاصة إلى أفؽانستان هذا من أوجب الواجبات ومن أكثر الضرورات ,نعم هناك فقراء ,لكن ابن تٌمٌة
ٌقول :لٌمت الجٌاع ونعطً الجهاد ,وهل هناك أحد ٌموت من الجوع? ال أحد ٌموت من الجوع ,معظم الذٌن ٌموتون من الشبع!! من
التخمة! نعم! فنقل الزكاة حسب الحاجة ,فإذا كان هناك مكان محتاج كثٌرا ومكاننا مٌسور تقرٌبا فاألولى نقل الزكاة.
طٌب هل ٌجوز أخذ القٌمة من الزكاة? ٌعنً صدقة الفطر ٌجب أن تإخذ قمحا أو أرزا أو ؼالب قوت البلد ,لكن هل ٌجوز إخراجها
فلوسا ? ٌجوز عند الحنفٌة وقول لمالك ٌجوز إخراجها ,وقد استدل المالكٌة على قولهم هذا بحدٌث معاذ السابق أنه بدل القمح والشعٌر
خمٌصا  ,ألبسة ,-وكذلك أؼنوهم عن السإال فً هذا الٌوم ,أي سدوا ,فحاجتهم قد تكون طعاما  ,قد تكون لباسا وقد تكون نفقة وهللاأعلم.
الحنبلٌة والشافعٌة ال ٌجٌزون إال إخراج العٌن ,وال ٌجٌزون إخراج الفلوس ,هذه السنة الشٌخ ابن جبرٌن أخرج فتوى ربنا ألهمه علٌها
وهً ٌجوز إخراج الفلوس فً السعودٌة وإرسالها إلى أفؽانستان لتشتري بها صدقة الفطر هنا رزا وقمحا  ,فهب به بعض العلماء أنه
ال ٌجوز إال دفع العٌن ,قال لهم :ستشتري العٌن لكن هناك ,ال تخافوا مساكٌن مثلنا مثلكم فً المذهب الحنبلً ,فعرضت الفتوى على
الشٌخ بن باز ووافق الشٌخ ابن باز ,بارك هللا فً عمره ,الشٌخ ابن باز ربنا فاتح على بصٌرته ,إن شاء هللا وهللا أعلم هذا الرجل نفع
هللا به اإلسبلم والمسلمٌن ومن أكثر الناس وهللا أعلم ,ما أظن أحدا فً األرض من الناس ٌ-عنً من ؼٌر الحكامٌ ,عنً من ؼٌر الذٌن
ٌملكون المبلٌٌن -أفاد الجهاد األفؽانً مثل الشٌخ ابن باز ,نعم ,وفتوى أن الجهاد فً أفؽانستان فرض عٌن بالنفس والمال ,دفع الزكاة
فً أفؽانستان من أوجب الواجبات وأفضل القربات إلى هللا عز وجل -هذا كبلمه ,-فالمهم كانت الفتوى فً حوالً (العشرٌن من
رمضان) والشٌخ ابن باز وافق علٌها ,وبدأت رابطة العالم اإلسبلمً قالت :نحن نقبل خبلل خمسة أٌام ,مكتب الرابطة فً الرٌاض
جاءه ملٌون ونصؾ لاير ,واتصلوا بنا ٌوم ثبلثٌن من رمضان ,معنا ملٌونا ونصؾ الملٌون لاير أخرجوا الزكاة بها -زكاة الفطر -لٌلة
(التاسع والعشرٌن من رمضان) ,نعم ,قالوا :تصرفوا أنتم ونحن نرسل لكم األموال ,الحمد هلل من هنا استقرضنا ومن المإسسات
اإلسبلمٌة فً بٌشاور وبقاٌا األرصدة فً البنوك وا تصلنا فً كوٌتا بل اتصلنا بالمهاجرٌن فً إٌران لبعض التجار وقلنا لهم تصرفوا
بثبلثة مبلٌٌن روبٌة ,وكوٌتا وأعظم ورسك وفً ترال ,والحمد هلل فً ٌوم واحد تحرك اإلخوة جمٌعا وأخرجت الزكاة فً ٌوم واحد,
الحمد هلل كنا محتارٌن كٌؾ نخرجها قبل صبلة العٌد ,وهللا عز وجل ٌسر ,أردنا أن نشتري أرزا من بٌشاور خلص األرز من بٌشاور,
الهور ال ٌوجدٌ ,عنً أنت تحتاج أن تحجز كمٌة كبٌرة ,وتحتاج إلى تصرٌح نقلها من الهور إلى بٌشاور ,وتحتاج أن تحجز شاحنات
كثٌرة جدا  ,وتحتاج أن تحركها إلى الحدود والمهاجرٌن والخٌام وهكذا ,وهللا عز وجل أعان والحمد هلل ,فكانت فترة ما شاء هللا موفقة
كثٌرا جدا -ما شاء هللا -ربنا ألهم شٌخا من المشاٌخ نفع هللا به كثٌرا من المسلمٌن.
مثل كذلك الهدي والذي ٌذبح فً الحج ,خرجت فتوى ٌذبح هناك فً الحرم وٌرسل لحوما إلى بٌشاور إلى المهاجرٌن األفؽان ,وفعبل
الواحد ٌدفع ثمن الهدي للراجحً أو ؼٌره وٌؤخذ إٌصاال والراجحً ٌذبح خرافا وٌسلخ وٌرسلون بالطابراتٌ ,صل فً ٌوم العٌد
وثانً ٌوم ,وكل ٌوم تصل عدة طابرات تحمل اللحوم ,لحوم الهدي إلى المهاجرٌن األفؽان.
انظروا ربنا فتح على عالم من العلماء نفع به كثٌرا  ,كانت لحوم الهدي تنتن ,ال ٌستطٌع الناس أن ٌجلسوا فً منى من نتن الذبابح,
وماذا? ال ٌجوز إخراجها من الحرم ,وال ٌجوز إال أن تذبح فً الحرم ,قالوا :نذبحها فً الحرم وننقلها إلى الناس المحتاجٌن ,فهذا فتح
من هللا عز وجل على عالم من العلماء.
ولذلك نحن نرٌد أن ٌدخل كلٌة الشرٌعة وأقسام الدراسات اإلسبلمٌة األذكٌاء ,اآلن كلٌة الشرٌعة ال ٌدخلها إال الذي ال ٌقبل فً أي
كلٌة ,وآخر الدواء الكً ,نعم ,وال تجد فً كلٌة الشرٌعة إال الموقوذة والمتردٌة والنطٌحة وما أكل السبع ,نعم! وهللا لؤلسؾ العمٌق! نعم
دٌن هللا عز وجل هكذا رخٌص وهٌن علٌنا بهذا الشكل ,بحٌث فعبل ال ٌفهمون النصوص ,لو قرأوا النصوص ال ٌفهمونها ,تقول له:
ٌا أخً الكرٌم ادخل كلٌة الشرٌعةٌ ,قول :أنا أخذت تسعٌن وأقبل فً كلٌة الطب أأذهب إلى كلٌة الشرٌعة?! اإلسبلم ٌحتاج إلى الطبٌب

المسلم والمحامً المسلم والقاضً المسلمٌ ,فلسفها لك ,وٌحتاج إلى الجٌب المسلم المنفوخ ,نعم! هو ٌستحً أن ٌقول لك ,باهلل أنت
دخلت الطب حتى تفٌد اإلسبلم أم حتى ٌكون راتبك ودخلك عالٌا ? أصحٌح أنت دخلت كلٌة الطب أو كلٌة الهندسة ..عقلٌة جبارة
تقضٌها طٌلة حٌاتك وأنت تبلحق أكٌاس اإلسمنت وأكوام الحصمة ,عقلٌة بدل أن تستنفدها وتستعملها فً فهم النصوص التً نزلت من
عند رب العالمٌن ,تفهم النصوص النبوٌة التً قالها الرسول األمٌن ص لتفٌد المسلمٌن لعلك تصبح مجتهدا مثل أبً حنٌفة والشافعً,
أهذا حرام? ال! ٌرٌد الطبٌب المسلم حتى ٌفٌد اإلسبلم والمسلمٌن ,وأعداإنا ٌخططون.
انظروا إلى البعثٌٌن هذا مشٌل عفلق الذي ٌحكم أو حكم جزء ٌن ثمٌنٌن من العالم العربً ,كان ٌتربع على محراب عمر بن عبد
العزٌز ,واآلن ٌتربع على عرش هارون الرشٌد ,مٌشٌل عفلق استلم وزارة التربٌة والتعلٌم فً سورٌا عدة أشهر -فقط وزٌر ,-أخذ
البعثٌٌن وأرسلهم بعثات إلى السوربون ,وماذا? فلسفة ,علم النفس ,تارٌخ ,علم اجتماع ,اقتصاد ,سٌاسة -وال طبٌب وال مهندس -ألن
هإالء هم الذٌن ٌؽٌرون المجتمعات ,وهإالء هم الذٌن ٌؽٌرون العقلٌات ,أما األستاذ فً كلٌة الهندسة ,ماذا سٌؽٌر? ٌبقى ٌشرح فً
النظرٌات الهندسٌة ,أما التارٌخ فإنك تفلسفه كما ترٌد وتشوه ما شبت من التارٌخ ,وتحسن ما شبت من الوقابع ,وفعبل رجعوا واستلموا
جامعة دمشق ,استلموا توجٌه جٌل ,فبل تجدهم ٌوجهون -هإالء -خنازٌرهم الصؽٌرة إال لدراسة العلوم االجتماعٌة ,الكلٌات العلمٌة ال
ٌدخلونها ,لماذا? الكلٌات العلمٌة سواء درس فٌها نصرانً الكٌمٌاء هل تتؽٌر ?(ٌ )ZN+HCL ZNCL+H2تفاعل ,هل تتؽٌر
النظرٌة? ال ٌؽٌر النظرٌة ,حامض الكبرٌتٌك عند البعثٌٌن ( )H2SO4وعند المسلمٌن ( , )H2SO4هل ٌؤتً بقانون جدٌد? ال تؤتً
بقانون جدٌد ,أما التارٌخ ..بناء العقلٌات ,بناء النفوس ,انظر إلى الٌهود ,الٌهود فً أمرٌكا وفً ؼٌر أمرٌكا ٌستلمون أقسام الدراسات
الشرقٌة ,الدراسات اإلسبلمٌة ,اللؽة العربٌة ,التارٌخ ,االقتصاد ,تجد هنري كٌسنجر وصفرونً فً هامبرغ ٌهود اثنٌن ولمعوهم
الٌهود ,والذي ٌرٌد أن ٌلمع فً العالم ٌقول أنا درست على ٌدي كٌسنجر أو كٌلنكر ٌعنً صفرونً هذا الٌهودي كثٌر من الوزراء
ووكبلء الوزراء فً العالم العربً تخرجوا من بٌن ٌدٌه ,نعم! فً بلد ,واحد واحد وعشرون وكٌل وزارة تخرجوا من جامعة واحدة,
وتجد الٌهود ٌدفعون بعد أن ٌؽسلوا بالكلور كل اإلسبلم الذي فً ذهنه ٌسلمونه للمحفل الماسونً وٌرفعونه بدرجة عشرٌن ,ثبلثٌن,
ثبلثا وثبلثٌن ,أعلى درجة فً الماسونٌة ,ثم ٌرجعونه بعد أن ٌمهدوا له فً بلده ,التوصٌات من الجامعة ,من أساتذته ,المقاالتٌ ,كتب
العقلٌة االقتصادٌة الجبارة ,العقلٌة العربٌة الفذة ,مقاالت فً صحفهم فً التاٌمز ...بعض المقاالتٌ ,صبح وزٌرا فً بلده!
ونحن الطبٌب المسلم ,والمحامً المسلم ,والمهندس المسلم ,ماذا ٌعمل طٌلة النهار ,خلؾ الحصمة واإلسمنت والعمال ,عامل تجده من
الصبح قبل أن ٌخرج النهار إلى العشاء وهو ٌعمل فً اإلسمنت ,هذا ترٌد أن ٌسمع منك كلمة? ٌبحث عن رؼٌفه ,ال ٌستمع منك أي
كلمةٌ ,بحث عن رؼٌفه ,أنت قضٌت على نفسك إال إذا أردت أن تعمل بٌوتا إسبلمٌة هذا أمر آخرٌ ,عنً الشبابٌك على الطرٌقة
اإلسبلمٌة ,وتعملها على الطراز اإلسبلمً األندلسً ,هذا شٌبا آخر ,لعلنا إن شاء هللا نستفٌد من طرازك اإلسبلمً !!...الباب ٌكون عن
الٌمٌن ومخرج عن الشمال هذا إن شاء هللا نستفٌد من علمك.
كنا ننصح إخواننا أن ٌدرسوا فً كلٌات الشرٌعة وفً الكلٌات األدبٌة ,أدب عربًٌ ,درسون التارٌخٌ ,درسون فً كلٌة الشرٌعة.
ٌا إخوان :
العالم الذي ٌموت ال ٌؤتً ؼٌره ,ال ٌؤتً عالم بدال منه أبدا  ,وتؤتً إلى هإالء من أبناء الجٌل ...واحد خرٌج جامعة إسبلمٌة كلٌة
الشرٌعة ٌسؤلونه فً وزارة األوقاؾ فً المقابلة للوظٌفة اقرأ الصبلة اإلبراهٌمٌة قال :ما مرت علٌنا فً الجامعة ,الصبلة اإلبراهٌمٌة
ما مرت علٌنا فً الجامعة! نعم! أو ٌخرج مع الحجاج حتى ٌرشدهم للحج ٌؤمر النساء أن ٌخلعن لباسهن وٌلبسن مثل الرجال ,نعم,
مرشد للحج صدقوا! واحد ثالث أراد أن ٌقصر فً صبلة المؽرب! قال :ركعة ونصؾ! صدقوا ال أمزح! ال أقولها مزاحا  ,هذه
حصلت من مرشدٌن للحج ,أما النساء ٌرٌد أن تخلع النساء ثٌابهن مثل الرجال ,قال إحرام!! إزار ورداء ,المهم ال ٌعرفون شٌبا ,
صدقوا ال ٌعرفون شٌبا.
ولذلك سبل الشٌخ الشنقٌطً رحمه هللا صاحب أضواء البٌان قالوا له :ما شهادة الزور? قال :الشهادات التً تؤخذونها من الجامعة,
نعم! هذه شهادة الزور ,ال ٌعرفون قراءة القرآن حاضرا  ,ال ٌحفظ شٌبا من القرآن ,ال ٌعرؾ فقها  ,ال ٌعرؾ أصوال وال شًء ,ألنه
ال ٌوجد عنده عقلٌة أصبل  ,ما ذهب إلى كلٌة الشرٌعة إال ألن األبواب كلها أؼلقت أمامه ,ما ذهب عن رؼبة ,ولذا تجده فً كلٌة
الشرٌعة ال ٌصلً ,كثٌرون ال ٌصلون ,نعم! حسبنا هللا ونعم الوكٌل! مدرس القرآن الكرٌم فً سورة النساء -ال حول وال قوة إال باهلل-
فً سورة النساء :
( ٌا أٌها الذٌن آمنوا آمنوا باهلل ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن ٌكفر باهلل ومبلبكته وكتبه
ورسله والٌوم اآلخر فقد ضل ضبلال بعٌدا)
(النساء)295 :
(ٌا أٌها الذٌن آمنوا) اثنتٌن آمنوا فقال للطبلب :واحدة زٌادة اشطبوها ,وصدقوا أنا إن لم تخنً الذاكرة ال زلت أذكر أن أستاذا قرأ
(كهٌعص) قرأها كهٌعص([ )5أي قرأها بلفظها] .أستاذنا وإمامنا ,استاذ لنا لكن لٌس فً كلٌة الشرٌعة فً المرحلة االبتدابٌة أو
اإلعدادٌة ,نعم ,ال ٌعرفون ,آخر ما نهتم به دٌن هللا عز وجل.
اآلن انظروا ٌا إخوان ,انظروا هوان اإلسبلم على المسلمٌن ,انظروا الذي ٌرٌد أن ٌؤخذ إجازته السنوٌة ٌفتش فً كل مكان فً الدنٌا
إال فً أفؽانستان ,إال فً بٌشاورٌ ,فكر أٌن ٌقضً الصٌؾ? األساتذة ,كم ٌؤتً إلى بٌشاور من األساتذة من العالم العربً فً
إجازاتهم? هل ٌساوون واحدا فً األلؾ? أقل من واحد فً األلؾ ,قطعا أقل من واحد فً األلؾ ,كم مسلم جاءنا من كل األرض?
حوالً ثبلثمابة من ألؾ ملٌون ,من كل ثبلثة مبلٌٌن ٌؤتً واحد ,فآخر ما ٌمكن أن ٌفكر فٌه ماذا? دٌن هللا عز وجل.
بل لهوان دٌن هللا عز وجل على الناس صاروا ٌقدمون الدنٌا على أي شًء ,تقول له :تؤتً ,تستنصحه ٌا أخً الكرٌم أنا أرٌد أن
أذهب إلى أمرٌكا أكمل دراستًٌ ,فرح وٌقول لك :وفقك هللاٌ ,قول له :أنا بعثة ,قررت وزارة األشؽال العامة -أنا مهندس فً األشؽال
العامة -أن ترسلنً بعثة دكتوراه إلى أمرٌكا ,فٌفرح وٌقول :وفقك هللا ,هناك مراكز إسبلمٌة وإن شاء هللا تخدم اإلسبلم والمسلمٌن,
وستنفع ,وعندما ترجع إن شاء هللا ٌنفع هللا بك هذا الدٌن ,تؤتً إلٌه وتقول له :أنا ٌا أخً أفكر أن أترك وظٌفتً وأذهب أساعد
المجاهدٌن األفؽان ألننً سمعت أنهم بحاجة إلى مهندسٌن كهربابٌٌنٌ ,قول لك اقعد ٌا بنً ,اقعد ,اجلس ,جاهد فً بزورتك()2
[أوالدك] ,.اجلس أنت على ثؽرة ,أٌن تذهب? إذا رؼبت عن وزارة الصناعة من ٌسد مكانك? نتركها للبعثٌٌن والشٌوعٌن والقومٌٌن
والنفعٌٌن ,نحن نرٌد أمثالك أن ٌنهضوا بهذا البلد ,سبحان هللا!! كما قال مٌمون بن مهران :فاتتنً صبلة العصر جماعة فوقفت باب
المسجد حتى ٌعزٌنً الناس فلم ٌعزنً سوى اثنٌن أو ثبلثة ,ولو مات ابنً لعزانً األلوؾ ,ألن مصٌبة الدٌن عند الناس أهون من
مصٌبة الدنٌا نعم مصٌبة الدٌن آخر شًءٌ ,عنً هٌنة جدا ...
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم:

( ومنهم الذٌن ٌإذون النبً وٌقولون هو أذن قل أذن خٌر لكم ٌإمن باهلل وٌإمن للمإمنٌن ورحمة للذٌن آمنوا منكم والذٌن ٌإذون رسول
هللا لهم عذاب ألٌمٌ ,حلفون باهلل لكم لٌرضوكم وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه إن كانوا مإمنٌن ,ألم ٌعلموا أنه من ٌحادد هللا ورسوله فؤن
له نار جهنم خالدا فٌها ذلك الخزي العظٌمٌ ,حذر المنافقون أن تنزل علٌهم سورة تنببهم بما فً قلوبهم قل استهزبوا إن هللا مخرج ما
تحذرون ,ولبن سؤلتهم لٌقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزبون ,ال تعتذروا قد كفرتم بعد إٌمانكم إن نعؾ
عن طابفة منكم نعذب طابفة بؤنهم كانوا مجرمٌن)
(التوبه52 :ـ.)22
(ومنهم الذٌن ٌإذون النبً) ٌهزأون به -طبعا فً الؽٌبة -وٌستصؽرون أعماله ,وٌحقرون من دعواهٌ ,عنً باختصار (ٌنكتون علٌه),
على النبً صلى هللا علٌه وسلم ,وهم ٌقولون إن سؤلنا نحن نقول له نعتذر له وهو ٌصدقنا ,ألنه ٌصدق كل ما ٌسمع( ,هو أذن) كله
آذان صاؼٌة ,ال ٌرد علٌنا وال ٌكذبنا.
(ومنهم الذٌن ٌإذون النبً وٌقولون هو أذن قل أذن خٌر لكم).
ٌسمع الخٌر وٌتؽاضى عن الشر ,ألنكم ساقطون من عٌن هللا ثم من عٌنه ,فبل ٌعطٌكم باال.
(قل هو أذن خٌر لكم ٌإمن باهلل) ٌعنً ٌصدق باهلل عز وجل ,وٌإمن للمإمنٌنٌ ,صدق المإمنٌن فٌما ٌقولون (ورحمة للذٌن آمنوا
منكم).
(والذٌن ٌإذون رسول هللا لهم عذاب ألٌم).
وهذه نزلت فً مجموعة من المنافقٌن أمثال نبتل بن الحارث -كما قلنا باألمس أن رسول هللا ص قال فٌه (من أراد أن ٌنظر إلى
الشٌطان فلٌنظر إلى نبتل بن الحارث) ,-وأمثال معت ب بن ق شٌر ومجموعة ,وإذا فعلوا شٌبا واكتشؾ ٌحلفون ,بل كلما ٌكتشؾ
شًء ٌؤتً وٌحلؾ لك (ٌحلفون باهلل لكم لٌرضوكم وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه) هم ٌقدمون البشر على رب البشرٌ ,ستحٌون من
العبد أكثر مما ٌستحٌون من هللا( ,وتخشى الناس وهللا أحق أن تخشاه) (وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه) الذي بٌده مقالٌد أمورهم ,بٌده
رزقهم ,وبٌده سعادتهم ,وبٌده صحتهم ,وبٌده رزقهم ,وبٌده نصرتهم ,وبٌده كل أمور حٌاتهم (وإلى هللا ترجع األمور) أنت فً قبضته,
أٌن تفلت? أٌن تذهب?
(وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه إن كانوا مإمنٌن) ٌعنً (وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه) هذا جواب شرط مقدم أو جواب الشرط
محذوؾٌ ,عنً إن كانوا مإمنٌن فاهلل ورسوله أحق أن ٌرضوه ,فهذا حذؾ الشرط لتقدم ما ٌسد جواب الشرط علٌه ,مثل أن تقول
ستنجح إن اجتهدتٌ ,عنً إن اجتهدت فستنجح.
(وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه إن كانوا مإمنٌن).
ٌعنً لو كانوا مإمنٌن ألرضوا هللا ورسوله ,ولكان هللا ورسوله مقدم على ؼٌره من عباده ,كٌؾ تقدم عبدا على رب العباد ,وقلبه
وقلبك لٌس بٌدك وإنما هو بٌد خالق القلوب عبل م الؽٌوب!?
(ألم ٌعلموا أنه من ٌحادد) ٌحادد ٌعنً ٌدخل فً الحدود اإلقلٌمٌة ,فً المٌاه اإلقلٌمٌةٌ ,دخل محادا هللا ورسوله ,ومشاقا  ,وماذا?
ٌدخل فً حدود هللا عز وجل ,وهو ٌعلن العداء له ,مثل أن تدخل فً قصر ربٌس الجمهورٌة ومعك منشورات ضد ربٌس الجمهورٌة
توزعها فً ساحة القصر الجمهوري وهلل المثل األعلى ,أنت تدخل فً حدود هللا وتوزع منشورات ضد هللا ورسوله وتعمل أعماال
ضد رب العالمٌن.
(ألم ٌعلموا أنه من ٌحادد هللا ورسوله فؤن له نار جهنم خالدا فٌها ذلك الخزي العظٌم).
خزي فً الدنٌا وخزي فً اآلخرة ,وسبحان هللا ...المنافقٌن الخزي دابما ال ٌفارقهم ,وهللا عز وجل ٌلقً بؽضهم فً قلوب الناس,
ألن هللا عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبرٌل -هذا فً الصحٌحٌنٌ -قولٌ :ا جبرٌل إنً أحببت فبلنا فؤحبه ,ثم ٌنادي جبرٌل فً أهل
السماء إن هللا أحب فبلنا فؤحبوه ,ثم ٌوضع له القبول فً األرض.
فً قلوب الناس محبة قد ال تنفع وال واحد منهم ,ولكن هللا ٌلقً المحبة فً قلوبهم.
(إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات سٌجعل لهم الرحمن ودا).
(مرٌم)25 :
محبة فً قلوب الناس.
(وألقٌت علٌك محبة منً) ٌعنً كؤنه -وهلل المثل األعلى -سكب علٌه دلو من العسل والناس ٌلحسون (وألقٌت علٌك) كؤنه سكب علٌه
عسل المحبة والناس كل واحد منهم ٌود لو ٌرشؾ رشفة منها( ,وإذا أبؽض هللا عبدا نادى جبرٌل إنً أبؽضت فبلنا فؤبؽضه ثم ٌنادي
جبرٌل إن هللا أبؽض فبلنا فابؽضوه ,ثم ٌزرع أو ٌلقً بؽضه فً قلوب الناس) ,أو ٌنادي جبرٌل كذلك فً أهل األرض (إن هللا أبؽض
فبلنا فؤبؽضوه ,فٌبؽضه أهل األرض).
ولذلك الحسن البصري كان عندما تمر مواكب األمراء والموكب كانت قبل تجره الخٌول والبراذٌن -البراذٌن ٌعنً الخٌول ؼٌر
العربٌة األصلٌة العتٌقة -وكانت إذا مرت طبعا طقطقة البؽال والعربة مزٌنة وٌركب فٌها األمٌر ,فكان الحسن ٌقول إنهم وإن طقطقت
بهم البؽال وهملجت ٌ-عنً أسرعت -بهم البراذٌن فإن ذل المعصٌة ال ٌفارق أعناقهم ,أبى هللا إال أن ٌذل من عصاه (ومن ٌهن هللا فما
له من مكرم).
سبحان هللا! ٌعنً بعض الناس لو تكلم علٌك بشدة وسبك أنت تحبه ,هكذا ألن المحبة لٌست بٌدك ,بٌد ربك ,وآخرون ٌؤتون وٌخضعون
وٌرجون وٌتوددون كبلم طٌب معسول ما إلى ذلك لكن تكره أن تجلس معهم ,لماذا? ٌزرع فً قلوب الناس بؽضه ,بل أكثر من ذلك,
صدقوا أن لً صدٌقا -طبعا وأنا أثق به وأصدقه -أنه ٌشم رابحة الذنوب ,نعم ٌشم الرابحة ,مرة كنت فً كلٌة الشرٌعة مر معٌد فً
كلٌة الشرٌعة بعٌد عنا وهو جالس عندي ,قال من هذا ٌا عبد هللا? أعوذ باهلل رابحته منتنة ,هذا عدو هلل!! ال ٌعرفه ,ما رآه فً حٌاته,
وفعبل ما رأٌت أسوء من هذا ,معٌد فً كلٌة الشرٌعة ال ٌصلً الجمعة ,نعم.
ولذلك أٌن تذهبون? أنت تتعامل مع هللا ,أنت تظن أنك تلعب مع أوالد صؽار ,كما قال أٌوب السختٌانً عن هإالء الذٌن ٌحتالون على
هللا عز وجل من أجل أن ٌؤكلوا الربا وما إلى ذلك ,بٌع العٌنة وؼٌرها من أجل اإلحتٌال على الرباٌ ,ؤتً الواحدٌ ,قول له -هو ٌرٌد
قرضا ٌ -قول له اقرضنً ألؾ درهم وأنا أعطٌك علٌها فابدة ,فٌقول له الربا حرام ,لكن أنا أبٌعك هذه الساعة بؤلؾ ومابتً درهم دٌنا
وتسدنً إٌاها بعد سنة ,فٌحمل الساعة ذاك وٌخرج حتى ٌنعقد العقد وٌتفرق البٌعان ,ثم ٌرجع وٌقول له أتشتري منً هذه الساعة بؤلؾ
درهم نقدا  ,فٌقول نعم ,فٌعطٌه ألؾ درهم وٌكون علٌه ألؾ ومابتً درهم ,كما قال أٌوب السختٌانً ٌخادعون هللا كما ٌخادعون صبٌا
.
(ألم ٌعلموا أنه من ٌحادد هللا ورسوله فؤن له نار جهنم خالدا فٌها ذلك الخزي العظٌم) .
(فؤذاقهم هللا عذاب الخزي فً الحٌاة الدنٌا ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال ٌنصرون).
(الزمر)22 :

أخزى :كثٌرا ما أقؾ عند هذه اآلٌات ,أقول كٌؾ هإالء المنافقٌن -أعوذ باهلل منهم -الرسول ص بٌنهم وقلوبهم معمٌة أن تراه ,نور
القرآن بٌنهم ,عٌونهم مؽشٌة أن تبصر ,النبً ..هذا النبً ص الذي ٌوحى إلٌه ٌهزأون به وما ذلك إال ألن القلب معمً -أعوذ باهلل-
(قد جاءكم بصابر من ربكم) اآلٌات بصابر -لمبات( -فمن أبصر فلنفسه ومن عمً فعلٌها ,وما أنا علٌكم بحفٌظ)
(األنعام)085 :
كٌؾ ٌعمى القلب? كٌؾ ٌصاب القلب بالعمى? لكثرة الذنوب ,الذنوب تبدأ صؽٌرةٌ ,تجرأ على هللا بذنب صؽٌر ,ثم ٌتجرأ أكثر وأكثر,
وهللا ٌمهله (إن هللا لٌملً للظالم حتى إذا أخذه لم ٌفلته).
عن بنً إسرابٌل قال :
(ذلك بؤنهم كانوا ٌكفرون بآٌات هللا وٌقتلون النبٌٌن بؽٌر الحق ذلك بما عصوا وكانوا ٌعتدون)
(البقرة)52 :
ابتدأت بعصٌان واعتداء ,وانتهت بقتل األنبٌاء وكفر بآٌات هللا.
ولذلك الرسول ص قال لعن هللا السارق ٌسرق البٌضة فتقطع ٌده  ,وهل السارق الذي ٌسرق البٌضة تقطع ٌده? اتفق العلماء على أنه
ال تقطع الٌد فً أقل من ثبلثة دراهم ,ألٌس كذلك? بلى ,فكٌؾ ببٌضة تقطع ٌده? ألنه عندما ٌسرق البٌضة ٌسرق الدجاجة ,وعندما
ٌسرق الدجاجة ٌسرق البقرة وهكذا فتقطع ٌده ,والذنوب هذهٌ ,عنً القلب مثل الزجاج ,أرأٌتم اللمبة? لمبة المصباح أو زجاج السٌارة,
زجاج السٌارة ٌركب له مساحات وماء ,فكلما تؽبر ٌضؽط على الضاؼط ٌخرج الماء ثم ٌحرك المساحات ٌمسح( ,اتبع السٌبة الحسنة
تمحها) لكن إذا نزل فً المطٌنة([)5التراب المخلوط بالماء] .هذا كٌؾ ٌنظؾ? إذا ؼرق كبٌرة فوق كبٌرة فوق كبٌرة ٌظلم القلب ,إذا
أذنب العبد ذنبا تنكت على قلبه نكتة سوداء ,ثم نكتة ثم نكتة فٌتكون ؼشاء أسود ,فعندما ٌسود ال ٌخرج نورا وال ٌرى نورا -القلب-
فذلكم (الران) ..
(كبل بل ران على قلوبهم ما كانوا ٌكسبون) ,
(المطففٌن)05 :
ٌصبح ال ٌرى الصور ,صور األشٌاء ال ترى ظاهرة علٌه ,مثل عدسة الكامٌرا ,الزجاجة ما لم تكن صافٌة ال تظهر علٌها صور
األشٌاء ,وأحٌانا ٌرى األشٌاء بؽٌر صورتها إذا ازدادت األوساخ والظلمة وؼٌر ذلك ,إذا ازداد أحٌانا ٌرى المعروؾ منكرا والمنكر
معروفا ,أظلم القلب وصار ال ٌفرق شٌبا  ,عتم القلب فبل بد أن تشتؽل المساحات باستمرار ,والمساحات هذه تبقى القلب نظٌفا  ,وإذا
عتم زجاج السٌارة والطٌن طً ن هذاٌ ,حتاج وقفة طوٌلة ,ال ٌمسح وأنت ماش تحتاج توبة نصوحا ,ورجعة قوٌة إلى هللا عز وجل,
وال ٌوجد شًء بعٌد.
كثٌر من الناس قطاع طرق ,مالك بن دٌنار كان قاطع طرٌق ,فً لٌلة من اللٌالً نزل على بٌت ٌرٌد أن ٌنهبهٌ ,سرقه ,وإذا بصاحب
البٌت ٌقوم اللٌل ,وفً سورة الحدٌد ٌقرأ :
( ألم ٌؤن للذٌن آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا وما نزل من الحق وال ٌكونوا كالذٌن أوتوا الكتاب من قبل فطال علٌهم األمد فقست
قلوبهم وكثٌر منهم فاسقون)
(الحدٌد)25 :
قال لقد آن ,ألم ٌؤن? قال :آن ,وعلى جدار البٌت تاب وأصبح مالك بن دٌنار من كبار العب اد ,ومن كبار الزهاد ,ومن كبار العلماء
والمحدثٌن.
والفضٌل بن عٌاض قصته قرٌبة من هذه? وقد تكون هذه القصة للفضٌل وقصة مالك بن دٌنار أنه رأى فً المنام تنٌنا (ٌعنً أفعى
كبٌرة) ٌبلحقه وهو هارب منه ,فمر بشٌخ ,قال باهلل علٌك احمنً? قال ال أستطٌع ,فهرب والتنٌن ٌبلحقه ,فوصل إلى جبل ,قال ما هذا
الجبل ,قال هذا الجبل فٌه أوالد المإمنٌن الذٌن توفوا صؽارا  ,فخرجت ابنة من بناته وأشارت للتنٌن فرجع ,فقال من أنت? قالت أنا
ابنتك ,قال ما هذا التنٌن الذي ٌبلحقنً? قالت :هذا عملك ,قال من هذا الشٌخ العاجز الذي ما استطاع أن ٌحمٌنً? قالت :هذا عملك
الصالح ضعٌؾ ما استطاع أن ٌتؽلب على العمل الشرٌر ,وتاب مالك بن دٌنار وأصبح من خٌار األبرار ومن صفوة التابعٌن الذٌن
ٌشهد لهم كما ٌحسبونه وهللا حسٌبه.
اإلنسان بإمكانه أن ٌتوب لكن توبة نصوحا ,أما ٌوم ٌعصً فاهلل عز وجل ٌذٌقه مصٌبة المعصٌةٌ ,توب المؽرب وٌرجع الصبح إلى
ما كان علٌه ,ال ..ال ..ال بد من التوبة النصوح ,والتوبة النصوح أن تقلع عن الذنب وأن تعزم على عدم العودة ,والندم على ما فات,
وأن تخلص من حقوق العباد التً أكلتها عاجبل أم آجبل عندما ٌقدرك هللا علٌها ,ولذلك هللا عز وجل ٌنظر إلى القلوب ,وٌعطٌها كما
تستحق سبحانه ,؛إن هللا نظر فً أهل األرض قال -كما قال علٌه السبلم -إن هللا اصطفى كنانة من العرب ,واصطفى قرٌشا من كنانة
واصطفى بنً هاشم من قرٌش واصطفانً من بنً هاشم ,فؤنا خٌار من خٌار من خٌارٌ ,نظر سبحانه إلى المعادن«.
على كل حال لٌس هنالك شًء بعٌد ,تحب أن تتوب باب التوبة مفتوح حتى تخرج الشمس من مؽربها ,وال بد من المراقبة ,مراقبة هللا
عز وجل ,والمراقبة علم القلب بقرب الرب ,البد من التقوى ,التقوى أن تتقً هللا عز وجل ,تجعل بٌنك وبٌن ؼضبه وعقابه حاجزا ,
ولذلك هللا عز وجل وصى األولٌن واآلخرٌن بالتقوى :
(ولقد وصٌنا الذٌن أوتوا الكتاب من قبلكم وإٌاكم أن اتقوا هللا)
(النساء)595 :
فهذه وصٌة هللا لؤلولٌن واآلخرٌن وقال رسول هللا ص لمعاذ (اتق هللا حٌثما كنت) وعدة رواٌات وإن كان فٌها ضعؾ ,استح من هللا
استحٌاءك من رجل أو رجلٌن من صالح عشٌرتك ال ٌفارقانك.
ٌعنً أنت ترٌد أن تسرق ,تصور فً ذهنك رجبل تحبه من األتقٌاء وتهابه كبٌر واقؾ فوق رأسك ,هل تسرق أمامه? أو ترٌد أن
تزنً هل ٌمكن أن تزنً أمام أمك أو أبٌك? ال ٌمكن ,فلتستح من هللا عز وجل استحٌاءك من رجل من عشٌرتك ,استحٌاءك من أبٌك,
أم أن هللا عز وجل أقل عندك من هذا العبد?
كنت مرات أقول لبعض الشباب :أٌهما تخافونه أكثر هللا أو المخابرات? فٌقولون قطعا هللا ,قلت لهم لو فاتتك صبلة الفجر هل تخاؾ
من فوات صبلة الفجر مثل أن ٌخبرك واحد أن واحدا من المخابرات قدم فٌك تقرٌرا  ,فؤٌهما تخافه أكثر إذن? أنت تتكلم كما تشاء,
لكن إذا كنت فً بلد شدٌد ظالم أو ؼٌر ذلك وتعلم أن الذي أمامك هذا ٌقدم فٌك تقرٌرا أو أمامك مسجل والمسجل سٌعرض على مدٌر
المخابرات ,ستحسب ألؾ حساب لكل كلمة تقال ,أما الملكان اللذان ٌسجبلن كل شًء وتعرض األعمال على رب العالمٌن كل ٌوم
اثنٌن وٌوم خمٌس ال تلقً لهم باال  ,فؤنت تخاؾ من المخابرات أكثر من هللا عز وجل ,وفعبل لو كنا نخاؾ هللا كما نخاؾ من قابد
الشرطة الذي فً الحً ,أو من مدٌر المخابرات أو من وزٌر الداخلٌة ٌكون أمرنا ؼٌر الذي نحن علٌه ,نعم ,حالنا ال ٌدل على الخوؾ
من هللا كما نخاؾ من أولبك.

ولذلك المراقبة ,استحضار عظمة رب العالمٌن ,استحضار جبلل هللا عز وجل فً ذهنك ,أما هذا الحاكم والمدٌر والوزٌر وؼٌر ذلك
هإالء فً لحظة واحدة ٌزٌل هللا ملكهم وحكمهم ,لكن ملكه ال ٌزول وال ٌحول سبحانه ,المراقبة ,التقوى ,ولذلك كان رسول هللا ص إذا
أرسل أمٌرا على جٌش إذا أمر أمٌرا على جٌش أوصاه بتقوى هللا فً خاصة قومه ,أبو بكر ٌوصً الناس ,دابما ٌبدأ خطبته أٌها
الناس أوصٌكم بتقوى هللاٌ ,وصً لعمر بالخبلفة أما بعد اتق هللا ,وهكذا ...ألن الذي ٌحفظ دٌن هللا وٌحفظ أموال الناس وأعراضهم
ودماءهم أي شًء? التقوى ,اللهم اجعل باطننا خٌرا من ظاهرنا ,واجعل ظاهرنا خٌرا  ,المراقبة ,التقوى ,والورع ,الخوؾ من هللا
عز وجل.
الحسن البصري ٌسؤله علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وكان ؼبلما  ,قالٌ :ا ؼبلم ما الذي ٌصلح الدٌن وٌفسد الدٌن? قال الذي
ٌصلح الدٌن الورع ,والذي ٌفسد الدٌن الطمع ,كلمتٌن :ورع وطمع ,وهللا عز وجل حد الحدود وبٌن قابمة الحبلل وقابمة الحرام لك ,ما
ٌحق لك أن تفعله ,والشبهات التً بٌنهما (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدٌنه وعرضه) ,وأنا حدثتكم أمس عن رمضان البوطً قال أنا
ال آكل من بٌت ابنً ,ألن راتبه من الدولة ,لماذا? ألنها أموال مخلوطة فٌها شبهات وفٌها حرام وفٌها ...ال ٌؤكل ,لو واحد ٌفهم مثلنا,
ٌقول ما هذا التزمت? ما هذا التشدد? كل وتوكل على هللا وضعها فً رقبتًٌ ,ا لطٌؾ ما أجرأهم! (حطها برقبتً)!! والتقوى ٌدخل
فٌها ,إما تقوى من هللا (ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا).
وكذلك التقوى من النار (واتقوا النار التً أعدت للكافرٌن) (واتقوا ٌوما) ٌعنً ٌوم القٌامة (ترجعون فٌه إلى هللا) ولذلك السلؾ
رضوان هللا علٌهم كانوا ٌقولون تركنا تسعة أعشار الحبلل خوفا من الحرام ,تؤتً امرأة إلى أحمد بن حنبل رضً هللا عنه تقول ٌا
إمام هل ٌجوز الؽزل على نار الظالمٌن? كان الحكام والخلفاء واألمراء فً اللٌل ٌضٌبون حول قصورهم مثل الٌوم ,مسلطة األنوار
على كل الشوارع التً حولهم ٌضٌبونٌ ,نادى ٌوم القٌامة أٌن المتقون فٌقومون فً كنؾ من الرحمن ال ٌحتجب منهم وال ٌستتر,
جاءت تسؤله :هل ٌجوز الؽزل على نار الظالمٌن? ٌعنً نحن بٌتنا مقابل بٌت حاكم من المسإولٌن وفً بٌتهم معلق قنادٌل ,ونحن من
بٌتنا نؽزل الؽزل على النور المنبعث من بٌته هل ٌجوز هذا? قال من أنت ٌا أمة هللا? قالت أنا أخت بشر الحافً ,قال من بٌتكم خرج
الورع ,تسؤل عن ماذا? الؽزل على نار الظالمٌن ,مراقبة ,مراقبة هللا عز وجل ,وبمثل هإالء تحفظ المجتمعات ,وبمثل هإالء ٌتنزل
النصر ,وبمثل هإالء ٌستمطر المطر من السماء ,لدعاء هإالء.
هنا فً فتح سمرقند ,روي عن قتٌبة بن مسلم الباهلً أن إصبعا تشٌر إلى السماء هكذا وتدعو ,قال إصبع من هذه? -قال هو -قالوا
هذه إصبع محمد بن واسع ,قال هذه اإلصبع أحب إلً من مابة ألؾ سٌؾ شهٌر ,ومن مبة ألؾ شاب طرٌر ,طرٌر ٌعنً قوي ,ما زال
فً عنفوان قوته ولم ٌكتمل الشعر فً وجهه ,ولذلك كانوا فً المعارك ٌعدون هإالءٌ ,سمونهم العملة الصعبة التً تحفظ العملة
الورقٌة ,اآلن أي دولة ترٌد أن تخرج عملة ال بد أن تدفع للبنك الدولً كمٌة من الذهب تحمً عملتها إال الدوالر ,الدوالر ال ٌحتاج إلى
ذهب ,ألنه ذهب ,فالمهم دابما ٌحافظون على كمٌة الذهب التً تحمً العملة ,فتجدهم ٌقولون ٌ-عدون فً كل معركة -شهدها من
البدرٌٌن كذا ,انتهى البدرٌون من األحدٌٌن ,خلصوا من أصحاب رسول هللا ص ,خلصوا ممن رأى أصحاب رسول هللا ص تجدهم فً
كل معركة ٌعدونهم ,ألن النصر ٌتنزل بقدر هإالء العملة الصعبة ,وتصدر األوراق النقدٌة بناء على كمٌة العملة الصعبة ,فٌها البراء
بن مالك ,كنا إذا اشتد الوطٌس ٌذهبون إلى أٌن? إلى البراءٌ ,ا براء أنت الذي قال فٌك رسول هللا ص رب أشعث أؼبر لو أقسم على
هللا ألبره فٌرفع هكذا بإصبعٌه إلى السماء أقسمت علٌك لتنصرنا فبل ٌنزل ٌدٌه إال وقد ولى العدو وأعطوهم أكتافهم ,حتى إذا كان
فً القادسٌة -فً القادسٌة استشهد البراء -قال اللهم امنحنا أكتافهم وارزق البراء الشهادة  ,فرزق الشهادة.
النعمان بن مقرنٌ ,وم نهاوند -فتح الفتوح -اللهم نزل نصرك واجعل النعمان أول شهٌد فً المعركة فكان أول شهٌد فً المعركة.
وإال الؽثاء هذا ال ٌؽنً شٌبا  ,اآللة لو تشتري آله لطبع العملة ماذا تفٌد اآللة هذه? ماذا تفٌد? ما لم ٌكن وراء الورق ذهب ٌحمٌه ال
ٌعترؾ به أحد ,فاذا كان نحن ال نقبل العملة المزورة فكٌؾ ٌقبلها رب العزة?! إذا الشؽل الذي تشتؽله مزور كٌؾ ٌقبله هللا عز وجل?
كل عمل ٌخالطه الرٌاء ...تصوم كلما جلست مع جماعة تقول الحمد هلل أنا صابم الٌوم وتضرب على صدرك الحمد هلل انتهت القضٌة,
أنت تصوم لتؤخذ األجر من هإالء أو من رب األرض والسماء?
ولذلك كان بعض الصالحٌن إذا عرؾ فً مكان أنه صالح أو ظهرت علٌه بعض آثار التقى وبعض الكرامات ٌرحل من المكان الذي
عرؾ فٌه ,وكان أحمد بن حنبل إذا دخل السوق مشى بٌن الحمالٌن حتى ال ٌشار إلٌه بالبنان حتى ال ٌعرؾ ,ولذلك هإالء تحفظ بهم
الدماء ,تحفظ بهم األموال ,تبنى بهم المجتعماتٌ ,ستنزل المطر من السماءٌ ,رد هللا الببلء عن األرض ,الرزق ,وهكذا.
وفً رواٌة وإن كان فٌها شًء إن هللا لٌدفع بالمإمن الصالح عن أربعٌن من أهل جٌرانه ربنا ٌحمً أربعٌن جارا لهذا الرجل
الصالح بصبلحه ,فسبحان هللا! اللهم عافنا ٌا رب.
هإالء المنافقون ٌعبثون بقدسٌة النبوةٌ ,هزأون بالوحً ,النبً بٌنهم ص أناس مستعدون أن ٌقدموا دماءهم حتى ال تقطع شعرة من
لحٌته ,وهإالء ٌعبثون وٌلعبون بالحرمات والمقدسات ,ألن النفوس البلهٌة حتى فً أحرج األوقات ال تعبؤ بمقدسات وال تهتم بحرمات,
عابثة ..الهٌة ..ضابعة...
ومع من تشتؽل أنت? تشتؽل مع هللا الذي ال تخفى علٌه خافٌة ,الذي إن شاء ٌخسؾ بكم األرض ..
(أأمنتم من فً السماء أن ٌخسؾ بكم األرض فإذا هً تمور أم أمنتم من فً السماء أن ٌرسل علٌكم حاصبا فستعلمون كٌؾ نذٌر)
(الملك25 :ـ)35
هإالء سبحانه عز وجل فً الدنٌا ٌفضحهم وفً اآلخرة ٌفضحهم ,وكل واحد ٌبعث ٌوم القٌامة بؤعماله التً كان ٌعملها ,فإن كان
ٌسرق األراضًٌ ,وم القٌامة ٌكون ماشٌا والتراب على ظهره طوقه ٌوم القٌامة من سبع أراضٌن ,إن كان ٌزنً ٌفضحه هللا عز وجل
على رإس األشهاد والخبلبق ,إن كان شهٌدا أو جرٌحا فً معركة اللون لون الدم والرٌح رٌح المسك ,إن مات وهو محرم ٌبعث ٌوم
القٌامة ملبٌا  ,الناس ٌقولون اللهم سلم سلم وهو بٌنهم ٌقول لبٌك اللهم لبٌك ,قال ال تخمروا رأسه وال تمسوه طٌبا -الذي وقصته دابته
فً الحج -ال تضعوا علٌه العطر إن مات وال تؽطوا رأسه ,ألن المحرم ال ٌؽطً رأسه ,فإنه ٌبعث ٌوم القٌامة ملبٌا  ,فكٌؾ إذا قبضك
هللا عز وجل وأنت تزنً أو تسرق ,كٌؾ?
ٌحدث الشٌخ تمٌم ,قال كنت أحدث فرأٌت شابا ٌبكًٌ ,بكً كثٌرا  ,فنادٌته بعد المحاضرة ,ما بك? قال وهللا مات أبً ,قلت له :طٌب
مات أبوك ربنا ٌعوضك ,وهو ذهب عند ربه ,قال لو علمت كٌؾ مات? ستون عاما وهو رجل طٌب ,ثم رافق شابا ممن ٌذهبون
إلى بانكوك وؼٌرها من ...وصار ٌذهب ..اآلن عمره ثبلث وستون سنة ,وأثناء جماعه بامرأة قبضت روحه ,ومتزوج وهذا ابن من
أبنابه ,كٌؾ?! ٌعنً ؼٌاب جبلل هللا عز وجل عن ناظرٌه ,والخوؾ من الناس أكثر من الخوؾ من رب العالمٌن ,تؽرق ....
خلى رجل بؤعرابٌة فراودها عن نفسها وقال لها ال ٌرانا إال الكواكب ,قالت :فؤٌن مكوكبها ?
وجاءت امرأة فقٌرة إلى رجل ؼنً وطلبت منه صدقة ,قال إال أن تخلً بٌنً وبٌنك ,ورجعت إلٌه مرة واثنتٌن وثبلثا وأوالدها
ٌتضورون جوعا  ,فرضخت ,فؤؼلق األبواب كلها ,وطلب منها أن تنام ,وقال لها لقد أؼلقت األبواب كلها ,قالت بقً باب واحد هو باب
رب العالمٌن ,فارتجؾ الرجل وأعطاها وتركها هلل عز وجل.

المراقبة ,المراقبة ,ألن المراقبة بها تبنى المجتمعات ,المراقبة بها ٌكون الخٌر ,تجده إذا ؼاب مسإوله ٌشتؽل أكثر مما لو كان مسإوله
فوق رأسه ,ألنه ٌنظر أن هللا ٌنظر إلٌه ,وأن هللا ٌحاسبه على كل درهم ٌؤخذه ,وأن الطعام الذي ٌطعم به أوالده ال بد أن ٌكون حبلال,
فتجده ٌعمل زٌادة عما تطلبه منه الدولة ,وإذا ؼابت المراقبة إن كان فوق رأسه اشتؽل ,وإن ؼاب كل ٌوم ٌضع طوبة أو طوبتٌن
وآخر النهار ٌرٌد أجرته ,المراقبة هً التً تجعل الناس ال ٌخشون الظالمٌن والطواؼٌت.
الملك الصالح أٌوب كان مارا فً الموكب العظٌم ,فرآه العز بن عبد السبلم والناس كنفٌه حوله وٌحفون به ,وكان ٌوم عٌد ,قال ٌا
أٌوب -للملك -اتق هللا ,فقالوا أتقولون للملك هكذا? قال نظرت إلى عظم هللا وعظمته فبدا لً أقل من القط.
اآلن ؼٌاب المراقبة ..مستعدون أن ٌذبحوا مجموعات كبٌرة من المسلمٌن من أجل كلمة واحدة تخرج من طاؼوت إرضاء له ,كما قال
عبد هللا بن المبارك ,سؤلوه من الملوك? قال :الزهاد ,قالوا من السفلة? قال :الذٌن ٌؤكلون بدٌنهم ,الفتوى بفلوس ,طنجرة على جنبه
جاهزةٌ ,مد وٌخرجٌ ,رٌدون أن ٌحددوا النسل ,فتاوى جاهزةٌ ,منعون حبوب الحمل ,فتاوى جاهزةٌ ,نشرون اإلشتراكٌة ,الفتاوى
جاهزةٌ ,منعون اإلشتراكٌة ,الفتاوى جاهزة ,من نفس المكان ومن نفس المصنع ,مصنع واحد.
ولذلك ٌحدث أحمد رابؾ فً كتابه ؛البوابة السوداء« عن تعذٌب الحركة اإلسبلمٌة فً مصر ٌقول :كنت فً زنزانة ,فواحد من
التعذٌب مات فً اللٌل ,فً الصبح جاء الشرطً -الشرطة هإالء ٌؤتون بهم من النوبه بٌن السودان ومصر ,وهإالء مثل البؽل
الشموص تناوله العلٌق ٌناولك الجوز ٌ-عنً ٌرفسك ,-فتح الباب ,قالوا ٌا افندم مات واحد ,قالٌ :ا أوالد الستٌن كلب بس مات واحد,
حنودي وشنا فٌن من الرٌس أن نقول له بس ما مات إال واحد  ,وهللا عز وجل سلط الرٌس علٌهم فً حٌاته لٌس على ٌد ؼٌره.
هذا صبلح نصر أخرج قانونا ممنوع دخول الفواكه نكاٌة باإلخوان ,لٌس صبلح نصر شعراوي جمعة هذا كان وزٌر الداخلٌة,
وإذا ذكر هكذا ٌرتجؾ ,ترتجؾ مصر كلها.
محمد قطب كان هو وأخته فً السجن ,مضى علٌهم حوالً خمس سنوات ونصؾ لم ٌرها ,فً سجن واحد ,فطلب أن ٌراها ,فمدٌر
السجن ما استطاع ,مدٌرالسجون العامة ما استطاع ,وزٌر الداخلٌة قال :قولوا لمحمد قطب لن ٌرى أخته ؛حمٌدة« ال حٌة وال مٌتة ,ما
مضت سنة إال ومحمد قطب وأخته فً الدار وشعراوي جمعة فً السجن ,جاءت زوجته تحمل كمٌة من الفواكه ,وقفت على الباب,
فتش الشرطً (إٌه دول? قالت دول لشعراوي بٌك ,هو زوجك? قالت أٌوه هو زوجً ,قال لها زوجك وضع قانونا ممنوع دخول
الفاكهة ,وأنا أطعته وهو خارج السجن ومسإول عنً ,ووفاء له سؤطٌعه فً داخل السجن ,وهللا لن ٌذوق حبة واحدة) .
(وال ٌحٌق المكر السًء إال بؤهله)
(فاطر)90 :
مع من تتعامل أنت ٌا أخً? مع رب ؼبلب ,قهار ,جبار ,تؤتً تإذي نبٌه ,تإذي ولٌه( ,من عادى لً ولٌا فقد آذنته بالحرب) فكٌؾ
بالذي ٌإذي أولٌاء هللا ,مجموعة من أولٌاء هللا ,كٌؾ!?
هذا شمس بدران كان ماذا? مدٌر مخابرات ,مسإوال عن التعذٌب ,تعذٌب ما شهدت البشرٌة مثله أبدا إال محاكم التفتٌش فً اسبانٌا.
قال لً محمد قطب :راجعت تارٌخ التعذٌب فً البشرٌة فلم أر مجموعة فً األرض عذبت كما عذب اإلخوان المسلمون فً مصر.
فشمس بدارن لما دخل السجن ,أدخله عبد الناصر السجن نفسه ,الشرطة كانوا ٌعذبونه دون مإاخذة ٌا بٌك أنت الذي علمتنا التعذٌب.
مع من تشتؽل أنت? مع هللا ,الواحد القهار ,الجبار ,فاشتؽل معه هو ٌراك ,وأنا أنصحك أن تنظر إلٌه كلما عملت عمبل  ,قال ما
تحركت حركة وال تكلمت كلمة وال مشٌت خطوة منذ كذا سنة إال ونظرت إلى هللا ,فإن كان خٌرا أقدمت وإن كان شرا أحجمت ,هللا
رقٌب( ,على كل شًء رقٌبا) ,هللا ٌسمع وٌرى دبٌب النملة السوداء فً اللٌلة الظلماء على الصخرة الصماء ,ثم ال تحدث عن نفسك,
دعها هلل عز وجل ,وأنت إن لم تدافع عن نفسك فاهلل ٌتولى الدفاع ,سبحانه وهو قوي ..
(إن هللا ٌدافع عن الذٌن آمنوا)
(الحج)49 :
أتركها هلل ,إذا لم تكن تستطٌع الدفاع فالجؤ إلى الواحد القهار ,ودابما حاول أن تجعل بٌنك وبٌن هللا أعماال سرٌة ,هذه تكون ذخٌرة لك
فً وقت الشدة ,أعمال حاول أن ال ٌطلع علٌها أحد ,هذه أرصدها ألوقات الشدة ,فاهلل عز وجل ٌبرزها لتحول بٌن الببلء وبٌنك ,ثم ال
ٌهمنك مدح الناس وال ذمهم ,ألنه إذا وصلت إلى أمر أن ٌستوى مدح الناس وذمهم فؤنت بلؽت درجة التوكل على هللا ,ما ٌهمك ,مدح
الناس ذموا كله واحد ,هنالك واحد أحد ال ٌؽٌب عنه شًء ,هللا ,وإن جاءك أحد وقال لك أنت عملت كذا وأنت عملت كذا قل له ٌمكن,
أرح نفسك ,ال تناقش وال تدافع ,أتركها هلل (وٌؤبً هللا إال أن ٌتم نوره).
انظروا سٌد قطب أعدموه فً داخل زنزانة وحتى اآلن ال ٌدرون أٌن قبره? وأحرقوا فً ٌوم واحد ثمانٌة آالؾ نسخة من تفسٌره فً
ظبلل القرآن فً الشوارع العامة فً القاهرة حتى ٌطمسوا أثره ,ال أظن كاتبا فً األرض مشهورا أكثر من سٌد قطب ,وال أظن كتبا
ترجمت إلى لؽات فً العالم أكثر من كتب سٌد قطب ,مع من تعمل أنت? مع هللا عز وجل ,ثم انو لكل عمل نٌة ,قبل أن تذهب لزٌارة
صدٌقك انو أنك ترٌد األجر فً هذه الزٌارة ,ترٌد أن تؤكل ,انو أنك تتقوى على طاعة هللا لٌقوى جسدك حتى تستطٌع الجهاد ,فٌصبح
الطعام عبادة ,والمباحات تنقلب بالنٌات طاعات كما قال العلماء ,أي عمل إذا نوٌته هلل ولو الرٌاضة ٌنقلب طاعة ,النوم ٌصبح طاعة
إذا كنت ترٌد أن تسترٌح لٌقوى جسدك وتواجه عدوك ,النٌة لكل شًء ,ثم رافق الصالحٌن ,ومرافقة الصالحٌن ترقق القلب ,وتذكر
بالرب ,كما فً الحدٌث (الذٌن إذا رإوا ذكر هللا) ثم قٌام اللٌل ,صٌام التطوع ,تبلوة القران ,وأنت قد من هللا علٌك أن وصلت إلى
أرض الجهاد ,فإذا أصلحت نفسك ال أحد فً األرض خٌر منك أبدا ,ألنك فً قمة سنام اإلسبلم وذروته ,واحفظ لسانك ,وال تلػ فً
أعراض الناس وال تؽتابهم ,واحفظ وال تحاول أن تتتبع عورات الناس ,فإن ( من تتبع عورة أخٌه المسلم تتبع هللا عورته ومن تتبع هللا
عورته فضحه ولو فً جوؾ بٌته) ألن هللا ٌدافع ,وانشؽل بعٌوبك وبإصبلح نفسك (طوبى لمن شؽله عٌبه عن عٌوب الناس) وعلٌك
بطول الصمت فإنه أفضل األخبلق ,واسمع أكثر بكثٌر مما تتكلم ,ألن الكبلم إما أن ٌسجله الملك أو ٌسجله هذا ,ال تسقط كلمة أبدا (من
كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌرا أو لٌصمت) واستؽلوا هذه الفرصة ,وجودكم فً أرض الرباط ,أرض العبادة ,أرض الطاعة,
أكثروا من الحسنات فإنها تتضاعؾ( ,ومن صام ٌوما فً سبٌل هللا ٌ-عنً فً الرباط -باعد هللا بٌنه وبٌن النار سبعٌن خرٌفا) فً
سبٌل هللا ٌعنً فً الجهاد ,مفهوم ,من صام ٌوما فً سبٌل هللا ٌعنً فً الجهاد ,وانتبهوا من الرٌاء ,وال ٌهمنك أن ٌعرؾ الناس عملك,
ٌكفً أن ٌعرؾ هللا عز وجل عملك فبل ٌنقص من أجرك شًء....
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
(ٌحلفون باهلل لكم لٌرضوكم وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه إن كانوا مإمنٌن ,ألم ٌعلموا أنه من ٌحادد هللا ورسوله فؤن له نار جهنم
خالدا فٌها ذلك الخزى العظٌمٌ ,حذر المنافقون أن تنزل علٌهم سورة تنببهم بما فً قلوبهم قل استهزبوا إن هللا مخرج ما تحذرون,
ولا ن سؤلتهم لٌقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزبون ,ال تعتذروا قد كفرتم بعد إٌمانكم إن نعؾ عن
طابفة منكم نعذب طابفة بؤنهم كانوا مجرمٌن)
(التوبة)22-22 :

(ٌحلفون باهلل لكم لٌرضوكم).
روى المفسرون أن هذه اآلٌة نزلت فً مجموعة من المنافقٌن ,مثل الجبلس بن صهٌب وودٌع بن ثابت وكان بٌنهم ؼبلم من األنصار
مإمن اسمه عامر بن قٌس ,فحقروه و بدأوا ٌهزأون بالؽبلم ,قالوا لبن كان ما ٌقوله محمد حقا لنحن شر من الحمٌر ,فؽضب الؽبلم ,و
قال :وهللا إنما ٌقوله حق وأنتم شر من الحمٌر ,فؤخبر النبً ص بقوله ,فحلفوا أن عامرا كاذب ,عامر عمره خمسة عشر عاما  ,وهم
قد مردوا على النفاق ,الواحد منهم عمره ستون سنة ,أعوذ باهلل وجهه أسود ,مردوا على النفاق ,وكل واحد منهم حوله مجموعة من
المنتفعٌن المترددٌن بٌن المإمنٌن وبٌن المنافقٌنٌ ,نتفعون بحبٌبات التمر التً ٌعطٌهم إٌاها الجبلس أو متعب بن قشٌر أو عبد هللا بن
أبً ,أو ٌجعلهم عنده ٌسقون بستانه وٌؤخذون شٌبا من أمواله ,فهم مترددون ,كل واحد منهم من هإالء الزعماء المنافقٌن ٌعتمد على
مجموعة من الذٌن ٌلحسون الصحون والطناجر فً بٌته ,وهم ال ٌرٌدون أن ٌفلتوا زعامتهم بؤي ثمن أبدا  ,فكانوا شوكة فً حلق
المإمنٌن ,وكانوا ٌشكلون عقبة كبٌرة ,وؼصة فً نفس رسول هللا ص ,والرسول ص حابر معهم ماذا ٌفعل بهم ,هذا الؽبلم ؼضب,
إٌمانه متفاعل مع قلب صادق ,قال :وهللا إن محمدا على حق وأنتم شر من الحمٌر..
وجاء وأخبر الرسول هللا ص ,فحلفوا أن عامرا -عامر بن قٌس -كاذب ,قال :وهللا ٌارسول هللا إنهم هم الكاذبون ,وحلؾ على ذلك,
وقال عامر :اللهم ال تفرق بٌننا حتى ٌتبٌن الصادق من الكاذب ,فؤنزل هللا وهم فً الجلسة (وٌحلفون باهلل لكم لٌرضوكم وهللا ورسوله
أحق أن ٌرضوه إن كانوا مإمنٌن) ,فاهلل عز وجل بر بدعاء هذا الشاب ,كما قال رسول هللا ص لزٌد بن أرقم عندما كان جالسا مع
عبد هللا بن أبً ٌوم ؼزوة المرٌسٌع وقال عبد هللا بن أبً :وهللا ما أعدنا ٌا معشر األنصار إال كما قال األولون سمن كلبك ٌؤكلك ,ما
أعدنا ٌا معشر الخزرج وجبلبٌب قرٌشٌ ,عنى نحن مثلنا ومثل هإالء الفقراء من قرٌش كما قال األولون سمن كلبك ٌؤكلك ,فنحن
سمناهم سٌؤكلوننا ,أما وهللا ..
(لبن رجعنا إلى المدٌنة لٌخرجن األعـز منها األذل)
(المنافقون)4 :
فجاء زٌد بن أرقم وكان ؼبلما مثل عامر بن قٌس عمره خمسة عشر عاما تقرٌبا أو ستة عشر فقالٌ :ا رسول هللا ٌقول عبد هللا بن
أبً كذا وكذا ,فالناس المنتفعون بعبد هللا بن أبً تجد فٌهم خٌرا ,لكن وظٌفتهم التبرٌر ,والذٌن ٌبررون للزعماء ٌدخلونهم جهنم
بؤهوابهم8
هذه الطبقة هً التً تجعل الحكام ٌتجبرون وٌتسلطون وٌسفكون الدماء ,وٌبٌحون ذبح األبرٌاء ,طبقة المنتفعٌن ,كما قال سلٌمان بن
عبد الملك ٌسؤل أبا حازم -أبو حازم كان من التابعٌن فً المدٌنة المنورة -فسلٌمان بن عبد الملك حج ,فقال :دعونا نزر رجبل رأى
أصحاب رسول هللا ص ,وكان سلمة بن دٌنار الذي هو أبو حازم من خٌار التابعٌن فذهب إلٌه ,قال :ما بالك ٌا أبا حازم ال تزورنا ,قال
أعٌذك باهلل من الكذب ٌا أمٌر المإمنٌن ,منذ متى عرفناك حتى نزورك? ٌ-عنى الصداقة بٌنا وبٌنك متى? -فقالٌ :ا أبا حازم ما رأٌك
فً األمر الذي نحن فٌه ,قال :وهللا إن آباءك قد أخذوا هذا األمر بسفك الدماء ونهب األموال ,فاتق هللا فٌه ,طبقة لحسة الطناجر
والصحون ,مفهوم? الصحون والطناجر! قالوا :لقد تجرأ علٌك ٌا أمٌر المإمنٌن ,إنهم ٌستشٌرونه فً قتله ,فؽضب أبو حازم قال:
أسكت ,إنما أهلك فرعون هامان ,قال لهٌ :ا أبا حازم لماذا نكره الموت? -هذا سلٌمان بن عبد الملك -قال :ألنكم أعمرتم دنٌاكم
وأخربتم أخراكم ,فؤنتم تكرهون االنتقال من العمار إلى الخراب8
هذه الطبقة كم أهلكت من األمم ,وكم أضاعت من األوطان ,طبقه المبررٌن والمزورٌن ,طبقة المطبلٌن والمزمرٌن ,طبقة تقول كل ما
ٌتكلم به المسإول فهو الحق المبٌن ,إن قال نصلح مع إسرابٌل فهو النص القاطع الذي ٌدعمه الكتاب والسنة ,وإن قال نحارب إسرابٌل
فهو الحكم الجازم الذي ال ٌلحقه نسخ وال تؤوٌل ,وهكذا ,...كل ما ٌتكلم به الحاكم أو المسإول هو الحق8
هذا صدام وزع أمواال قروضا للناس وقال :نحن ال نؤخذ علٌها أي فابدة ,فبدأت البرقٌات تنهال علٌه من كل مكان ,ألنه حارب الربا
وأوقؾ الربا وما إلى ذلك ,صدام رجل واضح ,نعم جاهلً واضح ,ال ٌداهن ,فعبل هو رجل جاهلً واضح شجاع ,وقؾ على
التلفزٌون وقال :نحن لٌس من أجل الربا ولٌس من أجل حرمة الربا لم نؤخذ زٌادةٌ ,عنً رد على كل واحد منهم ألقمه حجرا ...
برقٌات الوالء والتؤٌٌد على أساس أنه إحٌاء اإلسبلم من جدٌد ,قال لهم :ال ..اإلسبلم ال دخل له فً هذه القضٌة ,واضح8
منافقون ..نعوذ باهلل من المنافقٌن ,حدثنً واحد قال :كان اجتماع فً مكة لمجلس المساجد العالمً ,فاجتمعوا فً مكة أو لرابطة العالم
اإلسبلمً ,هو فً رابطة العالم اإلسبلمً -مإتمر -وقال المجتمون بعد أن أنهوا اجتماعهم نذهب لنسلم على الملك فٌصل وكان ال زال
حٌا رحمه هللا ,دخل أولهم -طبعا علماء من كل العالم اإلسبلمً ,-فقالٌ :ا جبللة الملك هإالء ..وأراد أن ٌكمل ,قال :أعوذ باهلل ,أعوذ
باهلل ,أعوذ باهلل ,الجبللة لرب العالمٌن ,أنتم دعاة وتتكلمون بهذا?! فكؤنما سكبت علٌه ماء مثلجا  ,وفٌصل وهللا أعلم فً نهاٌة حٌاته
كان قد اتجه إلى هللا عز وجل ,وهللا أعلم بإخبلصه ,وكان كما ٌشهد له المقربون ,قال لً أحد مستشارٌه -وهو لٌس سعودٌا(-)5
[الشٌخ الصواؾ] .ذات مرة :هذا رجل فً نهاٌة حٌاته كان مستعدا أن ٌفدي اإلسبلم بنفسه وعرشه ,فقلت له :شهادة تقؾ بها بٌن ٌدي
هللا? قال :شهادة أقؾ بها بٌن ٌدي هللا ,ومن ٌوم ما راح فٌصل فلتت األمور من كل ناحٌة ,السادات ذهب إلى إسرابٌل وما كان واحد
ٌجرإ أن ٌقدم على المفاوضة مع إسرابٌل وفٌصل حً ,فً آخر حٌاته ضؽط على األمرٌكان قال :لن تلتقً أمورنا حتى ترجع القدس
وأصلً ركعتٌن فً المسجد األقصى قبل أن أموت ...ووقؾ عدة وقفات نرجو هللا أن ٌجدها فً مٌزانه ٌوم القٌامة ,وقال األمرٌكان
ٌبدو أن هذا الرجل ٌمسك السلم بالعرض ,مشوه[ )2(,وٌعنون بذلك أنه عقبة أمام مخططاتهم فبلبد من قتله] .اتركوا السلم بالطول.
زٌد بن أرقم ذهب وقال لرسول هللا ص ٌقول عبد هللا بن أبً كذا وكذا ,فجاءت طبقة المنتفعٌن ,هذه طبقة الدٌدان الطفٌلٌة ,تعرفون
الدٌدان الطفٌلٌة? هذه الدٌدان الطفٌلة تعٌش دابما فً داخل المعدة تؤكل طعاما جاهزا  ,تضع مخالبها فً داخل األمعاء بعد أن ٌمر
الطعام من المعدة وٌجهز وٌكون جاهزا لبلمتصاص من قبل الدم هناك ,تكمن فً تلك المنطقة ,تمتص الؽذاء الجاهز ,طبقة الدٌدان
الطفٌلة هذه ,فجاءوا ٌدافعون عن من? عن عبد هللا بن أبًٌ ,ا رسول هللا لعله لم ٌسمعٌ ,ا رسول هللا لعله ...فالرسول ص كان ٌعرض
عنهم ألنهم رجس (فؤعرضوا عنهم إنهم رجس).
(سٌحلفون باهلل لكم إذا انقلبتم إلٌهم لتعرضوا عنهم فؤعرضوا عنهم إنهم رجس) نجس ..
(وإذا سمعوا اللؽو أعرضوا عنه)
(القصص)11 :
فؤنزل هللا عز وجل اآلٌاتٌ( :قولون لبن رجعنا إلى المدٌنة لٌخرجن األعز منها األذل) فؤمسك رسول هللا ص بؤذن زٌد وقال هذا الذي
بر هللا بؤذنه 8
(وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه إن كانوا مإمنٌن) الٌوم أنتم حلفتم عن هذه ,وكل ٌوم ٌعملون مشاكل جدٌدة ,وتؤتً األخبار وٌؤتون
وٌحلفون -سبحان هللا -مثل ابن آوى ,حٌنما ذهب الناس ٌنهرونه فٌهرب من هنا إلى هنا إلى هنا ,وهكذا المنافق وال حول وال قوة إال
باهلل العلً العظٌم.

طٌب ..لماذا ظهرت طبقة المنافقٌن فً المدٌنة ولم تظهر فً مكة? نعم هللا ٌفتح علٌك المنافقون ال ٌظهرون إال كالدٌدان الطفٌلٌة فً
األمعاء حٌث الؽذاء ,مثل القراد تعٌش على الدم ,فإذا وجدوا المنفعة أو خافوا تجدهم ٌمشون فً ركاب الذي بٌده زمام األمور ,ولذلك
حٌثما كثر المال بٌد ال بد أن تكون طبقة من المنتفعٌن ,وعندما بدأت األمور تتجه كما قال عبد هللا بن أبً بعد انتصار بدر قال :هذا
أمر قد توجه ,مع من? مع الرسول ص ,إذن ندخل فً ركابه8
ولذلك تجد كلما زاد ؼنى الدولة أو سلطة الدولة تكثر طبقات المنتفعٌن ,والدول الفقٌرة التً لٌس بٌدها المجازر وال تقٌم المشانق وال
ؼٌرها ,ولٌس عندها مال تقل طبقة المنتفعٌن ,نعم حٌثما كثر المال كثر هإالء المنتفعون والمنافقون ,وهم ٌسٌرون فً الركاب ,ناس ال
مبدأ لهم وال ٌرعون الحرمات ,ال ٌراقبون رب العالمٌن ,أصبل هم ال ٌإمنون باهلل عز وجل ,ؼالبهم ال ٌخاؾ هللا عز وجل ,وال ٌقدره
حق قدره ,وال ٌرعى جبلله سبحانه وتعالى ,ولذلك عبلمتهم كما قال رسول ص (آٌة المنافق ثبلث ,إذا حد ث كذب ,وإذا وعد أخلؾ,
وإذا ابتمن خان ,وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) (وإذا خاصم فجر ,وإذا عاهد ؼدر) فمن كانت فٌه خصلة من هذه ففٌه خصلة من
النفاق ,ومن كانت فٌه جمٌعا فهو منافق خالص ,وهإالء حٌاتهم آمالهم آالمهم مرتبطة بقلب إنسان ,وقلب هذا اإلنسان لٌس بٌده ,إنما
بٌد رب العالمٌن ,نعم! ولذلك تجدهم مع هذا الحاكم ٌطبلون وٌزمرون ,فٌؤتً الحاكم الذي بعده فٌسجنهم أو ٌقتلهم أو ..وهكذا ,الذي
جمعوه من الؽذاء هذه الدٌدان الطفٌلة التً انتفخت بدماء الناس فً ٌوم واحد ٌذبحها الحاكم الذي ٌلٌه ,فتقذؾ كل ما امتصته من دماء
فً سنوات8
وإن شبتم فانظروا الذٌن كانوا مع عبد الناصر ,ثم جاء السادات وصحح المسٌرة وضربهم ,ثم جاء حسنً مبارك وضرب الذٌن مع
السادات أو الذٌن انتفعوا به وهكذا8
(وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه إن كانوا مإمنٌن) وطبعا قرن هللا رضاه برضا رسوله ص ,وقال هللا عز وجل :
(من ٌطع الرسول فقد أطاع هللا)
(النساء)84 :
وقال( :وإن تطٌعوه تهتدوا)
(النور)01 :
وهذه اآلٌة (ٌحلفون باهلل لكم لٌرضوكم وهللا ورسوله أحق أن ٌرضوه) إشارة النص ,هذا فً األصول إشارة النص ٌعنً ٌستشؾ من
المعنى أن اإلنسان إذا حلؾ له باهلل علٌه أن ٌرضى إال إذا جرب كذبا صرٌحا مرات على الحالؾ فهذا له أال ٌرضى ,والحلؾ ال
ٌكون إال باهلل ,ومن حلؾ بؽٌر هللا -فً الحدٌث الصحٌح -فقد كفر أو أشرك ,وال ٌعنً أنه ٌخرج من الملة ,الذي ٌقول والنبً أو ٌحلؾ
بؽٌر هللا وحٌاة أبٌك ,ال ٌخرج من اإلسبلم ,إنما هذه من المحرمات (ال تحلفوا باهلل وال بالطواؼٌت)([.)2فً صحٌح المسلم].
(ألم ٌعلموا أنه من ٌحادد هللا ورسوله فؤن له نار جهنم خالدا فٌها ذلك الخزي العظٌم)8
ٌحاددٌ :عنً ٌدخل الحدود ,وكما قلنا باألمس هإالء ٌدخلون حدود هللا ,وٌتعدون على حرماته ,وعلى من ٌتعدون? على حرمة أحب
الناس إلٌه ,على رسول ص ,نعم ,فهإالء ٌعدهم هللا عز وجل نار جهنم (فؤن له نار جهنم خالدا فٌها ذلك الخزي العظٌم).
فإن كان منافقا خالصا فهذا فً الدرك األسفل من النار وخالدا فٌها أبدا ,وإن كان مإمنا أو مسلما وعمل خصاال من النفاق فإنه
ٌعذب فً جهنم إلى ما شاء هللا ,ثم ٌخرج إلى الجنة ,لكن متى? بعد عذاب طوٌل.
(ٌحذر المنافقون أن تنزل علٌهم سورة تنببهم بما فً قلوبهم ,قل استهزبوا إن هللا مخرج ما تحذرون).
قال السدي :قال بعض المنافقٌن وددت لو أنً قدمت وجلدت مابة جلدة وال ٌنزل شًء فٌنا ٌفضحنا ,هذه السورة فضحت المنافقٌن,
ولذلك اسمها (الفاضحة) ,واسمها (المبعثرة) ,واسمها (البحوث) بحثت عن أحوالهم ,وكما قال ابن عباس :ما زالت سورة التوبة تنزل
وتقول ومنهم ومنهم حتى قلنا ال تدع أحدا  ,فكل واحد ٌخاؾ على نفسه أن ٌكون من طبقة من طبقات المنافقٌن8
وهإالء -المنافقون -أكثر شًء ٌحرصون علٌه أن ٌبقى أمرهم مخفٌا  ,وٌؤبً هللا إال أن ٌفضحهم وٌذلهمٌ ,ؤبً هللا! ألنهم ٌعملون
األشٌاء فً الخفاءٌ ,فسدون فً دٌن هللا عز وجل ,وٌودون أو وٌظنون أن أمورهم ال تكشؾ ,على األقل فً زمن قصٌر ,وهللا عز
وج ل ٌسخر منهم وٌتوب وٌعترفوا للنبً ص أو ٌعترفوا ألبً بكر أو لعمر أو للخلٌفة أو للمسإول ,أو لصاحب المال عما كان ٌخطط
هإالء ,ألن القلوب لٌست بؤٌدى أصحابها8
عندما أرادوا اؼتٌال األستاذ حسن البنا رحمه هللا جاءوا بواحد من هإالء المنتفعٌن وأعطوه مسدسا  ,وقالوا :إذهب واقتل البنا ,فجاء
بالمسدس ودخل على البنا وقال :هذا المسدس أعطتنً إٌاه الدولة حتى أقتلك تفضل ,ال ٌطٌقون ..أحٌانا النفس البشرٌة تقدر أصحاب
الدعوات ,ولكن ضعفها ٌجعلها تخضع لشهواتها وشهوات الحكام.
هذا عبد الفتاح إسماعٌل الذي أعدم مع األستاذ سٌد قطب رحمه هللا عذبوه عذابا شدٌدا  ,لكن كان الضابط بالسجن ٌحترمه احترما
عجٌبا ٌ ,عذب ولكن ٌحترمٌ ,قول :وهللا ٌا شٌخ (دنته احٌانه فً مصر)( )5باللهجة المصرٌة ال تستحقك مصر] .مرنا ما تشاء ننفذه,
لكن إٌه نعمل واألوامر فوق رإوسنا? ٌوم من األٌام جاءت زوجته قالت له :شرٌكك فً التجارة أخذ أموالنا ,فالضباط دابما كانوا
ٌقولونٌ :ا شٌخ عبد الفتاح خدامة(ٌ[ )2عنً هل من خدمة نقدمها لك] ,.ماذا تطلب منا? فقال لهم :هذا شرٌكنا أخذ أموالنا ,فجاءوا به
إلى السجن الحربً ووضعوه تحت العذاب األلٌم -شرٌكه ,-قالوا :أنت تؤكل أموال هذا الشٌخ الطٌب?! قال لهم :كل مٌزانٌتنا عشرة
آالؾ جنٌه ,خذوها واتركونً ,جاءوا بالعشرة آالؾ جنٌه وأعطوها للشٌخ عبد الفتاح إسماعٌل ,قال لهم :ال ,ال نؤخذها ,أخذ خمسة
آالؾ جنٌه وأرجع خمسة آالؾ ثم أفلتوا الرجل8
سٌد كذلك كانوا ٌحترمونه ,ولذلك صبلح الدسوقً مدٌر السجن كان ٌقول :أنا لست مدٌرا للسجن ,مدٌر السجن الحقٌقً هو سٌد
قطب ,ألن أي مشكلة تحدث فً السجن ,مجرمون حشاشون مهربو عملة ما إلى ذلك ,هإالء الذٌن ٌهربون الحشٌش كٌؾ ٌهربون
الحشٌش? ٌؤتون باألطفال الصؽار ٌذبحونهم وٌبقرون بطونهمٌ ,خرجون أمعاءهم وٌضعون الحشٌش فً داخله ,وٌلفونه فً كفن على
أساس أنه مٌت ثم ٌنقلونه ,مجرمون كبار ,ومع ذلك كانوا ٌحترمون األستاذ سٌد رحمه هللا ,فكان مدٌر السجن ٌعجز أن ٌحل المشاكل
فٌحٌلها لؤلستاذ سٌد قطب ,اذهبوا إلى سٌد قطب حتى ٌفصل بٌنكم.
زٌنب الؽزالً كانت مسجونة ,فؤرادوا أن ٌزٌدوا تعبها جاءوا إلٌها بامرأة تهرب الحشٌش ووضعوها فً داخل زنزانتها ,وهذه -التً
جاءوا بها -مجرمة من المجرمات الكبار ,تشتؽل بذبح األطفال ,مواقؾ الحاجة زٌنب الؽزالً جعلت هذه المرأة تسلم ,تابت على ٌدٌها,
صارت تصلً وتصوم ,ثم صارت تتصل بؤهل زٌنب الؽزالً ,أي شًء ترٌدون أن تدخلوه لها أرسلوا لً وأنا أدخله لها ,الحشاشة
مسموح لها الزٌارة أما الحاجة زٌنب ممنوع لها الزٌارة ,وكانت هً نفسها تحاول أن تؤتً للحاجة زٌنب بؤحسن األطعمة وتخدمها,
فقالوا :نحن أفسدنا الحشاشة ,وضعناها عند الحاجة زٌنب حتى تخرج عقلها من رأسهاٌ ,بدو أنها تابت ورجعت ,فؤخرجوا الحشاشة
من السجن ,صارت تبكً الحشاشة ,كٌؾ أتركك وأعٌش بدونك? نعم ,وٌوم من األٌام أنا كنت فً بٌت الحاجة زٌنب ,فإذا بامرأة
كبٌرة فً السن جاءت لنا بالشاي ,فقالت لً الحاجة زٌنب تعرؾ هذه? قلت :ال ,قالت هذه التً قصتها كذا وكذا وكذا ,تصوروا!

انتظرت حتى خرجت الحاجة زٌنب من السجن- ,الحشاشات ملٌونٌراتٌ ,عنً ؼنٌات جدا  ,-جاءت تخدم فً بٌت الحاجة زٌنب
الؽزالً ,نعم.
كان ٌشرؾ على تعذٌب الحاجة زٌنب أربعة أطباء شٌوعٌون ونصارى ,ال ٌإمنون بدٌن حتى ال تؤخذهم رحمة بمإمن (ال ٌرقبون فً
مإمن إال وال ذمة).
الحاجة زٌنب ٌوم من األٌام -هذا الكبلم سمعته من فمها -قالتٌ :ا رب هل ٌمكن عبد الناصر ٌعلم عن تعذٌبنا ,هذا التعذٌب الذي ال
ٌمكن أن ٌطٌقه بشر? قالت :إن كان عبد الناصر ٌعلم اللهم أرنً ذلك ,وهً امرأة فٌها خٌر كثٌر ..كثٌر ..كثٌر ,مستجابة الدعوة,
قالت :بعد ٌومٌن جاء بً شمس بدران وكان مسإوال عن التعذٌب ,فقالٌ :ا صفوت ,قال له :نعم -صفوت الروبً كان شاوٌشا أشهر
الجبلدٌن -ارفعها خمسمابة سوط ,قالت :كانوا ٌمسكوننًٌ ..قٌدون ٌدي ورجلًٌ ..ربطوننً فؤصبح على شكل نصؾ قوس
وٌضربوننً فتتمزق ثٌابً والدماء تسٌل ,والرأس منتفخ ,والعٌون منتفخة ...والوجه ,قالت :أنزلونً بٌن الحٌاة والموت ,قال :أجلسها,
أجلسها أمامه على الكرسً ,قال :هات لها كؤس لٌمون ,قلت :كؤس لٌمون فً السجن الحربً!! هذه معجزة -هذه الحاجة زٌنب تقول-
قالت :شربت كؤس اللٌمون وهذا كتبته فً كتاب (أٌام من حٌاتً) ملحمة مرثاة عن صورة تعذٌب امرأة مابتً صفحة ,قال لهاٌ :ا
حاجة ,قالت :أٌوه -نعمـهً تقول ,كانت عٌناي منتفخ ووجهً منتفخة عٌونً ؼابرة ال أكاد أرى إال بصعوبة من االنتفاخ (ٌدي أد
كده) ,جروح ,قالت :كنت أربط قبل التعذٌب ثٌابً حتى عندما تتمزق ال تظهر العورة ,فؤربطها بالخٌطان ,قال لهاٌ :ا زٌنب قالت له:
أٌوه -نعم -قالت :نظرت وإذا بعبد الناصر وعبد الحكٌم عامر وراء شمس بدران جاءوا ٌرقبون التعذٌب ..
(وهم على ما ٌفعلون بالمإمنٌن شهود)
(البروج)3 :
فقال لها( :لو كنت مكانً فً الكرسً ده حتعملً فً إٌه)([ )2قال لها باللهجة المصرٌة والمعنً لو كنت مكانً فً هذا الكرسً ماذا
ستفعلٌن فً؟] .قالت له :أنا ال أكون مكانك فً هذا الكرسً ,قال لها( :لو اإلخوان المسلمٌن استلموا الكرسً ده حٌعملوا فً وفٌنا
إٌه)?( [ )9جملة باللهجة المصرٌة والمعنً لو أن اإلخوان المسلمٌن استلموا هذه الكرسً ماذا سفعلون فً وفٌنا جمٌعا؟] .فقالت له :
أوال  :اإلخوان لٌسوا طبلب حكم ,هم ٌرٌدون أن ٌرفعوا راٌة ال إله إال هللا فوق المجتمع ,وتحت هذه الراٌة ٌحكم من ٌشاء بعد أن
ٌستلم الراٌة8
ثانٌا  :لو حكم اإلخوان أنا ال أكون فً هذا الكرسً ألنً امرأة ,والمرأة ال تحكم 8
ثالثا  :لو حكم اإلخوان وأرادوا استعمال هذا الكرسً لطهروه أوال  ,ألنه كرسً نجس أجلسك علٌه الطاؼوت الكافر الفاجر.
قالٌ :ا صفوت ,قال :نعم ,قال :ارفعها مبتان وخمسٌن كذلك ,قالت :رفعونً مبتان وخمسون زٌادة ,نزلت شبه مٌتة فعبل  ,سمعت
الطبٌب المشرؾ على تعذٌبً ٌقول لشمس بدران وعبد الناصر( ,عاٌزٌن تظل حٌة)?(ٌ[ )5عنً ترٌدون أن تبقى على قٌد الحٌاة] .قال
عبد الناصر( :أٌوه عاٌزٌن تضل حٌة للمحاكمة)([ )2نعم نرٌد أن تبقى حٌة حتى تحاكم] ,.ألنه استمر تعذٌبها ثمانٌة أشهر ,قال لهم:
(إذن عاٌزه([ )9إذن تحتاج إلى حقنة -ابرة -فً العمود الفقري] .حقنة فً العامود الفقري ثمنها خمسة عشر جنٌها هذه لٌست موجودة
فً اجزاخنتً أو اجزخانة السوق([ )0باللهجة المصرٌة معناها الصٌدلٌة التً فً السوق] .قال عبد الناصر موجودة فً اجزخانة
المشٌر ,إذهبوا وابحثوا عنها عند المشٌر أو عندي) ,قالت :أتونً بسبعة وعشرٌن جنٌها أدوٌة وأعطونً إٌاها ,فاستٌقظت من إؼمابً
بعد ثبلثه أٌام ,قالت :فتحت عٌنً وإذا بالطبٌب فوق رأسً ,كنت متذكرة الكلمة التً قالها لعبد الناصر( ,عاٌزٌن تظل حٌة للمحاكمة),
فقلتٌ :ا دكتور أنت ال تستطٌع أن تحفظ عمري لحظة واحدة ..
(وإذا جاء أجلهم ال ٌستؤخرون ساعة وال ٌستقدمون)
(األعراؾ)09 :
الدكتور رأسا مد ٌدٌه قال لها :عاٌز أسلم ,فقالت :قل أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا ,ثم قالت له :إذهب إلى سٌد
فً الزنزانة الفبلنٌة حتى ٌعلمك اإلسبلم ,قال لهاٌ :ا حاجة -بصوت خفًٌ -ا حاجة ,قالت له :نعم ,قال لها حسن الشرطً الذي ٌؤخذك
إلى التعذٌب (عاٌز) ٌسلم مثل إسبلمً ,نعم! فقالت له :أحضره ,شهد بالشهادتٌن وقالت :إذهبوا إلى سٌد حتى ٌعلمكما إالسبلم ,وكان
هذان ٌنقبلن كثٌرا من األخبار بٌن الحاجة زٌنب وبٌن سٌد قطب رحمهما هللا ,رحمهما هللا أحٌاء وأموات ,هً كانت تحترم سٌد
احتراما عجٌبا  ,وكانت دابما حتى اآلن إذا قالت :سٌد تقولٌ :قول اإلمام سٌد قطب رحمه هللا8
ولذلك فً المحكمة عندما قالوا لها :سٌد قطب كذب علٌك ,قالت :حاشا هلل أن ٌكذب سٌد8
فالمهم القلوب لٌست بٌدك ,هً بٌد الذي ٌحاربه هإالء المنافقون ,وأنت تحارب واحدا ٌعمل مع هذا الذي ٌملك قلبك وٌحول بٌنك
وبٌن قلبك ..
(ٌا أٌها الذٌن آمنوا استجٌبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما ٌحٌٌكم ,واعلموا أن هللا ٌحول بٌن المرء وقلبه ,وأنه إلٌه تحشرون)
(األنفال)02 :
( ٌحذر المنافقون أن تنزل علٌهم سورة تنببهم بما فً قلوبهم قل استهزبوا إن هللا مخرج ما تحذرون ,ولا ن سؤلتهم لٌقولن إنما كنا
نخوض ونلعب قل أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزبون ,ال تعتذروا قد كفرتم بعد إٌمانكم) مجموعة المنافقٌن كانوا وهم سابرون إلى
تبوك ٌقولون هذا الذي ٌقول أو ٌدعً أنه سٌفتح قصور الشام وٌقاتل بنً األصفر ,قالوا :أنظروا هذا ٌفتح قصور الشام وٌؤخذ حصون
بنً األصفر?! فؤطلعه هللا سبحانه على هذا ,وكان منهم ودٌعة بن ثابت ,فعندما نزلت اآلٌة جاء ٌمسك بركاب ناقة رسول هللا ص
وٌحلؾ له إنا كنا نخوض ونلعب ,فاهلل عز وجل قال( :قل أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزبون ال تعتذروا قد كفرتم بعد إٌمانكم إن نعؾ
عن طابفة منكم )...مثل مخشً بن حمٌر ,هما اثنان كان ٌنكت واحد فضحك ولم ٌتكلم مخشً بن حمٌر( ,إن نعؾ عن طابفة منكم) -
الذي هو مخشً( -نعذب طابفة) -اإلثنٌن اآلخرٌن( -بؤنهم كانوا مجرمٌن) هذه اآلٌة نص قاطع على أن الذي ٌهزأ بالكتاب أو بالسنة أو
برسول هللا ص أو ٌسب هللا أو ٌسب رسول هللا ص ولو مازحا فإنه ٌخرج من اإلسبلم ,وٌهدر دمه ,وال ٌستتاب ,وقد ورد فً السنة
أن رسول هللا ص أهدر دم القٌنتٌن (الجارٌتٌن) اللتٌن كانتا تتؽنٌان بهجاء رسول هللا ص ,وكانتا عند هبلل بن خطل ,جارٌتان عند
هبلل بن خطل هذا من زعماء مكة ,الرسول ص عندما دخل مكة قال :اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقٌن بؤستار الكعبة  .هبلل بن خطل,
الجارٌتان اللتان عنده ,جارٌة كانت عند عبد المطلب ,عكرمة بن أبً جهل ,عبد هللا بن أبً سرح ,مقٌس بن صبابة إلى آخره ,وقتل
عبد هللا بن خطل وهو معلق بؤستار الكعبة.
ٌقول ابن تٌمٌة فً هذا الكتاب وهو كتاب رابع اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول صٌ ,قول ابن تٌمٌة وهذا ٌدل على أن
المرأة إذا سبت الرسول ص وتابت فإن دمها ال ٌحقن بالتوبة ٌجب أن تقتل ,فكٌؾ بالرجل?! المرأة ال تقتل فً الحرب ,ألٌس كذلك?
ٌعنً لو دخلنا ...أي امرأة ال تحارب ال ٌجوز قتلها ,األطفال والنساء ,ن هى الرسول ص عن قتل النساء واألطفال ,ولكن هاتٌن
المرأتٌن -الجارٌتٌن -لم تقاتبل ,ولم تشاركا ,وعفا عن أهل مكة كلهم ,مع هذا أمر بإهدار دمهما.

كان رجل أعمى فً المدٌنة من الصحابة وكانت عنده جارٌة كافرة ,وكانت تسب الرسول ص ,فٌوم من األٌام سبت هذه الجارٌة
الرسول ص ,األعمى خرج عقله من رأسه ,وذهب ومسك الوسادة ووضعها على وجهها وقعد علٌها حتى خرجت روحها ,كما قتل
تراقً تماما ,نور تراقً هذا الزعٌم الشٌوعً فً أفؽانستان الذي قتل حوالً مابتً ألؾ إنسان بواسطة ناببه حفٌظ هللا أمٌن ,سلط هللا
علٌه حفٌظ هللا أمٌن ,واعتقله حفٌظ هللا أمٌن وأمر بخنقه ,ووضعت الوسادة على وجهه وجلس علٌها واحد اسمه داوود فاروق ,فجلس
على وجه تراقً حتى خرجت روحه ,طلب شربة ماء ,قال :هل تسمحون أن تسقونً شربة ماء قبل أن أموت? فلم ٌسقوه -تراقً,-
حوالً (15سبتمبر سنة 5355م).
قلب الذي ٌشتؽل معك لٌس معك ,لٌس بٌدك وال بٌده ,بٌد خالق القلوب عبلم الؽٌوب8
المهم أهدر رسول هللا ص دم هذه الجارٌة ألنها سبته ,وشاتم الرسول زندٌق ٌجب قتله دون استتابة ,والذي ٌسب هللا وٌسب الرسول
ص هذا وإن تشهد مابة مرة بعد السب ٌقتل عند جمهور العلماءٌ ,قتل دون استتابة.
وكذلك الذي ٌهزأ بالقرآن ,أو ٌهزأ بآٌة ,أو ٌهزأ بالسنة ,أو ٌسب الدٌن ,أو ٌسب هللا ,أو ٌسب رسول هللا ص ,أو ٌقول هذه اللحى وهللا
تصلح مكانس ,هذا كفر ألنه استهزاء بسنة رسول هللا ص ,وانتبه هنالك فرق بٌن استهزاء بالسنة كسنة واالستهزاء باللحٌة ألن
صاحبها خبٌث ,مفهوم? ٌعنى رجل صاحب لحٌة ومع ذلك وظٌفته أن ٌقدم التقارٌر بالمسلمٌن للطاؼوت ,تقول له :وهللا هذه اللحٌة
نابتة على خبث ,أنت ال ترٌد أن تهزأ بالسنة ,إنما تهزأ بصاحب اللحٌة ,مفهوم? هذه لٌس فٌها شًء .....واحد كذاب ,واحد جربت
علٌه مفاسد كثٌرة بالنسبة لئلسبلم والمسلمٌن ,وقلت له :أنت فقط مهتم بتقصٌر ثوبك ,أنظر إلٌه ,أنظر ,ثوبه إلى نصؾ ساقه ومع ذلك
ال ٌخوض إال فً أعراض المسلمٌن ,وال ٌمشً إال لئلضرار بهم ,أنت لٌس قصدك أن تهزأ بالسنة وهً تقصٌر الثوب ,أنت تهزأ بمن
استخدم السنة ستارا لهدم السنة ,مفهوم? ٌجب أن تفهمٌ ,جب أن تفرق بٌن الذي ٌهزأ بمن ٌطبق السنة وٌترك الفرض ,مفهوم? مثل
رجل من أهل العراق سؤل سٌدنا عبد هللا بن عمر ,قال له :ما رأٌك بدم البرؼوث هل هو نجس? قال من أٌن أنت? قال من العراق,
قال أنتم الذٌن تستحلون وتستبٌحون دم الحسٌن تسؤلون عن دم البراؼٌث.
نعم! الخوارج حدثنا عنهم ,لكن واضحون ,واضحون ٌعنً رجال شجعان عباد ,ولكن فً ضبلل مبٌن ,أعوذ باهلل انحرفوا من ناحٌة
أخرى8
ولذلك الذي ٌسب الدٌن وهو ٌعلم حكم ساب الدٌن ٌخرج من اإلسبلم ,وٌقتل وال ٌقبر فً مقابر المسلمٌن ,وال ٌؽسل وال ٌصلى علٌه
وال ٌكفن وال ٌرثه أبناإه ,وإذا لم ٌقتل لم ٌكن هنالك حكم إسبلمً فإن زوجته تبٌنٌ ,نفسخ النكاح منهم مباشرة ,وإذا رجع إلى اإلسبلم
مرة أخرى ,هل ٌرجع بعقد جدٌد إلى زوجته? -عقد جدٌد ونكاح جدٌد -أو بدون عقد? الحنفٌة ٌرون تجدٌد العقد ,لكن بدون مهر ,هم
والشافعٌة مختلفون فً هذا ,أحدهما ٌوجب تجدٌد العقد ,وأحدهما ٌقول بالعقد القدٌم ٌرجع إذا تاب الرجل ,فالمهم الزندٌق والشٌوعً
األفؽانً اآلن الذي نمسكه فً البوستات -المراكز -هذا وإن تشهد مابة مرة ب -ال إله إال هللا ٌقتل ,ألن رسول هللا ص قتل هبلل بن
خطل فً مكة ,وجاء عبد هللا بن أبً سرح إلٌه ٌتوب مع عثمان فتمهل قلٌبل الرسول ص ثم قبل توبته بعد أن أهدر دمه ,وبعد أن قام
عبد هللا بن أبً السرح وهو أخو عثمان فً الرضاعة قال كما قال رسول هللا ص ؛أما كان ألحدكم أن ٌقطع عنق هذا« قالواٌ :ا رسول
هللا لو أومؤت إلٌنا بعٌنك ,قال :ما كان لرسول أن ٌكون له خابنة األعٌن فالرسول ص تمهل وإن كان الرجل جاء ٌقول أشهد أن ال
إله إال هللا وأن محمدا رسول هللاٌ ,نتظر واحدا ٌقتله ,فالشهادتٌن ال تقببلن من الرجل الزندٌق ,وال من الشٌوعً الذي مرد على
الشٌوعٌة وسخر حٌاته لحرب اإلسبلم8
فً جاجً كان اإلخوة ٌسمعون الجنود ,الجنود الذٌن مع الشٌوعٌٌن ٌإذنون وٌصلون ,فتهٌبوا من قتالهم ,قلت لهم :اقتلوهم إذبحوهم,
هإالء :
أوال :قطاع الطرٌق على المسلمٌن .
ثانٌا  :على هإالء تعتمد الشٌوعٌة8
ثالثا  :هإالء قتلوا من المسلمٌن.
رابعا  :فعلى األقل ٌقتلون قصاصا  ...هم واقفون فً خندق العدو ,وابن تٌمٌة قال :إذا رأٌتمونً مع التتار فاقتلونً ولو وجدتم
المصحؾ فوق رأسً ,وهكذا ,فهإالء ٌقتلون ,فقال لً أحد اإلخوة :إذا دخلنا نطهر البوسطة -المراكز ,-لكن إذا أمسكتموهم ثم تبٌن
لكم أنهم مسلمون أصبل وما جاءوا ..ولو مكرهٌن ٌقتلون ما داموا فً خندق العدوٌ ,ذبحون ,لكن متى ٌمكن أن ٌعفى عنهم? إذا
مسكناهم وتبٌن أنهم مكرهون ولم ٌشتركوا فً قتالنا ,وأنهم كانوا ٌتربصون الفرصة للهرب إلٌنا ,وثبت أنهم لم ٌسفكوا دما  ,أما إذا
سفكوا أي دم ٌقتلون ,وحتى ٌجوز قتلهم وإن تابوا ألنه لو اشترك أهل صنعاء جمٌعا فً قتل رجل لقتلتهم به جمٌعا مفهوم? وقد
ثبت عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجبل واحدا 8
فالذٌن فً البوسطة -فً المراكز الشٌوعٌة -كم قتلوا من المسلمٌن? كثٌرٌن ,ولذلك اشتركوا فً دم امرئ مسلم ,وهو الذي كان على
(الزٌكوٌك) ,وهو الذي كان ٌحمً البوسطة التً تحارب هللا ورسوله ,وترٌد أن تقطع الجهاد ,وهم قطاع الطرٌق ,على األقل نطبق
علٌهم حكم قطاع الطرٌق ..
( إنما جزاء الذٌن ٌحاربون هللا ورسوله وٌسعون فً األرض فسادا أن ٌقتلوا أو ٌصلبوا أو تقطع أٌدٌهم وأرجلهم من خبلؾ أو ٌنفوا
من األرض ,ذلك لهم خزي فً الدنٌا ولهم فً اآلخرة عذاب عظٌم)
(المابده)99 :
) أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( ولبن سؤلتهم لٌقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أباهلل وآٌاته ورسوله كنتم تستهزبون ,ال تعتذروا قد كفرتم بعد إٌمانكم إن نعؾ عن
(التوبة)22-12 :
طابفة منكم نعذب طابفة بؤنهم كانوا مجرمٌن)
ذكرنا باألمس عن حكم االستهزاء بالكتاب أو بالسنة أو بالرسول صلى هللا علٌه وسلم ,وحكم من انتقص شٌبا من دٌن هللا عز وجل أو
شرٌعته ,أو سب الرسول ص ,أوشكك فً شًء من أمر دٌن هللا عز وجل ,ونقلنا كبلم ابن تٌمٌة فً كتابه (الصارم المسلول على شاتم
الرسول) ص ,ونقل ابن تٌمٌة اإلجماع على أن الذي ٌشتم الرسول صلى هللا علٌه وسلم أو ٌهزأ أو ٌنتقص منه ص مازحا أو جادا
فإنه ٌقتل باتفاق األبمة األربعة ,لكن هل ٌستتاب أو ال ٌستتاب? جمهورهم قالوا ٌقتل وال ٌستتاب ,وأما النصرانً والٌهودي ٌعنً
الذمً فقد قال األبمة الثبلثة عدا أبً حنٌفة أنه ٌقتل ,وقال أبو حنٌفة ال ٌقتل ألن كفره أشد من سب الرسول ص سواءا كان مازحا أو
جادا  ,الذي ٌستهزىء بالقرآن ,بالسنة ,بؤهل السنة ,كذلك كافر ,بشرط أن ٌكون الناس الذٌن ٌهزأ بهم ال ٌهزأ بهم إال لدٌنهم ,أما إذا
هزأ بهم بسب فسقهم أو انحرافهم أو معاصٌهم فإنه ال ٌكفر وال ٌؤثم ,مفهوم الكبلم? من أمس وضحناه ,قلنا رجل صاحب لحٌة وٌلبس

لباسا قصٌرا  ,ومع ذلك ٌؤكل الربا أو ٌفتح فندقا للخمر ,فٌه خمر ,فهذا إن قلت انظروا هذا ٌلبس ثوبا قصٌرا مطوال لحٌته وٌؤكل
الرباٌ ,ا لٌته مطول ثوبه أو حلق لحٌته لكان خٌرا ,هذا لٌس استهزاء بالسنة إنما هو استهزاء بمن ٌتخذ السنة ستارا لموبقاته وكبابره.
وهكذا فاالستهزاء بالسنة كسنة ,أو تكره اللحى جمٌعا  ,أو تكره العلماء جمٌعا  ,قالوا :هذا هو الكفر ,أما تقول وهللا كثر الدجالون
الملتحون هذا ال بؤس به ,هذا ال ٌكفر وال ٌخرج من الملة ,أما أن تقول كل صاحب لحٌة فاجر ,أو كل صاحب لحٌة خبٌث ,أو كل
صاحب لحٌة جاسوس ,فهذا هو الذي قد ٌخرجك من اإلسبلم ,االستهزاء بالسنة كسنة ,ولٌس االستهزاء بالرجل الذي ٌظهر السنة ,وقد
نقل عن أحمد بن حنبل ونقل عبد هللا بن أحمد بن حنبل عنه على أنه ٌقتل وال ٌستتاب ,وقد قتل خالد بن الولٌد رضً هللا عنه رجبل
قال لخالد ٌقول صاحبكم هذا ,اعتبر هذا استهزاء بالرسول صٌ ,قول صاحبكم هذا ,فؤمر بقتله وأهدر دمه ,ومن المكفرات كذلك
االستهزاء بؤمر من أمور هللا عز وجل ,كما قلنا الذٌن ٌسمون اتباع اإلسبلم رجعٌة ,والذٌن ٌسمون الشباب المسلم رجعٌٌن ,هإالء
كفار خارجون من اإلسبلم ,الذٌن ٌقولون انتشرت الرجعٌة فً اآلونة األخٌرة (دانت رجعً) ألنك ملتح ,أو ألنك تطبق السنة ,أو
ألنك تدعو إلى هللا ,هذا الذي ٌقول لك ذلك كافر خارج من الملة ,ألنه ٌتهم اإلسبلم بالرجعٌة والتؤخر ,والمرأة التً تقول لها لماذا ال
تلبسً فتقول لك اللباس الطوٌل هذا رجعٌة ,أو الؽطاء هذا شعار العصور الوسطى عصور الظلمات ,هذه كذلك كافرة خارجة من
اإلسبلم ,لكن ٌجب أن ننتبه أن الشعوب بعدت عن اإلسبلم كثٌرا ,وال بد أن ٌوضح لها اإلسبلم من جدٌد ,وال بد أن ٌوضح لها
المكفرات والمفسقات ,وما هً نواقض الشهادتٌن التً تخرج من الملة ,هذه ٌجب أن تكون واضحة.
الذي ٌسب الدٌن كذلكٌ ,سب هللاٌ ,سب الرسول صٌ ,خرج من اإلسبلم وٌنفسخ العقد الذي بٌنه وبٌن زوجته ,وإذا كانت زوجته
مسلمة وال تسب الدٌن فإذا نام معها فهو زان بها ,وأوالدهما أوالد زنا ,وال ٌحق لها أن تبقى عنده أبدا  ,ال ٌنظر إلٌها ,ألنها هً مسلمة
وهو كافر ,والمسلمة ال ٌحق لها أن تتزوج كافرا  ,أسمعتم? ولذلك الرسول ص قال البنته ٌوم أن افتدت أبً العاص بن الربٌع وكان
ال زال على كفره ,وكانت زٌنب عنده ,قال ٌا بنٌة ال ٌقربنك وال تمكنٌه من نفسك ,فبل ٌجوز زواج الكافرة ..
(وال تمسكوا بعصم الكوافر)
(الممتحنة)85 :
وكذلك ال ٌجوز أن ننكح المشركٌن بناتنا ..
(وال تنكحوا المشركٌن حتى ٌإمنوا)
(البقرة)522 :
والذي ٌسب الدٌن أو الرب أو ٌهزأ أو ٌستخؾ ,أمور أحٌانا نراها بسٌطة وهً تخرج من اإلسبلم ,فٌجب أن ننتبه إلى هذه القضاٌا,
واإلنسان قد ٌؤكل الربا مرات ولكنه ال ٌكفر ,وقد تبقى البنت طٌلة حٌاتها تلبس قصٌرا وال تكفر ,ولكن إذا قالت كلمة واحدة -رجعٌة-
بهذه الكلمة تخرج من اإلسبلم.
ٌقول ابن حجر الهٌثمً فً كتابه (الزواجر عن ارتكاب الكبابر) :فمن أنواع الكفر والشرك أن ٌعزم اإلنسان علٌه فً زمن بعٌد أو
قرٌب أو ٌعلقه باللسان أو القلب على شًء ولو كان محاال عقلٌا فٌما ٌظهر مثل الذي ٌقول أعوذ باهلل هو ٌهودي إذا كان كذا ,هو
ٌكون على دٌن النصارى إذا كان فبلن ال ٌؤكل الربا ,ولو كان صحٌحا هو ٌخرج من اإلسبلم ,إذا لم ٌكن فبلن كذا وكذا ٌعنً ٌقول
فبلن هذا جاسوس ,فٌقول له الناس لٌس جاسوسا ,اثبت أنه جاسوس ,فٌقول إن لم ٌثبت أنه جاسوس فهو على دٌن الٌهود والنصارى,
هو ٌعنً عن نفسه ,القابل أعوذ باهلل هذا ٌخرج رأسا إلى دٌن الٌهود والنصارى ,وإذا قال أنا بريء من اإلسبلم ,إذا فبلن فعل كذا أو
إذا فعلت كذا فهو بريء من اإلسبلم ,حتى لو كان صحٌحا أو ٌعلقه باللسان أو القلب على شًء ولو كان محاال عقلٌا فٌما ٌظهر,
فٌكفر حاال -هذا ٌستعمله الناس كثٌرا ٌ ,-قول أنا -أعوذ باهلل -هو عن نفسه هو على دٌن الٌهود والنصارى ,أو ال ٌكون مسلما إذا لم
أساعد المجاهدٌن ,هو ال ٌكون مسلما ولو ساعد المجاهدٌن ,ال ٌجوز أن تعلق ,تعلق ماذا? التعلٌق إن ,إن الشرطٌة تعلٌق الشرط
تقول هو كذا إن فعل كذا ,هو ٌهودي أو نصرانً أو مجوسً أو ما إلى ذلك ,أو إذا فعلت أو إذا -عن نفسه -هو ٌقول إذا فعلت كذا
وكذا فؤنا بريء من دٌن اإلسبلم -هو ٌقول أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم ,-فهو بريء من دٌن اإلسبلم ,حاال رؼم أنه لم ٌفعل ,إذا
اتهم بشًء وقال إذا فعلته عن نفسه أنا بريء من دٌن اإلسبلم هو بريء من دٌن اإلسبلم حاال  ,فٌكفر حاال ,أو عنادا أو استهزاء,
كؤن ٌعتقد ق دم العالم ,أو نفً ما هو ثابت هلل باإلجماع ,المعلوم من الدٌن بالضرورة ,كإنكار علم هللا أو قدرته أو كونه ٌعلم الجزبٌات,
أو إثبات ما هو منفً عنه سبحانه كاللون.... .
ثم شرع فً بٌان تفصٌبلت كثٌرة لهذه القاعدة ,وفً معنى ذلك كل من فعل فعبل أجمع المسلمون على أنه ال ٌصدر إال من كافر ,وإن
كان مصرحا باإلسبلم ,كالمشً إلى الكنابس مع أهلها بزٌهم من الزنانٌر وؼٌرها ,أو ٌلقً ورقة فٌها شًء من القرآن أو فٌه اسم هللا
تعالى فً نجاسة ,أو ٌشك فً نبً مجمع على نبوته ,أو فً إنزال كتاب كالتوراة واإلنجٌل أو زبور داود أو صحؾ إبراهٌم ص ,أو
فً آٌة من القرآن ,أو فً تكفٌر كل قابل قوال ٌتوصل به إلى تضلٌل األمة كالبعثٌٌن مثبل  ,البعثٌٌن ٌضللون األمة ,فالبعثٌون كفار
ألنهم ٌقدمون مٌشٌل عفلق على المسلمٌن وٌتخذونه ولٌا من دون هللا ورسوله والمإمنٌن ,وٌقدمون النصارى العرب على المسلمٌن
األفؽان ,وٌقدمون أقوال مٌشٌل عفلق على أقوال الرسول ص ,وال ٌرون أن القرآن ٌستطٌع أن ٌحكم ,أو اإلسبلم ٌصلح لهذا العصر,
فكل من شك فً هذا فهو كافر ,والبعثٌون ٌفعلون هذه كلها جمٌعا  ,وٌكرهون القرآنٌ ,كرهون الذٌن ٌحبون القرآن ,وكانوا ٌقفون
بالمحاضرات فً الجامعة فً بؽداد وٌتكلمون على رسول هللا ص ,أو ٌطعنون فً اإلسبلم ,ثم ٌراقبون الذي ٌحمر وجهه هلل عز وجل
وٌؤخذونه بعد المحاضرة وٌحاكمونه ألنه تمعر وجهه هلل ,لم ٌتكلم ,لكن احم ر وجهه! ٌعرفون أن فً هذا شًء من اإلسبلم.
وكذلك الشٌوعٌون ,الذٌن ٌشك فً كفر الشٌوعً وهللا أعلم فهو كافر ٌتوصل به إلى تضلٌل األمة أو تكفٌر الصحابة كلهمٌ ,قول
الصحابة ارتدوا بعد الرسول ص ,أو فً مكة أو الكعبةٌ ,قول وهللا ال أدري مكة هً فً مكانها أو فً فلسطٌن ,أو الكعبة صحٌح
الكعبة فً مكة أو فً الشامٌ ,شكك فً الكعبة أو المسجد الحرام ,أو فً صفة الحاج ,أو هٌبة معروفة ,وكذا الصوم والصبلة ,أو
استحل محرما  ,كل من استحل محرما فقد كفر ,من استحل الحرام فقد كفر ,ومن حرم الحبلل فقد كفر ,هذه القاعدة مجمع علٌها,
ٌقول ابن تٌمٌة :من استحل النظرة فقد كفر باإلجماع الذي ٌستحل النظرة ٌقول النظرة للمرأة األجنبٌة حبلل هذا كافر خارج من
الملة ,ومن حرم الخبز فقد كفر باإلجماع ٌ ,قول إنه حبلل ,تقول له :لماذا تنظر إلى هذه البنت?..ال ,ال ٌقول لك :إٌش فٌها? أحرام
النظرة? هذا كافر خارج من اإلسبلم.
وكذا الصوم والصبلة ,كذلك من استحل محرما  ,والصبلة بؽٌر وضوء ,ألن هذا استخفاؾ بالدٌن ,الذي ٌصلً ببل وضوء هذا ٌخرج
من اإلسبلم ,طبعا ببل وضوء وال تٌمم ,أو استحل إٌذاء مسلم أو كافر ذمً ببل مسوغ شرعً ,بالنسبة العتقاده ٌقول لك إٌذاء هذا
حبلل ألنه مسلم ,استحل حراما أو حرم حبلال كالبٌع أو النكاح ,أو ٌقول على نبٌنا ص كان أسود ,الذي ٌقول لك أن النبً ص كان
لونه أسود هذا ٌخرج من اإلسبلم ,ألنه ثبت بالتواتر أنه لم ٌكن أسودا ,وكان وجهه مشوب بالحمرة ,أو توفً قبل أن ٌلتحً ,أن
الرسول ص -أعوذ باهلل -مات حلٌقا  ,هذا استهزاء ٌخرج من اإلسبلم ,أو لٌس بقرشً ,أو لٌس بعربً ,أو لٌس بإنسً ,ألنه وصفه
بؽٌر صفته تكذٌب له ص ,وٌإخذ منه أن كل صفة أجمعوا على ثبوتها له ٌكون انكارها كفرا  ,كما لو جوز بعثة نبً بعده كالقادٌانٌٌن,

القادٌانٌٌن هإالء الذٌن فً باكستان عددهم حوالً ملٌونا آمنوا بنبوة مٌرزا ؼبلم أحمد عند الهور فً الربوة ,واآلن قبره فً الربوة,
وٌحجون إلٌه حوالً ملٌون فً باكستان ,ولهم مناصب كبرى فً الخارجٌة أو فً الجٌش واألمن العام وؼٌرها ,ولكن ٌوم أن أعلنت
الباكستان أن القادٌانٌة دٌانة ؼٌر معترؾ بها ولٌست إسبلمٌة اختفوا ولم ٌعلنوا قادٌانٌتهم ,وال ٌظهر الواحد منهم أنه قادٌانً إال عند
الزواج ,عندما ٌزوج ابنته أو ٌزوج ابنه ٌعرؾ أنه قادٌانً ,إذا زوجه من أحد القادٌانٌٌن المعروفٌن فهذا ٌعرؾ أنه قادٌانً ,وقال ال
أدري أهو الذي بعث بمكة أو مات بالمدٌنة أو ؼٌره وهللا ال ندري أنه النبً الذي ولد فً مكة هذا? ...هذا طبعا خارج من اإلسبلم.
كذلك المسلمون الذٌن فً أمرٌكا كذلك لٌسوا مسلمٌن ,هإالء المسلمون السود كانوا كفارا  ,الذٌن كانوا ٌإمنون بنبوة ألٌجا محمد
ومعظمهم فً شٌكاؼو ,واآلن عددهم حوالً ثبلثة إلى خمسة مبلٌٌن ,لكن الحمد هلل عندما مات ألٌجا محمد وكان ٌدعً النبوة وكان
ٌإمنون بنبوته جاء ابنه وارث الدٌن وأقنعه الشباب المسلم -اتحادات الطلبة المسلمٌن فً أمرٌكا والعرب -على أن أبوه لٌس نبٌا وال
نبً بعد محمد ص ,فؤعلن أن أبً كان مصلحا ولٌس نبٌا  ,فالحمد هلل اآلن ٌصلون كالمسلمٌن ,وٌصومون كالمسلمٌن ,وٌحجون
كالمسلمٌن.
أو قال إن النبوة مكتسبة وباإلمكان أن ٌكتسبها اإلنسان بالصفاء الروحً وبالترقً فٌصبح نبٌا  ,هذا كذلك خارج من اإلسبلم ,أو قال
إن الولً أفضل من النبً ,وأنه ٌوحى إلٌه ,هذا ٌخرج من اإلسبلم ,وإن لم ٌدع النبوة ٌعنً ٌوحى إلٌه وإن لم ٌدع النبوة -نعوذ باهلل ال
حول وال قوة إال باهلل -أو ٌلعنه ,أو ٌسبه ,أو ٌستخؾ به ,أو ٌستهزىء به ,أو ٌلحق به نقصا فً نفسه أو نسبه أو دٌنه أو فعله ,أو
ٌعرض بذلكٌ ,خرج من اإلسبلم -عن الرسول ص -أو ٌسبه بشًء من طرٌق اإلستهزاء ,أو ٌسبه بشًء من طرٌق اإلزراء أو
التصؽٌر لشؤنه ,مثل الذي ٌرسم دٌكا وحوله تسع دجاجات كجرٌدة األهرام كما قلنا باألمس فهذا خارج من اإلسبلم ,أو الؽض منه -
الؽض منهٌ :عنً التقلٌل من شؤنه -أو تمنى معرة عٌب لهٌ ,بحث عن عٌب له ,أو نسب إلٌه ما ال ٌلٌق بمنصبه عن طرٌق الذم ,أو
عبث فً جهته العزٌزة بسخؾ من الكبلم وهجر ومنكر من القول وزورا ,أو عً ر بشًء مما جرى من الببلء والمحن علٌهٌ ,عنً
ألقوا فرث الجمل على رأسه ,فواحد ٌقول هٌا ,وٌضحك استخفافا  ,أو ٌقول ٌستاهل -مستحق ,-هذا طبعا خارج من اإلسبلم ,أو
ؼمضه ببعض العوارض البشرٌة الجابزة والمعهودة لدٌه.. .ألنه كان رسول هللا ص ٌطوؾ على نسابه جمٌعا وٌؽتسل ؼسبل واحدا ,
فٌقول لك أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم ......فٌكفر بواحد مما ذكر إجماعا  ,فٌقتل وال تقبل توبته عند أكثر العلماء ,وقد قتل خالد بن
الولٌد رضً هللا عنه من قال له عند صاحبكم ,وعد هذه الكلمة تنقٌصا له ص ,أو ٌرضى بالكفر ولو ضمنا  ,كؤن ٌشٌر على الكافر
بؤن ال ٌسلم وإن لم ٌستشره ,أو سإال الكفر بؽٌره ألنه رضً به ,أو ٌقول لمسلم ٌا كافر ببل تؤوٌل ,ألنه سمى اإلسبلم كفرا  ,أو ٌسخر
باسم هللا تعالى بنعته بؤن ٌصؽره ,مفهوم ٌصؽره? ٌعنً ٌقول عنه ح م ي د  ,أو ٌسخر بؤمر هللا أو وعده أو وعٌده كؤن ٌقول لو
أمرنً بكذا لم أفعله ,وهذا ٌستعمله الناس كثٌرا  ,لو جاء هللا عز وجل ما فعلت كذا -أستؽفر هللا العظٌم.-
كان حمزة البسٌونً عندما كانوا ٌقولون لمدٌر السجن الحربً -عندما ٌقول له أبناء الحركة اإلسبلمٌة -تحت التعذٌب من أجل هللا,
ٌقول لو جاء هللا لوضعته فً الزنزانة -تعالى هللا عما ٌقولون ,-أو ٌستخؾ بعذاب هللا ,الحاجة زٌنب الؽزالً كانوا ٌعذبونها ثم ٌقولون
لها أٌهما أشد نار جهنم أو نار عبد الناصر? ال تزالٌن فً نار عبد الناصر حتى تعلنً والءك له ,أٌهما أعظم نار ربنا أو نار عبد
الناصر? هذا كفر ٌخرج من اإلسبلم ,أو قال لو جعل القبلة هنا ما صلٌت إلٌها ,هذا كثٌر ,أو لو أعطانً الجنة ما دخلتها ,استخفافا أو
عنادا  ,أو ٌقول لو أخذنً بترك الصبلة مع ما بً من الشدة والمرض ظلمنً سبحانه وتعالى ,أو قال ظالم لمظلوم ,هذا الظالم بتقدٌر
هللا كذلك أنا أفعل بؽٌر تقدٌر هللا ,أو لو شهد عندي ملك أو نبً ما صدقته -أعوذ باهلل ,-أو لو كان فبلن نبٌا ما صدقته ,كذلك ولما
آمنت به ,أو قال إن كان ما قاله النبً صدقا نجونا ,هذا كافر ألنه ال زال شاكا  ,أو قٌل له قلم أظافرك فإنه سنة ,فقال ال أفعل وإن
كانت سنة استهزاء ,ال أرٌد هذه السنة كذلك -ال حول وال قوة إال باهلل ,الناس واقعون فً كثٌر من هذه -أو قال ال حول وال قوة إال باهلل
ال تؽنً من جوع ٌخرج ,ومثلها فً ذلك سابر األذكار كما هو ظاهر ,أو قال المإذن هذا هو ٌقول هللا أكبر ٌقول هو ٌكذب أو صوته
مثل صوت الحمار ,أو شبه صوته بناقوس الكفر ,أو استخؾ باألذان ,ولو نصرانً هذا عند جمهور العلماء ٌقتل لو سمع مإذنا وقال
ماذا ٌنهق هذا الحمار? ٌقتل عند الجمهور ,أو على األقل ٌعزر ,بعضهم قالوا ٌنتقض عهده وٌقتل وٌسلب ماله ,أو سم ى هللا على
محرم استهزاءٌ ,شرب الخمر وٌقول بسم هللا اللهم بارك لنا فً ما رزقتنا ,نعم! أو اللص ٌدخل لٌسرق ٌقول ٌا فتاح ٌا علٌم ٌا رزاق ٌا
كرٌم ,أو واحد ٌؤخذ الرشوة وقد كتب فوق رأسه (ادفع بالتً هً أحسن) أو قال ال أخاؾ القٌامة استهزاء  ,أو قال عن هللا إنه ال ٌتبع
السارق ناسبا العجز إلٌه? ال ٌستطٌع أن ٌمسكه ,أو نسب هللا تعالى إلى جور فً التحرٌمٌ ,عنً قطع الٌد وهللا هذا ظلم أعوذ باهلل ,أو
لبس مثبل زي الكافر مٌبل إلى دٌنه ,أو قال :الٌهود خٌر من المسلمٌن ,أو قٌل له :ما اإلٌمان? قال ال أدري استخفافا  ,نعم! أو أنكر
صحبة أبً بكر ,هللا أكبر (ثانً اثنٌن إذ هما فً الؽار) ,أو قذؾ عابشة رضً هللا عنها ألنه مكذب للقرآن ,بخبلؾ ؼٌرهما ,أو قال
بخبلؾ أبً بكر وعابشة ,ألنه ورد فٌهما القرآن ,لكن واحد مثبل سب عمر أو لعن واحدا من الصحابة هذا ال ٌكفر لكنه ٌفسق ,أو
قال أنا هللا -أعوذ باهلل -ولو مازحا  ,أو قال ال أدري حقه جحدا للواجبات ,أو قال استخفافا شبعت من القرآن أو الصبلة أو الذكر أو
نحو ذلك ,أو قال أي شًء المحشر أو جهنم? أو قال لعنة هللا على كل عالم إذا قصد االستؽراق ولشموله األنبٌاء والمبلبكة ,أو قال أي
شًء هذا الشرع? وقصد االستخفاؾ ,أو قال إذا ظهرت الربوبٌة زالت العبودٌة ٌعنً أنه ؼٌر مخاطب بالتكالٌؾ ,لماذا? ألنه بلػ أن
هللا عز وجل سبحانه وتعالى الحلول -قصده ,-أو أنه ٌرى هللا عٌانا فً الدنٌا ,هذا ٌكفر ,أو ٌكلمه شفاها ٌقول أن هللا عز وجل سبحانه
وتعالى ٌكلمه شفاها  ,طبعا عقٌدة أهل السنة والجماعة أن هللا عز وجل ال ٌرى فً الدنٌا ال فً ٌقظة وال فً المنام ,والذٌن ٌقولون أن
هللا ٌرى فً المنام هإالء مخالفون لعقٌدة أهل السنة والجماعة ,ألن الشٌطان قد ٌظهر للنابم وٌقول أنا هللا ,كما ظهر الشٌطان لعبد
القادر الجٌبلنً وقال ٌا عبد القادر أنا ربك -نور -قد وضعت عنك عبادتً ,فقال اخسؤ ٌا شٌطان -العلم ,هذا العلم ,-أو أنه ٌحل فً
صورة حسنة -هللا عز وجل سبحانه ,-أو أنه أسقط عنه التكلٌؾ ,أو قال العبد ٌصل إلى هللا من ؼٌر طرٌق العبودٌة التً فرضها فً
القرآن ,أو قال الروح من نور هللا ,فإذا اتصل النور بالنور اتحد ,وهكذا ..والكبلم كذلك طوٌل.
ومن الذٌن ٌكفرون كذلك الذٌن ٌردون حكم هللا عز وجل وال ٌرضونه ,والذٌن ٌشرعون بؽٌر ما أنزل هللا ,الذي ٌشرع بؽٌر ما أنزل
هللا هذا كافر بإجماع األمةٌ ,شرع ٌقول نحن فبلن بن فبلن نشرع بما هو آت :تؽٌر المادة القانونٌة كذا إلى المادة القانونٌة كذاٌ ,سجن
السارق شهرٌن ,كؤن تقول صبلة المؽرب أربع ركعات ,نفس الشًء ,فالحاكم الذي ٌؽٌر عدد ركعات المؽرب ما حكمه? كافرٌ ,عنً
بورقٌبه عندما أعلن عدم الصٌام فً رمضان الناس كفروه ,لكن كل حكام األرض تقرٌبا إال من رحم هللا ؼٌروا دٌن هللا كلٌا ولم
ٌكفروا ,ؼً ر قانون العقوبات ,عقوبة السارق سجن كذا ,عقوبة الزانً إذا كان برضاه ورضاها ال ٌإاخذ ,كل مادة قانونٌة تخرجه
من اإلسبلم ,فالمشرع الذي ٌشرع بؽٌر ما أنزل هللا ...الحاكم الذي ٌشرع -لٌس ٌطبقٌ -شرع بؽٌر ما أنزل هللا ٌعنً ٌقنن قوانٌنا
وٌؤمر بنصوص قانونٌة مخالفة لنصوص القرآن أو السنة هذا ٌخرج من اإلسبلم ,وكذلك المقنن الذي ٌصوؼها فً مواد قانونٌة,
المشرعون هإالء ,ألن المشرعٌن آلهة فً األرض ,هم ٌدعون األلوهٌة ,ألن التشرٌع بؽٌر ما أنزل هللا شرك ..
(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدٌن ما لم ٌؤذن به هللا) ,
(الشورى)52 :

وكذلك مجلس النواب الذي ٌوافق على أي مادة قانونٌة -مادة واحدة -أي واحد فً مجلس األمة ٌوافق على مادة قانونٌة تناقض شرع
هللا تناقض الكتاب أو السنة ٌخرج بهذه الموافقة من دٌن هللا عز وجل ,أما القاضً والوزٌر وهللا أعلم ال ٌكفرون ,ولكن عملهم حرام
وفسق ,وراتبهم حرام.
المحامً اختلفوا فٌه ,منهم من ٌبٌح ,ومنهم من ال ٌبٌح ,والناس الذٌن ٌذهبون إلى المحاكم لٌتحاكموا إلى محاكم ال تحكم بما أنزل هللا
إذا كانوا مضطرٌن لتخلٌص حقوقهم أو لصٌانة دمابه م أو أعراضهم فاهلل أعلم نرجو هللا أن ال ٌكون علٌهم حرجا  ,نرجو هللا عز
وجل .
قبل أن نمشً من المكفراتٌ ,جب أن نعلم أن كثٌرا من المسلمٌن اآلن ٌزاولون هذه المكفرات ,ألٌس كذلك? أكثر من ثبلثة أرباع
األمة المسلمة تزاول هذا وهً ال تعلم ,ألٌس كذلك? فنحن ال نستطٌع تكفٌرهم ,وإذا أردنا أن نكفر األعٌان بهذه بتكفٌر الصفات فقد
خرج ( )%84من األمة المسلمة من اإلسبلم ,فنحن نعلن هذا ,أن هذا كفر ,وهذا كفر ,وهذا كفر ,فبعد ذلك ننشره فً الناس ونعلمهم
دٌنهم نعلمهم العقٌدة ,وبعد أن نبلؽهم ونقٌم الحجة علٌه ونعلمه ...عندها إن زاول الكفر فهو كافر خارج من الملة ,ونعامله ككافر
خارج من الملة.
وٌلحق بهإالء طبعا الذٌن ٌستؽٌثون بالقبور ,هذا كفر ٌخرج من الملة ,لكن ال نستطٌع أن نكفر الذٌن ٌستؽٌثون بالقبور ,لماذا? ألنهم
جهلة كما قال ابن تٌمٌة وابن القٌم وابن عبد الوهاب ,نصوا على هذا ,قال محمد بن عبد الوهاب عن الذٌن ٌعبدون قبة الكواز قال ال
نستطٌع تكفٌرهم لقلة من ٌعلمهم ,وكذلك ابن تٌمٌة قال للجهمٌة لو قلت بقولكم لكفرت ,ولكنً ال أكفركم ألنكم جهال ,وكذلك ابن القٌم
قال عن الذٌن ٌستؽٌثون بالقبور كذلك ال نكفرهم ألنهم جهال ,لكن هذا كفر ال تتؽٌر الصفة ,هذا شرك أعظم ,شرك أكبر ٌنقل من
الملة ,فبل بد من تفهٌم الناس هذا ,ال بد من تفهٌمهم أن االستؽاثة باألولٌاء البعٌدٌن عنهم واالستؽاثة باألولٌاء األموات القرٌبٌن منهم
بالقبور هذا شرك ٌنقل من الملة ,لكن مع ذلك ٌجب أن نفهم األحكام الشرعٌة ,التمابم والحروز لٌست شركا ٌنقل عن الملة ,أقصى
حاالتها المتشددون ٌقولون ماذا? شرك أصؽرٌ ,جب أن نفهم هذا.
وٌجب أن نفهم أن التوسل بالنبً ص لٌس حراما ٌ ,عنً الذي ٌقول اللهم اؼفر لً بجاه النبً ص هذا حرام أو لٌس حراما ? اختلؾ
اإلمام أحمد مع أبً حنٌفة ,اإلمام أحمد قال هذا جابز أن تقول اللهم اؼفر لً بجاه النبً ص  ,ألن جاه النبً ثابت قطعا عند هللا,
والذٌن ٌفرقون بٌن جاه النبً ص فً حٌاته وبعد موته هإالء ال دلٌل لهم ,أنت تقول اللهم اؼفر لً بجاه النبً ص ,وكرهه اإلمام أبو
حنٌفة ,ونحن مع اإلمام أبً حنٌفة فً هذه القضٌة نكرهه وال نعتبره شركا  ,ال شركا أصؽر وال شركا أكبر ,التوسل لٌس االستؽاثة,
التوسل ٌقول اللهم اؼفر لً بجاه القرآن العظٌم وبجاه النبً الكرٌم ,أهذا شرك? الذي ٌقول عنه شرك نحن نرٌد منه الدلٌل سواء قال
عنه شركا أصؽر أو شركا أكبر ,وإمام أهل السنة اإلمام أحمد قد نص على إباحته ,انظر إذا أردت كتاب التوسل لؤللبانً ....,نفس
الشًء ,اللهم عافنً بجاه النبً ص ,فً الصبلة وفً ؼٌرها ,على كل حال هذه االستؽاثة تحتاج إلى تفصٌل وسإال إذا كان ٌقصد
اإلستؽاثة بالرسول ص فعبل  ,أما الباكستانً واألفؽانً ال ٌعلم معنى ٌا محمد ,تجده للبركة قد كتب على التكسً الذي ٌملكه من ناحٌة
على السٌارة أو على ناقلة الماء ٌا هللا وعلى الناحٌة الثانٌة ٌا محمد للبركة ,اسؤله ما معنى ٌا محمد ال ٌدريٌ ,ؤتٌه بنت أو ولد ٌفتح
القرآن وٌؽمض عٌنٌه ٌضع ٌده على كلمة وٌسمٌها جاء على بصلها ,سماها بصلها ,صدق أنه سمى ابنته بصلها ,لماذا? جاء إصبعه
على بصلها ,ال ٌعلم ,مسكٌن ,ال ٌدري ,ما دام نحن واقعون فً شركٌات ونحن ال نعلم ,كٌؾ هإالء المساكٌن? مساكٌن ال ٌدرون ما
العربٌة ,ال ٌفهمون حرفا من العربٌة ,جٌد أنهم ٌعرفون ٌصلون ,نعمة من هللا ,ال تستعجلوا علٌهم ,أٌنما تجد ٌا محمد تجد ٌا هللا على
الجهة الثانٌة ,هإالء مشركون? اسؤله ما معنى ٌا محمد? هو ٌفكر ماذا? خٌر كبٌرٌ ,فكر مثل ال إله إال هللا محمد رسول هللا ,فهإالء
ال ٌعرفون معناه.
فبل بد من الترٌث فً تكفٌر األعٌان ,وهذه قضٌة خطٌرة ,ألن التكفٌر ٌبٌح الدم ,وٌفسخ النكاح ,وٌمنع التوارث ,وٌمنع الدفن فً مقابر
المسلمٌن ,وٌمنع النصرة ,وٌمنع أكل الذبٌحة ,وهكذا ,فٌجب الترٌث كثٌرا  ,وال بد من إقامة الحجة ,وهللا عز وجل قال على لسان قوم
موسى علٌه السبلم أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
(قالوا ٌا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)
(األعراؾ)495 :
ما قال لهم خرجتم من اإلسبلم( ,قال إنكم قوم تجهلون) جهل ,وقالوا ٌا رسول هللا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ,قال إن
كدتم آنفا لتفعلون كما فعل قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله  ,انتبهوا ...ترى كثٌرا من الشباب جهلة ال ٌعرفون ,ال ٌدركون,
ٌقول لك التوسل ,توسل بالنبً هذا ,ما معنى التوسل? أرٌد أن أفهم ما معنى التوسل? أنت فاهم ما هو التوسل? وهللا ال تفهم ما هو
التوسل ,ال تدري أن التوسل اللهم اؼفر لً أو اللهم اشفنً بجاه النبً ص ,من ٌقول من المسلمٌن أن هذا شرك? من الذي ٌنفً جاه
النبً ص عند ربه? أما االستؽاثة بقبر النبً ص هذا شرك صحٌح ,أو تقول ٌا محمد أؼثنً أو اشؾ لً ولديٌ ,ا رسول هللا المدد
المدد ,هذا شرك ,أما اللهم اؼفر لً بجاه النبً ...
مرة كنت ذاهبا أناقش شٌخا من المشاٌخ من كبار المشاٌخ الفضبلء ,قالوا أأنت قلت التوسل بجاه النبً ص لٌس شركا ? قلت لهم:
هل ٌوجد واحد من المسلمٌن ٌقول أنه شرك? قالوا نعم ,قلت لهم الشٌخ الذاهبٌن إلٌه ٌقول شرك? قالوا نعم ...قلت لهم حاشى هلل أعوذ
باهلل ..أعوذ باهلل ..أعوذ باهلل ,كٌؾ هذا ٌا جماعة ,تخرجون شركا من رإوسكم من أٌن جبتم بهذا? فلما ذهبنا للشٌخ قال ال هذا لٌس
شركا  ,قلت لهم اإلمام أحمد ٌبٌحه ٌا أبناء اإلسبلم.
ولذلك أنت تقرأ فً كتب التوحٌد إن حكم الذي ٌعٌش فً الصحراء ؼٌر حكم الذي ٌعٌش فً المدن ,وحكم البلد التً فٌها علماء ؼٌر
حكم البلد التً لٌس فٌها علماء ,وحكم الحدٌث فً اإلسبلم ؼٌر حكم القدٌم ,وهكذا فانتبهوا.
مرة أرسلنا شبابا إلى كونر ,فشاب منهم ما شاء هللا متحمس ٌرٌد أن ٌقٌم اإلسبلم فً ٌوم واحد ,فوجد فً الجبهة اثنٌن حاملٌن حروزا
 ,قال له اخلع الحرز ,قال له :ال أخلع -األفؽانً دفع ثمنه ألؾ روبٌة -قال له :ال أخلعه هذا من عالم ,اخلع ال أخلعٌ ,سحب علٌه
األقسام ,فهجم علٌه األمٌر هذا أمٌرهم الشاب العربً ومسكه ,فؤنا سؤلته لماذا سحب األقسام? قال ٌعتبرهم كفار ,قلت لهم كفار ٌعنً
مثل الشٌوعٌٌن حبلل الدم مثله مثل الشٌوعً حبلل الدم ,مثله مثل ؼورباتشوؾ?! فانظر الجهل ماذا ٌصنع!
( ال تعتذروا قد كفرتم بعد إٌمانكم إن نعؾ عن طابفة منكم نعذب طابفة بؤنهم كانوا مجرمٌن ,المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض
ٌؤمرون بالمنكر وٌنهون عن المعروؾ وٌقبضون أٌدٌهم نسوا هللا فنسٌهم إن المنافقٌن هم الفاسقون).
المنافق هو الذي ٌبطن الكفر وٌظهر اإلسبلم ,والزندٌق كذلك ,وال فرق بٌن الزندٌق والمنافق أبدا  ,المنافق هو الزندٌق ,والزندٌق هو
المنافق ,إال أن الزندٌق ٌظهر أحٌانا على لسانه كلمات تشعر أنه ٌكره اإلسبلم أو المسلمٌن فٌقتل بها ,والزندٌق ٌقتل بدون استتابة.
من عبلمات المنافقٌن التً ذكرها هللا عز وجل أوال قال (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) ,ما قال بعضهم أولٌاء بعض ,ألنه
ال والٌة بٌنهم ,فً وقت الشدة ٌترك بعضهم بعضا  ,هو الذي عمل وهو الذي عمل ,ال ٌوالً بعضهم بعضا ( ,والمإمنون والمإمنات
بعضهم أولٌاء بعض) أما المنافقون (بعضهم من بعض) نعم ,ال والٌة وال مناصرة وال ٌثبتون على حال -المنافقون ,-نعوذ باهلل ثبلث

صفاتٌ :ؤمرون بالمنكر وٌنهون عن المعروؾ وٌقبضون أٌدٌهم ,وأنا أسؤل :هنا الجهاد معروؾ أو منكر? معروؾ !....متؤكدون أن
الجهاد معروؾ? الذي ٌنهى إنسانا أن ٌؤتً للجهاد أال ٌؤمر بالمنكر وٌنهى عن المعروؾ -جهبل  ,-ففٌه صفات النفاق ,وال ٌفرق بٌن
الذي ٌنهى عن القدوم للجهاد وبٌن الذي ٌنهى إنسانا أن ٌصوم فً رمضان أو ٌصلً ,ال فرق ..
(أرأٌت الذي ٌنهى عبدا إذا صلى)
(العلق)85-5 :
وال فرق فً دٌن هللا عز وجل بٌن أن تؤتً إلى رجل وتقول له أنصحك أن تفطر فً رمضان ألنه ٌضر فً صحتك فً المستقبل وبٌن
الذي ٌقول أنصحك أن ال تذهب للجهاد ,ألن المخابرات سٌبحثون عنك فً المستقبل ,ال فرق أبدا  ..ألن هذا ٌنهى عن فرٌضة ,وهذا
ٌنهى عن فرٌضة ,وهذا ٌؤمر بمنكر ,وهذا ٌؤمر بمنكر( ,أرأٌت الذي ٌنهى عبدا إذا صلى) هو قد ٌزٌن له سوء عمله ,قد ٌلبس علٌه
الشر فٌظنه خٌرا ..
(كذلك زٌنا لكل أمة عملهم)
(األنعام)485 :
(زٌن لهم سوء أعمالهم) فهنا الخطر أن ٌزٌن له سوء عمله ,أن ٌعتبر أنه ناصح ٌقول :أنصحك لوجه هللا أن ال تذهب إلى أفؽانستان,
هذا مسكٌن ال ٌدري أنه ٌحمل وزرا كبٌرا وهو ال ٌعلم ,حدٌث ببلل بن الحارث المزنً إن الرجل لٌتكلم بالكلمة من رضا هللا عز
وجل ال ٌلقً لها باال -المهم ال ٌلقً لها باال  -فٌكتب هللا له رضوانه بها إلى ٌوم ٌلقاه ,وإن الرجل لٌتكلم بالكلمة من سخط هللا ال ٌلقً
لها باال فٌكتب هللا سخطه علٌه إلى ٌوم ٌلقاه قال علقمة- :راوي الحدٌث عن ببلل -كم من كبلم منعنٌه حدٌث ببلل بن الحارث
المزنً? فانتبه (إن الرجل لٌتكلم بالكلمة ال ٌلقً لها باال فٌهوي بها فً نار جهنم -حدٌث صحٌح فً الصحٌحٌن ,-وإن الرجل لٌتكلم
بالكلمة من رضوان هللا ال ٌلقً لها باال فٌدخل بها الجنة ,فانتبه إذا لم تكن الكلمة طٌبة فبل تخرجها من فمك ,ألن كل الكبلم علٌك إال
أمرا بمعروؾ أو نهٌا عن منكر أو ذكر هللا وما وااله ,ولذلك علٌك بطول الصمت.
إذا ثبلث صفاتٌ ,ؤمرون بالمنكر وٌنهون عن المعروؾ وٌقبضون أٌدٌهمٌ ,ؤتً إلٌك ٌقول لك ٌا أخً لماذا تطٌل لحٌتك? لماذا تربً
لحٌتك? لماذا تقصر ثوبك? إلى آخرهٌ ,نهى عن المعروؾ ,والمعروؾ كل ما عرفه أهل الخٌر والشرؾ ,والمنكر كل ما أنكره أهل
الخٌر والشرؾ والمروءة ,فالذي تنكره النفوس الطٌبة هو منكر بالتقابها طبعا  ,واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر هو حصن هذه
األمة الحصٌن ,وبدونه ال ٌمكن أن تستمر هذه األمة وال أن ٌستمر الخٌر ,ألن الحكام خاصة والعلماء ,الحكام بحاجة دابما إلى نصابح
العلماء ,فإذا ملبت أفواه العلماء بالطعام وكفوا عن الكبلم ضاع األنام فً ٌد الظ الم ,ولذلك سٌدنا حذٌفة وسفٌان الثوري كذلك فٌما بعد
كانوا ٌقولون (إذا رأٌتم العالم على أبواب السلطان فاحذروه ,فاعلموا أنه لص) ,حذٌفة ٌقول (إنهم وهللا ال ٌؤخذون من دنٌاهم شٌبا إال
أخذوا من دٌنكم ضعفٌن) ,ألنه على حساب دٌنكم ,ألنه ال ٌمكن أن ٌؤخذ من دنٌاه وٌنصحه إذا ظلم ,الذي ٌنصحه هو الذي ٌده لٌست
سفلى.
جاء المنصور إلى سفٌان الثوري قالٌ :ا سفٌان سلنا حاجتك ,قال هل تعطنً? قال نعم قال :ال تؤتنً حتى أرسل إلٌك -المنصور
خلٌفة -وال تعطنً حتى أسؤلك ,ال تؤتنً حتى أرسل إلٌك ,وال تعطنً حتى أسؤلك ,فلم المنصور ثٌابه وذهب وهو ٌقول :كل الطٌور
علفناها فالتقطت إال سفٌان ,هكذا ٌنظرون إلى العلماء.
دخل أبو حنٌفة وابن أبً ذبب ومالك على المنصور ,وسؤلهم المنصور فً أمره ,وشدد أبو حنٌفة فً النصٌحة ,وشدد ابن أبً ذبب,
وأالن مالك الكبلم ,فجاء المنصور بحاجبه وأرسله بثبلث صرر ,قال إن قبلها ابن أبً ذبب وأبو حنٌفة فابتنً برأسٌهما ,وإن قبلها
مالك فدعه ,فقبلها مالك ,وعندما جاء ألبً حنٌفة قال له :من أٌن هذه? قال من أمٌر المإمنٌن ,قال وهللا ال أرضاها له فكٌؾ أرضاها
لنفسً ,ولذلك كان العلماء ..أبو حنٌفة مات فً السجن ,مات فً السجن ,والمنصور ٌحاول أن ٌجبره بإمارة القضاء ,وهو ٌقول ترٌد
أن تسلمنً إمارة القضاء حتى أحكم لك كما ترٌد?! وهللا ال أقبلها!
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
(المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ٌؤم رون بالمنكر وٌنهون عن المعروؾ وٌقبضون أٌدٌهم نسوا هللا فنسٌهم إن المنافقٌن هم
الفاسقون ,وعد هللا المنافقٌن والمنافقات والكفار نار جهن م خالدٌن فٌها هً حسبهم ولعنهم هللا ولهم عذاب مقٌم ,كالذٌن من قبلكم كانوا
أشد منكم قو ة وأكثر أمواال وأولدا فاستمتعوا بخبلقهم فاستمتعتم بخبلقكم كما استمتع الذٌن من قبلكم بخبلقهم وخضتم كالذي خاضوا
أولبك حبطت أعمالهم فً الدنٌا واآلخرة وأولبك هم الخاسرون ,ألم ٌؤتهم نبؤ الذٌن من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهٌم
وأصحاب مدٌن والمإتفكات أتتهم رسلهم بالبٌنات فما كان هللا لٌظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ٌظلمون ,والمإمنون والمإمنات بعضهم
أولٌاء بعض ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر وٌقٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة وٌطٌعون هللا ورسوله أولبك سٌرحمهم هللا إن هللا
عزٌز حكٌم ,وعد هللا المإمنٌن والمإمنات جنات تجرى من تحتها األنهار خالدٌن فٌها ومساكن طٌبة فً جنات عدن ورضوان من هللا
أكبر ذلك هو الفوز العظٌم)
(التوبة)27-: 76
هللا عز وجل -سبحانهٌ -قابل بٌن نوعٌن من البشر ,قسم ذوو قلوب مرٌضة ,مداهنون ,إن خلوا بؤنفسهم عملوا المفاسد ,وإن ظهروا
للناس ظهروا كؤنهم ٌلبسون جلود الضؤن ,زهاد نساك ,هإالء المنافقون من صفاتهم البارزة األمر بالمنكر ,والنهً عن المعروؾ,
وقبض الٌد ,قبض الٌد عن الخٌر 8
قال القرطبً :قبض الٌد عن الجهاد ,نعم! ألن الكبلم عن الجهاد...
وهإالء المنافقون ,ما الذٌن أظهر المنافقٌن فً المجتمع? الجهاد ,ولذلك الجهاد هو خٌر كشاؾ للتفرٌق بٌن المإمن الخالص وبٌن
الذي فً إٌمانه دخن ,الجهاد مٌزان صحٌح ال ٌتخلؾٌ ,دل على صدق اإلٌمان ,وعلى التقوى ,ولذلك هللا عز وجل دابما ٌقرن الجهاد
بالتقوى ,والجهاد بالصدق ..
(إنما المإمنون الذٌن آمنوا باهلل ورسوله ثم لم ٌرتابوا ,وجاهدوا بؤموالهم وأنفسهم فً سبٌل هللا أولبك هم الصادقون)
(الحجرات)15 :
(ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقٌن ما كان ألهل المدٌنة ومن حولهم من األعراب أن ٌتخلفوا)
(التوبة)825-555 :
وقد رأٌت فً سورة التوبة الحث الكثٌر والذكر الكثٌر للتقوى ,ألن الجهاد ال ٌمكن أن ٌقام إال على أساس التقوى ,ال ٌمكن ,المنافقون
ٌسٌرون معك خطوة خطوتٌن ثبلثا  ,لكن لما تؤتً النٌران والقنابل والقذابؾ سٌٌعتذر بؤلؾ عذر حتى ٌهرب من أرض المعركة ,أما
التقً صاحب القلب الصافً ..
(الذٌن إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم والصابرٌن على ما أصابهم والمقٌمً الصبلة ومما رزقناهم ٌنفقون)

(األنفال)9-2 :
هإالء هم الذٌن ٌثبتون معك إلى نهاٌة المشوار ,إلى نهاٌة الطرٌق ,ولذلك األولى بالذٌن ٌدعون إلى الجهاد وٌحرضون علٌه أن
ٌحرصوا على انتقاء العناصر التقٌة ,أسمعت ٌا تقً الدٌن? لماذا? ألن هذه العناصر هً التً تثبت معك فً أٌام الملمات 8
أما المنافقون فهم أصحاب المنافع والمطامع ,جاءوا إلٌك من أجل الدنٌا ,فإذا كانت دنٌاك ستؤخذ حٌاتهم سٌتركونك وٌنفضوا ,ولذلك -
ٌعنً دون تشبٌه -أنظروا حرب إٌران مع العراق ,نحن طبعا ال نحب وهللا أن تنتصر إٌران على العراق ,لكن أهل إٌران أصحاب
عقٌدة وإن كانت فاسدةٌ ,عتبرون أن الموت ٌوصلهم إلى الجنة ,ولذلك الخمٌنً ٌطلب مابة ألؾ ٌؤتٌه مبتا ألؾٌ ,قول هذه المعركة نرٌد
لها مابة ألؾ فٌؤتٌه مبتا ألؾ ,الصوارٌخ تقصؾ ,والرشاشات تضرب علٌهم وهم قادمون مقبلون ,لماذا? ٌا حسٌن ٌا حسٌن! خبلص
ٌرٌدون الموت! نعم هى عقٌدة باطلة فاسدة8
الذٌن حول النظام البعثً العراقً جاءوا للدنٌا ,البعثٌون جاءوا لماذا? جاءوا من أجل المناصب ,من أجل البعثات ,من أجل الوزارات,
من أجل أن ٌكونوا قادة فً الجٌش ,من أجل أن ٌكونوا أعضاء فً اللجنة المركزٌة للحزب ,فعندما رأوا الموت انفضوا ,ألنهم جاءوا
للدنٌا ,عندما ٌجدون أن الدنٌا كلها ستذهب مقابل هذه اللعاعة البسٌطة التً ٌعطونها انفضوا ,وأنا عجبت الحقٌقة كٌؾ ثبت العراق هذه
الفترة الطوٌلة أمام إٌران ; عجبت كثٌرا  ,الشٌعة أصحاب عقٌدة ,رمز عقٌدتهم ..الشهادة ,الحسٌن ,شهادة الحسٌن ,ومن هنا هإالء من
الصعب أن تؽلبهم إال عقٌدة أصح من عقٌدتهم ,وأناس رمز حٌاتهم الشهادة ,أما دنٌا هل تؽلب آخرة? منافع هل تؽلب عقابد? ..مطامع
هل تقؾ أمام مبادئ? وأصحاب المبادئ ال تقؾ مهما جمعوا ,ال تقؾ ,ال ٌستطٌعون ,مع أنً ال أحب كما قلت أن ٌنتصر الشٌعة ,وإن
كنت أرى أن المستقبل ألصحاب المبادئ ,وإن كانت باطلة لهم ,طبعا البعثٌٌن مبادبهم أفسد وأضل ,جمعوا الشباب على البنات ,وعلى
محاربة اإلسبلم ,وعلى إشاعة المنكرات ,حاربوا اإلسبلم ,ذبحوا المسلمٌن ,لم ٌبقوا فً البلد نفسا إسبلمٌا أبدا  ,فلم ٌبق إال أناس
مؽموسون فً النفاق ,وكما قال شاعرهم -شاعر ٌمدح الحاكم صدامٌ -قول:
كوجه هللا ٌنضح بالجبلل
تبارك وجهك القدسً فٌنـا
هو اسمه شفٌق الكمالً -فاهلل عز وجل سلط صداما علٌهٌ ,وم من األٌام أخطؤ وقالٌ :عنً هذه الحرب لو توقؾ ....فؤرسل إلٌه فقالله :أنت فعبل قلت أنه لو الربٌس ضحى بمنصبه من أجل أن توقؾ الحرب? قال :أنت ضحٌت طول حٌاتك من أجل هذا الوطن فبل
بؤس أن تضحً بشًء قلٌل جدا  ,فقٌل أنه أمره أن ٌدلع لسانه وقطعه بٌده ,اللسان الذي قال :كوجه هللا ٌنضح بالجبلل ,قطع بٌد الذي
ٌنضح بالجبلل! سلطهم هللا علٌه ,شاعر الحزب شفٌق الكمالً8
أقول :المبادئ ال ٌقؾ أمامها إال المبادئ ,ولذلك لما وقعت مصر فً خناق الشٌوعٌة ضربت الحركة اإلسبلمٌة ,حورب اإلسبلم ,أ
ظهر أهل الدنٌا وأهل الفساد فً مصر مدة عشرٌن سنة ال بد لمحاربة اإلسبلم أن تظهر طبقة جدٌدة منتفعة ,عندما رأى السادات أن
مصر وقعت فً قبضة الشٌوعٌة ,وأراد أن ٌطهر البلد من أتباع الربٌس السابق سؤل مجلس الوزراء :كٌؾ نحارب الشٌوعٌة? قالوا
لٌس لك اإل أن تخرج اإلخوان المسلمٌن من السجون ,ال ٌقؾ أمام المبادئ إال المبادئ ,شٌوعٌون أوقؾ أمامهم اإلخوان المسلمٌن
ٌضحضونهم من المجتمع ,مجلس الوزراء الذٌن معظمهم ال ٌعرفون هللا عز وجل ,لكن ٌعرفون الحقٌقة أن المنافع ال تقوم أمام
المبادئ ,وأن المطامع الدنٌوٌة ال ٌمكن أن تقوم أمام أناس باعوا الدنٌا وأرادوا اآلخرة ..ال ٌمكنٌ ..ستحٌل ,مبادئ تحتاج إلى مبادئ,
عقابد ال ٌضحضها اإل عقابد ,ولذلك أصحاب العقابد هم الذٌن ٌنتصرون مهما طال الزمن وإن كانت فاسدة ,ولكن أصحاب العقٌدة
الصحٌحة هم الذٌن ٌفوزون على الجمٌع ,وال ٌملك أحد عقٌدة صحٌحة اإل المسلمون الصادقون إن شاء هللا 8
فالمهم صفحتان متقابلتان ,المنافقون والمإمنون ,المنافقون ٌؤمرون بالمنكر وٌنهون عن المعروؾ وٌقبضون أٌدٌهم عن الجهاد( ,نسوا
هللا) نسوا تعالٌمه ,نسوا ذكره ,فنسٌهم سبحانه وتعالى ..إهمال ..تركهم ألهوابهم ,والحدٌث (ٌا حً ٌا قٌوم برحمتك أستؽٌث أصلح لً
شؤنً كله وال تكلنً إلى نفسً طرفة عٌن ,وال أقل من ذلك) فكٌؾ لمن ترك إلى شٌطانه وإلى هواه ..أعوذ باهلل ..أعوذ باهلل ,ال بد لنا
من حماٌة الرحمن وعصمته ..
(ومن ٌ عش عن ذكر الرحمن نقٌض له شٌطانا فهو له قرٌن وإنهم لٌصدونهم عن السبٌل وٌحسبون أنهم مهتدون)
(الزخرؾ)39-29 :
(نسوا هللا فنسٌهم) ولذلك تجد الواحد منهم أمواله ال ٌسخرها إال لقتل نفسه ,األفٌون ,الحشٌش ,الخمر ما إلى ذلك ,هذا األفٌون ٌقولون
م ر جدا ومع ذلك ٌعٌشون علٌه ,نعم ٌعٌشون علٌه.
مرة سابق ٌسوق فً فً مصر ٌدخن ,قلت له :أنت (ماهٌتك) كم? قال :سبعة وعشرون جنٌها  ,قلت :كم تصرؾ على الدخان? قال:
إثنا عشر جنٌها  ,قلت :ألٌس هذا حرام علٌك ٌا ابن الحبلل? ألٌس حراما علٌك أن تصرؾ اثنا عشر جنٌها على الدخان? قالٌ :ا
لٌت هذا فقط ,هناك مصابب ,قلت له :ماذا? قال :األفٌون والحشٌش ,قلت له كم تصرؾ? قالٌ :بقى من راتبً جنٌهٌن فقط ألهلً...
جنٌهٌن فً الشهر ,طبعا راتبه سبعة وعشرون جنٌها فً الشهر ,خمسة وعشرون جنٌها على األفٌون والحشٌش ,قلت له :ألٌس
حراما علٌك? ألٌس حراما ? قال (إزاي) حرام ,أنا أصلً ,نعم! ,قال( :إزاي) حرام! أنا أصلً! (شؽلة ربنا ده مفلتهاش) ,وهللا هو
ٌفكر أن اإلسبلم فقط الصبلة! هذا مكروه! ..مكروه! هكذا أفهمه بعض الحشاشٌن ,فقال لً :أنا إن (مخدتهاش) أموتٌ ,بقى أنفً
وعٌناي تسٌل.
شهدت واحدا منهم دخل مستشفى الجامعة األ ردنٌة وٌرٌد أن ٌقتل الصٌدلً الذي رفض أن ٌعطٌه مخدرات ,ال ٌستطٌع أن ٌجلس,
كسر زجاجة وأمسكها وأراد أن ٌقتل الصٌدلً ,قال :ال ٌمكن أن أعطىك اإل بوصفة من الطبٌب.
هللا عز وجل ٌعذبهم بؤموالهم ,وأٌن تجده?! على الفساد! ,على الزنا! ,على السخؾ! معدته مقرحة ,ال ٌستطٌع أن ٌؤكل لحما وال
ؼٌره ,على الحلٌب ,ومع ذلك المخدرات ,ال ٌستطٌع ..الطبٌب ٌمنعه من الوسكً وهو على فراش الموت ,صدقوا ٌصٌح ...وٌصٌح
أعطونً كؤس وسكً فقط (نسوا هللا فنسٌهم) تركهم ألهوابهم ,ضاعوا!
ولذلك (فبل تعجبك أموالهم وال أوالدهم إنما ٌرٌد هللا لٌعذبهم بها فً الحٌاة الدنٌا).
تعذٌب (نسوا هللا فنسٌهم) وعندما ٌنساه هللا ٌتخطفه الشٌاطٌن ,فً رواٌات فٌها ضعؾ (وكل بالمإمن مابة وستون ملكا أو كذا ٌذبون
عنه كما ٌذب أحدكم عن قصعته الذباب ,ولو وكل المإمن إلى نفسه طرفة عٌن لتخطفته الشٌاطٌن).
الشٌطان ٌتربص بك ,مجهز بكل األسلحة ,وأنت سكران تارك كل األسلحة ,ال ذكر ,ال قرآن ,ال استؽفار ,ال وضوء ,ال نظافة ,ال قٌام
لٌل ,ال أدعٌة ,كٌؾ تدخل أنت? مع عدوك (, )BM41هاون ,طابرات ,دبابات ,وأنت نازل هكذا أعزل وتؽنً على لٌبلك ,سكران
حتى ال تفكر أٌن تقع القذابؾ? اللهم عافنا ,اللهم عافنا ,وهللا ٌا إخوة :ال ٌوجد أكبر من نعمة اإلٌمان ,ال ٌوجد أكبر من نعمة اإلسبلم8
حدثونا عن أحد المسإولٌن ذهبوا إلٌه ٌشتكون إلٌه أن أوالدهم ذهبوا إلى أفؽانستان والمطاوعة ٌؤخذونهم إلى أفؽانستان دون إذنهم,
دخلوا علٌه وصاروا ٌشتكون على المطاوعة ,وهذا المسإول ساكت ,وٌومها جاءه بعض قضاٌا المخدرات وشباب وؼٌره ,بعدما أنهوا
قال :هاتوا هذا الملؾ -لربٌس الدٌوان -هاتوا الملؾ هذا فبلن كذا للمخدرات ,فبلن كذا فً بانكوك ..فبلن كذا ,ثم نظر إلٌهم قال لهم:
أٌهما أفضل وأشرؾ لكم? أوالدكم ٌموتوا فً أفؽانستان أم ٌموتوا فً بانكوك?! أم فً المخدرات?! أخرجوا من هنا ,....المسإول ما

قالها إال بعد مرارة التجربةٌ ,عٌش فً دوامة مشاكل المجتمع ,دوامة الذٌن نسوا هللا فنسٌهم ,والذي ٌطلع على أحوال المجتمع وٌؽوص
فً أعماقه ٌدرك أهمٌة اإلسبلم للحٌاة ,وٌدرك أنه ال ٌمكن أن تسترٌح البشرٌة فً ٌوم من األٌام إال إذا رجعت لهذا الدٌن8
ولذلك سٌد ٌقول -رحمه هللا( :-الحٌاة فً ظبلل القرآن نعمة ,نعمة ال ٌعرفها إال من ذاقها ,نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكٌه ,ولقد
خلصت من الحٌاة فً ظبلل القرآن إلى ٌقٌن جازم قاطع حاسم أن البشرٌة ال ٌمكن أن تسعد إال إذا رجعت لهذا الدٌن) ثم قال( :لقد
كانت أكبر نكبة قصمت ظهر البشرٌة هً تنحٌة هذا الدٌن عن الحٌاة)...
ال حل إال باإلسبلم ..أبدا  ..لنفسك ,ألهلك ,ألوالدك ,لمجتمعك ,ال حل إال باإلسبلم ..أبدا  ,حل أن تسترٌح وتطمبن فً ظبلل الرحمن,
فً فًء هذا الدٌن ,ترمً بنفسك على طرٌق هذه الشرٌعة فتنام هادئ البال ..مستقر الضمٌر ...مطمبن النفس ,هادئ األعصاب ,وإن
خرجت عن الطرٌق بدأ الشقاء..
( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مإمن فلنحٌٌنه حٌاة طٌبة ولنجزٌنهم أجرهم بؤحسن ما كانوا ٌعملون)
(النحل)35 :
(فمن اتبع هداي فبل ٌضل وال ٌشقى ,ومن أعرض عن ذكري فإن له معٌشة ضنكا ونحشره ٌوم القٌامة أعمى)
(طه)025-925 :
بكل ما تحمله معنى كلمة الضنك من معنى ,ضٌاع ..بلبلة ..الفكر ..األمراض8
والذٌن عاشوا فً الؽرب وجاءوا هنا ٌدركون أكثر من ؼٌرهم نعمة اإلسبلم على البشرٌة.
أحد اإلخوة جاء من السوٌد -هو شبه أمً -لكن قال :ما رأٌت نعمة أكبر لئلنسان والبشرٌة من اإلسبلم ,قال عندما رأٌت البنات
والمجتع والفساد والضٌاع أقول سبحان هللا!! كٌؾ ٌعٌشون? بناتهم فً اللٌل تنام على الجلٌد فً الشوارع العامة ,تجد البنت بنت
ملٌونٌر كبٌر تؤتً وترمً بنفسها أمام القطار ,تضٌع تحت عجبلت القطار تعلن عن انتحارها :أنً سؤنتحر فً ٌوم كذا ,فتؤتً إلى قمة
جسر مرتفع مابة متر تلقً بنفسها من فوق الجسر ,تنتحرٌ ,حاولون أن ٌمنعوها تقول لهم :أنا ال أجد فً حٌاتً راحة وال استقرارا
وال سعادة ,ملٌونٌرة أمرٌكٌة ,أكثر من ملٌونٌرة.
هذا الكاتب العالمً أرنست همنؽواي ...صاحب (الشٌخ والبحر) الذي أخذ جابزة نوبل ,وضع بندقٌته فً رأسه وقتل نفسه ,حفٌدته
بالتبنً إرثها مابة ملٌون دوالر ,لكن ال ٌحس طعم السعادة (نسوا هللا فنسٌهم) ,أمراض األعصاب ,القلق ,أمراض الجنس ,مرض
اإلٌدز هذا ,اآلن أصبح ؼوال رهٌبا ٌهدد أوروبا وأمرٌكا ,نعم! اآلن ال ٌؤخذون دم واحد إال بعد أن ٌفحصوه أنه خال من اإلٌدز,
وصل إلى الشرق هذا المرض ,أمراض عجٌبة ,األمراض النفسٌة فً السوٌد ,ثلث مٌزانٌة السوٌد تصرؾ على األمراض على
مستشفٌات األمراض النفسٌة والعقلٌة )%89( ,األمراض العقلٌة والنفسٌة والعصبٌة,بٌنما فً الببلد العربٌة كل بلد فٌها واحد ,أربعة
وخمسون ملٌون أمرٌكً مصابون باألمراض النفسٌة والعصبٌة والعقلٌة ,ربع المجتمع تماما ,بٌنما فً مجتمعاتنا المجانٌن قلٌلون رؼم
بعدهم عن اإلسبلم ,ال زالت قشرة اإلسبلم الباقٌة تعطً اإلنسان هدوءا واستقرارا  ,وإذا أصٌب بماله أو نفسه ٌقول :إنا هلل وإنا إلٌه
راجعون ,العوض بوجه الكرٌم ,هكذا ,أما أولبك إذا فصل من عمله ٌنتحر ,أقول ( )%89من مٌزانٌة السوٌد لؤلمراض النفسٌه
والعصبٌة ,ومع ذلك االنتحار ٌزداد ٌوما بعد ٌوم ,وكٌؾ االنتحار? من فوق البروج ,من فوق ناطحات السحاب ,تحت عجبلت
القطار ,فاقترح مجلس النواب السوٌدي أن ٌفتح مستشفى لبلنتحار( ,فإذا ذبحتم فؤحسنوا الذبح وإذا قتلتم فؤحسنوا القتل ,ولٌحد أحدكم
شفرته ولٌرح ذبٌحته)8
نعم ,وكان المبررٌ ,ا أٌها المجتمعٌ ,ا مجلس النواب ,ال ٌجوز قانونا أن نترك أوالدنا ٌموتون بهذه الطرق ,نحن نمٌتهم إذا أرادوا أن
ٌموتوا ,نضربه إبرة فً المستشفى وٌموت ,مستشفٌات لبلنتحار...
ال نجاة إال باإلسبلم ,أبدا  ,إال باهلل ..
(وظنوا أن ال ملجؤ من هللا إال إلٌه)
(التوبة.)455 :
(ومن ٌضلل هللا فما له من هاد ,لهم عذاب فً الحٌاة الدنٌا ولعذاب اآلخرة أشد وما لهم من هللا من واق)
(الرعد)09-99 :
أمراض الزهري والسٌبلن فً الموسوعة اإلنجلٌزٌة ( )%85كان فً العشرٌنات مصاب بالزهري من الشعب األمرٌكً ,و()%82
مصاب بالسٌبلن ,مجتمع ضابع ,مجتمع ال ٌلوى على شًء ,ال ٌحس أحد بالسعادة وال بالراحة ,تنظر إلى الناس عٌونهم زابؽة,
ٌمشون فً الشوارع ال ٌدرون أٌن ٌذهبون ,فٌقتلون حٌاتهم قتبل  ..ال راحة ,ال استقرار ,ال طمؤنٌنة ,ال هدوء أعصاب ,ولذلك هم
ٌعبرون عن هذا القلق الذي ٌعٌشونه باألزٌاء ,بالموضات ,بالتمرد ,بالهٌبز ,بالبٌتلز ,هذه كلها مظاهر للقلق ,التمرد اإلجتماعً ,تجدهم
ٌمشونٌ ,تجمعون قطاعات ,ما لكم? نرٌد أن نطالب بإباحة الشذوذ الجنسً ,قالوا لهم :ال بد أن تبٌحوهٌ ,ضؽطون على الدولة حتى
تبٌح لهم الشذوذ الجنسًٌ ,ظهر واحد على التلفاز األمرٌكً ٌقول -لكن ملثم :-أنا كنت أزاول الفاحشة بابنتً ,فوجدت مزاولة الفاحشة
بابنً ألذ وأفضل ,أي مجتمع هذا?!! ولذلك التجؤوا إلى الكبلب ,وجدوا أنه ال وفاء ,تقطع المجتمع ,تمزق ,كل واحد ٌكره اآلخر ,تجده
إذا مات كلبه ٌحزن علٌه أكثر من أبٌه وأمه ,لماذا? لم ٌجد فً الحٌاة وفٌا إال هذا الكلب أبدا  ,إبنها تركها ,زوجها تركها ..عمرها
ثمانون سنة أو سبعون سنة ,ال تستطٌع أن تخرج ,ستموت ,تخرج رابحتها ,تتعفن فً سرٌرها ,ال ٌعلم أحد أنها ماتت إال رابحتها
تنبعث فً األسواق ,فٌتصل الجٌران بالبلدٌة أن ٌؤتوا ٌؤخذوا هذا الجٌفة إلى المقبرة.
مجتمع منته ..منته تماما  ...ال ٌوجد دٌن ,ال توجد عقٌدة ,ال توجد مراقبة هلل عز وجل فتتحطم المجتمعات .
اآلن لو قارنت العراق الٌوم سنة (3455م) والعراق سنة (3255م) أٌام عبد السبلم عارؾ ,لو أردنا أن نرجع العراق إلى أٌام عبد
السبلم عارؾ نحتاج إصبلح مابتً سنة ,لو أردنا نرجع مصر إلى أٌام الملك فاروق إلى الحالة التً كانت علٌها زمن فاروق نحتاج
إلى ثبلثمابة سنة متواصلة ,لو أردنا أن نرجع سورٌا إلى أٌام أن استقال شكري القوتلً المواطن العربً األول وسلمها للربٌس ,لو
أردنا أن نرجعها ألٌام عهد اإلنفصال ,كانوا ٌسمونها عهد الرجعٌة عهد اإلنفصال -هللا اكبر8-
كنا هناك فً دمشق ..كانت دمشق جن ة الدنٌا ,أجمل مدٌنة فً األرض ,وأطهر مدٌنة فً األرض- ,لٌس أقدس ,-وأعلم مدٌنة فً
األرض ,البٌوتات المحافظة ,حلقات العلماء ,العلماء منتشرون فً دمشق ,طبلب العلم ,جامعة دمشق ,لم ٌكن مثل جامعة دمشق فً
الدنٌا ,أٌن اآلن دمشق? ٌبابا قفرا قد صوحت أزهارها ,وتبكى منابرها وعٌدانها ومآذنها ,وفً كل ناحٌة تدمرت ,لماذا? ٌرٌدون أن
ٌزحزحوا هذا المجتمع عن هللا عز وجل ,سٌتحطم المجتمع ,النفوس ال تستطٌع أن تعٌش إال فً ظبلل هذه الشرٌعة ,ألنها مخلوقة
بحٌث ال تدور إال مع دوالب هذه الشرٌعة ,ال ٌمكن تشتؽل النفس البشرٌة اإل إذا كانت مركبة على دوالب هذا الدٌن ,فوضعنا دوالبا
آخر حطم النفس البشرٌة ,صارت التروس تؤكل من النفس البشرٌة ,تروس أسنان الترس الذي وضعناه بدل ترس الشرٌعة بدل دوالب
الشرٌعة التً كانت به هادبة وادعة ناعمة مستقرة8

صفحتان متقابلتان ,صفحة المنافقٌن المدمرٌن نفسٌا وجسدٌا وخلقٌا واجتماعٌا  ,وصفحة المإمنٌن الواضحة الناصعة الطٌبة التً
تبنً بصمت ,وتعمل بصمت ,وتقدم للناس نماذج من المجتمعات واألفراد واألسر واألحٌاء (نسوا هللا فنسٌهم إن المنافقٌن هم
الفاسقون).
ما أوصلهم إلى النفاق إال الفسق ,وما هو الفسق? الخروج عن طاعة هللا ,والخروج عن طاعة هللا ٌبدأ بماذا? بإرواء شهوة بسٌطة,
والشهوات إرواإها ال ٌنتهى ,ألنها كالبحر المالح ,الذي ٌروي شهوته مرة كؤنما ٌشرب من البحر المالح لٌروي ظمؤه ,كلما شرب
ازداد عطشا  ,فهإالء الذٌن أطلقوا سعار شهواتهم وأججوا نزواتهم هإالء كلما أشبعوها كلما ازداد سعارا ,سعار جنسً ,سعار نفسً,
سعار حب العظمة ,وهكذا ,مسعورون! نعم! بدل ما كانت حاجات هللا عز وجل ٌروٌها بالطرٌقة النظٌفة الطاهرة ,المعدة لها حاجة
ٌروٌها هللا عز وجل بالطعام والشراب ,الجنس طاقة ٌروٌها هللا بالزواج النظٌؾ والبعد عن الزنا ,فإذا أطلقنا العنان لشهواتنا انطلقت
مسعورة ال تلوي على شًء ..كالكلب المسعور ال ٌدع أحدا إال وعضه ,ونقل إلٌه الس م الذي فً لعابة.
(وعد هللا المنافقٌن والمنافقات والكفار نار جهنم) هم ٌعٌشون فً النار فً الدنٌا ,ولكن نار اآلخرة أعظم ,نار جهنم (هً حسبهم)..
تكفٌهم( ,ولعنهم هللا ولهم عذاب مقٌم) ,ال ٌخرجون وال ٌتزحزحون8
ولذلك من شدة العذاب ٌطلب أهل النار ٌوما واحدا ٌ ,وما واحدا راحة ..
(وقال الذٌن فً النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم لٌخفؾ عنا ٌوما من العذاب)
(ؼافر)50 :
ٌوما واحدا والجواب ٌؤتً بعد ألؾ سنة ..
(قالوا أولم تك تؤتٌكم رسلكم بالبٌنات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرٌن إال فً ضبلل)
(ؼافر)81 :
(ونادوا ٌا مالك لٌقض علٌنا ربك)
(الزخرؾ)33 :
ٌنادي أهل النار ست نداءات ,والجواب ٌؤتً بعد كل سإال بؤلؾ عام ,والجواب عذابه أشد من العذاب الذي هم فٌه ..
(قالوا ربنا أمتنا اثنتٌن وأحٌٌتنا اثنتٌن فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبٌل)
(ؼافر)55 :
الجواب (ذلكم بؤنه إذا دعً هللا وحده كفرتم وإن ٌشرك به تإمنوا)
(ؼافر)25 :
(ونادوا ٌا مالك لٌقض علٌنا ربك) بعد ألؾ عام (قال إنكم ماكثون) ,قال األعمش :بلؽنً أن الجواب بعد السإال بؤلؾ عام..
(والذٌن كفروا لهم نار جهنم ال ٌقضى علٌهم فٌموتوا وال ٌخفؾ عنهم من عذبها كذلك نجزى كل كفور ,وهم ٌصطرخون فٌها ربنا
أخرجنا نعمل صالحا ؼٌر الذي كنا نعمل)
(فاطر)39-29:
بعد ألؾ سنة ?
(أولم نعمركم ما ٌتذكر فٌه من تذكر)
(فاطر)39:
أما تركناكم ستٌن سنة فً الحٌاة الدنٌا? أال تكفً هذه المهلة أن تتوبوا?! من بلػ الستٌن ومن بلػ األربعٌن -رواٌات فقط -أعذر هللا
إلٌه أي لم ٌبق له عذر عنده ,ال عذر (أولم نعمركم ما ٌتذكر فٌه من تذكر وجاءكم النذٌر) الشٌب أو النذٌر الرسول (فذوقوا فما
للظالمٌن من نصٌر) هً حسبهم ,آخر نداء ..
(قالوا ربنا ؼلبت علٌنا شقوتنا وكنا قوما ضالٌن ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون)
(المإمنون)385-285 :
ٌؤتً الجواب :
(قال اخسؤوا فٌها وال تكلمون)
(المإمنون)485 :
انتهى آخر سإال ..
( أخسؤوا فٌها وال تكلمون إنه كان فرٌق من عبادي ٌقولون ربنا آمنا فاؼفر لنا وارحمنا وأنت خٌر الراحمٌن ,فاتخذتموهم سخرٌا حتى
أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون)
(المإمنون)855-485 :
فؤٌن تذهبون? أمامكم إما النار وإما الجنة ,فاعمل وما هً إال أٌام قصٌرة ال تدري ,وهللا عز وجل جاء بك إلى أرض الخٌر ,إلى
الجهاد ,حٌث أبواب السماء مفتحة ,وأبواب الجنان مشرعة ,ولٌس بٌنك وبٌن الجنة إال أن تتوب توبة نصوحة صادقة وتؤتٌك رصاصة
ها هنا ,فتدخلك الجنة أو النار ,ألنه ٌإتى بالموت ٌوم القٌامة على شكل كبش أملح أبٌض فٌذبح بٌن الجنة والنار فٌنادى ٌا أهل الجنة
خلود وال موت ,وٌا أهل النار خلود وال موت كم تعٌش فً الدنٌا? كم تعٌش? ستٌن ,مابة سنة عش ما شبت فإنك مٌت ,واعمل ما
شبت فإنك مجزي به ,وأحبب من شبت فإنك مفارقه) كم تعٌش? ثم ٌا لٌت حٌاتك كانت سعٌدة لتسلك طرٌق هللا عز وجل ,شقاء فً
شقاء ,دمار فً دمار ,ثم بعد ذلك جهنم ٌصلونها فببس القرار.
(كالذٌن من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمواال وأوالدا فاستمتعوا بخبلقهم) فاقرأوا تارٌخ األمم السابقة (كانوا أكثر منكم أمواال
وأوالدا) وكانوا ٌعٌشون ألؾ سنة8
سٌدنا نوح ..
(فلبث فٌهم ألؾ سنة إال خمسٌن عاما)
(العنكبوت)05 :
(فاستمتعوا بخبلقهم) نصٌبهم من الدنٌا ,والدنٌا ماذا تساوي ( لو كانت الدنٌا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء)
وهللا لو كانت تعدل شٌبا عند هللا عز وجل هل ٌمكن أن ٌعطٌها لهإالء الكفار وٌحرمها عباده الصالحٌن? ال ,لو كانت الدنٌا تعدل عند
هللا جناح بعوضة هل ٌمكن أن ٌضع حافظ أسد ربٌس جمهورٌة? ال ٌمكن ٌستحٌل ,لكن أنا أشبه الدنٌا بالجٌفة ...جٌفه مرمٌة فً
الجبل ,أٌهمك أي كلب ٌؤكل منها أكثر ,هل تعتنً أي كلب ٌؤخذ منها أكثر?! كما قال الشافعً :
وما هً إال جٌفة مستحٌلـة علٌها كبلب همهن اجتذابها
فإن تجتنبها كنت سم -ا ألهلها وإن تجتذبها نازعتك كبلبهـا

(مر رسول هللا ص على جدي أسك مٌت ,والصحابة كنفٌه -حوله -فقال :أٌكم ٌحب أن ٌكون هذا له بدرهم? -أسك ٌعنً جدي أذنٌه
صؽار -قالوا :وهللا لو كان حٌا ما أخذناه بدرهم فكٌؾ بمٌت? -الحدٌث فً مسلم -قال الدنٌا أهون على هللا من هذه علٌكم أهون من
الجدي المٌت ,وكما جاء فً الحدٌث الصحٌح ضرب هللا مثبل للدنٌا بالعذرة العذرة الذي ٌخرج من اإلنسانٌ ,عنً البراز ..
( إنما مثل الحٌاة الدنٌا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما ٌؤكل الناس واألنعام حتى إذا أخذت األرض زخرفها
وازٌنت وظن أهلها أنهم قادرون علٌها أتاها أمرنا لٌبل أو نهارا فجعلناها حصٌدا كؤن لم تؽن باألمس)8
(ٌونس)02 :
تصبح نباتا  ,النبات ٌؤكله اإلنسان وبالتالً أٌن? هناك على محل القمامة ,كان الصالحون ..بعض الصالحٌن ٌنادي فً األسواق تعالوا
تعالوا ألرٌكم دنٌاهم ,فٌلحقه بعض الناس ,فٌؤخذهم إلى محل القمامة ,محل المزبلة ,انظروا عسلهم ودجاجهم ولحومهم هنا كلها ,وكل
سنة ٌؽٌرون المجاري فً المدن ,تعرفون المجاري? شبكة المجاري فً الرٌاض وفً عمان وفً ؼٌرها تجدهم كل سنتٌن ثبلثا
ٌؽٌرون المجاري ,لماذا? من كثرة األكل ,دنٌا ..دنٌا ( فاستمتعوا بخبلقهم فاستمتعتم بخبلقكم كما استمتع الذٌن من قبلكم بخبلقهم) أكلت
اللحم والصنوبر واألرز والمناسؾ واللبن كل ٌوم ...والبٌبسً ال تخلص من بٌتك ,والفواكه من كل األنواع ,والحلوٌات بعد الطعام من
كل األنواع ,لكن ماذا? (فاستمعتم بخبلقكم كما استمتع الذٌن من قبلكم بخبلقهم وخضتم كالذي خاضوا) ودخلتم فً الوحل ,الخوض
الدخول فً الماء ,خاض ٌخوض خوضا  ,أي دخل فً الماء وأصاب الماء ثٌابه ,وسمً كل شًء فٌه لوث وأذى وؼٌر ذلك خوض,
وتسمى المنطقة التً ٌمشً فٌها الناس مخاضه فً الماء (خضتم كالذي خاضوا) خضتم فً الباطل ..فً الهوى ..
(ذرهم ٌؤكلوا وٌتمتعوا وٌلههم األمل وسوؾ ٌعلمون)
(الحجر)9 :
(أولبك حبطت أعمالهم فً الدنٌا واآلخرة) ما هو الحبوط? تعرفون فً اللؽة ما هو الحبوط? الدابة تؤكل حشٌشا وعشبا فتنتفخ ثم
تموت ,وهذا دابة ظل ٌؤكل حتى حبط عمله ,أكل من الدنٌا وأحبط عمله بما أكل (حبطت أعمالهم فً الدنٌا واآلخرة وأولبك هم
الخاسرون ,أولم ٌؤتهم نبؤ الذٌن من قبلهم) عجٌب ( ,ألم ٌؤتهم نبؤ الذٌن من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهٌم وأصحاب مدٌن
والمإتفكات)8
قوم نوح كانوا فً شمال العراق (واستوت على الجودي) الجودي فً العراق ,وعاد فً حضرموت ..
(واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاؾ)
(األحقاؾ)52 :
فً الٌمن الجنوبٌة الشعبٌة الدٌمقراطٌة ,نعم عاد ,وعاد ..وعاد على ٌد سالم ربٌع ,وهذا عبد الفتاح إسماعٌل ,وعبد الفتاح إسماعٌل
عندما هلك كتب هإالء الذٌن حبطت أعمالهم فً الدنٌا واآلخرة كتبوا فً الجرابد نحن لن نإبن عبد الفتاح ألن اآللهة ال تإبن ...نعم!
وقدٌما كتبوا عن مٌشٌل عفلق ع ندما وصل العراق وأقٌم له االنقبلب البعثً أو أقام االنقبلب البعثً كتبوا اإلله العابد فً الجرٌدة,
وقال شاعرهم:
حسبى ألم فتاتكم حسبً
ٌا إلهً ومعبدي....
وبعد ذلك ٌقول البعثٌون ماذا?! مسلمون!! البعثٌون كفار خارجون من الملة ,ال تإكل ذبابحهم وال تنكح البنت البعثٌة وال ٌؽسلون وال
ٌكفنون وال ٌرد علٌهم السبلم وال ٌقبرون فً مقابر المسلمٌن ,هكذا...
جلسنا مجموعة من الذٌن عندهم بعض العلم الشرعً وتكلمنا فً شؤن البعثٌٌن ,فاستقر رأٌنا جمٌعا على أنهم كفار خارجون من الملة,
ال تإكل ذبابحهم ,وال تنكح بناتهم ,وال ٌقبرون فً مقابر المسلمٌن ,وال فرق بٌن البعثً والشٌوعً كله واحد8
وقوم عاد وثمود وقوم صالح ,وقرى قوم صالح معلوم أٌن? حول تبوك ,والرسول هللا صلى هللا وسلم مر بها ٌوم أن ؼزا تبوك ,وأمر
أصحابه أن ال ٌؤكلوا وال ٌشربوا شٌبا منها ,وال زال هناك الحوض الذي كانت تحلب فٌه الناقة ,وال زال فٌه الببر والمكان الذي
تشرب منه الناقة ,أما الحوض فبل زال موجودا الذي تحلب فٌه الناقة فتشرب كل البلدة منها8
والذي قتل الناقة هو قدار بن سالؾ أشقى الناس ,الحدٌث (أشقى الناس اثنان أحٌمر ثمود الذي قتل الناقة -حدٌث صحٌح -وقال لعلً
رجل ٌضربك ها هنا فتبتل هذه) الذي هو عبد الرحمن بن ملجم ,وثمود ..
(فؤما ثمود فؤهلكوا بالطاؼٌة)
(الحاقة)1 :
الطاؼٌة صٌحة ,وهو عذاب ٌوم الظلة ..
(فلما رأوه عارضا مستقبل أودٌتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به رٌح فٌها عذاب ألٌم)8
(األحقاؾ)02 :
(فؤما ثمود فؤهلكوا بالطاؼٌة وأما عاد فؤهلكوا برٌح صرصر عاتٌة سخرها علٌهم سبع لٌال وثمانٌة أٌام حسوما).
(الحاقة)3-1 :
عاد أهلكوا برٌح صرصر ,وأما ثمود فؤهلكوا بصٌحة ,وقوم إبراهٌم ,النمرود الذي سلط هللا علٌه بعوضة فٌبدو لً أنها مرض فً
رأسه فكان ال ٌسترٌح إال إذا ضربه سٌدنا إبراهٌم بالحذاء ,النمرود رأسه فٌه سرطان أو ؼٌره أصابه فً رأسه (وقوم إبراهٌم
وأصحاب مدٌن) مدٌن هم قوم شعٌب وهم فً منطقة فً جنوب األردن ,معان وما حولها ,هناك كان ٌقطن سٌدنا شعٌب وقومه,
والمإتفكات قرى قوم لوط وهً سدوم وعموراء  8واآلن هً فً البحر المٌت ,وأعوذ باهلل بحٌرة لوط هذه البحٌرة ال ٌعٌش فٌها أي
شً من األحٌاء أبدا  ..أبدا  ,نسبة الملح فٌها (ٌ )%82دخل الناس فٌها ٌستحمون ٌخرجون فٌبدأ جلدهم ٌحرقهم ,ال بد رأسا أن ٌؤخذوا
ماءا عذبا لٌؽسلوا الملح ,وهً أخفض منطقة فً العالم ()059م تحت سطح البحر ,وألنها منتكسة ,منتكسة الفطرة فهم أخفض قوم فً
العالم سوء خلق ومنطقتهم أخفض منطقة فً العالم8
وسٌدنا جبرٌل عندما أراد أن ٌخسؾ بها جاء ووضع جناحا من أجنحته تحت سدوم وعموراء ورفعها حتى سمع أهل السماء نبحاح
كبلبهم ,قلبها فً داخل البحر ,ال زالت اآلن داخل البحر (سدوم وعاموراء) قرى قوم لوط8
اآلن هذا المرض الخطٌر اإلٌدز ال ٌظهر إال فً المنحرفٌن جنسٌا ( أتتهم رسلهم بالبٌنات فما كان هللا لٌظلمهم ولكن كانوا أنفسهم
ٌظلمون).
واآلن الصفحة المقابلة صفحة المإمنٌنٌ ,ا سبلم !! صفحة الظبلل الوارفة ,والنفوس المطمبنة ,والقلوب الهادبة ,صفحة الذٌن ٌعملون
بصمت ,صفحة الذٌن ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر وٌقٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة ,فعنوان المجتمع المنافق المداهنة,
مداهنة الحكام ,وعنوان المجتمع المإمن مصارحة الحكام ,عنوان المجتمع المنافق األمر بالمنكر الذي ٌكون على حساب دماء الناس
وأعراضهم وأموالهم ,وعنوان المجتمع المإمن النهً عن المنكر الذي فٌه حماٌة دماء الناس وأعراضهم وأموالهمٌ ,ا إخوان ....األمر
بالمعروؾ والنهً عن المنكر لٌس شرطا للحكام لكن أعبله مع الحكام إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جابر سٌد الشهداء

حمزة ورجل ٌ-عنً واحد ثانً مع حمزة -قام إلى إمام جابر فؤمره فنهاه فقتله صنؾ من الناس لماذا? ألن فٌها مخاطرة على األموال
واألوالد ,فٌها سجون ,فٌها قتل ,فٌها قطع أرزاق ,منع وظٌفة ,توقٌؾ راتب ,توقٌؾ عبلوات ,وهذه العبلوات كم أذهبت فً المجتمع
من المبادئ واألخبلق? وكم أضاعت من أصحاب الهٌبات?
واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ضروري جدا  ,حتى الذٌن ٌعملون المنكر ٌجب أن ٌتناهوا عن المنكر.
قال العلماء :حق على الذٌن ٌتعاطون الكإوس أن ٌنهى بعضهم بعضا عن المنكر ,عن شرب الخمر ,حتى وهو ٌشرب الخمر ٌنهى
عن شرب الخمر ,حتى ال ٌجمع بٌن اثنتٌن ,بٌن فعل المنكر وبٌن السكوت على المنكر ,حق ...طبعا الناس ال ٌقبلون من الذي ٌؤمر
بالمعروؾ إال إذا كان ٌعمل به...
هبل لنفسك كان ذا التعلٌم
ٌا أٌها الرجل المعلم ؼٌـره
فإذا فعلت إذا فؤنت حكٌم
إبدأ بنفسك فانهها عن ؼٌها
عار علٌك إذا فعلت عظٌـم
ال تنه عن خلق وتؤتً مثله
(أتؤمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفبل تعقلون).
(البقرة)00 :
واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر هو ضمان حماٌة المجتمع من لعنة هللا عز وجل ,ضمان..
( لعن الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل على لسان داوود وعٌسى ابن مرٌم ذلك بما عصوا وكانوا ٌعتدون ,كانوا ال ٌتناهون عن منكر
فعلوه)
(المابدة)53-43 :
فً الحدٌث لما وقعت بنو إسرابٌل فً المعاصً نهتهم علماإهم فلم ٌنتهوا ,فواكلوهم وشاربوهم ,فضرب هللا قلوب بعضهم ببعض
ولعنهم على لسان داوود وعٌسى بن مرٌم ,ثم تبل اآلٌة (لعن الذٌن كفروا من بنً إسرابٌل )...ثم قال ص كبل وهللا لتؤمرن بالمعروؾ
ولتنهون عن المنكر ولتؤخذن على ٌدي الظالم ولتؤطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو لٌضرب هللا قلوب بعضكم
ببعض ,وٌلعنكم كما لعنهم .
إذا األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر حماٌة المجتمع من لعنة هللا ,وما هً اللعنه? الطرد من رحمة هللا ..
(وإذ قالت أمة منهم)..
(األعراؾ)025 :
أهل إٌلة ,أهل العقبة ,إٌلة تعرفون إٌبلت? العقبة األردنٌة التً على رأس البحر األحمر ,تشترك فٌها األردن وإسرابٌل!! ومصر ,كان
هنالك قوم من الٌهود ٌعٌشون ,فاهلل عز وجل نهاهم عن الصٌد ٌوم السبت ,فكانوا ٌحتالون على هللا عز وجلٌ ,ؤتون ٌوم الجمعة مساءا
ٌعملون قنوات تصب فً برك ,فٌوم السبت تؤتً حٌتانهم ٌوم السبت شر عا  ,فتؤتً مع المٌاه وتؤتً مع المد إلى البرك عندما ٌحصل
الجزر ٌرجع الماء وٌبقى السمكٌ ,وم السبت ال ٌصٌبون السمكٌ ,وم األحد الصبح ٌؤخذون السمك ,حٌل على الدٌن ,فنهاهم طابفة من
المإمنٌن ,الذٌن ٌفهمون وٌعقلون قالوا أنتم ترٌدون أن تقٌموا الدٌن فً مالطا ,ما لكم ولهم..
(لم تعظون قوما هللا مهلكهم أو معذبهم عذابا شدٌدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ٌتقون)
(األعراؾ)025 :
إذا ٌوجد فابدة باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر مهما كان فً نظرك صؽٌرا  ,ما هً الفابدة? معذرة ولعلهم ٌتقون ,معذرة إلى
هللا .
ولذلك سٌدنا عمر رضً هللا عنه عندما طعن نقل إلى بٌته ,فدخل علٌه ؼبلم من األنصار وتكلم كبلما طٌبا  ,ثم ولى ٌعنً هذا الؽبلم
األنصاري مشى ,فرأى ثوبه طوٌبل سٌدنا عمر وهو فً سكرات الموت ٌحتضر ,قالٌ :ا ؼبلم قصر ثوبك ,فإنه أطهر لثوبك وأرضى
إلى ربك ,ما نسً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ,فً آخر لحظة ماذا? ثوب ,الرسول ص كان هنالك ؼبلم ٌهودي ٌخدمه فعلم
أنه مرض ,فدخل علٌه فوجده ٌسوق فً السٌاق فً سٌاق الموت ٌحتضر ,فنظر إلٌه قالٌ :ا ؼبلم قل أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا
رسول هللا ,فنظر إلى والده -الؽبلم ,-قال والده أطع أبا القاسم ,فقال أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا ,ثم مات ,فقال
ص الحمد هلل الذي نجاه بً من النار  ,فبل تستصؽرن شٌبا أن تؤمر به بمعروؾ أو تنهى فٌه عن منكر ,ال تستصؽرن شٌبا  ,ولذلك
قالوا :
( لم تعظون قوما هللا مهلكهم أو معذبهم عذابا شدٌدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ٌتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجٌنا الذٌن ٌنهون
عن السوء)
(األعراؾ)125-015 :
الطابفة القلٌلة..
(وأخذنا الذٌن ظلموا بعذاب ببٌس بما كانوا ٌفسقون ,فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسبٌن)
()661-561
قال عكرمة أشؽلنً أمر الطابفة الثالثة هذه التً قالت (لم تعظون قوما هللا مهلكهم أو معذبهم عذابا شدٌدا ) قلت البن عباس ماذا فعل
هللا بالطابفة الثالثة? قال :ألم تسمع قوله تعالى (أنجٌنا الذٌن ٌنهون عن السوء) فقط (وأخذنا الذٌن ظلموا بعذاب ببٌس بما كانوا
ٌفسقون) فحكم الساكت كحكم الفاعل ,هللا عز وجل أخذهم بعذاب ببٌس.
وقد كان فً سلؾ هذه األمة نماذج رفٌعة كانوا ٌقفون وٌنصحون هلل عز وجلٌ ,نصحون الحاكم مهما كان األمر شدٌدا  ,منها قصة
عطاء والولٌد ,روي أن الولٌد بن عبد الملك قال ٌوما لحاجبه قؾ على الباب فإذا مر بك رجل فؤدخله علً لٌحدثنً ,فوقؾ الحاجب
على الباب مدة ,فمر به عطاء بن أبً رباح وهو ال ٌعرفه ,وعطاء هذا كان أسود الشكل أفطس ,ولكنه كان سٌد أهل زمانه ,قال له ٌا
شٌخ ادخل إلى أمٌر المإمنٌن فإنه أمر بذلك ,فدخل عطاء على الولٌد وعنده عمر بن عبد العزٌز ,فلما دنا عطاء من الولٌد قال :السبلم
علٌك ٌا ولٌد ,فؽضب الولٌد على حاجبه وقال وٌلك ,أمرتك أن تدخل علً رجبل ٌحدثنً وٌسامرنً فؤدخلت إلً رجبل لم ٌرض أن
ٌسمٌنً باإلسم الذي اختاره هللا لً ,السبلم علٌك ٌا ولٌد ,قال له حاجبه ما مر بً أحد ؼٌره ,ثم قال لعطاء إجلس ,ثم أقبل علٌه ٌحدثه,
فكان فٌما حدثه به عطاء أن قال له بلؽنا أن فً جهنم وادٌا ٌقال له (هبهب) أعده هللا لكل إمام جابر فً حكمه ,فصعق الولٌد من قوله
ووقع على قفاه ,قال عمر بن عبد العزٌز لعطاء قتلت أمٌر المإمنٌن ,فقبض عطاء على ذراع عمر فؽمزه ؼمزا شدٌدا -شده -وقال
لهٌ :ا عمر إن األمر ج د فج د ,ثم قام عطاء وانصرؾ ,بلؽنا عن عمر أنه قال مكثت سنة أجد ألم ؼمزة ذراعً.
حطٌط والحجاج ,روي أن حطٌطا الزٌات جًء به إلى الحجاج ,فلما دخل علٌه قال أنت حطٌط? قال نعم ,سل عما بدا لك ,فإنً
عاهدت هللا عند المقام على ثبلث خصال ..لبن سبلت ألصدقن ,وإن ابتلٌت ألصبرن وإن عوفٌت ألشكرن ,قال ما تقول فً ? قال
أقول إنك من أعداء هللا فً األرض ,تنتهك المحارم وتقتل بالظنة- ,كم عمره هذا حطٌط? ثمانٌة عشر عاما  ,لكن شاب ٌؽلً ,كم?

ثمانٌة عشر عاما لكن ؼلٌان اإلٌمان فً أعماقه كالمرجل ,-فما تقول فً أمٌر المإمنٌن عبد الملك بن مروان? قال أقول إنه أعظم
جرما منك ,وإنما أنت خطٌبة من خطاٌاه ,قال الحجاج ضعوا علٌه العذاب ,فانتهى به العذاب إلى أن شقق له القصب ثم جعلوه على
لحمه وشدوه بالحبال ,ثم جعلوا ٌمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا لحمه فما سمعوه ٌقول شٌبا  ,قٌل للحجاج هو فً آخر رمق ,فقال
أخرجوه فارموه فً السوق ,فجاءه اثنان من أصحابه قالوا له :حطٌط ألك حاجة? قال شربة ماء ,فؤتوه بشربة ماء ثم مات رحمه هللا
وكان ابن ثمانٌة عشرة عاما  ,أسمعتم?
ابن أبً ذإٌب وأبو جعفر ,عن الشافعً رضً هللا عنه قال :حدثنً عمً محمد بن علً فقال :إنً لحاضر مجلس أمٌر المإمنٌن أبً
جعفر المنصور وفٌه ابن أبً ذإٌب ,وكان والً المدٌنة الحسن بن زٌاد ,قال :فؤتى الؽفارٌون فشكوا إلى أبً جعفر شٌبا من أمر
الحسن بن زٌاد ,قال الحسنٌ :ا أمٌر المإمنٌن سل عنهم ابن أبً ذإٌب? فسؤله فقال ما تقول فٌهم ٌا ابن أبً ذإٌب? قال أشهد أنهم
أهل تحطم فً أعراض الناس ,دابما ٌؤكلون أعراض الناس وٌؽتابونهم ,كثٌرو األذى لهم ,قال أبو جعفر قد سمعتم? قال الؽفارٌون ٌا
أمٌر المإمنٌن سله عن الحسن بن زٌاد ,قال ٌا ابن أبً ذإٌب ما تقول فً الحسن بن زٌاد? قال أشهد أنه ٌحكم بؽٌر الحق وٌتبع هواه,
قال قد سمعت ٌا حسن ما قال فٌك ابن أبً ذإٌب وهو الشٌخ الصالح? فقال ٌا أمٌر المإمنٌن اسؤله عن نفسك ,قال ما تقول فً ? قال:
تعفٌنً ٌا أمٌر المإمنٌن? قال أسؤلك باهلل إال أخبرتنً ,قال :تسؤلنً باهلل كؤنك ال تعرؾ نفسك ,قال :وهللا لتخبرنً ,قال أشهد أنك أخذت
هذا المال من ؼٌر حقه فجعلته فً ؼٌر أهله ,وأشهد أن الظلم ببابك فاش ٌ-عنً منتشر ,-فجاء أبو جعفر من موضعه حتى وضع ٌده
فً قفا ابن أبً ذإٌب على ظهره فقبض علٌه ثم قال :وهللا لوال أنً جالس ها هنا ألخذت فارس والروم بهذا المكان منك ,ألخذوا
ظهرك ,قال ابن أبً ذإٌبٌ :ا أمٌر المإمنٌن قد ولً أبو بكر وعمر فؤخذا الحق وقسما بالسوٌة وأخذا بؤقفاء فارس والروم وأصؽرا
آنافهم ,فخلى أبو جعفر قفاه وخلى سبٌله ,وقال وهللا لوال أعلم أنك صادق لقتلتك.
ابن طاووس والمنصور ,عن اإلمام مالك بن أنس قال :أرسل أبو جعفر المنصور إلً وإلى ابن طاووس فذهبنا إلٌه ودخلنا علٌه
والجبلد واقؾ بٌن ٌدٌه -حامل السٌؾ ,-والسٌؾ مصلت فً ٌده ,والنطع على األرض -وهو جلد تضرب علٌه األعناق فٌمتص الدم-
فسلمنا علٌه ثم قعدنا ,قال المنصور عظنً ٌا ابن طاووس ,فتبل علٌه آٌات فٌها نذٌر للظالمٌن ووعٌد ,قال مالك فضممت ثٌابً إلً
مخافة أن ٌصٌبنً دمه ,فؤطرق المنصور قلٌبل ثم رفع رأسه وقال زدنً ٌا ابن طاووس ,فحدثه بؤحادٌث فٌها وعٌد شدٌد لمن ولً
أمر المسلمٌن ولم ٌنصح لهم ,قال مالك فضممت ثٌابً إلً مخافة أن ٌصٌبنً دمه ,فؤطرق المنصور قلٌبل ثم رفع رأسه وقال ٌا ابن
طاووس ناولنً هذه الدواة ,وكان بٌن ٌدٌه حٌث جلس ,فلم ٌتحرك ابن طاووس ولم ٌجب ,فؤعاد علٌه مرة أخرى فلم ٌجب ,قال :مالك
ال تجٌب ٌا ابن طاووس? قال أخشى أن تكتب بها معصٌة فؤكون شرٌكك فٌها ,فؤطرق المنصور قلٌبل ثم قال :قوما عنً ,قال ابن
طاووس :ذلك ما كنا نبؽً منذ الٌوم ,قال مالك فخرجنا ولم أزل أعرؾ البن طاووس فضله.
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( والمإمنون والمإمنات بعضهم أولٌاء بعض ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر وٌقٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة وٌطٌعون هللا
ورسوله أولبك سٌرحمهم هللا إن هللا عزٌز حكٌم ,وعد هللا المإمنٌن والمإمنات جنات تجري من تحتها األنهار خالدٌن فٌها ومساكن
طٌبة فً جنات عدن ورضوان من هللا أكبر ذلك هو الفوز العظٌم)
(التوبة)23-53 :
(والمإمنون والمإمنات) والمإمن معروؾ ,الذي ٌإمن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم اآلخر وبالقدر خٌره وشره ,الذي ٌإمن بهذه
الستة فهو مإمن ,وهنا قلنا ٌقابل هللا عز وجل -سبحانه -صفحة بصفحة ,مقابلة لصفحة المنافقٌن بعضهم أولٌاء بعض ,والولً هو الذي
ٌنصر ,والولً هو الذي ٌحب ,والولً هو الذي ٌتكفل ,فالوالٌة تقتضً النصرة ,وتقتضً المحبة ,والمإمن ٌجب علٌه أن ٌنصر أخاه
المإمن ,كما قال ابن تٌمٌة :وعقد األخوة اإلسبلمٌة قابم ٌقتضً أو ٌوجب علٌك أن تنصر أخاك ,وأن ال تخذله ,وأن تستره ,وأن تعٌنه
سواء كان فً حزبك أو خارج حزبك ,وسواء كان بٌنك وبٌنه عقد مإاخاة أو لم ٌكن ,فعقد األخوة اإلسبلمٌة من مقتضٌاته النصرة,
ومن مقتضٌاته المحبة ,ومن مقتضٌاته الستر ,ومن مقتضٌاته اإلعانة ,ومن مقتضٌاته الكفالة ,فالعقد قابم سواء فً حزبك أو فً خارج
حزبك ,ولٌس شرطا أن ٌكون بٌنك وبٌنه عقد مكتوب فٌه أنك تنصرنً إذا جاهدت وأنصرك إذا جاهدت ,وأعٌنك إذا افتقرت,
وتعٌننً إذا افتقرت ,لٌس هذا ضروري ألن عقد األخوة اإلسبلمٌة موجود.
(والمإمنون والمإمنات بعضهم أولٌاء بعض) ولذلك عقد األخوة اإلسبلمٌة بٌننا وبٌن الشعب األفؽانً قابم ,وما دام قابما فٌقتضً
نصرتهم ,وٌقتضً محبتهم ,وٌقتضً ستر عٌوبهم ,وٌقتضً عدم خذالنهمٌ ,وجب ذلك كله ,قال فرضا كالصبلة والصوم وؼٌر ذلك,
فروض( ,المسلم أخو المسلم ال ٌسلمه -ألعدابه -وال ٌخذله -فً مواطن الشدة -وال ٌظلمه ,بحسب امرىء من الشر أن ٌحقر أخاه
المسلم ,كل المسلم على المسلم حرام ,دمه ,وعرضه ,وماله وأن ٌظن به إال خٌرا) فما دام هإالء مسلمون فالعقد قابم ,بٌننا وبٌنهم عقد
األخوة اإلسبلمٌة ,فبل بد من نصرتهمٌ ,عنً عقد األخوة اإلسبلمٌة ٌوجب على المسلمٌن فً كل مكان اآلن أن ٌنصروا الشعب
األفؽانً ,ومعنى أن ٌنصر الشعب األفؽانً أن ٌدفعوا لهم ما ٌمكن أن ٌدفعوه البن لهم إذا أصٌب بمرض عضال ,فبل ٌدعون مستشفى
فً العالم إال وٌطوفون به حتى ٌحاولوا إنقاذه ,ولو أتى على كل أموالهم.
األستاذ المودودي ٌقول :إفرض أن ابنك الوحٌد مرض مرضا شدٌدا  ,هل تتركه وتذهب للنزهة? هل تكله إلى جارك? تقول وهللا
أنت ابحث لً عن طبٌب ألنه ال ٌوجد عندي وقت أنا أرٌد أن أزور -وهللا -فً العطلة الصٌفٌة أمرٌكا أو برٌطانٌا أو سوٌسرا ,وانتبه
إلى هذا الولد ال ٌمكن أن تفارقه أبدا  ,قالوا أٌهما أعز دٌن هللا عز وجل أم ابنك? أٌهما أؼلى? اآلن الدٌن دٌن هللا عز وجل فً حالة
شدٌدة ,وأنت تترك له هامش الوقت ,إبنك ٌكاد ٌحتضر فً مرض شدٌد وأنت تن فق أموالك على السٌارات وعلى العمارات وال تدفع
فً نفقة ابنك شٌبا  ,وال تشتري له الدواء ,وال تحضر له الطبٌب ,هذا ال ٌمكن أن ٌحصل مع إنسان ,فدٌن هللا كذلك.
اآلن حالة شدٌدة فً أفؽانستان وهً معركة حٌاة أو موت ,ودٌن هللا قد ٌمسح ,ودٌن هللا قد ٌنتصر ,فؤنت تكل هذا إلى من? تكل هذا
إلى الشباب الصؽار من بلدك ,شاب صؽٌر عمره ثمانٌة عشرة عاما  ,هذا إذا لم تنصحه أن ال ٌذهب بهذا المرٌض إلى الطبٌب ,شاب
صؽٌر لٌس عنده مال ,لٌس عنده تجربة ,لٌس عنده خبرة ,لٌس عنده حكمة ,تقول له -هذا إذا سمحت له أو إذا نصحته أن ٌذهب -تقول
له :ا نتبه وهللا إذهب وانتبه إلى دٌن هللا عز وجل الذي ٌذبح وخذ هذه عشرة آالؾ لاير صدقة.
ولو كانت تجارتك فً البحر وعلمت أن الباخرة تكاد تؽرق ال تترك وسٌلة من وسابل اإلنقاذ إال وحركتها من أجل إنقاذ تجارتك.
ولو علمت أن طبٌبا من األطباء فً أمرٌكا ٌؤخذ كل مالك وٌنقذ زوجتك من مرضها المستشري تدفع له كل مالك وتنقذ زوجتك ,ألن
مالك وولدك وتجارتك أهم عندك من دٌن هللا وأؼلى ..
( قل إن كان آباإكم وأبناإكم وإخوانكم وأزواجكم وعشٌرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلٌكم
من هللا ورسوله وجهاد فً سبٌله فتربصوا حتى ٌؤتً هللا بؤمره)

(التوبة)02 :
فتربصوا ...اآلن جرحى الحرب ال ٌعدون ,م ن من تجار المسلمٌن قال أنا أرٌد أن أعالج اثنٌن أو ثبلثة على حسابً فً أمرٌكا أو فً
أروبا ,أعالج عٌونهم ,أو أضع لهم رجبل بدل الرجل التً قطعت فً سبٌل هللا ,ولو كان أخوه الفاجر الفاسق الذي ال ٌإمن بدٌن
أصٌب إصبعه بشًء لنقله رأسا بطابرة إلى أوروبا ,وآالؾ من أمثال شقٌقه ال ٌساوون ظفر هذا المجاهد (قل إن كان آباإكم وأبناإكم
وإخوانكم وأزواجكم وعشٌرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلٌكم من هللا ورسوله وجهاد فً
سبٌله فتربصوا -انتظروا -حتى ٌؤتً هللا بؤمره وهللا ال ٌهدي القوم الفاسقٌن).
فؤنتم فاسقون -لستم أنتمٌ -عنً الذي ٌقدم أزواجه وأمواله وإخوانه وعشٌرته على دٌن هللا وعلى الجهاد فً سبٌل هللا ,هذا فاسق ,ومن
منا ال ٌقدم هذه الثمانٌة على هللا ورسوله وجهاد فً سبٌله? القلٌل القلٌل.
لو كان شقٌقك مقطوع الرجل وال ٌستطٌع أن ٌتحرك ,أو مشلوال بسبب إصابة فً العمود الفقري هل تتركه فعبل وتقول هذا اتركوه
هذا فاجر هذا فاسق أنا ال أساعده? ال ,تساعده ولو كان من أكبر الكفار ,ولو كان زعٌم الحزب الشٌوعً ,أما هذا فقد تتركه وتتعلل
بعلة بسٌطة ,تقول هذا ٌا أخً المصابب مثله كثٌر ,هذه أحسن كلمة ,ماذا تفعل مع شعب عداده المبلٌٌن هذه مصاببه ,هذه أقل كلمة,
وإن زدت فقد تقول وهللا هذا ٌا أخً ال ٌستحق المساعدةٌ ,ا أخً هذا ٌفرط فً صبلة الفجر ,أو انظر الحرز ما زال فً عنقه ورجله
مقطوعة ,أخوك زعٌم الحزب الشٌوعً مستعد أن ترسله إلى أي مكان فً األرض لتنقذ هذه الروح الخبٌثة الشرٌرة لتحارب اإلسبلم
والمسلمٌن ,أما هذا تتعلل بؤي علة حتى ال تساعده ,لماذا? ألن أهون شًء علٌنا هو حقوق األخوة اإلسبلمٌة ,أهون شًء علٌنا ,وأكثر
ما نفرط فٌه هً حقوق المحبة اإلٌمانٌة.
أحد اإلخوة كان هنا ثم سافر وبدأ ٌحدث عن مشاكل الجهاد وؼٌر ذلك ,فقلت وهللا لٌس من الوفاء هذا ,أناس أدخلوك فً داخل بٌوتهم
وأطلعوك على أسرارهم فهل من الرجولة والوفاء والشمم واإلباء أن تكشؾ أستارهم وتفضح عٌوبهم ,ولو كانت أمك وأبوك بٌنهما
خبلؾ ومشاكل وأنت أطلعت خبلل عشر سنوات ,عشرٌن سنة أو ثبلثٌن سنة على عٌوب كثٌرة على أبٌك وأمك ,هل تذهب فً
الشارع وتفضحهم?! فلماذا ال ننتصؾ من أنفسنا.
وأبوك وأمك ال ٌصلحان أن ٌوزنا بقدم من هذه األقدام الطاهرة التً تركت الدنٌا بؤسرها ,ثم هاجرت وجاهدت وصبرت وكافحت.
لو كل واحد من المعلمٌن والطبلب العرب فقط عندما ٌؤخذ العطلة الصٌفٌة ٌفكر أن ٌقضٌها هنا لتؽٌرت الموازٌن.
لو كل طالب عربً ومعلم عربً وأستاذ جامعة عربً ٌرٌد أن ٌقضً إجازته فً بلد من البلدان -مثبل اآلن ٌجدون تركٌا رخٌصة
وٌذهبون إلى تركٌا هم وأوالدهم وأزواجهم إلى تركٌا ٌقضون ثبلثة أشهر فً تركٌا ألن جوها جمٌل ,وألن طعامها لذٌذ وؼٌر ذلك-
فلو فكر كل واحد من هإالء أن ٌدفع نصؾ ما ٌدفعه فً تركٌا أثناء العطلة للجهاد األفؽانً لجاءت مبات المبلٌٌن للجهاد األفؽانً ,لو
فقط ثمن التذاكر التً ٌنفقها على زوجته وأوالده ,ثمن التذاكر فقط ٌض ع بجانبها مثلها هلل عز وجل لدخل على الجهاد األفؽانً مبات
المبلٌٌن من الدراهم والدنانٌر ,لكن حقوق األخوة اإلسبلمٌة منسٌة تماما  ,ونحن تعلمنا من الؽرب (األثرة) والحٌاة الفردٌة القاتلة,
نفسً نفسً ,هكذا حبٌبك جٌبك ,هكذا ٌقولون :حبٌبك جٌبك! هكذا فلسفة البخل والشح وقطع األواصر اإلسبلمٌة مع إخواننا المسلمٌن.
(والمإمنون والمإمنات بعضهم أولٌاء بعض) وفعبل وهللا جبت لواحد من األساتذة الكبار والدعاة فً جامعة من الجامعات ,سمعته
ٌتكلم عن الجهاد األفؽانً ,قلت له ٌا أخً الكرٌم ما رأٌك أن أدفع ثمن تذكرتك وتؤتً للجهاد األفؽانً تنظر إلٌه عن كثب ,تزور
بٌشاور و ...إلخ ,قال أنا لٌس عندي فراغ حتى أزور ,سمعته ٌتكلم على القادة ,القادة األفؽان سٌاؾ وحكمتٌار وؼٌره ,ثم بعدها بقلٌل
وإذا باألخ فً إحدى الدول البترولٌة ٌحاضر ٌقضً اسبوعٌن أو شهرا فً محاضرات ,هناك عنده فراغٌ ,وجد فراغ هناك ,أما هنا ال
ٌوجد فراغ ,ال ٌمؤلون فراؼه ,لٌس عندهم فلوس مساكٌن ,ولو أقمنا جامعة من الجامعات هنا ,مثل جامعة اإلمام محمد بن سعود أو
جامعة المدٌنة المنورة أو ؼٌرها تعطً ماجستٌر ودكتوراه لوجدت اآلالؾ ٌقدمون لنا الطلبات ,لو هنا فً صدى أو فً بٌشاور جامعة
مثل جا معة اإلمام تعطً الماجستٌر والدكتوراه كم ألفا سٌقفون من العالم العربً ٌرجونك أن تقبلهم عندك? لكن ألننا فً هذا المسجد
ال نعطً شهادات دكتوراه وماجستٌر ,والذي ٌعطً هو رب العالمٌن فً الجنة شهادات كبرى ,ال أحد ٌؤتٌنا إال من رحم هللا وقلٌل ما
هم ,قلما تجد من هإالء الناس أصحاب المناصب الكبرى وأصحاب الوظابؾ المرموقة فً ببلدهم ٌضحً بوظٌفته ,بل ال ٌضحً ال
نرٌد التضحٌة بالوظٌفة ,تعال فقط فً هامش الفراغ ,فً هامش فراؼك ,وباهلل هل تنتصر دعوة ودٌن بفراغ األوقات ,هل تنتصر? ال
تنتصر.
كما قال سعٌد الطنطاوي قال :أعطٌتم الدعوة اإلسبلمٌة فراؼكم فؤعطتكم فارؼا ما فٌها شًء ,ما فٌها لب ,أعطٌتموها الفراغ
فؤعطتكم الفارغ ,ال أحد ٌهتم بدٌن هللا عز وجل كما ٌهتم بؤدنى شًء ,أنا كنت أطالب أقول أنفقوا على الجهاد األفؽانً كما تنفقوا على
بنت من بناتكم الصؽار وستجدون األمر ٌتؽٌر ,صدقوا لو حسبنا للجهاد األفؽانً مصروؾ البنت الصؽٌرة لتؽٌرت الموازٌن .
( والمإمنون والمإمنات بعضهم أولٌاء بعض ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر) واألمر بالمعروؾ ال بد منه ,والنهً عن المنكر
ال بد منه ,ضروري ,ضرورة من الضرورات لحٌاة المجتمعات ,وصدقوا أن الشعوب اإلسبلمٌة لو كانت تؤمر بالمعروؾ وتنهى عن
المنكر فً قضٌة مثل هذه القضٌة ,قضٌة الجهاد األفؽانً التً ال تضر األمن فً داخل الببلد العربٌة ,ال تضر أمنهم ولٌست خطرا
على عروشهم ,بل هً حماٌة لعروشهم ألن اآلن الجهاد األفؽانً هو السد األخٌر أمام طوفان الشٌوعٌة ,إذا سقط هذا السد طاؾ هذا
الطوفان حتى ٌصل الخلٌج ,لٌس بٌن قندهار وبٌن الخلٌج إال الجهاد األفؽانً ,سقط السد خبلص ٌصلون إلى الخلٌج فً ٌوم واحد,
وبلوشستان مفتوحة كلها شٌوعٌة ,منطقة بلوشستان -كوٌته -وما إلى ذلك ,من قندهار حتى تصل إلى جوادر على بحر العرب لٌس
هنالك أي شًء ٌقؾ أمام الروس أو الشٌوعٌة ,وفً ٌوم واحد ٌصلون الخلٌج ,صدقوا! فً ٌوم واحد ,والذي ٌقؾ أمامهم فقط هإالء
الحفاة العراة الذٌن ال نعطٌهم بمقابل ثمن تذكرة نتنزه فٌها فً الصٌؾ ,ثمن تذكرة فقط مخففة ,إحسبوها تذكرة أربعة أشهر مخففة
للجهاد األفؽانً ,فلو كان هنالك أمر بالمعروؾ ونهً عن المنكر من الشعوب على المسإولٌن فً العالم العربً ,وهللا ٌجب أن ٌشتروا
للمجاهدٌن األفؽان دبابات وطابرات ومدافع وكل شًء ,وهم ٌستطٌعونٌ ,ستطٌعون أن ٌقدموا كل شًء للجهاد األفؽانً ,لكن ال ضؽط
من الشعوب ,ال ٌوجد أمر بالمعروؾ ونهً عن المنكر ,فالمسإولون ال ٌفكرون بهذا إال من رحم هللا.
فً العراق أمسكوا خمسة من الشباب منهم سرمد السامرابً ٌجمعون ألفؽانستان سرا فؤعدم الخمسة ,إعدام! نعم! أعدم الخمسة!
شباب جامعً وثانوي أعدموهم ,الجرٌمة ما هً? الجمع ألفؽانستان ,فبل بد من األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر ,ومن شروط
األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر :
أوال  :اإلخبلص ,وأنتم تعرفون قصة العابد والشٌطان ,كانت هنالك شجرة ٌتبرك الناس بها فً القرٌة وٌقدمون لها النذور ,فالرجل
العابد حمل فؤسه وذهب لٌقطعها ,قال له الشٌطان :أٌن? قال له :أنا أرٌد أن أقطع هذه الشجرة ,تقطعها ,ال تقطعها ,قال سؤقطعها,
تصارع هو والشٌطان فصرع الشٌطان ,الشٌطان قال له :ما رأٌك أن نتفق تتركها وأنا أعطٌك كل ٌوم دٌنارا تجده تحت رأسك,
دٌنارا ذهبا وأنت تنفقه على المساكٌن واترك هذه الشجرة ,قال  :طٌب ,فؤول ٌوم استٌقظ وجد دٌنارا ذهبا  ,ثانً ٌوم دٌنارا ذهبا
فً الٌوم الثالث رفع الوسادة ال ٌوجد دٌنار ذهب ,حمل الفؤس وذهب ,القاه الشٌطان قال أٌن? قال سؤقطع الشجرة ,قال لن تقطعها,

أقطعها ,ال تقطعها ,تصارع هو والشٌطان ,الشٌطان مسكه ورماه ,صرعه ,قال أوال كنت ترٌد أن تقطعها هلل واآلن تقطعها لنفسك فؤنا
أقوى منك ,اإلخبلص هلل ,العمل ٌجب أن ٌكون هلل.
ثانٌا أن ٌكون اآلمر بالمعروؾ عالما بالمعروؾ الذي ٌؤمر بهٌ ,جب أن ٌعرؾ الحكم الشرعًٌ ,جب أن تطلع على اختبلفات الفقهاء
فً القضٌة ,وال ٌجوز لك أن تعترض على إنسان اتبع فقٌها وخالؾ الفقٌه الذي أنت تتبعه ,هذا متفق علٌه بٌن األمة ,فً أي قضٌة
رأٌت إنسانا ٌؤكل قابما  ,إجلس إجلس -أو ٌشرب قابما  -إجلس ٌا هذا تصٌح علٌه ,فٌقترب منك لماذا? قال :أنت إن كنت مسلما
ٌجب أن تستقًء من شرب قابما فلٌستقًء  ,طٌب ٌا أخً تعال ندرس نحن وإٌاك معنى األحادٌث ,هل الشرب قابما حرام? هل هو
مكروه تحرٌما ? أكثر شًء مكروه تنزٌها  ,كما قال ابن حجر فً الفتح ,قال مكروه تنزٌها  ,بل علً بن أبً طالب وقؾ وشرب فً
باب الرحبة فً الكوفة قابما وقال :إن أناسا ٌمتنعون من الشرب قٌاما  ,ولقد رأٌت رسول هللا ص ٌشرب قابما وأنا أهتدي بهدٌه.
فؤنت ال تعترض أوال حتى تعرؾ ما هو المعروؾ الذي تؤمر به ,اطلع على ماذا قال الناس وال تعمل مثل الكردي ,كردي التقى مع
نصرانً فً الطرٌق ,الكردي قال له :تعال -للنصرانً -أسلم ,قال له :طٌب تعال نتناقش ,قال أسلم ,أسلم وإال أذبحك ,قال طٌب نذهب
إلى البٌت ونتناقش ,قال أسلم وإال أذبحك ,قال طٌب أنا أرٌد أن أسلم ,ماذا أعمل? قال له وهللا ال أعرؾ ,ما ٌعرؾ ,نعم! فٌجب أن
ٌكون اآلمر بالمعروؾ عالما بالمعروؾ ,وٌجب أن ٌكون الذي ٌؤمر بالمعروؾ بالمعروؾ كذلك ,أن تؤمر بالمعروؾ بمعروؾ,
بحكمة لٌس بؽلظة وشدة ,ألن هذا مرٌض ,الذي ٌرتكب المنكر مرٌض ,وأنت طبٌب ,فؤنت بحاجة أن تعالجه بالحسنى وبالحكمة
وبالرحمة ,تشعره بالمحبة ,واحد مرٌض كلما قال أخ تضربه لكمة ,تصرعه ,تضربه كفوفا ! بالحكمة والموعظة الحسنة ..
(ادع إلى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)
(النحل)125 :
ربنا ٌقول لرسول هللا ص:
(ولو كنت فظا ؼلٌظ القلب النفضوا من حولك فاعؾ عنهم واستؽفر لهم وشاورهم فً األمر)
(آل عمران)515 :
ٌقول ذلك لمن? للرسول ص ,دخل رجل على هارون الرشٌد قال إنً واعظك فمؽلظ لك القول فاحتملنً ,قال :ال ,لقد بعث هللا من هو
خٌر منك إلى من هو شر منً ,بعث موسى وهو خٌر منك إلى فرعون وهو شر منً ,فقال له :
(فقوال له قوال لٌنا لعله ٌتذكر أو ٌخشى).
(طه)00 :
أما معقد فً وجوه الناس دابما  ,لماذا?! ألنك تؤمر بالمعروؾ وتنهى عن المنكر ,الناس ال ٌرٌدونك وال ٌرٌدون حكمتك وال ٌرٌدون
معروفك وال منكرك ,نعم تشتهً أن ترى ابتسامة وهللا من وجهه ,الصفة التً تبلزم المإمنٌن :
(أذلة على المإمنٌن أعزة على الكافرٌن)
(المابدة)01 :
(أشداء على الكفار رحماء بٌنهم)
(الفتح)52 :
هو شدٌد على المإمنٌن رحٌم بالكافرٌن ,نعم! فالناس ال ٌؤخذون منك.
أحد اإلخوة شهد موقفا لشاب فٌه ؼلظة على واحد كبٌر رجل فاضل شرٌؾ فً قومه ,قال سبحان هللا! وهللا عندما كنا نرٌد أن ننصح
البعثٌٌن ننتقً لهم أرق األلفاظ حتى ال نإذي مشاعرهم ,فكٌؾ هإالء الناس الفضبلء الكبار األشراؾ فً أقوامهم المحترمون عند
شعبهم هكذا ٌعاملون ?(ولو كنت فظا ؼلٌظ القلب النفضوا من حولك فاعؾ عنهم واستؽفر لهم) ٌؤمرون بالمعروؾ.
لكن الجبابرة ال بد من الوقوؾ بشدة أمامهم ,ألن اللٌن ال ٌنفعهم ,بعض الطواؼٌت مثل السجاد العجمً كلما دسته أكثر كلما جاد
وأصبح أصالته أكثر ,السجاد العجمً كلما دست علٌه أكثر كلما مشى معك طٌبا  ,فإذا كانت مواجهة مع طاؼوت من الطواؼٌت ٌنتهك
الحرمات وٌستبٌح الدماء وٌسلب األموال وٌحارب اإلسبلم علنا هذا التكبر علٌه ماذا? التكبر على أهل الكبر سواد ,ألن هإالء
مستكبرون فً األرض ,فؤنت ال بد أن تواجههم بنفس مواقفهم حتى تكسر من كبرٌابهم المنتفخة هذه.
الحقٌقة فً المناسبة الحاجة زٌنب الؽزالً أنا هذه المرأة معجب باعتزازها باهلل عز وجل ,عجٌبة هذه المرأة ,وما رأٌت امرأة فً
العصر الحدٌث أكثر توكبل على هللا وأكثر اعتزازا به منها ,وهذه وقفت فً الحقٌقة مواقؾ فً المحكمة عجٌبة ,هً كانت زوجة
ملٌونٌر مصري اسمه سالم سالم ,له محبلت كبرى فً شارع فإاد ,وكانت قد شكلت جمعٌة السٌدات المسلمات وٌجتمعن فً بٌتها,
المهم اعتقلوها ودمروا زوجها ,صادروا كل ممتلكاتها وكل شركاته وؼٌر ذلك ,ملٌونٌر لم ٌبقوا عنده إال حوالً خمسٌن ألؾ جنٌه,
المهم فً المحكمة وكل لها أهلها محامٌا ٌدافع عنها فً المحكمة ,ففً المحكمة ٌقول هذا المحامً المصري المسكٌن ,هم ٌقولون هً
كانت تنقل المتفجرات فً حقٌبتها ,فالمحامً قال :إن هذه المرأة المسكٌنة الطٌبة التً ال تحمل إال قلم الروج وأحمر الشفاه فً حقٌبتها
ال ٌمكن أن تحمل القنابل ,فؽضبت ؼضبا شدٌدا قالت إخرس ,إخرس! ٌا حمار! زٌنب الؽزالً تحمل فً حقٌبتها قلم الروج?!!
اسحبوا وكالتً من هذا الحمار ,اطردوه إلى خارج المحكمة ,المدعً العام ٌسرد اإلتهامات ,قال لها :أنت قلت عن عبد الناصر أبو
جهل ,صحٌح? قالت :صحٌح ,وأنا متؤسفة ألنه لٌس أبو جهل واحدا وإنما هو أبو األجهال ,فً المحكمة قال لها :أسماء أخرى
سمٌتٌها لعبد الناصر? -عبد الناصر فً ذلك الوقت كانت الدنٌا كلها تردد اسمه ,وإذا ذكر عبد الناصر كل الشرق ٌرتعد ,والملوك
والرإساء وما إلى ذلكٌ ,وجد عنده أناس طباخون لئلنقبلبات فً العالم العربً ,فبة وظٌفتها تطبخ اإلنقبلبات فً المناطق -قالت :أنا
سمٌته ذبابة ,ثم تراجعت عن هذا ألنً وجدت حدٌثا صحٌحا أن فً أحد جناحٌها داء وفً اآلخر دواء ,وهذا ال دواء فٌه ,فقال لها:
آخر اسم من األسماء ,قالت له :سمٌته خٌال المآتة ,خً ال المآتة الذي هو حارس البستان ,عصا وعلٌها قماش تخوؾ العصافٌر
وتخوؾ الوحوش ,رجل من القش ٌحمً الثمار وٌحرس الزروع ,فالمدعً العام -طبعا ألن المحكمة تسجل وتنقل لعبد الناصر -قال
لها :هللا أكبر ...أربعون ملٌونا ٌدارون بعصا? قالت :أربعون ملٌونا ٌدارون بعصا ,والعصا تدار من الخارج ,فطلب المدعً العام
بالحكم علٌها باإلعدام ,المهم ٌوم أن صدر الحكم زٌنب الؽزالً الجبٌلً خمسة وعشرون سنة باألشؽال الشاقة المإبدة ,قالت :هللا أكبر ,
من أجل رفع راٌة اإلسبلم ,هللا أكبر من أجل رفع راٌة التوحٌد ,تكلمت كبلما فً المحكمة.
أما سٌد فقال عندما سمع حكم اإلعدام :الحمد هلل ,لقد جاهدت خمسة عشر عاما للوصول إلى هذه النتٌجة وهً الشهادة.
خرجت زٌنب الؽزالً وجدت المصورٌن والكامٌرات التلفزٌونٌة وما إلى ذلك تنتظرها ,وبدون وعً هجمت علٌها وبدأت تكسر فٌها,
ٌا آكلٌن على كل مابدةٌ ..ا عابدي كل طاؼوتٌ ..ا من تعٌشون تحت أقدام الظ الم ..استحوا على أنفسكم ,المهم الشرطة أمسكوها
ووضعوها فً سٌارة البولٌس ونقلوها.
والحقٌقة قصتها طوٌلة ,ولكن ال أستطٌع إال أن أجتزئ أحٌانا من مواقفهاٌ ,قول لها مدٌر المخابرات :انصحٌنا ٌا حاجه ,قالت
أنصحك أن تترك هذا الكرسً الذي تجلس علٌه ,إذهب إلى داركمٌ ,هابونها سبحان هللا ,امرأة هً ,ومدٌر المخابرات إذا جلس أمامها

ٌستحًٌ ,عذبونهاٌ ,حكمون علٌها ,لكن إذا جلست مقابلهم ٌهابون منها ,وٌؽضون إجبلال وحٌاء لهذه المرأة التً زلزلت األرض من
تحت أقدامهم.
موقؾ آخر ٌعجبنً هو موقؾ الشٌخ مروان حدٌد رحمه هللا ,الشٌخ مروان حدٌد هذا أتعب المخابرات فً مصر كثٌرا  ,وكان واحد
موكل فٌه لٌل نهار ,ولجرأته هو -الشٌخ مروان -طبعا الركوب فً السٌارة فً مصر ال بد أن تقفز لتمسك بقضبان األتوبٌس ألنه
أربعة أو خمسة أو ستة ٌكونون على الباب ,فٌقبل األتوبٌس من بعٌدٌ ,ستعد الشٌخ مروان وصاحبه ذاك للقفز على األتوبٌس ,أحٌانا
المخابرات ٌقفز ٌمسك والشٌخ مروان ال ٌستطٌع أن ٌمسك فٌمسك بٌد المخابرات ٌنزله وٌقول له خلٌك لؤلتوبٌس الثانًٌ ,ركب فً
األتوبٌس ٌقول قرش ساغ عنً وقرش ساغ عن المخبر دهٌ ,إشر علٌه أمام الركاب فً الباصٌ ,عنً وضع مرضا مزمنا فً نفس
هذا المخبر.
رجع إلى سورٌا وجاء عبد الناصر وزار سورٌا ,وسورٌا استقبلته استقبال الفاتحٌن ,استقباال عجٌبا ٌوم أن صارت الوحدة ,وكان
واقؾ -الشٌخ مروان -على الرصٌؾ ,ومرت سٌارة عبد الناصر ببطء شدٌد تشق طرٌقها بٌن الجماهٌر ,فلما صار بجنبه قال له الشٌخ
مروان :روح ٌلعن أبوك ,نظر إلٌه شزرا حتى مرت سٌارته ,وفً الٌوم التالً هاجم اإلشتراكٌٌنٌ ,ظن الشٌخ مروان اشتراكً ,ألن
اإلشتراكٌٌن لما صادروا ممتلكاتهم بدأوا ٌتكلمون علٌه.
سنة (0255م) استلم حزب البعث والنصٌرٌٌن وبدأوا ٌتهجمون على اإلسبلم ,وفً إذاعة دمشق كانوا ٌقولون :
وبالعروبة دٌنا ما له ثانً
آمنت بالبعث ربا ال شرٌك له
والشٌخ مروان ٌرى هذا ,وفً حماة وفً أحد الصفوؾ فً حماة استاذ من البعثٌٌن أو من النصٌرٌٌن كتب على اللوح جملة تعادي
اإلسبلم ,فقام طالب وضرب األستاذ ,واشترك الطلبة وما أفلتوا األستاذ حتى مات بٌن أٌدٌهم ,جاء ضابط -هإالء حموٌون أفؽان
العرب -وقتل الطالب الذي ضرب األستاذ ,الشٌخ مروان ذهب إلى مسجد السلطان فً حماة وأعلن اعتصامه ,وقال :نطالب بالضابط
حتى نقتله ,قالوا واحد بواحد ,قال :ال األستاذ مرتد عن دٌنه دمه هدر ,أما الطالب مسلم فبل بد أن نقتل الضابط به ,حركت الدولة
الدبابات ,كادوا ٌشتبكون ,أخٌرا قالوا نحن نسلمك الضابط تقتله ,قال :ال إال أن تحكموا باإلسبلم ,فبدأوا ٌضربون المسجد بالمدفعٌة,
وهم فً الحقٌقة صاروا ٌضربون بالمسدسات والقنابل ,كلهم طبلب فً الثانوٌة ,مجموعة صؽٌرة حول الشٌخ مروان ,وهدموا
المسجد ,وهدمواالمنارة.
وحدثنا أهل حماة أننا بعد أٌام ونحن نرفع األنقاض عن أبنابنا الذٌن استشهدوا كنا نسمع التكبٌر والتهلٌل من تحت الركام ,نعم! وهللا
سمعتها من أهل حماة ,فالمهم كتب هللا للشٌخ مروان أن ٌبقى حٌا  ,نقل إلى المحكمة فً دمشق ,كان ربٌس المحكمة صبلح جدٌد
النصٌري ,أقوى نصٌري قبل حافظ األسد ,الذي مهد بالحكم لحافظ األسد ,وهو الذي كان ٌقود الطابفة النصٌرٌة فً الجٌش ,والثانً
مصطفى طبلس الذي هو قابد الجٌش ,مصطفى طبلس منسوب إلى أهل السنة ,وذاك صبلح جدٌد نصٌري ,قال له مروان حدٌد :أنت
قمت بعصٌان مسلح ضد الدولة ,ما السبب? قال :هنالك كلب نصٌري اسمه صبلح جدٌد ٌ-قول لصبلح جدٌد ربٌس المحكمة -وكلب
منسوب إلى أهل السنة اسمه مصطفى طبلس ٌرٌدون أن ٌمسحوا اإلسبلم من البلد ,ونحن نؤبى وأنوفنا تشم الهواء ,هجم الحرس
الثوري لٌقتلوه ,لكن كان فً المحكمة صحفٌون أجنبٌون منعوا الحرس الثوري أن ٌقتلوا الشٌخ مروان حدٌد حتى ٌقال بحرٌة القانون
والقضاء ,قال له :أنت عمٌل ,قال أنا عمٌل لرب العالمٌن ,لكن ربٌس حزبك هو عمٌل ,مٌشٌل عفلق الذي قبض تسعة وسبعٌن ألؾ
جنٌه من عبد الناصر ,قال له :أنتم تقولون أن محمد الحامد معنا ,محمد الحامد ٌبؽضك ال ٌحبك ,قال :
(فإن تولوا فقل حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت وهو رب العرش العظٌم),
(التوبة)525 :
وهكذا ٌضرب علٌه رصاصة كبلشنكوؾ ٌرمً علٌه هاوزر (215ملم).
حكمت علٌه المحكمة مع مجموعة من الشبان باإلعدام ,ابتسموا وصاروا ٌهنبون بعضهم بعضا  ,وحكمت المحكمة على بعضهم
بالبراءة ,الذٌن حكمت علٌهم المحكمة بالبراءة صاروا ٌبكون ,الصحفٌون األجانب ٌسؤلون لماذا هإالء ٌضحكون وهإالء ٌبكون? قالوا
هإالء ألنهم سٌعدمون وٌدخلون الجنة ,وهإالء حرموا من الجنة فٌبكون ألنهم حرموا من الجنة ,نقلوا إلى المحكمة ,قال لً الشٌخ
مروان بنفسه ,قال :وهللا أسعد أٌام حٌاتً األٌام التً كنت أنتظر فٌها تنفٌذ حكم اإلعدام ,كنا نشعر أننا -خبلص -فً الجنة فً عالم
اآلخرة ,وألؾ فٌها القصٌدة البسٌطة التً ٌنشدها الشبان:
وستلقى هللا بموعدهـا
الروح ستشرق من ؼدها
هذه كلمات مروان حدٌد ,المهم نزل الشٌخ محمد الحامد إلى أمٌن الحافظ ,وكان ربٌسا للجمهورٌة ,قال له :ماذا تفعل? أنت ترٌد أن
تقتل مروان حدٌد? وهل تظن أن حماة ستسكت عنك? ستقوم حماة وال تقعد ,قال :ما رأٌك ٌا شٌخ ,قال أخرجه ,قال :إذهب بنفسك
وأخرجه من السجن ,ذهب إلى السجن ,قال اخرجوا ٌا أوالدي ,هم كانوا حول الشٌخ وكان ٌعتبرهم مثل أوالده ,كان ٌربٌهم فً مسجد
السلطان فً حماة ,الشٌخ محمد الحامد ربنا ٌرحمه كان من خٌار أهل زمانهٌ ,ا سبلم!! ورع ,عالم ,مجاهد ,عابد ,كثٌر االحتٌاط لدٌنه,
فالمهم ذهب إلٌهم قال :اخرجوا ٌا أوالدي ,أٌن? قال :اخرجوا عفت عنكم الدولة ,قالوا سامحك هللا حرمتنا من الجنة.
سنة (9355م) أعلن حافظ األسد إلؽاء نص الدستور أن دستور الدولة اإلسبلم ,وأن سورٌا دولة إسبلمٌة وؼٌرها ,شطب هذه المادة
األولى أو الثانٌة ,فقام الناس وقام الشٌح مروان حدٌد وخطب فً المسجد ,وقال من ٌباٌع على الموت ,لما بدأ ٌخطب صار الناس
ٌنسحبوا من المسجد واحدا وراء اآلخر ,خاصة المعروفٌن من المشاٌخ ٌنسحبون الواحد بعد اآلخر ,لكثرة حماس أهل حماة واحد
أخرج المسدس وصار ٌطلق النار داخل المسجد ,وأنا أعرؾ الذي أطلق النار ,وال زال الشرٌط موجود! وصوت طلقات النار ,المهم
الشٌخ مروان بعد هذه الخطبة اختفى فً دمشق وبدأ ٌعد للقتال مع الدولة ,ذهب من حماة إلى دمشق ,وبدأ ٌبحث عن السبلح وعن
القنابل حتى ٌدخل فً معركة مع الدولة ,الناس كلهم تخلوا عنه قال :أنا سؤدخل المعركة مع الدولة ,وهللا عجٌب هذا الرجل!! عجٌب!
آخر مرة رأٌته فٌها نظرت إلى وجهه لم ٌكن من أهل الدنٌا ,إشراقة الشهادة على وجهه ,فؤول كلمة قالها لً -هو كان ٌعرفنً ,جاء
إلٌنا سنة (8355-5255م) -قال ٌا أبا محمد ما اشتقت إلى الجنة? نظرت إلٌه هكذا الرجل أٌن ونحن أٌن?
المهم اكتشفت المخابرات مكانه ,أحاطوا بالشقة التً هو فٌها ,فؤعلنوا بالمٌكروفونات ألهل العمارة :أٌها الناس هنالك مخابرات
عراقٌة -كانوا قببل أي شًء ٌضعونه فً ظهور المخابرات العراقٌة -هنالك مخابرات عراقٌة فً هذه العمارة ,اخرجوا نحن نرٌد
القبض علٌهم ,الشٌخ مروان فً المٌكروفون قال :أٌها الناس نحن مسلمون لسنا مخابرات عراقٌة ,أٌها الشرطة ٌا رجال الجٌش أنا
أترككم ربع ساعة أن تؽادروا المكان وبعدها سؤبدأ القتال معكم ,بعد ربع ساعة -ال بد من توجٌه الدعوة أوال اإلنذار -المهم ,واحد من
الشباب نزل ٌشتري فوال لهم من تبلمٌذه حموي ,والحموي دابما سكٌن الحذاء فً جٌبه الخلفً ,وسكٌن الحذاء هذا ٌذبح الخاروؾ
بضربة واحدة ,وخفٌفة هكذا ,أمسكوه ووضعوه بجانب سٌارة شرطة أو مخابرات النصٌرٌٌن ,نظر وجد ستة حوله ,مد ٌده على
السكٌن بقر بطون الستة وهرب ,الستة ,نعم! وبدأت صفارات اإلنذار والسٌارات وراءه وما إلى ذلك ,وألقى بنفسه من فوق حابط
وأفلت منهم وجاء إلى األردن ,ثم نجاه هللا منهم ,عجٌبون! شباب! ٌا سبلم!! تشتهً الجنة من خبلل رإٌتهم ,صدقوا!!

المهم وق ت ربع ساعة ,بعد ربع ساعة بدأت القنابل تضرب ,زوجته كان عاقدا علٌها ,قال لها أنا ال أرٌد أن أبنً بك ,أنا أشعر أن
حٌاتً انتهت ,فبقٌت عنده عدة أٌام ,قال لها :انتظري حتى نرى ماذا ٌحصل ,بدأ ٌضرب علٌهم بالرشاشات بالقنابل الموجودة عنده ,هم
كانوا ثبلثة رجال فً الداخل ,تجمع حول العمارة ألؾ من الشرطة والجٌش والمخابرات ,الطابرات الهلٌكوبتر تنزل كوماندوز فوق
العمارة ,لكن من الرجل منهم الذي ٌستطٌع أن ٌقتحم الؽرفة ,أرادوا أن ٌخرجوا على الدرج طلع ونسؾ الدرج ,انتهت الذخٌرة وقت
الظهر ,ومن الظهر إلى العصر كان سكون تام ,لكن لم ٌجرإ أحد أن ٌقتحم العمارة حتى من فوق السطح باب الشقة ,وبعد العصر بعد
أن تؤكدوا نهابٌا أنه ال ٌوجد طلقة معهم ,اقتحموا الشقة وكان قد أصٌب الشٌخ مروان بذراعه ,وخرج رافع الرأس ,نقلوه إلى السجن
مع زوجته ,جاءوا به إلى المحكمة العسكرٌة مجتمع فٌها الضباط النصٌرٌون وكبار الضباط المحسوبٌن على أهل السنة ,منهم ناجً
جمٌل قابد القوات الجوٌة ,ومصطفى طبلس الذي هو وزٌر الدفاع ,الشٌخ مروان جلس ونظر فوجد مصطفى طبلس ووجد ناجً
جمٌل ,قال له( :ولك) ٌا كلب ناجً جمٌل ال تزال حٌا أنت ومصطفى طبلس ,أنتم أوصٌت الشباب أول ما ٌبدأوا بكم ٌقتلونكم ألنكم
كبلب على ظهوركم هإالء النصٌرٌون انتهكوا أعراضنا وسلبوا أموالنا وذبحوا رجالنا وأطفالنا ,وأنتم أٌها النصٌرٌون أوصٌت
الشباب أن ٌقتلوا منكم خمسة آالؾ ضابط ,ناجً جمٌل بدأ ٌرتجؾ وٌقول أخرجوه هذا مجنون.
هذا كما بلؽنً طبعا من الشباب ,حافظ األسد قال أرٌد أن أواجهه بنفسً ذهب إلٌه إلى السجن جاءوا به قال لهٌ :ا مروان عفا هللا عما
مضى نفتح صفحة جدٌدة بشرط واحد أن تتركنا من هذا الخط الذي أنت فٌه ,قال له :أي خط? قال له :الخط المسلح ,قال له :أنا موافق
كذلك بشرط واحد أن تساعدنً على قٌام الدولة اإلسبلمٌة ,لم أذٌاله وخرج ,وبعدها بدأوا ٌقتلونه قتبل بطٌبا  ,كانوا ٌؤتون بزوجته فً
الؽرفة المجاورة وٌبدأون مراودتها وهً تصٌح وتصرخ ,وكما قال الشاعر -كبلم المتنبً:-
ؼذاء تضوي -تهزل -به األجسام
واحتمـال األذى ورإٌة جانبـه
وبدأ ٌنزل وزنه ,كان وزنه أكثر من مابة كٌلو جرام ,هو ضخم الجثة مهٌب ,أشقر كل من ٌراه ٌهابه ,وبدأ ٌنزل جسده حتى لم ٌبق إال
الجلد والعظم ,وصل ثمانٌة وأربعٌن كٌلو ؼراما  ,وصل من مابة إلى ثمانٌة وأربعٌن كٌلو ؼراما  ,وعندها حاولت الدولة أن تنقذه أمام
الناسٌ ,عنً تعطٌه إبر الجلوكوز وما إلى ذلك ,صار دمه ال ٌقبل الجلوكوز ,طبعا وبلؽنا من رواٌة أخرى أنهم كانوا ٌضربونه إبرا
تقتل قتبل بطٌبا  ,هذا وارد وهذا وارد ,والمهم مضى مروان إلى ربه بعد أن بلػ وأمر بالمعروؾ ونهى عن المنكر.
وفعبل الشباب الذٌن بعده حملوا الراٌة ,وهللا هذا الشاب الذي حمل الراٌة بعده عبد الستار الزعٌم كان معنا فً فلسطٌن سنة
(5255م) ,شاب ال ٌصل وزنه إلى ستٌن كٌلو ؼراما  ,طبٌب أسنان لكن بدأ ,كبار الضباط النصٌرٌٌن ٌكون فً داخل مكتبه أو على
مقهى وإذا بالناس ٌرونه هكذا ٌتدرج بدمابه وٌلفظ أنفاسه الخبٌثة بٌنهم فً داخل المقهى ,دخلوا على مدٌر جامعة دمشق فاضل هذا
وقتلوه فً داخل مكتبه ,شباب ٌا سبلم!! وهللا كنت عندما تسمع قصصهم كؤنك تسمع قصص ألؾ لٌلة ولٌلة فً البطولة والشجاعة,
القصص القدٌمة قصص القعقاع وقصص عاصم وقصصٌ ...كررونها ,وحصلت كثٌر من الكراماتٌ ,عنً أحد الشباب وهم هناك
لٌس مثل هنا جبال وما إلى ذلك ,فً داخل العمارات فً داخل شقق ٌسكنون وٌقاتلون هإالء النصٌرٌٌن ,واحد منهم فً الطابق الرابع
هاجمته القوات النصٌرٌة ودخلت الشقة التً هو فٌها ولم ٌجد بدا إال أن ٌلقً بنفسه إلى الشارع من الطابق الرابع ,والشارع عرٌض
ثبلثٌن أو أربعٌن مترا  ,فبدل أن ٌؤتً إلى الشارع جاء فً الشقة المقابلة فً الشارع اآلخر ,قصص كثٌرة حصلت من هذا ,لكن أنا ما
كنت أعتنً بجمعها ,فالمهم هذا عبد الستار الزعٌم كان ٌنام فً القبورٌ ,بحث عن قبر محفور وٌنام فٌه ,ال ٌستطٌع أن ٌنام فً أي
منزل ,وال ٌستطٌع واحد أن ٌؤوٌه أبدا  ,ال أقارب وال بٌته وال ...وال ٌستطٌع ...فكان ٌنام فً القبور فً المقابر ,ومع ذلك هكذا
ترتجؾ منه الدوله .
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( لٌس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفقون حرج إذا نصحوا هلل ورسوله ما على المحسنٌن من سبٌل
وهللا ؼفور رحٌم ,وال على الذٌن إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أحملكم علٌه تولوا وأعٌنهم تفٌض من الدمع حزنا أال ٌجدوا ما
ٌنفقون ,إنما السبٌل على الذٌن ٌستؤذنونك وهم أؼنٌاء رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ وطبع هللا على قلوبهم فهم ال ٌعلمون)
(التوبة)95-55:
ٌبٌن هللا عز وجل فً هذه اآلٌات من سورة التوبة حكم الجهاد وحكم أصحاب األعذار ,من هم الذٌن ٌعفون من اإلثم والعقوبة? ومن
هم الذٌن ال ٌعفون? من الذي ٌحاسب عند هللا عز وجل عن قعوده عن الجهاد ومن الذٌن ال ٌحاسبون?
ٌقول هللا عز وجل (لٌس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفقون حرج).
والحرج اإلثم والعقوبة (إذا نصحوا هلل ورسوله)ٌ ,عنً إذا أحبوا المجاهدٌن وأخلصوا لهم ,نصحوا ٌعنً أخلصوا لهم بالكلمة الطٌبة,
باإلعبلم ,بكفالة أهالٌهم ,بنشر الدعاٌة الطٌبة لهم( ,إذا نصحوا هلل ورسوله ما على المحسنٌن من سبٌل) ,ألنه إن كان صاحب عذر
ونصح هلل ورسوله وألبمة المسلمٌن وعامتهم ,ونصح للمجاهدٌن فً هذا الباب ,أي كان موقفه بالكبلم الطٌب ,ال ٌكون موقفه موقؾ:
فلٌسعد النطق إن لم ٌسعد الحال
ال خٌل عندك تهدٌها وال مال
وبعدها الكلمة الطٌبة ال ٌخرجها من فمه ,وتشتهً أن تستمع خبرا طٌبا عن المجاهدٌنٌ ,لتقط كل أخبار الجهاد السٌبة هزابمهم
بدعهم إلى آخره وٌحفظها ,حتى إذا لقً شابا ٌرٌد أن ٌخرج إلى الجهاد كلها نفثها فً وجهه ,ونثر كنانته بٌن ٌدٌه ,ولم ٌبق فً قلبه
شٌبا من السوء إال نعق به ونق به ,هذا ال ٌعفى ولو كان صاحب عذر ,ألنه ما نصح هلل ولرسوله ,ما نصح للجهاد ,إنما الذي ٌعفى
األعمى الذي ٌنشر األخبار الطٌبة عن الجهاد ,األعمى الذي ٌسره أن ٌسمع خبر انتصار لهم ,الذي ٌشرح صدره أن ٌسمع كفاٌتهم ,أن
ٌسمع بطوالتهم ,أن ٌسمع مكارمهم ومآثرهم ,هذا الذي ٌنصح هلل ولرسوله وهذا محسن ,والمحسن ما علٌه من سبٌل ,المحسن هو الذي
ٌتصرؾ من خبلل الشرع ,وكل من تصرؾ من خبلل الشرع فهو محسن( ,ما على المحسنٌن من سبٌل) ما علٌهم من إثم وال حرج
وال عقوبة (وهللا ؼفور رحٌم).
(وال على الذٌن إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أحملكم علٌه).
ٌوم تبوك كانت المسافة بٌن المدٌنة المنورة وبٌن تبوك وال زالت كم? ستمابة وخمسٌن كٌلو مترا من تبوك إلى المدٌنة المنورة,
وكان الوقت حر ا  ,ألنها كانت فً شدة الحر ونضوج الثمار ,وحم ارة القٌظ ,فهإالء ال ٌمكن أن ٌمشوا مشٌا  ,فبل بد لهم من نعال
ٌلبسونها ,ومن حمولة تحملهم ,دواب ,ناقة ,أو جمل ,وكان كل واحد ٌحتاج إلى بعٌر أو اثنٌن ,بعٌر لٌحمل متاعهٌ ,ا أخً بعٌر واحد
نصؾ بعٌرٌ ,تعاقبه اثنان ( وال على الذٌن إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أحملكم علٌه تولوا وأعٌنهم تفٌض من الدمع حزنا أال
ٌجدوا ما ٌنفقون).
ٌحملونٌ ..بكونٌ ..ا سبلم!! ٌبكون ألنهم ٌحرمون أن ٌؤتوا للجهاد ,لٌس معهم ثمن تذكرة ومحرومون من الوصول ,أو منعوا من
التؤشٌرة.

(ال أجد ما أحملكم علٌه تولوا وأعٌنهم تفٌض من الدمع حزنا ).
حزنا مفعول ألجله هنا ,لماذا تولوا وأعٌنهم تفٌض من الدمع? حزنا  ,وأعٌنهم تفٌض من الدمع الواو هنا ما إعرابها? واو الحال,
أعٌنهم مبتدأ ,وهم مضاؾ إلٌه ,وجملة تفٌض من الدمع خبر المبتدأ ,والجملة كلها حال حزنا (أال ٌجدوا ما ٌنفقون).
(إنما السبٌل) ٌعنً اإلثم والحرج والعقوبة على من? على الذٌن ٌستؤذنوك وهم أؼنٌاء ,موفور الصحة ؼنً بصحته ؼنً بماله ,فما
الذي ٌمنعه من الوصول للجهاد? شركته جامعته ,مدرسته ,مقاوالته ,هذا الذي ٌمنعه من الجهاد.
(إنما السبٌل على الذٌن ٌستؤذنونك وهم أؼنٌاء) موفور الصحة ,موفور المال ,مكفول األهل ,فما الذي ٌقعده عن الجهاد? إنما هً
الدنٌا ,الدنٌا والدنٌا فقط ..
(سٌقول لك المخلفون من األعراب شؽلتنا أموالنا وأهلونا فاستؽفر لنا ٌقولون بؤلسنتهم ما لٌس فً قلوبهم) ,
(الفتح)55 :
(إنما السبٌل على الذٌن ٌستؤذنونك وهم أؼنٌاء) وهللا عز وجل ٌقرعهم وٌبكتهم وٌوبخهم لٌس بعده توبٌخ (رضوا بؤن ٌكونوا مع
الخوالؾ) من الخوالؾ? النساء واألوالد الصؽار والشٌوخ الطاعنون فً السنٌ ,عنً كؤن هللا سبحانه ٌقول :ألٌس عٌبا علٌكم? أال
تستحٌون على رجولتكم? أٌن نخوتكم وؼٌرتكم أن تقعدوا بٌن النساء واألعداء ٌجوبون الببلد شرقا وؼربا وٌهتكون األعراض
وٌسفكون الدماء وٌسلبون األموال وٌدوسون المقدسات? أٌن ؼٌرتكم? أٌن رجولتكم? أٌن نخوتكم? أٌن إباإكم? أٌن عزتكم? أٌن
شممكم? ما هذه بالشٌم ٌا أصحاب الشٌم ,ماذا? قاعد مع األوالد الصؽار زوجتك تذهب صباحا إلى المدرسة ,وأنت تذهب إلى
المدرسة وترجعون وتجلسون على الؽداء ,وتؤكلون وتنامون مع بعض ,وتسهرون مع بعض على التلفزٌون ,وفً الٌوم التالً هً
تدرس فً كتاب ,وأنت تدرس فً كتاب ما الفرق بٌنك وبٌنها? ما الفرق?
(رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ).
مع النساء ,وعلى الؽانٌات جر الذٌول ,فقط الصبح تنظر إلى بدلتك مكوٌة أوال ,وحطتك([ )5الؽترة (ؼطاء الرأس للرجال] .طٌتها
كٌؾ? جٌدة أم ال? وعقالك نظٌؾ أم ال? وحذاإك ملمع أم ؼٌر ملمع ,أهذه الحٌاة? (رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ) ,ال ..المسؤلة
أكبر ,هً موت القلوب! موت القلوب ....
إنما المٌـت مٌت األحٌاء
لٌس من مات فاستراح بمٌت
هو مٌت فـً ثوب الحـً...
نحن موتى وشر ما ابتدع الطؽٌان موتى بٌن القصـور تسـٌر
نحن موتى وإن ؼـدونا ورحنا والقصور الكاسٌات قبور
مستـرٌبا متى ٌكون النشور
نحن موتى ٌسٌر بعض لبعض
موتى وإن ؼدونا ورحنا ,والبٌوت هذه قبور وإن كانت مكسوة من الداخل والخارج ,واألرابك والنمارق والكنبات والسجاجٌد وؼٌر
ذلك ,هً فراش النعش.
(رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ وطبع على قلوبهم) ماتت القلوب فهً مختومة ,هذه هً العلة الحقٌقة.
روي أن رجبل من بنً إسرابىل قالٌ :ا رب كم أعصٌك وال تعاقبنً? فؤوحً إلى نبً أن قل له كم أعاقبك وأنت ال تعلم ,ألم أصبك
بموت القلب  ,مات قلبك ,أي مصٌبة أكبر من موت القلوب?! ال تحس ,ال ٌتمعر قلبه ؼضبا هلل ,لٌس هنالك إحساس وال ؼٌرة وال
نخوة ,وإال لو كانت هنالك ؼٌرة الحمر وجهه وهو ٌسمع األعداء وهم ٌتسلطون على المسلمات من النساء ,لكن القلب عندما ٌكون حٌا
رأسا ٌنبض الدم ,فٌحمر الوجه ,كان رسول هللا ص إذا رأى منكرا فكؤنما فقا فً وجهه الرمان الحمراره ,الؽٌرة ,والؽٌرة هً السد
المنٌع -الذي كما ٌقول ابن القٌم -الذي ٌنفً عن القلب األمراض ,التً هً المناعة فً الجسم ,الجسم الذي لٌس عنده مناعة إذا رشح
رشحة بسٌطه ٌموت ,ألنه لٌس عنده مناعة ,لذلك هإالء المصابون بمرض اإلٌدز فقدت المناعة عندهم ,لٌس عندهم مناعة ,فؤقل
مرض ٌموتون ,لٌس عنده أي مناعة ,فالقلب الذي لٌس عنده ؼٌرة ,الؽٌرة التً تنفً الخبث عن القلب كما ٌنفً الكٌر خبث الحدٌد,
تنفً عنه الحسد ,تنفً عنه الموات ,تنفً عنه السكون إلى الذل ,تنفً عنه الهوان ,تنفً عنه الرضى للباطل ,حً ,حرارة ,فٌه حرارة,
أما إذا ذهبت الؽٌرة خبلص مات القلبٌ ,صٌر أي سهم من سهام الفساد ٌؽزوه بسهولة ,ال ٌستطٌع أن ٌنفً جراثٌم الخبث والرٌاء
والشرك والبدع وتسلط الظالمٌن وؼٌر ذلك على قلبه ,ال ٌستطٌع! مٌت.
قالوا إن لحم الخنزٌر ٌمٌت الؽٌرة فً القلب ,ولذلك الؽربً تجد ابنته تؤتً مع صاحبها وٌناما فً داخل البٌت ال ؼٌرة ,لحم الخنزٌر
أمات قلبه ,أمات الؽٌرة فً قلبه ,وتجده طول المالٌة -الحابط -جسم البؽال وأحبلم العصافٌر ,لكنه جبان ,مٌت ,نذل ,أن ال ؼٌرة عنده,
ال حٌاء ,ال إحساس وال حٌوٌة ,وهكذا.
فً ببلد المسلمٌن ,فً ببلد المسلمٌن تجد الشاب المسلم كؤنما ٌتقلب على اللظى فً النوم فً اللٌل ألنه ٌحمل هموم المسلمٌنٌ ,حمل
هموم الببلد المسلوبة واألعراض المنهوكةٌ ,حمل أثقال أمة منكوبة وأوطان مسلوبةٌ ,حمل أثقاال ٌ ,حمل هموما  ,أعراض تنتهك
ودماء تسفك ,فتجده نحٌفا  ,ولكنه هكذا ال ٌكاد ٌنام ,وٌإرق أجفانه صرخات األٌتام ,وأن ات األٌامى واألرامل ٌفكر بهم ,أما صاحبنا
هذا وزنه مابة وعشرٌن كٌلو ؼراما فقط ,إذا كفل الراتب والعبلوة كل الذي ٌفكر فٌه ,كٌؾ ٌؤخذ العبلوة فً آخر السنة? بالذل
بالعرض وما إلى ذلكٌ ,قدم زوجته تؤتً بالقهوة إلى مدٌر الشركة أو ؼٌر ,ذلك من أجل فقط أن ٌزٌد راتبه بعض الدراهم ,هإالء
أموات.
(طبع هللا على قلوبهم فهم ال ٌعلمون).
واإلٌمان حٌاة القلوب ,والكفر موتها ..
(أو من كان مٌتا فؤحٌٌناه وجعلنا له نورا ٌمشً به فً الناس كمن مثله فً الظلمات لٌس بخارج منها).
(األنعام)225 :
كان الجاهلٌون قدٌما ال ٌقبلون ظلما وال ٌطٌقون ضٌما ,وإذا هزموا فً معركة مثل أبً سفٌان فً معركة بدر ٌقسم أال ٌمس جلده
الماء وال ٌؽتسل من جنابه حتى ٌثؤر لٌوم بدر ,وٌبقى ثبلثة عشر شهرا دون ؼسل ,دون ؼسل حتى انتصر فً ٌوم أحد ,ووقؾ فوق
جبل أحد وقال أعل هبلٌ ,وم أحد بٌوم بدر والحرب سجال ,كان العرب قدٌما ال ٌطٌقون الجلوس عن القتال ,ولذلك كانوا ٌستطٌلون
ثبلثة أشهر متتالٌة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه من األشهر الحرام ,كانوا متعارفٌن على أن القتال فٌها ال ٌجوز ,فكانوا فً الحج
ٌقؾ واحد أسمه القلمس أو ؼٌره ٌقول :لقد أخرت لكم حرمة محرم إلى صفر من أجل أن ٌقتتلوا فً محرم ,وٌمتنعوا عن القتال فً
صفر ألن ثبلثة أشهر طوٌلة ,أال ٌركب وال ٌستعمل السبلح وٌضع السٌوؾ فً أؼمادها ,هذا شًء ثقٌل على نفسه ,كانوا ٌمرضون
إذا لم ٌقاتلواٌ ,مرضون إذا لم ٌشهدوا الحرب ,بل هللا عز وجل اعتبرها عقوبة..
( فإن رجعك هللا إلى طابفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معً أبدا ولن تقاتلوا معً عدوا إنكم رضٌتم بالقعود أول مرة
فاقعدوا مع الخالفٌن)

(التوبة)94 :
اقعدوا مع النساء ,عقوبة ,اإلعفاء من الجندٌة كان أكبر عقوبة فً المجتمع المسلم ,واآلن ال ٌجد سبٌبل لئلعفاء من الجندٌة إال
وٌسلكه ,وإن كانت هذه الجندٌة جندٌة جاهلٌة فً معظمها إال أنها تفٌد ,تفٌد الشباب النظام والشدة والتقشؾ وؼٌر ذلك ,تبعده عن
الترهل ,حٌاة الرخاوة وحٌاة النعومة ,كان اإلعفاء من التجنٌد لطابفتٌن ,أوال طابفة الضعفاء معفون من التجنٌد من الخروج للجهاد,
والنصارى والٌهود الذٌن ٌعٌشون تحت ظل الدولة اإلسبلمٌة هإالء ال ٌجوز لهم أن ٌدخلوا فً الجٌش ,ممنوع ألن هذا عز ال
ٌستحقونه ,فٌدفعون مقابل ذلك الجزٌة مقابل اإلعفاء من الجندٌة ,وكذلك الذٌن ال ٌخرجون إلى الجهاد مرة أو اثنتٌن ٌعلن علٌهم اإلمام
عقوبة ,عقوبة منع خروجهم إلى الجهاد.
إذا هللا عز وجل فرض الجهاد على كل مسلم ,وأعذر ثبلثة أنواع من الناس ,الصنؾ األول :الضعفاء ,من هم الضعفاء? قال :
( إال المستضعفٌن من الرجال والنساء والولدان ال ٌستطٌعون حٌلة وال ٌهتدون سبٌبل فؤولبك عسى هللا أن ٌعفو عنهم ,وكان هللا عفوا
ؼفورا)
(النساء)55-45 :
المستضعفٌن من الرجال والنساء والولدان ,الرجل الطاعن فً السن ,والمرأة التً ال تستٌطع القتال ,واألوالد الصؽار هإالء معفون,
ال ٌستطٌعون حٌلةٌ ,عنً ال ٌستطٌعون أن ٌثبتوا على الفرس فً القتال ,الكبٌر والصؽٌر والمرأة هإالء الضعفاء (وال على المرضى),
ومن الضعفاء كذلك األعرج واألعمى( ,وال على المرضى) ,ومع ذلك أن هللا أعذرهم إال أنه أبت نفوسهم أن ٌقعدوا ,فخرج عبد هللا بن
أم مكتوم ٌوم أحد وهو أعمى وطلب أن ٌحمل الراٌة فحملها مصعب بن عمٌر ,أعذرهم الحق فؤبت القلوب ,ما احتملت القلوب أن
تجلس فً المدٌنة ,وخرج عبد هللا بن أم مكتوم وهو الذي نزل فٌه :
(عبس وتولى أن جاءه األعمى) ,
(عبس)2-5 :
وقد أم ره رسول هللا ص على المدٌنة فً ؼزوة من الؽزوات ,وٌوم القادسٌة طلب أن ٌحمل الراٌة وحم له إٌاها سعد ,أعمى!!?
فالثالث من? األعرج عمرو بن الجموح خرج هو وأوالده ٌوم أحد فقالواٌ :ا أبانا إن هللا قد أعذرك ,قال :وهللا إنً ألطمع ان أطؤ أو
أحفر([ )5أحفر :أأثر] .أترك أثرا  ,أن أحفر بعرجتً هذه الجنة ,فخرج وهو خال جابر بن عبد هللا ,خرج عبد هللا بن حرام -والد
جابر -وخرج عمرو بن الجموح ,أخت عمرو بن الجموح مع من? زوجة عبد هللا ,والد جابر فؤم جابر أخت عمرو بن الجموح
األعرج ,فعندما استشهد فً أحد قال جابر :حملت عمتً أبً وخالً على جمل ,فعندما وصلت المدٌنة نادى منادي رسول هللا ص أن
ادفنوا القتلى فً مصارعهم ,قال فؤرجعتهما إلى أحد ودفناهما فً أحد ,وقال رسول هللا ص (ادفنوا المتحابٌن فً قبر واحد) ,وكانا
متحابٌن عمرو بن الجموح وعبد هللا بن حرام فد فنا فً قبر واحد ,وبعد ست وأربعٌن عاما فاضت العٌن ,العٌن التً فً أحد ,وكادت
تجرؾ القبور ,فجاء المنادي ٌا جابر إن عٌن معاوٌة قد جرفت والدك ,قال :فهرعت ...أسرعت ,وجبت ألخرج الجثتٌن ,قال فوجدتهما
كما هما ,قال :إال طرؾ أنؾ أبً وجدته متؽٌرا  ,طرؾ األنؾ ,وال أدري لماذا?سبحان هللا !
أخونا عبد هللا المصري استشهد فً أول شوال ففقدنا جثته ووجدناها فً الثانً من ذي القعدة بعد شهر وٌوم كما هو ,وهو لٌن ٌتثنى
كالنابم ,فاتصلوا بً -أنا هنا -من المؤسده ,قالوا وجدنا جثته- ,عبد هللا المصري ,-قلت لهم كٌؾ هو? قالوا :كما هو ,تؽٌر? قالوا :لم
ٌتؽٌر إال طرؾ أنفه وفمه ,قلت :كوالد جابر رضً هللا عنه ,واألؼرب من هذا أن دمه ال زال لزجا ٌتقطر بعد شهر وٌوم ,نعم! وهذه
الحقٌقة قصص الشهداء فً أفؽانستان ,سبحان هللا! هو ال ٌوجد دلٌل على أن جثة الشهٌد ال تتؽٌر ,لكن سبحان هللا ألن األفؽان ٌعتبرون
هذه عبلمة من عبلمات الشهادة أعطاهم هللا إٌاه ,نعم!
هذا عمر حنٌؾ قال لً :فتحت اثنً عشر قبرا -واألفؽان قوم ذوو قلوب مرهفة ,مرهفو الحسٌ ,عنً ٌبقى حنٌنهم وشجاهم إلخوانهم
الذٌن ٌستشهدون معهم ,فلماذا تفتح القبور مع أنه مكروه أو حرام? إما لنقل الجثة ألن الشهادة كانت فً أرض ما استطاعوا أن ٌنقلوا
منها الجثة أثناء المعركة وبعد أن حرروها بسنة أو سنتٌن أو ثبلثة ٌنقلونها إلى مقابر المسلمٌن ,أو ٌمرون من جانب القبر فٌقولون:
مولوي نرٌد أن نرى أخانا ,لقد اشتقنا إلٌهٌ ,ا إخوة ال ٌجوزٌ ..كره ,قالوا :نرٌد أن نراه -قال :فتحت اثنا عشر قبرا بعد سنة أو سنتٌن
أو ثبلث وهللا ما وجدت واحدا متؽٌرا  ,وجدت أن بعضهم كان حلٌقا فنبتت لحٌته فً القبر ,نبتت لحٌته فً القبر ,ووجدت بعضهم
وقد دفنته بٌدي بثوبه األفؽانً والدماء تضمخ كل ثٌابه ؼارق فً الدماء فوجدت علٌه عباءة حرٌرٌة سوداء ما وجدت فً األرض
مثلها ,ال أحسن رٌحا وال ألٌن ملمسا.
سٌد شاه كان من حفظة القرآن ,طالت شعورهم ,طالت أظافرهم فً القبر ,رٌحهم كالمسك بعضهم ,وأؼرب شًء اللحٌة والعباءة
الحرٌرٌة -عباءة -مؽطى بعباءة ,من أٌن هذه?! من الجنة ,ال ٌوجد فً األرض مثلها ,وكٌؾ عباءة منذ ثبلث سنوات فً داخل التراب
لم تبلى?! وهو دفنه بٌده ال عباءة وال شًء.
فبعض الناس كانوا ٌناقشون فً هذه الكرامات ,ولكن أنا ال ألومهم ,أناس ٌعٌشون مع الكومبٌوتر ,واحد زابد واحد ٌساوي اثنٌن,
المٌت ٌتعفن بعد ٌوم ٌومٌن ثبلثة ,كٌؾ ٌصدقون هذا? كٌؾ ٌصدقون أن بابرك دكتور استشهد فً وردك فجاءوا به إلى بٌشاور لٌراه
أهله وٌدفنوه فً بٌشاور ,لكنه كان رجبل مخلصا من أبناء الدعوة اإلسبلمٌةٌ ,قسم لً أكثر من واحد على أنه عندما جاء أوالده من
المدرسة ووقفوا عند رأسه بكى ونزلت دموعه ,أكثر من واحد ,وقد كتبت أسماءهم فً (آٌات الرحمن) وفً (عبر وبصابر) ,أكثر من
واحد ,أمه تؤتً إلٌه شهٌدا فتقول لهٌ :ا بنً إنك مسافر سفرا طوٌبل فامدد ٌدك حتى نصافحك ونودعك ,فٌمد ٌده لٌصافح أمه ,هذه
أقاموا علٌنا النكٌر ٌوم أن كتبنا أن جل محمد جاء والده وكان جل محمد شابا طٌبا فً زمرد فً بكتٌا ,قال لً عمر حنٌؾ وهو قابده,
قال لً :وهللا أنا واقؾ فجاء أبوه وقالٌ :ا بنً إن كنت شهٌدا فؤرنً عبلمة أنك شهٌد ,رفع ٌده وصافح أباه ومسك ٌد أبٌه مدة ربع
ساعة ,كادت ٌد أبٌه ترض ,أقاموا علٌنا النكٌر والتطبٌل والتزمٌر ,وكتبوا للشٌخ ابن باز أن هذا الكتاب (آٌات الرحمن فً جهاد
االفؽان) مملوء بالبدع والخرافات ,وهو ٌنشر فكر الصوفٌة وؼٌر ذلك ,فنرجو منعه فً البلد ,نرجو منع تداوله من البلد ,فالشٌخ عبد
العزٌز ٌعنً رجل فاهم ,رجل ناضج سلفً ,وٌفهم العقٌدةٌ ,فهم أن هذه حدثت مع السلؾ ,وأن الكرامة هً كل خارق للعادة ,وال فرق
بٌن الكرامة والمعجزة إال أن المعجزة تحصل على ٌد النبً ,والكرامة تحصل على ٌد ولً ,فكل ما جاز أن ٌكون معجزة جاز أن
ٌكون كرامة.
ٌقول لً كاتب الشٌخ عبد العزٌز قال :فكتبوا له فً الصفحة الفبلنٌة كذا ,وفً الصفحة الفبلنٌة كبلم كذا ,وفً الصفحة أسطورة ,وفً
الصفحة الفبلنٌة كذا وهذا ٌإثر على فكر التوحٌد ,وعلى عقٌدته ,ونرجو ونخشى أن ٌنشر الصوفٌة فً البلد وؼٌر ذلك ,قال :هات اقرأ
فً الصفحة الفبلنٌة نعم ,قال :هذا لٌس بدعة ,ولٌس خرافة ,إقرأ الصفحة الفبلنٌة ...الصفحة الفبلنٌة ,قال :اترك ,دع الناس ٌقرأوه,
وهذا صحٌح ال ؼبار علٌه ما دام منقوال عن الثقات ,وإال لحرموا الناس من قراءة هذا الكتاب ,وقد طبع اآلن الطبعة العاشرة والحمد
هلل ,وكثٌر من الناس تؽٌروا ..تؽٌر فكرهم عن الجهاد وعن الشهداء وعن الجهاد األفؽانً بالذات بعد أن قرأوا هذا الكتاب.

صاحب دار المجتمع ,مكتبة فً جدة طبعت الطبعة العاشرةٌ ,قول لً واحد اشترى ألفً نسخة حتى ٌوزعها على حسابه ,ودخلت على
واحد من األؼنٌاء فً جدة دعانً فوجدت عنده هكذا رزمات ,قال :كل واحد ٌدخل دابما أوزع حتى ٌعرفوا عن الجهاد األفؽانً,
قصص كثٌرة ال تستطٌع أن تنكرها ,اآلن لو قلت للعرب عن هذه الكرامات العرب الذٌن فً الجبهة كؤنك تحدثهم أشٌاء بدٌهٌة,
خبلص ..هذه القصص بعد أن ظهرت الكرامات على العرب أنفسهم ,ستة من ثبلثة عشر شهٌدا ٌوم عٌد الفطر كانت دماإهم لها
رابحة المسك ,أبو حفص أرأٌتم -صورة أبً حفص -أبو حفصٌ ,قول لً شاكر الزندانً شقٌق الشٌخ عبد المجٌد الزندانً :عندما سقط
ذهبت ألنقذه ,فعندما خرجت روحه رأٌت ترابا أبٌضا على وجهه ,فظننته ؼبارا عندما سقط ,فتفحصت وإذا بها النور ,لٌس هناك
تراب على وجههٌ ,فكرها بودرة بٌضاء ,قال استنار وجهه كالبدر ,وأبو حفص أسمر ,أبو حفص شاب أردنً أسمر ,واألفؽان ٌقولون
لنا :إن النور ٌخرج من قبره ,من مكان الدم الذي نزل فٌه ,النور ٌخرج من دم أبً حفص إلى السماء وٌرجع.
هذه الكرامات اآلن أصبحت شٌبا طبٌعٌا  ,الؽرفة التً فً المؤسدة هذه ؼرفة بدر ضربتها الطابرات بؤربع صوارٌخ ,ال زالت
الصوارٌخ ,أربع صوارٌخ ,الصوارٌخ األربعة حول الؽرفة كمربع ما انفجر وال واحد من األربعة.
أبو عبٌدة المصري قابد المؤسدة نزلتا علٌه قذٌفتان ,وهً نازلة قال :اللهم نجنا ,القذٌفتان نزلتا بجانبه ولم تنفجر أي منهما ,طن كامل
وزنها ,هذه أصبحت شٌبا عادٌا بالنسبة للعرب ,قلت ألبً حفص نفسه -أبو حفص رحمه هللا عندما رجع من مزار شرٌؾ -قلت له:
ٌا أبا حفص حدثنا عن الكرامات التً رأٌتها أنت وأبو أسٌد هنا ,قال لو حدثناك أنت ال تصدق الكرامات التً رأٌناها ,أنت تجمع
الكرامات لكن الكرامات التً رأٌناها أنت ال تصدقها ,قلت :حدثونا ,قالوا قذٌفة ( )RBGالتً تخترق خمسة وعشرٌن سم فً الفوالذ
تدخل فً حابط الفوالذ خمسة وعشرٌن سم تحرق دبابة وزنها ستة وأربعٌن طنا ونصؾ ضرب بها أحد المجاهدٌن مكانها احترق
ثوبه ,طارت صدرٌته ,طار حزام الرصاص ,ولكنه لم ٌجرح  )RBG(,كٌؾ هذا !?
نور محمد فً قندهار ,الطابرة مرت فانبطح على األرض ,ووضع سبلحه تحت صدره ,حتى ال ٌلمع عندما تمر الطابرة ,الطابرة
ضربته بصاروخ ,فجاء الصاروخ فً ظهره ,انكسر الكبلشنكوؾ تحت بطنه ولم ٌجرح ظهره ,كٌؾ هذا? الكبلشنكوؾ الحدٌد انكسر
ولم ٌجرح لحمه ولم ٌنكسر ظهره?! أنتم مصدقون? إذا فما هً الكرامة? خارق للعادة ,طبعا  ,هذه األشٌاء أصبحت طبٌعٌة بالنسبة
لنا ,أما الناس الذٌن ٌعٌشون مادٌات تماما  ,أنا مصروفً عشرة آالؾ درهم فً الشهر ,ال أستطٌع أن أعٌش بدونها ,ال أستطٌع ,كذا
سكر ,كذا رز ,كذا فواكه ,كذا لحم ,كذا ...هذا حساب مادٌات ,أما البركة ,أما الخٌر ,أما أن هللا عز وجل ٌكثر القلٌل وٌبارك فً القلٌل
هذه انتهت من حٌاتناٌ ,حسبون أن روسٌا عندها كذا دبابات ,عندها طابرات ,المجاهدون ال ٌستطٌعون أن ٌقاتلوها ,ألنهم لٌس عندهم
ال دبابات وال طابرات.
أٌن قوة هللا فً حسابكم?! ٌدخل فً الكومبٌوتر ,أٌن ?
(وما كان هللا لٌعجزه من شًء فً السماوات وال األرض)?.
(فاطر)00 :
أٌن ?
(ولٌنصرن هللا من ٌنصره).
(الحج)80 :
أٌن نزول المبلبكة ,نزول المطر ,تثبٌت الرمل ...إلى آخره?
أٌن الذٌن تسقط رإوسهم ٌوم بدر قبل أن تصل سٌوؾ الصحابة إلٌهم?
هذا ٌدخل فً الكمبٌوتر? ال ٌدخل فً الكمبٌوتر ,لكنه دخل فً عقول الصحفٌٌن الؽربٌٌن الذٌن جاءوا إلى أفؽانستان.
التقٌت بصحفً فرنسً كان فً أفؽانستان فقلت له :أنت تإمن باهلل? قال :وهللا أنا كنت أعلم أن هناك واحد اسمه إله باإلشارة ,أما اآلن
األفؽان أجبرونً على اإلعتراؾ باهلل ,أجبرونً على اإلٌمان باهلل ,قلت له :كٌؾ? قال :بنادق بسٌطة تعزل الدبابات ,هذا أال ٌدل على
أن هناك إله ٌحمٌهم وٌنصرهم? فرنسً ال ٌإمن بدٌن ,قال :باإلشارة كنت أعرؾ ,ولذلك واحد فرنسً آخر كتب رأٌت هللا فً
أفؽانستان  ,رأٌت هللا ,عندما رأى فعبل ما رأى.
واحد ثالث كتب إنها حقابق ولكنً ال أستطٌع تفسٌرها ,نعم الروس مهزومون لكن ال أستطٌع تفسٌر هذه الظاهرة.
الشٌخ تمٌم أمس ذهب ,ممنوع الذهاب ,ممنوع مرور السٌارات ,الجٌش أؼلق الطرٌق ,فقال له هذا القاري سٌب -تعرفون قاري سٌب
الذي ٌإمكم أحٌانا الذي ٌسوق السٌارة -قال له :هذا قمندان جاجً -عن الشٌخ تمٌم -الشٌخ تمٌم البس النظارات وقاعد -فقال له:
ممنوع بعد الساعة الخامسة أن تمروا ,هكذا األوامر ,قال له :القابد ال بد أن ٌكون فً الجبهة هذا ,قال :طٌب أنا أتكلم مع القابد ,فبدأ
ٌتكلم مع الشٌخ تمٌم والشٌخ تمٌم هكذا ,هكذا ,ال ٌعرؾ الكبلم طبعا وال ٌفهم علٌه ,فقال له القاري سٌب :هذا ٌتكلم باللؽة الفارسٌة ال
ٌفهم البشتو ,فقال :افتحوا له الطرٌق ,فتحوا له الطرٌق ,فآخر نقطة مؽلقة ,الطرٌق ٌؽلقونها بالحجارة وعندها نقطة الجٌش ,قالوا :ال
ٌمكن أن تمروا ,أنا أقول -هو ٌقول الجندي هذا -ابن كلب وابن خنزٌر إذا سمحت ألحد ,لكن أنا أعرفكم سؤفتح لكم الطرٌق ,من أٌن
هذا? فتح لهم الحجارة ,رفع الحجارة وسمح لهم ,ألٌست هذه كرامة من الكرامات? إن لم تكن الكرامة هذه فما هً الكرامة?
الشٌخ تمٌم أربع ساعات قرأ سبع أجزاء من القرآن ,والطابرات تقصؾ ,والهاون ٌقصؾ ,وراجمات الصوارٌخ تقصؾ ,وهو تحت
شجرة ٌنتظر الموتٌ ,نتظر الشهادة ,الشجرة التً هو تحتها تنزل ؼصونها ,تقشر ساقها ,هو جالس على سرٌر ,والرصاص من جانب
أذنٌه ,والشظاٌا من فوق رأسه ومن بٌن ٌدٌه ومن خلفه ,ولم ٌجرح جرحا واحدا  ,أي كرامة هذه!?
ولذلك الجهاد -أقول -فرض عٌن اآلن على كل المسلمٌن ,وٌبقى فرض العٌن مستمرا إلى أن تحرر آخر بقعة كانت تحت ٌد
المسلمٌن من ٌد الكفار ,فلو حررنا أفؽانستان سنذهب إلى فلسطٌن إن شاء هللا ,ال ٌنتهً فرض العٌن ,ال بد من تحرٌر بخارى ,ال بد
من تحرٌر طشقند ,ال بد من الوصول إلى لٌنٌنكراد ,ال بد أن تعود موسكو تدفع لنا الجزٌة ,ألن موسكو كانت تدفع الجزٌة مدة مابتً
سنة للمسلمٌن ,ال بد أن نحرر األندلس ,ال بد أن نصل نهر (الرون) فً فرنسا ,ال بد أن نرجع اسبانٌا ,بلؽارٌا ,المجر ,النمسا,
الصرب ,الٌونان ,هذه كلها كانت تحت حكم المسلمٌن ,وفرض العٌن هذا لٌس فً أفؽانستان ,منذ أن سقطت األندلس فً ٌد الكفار
أصبح الجهاد فرض عٌن إلى ٌومنا هذا ,ال بد أن ٌذهبوا هناك ,فً فرنسا ,وفً اسبانٌا ,فً كل مكان ,هكذا الحكم الشرعً ,إذا وطا
شبر من أراضً المسلمٌن أصبح الجهاد فرض عٌن على كل مسلم ,حتى تخرج -المرأة التً لٌس علٌها جهاد -تخرج المرأة دون إذن
زوجها ولكن مع محرم ,والعبد دون إذن سٌده ,والمدٌن دون إذن دابنه ,والولد دون إذن والده ,فإن لم ٌكؾ أهل البلدة أو المنطقة أو
تكاسلوا أو قعدوا ٌتوسع فرض العٌن على من بعدهم ثم على من بعدهم ,حتى ٌعم فرض العٌن األرض كلها ,كالصبلة والصوم ال
ٌسعهم تركهٌ ,جب أن ٌكون هذا واضحا أن فرض الجهاد ,والجهاد نعنً به كما فسره الفقهاء األربعة الجهاد هو القتال فً سبٌل هللا,
الجهاد هو القتال ,هكذا عر فه الحنفٌة والشافعٌة والمالكٌة والحنبلٌة ,أصبح الجهاد فرض عٌن ,ولو علٌك ملٌون لاير ال بد أن تنفر
وأن تخرج فً سبٌل هللا ,والدٌن ٌقضٌه عنك الرحمن ٌوم القٌامة إن شاء هللاٌ ,قضٌه عنك الدٌان ,والدٌن الذي ال ٌعفى عنه إنما هو
الدٌن الذي تستطٌع سداده ولم تسده ,أما إذا قامت الحرب وأنت ال تستطٌع سداد الدٌن ٌجب أن تخرج إلى الجهادٌ ,جب أن تنفر فً

سبٌل هللا ,وعندها ٌوم القٌامة إذا سؤلك الؽرماء هللا عز وجل ٌقول لهم أنظروا خلفكم فٌروا قصورا  ,فٌقولون :لمن هذه القصور ٌا
رب? فٌقول لكم إن عفوتم عن أخٌكم ,ماذا ٌعمل بمابة ألؾ لاير? ماذا ٌعمل بهن? ٌشتري سٌارة مرسٌدس هناك ٌوم القٌامة ,فلذلك
ٌعفو عنك وهللا عز وجل ٌسد عنك.
الدٌن الذي ال ٌعفى عنك كما قرر الفقهاء عن الشهٌد هو الدٌن الذي ٌستطٌع سداده ولم ٌسده ,أما وقد حضر الجهاد وحق النفٌر وحق
الجهاد على المسلمٌن فبل ٌجوز أن تتخلؾ من أجل الدٌن ,باهلل علٌكم من م ن الصحابة خرج وما علٌه دٌن? معظمهم مدٌنون ,من
ؼٌر المدٌن من الصحابه? الزبٌر بن العوام ٌوم أن استشهد نادى ابنه فً الصباح قالٌ :ا بنً بع ما امتلكه ,بع الؽابة ,بع هذا ثم سد
الدٌن ,فإذا لم تستطع سداد الدٌن فقل ٌا وكٌل الزبٌر أو ٌا ولً الزبٌر سد عن الزبٌرٌ ,عنً ٌا هللا سد عن الزبٌر ,فما كان الزبٌر ٌظن
أن كل ممتلكاته ٌمكن أن تسد دٌنه ,فاهلل عز وجل بارك فً أمواله ,وكان الذي قسم من أمواله سبعة وخمسون ملٌون درهم على
ورثته ,سبعة وخمسون ألؾ ألؾٌ ,عنً سبعة وخمسون ملٌون درهم على ورثته ,سبعة وخمسون ألؾ ولذلك الدٌن ال ٌمنع عن الجهاد.
جاء شاب إلً قال لً :أنا فً كلٌة الطب ,قلت له ماذا أنهٌت? قال سنة أولى ,قال :ما رأٌك أكمل الطب أو آتً إلى الجهاد? قلت له:
هللا عز وجل ٌقول :
(لٌس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفقون حرج إذا نصحوا هلل ورسوله)
(التوبة)55 :
أنت من هإالء الثبلثة? (لٌس على األعمى حرج وال على المرٌض حرج) ولم ٌقل :وال على الطبٌب حرج! ال ٌوجد وال على الطبٌب
حرج! هللا عز وجل قال (لٌس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفقون) ما قال :وال على األطباء وال على
المهندسٌن حرج إذا نصحوا هلل ورسوله ,فؤنت أولى الناس أن تؤتً ,كلٌة الطب هل تعفٌك من الخروج للجهاد? وكلما ازداد ؼناك
وازدادت صحتك كلما ازداد عقابك وازداد حسابك أمام رب العالمٌن ,طبعا  ,أي تاجر من التجار ٌجب أن ٌنفر بنفسه ,ألن الجهاد
فرض عٌن كالصبلة والصوم ال ٌسقط أبدا ٌ ,سقط كالصوم ,متى ٌسقط الصوم? فً المرض وفً الموت والسفر ,متى تسقط الصبلة?
فً الموت فقط ,كذلك الجهاد ال ٌسقط إال عند المرض وعند الموت فقط ,فرض عٌن حتى تلقى هللا عز وجل ,وكل من ال ٌنفر فً
سبٌل هللا والطرٌق مفتوح فهذا آثم عند هللا عز وجل ,كل من ٌلقى هللا مهما كان منزلته فً بلده دون قتال ٌصٌبه هللا بمصابب فً الدنٌا
وبحساب فً اآلخره من مات ولم ٌؽز ولم ٌجهز ؼازٌا أصابه هللا بقارعة قبل ٌوم القٌامة فمن مات ولم ٌؽز ولم ٌحدث نفسه ٌؽزو
مات على شعبة من النفاق.
ولذلك الذي ٌموت ٌلقى هللا عز وجل وهو لم ٌؽز ولم ٌحدث نفسه بؽزو مات وعنده -شعبة -صفة من صفات النفاق.
ثم أنا أقول إن مرور عشر سنوات وأنت لم تؤت إلى أفؽانستان لترى واقع جهادها فمتى تحدث نفسك بالؽزو إن لم تحدث نفسك بالؽزو
فً مثل هذه الظروؾ? حدود مفتوحة ,أسلحة من كل نوع ,التدرٌب ,األكل الشرب ,التذكرة ,كلها مجانا لك ,أي عذر لك عند هللا عز
وجل ,بالطٌارة تجًء للجهاد ,قبل كان ٌركب على الحمار ,وٌمكث شهرا أو شهرٌن أو ثبلثة ,فً ٌوم واحد تكون فً أرض الجهاد,
أال تستطٌع أن تصل فً ٌوم واحد? فً ٌومٌن? فً ٌوم واحد تصل إلى بٌشاور ,والٌوم الثانً تصل جاجً ,ألٌس كذلك? فهل من
عذر ألحد من المسلمٌن? ال عذر أبدا  ,ال عذر أبدا فً ترك القتال ألحد من المسلمٌن.
ولذلك الجهاد فرض عٌن كالصبلة والصوم ,ال ٌسقط عن أحد إال عند الموت أو عند العذر ,والعذر هو المرض فقط ,الموت طبعا
ٌسقط عنه التكلٌؾ ,أو الذي لم ٌستطع أن ٌقطع التذكرة ,أو لم ٌستطع أن ٌحصل على التؤشٌرة للدخول إلى باكستان ثم الذهاب إلى
أفؽانستان ,لكن التؤشٌرة ٌجب أن تحاول مرة واثنتٌن وثبلثا وأربعا ,كما إذا أنهٌت الثانوٌة العامة تطرق باب الجامعة هذه ,وتسافر إلى
الجامعة هذه وتقدم إلى الجامعة هذه ,فإن لم تستطع تسافر إلى بلد أخرى ,إلى أمرٌكا إلى برٌطانٌا إلى فرنسا إلى ألمانٌا حتى تجد قبوال
 ,فهنا ٌجب أن تطرق أبواب السفارات وال تكل وال تمل حتى تحصل على التؤشٌرة ,وإن استطعت أن تؤتً بدون تؤشٌره فٌجب علٌك
أن تؤتً بدون تؤشٌرة ,ال ٌسقط الجهاد عن أحد إال بالموت أو بالمرض.
( لٌس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفقون حرج إذا نصحوا هلل ورسوله ما على المحسنٌن من سبٌل),
ثم أي نعمة أكبر من أن تكون فً الجهاد ,وهللا عندما كنت أرى الشباب فً الؽرب وأتذكركم أحزن لهإالء ,وكم تتوق نفسً ألن أكون
بٌنكم ,أولبك شباب مسلم لكنهم قابضون على دٌنهم كالجمر ,إن خرجوا إلى الجامعة تصٌبهم الذنوب ,إن خرجوا لشراء األشٌاء من
األسواق ٌجمعون الخطاٌا ,إن ذهبوا إلى معهد اللؽة ٌجمعون اآلثام ,إن ذهبوا إلى أي مكان ٌجمعون الخطاٌا واآلثام ,ولذلك قلت
ألحدهم وقد مضى علٌه مدة فً ألمانٌا قلت له وكان عندنا :ماذا? هل تعلمت اللؽة األلمانٌة? قال :أنا ال أستطٌع أن أفارق المسجد ألنه
فتن كقطع اللٌل المظلم أو أشد ,فؤنا مرابط فً المسجد ,حابس نفسً فً المسجد حتى ال أقع فرٌسة اآلثام أو فً حبال أو تٌارات
اإلؼواء والهوى .
ٌقول هللا عز وجل بعد أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( إنما السبٌل على الذٌن ٌستؤذنونك وهم أؼنٌاء رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ وطبع هللا على قلوبهم فهم ال ٌعلمونٌ ,عتذرون إلٌكم إذا
رجعتم إلٌهم قل ال تعتذروا لن نإمن لكم قد نبؤنا هللا من أخباركم فسٌرى هللا عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الؽٌب والشهادة فٌنببكم
بما كنتم تعملون ,سٌحلفون باهلل لكم إذ انقلبتم إلٌهم لتعرضوا عنهم فؤعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا ٌكسبون,
ٌحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن هللا ال ٌرضى عن القوم الفاسقٌن)
(التوبة.)25-95 :
بعد أن بً ن هللا عز وجل أصحاب األعذار فً اآلٌات السابقات بٌن الذٌن علٌهم اإلثم فً تخلفهم عن الجهاد ,قال فً اآلٌات السابقات
( لٌس على الضعفاء وال على المرضى وال على الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفقون حرج إذا نصحوا هلل ورسوله) الضعفاء قلنا (المستضعفٌن
من الرجال والنساء والولدان ال ٌستطٌعون حٌلة) ٌعنً ال ٌثبتون على الدابة التً تحملهم أثناء السفر( ,وال ٌهتدون سبٌبل) أي ال
ٌعرفون الطرٌق إلى الهجرة والجهاد ,هإالء الذٌن ٌعذرون (فؤولبك عسى هللا أن ٌعفو عنهم) وعسى من هللا للتحقٌق.
وقال هللا عز وجل (لٌس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المرٌض حرج) قال ماذا? (إذا نصحوا هلل ورسوله)
ٌعنً أخلصوا هلل ولرسوله ,أي اتبعوا الكتاب والسنة ووحدوا هللا بتوحٌد الربوبٌة واأللوهٌة واألسماء والصفات( ,ورسوله) اتبعوا
السنة ,نصحوا هلل :وحدوه ,ونصحوا لكتابه :اتبعوه ,ونصحوا لرسوله :اتبعوا سنته ,ونصحوا ألبمته :أبمة المسلمٌن الذٌن بوٌعوا بٌعة
شرعٌة وٌطبقون الشرع اإلسبلمً ,هإالء النصٌحة لهم أن تنصحهم بٌنك وبٌنهم بتقصٌرهم وأخطابهم وهفواتهم وعثراتهم ,وال تشهر
بهم ,فإن أبوا فقد أذن هللا لك أن تجهر بالسوء :
(ال ٌحب هللا الجهر بالسوء من القول إال من ظلم) ,
(النساء)405 :

وألبمة المسلمٌن ,ولعامتهم :محبتهم وصدقهم ,وأن تحب لهم ما تحب لنفسك ,وتستر عوراتهم وتإمن روعاتهم وتفرج كرباتهم ,وال
تخذلهم فً وقت الشدة ,وهكذا ,هذه النصٌحة لعامة المسلمٌن أو النصٌحة لؤلعمى واألعرج والضعفاء أن ٌؤتوا ,المتعلم منهم أن ٌؤتً
األعمى إلى معسكر مثل هذا المعسكر فٌعطً دروسا وٌرفع الهمم وٌشد العزابم وٌقوي همم الناس ,وٌذهب إلى المجاهدٌن فً
معسكراتهم وكذلك ٌنصحهم وٌعظهم وٌعرفهم تعالٌم دٌنهم ,هذا إذا نصحوا هلل ورسوله (ما على المحسنٌن من سبٌل) ٌعنً المحسن
الذي ٌقصر هذا لٌس علٌه إثم إن كان فً تقصٌره محسنا ٌ ,عنً مثبل الذي ٌسرق تقطع ٌده من هنا ,أو الذي قطع ٌدك فتقطع ٌده من
هنا من حٌث قطعها ,فإذا سرت الجراحة ومات هذا ال تدفع دٌته ألنك محسن فً قطع ٌده (ما على المحسنٌن من سبٌل) ألنك تقتص
لنفسك ,هذا عند الشافعٌة.
كذلك قلنا إذا صال علٌك جمل وقتلته فبل تضمن قٌمته ,وإذا صال علٌك رجل وقتلته فبل دٌة له ,وإذا صال علٌك شرطً من الشرطة
ٌرٌد أن ٌسلمك للدولة فتقتلك ألنك فً تنظٌم الجهاد أو ألنك من المسلمٌن أو من حركة اسبلمٌة فقتلته فبل دٌة له وال إثم علٌك (ما علً
المحسنٌن من سبٌل وهللا ؼفور رحٌم) كما قلنا بالشرط الذي نص علٌه الفقهاء أن تنصح الشرطً بلسانك ,فإن أبى فاضربه بٌدك ,فإن
أبى فاضربه بعصا ,فإن أبى فاضرب رجلٌه بالمسدس ,فإن أبى إال أن ٌؤخذك فعٌن مكان الصبلة من وجهه واقتله فً مكان الصبلة,
مفهوم? الزبٌبة هذه التً فً وجهه دع الرصاصة فٌها واقتله وأجرك على هللا عز وجل ,مفهوم? لماذا? (والصابل الذي ٌفسد الدٌن
والدنٌا لٌس أوجب بعد اإلٌمان من دفعه) ,هنا صابل ٌصول على عرضك وعلى نفسك وعلى أسرتك بل على روحك هو ٌرٌد أن
ٌسلمك للدولة حتى آخر الشهر ال ٌخصم عنه راتبه ,راتبه أهم من روحك وأهم من عرضك وأهم من دٌنك وأهم من مالك ,أهم من هذه
كلها ,المهم آخر الشهر ٌقبض الخمسٌن جنٌها وعلى الدنٌا السبلم ,ولٌمت من ٌمت ولٌحٌى من ٌحٌى ...أوامر ٌا سعادة البٌك ...أوامر!
هكذا ٌقول لك أوامر ٌا سعادة البٌك.
(ما على المحسنٌن من سبٌل) هذا صابل علٌك وأنت تدافع عن روحك ,وأنت نصحته فؤبى ,وأنت دفعته فرفض ,وأنت ضربته
بالعصا فؤصر ,فلٌس له إال القتل حتى تنجو منه ,لكن إن استطعت أن تنجو منه فبل ٌجوز لك قتله ,وال ٌجوز لك قطع رجله ,وال ٌجوز
لك ضربه بالعصا على رأسه ,لماذا? ألنه بإمكانك أن تهرب دون أن تإذٌه ,فدعه فً سكرته ٌعمه وأنت نجاك هللا عز وجل منه( ,ما
على المحسنٌن من سبٌل وهللا ؼفور رحٌم) إنما السبٌل على من? اإلثم والعقوبة والحرج على من? على الذٌن ٌستؤذنون عن الجهاد
وهم أؼنٌاء ,وهذا أمر عجب ,كٌؾ ٌستؤذنون وهم أؼنٌاء بؤن ٌتركوا الجهاد?! الؽنى ٌجب أن ٌكون دافعا لهم على الجهاد ألنهم
ٌملكون ما ٌكفلون به أهلٌهم إذا ؼابوا إلى المعارك ,هإالء ٌتخذون الؽنى ذرٌعة للقعود عن المعركة ,فهل هذا من اإلنصاؾ? ٌعنً
الفقٌر الذي ال ٌجد ما ٌنفق ال على نفسه وال على أهله هذا ٌذهب وأما أنت ٌا صاحب المبلٌٌن فقد أعذرك هللا? سبحان هللا!! ما هذا
بالن صؾ والعدل ,أنت ٌجب أن تسبق إلى المعركة ألنك كافل أهلك بعدك بعد أن تخرج (إنما السبٌل على الذٌن ٌستؤذنونك وهم
أؼنٌاء) هإالء الذٌن علٌهم اإلثم والعقوبة ,هإالء الذٌن علٌهم الذنب ,أؼنٌاء فً أموالهم ,موفورون فً صحتهم ,أقوٌاء فً ذواتهم,
وٌعرفون حكم الشرع فً أمر دٌنهم ,حكم الشرع فً الجهاد ٌعرفونه ,إذن كٌؾ ٌؤتون ٌستؤذنون?! ما بالك ٌا أخً ,بدأت المدارس
أرٌد أن أرجع إلى المدرسة ,وأنت مالك? بدأت الجامعة أرٌد أن أرجع إلى الجامعة ,وأنت مالك? إجازتً انتهت وأرٌد أن أرجع إلى
عملً ,ما هو عملك? كاتب فً الشركة ,وأنت ما عملك? حارس على عمارة ,وأنت ما عملك? أنا موجه فً التربٌة والتعلٌم ,وأنت ما
عملك? أنا معلم فً المدرسة ,سبحان هللا!! أنت ماذا تعلم األوالد عندما تعلمهم سورة التوبة? ماذا تقول لهم عندما تعلمهم (انفروا
خفافا وثقاال )? ماذا تعلم األطفال? ماذا تعلمهم إذا جبت على آٌة :
( قل إن كان آباإكم وأبناإكم وإخوانكم وأزواجكم وعشٌرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلٌكم
من هللا ورسوله وجهاد فً سبٌله فتربصوا).
(التوبة)02 :
هللا ٌقول لك انتظر حتى أرٌك ماذا سٌحل بك (فتربصوا) انتظروا (حتى ٌؤتً هللا بؤمره) ,بعد ذلك ٌعطٌك ختما ٌ ,عطٌك شهادة رب
العالمٌن ,ألنك راجع ترٌد الشهادة هناك -شهادتهم -وتركت شهادته فهو ٌرٌد أن ٌعطٌك شهادة ,أنت أبٌت شهادة تدخلك الجنة فبل بد أن
ٌعطٌك شهادة أخرى ,الشهادة مكتوب علٌها (وهللا ال ٌهدي القوم الفاسقٌن) ,هللا عز وجل ٌشهد بؤنك فاسق ولن ٌهدٌك إلى طرٌق الخٌر
ما دمت قد قدمت على الجهاد دنٌاك وتجارتك وأموالك ,فؤنت فاسق وما اهتدٌت إلى سبٌل البر واإلحسان ,وال إلى طرٌق الخٌر
والجنان ,وعدت إلى دنٌاك وتجارتك ,إذن خذ هذه الشهادة حتى تتاجر بها ,فاسق ال ٌهدٌك هللا للخٌر (وهللا ال ٌهدي القوم الفاسقٌن).
هذا حكم تارك الجهاد ,ال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم ,وهللا ٌا إخوه فً المحاضرات التً كنت ألقٌها سواء فً الحج أو فً
المإتمرات فً أوروبا كنت أرٌد أن أبدأ بآٌات أقول أبدأ (انفروا خفافا وثقاال ) فٌه جرح للجالسٌن..
(ال ٌستؤذنك الذٌن ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر أن ٌجاهدوا بؤموالهم وأنفسهم)
(التوبة)00 :
فٌه كذلك جرح لهم..
(ٌا أٌها الذٌن آمنوا ما لكم إذا قٌل لكم انفروا فً سبٌل هللا اثاقلتم إلى األرض)
(التوبة)49 :
فٌه جرح لهم ..
( وما لكم ال تقاتلون فً سبٌل هللا والمستضعفٌن من الرجال والنساء والولدان الذٌن ٌقولون ربنا أخرجنا من هذه القرٌة الظالم أهلها)
(النساء)13 :
فٌه تؤنٌب وتقرٌع لهم ,أبحث عن آٌة خفٌفة علٌهم ,صدقوا ,أترك اآلٌة هذه ...أترك اآلٌة هذه ,أخاؾ أن ٌتؤثروا بؤنفسهم عندما أقرأ
علٌهم القرآن ,ألن كل آٌة من آٌات القرآن الكرٌم خاصة من سورة األنفال والتوبة كؤنها سوط نار على ظهور القاعدٌن عن الجهاد,
فماذا تقول لهم? ولذلك كنت عندما أبدأ أفصل المسؤلة ٌعنً لماذا ٌقعد الناس عن الخروج للجهاد ,والجهاد األفؽانً بحاجة إلى الدعاة,
بحاجة إلى المفكرٌن ,بحاجة إلى المجاهدٌن ,بحاجة إلى كل طاقة ,أرى بعض الطٌبٌن الدعاة ٌخرجون ٌعنً ٌقوم ,لماذا? ألن الكبلم
ٌمسهم شخصٌا ٌ ,ظن أنك تتكلم علٌه ,وفعبل الكبلم هو موجه علٌهٌ ,رجع إلٌهم ,أنا ال أقصده بالذات ,لكن هو ٌحس أن الكبلم موجه
إلٌه (ٌكاد المرٌب أن ٌقول خذونً).
ولذلك سورة التوبة ما تكلمت عن واحد من المنافقٌن ,ومنهم ومنهم ومنهم فكل مجموعة تعرؾ نفسها (ومنهم من عاهد هللا)( ,ومنهم
الذٌن ٌإذون النبً)( ,والذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا ) ,فقال بن عباس ما زالت تنزل سورة التوبة تقول ومنهم ومنهم حتى قلنا ال
تؽادر أحدا  ,ال تدع أحدا  ,فالقرآن ٌقول (إنما السبٌل على الذٌن ٌستؤذنونك وهم أؼنٌاء) طٌب ,السإال :ألٌس الجهاد بحاجة إلى مال?
بل بحاجة إلى مال ,إذن لماذا ال ٌتاجر التجار وٌرسلون أموالهم? وٌعمل الموظفون وٌرسلون أموالهم وٌعمل الصناع والزراع
وٌرسلون من أموالهم ,أنت ترٌد أن ٌؽلق هذا كله ,وٌؤتً الصانع ,وٌؤتً التاجر ,حتى أصحاب اآلالؾ والمبلٌٌن أو مبات المبلٌٌن
ٌتركون مصانعهم وتجارتهم وٌتركون بواخرهم فً عرض البحر ,وٌتركون تجارتهم التً تعم األسواق كلها وٌؤتون ٌنقطعون فً صدا

عند أبً برهان ,وٌقول له ٌا هللا ٌا أخًٌ ,ا هللا ٌا أخً ,وممنوع تتحرك ساعتٌن حراسة ,قم? ترٌد هكذا? ال أرٌد أنا ,هللا ٌرٌد ,هللا
ٌطلب من باعشن باخشب وباحمدٌن وبا ما أدري أن ٌؤتً هنا ,أن ٌؤتً للجهاد ,ألن التجارة لٌست عذرا (إنما السبٌل على الذٌن
ٌستؤذنونك وهم أؼنٌاء) الزم ٌؤتً ٌتدرب ,الزم ٌؤتً ٌؤكل الصبح خبزا وفوال  ,والظهر خبزا وعدسا بدون لحم ,والمؽرب هللا أعلم
ماذا? هكذا بامٌه بدون أي شًء ,والزم ٌصبر على أوامر أبو عمر وأبو برهان وأوامر فبلن وفبلن ,وإال لن ٌكون جندٌا ولن ٌكون
مجاهدا  ,وهذا جزء من الجهاد.
ٌعنً معناه الناس ٌؽلقوا متاجرهم وٌؤتوا ,ومصانعهم وٌؤتوا ,وجامعاتهم ومدارسهم ,نعم هكذا ٌطلب القرآن الكرٌم ,هكذا ,إال الذٌن
تحتاجهم المعركة ,وٌعٌنهم األمٌر وٌقول له أنت خباز ,وأنت طباخ ,وأنت سابق ,وأنت إذهب إلى بٌشاور حتى تكون مسإوال عن
مكتبنا فً بٌشاور ,وأنت إذهب للتجارة للجهاد ,إن عٌنه األمٌر فبل بؤس ,أما أنا أقول ٌا ترى هإالء أصبح معهم مابة ملٌون هل انتهت
تجارتهم? سٌوسعونها حتى تصبح خمسمابة ملٌون ,سٌوسعونها حتى تصبح ألؾ ملٌون ,هل جاء للجهاد من األلؾ ملٌون ? هل
جاء? ما جاء ,هل جاء ع شر ملٌون? ما جاء ,هل جاء من األلؾ ملٌون ملٌون ? ما جاء ,إذن ال هو ٌجاهد بماله وال ٌجاهد بنفسه,
إذن معنى ذلك نحن نعطٌه رخصة أن ٌترك الجهاد وال ٌتفقد األفؽان ,أما لو جاء إلى هنا للجهاد هإالء أصحاب المبلٌٌن ألحسوا ,هل
ٌعفٌهم هللا عز وجل من الصٌام ألنهم أصحاب مبلٌٌنٌ ,قول لهم أن الصوم قد ٌقلل من تجارتكم وٌقلل ربحكم واإلسبلم بحاجة إلى
ربحكم وتجارتكم? لو خسرت تجارته كلها ال ٌجٌز له اإلسبلم ترك صٌام ٌوم واحد ,ألٌس كذلك? كذلك الجهاد وال فرق بٌن الجهاد
وبٌن الصوم.
وهل أذن رسول هللا ص لعثمان أن ال ٌخرج لؽزوة العسرة ,لؽزوة تبوك ,قال من ٌجهز جٌش العسرة وله الجنة فجهزه عثمان ,وما
زال عثمان ٌجهز جٌش العسرة -رضً هللا عنه -حتى قال ص (اللهم ارض عن عثمان فإنً عنه راض) ولكن هل أذن له بالقعود? ما
أذن له بالقعود ,هل قسم رسول هللا ص المجتمع إلى قسمٌن طبقة الصناع والتجار وطبقة العمال والكادحٌن والفبلحٌن ,وقال للعمال
اخرجوا للجهاد أنتم فقراء ال بؤس إن متم أما دم عثمان ودم أبً بكر فهذا دم ؼال ألن معه أمواال كثٌرة ,هل تخلؾ أبو بكر وعمر عن
ؼزوة من الؽزوات? وكان أبو بكر أؼنى الصحابة عندما هاجر ,هل تخلؾ عبد الرحمن بن عوؾ عن الؽزوات? كانوا ٌؽٌبون الشهر
والشهرٌن ,والسنة والسنتٌن ,ؼزاة على أبواب أذربٌجانٌ ,قفون على أبواب أذربٌجان سبعة أشهر تمنعهم الثلوج ,وٌقفون فً رام
هرمز ستة أشهر ,وٌقفون فً كابل سنتٌن ,هل قالوا تجارتنا!?
وعندما فكر الصحابة رضوان هللا علٌهم بعد أن نصروا الرسول ص قالوا نرجع إلى تجارتنا ,إلى زراعتنا ,إلى بساتٌننا ,فنصلحها,
وقد نصر هللا هذا الدٌن ونصرنا رسول هللا ص ,ماذا قال هللا لهم? (وال تلقوا بؤٌدٌكم إلى التهلكة) هللا أكبر! بعد أن نصر الرسول ص
رجوعهم إلصبلح البساتٌن تهلكة ,نعم ,ألن األنصار لو اشتؽلوا ببساتٌن النخل فً المدٌنة المنورة ما أخذنا البساتٌن فً كابل ,وفً
بخارى ,وفً تركٌا ,وفً الٌونان ,هم تركوا مابة بستان ففتح هللا علٌهم مبلٌٌن البساتٌن ,وماذا ٌتاجر التجار? كم سٌربحون? الٌهود
فً ٌوم واحد أخذوا أموال نابلس والقدس والخلٌل ,فً ٌوم واحد ,وأموال نابلس مبلٌٌن المبلٌٌن ,فقط قتال ٌوم واحد سقطت األمة
اإلسبلمٌة بؤٌدٌهم وملكوا الرقاب والعباد من الببلد واألموال ,ألٌس كذلك? بٌوم واحد!! أخذوها بدون قتال ,صحٌح? ٌوجد ناس طٌبون
من أمثالك قاتلوا قتاال فردٌا  ,بعض الناس من الجٌش األردنً تبرع هو بنفسه وقاتل ,قلٌل من قلٌل من قلٌل.
فؤقول الرسول ص هل قال وجعل رزقً فً فتح شركة االستٌراد الفبلنٌة? أو فً فتح المصانع أو فً شق المزارع? ماذا قال
الرسول ص? ماذا قال? وجعل رزقً تحت ظل رمحً الرمح هو الذي ٌحضر الرزقٌ ,ا سبلم! ولذلك عندما فتح المجاهدون
الصحابة والتابعون فً زمن عمر عندما فتحوا فلسطٌن وأنهوا الدولة الرومانٌة فً ببلد الشام وودع هرقل ببلد الشام قاببل ؛وداعا لك
ٌا سورٌا وداعا ال لقاء بعده« ,واستقر بعض المجاهدٌن من الصحابة والتابعٌن فً فلسطٌن ورأوا قمح الحولة ,قمح سهول الحولة
وطبرٌا ,زرعوها بسمراء الشام -بقمح الشام ,-وكان معروفا هذا ٌصل إلى ارتفاع الخٌال ,وحتى اآلن هذا المثل مضروب القمح فٌها
ٌواري الخٌال)ٌ ,واري راكب الفرس ,فزرعوها ,فعلم عمر أن المجاهدٌن زرعوا أرض الحولة ,فؤرسل إلٌهم واحدا وقال له :إحرق
زروعهم ثم بلؽهم رسالتً ,وصل هذا الرجل وبحجرٌن من الصوان بدأ ٌقدح حتى أخرج الشرار ثم أحرق زروعهم -القمح كله ,-فهاج
علٌه الصحابة ,قال معً أمر -رسالة -من عمر أن أحرقه ,قالوا :إذا كان معك أمر من عمر خبلص انتهى ,ال أحد ٌستطٌع مخالفة
عمر ,ومعً رسالة ,وبعد أن أحرق الزرع قال :إنما قوتكم ما تؤخذونه من أفواه أعدابكم -لقمتكم تخرجونها من أٌن? من أفواه
أعدابكم -فإذا تركتم الجهاد واشتؽلتم بالزرع ضربت علٌكم الجزٌة ,وعاملتكم معاملة أهل الكتاب هللا أكبر ما هذا?! ما هذا?! ناس
مشوا من المدٌنة المنورة حتى وصلوا الحولة ,من المدٌنة المنورة حتى أرض الحولة ألؾ وثمانمابة كٌلو متر ,مشوا ألفا وثمانمابة
كٌلو مترا وهم ٌحاربون بحورا من الروم ,جٌوشا حتى وصلوا أرض الحولة ,ثم بعد ذلك ٌا عمر ترٌد أن تفرض علٌهم الجزٌة
وتعاملهم معاملة أهل الكتاب ,فقٌمة الجهاد فً هذا الدٌن عظٌمة جدا  ,أصبل ما فً جلوس ,ال قعود فً هذا الدٌن عن الجهاد ,وعندما
علم أن عنبسة بن األسود العنسً وكان أمٌرا لحمص قد اتخذ بستانا له أرسل له رسالة -رسالة عمر دابما سطرٌن ,سطر أو
سطرٌن ؼالبا  -قال :عمدت إلى ذل فً أعناق الكفار فوضعته فً عنقك (-بدك تصٌر تدفع الجزٌة) ,تدفع خراج األرض -إنما
أقواتكم مما تؤخذونه من أعدابكم.
طٌب ,قد ٌسؤل سابل :هذه األرض هل تبقى بورا ال نزرعها? إذن اإلسبلم ٌعطل الصناعة والزراعة والتجارة ....ال ...ال ,الزراعة
هذه لمن? لؤلذلة ,ألهل األرض الكفار األصلٌٌن ,وللنصارى والٌهود ٌزرعونها على النصؾ على الخراج ,هذه وظٌفتهم ,ونحن ما
هً وظٌفتنا? لٌست وظٌفتنا أن نبقى طٌلة السنة نعشب ونسقً ونسمد وما إلى ذلك ,ال ...هذه صفة الناس القاعدٌن ,أما المجاهدٌن.....
والسمهري أخا والمشرفً أبـا
لبن عمرت جعلت الحرب والدة
الحرب والدة ..أمه ,والسمهري أخا الذي هو الرمح ,والمشرفً السٌؾ أبا  ,إذن أبوه السٌؾ وأمه الحرب وأخوه الرمح ,هذه حٌاة
المجاهدٌن ,حٌاة المسلمٌن.
ٌا أخً الكرٌم :
هذا عندما كانت الجزٌرة العربٌة أرض اإلسبلم محررة ,وببلد الشام حررت ,فكٌؾ نحن اآلن تحت وطؤة الكفار وفً قبضتهم ,هل
بقً عذر لمسلم أن ٌتخلؾ عن الجهاد? ذاك عندما كانوا ٌفتحون أراضً جدٌدة ,فكٌؾ ونحن اآلن فً قبضة أذل خلق هللا فً دنٌانا?
الكافر ,المنافق ,الفاسق ,هإالء ٌتحكمون بنا ,الكافر األمرٌكانً ,كلما رأٌنا واحدا عٌناه زرقاوان وشعره أشقر نرهبه من بعٌد ,هإالء
الذٌن كانوا ٌرتجفون من رإٌة المسلمٌ ,رتجفون! نعم ,هإالء اإلنجلٌز والفرنسٌون عندما كانوا ٌرون التركً ٌرتجفون هكذا ,جاء
األتراك.
اآلن ٌقول لك هذا أمرٌكانً ,أمرٌكانً?! نعم أمرٌكانً ...خبلص معنى ذلك إخضع له!! هذا من أمرٌكا ,هذا من روسٌا ,هذا من
برٌطانٌا ,هإالء كانوا أذلة فً ٌوم من األٌام ,موسكو قرنٌن كاملٌن تدفع الجزٌة للمسلمٌن ,مابتً سنة كل أراضً اإلتحاد السوفٌٌتً
كانت إسبلمٌة أو خاضعة للدولة اإلسبلمٌة ولكن ..
(فخلؾ من بعدهم خلؾ أضاعوا الصبلة واتبعوا الشهوات فسوؾ ٌلقون ؼٌا)

(مرٌم)51 :
أبناء المسلمٌن صورة للمسلمٌن ولٌسوا المسلمٌن الحقٌقٌٌن ,اآلن لو أخذت مابة روبٌة ووضعتها تحت الفوتوستٌت -آلة التصوٌر-
وأخرجت (فوتوكبً) هل تشتري بهذه شٌبا من السوق? صورة عن المابة روبٌة ال تساوي شٌبا فً السوق ,كذلك معظم المسلمٌن
(فوتوكبً) للمسلم الحقٌقً ,صورة عن المسلم الحقٌقً.
(رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ) ,هللا عز وجل ٌزٌدهم تقرٌعا وتوبٌخا وتؤنٌبا (رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ) ٌعنً هل ٌقبلون
على أنفسهم أن ٌبقوا مع األوالد الصؽار ومع النساءٌ ,عنً كؤن القرآن ٌقول :ألٌس عٌبا علٌكم أن تجلسوا مع النساء والولدان وببلد
اإلسبلم تتعرض لؽزوات الكفار? أال تست حٌون على أنفسكم أن تجلسوا كالنساء تجرون الذٌول وأعراض المسلمات تنتهك فً كل
مكان?..
وعٌش المسلمٌن إذن ٌطٌب
أتسبى المسلمات بكل ثؽر
أو كما قال ابن المبارك ,قال لنا:
والمسلمات مع العدو المعتـدي
كٌؾ القرار وكٌؾ ٌهدأ مسلم
جهد المقالة لٌتنا لم نولد
القاببلت إذا خشٌن فضٌحة
(رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ) هل تعرفون من أٌن أخذت كلمة الخوالؾ? قال النحاس :خلؾ اللبن إذا حمض وتؽٌر طعمه بسبب
كثرة المكثٌ ,عنً لبن محمض ,وخلوؾ فم الصابم رابحة فمه الكرٌهة ألنه طال مكثه عن استعمال الفم وعن الطعام فخرجت رابحة
كرٌهة له ,فكؤن الكلمة تشٌر إلى أن لهم رابحة لكثرة المكوث والقعود عن الجهاد ,فاللبن المحمض والماء إذا طال مكثه وهو ماء
طاهر مطهر ٌتعفن وٌعلوه طبقة من الطحالب واألشناب ,والمجتمعات التً ٌطول ركودها وقعودها عن الجهاد تتعفن ,فإذا عبل العفن
فبل ٌبٌض فٌها إال الذباب والبعوض ,ألٌس كذلك? بلى ...المجتمعات المتعفنة كثر فٌها البعوض والذباب ,وطفت فٌها الطحالب ,وساد
فٌها الكبلب ,إن البؽاث بؤرضنا ٌستنسر ,البؽاث ضعاؾ الطٌر تصبح نسورا بؤرضنا ,لماذا? ألن السكٌن ممنوع أن تحملها ,ممنوعة
الرصاصة ,ممنوع المسدس ,ممنوع التدرٌب ,ممنوع الجهاد .الجهاد ممنوع ,فً التلفزٌون هكذا ٌقولون ,هذا جرٌمته ألنه من تنظٌم
الجهاد ,ألٌس كذلك? وٌحاكمونه ,وٌعدمونه ,لماذا? قالوا هذا من جماعة الجهاد ,هللا أكبر!! أصبح الجهاد جرٌمة ٌعاقب علٌها.
فالمجتمعات المتعفنة الراكدة ٌعلو علٌها الطحالب ,ومجتمعاتنا اإلسبلمٌة ما ظهر فٌها إال الطحالب ,أنظر إلى أولً األمر فٌها تجدهم
أقل الناس همة ,أكثرهم جرأة على هللا ,أكثرهم خسة ,أكثر فجورا وفسقا  ,أكثرهم خٌانة ,تجدهم ٌزنون علنا  ,ونساإهم ترقص فً
التلفزٌون علنا  ,وتتزلج على الجلٌد علنا  ,وهكذا ,وهم مع ذلك هم المسإولون واألمراء ,وٌقودون المجتمع كله ,هذا لعدم الجهاد
وركود المجتمع طفت الطحالب ,وانتشر العفن ,أما المجتمع المتحرك هل ٌمكن أن ٌظهر فٌه أمثال هإالء? ال ...
اآلن نحن فً معركة ,من الذي ٌبرز فً المعركة? أصحاب الشجاعة والبطولة والمروءة ,أما الجبان والرعدٌد فهذا ال مكان له فً
المعارك ,أبو بكر كٌؾ اتفقت األمة وأجمعت على أنه هو الخلٌفة? ألنه ما دعً إلى معركة إال وكان أول المستجٌبٌن لها ,فتلفت فً
المعركة حول رسول هللا ص فتجد أقربهم إلٌه أبا بكر ,وتتلفت فً حالة الشدة والضٌق فبل ترى إال ٌد أبا بكر تسفو بٌدها ,وتتلفت فً
الشدة واألزمات والكربات فتجد أبا بكر شامخا فٌها ,فمواقفه وشجاعته وكرمه هو الذي قدمه ,أما المجتمع الراكد ,ال جهاد ,ال سخاء,
فبل ٌظهر فٌه إال العفن.
وأنا قلت ٌا إخوة :لوال هواننا على هللا ,وهواننا على هللا بسبب التفرٌط بؤحكامه وأوامره ,فرطنا بؤحكامه فهنا على هللا ,فسلط علٌنا
أذلنا وأخسنا ,ولوال هواننا على هللا هل ٌكون حافظ األسد ربٌس جمهورٌة? هل ٌمكن? ٌا إخوة لو كان هناك مجتمع مسلم أٌن ٌكون
حافظ األسد? حافظ األسد ٌجب أن ٌقتل ألنه مرتد ,كنت أقول لطلبة الجامعة فبلن الذي نجح فً مجلس البرلمان هذا وأخذ أصواتا
كثٌرة من األمة لو كان هناك إسبلم صحٌح كم صوتا ٌؤخذ? قالوا صوته ,قلت لهم ال ٌؤخذ صوته ,ألنه شهادته ؼٌر مقبولة فً
المجتمع المسلم (وال تقبلوا لهم شهادة أبدا) ,ألنه فاسق ,وشهادة الفاسق مردودة ,ال ٌؤخذ صوته ,ممنوع أن ٌترشح أصبل ,فاسق
مسجل فً دفتر القاضً ال تقبل شهادته على ثبلثة دراهم ,فعندما ركدت المجتمعات انقلبت األمة كلها ,المجتمع كله مقلوب ,الرأس
تحت واألرجل فوق ,فالرجبلن هً المسإولة والرأس تحت ,وسلط هللا علٌنا أذلنا ,كما قال ص لتؤمرن بالمعروؾ ولتنهون عن المنكر
أو لٌسلطن هللا علٌكم شراركم فٌدعوا خٌاركم فبل ٌستجاب لهم سلط هللا علٌنا شرارنا ,وإال كٌؾ ٌصبح القذافً ربٌس جمهورٌة?
مسإول عن المبلٌٌن ,ألٌس هذا لهوان األمة على هللا? ما ترك عالما  ,ما ترك مإلفا  ,ما ترك داعٌة ,ما ترك عرضا شرٌفا إال
وحاول انتهاكه ,لماذا هذا كله ?....
حتى ٌراق على جوانبه الدم
ال ٌسلم الشرؾ الرفٌع من األذى
ٌجب أن ٌكون حوالٌه دم ,حتى ٌحمى العرض ,ال دم لٌنتهك العرض.
(رضوا بؤن ٌكونوا مع الخوالؾ) هنالك مصٌبة أكبر ,أن هللا طبع على قلوبهم فهم ال ٌعلمون ,ال ٌفهمون ,مٌتة قلوبهم ,ال حول وال
قوة إال باهلل العلً العظٌم ,وهإالء إذا رجعتم إلٌهم ستجدون منهم الحلؾ واالعتذار ألنهم خانوا هللا فٌرٌدون رضا البشر ,وما أذل
المنافق! وما أذل الجبان! نعم ,الجبان الذي ٌقعد عن المعارك ,والذي ٌقعد عن الخروج والنفٌر للجهاد ,هذا فٌه خصلة من النفاق ,من
مات ولم ٌؽز ولم ٌحدث نفسه بؽزو مات على شعبة من النفاق  ,والمنافق هذا دابما ٌحرص على رضا الناس ,وعبلمته أنه ٌؤتً إلى
الناس وٌحدث عن عذره ,وعذره ؼٌر مقبول ال عند هللا وال عند الناس ,فإذا لم ٌقبل منه الناس عذره ٌقسم الٌمٌن تلو الٌمٌن لعل قلب
واحد من هإالء ٌرضى علٌه ,ولكن ال ٌنظر إلى رضا هللا عز وجل.
(ٌعتذرون إلٌكم إذا رجعتم إلٌهم قل ال تعتذروا لن نإمن لكم) لن نإمن لكم ٌعنً ال نصدقكم (قد نبؤنا هللا من أخباركم وسٌرى هللا
عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الؽٌب والشهادة فٌنببكم بما كنتم تعملون).
(سٌحلفون باهلل لكم إذا انقلبتم إلٌهم) وعبلمة المنافق كثرة الحلؾ ,والٌمٌن الذي ال ٌعجبك خذ ؼٌره ,نعم! ورب السماوات واألرض!
والذي خلقنً! والذي نفسً بٌده! إذا كان ٌفهم العربٌة ما شاء هللا ,ورب الكعبة! وهكذا( ,سٌحلفون باهلل لكم إذا انقلبتم إلٌهم لتعرضوا
عنهم فؤعرضوا عنهم) أعرضوا عنهم ٌعنً ال تكلموهم وقاطعوهم ,وقد أمر رسول هللا ص بمقاطعتهم ,أعرضوا عنهم (إنهم رجس)
نجس ,عندها ٌقول هللا عز وجل عنهم (إنهم رجس) كلمة تتقزز منها النفوس( ,فؤعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم) أعوذ باهلل,
لماذا جهنم? (جزاء بما كانوا ٌكسبون).
جاء فً الخبر أنه قال علٌه السبلم عندما قدم من تبوك (وال تجالسوهم وال تكلموهم) ٌا سبلم!! أنت تصور كلمة رجس( ,إنهم رجس)
(أعرضوا عنهم إنهم رجس) ,كٌؾ تكلمونهم ,واحد ٌنجسك جلوسك معه ,نجسٌ ,عنً كؤن الواحد منهم قطعة من الفساد ,كؤن الواحد
منهم حبة من الفاكهة المعفنة ,تصور عندك حبة تفاح معفنة وضعتها أمامك ورابحتها تنبعث ,ستؤخذ بؤنفك تقززا واشمبزازا  ,فابعد
عنها أو ألقها بعٌدا ,نتن ,كبلمه خبٌث ,عمله خبٌث ,كبلمه نجس ,رجس...
ٌعطٌك من طرؾ اللسان حبلوة وٌروغ عنك كما ٌروغ الثعلب

ألسنة -كما جاء باألثر -أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذباب ,لكن هإالء ٌكونون فً المجتمع المسلم أذلةٌ ,كونون فً المجتمع المسلم
خانسٌن ,خاسبٌن ,مرتكسٌن ,كل واحد ٌنظر إلى نفسه والمجتمع كله ٌنظر إلٌهم باشمبزاز واعتزاز ,اعتزاز ٌعنً الحمد هلل الذي برأهم
من أعمالهم ,واشمبزازهم ألنه ٌشمبز من قبح أفعالهم.
(أعرضوا عنهم) ربك ٌقول عنهم ماذا? (فؤعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا ٌكسبون) (ٌحلفون لكم لترضوا
عنهم فإن ترضوا عنهم فإن هللا ال ٌرضى عن القوم الفاسقٌن) ٌا سبلم!! ماذا ترضً ٌا أٌها المحترم? ماذا ترضً ?..ترضً إنسانا ,
ما هو هذا اإلنسان? ذرة هابمة فوق الكرة األرضٌة ,لو نظرت إلى المجموعة الشمسٌة التً نعٌش فٌها نحن ,الشمس وكواكبها,
األرض والقمر وعطارد والمشتري والمرٌخ ...إلخ ,لو نظرت إلى هذه المجموعة الشمسٌة فً المجرة التً تعٌش فٌها ,المجرة التً
نعٌش فٌها اسمها مجرة التبانة ,لو نظرت إلٌها نظرة بسٌطة هكذا ال تكاد ترى المجموعة السمشٌة ,فؤٌن الشمس بالنسبة للمجرة التً
نعٌش فٌها ,الشمس تكبر األرض بكم مرة? بملٌون مرة ,فكٌؾ إنسان على سطحها فً جٌل من األجٌال? ترضً هذا اإلنسان وتترك
خالق األرض والسماء والمجرات ,المجرة التً نعٌش فٌها مجرة من آالؾ أو من مبلٌٌن المجرات فً الكون ,فؤٌن اإلنسان بالنسبة
للكون? فؤنت ترضً هذا اإلنسان وتترك رب اإلنسان ,اللهم ارض عنا فإنا عنك راضون ,اللهم ال تسخط علٌنا ٌا رب العالمٌن ,اللهم
إنا نسؤلك رضاك والجنة ,ونعوذ بك من سخطك والنار ,اللهم إنا نسؤلك رضاك ,اللهم ألهمنا من العمل ما ٌرضٌك ٌا رب العالمٌن.
ٌا سبلمٌ ..ا سبلم!! رضا الرحمن ,رضا رب السماوات واألرض ,الذي إذا رضً أرضى (إذا أحب هللا عبدا نادى جبرٌل إنً
أحببت فبلنا فؤحبه ,ثم ٌنادي جبرٌل فً السماء إن هللا أحب فبلنا فؤحبوه ثم ٌوضع له القبول فً األرض).
(إن الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات سٌجعل لهم الرحمن ودا)
(مرٌم)25 :
محبة فً قلوب الخلقٌ ,ا سبلم!! كؤن هللا سكب علٌك دلوا من العسل والناس ٌلحسون منك (وألقٌت علٌك محبة منً)ٌ ,سكب محبة
علٌك رب العالمٌن ,محبة فً قلوب الناس ,وكل ما انتهى دلو ٌسكب دلوا (ألقٌت علٌك محبة منً)( ,سٌجعل لهم الرحمن ودا) محبة
فً قلوب الخلق( ,وإذا أبؽض هللا عبدا نادى جبرٌل إنً أبؽضت فبلنا فؤبؽضه) ٌا سبلم! نعوذ باهلل من سخط الرحمن ,أنت تصور
عندما ٌسخط الرحمن ,اسمه رحمن ورحٌم فعندما ٌصل إلى الؽضب -الرحمن الرحٌم -معنى ذلك أنك زدتهاٌ ,عنً تعمل سٌبا وسٌبا
وسٌبا وهللا ٌستر علٌك وٌخفً ذنوبك وٌؽفر وٌنعم علٌك ,وبالتالً ؼضب هللا (وإذا أبؽض هللا عبدا نادى جبرٌل إنً أبؽضت فبلنا
فؤبؽضه ,فٌنادي جبرٌل فً السماء إن هللا أبؽض فبلنا فؤبؽضوه ,ثم ٌنادي فً أهل األرض إن هللا أبؽض فبلنا فؤبؽضوه ,فٌزرع
بؽضه فً قلوب الخلق).
نعم مهما حلؾ ومهما قال ومهما عمل طٌبا للناس ,الناس ٌكرهونه ألنه لٌست بؤٌدٌهم قلوبهم ,قلوبهم بٌد الرحمن الذي ٌحبب إلٌها ما
شاء وٌبؽض إلٌها ما شاء ,ألٌس كذلك? أال ٌكون وزٌرا ٌخدم ربٌس الجمهورٌة عشرٌن عاما ثم ٌؤتً لحظة من اللحظات ٌقتله
ربٌس الجمهورٌة ,بعد هذه الخدمة الطوٌلة من الذي ؼٌر القلب? مالك القلب ,خالق القلب ,رب العالمٌن ,فؤنت خدمت صاحب هذا
القلب فؤبى هللا إال أن ٌبؽض هذا القلب بك وٌقتلك على ٌد الذي عبدته عشرٌن عاما من دون هللا.
(ٌحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن هللا ال ٌرضى عن القوم الفاسقٌن) ٌا سبلمٌ ,ا سبلم!! ٌا سبلم! األستاذ سٌد رحمه هللا
ٌقول :أال هانت الحٌاة من أجل لحظة رضا من الرحمنٌ ,عنً الحٌاة أنا أرٌد بذلها من أجل لحظة واحدة من رضا الرحمن ,الحٌاة
ترخص ,تهون من أجل لحظة واحدة من رضا الرحمن ,هإالء أهل المدٌنة ,وهنالك حول المدٌنة أناس منافقونٌ ,سكنون فً البادٌة
التً حول المدٌنة وهم األعراب ,هإالء األعراب مصٌبتهم أشد من هإالء (األعراب أشد كفرا ونفاقا ) ,واألعراب هإالء ٌعنً البدو
الذٌن ٌعٌشون فً الصحراء ,والذٌن ٌعٌشون فً المدن ال ٌقال لهم أعراب ,واألعراب ثبلثة أقسام:
أعراب أشد كفرا ونفاقا  ,وأعراب ٌتخذون ما ٌنفقون مؽرما وٌتربصون الدوابر وٌنتظرون الهزابم بالمسلمٌن ,وكذلك أعراب ٌحبون
هللا ورسوله ..
(ومن األعراب من ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر وٌتخذ ما ٌنفق قربات عند هللا وصلوات الرسول)...
(التوبة)45 :
وإذا كنت أعرابٌا فادعو هللا أن تكون من الصنؾ الثالث ممن ( ومن األعراب من ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر وٌتخذ ما ٌنفق قربات عند
هللا وصلوات الرسول )..واألعراب هإالء أشد كفرا ونفاقا  ,ألن طباعهم جافٌة وقلوبهم قاسٌة وسلوكهم خشن ,أقسى طباعا وأفظ
كبلما  ,وإال كٌؾ تتصورون رجبل ٌدخل المسجد وٌبول? جفاء ,من سكن البادٌة جفا ,صار عنده الجفاء ,طبٌعتهم الخشونة ,والؽلظة
والقسوة فً أهل الوبر الذٌن هم أهل الجمال -األعراب ,-والسكٌنة فً أهل الؽنم ,الذٌن ٌربون األؼنام ,ألن كثرة أكل لحوم اإلبل تقسً
القلب ,نعم ,ولذلك الرسول ص عندما سؤلوه (أنصلً فً مبارك اإلبل? قال :ال ,قالوا أنصلً فً مرابط الؽنم? قال :نعم ,سؤلوه لماذا?
قال :إنهن من الشٌاطٌن) ولذلك من أكل لحم الجزور فلٌتوضؤ ,لماذا? ألنه دخل جسده قطعة من النار الذي هو ؼضب اإلبل ,تؽضب
بسرعة ,وقطعة من القسوة ,وشًء من النٌران ,ولذلك ال ٌطفبها إال ماء الوضوء ,فؤمر رسول هللا ص الذٌن ٌؤكلون من لحوم اإلبل أن
ٌتوضؤوا (من أكل من لحم الجزور فلٌتوضؤ) وهذا الذي أوجبه الحنابلة واستحبه بقٌة الفقهاء ,لكن الحنفٌة والشافعٌة والمالكٌة ال
ٌوجبون الوضوء من لحم اإلبل وٌوجبه الحنبلٌة ,ورأي الحنبلٌة فً هذا الموضوع راجح ألن الحدٌث الصحٌح معهم ,ولذلك قال
الرسول ص ماذا? أمر الذٌن ٌؽضبون أن ٌتوضؤوا ,ألن الؽضب من الشٌطان ,والشٌطان من النار ,والنار ال ٌطفبها إال الماء ,واإلبل
من الشٌاطٌن ,والشٌطان من النار ,والنار ال ٌطفبها إال الماء.
(األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدرٌ )...عنً أحق ,هللا أكبر!! أن ال ٌعلموا ما أنزل هللا على رسولهٌ ,عنً ال تنثر الدرر بٌن الخنازٌر,
إن الذي ٌتكلم بالعلم بٌن الذٌن ال ٌقدرونه كمن ٌنثر الدرر بٌن الخنازٌر ,هل الخنازٌر تقدر الدرر? ال تقدر( ,األعراب أشد كفرا
ونفاقا وأجدر أن ال ٌعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله) ٌا سبلم!! وقد ٌستؽرب اإلنسان كٌؾ هذا? وهللا علٌم وحكٌم وهو الذي
ٌقول هذا ,صاحب العلم وصاحب الحكمة هو الذي ٌقرر هذا ,ولٌس الذي ٌقرر هذا جاهبل أو متهورا أو متسرعا ,هو علٌم حكٌم
سبحانه ,وٌقرر أنهم أشد كفرا ونفاقا (وأجدر) أي أحق أن ال ٌعلمواٌ ,عنً هإالء ال تضٌعوا وقتكم سدى معهم (ومن األعراب من
ٌتخذ ما ٌنفق مؽرما ) مؽرما أي كؤنه جزٌة (وٌتربص بكم الدوابر) أي ٌتمنى هزٌمتكم ,لماذا? حتى ال ٌدفع لكم زكاة.
(ٌتخذ ما ٌنفق) من الزكاة (مؽرما وٌتربص بكم الدوابر) ٌعنً ٌتربص أي ٌنتظر (الدوابر) ٌعنً الهزٌمة والسوء والخسران.
(علٌهم دابرة السوء) علٌهم الهوان والخسران والذل ,ومحٌطة بهم دابرة السوء ,أي تحٌط بهم من كل جانب (وهللا سمٌع علٌم).
ولذلك قرر الفقهاء جمٌعا أن األعراب ال حق لهم ال فً الفًء وال فً الؽنٌمة ,هذه واحدة ,واألعراب ال ٌعطون ال من الفًء وال من
الؽنٌمة ,لماذا? ألنهم ال ٌجاهدون مع المسلمٌن.
ثانٌا  :إسقاط شهادة أهل البادٌة عن الحاضرة ,هذا رأي المالكٌة بخبلؾ الشافعٌة.
ثالثا  :أن إمامة األعرابً بؤهل الحاضرة ؼٌر جابزة ,ممنوعة.

أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( ومن األعراب من ٌتخذ ما ٌنفق مؽرما وٌتربص بكم الدوابر علٌهم دابرة السوء وهللا سمٌع علٌم ,ومن األعراب من ٌإمن باهلل والٌوم
اآلخر وٌتخذ ما ٌنفق قربات عند هللا وصلوات الرسول أال إنها قربة لهم سٌدخلهم هللا فً رحمته إن هللا ؼفور رحٌم ,والسابقون
األولون من المهاجرٌن واألنصار والذٌن اتبعوهم بإحسان رضً هللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها األنهار خالدٌن
فٌها أبدا ذلك الفوز العظٌم)
(التوبة.)885 -35 :
بعد أن ذكر هللا عز وجل األعراب وذكر منهم طابفتٌن أنهم أشد كفرا ونفاقا  ,الطابفة األولى ,الطابفة الثانٌة تتخذ الزكاة كؤنها ضرٌبة
فرضت علٌهم ,فتنتظر هزٌمة المسلمٌن والببلء والمكروه بهم حتى تتخلص من الزكاة على األقل ,وذكر هللا عز وجل الصنؾ الثالث.
الصنؾ الثالث (ومن األعراب من ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر).
الصنؾ الثالث هم المإمنون من األعراب ,هإالء ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر وٌتقربون بما ٌنفقون فً الجهاد أو من الزكاة أو الصدقة
إلى هللا عز وجل ,أما الصنؾ الذي قبله ال ٌرجون ثوابا  ,وٌعتبرون الزكاة وما ٌنفقونه فً الجهاد كؤنه ضرٌبة ,ضرٌبة دولة ,وٌتمنون
أن ٌخلصوا منها بخبلصهم من المسلمٌن ,أو بخبلصهم من دولة اإلسبلم وبهزٌمتها ,هنا ٌختلؾ هذا الصنؾ ألنه ٌإمن باهلل والٌوم
اآلخر وٌتقرب بنفقته وصدقته فً الجهاد وفً الزكاة إلى هللا عز وجل ,وٌطمع فً دعاء الرسول صلى ( ,وصلوات الرسول),
الصلوات جمع صبلة ,والصبلة هً الدعاء( ,وصل علٌهم إن صبلتك سكن لهم) أي ادع لهم فإن دعاءك لهم تثبٌت وطمؤنٌنة وسكٌنة
لهم ,فهم ٌطمعون من الزكاة ومن النفقة فً الجهاد ٌطمعون القرب من هللا ,وٌطمعون بدعاء النبً صلى الذي فٌه سكٌنة واطمبنان
لنفوسهم( ,أال إنها قربة لهم) ٌعنً ما ٌقرب به إلى هللا عز وجل تقربهم وترفعهم درجات عند هللا عز وجل( ,سٌدخلهم هللا فً رحمته),
وهذه بشرى عظٌمة من هللا عز وجل ,وأنت تصور معً عندما ٌكون اإلنسان ٌمشً على األرض وهو ٌعلم أنه من أهل الجنة ,أي
سكٌنة?! أي طمؤنٌنة?! أي رحمة?! أي سعادة بال وهدوء ضمٌر واستقرار أعصاب ٌكون فً هذا اإلنسان!?
تصور معً أهل الشجرة الذٌن باٌعوا بٌعة الرضوان ,والقرآن ٌقول لهم -هللا ٌقول لهم :
(لقد رضً هللا عن المإمنٌن إذ ٌباٌعونك تحت الشجرة)
(الفتح)45 :
فهو ٌمشً على األرض وهو ٌعلم أن هللا راض عنه ,أي رفعه أعظم من هذه الرفعة?! أي شرؾ أعظم من هذا الشرؾ?! أي هناء
وسعادة أعظم من هذه السعادة والهناء والسرور?! من أراد أن ٌنظر إلى شهٌد ٌمشً على األرض فلٌنظر إلى طلحة بن عبٌد هللا ,
طلحة شهٌد ماش على األرض ,حدٌث! نعم شهٌد ,لكن بعدما مات ,عندما ٌدافع طلحة عن رسول هللا ص ٌوم أحد حتى شلت أصبعه,
حتى أصابها سهم شلت ,قال رسول هللا ص أوجب طلحةٌ ,عنً خبلص فعل ما ٌوجب له الجنة ,انتهى ,ماش وهو على األرض من
أهل الجنة.
قٌس بن ثابت بن الشماس ,كان رجبل جهوري الصوت ,فعندما نزلت :
(ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبً وال تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال
تشعرون)
(الحجرات)2 :
عاد إلى أهله وقال :حبط عملً فقد كنت أرفع صوتً على رسول هللا ص ,وامتنع عن حضور جلسات الرسول ص ,وٌفقده الرسول
ص  ,فقال :أٌن قٌس? قالوا منذ نزلت اآلٌة اعتزل فً بٌته ٌبكً ,قال :أرسلوا إلٌه ,وقال له ص :أما ترضى أن تعٌش سعٌدا وتقتل
شهٌدا وتدخل الجنة? قال :بلى ٌا رسول هللا ,وقتل ٌوم الٌمامة شهٌدا ٌ ,كون ماذا? ٌعرؾ أنه من أهل الجنة ,أي نعمة أعظم من هذه?
كذلك أم أٌمن ,أم أٌمن وهً أم أسامة بن زٌد بركة الحبشٌة ,زٌد أبٌض وتزوج بركة الحبشٌة ,أم أٌمن وهً سوداء وولدت له ولدا
أسود وهو أسامة بن زٌد ,فكان أسامة أسودا وكان زٌد أبٌضا  ,فكانت هذه المرأة لثؽاء سوداء ,ولكن كان الصحابة ٌنظرون إلٌها
بإجبلل ,وٌشعرون أنها من أهل الجنة ,فعندما توفً رسول هللا ص قال أبو بكر لعمر :هٌا بنا نزور أم أٌمن ,فعندما رأتهم بكت أم
أٌمن ,وأم أٌمن حاضنة الرسول ص ,كانت عبدة عند رسول هللا ص فؤعتقها وزوجها زٌدا  ,وهً ربت الرسول ص ,فبكت ,قالوا ما
ٌبكٌك ٌا أم أٌمن?! إن رسول هللا ص عند ربه ,قالت :وهللا ال أبكً لفراق رسول هللا ص ,ولكننً أبكً النقطاع الوحً من السماء,
خبلص ,جبرٌل ال ٌنزل بعد الٌوم ,هذه هاجرت وحدها أربعمابة وخمسٌن كٌلو مترا  ,مشت من مكة إلى المدٌنة ,فً لفح الهاجرة,
وحمارة القٌظ ,وشدة الحر ,وعلى الطرٌق عطشت عطشا شدٌدا حتى كادت تموت ,وإذا بدلو ٌنزل إلٌها من السماء فشربت منه ,ولم
تظمؤ بعد تلك الشربة أبدا  ,فكانت أم أٌمن تنتقً األٌام الحارة جدا وتصومها ألنها ال تعطش أبدا  ,ال تعطش ,خبلص! شربت شربة
من الجنة ,ختم!([ )5كلمة فارسٌة بمعنً انتهى].
هإالء الصحابة فً الحقٌقة كانوا ٌعٌشون بؤعصاب متٌقظة حساسة ,وقلوب متوفزة منتبهة ,ألن كل واحد منهم ٌخشى أن ٌنزل فٌه آٌة
من السماء ,فكانوا ٌخافون أن ٌنزل فٌهم شًء ,فؤبو بكر عندما ذهب للحج سنة تسع للهجرة ولحقه علً بؤربعٌن آٌة من أول سورة
التوبة فزع أبو بكر ,ظن أن آٌات نزلت فٌه من السماء تعزله عن اإلمارة ,قال :أمؤمور أم آمر ,قال :بل مؤمور ,فارتاحت نفس أبً
بكر رضً هللا عنه ,كان كل واحد منهم ٌخاؾ ,قلبه بٌن إصبعٌن من أصابع الرحمن.
اآلن نؤتً إلى صنؾ جدٌد ,هذا ؼٌر األعراب وؼٌر المنافقٌن وؼٌر وؼٌر ,وؼٌر حتى (ومن األعراب من ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر),
(والسابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار) ٌا سبلم!! (والذٌن اتبعوهم بإحسان رضً هللا عنهم ورضوا عنه) أوال  :الرضا ,هذه
أول شهادة من هللا أنهم رضوا عن هللا فرضً هللا عنهم ,والرضا باهلل ,الرضا بقضابه وببلبه ونعمابه ,الصبر على الضراء ,والشكر
فً الرخاء إن فً الجنة ألناسا مجنحٌن ٌطٌرون فً الجنة حٌث ٌشاءونٌ ,سؤلهم أهل الجنة ما بالكم أنتم بؤجنحة ونحن بدون أجنحة?
قالوا :كنا نرضى بالقضاء ونصبر على الببلء ونشكر فً الرخاء.
والرضا بالقضاء نعمة عظٌمة من هللا عز وجل ,نعمة عظٌمة ,نزل النصر ٌرضون ,نزلت الهزٌمة ٌرضون ,نزل الفقر فٌصبرون
راضٌن ,ونزل الرخاء والنعمة والؽنى فٌشكرون راضٌن ,وٌرتفعون ,مع هذا وصلوا إلى درجة كما قال عمر بن عبد العزٌز رضً
هللا عنه ؛أصبحت وما لً سرور إال فً مواقع القضاء والقدر« ,الذي ٌنزل أسر بهٌ ,نزل المرض فؤصبر ,وتنزل الصحة فؤشكر,
ٌنزل الؽنى أشكرٌ ,نزل الفقر أصبر ,وعمر بن الخطاب جده كان ٌقول لو كان الصبر والشكر جوادٌن ما بالٌت أن أركب أحدهما
ٌعنً لو كان الببلء فً مكان والرخاء فً مكان وهذا جواد وهذا جواد كله واحد عندي أركب هذا أو أركب هذا ,أدخل هنا ,أو أدخل
هنا ,لو كان الصبر والشكر جوادٌن ما بالٌت أن أركب أحدهما ,أن أركب الصبر على الببلء ,أو أركب الشكر على الرخاء.
ال بل قال أبو ذر الفقر أحب إلً من الؽنى ,والمرض أحب إلً من الصحة المرض أحب إلً من الصحة ,أبو ذر هذا أمة وحده,
عاش وحٌدا وٌموت وحٌدا  ,وٌبعث وحٌدا  ,هكذا أبو ذر ,ولذلك ما أظلت الخضراء ٌ-عنً األشجار -وما أقلت الؽبراء ٌ-عنً ما
حملت األرض -رجبل أصدق لهجة من أبً ذر  ,عجٌب! ذاك ما كان ٌتحمل أي تؽٌر كان ٌراه فً زمن الرسول ص ,ولذلك لكثرة

حساسٌته ٌحمل عصا وٌمشً فً المدٌنة فً أٌام عثمان رضً هللا عنه ,وأٌام معاوٌة ,وأي واحد ٌجده ٌحٌد قلٌبل بخبلؾ األولى ال
مكروه وال حرام العصا بٌده وٌضرب ,فعثمان أرسل إلٌه قال له :إما أن تكون رفٌقا بالناس وإما أن تعتزل ,فقال :أنا ال أطٌق أن
أعٌش بٌن هإالء ,ال ٌطٌق أن ٌعٌش مع الصحابة ,قال هإالء تؽٌروا بعد الرسول ص ,فذهب إلى الربذة ,ذهب إلى أىن? إلى الربذة,
كان عنده زوجته فقط ,مات ولم ٌكن عنده إال زوجته ,فعندما كان فً سٌاق المرض قالت :من ٌدفنك? من ٌشتري لك كفنا ? من
ٌصلً علٌك الجنازة? قال لها سٌؤتً أناس ,هكذا قال لً رسول هللا ص ,وفعبل هو فً الصحراء- ,الربذة فً الصحراء -وتوفً ولم
ٌكن عنده أحد ,وكان هنالك ركب مار( [ )5كان أحد الجالسٌن عرؾ من كان مع الركب فقال له الشٌخٌ :ا سبلم علٌك ،أنت تفهم ،كؤن
أصلك ٌمانً] .فٌهم عبد هللا بن مسعود ,فرأوا خٌمة فذهبوا إلٌها ,فسؤلوا من أنت ٌا أمة هللا? قالت :أنا زوجة أبً ذر وهذا أبو ذر,
فبكى عبد هللا بن مسعود وعاد ألصحابه ,قال :صاحب رسول هللا ص ,فؽسلوه وكفنوه وصلوا علٌه ودفنوه.
الحقٌقة الجٌل األول هذا كان مبلبكة فً أثواب بشر ,بل أفضل من المبلبكة ,الجٌل األول عقٌدة أهل السنة والجماعة أنهم خٌر من
المبلبكةٌ ,عنً الواحد منهم كان ٌعٌش لشًء واحد ,لدٌنه وعقٌدته ,الدنٌا ,األهل ,األوالد ,الوطن ,كل ذلك ال ٌساوي عنده شٌبا  ,كلمة
واحدة من رسول هللا ص هاج روا ...هاج روا ,...تركوا كل شًء ,هذا الجٌل كان مربى تربٌة عجٌبة ,من النظافة والطهر والخلق,
حتى أن أبا بكر رضً هللا عنه ولى عمر بن الخطاب قاضٌا على المدٌنة ,فمكث سنة لم تقدم له شكوى واحدة ,أي مجتمع هذا?! سنة
كاملة ال تحصل مشكلةٌ ,ا سبلم!! جاء عمر فً آخر السنة قالٌ :ا أبا بكر استلم وظٌفتك ,قال لماذا? قال أنا آكل لقمتً حراما  ,آخذ
راتبا من بٌت المال دون شؽل ,نعم سنة ما اشتؽل شٌبا  ,مشكلة واحدة ما تحصل ,أي مجتمع هذا? أي مجتمع هذا الذي ٌنظر فٌه
رجل إلى امرأة? وهو ٌنظر إلٌها أصاب أنفه حابطا فنزل الدم من أنفه ,قال :لن ٌنتهً- ,لن ٌقطع -الدم إال عند رسول هللا ص ,الدم
نازل وذهب إلى رسول هللا ص ,قال :نظرت إلى امرأة فنزل ما نزل ,أحكم ,فنزلت :
(قل للمإمنٌن ٌؽضوا من أبصارهم وٌحفظوا فروجهم) ,
(النور)89 :
ونزلت اآلٌة:
(الذٌن ٌجتنبون كبابر اإلثم والفواحش إال اللمم)
(النجم)29 :
مجتمع ٌزنً فٌه واحد ال ٌعلم به أحد ,وعقوبة الزانً المحصن -والمحصن هو الذي دخل دخوال صحٌحا ولو ساعة واحدةٌ ,عنً
تزوج ولو ساعة وماتت زوجته هذا اسمه محصن , -فإذا زنى عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت.
زنى ماعز ما رآه أحدٌ ,علم أن عقوبته الموت ,والموت ٌا لٌته برصاصة ,رمٌا بالحجارهٌ ,بقون ٌرمونه بالحجارة! حتى تؽطٌه
الحجارةٌ ,ا رسول هللا طهرنً ,أعادهٌ ,ا رسول هللا طهرنً ,طردهٌ ,ا رسول هللا طهرنً ,أربع مرات ,سؤل أبه جنون? قالوا :ال ,هو
عاقل ,قال له :لعلك ؼمزت ,لعلك قبلت ,لعلك ,لعلك ,قال له :زنٌت طهرنً ,فؤمر به رسول هللا صلى ورجم بالحجارة ومات ,وصلوا
علٌه ودفنوه ,بعدها الرسول ص ٌسٌر فً ؼزوة واثنان من الصحابة كانوا فً آخر الجٌش قاال :هذا الذي ستره هللا وأبى إال أن ٌفضح
نفسه ,سمعهم الرسول ص عن طرٌق الوحً ,سكت حتى إذا مروا بجٌفة حمار مٌت رابحته متعفنة ,فقال :أٌن فبلنا وفبلن? جًء
بهم ,قال :انزال فكبل من جٌفة هذا الحمار ,قالوا سامحك هللا ٌا رسول هللا ,أو تإكل هذه الجٌفة? قال ما نلتما آنفا من صاحبكما أشد
من هذه الجٌفة  ,طٌب هو رجم أمام الناس هل ٌوجد شًء مخفً? رجم أمام الناس هل هذه ؼٌبة? هو جاء واعترؾ ,قال ما نلتما
آنفا من صاحبكما أشد من هذه الجٌفة ,والذي نفسً بٌده إنه لفً أنهار الجنة ٌؽتسل بها اآلن  ,حدٌث حسن أو صحٌح.
المرأة الؽامدٌة كذلك تعلم أن تطهٌرها الموت ,جاءت مرة اثنتٌن ثبلثا  ,قالواٌ :ا رسول هللا إنها حبلى من الزنى ,تقول طهرنً ,قال
اذهبً حتى تضعً ,وضعت جاءت بابنها ,قال :اذهبً حتى تفطمٌه ,فطمته وجاءت ,وقالتٌ :ا رسول هللا طهرنً ,هذه كسرة الخبز
بٌده ,فؤمر بها فحفر لها حفرة -عادة المرأة ٌحفر لها إلى ثدٌٌها ثم توضع وترجم بالحجارة -فؤقبل خالد بن الولٌد وضربها بحجر
فشخب الدم منها علٌه فلعنها ,فقال الرسول ص :مهبل ٌا خالد  ,على مهلك ال تلعن ,لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدٌنة
لوسعتهم  ,وهل أكثر من أن تجود بنفسها هلل? هً تعرؾ أن عقوبتها الموت ,لكنها ال تطٌق أن تعٌش تحت إثم المعصٌة ,ال تطٌق,
الواحد منهم ذنبه كؤنه جبل معلق فوق رأسه بشعرة ٌكاد ٌسقط علٌه ,هذا هو الجٌل األول ,جٌل سبحان هللا كانوا ٌتعاملون مع هللا كؤنهم
ٌرونه ,ولذلك أبو بكر عندما بدأوا ٌضربون الرسول ص وكادوا ٌخنقونه حول الكعبة نظر إلى أعبله قال :رب ما أحلمك! رب ما
أحلمك! ٌعنً ٌترك هإالء ٌضربون نبٌهٌ ,تعاملون مع هللا.
ولذلك البنت فً داخل البٌت تقول لها جدتها أو أمها :امذقً اللبن بالماء ,اخلطٌه فقد طلع النهار ,ترٌد بٌع الحلٌب ,قالت منع عمر بن
الخطاب ذلك ,منع أمٌر المإمنٌن ذلك ,قالت :إن عمر ال ٌرانا ,قالت :إن كان عمر ال ٌرانا فرب عمر ٌراناٌ ,ا سبلم! ما هذه التربٌة?!
بنت صؽٌرة فً البٌت ,فرب عمر ٌرانا ,عمر بن الخطاب سمعها وهو ٌتفقد المسلمٌن فً اللٌل ,وضع عبلمة على البٌت ,فً الٌوم
الثانً أرسل إلى البنت وأمها ,ثم أرسل إلى عاصم ,قالٌ :ا عاصم أرٌد أن أزوجك فتاة صالحة ,فزوجه البنت ,هذه التً رفضت أن
تخلط الحلٌب بالماء ,فولدت البنت بنتا  ,جاءت ببنت ,والبنت تزوجت عبد العزٌز بن مروان فولدت عمر بن عبد العزٌز.
 ....نحن قلنا صادر األموال والممتلكات ما إلى ذلك كل التً مع بنً أمٌة مع األمراء واألشراؾ وؼٌرهم ,ورجع راتب األمٌر كراتب
سابق الحمٌر ,نفس الشًء ,فاجتمعوا ,ماذا نصنع به? عجوز خبٌرة قالت لهم :ذوقوا مؽبة تزوٌجكم من آل عمر بن الخطاب ,هذا جده
عاصم ,ووالد جده عمر ,كٌؾ تصلحون األمر? هذا ال مفاهمة معه ,اسمنت مسلح.
الحقٌقة أن الجٌل األول جٌل عجٌب ,ولذلك صنعوا هذه المعجزات فً هذا الوقت القلٌل فً األرض ,كان الواحد منهم ٌمشً على
الماء.
عندما فتحوا البحرٌن ,البحرٌن كانت قبل تضم كل المنطقة الشرقٌة قطر والكوٌت والبحرٌن واإلحساء وما إلى ذلك ,كان اسمها كلها
البحرٌن -لكن ال تقل ألهل البحرٌن حتى ال ٌؤتً عٌسى خلٌفه ٌطالب بهن -كلها اسمها البحرٌن ,هذه قطر تابعة للبحرٌن ,والكوٌت
تابعة للبحرٌن ,كله تابع للبحرٌن ,هذا اسمه البحرٌن.
كان قابد المسلمٌن العبلء بن الحضرمً ,من حضرموت ٌ-ا شٌخ الٌمنٌٌن ٌا سبلم! ما أحسنهم ,دٌنهم رقٌق ,قلوبهم رقٌقة ,أتاكم أهل
الٌمن أرق أفبدة وألٌن قلوبا  ,فاإلٌمان ٌمان ,والحكمة ٌمانٌة -عطشوا حتى كادوا ٌهلكون ,قال انتظروا نصلً ركعتٌن وندعوا ,دعا
أمطرت السماء فً الصحراء ,أنزل ٌدٌه نزل معها الماء ,مؤلوا أسقٌتهم وشربوا وسقوا دوابهم ,وصلوا شاطى البحر ,الخلٌج اإلسبلمً
أم العربً? سموه كما ترٌدون ,كما ترٌدون ,إذا قبل صدام نسمٌه الخلٌج اإلسبلمً ,لكن صدام ال ٌرٌد أن ٌسمٌه إال الخلٌج العربً,
وهل نحن نسمع لصدام? مسكٌن ضابع فً متاهات القومٌة.
فالمهم ٌقول فعندما وصلنا شاطا البحر صلى ركعتٌن ودعا ٌا حلٌم ٌا عظٌم ٌا كرٌم أجزنا ,أربع كلمات ,هو قال ٌا عظٌم ٌا حلٌم ٌا
كرٌم -الرابعة نسٌتها -أجزنا ,فمشوا على الماءٌ ,قول أبو هرٌرة فً رواٌة الحاكم عنه قال :وهللا ما ابتل لنا قدم وال خؾ إلبل وال
حافر لحصان أو بؽل ,وكنا أربعة آالؾ ,وفتحوا البحرٌن ,وبالتالً أعطوها للمسلمٌن ,كانوا ٌمشون على البحر.

نهر دجلة كان فابضا  ,سعد وسلمان وقفوا -سعد قابد المعركة ٌوم القادسٌةٌ -رٌدون أن ٌقطعوا النهر ,وقؾ سلمان قال نهر من أنهار
هللا هل ٌمنع جند هللا? انظر نظرتهم ,نهر من أنهار هللا هل ٌمنع جند هللا? أمسك بٌد سعد وقالٌ :ا هللا ورمى نفسه وإٌاه ,وقطعوا
ومشوا ,نهر دجلة لما ٌفٌض ٌقذؾ بالزبد وٌسحب السفن ,فلما رأى الجٌش سعدا وسلمان أمامهم مشوا الثبلثٌن ألفا فوق النهر ,ما
فقدوا إال كوبا واحدا  ,فً الرواٌات ابن األثٌر وابن كثٌر فقدوا كؤسا  ,واحد منهم قال :نزل كؤس فً الماء ,أوقفوا الجٌش حتى ٌبحثوا
عن الكؤسٌ ,عنً وهللا مثل قصة ألؾ لٌلة ولٌلة ,قطعوا نهر دجلة ,وكانت أؼرب حادثة ,عندما رأوهم الفرس ٌمشون على الماء,
هربوا -دٌوانه آمد ,دٌوانه أمد , -جاء المجانٌن جاء العفارٌت ,هربوا.
ولكن هنالك حادثة أؼرب منها أنهم خاضوا بحور المدنٌات الرومانٌة والفارسٌة ولم ٌفقدوا شٌبا واحدا من أخبلقهم وأصالتهم ,سلمان
جلس مكان كسرى ,كسرى هرب ,وهو هارب كان ٌبكً كثٌرا  ,قالوا :ما بالك ٌا أٌها العظٌم تبكً كثٌرا ? قال كٌؾ أعٌش ولم ٌبق
عندي إال ألؾ طباخ وألؾ مرب للصقور ,كٌؾ أعٌش بؤلؾ طباخ?! مسكٌن!! فعبل حزٌن ألنه فقط ألؾ طباخ شؽال عنده ,فؤلؾ
طباخ وألؾ مرب للصقور ,وجلس مكانه سلمان ,وسلمان األمٌر المنتصر الذي جلس محل كسرى كان ٌنفق درهما واحدا فً الٌوم,
كانت نفقته درهما  ,وكان ٌعمل السبلل فً اللٌلٌ ,شتري فً النهار البوص -هذا القصب -وٌعمل سبلال ٌ ,شتري فً اللٌل بوصا أو
الخوص هذا بدرهم ,فٌعمل السبللٌ ,بٌع فً الٌوم الثانً بثبلث دراهم ,درهم لصدقته ,ودرهم لنفقته ,ودرهم للبوص فً الٌوم الثانً,
ذاك -كسرى -ألؾ طباخ وألؾ مرب للصقور ما ظل عنده مربون للصقور إال ألؾ فٌبكً لهذا.
سلمان أراد أن ٌبنً بٌتا  ,فجاء بالبناء قال له :أرٌد أن أبنً بٌتا هل تعرؾ صفاته ? قال :نعم ,على طولك إذا وقفت ,وعلى طولك
إذا نمت ,قال :هو كذلكٌ ,عنً البناء فاهم لهٌ ,ا سبلم! هإالء كٌؾ ال ٌفتحون الدنٌا.
تسمعون بمحمد جبلل كشك ,هذا كاتب شٌوعً ,ثم رجع إلى اإلسبلم ,وكتب عدة كتابات ,المهم لما كان هناك سنة (8355 -5255م)
فدابٌون فً األردن جاء وزارنا ,عندنا النظام ٌطبق مثل هنا ,الضٌؾ ٌحرسٌ ,ؤكل كما ٌؤكل الناس ,والٌوم ماذا? أكلنا أحسن بكثٌر
من أٌام زمان ,فالمهم عدس وزٌتون ,وهكذا ,فكان دوره فً الحراسة ,فجاء واحد من اإلخوة من عمان ,وجاء لنا لئلخوة الذٌن فً
المعسكر بصندوق تفاح ,فوزعوا ,طلع لمحمد جبلل كشك حبة تفاح ,فؤرسلوا له صحن العدس وحبة التفاح ,فعندما ناوله حبة التفاح
قال :ماذا أرى? فً حلم أو فً خٌال أو فً حقٌقة? تفاح?! تفاح فً المعسكر?! ثم عقب قاببل  :وهللا لو كانت أي دولة عربٌة تعٌش
كما تعٌشون لفتحنا العالم كله.
فعبل ٌا جماعه ,نحن ما الذي ذبحنا?! ما الذي أذل رقابنا?! ما الذي طؤطؤ هاماتنا? سوى الكمالٌات والمرسٌدس والعمارات
والفٌبلت?! ٌذهبون إلى البنوك وٌؤخذون بالربا ,وهذا من أجل أن ٌبنً البنه عمارة ,وألجل أن ٌزٌد دخله ,لماذا? نحن هنا مصروؾ
الواحد كم فً الٌوم? كم ٌكلؾ ٌا أبا عمر([ )5مسإول المطبخ فً المعسكر] .تقرٌبا ? معدل خمس عشرة روبٌة ,ثبلثة رٌاالت فً
الٌوم ,ثبلثة رٌاالت ,ألن اللاير وصل خمس روبٌات فً الحج ,ثبلثة رٌاالت ,أنا صرفت بخمس روبٌات ,فالمهم ثبلثة رٌاالت فً
الشهر ,كم ٌصرؾ? تسعٌن رٌاال ? هو تسعٌن رٌاال  ,ولزوجته تسعٌن رٌاال  ,مابة وثمانٌن رٌاال  ,وأوالده كل واحد خمسة وأربعٌن
رٌاال  ,أربعمابة وستٌن رٌاال فمجموعها ثبلثمابة وأربعٌن رٌاال ٌ ,عٌش عٌشة ممتازة لو أي واحد منا ٌكتفً بثبلثمابة وأربعٌن درهما
 ,من ٌقبل أن ٌذل نفسه ألي مخلوق فً األرض?! لكن هو ٌحسب قبل أن ٌتكلم كلمة معروؾ أو ٌنهى عن منكر فً مسجد أو فً أي
مكان ٌحسب الراتب آخر الشهر ستة آالؾ وخمسمابة لاير ,إذا ذهبت ماذا أعمل? نعم! ماذا أشتؽل? هو توسع فً الدنٌا ,عاش مع
الكمالٌات ,مع المرسٌدس ,مع العمارات ,مع الفٌبلت ,فهو ال ٌستطٌع أن ٌعٌش هذا العٌش ,ولذلك أذل نفسه ,ال ٌستطٌع أن ٌخالؾ
مسإوال من المسإولٌن بل شرطٌا من الشرطة ,ال ٌستطٌع أن ٌخالفه ,ولو كان فٌه إؼضاب لرب العالمٌن صباحا مساء.
ولذلك أولبك -الصحابة -مبلبكة ٌمشون على األرض بثٌاب بشر ,مبلبكة بؤخبلقهم وطهرهم ,بصفابهم ونقابهم ,بشجاعتهم وإقدامهم,
أسود ولكنهم ٌلبسون أسمال األناسً- ,أسمال ٌعنً الثٌاب القدٌمة. -
( والسابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار والذٌن اتبعوهم بإحسان رضً هللا عنهم ورضوا عنه).
ٌا سبلم! رضً هللا عنهم ورضوا عنه ,وهإالء الناس من هم السابقون األولون? السابقون األولون هم الذٌن أسلموا قبل صلح
الحدٌبٌة ,هإالء السابقون األولون ,وكان عمر ٌقرأ ( والسابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار الذٌن اتبعوهم بإحسان) وٌظن عمر
أن السبق فقط لمن? للمهاجرٌن ,فقالوا له :ال ,أنت ؼلطان ,القرآن ٌقول ؼٌر هذا ,القرآن ٌقول (والسابقون األولون من المهاجرٌن
واألنصار) فالسبق للمهاجرٌن واألنصار (والذٌن اتبعوهم بإحسان) فالتابعون لٌس صفة لؤلنصار ,بل أولبك قوم آخرون ,إذا ٌوجد
عندك صحابً وعندك السابقون األولون من الصحابة ,والسابقون األولون من الصحابة الذٌن أسلموا قبل الحدٌبٌة ,وهم دون األلفً
رجل ,الذٌن حضروا الحدٌبٌة ألؾ وأربعمابة فً رواٌة صحٌحة ,أو ألؾ وخمسمابة فً رواٌة صحٌحة أخرى ,ألؾ وأربعمابة الذٌن
شهدوا الحدٌبٌة ,الذٌن أسلموا قبلها هإالء سابقون ,وعمرو بن العاص وخالد بن الولٌد أسلموا سنة سبع للهجرة ,صلح الحدٌبٌة حصل
فً ذي القعدة سنة ست للهجرة ,وخالد بن الولٌد وعمرو بن العاص أسلما سنة سبع للهجرة.
وقد حصل مرة أن اختلؾ خالد بن الولٌد وعبد الرحمن بن عوؾ ,خالد سٌؾ هللا المسلول ,فؽضب رسول هللا ص لمن? لعبد الرحمن
بن عوؾ ,خالد سب عبد الرحمن بن عوؾ ,فقال له :مهبل ٌا خالد ,ال تسبوا أصحابً ,إذا ٌوجد صحبة من نوع خاص ,أهل السبق,
هإالء الذٌن قام اإلسبلم على أكتافهم ,مهبل ٌا خالد ,ال تسبوا أصحابً ,فوالذي نفسً بٌده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلػ مد
أحدهم وال نصٌفه  ,لماذا? السبق له قٌمة كبٌرة ,ألن هإالء هم الذٌن دفعوا التضحٌات ,هإالء الذٌن احتملوا تكالٌؾ الطرٌق ,هإالء
تركوا أهالٌهم وأوطانهم ودٌارهم ,تركوا أموالهم ,بذلوا كل شًء من أجل أن ٌنتصر هذا الدٌن وٌنتشر.
إذن قل للذٌن أسلموا فً حال الرخاء هإالء أجرهم للذٌن أسلموا فً وقت الببلء والشدة.
اآلن الجهاد األفؽانً مابتً ألؾ أو ثبلثمابة ألؾ مسلح ,وٌمشون فً داخل أفؽانستان ,وٌنتصرون وٌنتقلون من نصر إلى نصر,
والشٌخ سٌاؾ عنده كذا ألؾ ,وحكمتٌار كذا ألؾ ....إلخ ,هإالء كلهم مدٌنون للسابقٌن األولٌن من األفؽانٌٌن ,وإن كان سٌاؾ
وحكمتٌار وربانً هإالء الثبلثة هم الذٌن قادوا العمل اإلسبلمً فً داخل أفؽانستان قبل أن ٌطلق طلقة واحدة ,وللحق والحق ٌقال أن
هذا الشاب حكمتٌار لوال هللا ثم حكمتٌار لكانت هذه الدٌار بوارا  ,ولكانت أفؽانستان قطعة من روسٌا مثل بخارى وسمرقند ,كانت
انتهت القضٌه ,حكمتٌار أصر على مقاومة داوود ,عمره أربعة وعشرون سنة ,قالوا له تمهل ال نستطٌع أن نقاوم ,قال ال بد من
المقاومة المسلحة ,قالوا باإلعبلم باإلؼتٌاالت البسٌطة ,قال :ال بد من المقاومة المسلحة ,كم عندك ٌا حكمتٌار? قال عندنا ثبلثٌن شابا ,
فبدأ المعركة بثبلثٌن شابا  ,وقتل معظمهم ,لكن هذه الصفوة من دمابها الطاهرة شع النور الذٌن أضاء الطرٌق للشعب األفؽانً كله,
هذا المسجد باسم المهندس حبٌب الرحمن الشهٌد ,حبٌب الرحمن هذا كان األمٌن العام للحركة اإلسبلمٌة ,هذا المهندس وهو طالب فً
اإلعدادي من الصفاء والنقاء وصل إلى درجة أنه ٌسمع تسبٌح الشجر والحجر ,هل تصدقون? ٌقول سٌاؾ كان ٌشكو من قسوة قلبه
فً الجامعة ,فقالوا كان إذا تكلم كؤنه سٌد قطب أو حسن البناٌ ,تكلم فً الفكر والدعوة والخطابة ,هذا من? حبٌب الرحمن المهندس,
وهو لٌس مهندسا  ,هو درس سنتٌن فً الهندسة ,وحكمتٌار سنة ونصؾ ,لكن شباب كانوا ٌتفجرون حماسا وحٌوٌة ,فقالوا لماذا قلبك
قاس? قال كنت أسمع تسبٌح الشجر والحجر ,ومنذ أن دخلنا الجامعة ورأٌنا البنات والمكروهات ؼابت تلك الرإى والمكرمات ,لم ٌعد

ٌرى شٌبا أو ٌسمع شٌبا  ,وجامعة كابل كانت متقدمة كثٌرا  ,حتى وصلت أن البنات مع األوالد ,لٌست متؤخرة مثل جامعة جدة أو
ؼٌرها ,البنات لوحدهن واألوالد لوحدهم ,حضارة كبٌرة.
فالمهم كانت صفوة ,صفوة ,وإال هذا الجهاد ال ٌستطٌع أن ٌفجره أناس عادٌون ,ولن ٌبارك هللا بعمل المفسدٌن (إن هللا ال ٌصلح عمل
المفسدٌن) كانوا صفاء ونقاء ,وال زال هذا حكمتٌار فً بٌته ٌنفق كل شهر ألؾ وخمسمابة روبٌة على نفسه وأهله ,إذا وصل إلى ألفٌن
ٌعاتب أهله وٌإنبهم ,ألفً روبٌة ,ألفً روبٌة ٌعنً أربعمابة لاير ,فقلت له :هل ٌمكن هذا? قال :هاتوا دفتر المصروؾ ,فتحت ,فعبل
دفتر المصروؾ كل ٌوم ( )82 -89روبٌة مصروفا  ,قال إذا كثروا زوارنا العرب واشترٌنا من الزجاجات هذه المٌراندا أو البٌبسً
ٌرتفع إلى ألفٌن ,أما إذ ا ما جاءنا عرب كثٌر ألن العرب محترمٌن فبل بد من البارد!! ألنهم ال ٌقبلون الشاي ,فقال ٌصل إلى ألفً
روبٌة إذا زاد ضٌوفنا العرب ,من الذي ٌستطٌع أن ٌعٌش بؤربعمابة لاير ,أربعمابة لاير!?
هذا سٌاؾ اذهب إلى بٌته اآلن ,كل أوالده الحب ٌمؤل وجوههم وجلودهم ,حر شدٌد ,وٌرفض أن ٌضع لهم مكٌفا  ,شخص سعودي قال
ٌا شٌخ سٌاؾ ٌوجد عندي مكٌفان ,أنا أرٌد أن أسافر خذهم لك وألوالدك ,قال :وهللا أنا أستحً أن أضع فً بٌتً مكٌفا والمهاجرون
ٌموتون من الحر فً الخٌام لٌس عندهم مروحة ,أنا عندي مراوح ,كٌؾ أضع مكٌفا فً بٌتً? وهللا أنا كنت حاضرا لما قال له أرٌد
أن أعطٌك السجاجٌد التً فً بٌتً هدٌة اقبلها ,قال :أضع فً بٌتً سجاجٌد ,هل تقبلها لً? ولذلك هم ٌعٌشون على الحصر ,فبل تظنوا
أن هإالء القادة جاءوا من الشارعٌ ,ؤتً شاب ٌومٌن ثبلثة هنا إلى بٌشاور ٌنكشؾ له أسرار الجهاد األفؽانًٌ ,رجع ٌقول هإالء
مبتدعة ,حكمتٌار وسٌاؾ وربانً أصحاب بدع ,ال ٌوجد جهاد فً داخل أفؽانستان إلى آخرهٌ ,نكشؾ علٌه األخ الكرٌم فً داخل
بٌشاور وفً ثبلثة أٌام ,فً الٌوم الثالث تبدأ اإللهامات علٌه....
من اللوم أو سد المكان الذي سدوا
أقلوا علٌهم ال أبا ألبٌكم
هإالء مضى علٌهم اآلن ثبلثة عشر عاما وهم فً المعركة ,أنت كم ٌوما جلست فً بٌشاور أٌها األخ الكرٌم ,والضٌؾ العظٌمٌ ,ا
صاحب االحترام والتكرٌم الذي رجعت إلى بلدك لتصدع بالحق والصدع بكلمة الحق ,هو ٌعتبر نشر هذه العٌوب خٌرا ٌ ,عتبرها حقا
ال بد أن ٌنشره وٌوضحه ,بدأ الجهاد فً سبٌل رفع راٌة اإلسبلم وعمرك ست سنوات ,وأنت ال زلت على حلٌب النٌدو ,نعم! ثبلثة
عشر عاما  ,ابحث عن الذٌن حوله ,نعم ابحث عن هإالء المجاهدٌن تجد قتل من أقاربه ,قتل قبل فترة صفً هللا ,كان الرقم الرابع
عشر من أقاربه الذٌن استشهدوا ,عبد الودود رقم ستٌن من أقاربه ,وهذا األخ تذكرته مخفضة أو على حساب ؼٌره ,وجاء ثبلثة أٌام
والٌوم الرابع اكتشؾ أو فً الٌوم الثالث اكتشؾ الحقٌقة ورجع لنشر الحقٌقة المرة.
ٌا إخوه :
إنً تؤلمت كثٌرا من الشباب ,التقٌت بهم فً الجزٌرة فً أثناء الحج ٌقولون كلنا نرٌد أن نؤتً من زمان ,لكن كثٌرا من الشباب قالوا
لنا ال تذهبوا ال ٌوجد جهاد ,بدع شركٌات وما إلى ذلك ,وأنت كنت منهم أوال  ,كنت منهم ,هذا كان منهم الذي جاء باألمس ,قلت لهٌ :ا
أخً الكرٌم تعال وانظر بعٌنك ,تعال انظر بعٌنك وانظر الشرك ,حسبنا هللا ونعم الوكٌل! حسبنا هللا ونعم الوكٌل! بدل أن تذهبوا
وتبشروا قومكم باالنتصارات التً تنزلت ,وبالكرامات التً أكرم هللا بها المجاهدٌن ,وفً هذه الوقفة الصلبة الصامدة أمام أعظم قوى
األرض مدة ثمانً سنوات على األقلٌ ,ا جماعة :هذه قضٌة خارقة للعقل البشري أن ٌقؾ الشعب األفؽانً أمام روسٌا ثمانً سنوات
وال زال منتصرا.
قلت ٌا شٌخ ابن بازٌ ,ا شٌخ الحمد هلل هذه السنة دمروا كذا دبابة وكذا طابرة ,قال :الحمد هلل ,وهللا ما كنا نظن أن ٌقفوا سبعة أٌام أمام
روسٌا ,كٌؾ اآلن مضى علٌهم سبع سنوات? قارن بٌن العاقل الذي ٌفهم دٌنه وبٌن الجاهل ,الجاهل مثل الدب الذي قتل صاحبه حبا
له ,تعرفونه? ٌحب صاحبه ,فحطت ذبابة علٌهٌ ,حبه كثٌرا  ,فطردها ,فرجعت ,طردها ,رجعت جاء بصخرة كبٌرة فؤلقاها على وجه
صاحبه فقتلها وقتله ,وال ٌهم أن الدنٌا تتدمر ,المهم أن ٌقول الحقٌقة ,أن ٌطعن الجهاد األفؽانً الذي شرؾ هللا به األمة اإلسبلمٌة فً
كل مكان ,أن ٌطعنه الطعنة النجبلء فً الصمٌم ,وهذا ال ٌجوز ,رأى واحدا أو اثنٌن أو عشرة ٌحملون الحروز......
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( األعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن ال ٌعلموا حدود ما أنزل هللا على رسوله وهللا علٌم حكٌم ,ومن األعراب من ٌتخذ ما ٌنفق
مؽرما وٌتربص بكم الدوابر علٌهم دابرة السوء وهللا سمٌع علٌم ,ومن األعراب من ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر وٌتخذ ما ٌنفق قربات عند
هللا وصلوات الرسول أال إنها قربة لهم سٌدخلهم هللا فً رحمته إن هللا ؼفور رحٌم ,والسابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار
والذٌن اتبعوهم بإحسان رضً هللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها األنهار خالدٌن فٌها أبدا ذلك الفوز العظٌم ,وممن
حولكم من األعراب منافقون ومن أهل المدٌنة مردوا على النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتٌن ثم ٌردون إلى عذاب عظٌم,
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمبل صالحا وآخر سٌبا عسى هللا أن ٌتوب علٌهم إن هللا ؼفور رحٌم ,خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم وتزكٌهم بها وصل علٌهم إن صبلتك سكن لهم وهللا سمٌع علٌم ,ألم ٌعلموا أن هللا هو ٌقبل التوبة عن عباده وٌؤخذ الصدقات
وأن هللا هو التواب الرحٌم)
(التوبة.)085 -35 :
القرآن الكرٌم هنا ٌذكر ثبلثة أصناؾ من البشر ,وكل سورة التوبة عبارة عن ترتٌب لطبقات المجتمع ,الطبقة األولى فً المجتمع
المدنً وهً قاعدة اإلسبلم وحصنه الحصٌن الذي ٌؤرز ٌ-ؤوي -إلٌه اإلسبلم كما تؤوي الحٌة إلى جحرها ,الطبقة األولى فً المجتمع
(السابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار) هذه الطبقة األولى( ,والذٌن اتبعوهم بإحسان) هإالء الذٌن جاءوا من بعد.
الطبقة األولى (السابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار) ,من هم هإالء? قال سعٌد بن المسٌب هإالء الذٌن صلوا إلى القبلتٌن,
ٌعنً الذٌن أسلموا قبل مرور ستة عشر أو سبعة عشر شهرا من الهجرةٌ ,عنً الذي أسلم حتى بعد الهجرة بسنة وأربعة أشهر ٌعتبر
من السابقٌن األولٌن ,وقال بعضهم الذٌن شهدوا الحدٌبٌة ,والحدٌبٌة كانت متى? فً العام السادس للهجرة ,فً ذي القعدة ,فمن أسلم
قبلها فهو من السابقٌن األولٌن -هذه هً الطبقة األولى. -
الطبقة األولى (السابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار) ,الحقٌقة إذا أردت أن ترتبهم كؤفراد أفضل الناس بعد رسول هللا ص أبو
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علً ,هذه عقٌدة أهل السنة والجماعة ,قال ابن عمر :ما كان أصحاب محمد صلى ٌعدلون بؤبً بكر أحدا ,
ثم عمر ,ثم عثمان ,ثم ٌدعون الصحابة ال ٌفاضلون بٌنهم ,ولم ٌسم علٌا  ,لكن عقٌدة أهل السنة والجماعة أن أفضل األمة بعد الرسول
ص األربعة بالترتٌب ,الخلفاء األربعة ,أبو بكر ,ثم عمر ,ثم عثمان ,ثم علً ,ثم الستة المبشرون بالجنة ,بقٌة العشرة سعد وسعٌد ,سعد
بن أبً وقاص ,وسعٌد بن زٌد ,وطلحة ,والزبٌر ,وعبد الرحمن بن عوؾ ,وأبو عبٌدة عامر بن الجراح ,هإالء العشرة كلهم
مهاجرون ,كل العشرة مهاجرون هإالء أول من أسلموا ,بعدهم أهل بدر ,فهم أفضل األمة بعد العشرة ,والعشرة هإالء كلهم شهدوا
بدرا إال عثمان فإنه قد تؤخر بؤمر رسول هللا ص ألنه كان ٌطبب أو كان ٌمرض زوجته ذات النور -رقٌة , -وتوفٌت فً ؼٌاب رسول
هللا ص فً بدر ,وتزوج بعدها أم كلثوم ,وقد أسهم له رسول هللا ص من ؼنابم بدر.

إذا ثم البدرٌون ,ثم أهل أحد ,وأهل بدر ثبلثمابة وثبلثة عشر رجبل  ,أو ثبلثمابة وتسعة عشر ,ثبلثمابة وسبعة عشر ,على رواٌات
متعددة ,ثم أهل أحد الذٌن شهدوا أحدا وهم حوالً سبعمابة رجل ,ثم أهل الخندق الذٌن شهدوا الخندق ,ثم الذٌن شهدوا الحدٌبٌة ,ثم
سابر المسلمٌن الذٌن حضروا ؼزوة تبوك الذٌن تاب هللا علٌهم ( ,لقد تاب هللا على النبً والمهاجرٌن واألنصار الذٌن اتبعوه فً ساعة
العسرة) هذا ترتٌب الصحابة رضوان هللا علٌهم.
والذي ٌبؽض أبا بكر أو عمر أو عثمان هإالء أعوذ باهلل محرومون ,هإالء كؤنهم ٌقولون إن اعتقادهم ٌقول إن رسول هللا ص قد
فشل فً تربٌة أقرب الناس إلٌه ,تصور نظرة أهل السنة والجماعة ونظرة الشٌعة للرسول ص ,الرسول ص حوله مجموعة من
أصحابه ,أهل السنة والجماعة ٌقولون الذٌن ح ول الرسول ص هإالء خٌر البشر بعده ,فقد أثمر هللا على ٌدٌه هذه الثمار الناضجة
وهذه الؽراس الطٌبة ,وكلهم أطهار ,وكلهم أخٌار ,وكلهم أبرار ,وناس هناك أهل الشٌعة ٌقولون هذا زندٌق أبو بكر الذي بجانبه ,وهذا
فاجر ,وهذا عثمان خاسر ,وال ٌوجد إال واحد أو اثنٌن من هإالء ,والبقٌة مجموعة لصوص زنادقة خنازٌر....إلخ ,نعم هذا موجود فً
كتبهم أن أبا بكر وعمر وعثمان هإالء زنادقةٌ ,عنً كانوا ٌبطنون الكفر وٌظهرون اإلٌمان ,أو أحسنهم حاال ٌقول ارتدوا بعد رسول
هللا ص ,ما هذا? أي عقٌدة هذه وأي احترام وإجبلل لرسول هللا ص هذا? إذا كان زوج ابنتٌه من الزنادقة وما قال له جبرٌل الذي
ٌنزل من السماء أن هإالء سٌرتدون بعدك ال تصاهرهم ,وهذا أبو بكر نبه األمة منه ألنه سٌصبح مرتدا بعدك ,وهذا عثمان وهذا
عمر انتبه إلٌه ألنه من أكبر الفجار وأنه سٌخالؾ القرآن وسٌؽٌر السنة ,وأٌن الشهادات من رسول هللا ص ألبً بكر وعمر ,كل هذه
التربٌة ثبلثة وعشرٌن عاما وأبو بكر دخل الرسول ص ودخل معه أبو بكر وعمر ,خرج الرسول ص وخرج معه أبو بكر وعمر,
دخل البستان ومعه أبو بكر وعمر ,صعد أحد ومعه أبو بكر وعمر ,هإالء بهذه الصحبة ثبلثة وعشرٌن عاما  ,أبو بكر ثبلثة وعشرٌن
سنة وعمر حوالً تسعة عشر سنة مع الرسول ص ,ما استفادوا حتى ٌثبتوا كبقٌة المسلمٌن ,الحقٌقة إن نظرة الشٌعة للصحابة هً هدم
لمقام النبوة ,هً جرح بعلو مكانة الرسول ص ,هو اتهام.
أما كان هللا عز وجل قادرا أن ٌقول له نبه األمة أن ال ٌنتخبوا أبا بكر بعدك وال عمر ,وال عثمان ,أبعدهم ,طلق ابنتٌك ,طلق عابشة,
هم حتى عابشة التً نزل فٌها عشر آٌات من القرآن :
(إن الذٌن جاءوا باإلفك عصبة منكم)
(النور)55 :
(والطٌبات للطٌبٌن والطٌبون للطٌبات)
(النور)22 :
قالوا هذه ما نزلت فً عابشة ,وقصة اإلفك لٌست فً عابشة أصبل حتى ال تخرج طٌبة عابشة ,هإالء أضلهم هللا على علم ,أما أبو
بكر ففً نص القرآن (إذ ٌقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا) فشهد له بالصحبة وأن هللا مع أبً بكر ,فؤٌن ٌذهب هإالء من نصوص
القرآن ,من نصوص السنة?
أهل السنة ٌقولون علً رجل من خٌار الصحابة مثله مثل عثمان خٌر من بقٌة الصحابة ,وأنت بمنزلة هارون من موسى ,وأنه تزوج
فاطمة وهً رضً هللا عنها خٌر نساء أهل األرض (خٌر نساء الجنة فً الجنة أربع :آسٌة بنت مزاحم ومرٌم ابنة عمران وخدٌجة
بنت خوٌلد وفاطمة بنت محمد) وأفضلهن على اإلطبلق اختلفوا فٌها ,هل هً فاطمة أو مرٌم أو ...نظرة اإلسبلم فً الحقٌقة نظرة
معتدلة ,ولو كان هذا القرآن من عند الرسول ص لوضع اسم عابشة وهً أحب الخلق إلٌه ,اسم عابشة ما ورد وال اسم خدٌجة فً
القرآن ,إنما ورد اسم مرٌم ابنة عمران :
(ٌا مرٌم إن هللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمٌن)
(آل عمران)20 :
ولو كان هذا القرآن من عند رسول هللا ص لوضع اسم أبً بكر وعمر وعثمان وعلً ,لم ٌرد ذكر أحد من الصحابة سوى زٌد فً
القرآن الكرٌم ,الحمد هلل الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة ,هذه نعمة كبرى وهللا ,أولبك ٌنظرون إلى هإالء ٌعنً انتقوا خٌر البشر
ووصموهم بؤسوأ صفات ال تلتقً فً قطاع الطرق ,وٌالٌتهم سموهم فجرة ,ال بل زنادقة ,ألن الفاجر عنده فسوق وٌبقى فً اإلسبلم,
هإالء زنادقة!!
صدقوا مرة كنت فً المسجد النبوي وإذا بشٌعً ٌسب أبا بكر وعمر بطول صوته ,أحٌانا اإلنسان ٌعمل عمبل قلٌبل وٌإجر أجرا
عظٌما بالعقٌدة السلٌمة ,فالحمد هلل الذي جعل عقٌدتنا هً عقٌدة أهل السنة والجماعة ,وهإالء ٌنظرون إلى الذٌن حول الرسول ص
ٌنتقون أربعة فقط أو خمسة والبقٌة ٌقولون هإالء شرار فجار ,هإالء زنادقة ,هإالء فعلوا كذا ,وفعلوا كذا ,وفعلوا كذا ,وما ذلك إال
بترتٌب الٌهود ومضاعفات األٌام آلراء عبد هللا بن سبؤ ,حتى ورثت هذه األجٌال التً تكره كل من حول الرسول ص.
(والسابقون األولون من المهاجرٌن واألنصار) وقلنا أن عمر كان ٌقول -اآلٌة هً تقول( -والسابقون األولون من المهاجرٌن) مجرور
بالٌاء واألنصار معطوفة على المهاجرٌن والذٌن اتبعوهم بإحسان هذه الطبقات الثبلث هً خٌر األمة ,وكان عمر ٌقرأها فً بداٌة
األمر (والسابقون األولون من المهاجرٌن) انتهت الجملة ,واألنصار والذٌن اتبعوهم بإحسان ,فقالوا له أنت مخطا ,اآلٌة القرآنٌة كذا,
فرجع عمر ,قرأ عمر هذه اآلٌة بهذا الشكل ,قال :كنت أظن أننا سبقنا الناس جمٌعا  ,وما كنت أظن أن أحدا ٌشاركنا بهذا السبق ,هو
ٌظن فقط المهاجرٌن الذٌن سبقوا ,ال واألنصار مثل المهاجرٌن ,وهذه نعمة عظٌمة الحقٌقة أن ٌحل هللا عز وجل األنصار مقاما
كالمهاجرٌن أو كالسابقٌن من المهاجرٌن ,فهذه نعمة عظٌمة جدا ألنهم دخلوا اإلسبلم بعد المحنة الشدٌدة التً عاشها المهاجرون
ودفعوا لها عرقهم ودماءهم وتضحٌاتهم وهجر أوطانهم ,وكانت محنة شدٌدة دفعوا التضحٌات الباهظة والضرابب الؽالٌة من أجل
نصرة هذا الدٌن ,فاهلل عز وجل أكرم المجموعة األولى من األنصار الذٌن أسلموا قبل تحوٌل القبلة ,أو الذٌن أسلموا قبل بٌعة
الرضوان ,أو الذٌن شهدوا بٌعة الرضوان ,قال :واألنصار ,هذه نعمة عظٌمة.
(والذٌن اتبعوهم بإحسان) أول من أسلم باتفاق األمة أبو بكر من الرجال ,وخدٌجة من النساء ,وعلً من األطفال ,وببلل من العبٌد,
وزٌد من الموالً أو ٌقال إن زٌدا من العبٌد -فهم -فهإالء األربعة أول الناس إسبلما ? من أول الناس إسبلما  ,أبو بكر وخدٌجة
وعلً وزٌد ,ألن علٌا كان ٌتربى فً بٌت رسول هللا ص ,ألن قرٌشا أصابتها مجاعة فؤخذ رسول هللا ص علٌا من عند عمه أبً
طالب ورباه ,فكان ٌتربى فً حجره ,فعندما نزل علٌه الوحً والرسول ص دعا أقاربه وعرض علٌهم الدعوة ,دعاهم فً بٌته
فعارضه أقاربه ,فقال :من ٌنصرنً منكم? فقام علً وكان فً السابعة من عمره تقرٌبا قال :أنا أنصرك ٌا رسول هللا ,والزبٌر فً
رواٌة كان فً الثامنة عندما أسلم ,وهإالء كان إسبلمهم متقاربا  ,ثم أسلم الستة الباقون ,إال عمر فقد تؤخر إسبلمه ,لكن هإالء قدموا
الكثٌر فً سبٌل هللا ,لكن سعدا بن أبً وقاص كان إسبلمه هو السابع ,سعد كان إسبلمه السابع ,وعتبة بن ؼزوان كان كذلك من
السبعة األوابل الذٌن أسلموا حول رسول هللا ص ,عتبة بن ؼزوان قال كنت سابع سبعة مع رسول هللا ص لٌس لنا طعام إال ورق
الشجر حتى تقرحت أشداقنا -األشداق الشدقٌن هنا وهنا -وما منا الٌوم واحد إال أمٌر ,وإنً أعوذ باهلل أن أكون فً نفسً عظٌما وعند
هللا صؽٌرا.

المهم القٌمة عند هللا لٌس عند البشر ,حمزة تؤخر إسبلمه ,سعد بن أبً وقاص جاء أهل الكوفة ٌشكونه ,أهل العراق ٌعنً أصحاب....
منهم الخٌرون إن شاء هللا ,لكن معظمهم أصحاب مشاكل ,وأكثر المشاكل صارت من ٌوم أن جاء حزب البعث ,هذا الذي بعث كل
كرٌهة وفساد فً المنطقة هو حزب البعث ,البعث ٌعنً من انبعاث الروابح الكرٌهة منه ,ألنه كما قال الرسول ص هإالء مثل
الصراصٌر -البعثٌٌن -صراصٌر ٌنبشون الخرء بؤنفهم ,هكذا قال الرسول ص عنهم ,قال :ولٌنتهٌن أقوام ٌفخرون بآبابهم الذٌن هم فحم
جهنم أو لٌكونن أهون على هللا من الجعل -الجعل هو الصرصور الذي جلده لٌس صلبا  ,طرٌا ٌ -عنً أقل من صرصور ,صرصور
تعبان -الذي ٌدهدهٌ -دفع -الخرء بؤنفه , -وقال -دعوها فإنها منتنة ,العصبٌة والقبلٌة والقومٌة ,فجاء صراصٌر البعث فً آخر الزمان
ٌنبشون مزبلة القومٌة والعصبٌة ,فبدأت الروابح -هم حزب البعث -أي ٌبعثون الروابح الكرٌهة من المزبلة ,صراصٌر تدهده الخرء
بؤنفها -ولٌنتهٌن أقوام ٌفخرون بآبابهم الذٌن هم فحم جهنم أو لٌكونن أهون على هللا من الجعل الذي ٌدهده الخرء بؤنفه ,قال (ومن
تعزى بعزاء الجاهلٌة فؤعضوه على هن أبٌه وال تكنوا) والتفسٌر أنا أستحً أقوله مع أن الرسول ص ٌقول ال تكنوا أعضوه على هن
أبٌه وال تكنوا ٌعنً قولوا له :أعضض أٌر أبٌك وال تكنوا ,بصراحة هكذا أمرنا الرسول صلى هللا علٌه وسلم ,فهذه قٌمة البعثٌٌن فً
مٌزان رب العالمٌن ,مٌشٌل ومن حوله أجمعون ,وصدام ومن تبعه على طرٌق الجحٌم ,والبعثً باتفاق العلماء كافر خارج من الملة ال
تؤكل ذبٌحته وال تنكح البنت البعثٌة وال ٌرد علٌه السبلم وال ٌؽسل وال ٌكفن وال ٌصلى علٌه وال ٌقبر فً مقابر المسلمٌن ,وذلك
ألسباب كثٌرة .
أوالٌ :قدم الكافر على المسلم ,وٌقدم مٌشٌل عفلق على كل األتراك وعلى كل األفؽان المسلمٌن.
ثانٌا ٌ :علً راٌة الكفر ,وٌحارب راٌة اإلسبلم ,وٌنادي بالتجمع حول راٌة الكفر التً هً راٌة أبً جهل ,راٌة القومٌة العربٌة ,وهم
الذٌن قالوا:
وبالعروبة دٌنا ما له ثانً
آمنت بالبعث ربا ال شرٌك له
وعندما وصل مٌشٌل عفلق العراق كتبت جرٌدة الحزب -اإلله العابد -عن مٌشٌل عفلق...
حسبً ألم فتاتكم حسبً
ٌا إلهً وسٌدي ومعبدي
هذا مٌشٌل وهذا حزب البعث ,ونحن اتفقنا ,بحثنا حكم حزب البعث فاتفقنا على أن البعثً كافر خارج من الملة ,ال تإكل ذبٌحته ,وال
ٌزوج من بنات المسلمٌن ,وال ٌرد علٌه السبلم ,وال ٌؽسل ,وال ٌكفن ,وال ٌصلى علٌه ,وال ٌقبر فً مقابر المسلمٌن ,قد ٌقول قابل أنت
تقول هذا على األقل اآلن حزب البعث وصدام ٌقؾ أمام الشٌعة ,والشٌعة المصٌبة العامة الكبرى التً تهدد أهل السنة والجماعة
والعالم اإلسبلمً ,هذا شًء وهذا شًء ,نعم قد ٌلتقً كافران ,وقد ٌلتقً كفار مع كفار أو كفار مع كفار وفساق ,وٌكون خٌر المسلمٌن
فً انتصار كافر على كافر ,نحن ال نحب أن ٌنتصر الشٌعة ,ألنه مصٌبة عظٌمة ,ألن صدام ومن معه عبارة عن بثور ظهرت فً
جلد األمة اإلسبلمٌة ,دمامل سرعان ما ٌتخلص منها جلد األمة اإلسبلمٌة ,لكن الطامة الكبرى ,أٌن? فً أبناء عبد هللا بن سبؤ الٌهودي
الذٌن ٌكرهون كل مسلم ,وٌكرهون أهل السنة والجماعة ,ثم كذلك الذي أعتقده أنا أن صدام كافر خارج من اإلسبلم ,هذا ال ٌحتاج إلى
دلٌل وال إلى برهان ,هو وكل من ٌتكلم باسم حزب البعث ,وكل من ٌدعو إلى حزب البعث ,ألنهم ذبحوا اإلسبلم فً المنطقة ,وأذلوا
المسلمٌن ,وما تركوا مسلما فً البلد ,ولٌس صدام الذي حفظ العراق حتى اآلن ,إنما حفظها أبناء الشعب العراقً المسلم ,والتضحٌات
كلها إنما دفعت من هذا الشعب المسلم الصابر المحتسب ,أما أن ٌؤتً شاعر الحزب شفٌق الكمالً ٌقول لصدام:
كوجه هللا ٌنضح بالجبلل
تبارك وجهك القدسً فٌنا
هذا بعد ذلك فٌه إسبلم? وهللا عز وجل أبى إال أن ٌقطع لسان هذا الشاعر بٌد صدام عندما طالب الخمٌنً :نحن نوقؾ المعركة بشرط
واحد ,إذا نزل صدام عن الحكم ,فقال شفٌق الكمالً قال بٌنه وبٌن صدٌق له أن الربٌس طٌلة حٌاته وهو ٌضحً من أجل األمة ,لو
ضحى وكانت هذه مكرمة من مكرماته ,فذهبوا وقالوا لصدام صاحبك شفٌق الكمالً ٌقول كذا وكذا ,فؤرسل إلٌه وقال له :تعال تفضل
أنت قلت كذا? قال له :نعم قلت أن الربٌس طٌلة حٌاته وهو ٌضحً من أجل هذه األمة ومن أجل هذا الوطن ,فلتكن مكرمته هذه تاج
المكرمات ,ودرة ما قدمه من تضحٌات ,قال له :أمدد لسانك ألقطعه ,وقطع لسانه طبعا ...
كوجه هللا ٌنضح بالجبلل
تبارك وجهك القدسً فٌنا
فؤبى هللا إال أن ٌقص هذا اللسان بٌد الذي مدحه ,أما أهل العراق ففٌهم الخٌرون وفٌهم الطٌبون وفٌهم الصابرون وفٌهم المحتسبون,
لكن معظم الفتن فً التارٌخ اإلسبلمً ظهرت من العراق ,وهكذا قبل أن ٌظهر شًء فً العراق قال رسول هللا ص وقد قال( :اللهم
بارك لنا فً شامنا وٌمننا) ,قالوا ٌا رسول هللا وفً نجدنا? قال (اللهم بارك لنا فً شامنا وفً ٌمننا) ,قالوا ٌا رسول هللا وفً نجدنا?
قال فً شامنا وٌمننا ,الرابعة قال (هناك تكون الزالزل والفتن) ,كثٌر من المفسرٌن مالوا إلى أن نجد كانت للعرب تطلق على الشرق,
نجد وما ارتفع من األرض ,فكانوا ٌطلقون على العراق نجدا  ,هو ٌبدأ من نجد ,لكن كانوا ٌعنون العراق ,ولذلك عندما أشاروا
للمشرق قال هناك ٌظهر قرن الشٌطان ,هو الشرق وخراسان كانت جزءا من العراق ,هناك تكون الزالزل والفتن.
جاءوا ٌشكون سعد بن أبً وقاص ,سؤل عمر رضً هللا عنه ما شؤنه? -فً خبلفة عمر -قالوا ال ٌقسم بالسوٌة وال ٌعدل بالرعٌة وال
ٌخرج بالسرٌة ,حتى ال ٌعرؾ الصبلة -أناس من بنً أسد , -فؤرسل إلٌه عمر أن ٌحضر ,قال له :ما هذا ٌا أبا إسحاق? ما الذي بلؽنً
عنك? قال له :ماذا ٌا أمٌر المإمنٌن? قال له :ال تعرؾ الصبلة ,سعد بن أبً وقاص ضحك ,سٌدنا سعد قال( :وهللا لقد كنت أول من
رمى بسهم فً اإلسبلم ,وكنت سابع سبعة مع رسول هللا ص لٌس لنا طعام إال ورق الشجر ,وإن أحدنا لٌضع كما تضع الشاة ما له
خلط -بعر , -واآلن بنو أسد تعزرنً أو تعٌرنً على اإلسبلم ,بنو أسد الذٌن أسلموا باألمس ٌرٌدون أن ٌعلمونً اإلسبلم ٌا أمٌر
المإمنٌن وهللا إنً أصلً بهم صبلة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,أطٌل بهم فً الركعتٌن األولٌٌن وأقرأ كذا ,وأخصر فً الركعتٌن
األخرٌٌن ,وال أقرأ سورة قصٌرة ,ووصؾ له صبلة رسول هللا التً رواها البخاري عنه ,قال :هكذا عهدنا بك ٌا أبا اسحاق ,هذا من?
عمر ,واآلن كل الذٌن ٌكتبون عن صبلة النبً صلى ٌرجعون إلى حدٌث سعد ٌفسرون فٌه كٌفٌة صبلة النبً ص ,واآلن بنو سعد
تعٌرنً على اإلسبلم?! على كل حال عمر شكل لجنة وأرسلها تسؤل عن سعد بن أبً وقاص ,فما تركت مسجدا إال وسؤلت عنه ,حتى
جاءوا إلى مسجد لبنً عبس ,فكلهم ٌشهدون له بالخٌر ,حتى قام رجل فً مسجد بنً عبس اسمه أبو سعدة ,قال :أما وقد سؤلت عن
سعد فوهللا ال ٌعدل بالرعٌة وال ٌخرج بالسرٌة وال ٌقسم بالسوٌة ,فقال سعد :اللهم إن كان هذا عبدك قد وقؾ ابتؽاء مرضاتك فاؼفر له
إن كان مخلصا فإنً مسامحه , -وإن وقؾ رٌاء وسمعة فاللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتنٌ ,قول راوي الحدٌث :ولقدرأٌت أبا سعدة هذا قد طعن فً السن وتهدل حاجباه على عٌنٌه من الكبر ٌتتبع الفتٌات فً الشوارع ٌؽمزهن ,تصور ما أقبح هذا
المنظر ,فٌقولون له ما هذا? فٌقول لهم :شٌخ مفتون أصابته دعوة سعد ,فكان سعد مستجاب الدعوة.
وعندما اختلفت معه أروى بنت الحكم اختلفت مع سعد بن أبً وقاص أٌضا -من العشرة -حول جزء من األرض كانت أرضها
مبلصقة ألرضه ,فقال هً لً ,ثم قال فً أٌام عثمان أتظننً أن آخذ جزءا من أرضها وقد سمعت رسول هللا ص ٌقول (من اؼتصب
شبرا من أرض أخٌه طوقه هللا ٌوم القٌامة من سبع أراضٌن)ٌ ,ؤتً حامبل التراب على أكتافه ,ثم قال :هً لها ,ثم قال :اللهم اعم

بصرها وأمتها فً أرضها ,فعمٌت أروى بنت الحكم ,وبٌنما كانت تمشً فً أرضها وهً عمٌاء سقطت فً ببر وهلكت ,مستجاب
الدعوةٌ ,ا أخً الكرٌم هإالء سابقون.
نحن اآلن حسنة من حسناتهم ,لوال صبر هإالء ما كنا مسلمٌن ,أنت ضع فً ذهنك أنه لوال تضحٌة أبً بكر وعمر وعثمان وعلً
وهإالء ..ما خرج اإلسبلم من مكة ,وما كان فً األرض إسبلم وال إٌمان( ,اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فبل تعبد فً األرض أبدا )
عن أهل بدر , -فكل مسلم أسلم بعد هإالء لهم مثل أجره دون أن ٌنقص من أجر المسلم شٌبا وإلى ٌوم القٌامة ,ولذلك فً الحدٌث:(إن من ورابكم أٌام صبر ,القابض فٌها على دٌنه كالقابض على الجمر ,للعامل فٌها أجر خمسٌن ,قالوا منا أو منهم? قال :بل منكم),
من الصحابة ,هنالك أناس من التابعٌن وتابعً التابعٌن وقبل ٌوم القٌامة وأٌام الفتن ٌعملون أعماال أكثر من الصحابة ,ولهم أجور أكثر
من الصحابة ,لكن أجور الصحابة ,ما بقٌت كما هً ,كل جٌل تضاؾ أجوره ألجور الصحابة ,ولذلك ال ٌمكن أن ٌعدل شرؾ الصحبة
شًء! ولذلك عندما اختلؾ خالد بن الولٌد مع عبد الرحمن بن عوؾ مع أن اإلثنٌن صحابٌان قال الرسول ص مهبل ٌا خالد -خالد أسلم
سنة سبع للهجرة ,سٌؾ هللا المسلول ,فتح هللا به الفرس والروم -قال( :مهبل ٌا خالد ,ال تسبوا أصحابً ,فوالذي نفسً بٌده لو أنفق
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلػ مد أحدهم وال نصٌفه)ٌ ,ا سبلم! طبعا ال ٌبلػ ,ألن الحسنات تنمو مع األٌام ,إن الرحمن لٌؤخذ صدقة
أحدكم بكفه فٌربٌها فٌنمٌها كما ٌربً أحدكم فلوه ,تنمو ,تتضخم.
ولذلك أنتم اآلن طبلبع لؤلمة اإلسبلمٌة ,عددكم مثبل مابة ,إذا جاء بعدكم مابة فلكم مثل أجرهم دون أن ٌنقص من أجور القادمٌن شٌبا
 ,وهكذا الذٌن بعدهم ,والذٌن بعدهم ,فإذا أحٌا هللا الجهاد فً فلسطٌن وفً بخارى وفً ؼٌرها بسببكم فإنها صدقة جارٌة لكم وإلى ٌوم
القٌامة ,كلما تؤثر واحد بكم أو بسٌرتكم أو بذكركم كلما وصلت األجور إلٌكم فً قبوركم( ,من سن فً اإلسبلم سنة حسنة فله أجرها
وأجر من عمل بها إلى ٌوم القٌامة) ,اآلن نحن نكتب عن عبد الوهاب الؽامدي ونتكلم عنه فً شرٌط (وصٌة شهٌد) ,فكل شاب تؤثر
بشرٌط عبد الوهاب الؽامدي وج اء إلى الجهاد فلعبد الوهاب الؽامدي مثل أجره دون أن ٌنقص من أجر القادمٌن شٌبا  ,وكل واحد ٌقرأ
قصة أحمد الزهرانً وٌتؤثر بها أو بسٌرة أبً عاصم العراقً أو أبً دجانة المصري أو ذبٌح هللا السوري أو أبو حفص الفلسطٌنً
األردنً فله مثل أجرهم دون أن ٌنقص من أجر القادم شٌبا  ,وهكذا ما دام هنالك كتب مكتوبة ,ولو جاء بعد عشرة قرون ,وواحد تؤثر
بقصة أبً حفص فله مثل أجره ,أنت تصور أن شابا ضابعا ٌعٌش فً عمان ٌعرؾ أبا حفص ,وهو ضابع ٌتتبع البنات ,فعندما قرأ
قصة شهادته رجع إلى هللا وأقبل إلى الجهاد ,ثم أقنع عشرة ,فؤبو حفص له أجر األحد عشر ,واألحد عشر إذا كل واحد منهم أقنع
عشرة فٌصبح أجر مابة وعشرة وهكذا ,وإلى ٌوم القٌامة.
نحن اآلن نعٌش على ذكرى مصعب وحمزة والحارث والقعقاع وعاصم والمثنى وخالد وحمزةٌ ,عنً أنا أكثر واحد تؤثرت به من
الصحابة مصعب بن عمٌر? وكنت أسؤل نفسً وأنا صؽٌر :لماذا ال أكون مثل مصعب بن عمٌر? ما الفرق بٌنً وبٌنه? هو بشر وأنا
بشر ,لماذا ال أحاول تقلٌده? فمصعب بن عمٌر بسبب تؤثري بقصته ٌلحقه أجر منً ,وهكذا أنت تؤثرت بحمزة ,وهذا تؤثر بالمثنى,
وهذا تؤثر بالقعقاع ,كل من تؤثر بصحابً ٌلحقه أجره فً قبره ,وهكذا وإلى أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها.
ولذلك ماذا قال السحرة لفرعون ?
(وما تنقم منا إال أن آمنا بآٌات ربنا لما جاءتنا ,ربنا أفرغ علٌنا صبرا وتوفنا مسلمٌن)
(األعراؾ)225 :
قالوا فً اآلٌة الثانٌة :
(إنا نطمع أن ٌؽفر لنا ربنا خطاٌانا أن كنا أول المإمنٌن)
(الشعراء)51 :
ولذلك لٌس السابق كالبلحق ,جاء صفوان بن أمٌة وسمع عن الهجرة -صفوان هذا أسلم بعد الفتح -جاء للرسول ص وقد سمع فضل
المهاجرٌن فً سبٌل هللا ,فذهب للرسول ص إلى المدٌنة قال :خبلص أنا أرٌد أن أهاجر حتى ٌكتب لً شرؾ الهجرة -هذا بعد الفتح, -
فقال ٌا أبا أمٌة مضت الهجرة ألهلها ,اآلن ال ٌوجد عذاب وال شدة وال محنة وال تضحٌة فً الهجرة ,مكة دار إسبلم ,والمدٌنة دار
إسبلم ,والطرٌق آمن ,مضت الهجرة ألهلها( ,ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونٌة) ,خبلص هإالء أخذوا الوسام من رب العالمٌن,
اسمهم المهاجرون وإلى ٌوم القٌامة ,وٌوم القٌامة ٌنادون بهذا االسم المهاجرون فً سبٌل هللا  ,فنرجو هللا أن ٌلحقنا بهم ,ألن هإالء
الصحابة الذٌن اتبعوهم بإحسان التابعٌن .
من هو الصحابً?
الصحابً الذي رأى رسول هللا ص مسلما ومات على اإلسبلم ,شرط أن ٌراه وهو مسلم وأن ٌموت على اإلسبلم ,فالذي أسلم فً زمن
رسول هللا ص ولم ٌر الرسول ص هذا لٌس صحابٌا  ,هذا اسمه مخضرم ,كانوا ٌسمونهم مخضرمٌن ,أي أنهم شهدوا عصر الرسول
ص وعصر التابعٌن ,ولكن لم ٌكتب لهم شرؾ الصحبة ,ألن شرؾ الصحبة بالرإٌة ,الذي لقً رسول هللا ص مسلما ومات على
اإلسبلم ,فهناك أناس مثل أبً عمرو الشٌبانً وسوٌد بن ؼفلة وعمرو بن مٌمون وأبو عثمان النهدي وأبو مسلم الخوالنً ,عبد هللا بن
ثوب واألحنؾ بن قٌس هإالء أسلموا فً عهد الرسول ص ,ولكن لم ٌكتب هللا لهم شرؾ الرإٌة ,فحرموا شرؾ الصحبة ,وقد اتفقت
األمة على أن شرؾ الصحبة ال ٌعدله شًء أبدا  ,سؤل رجل عبد هللا بن المبارك قال :أٌهما أفضل معاوٌة أم عمر بن عبد العزٌز قال:
ماذا تقول? قال :أٌهما أفضل معاوٌة أو عمر بن عبد العزٌز? قال :إن الؽبار الذي طار من قدم رسول هللا ص ودخل أنؾ معاوٌة
أفضل من عمر بن عبد العزٌز وآله ,إن شرؾ الصحبة ال ٌعدله شًء ,معاوٌة أمٌن سره وكاتب وحٌه ,وختنه- ,صهر الرسول ص,
أنت ترٌدنً أن أقدم تابعٌا على صحابً ,وبعد ذلك ٌؤتً هإالء الضالون المضلون -الشٌعة -وٌتقربون إلى هللا بسب معاوٌة رضً هللا
عنه وأرضاه حسبنا هللا ونعم الوكٌل.
(والذٌن اتبعوهم بإحسان) ,التابعون ,والتابعون هم الذٌن رأوا الصحابة ولم ٌروا الرسول ص ,الصحابً من رأى الرسول ص ومات
على اإلسبلم ,ألن هناك أناسا رأوا الرسول ص مسلمٌن ثم ارتدوا نعوذ باهلل ,منهم عقبة بن أبً معٌط الذي أسلم فجاء إلى أبً بن
خلؾ وقال لقد أسلمت ,آمنت بمحمد ,فقال :وجهً ووجهك حرام حتى تؤتً محمدا -أعوذ باهلل -وتعلن كفرك وؼٌر ذلك ,فجاء للرسول
ص فً مجلس -أعوذ باهلل أعوذ باهلل -وبصق فً وجهه ,فنزلت فٌه :
( وٌوم ٌعض الظالم على ٌدٌه ٌقول ٌا لٌتنً اتخذت مع الرسول سبٌبل ٌا وٌلتى لٌتنً لم أتخذ فبلنا خلٌبل لقد أضلنً عن الذكر بعد إذا
جاءنً وكان الشٌطان لئلنسان خذوال)
(الفرقان)52 -32 :
خسر الدنٌا واآلخرة ,مات كافرا  ,وهو الذي قتله الرسول ص فً الطرٌق من بدر إلى المدٌنة ,كان أسٌرا فؤمر بقتله ,فقال من للصبٌة
ٌا محمد? قال لهم النار ,قتله ,اآلن أنا عندما أرى هذا الجهاد ونعمة الجهاد وأرى الناس وبعدهم عن هذا الجهاد وبعض الناس جاءوا
وما تذوقوا حبلوة الجهاد أنا رأسا ٌقفز إلى ذهنً أولبك الذٌن كانوا ٌعٌشون مع الرسول ص وهو بٌنهم النبً األمٌن الرجل الكامل
الصادق ومع ذلك كانت وظٌفتهم إٌذاءه ,نبً ,ح رموا ,أي نعمة وأي خٌر حرموها ,وهإالء رأوا الجهاد ,حرموا حبلوته ولم ٌطلقوا

طلقة فً سبٌل هللا ,ال ٌوجد حرمان أكبر من هذا الحرمان ,أبدا ال ٌوجد حرمان اآلن أكبر من حرمان الذٌن وصلوا إلى أرض الجهاد
ولم ٌتذوقوا حبلوة الجهاد ,هذه مصٌبة من المصابب ,فكٌؾ إذا سخر نفسه لتقبٌح وتشوٌه وتشنٌع وجه هذا الجهاد المبارك العظٌم? أي
مصٌبة أكبر من هذا ?
قال لً أحد الشباب الذٌن تتلمذوا على ٌد سٌد قطب قال لً :أنا لو كنت عشت فً عهد التابعٌن لمت ؼما  ,كٌؾ? لمت ألننً لم أر
الرسول ص ,والناس هنا ٌرون الجهاد وٌرون قادة الجهاد وٌرون هذا النور المبارك من هذه األرض الخٌرة التً أعز هللا بها دٌنه
ورفع بها راٌته ومع ذلك ال ٌتكلمون كلمة خٌر عن هذا الجهاد العظٌم المبارك ,رأسا ال تستبعد ,أولبك وظٌفتهم إٌذاء الصادقٌن
اآلمنٌن ,الرحمة المهداة من رب العالمٌن إلى البشرٌة ,وهإالء ال حول وال قوة إال باهلل ,ال حول وال قوة إال باهلل ,ال حول وال قوة إال
باهلل.
وٌنكر الفم طعم الماء من سقم
قد تنكر العٌن ضوء الشمس من رمد
عدم تذوق العبادة هذه مصٌبة من المصابب وأنا أقول مثلنا ومثل .....
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
(وآخرون مرجون ألمر هللا إما ٌعذبهم وإما ٌتوب علٌهم وهللا علٌم حكٌم ,والذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرٌقا بٌن المإمنٌن
وإرصادا لمن حارب هللا ورسوله من قبل ولٌحلفن إن أردنا إال الحسنى وهللا ٌشهد إنهم لكاذبون ال تقم فٌه أبدا لمسجد أسس على
التقوى من أول ٌوم أحق أن تقوم فٌه فٌه رجال ٌحبون أن ٌتطهروا وهللا ٌحب المطهرٌن ال ٌزال بنٌانهم الذي بنوا رٌبة فً قلوبهم إال
أن تقطع قلوبهم وهللا علٌم حكٌم)
(التوبة)855 -285 :
السورة تتابع فً تصنٌؾ طبقات المجتمع فً المدٌنة المنورة ,والمجتمع فٌه المإمنون وفٌه المنافقون ,والمإمنون على درجات,
والمنافقون فً دركات ,وسورة التوبة لكثرة ما كشفت من أسرار المنافقٌن سمٌت الكاشفة ,أو الباحثة ,أو البعوث ,أو البحوث ,أو
المبعثرة ,أو الفاضحة ,فهً فضحت المنافقٌن ,حتى قال ابن عباس رضً هللا عنهما ما زالت سورة التوبة تنزل وتقول ومنهم ومنهم
حتى قلنا ال تؽادر أحدا8
كل واحد كان خابفا أن ٌصنؾ فً طبقة من طبقات المنافقٌن (ومنهم الذٌن ٌإذون النبً) (ومنهم من ٌلمزك فً الصدقات)( ,الذٌن
ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن فً الصدقات)( ,ومنهم من عاهد هللا) (والذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا)( ,وآخرون مرجون
ألمر هللا).
(وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمبل صالحا وآخر سٌبا) قٌل نزلت فً أبً لبابة بن عبد المنذر عندما أرسله رسول هللا ص إلى
بنً قرٌظة ,فسؤلوه ماذا سٌفعل بنا رسول هللا ص? فؤشار إلى حلقه أنه الذبح ,فظن أنه خان هللا ورسوله ,فتوجه رأسا إلى مسجد
رسول هللا ص وربط نفسه ال ٌفك نفسه إال لصبلة ,وقال ال ٌفكنً إال هللا أو رسوله ,ظن أنه خان هللا ورسوله ,ثم أنزل هللا توبتة فقال:
(وهللا ؼفور رحٌم)8
هنا طبقة جدٌدة ( ,وآخرون مرجون ألمر هللا إما ٌعذبهم وإما ٌتوب علٌهم وهللا علٌم حكٌم) ,هناك (وهللا ؼفور رحٌم) دل على أن هللا
ؼفر له ,أما هنا (وهللا علٌم حكٌم) أن األمر لم ٌحكم به بعد ,فاهلل عز وجل سٌنزل فٌما بعد أو سٌفصل فً أمر هإالء ,وهم مرارة بن
الربٌع وهبلل بن أمٌة وكعب بن مالك الذٌن تخلفوا عن ؼزوة تبوك ,وعندما رجع رسول هللا ص من ؼزوة تبوك( ,ؼزوة تبوك كانت
سنة تسع للهجرة فً رجب) فعندما رجع رسول هللا ص من تبوك جاء المنافقون ٌعتذرون إلٌه ,وصدق هإالء الثبلثة قالواٌ :ا رسول
هللا ال عذر لنا ,كعب بن مالك قال :وهللا ٌا رسول هللا ما كنت أٌسر منه حاال مثل هذه الؽزوة ,ما لً عذر ,فقال لهم رسول هللا ص:
أما أنتم فاذهبوا حتى ٌقضً هللا فٌكم أمره ,أو كما قال ص ,ونهى رسول هللا ص عن كبلمنا أٌنا الثبلثة ,المجتمع المسلم امتنع عن
كبلمهم ,وبعد أربعٌن ٌوما أرسل إلى نسابهم أن تؽادر بٌوت أزواجهن وٌذهبن إلى بٌوت آبابهن ,قاطعهم المجتمع المسلم كله خمسٌن
ٌوما  ,ال مباٌعة وال شراء وال كبلم وال سبلم8
قال :كنت أدخل إلى المسجد فؤرد السبلم فؤنظر هل تحركت شفتا رسول هللا ص أم ال ,كان ٌعٌش على أمل حركة الشفاه من الرسول
ص ,قال كنت أنظر إلى وجه رسول هللا ص ,كنت إذا قمت إلى الصبلة نظر إلً رسول هللا ص ,فإذا انهٌت الصبلة ونظرت إلٌه
صرؾ نظره ,خبلص ...ناس مقاطعون ,دون تشبٌه قرار حرمان ,قرار حرمان من الحقوق المدنٌة كلها ,حتى من الكبلم ,حتى من
العٌش مع أهله ,السبب ماذا? تخلفوا عن ؼزوة تبوك8
ٌقول كعب بن مالك :وهللا ما تخلفت عن ؼزوة مع رسول هللا ص إال بدرا وكانت بالخٌار ,وكان رسول هللا ص قد خرج ألخذ القافلة,
ولقد شهدت بٌعة العقبة وما أحب أن ٌكون لً بها بدرا ,مع أن بدرا أرفع ذكرا من بٌعة العقبة التً باٌع فٌها النقباء هإالء الثبلثة
وسبعون رجبل وامرأتان ,الذٌن جاءوا وباٌعوا الرسول ص بٌعة العقبة أن ٌهاجر إلى المدنٌة وٌمنعوه مما ٌمنعون منه أوالدهم
ونساءهم8
ما تخلؾ أبدا إال عن هذه الؽزوة ,ثم تكون المقاطعة ,مقاطعة المجتمع المسلم كلهٌ ,ا ترى السبب أنه تخلؾ عن ؼزوة واحدة ,فكٌؾ
الذي تخلؾ عن كل الؽزوات? كٌؾ الذي لم ٌطؤ أرض الجهاد فً العشر سنوات مرة? كٌؾ الذي ٌسوي بٌن الجهاد فً سبٌل هللا
وبٌن القعود فً الببلد? ما حكم هإالء? كٌؾ الذي ٌفضل القعود فً الببلد على الجهاد فً أرض الجبلد فً مٌادٌن القتال والنزال?
كٌؾ? ما حكم هإالء الذٌن ٌقولون للناس اجلسوا هنا فؤنتم على ثؽرة? ما حكم هإالء عند هللا? ٌا ترى لو أردنا أن نطبق حكم رسول
هللا ص الذي طبقه على المتخلفٌن الثبلثة فً تبوك على المجتمع المسلم سٌبقى المجتمع المسلم مقاطعا إلى ٌوم القٌامة ,فتخلؾ عن
ؼزوة واحدة ,فما بالك بالذٌن ال ٌتخلفون فقط عن كل الؽزوات ,بل ال ٌفكرون فً الؽزو أبدا ,ألن الذي ال ٌفكر فً الؽزو اآلن فً
أفؽانستان ال ٌفكر فً الؽزو أبدا8
الذي ٌمضً علٌه عشر سنوات وهو ٌسمع من أجهزة اإلعبلم العالمٌة والمحلٌة والجرابد والصحؾ عن الجهاد فً أفؽانستان وال ٌؤتً
إلٌه هذا ال ٌفكر فً الؽزو أبدا ,فإذا سمع أن هنالك شبابا جاءوا إلى أفؽانستان من سورٌة أو من فلسطٌن أو من األردن أو من مصر,
ٌقول هإالء ٌذهبون إلى أفؽانستان لماذا? ألٌست فلسطٌن أقرب منها? لماذا ال ٌجاهدون فً فلسطٌن? هل أنت ٌا أخً الكرٌم تفكر فً
الجهاد فً فلسطٌن? أنت ال تفكر أبدا بالجهاد ال فً فلسطٌن وال فً ؼٌر فلسطٌن ,وال فً أفؽانستان وال فً تشاد وال فً الفلبٌن وال
فً لبنان ,ال تفكر أبدا  ,بدلٌل أنه حصل الجهاد فً فلسطٌن وفتحت الحدود من سنة سبع وستٌن إلى السبعٌن بٌن األردن وفلسطٌن
وبٌن سورٌة وفلسطٌن ,وكان الناس ٌدخلون فً عمان ٌحملون على سٌاراتهم المدافع والرشاشات ,كنا نمر من عمان ومن الزرقاء من
المدن هذه والرشاش مركب على السٌارة ,كنت أدخل إلى الجامعة األردنٌة ومسدسً على جنبً ,حٌثما أذهب مسدسً على جنبً,
كنت أخطب والكبلشنكوؾ فً ٌدي ,بدل أن أتكا على عصا كنت أتكا على كبلشنكوؾ.

أٌن كنت فً ذلك الوقت ٌا أٌها المحترم? أٌها الفٌلسوؾ الكبٌر ,هإالء ٌقولون فلسطٌن اآلن أولى خاصة الذٌن تلفت نفسٌاتهم وتعفنت
أرواحهم وترهلت أجسادهم فً داخل الكبسات والمناسؾ فً داخل الجزٌرة العربٌة من الكوٌت إلى السعودٌة من هإالء الفلسطٌنٌٌن,
أٌن كنتم? وهللا فً سنة (5255م) كان هإالء الشباب الفلسطٌنٌون ٌؤتون من الكوٌتٌ ,ا إخوة إبقوا عندنا جاهدوا فً فلسطٌن,
فٌقولون :القاعدة الص لبة ,لم تقم القاعدة الص لبة بعد نعم! ٌرٌد أن ٌقٌم القاعدة الص لبة أٌن? فً األحمدي أو فً سوق المناخ,
القاعدة الص لبة ٌقٌمها أٌن? الص لبة ٌقٌمها أٌن? فً سوق المناخ أو سوق السالمٌة ,أٌن تقٌم القاعدة الص لبة? إن لم تقمها فً
أرض الجهاد أٌن تقٌمها ٌا مسكٌن? فإن شددت علٌه ٌقول لم ترفع الراٌة ,أىن الراٌة? هل أقاتل تحت راٌة عم ٌة ,تحت راٌة جاهلٌة,
ترٌد أن أقاتل تحت راٌة فتح? ال بد أن نرفع راٌة إسبلمٌة واضحة ,متى? متى? عندما ٌلقى األعمى عٌنٌه.
ومضت من سنة (4055م3455 -م) أربعٌن سنة ,هل أطلقت طلقة فً سبٌل هللا? هل فكرت ٌوما أن تخرج ؼدوة أو روحة فً سبٌل
هللا? فقط عندما رأٌت أناسا قد تحمسوا لتحرٌك جذوة الجهاد التً كادت تنطفا فً قلوبهم فً أفؽانستان أرادوا أن ٌحركوها رأسا
أكلتك الؽٌرة وحركك الحسد ,فبدأت تهاجم هإالء ,ألن ذكر أفؽانستان ٌؽطً على ذكر فلسطٌن ,أنت مسكٌن ٌا ابن فلسطٌن إن كنت
تظن أن أفؽانستان ٌؽطً صداها على فلسطٌن ,إن أفؽانستان إحٌاء لقضٌة فلسطٌن ,إحٌاء ,ألن الشاب الفلسطٌنً الذي ٌقؾ فوق جبال
أفؽانستان وفوق الذرى وٌرى هزٌمة الروس بجبروتها وهٌلمانها وسلطانها أمام حفنة من األبرار ,ال حذاء وال ثٌاب وال مال وال
طعام ,أول ما ٌفكر فٌه كٌؾ ٌنقل هذه التجربة الربانٌة التً رعاها رب العالمٌن إلى فلسطٌن.
قرأت مقالة كتبها أحد الفلسطٌنٌٌن فً الكوٌت اسمه ؼازي فً جرٌدة القبس وكلها ماذا? كلهم أعداء لئلسبلم والحمد هلل ,القبس أو ؼٌر
قبس ,قبس من الشٌطان ,فٌعنً مقالة سفٌهة جدا ٌ ,قول هإالء األموات الذٌن ٌتجمعون على باب المساجد ٌجمعون األموال ألفؽانستان
إن دخان عاهرة من عاهرات صهٌون أفضل من هإالء أو ما إلى ذلك ,وٌجب على وزارة األوقاؾ أن توقؾ مثل هذه الظاهرة التً
تمجها األذواق وتتقزز منها النفوس ,هذا كبلم رديء ,كبلم منحط ,كبلم قذر ,ال تكاد تحتمل الكبلم ,مالك ٌا أخً أنت? هل فلسطٌن
ٌنقصها أموال ,أتحسد هإالء ,أتحزن أن ٌجمع أناس بعض الدراهم لشراء حذاء لهإالء المجاهدٌن ,وال تحزن عندما ٌجمعون األموال
التً تقدم لروسٌا ,وتتقدم دولة الكوٌت بمابتٌن وخمسٌن ملٌون دوالر دعما للبنوك الربوٌة ,ما رأٌناك تكلمت على هذا عندما قدمت
دولة الكوٌت التً تعد مابتٌن وخمسون ملٌون نسمة ,قدمت مابتٌن وخمسٌن ملٌون دوالر لروسٌا ما رأٌناك اعترضت ,ما رأٌناك
اعترضت على المنكرات األخرى ,ما رأٌناك اعترضت عندما جمع الناس للفقراء فً إفرٌقٌا ,فاحسب فقراء آسٌا مثل فقراء إفرٌقٌا ,ما
بالك? هل القضٌة فً فلسطٌن قضٌة مال? القضٌة قضٌة رجال لٌست قضٌة مال ,المال كثٌر ,وأؼنى ثورة فً العالم هً الثورة
الفلسطٌنٌة ,لهم أكثر من أربعة عشر ملٌار دوالر فً البنوك الؽربٌة ,هل ٌمكن لثورة أن تدفع خمسمابة ملٌون دوالر قرضا لحافظ
األسد لٌذبح المسلمٌن? ٌدعمون الثوار فً أماكن مختلفهٌ ,ا سبلم!!
هل تعلمون من أٌن بنوا شارع الهرم? من زكاة أموال المسلمٌن بنوا أماكن السقوط واالنحبلل والدعارة والعهر ,من زكاة أموال
الناس الذٌن ٌظنون أن هذه األموال ستذهب للجهاد فً سبٌل هللا فً فلسطٌن ,أي مصٌبة أعظم من هذه? زكاة أموال المسلمٌن تدفع
لتجدٌد بناء شارع الهرم للرقص ...للسٌنمات ,للٌالً الحمراء والموابد الخضراء ,ثم ٌا ؼازي فبلن كنعان عام ال أدري مالك تعبان
وزعبلن وؼضبان ألن بعض الدرٌهمات تجمع من مساجد الكوٌت للحفاة العراة الذٌن حمى هللا بهم دٌنه وأعز شرٌعته ,ال بد أن تقرأ
المقالة ٌا شٌخ تمٌم وترد علٌه فً مجلة الجهاد أو فً البنٌان المرصوص ,نعم إن شاء هللا ,مع أنه أقل من أن ترد علٌه ,ولد ضابع,
ضابع بمعنى الضٌاع8
اآلن تكلم عن أفؽانسان فً الخلٌج ,فً الكوٌت ٌنشب فً حلقك من? الفلسطٌنٌون ,ما لكم ٌا إخوان?! نحن نتكلم عن قضٌة حٌة وأنتم
أمتم قضٌتكم ,نحن نتعاون مع واقفٌن وأنتم دفنتم أنفسكم ,ونحن نرٌد أن نجدد العهد فً فلسطٌن ,وأنتم مشؽولون فً توفٌر أجرة الشقة
التً وصلت مابة وخمسٌن دٌنارا فً الكوٌت ,ماذا تفعلون فً الكوٌت ٌا أٌها الفلسطٌنٌون? لماذا ال تعودون إلى األردن إن كنتم
جادٌن فعبل فً التفكٌر فً فلسطٌن? كانت أجرة الشقة عشرة دنانٌر رفعوها إلى مابة وخمسٌن دٌنارا ! ماذا تصنع?! كان أوالدك
ٌدرسون فً المدرسة منعوهم من دراستهم فً المدارس ,ماذا تصنع? إبنك عندما ٌبلػ الثامنة عشرة ٌخرج من الكوٌت وال ٌرجع
إلٌها ,فصار ابنك فً بلد وأمه وأبوه فً الكوٌت ,إذن ماذا ترٌد? ماذا تصنعون? أنا أرٌد أن أفهم? قلت لشاب ماذا ٌشتؽل والدك?
كؤنه قال لً سابق ,قلت له :سٌارته له أم ال? قال :سٌارته له ,قلت له :كم ٌعطونه فً الكوٌت قال :كؤنه مابة وخمسون دٌنارا أو
مابتً دٌنار ,قلت له :تعال إلى األردن بسٌارته ٌخرج أكثر من ثبلثمابة دٌنار فً األردن ,ماذا تصنعون فً الكوٌت? أنا ال أدري ماذا
تصنعون? ق لة وذ لة وك حل أسود ,ماذا تعملون? وترٌدون أن تخدموا قضٌتكم? وهللا أعجب ,وتجد سنة وهو ٌرجو هذا وهذا حتى
ٌعطوا ابنه إقامة لمدة ستة أشهر ,ماذا تصنع? ماذا تعٌش? ماذا تعمل فً الكوٌت?
سؤلت سابقا فً الكوٌت قلت له :كم راتبك? قال :مابة وثبلثة وستون دٌنارا  ,قلت :كم أجرة شقتك? قال :مابة وخمسة وستون دٌنارا
 ,وهللا! قال :حاولت مع صاحب الشقة أن ٌؤخذ كل راتبً أحول له كل راتبً شهرا شهرا أمضً له على دفتر الشكات وهو ٌذهب
لٌستلمه من البنك فرفض ,قال :بل ٌبقى دٌناران ,ماذا تصنع بالكوٌت? وترٌد أن تعٌد فلسطٌن من الكوٌت بالرٌموت كنترول!
بالبلسلكً! بالتلفون! لكن كما قالوا :إذا لم تستح فاصنع ما شبت ,إن مما أدركه الناس من كبلم النبوة األولى كما جاء فً الحدٌث
الصحٌح (إذا لم تستح فاصنع ما شبت) ,وإذا لم تستح فاصنع ما شبت تحتمل معنٌٌنٌ ,عنً إذا كان األمر شرعٌا فافعله وال ٌهمك
الناس ,أو إذا كنت مبالٌا فبل ٌهمك بعد ذلك أحد ,إذا كنت ؼٌر مبال ال تستح من الناس ,فخبلص إنقطع ,إذا انقطع شرش الحٌاء من
بٌن عٌنٌك فافعل ما شبت ألنك ال تبالً بالناس8
ٌا إخوة :
*إعلموا رحمكم هللا أن المجتمع لن ٌعٌش إال بالجهاد ,وأن الدٌن لن ٌكون إال بالجهاد ,وأن الجهاد هو أفضل عبادة بعد ال إله إال هللا
محمد رسول هللا ,وأنه مقدم على الصبلة والصٌام والزكاة والحج8
* إعلموا أن دفع العدو فً هذه األٌام دفع الصابل كما قال ابن تٌمٌة :والعدو الصابل الذي ٌفسد الدٌن والدنٌا ال شًء أوجب بعد
اإلٌمان من دفعه ,أوال ال إله إال هللا محمد رسول هللا ,ثم دفعه ,وبعد ذلك صبلة وصوم وؼٌر ذلك8
* إعلموا رحمكم هللا أن الذي ٌشرب الخمر أقل إثما من الذي ٌترك الجهاد8
*إعلموا رحمكم هللا أن الذي ٌؤكل الربا إثمه أقل من تارك الجهاد8
* إعلموا رحمكم هللا أن الذي ٌفطر فً رمضان عمدا بدون عذر وبصحته أقل إثما من تارك الجهاد ,ألن تارك الصٌام ٌضر نفسه
وتارك الجهاد ٌضر األمة جمٌعا  ,وهذا حرام وهذا حرام ,وهذا فرض قد تركه ,وهذا فرض قد تركه ,والصٌام ٌمكن أن ٌإخر إذا كان
هنالك جهاد ,والصبلة ٌمكن أن تإخر إذا كانت هنالك معركة ,والحج باتفاق األمة ٌإخر حج الفرٌضة ,ال ٌحج للفرٌضة إذا كان هنالك
جهاد ,الجهاد مقدم على حج الفرٌضة باتفاق األمة ,والجهاد مقدم على الصٌام باتفاق األمة ,والرسول ص قد أفطر فً رمضان بعد
العصر عندما أراد دخول مكة ,قال( :إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فؤفطروا) ,وحمل بٌده الكؤس بعد العصر وشرب وشرب
الناس ,وسمع رسول هللا ص أن بعض القوم لم ٌفطروا قال( :أولبك العصاة) .

أنت تفكر أن ترك الجهاد لعب ,تفكر الجهاد فلسفة تقول له :إمكث هنا بقاءك فً الكوٌت ٌا فلسطٌنً أكثر فابدة للجهاد من ذهابك إلى
أفؽانستان ,أي دٌن هذا الذي علٌه تتعبدون? ومن أي مصحؾ تؤخذون? ومن أي سنة تنتهلون? أرونً وهللا أحادٌثكم التً تعتمدون
علٌها ,أو اآلٌات التً ٌمكن أن تنطلق منها ,أو النصوص التً عثرتم علٌها حتى أفتٌتم هذه الفتاوى8
كٌؾ? والناس مساكٌن ,عقولهم كؤنهم فقدوهاٌ ,ذهب إلى الشٌخ وٌقول له ما رأٌك أنا أرٌد أن أذهب إلى أفؽانستان? فٌقول له :الٌ ,ا
بنً هنا وجودك فً المسجد تربً هإالء الشباب أفضل ,أو وجودك هنا تلتقً مع الشباب المسلم كل أسبوع مرة أو مرتٌن أفضل8
(لٌحملوا أوزارهم كاملة ٌوم القٌامة ومن أوزار الذٌن ٌضلونهم بؽٌر علم أال ساء ما ٌزرون)8
(النحل)12 :
(أوزارهم وأوزار الذٌن ٌضلونهم بؽٌر علم) ,من هذا الذي تستؤذن منه لتعبد ربك? إذا أردت أن تصلً الصبح -صبلة الفجر -هل
تذهب إلى والدك و والدتك وتؤخذ منهم إذنا أو تؤخذ من ولً األمر إذنا  ,أو تؤخذ من ربٌس حركتك أو قابد دعوتك أو شٌخ مسجدك
إذنا ? من قال إن أوامر رب العالمٌن تحتاج إلى رخصة من البشر? هل تنفٌذ أوامر هللا عز وجل تحتاج إلى أمر من الذي رباك? ما
عرفنا هذا ,وهللا ما عرفنا هذا! ما عرفنا إال أنهم عندما ٌسمعون (إنفروا) ٌحملون سٌوفهم وٌنفرون ,أما وهللا أمً ؼٌر راضٌة ,وأبً
زعبلن ,وخالتً تعبانه ,وقابد حركتً ٌرى أن وجودي هنا على ثؽرة ,ما هذا الكبلم?! ٌا إخوة نحن نرٌد أن نعطًٌ ....عطون أنفسهم
حقا لم ٌقره الشارعٌ ,قول لتلمٌذه طلق زوجتك هذه وتزوج هذه ,إعمل كذا وقم اللٌل ,وال بؤس أن تترك القرآن ألن القرآن ثقٌل علٌك
اآلن ,هذه األوامر بها انحرفت الصوفٌة ودخلت متاهات ومعارج ومشعبات ما خرجوا منها سالمٌن.
نحن ال نرٌد أن نسحب هذا الحق من هللا أو من رسول هللا ص ونعطٌه أناسا باسم اإلسبلم ,ال ,الحق واضح( ,ال طاعة لمخلوق فً
معصٌة الخالق) ,وترك الجهاد معصٌة باتفاق األمة ,فإذا أطعت بشرا وعصٌت رب البشر فؤنت تعبد هذا البشر (اتخذوا أحبارهم
ورهبانهم أربابا من دون هللا).
ٌا إخوة :
القضٌة بٌننا وبٌن الطواؼٌت وبٌن الحكام ,الحركة اإلسبلمٌة قامت أصبل لسبب واحد هو إرجاع حق هللا إلى هللا ,إن الطواؼٌت
انتزعوا حق التشرٌع والعبودٌة من هللا وأخذوه ألنفسهم ,وظٌفة الحركة إالسبلمٌة إرجاع حق التشرٌع من الطواؼٌت إلى هللا عز
وجل ,حق التشرٌع هلل عز وجل ,التحلٌل والتحرٌم من هللا عز وجل ,والذي ٌقول هذا فرض وهذا سنة وؼٌره هو رسول هللا ص ,فمن
أٌن للبشر أن ٌعقبوا على رسول هللا ص? ومن أٌن لهم هذا الحق? من الذي ٌقول وهللا إن أمً ٌجب أن تحدد مصٌر أمة ,أنا أمً
عمرها أربعة وثمانون سنة لو استطاعت ألرجعتنً من الجهاد ,عندما آتً هنا تبكى كثٌرا  ,آتى إلى صدى تبكى كثٌرا  ,نعم! وأنتم من
باب أولى ,فإذا أردت أن تطٌع أمك وأباك فمن ٌجاهد? وهذه هً القاعدة اآلن ,خاصة وأن الناس ال ٌفهمون دٌن هللا ,وال ٌعرفون حق
هللا على العباد ,وال فضٌلة الجهاد وال ٌقدرونها حق قدرها ,عندهم أن ٌزٌد راتبك دٌنارا واحد فً السنة أفضل من إرجاع أفؽانستان,
نعم عندهم أن تتوظؾ براتب ألؾ لاير خٌر من أفؽانستان وأهلها! بل خٌر من إقامة الدولة إالسبلمٌة! ما هً الدولة اإلسبلمٌة? ماذا
تقدم له? هذا راتب موجود وسٌارة موجودة وبٌت موجود وزوجة موجودة ,ماذا ٌرٌد ؼٌر هذا? هذه هً الحٌاة ,نحن موتى وشر ما
ابتدع الطؽٌان
والقصور المزوقات قبور
نحن موتى وإن ؼدونا ورحنا
مسترٌبا متى ٌكون النشور
نحن موتى ٌسر بعض لبعض
ال ٌوجد إذن ألحد.
واعلم رحمك هللا أن إضاعة الجهاد اآلن أشد عند هللا من إضاعة أي فرض ,ال فرق بٌن الذي ٌلقى هللا مضٌعا للصبلة وبٌن الذي ٌلقى
هللا مضٌعا للجهاد ,وال فرق بٌنهما ,اللهم إال عند بعض الحنابلة ,ألن بعض الحنابلة ٌعتبرون ترك الصبلة كفر ,وترك ؼٌرها من
الفرابض لٌس كفرا  ,وأما عند اإلبمة األخرٌن ال فرق بٌن تارك الجهاد وبٌن تارك الصٌام والصبلةٌ ,صبح فرض عٌن ال ٌسعهم
تركهٌ ,خرج الولد دون إذن والده ,والزوجة دون إذن زوجها ,والعبد دون إذن سٌده ,والمدٌن دون إذن دابنه ,فرض كالصبلة والصٌام
ال ٌسعهم تركه ,هذه نصوص الفقهاء ,كالصبلة والصٌام ال ٌسعهم تركه ,أنت ترٌد أن تصوم هل تستؤذن من أبٌك وأمك!?
ٌقول ابن رشد :وطاعة اإلمام -هو أمٌر المإمنٌن -الزمة ,وإن كان ؼٌر عدل ,وإن كان فاسقا إال إذا أمر بمعصٌة ,فإن أمر بمعصٌة
فبل طاعة ,ومن المعصٌة األمر بترك الجهاد المتعٌن ,هذا كبلم ابن رشد :فبل ٌطاع أحد أبدا أبدا فً هذا األمر ,هل إذا أمرك الحاكم
أو الوالد أو الشٌخ أن تتعامل بالربا أباح لك أعطاك فتوى أم ماذا? ألن بعض المشاٌخ ٌفتون ,كانوا ٌفتون وال زالوا أن ربا البنوك هذا
لٌس ربا ,هل تقبل نفسك هذا? هل ٌجوز لك أن تؤكل درهما من الربا? و( درهم من الربا أشد عند هللا من ست وثبلثٌن زنٌة) حدٌث
صحٌح ,و(الربا بضعة وسبعون بابا أقلها أن ٌزنً أحدكم بؤمه) ,حدٌث صحٌح( ,وإن أربى الربا االستطالة فً عرض أخٌك
المسلم)8
لو قال لك أبوك :إفطر ٌا بنً حتى تشتؽل لنا ,ألنه لٌس عندنا معٌن ؼٌرك ,هل ٌجوز لك أن تفطر?
لو قال لك ٌا بنً احلق لحٌتك ألنهم إن رأوا لحٌتك ٌطردونك من الوظٌفة ,هل ٌجوز لك أن تحلق لحٌتك ?
لو قال لك أنت تشتؽل فً شركة أمرٌكٌة أو فرنسٌة أو ؼٌر ذلك ,وإذ ا رأوك تصلً كثٌرا فً الصلوات كلها قد ٌفصلونك من الشركة,
فلو أخرت الظهر إلى العصر وجمعتها عندما ترجع إلى البٌت على مذهب الشٌعة اإلمامٌة فهل ٌجوز لك أن تطٌعهم? هل ٌجوز? ال
ٌجوز ,فكٌؾ الذي ٌقول لك إن بقاءك هنا باسم اإلسبلم أفضل من الجهاد ,وأنت فً قلبك تضحك علٌه ألنك لست مصدقا أن وجودك
هناك أفضل من ذهابك إلى أفؽانستان8
قامت الحركات اإلسبلمٌة والدعوات إلعادة حق هللا إلى هللا ,ال نرٌد أن نعٌد حق هللا نؤخذه من الحكام ونعطٌه ألمرابنا ,ال! الحق ٌرجع
إلى هللا ,ال نرٌد أن ٌصبح المسإول عندنا أربابا ٌشرع لنا من دون هللا ,ال ٌجوز (أحلوا لهم الحرام وحرموا علٌهم الحبلل فؤطاعوهم
فتلك عبادتهم إٌاهم)8
قال عديٌ :ا رسول هللا ما عبدوهم ,قال( :بلى أحلوا لهم الحرام وحرموا علٌهم الحبلل فؤطاعوهم فتلك عبادتهم إٌاهم) ,ؾ( -ال طاعة
لمخلوق فً معصٌة الخالق ,إنما الطاعة فً المعروؾ) ,ال طاعة فً معصٌة هللا ,كلها أحادٌث صحٌحة ,ومنها فً الصحٌحٌن.
إذا لو كان الحكم الشرعً الذي طبق على المخلفٌن الثبلثة ٌطبق على األمة اإلسبلمٌة ,ماذا? ٌقاطعون طٌلة األبد ,ألنهم تؤخروا عن
ؼزوة واحدة قاطعوهم خمسٌن ٌوما  ,فكٌؾ الذٌن ٌتخلفون عن خمسٌن ؼزوة فً الٌوم فً أفؽانستان?
تقول له :لماذا أنت ال ترضى أٌها الشٌخ? ٌا شٌخً ٌا أستاذي ٌا مربً إلى آخره لماذا ال تسمح لً? ٌقول :أنت هنا تفٌد ,هناك أفٌد!
أنت هنا على ثؽرة ,هناك ثؽور ,لكن هنا عندك إطبلق نار ,عندك زٌكوٌك فً المسجد ,هل تجرإ أن تلتقً مع ثبلثة أربعة شباب تقرأ
لهم القرآن فً المسجد? كل ثبلثة علٌهم أربعة مخابرات! ألىس كذلك? بلى ,إذا كانت قراءة القرآن تعتبر جرٌمة ٌإخذ علٌها بالنواصً
واألقدام ,فكٌؾ بالقضاٌا األخرى? ٌنظرون إلى لحٌتك هل طالت? إلى جلباب زوجتك هل هو طوٌل? وهكذا ,هذه تقارٌرهم ,فإذا

توفٌت على هذا الحال ماذا تقول للمبلبكة? إذا قالوا لك (فٌم كنتم?) تقول (كنا مستضعفٌن فً األرض قالوا ألم تكن أرض هللا واسعة
فتهاجروا فٌها) ,فنرجو هللا أن ال ٌكون الجواب( ,فؤولبك مؤواهم جهنم وساءت مصٌرا)8
ٌقول األستاذ سٌد رحمه هللا :إن الضعؾ لٌس عذرا عند هللا ,إن الضعؾ جرٌمة ٌستحق صاحبها جهنم بنص القرآن الكرٌم8
أرض هللا واسعة ٌا أخً ,لماذا تعٌش فً ذلة? لماذا تعٌش مستضعفا?
(قل ٌا عبادي الذٌن آمنوا إن أرضً واسعة) ,
(العنكبوت)21 :
أرض هللا واسعة ,إن ضاقت من هناك ٌفتح هللا علٌك أماكن كثٌرة ,فلماذا حصرت نفسك فً بقعة صؽٌرة من األرض? فً شركة ,فً
مكتب ,ترٌد أن تحٌا وتموت فً داخله كؤن الرزق إذا خرجت من المكتب هذا ٌنقطع عنك وستموت ,وهللا ربك ما ٌضٌعك ,الذي ٌطعم
الكبلب ٌطعمك ,أنت لك عقل وأربعة وعشرون ضلعا  ,ال ٌضٌعك ,ال تموت جوعا  ,ما رأٌنا أحدا ٌموت جوعا فً ببلدنا8
(والذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا ) ,إذا ما تقول لً :استؤذن فبلنا  ,أو سؤلنا الشٌخ فبلن أو الشٌخ فبلن أو فبلن ٌفتً ,من الشٌخ الفبلنً
الذي استفتٌتموه? هل جاء إلى أفؽانستان? هل رأى واقع الجهاد األفؽانً? هل ٌعرؾ الحدود األفؽانٌة? أم تسؤلون شٌخا ال ٌدري
أفؽانستان هً فً آسٌا أم فً أوروبا أو فً أفرٌقٌا ,صدقوا ال ٌعرؾ! ال ٌعرؾ! وهللا سمعت شرٌطا ٌستفتون شٌخا من كبار المشاٌخ
فً العالمٌ ,قولون الجهاد? قال الجهاد فرض عٌن ,لكن كٌؾ تستطٌعون أن تجاهدوا فً أفؽانستان? أي معسكر ٌمكن أن تتدربوا فٌه
بعٌدا عن أعٌن الحكام? هل ٌمكنكم أن تدخلوا فً داخل أفؽانستان? أم ستطلقون عن الحدود? ٌعنً مثل فلسطٌن ,ثم كٌؾ تقابلون
الدبابات الروسٌة بالمدى والسكاكٌن? ثم أنتم ستكونون عببا على الجٌش األفؽانًٌ ,ظن الشٌخ أن الجٌش األفؽانً هو الذي ٌقاتل
روسٌا ,والشرٌط ٌتداولٌ ,قول الشٌخ الفبلنً كذا إسمع ,فؤخٌرا قال له واحد من الشباب الحاضرٌن :أنا طبٌب فهمت من كبلمك أن ال
نذهب إلى أفؽانستان ,فما رأٌك? قال :من سمع مقالً ٌجب على هذا السإال ,قال :أرٌد أن أسمعها منك صرٌحة ,هل أذهب أو ال
أذهب? قال :ال تذهب! وهللا شٌخ ,فً الثانً من شوال (2805هـ) فً جدة ,الشرٌط مسجل وٌوزع فً العالم كله ,لكن ال ٌدري ,ال
ٌدري ,أنت عندما تذهب تستفتً هذا الشٌخ كؤنك تؤتً إلى جدتك وتطلب منها أن تتكلم معك باللؽة الصٌنٌة القدٌمة.
طٌب أنا شٌخ إذا طلبت منً أن أصؾ لك أجهزة المحرك فً داخل الطابرة أعرؾ? وهل الشٌخ ٌعرؾ كل شًء? ال ٌعرؾ8
فلذلك قال ابن تٌمٌة :ال ٌسؤل ا لمختصون أو العلماء باألمور الدٌنٌة عن األمور الدنٌوٌة وعن الجهاد إذا لم ٌكونوا مطلعٌن علٌه ,رجل
ٌفهم ابن تٌمٌة قال :ال تسؤل العلماء الذٌن لٌسوا فً أرض الجهاد عن الجهاد ,فً الفتاوى الكبرى المجلد الرابع فً باب الجهاد8
أسمعت? ال تسؤل شٌخا من المشاٌخ لم ٌزر أفؽانستان ولم ٌعش مع األفؽانٌٌن ,ولم ٌعرؾ حاجتهم ,وأنتم سمعتم الشباب الذٌن رجعوا
من داخل أفؽانستان8
خبلصة األمر إن الذٌن ٌقولون إن الجهاد األفؽانً لٌس بحاجة إلى العرب أو لٌس بحاجة إلى الرجال العرب هذا إما منافق أو جاهل,
لٌس هنالك ثالث ,ال ثالث لهما ,ألٌس كذلك ٌا شٌخ سعٌد? ٌا من رجعت من عند أحمد شاه مسعود? هذا الرجل عمل دورة لثمانٌن
قابدا من قادة الفصابل ألحمد شاه مسعود ,ثبلثة أشهر فً الثلج ,فقال معبرا -أحمد شاه مسعود -قال هذه الدورة هً صفوة أبناء
أفؽانستان المجاهدٌن ,واحد أو اثنان أو ثبلثة معه ,هذا جاءنا خرٌجا من المدٌنة المنورة ,لو بقً فً المدٌنة المنورة ماذا ٌعمل? كان
زاد أربع كٌلو من الكبسات فقط! نعم! وهللا ماذا ٌعمل? ماذا ٌعمل فً المدٌنة المنورة? ماذا ٌعمل? ومن الكرامات أنه أعطى الدورة
فً داخل الجبال فً الثلج ,هو كان فً الشتاء فً المدٌنة المنورة المعتدلة ,بسبب البرد نصؾ رأسه الخلفً كؤنك قد وضعت علٌه
الفلفل الحار طٌلة البرد ,وفً داخل الثلج لم ٌحس بؤلم أبدا  ,برد المدٌنة ٌإلمه وثلوج أفؽانستان فً الجبال ال تإلمه ,هذا جهاد أو ؼٌر
جهاد? بدع هذا ?
هذا أبو برهان كان مصابا بمرض ,دابما بطنه ٌمؽصه وال ٌعرؾ األطباء له سببا أبدا  ,وإذا رماه بطنه ال ٌستطٌع أن ٌتحرك ,منذ
أن أقام هنا انتهى المرض ,وهكذا الكل ,شاب أصٌب بضربات فً داخل أفؽانستان ,فعندما جاء عرض نفسه -برجلٌه -عندما ذهب إلى
الهبلل الكوٌتً وصوروا رجلٌه قال :أحضروا له كرسً هذا ال ٌجوز أن ٌقؾ علٌها ,عظامه مكسرة ,قال :جبت علٌها من إشكمش,
لٌس من بروان ,جبت فٌها من تخار ,مشٌت علٌها عشرٌن ٌوما  ,ما صدق الدكتور ,قال :كٌؾ أنت واقؾ علٌها? ٌإذي رجلك
الوقوؾ ,أحضروا له كرسٌا  ,عظامه محطمة ,مشى علٌها عشرٌن ٌوما ال ٌدري8
هذا أبو ٌحىى عبد السبلم -صهري -هجموا على بوستة وأصٌب برصاصة دخلت من هنا وخرجت من هنا ,هو ال ٌدري ما حس بؤلم,
فظن إن هً قنبلة أو شظاٌا ,فصار ٌدخل ٌدهٌ ,خرج بعض العظام ٌظنها شظاٌا ,ألنه ال ٌحس ,ال ٌحس ,والدنٌا ظبلم ,قال :أخرجها
والجرح حار ,فصار ٌخرج عظامه ٌظنها شظاٌا8
ثم ٌقول لك :ال تذهب إلى أفؽانستان ألنه لٌس جهادا  ,لٌس هنالك جهاد فً أفؽانستان ,ما هو الموجود فً أفؽانستان? ال إله إال هللا ..
(وهم ٌنهون عنه وٌنؤون عنه)8
(األنعام)22 :
ٌبعدون عن الجهاد وٌنهون الناس أن ٌؤتوا إلٌهٌ ,وجد طبقة ثانٌة ,هإالء الطبقة الثانٌة التً بنت مسجدا ضرارا وكفرا وتفرٌقا بٌن
المإمنٌن الذي هو مسجد ضرار8
كان واحد اسمه أبو عامر الراهب الذي هو عامر بن الصٌفً ,أبو عامر كانوا ٌسمونه الراهب ,أو الفاسق ,كان المسلمون ٌسمونه
الفاسق ,والكفار ٌسمونه الراهب ,كان قد تنصر فً الجاهلٌة وحضر معركة أحد ,وقتل ابنه فً معركة أحد الذي هو حنظلة بن أبً
عامر وهو ؼسٌل المبلبكة ,ذهب هذا األب كافرا أعوذ باهلل ,واإلبن ؼسلته المبلبكة فً صحاؾ من ذهب من ماء المزن بٌن السماء
واألرض ,ذهب إلى قٌصر الروم وأرسل إلى أهل المدٌنة من المنافقٌن أن ابنوا مسجدا وادعوا فٌه محمدا واهدموا المسجد علٌه ,وأنا
قادم إلٌكم مع قٌصر ألحتل المدٌنة ,فبدأوا ٌعدون ,وبنوا المسجد ,وعندما بنوا المسجد قالواٌ :ا رسول هللا لقد بنٌنا هذا المسجد لذي
العلة وللضعٌؾ فً اللٌلة الشاتٌة ,فتؤتً تصلً لنا فٌه من أجل البركة ,قال رسول هللا ص أو كما قال أنه منشؽل فً ؼزوة تبوك,
وعندما ٌرجع سٌصلً لهم فٌه ,فرجع رسول هللا ص ,قالوا :قد بنٌنا مسجدا لذي الحاجة والعلة واللٌلة المطٌرة ونحب أن تصلً لنا
فٌه وتدعو بالبركة ,قال النبً ص( :إنً على سفر وحال شؽل فلو قدمنا ألتٌناكم وصلٌنا لكم فٌه) ,فلما رجع رسول هللا ص من تبوك
كانوا وجدهم قد أتموه وصلوا فٌه الجمعة والسبت واألحد ,فجاءوا إلٌه فدعا بقمٌصه لٌلبسه ,فنزل جبرٌل بهذه اآلٌات ,فدعا رسول هللا
ص مالك بن دخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشٌا قاتل حمزة ,قال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه,
فخرجوا مسرعٌن ,وأخرج مالك بن الدخشم من منزله شعلة نار ونهضوا فؤحرقوا المسجد وهدموه ,وكان الذٌن بنوه اثنا عشر رجبل ,
خزام بن خالد ,ومعتب بن قشٌر وأبو حبٌبة وعباد بن حنٌؾ أخو سهل بن حنٌؾ وجارٌة بن عامر وإبناه مجمع وزٌد إبنا جارٌة وابن
الحارث وبخرج وبجاد بن عثمان وودٌعة بن ثابت وثعلبة بن حاطب8
قال أبو عمر بن عبد البر قال :بالنسبة إلى ثعلبة بن حاطب قال هذا فٌه نظر ,ال ٌمكن ,ألن ثعلبة بن حاطب من أهل بدر وقد شهد هللا
له بالجنة ,والقرآن قال :

(ال ٌزال بنٌانهم الذي بنوا رٌبة فً قلوبهم إال أن تقطع قلوبهم وهللا علٌم حكٌم)8
(التوبة)855 :
ثم كذلك (فانهار به فً نار جهنم) ,قال :
( أفمن أسس بنٌانه على تقوى من هللا ورضوان خٌر أم من أسس بنٌانه على شفا جرؾ هار فانهار به فً نار جهنم وهللا ال ٌهدي القوم
الظالمٌن)8
(التوبة)585 :
فمسجد الضرار ال ٌجوز الصبلة فٌه ,نعم! ولذلك إذا كان فً البلدة مثبل مركز مسجد وجاء واحد من أجل أن ٌفرق جماعة المسلمٌن
ومن أجل أن ٌشتتهم ومن أجل الزعامة وٌقال فبلن له مسجد وهو ٌصلً فٌه وجمع الناس فٌه هذا ال ٌجوز الصبلة فٌه8
كذلك إذا كان فً البلد مثبل مركز إسبلمً ٌعمل لنشر الدعوة اإلسبلمٌة فجاء واحد ألن هذا من الحركة الفبلنٌة أو من الدعوة الفبلنٌة
فجاء ومقابل هذا المركز اإلسبلمً بنى مركزا آخر وبدأوا بالمشادة ,وكل واحد ٌرد على اآلخر ,هذا المركز الثانً هو مسجد ضرار,
وقد رأٌنا وسمعنا أن هنالك أناس ٌذهبون إلى إندونٌسٌا حٌث التنصٌر على أشده وعلى قدم وساق ٌبنون مركزا إسبلمٌا من أجل
حماٌة الناس من التنصٌر ,فٌؤتً أناس من نفس البلد ,من البلد العربٌة ٌبنً مركزا مقابله لٌعطل أعمال هذا المركز ,هذا مسجد
ضرار8
كذلك الدولة مثبل فً مصر ضربت الحركة اإلسبلمة فعملت وزارة األوقاؾ أقسامها مثل أقسام الحركة اإلسبلمٌة ,قسم االتصال
بالخارج ,قسم المؽتربٌن ,قسم المساجد ,قسم نشر الدعوة ,نفس البلفتات التً كانت فً دار اإلخوان نقلوها إلى وزارة األوقاؾ ,هذا
ٌكون مسجد ضرار ,وزارة األوقاؾ? نعم وزارة األوقاؾ تصٌر مسجد ضرار ,ال ٌجوز العمل فٌها فً مثل هذا الحال8
المسلمون ارتضوا مجموعة من العلماء لئلفتاء أو للدعوة ,قامت الدولة مقابل هذا عملت لجنة إفتاء من أجل أن تعطل على مجموعة
العلماء التً تدعو إلى هللا أو تفتً أو ما إلى ذلك ,تكون اللجنة التً كونتها الدولة هً مسجد ضرار ,ال ٌجوز االشتراك فٌها8
اآلن المإتمرات اإلسبلمٌة التً تقام فً العراق وفً وموسكو وما إلى ذلك هذه مساجد ضرار ,مفهوم? ألنه ال ٌقصد بها وجه هللا,
أسست من أول ٌوم على شفا جرؾ هار ,التً تقام فً العراق المقصود فٌها لٌس وجه هللا ,مقصود فٌها مهاجمة الخمٌنً ,طٌب نهاجم
الخمٌنً لٌس عن طرٌق مإتمرات صدام اإلسبلمٌة ,نهاجمه بدافع من عقٌدتنا ,أي إسبلم هذا الذي ٌعمله صدام? ٌعمل له مإتمرا
إسبلمٌا فً ببلده ,أي إسبلم بقً فً العراق حتى ٌقٌم له مإتمرا إسبلمٌا ? أي مإتمر إسبلمً هذا الذي ٌقام فً باكو فً داخل
اإلتحاد السوفٌاتً حٌث ال ٌجوز أن تبقى المساجد ,ال ٌجوز أن ٌصلً الناس فٌها!?
ٌوجد فً لٌنٌنؽراد مسجد واحد مؽلق بالحدٌد ٌفتح كل أحد ,لٌس كل جمعة! فالناس ٌصلون الجمعة ٌوم األحد ,نعم! ٌذهب إلى المسجد
ٌوم األحد ,ألنه ممنوع أن ٌفتح إال ٌوم األحد ,وٌدفعون علٌه ضرٌبة سبعة عشر ألؾ روبل سنوٌا ٌ ,عنى حوالً سبعة عشرة ألؾ
دوالر ,الروبل ٌساوي دوالرا فً داخل االتحاد السوفٌتً تقرٌبا ومع ذلك ٌرجع وزٌر أوقاؾ الدولة الفبلنٌة والدولة الفبلنٌة ٌمدح
حرٌة األدٌان فً االتحاد السوفٌتً بعد أن ٌكون قد وضع إكلٌل الزهور على قبر لٌنٌن ؼارس دولة اإللحاد فً األرض8
إن وضع الزهور على قبر لٌنٌن هذه عبلمة من عبلمات الكفر ,تكفً وحدها عبلمة من عبلمات الكفر ,هذا كفر ,االنحناء لقبر كافر
صنع الكفر فً األرض وؼرس اإللحاد فً الدنٌا وجعل له دولة تحمٌه ,هذا فقط ٌكفً عبلمة من عبلمات الكفر8
وكما قلت قبل ٌومٌن لم ٌتكلم أحد عن اإلسبلم اإل رجل واحد هو عبد هللا نصٌؾ حفظه هللا ,وهاجم االتحاد السوفٌاتً فً عقر داره,
وقال لهم :أي سبلم هذا الذي تدعون إلٌه وأنتم تحتلون أفؽانستان? أخرجوا من أفؽانستان حتى نصدق أنكم تدعون إلى السبلم8
وزراء األوقاؾ ما صدقوا أن هذا الرجل ٌتكلم فً داخل االتحاد السوفٌتً ,كل واحد ٌقؾ وٌمدح االتحاد السوفٌتً عن حرٌة األدٌان
التً ٌسمح بها ,ألن من أمسك معه مصحفا ٌسجن أربع سنوات ,فٌعتبرها حرٌة أدٌان ألنهم ال ٌعدمونه ,نعم! ٌحىى العدل ,هل
تعرفون ٌحىى العدل? هذا واحد أمسكوه فً دولة من دول الظلم فً العالم العربً ,هً نكتة عنهم ,فقالوا أنت تسب الربٌس? قال أنا ما
سببت الربٌس ,قالوا حكمنا علٌك باإلعدام ,فصار ٌبكً ,أنا ما سببت الربٌس ,فقالوا له :إذن نخفؾ عنك حكم اإلعدام بؤن نؤخذ كل ما
علٌك من ألبسة خارجٌة وداخلٌة وأموال وكل شًء ,فخلعوا عنه كل مبلبسه فً المحكمة وأخذوها وأمواله فخرج إلى الشارع وهو
عار ٌصٌح ٌحىى العدلٌ ,حىى العدل ,نعم ٌحىى العدل! ٌعٌش ,نعم! ٌحىى العدل ,هذا حالنا فً العالم اإلسبلمً ,فهذه حرٌة األدٌان فً
االتحاد السوفٌٌتً.
كذلك األحزاب اإلسبلمٌة ,إذا كانت هناك جماعة إسبلمٌة قابمة تدعو إلى هللا عز وجل فً المٌدان والساحة وقام حزب آخر للدعوة بل
لٌناوبها وٌشكك فً مسٌرتها...

أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( والذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرٌقا بٌن المإمنٌن وإرصادا لمن حارب هللا ورسوله من قبل ولٌحلفن إن أردنا إال
الحسنى وهللا ٌشهد إنهم لكاذبون ال تقم فٌه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول ٌوم أحق أن تقوم فٌه ,فٌه رجال ٌحبون أن ٌتطهروا
وهللا ٌحب المطهرٌن ال ٌزال بنٌانهم الذي بنوا رٌبة فً قلوبهم إال أن تقطع قلوبهم وهللا علٌم حكٌم إن هللا اشترى من المإمنٌن أنفسهم
وأموالهم بؤن لهم الجنة ٌقاتلون فً سبٌل هللا فٌقتلون وٌقتلون وعدا علٌه حقا فً التوراة واإلنجٌل والقرآن ومن أوفى بعهده من هللا
فاستبشروا ببٌعكم الذي باٌعتم به وذلك هو الفوز العظٌم التاببون العابدون الحامدون السابحون الراكعون الساجدون اآلمرون بالمعروؾ
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود هللا وبشر المإمنٌن)
(التوبة)255 -385 :
فً الدرس الماضً تكلمنا عن قصة مسجد الضرار ,وأما أبو عامر الراهب الذي هرب بعد أن هزمت الجزٌرة العربٌة جمٌعها
بهزٌمة هوازن ,فً الحقٌقة فتح مكة حطم معظم معنوٌات الكفار ,ثم لحق به معركة حنٌن التً هزمت بها هوازن وثقٌؾ ,وانتهت
المعارضة الحقٌقٌة فً داخل الجزٌرة العربٌة ,وصار الناس ٌدخلون فً دٌن هللا أفواجا ,بعدها صارت الوفود تؤتً من الجزٌرة
العربٌة تعلن إسبلمها وترجع ,فلم ٌلق رسول هللا ص ربه إال والجزٌرة العربٌة كلها دانت باإلسبلم ورجعت إلى ظبلل هذا الدٌن8
وهللا عز وجل قال له :
(الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اإلسبلم دٌنا)8
(المابدة)2 :
فهزٌمة هوازن ,ذهب -هذا -أبو عامر الراهب إلى القسطنطٌنٌة وحث قٌصر الروم على أن ٌهجم على الجزٌرة العربٌة ,وبدأ ٌراسل
المنافقٌن ,وبنوا هذا المسجد إحدى المصابد للرسول ص ولعلهم ٌهدمونه علٌه8

أنظر ,الرسول ص ٌعٌش بٌنهم وٌحقق االنتصار تلو االنتصار ,عرفوا أمانته وصدقه ,تنزلت علٌه اآلٌات والمعجزات وهم ٌرونها
بؤعٌنهم ,ومضى علٌه ثبلثة وعشرون عاما وهم مع ذلك ٌناوبونه العداء وٌنصبون له األحابٌل وٌقٌمون له المصابد لعلهم ٌتخلصون
منه8
ولذلك هذه النفوس ال ٌنفع معها البٌان ,ال ٌنفع معها اإلقناع بالحجة ,الذي اقتنع قد اقتنع ,والحجج (وإن ٌروا كل آٌة ال ٌإمنوا بها) فلم
ٌبق إال السٌؾ( ,فإذا انسلخ األشهر الحرم) بعد تبوك (فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم) ,ولم ٌبق أمام
مشركً الجزٌرة العربٌة سوى أحد خٌارٌن ,إما أن ٌدخلوا فً اإلسبلم أو ٌؽادروا الجزٌرة العربٌة أو ٌقتلوا ,فهرب عكرمة ,وهرب
كعب بن زهٌر بن أبً سلمى ,هللا عز وجل أراد لهم الخٌر ,وطلب لهم الناس األمان ,وأمنهم رسول هللا ص ,ودخلوا ونصروا هذا
الدٌن وانتصروا له والحمد هلل8
أقول :هنالك أناس ال ٌنفع معهم البٌان ,بعد أن ٌقدم البٌان فترة طوٌلة ,والحجج تكون متواترة وكثٌرة ,والمعجزات مربٌة ومتناثرة هنا
وهناك وبعد ذلك أناس ٌتآمرون على قابد الدعوة على الرسول ص الذي ٌنزل علٌه الوحً صباح مساءٌ ,ؤتٌه بالخبر من السماء,
هإالء لٌس لهم إال السٌؾ ,أبدا  ,فمن هنا إن رأٌنا الكبلم على أٌة دعوة إسبلمٌة فبل نستؽرب ألن هذه طبٌعة ,هنالك نفوس جبلتها
فاسدة ,هنالك نفوس استحوذ علٌها الشٌطان ,فبعد أن ترى الحجج والبراهٌن وما إلى ذلك ال ٌمكن أن تسكت ,فلٌست القصة قصة
حجج ,ولٌست القصة قصة براهٌن ,ولٌست القصة قصة صدق ,أصحاب الرسالة أو الدعوات ,القصة مرض فً النفوس ,فهذه النفوس
ال ٌصلحها إال السٌوؾ والتروس ,مفهوم!?
رقبة عوجاء ال ٌصلحها إال السٌؾ ,إقطع وامش ,فإذا رأٌت أناسا ٌتكلمون على الجهاد األفؽانً فهذا لٌس عجٌبا  ,فالرسول ص قد
تكلموا علٌه ,ومتى? بعد ثبلثة وعشرٌن عاما من البراهٌن الساطعة النبوٌة ,حتى فً عودته من تبوك أرادوا فً الطرٌق أن ٌقتلوه,
نصبوا له كمٌنا حتى ٌنؾ روا اإلبل وحتى تسقط ناقة رسول هللا ص فً الوادي -فً مضٌق -هناك ,والوحً نزل علٌه ٌخبره بهذا,
فضرب عمار بن ٌاسر وجوه إبل المشركٌن لهإالء المنافقٌن ,وكانوا ٌرٌدون أن ٌهٌجوا اإلبل وٌسقطوا ناقة رسول هللا ص بعد عودته
من تبوك ,أرادوا أن ٌسقطوا علٌه المسجد8
فالقضٌة لٌست قضٌة أدلة ,نفوس مرٌضة ,قلوب فاسدة ,فطرة ملتوٌة ,نفوس فٌها انحراؾ ,فبل ٌمكن أن تخضع إال بالقوة ,وهذه
موجودة فً كل مكان ,ولذلك رإساء القبابل فً الجزٌرة العربٌة ما قبلوا أبدا أن ٌسلموا ,أبدا حتى زعاماتهم فً مكة ,وبعد فتح مكة,
ثبلثة ٌجلسون أبو سفٌان وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام والثالث واحد من زعماء قرٌش ,فاألول قال -أظن عبد الرحمن -قال:
الحمد هلل الذي أمات الحارث قبل أن ٌشهد هذا الٌوم ,قبل أن ٌرى دخول محمد مكة ,وببلل ٌإذن فوق الكعبة8
الثانً قال :ما وجد إال هذا الؽراب األسود حتى ٌصعد على الكعبة وٌإذن علٌها ,أبو سفٌان قالوا له :ما رأٌك? قال :أنا إن تكلمت
سٌتكلم عنً الحصى هذا ,هو الذي ٌخٌفه أن الرسول ص ماذا? سٌعلم ,فمر علٌهم رسول هللا ص وقالٌ :ا فبلن لماذا تقول كذا? ٌا
فبلن ...قال لهم أبو سفٌان قلت لكم الحصى ٌخبره ,الحصى ٌخبره ,ولذلك اسكتوا8
عندما لم ٌجدوا مناصا خبلص سقطت عاصمة الوثنٌة -مكة -وحولها هللا إلى عاصمة التوحٌد إلى ٌوم الدٌن إن شاء هللا كما أعلن
الرسول ص إن الشٌطان قد ٌبس أن ٌعبد فً أرضكم هذه ولكن رضً فٌما دون ذلك ٌعنً واحد ٌقتل واحدا  ,واحد ٌسرق ,واحد
ٌزنً ,قبل بهذه ,أما الشرك خبلص انتهى ,فدخلوا طلقاء إذهبوا فؤنتم الطلقاء قالوا خبلص ,هزموا فً أول األمر فً معركة حنٌن,
وأبو سفٌان هارب ٌقول :وهللا ال تنتهً هزٌمتكم الٌوم إلى البحر ,كلدة بن حنبل واحد من الزعماء الطلقاء قال اآلن بطل السحر ,هذه
زعامة ال ٌخضعها إال السٌؾ ,ولذلك هً ما خضعت وما دخلت فً داخل الدولة اإلسبلمٌة إال بالقوة ,إال بالسٌؾ ,والذٌن ٌرٌدون أن
تقام دولة إسبلمٌة ووحدة عامة بالرضا وبالخاطر وٌا أخً هللا أمر بالوحدة (واعتصموا بحبل هللا جمٌعا ) وما إلى ذلك هذا شً بعٌد,
بعٌد ,بعٌد كالخٌال8
الجزٌرة العربٌة ما توحدت أبدا وهً مهد التوحٌد إال بالسٌؾ ,أبدا ال على ٌد الرسول صلى هللا علٌه وسلم وال على ٌد عبد العزٌز
إال بالسٌؾ ,ذبح بالسٌؾ الناس تخضع ,بدون سٌؾ ال تخضع8
ولذلك الذٌن ٌرٌدون من المجاهدٌن األفؽان شعب بكامله ثمانٌة عشر ملٌونا أن ٌعملوا وحدة وٌعملوا دولة وٌعملوا ربٌسا  ,والكل
بالنصٌحة (واعتصموا بحبل هللا جمٌعا) ,والمسلم أخو المسلم ,وٌد هللا على الجماعة ,هذا ال ٌطعم خبزا  ,هذا الكبلم ٌنفع مع فبة معٌنة
من الخٌار ,لكن هذا الشعب فٌه منافقون وفٌه دجالون وفٌه ناس مرتبطون بؤمرٌكا ,وفٌه ناس ٌتاجرون بالجهاد ,ثم ٌؤتً العرب ثبلثة
أٌام إلى بٌشاور ٌحملون بعض المال وٌجلسون فً فندق اإلنتركونتٌننتل ,أرسل إلى القادة! ٌرسلون إلى القادةٌ ,ا أخً الوحدة واالتحاد
وما إلى ذلك ,انتخبوا واحدا منكم! وانتخبوا سٌاؾ! هكذا ال ٌمكن أن تقوم وحدة بهذا الشكل ,الوحدة تقوم بعد أن تقوم سلطة مركزٌة
منظمة قوٌة ,فهذه ٌخضع لها المإمنون بطاعتهم ,وٌخضع لها المعاندون بذلهم ,بدون هذا ؼٌر معقول8
ولذلك ما نجح ولن ٌنجح أي اتحاد أبدا  ,ال ٌمكن ,ألن هنالك فصابل جاءت تتاجر بالجهاد ,هنالك فصابل مرتبطة بالخاد فً داخل
كابل ,هنالك أناس ٌحملون السبلح وهم مرتبطون به (كً جً بً) المخابرات الروسٌة ,هذه ترٌد منها أن تقبل الوحدة ,هذه ال
ٌخضعها للوحدة وللسلطة المركزٌة ولئلمام إال السٌؾ ,إال ال( -بً أم  ,)25الكبلشنكوؾ ,تمشً ...أمشً ,ال تمشً إقطعوا رأسه,
ألنه من جاءكم وأمركم على واحد ٌرٌد تفرٌق جماعتكم فاقتلوه كابنا من كان بالسٌؾ ولذلك عمر رضً هللا عنه عندما طعن أرسل
إلى الستة الباقٌن من العشرة المبشرٌن بالجنة وقال لهم :اجتمعوا واختاروا واحدا منكم ,ثم بعد ذلك أي واحد ٌخالؾ اقطعوا رأسه ,من
الستة المبشرٌن بالجنة ,وأرسل إلى علً وعثمان ,قال :ال ٌؽرنك ٌا علً أنك ختن رسول هللا ص وأنك ابن عمه وكاتب وحٌه ,إذا
اختٌر ؼٌرك فاخضع وإال فالسٌؾ ,وٌا عثمان ال ٌؽرنك أنك ذو النورٌن ,إذا اختٌر ؼٌرك فاخضع وإال فالسٌؾ ,هذه مصٌر أمة ,ولو
عثمان ولو علً ٌقتل ,إذا ما خضع ٌقتل أو ٌخرج ٌعٌش فً أرض المشركٌن بعٌدا عن الدولة اإلسبلمٌة ,الدولة اإلسبلمٌة كل واحد
فٌها ٌجب أن ٌخضع ألمٌر المإمنٌن ,وٌجب أن ٌباٌع أمٌر المإمنٌن ,رضً أو ؼضب ,ال بد أن ٌباٌع ,وال بد أن ٌخضع ,والبلد
والدولة ال تحتمل إال آمرا واحدا ..
(ولو كان فٌهما آلهة اإل هللا لفسدتا)
(األنبٌاء)22 :
ولذلك نظام الكون ثابت مستقر ,ونوامٌسه كذلك مستمرة ثابتة ,ألن المسإول عنه إله واحد ,ألن المسإول عنه إله( ,سبحانه وتعالى
عما ٌشركون)8
واألرض إن كان فٌها عدة أمراء سوؾ تفسد ,ألن هذا ٌرٌد أناسا لسلطته ,وهذا ٌرٌد أناسا لسلطته ,وهذا ٌرٌد أن ٌنفذ أمره ,وهذا
ٌرٌد أن ٌنفذ أمره ,سٌقوم بٌنهم الخبلؾ واإلفساد والفساد ,ال ٌنتهً األمر إال بؤمٌر واحد ,فبل تبقى تقول األفؽان متحدٌن أو ؼٌر
متحدٌن? أنا أقول لك :لٌسوا متحدٌن ,ولن ٌتحدوا ,لن ٌتحدواٌ ,ستحٌل ,ضد طبابع األشٌاء ,ال بد االتحاد أن ٌكون فٌه سلطة مركزٌة
منظمة قوٌة تخضع الناس بالقوة ,بدون القوة ال ٌخضع الناس ,أما بالنصابح واإلرشادات والخطب والمواعظ والمحارٌب والمنابر ,هذه

النفوس ال تخضع ألنها ملتوٌة منحرفة ,أصبل ال تعٌش إال فً محل الفساد- ,هذه النفوس -كالبعوض ,هل ٌمكن أن تجد البعوض فرخ
فً داخل مكان نظٌؾ طاهر جاؾ? إال فً المزابل ,إال فً المستنقعات ,وهذه النفوس كذلك8
وأنا أبشركم بؤن الجهاد ماض الحمد هلل وناجح ,واألفؽان قاتلوا اإلنجلٌز وؼلبوهم ثبلث مرات فً سنوات طوٌلة ,من (-4945
2045م) حرب ,ومن (5555 -4345م) وانتصروا علٌهم ,واضطر اإلنجلٌز أن ٌعترفوا باستقبللهم وهم مبات القبابل ,فالحمد هلل اآلن
سبع قبابل ,سبع أحزاب ,إحسبوها سبع قبابل ,ال ٌمكن أن ٌتحدوا ,خذ منً ٌستحٌل أن ٌتحدوا ,ألنه ال ٌمكن إال بالقوة ,ال ٌمكن ,ولو
أمكن أحد من العالمٌن أن ٌقٌم دولة بدون القوة لكان ذلك لمحمد ص سٌد األولٌن واآلخرٌن ,وما دانت له الجزٌرة إال بعد أن حطم
رإوس الكفر وخضض شوكتهم وداس السدنة -علٌة القوم -هإالء ,بعدها الذٌن ٌتفرجون قالوا :خبلص اضرب الهرش تتعلم العجول
( [ )5مثل عامً شابع وٌعنً اضرب الجاموس الكبٌر تتؤدب العجول الصؽٌرة من البقر] .إضرب الثور الكبٌر العجول تمشً ,فلما
ضرب رإوس الثٌران الكبٌرة انتهى دخلت العجول فً دٌن هللا أفواجا  ,وأصبحت إن شاء هللا لٌست عجوال  ,أصبحت أسودا 8
فهذا المسجد بنوه -مسجد الضرار , -فالرسول ص نزل علٌه الوحً وأخبره بؤمر هذا المسجد ,وأمره أن ال ٌقوم فٌه (ال تقم فٌه أبدا)8
ولذلك قال الفقهاء المالكٌة بالذات :إذا كان هنالك مسجد للضرار فقط ,مسجد للضرار ,بنً هنا مسجد وتجمع فٌه الشباب المسلم,
مفهوم? ذهبت الدولة عملت مسجدا بجانبه حتى تخرب علٌه ,ووضعت علٌه إماما ضابطا فً المخابرات ,وبدأ ٌفسد فً داخل
المسجد ,ذاك ال ٌجوز الصبلة وراءه ,وال ٌجوز الصبلة فٌه ,ألنه أسس على شفا جرؾ هار ,أسس لئلفساد وللتفرٌق بٌن المإمنٌن
(والذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرٌقا بٌن المإمنٌن) للتشتٌت والتفرٌق هذا ال ٌقام فٌه8
وكذلك المراكز اإلسبلمٌة ,قد ٌكون هنالك مركز إسبلمً ٌعمل وناجح ,فجاء واحد ظلما وعدوانا أو حسدا من عند أنفسهم مقابل هذا
المركز عمل مركزا آخر ,وبدأ ٌؤخذ الناس من المركز األول ,هذا ال ٌجوز الدخول فٌه ألنه مسجد ضرار8
كذلك إذا كان هنالك إمام فً البلد وٌتقً هللا عز وجل ومعروؾ ,معروؾ بعلمه وتقواه ,وجاء واحد إلى مسجده وظٌفته التشوٌش علٌه,
كلما قال كلمة قال لهٌ :قول فبلن كذا ,وٌقول الفقٌه الفبلنً كذا ,هذا ٌجب أن ٌخرج من المسجد أول مرة بالنصٌحة ,ثانً مرة بالعٌن
الحمراء ,ثالث مرة بالكفوؾ ,مفهوم? ألن هذا جاء للتخرٌب ,هذا مسجد ضرار بنفسه ,هو نفسه مسجد ضرار8
ٌقول األستاذ البنا رحمه هللا -هو كان أستاذا فً اإلسماعٌلٌة وكان أخذ األول فً دار العلوم ,فً جامعة دار العلوم -حدثنً سكرتٌره
قال :جاء واحد من الطبلب اطلع على النتابج فقال لهٌ :ا شٌخ حسن أنت مكمل فً مادة كذا وكذا ,فسجد هلل ,قال :أنا أقول لك أنت
مكمل وأنت تسجد هلل شكرا ? قال :نشكر هللا فً السراء والضراء ,فقال له أبشر ٌا شٌخ حسن أنت األول فً دار العلوم كلها ,فسجد
مرة أخرى8
المهم بعدها أرادت الدولة أن توظؾ ,خرٌجً الجامعة ,ومتى? سنة (3255م) ,فوزٌر التربٌة والتعلٌم اشترط علٌه أن ٌلبس البدلة
الرسمٌة مثل اإلنجلٌز ,البدلة والقمٌص ,فقال له الشٌخ حسن :أنا ال ألبس هذا ,لباس الكفار ال ألبسه ,قال :ال ٌدخل مدارسنا أحد إال
البسا هذا الزي اإلنجلٌزي ,قال :ولن ٌدخله حسن البنا إال باللباس اإلسبلمً ,وقام بٌن وزٌر التربٌة والتعلٌم وهذا الطالب خبلؾ,
وأخٌرا  ...األول فً الجامعة! إضطر وزٌر التربٌة والتعلٌم أن ٌوظفه ,ودخل بالعمامة وبالجبة التً ٌلبسها ,لكن كافؤه ألنه األول فً
الجامعة ,أستاذ ابتدابً فً اإلسماعٌلٌة ,فذهب إلى اإلسماعٌلٌة ,اإلسماعٌلٌة كانت بلدة إنجلٌزٌة ,وكل الناس الذٌن فٌها عمال فً شركة
قناة السوٌس ,وشركة قناة السوٌس إنجلٌزٌة ,أناس عبارة عن دواب تؤكل وتشرب وتعمل كالحمٌر ,حمار فً النهار جٌفة فً اللٌل (إن
هللا ٌكره كل جعظري جواظ حمار فً النهار جٌفة فً اللٌل عالم بؤمور الدنٌا ,جاهل بؤمور اآلخرة) هكذا ,طٌلة النهار وهو ٌشتؽل
كالحمار ,وفً اللٌل ٌضع رأسه فً العلٌقة فً المدود([ )5المدود :مكان وضع العلٌقة ،والعلٌقة عبارة عن خلطة من التٌن والشعٌر
توضع للبهابٌم] .جمع التبن والشعٌر و ٌضع رأسه.
فالشٌخ حسن البنا رأى هذا الجو ,المسجد لٌس فٌه أحد من هإالء أبداٌ ,ذهب للمسجد ٌعظ ال ٌوجد أحد من الشباب!! األعمى والمقعد,
والذي بلػ من العمر عتٌاٌ ,صلً وهو قاعد ,فذهب إلى المقهى ,هم تجمعهم من الصباح إلى المؽرب ٌشتؽلون فً الشركة ,ومن بعد
العصر إلى نصؾ اللٌل فً داخل المقهى ,مقاهً ٌلعبون بها الورق ,فصار ٌذهب إلى المقهى فٌجلس بجانبهم ,وٌطلب كؤسا من الشاي
وٌجلس ...فهم ٌلعبون ,عرؾ نفسٌاتهمٌ ,حبون القصص ,قال لهم :ما رأٌكم أن أقص علٌكم قصة الزٌر المهلهل? قالوا :الزٌر
المهلهل? (أٌوه) الزٌر المهلهل ,وٌبدأ ٌقص علٌهم من هذه القصصٌ ,قرأ القصص ,قصة أبو زٌد ,قصة ذٌاب ,قصة المهلهل,
القصص هذه القدٌمةٌ ,قصٌ ...ؤتً موعد صبلة المؽرب فٌوقفهم عند ماذا? موقؾ حرج جدا ٌ ,قول لهم :إسمحوا لً أن أذهب
ألصلً المؽرب ,تفضل ٌا (بٌك) ,تفضل ٌا أستاذ ,فٌذهب ٌصلً المؽرب وٌرجع ٌقص علٌهمٌ ,وما ٌ ,ومٌن ,عشرة ,قالوا :نحن لماذا
ننتظر الشٌخ? لماذا ال نذهب معه إلى المسجد نصلً ونرجع لنكمل القصة? فبدأ ٌسحب من هذه المقاهً ,خٌرة أبناء الدعوة أخذهم من
المقاهً ,هذا ٌوسؾ طلعت وؼٌره كان مٌكانٌكٌا ٌصلح الدراجات ,كل ٌومٌن ٌكسب (ثبلثة ساغ مصري) ,أصبح ماذا? قابد القتال
فً قناة السوٌس ضد اإلنجلٌز ,وكان ٌقود المعارك فً فلسطٌن فً سنة (4055م) وهو ٌصلح الدراجات8
عندما صاروا ٌكثرون فً المسجد صار ٌعمل الدرس فً المسجد ,إمام المسجد رأى واحدا ٌنافسه على الزعامة ,امتؤل المسجد ,كان
عنده ثبلثة من الموقوذة والمتردٌة أو النطٌحة ,فامتؤل المسجد بالشباب ,شباب قناة السوٌس فً مقتبل العمر ,فؽاظه أن الشٌخ حسن ٌمؤل
المسجد ,فبدأ ٌنكد علٌه وٌعارضهٌ ,حدثهم عن صبر األنبٌاء ودعوتهم لقومهم ,وبدأ ٌحدث مرة وهو ٌحدث قصة سٌدنا إبراهٌم ,فرفع
إصبعه شٌخ المسجد الذي أخذ سلطته -رباسة الجمهورٌة -قال له :ما اسم والد إبراهٌم? قال :اختلؾ العلماء من المفسرٌن من ٌقول:
آزر ,ومنهم من ٌقول :تار خ ,قال تار خ بضم الراء ,هذا من? الشٌخ حتى ٌثبت أن الشٌخ حسن البنا فً عنده أؼبلط ,فقالٌ :عنً ال
نستطٌع أن نخلص من هذا الشٌخ ,فقال :أفضل شًء أن أدعوه إلى بٌتً ,دعاه إلى بٌته ,اشترى لحمة دسمة مثل لحمة أبو عمر وكث
ر العنب وعش اه ,وبعدما عش اه وقدم الفاكهة قام إلى مكتبته وأخذ كتابا من المكتبة وأهداه إٌاه وقال :تفضل ٌا فضٌلة الشٌخ هذا
هدٌة لك ,قال :وبعدها والحمد هلل حلت المشكلة ,فؤحٌانا واحد وحده مسجد ضرار8
أنا ما رأٌت بنتا فً فلسطٌن تلبس الجلباب أبدا  ,أبدا ([ )5هذا قبل ثبلثٌن عاما تقرٌبا] ,.بنت متعلمة ال ٌمكن! وإذا رأٌنا معلمة تضع
مندٌبل على نصؾ شعرها الخلفً وسؤلنا عنها ,نقول هذه من خٌار المعلمات اللواتً رأٌنا ,لماذا? ألنها مؽطٌة نصؾ شعرها ,إذا
لبست جوارب فهً ماذا? من كبار األولٌاء ,نعم ال ٌمكن!
أذكر أحد اإلخوة أستاذنا الذي ربانا -جزاه هللا خٌرا  -أرسل ابنة أخٌه إلى المدرسة الثانوٌة فطول جلبابها إلى منتصؾ الساق ,هناك
ٌجب أن ٌكون الجلباب إلى الركبة ,وبنات الثانوٌة طبعا بدون جوارب ,فطو ل جلبابها وألبسها جوارب ,فكانت أضحوكة المدرسة
الثانوٌة فً جنٌن ,وكل ٌوم تخرجها المدٌرة ,مدٌرة المدرسة الخنزٌرة تخرجها فً الشمس من الصباح إلى الظهر ,لماذا? ألنها تلبس
الطوٌل ,فعندها هدد هو وقال :أنا سؤشكوها للمحكمة ولوزٌر المعارؾ ,عندها خافت أن تتطور المسؤلة وٌؤتون بها إلى المحكمة ,فقالت
لها إذهبً .

فؤنتم الٌوم فً نعٌم كبٌر ,الجزٌرة ما رأت هذا الضٌاع ,الكوٌت رأت ,الكوٌت كانت قبل مجًء حسن أٌوب فً ضٌاع عجٌب ,عبارة
عن كومة من القمامة ,طبعا دون تشبٌه ٌعنً من إؼراقها بالجاهلٌة ,البنت الكوٌتٌة كانت تلبس إلى الركبة أو فوق الركبة ,هذا كانوا
ٌسمونه زمان ...ماذا ٌسمونه? منً جوبٌ ,عنً نصؾ جوب8
المهم كانت تلبس فوق الركبة -البنت الكوٌتٌة -فجاء الشٌخ حسن أٌوب جزاه هللا خٌرا وبدأ ٌشتؽل باألشرطة وتوزع على البٌوت,
واستلم مسجدا من المساجد ,وصار الناس ٌرجعون ,وبدأت البٌوت تهتدي ,وهكذا ,وبعد أن صار تٌارا إسبلمٌا فً الكوٌت قالوا :
هللا ٌسهل علٌك ٌا حسن أٌوب ٌكفٌك.
انتقل إلى السعودٌة ,اشتؽل فً الجامعة ,واشتؽل فً أهل جدة ,األوالد الضابعون كانوا ٌفحطون بالسٌارات الحقٌن البنات ,وطول
النهار وهم ذهابا وإٌابا ٌشوطون فً األسواق ,فلٌس لهم عمل ,فارؼون لٌس عندهم عمل إال التفكٌر بالمنكرات وإشباع النزوات
وإرواء الشهوات ,بدأوا ٌرجعون على ٌد الشٌخ حسن أٌوب ,آالؾ من الشباب صاروا ٌؤتون إلى المسجد ,وصار مسجده ال ٌتسع,
وسعوه ال ٌتسع ,وسعوه ,مرة ثانٌة ,آالؾ ,صار أهل جدة معظمهم علٌة القوم ,كبار التجار ما إلى ذلك إلى مسجد حسن أٌوب ,النفوس
الملتوٌة قالوا :دبروا له طرٌقة كما أخرجوه من الكوٌت أخرجوه من هذا البلد ,واحد من المشاٌخ ٌقول :لماذا الشٌخ حسن أٌوب -واحد
من الدعاة من الذٌن ٌؤمرون بالمعروؾ والنهً عن المنكرٌ -قول :لماذا مسجد حسن أٌوب ٌمتلا ونحن ال ٌؤتً إلى دروسنا أحد? وهللا
لن ٌبقى فً هذا البلد ,وهللاٌ ..قسمٌ ,قسم ,نعم! هذا الشٌخ مسجد ضرار بنفسه ,مسجد ضرار!
فالمهم بحثوا فً كتبه القدٌمة وجدوا فً تبسٌط العقابد اإلسبلمٌة جملة ,كلمتٌن ,ألو ٌا شٌخ عبد العزٌز ,نعم ,قال :هذا حسن أٌوب
عقٌدته فاسدة ,كٌؾ عقٌدته فاسدة ٌا جماعة? بدأت الجرابد تكتب ضد حسن أٌوب ,واحد اسمه أبو تراب الظاهري ,واحد اسمه أبو
تراب الباطنً فبدأوا ٌكتبون ضده ,فبدأ أبو تراب الظاهري ٌفصل بعقٌدة حسن أٌوب ,مفهوم? وأن عقٌدته فاسدة ومنحرفة ,جاء بهم
الشٌخ حسن أٌوب ,تفضلوا ٌا جماعة ,ماذا لكم عندي? ماذا ترٌدون منً? عقٌدتً فاسدة? أرٌد أن أصححها على أٌدٌكم ,أرٌد أن
أتوب إلى هللا على أٌدٌكم ,تعالوا ,ماذا عندي من أؼبلط? هذا الكتاب ,قالوا :هنا وهناٌ ,حفظون طبعا بالصفحة ,قال لهم :إمسكوا هذا
الكتاب وصححوه ,اشطبوا ما شبتم وادفعوه إلى المطبعة واطبعوه بالطبعة الجدٌدة ,بالعقٌدة الجدٌدة الصحٌحة التً ترٌدونها ,وبإسمً,
ماذا ترٌدون? قالوا :اتفقنا ,اتفقنا? خبلص اتفقنا ,وبعد أسبوع أسبوعٌن بدأت الجرابد تكتب عن عقٌدة حسن أٌوب المنحرفة ,مفهوم?
بالتالً وإذا بربىس الجامعة ٌخرج حسن أٌوب ,إلؽاء عقد المصري الجنسٌة المدعو حسن أٌوب من الجامعة والسبب ماذا? عقٌدته
الفاسدة السبب ماذا? عقٌدته الفاسدة ,مساجد الضرار ما تنتهً8
حسن أٌوب رجع من مصر ,أوال كان هذا فً رمضان إلؽاء العقد ,ذهب الناس الطٌبون الفضبلء صاحب المسجد العمودي ذهبوا هنا
وهنا وهنا خبلص ,قالوا لهم :ال نلؽً عقده انتهٌنا ,ذهب إلى مصر مرة ثانٌة فجددوا اإللؽاء ,رجع الرجل وجد عقده منتهٌا  ,وال بد أن
ٌسلم اإلقامة ,وال بد أن ٌخرج من السعودٌة ,وال بد أن ٌسلم البٌت للجامعة ,إبنه فً الجامعة ,ابنته فً الجامعة ,أوالده ...ما إلى ذلك,
قال :طٌب ٌا جماعة لماذا لم تخبرونً قبل أن أذهب? أهكذا أوقعتمونً? ومن هنا إلى هنا ٌطٌر عبد هللا نصٌؾ لهذا الوزٌر ,لهذا
األمٌر حتى لملمها عبد هللا نصٌؾ وبعض الطٌبٌن والصالحٌن ,قال لهم طٌب ٌا جماعة إجعلوه إماما فً المسجد واطردوه من
الجامعة ,وانقلوه إماما على حساب الرابطة ,فصار األستاذ الجامعً حسن أٌوب إماما لمسجد أو ٌدرس فً معهد الدعاة ,معهد الدعاة
فٌه ستون ..سبعون طالبا مقطوعٌن بدون عمل ٌدرسون ,لٌس مثل أبناء الجامعة ,الجامعة خٌرة أبناء البلد ,خٌرة العقول ,خٌرة
شخصٌات البلد ستحكم من هإالء ,مثل هذا الرجل ٌحرم أن ٌلتقً بهذا الجٌل ,لماذا? عقٌدته فاسدة ,هو الذي أصلح العقٌدة من الكوٌت
إلى جدة ,عشرات األلوؾ من الشباب عادوا إلى هللا بسبب حسن أٌوب8
فمساجد الضرار ال تنتهً ,السبب ماذا? قالها الرجل :لماذا ٌذهب الناس إلى حسن أٌوب وال ٌؤتون إلى دروسنا? وهللا لن ٌبقى فً هذا
البلد ,ولم ٌبق إال ٌومٌن تقرٌبا على تسفٌره أو أسبوع على إخراجه من البلد حتى استطاع الرجل الطٌب هذا عبد هللا نصٌؾ جزاه هللا
خٌرا عن اإلسبلم والمسلمٌن أن ٌبقٌه على حساب رابطة العالم اإلسبلمً مدرسا فً معهد الدعاةٌ ,ؤخذ كل سنة ثبلثٌن واحدا من
الذٌن لم ٌقبلوا فً الدراسات العلٌا من العالم اإلسبلمً ,ثبلثٌن واحدا 8
فمساجد الضرار متعددة ,واإلسبلم ٌقول( :ال ضرر وال ضرار) ٌعنً ال ضرر إذا كان فٌه نفع لك وضرر ألخٌك هذا حرام,
والضرار إذا لم ٌكن فٌه نفع ال لك وال ألخٌك ,ال ٌنفعك وٌضر أخاك هذا الضرار8
ولذلك إذا وضعت فً بٌتك ماسورة مٌاه قذرة تصب بباب جارك هذه ٌجب أن تؽلق ألنها ضرر على جارك ,إذا بنٌت فرنا فً داخل
حً من األحٌاء ودخانه ٌإذي الناس هذا ٌجب أن ٌؽلق ,ألنه ال ضرر وال ضرار والضرار حرام والضرر حرام فً اإلسبلم ,حتى
ال ٌجوز لك أن تتصرؾ بملكك بؤشٌاء مباحة إن كانت تإدي إلى اإلضرار بؽٌرك ,فبل ٌجوز لك أحٌانا أن ترخص السعر إذا أردت
أن تضرب جارك الذي فتح حانوتا بجانبك ,إذا كان عندك شركة مبلبس وبجانبك فتح واحد من الفقراء حانوتا صؽٌرا لٌبٌع
المبلبس ,فؤنت ترخص كل بضاعتك مدة أسبوع ٌنكسر هذا جاركٌ ,ؽلق بابه وٌعود ,هذا حرام ال ضرر وال ضرار وإن كان
الترخٌص للمسلمٌن فٌه فابدة ,لكن ألنه قصد اإلضرار بجارك هذا ال ٌجوز ,إذا كان الببر الذي حفرته فً أرضك ٌؤخذ ماء ببر جارك
ال ٌجوز ,ألنه إضرار بجارك ,إذا فتحت كوة فً بٌتك -نافذة صؽٌرة -تطل على نساء الجٌران هذا ال ٌجوزٌ ,جب أن تؽلق تلك الكوة
وإن كان فٌها نوع من خنق الحرٌة لك ,أو تقلٌل الهواء لبٌتك ,ألن كشؾ العورات أعظم عند هللا من مرور الهواء النقً والنسٌم
العلٌل8
ال ضرر وال ضرار  ,والعالم الؽربً كله قابم على الضرر والضرار ,قابم على عمودٌن كبٌرٌن ,كل االقتصاد الؽربً قابم على
عمودٌن من أعمدة الفساد والدمار والضرار ,عمود الربا وعمود االحتكار ,االحتكار ٌعنً أن تبقى تجارة السكر محصورة بشركة كذا,
وأن تبقى تجارة الذهب محصورة بشركة كذا ,فإذا جاء واحد فتح محبلت لبٌع الذهب رأسا ٌضربونه وٌخفضون األسعارٌ ,تحطم
الرجل وٌعود إلى بٌته ,قابم على االحتكار وعلى الربا ,بل أكثر من ذلك ,حتى تبقى األسعار ثابتة ,أسعار الرز األمرٌكً والقمح
األمرٌكً ,والبن البرازٌلًٌ ,لقونها فً البحر وٌبقون كمٌة قلٌلة منها حتى ٌتحكموا فً أسعارها فً العالم ,الناس ٌموتون جوعا فً
إفرٌقٌا وفً السودان وفً ؼٌرها والقمح األمرٌكً آالؾ األطنان عشرات األلوؾ من األطنان تلقى فً البحر ,حتى ٌبقى القمح
األمرٌكً محتفظا بجودته و بؤسعاره الثابتة8
مجتمع قابم على اإلضرار ,لٌس هنالك قٌمة لئلنسان فٌه ,ولذلك تجد كلبه مقدما على أبٌه وأمه ,نعم األمرٌكً ٌؽسل كلبه ,والكلب
دابما معه ال ٌفارقه ,وإذا مرض كلبه ٌحزن ,وإذا مات ٌدخل فً العدة علٌه ,وهكذا هنالك أطعمة خاصة فً داخل السوبرماركت
للكبلب والقطط ,هنالك أطباء خاصون للكبلب والقطط ,هنالكٌ ...عنً الكلب ٌجد من العناٌة ما ال ٌجده اإلنسان أبدا ,وبعضهم
ٌوصون أن ٌرثهم ,فمال البخٌل إلبلٌس8
أقول :هذه مجتمعات الضرر والضرار ,مجتمعات مساجد الضرار( ,الذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرٌقا بٌن المإمنٌن),
تجد المرأة تطلق زوجها ,لماذا? ألن شخٌر زوجها ٌإذي كلبها ,مفهوم? الؽطٌط :الشخٌر ,وهو نابم كلبها ٌنزعج ,فحرام أن ٌنزعج,
ٌجب أن تبتعد عن زوجها وال تبتعد عن كلبها8

وتجد هنالك جمعٌات الرفق بالحٌوان فً أوروبا ,وفً إفرٌقٌا ٌذبحون المسلمون بعشرات األلوؾ ,هم أنفسهم ,أصحاب جمعٌة الرفق
بالحٌوان ,تجد أنه إذا أوروبً وضع حمبل ثقٌبل على حمار تقوم القٌامة ضده ,تقوم الصحؾ تندد بهذا العمل اإلجرامً ؼٌر
اإلنسانً ,وعشرات األلوؾ ٌقتلون فً ٌوؼندا وفً تشاد وفً إرتٌرٌا وؼٌرها وال نجد واحدا ٌنبس ببنت شفه8
ولذلك فً مذابح اإلخوان المسلمٌن سنة (0155م) على ٌد عبد الناصر أرسل مفتً نابلس([ )5من أكبر المدن الفلسطٌنٌة] -.ال زلت
أذكر -برقٌة لجمعٌة الرفق بالحٌوان :أرجو التدخل فً مصر لكً ٌعامل اإلخوان المسلمون معاملة الحٌوانات فقط ,أنتم ترعون
حٌوانات ,إعتبروهم حٌوانات ارفقوا بهم8
نعم! تجد اإلنجلٌزي إذا رأى كلبا جابعا أو حمارا عطشانا فعبل ٌنتفض وتقام دعوة فً المحكمة على صاحبه ,ولكن هو نفس
اإلنجلٌزي بدل أن ٌضع حجرا ٌتعلم الرماٌة فً داخل فلسطٌن ٌصؾ مجموعة من الشباب الفلسطٌنٌٌن أعمارهم فً العشرٌن إلى
الثبلثٌن وٌتعلم الرماٌة فً رإوسهم8
وهذا متوافق مع العقلٌة اإلنجلٌزٌة ,عقلٌة عبادة الرب الذي هو برٌطانٌا العظمى أو أمرٌكا أو ألمانٌا فوق الجمٌع ,أو ؼٌر ذلك من
األصنام التً أقاموها لتحل محل رب العالمٌن فً األرض8
(والذٌن اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفرٌقا بٌن المإمنٌن) ,للتفرٌق ,فؤي واحد ٌعمل عمبل  ,حزبا جدٌدا من أجل التفرٌق هذا
كذلك مسجد الضرار8
فؤنا كنت أسمً بعض فصابل الجهاد األفؽانً مساجد الضرار األفؽانٌة ,ألنها عملت للتفرٌق بٌن المإمنٌن ,فؤي عمل لئلضرار بٌن
المإمنٌن هو مسجد ضرار جدٌد ,وهذا ٌجب أن ٌهدم8
فالرسول ص أرسل أربعة وأحرقوا مسجد الضرار ,وهدموه وحرقوه ,وحوله رسول هللا ص إلى محل للزبالة -للقمامة , -المسجد
تحول إلى محل للقمامة ,وكان رسول هللا ص بعدها ( ال تقم فٌه أبدا) ,ال ٌجب أن ٌمر من الطرٌق التً بجانب مسجد الضرار ,والذي
ٌصلً فً مسجد الضرار هذا اإلمام فً زمن عمر جاءوا إلى عمر لٌكون بن عمرو بن عوؾ إماما فً مسجد قباء -ومسجد قباء
الذي هو أول مسجد أقٌم فً المدٌنة -جاءوا إلى عمر قال :ال ,وال نعمة عٌن ,ألٌس هذا إمام مسجد الضرار? اسمه مجمع بن جارٌة,
كان إماما لمسجد الضرار ,فرفض عمر فً أٌامه أن ٌضعه إماما لمسجد قباء ,قالٌ :ا أمٌر المإمنٌن :ال تعجل علً  ,فوهللا لقد
صلٌت فٌه وأنا ال أعلم ما قد أضمروا فٌه -علٌه , -ولو علمت ما صلٌت بهم فٌه ,كنت ؼبلما قاربا للقرآن ,وكانوا شٌوخا قد عاشوا
على جاهلٌتهم ,وكانوا ال ٌقرأون من القرآن شٌبا  ,فصلٌت وال أحسب أنً صنعت إثما  ,وال أعلم بما فً أنفسهم ,فعذره عمر وصدقه
وأمره بالصبلة فً مسجد قباء8
فكل شًء فٌه إضرار بالؽٌر ٌقصد به إضرار للؽٌر فهو مسجد الضرار ,ولذلك (وتفرٌقا بٌن المإمنٌن) بعض األبمة مثل مالك ال
ٌرى صبلة جماعتٌن فً مسجد واحد ,مفهوم? انتهت الجماعة األولى ال ٌرى تكرار الجماعة ,وهذا رأي الحنفٌة أو الشافعٌة فً هذا
الموضوع ,وأما الحنابلة فٌرون جواز تعداد الجماعة فً مسجد واحد( ,وإرصادا لمن حارب هللا ورسوله من قبل)ٌ ,عنً أبو عامر
الراهب -والرصد محل الترصد الكمٌن محل المراقبة -وقد كان بٌنه وبٌن رسول هللا ص فً المدٌنة كان بٌنهم كبلم ,وقال :كان أبو
عامر ٌدعو اللهم أٌنا شتت وفرق الجماعات ..وما إلى ذلك فؤماته ؼرٌبا طرٌدا وحٌدا فكان رسول هللا ص ٌقول اللهم نعم كان
ٌدعو بهذا فمات هذا ؼرٌبا طرٌدا  ,وحٌدا -أبو عامر -فً قنسرٌن.
(ال تقم فٌه أبدا  ,لمسجد أسس على التقوى من أول ٌوم) المسجد الذي أسس على التقوى من أول ٌوم فٌه خبلؾ بٌن المفسرٌن ,فمنهم
من قال :إنه مسجد قباء ,ومنهم من قال :إنه مسجد النبً ص وقد ذهب إلى كل رأي من اآلراء مجموعة من الصحابة والتابعٌن ,فقال
بؤنه مسجد قباء بن عباس والضحاك والحسن ,وقاله كذلك ابن عمر وابن المسٌب ومالك فً رواٌة عنه ,وذهبوا إلى أنه أسس على
التقوى من أول ٌوم ,أن مسجد قباء أسس أول ٌوم وصل فٌه النبً ص المدٌنة بنى مسجدا فً بنً عمرو بن عوؾ ,فقالوا :هو قبل
المسجد النبوي ,ولكن الرواٌة الصحٌحة التً رواها الترمذي عن أبً سعٌد الخدري :تمارى -أي تجادل -رجبلن فً المسجد الذي
أسس على التقوى من أول ٌوم ,قال رجل :هو مسجد قباء ,وقال آخر :هو مسجد النبً ص ,فقال ص :هو مسجدي هذا وهو حدٌث
صحٌح8
ٌقول القرطبً :والقول األول بالقصة ألٌق ,ألن القرآن ٌقول( :فٌه رجال ٌحبون أن ٌتطهروا وهللا ٌحب المطهرٌن) وقد جاءت رواٌة
عن الرسول ص ال أدري هل بلؽت مقدار الصحة أم ال ,قالٌ :ا أهل قباء مالً أرى هللا ٌثنً علٌكم ٌقول فٌكم( :فٌه رجال ٌحبون أن
ٌتطهروا وهللا ٌحب المطهرٌن) قالوا :كنا نتبع الحجارة بالماء  ,والطهارة ٌعنى االستنجاء بالماء مستحبة ولٌست فرضا  ,فإذا كان
عندك ورق أو عندك حجارة فإنها تكفً وتسد ولو كان الماء موجودا  ,فاإلستنجاء بالحجارة ٌسد عن االستنجاء بالماء ,ولكن االستنجاء
بالماء أفضل ,فاالستنجاء بالماء بعد الحجارة سنة ,ألن المطلوب فً هذه إزالة النجاسة عن الدبر والقبل هو التخفٌؾ منها ,التخفٌؾ
منها ,ألن النجاسة تبقى بالحجارة ,وهللا عز وجل ٌسر علٌنا وأجاز لنا بوجود الماء بفعل الرسول ص أن نستنجً بالحجارة ,مفهوم?
فإذا استنجى واحد بثبلثة حجارة أو بورقة من األوراق وتؤكد أنه قد أزال النجاسة الظاهرة فهذا ٌكفٌه ,فإن أتبعها بالماء فبل بؤس فهو
مستحب8
حتى اإلمام مالك ٌرى أنه ٌجوز الصبلةٌ ..عنً من صلى بثوب فٌه نجاسة فٌعٌد فً الوقت ,فإذا خرج الوقت فبل إعادة علٌه فً رواٌة
بعض أصحابه عنه ,فإذا مثبل أنت دخلت المرحاض وثوبك طوٌل ونزل وال تدري أنه حمل شٌبا من العذرة من الوسخ وبعدها
وجدت أن الثوب علىه شًء من الوسخ وقد صلٌت العصر والمؽرب عند الفقهاء تعٌد العصر والمؽرب ,أما عند مالك فً رواٌة ال
تعٌد ال العصر وال المؽرب ,وفً رواٌة تعٌد المؽرب إن كنت فً الوقت ,تعٌد الفرٌضة التً فً الوقت ,وبعض الفقهاء وهذا كذلك
رأي مالك ,والحنفٌة قالواٌ :عفى عن قدر النجاسة المؽلظة بمقدار حلقة الدبر ,أي بمقدار الدرهم البؽلً ,الدرهم البؽلً بقدر الدٌنار
الذهبً ,قٌاس االستنجاء بالحجارةٌ ,عنً حلقة الدبر باالستنجاء بالحجارة ٌبقى علٌها شًء ألن الحجارة ال ٌمكن أن تزٌل النجاسة كلٌا
8
فلذلك قال أبو حنٌفة -الحنفٌة : -إذا كان على ثوبك مقدار نقاط من البول ال تصل إلى قدر الدرهم البؽلً أو تقعر الكؾ -قاسوها على
حلقة الدبر -فإن صبلتك جابزة وٌعفى من الدم والبول والؽابط ,الؽابط ٌعفى منه بقدر وزن الدرهم ,وأما البول فٌعفى منه بقدر حجم
الدرهم ,فإذا نسٌت أولم تنس كان على ثوبك بول أو دم دون قدر حجم الدرهم البؽلً فهذا معفو عنه عند الحنفٌة8
وأما الشافعٌة والحنبلٌة فبل ٌعفى عن شًء ولو كانت نقطة بول صؽٌرة فإن صبلتك باطلة ,وٌجب إعادتها عندهم ,سواء كنت ناسٌا
أو ذاكرا  ,سواء كنت جاهبل أو عالما فإن صبلتك ٌجب إعادتها8
وهإالء طبعا  ,الشافعٌة والحنبلٌة ردوا على الحنفٌة قالوا  :إن حلقة الدبر قد عفً عنها بسبب الضرورة> ,وما ثبت على خبلؾ
القٌاس فؽٌره علٌه ال ٌقاس ,والضرورة تقدر بقدرها ,وال ٌقاس علٌها ,هذا رد الشافعٌة والحنبلٌة ,ولكن الحنفٌة متمسكون قالوا:
خبلص ال نقٌل وال نستقٌل ,نعم8

فٌعنً الخطؤ معفو عنه ,والنسٌان عند الحنابلة إذا كان جاهبل  ,إذا كان ال ٌعلم أن هنالك نجاسة على ثوبه ووجد نجاسة على ثوبه ال
ٌعٌد ,طٌب<.
أما عند الشافعٌة فإذا وجدت نجاسة على ثوبكٌ ,قول الشافعٌة :األصل إضافة الحادثة إلى أقرب أوقاته ,فتعٌد الصبلة التً بعد دخولك
آخر مرة لذهابك إلى الؽابط أو دخولك الحمام ,فؤضٌؾ الؽابط إلى أقرب أوقاته وهو آخر مرة ذهبت فٌها إلى الخبلء8
(أفمن أسس بنٌانه على تقوى من هللا ورضوان خٌر أمن أسس بنٌانه على شفا جرؾ هار فانهار به فً نار جهنم) شفا ٌعنً الحرؾ,
هار أي منهار أو متساقط( ,فانهار به فً نار جهنم) هل المسجد فعبل ٌعنً حقٌقة أنه انهار فً نار جهنم أو مجازا كما نقول (فؤمه
هاوٌة) ,فقال بعضهم :هو على ظاهره ,قال جابر بن عبد هللا :أنا رأٌت الدخان ٌخرج من المسجد ,وقال بعضهمٌ :عنً الصحابة روى
عاصم بن أبً النجود عن زر بن حبٌش عن ابن مسعود أنه قال :جهنم فً األرض اعتمادا على هذه اآلٌة ,قال سعٌد بن جبٌر كان
الرجل......
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( لقد تاب هللا على النبً والمهاجرٌن واألنصار الذٌن اتبعوه فً ساعة العسرة من بعد ما كاد ٌزٌػ قلوب فرٌق منهم ثم تاب علٌهم إنه
بهم رإوؾ رحٌم وعلى الثبلثة الذٌن خلفوا حتى إذا ضاقت علٌهم األرض بما رحبت وضاقت علٌهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجؤ من هللا
إال إلٌه ثم تاب علٌهم لٌتوبوا إن هللا هو التواب الرحٌم ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقٌن) .
(التوبة)555-355 :
(لقد تاب هللا على النبً) بسبب ماذا? ما الداعً? ألن التوبة بعد الهفوة أو الذنب أو الخطؤ ,وهذه وهللا أعلم تؤكٌدا لقوله عز وجل (عفا
هللا عنك لم أذنت لهم) ,ألن الرسول ص عفا عن الذٌن استؤذنوا ,لم أذنت لهم? فً ماذا? فً القعود أو فً الخروج ,ألنه سمح لبعض
المنافقٌن أن ٌخرجوا ,وهللا عز وجل قال :
(لو خرجوا فٌكم ما زادوكم إال خباال) فسادا ( ,وألوضعوا خبللكم) بالنمٌمة والفسادٌ( ,بؽونكم الفتنة وفٌكم سماعون لهم ,وهللا علٌم
بالظالمٌن)8
وال ٌجوز لئلمام أن ٌسمح للمرجؾ والمخذل والمثبط أن ٌخرج فً الجٌشٌ ,جب أن ٌرجعه ,ولذلك الذي ٌؤتً إلى الجهاد األفؽانً
وٌمشً مع المجاهدٌن وٌمسك هذا وٌقول :هإالء عندهم بدعة ,وهإالء عندهم شرك ,وهإالء عندهم تمابم وما إلى ذلك ,هإالء ال
ٌجوز أن ٌسمح لهم أن ٌدخلوا فً السراٌا ,ألن الواحد منهم ٌثبط عشرة ,فبل ٌجوز أبدا ,بعد أن تستقر نفسك وتطمبن أن هذا الجهاد
جهاد إسبلمً تفضل جاهد ,أما وأنت تظن أنهم مشركون أو معظهم مشركون بسبب التمابم ,بسبب التعاوٌذ والحروز ,أو بسبب التمسح
بالقبور ,وتعمم هذا الحكم ,فمثل هذا ال ٌجوز أن ٌخرج فً الجٌش ,ال ٌجوز أن ٌخرج بالسرٌة ,ال ٌجوز أن ٌدخل فً القواعد ,ال
ٌجوزٌ ,جب على آمر القاعدة أو ربٌس الحزب أن ٌطرده8
نص الفقهاء على هذاٌ ,حرم ,قال بعضهم ٌكره ,وقال بعضهم ٌحرم على اإلمام أن ٌسمح للمخذل والمرجؾ أن ٌخرج فً الجٌش إال
إذا خشً فتنة ,فهنا من باب درء المفاسد ومن باب مقارنة أعظم الضررٌن أٌهما أعظم ضررا طرده أو بقاإه ,بقاإه ضرر ,وطرده
ضرر ٌحدث فتنة ,إذا كان مثبل زعٌم قوم أو زعٌم قبٌلة وهذا ال ٌستطٌع أن ٌطرده ,وإذا طرده فسٌحدث فتنة ,فهذا األولى تركه لكن
ٌقصقص أجنحته وال ٌولٌه أي منصب من المناصب8
فعفا هللا عنك لم أذنت لهم فً الخروج أو فً القعود على االحتمالٌن فً التفسٌر8
( لقد تاب هللا على النبً والمهاجرٌن واألنصار الذٌن اتبعوه فً ساعة العسرة) ,عسرة معنوٌة وعسرة مادٌة ,الناس كانوا فً ببلء
وقحط شدٌدٌن ,وكانوا فً شدة الحر وحمارة القٌظ ,تصوروا أن أحد الصحابة رضوان هللا علٌهم كان عنده صاعان من تمر ,إشتؽل
فكان عنده صاعان من تمر ,فجاء بصاع وأبقى صاعا وقالٌ :ا رسول هللا كان عندي صاعان -الذي هو أبو عقٌل -فصاع التمر إثنٌن
كٌلو وربع ,إثنٌن كٌلو ونصؾ على األكثر ,فتصدقت بصاع وأبقٌت صاعا  ,فلمزه المنافقون قالوا :كان هللا فً ؼنى عن صاع هذا,
فؤنزل هللا عز وجل فً القرآن :
(الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن فً الصدقات والذٌن ال ٌجدون إال جهدهم فٌسخرون منهم ,سخر هللا منهم ولهم عذاب ألٌم).
(التوبة)53 :
تصوروا أن هللا عز وجل سبحانه أنزل فً صاع التمر قرآنا ٌتلى ,فً اثنٌن كٌلو تمرا أنزل قرآنا ٌتلى ,وانتصر ,وانتصر لهذا العبد
الفقٌر الصادق المخلص ,قال( :سخر هللا منهم ولهم عذاب ألٌم) (الذٌن ٌلمزون المطوعٌن من المإمنٌن فً الصدقات) ,أبو عقٌل الذي
تصدق بصاع( ,الذٌن ال ٌجدون إال جهدهم) هذا ما ٌقدر علٌه ,ألنه ال ٌقدر إال على صاع ,وهذا الصاع قد ٌكون عند هللا عز وجل
أفضل من مابة ألؾ صاع ,وقد ثبت فً الحدٌث الصحٌح درهم سبق مابة ألؾ درهم حدٌث صحٌح ,قالواٌ :ا رسول هللا كٌؾ? قال
الرجل الذي عنده درهمان وتصدق بدرهم هذا أعظم أجرا من الذي عنده مال كثٌر وأخذ من عرض ماله مابة ألؾ ,ولذلك أنت قد
تدفع عشر روبٌات وأنت ال تملك ؼٌرها هذه قد تعدل فً مٌزان هللا عز وجل ملٌون لاير ,نعم درهم سبق مابة ألؾ درهم ,ألن هللا عز
وجل إنما ٌتقبل وٌعظم األجر بقدر االستطاعة ,بقدر الجهد( ,والذٌن ال ٌجدون إال جهدهم)8
وجاء عبد الرحمن بن عوؾ بؤربعة آالؾ درهم قالٌ :ا رسول هللا عندي ثمانٌة آالؾ درهم ,فهذه أربعة آالؾ وأبقٌت ألهلً أربعة
آآلؾ ,قال( :بارك هللا لك فً أهلك ومالك) ,فقال المنافقون وهللا ما جاء بها إال رٌاء ,هم قاعدون ٌضعون رجبل على رجل بعد العصر
وكل واحد منهم متكا على حجر متربع وٌنظر ,الرسول ص فارش البساط ,واحد ٌؤتً بالتمر ,واحد ٌؤتً بالشعٌر ,واحد ٌؤتً بالمال,
وهم كل ما جاء واحد ٌلمزونه ,ال ٌسلم واحد من شرهم أبدا ,والواحد منهم قد فتل شواربه ,وٌجلسون فقط للتنكٌت وللتعٌٌب ولتتبع
الناس ,للتثبٌط ,للتخذٌل ,التهام نٌات الناس8
هذا جاء بؤربعة آالؾ قالوا هذا رٌاء ,هذا جاء بصاع تمر قالوا :هللا ؼنً عن صاعك ,طبعا ورضا الناس ؼاٌة ال تدرك ,فكٌؾ
برضا المنافقٌن والحساد ,هإالء ال ٌمكن ,لٌست القصة قصة بٌنات( ,وإن ٌروا كل آٌة ال ٌإمنوا بها) ,قلوب مرٌضة ,نفوس مرٌضة,
ما الذي ٌشبعها? ما الذي ٌرضٌها? ال ٌرضٌها شًء8
وقؾ رسول هللا ص على المنبر وحث على الصدقة ,فقام عثمان قال  :علً مابة من اإلبل بؤحبلسها وأقتابها ,فدعا له بخٌر رسول هللا
ص ,ثم حث على الصدقة فقام عثمان وقال :علً مابة من اإلبل بؤحبلسها وأقتابها ,ثم الرسول هللا ص حث على الصدقة ,قال علً
مابة من اإلبل بؤحبلسها وأقتابها ,ثبلثمابة ,فقال رسول هللا ص ما ضر عثمان ما عمل بعد الٌوم  ,خبلص اللهم ارض عن عثمان
فإنً عنه راض ,اللهم ارض عن عثمان -رؼم أنؾ الشٌعة -فإنً عنه راض 8
قال :من ٌجهز جٌش العسرة وله الجنة? فجهزه عثمان ,قال :من ٌحفر ببر رومة وله الجنة?  ,فحفره عثمان ,وبعد ذلك ٌقول لك:
هذا زندٌق ,ذي النورٌن ما أرخى أحد أستاره أو سد بابه على ابنتٌن من بنات الرسل سوى عثمان ,ال ٌوجد أحد تزوج بنتٌن من بنات
الرسل إال سٌدنا عثمان ,ذو النورٌن ,لٌس نورا واحد ,نورٌن ,وبعد ذلك ٌقول هإالء منافقون وزنادقة ,وارتدوا بعد الرسول ص
وهكذا.

كان طعام الصحابة رضوان هللا علٌهم فً تبوك التمر المسوس والشعٌر المتؽٌر ,واإلهالة السنخة ,اإلهالة السنخة الشحم الزنخ ,كانوا
ٌخزنون الشحم عدة أشهر فتصبح رابحته سنخةٌ ,عنً زنخة ,فكانوا ٌفتون بالشعٌر وباإلهالة السنخةٌ ,ذٌبونه على النار وٌضعون قلٌبل
من الماء علٌه وٌؤكلونه ,أما التمر فكانت الحبة من التمر ٌؤكلها مجموعة من الصحابةٌ ,مصها هذا ثم ٌعطٌها ألخٌه وٌشرب ,ثم ذاك,
ثم تطوؾ التمرة على عدد من الصحابة حتى تصبح نواة فقط ,مصة واحدة فً ساعة العسرة8
روى مسلم وؼٌره عن الحسن قال الحسن كانت العسرة من المسلمٌن ٌخرجون على بعٌر ٌعتقبونه بٌنهم ,كل اثنٌن أو ثبلثة على بعٌر,
كان زادهم التمر المسوس والشعٌر المتؽٌر واإلهالة المنتنة ,كان النفر ٌخرجون ما معهم إال التمرات بٌنهم ,فإذا بلػ الجوع من أحدهم
أخذ التمرة فبلكها حتى ٌجد طعمها ثم ٌعطٌها صاحبه ,ثم ٌشرب علٌها جرعة من الماء ,كذلك حتى تؤتً على آخرهم فبل ٌبقى من
التمرة إال النواة ,مضوا مع النبً ص على صدقهم وٌقٌنهم رضً هللا عنهم8
قال عمر رضً هللا عنه وقد سبل عن ساعة العسرة :خرجنا فً قٌظ شدٌد ,فنزلنا منزال أصابنا فٌها عطش شدٌد حتى ظننا أن رقابنا
ستنقطع من العطش ,وحتى أن الرجل لٌنحر بعٌره فٌعصر فرثه فٌشربه وٌجعل ما بقً على كبدهٌ ,ضع على صدره بقٌة ما اختلط من
الطعام فً المعدة ٌعصر فً فمه ثم الفرث البارد ٌضعه على صدره حتى ٌخفؾ الحر8
فقال أبو بكر ٌا رسول هللا إن هللا قد عودك على الدعاء خٌرا فادع لنا ,قال أتحب ذلك? ٌعنً أتحب أن أدعو? قال :نعم ,فرفع ٌدٌه
فلم ٌرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت ,فمؤلوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت المعسكر8
روى أبو هرٌرة وأبو سعٌد قاال :كنا مع النبً ص فً ؼزوة تبوك ,فؤصاب الناس مجاعة وقالواٌ :ا رسول هللا لو أذنت لنا فنحرنا
نواضحنا -النواضح ٌعنً اإلبل التً تنقل الماء ,سمً ناضحا  -فنحرنا نواضحنا فؤكلنا واد هنا ,نؤكل اللحم وندهن بالسمن حتى ال
تتشقق جلودهم ,فكانوا ٌدهنون بها بؤرجلهم وبؤٌدٌهم حتى ال تتشقق8
فقال رسول هللا ص إفعلوا ,فجاء عمر ,وقال ٌا رسول هللا إن فعلوا قل الظهرٌ ,عنً قلت الدواب التً تركب ,ولكن أدعهم بفضل
أزوادهم فادع هللا علٌها بالبركة لعل هللا أن ٌجعل فً ذلك البركة ,قال نعم ,ثم دعا بنطع -نطع ٌعنً عبارة عن بساط من الجلد -بنطع
فبسط ثم دعا بفضل األزواد -ببقٌة ما معهم من الطعام -فجعل الرجل ٌجًء بكؾ ذرة وٌجًء اآلخر بكؾ تمر وٌجًء اآلخر بكسرة
حتى اجتمع على النطع من ذلك شًء ٌسٌر8
قال أبو هرٌرة فحزرته ٌعنً قدرته فإذا هو قدر ربضة العنزةٌ ,عنً قدر قعدة العنزة ,والعنزة الكبٌرة تؤتً ثبلثة كٌلو ,فكٌؾ قعدة
العنزة ,فدعا رسول هللا ص بالبركة ثم قال :خذوا فً أوعٌتكم ,قال :فؤخذوا فً أوعٌتهم حتى والذي ال إله إال هو ما بقً مع العسكر
وعاء إال ملإوه ,وأكل القوم حتى شبعوا وفضلت فضلة ,فقال النبً ص أشهد أن ال إله إال هللا وأنً رسول هللا ال ٌلقى هللا بهما عبد
ؼٌر شاك فٌهما فٌحجب عن الجنة  ,أخرجه مسلم فً صحٌحه بلفظه ومعناه8
سمعتم هم كم كانوا? ثبلثٌن ألفا  ,لو وز عوا لكل واحد حبة شعٌر أتكفً هذه التً جمعوها? ثبلثٌن ألؾ حبة شعٌر ,تؤتً أكثر من
ربضة ماذا? من قعدة العنزة ,ربضة العنزة ,قال فوهللا الذي ال إله إال هو ما بقً وعاء فً المعسكر إال ملا ,و أكلوا وزادت فضلة,
كم هم? ثبلثون ألفا  ,لو كل واحد أكل رؼٌفا ثبلثٌن ألؾ رؼٌؾ ,كل عشرة أرؼفة كٌلوٌ ,عنً كل عشرة أكلوا كٌلو ,ثبلثون ألفا على
عشرة ثبلثة اآلؾ كٌلو ,ثبلثة أطنان ,أكثر من وزن السٌارة8
هذا فقط الذي أكلوه ,إفرض العشرة أكلوا كٌلو ,واألوعٌة كل واحد إحسب أخذ كٌلو ,ثبلثٌن ألؾ كٌلوٌ ,عنً كم? ثبلثون طنا  ,وكلهن
أصلهن حوالً ثبلثة كٌلوات ,فٌؤتً الواحد بكسرة خبز وٌؤتً بكؾ ذرة وٌؤتً بكؾ تمر8
ولذلك اطمبنوا ,هللا عز وجل تكفل للمجاهدٌن ,تكفل بالرزق الحبلل ,وتكفل ,تضمن هللا لمن خرج من بٌته مجاهدا فً سبٌله أن
ٌدخله الجنة أو ٌرجعه بما نال من أجر أو ؼنٌمة هو متكفل ,إما ٌدخل الجنة أو ٌرجعه معززا مكرما  ,إما مع أجر أو ؼنٌمة فهً
كانت عسرة ,والعسرة المعنوٌة أشد8
كان ٌوجد واحد ٌهودي اسمه سوٌلم ,سوٌلم هذا كان مجمع الخبلن ببٌت أم عامر ,كان المنافقون كل لٌلة ٌجتمعون فٌه ٌقولون :أهذا
ٌجالد بنً األصفر? ٌجالد الروم ,وهللا لكؤنا نراهم ؼدا موثقٌن بالحبال كلهم أسرى عند الروم ,أٌظن جبلد بنً األصفر مثل قتال
العرب!?
الجد بن قٌس زعٌم من زعماء المنافقٌن جاء بعذر أقبح من ذنب ,قالٌ :ا رسول هللا أنا ال أصبر على النساء فإنً أخشى على نفسً إذا
رأٌت بنات بنً األصفر -بنات الروم -أن ال أصبر عنهن ,فابذن لً( ,ومنهم من ٌقول ابذن لً وال تفتنً أال فً الفتنة سقطوا وإن
جهنم لمحٌطة بالكافرٌن)8
واألراجٌؾ فً المدٌنة تنتشر ,والرسول صلى علٌه وسلم ال ٌنظر ,ال ٌنظرٌ ,عدٌ ,عد ,وٌؤمر وٌحض ,النفٌر ,الجهاد ,سنقاتل الروم,
وكل واحد هذا أبو عقٌل فً اللٌل ذهب إلى ٌهودي وسقى طٌلة اللٌل حتى أعطاه صاعً تمر ,حتى ٌتصدق بصاع وٌبقى صاعا
ألهله8
زٌد بن علبة فً اللٌل ٌبكً قالٌ :ا رب إنك أمرت بالجهاد وأنا ال أملك شٌبا  ,وقد ذهبت إلى رسولك وال ٌجد ما ٌحملنً علٌه -
وٌبكً -ولذلك ٌا رب إنً تصدقت على المسلمٌن بكل من نال من عرضً ومالً وما إلى ذلك8
فرسول هللا ص فً الٌوم الثانً قال :من المتصدق هذه اللٌلة? -هو ما عنده شًء ٌتصدق به -قال أنا تصدقت بعرضً على المسلمٌن,
من سب علً استؽابنً الذي لً علٌه شًء صاع من التمر من قبل سامحته فٌه -قال :من المتصدق هذه اللٌلة? فلم ٌقم أحد ,قال :من
المتصدق هذه اللٌلة? فقام زٌد ,قال :والذي نفسً بٌده لقد تقبلت فً الصدقة المتقبلة فً الصدقة السنة القادمة ,المتقبلة ,خبلص زكً,
ال ٌوجد ما ٌزكٌه إال أنه سامح الناس ,سامح الناس ,قال :تقبلت فً الصدقة فً السنة المقبلة ,كتبت الصدقة.
والرسول ص ي عد ,هذا ٌنم من هنا ,وهذا ٌجتمع من هنا ,وهذا ٌقول من هنا8
ولذلك نحن إن شاء هللا نعد ونشتؽل ونذهب إلى أفؽانستان ونرسل إلى أفؽانستان وهذا ٌحكً وهذا ٌتهم وهذا ٌقول وهذا ,...ال ٌهمنا,
سنبقى سابرٌن على الخط..
(فؤما الزبد فٌذهب جفاءا  ,و أما ما ٌنفع الناس فٌمكث فً األرض) ,
(الرعد)35 :
هو واضع رجبل على رجل ببلده ٌقول لكٌ :ا بنً أنا أنصحك أن ال تذهب ,لماذا? أنصحك أن ال تذهب? ٌا أخً هذا قتال األمرٌكان
مع الروس ,لكن نحن لسنا قادرٌن على الكبلم ,بٌن بعض فقط نتكلم نعم ,لماذا ٌا أخً ال أرجع? األفؽان ٌتقاتلون مع بعض ,فقط هذا
الكبلم بٌن الثقات نقوله ,الذٌن ٌفهمون وٌقدرون بقدره ,أما أمام الناس ال نقوله ,لذلك اجلس إجلس ,لماذا? هنا أنت على ثؽرة ,هنا تفٌد,
هنا إن شاء هللا سٌقوم اإلسبلم فً األرض ,إن شاء هللا الدولة اإلسبلمٌة ,من الصبح ستقوم ,إن شاء هللا ,وهللا ٌحلمون! ٌحلمون! تعرؾ
ٌحلمون! كٌؾ? وهللا هإالء الذٌن ٌرٌدون أن ٌقٌموا دولة إسبلمٌة بدون جهاد وبدون دماء وبدون جماجم وبدون أشبلء وهللا ٌحلمون,
واألحبلم أحٌانا ٌعرؾ الواحد نفسه فً الرإٌا أن هذه رإٌا ,أما هم لٌسوا قادرٌن أن ٌفهموا أنهم ٌحلمون ,ألنه ٌوجد فرق بٌن الحلم -
أضؽاث أحبلم -وبٌن الرإٌا ,ألن الرإٌا صادقة واألحبلم أضؽاث ,مفهوم? ٌعنً مثل تصورات ابنً هذا الصؽٌر عمره سنتٌن ركبنا

فً الطابرة قالٌ :ا أبً لماذا ال تشتري لنا طٌارة? نعم! لماذا ال تشتري لنا طابرة? هذا مداركه أقرب من الذي ٌرٌد أن ٌقٌم دولة
إسبلمٌة بدون دماء وبدون جهاء ,وبدون إعداد8
أو الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌرٌدون أن ترجع فلسطٌن بدون أن ٌتعلم أحدهم على المسدس ,الفلسطٌنٌون الذٌن فً الكوٌت وفً السعودٌة وفً
قطر وفً دولة البحرٌن ,هإالء إذا أراد فلسطٌنً أن ٌؤتً هنا ٌقول لهٌ :ا أخً أفلسطٌنً أنت? نسٌت فلسطٌن? تاجرت فً أفؽانستان
ونسٌت فلسطٌن?! أنت ماذا عملت لفلسطٌن? مضى علٌك عشرون سنة معفن فً الخلٌج ماذا عملت? إن األرض تشكوك إلى هللا,
حرام هذا فلسطٌنً ٌؤتً ٌتدربٌ ,تعلم السبلحٌ ,تعلم عزة المسلمٌ ,تعلم حرب العصابات لعله ؼدا ٌفٌد أمته وببلده ,لعله ٌفكر أن ٌنقل
المعركة إلى المسجد األقصى ,ال ..إبق فلسطٌنٌا أنت ,نسٌت فلسطٌن ,إبق قل فلسطٌن8
وهل ٌوجد أحد أمهر فً النواح من الدول العربٌة على فلسطٌن? ال أحد أقوى على النواح وعلى المآتم وعلى الرثاء من إعبلم الدول
العربٌة ,نحن تعلمنا منهم كبلما بدون فعل ,لسان طوٌل وباع قصٌر ,إعملوا وال تنظروا هكذا وال هكذا ,و(ال ٌكلؾ هللا نفسا إال
وسعها) ,وهللا ٌبارك فً القلٌل وال قلٌل عنده ,والكثٌر قلٌل إن لم ٌكن فً سبٌله ,والقلٌل كثٌر إن كان فً مٌزانه8
(قل ال ٌستوي الخبٌث والطٌب ولو أعجبك كثرة الخبٌث)
(المابدة)885 :
ومضت ومضى الناس إلى ؼزوة تبوك ,وتؤخر بعضهم ,تؤخر أبو خٌثمة ,تؤخر أبو ذر ,أبو خٌثمة عاد إلى بٌته ,هو متزوج اثنتٌن,
وكل زوجة من زوجتٌه طبعا فً الصٌؾ كانوا ٌقضونها فً البساتٌن ٌقٌمون عرابش فً داخل البستان ,عاد أبو خٌثمة فوجد زوجتٌه
كل واحدة منهما قد رشت الماء فً داخل العرٌش وقد طابت الثمار ,فوقؾ على باب أحد العرٌشٌن ,قال :أبو خٌثمة فً ظل ظلٌل
ورسول هللا ص فً الضح والحر -الضح ٌعنً الشمس والحر ,-وهللا ال أدخل واحدا منهما ,جهزا لً ركوبتً ,فقامت نساإه االثنتٌن
كل واحدة ترٌد أن ترضٌه ,قال الصحابة :رجل مقبل من بعٌد ,قال ص :كن أبا خٌثمة ,فكان أبا خٌثمة.
أما أبو ذر معروؾ ,فقٌر فً دنٌاه ,ؼنً فً أخراه إن شاء هللا ,ما أظلت الخضراء ٌ-عنً الشجر -وال أقلت الؽبراء رجبل أصدق
لهجة من أبً ذر ,فالمهم أبو ذر راكب جمبل ٌمشً خطوة وٌتؤخر خطوة ,حاول معه ,ال فابدة ,ترك الجمل ولحق ماشٌا  ,نعم ,تفقده
الصحابة ,أبو ذر أٌن? فالرسول ص قال الكلمة التً نحن نقولها الٌوم ,قال :دعوه فإن ٌكن فٌه خٌر فسٌلحقه هللا بكم ,وإن ٌكن ؼٌر
ذلك فقد أراحكم هللا منه ,ونحن نقول دعوهم ,فإن ٌكن بهم خٌر سٌلحقهم هللا بنا فً أفؽانستان ,وإال فقد أراحنا هللا منهم ,دعهم ٌتكلموا
كما ٌرٌدون ,كٌؾ حرب النجوم? الحرب ٌ-قولون -حرب نجوم ,حرب بٌن العمبلقٌن العظٌمٌن! ٌفهمون! ٌا شٌخ وهللا راس الواحد
منهم هكذا ,ما شاء هللا! نعم! والحرب حرب الكواكب ,حرب النجوم ,حرب العمبلقٌن الكبٌرٌن ,حرب أمرٌكا مع روسٌا ,ثم الناس
الذٌن ال ٌفهمون سٌاسة ٌقولون لك هإالء مختلفون ,هإالء متقاتلون ,هإالء كذا ,ونحن نقول ماذا? نقول دعوهم فإن ٌكن فٌهم خٌر
فسٌلحقهم هللا بنا ,وإن ٌكن ؼٌر ذلك فقد أراحنا هللا منهم.
كانت فعبل عسرة ,ولذلك ( تاب هللا على النبً والمهاجرٌن واألنصار الذٌن اتبعوه فً ساعة العسرة من بعد ما كاد ٌزٌػ قلوب فرٌق
منهم ثم تاب علٌهم إنه بهم رإوؾ رحٌم و على الثبلثة الذٌن خلفوا) ٌا سبلم! قصتهم جمٌلة هإالء كعب بن مالك ,هبلل بن أمٌة
ومرارة بن الربٌع ,مكث رسول هللا ص فً تبوك بقٌة رجب وشعبان وجزءا من رمضان ,وأرسل خالد بن الولٌد إلى أكٌدر دومة
الجندل ,دومة الجندل األزرق فً األردن ,بلد اسمها األزرق ,وكذلك أذرح بجانب معان وكذلك أٌلة العقبة وصالحهم وجاء بالجزٌة,
ومما جاء به ثٌاب رقٌقة جدا  ,فبدأ الصحابة ٌمسونها ,مساكٌن عمرهم ما رأواٌ ,مسونها وٌتعجبون ,هللا أكبر ما أرقها! قال :أتعجبون
من رقة هذه? لمنادٌل سعد بن معاذ فً الجنة أرق من هذه8
ولذلك من جاءنا بعطر وبطٌب ,نقول :طٌب دم ٌحىى وخالد أطٌب عند هللا وعندنا من هذه ,مهما كان الطٌب والعطر ولو كان وردا
طابفٌا فرابحة دم عبد المنان أو خالد الكردي أو هشام الدٌلمً أطٌب عند هللا ثم عندنا من هذه8
رجع الرسول ص ,المنافقون ال زالوا ٌتآمرونٌ ,وجد هنالك عقبة مثل حافة الجبل صعبة ,قالوا هنا سنثٌر اإلبل فً وجه ناقة رسول
هللا ص فتسقط ناقته وٌتحطم وتتحطم ,فجبرٌل نزل وأخبره ,فالرسول ص ؼضب ,وكان ٌمسك بناقته عمار بن ٌاسر ,وٌسوقها حذٌفة
بن الٌمان ,فرجع حذٌفة وضرب وجوه اإلبل ,وعلموا أن خطتهم قد اكتشفت ,فدخلوا بٌن الناس حتى ٌختفوا ,ولكن رسول هللا ص أخبر
بؤسمابهم لمن? لحذٌفة رضً هللا عنه ,وقٌل لئلثنٌن ,وكانوا ثبلثة عشر رجبل  ,وهإالء قال سٌموتون على النفاق ,خبلص انتهى8
ولذلك كان عمر بن الخطاب رضً هللا عنه إذا وضعت جنازة ٌنظر ,فإذا تقدم حذٌفة وصلى بٌن الناس صلى معهم ,وإن تؤخر حذٌفة
تؤخر عمر ,وجاء عمر مرة بجانب حذٌفة قال لهٌ :ا حذٌفة أستحلفك باهلل هل سمانً رسول هللا ص من المنافقٌن? هللا أكبر ,الخوؾ,
الحساسٌة الشدٌدة ,المراقبة ,نحن الواحد منا ٌجاهد ٌوما ٌعتبر نفسه نابلٌون الثالث ,أو ٌعتبر نفسه هذا فً القتال مثل نابلٌون الثالث,
ٌعتبر نفسه جاهد مثل خالد رضً هللا عنه ,وٌكون ماشٌا وال ٌنظر ألحد ,فإٌاكم أن تؽتروا بؤنفسكم أنتم وما قدمتم شٌبا حتى اآلن,
إٌاكم ,وإٌاكم أن تنظروا إلى أنفسكم ,وإٌاكم أن تنظروا إلى احترام األفؽان لكم ,فإنكم لو ركضتم لن تلحقوا ماشٌهم ,لن تلحقوا المشاة
منهم ,ولو كنت على ظهر جواد سرٌع ما لحقت البطًء من المشاة منهم ,ألنهم قدموا كثٌرا كثٌرا 8
اآلن عبد هللا أنس أٌن هو? األخ عبد هللا أنس ٌحدث ٌقول :كان احترامهم لنا عجٌبا  ,إذا مر أحدنا من سوق إشكمش أو من ؼٌره
هكذا ٌقفونٌ ,قفون ,تفضل عندي ,تفضل عندي ,إذا تؤخرنا فً قرٌة لٌس هو أو عرب آخرون ٌقولون له نحن نرٌد أن نبٌت عندك,
فٌذهب فرحا العرب اللٌلة سٌبٌتون عندي ,وٌؤتً بؤفضل ما عنده من طعام أو فراش ,العرب سٌؤتون عندي ,فبعض العرب صؽار فً
السن وقلٌلو التجربة ,فظن أن احترام األفؽان له أنه هو القابد الملهم والمعلم الفذ ,وهو ال ٌدري أٌن هو مثل ما قال أو ناس مقاس
رجله .
فؤقول ,فصار إذا طلب مثبل فراش بطانٌاتٌ ,شم البطانٌة فٌرمٌها فً وجه األفؽانً ,أنا عربً أنا فبلن ال تعرؾ? نعم أنت فبلن
خبلص طٌب ٌسكت ,ومن هو? ٌتكلم مع ناس ,أناس لهم ثمانً سنوات عشر سنوات فً الجهاد ,وقادة زلزلوا األرض من تحت أقدام
الروس ,زلزلوا الدنٌا ,أنا عربً ,أنا فبلن8
طبعا ولوال احترامهم للبقٌة وإال كؾ واحد ال ٌحتمل ,نعم! فبل تؽتروا بؤنفسكم إذا رأٌتم احترام الناس لكم ,فإن هذا منبعث من
رجولتهم وفضلهم وصدقهم ,ولٌس من مقامك ومكانتك8
فلٌسعد النطق إن لم ٌسعد الحال
ال خٌل عندك تهدٌها وال مال
هإالء روسٌا ما قدرت أن تذلهم ,أنت ترٌد أن تذلهم?! إن احترمتهم أنت على رإوسهم وفً قلوبهم وأنت سٌدهم فعبل ٌ ,نظرون إلٌك
أنك عربً جبت تجاهد على رإوسهم وأعٌنهم ,أما إذا أردت أن تتكبر علٌهم فهم ماذا? ونجهل فوق جهل الجاهلٌنا8
فانتبه ال تؽتر ,إذا ٌسر هللا لكم سبٌل خٌر وجها فبل ٌعنً هذا أنك خٌر من الناس جمٌعا  ,ال ,هناك أناس سبقوك بكثٌر ,وقدموا أكثر
منك بكثٌر ,وقدموا الؽالً والنفٌس ,وبذلوا الثمٌن والرخٌص ,والنفس والنفٌس8
فعندما رجع رسول هللا ص إلى المدٌنة بدأ الناس ٌستقبلونه ,وكانت عادة رسول هللا ص أنه ٌبدأ بالمسجد فٌصلً فٌه ركعتٌن8

واآلن نستمع إلى أحد المخلفٌن الثبلثة وهو كعب بن مالك ٌقص قصته العجٌبة المشوقة ,أخرج البخاري ومسلم حدٌث كعب بن مالك,
قال مسلم عن كعب بن مالك ,قال لم أتخلؾ عن رسول هللا ص فً ؼزوة ؼزاها قط إال فً ؼزوة تبوك -هذا كان شاعرا كعب بن
مالك ,وكان مشهورا  -ؼٌر أنً قد تخلفت فً ؼزوة بدر ولم ٌعاتب أحدا تخلؾ عنها ,إنما خرج رسول هللا صلى والمسلمون ٌرٌدون
عٌر قرٌش -جمال قرٌش -حتى جمع هللا بٌنهم وبٌن عدوهم على ؼٌر مٌعاد ,ولقد شهدت مع رسول هللا ص لٌلة العقبة حٌن تواثقنا أي
تباٌعنا على اإلسبلم ,وما أحب أن لً بها مشهد بدرٌ ,عنً ال أحب أنً قد تؽٌبت عن بٌعة العقبة وأنً قد شهدت بدرا  ,وإن كانت بدر
أذكر فً الناس منها ٌ-عنً أشهر منها ,-وكان من خبري حٌن تخلفت عنه فً تلك الؽزوة وهللا ما جمعت قبلها راحلتٌن قط حتى
جمعتهما فً تلك الؽزوة ,فؽزاها رسول هللا ص فً حر شدٌد ,واستقبل سفرا بعٌدا ومفازا ,واستقبل عدوا كثٌرا  ,فجلى للمسلمٌن
أمرهم لٌتؤهبوا أهبة ؼزوهم ٌ-عنً عدة ؼزوهم -فؤخبرهم بوجهه الذي ٌرٌد.
كان رسول هللا ص ال ٌؽزو ؼزوة إال ٌوري بؽٌرها إال فً تبوك ,ألن المسافة كبٌرة ,وألن الدولة كبٌرة ,فبل بد لها من إعداد وال بد
لها من إشهار ,وال بد لها من التحرٌض الطوٌل ,ولذلك الذٌن ٌرٌدون أن ٌقاتلوا روسٌا بسرٌة ال ٌمكن ,هذه قضٌة تحتاج إلى وضوح
األشخاص ,وإلى إسفار المعركة ,وإلى التحرٌض ,وإلى ظهور األشخاص ,ال بد أن ٌكون هنالك أناس ظاهرون ٌدعون للجهاد
وٌخطبون باسم الجهاد ,نعم! كنت فً أفؽانستان وٌلبس اللباس األفؽانً والطاقٌة ,وٌمر فً مطار الدوحة مثل الشٌخ تمٌم ,فٌسؤل أنت
أردنً فلماذا تلبس هذا اللباس الباكستانً? فٌقول صحح معلوماتك ,هذا لباس األفؽان ,قالوا :ماذا ٌعنً لباس األفؽان? قال :هذا الذي
أعز هللا به أمة اإلسبلم وأنا منهم ,هل عندك مانع? ٌقول ال تفضل ما عندي مانع ,فالمهم وهو خارج وهو البس الطاقٌة األفؽانٌة هذه
داخبل وخارجا القلنسوة األفؽانٌة هذه داخبل وخارجا ال ٌنزعها ,فعندما خرج قال :أنت تمٌم العدنانً? قال له :نعم ,أنت أردنً?
قال :نعم ,قالوا هذا اللباس لباس باكستانً? قال :ال هذا الباس أفؽانً ,و أنا مجاهد أفؽانً ,عندك مانع? قال له :ال تفضل خذ جوازك
ٌا هللا امش لكن كؾ عنً شرك ,قال :قعدت فً الطابرة ,قبل أن تسٌر الطابرة بعد أن شؽلت المحركات وإذا بمٌكروفون الطابرة تمٌم
العدنانً ,نعم ,راجع مخابرات المطار ,قال :وقعت ,قال :نزلت دخلت ,قالوا :الضابط فً الداخل ,دخلت ,على الضابط فً الداخل وأنا
قلت خبلص عطلوا علً الرحلة ,أنا طبعا لست ساببل ال عن قطر وال عن البحرٌن ,بعدها ٌخرجونًٌ ,خرجونً أنا أرٌد أن أجاهد,
اإلقامة ٌلؽونهاٌ ,لؽونها لست ساببل  ,لكن الرحلة تضٌع علً 8
قال له :أنا سمعت شرٌطا من أشرطتك باألمس ,وأنا علمت اآلن أنك مسافر ,فهذه ثبلثٌن ألؾ درهم تبرع للمجاهدٌن ,عز ٌا شٌخ!
عز!
بٌن طعن القنا (الرماح) وخفق البنود
عش عزٌزا أو مت وأنت كرٌم
وأشفً لكٌد صدر الحسود
فرإوس الرماح أذهب للؽٌظ
ال ٌشفً صدور المإمنٌن إال الرماحٌ ,ا شٌخ أما الكلمة خبلص أنتقل من ماذا? (وجادلهم بالتً هً أحسن) إلى ماذا? اطعنهم بالتً
هً أحسن ,مفهوم? فإذا ذبحتم فؤحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فؤحسنوا القتلة ولٌحد أحدكم شفرته ولٌرح ذبٌحته 8
فقتال الروس ال بد من ظهور األشخاص ,ووهللا سبحان هللا بعض اإلخوة ٌحملون بعض األشرطة عن الجهاد وبعض ....فٌسؤلهم
بعض الشرطة الذٌن فً المطار ,بعضهم ٌبدأ ٌتلعثم ٌقول :وهللا ....وبعضهم ٌقول ال وهللا أنا كنت فً أفؽانستان ,وأنا قادم من
أفؽانستان ,تفضل تفضل وهللا ال نفتشك ,فً جدة نعم أكثر من واحد ,رؼم أنهم ٌشددون على الحجاج ,قال وهللا أنا كنت فً أفؽانستان,
قالوا شكلك شكل ماذا? قال له :أنا كنت مع المجاهدٌن األفؽان ,تفضل ال نفتش حقاببك ,واضح ,هل الشرطً تفكر أن اسمه ابن
ؼورٌون? مسلم عنده فطرة وٌحبك وٌحب الجهاد ,كان بعض الناس الكبار ال ٌرضون عن الجهاد ,هإالء الصؽار فٌهم خٌر ,فطرتهم
طٌبة ,متعاطفون معكٌ ,ود أن ٌكون معك فً المعركة ,دعها واضحه (وبعدٌن) ترتاح ,إذا كنت واضحا ترتاح ,على رإوس الرماح
هكذا مجاهد ,مجاهد انتهى ,الناس ٌتؤثرون بك وٌحبونك وٌساعدون الجهاد ,وتؤتٌنا بمجموعة من المجاهدٌن ٌتؤثرون بك ,فإن مت
قصة شهادتك تاتٌنا بمجموعة كبٌرة ,وإن عشت كذلك أنت تؤتٌنا بمجموعة ,أما تبقى تعٌش فً السرادٌب ,ترٌد أن تهزم روسٌا لٌس
معقوال 8
فالرسول ص أعلن عن ؼزوة تبوك ألنه ٌقابل دولة عظمى ,الروم ٌعنً أمرٌكا ,أعلن أننا سنحارب الروم فبل بد من استثارة كل
الطاقات ,ال بد من التحرٌض على النفٌر ,ال بد من زٌادة اإلعبلن ,أما وهللا تؤتً إلى باكستان نقول لك :ز ر بٌشاورٌ ,قول لك :وهللا
ٌمكن تعلم المخابرات اإلسرابٌلٌة الموسادٌ ,ا مسكٌن لقد أضعت عقلك ,كٌؾ ترٌد أن تخدم دٌن هللا? كٌؾ ستقاتل الٌهود إذا كنت
تخاؾ من الٌهود على بعد ثبلثة آالؾ أو أربعة آالؾ مٌل? وتخاؾ ماذا? هو جاء ٌدرس ,خابؾ أن المخابرات اإلسرابٌلٌة الموساد قد
ٌدرون أنه ذهب إلى بٌشاور ,قلت له :اسمك! ؼٌر اإلسم ,وال أحد ٌعرؾ بلدك وهللا ؼٌر رب العالمٌن ,هو الذي ٌعلم ,إذا كان الموساد
إله هً التً تعلم ,وحاولت من هنا ومن هنا ومن هنا أن أجره حتى ٌرى مخٌما من مخٌمات المهاجرٌن ,ال فابدةٌ ,فهم كثٌرا ! ما
استطعت أن أجره ,واع واع ,نعم واع!
قال :والمسلمون مع رسول هللا ص كثٌر وال ٌجمعون كتابا حافظا ٌ-رٌد دٌوانا للجند -قال كعب :فقل رجل ٌرٌد أن ٌتؽٌب ٌظن أن
ذلك سٌخفى ما لم ٌنزل فٌه وحً من هللا تعالى ,وؼزا رسول هللا ص تلك الؽزوة حٌن طابت الثمار والظبلل ,فؤنا إلٌها أصعر ٌ-عنً
أمٌل ,-فتجهز إلٌها رسول هللا ص والمسلمون معه ,وطفقت أؼدو لكً أتجهز معهم ,فؤرجع ولم أقض شٌبا ,وأقول فً نفسً أنا قادر
على ذلك إذا أردت ,فلم ٌزل ذلك ٌتمادي بً حتى استمر بالناس الجد ,فؤصبح رسول هللا ص ؼازٌا  ,مشى والمسلمون معه ,ولم أقض
من جهازي شٌبا  ,ثم ؼدوت فرجعت ولم أقض شٌبا  ,فلم ٌزل كذلك ٌتمادى بً حتى أسرعوا وتفارط الؽزو ,فهممت أن أرتحل
فؤدركهم ,فٌا لٌتنً فعلت ,ثم لم ٌقدر ذلك لً ,فطفقت -طفقت ٌعنً بدأت -إذا خرجت فً الناس بعد خروج رسول هللا ص ٌحزننً أنً
ال أرى لً أسوة إال رجبل مؽموصا علٌه فً النفاق -مؽموص ٌعنً مطعون فً دٌنه -أو رجل ممن عذر هللا من الضعفاء ,ولم
ٌذكرنً رسول هللا ص حتى بلػ تبوك ,فقال وهو جالس فً القوم بتبوك :ما فعل كعب بن مالك? قال رجل من بنً سلمة من قومً,
قالٌ :ا رسول هللا حبسه برداه والنظر فً عطفٌه ٌ-عنً دلٌل التكبرٌ ,نظر إلى نفسه دابما ,-فقال له معاذ بن جبل :ببسما قلت ,وهللا ٌا
رسول هللا ما علمنا علٌه إال خٌرا- ,ولذلك الواحد ٌجب أن ٌدافع عن أخٌه -فسكت رسول هللا ص ,فبٌنما هو على ذلك رأى رجبل
مبٌضا ٌزول به السراب ٌ-عنً رجل أبٌض بٌنها السراب ,تعرفون السراب! -قال ص :كن أبا خٌثمة! فإذا هو أبو خٌثمة األنصاري -
وهو الذي تصدق بصاع التمر حتى لمزه المنافقون ٌوجد رواٌة أخرى أبو عقٌل8-
فقال كعب بن مالك فلما بلؽنً أن رسول هللا ص قد توجه قافبل من تبوك حضرنً بثً ٌ-عنً حزنً ,حزنت -فطفقت أتذكر الكذب,
أقول بم أخرج من سخطه ؼدا ,وأستعٌن على ذلك بكل ذي رأي من أهلً ,فلما قٌل أن رسول هللا ص قد أظل قادما زاح عنً
الباطل ,حتى عرفت أنً لن أنجو منه بشًء أبدا ,فؤجمعت صدقه ,أصبح رسول هللا ص قادما  ,كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع
فٌه ركعتٌن ثم جلس للناس ,فلما فعل ذلك جاءه المنافقون ,فطفقوا ٌعتذرون إلٌه وٌحلفون له ,كانوا بضعة وثمانٌن رجبل  ,قبل منهم
ذلك رسول هللا ص عبلنٌتهم وباٌعهم واستؽفر لهم ,ووكل سرابرهم إلى هللا ,حتى جبت ,فلما سلمت تبسم تبسم المؽضب ,ثم قال تعال,
فجبت أمشً حتى جلست بٌن ٌدٌه ,قال لً ما خل فك? ألم تكن قد ابتعت ظهرك? قال قلتٌ :ا رسول هللا إنً وهللا لو جلست عند

ؼٌرك من أهل الدنٌا لرأٌت أنً سؤخرج من سخطه بعذر ,ولقد أعطٌت جدال ٌ-عنً حجة -ولكنً وهللا لقد علمت أنً إن حدثتك الٌوم
حدٌث كذب ترضى به عنً لٌوشكن هللا أن ٌسخطك علً ,ولبن حدثتك حدٌث صدق تجد فٌه علً إنً ألرجو فٌه عقبى هللا ,وهللا ما
كان لً عذر ,وهللا ما كنت قط أقوى وال أٌسر منً حٌن تخلفت عنك ,قال رسول هللا ص :أما هذا فقد صدق فقم حتى ٌقضً هللا فٌك,
فقمت وثار رجال من بنً سلمة فاتبعونً ,فقالوا لً وهللا ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا ,لقد عجزت فً أن ال تكون اعتذرت إلى
رسول هللا ص بما اعتذر به هإالء المتخلفون ,فقد كان كافٌك ذنبك استؽفار رسول هللا ص لك ,قال :وهللا ما زالوا ٌإنبوننً حتى
أردت أرجع إلى رسول هللا ص فؤكذب نفسً ,قال :ثم قلت لهم هل لقً هذا معً أحد? قالوا نعم لقٌه معك رجبلن قاال مثل ما قلت,
قٌل لهما مثل ما قٌل لك ,قال :قلت من هما? قال مرارة بن الربٌع العامري وهبلل بن أمٌة الواقفً8
قال :فذكروا لً رجلٌن صالحٌن قد شهدا بدرا فٌهما أسوة ,قال فمضٌت حٌن ذكروهما لً ,قال ونهى رسول هللا ص المسلمٌن عن
كبلمنا أٌها الثبلثة من بٌن من تخلؾ عنه ,قال  :فاجتنبنا الناس ,وقال :وتؽٌروا لنا حتى تنكرت لً فً نفسً األرض فما هً باألرض
التً أعرؾ ,فلبثنا على ذلك خمسٌن لٌلة ,فؤما صاحباي فاستكانا وقعدا فً بٌوتهما ٌبكٌان ,و أما أنا فكنت أشب الثبلثة القوم وأجلدهم,
فكنت أخرج فؤشهد الصبلة وأطوؾ فً األسواق وال ٌكلمنً أحد ,وآتً رسول هللا ص وأسلم علٌه وهو فً مجلسه بعد الصبلة ,فؤقول
فً نفسً هل حرك شفتٌه برد السبلم أم ال? ٌ-عٌش على أمل تحرٌك الشفة ,هللا أكبر -ثم أصلً قرٌبا منه وأشاركه النظر فً أثناء
الصبلة ,فإذا أقبلت على صبلتً نظر إلً  ,وإذا التفت نحوه أعرض عنً ,حتى إذا طال ذلك علً من جفوة المسلمٌن -بعد المسلمٌن-
مشٌت حتى تسورت ٌ-عنً تسلقت جدار -حابط أبً قتادة- ,حابط ٌعنً بستان -وهو ابن عمً وأحب الناس إلً ,فسلمت علٌه فوهللا ما
رد علً السبلم فقلتٌ :ا أبا قتادة أنشدك باهلل هل تعلمن أنً أحب هللا ورسوله?! قال :فسكت ,فعدت فناشدته فسكت ,فعدت فناشدته قال:
هللا ورسوله أعلم ,ففاضت عٌناي وتولٌت حتى تسورت الجدار8
فبٌنما أنا أمشً فً سوق المدٌنة إذا نبطً من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام ٌبٌعه بالمدٌنة ٌقول :من ٌدلنً على كعب بن مالك? قال
فطفق الناس ٌشٌرون له إلً حتى جاءنً فدفع إلً كتابا من ملك ؼسان ,وكنت كاتبا فقرأته ,فإذا فٌه أما بعد :فإنه قد بلؽنا أن صاحبك
قد جفاك -رسول هللا ص تركك -ولم ٌجعلك هللا بدار هوان وال مضٌعة ,فالحق بنا نواسك ,قال فقلت حٌن قرأتها وهذا أٌضا وهللا الببلء
إننا نلحق ملك ؼسان بعد اإلسبلم الطوٌل هذا نذهب ألجًء سٌاسً عند من? عند رٌجان ,بعد الجهاد ٌذهب أٌن? عند رٌجان,تصور أن رٌجان ٌعرض على رجل واحد منبوذ فً المجتمع المسلم ال ٌكلمه أحد ,إسمع ما هو الجواب? -قلت حٌن قرأتها وهذه أٌضا
من الببلء ,فتٌاممت بها التنور فسجرته -بها رأسا على الفرن وحرقت الرسالة.-
نحن لو جاءت رسالة لٌس من رٌجان ,رسالة من بوش أو رسالة من سٌسكو نابب وزٌر الخارجٌة ,ال ..رسالة من واحد من شرطً
أمرٌكانً ٌبقى ٌحفظها إلى األبد ,إنهم عرضوا علً كذا وأنا أبٌت ذلك8
قال :فتٌاممت بها نحو التنور فسجرتها ,حتى إذا مضت أربعون من الخمسٌن واستلبث الوحً ٌ-عنً بطا الوحً بالنزول -إذا رسول
رسول هللا ص ٌؤتٌنً ,فقال :إن رسول هللا ص ٌؤمرك أن تعتزل امرأتك ,قال فلقت :أطلقها أم ماذا أفعل? -رأسا أوامر -قال :ال بل
اعتزلها فبل تقربنها ,فؤرسل إلى صاحبً بمثل ذلك ,فقلت المرأتً الحقً بؤهلك -كونً عند أهلك -حتى ٌكشؾ هللا هذا األمر ,قال:
فجاءت امرأة هبلل بن أمٌة رسول هللا ص قالتٌ :ا رسول هللا هبلل بن أمٌة شٌخ ضابع لٌس له خادم ,هل تكره أن أخدمه? قال :ال
ولكن ال ٌقربنك ,قالت :وهللا إنه ما به حركة إلى شًء ,وهللا ما زال ٌبكً منذ ما كان من أمره إلى ٌومنا هذا.......
قضاإه فً وفً أخوي عن الذٌن قبل منهم عذرهم ,ولذلك قال هللا عز وجل بعدها (ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقٌن)
ألن الذي نجى كعبا وأمثاله هو الصدق ,ولذلك حث هللا على الصدق ,والجهاد ٌحتاج إلى صدق وإلى إخبلصٌ ,حتاج إلى صدق النٌة
والطوٌة ,فاصدق هللا ٌصدقك ,والرسول ص حٌنما كان ٌقسم الؽنابم قال لؤلعرابً( :خذ) قال :ما على هذا اتبعتك ,اتبعتك على أن
أضرب هاهنا فؤقتل فؤدخل الجنة ,وؼزا رسول هللا ص ؼزوة أخرى فتفقده ,فرآه بٌن القتلى ,فسؤل (أهو هو?) قالوا :نعم ٌا رسول هللا,
قال( :صدق هللا فصدقه) وعندما تصدقون هللا عز وجل ٌصدقكم ومن طلب الشهادة صادقا أعطٌها ولو مات على فراشه.
الصدق -وهللا ٌا إخوةٌ -جعل الناس ٌحترمونك ,والكذب ٌسقطك من أعٌن الناس ,والصدق ٌخرج من القلب إلى القلوب ,والصدق
ٌرٌحك كثٌرا  ,والكذب ٌتعبك ,والكذب مداه قصٌر وقرٌب ,وأٌامه قلٌلة ,وعما قلٌل سٌنكشؾ وتظهر عند الناس كذابا  ,ال ,كن واضحا
صادقا ال تلؾ وال تدور ,وال تلبس المسابل ,ال ,كن صادقا مع أمٌرك ,مع إخوانك ,واضح النفس ,والصادق مرتاح ,والصادق هللا
عز وجل ٌحبه ,وهللا عز وجل ٌكره الكذب ولو مزاحا  ,رواٌة أبً داوود إن الذي ٌكذب لٌضحك القوم فوٌل له ثم وٌل له رواه أبو
داوود بإسناد حسن ,حتى ولو مازحا وأنا زعٌم بٌت فً ربض الجنة -فً وسط الجنة -لمن ترك الكذب ولو مازحا ولذلك تعمدوا
الصدق حتى ٌصدقكم هللا ,والجهاد ٌحتاج إلى صدق ,ونرجوا هللا أن ٌجعلنا من الصادقٌن.
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم ,بسم هللا الرحمن الرحٌم :
( وما كان المإمنون لٌنفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طابفة لٌتفقهوا فً الدٌن ولٌنذروا قومهم إذا رجعوا إلٌهم لعلهم ٌحذرون,
ٌا أٌها الذٌن آمنوا قاتلوا الذٌن ٌلونكم من الكفار ولٌجدوا فٌكم ؼلظة واعلموا أن هللا مع المتقٌن ,وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من ٌقول
أٌكم زادته هذه إٌمانا فؤما الذٌن آمنوا فزادتهم إٌمانا وهم ٌستبشرون ,وأما الذٌن فً قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا
وهم كافرون ,أوال ٌرون أنهم ٌفتنون فً كل عام مرة أو مرتٌن ثم ال ٌتوبون وال هم ٌذكرون ,وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى
بعض هل ٌراكم من أحد ثم انصرفوا صرؾ هللا قلوبهم بؤنهم قوم ال ٌفقهون ,لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز علٌه ما عنتم حرٌص
علٌكم بالمإمنٌن رإوؾ رحٌم ,فإن تولوا فقل حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت وهو رب العرش العظٌم)
(التوبة)525-825 :
هذه اآلٌات الكرٌمات خواتٌم سورة التوبة ,وسورة التوبة تاب هللا فٌها على الثبلثة ,وعلى النبً والمهاجرٌن واألنصار ,شهادة ربانٌة
أن هإالء الذٌن حضروا ؼزوة تبوك قد تاب هللا علٌهمٌ ,ا سبلم! أي نعمة أكبر من أن ٌكون اإلنسان ٌمشً على األرض وهو ٌحمل
شهادة فً جٌبه نزل بها الوحً األمٌن أن هذا الرجل قد تاب هللا علٌه وأنه من أهل الجنة?! أي نعمة أكبر من هذا? أي رفعة وأي
شرؾ ,نحن إذا جاء الواحد منا رسالة من ربٌس الوزراء أو من وزٌر ٌؽلفها وٌصورها وٌبرزها وٌضعها ماذا? كتاب شكر وتقدٌر
من الملك الفبلنً أو ربٌس الوزراء الفبلنً أو من الوزٌر الفبلنً ,اآلن كتاب التقدٌر من رب العالمٌن أمضى علٌه ذو الجبلل
واإلكرام ,وأنزل به سٌد المبلبكة جبرٌل على سٌد الرسل محمد ص لٌبلؽه صفوة البشر أن هإالء قد تبت علٌهم ,أٌن ٌضعها اإلنسان
هذه? كٌؾ ٌؽلفها وٌجلدها? وأٌن ٌضعها? فً صدر البٌت أم فً القلب أم فً العقل أم ?....وأنت تصور معً إنسانا ٌمشً على
األرض وهو ٌعلم أنه من أهل الجنة ,أي نعمة أكثر من هذا? أي نعمه? لٌس هناك نعمة أكبر منها .
(قل بفضل هللا وبرحمته فبذلك فلٌفرحوا).
(ٌونس)41 :

اآلٌة األولى تتكلم عن المإمنٌن ,ال ٌخرجون كلهم للجهاد ,إنما ٌنقسمون إلى قسمٌن ,قسم ٌبقى فً بٌته أو فً الحضر ,وقسم ٌخرج فً
الؽزوة ,ولكن هذا األمر ٌكون فً قتال الطلب ال فً قتال الدفع ,ألن القتال قسمان:
 -1أن ندخل أو نقصد إلى الكفار فً ببلدهم ,فهذا قتال الطلب ,وهذا فرض كفاٌة ,إال إذا استنفر اإلمام األمة جمٌعا بسبب أنه علم أن
الكفار ٌحشدون كتاببهم وفٌالقهم على الحدود ,فهنا ٌصبح الجهاد فرض عٌن بسبب استنفار اإلمام وبسبب احتشاد الكفار على الثؽور,
كما حصل فً ؼزوة تبوك.
 -2والقتال الثانً :قتال الدفع ,قتال الدفع إذا دخل الكفار إلى ببلدنا ,وهذا فرض عٌن ٌجب أن تخرج له األمة جمٌعا ممن هم قرٌبون
من أرض المعركة ,فإذا أخرجوا الكفار لدفع الكفار الصابلٌن على أعراض المسلمٌن وأموالهم خبلص سقط اإلثم عن بقٌة األمة ,فإذا
لم ٌستطٌعوا أو قعدوا كما فعل العرب فً حرب (3255م) وحاولوا أن ٌحلوها عن طرٌق األمم المتحدة ومجلس األمن ,حاولوا أن
ٌرجعوا الٌهود عن طرٌق مجالس الٌهود ,ألن األمم المتحدة ومجلس األمن هً عبارة عن لعب ٌهودٌة ٌضحكون بها على عقول
البشرٌة ,فإذا فعل الناس المحتلون كما فعل العرب سنة (3255م) سنحاول إرجاعها بالحلول السلمٌة وبالمفاوضات فٌجب على ؼٌر
العرب أن ٌهجموا على الٌهود فً فلسطٌنٌ ,عنً قعد أهل مصر وسورٌا واألردن عن القتال ٌجب على أهل السعودٌة والخلٌج
وؼٌرهم أن ٌهجموا على الٌهود فً فلسطٌن ,وإذا أهل السعودٌة والخلٌج قعدوا ٌتوسع على باكستان وأفؽانستان ,فإذا قعدوا فعلى
ؼٌرهم على إندونٌسٌا وعلى الشرق وتاٌلند والفلبٌن ,فإذا قعدوا وجب على كل مسلم فً الكرة األرضٌة أن ٌؤتً إلى فلسطٌن لتحرٌرها
من الٌهود ,فرض عٌن كالصبلة والصوم.
ولذلك (وما كان المإمنون لٌنفروا كافه) ٌوم أن ٌكون المسلمون مطمبنٌن فً ببلدهم ,وببلدهم كلها سخاء رخاء هذا اسمه قتال
الطلب ,وهنا ٌكون الجهاد فرض كفاٌة ,ما هو فرض الكفاٌه? قال العلماء :وأقل فرض الكفاٌة أن ٌرسل اإلمام فً السنة جٌشا إلى
ببلد الكفار مرة أو مرتٌن ٌؽزو ,هذا أقل فرض الكفاٌة ,فإذا لم ٌرسل إمام المسلمٌن أو أمٌرهم جٌشا إلى ببلد الكفار مرة أو مرتٌن
أثم وأثمت األمة كلها ,ألن فرض الكفاٌة لم ٌسقط عن األمه.
ٌعنً الزم على العرب لو كانت كل الببلد اإلسبلمٌة فً ٌد المسلمٌن ,لو كانت األندلس بٌد المسلمٌن وبخارى وطشقند وطجكستان
وقفقاسٌا وما إلى ذلك وسٌبٌرٌا كلها فً أٌدي المسلمٌن ,وكانت حتى نهر الرون بؤٌدي المسلمٌن ,وكانت ٌوؼسبلفٌا والصرب والمجر
وألبانٌا كلها بؤٌدي المسلمٌن ,وكانت الببلد اإلسبلمٌة كلها تحكم باإلسبلمٌ ,جب على العرب أن ٌرسلوا سنوٌا جٌشا أو جٌشٌن إلى
برٌطانٌا وإلى ألمانٌا وإلى أمرٌكا مرة أو مرتٌن حتى ٌسقط فرض الكفاٌة عن المسلمٌن ,وإال فاألمة كلها آثمة ,أسمعتم?! هذا إذا كانت
كل ببلد اإلسبلم بٌد المسلمٌن.
أما إذا ضاع شبر من أراضً اإلسبلم فهنا ٌتؽٌر الوضعٌ ,صبح القتال قتال دفع ,وقتال الدفع فرض عٌن ,فرض عٌن على تلك البقعة
حتى ٌخرجوا الكافر ,فإن قعدوا أو تكاسلوا أو لم ٌجاهدوا أو كان عددهم قلٌبل ٌتوسع فرض العٌن على من ٌلٌهم ,وثم وثم إلى أن ٌعم
فرض العٌن األرض كلها حتى ٌدفع الكافر ,فرض عٌن كالصبلة والصوم ال ٌسعهم تركه ,ومن ترك الجهاد فً مثل هذه الحالة فهو
كتارك الصبلة والصٌام ,وقد أشرنا باألمس إلى قول اإلمام أحمد فً فرض الكفاٌة أن رجبل ٌرٌد الؽزو فً الكانونٌن وفً شدة البرد
وٌخشى أن ٌضٌع بعض فروض الصبلة أٌقعد أم ٌؽزو? قال بل ٌؽزو ,والؽزو أفضل له ,رجل ٌرٌد أن ٌؽزو والؽزو فرض كفاٌة ولم
ٌحج أٌحج أم ٌؽزو? قال ال بؤس أن ٌؽزو قبل الحج ,وإذا أعانه هللا ٌحج ,مع أن الحج فرض على الفور عند اإلمام أحمد ,ولذلك أقول
أن فرض العٌن ٌكون على أهل البلد ثم ٌتوسع ,ثم ٌتوسع ,هذا زمن الفقهاء ,زمن ابن تٌمٌة وزمن ابن عابدٌن والنووي والرملً وابن
لجٌن وابن مفلح ,أٌام أن كان التنقل على الدواب ,وأٌام أن كانت المعارك تنتهً فً ٌوم أو ٌومٌن أو ثبلثة ,أما اآلن المعركة استمرت
عشر سنوات ,والطابرات تطوي الكرة األرضٌة كلها فً ٌوم واحد ,فاألرض اإلسبلمٌة كلها كالبقعة الواحدة ,لٌس هنالك فرق فً
فرضٌة العٌن بٌن الذي ٌعٌش فً مصر وبٌن الذي ٌعٌش فً فلسطٌن ,وبٌن الذي ٌعٌش فً إندونٌسٌا ,وبٌن الذي ٌعٌش فً أفؽانستان,
ألنك تستطٌع أن تؤتً إلى أفؽانستان فً ٌومٌنٌ ,وم فً الطابرة تصل إلى باكستان ,والٌوم الثانً تدخل أفؽانستان ,ففرض العٌن
بمجرد دخول روسٌا أو الشٌوعٌٌن فً أفؽانستان أصبح فرض عٌن ,وٌوم أن أخرجنا فتوى فرضٌة العٌن كان كثٌر من العلماء ٌشكون
فً هذا األمر ,وكنت أقدم خطوة وأرجع خطوة أخرى.
عندما عرضت الفتوى على الشٌخ ابن باز قبل طبعها وقرأها الشٌخ ابن باز وراجع الكتب ,فقال كبلمك صحٌح وطٌب ,اختصرها
حتى نوقع لك علٌها حتى تنشرها ,ثم أشؽلنً الحج ,وذهب الشٌخ إلى الرٌاض ,وعدت إلى باكستان ,ولكنً وجدت بعد اختصارها
الشٌخ ابن عثٌمٌن والشٌخ عمر سٌؾ والشٌخ محمد نجٌب المطٌعً وسعٌد حوى وقرأتها علٌهم فؤعجبوا بها ووقعوا علٌها أن الجهاد
فرض عٌن ,وهذه أول خطوة اتخذناها على الطرٌق ,أن تنقل القضٌة ولو نظرٌا إلى أذهان الناس ,هذه خطوة جبارة ,ألن الناس ما
كانوا ٌصدقون أن الجهاد كالصبلة والصوم ,بل الجهاد مقدم على الصبلة والزكاة والصوم والحج ,كما قال ابن تٌمٌة (والعدو الصابل
الذي ٌفسد الدٌن والدنٌا لٌس أوجب بعد اإلٌمان من دفعه).
أوال أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا ,ثم بعدها الجهاد ,ثم بعدها الصبلة والصوم والحج ,الجهاد لٌس فرض عٌن فً
أفؽانستان ,الجهاد أصبح فرض عٌن منذ أن سقطت أول مدٌنة فً األندلس ,أصبح فرض عٌن على أهل األندلس وعلى األمة
اإلسبلمٌة جمعاء ,فمنذ سنة (8805م) حتى اآلن (3455م) ستة قرون تقرٌبا الجهاد فرض عٌن على األمة اإلسبلمٌة ,واألمة
اإلسبلمٌة كلها آثمة إذا لم تجاهد ,ولذلك الجهاد فً فرض العٌن ,جهاد الدفع هذا معنى الدفع أن تدفع الكافر عن أرض المسلمٌن ,ما
دام الكافر فً أرض المسلمٌن ٌبقى فرض العٌن على كل واحد ولو قعدت األمة كلها ٌجب أن تنفر ولو لوحدك !!
(فقاتل فً سبٌل هللا ال تكلؾ إال نفسك وحرض المإمنٌن)
(النساء)04 :
فنحن نفرنا ,ونرجو هللا أن ٌثبتنا وٌعٌننا على ضعفنا وعلى قلة حٌلتنا وفراغ ذات ٌدنا ونحرض المإمنٌن ,ؼضب الناس ,أنت ترٌد
تجمع الناس فً أفؽانستان? أنت ترٌد أن تقتل الدعاة فً داخل أفؽانستان? أنت ترٌد أن تزج األبناء الذي ربٌناهم فً العالم اإلسبلمً
فً معركة لحساب أمرٌكا ولحساب روسٌا? إن أفؽانستان لٌست بحاجة إلى رجال!! إن أفؽانستان بحاجة إلى رجال رؼم أنؾ الذي
ٌقول هذا المقال ,إن حاجة أفؽانستان إلى الرجال أضعاؾ أضعاؾ حاجتها إلى المال ,بدأ الشباب ٌتنبهون ,أجهزة اإلعبلم عندنا لم
تصدق كؤجهزة اإلعبلم الؽربٌة أن هنالك قتال بٌن شعب أعزل وبٌن روسٌا.
وكما قال أحد األمراء أو أحد الحكام للشٌخ سٌاؾ وهو ٌشرح له عن الجهاد األفؽانً وعن انتصارات األفؽان قال :قهقه قهقهة وقال
أنتم تقاتلون روسٌا? ال ,أنتم ال تقاتلون روسٌا ,لم ٌصدق ,لم ٌستطع أن ٌدخل عقله أنه ٌمكن لمسلم أن ٌقابل كافرا  ,هو ال ٌصدق أن
هللا أقوى من روسٌا ,ال ٌصدقون ,اآلن الجهاد األفؽانً قلب كل الموازٌن روسٌا أمرٌكا الهاالت ,األحبلؾ ,حلؾ األطلسً ,حلؾ
وارسو ,اآلن حلؾ ال إله إال هللا ,حلؾ ال إله إال هللا وقؾ أمام روسٌا ,لم ٌقؾ أمام روسٌا فحسب بل أذل روسٌا ,هذا حلؾ ال إله إال
هللا محمد رسول هللا أزعج أمرٌكا وأزعج روسٌا ,أمرٌكا عندما بدأ الجهاد األفؽانً صارت تفرك أٌدٌها فرحا ألنها ترٌد أن تنفس عن
أحقادها ضد روسٌا ثؤرا ألٌام فٌتنام ,وقالت وقع الروس فً المصٌدة ,وال نجد شعبا صلبا ٌمكن أن ٌقؾ أمام روسٌا وٌذلها وٌمرغ

كرامتها -إن كان لها كرامة ٌعنً على لؽة الشٌوعٌٌن فً ببلدنا إن كان لها كرامة وإن كانت هالة كبرى -ال ٌوجد شعب ٌتسلق لتمزٌق
هذه الهالة مثل الشعب األفؽانً ,األفؽان تعلموا من تسلق الجبال التسلق على هذه الهالة مزقوها ,أنزلوا روسٌا ,الؽرب والشرق ما
صدقوا ,معقول?!! جاء بعض الصحفٌٌن الفرنسٌٌن وؼٌرهم إلى بنجشٌر فعبل وجدوا أحمد شاه مسعود ٌحطم دبابات روسٌا ,فً
معركة واحدة ٌحطم أربعٌن ...خمسٌن ,فوق رأسه ثبلثمابة طابرة ,وأمامه خمسمابة دبابة ,وهو باألسلحة الخفٌفة واقؾ أمامها ,رجع
هإالء الصحفٌون الفرنسٌون والؽربٌون كتبوا رأٌنا هللا فً أفؽانستان.
أرسل الحزب الشٌوعً رجبل صحفٌا كاثولٌكٌا إٌطالٌا إلى داخل أفؽانستان حتى ٌنقل أخبار المعارك فً داخل أفؽانستان ,عندما
رأى أن المجاهدٌن ٌقصفون بطابرات المٌج ( )92وبالطابرات الحدٌثة وبؤعتى وأفتك األسلحة التً ابتدعها العقل البشري ,قصؾ,
قصؾ طٌلة النهار على معسكر المجاهدٌن ,قال :حضرت قصفا على معسكرات المجاهدٌن حتى ظننت أن كل ما فٌه قد انتهى ومات
ودفن تحت التراب ,قال بعد المعركة ما وجدت شهٌدا واحدا  ,قال :أنا كنت أرى طٌورا بٌضاء تحت الطابرات -هذا الكاثولٌكً
الشٌوعً اإلٌطالًٌ ,عنً هو جمعها من كل األنواع كاثولٌكً شٌوعً وإٌطالً ,مفهوم? السوء من كل ناحٌة -رجع وعلى التلفاز
اإلٌطالً أسلم ,وقال أنا رأٌت الطٌور تدافع عن المجاهدٌن فً أفؽانستان ,مذٌع التلفاز ٌفهم مثل العرب!! قال له :أنت تصدق هذا?
قال :أنا لن أكذب عٌنً ,وأما أنت فصدق أو كذب فكله واحد ,مثل اإلعبلمٌٌن عندنا ,حتى اآلن الصحؾ الؽربٌة تكتب المجاهدون
فعلوا ,والصحؾ الكوٌتٌة تكتب المتمردون ,....هم ٌفهمون كثٌرا ٌا شٌخ!! هإالء فهمانٌن منذ زمن بعٌد!! الحمد هلل ...ربنا ٌهدٌهم إن
شاء هللا ٌهدٌهم ,إن شاء هللا ربنا ٌهدٌهم ,ولذلك دولة الكوٌت أعطت بعد مإتمر القمة اإلسبلمً فٌها مابتٌن وخمسٌن ملٌون دوالر
لروسٌا حتى تصنع قنابل جدٌدة تذبح فٌها األفؽانٌٌن باسم دعم البنوك ,قرض دعم البنوك الروسٌة اآلن فً هذا الشهر عملوا اتفاقٌة,
االتفاقٌة الجدٌدة بٌن الكوٌت وروسٌا ,عملوا اتفاقٌة جدٌدة ,والعالم العربً فً اإلمارات العربٌة وؼٌرها ٌقولون لك ستٌنجر وأمرٌكا
وما إلى ذلكٌ ,ا أبناء الحبلل فقط كلفوا أنفسكم مثل الصحفٌٌن الفرنسٌٌن وادخلوا أفؽانستان مثل الصحفٌٌن اإلٌطالٌٌن ,كلفوا خاطركم
مثل البنات الفرنسٌات ,بنات فرنسٌات تجدهن فً داخل الثلوج ,الثلوج إلى هنا من أجل أن تخدم رسالة الصلٌب ,تضمد الجرام وتنقل
األخبار.
التقٌت بصحفً فرنسً على الحدود األفؽانٌة مكث أربعة أشهر ,قلت له :كٌؾ استطعت أن تمكث أربعة أشهر قال :
( )PREAKFAST TEA AND BREAD, LANCH BREAD AND TEA( )IT,S EASYقال :الصبح فطورنا خبز
وشاي ,والظهر ؼٌر ,شاي وخبز ,قال :تؽٌر النوع ,ألنه فً الصبح خبز وشاي ,وفً الظهر شاي وخبز ,قال, )): Ites Easyقلت له:
ماذا ترى? قال :سٌنتصر الشعب األفؽانً ألنه شعب مإمن بربه ٌدافع عن قضٌة ,صاحب مبدأ ,والروس عن أي شًء ٌقاتلون?
وصار قصؾ فً المعسكر الذي كان فٌه ,ومن الكرامات أنه ما أصٌب إال هو ,نعم.
فالمهم صحفنا فً العالم العربً ٌوم أن تكلؾ خاطرها تنقل خبرا تصور القضٌة أنها حرب بٌن أمرٌكا وروسٌا ,حرب النجوم,
ٌفهمون ما شاء هللا! والكواكب ,النجوم والكواكب ,مساكٌن هإالء ,مساكٌن ,لٌتهم ٌإمنون أن هللا قوي عزٌز ,ولٌتهم ٌعلمون أن هللا
أقوى من روسٌا ,ولٌتهم ٌوقنون أنه :
(وما كان هللا لٌعجزه من شًء فً السماوات وال فً األرض إنه كان علٌما قدٌرا).
(فاطر)00 :
ال ٌصدقون أن الدبابات الروسٌة! طابرات السٌخوي! طابرات المٌج! طابرات الهٌلٌكوبتر قبل ثبلثة أٌام أسقطوها بالكبلشنكوؾ هنا فً
جاجً( ,)5بالكبلشنكوؾ طابرة الهٌلٌكوبتر هذه مصفحة ضد الرصاص أنزلوها برصاصة كبلشنكوؾ!
حدثنً كري قال :وهللا أؼارت علٌنا طابرة فً كابل -كنا فً منطقة كري جنوب كابل ,خورد كابل -أؼارت علٌنا طابرة فاختبؤنا إال
شٌخا عجوزا بقً واقفا وٌنظر إلى الطابرة وٌشٌر بإصبعه إلى السماء وٌبكً وٌقولٌ :ا رب من أقوى أنت أم هذه الطابرة?! تتركها
تبٌدنا?! ٌا هللا من أعلى أنت أم الطابرة?! ٌا هللا من أقوى أنت أم روسٌا?! هكذا تسلطهم علٌنا?! هكذا ٌدعو وٌشٌر بٌدٌه إلى السماء,
قال محمد صدٌق كري وهو صادق كما أظن ,قال وهللا ما أنزل ٌده إال ونزلت الطابرة ,سقطت الطابرة ,بالدعاء ٌا شٌخ (وما ٌعلم
جنود ربك إال هو).
أقول ٌا أٌها اإلخوة :
إن الجهاد فرض عٌن منذ أن سقطت أول مدٌنة فً األندلس فً ٌد فردٌنند وأزبٌبل منذ ستمابة سنة تقرٌبا ,وٌبقى فرض العٌن إلى أن
نرجع كل بقعة كانت إسبلمٌة فً ٌوم من األٌام ورفرفت علٌها راٌة ال إله إال هللا ,فلٌست القضٌة هً قضٌة أفؽانستان أو قضٌة
فلسطٌن ,وإن كانت فً رأس القضاٌا اإلسبلمٌة ,وإن كانت فلسطٌن هً القضٌة األولى فً العالم اإلسبلمً ,ولكن المعركة اآلن
محتدمة فً داخل أفؽانستان ,فنحن نقاتل فً أفؽانستان حتى ٌحكم هللا بٌننا وبٌن عدوه ونهزمهم ,ثم ال ٌنتهً األمر إلى هنا ,وال تنتهً
فرضٌة العٌن ,ننتقل إلى مكان آخر فً األقصى إن شاء هللا ,أو على األرض المباركة ,أو فً أي مكان آخر ,ثم نواصل ونواصل,
وفرٌضة الجهاد اآلن فرض عٌن كالصبلة والصوم ,وكما أن الصبلة ال تسقط عن اإلنسان إال إذا مات ,كذلك فرض العٌن ال ٌسقط عن
اإلنسان إال إذا مات ,نعم ,كما أن اإلنسان واجب علٌه أن ٌصوم حتى ٌلقى هللا عز وجل إال إذا كان مرٌضا  ,وكما أن الصبلة ال تسقط
عن اإلنسان مهما كان مرٌضا  ,فإن فرضٌة الجهاد ال تسقط عن اإلنسان إال باألعذار الثبلثة التً كتبها هللا عز وجل ,ذكرها فً كتابه :
(لٌس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المرٌض حرج)
(الفتح)35 :
هإالء الثبلثة.
جاء شاب من الشباب قال :أنا فً كلٌة الطب أنهٌت السنة األولى أنا فً جامعة كذا ...جامعة من الجامعات وله مكانة فً الجامعه,
وهو محترم فً قومه قال :أنا أنهٌت السنة األولى أو الثانٌة فما رأٌك آتً للجهاد أم أكمل الطب? قلت له :لقد فتشت القرآن والسنة فلم
أجد لٌس على الطبٌب حرج ,ما وجدت أن دخول كلٌة الطب ٌعذر عن الجهاد ,أو أن دخول كلٌة الهندسة علة ٌتعلل بها اإلنسان للقعود
وال ٌنفر فً سبٌل هللا ,فقط هذه العبادة للذٌن ال ٌجدون شؽبل !! هذه العبادة للذٌن ال ٌجدون إقامة فً السعودٌة!! ال شؽل وال إقامة!!
فقط للذٌن ٌطاردهم البولٌس ٌجمعهم فً سٌارات الشحنٌ ...عنً فعبل ٌ ...ظنون أن الجهاد للذي ال ٌجد شؽبل فً ببلده ,أما الذي
ٌرأس شركة أو ٌفتح مإسسة أو ٌفتح بقالة أو متجرا فإنها أولى من الجهاد ,والذي ٌقدم متجره أو شركته أو جامعته أو وظٌفته مهما
علت فً ببلده وإن كان وزٌرا أو ربٌسا للوزراء فاسمعوا قول هللا فٌه :
(قل إن كان آباإكم وأبناإكم وإخوانكم وأزواجكم وعشٌرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلٌكم
من هللا ورسوله وجهاد فً سبٌله فتربصوا)
(التوبة)02 :
ما معنى تربصوا? وهلل المثل األعلى كؤن تقول لواحد إصبر أنا أرٌك ماذا سؤفعل بك ,تهدده دون ذكر العقاب ,وهذا ؼاٌة التهدٌد,
انتظر حتى أرٌك ,ماذا ٌرٌك? هذا الذي ال ٌؽزو هذا ال بد أن تصٌبه مصٌبة قبل أن ٌموت ,ال ٌمكن أن ٌنجو من مات ولم ٌؽز ولم

ٌجهز ؼازٌا ولم ٌخلؾ ؼازٌا بؤهله بخٌر أصابه هللا بقارعة قبل ٌوم القٌامة ٌعنً قبل أن ٌموت ,قارعة ٌعنً مصٌبة كبٌرة
(فتربصوا حتى ٌؤتً هللا بؤمره وهللا ال ٌهدي القوم الفاسقٌن) ثبلث عقوبات ,عقوبة القارعة التً ستنزل علٌه من هللا ,وعقوبة أن هللا ال
ٌهدٌه ,وعقوبة أنه شهادة من هللا علٌه أنه فاسق (وهللا ال ٌهدي القوم الفاسقٌن).
ٌا أٌها اإلخوة:
القضٌة خطٌرة جدا ومهمة جدا  ...مهمة جدا  ,أصبل ال قٌمة لنا ال فً مٌزان هللا ثم فً مٌزان اإلنسان إال بالقتال ,بدون قتال ال
قٌمة لنا فً الوجود ,اآلن كم ٌحاول العرب أن ٌقابلوا رٌجان وٌناقشوه فً مسابلهم? كثٌرا  ,وٌرفض ,وهو ٌحاول أن ٌقابل األفؽان,
العرب رإساء دول وعندهم دول وعندهم بترول وعندهم أموال هو ٌترفع عن مقابلتهم ,وهو بنفسه ٌطلب مقابلة األفؽان وٌرفضون,
كما رفض حكمتٌار فً ( 42اكتوبر سنة 1455م) لماذا? (فقاتل فً سبٌل هللا ال تكلؾ إال نفسك وحرض المإمنٌن) ,ولو لوحدك
(عسى هللا أن ٌكؾ بؤس الذي كفروا) بالقتال تهابنا األمم ,ولٌنزعن هللا من قلوب أعدابكم المهابة منكم ٌصبحون ال ٌهابونكم ولٌقذفن
فً قلوبكم الوهن ,قالوا وما الوهن ٌا رسول هللا? قال :حب الدنٌا وكراهٌة الموت وفً رواٌة أحمد كراهٌة القتال.
فؤٌن تذهبون? عبادة ,فرٌضة كفرٌضة الصبلة والصوم ,فبل بد أن تإدى هذه العبادة وإال فتربصوا ,وهللا ال ٌهدٌك وأنت فاسق ,ولذلك
بعد اآلٌة (ٌا أٌها الذٌن آمنوا قاتلوا الذٌن ٌلونكم من الكفار) أي بلد من الكفار ٌجاورونكم فقاتلوهم ,وقاتلوا :أمر ,واألمر للوجوب ,هذا
أٌام أن ٌكون ماذا? أٌام أن تكون أراضً المسلمٌن بٌد المسلمٌن ,فكٌؾ إذا كانت نهبة للناهبٌن ,وقصعة لآلكلٌن تتداعى علٌكم األمم
كما تتداعى األكلة على قصعتها ,قالوا :أومن قلة نحن ٌومبذ ٌا رسول هللا? قال :ال ,إنكم كثٌر ولكنكم ؼثاء -زبد -كؽثاء السٌل أرأٌتم
الزبد الذي على وجه الماء? ال قٌمة له فً الحٌاة ,ألؾ ملٌون ,لو أن ألؾ ملٌون ذبابة هجمت على أي بلد تؽٌر وضعها ,ألؾ ملٌون
ذبابة ,لو زحفت ألؾ ملٌون جرادة على منطقة تؤكلها ,ألٌس كذلك? وهللا ,فٌا لٌت المسلمٌن كانوا جرادا فٌؤكلون الكفار وٌهددون أمنهم
وٌزلزلون وجودهم...
فنطعمها خٌول المسلمٌنا
أال لٌت اللحى كانت حشٌشا
التً تجاهد فً سبٌل هللا ,نعم! ولذلك ابن الجوزي كان خطٌبا فً دمشق وجاءت أخبار التتار وأنهم استولوا على كثٌر من البلدان
اإلسبلمٌة ,وقد تقدموا نحو دمشق ولم ٌقؾ أمامهم أحد ,سمعت النساء بهذا فحلقن شعورهن وجدلنها على شكل خطام للخٌول -لجام -ثم
أرسلنها البن الجوزي ,قلن لهم :إن لم تكونوا رجاال فهذا خطام خٌولكم لعلكم تؽارون على نسابكم ,لعلكم تؽارون.
فحتى اآلن مشاٌخنا كما قلنا باألمس وأحبابنا وإخواننا وأصدقاإنا وعلماإنا ٌعتبرون الذي ٌؤتً للجهاد فً أفؽانستان هو عبارة عن
إنسان متهور ؼٌر عاقل ,ال ٌفكر ,عبارة عن إنسان عاطفً ,إنسان سرٌع التؤثر ,واألولى به أن ٌقعد فً بلده ,ألنه كما قال شٌخنا أو
أخونا الحبٌب فٌصل مولوي ألنه ٌزج بنفسه فً معركة بٌن األمرٌكان وبٌن الروس ,ثم كٌؾ نزج بؤبناء الدعوة اإلسبلمٌة فً معركة
تمدها أمرٌكا بالمال والسبلح ,فإذا قطعت أمرٌكا المال والسبلح ماذا ٌحدث ألبناء اإلسبلم والدعوة اإلسبلمٌة? وأن ؼلط الشٌخ عبد هللا
عزام عندما أخرج كتاب الدفاع عن أراضً المسلمٌن من أهم فروض األعٌان هو والمشاٌخ الذٌن وقعوا معه أنهم ال ٌدركون أن
فرٌضة العٌن إنما تكون عن طرٌق اإلمام ,ولٌت شعري من أٌن هذا الفقه جاء لشٌخنا وأخٌنا الحبٌب فٌصل? من أٌن هذا الفقه? فً
كتاب قرأه على أن اإلمام شرط للجهاد? ومن أي كتاب قرأ على أن أمرٌكا هً التً تمد الجهاد األفؽانً بالمال والسبلح ,وهذا وهم,
وهم أدخله فً عقله كذب اإلعبلم العربً والؽربً ,وكما قلت باألمس أنا حتى اآلن أظن أنً من أكثر الناس اطبلعا على قضاٌا
الجهاد األفؽانً أتحدى إن كانت أمرٌكا دفعت ثمن قطعة سبلح واحدة ,وصاروخ ستٌنجر هذا الذي أرادوا أن ٌفسروا كل شجاعة
الجهاد األفؽانً وكل التوكل الذي بناه الجهاد األفؽانً فً قلب األمة اإلسبلمٌة أرادوا أن ٌفسروه أنه عبارة عن صاروخ ستٌنجر ,وأنه
السبلح األمرٌكً الفعال ضد الطابرات ,صاروخ ستٌنجر تؤخذ أمرٌكا ثمن كل صاروخ سبعٌن ألؾ دوالر من أموال المسلمٌن ,طٌب
أمرٌكا فرحت كثٌرا فً وجود الجهاد األفؽانً لماذا? قالت :وقع الدب الروسً فً المصٌدة األفؽانٌة وانزلقت أقدامه على سفوح
جبال الهندوكوش ,ولن نجد شعبا فً مثل هذا الشعب ٌمرغ روسٌا فً األوحال وفً المستنقع ,وبدأت تحمل قمٌص عثمان رضً هللا
عنه فً كل المحافل الدولٌة وتري العالم أن روسٌا ال تستطٌع أن تثبت أمام األفؽان ,ولذلك تنتقم من اآلمنٌن بالمحارق وباإلبادة
الجماعٌة ,المذابح الجماعٌة التً تقٌمها فً أنحاء أفؽانستان ,فعبل استطاعت أمرٌكا عن طرٌق القمٌص األفؽانً أن تمرغ روسٌا فً
المحافل الدولٌة ,وروسٌا أكلت هواء فً داخل أفؽانستان ,فهوى على هوى هوت فً النار إن شاء هللا ,لكن أمرٌكا ؼاب عن ذهنها أن
الجهاد نور ٌسري شعاعه فً قلب األمة اإلسبلمٌة ,وأنه ٌبدد الظبلم ,وأنه ٌحًٌ الموات ,وأنه ٌعٌد لؤلمة ثقتها بربها وتوكلها على
خالقها وفاطرها ,فعادت عندما رأت تجاوب العالم اإلسبلمً مع الجهاد األفؽانً ومجًء هإالء الشباب إلى أفؽانستان عادت تراجع
الحسابات ,فبدأت بتوجه الٌهود ,توجٌه السفارات الباكستانٌة فً العالم أن ال تعطوا أي شاب ٌؤتً إلى أفؽانستان فٌزا ألن هإالء
خطٌرون ,هإالء ٌعودون ,هم ٌقولون للعالم العربً ,ال ٌقولون لهم أننا نخشى من الجهاد أن ٌعود إلى قلوب الجٌلٌ ,قولون انتبه ٌا
فبلن ,انتبه أٌها الحاكم الفبلنً هإالء الشباب ٌذهبون إلى أفؽانستان ٌتدربون وٌرجعون لٌعملوا علٌك انقبلبا.
ولذلك هم ٌربحون من الجهتٌنٌ ,خوفون الحكام من هإالء الشبابٌ ,ا وٌح قرٌش قد أكلتهم الحرب ,ماذا علٌهم لو خلوا بٌنً وبٌن
العرب? فإن هم أصابوا كان الذي هم أرادوا ,وإن أصبتهم دخلوا فً اإلسبلم وافرٌن أو حاربونً وبهم قوةٌ ,ا وٌح الدول العربٌة ماذا
علٌهم لو خلوا بٌنهم وبٌن الشباب أن ٌؤتوا إلى أفؽانستان ,فنصفهم ٌقتل فً المعارك شهداء ,وربعهم ٌصاب بعلة دابمة وٌصبح معوقا ,
وٌبقى ربعهم عندما ٌرجعون إلى ببلدهم ٌفتحون لهم الحسابات وٌعٌدون فتح السجبلت علٌهم وٌحاسبونهم.
أي مصٌبة أعظم? منعتمونا من الجهاد فً ببلدنا ,منعتمونا أن نحمً أعراضنا ,منعتمونا ....دخل الٌهود فً داخل ؼرؾ النوم وأنتم
تكبلونا وتقٌدونا ,ومن أطلق رصاصة على إسرابٌل أطلقتم فً ظهره عشر رصاصات ,نعم وهللا صدقوا إن الشباب هناك خبلٌا أو
هناك مجموعات تقاتل فً داخل فلسطٌن ضد الٌهود لها بعض األتباع فً الدول العربٌة ,بمجرد أن ٌمسك واحد فً إسرابٌل فً الٌوم
التالً ٌلقى القبض على الذٌن فً الدول العربٌة ,تعاون بٌن المخابرات فً الدول العربٌة وبٌن المخابرات اإلسرابٌلٌة ...وماذا? الدفاع
األمنً فً المنطقة ,احذروا الطاعون ,احذروا الكولٌرا ,الكولٌر هً الجهاد ,ثبلثة قرون وهم ٌشتؽلون على العقول والنفوس ,عملوا
جامعات ,عملوا مدارس ثانوٌة ,أخرجوا المرأة من لباسها ,خنعوها ,نزعوا لباسها وخرجت فً الشارع بلباس فوق الركبة ,ما كان أحد
من البشر ٌتصور أن امرأة مسلمة أو بنتا مسلمة ٌمكن أن تمشً فً الشارع بهذا اللباس.
باهلل لو جبت لجدتك ودفعت لها ملٌون دوالر وقلت لها :إلبسً هذا اللباس ,هل ٌمكن أن تلبسه دقٌقة واحدة? فً البٌت هل تطٌقه? ال
تطٌقه ,أخرجوا المرأة من حٌابها ومن دٌنها ومن قٌمها ومبادبها ,دمروا ...أؼرقوا الشباب فً مستنقع جنسً ,اشتؽلوا ببعضكم,
االختبلط فً الجامعة ,فً كل مكان ,فً الشارع ,فً المحكمة ,حتى فً الشرطة ٌوجد نساء أمن ,نساء األمن? قال :مسإولة عن
حماٌة المنطقة من اللصوص ومن تجار الحشٌش ,هذه التً إذا رأت صرصورا فً داخل المرحاض تصٌحٌ ,قولون :هذه مسإولة
ضد اللصوص وضد المجرمٌن -هذه تإكل لحمة خضراء[ )5(-مثل عامً ٌضرب كناٌة عن الضعؾ] .هكذا ٌبلعها اللص ,البسة إلى
هنا ,وواقفةٌ ,قولون :هذه من رجال األمن!

ذات مرة بولٌسة أو إبلٌسة واقفة على باب كابل ال تترك سٌارة إال وتفتشها بدقة ,وأزعجت المجاهدٌن ,أزعجتهم كثٌرا  ,واحد اسمه
زرؼون من قادة الشٌخ سٌاؾ ,استؤجر سٌارة من كابل وقال للسابق النقطة التً علٌها البولٌسة أو اإلبلٌسة ال ٌقؾ ,تقدم فقط خمسة
عشر مترا  ,فعندما قرب بجانبها أشرت له -بنجمة أو نجمتٌن ألنه اآلن حرب النجوم! -فالمهم أشرت له بؽضب ,فرفض الوقوؾ ,بعد
خمسة عشر مترا لحقته ؼاضبة ,فتحت باب السٌارة ,زرؼون فً الكرسً الخلفً مد ٌده من الكرسً الخلفً ووضعها بجانبه وقال
للسابق إمش ,مشى حتى وصل رأس جبل ,ووضعها فً حفرة وذبحها ,فؤخذها هكذا كما تتناول حبة التفاح.
ثبلثة قرون وهم ٌشتؽلون حتى أصبحنا نقول ال ٌوجد قتال فً اإلسبلم ,من المسلمٌن من دعاة المسلمٌن أتناقش معه بعد عودته من
أمرٌكا بعد ( )WASHING THE MINDEؼسٌل الدماغ ,ؼسٌل وكوي وبالكلور أٌضا !! وبعد ذلك كوي بالنشا!! بعد أن رجع
ٌسؤلنً ٌقول باهلل علٌك ترٌدون أن تقاتلوا الٌهود والنصارى?! تقاتلون النصارى? قلت له :هللا ٌعطٌك العافٌة ,شكرا لموزع البرٌد
الذي وزعك عندنا ,وهللا داعٌة من دعاة اإلسبلم ,وقلت له بعض األحادٌث ,قال كل حدٌث فٌه منقبة أو فضٌلة لبلد أو لشخص أو ما
إلى ذلك فً البخاري أو مسلم راجعوه أفضل لكم ,ؼسٌل دماغ ,أنشؤوا تفكٌرا جدٌدا  ,أنشؤوا دٌانات جدٌدة ,القادٌانٌة والبهابٌة والبابٌة
وؼٌرها كلها تقول انتهى ونسخ القتال فً اإلسبلم ,انتهى ,دٌانات جدٌدة وبالتالً ٌخرج الجهاد األفؽانً وٌخرج الشباب القادمون من
مصر أو من فلسطٌن أو من األردن ومن السعودٌة ومن كل مكان ماذا? جاءوا لٌقاتلوا الروس فً أفؽانستان ألنهم أعداء اإلسبلم ,إن
هذا أخرج صوابهم من عقولهم.
جاء هنا نٌكسون قال له رٌؽان انظر ما هو الجهاد األفؽانً ,انظر فعبل زخم هذا الجهاد ,جاء إلى بٌشاور ,أخذوه إلى المخٌمات,
الطفل ,الكبٌر ,الجهاد سبٌلنا باللؽة العربٌة ,مشى فً الطرٌق قال :أرٌد أن أذهب إلى حدود أفؽانستان ,فً الطرٌق كلها جمال ..خٌول
وما إلى ذلك ,والمجاهد الفؾ العمة هذه العمة هً التً طٌرت عقولهم -العمامة ,-ولحٌته ما بٌن الكتفٌن ,ماذا ترٌدون? زخم,
ضخامة ,كل الشعب ٌقول هللا أكبر ,وقؾ على حدود أفؽانستان ٌوجد معركة فعبل  ,الروس مهزومون ,رجع إلى أمرٌكا ,قالوا ماذا
رأٌت فً العالم الذي ذهبت إلٌه? ماذا أعددتم للمشكلة الفبلنٌة ( )IT,S EASYمسؤلة سهلة ,والمشكلة الفبلنً-ة ? (, )IT,S EASY
إذن قالوا له ما هً المشكلة ?(? )WHAT IS THE PROBLEMEقال (  )THE PROBLEME IS ISLAMEاآلن جاء
الدور ,جاء الوقت الذي ٌجب أن تتفق فٌه أمرٌكا وروسٌا لتحل المشاكل التً بٌنهما لتوقؾ الزحؾ اإلسبلمً ,قالوا له :لعلك ؼلطان ٌا
ابن الذٌن ,إذهب ٌا كارتر ,أنت كارتر ,جاء إلى بٌشاور ,قال :أرٌد أن أرى الحدود ,أخذوه بطابرة عمودٌة إلى لندي كوتل([ )5منطقة
باكستانٌة حدودٌة مع أفؽانستان وهً منطقة قبلٌة] .قرٌب من الحدود ,قال أرٌد أن أطؤ برجلً حدود أفؽانستان ,هللا أكبر ,كارتر ٌذهب
إلى أفؽانستان ,ألفؽانستان معرض للموت ,جماعتك المسلمٌن هل جاءوا? زاروا بٌشاور? كم من الدعاة? كم من العلماء? كم من
المسلمٌن زاروا األٌتام فً بٌشاور? فقط بٌشاورٌ ,ؤتً الواحد منهم لٌقدم ماجستٌر دراسات إسبلمٌة فً جامعة البنجابٌ ,مكث شهرٌن
وهو فً الهور حتى ٌقدم امتحانا وٌؤخذ شهادة ,العشر منها بؤٌام الؽبلء بثبلث روبٌاتٌ ,مكث شهرٌن ,وبعد ذلك تحلة القسم ٌتذكر أن
هناك جهادا أفؽانٌا  ,هذا إذا تذكر ,ألو ,نعم ,الشٌخ عبد هللا عزام? نعم ,أنا قادم بعد خمسة عشر ٌوما إلى بٌشاور ,تجمع لً سٌاؾ
وحكمتٌار وربانً وٌونس خالص أرٌد أن أرى ما هً مشاكلهم? سؤجلس لٌلة واحدة فً بٌشاور ,ال تنس ,خلص هم دجاج أجمعهم لك
فً قفص?! حتى كؤن سٌاؾ وحكمتٌار وربانً وٌونس خالص ما عندهم من المشاكل فارؼٌن حتى أجمعهم فً لٌلة ٌقابلوا األخ القادم
إلى الهور وجعل لٌلة واحدة فقط لبٌشاور ,قلت لهٌ :ا أخً اجعلها لٌلتٌن هلل ,كل شهر لٌلة مقابلهٌ ,قول :ال ,وهللا أنا حاجز ؼدا مع
الطابرة إلى الهور ,ومن الهور إلى كراتشً ,ومن كراتشً إلى ما شاء هللا ,هذا فعبل ٌفكر باإلسبلم والمسلمٌن? فعبل المسلمون
جادون فً دٌنهم? فعبل هإالء ٌفكرون فً إقامة مجتمع إسبلمً? وفعبل هذه الجهود تقٌم دولة إسبلمٌة? أو تقٌم بلدٌة? وهللا ال تقٌم
بلدٌة إسبلمٌة ,ال تعمل بلدٌة إسبلمٌة ,لماذا? وهللا ٌا أخً الكرٌم لو كان لك ابن داخل باكستان ٌدرس الهتممت به واشتؽلت له
أضعاؾ أضعاؾ أضعاؾ عشرات األضعاؾ مما تشتؽل ألعظم قضٌة فً األرض اآلن وأسخنها فً نظر الكفار قبل المسلمٌن ,لو
اشتؽلت عشر ما تشتؽل لو لدك هذا التعبان العاق الذي ٌقطع الصبلة لو اشتؽلت ألعظم قضٌة فً األرض عشر ما تشتؽل البنك
لتؽٌرت الموازٌن.
باهلل علٌك لو فتحت دكانا صؽٌرا ووضعت به بعشرة آالؾ درهم هل ٌمكن أن تتركه سنة كاملة دون أن تزوره? كٌؾ ٌمشً دكان
صؽٌر دون أن تراه ودون أن تشرؾ علٌه? افرض دٌن هللا دكانا صؽٌرا ٌا ابن الحبلل! اعطه كما تعطٌه لو كان ابنك مرٌض أو
بنتك الصؽٌرة مرٌضة أصٌبت بصمام القلب ,كم تطوؾ بها من دول العالم لو كان معك مال? افرض أن اإلسبلم مثل ابنك الصؽٌر
وهو اآلن معرض للذبح ولبلجتثاث من األرض ,أعطه كما تعطً ابنتك الصؽٌرة ,لو أعطى المسلمون ,لو أنفق المسلم على قضٌة
أفؽانستان والجهاد األفؽانً ما ٌنفقه على أقل ابنة من بناته الصؽارٌ ,حسب كم ٌشتري لها أحذٌة ,ألبسة ,لباس عٌد ولباسا شتوٌا
ولباسا صٌفٌا ٌ ,حسب كم ٌشتري لها ثم ٌضع مقابلها فً صندوق وٌرسلها إلى الجهاد األفؽانً لتؽٌرت الموازٌن ,لو أعطى
المسلمون سبع ما ٌشربونه من البٌبسً أو المٌرندا للجهاد األفؽانً لتؽٌرت الموازٌن ,وأنا أضرب لكم مثاال فً الجزٌرة موجود
حوالً سبعة مبلٌٌن أو أكثر ,السبعة مبلٌٌن افرض أنهم ٌشربون فً الٌوم كل واحد علبة مٌرندا واحدة فقطٌ ,عنً ذلك أنهم ٌنفقون
سبعة مبلٌٌن درهم فً الٌوم ,لو كل خمٌس ٌصومون عن المٌرندا وٌدفعوا سبعة مبلٌٌن للجهاد األفؽانً ,معنى ذلك فً الشهر ثمانٌة
وعشرٌن ملٌون درهم ,أي سبعة مبلٌٌن دوالر ,أي مابة وأربعٌن ملٌون روبٌة ,معنى ذلك تتؽٌر الموازٌن داخل أفؽانستان ,فقط علبة
مٌرندا فً األسبوع فقط.
ولذلك المسلمون كٌؾ ٌنصرهم هللا عز وجل? حتى هإالء المساكٌن األفؽان الذٌن مضى علٌهم عشر سنوات وهم ٌواجهون المعركة
بصدورهم العزالء وبجٌوبهم الخالٌة وببطونهم الخاوٌة وبؤقدامهم الحافٌة ما نجوا من ألسنتهم ,قاعد فً ببلده وهو ٌشرب الشاي ما
رأٌك فً الجهاد األفؽانً ٌا أبا فبلن? وهللا ٌقولون عندهم شركٌات ,ما هً الشركٌات ٌا ابن الحبلل? هل رأٌت هذا فً المنامٌ ,قولون
هإالء ٌعلقون الحروز ,طٌب ؼٌره ,تمابم ,ؼٌرهٌ ,تمسحون بالقبور ,هل هناك شًء آخر عندك? أنت من أي بلد? من سورٌا ...من
السعودٌة ...أو من مصر ,أي بلد لٌس فٌها مثل هذا? مكة المكرمة ال ٌوجد فٌها صوفٌة? المدٌنة المنورة ال ٌوجد فٌها صوفٌة? أي
شعب من الشعوب ٌخلو من هذه? ثم ما هً الشركٌات التً تقول عنها? الحروز إذا كانت بالقرآن أو بالمؤثور من الذي ٌقول أنه شرك
أو بدعة أو ؼٌر ذلك? ٌقول ابن حجر شارح البخاري وقد اتفق العلماء باإلجماع على أن الرقٌة جابزة بشروط ثبلثة ,أن تكون
بالمؤثور ,وبلؽة مفهومة ,وأن ٌعتقد أن هللا هو الذي ٌنفع ولٌس هذه الورقة.
طٌب أنت لو جبت إلى األفؽانً وفتحتها تجد نصفها بالمؤثور ,آٌة الكرسً (قل هو هللا أحد) ممكن أن تجد أرقاما ( ,)243هذه عندهم
معناها بسم هللا الرحمن الرحٌم ,فبدل أن ٌكتبوا بسم هللا الرحمن الرحٌم ٌكتبوا ( ,)243مرات تجد أوراقا عندهم مكتوب علٌها ()243
تعنً بسم هللا الرحمن الرحٌم ,عندهم ألن عندهم الباء كذا والسٌن كذا جمعوها وخرجت ( ,)243ماذا عندك?
طٌب ,لنفرض أننا وجدنا فً هذه الحروز شركٌات ,هذا الرجل ٌا ترى جاء أخذ هذا الحرز من حشاش أو من عالم ,هو ٌظن أن
العالم ٌعطٌه قرآنا أو سنة ,ال ٌدري أن بعضهم ٌتاجرون بالدٌن ,وهو ما أخذها إال على أساس أنها قرآن أو سنة ,ثم بعد ذلك لنفرض
أن فٌها شركٌات وهم جاهلون ما فٌها من الشركٌات ,هل ٌشركون? ال ٌشركون ,ألنهم جهال ,والجل عذر للجهلة ولو فً العقٌدة ,قال

ابن تٌمٌة للجهمٌة الكفار :لو قلت بقولكم لكفرت ولكننً ال أكفركم ألنكم جهال  ,وقال محمد بن عبد الوهاب عندما سؤلوه عن الذٌن
ٌعبدون قبة الكواز فً نجد قالوا هإالء الذٌن ٌعبدون القبة وٌطوفون حولها وٌستؽٌثون بصاحبها هل ٌشركون? قال :ال نكفرهم لقلة من
ٌعلمهم ,وكذلك ابن القٌم قال :ال نكفر الذٌن ٌستؽٌثون بؤصحاب القبور ألنهم جهال ,فؤي شًء بقً عندك ٌا أخً? قالٌ :ستؽٌثون
بؤصحاب القبور ...هل رأٌتهم? قلت للشٌخ جبلل الدٌن لماذا ال تهتمون لهذه القضاٌا قضاٌا التوحٌد? قال ما هً قضاٌا التوحٌد ٌا شٌخ
عبد هللا? قلت :االستؽاثة بؤصحاب القبور وباألولٌاء ,قال :وهللا إن عمري اآلن سبعة وأربعٌن عاما وهللا ما رأٌت أفؽانٌا حتى اآلن
ٌستؽٌث بصاحب قبرٌ ,بدو أن العرب ٌرون باألشعة تحت البنفسجٌة فً اللٌل والفوق بنفسجٌة هذه! أبناء أفؽانستان ما رأوا هذاٌ ,بدو
أن العرب ٌرون من الخلؾ واألمام ,طٌب ؼٌره ٌا أخً ,ؼٌره ماذا عند الشعب األفؽانً? عندهم بدع ,ما هً البدع ٌا أخً الكرٌم? ما
هً البدع التً عندهم ٌا أخً الكرٌم? أرٌد أن أفهم ,قل لً ,حدد ,أنت قاعد تشرب قهوة وتؤكل تمرا وتقول لً هإالء .....
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :
( ٌا أٌها الذٌن آمنوا قاتلوا الذٌن ٌلونكم من الكفار ولٌجدوا فٌكم ؼلظة واعلموا أن هللا مع المتقٌن ,وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من ٌقول
أٌكم زادته هذه إٌمانا فؤما الذٌن آمنوا فزادتهم إٌمانا وهم ٌستبشرون وأما الذٌن فً قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا
وهم كافرون ,أوال ٌرون أنهم ٌفتنون فً كل عام مرة أو مرتٌن ثم ال ٌتوبون وال هم ٌذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى
بعض هل ٌراكم من أحد ثم انصرفوا صرؾ هللا قلوبهم بؤنهم قوم ال ٌفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز علٌه ما عنتم حرٌص
علٌكم بالمإمنٌن رإوؾ رحٌم ,فإن تولوا فقل حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت وهو رب العرش العظٌم)
(التوبة)525-925 :
هذه آخر آٌات سورة التوبة (قاتلوا الذٌن ٌلونكم من الكفار ولٌجدوا فٌكم ؼلظة) الحظ كلمة ؼلظة فٌها حرفا استعبلء ,الؽٌن والظاء,
والجهاد مبنً على االستعبلء ,استعبلء اإلٌمان فً وجه الكافرٌن ,وذلة فً وجه المإمنٌن ,ولذلك لفت انتباهً :
( ٌا أٌها الذٌن آمنوا من ٌرتد منكم عن دٌنه فسوؾ ٌؤتً هللا بقوم ٌحبهم وٌحبونه أذلة على المإمنٌن أعزة على الكافرٌن ٌجاهدون فً
سبٌل هللا وال ٌخافون لومة البم)
(المابدة)01 :
هذه أربع صفات فً الذٌن ٌحبهم هللا وٌحبونه ,أذلة على المإمنٌن ,أعزة على الكافرٌنٌ ,جاهدون وال ٌخافون لومة البم ,فقلت ٌا ترى
النظم الحكٌم قدم أذلة على المإمنٌن أعزة على الكافرٌن ,وجاء بعدها ٌجاهدون لماذا? ألن الجهاد عبادة جماعٌة ,أناس ٌعٌشون فً
خٌام ,بمجموعات وأقوام متجاورة ,فما لم تكن الذلة بٌن المإمنٌن والصفاء والوفاء والمودة واإلخاء منتشرة فً هذا الجو لن ٌكون
هنالك جهاد ,فبل بد ابتداء من التنازل عن كثٌر من صفاتك الشخصٌة من أجل أن تتناسق ,وتتفق وتتساوق مع المجموعة التً حولك,
أما إذا كل واحد انتفخت أوداجه ,وشمخ بؤنفه ,وال ٌطٌق الذبابة أن تمر أمام منخاره ,ال ٌمكن أن ٌعٌش مع المجموع ,ال ٌمكن ,ال بد
من أذلة على المإمنٌن ,ال بد من إطاعة األمٌر ,وطاعة األمٌر مخالفة لهواك ؼالبا  ,والطاعة ذل ولكنها عبادة ,أذلة على المإمنٌن,
وطاعة األمٌر أفضل عند هللا عز وجل من صبلة السنن ,وعصٌان األمٌر أشد عند هللا عز وجل من أن تترك السنن المإكدة ,والنافلة
ٌعنً لو قال لكم األمٌر ممنوع الكبلم بعد إطفاء األنوار ثم أنتم تكلمتم فلو تركتم سنة العشاء والوتر لكان إثمكم أقل من هذا ,لماذا? ألن
طاعة األمٌر فرض وعصٌانه حرام ,أما ترك السنة ,فالسنة ما ٌثاب فاعلها وال ٌعاقب تاركها ,السنة مندوب ,والمندوب ما ٌثاب فاعله
وال ٌعاقب تاركه.
ولذلك الرسول ص قال :من أطاع أمٌري فقد أطاعنً ومن أطاعنً فقد أطاع هللا ,ومن عصى أمٌري فقد عصانً ومن عصانً فقد
عصى هللا من أطاع أمٌري فقد أطاعنً ,ألن ه ال ٌمكن أن تمشً األمور إال باالتفاق مع اإلخوان الذٌن معك ,وبطاعة أمٌرك فً
الخٌمة ,وبطاعة أمٌر المعسكر ,ال ٌمكن! قد تكون أعلى منه أو أذكى منه أو أعلم منه أو أشجع منه أو أتقن منه للسبلح لكنه هو
أمٌرك ,وما دام أمٌرك فطاعته فرض ,وعصٌانه حرام ,ولذلك ال بد من الذلة ,وإن كنت فً بٌتك ال ٌحكمك أحد ,أما هنا ال بد من
الطاعة.
(ٌا أٌها الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول وأولً األمر منكم)
(النساء)51 :
(أولً األمر منكم) قال كثٌر من المفسرٌن هم أمراء السراٌا ,ولذلك كنت تجد الجٌش اإلسبلمً ثبلثٌن ألفا ال ٌستطٌع واحد أن ٌتمرد
على األمٌر أبدا ,لماذا? ألنه ٌعلم أن التمرد على األمٌر عصٌان هلل ,وعصٌان هللا حرام ,والحرام ٌعاقب فاعله وٌثاب تاركه ,فبل بد من
الذلة على المإمنٌن حولك ,أما إذا تكلم واحد بكلمة ما أعجبتك تقرعه وتوبخه أو تهٌنه أو تزدرٌه أو تنكت علٌه بحسب امرئ من
الشر أن ٌحقر أخاه المسلم  ,وفً الحدٌث الصحٌح الربا بضع وسبعون شعبة أقلها أن ٌنكح الرجل أمه ,وإن أربى الربا االستطالة فً
عرض أخٌك معنى اإلستطالة فً عرض أخٌك أن تؽتابه ,العرض ما ٌذم وما ٌشتم ,ولذلك كان الصحابة رضوان هللا علٌهم ٌدفعون
عن بعضهم البعض ,عندما سؤل رسول هللا ص عن كعب بن مالك فً تبوك قال أحد بنً كعب ٌا رسول هللا شؽله النظر فً عطفٌه
والتردد بٌن بردٌه أو كما قال الصحابً ,فقال سعد بن معاذ :وهللا ٌا رسول هللا ما علمنا علٌه إال خٌرا  ,أنتم هنا مجموعة ٌجب أن
تعتبر أنك اآلن لٌس لك أم ولٌس لك أب ولٌس لك أخ ,أخوك الذي معك هنا ,وأبوك الذي هو أكبر منك ,وأخوك الصؽٌر هو الذي
أصؽر منك ,وأمك هً الجهاد األفؽانً أو الحرب فً أفؽانستان ,هكذا ٌجب أن تشعر وأن تتبدل العبلقات والروابط والوشابج
والصبلت ,خبلص انتهت روابطنا وعبلبقنا مع مجتمعاتنا ,واآلن نحن فً مجتمع جدٌد لنا فٌه آباء ,ولنا فٌه إخوة كبار ,ولنا فٌه إخوة
أصدقاء أنداد ,ولنا فٌه إخوة صؽار ,ولنا أرض جدٌدة ووطن جدٌد وبلد جدٌد ,خبلص ,انتهى تبدل كل شًء ,حتى تستطٌع أن
تواصل ,تواصل على طول الطرٌق.
أبو ذر رضً هللا عنه الذي كان قبل سنوات ٌمكنه أن ٌشتري ببلال كما ٌشتري الحصان من السوق ,عندما ٌخطًء على ببلل ٌقول
لهٌ :ا ابن السوداء ,الرسول ص قال :أبدعوى الجاهلٌة وأنا بٌن أظهركم ,طؾ الصاع ,طؾ الصاع ,ال فضل البن البٌضاء على ابن
السوداء إال بالتقوى أو كما قال ص ,وقال لهٌ :ا أبا ذر إنك امرئ فٌك جاهلٌة فوضع أبو ذر صدؼه على التراب -وجهه على
التراب -وأقسم لٌطؤن ببلل وجهه ,ببلل?! ببلل قبل سنوات بسٌطة كانوا ٌطلبون من الرسول صلى أن ٌفرد لهم مجلسا حتى ال
تعٌرهم العرب وهم جالسون مع ببللٌ ,ا محمد -كانوا ٌقولون له :-أفرد لنا مجلسا ألننا نخشى أن ٌعٌرنا العرب عندما ترانا بٌن
هإالء األعبد ,وكاد رسول هللا ص ٌفرد لهم مجلسا لعلٌة قرٌش وزعماء العرب ,فنزل جبرٌل ..
( وال تطرد الذٌن ٌدعون ربهم بالؽداة والعشً ٌرٌدون وجهه ما علٌك من حسابهم من شًء وما من حسابك علٌهم من شًء فتطردهم
فتكون من الظالمٌن).
(األنعام)21 :

ال بد من العزة على الكافرٌن ,والؽلظة علٌهم ,والذلة على المإمنٌن ,والرحمة بهم ,رحماء بٌنهم أشداء على الكفار ..
(محمد رسول هللا والذٌن معه أشداء على الكفار رحماء بٌنهم)
(الفتح)52 :
رحماء تجد الواحد على أخٌه رفٌقا حنونا حبٌبا رإوفا  ,ولكنه فً الحرب أسد ,أبو دجانة عندما لؾ اللفة الحمراء ,العصابة
الحمراء ,ونزل وأخذ ٌتبختر فً أحد قال الرسول ص :إن هللا ٌكره هذه المشٌة إال فً مثل هذا الموطن ,العزة على الكفار ,نحن تبدلت
عند المسلمٌن ,نجده أمام األمرٌكً هكذا كالفؤر أمام القط ( )SIRE YES SIREانحنى ظهره لكثرة االنحناء ,ولكنه على المإمنٌن
جبار أثٌم ,وهللا لو تجد هإالء لو ترى هإالء الطواؼٌت الذٌن أذاقوا المسلمٌن الوٌبلت كٌؾ ٌجلسون بٌن ٌدي رٌجان وبٌن ٌدي
األمرٌكان وبٌن ٌدي الروس تقرؾ من حٌاتهم ,وتجده على شعبه جبارا  ,طاؼوتا  ,عنده سفك الدماء أسهل من شرب الماءٌ ,بكون
ٌبكون أمام األمرٌكان ,نعم! وهللا حدثنً واحد ...اإلنجلٌز كانوا ٌتحكمون فً ببلدنا وال زال أذنابهم وأبناإهم ٌتحكمون فً ببلدنا,
فالسفٌر اإلنجلٌزي فصل حاكما وولى حاكما ٌ ,حدثنً واحد عن الذي حضر هذه القصة قال له خذ هذه الرسالة للحاكم خلص عزلناه
ووضعنا حاكما ثانٌا واحدا من أقاربه ,فقال له و هللا نحن العرب نستحً الناس الذٌن بٌننا وبٌنهم عٌش وملح أن نفعل معهم هكذا,
وٌقول للسفٌر اإلنجلٌزي حبذا لو اعتذرت له بكلمةٌ ,عنً تؤسؾ أنتم طردتموه ,كلمة ٌعنً ال تإاخذنا ,قال :أنا أعتذر لهذا الكلب,
هكذا? أنا أعتذر لهذا الكلب? هكذا ٌنظرون ,وتجد هذا الكلب كلبا على كل المسلمٌن ,ال ٌمر أحد إال وٌعضه وٌنهشه وٌؤكل لحمه,
الؽلظة والشدة على الكفار.
ولذلك قالوا البن حجر الهٌثمً :هل ٌجوز لمسلم أن ٌمد ٌده لٌصافحها النصرانً وٌقبلها? قال :ال ,ألن نفسه تطمبن ,ألن نفس
النصرانً تطمبن عندما ٌقبل ٌدك ,قال :ال ٌجوز أن تمد ٌدك حتى ٌقبلها ,ولذلك عمر بن الخطاب عندما فتح بٌت المقدس اشترط
شروطا على النصارى :أن ال ٌدقوا جرسا  ,أال ٌقرعوا جرسا  ,وال ٌبنوا كنٌسة ,وال ٌخرجوا فً شعانٌنهم وال األعٌاد ,وال ٌعمدوا
أوالدهم ,وال ٌركبوا خٌولهم على سروجها ,وإن ركبوا على السرج ال بد أن تكون الرجبلن فً ناحٌة واحدة ,واشترط علٌهم أن ٌكون
لهم شكبل متمٌزا  ,ولباسا متمٌزا ,فالٌهود اختاروا شكبل متمٌزا طولوا سوالفهم ,والنصارى اختاروا شكبل متمٌزا  ,كانوا ٌلبسون
هنا ؼٌارا ٌعنً قطعة مؽاٌرة للون الثوب ,اللون مثبل أسود ٌضعون هنا قطعة بٌضاء مثل الترفك حتى ٌعرؾ أن هذا نصرانً فبل
ٌرد علٌه السبلم ,وإذا مر النصرانً راكبا على دابة والمسلم ماشٌا ٌجب على النصرانً أن ٌنزلٌ ,نزل عن دابته حتى ال ٌعلوا على
المسلم ,وال ٌجوز للنصرانً أن ٌعلو ببٌته على المسلم ,وإذا القى المسلم ٌجب أن ٌؤخذ فً جانب الطرٌق ألن وسط الطرٌق للمسلم,
العزة ٌا أخً وإال كٌؾ? تؽٌرت الصورة وتبدلت ,الشدة صارت على المإمنٌن ,والرأفة والرحمة بالكافرٌن.
(ولٌجدوا فٌكم ؼلظة) ,طبعا بعض الناس ٌقول لك ٌا أخً اإلسبلم دٌن رحمةٌ ,ا أخً اإلسبلم كله أدب كله لطؾ ,ما هذه الؽلظة
والشدة ,وؼٌر ذلك? ال بد أن تظهر الؽلظة والشدة ,أما االبتسامة الرقٌقة فً وجه األمرٌكً والعبوس فً وجه المإمنٌن ال ,االبتسامة
فً وجه المإمنٌن ,ودابما ٌجب أن تقرب المإمنٌن وتبعد الفاسقٌن والفاجرٌن والكافرٌن.
حدثنً وقد ذكرت هذا من قبل قابد الحركة اإلسبلمٌة فً األردن استاذنا محمد عبد الرحمن خلٌفة قال :أنا تعلمت العزة من قصة ,وأنا
فً صؽري مرض قاضً السلط مرة -هو من بلد فً األردن اسمها السلط -فكنت فً السادس االبتدابً ,فهممت أن أزوره هكذا وأنا
فً السادس االبتدابً ,فذهبت وقرعت الجرس فخرج القاضً ,قلت له :أنا ابن عبد الرحمن خلٌفة أرسلنً والدي ألزورك ,قال تفضل
ٌا بنً ,قال :فدخلت فوجدت عنده كبار رجال النصارى فً البلد جاءوا ٌعودونه ألنه مرٌض ,وهو قسٌس أو راهب الكنٌسة
األرثوذكسٌة وكنٌسة البلتٌن ,المهم كنٌستٌن فً السلط ,قال :فعندما دخلت أنا ولد صؽٌر وإذا به ٌقول للخوري قم من هنا واجلس هناك
وتعال ٌا بنً واجلس بجانبً ,ثم نظر إلى الخوري هذا قال له :هكذا ٌؤمرنً دٌنً أن أعاملكم ,فإذا جبت وزرتكم فعاملونً كما ٌؤمركم
دٌنكم أن تعاملونً ,قال :عندها أدركت أن المسلم عزٌز وأعز إنسان.
(ولٌجدوا فٌكم ؼلظة واعلموا أن هللا مع المتقٌن) ,ألن الجهاد قابم على التقوى ,وبدون تقوى ٌتحول حمل السبلح إلى مصٌبة من
المصابب ,وٌصبح حملة السبلح عبارة عن عصابات مسلحة تقطع على الناس طرٌقهم ,وتروعهم فً أمنهم ,وتهددهم فً أموالهم
وأعراضهم ,فبل بد من التقوى ,واحد بٌده سبلحا ال بد من ضابط ٌضبط هذا السبلح وهو الخوؾ من هللا ,الخوؾ من إراقة دم المسلم,
الخوؾ من أخذ درهم من امرئ مسلم بقوة السبلح ,وبدونها مصٌبة من المصابب أن ٌحمل الناس السبلح ,والتقوى مبلزمة رأٌتها
مبلزمة للجهاد ,وأكثر سورتٌن تحثان على التقوى سورة التوبة وسورة المابدة ألنهما من أواخر ما نزل من القرآن الكرٌم ,والتقوى
هً وصٌة هللا للبشر األولٌن واآلخرٌن ..
(ولقد وصٌنا الذٌن أوتوا الكتاب من قبلكم وإٌاكم أن اتقوا هللا)
(النساء)595 :
فوصٌة هللا لؤلولٌن واآلخرٌن هً التقوى ,وبدون التقوى ال فابدة فً الدٌن كلهٌ ,صبح الدٌن عبارة عن دهان ومراسم ,وعبارة عن
تمثٌل ٌحدث تحت هذا الدهان ,السرقات والزنا وانتهاك األعراض وؼٌر ذلك ,فبل بد من التقوى ,الورع الداخلً ,الورع الداخلً الذي
ٌجعلك تراقب هللا فً خلوتك أكثر من مراقبتك أعٌن الناس أن ٌراك الناس على سوء ,والورع هذا قل  ,التقوى قلت ,ولذلك تجد هإالء
ال حول وال قوة إال باهلل -كثٌرا من الناس فقط دٌنهم مثل ورق الشوكوالته ,هذا الورق الذي تلؾ فٌه الحلوىٌ ,ظنه الواحد قصدٌرابسرعة بسرعة ٌتفتت ,لماذا? ال ٌوجد شًء ٌمسك دٌنه -وجماح النفس -النفس البشرٌة كلها والدٌن كله قابم على التقوى والورع ,وال
ٌفسد الدٌن إال قلة التقوى وقلة الورع وكثرة الطمع.
جاء علً بن أبً طالب إلى الكوفة والحسن البصري شاب فً مقتبل شبابه ,قال ٌا ؼبلم ما الذي ٌفسد الدٌن وٌصلحه? قال الذي
ٌصلح الدٌن الورع والذي ٌفسد الدٌن الطمع ,طبعا.......
وأحبار سوء ورهبانها
وهل أفسد الدٌن إال الملوك
ٌبٌن لذي اللب إنتانها
لقد رتع القوم فً جٌفة
وقد ٌورث الذل إدمانها
رأٌت الذنوب تمٌت القلوب
وخٌر لنفسك عصٌانها
وترك الذنوب حٌاة القلوب
تقوى ٌؤتً ٌوم القٌامة أناس بؤمثال جبال تهامة حسنات فٌجعلها هللا هباء منثورا ,قالواٌ :ا رسول هللا صفهم لنا ,قال :هم من جلدتكم
وكانوا ٌقومون من اللٌل كما تقومون إال أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم هللا انتهكوها) ,وإال ما معنً ال إله إال هللا? ما معنً توحٌد األسماء
والصفات? فقط أن تحفظ أن هللا عز وجل نثبت له األسماء الحسنى والصفات العلٌا الواردة فً الكتاب والسنة دون تؤوٌل وال تحرٌؾ
وال تعطٌل وال تمثٌل ,حفظناها ,لكن هل تتعامل مع الرقٌب الذي ٌراك حٌن تقوم? هل تخاؾ من العلٌم? هل تخاؾ من السمٌع? هل
تخاؾ من البصٌر إذا سددت بابك علٌك? هل تخاؾ من الذي ٌعلم السر وأخفى إذا نظرت إلى بنت الجٌران? هل تخاؾ من القهار
الجبار إذا مددت ٌدك إلى أموال المسلمٌن? بدون الورع ٌضٌع كل شًء ,تضٌع األموال ,وتضٌع الدماء ,وتضٌع األعراض ,وٌضٌع
كل شًء.

طٌب أنا أجمع أمواال للمجاهدٌن ,والحمد هلل ٌؤتٌنا كثٌر من األموال ,وال رقٌب إال هللا عز وجل على هذه الحسابات ,وبإمكانً أن آخذ
فً شٌك واحد مابتً ألؾ أو وثبلثمابة ألؾ دوالر ,هل آكل أموال األٌتام واألرامل ,وآكل أموال المجاهدٌن والعجزة والمعوقٌن?
ولذلك الدٌن ٌقوم على الورع ,على التقوى ,تقوى عمر بن عبد العزٌز الذي ٌسؤله كٌؾ حال أهلك ٌا أمٌر المإمنٌن? ٌطفا المصباح,
قال :ماذا? كنا نستضًء بزٌت من مال المسلمٌن لنحسب أموال المسلمٌن ,واآلن تسؤلنً عن أهلً إذا كٌؾ نضًء على حدٌث عن
أهلً نسمر بحدٌث عن أهلً على حساب زٌوت أموال المسلمٌن ,طبعا ورع ..تقوى ,اآلن كثٌر من المسإولٌن وهللا تؤتً األموال
للدولة ٌقترضها للشعب لٌعمل مشارٌع نصفها ٌنهبها قبل أن تدخل مٌزانٌة الدولة ,الدنٌا خربانة كلها ,سنة (3255م) وصل الجنٌه
المصري إلى صفر! صفر! لٌس له أي قٌمة فً السوق الدولٌة ,صفر ال تستطٌع أن تشتري فٌه شفرة فً أوروبا الجنٌه المصري!
وطلب مساعدة ,أرسلت له عشرة مبلٌٌن جنٌه ,هذه فقط أول دفعة ,لم تدخل المٌزانٌة ولم تدخل ,الجرٌدة الرسمٌة قرار ( )505أو
( )815محذوؾ حتى اآلن من الجرٌدة الرسمٌة ,ما هو القرار ( )505أو ( ?)815تحوٌل عشرة مبلٌٌن جنٌه إلى حساب عبد الناصر
مباشرة ,اآلن ٌسرقون األموال خاصة الثورٌٌن أصحاب القرون الطوٌلة ,فهإالء الثورٌون تقدمٌون شعبٌون وما إلى ذلك الواحد منهم
ابن شارع ما كان ٌستطٌع أن ٌضع فً جٌبه خمسة قروش.
حافظ األسد لما كنا فً الجامعة سنة (9255-2255م) كان ٌؤتً ٌصفر للبنات فً الجامعة ٌلبس قمٌصا مثل أوالد الشوارع ,صعلوك
ٌلبس البنطلون فوقه قمٌص مرهدل ,وٌصفر للبنات فً كلٌة اآلداب ,وفجؤة وإذا به ربٌس الجمهورٌة ,نعم ,المهم هذا كان ٌشتهً أن
ٌضع فً جٌبه خمس لٌرات سورٌة ,اآلن ٌحول المبلٌٌن ,باع هضبة الجوالن كلها بثبلثة وتسعٌن ملٌون لٌرة سورٌة ,ثبلثة وتسعٌن
ملٌون لٌرة سورٌةٌ ,عنً كم رٌاال ? حوالً عشرٌن ملٌون لاير ,باع الهضبة كلها ,المهم حافظ األسد ال ٌؤخذ هذه األموال ,هو ال
ٌسجلها باسم حافظ أسد حتى ال ٌطلع علٌها فبلن وفبلنٌ ,ذهب وٌسجلها باسم علً أحمد صالحٌ ,سجل علً أحمد صالح فً بنك
منهاتن ,منهاتن فٌه حساب مفتوح لعلً أحمد صالح ,وٌبقً علً أحمد صالح ٌحول بمبلٌٌن الدوالرات ,كلما ٌؤتً دفعة ٌحول دفعة,
ؼدا حافظ األسد قد ٌكون ماشٌا فً الشارع العام واحد ٌطلق علٌه النار -إن شاء هللاٌ -ردٌه فً جهنم قتٌبل إن شاء هللا ,فمات حافظ
األسدٌ ,ؤتً أوالد حافظ األسد سلٌمان ابنه سلٌمان اسمه أبو سلٌمان لماذا? على اسم خاله سلٌمان المرشد هذا الذي ادعى األلوهٌة,
والقنصل الفرنسً عمل له ثوبا بؤزرار كهربابٌة ,وفٌه بطارٌة ,لما كان ٌدخل هو والنصٌرٌٌن هذا القنصل الفرنسً علٌه فٌضًء,
فعندما ٌضًء ٌسجد القنصل الفرنسًٌ ,ا إلهً اؼفر لً! فٌسجد النصٌرٌون وراءه لئلله! فالمهم صبري العسلً كان وزٌرا للداخلٌة
وتمرد علٌهم هذا اإلله -سلٌمان المرشد ,-وأمسكه صبري العسلً وحكم علٌه باإلعدام ,وحضر إعدامه صبري العسلً ,فقال له :هم
ٌرٌدون أن ٌعدمونً  -وهو مقٌد مساق إلى حبل المشنقة -لو تشفعت لً من هذا? اإلله ٌرجو وزٌر الداخلٌة ,فصبري العسلً قال له:
مشٌها هذه المرة ,المرة القادمة نشفع لك- ,أبو سلٌمان ؼدا ٌموت ٌؤتً سلٌمان وٌذهب إلى بنك منهاتن أرٌد مال أبً ,ما اسمك أنت?
أنا سلٌمان حافظ األسد ,افتح ..كم رقم حساب أبوك ?( )B122إفتح على ( )B122هذا علً أحمد صالح ,أبوك علً أحمد صالحٌ ,ا
هللا إذهب مع السبلمة ,فتذهب األموال للبنك ,والبنك طبعا ال ٌؤخذ هذه األموالٌ ,حولها للمإسسات الخٌرٌة ,أي للكنابس أو المنظمات
الصهٌونٌة العالمٌة ,وهكذا تضٌع كثٌر من أموالنا بهذه الطرٌقة.
(واعلموا أن هللا مع المتقٌن) (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من ٌقول أٌكم زادته هذه إٌمانا ,فؤما الذٌن آمنوا فزادتهم إٌمانا وهم
ٌستبشرون) وهذا دلٌل واضح محكم على أن اإلٌمان ٌزٌد وٌنقص ,واإلٌمان قول وعمل ,تصدٌق بالجنان وإقرار باللسان وعمل
باألركان ...تزٌده الطاعة وتنقصه المعصٌة ,هذه عقٌدة أهل السنة والجماعة ,وإن كان الحنفٌة ٌخالفون خبلفا لفظٌا  ,فٌقولون العمل
لٌس جزءا من اإلٌمان ,واإلٌمان ال ٌزٌد وال ٌنقص ,ألن اإلٌمان تصدٌق ,والتصدٌق ال ٌزٌد وال ٌنقص ,لكن نقول :هل تصدٌق أبً
بكر مثل تصدٌقنا?
(فؤما الذٌن آمنوا فزادتهم إٌمانا وهم ٌستبشرون) ٌستبشرون أي ٌظهر الفرح فً بشرة وجوههم (وأما الذٌن فً قلوبهم مرض فزادتهم
رجسا إلً رجسهم وماتوا وهم كافرون) رجسا ٌعنً مرضا وبعدا وفسقا (فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون)
والفاسق ما أثقل القرآن على الفاجر والفاسق ,وما أثقل العبادات والصلوات على الفاجر والفاسق والمنافق ,وهإالء المنافقون ثقٌلة
علٌهم الصبلة ,وتجده ٌجلس وٌصؾ من الكبلم فً الدٌوان ساعة أو ساعتٌن أو ثبلثا ,أو ٌقؾ وٌتكلم ساعة أو ساعتٌن أو ثبلثا ,وإذا
وقؾ وراء اإلمام خمس دقابق فإنه كالجبل ٌوضع على صدره وعلى قلبه ,مرض القلوب نعوذ باهلل ,ولذلك إذا أردت أن تختبر قلبك
فتفقد قلبك واختبره عند قراءة القرآن ,هل ثقٌل على نفسك أم ال? إختبر قلبك عند العبادة ,اختبر قلبك عند رإٌة الصالحٌن ,إختبر قلبك
فً األذكار وفً األسحار ,إختبر قلبك عند القٌام للصبلة ,هل تحب الصبلة? أم هً ثقٌلة علٌك? فإن كانت ثقٌلة علٌك وإن كانت
العبادات ثقٌلة علٌك فادع هللا عز وجل أن ٌرقق قسوة قلبك ,فهذا ٌدل على أن الجاهلٌة ال زالت متمكنة من نفسك وقلبك و روحك ,
قسوة القلوب نعوذ باهلل من قسوة القلوب ,وقسوة القلوب تزٌدها الشهوات ,إشباع الشهوات ,شهوة الجنس ,ولو كانت من حبلل ,وشهوة
البطن ولو كانت من حبلل.
ولذلك قالوا :رقة القلب إنما تإخذ فً ست مواطن:
-1فً قٌام اللٌل.
-2وفً تبلوة القرآن8
-3وفً خلو البطن من الطعام8
-4وفً صحبة الصالحٌن 8
-5وفً الذكر8
 -6وفً االستؽفار باألسحار8
فً هذه المواطن ,ولذلك كانوا إذا شعروا قسوة فً قلوبهم ٌقولون :دلونا على من ٌدلنا على هللا ,وخٌر الناس الذٌن إذا رإوا ذكر هللا
عز وجل ,الذي ٌذكرك باهلل حاله ,وٌزٌدك فً طاعة هللا مقاله ,عندما تنظر إلٌه تتذكر هللا عز وجل8
وأنا رأٌت لكم أن العبادات ال تعتمد على ضعؾ الجسم وعلى قوته ,على قوة الروح وعلى ضعفها8
كنت أصلً بالناس أحٌانا فكان ورابً شباب ,وكان ورابً رجل فوق التسعٌن عاما من قفقاسٌا ,شٌشانً ,وبعد أن أنهً الصبلة -أنا
أحب قراءة القرآن ,ألنً أوال فً الصبلة وهللا ثقٌل على نفسً أقرأ آٌتٌن أو ثبلثا -فالناس أنا أعرؾ الناس الذٌن ورابً ال ٌحبون
طبعا قراءة القرآن بكثرة ,فالمهم بعد أن أنهً الشباب ٌشكون أحٌانا لبعضهم البعض ,فؤسمع تهامسهم ,ولكن هذا الرجل الذي نٌؾ
على التسعٌن ٌقول :زد من القرآن ما استطعت ...فوق التسعٌن8
فالقضٌة قضٌة روح ,مرة صلى خلفً واحد من تبلمٌذ األستاذ البنا فً رمضان ,فكنت أقرأ كل لٌلة جزءا  ,فقال بعد الصبلة :كم
قرأت? قالوا :جزءا  ,قالٌ :ا سبلم مرت كؤنها دقٌقة ,وفً الصبلة ال ٌعرؾ أن ٌجلس ,لكن واحد مستعذب ٌستعذب القرآن ,فلو مكثت
معه طٌلة اللٌل ال تحس بملل وال ضٌق ,ورجل سبحان هللا قلبه قاس فالقرآن ٌإثر علٌه ٌتعبه ,ولذلك ال ٌرق بالقرآن ,فهذا مهما قرأت
فٌجدها ثقٌلةٌ ,جدها ثقٌلة علٌه8

ولذلك من نعم هللا عز وجل على اإلنسان أن ٌحبب إلٌه اإلٌمان وٌزٌنه فً قلبه..
( واعلموا أن فٌكم رسول هللا لو ٌطٌعكم فً كثٌر من األمر لعنتم ولكن هللا حبب إلٌكم اإلٌمان وزٌنه فً قلوبكم وكره إلٌكم الكفر
والفسوق والعصٌان)
(الحجرات)3 :
هذه نعمة من هللا عز وجل ,أي نعمة أكبر من أن ٌحبب هللا إلٌك الجهاد والبعد عن الزوجة واألوالد واألم واألب?! أن تقدم الحٌاة فً
جبال أفؽانستان على الحٌاة فً نٌوٌورك وفً نٌوجرسً?! هذه نعمة كبرى ,هناك الحٌاة مقبلة ,النعٌم ,السٌارة ,والبٌتزا([ )5نوع من
الطعام األروبً واشتهر عند العرب] .كله موجود ,لكن هنا ماذا موجود? وجه أبو برهان وكشرته وشدته جزاه هللا خٌرا وأكرمه هللا
عز وجل على ما ٌقوم به من جهود و ...صهٌب إمش ٌا ولد ,وقؾ ٌا فبلن ,ومع ذلك ٌستعذب اإلنسان هذه الشدة وهذه القسوة ,لماذا?
هلل عز وجل ,حبلوةٌ ,تذوق حبلوتها ,العذاب عذب فً هللا عز وجل ,والتعب محبب إلى القلوب إن كان ذلك ابتؽاء عبلم الؽٌوب ,ألم
تسمع قول الرسول ص بعد أن قال :اللهم إنً أشكو إلٌك ضعؾ قوتً وقلة حٌلتً وهوانً على الناس ,اللهم أنت أرحم الراحمٌن,
وأنت رب المستضعفٌن وأنت ربً ?! الحدٌث فٌه مقال لكن فٌه جزء صحٌح ,قال :إلى من تكلنً? إلى بعٌد ٌتجهمنً أم إلى عدو
ملكته أمري? -ودموعه نازلة ودمه ٌنزؾ من عقبٌه -أخٌرا قال له :إن لم ٌكن بك ؼضب علً فبل أبالً ,المهم ٌرضى8
واحد كان ٌقول لً -هذا الصحفً جابر رزق كتب كتبا ٌ -وجد كتاب أهداه لمحمد ٌوسؾ هواش ,محمد ٌوسؾ هواش هذا الذي أعدم
مع سٌد قطب رحمه هللا ,هذا الرجل عجٌب فً فهمه لئلسبلم ,ومكث عشر سنٌن فً السجن ثم أعدموه ,مكث من سنة (-0155
0255م) وبعد ذلك سنة (2255م) أعدموه ,كانوا قد أخرجوه بعفو صحً وبعد ذلك أرجعوه8
قال لً -هذا جابر رزق -هذا الرجل كلما اشتد علٌه العذاب ٌنظر إلى السماء وٌقول :كله فً حبك ٌهون ...كله فً حبك ٌهونٌ ,عنً
كل هذا العذاب ٌهون فً حب هللا عز وجل8
ٌحدثنً أحد أرحام سٌد قطب قال :فبلح مصري كان مسجونا فً أسٌوط ,فرأى رسول هللا ص ,فقال له الرسول ص :أنت ؼدا تنقل
إلى سجن طره إلى مزرعة طره فً مصر ,هناك تلقى واحدا اسمه سٌد قطب وواحدا اسمه محمد ٌوسؾ هواش ,بلؽهما عنً السبلم
فبل ح مصري ال ٌعرؾ فاروق وال عبد الناصر الحاكم -فقل لهما :إن هادنتما أو داهنتما هذا الطاؼوت فعلى اإلسبلم بعدكم السبلم,فً الٌوم الثانً هذا الفبل ح المصري فعبل نقل ,من أول ما وصل مزرعة طره قال أٌن سٌد قطب? أمسكه الشرطة وأخذوا ٌضربونه
ٌظنونه ٌحمل خطة لئلنقبلب ,قالوا له (عاٌز إٌه)? قال لهم :له عندي سر ال أقوله لكم ,قالوا خبلص فعبل ٌوجد عنده خطة انقبلب,
وأخذوا ٌضربونه ,قال لهم :سؤراه ولو أدى ذلك بً إلى الموت ,وكلما قال لهم سؤراه ٌقولون له :سنرٌك8
من كرامات األستاذ سٌد أنه جاء عنده زوار فً ذلك الٌوم ,وهو خارج ٌودعهم وإذا بواحد ٌقول (فٌن سٌد قطب)? وهم نازلٌن به
ضربا  ,قال لهم :أتركوه -هم كانوا ٌهابونه -فتركوه ,قال له :تعال ,جاء ,قال له :أنت سٌد قطب? قال :نعم ,فنزل على ٌدٌه ورجلٌه
ٌقبلها ,قال :الرسول ص ٌقول لك ٌ-وجد عندك واحد اسمه حواش? قال له :ال ,هواش ,قال( :هو كده ,هو كده) -قالٌ :سلم علٌكم
الرسول ص وٌقول لكما إن داهنتما عبد الناصر فعلى اإلسبلم بعدكما السبلم8
فالمهم قصة جابر رزق هذه قال :هذا محمد ٌوسؾ هواش عجٌب ,هو كان بربة واحدة ,ومع ذلك تحمل من العذاب الكثٌر ,وكلما اشتد
علٌه العذاب ٌنظر إلى السماء وٌقول :كل هذا فً حبك ٌهون.
( وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل ٌراكم من أحد ثم انصرفوا) ,ثقٌل القرآن على أنفسهم ,اآلن الشٌاطٌن لما ٌذكر
القرآن ٌهربون ,القرآن علٌهم كالكهرباء ,كاألكسجٌن الذي ٌحرق الحدٌدٌ ,ذٌب الحدٌد8
وهللا رأٌت أثر القرآن على الشٌاطٌن ,كان شٌطان جن كافر متلبس أحد إخواننا ,عندما تقرأ ٌصٌح الجن ,ال ٌحتمل أبدا  ,فجبنا به
مكان هذا المسجد -كان المكان لٌس مبنٌا -ووضعناه وقرأنا علٌه ,وصار ٌصٌح الجن :حسبنا هللا ونعم الوكٌل ,فؤنا ضربت على صدره
هذا أخٌنا المصروع قلت :أخرج ٌا كافر! قال :أنا مسلم لكن (حخرج ,أدونً الطرٌق) هو أخونا مصري ,والجن تعلم اللؽة المصرٌة,
تسع عشرة سنة صار له فً مصر ,نعم! قال( :حخرج أدونً الطرٌق) فخرج من رجله من بٌن إصبعٌه8
فالمهم صعب علٌهم القرآن جدا  ,ولذلك ما سلك عمر وادٌا أو فجا إال سلك الشٌطان فجا آخرٌ ,خاؾ ,ومرة تمثل لعمر ,ثبلث
مرات تصارع معه عمر وصرعه ,صرع الجن ثبلث مرات8
ولذلك الشٌطان ٌفر من المكان الذي تقرأ فٌه سورة البقرة ,ؼدا إن شاء هللا بعد العصر ,نقرأ ؼدا الجمعة ,وقصة حمزة حصلت فً
ٌوم الجمعة بعد العصر ,وهللا عز وجل أعان بقراءة المخلصٌن وخرج الجن 8فهنالك بعض اإلخوة ٌشكون من بعض ما فً نفوسهم,
فؽدا إن شاء هللا بعد صبلة العصر نجلس ونقرأ سورة البقرة لعل هللا ٌنفع ببركات الصالحٌن منكم ,أما أنا أعرؾ نفسً ,أنا جاءنً
عدة مرات مجانٌن ما استطعت أن أعالجهم ,لعل بعض الصالحٌن بقراءة القرآن وبإخبلص بعضكم إن شاء هللا رب العالمٌن ٌنفع
إخواننا.
(نظر بعضهم إلى بعض هل ٌراكم من أحد) ٌتؽامزون( ,نظر بعضهم إلى بعض هل ٌراكم من أحد) ,إما عن الماضً أو عن
الحاضر ,الحاضر عندهم ما أطاقوا سماع القرآن وصاروا ٌتسللون لواذا( ,هل ٌراكم من أحد) ,كٌؾ اكتشؾ? كٌؾ عرؾ محمد أننا
كنا وكذا وكذا ,فهو ٌتكلم بما أكنناه وبما قلناه وبما تسامرنا به? (هل ٌراكم من أحد ثم انصرفوا صرؾ هللا قلوبهم) ,ولذلك قالوا :ال
ٌستحب أن ٌقال انصرفوا (ثم انصرفوا صرؾ هللا قلوبهم) فاألولى أن تقول للناس إنقلبوا ,ألن اإلنقبلب (فانقلبوا بنعمة من هللا
وفضل)( ,صرؾ هللا قلوبهم بؤنهم قوم ال ٌفقهون) ,حٌاة المنافق مصٌبة ,مصٌبة فً الدنٌا ومصٌبة فً اآلخرة ,كذاب ,مكروه من
الناس ,كل حٌاته تمثٌل بتمثٌل -وال حول وال قوة إال باهلل العلً العظٌم -مكروه ,ألن هللا زرع بؽضه فً قلوب الناس8
والمإمن -سبحان هللا ,سبحانك ٌا رب -محبوب من الناس مهما كان ,لماذا? المإمن ال ٌمثل ,المإمن ال شًء ٌعٌبه ,الذي ٌعمله فً
السر ٌعمله فً العلن ,لٌس هنالك أعمال سرٌة وأعمال عبلنٌة ,ولٌس له حاالت خفٌة وحاالت ظاهرة ,كله واحد ,فلو اطلعت علٌه فً
خلوته لوجدته خٌرا من جلوته ,لو اقتحمت علٌه فً اللٌل بٌته لوجدته إما قابما أو نابما أو متسحرا أو تالٌا للقرآن ,ال شً ٌعٌبه ,ال
عنده بنت فً خلسة من الناس ٌؤتً بها لٌفجر ,وال عنده أموال ٌسرقها وٌعدها ,ظاهره كباطنه ,بل باطنه خٌر من ظاهرة ,وكانوا
ٌقولون :اللهم اجعل باطننا خٌرا من ظاهرنا ,واجعل ظاهرنا خٌرا  ,ال شًء ٌعٌبه ,ملًء من الداخل ,مطمبن ,مرتاح ,أما المنافق,
ٌخاؾ أن الناس كلهم اكتشفوا عٌوبه ,وأنهم اطلعوا على ذنوبه ,ولذلك ٌكاد المرٌب أن ٌقول للناس خذونًٌ ,كاد المرٌب ٌقول للناس
خذونً ,أٌن? كله عٌوب ,وٌظن أن هذا اطلع ,هذا عرؾ ,فحٌاته كلها قلق ,كلها ضٌق.
أما المإمن ,عمر بن الخطاب رضً هللا تعالى عنه على المنبر ٌنتقض وضوإه قال :أٌها الناس إنً فسوت وإنً ذاهب للوضوء
وسؤرجع ,ملًء من الداخل ماذا ٌهمه من الناس ,صعد المنبر فً ؼٌر ٌوم الجمعة وجمع الناس ,أٌها الناس لقد كنت قبل سنوات أرعى
للناس الؽنم على قرارٌط فً مكة ,فقال عبد الرحمن بن عوؾ- :بٌنه وبٌنهٌ -ا أمٌر المإمٌن ما زدت إال أن حقرت نفسك عند الناس,
قال :ذاك الذي أردت ,أعجبتنً نفسً فؤردت أن أحقرها أمام الناس8

اآلن ماذا? تجد الطاؼوت منفوخا بنفخ الشٌطان ,أعوذ باهلل من الشٌطان من نفخه ونفثه ,نفخ الكبر ,منفوخ ,رأس ابرة هكذا ٌنفسه,
مثل البالون ,نعم! واإلعبلم ضروري ٌفتتح باسمه وٌختتم باسمهٌ ,فتتح بالسبلم الملكً أو الجمهوري وٌختتم بالسبلم الجمهوري أو
الملكًٌ ,فتتح بمدح فبلن ,ال بد من مدح فبلن ,ال بد من وضع صورة فبلن فً الصفحة األولى ,نفخ ,نفخ ,نفخ ,ال بد أن تبقى تنفخ
صباح مساء حتى ٌبقى منفوخا أمام الناس ,ألنه إن ذهب الهواء ٌبدو على حقٌقته ,جلدة ,جلدة البالون ,وهو ٌحل نفسه محل هللا عز
وجل فً األرض ,هو ٌشرع للناسٌ ,شرع للبشر ,فرض نفسه إلها -عمله هإالءٌ -دعون األلوهٌة بعملهم ,وإن لم ٌدعوها بقولهم ,نحن
فبلن بن فبلن نشرع بما هو آت ,المادة الفبلنٌة كذا ,فهو ٌدعً األلوهٌة عمبل وإن لم ٌقلها قوال  ,فبل بد أن ٌبقى منفوخا  ,وال بد أن
ٌعمل له عملٌة مكٌاج وأروتاج ودببلج ,المهم قبل أن ٌؤتً للناس على التلفزٌون ال بد أن ٌبقى منفوخا  ,ال بد أن ٌحل مكانه وهو فً
األٌام العادٌة لو كان على قدم التنافس العادي ٌعنً لو لم ٌؤت إلى الحكم من خبلل الظبلم ومن خبلل التآمر والدس ومن خبلل البٌان
األول واالنقبلب فً األٌام العادٌة ال ٌصلح ألي عمل ,أبدا ,ال ٌصلح ألي عمل! وفجؤة وإذا به ربٌس جمهورٌة! نعم ربٌس جمهورٌة
ٌخضع له العلماء والمفكرون وأساتذة الجامعات ومناهج التعلٌم والبلد كلهاٌ ,تحكم باألعراض ,باألموال ,بالدماء ,بالنساء8
نحن الٌوم مع آخر آٌتٌن من سورة التوبة ونكون والحمد هلل قد أنهٌنا سورة التوبة تفسٌرا  ,وآخر آٌتٌن من سورة التوبة بعد أعوذ باهلل
من الشٌطان الرجٌم ,بسم هللا الرحمن الرحٌم :
( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز علٌه ما عنتم حرٌص علٌكم بالمإمنٌن رإوؾ رحٌم ,فإن تولوا فقل حسبً هللا ال إله اإل هو علٌه
توكلت وهو رب العرش العظٌم)
(التوبة)525-425 :
بهذه النؽمة الشجٌة الندٌة اختتمت سورة القتال أو سورة الجهاد ,ألن سورة القتال سورة سٌدنا محمد ص ,السورة التً امتشقت أسلحتها
وحسامها على كل أعداء هللا من المنافقٌن والمشركٌن وأهل الكتاب.
(لقد جاءكم رسول من أنفسكم) هاتان اآلٌتان منهم من ٌقول إنهما مكٌتان ,وهذا ال ٌتفق مع سٌاق السورة ,وهما مدنٌتان على األرجح,
وهما من آخر ما نزل من القرآن الكرٌم على رواٌة أبً بن كعب ,تعرفون أبٌا  ,خذوا القرآن عن أربعة ,عن أبً بن كعب -وأبً كان
إمام المدٌنة فً عهد عمر ,خذوا القرآن عن أربعة :عن أبً بن كعب ,وعن سالم مولى أبً حذٌفة ,وعن ابن أم عبدٌ -عنً عبد هللا بن
مسعود -وعن أبً الدرداء  ,الرواٌة هذه خذوا القرآن عن أربع عن أبً بن كعب وعن عبد هللا بن مسعود الذي هو ابن أم عبد وعن
سالم مولى أبً حذٌفة وعن أبً الدرداء وهناك رواٌات فٌها معاذ بن جبل ,وفً رواٌة زٌد ,فٌقول أبً هاتان اآلٌتان أقرب القرآن
بالسماء عهدا ٌ ,عنً آخر ما نزل من القرآن الكرٌم ,ولكن سعٌد بن جبٌر تلمٌذ بن عباس رضً هللا عنهم جمٌعا ٌقول كان آخر ما
نزل من القرآن :
(واتقوا ٌوما ترجعون فٌه إلى هللا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال ٌظلمون) (البقرة)542 :
وعندما نزل بها جبرٌل علٌه السبلم قال لرسول هللا ص ضعها على رأس مابتٌن وثمانٌن آٌة من سورة البقرة ٌعنً رقمها (8)542
ورواٌة ابن عباس أن آخر ما نزل من القرآن هً آٌات الربا ,وإن شاء هللا الجمع بٌن -حدٌث ابن عباس -رواٌة ابن عباس -هذه-
والرواٌة الثانٌة رواٌة سعٌد (واتقوا ٌوما ترجعون فٌه إلى هللا) سهل ,ألن (واتقوا ٌوما ترجعون فٌه إلى هللا) جاءت بعد آٌات الربا
مباشرة ,فكؤنهما نزلتا دفعة واحدة ,هً :
( ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقً من الربا إن كنتم مإمنٌن ,فإن لم تفعلوا فؤذنوا بحرب من هللا ورسوله وإن تبتم فلكم رإوس
أموالكم ال تظلمون وال تظلمون ,وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مٌسرة وأن تصدقوا خٌر لكم إن كنتم تعلمون ,واتقوا ٌوما ترجعون
فٌه إلى هللا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم ال ٌظلمون)
(البقره.)542-432 :
فهما متصلتان بعضها البعض ,ولذلك هذه أرجح الرواٌات وهللا أعلم8
(لقد جاءكم رسول من أنفسكم) ,منكم ,من العرب ,من أنفسكمٌ ,عنً من العرب ,وهذا ٌدل على أن رسول هللا ص صاؾ من العرب,
وكما قال هو عن نفسه ص ولدت من نكاح فلم أخرج من سفاح -حدٌث صحٌح -من آدم إلى أن ولدنً أبً وأمً ولم ٌمسسنً من
سفاح الجاهلٌة شًء ٌ ,عنً لم تزن أم وال جدة وال واحدة من أمهات الرسول ص إلى آدم ,نسله صاؾ طاهر ص من لدن آدم إلى أن
ولدنً أبً وأمً8
هللا عز وجل حافظ على األرحام طاهرة من حواء إلى آمنة ما مسها زنا أبدا  ,وأمهات المإمنٌن كذلك ال ٌمكن أن ٌزنٌن ,وال ٌمكن أن
تزنً امرأة نبً كما قال ابن عباس :ما زنت امرأة نبً قط8
أما قول هللا عز وجل :
( ضرب هللا مثبل للذٌن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدٌن من عبادنا صالحٌن فخانتاهما فلم ٌؽنٌا عنهما من هللا شٌبا)
(الحدٌد)85 :
فخانتاهما أي خانتا الرسالتٌن والمباديء التً جاء بها لوط ونوح علٌهما السبلم ,ولكن ال ٌمكن أن تزنً امرأة نبً قط إكراما لمقام
النبوة ,نعم8
أصبل العرب كانوا ٌستؽربون أن امرأة حرة تزنً ,ولذلك هند بنت عتبة عندما جاءت تباٌع الرسول ص قالت :عبلم أباٌعك ,بٌعة
النساء بشروط ستة:
( ٌا أٌها النبً إذا جاءك المإمنات ٌباٌعنك على أن ال ٌشركن باهلل شٌبا) قالت :أباٌعك( ,و ال ٌسرقن) قالت :إن أبا سفٌان رجل شحٌح,
وأنا آخذ من ماله لولدي ,قال :خذي من ماله ما ٌكفٌك وولدك بالمعروؾ( ,وال ٌزنٌن) قالتٌ :ا رسول هللا وهل تزنً الحرة? أصبل
كان الجاهلٌون ٌعتبرونه عارا عظٌما أن ٌنظروا إلى زوجات جٌرانهم8
عنترة الجاهلٌة ٌقول :
حتى ٌواري جارتً مثواها
وأؼض طرفً إن بدت لً جارتً
هذا قبل (قل للمإمنٌن ٌؽضوا من أبصارهم وٌحفظوها فروجهم) وعندما أرسل حاطب بن أبً بلتعة رسالة إلى قرٌش وأخبر الوحً
رسول هللا ص بهذا نادى علٌا والزبٌر قال:الحقا امرأة تحمل رسالة إلى قرٌش تجدانها فً روضة خاخ ومعها رسالة ,فوجداها كما
أخبر الرسول ص ,قال لها علً :أخرجً الرسالة ,قالت :لٌس معً رسالة ,قال لها علً :إن لم تخرجٌها كشفنا عنك وفتشناك ,فقالت:
أشٌحا عنً بوجهٌكما -أدٌرا وجهٌكما عنً -وكانت قد وضعتها فً ضفٌرتها -جدٌلتها -حتى ال ٌروا طرؾ الجدٌلة ,وفكت الجدٌلة
وأخرجت الرسالة وأعطتها لعلً.
وحتى الجاهلٌون عندما كانوا ٌطوفون بالبٌت كانوا ٌطوفون بالبٌت عراة ,هم حجتهم -الجاهلٌٌن -ال نطوؾ بثٌاب عصٌنا هللا بها,
فكان الواحد منهم إذا كان معه فلوسا ٌستؤجر ثوبا من أحمسً ٌ-عنً من قرٌشًٌ -لبسها وٌطوؾ بها ,فإن لم ٌكن معه فلوس ٌخلعها,

ٌخلع ثٌابه التً عصى هللا بها وٌطوؾ ببٌت هللا عز وجل ,فكان اللٌل للنساء ,وكان النهار للرجال ,والمرأة عندما تطوؾ بالبٌت فً
اللٌل كانت تقول:
وما بدا منه فبل أحله
الٌوم ٌبدو بعضه -جسدها -أو كله
أي ال أحله ألحد ,ولذلك كان المجتمع مجتمعا طاهرا  ,ولذلك قال هللا عز وجل :
(ٌا أٌها النبً قل ألزواجك وبناتك ونساء المإمنٌن ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن ذلك أدنى أن ٌعرفن فبل ٌإذٌن) ,
(األحزاب)51 :
ماذا? (ذلك أدنى أن ٌعرفن فبل ٌإذٌن) ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن ,سبل عبٌد السلٌمانً :كٌؾ ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن? قالٌ :ؽطٌن
وجوههن ,فؤخذ خرقة ولؾ رأسه ,ولؾ وجهه ,وأبان عٌنا واحدة.
كٌؾ ٌعرفن فبل ٌإذٌن? كانوا ٌفرقون بٌن الحرة واألمة بؽطاء الوجه ,فالتً تؽطً حرة والتً تكشؾ أمة ,فكان عمر إذا رأى أمة
تؽطً وجهها ٌضربها وٌقول لها :ال تتشبهً بالحرة (ذلك أدنى أن ٌعرفن فبل ٌإذٌن) فبل تإذى الحرةٌ ,إذٌن بالكبلم من صعالٌك
الشوارع ,وببعض كلمات الؽزل وؼٌر ذلك ,فقال (ذلك أدنى أن ٌعرفن فبل ٌإذٌن) أي أقرب ,فالحرة كانت ال تإذى لماذا? هم ٌعرفون
أن وراءها القتل ,القضٌة....
حتى ٌراق على جوانبه الدم
ال ٌسلم الشرؾ الرفٌع من األذى
وحتى هإالء الذٌن كانوا ٌحبون وٌعشقون قٌس ولٌلى ولبنى وقٌس بن الملوح ,جمٌل بن معمر وبثٌنة ٌقول جمٌلٌ :ا بثٌنة أعطنً
قبلة ,فرفضت ,قال :وهللا لو أجبت لضربتك بالسٌؾ8
ناس كانوا طاهرٌن ,مع أنهم جاهلون ٌحبون ٌعشقونٌ ,مرض إذا لم ٌرها ,مرض! نعم! وٌزجر وٌدفع من كل مكان ,ولكن ٌبقى
ٌتربص على الطرٌق من بعٌد فقط حتى ٌرى شبحها فٌشفى ,نعم العشق مرضٌ !...مرضون!! العشق هذا نعوذ باهلل منه ,هو هذا
بداٌته اختٌارٌة ونهاٌته اضطرارٌة ,مرض آخره ,أما بداٌته باختٌارك أنت تنظر لها أوال ,ثم تتكلم بالتلٌفون أو ؼٌر ذلك ,وٌلطؾ
الحدٌث ,ثم تكتب لها رسالة ,وبعدها مع األٌام من الكبلم وؼٌره ٌحدث العشق فتمرض ,تصٌر ال تستطٌع أن تعٌش بدون أن تراها,
فؤنت تتحمل السبب والنتٌجة ,وعلٌك إثمهما ,ولذلك جاء فً أقوال بعض العلماء من عشق فكتم فعؾ فمات فهو شهٌد  ,هو روي على
أنه حدٌث ,وقالوا موضوع ,ولكن السٌوطً أورده فً أنواع الشهادة ,أسباب السعادة فً أنواع الشهادة ,على كل حال موضوع أو
ضعٌؾ ,المهم هذا المرض ٌجب أن تتوقى أسبابه حتى ال ٌبتلٌك هللا به وذلك ألن المجتمع قابم على قاعدة صلبة وهً المرأة العفٌفة
الطاهرة ,فإذا جرح أو انخدشت هذه القاعدة انهار المجتمع كله8
ولذلك عندما أرادوا أن ٌدمروا المجمتع اإلسبلمً نظروا- ,عندما كانت تحكم تركٌا العالم اإلسبلمً -نظروا ما هً أهم الدول التً
تسٌر فً ركابها بقٌة الدول وتتؤثر بها وتسٌر أو تمسك بدفة القٌادة فً هذا العالم ,فوجدوا تركٌا العاصمة السٌاسٌة ,ومصر العاصمة
العلمٌة ,فركزوا علٌهما ,وركزوا على المرأة ,دمروا المرأة ,أخرجوها من بٌتها ٌنهار المجتمع كله ,وكتبوا :كؤس وؼانٌة أشد على أمة
محمد من ألؾ مدفع ,امرأة رقاصة أو تؽنً هذه أشد من مدافعنا ,فؤنتم أخرجوا المرأة من بٌتها وتنتهكوا ...ما كانوا ٌحلمون فً ٌوم
من األٌام أن ٌجدوا المرأة ترقص أمام الناس فً الشوارع العامة ,ال ٌمكن إنجلٌزي ٌفكر قبل مابة سنة أن امرأة مسلمة ٌمكن أن تخرج
حاسرة الرأس ,ال ٌمكن أن ٌصدق ,ألن فطرة المرأة ال تقبل هذا ,حٌاإها ٌؤبى علٌها ,رب العالمٌن خلقها ممزوجة بالحٌاء ,وأهم ما
ٌمٌز المرأة حٌاإها ,ولذلك الحٌاء واإلٌمان مقترنان ,فإذا رفع أحدهما رفع اآلخر.
دخلت نساء من أهل حمص على عابشة رضً هللا عنها قالت :أنتن اللواتً ٌدخلن نساإكن الحمام -ألنه ما كان هناك حمام فً كل
بٌت ,كانت حمامات عامة -قلن نعم ,قالت :لقد سمعت رسول هللا ص ٌقول :أٌما امرأة وضعت ثٌابها فً ؼٌر بٌت زوجها فقد هتكت
الستر بٌنها وبٌن ربها  ,الٌوم تذهب وتفصل عند الخٌاط وتخلع المبلبس الخارجٌة حتى تؤتً التنورة على خصرها تماما ضٌقة جٌدة8
أنت لو أعطٌت جدتك ملٌون دوالر أو دٌنار وقلت لها :أخرجً بالبنطال والبلوزة هل تقبل? ملٌون دٌنار لو أعطٌتها وقلت لها :إلبسٌها
فً داخل البٌت ,هل تقبل? ال تقبل ,ألن فطرتها ترفض ذلك8
حدثنا األستاذ أبو ماجد قابد الحركة اإلسبلمٌة فً األردن وهو ٌحدثنا من تجربته عن مكارم أخبلق السابقٌن ,قال :جدتً كانت فً
سٌاق الموت ,فنحن أبناإها وأبناء أبنابها جلسنا حولها وروحها تخرج ,والزر العلوي هذا مقفل ففتحناه لتسهٌل خروج روحها علٌها,
قال :وهللا وهً فً سٌاق الموت تحتضر وروحها تخرج أخرجت ٌدها تتحسس على الزر حتى تقفله مرة أخرى ,الحٌاء ٌا أخً فطرة,
ولذلك كانوا سابقا ٌقولون حدث حدث ,لقد أذن ببلل بعد عودته من الشام حتى خرجت العواتق من خدورهن -العواتق ٌعنً األبكار-
من بٌوتهن ٌستمعن ,حدث عظٌم جدا  ,أن تخرج البنت على باب الدار ,تصوروا التدمٌر الذي وصلوا إلٌه ,دمروا فطرة المرأة,
أرسلوا أمٌنة السعٌد إلى أوروبا ,وطافوا بها فً فرنسا ,وعادت ,وعلى سلم الباخرة رفعت ؼطاء رأسها ووضعته تحت قدمها وقالت:
إنتهى عهد الظبلم إلى األبد ,أمٌنة السعٌد هذه ال زالت تكتب فً الصحؾ حتى اآلن.
فالمهم وظٌفتها تدمٌر العش اآلمن الذي ٌحفظ األفراخ الناشبة ,تدمٌر البٌت ,تدمٌر األسرة ,وأنشؤوا المسارح والسٌنمات ,وأصبحت
جابزة العلم بدل أن تعطى للقراء والكتاب والعلماء واألفذاذ تعطى لهإالء الساقطات الراقصات الضابعات التابهات8
وهإالء وهللا أشد على مصر من جحافل بن ؼورٌون وداٌان ,نعم! ألن جٌوش إسرابٌل ما استطاعت أن تصل إلى حدود القناة اإل بعد
أن وجهوا الجٌش وال ٌقولون له :هللا معك فً المعركةٌ ,قولون أم كلثوم معك فً المعركة ,وفٌروز معك فً المعركة ,وعبد الحلٌم
معك فً المعركة ,وعندما أرادوا أن ٌحرضوا الشعب وٌوؼروا صدره على سٌد قطب ,قالوا :لقد كان سٌد قطب ٌرٌد أن ٌقتل أم كلثوم
فهو ٌستحق اإلعدام ,أم كلثوم! لقد وصل الخراب حتى إلى قلوب وعقول بعض الذٌن ٌعلمون العلم ,والذٌن ٌعطون شهادة الدكتوراه8
وهللا كنت أعطٌت رسالة الدكتوراه للجنة تقرأها حتى ٌناقشونً ,فدخلت على أحد المشاٌخ وهو عند ربه اآلن ,فوجدته فاتحا على أم
كلثوم ,قلت له -وبعد أٌام سٌعطٌنً الدكتوراه -فقلت لهٌ :ا شٌخنا ما رأٌك بالؽناء? قال الؽناء الفاحش مكروه وحرام ,أما الولٌة ده
بتقول حاجات طٌبه!!
ولذلك أنشؤوا كلٌة اسمها كلٌة الفنون الجمٌلة ,كلٌة الفنون الجمٌلة الدراسة فٌها كالهندسة خمس سنوات ,فٌها قسم الرسم ,قسم الرسم
هذا تقؾ بنات على المسرح التً هً مصفة الرسم وٌخلعن جمٌع ثٌابهن الخارجٌة والداخلٌة وٌرسمونها وهً عارٌة ,وتنشر مجلة
األخبار وؼٌرها هذه الصور كإنتاج وإبداع للعقل والفن المصري.
وٌعطون للبنت خمسة عشر قرشا مصرٌا للساعة إذا وقفت عارٌة تماما  ,وإذا وقفت بمبلبسها الداخلٌة ٌعطونها سبعة قروش فً
الساعة8
الحقٌقة دمروا فطرة المرأة ,دمروها ,دمروا إنسانٌتها ,بشرٌتها اجتثت منها ,ولذلك نشؤ جٌل ثالث ال هو بالمرأة وال هو بالرجل,
وصارت أجسامهن تتحور بناء على العمل الذي ٌعملنه ,صرن ال ٌحملن ,ضاقت عظام حوضهن وصدورهن فصرن ال ٌحملن8

تقول عابشة بنت الشاطا :دخلت على صدٌقتً -برفٌسورة فً النمساٌ -وم األحد فوجدتها تجلً الصحون فً المطبخ ,قلت لها :ما
هذا? قالت :إنها الفطرة ,لقد ثبت أننا تحورنا بتحور الوظٌفة ,أجسامنا تؽٌرت مع الوظٌفة ,صار ٌخرج شعر فً وجوههن ,نعم! ولذلك
انظر إلى المتعلمات كثٌرا  ,قلما ٌنجبن ,ألن جسمها ٌتطور وٌتحور ,ألن هللا خلقها لوظٌفة أخرى ,فهم أخرجوها عن هذه الوظٌفة.
وأما تركٌا المسلمة بلد السلطان عبد الحمٌد وبلد اإلسبلم ,بلد محمد الفاتح ,جاءوا بهذا المجرم مصطفى كمال أتاتورك بعد أن اتفقوا
معه فً فلسطٌن على أن ٌسمح للجٌش اإلنجلٌزي باختراق الجٌش التركً وعدم مقاومته واحتبلل القدس ,اتفقوا هو واللنبً ,قال له:
نحن سنسلمك تركٌا إذا هزمت تركٌا وأمسكناها ,وفعبل سلموه تركٌا بعد مسرحٌات كثٌرة8
وفً معاهدة لوزان سنة (2255م) فً سوٌسرا اتفقوا معه على أربعة شروط :أن ٌسلموه بلد اإلسبلم والمسلمٌن إسبلمبول -التً
ٌسمونها إستامبول ,هً إسمها إسبلمبول لكن حقد الؽرب على اإلسبلم ال ٌطٌق ذكر وال نطق كلمة إسبلم ,فؽٌروها إلى استامبول,
ولذلك خالد اإلسبلمبولً ولٌس اإلستامبولً ,اإلسبلمبولً أدق وأصح8-
فالشروط األربعة أن ٌهدم الخبلفة ,وأن ٌحارب الشعابر اإلسبلمٌة ولباس المرأة ,وأن ٌحارب كل مقاومة إلعادة الخبلفة ,وأن ٌتخذ
قانونا أوروبٌا  ,فوافق على هذا ,وسلموه تركٌا ,وهدم الخبلفة ,وأعلن الجمهورٌة ,وأطلق كبلبه فً الشوارع تمزق ثٌاب النساء
الطوٌلة ,وحرم على الرجال أن ٌلبسوا أي زي ٌقربهم للعرب أو لئلسبلم ,فالطاقٌة هذه من وجدوه ٌلبسها فً الشارع ٌحاكم فً
المحكمة ,والثوب من ٌلبسه ٌحاكم فً المحكمة ,والعقال كذلك ٌعتبر جرٌمة وعارا أن ٌلبس هذا فً تركٌا ,وبقً األمر كذلك إلى أن
جاء حزب السبلمة الذي ٌرأسه نجم الدٌن أربكان ,وبدأت بعض المظاهر اإلسبلمٌة تعود إلى تركٌا ,وقبل مجًء نجم الدٌن أربكان
وحزب السبلمة فً الستٌنات حصلت قضٌة المندٌل.
قضٌة المندٌل أن بنتا فً كلٌة الشرٌعة فً إسبلمبول لبست مندٌبل  ,فعقد مجلس الجامعة وقرر أن هذا المندٌل ٌخالؾ دستور الدولة,
ورفعوا القضٌة لوزٌر التعلٌم العالً ,فلم ٌستطع أن ٌبت فً قضٌة المندٌل ,ورفع إلى مجلس الوزراء ورباسة الجمهورٌة ,فقرر
مجلس الوزراء أن هذا المندٌل ٌعارض دستور الدولة ,فإما أن تخلعه البنت وإما أن تخلع من الجامعة ,وخلعت البنت من الجامعة8
اآلن أنت إذا دخلت شوارع إسبلمبول ال تستطٌع أن تعرؾ هذه المرأة أروبٌة ,سوٌسرٌة ,فرنسٌة أو تركٌة ,أبدا! دمرت المرأة,
والحقٌقة عندما تدمر المرأة عندما ترٌد أن تجر المجتمع مرة أخرى إلى اإلسبلم من الصعب جدا 8
ولذلك أنا ع ندما نظرت فً المجتمعات اإلسبلمٌة وجدت أن أصلح مكان ٌمكن أن تقام علٌه دولة اإلسبلم أفؽانستان ,ألنً ما راٌت
مثل المرأة األفؽانٌة أبدا  ,رؼم التشرٌد ,رؼم الؽصص التً تتجرعها على طرٌق المرارة والحرمان ,رؼم اآلالم التً تكابدها على
طرٌق العرق والدم ال زالت تحافظ على نقابها ,ؼاب الوالد ,وفقد الولد ,ودمر البٌت ,وشردت ,لٌس هنالك رقٌب إال رب العالمٌن,
وبقٌت أصالتها ال تفارقها أبدا 8
قالوا :مالدٌؾ دولة إسبلمٌة وربٌسها خرٌج األزهر -مؤمون عبد القٌوم -وما إلى ذلك ,ذهبت إلٌها فً مإتمر ووزراإها وربٌسها
معظمهم -حتى نكون دقٌقٌن -معظمهم خرٌجو كلٌات الشرٌعة من األزهر والسعودٌة ,ولكنً تمنٌت أن أرى امرأة مؽطٌة رأسها فً
مالدٌؾ ,ما رأٌت امرأة مؽطٌة رأسها ,والمرأة -وهً قاعدة -سفٌنة المجتمع التً تحمله فً هذا الخضم المتبلطم ,إذا كانت السفٌنة
خربت ؼرق الركاب أجمعون ,فعدت وأنا شبه ٌابس أن أرى اإلسبلم إال فً مثل هذه الذرى ,نعم8
المرأة فً الجزٌرة العربٌة ال زالت تحتفظ ببعض أصالتها ,وإن كانت عندما تخرج إلى أوروبا وأمرٌكا ٌتؽٌر حالها ,أو عندما تركب
الطابرة بعضهن ٌلقٌن الخمار بمجرد أن تركب على مقعد الطابرة ,لكنها والحمد هلل ال زالت تؤتً فً المرتبة الثانٌة فً الجزٌرة -
والٌمن من الجزٌرة -تاتً فً المرتبة الثانٌةٌ ,عنً أنا رأٌت المرأة األفؽانٌة ثم المرأة الٌمنٌة ,ثم المرأة فً بقٌة الجزٌرة ال زالت
األصالة فٌها ,ال زال الحٌاء ,وإن كان الترؾ فً الجزٌرة بدأ ٌنخر فً عظام المرأة وفً كٌان المجتمع إال أنها ال زالت تحتفظ
بحشمتها وحٌابها ,ونرجو هللا أن ٌخلصهم من نظام الخدم الذي ٌفسد كثٌرا من البٌوت اآلن8
اآلن المرأة األفؽانٌة المحتفظة بؤصالتها بحٌابها تكون قاعدة صلبة ,والرجال ال زالوا أشداء ,فهم أولى الناس وأحرى الناس وأقرب
الناس بحمل الرساالت والمبادئ ,ألن المبادئ ال تحملها مجتمعات ؼارقة فً مستنقع الجنس ,ال ٌمكن! جٌل ؼارق فً مستنقع الجنس
هذا هل ٌحمل فضٌلة? فقد كل شًء ...كل أسبوع ٌؤتً من بانكوك اثنان مٌتان تحملهم الطابرات إلى الجزٌرة8
وإذا جاء ابنهم إلى أفؽانستان ٌلحقونه هناٌ ,ذهب أبناإهم إلى أمرٌكا ..إلى أروبا إلى ؼٌرها ربنا ٌرضى علٌك ,وٌدعون له ,خذ
دوالرات واذهب إلى لوس أنجلوس واحضر المباراة العالمٌة الرٌاضٌة وؼٌر ذلك ,فذهب -هذا كما حدثنً بعض الثقات -ذهب والد
أبً الولٌد السعودي محمد منٌر العتٌبً رحمه هللا الشهٌد فً جاجً استشهد فً عٌد الفطر ,ذهب والده ما زال كبار السن الذٌن حوله
ٌوؼرون صدره وما إلى ذلك :اذهب واشتك لؤلمٌر محمد على أساس أن هإالء المشاٌخ والعلماء والمولوٌة والمطاوعة أخذوا ولدي
إلى أفؽانستان وقتلوه ,كان أوال قد رضً وتقبل الشهادة وحمد هللا عز وجل ,لكن ال زالوا حوله ٌؽمزون وٌلمزون وٌدفعونه حتى
أوصلوه إلى الدٌوان األمٌري ,قال له :طال عمرك ,قال له :نعم ,قال :أنا فبلن ,وابنً أخذوه ألفؽانستان وقتلوه المطاوعة -واألمٌر
محمد كان ٌومها هللا كتب أن طابرة قادمة من بانكوك تحمل سبعة مٌتٌن ورأسه ٌلؾ ,-قال لمدٌر مكتبه :هات الملؾ ,فبلن مات
بالمخدرات ,فبلن أمسكناه وهو ٌهرب مخدرات ومات ,فبلن رجع من بانكوك مٌتا بكذا ,فبلن ...والٌوم جاءنا سبعة ,قال له :من
أشرؾ لك إبنك ٌموت فً أفؽانستان أو ٌموت فً بانكوك? قم ال أرٌد أن أرى وجهك ,أي واحد ٌقارن اآلن بٌن سلوك أبنابه ال ٌمكنه
أن ٌتردد إن كان عاقبل أن ٌفضل إتٌان ابنه إلى مٌدان الشرؾ والعزة والجهاد والقتال والنزال ,ال ٌمكن أن ٌتردد فً هذا ,وهللا شرؾ
فً الدنٌا وشرؾ فً اآلخرة ,وعز فً الدنٌا وعز فً اآلخرة أن ٌقتل فً مٌدان الجهاد وذاك ٌموت بالمخدرات وحانات اللٌل.
ولذلك ركزوا على المرأة حتى دمروها ,ودمروا الجٌل بمناهج التعلٌم ,بالسٌنما بالصورة العارٌة ,هذه تركٌا كان ٌخطط لها الحاخام
الٌهودي ناحوم حاٌم ,خطط لبلنقبلب ,وأدار تركٌا حتى سنة (2155م) ,وأمسك تركٌا بٌده هكذا ,وكانت البلفتات عندما ٌؤتً ناحوم
حاٌم -ناحوم حاٌم هو الذي كان ٌمثل كمال أتاتورك فً معاهدة لوزان التً أسقطت بها الخبلفة -وعندما رجع البلفتات فً الشوارع:
المعلم ,الرجل األول ,البانً ,الفٌلسوؾ ما إلى ذلك ,كلها استقباال لحاخام الٌهود ناحوم حاٌم8
اآلن اإلعبلم فً تركٌا حتى اآلن بٌد الٌهود ,ووضع وزٌرة التعلٌم فً تركٌا هذا المجرم كمال أتاتورك وضعها بنت ٌهودٌة إسمها
خالدة أدٌب ,عاهرة من العاهرات ,جمٌلة ,هً عشٌقته كان ٌطلبها أثناء المعركة ٌرسل إلٌها أثناء المعركة وٌقول :عندما تصل اآلن
تؤكدت أنً سؤنتصر ,هذه البنت وزٌرة التربٌة والتعلٌم فً تركٌا فً بلد محمد الفاتح.
وعندما اطمبن ناحوم حاٌم أنه دمر تركٌا أمره الٌهود أن ٌنتقل إلى مصر ,ووصل إلى مصر ,ورعى رجال الثورة ,وكان العقاد
ٌرفض مقابلة ناحوم حاٌم ,فكان محروما من جابزة العلم ,وذات ٌوم ألن العقاد قابل ناحوم حاٌم وفً الٌوم التالً أعلن عبد الناصر له
جابزة العلم ,فً الٌوم التالً8
ٌهودٌ ..هود ٌدمرون بٌوتنا ونحن ال ندري من خبلل أجهزة اإلعبلم التً ٌمسكون بها ,من خبلل الصورة العارٌة والتلفاز ,من خبلل
سٌدتً وسٌدك ,ومن خبلل المجبلت الخلٌعة الداعرة التً تدخل كل بٌت وتتسلل إلى محضن وإلى سرٌر كل امرأة8

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز علٌه ما عنتم) ٌشق علٌه أن ٌرى مشقة ألمته ,وٌعز علٌه أن ٌصٌبها الببلء والمصابب والضٌاع
والدمار والخسارة واالندحار بسبب عصٌانها لربها ,والذي ٌعٌش فً الؽرب وٌرى الؽرب ٌدرك أهمٌة الرسول ص ,وال ٌمكن للنفس
البشرٌة أن تحافظ على بشرٌتها وال للمجتمع أن ٌحافظ على إنسانٌته -على مجرد إنسانٌة -إال إذا اتبع الرسول ص ,ال ٌمكنٌ ,ستحٌل!
اآلن ادخل البٌوت التً أنٌط بها هداٌة المجتمع فً أوروبا ,الكنابس بٌوت للدعارة واللواط ,والٌهود ٌإججون وٌسعرون النزوات
وٌإججون الشهوات فً أعماق النفوسٌ ,ؤتون بالرجل األمرٌكً ٌؽطون وجهه وال ٌظهر منه إال عٌنٌه ٌقول على التلفاز األمرٌكً -
التلفزٌون لهم طبعا شركة فً ال( -سً بً أس) وال( -آي بً سً) وكلها شركاتٌ -قول لقد كنت أفعل الفاحشة بابنتً فوجدت أن
فعل الفاحشة بابنتً ألذ وأطٌب ,على التلفزٌون األمرٌكً ,تدمٌر ...تدمٌر8
جاءوا بفروٌد ,دوركاٌم ,داروٌن ,ماركس ,كلهم من أجل أن ٌنشروا اإللحاد ,وتشرد الشعوب من خالقها ,وٌدمرون القٌم والمبادئ,
هذا فروٌد تدرس آراإه فً علم النفس فً داخل جامعاتنا ,فً كلٌات التربٌة وعلم االجتماع وكلٌة علم النفس ,أنا سمٌتها علم الن ؾ
س ,فٌقول :كل مشاكل الدنٌا ناشبة من العقد الجنسٌة ,فؤطلقوا للشباب الجنس حتى تنحل عقدهم ,قال أمه ,ما أمه? ماذا األم? قال:
أصبل الولد هذا ٌدرس عقدة أودٌب وعقدة أولكترا ٌدرس كعلم ألبنابنا ,قال :الولد الصؽٌر ٌنشؤ عنده عقدة أودٌب ,كٌؾ تنشؤ? قال:
هو ٌرٌد أن ٌتلذذ بؤمه جنسٌا -الولد الصؽٌر الذي عمره سنة -ولكنه ٌجد حاجزا أمامه وهو هذا الشبح المسمى بالوالد ,فتنشؤ عقدة
أودٌب بٌن الولد وبٌن أبٌه ,والبنت ترٌد أن تتلذذ بؤبٌها جنسٌا  ,فتجد أمها ؼوال مرعبا بٌنها وبٌن أبٌها ,فتنشؤ عندها عقدة أولكترا,
هذا علم ٌدرس فً جامعاتنا ,وندفع أمواال علٌه ,ضرابب منك ومن ؼٌرك ,ضرابب البضاعة وضرابب المسقفات ,هذه كلها تإخذ
لتبنى الجامعة وٌستؤجر معلمون ,مدرسون ٌهود أو ؼٌر ٌهود أو عرب ٌهود ,فٌدرس هذا العلم بمالك ,بمالك أنت ,وٌقول أم :ماذا أم?
األم تعرفون قصتها? ٌ-قول :هذا علم ,علم نفس ,علم مثل ماذا? مثل قواعد الفلكٌ ,-قول :األم هذه ,نشؤ أول عابلة على األرض ,أراد
األوالد أن ٌلتذذوا بؤمهم جنسٌا  ,فلم ٌتفقوا علٌها ,اختلفوا ,ووجدوا أوال أباهم مانعا بٌنهم وبٌن أمهم ,فقتلوا أباهم ,وبعد أن قتلوا أباهم
لم ٌتفقوا على االستمتاع بؤمهم ,فقالوا :لنتفق على احترامها ,وٌسمى احترام األم هذا علما ٌ ,درس كعلم فً الجامعات ,الذي ٌرى حالة
الؽرب ,حالة المرأة8
أحد إخواننا تزوج امرأة أمرٌكٌة وزارونا ,فؤبً وأمً فً البٌت ,وأبً ٌؤمر الولد هات ٌا ولد كذا ,إذهب وأحضر الشايٌ ,نهره وما
إلى ذلك ,فتعجبت هذه المرأة األمرٌكٌة ,قالت :كٌؾ هإالء ٌستطٌعون أن ٌحكموا على ابنهم ,هإالء كبار فً السن عندنا ٌرمونهم فً
مبلجا فً بٌوت العجزة ,كٌؾ هإالء تحترمونهم بهذا الشكل ,وٌطٌعونهم? قالوا لها :هذا هو اإلسبلم ,ال جنة إال عن طرٌق هإالء,
هً ذهلت ,أبً عمره سبعة وثمانون سنة ,وأمً عمرها خمسة وثمانون سنة ,كٌؾ هإالء ٌطاعون فً البٌت ,وهإالء شباب كبار
ٌطٌعونهم ,وزوجتً تطٌع أمً وتطٌع أبً? كٌؾ هذا? هً تعجبت ,ألنها وجدت أن جدتها وأمها وؼٌر ذلك ٌؽٌب عنها أبناإها سنة
كاملة ال ٌزورونها ,ال ٌزورونها ,وٌمر فً السٌارة وٌرى والده فً الطرٌق فً السٌارة فبل ٌقؾ حتى لٌسلم على أبٌه8
وذات ٌوم اجتمعت على اإلشارة سٌارتان ,سٌارة األب وسٌارة اإلبن ,فالوالد أوقؾ سٌارته جانبا ووقؾ حتى ٌنزل ابنه ٌسلم علٌه,
فإبنه قال :هاي هاي باي واستمر ماشٌا  ,مشى ,فنزلت الدمعة من عٌنه هذا ,قال له آخر :ما بالك? قال :منذ خمس سنوات لم أر هذا
الولد الذي ٌقول لً :هاي هاي ,ولذلك اتفقوا على ٌوم اسمه ٌوم ماذا? عٌد األم فً ( 52آذار) بداٌة الربٌع ,قال :هذا عٌد األم ٌعنً
ٌوم فً السنة نزور األم ,نؤخذ لها باقة زهور أو قطعة كاتوه ونقول لها :اسكتً من السنة إلى السنة ,نعم! وتجد عٌد األم أٌن? فً قرٌة
من قرانا طول اللٌل والنهار أمه وأبوه فً وجهه ,والصبح فاصولٌاء مسلوقه ,والظهر الرز ,والمؽرب الحلٌب ,طول النهار فً وجهها
وبالتالى ٌعملون لها عٌد أم ,نعم مساكٌن! التقلٌد ,هنا التقلٌد المذمومٌ ,ا أخً لٌس تقلٌد الشافعً وأبً حنٌفة التقلٌد المذموم ,هذا تقلٌد
القرود ,ألن القرود ٌحاكونٌ ,مثلون كل شًء ٌرونه8
ولذلك البنت األوروبٌة عندما تسلم وٌحسن إسبلمها وتتزوج ال تطٌق فراق زوجها أبدا ,ألنها تراه الدنٌا بؤسرها ,كانت ضابعة تابهة,
ال أحد ٌتكلم معها8
ٌحدثنً أحد إخواننا كان فً أمرٌكا ٌدرس الدكتوراه ,فقال :سكنت عند عجوز ,ففً الصباح وأنا نازل الجامعة أقول لها GOOD (:
, )MORNINGوالمساء وأنا طالع إلى ؼرفتً أقول لها ( )GOOD EVNINGعمرها سبعون ,فالمهم كبٌرة ,قال :بعد ٌومٌن أو
ثبلثة نادتنً ,قالت :كم ترٌد راتبك ?قلت لها لماذا? قالت :ألنك تسلم علً ,أرٌد أن أدفع لك راتبا ألنً أسمع صوت إنسان8
ولذلك هناك كان تمسكهم بالكبلبٌ ,قول لك :الناس كلهم ؼدورا بً وتركونً ,فلم ٌبق لً إال هذا الكلب الوفً ,نعم ,ما بقً إال هذا
الكلب ,قال :هذا أفضل من أوالدي ,ألنه لم ٌبق من ٌسلٌنً إال هذا الكلب ,ولذلك كثٌر من كبٌرات السن أو كبار السن ٌموتون فً
ؼرفهم وال ٌدري أحد عن موتهم حتى تخرج رابحتهم وتشمبز منها النفوس ,وتزكم رابحته األنوؾ ,فٌتصلون بالبلدٌة ,تعالوا هنالك فً
الحارة واحد مٌت أو واحدة مٌتة ,تعالوا خذوها وارموها ,نعم والد جونسون ربٌس الوالٌات األمرٌكٌة مات فً المزرعة ,ال أحد
عرؾ ,ما دلهم علٌه إال كلبه ,جونسون!! ربٌس الوالٌات األمرٌكٌة8
ولذلك مجتمع منهار نهابٌا  ,بنت تبكً ووالدها ٌدفعها ,فٌسؤل شاب عربً ما بالها? قال :هً ترٌد أن تستؤجر كؤنه بمابة دوالر,
وشاب آخر ٌدفع لً -ؼرٌب -مابة وخمسٌن دوالرا فً الؽرفة ,فؤنا أإجر الؽرفة لهذا الشاب ,ولذلك ال ٌمكن ٌخرج من جٌبه علبة
دخان وٌمد على والده أو صدٌقه ,خبلص ٌدخنها ,كما فهم األخ هذا ,أخ قادم من أمرٌكا قال لً :نحن أهم صفتٌن عندنا الحٌاء والكرم,
اجتثت هاتان الصفتان من األوروبٌٌن ,دعا عربً -العربً كرٌم -دعا أمرٌكٌا إلى بٌته ,عمل له ؼداء من اللحوم ومن ؼٌره ,فهو
مكث عنده ساعتٌن فواكه وحدٌث وبعدها ودعه وخرج األمرٌكً ,فوضع له بطاقة ,فقرأ البطاقة ,مكثت عندك ساعتٌن وأجرتً فً
الساعة عشرون دوالرا  ,أرجو دفع أربعٌن دوالرا لً ,مجتمع منته ,لكن حنحنة الحدٌد وطنطة الفوالذ وأزٌر الطابرات ال زالت
تؽطً على هذا المجتمع المنهار ,الفلك والذرة وأمرٌكا وحلؾ وارسو ,حلؾ األطبلنطً وحلؾ الباسفٌكً والبلشفٌكً ,كله فقط أسماء,
أسماء تؽطً على أكوام القمامة التً تحول إلٌها المجتمع ,مزبلة وموضوع فوقها كم قطعة ذهب -أجلكم هللا ,-فاحمدوا هللا على دٌن
هللا ,احمدوا هللا على دٌن اإلسبلم8
ٌوسؾ العظم ٌقول :كنت فً أمرٌكا ,فركبنا بالسٌارة أنا وزوجتً -فً أمرٌكا أو أوروبا نسٌت -فكانت التً تسوق امرأة ,فقلت لها:
لماذا تسوقٌن? -سابق تكسً -قالت :من أٌن أعٌش? قلت :ألٌس لك زوج? قالت :وإن كان لً زوج هل ٌعطٌنً فلوسا ? قال :نعم?
قال :هذه زوجتً موظفة عندي فً المدرسة أنا مدٌر المدرسة وهً معلمة عندي ,زوجتً تؤخذ راتبها منً فً آخر الشهر وأعطٌها
نفقتها وتحفظ راتبها فً البنك ,قالت :مش معقول ? قال لها :تكلمً لزوجتً ,قالت :هذا موجود فً األرض? قالوا لها :نعم موجود8
ولذلك العالم الؽربً والشرقً ,روسٌا ال تسؤل ,روسٌا كما قال المثل( :قلة وذلة وكحل أسود) نعم مصٌبة من كل النواحً ,طول
النهار وهو ٌحرث.....
أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم :

( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزٌز علٌه ما عنتم حرٌص علٌكم بالمإمنٌن رإوؾ رحٌم ,فإن تولوا فقل حسبً هللا ال إله إال هو علٌه
توكلت وهو رب العرش العظٌم)
(التوبة)525-425 :
كنا قد تكلمنا باألمس عن حاجة البشرٌة للرسول ص ,وأنه ال ٌمكن للبشر أن ٌسترٌحوا إال إذا اتبعوا هدي الرسول صٌ ,ستحٌل! ألن
القانون الذي جاء به لٌس من عند نفسه ,من عند رب العالمٌن ,وهللا عز وجل لٌس عنده هوى حتى ٌمٌل إلى جهة دون جهة ,وهو
عدل حكٌم ٌعلم ما ٌستجد من الزمان وما ٌحمل من المشاكل والقضاٌا ,فؤنزل لها حلها ,وهو سبحانه عالم ال ٌجهل ,عدل ال ٌظلم ,حكٌم
ال ٌؽوى ,ولذلك ضروري أن ٌتبع البشر حكم هللا ,وإن لم ٌتبعوا حكم هللا الذي جاء به الرسول ص سٌشقون فً الدنٌا ,وسٌتعبون فً
اآلخرة ..
(قال اهبطا منها جمٌعا بعضكم لبعض عدو فإما ٌؤتٌنكم منً هدى فمن اتبع هداي فبل ٌضل وال ٌشقى ,ومن أعرض عن ذكري فإن له
معٌشة ضنكا ونحشره ٌوم القٌامة أعمى)
(طه)025-925 :
ال ٌضل وال ٌشقى ,الذي ٌتبع الرسول ص ٌسعد وٌرتاح وٌطمبن ,عقله ذكاإه ٌحفظه هللا عز وجل ,نفسه ,بدنه ,جسده ,اطمبنانه,
راحته ,كل ذلك مرتبط بتطبٌق الشرٌعة ,حتى الذكاء ,حتى النصر ,حتى نزول المطر ,حتى الرزق ,كل ذلك مرتبط بطاعة هللا عز
وجل ,حتى الذكاء ..
فؤرشدنً إلى ترك المعاصً
شكوت إلى وكٌع سوء حفظً
ونور هللا ال ٌهدي لعاصً
وأخبرنً بؤن العلم نور
ومالك قال للشافعً ٌا ؼبلم إنً أرى أن هللا قد ألقى على قلبك نورا فبل تطفبه بظلمة المعصٌة ,عندما رأى ذكاءه.
النصر والهزٌمة مرتبطان بالذنوب وبالطاعة ..
(إن الذٌن تولوا منكم ٌوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشٌطان ببعض ما كسبوا)
(آل عمران)115 :
بالذنوب ,كانت الهزٌمة بالذنوب.
الرزق ..
(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علٌهم بركات من السماء واألرض).
(األعراؾ)25 :
القوة ..
(وٌا قوم استؽفروا ربكم ثم توبوا إلٌه ٌرسل السماء علٌكم مدرارا وٌزدكم قوة إلى قوتكم).
(هود)21 :
ابن القٌم ٌقول :استعمال األعضاء فً طاعة هللا ٌقوٌها ,وفً عصٌان هللا عز وجل ٌضعفها وٌتلفها ,عقد فصبل فً كتابة القٌم الفوابد
حول هذا الموضوع (الحماٌة من األعداء) ,وكنت قد تعرضت لهذا فً أشرطة سابقة ,حتى الجن واإلنس وؼٌرها تهابه ,تهاب المإمن
إذا أطاع هللا ,باختصار من أطاع هللا أطاعه كل شًء ,وقد أخبرناكم ٌوم أن أراد عقبة بن نافع أن ٌبنً مدٌنة القٌروان فً داخل ؼابة
كثٌفة فصلى ركعتٌن وقال (أٌتها الوحوش الكاسرة ,أٌتها السباع الضارٌة ,أٌتها الهوام السامة نحن جند محمد نرٌد أن نحل فً هذا
المكان فاخرجً) دقابق وإذا بالوحوش تحمل أبناءها وتخلً له الؽابة ,من أطاع هللا أطاعه كل شًء ,كل شًء!
ٌوم أن كانوا فً فارس فً العراق أحد الصحابة -الصحابة ما تعلموا الفارسٌة وال تعلموا رومانً وال تعلموا السرٌانً -نطق
بالفارسٌة فهرب الفرس- ,هو ال ٌعرؾ الفارسٌة وال البشتو -فعندما هربوا لحق بهم الصحابة ,أمسكوهم أسرى ,قالوا ما بالكم هربتم?
قالوا سمعنا على لسان صاحبكم هذا أنكم جبتم تؤكلونا فهربنا ,ماذا قلت? قال :ال أدري ,المبلبكة تكلمت على لسانه ,كنا نتحدث أن
السكٌنة تتحدث على لسان عمر ...المبلبكة ,ملك ٌنطق باسمه ,ولذلك بعض األحٌان ٌنطق الشٌطان على لسان اإلنسان إذا كان ؼضبانا
وما إلى ذلك ,الشٌطان ٌنطق ,ولذلك ٌستحب أن ٌتوضؤ حتى ٌطرد الشٌطان ,ألنه (ال ٌطفًء الشٌطان إال ماء الوضوء).
فطاعة هللا ٌا سبلم! والبشرٌة أنا متعجب وهللا كٌؾ ٌعٌشون ٌا إخوة,.
اآلن األمرٌكً إذا حلت به مشكلة أو أزمة ماذا ٌفعل? ٌذهب إلى الكنٌسة?! هجرها منذ زمنٌ ,ضرع إلى هللا?! الٌهود قالوا :سننتزع
فكرة هللا من أذهان المسٌحٌٌن ونضع بدال منها أرقاما حسابٌة! هل ٌقوم اللٌل -األمرٌكً -حتى ٌدعو هللا عز وجل?! هل ٌتضرع فً
السحر?! ماذا ٌفعل? ولذلك لٌس أمامه إذا حلت به مشكلة كبٌرة إال االنتحار ,هذا فً الدنٌا ٌنتحر ,لكن فً اآلخرة :
(ال ٌقضى علٌهم فٌموتوا وال ٌخفؾ عنهم من عذابها)
(فاطر)29 :
ٌنتحر فٌخلص من اآلالمٌ( ,إتى بالموت ٌوم القٌامة على صورة كبش أملح فٌذبح وٌقال ٌا أهل الجنة خلود وال موت ,وٌا أهل النار
خلود وال موت) ,ولذلك هم ٌتمنون -أهل النار -أن ٌقضى علٌهم ..
(وقالوا ٌا مالك لٌقض علٌنا ربك) ,
(الزخرؾ)33 :
قال األعمش :بلؽنً أنه بعد ألؾ عام ٌرد علٌهم مالك (قال إنكم ماكثون) ,الجواب ٌؤتً متى? بعد ألؾ عام.
وأهل النار ٌستؽٌثون استؽاثات ست ,قالوا :
(ربنا أمتنا اثنتٌن وأحٌٌتنا اثنتٌن فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبٌل)
(ؼافر)55 :
ٌؤتٌهم الجواب وبٌن السإال والجواب وبٌن الطلب والجواب ألؾ عام
(ذلكم بؤنه إذا دعً هللا وحده كفرتم وإن ٌشرك به تإمنوا فالحكم هلل العلً الكبٌر)
(ؼافر)25 :
(وقال الذٌن فً النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ٌخفؾ عنا ٌوما من العذاب)
(ؼافر)50 :
ٌوم واحد ,الجواب ٌؤتٌهم بعد ألؾ عام :
(قالوا أولم تك تؤتٌكم رسلكم بالبٌنات قالوا بلى ,قالوا فادعوا وما دعاء الكافرٌن إال فً ضبلل) ,
(ؼافر)81 :
آخر استؽاثة ألهل النار :

(قالوا ربنا ؼلبت علٌنا شقوتنا وكنا قوما ضالٌن ,ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ,قالوا اخسؤوا فٌها وال تكلمون)
(المإمنون)485-285 :
وانتهى ,وعندها ٌٌؤس أهل النار ,وٌكونون قد بكوا حتى جفت منهم الدموع ,وسارت من عٌونهم الدماء ,فلو أن سفنا أسجٌت بها
لجرت ,وهللا مصٌبة الكافر والفاجر فً الدنٌا واآلخرة مصٌبة فعبل  ,نحن تصٌبنا مصٌبة فً اللٌل ٌقوم اإلنسان ٌضرع إلى هللا عز
وجل ٌا رب اكشؾٌ ,ا رب هون ,اللهم اجعل لنا من كل هم وؼم فرجا ,ومن كل ضٌق مخرجا ,تدعو ,األمرٌكً واإلنجلٌزي أٌن
ٌذهب?! ولذلك المشاكل تتراكم بعضها فوق بعض حتى تتكون العقد والكبت النفسً ..
(إن الذٌن ٌحادون هللا ورسوله كبتوا كما كبت الذٌن من قبلهم )
(المجادلة)1 :
كبت ,العقد ,ولذلك تجدهم ال ٌلوون على شًءٌ ,مشونٌ ,ؤكلونٌ ,تمتعون ,ال ٌدرون كٌؾ ٌمكن أن ٌخلصوا من هذه اآلالم التً
ٌعٌشون فٌها ,فبل ٌجدون إال طرٌق الخمر وطرٌق المخدرات ,هذه المخدرات المرجوانا التً ٌستعملها الشعب األمرٌكً والهروٌن وما
إلى ذلك ,هذا الهروٌن الؽرام منه بؤلؾ دوالر ,الكٌلو بملٌون دوالر ,وتجد دابما اإلبر معهم ,إبر المخدرات ,وهذه المنطقة كلها زرقاء
لكثرة ما ٌؤخذون من اإلبر ,وإذا تؤخر المورفٌن والهروٌن والكوكابٌن علٌهم ٌجنون ,ال ٌمكن أن ٌطٌقوا ٌوما واحدا أن ٌمر علٌهم,
أعصابهم ...أصبل خبلٌاهم أصبحت ال تحتمل أن تعٌش بدون مورفٌن وهروٌن ,ال تستطٌع! ال ٌستطٌعون النوم ,آالم ,قلق ,هم ,ولذلك
تجد ربع المجتمعات الؽربٌة على األقل مصاب إما بؤمراض نفسٌة أو عقلٌة أو عصبٌة ,أربعة وخمسون ملٌون أمرٌكً مصابون
باألمراض النفسٌة والعقلٌة والعصبٌة ,ربع سكان الوالٌات المتحدة ,ما فٌها حلول ,مشاكل ,إما من المرأة ٌتركها ,الولد ٌتركهٌ ,لجؤ
للمخدراتٌ ,لجؤ للخمارات ,ال فً فابدة ,وأخٌرا ٌعلن عن قلقه وآالمه التً ال تحتمل باإلنتحار ,تجد الواحد منهم ملٌونٌرا الجرابد
تكتب :فبلن انتحر ,أو ٌلقً بنفسه أمام القطارٌ ,ذهب تحت عجبلت القطار ,أو من ناطحات السحاب ,أو من فوق الجسور العلٌا حتى
ٌخلص من القلق ,من الحزن ,ال ٌوجد مهرب ,ال ٌوجد مفر ,أٌن ٌذهب? (ال ملجؤ من هللا إال إلٌه) ,وهللا خبلص قد نسخ من دٌوان
التعامل عندهم ,من دفاترهم ,من قوامٌسهم ,لٌس موجودا  ,ولذلك هم ٌبحثون عن مخرج وال مخرج ,إال باإلسبلم ,ولذلك تجدون فً
األعوام األخٌرة أشهر فٌلسوؾ فً فرنسا أسلم الذي هو (روجٌه جارودي) ,فٌلسوؾ الحزب الشٌوعً ٌدخل اإلسبلم.
مرة قال لً أحد اإلخوة المجاهدٌن فً فلسطٌن :حوصرت أنا وشٌوعً من الجبهة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ثبلثة أٌام ,أو عدة أٌام والٌهود
ٌحاصروننا ,قال :أخٌرا عندما أشرفنا على الهبلك من قلة الطعام والماء قال :ادع ربك ,قلت :ال ,أنت ادع ستالٌن ...ادع ستالٌن حتى
ٌنجٌنا ,هذا المسلم ٌقول للشٌوعً ادع ستالٌن وماركس ,قال له :أٌن ماركس أٌن ستالٌن?! فقلتٌ :ا هللا ,فنجاهم هللا.
وأنا قلت لكم هإالء حتى الشٌوعٌون الروس الذٌن نزلوا فً جترال([ )5مدٌنة باكستانٌة حدودٌة مع أفؽانستان] .بطابراتهم ,قالوا لهم:
ما الذي ٌخٌفكم كثٌرا ? قالوا :صوارٌخ استنجر ,لكن نحن نحفظ بعض النصوص من كتابكم المقدس علمونا إٌاها األفؽان فنقرأها حتى
تقٌنا من صاروخ ستنجرٌ ,قرأون القرآن حتى ٌحمٌهم ,هل ٌحمٌهم ماركس أو جورباتشوؾ من الصوارٌخ ?
(فإذا ركبوا فً الفلك دعوا هللا مخلصٌن له الدٌن لبن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرٌن) فطرته تتعرى.
ٌا إخوان :أقول عندنا فً اإلسبلم موجود حبلل وحرام ,قابمة حبلل وقابمة حرام ,هذا إفعله وهذا ال تفعله ,وكتبها لنا الصحابة عن
الرسول ص عن جبرٌل عن رب العالمٌن ,إن فعلتم هذا ستتعبوا فً الدنٌا واآلخرة ,وإن تركتموه سترتاحوا فً الدنٌا واآلخرة ,ال
تقربوا الزنا ,ال تؤكلوا الربا ,ال ٌسخر قوم من قوم ,قابمة الحبلل وقابمة الحرام معروفة ,طٌب ما هً قابمة الحبلل والحرام فً أمرٌكا
وفً أوروبا? ما هو الحبلل والحرام? الشعب ٌحلل وٌحرم ,نرٌد الزنا ,ارفعوا أٌدٌكم ,إذا رفع أكثر من ( )%81الزنا حبلل!! نرٌد
إباحة اللواط ,الذي ٌرٌد اللواط ٌرفع إصبعه ,أكثر من ( )%81اللواط حبلل!! نرٌد أكل الربا ارفعوا أٌدٌكم ,أكثر من ( )%81الربا
حبلل!! وهكذا ,لكن نحن ربنا هو الذي أنزل لنا هذا النور المبٌن والشفاء النافع (ٌا أٌها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم) موعظة,
نصٌحة( ,وشفاء لما فً الصدور) القلق والتعب والحزن ,ولذلك ما أصاب أحدا هم أو ؼم فقال اللهم أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك
ناصٌتً بٌدك ماض فً حكمك عدل فً قضاإك أسؤلك بكل اسم هو لك سمٌت به نفسك أو أنزلته فً كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استؤثرت به فً علم الؽٌب عندك أن تجعل القرآن العظٌم ربٌع قلبً ,ونور صدري ,وجبلء حزنً ,وذهاب همً وؼمً إال أذهب
هللا همه وؼمه وأبدله فرحا القلب ,القرآن ٌجلو الصدور (شفاء لما فً الصدور) وهدى ورحمة وروح ونور ,ماذا ترٌد زٌادة عن
هذا? طٌب األمرٌكً من أٌن ٌجد هذا? والٌهودي ,والطؽاة ,والعتاة والقٌاصرة واألكاسرة فً ببلد المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن ,أٌن
ٌجدون هذا الشفاء النافع? عند رٌجان أم عند جسران? أم عند كبتان? أم عند نعسان أم عند جوعان? أٌن ٌجدون هذا? أٌن!?
فنحن فً نعمة ,الواحد ٌتربى وهو صؽٌر ,النظرة حرامٌ ,عرؾ طٌلة حٌاته أن النظرة حرام ,الخلوة حرام ..الخلوة حرام ,الزنا حرام,
خبلص ..حرام ,الربا حرام ,الؽٌبة حرام ,فتنشؤ شخصٌته ناضجة مستوٌة على سوقها بإذن ربها ,لكن األمرٌكً ماذا ٌعمل? ٌوم
الخمر حبللٌ ,وم الخمر حرام ,الدولة مرات تبٌح الخمر ومرات تمنعه ,مرات تعاقب علٌه ,مرات ال تعاقب علٌه ,ال ..الخمر حرام
فً اإلسبلمٌ ,تعلم هذا وهو عمره سنتٌن وعٌب ,وكل حرام عٌب عندنا فً اإلسبلم ,وكل مباح ال عار فٌه ,ال عٌب فٌه ,ولذلك فً
الحدٌث إذا لم تستح فاصنع ما شبت  ,له معنٌان ,إذا كان األمر ال ٌخالؾ الشرع فافعله ,أو المعنى اآلخر ٌعنً الوقح ٌفعل ما ٌشاء,
فنحن مسترٌحون فعبل ٌ ,كفً أننا نعرؾ الطرٌق ,األوروبً أٌن طرٌقه? أٌن ذاهب? نحن عندنا القضاٌا كلها محلولة فكرٌا ونفسٌا ,
نعرؾ طرٌقنا ,بداٌتنا ,وؼاٌتنا ,نهاٌتنا ,من أٌن جبنا? هللا خلقنا ,أٌن ننتهً? (ثم ٌتوفاكم) ( ثم ٌجمعكم إلى ٌوم القٌامة ال رٌب فٌه),
لماذا خلقنا? (إال لٌعبدون) ,من المسإول عن الكون واألرض? (وهلل ملك السماوات واألرض) اإلله الذي نعبده ,قهار ,جبار ,حكٌم,
رحمن ,رحٌم ,لطٌؾ بعباده ,فً أوروبا ماذا? مع من ٌتعاملون? وإلى من ٌلجؤون? وبؤي حصن ٌلوذون? وبؤي شًء ٌتعوذون?
شٌطان ,جن ,هللا عز وجل ,اآلخرة ,هذه كلها انتسخت من قوامٌس الؽرب ,الشٌك هذا دوالر ,شٌك سٌاحً ,كم ثمن المارك? كم ثمن
الدٌنار? كم ثمن الدوالر? هذه حٌاتهم ,ولذلك إنسان ٌعٌش ببل رقابة ٌظلم إن استطاعٌ ,ؤكل مال الناس إن استطاعٌ ,زنً إن استطاع,
ٌسرق إن استطاع.
السود فً أمرٌكا معروؾ أنهم ٌعملون مشاكل كثٌرة ,فؤحد إخواننا ٌسكن بجنب أمٌر الوالٌة (- )Governerفالك رنر أو المٌور-
ربٌس البلدٌة رأى واحدا أسودا أمرٌكٌا مسلما ٌتردد على أخٌنا ,قال له :اسمع هذا األسود ال ٌدخل هنا ,قال لماذا? قال له :هذا
مجرم ٌسرق وٌقتل ,قال :ال ٌسرق ,قال لهٌ :سرق ,قال له :طٌب نحن نجرب من الذي ٌسرق ,الٌوم نضع مابة دوالر فً الطرٌق وهو
ٌدخل إلٌنا ,وضع مابة دوالر فً الصالون -فً مدخل الدار -وهو داخل وجد مابة دوالر حملها ,لما دخل قال :وجدت مابة دوالرٌ ,بدو
ألصحاب البٌت ,نظر إلٌه وقال له :ؼدا ؼدا سنختبر ابنك ,وضع نفس المابة دوالر ,دخل ابن الحاكم وضعها فً جٌبه ومشى ,قال
له :إذن من الذي ٌسرق ابنك أو األسود هذا? قال له :هذا األسود مسلم واإلسبلم ٌحرم السرقة ,ولذلك ال ٌوجد حل ,ال حل بدون
اإلسبلم أبدا  ,هم ٌقولون :القانون ,هل القانون ٌمنع السرقه? هل ٌمنع من الظلم? هل ٌمنع من الزنا? ال ٌمنع ,فالمجتمع ٌبقى منهارا
 ...منهار.

ولذلك مجتمعاتنا العربٌة قالوا سنة (5055م) الملوك العرب كلهم خونة وسلموا فلسطٌن ,فبل بد من إزالتهم ,فجاءت الثورات
والثورٌون على أساس أن هإالء الملك فاروق والملك عبد هللا والملك فبلن وحكام ؼٌرها ,هإالء خونة وسلموا فلسطٌن ,فجاء
الثورٌون للمحافظة على مكاسب الشعب وإلرجاع فلسطٌن ,ماذا حصل? كان عندنا ملك واحد حاكم واحد فً مصر ,صار عندنا آالؾ
الحكام ,وكل واحد ٌسرق من جهة ,فاروق كان حاكما  ,كان ٌؤكل وحده ,اآلن كل الثورات والثوار الذٌن قرونهم طوٌلة كل واحد
ٌسرق ,كان من ثمرات الثورة أن أنتجت سبعة عشر ألؾ ملٌونٌر ,فاروق ؼادر مصر ومصر دابنة للعالم ,كانت السعودٌة تستقرض
منها ,الدول العربٌة تقترض منها ,برٌطانٌا تقترض منها ,اآلن أٌن? اآلن مصر ال تستطٌع أن تدفع ربا القروض التً علٌها ,أقل شًء
ستة وثبلثون ألؾ ملٌون دوالر ,أٌن? كله من أجل الشعب ,من أجل السبلحٌ ,شتري السبلح مرتٌن وٌسلمها إلسرابٌل سنة (2155م)
وسنة (3255م) ,كل السبلح ٌشترٌه من دماء الشعب المصري ثم ال ٌستعملهٌ ,حركه إلى سٌناء وٌترك الجٌش فً سٌناء ثم ٌنسحب
وتؤخذه إسرابٌل ؼنٌمة باردة.
ولذلك بعض الناس ٌقول ٌا أخً لماذا الكبلم فً السٌاسة? لماذا هذا? نحن فً الدٌن أو فً السٌاسة? كل اإلسبلم قابم على الحكم,
حاكم واحد ٌخرب كل دٌن المسلمٌن ,ألٌس كذلك? حاكم واحد! هل تستطٌع أن تعبد ربك? هل تستطٌع أن تطلق لحٌتك فً بلد ثوري?
ثورته زابدة وفابضة ,الحماس الثوري عند واحد مثل صدام أو مثل القذافً أو مثل حافظ األسد ,هل تستطٌع أن تلبس زوجتك لباسها
الشرعً? إذن السٌاسة ضرورٌة لهذا الدٌن ,آٌات الصبلة والصوم اثنتان وثمانون آٌة ,لكن آٌات الحكم والعقوبات واالقتصاد والسٌاسة
وؼٌرها أكثر من آٌات الصبلة والصوم ,ولذلك الذٌن دافعوا عن خالد اإلسبلمبولً -فً السجن -فً المحكمة قالوا :خالد اإلسبلمبولً
إنما أقام حد هللا على السادات ,لماذا? قالوا :السادات كافر ,لماذا? قالوا :ألن السادات قال :ال دٌن فً السٌاسة وال سٌاسة فً الدٌن,
وهذا كفر بمعلوم من الدٌن بالضرورة ,أنكر شٌبا معلوما من الدٌن بالضرورة فهو خارج من الملة ,إذا دمه حبلل ٌجب قتله ,فالذي
ٌقول ال سٌاسة فً الدٌن أو ال دٌن فً السٌاسة هذا خارج من اإلسبلم إن كان عالما  ,ألن اإلسبلم عملة دون تشبٌه مثل الدرهم مكتوب
على أحد وجهٌها ال إله إال هللا محمد رسول هللا وعلى الوجه الثانً الحكم بما أنزل هللا ,وال ٌمكن أن ٌنفصل هذا الوجه عن هذا الوجه
أبدا..
(إن الحكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إٌاه ذلك الدٌن القٌم)
(ٌوسؾ)80 :
هذا هو الدٌن الصحٌح ,ولذلك اتفقت األمة على أن من شرع بؽٌر ما أنزل هللا ولو قانونا واحدا فهو خارج من اإلسبلم ,أٌن أنتم?
تقولون ال سٌاسة فً الدٌن? إذا ما هو الدٌن? صبلة وصوم!?
(رهبانٌة ابتدعوها ما كتبناها علٌهم) ,
(الحدٌد)32 :
الدٌن جهاد ,والدٌن سٌاسة ,والدٌن حكم ,والدٌن إقامة الحدود على قطاع الطرق ,وعلى البؽاة ,وعلى الزناة ,وعلى السراق ,هذا هو
الدٌن وإن إقامة حد من حدود هللا خٌر من أن ٌمطر الناس أربعٌن صباحا وهللا لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد ٌدها ,إنما
أهلك الذٌن من قبلكم أنهم إذا سرق فٌهم الشرٌؾ تركوه ,وإذا سرق فٌهم الضعٌؾ أقاموا علٌه الحد إذا حتى عدم إقامة الحدود على
الجمٌع إهبلك لؤلمة ,وتطبٌق الحكم الشرعً الذي أنزله هللا عز وجل هذا ٌحفظ األمة من الهبلك والزوال ,وإال ٌسلط هللا علٌها
أعداءها ٌا معشر المهاجرٌن ,خمس إذا ابتلٌتم بهن وأعوذ باهلل أن تبتلوا بهن :ما ظهرت الفاحشة فً قوم قط إال ظهرت فٌهم األوجاع
والطواعٌن التً لم تكن قد فشت فً القرون التً قد سبقت -الزنا ٌعمل أمراض إٌدز ,-وما منع قوم زكاة أموالهم إال منعوا القطر من
السماء ولوال البهابم لم ٌمطروا ,وما طفؾ قوم المكٌال والمٌزان إال أخذوا بالسنٌن -بالقحط ,وشدة المإونة ,قلة الخبز ,مصر التً
كانت تعتبر أهراء روما ,مخازن القمح للدولة الرومانٌة ,والتً قال عنها عمرو بن العاص ٌوم أن أصابت الجزٌرة العربٌة عام
الرمادة أصابتها المجاعة وأرسل إلٌها عمر أن أرسل إلٌنا ,قال لبٌك ٌا أمٌر المإمنٌن ,ألرسلن لك قافلة أولها عندك فً المدٌنة وآخرها
عندي فً القاهرة ,أٌن اآلن قمح مصر? االن مصر تنتظر شحنات القمح األمرٌكً شهرا بشهر ,وإذا أرادت أمرٌكا أن تقٌم انقبلبا
فً مصر تإخر الشحنة شهرا  -وما لم تعمل أبمتهم بكتاب هللا إال جعل هللا بؤسهم بٌنهم شدٌدا  ,وما نكث قوم العهد مع ربهم إال سلط
هللا علٌهم عدوهم فٌؤخذ بعض ما فً أٌدٌهم.
اآلن سلط هللا علٌنا عدونا فؤخذ كل ما فً أٌدٌناٌ ,ا سبلمٌ ...ا سبلم! الذلة والمهانة التً نعٌش فٌهاٌ ,ا سبلمٌ ...ا سبلم!! اللهم إال
أفؽانستان التً أعزنا هللا بها ,وأعزها هللا باإلسبلم ,والسفٌنة العربٌة الزم السفٌنة األمرٌكٌة تمشً بجنبها جنبا إلى جنب حتى تحمٌها,
ما تستطٌع أن تمشً فً البحر إال إذا كان بجانبها سفٌنة أمرٌكٌة علٌها علم أمرٌكً..
رب عٌش أخؾ منه حمام
ذل من ٌؽبط الذلٌل بعٌش
هناك عٌش الموت أحسن منه ,لماذا? سلط هللا علٌنا عدونا وأذلنا بترك الجهاد إذا ضن الناس بالدرهم والدٌنار وتباٌعوا بالعٌنة -الربا
أو حٌل الربا -ورضوا بالزرع وأخذوا بؤذناب البقر أو اتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد سلط هللا علٌهم ذال ال ٌرفعه حتى ٌراجعوا
دٌنهم  ,كؤن ترك الجهاد خروج من اإلسبلم ,وهل الخمٌنً ؼول? الخمٌنً الذي على ضبلل مبٌن كلكم ترتجفون منه ,ما لكم? لماذا?
ما لكم? ألستم أولى بالرسول ص ,كما قال إقبال ...
لٌخرج كل مسلم أسد
إنما اإلسبلم فً الصحرا امتهد
إن لم تكونوا من أبناء علً والمقداد وحمزة ومصعب والقعقاع فكونوا أبناء عنترة...
بل فاسقنً بالعز كؤس الحنظل
ال تسقنً كؤس الحٌاة بذلة
ما لكم? فقط مخابراتكم فً كل مكان ,إذا جاء واحد منهم أمسك تقرٌرا أٌن ذهب? إلى أفؽانستان ,هذا ٌرٌد أن ٌتدرب على السبلح,
وضباطكم أٌن? وجنودكم ماذا ٌشتؽلون? بدل أن ترسلوا جٌوشكم إلى أفؽانستان تتدرب وتتعلم العزة تلحقون هذا الولد المسكٌن
الشاب ,هذا الذي هرب من أهله ومن مجتمعه ومن مدرسته على بعد ألؾ مٌل وأرسلتم مخابراتكم حتى ٌقدم تقرٌرا فٌه ,وصلت
المخابرات إلى صدا وإلى جاجً حتى ٌكتبوا تقرٌرا فٌه ,لماذا? ...هذا حصن لكم ,شرؾ لكم فً الدنٌا واآلخرة ,لماذا ال ترسلون كل
شبابكم إلى أفؽانستان حتى ٌصبحوا رجاال بدل أن ٌموتوا فً بانكوك وفً أمرٌكا? وماذا? أمك مرٌضة ,وجدتك ماتت ,وخالتك
فطست ,وهكذا ...ما هذا? ولذلك تستحقون أن ترتجفوا من الخمٌنً الؽول ...ترتجفون! ...خلٌكم! هللا عز وجل عاقبكم ,وإال افتحوا
الطرٌق لهإالء الشباب ٌحمونكم من الخمٌنً ومن ؼٌر الخمٌنً ,أما هل تظنون أن هذه الجٌوش التً تؤكل اللحم والرز وظٌفتها فقط
تلمٌع التٌجان على األكتاؾ وتعمل المناورات على براد المكٌفات هذه ستقؾ أمام الخمٌنً!?
الخمٌنً عندما ٌنادي نرٌد لهذه المعركة مابة ألؾ ٌتقدم نصؾ ملٌون ,أنتم تطلبون أمرٌكا تحمٌكم ,أمرٌكا? أمرٌكا ,األوالد المخنثون,
األوالد الضابعون ٌحمون أبناء اإلسبلم ,ما عندكم رجال? إذا ما عندكم رجال افتحوا الطرٌق لؤلفؽان ,افتحوا لهم ٌحمونكم ,وهللا
افتحوا الطرٌق لؤلفؽان ...خذوا لكم مابة ألؾ ٌحمونكم من الخمٌنً بدل أن تؤتوا باألمرٌكان وٌحتلوا آبار البترول وٌحتلونكم

وٌستعمرونكم ,وهل هناك فرق بٌن األمرٌكان والخمٌنً? من أشد وأنكى? هذا الخمٌنً على األقل ٌقول ال إله إال هللا ,واألمرٌكان
ٌقولون هللا ثالث ثبلثه ,كالمستجٌر من الرمضاء بالنار ,لماذا ?
إنما المٌت مٌت األحٌاء
لٌس من مات فاستراح بمٌت
تتداعى علٌكم األمم كما تداعى األكلة على قصعتها ,قالوا :أمن قلة نحن ٌومبذ ٌا رسول هللا? قال :ال ...إنكم كثٌر ولكنكم ؼثاء كؽثاء
السٌل ,ولٌنزعن هللا من قلوب أعدابكم المهابة منكم ولٌقذفن هللا فً قلوبكم الوهن ,قالوا :وما الوهن ٌا رسول هللا? قال :حب الدنٌا
وكراهٌة الموت  ,انظر اإلٌرانٌٌن ,الخمٌنً ٌقود شعبا بضبلله ,مع أنه على ضبلل ,اآلن طؾ فً شوارع طهران ,البٌوت ,فً داخل
شوارع طهران ,كل امرأة تجلس تعمل شكوالتة فً البٌت وحلوى وكٌك للمجاهدٌن -فً نظرهم -الذٌن فً الجبهة ,فً الصباح تمر
السٌارات على البٌوت تجمع الكٌك ,تجمع المبلبس التً ؼزلتها النساء فً اللٌل من أجل أن تحمٌهم من البرد فً المعركة ,شعب
بكامله ٌشتؽل ,شعب عنده عقٌدة ولو كانت باطلة ,عنده قٌادة ,عنده أمة.
ونحن ماذا عندنا? الكرة ,أي فرٌق أخذ كؤس آسٌا أو كؤس العالم? أخذنا ٌا أبو قدم ذهب ٌا أبو ماجد ٌا ابن كذا ,كاظم أبو قدم ذهب,
مدرب أمرٌكً ٌطلب أجرته خمسة وثبلثٌن ألؾ دوالر فً الشهر ,وبعد ذلك عندما ٌنتصر فرٌق على فرٌق تؤتً األمٌرة الفبلنٌة فً
إحدى الدول تتبرع بملٌون درهم له ,ونصؾ ملٌون درهم لزوجته ,مع بعض الهداٌا الذهبٌة والجواهر الكرٌمة ,وٌذهب هناك األفؽان
ممنوع تجمع ,ولذلك ال ٌوجد حل ,ال ٌوجد حل إال باإلسبلم ,ال ٌوجد! إال باإلسبلم ,أبدا  ,ووهللا لو كنت محل هإالء -لكن ربنا ٌفتح
على بصٌرتهم هإالء الحكام -لو كنت مكانهم هإالء الشباب ,شباب الجامعات أعطلها هذه السنة ,أوقؾ الجامعات كلها سنة وأقول لهم
اذهبوا إلى أفؽانستان ,اذهبوا وارجعوا ,ماذا ٌحدث? المهندس ( )BHDفً الهندسة ( )CIVIL ENGINEERINGوفبلن مكنك,
ماذا تفٌدنا األسماء? ماذا تنفع الشهادات? واحد أمً فً أفؽانستان ٌخٌؾ العالم أكثر من كل الشهادات فً الجامعات ,ألٌس كذلك?
أحمد شاه مسعود ما هً شهادته? سنة فً معهد البولٌتكنك ,الشٌخ جبلل الدٌن حقانً خرٌج أي مدرسة? مدرسة دٌنٌة اسمها المدرسة
الحقانٌه ,عبد الواحد الموجود فً بؽمان ما هً شهادته? كان ٌقول أٌن روسٌا? ٌنزل إلى شوارع بؽمان فً طرؾ كابل أٌن روسٌا?
وصل عبد الواحد ,أمً أظن رابع ابتدابً ,والرابع ابتدابً فً أفؽانستان ٌعادل روضة عند العرب ,هإالء الذٌن زلزلوا الدنٌا ما هً
شهادتهم? ما هو علمهم? ال ٌوجد حل أبدا  ,ال ٌوجد راحة أبدا.
ال ٌمكن أن ٌسعد اإلنسان إال إذا اتبع الرسول ص ,ولذلك أكبر نعمة من هللا بها على البشر هً إرسال الرسول ص
( لقد من هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوال من أنفسهم ٌتلو علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفً
ضبلل مبٌن)
(آل عمران)025 :
(وٌعلمهم الكتاب والحكمة وٌزكٌهم) ٌصبحوا طاهرٌنٌ ,علمهم الحكمة فبل ٌضلواٌ ,خرجهم من الضبلل (من أنفسكم) حتى ما قال منكم
(من أنفسكم) للشعور بؤنه جزء منا الرسول ص ,وفً قراءة (من أنؾ س كم) أي من أفضلكم ,أفضل واحد ٌكون على األرض هو
الرسول ص ,الرسول ص ٌقول فً الحدٌث الصحٌح :إن هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعٌل ,واصطفى قرٌشا من كنانه ,واصطفى
بنً هاشم من قرٌش ,واصطفانً من بنً هاشم ,فؤنا خٌار من خٌار من خٌار.
(عزٌز علٌه ما عنتم) ٌعنً ٌحزنه مشقتكم (وما) هنا مصدرٌة ,ما عنتم أي عنتكم ومشقتكم ,والعنت هو المشقة والتعبٌ ,قال أكمة
عنوت أي تلة شاق صعودها.
(عزٌز علٌه ما عنتم) والرسول ص كان ٌشبه نفسه قال :إننً آخذ بحجزكم من النار ممسك ألنه أحسن مسكة من هنا تمسك الرجل,
من هنا التً هً محل اإلزار ,إنً آخذ بحجزكم قال :مثلكم كمثل الفراش الذي ٌتساقط على النار وأنا آخذ بحجزكم خوفا علٌكم من
النار ٌإذونه وهو ٌحبهم ,وٌقاطعونه وهو ٌحلم علٌهم ,وٌجهلون علٌه وهو ٌتؤدب معهم ,وٌعذبونه وهو ٌقول :اللهم اؼفر لقومً فإنهم
ال ٌعلمون  ,وعندما نزل علٌه جبرٌل ٌوم أن عرض نفسه على أبناء عبد ٌالٌل قال :فانطلقت على وجهً هابما حتى وصلت إلى قرن
الثعالب ,فقال جبرٌلٌ :ا محمد هذا ملك الجبال قد أنزله هللا إلٌك لتؤمره أن ٌصنع ما ترٌد ,فقال ملك الجبال إن شبت أن أطبق علٌهم
األخشبٌن -جبلٌن ,األحمر وأبً قبٌس على مكة -أطبقت فكان جواب الرسول صلى إنً آلمل أن ٌخرج هللا من أصبلبهم من ٌحمل
هذا الدٌن أي رحمة هذه ,لقد أوذٌت فً هللا وما أوذي أحد ,ومن أصابه أذى أو مصٌبة فلٌتؤسى بً لم ٌإذ أحد من البشر كما أوذي
الرسول ص وهو ٌحلم علٌهم وٌدعو ربه أن ٌؽفر لهم ,حتى قال له هللا عز وجل :
(سواء علٌهم استؽفرت لهم أو لم تستؽفر لهم إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة فلن ٌؽفر هللا لهم)
(التوبة)84 :
قال عندما استؽفر لعبد هللا بن أبً تقدم ٌصلً على عبد هللا بن أبً أمسكه عمر ,قال عمرٌ :ا رسول هللا تصلً علٌه وهو فعل كذا وكذا
وكذا ,قالٌ :ا عمر دعنً فلقد خٌرنً هللا فقد قال (استؽفرت لهم أو لم تستؽفر لهم إن تستؽفر لهم سبعٌن مرة فلن ٌؽفر هللا لهم) وسؤزٌد
على السبعٌن ,أي رحمة مهداة للبشرٌة هذه.
(بالمإمنٌن رإوؾ رحٌم).
(واعلموا أن فٌكم رسول هللا ولو ٌطٌعكم فً كثٌر من األمر لعنتم)
(الحجرات)3 :
ٌعنً ألصابتكم المشقةٌ ,عنً لو كان الوحً كما تهوون وكما ترٌدون ألصابتكم المشقة والضبلل والتعب والضنك ..
(ولكن هللا حبب إلٌكم اإلٌمان)
(الحجرات)3 :
فاتبعتم الحق وإن كان مرا..
(وزٌنه فً قلوبكم وكره إلٌكم الكفر والفسوق والعصٌان أولبك هم الراشدون)
(الحجرات)3 :
(بالمإمنٌن رإوؾ رحٌم) قال الفضٌل بن حسٌن :ما جمع هللا لنبً باسمٌن من أسمابه إال محمدا ص ,رإوؾ رحٌم( ,إن هللا بالناس
لرإوؾ رحٌم ,فإن تولوا فقل حسبً هللا) ٌعنً إن ذهب الناس أجمعٌن وتولوا عنك أو لم ٌجاهدوا معك أو لم ٌإمنوا بما جبت به فقل
حسبً هللا ,ومن قال فً رواٌة أبً داوود عن أبً الدرداء قال من قال( :حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت وهو رب العرش
العظٌم) سبع مرات إذا أصبح وإذا أمسى كفاه هللا ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا  ,هذه رواٌة أبً الدرداء ,ورأٌت بعض التحسٌن لها
عند بعض المحدثٌن ,فؤنت إن تولى الناس عن الجهاد األفؽانً فقل حسبً هللا ال إله إال هو ,وهذه أجمل ما ٌمكن أن تختم بها هذه
اآلٌة ...آٌة التوبة ,آٌات الجهاد ,آٌات القتالٌ ,عنً إذا تخلى الناس عنك جمٌعا فقؾ وقاتل ولو كنت وحدك ,واعلم أن حسبك هللا ,أي
كافٌك هللا( ,فإن تولوا فقل حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت وهو رب العرش العظٌم) .

( الذٌن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إٌمانا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكٌل ,فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل لم
ٌمسسهم سوء واتبعوا رضوان هللا وهللا ذو فضل عظٌم)
(آل عمران)035-935 :
ولذلك أكثروا من حسبنا هللا ونعم الوكٌل ,أي ٌكفٌنا هللا وهو نعم الوكٌل ونعم الكفٌل ,نعم المولى ونعم النصٌر ,ولذلك أكثروا من هذه
حسبنا هللا ونعم الوكٌل.
روى البخاري أن حسبنا هللا ونعم الوكٌل قالها إبراهٌم علٌه السبلم عندما ألقً فً النار ,وقالها محمد ص عندما( ....الذٌن قال لهم
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إٌمانا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكٌل) ولذلك فً الحدٌث الصحٌح من ؼلبه أمر فلٌقل
حسبنا هللا ونعم الوكٌل.
فؤكثروا من حسبنا هللا ونعم الوكٌل علٌه توكلت ,قال عندما ألقً إبراهٌم فً النار جاء فً بعض الرواٌات ال أدري ما مقدار صحتها
تمثل له جبرٌل قال له هل لك حاجة? قال أما إلٌك فبل ,إذهب ,حسبنا هللا ونعم الوكٌل( ,حسبً هللا ال إله إال هو الذي له ملك السماوات
واألرض إلٌه ٌرجع األمر كله إلى هللا ترجع األمور) ٌدبر األمر ..
(وله ما فً السماوات واألرض كل له قانتون)
(البقرة)255 :
( قل ادعوا الذٌن زعمتم من دونه ال ٌملكون مثقال ذرة فً السماوات وال فً األرض وما لهم فٌها من شرك وما له منهم من ظهٌر)
(سبؤ)22 :
(حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت وهو رب العرش العظٌم) إذا كان رب العرش العظٌم وما السماوات السبع واألرضون السبع فً
الكرسً إال كحلقة ألقٌت فً فبلة ,وما الكرسً فً العرش إال كحلقة ألقٌت فً فبلة فمن هذا الذرة الهابمة الذي تخاؾ منه فوق األرض
(فإن تولوا فقل حسبً هللا ال إله إال هو علٌه توكلت وهو رب العرش العظٌم).
ٌا أٌها اإلخوة :
هذه سورة التوبة سورة الجهاد ,سورة القتال التً فٌها األحكام النهابٌة للقتال ,والتً شرعت فٌها أحكام الجهاد الخاتمة إلى ٌوم الدٌن,
فبل ٌجوز أن نلجؤ إلى آٌات قد نزلت قبل هذه السورة ,ألن التشرٌع النهابً المحكم للجهاد هو فً سورة التوبة ,واعلموا ٌا أٌها اإلخوة
أن الجهاد اآلن فرٌضة ,فرٌضة عٌن على كل مسلم فً األرض ,ولٌس لوالد على ولده إذن ,ألن القاعدة الشرعٌة بإجماع الفقهاء ال
استبذان فً فروض األعٌان ,والجهاد اآلن فً أفؽانستان ,فً فلسطٌن ,فً الفلبٌن ,فً تشاد ,فً سورٌا ,فً الٌمن ,فً كل مكان ,فً
معظم أماكن األرض اآلن فرض عٌن ,والجهاد نعنً به حمل السبلح ,فٌجب علٌك أن تحمل السبلح ,وأن تقاتل عدوا من أعداء هللا,
وإقامة دٌن هللا فً األرض وبناء المجتمع المسلم وإقامة الدولة اإلسبلمٌة فرض على كل مسلم ,وأقرب مكان وأفضل مكان إلقامة
الدولة اإلسبلمٌة هً األرض األفؽانٌة ,من خبلل هذا الشعب الكرٌم الذي صمد صمودا دونه صمود الراسٌات.
فٌا أٌها اإلخوة ال ٌستخفنكم الذٌن ال ٌوقنون ,وال ٌؽوٌنكم الشٌطان ,وال ٌنزؼنكم عما هداكم هللا إلٌه ,هذه هً الطرٌق قد عرفتموها,
فبل ترتدوا على أعقابكم خاسرٌن ,وال تعودوا إلى ببلدكم فتخسروا الدنٌا واآلخرة ,عد إلى ببلدك لتؽٌٌر الجو ثم بنٌة أن ال تستقر
هناك ,هنا الطرٌق ,مرضت أمك أم لم تمرض ,مات أبوك أو لم ٌمت ,إذا مرضت أمك فبل تقطع الصبلة وال تفطر فً رمضان,
وكذلك ال تقطع الجهاد ,والجهاد باتفاق الفقهاء هو القتال بالسبلح ,قتال الكفار بالسبلح حتى ٌسلموا أو ٌعطوا الجزٌة عن ٌد وهم
صاؼرون ,و(فً سبٌل هللا) ومعنى فً سبٌل هللا هو القتال كذلك بالسبلح ,فانتبهوا إلى هذه المصطلحات ,سٌروا على بركة هللا,
وامضوا على طرٌقكم وال تترددوا وال تتزعزعوا وال تلتفتوا إلى ورابكم ,الجنة أمامكم ,واعلموا أن الجنة تحت ظبلل السٌوؾ.
ٌا أٌها اإلخوة وهللا إن ٌوما فً هذا المكان خٌر من الدنٌا وما علٌها (رباط ٌوم فً سبٌل هللا خٌر من الدنٌا وما علٌها) (رباط ٌوم فً
سبٌل هللا خٌر مما طلعت علٌه الشمس وؼربت) ( رباط ٌوم فً سبٌل هللا خٌر من ألؾ ٌوم فٌما سواه من المنازل ٌقام لٌلها وٌصام
نهارها).

