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إن الحمد هلل نستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل تعالى من شرور أن ُفسنا وسيئات أعمالنا ،مَن يهَده اهلل الَم ُم َه لَه ،ومَن
محمََدا ع ََده ورسََوله " يََا أيََهََا النَ ين
يُ َ ه الََم ََا لََه ،وأشََه ُد أن إ إلََه إإ اهلل وحََده إ شَريل لََه ،وأشََه ُد أن ُ

آمنُوا اتنَ ُقوا ال نه ح نق تَُقاته وإ ت ُموتُ نن إ نإ وأنَتُْ ُمس ُمون " آل عمران201 :
ناس اتنَ ُقوا ربن ُك َُْ النَ خ ق ُكَْ مَن نَفَ واحَد وخ َق منَهَا زوجهَا وبَ ن منَ ُهمَا رجَاإ كثيَرا ونسَا واتنَ ُقَوا
" يا أيََها الن ُ
ال نه الن تسا لُون به واْلرحام إ نن ال نه كان ع ي ُكْ رقي ا" النسا 2 :
" يا أيََها الن ين آمنُوا اتنَ ُقوا ال نه وقُولُوا قَوإ سديدا * يُصَ ل ُكَْ أعمَال ُكْ ويَغفَر ل ُكَْ ذُنَُوب ُكْ ومَن يُطَ ال نَه ور ُسَولهُ
الَقد الاز الَوزا عظيما" اْلحزاب12:10:
أما بعد..
الَنن أدََدل الحَدي كتََاب اهلل تعََالى ،وخيَر الهََد

ََد ن ينَا محمََد دَ ى اهلل ع يََه وسَ ْ ،وشَر اْلمََور محََد اتها

وكَه محد َة بدعَة وكَه بدعَة الََملة وكَه الَملة الَي النَار ،حيَا ُكْ اهلل جميعََا أيهَا اخخَو ال ُف َم  ،وأيتُهَا اْلخََوات
الفاالََمت ،وط َتُْ وطََاب سََعي ُكْ ومممََا ُكْ وت ََوأتْ جميعََا مََن المنََة منََزإ ،وأس َ ل اهلل الح ََيْ الك َريْ جََه وعََم
ال

جمعني بح رات ُكْ الي

ا ال يت الح يب إلى ق ي ع ى طاعته ،أس لهُ سَ حانه أن يممعنَا الَي اآخَر مَ سَيد

ال ُدعا وإمام الن يين الي جنته و ار ُمقامته إنه ولي ذلل وموإه.
الخوف من اخسمم؟
لْ
ُ

أح تََي الََي اهلل َ ا ََو عنََوان لقائنََا مَ ح َرات ُكْ ،الََي َ ا اليََوم الكَريْ الم ََارم الَ نتْ تتََابعون معََي حم ََة إعمميََة

شرسة ،ل تخويف من اخسمم واخسمميين ع ى اختمف طوائفهْ وانتما اتهْ! وقد ان رى له ه الحم ة عَد ك يَر مَن
المفكرين وال ُكتاب واْل با والصحفيين! وأنا بداية إ أنط ُق الي حديثي من ُمنط ق أن اخسمم متهْ الَي قفَ

اخسمم لي
وأنا ا ُ نا واقف ل دالاع عنه أبدا أبدا،
ُ

اخسمم ُمتهما قط..
ُمتهما! وما كان
ُ

المنتس َ ين إلََى اخسََمم أو إلََى أ تيََار إسََممي ،ال ََي
ََْ لََو أخط َ مث ََي أو أخط َ ايََر مََن ُ

اخنصاف أن أُحاكْ أو أُحاسب اخسمم كدين لممر أخطا بعَ

اتهَام،

مََن العََدل وإ مََن

اْلالَرا المنتسَ ين إلَى َ ا الَدين! الهَ ا ُ َْ ،إ

يُسم ُ أبدا أن نتهْ طائفة من الطوائف لممر خ ه أو خط وق اليه بع ُ المنتس ين إلى
يحََاكْ اخسََم ُم اآن ك َدين ربََاني ون ََو ! لممََر بع َ اْلخطََا التََي ي َ ُل اليهََا بع َ
ال مََاذا ُ

ه الطائفة.

المنتس َ ين إلََى َ ا
ُ

الدين؟ ولو كانوا من العُ ما الربانيين وال ُدعا الصا قين ،ما الحرج؟ وما الخ ه؟ الَي َ ا المَنهف والَي َ ا الَدين إن
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أخط َ واحََد ُمنتسََب إليََه ،إ خ ََه وإ خط َ  ،وإ تمََويه وإ حََرج الاخسََمم اآن مََتهْ ب َ ع

كز الحدي تركيزا م ح رات ُكْ الي تفنيد
وس ر ُ
أوإ :اخسمم واآخر

اإتهامََات المََديد

ه التُهْ التي تُكا اآن لإلسمم واخسمميين..

اخسمم والدما
انيا:
ُ

المت رجََات الآلئََي يممََين الََي المََوارع والطُرقََات
الثََا :اخسَ ُ
َمم وقط َ اْلُذُن وحََرل الوجََوه بمََا النََار ،وتهديََد ُ

المنكر.
اخسممُ وتغيير ُ

اْلرجه وخلهاب الظهور بالم د.
طش لقط اْليد ولقط
رابعا :اخسمم والحدو  ..الاخسمم متع ُ
ُ
َمم ََالْ ل م َرأ ويُريََد أن يمعََه الم َرأ رئََة ُمعط ََة والََي سََمن مابََد اخََه ُكََه بي َت! اخسََمم والم َرأ
وأخيََرا :اخسَ ُ

َب المميَ بق َب مفتَوح وعقَه ُمتفَت  ،لكَن بَم تنَازل عَن
م ُ
حاور خمسَة أرك َُز الحَدي اليَوم اليهَا تركيَزا ،وأنَا أخاط ُ
أركاننا و وابتنا وأدولنا.
ن
َنحن إ نُريَ ُد أبَدا لنَار
ُ
النسممنا و ال ع ْ ال ُدنيا ك ها أ ب الحوار ،وشتان شتان بَين الحَوار وبَين إشَعال النَار ،ال ُ
أرض مصََر المصَ َُر الََول الممي َ  ،ومصَ َُر تس َ
أن تمََتعه الََي بم نََا ،بََه والََي أ بُقعََة مََن أرالََنا ال كيََة الكريمََةُ ،
الممي َ  ،ومصَ َُر ليسََت م كََا ل ُمس َ مين ون النصََارى ،إ بََه ََي م ََل لمق ََا ول ُمس َ مين ،ولسََنا الََي حاجََة
ويُع ُمنََا أحََد روسََا الََي الوطني َة الاخس َمميون يع مََون ع ََْ اليقََين ،كيََف يتعََام ون م َ اآخ َر ْلن إسََممنا

لََنم
ع نمنا ،ولْ ي

لنا شيئا إإ ووال لنا اليه ُحكما دريحا ج يا واالحا.

أوإ :اخسمم واآخر
َب لَدين رب اْلرض والسَما !
ياإ المرف أرال ُ رأسي ويرال ُكه ُمس ْ موحد رأسه! لتُعَانق كواكَب المَوزا أنَهُ ُمنتس ُ

َمم لَي
محمد إمام وسيد اْلن يَا ! اخس ُ
ومنتسب لدين ُ
ُ

يَن العَرب ولَي

المسَ مين وحَد ُ ْ! بَه اُش َُرف ب نَل
يَن ُ

الر ُسه وجمي اْلن يا .
ُ
تنتسب إلى ين راليهُ اهلل ْل ه السماوات وأ ه اْلرض به اختارهُ ينا ل ُكه ُ
محمد دَ ى اهلل ع يَه وسَ ْ باخسَمم وحَده! بَه بُعَ باخسَمم نَوح ،بَه بُعَ باخسَمم إبَرا يْ ،بَه
ال ْ يُ ع ن يُنا ُ
يوسف ،به جا باخسمم ُس يمان ،به جا باخسَمم
جا باخسمم موسى ،به جا باخسمم عيسى ،به جا باخسمم ُ

ينهْ جميعا.
محمد الاخسمم ُ
ُ
"إ نن الدِّين عند ال نه اخسم ُم" آل عمران21 :

ت أن أ ُكون من ال ُمس مين " يونُ 11 :
قال تعالى حكاية عن نوح الي سور يون " وأُمر ُ
يه ربنَنَا تَقنَه منَا إ نَل
قال تعَالى حكايَة عَن إبَرا يْ الَي سَور ال قَر " وإذ يَرالَ ُ إبََرا ُ
يْ القواعَد مَن ال َيَت وإسَماع ُ
َيْ * ربَننََا واجع نََا ُمس َ مين لََل ومََن ذُ ِّرينتنََا أُنمََة ُمس َ مة لََل وأرنََا مناسََكنا وتََُب ع يَنََا إ نََل أنََت
أنََت ال ن
سََمي ُ الع َ ُ
يْ" ال قر 218:211
التَ ن
نو ُ
اب ال نرح ُ

ت إذ قال ل نيَه مَا تَع َُ ُدون مَن بَعَد قَالُوا نَع َُ ُد إلهَل
ين يعقوب " أم ُكنتُْ ُشهدا إذ ح ر يَع ُقوب المو ُ
ُ
واخسمم ُ
وإله آبائل إبَرا يْ وإسماعيه وإسحال إلها واحدا ونح ُن لهُ ُمس ُمون" ال قر 211 :
لماذا يخافون اإلسالم؟
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اخسمم ين موسى قال تعالى حكاية عنهُ الي سَور يَونُ "وقَال ُموسَى يَا قََوم إن ُكنَتُْ آمنَتُْ بال نَه الَع يَه تَونك َُوا إن
ُ
ُكنتُْ ُمس مين" يونُ 88 :
ين عيسى قال تعالى حكاية عنهُ "الَ نما أح ن عيسى منَ ُه ُْ ال ُكفر قال مَن أنصَار إلَى ال نَه قَال الحواريََون
ُ
واخسمم ُ
ار ال نه آمننا بال نه واشهد ب نا ُمس ُمون" آل عمران21 :
نح ُن أنص ُ
ب ق ََد آتَيتن ََي م ََن ال ُم ََل وع نمتن ََي م ََن ت وي ََه اْلحا يَ َ ال ََاطر
يوس ََف ق ََال تع ََالى حكاي ََة عن ََه "ر ِّ
واخس َ ُ
َمم ي َ َُن ُ
يوسف202 :
سماوات واْلرض أنت وليِّي الي ال َدنَيا واآخر تَوالنني ُمس ما وألحقني بال ن
ال ن
صالحين" ُ
واإسمم ين س يمان قالت م كة س حين بع لها كتابه " إ نهُ من ُس يمان وإ نهُ بسْ ال نه ال نرحمن الَ نرحيْ * أ نإ تَع َُوا
ع ني وأتُوني ُمس مين " النمه 12: 10

َت ع ََي ُكْ
َت ل ُكََْ يََن ُكْ وأتممَ ُ
واإسََمم يََن ل نََة التمََام ومسََل الختََام محمََد دَ ى اهلل ع يََه وسَ ْ " الي ََوم أكم َ ُ
يت ل ُك ُْ اخسمم ينا " من المائد 1:
نعمتي ورال ُ

اليا أيها المس ْ أنت لست مقطوع النسب ..لست مقطوع النسب ..بَه نسَ ل ُممتَد الَي عمَق التَاري مَن لَ ُدن نَوح
الاخسمم و المنةُ ال ُك َرى ،والنعمَة العُظمَى ،الَدين الَ
إلى ُمحمد ..إلى قيام الساعة د وات اهلل ع يهْ أجمعين،
ُ
ارت اه ْل ه السماوات وأ ه اْلرض.
الََدين ال َ

يتسََْ بالعََدل والسََماحة ،الََدين ال َ

والهدف ،الدين ال

يتسََْ بالرأالََة والرحمََة ،الََدين ال َ

يتسَْ بالربانيَة الَي المصَدر ،الَدين الَ

والدنيا واآخر  ،والروح وال دن ،الدين ال

يتسََْ بالربانيََة ال َي الغايََة

يتسَْ بالتكامَه والمَمول الَي جوانَب الَدنيا والَدين،

يتسَْ بَالتميز والمفادَ ة ،الَدين الَ

يتسَْ بَالتوازن واإعتَدال ،الَدين

ال أنزله رب العالمين ليسعد ال مر به الي الدنيا ق ه اآخر
" إ نن الدِّين عند ال نه اخسم ُم " آل عمران21:

ل ا قال جه وعَم "ي ُمنََون ع يَل أن أسَ ُموا قَُه إ ت ُمنََوا ع نَي إسَمم ُكْ بَه ال نَهُ ي ُمَ َن ع َي ُكْ أن َدا ُكْ لإليمَان إن
ُكنتُْ دا قين" الحمرات21 :
ل ا عامه اخسمم اآخر أ من اير المس مين معام ة م نية ع ى العدل والسماحة ،نع ن ذلل بفخر واعتزاز،

اخسمم يتعامه م اآخر بعدل وسماحة
اسم لقول ربي جَه جملَه "يَا أيََهَا النَ ين آمنَُوا ُكونَُوا قَ نَوامين ل نَه ُشَهدا بالقسَط وإ يمَرمن ُكْ شَن ُن قََوم ع َى أ نإ
ب ل تَنقوى واتنَ ُقوا ال نه إ نن ال نه خ ير بما تَعم ُون " المائد 8:
تَعدلُوا اعدلُوا ُ و أقَر ُ
قال جه وعم " إ نن ال نه ي ُم ُر بالعدل واخحسان وإيتا ذ ال ُقربى ويَنَهى عن الفحما وال ُمنكر وال َغي يعظُ ُكَْ لع ن ُكَْ
ت نك ُرون" النحه10:

سَم وال صََر وال ُفَاا ُكَ َه أُولئَل كََان عنَهُ مسََئُوإ" اخسََرا 13:
َف مَا لََي لَل بََه ع ََْ إ نن ال ن
قَال جََه وعَم "وإ تَقَ ُ
وقال جه وعم "وما ربَل بظ نمم لِّ ع يد" الص ت83:
لماذا يخافون اإلسالم؟
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وبََين كرامََة اخنسََان ،أ إنسََان ..القََال جََه جملََه "ولقََد ك نرمنََا بنََي آ م وحم نََا ُ ْ الََي ال َ َِّر وال حََر ورزقَنََا ُ ْ ِّمََن
الطنيِّ ات وال ن نا ُ ْ ع ى كثير ِّم نمن خ قنا تَف يم " اخسرا 10:

ف الَي أوسََط أيََام التمَريق بمنََى ،ليخطََب الََي الصََحابة
ويقََف ن يُنََا ،إمََام اْلن يََا اْلعظََْ وسََيد اْلن يََا اْلكََرم ،يقَ ُ

خط ة عصَما  ،مختصَر ب يغَة ..اليقَول دَ ى اهلل ع يَه وسَ ْ "يَا أيهَا النَاس أإ إن ربكَْ واحَد ،أإ إن أبَاكْ واحَد،

أإ إ ال َه لعربَي ع ََى عممَي ،وإ لعممَي ع ََى عربَي ،وإ ْلسَو ع ََى أحمَر ،وإ ْلحمَر ع ََى أسَو إإ بََالتقوى،
إن أكرمكْ عند اهلل أتقاكْ" دححه اْلل اني
بََه والَي الصََحيحين كََان سََهه بََن حنيََف ،وقََي
حنيف وقي

بََن سََعد قاعََدين بالقا سََية المََروا ع يهمََا بمنََاز القامََا سََهه بََن

بن سعد ،القيه لهما إنهما من أ ه اْلرض أ من أ ه ال مة  -يعني من النصارى يعنَي اج سَا إ تقومَا

إنها جناز نصراني -القاإ - :رالَي اهلل عنهمَا  -إن الن َي دَ ى اهلل ع يَه وسَ ْ مَرت بَه جنَاز القَام ،القيَه لَه :إنهَا
جناز يهو

القال أليست نفسا" دحي ال خار

َرض يننََا
أليسََت نفسَا ..أليسََت نفسَا ..و ت أن لََو أسَ ُ
َرم اخسََمم اآخَر الََنحن إ نفَ ُ
َمعت الََدنيا ك هََا كيََف يحتَ ُ
ع ى أ أحد بمر وأقولها واالحة أإ ي ُحول أ أحد بيننَا وبَين عَو اآخَرين إلَى اهلل بالحكمَة ال الغَة ،والموعظَة
الحسنة ،والتواال المْ ،والك مة الرقراقة ،الممي ة ،المه بة ،الما بة.

أنا أزعُْ ومن حقي أن أزعُْ ،وأ نعي ومن حقي أن أعتقد ذلل ،أنني أحمه الي يد مص احا م يئا وأممَي الَي طريَق

شديد الظ مة ،يت عني المن وي حق بي ا ،ويسير خ في ا ،لي مَن حَق أ أحَد ع َى اخطَمل ،أن يخَرج ع َ ني
ليطفئ المص اح الي يد أو ليحطْ المص اح الي يد  ،لي من حق أ أحد.
النن شئت أن تسَير معَي الَي َ ا النَور ،نَور القَرآن والسَنة ،الحيَا َم ،لكَن لَي
يد أالي به الطريق لنفسي ،ولمن يسير معي الى

ا الركاب.

مَن حقَل أن تُحطَْ مصَ احا الَي

ال مريكََا جََا ت مََن أقصََى اْلرض لتُص َ ِّدر الديموقراطيََة بمعنا ََا عنََد ْ ،والحريََة بمعنا ََا ومفهومهََا عنََد ْ ،لكنهََا

جا ت لتُ ِّ
صدر ل عالْ العربى الحرية والديموقراطية ع ى الو ات المَداال وراجمَات الصَواري  ،والطَائرات والَدبابات،

وما أحداث العرال وأالغانستان منا ب عيد ..ال ماذا نُحه

ا ْلمريكا؟ ويُح ون لهْ ذلل ،ويحرمون ع ى الدعا الَ ين

والهََدى ،نََور الخيََر والرشََا  ،لمََاذا
يتحركََون بالحكمََة والرحمََة واْل ب ،يحم ََون نََور القََرآن والسََنة ،نََور الهدايََة ُ

والهدى..
ينكرون ع يهْ أن يتحركوا بمصابيحهْ الم يئة؟ وب نوار ْ ،أنوار الكتاب والسنة ،أنوار الحق ُ

واهلل ..عنَي أُب ََع عََن اهلل ورسََوله بهَ ه ال ََوابط ،المقومََات الََدعو ليسََت وسََي ة مََن الوسََائه تتغيََر بتغيََر الزمََان
والمكان ،به ي مقومات توقيفية ،لي

مَن حَق ن َي ال َم عَن اعيَة أن يختَار لنفسَه مَن ت َل المقومَات مَا شَا ،

وأن يدع منها ما شا .

"ا عُ إلى س يه ربِّل بالحكمة والموعظة الحسنة وجا ل ُهْ بالنتي ي أحس ُن " النحه 212 :
قال تعالى " ال ما رحمة من ال نه لنت ل ُهْ ولو ُكنت الظا ا يظ الق ب إنَف َوا من حولل " آل عمران 221 :

لماذا يخافون اإلسالم؟
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قال تعالى " اذ ا إلى الرعون إ نهُ طغى * الَ ُقوإ لهُ قَوإ ليَِّنا " طه 88 : 81

إلََى آخََر َ ه المقومََات التَي ليسََت محََه خيََار لمن يََا أو ل ن َي ُمحمََد ال ََم عََن أن تكََون محََه خيََار ل ع مََا

وال ُدعا .

الهَ ه مقومََات توقيفيََة إ تتغيََر بتغيََر الزمََان والمكََان ،تخت ََف عََن الوسََائه الدعويََة ،التَي تخت ََف بََاختمف الزمََان

والمكان.
يفرض ُمعتقدهُ ع ى اآخر ،به و يدعو ال ُكه به ه ال وابط ،ويدع خول اآخر اليه إختيَاره َو ،لَي
الاخسمم إ
ُ
إكرا ا منا.
اسََم قََول رب َي لسََيد الََدعا " ولََو شََا ربَََل آمََن مََن الََي اْلرض ُك َ ُهََْ جميعََا أال نََت تُكََرهُ النََاس حتنََى ي ُكونََُوا

ُمامنين " يون

11 :

تدبنر اآية ح ي ي الي اهلل

ا خطاب لسيد الَ ُدعا  ،ولَو شَا ربَُل يعنَي اطمَئن ،إ تق َق ،وإ تحَزن ،إ تقتَه نفسَل

حسَرات ،ع ََى عََدم إيمََان مَن لَْ يََامن ،إ تقتََُه نفسََل حسَرات ع ََى عََدم إيمََان مَن لََْ يََامن ،المَن شََا اهلل لََه
الهدى ،آمن" .ذلل ال ُه ال نه يَُاتيه من يما ُ وال نهُ ذُو الف ه العظيْ " الممعة 8 :
ُ
"ولو شا ربَل آمن من الي اْلرض ُك َ ُهْ جميعا أال نت تُكرهُ النناس حتنى ي ُكونُوا ُمامنين " يون 11 :
قال جه جمله " إ إكراه الي الدِّين قد تَ َينن ال َرش ُد من الغ ِّي " ال قر 123 :

قال جه وعم "وقُه الح َق من نربِّ ُكْ المن شا الَ يَُامن ومن شا الَ يك ُفر " الكهف  11 :إلى آخر

ه اآيات.

ا يننا
الاخسََمم يعامََه اآخ َر معام َة م نيََة ع ََى العََدل والتسََام  ،أو أن أقََول وأؤكََد وقََد ذكََرت ذلََل م َرارا ال َي اْليََام
الماالية ْلولئل ال ين يريدون أن يمع وا نار التنة طائفية ع ى أرالنا والي ب دنا لت تهْ نار ا اْلخ َر واليَاب  ،أو أن
أقول لهْ لقد أجم ع ما اْلمة وأرجو من طمبنا أن يراجعوا

ا اخجماع الي كتاب مراتب اخجمَاع لإلمَام بَن حَزم

نقَه ونَ ن ع ََى إجمََاع اْلمَة ع ََى أن حمايََة أ ََه ال مَة يعنَي اْلق ََا يعنَي النصََارى نَ ن ع ََى أن ع مََا اْلمَة وأن
اْلمة قد اجمعت ع ى أن حماية أ ه ال مة واج ة ع ى المس مين ال يسوا الَي حاجَة إلَى اسَتقوا بالخَارج اْلمريكَي،
أو بالخارج اْلوروبي ،أو بمم

اْلمن ،أو بهيئة اْلمْ الحمايتهْ واج ة ع ينا نحن المس مين.

وقََد قََال ن ينََا دَ ى اهلل ع يََه وسَ ْ كمََا الَي دََحي سََنن أبَي او " أإ مََن ََْ معا ََدا أو انتقصََه أو ك فََه الََول
طاقته أو أخ منه شيئا بغير طيب نف

ال نا حميمه يوم القيامة "

مََن يقََدر مََن المََامنين الموحََدين لسََيد الن يَين أن يكََون الن َي حميمََه يََوم القيامَة لظ مََه رجََم مََن أ ََه ال مَة مََن
اْلق ا أو من النصارىُ ُ ،مهْ عندنا حَرام واإعتَدا ع َى أمَوالهْ وبيَوتهْ وأنفسَهْ حَرام َ ،ا يننَا نعتَز ونسَعد

ونفخر به ونع نه ل دنيا ك ها وإ نخمه اليه من آية الي كتاب ربنا ،وإ من حدي

ابت دَحي الَي سَنة الح يَب ن ينَا

قال د ى اهلل ع يه وس ْ كما الي دحي ال خار من حدي ع د اهلل بن عمر ":من قته معا دا لْ يرح يعني لْ
لماذا يخافون اإلسالم؟
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يمْ رائحة المنة وإن ريحها ليوجد من مسير أربعين عاما "
شََي اخسََمم بََن تيميَة يط ََق َ ه المعََاني تط يقَا عم يَا حََين أُسَر مَن أُسََر الَي حََرب التتََار مَ المسَ مين وذ ََب
اخمََام حسََنة اْليََام شََي اخسََمم بََن تيمي َة ذ ََب إلََى قت وشََا ليفََل منََه اْلسََرى القََال لََه قائََد التتََار أسََم لََل
ب سرى المس مين وإ أالل أ ه ال مة من اليهو والنصارى ،الماذا قَال شَي اخسَمم بَن تيميَة قَال" :أ َه ذمتنَا ق َه
أ ه م تنا"

ا و اخسمم يا سا .

أو أن أقول لما خه عمرو بن العاص إلى مصر الاتحا قَ
أرمانوسة بنت المقوق  ،ق
وكََان المقََوق

جنَو ه ع َى بنَت المقَوق

حَاكْ مصَر وكانَت تسَمى

جنَد الفَت اخسَممي ع يهَا ،وع َْ عمَرو بَن العَاص أنهَا بنَت المقَوق

حَاكْ مصَر

قََد أكََرم كتََاب الن َي دَ ى اهلل ع يََه وسَ ْ حََين أرسََه إليََه كتابَا يََدعوه لإلسََمم ،الَ كرم المقََوق

كتََاب رسََول اهلل ور ع يََه ر ا جمََيم كريم َا وأرس َه رسََه رسََول اهلل محم ََين بالهََدايا ،وكََان مََن ب َين الهََدايا ماري َة
الق طي َة واْلق ََا

ََْ أ ََه مصََر ،ال رسََه إليََه ماريََة الق طي َة وأرسََه أختهََا معهََا التس َر الن َي بماري َة ورزقََه اهلل منهََا

بنبرا يْ وتزوج حسان بن ابت ب ختها وأرسه معه الطيب والعسه.
المََا د ل نمَا ع ََْ عمََرو بََن العََاص أنهََا أرمانوسَة بنََت المقََوق

أكرمهََا اايََة اخكَرام ،تقََول لهََا جاريَة مََن جواريهََا

ياسََيدتى إن َي أخم َى ع يََل مََن العََرب الهََْ أجََمف م َة ،إن َي أخمََى ع يََل ياسََيدتي مََن العََرب القالََت بنََت
المقوق  :إ ،أنا آمن ع ى نفسي الي خيمة المس ْ العربي أكثر من أمني ع ى نفسي الي قصر أبي.
قوم ربا ْ محمد و ط أخمقهْ رسول اهلل د ى اهلل ع يه وسَ ْ ،ور َا محم َة بالهَدايا معَزز مكرمَة إلَى المقَوق
حاكْ مصر جزا ما أكرم المقوق كتاب رسول اهلل ده اهلل ع يه وس ْ.
اخسمم واآخر معام ة م نية ع ى العَدل ،معام َة م نيَة ع َى اخحتَرام ،معام َة م نيَة ع َى التسَام  ،ولَو

َت أذكَر

اْلمث َة واْل لَة كيََف عامََه محمََد الفََات أ ََه كنيسََة أيادَواليا ،ولََو ذكََرت كيََف عامََه دََمح الََدين قائََد المََيش
الص ي ي ريتمار ق ب اْلسد ،واهلل لسَمعتْ اْلسَاطير والتَاري إ زالَت دَفحاته مفتوحَة مم َو ه لكَه منصَف عاقَه
يريد أن يتعرف ع ى عظمة اخسمم الي معام ة اآخر.
انيا :اخسمم والدما

يتهمون اخسمم اآن ب نه ين مصاص ل دما  ،ين سَفام ل َدما  ،يَن متَوحش ،يَن إ يُق َِّدر الحيَا  ،يَن إ يُق َِّدر

الََدما وإ يحتََرم الََدما  ،و َ ا محََور آخََر مََن أخطََر المحََاور ومََن أبمَ الََتهْ التَي تكََال اآن لإلسََمم ،ألََْ يقََرأ
اإ المنصفون قول اهلل جه وعم الي إحيا نف
الك نما أحيا النناس جميعا" المائد 11:
ألْ يقرؤوا قول اهلل ت ارم وتعالى الي حال قته نف

لماذا يخافون اإلسالم؟

واحد وك نهَا إحيَا اْلنفَ ك هَا ع َى وجَه اْلرض "ومَن أحيا َا
واحد " الك نما أحيا النناس جميعا " المائده11:
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نْ خالَدا اليهَا وا َب ال نَهُ ع يَه
ْ ألْ يقرأوا قول اهلل الي حرمة ما المامنين " ومن يَقتُه ُمامنا ُمتَع ِّمدا المزا ُؤهُ جهن ُ

ولعنهُ وأع ند لهُ ع ابا عظيما " النسا 11:
كَان ابََن عمََر رالَي اهلل عنهمََا يقََول إن مَن ورطََات اْلمََور التَي إ مخََرج لمََن أوقَ نفسَه اليهََا سَفل الََدم الحََرام
بغير ح ه ،قد يس ل سائه

ه ما المامنين والمس مين ال ين حرمة ما اير المس مين الي اخسمم؟

والمواب من رسول اخسَمم دَ ى اهلل ع يَه وسَ ْ كمَا الَي الحَدي الَ

رواه عمَرو بَن الحمَق الخزاعَي رالَي اهلل

عنه أن الن ي د ى اهلل ع يه وس ْ قَال "مَن أ نمَن رجَم ع َى مَه القت َه ال نَا مَن القاتَه بَر

وإن كَان المقتَول كَاالرا"

دححه اْلل اني

اخسمم يحترم الحيا ويُقدِّر الدما

َ ا اخسََمم َ ،ا ََو اخسََمم العظََيْ ال َ

ولََي

يع منََا أن اهلل جََه جملََه وا ََب الحيََا  ،وأن الحيََا حََق كََه إنسََان،

مََن حََق أ أحََد إإ بَ مر اهلل والَي حََدو شََرعه جََه عََمه الَ

شََرعه ليسََعد بََه النََاس الَي الََدنيا واآخََر ،

الاخسمم يا أح ابي يحترم الَدما بَه ويمعَه أول شَي يُق َى اليَه يَوم القيامَة الَي الَدما  ،لحرمتهَا ومكانتهَا كمَا الَي
الحدي " أول ما يق ى بين الناس الي الدما " دحي ال خار
وإ تعارض بين

ا الحدي وبين حدي أدحاب السنن "إن أول ما يُحاسب به الع د المس ْ يَوم القيامَة الصَم "

دحي ابن ماجه الالصَم أول حَق يُحاسَب ع يَه الع َد بَين الع َد وبَين ربَه ،والَدما أول حَق ل ع َا يق َي اليَه رب
الع ا جه وعم ،إ تعارض الالحق ك ه يخرج من ممكا واحد .

اخسمم أيها اْلالااله يحترم الحيا ويقَدر الَدما  ،ويمعَه القتَه ك يَر مَن أعظَْ الك َائر التَي تَ تي بعَد ك يَر المَرم
باهلل قال جه جمله الي ش ن ع ا الرحمن " والن ين إ يدعُون م ال نه إلها آخَر وإ يَقتَُ َُون الَنَنف النتَي حَ نرم ال نَهُ إ نإ

بالح ِّق وإ يَزنُون ومن يَفعه ذلل يَ ق أ اما " الفرقان  38:إلى آخر اآيات.

اتهموا اخسمم الي المد الماالية اتهامات بمعة ،واتهموا اخسمميين باختمف أطياالهْ إتهامَات بمَعة ،القَالوا خَرج
المسَ مون ..أايثونََا مََن اخسََمميين ،خَرج المسَ مون مََن جحََور ْ ،وخَرج اخسََمميون مََن جحََور ْ ،وقطنعََوا أذن
رجََه نصَراني ،أقََاموا ع يََه الحََد وأنََا إ أع ََْ مصََدر َ ا الحََد! وإ أع ََْ مََن ََاإ اخسََمميون الَ ين أقََاموا َ ا
الحد! ْ خرجوا ع ينا ب ن اخسمميين ن
مموا وحطنموا رأس د يا الي الثانية عمر من عمره ..ليه؟
قالوا ْلنه إ يص ي الفمر! إ إله إإ اهلل ،وخرج ع ينا آخرون الحقونا ،أايثونا أ ركونا!! لقد خَرج اخسَمميون خلقَا
ما النار ع ى وجوه المت رجات الي المَوارع اوعَى تط َ واحَد مت رجَة الَي المَارع وإإ سَيُحرل وجههَا بمَا النَار "

ما

ا يا ناس؟! ما

لماذا يخافون اإلسالم؟

ا؟! ما

ا التروي والفزع والتخويف؟!
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الثا :اخسمم وتغيير المنكر
أو أن أُع ن ل دنيا ك ها ب ن اخسَمم والَ لنَا الَوابط خنكَار المنكَر الاخسَمميون وع َى رأسَهْ السَ فيون يعتقَدون
اعتقَا ا جازمَا يقَاب ون بَه رب العَالمين أنَه إ عنَف أبَدا الَي تغييَر المنكَر ،نحَن إ نقَر بَالعنف الَي تغييَر المنكَر بََه
ونقول وليسم مني كه اإتما ات ،وأنا أع ْ أن كه ك مة أقولهَا تُح نَه ،أقَول ال يسَم منَي المميَ  ،نحَن نَدين هلل
بَ ن إنكََار المنكََر إن ترتنَب ع ََى إنكََاره مََا ََو أنكََر مََن المنكَر الهَو أمََر بمنكََر وسََعيا الَي معصََية اهلل ورسََوله َ ا

معتقَدنا ،إن انط قنَا اآن لنغيَر منكَرا مَن المنكَرات ،وترتَب ع َى تغييَر المنكَر َ ا مََا َو أعظَْ وأنكَر مَن المنكََر
اْلد ي التغييرنا منكر وأمر بمنكر وسعينا سعي الي معصية اهلل ورسوله.
أرجو أن يكون كممي واال كالمم

الي الحا ا والنهار إذا ج هَا وسَ لِّه ع َى مَا أقولَه اآن ،لكَن َ ا بيَان عَام

ْلولئََل ال َ ين يتهمََون اخسََمميين والس َ فيين وأت ََاع أنصََار الس َنة والممعيََة المََرعية واخخََوان وايََر ْ مََن أطيََاف
العََام ين لإلسََمم ال َي مصََر اآن ب َ نهْ يخرجََون ع ينََا ليق ََوا مصََر رأس َا ع ََى عقََب ،و ََاإ يريََدون إيران َا أخََرى،
و ََاإ يخرجََون ليحطمََوا اْلالََرحة ال َي المسََاجد إلََى ايََر ذلََل مََن َ ه اخشََاعات ال ََخمة الت َي عاشََت مصََر
بس ها أس وعا ق قا بكه ما تحم ه الك مة من معنى.
إ يَا سَا  ،إ يَا سَا  ،إ يَا سََا نحَن نَدين هلل بَ ن اْلمَر بَالمعروف والنهََي عَن المنكَر القطَب اْلعظَْ الَي َ ا
الدين ،اسم ما أقول ولو ولو أُ مه بسا اْلمَر بَالمعروف والنهَي عَن المنكَر لتعط َت الن َو  -ه كَمم خطيَر ه
ال ََي أنََا ب قولََه  -لََو أ مََه بسََا لتعط ََت الن ََو  ،واالََمح ت الديانَة ،والمََت ال ََملة ،وعمََت المهالََة ،وخربََت
ال م  ،و ل الع ا  ،ولن يمعروا ب لل نإإ بين يد الم ل يوم التنا  ،اْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر شَر مَن

الصَه الَوابط التغييَر
شرو خير اْلمة وس الر له جمعة كام ة بنذن اهلل الي اْليام المق ة إن قدر اهلل ال قَا وال قَا ْلُ ِّ

والقه اخنكار.

ن
َه
قال جه وعم " ُكنتُْ خيَر أُنمة أُخرجت ل نناس ت ُم ُرون بالمع ُروف وتَنَهون عَن ال ُمنكَر وتَُامنَُون بال َه ۗ ولَو آمَن أ ُ
الكتاب لكان خيَرا ل ُهْ ۗ منَ ُه ُْ ال ُمامنُون وأكثَ ُرُ ُْ الفاس ُقون"
آل عمران 220:
وقَال رسََول اهلل دَ ى اهلل ع يََه وسَ ْ "مََن رأى مََنكْ منكََرا ال يغيََره بيََده ،الََنن لََْ يسََتط ال سََانه ،الََنن لََْ يسََتط
ال ق ه ،وذلل أالعف اخيمان" دحي مس ْ
والتغيير باليد ابت آحا المس مين بنجمَاع اْلمَة بال َوابط المَرعية ،ولَي كمَا قَال الَ ع  ،التغييَر باليَد ل حَاكْ
والتغيير بال سان ل عالْ والتغيير بالق ب لعامة المس مين! كم التغييَر باليَد بال َوابط المَرعية ابَت آحَا المسَ مين
بنجماع اْلمة ،لكن التغيير له الوابط حتى لو كنت تغير م ولدم ،م زوجتل ،م أخيَل ،مَ مرؤوسَل الَي العمَه،
م مس ْ الي المارع ،م مس مة ،التغيير له الوابط.
لماذا يخافون اإلسالم؟
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اسم لميخي وأستاذ ابن القيْ هلل ره وانت َه لكَه ك مَة الَاْلمر يحتَاج إلَى مزيَد تركيَز ،يقَول " إن الن َي دَ ى اهلل
ع يََه وسَ ْ قََد شََرع ْلمتََه إيمََاب إنكََار المنكََر ليحصََه مََن المعََروف مََا يح ََه اهلل ورسََوله الََنن كََان إنكََار المنكََر
يست زم ما و أنكر من المنكر الهو أمر بمنكر وسعيا الي معصية اهلل ورسوله..
ولقََد كََان الن ََي يََرى بمكََة أك ََر المنكَرات وإ يسََتطي تغيير ََا بََه لمََا الََت اهلل ع يََه مكََة ودََارت مكََة ار إسََمم
و زم ع ى دم ال يت الحرام ور ه ع ى قواعد إبرا يْ لْ يفعه الن ي ذلل م قدرته ع ى العه ذللْ ،لن قريما
كانت حديثة عهد بكفر وقري ة عهد بنسمم"
أع ْ أن الكمم يحتاج إلى تكرار لكن إ يتس الوقت لَ لل ،لكَن المهَْ أن تع َْ أن تغييَر المنكَر باليَد لَه الَوابط
بحي إ يترتب ع ى إنكار

ا المنكَر مَا َو أنكَر وأعظَْ مَن المنكَر اْلدَ ي الَ

تحركَت لتغييَره ،الَنن عمَزت

ال سانل ك مة مه بة رقيقة جمي ة واْل لة ع ى ذلل طوي ة إ يتس الوقت لسر ا ،النن عمَزت ولَو بك مَة ال ق َل
وأبمرم إنكارم ل منكر بالق ب مرت ة من مراتب المها الي س يه اهلل..
يََا شََي اتََق اهلل ،اتََق اهلل يََا شََي محمََد ،تقََول إنكََار المنكََر بالق ََب مرت ََة مََن مراتََب المهََا  ،نعََْ ،إ أقََول ك مَة
بغير ليه ،نعْ كيف ذلل؟

قََال رسََول اهلل دَ ى اهلل ع يََه وس َ ْ "مََا مََن ن ََي بعثََه اهلل الََي أمََة ق ََي ،نإإ كََان لََه مََن أمتََه حواريََون وأدََحاب،
ي خ ون بسنته ويقتدون ب مره ْ ،إنها تخ َف مَن بعَد ْ خ َوف ،يقولَون مَا إ يفع َون ،ويفع َون مَا إ يَامرون ،المَن
جا ََد ْ بيََده الهََو مََامن ومََن جا ََد ْ ب سََانه الهََو مََامن ومََن جا ََد ْ بق ََه الهََو مََامن ،ولََي

ورا ذلََل مََن

اخيمان ح ة خر ل" دحي مس ْ
ا معتقدنا الَي تغييَر المنكَر لقَد خَه الصَحابة مصَر و َ ه اآ َار التَي نرا َا اآن اآ َار الفرعونيَة التَي نرا َا اآن
كانَت موجَو الَي مصَر مَا حطمهَا الصَحابة مَن َ ا ال َاب مَن بَاب القَه اخنكَار ،مَن بَاب القَه التغييَر ،الَم ين غَي
ع ََى اخطََمل أن يسََتخف بعقولنََا وعقََول النََاس وأن تخََرج َ ه الحم ََة المََعوا ال ََارية به َ ه السََخونة لتخََوف
َب إلَى أ جماعَة مَن المماعَات الدعويَة ،التَي تعمَه اآن
الناس من كه شي اسمه اخسمم! ومن ُكَه ُمسَ ْ ينتس ُ

نت أو ُ وأرجوا أن لو ذابت اآن
لإلسمم ،وإن ُك ُ

ه المماعات ،وأُسقطت اآن ُكه

ه الرايات ،لنرالَ رايَة واحَد

اخسمم ب نه ُمترب !
أإ و ي رايةُ اخسمم ْ ،يُتهْ
ُ
خ ي بالل اْليام ال ي جاية ت قى أيام سو ! بيقولوا كد خ َوا بَالكْ اْليَام ال َي جايَة ت قَى أيَام سَو ! أعَوذُ بَاهلل

َول أنََا الَد ر  ،اْليََام وال يََالي لََي
تسَ وا الََد ر الََنن اهلل عَز وجََه يقَ ُ
تسَ وا الََد ر ال نََا الَد ر والََي روايََة أحمََد "إ ُ
إ ُ

أجد ُ ا وأب يها وأت بم وم بعد م وم" ممم الزوائد المن الم ل الحق؟ جه جمله.
رابعا :اخسمم والحدو

بيقََول لََل خ ََي بََالكْ أيََام سََو ! إيََه الي َه إيََه؟ يقََول ل َل ه ُكََه واحََد سََرل ال ََي يسََرل جنيََه يتقط َ رق تََهُ!
و يتقطَ إيََده! وال ََي يممََي الََي المََارع عينََه تََزو يمََين وإ شََمال يتم ََد هََره تعزيََرا ،والََتن ..والنََاس مرعوبََة!
لماذا يخافون اإلسالم؟
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النََاس خايفََة العََم خايفََة! اليَه إيََه؟ دََوروا اخسََمم ع ََى أنََه وحََش كاسََر ُمتَرب

وج د الظهور تعزيرا أو حدو ا! اليه إيه؟

ُمنتظََر لقطَ اْليََد ورجََْ الخ ََق

أنََا سَ ذ ُكر حََديثا وحيََدا القََط عمََان الوقََت ،والحََدي ُ رواهُ ُمس َ ْ مََن حََدي بُريََد وُك ُكََْ يعرالََهُ "جََا مََاعز بََن
مالَل إلَى الن َي دَ ى اهلل ع يَه وسَ ْ القَال :يَا رسَول اهلل! طهرنَي القَال ويحَل! ارجَ الاسَتغفر اهلل وتَب إليَه قَال:
الرج اير بعيد ْ ،جا القال :يا رسول اهلل طهرني القَال رسَول اهلل دَ ى اهلل ع يَه وسَ ْ ويحَل! ارجَ الاسَتغفر اهلل
وتب إليه ،قال :الرج اير بعيد ْ جا القال :يا رسول اهلل طهرني ،القال الن ي د ى اهلل ع يه وس ْ مثَه ذلَل ،حتَى
إذا كانت الرابعة قال له رسول اهلل د ى اهلل ع يه وس ْ اليْ أطهرم؟ القال :من الزنا.
الس ل رسول اهلل د ى اهلل ع يه وس ْ أبه جنَون؟ الَ خ ر أنَه لَي

بممنَون ،القَال أشَرب خمَرا؟ القَام رجَه الاسَتنكهه

ال ْ يمد منه ري خمر ،قال :القال رسول اهلل د ى اهلل ع يه وس ْ أزنيت؟ القال :نعْ ،ال مر به الرجْ.
الكان الناس اليه الرقتين :قائه يقول :لقد ل ،لقَد أحاطَت بَه خطيئتَه .وقائَه يقَول :مَا توبَة أال َه مَن توبَة مَاعز،
أنَه جََا إلَى الن ََي دَ ى اهلل ع يََه وسَ ْ الوالَ يََده الَي يََده َْ .قََال اقت نََي بالحمَار  .قََال :ال ثَوا بَ لل يََومين أو
م ة ْ ،جا رسول اهلل د ى اهلل ع يه وس ْ و ْ ج وس الس ْ ْ ج

.

القال استغفروا لمَاعز بَن مالَل ،قَال :القَالوا :افَر اهلل لمَاعز بَن مالَل ،قَال :القَال رسَول اهلل دَ ى اهلل ع يَه وسَ ْ
لقَد تَاب توبَة لََو قسَمت بَين أمَة لوسََعتهْ .قَال َْ :جا تَه امَرأ مَن اامَد مَن اْلز القالََت :يَا رسَول اهلل طهرنََي.
القَال ويحَل! ارجعَي الاسَتغفر اهلل وتَوبي إليَه .القالَت أرام تريَد أن تر نَي كمَا ر ت مَاعز بَن مالَل! قَال :ومَا
ذام؟ قالت :إنها ح ى من الزنا ..القال آنت؟ قالت :نعْ .القال لها حتى ت عي ما الي بطنل.
قال :الكف ها رجه من اْلنصار حتى والعت .قال :ال تى الن ي د ى اهلل ع يه وس ْ القال :قد والَعت الغامديَة ،القَال
إذا إ نرجمها وندع لها ولد ا دغيرا لي
الرجمها" دحي مس ْ

له من يرالَعه .القَام رجَه مَن اْلنصَار القَال :إلَ ني رالَاعه يَا ن َي اهلل! قَال:

ا محمد يا أمة محمد
ماعز بن مالل"
"جا
ُ

رجه العُف العُف الين؟ العُف الَي العهَد الن َو الَعُف ورسَول اهلل بيَنهْ بَين هَرانيهْ!
ا ُ

الرجَه وقَ الَي جريمَة الزنَا إرتكَب ك يَر الزنَا! ماحَد قَ
يُربيهْ ويُع ُ
مهْ لكن الع د ع َد والَرب ربُ ،
بولي

ع يَه مَن

المنكر؟ أبدا!
اآ اب؟ ْل! ماحد جابه من ُشرطة اْلمر بالمعروف والنهي عن ُ

الرجه بنفسه ع ى قدميَه وجَا ل ن َي بيقَول لَهُ "يَا رسَول اهلل طهرنَي" ي نَم امسَكوه اقفَه ب َان اوعَى يهَرب
إنما جا ُ

كتفوه! أبدا إ واهلل! أُمال الن ي قال إيه؟

قََال لََه "ويحََل ارجَ اسََتغفر اهلل وتََوب إليََه" َ ا محمََد يََا أمََة محمََد! ه راجََه زانََي يََا رسََول اهلل ،الراجََه جََا
بيعترف بالزنا! والرسول بيقول له ويحل ارج استغفر اهلل وتوب إليه ،رج العم ،رجَ مَاعز بَن مالَل ،اهلل أك َر واهلل
لماذا يخافون اإلسالم؟
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رج واهلل العظيْ لو رج ماعز المر اْلولى ولْ يرج إلى الن ي مَا أمَر الن َي بَالق

ع يَه! وإإ لمَا قَال لَه "ويحَل

ارج استغفر له وتُب إليه"!
الرج ماعز بن مالل ب

مش قا ر ،تع ان عاوز يتطهر ،الرج ل ن ي مر تانية" ،يا رسول اهلل طهرنَي" ،خَمص بقَى يَا

رسََول اهلل انََت عم ََت ال ََي ع يََل ،ور يََت مََاعز بََن مالََل ،الن ََي ل مََر التانيََة بيقََول لَه "ارجَ اسََتغفر ربََل وتََُب
إليَه" اهلل أك ََر يرجَ مََاعز بََن مالََل وتع ََان مََش قََا ر ،عََاوز يتطهََر يرجَ ل ن ََي مََر تالتََة "يََا رسََول اهلل طهرنََي" ،
الالن ي يقوله مر تالتة "ويحل ارج استغفر اهلل وتُب إليه".
َاعز بََن مالََل ل مََر الرابع َة ..ل مََر الرابعَة يََا س َا أربَ م َرات "يارسََول اهلل طهرنََي" الََالن ي يقََول لََه "مََْ
اليرجَ ُ مَ ُ
أطهرم؟ اليقول ماعز من الزنا يا رسول اهلل" طيب خمص يا رسول اهلل اإعتراف سي ُد اْل له! الرجه أرب مرات بيقَول
ُ
لل طهرني من الزنا اعترف! أق ع يه ارجمه ،أرب مرات وم ذلل بيقول له "م نْ أطهرم؟" قال له من الزنَا خَمص

يكفََي ،إ واهلل مََا يكفََي ،أمََال عمََه إيََه الن ََي قََال إيََه؟ "أبََه جنََون؟" الراجََه ه ممنََون ،الراجََه ه القََد العقََه؟
"القََالوا إ يََا رسََول اهلل" لََي

بممنََون ،خََمص يكفََي يََا رسََول اهلل! إ واهلل واهلل مََا يكفََي ..إيََه تََاني؟ بيقََول لهََْ

"أشرب الخمر؟" يعني ألع ت الخمر برأسه الم يعي ما يقول؟ "القام دحابي" العم "واستنكهه" ،شْ رائحَة المَه ،قَال
الرجْ".
له ْل يا رسول اهلل مش شارب خمر" ،ال مر به ُ
بعد كه ه ه اليه ُمنصف ع ى وجه اْلرض ممكَن أن يَتهْ اخسَمم ب نَه يَن متَرب

مَتعطش ل َدما ! أنَا عَايز بَ

َه مَن شَ ن أحََد واهلل،
 %2إنصَاف ،أنَا مَش عَاوز إنصَاف بنسَ ة ْ ،%20ل أنََا عَاوز  %2مَن المحَاورين وإ أق ُ
ال ي

َب  ،%2مَن العَدل ومَن اخنصَال الَي
من ُخ قي أن أتهَْ أحَد الَي نيتَه أو أسَي الظَن بَه ،لكَن أنَا القَط أط ُ

الحكْ ع ى

الرجْ"
ا الدين الرباني والن و وع ى إمامنا الح يب الن ي" ،ال مر به ُ

طيب خ ي بالل بقى

كانت رواية مس ْ.

نم تركتموه!
و ما بيرجموه الَي روايَة أبَي او والترمَ

وبَن ماجَة بسَند حسَن حسَنهُ شَيخنا اْلل َاني وايَره روايَة جمي َة ،و مَا

الحمَار ومَ

المَوت ،القَال رسَول اهلل دَ ى اهلل ع يَه وسَ ْ َم تركتمَوه" "الَ نر" جَر !

بيرجمََوه ال مَرية بمَرية! أسَ ل اهلل أإ يف ََحني وإيََا ُكْ الََي الَ ُدنيا وإ الََي اآخََر  ،أول مََا الََرجْ كتََر ع ََى مََاعز بََن

مالل" ،الَ نر حَين وجَد مَ

الت عوه ال ما عا وا إلى الن ي بيقولوا ه جر يا رسول اهلل "ال نر" الالن ي بيقول " م تركتموه؟"

َرب رب ،يَا أخَي أنَا الَعيف
ُكنت عاوز أخ ي جمعة بعنوان م تركتموه ،ال تسم الَ ُدنيا َم تركتمَوه؟ الع َ ُد ع َد وال ُ
َعف أنَت الَي أ لحظَة ،لسَنا ممئكَة ُمقَربين ،لسَنا ممئكَة بَرره! ولسَنا أحمَارا
وأنت العيف وقَد أالَعف أنَا ،وت ُ

لماذا يخافون اإلسالم؟
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َور والتقَوى ،الينَا الطاعَة والمعصَية،
خير والمر الينَا الح ُ
َمل والحَرام ،الينَا الفم ُ
د د ولسنا شياطين مر ه! به الينا ال ُ

الحب وال ُغ  ،الينا العطا ُ والمن .
الينا ُ
"ونَف وما س نوا ا * ال لهمها الُ ُمور ا وتَقوا ا * قد أالَ
م تركتموه م تركتموه!

من زنكا ا * وقد خاب من نسا ا" المم

20:1

وت تيه الغامديه تقول له "إني قد المرت القال ارجعي ،الرجعت ،ال مَا كَان الغَد أتتَه ،شَوف المَرأ بتقَول إيَه؟ القالَت:
لع ل أن تر ني كما ر ت مَاعز بَن مالَل! الَواهلل إنَي لح َى ،القَال لهَا :ارجعَي الرجعَت ،ال مَا كَان الغَد أتتَه" ،ي نَم
ارجمو ا ،انتقموا منها ،اقت و ا! ْل واهلل ما قال

ا! أمال قال إيه؟ خ ي بالكْ يا ناس قال إيه؟
ا المنين؟

ذنب
"القال لها :ارجعي حتى ت د "! ارجعي لحد ما تولد ! تولد إزا ؟ ما ُ
"الرجعََت ،ال مََا ولََدت أتتََه بالصَ ي القالََت َ :ا قََد ولدتََه" ،عََا ت المَرأ حتََى ولََدت وجََا ت بولََد ا تحم ََهُ الََي
خرقة وبتقول له يا رسول اهلل ا و قد ولدتهُ "القال لها :ارجعي ال رالعيه حتى تفطميه".
سنتين رالَاع وسَنة حمَه! يَا إلهَي دَ ى اهلل ع َى الرحمَة المهَداه! رالَعيه سَنتين كَام تين وتعَالي ،إيَه ه؟ يَم الُردَة
زور جََواز سََفر واط عََي ع ََى أمريكََا ن
وإ ع ََى سويسَرا ،إ ََي مََا جََا ت إإ لتُطهََر نفسََها الََي الَ ُدنيا ق ََه اآخََر !
"الما ت بَه وقَد الطمتَه والَي يَده شَي ي ك َه" ،بعَد سَنتين جابَت الولَد ماسَكاه الَي إيَديها ماشَي جن هَا! والَي إيَده
كسَر ُخ َز عمََان تقَول لََه إن الولَد اتفطَْ! وتقََول لَه يََا رسَول اهلل ،بعََد سَنتين! "الَ مر بالصَ ي الَدال إلََى رجَه مََن
المس مين ،وأمر بها الحفر لها ،وأمر بها الرجمت".

"وكان خالد الَيمن يرجمهَا الرجمهَا بحمَر الوقعَت قطَر مَن مهَا ع َى وجنتَه ،السَ ها ،القَال لَه الن َي دَ ى اهلل ع يَه
وسَ ْ :مهََم يََا خالََد" مََا تسَنها "الوالَ
الص ى ع يها و النت" دححه اْلل اني

نفسََي بيََده! لقََد تابََت توبََة لََو تابهََا دََاحب مكَ

لغفََر لََه .وأمََر بهََا

ََا ََو ُمحمََد يََا سََا  َ ،ا يََن محمََد َ ،ا اخسََمم َ ،ا اخسََمم العظََيْ الََرحيْ ،يََن اهلل ،يََن العََدل ،يََن

الرحمة ،ين تحريْ الظ ْ  ،يَن المسَاوا  ،يَن الرخَا  ،يَن اْلمَه  ،يَن اْلمَان  ،يَن اْلمَن  ،يَن اإسَتقرار ،
ين اخسمم ين اهلل ال ى ارت اه ل مرية ليسعدوا به الي الدنيا واآخر ..
م َُرهُ ي َوم القيامَة أعمَى قَال
" المن اتنَ ُ دا الم ي َه وإ يمقى* ومن أعرض عن ذكَر الَن نن لَهُ معيمَة الَنكا ونح ُ
نت بصيرا * قَال كَ لل أتَتَل آياتَُنَا الَنسَيتَها وكَ لل اليََوم تُنسَى * وكَ لل نمَز مَن
ر ِّ
ب لْ حمرتني أعمى وقد ُك ُ
اب اآخر أش َد وأبَقى" طَه 211 :211
أسرف ولْ يَُامن ب يات ربِّه ولع ُ
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خامسا اخسمم والمرأ
أر ع ى اتهامهْ أن اخسمم ْ المرأ الي قائق معدو ات بعد ج سة اإستراحة وسامحوني ع ى
أقول قولي

ه اخطالة..

ا وأستغفر اهلل لي ولكْ..

الحمد هلل وأشهد أن إ إله إإ اهلل وأشهد أن سيدنا محمد رسول اهلل
ده وس ْ وبارم ع يه وع ى آله ودح ه ومن واإه
ال هْ ِّ

اليا أيها اْلح ة يُتهْ اخسمم أي ا الي

ه اْليام ب نه ين الْ ل مرأ  ،و يَن يمعَه المَرأ رئَة ُمعط َة ،ويمعَه المَرأ

شقا مهم ة ،ويحكْ ع ى المرأ بالسمن المابد الي بيت الزوجية ،ويتهْ اخسمم اْلمومة بالتكا ر ،ويُتهْ اخسمم الَي
جانب اْلمومة بالتكا ر الحيواني ال

إ يُ ِّ
قدر المرأ وإ يحترم مماعر ا وعواطفها ،إلى آخر

ه الك مات..

المهََْ أنهََْ يريََدون _خ َي بالََل مََن ال َي أنََا اقولََه ه _ أنهََْ يريََدون أن يُفرالََوا ع ينََا أجن َد اْلمََْ المتحََد
الخادة بالمرأ  ،ونحن نرال

ذلل ،وسنرالُ ُ ذلل ماحيينا.

أقول تاني _ خ ي بَالكْ يَا شَ اب _ الهَدف مَن َ ا أنهَْ يريَدون أن يفرالَوا ع ينَا أجنَد اْلمَْ المتحَد المتع قَة
والخادََة بََالمرأ  ،وأنََا أقََول نحََن ن َرال

أجنََد اْلمََْ المتحََد المتع قََة بََالمرأ التََي ردََد أ ََه الف ََه ال َي َ ه

اْلجند أكثر من خمسين مخالفة شرعية ل قرآن والسنة ،والوقت إ يتس ل كر َ ا ،لكَن القَط ..القَط أو أن أقَول
ب ن اْلجند الخادة بالمرأ المطروحة من ق ه اْلمْ المتحد أجند تعطي المرأ الحَق الكامَه والحريَة المط قَة الَي
التصََرف الَي جسََد ا بَ شََكه مََن اْلشََكال ،باعت ََار أنهََا مالكَةُ ودََاح ةُ َ ا المسََد ..إ ..إ ..بََه اخسََمم لََه
ُحكْ ،مش ع ى جسد المرأ ْ ،ل ع ى ل المرأ  ،ع ى نظر المرأ  ،ع ى طريقة كمم المرأ ..
اخسمم له ُحكْ ،ومن ق ت أن تكون هلل مس مة ،ولرسول اهلل طائعة ،الع يها أن تقول لكه أمر رباني ون و ..

"سمعنا وأطعنا اُفرانل ربَننا وإليل المص ُير " ال قر 182 :
"ومََا كََان ل ُمََامن وإ ُمامنََة إذا ق ََى ال نََهُ ور ُسََولُهُ أمََرا أن ي ُكََون ل ُهَ َُْ الخي ََرُ مََن أمََر ْ ومََن يَعَ

ال نه المإ َم ينا " اْلحزاب 13 :

ال نََه ور ُسََولهُ الَقََد

اخسمم له ُحكْ ،أجند اْلمْ المتحد تريد أن تسو المرأ بالرجه بالمثَه الَي كَه شَي ونحَن نقَول "إنمَا النسَا

شقائق الرجال" دحي اْلل اني
ُ

لكََن الم َرأ قََد مينز ََا اهلل بعاطفََة وبظََوا ر ،كمََا يقََول المتخصصََون اليسََيولوجية أخََرى إ يمك َن ع ََى اخطََمل أن

يودَف بهَا الرجَه ،أو أن يقَدر ع َى أع ائهَا ،الَنحن حََين نقَول إن ل رجَه حقَا ،وإن ل مَرأ حقَا ،وإن ل رجَه واج َا،

وإن ل مرأ واج ا ،أو ع ى المرأ أو ع ى الرجه واجب وع ى المرأ واجب ،النحن إ نق ه بَ لل مَن شَ ن المَرأ وإ
مََن قََدر الم َرأ  ،إنمََا نحََن نحتََرم الط يعََة الفيسََيولوجية ل م َرأ  ،نحتََرم الط يعََة الخ قيََة ل م َرأ  ،مََن رالََاع ،وحمََه،
كرم المرأ تكريما لْ تك نرمه أبدا الي أ
وحي  ،ونفاس ،النحن الي اخسمم نُ ِّ

ين ،أو الَي أ شَرع ،أو الَي أ مَنهف

ع ى وجه اْلرض..
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اخسََمم يكَ َِّرم المَرأ أمَا ،ويكََرم المَرأ زوجََة ،ويكََرم المَرأ بنتَا ،وإ يتسَ الوقََت ل تفصََيه ،أنََا القََط أو أن أقََول
أخرجوا لي اآن والمصاحف بين أيَديكْ ،أريَد مَن مسَ ْ الَي َ ا الممَ الك يَر بَين يَد أن يُخَرج لَي مَن القَرآن
الكريْ سور الرجال..

وإ من قصار السور؟ ن
الين؟ من المطول ن
صه؟ ْل يا شي مااليش سور الرجال.
المف ن
وإ من ُ

سور الرجال
طيب نيم بسرعة أخرج لي سَور النسَا  ..آه موجَو  ..اهلل ..ومَن أطَول سَور القَرآن ..اهلل ..مَااليش سَور الرجَال؟
ْل مااليش ..اليه سور النسا ؟ أيوه اليه ..اليه تكريْ أعظْ من كده؟ اليه تكريْ أسمى من

ا؟

يسََمي اهلل سََور مََن سََور القََرآن الطََوال باسََْ النسََا  ،وإ يوجََد ال َي القََرآن أبََدا س َور الرجََال ولََو كانََت قصََير
كسور اخخمص مثم ..أبدا.
َقائق الرجَال" دَحي اْلل َاني ويقَف يَوم حمَة الَو اع الَي خط تَه العصَما يَتك ْ عَن
ورسولنا يقول "إنمَا النسَا ش ُ
حرمة الدما واْلعراض واْلموال وبعد ذلَل يقَول  " :اتقَوا اهلل الَي النسَا  ،الَننكْ أخَ تمو ُ ن ب مَان اهلل ،واسَتح تْ

الروجهن بك مة اهلل " دحي مس ْ
ُ

ويقول الي رواية عائمة الي الصحيحين "من ابت ي من

ه ال نات بمي كن له سترا من النار " دحي ال خار

والي لفظ "كن له حمابا من النار" دححه اْلل اني
به ويقدم اخسمم بر اْلم ع ى بر اْلب..
"يا رسول اهلل ،من أحق الناس بحسن دحابتي؟ قال :أمل ،قال ْ :من؟ قال ْ :أمل ،قال ْ :من؟ قَال َْ :أمَل
قال ْ :من؟ قال ْ :أبوم" دحي ال خار
أ تكريْ

ا ،إ اعي ل مدل الفار  ،إ اعَي لهَ ا المَدل السفسَطائي الفَار  ،الَ

َتهْ اليَه اخسَمم أنَه َْ
يُ ُ

المرأ  ،اقرؤوا التاري  ،كيف كانت تُعامه المرأ عند اليهو  ،عند الهنو  ،عنَد اخاريَق ،عنَد الرومَان ،بَه عنَد العَرب

الي الما ية ق ه اخسمم؟ ماقرأتو أبدا " وإذا الموُؤ ُ ُسئ ت*ب ِّ ذنب قُت ت " التكوير 1:8
المََا محمََد دَ ى اهلل ع يََه وسَ ْ ليرالعهََا َ ه المكانََة السََانقة ،واهلل لقََد بكيََت بالََدم  ،واهلل وكَ ني لََْ أبََل الَي
اخحَرام حَول بيَت اهلل الحَرام وإذ بمَاذن ال يَت الحَرام يقَول :الصَم ع َى

حياتي من ق ه وأنا أطوف يومَا بممبَ

الطف ة ،الصَم ع َى الطف َة ..اليتوقَف مَن يتوقَف عَن الطَواف حَول بيَت الم َل ليصَ ي ع َى طف َةَ ..ه التقطَت
ه القيمة؟ ه استوع ت

ه القيمة؟

أيها اْلالااله إ أريد أن أشق ع ى أح ابي خارج المسمد..
َت ال َي توالََي
أس َ ل اهلل أن أكََون قََد ُوالقَ ُ

الك م ََات وأن ي ََعو ا ع ََى الف ََي

َ ه الرسََالة المهمََة وبق َي ع ََى ش َ ابنا أن ينق ََوا َ ه المفََر ات و َ ه

ب ََوم وع ََى اير ََا م ََن مواقَ َ التواد ََه اإجتم ََاعى ،وأن ي ََعو ا ع ََى شَ َ كة

اخنترنت الي مئات به آإف المواق  ،ومن استطاع من أوإ نا أن يترجْ بع
لماذا يخافون اإلسالم؟
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لتع ْ الدنيا ولتقرأ الدنيا ،ومن استطاع أن ينقه ل مفكرين واْل با والصَحفيين َ ه المعَاني ولَي
ب غتي ،إن استطعت أن تنقه

بال َرور أن تنقَه

ه المعَاني بمَر أن تكَون من َ طة الانقَه ،نريَد أن نتحَرم جميعَا ل َدين وإ نريَد أن

نكون س يين.
مصر أيها اْلالااله الي ق وبنا جميعا تحتاج من كه مس ْ دا ل ُمخ

من جهد وعقه والكر وعمه ل محاالظة ع ى مكتس ات ومقدرات

 ،ومن كه وطنى شريف ،أن ي ل مَا اسَتطاع
ا ال د..

عا الخاتمة
وأس ل اهلل باسمائه الحسنى ودفاته العُ ى أن يمعه مصَر أمنَا أمانَا ،ال هَْ اجعَه مصَر أمنَا أمانَا ،ال هَْ اجعَه مصَر
أمنا أمانَا ،سَخا رخَا وجميَ بَم المسَ مين ،ال هَْ اجعَه َ ا ال َد آمنَا مسَتقرا يَا أرحَْ الَراحمين ،ال هَْ اجعَه
ا ال د آمنا مستقرا يا أرحْ الراحمين ،ال هْ ارزل مصَر الحكَام الصَالحين ،ال هَْ ارزل مصَر الحكَام الصَالحين،
وارزقهْ ال طانة الصالحة النادحة الناالعة يا أرحْ الراحمين..
ال هْ إ تدع ْلحد منا الي

ا المم الم ارم ذن ا إإ افرته ،وإ مري ا إإ شفيته ،وإ ينا إإ ق يته ،وإ ميتا لنا

إإ رحمته ،وإ عاديا بيننا إإ ديته ،وإ طائعا إإ ز ته و ته ،وإ حاجة ي لل رالا ولنا اليها دمح إإ ق يتها
ويسرتها يا أرحْ الراحمين..
ال هْ اجعه جمعنا

ا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ،وإ تمعه الينا وإ منا شقيا وإ محروما..

ا وما كان من تواليق المن اهلل وما كان من خط أو سهو أو نسيان المني ومن الميطان واهلل ورسوله منَه بَرا  ،وأعَوذ
باهلل أن أكون جسرا تع رون ع يه إلى المنة ويُرمى به الي جهنْ وأعوذ باهلل أن أذكركْ به وأنساه.

تْ بحمد اهلل
شا دوا الدرس ل نمر ع ى النت الي قسْ تفريع الدروس تف وا نا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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