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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 )1(تفجريات لندن والبعد الغائب 

نه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فهو املهتد،    إن احلمد هللا حنمده ونستعي 

 . آل إبراهيم إنك محيد جميد  
                                                                      ً                      ِّ     ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله، اللهم صل  على 

ٍ                                                          حممد  النيب وأزواجه أمهات املؤمنني وذريته وأهل بيته كما صليت على    

                                                                                      ٍ        فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وأحسن اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة        
             ٍ               ٍ        بدعة، وكل بدعة  ضاللة، وكل ضاللة 

َ                                       فإنه من نافلة القول أن نذك ر        ِّ                          

َ     و ال  ي ج ر م ن ك م  ش ن آن  ق و م  ع ل ى أ ال  ت ع د ل وا  اع د ل وا  ه و  أ ق ر ب  ل لت ق و     ْ َّ   ِ  ُ  َ ْ َ   َ  ُ  ْ  ُ ِ  ْ   ْ  ُ ِ  ْ  َ َّ َ   َ  َ   ٍ  ْ َ  ُ   ََ   ْ ُ َّ َ  ِ  ْ  َ َ  َ

                                    ً                                                       ث عن أخالق احلرب يف اإلسالم حديث طويل جدا ، وهو حافل بالنماذج اليت تدل على انضباط املسلمني حىت       
ْ                                                                             وهم يف أ و ج قوهتم، انضباطهم مع أعدائهم وحماربيهم مبا تضبطهم به الشريعة اإلسالمية احلنيفية    َ       

  ً         ً ية  وال عسيفا         ُ    وال تقتل ن ذر

                                 ً                                                              مسألة احلرب، وكيف أهنم ال يقربون مثال  من اعتزل يف صومعة وتعبد وحنو ذلك من األمور اليت لتفصيلها جمال آخر 

 :أما بعد

 .   يف النار 
 :مث أما بعد

 اإلسالمي الشريف إرساءه ألخالق احلرب،     بأن من حماسن الدين اإلسالمي والشرع
 .ذلك املبدأ السامي الذي يضبط سلوك املسلم حىت وهو يتعامل مع أعدائه

سورة )   8 (〉 ى : يقول اهللا سبحانه وتعاىل 

 .املائدة
واحلدي

 . 
، ويف بعض األحاديث  »« : ومن أخالق احلرب كما بني ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، وكثري من النصوص اليت تضبط سلوك املسلمني يف  »هنى عن قتل النساء والصبيان « أنه صلى اهللا عليه وسلم 
. 

 
 :  عملي يف احملاضرة- 1
 . قمت بتفريغ مادة احملاضرة  -1
 . مراجعته مرة أخرى بعد التفريغ -2
 .ت الترقيم املناسبة  وضع عالما-3
 . استبدال الكلمات العامية وتركيبات اجلمل العامية بكلمات وتركيبات عربية   -4
 . حذف بعض اجلمل املتكررة اليت يعيدها الشيخ يف نفس املوضع من باب التأكيد على املستمعني  -5

قرير ليس كالشرح املكتوب بالتحرير، ألن األول يعتريه من النقص والزيادة ما     ومن املعلوم أن الشرح املتلقى من الت  : (قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا   : فائدة
 أهـ) ال يعتري الثاين
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موضوع قتل السفري املصري أو الدبلوماسي املصري يف العراق،  : .. رعلى اجلانب اآلخ
أمامنا حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم حينما بعث إليه مسيلمة الكذاب بعض الرسل حيملون رسالة من مسيلمة   

لوال أن « : سلم على فحواها قال يف شأهنمالكذاب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما اطلع النيب صلى اهللا عليه و  
  « 

 . الدبلوماسي ميثل أمة بكاملها ال ميثل نفسه

    ً                   طبعا  األحداث اليت حتصل هذه

                                              ً                        ، هذا مبدأ من مبادئ الدبلوماسية العاملية تقريبا  يف كل العصور أن الشخص           ُ  َ                الرسل ال ت قت ل ألمرت بقتلهم

    ً                               خاصة  بريطانيا أو أمريكا أو غريها من               ً                              ً مسألة أن واحدا  أو جمموعة من املسلمني يدخلون مثال 
                          ِّ                                   البالد اليت حتارب املسلمني وتنك ل باملسلمني يف بالدهم كما ال خيفى على أحد

                               ً         ً                         ً                                    بالدهم أنه ال يتعرض لك أحد، ثانيا  أنك أيضا  ال تغدر هبم وال ترتكب أمورا  فيها تعرض ألمواهلم أو ذراريهم أو     

ُ  ُ  ِ    ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا  أ و ف وا  ب ال ع ق ود       ْ   ِ ْ  ُ  ْ َ  ْ   َُ    َ  ِ َّ     َ ُّ َ   َ 

                       ً                                  ً                               ً            على شيء فإهنا تفعله فإذا  األمر سيتم بالتبادل، مبعىن أننا أيضا  بداخل بالدنا نتعرض ألشد بكثري جدا   

َ                          وسألت ك هل يغدر، فذكرت  أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر                 ُ    
                            ُ           ٌ            من غدر يوم القيامة وكيف أنه ي رفع له لواء  بقدر غدرته

َ         ً فإذا  كما حرم اهللا سبحانه وتعاىل قتل املسلم املعصوم الدم كذلك حرم قتل املعاه د، فأيضا                                                                  ً    

َ            نه ي طرد  خارج البالد                                 ً                  ُ                 ولذلك جند يف اللغة الدبلوماسية أيضا  أن أقصى عقوبة ملا ي طعن يف دبلوماسي أ    ُ   
                                                              َّ                                         ميسكوا به ويشنقوه لكن هذا موضوع له أبعاده، وهذه من القواعد املسل م هبا، واإلسالم ال يرفض كل القواعد الدولية   
                                                                      ً                              ومثال ذلك اشتراك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حلف الفضول وحنو ذلك، فليس شرطا       

والتقدير، ولكن هذه مبادئ ألن  هذا مندوب مسيلمة، ومسيلمة ال له شرعية يف حكمه وال له أي استحقاق لالحترام  
املسألة ليست أنين قدرت على عدوي فأنا أظفر به، لكن املسألة أنين أراعي عواقب ما أفعله، حينما تستعدي أمة  

 .بكاملها باالعتداء على من ميثلها هذا له أبعاد أخرى كثرية ال ختفى على أحد
-عض بالد الكفار    ب 

 هناك مبادئ حتكم مثل هذه -
أن دخولك هذه البالد بالطريق الرمسي، وإعطاءك تأشرية دخول هذا ما يسميه الفقهاء عقد أمان، وهم ما : األشياء

منحوك هذه التأشرية وهذا العقد واملعاقدة أو املعاهدة بينك وبينهم إال ملا يترتب عليها من آثار، أوهلا تأمينك أنت يف   

قتضى عقد األمان، فهو داخل يف احترام العهود اليت نص اهللا سبحانه وتعاىل نسائهم أو أعراضهم أو حنو ذلك، فهذا م

، هذا عقد من العقود، وهذا أمر   سورة املائدة) 〈  )1: على احترامها بقوله

من أشخاص أو عدد معني من الناس وألهنا قادرة لو كل بلد متكنت .. متبادل أي أنه لو كل بلد تقوم مبا تقدر عليه
 مما ميكن أن

 .نفعله هبم
حديث أيب سفيان   فاملسألة أن هذه لغة دبلوماسية، والشرع حيترمها، وجاء يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف 

ومعروف ما أتى من النصوص يف حق  » «: ملا سأله هرقل
. 

ن دخل بالد املسلمني        م   
 حىت لو كان هو من بلد حربية أي حىت لو كان من بالد هناك حرب بني   -الذي نسميه اآلن التأشرية  -بعقد أمان 

 .املسلمني وبينهم فإنه جيب احترام عقد األمان هذا وعدم التعرض له 
هم يقدرون أن  .. 

 أن أي أمور حتكم العامل أو
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 ينبغي أنقوانني 
. 

                           ً                                                          ً                 وأعراف دولية أهنا تكون دائما  باطلة، فاحلصانة اليت حتصل للمسلم إذا دخل بالدهم بأمان هي أيضا         
                                     ًحتصل هنا إذا دخل بأمان حىت لو كان حماربا 

                                                                                              ً     فاملسألة ليست أن أنا ما دمت قادر على شيء أفعله، بغض النظر عن احترام الشرع وآدابه وأحكامه، وأيضا  بغض 
                                      ِّ       ً      ً                                           لعواقب اليت حتصل نتيجة هذا الفعل، أن أفج ر تفجريا  معينا  ويعمل ضوضاء وصوت، وأنا الذي فعلت هذا      ا

ّ                                        أم ج ه ال، وكل من أراد أن يتكلم يتكلم من خالل  ُ    

َ                                    يأخذون بتوج ه اتكم وآرائكم واجتهادكم اليت نرى أن    ّ            ً                                       فيها عدوانا  على القواعد الشرعية اليت أرساها الفقهاء          

           َ َ   هل تعرفون ج ل وي؟
                          ُ                                                                    جورج جلوي هذا رجل بريطاين ط رد من حزب العمال من فترة قريبة بسبب أنه كان يعارض احلرب على العراق   

ّ                        ناك انتقادا  عنيفا  أد ى إىل طرده من حزب العمال   ً      ً           
 َ َ            ّ  ً                       ج ل وي يتكلم معل قا  على تفجريات لندن فيقول 

                         ِ  ْ                                                                         أساسية لسياسته اخلارجية، وإ ن  حنن استمررنا يف هذه السياسة فسيصل إلينا بعض األشخاص ويؤذوننا كما آذونا     

النظر عن 
 .هذا تصرف غري ناضج وغري منضبط بالشرع الشريف.. وأفرح هبذا

ي أصبحوا اآلن باملرصاد أل) الكيبورد(يف مناقشة أمثال هذه القضايا الناس يكون عندها حساسية شديدة، ألن علماء  
واحد خيالف أهواءهم، والفتاوى تصدر من أناس جمهولني، ال معروف هم أطفال أم صبية أم كبار أم صغار أم علماء    

أو لوحة املفاتيح، فاآلن األمور حيدث فيها خلط يف  ) الكيبورد(  
 .ألوراقاألوراق فلذلك ال بد أن نتنبه ملوضوع اخللط بني ا  

ال يعين أننا حينما ننكر على من يفعلون مثل هذه األشياء أننا نقف يف خندق واحد مع اليهود والنصارى ضد     
حنن نقف معكم يف نفس اخلندق، وعواقب هذه األشياء تعود عليكم، وتعود على من ال         :  املسلمني، ال بل حنن نقول  

. 
بال شك أن هذه بديهية، وحنن   ) أال ترون ما يفعلونه باملسلمني: (فمن مظاهر اخللط يف األوراق أنك جتد الرد مباشرة

 -العجوزاإلمرباطورية  -ال نناقش البديهيات، حنن نناقش االنضباط بالشرع الشريف، أما جرائم أمريكا وبريطانيا     
.. وعداء كل الغرب لإلسالم وحقده عليه وعدواهنم فهذا ال ينكره أحد، فنحن ال نناقش قضايا حىت الكفار يقرون هبا 

 

 .معارضة شديدة، وانتقد احلكومة ه 
: 

إن التفجريات مل تنبع من العدم، بل جاءت على خلفية الغزو يف أفغانستان والعراق، وصور االنتهاكات يف أيب         (
األخرى، واالعتماد على احلرب واالحتالل كأداة     غريب وجوانتنامو، إن الغرب خياطر بتكرار نفس األخطاء املرة تلو   

 .، مث ربط بني ما حدث يف بريطانيا وبني موت فتيان الفلوجة على يد قوات التحالف  )اليوم
 كم  -اإلمرباطورية العجوز -بريطانيا .. واملسألة ليست يوم أو يومني.. ه لإلسالمفالغرب مع إجرامه وحقده وعدائ

 .أذاقتنا من الويل وال زالت
فنحن ال نناقش قضية إجرام الغرب، حنن نناقش انضباطنا حنن بشريعتنا، فنحن ال نقف يف خندق واحد مع أعدائنا،               

 .اليت ال يضعها بعض الناس يف اعتبارهموإمنا حنن نفكر يف مصلحة األمة بسائرها، وبعض املصاحل  
 )أال ترون ماذا يفعلون يف املسلمني؟ أال ترون ما يفعلون يف فلسطني؟ : (فمسألة
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اليهود أو النصارى وسائر الكفار، فكم حيصل التباكي يف مثل  : صحيح هذا شيء مالحظ، وهذا من إجرامهم أمجعني
 :لعددهذه الظروف على مستوى العامل كله على مثل هذا ا

ُ                                                                    عشرات قتلوا يف مثل هذه احلوادث أو مئات ج رحوا، لكن أين البكاء على مآسي الفلسطينيني ليل هنار والبيوت اليت                                             
ّ                                 ت هد م واألبرياء الذين يقتلون ليل هنار    ُ

  ِ                                                                                            قات ل يف حرب ظاملة إمنا يف قضية عادلة، وال نقاش على اإلطالق يف مشروعية مقاومة االحتالل بكل ما أمكن، لكن  

ّ          فمسألة أن الغاية تسو غ الوسيلة                              ً                                                ال بد الغاية تكون شرعية، وأيضا  الوسيلة اليت توصل إليها ال بد أن تكون وسيلة                         

ّ                                                      بعض املسلمني أن يرد وا عليهم باملثل، فكان رد أمري املؤمنني رضي اهللا عنه أن قال                  
ّ                                  فموضوع أن الغاية تسو غ الوسيلة، وأين ما دمت قصدي شريف                     ِّ                       ِّ    أرتكب أي وسيلة بغض  النظر عن عواقبها، وبغض                        

    ً                أيضا  بعض الناس تقول 
                                      ً   أنه ليس كل ما يقدر عليه اإلنسان يصري حالال    

ُ    نتيجة عجزي عن الصواب هذا الذي قدرت  (                                  

                                ُ                       ، ليس يف التعرض ألناس مدنيني، ومن أ ناس دخلوا بالدهم بعهد،      َ                      كما ت هدرون أمننا هندر أمنكم    ً          أيضا  قول بعضهم

                                                                               ُّ         ُ          أال يوضع يف االعتبار حجم العواقب اليت هتدر أمن املسلمني أضعاف املرات؟ فهل هذه األفعال متر  بدون أن ي   

     ً                           وطبعا  كل هذا الكالم مبين على صحة أ
                         ً                                       هذه الصحة، افتراض أنه فعال  أناس من املسلمني الذين فعلوا هذه األشياء 

. 
فكل فلسطيين يدافع عن بالد اإلسالم فهو بريء، ألنه ليس مبجرم وال    .. وملا نقول أبرياء ال نقصد املدنيني فحسب

ي
 .بالضوابط الشرعية كما أشرنا

 ..
 .شرعية

أن عمر رضي اهللا عنه حينما انتهك الفرس بعض قواعد احلرب، وارتكبوا بعض اجلرائم يف احلرب، أراد   وقد روي 
 ).ومىت كان لنا يف الفرس أسوة؟ : (

 . النظر عن موافقتها للشرع الشريف فهذا مما ال ينبغي
االحتالل    -هذا ما قدرنا عليه، حنن ال نقدر على مواجهة اجليوش نفسها يف بالد املسلمني        : (

،:، واجلواب) بصورة مؤثرة لكن هذا الذي قدرنا عليه-وحنو ذلك
فهل احلرام هو الذي عجزت عنه؟ واحلالل ما قدرت عليه؟ هذا منطق ال يقره الشرع وال يقره العقل، فمن عجز عن 

لكن هل هو منضبط )   عليه: الصواب ليس له أن يرتكب اخلطأ ويقول
 . ؟ هذه هي القضيةبالشرع يف هذا

) :(
 .فالضابط يف مثل هذه األشياء هو الشرع الشريف، هو الذي يضبط مثل هذه األشياء، وليس جمرد االستحسان العقلي

)  كما هتدرون أمننا هندر أمنكم: (أين قاعدة املفاسد واملصاحل؟ مث أنتم تقولون: رىمث لو نظرنا للموضوع من زاوية أخ
هدر أمن

ب اليت ميكن أن حتدث، وفيها أشد األذى   املسلمني؟ فأنت تريد املعاملة باملثل يف مثل هذا، وأنت تعرف مدى العواق
 .ألمن املسلمني

وما زلنا حىت اآلن حنصد عواقب حادثة سبتمرب يف أمريكا، والعجيب أنه ما زال هناك بعض الشباب أو بعض هؤالء        
 . الناس يسموهنا غزوة سبتمرب، ما زالوا حىت اآلن يرون أهنا غزوة سبتمرب 

ن املسلمني هم املسئولون عن هذه األشياء، لكن كالمي مبين على افتراض 
. 
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أنا حادثة سبتمرب أعتربها حادثة الفيل يف مثل هذا العصر، واجلمع بينهم هو أن هذه احلادثة كانت حادثة حمورية يف      
تاريخ البشرية

. 
                     ً                                                                   ، ما قبلها اختلف متاما  عما بعدها، وكما نرى اآلن العواقب الوخيمة اليت ترتبت على هذا التصرف، 

                                                  ِّ                  وما زال من هؤالء من يرى أنه نصر عظيم وإجناز كبري، بغض  النظر عن العواقب 
 ً                 ا ، وتأثري مثل هذه                                                                     ً      ً     ً      أما العواقب فيسألوا عنها كل الدعاة املشهورين الذين جابوا أمريكا شرقا  وغربا  ومشاال  وجنوب

                                                         ً                                                         احلادثة على اجلالية اإلسالمية يف مثل هذه البالد، وهذا ملغي متاما           

                          ً                                          ً                 ة أوضاعها يف تكاثر عجيب جدا ، وقبل سبتمرب كانت األوضاع يف انفراج شديد جدا ، وكان معدل دخول 

                                                                                    ً          الناس، ومل نضع يف اعتبارنا ضياع مثل هذه املصاحل العظيمة اليت كانت جتنيها الدعوة، فهذا أيضا  حديث يطول

                                                                                             ً   ل الغابة املفتوحة لكن هناك سور يف النهاية فليس املوضوع مطلق لكن هناك املساحة املتاحة أوسع بكثري جدا    

  ََ               عت ب ر وعربة ملن يعترب
                           ً                                                  ً                           نالحظ يف مثل هذه التصرفات فعال  هناك أمور يف كفة املصاحل واملفاسد ال توضع يف احلسبان أصال            

                             ُ                                             ً                      أوضاع املسلمني وصلت إىل أسوأ ما ي مكن ختيله من الضعف واهلوان، وسيطرة أمريكا طبعا  على العامل، فعملية أن 
                               ً                                          هذا تفكري واقعي وهو ال حيتاج حقيقة  محاسة الشباب بقدر ما حيتاج إىل حكمة الشيو

ْ     األمة اإلسالمية ال ميكن أن تتعامل مع واقعها اآلن بنفس القواعد اليت كانت ت ستعمل يف أ و      َ          ُ                                                                 

                            ِّ                                                           هذا واقع حنن نعيشه، وحنن ال نسو غ األمر الواقع، وال نقول نستسلم لألمر الواقع، لكن ال بد        
      ً                     رية جدا ، توجد يف الفقه أمور                            َ  َ َّ                                           أن حيصل نوع من احلصافة، ومن ت ض ل ع بالعلم وبالفقه سيجد يف كتب الفقه أمثلة كث 

ّ                                  اعتبارية ملثل هذه الظروف اليت حنن فيها، وليس من حق طرف واحد أن يست ب د  بالساحة اإلسالمية كلها ويستأثر      َِ                                                               
ٍ                                 ً                 بالتفكري وباختاذ قرارات  كل األمة اإلسالمية حتمل تبعاهتا رغما  عنها ورغم أنفها                      

 من اعتبار هؤالء الناس، فاحلرج والعنت الذي يعانيه
املسلمون يف اجلالية اإلسالمية هلذه البالد اآلن ليس بالشيء التافه، هم ماليني سواء يف أمريكا أو يف أوروبا، واجلالية        

اإلسالمي
الناس يف اإلسالم كثري، املؤمترات واملعسكرات اإلسالمية واحملاضرات، تقوم بعمل أي مجعية إسالمية يف أي مكان    

ن األذى يف الغالب، مث حنن استعدينا هؤالء   بالقانون الذي تضعه لنفسك أنت بالتحرك يف أي مكان بدون أي نوع م   
ال  . . 

هناك أسوار مثل بالدنا فيها أسوار، لكن هناك عندهم األسوار أوسع بكثري  .. شك الغرب كان فيه قدر من التسامح
فهي مث
 .من هنا

ال نريد أن نضيع الوقت يف التباكي على املصاحل الدعوية واإلسالمية اليت ضاعت بسبب أمثال هذه التصرفات، لكن          
 . كان ينبغي أن يكون لنا يف عواقب هذه احلادثة م 

، فتكلمنا من قبل
 يف مناسبة مماثلة وهي أحداث سبتمرب عن أن يف مثل هذه التصرفات استعداء عدو ال حتتمل األمة يف  -لألسف–

..    معه، أي أن تصعيد العداء بصورة أكثر حنن ال حنتمله واألوضاع ال ينكرها أحد ظروفها احلالية تصعيد العداء

خ الذين حيسنون إدارة     
 .األزمات

ج..حنن يف وضع استثنائي
من هارون أمري املؤمنني إىل نقفور كلب الروم، أما بعد،     : (املسلمني وعزهتم وسيادهتم العامل، يوم رد هارون الرشيد

 .وحصل الذي حصل يف هذه املوقعة)  بلغين كتابك واجلواب ما ترى ال ما تسمع   فإنه قد
: فالشاهد من الكالم

. 
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ظروف الراهنة، وتصعيد العداء معه أكثر من ذلك لشدة ضعف  فعملية استعداء عدو ال حتتمله األمة يف هذه ال   
املسلمني ولعوامل كثرية خارجية وداخلية، ناهيك عما حيدث من تعبئة شعوب بأسرها ضد املسلمني وما حيصل 

 .بسبب ذلك من الصد عن سبيل اهللا تبارك تعاىل  
ذكرنا أن من فوائد دراسة أشراط  ) ساعةفوائد دراسة أشراط ال (أذكركم حبادثة كنا ذكرناها من قبل حتت عنوان   

تعلم الكيفية الصحيحة اليت دلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كي نتعامل هبا مع بعض األحداث املقبلة اليت        [الساعة 
 .قد يلتبس علينا وجه احلق فيها  

:  يقول اهللا سبحانه وتعاىل 
: ، ويف احلديثسورة التوبة) 128 (〉 

ء، وأمور     
هذه مهلكيت، مث تنكشف، وجتيء الفتنة،  :  املؤمن

: فيقول املؤمن
 . وهذا احلديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي»تى إليه   وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤ 

َ  َ  ل ق د  ج اءك م  ر س ول  م ن  أ نف س ك م  ع ز يز  ع ل       ٌ  ِ  َ   ْ ُ  ِ ُ  َ   ْ ِّ  ٌ   ُ  َ   ْ ُ   َ   ْ ٌ     ي ه  م ا ع ن ت م  ح ر يص  ع ل ي ك م ب ال م ؤ م ن ني  ر ؤ وف      َ َ   ُ  َ   َ  ِِ  ْ  ُ ْ  ِ   ُ  َْ  َ   ٌ  ِ  َ   ْ ُّ ِ َ    َ  ِ  ْ

ٌ ر ح يم                              ً                               إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا  عليه أن يدل أمته على خري ما    «  َّ ِ 

ُ                                       يعلمه هلم، وينذرهم شر ما يعلمه هلم، وإن أمتكم هذه ج عل عافيتها يف أوهلا، وسيصيب آخرها بال                                                 
ُ                       ِّ            ً                        ت نكروهنا، وجتيء فتنة، فريق ق بعضها بعضا ، وجتيء الفتنة فيقول 

َ  َ                َّ                               هذه هذه، فمن أحب أن ي زحزح عن النار وي دخ ل  اجلنة فلتأته مني ته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر،      ُ                ُ                    

                                                          ًفقد بشر عثمان رضي اهللا عنه باجلنة على بلوى ستصيبه، وأخرب عمارا 

ّ   وسلم كيف يفعل يف الفنت، وهنى املسلمني عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر عنه الفرات، وبص ر                                                                                        

                                                                                     ُ                     إىل أن خالفوا التوجيه النبوي، وملا خالفوا هذا احلديث جاء الشؤم والشر والبالء املستطري الذي ي         

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم كان من بركة السنة ومن شدة حرصه على أمته أنه علمهم كيف يواجهون الفنت املقبلة   
 واألحداث املقبلة وكيف يكون التصرف فيها 

، وأمر أبا ذر رضي   »تقتله الفئة الباغية «  أنه 
اهللا عنه أن يعتزل الفتنة وأن ال يقاتل ولو قتل، وكان حذيفة يسأله عن الشر خمافة أن يدركه ودله صلى اهللا عليه       

ى اهللا عليه وسلم بفتنة الدجال وأفاض يف وصفها وبني هلم ما يعصمهم منها، وامتدت شفقة النيب صلى اهللا  أمته صل
 .عليه وسلم لتشمل إخوانه الذين يأتون من بعده ومل يروه، فبذل هلم النصح ودهلم على ما فيه جناهتم وحسن عاقبتهم    

 وسلم يف احلديث الذي رواه أبو داود يف كتاب   قوله صلى اهللا عليه-وهذا هو الشاهد من الكالم–فمن ذلك 
اتركوا الترك ما  « : املالحم يف باب يف النهي عن هتييج الترك واحلبشة حديث يقول فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم  

 . أي ما تركوكم»تركوكم ودعوا احلبشة ما ودعوكم 
 أهل تركيا فقط، بل تشمل جزء كبري من مشال     فمن مث أمسك املسلمون عن استفزاز واستثارة الترك، والترك ال تشمل 

آسيا، فأمسك املسلمون عن استفزاز واستثارة الترك فسلموا من غائلتهم، بربكة اتباع هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم   
ضرب به املثل،
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أ
 .معلوم

                                                                         ََ                     عظم حمنة مرت بالعامل اإلسالمي هي حمنة االجتياح التتري الذي دمر األخضر واليابس وف ع ل من اجلرائم ما هو   

                     ً                                            ا أرسل جنكيز خان جتارا  من جهته معهم بضائع كثرية من بالده فانتهوا    مل  

ً                              ألمر عن رضى                  ً        أي ما موقفه طبعا              

                               ُ                   من املعهود من امللوك أن التجار ال ي قتلون، ألهنم عمارة ا

َ                                        ُّ               كانوا على دينك فقتلهم نائبك، فإن كان أمرا  أمرت  به طلبنا بدمائهم، وإال فأنت تنكره وتقتص            ً                                         

                                              َّ                                  سوى أنه أمر بضرب عنقه فأساء التدبري، وقد كان خر       

                                                                                 َّ               ويف أكثر من موضع ذكر احلافظ ابن كثري رمحه اهللا تعاىل وقائع القتال بني املسلمني والتتار، وبي ن أن املسلمني مل  
ن خبالف الشأن مع الكفار                                                          ً      ُ                          يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربني أمامهم، كانوا دائما  إذا ق در صدام مع التتار فكا     

 لكن مع التتار بالذات كان املسلمون على وعي وانضباط هبدي النيب    -          ُ                      إذا فروا ي تتبع هارهبم وجيهز عليه  -اآلخرين  
 فكان املسلمون ال يتعقبون التتار إذا فروا هاربني  »اتركوا الترك ما تركوكم  « : صلى اهللا عليه وسلم وأمره إياهم

ويف هذه : (       ُ                                                          اح تنال هم، ومثال ذلك ما ذكره يف حوادث سنة ثالث وأربعني وست مائة يقولأمامهم ولو كانت الرم
السنة كانت وقعة عظيمة بني جيش اخلليفة وبني التتار لعنهم اهللا، فكسرهم املسلمون كسرة عظيمة، وفرقوا مشلهم،  

ُ                              وه زموا من بني أيديهم فلم يلحقوهم  ً                    ً       ا  من غائلة مكرهم وعمال  بقوله ومل يتبعوهم خوف(املسلمون مل يطاردوهم )  
 ) »اتركوا الترك ما تركوكم  « : صلى اهللا عليه وسلم 

وقد قتل جنكيز خان من اخلالئق ما ال يعلم عددهم إال الذي خلقهم، ولكن   : (يقول احلافظ ابن كثري رمحه اهللا تعاىل
فإنه (امللك ) كان البداءة من خوارزم شاه 

فانتهوا إىل إيران، فقتلهم نائبها من    (يعين هو وفد دبلوماسي معهم بضائع كثرية من بالدهم وجلبوا البضائع    ) إىل إيران
 نائبها من جهة خوارزم فقتلهم(حمافظ املكان أو الوايل، وهو مندوب من؟ خوارزم شاه امللك، ) جهة خوارزم شاه

نفس املنطق أنين قدرت عليهم فال أضيع الفرصة وأهتدرها بدون انضباط وال بصر      ) شاه، وأخذ مجيع ما كان معهم 
فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه وأخذ مجيع ما كان معهم، فأرسل جنكيز خان إىل     ( يف العواقب وال يف النتائج 

 خطاب)        منه، أم أنه مل يعلم به فأنكره؟      هل وقع هذا ا  : خوارزم شاه يستعلمه
 أم أنك عرفت به وأقررته ومل  -حادثة عابرة-دبلوماسي، نفس اللغة الدبلوماسية، هل هذا األمر وقع بغري رضا منك  

ألقاليم، وهم الذي حيملون إىل  : وقال فيما أرسل إليه (تنكره 
مث إن هؤالء التجار   (كانوا مسلمني  )  امللوك ما فيه التحف واألشياء النفيسة، مث إن هؤالء التجار كانوا على دينك    

 .  من نائبك
أمر بضرب ) ذلك من رسول جنكيز خان، مل يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقهفلما مسع خوارزم شاه 

فلم يكن له جواب  (الرسول حامل رسالة جنكيز خان، الغباء السياسي واحلماقة اليت ال حتسب وال تتبصر يف العواقب  
اتركوا الترك ما   «:   ف، وكربت سنه، وقد ورد يف احلديث

 فلما بلغ ذلك جنكيز خان جتهز لقتاله وأخذ بالده، فكان بقدر اهللا تعاىل ما كان من األمور اليت مل يسمع    »تركوكم
 ). بأغرب منها وال أبشع

فهنا نرى أن املسلمني ملا خالفوا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بترك الترك جاءت العاقبة عنيفة مروعة مريرة حيث        
 .ح التتار ديار اإلسالم يف كارثة مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ اجتا
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فهذه عربة من عرب التاريخ أنه ال يكون من مصلحة املسلمني خاصة يف مثل هذه األوضاع اليت حنن فيها اآلن أن يكون      
 .ع ال خيفى على أحدهناك استعداء واستفزاز ألمم ال نقوى على مواجهتها باملثل، بل بالعكس الوض

وليس معىن ذلك أننا نثبط عن الدفاع عن بالد املسلمني أو املقاومة املشروعة، لكن نتكلم عن مثل هذه االجتهادات  
                               ِّ                                                      اليت تأيت بعواقب، وتعطي للقوم مسو غات، ومزيد من التنكيل، ومزيد من احلرب على اإلسالم وأهله .  

ُ                                    ب عد آخر يف احلقيقة، وهو مؤمل يف غاية األ 
                                 ً        ، وهذه النربة العجيبة اليت تشيع جدا                    ً املنعكس مباشرة  

         ً          ار اشتعاال                                                                             َ        داخل بالد املسلمني ويف خارجها، ولكن مع ذلك هذه التصرفات تكون مثل الوقود الذي ي زيد الن

        ُ            موضوع الب عد الدعائي 
              ً                                                    أصبح العامل فعال  ليس قرية واحدة بل حجرة واحدة، فعصر الدعاية اآلن الد 

              ً                                  إنه ليس منافقا ، ال، ألنه آذى الرسول صلى اهللا عليه   : 

             ً            الناس أن حممدا 
             ً                                                                                              إذا قتل واحدا  من جيشه، هو يف الظاهر واحد من املسلمني، فبالتايل إذا شاع يف اجلزيرة العربية أنه يقتل من يل

                                           ُ      بطريقة ختويف الناس، وأن من يدخل يف اإلسالم شوف ي   
                                 َّ       وهو املعصوم صلى اهللا عليه وسلم واملؤي      َ            فمن ث م وضع النيب

                             ً                                ال، دعه، ال يتحدث الناس أن حممدا  صلى اهللا عليه وسلم يقتل أصحابه
ِ                   فموضوع ربط اإلسالم بالدماء أحيانا  حنن نتصرف بال وعي، بصورة ليس فيها وعي كاف، ون زك        ُ                                           ً                               

      ً                أحيانا  يقول بعض الناس 
                                                                    ً        ُ                     بتصرف إرادي منك، وبني أن يفرض عليك البالء، فهناك فرق بني االثنني، فأحيانا  حنن ملا ن      

                 ً        ً                                ُ            ِّ                  ء، ويكون ذلك ظلما  وعدوانا  على شرع اهللا سبحانه وتعاىل، غري ملا ن عطي حنن املسو غات اليت تقوي هذه  األشيا

مل، حينما حتصل مثل هذه احلوادث، ونرى بصورة تلقائية كرد الفعل   
 يف)أن هذا اإلرهاب واملسلمون، واإلسالم بريء من اإلرهاب   (

، ويعلي
 .نربة وصف اإلسالم باإلرهاب وحنو ذلك من هذه األشياء: هذه النربة

 ال بد أن يوضع يف االعتبار، يعين هذا عصر الدعاية، اآلن    -خاصة يف مثل هذا الزمان اآلن -
 .عاية فيه هلا تأثري يف غاية القوة والعمق 

فهذا العنصر الدعائي مل يهمله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنته، حيث إنه صلى اهللا عليه وسلم ملا حصل من ذي            
يا رسول اهللا دعين : هذه قسمة ما أريد هبا وجه اهللا، قال عمر رضي اهللا عنه: اخلويصرة التميمي ما حصل وقال

ذا املنافق، النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقل له  أضرب عنق ه
وسلم هذه أذية وطعن يف الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهذا بال شك من النفاق، لكن انظر إىل قول النيب صلى اهللا     

ال، دعه، ال يتحدث   « : لدعائي وأثره يف الدعوة قالعليه وسلم، وكيف اعترب النيب صلى اهللا عليه وسلم البعد ا   
، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم وضع يف اعتباره كيف سوف تصل الرسالة الدعائية       »     يقتل أصحابه    

حق           
بدينه، ومن يدخل يف دينه ويعتنق اإلسالم فإنه ال ينجو من القتل، ألهنم ال يعرفون التفاصيل، لكن سيلتقطون الرسالة        

 . قتل
اره حينما وزن    العنصر الدعائي يف اعتب-  د بالوحي -  

 .  »   « : األمر، فقال
ي هذا التشويه،

ل سواء من الغرب أو من الداخل أو من اخلارج،  بالتأكيد هناك تشويه متعمد من أعداء اإلسالم، هذه ما فيها جدا
إىل آخره، لكن هناك فرق بني أن تستجلب أنت البالء لنفسك       )  هم يؤذوننا ويفعلوا فينا : (

تهم باإلرهاب وهذه

 . األوهام عند أعدائنا
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                                                                                   ً                         يعين ميكن أنتم ملا تنظروا يف املكتبات، ستجدوا أغلفة الكتب مليئة بالسيوف والدماء، وأحيانا          

 ً                        ً         ال  يف الكتب، األغلفة كثري جدا  جتد الدم 

ُ                يف هذه األيام كان هناك فيلم ع رض يف أمريكا امسه                           

   َّ                                                                       ً                      فصو روا األخ، يبدو أهنم أجلسوه وجعلوه ساعة يتكلم، يتكلم ال مشكلة لن خيسروا شيئا ، لكن ما اجلزء الذي    

ُ                             ً       ً                      الناس أكثر من اإلسالم، وصدهم عن سبيل اهللا، مكثت  مدة طويلة أحاول أن أجد دليال  مباشرا                                                 
ُ                                      يف جذب الناس لإلسالم، وأثر سوء اخللق يف تنفريهم عن اإلسالم، فظفرت  وأنا أقرأ يف تفسري ابن كثري منذ عدة                                                             

ٌ   و ال  ت ت خ ذ وا  أ ي م ان ك م  د خ ال  ب ي ن ك م  ف ت ز ل  ق د م     َ َ  َّ  ِ  ََ   ْ ُ  َْ َ  ً  َ  َ   ْ ُ  َ َ  َْ  ْ  ُ  ِ َّ َ  َ  َ

ِ     ّ ِ ب ع د  ث ب وت ه ا و ت ذ وق وا  ال س وء  ب م ا ص د دت م  ع ن س ب يل  الل ه    ِ َ    َ   ْ ُّ   َ  َ   َ  ِ  َ  ُّ ْ   ْ  ُ  ُ  ََ   َ  ِ  ُُ   َ  ْ  َ

                                                 ً          أحبث عنه، فإنه قال إن املسلمني إذا عاهدوا غريهم عهدا  مث نقضوه                    ً                   أشار إىل معىن طيب جدا ، وهو املعىن الذي كنت

َ                                  تذوقوا السوء مبا صددمت عن سبيل اهللا شر ح ها ابن كثري فقال يف تفسري سورة   َ                                   

 رقاب مقطوعة وحنو
 . إعالميةرسالة.. ذلك، هذه رسالة دعائية

أنا كنت يف زيارة للمركز اإلسالمي يف واشنطن، وكنت مع رئيس املركز، ودخلت املكتبة أحبث يف الكتب، وأنظر       
-حنن نساهم يف تشويه اإلسالم، وأننا نعمق تصور أن اإلسالم دين الدم : يف الكتب املوجودة، فكان يقول يل

فال   .. قتل .. سيف. .  فنظرت فع -والصورة اليت عندهم أننا متعطشون للدماء
 كيف هي اخللفية الثقافية عنده؟ .. بد أن نراعي نفسية الشخص 

، وجاء اجلماعة األمريكان هنا، ويبدو أهنم  )سيف اإلسالم: (
أننا حنن بالد احلرية واإلعالم، وكل ما ستقوله سوف ننشره لك،   خدعوا بعض إخواننا من الصعيد، وأومهوهم 

)  إنالزووم(أخذوه؟ اجلزء الذي أخذوه مجلة واحدة فقط فقط، جاءوا باألخ وهو يف املسجد يتكلم والتصوير عمل  
إن اإلسالم   : (وداخل على الفم حبيث أصبحت الصورة كلها على فمه، وهو يتكلم ويترجم حتته باللغة باإلنكليزية 

 .، هم أخذوا هذه الرسالة فقط ونقلوها!فقط).. شجرة ال تروى إال بالدماء
ل هذا الكالم  قد يكون األخ عمل مقدمات طويلة تزيل ما قد يعرض من التباس أو فهم خطأ، لكن هم حذفوا ك  

هلدف خبيث، يريدون أن يوصلوا نفس الصورة ويؤكدوها، أن املسلمني ناس متعطشني للدماء، فأخذوا اجلملة هذه  
 .فقط، وقالوا أن اإلسالم شجرة ال تروى إال بالدماء

 فهناك تصرفات حنن نرتكبها ختدم هذا اهلدف، ال يوجد اعتبار للصدى النفسي ورنني هذا التصرف على ختويف      
 على أثر حسن اخللق

 :  تبارك وتعاىلسنوات عند تفسري آية يف سورة النحل، وهي قول اهللا
، فالشاهد هنا أن احلافظ ابن كثري   سورة النحل ) 94( 〉  

 احنراف عن  〉 فتزل قدم بعد ثبوهتا األول شر الزم الشخص نفسه : وغدروا به فهذا جيتلب هلم نوعني من الشر 

 عن سبيل     وتذوقوا السوء مبا صددمت :  منهج الشرع الشريف، أما اخلطأ الثاين أو الشيء الثاين الذي يعاقب عليه

 :  النحل〉اهللا ولكم عذاب عظيم 
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لو  : أنكم حينما حتلفون وتعاهدون مث تغدرون فإن هذا يكون فتنة للكفار حينما يقولون 〉مبا صددمت عن سبيل اهللا 

     ُ                                        وا، في صدون عن الدخول يف اإلسالم بسبب سوء مسلكهم  .كان يف دينهم خري ما نقضوا العهد وما غدر 
                                                                 ِّ                                ً       ففي احلقيقة اآللة الدعائية يف هذا العصر عصر الدعاية، أنا أقول هم يشن عون على املسلمني منذ زمن وليس أمرا        
     ً                                              ِّ                                      جديدا ، ولكن على األقل حنن ال نوفر هلم مادة ملزيد من الصد  عن سبيل اهللا، وختويف الناس من الدين، فهن

                                     َّ                                     مة العاطفية اليت يتلقاها املسلمون من جر            ً                                    أيضا  ملاذا ال يوضع يف االعتبار عملية الصد
      ً                                                           أحيانا            

                                               َّ       ً                                                    أما عملية مرتد أم غري مرتد وهذا احلكم، أنتم من عي نكم أصال            
                                              ُ                                                   كل بلد جمموعة تعملها حمكمة سرية من قضاة جمهولني ال ي           

             ُ                                                                                   وحمكمة سرية ال ي عرف من قضاهتا ويريدون من كل املسلمني أن يسلموا بعدالة حكمهم، مع أننا ال نعرف أي شيء   

                                                ً     اليابانيني أو حنو ذلك وهذا حصل كثري، فما توقعت أبدا 
                      ُ            ِّ                      الطريقة، مع استبعاد الب عد، يعين بغض  النظر عن أبعاد أخرى

ُ                  ِّ َ                                      ّ                            لكن أقول ما و ضع يف اعتباركم الث ق ل السياسي ملصر يف األوضاع احلالية، وأنكم جتي                    

    ً                 ً                            أيضا  كما أشرنا، دائما  السلوك مرآة الفكر، وأنا أقو

                                    ً            أنه يستحل دمه بعد ذلك، فالسلوك دائما  مرآة الفكر   

اك 
 . تصرفات تغذي هذه السياسة اإلعالمية كهدية  

فأمريكا خسرت عدة آالف يف حادثة سبتمرب، لكن كم كسبت من املكاسب كدولة استعمارية يف خالل العامل كله    
 اآلن، وبررت جرائمها وبررت أفعاهلا بأهنا مت العدوان عليها يف داخل بالدها؟

اء مثل هذه التصرفات، أنا صراحة   
 أختيل وهم يكلمونه حديث أسامة بن زيد الذي قال فيه.. أستحضر هذا السفري الذي قتلوه وهم حيبسونه 

أنا أشهد الشهادة، وأتذكر : الرجل أشهد أن ال إله إال اهللا، هذا من شبه املؤكد أنه كان ينهاهم عن قتله، ويقول هلم
 . حديث أسامة بن زيد

 حمكمة شرعية، كل واحد يعطي نفسه هذا احلق؟ يف
عرف من هم وال كيف هم وال ما مستواهم العلمي

 الناس وينفذون؟ ختيلوا كيف ستكون الفوضى يف مثل هذا احلال، فمسألة احملاكمة وإن حصل حماكمة   وحيكمون على

 .عن هذه األشياء، وال عن املؤهالت اليت تؤهلكم ملثل هذه األفعال
أننا : أو إثبات) هتويش(ملا مسعت باخلرب اخلاص السفري مل أجزع على اإلطالق، كنت مطمئن للغاية أن هذه عملية  أنا 

نقدر أن نصل لكل أحد، وسوف يتركوه عادي ألهنم تركوا قبل ذلك ناس كفار، ومل يتعرضوا لإليطاليني أو       
مر يصل هلذه الدرجة من اجلدية، وحيصل القتل هبذه          أن األ  

  . 
شون كم هائل من املسلمني

 .  يف االعتبار على اإلطالقوتصدمون مشاعرهم مبثل هذا التصرف، مل يوضع هذا
إن تغييب العلماء أو غياهبم من الساحة، العلماء الربانيني  :  ل

املتحققني بالعلم، ال شك أنه ذو ارتباط وثيق مبثل هذه الفوضى اليت نعيشها، ال شك أن الذي يعتقد كفر فالن أو     
 .فالن من الطبيعي
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                                          ً                                         َ       ُ             ما نلحظه يف مثل هذه األحداث أن هناك استئثارا  بالرأي، وأجاب كل ذي رأي برأيه، والفتاوى ت صدر وت        

  ُ     وي لزمون
    ً                                                                     ً             ً               أيضا  موضوع اإلنترنت واملصائب اليت جتيء من اإلنترنت، فكل واحد يريد أن يقول شيئا  يقوله، وطبعا      
                      ً                                      ً                                   أخرى لإلسالم، ألنه أحيانا  تصدر بعض التصرحيات من الشباب عجيبة جدا        

                                    ً                                                              على العامل كما كانوا يف عهود اخلالفة مثال ، ال، الوضع خمتلف، وبالتايل كوننا نأخذ األحكام والقواعد اليت تضبط  

ُ               ي راعى الفرق يف ا

    ً                                                                                                أيضا  عندي بعض التساؤالت عن موقف هذا الكيان أو هذه اجملموعة من العلماء، أريد أن أعرف ما موقفهم من       

         ً                                           يفعل شيئا  يفعله، وال يوجد من مينعه، ويتحمل اجلميع         

                                                                                 ّ       أنا أذكر كلمة ذكرها العالمة الشيخ الطاهر اجلزائري رمحه اهللا تعاىل وهو على فراش املوت، حذ ر األمة 

َ   يعين كبار كم-        
   ِّ                        تنف هوهم لئال يزهدوا يف خدمتكم

             ً     ً                                ذ الناس رءوسا  جهاال  يفتوهنم بغري علم، فإذا أفتوهم    
                              ُ                                    ِ          ُ                 ُ         بغري علم فال تسأل عن احلرمات اليت ت ستباح، والدم املعصوم الذي يهراق، والع رض الذي ي نتهك، واملال الذي ي     

نفذ من
أناس ال يدرى مقدار علمهم وال حتصيلهم وال مؤهالت الفتوى عندهم، فهم يقتحمون الفتوى، ويستبدون هبا،   

 . كل األمة بتحمل عواقبها مهما كانت نظرهتم 
 هذه إساءة
، وهذه مرصودة بال شك من أعداء

 عليها املواقف، فموضوع الفوضى العارمة يف اإلنترنت، وما حيصل حىت من ممارسة بعض الشباب      اإلسالم، ويبىن 
 . إرهاب على العلماء، إرهاب على الشيوخ، إن مل توافقين فأنت كذا وكذا، وحيصل ما حيصل يف هذه األحداث   

الذي هو عزة املسلمني وسيادهتم   يف وضع استثنائي ليس هو الوضع األصلي  -األمة –على أي األحوال نقول إننا اآلن   

سلوكيات املسلمني مع أعدائهم يف وضع العزة هذا لنفس الوضع الذي حنن فيه اآلن هذا أمر فيه نظر، وينبغي أن   
 .لواقع، والفرق يف الظروف بني أوضاعنا واألوضاع السابقة

 ..فهذا ما تيسر من التنبيهات حول هذا األمر 

 .العلماء
 كل من يريد أن-مثلما قلت من قبل  -احلقيقة حنن مشكلتنا  

العواقب مهما كانت على الدعوة وعلى األمة اإلسالمية، بعبارة أخرى نستطيع أن نقول ليس هناك كبري، ليس هناك     
 . كبري

بكلمات   
 :حقها أن تكتب مباء العيون ال مباء الذهب، يقول رمحه اهللا تعاىل

 واغفروا هلم بعض زالهتم، وعضوا عليهم بالنواجذ، لتستفيد األمة منهم، وال   -عدوا رجالكم (
 .( 

فإذا خلت الساحة من أهل العلم والورع والتقوى واحلكمة واخت 
هدر،

 الذين استبدوا   ونظرة واحدة إىل الواقع األليم يف بعض بالد املسلمني وما يقع فيها من جمازر ومذابح بأيدي األدعياء
برأيهم وتأولوا بأهوائهم وركبوا رءوسهم ومل يصغوا إىل نصائح العلماء تنبئك عن خماطر تغييب العلماء وقطع الصلة       

 .بينهم وبني الشباب
إمنا الناس  : (إن العلماء هم عقول األمة، واألمة اليت ال حتترم عقوهلا غري جديرة بالبقاء، وقال السخاوي رمحه اهللا تعاىل 

 ).شيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ ب
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هذا الكالم كنت كتبته أيام املشاكل اليت كانت حتدث يف اجلزائر، وهذا منوذج، وحنن ال نعترب لألسف، اجلزائر كان  

يبقر بطون احلوامل، ويذبح األجنة، وهم مسلمون، ملاذا؟ ألنه يكفر هؤالء الناس،   : علي
ما السبب؟  !! يرتلون على القبيلة يذحبوها كلها، وهذا جهاد  ..   

 سبحانه وتعاىل وانتهاك حرمات املسلمني، ألن من مل السبب احنراف الفكر الذي يؤدي إىل انتهاك حرمات اهللا
يوافقوهم يف مشرهبم يكفروهنم، وبالتايل عواقب التكفري مثل هذه التصرفات، لعلكم تابعتم ذلك يف   

 ....... ....اجلزائر

                                                                              ً                       حيدث فيها مذابح رهيبة، لدرجة أن الواحد من شناعتها ما كان يصدق أن هناك إنسان أصال  ينتمي لإلنسانية أو آلدم 
        َ                 السالم وي قوى على فعل هذاه

      ُّ                                       فيستحل ون دماءهم، ويفعلوا هذه اجلرائم الوحشية
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