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السيرسي الفكر
البسالمي

ومعسيرة سيرة من محطات
( تعالى() الله )حفظه قاسم أحمد الشيخعيسى الله آية سماحة

 بأنه محلته أهل »ويذكر وترعرع، نشأ وفيها بالبحرين، الدراز فيقرية ولد م: ١٩٤٢

 فلم للدين، مخلصا الشرعية، الموازين على كانمحافظا فقد الحي، أبناء أفاضل من

 ورعاهإخوته، وهوصغيرالسن،توفيوالده وقد تنتقص، أوسجية خصلةتعاب، ترفيه
 لكريمي ا القرآن تعلم حيث الصبورة، المومنة وأمه يإخوته، محاطا إيمانية، تربية وتربى

 وحصل الئانوية، بالمدارس وانتظم ،منها وتخرج الحكومية، المدراس أدخل ثم الكتاتيب،

 خلقا القالميذ أفاضل من بأنه أقرانه له ويشهد ، ١٩٥٨ عام ذلكفي وكان شهادتها، على

ذلك«. على يدل األكاديمي وسجله وتحصيال، ودينا

 على الشديد وحرصه صباه، منذ أقرانه بين وقدراته كائه ذ بحدة اشتهر وقد

الديني. الوعي ببث واهتمامه تحركاته الشرعفي بحكم االلتزام

 والتربية العربية، اللغة لمادة معلضا التعليم،فصار سلك »دخلفي م: ١٩٥٩

اإلسالمية«.

 أؤلخطواتهفي مع ذلك وتزامن األكاديمي، التدريس سماحته مارس م: ١٩٦٢

البحرين«. النعيمفي بقرية الغريفي حوزة الدينيةفي الدراسة

 ، الرسول آل لعلوم األشرفطالبا النجف إلى هاجرسماحته م: ١٩٦،

قياسية. فترة العاليةفي طوح الس درس وقد ، الفقه( كلية ب) فالتحق

 ألستاذ ا كتبه صا • ٠ لتنصيص ا عالمات بين نقلنا لك وكذ سم، ا طلبة بعض دونه مما مستفادة لترجمة ا هذه - ١

 على يزيد لما - تعالى اله حفظه - ومرافقسماحته الدينية، للمراجعات البيان مكتب )مسؤولفي العييدي ميرزا

عاما(. أربعين



 على وحصل الفقه«، »كلية من سماحته تخرج - تقريبا - العام هذا في م: ١٩٦٩

 مزوالة إلى شيخنا عاد العام نفس وفي لشرعية، وا اإلسالمية العلوم نسفي »الليسا
 مدرسة ميةفي اإلسال والثربهة العربية، اللغة يدرس وأخذ الحكومية، المدراس التعليمفي

فقط«. واحد عام ولمدة ديةاإلعدا الخميس

 وأن األشرف، النجف الدرسفي يواصل أن جديد من له عن التعليم مزاولته أثناء٠

 وانتظمفي الغريفي، الله عبد السيد فهاجربمعية حوزويا، طالبا الفترة هذه يكونفي

 والمراجع ،األفذاذ الفقهاء كبار عند الخارج البحث حضر وقد واحده، عام لمدة الدرس

الشدريتغ. الشهيد األعالمكالشيد

 البحرين- دولة دستور لوضع التأسيسي؛ المجلس قيام الشروعفي مع م: ١٩٧١

 وهكذا المجلس، لهذا والترشيح للقدوم البحرين؛ جمعمنالمؤمنينفي استدعاه - آنذاك

 البارزفي التأثير المجلس اإلسالميةفي المجموعة مع له وكان األصوات، بأعلى وفاز كان،

الدستور. في مية اإلسال المواد من كثير إدخال

 إلسالميةفي لجمعياتا أكير من واحدة المؤمنين سسمعجمعمن م: ١٩٧٢

دورات. لثالث رئيسها وكان اإلسالمية«، التوعية »جمعية وهي لخليج،

 وبرزت الوطني، المجلس لعضوية اإلطالق؛ على األصوات بأكثر أنتخب م:١٩٧٣

 المجلس حل حين إلى الدينية الكتلة رموز من رمز كأبرز المجلس جلسات شخصيتهفي

م. ١٩٧٥ الوطنيعام

 ،لحكومة ا قبل من م ١٩٨٤/٢/٢٨ في مية إلسال ا لتوعية ا جمعية إغالق تم م:١٩٨٤

 والفكري السياسي الحراك مننشطاء عدد تعرض الجمعية غالق ! أثناء »وفي

 فقد سماحته أما القاسي، والحكم ب، والتعذي ل االعتقا لى والتبليغيإ الجتماعي و

 ليومية، والمالحقة والتحقيق االستجواب جلساتمن بعد الجبرية إلقامة فرضتعليه

 عن عزيمته تثن لم ذلك ومع المنصرم، القرن من التسعينات بداية حتى كذلك ويقي



سي اسبر الفكر
٧ االيسومي

 للتبليغ والتصدي ،العليا والسطوح للسطوح بالتدريس فاشتغل الشرعي«، واجبه تأدية

 ومشاركاتهفي وجوامعها، البحرين مساجد أهم المركزيةفي للكالة إمامته خالل من

والسياسية. الدينية المناسبات شتى

 الرفيعة، العلمية المراتب من المزيد لتحصيل المقدسة؛ قم مدينة إلى هاجر م:١٩٩٢

 أهل وتصريح بشهادة مراده وحقق مناه، نال حتى ،فيها العظام اآليات أبحاث فحضر

الخبرة.

 الدور لسماحته وكان التسعينات، فترة اإلصالحيةفي االنتفاضة كانت م:١٩٩٤

لمؤثرخاللها.وا البارز التوجيهي

 رسميا أ بد سة لمقد ا قم مدينة في لحوزة ا ء فضال من مجموعة من بطلب م: ١٩٩٩

 الخارج البحث جانب إلى وكان -،األصول القطعفي بحث - الخارج بحث دروس بإلقاء

يكإلم.2 المؤمنين أمير مسجد في الكريم القرآن تفسير في دروسا ألقى قد

ولكن ،لبحرين ا لى إ ته عود بعد لفقه وا ألصول ا في رج لخا ا بحوث ء لقا إ في ستمر ا كما

طويال. الدرس يستمر لم

 غم ر البحوث كتابة يعكضعلى بأنسماحته -، منمكتبه علمنا كما - وحاليا
 على باالد بال لذي تبق لم التي الهوجاء والعاصفة البلد بها تمر التي العصيبة الظروف

م.٢٠١١ فبراير ١٤ في الكرامة ثورة منذ ويجري جرى ما إثر

سماحته عاد م( ٢٠٠١ مارس ٨) ه١٤٢١ الحجة ذي من عشر الثالث في م: ٢٠١

 أطيافه، بأغلبية البحرين شعب ثقة على حائزا األمني الوضع انفراج بعد البحرين إلى

قبل. من البحرين تاريخ في يحصل لم عظيما استقباال استقبل حيث

 قيادة زمام متضلعلفصسك فقيها وأصبح مراده، نال أن بعد مباركا عاد لقد

 يؤم اليوم إلىوهو السياسية، األزمات أخطر دفة إدارة كفاءتهفي وأثبت المحلية، الساحة

وأزمات بهموم الهتمامه مضافا لخليجا، ا مستوى على الجمعة صلوات أهم من واحدة



الخارجية. المؤتمرات ومشاركتهفي الدولي، والمجتمع اإلسالمي. العالم

 الذي الققدي غير الدستور رفض في وشديدة قوية بات خطا له كانت م:٢ ٠٠٢

 صياغته، دورفي للشعب يكون أن دون ومن آنذاك، منفردة يإرادة البحرين أمير أصدره

عليه. التصويت أو

 بالمساهمةفي وهويعنى الديتية«، للمراجعات البيان مكتب سماحته أشس م: ٢ ٠٠ ٢
البحرين. مناطق مختلف مستوى على واالجتماعي والثقلف والعلمي الديني الوفع رفد

 المقطفة, مستوى نظيرعلى له العلماءمشروعافريداليس إخوته أسسمع م:٢ ٠٠ ٥
 بقيت ثم فقط، األولى الدورة وترأسهفي البحرين، العلمائيفي اإلسالمي وهو»المجلس

 إلى ورشده بهداه وتسير مرجعيته، بظالل تستظل الالحقة الدورات المجلسفي رئاسة

هذا. يومنا إلى العلماء كبار من إخوته جانب

 توجه بها أسقط - حينها في - البحرين تاريخ مسيرةفيألكبر دعا م:٢ ٠٠٥

لشخصية. ا لألحوال ديني غير وضعي قانون لتقنين السلطة؛

 ١٤ يوم البحرين في حصل الذي العارم الشعبي التحرك ظل في م؛ ٢, ١١ فيراير

 الشعبفي مع وقفت لتي ا والشجاعة« الحكيمة القيادة حته سما مثل م، ٢ . ١١ فبراير

والشم. د االستبد ثورتهضد

 أعظم فكانت أطيافه، بكل الشعب لخروج سماحته دعا م: ٢٠١٢ مارس من التاسع

 بحرين«، يا »لبيك :شعارها وكان اإلطالق، على البحرين تاريخ عرفها وطتية مسيرة

العلماءد كبار هومع تقدمها وقد

 والسياسي واالجتماعي الديني للوضع األمان صئام يمثل سماحته يزال ال م: ٢٠١٤

 الجذري، السياسي باإلصالح المطايبة الشعب لمسيرة الشفينة وهوربان اليحرين، في

الثورة. استمرارية وقؤتهفي صوابيته أثبت الذي السلمي المنهج عبر المسلوية والحقوق
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السياسي الفكر
االبس^اعي

ئغية الطا قضية

الكبرى الفتنة مشروع

 ومكر وعنف بقؤة ليه إ وتجز ،م أليا ا هذه ألمة ا ضن يحرك لذي ا لفتنة ا مشروع

 تبدأوال مستأصلة، كبرىطاحنة فتنة هومشروع وانما فادية, ق-ذة مشروع ليس ودهاء،

 األمة أقطار من قطرا تستثني وال وتجرف، وتنسف، تدمر تبني، وال تهدم تنتهي، تكاد

وحضارة. وإنسانية دين، صدق للمسلمين تبقي وال ومأساة، وشر لهب من

 لمسلم ا على الله حرم ما لكل مستبيحة ،مهلكة ،حارقة ،جارفة ،مجنونة طائفية فتنة

( (.) الدين) أخيهفي من

 وحنينها إلسالمها، األمة توجه من انتقاما طائفية تكون أن الفتنة لهذه اختير وإنما

وتضعيلها. العودة هذه وبداية إليه، للعودة

 التي الدينية لروح الخبيثل السيئ لالستغالل األنسب؛ ( أنها) ذلك إلى أضف

ودمها. األمة عروق وحيويةفي بقوة تسري أخذت

 لإلجهاز قومية؛ أنتكون للفتنة الختير أمتنا مكونات عند قوميا التوجه ولوكان

علىوحدتها.

 التعددية مستخدمة وتغذيته وإثارته، الصراع، تحريك على تتالقى أطراف وهناك

 على والقدرة التدميرتة، القوة ليسمثلهفي الذي الصراع إلشعال أداة؛ األمة المذهبيةفي
 أن لهم خطط متباينتين ديانتين أهل بين كان ما إال الصراع من آخر لون االستقطاب

للصراع.) ويرفعوهشعارا الدين، عنقيم يتخلوا

وساق. لفتنةقائمعلىقدم لهذها لتنفيذ -ا١
متئد؟ قومية ال طائفية تكون أن عا اختير لماذا-٢

الطائفية. -أيالغتنة٣

نييعه(. ما الوطن هذا وشيعة، سنة ب)إخوان المصلين وجموع الشيخ سماحة هتاف -٤



 لإلسالم، وشوقها األمة عند اإلسالمي الوعي تحرك أرعبه خارجي طرف هناك

البعيد. بأفقه اللحاق خط على التحرك ويداية

 من خوفهم شيئإال اإلسالم أمر من يهمهم ال ممن األمة حكام من حكام وهناك
( إليه.) األمة عودة

 صحيحة نظرة يملكون ا وممن الضيقة، المذهبية النظرة أصحاب هم ثالث وطرف

كانوا. مذهب أي من لإلسالم

 تحويلها تفعله ما وأؤل الحياة، واقع األمةفي موقع عليه تقضي ما أقل الفتنة هذه

( ألمم.) بين األعداء،وجعلهاقسمة يد رخيصة إلىسلعة

الوارثة. األجيال وصدقيتهفي اإلسالم، أصالة على قضاء وفيها

شاملة. وبصورة المستويات، كل على يتصقر، مما فأكبر خسائرها، أما

 ، العمياء العصبية عقله تسلب ولم األمة، وأمر اإلسالم، أمر يهمه مسلم كل صسؤولية
 يسقطها ال حقوقا للمسلم أن من كله اإلسالم عليه ما ويعرف ،حكمته جهله يذهب ولم

 الفتنة هذه درء على جاهدا يعمل أن الله دين مصونةفي حرماته وأن المذاهب، خالف

 وتنطلق أنتبدأ، وبين بينها يحول وأن ،طريقها ممكنةفي عرقلة أي وإحداث الكبرى،

(٢بالخصوص.) بلده ومن أمكن، ما المسلمين يلدان من بلد أي من

الروافغ بين اسعسقة

المسلمين؟ طوائف بين والتعاون التقارب أو الطائفي، الصراع نختار هل

 وكان وطفية، مصلحة وال عقل وال دين من سند بال واالقتتال الصراع أن المؤكد

 خطبة ألن الباقي، وتركت حلقتين، منه طرحت الصدد بهذا متسلسل حديث هناك
والتحقيق. للدراسة محال ليست الجمعة

يا!صالم(. لييل ي) المصلت جموع لى هتا -١
األمم. تقتسمما مائدة مذهاألمة تكون أن ستوذيإلى -الفتنةالطانقية٢

م.٢٠١٢براير٣م-ا١،٢٣ول’ربيعاال ١٠ (٤٨٩) -خطيةلجمعة٣



السياسي الفكر
االبسالمي

 دين من سندا له آن ادعى من كاذب المسلمين، طوائف بين واالقتتال الصراع نعم،

.زيفه عن يكشف ا فهذ ،ل القتتا وا للفتنة يؤسس مذهب وجد مصلحة،وإذا أو عقل أو

 يتحدث التي اإلسالمية االجتماعية التكاليف فكل والتعاون، التقارب مع السند
 ،وشيعيه بسنيه المسلم المجتمع ا لهذ موجهة هي المطهرة والسنة ،الكريم القرآن عنها

 على بها يحافظ اإلسالم، بها يقوى اإلسالم، بها يستمر لتي ا االجتماعية التكاليف

 من والينكرونضرورة الشهادتين، يؤدون الذين المسلمين كل تشمل تكاليف اإلسالم،

 كان ومن ،االلتزام كل ملتزما كان من اهبهم مذ بكل إليهم الواصلة اإلسالم ضروريات

غيرذلك.

 وكل الجميع، ومضرة الجميع، مفسدة فيه باقتتال يحكم أن يمكن ال العقل

 المصالح أجل ولومن الصف، توحيد وعلى الصدع، رأب تعملعلى العقالئية المجتمعات

 ال الوطنية المصلحة واالقتتال، الفتنة مع الريح مهب في الوطنية والمصلحة المشتركة،

الخير. على والتعاون بالتقارب إال تنحفظ أن يمكن

ستقارب؟ رضيات الذ مي ما
العناوين: بعض مستوى على ويطرح للتقارب، متصقرة أرضيات هناك

 التقارب عليها يقوم ألن ألصلح ا ألرضية ا هو لوطني ا لحس ا هل :لوطني ا لحس ا - ١

الخير؟ على والتعاون

 وأن للمذهبية، إلغاء يعني التقارب أو للوحدة واعتماده الوطني، الحس بمبدأ األخذ

سني. وال شيعي يقبله ال وهذا المذهب، حساب ولوعلى للوطن الوالء يكون

 المذهب ت سيا أسا من سية أسا مع وطن مصلحة أنها يتصور مصلحة تتصادم حيث

 فهوغير سنيا السني بقي فما الشيعي، المذهب أساسيات من أساسية أومع السني،

الشيعي. وكذلك مذهبه، أساسيات من بأساسية يضحي ألن مستعد

 ، ء النتما ا ا هذ وعلى ،لحس ا ا هذ على منصبة بات لحسا ا كل أن يعني لوطني ا لحس وا



 الشيعي وتحطيم الوطن، السنيخارج تحطيم ولوكانفيذلك المصلحة، هذه وعلى

الوطن. خارج

الوطنقبلكلشيى.

 هذا مصلحة أمام أوفيالعراقالشيئ السعودية، أوالشيعيفي السني، فمعناه

الوطن. ك أوذا الوطن،

 لوطن القوميفي التعدد حالة وأمامنا للمذهبية، لغاء فيهإ القومي: لحس ا -٢

نفعل؟ فكيض ،الواحد

 ،ئفية لطا ا من منقذ وأنه ،أحيانا الصحافة في يطرح ما ا وهذ :لعلماني ا لتوجه 1 -٣

 الحالة أمام سقاطه وإ أوضعفه والمذهبي، الديني االنتماء إلغاء معناه، العلماني والتوجه

تها. ومقتضيل العلمانية

 العلمانية وباسم تركيا، في قرا مد نراه جديد نوع من تعصب العلماني والتوجه
 ،ديني توجه ات ذ سياسية نات وكيا حكومات تسقط سمها وبا اخلية الد لحروب ا تشن

أخرى. جاهلية عصبية في تدخلنا عصبية من أخرجتنا إذا فالعلمانية

 أرضية اليصلح وهذا للدين، سيئ فهم الديفيهناك الفهم الديني: لضهم ا -٤

واالقتتال. والفتنة، التياعد، هومنبع وإنما للتقارب،

 وباسمه ،له الفهم فيسيئون مقاصده، يضهمون وال واقعه، على الدين يفهمون أناسا

األرض. والرعبفي الفساد وتنشر وتسفك، لتقتل، ياء؛ العم العصبية تتحرك

الفرق. التسنن أوإلى التشيع، إلى منتسبا الفهم هذا كان

 اإلسالم قيم ءعن البنا وبعيد ومرتكزاته، أصوله فتاكفي كمذهب أنيكونهنا

اإلسالم. عن وبعده وغيه ضالله عن وهويكشف بلية، مذهب فهذا األصيل، وفكره

 أن ألتباعه بد ال لووجد المسلم للدم والسفك والقتل، الفتنة، يمتهن ومذهب

 الوضوح ظل خطؤهفي يخفى أن وغريب خطئه، على يعثروا أن بد ال فإنهم يراجعوه،



السياسي الفكر
البسلمي

أمكن. ما السلمي والتعايش األمنوالسالم الحرصعلى مجال اإلسالميفي

أحد. على خطؤه يخفى أن غريب نعم،

 وإيتاء واإلخسان بانقذي يأمر الله وإن مثل: على يتركز الصحيح الديني الفهم

 على التعاون إلى دعوة فيه وما واإلحسان، العدل ألصل تثبيت فيه مما (١القزبى«) ذي

 اإلنم قاًلتقاقنواًعلى البروالتققى ووتقاقنواًعلى اإلثم: على التعاون وعدم الخير،

 إلىتدعو عامة ومعصومية ونبوية، قرآنية لتعليمات منإطالقات وكم ، (٢«)والعسذوان

 العصبية، أخالقية عن بالمسلم وتقأى الجميل، والحوار والتفاهم، التقارب وإلى التوحد

واألموال. واألعراض، بالدماء، االستخفاف وأخالقية والوحشية،

 تعني والتي والواجبات، للحقوق المتنكرة العملية الطائنية حالة إنإنهاء فالنتيجة:

 الدين نفهم أن هو شيئواحد يتوقفعلى المسلمين بين واالقتتال والبغضاء العداوة

( ٢) للصحيحة. بصورته

والمذهبية الذينية لطائفية ا

 أشر وإرهابها عامة، محرقة فإنها المذهبية، والطائفية الدينية، والطائفية إيانا

إرهاب.

 وكتاب، كتاب يد على وإنما فحسب، الحكومة يد على ليست المذهبية والطائفية

 ثقافة وبث الطائفي، الوضع لقخضيف جاهدين؛ أننعمل وعلينا ،البلد هذا ترسخفي وهي

وتعالى. تبارك الله والمحبةفي اإلسالم وأخؤة المحبة، وثقافة اإلخاء، وثقافة التسامح،

 تشتعل لئال ومواطن؛ مواطن بين تساوي أن تفصض، أن تعدل، أن الحكومة وعلى

(‘الفتنة.) نار

.٩٠,-الفحل:

.٢-ائتدة:٢

م.٢٠٠٧أضطس٣١ ه١٤٢٨ شعبان ١٧(٢٩٨) الجمعة خطبة ٣

م.٢٠٠يوليوه ٨ ه١٤٢٦ اآلخرة جمادى ١ (٢٠٧) الجمعة خصطبة -٤



آعداؤها. يريد كما األمة السريععلى القضاء على يساعد شرمستيطر الطائفية

 وقتها وعلى ،إمكاناتها وعلى ،األمة وحدة على تقضي داخلية حربا تعني لطائفية ا

 مواجهة تعني الطائفية ،عدوها ومواجهة ،بنائها صالح في تستثمره أن عليها يجب الذي

يابس. وال أخضر من تبقي ال مواجهة اإلخوة

 أو ،تغذيتها على يعمل ثانيا منعاقل ليس ثم وال، تقيأمن فهيخطرمدمرليس

.يوقفها فال يوقفها أن يملك أنه

 مصيرية بحرب مشتعلة اإلسالمية البالد وكل الخطورة، وبالغ حساس وقت والوقت
األرض. اللهفي أعداء مع

 مسألة داخليوهوإثارة تهديد ذلل مع يأتي فآن الخارج، من فنحنمهددون

المحنة. وتتعاظم الخطر، يكير طائفية،

بلدنا؟ داخل : الطائغ وراء يتف من
 أكثر أو الطرف، ك أوذا الطرف، هذا أنيكون محتمل الطائفية: ومغذي الطائفي

طرف: من

الطانغية تأجيج وراء المحتملة الجمات

.قعه موا من يد لعد ا في لرسمي ا ر لقرا ا - ١

الشاهدة. ووقائعه الطائفي، الملف تالحق التي الكتابات -٢

 ها وراء الكتابات كانت وإذا المسؤولة، فهي موضوع بال الكتابات كانت إذا هنا: وأقف

الموضوع. ذلك فالمسؤولهومنشأ موضوع،

 المسؤولة، هي فليست طائقي، واقع وراءها الطائفية عن الكتابات كانت ا إذ يعني
 أن ويجب المسؤولة، فهي اختالقا، الطائفية واختلقت واقعطائفي وراءها يكن لم ا وإذ

تحاكم.
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 الصحافية، االستثارات عن بعيدا التحقيق ا هذ وليكن تحقيق، إلى نحتاج فهنا
حل. إلى نصل أن وإنما ضجة، نثير أن الغرض وليس

 على وبناء التفاهم، طريق وعن الهادئ، الطريق عن ممكنا الحل كان ا فإذ
هوالمضضل. فهذا المشكلة، لتعالج الصادق؛ العلمي االستقراء

 االختالف، من يخلقنوغا قد بما الواقع كشف إلى تلجأ أن ليسلها والصحافة
الوسيلة. تلك تتعذر الظنإالحيث وسوء

الثانية. الوسيلة على عندنا جدا مفضلة فهي األولى، الوسيلة باب افتحوا

ذلك. عن تكف وال معين، مذهب شتم تمتهن التي الكتابات -٣

إلىتحقيق. يحتاج أيضا وهذا

 الطالب إلى تصل والتي للحقائق، والمزيفة الشاتمة والكراسات األشرطة توزيع -٤
األبواب. منخلف لبيوت ا إلى تصل وقد دائرته، الموظففي وإلى مدرسته، والمعلمفي

 وتحقل ،علميا تتبعا وقبعها تماما، الظاهرة ترصد أن هي الحكومة به المطالبة

مسؤولية. من عليهم ما اآلخرين تحمل ثم واقعا، تتحملها التي المسؤولية نفسها

.ئفتين لطا ا جمهور — ٥

 هذه في أمانة األكثر هو الطائفتين من والشارع الطائفتين، جمهور أن نظري وفي
الوحدة. على وحرصا وانضباطا المسألة

جمهورهم. عند ألمقدرون المشهورون الطائفتين علماء -٦

 وأورع أتقى وهم ،لوحدة ا على لحرص ا شديدو هم العلماء هؤالء أن نظري وفي

الطائفية. مسألة يحركوا أن من وأعقل

 إلغماض الخطرال ودرء الوضع لتصحيح تحقيق؛ إلى تحتاج المسألة أن أؤكد

البصر.

إليه، أنيصار ينبغي ما وهوآخر والفضح لتشهير ا على إصرار ال سبق: كما ونقول



الحل. اإلصرارعلى ولكن

 وباللعة بذلك, نطاليها ونحن — الهادئة باللغة مطالبة الصحافة كانت وإذا

 العالقة وعلى البالد، وحدة على جدا تكونحريصة ويأن يذلك، نطاليها ونحن - العلصية

وأكبر. أكبر بدرجة كله بذلك مطالبة الحكومة فإن والحكومة، الشعب بين اإليجابية

 طائفية هتاك بأن تقول وال ،طائفية رسمية ممارسات هناك أن تذكر لكتابات وا
الشعب. أفراد بين طائفية تدعوإلى وال الشارع، مستوى على

 وخيمة والعواقب للعواقب، مقدرين رزيتين ء عقال متبصرين نكون أن جميعا علينا

 وحدة على الحرص أنتكونشديدة منها مطلوب وهي الحكومة- كانت إذا جدا
الوتر. هذا على تضرب - الوطن

يعم لشر ا
 المسلمين لوحدة الممزقون اإلسالمية، لمذاهب مون الشتا ميون اإلسال فليراجع

 وحدة يهدم أبدا يجدوه لن فإنهم عمين، غير واعين وليستفتوه ممعنة، مراجعة اإلسالم

صفوفهم. ويمزق المسلصين،

 القيم ويراجعوا الوطنية، المصلحة صقاء ال مفتوحة بإذن السياسيون جع وليرا

 والمكاسب واألموال واألعراض الدماء الحفاظعلى ومصلحة الدين، وقيم اإلنسانية

 على يعملوا بأن لهم يسمح المشترك الواحد القارب أنواقعا يجدوا فلن الوطنية،
 ليس الواحد القارب غرق فإن اآلخر، الطرف بغرق السالمة طرف ليضمن التفرقة؛

 لكل غرق الواحد القارب غرق إنما طرف، لنجاة مقدمة طرف غرق يجعل أن شأنه من

(١أهلهفيالغالب.)

 ساحة من ،اجتماعية ساحة من ينطلق ،مسجد من الطائفية صوت ينطلق قد

اإلسالمية. البالد أقطار من أيقطر الساحاتفي من ساحة أي من سياسية،

الصالح تهدم ،مضسدة فقالة لغة منهما وكل عملية، ولغة ،لفظية لغة لغتان: للطائفية

 م. ٢٠٠٣يونيو ١٣ه١٤٢٤ربيعاالخر ١٢ (١١٥) الجمعة خطبة ١
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خرابا. عمارة تقيم فإنما شيئا، تقيم آن لها كان وإذا البناء، من

 األرض على تقيم أن تستطيع وال كلخير، تهدم أنها اإل المجنونة الطائفية أرىفي وال
صالحا.

 واسع، اجتماعي به،وشرخ إضرار واستباحة لطرف، منطرف استعداء الطائفية

 وال عقل بال بغضاء ومشاعر قيمة، وإسقاط وسلبحقوق، الكراهية، أجيالعلى وتربية

إيمان.

 كل إلى تمتد وإنما كلمة، طائفية تبقى ال - كلمة عن تأتي التي أي - الكلمة وطائفية
الكالحة. السوداء الطائفية بلون لتصبغها الحياة؛ مساحات

 مناطق كل إلى تمتد أن شأنها من إنما منطقة، طائفية تبقى ال منطقة وطائفية

االحتراب. سنة لتنشر البغضاء، لتنشر الخراب، لتنشر أقاليمهم؛ كل وإلى المسلمين،

 في طائفية حدثت هنا،إذا فيها نفكر أن فعلينا لعراق، ا طائفيةفي حدثت ا فإذ

 يغكروا أن المسلمين كل فعلى هنا طائفية حدثت هنا،إذا فيها نفكر أن فعلينا الكويت
.منها صهللللنغتهن

 األبواب، وكل الجدران، كل تخترق وإنما مساجد، طائفية تبقى ال المساجد وطائفية

 الدائرة، لتدخل الجامعة، لتدخل موصدة األبواب كانت ولو محكمة، الجدران كانت ولو
 الشيوخ، أفكار الصبايا، أفكار الصبية، أفكار لتدخل كلقرار، لتدخل السوق، لتدخل

عذابا. الحياة لتحقل لتدمر،لتضسد، األعمار؛ كل أفكار

:ما إ هي منطلقاً لطائفية وا

 خارجية، بسياسة مربوطة أوسياسية داخلية، بسياسة بوطة مر سياسية - ١
رش. ولكمها

 لتفسها شرقتالة سياسة هي قدمها لتشبيت ؛مركبا الطائضية من تتخذ سياسة كل

واآلخرين.

ومن ،المسلمين غير من مإلسالا على العام هوالحقد الطائفية منطلق يكون وقد ٢



اإلسالمي. المجتمع داخليينفي أعداء

 تربية من بخلفية العمياء العصبية وهي - أيضا آخرخطير- منطلق ويأتي -٣
 الكراهية على للجيل تنشئتها وتقومفي األمور، تقدر وال اإلسالم، تعرف ال جاهلة

 لو حتى عليه ترتت الذي الفهم غير لإلسالم بكلفهم واالستخفاف للمسلمين، البغيضة
. سقيما لفهم ا ا هذ ن كا

 الدعوات يرفض معتدل تيار المسلمين، داخل تيارعام من ذلك بعد من بد فال
حازم. جدي ويشكل مبكرة، بصورة ويدينها الطائفية، إقف والمو

 تحرق لن ألنها المسلمين، كل ضدها يهب أن يجب بلد أي في لطائفية ا تتار وحين
والفئات. الطوائف كل محرقة ستكون وإنما فحسي منهم طائفة

سية السيا الطائغية
تعني؟؟ ماذا السياسية والطائفية السياسية، الطائفية في البلية كل البلية

 من مالية، ناحية من أعماله في تقزيمه محاولة لطرف، طرف إقصاء محاولة تعني
 مواقع عن وطرده إلقصائه، دائمة؛ محاولة تجري هنا أمنية، ناحية من ثقافية، ناحية

ذلك. إلى وما الرشد، مواقع عن النمو، مواقع عن التأثير،

 قاتالطا تعنيتسخير معينة، طائفة الموقعضد استعمال تعني السياسية الطائفية

 العلمي مستواها معينةفي منأجلمالحقةطائفة أوذاك؛ البلد واإلمكاناتفيهذا

ذلك. إلى وما واالقتصادي، والثقافي

األقوىا مصدرها السياسية الطائفية

تبدأ؟ أين من العادة في الطائفية هذه

الشعب؟ من القاعدة، من تبدأ هل

الشلطة؟ من العادة أفي تبد أو

م.٢٠٠٤ ابريل ١٦ ه١٤٢٥ صفر ٢٦ (١٥٠) -خطبةلجمعة١



افكراسياسي
٢٣ ويسومي

 الضعيض وأن لقوي، يتحر، ال الضعيف أن العملي الواقع به يسمح والذي المعقول
 بما والسلطة مصالحه، بعض له تسلم حتى القوي مع للمصالحة الطريق يمهد أن يحاول

 الشعب الشعب، من أقوى السلم حالة وفي التقديرات، من تقدير وفي إمكانات، من تملك
 السلم حاالت في أما ،نارها وتشتعل تشتد وحين الفتنة، ريح تهب حين السلطة من أقوى

 ويحبون الفتنة، وتتعبهم فتنة طالب ليسوا الناس كل والناس لألمر، أملك فالسلطة

 ولمصالحهم الذاتي ولنموهم وألفكارهم ألعمالهم التفرغ ويحبون واالسترخاء، الراحة
 الطائقية وأن الطائفية، الفتة وأن الطائفية، الحرب أن المتصور في الشخصية،
 كان وإن بسرعة، الشعوب لها استجابت وربما السلطة، موقع من تبدأ إنما السياسية،

.منها غقلة عن

الطائفية فقيض بالعدالة المصالبة
 كانت فإن لة، بالعدا يطالب والمحروم والمظلوم المستضعف بالعدالة، تطالب الشعوب

الشعب. منطلقه الطائفية أمر أن بذلك كان طائفية بالعدالة المطالبة

 أنه المغلوط الفهم بهذا فالشعبصحيح ئفية، لطا ا تعني لة بالعدا المطالبة كانت ا إذ

 المحرومية، برفع المطالبة بالعدالة، المطالبة أن الحق لكنفي للطائفية، منطلقا يكون

 العدالة ألن ذلك جلي، وأضح لسبب وذلك طائفية، أنتكون يمكن ال بالمساواة المطالبة

 ما فكيف مودة، وال والمحبة االئتالف أسباب من وسبب االتحاد، أسباب من سبب نفسها
فرقة؟؛ سبب يكون واتحاد ومحبة مودة سبب يكون

ة لحيا لجسور ا ء وبنا لجسور، ا بمد لبون يطا إنما ة لمساوا وا لة بالعد يطالبون ين لذ ا
واالتحاد. والمحبات لمودات ا

الطائفية؟ حرب الحرب، ودقطبول الجو؟، إلهاب لماذا

 إثارة تحاول حين النية أحسنت ذا لخطأ كل تخطئ لصحافة أن نظري أنافي
الطائفية. غبار

فتاك. ل قات مرضداخلي تعبرعن قة، ممز بغيضة والطائفية



 يحاول فهوإنما رسمي، موقع من أو شعبي موقع من الطائفية الفتنة إثارة أحب من
نفسه. وعلى غيره على البيت يهدم أن

 بنائه على وأنيحافظوا البيت، هذا أنيرعوا الجميع وعلى الجميع، بيت الوطن
والقناحر. والشتات، الفرقة، مع يستقيم ال وبناؤه

 الطائضية، أمر به تعالج أن تحاول أنها تتعي ملهبا جؤا تتير حين تخطئ الصحافة
 الناسإلى أنظار ت وإلفا لتشنج وا الطائفية روح إثارة الوقت نضس تمثلفي الحملة وهذه

كبرى. فتنة منبع يكون أن يمكن ما

األمة. لمقدارت هادمون الطائفية دعاة

 كل الشيعي بالمذهب يؤمن الذي الشيعية الطائفة ومن الشعب، هذا من واحد أنا
 يثيرفقفة أن يحاول الذي الشيعي أعادي الوقت نفس وفي ، - الله شاء إن اإليمان

 تحاول التي الصحافة وأواجه طائفية، أنيثيرفتنة يحاول الذي الشيعي وأواجه طائفية،
للطلئفيق الفتتة تثير أن حاولت إذا لستطعت ما السلطة وأواجه طلئفيق فتنق تثير أن

متحابين. مسلمين وإخوة إخوة، بق قلت

 بالمحبة عمر ي متماسك واحد وطن بناء منأجل اآلخر؛ د يدهفي منا كل فليضع
العدل. من أساس وعلى الله، طريق وفي الله، هدى على ويسير والمقدة،

 بالعدل، تأخذ بأن البحرين: وغير البحرين، في للحكومة واضحة وصية لي وإن

 سميك متين وحدوي بناء إقامة أجل من ؛بها وتتمسك ،ة بالمساوا وتأخذ ،به وتتمسك
( األعاصير.) كل أمام يقف قويفوالذي

الشبحسمخيغ ذك القانغية
 وهي خطير، بتفجر منذرة العراق في السطح على تطفح طائفية بوادر أت بد ربما

 الخطف، وطائضية السواء، قعلى العرا بيونفي واإلرها األجفبي المحتل إليها سعى أمنية

لمن عمليا بكونه الكفر وقيد - إيمان ال عملي كفر والدم والعرض المال واستباحة والذبح

م.٢٠٠يوليه٢٧ ه١٤٢٢االولى جمادى ٧بتاريخ (١٧) الجمعة خطبة -١



الفكر

 باليابس اإلنسانواألرض ينتظر أسود مصيرا تمثل وهي م، إسال ال وجاهلية - يفهمه

واألخضر. منها

 بجهد ثم الله، من بدرء البغيضة الطائفية محرقة يسقطفي أال للعراق ويرجى

 اإلسالمية والقوى أبنائه من والمسلمين اإلسالم مصير المشضقينعلى المخلصين الواعين
خارجه. من لخيرة

 وأمثالها لفتن ا هذه ء طفا إ في استطاعت ما وشعبا حكومة تشارك أن البحرين وعلى

 وأن المسلمة، األمة أقطار من وغيرها الجوار بالد من آخر بلد وأي العراق، وأشباههافي

 ابتداء لها التأسيس أو لخارج، من لقاضية الفتن استيرادمثلهذه نحذرجميعامن
المجانين. خيار فإنها الداخل، من

 وجهها تقففي لم إذا و بإنكارها، مجاهرة البشعة الجرائم تنكرهذه لم ذا إ واألمة
 لله من لغضب متمرضة ،ألمانتها خائنة ،لدينها مضيعة أمة فهي ،الممكنة الوسائل بكل

أليم. وعذاب

 من كانمرقكبها إذا أيمذهب أهل من النكراء الجرائم هذه تدان أن والصحيح
اآلخر. المذهب أبنائهقبألهل

 المبادرين؛ هم أنيكونوا لشيعة فعلى ،النوعشيعيا هذا من كانمرتكبجريمة إذا
الطائفية. على الفعل رد يحمل ال حتى الجرم هذا إلدانة

 وأن اإلنكار، المبادرينفي هم يكونوا أن السنة اإلخوة كانعلى سنيا المجرم كان ا وإذ
الطائفية. على حمل ربما الشيعي الفعل رد ألن جادة، حقيقة وقفة الجرم وجه في يقفوا

 محسوية، أوغيرها،فلتكنكلماته الطائفية فتنة من لبلده االحتراس أراد ومن
 نار اشتعال اآلخرقبل احترام نفسه على آخذا منضبطة، ومشاعره ا،معتدل وطرحه

 وربخبر ،المهولة الكوارث من أكوام بعد اإل تنطفئ ال نازا أشعلت كلمة فرب الفتنة،

فأحرقته. ،ببلد حرب نار أشعلت الباب ا هذ غ سيئة ودعاية مغرض ب كاذ

 بين جلة نهرد سيؤديها شهادة فأي القبلة، أهل وحرمة المسلمين، دماء اللهفي فلنتق

٢٥ أاللساميأاليسامي



 جثث امواجه وتتقاذف القبلة، أهل من األبرياء بدماء وهويفيض الحكيم العدل يدي
.بها ممثل وهي وأطفاال، ونساء وشبانا شيبا المؤمنين

منكر؟! من أال غيور، من أال عاقل، من أال

( األمة.) هذه يعم الله من وعذاب بالء وإال إنكار، إما

سحقوق نعم ئةت للفاتن ال
ممارسة. دعوة، شعارا، للطائفية ال

 تسترخص واإلضراربه، تقزيمه تحاول ،حقه تنقص اآلخر، تستبيح لتي ا للطائفية ال

مسه. ظلم عند نصرته عن تتأخر لمظلوميته، ترتاح تهميشه، تستهدف حقوقه،

 تهدم أبنائه، بين واألخؤة والمحبة األلفة عرى تفصم المجتمع، تمزق لطائضية ال
 فيه وتطمع اإلسالم، وتوهن الشقة، وتوسع الصالت، وتقطع الخنادق، وتحفر الجسور،

أعداءه.

.إقرارها حتى بها المطالبة في العامة والمشاركة بالحقوق لالعتراف ونعم

 الواحدة المواطنية وإن الجميع، حقوق يرعى اإلسالم فإن وسنة، شيعة كنا ا وإذ
مشتركة. ئابتة لحقوق قاعدة

مهمين: أمرين على لتنبيه ا ينبغي وهنا

 منحقوقهم، لشيئ السنة إخوانهم منوصول الشيعة يتضايق ال أن ينبغي -١
 الدينية والمشاريع ت، لخدما وا ئف، الوظا عليهمفي والتوسعة لهم الحكومة وإنصاف

المستوى. وتقدم الحياة، راحة يشاركفي مما وغيرها والثقافية،

المسلم. أخيه لخير المسلم يفرح أن هو والصحيح

مستواهم. يتقدم أن حقوقهم، ينالوا أن عليهم، يوشع أن السنة لإلخوة فهنيئا

م.٢٠٠ابريل٢ه١٤٢٦ ول ال ربيع ١٣(١٩٦-خطبةالجمعة)١



السياسي الفكر
البسالمي

 منحيث الحكومةبكاملحقوقهم أنيطالبوا واجبهم من بل الشيعة -منحق٢

 عن بعيدا واإلنصاف العدل تطبيق على يصروا وأن كاملوالمواطنية، مواطنون إنهم

 لشيعة ا من بالحق المطالبة هذه يحملوا أن الشنة باإلخوة يليق وال الطائفية، شعارات

 الشر، ألبواب وسد خيرالجصيع، فيه واإلنصاف يتبع أن أحق الحق فإن الطائفية، على

 المتفرج موقف ذلك من يقف وأن والوطن، الدين في له إخوة ظلم أحدا يسر أن يصح وال

واإلنصاف. والعدل الحق موازين اختالل يسيئه وال شيئ، أخيه جرح من يعنيه ال الذي

 فعلى ويرضى، اإلسالم لتا يحب كما مسلمين نكون أن أردنا ا إذ إنه القول: وملخص
 وعلى الحكومة، ذمة حقوقهفي من ولنهقدنللشيئا السني، أخيه لخير يفرح أن الشيعي

الحكومة. مة ذ الثابتفي بحقه للمطالبة معه ويهب الشيعي، أخيه لشر يفزع أن لسني ا

 توتر حالة خلق إلى يتجه وال وشعب، حكومة بين لمواجهة ا يعني ال األمر أن على

 ويعطى الواجبة، وظيفتها الحكومة وتؤدي بالعدل، يؤخذ األمرهوأن كل وإنما وصراع،

( لجميع. ا يعم الذي الطمئنان وا والمحبة لمودة ا من جو في حقه حق ي ذ لكل

الدملدحية والحياة نفدة الحفا
 الذي السياسية، اإلصالحات عنمصطلح بعيدا إصالحية منحياة البد وأقول:

 وللحياة اإلصالحية، الحياة الحلفي أن وأركزعلى وأؤكد الساحة، في كثيرا استعمل

 الرسميفي القرار مستوى على فئوية وال طائفية أال المعالم، هذه من معالم، اإلصالحية

الحياة. مناحي وكل والدوائر، الوزارات

 هواآلخر، الطائفي الشعور هو ومملكة ،ومهلك ذاتها حد الطائضيةفي هي ة مهلك
 وأمننا وكرامتنا ،وعزتنا تثا وحد وخسرنا ،تشتتنا الطائفي الشعور تركز إذا فإنه

ذيئ. وكل واقتصادنا،

 في تتم أن يمكن ال لحقيقية ا الوطنية لوحدة ا وهذه حقيقية، وطنية وحدة نريد ننا إ

تتطلبه مما تعمقها ثم بالطائفية لشعور ا أوتوجد الشعور، تعمق طائفية ممارسات ظل

م.٢٠٠٥ مايو ٢ه١٤٢٦ اآلخر ربيع ١٨(٢٠١) الجمعة خطبة -١



(١البناء.) العلمي أسلوبها الناقدةفي للكلمة مصادرةأالتكون اإلصالحية، الحياة

الطانغية صفاع
 وتمكين المسلمين، لكيان هدم الكبيرتين المسلمتين الطائفتين بين العداوة نشر

أومجرم. غافل إال نارها وإشعال العداوة، هذه تأجيج يفعل ال منهم، الله ألعداء

(: فقط) العناوين مستوى على بعضهم، عن أتحدث للطائفية، صتاع ك وهفا

 ،لما عا يكون قد بله يقا ومن ،هل لجا ا لشخص ا ا هذ - أسرته جاهل شخص - ١

 - لك ذ غير يكون وقد ،سيا سيا زعيما يكون وقد ،لفقهية ا غير لثقافة با متقفا يكون وقد

الخانقة. النظرة

 من التييستطيع النظرة له ليست مجزوءة، خانقة، نظرة لإلسالم فهوينظر

الحق. مصلحة تكمن أين و المسلمين، أنيرىأينتكمنمصلحة خاللها

 يشن أن السنيفي المذهب مصلحة فهلتكمن لحق، السنيهوا المذهي كان إذا

اإلسالم؟ من كبرى مساحة معهفي وهويلتقي التشيع؟، على حربا

 القسنن على حربا أنيشن التشيع منصالح فهل التشيع، الحقفي كل الحق كان وإذا

القضايا؟ من كثير الشيعةفي مع تلتقي والسنة اإلسالمية، وغير اإلسالمية البالد في

 نظرية دروس من عليالء األئمة قدمه وما األصيل، الصافي الشيعي الفكر أن وهل

النوع؟ هذا من حرب شن على تبعث ،المجال هذا في وعملية

 بين وة ا لعد ا ر نا تضرم وأن ،ة و ا لعد ا من لة حا تخلق أن يرفضون عليالء ألئمة ا أن أو

به أوصى ما ل منوا على عوة د هي نما فإ ولتكن ،دعوة لف هنا نت كا إذا أنه و ،لمسلمين '

م.٢٠٠٢مارس ٢٩ ه ١٤٢٣ محرم ١٥ (٥٢ ) الجمعة خطبة - ١

م.٢٠٠٢يوليو ١٢ه ١٤٢٣ األولى جمادي١(بتاريخ٦٧) -خطبةالجمعة٢



السيرسي الفكر
األبسالمي

و ،وعندنا: ( ه) الحشدة ؤالمؤعغة بالحكمة زبلف تبيل إلى >اذع الكريم: الكتاب

أخسن.) هي بالتي وجادلهم
 أب غافلة، جدة األولى، سنيه واإلنسانفي القلب يغزو قد الذي الحقد غزارة -٢

 يكون أن ينبغي وما غيره، عن الحق وتميز الحق حدود توضح أن بدل غافلة، أمة غافل،

 حاجة ورفع الخير، على والتعاون والتراحم الرفيع، الخلق من المسلمين بين التعامل عليه

 يزرع األب ذلك أو األم أوتلك الجدة هذه ،سنيا أو كان شيعيا المعوز، وعوز المحتاج،

والتسنن. السنة أوعلى والتشيع، الشيعة على الحقد

.ئنا أبنا نفوس في لحقد ا ا هذ نزرع أن ا أبذ منا مطلوبا ليس

 وهي الحق والمدرسة الصافية، الدينية الرؤية لهم نقدم أن جدا جدا مطلوب

.البيتعاكيليي أهل مدرسة

 مع الصحيح التعامل وكيفية اإلسالمي، الخلق نفوسهم نزرعفي أن ذلك مع وعلينا

.لمسملمين ا

 طائفة من جمهور عن يبحث له ورع ال شخص شخص، أي أو له ورع ال عالم -٣

دنيوية. ألغراض أوشيعية؛ سنية

 أضخم ويتةاضى عدوهم، عن بالوكالة المسلمين بين التفريق على يعمل شخص-٤

العمالة. هذه على األجور

بالفرقة. األمة إضعاف على ووضعه حكمه، تثبيت في يعتمد حاكم -٥

 حتى جدا واضحا المسلمين ين التفريق والعباسيةفي األموية الدولتين ور كاند ولقد
اهب.المذ أصل وهو به التعبد صحة وأسقطت عي^لج، الصادق جعفر اإلمام مذهب أبعد

.١٢٥-النحل:١

.١٢٥-التحل:٢



 بشان وصدقا حقا المهتمين ولكل والستة، الشيعة من للتخبة تتوجه الدعوة وهنا

 يستهدف الذي والتخريب التفريق دعوات مواجهة الصففي يوحدوا بأن اإلسالم

) .لمسلمين ا صفوف

برياءالذ أرواح تحصد العمياء القانغية

 السنة اإلخوة جد مسا من أبرياءفيمسجد سقطتأرواح قريب يوم وفي باكستان، في

 ا وهكذ ، سنية) أيد على لشيعة ا من بريئة أرواح ذهبت لك ذ وقبل ، ( شيعيسة) أيد على

 األبرياءمن أرواح حصدت أخرى طائفية أوأي السنية، الشيعية الطائنية اشتعلست إذا

.حساب غير

 من تعرف وال بتعاليمه، تسقيصر وال الدين، هدى على تقوم ال عمياء لطائفية إنها

شيئ. أي التسامح روح

للدين. حق وفهم حق، دين القتل هذا وراء ليس

 أساسات والشيعة السنة ولوعرف أرضية، وثارات للذات، انتقام القتل هذا وراء

 وال شيعي، دم يسفك أن سني استباح لما بحق العريضة وخطوطه وركائزه، اإلسالم،

سني. دم يسفك أن شيعي استباح

 تثير ال بأن المسلمين دم في الله ولتتق عبرة، األخرى اإلسالمية المجتمعات ولتأخذ

 هذه ويراعوا الله، الرسميون والمسؤولون الساسة وليتق األشكال، من شكل بأي طائفية

 طائفية أحقاد وإلى طائفي، نزاع فتجرإلى طائفية، سياسية أوضاعا يقيموا ال بأن األمة

(٤والعباد.) بالبالد تعصف

م.٢٠٠٢يوليو ١٢ ه١٤٢٣ األولى جمادى١ (بتاريخ٦٧) -خطبةالجمعة١

نقل. كما -٢

نقل- كما -٣

م.٢٠٠٤كتوبر1٨ه١٤٢٥ ععيان٢٣(١٦٩-خطبةالجمعة)٤



لهملهين ا تكفير
 موضوعهما حكمان وهما الدين، أحكام أخطر من أوبالكفر باإلسالم، الحكم

 تجاوز ا إذ العدوان أكبر بالكفرمن أحد أي على والحكم والسنة، الكتاب في جدا واضح
كبرى. وفتنة وهوجاهلية، ،ققأللة رسوله وسنة الله، كتاب مقياس

 بالكفر المسلمين ماليين كبيرعلى رسمي ديني موقع من التاس أحد يحكم أن أما
 األمة على شرعظيم باب فهوفتح المسلمين، جميع عن فضال كله العالم من مسمع على

 للدماء وإباحة ذلك المسلمين الله وقى - أبنائها بين داخلية وإعالنحرب بكاملها،

 للكفر أكبرخدمة ذلك وفي -،شريعته وصانتها الله، حرم التي واألموال واألعراض

والمسلمين. باإلسالم المتربص

 واللعن والسب الشتم مع التعاطي على اإلنكار درجات بأشد ننكر الذي الوقت وفي

خطر. أكبروأ لجريمة للمسلم التكفير فإن أوغيرصحابة، كانوا صحابة المسلمين بين

 لخرج بكفره حكم ظلما لعنه أو ،مسلما سب من بحيث السهولة من التكفير ولوكان

 الصحابة من كبير عدد ولخرج العصور، كل وفي المذاهب، كل من كثير خلق اإلسالم من

اإلسالم. عن أنفسهم

 الكفرعلىماليين بقضية الكبيرة الرسمية دينية ل المناصبا وو أنيحكمذ وعجبا

 حكما أعصاب بيرودة وفروعه اإلسالم بأصول الملتزمين الصائمين، المصلين المسلمين
 مخالفة كفر، فقد مسلما سب من أن وهي فكبراه وصفراه؛ كبراه من كل في فاسدا

 علماء ن وهو صغراه حيث من وأما الضرورية، الواضحة وأحكامه اإلسالم لقواعد

 أن الفتوى لصاحب فأتى الصحابة، بسب ويتعيدون يلعنون، يشتمون، يسبون، الشيعة

 بة لصحا ا من ذاك اأو لهذ لشتم وا لسب وا للعن با وتعبده شغله شيعي لم عا كل بأن يتيقن
٩ ألث2ع لله رسول بعد الخالفة أمر تولوا الذين

بالغيب؟! الرجم من هذا أليس

لهذا بشتم يتعبد أنه بالباطل المفتيوالمتفقه هذا أدرى ما بيته الشيعيفي العالم هذا

 الفكالسيرسي
ويسومي



علم؟! ا أهذ شيعي؟! عالم كل بكضر كليا حكما يعطي حتى اك ذ أو لخليفة ا

 كلطائفة لتكضيربأنصارت وجوامعهمفيقضية المسلمين ولوتواجهتمساجد

 يمهلها ولم أيام، األمةفي هذه الحترقت ومحاريبها مساجدها منخالل األخرى تكفر

( ذلك.) أكثرمن الهالك عن الفتن عصف

الحرام الدم
اإلسالم. عن والبعد باإلسالم، الجهل ويحله المستكبرين، مطامع دائما تحله

 وفي أفغانستان، المستوىفي هذا على فهوحالل سنيا: سنيا الحرام الدم أحل

والسودان. والصومال، والجزائر، تركيا، وفي فلسطين،

باكستان. وفي العراق، الوضعفي هو كما شيعيا: سنيا وأحل

لبنان. وفي إيران، حصلفي قد وهو أخرى، معارك في شيعيا شيعيا يحل أن ويمكن

 تثير الخارج، من عالمية استكبارية مطامع الحرام المسلم الدم يحل أن وراء أقول:

 أمريكا في متطرف جناح تبناه مدمر شعار تحت وتغذيها األمة، هذه داخل في الفتن
 خالل ومن ،جدا يعمل أن تعني البناءة والفوضى البناءة«، ب.الفوضى يسقى وهوما

 الطائقية الحروب طريق عن اإلسالمية المجقصعات في فوضى خلق على الوسائل كل
 أن بعد ومن ذلك، بعد التييمكنمن هي الفوضى وهذه وإلىآخره، والعرقية والقومية

 بخلفيتها الغرب ديمقراطية إلى تقود أن الداخل من حل ومن اإلسالم، من يأس يحصل

 األمة هذه انتماء وعن الدين، عنقيم بعيدا المادية وبأهدافها وبأخالقيتها، الفكرية،

للمستكبر. األمة تبعية تضمن وبحيث اإلسالمية، الهوية إلى

 فمصالح متروكين، فإنكمغير ،احذروا البحرين، وفي الخليج، وسنةفي شيعة فيا

 إلى تتجه واحد عرض أوكانتمعهافي الداخل، من مصالح تبعتها وربما الخارج، من

وابغضوا القلم، هذا حاربوا الفتنة، يثير قلما فابغضوا داخلكم، الحارقة الفتنة خلق

م.٢٠٠٩ مايو١ه ه١٤٣٠ األودى جمادى١٩ م٣٦٩) الجمعة خطبة -١



يسلميسي لسيا الفكرا

البغيضة. الطائفية مسألة يثير أيلسان وحاربوا

 لهذاالمحيط مقصودة قاتلة سيئة فتنة أن تعرف التحتاجإلىنظرممعنحتى
والسنة. الشيعة مستضعفو الفتنة هذه ووقود لخليجي، ا

 مستكبرى المستبكرين؛ ألطماع وقودا تكونوا أن أحذروا والشيعة، السنة إخوتي فيا
(١)أوروبا. ومستكبري أمريكا،

التحريض الخطاب

 من المواطنين بين المساواة هي اليوم العالم بتةفيالثا الحكومات مسؤولية إنمن

 الحريات وحماية وغيرها والقاحة. والخدمية السياسية الحقوق هبفي١المذ مختلف

والمذهبية. الدينية

 سثصا١ لجميعصروحاصالح مافيه طى كنأنيوشفئتالشعب٠ماي أبعد ائ٠

(٢) ومذهبه. دينه وضريهفي اآلخر،

 أوما لطائفية، منطلقاأنيحرقاألمةمن الخطابالتحريضيالذييريد وبشأن

 على الغيور وشبابها اإلسالمية لشعوب كال من سنيايطلب أم شيعيا جاء سواء يشبهه

 افتراق اآلثمإلىحالة الفتنة الخطاب أنيجرههذا من أذكى يكون أن واألمة إلسالم

 ئة،والكض٠فىجاالصخضزواب٠حذةكل;أال٠طا٠سدءنئءب٠ةءم

 وضله,أود اد اساب أصحابذللى سنمي أوديكما دينا لها

وضاليكبير. وبالهة وغباء عمياعنجهل

 يظمرتفتواه الذ يهودي ل المسلمينعلىالحاخاما من أنكر من أنكر ويذكرأنهقد

 ؛طغاالكذيحت،منالمسفيوغرالملهذت،فىءددذ٠ئاللشيوخواالطبإباةخير٠اال

النكير. حق وقد الحاالت،

م. يويوة.., ,د١أ٢٧ وألوئى جادى ١, (٣) اب- خطبة -١
و ولوحدة؟ هداهوطريق ي:وتقود وتصفيتي، وقغيني، تكبني، ا-



 المسلمين، من كبيرة التيتكفرطائفة المتتابعة الفتاوى المنكرونعن يقول ذا ما ولكن

 دونه من يعبدون وال ،شيئا بالله يشركون ال موحدين دماء وهي حساب بال دماءهم وتبيح

عداه؟ من ويعادون وااله، من ويوالون سبيله، ويجاهدونفي أحدا،

( األمة؟!) هذه أبناء كبيروصغيرمن كل من وإدانه إنكأ إلى الفتاوى هذه أالتحتاج

(٢) منما المسلمين الته وقى غتنة

 كل وعلى العسكريوالسياسيوالتفسي، الميدانيبالتحضير مشقغلة ة المذطذ
أمريكيين. وتخطيط يإرادة جديدة عدوانية لحرب األصعدة

 عند االختيار وقع الواحدة اإلسالمية األمة أبناء من اإلخوة بين الطائفية والفتقة
الحرب. هذه في األهم الفقالة اآلليات بين من تكون أن على لمخطط ا

 حتى عالقاتهم واقع حسب والمسلمون قابل، إلى يحتاج الفعل تأثير أن ومعلوم
 مؤامرات أمام عصمة يملكون ال الواحد والقطر الواحدة والقومية الواحد المذهب داخل

م. اإلسال عن ارتكبوه شاسع بعد من وذلك واالقتتال، والشتات الفرقة

 المفسدة واألراجيف األحقاد وإثارة المسلمين، بين الفتنة بأنتأجيج يقين على ونحن
الدوائر. بهم والمتربصين أعداءهم منهم ويمكن ورسوله، الله يغضب مما صفوفهم في

 تتعرضلشحنطائفي البلد المحليةفيهذا والساحة اإلسالمية، العامة والساحة
 السني، والمسلم الشيعي المسلم بين والكراهية لحقد لمشاعر وضخمستمر العادة، فوق

 وتعالى تبارك الله حرم التي المجنونة المواجهات إلى وتدفع النضوس، تستفز ولكلمات
. Htz ورسوله

 على لها األخرى الطائفة حرب بأن المسلمين من طائفة دائما تحذر كلمات وهي

 واإللغاء، اإلسقاط إلىحد المواقعواالمتيازات كل تسلبها أن مصممة وأنها األبواب،
أيإمكانات تملك وال الشمال، على ألولىصفرا الطائفة وكأن اآلخر، المذهب وسحق

م.٢٠٠٩توفمبر ١٣م١٤٣ذوالقعدة٢٤ (٣٨٩) الجمعة -خطبة١

-وحنادعاء.٣



السياسي الفكر
األيسلمي

.نفسها عن للدفاع

 تصور من والتوهمات واالختالقات، التهويالت، كلهذه وراء ماذا أعلم الله

بها. أصحا نفوس في ونية وتوقع، وتصديق

الممارسات. هذه مع موضوعية حتى مناقشة وقفة لنا وليست

 بوجوب وسنة شيعة المسلمين من اإلخوة وكل النفس، كر نذ أن لضروري ا من ولكن

 اإلسالمية العالقات ق وحر مسلم، من للمسلم التخويف هذا وراء االنسياق من ر الحذ
والمسلمين. باإلسالم يكيد فتئ ما الذي األجنبي إلى االطمئنان لحساب بينهما

 أو بالصبر، مقابلتها إلى المستعرة المنظمة الحمالت بهذه المستهدفين ندعو كما

نكبة. أعظم هول كلهمفي المسلمين يوقع مستطير لشر وقاية التصبر

 د يدهفيي السني يضع السني،وأن يد يدهفي الشيعي يضع أننصربأن علينا

 ممن الطرف أوذلك الطرف، هذا من لنشاز ا األصوات كل إلى غيرملتفتين الشيعي،

( الفتنة.) أنيشعل يريد

قاسبة لعنة الفتنة
اعترتها. أمة أي وعلى شعب، أي على قاسية لعنة الفتنة

 ال نارها شبت وإذا مدوية، تفجرت إذا تتفجر ولكنها غيرمسموعة، الفتنة تبدأ قد
تطفأ. تكاد

 وال والمصلحق لربحوالخسارة، فيها للنطلقتلنطلقتمجتونقالحساب وإذ
مستقبل. وال حاضر، وال مفسدة،

نسب. وال وطن، وال مذهب، وال دين، وحدة ترى ال عمياء

 وباطل، حق بين تفرق وال ،لقيم اهتماما تعير ال الكثيرين يد على منفلتسة فاجرة

وحالل. وحرام

م.٢٠٠٧مارس٢ ه١٤٢٨صفر١٢(٢٧٤) الجمعة -خطبة١



لساعات. أوحتى أليام اشتعالها كان وإن السنون، بنته ما تأكل محطمة

 المتكررة واإلساءة العلني، والسب الشتم حد وصلت ما ا وإذ كالمية، الكثير في تبدأ
 واإلهانات، الساقطة، واأللفاظ والتطاول، والكذب، والتهريج، الكلمة، مستوى على

 االنتةام، وسائل كل بتحريك - بالله والعياذ - بذلك أنذرت المتعمدة؛ السيئة واإلثارات
المدقرة. الهالك وأدوات

 األسف ومع - يحتضن سكانه عدد القليلفي جغرافيته، الصغيرفي البلد وهذا
وهالك. ودمار فساد فيه ر انفجا من بأكثر وينذر فتنة، أكثرمن - الشديد

 العصبية رافد رافدان: الفتنة ولهذه المحرقة، الفتن هذه مقدمة الطائفيةفي والفتنة
الضيةة. السياسية المصلحة وراقد المنغلقة، المذهبية

 يطمئن الذي المستوى إلى بدقة ويوجهه عالية، بكفاءة األول يوظف الثاني والرافد
 إليهاالمنظور السياسية المصلحة يؤثرعلى ال الذي والقدر السيطرة، حد يتجاوز ال أنه

له. يخيل أوهكذا سلبا

 كان وإن الراهنة، الحالة بفي والصوا الواقعية عن بعيدا المذكورليس واالطمئنان
 غير الظاهرية الثقة عمر يطول أوحتى كذلك، األمر يبقى ألن اإلطالق: على ضمانة ال

الثاني. الرافد ومصدر األول، الرافد مصدر بين متين أساس على المرتكزة

 السياسية لمسألة ويتحكمفيا السياسية، اللعبة يدير قوي طرف هناك كلحال، على

 إليه وترجع ،للعبة ا تلك وسائل من وسيلة ئفية الطا وهويعد ،اآلن حتى كافية بدرجة
 غلوائه من التخفيض أو وتأجيجه، الطائفي، الوضع توتير مسؤولية األولى بالدرجة

وتصاعده.

 وصحف، مأجورة، أقالم من عديدة وسائل الطائفي للوضع التوتير صناعة وتعتمد

 ووظائف وتسهيالت، سياسية، مواقع ومنح وميزانياتضخمة، التكرونية. ومواقع
 الورقة و لمنفذالمذهبيفهوا االختالف وأما األرض، على تمييز ومشاريع وهبات. عالية،

ذلك. أكثرمن وليس مقصوس متأزم طائفي وضع لخلق المستخدمة



السيرسي الفكر
مي األمرسل

 الفئات، كل والفئات الحكومات، كل والحكومات الناس، كل الناس ولوالتفت
 والراحة، واألمن لخير وا السعة به الله أمر الذي العدل لرأوافي الشعوب كل والشعوب

 ا لدول عمر وأن والقلق، الضيقوالشروالتعب سبحانه الذينهىعنه الظلم وأنفي

العكس. هو إتما بظلم، يطول وال بعدل، يقصر

 وطالب والغش بالشر ساع بالظلم والمشير األمين، الناصح هو بالعدل والمشير
للفساد.

 باالنفجار، إال يسمح ال الذي المسدود النفق تدخل لم الطائفية الفتنة فإن اآلن، ولحد
 سبق، كما األمر التحكمفي على يزالقادرا ال الحكومة وهو محددا طرفا ألن ذلك
 إمكانه حيث ومن األول، الرافد مصدر على سطرته حيث من الفتنة ووأد الخطر، ودرء

 الطريق هذا عن السياسي االستقرار وطلب واإلصالح، واإلنصاف العدل بطريقة األخذ
 المحسوبة، غير بالمغامرات المليئ المخيف المظلم الوعر الطريق من بدال المريح المربح

رثية. الكا زفات والمجا

 غير بالتغيرات مهددا وعدمه التفجر حد إلى الفتنة إشعال التحكمفي ن مكا إ ويبقى
 يحيط أن اإلنسان التييتعذرعلى المستجدة والمعادالت المفاجئة، والظروف المنظورة،

.)وخبرا علما بها

الطائفية والغقنة القحافة
 له استدراجنا من الصحافة تريد ما وراء نندفع ال أن الكبيرة، ليقظة ا منا يطلب

.السنة اإلخوة معاداة من

 للعبة ا يعي أن جهته من لسني ا رع لشا ا على ،جهتهم من لسنة ا ة إلخو ا وعلى
لزومها. على الوطنية األخوة قبل اإلسالمية باألخوة جميعا نحتفظ وأن السياسية،

 حالة من السيئة الصحافة له تخطط لما االنجرار حالة يرفضوا أن الجميع وعلى
واالحتراب. التصادم

م.٢٠٠٨أبريل ٤ ه١٤٢٩ األول ربيع ٢٧ (٣١٩) الجمعة خطبة -١



 الوقوع من تحميهم كلمة للناس يقولوا آن السنة والمثقفين العلماء اإلخوة من ويراد
( العزيز.) الوطن هذا. متأصلةفي طائفية مذهبية لعداوات التأسيس فخ في

الحائغية الصحافة مقطعة
سبي؟! على يساعده بما سبابي أمد تقرأ، وال تشترى ال الشتم صحافة أقول:

نفسي؟! على أعينه

وشتمي؟؛ ستي بصحة العبيد إقرار من لة ذ أكثر أقر

تقرأ. وال تشترى ال الشتم صحافة

 اإلخوة بين الشحناء روح وإثارة المشينة، الطائفية التفرقة صحافة أن تعرف ونحن
 أن ويراد األمة، تعيشها التي الحرجة السياسية الظروف وفيهذه اإلسالم، أبناء من

 تنطلق إنما اإلسالمعلىحدة بالد من بلد بكل فيها الطاغية األجنبية القوى تستفرد
 اإلجهاز جريمة وتشاركفي لقذرة، األجنبية أألهداف خدمة من - الصحافة تلك أي -

الواحدة. المسلمة األمة وجود على

يصادر. كيف أخيه مصير على يقفرج األخ وتجعل

 جيدا يعرفون الجهاد منساحات أيساحة السنةفي المخلصون المجاهدون واإلخوة

اهقمام. أي التفريق كتابات يعيرون وال لهم، وأخوتهم وإخالصهم الشيعة إخوتهم جهاد

 ومن ديين، العا الشارع أبناء من وهناك هنا السذج تغش أن يمكن كتابات هي نعم،
تبين. بال والحقد البغيضة الطائفية على تربى

C الضرر.) وبالغ جدا، وهوأمرضار

والمذامب الطوافف تعدل
محق فيه بالقوة الواقع لغاءلهذا وا اليقكر، أمرواقع اإلسالمية الطوائف تعدد

م.٢٠٠٧فبراير ٩ ه١٤٢٨محرمالحرام٢٠ (٢٧١) -خصطبة!لجمعة١
م.٢٠٠٢يوتيو١٤ ه١٤٢٣ربيعاآلخر٢ (٦٣) -خطبة!لجمعة٢



السياسي الفكر
االبسالمي

أخضر. وال يابسا يدع ال شامل زلزال وإحداث لألمة، أكيد

أمته. على مشفق متدين عاقل إليه يقصد ال هذا ومثل

حالتان: له الطوائف وتعدد

 الحقوق مستوى على باآلخر الضعلي والقبول المتبادل، العملي االعتراف حالة -١

والواجبات.

واألخؤة. والتفاهم، والتعاون، التقارب، هي: الفرض هذا على والنتيجة

لآلخر. واالزدراء واإلقصاء التهميش حالة -٢

واالقتتال. والتناحر، والتنابذ، التباغض: والنتيجة:

 يمكن التي الطائفية وهي واالقتصادي، االجتماعيوالسياسي الموقف فطائفية

 بالوجود االعتراف حالة ال التهميشواإلقصاء، حالة تنتجها إنما منها لص التخ

والحقوق.

 هب هبي،والمذا مذ لفهم ا مستوى على ولكنه ،د المتعد حد وا قعه وا في م إلسال ا

متعددة.

الفهم. هذا على لآلخرين إكراه الكل على واحدا مذهبيا فهما وفرضنا

المذمبية؟ الخصوصيلت إلغاء يمكن هل
 وتربوي تعليمي منهجإسالمي بإيجاد القائل قول عملية جهة من تتحدى أن ولك

 به عما مجردا المذهبية، الخصوصيات كل عن بعيدا المختلفة المذاهب ألبناء واحد
قع. بوا ممكن كل فليس ،ممكنا كان ممكنا،وإذا يكون يكاد ال أمر هذا فإنه ،تمايزها

 التعليم المذهييةفي بالحاجات يفي ال الواقع مستوى على ألمر ا هذا حصول أن على

 هوالحالفي كما كبيرا لمنتشليا المذاهب بكل الجهل وسينتشر المذاهب، ألبناء والتربية

التربية يتلقون ال ومم الوطن، هذا عيكيالتفي البيت أهل مدرسة وشباب ناشئة كثيرمن



بالدهم! مدارس علىمذهبهمفي اإلسالميةطبقا

الوائغ إلغاء معناه ليس سلفغية فبذ

مذهبي؟ أنت هل

 رأيي، غبارعليهفي ال اإلسالمية المذاهب من معين بمذهب مؤمن أنا نعم، لك: أقول

 عنه ترشحت وبرهان نظر عن له وانتمائي ، zOk لبيت ا أهل عن المتلقى المذهب وهو

 أكن وال المسلمين، إخواني من أحدا أكفر ال نفسه الوقت وفي أكيد، وإيمان تامة قناعة

.اك ذ أو المذهب ا لهذ بهم أمكر أن أستحل وال ،ا حقد لهم

طائفي؟ أنت هل وتسألني:

 وأحب تقتم.والخيروال االستقامة لطائفتي ال:ا أي بممنى كانذلس إذا لس: أقول

 المعنى بهذا فأنا إنسان، ولكل بل المسلمين، لكل أحبه الذي وهوالشيئ العدل، ولها منها

 اإلنساني االنفتاح معاني أكبر وهومن ،أحدا أحد عليه يؤاخذ ال معنى وهو طائفي،

الكريم.

 االستقامة ولها الضالل، ولغيرها الهدى لطائفتي أحب أن الطائفية كانمعنى وإذا

 الغيربالظلم، يعامل وأن العدل وأنيسودها الشر، وله الخير ولها االنحراف، وله

 لي يكزهها ومذهبي ديني ألن لك ذ ٠ واضح والسبب ،وأكرهها ،أمجها طائفية فهذه

 وسيرتهم ، ،كي المعصومين وسنة الكريم، ينبذهاالقرآن طائفية فهي مذتسبيه، ولكل

الشريقة. الوضاءة

 بمواجهته وأؤمن كان، أي ومن كان، أين والعدوان والظلم الكفروالفسق أبغض نعم،

 كله والخير الكفر، خيرفي ال إذ إنسان، كل لإلنسان الخير حب منطلق ومن يستطاع، بما

اللتزام.وا مة الستقا وا لهدى اإليمانوا في

م.٢٠٠٥ يونيو ١٠ ه١٤٢٦ األولى جمادى ٣ (٢٠٣) الجمعة -خطبة١



السياسي الفكر
األبسالمي

 سيرتها في سنية حكومة مع أجدني مذهبي مذطلق ومن سياسية، ناحية ومن

 بحق المجحضة شيعيةفيسيرتها حكومة مع ولست السواء، على والستة للشيعة المنصفة

لسنة. أهل

العادلة. سيرتها في معها فسأكون األولى، وجدت إذا

الباغية. سيرتها في ضدها فسأكون الثانية، وجدت ا وإذ

 شيعي مرشح على الشعب حقوق مع يقف سني مرشع مع أنا المرشحين ناحية ومن

 أستقي وأنا مورده، امتحانفي أي عليهفي أبرهن أن مستعد وأنا صدق، هذا ،ضدها يقض

مذهبي.)'( وحي من ذلك

مذامب! بلل إسللم

 يقسم عنده والقول مذاهب، بال إلىإسالم دعوة المالكي لقبه سعودي لكاتب قرأت

رأيين: على مذاهب« بال »إسالم دعوة أن

 هذا رأي على التعبد ويوجب خاصين، أئمة إلى واالنتماء المذهبية على يبقي رأي - ١

الدين. في لهم أئمة المسلمون اتخذهم الذين الناس من اإلمام لك ذ أو اإلمام

 إلى يضيف أن غير من مسلم أنا قال: الديني، انتمائه عن الشخص سئل ا إذ ولكن
ذلك. إلى وما أوشافعي، أوجعفري، أنهحنبلي، ذلك

 المكلفين فإن الحاضر، الوقت اإلماميةفي عند التقليد أيشأن الر هذا شأن وكأن
 مقام المقلدفي أوذلك المقلد هذا لى ينتسبون ال النسبة ولكنهمفي التقليد ينقسمونفي

يلجالم.2 الصادق جعفر اإلمام هب مذ لى إ ينتسبون وإنما بانتمائهم، التعريف

 التمذهب، اآلخرفي حق تبقيعلى عصبية بال مذهبية يعني الرأي كانهذا إذا

 إذا وإال فهو، المسلم اإلنسان احترام وعلى العامة، والوطنية اإلسالمية المشتركات وفي

 وإنما ،وإلغائها العصبيات ودفع الحقوق، لحقظ ليس المذاهب إلى النسبة إلغاء كان

م.٢٠٠٦نوفمبر ٢٤ ه ١٤٢٧ لقعدة ذوا ٢(٢٦٠) رقم الجمعة خطبة -١



 العبادي لرأي ا أخذ وعن م، إلسال ا عن ليد ا لرفع مقدمة يتخذ أنه أو لحقوق، ا لتضييع
مذاهب. بال إسالم لمقولة اآلتي التضسير مع يلتقي فإنه الموثوقة، ومراجعه مصادره من

 تعتي مذاهب«، بال »إسالم قولة: نهوأ الكاتب يطرحه والذي الثاني المعنى -٢
 وال اإلسالمي، اإلطار مذهبفي أي يوجد فال الواقع، مستوى وعلى كليا المذاهب إلغاء

أئمة. المسلمون اتخذهم الذين األئمة من ألي مرجعية

فرض: أكثرمن وارتفاعا بقاء معه للتكليف األخير الرأي هذا

 المساحة عن يدنا نرفع أن ذلك ومعنى الضروريات، التكليضفي ينحصر أن أ-

 وتبحث األمة، عنه وتفصل أكبرمساحته، اإلسالمفي يتعطل وأن اإلسالم، من الكبرى
الحياة. من الكبرى المساحة مع التعامل الدينفي غير لها أخرى قاعدة عن

 الحكم إلى الوصول يعسر إذ المذاهب، إلغاء بعد كليا الشريعة عن أنيستغنى ب-

أغلبهم. على أو المكلفين، على الشرعي

 عن القخلي بعد لمكلفين سائر عند األحكام إلى لوصول ا عدم لمسألة فالعالج
اإلسالم. لنفي دعوى وهذه ،نهائيا بالشريعة االلتزام يإلغاء المذهبية

 باالجتهاد، التكليف عم وأن باألحكام، التكليف يعم أن آخر: ج-هناكفرض
 إلى وصول ال وألنه مكلف، كل على اإلسالمية األحكام تجب ولكن مذاهب، ال فصحيح
األحكام. أغلب في باالجتهاد إال المذهبية إلغاء بعد اآلحكام

 االجتهاد ألن بتاتا، غيرعملي فرض وهذا المكلفين، جميع على االجتهاد يجب فإذا
 أن الكافية الفطنة الكاي، الذكاء لوأوتيت لألمة يمكن وال االختصاصات، أصعب من

 ورفع اإلسالم، إلغاء أيضا يعفي وهذا االجتهاد، يتطلبه الذي الوقت على تتوفرجميعها
المكلفين. من العظمى للغالبية بالنسبة عنه اليد

 مكلف لكل يترك أن لألحكام، الهوى ئية انتقا المذهبية إلغاء مع يأتي آخر: فرض د-
 له عن أومما والالحقين، الماضين العلماء أقوال من األحكام من يشتهي ما ينتقي أن

 وتعالى، تبارك الله دين عن الواضح والبعد الضاربة الفوضى وهذه ،حكما يعتبره أن هو



 ومعنى للهوى، المرجعية إنما منه؛ الحكم أخذ وإن العلمي للرأي تكون ال هنا فالمرجعية

الهوى. بمرجعية ونأخذ والدين، العقل نلغي أن ذلك

 أمكن اجتهدت ا إذ بأن ،وعدمهما والتكليف االجتهاد بين التخيير فرض يأتي ه-
 إذا أما اجتهادك، إليه أوصلك بما مكلفا تكون وبذلك الشرعي، الحكم إلى تصل آن لك

 الحقيقة رجوعفي ا وهذ شرعي، بحكم حينئذ لبا مطا ولست تجتهد فال تجتهد ال أن أردت

 فليكلف أنيكلفتفسه أراد نفسه، رب الرب،فالعبد ربوبية إلى العبدوليس ربوبية إلى
نفسه. يكلف ال أن فله نفسه، يكلف ال أن أراد إذا و نفسه،

 تجتهد، أن ما إ وأنت باق، التكايف والتقليد، االجتهاد بقاء التكايفمع عموم و-

تقلد. وإما

 من نفر على أن طرحنا كان ا فإذ المذاهب، تعددية إلى الحقيقة نرجعفي وهنا
 إلى يرجعوا أن فعال يجتهدوا لم الذين أو القادرين غير اآلخرين وعلى ،يجتهد أن األمة

المذاهب. تعددية إلى رجعنا المجتهدين

 بعضفروضه وهوعلى فروضه، كثيرمن على لإلسالم وفيهمواجهة باطل، لرأي فا
المذاهب. تعددية وهوقضية منه، نهرب أن حاولنا ما إلى بنا يرجع أو عملي، غير

 أمة ووالدة كلية، شبه أوبصورة كليا، الشريعة إلغاء الرأي لهذا األولى والذتيجة

عليها. غريب واإلسالم اإلسالم، على غريية

لهما. لمصادرة وا ، عبكيلي البيت أهل عند والعصمة اإلمامة إلغاء األخرى: النتيجة

 اإلسالم صورمن أمام لكنا إلخ، ...،وحج وصوم صالة لوبةيت أخرى نتيجة ثم

المسألة. بعضفروض على يصوم ومن يصلي، من بعدد

 فهوينادي المعنى، بهذا مذاهب بال إسالم بقضية ينادي من وجد ا إذ والخالصة:
( إسالم.) أال بقضية

السرسي الفكر
االبسلهي

م.٢٠٠٨ أبريل ١٨ه١٤٢٩ اآلخر ربيع ١(٣٢١) الجمعة خطبة -١



(٢)

رهاب الإل

مفمومالإلرماب
 الناس وكل الشعوب، كل يستوقف أن - مياعال له يسوق الذي - اإلرهاب لمصطلح

 الحق, صوت اسكات اإلرادة، وشل األعناق، منتطويق له يترقبلما أخرى بعد مرة
هنا: ونسأل الحرام، الدم واستباحة

 لدنيا ا تهب أن وجب دولة أو جماعة، أو فرد، حق في ثيت إذا لذي ا إلرهاب ا هو ما

كلهافيوجهمرتكيه؟

الغربي المصطلح أوال:
نقاط: في بها يتصل وما ،اإلجابة عن الحديث ع وأض

 يتصف والسياسي الحضاري الغربي الفكر معامل في المصنعة المصطلحات - ١
 ال بيئية مصطلحات منها والكثير ،الدقة وعدم واالضطراب بالتشويش منها العديد

 وحمولة تتنافى قد التي وخصائصها رؤاها حضارة ولكل كله، العالم على تعميمها يصح

 القهريمخاطرحضارية أوتصديرها المفتوح، استيرادها وفي المصطلحات، تلك
ولخالقيق^وعلىمختلفللستويلت

 تعني أال روسيا ،أوروبا ،أمريكا تمتلكها التي النووي الردع قوة تعتي ماذا نسأل -٢

إرهابا؟

األخرى؟ الدول تقزم أن األخرى، الدول صوت يسكت أن تعني أال

-؟ الرادعة النووية القوة من خوفا األمريكية اإلرادة أمام األخرى، الدول أنتدق-

الردع؟ معنى ما

بمادا؟ الردعهنا



السياسي الفكر
البسالمي

اإلرهابية؟ بالقوة الردعهنا

مرهبة؟! ألنها نفسها، أمريكا أنتحارب تريد فهل

األمريكي بالموقف شامل اإلرهاب فإن خاص، لإلرهابي معنى يتحدد لم إذا -٣

كله. العالم يهدد الذي

كلمكان؟! تفيوالمخابرا لشرطةوالجيشا أجهزة تعني ماذا -٤

 لتسكت ومرة؛ المجرم، لتأدب مرة الشعوب، لتسكتصوت إرهابية؛ قؤة أنها تعني أال

والعدل. بالحق المطالب

العالم؟ على سلطتها تفرض أن اليوم أمريكا تحاول بماذا

واإلحسان؟! العدل في األعلى المثل ضرب طريق عن

 األعلىفي المثل طريقضربها عن العالم لقيادة العالم؛ بزعامة تتقس.م أمريكا اآلن

آخر؟! طريق عن أم الرفيعة، الخلقية والقيم والتسامح واإلحسان العدل

لحرق النار؛ وإشعال والفتك لبطش وا األساطيل وتحريك ،التهديد طريق عن أم

صنع؟ وما بنى، وما زرع، وما اإلنسان،

اآلن؟! القوية والدول أمريكا، موقف هو الموقف أي

الإلسالمي ثانيا:المصطلح
العزيز الله كتاب من النصوص بعض نقرأ الموضوع في اإلسالمية النظرة عن

الحكيم:

مرفوض: وإرهاب مطلوب، إرهاب إرهابان: اإلرهاب-١

 فدى نسختها وفي اآللواح أخذ الغضب موسى عن سكت ولما المطلوب: اإلرهاب أ-

 سيحانه إرهاب له الله الله، إلرهاب يرهبون ، ( يزهبون«) يربهم هم للذين ورخمة

.١٥٤-االعراف:١



 التي قدرته اللهيلة، على المنفتحة والقلوب العقول أصحاب يرهب العظيم ملكه وتعالى،

 االفقار، هذا اإلماتة، هذه يتمرد لمن ملكه، يقاوم لمن وتعالى سبحانه بطشه تجارى، ال
 رهب ،رهبه لله ا قدرة من يئا ن عينه رأت من - حوال لأل لتقليسب ا ا هذ ، اإلغناء ا هذ

 لخيي ا ومنزباط استطغتممنقؤة ما »وآعدوالهم المساق: هذا -في وخشع وخضع

 من تنفقوا وما يغلمهم الله تقلمونهم آل دونهم من وآخرين وعدؤكم الله عذؤ به تزهبون
.)(تظلمون آل وأنتم إليكم يوف الله سبيل في شين

الرادعة. القوة فكرة تحمل الكريمة اآلية كأن

العدل. ورائها يقف التي الرادعة القوة ولكن

العدل. تطييق أجل ومن

المستكبرين. تأديب أجل ومن

المستغلين. أيدي قطع أجل ومن

 أجل ومن اآلخرين، إضعاف أجل ومن واألمم، الشعوب استنزاف أجل من ال
األمرين. بين فرق تجهيلهم، أجل ومن استحمارهم،

 والحق العدل مقاومة نفسهفي منتحدثه تردع التي الضاربة القوة يتخذ اإلسالم
اللهكي^ة. ومواجهة

 وتغنى ترتدع، تراه ما اإلسالم منقوة ترى حين بهذا تحدث التي النضس هذه

قوة. من العدل يد في بما الحرب عن األرض

 اإلثم يد تمتد ال العالم ألن الحرب، من األرض استراحت العدل بيد القوة كانت إذا
إنسان. أي إلى منه

 ومن منقؤة استطبتم ما لهم ووآعدوا به: ولة الله بأمر وهوارهاب إرهاب هذا
 وما يغلمهم الله تعلمونهم ال دونهم من وآخرين وعدؤكم الله عدؤ به الخيلتزهبون رباط
. «تظلمون ال وأنتم ليكم إ يوف لله ا سبيل في شيئ من تنفقوا

.٦٠ االنفال:-١



السياسي لفكر
األبسلمي

 اآلزض قيسعونفي ورسوله الله ينيحاربون الذ جزاء حإنما المرفوض: إلرهاب ا ب-
 ديك اآلزض عن ٠آويذقوا بهدف من قأزجطهم يهم 'أبنى أ^يصلبوا!ذكحطع أنيققلوا كسادا

( عظيم<.) عذاب اآلخرة ولهمفي الدنيا خزيفي لهم

 وال للفاس، العام باألمن اآلمنين، بامن لمخل وهوا إسالمي، فقهي، مصطلح نحارب

السياسي. للحكم المعارضة يعني

 ،لينهبوا ؛ بالسال الطرق ويقفونفي السييل، الناس على يقطعون الذين هؤالء
.ليخيفوا ، ليقتلوا

 وهناك؛ هنا تخرج عصابات، شراذم، مكان، كل اآلمفينفي على يسطون الذين
 يعطي هنا إإلسالم فإن أمجماعة، أمعصابة، فردا، الممارس كان الدور، هذا لتمارس

اآلمنين. بأمن يخلون الذين هؤالء لمثل الصارمة العقوية هذه

 آخر لعامفيجانب ا األمن من لرسميات ا عنه تتحدث وما جانب، الكريمةفي واآلية

يكنخلط. فال

 إلسالم ا جه يوا إرهاب الناس عن الطريق الناس عن لسييل ا قطع اإلرهاب هذا
بكلصرامة.

 خالف من وأزجلهم أنديهم أؤكصطغ أويصلبوا يقتلوا أن و... العقوية: إلى انظروا

(٢األزض....) من أويتفؤا

 األرض من ولينفى أرض، من ينفى أن والتفسيرية الفقهية التطبيقات بعض وفي
 المواجهة كل اإلرهاب يواجه فاإلسالم وهكذا الثالثة، األرض تلك من ولينفى الثانية،

يكون. ما وبأشد بصالبة،

 إلى: نقسمه مصطلحا اإلرهاب أردنا ا وإذ اإلرهاب، ليس اإلسالمي المصطلح

)تأديبي(. غيرعدواني وإرهاب عدواني، إرهاب

.٣٣-اهئدة:١

.٣۴-ائتدق:٢



 األول الجاني عن يبحث أن بد ال تأديبي وإرهاب عدواني، إرهاب هناك كان ا وإذ

 هذه واإلرهابفي الرعب نشر السببفي كان ومن الفتنة، صدرت أين ومن المسألة، في

اإلرهاب. أخطر من وهوإرهاب الخبيثة، الجمرة ميكروب إلى األمر وصل حتى الدنيا

 قإيتاء اإلخسان بانعذية يأمر الله وإن اإلسالم: نفي وا عد وال ظلم ال - ٢

 وال )... ، (١تذكرون) لعلكم والمنكروانبغييمظكم الفخشاء القزبىقتفقىعن ذي

..( تقدوا أن انحرام تشجد عن أنصدوكم يجرمئكمشنآنقفم

 هذه الحرام، المسجد عن كصد هنا للمسلمين، د شدي بغضمنقريش هناك

 : قولوا المسلمين، من قريش على العدوان الستساغة خلفية؛ اإلسالم يقبلها ال األسباب

 ألزضبغري الناسقتبغونيف يظلعون الذين عىل السبيل حلمنا لإلسالم: أكرب الله
(٢ألمي.) عداب هلم أولئك احنق

ألحد سبيل اآلزض...،ا في قتنغون الناس يغلثون الذين على السبيل وإنما

ظلم. قد المأخوذ ذلك يكون أن إال أحد على

 (،٤للفتدين«) حيب ال الله إن تغتدوا وال يقاتلونمك ائذين الله سبيل يف ووقاتلوا

 املستويات، من مستوى أي عىل وتعاىل، سبحانه الله حدود عن احنراف أي هو العدوان

 وال لمك الله أحل ما طيبات حترموا ال آمنوا الذين وياأيةا احلق: العدل يه الله وحدود

(٥الحيبللفتدين.) الله إن تغتدوا

 اغتدى ا مثل عليهب فاغتدوا ىعليكم اغتد .فمن .و. والعدوان: لظلم ا رفض -٣
( المتقين.) مع الله أن واغلموا اله واتقوا عليكم

٠٩٠: النحل - ١

.٢-الماتدة:٢

-٩٣التوبة:-٣

.١٩٠-ليقرة:٤

.٨٧ددة: ؛ ,٥
,١٩٤: البقرة - ٦



السيسي الفكر
األا^سالمي

 فمن و... بمثله: العدوان على يرد إنما والعدوان؛ الظلم على الرد وزفي تجا ال
اغتدىعليكم.... ما بمثل عليه فاغتدوا اغتدىعليكم

 في المؤمن، فيقلب المؤمن، نفس ةفي موجود الضمانة وهذه التذييل، إلى وانظر

 تأديبات هناك ...، الله واتقوا :و... جرة فا كافرة تربية ظل في توجد وال ،أعماقه

وعقوبات. اإلسالم قانونيةفي

 قابلة المؤمنة النفوس ألن ...،الله واتقوا و... هي: لالرتداع األولى الركيزة لكن

 اآلدميين، تراهفيعقوبة أكبرمما لله سخط الله،في عقوبة في وترى * وققذ الله تتقي ألن

المتقين. مع الله أن واعلموا

 أعطيت ظلمت . «)لقدير نضرهم على الله قان طلموا بأنهم دلوت، يقا ين يئن ن >اًذ

 ال ، ( سبيل«) من عليهم ما فأفلئك ظنمه بغد انقصر روش يقاوم: أن للمظلوم رخصة

ظالمة. وليست مظلومة، أنها ويتعين يتحدد جهة على مؤاخذة

الدقة. كل دقيق اإلسالم ،عواهنها على المصطلحات يطلق ال اإلسالم

 اإلمثوانعدوان انزبؤالئثؤىؤآلتقاقنواعىل ووتقاقنواعىل الوهومنعندالله: كيف

للعقلبه)( اللةشديد إذ الله وائقوا

 وال والتقوى،البر على تعاونوا اإلسالم بالد الحكمفي وأنظمة اإلسالم، أمة يا

والعدوان. اإلثم على تعاونوا

 البر التعاونعلى أفغانستانهومن على أمريكا مع التعاون أن شخصتم فهل

والتقوى؟

الحاكمة»! األنظمة أيتها لكم مبروك

.٣٩-الحج:١

٠٤١ الشورى:-٢
.٢-ائكة؛٣



والعدوان الظلم من وموقغما الإلسللمية الحكومة
 والذين القرآن: حكومة اإلسالم، يقيمها التي اإلسالم، يرتضيها التي الحكومة

 ولله المنكر عن ونهوا بالمغروف وآمروا ةلزكاا وآتوا الصالة أقاموا األزض في مكناهم إن
)(األمور«. ماج:ه

 جراح مداواة حكومة العدل، حكومة اإلصالح، حكومة البناء، هذههيحكومة

مكان. كل في لمستضعفين

العدوانية ظامرة أسباب
 سي سيا بقصد باإلرهاب يسمونه ما ال الصحيح، اإلطالق -في الدموية العدوانية

 رد مستوى وعلى جزائية وإما ،ابقدائية تكون أن إما - النفس عن الدفاع ليشمل ماكر؛

القعل.

 يكون ال بحيث ابتدائية تكون قد التي الظاهرة أسباب الحديثمو لهذا والمنظور

 عدوانية إرهابية أعمال ينطلقفي ذلك ومع الغير، لظلم تعرض قد الجهة أو الشخص

اآلخرين. حياة تفزع دموية

 لبعض الطاغوتية والممارسات الطاحتة، االستكبارية الحروب هذا ويدخلفي
 والعلنيةفي السرية األحزاب بعض ت رسا ومما والدمار، للدماء المتعطشة الحكومات

الشيوعية. أساليب عليه كانت االستهتاركما حد إلى الدماء لولوغفي وا باآلخرين، التنكيل

أسباب: من العدوانية هذه وتتطلق

واإلنسانيةالدينية الكريمة المعنوية للقيم المتفكرة الجشعة المادية الروح منها-١

٠-ته حيا كل وتحكم البعض اخل د في تعشش والتي -

 أن لها يبرر ما لنفوسب تتفاقمفيبعضا قد التي واالستكبار -روحالطاغوتية٢

اآلخرين. على الظالمة السيطرة سبيل شيئفي كل ترتكب

-٤١-الحح:١
م. ٢٠٠١ أكتوبر ١٩ه١٤٢٢ غعبان٢ يتاريع (٢٩) الجمعة -خلبو٢



السعياسي الفكر
٥١ و^يسرمي

أوديتية أوطنية، ة التربية هذه كانت قومية وجهل عمى عن المتعصبة الترية -٣

معتنقيه. من أوأسيئفهمه مختلقا، الدين اكان إذ

 ألبواب انفتحت كلما المجتمعات منحياة الطاهرة السماوية القيم غابت كلما -٤

أكبروأخطر. بصورة اإلرهابية العدوانية الهمجية الحالة على مصراعيها على

 ا بحيث وتعديهم، اآلخرين الفعلعلىظلم رد موقع من العدواني اإلرهاب وهناك

 ألي وزنا تقيم ال عابثة، استهقارية عملية إلى يتحول وإنما العادل، الجزاء حد عند يقف

 وتخرب، ،أنتفسد لها أمكن ما القيود من أيقيد إلى تلتفت وال الحرمات، من حرمة

وترعب. وتقتل، وتتهب،

 لتعطش وا الشرسة، لبهيمية وا العدوانية، منهذه بريئ السليم وفهمه الحق والدين

 السيئ النوع من الفعل رد أم ابتدا، القبيح الفعل مستوى على ذلك كان والدمار للدماء

( المتجاوز.)

اللرهاب مناشئ
مناشئه: ومن مناشئ؛ له واإلرهاب

المنحرف. لفكر ا - ١

آخر. انحراف وأي ،اإلرهاب مناشئ منشأخطيرمن لمنحرف فالفكر

 معخط منضبطا ليكون فكرها؛ أنتراجع اإلسالم في الفكرية المدارس ومسؤولية

المطهرة. والسنة الكريم، القرآن

النظرة من والتخلص اإلسالم، التجزيئيةفيفهم النظرة من التخلص من البد-٢

وتعاليمه. وأحكامه، وقضاياه، اإلسالم، لمقررات العوراء

م.٢٠٠٣مارس٧هء١٤٢٤ محرم ٤ (١٠١) لجمعة خطبة -١



 الظالم المتسلط والوضع اإلرهاب، مناشئ من آخر منشا المتسلط الوضع -٣

 األرض، في سائد عرقهم ونتاج جهودهم، على المستولي الناس لحرمات المستبيح

النرتقيإرهابا؟ فلماذا

 ويعاني طاغوتية، من ويعاني منظلم، يعاني األرض أكثر من شبر كل كان -إذا٤

األرض؟ في إرهابا نتوقع ال ا فلماذ جبروت، من ويعاني نهب، من

 إلرهاب، مناشئ من السيئةمنشأ لصحافة من نعاني ونحن السيئة، الصحافة -٥

 الصحافة ترتكبه لما عارمة إرهابية موجات تعتريه أن اآلمن البلد هذا على ويخاف

 هذا ءفي واإلخا المحبة وألجواء الوطني، األمن ألمانة ولخيانتها منخطأ، المحلية

الكريم. اليلد

 يحدث ال لماذا ولكن الضجة، هذه مع ونحن يحدثضجة، لندن اإلرهابفي -٦

الضجة؟! هذه كل العراق اإلرهابفي

لندن؟ أين

أمريكا؟ أين

اينفرتسا؟

روسيا؟ أين

العربي؟ العالم آين

العراق؟!)( اإلرهابفي من اإلسالمي العالم أين

إرمابانمدقران
 أعدائها مع والمتآمرة ،وإرادتها األمة لمصلحة المناقضة الحكومات إرهاب-١

مع األعداء أولئك إرادة وراء المخزي واالنسياق المذلة التبعية والداخلةفي علىهويتها،

م.٢٠٠٥ يوليو ٨ ه١٤٢٦ االخرة جمادى ١ (٢٠٧) الجمعة -خطبة١



سج الهكا

 صوت كل وقهر السياسة، هذه لتثبيت والتنكيل؛ القمع وأساليب الباطشة، القوة استعمال

 الثروة، على واالستحواذ النهبوالغصب جنب إلى ذلك مؤثرة، شعبية حروصرخة

األزمات. أنواع خلق والتفننفي الفتن وإحداث والتمييز، الظلم ألوان وممارسة

 هذا من وسياسات األرض، الفتنةفي أساس وهي بية، رها إ النوعهي منهذا أنظمة
اإلرهاب. حالة تولد أن بد ال النوع

 بال الحرام الجماعي القتل جريمة امتهنت التي المتطرفة الجماعات إرهاب -٢

 من ويين الرضع، وطفلصغيروحتى كبير، أوشيخ وامرأة، رجل بين تفريق وال حساب،
 جماعة وبين ودارعيادة، ووزارة، سوق وبين السياسة، لهفي دور ال ومن دورسياسي، له

جنازة. تشيع وأخرى ،عريسا تزف

لإلرهاب. البغيضة الفاسدة األجواء الثانيفي اإلرهاب ولد وقد

 إلسالمها، بالغان األمة،وتشويهان لوجود ليجتمعتدميرانهائالن األول؛
ويابسها. أخضرها على للقضاء وطاعونان

 ويتمترس تمثيله، ويدعي لإلسالم، ينتسب اإلرهابيين من كال أن الكبرى والمصيبة

المتراشقة. العلمائية والفتاوى العلماء من عريضة بجبهة

 ومئن أتقياء، وال أمناء وال ، علماء العلماء هؤالء يكون أن الشروري من وليس

ودمائهم. وأعراضهم، المسلصين، أموال وفي دينه، فى اللة يخاف

 إلى يدفعوا ولم ،ظلم في اشتركوا لما ،الله ويخافون الدين، يعرفون ممن ولوكانوا
دعائمهم. أكبر من دعامة اإلرهايين كل ولفقد ،جرم

 يمكن بشريعته وتقيد بأحكامه، وفقة بقيمه، وإيمان باإلسالم، فهم له بحق أيعالم

 من واألبرياء والنساء، واألطفال، للشيوخ، المتعمد االستهداف من يجري أنيبررما

 من كبير جماعي مستوى وعلى والرؤوس، األكف وتطاير األشال، بتمزيق األعمار كل

 العراق، في كما مكان كل وفي ،والمصتات ،لعلم ا ودور ،جد والمسا األسواق، في الضحايا
وغيرهما؟!! وياكستان،



 ممن اآلبرياء القتلوالتدميرللمستضعفين بهذا المستكبرون الغزاة وهليحارب

 والهلع الخوف وفوضى الرعب وينشر ، اليغضاء إال له يكنون وال االستكبار، يعادون

 واألمة م سال لإل يتمنون ال الذين والصائمين المصلين لمسلمين ا من اآلمنين صفوف في

والسؤدد؟!النصروالعز إال اإلسالمية

 العراق الستقرار المعادية؛ الحكومات إرهاب يتناصر العراقية الساحة وفي

 البعث، وذيول تالمتطرفة الفئاد معإرهاب األمريكية الحكومة مقدمتها وفي ومصلحته

 الحرة، وإرادته للشعب، الديمقراطي الخيار مواجهة اإلرهابينفي بين التنسيق ويتم

( وتمريرمصيره.) لحكومته، واختياره

اللرمابللدينل
 مسلم على مسيحي أويعتدي مسيحي، آو مسلم بلد صسيحيفي على مسلم يعتدي

 من عام انتقام صورة في غيره أو نفسه البلد في أولئك أو هؤالء فيثأر ان، البلد من بلد في

بالجريمة. يرضون وال أبرياء اآلخر الدين أهل كانوا وإن اآلخر، الدين أهل

 ومنطق ومقزراته، الدين موازين عن البعد كل بعيدة جهالء جاهلية بروح يثأرون

العدالة.

 على اإلنسان افترى ما عدا اليهودية وال المسيحية، وال اإلسالم، دين من ليس إنه

آخر. نفس كسبت بما نفس قؤاخذ وأن أخرى، وزر وازرة تزر أن الله دين

 بقدسيته، سالح أفتك ومن له، الظلم أكبر من الدين باسم يرتكب الذي واإلجرام

عليه. يقضي ما وأقضى تواجهه، التي الحرب أساليب أشد و

 يساوي ال من أو عقب، على رأسا عنده اإلسالم فهم انقلب جاهل إال ذلك يفعل ال

(٢باإلسالم.) سوءا أومريد ظضر، قالمة عنده اإلسالم

م.٢ ..٩أكتوبر ٣٠ م١٤٣٠ ذواععدة ١٠ (٢٨٩ر اجمعة خعبة - ١

م-٢٠١٢يناير ١٣ د١٤٢صغرآ ١٩ (٤٨٦) -خلبةالجمعة٢



الفكرالسياسي
األبسلمي

ت لحكوما ا وهسؤولية ب رها لل ا
 واضحا مفهوما أنتحدد أجمع العالم وحكومات اإلسالمية، الحكومات من المطلوب

 وعادلة مدروسة مشتركة قرارات تتخذ وأن المتحدة، األمم هيئة مستوى على لإلرهاب،

 معالجة إلى القرارات هذه تهدف بالدمار، العالم تهدد التي الظاهرة هذه مكافحة في

 بحقوقه، واالستخفاف للضعيسف القوي إلغاء وعدم العدل، بتوفير الجذور من المشكلة

.ته وحيا ،نيته نسا وإ

 ث تحد لتي وا واالنتةام التشفي روح من المنطلقة الصارمة العسكرية التأديبات إن

 ملف تفتح ولكنها إلىحين، تسكت فإنما أسكتت ا إذ بالدمار، األرض وتغرق الدمار،

 االت وكذللدفي المسلمين، البلدين أوبين الواحد البلد االختالففيداخل حاالت

اآلخر. العالم مع االختالف

 ،وتفتك ،لتقتل اإلرهاب؛ صور أبشع مجتمعة دول تمارس أن هوصحيح هل ولكن

غيرحساب؟! من أمة شعوب من الماليين وتشرد وتدمر،

 شامال الشجب يكون أن بد فال يدعولإلرهاب، واإلرهاب يدعولعنف، العنف إن

 وتفنن للعنض، مستمر تبادل في إلرهاب ا لظاهرة باب تفتح وأال لجميع، ا على منسحبا

الفتاكة. المواجهة أساليب دائمفي

 بأن ونؤكد ومنابته، به أسبا معه ونشجب ونشجبه كان، أي من اإلرهاب ننكر كلنا
 إرهاب عملية دولفي وتحشد شعوب، وتباد أمة تواجه أن وننكر كله، العالم خسارة فيه

اإلرهاب محاربة وباسم العالم، زعامة تريد التي الدولة تقوده بشع صارفي واسع

اللرهاب مكاغحة قوانين ل استغلل
 حياة إلىاإلنسانية المجتمعات حياة يحول الذي الظالم اإلرهاب مواجهة من بد ال

 للتضييق سيئا؛ استغالال العناوين مثلهذه استغالل ولكن ودمار، ورعبوفوضى فزع

م.٢٠٠١سبتمبر ٢١ ه١٤٢٢ رجب٣(بتاريخ٢٥) -خطبةالجمعة١



 ومال دم من الله حرم ما واستباحة الكريمة، اإلنسانية والخاصة العامة الحريات على
 الذي اإلرهاب ألن ،بها وأولى للمكافحة أحوج وهو كذلك، هوإرهاب القانون باسم
اإلرهاب. أنواع أخطر وضعية ولوكانت الشرعية التقنين عليه يضفي

(١اإلرهاب.) ومكافحة القانون باسم مجتمعنا إلى اإلرهاب فلنحذرمنتسلل

إرماب! قنبلة ب« للرها »ا كلمة
 مدمرمرعب، فعلي حارق إرهاب إلىقنبلة ك لفقا ا باإلعالم تحولت اإلرهاب كلمة

 على والهيمنة الدول، وإسقاط والشعوب، والحكومات الجماعات الستعباد آلية؛ وصارت

األمم.

 الذي الشيطاني والمبرر المدمرة الفتاكة اآللية هذه إلى ثمتحولت كلمة، انطلقست

 - اإلرهاب تهمة أي - الظالم السالح وبهذا ،ونسفا هدما األرض كلخيرفي يستهدف
 ،سالحها من األمريكية اإلرادة عن الخارجة والدول اإلسالمية، البالد المقاومةفي تجزد

 األمريكية، اإلرادة تحركه الذي السالح السافرإال العدوان هذا لونجح ولنييقى
 اإلسالمية الشعوب وتستنزف المسلمين، بالد به وتحرق األمريكي، بهللصالح ويحارب

 المحسوبة الفارسية أو التركية، أو األفغانية، أو العربية، باليد الذي السالح كانمن وإن
المسلمين. على

لرجعية،! »ا شعار رفعوا قبل ومن

 كثيرا خلقا أخرجت حتى لها وسوق والرجعية التخلف شعارات تحركت قد وقبل

والتقدم. العصر روح عن والخروج التخلف عار من خوفا آخرين وجمدت الله، دين عن

 ،وتربك لترعب، البلد؛ هذا ومنها ،المسلمين أوساط تنشطفي زالت ال شعارات وهي

 في لشريعة ا أحكام على لخروج ا مواجهة في كما لالنحراف مواجهة أي وتفشل وتضل،
 ظالميا، سموك ،متخلفا سموك ،رجعيا سموك للشخصية باألحوال يسمى ما دائرة

( إرادة.) وأشد ،عودا أصلب المؤمنين فإن ويسقون، سموا ما المؤمنين وليسموا

م٢٠٠ أبريل ٨٥٥١٤٢٦صفر ٢٨(١٩٤) الجمعة خطبة ١

م.٢٠٠٣يوتيو ٦ ه١٤٢٤ األخر ربيع ه (١١)، الجمعة -خطبة٢



السياسي الفكر
اإليسالمي

اللرهاب! على رمابية الل الحرب
 فيه بما العالم يحرق هائال مياعال حدثا تفجر ال محدودة حملة لمطلوبة ا لحملة ا فألن

اإلسالمية. الدول من إسنادإلى المحدودة الحملة هذه تحتاجفي أمريكا فإن لذا أمريكا،

 بقيادة الحرب هذه اإلسالميةفي الدول من وأخرى بدرجة المشاركة ستكون وعليه
 الموجهة الضربات ومستوى المسلمين، على الحرب حدود توسعة فعاالفي عنصرا أمريكا

لهم.

 المشاركة حجم على تعتمد وجماعات، وأهداف دوال األمريكية الحملة إن قل:

نفسها. اإلسالمية الدول من المختلفة تها لمستويا الفعلية

 هذه بسبب داخلها الخالفات وكثرت اإلسالمية، األمة شمل تمزق كلما إنه

 األنظمة؛ على الضرائب ثقلت كلما األمريكية لإلرادة الدول تبعية واشتدت المشاركة،

بعد. فيما خالصة أمريكية لحماية لبقائها

 ،ألنظمة ا فيها رك تشا حملة في ألمة ا وضرب ،ألنظمة ا قبل من مة لأل لمعادي ا لموقف ا

 مباشرة، أمريكية حماية تحت أنتكون إلى جدا كبيرة بدرجة األنظمة هذه سيحوج

 ،وخيانتها األمة، إضعاف خطأين: األنظمة ترتقب ا ويهذ األمريكي، القرار رحمة وتحت

اليوم. ذل عليه مما أكبر بدرجة واستغاللها نفسها، وإهالك

( المشنقة.) حبل وأعناقكم ة األع عنق حول تشدوا بأال لألنظمة نداء من بد ال لذا

نموذجا الرماب المعايير: ازدواجية
 أمريكا به تأخذ الذي هوالمقياس والعربية اإلسالمية الدول مقياس أسيكون

 وأرضهم أنفسهم عن المدافعين الفلسطينيين به توصل حيث اإلرهاب مسألة في والغرت

 تتضننفي التي إسرائيل منه وتبرئ وحرمانهم، مظلوميتهم تستثيره ومن وكرامتهم،

سات؟لمقدوا بالقيم واالستخفاف الكرامات وسحق والتجويع، والتعذب، القتل أساليب

م.٢٠٠ أكتوبر' ٥ ه١٤٢٢ رجب ١٧بتاريخ (٢٧) الجمعة خطبة -١



 المستضعف وييرئ والحق، العدل الذييفرضه المقياس الدول هذه ستتخذ أم

(’الظالم؟) الطاغية ويدين المظلوم،

أويسوقونه؟! الرماب، يحاربون
 ووظيفة مهنة والتخريب والقتل اإلخافة واتخاذ األرض، الرعبفي نشر وألسمه

 وكل األطراف، لجميع عذابا الحياة ويحقل ويخلقفوضىعامة، كبيرا، فسادا يمثل

بعده. إرهابا يبرر ابقداء إرهاب

 أخرى، فوضى تستجلب االبتدائية والفوضى العنف، يستجلب االبتدائي والعنف

 ونركزتربية أننكرس وعلينا اإلرهاب، دائماضد أننعمل وعلينا اإلرهاب، ونحنضد

 القائمة رأس وعلى اإلرهاب محاربة يدعون الذين ولكن اإلرهاب، عن بالناس تقأى

أويسوقونه؟ اإلرهاب، يحاربون أهم نسألهم: أمريكا

 أهل منتصفية يمكفها حد إلى األرض سالحفي بأفقك احتفاظها حيث أمريكا

 اإلسرائيليفيتوفره ودعمحليفها السالح، لهذا وتطويرها ومرات، ومرات األرضمرات

 به يدفعون الذي السالح من اآلخرين تجريد على وإصرارها الفتاك، للسالح وتطويره

 تداف أن تستطيع ال أخرى دولة فأي النووي، السالح أمريكا ملكت ا وإذ - أنفسهم عن

 السالح من األرض كل األرض تجرد أن فإما نووي، بسالح إال أمريكا أمام نفسها عن

نفسها عن دفاعا النووي السالح تملك بأن دولة لكل الحق يفتح أن وإعا النووي،

 وكيمياوي نوويوجرثومي سالح أفتك التوفرعلى مفردة مفردة؛ هذه المهم،

وتطويره.

 والديمقراطية اآلخرين، على قهرية وسياسات حكومات فرض إنهناك ثم

 حكومة على الباب تفتح وال اإلسالم، إلى تؤدي ال بأن مشروطة ديمقراطية األمريكية

إسالمية.
م.٢ ""مايوا٤ ه ١٤٢٢ صفر ١ (٥) لجمعة ا خطبة - ١



السياسي الفكر
اليسالمي

 مهفي أحكا و الدين قيم ومواجهة الثقافية، الهيمنة فرض اخرىوهي مفردة

به. المؤمنة الشعوب

 العمالقة، األموال رؤوس على والسيطرة اآلخرين، ثروات سلب وهو آخر، وأمر

 إعالما العالم من مختلفة مناطق الضخمفي العسكري الوجود ذلك إلى ويضاف

والهيمنة. اإلرادة وفرض باالحتالل،

 الناس يفقد أن إما أمرين: أحد من بد ال ألنه لإلرهاب، تسويقا يعني ذلك كل

 أن وإما يذبحهم، الذي األمريكي للقرار ويستسلموا األمريكية، الهيمذة أمام إرادتهم

والكرامة. اإلنسانية من وبدرجة اإلرادة، من بدرجة يحتفظوا

 أما ،واحد طرف من إال إرهابا يكن لم وإن اإلنسان إنسانية تنتهي األول الفرض في

 من يئ وبش ،اتها ذ وعي من يئ وبش ،إرادتها من بشيئ تحتفظ أن واألمم للشعوب كان إذا

 صارخ نداء المتقدمة المفردات كل فإن ومصالحها، كرامتها الحفاظعلى ومن أصالتها،

(١األرض.) كل األرض المتبادلفي باإلرهاب

بدايته؛ أم ب رما الل نماية مي أمريكا تشنما التي البرمابية الحرب
 بداية اإلرهابيةهي الحرب هذه إن وهو: الجواب، هذا ر العالميختا كثيرممنفي

 كلها تمت لم وإذا كلها، تمت لم اإلنساية ألن المظنون، هو وهذا واسع، إرهابعالمي

 مستوى على وحتى الغربي، العالم حتىفي األمريكية رادةاإل غير إرادة هناك وكانت

 الدائرة من إرهابا يكون لن ، سيشتد واإلرهاب ستكبر، الفتنة فإن االستكبارية، األنظمة

 وكل والمسلم، لكافر ا فيه يشارك عالمي ب رها إ سيكون وإنما -،يقولون كما - اإلسالمية

(٢قوميته.) على حريص وكل وطنيته، على حريص

م.٢٠٠٣مايو ١٦ه١٤٢٤ األول ربيع ١(١١١) الجمعة خطبة -١

م.٢٠٠٣ مارس ١٤ م١٤٣٤م لحرا 1 محرم ١ (١٠٢) رقم لجمعة ا خطبة -٢



اللرماب على لرمابية ال الحرب مدف
 الخانق واألسر المرير، واقعها ينذربه خطير، مستقبل األمة يواجه أخرى جهة من

بالكامل. إلغاءها الغازية المادة حضارة تريد التي الحضارية، إلرادتها

 من وكثيرا كثيرا اإلرهاب محاربة باسم تحصد قد التي الجسدية التصفيات إن

 تشن شاملة وحروب والجماعات، لألفراد مطاردة صورة في األمة، لهذه الشعوب أبناء

 حضاري واجتثاث ثقافي، استئصال لمحاولة مقدمة إنهيإال المسلمة، األوطان على

 التصريحات تخقيها ال يل المدى، الطويلة الحربية الحملة بداية في محهامال تخفى ال

 وإحداث الديني، التوجيه بالتدخلفي أمريكا قبل اإلسالميةمن للحكومات والمطالبات

 اإلسالم تهجير اآلخرفي الطرف حلم يحقق بما اإلسالمية التربية مناهج التغيراتفي

وشعورهم. وفكرهم، المسلمين، واقع من نهائيا

 لحملة با عليه اصطلح ما منقادة مطالبة مية سال اإل د لبال ا لحكوماتفي ا أن تجدون

 أمل على حكومة كل عليها تتحصل أن البد مكلفة، براءة بشهادة اإلرهاب ضد العالمية

الصارمة. العقوبة تنجومن أن

 اآلخرعليها الطرف المضاء مكانا تاركة بنفسها حكومة كل تكتبها الشهادة هذه

 بينحين الثمن بنفس تجدد أكثر ال مؤقتة براة وهيشهادة والتدقيق، التحقيق بعد

وآخر.

 حروب في يدخلوا لم وإن وأسراهم، المسلمين، فدماء الشهادة، هذه به تخط ما أما

 العدالة بيد حكوماتهم لتسلمهم وهناك؛ هنا الجراد مطاردة يطاردون ممن وكانوا

 المادية المصالح وحماية األمريكة، الهيمنة عاةمرا من التيتنطلق المنصفةا، الغربية
 ثانيا نفسه النوع من األوربية والمصالح وبالذات، أوال كلها األرض في الواحد للقطسب

وبالتبع.

 موقف تضمن التي العاجلة، الكثيرة توالترتيبا اإلجراءات كذلك به تخط ومما

 الديني الوعي بل ،عندنا دينيا وهوليسوعيا اإلرهاب، بروح المشبع الوعيالدينيا تدفق



لسياسي الغكر
االيسالهي

 كما بالباطل الواحدة الكريمة اإلنسانية أوصال وتقطيع والعدوانية، اإلرهاب من المبرء

الغرب. يرتكبه

 وعبودية وربوبيته، الله كمية بحا يعترف وألنه االنسان، يحترم وألنه وعي، ولكنألنه

 ينادي وألنه الكبير، اإلصالحي ودوره البناءة وحريته امته كر تعني التي لخالقه االنسان

 ويحرم الطيبات، ويحل واالستغالل، والنهب الظلم ويناهض واإلنصاف، والعدل بالحق

ويقبر. األكفان أنيلففي بد فال الخبائث،

 بالمعني النقيض الحضاري البديل تحل القي واإلجراءات ت الترتيبيا من بد ال بل

 إلحاد من البديل ا هذ في بما ومشاعرهم وفكرهم المسلمين واقع في اإلسالم محل األعم

 حسن شهادة على نحصل ربما وعندئذ السلوك، وحطةفيالتصور في وإنحراف وشرك

والتقدم. والرقي سلوك

 خسارة هي وإنما ،وحدها اإلسالمية لألمة خسارة ليست فالخسارة لوكان، وهذا

 أن يمكن الذي الشمس لنور إطفاء فيه ألن والقادمة، الحاضرة أجيالها بجميع للبشرية

 بالبقاء لإلنسان المعنوية الحياة تمد التي ألشعتها وحجبا ،جديد من العالم به ينبعث

(١ء.) والنما

شن سدد لل با ب رما ال تممة إلصاق
 واإلسالميون اإلسالم أنيوصم الظلم وأسوأ القول، وأفحش المنكر، أنكر ومن

 أقل اإلنسان ن وأ ،الله عباد والعباد الله، الخلقعيال يرون الذي وهم - مكان كل في

 من عليه وجدا وما انسانيتهما، أصل نفي نظيرانمتكافئا أنهما باإلنسان يربطه ما

 وأناالتحامل إحسان، وا بالعدل يكون هوأن التعامل الكبرىفي القاعدة وأن فطرة،

 ن إال اإلسالميين أي نفسهم، لهم ليس وأن بالعدل، ألخذ عن ليد يجوزمعهرفع

 وأن ،ألرض ا في يطغوا أن لهم ليس وأن ،وقدرته ،وعلمه ،وحكمته ،ولعدله ،لله يذلوا

م.٢٠٠٢يناير٢٥ ه١٤٢٢ القعدة ذو ١١ (٤٣) لجمعة خطبة -١



 المنكر، أنكر من - وسوء بغي كل يسترجسوا أن وأنعليهم بالفساد، أويسعوا ،يستكبروا

 قبل من النقي واإلسالم هوالء يوصم أن - القبيح أقبح و الظلم، وأسوأ القول، وأفحش

 المستنزفة االستعمارية الحمالت وأصحاب الشعوب، دماء ومصاصي العنصرية، دعاة

 المصالح موافقة والعدلفي لحق وا القيم مقياس يحصرون والذي األمم، لخيرات

أنفسهم. يصرحون كما األمريكية

 ،إلرهاب با هؤالء منقبل ا هذ كل بعد اإلسالميون يوصم أن المنكر أنكر من

 أنه صدق إن الذي ،أمريكا المدمرفي الحادث لك مستغلينفيذ والهمجية والغوغائية،

 وهيئات دوال المسلمين منسائر مدانا خاطئا، الضعل رد جاء فقد المسلمين، بعض من

 وال المسلمون منها عانى لمآسي وعرضه اإلسالمي العالم طول في وشخصيات ومؤسسات

 اإلسالميينفيكل ونطالب نكررإدانته، فعل د وهور كلها، الدنيا تعرف كما يعانون زالوا

 الناصعة اإلسالم يشوهصورة ال والذي الراقيعنه، اإلعالمي البديل يقتموا أن مكان

 طغيان من بفعل الخلقية الناحية من المتدني لمستوى و المادية، الغربية ة للعلقلي إرضاء

 الرجولة واهتراء الثقة، وفقد والتذويي، التمييع إلرادة يستسلم وال الجسدية، الدوافع

والكرامة. والقيم األوطان عن للذود الجهاد روح على يقضي وال ،بنا الغرب يحاوله مما

 إسرائيل؛ لبني لكلم(2و وآله نبينا )على النبيعيسى وجهه الذي النداء مع نحن

 وهو آخر، لها أولوليس لها مشاكل من الجاهلية تفرزه وما للخروجبهممنجاهليتهم،

 اسامرواألقطار كل من كله العالم ولشعوب والعشرين، الواحد القرن لجاهلية نداؤنا

 الكتاب، أهل يسمعه أن ورسله أنبيائه خاتم سبحانه الله أمر الذي ء الندا وهو واألولوان،

 ياأهل قل و وشعوب: أفراد من فيها من بكل الدنيا مسامع ليصل يطلقه؛ القرآن زال وال

 يئخذ وال شيئا به وألدثرك اللة إأل نغبد أال وتينكم تيقنا سواء كلمة إلى تقالؤا انكتاي

٣١٠)ا(٠ مكبثون بأنا ااشهدو فقولوادوئؤأ فإنللوا دوي من أزبابا بغضا بنضنا

.٦٤-آلعمران:١
م-٢٠٠ فبراير؟ ه١٤٢٢ ذوالقعدة ١٨ (٤٤) الجمعة خطبة-٢



الهكرلسياسي
ليسلمي

الإلرهاب؟ اللسلدميدعوإلى مل
 إن ا: حقد أو منه جهال القس لك ذ يقول ،عكيثا^ثة الله رسول على يجهل قس

 حتى غزوة من واليفتهي يقطربالدم، سيفه فتاكاقتاال، ،إرهابيا عاش عييألة الرسول

 الدم، بحمرة تلذذ وعلى النفس، في غلظة على يدل دموي، تاريخ أخرى، غزوة يدخل

القس)! ماقاله هذا

 هذا يستبطن العالمية، السياسية الظروف وبلحاظ كبيرشائن، Iئ الد تطاول هنا

ملها.بكا اإلسالم أمة على تحريضا القول

 كان إذا أنه ذلك فمعنى شخصيته، وقدوتهم ،عكلألثه الله رسول تالمذة المسلمون

إرهابي. فيه معكم فكل بيا ها إر cktz الرسول

األرض. وجه على مسلم كل بوش حملة تستهدف أن بد ال ،ا إذ

 أعداء يتحقلوا ن اليهودي وللعالم كله المسيحي للعالم وتحريض وتشجيع، حث، إنه

األرض! وجه على مسلم كل ضد وبفعلية ة وبشن ألداء

 لهما لما كبير، حضاري مضمون من للكلمتين بما كلمتين، إلى Htz الله رسول دعا

 لإلنسان: خاصة منصياغة يعنيان وبما < الفكروالئعوروالسلوك عالم على أثربعيد من

 والرحمة العدل، اإل منه اليقبل الله رسول كان ومن الله(، رسول محمد الله، إال إله )ال

واإلحسان.

 من أن أترى العالم، كل أمام لمحاسبة موضع نفسه وضع هنا لة٠أل الله رسول

يجهل؟: الله رسول كان

يظلم؟: لله رسوال كان من أن أترى يجهل، بأال مطالب الله رسول فإذا،

يظلم. ال أن دعوته بحسب مطالب عك^فألث الله رسول ،ا إذ

 إال اإلحسان، ا إل الرحمة، إال اإليثار، إال الخير، إال منه يرتقب ال الله، من الرسول



 الخط عنهذا يشد ما منه جاء وإذا النبيل، الخلق إال الشهامة، إال الرجولة، العدإلال

رسوال. يكن لم مفرداته بكل

 حكم قد عككائثة الله رسول محمد األولى، وهي الله، إال إله ال : عكفائثة قال فحينما

الدين. وحق والعقل يلتقي ما إال يفعل وال الخير، إال منه يأتي ال بأن على نفسه

 كل درب باإلرهاب، القس يسميه ما درب الظلم، درب عيفائئة قطععلىنفسه

شر.)

رمابيين للل فستسلم أن ويرفض عدوانيين، فكون أن يرغض اللسلم
 من براءة شهادة على يحصلوا وحتى المسلمونإرهابيين، يكون ال حتى أنه والظاهر

 الدفاع أسباب كل من نفسها دولهم أنتجرد بد وال ،ونعاجا دجاجا يكونوا أن بد ال الغرب
 لبوش، هوالمطلوب وهذا للقس، لمطلوبهوا هذا للغرب، سهال صيدا ليبقوا المشروع؛

(٢األمة.) هذه في الطامعين لكل المطلوب هو وهذا

 أي وعلى صدد، أي من العدواني اإلرهاب نرفض يجعلنا الحق اإلسالم إن

 وظهر الوداعة، بمظهر جاء وإن عدوان كل نقسه لمنطلق ا من ندين بل ٠ ونديته صدد

 االستغالل وهويستبطن والثقافي، والعسكري، والسياسي، االقتصادي، التعاون بعنوان
غيرحق. من الشعوب على والسيطرة القيم، ومسخ تضعاف، واالس

 األرض، في الحقد تثير تصريحات منهم صدرت قد الغرب مسؤولونفي كان ا إذ

 بين هيةوالكرا الحقد روح نثير أن لنا يأذن ال اإلسالم فإن والعدوان، العدواة روح وتبعث

البغيوالعدوان. أسباب وقطع والكفر، الظلم بإدانة يطالب وإنما واألمم، الشعوب

 أنها إال وتمددا طوال تزداد التي البريطانية األمريكية اإلرهاب لقائمة نرى ال إننا

 ال كلمة خطأ أحدهم من خرجت ا إذ وخاصة األخير، في أمريكا أصدقاء حتى ستطال

بالكامل. األمريكية الرؤية توافق

 كيار من يزاأن اش بناهارسول لتى ٠ األمة صفوف فى القويم والخلق واإلحسان و»لعدل الرحمة سرت وكيف - ١

عواف واقعه يخالف األولى قدوتهم لوكان أبنائهاوصفارهم
م.٢. .٢أكتوبر١١ م١٤٢٣ ععبان ٤ (٨٠) الجمعة خطبة -٢



سي أسبل ألفكر
مي بسال اإل

 الذي اإلرهاب مسألة األمريكيفي القرار بأن شعوبها بكل اإلسالمية األمة تشعر
 ،كرامتها هدر ويستهدف ،حد أقصى إلى بها مستخف بأنه األمة كل على عمليا تسجلها

 وأن االستقرار، طرق كله العالم على يسد أنهذا على عليها األرض شعوب واستعداء
المشتركة. المصالح يفكرفي العقل،وأن بعين األمور ينظرإلى

بقاياضمير
 إعالميا ومقموعة وهيمكبوتة العالم، هذا منضميرفي بقية أنهناك نالحظ

 العالم هذا بقيةفي له لديني ا والفطري اإلنساني الضمير أن إال ،وعسكريا وسياسيا
 بغيضة، وحقدا نارا العالمية الساحة وإشعال األمريكي، اإلرهاب وهويطلقصرخاتهضد

 الدقيق الفكر على القائم الحضاري الحوار شعار بدل الحضاري التصادم بشعار واألخذ
له. والتسليم الحق طلب على والقائم الموضوعية، على والقائم العلمي،

 الساسة، د على يكون النمطوهوال هذا من ري رحضاالعالمإلىحوا اتجه وإذا

 كان مذكور ل لنمطا من العالم اتجه لو الساسة، لنمطاليكونعلىيد ا أنهذا أؤكد
أكيد. وبكلت قاطعة، وبصورة إلسالم ا هو العالمية الساحة الرابحفي

 لإلرهاب المنكرين أصوات مع الرهيانصوتهم وبعض القسيسون، أطلق نعم،
 شارعه في نفسه عن يتحدث أن ،ضميره عن يتحدث أن حقا معط والغرب األمريكي

 غير هناك اإلنسان ألن ويمسافاتومسافات، وسنوات، بسنوات اإلسالمي العالم قبل
 الداخلية، وبالنظرة هنا اإلنسان بإنسانيته، له معترف هناك اإلنسان ،هنا اإلنسان

 تبلغ نيته حيوا إنسان أنه الرسمي، المستوى على الداخل اإلسالميفي العالم بفظرة أيضا
( )مستواه. من أرباع ثالثة

رهاب؟الإل من نتخلص كيغ
 والوحدة، التوحيد، عن الحديث إلى جع فلنر اإلرهاب، من نتخلص كيف أما

دين. من بد ال قيم، من بد فال لرحمة،وا

م.٢٠٠١توفمير ٩ ه١٤٢٢ شعبان ٢٣ بتاريخ (٢٢ ) لجمعة ا خطبة - ١

م.٢ - ٠١أكتوبر ٢٦م١٤٢٢ ععبان ٩ بتاريخ (٣٠) الجمعة خطبة -٢



التوحيد. الحقهودين والدين

 لسم وتدطش 1 بغيضة وعصبيات أحقاد إلى يحوه ال للدين، قويم فهم من بد وال

اآلخرين.

 يشجب أن وقبل الشجب، كل ونشجبها ،بها نؤمن وال التربية، هذه عن بعيدون نحن

طرف. أي

(١الغاشم.) األمريكي اإلرهاب على والسخطواإلنكار الشجب تشديد من بد ال

 والسالم، واألمن بالعدل، والتمتع هوالهدى، جميعا للناس المسلم اإلنسان يتمناه ما

 من كان سواء اإلرهاب ظاهرة وتالشي األرض، الهلعفي الرعب أسباب كل وارتفاع

الفعل. رد أم االبتدائي، الفعل مستوى

 العالمعن شياطين والكضمن السماء، قيم عودةإلى بال هذا أنيتحقق ويستحيل

( عليها.) الناس الله التيفطر الفطرة مسخ ومحاوالت اإلنسان، تدميرإنسانية

 بتاطحات تميز مادية حضارة بناء على اإلنسانية جهود تنصب أن نألم إننا

 على المحكم المادي والعمران الضخمة، والصناعة العمالقة، والصواريخ السحاب،

 وتهارش وعدوانية، وحرص منشره المادية القيم يتمثلفي أوكفعفريت ملح من أساس

 ويتبخر مكان، كل سفي النا رؤوس على الحضارة هذه لتنهدم قل؛ وإن الدنيا متاع على

(٣لحظة.) الموهومةفي سعادتهم ووجود وجودهم

م.٢٠.٣مايو ١٦ه١٤٢٤ األول رييع ١(١١١) الجمعة خطية - ١

م.٢٠٠١سبتمبر١٤ ه١٤٢٢ اآلحرة جمادى ٢٦ يتاريخ (٢٤) الجمعة حطبة -٢

م.٢٠٠١-بتمير١٤ هـ-١٤٢٢ اآلخرة جمادى ٢٦ يتاريخ (٢٤) الجمعة حطبة -٣



(٣)

والمواطنة الوطنية

الهكرالسيسي
٦٧ سؤصي

والدين واألمق الوطن بين العالنة

لثالثة؟ بين العالقة ماهي

والمصالح؟ الوجودات دفي وتضا عالقةتنافر

وترابط؟ وتواف تالق أوعالقة

 اإلسالمية، األمة هي أمة من األغلب لبشري ا بوجوده هوجزء وطن عن والكالم

 وعن - التسمية على البعض يعترض لم إذا - اإلسالمي العام الوطن من بأرضه وجزء
 من المعالم محددة بصورة المطهرة والستة الكريم القرآن عنها تحدث التي األمة هي أمة

 المصالح، وترابط العالقات، ونمط ،الواحد الدين وأخوة الواحدة، الكونية الرؤية حيث

 الدفاعية، لمسؤولية وتبادل المختلفة، أبعاده في العام النظام حيث ومن الهدف، ووحدة
 بالمعروف األمر بواجب والنهوض عنه، والذود إليه، والدعوة وتبليغه، الدين وحفظ

المسلم. وأخيه المسلم بين المتبادل المشترك والوالء المنكر، عن والنهي

.حد ا كيان فيه ألمة ا منه أكثر هو وما ،لك ذ فكل

 الناس الله فطر التي الفطرة دين اإلسالمي، الدين هو العنوان المعفيفي والدين

الله. لخلق تبديل وال ،عليها

 وهو األول للمعصوم المطهرة والسنة الكريم، القرآن ميةفياإلسال األمة وكون
 إذايقبل والعدل- التوحيد، من العامة لعقيدية أصولها واحدةفي Htz الرسول

 باسم عقيدة ذلك متخذا سبحانه، الله إلى ملتفتا الظلم أنينسب كان أيا مسلم

 العبادات تلك هيئات ومجمل ،عباداتها أصول ةفيوواحد والمعاد، ،والنبؤة -، اإلسالم

 العامة السياسية مرجعيتها ةفيوواحد االجتهادية، الجزئية التفاصيل عن التظر بغض



 معين وآنه أوالخليفة، هواإلمام فيمن وعدمه العصمة أخذوصف اختلفعلى وإن
 القوميات وتعددت رقعتها، اتسعت وإن واحدة اإلسالم أرض وكون أوبوصفه، بشخصه
.فيها التشكيك يليق ال التي اإلسالم ضرورات من ضرورة عليها؛ واللغات والشعوب

 ريب، بال به المسلم األصل على خروج متعددة سياسية كيانات األمةإلى انقسام

وبتخطيطه. األجنبي تحتضغط الكثير تمفي وقد

 وال يمكنإنكاره، وال تنبيه، إلى تحتاج ال مسألة شاخصا واقعا االنقسام مذا وكون
 وطن أي نضعف أن لنا يبيح وهوال المنظور، المدى في منه التخلص وال ٠ عمال تجاوزه

 بمصالحه اإلخالل أو المتوالية، االنقسامات أفرزتها التي لمتشظية األوطان منمذه
المشترك. وأمنه الحقيقية،

 اإلسالمي فاألصل إسالميا،أصال لتمذق وا االنقسام حالة اليحول ذلك كل ولكن

 يصح وال المجال، فيهذا وهدف تصور من اإلسالم عليه ما واقع يقلب وال الوحدة، هو
إليه. والدعوة وتركيزه، تبريره علمية غير بصورة ونحاول نفظرله، أن لنا

 مكثفة وجهود ،بعيد مدى إلى ج يحقا الوحدوي السياسي واقعها إلى باألمة والعودة

 جدا المسلمون الذييشعرمعه الحد إلى أوواسعة عامة وقناعة ،كافيا وعيا تثمر
 ذلك إلى الطريق وليس أنفسهم، داخل من ويتقبلونه ،وواقعا دينا األمر هذا بضرورة

 دماء من الغزيرة والبحور األرض، على المادية والصراعات الحدودية، النزاعات هي
 ما على إيجابا ال سلبا ويؤثر ،عليه هم مما أكثر وقوتهم تهم بوحد يضز مما المسلمين

.والشعورية الفكرية وحدتهم من تبقى

 الوطن بين العالقة بنمط لمتعلق وا الموضوع، هذا الرئيسفي السؤال على ونعطف
والدين. والعام الخاص اإلسالمي

 العام والوطن إسالمية، واألمة ،سالميا!الخاص الوطن كون مع أنه والواضح

 ا هذ صدق في خلل وال ،لجهة ا هذه من المصالح في لتنلفي وا للتصادم وجه ال ،ميا سال

 الخاص، للوطن اإلخالص يكون الوصف صدق مع إذ الثالثة: الموصوفات على لعنوان
 آخر أيوطن ومصلحة األمة، مصلحة مع تماما ملتقيا اإلسالمية الطريقة وعلى



السياسي الهكر
اليسلمي

له. واستجابة بحكمه، أخذا ويمثل للدين، وقوة دعم وفيه إسالمي،

 ر وأمة!البمقد وطن من والخاص العام الكيان بين والتصادم التنافي، أنه والحق

 ومقدار اإلسالم، عن الخاصة اإلسالمية األوطان من ك أوذا الوطن هذا يتباعد ما

وتدخالته. ونفوذه، األجنبي، إلرادة تبعيته

 يمثل وهوما اليوم، األكثر لمسلمينفي واقع تردىفيه الذي هوالمستنقع وهذا

 اإلسالمية األوطان وكذلك العام، اإلسالمي والوطن لألمة كبرى وخيانة فادحة خسارة

سواء. حد على الخاصة

 كما يهتدي أن بد ال والمعقد المتردي الواقع مهإزاءمذا بإسال الملتزم المسلم وموقف
 الله يرضي بما الخاص وطنه فيعملفيصالح ونورشريعته، دينه، بهدى األحوال كل في

 اإلسالمفي يفرضه الذي الموقف ا الشرعنه،وهذ ودرء حفظه يتساهلفي وال سبحانه،
 دون من واألمة كله اإلسالمي الوطن حق في يفرضه الذي نفسه هو الخاص الوطن حق

سبحانه. هوالله الموقف والمنظورفي المستفتىهواإلسالم، دام ما األمران يتهافت أن

 بمصلحة وال ،به حسا على تآمر وال ،ص لخا ا لوطن ا بمصلحة تفريط ال أنه فينتج .

 كل عن د وذو وإخالص وحفاظ رعاية بل بهما، تآمرعلىحسا وال واألمة، العام الوطن
الشرعية وأحكامه ،نظراإلسالم في ربخاوخسارة المتوافية المتالقية لكيانات هذه

دقة. لحدا ا

 وكأن له، واإلخالص ووالئه الوطن حب عن الوطن هذاكالمفي كثرة لتالحظ وإنك

 الداخلينفي المتآمرينعليه الشعب أبناء من للوطن المعادين لكثرة بأهلها لتهتز األرض
 مكثفة، دروس إلى تحتاج جديدة فلسفية مسألة ألوطان ا حب كأن أو له، بيع عمليات

 بكل م إسال ل ا بين تناقضا هناك وكأن وتطمسها، مية سال حقائقإ تغتال وتنظيرات

 حتى أبنائه من صادقة فئة وأي اإلسالم، أرض من شبر أي مصلحة وبين الثابتة حقائقه

 تلك تشويه أو بطمس إال عنه شر ودرء ،لحه مصا ورعاية لوطن ا حب تركيز نستطيع ال

وغيروارد. غيرصحيح، ذلك وكل الكبرى، الواضحة اإلسالمية الحقائق

وعزاألمة لثروة و األوطان تبيع لتي هي واإلسالمية العربية ومنذبعيدوالحكومات



 على واإلنسان، واألمة الدين أعدى أعدى على ١؟بيعها من وعلى واإلنسان، وكرامتها
لعباده.) المسترقين الله على المستكبرين

واستقسله الوطن حب
 باألرض واألنس النضسي. االرتباط يعبرعنه طبيمي حب حب؛ من حتان هناك

الناس. عند معروف ا وهذ واألهل،

عليه. والحفاظ صالحه، فيه بما والعمل للوطن، الخير هوحب آخر حب

ورسالة. واجبا هذا يرى المسلم واإلنسان

الله؟! حب يقابل المسلم اإلنسان عند حب من هل ولكن

 ،لله ا لحب بعا تا يكون أن يجب مه سال إ بمقتضى لمسلم ا ،إلنسان ا حب من حب كل

 المسلم اإلنسان نفس في الله حب على وقائم تابع هوحب إنما Htz الله رسول حب

آخر. حب كل وكذلك المؤمن،

 واألرض لألهل التفس طبيعة بحسب واأللفة الميل عاطفة مسقوى على حب هناك
 إليه، واالنشداد بالكمال، والتعلق الخير، تقدير على يقوم عقلي آخر حب وهناك ،مثال

للنفس. والساعادة الطمأنينة ويكسب الفعل، عند الطاعة عليه وتقوم

 سبحانه الله حب على متفرعا يكون بأن إال ألحد يصح ال الحب من اللون ا وهذ

وتعالى.

؟ الوطن نحب وكيغ

ولدي. أحب كما نضسي، أحب كما

الشريعة. بتعاليم األخذ على القائم الحب إنه

وتعالى. تبارك الله حدده التعبيرالذي نعبرعنه الذي الحب إنه

م.٢٠٠٨مايو ١٦ ه١٤٢٩ االولى جمادى ١٠ (٣٢٥) الجمعة خطبة-١



السياسي الفكر
البسلمي

 ونهى، أمر ما خالف وعلى ،الله طريق غير على حبك ء وجا ،ل ولد أحببت ا ذ إ

نحبه. ال فأنت

 الشريعة بها قالت التي بالطريقة نحبه فإننا الوطن، أحببنا الولد،إذا أحببنا إذا

النافع. الصادق هوالحب وهذا الغراء،

بالخطايا؟! نغرقه أن الوطن حب أمن

الخلقي؟! بالفساد نغرقه أن

الفروج؟! بكد الوطن جوعى نطعم أن

وتعالى. سبحانه الله يرضاه ال حب ا هذ

 التي الطريقة تعبيره الحبفي يأخذ أن ويجب الله، من شيئ ألي حبنا ينبع أن يجب

بهايية. الله أمر

 وعشيرتكم وأزواجكم قإخوانكم وأبنآؤكم آباؤكم كان إن وقن الكريمة: اآلية تقول

 اللهورسوله من إليكم أحب تزضؤنها ومساكن كسادها ئغثؤن وتجارة افترفتموها وأموال

( ) الفاسقين«. القوم يفدي آل والله بأمره الله يأتي حثى فتربصواً سبيله في وجهاد

حبه. ونخلصفي الوطن، نحب أن علينا

حب. كل وهومقياس لله، حتنا من له حبنا يكون وأن

اإلطالق. على الشريعة خط يغادر ال الحب هذا عن تعبيرنا يكون وأن

 األمة، بوحدة ذلك بعالقة مرتبط اإلسالمية، األوطان استقالل عن والكالم

.وتقاربها ،وفرقتها

غيرذلك المسلمين حد ولوتمنى وأمنيته، مسلم كل هدف األمة وحدة باختصار:

إسالمه. لخالف

.٢٤ التوية:-١



 مليئ واقع عنه األمة يفصل بعيد هدف ولكنه ،مسلم كل ف هد ألمة ا ة وحد

 العملي النظر من قريب علىمرمى ليس الهدف فهذا بالتناقضاتوالقصوروالنواقص،

 وفرقتها، ومحنها األمة مشكالت من يضاعف بالقوة وطلبه المتعقل، المسلم اإلنسان عند

 بالنفوس واالرتفاعالمشاعر وتةقية والتوعية، التثةيض من طويلة مسافة قطع إلى ويحتاج

الرفيع. اإليماني األقق إلى

 البلدان أكثر أنهما ولنفرضهما اإلسالمية، البالد بلدينمن أننوحد لوأردنا
 واحدة، وقيادة واحدة، راية تحت األمة توحيد أما الغاية، لصعبت تقاربا اإلسالمية

 المستوى هذا المنظور،فطلبهعلى لمدى العاديةفي المستحيالت فهومن ‘واحدة وأطروفة

 على يطلب فال ،تها وشتا ،األمة فرقة من ا مزيد وينتج ،لجهد وا لوقت ا تضييع من شيئ

 من نأمل ونحن البعيد، المدى ولوعلى طلبه في تجد أن األمة على ولكن القريي، المدى

 راية تحت كلها األقة هذه يوحد أن - الله بإذن صادق أمل وهو - ٠٠ القائم اإلمام
العالية. الخفاقة اإليمان

 ومتآمر عدو كل ف هد ا هذ لكن ألمة ا فرقة من ا مزيد فلنختر ،ة لوحد ا نختر لم إذا

العملي؟ هو فما األمة، على

 والتحالف التقارب بوجوب نقول وأن إسالمي، بلد كل باستقالل نقول أن العملي
 األمة، ة وحد تضرب التي األجنبية التحالفات من اليد ونفض بالوحدة، الضار غير
لهويتها.وتغتا

 قد التي المسلمين بين الجغرافية والتوسعات العدوانية الحدودية لالختراقات وال

(١الرغبةإليها.) األطماع تحرك

م ملد لد و, الوطنية
 يراد أو يشعر قد بما إلسالم، وا لوطنية ا بين السائدة المصطلحات بلفي يقا ما كثيرا

الوطنية. ينافي واإلسالم اإلسالم، تنافي الوطنية بأن منه

م.٢٠٠٨ أغسطس ١ ه١٤٢٩ رجب ٢٨ (٣٣٦) الجمعة خطبة -١



السياسي الفكر
االرسالمي

 له. والتحميد التقديس وكان الله، دون من معبودا الوطن لواتخذ صحيح وهذا
 وطني هو وما ،٤١٠٠ هووطني ما غير هودين ما حينئذ مطلقا، وإلها أعلى مثال واتخذ

 الوعي الرشيد، والوعي ناه الذينتب الفهم حسب أما وبالمطلق، بالكامل دينا هوليس

كذلك. ليس فاألمر لإلسالم، الصحيح والفهم الوطنية، لمعنى

 الوطنية والمصلحة الوطنية، المصاحة يعني واإلسالم اإلسالم، من الوطنية إن

اإلسالم. تصبفيصالح

 وطريقا منهجا وارتضاه باإلسالم آمن وطن أنه اإلسالمي الوطن من نفهم نحن

 بالخط أعماقه من يؤمن وطن مي اإلسال الوطن األخرى، األطروحات كل على وقدمه

.مية إلسال ا لقيم وبا مي إلسال ا

 يرىفي وال اإلسالم، يضاد ما إلى والتوجه الفهم هذا خالل من يسعى هوال فإذا،

اإلسالم. يخالف تقعفيشيئ أنها مصلحته

 إلعمار ،الدنيا اإلسالمإلعمار للتقدم، اإلسالم للبناء، اإلسالم رحمة، واإلسالم

بالطمأنينة. األنفس تزدهر وألن بالنور، القلوب تقعم وألن اإلنسانية، الذات

 الصالحة، المسارات كل للتقدمفي التكنولوجي، للتقدم العلمي، للتقدم هولألمن،

( ) رشيد. أيوطن مصلحة مع يتقاطع أن اليمكن هذا تمهو وإسال

تما ورجال لذقة والولء للوطن ء الوس
 الرجاالت األمة، ورجاالت لألمة، والوالء للوطن الوالء بين تنافي ال أنه فهمنا

المخلصين الرجاالت ،اإلنقاذ رجاالت الرساليين،

 قيادة كل مع نقض ونحن واإلسالم، لإلنسان تخلص محلية قيادة كل مع نقف نحن

.أمريكا في كانت ولو قيادة أي مع عالمية

واإلسالم. اإلنسان مع كانتقيادة إذا القيادة فيموقف

م.٢٠٠٢فبراير ١٥ ه١٤٢٢ لحجة ا ذو ٢ بتاريخ (٤٦) لجمعة ا خطبة - ١



حوله. ستلتف سنعشقه، به، سنتعلق مسلم إنسان لى األمريكي يتحول أن يوم

 واإلخالصللوض٠لكنفيظلساإلسالس بالوطن وصيجذابالتزاز١هذاو

خذاإلسالم.)'( على

والدين لذقة ء والول للوطن ء ل الو
 وهوموضوعوانتلمتتاولهفي٠ئةوالدين’ودبالواللال٠موذوعالوال*الوطن

 أبعاده بعض لتركيزعلىبا إليه أنيعاد نافعا يبقى المكانلكن غيرهذا حديثسابقفي
وأصرح. أوضح بصورة العملية

 وتنافر، تضاد عالقة هي وهل الوالءين، بين العالقة نوع على الضوء تسليط يطلب

 'ئالقةتالئواذسجام؟رسالماقددضصؤرضمدىوسضجاذب.أوسؤ
 على نتحر لوالءين؛ هذين من وظيفتنافيالموقف نفهم أن بد منجانبآخر،ال ظن

فية. بصيرةكا

 الله وليكم وإمنا له: شريك ال وحده لله األصل الوالء أن على مسلمان خيتلف ال
ودسوهلقائذينآمنوأائذينيةميونالصالًةقيؤثونلركاةومهراكعون)(

ماذايعنيالولءلته؟
 أحكامه، من لكلحكم لرضاه، الكامل واالستسالم للهفيمايعنيحبه، الوالء يعني

 سبحانه الله كره ما واليقارف الله، أراد اإلنسانإلرادته،فاليأخذإالبما إرادة وقبعية

 يعنيه فيما ويعنى إلخالصفيطاعته، دينه،وا نصرة سبحانه ءه وال لى،ويعني وقعا
 رسول طاءه. حتى وطاعته. ونصرته لحبه طامة واي ب وأي حب. أي تبعية أينا

 يفئه الله رسول يطاع وإنما طاعة عن مستقلة طاعة تكون أن يصح ال لل الله

لله. الوالء هومن هذا الله، بها أمر طاعة وأنها الله، طاعة من طاعته أن بوعي

م.٢٠٠٢مايو١٠ م١٤٢٣صغر ٢٧ (٥٨) الجمعة خطية -١
هه.1|لماثدة س٢



االيساصي الهكا

 صحيخا وعيا اإلسالم ويعيشان ،أمرهما لإلسالم يسلمان مسلمان يختلف ال أقول:

الجلية. اإلسالمية البديهية هذه على صادقا وشعورا

البديهية. لهذه محكوما يكون أن البئ والء أي عن والحديث

 وفي والدين، األمة ووالء للوطن، الوالء بين العالقة على الكالم أركز أن هنا وأريد

اإلسالمية. لألوطان بالنسبة غيرمنفصلين والءان هما نظري

والدين. باألمة االرتباط أنواع كل دائرة العالقةفي هذه والتركيزعلى

والقة الدين ارتباطات من سوطن الوسء موقعية
 من به واالرتباط الوطن يقعوالء فأين واألمة، االرتباطاتبالدين من عدد هناك

االرتباط؟ من األبعاد هذه من واحد واحد كل

ويناقضها؟ الوطنية بالمصلحة االرتباطات هذه من واحد أي يتنافى وهل

 ضوء تنبيفي أن يجب المسلم إلنسان ا ثقافة وإن بالدين، ثقافي ارتباط هناك - ١

ثقافته. هي إسالمية أمة هي بما اإلسالمية األمة وثقافة دينه،

 ا هذ ،معها والتفاعل ،فهمها على واالنكياب ،بها واالرتباط الثقافة، هذه معايشة

للوطن؟ الوالء مع يتنافى هل االرتباط

 جاهلية، ثقافة ثقافته أنتكون وإما سالمية،ثقافةإ ثقافته تكون أن الوطنإما

 نا أوطان العمليفيكل والحاصل الثقافتين، منهاتين مزيجا ثقافة ثقافته تكون أن وإما

 ساحات تحكم التي هي وغيره اإلسالم ثقافة من مزيجة ثقافة أن هو آلن ا مية إلسال ا

كلها. اإلسالمية األوطان

 من وطن ألي جاهلية ثقافة أي ينبذ أن عليه المواجب من بل مسلم، كل حق ومن

 لمصالحه، وحماية لوطنه، إخالصا اإلسالمية الثقافة تركز إلى بقوة يدعو وأن أوطانه،

 ،ميةسالاإل الثقافة ينسى أن األرض يجوزأليمسلمفي وليس وقومه، األهله وحب



 بحرينية، مصرية، أوعربية أوتركية، ية، يران منثقافةجاهلية ويضحييهاأليشيئ

 أجل من ؤها؛انتما كان أيا الجاهلية الثقافات بكل يرمى أن يجب أخرى، ثقافة وأي

وعقائدنا. قلوينا وتجتمععليها التيتوحدنا، اإلسالمية الثقافة

 األشرف، النجف الشريف، األزهر الفقهية، بالمرجعية االرتياط ثقافة هناك -٢

 والرأي الشرعي، بالحكم كلها اإلسالمية لبالد ا تمد مراكزعلصيةفقهية الشريفة، قم
 هذه مرجعية مع يتنافى البلدان من بلد أوألي أوللبحرين، لتونس، الوالء هل الفقهي،

المراكز؟

 عن وستنفصل ،لفقهية ا منابعها وستخسر ،شديد فقرفقهي في ستقع األمة إذا،
سنوات. بعض في عمليا اإلسالم

 العلمية المراكز عن يففصلوا أن مواطنيها من بلد أي سةفي السيا تطلب ال طبعا

 العملية، المسائل مختلف وتلقيهفي الشرعي، الحكم وفهم الفقهي، التعامل الفقهيةفي

 أم الكوفة، المدينة، العلمي المركز كان فسواء ،وجدوا منذ المسلمين سيرة عليه ما وهذا
 لتأخذ ؛بها وترتبط العلمية، للمراكز تهوى المسلصين أفئدة كل كانت كان، أيا أم األندلس،

.عليه غبار وال ،ا هذ على قائمة والسيرة ،دينها منها

 ،وطنية الديني الخط على سياسية ورموز ،وطنية دينية ورموز قدوات هناك -٣

 تاريخيا العالم، مستوى على بل األمة، مستوى على األمة داخل من قدوات وهناك
 مستوى على وقدوات رموزا كانت ا إذ لجهاديةوا الدينية والرموز والقدوات ،وحاضرا

 اإلنسان إلى بلتجاوزتها لألمة، وأخلصت األمة، هم واستوعبت األمة، هم األمةعاشت

إنسان. كل

 إطار أوفي معين، زمان إطار والرموزفي القدوات هذه مثل تقزم أن تستطيع ال أنت

مكانمعين.

 المخترعينفي االنسان ونفع العملي، الجهد ناحية نكبرمن إنناونحنمسلمون
 لم الذين مجاهديها، وكبار ،كبارفقهائها تنسى أن لألمة أنيطلب يمكن فال العالم،
األمة. مصلحة عن فضال كله، العالم مصلحة على ينفتحوا أن دون تقوقع بأي يرضوا



السياسي الفكر
االبسلمي

 جغرافية حدود وفي ،أوطانهم قفص في نسجنهم حين انفسنا ونظلم ،نظلمهم إننا
.ضيقة

 فإن رموزعمالقة، بال ونبقى الواحد، وانتماءنا الواحدة، هويتنا بذلك نخسر إننا

 والقدوات الرموز هي كما رموزا تعطي فلن رموز، من أعطت مهما الصغيرة األوطان
العالم. أفق ينتشر ما بقدر تنتشر التي الواسعة

الوطنية؟! يخالف عكائث. له ل رسوال وهلتكريم

.واحد بوطن خاصا ليس الله رسول

الصحابة؟! من أي تكريم هل

الوطني؟! الوالء عن واالنفصام االنفصال، يعني عاق األئمة من وأي

وآالمها. األمة أفراح والمشاركةفي العاطفي االرتباط هناك -٤

 على تركز والتي لصلحة، ا ذات المناسبات وهذه الخاصة، مناسباتها فلألوطان

 يا يجا إ تاريخيا وتعنيمنعطفا واألخالقية، الرجولة وتعني األجنبي، عن االستقاللية

.معها ويتفاعل ،وتحيا ،تكرم أوذاك الوطن لهذا

 انتصار ي٠ه الله رسول فتوحات كربالء، حدث األمة إلحداث نأتي حين لكن

 هل لها ونفي ،معها نتفاعل المفاسبات، بهذه فتحتفل المواقع، من موقع أي في لمسلمين ا
الوطني؟ بالوالء كفارا نكون

الوطني؟ والوالء بينهذا تناف وهلهناك

 منسلخ جزء أنا وهل وطني، أكرمت األمة أكرم حين وأنا ،األمة هذه من جزء نحن
وطني؟! عاديت األمة كرمت إذا حتى األمة من

 لكل تكريم هو الكامل لجسم ا ا هذ وتكريم عمالق، - أمة جسم من - جزء وطني

فيه. للحياة وبعث عضومنه،

 والمسجد والقدس، فلسطين، كقضية الكبرى األمة قضايا نصرة اإلسهامفي -٥



الوطن؟) عملياآخرلقضية كفزا يعني األقصىهل

الوطن؟ مصلحة مع تنافيا ذلك يمثل وهل

الوطن؟! مصلحة في يصب أنه أو

 وإذا لجسم. لمجموع العافيةوالصحة عطاءاألمةهوإ أيجزءمن!جزاء معالجة

مشكلتها؟) في حرين لد سيحضر فمن الفلسطينية، المشكلة البحرينفي لمتحضر

 األمور أنتقولللشعببأنمثلهذه تريد هنا الحكومة أظن وال واحد، نحنجسم
الوطني. والوالء تتنافى

 مته، وسال بالوطن المضر الخاص السياسي االرتباط خاصيتمثلفي والء هناك -٦
اإلسالمية. البالد بين القائمة والجغرافية السياسية التجزئة ظل في واستقالله

 كانت وإن آخر، وطني وجود والبحرين وطني، وجود أنمصر نحننعيشواقعاهو
 الرئيسة وخطوطها العريضة مشتركاتهما ولهما واحدة أمة جسم من جزأين االثتقان

 التيتمثللبالحضارةاإلسالميةواالنتماءإلسالمي،لكنحينيرادمنى الكبيرة
 فوضىفيلدي،وألنشرالخرابف ألحدث بلد أي أنأتعاملمعالنظامالسياسيفي

 وهذا وطن اك فذ آخر، وطنإسالمي بناء أجل من وطني؛ أهدم أن مني يراد بلديحين

غيرضرورة من اليسرى تبقى أن أجل من اليمنى؛ يدي أقطع ا ولماذ وطن،

 الجانب، هذا في االحتياطية الخاصة ولحساباتها الدول لحساسية نتفهم هنانحن

 وحمأليمظهرتكري الحساسية، عليههوفرطالحساسيةوالمبالغةفي المؤاخذ ولكن
التوجه. هذا مثل طى االى مناسبات من مناسبة ركةفيعام،وأيمشا

,لمفرطة. الحساسية هذه نرفض كما نرفضه توجه هذا

 ،ألنفسنا نرضى وال واستقراره، وأمنه وسالمته، الوطن، هذا استقاللية مع نحن
واستقراره. وسالمته، الوطن، هذا مصلحة ينسوا أن واألبناء لإلخوة وال

 إلى تمتد التى واليد ،مراكزنا هي لألمة العلمية المراكز وكل ،ثقافتفا األمة ثقافة
كرامةكلمسلم،واليدالتي من ونالت بسكين، مسلم بشز،يدامتدتإلىقلبكل األزهر



السيلسي الفكر
بسلمي اال

 أومس النجض، مس آنيكون بد وال كأختها، آثمة يد هي آوقم اآلشرف النجف إلى تمتد

 أن ألمة ا مستوى على وقدوات ،لية عا دينية رموز من فيهما بما ، ء فقها من فيهما بما قم
.ألمة ا أرض من شبر كل في لحها ومصا لألعة مسا يكون

 لوطنه إخالصه بين يجمع كيف يعرف الذي اإلنسان بعقلية مواطنين نصوغ أن علينا
 وعلى اإلسالم، دائرة فإنهفي وعيه، وركزنا باإلسالم لوارتبطنا جدا ميسور وهذا وأمته،

 للوطن اإلخالص بين نفصل ال كيف وعمليا نظريا ا جيد نفهم أن نستطيع م اإلسال خط

للوطن. واإلخالص لألمة اإلخالص بين لألمة، واإلخالص

( بموتها.) ال األخرى البلدان بحياة تكون األمة، بلدان من بلد أي حياة

للحكم! ومواللة الوطنية
 من مقياس بأي للتشكيك غيرقابلة ألنها ،جماهيرنا وطنية على أؤكد أن أريد ال

.لتأكيد ا إلى تحتاج حتى المقاييس

 على الموافقة حد على السقيمة السياسة على لموافقة ا تعني ال والوطنية لمواطنة وا

 كانفيه أليمشروعوإن اةوالموال لظلم ا على السكوت تعني وال الصحيحة، السياسة

والمواطنين. الوطن هالك

 هوعلى إنما واإلقصاء والتهميش الظلم، الحقوق،واإليغالفي السكوتعلىغبن

للوطن. واإلخالص الصالحة المواطنة خالف

 الذي العدل إالفي خير وال وأرضه، لشعبه الخير يطلب هومن الصالح المواطن إن

عليها. وما عليها ومن األرض حياة به

 طن للموا رئيس ومقوم ،لحة لصا ا طفة لموا ا صميم من ف إلنصا وا ل لعد با لبة لمطا فا
إنكاره. وهوقادرعلى الظلم يسكتعلى صالحا مواطنا تجد فال الصالح،

بها. تطالب فإنما طالبت وإذا لة، تهفوللعدا إنما والجماهير

م.٢٠٠ كتو ا ٢٥ه١٤٢٣ شعبان ١٨ (٨٢) رقم الجمعة خطبة - ١



 أهلوطنه، الفتنةفي يزرع وال واحد، يخونشعبهفيفلس ال من الصالح والمواطن
 بما العناوين من عنوان بأي فيها له يمكن وال أجنبي، على الوطن أرض من شبرا يبيع وال

هذا. كل من بريئة والجماهير األثمان، من ثمن بأي بالوطن يضر

 الوضع انفراجةفي أي ومع وطفه، استقالل مع يقف هومن الصالح والمواطن

 ^ملفي بارقة وتحمل الثقة، الجسور،وإعادة بشيئمنمد بشر العام السياسي

 ظلم من يعانيه ما برغم الكرامة واحترام بالحقوق، واالعتراف العادل، االستقرار

تك. ك. هي جماهيرنا بأن تشهد والتجارب وطنه، في وإقصاء واستهداف

ينتمي؟ أين وإلى يبدأ، أين من الوالء
والنصرة. والطاعة، المحبة، بمعنى المطروح الوالء

دين. له من عند محسومة قضية الوالء وقضية

يكفي. ما وحقه الله عظمة من يرى وال له، دين ال بمن لنا شأن وال

 وبالذات أوال والءه فإن يكفي، ما العظيم وحقه الله عظمة من ويرى دين، له من أما

 والء من منيثق هووالء المتدين العيد ا هذ به يدين والء وكل له، الشريك وحده هولله

إليه. ومنته الله،

األسمى. المعنوي والجمال والخير، والعدل، للحق، والء لله والوالء

 عدم من وحالة ، الوالء من حالة مؤمن فلكل ، الوالء وعدم الوالء حالة يعيش لمؤمن وا

الوالء.

 ولذلك ،شرها منها ويعادي ،خيرها نفسه من فيوالي نفسه، مع الحالتين يعيش إنه

 توالي مؤمن وأنت فأنت ذنب، من ارتكب كلما نفسه نظر ويهبطفي السيئة، عن يتوب
 حيث اإلطالق؛ على لنفسه والؤه كان إذا حقا مؤمنا آحدنا يكون وال ،كوتعلنيها نفس

والضالل. والهدى والباطل، والحق الخيروالشر، منها يرضى

م.٢٠٠٨يونيو٢٠ه١٤٢٩جمادىالخرة١٦(٣٣٠-خطبةالجمعة)١



السياسي الفكر
األبسالمي

الله. خط على تكون حين عليها وتسكت ،عنها وترضى ،نفسك تحب وإنما

الشيطان. خط إلى ميال منها تجد حين ثائرا منتفضا أمامها لتقف وإنك

 وولده زوجه مع أهله، مع الوالء وعدم ، الوالء حالة الحالتين: هاتين يعيش والمؤمن
 على ويناصرهم شرهم، منهم ويبغض خيرهم، منهم فيحب وحامته، وأخته وأخيه

وشفقة. ومحبة لهم إخالصا باطلهم على ويواجههم هداهم،

 وأمته؛ وطته ومع مدينقه، ومع ومعقريته، مؤسسته، مع الحالتين هاتين وهويعيش

 إلى بالقياس وهكذا الشر، ولوطنه وطنه ويبغضمن الخير، ولوطنه وطنه فيحبمن
أمته.

.لى وتعا رك تبا لله والؤه هو لتين لحا ا تين لها عيشه في س ألسا ا ومرتكزه

 تجد وال ،الخير إال تحب فال ،بالخير متعلقة ،مهدية ،جميلة مصنوعة المؤمن نفس

.لى وتعا رك تبا لله حبها منطلق من لك ذ ،بغضا ال إ للشر منها

 ويرعبه ويغيضه، ويزعجه، إالويسيئه، عاقل من فما الوطن، بأمن العالقة عن أما
 ،لك ذ على ساعد من عاقال وليس ،وكرامته الوطن أمن يمس وأن ،وطنه على يعتدى أن

رأسه؟! على بيته يهدم أن لعاقل وكيف

( جحيم؟!) إلى فيه أهله وحياة حياته، يحول أن أو

ءسذوطان! الوس عدم وتممة والشيعة الشنة المسلمون
للوطن؟ هوالوالء ما

لألشخاص؟ أركع أن ،أسجد أن

لألشخاص؟ نهاري ليلي أقدس أن أسبح، أن

وحده. لله والتقديس التسبيح إن

للوطن؟ الوالء ماهو

م.٢٠٠٥ مارس ٢٥ه١٤٢٦ صفر ١ (١٩٢) لجمعة ا خطبة - ١



 مصالحه، سالمة الحرصعلى ثم البشرية، الطبيعة بحسب له النفسي هوالميل
 وصالح ووحدة السعيفيمنفعة والخبيثة، الساقطة ال الكريمة، أوضاعه تقدم وطلب
عنه. الدفاع عليه، أعدائه عون عدم أبنائه،

ذلك؟ من أكثر الشيعة من يراد ا وماذ

ذلك؟ من أكثر السنة من يراد وماذا

ذلك؟ من أكثر شيعية دولة السنةفي من يراد ماذا

ذلك؟ من أكثر سنية حكومة تحكمها دولة الشيعةفي من يراد وماذا

 التي األوطان من واحدا شبرا يسلموا أن غيرمستعدين واقعهم أثبت كما والشيعة

طامع. أي إلى تضمهم

 وأعطى الفقهاء، والتيقادها العثمانية، الحكومة العشرينفيظل ثورة الدنيا أمام
الكافر. االستعمار من المسلم اليلد إنقاذ سبيل في ضخمة ت تضحيا شيعته من العراق

 على الشيعة تحث به وأضرا اآلخوند لشيخ ا الكفاية أتذكرلصاحب فيما وثيقة هناك

الفرنسي. الزحف أمام العربي المغرب االنتصارإلخوتهمفي

لبتان؟ لموقففيجنوب ماهوا

 الدماء ساحة الساخنة؛ الساحة تلك إسرائيلفي مواجهة الشيعةفي من أصبر ومن

واألشالء؟

 منغزوحارس العربي، للبلد لعربي الغزوا من الموقف الكويتفي كانشيعة كيف
للكويت؟! الشرقية البوابة

 للوطن الوالء بين والدين، لوطن الوالء بين العالقة عن تسأل وقفة نقف دعونا

بالحقوق. والمطالبة للوطن والوالء المسلمة، لألمة والوالء

 يرى كما للدين األنصع الصورة وأراه الدين، أراه الذي وللمذهب للدين الوالء
 أرى أن ومنحقي للدين، األنصع الصورة هي اهبهم مذ أن األخرى المذاهب أصحاب



الفكرالسياسي
األبسالمي

 من اآلخرين كل كان وإن الكاملة، الدقيقة صورته الحقفي الدين يمثل هوما مذهبي

 الموقع هذا لمذاهبهم يروا أن اآلخرين حق هومن كما مسلمين، األخرى المذاهب أصحاب

الوزن. وهذا

للوطن؟! والئي ينقض للدين والئي

 والء ولكن الوطن، والء ليمه تعا على ويقوم الوطن، والء اتجاه في ليدفع الدين إن

 األرض االستعماريةفي القواعد وجود يعني الذي لألجانب، يعه يعني ال الذي الوطن

اإلسالمية.

للوطن؟! الوالء يسمى هوما هذا

 هو لبلد ا ا لهذ الموروثة ق ألخال ا وعن ،مه سال إ وعن ،وطفه لة أصا عن افع يد لذي وا
الوالء؟! بعدم عنه يرمي الذي

 هم اإلسالم أرض أقدامهمفي ويثبتون للكفرة، لألجانب، األوطان يبيعون الذين

الوالء؟! أصحاب

 اإلسالم بالد المستعمرل استعمار على ينكر لذي ا الشيعي والمواطن السني، والمواطن

الوالء؟! بفقد أنيتهم يمكن

المسلمة؟! لألمة الوالء عن يقطعني للوطن اوالء وهل

 حب لمصر، للناس، حب للبحرين وحبي اإلسالمي، العام الوطن من جزء البحرين
آخر. بلد لكل حب للسعودية،

 حب يورثه الذي هوالحب عادي حب جيلي، حب الوطن: لهذا حبان عندي أنا

 من هنا والشيعة واألجداد، اآلباء وطن وألنه األظفار، نعومة متذ بالتربة االرتباط

المنطلق. هذا من الوطن هذا يحبوا أن بد ال فهم اإلسالم، األولفي العصر

 اإلسالم بلد ألنها للبحرين، حبي وهون وأوعى وأركز، أشرق، آخر حب وهناك

الكبرى. اإلسالمية األرض من شبر كل على منتشر الحب وهذا واإليمان،

 ألبغض البحرين أحب أن مصر، ألبغض لبحرين ا أحب أن لي يريدون لذين ا



 اإلسالم، أرض آخرمن أيشبر ألبغض إيران، ألبغض أفغانستان، ألبغض السعودية،
محاال. يطلبون فهم

 طالبت ا وإذ بي، الالئق الوطني بموقعي طالبت ا وإذ مضيعة، بحقوق طالبت وإذا
 وإذا التوظف، وفي التعليم، أوالديفي بحق طالبت وإذا بالدار، طالبت وإذا باللقمة،

للوطن؟! والئي فقدت قد أكون بدستورعادل طاليت

بالظلم؟ مربوط للوطن الوالء وهل

الحقوق؟ عن وبالسكوت

( يقبل.) أن يمكن ال فهم

األوطان؟ يبيع من
 رؤية من حته عليه يقع ما وكل ،وطنه حب في اإليمان حق بدينه المؤمن المسلم ينطلق

نفس. من الله خلق لمن الشر وبغض الخير، حب عن به يعدل ال ديني وشعور

 إا حبه من يخرجه وال إضراره، إال ينكرمنه وال شزه، إال أحد المؤمنفي يبغض وال

سوئه. ر وبمقدا ه، سوء

 وصالحه، ورقيه، خيره، اتجاه في دائما به األخذ إلى به يدفع لوطنه المؤمن وحب
 سبحانهفي الله بإرادة باألخذ ا إل يتم ال وذلك أوضاعه، وسالمة رفاهه، والعملعلى

 رضا وكل لطاعته، طاعة كل وخضوع بالحق، والتمسك بالعدل، والرضا القسط، إقامة
لتشريعه. تشريع وكل لرضاه،

(٢أحسن.) هي بالتي ذلك لكل الدعوة من بد فال

 أبدا ثمنا يجد وال لله، إال نفسه يبيع ال كما المخلوقين، على وطنه يبيع ال والمؤمن
 وإخوانه وأهله، وولده، نفسه، المؤمن به يبيع الذي اك ذ ثمن وأي األوطان، لبيع أحد عند

الله؟! ويخاف اإلنسان، يحترم الذي النافذ الديني شعوره ظل في ومواطنيه

م.٢٠٠٦ أبريل ١٤ هه١٤٢٧ األول ربيع ١• (٢٣٨) خطية!لجمعة ١

المؤمنين. دأب وهذ -٢



السياسي الفكر
األيسالمي

 كان وإذا كذلك، طيبة نماذج ففيوطنه طيبة، إنسانية نماذج وطنه خارج كان وإذا

 عليه كلها ألقته كان وإذا الكثير، منهم وطنه ففي أتقياء، مؤمنون سعة الوا أمته أبناء من

أكبر. وطنه أهل من واإليمان اإلسالم في وإخوته أمته، أبناء حق فإن حق،

 في معها وض في وليس ،عها أوضا مة وسال ،حها إصال في وسعادتها ألوطان ا حة ورا

كان. أي على لبيعها أوسري علني مزاد

 ا ومن الدنيا، أهل سات والمقد األوطان يبيع وإنما وطنه، يبيع أن يمكن ال المؤمن

 بال خالصة الدنيا له تكون أن أحدهم يشبع وال والجاه،المال إالفي وزنا لهم أن يرون

مزاحم.

لإلنسان. عنده احترام وال شرف، وال له دين ال من ال األوطان يبيع ال

 التصحيحية الحركات حق اليومفي الرسمي العربي اإلعالم يسوق ما وكثيرا

 لضرورة االستجابة من تهربا للخارج، الوطن وبيع التآمر، وصمة والتغييرية والمطليية

 يمكن من واستغفال المعارضة، وصدق سمعة على وللتشويش والتغيير، اإلصالح

اصطياده. منيمكن واصطياد استغفاله،

مضحك ا وهذ

 عليه تساوم لم األوطان به تفنى مما معنى أو مادة من العربية األنظمة أبقت فماذا
 من يبقى لما واستنزافها الظالم، تسئطها على اإلبقاء أجل من والبعيد؛ القريب األجنبي

( إنسانها؟) استعباد أجل ومن (، األوطان) ثروات

(٤)1(٣وانسلت() بدائها )رمتني العربي: المثل يقول

لألجنبي. متها تعطي ما تعطي أن -بعد١
له(. )لننركع!ال لمصلينب: -هتاهجموع٢
 قطامش،الطيعة الحميد وعيد إبراهيمي الفضل أيو محمد ,أبوهالاللعسكري،تحقيق:٤٧٥/١-جمهرةاألمثال٣

لينان. بيروت- م،دارالجيل،١٩٦٤ - ١٣٨٤ نيةالثا

م. ٢٠١١ سبتمير ٢٣ ه١٤٣٢ شوال ٣٤ (٤٧٠) الجمعة خطبة -٤



ألشخاص ل للوطن ء الولل
 ،منها واغتذوا ،فيها وتربوا ،عليها ونشأوا ، ( تربته) من خلقوا الذين الوطن ه أبئا

 منذ وأهليهم أحبتهم مدفن وهي واألجداد، واألمهات اآلباء وعرق عرقهم من وأعطوها
الوطن. هذا غير آخر لهم وطن وال ،عنها بديال يجدون وال السنين، مئات

 من زيفا يرتكب لمشكك وا ذلك، في للتشكيك مورد وال القلوب، من يقتلع ال له حبهم
الموقف. من باطال ويقف الكالم،

 وأمهاته، آبائه أمر كان وكذلك غيره، وطن له وليس ومرباه هومأواه وطنه كان ومن

 حبه ونبت البعيد، المنصرم الزمن أعماق في كانوا ممن أجدادهم د وأجدا ده أجدا وحتى

 الوطن لهذا يتمنى أن يمكن فال اإليمان، عقيدة ضوء وفي الواقع هذا أرضية من لوطنه

 الصادق، والتراحم المتبادل، واالحترام والمودة، األخؤة، إال وألهله عمار،واإلالخير إال
 الرفيعة اإلنسانية علىطريق واالستقامة والصالح المسؤولة، القويمة والحرية والعزة،

لقويم. والدين

 ال حين في مسكنه ويضسد غيره، له ليس وأن خاصة بيته يهدم راشدا رأيت وهل

1 ؟ دونه له مأوى وال مسكن

 وطن وله جنسية حديث من يعقل فال ، والوفاء الحب يتفاوتونفي الناس كان ا وإذ
 مدى الى أجداده ووجود وجوده أصل كان ممن للوطن ووفاء حبا أصدق يكون أن آخر

 نصيب من لها وما وشراب طعام من أعطته وما ،التربة هذه من مضى قد بعيد زمني
وشعاع. هواء

 وأناسه للوطن مخلصا األشخاص من كان ومن لألشخاص، للوطنا الوالء حكموا
لله. الوالء بعد من والء كل أن على والئه، عن للوطن الوالء ينفصل فلن حقا،

(٢وتعالى.) سبحانه بوالئه يلتقي ال والء ألي )ال( ألف ثم ، و)ال(

 صس , أشدة من واستفادا واس من وطنهماوتندس آرض من نوءوشربا بمل م مصدرها اإلدمان هذا ملفة -

المرسلة!ليه.

م.٢- ٠٦ديسمير ٢٢ م١٤٣٧ذيالقعدة٣٠ (٢٦٤) الجمعة -خطية٢



النظام ء وولل الوطن ء ولل
٠ الكفاءة للنظاما الوالء هومقياس غالبا العربية لحكومات ا به تعمل الذي المقياس

 لوطن والء ألن الوطن، والء عن يختلق النظام والء أن إلى جيدا نلتفت أن وينبغي

لوطن. ا مصلحة مع تلتقي ال تها وتجاوزا وظلمها األنظمة ء وأخطا ،مصلحته ية برعا قاض

 بمصلحة واستخفافها وظلمها سياسته أخطاء مع تقف أن منك يتطلب الفظام والء

 هذه من الوضعية للسياسة وكم وإرادته، الله، لدين مخالفتها مع وأنتقف الوطن،

ندات؟! والمعا المخالفات

 إشارة بها النظام يعطي ال إصالحية دعوة أي بحزمفيوجه تقف أن منك ويتطلب
 ترتكبه ظلم كل على تعين وأن ،قاهرة أوضرورة يعقوب، نفس في جة لحا ء خضرا ضوئية

.فيه وتسرف ، السياسة

والواجبات الحقوق في المواطنة ر معيا
 تكون البدأن مسؤوليته الجميع ووطن للجميع، يكون البدأن الجميعخيره وطن

الجميع. مسؤولية

 والواجبات الحقوق طائفية من الخالص ويإلحاحهو الوطن عنههذا يبحث ومما
 والواجبات الحقوق منطائفية للتخلص معيار؛ ويطرح ، - الطوائف واقع من وليس -

والواجبات. الحقوق بهفيقضية هوالمأخوذ معيارالمواطنة يكون وأن وهومعيارالمواطنة،

مواطن. واآلخر مواطن أنت

 الشخصية وللخصوصيات ،العامة لواجبات وا لحقوق ا مسألة في له مساو أنت ذا،

الخاص. حسابها واألمانة لخبرة وا الكفاءة حيث من

 فاعلية، وأكثر وأسمى أدق معيارا نملك ولكننا نرفضه، وال فاعلية، المعيارله هذا
 حق مسألة في يلألث رسوله وسنة الله كتاب نحكم أن وهو النفوس على االستيالء وله

تجاهه. وواجبه المسلم على المسلم

م-٢٠١١ سيتمير ١٦ هء ١٤٣٢ شوال ١٧(٤٦٩) الجمعة تحطبة -١



 عدوانية مشروعية اسهرة آوالسنة الكريم، لقرآن إلى ينسبون الذين كذب

 العام القانوني وبالحق العامة، واستئثارهبالثروة لحقوقه، وهضمه السني، على الشيعي

 الكتاب أن يدعي مذهب أي الشيعة، إلى بالنسبة هذا السنة يعطي من وكذب دونه،

 أو سني ألنه اآلخر، حق سلب لصحة التشريع رائحة يحمالن المطةرة والسنة الكريم

 وال لقرآن ا من صحيخا سندا يجد فهوال العامة، الحقوق وتهميشه.في ونهبه، شيعي،

الرأى. بهذا لألخذ الزائفة ومنطلقاته نفسه، يراجع أن وعليه السفة،

 ومحاولة أمرمستحيل، لآلخر باإللغاء استهدفه لمن الطوائف واقع من الخالص

 كل الواقعفي لغة تتحدث كما أمرمستحيل لها واإللغاز طائفة، لحساب سحقطائفة

 البعض بعضهم بالسيف ويستأصلوا ،ويظلموا ،يفتكوا وأن لمسلمون، ا أمر بهذا وما مكان،

 من مسلما؛ مسلم يظلم بأن اإلسالم يأذن ولم الرأى، االجتهاديفي االختالف لمجرد

أجإللغائه.

 وجود واقع يؤثر ال أن إلى بواجباتههوالطريق بحقوقه، بوجوده، باآلخر واالعتراف

القاتل. التأثير المسلمين مصلحة الطوائفعلى

 رسول ييعث أن إما ينتظر هذا ولكن طوائف، المسلمون يكون ال أن المثالية والصورة

 من إذ ، مخرجه( وسؤل فرجه، الله )عجل القائم يوم يأتي وإما جديد، من cktz الله

نذر. ما إال الخارجي الوجود مستوى على الطائفية حالة تذوب أن قريبا المرتقب

 البعض، بعضنا ويحترم الطوائض، أننقبلواقع الفرضعلينا وفيغيرهذا

 مصلحة رعاية وعلى اإليجابي، التعاون على القائم المخلص السلمي التعايش ونتعايش

طائفة. كل مصلحة أجل من وذلك سبيله؛ في ءلى_إلتئعحية وحتى اآلخر،

المسلمين. كل مصلحة أجل ومن

نفسه. اإلسالم مصلحة أجل ومن



السياسي الفكر
٨٩ االبسلهي

أمام كذلك هوضعيفا لييقى اآلخر؛ الطرف إضعاف أحدنا يحاول لما جدا نخطئ

( األجانب.) الغزاة

الوطنية األيام

أوطانهم. باسم أيام اتخاذ الناس اعتاد

 الديني، التشريع لميعطصفة ذا إ المباح دائرة فهوداخلفي فيه، لنا الكالم وهذا
الله. أحل ما حدود عن يخرج ولم

 أيام تكون أن اإلسالمية، األوطان الوطنيةفي األيام عليه تكون أن ينبغي وفيما

 قبل الشعوب وآمال الحكومات، هموم قبل الشعوب هموم واآلمال، الهموم على وقفة

 من ال آمال وال هموم، لها لمتكن انسجمتمعشعوبها والحكوماتإذا لحكومات، ا آمال

عادلة. حكومة أي وضع عليه يكون أن ينبغي وهوما ،شعوبها وآمال هموم

 هناك - واإلصالح التحرير لتضحيات استذكار أيام تكون أن يجب األيام وهذه

 أيام تكون وأن ، - اخلي د إصالح تضحيات وهناك خارجي، عدو من تحرير تضحيسات

 أيام تكون أن والتفرقة، المساواة ف، الختال وا االئتالف والظلم، العدل لمسيرة مراجعة
( الطالح.) الكالح،ونفي على للتركيز للذات؛ نقد

 واالستقالل والرفعة، واألصالة، العزة، على تؤكد التي الكريمة الوطنية المناسبات

 ريعوالمشا المعاني، هذه التركيزعلى منخالل األكثرجدية بالمعنى تحيا إنما الحميسد

 االجتماعية، والمساواة والعمران، والعدل، العلم، مسار على بالتقدم الشاهدة العملية

الغاشم. األجنبي سيطرة من والتحرر

 قي واألخال الراقي النوع من يكون أن من فيه بد ال الفرحة عن تعبيرشكلي وأي

ومصالحه. البلد الستقالل ومنافيا شائنا، كان وإال الكريم،

م.٢٠٠٧أكتوبر٢٦م ١٤٢٨ شوال ١ (٣٠) الجمعة -خطبة١

م.٢٠٠٣ديسصير ١٢ م١٤٢٤ شوال ١٨ (١٣٣) الجمعة -خطبة٢



 متهافتة غير شعبية أم كانت رسمية ،ومجيدا بناء مقها كان ما الوطنية والمناسبات

التطبيق. أو لكلمة ا مستوى على وال ،حكومة وال شعب يد على ال بينها يهافت فال ،نفسها في

 ،شكا مثيرة أو استفزازية تأتي أن يناسبها وال ،ارتياب وال قلق مبعث تكون ال وهي

.قصدا ذلك على تحمل أن وال

 بالوطن، االعتزاز على معا والشعبية الرسمية اإلرادة توافق أن الالئق من أرى وإني

 وارتباطه المجيدة، البناءة مناسباته واحترام واستقراره، وأمنه مته سال على والعمل

 الصالحين العلم ورجال شهدائه، تكريم وعلى وقيمه، المجيد اإلسالمي وتاريخه بدينه

 والبذل للفضيلة على تشجع التي البناءة المخقارة باألساليب أبنائه من مضى ممن

 من التالحم؛ على وتساعد الرفيعة، والقيم اإلسالمية المعاني وتركز واإليثار، والعطاء

(١والتقدم.) والرفعة، الخير، أجل

م.٢٠٠٢ديسمبر ٢٠ ه١٤٢٣شوال١٥(٩٠) -خطيةالجمعة١



السياسي الفكر
٩١ االبسنهي

المرأة حقوق قضية

العرأة شعارحقوق
 من لتقليل وا الدنيئة، السياسية واألغراض التغريب بقصد وهوشعارصاريرفع

منه. والنفرة فيه، والتزهيد اإلسالم، شأن

 واجبات الرجل أنعلى ومسلم المرأة، مفيحقوق اإلسال على كاذبة مزايدة هناك

 ما السؤال: هذا األمريتمركزفي كل لكن و حقوق، ولها واجيات المرأة وعلى حقوق، وله

الناس؟ حياة في جيات والوا لحقوق ا من وغيره لك ذ كل في المرجع هو

 الذي لتفسه، الظالم اإلنسان أمشريعة الخبير، العليم الحكيم، العدل الله شريعة

اته؟! ذ من له حكمة وال علم ال

 المتحدة، األمم وقرارات سيداو، اتفاقية أم ، ءيكيالة المعصومين وسنة الكريم القرآن

وفساد؟! وصالح وباطل، وحق وجهل، علم من فيها بما اإلنسان حقوق ووثيقة

 أم الخالق عند المطلق؟، والعدل المطلقة، والرأفة المطلقة، والحكمة العلم، أين

المخلوق؟

المحدود؟! الناقص أم المطلق، الكامل عند

 واآلخرين، أنفسهم عنظلم يوما يكفون وال فسادا، األرض يعيثونفي الذين الناس

 منهم يؤخذ الذين هم وزنا خلقه وحق كلة الله لحق يقيمون وال األرض، لبغيفي ا وعن

العدل؟! معرفة في إليهم ويرجع التشريع،

 يراه خلق ومن الباغون، يحدده حق ومن الظالمون، مصدره عدل من به بئس

(١الهابطون)

م.٢٠٠٩يوليو ١٠ ه١٤٣٠ رجب ١٧ (٣٧٦) الجمعة خطبة -١



المرأة حقوق تحديد في المرجع
 األسرة قوانين وتنقية والعادلة، وواجباتها حقوقها على المرأة توعية مع اإلسالميون

والعدالة. المساواة مبدأ مع يتعارض ما كل من

 في إليها يرجع التي واإلحاطة والعدل العلم في اآلخرين مع خالفهم يتركز ولكن

 وتتعرض الشرعية، األحكام تنظمها التي الموارد مختلف لعدالةفيوا المساواة تشخيص

الوضعية. والقوانين إليها

اإلنسان؟ علم أم ؤكة، الله هوعلم المرجع فهل

اإلنسان؟ أمتجربة الله، وإحاطة

 منه عنده يكون أن يمكن وما عدل من اإلنسان يدعيه قد ما أم المطلق، الله وعدل

(٢ مأمون؟) وال غيرثابت مضطرب محدود وهوقليل

 األخضر وتضع المتباينين، بين تساوي بأن البسطاء من كثير يراه كما العدل وليس

المتساوين. بين تباين أو األخضر، مكان واألبيض األبيض، مكان

 بين ما بمقدار فيه وتباين الموضوعان، يتساوى حيث لحكم ا تساوفي العدل إن

 جهات منها وتتفاوت المتعددة، الموضوعات جهات بعض تتحد وقد تباين، من الموضوعين

أخرى.

 واحدة أحكام تجمعه وعلىذلك نيته، نسا إ منحيث فه أصنا بكل واحد فاإلنسان

االختالف. جهة من أحكامه بعض وتتفاوت االشتراك، هذا جهة من

 ،وحدها المرأة مستوى على وكذلك األحكام، تتفاوت أن يمكن وحده الرجل إطار في

افتراق. من األصناف بين ما حيث من وذلك معا، مستواهما على

 والفقيرله -،أنثى أم الغني، هذا كان ذكرا - لغناه المناسب تكليفه له فالغني

تكليف وللضعيف تكليف، له والقوي منفقر، هوعليه ما جهة من يالئمه الذي تكليفه

م.٢٠٠١مايو٤ ه ١٤٢٢ صفر ١٠ (٥) الجمعة خطبة -١



الهكر

 ،كذلك دخل األنوثة ولخصوصية التكاليف، بعض دخلفي الذكورية ولخصوصية آخر،

.جانبا والعدل الحق وموأزين والمنطق، بالعقل، يرمي فهو لك ذ أنكر ومن

العادل؟! التشريع على القدرة من االنسان وأين

مقوماته: ومن مقومات، له العدل

غفلة. وال جهل، يشوبه وال يحده، ال علم -١

 يخلومن أن فيه يشترط العادل المشزع اإلطالق، على للظلم الحاجة عدم-٢

تشريعه. في يظلم أن منه ارتقب وإال اإلطالق، على للظلم الحاجة

العدل. من للخوف كامل انتفاء -٣

 فيشترطفي تخاف، أنها عنذلك يردها العدل،ولكن تقيم ألن نفس اتجهت ريما
اإلطالق. على عنده العدل من الخوف ينقفي أن عادال المشرع يكون أن ضمان

الهوى. عن شامل تنزه -٤

راد. يردها ال قدرة-٥

ذلك؟ل كل سبحانه الله لغير وهل

( العظيم؟!) وهولله إال ذلك من شيئ من وهل

اسسسمية ت لتشريعا وا المرأة
 فيه العقيدي أساسه بعد من واإلسالم المرأة، من اإلسالم موقف يسألعن ما كثيرا

وإعداد. وتربية، وتوجيهات، وآداب، وتشريعات، ومفاهيم، رؤى

 دقيقة رؤية تقديم يسبقه لرئيسة ا الموضوعات من موضوع بأي يتصل فيما وتشريعه

 الموضوع ذلك حقيقة من يريهم الذي التصور التاس وإعطاء الموضوع، ذلك عن وافية

مداركهم. له قدرماتتسع فهمه إلى ويقربهم طيعون، مايس

٩٣ اليساعي أاليساعي

م.٢٠٠٩يوليو ١٠ ه١٤٣٠ رجب ١٧(٣٧٦) -خطبةالجمعة١



الحكام غي الشتراك ا-قاعدة
 اإلنسان التيتنظمحياة التشريعية ألحكام مشترك واحد والمرأةوالرجلموضوع

ميا إنكآلمنهماحةسيقةو,حدة حيث غايته ريانياحكيمالبلوغ

اإلنسان. حقيقة

والمرأة الرجل بين األحكام االشتراكفي بقاعدة المسلمون الفقهاء يأخذ ولنلك

خالفه. طى االليل قام ما

 من لكل خطابات أنها على ة قاعد هم طد محمولة وتكاليفها الشريعة فخطابات

والمرأة. الرجل

نسانؤةjU, أساس عدى االشتراك-٢
 وهي ،بينهما المشتركة الحقيقة من أساس على تقوم المشتركة الخطابات وهذه

اإلنسان. إنسانية

 سالمي تصور!إ وتقديم اإلنسان، موضوع وسفةفي النصوصقرآنا من وفرة وتجد

عنه. واضح

 المتعلقة التشريعية واألحكام لإلنسان، اإلسالمي التصود من لكل المطالعة وتعطي

 وبين الكائن، لهذا اإلسالمي هوالتصور ما بين الدقيق التناسب بهصورةجليةعن

لتصور. مسارهذا مع المتصشية األحكام

 شتراكفي ألحكامال كفي لرجلهياالشترا وا ةفيالمرأة القاعد اكانت وإذ

 ويخص يخصالرجلوحده،أ ما وهوقليل األحكام بين اإلنسانية،فإئهيوجدمن

 ‘جوهرإنسانتتهما يمش ال االثنين اختالدبين االختالف. هذا ووراه وحدها، المرأة

 اإلنسانية الكبيروهوتلك لمنقيمةهذاأوذاكفيماهوالمهممنواقعهما1واليذ

. نفسها



لفكرالسياسي1
مي بسال اإل

واحدة حقيقة والمرأة الرجل-٣
 ليدل أة؛ امر أم كان رجال هوإنسان بما لإلنسان واضحة رؤية اإلسالم يقدم وكما

 لطبيعة تصؤرا يقدم واقعه؛ مع تسق التي األحكام وطبيعة الكائن، ا هذ طبيعة على

أوال. إنسان وأنها ،حقيقتها في وأمم حضارات شككت قد التي المرأة

 ناقصة إنسانيتها أن أو كالرجل كاملة نية نسا علىإ متوفرة فهي ،إنسانا كانت ا وإذ

( اإلنسان.) من الثانية المرتبة في يجعلها مما

غيرجومري والذنوثة الذكورة فارق
 وأنهما الواحدة، حقيةتهما والرجلفي المرأة اتحاد على القرآنية النصوص وتركز

 الذكورة بفارق تتأثر ال لجهة ا هذه من وقيمتهما الحقيقة، هذه في حد وا مستوى من

 للرجل يكون أن يمكن كما الفعلي المستوى على اإلنساني المضمار السبقفي وأن واألنوثة،
 لذات التأهيل كان أن بعد الرجل، بالقياسإلى للمرأة أنيكون يمكن المرأة، إلى بالقياس

اك. أوذ لهذا السبق هذا لية قاب سبحانهيعطي الله وبفيض لفطرة ا بحسب منهما كل

 والدور لمرأةوا الرجل من كل بين والتناسب االستعداد، واألنوثة الذكورة فارق ويلقن

 لذي السطحي البعد هذا منحيث تكوينهما ماعليه بحسب لمجاالت ا بعض الوظيفيفي
الواحدة. إنسانيتهما هو ما عمق يالمس ال

لنتيجة ا
 االشتراك فيه القاعدة تكون أن اإلسالمي التشريع من ومذطقيا طبيعيا يتوقع وبهذا

إرد. بعضالمو لوظيفيفي ا االختصاص مع أة، والمر لرجل ا بين األحكام في

الوضعي والقسطيح اللسسمي، التأصيل بين المرأة قضية
 حظته مال ضوء في ال إ صحيحة تكون أن يمكن ال وقيمته دقته في تشريع أي سة ودرا

نظرة من التيتنطلق التشريعية لألنظمة بالنسبة وهذا بعاد؛ األ من عدد إلى لقياس با

 كانتإتساتا وإن لمرأة ا بان آلخر ا وقزر بإتسان، ليست المرأة أن بعضها وقزر ألمر ا هذا بحثت حضارات مناك تعم، - ١
غيرذلسك. قو القرآن أما مرتبتها، فوق والرجل دونية مرتبة من أنها إال



 كموضوع التشريع بعملية المتصلة الرئيسة للموضوعات وتحديدات محددة، كونية

 الكاملة وسيادته لإلنسان المطلقة والحرية والمجتمع، والفرد، والحياةواآلخرة، اإلنسان،
( اإلنسان.) واألهمفي المهم هو وما الحياة، هذه من والهدف نضسه، على

اإلسالمي. التشريعي النظام التشريعيةهو األنظمة من القوع لهذا لحي ا والمثل

 األسئلة، منهذه كثيرا فهيتتجاوز السائدة، السطحية التشريعية األنظمة وأما

 وتهدف لمدى، مقطعزمنيقصيرا االجتماعفي لواقع السطحية الحالة بمالحظة وتشتغل
 رغبة مع يتماشى بما أو لواقع، ا هذا مع يقناسب بما االجتماعية العالقات إلىضبط

 على تقم لم مختلفة ودساتير الغالبة األعراف إلى وتستند المجتمعات، الحكمفي مصادر
متكاملة. كونية نظرة

 والهدف واإلنسان واآلخرة للكونوالحياة فلسفية بنظرة للتشريع التأصيل إن

 وما ،حاجاته ومدى ،معرفته تناله أن يمكن وما ،نفسه على سيادته ومدى ،له األقصى
 وإما منقوصا، وإما األرضي، المشرع عند تماما مهمال يكون أن ذاتهإما عليهخصائص

وهناك. منهنا مستعارا وإما مضطربا،

 تحترم لتي !لتشريعية ا لتظم ا نسان، إل وا لحياة و! لسكون فلسفية نظرة لتثريع ا فيها يسيق ألصية ا لتشريعات ا - ١

 تالمس أو التشريع، أنتبتدئ أنتفرغعنقبل بد ال وإنما المعاش، للواقع السطحية تكتقيبالتطرة ال نفسها أ

 وموقسه، واإلنسان تتهاءه، لكونا وا ابتداءه الكون تتناول متجذرة كوتية نظرة منتاصيل مسة أيمال عساحته

؟أخرى حياة اإلنسان تستقبل وهل الدتيا، هذه في والنسان

اإلنسان؟ حقيقة هي ما

طافاته؟ ما

مواحبه؟ ما

استعداداته؟ ماهي

؟ل المناسب ماهوالهدف

الكون؟ مطلقفيهذا أحوسيد
محدودة؟ حربحرية آوأته

 التشريع حق لنفسه يعطي ال األسئلة مذه كل على الحاسمة األجوية من األصيل لتشريعي 1 النظام يغرغ م ما

 يتلقى قد ووعضها بجدية، ألسئلة ا ه مذ تتناول ال التي ألرض ا في لتشريعية ا ألتظمة ا كل خفة تعرفون وأنتم تسان سإل

يوم. بعد يوما يتغيررأيه فيلسوف من األسنلة هذه هلى ألجوية1

ذكرتا. بما ال!صحيحة تكون آن يمكن ال وقيمته دققه في تشريع أي وحراسة



السياسي الفكر
األيسالمي

 بالكامل الصائية والمعرفة واالستيعاب الدقة يمتلك أن يمكن ال األحوال كل وهوفي

حال. على يثبت ال متغير محدود علمه إنسان من

 خلق، ما بكل علما محيط يداه، أبدعته فهوخبيربما الكونواإلنسان، خالق أما

المستويات. من مستوى أي على قصوروالنقص اليتخللها فتشريعاته

 تصور تقديم لإلنسان التشريع فيهما يسبق المطهرة والسنة الكريم القرآن وإن

 وطبيعة ،يعيشها التي الدنيا الحياة وواقع ،وقواه وهواجسه ودوافعه تكوينه عن متكامل

 الحياة، أجله من وكانت اإلنسان، أجله من كان الذي والهدف التييستقبلها، اآلخرة

آخر. مخلوق ألي وال لإلنسان، يتوفر ال بما حقيةته على سبحانه لله معلوم ذلك وكل

 األمور لهذه الحقيقي الحجم مع متناسبة المخلوق لهذا اإللهية التشريعات وتأتي

 إليهتدعو مما اإلنسان تريية إليه تهدف وما التشريع، موضوع دخلفي له مما وغيرها

سعادته. ويحقق فطرته،

 واستعداداته، وحاجاته، وطاقاته، اإلنسان، قدر اإللهيمقاسعلى فالتشريع
(٢) وغايته.

النسان المرأة أصل:
 اإلنسان، المرأة عن والسنة الكتاب العظيمان اإلسالميان المصدران ويتحدث

 وحقيقة واحد أصل معهفي والتقائها للرجل، أخؤتها على يؤكد تصورا عنها ويقدمان

 على يعمل ي الذ المجتمع نيفي اإلنسا لموقعها تعزيزا المشتركة وعلىقيمتهما واحدة،

 االثنينفي بين الوظيفي الدور يختلف الحقيةةحين الفارقفي لتوهم ودفعا صياغته،

له عالقة ال آخر أمر وهو واألنوثة، الذكورة طبيعة بين الفرق يةتضيه مما الموارد بعض

 »ؤ^اأوتيئم اممرمعنا، ينن I أساته األحكام تلك لصحة مغياشا ليس الله أحكام لفلسفة اإلنسان فهم أن وأؤكد -١

(٨ه )اإلسراء: قلياًل. منانينم!أل

المائة. في مانة وبصورة بالكامل بالدقة -٢



 نفسه، الرجال صف في الحاصلة التفاوتات باب وإنماهومن اإلنسان، إنسانية بمستوى

 األدوار تفصيالت وأخرىفي وامرأة وأخر، رجل بين وت يفا مما نفسه النساء صف أوفي

المختلفق. للوظيفية

الكريم القران من شوامد
التكوين. حيث من واحد أصل من والمرأة الرجل انطالق الكريمةفي اآليات هذه نقرأ

 إن لتقارفوا وقبائل شعويا وجقلنلكم دكروأنتى من ختقنلكم إئا الئاس أيةا ^بأ -١
خبير)()( عليم اللة آنقاكمإن الله لكرقكنعند
 وتعددكم كروأنثى، ذ إلى وانقسامكم ،واحد وأصل واحدة، حقيقة من إخوة فأنتم

(٢والتكامل.) لتعارف وإنما والتناحر، للفرقة ال وقبائل شعوبا

 الواحدة واإلنسانيةالكبير المعنى ومنحيث األهم، الناحية من الفعلية القيمة أما

 اآلخر الفرد أوألخيه الفرد لهذا أوتلك، األمة لهذه أوذاك، الشعب لهذا للذكرواألنثى،

الحسنى. أسمائه ضوء الشخصية.في وتكوين الله، إلى االنشداد ومدى التقوى فميزانها

(٤أزواجا«.) أنفسكم من لكم جقل رؤائله -٢
 مختلفتين طبيعتين من ليست الرجال من النساء وأزواج النساء، من الزجال أزواج

إنهما ،ناقصة وأخرى كاملة، إنسانية مرتبة مرتبتين من أو ،وعدمها اإلنسانية حيث من

٠١٣-الحجرات:١

 .حد وا أصل من فانتم وأنتى، ذكر من خلقتم زيني، صفف يا أتت أحمد، صتف يا أتت نعتب، يا أتت أحمد، يا آتت -٢

 ذكر من جثتم كنعم األبيض وأحمد األسود وأحمد لبيضا*، I وذينب ٠الدودا نماذنب!فتط أحمدوذينب بعى

 واس ‘ذكروأنئى إس الناس اختالق من لتتخذ وماتين؛ ماسة إدمرجه المادية الحضارة وظيفاًاحرفبه وم -٣

وإفساد. وتخريب تمزيق أداة وقيانل ععوي

 ال وكلهاحروب العييلية، وياسم الوطنية، تثارياسم حروب وهقاس العقصرية، وياسم المرآة، تعارياسم فهتانحروب

 واستغالل لتسان، إلقالقحياة الحضارةالجاهلية؛ ترتكيه يعقرفيهااإلسالم،ويقخلر!ليهاكاستقالليشعجاهلي

نغسه. اإلشصان

٠٧-القحل:٤



السيإسي الهكر
األيسالمي

 متكاملين. وظيفيين الختصاصين يهيؤهما بتأهيل واحدة إنسانية مرتبة ذكروأنثىمن

.نيتهما إنسا مصلحة بها وتصان ،حياتهما تحتاجهما

واألنثى«.)( الذكر الزوجين منه وفجعل -٣
 متكابملة مترابطة أجلزوجية من ذلك كل واألنوثة، والذكورة الواحد، فاألصل

 الحقيقة منطلق ومن لتكوين، و الفطرة موقع اآلخرمن إلى طرف كل فيها ينجذب

اآلخر. إلى فيها شطر كل وحاجة الجامعة،

الذصل مذا من تتغرع التشريعات

 ،لمسؤولية ا في الشتراك با م إلسال ا حكم إلنسانية وا ألصل ا في د التحا ا ا هذ على ويقوم

 وعقوبة مثوبة الجزاء والمساواةفي والمرأة، الرجل فعل لواسعةمنا المساحة والتكليضفي

 ما إال اإلسالمفيعمومموأردهما التشريعيوالجزائيفي النظام بذلك يشهد كما
 واألنوثة، الذكورة طبيعة من والنابعة به، الخاصة فلسفته وله ،جدا هوقليل مما استثني

الدور. هذا يقتضيه وما ،منهما لكل المناسب الوظيفي والدور

 الرجل ويختص والمحرمات، الواجبات كل االثتانفي يشترك التكاليف حيث فمن

 يد فيه تقطع الموردلذي الجزاءفي االبتدائي،ومنحيث لجهاد مورد بالتكليففي
 وكل والرجم، الجلد مورد وكذا صاحبه، ماارتكبه لوارتكب اآلخر يد تقطع أحدهما

 أهلها دفع ا إذ قتال منه يقتص الرجل المرأة فيه تقتل مورد وفي والقصاص، الحدود
ديته. نصدف

 بمال تشترى ال التي اإلنسانية ففي االختال ليس مرجعه االثنين بين اختالف وهنا
 المالية التكاليف وفارق اإلنتاجية، النوعية القوة ففي االختال مرجعه يكون قد وإنما ،أبدا

(٢اإلسالم.) األسرةفي نظام في المرأة دون بالرجل أنيطت التي

.٣٩ لقيامة: -ا١

م.٢٠٠٢مايو١٧ هه١٤٢٣ األول ربيع ٤ (٥٩) لجمعة ا خطية ٢



لنتيجة ا
الكريم. الكتاب يقرره فيما ومنحدرا أصال الرجل أخت المرأة

هشتركة قيمة
 فهل واحد، ساق على فرعان وأنهما الرجلوالمرأة، بين والمنحدر األصل اتحاد بعد

 اإلسالم من هلنتوقع ثم المرأة؟). مرتبة تفوق لذكرمرتبة يعطي أن سالماإل من نتوقع

الرجل؟! مرتبة تفوق مرتبة المرأة يعطي أن

واألنجى الذكر حلق حوما الكريمة: اآليات تحول-١

 والخلق العظيم، الخلق من أنه إلى وهوإشارة الذكرواألنثى، بخلق قسم فيها واآلية

القويم. والخلق الدقيق،

 رجل بين فيه الفرق ذلك كل ودقته؛ واستواؤه، واستقامته، الخلق، وعظمةهذا

 الذكر بخلق تقسم ال فهي للقسم، واحدا متعلقا االثنين تجعل الكريمة اآلية ألن وامرأة،

 القسم إليه تضيف ثم المرأة بخلق تقسم وال المرأة، بخلق القسم إليه لتضيض وحده؛

 العظمةفي من واحدة درجة على واحد بخلق مشترك واحد هوقسم إنما الرجل، بخلق
 خلق وما النكر خلق )وما التعبير: وليس الذكرواألنقى، خلق دوما السياق: يعطيه ما

العكس. وال األنثى(،

 الرجل من كل يتبؤأها واحدة ومرتبة ،واحد ومستوى واحدة، مشتركة قيمة فهنا

والمرأة.

 ويتفكرونفي جنويهم وعلى وقعودا قياما الله يذكرون والذين أخرى: كريمة آية -٢
 (، النار<) عذاب فقنا نك سبحا باطال هذا خلقت ما بنا واألزضر السماوات خلق

عامي عمل أضي آل أني ربهم تهم وقاسجاب سبحانه: يقول أن إلى لسياق ا ويستمر

.٣-الليل:١

.١٩١-آلعمران:٢



السياسي الفكر
األيسز^ي

( .)4بغض من بغضمك أنىث أؤ ذكر من منمك

 بعيدا شوطا قطعت فئة الناس، من رفيعا نموذجا األولى الكريمة اآلية ونفي تجد

 منها وشعت ،فيها وما ،الدنيا تجاوزت حتى سيحانه الله اتجاه وفي الكمال، درب على

 حقاستجاب األخيرة: اآلية تعطيه فيما الفئة هذه له، ل نورا من بنور حتىغدتتألأل الروح

)(( بنض. من بنضكم أنشى أف تر أ من ننكم عامي عمل أضيع آل أني ربهم لهم
 الفئة هذه تستمر نساء؛ ومنها رجال، منها فئة فهناك المرأة، تضم الرجل تضم كما

 وتعالى سبحانه الله ينوه حتى الدرب ذلك على بعيدة آفاقا وتتجاوز الكمال، رحلة في

 خلق ويتفكرونفي جنوبهم وعلى وقعودا قياما الله يذكرون والذين المجيد: كتابه في بها

( النار«.) عذاب فقنا سبحانك باطال هذا خلقت ما ربنا واألزض السماوات

 يستلفتها لم حتى وسمقت كبرت أفئدة ،بارئها بنور شعت أرواح ،بربها تعلقت قلوب

 وال ،ها معنا ترى وال وجودها ترى ال أفئدة ،وزخرفها الدنيا زينة من يئ ث طريقها على

 ليغنيها بذكره؛ تتغذى وتعالى، سبحانه كره ذ تعيش الله، إلى تتجه بأن إال حياة لها تسعد

 رجال، فيها الفئة هذه كلمنزلة، الذكرفوق غذاء بها ويرتفع غذاء، كل الذكرعن غذاء
 أضيح آل أني ربهم لهم وفل^تجاب السياق: وهيفينفس األخيرة اآلية ألن نسا، وفيها

ذلل. تفهمنا . ن بنض« من بنضكم أنثى آف ذكر من منكم عامب عمل
رجل. أويليون يين،مال أوعشرة ماليين، خصسة امرأة تفوق أن غريبا ليس فإذا،

والنساء. الرجال يين بال واحد رجل يفوق أن غريبا وليس

....) آتقاكم الله عند آكرمكم إن و... التقوى: قيمة إنها

 ٠١٩٥ لعمران: -ا١

 ٠١١٥ عمران! آل-٢

 ٠١١١ عران! آل -٣

 ٠١١٥ عران: آل-٤

.١٣ لحجرات: -ا٥



الخللصة
 إلى يؤسس فهذا واحدة، مرتبة اإلنسانية منحيث والمرتبة واحدا، األصل كان وإذا

واحدة. التكاليف تكون وأن مشتركة، المسؤولية تكون أن

 مع المرأة اشتراك هي اإلسالمية الشريعة القاعدةفي تكون أن غرابةفي ال فإذا،

 تفشأ إنما تقدم كما االفتراق ومواقع خاص، دليل عليه دل ما إال التكاليف كل الرجلفي

 الفوارق وهذه رجال، أم كان امراة اإلنسان ات ذ نيةفياإلنسا أس تمس ال عرضية لفوارق

 وليسفي اإلنسانية، القيمة وليسفي الوظيفي، الدور لفوراقفي تؤسس إنما العرضية

المرأة. من وكل الرجل، من كل يتحملها التي المسؤولية مستوى

الذدوار في وتوزع مشتركة مسؤولية
الكريمات: اآليات تعول

 برجالهم الناس ، ( .) ..فح دد ■ئ إليه الح ا*ة اذ من للست ج 7 الغاسى على ووللب ٠٠ ١

ونسائهم.

 من الذين على كتب كما الصيام عليكم كتب آمنواً الذين أيها ويا -٢
(٢قبلكم....)

(٢الناسوانحجارة«.) وقودها نارا وأفليكم قوللنضسكم آمنوا الذين أيةا ويا -٣
 فيه والمخاطب التغليب، على فقهيا محمول نداء آمنوا الذين أيةا بويا ءالندا

 األحكام االشتراكفي قاعدة على متفق والكل لمؤمنات، وا المؤمنين من والنساء الرجال

المجال. هذا في واضح استثناء يأتي أن إال - سبق كما -

وال شيئا بالله يشرتن ال أن على للفمناتيبلي^نلس جاءك ا النبيإذ أيها ويا -٤

٠٩٧ -آلعمران:١
-١٨٣ ليقرة:1-٢

-٦:التحريم-٣



.١٢_اشغلتة:١

.١٢-|متعتةأ٢

الفكرالسياسي
١ ٠ ٣ االيسالهي

 وال وأزجلهن أيديهن بين يفترينه يبهتان يأتين وال أؤاذهن يقتلن وال يزنين وال يسرفن

.)(٠ رحيم غفور لله ا إن لله ا لهن ستغفز وا يغهن فبا مغروف في يغصينك

 بلحاظ تكون إنما والبيعة وقائدا، رسوال Htz الله لرسول الرجال من بيعة هناك

 القناعة وهذه القناعة، عليه يقوم ما أول التبليغ قبول التبليخ، بلحاظ ال والقيادة الوالية

الطاعة. إلعطاء تؤسس؛

الطاعة. أجل من هي؛ إنما والبيعة

 نوع هناك كان وإن ، ء النسا على لبيعة ا أخذت الرجال على لبيعة ا أخذت وكما

 ، للنساء بالنسبة البيعة هومقعلق وبيقما للرجال، بالنسبة البيعة هومتعلق بينما اختالف

 فأمر البيعة أساس أما ، - إليه اإلشارة سبقت كما - العرضية للفوارق راجع والفرق

 ظل اإلسالميةفي الدولة بناء مسؤولية يتحمالن صنفا والنساء والرجالصنفا، مشترك

 متراصا مؤمنا مجتمعا يكونوا وأن الحفاظعليها، الشرعية،ويتحمالنمسؤولية القيادة

 ويحسبمقدوره، بحسبكفاءته، امرأة وكل كلرجل، االجتماعية يتحملمسؤولياته

الخاصة. قدراته عليه ما وبحسب

 لله بط ينركى أل أن قلى وبابا.داز اارا٦ ؤم م ال جاءك النبيإذا أيها ويا -٥

 لوضوحه، كان إنما عقيدي أمر وهو بالله الشرك عدم على المبايعة وهذا ، (٢) ...شيئا

 وما الشرك، الدخولفي بعدم العملية االستجابة اإل لفطري ا االقتناع بعد يبقفيه فلم

 الشرك، مواقف من أيموقف إبداء هوعدم نما إ األكثر رجيةفي الخا البيعة مع ينسجم

 على السياسية العالقات عليهفي يحاسب أن يمكن الذي هذا الشرك، لخط مناصرة وأي

منخفقاتها. بكلخفقة والخبير بارئها، القلوبفأمرهامتروكلله أما البيعة، أساس

(،يفترينه. ببةتان يأتين وال أقالدهن يقتلن وال يزنين وال يشرفن وال .. ٦

.١٢-الممتحقة:٣



 أن هو األيديواألرجل بين المفترى البهتان وإتيان القذرة، الكبائر من وهوكبيرة الزنا

 بين والدته يأتيعند والولد الحرام، من بولد وتأتي ،بعلها فتخون بعل، ذات المرأة تكون

الزوج. عصمة ظل وفي المحرمة، الوالدة فهوتعبيرعن أمه، ورجلي يدي

 الزنا جريمة جريمتان: فهنا الزوج، إلى زورا سيقسب هنا الولد ألن بهقان، هذا وفي

والمؤاخذ. المحاسب والله العظيم، البهتان هذا وجريمة كبيرة، وهي

 لبيعة ا متعلق فمن ...)(،وأزجلهن أيديهن بين يفترينه ببهتان يأتين وال و...
 أن دون من الرفيعة، اإلسالمية األخالقية مع والقمشي الخلقي، هوااللتزام النساء عقد

 سلوكها تلتويفي حين كرامتها من أهم وهي اإليمان، وكرامة اإلسالم كرامة المرأة تثلم

وتدحرف.

أمران: هناك (، <)مغروف.. واليغصينكفي • >••—٧

 سبحانه الله بإذن الرسول يصدره وأمروالئي ،عكاليأه الرسول يبلغه أمرإلهي

 عكيقائثه الرسول كون موقع ومن ،الحكومة موقع ومن القيادة، موقع وهوأمرمن وتعالى،

 اتباعه الرجال على يجب كما - القيادة أمر - األمر هذا أنفسهم من بالمؤمنين أولى

 تكاليف فهناك االبتدائي، بالجهاد تكلف لم المرأة كانت وإذا اتباعه، النساء يجبعلى

 أصدرت ا وإذ ،ثانيا الفقيه يقدرها ثم ،أوال المعصوم يقدرها كثيرة وسياسية اجتماعية

 أومن كلكال،2 المؤمنين أمير أو ،لة٠ءب الله رسول يتبؤه الذي الموقع من الشرعية القيادة

 الرجال تجريفيحق كما الوالئية مر األوا هذه فإن األمة، في حاكما ZA األئمة نصبه

فارق. بال النساء حق تجريفي

 بعد أوال المعصوم المتمثلةفي الشرعية للقيادة لرجال ا عنق ثابتةفي كانت فالبيعة

النساء. أعناق في أيضا ثابتة وهي وتعالى، سبحانه الله

.١٢-سحذة:١

.١٢-سحذة,٢



السيسي الفكر
األيسالمي

< ه.) رحيم غفور الله إن الله لهن واستغفز فبايغهن مغروف في يغصينك وال و...

 ومن ،لله منإخالص وسعهم في كلما يعطوا أن يحاولون ،اإلخوة أيها والمؤمنون

 لالستغغار يحتاجون ذلك بعد ومن وتعالى، سبحانه الله التييرتضيها للقيادة إخالص

 ال الناس من أحدا فإن ورحمته، الله غفران ولوال لهم، الرسول واستغفار ألنفسهم،

الله. حق يوفي أن قط يستطيع

 من انخيرة لهم يكون أن أمرا قرسوله الله قضى ا إذ مؤمنة وال لمؤمن كان ووما ٨
€٢ه.)1خاكادولد قرسولهفقذكنى اللة يغص ومن أمرهم

 لشرعية القيادة الحكومةمن القرارفي وبعد القضاء، القرارفي وبعد التشريع، وبعد

 ليثاب رضا؛ عن استجابة وهي واالستجابة، االنصياع إال المؤمنة وال المؤمن أمام يبقى ال

وتعالى. سبحانه الله طاعة من طاعة تمثل ال االستجابة لكانت وإال مؤمنة وال المؤمن هذا

 هي ونوا وأوامر، اإللهي التشريع أمام مشتركة مسؤولية يتحمالن والمؤمنة فالمؤمن

 اإلنتاج وأخالقية الصالح، والعمل ة العباد مجتمع اإليمان مجتمع وبناء الشرعية، القيادة

 مسؤولية من ذلك كل والهيبة والقوة واإلحسان والمساواة واإلخاء والعدل والنشاط

ذكروأنثى. من الجميع

 النتائج لكون موضوعا معا تمثالن المشتركة مسؤولية وال الواحدة، اإلتسانية لقيمة وا

.مشتركة

مشتركة فتائج
 في فقيها فالح يفوق وقد مشتركة، الصالح العمل نقائج تأتي األدوار توزع برغم

القائد. والجندي المدرس، والطالب المخدوم، والخادم رجال، امرأة تفوق وقد النتيجة،

.١٢-الممتحتة:١

.٣٦ األحزاب: -٢



القائد. موقع وأمكفي أبيك من وأخوك الجندي، موقع أنتفي

 ،جنديا تجعلك الله فيض من مؤهالت وك ،قائدا تجعله الله رزق من مؤهالت ه

 عمله الجندي أخلص ا ذ إ لكن ،لجتدي ا من بكثير مرتية أعلى لفاس ا نظر في ئد لقا وا

 إلى متجةا نيته الخطفي الله،واستقامعلى أراد كما وأدىوظيفته ،وقامبدورهمتقنا

 أكثر فأيهما ومواهبه؛ وفرصه قدراته من المائة في خمسة بمقدار القائد وقصر الله،

الله؟ عند وأنجى ،ثوابا

إشكال. بال الجندي إنه

 بعض في خاصا دوزا للرجل وأن الموارد، بعض في خاصا دورا للمرأة أن وصحيح

 جه ويوا ،لحرب ا شدة ويعيش ,نفسه يبذل فيها معارك يخوض قد الرجل ؛الموارد

 وتصون اإلسالمية، بأخالقيتها وتحتفظ المنزل، في طفلها تربي والمرأة مواجهة، الموت

 علىهذا، فيموت والغرور، العجب من شيئ يدخله المقاتل ،تيعلها وتحسن ،عرضها

 تناغيه طفلها يدها وفي تموت لمرأة وا ،مثلومة تكون قد شهادته أن اإال شهيد هب ذ فلئن

 وتعالى، سبحانه الله حددها التي بالوظيفة ورضا ألمره، وخضوعا الله، ألمر استجابة

 ،شهيدا نسميه من على تقدمت وربما المنزلة، رفيعة الله، عند مرضية تموت المرأة، هذه

 موقعا تتبوأ بأن ال إ الناس نظر في المرأة فيها ترتفع ال التي األزمان هذه مثل في خاصة

 ما بين وتوازن الله، ألمر تصغي حين البلدي المجلس العضويةفي موقع أوحتى سياسيا،

 هو ما ر فتختا ؛رضا أقل هو وما ،لله أرضى هو ما بين ،سخطه فيه وما لله ا رضا فيه

 ميزان الرجلفي لتسبق وإنها اإلسالم، نظر في البطلة فإنها وتعالى، سبحانه لله أرضى

وتعالى. سبحانه الله

 وأجواء االختالط، أجواء األجواء ولكن بكفاءة، البلدي للمجلس التقدم تستطيع قد

 ،يوميا شبه تعيشها زمالة وهي الرجل، مع العمل يفرضها التي الزمالة وأجواء التبذل،

أجل من فيه؛ ا زهد الموقع ا هذ مثل ترك المؤمنة تختار وقد ، األثناء هذه في له تتعرض وما



٧ الغكزايسإسؤ
١ - ٧ االبسز^ي

 تقدم امرأة مليون من اإلسالم نظر في حينئذ األكبر البطل وهي والعفة، العرض حفظ

تقوى. وال ورع غير من المواقع هذه لمثل

قيكفر فيها خايدين ألنةارا تختها من تجري جنات والمؤمنات المؤمنين وليذخل -٩
( عظيما«.) فوزا الله عند ذلك وكان سيئاتهم عنهم

 المرأة تكون أن إلى يميل أنه اإلسالم أحكام مجمل ومن اإلسالم، تربية من نفهم

 الرجل شريكة المرأة تكون ألن يخطط لم وأنه عفاف وصاحبة بيت، ومدبرة بيت، راعية

 مربية الجيل على أمينة تكون أن خطط ما بقدر المعيشة أجل من الكادح؛ العمل أدوار في

 ملكة شبه تكون وبأن ،بيتها في حة لرا وبا لحب با مفعما جؤا ة موجد ،للرجل محتضتة ،له

البيت*

 ألن خطط، مما أكثر الجديد للجيل راعية مربية المرأة تكون ألن خطط اإلسالم

تأكيد. بكل ذلك نفهم ذلك، إلى وما وحدادة، ونجارة بناءة تكون

 البناء، مهنة وهويمارس يموت الذي الرجل وذلك ،بيتها تموتفي التي المرأة وهذه

 إليه وكانسعيهما لله، أخلصا إذا الكريمة: اآلية تقولعنهم معا الجهاد أومهمة

 يفيهاويكهر اآلدهارحاكيرح تختها من جئاتتجري والمفمنات المؤمنين وليذخل سبحانه:

عظيما. فؤزا الله عند ذلك وكان سيئاتهم عنهم

 ليؤم ا كم بشرا وبأيمانهم أيديهم بين نورهم يسعى والمؤمنات المؤمنين ترى >يوم -

 المنافقون يقول يؤم العظيم هوانفؤز لك ذ ال^نةهارخالدينفيها تحتها من تجري جنات

 نوزا فالتمسوا كم ء ورا ارغوا قيل نوركم من نقتبسن انظرونا آمنوا للذين والمنافقات

( العذاب«.) قبله من وظاهرة لرخمة ا فيه باطنه باب له بسور بينهم فضرب

٠٥الفتح:-١
. ١٣- ١٢ ;الحديد - ٢



قورماذا؟
اإليمان. نور الروح، نور

المرأة. هذه وجود ظلمةفي ال

 ويتةدمهم، النور ليفيض حتى اآلية، عنه تتحدث الذي الرجل هذا وجود ظلمةفي ال

الجنة. طريق لهم ويقتح

والنساء. الرجال من فئة بين مشتركة نتائج

والنساء. الرجال من أخرى فئة بين مشتركة ونتائج

األنهار. تحتها من تجري جنات ولهم أيديهم، بين نورهم يسعى والمؤمنات المؤمنون

 الرحمة، عن عنهم يسد باب فلهم والكافرات، والكافرون والمنافقات، المنافقون أما

 تحفه وليسعذابا العذاب، فهمفيوسط العذاب، باطنه الرحمة، دونفرج عليهم يسد

رحمة.

المجتمع تقسمان جبمتان

المنافقون األولى: الفئة

المعروف غن وتنهون بالمدكر يامرون بعضن ش بعثهم ؤالمنافقات ون—المدكافع > -١

( الفاسقون«.] هم فقينالمنا إن فنسيهم الله نسوأ أيديهم قيقبضون
 اآلية عنها تحدثنا لتي ا معالمها ولها دائمة، وهي النفاق، جبهة وهي هذهجبهة،

الكريمة.

المعروف. عن تنهى وأن بالمنكر، تأمر أن دأبها الفئة هذه أن نقرأ

 الحياة به تنبني هوما لمعروف وا والكون، والحياة اإلنسان فيهفساد ما لمنكر وا

العام. الكوني الوضع مع شيئ كل خالله من وينسجم اإلنسان، وضع به ويصلح

م. ٢٠٠٢ مايو ٢٥ م١٤٢٣ األول ربيع ١٢( ٦٠) لجمعة ا حطية -١

.٦٧ لتوية: -ا٢



٠ ويسوميفكاالسياسي٩

 بذلوا ا إذ الحاكم، موقع وفي المحكوم، موقع في أيديهم يقبضون أنهم الثانية السمة

 ليشتروا ؛وإذابذلواإنما ليأخذواماهوأكبر، عطواإنما؛ وإذا ،لدنياهم إنمايبذلون

الناس. يملك وما الناس،

عنه. تنفك ال التي النفاق هوالزمة المفسد؛ التخريبي الدور هذا

.لرجل ا مع واحد صف في المرأة وأن ،المرأة مع حد وا صف في هنا لرجل ا أن وتجدون

 ذكورة بينهما أنتفرق بال رجلوامرأة التيقوأمها المشتركة، الواحدة الجبهة إنها

وأنوثة.

المؤمنون الثانية: الفئة

 المنكر وينهونعن بالمغروف يأمرون بغض أؤيياء بغضهم والمؤمنات >ؤالوئئون
 اللة اللهإن سيزخمهم أوتئك ورسوله لله١ ويطيعون الزكاة قيؤتون الصاًلة قيقيمون

عزيزحكيم.)^(
 ويدخلون ويتناصرون، يأتلفون، ٢0بغض« من وبغضهم نسيجا: األولىتعيش الفئة

 ويرتكبون القيم، كل هم دنيا أجل من يبيعون والحياة، اإلنسان على مشتركة مؤامرة في

البدن. لذة أجل من الجرائم؛ كل

نهايته. له التخريبي الدور هذا

 الله غضب أهل ومن جهنم، أهل من والفاسقون الفاسقون، هم المنافقين إن

سبحانه.

 بعضا، بعضه يشد متالحم نسيج وهو والمرأة الرجل فيها أخرى جبهة مواجهتهم في
 ( بتض) أويياء وبغضهم :مشتركة يتوزعانا لمسؤولية وا دور للرجل دوركما وللمرأةفيه

وللمرأة لمرأة، وا الرجل على للرجل اآلمرية؛ من درجة اآلخر على منهم ولكل يتناصرون،

٠٧١-التوبة:١

 ٠٧١-التوبة:٢

.٧١ التوبة:-٣



 األمر حق تعطيهم التي هي الحاكمية من ودرجة اآلمرية من درجة والمرأة الرجل على

 التعزض من المنكر عن والنهي بالمعروف األمر يعنيه بما المنكر، عن والنهي بالمعروف
التصرف. بعض شأنه والتصرففي اآلخر، لشخصية

 اآلخر إلى س بالقيا لناهى لآلمروا الحاكمية من النيلهولون وهذا التصرف، هذا

 المتمثلةفي واآلمرية الحاكمية تةتضيه أوما والناهى،اآلمر ذات واجبانعلى أنهما على

اآلخر. على المنكر والنهيعن بالمعروف األمر حق

 الفئة لمعروف، وتنهىعن األولىتأمربالمنكر الفئة تماما: فهنادورانمتعاكسان

المنكر. عن وتنهى بالمعروف تأمر الثانية

 الضئتان لتكونهاتان واحد؛ اجتماعي صعيد طى الفئتان تالقى كيف بربك لي قل

متالحم؟! واحد نسيج في داخلتين

 والوضع االقتصادي، الوضع لبناء دور؛ هذا (،١الزكاة«) قيؤتون الصاًلة وقيقيمون

 التماسكفي إلحداث اإليمانية، األخؤة لنشر باإلخاء، للتقدم الصحيح، االجتماعي

الله. خط على يتأتىإال وال يمكن، ال الذي المجتمع

 يمكن وال ينبغي، كما اإلنسانواإلنسان بين ائتالف وال االجتماع، تماسكفي ال إنه
الموحدة. الصلبة اإليمان منقاعدة أساس على ال بنيانمرصوصإ إشادة

 للدور وكفى ، ( حكيم) عزيز اللة اللهإن سيزحمهم أولئلت سوذئ٠ؤر اله ا وويطيئون

 تحتهدايات يكون أن ،ومتقدما بناء يكون وأن إصالحيا، يكون وأن ،إيجابيا يكون أن

 وفاعلية وإيجابية، استقامة باإلنسان وكفى الحكيمة، العليمة ونواهيه أوامره وتحت الله،

وتعالى. سبحانه الله مرجعيته يكون أن خيرة

 قوامها أخرى جبهة ل قبا في ،جبهة ليست لمرأة ا أن إلى ناتفت، أن :هنا المطلوب

 اإلسالم به يؤمن الذي االنقسام اإلسالم، به يؤمن الذي باالنقسام ليس فهذا الرجل،

.٧١ لتوبة: -ا١

,٧١ اتوبة؛-٢



السياسي الفكر
االبسالمي

.االنقسام ا هوهذ

 جبهة هي جبهة وفيقبالها والمرأة، الرجل قوامها اإليمان جبهة هي جبهة هناك إن

والمرأة. الرجل النفاقوالكفرقوامها

 ضد واحد صف هم الرجال وال الرجال، ضد واحدا صفا لسن اإلسالم في فالنساء

النساء.

 جبهة بين ولكن مجتمعين، جال الر وبين مجتمعات، النساء بين ليست المواجهة إن

والمؤمنات. المؤمنين من أخرى وجبهة والمنافقات، المنافقين من

 الرجل والياتةي وخندقواحد، واحد المنافقةفيصض مع المؤمنة المرأة والتلتقي

واحد. وخندق واحد صف المنافقفي مع المؤمن

 الرجل وكذلك ،جبهتهما ويوحد اإليمان، بينهما يالقي المؤمنة والمرأة المؤمن الرجل

المنافقة. والمرأة المنافق

واألنوثة. الذكورة أساس على وليس والنفاق، اإليمان أساس على قائم والصراع

تخدع. وال ذلك المؤمنة المرأة ولتتعلم يخدع، وال ذلك المؤمن الرجل فليتعلم

 ويين والمكان، المكان وبين والرجل، المرأة بين جانبية معارك اختالق ومحاوالت

 بالتمزق اإليمان جبهة تضعف أن أجل من كلها؛ ونوعآخر االختصاص، من نوع

( والصراع.)

المنصف والقانون المرأة حقوق
 ألن للمرأة، يسيئ للرجل يسيئ كما الرجل على للمرأة تصر سيف الذي والقانون

زوجته. بيد عبدا ليكون ابنها؛ تزوج أن - أيضا - يعزعليها المرأة

 العالقة هذه للرجلفي يسيئ وما للرجل، يسيئ العالقة هذه للمرأةفي يسيئ ما

م.٢٠٠٢مايو ٣١ ه ١٤٢٣ ربيع ١٨ بتاريخ (٦١) لجمعة ا خطبة - ١



 المساحة من مستفيدين وتعالى، سبحانه الله بقوانين أننتمسك وعلينا للمرأة، يسيئ

( نفسه.) التشريع بروح مضرا التشريع إطار في تحايلنا يكون ال وأن المباحة،

! نن على المزايدة ه مذ
 الرسمي، وغير الرسمي المستوى على كلها العربية الساحة تمأل مزايدة هناك

من؟! على المزايدة هذه المرأة، بحقوق المزايدة هذه تعلق

 ليس وتعالى سبحانه والله وأنثاه، ذكره اإلنسان حقوق أكبرراء اإلسالم سيبقى

 صديق وليس المرأة، ب حسا على الرجل صديق ليس المرأة، وليسصديق لرجل، ا صديق

أنفسهم. من بهم أرأف وهو جميعا، العباد رب الله الرجل، حساب على المرأة

 هذه وتعالى، سبحانه الله عن فضال أنفسهم، من بالناس أرأف هه الله رسول

 هذا يرفعون إنما وهم اإلسالم؟! على الله؟! رسول على المزايدة الله؟! على المزايدة

 جفاة، اإلسالميينخلقوا وكأن اإلسالميين، وفيوجه اإلسالم، وجه الشعاردائمافي

عجباه»! والزوجة، والبنت واألخت األم على غلظة كلهم وخلقوا ضمير، بال وخلقوا

 لذي ا والغرب ،وبدنه روحه وأنثاه، كره ذ اإلنسان لحقوق راع أكبر سالماإل سيبقى

 نصدق أن يمكن ال بالجنس ويتاجر لبضائعه، لتسويق وا النفط أجل من بالماليين؛ يفتك

للمرأة. مخلص بأنه

بالمرأة! المتاجرون
 فيها بما ويذلونها ،ويقهرونها الشعوب، خيرات يمتصون الذين كل من جدا وكذب

المرأة. أنصار بأنهم يقولوا أن تناصرهم التي الفئات كل من وكذب ، ونساء رجال من

المرأة؟ نصير هو من

شعويهم. أموال من األرض خزان تمتلئ

م.٢٠٤ ابريل ٣٠ ه ١٤٢٥ االول ربيع ١٠ (١٥٢) لجمعة ا خطبة - ١



الفكرلسيإسي
األرسلمي

شعوبهم. ثروات الغربمن المصارففي تمتلئ

المرأة؟! عنصر خيراتها تمتص التي الشعوب هذه من أوليس

المرأة؟! على الشفقة أين

 وروح النفعية روح تجتمع ال للمرأة، مخلص نفعيا أن أصدق أن أستطيع ال أنا

أبدا. اإلخالص

حمايتها. باسم للمرأة واستغالل استغفال، عملية والعملية

 فهيالسوجباصبآلشريعاتوهب٠إذاكاذت,لمطالبةفيحدوداإلسالم

وبريطانية. وأمريكية فرنسية

المرأة. لوضع العملي التغريب هذا مع تستقيم وال

تستهدف: فهي مستوردة، أخالقية بتشريعات المطالبة كانت وإذا

 لفصلها تمهيدا وأحكامه؛ إسالمها لقيم المسلمة المرأة -خلقروحعدائيةعند١

 لجيل تربيتها،رجال من الرجل ألن الرجل، ينفصل أن بد عنالدين،وحينتعفصلال

 صاللمرأةفي٠تط اليوم.فعين جل المرأس هوصناعة الثات رجاللجيل٠الثاذي

 عن انفصلوا قد يكونون والثالث الثاني الجيل من الرجال فكل اإلسالم، عن الجيل هذا

لمطلوب. هوا هذا اإلسالم،

 النتخابية ا الحمالت في - اإلسالميين مواجهة في سياسية مكاسب تحقيق -٢
 المرأةفي بحقوق ينادون حين المرأة، حقوق يقفونضد أنهم بتصويرهم - وغيرها

اإلسالمية. الطريق وعلى اإلسالم،

 بيةعلىحسابانتخا انتخابيةوغير تائج والمطالبة المرأة، فالشعارحماية

 معركةوهمية؛ وخلق الرئيسة، همومها األمةعن وصرف طها، بكا والشعوب اإلسالميين،

المجتمع. طاقات لتفتيت

 الماديين من الكثير االدعائيينفي وحماتها المرأة علىحقوق الغيارى أن المالحظ-٣



 شعوبها تعاني حكومات فيهم وتدخل األجنبي، الوالء وأصحاب الغربية، بالثقافة المثقفين

األمرين. منها والطفلة الطفل حتى

 البلد هذا مستوى وليسعلى العامة، اإلسالمية الساحة مستوى على والكالم

 لحقوق، إحقاقا األحرصعلى هم - حسبدعواهم - أنيكونهؤالء الخاصغريب

 وتعالى تبارك الحكيم العدل الله من وحتى الرسل، ومن المؤمنين، كل من العدالة وحفظ

يصفون. عما

من؟ على يستعدى من للسياسة، ويل -٤

ومن؟ من بين والتفريق

كيان؟ ألي والبعثرة

 زوجه على للزوج ،ولدها على لألم أمه، على للولد االستعداء ،األسرة لكيان البعثرة

أخيه. على لألخ - أنثى و منذكر، -

 وومن يقول: واللهيلة البعثرة، هذه أخطرمن للمجتمع بعثرة توجد ال الله، اتقوا
 ، ...)قرخمة ئؤذة بينكم لذتكغو|إليهاوجقلأزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياته

الكريمة. اآلية إلىآخر

 اإليمان رباط رباطه متراصا، كيانا األسرة يخلق أن اإلسالمي، هوالهدف هذا

 وليثيروا األسرة، داخل العداوةفي ليخلقوا يأتون؛ والقوم واإليثار، والتفاني والود والحب

العكر. الماء ليصطادوافي زوجهمنذكروأنثى؛ الزوجضد

 وتخلق القيم، كل البحرب وترميفي بالماليين، تضحي فهي خبيثة، ( السياسة)

المال. من حفنة أجل أومن كرسي، مصلحة أجل من الفوضى؛

مشاكل تفاقمت الله عنشريعة األحكام وابتعدت المادية، القيم تركزت كلما أليس

.٢١-الروم:١
اله. وتقوى لخلقية !لقيم ا عن المفصولة الدتيا حب على اقائمة -٢



السيإسي الفكر
األبسالمي

الطالق؟ معدالت وارتفعت األسر،

 تقدمون الغرب؟والذين عشاق يا الغرب، المرأةفي وضع األرقامعن تقول ماذا

اإلسالم؟ لبنت نموذجا فيها المرأة

 وعن الغرب، األسرفي تشتت وعن الغرب، عن المرعبة اإلحصائيات تنقلون ألستم

الشديد؟ واإلهمال الضرب، إلى تصل التي زوجه على الغربي الرجل غلظة

أباه؟ اإلبن فيها وينسى ابنه، األب فيها ينسى الغرب عن حالة تنقلون ألستم

المادي؟ االتجاه بفعل هناك األرحام تقطعت وقد

 احترام ومن لعاطفي، ا الدفء فقد من عليه هي مما تضج لغرب ا بنت أليست

( ذاتها؟) تفتشعن أليست اإلنسانية؟، الكرامة

التبذل؛ عله إكراه

 والشرف، العفة على والخروج بالدين، لالستخفاف إلجاء التبذل، على إكراه هناك

اإلنسان. لحاجة بشع استغالل المواطن، لكرامة امتهان

 عفاف محاربة ريةفيالتجا المؤسسات بعض تركيةفي عسكرية أخالقية هناك

الدينية. وتدخلفيحريتها المرأة،

 لقمة أجل من واللياقة؛ العفة لباس عن والتخلي التبذل، لباس على إكراه هناك

العمر. من عزيز جزء وصرف التعب فبال لتق-اضى الذي الشهري والمرتب العيش،

 يعطى الذي المتكرر النقل حسب - كله ذلك تفعل البحرين البراداتفي بعضر

 رائحة يحمل قانون وأي شريف، ضمير، وأي وأيإنسانية، أخالقية، فأي ، - الوثوق

 المتعسفة للقرارات والعبودية اللقمة، شرط التعري يجعل الكريم القويم العدل اإلسالم

ثمناللعيش؟:

م.٢٠٠٢نوفمبر ٨ه١٤٢٣ المبارك ن رمضا شهر ٣ (٨٤) رقم لجمعة ا خطبة-١



التماسيح! دموع
المسلوبة»: وحقوقها المرأة حرية على تباكون الذين التقدميون، أيها هذا عن كفوا

 من المرأة التباكيعلىحرية فأين وإال ألعوبة، المرأة لتكون تباك؛ أرى فيما وكأنه

للكرامة؟ واالمتهان اإلكراه، هذا

هذامنجهة.

 والجائرة الرخيصة المساومات هذه لمثل تخضع التي ة القتا فإن أخرى، جهة ومن

 هنا أجله من المضعى فأين للمحرم، ومرتكبة ،جدا مخطئة لالضطرار الجواز بتوهم

به؟! المضحى من

 به والمضحى والهوان، الذلة قع تق مس مغموسفي يسيرحقير مال أجله من المضحى

وكرامة. وطهارة وعفة رفيع، وشرف عزيز، دين

 تبذل أجله ومن مجتمعين، المخلوقين رضا ،أبدا يعدله ال الذي الله رضا به المضحى

 دعوى الفاجرة اللقمة هذه مثل ةفيالحيا انحصار ودعوى بالحياة، ويضحى الثروات،

( .)القدير العلي الغني بالله الظن سوء من كثير وفيها والصواب، االنصاف عن ة بعيد

نسان الل المرأة
 منها أي يبارح اعرلفكرومشا وهوكذلك إلخ، ...وعظم ودم، لحم، بدنا: اإلنسان

بدن. ولذائذ وشهوات وضرورات ودوافعوحاجات الطين،

الحيوان. حد على المذكورة وبمشاعره بأفكاره، حتى كله بذلك وهو

 مرتبطة ولكنها مشاعر له كانت وإن المادة، إلى دائما منشد لكنه فكر له كان وإنه

حيوان. باألرض دائما

م.٢٠٠٢ديسمبر ٢٠ ه١٤٢٣شوال ١٥(٩٠) الجمعة خطية-١



السياسي الفكر
األيسالمي

 عارف، وقلب ،وحاجاتها المادة لحدود متجاوز عقل لك ذ فوق هو مما واإلنسان

 وخلق الحياة، هذه وراء كبير وهدف طاهرة، سماوية وأشواق زكية، ونفس صشعة، وروح

الحسنى. ربه بأسماء مستضيئ رفيع

حيوان. ال ملك بذلك واإلنسان

 منحدر إلى هبوطا ال المالئكية، سماء إلى صعودا تكون أن يجب الحياة ورحلة

نية. الحيوا

 أن بد فال الساقطة، المادية أما اإلنسان، بحياة الصاعد هوالمنهج وحده واإلسالم

ار. االنحد طريق تكون

حقه. أحدهما اإلسالم ينقص وال اإلسالم، محترمفي وبدنا روحا واإلنسان

 أقبح الروحي وخيانتهفيبعده ظلمه أن إال قبيح، أوبدن روح اإلنسانفي وظلم

وأفدح.

 إلنسانية إلغاء به ويستمتع اآلخر، يحتاجه جسدا إال ليس لرجل ا أو لمرأة لنظر وا

الكريم. المخلوق لهذا وتحقير بها، وفتك اإلنسان،

 حطا ذلك كان حراما الشهوة منها ونيلت الرجال، لمتعة جسدا المرأة عممت ا وإذ

كرامة. من الله وهبها ما هدر في إيغاال وأكثر ،لقدرها شنيعا

 للشهوات ومقضى رخيصة، سلعة لتكون المرأة؛ حياء إسقاط على يعملون والذين

سحقا. ويسحقونها إنسانيتها، بذلك يلغون إنما الحرام

 شريرة ولدواع األساليب، بشتى الكثيرين من مستهدفة األرض كل في والمرأة

 لها؛ واالنتصار وشعارحريتها، المرأة، شعارحقوق منها مختلفة،وبشعاراتجذابة

 الرذيلة، مستنقع وتسقطفي الحق، الدين وهو إلنسانيتها الحافظ المحور عن لت;غصد-ل
 السياسة د طيعةفيي أداة ولتتحول الرخيصة، السلع متاجرة بها ويتاجر وتشترى، ولتباع

القبيحة. الباغية الظالمة



 من الكثير من المعاناة تعيش صارت وشرفها بدينها تعتز لتي ا المسلمة والمرأة

 وتسقطفي المنحدرات، لتنحدر الخبيث؛ واالستهداف والتعديات القحدياتواإلهاتات

 الواعية الصلبة مقاومتها منتصرةفي لثبات، ثابتةكل - الساقطات؛وهي-بإذنالله

واإلسقاط. والتضليل، الحرف، لمحاوالت

 من يأخذون ال إنهم متخلفون عندنا وهم بالتقدميين أنفسهم يسمون لمن وعجيب

 ببعض اعتراف فهناك طيب، الغرب في يوجد وقد طاب، ما ويدعون خبث، ما إال الغرب

(١الجهات.) بعض ذوقفي رعاية وهناك اإلنسان، حقوق من الحقوق

المرأة حرية
 إرادة على نفسه اللهفي منخلق أحد إلرادة أنالقيد اإلسالم الشرعيةفي القاعدة

 قيد بال وحده لله هي نما إ الخلق من شيئ أي على الماضية التشريعية اإلرادة وأن ،أحد

الراحمين. وأرحم الحاكمين، وأحكم لعالمين، ا أعلم هو وتعالى تبارك أنه على ،حد وال

 بالتحديد الجهة يمثالنمنهذه وبذلك نيتهما، نسا هوإ والمرأة الرجل ومشترك

 عليه؛ المترتبة األحكام بلحاظ وال موضوعيته، بلحاظ فيه تعددية ال واحدا موضوعا

 وحدة وكذلك ،لهما اإللهي التكليف خطابات بوحدة الشرعية القاعدة جاءت ولذلك

أفعالهما. بعض على المترتبة الدنيوية العقوبات

 مجال ذلكفي كان سواء النادرة الموارد بعض في بينهما مفارقة نجد أن ويمكن

.العقوبة أم التكليف

 آخر موضوعا تمثل التي الصنفية الخصوصية فارق من منشأ لذلك يكون أن بد وال

 النظر يمس ال بما ولكن العادل، التشريع مقام اعتبارهفي أنيلغى يصح ال بينهما متباينا

اإلطالق. على كرامته من ينقص وال السلبي، بالتأثير أحدهما إنسانية إليه

م.٢٠٠٨ ابريل ١٢ ه ١٤٢٩ االخر ربيع ٤(٣٢٠) الجمعة -خطبة١



السياسي الفكر
االرسالمي

 وباب الصالة، وباب االبتدائي، الجهاد مسألة بذلكفي أمثلة أنتلقى وتستطيع

 والدور. الصنفي، التنوع خلفيسة وراءه تقف مما وغيرها والقصاص، واإلرث، الطهارة،

 والتحديات الموضوعية الظروف مواجهة على والقدرة التنقع، بذلك المرتبط العملي

 من شيئ ونوع الصراع، وتحديات الثروة، نتاج إ وطرق الطبيعة، مع التعامل القاسيةفي

طبيعته. مع أكبر بدرجة يتالقى مما منهما بكل المناطة الواجبات

 فباب سبحانه، الله والدرجاتعند إلنسانية، والمقامات األخروية، المثوبة وأما

 ، ء سوا حد على هم وأنثا كرهم ذ الناس كل أمام مصراعيه على مفتوح فيها التنافس

 وال اإلنسانية، والرفعة الروحي، الكمال إلى ذلك مرد إن أوتفاوتحيث تفاضل غير وصن

إليهما. يرجع قد وما واألنوثة، الذكورة بخصوصية نهائيا هذا من لشيئ صلة

 وفاجر، ومتق وخاسق، مؤمن وكماله وطهره إنسانيته حيث من اإلسالم نفي نسا فاإل

 حيث من - األخيرفريقان وهوفي وامرأة ورجال وأنثى، ذكرا وليس وضال، ومهتد

السعير. في وفريق الجنة، فريقفي اإلنسانية

ونساء. رجال الثاني وقوام ونساء، رجال األول قوام

 ثواب وال إنسانية، تفاضل عليه يقوم ال الصنف األدواربتمايز تمايز أن تعرف وحتى

 فهي والدتها ماتتفي من وأن ،تبعلها حسن المرأة جهاد أن اإلسالم عن روي مما تسمع

شهيدة.

 تفجر وال الشهوات، وراء غيرمسؤولة انطالقة مسألة ليست اإلسالم والحريةفي

حيوان. حياة إلى ويحولها المعنوي، وجمالها وأمنها الحياة يدمرصفاء فيها

 فحسب، ظلما عيشه لقمة ونأكل ،جسديا ونلغيه اآلخر نقتل ال أن الحرية حد وليس

 أن كذلك الحرية يةيد ولكن ،وحدها الحرية معنى من األرض مذاهب إليه تذهب كما

 ال وأن وشرفه، اآلخروكرامته إنسانية وال t هدرا وبشرفك وكرامتك إنسانيتك تذهب ال

المادة. وحياة موارد فيها تفسد ال كما المعنوى اإلفساد األرض في تفسد



 بأمر اإلسالمطالبنا الرجلعلىضوء وحرية المرأة، بحرية طالبنا إذا وعلىهذا

 أو الغرب، ةفيالماد مذاهب به تأخذ الذي بالمعنى منحريقهما به يطاب ليسهوما

مكان. أي أو الشرق،

 مجتمعات المرأةفي بحرية تنادي خادعة وشعارات صاخب منضجيج نسمعه وما

 كل وعلى ،دئا وأقتصا سياسيا بالمرأة المتاجرة المادية الحرية تعفي إنما المسلمين

 والسينمات األزياء معارض ومقضىشهوةفي تلهية أداة منها والمتخذة المستويات،

 وفي الحياة، فيهذه كبارا أنفسهم يعدون مئن أقوام احتفال وفي والمراقص، والمسارح

طريق. ومفترق وية ذا كل وفي مؤتمراتهم،

شعار)حرةالمرأة(ئوافعواألسباب
 كثيرة، حكومات تطلقها والتي ة للمرأ الحرية شعارات ء ورا السوء نية يفضح نعم،

منها: أمور وجماعات مؤسسات ومنخلفها

 لقسوة با تمارسه الرجل ضد والقمع الظلم تمارس كما لحكومات ا هذه إن - ١

 وتأبى الحياة، أكثرساحات بصورةصارخةفي حريتهما وتنتهك ،المرأة ضد نفسها

 ترتبط التي السياسية الحياة نمط اختيار الحر-في -ولوبالرأي أنيشاركا عليهما

الغرق؟؛ فأين وبأمتهما، وبشعبهما بهما،

 التي والفنادق والمراقص، المالهي، حاجة لسد المرأة؛ وتستورد تصدر، إنها-٢

 إنسانية ويلفي ،ماديا يربحها الذي بالثمن عفتهن وتبيع ، النساء بأعراض تقالعب

كرامتها. ويدوسن المرأة،

 ويحسن وهويهينه، ويكرمها لرجل، يحتقراوهو المرأة يحترم إنه منقال: كاذب -٣

 الرجل يكرم المرأة، وهويحتقر لرجل ا يحترم إنه قال: من وكذلك إليه، وهويسيئ إليها

المرأة. إلى يسيئ الرجلوهو إلى يحسن المرأة، وهويهين



السياسي الفكر
البسالمي

 هذا لمهانفيوا منحيثإنسانيتهما، رجال ال المرأة وليس امرأة، اإل الرجل فليس

اإلنسانية. وهو واحد اك ذ أو

 من عدد لسان على المسلمين بالد المطروحةفي الغربي بالمعنى الحرية وشعارات

 علة،والظاهرة بال المعلول إذ الخاصة منطلقاتها لها أنتكون بد ا والفئات الحكومات

ذلك: أسباب من أن ونجد سبب، بال

 تلك ليعين ؛ته رغبا وتنفيذ ،ريعه مشا وتمرير ،لغرب ا ء رضا إ لى إ جة لحا ا أ-

الشعوب. لتلك مظالمها عن التغاضي عن فضال شعوبها على الحكومات

 على وتبذخه اإلسالمية، الشعوب إلرادة وإضعافه الئسلطي، الحكم بقاء ب-

 الحكومات من النوع ذلك وبين العالمية االستكبارية الهيمنة بين توافق محل أراه حسابها

الطرفين. مصلحة من ألنه واإلسالمية، العربية اليالد في

 الشرط وهو أبنائه من حكومات يد على اإلسالم مواجهة شرط ذلك إلى يضاف ج-

 الذي لشرط وهوا به، الوفاء على والمسلمين العرب بالد ةفي تحرصحكوماتعديد الذي

الحكومات. تلك من كثير على الغرب يأخذه

 أنيدخلفي بد ال ومصلحة وهما رؤية اإلسالمية األمة عن المنفصلة الحكومات د-

وإضعافه. اإلسالم مواجهة السياسي مشروعها

 ألي المركب طرفيي بين فتنة أنتحدث تحاول الكاذبة الزائفة الشعارات هذه

 األخرى التغتيت محاوالت جنب لك.جتمعإلى تفتيتا الذكرواألنثى، بشريوهما مجتميع

 المجتمع فرقة في تجد حكومات إليها تعمد والتي بيفها فيما وكذلك ،داخلها في للشعوب

لها. أطول بقاء فرصة

 من النوع لك ذ وهدف الغربي الهدف حسب دعة المخا الشعارات هذه تحاول ه-

 المرأة والمتمثلفي المسقهدفة، األمة شعوب من شعب أي نصف تكسب أن الحكومات

المطالبة معركة األقلفي على ها أوتحيد نصرتها ل وتنا المغالطة، وعنطريق ثمن بال



١٣٢

حسناء(. بقولهم )خدعوها وذلكعلىطريقة: بالحقوق،

 السلبيةفي التغيرات وتراكم اإلسالمية، األمة لهوية الحضاري المسخ يمثل و-

وأتباعه. العالمي لالستكبار مركزيا هدفا الحضاري وانتمائها وشعورها عقليتها

 تجاوز أكبرعلى بدرجة تعمل وأن تجاوزت، قد أنتكون المسلمة المرأة يؤملفي وما

المقولة. لهذه ومصداقا ، حسناء( بقولهم )خدعوها موقع تكونفي أن

 بفعل امرأة حساب على لرجل ومحاباة ،سوءا ربها بشريعة تظن ال أن فيها ويؤمل

 ،القضايا كل الرجلفي وأخوها هي تحتكم وأن ،الماكرة اإلعالمية والحمالت الشعارات

 العدل ربهما شريعة إلى بينهما العامة والعالقات األسرية، العالقات قضايا ومنها

( الرحيم.) الرحمن الحكيم

المرأة كرامة
اليوم. الدنيا شعارات من شعار المرأة كرامة

 إنسان، معا ألنهما المرأة، كرامة من الرجل وكرامة الرجل، كرامة من المرأة وكرامة

 لمرأة وا الوعي ا هذ ظل في للرجل كرامة وال مهان، والرجل هذا بعد للمرأة كرامة وال

مهانة.

 كرامة يراعي كان ومن الرجل، كرامة يراعي أن بد ال المرأة كرامة يراعي كان فمن

( المرأة.) كرامة يراعي أن بد فال الرجل،

م. ٢٠ بوتيوم■ ٢٧ هه١٤٢٩ اآلخرة جمادى ٢٣ (٣١) الجمعة -خطبة١

م. ٢٠١١ أبريل ٢٩ ه١٤٣٢ األولى جمادى ٢٥ (٤٤٩) الجمعة -خطبة٢



السياسي الفكر
١٢٣البسالمي

(0)

نية العدما

والسدم العلمانية
 مثل من وفيقضايا العام، الشأن التدخلفي رأيفي والعلمانية اإلسالم من لكل

الدين. فيها التييعمل والمساحة الشخصية، واألحوال الشخصية، الحرية حدود

 يعنيإسقاطا فهذا األمود، كلهذه التدخلفي اإلسالمفي حق العلمانية نفت وإذا

للعلمانية. إسقاطا األمور هذه التدخلفي على اإلسالم إصرار يعني بينما لإلسالم،

.ا هذ رأي يسقط اك وذ ،اك ذ رأي يسقط ا هذ ،ا جد جلي واضح ا وهذ

الغالب. وللرأي للشعب، الحاكمية بأن يقول: وذاك لله، الحاكمية بأن يقول: هذا

 مع ينسجم أن خيار الشعب يعطى أن ينفي ال فهذا لله، الحاكمية بأن نقول: وحينما

ينسجم. أوال إسالمه.

 من الصحافة أتفي بد به والمناداة ،واقعا قائم الطرفين كل من والتسقيط

 المناداة بينما الواقع، الطرفينفي من تناف وهناك واقعي، اختالف هناك العلمانية،

العلماني. الجانب من أت بد باإلسقاط

اإلسالم! ويسقط العلمانية، تحيا معناه اإلسالم لرأي فاإللغاء

 كذلك، اإلسالم ويسقط وواقعا، عمال العلمانية تحيا معناه اإلسالم لرأي فاإللغاء

 تسقط ،رأيا العلمانية وتسقط اإلسالم، يحيا معناه رأيه فاعلية على اإلسالم وإصرار

واقعا. العلمانية

 على والتزاحم يطرحها، العلمانية وتمسك يطرحه، اإلسالم تمسك معنى هذا

كعلى ا أوذ بهذا الشعب إيمان الساحة،على اآلخرعلى يزاحم كلمنهما قائم، الساحة



.التطبيق من مساحة أوذاك ا هذ يأخذ أن

 ال صريحة وبلغة أقالم، وبعدة العلمانية، من جاءت القائمة الحالة والهجمةفي

( مواربةفيها.)

والعلمانية السسميون
 بالضمائر، علم لنا ليس ألن الناس، فيقلوب ما على نحكم وال تكضيريين، لسنا

العلمانية. ليس اإلسالم وأن اإلسالم، ليست العلمانية أن نعلم ولكننا

الكفرا تعني وال اإللحاد، تعني ال العلمانية بأن قالوا:

العلمانية. غير اإلسالم فإن تعنه، لم أو اإللحاد عنت أقول:

 أن يمكن ال الذي باإلسالم يلقزم أن وعليه التوضيح، فعليه بالتطابق يقول وقن

 اإلسالم، فهم من هوضروري كما العامة الحياة عنقضايا باإلقصاء نفسه يحكمعلى

( ٢) .بإقصائه هم حكموا وقد

العلمانيين مع سية السي التواغقات

 على يتركز العلمانية مع العالقة لفيوالزا - االنتفاضة أيام -في كانمطروحي

المطروح: هذا عن يدي أرفع وال قضيتين،

 تعني ال الظروف تقتضيها قد والتي أوغيرها نية، العلما مع العملية التوافقات -١

أحكامه. على الخروج أو اإلسالم، حرمة في التسامح أبدا

 المباح مساحة اخلةفي الد العملية التوافقات من يمنع ال المبدئي االختالف -إن٢

 مجتمع مجتمعه مسلم وطن الكريم الوطن وهذا المسلم، المجتمع ة لمصلح ققة والمح

٠ مسلم

٠٣٢.٠٧ يوليو ١٣ه١٤٢٨اآلخرة جمادى٢٨ (٢٩٢) -خطبةالجمعة١

م.٢٠٠٧يوليو ٦ه١٤٢٨اآلخرة جمادى ٢١ (٢٩١) الجمعة خطبة -٢



السياسي الفكر
اسالصي

 تحالفه ينطلقفي م الطرف أوذاك الطرف أنهذا يعرف الكل أن إلى وأشير هذا

 ومصلحته، المقابل منظور من وليس ومصلحته، منظوره خالل من اإل اآلخر الطرف مع

 األضعف الطرف ولسنا المسائل، بعض في معنا توافق في دخلوا أن علينا للعلمانية من فال

المعادلة. في

 المصالح بعض عن واحد طرف أومن المتبادل، التنازل اإلطار يأتيفيهذا ،نعم

(١ ء.) أوبقا حدوثا، التحالف ولوكانتهيضرورة األكثر، الضرورةفي بلحاظ ولكن

 اإلسالم بقداسة المساس لقبول ممرا تكون أن يمكن ال عندنا العملية التوافقات كل

له. فهمهم جماهيرهفي وغش عليه، والتققل قيمته، وإنقاص وتشويهه،

( ننساه.) ال اإلسالم، لننسى دولة؛ لنا لوقدمتم

 وال نظرالمبدأ عن التنفصل عندهم والسياسة والمصلحة مبدئيون، واإلسالميون

مقرراته. تخرجعن

(’اإلسالم,, نحنعبيد

علماني! ونظام إسدمية أقة
السياسة. في العلماني النظام احتضان إلى اإلسالمية األمة تدعو نشاز أصوات

إسالمية؟ أمة معنى ما

 التعبد حالة ويعيشون عقيدة، اإلسالم إلى ينتمون أفراد هي اإلسالمية األمة هل

 غيرقاعدة قاعدة العامةعلى ويبنونحياتهم الحياة، حركة المنفصلعن الفردي

اإلسالم؟

م.٢٠٠٧ يوليو ١٣ ه١٤٢٨اآلخرة جمادى٢٨ (٢٩٢) الجمعة خطبة -١

إسالم(. يا )لييك ي: المصلين جموع هتاف -٢

م.٢٠٠٧يوليو ٦ ف ١٤٢٨ اآلخرة جمادى ٢١ (٢٩١) الجمعة خطية -٣



 في ومشتركة عامة حياتية أوضاعا تعيش إنسانية جماعة األمة إن آخر: ومعنى

 من تقيمه وفيما واالجتماعيوغيرها، واألخالقي والنفسي الفكريوالثقافي بعدها

وأخالقيته. وأحكامه، وقيمه، وأهدافه، اإلسالم، رؤية من منطلقة حضارة

هنا؟ والسنة الكتاب يقول ماذا

 ال الثاني هيبالمعنى اإلسالمية األمة أن على تدل التي باآليات مليئ الله كتاب

األول. يالمعنى

 سنخ من سياسيا نظاما يحتضن اإلسالم أن على ييفة واضحة دالالته والكتاب

األصل. قاعدته

 أخالقيته، فرع شريعته، وفرع عقيدته، هوفرع اإلسالم سيفي السيا النظام

شريعته. مكونات من ومكون وهدفه، ومنطلقه

 رسول وأن األرض، على شاخص حي شاهد والسيرة ذلك، بكل طافح والحديث
 والخلفاه ط تجقاؤم طي المؤمنين أمير ومثله ط اإلسالم حكومة أقام قد الكنة٤ الله

 تفصيالت بعض نختلضفي كنا وإن اإلسالم، باسم الحكومة أقاموا كلهم الراشدون

وأساسشرعيتها. اإلسالمية، الحكومة

العلعاني ادشيأسي الفتخام

اليوم؟ السياسي النظام عمل مساحة هي ما نسأل:

المجتمع؟ زوايا من زاوية بقيت هل

 من العمل، مساحات من الفكر، منمساحات ضيةة ولوصغيرة مساحة بقيت هل

السياسي؟ للنظام غيرمحكومة الواجبات من الحقوق، من العالقات،

أنفاس يحكم أن األرض بقاع الكثيرمن اليومفي القائم السياسي النظام لواستطاع



١٢٧ السيلسي الفكر
االيسلمي

لفعل! اكسجين من نحتاجه فيما الهواء، نسمة يتحكمفي آن لواستطاع لحكمها، الناس

 محكومة أصبحت الخصوصياتالفردية من الكثير وحتى العامة، الحياتية المساحة

السياسي. للنظام

 اإلسالم، تعيش أنها بمعنى إسالمية أمة علماني، سياسي ونظام إسالم قلت: فإذا

التهافت؟ هذا يعني أفال علماني، سياسي ونظام

يجتمعان؟ ال اللذين الضدين يعني أال

االجتماع؟ عليهما يستحيل اللذين النقيضين يعني أال

 الشباب بعض ذهن تمررعلى قد أالعيب ومن خدع، ومن مغالطات، هيمن كم

الخير؟ا

 أمة وإعا أمة، أنها بوصفها سبحانه، لله بعبوديتها معترفة أمة إما إنه الحق:

وتشريعه. حكمه قبال والحكم التشريع في حريتها وتمارس الله، على مستكبرة

يعنون؟ علمانية أي

 إسالميصرف، ألنه ال لماذا؟، ،تركيا والتنميةفي العدالة لحزب تتسع ال علمانية

 الدرجات من بدرجة ميا إسال تاريخا له بأن متهم وألنه إسالمية، شمة له ألن وإنما

للغغيغذ

نية؟ علما وأي

 وأن حرا، ديمقراطيا انتخابا المنتخب تركيا رئيس أنتعزل تريد هيعلمانية

قماش! من بقطعة رأسها شعر تغطي زوجته أن بجريمة تحاكمه

 الهوية وببقاء اإلسالم، بقاء وتسمح إلسالم، مع تجتمع لتي ا العلمانية هذههي

لألمة»! اإلسالمية



 ان يريدون ا وهكذ ،يخدعونا أن يحاولون ا وهكذ ،لمغالطتنا يسعون ا هكذ ،نعم

البحرا بهفي ليرموه منا؛ اإلسالم يسرقوا

 مسؤولية المسلمينعن تخلي اإلذنفي يعني يإلجم2 المعصوم إنغياب قالوا: إنهم ثم،

 إلى اإلسالمية الهوية من وتحولها األمة بانقالب السماح ويعني السياسية، اإلسالم

نيةااالعلما الهوية

 توبيخ . .. أغقابمك عىل انقلبمت أوقتل مات وأفإن يقول: %لة الله وكتاب

.)( )(الساكرينه الله ؤشيجزي ءا٦اًا اللة يرص علن مقته قىت إب ق دف ومن . . >.

! ؟ م سلد لل ا على غيرة ولل نية لعلما ا على غيرة
اإلسالم؟! وذل البلد هذا العلمانيةفي أعزت

 المجتمع وهذا للمجتمعات، الحياة عنقضايا باإلقصاء اإلسالم على حكمتم

العامة. بالسياسة المتصلين والعدل الظلم في الكالم اإلسالم على وحرمتم بالذات،

 العملية واإلماتة هواإلسقاط وهذا والتعطيل، واإللغاء باإلقصاء عليه حكمتم

بالكامل. لإلسالم

 القضايا من قضية في واحدة كلمة يعطي أن لإلسالم ليس إن هو: به أقتيتم ما

واإلرشادا التتبيه مستوى على حتى العامة

 أن المظلمة، الزوايا يبقىفي أن عليه، أنتحجروا اإلسالم، تكبلوا أن تريدون
(ذلك؟)) أونعطيكم لحياة، سور ء بهورا ترموا أن تهمشوه،

٠١٤٤ عمران؛ آل - ١
م.٢٠٠٨ أبريل ٤ ه١٤٢٩ األول ربيع ٢٧ (٣١٩) الجممة خطبة -٢

م.٢٠٠٧ يوليو ٦م١٤٢اآلخرة جمادى ٢١ (٢٩١) الجمعة -خطبة٣



لفكرالسياسي1
٦ االيس^امي

 واإلسالم،الشرعي والحكم الفتوى، سلطة أنيرفضوا يرون- كما - لآلخرين كما

 وأن العامة، الصحافة مستوى على ذلك التعبيرعن الحقفي ألنفسهم يعطوا وأن

 الله، بحاكمية يؤمن أن لغيرهم اإلسالم،فإن وا يسقط وأن الغير، العلمانية يختاروا

 من عكالأث رسوله وسنة الله كتاب من يفهمه بما يلتزم وأن الطاغوت، كمية بحا ويكفر

.لك ذ عن يعير وأن ،ة لحيا ا حة مسا كل في بهما ألخذ ا وجوب

من ،م إلسال ا م بنظا هو نما إ ننا يما إ ولكن ،ين لد ا بأمر ألنظمة ا مع يش نتعا نحن

( ٢(.) يرض) فال يرض لم ومن فليرض، رضي

إسالم(. يا نفديك بالدم ب)بالروح المصلين جموع هتاف - ١

م.٢٠٠٧يوليو ٦ م١٤٢٨اآلخرة جمادى٢١ (٢٩١) الجمعة خطية -٢



الثامن الفصل

ومقوال مفاهيم
٠ ح مسمة مسا



 الععيرسي لفكر
١٣٣اليسالمي

مة مقد

!لعملة ا تزوير من خطر أ تزوير
 بكميات كان ا إذ وخاصة ،بلن ألي االقتصادي الوضع على خطير العملة تزوير

صارما. عقابا عليه ويعاقب شديدة، محاربة يحارب ولذلك كييرة،

 على واألشياء ألمور ا أسماء ووضع المفاهيم، وقلب الحقائق، تزوير منه وأخطر
 به، المؤمنة لعقول وسرقة وإسقاطه، وزعزعته قويم، لتشويشفكرحضاري أضدادها؛

له. المحتضنة والقلوب

 وتتعرض اإلسالمي، والسلوك اإلسالمية، والمفاهيم إلسالمي، الفكر ويتعرض
 عمليات إلى عليه القائم الفكري والبناء اإلسالمية، بالنصوص المتعلقة االستدالل طرق

 أطراف فيها تشترك الحاضر،وهيعمليات ةفيوقتنامتعمد تشويهوتزويرواسعة

 الدارسين على المحسويين من وحتى وغيررسمية، رسمية ،وداخلها األمة خارج من

 المبكر االستعداد لهم يكن أولم الدنيوية، لألطماع ضحايا سقطوا ممن اإلسالميين
اآلخر. الفكر لمواجهة الكافي؛

 والهبوط ،فنا المجون يسمى حيث سافل فاضح واحد تزوير لون عن هنا والكالم

 صناعة الفظة الحيوانية ت رسا والمما ،إبداعا الفحشاء من وضروب ثقافة، السلوكي

 التحشيد يكون وحيث حرية، للفساد والترويج ،تقدما الغريزي والضعف ،راقية رفيعة

 عملية لتركيز المتاحة؛ الوسائل وكل واإلعالم، وألجهد والنساء والرجال للمال الهائل

 صورة لهفي وضعت ما غير الكلمةفي استعمال وإساءة وإشاعتها، وتوسيعها التزوير
الباطل. وترويج واالستغالل، لالستغفال، ممقوت مكشوف تحريف

تي أخوا إخوتي،
 لأللفاظفيغير المتعتد الخاطئ االستعمال خالل من جدا، بالغة خطورة هنا

.لها لموضوعة ا ني لمعا ا غير في ،لها لموضوعة ا لمفاهيم ا

 أن ويمكن لحضارتهم، انتماؤهم أنيسرق ويمكن الناس، وعي أنيسرق ليمكن إنه



١٣٤

 الماكر الخبيث اللون بهذا األصيل انتمائهم خط وعن الحضاري، عقلهم عن بهم يهرب

التزوير. من

 ستعمل وأن ،بأسمائها األشياء أننسقي لتخريبيعليناا العمل هذا مواجهة إنهفي

 ،المجيد الله كتاب في ورد مما واالستعمال التسمية كانت ا إذ وخاصة له، وضع فيما اللفظ

 االستعمال هذا الخطأفي من والعصمة واألمانة الدقة حيث المطهرة، المعصومية والسنة
 وما ،فسقا نسقيه أن يجب هوفسق وما ،يمانا إ نسقيه أن يجب ن إيما هو فما ،لتسمية وا

 أننبقيه علينا وفاحشة ولهووعبث وباطل هوجهلوانحراف أوما وحق، وثقافة هوعلم

 معها وتتعامل بالعقول، تهزأ مغالطة غير من الصحيح عنوانه ه ونعطي حقيةته، على
( مقعمد.) باستغفال

السدمية الشحوة مواجمة غي الذمريكية الشعارات
 على أمريكا تبرهن الذي الوقت األمريكيةفي بالشعارات يصفقون للذين وبورك

وزيغهاذل كذبها

 والمجتمع الحزبية، والتعددية الديمقراطية وشعارات ،الحصد على يقوم الواقع

اإلسالمية. الصحوة لمقابلة المدنيشعارات

 لمستقبل أمريكا بات حسا فكبرت الساحة، على نفسها فرضت اإلسالمية الصحوة
 ولكل اإلسالمية، األرض ألعوبةفي لها يوم وكل ،منها فزعها واشتد الصحوة، هذه

 في هنا وكيلة أيد وتستوردها الغرب، من تصدر اإلسالمية البالد شعاراتفي مرحلة

اإلسالمي. الشرق

 ولتضليل الصحوة، لمواجهة رات؛ الشعا هذه ستيراد وا تصدير اليوم تتطلب مرحلتنا

 باألطروحة ويؤمن األخرى، األطروحات كل يرفض بدأ الذي اإلسالمي العام الرأي
 االمتدادي والخط ،عكثالة الله رسول قيادة السماء، وقيادة السماء، أطروحة األصيلة،

القيادة.) لهذه

م.٢٠٠٧ أبريل ٢٠ ه١٤٢٨اآلخر ربيع ١ (٢٨٠) الجمعة خطية-١
م.٢٠٠ أكتوبرا ٢٦ ه١٤٢٢ ععبان ٩ بتاريخ (٣٠) الجمعة خطبة -٢
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(١)

للخر اللنفتاحعلى مقولة:

 تحليل، لى إ تحتاج مقولة وهي اآلخر«، على »االنفتاح مقولة: األوساط بين تسود

ما: بدرجة تناولها من ذلك يمنع ال ولكن ،مكانها هذا ليس ومحاسبة

تساؤالت

عليه؟ أنغتح أن علي الذي مامواللخرالمفترض ا-
يختلف: اآلخر

االختالف. بعض معه أختلف مؤمن آخر هناك أ-

تقريبا. كليا مباين آخر وهناك ب-

سلوكية. وأنماطا وثقافيا، فكريا، عقيديا، مضاد حضاري اآلخرطرف هذا ج-

األمة. ورؤى تصورات خالف على الكونية ورؤاه تصوراته له د-

مؤمنة. واألمة هوكافر، ه-

بالروح. تؤمن واألمة هومادي، و-

والقيم. بالخلق تؤمن واألمة ،نسبيتها ويرى األخالق قيمة يسقط هو ز-

اآلخر. على االنفتاح مقولة حوله تدور الذي اآلخر وبين األمة بين ملحوظة فروق هذه

اللنغتاح؟ بمذا المعذية المساحة مي ما شال -٣
 اآلخر وهتدسة، رياضيات اآلخرعنده فلك، اآلخرعنده تكنولوجيا، اآلخرعنده

 ال التي الحيادية العلوم أي البحتة العلوم المصطلح نسميههفي ما اآلخرعنده طب، عنده

معينة. وأرض معينة، وعقيدة معين، مبدأ إلى تنتمي



 سياسة عنده عندهفكرمعين، معين، سلوك عنده معينة، أخالقية واآلخرعنده

 بل األمور، منهذه عندنا منفرجةعما بزاوية يختلف معين، حضاري نمط عنده معينة،
المساحات. من كثير الكاملفي التباين هو

مساحة؟ أي اآلخرفي على المطلوب االنفتاح

 لتاريخ، تنتمي ال حيادية وهي والرياضيات، الفلك كعلوم بحتة علمية مساحة هناك

معينة. أوحضارة ة، أوعقيد

 والحياة والموت لإلنسان والرؤية الكونية، والرؤى التصورات مساحة وهناك

والقيم. واألخالق

 يجادل ال األولى المساحة ألن المقولة؛ لهذه االهتمام محل ليست األولى والمساحة
 واالستفادة معها التعاطي في أحد يجادل ال البحتة العلوم مساحة ،معها التعاطي في أحد

.أمريكا إلى تتتمي ال وهي ،أوروبا إلى تنتمي ال وهي ،منها

المجاالت. هذه في اإلسالمية األمة انتهت حيث من بدأتا وأوروبا أمريكا

 مبكر بشكل تعاملت التي وهي التجريبي، العلم باب التيفتحت هي اإلسالمية األمة

منهم. نأخذ منا أخذوا فكما والطب، لرياضيات وا الهندسة ومع الفلك مع

 يسوق من اآلخرعند على باالنفتاح المعنية وليست الجدل، ليستمحل المساحة هذه

وأوساطهم. المسلمين المقولةفيصفوف هذه

 الحضارية، توجهاته عليهفي ننفتح اآلخرهوأن على االنفتاح من هوالمطلوبمنا ما

 وتعالى، تبارك الله لوجود إنكاره في ،السلوكية أنماطه في ،ثقافته الفكرية،في توجهاته في

والرساالت. يالرسل اعترافه عدم في

؛ومدفه ومداء، المطلوب، اللففتاح طبيعة مامي -٣
 على االنفتاح مسألة في هنا األسئلة عشرات تضع أن ويمكن - أسئلة بعض هذه

اآلخر:
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العامة؟ أو الخاصة، من انفتاح - ١

المطلوب؟ االنفتاح هو ما

 رؤية على توفروا الذين المتخصصين، العلماء من الخاصة، من االنفتاح هلهو

 وعلى اآلخر، علىمحاورة الفائقة القدرة واكتسبوا مبرهنة، مركزة واضحة إسالمية

آلخر؟ ا عند ما زيف عن لكشف ا

االنفتاح. إلى دعوات بال موجود وهذا الحدود، هذه االنفتاحفي يكون قد

 يقول ما لقسمعكل األمة؛ جماهير انفتاح العامة، هوانفتاح المطلوب االنفتاح أن أو

 المخي الغسيل لعمليات لتخضع اآلخر، تربية ولتعايش اآلخر، يقول ما كل ولتشاهد اآلخر،

 اإللحاد وعلىقنوات المجون، علىقنوات وتنفتح الجنس، أفالم ولتتلقى اآلخر، من

انتمائها؟ عن باألمة والهروب لألمة، الهزيمة ومحاولة والتشكيك،

 قد تقدميين لفكون عاما؛ انفتاحا ذلك كل على تنفتح أن الجماحير من مطلوب

اآلخرألد على انفتحنا

مائة. في مائة مرفوض

والهداية؟ الدعوة حوار -٢

 نفتح أن اإلسالم، أننبينحقانية أنندعو، والهداية، للدعوة الحوارأهوحوار

األوثان؟ عبادة وإسقاط الله، عبادة إلى ندعوهم أن اإلسالم، على اآلخرين عقول

السنة. وقررته الكتاب، قرره واجبحتمي هذا

 وعلى اآلخر، خطة وراء ركضا وليس المدروسة المبادرة مستوى على يكون إنما وهذا

لآلخر. المسترسلة اإلجابة مستوى

 إلى در تبا أن وعليها للحق، داعية تكون أن لله، داعية تكون أن منها مطلوب األمة

النجاح. وسائل بكل مدعومة مدروسة مبادرتها تكون أن وعليها ذلك،



لساحة؟ والشبهاتعن اإلشكاالت لدرء ر الحوا -هذا٣

 التي بإشكاالته الساحة أنيمأل لآلخر القرص إتاحة يعني ال فهذا كذلك، لوكان

 امتداد علىحساب أوساطها وهم ساحاتك، وتمتلكعليك الدفاع، تجعلكفيموقع

والتمحورحولها. األصيلة، الثقافة وتركز

 الساحات كل باآلخرفي الترحيب مستوى على هوانفتاح هل المطلوب االنفتاح -٤

 أو ساعة بقيتنصف وإذا مواقعنا، اآلخركل اكتسح وقد والخاصة، العامة والمواقع

 ونجعل لآلخر؟، نعطيها أيضا أوصالة احتفال، في المسجد المؤمنونفي يةضيها ساعة

! اآلخر؟ فكر لترويج ؛سوقا نجعلها والحسينية ، فكراآلخر؟ لترويج ؛سوقا المسجد

 الساحات كل باآلخرفي الترحيب مستوى على انفتاح المطلوب، االنفتاح هومن هذا

 للحضارة منابر كونها إلى سالم لإل بر منا كونها من لتتحول والخاصة؛ العامة مواقع وال

الواعية. النخبة عند أهدافها ودناة سقوطها المعلوم الغازية

 العقيدة مستوى اآلخرعلى مع الوسط الحلول قبول يعني اآلخر على االنفتاح -٥

والسلوك؟! لتوجهات وا

اآلخر؟! نفي وبا والذ الحضارية الذات عن التنازل اآلخر على االنفتاح يعني هل -٦

 معرفتهم بعد اآلخر الفكر تفاصيل تتبع إلى كلهم الخاصة انصراف يعني هل -٧

 إسالمي،ل لفكرا اآلخرعنا بفكر لحةحتىيتلهواالصا لألرضية وفقده مرتكزاته بفساد
والسنة؟ القرآن التعمقفي وعن

 الضرورة تقضي ما مستوى وعلى الخاصة، مستوى اآلخرعلى فكر على ننفتح نحن

 على الطريق سد إلى السبق أجل من يكون وقد ، - والشبهات اإلشكاالت رد ضرورة -

والشبهات. اإلشكاالت

لمعهد ا مستوى على يكون نما عامو! مستوى على يكون ال آلخر ا لفكر با ل الشتغا ا ا وهذ
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المعمقة. الدرس حلقات في المسجد الخاصةفي االروقة مستوى وعلى المتخصصة والكلية

 األجواء هذه مثل اآلخرفي فكر من المثقفة النخب تحصين مستوى على ويكون

لها. المخطط الهادئة الدراسية

 وأبواب الحسينيات، وأبواب ،المساجد أبواب نفتح أن اآلخر على االنفتاح يعني وال

 نتحمل الذي األصيل سالمي اإل الفكر محل بديال ليحل اآلخر؛ لفكر وكلباب البيوت،

األجيال. إلى إيصاله مسؤولية

عليه؟ ننفتح أن لنا يراد والذي لألخر، العملي الموقف طبيعة ماهي د-

 من عنه ونسأل ،لنظري ا لجانب ا من عنه سألنا - عملي نب جا من آلخر ا هو ما

-؟ عملي جانب

اآلخر: هذا

 الشؤعن في تحكم والنار، بالحديد طريقها يفتح حضارية هيمنة استعمارواستغالل،

 الجماعة ألئمة المناسب واإلعداد والدينية، التربوية المناهج تغيير على وإكراه الداخلية،

 على ويشرف ،يمليها صارمة وإدارية سياسية قرارات طريق عن لخطباء وا والجمعة

الحراب. رؤوس تحت يتم ا تنفيد تنفيذها

ليغزونا؟! كلها؛ أبوابنا نفتح أن لنا يراد هواآلخرلذي وهذا

وضوابط حدود لح خر فلI مع التعامل
النصوص؟ تقول ماذا

 واضحة رؤية تعطينا التي النصوص عشرات إلى بنا يصل قد صاء االستة طبعا
 الجملة هذه أقرأ عاجلة، بصورة ولكن اآلخر، على االنفتاح مقولة مع التعامل في جدا

الموضوع: النصوصفي من



 أنا وما الله وسبحان اتبعني ومن أنا بصيرة على الله أذعوإلى سييلي هذه وقل ١
( المشركين«.) من

موقفي. محدد أنا

 غير ألني أحاور ال ،أبدا بالله أشرك ال واضحة، رؤيتها ،طريقها اختارت أمة أنا

.أبدا للشرك مستعد

 بصيرة على اله أذعوإلى سييلي قنه وقن اله: إلى بالدعوة ألتزم أن علي أمة وأنا

....لتبعني ومن أنا

 هي بالتي دهم ولجا انحسنة والموعظة يانحكمة ربك سبيل إلى واذع أخرى: آية -٢
(٢أخسن.)

 أن ذلك معنى وليس أحسن، هي بالتي جداال جدالك فليكن الله، إلى تدعو وأنت

للجدل. الجدل تطلي

 مراعاة وفيها وحكيمة، مدروسة وبصورة والتبليغ، بالدعوة، المبادرة منك فمطلوي

ومقتضيلتهل الموضوعية للظروف

من ويهدي يشاء من يضل الله وقإن منها: شطر في تقول األخرى الكريمة اآلية

(.٣يضنعون) بما عليم الله إن حسرات عليهم نفسك تذهن فال يشاء

(٤ناصرين«.) من لهم وما يضل من يفدي آل الله فإن مداهم على تخرض وإن -٣

 ،حدود له والتبليغ بالدعوة المبادرة باب من اآلخر وحوار والتبليغ الدعوة فحتى

تقف أن بد فال غيرمنتجة، العملية تكون حين عبثية، عملية إلى العملية تتحول ال بحيث

,١٠٨-يوسفا١

.١٢٠-اسال٢

.٨-فاطر:٣

ل. المحل:-٤
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 ال ،أصم حجر إلى متكلس، وجود إلى تحول الذي لطرف ا مع لتبليغ ا ويقف ،الدعوة

أبدا. والحق الخير لنداء يستجيب

 قيتخذها بغيرعلم الله سبيل عن ليضل لهوانحديث يشتري من الناس وومن -٤
مهين^.)^( عذاب لهم أولئلق مزوا

 الغزو، يقصد دقيقا تصميما المصمم له، المخطط الحديث وليس لهوالحديث،

اإلسالمي. الفكر اآلخرمحل وإحاللفكر

 شغل هذه السنة سماع عن الناس تصرف القرآن، سماع عن الناس تلهي مادة

محرم. بها الساحة

الغازي. الفكر عن فضال وتطرد ترد أن ويجب

 أغمالكم ولكم أغمالنا لنا وقالوا عنه آغرضوا اللغق سمعوا >ولد| أخرى: وآية-٥
( الجاهلين.) نبتغي ال عليكم سالم

المؤمنين. عند عنه معروض الكفر يركز وما الكفر، سماع عن فضال اللغو سماع

 عشرة الخامسة أبناء وتخاطب واألخالقي، الفكري بالفساد تشغل ألن الساحة فتح

 ينبغي ال جريمة المعادى آلخر بالفكر اإلسالمية البالد العمرفي من عشرة والسادسة

بها. ارتكا

 فقد لله عنا ينطق »منأصغىإلىناطق الحديث: هذا أتذكرهمضمون -مما٦

( الشيطان».) عبد فقد الشيطان عن ينطق ناطق إلى أصغى ومن الله، عبد

.٦-سأن:١

-٥ ه القصص: -٢

 وإن الد، عبد قعد I اله عن يؤدي كانالقاطق فإن عبده، فقد تاطق إلى أصخى من٠ قال: عتو جعفر أبي عن - ٣

 علي وتعليق: -شحيح٤٣٤ ص ٦-ج الكليني لعيخ ا - لكلفي ا لشيطان«. ا عبد فقد لشيطان ا عن يؤدي لناطق ا كان

 دارالكتباإلسالمية،طهران حيدري-الناعر: ع-المطبعة:١٢٦٧ لطبع:سنةاأكبرالغفاري-الطبعةالثالثة

-إيران.



 اإلسالم، تحارب التي الغربية الكتابات أصحاب بالفكرالغربي. الناطقون هؤالء

 ومسوقي الغربي، الضكر يمثلونرسل الذين الندوات وأصحاب اإلسالم، وتشككفي

الشيطان؟! عن أوناطقون الله؟!، عن ناطقون اإلسالم بالد الغربيفي الفكر

 معه فأغلظ يكال2 لمؤمنين ا أمير وجده المسجد في قصاصا أن تذكري وفي -٧

أوطرده. القول،

 عابدون أنتم وال تغبدون ما أغبد انكافرونا أيةا ا وقن تقول: الجحد وسورة-٨
( دين«.) ولي دينكم لكم أغبد ما عايئون أنتم وال عبدتم ما أناعابد وال أغبد ما

شعلوتتتعقسستضيد
 شعارات - عامة اإلسالمية الساحة - والثقافية الفكرية ساحتنا تطرحفي ما كثيرا

متعمدان. وغموض ياضيابية تكتن

 ألصحاب المقصود التضليل ويتم الغموض، هذا أمام دقته العقل يفقد ما وكثيرا

الشعارات. هذه

 على »االنفتاح شعار وغموضها بفعإلجمالها المضللة الشعارات منهذه واحد

اآلخر«.

 التقوقع، بمعنى: قويلت ا إذ النظر بادي في جاذبيتها ولها معسولة، كلمة واالنفتاح
الذات. على واالنطواء والتوحش، والنفور، واالنغالق،

 بما وعيا أكثر لنكون اآلخر؛ وكلمة االنفتاح، كلمة أمام أسئلتنا أننطرح علينا ولكن

 أن يمكن وما هوضارونافع، وما وباطل، هوحق ما يختلطعلينا ولئال الكلمات، وراء

 العقل، سذاجةفي له االستسالم يكون وما والمصلحة، العقلوالدين معهفيضوء ننسجم

المصلحة. وميزان الدين، نظر في وسفها

 نضسه المصدر وطرده،. باسرة فضربه المسجد، في قاصا »رأى عخه: أميرالمؤمنين إن قال: عه الله عبد أبي عن - ١

٠٢٦٣ ص٧-ج
م.٢٠٠٣يناير١٧ه١٤٢٣ذوالقعدة ١٤ (٩٤) لجمعة -خطية٢



الفكراسياسي
اسلعي

 كل أمام الواعية والموضوعية والدينية العلمية أسئلتنا دائما أننطرح وعلينا

 يفعل ما نفعل األمعة نكون لئال المستوردة؛ الحضارية والمشاريع والشعارات الصيحات

يرددون. ما معهم ونردد الناس،

مامواللنفتاح؟
معنى: من أكثر به يقصد وقد مضمون، من أكثر له

 الحد إلى له واالستماع اآلخر، ويريده يقوله ما على التعرف بمعنى االنفتاح - ١

المعقول؟

 مراده، وأمعنافي إليه، واستمعنا ألفمرة، لوسمعناه حتى مطلقا لك ذ االنفتاح: -٢

الجديد؟ احتمال مع أم

 جديدة، الفكرة ألن االنبهاروالتسليم أم والمحاكمة والنقد، االستماع، االنفتاح: -٣

التكنولوجي؟ التقدم بلد من مستوردة وألنها

الذاتي؟ والخواء الفراغ لحالة اآلخر أمامفكر االنبطاح االنفتاح: -٤

 والرضا النفسية، والسكيذة الفكري، واالحتضان العيش، بل التعايش االنفتاح: -٥

للحق؟ بالنسبة الحال هو ما حد على بالباطل الروحي

 لو كما اآلخر يمارسها التي والموبقات الفواحش بطعم ونسعد نستذوق، أن يراد -٦

وتصدق؟ وصدق، وصام، صلى،

 بشأنه تختلف أن يمكن فيما معنا اختالفهم حق س نقدرللنا أن باالنفتاح يراد -٧

كبير؟ بصبر الشبهة أصحاب مع ر الحوا ندخل وأن البيئات، تفاوت فيه ويؤثر األنظار،

 جاهليتها، تعرف لثقافة والشبابيك والنوافذ األبواب كل أننفتح االنفتاح: -٨

وأفئدتهم؟ ونفوسهم، وبناتنا، ئنا،أبنا عقول على سقوطها ونتيقن



نقاش. بال مرفوض وبعضها مقبول. بعضها االنفتاح من ومستويات أنواع هناك

 باالنفتاح نقبل ال وأن أننكونواعين، فعلينا المعاني، هذه بكل االنفقاح أرادوا إذا

 ويوصل اإلنسانية، ويخدم ،يخدمنا الذي بالمعنى باالنفتاح نقبل نحن المعاني هذه بكل

الحق. إلى

عليع؟ النغتاح يطلب مواللخرالذي ومن
 إلى وجرها الساحة، لتضليل عمد للشبهاتعن فكريومثير آخرمهاجم هناك -١

وعداوته. انحرافه، نعلم الذي الحضاري الضد

علمي. ومحاور الحقيقة عن باحث آخر هناك -٢

شبهته. من يتحقق أن يريد شبهة آخرصاحب -٣

.رتها وحضا ألمة ا على متآمر فكري عميل آخر - ٤

حربي. غاز أو والثروة، لألرض غاصب آخر-٥

المواطنية. مقبول ومواطن ومصالح مهادن آخر -٦

متحلل. مايع آخر -٧

نافعة. علمية نظريات صاحب آخر -٨

 ويحشر االختصاص، أهل أنفهفيصف يدس كاذبة، كبيرة دعاوى حب صا آخر — ٩

حق. بال معهم نفسه

 يعرف ال ألنه إما يطرحها يزال وال مرة، ألف عليها ويجاب الشبهة، ح آخريطر-١.

يعاند. ألنه وإما الجواب،

أجل من ويشتم؛ ويسب، ويهاجم، الحرب، بعد الفكرية الحرب يشن آخر-١١



 الهكرلسيرسي
األاي^لمي

احترامه. من والمزيد إليه باالستماع االخرين ويطالب باطله،

وآخر. آخر بين النفتاح ا في نفرق أن البد

لكريم القرآن نظر أنواعمناللخرغي
 أنواع بعض مع حوار أنندخلفي لنا وأراد اآلخر، من أنواعا لنا طرح الكريم القرآن

اآلخر. من أنواع مع الحوار ننهي وأن اآلخر، من أنواعا نقاطع وأن اآلخر،

عليه ح انغتا لل الذي اللخر
 ربنا الدنيا نحياة (إنكآتيتفزعفنوماًلةزينةوأمواالفيا ربنا) موسى ل »وقا -

 يرعاً حقى يقمنواً فالً قلويهم على شدذ وا أموايهم على اظمسن ربنا سبيبك عن ليضئوا
(٢األليم.) انقذاب

معه؟! الحوار فائدة ما األليم، العذاب يرى حتى يؤمن ال الذي اآلخر

عليه؟! أنفتح

وبنتي؟! ولدي أمانة له أسلم

أرضي؟! في لثقافته أمكن

 لجنو|إلذستهمهلوبألبثمهونبهاؤنهلمآغين »ولقذذرأنايجهئمكثيرامن -
 عم أو^ئلق أكنى مم بن ( كاألنقام) وبك بها اليستئون آذان بهاولهم اليصرون
(٤الفافلون.)

نحتضته. عليه نتفتح اآلخر هذا عه، موسى عنه يتحدث آخر، هفا أقول-١

-٨-يونس:ه٢

و! أحاوره تيس آخذ أذا -٣

غنمنأا مع تيس؟!، حوارمع في أدحل أقول:

.١٧٩ألعراف:١-٤



 العلمانيين كل ليس طبعا - أمريكا من راتبا يتسلم شهريا علماني ،معاند كافر

 ومن ا هذ فمن ،راتبا يستلم لم أومن راتبا استلم من ولكن ،أمريكا من راتبا يتسلمون

 تقدير فيه ر حوا في معه يدخل ال يناقش-، ال الذي الحد إلى ل هوعلىضال من اك ذ

 ،موقعا ويعطى به يعترف ال ولكن المؤمنين، عند شبهاته على يرد أفكاره، تواجه طبعا له،

.معنويا فكره تفيد مباشرة شات نقا في ويدخل

إلجامه. األمر يتطلب قد أحيانا و ا، إهمال األمر يتطلب أحيانا

 تضلواً أن قيريدون ئألذة1ا يشترون انكقاب من نصيبا أوتوا الذين ترإلى وألم -

(١السبيل«.)

 ويتخذها بغيرعلم الله سبيل عن ليضل لهوالحديث يشتري من الناسي وومن -
(٢مهين.) عذاب لهم أولئك هرواً

 الحسينيات، البيوت، أبواب فتح وال ،االنفتاح يصح اآلخرال أنواعمن هناك

أمامه. وتكريم ترحيب بكل القلوب أبواب المساجد،

 الفارغة القلوب أبواب الجمعيات، البيوت، المساجد، الحسينيات، أبواب أتفتح

الخبيث؟! بالزاد ليمألها أمامه؛ البريئة

عليه ننغتح اللخرالذي
الكريمة: اآلية عنه تقول فما اآلخر، من أما

 إلى أنزل ما سبغواً ا قإذ ،يتثقبون آل وأنهم ورفبانا قسيسين منهم بأن >...

 مع فاكتبنا آمنا ربنا يقولون انحق من عرفواً مما الدفع من تفيض أغينهم ترى أئثول١

(٢الشاهدين«.)

.٤٤,: -ات١

٠٦-لقمان:٢

.٨٣-سدة:٣



السياسي الفكر
الابسالءي1

 اجل من وإنما الحوار، اجل من لحوارا يطلب الذي الحقيةة عن الباحث اإلنسان

يهتدي. أن

 ا فهذ الحق، بكلمة يسلم أن إلى وهومستعد عندك وما عنده ما يقارن أن أجل من

عليه. االنفتاح ويجب عليه، االنفتاح يكون وهذا الحوارمعه، يدخلفي

ئس ريا حوا
النتيجة: من اليأس الحوإرعتد فينتهي يائس، حوار هناك

 أضل من تهدواً أن أتريدون كسبواً بما أزكسهم والله فئتين فقينالمنا في لكم »فما
( ».) سبيالً له تجد فلن لله ا يضلل ومن لله ا

الخللصة

 رشيدا، ووعيا رفيعة، أخالقية ويمثل ورسوله، الله يرضاه الذي االنفتاح مع نحن

اإلسالمية. للمصلحة وتقديرا

المثمر. واإلنساني العلمي الحوار ومع

والهزيمة. واالنبهار واالنبطاح الذوبان بمعنى االنفتاح مع ولسنا

 اإلسالمي، البناء وثقافة الصياغة، فكر تغييب يستهدف الذي العقيم الحوار مع وال

عليه. النظر وتركيز له والدعاية اآلخر الفكر وإشهار

 الثقافة تنسف حتى العقيمة؛ رات لحوا با مية اإلسال الساحة شغل سة سيا هناك

 وحتى المغذية، الثقافية رنا و^صاد الفكرية منابعنا ععن نقطا ا نكونعلى األصيلة،وحتى

الصاعدة. ألجيالنا متكاملة رصينة ثقافة بناء نلهوعن

.٨٨_اصاء١



 بعدت قد فإذابك لعقول، منيتمررعلىكثير اللونمنالسياسةلونخبيش هذا

 مشتغال اإلسالمية للشخصية المتكاملة الصياغة وعن األصيلة، بعك عنمنا حين بعد

لآلخرين. فكرك تقدم أن غير من التفاهة تلك وعلى التفاهة، هذه على بالرد

 جاء أو علىهذا، جوابا جاء ما ال معطلين يظالن بكنوزها والسئة بكنوزه، القرآن

 ليبهر كبيرا؛ وصرحا مالمتكا فكرا والسنةالقرآن أننقدم لفا ويراد ذاك، على جوابا

األفئدة. إليه وتهوي العقول،

( الدقيق.) والبرهاني العلمي الطرح من والخوف ق واالنغال التقوقع مع ولسنا

م. ٢٠٠٣ يونيو ١٤ ه١٤٢٤ رمضان١٩(١٣١) لجمعة ا خطبة - ١



العياسي الهكر
اإليعالمي

(٢)

وصاية« »لل مقولة:

 ارتباكا فتحدث المسلمين، أوساط محددةفي وال واضحة غير مفاهيم ترؤج قد

 شريحة فهم على ضارة بصورة يؤثر مما التصقر في وخلال الرؤية، في وغبشا ،فكريا

 اإلسالمي الفكر عن عندها الغربة من حالة ويحدث اإلسالم، المسلم الشباب من واسعة

الصحيح.

 ال فكرية، الهيمنة صنمية، ال وصاية، ال نوع كلماتمن الشبابية أوساطنا تسمعفي

أحد. على ألحد والية

 مدى ليعرف ؛مؤداها تدقيقفي وإلى ،منها يراد ما تحديد إلى ج تحتا لكلمات ا وهذه

فكر. من له والترويج ،فهم من تركيزه من تريد ما في الكلمات لهذه لحقانية ا

ثالثة اسئلة
لسياق: هذا في األسئلة من بعض هنا ولقطرح

أحد؟ على الناس من ألحد مطلقا والية وال وصاية، ال أنه صحيح هل - ١

دائما؟ فكرية هيمنة يعد واحترامه الغير فكر من واالستفادة األخذ وهل -٢

وغيرهم؟ المختصين من قيمة اآلراء تساوي الرأي حرية تعني وهل -٣

 الناس من ألحد مطلقا والية وال الوصاية أنه صحيح هل-١] األول: السؤال عن

[: أحد؟ على

وحده لته مي المطلقة الولية ا-دينيا:
 نفسه من للشخص وحتى باألصل، أحد على ألحد والية ال لنقي ا الديني الفكر في

 بعضومن الضار لتصرف ا وال وجوده، تصفية شرعا أحدنا يملك فال نفسه، على



 إذ مخلوقاته، كل على وحده لله الشاملة الوالية هي الثابتة الوالية وإنما ،مثال أعضائه

.وسعتها أصلها في لتكوين ا والية وسعة أصال، لتشريع ا والية تتبع

لألقوى ية الولل -أرضيا:٣
 األقل اآلخر الطرف على واليته فرض طرف قوة تبرر األرضية الطروحات كل وفي

 على السيادة لصاحبها تعطي القوة وأن ،القوة بمنطق - األطروحات كل أقول - قوة منه

الغيرا الوالئيفي والتصرف الغير، على والحاكمية الغير،

 هذه عن يخرج ال الطروحات، هذه بين من متقدما الذييعد الديمقراطي والطرح

 لمنتخبها الوالية وفرض األقلية، على فرضرأيها الحقفي األغلبية يعطي حيث القاعدة

ياإخوة؟ هذا يعني ماذا ضده، رأيا أوأعطوا يقتخبوه، لم وممن انتخبوه، ممن الكل؛ على

 لح لصا ليست قوة له ووفرت ،ألغلبية ا صوت على حصل ألغلبية ا منتخب أن يعفي أال

األقلعددا؟ ألرأي

 أسباب وكل ،معه ،والمالمعه لسيف ا فيكون آلخر، ا به يتمتع ال قوة بموقع يتمتع إنه

 إلى - األرضية الدساتير نظر في - له والية ال صفر من فيتحول ،معه والقدرة لقوة ا

 وفي المال، التصرففي ناحية من كلها عليها سيادته ليفرض أألرقام؛ كل فوق رقمهائل

األرض؛ ثروات وفي األنفس،

 بالنسبة اختيارية وهي ناخبيه، بواسطة ثاتة بالغير والية األغلبية مرشح فوالية

 األكثرية عليها تزيد ال قد لتي ا لألقلية بالنسبة تحكمية هية وإكرا األساس، إليهمفي

بأكثرمنواحد.

االنتخابية. العملية تدخل لم التي األصوات كل إلكراه دائرة وتدخلفي

 أومن الله، من بتولية وذلك كذلك، لديني ا الفكر بالغيرفي الناس بين الوالية وتثبت
 كل من لغيره عك^ألثه النبي كتولية اختياره، إلى واختياره أمره، إلى أمره غيرهممنعود

.عكالق ينصبهم الذين األقاليم والة



السياسي الفكر
مي يسال اال

 الديمقراطية الواليةفي ن هو الطرح الدينفي وبين الديمقراطية بين فالخالف

وتذصيبه. الله أمر من تكتسب الدين مطروح الواليةفي وأن الناس، أصوات من تكتسب

والعقالئي. الديني المستوى الواليةعلى مسألة النظروالواقعفي منناحية هذا

الحياة مناحي مختلف في أمرواقع والوصاية الوالية

الحكم في ا-الوللية
 الحكومة؛ وصالحيات الوالية ممارسة من مدني مجتمع وال بدوي يخلومجتمع وال
 فكل واألمير، والملك الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الوزير إلى القبيلة رئيس فمن

 ال تمع يمج بشرت التي الشيوعية والمقولة اآلخرين، على الوالية من نوعا يمارسون أولئك

 الخيال ا هذ مقل إلى تصل أن وقبل قها انطال من قليلة خطوات بعد سقطت فيه حكومة

طويلة. بمسافة الخيالية الموغلفي

القاصر على الوللية-٢
 ومخقلف، السفيه على والوالية والمجنون، الطفل على الالبدية الوالية وهنال

القاصرين.

العاقة اسجتماعية سشؤون المتصدين وسية-٣
 تفرضعليهم، إلىواليةيحتاجون ال راشدين ناضجين أنضسهم في األفراد كان وإذا

 اجتماعي هوكيان بما االجتماعي والموجود االجتماعي، ن لكيا وا االجتماعية الحالة فإن

 من إال مصالحه ورعاية عالقاته، وتنظيم شؤونه، تدبير عن قاصر اجتماعي وموجود

 هي المجموعة لهذه بد وال الوظائف، هذه إلنجاز يقصدون؛ األفراد من مجموعة خالل

 ألنها ،شؤونها تدبير مرفي األوا وتففيذ ،داخلها العالقة تنظيم على يشرف ممن كذلك

 الناس أكثر هم أفرادها كان وإن قاصرة تكون اجتماعي ووجود اجتماعية حالة هي بما
وخبرة. وعلما ورشدا نضجا



 صالحيات تهصب والوالية والوالية، الحكومة ضرورة إلى األمر ينتهي وهكذا

 الشخصية بجانب يتعلق وما لألفراد، االجتماعي البعد على صاحبها من التصرف

ايجابية. أو سلبية بصورة المجموع صالح على يؤثر الذي لهم االجتماعية

خلرصة
 النفي يتناول بحيث مطلقا والية وال وصاية ال شعار نرفع أن ليسصحيحا ،ا إذ

 بطرح والوالية األرض، بطرح والوالية والغير، بالعرض والوالية والذات، باألصل الوالية

السماء,

أخرى ردود
 يفعل ا فماذ باإلسالم، يلتزم ممن نفسه يعد الشعار هذا يرقع من كان وإذا-١

 بحكم والرضا والتسليم اإليمان بين تربط التي واآلية األمر، أولي بطاعة تأمر التي باآلية
٠الرإ

 وتعتبر ، للفقهاء الوالية من أخرى أو درجة تثبت التي واألدلة بالنصوص يفعل ا وماذ

الله؟! على كالراد األخير الرادعليهمفي

 أو الحر، بالتجنيد أنفسهم الشعارحينينادونهم هذا أصحاب يقول وماذا-٢

والية؟ بال عسكرية قيادة تكون وهل اإلجباري،

وآخر؟! بقكييف طاعتها تجي أوامر بال جيش أمر ينتظم وهل

الولية! صنمية توجد مل
نجدها؟ فأين الوالية، الصنميةفي عن فتشنا وإذا

 على والراد العدل-، الفقيه هو وهذا - z األئمة على كالراد عليه الراد منكان
ليست فطاعته اللهكك، على كالراد النبي على والراد ،عيالألنة النبي على كالراد األئمة



الفكرلسياسي
١٥^ليعالمي

لله. خالصة وعبادة عبودية، طاعته وإتما صنمية؛

 غير من فقط األغلبية مرشح أوألنه حزبه أوفي فيه، لطاغوتية طاعته كانت ومن

 الصنمية تجسد فواليته ككث؛ الله ها يرضا التي واألهلية اإليمان صفات فيه تالحظ أن

سبحانه. الله لغير والعبودية

 طاعة عن يقال أن الهوى أو الرأي، قصور إال مرد لها ليس التي المفارقة ومن

 مجموعته، أوطاعة طاعته، بأن القائل هذا يرى ال بينما صنمية، بأنها والعلماء الفقهاء

 غير من وحزبه جماعته أورأي عنرأيه، إال الينطق نطق ا كانإذ وإن كذلك، أوحزبه

 ينطق ناطق إلى أصغى من بينما فكقر، الله بدين قوله تربط شرعية حجة إلى استناد

الشيطان. عبد فقد الشيطان عن ينطق ناطق إلى أصغى ومن الله، عبد فقد الله عن

 رغائبه عن ينطق وال ،نفسه هوى عن ينطق وال لشيطان، ا عن ينطق ال والفقيه

1 الله به يأذن لم الذي واجتهاده

 ينسب أن منخالله المأذون العلمي االجتهاد خالل من ككق الله عن ينطق إنما

الشطان. عن نطق هو الشرعية الحجة خالف على نطق وكل الدين، إلى القول

آلخرين: لسؤالين ا وعن
دائما؟[ فكرية هيمنة يعد واحترامه الغير، منفكر واالستقادة ألخذ ا وهل -٢]

وغيرهم؟[ المخقصين، من قيمة اآلراء تساوي الرأي حرية تعني وهل -٣]

 إلى لمتعلم وا العالم، إلى الجاهل هورجوع الفكرية الهيمنة من المعني كان فإنهإذا

 جميعا العقالء هومسلك ذلك فإن االختصاص، ذي إلى الختصاص ا ذي وغير المعلم،

 وهو عته، وتقدمها نموها العقليةفي الحياة ر الستمرا غنى وال العلم، حركة عليه وتقوم

والدين. العقل موافقة محل

 مفتوح الباب وأن جهة، من أكثر ومن ،فرد من أكثر من يطرح أن يمكن الرأي وكون

إلىحد، معيقينصحيح أفراد على الرأيحكرا ء إبدا يكون وال المسائل، اآلراءفي لطرح



المجال. ذلك واالختصاصفي الخبرة أهل من مجال أي الرأيفي طرح يكون أن وذلك

 وال غيرأهله. من للرأي يصفي أن نفسها طى المجتععات يعطي أن وليسصحيحا

به. وتتقيد بهذا تأخذ أن النافع وال الحكمة، وال الحق، من

 الخبرة وأهل المختصين، رأي النظرإلى تساوي الرأي حرية بأن يقول: وهل

 واحد وبمستوى واحد غيرهمعلىحد رأي وإلى والتقوى، أمانةوالتجربةوال والبصيرة
الغافلين؟ر ويصطاد يضل، أن يريد القصد سيئ أومغرض جاهل، ال

 فكرية، هيمنة واألمانة الخبرةواالختصاص أهل إلى لرأي ا الرجوعفي كان وإذا
 وهو رأيه به المأخوذ يكون أن محاولته القول بهذ القائل يصف فبم مرفوضة، وصنمية

 فكرية وهيمنة تلغى، أن بد ال صنمية رأيهم تقديم أن يرى ممن شأنا األقل المستوى على
(١)1أنتحارب؟ بد ال

المقولة! إطللق

 وهي وضوح، وبدون بوضوح الكثيرين ألسن على تتردد التي المقولة هذه معنى ما
وصاية(؟ )ال مقولة:

الطاعة. وجوب الرأيوالكلمة: وصاية ومعنى

ألحد. أحد من الطاعة وجوب نفي ذلك فمعنى الوصاية، تنفى حين

للوصاية. مطلق نفي اإلسالم األمرخطأ،فليسفي أنهذا إال

 بأمرالوصاية نخلطه ال أن يجب احترامخلقي الوجه،هناك هذا نبين أن :قبل تنويه
 وهذاأمرآخرأيشا٠وهذاكالتقديدالعقالئيالخبرةواالختصاص ‘تثبى أولم ثبنت

الوصاية. وعدم الوصاية، بقضية نخلطه ال أن يجب

 بكل منفي أمر فهو الله، منخلق ألحد بالذات الطاعة وجوب بمعنى الوصاية أما

سبق. كما اإلسالم وضوحفي

م.٢٠٠٢أبريل ١٩ هه١٤٢٣صغر ٦ (٥)ه الجمعة -خطبة١



١٥٥اليسامي الهكا

فحسب. ذاته الى وبالنظر الله، إذن غير من يطاع أن رسول وال لملك فيى

 كانت إذا والنهي األمر هذا طاعة ووجوب األمروالنهي، بمعنىصحة الوصاية أما
 نطيع أن اإلسالم،فإنعلينا البديهياتفي منكرألبده لها فالمنكر بالغير، الوصاية هذه

أنضسهم. من بالمؤمنين أولى وهو ،عكيقايلة الله رسول

 ا إلسالمل أساسياتا من كبرى إنكارألساسية عكييلئثه لله لرسوال الطاعة وإنكار

االطالق. على ألحد اإلسالم إنكارها مع يسلم

 وكلما الله، من أئمة باعتبارهم عكئيالء المعصومين وأبنائه كل،2 لعلي طاعة وهناك

طاعته. وجبت أحد بطاعة الله أمر

إشكال. بال واجبة الشرعية الحدود لوالديكفي فطاعتك

 ثبت بعدهإذا من المعصومين لألئمة الثابتة ٠ الله لرسول الثابتة الطاعة هذه

منه. مفر ال دينيا أمرا الطاعة وجوب بمعنى الوصاية كانت األمة لفقهاء منها شيئ

 أن ونفسك فكرك في يتحدد وحين منه، الفتوى أخذك في تشريعا الفقيه تطيع إنك

 طاطه،واكارذسشهط٠س،ويجب1ادنطزشوىتيكتقليدفالنتكونف

سالم.لإل فيهمنتجاوز

٠ شيئ في م إلسال ا من ليس ق إلطال ا على ية لوصا ا نكار إ أن لك فتبين

الله. رسول طاعة تجب

المعصومين. األئمة طاعة تجب

من الشرعي األمر ثبت التي الحدود في الفقهاء طاعة تجب

( .)عتهم بطا عؤغآلي لمعصومين ا

م.٢٠٠٥ ديسمبر ١٦م١٤٢٦ ذوالقعدة ١٣ (٢؟ ٤) لجمعة ا خطبة - ١



(٣)

التعددية
والممنوع المسموح بين السياسية التعددية

 بما التعددية عن اإلسالمية البالد من العظمى الغالبية سةفي السيا تحدثت إذا

 تهادن أديان تعددية تتحدثعن فهيإنما واالنقتاح، محالحريةوالتسا هيعنوانلقيم
 الباب تفتح أخالقية وغير أخالقية، سلوكية أنماط تعددية وعن أوتخدمها، السياسة

قذر. سلوك ألي سعا وا

 أن والكقر والمنكر والرنيلة والفجور الفسق ولكلمة قبيحة، اجتماعية ظاهرة وأي
وعرضا. طوال اإلسالمية الساحة تمأل

 متروكة السياسة بل السياسة، إطار تعدديةفي الدعوات هذه من ترتقب ال ولكن
الواحد. الحزب لحكم القبيلة، لحكم لفرد، لحكم

 على ولو التعددية نتطرحتطاقيمكنأالضغطال ألوانمن االضطراروتحت ومع

واإلسالميين. اإلسالم على محرمة معذلك ولكنها الشعار، مستوى

 دللدستور- التغييرالجدي وبحسب - وجدت لتعدديةإن فيمصرالتشمل
السياسة. ويمارس ينشأ، أن اإلسالم باسم لحزب يتاح فال إسالميين، ل

حزبا. ينشئوا أن اإلسالميين على حجر هناك تركيا في

 المسموح للمواقع الجماعة إمام لترشح المنع طريق أوهمفي مفع الجزائرهناك في
بالترشحفيها.

 المسجد تسكت أن تتصنى - للسياسة تابعة وهي - فالصحافة البحرين، في أما

د السياسة» على مالحظة فيها بكلمة ينطق أن عن نهائيا

 بلدان من بلد أي جدافي المفتوحة السياسية التعددية على يشدد الغربي والعالم

التقدير من بدرجة اإلسالم فيه أويقدر وأخرى، بدرجة اإلسالم فيه يحكم اإلسالم



الهكرلسياسي
يسلمي9

 ،السياسة فيه تواليه فينبلد السياسية التعددية غياب على أويداهن ويسكت وآخر، بسبب

 والحرية، والسلوك، الفكر، التعدديةفيمجال الوقتنضسهعلى مشددافي ويبقى

الوالء. بلدان من أوذاك البلد هذا الخلقيفي الفساد ألوان على واالنفتاح الحيوانية،

 المسلمين من االندماج شرط ونعلى يشدد اإلسالم بالد وأتباعهفي والغرب

 بحق لهم ليعترف وإسفافه؛ وتقاليده ته وعادا وأجوائه الغرب، بحياة الغرب القاطنينفي
اإلقامة. أو المواطنة

 اإلسالمية األمة أبناء من لمستغريين وكذلك للغربيين العادل الحكم إن والنتيجة:
 وال دين، من ضوابط بال وسلوكية فكرية حرية اإلسالمية البالد في يعيشوا بأن قاض

 من ويعربد يفسد، من ويفسد يتعرى، من منهم يتعرى األمة، لهذه احترام وال خلق،
 ويكون اشتهى، ما والفجور ويفشرالكفروالفسق وقبائحه، سوءاته بكل ويجاهر ،يعربد
 يال اته وشنوذ ،وقوانينه وتقاليده، وعاداته، وأوضاعه، الغرب له يريد كما كامال غربيا

اإلطالق. على ذلك من شيئ عن تنازل

 لمويته أن؛.نسى فعليه الغرب، اإلقامةفي أو المواطنة، المسلمين من أراد من أما

 ويذوبفي الجديد، الغربي مجتمعه يندمجفي وأن ألمته، انتماءه ويطلق اإلسالمية،
 قيمه من المسلم هذا عنه يتخلى أن للغرب يطيب عما ويتخلى وعاداته، وتقاليده أوضاعه

دينه. واحكام

والمتعولمين. وللعولمة والمستغربين، للغرب العادل المنطق هو هذا

هذا؟! كل أنضسهم من المسلمون يعطي فهل

(١ظهرها.) من خير للمؤمن األرض فبطن ،ا هذ كان لئن

م.٢٠٠٧ مارس ٣٠^١٤٢٨ األول ربيع ١٠ ؟(٧٨) الجمعة خطبة-١



١٥٨

(٤)

والواقعية الرسالية

والرسالية الواقعية بين
 لرسالية، والمصلحة والحس لضهم وحي من لية:أنتنطلقالكلمةوالموقف لرسا ا

الرسالة. مصلحة غيرضوء الذاتفي مصلحة أناليتظرإلى

بالواقعية: يعتى قد الواقعية:

 لكامل والتركيزا والمبدئية، والرسالية لقيم الكلمةوالموقفعن -التختيفيموقع١

 الرسالة، مصلحة عن وشعورا رؤية المفصولة الذات مصلحة إلى النظر على

الذات. مصلحة منطلق من الواقع مع والتعامل

.عليها قوله يحمل وال مؤمن، بها يقول ال واقعية وهذه

 أخطائه، معهفي والتكيف ٠وامآلهاته الواقع لضغط االستجابة بها قديعنى كما -٢

 الواقع بضغط والموقف الكلمة وتبرير جبروته، أمام انهزاما وانحرافاته وسلبياته،

بهما. الفكرية القناعة مع الذات وطموحات الرسالة. مصلحة عن تفازل في

به. نشعر ال الذي الضعف منطلق من لنا يحدث قد وهذا

 مصلحة طلب ينفصل ال أن الواقعية، أنتحملعلى التييمكن المعاني ومن -٣

 ومضاداته ته بسا ومال الواقع دراسة عن الكلمة وإطالق الموقف ناء الرسالةفي

 له االستجابة من الرسالة به تأذن وما ضغوطاته، من التخلص وكيفية ءماته، ومال

 وما يتيسر، ال وما اآلليات من يتيسر وما تأذن، ال وما االضطرار مع لواقع ا منهذا

 ال وما فعله، يمكن وما يؤجل، أن يمكن ال وما المعالجة، مستوى على أنيؤجل يمكن

يفعل. أن يمكن

وأهله. الدين مصالح على حفاظا تتطلبه وهي الرسالية، ينافي ال معنى وهنا



السياسي الفكر
اإلبسالمي

مهم لملمقصود تحديد
 الضبابية من حالة يخلق قد المقصود، المعنى غيرتحديد من الواقعية كلمة وإطالق

تبريره. يصح ال ما به يبرر وقد الفهم، وبلبلةفي المراد، وإجماالفي الرؤية، في

الموضوع غي الرأي
 واالستجابة المنحرف، الواقع راء االنسياق ليةفيرسا بأنهال حجدا الواض ومن

 مواجهته، منعناء النفس ء إعفا و ،معه المطلق لتكيف وا ته، مالءا وا لضغوطه حساب بغير
 الواقع موجة وركوب االنتهازية، عن فضال منه، االنهزامي للموقف الرخص وطلب

الحقيرة. الدنيوية لألغراض

 وسلبياته ته الواقعوإيجابيا إلى النظر إهمال يحفظها ال الرسالة أنمصلحة على
 النظرفي نتيجة عرض مع تجاوزه يمكن ال وما منه تجاوزه يمكن وما ه، ومنافذ وفرصه

 عن بعيدا الموقض، لترسم لها؛ موضوعي صريح استفقاء والدينفي الرسالة الواقععلى

 االحتراس ينبغي مغرق بمقدار أنفسنا تعتريان ما كثيرا اللتين واالنهزام التهور حالتي

الله. إال عاصم وال منه،

 والمساعدة إليه، والركون المنحرف، الواقع باالستغراقفي أبدا تفتي ال والرسالة

 الموقف من اللون بهذا وتصحيحه منه، بالدرء دائما فتواها وإنما وتثبيته، دتهعلىإشا
 والتزام لألولويات، دقيق تقدير مع التدريجية، أو الحاسمة، العاجلة وبالصورة ذاك، أو

بترتيبها. صادق

والواقعية للرسالية الخاطئ آثارالفمم

الرسالية غمم في الخطأ أ-
 الواقعية والمفصولعنحس الدين، على والغيرة لمبدئية، وا الرسالية شعار حصد كم

كوارث؟! من وسبب بالدين، أضر و أمور، من أفسد و مصالح، من وضيع منخلق،

اقتالعه. من بد وال منكر، هذا المندفع: الرسالي لك يقول



 وأسلوبكفي يومين، اقتالعهفي أسباب تملك ال ولكنك صحيح، هذا له: فتقول

المصالح. كل ويحطم يقتلعه، ال اقتالعه

 دالالت كل لتجاوز وتدفعه الواقع، ينظرفي بأن له تسمح ال الدين على غيرته أن إال

الكبير. الضرر أضزبالرسالة قد وأنتحركه غيررابحة، النتيجة ليرى وحساباته؛ الواقع

التكليف. إنه لك: يقول وقد

 كونه حال إلى يعبرون كما إنشائيته من يقحول ال التكليف أن يفهم ن بذ ال ولكن

 وعدم الشرط أنيتحقق الموضوع تحقق ومن الخارج، يتحققموضوعهفي إال فعليا تكليفا

المانع.

 الثمن، غال وإن الحق كلمة إظهار مجرد األحيان بعض التكليففي يكون قد نعم،

أكبر. بصورة الدين قيمة تسقط لئال وذلك إظهاره، غير نتائج تتحقق ولم

 قريبة، حاضرة والتضحيات بعيدة، مستقبلية للتكليف المنظورة النتائج تكون وقد

التضحيات. يعترضعلى فال

 مقبولة هنا لتضحية فا عشرسنوات، بعد النتيجة مرتقبا اليوم نضخي أن يمكن

.ومطلوبة

الواقعية فمم في ب-الخطأ
 من وأحيا حق، من وأزهق لإلسالم، مصالح من قبر فكم الواقعية شعار وأما

 وجهلهم، عليهم، وأعان المؤمنين وأذل بالدين، والعبثوالقهر للظلم الطريق وفتح باطل،
 ومبهور ومتهاون، وواهن ومتقاعد، قاعد لكل العذر وكان وذيلهم، واستغفلهم، وبلههم،

وطامع؟! بالدنيا

 الغربي الغزو أمام وأصالتهم هويتهم، المسلمين خسارة عن مسؤول وهوشعار
 بين المنتشر والتبذل مجتمعاتنا، التيسرتفي الخلقي االنحالل وعنروح الكافر،



السياسي الفكر
مي بسال ال

.تها وبنا ألمة ا ء أبنا صفوف

 على لهم يخطط فيما ويذوبوا الكبرى، قضاياهم يضيعوا أن للمؤمنين ينبغي فال

 غير في شعازا المطروحة الواقعية باسم والمسلمين اإلسالم مصلحة تةتضيه ما خالف

 يعني مما اإليمان، وشعور المسلم، العقل رسالية تحكمها مدروسة، ملة متكا إطاررؤية

وتركيزها. ،إليها الطريق وفتح اإلسالم، مواجهة من تنطلق التي المشاريع كل تمرير

 وبين الصحيحة الواقعية بين أمامه المذعور للواقع، المأسور شعورنا يخلط ما وكثيرا

له. واالنبطاح للواقع االستسالم

 من النفس تشتهيه الذي االنتفاع وروح االسترخاء، روح تمليعلينا أكثرما وما

 الفكر مستوى على جماهيرية ثقافة ونحوله له، ونتحمس الواقعية، شعار نرفع بأن الواقع

 اإلسالمية، الساحة يهيمنعلى تخديرعام حال يمثل مما العملي، والموقف لشعور وا

الجاهلية. األجنبية الهيمنة مشاريع لكل الطريق ويفتح

والواقعية الرسالية بين التوفيق
 للواقع، حساب بال الرسالية شعار فع فنر الحماس، عليهم يضغط الذين الناس إننا

 بما الرسااة حماية ولوبتصور الواقعية شعار فنرفع والمصالح، الضعف عليهم أويضغط

ومصالحه. الدين قيم وينسف لرسالية، وا الرسالة يسحق

 إمام استوجبتفي التي األمور من واحد قعيةوالوا المبدئية بين الدقيق والتوفيق

عالية. شروطا يتالم2 المعصوم بعد المسلمين

 العامة والبنية الشرعي، الحكم لمساحة المستوعبة الواعية الشاملة (١الفقاهة) ما

.منها واحد إال وأساليبه وأولوياته افه وأهد ورؤاه، ومفاهيمه ،لإلسالم

الشبهات، عن البعيد النظيف والتاريخ التقوى، الفقاهة من المستوى ذلك فمع

 .22 المعصوم بعد المسلمين في!مام مطلوبة مرتكزات من واحد سيع الو المعنى بهذا هة الفقا-١



 من الضخم والرصيد الرؤية، وصحة والمبدئية واإلخالص، النضج على والشاهد

والواقعية. للمبدئية المتوازن والفهم النفسية، والصالبة والخبرة، لتجرية ا

 سع الوا الحكيم الدقيق نظره وله بالواقعية ويأخذ المبدئية، على يؤكد واإلسالم
 لتحريفه، مركبا؛ منه أوتتخذ منه تنال يجعلها وال المبدأ، خدمة الواقعيةفي يوظف الذي

به. والتالعب وتشويهه،

المغلوطة للواقعية مثال
؟ هذا قعيات لوا ا أي من

 مرحلة اإلسالميةفي المصلحة أويكونمشروععلىخالف منحرف، واقع يجد قد

 له، واحتضانهم الدين علماء مباركة على له المطلوب ونجاحه تشييده ويتوقف التأسيس،

خططه. مع وتجاوبهم عامة، المؤمنين وتفاعل

 لمؤمنين ئر سا ورضيبه ومشاركتهم، ومياركتهم العلماء دعم المشروع نال فإن

 يقابلها لدين جزئية خدمة العلمائية المشاركة هذه وأتاحت وتأكد، قام هم برضا

 نشاطه لمرافق الزمنية؛ السياسة وامتالك مصيره، سيفي سيا وتحكم عليه، بالغ ضرر

 هذا الدخولفي غيرمتوقفقعلى الله لدين الجزئية الخدمة أنهذه على وخدمته،

.فيه ركة لمشا وا لمشروع ا

 واستجابة ، العلماء لدور المحتاجة طبيعته له تسمح لم أوقاطعوه العلماء أنكره وإن

 مساحته لدينمستقلةفيا كلمة وبقيت أهدافه، أويبلغ بأنيتأسس لمشاريعه المؤمنين

قاربه. وما المسجد مساحة وهي الوضعية سة السيا عليها تازعه التي التقليدية

 هو التقادير أحسن المشاريععلى هذه مثل همةفي والمسا ركة يحصلبالمبا فما

 عدم تقدير الحاصلةعلى الدين مصلحة يئمن بش لها األولى المراحل االحتفاظفي

 هذه قدم ترسخ للضياععند الديفية المصلحة من القدر تعرضهذا مع المشاركة،

المشاريع.



الهكرالسياسي
األيععلهي

 هذه مثل واندفاعهمفي لمؤمنين، بة ئية،والستجا لعلما ا تدعوللمشاركة واقعية فأي

المشاريع؟

 يعني والتي الدين، مصلحة عليها وتقوم الرسالية، بها تأخذ التي الواقعية أهي

 الحماس وغلبة المشاعر، التهورواالنفالتفي ويعني والموضوعية، للفهم تجاوزا تجاوزها

االنفعالية؟ االرتجالية والمواقف

وقوة؟ حزم بكل وجهها ويقففي الدين، ينكرها التي الواقعية هي أم

 ركتك بمشا وتفرضها اإلسالمية، للمصلحة مخالفة مشروعات تدشن هنا إنك

حين- بعد من متابعتها على المؤمنين يرغم األرض على واقعا

إخوانك. من المؤمنين سائر وتضعف بنفسك، نفسك تضعف هنا إنك

إكراه. وال اضطرار غير في دينك وعلى نفسك على سلطانا تعطي إنك

 العلماء لدعم حاجتها عليها تفرض التي الخاصة الطبيعة ات ذ المشاريع فهذه

 يلين أن إال ويثبتها ها يشيد وال يؤسسها ال الدين مصلحة على والقاضية المؤمنين، ولدعم

 المشاريع تلك تستطيع وال نية، بحسن أحيانا يكن وإن وآخر، لوجه العلماء من البعض لها

 المباركة يعطيها لذي ا لنفر ا هذا ابجهد ل لبقية على نفسها وتفرض ،لساحة ا أنتملك

 ،والترويج والدعاية واإلسناد الدعم ا هذ عن بعيدا وتنتعش تقوم أن يمكن وال ،والدعم

حد. أقصى إلى خطيرة المجال هذا في العلماء مسؤولية تكون وبذلك

 واإلضرار والتقزيم، والضعف، الضيق، واقع خلق في نسهم أن الصحيح من وليس

 له، يذعنوا وأن بالواقع، يعترفوا أن اآلخرين بأنعلى ذلك بعد وننادي والمؤمنين، بالدين

ته. لمقتضيا ويستجييوا

،المؤمنين إخواني من اآلخرين وعنق عنقي حول المشنقة حبل ألف لي يكون كيف

للواقع؟ لالستسالم وأدعوعندئذ

١٦٣



 بصرف األشرف النجف العلميةفي الحوزة عرضعلى األخيرة اآلونة قدمفي

 والتييترأسها العراق، الشيعيةفي األوقاف من الدينية العلوم لطالب رواتبشهرية

 المصلحة على الحرص منطلق من االقتراح وكان اإلسالم، على الغيورين المؤمنين أحد

 فرفضت هناك، الدينية العلوم لطالب الخانقة معيشية ال الظروف وبلحاظ اإلسالمية،

 إلى أنتجر يؤمن ال التي األولية الخطوة هذه خالل من المشنقة إلى تتقدم أن الحوزة

خطوات.

 الدين لسالمة االحتياط يعني وإنما الفرص، والتفريطفي التزمت، يعني ال وهذا

ومصلحته.

 على فتنفقمنها المرجعيةهناك، لتصرف األوقاف؛ أنتسلم بين ففرقواسع

 حكومية مؤسسة األوقاف تكون أن وبين ذلك، الشرعي الحكم وسع ما الدينية المصالح

السلطات. ها تحدد التي وموانعه وشروطه اإلنفاق طريق عن الحوزة مصير بها يرتبط

 في بحقها العلمية والحوزات الدينية للمؤسسة يعترف أن بين فرق العام الوضع وفي

 أن وبين للمحاسبة، الخضوع مع تصرفها تحت خاصة ميزانية وتوضع العامة، الميزانية

 الزمن، مرور مع وموانعها شروطها سقف يرتفع حكومية برواتب الديني الوجود يرتبط

بكامله. الديني الشأن للتحكمفي المدخل وتكون

 على نهائيا والحوزات الدينية المؤسسة تعتمد أن الدين مصلحة من ليس أنه على
 المقدسة الشريعة وفرتها التي الحرة بتجضيضمصادرها ذلك لينتهي الدول؛ ميزانيات

 للضغط اآلخر؛ للطرف الهائلة اإلمكانية وبتوفير أخرى، ووجوهقربية وزكاة، منخمس

 أن يعني مما التمويل في والوحيد الرسمي، للمصدر الملحة للحاجة الشرعية رادتهاعلىإ

رحمته. وتحت المصدر هذا بيد مجتمعة منناحيةمعيشيةتكون شرايينحياتها

 والتحوالت، التقلبات كل تقدير على وموثوفا مأمونا يكون أن يمكن ال وهومصدر

 يسيئفي حالفقد أحسنفي وإن اآلخر، اليوم منهفي يؤمن ال فقد يوما منه أمن فإن

حال.
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 الشريعةفي اختارته الذي الدائم مصدرهما الدينية والمؤسسة العلمية الحوزة

 وأحفظ للدين، آمن فذلك األخرى، القربية والوجوه والزكاة، الخمس، هو الغيبة زمن

واستقالليته. لكلمته

 للحوزات العامة الدولة ميزانية من خاصة ميزانية تخصص أن فرض في فحتى

 ال فإنه الحوزات، لهذه وهوحق مطلقا شؤونها تدخلفي غير ومن الدينية والمؤسسة

 انفراط من األمر هذا مثل من يؤول لما ذلك مثل على الكلي االعتماد نظري في يصح

(٢(.)١أمرالدين)

 ويخضع ،لشرعية ا لحقوق !ء بأدا لتزام ال ا في لتساهل ا ويحصل تكالية، ال ا من نوع بهذا لمؤمنين ا عند ينخلق فقد - ١

تضزي. خيرسساوم|تاسيوبةالتي٠اا في الدين

م.٢٠٠٤نوقمير ٢٦ ه١٤٢٥ شوال ١٣(١٧٦) الجمعة خطبة-٢



(0)

(١لقيصرلقيصر() وما لته، لته )ما مقولة:

قالم.2 عيسى النبي إلى تتسب مشهورة كنيسية كلمة

هلقالها؟

 العقل بمعنىصادقفيفاليقولهاإال العزم، أولي من لمعصوم لوقالهاوهوالرسول

والدين.

 والتي بالتأويل، تسمح ال التي ن ئ بالقر محفوفة خاص ظرف في يقولها أن لوأمكن

 بالمعنى يقولها إنما فإنه الله؛ بدين يضر ال تخلصا ظالم، ظلم من التخلص على تساعد
اآلتين: المعفيين منهذين الصحيح

الكلمة: لهذه األؤل المعنى

 وتعالى نه سبحا الله لتجاوز تضعحدا؛ والكلمة ملكه، للهؤ|فى إنقيصرقسيم
قيصر. مال إلى يتعدى أن له وليس لله، لله فما قيصر؛ ملك على

هولله. ما إلى عماله بتصرفه يتجاوز ال بحيث قيصر تصرف حدا تضع كما

 الله بين قسمة الفهم هذا بحسب الملك بأن أوقل: ملكه، اللهفي مع شريك فقيصر
وقيصراا

اآلخرة. ملك مساحة إلى طرف كل ملك مساحة لتجاوز حدا؛ تضع والكلمة

 ودينا عقال ساقط المعنى فهذا ،رشيد بالغ عن فضال مميز طفل يقبله ال معنى وهو

واضحة. بصورة

مساحة في وال التكوين، مساحة في ال سبحانه الله ملك فيقبال له ملك ال فقيصر

 م،١٩٨٣ ه- ١٤.٣ الثانية الطبعة الكتابوردوحها، أهل عقائد حراسة فاضل، أحمد ،سيفاله٧٦ص برناما، -إنجيل١
القلم. دار
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التقريع.

 والحكم نهي، وال واألمر والعز، -،فيه وما الكون، لله-وهو ما الثاني: المعنى
 والفقر العبودية هو إنما لقيصر وما وحده، لله لك ذ فكل التصرف، ومطلق والربوبية،

الحق. المولى امتثال من يناسبه وما والمحدودية، الذاتي،

 ألي ملك وبال ات، ذ من لشيئ وال ات، لذ ملك بال شيئ؛ بال قيصر يخرج وبهذا
 خلقه؛ كون عن قيصر فليبحث وتعالى، تبارك لله صرف قن وهوعبد األشياء، من شيئ

له. ليكون صتعه؛ طعام عن له، ليكون

ملكه؟! ليكون حيوانا؛ خلق أم نباتا؟!، أأنبتقيصر

لها ليكون أوجده؛ إنسان عن قيصر فليبحث

ملكه! لتكون ؛أوجدها رمل حبة عن قيصر ليبحث

ملكه! لتكون قدرته؛ من هواء نسمة صرعن ق ليبحث

لشعاعفيحوزته! هذا ليكون الشمس؛ أشعة من ليبحثقيصرعنشعاع

لقيصر؟! ما

 ما نبي، كأي ملك، كأي الكون، هذا في اته ذ هوفي بما إنسان كأي صفر قيصر
وقيصر؟! الله بين قسمة قيصر، ل يصر ة ل

 عتباره لهفي وما يعينههولله، مما لله ما يكون بأن البداية رضيفي وقيصرربما

 استكبارهعلى في عدوانيته. وتمددفي وطموحاته، رغباته قيصرتمددفي ولكن له،

■٠؛

 صارفي ولكفه الزواج، يجوزفي ال وما يجوز، ما مسألة الله لدين يترك قيصر كان
 وإمكاناتها ورجاالتها الكفيسة وصارقيصريستخدم والسحاق، اللواط يييح اليوم الغرب

( الدور.) غيرهذا دورا لها يرضى وال سلطته، لخدمة

م.٢٠٠٨ أغسطس ٨ هه١٤٢٩ شعبان ٦ (٢٣٧) الجمعة خطبة -١



(٦)

محاربة شعارات

 صوت أي جهة موا المحاربةفي المزيفة الرنانة الشعارات من عددا البعض يطلق

 هذه وتطهير المنكرات، من والتخلص الخلقي، الوضع وتصحيح التين، باحترام ينادي

والمجون. ، والفحشاء الرذيلة، مظاهر من اإلسالمية األرض

 اليلها مد وإيضاح ،وتعريتها ،لفحصها الشعارات؛ هذه بعض الحديث هذا ويتناول

. يحركها لمن هدفة لمست ا الخطيرة

في الثقا ا-التنؤع
 الرقص, حفالت عن والتوقف الخمر, يمتع المطالبة عل للرد الشعار يطلقهذا

يوم. بعد يوما تتوسع التي الجنسية اإلباحة وإلغاء

 األديان من غيره على البلد ا هذ امتيازفي أي م لإلسال ليس أن الشعار ا هذ يريده ما

 وال سلوك، وال تشريع، وال الفيفكر، الشيطانية واألهواء األرضية، الطروحات وحتى

المجتمع. هذا حركة أبعاد من بعد وأي الحياة، حقول من حقل أي وال أخالق، وال سياسة

 والمضادة المجاهرة، وهذه الشعب، وهذا البلد، وهذا اإلسالم على الجرأة وهذه

 المرتبط الشعب لواقعهذا متعمد ل أوا الغبي سي والتنا الوقح، لطرح وا ،لله ا لمكشوفةلدين ا

 وحربا ووقاحة، وبشاعة أكثرجرأة هو لما مقدمة هو إنما والمفاخربه باإلسالم، شديدا

 من عنه لإلنسانية غنى ال الذي المنقذ الدين هذا بطرد ةلمنادا وهوا اإلسالم، على

 المستورد أو ده، محليمن^عدا ل والمنتج الشيطان، الساحة،وأنيتفردبهاصوت تمام

 وأخالق سخيف، وسلوك فكرهابط، أي ومن األرض، سافلةفي بقعة أي من نظره تحت

متردية.)

الشيطاني. والمنتج المستورد لهذا مملوكة تكون أن للساحة يراد -١



 السياسي الفكر
مي بسال اإل

 اآلخر، للفكر محكوما البحرين أنيكونكلشيئفي الشعار: هذا لمشل أخيرا المطلوب

اإلسالم. أثر يختفي وأن اآلخر، والقانون اآلخر، والسلوك

 على القدرة وعدم والتقادم، بالرجعية اإلسالم يرمون الغد قبل اليوم أوا بد وقد

 لتطور ا هو عليه يوافق وال اإلسالم يواكبه ال الذي التطور أن نعرف ونحن التطور مواكبة

 البعيد األمس عن فضال اليوم السبق صاريثبت قد اإلسالم فإن ال وإ االنحدار، اآلخذفي

 الحركة وإثراء الحياة، أبعاد بكل اإليجابي التقدم األطروحاتفي كل سبق على قدرته

( قدم.) موطأ فيها له يكون وطن أي الصالحةفي

 الثقافية- التعددية شعار الشعار- أصحابهذا فيها التييقع المفارقة ومن

 تماما المناهضة سيداو اتفاقية وتحكيم الشخصية، األحوال علمنة على يصرون أنهم

 لتففرد األخرى؛ التشريعية المساحة كل من وإقصائه اإلسالم طرد بعد وهذا لإلسالم،

الوضعية. القوانين بها

الثقافية؟ التعددية هذه فأين

(٢تدعون؟!) كما األفكار كل على االنفتاح وأين

 باإلسالم، الملتزم أيها لك: يقول هم عند المطروح ومفهومه الثقافي التنوع شعار إن

 ا هذ يعد ولم له، ونخطط ،نريد ما وجه في شعاره ترفع وال بإسالمك، اليوم منذ تحتع ال

تتوهم. كما إسالميا بلدا البلد

ضيقة محدودة كة وشرا بوجودهزيل، مؤقتا لك اعترف إذا عليك وإنهلكثير

 جدارة وليثبت االسكبارالعالمي، ليقارع :والعربية اإلسالمية الساحة كل شامخافي اليوم يقف هوالذي واإلسالم -١

اإليجابية. وحركتها األمة بوعي التقدم على الدين هذا

بالحقوق؟ المطالبة االنفتاحعلى يكون ولماذاال -٢

الدين؟) عندأهل الدين حرية على االنفتاح عدم ولماذا

1؟ السياسية االتغالقية هذه ولماذا
المذهيية؟ المصطاردة هذه ولماذا

1 لتمييز؟ ا من لكثير ا ولماذا
ا الحريات؟ خنق الكثيرمن ولماذا



تبين. تكاد ال باهتة ضعيفة

 وتمسك أكبر، بإصرار الشعاروأمثاله هذا على يرد أن المسلم الشعب هذا وعلى

 فيما وأهله الشيطان كيد ليبطل مجاالتحياته؛ كل أصدقلإلسالمفي وعودة أشت،

الوطن. وبهذا الشعب، بهذا يريدونه

لكفرا ا أهل بأوضاع عليك يحتجون وهم باإلسالم، عليهم تحتج أنت

 هذه أهل من ليسوا وكأنهم ، سيداو} باتفاقية يلزمونك وهم بالقرآن، تلزمهم وآنت

 اإلسالم طلقنا قد لشعب ا هذا نحن كأننا أو بهما، لهم صلة وال الدين، وهذا األرض،

تالق. بعده ليس الذي الفراق وبينه بيننا وكأن ،بائنا طالقا

مسلمين. الله شاء إن دائما وسنبقى مسلمون، مسلمون، مسلمون،

 سالمكم،علىإ بالنواجذ عضوا صامدين، وجهها قفوافي المؤامرة، هذه طريق اغلقوا

الساحة. هذه وعرض طول في ويمرح يسرح أن يريد منكر كل وجه في قفوا

والتسامح ح لنغتا ا -شعار٣

 المفتوحعلى االنفتاح ح؛ والتسام االنفتاح بلد بلدك الشعب: لهذا الشعاريقول هذا

 ودينك بالخصوص، السلوك من والجايف الفكر، من لخسيس ا على ورتما شيئ كل

 المغلقة الزاوية يعيشفي فدعه االنفتاح، من النوع بهذا منفتحا الدين يكن لم ا وإذ ،كذلك

 األمور، عاقبة النظرفي عن عقلك مغلقا شيئ كل على بلدك انفتاح أنت وانفتح الحرجة،

السيئ. احتضان على قلبك مقسرا

 والعفة والشرف الدينوالذات والتخليعن الثقلفي، لالنبطاح دعوة الشعار هذا

 والميوعة السياسي، والذوبان السياسية، والتبعية السياسي االنبطاح حد على والكرامة

وإسرائيل. الغرب سياسة أمام السياسية



 لفكرلسيرسي
ألبسالهي

 واتلحاقبالفكر اإليمان، وأخالقية الهوية، وعن ‘اإلسالم من للتختي دعوة إنه

اآلخر.)'( والضياعفي األخرى، واألخالقية اآلخر،

 إلسالمي، وااللتزام اإلسالم، مع واالنفتاحال التسامح أجل من الشعار؛ هذا
 وحق ،موطنهااإلسالميةفي واألخالقية بالده. اإلسالمفي وحق اإلسالمية، واألصاة

الدينية. حريته المسلمفي اإلنسان

 والراقصات الرقص مع الهابطة، السياحة مع مح القسا أجل من الشعار؛ هذا

نيات. والزنىوالزا

 وصنعا استيرادا بالخمر لترحيب وا والمثليات، المثليين ومعانقة مصافحة أجل ومن

متعاظمة. وسلييات كارثية وآثارا وتعاطيا وتجارة

ظاهرته. وتعميق له والتمكين وجهه، لبشاشةفيوا العري، مع التسامح أجل من

اللقتصادية المصلحة-شعار٣
 ومصاصو وناهبوالفقراء، المادي، البذخ أصحاب يطلقه الشعارشعارإرهابي هذا

 ونظافة دينه، البلدوكرامة هذا ةحرمةبمراعا دينية المحرومينفيوجهأيمطالبة دماء
 لبشري، بالعنصرا جرة والمتا والفاحشة االعتمادفيهاعلىسوقالخمرة وعدم السياحة،

 لساقطين وكانتمغريةطالبهاا سوقها، انفضح أين الحراممن الجنس واستيرادسلعة

.طلبها في الشريفة سياحتنا على المتوافدين من

 مما بالحرام للسياحة الترويج يقل حين والمجاعة بالفقر الناس شعاريخقف إنه

وسحاق. ولواط، وفحشاء، خمرة، من بالعذاب I الله عليه توقد

 يغذيها والتي ( المترفة) الجيوب أهل هم وإنما الفقراء ليس الخوف بهذا والحقيق

 جرة متا ومن ء، الفحشا مهنة من فيها وما الهابطة، السياحة هذه من الهائل الدخل
 كل من للفاتنات واصطياد واختطاف وتحايل الحرام، الجسد لمتعة وعرض باألعراض،

مكان.

اآلخر. فيذات ذاتا تضيع أن لنا يريدون - ١

ال. ا الضقراء؟ على ؟،اقتصاديا من على لهابطة 1 تأديرالسياحة -٢



١٧۴

 فال والنفعيين-، السراق كبار اقتصاد - االقتصاد ذكر إذا أنه الشعار ومؤدىهذا
 مصلحة أمام رخيص ذلك فكل ، ) كرامة وال شرفا وال خلقا وال قيما وال دينا تذكروا

المترفين.

 يئ ئ أجل من ؛بها يضتى أن يمكن وال ،لمصلحة ا لهذه لتضحية ا به يجب شيئ وكل

أيةيئ.

 من أيسر مجاال وال المخزي، الباب هذا من أسهل بابا نجد ال السراق الكبار ونحن

الوقتتفسه. الشعبفي لهذا والمفسد الهائل السريع الربح لضمان القذر؛ المجال هذا

مجاله وللقانون مجالما شعارللفتوى -٤
 بما الفتوى مساحة البعض، بعضهما عن منفصلتان مساحتان هناك الشعار: يقول

 عند أخرى منمصادرشرعية أوغيرهما مطهرة، وسنة كريم، منقرآن عليه تعتمد

 وللسنة نفسه، الكريم للقرآن أنيتاح يمكن التي المساحة وهي أوذاك، المذهب هذا

.إطارها في حركتهما تكون أن نفسها لمطةرةا

 تدخلفي إلى تؤدي ال التي األمود لوشاءفي للفرد الشخصية الحياة مساحة وهي

المضدين الكبار مصالح والتأثيرعلى العاموتوجيهه، الوضع سوغ

 الوضع فيها ويدخل العامة، الحياة التيتستوعبها الواسعة األخرى المساحة أما
 القوى والتحكمفي العام، الحقوقي والوضع ،ي واالقتصاد واالجتماعي، السياسي،

 الوضعية، للسياسة بالكامل مملوكة مساحة فهي والثروة، االجتماعية، والمؤبسات

 عالقة وال الشعب، لرأي وليس القائمة السياسية للوصاية والخاضع الوضعي وللقانون

اإلطالق. على المساحة هذه بشأن ومصادرها للفتوى

الشعار. مراد -حذا١
 نضايقه. بل بهذا فكقفي وال الغتوى، تمد التي وللسنة الفتوى، ولقرآن للفتوى، وقتيا نتركها المساحة حذه -٢

 صاريضايق-ؤذاألحوااللشخصية. صاريضايقفيالموكب، الحينية، صاريضايقفي صاريضايقفيالمسجد، اإلسالم

لفردية. منزواياالحياةحتى اإلسالميطاردفيكلزاوية



 الفكسيرسي
األيسلمي

 على ألغلبية با صؤت البحرين شعب وكأن ،صارخ فاضح واضح علماني وهوطرح

 استفتاء يتم أن ولوإلى الفصل أوتبررهذا لهفيها، رجعة ال نهائية بصورة الفصل هذا

 إسالمه، خاصم قد البحرين شعب وكأن الفصل، هذا قضية من يعدل أن يمكن آخر
 وكأن النسيان، رفوف على معلقين وشريعته الله دين يجعل اإلسالم رأيفي له جد أو

 التشريع، مصادر من رئيس مصدر اإلسالمية الشريعة أن على ينص ال اليحرين دستور
 فيهذا بقدرهما يقدرهما وال المسلم، الشعب وال اإلسالم ينصف ال الدستور كان وإن

 المجتمع حياة وحكم توجيه الطبيعيفي موقعها الحقةعن للشريعة واإلقصاء القعطيل
بكاملها.)'( المسلم

 إنما لمجتهدين وا والفقهاء الفتوى وحركة ٠ وأهلها مساحتها للفتوى إن يقولون: إنهم
 األمور، هذه تهئه لمن النجاسات عن والطهارة والصالة، ، الوضوء مثل: مسائل هيفي

.لها يصغى أن تستحق أنها ويرى

 اإلسالم، شوب من النقي لوضعي الفكر أصحاب وهموأبطالهاأهلها وللسياسة

 الشرعي، للحكم تقدير أي عن نفسيته وفي الديني، الفهم عن تفكيره والمنفصلفي
( ليه.) لرجوع الحكمفضالعن هذا ذكر ويستوحشمن

 من لمبتغاها وتحقيقها األرض، على األربعة الشعارات نجاح بأن أخيرة: وكلمة
 تنكر ألجيال واإلعداد كاملة، تصضية األرض هذه على اإلسالمي الوجود تصفية

 لشعب موقف على يعتمد ليومإنما ا المتدين البلد هذا وتنازلهفي لإلسالم،وتعاديه،

( الشعارات.) منهذه وعمليا نظريا

أصال. به نفخر ال لدستور، مصارا من آناإلسالممصدر على الدستور نضخرينص ال نحن -١

سالم. لهل إنهظلم

ا المرجعية؟ في اددستورالفرنسي صف في اإلسالم أيجعل

ل 9المتسوردة لجاهلية ا ألعراف ا صف في
 لهاإطالفا صة ال لعقلية لحكمالشرعي، ا من تستوحش نفسية متروكة األمورالمهمة لعامة، ا لساحة ا السياسة، -٢

وتقديره. وفهعه، بالدين،

 لو المساجد حتى ستضج لكفر، ا مع ععاراتهم ستكون اإلعمال مع غدا أوالدكم اإلسالم، مع تكم شعارا ليوم ا أنتم -٣

العلمانية. لشعارات صالة يقيت

أكيد. إنه دقوا:

١بي



 الشعارات لهذه يحقق أنه شك ا والتشاغل والغفلة المباالة، وعدم السكوت، موقف

يريدون. ما لها والمسوقين

 لإلسالم وعيكم يتمثلفي إنما الخبيثة المحاوالت هذه يفشل الذي الوحيد والموقف
 الشعبعلى هذا أمكنفيحياة كلما لواسع الحضور وإعطائه والتعرفعلىعظمته،

 واألسرة، الفرد، إطارحياة وفي والعملي، والشعوري الفكري البعد المستوياتفي كل
 الطرق بكل األوضاع كل وفي الرسميمعا، والصعيد الشعبي الصعيد وعلى والجتمسع،

 واإلصرارعلى والمقاومة والمطالبة المجاهدة واستمرار المتاحة، والعقالئية الديةية
الشائعة. المنكرات من البلد ا هذ تنخلين-.*

 المسلم المجتمع هذا أفراد من فرد أي ومن شابة، أو شاب من مفارقة أي إن وأؤكد:

 وقصة اللباس منقضايا قضية أي في أخذهما وأن إسالمي، سلوك أي عن المؤمن
 يبقد مما وغيرذلك العالقات، وإقامة ‘االحتفاالت وأنواع الزواج، وعادات الشعر،

 اتجاه مؤثرةفي خطوة معناه المعادية والفئات المجتمعات حياة من ويقزب اإلسالم، عن
 كليا، منها اإلسالم وطرد الساحة، امتالك (في الشعارات) هذه أصحاب أمنية تحقيق

األمنية. هذه بتحقيق والتسريع

( ) لحميد. واللههولغني والكلمسؤول

الشعارات. لهذه انتصار للعياءة حلعل -١

 موقضاءعلى الشعارات، هذه لمتل نتمارصارخ وا ٠ الله لدين ومضادة جريئة عذاخطوة أخذكبالبالطولضيق

الهوية. على قضاء القعب، على قضاء العين،

خرديا. ليس تصرفك عخصيا، أمرا وتعتبيته اتصرف، مذا قستسهلين أنت
التصرف. هذا تتصري أن حقك من ليس

الدين. تعادين الشعب، تعادين هنا تت أ

 وف لقصير ا ل لسروا ا لى !لثوب ا من لك نتقا با لقصير، ا ل لسروا ا لى !لثوب ا ليس من لك كذ لشاب ١ أتت لك نتقا ا

 تهدم لشخصيأن ا بسلوكنا تحن تصتطيع غير!سالمية، لحالة تعجيل غيرإسالمية، لحالة تقريب فيه الطرقات،

لإلسالم. ننتصر وأن اإلسالم،

م. ٢٠١٠ مايو ١٤ هه١٤٣١ األولى جمادى ٢٩ (٤٠٧) الجمعة خطبة -٢



ع التاس الفصل

ا لم العالمية السياسات



ت سا سيا

السياسي الفكر
االيسالمي

 ف ستضعا لل وا ر ستكبا لل ا

٠ ٤ لقصص: ا - ١

م.٢٠٠أغطى«١٢ ه١٤٢٣اآلخرة جمادى ٨ (٧٢) الجمعة خطبة -٢

الفرعوني المنهج
 بناءهم يذب منهم طائفة أفلهاشيغايستضعض وجقل آلزض عالفي فزعفن إن
(٧المفسدين«.) من كان إنه نساءهم قيستخيي
 لينتصر الناس؛ من طائفة يستضعف فال الجميع، عن وغني الجميع رب الله

 ،منها يحذره ما من يتخلص طائقة يستضعف وال ،بها ينتصر طائفة يقرب ال ،بطائفة

 الفرعوني والمنهج ،فرعوني - ائما د - فمنهجه الله درب على يسير ال ممن الله غير أما

يصلح أن يمكن

المعلم؟ هوهذا ما الفرعوني، المنهج معالم من رئيس ومعلم سمة هذه

 فهوممن ٠ لله ال له الرأي أن رأى ومن لله، لهال الرأي األزض« في وإنفزعؤنعال

 لوكان وحتى الصغير، الموقع أوكانفي ير الكب الموقع كانفي واستكبر، األرض فيعال

موقع. ألي فاقدا

 هم ء أننا يذب متهم طائفة يتثئبف شيعا آهلها ؤلجقل اآلرض في عال فزعفن وإن

مفسد.) عليه والقائم إفسادي، منهج المفسدين«، من كان إنه نساءهم قينتخيي

 اإلنسانية الحياة منها تعاني التي الكبرى والمتاعب المستعصية، المشكالت إنمرد

مشكلتان: وغيرها واالقتصادي، واالجتماعي، السياسي، بعدها في

سبحانه. الله أمام الفرعونية مشكلة -١

اإلنسان. أمام الحقارة ومشكلة -٢



١٧٨

 ا هذ قأمام النسحا ا لة وحا ،س لنا ا من نفر عند لموهوم ا لجبروت وا ء لكبريا ا لة حا

آخرين. الشعورعند

البشرية. النفس الشذوذينفي هذين استئصال يستهدف الرباني والمنهج

معا. وتركيزهما تغذيتهما، فيعملعلى الطاغوتي، المنهج أما

 وال الله، بمنهج يرضون ال أبدا والطغاة تتوقف، ال دائمة مواجهة نفي لمنهجا فا

 طاغوتيتهم تنتهي وعندئذ لله، موحدا اإلنسان يصنع الحياة، ينطلقفي أن له يسمحون

( الخازج.) في وفعال عمال

 المجتمعات برونفي المستك ويعمل ومستضعف، مستكبر فيها البشرية المجتمعات

 االستكبارية األنانية أغراضهم على حفاظا دائما االنقسام هذا بقاء على المختلفة

 النهب ليتم وإضعافهم؛ اآلخرين، جهود بامتصاص إال تتم ال التي الظالمة االستئثارية

 من للعامة واالستغالل واالستعباد الشروط وفرض والحقوق، الثروة ومصادرة والسلب

 وفي العذاب، ووطأة لظلم ا معقسوة المقكافئ الفعل رد من مأمن الشعوبواألممفي أبناء

 بيد يكون الققة أسباب من سبب من مكدر ها ر يكد ال بحيث المستكبرة للفئة تامة راحة

للستضعفينه

 يفسد الذي االنقسام علىهذا القضاء التوحيدية السماوية دورالرساالت ومن

 وغايتها القويم، الطبيعي خطها عن اإلنسانية ويحرف ،حياتها ويحطم المجتمعات،

وسعادتها. كمالها تحقيق بها التي الكيرى

 مضادة تعني كبارالتي االس ظاهرة إنهاء األرض في اإللهية الرساالتدور من إن

 واالنهيارات ، لفحشاء وا والسوء الظلم وسيادة لإلنسان، اإلنسان وعبودية التوحيد،

الحياة. وعبثية الرفيعة، وية المعن القيم وسقوط الخلقية،

والدين التوحيد، تمثلهقضية ما األرض والطاغوتيةفي االستكبار فىعلى واليخ

م.٢٠٠٢فبراير٢٢ ه١٤٢٢ذوالحجة ٩ (٤٧) الجمعة خطبة -١



الفكرالسياسي
١٧٩األبسالعي

 ما هنا ومن ،ة لطغا وا والطاغوتية لمستكبرين، ستكباروا لال ماحق هائل خطر من الحق

 من ساحة أي الحقفي الدين إلى دعوة أوتحيا الله، من ورسول سماوية رسالة تأتي إن

 طاقاتها كل االستكبارية الجبهة واستنفرت اإل االستكبار ظاهرة تشهد التي الساحات

والرساليين., والرسول الرسالة وجه في

استضعاف ولل استكبار لل
وبما نحق ا بغير ألزض ا في تستكبرون كنتم بما لهون ا اب عذ تجزون ليوم وفا - ١

( تفسقون.) كنتم

 مستضعفين كنا قالواً كنتم فيم قالواً أنضسهم ظالمي المآلئكة توفاهم الذين وإن -٢
 وساءت جهنم مأواهم ولبلذ٦ق فيها فتهاجرواً واسقة الله أزض تكن ألم قاذؤاً األزض في

 يهتدون وال حيلة يستطيعون آل والولدان والنساء الرجال من المستضعفين إال ،مصيرا
جه.)أ<

 وليدة ظاهرة ليست وهي واالستضعاف، االستكبار، حالة العالمي المجتصع تنتشرفي

فيوقتقريب.

( له.) مالزمة وبقيت عصوره، كل نفي اإلنسا تاريخ صاحبت مرضية ظاهرة إنها

 ميزان اختالف بها يغري وما الظهوروالسيطرة، هوحب أساسا لها يدفع وما

 الخارجي، التفقق لحالة التمكين أجل من السيطرة؛ روح عليه تعمل وما الناس، في القوى

 منابع وتجفيف للمستهدف، االستضعاف من المزيد هو لآلخر واإلذالل واالستعباد،

استمرارها. وضمان السيطرة، إحكام يتم حتى وممانعته قوته،

م.٢٠٠٩ مايو ٢٢ ه١٤٣٠ األولى جمادي ٢٦ (٣٧٠) الجمعة خطية -١
.٢-|ال'حغاف؛.٢

.٩٧؛٠-اتا٣

استضعاف. معه وكان اسكبار!ال كان ما متالزمين عقين ظاهرةذات وهذه -٤



 نفسه، قوة منمستوى يزيد أن على واستعباده الغير على السيطرة طالب يعمل

 تصبفيصالح التي القوة منابع كل يسد وأن بيده، أسبابها من استطاع كلما وتجميع

.مناشئها ومنع مستهدفه،

 واجتماعي، واقتصادي، األبعادمنسياسي، كل لهفي استضعافه وقتجهعملية

 للنهوض ؛سببا يكون أن يمكن آخر بغد وأئ وصحي وديني، ونفسي، وأمني، وثقلفي،

الممانعة. على والقدرة والقوة،

 على موجود أعظم و ،واإلصالح ة الحيا لتقدم مشروع ألكبر تخريبي عمل ا هذ وفي

اإلنسان. وهو األرض ظهر

 الخالفة ودور --Atz الله إلرادة ومضاد الخطورة، بالغ خبيث سيئ وهوعمل
لذلك. المعد المخلوق هذا به كلف الذي واإلعمار واإلصالح

 نفس في وحضورها التوحيد عقيدة ظل االستكبارواالستضعاففي ظاهرة حشأ وال

 الخضوع اللهفي حق على وتمردا لعيوديته، واضعا تنكرا العبد استكبار ألنفي اإلنسان،

لها. وإذعانهم العبودية، واقع عبيدهفي بين المساواة وإرادتهفي له،

 على تشجيعا فيه ألن التوحيد، لقضية كذلك هو مناف لالستضعاف الستسالم؛ وا

 ومنافاة سبحانه، بالله اإلشراك لرغبة واستجابة المستكبر، من الكاذبة لربويية دعوى
يديه. بين إال الذل وعدم له، العبودية إلخالص

 واالستضعاف االستكبار، يحرم لخالص ا الشامل التوحيد وهوعقيدة فاإلسالم
 على ويفرض اختياد، عن الذل موقع في والبقاء االستضعاف بحالة والقبول أجله، من

 وفقد الذل له يسبب الذي الضعض موقع من التخلص على جاهدا يعمل أن المسلم

 إرادته، وتحت الغير، قهر والوقوغفي الحياة، الحرفي الخيار وسلب ،وتعطيلها اإلرادة،

دينه. من شيئ عن التنازل واالضطرارإلى

 I والمجتمعات والحياة وخيرالتاسى ،لإلصالح لققةأبناءهإلىطلبا اإلسالم كمايدفع

العدوان. ودرء الشر، ودفع واآلخرة، الدنيا وصالح



السياسي الفكر
االبسالمي

 الله عذؤ به تزهبون الخيل رباط ومن قؤة من استطغتم ما لهم »وأعدواً

(١وعدؤكم...«.)

 هيقوة وإنما عدوانية، وال استكبارية ليست الكريمة اآلية بهفي المأمور فالقؤة

الغاشمة. وعدوانيته (، الظالم) وبطشه الله، لعدو رادعة

 ،حدود وال ضمير، وال له، دين وال منكر، عن يتوقف وال ،معروفا يعرف ال الله وعدو

 والبغي الظلم على للطريق وقطع للشر، إرهاب به فإرها ،رحمة وال أخالق وال ،قيم وال

والعدوان.

 لظلم، ال لعدل وا الخوف، ال اإلفساد،واألمن ال واإلصالح للشر، ال قوةللخير

لرذيلة. ال وللفضيلة

األرض. والمستكبرينفي الطغاة دابر ولقطع واألمم، الشعوب كل لصالح إنها

 هيلدعم وإنما والحق، حسان واإل لرحمة وا أفة لر لعدلوا ا عن بديال ليست إنها

كته. ذلك

 تبنيا وال ، ( األرض) على ا رها إ ليس لكريمة ا اآلية عنه تحدث الذي واإلرهاب

 وإقامة القؤة، ألسباب وتملك للذات، بناء هو وإنما الحوار، مكان أصال العنف لسياسة

 وعزة والحق، الدين، من النيل والطامعونفي المعتدون، يهابه األرض على متين واقع

الحرب.) لغة هم عند ويعطل ،مواجهتها في مغامراتهم ويمنع ،وكرامتها األمة

.٦٠ االدغال! -١
مفسد. باش ظالم فهو شه، عدو هناك كان وإذا -٢

الخير. مواجهة ليستفي اإلصالح، مواجهة ليستفي لقوة ا هذه

الشر. وضد الخير، أجل من قوة؛ !ئها
 وتفجرفي األبرياء، وتقتل بغيرحساب، تضتك فتاكة قوة حناك تكون وهوأن اآلن، المطروح بالمضهوم إرهابا ليس -٣

دورالعبادة. وفي األسواق،

آخر. قوع من عو الكريمة اآلية عته تتحدث الذي اإلرهاب

م.٣٠١١ مايو ١٣ ه١٤٣٢ اآلخرة جمادى ٩(٤٥١) الجمعة خطبة -٤



الكاذب الإلعللم اللستكباروسللح
 قالوا إالً رسول من قنلهم من ائذين أتى ما وكذيك العزيز: كتابه في سبحانه يقول

 وذكزفإن بملوم، أنت فما عنهم فتقل طاغون، قوم هم بن به آتواصوا مجنون، أو ساجر
(١الذكرىتنقعالمقونين،.»

 لحق االستكبار مواجهة وسائل أول من المضادة الظالمة والدعاية الكاذب، واإلعالم

األخرى. والمدمرة القذرة الوسائل كل استمرارا الجبهة هذه عغد وتزامنها تتبعها والتي

 وساجرأ األقأئوا رسوي نن قيم جن ائذيئ أثى ما وكذيك سبحانه؛ وقوله

 اإللهية الرساالت لحركة مناهض ثابت استكباري موقف عن يتحدث ، ( مجنون)

 فكيف وإال السخيض، واإلعالم المضادة بالدعاية البعيد الممتد تاريخها كل الحقةفي
 العادلة العلمية الرفيعة الحقة بمطروحاتها لسماوية ا الرساالت أصحاب كل يكون

 الطاهر، والقلب السليم، العقل الكبيرفي رصيدها تلقى التي المربية الهادية الكريمة

 والخلق والوعي، العلم تجارىفي ال عالية منزلة من الكرام الرسل أولئك عليه معما

 السحرة من أولئك يكون كيف القيادة ةفي المتميز والقدرة التدبير، وحسن والشرف،

دائمة؟! مستمرة وبصورة والمجانين

 األزمان للرساالتفي المناهض االستكباري الموقف في االتحاد لهذا تعجب وقد

 المتباينة، والثقافات المتكثرة، واألمم المتبدلة، والظروف المتغيرة، واألماكن المختلفسة،

 من الالحقة الجماعة إلى سابقة جماعة كل وصية هي فهل وراءه، الخلفية عن وتتساءل

والعدلواإلصالح؟! التوحيد لكلمة بالمواجهة المستكبرين جماعة

 لهذه أخرى خلفية تعطي - ( طاغون) قوم هم بل به أثؤاضؤا -و... الكريمة اآلية

 وهي الرساالت، وإحياء اإللهية، للرساالت االستكيار مواجهة ظاهرة المسقمرة، الظاهرة

الواحد الكوني الخط المنحرفينعن هؤالء ونفسية عقلية المتغلغلةفي المشتركة الطاغوتية

-٥٥-٥٢ الذاريات:-١

ه-مه.٢ الذارات؛-٢

.٥-ه٥٢-الذاريات:٣



السياسي الفكر
مي يسال اال

شيئا. أمرها من يملكون ال التي ألنفسهم وحقها الربوبية وتوهم وحده، لله العابد

 مكان كل المستكبرينفي بينكلفئات المشتركة العميقة األصل الخلفية هي فهذه

شعاررفعوا. وأي ،كانوا قومية أي ومن وزمان،

 الذاتي للتضاد الساحات كل محالةفي ال قائم والتوحيد الطاغوتية بين والتصادم

الظروف. بتنوع يتأثر وال زمان، وال مكان يغيره ال الذي

 سبحانه، الله لغير اإلنسان على عبودية وال األصل، في طاعة ال أن يعني التوحيد

يشاء. كما فيهم والتصرف الناس، على له الطاعة بحق الطاغوت تفرد تعني والطاغوتية

 لشعور ا غوتية لطا ا شعور ين ويبا ،لتوحيد ا فكر غوتي لطا ا لفكر ا دي يعا هنا ومن

 مستوى على بينهما الحرب من لون أي الحرب وتقوم المنهجان، ويتعارض الحق، الديني

الحياة. أوضاع وصياغة الخارج،

 التوحيد لخط الطغاة كل بين المشتركة االستكبارية المواجهة واقع عليه يقوم فما

 تواصيهؤالء مجرد من أعمق للدين الحقيقيين والدعاة والرسل اإللهية والراالت

 واألخذ ،إعالميا وإثارتها ،عليها والتثجيع ،بها واإليحاء المواجهة بهذه وأجيالهم الطغاة

ثابت. هوحاصل ذلك كل كان وإن ،ا لمين وتق متابعة بها

 المنحرفة، ونفسيته-م المريضة، عةليتهم المستكبرينفي هوواقع كانهذا وإذا

 الستكباروالطاغوتية I تبينمنهم وقد له للحقوإذعانهم دعوتهم فاالستمرارفي

 ص ليأ ا بعد لجهد وا لوقت ا تضييع من ألنه ،له معنى ال طل لبا با برة لمكا وا د لعنا وا إلصرار وا

النتيجة. من

 هذا عند فيقف الجاهل، إنقاذ ومحاولة الحق، إلى والدعوة التبليغ واجب وأما

 بزيادة إال الحقة الدعوة التقال عندما الهدى حملة على لوم وال لهؤالء وبالنسبة الحد،

العتاد. من

،لنصب وا ،لجهد وا لوقت ا تضييع ال إ فيها ليس دعوة عن إلعراض ا من بد ال نعم



 أنت فما عنهم وفتول ات:لرسالوا الرسل عنه تتنزه الذي العبث من نوعا إال تمثل وال
يملوم.^(

 آخرفي فريقا ألن ألرض، والتبليغفيا الدعوة النهائيعن التوقف اليعني وهذا

 فاكرة وعقول عليه، مقبلة منفتحة وأرواح الحق، عن باحثة فاقهة قلوب لهم ممن الناس

 وقضاياه الدين مسؤولية لتحمل مستعدة ونفوس الدليل، وتستوعب بالبرهان، تنفعل

 وأنوار الوحي، ت وهدايا التبليغ، وكلمة الدعوة، أنيصلهمصوت منحقهم وتكاليفه

الكمال. غاياتهمفي ويبلغوا بها، ليسعدوا السماء؛

 الدعوة عناية عليه تنصب أن بد ال اإليمان قابلية لهم ومن المؤمنين، من الفريق هذا

 وإرادته، وقلبهوضميره عقله منه وأنيخاطب والتربية، والموعظة والتبليغوالتذكير

 عنه تتفجر أن يمكن وما اإلنساني، مخزونه ونافع مكنونه، طيب الستخراج ومشاعره؛

 هذه لسعادة اإليمان وقضية الحياة، لمسيرة جليلة وإثراءات كريمة، عطاءات من اته ذ

( >٠المؤببينه كقع الدكزذى ووذكزفإن المماثلة: والذوات .-1...

الشعوب إضعاف سياسة
 منطلق من واألمم للشعوب سياسة منها واتخذوا ،قالوها كلمة يتبعك، كلبك >جؤع

 وعزة وعيا الشعوب رقي لكن االستسالم، االستخذاء، الذل، الضعف، يسبب التجويع أن

. عليها المترتبة والسياسة الكلمة هذه صدق يسقط وكرامة

 أن عليها امتنع واألصالة والكرامة بالعزة شعورا واكتسبت الشعوب، وعت فكلما

 دينا تدين فمن هذا، بكل النفس يمد أن يمكن الله كدين وليس إرادتها، التجويع يكسر

 التييصنعها والشعوب الكرامة، عالي النضس، عزيز كان ووعي فهم عن الحق بالدين

الظروف. كل في وعزتها متها بكرا متمسكة شعوب هي الحق الدين

.٥-ه٥٢ الذاريات:-١

م. ٢٠٠٩مايو ٢٢ه١٤٣٠ األولى جمادي ٢٦ (٣٧٠)الجمعة -خطبة٢



١٨٥ ييسهيالفكرالسياسي

 شعبك جقع واألصالة والكرامة، بالعزة الشعور، ظل في مكانها يتبعك« كلبك »جوع
عليك. ينتفض

 وشعور بالعزة، الشعور شعورمن وعيا،ودخلها تقدمت كلها اليوم العالمية الساحة

 وحده اإلسالمي العالم تغذي ال الجديدة اإلسالميين وإنتجارب بالكرامة، الشعور من
العالم. كل إلى عطاؤها يمتد وإنما بهذا،

.مصداقيتها يتبعك« كلبك جوع كلمة عن تسقط بدأت اليوم العالمية الساحة

 ردة أعطى أنه إال ،سحقا يسحقوه أن وحاولوا الذل، له دوا وأرا الصومال، جؤعوا

 أوبأسلوب بأسلوبصحيح يقاوم الصومالي وبدأ السقين، استمرعشرات معاند فعل

 لقمته ليتوفرعلى العالم؛ أساطيل ويواجه عنكرامته، ويقاوم اته، ذ عن غيرصحيح،
وعزته.

 واضطر تمردت، أنها إال تابعا كلبا تتحول أن لها وأريد حوصرت، الشمالية كوريا
الوضع. لتهدئة عنطريق؛ بحثا أنيتابعجلساته االستكباري لعالم

 أكبر، بدرجة الشعب جوع على الشمالية كوريا حرب من المستكبرين خوف وليس
 الشمالية لكوريا أكبر بدرجة جوعا أن من الخوف وإنما المستكبرين، تهم ا لشعوب فا

 ال جاعت ا إذ اليوم الشعوب ألن كلهم، المستكبرين أمن يققض وقد العالم، يدمر قد
 يخدرها، ال الشعوب تجويع وأن الدرس، هذا الحكومات فلتتعلم تستأسد، وإنما تستسلم

االستئساد)'(.)؟( هو بقدروإنما استسالم عليه اليترتب واليذلها،

للصستكيرين اللقة أتظمة تبعية
 لالستكبارالعالمي اإلسالمية األعة الحكمفي أنظمة من لعظمى الغالبية تبعية إن

 اشتراك فصار قع، وأمروا صورة، أقبح التبعية هذه وبلغت شرممزق، األمة مزقتهذه

 الكفر وعمالقة اإلسالمية، لبلدان منا الكثير بين وأسلوبوهدف خندقوموقف،

منتجربةوحالة.أكثر وفي الواحد، المسلم البلد ضدالعالمي واالستكبار

الذلة(. منا ب)هيهات المصلين جموع هتاف -١

م.٢٠٠٩ مايو ٢٩ ه١٤٣اآلخرة. جمادى ٤ (٣٧١) لجمعة ا خطية -٢



 وأحزاباومؤسسات حكومات يفرح مسلم بلد مصيبة الكفرمن وصارمايضرح

 الشرفي رموز يؤلم ما خيره من ويؤلمهم الشهادتين، أهل من كثيرة وجماعات نات وكيا

كلسوء. باألمة األرض،والمريدين

 بالدا إيران ضد والمتآمر والمعادي الشامت قف لمو وا اليوم، الواحد الخندق يجمع

 مع مية سال وإ ،عربية وصحافة ،عربية ومؤسسات ،عربية با أحزا و ،لعربية ا د لبال ا من

جار. مسلم بلد وإسرائيلضد أمريكا

 القناة معه أجرتها لة مقاب يبثشكوإهفي لخميسكانمسؤولخليجيكبير ا وأمس

 أمريكا؛ عند ببلده العرب األشقاء بعض لسعاية تالمه عن ويعلن للجزيرة، رية األخبا

بها. العالقة لتخريب

 الثاني البلد بين العالقة وتخريب لتدمير عربيآخر؛ ببلد سعاية له عربي بلد

 وتهافت ق، سبا فهو الشقيق، باآلخر واإلضرار الموقع، وطلب التملق، مفطلق من وأمريكا

 الخير لتفويت بشقيقه؛ الشقيق من وسعي بالثمن، العالم والله بأمريكا العالقة على

 على ليدلل بأخيه؛ الساعي من من موقف تسجيل ومحاولة عليه، المتوقم والشرف

به. العالقة مستوى في تقدما ويعطيه الكريم، األمريكي السيد عند ووفائه إخالصه

( والكارثة.) المصيبة األمة واقع هذا

االستكبار! التحالفمع

 أمريكا تعلن أن لالطمئتان تاما؛ وسببا براءة، وشهادة أمن، وضمانة صارشرفا،

لها. استراتيجي حليف واإلسالمية العربية البلدان من بلدا أن

 أمريكا تعلن أن شجاغا لسانها ينطلق ألن تفتخر، ألن ،بلد تطمئن ألن يكفي كأنه

.لها استراتيجي حليف البلد هذا بأن

الخدمة؟ أودخولفي تحالف، أهو نسأل:

م.٢٠٠٩يونيو ٢٦ ه١٤٣رجب.٣(٣٧٤) الجمعة خطبة -١



السياسي الفكر
١٩٧بسالمي اإل

األمريكي؟ للمخطط وتنفيذ واألرض، للثروات وتسليم

هذا؟ يعني ماذا ألمريكا، استراتيجي حليف - مثال - باكستان أن يعلن حيت

واحد؟ صعيد على يقفان ندين حليفين هناك وأن الحقيقي، التحالف أيعني

األمريكية؟ الخدمة تحت العربي أو اإلسالمي، البلد من دخوال هناك أن أو

 لالستقاللية، للشعوب، تيجي، االسترا بالتحالف يحصل الذي األمن هذا نسأل:

 للكرسي أمن أوهو ومستقبلها، األمة لحاضر الثقافة، ألصالة ، واالنتماء للهوية للثروة،

والغير؟

 الدول من أخواتها من نفسها على تخشاه ما والعربية اإلسالمية البالد أمر عجيب

 في ألمريكا تعطيه االحتمال مستوى ولوعلى البعيد المستةبل ولوفي والعربية اإلسالمية

رضية. ونفس ضمير، براحة استسالمية صفقات

من؟ ضد التحالفات هذه نسأل

 بلدان وضد واإلسالمية، لقوميةوا لوطنية ا القضايا أمضد إسرائيل أهيضد

واإلسالمي؟ العربي الجوار

 ؤآل لليهود عنك تزضى ولن تعالى: قوله يعنيه الذي الرضا نحقق أننا ترون أال
األمريكية؟ لرغبة المتتابعة ات االستجاب خالل من ( ملتهم) سبع حتى النصارى

 آليؤمنون وفالوربك الكريمة: اآلية تشيرإليه غيرما إيمانا أننانحقق ترون أال ثم
 قكدطكوأ قضيت مما حرجا أنضسهم في يجدواً آل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى

 مع به قضت مما حرجا نجد أن بال قضايانا في أمريكا م بتحكي لك وذ ، ( تسليما«)
تسليحا؟ تسليمنا

 مسلمين لوكانوا أن ذلك بشرط؛ المسلمين تستعبد أن لتستطيع أمريكا كانت ما

.حق

.١٢٠؟-البقرة:

.٦الذساء:ه—٢



١٨٨

 كلها الدنيا تستطيع ولن ،أمريكا تستطيع فلن ،حقا صسلمين المسلمون يكون آن ويوم

( لحظة.) المسلمين أنتستبعد

ققة مة عل المستكبرين غيظ
 قيادات أوقيادةمن منجهاتاإلسالم، أوجهة إسالمية، كانواقعدولة كلما إنه
 الطغاة غيظ ازداد كلما مسلمين وال اإلسالم لحياة وأنفع وأقوى إسالما أصدق المسلمين

 ،عدائها في وشراستهم ،عليها وحقدهم ،منها وأذيالهم العالميين والظلمة والمستكبرين
محاربتها. واالجتماععلى ٠والمئاهخنلها اعتشذهـ بالموقف واألخذ

 لجهة إسالمي وجود أي من االستكبارية الطاغوتية القوى لهذه الموقف جاء وكلما

وكفاءته. وإخالصه، وصدقه، البالغة أهميته على دل وضراوة عنفا أشد إسالمية

 الحزب عظمة على ويستدل الكفر، على وخطرها الشخصية عظمة على ويستدل

 إليها تتوجه أن الكفر على وخطرها الدولة عظمة على ويستدل الكفر، على وخطره

 رعداء واستمرا بعنفوقوة والساقطين لنفعيين وا زيين واالنتها والمنافقين، الكفار سهام

إلسالمها.

 الكفر استهداف من األمة العدقمع حرب في الجهة عظمة نكتشض أن لنا العادة في
إلسقاطها. لها وأتباعه

 مقدمتها وفي ن، ميفيإيرا إلسال ا النظام أعمدة االستكبار بها واجه التي فالحملة

 هذا بها يتمتع وعظمة وشموخ وصالح زكاة شهادة هي الفقيه ووالية القيادة، مركز

األرضى الباطلفي على خطرمنه وشهادة النظام،

وترحيب إمللءات
 تكون أخرى جهة من لبطش وا لقوة وا ،جهة من لتبعية وا م ستسال ال وا ،لضعض ا ع م

اآلخر. الطرف من والترحيب القوي، طرف من اإلمالءات

م.٢٠٠٤ أبريل ٩ ه١٤٢صفره ١٩ (١٤٩) ادجمعة خطية -١

م.٢٠٠٩ يونيو ٢٦ ه١٤٣رجب. ٣ (٣٧٤)الجمعة حطبة -٢



لهكرلسياسي
اليسلعي

 لالستكبار والتبعية الوهنوالضعف موقع ميةهيفيإلسالالعرييةوا أكثردولنا

 من هوعليه بما لعالمي ا االستكبار ات ء إمال مصيبة األمة، مصيبة تأتي وهنا العالمي،

 إلنسانية؛ ا الهوية مسخ ومن أطماع ومن منتحلل، عنده ويما كفر، من فيه وبما ظلم،

.شؤونها كل اإلسالمية؛ أمتنا شؤون لتتدخلفي

 السالح لفقد راجعا ليس المسألة أبعاد من كثير واإلسالميةفي العربية األمة وضعف
 لكن مجموعها، األمةفي يضعف أنهذا صحيح المققدم، السالح وترسانة النووي،

 1 صغيرة عربية أقطار وجه النوويفي السالح أنيستعمل ليسمسقعدا العالمي االستكبار

البالغة. ضروراته له النووي السالح استعمال سياسي، موقف موقف كل وفي

 ليس العالمي، االستكبار من نضسها على األنظمة منه تخاف الذي الرئيس السبب

وأوربا. امريكا اقتصاد يوازي الذي القوي واالقتصاد النووي السالح تفقد أنها

ليستمستعدة. األمريكية الحكومة عنشعوبها، انفصالها الرئيسهو السبب

بسيط. بشكل يتسيرذلك وال بالقوة، إرادتها تخالف حكومة حكومة كل تسقط أن

 أمريكا من رجي والغزوالخا غزوخارجي، الحكومة: إلسقاط طريقين أحد هناك

عملية. طريقة ليس مستمر بشكل واإلسالمية العربية للحكومات وأوربا

 قوى تسلكها أخرى طريقة وهي ،شعوبها اخل د من لحكومات ا إسقاط يبقى

 هذه كانت ا وإذ ،هواها مع تتمشى ال لتي ا الحكومات بعض إلسقاط العالمي؛ االستكبار
البعد. منهذا إلسقاطها المنفذ؛ تجد فهي الحكوماتمنفصلةعنشعوبها،

 داخلية قوى تحريك األخرىعلى القوى وقدرة الشعوب، الحكوماتعن فانفصال

 على موالتحريض اإلعال منخالل عام بشكل الشعوب وعلىتحريك جهة، من لها موالية
ئمة. د بصورة التبعية في ويوقعها كثيرة، عربية حكومات يقلق هوما ،حكوماتها

 عن لحكومات ا هذه ل نفصا ا هو عليه تقوم ي لذ ا وللخوف لتبعية ا لهذه لكبير ا لسر ا
.لشعوب ا

 ال بأنها مطمئنة ،شعوبها سخط من آمنة ،بشعويها مرتبطة الحكومات لوكانت



 وحدها أمريكا وقوة وآمنة، ومطمئة عزيزة الحكومات هذه لبقيت ،بها تضحي آن يمكن
األنظمة. هذه تهدد أن يمكن ال

إمسءاتغربية
 والعربية، اإلسالمية علىبلداننا والغربية االمريكية اإلمالءات من سيال تجدون

 المكشوف، القليل البعض هو وإنما اإلمالءات، هذه هوجميع - سأذكره ما - وليس

اإلمالءات: هذه من تجدون

حماس. لحكومة لدعم ال معإسرائيل: التطيبع •

.إسقاطها على العمل •

عربي. أو مسلم بلد أي ضد األمريكية اإلعالمية الحرب في المشاركة •

 ويناقض أمريكاوالغرب، معإرادة يتناسب بما المناهج وتغيير القوانين، تغيير •

.ودينها األمة مصلحة

واألوربية. األمريكية الطريقة على الهابطة لألخالق الترويج •

التجارية. األسواق فتح •

 الدول تحتاجه ما وليس الغربية، ة اإلراد منقبل المحدد السالح استيراد •

اإلسالمية.

األمريكية. الرغبة حسب لتصنع والناشئة؛ الشبابية العقلية الكفاءات تسليم •

 تتم البعثات وهذه ،ألوربا بية طال بعثات من ،ألمريكا بية طال بعثات من بد ال •
اعتباطا. وليس واألوربي األمريكي النظر تحت

.األجنبية للقوات والبحرواليابسة الجو تسليم •

 بالد في المسلم فيالحق ،وأوربا أمريكا منفي لأل المرغوبة العناصر تسليم •

تشاء. ما به لتفعل أمريكا؛ إلى ويهرب ويكبل اإلسالم،



السياسي الفكر
البسلمي

 اإلعالمية، الخطط وعبر الغربي، الذوق حسب والشباب المرأة صناعة •

وغيرها. والسياسية، واالجقماعية،

 للصحافة السياسية الحرية أن والقيم،فيحين الدين حساب على الصحافة حرية •

والنار. بالحديد تقابل

 وليس والعربية، اإلسالمية الدول للكثيرمن الخارجية، العالقات التحكمفي •
.مصلحتها فيه أن تقدر كما الخارجية عالقاتها تبني أن تلك أو الدولة لهذه متروكا

ماهوالثمن؟

 واالستعباد، االستغالل، لها يتاح وأن الحكم، كرسي على األنظمة هذه تبقى أن
( ) ) ) وؤقزيمهال للشعوب والكبت

الفسادؤالرفساد اللستكباروسيامسة
 العالمي، االستكبار منقوى وراءها وما المادية، الضالل حضارة إليه تدعو ما

 واستقراره وأمنه اإلنسان بشرف تتاجر التي المفسدة الفاسدة العمالقة والشركات

 وبهيمية الجنس، وفوضى والفجور، لالستهتار، المتطورة؛ ثل الوسطا بمختلف، وتروج وقيمه،

المنحلة. الشهوات

منطلق: من لك ذ في تنطلق وهي

فئة ع شبا إ ا-
 لتبني الطائلة؛ ثرواتها على والسيطرة الشعوب، أتعاب وسرقة الحرام، المال جمع

 واستنزاف قوة، لمستضعفة ا البالد في الطييعية الثروة ومخزون المحرومين، جهود من
 اهتزات قد فئة تعيشها لتي والسقوط والتبدل الفحش ليالي منأجلعربدة خيراته؛
 وبهيميتها الغارقة، وشهوانيتها الجشعة، لحيوانيتها وخلصت تماما، وسقطت إنسانيقها

الحضيض. إلى المنحدرة

م.٢٠٠٦ أبريل ٢٨ه١٤٢٧ األول ربيع ٢٩ (٢٤٠) لجمعة ا خطبة-١



وعدوانية سياسية أغراض -٣
 يقمثلفي مما السقوط في موغلة لنيقدنيئة وعدو سياسية أغراض من حطلق كما

 الفحش سدتننعات وه. الرذيلة, مهاوي في والفتاة الفتى عتد الشبابية الطاقة استضراغ

 بحاضرها وتفكيرها ثها،وانبعا واألمم، الشعوب نهضة للطريقعلى قطعا والفجور

 لسقوط ا يدها على يكون قويمة قوية إنسانية حضارة تقوم أن من خوفا ؛ومستقبلها

األمم.) بمقدرات والتالعب واالستغالل، الضالل، لقوى النهائي

السيطرة أساليب

 بالعقول وأخبرها الرائين، بصر على وأخفاها الشياطين هؤالء أكبرشباك ومن

 واإلباحية المبتذل، الجنس وسيلة والسطحيين لإلغرار جاذبية وأكثرها واألفئدة،

 االستثارة بأنواع مشحونة ممهدة وأجواء مات مقد من لها وما المفتوحة، الجنسية

 وصور بذاءة وكلمات وغناء غيرمهذب واختالط منعري العابث والمجون الرخيصة،

شيطاني. وتخطيط حيواني، وإعالم مخزية وعروض متهتكة، وأزياء خليعة،

 ها جهد وحصيلة جبينها، عرق واألمم الشعوب من تسرق كما أساليب وهذه

 والرعب الفوضى وتنشر ،داخلها في والوئام المحبة عرى وتنهك ،وحدتها تمزق ،وضناها

 وتميت الهمة، وتحبط اإلرادة، منها وتقتل ودينها، وقيمها بروحيتها وتفتك ،أوساطها في

 به وتتحط اإلنسان، وتفتإلنسانية والشرف، بالعفة وتذهب والكرامة، باالباء الشعور

إياها وآه التي ومكانقه بها، الله التيشرفه ومنزلته الكريم موقعه عن

اله قدرة أمام شيئا ليست االستكبارية القوى

 من صنم القوة، من صنم ضخم، صنم الطاغوتية االستكبارية الكبرى القوى

جمال من الدنيا جمال من صنم المال، من صنم العسكرية، األبهة من صنم العلم،

م.٢٠٠١ مايو٢٥ م ١٤٢٢ربيعاألول ٢ بتاريغ (٨) الجمعة خطبة-١
م.٢٠٠١ مايو٢٥ م ١٤٢٢ األول ربيع ٢ بتاريخ (٨) الجمعة خطبة -٢



الفكرالسياسي
١٩٣االيسلمي

 مقام يقوم األرضصنم في الطاغوتية القوة والرياش، األثاث جمال من والمرأة، البيئة

.غروزا الناس من النفوبس ماليين في هي متنا لال ا العظيم الرب

 الثقة اهتزت حتى الكافر للعدو الغرور فريسة وقعوا واهنون مغرورون مخدوعون

 تبيع وأن ،أرضها تبيع وأن ،قومها تبيع أن الرخيصة الذات على وهان والمبدأ، النفس في

 صنم الهش، الهزيل الصنم علىقدمي متمرغة والمقدسات القيم كل تبيع وأن كرامتها،

األرض. في االستكبارية الطاغوتية والقوة العالمي الكفر

 العالمية القوى كل هنالك، ما جند هم الكفرية القوى أن يعلم الذي العباد رب

شيئا. ليسوا - ( هنالك«) ما - االستكبارية

وقدره. كل الله قدرة أمام تافه أمر

 لتي نفس ل ومسارب يداعبخواطرك، وما أنت، ويعلمما الذييعلمهذا، الله
 كم قليل متاع انبالد، في الذينكفروا تقلب يغرنك وال يخاطبك: الشرإليك، منها يأتي

(٢المهاد«.) ويثس جهنم مأواهم

 اإلنسان منفتن فتنة هي إنما الله، على قهرا السحابة هذه وجدت ما عابرة سحابة

الشيطان. كفتنة

.ء وبال امتحان الداردار

 وعليك باألشواك، مفروش إنما بالرياحين، ليس مفروش الجنة إلى والدرب

 وأن الواعي، والعقل الواعية، النفسى تمتلك وأن ،مكافحا مجاهدا الرحلة أنتقطع

 والشرق وأوريا أمريكا ألكبر ا الشيطان تغرير بها جه توا لتي ا والصالبة القدرة تمتلك

 الذل مع جهنم رفي أحجا جهنموي^سالمةاد، هم حآؤا متاعقليلثم الكاهرين:و...

تجهد. ال التي واالستغاثة واالستكانة، والهوان،

٠١-صمورةص:١
-١٩٧-١٩٦ -آلعمران:٢



الجاحدين وضعغ المؤمن قوة

 هؤالء الجاحدون، السفلة هؤالء الساقطون، هؤالء ( غرور«) إالفي الكافرون وإن

 ويصطادونهم والغفلة، أنفسهم إلىالغرور ويدخلون الناس، من ماليين يستهوون الذين

للشيطان. فريسة واقعون أنضسهم هم مغرورون، أنفسهم هم هؤالء ومرونة، بسهولة

 من إليه صاروا ما صارواإلى لما المفكر، العقل ولوملكوا الكبيرة، النفس لوملكوا

 نهارا، ليال قبضته همفي نهار، ليل وهمفيقبضته واألرض، السماوات جبار الله نسيان

 أنضسهم يقدموا وأن ،أربابا أنضسهم من يروا أن والسذاجةوالغرور منهم الغفظة هي وإنما

تكتمل. لم بعد فتاة أويصطادوا يع، لم بعد شبابا ليصطادوا أربابا؛ للعالم

 أن يمكن ال اإليمان، فتاة اإليمان، شباب كملت، التي والفتاة وعى، الذي الشاب أما

الكفر. وحيلة الكفر، وإغراء الكفر، عاصفة أمام العمالق الكبير وجودهما يهتز

األرض)) مصير يملكوا أن يستطيعون وأنهم يملكون، ما يملكون أنهم لهم ويتراءى

 اإلمام ثورة - عداوتها على مجتمع العالم كل األرضعمالقة، ثورةفي قامت

 إرادة ذلك قبل سحقتها العالمية، الكفر إرادةفسحق -، مقامه( الله )أعلى الخميفي

 ذنها إ وبدون دونها من توجد وال فاعلية، تقاومها التيا الله وفاعلية وقدرالله، الله،
غرورا. إالً بغضا بقضهم الظالمون يعد إن وبن فاعلية:

 يق أنيف أحدهم أراد وكلما لبعض، بعضهم من الغرور فريسة هميقعون أيضا

 أن وتحجب االنحراف، خط إلى لترده العالمية؛ الكفر قوى اجتمعت الخط إلى ويرجع

 فعاد الله، على قلبه ينفتح وأن الله، إلى جبينه يرفع وأن عليه، هي ما على الحقيةة يرى
 اً|اً|٦٠٠ت قسؤالق خلقلس الذي الكريما بربك غرك اإلنسانما وياأيها منكوسا: مرتكسا

( <.) ركبك شاء ما صورة أى افي

.٢٠,-الملك:

٠٤ • فاطر: -٢

.٨-٦-النفطار:٣



السياسي الفكر
مي بسال اال

 ،الله وتقدير ،الله تركيب من فيك ما كل ،نوعها ،حجمها عواطفك ،وزنه عقلك

 لحظة من ليس أن بمعنى الله قبضة في ،الله قبضة تكفي لحظا كل وأنت ،الله وتدبير

وتعالى. سبحانه الله من بعطاء وإال الله، من بفيض إال تعيشها

قلبك؟ في الله يصغر الذي ما

نفسك؟ في

نفسك؟ في فصغره الله، في غرك الذي ما

آخر؟! إلها أنوجدت

آخر؟! خالقا وجدت أن

آخر؟! مدبرا

آخر؟! رازقا

الله؟! غير قيوما حيا

رفد؟! وال مدد غير من ويدوم ويقوم يوجد الكون هذا وجدت أن

الله؟! قوانين خارج شيئ على تقدر أنك وجدت أن

الله؟! قدرة بغير صنع األرض في مصنوغا وجدت أن

 من قانونا أنيستعمل غير من واحدة ذرة يوجد أن على لواجتمع كله العالم هذا

استطاع. ما الله خلق مما يستفيد أن غير ومن الله، قوانين

 أن غير من واحدة رمل حبة األرض ليزيدوا أصنافهم؛ كل العالم، علماء كل أجمعوا
الله. خلق مما شيئ على يعولوا أن غير ومن الله، قوانين من قانونا يستعملوا

قدرة؟ أمن

(١ قدرة.) ال الوالله

م.٢٠٠١يونيو ١ هـع ١٤٢٢ألول ا ربيع ٨ بتاريخ (٩) لجمعة ا خطبة - ١



(٢)

العالمي والسلم األمن سياسات

العالمي! م الشع إلى والطريق الحرب

 ليسلك العالمي؛ والسالم العالمي األمن قضية اليوموهويطرح العالمي النظام إن
 والرعبفي لتمزق وا الشاملة، الفوضى إلى بالعالم ينتهي الذي الدري وعمد علم عن

األرض. كل

 وإذا ة، والمساوا ء إلخا وا ل لعد وا لحق ا طريق ال إ يسلك ال لسلم وا ألمن ا لب طا فإن
 بالخلق تعترف التي الحرب هي فإنما واالستقرار، السلم إلى طريقا الحرب جازت

 االستفادة وفي الراقية، والحرية مة والكرا العزة الشعوبفي وحق الرفيعة، والقيم القويم،

 تسيير وفي العالم، ومصلحة مصلحتها ويراعي ،يصلحها مما وإمكاناتها ثرواتها من
 المستعبد المستغل للغازي العمالء يد على ال أبنائها من المخلصين األكفاء يد على شؤونها
وتقدمها. وكرامتها، األمة، لمصلحة المعادي

 الشعوب وتصفية يابس،وال األخضر التيتستهدفحرق التدميرية الحروب أما

 وبدون ومقدراتها األمة، مقدرات على الباغية اليد ووضع ومعنوية، جسدية تصفيسة
 إلى إال به تنتهي أن وال الهاوية، إلى إال العالم هذا تقود أن يمكن فال للقيم، حساب

الشامل. الرعب

صارخان نموذجان
 تفتك التي العمالقة القمع آلة تستطيع ولن تطع، تس لم العدوانية سرائيل وهذهإ

األيام. من يوم األمنفي لها توفر أن فلسطين في المسلم بالشعب الهائلة فاعليتها

 ال الشعوب أن األيام تعلمها أفغانستان المتغطرسةفي وجبهتها أمريكا هي وهذه

والكرامة. بالعزة وشعور صحوة دامت ما والنار الحديد يركعها



السياسي الهكر
االيسالمي

 ،الشعور ا هذ لها مادأم فإنه ،والكرامة بالعزة بالشعور تتمسك أن الشعوب وعلى
 وانفتحت النصر أبواب كل انسدت الشعور هذا منها ذهب وإذا مفتوح، النصر باب فإن

الهزيمة. أبواب كل

 االستقرارواالقتتال وعدم العالمهوالفوضى، دولةفيهذا وكل كلبلد، ونصيب

 خاء ا الحقوالعدل قيم وألغى البطشوالسحق، اختارسياسة إذا المشترك والرعب

الخارج. أو الداخل اآلخرينفي مع تعامله في والمساواة

 لحرب، ا ال العدل في والتقدم ألمن وا السالم بأن كر لتذ لتذكيروا وا التأكيد ينبغي نه إ

العداوة. سياسة ال اإلخاء سياسة وفي

سرا. بي أنتمكر أنتحاربنيعلنا، لفوضى: إلى بالبسدان أمرانينتهيان هناك

خطر في أمننا
 التدخل بازدياد وفيمنطقتنا كله، اإلسالمي العالم األمنيفي الوضع على يخاف

المواجهة. حد وإلى اإلسالمية، للدول والخارجية الداخلية السياسة في ألمريكا السافر

 للشعوب ثقة أي تبقي ولن والشعوب، األنظمة بين العالقة ستزعزع أمريكا

 تضطر قد لألمة، معادية سياسات من الحكومات على ستفرضه بما حكوماتها في
.أساسا لك ذ في راغبا بعضها يكن إن خرى وأ بدرجة بعتها متا إلى الحكومات

 لو حتى تدهوره سيستمرفي األمني الوضع ولكن أأليام، من سترحلفييوم أمريكا

.أمريكا رحلت

 أن منطقتنا وحكومات العربية، والحكومات كلها اإلسالمية للحكومات يطلب

والشعوب. الحكومات بين بالكامل العالقة تخريب حق تعطيها وال ،أمريكا على تضغط

 ذلك؛ يقدر ال واألمريكي ،الدنيا مس من أكبر المجتمعات هذه في الدين مس وإن

 من المسلم اإلنسان وحشة هي كم يعرف الرقص...إلخ،ال لخمرومع الذيعاشمع
قد أنه نفسه وجد األيام من يوم في محرما ارتكب إذا المسلم أن يعرف وال الخمرة،

 م.٢٠٠٢ يونيو ٢٤ه١٤٢٣ األول ربيع ١٠ بتاريخ (٦٤)الجمعة خطبة -١



 ،وخافوا ،جاعوا المسلمين بأن يشهد اإلسالم ريخ تا وأن األرض، إلى السماء من سقط

مبدئهم. بخط والتزامهم إسالمهم، فيسبيل ذلك كل مسترخصين واستشهدوا

 ارتكاب عند يحصل تمزق من المسلم اإلنسان نفسية داخل في ما أمريكا تقدر ال

 البيئة، هذه يعايشون هم بما المسلمين حكام العرب، حكام لكن ناظره، أمام جريمة

 هذا يعيشوا أن عليهم يجب منإسالم داخلهم في وبما البيئة، بهده خبرة من لهم ويما

 يصبر أن يمكن ال المسلم اإلنسان حياة الدينفي مس وأن وزنه، له يقدروا وأن الشعور،

(’طيه.)

العدوانية! الحروب ودعم األمن مجلس
 العدل على أهواختالف ألمن مجلس العالمفي االختالفبينمستكبري ويسأل:

 الداعمة المختلفة المواقف ثمن وعلى وقسمتها، المصالح على اختالف أمهو والظلم،

العراق؟ على العدوانية للحرب

 وموارد والسيطرة المنظورهواألنا نما وإ جميعا، هؤالء عند أنالقيم تماما معروف

الشعوب. عتد الثروة

 لن فهذا العراق، من األمريكي الموقف ضد صادقة معارضة كلمة للعرب كان ا وإذ
 أن سيحاول والكل األمن، مجلس في ملحوظا دعما األمريكية الرغبة لوحصلت يكون

( له.) لوأمكن الشدة عند ينجوبنفسه

النووي السسح قضية
األرض. في يكون أن ينبغي وما ،لصحيح ا هو ما :تاحية من

 وفيه والدمار، للرعب فهوصناعة اإلطالق؛ على ألحد النووي السالح من سالح ال

وصحة، وشراب، طعام إلى محتاجة والماليين - الماليين لقوت وحرق ،للثروة اسقنزاف

م.٢٠٠٣مايو ٣٠ ه١٤٢٤ األول ربيع ٢٨ (١١٣) الجمعة خطبة -١

٠م٢٠٠٢صبتصير١٣ه١٤٢٣رجي٦(٧٦-خطبةالجمعةرقم)٢



السياسي لفك
١٩٩االيعالمي

 السالح تحتاجه وما ،وصحتها ،وعلمها ويأكلقوتها -،الئقة وحياة ومواصالت، وعلم

واألخضر. اليابس حرق أجل من سالح؛ وهو الهائلة، الضخمة نيته بميزا النووي

 وتهورا ظلما ألكثر ا للدول النووي السالح فعلي: هو وما قع، لوا ا ناحية من أما

وماال. ودما كرامة لإلنسان واسترخاصا وغرورا، وبطشا

والمطلوب:
.آمنا لعالم يجعل التووي السالح من إماتجريدكامل - ١

قائما الخوف أبقى وإن - فعال الكارثة يقي قد رعب تعادل وإما -٢

 ألن المحذورين؛ الرعب-،فهوأخف يتعادل وهوأن - الثاني لفرض ا سوء وعلى

 وهو القرون، بنته ما وتتسف الماليين، بحياة تعصف ماحقة وكارثة رعب إما الرعب

 وفرض لآلخرين، واستعباد ونهب، جنوني. واستكبار استعالء ومعه النفرادي، ا الرعب

ك. لفتا ا لنووي ا بالسالح تفرده إياه يعطيها الغاشم القوي من مطلقة سيطرة

واالستالب. العدوان يد ويقطع رثة،الكا وقوع من يردع قد مشترك مقلق رعب وإما

األول. على ودينا وعقالئيا عقال مقدم الثاني والفرض

 استثمار ومنطقة اإلسالميفريسة، العالم تتخذان وإسرائيل أمريكا وهذه

 ناقضا لفريسته القؤة فرص من فرصة مختارا يتيح أن ؤ العد على ومحال واستنزاف،

 فحسب، نوويا سالحا اإلسالمية األمة تمتلك أن ليس هوالمحارب ما ولذلك هدفه، بذلك

 جامعة، عقيدة موحدة، سياسة ،متقدم علم من القؤة أسباب مستوى على محاربة هي بل

وهكذا. رأي استقاللية مزدهر، اقتصاد

 أنفها ويمرغ وتستنزف تستغل ألمة ا تظل العدقبأن إلرادة م االطساح إما والموقف

 الذات وتدافععن لتنهضعلىقدم، أنتتمرد؛ وإما لمقاومة، على للقدرة بالترابفاقدة
 نفسهامحترمة لتجد ؛توحدموقفها أن السبيل هذا في تفعله ما وأول Iالمصير وألحاضرو

اإلرادة.



 سبحانه الله عنمفهج بعيدة مناهج تنتهج وهي التوحد، منهذا األمة وأين

وتعالى؟؛

الميمنة لتبريرسياسة ؛كاذب خوف

المنطقة! نوويفي سالح تواجد من خائفة وأمريكا خائفة. إسرائيل

 دولة أي يد في أصال وجوده وال بانتشاره صاحبضمير يرغب ال النووي والسالح

وظالم. عادل بين واليقزق المجرم، البريئمن يعرف ال السالح هذا ألن كانت،

به. ويكفر السالح، هذا يرفض من مقدمة نفيواإليما اإلسالم وأهل

حق؟! وإسرائيل أمريكا بيد مرات وأهلها األرض لحرق يكفي؛ بما وجوده هل لكن

الباطل؟! من أوإسالمية عربية دولة بيد ووجوده

 وتقواهما العالية، اإلنسانية وقيمهما وإسرائيل أمريكا لةلعدا الفرق هذا وهل

الله؟! من الشديدة

ظالم؟! وغيرها عادلة أمريكا هل

فاسق؟! وغيرها تقية

 مالكة أمريكا تكون أن ء لعقال وا العقل يسوغ حتى الحرص كل اإلنسان على حريصة

غيرها؟! على ذلك ويحرم البطاشة، القوة لهذه

عدالة؟! على أمريكا تاريخ برهن هل

اإلنسان؟! على شفقة على

األمم؟ من مواقفها علىإنسانيةفي

م.٢٠٠٤ كتوبر ١١٥ه١٤٢٥ شعبان ٣٠ (١٧٠) لجمعة ا خطبة - ١



السياسي الغك
٠١ تيي٠

لوجود؟) تحقق من للهلع الوجودأخطروأبعث احتمال وهل

 سالح وجود احتمال وعن وإسرائيل، أمريكا فعليفي سالح عن يتحدثون هم

اإلسالمية. أو العربية الدولة أوتلك الدولة هذه بيد مستقبال

 من أكثر - مثال - الباكستاني النووي السالح من المسلمون يفزع أن ينبغي وهل

إسرائيل؟ يد النوويفي السالح من فزعهم

 يد النوويفي السالح حصول إمكان من وأمريكا ئيل إسر خوف بأن يصدق من ثم

 سالح من يملكانه ما مع عليهما الدولة هذه عدوان من هوخوف إسالمية أو عربية دولة

ومرات؟ مرات العالم يدمر نووي

 نووي سالح على اتكاء مهاجمة ل هي تكون تجرؤأن أوعربية سالمية أيدولة

 ئيل إسر يد السالحفي هذا من الهائلة الترسانة وجه في بيدها حصل أن لوقدر محدود

وأمريكا؟

الحال؟ هذا على لهما المهاجمة هي ستكون دولة فأي

 تخاف فهل محدودة، بكمية نووي سالح لها يحصل عربية أو إسالمية دولة أن قدر

لهما؟! الدولة هذه مهاجمة من الحال هذا وإسرائيلفي أمريكا

صفر! االحتمال

 لعالم ا يبقى أن وأمريكا إسرائيل لعادلتين ا للدولتين المستهدف أن ا جد واضح

 اإلمالءات لكل ليستجيب العدوان؛ الردعلى وال الردع، غيرقادرعلى واإلسالمي لعربي ا

 يشاء وكما مستباحة مية إلسال ا األرض ولتكون القذرة، المطامع فريسة ويظل الغاشمة،

التراب. في أهلها عزة وتمريغ ،استالبها عند الجانب مأمونة ، األعداء لها

 لبالد الضعف من الدرجة هذه األخرى ألوروبية ا والدول الدولتين رغبة وتتعدى

بهافي تتمتع لتي السلمية الطاقة من حرمانها الحقيقي المطلوب ويكون اإلسالم،



الغرب. عن استغناء المدنية اآلغراض

؛عليه لتوفر ا يتم فكيغ ،مغقود ومو لمي لعا ا من لذ ا

خياران:

تربية! بس ا-ققة
 الساحة كل األمنفي ليفرض العالم؛ من قسم يطلبها قد تربية بال رادعة قوة هناك

الواسعة. العالمية

 أعلى، مثل بال وتعالى، سبحانه لله معرفة بال تقوى، بال ضمير، بال تربية، بال قوة

 تعني بأنها الله عن المنفردة القوة هذه برهنت فقد الموضوع؛ هذا نظريفي كالم ال

 الذي والرعب الخوف تعني األمن، زعزعة تعني األرض، تعنيالقلقفي للظلم، القكريس

األيام. على يزداد

ققة! بل تربية -٣
 الله ودين الله، دين بذلك يتمسك مما أكثر بالمتل تمسك أطروحة من هناك ليس

 لتحقيق اإلنسان؛ عة لصنا أول أسلوبا التربية اعتمد نما وإ قوة، دون من التربية يعتمد لم

 راقية تربية أي ظل نفي اإلنسا ألن القوة، ذلك إلى أضاف ولكن السعادة، لتحقيق األمن،

األرض. على مالك إلى يتحول لن

 العصمة، من تقرب مستويات إلى التربية بهم ترتقي أن يمكن الناس من كثيرون

 ها لذائذ وفي فيها إال نفسه يجد ال األرض، على مكبا سيبقى الناس من آخر عددا لكن

 وال رادغا نفسه في تمتلك وال ،وزنا لها يقدر وال الخلق، قيمة يعرف ال ا وهذ شهواتها، وف

.هؤالء مثل تؤدب قوة من بد فال ،وازعا

م.٢٠٠٥ ديسمبر ٢٤ ه ١٤٢٦ لقعدة ا ذي ٢٠ (٢٢٥) لجمعة ا خطبة - ١



الفكرالسياسي
االبسالمي

فهناكتصوران: بخيارالرعب، خذ ا واذا

لقوة ا وتوازن لرعب، ا زن توا تصور - ١
 وأوروبا مريكا تدميرأ درعلى لقا ا النووي بسالحها الرادعة القوية روسيا أنتكون

 فوحشان روسيا، سحق القادرعلى المدمر النووي بسالحها أمريكا تكون وأن الغربية،

 طوال والفزع الخوف و والقلق العذاب منهما كل اآلخر،يعيش أحدهما يصرع كاسرانال

 ليدمر لزر؛ ا على ا هذ يضغط متى يدرى ال ،مرعب منهما كله لم لعا وا والنهار، الليل

العالم. ليدمر الزر؛ على اك ذ غط أويض العالم،

 الوحشان وعذاباكمايعيش خوفاورعبا وساعاته ولياليه يامه كل يعيش فالعالم

الدرجة. بنفس العذاب الكاسران

المتفردة لقؤة ا تصور -٢

 بال دين، وازعمن بال أخالقية، وبال موازية، قوة بال القوة تعني المنفردة والقوة

 الظالمة والغطرسة االستكبارية الطاغوتية تعني وهي تقوى، بال الله، من خوف بال قيم،

األرض. في

 همهم مسحوقين وإلى أقزام، وإلى ،عبيد إلى اآلخرين كل اآلخرون يتحول أن تعني

 أن عسى يديه بين يذلوا أن عليهم وأن الطاغي، الظالم القوي العمالق يسترضوا أن

 الممرغة العيش لقمة تصلهم أن عسى الله دون من إليه ويسجدوا يركعوا وأن ،يأمنوا

بالهوان.

 ماتستهدف أول وهي ألرض، القوةفي بلغة فرضه وتحاول ،أمريكا وهذاماتريده

 ،منها تهابه لما الصاعدة اإلسالمية األمة إلذالل ميروا والتد والسحق ،لطاغوتية ا بهذه

 اإلرادة في أنيحدثا على قادرين ودين أطروحة من وإنما ،سالح من ال منها وهيبتها

 تدمر ظالمة غير جبروتا الذات وفي ،سمؤا الروح وفي انطالقة، العقل وفي انتفاضة،

والسالم. العدل لنشر الطالمة؛ األمريكية اإلرادة وتسحق األمريكي، الستكبار



موقفالإلسللم
 ،للقيم ولكن ،عليها ويشدد القوة، يطلب فاإلسالم القوة، من اإلسالم موقف أما

 خط العالمعلى وقيادة الهدى، النضسعلى وتربية العدلوالسالم، إلى بالقوة ولينتهي

والسالم. األمن

للبناء. إنما للبطش، مال اإلسال يد القوةفي

 الذي األرض الشيطانيفي الصوت إلسكات العدوان، لرد الظالم، لتأديب هي؛ نعم،

(’آخرة.) وال دنيا ال اإلنسان يرحم ال

م.٢٠٤ يونيو ٢٥ ه ١٤٢٥ جمادى ٦ ( ١٦٠ ) لجمعة ا خطبة - ١
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(٣)

الغربية نشرالقيم سياسة

وأغكارمم اللمريكيين المسؤولين كلمات من
قوة تكون أن تريد المتحدة الواليات إن هذا هو األقل على مضمونها - كلمة-١

مي«. اإلسال العالم الحريةفي ومسيرة الديمقراطية، إلحالل نفسها؛ تكرس محررة،

 إلحالل نفسها؛ المكزسة أمريكا المنقذ؛ هي الديمقراطية أن معفكرة تمشيا تعليق:

1الصديقة؟ الدول كل كانتمزورةفي وإن الديمقراطيات تبارك كيف الديمقراطية

 من كبير بقدر تأخذ دول على مطلقا فيها ديمقراطية ال دوال تقدم وكيف

طية؟؛ الديمقرا

 نوع اإلسالمي العالم المطلوبةفي والديمقراطية هوالمصلحة، المهم إن والجواب:

 أن العراق مثل في لها يراد شخصيات وتقوده األمريكية، المصالح تحدده ديمقراطية

كرزاي. مقاس على مفصلة تكون

 هي ليست لتركيزها أمريكا؛ تسعى والتي اإلسالمي، للعالم لها المخطط والحرية

 الساقط، الجنسي االستهتار حرية هي وإنما -، جيدا تعلمون كما - السياسية الحرية

 ومقدساته، وقيمه الدينورموزه على الساقطة األلسنة وكل مية،اإلعال الوسائل وتطاول

مكان. أكثرمن في تماما تشاهدون كما والتحللية اإللحادية األفكار وطرح

 فوضى األمريكيةهيحرية اليد على اإلسالمي عالمنا في ى تق أن يراد التي الحرية
 وأنتم ، لة٠ء ورسوله الله، على التعدي حرية هي الدين، شتم حرية هي الجنس،

 الله )صلوات الرسل منقدسية تنال كلمات الحرية هذه سرتقيها تقرأونفيبالد

الحكيم. العزيز الله شأن من وتنال ، أجمعين( عليهم وسالمه

 المر، الكفاح طريق على لإلسالم ويتجه عريق، إسالمي بلد المسموعفي حسب هناك



 الكلمة: هذه تأتي الفاسدة العناصر بعض خالل ومن أجإلسالمه، من الدنيا؛ ويواجه
 اللة، الغربية بديمقراطيته يحاكم أن ويريد الله، تضد مظاهرا أننخرجفي حق لنا

العظيما الخالق بحريته يحاكم أن يريد

إياهااد وتعطيكم ،أمريكا تبشربها التي الحرية هي هذه

دعمها«. نريد اإلسالمي العالم في إصالحية عناصر هناك »إن -٢

 تعيش أن لألمة تريد خيرة دينية عناصر المعنية العناصر أن أحد يظن هل تعليق:
لهاود أبنائها ووالء ،وثرواتها قيمها على والحفاظ ،بهويتها واالعتزاز أصالتها،

 تراعي أوقومية عناصروطنية، أمريكا تدعمها التي العناصر هذه أن تظنون أوهل

أمريكا؟! مصالح قبل والوطنية القومية المصلحة

طبعا،الهذا،والذاك.

 وتعمل األمة، لهذه واألمركة التغريب تعملعلى التي العناصر هي المدعومة العناصر
 األرضفي على المبتذلة األمريكية واألخالقية األمريكي الفكر تركيز على ونهازا ليال

 له تروج وبما الكلمة، وفحش القول، وزور وضالل، منإثم تتتج بما وتسوق المسلمين، بالد
 ورذيلة الخلقي، السقوط هاوية إلى اإلسالم ديار باتفي والشا الشباب السلوك أرذل من

المنفلتة. والعربذة اط . وا ،الزنا

اإلسالمي. عالمنا في بدعمها أمريكا تتوجه التي اإلصالحية العناصر هي هذه

الشعارات. أصحاب اعرفوا ذاك وعلى

 آمن محيط لتأمين مسؤوليات؛ يفرض العسكري الجانب األمريكيفي لتفوق ا » -٣

القيم«. بعض فيه تزدهر

 استقزاف وقبول ،ألمريكا الذليلة التبعية هي القيم هذه تكون أن بد ال تعليق:

 وأنواع النفعيسة، األمريكية السياسة أحضان والسقوطفي اإلسالمية، البالد ثروات

 مدينة، ومدينة ،موطنا موطنا مواطنهم المسلمين على يقتحم بدأ الذي الخلقي االنحالل

عن جزين عا دهم بال في مه أما ألمريكان ا يقف سع وا ل نحال ا وهو ،بيتا وبيتا ،قرية وقرية
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التاريخ. مزيلة رخيصينفي بهم يلقي أن له ويتوقعون الفتاكة، آثاره من التخلص

 البالد ض مهنئ التكنولوجي التقدم اإلسالمية، البالد ض ممنئ النووي السالح

 الخلقي، التبذل به المسموح اإلسالمية، البالد العلميممنوععن التقدم اإلسالمية،

المخامر. المحافل، كل وفي الجامعات في الماجنة الحفالت الفحشا، اإليدز،

(١هذاهوالمصدرلنارر)

المادية المنغعة ميزان في القيم
 عقلية، في ألمريكا المادية المنفعة على مقدم آخر شيئ أي وال الديمقراطية، ال

المادية. النفعية الرؤية تحكمه الذي األمريكي واستهداف وتخطيط، وسياسات،

 معلقة البراقة الشعارات وكل السياسية، والحرية اإلنسان، وحقوق الديمقراطية،

 األمريكية، المادية المنفعة مع تصادمت إذا زهيدة رخيصة جانبا بها أويلقى الرف، على

العالم. على األمريكي الوجود وهيمنة

 البعد من فيه بما لإلسالم وانشدادها تعلقها، يزداد التي اإلسالمية والشعوب

 ومع ،وطموحاتها آمالها مع األمريكية السياسية المصلحة تلتقي أن يمكن ال السياسي

( )٠ ساحاتها في حقيقية ديمقراطية تفعيل

نسان الل قيمة
 في القائمة المادة سياسة نظر في لك وذ العصر، هذا إنسان هو له قيمة ال إنسان - ١

 السياسة يخدم ال الذي الصادق هوالدين له، قيمة ال دين وكذلك العالم، أقطار أكثر

األرض. قيم فيه تحكم والذي المادي، العصر هذا لمةفي الظا

 لماليين، ويا األلوف بمئات يقتل أن اليوم، سياسة نفي اإلنسا قيمة هي هذه -٢

المادة. أجل من ويشرد؛

م.٢٠٠٢نوفمبر ١ ح١٤٢٣ شعبان ٢٥ (٨٣) الجمعة خطبة -١

م.٢٠٠٩يونيو ١٩ ه١٤٣٠ الثاني جمادي ٢٥ (٣٧٣) لجمعة -خطية٢



المادة. آجل من الغش؛ دخلها منقبله المستهلكة والمنتجات وطبه، النسان ا هذا أدوية

المادة. ألجل يسمم؛ العالم مستوى على اإلنسان هذا يتفضسه الذي الهواء

 وإرعاب وتخويف، وتضليل، تجهيل، والمادة، للجقس بهم يتاجر ونساء أطفال

المادة. أجل من لإلنسان:

 المائع للرقص يوظفن دعة المخا هليةالجا التسمية حسب فنانات عريق عربي بلد وفي

 لبعض ترويجا المفسدة مراكزالسينما أمام الشارع الفطرالمباركفي عيد أيام السفين-،
 المجؤع للشباب الشارعجنونا المبتذلةفي واألزياء الرقص هذا ليحدث الهدامة؛ األفالم

 للتحرش حيوانيشرس؛ الجنونفيهياج هذا يدفعه بحيث الحالل حيث من جنسيا
 الفاضحة الواسعة الظاهرة لحد األمر ويصل العفيفات، بالنساء المكشوف الجتسي

حين. إلى السافلة الصحافة حتى بال تشغل التي المقيتة

 حد إلى يجتذب والرقص والمجون للهو وتكريم؛ سخية عطاءات نفسه البلد وفي
 للرقص، الجامعية؛ العلمية الدراسات الفتياتفي من كبيرا عددا المتةشيسة الظاهرة

بط. الها وللمسرح

 عاليا علميا اختصاصا أوتمتلك أومهندسة، طبيبة، للتخرج طريقها؛ على منمي

 الملهى إلى راسة الد قاعات يغادرن دراستهن الرفيعةفي الدرجات ومنصاحبات آخر،
 هناك ألن إهانة، يكن لم إن إهماال وهنا ،تكريما هناك ألن الفرص، الختالف لمرقص وا

العلمية. الكفاءات على ويضيق العطاء، يشح وهنا مالية عطاءات

 كل على قدرا تعلو - الله رحم -إالما اإلسالمية البالد الفنانةفيكل أن تجد وأنت

المعطاءة^! الفئات كل وعلى الصادقين، وكتابها سفتها،وفال وعلمائها، ،فقهائها

 لغرائز الجفسي إشباعها الراقصة يكرمفي وإنما فسقها، فيها يكزم إنما لفنانة وا

وضميرهم. الناس لفكر المفسد دورها فيها يكرم وإنما السافلين،

 الفحشاء شبكات من رها وأنصا الظالمة، المادية السياسات تطارده الحق والدين

 ومؤسسات ومسجدا، تعليمية وممارسة وأخالقية، الجنسفكرا وفنادق والمخدرات،
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 منابع خاللتجضيض من نهائية تصفية حرب معه وتخوض األرض، بالد كل في ثقافية

 ، العهروالفحشاء نشر خالل ومن الحالل، الشريفة األرزاق ربةفيوالمحا ،التوعية

١ باألعراض.) والمتاجرة

الغربية القيم واقع
واإلحسان؟! العدل تعرف أمريكا وهل

لنا؟ صنعا لتصنعهم كيائنا؛ أذ عن تبحث

 ،وهمها ألمة ا لة رسا تحمل الت رجا فتأتي ،لف هنا لتربيها ؛هنا لعقول ا عن تبحث

أرضها؟ من األجنبي المستكبر الغازي عدوها طرد على وتعمل

أمريكا؟ تفعله هذا

االنتحار؟ هذا أمريكا أتنتحر للذات، انتحار حالة يمثل هذا اإلحسان، يتجاوز هذا

أوإحسان؟! عدل قاموسها يدخلفي أن يمكن أمريكا

 أ مبد هي - رسميا - يائها إلى ألفها من األمريكية الحياة عليها تقوم التي الفلسفة

المادية. واللذة المنفعة

.ية غا ة للذ وا لمنفعة وا ،وسيلة شيئ وكل

 والرفاه األمريكي، االقتصادي الوضع تحسين إلى أمريكا مراكب من واحد والدين

األمريكية. والغطرسة األمريكي،

أوعدل؟! إحسان، بها حسا يدخلفي الفلسفة هذه

الواقع؟ يقول وماذا

أفغانستان؟ لمصلحة أو ،لمصلحتها ربته أفغانستان ليحكم أمريكا؛ ربته الذي العقل

م.٢٠٠٧يتاير ١٢ ه١٤٢٧ الحجة ذي٢٢(٢٦٧) الجمعة -خطبة١



 الحكومة اآلنفي هناك - للحكومة؟ به ستأتي فمن العراق، األمرفي لها تأتى لو اآلن

 هو وليس لواقع، فرضها اإلسالمية مية،ولكنهذهالعناصر االنتقاليةعناصرإسال

( -.) أمريكا تبرع شيئمن

الشكلية الديمقراطية قيم
 فيها السائدة الحكم أنظمة يد على تخلضها وتعمق ،ساتها نتكا وا األمة هزائم توالت

المتغزبة. والمنظمات أألحزاب ظل وفي اإلسالم، عن المتخلية

 مفعوله وأخذ اإلسالم، إلى العودة شعار وانبعث قوية، إسالمية صحوة وبدأت

األمة. أبناء الكبيرفيصفوف

 للديمقراطية األمريكي الطرح الكاسحة، اإلسالمية الصحوة لفعلعلى ا ردود ومن

 والتخذير، وللتلهية األنظار، الختطاف اإلسالمية؛ البالد في - الشكلية وأقول - الشكلية

الجذري. والتغيير لإلسقاط تتعرض أن من التقليدية األنظمة وإلنقاذ

 يقضفي الذي المتصلب النظام بنفسها أنتسقط روباإلى أمريكاو وقدذهبت

 تمرده، على طويل صبر بعد تختاره، الذي المسار خارج التحرك ويصرعلى ،خطتها وجه

 تحقق خشية فينظامصدام؛ كما اإلسالميين وانتفاضات اإلسالم، دعمهفيوجه ويعد

.طريقها أمريكا على تقطع األرض على إسالمية مكاسب

 الساحة فتح على التقليدية واألنظمة أمريكا بين وتوافق تنسيق يوجد أن يستبعد وال
 وخططها، األمريكية اإلرادة أمام وتربويا ودينيا وثقافيا اقتصادا اإلسالمية البالد في

المتطقة. المباشرةفي وغير المباشرة وتتفيذاتها

 يسمونه وما المحلية األنظمة بين متقاسم فيها فالحكم السياسية، الساحة وأما

السيادية. اإلرادة صاحب الواحد بالقطب

 القبلية والمكاسب البقاء أصل هو التقليدية الحكم أنظمة به تتمسك الذي لشمن وا

المظلومة. الشعوب حساب على بها تتمتع التي والحزبية والفئوية

ء.٢ ..٣أعس ٢٩ م١،٢األعرة، .جمادى (١٢٦) _طبة,سعة١
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امور: المشتركة اللعبة هذه على وتترتب

 التبشيربشعار طريق عن كاذب أمل حالة وخلق الشعوب، نقمة امتصاص - ١

وإنقاذها. الشعوب ونصرة الديمقراطية،

 واقعا صاريحقق والذي ،حقا المنقذ اإلسالمي الطرح عن األمة نظر اختطاف -٢

 األمة جهل تبقيعلى بديلة، سياسية بثقافة اإلسالمية الساحة وشغل األرض، على

المنقذة. واإلسالمية السياسية الثقافة فيمجال وغربتها

 اللتصاقو'لتقلغل؛1 حذ اإلسالمية؛لى لبالد المعارضةفي االقترابمن -٣

الشاملة. المعلوماتية للسيطرة

 نخبناشئة؛ وإعداد اإلسالمية، البالد الجاهزةفي للنفبللقيلدية احتواء -٤

 األمريكية المصلحة اقتضت حال األمريكيةفي الخطط لتففيذ الجاهز؛ البديل لتكون
القائمة. الحكومات ل استبدا

 المنافق، والعدو الغازي، للصديق واطمئنان ثقة بل عام، شعبي أنس حالة خلق -٥

الشكر. تقديم وواجب باالمتنان، والشعور الموادة درجة إلى ترتفع

 اإلسالميةفي للشعوب المباشردن وغير المباشران األجنبيان والتثةيف التربية -٦

 حبه يصا جنبي األ أحضان وارتماءفي كامل، والء بحيثتنتهيإلىحالة الثقة، أجواء ظل
 لترحيب لى ويهيئ الشعوب، تجربتها التيآلمت الحاكمة األنظمة عن واسع انفصال

 واطمئنان رضا عن الحياة كلمناحي لإلسالمفي المعادي الغربي األمريكي بالخيار

وشوقصادق.

ولكن! مشخقون،
 جاءوا وقد وشريعته، اإلسالم من علينا مشفقون كله والغرب وفرنسا أمريكا إن

 اتحضارة ء عطا ظل ةفي سعيد أسرة نبني وكيف نعيش، وكيف نتعامل، كيف يعلموننا

 أنفسهم جيوشهم والمن منإسرائيل، يشفقونعلينا ال ولكنهم الراقية، الغرب



 أحد يعثرعليها لم التي السجون للمسلمينفي تعذيبهم من وال ،وقنابلها وصواريخها

اآلن؛ حتى

 وضد شعبه، ضد يدعمونصداما كانوا الذين هم األمة على المشفقون هؤالء

 من ويرفعون األمة، تحكم لتي ا الجائرة األنظمة يدعمون الذين وهم اإلسالمي، محيطه
الخبيئة. السياسية واألغراض للتضليل، الديمقراطية؛ أخرىشعار جهة

 الحرية انتقاضة أنيسحق العراق لطاغية سةلوا الذين هم المشفقون هؤالء أليس
الذمار؟؛ و والنار، بالحديد، الشعبانية

 ترسانة إلسرائيل بنوا الذين هم ته وتشريعا منإسالمنا المشفقونعلينا هؤالء

 النووية قدراته لتطوير يسعى؛ مي إسال بلد أي يتهددون الذين وهم النووي، سالحها
الذليلة. األمريكية التبعية محور التحررواالستقاللعن أويحاول السلمية،

 مدعومة فلكها المتحركةفي األمريكية بالمصلحة المرتبطة السياسية األنظمة إنكل

 الديمقراطية شعار برفع الشعوب على الكذب أمريكا تمارس ذلك ومع بقوة، أمريكا من
المخادع.

 اإلرادة على وتمرده بإصراره فذلك الديمقراطية، من شيئا العراق نال ا وإذ
 الشعب يرغبفيها ا لتركيزشخصيات جد؛ بكل العراق تعملفي وأمريكا األمريكية،

العراق. دستور في واضحة بصمات لها تترك ألن جاهدة وتحاول ،بها واليؤمن العراقي،

 ،وتاريخها ،ورسولها ،بقرآنها غنية أمة إننا كله: والغرب أننقولألمريكا علينا

 والمعاملةاألخالق دروسهمفي إلى نحتاج وال التيتمتلكها، الحضارية والثروة ورجالها،
واإلحسان. والعدل، الحق، أوفي اإلنسانية، والعالقات والتشريع

 طالما أنظمة وهي لها وتقزيمها السياسية، ظمتها أن هوظلم األمة هذه أخر ما وأن

األمة. على معها الغربوتآمر أسندها

 األجنبية الدول تبعية عن واستقاللها والحقيةية، اإلنسانية الحرية األمة وحرية

ال ورشد بحكمة واختيارحياتها وتقريرمصيرها، الكريمة، الحرة إلرادتها وممارستها



السياسي الفكر
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 يعتمد وإنما ورحمة، شفقة عن الحكومات تقدمه ولن ،والغيرها أمريكا من منحة يأتي

 لشروط واستكمالهم إلسالمهم، وعودتهم ونضالهم، وجهدهم، ،شعوبها أبناء وعي على

الناجحة. الصالحة النهضة

 على جدا ويساعد الحقيةيين، واالستقالل الحرية الشعوبعلىطريق يضع ومما

 الصحيح الديني الوعي انقشار وشرائحها ألبنائها الماديةواإلنسانية األوضاع تعديل

 وتعميم والعدل، للحق د واالنشدا الحرية، إلى والقوق بالكرامة، الشعور يثري الذي
 لديني ا لوعي ا عليها يركز ثقافة وهي ،ومكؤناته لمجتمع ا فئات مختلف بين لحقوق ا ثقافة

(١ يشدة.)

إيمان خفة و مادي ثقل الغرب
 الشعب يكون قد الحيثيات، كل ومن وزن للشعوب يوجد وزن، لألفراد يوجد وكما

 الغربية الشعوب حيثية، من جدا خفيف أنه إال منحيثية، وزن له ،حيثية من عمالقا

 وليس الجنبات، بعض مستوى وعلى المادي، قع لوا ا حيث من ا جد عال وزن ات وذ ثةيلة

 شمولي، مستؤى على وليس البشري العنصر حيث من جزئي مستوى وعلى الجنبات، كل

 حيث من اإليمان، حيث من كبير حد إلى الوزن خفة من تعاني الغربية المجتمعات لكن

 يضعون ال منهم الكثير وأن الحياة، الهدففي سالمة منحيث للنفسي، االستقرار

( له.) خلقوا ما طريق على أنضسهم

 اإلنسان، وإنسانية العدل قيمة تحترم أصوات من عموما والغرب أمريكا تخلو ال

 عن ليبحث وبهيميته؛ ماديته به تهيج التي الكاسر الوحش و الظلم وسياسة وتقنافى

 ال التي الكواسر ذلك يتجاوزونفي بل هناك، كثيرون ساسة بها يؤمن والتي فريسة،

 عامة إلىقاعدة حياتهم والعدوانفي البغي يتحول حيث جوعتها عند إال الفريسة تطلب

ومنغيرضرورة. وسلوكشائع

م.٢٠نوفمبره٢٥ ه١٤٢٦ شوال ٢٢ (٢٢١) الجمعة -خطبة١

م.٢٠٠١نوفمبر٩ ح١٤٢٢ شعبان ٢٣ يتاريخ (٣٢) الجمعة خطبة -٢



 الشعوب، كل حياة المسغبة لتحكم شعب؛ أنيتبذخ تستسيغ ال أصوات الغرب في نعم،

لتموتشعوب. شعب؛ يحيا وأن

 وجنون الطاغوتية، والروح المادية، المصالح إال تحركهم ال ساسة الغرب لكنفي

 به يريدون وهم إال حق ظاهره مما كلمة يقولون أو موقفا يقفون يكادون وال الزعامة،

للدنيئق الخبيثة لألغراض وسيلة ويتخذونه الباطل،

 مواقفها وتباينات ،واجهاتها اختالف على هؤالء عند السياسية واالنقسامات

 والسبق والخارج، الداخل الماديةفي السياسة الغلبةفيصراع وهدفها واحد، مفطلقها

بها. والتمسل تها،وامتيازا مواقفها إلى

 وعلى ،العراق من لالنسحاب زمني جدول تحديد عدم وهويصرعلى بوش

 وتخليصه العراق، الديمقراطيةفي ودعم يدعي، كما اإلرهاب محاربة االستمرارفي
 االستعمارية الحالة تركيز إال يستهدف ال أنه جدا واضح مدمرة طائفية حرب من

 الرئاسية انتخابات حزبهفي وينتصر هناك، حربه من بطال يخرج وأن العراق، في

األقل. على شعبه كل من المخزية بهزيمته ملعون غير أويخرج المقبلة، األمريكية

 الحرب قذارة تؤذيهم ال أمريكا والنوابفي الشيوخ مجلس والديمقراطيونفي

 التحتية، بنيته وتحطيم ثرواته، وحرق فيه، الطائفي االقتتال وال العراق، على الظالمة

 والكوارث ،لهائلة ا البشرية لخسائر ا كل وال ،ربوعه كل في والرعب والهلع لرعب ا وانتشار

 الكبير همه وإنما له، اة الغز األمريكيين صفوف القتلىفي تساقط حتى وال فيه، اإلنسانية

 يسمى فيما مكانه ليحتلوا أكبر؛ بدرجة شعبيته وتسقط الجمهوري، الحزب يضشل أن

 معروف مكشوف ذلك وكل السلطة، على الصراع الجولةفي لهم وتكون األبيض، بالبيت

وتحقيق. بحث محل وليس ،وغريها الدنيا شرق في

 القيم تحكمه إنما غالبيته الغربيفي العام الرأي أن ا هذ من أكبر بدرجة والمهم

 لثروات ممكنة نهب أكبرعملية وتحقيق الغاشم، العسكري االنتصار وبطولة المادية،

وعذاباتهم. األخرى والبالد األمم أبناء من الماليين آالم على عاش وإن الشعوب
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 عمليات ليبزرعنده رغدا؛ أكبر مادية حياة أبواب له تفتح النوع هذا من نتائج وإن

 الحزب نجاح وإن األخرى، الشعوب حكوماتهفيحق تمارسها القي الشرسة العدوان

 حراز إ مقياسه الغربي العام الرأي من الغالبية نظر في وفشلهم والرئيس والحكومة
 عن بعيدا الشعوب بمصائر فتكا وأشدها الوسائل بأقذر كان ولو اآلخرين على النصر

لإلنسان. اإلنسان وأخؤة ورحمة وعدل حق من المعنوية للقيم حساب أي

 كاألمة كبيرة ماليينية أمة العامفي الرأي غالبية أن البشرية يتهدد كبير خطر إنه

 وبال قيم، ألي حساب بال الغلبة منطق مع الغاب، منطق مع الققة، منطق مع هي العربية

وأمم. شعوب سحق فيه والغلبة النصر كان وإن اإلنسان، إلنسانية حساب

.وتقدمها واستقرارها، ،أمنها الدنيا كل تخسر ويتركز العام، الرأي هذا يسود حين

 الواقعي والمذهب المادية للحضارة الالبدية والنتيجة الحتمي، العطاء هو وهذا

 هب المذ وهو ،ينبنيعليها وما تتطلبه، وما المادية اللذة مذهب وهو األمريكي بمفهومه

 ينذر مما المسلمين من كثير وواقع ونقسية عقلية كبيرفي تغلغل على حصل قد الذي

ئها.انتما خط عن هائل جذري وتحقل األمة، داخل خطير حضاري بانقالب

 حتىفي بالظلم ولو لنصر ا وطلب المادية، بات لحسا وا المادية، روح دخلت لقد

 الجهود نجاح وفي ويخمسون، ويزكون، ويحجون، ويصومون، يصلون، ممن كثير نفوس

 ،الله توفيق بعد كبير أمل المخلصين اإلسالميين يد على التوعوي الفعل ومبادرة ،المقاومة

(١ ) وتأييده. وتسديده،

م.٢٠٠٧ مايو ١ ه١٤٢٨ آلخر ا ربيع ٢٣ (٢٨٣) لجمعة ا خطبة -



(٤)

اللمريكي الإلصللح سياسة

أوأمركة؟! ح إصلل
 أمركة وهي المسلمين، من مسلم فيه يشل ال وهذا اإلصالح، باسم أمركة المطروح

 سياسية، وأوضاع اقتصادية، وأوضاع حضارية، وأوضاع وإرادة، ومشاعر، عقول،

اإلسالمية. الساحة لكل وأمركة

ألنظمة؟ ا من يد لعد ا فزع ا لماذ ولكن

اإلسالم؟ غيرةعلى

الحضارة؟ لخط انتصارا

الشعوب؟ على إشفاقا

األمركة. أمام تقفه أن األنظمة من معتاد غير فزع هذا

 االشتراك اعتدنا العسكرية، القواعد احتضان لمناهج، احتضانتغيير اعتدنا

 ألرض، علىا األمريكية الجيوش تواجد اعتدنا واحد، أمريكافيخندق الحروبمع في
المستوردة. التحللية المشاريع اعتدنا

األمريكية. البضائع لترويج أسواق؛ أسواقنا أن اعتدنا

األمريكية. الخدمة تحت األمة نفط أن اعتدنا

 شعار من فزعا موقفا تقف حين منها يعجب كله الموقف هذا تقف التي األنظمة

 تطرحه الذي الكبير األوسط الشرق ومشروع األوسط، لشرق ا إصالح الجديد، اإلصالح

أمريكا.

الفزع. جاء ومنهنا األنظمة، مصالح تطال كأنها المرة هذه األمركة

الشيي. بعض المطلق العريض سلطانها تطال الشيئ، بعض بنياتها تطال
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 خل لد من شعاراإلصالح الخطراألمريكي، لدرء عنداألنظمة شعاران وهناك
 القومية، والذات الوطنية، الذات هي هنا والذات الذات، وخصائص الهوية على حفاظا

الحضارية. والذات

 ومن الشعوب؛ مستوى األمريكيعلى اإلصالح قبال األنظمة من الشعاريطرح هذا
لمعركة. هذه في لألنظمة نصرتها تكون وأن الشعوب، اسقنهاض أجل

 وفي المفاوضات، أروقة يطرحفي الشعوب، على يطرح شعارآخرال هناك لكن

 سلق الشعارهوخطر هذا الجديد، مشروعه لألمريكيعن لالعتذار الخلوات؛

والسلطة. القرار مواقع إلى واإلرهاييين اإلسالميين

المعتاد؟ حسب الثالث الخصائص كانتقيمة ماذا

األنظمة؟ عند والحضارية والقومية، الوطنية، الذات خصائص

 مواجهة لألجنبي، الحضارية التبعية القرارلألجنبي، لثرواتلألجنبي، ن تقدم

اإلسالمية. الحضارية النهضة

 وتوهب بخس، بثمن أرضها وتباع ،ثرواتها تباع اإلسالمية األمة أوطان أن اعتدنا

لألجنبي. ثمن بال

 الطرح مواجهة في - اآلن عنها التييدافع - اإلسالمية الحضارة مواجهة اعتدنا

األمريكي.

 كثيرةفي أنظمة من المسلمة الروح واسترخاص المسلم، الدم استرخاص اعتدنا

واإلسالمية. العربية اليلدان

 اليومفيصورة الحفاظعليه يراد الذي اإلنسان هذا تهميشوإهداركرامة اعتدنا
الجديد. لإلصالح األمريكية؛ اإلرادة أمام يطرح شعار

 وعذب عطلطويال، كما اإلخوة أيها أنيتتظرطويال ابد الداخل واإلصالحمن

إليه. دعا من وقتل وسجن وشرد

 اإلصالح آلنشعار ا ومطروح الداخلي، باإلصالح مقابل الخارجي اإلصالح



 من وقتلت وشردت، وعذبت كثيرا، به ونادت كثيرا، الشعوب انتظرته الذي الداخلي

كثيرا. أجلهكثيرا

 ال ناضج، غير الزال األمة هذه إنسان ألن ؛كثيرا يتتظر أن بد ال إلصالح ا ا وهذ
 يحتاج والزالقاصرا الحكم، المشاركةفي وال النقد، وال الديمقراطية، استعمال يجيد

األمة. أنظمة من كثير نظر طويلةفي تربية إلى

 الحفاظ ومنمفطلق النابعمنخصائصنا، اإلصالح مع نحن أنظمة، يا أمريكا، يا
واسققاللنا. تنا، وثروا ومصالحنا، علىهويتنا،

 إنسانية واحترام والمساواة، العدل أمة أنها هي المعطلة األمة هذه وخصائص

 الخالفي، دوره واحترام البهيمي، التسيب بمعنى ال الحقيةية وحريته وكرامته اإلنسان،
 السبق وعلى مجيد، إنساني تاريخ الفاعلةفيصناعة اإليجابية المشاركة على وقدرته
الصالحات. طريق على والتنافس العلمي

 اإلنسانية خير على واالنفتاح العظيم، والخلق والقيم الكريم، اإلنتاج أمة هذه
( تمييز.) بال جمعاء

الذمريكي! الصدح
 ويخلق األمة، ويأسر األمور، يؤزم أن شأنه من وإنما حال ليس األمريكي اإلصالح

خطيرة. مواجهات

 الخالية المكشوفة باللغة أوقل جدا، النزيهة األمريكية األغراض يخدم وهوإصالح

(٣جدا.) وللقبيحة الظالمة المجاز من

واللغللس البؤس غاية
 أن والسبات والغفلة والبالهة، والسذاجة والفشل، والخيبة واإلفالس، البؤس غاية

أمريكا. من مستةبلها صورة ورسم إصالحها األمة تنتظر

م.٢٠٠٤ مارس١٢ ه١٤٢• محرم ٢٠(١٤٥) الجمعة -خطبة١

م.٢٠٠٤ أبريل ١٦م١٤٢٥صفر ٢٦(١٠٠) لجمعة1 خطبة-٢
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 واألمم الشعوب مصائر على المأمونة المؤمنة الحكيمة الحانية وأمريكا ال، ا لماذ لكن

 ...والعراق وأفغانستان، فلسطين، في الكريم موقفها يشهد كما والمقدرات والمقدرات
إلخ؟!

 به يتبرع إصالح في أمل وال رجاء وال ،أمريكا تفرضه بإصالح سهال وال أهال ال

الشعوب. بإرادة مرهونا األمر وسيبقى العربي، الرسمي النظام

تقترب؟ ال أو ،اتها ذ وعي من تقترب فهل

ترجع؟ ال أو ،عزتها أسباب إلى ترجع هل

 في المفيد الجديد إضافة من النفس وإعفاء الماضي، بأمجاد التغني هذا يعني وال

السماء. دين وثوابت الله، هدى ضوء

 أونستمر ،لنا يراد الذي الخلقي لتدهور ا من لمزيد االستجابة عدم نقررفورا وهل

الزمام؟ إرخاء في

....وهل هل،

 رسم مسؤولية نتحمل هل نصمم، أوال لإلسالم، جادة عودة على نصمم هل

نتحمل؟ أوال مستقبلنا،

 عمليا موقفا لتزمناها وا سبحانه الله ترضي واعية جادة حاسمة أجوبة أعطينا ا إذ

المجيد. الجديد المستقبل هوطريق فهذا واستمرار، ومواصلة إصرار كله

 الخيال، من فهوضرب الرسمي، العربي النظام وجود ،أمريكا شفقة ننتظر أن أما
(١دون.) التيهي بالحياة ورضا المسؤولية، عن تخل وهو

م٢٠٤ديسمبر ١٧ه١٤٢٥ذوالقعدة٤(١٧٩) -خطبةالجمعة١



(0)

اللنسان حقوق سياسات

اللينسان حقوق وشعارات الغرب
 والديمقراطية والسياسية واالجتماعية لثقافية وا الدينية الغربية المؤسسات هي كم

 وتختطفه وتتآمرعليه، به، وتمكر اإلنسان، تحتقر وهي اإلنسانية شعارات تحمل التي
1وكرامة؟ وإنسانية وروحا ،أوعقال جسدا

الخلقية. أدوارها تحقيقفي غير من المسلمين من عدد بها يبهر مؤسسات وهي

 براقة، جاءت وإن وشعاراته، وسياساته الغرب، من االحتراس من بد ال إنه
(١) مغرية. بدت وإن وعالقاته ومؤسساته،

التعذيب منامضة

 تتخذ ومرة ة مية مال إ الفتة ترفع مرة بينقضية المعذ ومناصرة التعذيب، مناهضة
قضيةجدية.

نظري. والغربفي

 مناهضة قضية يرفع إنما عين صاحب كل نظر وفي نظري، الرسميفي الغرب
لغرب؟ ا هو فمن ،مية عال إ الفتة يب لتعذ ا

 يدرب لذي هوا الغرب ،ته آليا وأحدث يب لتعذ رأدواتا ويصد يصنع الذي هو لغرب ا

 وقد المعذبين، يصدر هوالذي والغرب للبشر، واإليذاء لتعذيب ا آالت أحدث المعذبينعلى
 وعلى الفردي، التعذيب كيفية يدربعلى هوالذي الغرب صدر، ما المعذبين من لنا صدر

 مؤسساته؛ بعض تنطلق التي الغرب هو هذا العام، والشعب الجماعي التعذيب كيفية

أنظمة مواجهة في ذلك لتستعمل اإلنسان: حقوق وراية التعذيب، مناهضة راية لترفع

م.٢٠٠٧نوفمبر ٢ ه١٤٢٨ شوال ٢١ (٣٠٢) الجمعة خطبة -١



البسالهي ٩ ١ ألهكزإلبي

الغرب. سوء تبلغ ال قد أنها إال السوء أوغلتفي مهما إسالمية وبالد إسالمية،

 باردة وبروح الماليين، لقتل زوبعة ألدنى السياسية مصلحته لوتعرضت الغرب
شاهد. الصليبية والحروب

شعبيا؟ القعذيب ينامض كيف

 المجال هذا الفعالياتفي وكل وة الكلمةوالمؤتمروالند تقالفييوم، بكلمة ليس

 واإلسالم يستمر أن يجب ذلك مع ولكنه ويركز، يكثف أن ويجب ومطلوب، محمود

 ومن البدية، يومية وظيفة المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وظيفة يجعل الذي وحده
 النتزاع تحصل؛ نما إ التيتحصل والتعذيبات بريئ، إنسانإنسان أنيعذب المفكر أبشع

التعذيب. مطرقة تحت تستل دامت ما قانون في وال شرع، تعتبرفي أن يصح ال اعترافات

مي إسلم واجب
 مناهضة حديث فلنحول كلمسلم، اجب إسالمي التعذيبواجب مناهضة أقول:

 وفي ،مجامعنا كل وفي ،مجالسنا كل وفي العام، طوال مستمر يومي حديث إلى التعذيب
 ومكافئا سريعا اإلنكار يكون أن يجب النظر يطالها تعذيب حادثة أول وعند ،نداواتنا كل

.أيضا

الرسمي؟ المستوى على القعذيب ينامض كيغ
تفعل؟ ماذا التعذيب أنتناهض أرادت إذا الدولة

براتية. المخا لألجهزة والتطهير التصحيح، أوال عليها

 ا هذ في بق لسوا ا أصحاب كل ومن ،بين لمعذ ا كل من تي برا لمخا ا ز لجها ا ح تصحي

المجال.

 كافية نية هناك أن أفهم أن أستطيع فال ،مواقعها التعذيبفي رموز بقت ما أما
 التطهير ا هذ إلى ينضاف ، - لتعذيب ا جريمة — لجريمة ا هذه القتالع ؛كافيا وعزما

القانون؟ فوق المعذي وهل المعذبين، لكل الجزاء وتوقيع التعقب



٢٢

القانون؟ خارج التعذيب هذا أن أو القانون، بإذن التعذيب هذا أسأل:

 هذا كان وإن دولة، فهوجريمة القانون وبإذن القانون ظل في التعذيب هذه كان إن
القانون. على الخارج على للجزاء بد فال القانون، خارج التعذيب

والمشؤمين! المعذبين رعاية
 يغسل ال التعويض هذا أن على وتعويضهم، والمشوهين المعذبين رعاية الولى الدولة
العقوبة. يسقط وال الجريمة،
 ومنخالل اإلعالم، لمستوىوسائ التعذيبعلى ثقافةعدم إشاعة المستحق على

كاللمواقع.)^(

التعذيب مضة منا العالمي اليوم
 ويالحظ ،وعقالئيا ودينا عقال محمودة فكرة التعذيب لمناهضة العالمي؛ اليوم يعتبر

 ممارسة أكبرالحكوماتوأكثرالحكوماتفيهفي تستمر اليوم بهذا وهويحتفل العالم أن
 مغيبا، اإلنساني الضمير دام ما الوضع هذا وسيستمر البشعة، التعذيببمختلفصوره

 الذيال العالم وكيفيعطي الفطرة، وطمست الدين، غاب ما ئماداوالضميرغائب
التعذيب؟! لعدم ثابتة قيمة أبدا الثابتة بالقيم يعترف

 القيم كل وأن ثابتة، خلقية قيمة أي وجود نكارعلىإ تقوم المادي العالم فلسفة

 هو ر للكبا المادية المنفعة وافق فما المادية، والمنفعة المادية المصلحة إلى تنسب وهي نسبية
.له قيمة ال ر لكيا ا منفعة لف خا وما ،لقيمة ا

 اإلرهاب، يحاربون إنهم ووقولون: ،يخدعوننا كيف لم: العا ا هذ في بربك لي قل

التعذيب؟! ضد حربا يشنون إنهم ويقولون: يخادعوننا، وكيف

 ومع التعذيب، ضد أنه القيم لكل يتنكر من يقول أن غير، ال الذقون على إنهضحك

التعذيب. عدم

م.٢٠٠١يونيو٢٩ اه؟ ٤٢٢اآلخر ربيع ٧ بتاريخ (١٣) - - - ' -١



السياسي الفكر
٢٢ال^بسلمي

 نضسها عن تعلن التي الدول من ملها بكا شعوب حق في علنا يمارس التعذيب إن

 أن األمريكية المصلحة قضت قد القاعدة حركة أسرى وإن اإلنسان، حقوق حامية بأنها

 المادية المنضعة مع الحق كل الحق ألن هوالحق، هذا فكان القانون، خارج معاملة يعاملوا

.فلسفتها تقول كما ألمريكا

 الزنزانات وفي ئيل، سرا إ ابفيسجون العذ ألوان أقسى يعيشون الذين أما

 شرعت لتي ا مية لتقد ا لدول فا الة، لعد ا ب ين لمطالب ا من تشفيا لم لعا ا ا هذ في ية د نفرا إل ا

 الهفيئ الطيب الحالل من لهم القاسية الوحشية المعاملة ترىهذه التعذيب مناهضة

 المظلومة الشعوب أفواه وتكمم واالستئثار، والسلب النهب في يدها تطلق دامت ما المبارك

المعذبة. المحرومة

 تخدير المستكبرون بها يريد التي اإلعالمية الشعارات تحقل أن الشعوب على وإن

 شعارات إلى اإلنسان ألخيه اإلنسان من التعذيب مناهضة كشعار لمستضعفين ا مشاعر

الحي. العملي الواقع في وفرضها تفعيلها طريق على واعية جماهيرية

 نداءاتها فإن والقيم، اإليمان منغيرمذطلق انطلقتفيحياتها الشعوببإذا وإن

 فارغة نداءات ستكون مته، وكرا ورعايةحقوقه إلنسان، ا لةواحترام ا لعد المتواصلةبا

 أو ،نفسها الجماهير صفوف بين من السلطة مواقع من موقع ى إل تسلق من كل لها يتنكر

( ) سهال. سبيال الموقع لكلىذوجدإ

 اإلنسان حقوق بأن ما، شيئا اإلسالم عظمة من نعرف الذين المسلمين نحن ونؤكد

 وثيةة سمته مما وكلحق الناس، وضع من وثيقة أي حقوقهفي توازيها ال اإلسالم في

 الالئق وهدفه العالية، اإلنسانية وقيمته اإلنسان ومصلحة ياتقي مما اإلنسان حقوق

 سبحانه الله عند من متنزال بوصفه واإلسالم إليه، أسبق فاإلسالم وموقعه، بمستواه

( معقب.) من له وليس بشري، ناتج كل على التعقيب له الحكيم، اللطيف الخبير العليم

م-٢٠٠٢يونيو٢٨م١٤٢٣ربيعاآلخر١٧(بتاريخ٦٥-خطبةالجمعة)١
م.٢٠٠١ديسمبر١٤ ه١٤٢ رمضان٢٨(بتاريخ٣٧) -خطبةالجمعة٢



الحقوقي العمل أممية
 علمي ونقد واضح، حقوقي غيرفكروصوت من السياسية األوضاع تصلح ال إنه ثم

 السياسة، ألخطاء دقيقة ومالحقة ومقبولة، مدروسة بأساليب واعية ومطالبة موثق،

.وتقصيرها I وقصورها

الروحية ن نسا الل حقوق
 واللحم الدم من كما إليه وينظرون الحيوان، معاملة اإلنسان يعاملون الذين خطئ

 وشعوره الروحية، النظرقيمته هذا ملغينفي الجسد، منشهوات ومجموعة والعظم،

المتميزة. اإلنسانية والذات والكرامة، بالعزة

 عليها يقدم التي دية االستشها لعمليات ا ل خال من لنظر ا ا هذ خطأ تعرف أن ولك

المضطهدون. الفلسطينيون المجاهدون

 إنهاء على يقدم أن متزنة نفسية حالة يعيش وهو اإلنسان على شيئ أصعب فمن

 يفعل وهوال ولده، أوييتم والديه، ويثكل بيده، أشالئه وبعثرة جسده، وتمزيق ته حيا

 يمنعه فيه نفسه يفجر الذي عدوه وأن أمامه، انسدت قد الجسدية اللذة أبواب ألن ذلك

 العدو، هذا الضميريفتحه وبيع والهوان، بالذل المغموسة اللقمة أنطريق إذ اللقمة،

فيه. ويرغب

 فقرار المادية، آخرغيرالضائقة هوشيئ لالستشهاد الشجاع التقدم سرهذا ،فإذا

 إلى يتحولون حيث المتغطرس العدو لقهر وسيلة المجاهدون يتخذه الذي الجسد تصفية

 ليس الثمن، أنفسهم تكن وإن الموت، طعم ليذيقوها صفوفه؛ تتفجرفي ناسفة عبوات

 به، يهزأ الذي الحضاري واالنتماء المهانة، والقيم المسلوية بالكرامة الشعود إالوراءه

( ) له. يتتصر الذي بالمبدأ القوي واإليمان

م.٢٠٠٢ يونيو ٢٨ ه١٤٢٣اآلخر ربيع١٧ بتاريخ (٦٥) الجمعة خطبة ١



السياسي الفكر
ألإرسالمي1

 األكثر هي اإلنسان حقوق ولجان والمراكز العلنية، السياسية األهلية والمؤسسات

 واألخبار المعلومات فوضى من حالة ويخلق يريك ال بما الملض، معهذا التعامل على قدرة

( المثيرة.) واالتهامات

السياسي والحل الحقوقية المعالجة
 الخاطئة، السياسات فيها أوقعتها التي الشعوب مشاكل من مشكل ألي المعالجة

 منه. بد ال وحق مطلوب، أمر السياسات هذه من بوجودها يلحق مما عنها ظلم أي ورفع

يتأخر. أال يجب الذي حيح الص وهو

 بحقوقهم طالبوا الذين الشعب أبناء يبقى أال الحقوق باب يطلبفي ما أوضح ومن

السجون. غياهب وفي القضبان، وراء وحريتهم

 إنما التوجيه مستوى على الصحيح االتجاه وأيخطوةفي قائم، حقوقي توجيه وكل

الواقع. أرض في ها وتجسيد العملي، تحققها من قيمتها تأخذ

الغموض. عارمن أمر وهذا

 لسياسي الحال لبالد،ففي ا الخطرعن ودرء األوضاع، سوء الحقيقي العالج أما

االستقرار. حالة ويضمن الشارع، موافقة ينال الذي العادل الجذري الجدي

 الحلوليسفيغيره دونه، الما ألنه به، نداؤنا عليه،ويقكثف دعوتنا تتركز وإنما

( والعباد.) للبالد إخالضا عليه تركيزنا ويأتي اإلطالق، على حل

م.٢٠٠٤أكتوير٨م١٤٢ععبان٢٣(١٦٩) -خطبةالجمعة١
م.٢٠١١سبتمير ٢ ه١٤٣٢ عوال ٣ (٤٦٧) الجمعة خطبة -٢



(٦)

العالمي اللقتصاد سياسات

مشكلقللفقو
 يذهب هوحديث وإنما الجزئية، السياسية األحداث على ينصب ال حديثي فإن

 الجاهلية غمم وانكشفتعنا لووعينا لحق ا هوالعالج ما وإلى المأساة، من العمق إلى

العمياء.

 ،خالصها يطلب من أقل ما ولكن مآزقها وكثرة البشرية، معاناة يعرف الكل

 وال غيره، واصال طريق ال الذي الواصل الصحيح القصير الطريق من أزماتها وحل

 به وجاءت كتبه به تنزلت الذي الكريم ومنهجه سبحانه، الله وهوطريق سواه، مخلصا

 سل فلن دينا غيراإلسالم يبتغ ووومن ، ( ب) ... تأللم ا, الله عند الدين رسله،وإن

ساقط. مؤزم فاسد واهم غيره إذ سرين« لنخا ا من اآلخرة وهقفي منه

 فقر، عنه: له غنى ال الذي الله منهج عن بوجهه المعرض العالم هذا مشاكل من
 من دائم أمني وفزع مفترس، وسقم مذل، وجوع الناس، من يين مال يسحقان ومرض،

 جانب؛ فهومن واالكتراش، الحرمان طرفاه طاحن واقتتال العالم، إلى الدولة إلى الفرد

 كنوز في العبث أجل من جانب؛ ومن الحياة، عليها تتوقف التي المسلوبة اللقمة أجل من

اآلخرين. على لتطاولا من ومزيد ئها،أبنا وجهود الدنيا،

.مزيد إلى ويسعى ،مآسيه في يغرق ،تعداد بال مشاكل ملؤه عالم

منشلللمشكلة
 الكسوة، عن اللقمة، عن العجز المرض، التشرد، العري، الجوع، الفقر، هذا أين من

الدواء؟ المسكن،

.١٩_آلءمران؛١

،٨٥ عمران: آل — ٢



السياسي الفكر
٢٢٧مي بسال اإل

 منمكتسبات العلم، نتائج من اإلنسان، من اإلنسان الفزععند أينهذا من

 األخضر وتحرق الناس، تحصد التي المتصلة العدوانية المعارك هذه المادية، الحضارة

واليابس؟!

المنشا كذبة
 الطبيعية، الموارد شح المشكلةفي إن فيقولون: المستضعفين، المستكبرون يغالط

 اإلنتاج العلمي التقدم وضاعف أضعافا، الطبيعية الموارد تضاعفت ولو لكاذبون، وإنهم

تنقص. أنها ال فستزيد شيئ، كان ا وإذ ستبقى، فالمشكلة ومرات مرات المادي

للغقر للمنشذالحقيقي
 الثروة، لقيمة سحقه طاغوتيته،في في -فيتفرعنه، المستكبر، اإلنسان ةفيالمشكل

 معناه، عن اته، ذ عن بحثه في تصرفاته، تتحكمفي التي الجشع روح -في اإلنسان، لقيمة

 الدنيوي الخلود في العابر؛ السلطان في الزائف؛ الجاه في التألف؛ المال عنقيمتهفي

الموهوم.

 بالثروة واللعب البشر، من الماليين ألرزاق سلبهم عن المستكبرون ء هؤال يسكت

 األبله، الطفل لعب والمخترعين المكتثفين وإبداع الكادحين، وجهود األرض عطاء من

 من المستضعفين وحرمان للطبيعة، احتكارهم وينسون كالرمال، األموال ويكدسون
 ل إلخال وا ،وتخريبها ،ها بإفساد لطبيعة ا على وقجاوزهم بل ،اتها ء عطا ومن منها اإلفادة

 الجشعة مشاريعهم لحساب المعاشوالحياة أمور بتوازنها التيتذتظم بمعادالتها
.الفتاكة والعدوانية

 المخترع والفكر العالمي، الكدح وناتج األولية، الثروة بأن لقال: اإلنسان ولوصدق

 للتضليل الموجه؛ واإلعالم والدفاع اخلية الد وزارات يحترقانفي الضخمة واآللة المبدع،
 والسرقات والخمر، القمار ونوادي الهوى، وسوق الفحشاء ليالي وفي والتجهيل، والخداع

 وسائل لتقدم الموظفة، العلمية والبحوث الشامل، الدمار أسلحة وإنتاج لرشوات، وا
معتسويقه، يمثل الذي الترفي الفضولي اإلنتاج وفي وتخزينها، وتكديسها، العالمي، الفتك



المغفلين. جيوب من وسرقتها الثروة بعثرة ألوان من لونا طريقه عن المال وامتصاص

 لقمتها وثمن الغفيرة، ماليينها وأرزاق األرض، أهل مال من العليا النسبة وتجد
 من قليلة حفنة أرصدة في حياتها صالح به وما المناسب، وسكنها ودوائها وكسائها

سزاقه. ومهرة العالم متمولي

السياق. نفس فهومن باق منها بقي ا وإذ بالضبط، الحقيقة هي هذه

الغمساد عامل
 إن العالم الفقرفي أكبرعوامل من بأن األخيرة: األرض البعضفيقمة كلمة قالت

 كز مرا المتنفذينفي من العام المال اختالس به ويعني لههوالضساد، أكبرعامل لميكن
 عرق ناتج على القانوتية وغير القانونية التحايالت ومختلف والرشوة، القرارواإلدارة،

المفكرين. إبداع وعطاء الكادحين،

 ء ووزرا ، ء ووكال ، ء ومدرا موظفون العام للمال لخيانة وا ص االختال في ويشترك
 والمبتلين الضمير، وفاقدي الدما، مصاصي من جمهوريات ورؤساء وزارات، ورؤساء

 الغاصبون الناهبون الخونة - وهم الهوى، ومقتضيات والدنيا، للمال العطاش بداء

ومقدرة. مقدر وكل والدين، والقيم واألمن الثروة حراس - المتحايلون

 ويهدر المحارق، كلهذه علىيديهفي الثروة وتحترق اإلنسان، يسقط كيف والسؤال:
 من الجياع ولقمة الكفاية، لقمة وتسرق المكدوحين، وعرق المعذبين، وكدح األجيال، تعب

 وهو إال يصل ال الرمق يحفظ أو الصلب، يقيم ما وصل ا وإذ الماليين، أفواه إلى طريقها

األحيان؟! من كثير والدينفي الشرف وبيع والهوان، بالذل مغموس

 ونصبه، وجهده لقمته يسرق الذي اإلنسان أخيه يد على اإلنسان يمتهن صار كيف
 فائقة، هناءة بل للحياة، واستمراء ضمير، راحة مع العذاب ألوان اقته ذ إ ويتفننفي

كبير؟! وتلذذ

 إال يتم ال دولة كل وأمن ، لشعوب؟ ا بإخافة إال يتم ال لحكومات ا أمن أينصار من
 كل الرؤوسفي وأمن آخر؟، حينا المجاورة غير وحتى حينا المجاورة الدول بقية يإخافة



الفكرالسياسي
البسالمي

البعض؟! بعضهم من بالحراسة إال يتم ال حكومة

 حد إلى األعصاب من توتر كلهفي والعالم يأمن، قوي وال يأمن، ضعيف ال ا لماذ
ة! والملها طش وللب للتشفي والقتل ل واالغتيا واإلرهاب العنف

التواء فصغ الداء معرفة
وراءذلككلهأمر؟

ريب. وال شك وال ،نعم

 المرجعية إليهفي حاجته التشريعية والحاكمية المرجعية ربهفي اإلنسانإلى حاجة

للتكوينية. والحاكمية

واإلضطرار. الجبر مساحة حاجتهإليهفي االختيارعلىحد مساحة حاجتهإليهفي

 وهو التشريع، حاكمية في الحاجة لهذه وغرورا وجاهاية استكبارا اإلنسان وتنكر

التكوين. لحاكمية اضطرارا المذعن

الله. على ويستكبر الله، إلى محتاج إنسان األمران، هذان

 أصل إليهفي محتاجة هي كما التشريع عالم اللهفي إلى محتاجة تبقى اإلنسانية
 آثار تكون أن بد ال تنكر لها يكون حين الالبدية الحاجة هذه ،حياتها وعموم وجودها

مدمرة.

 ،منها بالهروب إال تعامل أي الشمس مع أتعامل أن أرفض فحين للشمس، محتاج أنا
كارثة. تكونصحتيفي ن بد ال

أنتهي. أن بد ال األكسجين بقيمة أكفر فحين لألكسجين، محتاج أنا

تماما. المشكلة هي هذه

 واالثنان العادل، الحكيم العليم الدقيق والمنهج اليقظ، الضمير يصلحها اإلنسانية

الله. عن واإلدبار الجاهلية مجتمعات مغيبانفي



٢٣٠

 الفاسدة المعادلة طرفا وهما - المستكيروالمستكبرعليه وللستضعقه عف إنالمستض
 برفض منهجه، عن بالتخلي الله، عن بالهروب معا يشقيان - اليوم البشري المجتمع في

.السماء تريية بتغييب - حاكصيته

 هدى، وال ،صشكالتها من األرض تعافى وال الصحيسح، بها نصا األمورإلى يعيد وال
 بأن إال سالم وال أمان، وال كرامة، وال عدل، وال أمانة، وال صدق، وال أخؤة، وال ضمير، وال

 مثيل ال إذ السماء، وتربية الله، منهج ن:والمهمال المحاربان المغيبان والمنهج التربية تعود

الضالل. إال الهدى بعد وليس نظير، وال

 بعد األطروحات ولتبتدع واألمم، الشعوب ولتقاوم يسعى، ما اإلنسان فليسيع
 تذوقفي ولن ،نفعا البشرية يجدي لن ذلك من شيئا ولكن اإلنتاج وليكثر األطروحات،

 إلى تعود أن إال وكرامة وعزة وكفاية، وسالما وأمنا ورفاهية، وراحة وإحسانا، عدال ظله

شريعته. وأحكام دينه بتربية وتتأدب منهجه، إلى وتفقاد الله، حاكمية

( األصل.) هذا لى إ فارجعوه السياسة، في شيئا قرأتم كلما

العليا! موالقيمة النغط
 بدرجة تتركز والمنفعة المنفعة، قيمة إال فيها قيم وال إنسان وال خلق ال المادة حضارة

النفط. اليومفي كبيرة

 السيطرة محله لتحل وذهابه؛ العراقي النظام بقاء من والتوجس واالختالف

 أو الطرح ا هذ ظل في كثيرا تتفاوت قد لتي ا والحظوظ القسمة نوع منشؤه األمريكية
أوتلك. النتيجة هذه ذاك،

األمر. هذا عربيةفي حكومات وحتى وفرنسا وروسيا وبريطانيا أمريكا بين فرق وال

 تقوم حين عليها المتدفق العراق نفط ستخسر بأنها تصرح عربية حكومات هناك
 وحسن العراق، بضرب بأس فال التعويض حصل وإذا ذلك، عن تعويضا وتطلب حرب،

العراق. ضرب

م.٢٠٠٢سبتمبر١٤٢٣٢٠ رجب ١٣ (٧٧) الجمعة خطبة-١



^لفكرالسيلسي
٢١االبسالمي

 وفجيعة ،عاما تكوينيا درسا يواجه أن بد ال انحطاطه وهذا هذهقيمه، والعالم ،إذا

 يمأل عادل إلهي المنهارنظام العالمي الكيان هذا أنقاض على يقوم أن بد وال شاملة،

ال.2 العصر إلمام والقيادة ،وشرا وجوزا ظلما ملئت بعدما ،ونوزا وعدال قسطا األرض

 والتحلل ،المهترئة »الغربية األخالقية نقل على يعمل ال فعلية عملية ناحية ومن

 هتاك!لى المادية الحضارة وخصائص الغرب، األسريةفي العالقات ونظام الغربي،

( وأمته.) وقومه، لبلده، خائن إال اإلسالم أرض

المال رأس وطغيان الإلفساد
 لتنوء مفاتحه ماإن انكنوز من وآتيناه عليهم فيقى موسى قوم من كان قارون ررن

 الله آتاك فيما وانتخ لفرحينا يجث ال الله إن تفرخ ال قومه له إذقال القؤة أولي بانعضبة
 في اشدان تنن وال إليل الله أخس كما وأخسن الدنيا من نصيبكق ثنس وال األخرة الداز

( المفسدين«.) يحب ال الله األزضإن

 الصالحون، منهم موسى وقوم مستضعفون، موسى وقوم موسى، منقوم واحدا كان

 أي غيرإسرائيل، أم إسرائيل أبناء من سواء موسى قوم جملة من موسى قوم من أوكان

كالم.2 موسى إليهم أرسل ممن

 كان الرجل لله،وهذا لمالدونا واالعتمادعلىا البطر االستكباروالطغيان فرح

 ويسير حكمفرعون، يسند وكان الظالمة، والحاكمية والبطش، الماللإلستكبار، يستعمل

 الدنيا من تنسنصيبل وال اآلخرة الدار الله آتاك فيما وقانتغ دربواحد: في معه

 . ( المفسدين«) يحب ال الله إن األزض في الفساد دبح وال إليل الله أخسن كما وأخسن

الطيقة وتالعب المال، رأس بيد القرار وكون المال، رأي وحاكمية المال، رأس طغيان

م.٢٠٢نوفمير١ هء١٤٢٣شعبان ٢٥ (٨٣) الجمعة -خطبة١
٠٧-٧٦ لقصص: -ا٢

.٧٧ القصص:-٣



 متقارنان وهما الفرعوني، والمنهج هذا اإلفساد، ض مصائرالناس في الراسمالية

( ن.) إفساديا منهجان

والرذيلة القتصاد
الفضيلة. به تضر وال الرذيلة، تنعشه ال البلد اقتصاد إن

 ء لفحشا ا تجره وما سليما، ء بنا يوما لفضيلة ا مت هد وما ،خيرا يوما يلة لرذ ا بنت وما

 الشعب، تتتشرفي قيمي فراغ حالة يقابله مترفة قليلة لفئة مالية مكاسب من لخمرة وا

 الخير، إرادة وتسقط والسرقة، بالقتلوالسطوواالغتصاب الرعب وتثير األمن، وتقوض

 الصحية، البيئة وتلوث الفتن، وتشعل األسر، وتهدم اإلرادة، وتميع المثمر، العمل وعزم

الحرام. الجنس إليها يجر التي السارية األمراض من وتوسع

والمحرومين. المستضعفين حساب على الميزانية في عفة مضا يتطلب ذلك وكل

 على والتحايل والسرقات، الرشاوى على وباعثا لالقتصاد، هادما كالرذيلة وليس

البشع. واالستغالل العام المال

 ومانعا للحقوق، وصائنا الثروة، على ومحافظا لالقتصاد، داعما كالفضيلة وليس

( ) المجتمع. في لفوضى ا وينشر ،لفرد ا يضر فيما المال هدر من

ر لقذ ا ر ستثما لل ا
 البلد أنذلك ذلك فمعنى لد، أمامهفي مفتوح الطريق أن رأى القذرإذا االستثمار

 قد اإلسالمي الخط على حضاريا انقالبا وأن انتهت، قد أهله غيرة وأن ،ساقطخلقيا

حصل.

مفتوحة. بصورة قذرة استثمارية مشاريع تستقبل أرضا وجدنا كلما

م.٢٠٠٢أعسطس ١٦امد ٤٢٣ اآلخرة جمادى ٨ (٧٢)لجمعة1 خطبة -١

م.٢٠٠٢ديسصبر١٣ح ١٤٢٣ شوال ٨ (٨٩) رقم الجمحة خطبة -٢



السياسي لفكر1
األبسالمي

 خسر قد لبلد ا أن ثيت كلما اليلد، علىهذا تتوافد المشاريع هذه وجدنا وكلما

إسالمه.

 المشاريع الفساد، مشاريع السافلة. المشاريع الساقطة، المشاريع أن وجدنا أماإذا

 على بأنها بلدنا: عن ونقول الله، نحمد يجعلنا فهذا بلدنا، من تهرب القذرة االستثمارية

القويم. والخلق اإلسالمية الحضارة خط الخير، خط

 ر؛ الستثما وا ،لبدن وا لروح ا إلنسان ا ر، الستثما وا إلنسان ا نحن رنا شعا :ن شعارا ن هنا

حيوان. إلى اإلنسان يحول الذي االستثمار ال اإلنسان، أجل من

 وكذلك اإلنسان، وكرامة اإلنسان وتغيب استثمار استثمار دائما تصرخ حين

عوراء. بنظرة األشياء إلى النظر من فهذا للستضعض اإلنسان مصلحة

اإلنسان. أجل من استثمار وإنسان، استثمار لنا وقل معا، عينيك افتح

 أمنه، كرامته، قيمه، إلنسان، روح استثمارولوكانعلىحساب لي: تقل وال

( وماديصرف.) الشعارقاصر هذا سعادته،

الثروة تحرير

ثمن. يعادله ال العظيم والدين اإلنسانية والكرامة واالستقاللية الحرية

 بما يكون أن قيل ودينه ورساليته، ومبدئيته، وكرامته، وحريته، بإنسانيته، واإلنسان

ويسكن. ويلبس، ويشرب، يأكل،

.بدنياها أخراها تبيع وال ،بأخراها دنياها تبيع أمة ونحن

 بمقدارإال العكس ترتكب وال الدينوالروح، لضرورة الجسد بضرورة تضحي أمة

.هويقها عن انسلخت ما

م.٢٠٠٤ مارس ١٢ ه١٤٢٥ محرم ٢٠ (١٤٥) لجمعة ا خطبة -١



 عليها ظلما والمستولين سراقها يد وقطع ،عنها العدوان ورد الثروة، لتحرير طريق وال
 المستقبلي عائدها تدقق يحفظ الكبيرالذي بالبذل إال وناهبيه العالم أكبرسزاق وهم

الحقيةيين. وتاريخها األرض أصحاب أصحابها لصالح المتعاقبة األجيال مدى على

 األجيال لكل الثروة هذه حفظ أجل من البلد؛ ثروة من بشيئ يضحي واحد جيل إنه
الفاعلتين. الحرتين المخلصتين ويدها يده على تتنامى أن أجل ومن القادمة،

 ألجنبيالهيمنةوالسطوا من اقتصدادها تحرير استطاعت التي البالد عانت ا وإذ

 والحاجة الحصاروالتآمر، وألوان العدو، من المفروضة للحروب اقتصادية منمشكالت

 وحتى معين، بوقت مرهون ذلك فإن البالد؛ أمن يحمي مما التسلح على اإلنفاق إلى
 من نال ي لذ ا لب طا أبي شعب ر حصا كر ولنقذ - المثارة ت لمشكال ا هذه على لتغلب ا

 ذلك مننتائج ولكن -، والضعف الجوع سطوة من نال ما والهاشميين 4٠ة النبي

 بعضهم أصابت حتى المسلمين يد الثروةفي وكبرت عمالقة، دولة أنقامت الحصار
اآلخرة. ونسيان بالدنيا، التلةي جنون بالجنون،

 والمستنزف وشعب بلد أي صدر على ثم الجا للعدو االستسالم بحالة ذلك يقاس وال
 إال المستعبد للشعب يبقي ال والذي المطلق، المالك تصرف فيها والمتصرف لخيراته،

له. استثماره باستمرار كعدوه يسمح الذي الفتات

 وما ،يستخرجمنها وما الطبيعية بثرواتها الغفية البالد شعوب إلى نظرت إذا وأنت
 طبيعي بالقياسإلى ا جد فقيرة العريض جمهورها في وجدتها معيشي وضع من عليه هي

الثروةومصنعها. تلك

 ا إذ منفقرها العالميين الطغاة استعباد ها ينقذ فال ،بطييعتها الفقيرة البالد وأما
 والهوان المقيم، الذل جاني إلى هذا الفاقة، على وفاقة الفقر، على فقرا بذلك تزدد لم

الساحق.

 يستثمرونها، ان بلد همهم وإنما بلدانيعالجونفقرها، يبحثونعن ال والطغاة

لمطامعهم.) شعوبها ويستثمرون بها، ويستغنون

م.٢٠٠٨ يونيو ٦ ه ١٤٢٩ االخرة جمادى ٢ (٣٢٨) الجمعة - - -



السياسي الفكر
االبسالمي

٧

العالمي الإلعللم سياسات

ل ضلل م وإعلل مدى إعللم
ضالل. وإعالم هدى، إعالم إلى: اإلعالم قسمتا وأمريكا فرنسا

إرهاب. وإعالم تحضر، إعالم

تراه. فيما اإلنسانية لصالح إعالم

تراه. فيما اإلنسانية لغيرصالح وإعالم

 عليه، وتحرض به، يأخذ من وتالحق وتحرق تدين الثاني، وتحارب األول، تحتضن

دمه. وتستبيح

 تبنتها إذا وأما مية، وظال ورجعية تحجرا فتكون الفقهي، الرأي ها يتبنا والقضيسة

وتقذما! ووعيا حضارة ونقاء مصالح وحماية ذكاء كانت وأمريكا فرنسا

 هناك بأن :يقولوا أن الفقهاء من وتحجر ، الفقهاء من ورجعية الفقهاء على معيب

 الرد، على قادرا كان لمن استثناء إال الضالل كتب ة قراء بعدم يضتوا وأن كتابضالل،
السلبي. التأثر من وآمنا

 المنار ة قنا إعالم بأن :وفرنسا أمريكا تقول أن يوم ولكن تحجر، لك وذ ،رجعية لك ذ
 إرهابي، إعالم إنه :أمريكا تقول أو بالسامية، ومضر الفرنسية، للثةافة معاد إعالم

تتدمل)ل وهذا صحيح، وهذا حق، فهذا

 الغربي، والتصرف الغربي الرأي مدار العلمانيين من كثير نظر ورفي يد فالحق
أوروبا. دارت وما دارتفرنسا، وما أمريكا يدورمادارت الحق

ضالل؟ وإعالم هدى إعالم هناك هل قولهم: الفقهاء على المنكرين وتسأل

ضالل؟ وكتاب هدى، وكتاب



نعم. لك: يقولون

هوتحديدهما؟ وما

 الغرب، ةعنلمر الحقائق ويكشض اإلسالم، عن يدافع الضاللهوإعالم إعالم
الله. إلى البشرية يقود أن يحاول

 على وتمرغ ،فيها اب وذ وصجدها الغربية الحضارة قدس فهوما الهدى، م إعال أما

امهاا أقد

 ساحرة، بلغة يأتي ألنه النفوس، من كثير تستوعبه ب وهوجوا لجواب، هوا هكذا
( لجودة.) وبفنبالغ

 الملتزمة غير اإلعالمية المؤسسات يقومانفي الساحر وففها اإلعالمية، اللغة إن
 هومطلوب ما باتخاذ المصادرة وطريقة الفكرية، والمغالطات النفسي، االستهواء على

 اإلدمان يجر ويذلك الدليل، مقدمات من ومقدمة عنها، مفروغا قضية البحث، ومحل

 التسطح إلى ناقذ فكر النوعمنغير منهذا اإلعالمية للمادة واإلصغاء القراءة على
لنشوئها. الكافي العلمي األساس تفتقد قناعاتخاطئة والوقوعفي الفكري،

 العلمي التفكير بطريقة بالتزود إال المتردية النتائج منهذه الفكر لحماية طريق وال

 التمحيص تعتمد التي والدراسات الموضوعي، الطابع ات ذ القراءات وممارسة المنطقي،

وآراء. أفكار من له تتعرض لما والقدقيق

التفكير. الصارمفي العلمي المنهج تعتمد التي العلمية العقلية تربية لى إ أحوجنا فما

 اإلذاعات وتبثه الصحافة، تكتبه مما كثير من واحدة دققستصفحة ذا إ وأنت
 للرأي منقناعات تكوينه يراد وما به، يتصل وما السياسي، بالشأن يتعلق فيما خاصة

 على واعتمادا الحقيقة، عن فاحشا وبعدا ومشاعرهم الناس بأفكار تالعبا وجدت العام

 ،لث ثا ضد لنقمة ا وتثير ذاك، وتسقط ،ا هذ تقزم لمة ظا تبرعية بنعوت آلخرين ا رمي

.وهكذا ،رابعا وتعزل

م.٢٠٤ ديسمبر ٣١ ه١٤٢٥ لقعدة ذوا ١٨( ١٨٠) لجمعة ا خطبة -١



لفكر1

 رد نفسها. الدفاععن من لتيتحرم ا االجتماعية لفئة الفاحشعلى الظلم ويقع

 والحرمان المحاصرة من اللون وهذا ،ضدها توجه التي الرخيصة والتهم الزور أقاويل

 تمارسضد قد التي يواالقتصاد االجتماعيوالسياسي الظلم ألوان من هوواحد

 اليسمح خنق مع الليل غلس لهافي المعنوية لتصفية عملية تتم حتى أوتلك الفئة هذه

للمستغيث. صوت بانطالق

العالمي الإلعللم منمفارقات
 المختلفة، النشر وقنوات البث مصادر يمتلكون الذين أن الغريية المفارقات ومن

 اإلسالميةفي الكلمة ويطاردون عليها، الحديدية القبضة ويشددون ويحتكرونها،

 واإلرهاب الفكر، بمصادرة اإلسالميين يرمون المجتمع زوايا من زاوية كل وفي ،المسجد

الرأي. حرية وخنق الكلمة، على والحجر الفكري،

 الشتائم من طويلة قائمة هؤالء عند تجد أنك الفاضحة األخرى المفارقات ومن

 األفق، وضيق والتقوقع، والتحجر، والتخلف، بالرجعية، تقذفهم التي لإلسالميين

الواقع! من والهروب الفكري، واالنغالق الحداثة، ومعاداة

 يتحدث عندما واالستبشاع االستنكار من زوبعة ينيثيرون الذ أنفسهم وهم

 سبحانه ألله طاعة وعن والفسوق،اإليمانوالكفر وعن التقوىوالفجور، عن اإلسالميون

األولى: الجاهلية وتبرج الحجاب وعن والتسيب، العفة وعن والنار، لجنة ا وعن ومعصيته

 منهم الصراخ يرتفع والسنة، الكتاب من المستقاة التقسيمات لهذه الطرح فأمام

النار. أهل قائمة وتعلنون الجنة، إلى المرور وبطاقات الغفران، صكوك توزعون بأنكم

 المنضبطة اإلثباتية ووسائلها الدقيقة، تحديداتها القرآنية، لتقسيمات ا لهذه أن على

 وهومفخرة به يشتم ما منها آلخرين ا وقائمة ،اها يتعد أن لنفسه بحق مسلم يبيح ال التي

وتشويهه. قيمته إلسقاط به؛ والشتم نفسه، في

الله كتاب ومرجعية , ألصالة إلى الرجوع عندهم تعني وهي ،الرجعية ذلك ومن

٢٣٧ االيسامي االلسامي



٢٣٨

والشعوروالحياة.الفكر لحركة كي^ايي رسوله وسنة

 المناهضة األفكار معادة بها يريدون التي الحداثة معاداة ذلك الرجعيةفي ومثل

الثقافي. الغزو ومقاومة التحلل، ومجانية لإلسالم

 من يثلم وال والدين، الفكر سالمة مع يلتقي وما الناس، ينفع بما الحديث أما

يعادونه. وال يطلبونه اإلسالميين أن جيدا يعرفون فهم الفاضل، والخلق المروءة

 الساقطة الحداثة بالوقوعفي إغرائك أجل من الحداثة؛ تعادي بأنك بك ويشةر

فيه.) يقع أن مي اإلسال للمجتمع يخطط الذي القذر والمستنقع الذليلة، التبعية و

الإلعللمي تهداف اللس مقاومة
 المسلمفي اإلنسان يستهدف وما الفاسد، العالمي اإلعالم من التخريبية والخطط

يحصى. وال يعد ال وسلوكه، وتفكيره، ودينه، ضميره،

 حين خائبا يرتد أن يمكن الجند ا هذ وكل ،ضعيفا يكون لجند ا ا هذ كل لكن

 ويستحضر الله حكم يصتحضر وحين ه، وهدا وفطرته وضميره عقله أحدنا يستحضر

 يستحضر حين الله عظمة ويتذكر ،الله جمال ويتذكر اله، جالل يتذكر حين الله مراقبه

 أو الخمسين حياته طوال عنده تراكمت التي توالعظاالصبر من الكييرة الحصيلة

 كل يستحضر حين أحدنا أن أما العشرين، أوحتىطوالحياته الستين، طوالحياته

 الصحيح، لطريق ا على نفسه يضع أن ويستطيع نفسه، زمام يملك أن يستطيع ذلك

 تعيش وألن الله، بتربية والتربي الله، بأخالق للتخلق النفس؛ بهذه يصعد أن ويستطيع

 جمال كل عن ويشغلها التفاهات، كل عن بها ويرتفع ،يشغلها وما يغنيها ما لله ا جمال من

( مزخرف.) ادعائي

٠م٢٠٠٢مايو٢٥ ه ١٤٢٣ ربيعاالول ١٢( ٦٠) الجمعة -خطبة١
م-٢٠٠١مايو١٨ ه١٤٢٢ صفر ٢٤ بتاريخ (٧) جمعة ا خطبة -٢



خ ١ ٩ االبيس^اميد اكسبإ ألفشع

القحاغة وسيلة

 ( والفاسقة) الفاجرة والصحافة للدين، المعادية للجهات المستأجرون الصحفيون

 به، وتهزأ الدين، تحرف الطاهرة مساحاتها تمأل والتي ،األمة أجواء ةفيالمعربد

 علمائها كرامة ومن األمة، مقدسات قدسية من وتنال له، ظالمة لتجريحات وتتعرض
بالعصمة. األمة لهم تذعن من وحتى العظام، وفقهائها الكبار

 يتوسع إلجرام وا والعداء لجنون وا والطفولة والغثيان، ة التجرؤوالبذاء وكلهذا
 الهراء صحافة أمام الحرية باب وفتح الجائرة، السفهية القوانين من بحماية يوميا

 تحكم كثيرة أنظمة حارمن واحتضان ورغبة العالمي، االستكبار منقوى بدفع والهذيان
 زاوية كل في يقولها ومن السياسية لحرية ا كلمة حق وتال والنار، لحديد با ألمة ا هذه

( والدمار.) بالموت

غة لقحا وا اإلسلميون
اإلسالمية الكلمة إبراز على قادرين واعين غيورينصلبين، ميين سال منإ بد فال

.مسؤولية من مية إلسال ا لكلمة ا تتطلبه ما بكل

 الصحفية المسؤولية وليتحملوا الصحف، علىهذه المشرفين هم يكونوا أن بد ال

فيها.

اإلسالم. سيقتل الساحة اإلسالميفي الفكر غياب

 الفكر وتقدم اإلسالمي، الخط تشوه التي المقاالت من العديد تقرأوون يوميا أنتم
ذلك؟ قبال في شيئا تقرؤون وهل ،وتشوهها اإلسالمية الرموز وتحارب اآلخر،

 لألقالم وإال األخرى، الرؤية وإال الفكراآلخر، إال يقرأ ال سنينا الشعسب بقى ا إذ

األصيلة. ورؤاه إسالمه عن وسينفصل سيتغرب، الشعب هذا فإن األخرى،

 )الشيخ( الصحافة. كل وليس الصحافة، من نوع عن أتحدث -١

م.٢٠٠٩ يوليو ٣م١٤٣٠ رجب ١ (٣٧٥) الجمعة -خطية٢
م.٢٠٠١يوليه١٣ه١٤٢٢رييعاآلحر٢١ بتاريخ (١٥) -خطبةالجمعة٣



(٨)

الغزوالثقافي سياسة

السياسة مل معا في المصنوع اللسلم
أرضية. بشرية والصياغة إسالم وهناك سماوية، والصياغة إسالم هناك

 إسالم بديل، إلسالم وإسالمية عربية ودول وأوروبا أمريكا واسعفي تحضير هناك

 القرآن إسالم األصيل، اإلسالم ليحلمحل المحرف؛ والمسيحي العلماني الكيف على

.المطهرة والسنة الكريم

 جمعة أئمة محل لتحل وجمعة؛ جماعة أئمة د عدا إ على اشتغلت قبل فأمريكا

الوظيفة. هذه ألداء فيها؛ سابقين وجماعة

 على تفرض وفرنسا واالستبدال، اإلعداد هذا - جدا - قررت اليوم وإنجلترا

.مقيتا تخلفا ويعده للحجاب، يتنكر إسالما المسلمين

 تصميم من إسالم استحداث في وأوروبا أمريكا تسابق وإسالمية عربية ودول

 مبلغين وتعد غربيا، به غيرالمسموح من خالية جديدة دينية مناهج وتعد غربية، وصناعة

 األمريكي اإلسالم لتثبيت األمريكية؛ الخطة وطموحات طرازيتماشى، من وعلماء

 مخطط في مهقا ركنا ذلك ويأتي وأفئدتهم، بلفيعقولهم المسلصين، أرض التقدميفي

الشاملة. الهيمنة

 الكبيرة، األرض تطالعكفي يوم كل في بالجملة، فساد مشاريع اإلعداد هذا ويدعم

 ومشاريع لهو، مشاريع سعة الوا غير الدولة وفي الواسعة، الدولة في الصغيرة، األرض وفي

 رجل كل بل بات والشا الشباب تستهدف وهي ،تعدها تكاد ال تحلل يع ومشار فساد،

الغربية. والمصالح األمريكية، الخطة طريق على لتضعمما وامرأة؛



السياسي الفكر
األيسالمي

 تزويرية منعملية وثقافيا فكريا آنتحميإسالمها المسلمة اآلمة جماهير وعلى
خاسئة. ذيلية أمة إلى األمة وتحول الفاجرة، للعلمانية وتمكن اإلسالم، تستهدف كاذبة

اغزوالثقافي ومقاومة الحين
 الرسمي المستوى على ترحيبا واألوروبية األمريكية الخطة فيه تلقى الذي الوقت وفي

 عن رسميا الصين يعلنفي نفسه، المستوى على مخلصا واحتضانا اإلسالم، ديار في

 مخطط الوقوعفي من ه وإنقاذ لحمايته الطفولة؛ بجيل متميزخاص م إلعال اإلعداد
الحدينيذا القيم حفاظاعلى عامة، والغربي األمريكي الغزوالثقافي

واضحك! قارن،

وابلب! قارن، ل

.ومقاومتك دك عنا في شرسا وكن ،وقاوم عاند بل ،ال
واالنحراف. والتحلل، الفساد، مشاريع على التمرد كل فتمرد

.بنك ا أمسك

.بنتك ا أمسك

لنار، انجبهماعن

( الجبار.) غضب ومن جهنم، من أنقذهما

الغزوالئقافي ومقاومة فرنسا
 األبواب جميع بفتح يؤمنون اإلسالمية المجتمعات أبناء من كثيرون رأيآخر: لفرنسا

 والشعور لفكر ا مستوى على والشرقية لغربية ا البضاعة أنواع لكل والطرق والمنافذ،
 األمة؛ هذه به تستظل الذي السقض لتهدم خاصة؛ بصورة مصممة نت كا وإن والسلوك

 لتنفيذ وأدوات؛ لىدمىإ أبناءها ويحول ومصلحتها، وهداها وعزتها أجلوحدتها من

م.٢٠٠٤ يونيو ٤ ه١٤٢٥ آلخر ا ربيع ١٥ (١٥٧) لجمعة ا خطبة -١



 وفي األكبر، اآلخ صورة البضاعةفي كانت وإن الساقطة، للحضارات المصدرين أغراض
 بأسلوب اإلسالم على التمرد في دروسا لتتلقى العالية؛ الشبابية الكفاءات تجميع صورة

الحضاريين. للغزاة مباشر إشراف تحت سارق ساحر ناعم مخصلي

 محطة بث توقف فهي الرأي، لك ذ على وتصر ،المسألة في آخر رأي فلها ،فرنسا أما

 منفضائيات، يحصى ال ما المتاروبين محطة بين وقارن الفرنسية، للشقافة رحمايةالمنا
 ويغرقها ،كلها المعمورة مساحة يغطي بحجم متقدمة اتصال وشبكات وكتب، وصحض،

 لدمار والحرقوا الجنسوالسطووالنهب حضارة وقذارات ورجسووسخ بصديد
 وتحتاط المنار، فضائية من تخاف فرنسا ذلك مع واألمم، للشعوب لترويع وا والتعذيب

االحتياط}})'( كلهذا لنقسها

العسكري اللجتياح عند يقغ لل الغزو
 بد ال لذلك الشعوب، ثروات فينهب يدا واألطول فتكا، واألقوى ،نوويا األقدر أمريكا

 لتي ا لفلسضة ا وهي ،لحكم ا فلسفة في تخلفا كثر آل ا هي بنظرية ا أخذ لم لعا ا ة سيد تكون أن

 حيوان طريقة على وختكا تهورا واألشد ،ظفرا واألحد ،نابا لألطول الحكم حق تعطي

الغاب.

 وإجبار وعزلها العالم، التنصيبلحكومات حق لنفسها المنطلقتعطي هذا ومن

بالضبط. أمريكا عند )نعم( هي عندها )نعم( تكون بأن الشعوب

 لقضائها خضع وإن دولية محكمة ألي فليس تسأل، وال تسأل أن لفضسها وتعطي

 الدولية، القوانين كل على يخرج أمريكيا ولوجنديا سلطتها تطال أن البشري العالم كل

اإلنسان. بقيمة واللعب السرف حد إلى العالم من بقعة أي حربفي ويرتكبجرائم

 أفغانستان، األخيرفي الحادث البريئةفي النفوس عشرات تحصد نضسه المنطلق ومن
 أنتعتذربكلمة، ويكبرعليها وفجيعة، مأتما اآلمنين وتحولعرس أكثر، أو مائة وتجرح

} ؟للعبد السيد يعتذر وكيف

م.٢٠٠٤ ديسمبر ١٧ ه١٤٢٥ ذوالقعدة ٤ (١٧٩) الجمعة خطبة -١



الرعبد تشر وأمريكا كلها، األرضية الكرة العالمفي استعباد إلى تهدف فأمريكا

اإلرهاب تمارس وأمريكا

القيم! تنسف وأمريكا

اإلنسانا إنسانية مع بالغ باستهتار تتعامل أمريكا و

واألمم! الشعوب تعادي وأمريكا

االنتحارا إلى وتسعى نضسها، تعادي وأمريكا

 من مناسبة كل في لم لعا ا دول بين من ألقوى ا وهي وترعب تفزع أن معنى فما وإال
االستنفار. وتعيشحالة كثيرة، مواطن وفي الوطنية، مناسباتها

للعام؟ معاداتها من ا هذ ألبى

لنفسها؟ منعداوتها — أيضا — هذا أوليس

 للضتلئفلنبيوللبخربملكسبتليدى »ظهر المجيد: كتابه يقوفي اللهيكي إن
(١الناس.)

 في الطغاة أيدي كسبت بما ظهر الذي الفساد بعض العام والرعب العام، والفزع
للقيم. وتدمير ظلم من األرض

 اإلنتصارات بتسجيل ينتهي ال األمريكيين هدف أن اإلسالمية أمتنا ولتعلم
 مقدمة كله هذا نما وإ ،األجسام استعباد ألرض وحرق الشعوب، وسحق السسكرية،

 ستيالءواال الحضاري، واالستالب الشاملة والثقافية والشعورية الفكرية للسيطرة
 جيوب األمةفي هذه خيراتوناتجعرق تدفق الستمرار األكبر؛ الضمانة ألنه الحضاري،

 أو البعيد، المدى ولوعلى مقاومة غير من للغازي الذليلة بالتبعية والرضا ،أعدائها
المطلوية. راحته وتزعج األمريكي، للسيد الصداع من شيئا تسبب قد مشاكل

 المستويات، كل على وإصرار قوة بكل الغزو تقاوم أن األمة فعلى الهدف، عرفنا وإذا
من ذلك يدخلفي بما والثقافي الفكري كالمستوى وجماعاتها أفرادها مواقع مختلف ومن

الفك^السياسي
إلبسلمي

.٤١-الروم:١



المجاالت. كل في لنا مصدرة سلوكية وأنماط وتقاليد عادات

هويتنا. والنتنازلعن الحضارية، االستقاللية أننصرعلىخط وعلينا

 مقاطعة أمام شيئا تعد ال أهميتها على األمريكية التجارية لبضائع مقاطعتنا وإن

 التخريبية والتحركات العميلة، واألقالم الغازي، والسلوك المعادية األفكار من المستورد

( ) مجتمعاتنا. واإلنسانيفي الفكري المستوى على

األمم بقية مع المسلمة القة علقة
 مؤمنة وال لمؤمن معدل وال سننه، من سننا ئؤهس٢ك ولرسوله التشريع، في سننا لله إن

 يد وعلى ءت، جا أين من لفة مخا السلوك من طرائق إلى عكيفليث ولرسوله لله سنن عن

الداخل. تعفي ومص ،منها مستورد بين فرق ال ابتدعت، من

 أيةا يا٠ سبحانه: قال وقد ،وأمما أفرادا الناس بين القطيعة يريد ال واإلسالم

 الله عند أكرمكم إن لتقارفوا وقبائل شعوبا وجعلناكم وأنئى ذكي من خلقناكم إنا الناس

(٢ أتقاكم.)

 وينفع، عنهم يزين ما وأخذ اآلخرين، من االستفادة من يمنعان التعقل وال العقل وال

الغني. إلى يده يمد والمحتاج الكامل، إلى يرجع والناقص

المختلفة. حاجاتها لتسد وتتعاطى؛ بينها، فيما تتكامل واألمم

 ،ثرائها ومنابع ،حضارتها وعطاءات ،ومخزونها ،اتها ذ تدرس العاقلة األمة ولكن

 اآلخر مع تفاعلها فتعطيفي ،احتياجها قع وموا اضطرارها، كز مرا على تقف أن ل وتحاو

 تجده مما نواقصها لسد وتسعى > ورشدا ية وصواب وأكثرهدى فيه، أكثرتقدنا هي ما

اآلخرون. ويتوفرعليه تملكه، ال صالحا

م.٢٠٠٢يوليه٥ ه١٤٢٣ااآلخر ربيع٢٤ بتاريخ (٦٦) الجمعة خطبة -١

-١٣ لحجرات: -ا٢



الفكرالسياسي
بسالمي اال

 منبع من المنطلق اإلنساني والحضاري الديني مخزونها وفي شيئ، واقعها في وأمتنا

الدينشيئآخر.

 من عليه هي فيما والتخلف التقص من الكثير تعاني الواقع حيث من كانت فلئن

 اإلنساني والحضاريالكبير الديني مخزونها حيث إالأنهاومن وأدبه، الذين وعي
 وواقع األرض، المعاشةفي واألطروحات األديان كل واقع يعلن الدين خط المتمشيمع

اإلطالق. على وأهداها أمة أغنى أنها الحنيف، ديننا

 والسلوك والخلق الدين يسنن يتصل فيما أخرى أمة من األمة لهذه أخذ فال
والتعقل. والعقل، الدين، نظر في الكريمة اإلنسانية والعادات

 مي اإلسال لدين ا سنن عليه ما مع أكثر أو جنية في ألمم ا من أمة سلوك يلتقي قد ،نعم
 مؤشرا فيكونذلك معه، أمتنا تلتةي مما أكثر الصالحة السلوكية ومقرراته الحنيف،،

 كما لتكون األصيل؛ وخلقها دينها إلى الرجوع منها ويستوجب ،األمة هذه تقصير على

 الصالح، العام الحضاري الركب مقدمة وفي األمم، أهدى لها وتعالى تبارك الله أراد

دينها. هومقتضى وكما

 المعمقة الميدانية الدراسات بخط واألخذ المادي، العلمي السبق جهة ومن

 مما ممكن حد أقصى إلى واالستقراء التجارب حقل من واالستفادة ،متخصصة وال

 مهمل اإلسالم أن جهة من يأت لم األمة هذه إلى بالقياس األرض أممفي به تتميز

 حاجة تغطي التي الدقيقة العلمية المنهجة اتجاه دفعفي الذي وهو الحياة هذه لشؤون

 قوله اتجاهها والدفعفي المنهجة لهذه متينا أساسا ويكفي والعقلية، الحسية البحوث
 انشفح لكم وجقل أمهاتكمل^تغلمونشيئا بطون من آخرجكم ووالله وتعالى: تبارس

(١ تشكرون«.) لعلكم واآلفئدة واألنصار

 األرض على التاريخية والحركة وسماءه أرضه كله الكون جعل الذي هو واإلسالم

ووجدانه. وعقله، اإلنسان، حس لتفاعل مسرحا؛

.٧٨-أسل:١



 و سبحانه: قوله منها ساطعة بينة غفيرة البعد هذا الكريمةفي القرآنية واآليات

 ما انبخرب التيتجريفي والنهاروانفنك الليل واختالًف واآلزض السماوات إنفيخنق
 من فيها وتث مؤتها بغد األزض به فاخيا ء ما من ء لسما ا من لله ا أنزل وما سى لنا ا ينفع

( يققلون. لقفم آليات واألزض الشماء بنن المسخر لشحاب وا ج الريا وتضريف دآبة كل

 الله، عظمة على داللة األولية النظرة بحسب الكوقية الظواهر لهذه كان وإن وإنه

 داللة، أعظم المتتبعة الدقيةة العلمية بالنظرة ولكنها وحكمته، وعلمه تدبيره وحسن

واليقين. واالطمئنان والنور، الهدى إلى وأوصل

 ياتها ا وهد عطائها من االستفادة قإن الداللة، تملك نفسها اآلياتفي كانت وإذا

 ويكون ،وافيا كافيا قويا التعقل يكون ما وبقدر ،وأخرى بدرجة وتفكر تعقل من لها بد ال

وأعمق. وأركز وأوسع أوضح الداللة تكون ومعققا علميا البحث

 فيها وجعل األزض مد لذي ووهو اآلتيتان: الكريمتان اآليتان السابقة اآلية ومثل
 النهارإنفيذيك الليل ينشي اثنين زوجين فيها جقل الثمرات كل ومن وأنهارا رواسي

 صنوان ونخيل وززع ب أغنا من وجنات متجاورات قطع األزض وفي يتفكرون، لقوم آليات
 لقوم آليات ذيلن إنفي األكل بغضفي على بنضها ونفضل واحد بماء وغيرصنوانينقى

(٢يغقلون«.)

 العلمي عطاءها فإن معين، عطاء ذات اآليات لهذه السطحية النظرة كانت وإذا

 المصحوبة المتطورة التجريبية والدراسات الدقيق، العلمي النظر على قائم والمركز الكبير

األصل. الحقيةية والعلة لكبرى ا الحقائق عن باحث بعقل

. - تعرفون كما - غفيرة وفيرة لحقل ا ا هذ في آليات وا

لمنهج ا لى إ ة لعود ا تحققه ي لذ الماديا لعلمي ا م لتقد ا ى مد بوضوح ترون وأنتم

.١٦٤ لبقرة: -ا١

-٣-الرعد:٢



السياسي الفكر
األبسالمي

 الذي والتحكم الغربية، الهيمفة عن واالنفصال اإلسالمية، بلداننا بعض اإلسالميفي

 الذي التكنولوجي للتقدم طلبا؛ العلمية حركتها في أمتنا أقطار من كثير على تمارسه

داخلها. ومن تي الذا االكتفاء لها ويوفر األمة، حاجة يسد

 المادية العلصية لحركته العلمية األسرار تسرب الغرب فيه يمنع لذي ا الوقت وفي

 على تكون أن عليها ويحجر اإلسالمية، الدول إلى وتغذيها العصر حاجات تواكب التي

 أخالقياته، من ساقط كل عليها يفرض أبنائها بجهود األسرار هذه إلى الوصول طريق

 منمنحدرسحيق إليه صار وما خطيرة، إنسانية انحرافات من حضارته به ابتلت وما

الرفيعة. اإلنسانيات عن وبعد الدين، مسألة في

 ال اآلخروما من أخذه يصح ما بين تميز أن أمتنا على يتحثم الواقع هذا ظل وفي

 القائمة والقوانين به، المرتبط والسلوك الدين مسألة في االستيراد عن تكض وأن يصح،

.عييلين المعصومين وسنة الله، كتاب إلى كلذلك ترجعفي وأن منه، المتولدة والرؤى عليه،

المرولة أوقفوا
 ،وهادفيتها ،وعيها ودرجة حضارتها من لمستلهم ا لخاص ا لعملي ا بعها طا أمة لكل

ورساليتها. جديتها ومستوى ،ورشدها

 عالية، متجذرة،وهادفيتها ورؤيتها كبير، ووعيها األمةإلهية، هذه وحضارة

بالغ. ورشدها

 المتقدمة، الحياتية الكبيرواألوضاع اإلنسان علىطريقصنع جادة رسالية أمة وهي

 الصاعد واالتجاه الحياة، هذه الوضيئفي العادل القويم الكريم القيمي المسار وتثبيست

العظيم. ربه صراط على وسلوكه وإرادته، وقلبه، اإلنسان، بعقل

 الضخم، الرسالي ودورها الحضاري، وإرثها مستوىانتمائها، األممفي أغنى إنها

القويم. ودينها الرفيعة، الخلقية وقيمها الشامخة، ورموزها



 وال اإلسفاف، مستوى إلى تهبط وال الخبيث، تستورد ال ذلك كل األغتىفي هي وآمة

 أن تقبل وال ناعق، كل مع صوتها ترفع وال ساقط، كل وراء برجلها تركض وال إمعة، تكون

 استقبال تسرعفي وال الجاهلية، مبتكرات من والتقاليد العادات لكل مفتوحا سوقا تكون

الخبيثة. المحاوالت لكل تخترق وال سف، وإن جديد كل

 وتعيد الكريم، الحضاري بوعيعلىخطها وحياتها وجودها تجدد المستوى بهذا أمة

 الطريق، هذا على قضزة يوم كل وتحقق صامدة، صاعدة الخط نفس على ذاتها إنتاج

 الثقافة وسوق الفكر، سوق تعرضه مما الجيد تقي وتف متوالية، ة مستجد نجاحات وتنجز

 اآلخر لخيارات بيدها تعطي أن ال بوعي وتختارلتفسها وغيرها، واالجتماع، والسياسة،

.م ستسال وا جة ا سذ في ته غا وصيا ،ته مرا ومؤا ته ومخططا

 اإلحساس وعدم الوزن، فقد ظاهرة من الشريفة المعصومية األحاديث نهت وقد

 يدخل ما ولكل ه عليه يكون ما لكل البلهاء التبعية أو اآلخر، المفرطةفي والثقة بالذات،

 حجرضب »لودخلوا الحديث: بمثلهذا وذلك مهاويه، ويقعفي به، ويبتلي فيه،

 المعنوية ومصلحتكم لسالمتكم ومنافاته ضيقه على الضب جحر دخلتم ( تبعتموهم«)

 ألنكم وذلك ،دخلوا ألنهم ولكن وعي عن وليس ،دخلوا كما الكبير وحجمكم والمادية

 صحيح يأتيعنهم ما كل وأن عظماء، كبارا همإيا تريكم لهم مخدوعة نظرة تعيشون

 وكل ،ودينكم ،وحضارتكم ،ألنفسكم احتقار نظرة واهمين وتعيشون وموثوق، وتقدمي

الفذة. ورموزكم العظيم، تراثكم

 ،لذاتها محتقرة للوزن، فاقدة ،بنفسها الثقة مهزوزة أمة صرنا أن جدا المؤلم من

 ليس أنه على - جيده رديئهقبل وتتبعهفي اآلخر، عند يئ٦ث كل بالحاجةفي الشعور تعيش

مدخل. كل معه وتدخل -، وشريعتها دينها لها يقدمه ال ما الجيد من له

 يلبس، ما لبست لبس وإذا بتغريبه، لغربت ولوغرب بتشريقه، لشرقت ولوشرق

تعرت تعرى وإن اكتست، اكتسى وإن يشرب، ما شربت شرب ا وإذ يأكل، ما أكلت أكل ا وإذ

. O اله رسول عن منقول والحديث ،٣٣،ص١عهج المهدي اإلمام أحادين معجم -١



السياسي الفكر

المدمرة. وآثارها المجنونة، التبعية هذه في نفسها على واحدا سؤاال تطرح آن غير من

 أو أولباس، أوسلوك، منفكر، جديد ألي بشدة محاربا فيهبفزعا اآلخر، أما
( الكريم.) والقرآن اإليمان وحضارة اإلسالم بالد من دياره يفد غيره

الدينية النصوص غي عداءالذعمىسذ المققليد

 أنبيائه من نبي إلى الله أوحى »إنه قل:2 الصادق عن بنمسلم عيل رواية!سما

 مسالك تسلكوا وال أعدائي، مطاعم تطعموا وال أعدائي، لباس تلبسوا ال للمؤمنين: أنقل

( أعدائي«.) هم كما أعدائي فتكونوا أعدائي،

فهمان: الرواية في يحتمل

ينافي فهولباس لله، أعداء هم بما يلبسونه األعداء يلبسه الذي اللباس إن — ١

للقضيلق ينافي للحشمق ينافي العفة،

 كلحم حرام فهوطعام الله أعداء هو بما لهم هوطعام - أيضا - يطعمونه الذي الطعام

الشراب. من - مثال - والخمر ميتة، وال الخنزير،

 عدو ومسلك الله، أعداء هم بما لهم مسالك أنها بها يعنى قد يسلكونها التي المسالك

المباح. دائرة داخلفي غير الله إلرادة مناف هومسلك الله هوعدو بما الله

 المباح هذا يتحول ألن مؤدية شك ال وهي ،الوضوح كل واضحة بعة المتا تكون وهنا

الكافرين صفوف إلى المسلمين صفوف من وينتقل الله، أعداء من عدو إلى اإلنسان

،وسلوكه ،عره ومشا ،بقلبه

 القومي والسلوك والطعام، اللباس، بعيدا وليس - آخر فهما هناك لكن -٢

 القوم، أولئك به يتميز لكنه المباح، دائرة في داخال كان وإن الله ألعداء للكافرين،

وقوميتهم. هوشعارهويتهم به، ويعرفون شعارا، ويتخذونه

1 عليه حربا يشن وتجعس تثيره، غرب ا فى لرأس ا على ش قما قطعة - ١
.٣٨٥ الصفحة - ٤ -ج لعاملي ا الحر - البيت( )آل التيعة وصائل -٢



 الصليبعلى تعليق األول، لمعناه قدا فا الصليب حتىلوعاد الصليب، لنفرض

 يكون أن ويمكن ،فاسد أوتدين فاسدة، عبادة رمز منشؤها حرمته تكون قد الصدر،

التصارى. شعار

 لهم، شعارا ر فصا ،القصيرجدا السروال لباسهم من كان الكفرة أن لنفرض
 الله أعداء إن حيث لكن معينة، مستويات وعلى ،ما بصورة المباح دائرة داخلفي هذا

 يلغي اإلسالمية األمة بهفي التلبس أن إال نفسه، المحرم من يكن لم وإن شعارا يتخذونه
 على الحرص كل حريصة الشريعة أن صوص ال وممايظهرمن فشيئا، شيئا الفواصل

 به تتميز وفيما االجتماعي، األدب وفي اإلنساني، السلوك واضحةفي تبقىفواصل أن

 من المسلمون به يتميز وفيما األخرى، األديان أوأهل الكفر، أهل من األخرى القوميات
 به تكون أنه إال وإنحل، الله ألعداء لباس ألنه اللباس، هذا وعادات، وتقاليد شعارات

 المطاعم هي كذلك الفواصل، منإلغاء فيه بما ،يرتكبها أن بالمسلم يليق ال غضاضة
والمسالك.

 من نبي إلى لله ا »أوحى قال: : علكيالء آبائه عن أبيه جعفرعن عن السكوني رواية

 تشاكلوا وال أعدائي، مطاعم تطعموا وال أعدائي، لباس تلبسوا ال لقومك: أنقل األنبياء

(١أعدائي«.) هم كما أعدائي فتكونوا أعدائي، شاكل بما

 المستورد الغرب، من المستورد الوارد وراء اللهث المجاراة، المماثلة، المشاكلة،

الفكري. المستورد السلوكي،

 من فيه لما اإلسالم، يرفضه الذوبان هذا االرتماء هذا الربط، هذا اللهاث، هذا

المشاعر. ملةفيالكا األلفة وحدوث والنفسية، الفكرية الفواصل وذوبان خطورة

 السواد، »التلبسوا أصحابه: علم فيما لكالج2 أميرالمؤمنين قال الصدوق: مرسلة

فرعون«.) لباس فإنه

.١٤٠٨ الصفحة - ٢ -ج محمدالريشهري - الحكمة ميزان -١
٠٢٥١ الصفحة - ١ -ج الصدوق -الشيخ الفقيه يحضره ال من -٢



السياسي الفكر
البسالمي

 لباس أنه إال شيئ، ليسفيه شيئ، عليه ليس السواد أن الظهورفي يةفيالروا كأنه

 هو كان وإذا التاريخي، فرعون ليس المعني فرعون أن أظنه أو لي يتراءى وفيما فرعون،
 من يكلج2 المؤمنين أمير عهد بعد القادم هوفرعون به الباطني المقصود فإن الظاهر،

 وأن ،األسود لباسهم أن الرواية فيهم جاءت الذين العباس بني خلفاء العباس، بني مثل
 بني لباس ألنه وذلك الكراهة، مستوى أوعلى الحرمة، مستوى على مرفوض اللباس هذا

 عبد أبى أبيبصيرعن رواية ومثلها (،١لباسفرعون«) السواد،فإنه تلبسوا »ال العباس:

مرسلة. ليست رواية في جاء قد المضمون، نفس عبثيلي آبائه عن لإلم2 الله

 رسول فأتاه لكالمبالحيرة،2 الله أبىعبد »كنتعند بنمنصور: يةحذيفةروا

 فلبسه، أبيض، واآلخر أسود وجهيه أحد بممطر فدعا يدعوه، الخليفة العباس أبي
(٣)1(»٢النار«) أهل لباس أنه اعلم وأنا ألبسه، إني أما كاله:2 وقال

 قومفي الخارج، هيفئةفي إنما ،أسود لباسا الناريلبسون ينفي الذ أن يلزم ال

 فهذا ،شعارا السواد من واتخذوا النار، أهل هم لكالهم2 اإلمام زمن يعيشون الخارج،

 يرفضه لذلك ،شعارا اتخذوه الدنيا الذينفي النار أهل وألن النار، أهل لباس اللباس

التةية. لوال ٠ اإلمام

المفاصلة؟ كيف أرأيتم

 علىمستوى نتكلم المستوى، هذا على نتكلم ال ونحن ومسلم، مسلم فيحدود هذا
(٤الكفر.) وأمم اإلسالمية، األمة

المسلمين دمج
الدمج؟ هذا معنى فما دياره، للمسلمينفي الدمج بسياسة الغرب ينادي

.١١٧ ص ٢٤ -ج لعاملي ا الحر - البيت( )آل الشيعة وسائل - ١

 بني حكم أيام وهي معينة، تاريخية بحقبة مرتيط هنا السواد لبس عن حديث ا إن لشيخ: ا سماحة كالم توضيح -٢

 ربما ولكن ءء عدا أل ا شعار فيها د لسوا ا يعتبر كان لتي ا لزمنية ا لحقية ا بتك مرتيط لسواد ا ليس عن لنهي و! لعياس، ا
الكتاب( )معد الشيخ. سماحة أشار كما تقية إلمام ا لبسه

٠٢٥٢ لصفحة ا - نضسه لمصدر ا -٣

م.٢٠٠١أغسطم ٣ م١٤٢آ األوى جمادى ١٣بتاريخ (١٨) الجممة خطبة -٤



 وغيرالمسلمين لمسلصين الخيربين على والتعاون الودي السلمي بالتعايش يناديال

الديار. فيتلك

 بفاعلياته لمسلمين ا ويضايق ،أجله من ويعمل ،عليه ويصر ،يرفعه الذي الشعار إنما

 ويحول الدين، على ويقضي الهوية، يلغي دمجا الغربي المجتمع المسلصينفي دمج هو
 وبكل النضسية، أبعاده بكل غربي إنسان إلى ومعايشاته ته سلوكيا المسلمفي اإلنسان

العملية, أخطائه

 ترقص وأن ،لغربية ا لمرأة ا تتعرى كما هناك لمسلمة ا المرأة تتعرى أن يعني الدمج

 المسلم يشرب أن الغربية، والمرأة الغربي الرجل يرقص كما المسلم والرجل المسلمة المرأة
 وتمتلئ ،ضحكا المسلم يمتلئ أن اآلخرون، يستبيحه كما ويستبيحانه الخمر، المسلمة و

 هوالدمج هذا الفحشاء، ومشهد الفسق ومشهد العري لمشهد وتسر المسلمةضحكا،
 جادا يسعى وإنما فقط دياره المسلمينفي الغربعلى يفرضه ال الدمج وهذا المطلوب،

اإلسالمية. البالد تطبيقهفي على - اإلسالمية لبالد تحكم حكومات وبمعونة -

 ،هويتنا عن نتنازل أن الغربية، الحضارة نندمجفي أن لنا يراد نا مجتمعات نحنفي

 أما اإلسالم، إلغاء إلى ذلك يؤدي بحيث مجتمعاتهم المسلمينفي يدمجون هناك هم

 التعايش منهم نطلب أن لنا وليس السلمي، التعايش منهم نطلب أن لنا فليس هنا نحن

 في تماما غرييين لنكون نمسخ؛ وأن ،حضارتهم في - أيضا - نندمج أن علينا بل ،الودي

( الغربي.) والتسافل الغربي، السقوط

منالغزوالغكري نغوذا أسرع الشوكي الغزو
 والممجوج الغريب ويدخل مفتوحة، وأسواقنا مفتوحة، وقالعنا مضتوحة، إنأسوارنا

حواجز. وبال رخصة، مندون والتقاليد العادات الرديئمن والساقط المهلك! والضار

 راء يكون قد بينما بسذاجة ذلك كل يتلقى قد الملتزمة أوساطه وحتىفي والمجتمع
الكثيرون. بها يشعر ال وخطيرة اختراقاتخطيرة جدا بصورةصستقربة ألمر ا هذا

٠٠٦ أكتوبر٦ه١٤٢٧شهررمصان ١٢ (٢٥) رقم الجمعة -خطبة١



السياسي الفكر
٢٥٣االيسالمي

 وتمييعه، المجتمع، آخالق لتذويب ومكرخبيث؛ وبمهارة منيخطط ك إنهنا

وآدابه. وأخالقه، اإلسالمي، السلوك قواعد عن وانفصاله

 الغزو من ا نفوذ واألسرع شيوعا، واألكثر كلفة، األقل هو السلوكي الغزو وهذا

إليه. المؤدي والطريق المفتوح، الباب وهو القكري،

 وتقبله، اإلسالمي، الفكر لهضم قابال يعد لم أخالقيا اإلسالمي المجتمع سقط فإذا

ارتقاعقامته. مع والصبرعليه،

 ويبدأ وتكاليفه، لمقتضياته النفس الستثقال الفكر؛ هذا عن االنفصال يبدأ وهنا

 بمناقشة االنفصال لهذا المؤلمة لمفارقة وا الداخلي العذاب تعيش ال حتى النفس تبرير

مواجهته. ثم فيه، والتشكيك نفسه، الفكر

 فقدت التي النفوس ما السوية، النفوس تتحملها مقتضيات له مي إلسال ا الفكر

اإلسالمية. التكاليف يحمل كاهل لها ليس فإنها وزنها،

 خارجي، كلمستورد الهرولةوراء أوقفوا المؤمنون- أيها يا - أن األخيرة: والكلمة

الممعنة.) راسة والد التمحيص قبل والسلوك الفكر من محلي ومنتج

خطورة موالذوسع الشوكي التغريب
 الفكر، خالل من تغزى شريحة مختلفة؛ وشرائح طبقات، المجتمع أن أؤكد أن أريد

 أمام تنهزم وشريحة التهديد، أمام تنهزم وشريحة السلوك، تغزىمنخالل وشريحة

 دينها خط عن شاسعة وغربة األمة، يحدثفي أن يمكن هائال انقالبا وأن الترغيب،

 عليه لما السلوك أوذلك السلوك، يةفيهذاجزئ مفارقة منخالل حدوثها ييداً أن يمكن

ومقرراته. اإلسالم خط

 السلوكية الناحية من مسالاإل عن يبدأانحرافهم الذين الناس من كثير وإن

 فكره مفي لإلسال تنكرهم ليبدأ حين؛ بعد من مسافاتشاسعة على أنفسهم ليجدون

م. ٢٠١ مارس١١٩ I األخرام ربيع ٢ (٣٩٩) الجمعة خطبة -١



 إال اإلسالم خط عن ويتغرب اإلسالم، خط السلوك يفارق إن فما وأصوله، وعقيدته

وعقائدي. فكري آصل من السلوك هذا عليه يقوم بما التنكر الفكرفي وييدأ

 لسلوك ا ل خال من وتغريبه ،مي إلسال ا لم لعا ا غزو في يطمح لغرب ا بأن ألرى ني وإ

 فيها يقع الفكري االنحراف مصيدة كانت ا فإذ الفكر، خالل من ذلك في يطمح أكثرما

( االصطياد.) عملية أوسعفي السلوكي االنحراف فإنمصيدة الفاس، من عدد

الئغوي التغريب

 األمة ثقافة عن يباعد اللغوي التغرب ألن ثقافيا، تتغرب ،لغوئا تغرب التي األمة

 األنسواالستخدام منخالل األخرى األمم ثقافة من ويقارب لغتها، وعاء المحفوظةفي

للغاتها.

 مقصود تغريب لعملية أمد ومنذ تتعرض - األمة أمر وهن وكلما - العربية واللغة

وتلقائي.

 المستوى على شتى لغات من المفردات من الكثير يوميا اللغة هذه جسم ويصبفي

.معا والشعبي الرسمي

تعلمون. كما اإلنجليزية للغة وكيفيا كميا العملية هذه والسبقفي

 قد الذي الغازي اللغوي التركيب نمط إلى األجنبية المفردة حدود المسألة وتعدى
األصيلة. العربية التراكيب محل يحل

 النص فهم صعوبةفي القرآن لغة أبناء من الكثير سيجد العملية وباستمرار

 هذه كتابات تسجله الذي الثقافي والميراث العربي، واألدب السنة، ونصوص القرآني،

العريقة. األمة

 جها نتا إ أنيكون جادة أنتحاول الواقع هذا بإزاء المثقفة الشريحة ومسؤولية

ومفرداتها التعبيرية وبأساليبها بها ملتصقا العربية، باللغة مستغنيا نطوق لم وا المكتوب

م.٢٠٠٦بريل٧ه١٤٢٧ربيعألول٨(٢٣٧) -خطبةالجمعة١



 الفكري التغريب

السياسي الفكر
االبسلمي

 وفي اللغة، هفي وتقليد ماديا لألقوى التبعية رغبة الفئة هذه تستهوي ال وأن استطيع، ما

شيئ. كل

 ومسخ لغتها؛ تستهدف حضارتها، التيتستهدف األمة بأن جميعا نعرف أن ويجب

الحضارة. لمسخ فاعلة وسيلة اللغة

 لغة ،لسنة وا لقرآن ا لغة على ظ لحفا ا في كبيرة مسؤولية يتحعلون جميعا وللمسلمون

(١الضياع.) معرض في لغة كونها من العربية اللغة إنقاذ وفي واألصالة، والقيم الوحي

التخدير م-ثقاغة
 الثقافة كانت وإذا النفعيون، والماديون االنتهازيون، الساسة الرئيس ومصدرها

لتدثكيك ا فة ثقا - ا

 ،معينة خارجية أوساط بسبب بها أصحا خسر قلقة فلسفية عقول ومصدرها
 الفطرة، طمأنينة مبكرة المستوى فوق المطالعات من ولون خاصة، نفسية وصدمات

 قاعدة جعل مما معا؛ والعملي النظري البديهي العقل ركائز ووضوح الوجدان، ووثوق

النفوس. هذه داخل في دائما مهتزة اإليمان وأرضية المطمئن، العلمي التلقي

 أي محليةفي سياسة تستخدمهم مغرضون الفالسفة من الفئة هذه إلى وينضم

 العقيدي الفكر وإلسقاط بالتشكيك، الحقيقة لمواجهة الحاجة؛ وقت أوعالميةفي مكان،

الساحات. من ساحة أي سيةفيالسيا المصالح يهدد الذي

 ،نفسها التشكيك دائرة المشككينفي لهؤالء المبكرة المكثفة القراءات أصحاب ويقع
 لتأصيل وا األساس، الكونية الرؤية من خالية ة تشكيكي أفكازا ثقافتهم ويكونصلب

يطرحون. لما الفكري

٢٥٥

م.٢٠٠٢ديسعبر١٣ ه١٤٢٣ شوال ٨ (٨٩) رقم لجمعة ا خطبة -١



 ال بالتشكيلى دائما لتواجهها والحياة؛ الوجود المسائلفي أمهات تثير األول التوع من

 الشك من المسائل من الكثير ينطلقفي قد الذي العلمي المنهج تخريب وتتعمد غير،

 الوصول على تعينه الفطري الوجدان بمقتضى ثابتة يذيذياد-، يفقد ال لكنه اليقين، إلى
 يخطوخطوة أن غير من بالدوار اإلنسان فكر ألصيب لوالها والتي الفوقية، معارفه إلى

وضارونافع. وحقوباطل، وصواب، خطأ بين أنيفرق دون ومن المعرفة، درب على واحدة

 المبدأ وقضايا الكبرى، المسائل تثير — التشكيك ثقافة وهي — الثقافة تلك كانت إذا

 فالثقافة اليقين، أسس وتنسف الشك، قلق لتركز واإلنسان؛ والموت والحياة والمصير

 ليتحول وقيمه؛ وهدفه ومسؤوليته ومصيره ومبدئه اته ذ عن باإلنسان تهرب التخديرية

الغاشمة. السياسة ألغراض طيعة تنفيذ وأداة المستكبرين، بيد واستهالك إنتاج آلة

 تقريبا العالم بلدان كل المحليةفي والسياسة االستكبارية، العالمية والسياسة

 اإلسالمية البالد وفي العالم، كل في والثاني، األول النوع من الثقافتان يدها على تنشط

 المادة، حضارة لدحر الحضاري وتأهلها البالد هذه ألهمية الراهن زمننا بالخصوصفي

شرورها. من العالم وتخليص

 لى لالنحياز العقلية القابليات أصحاب استدراج أجل من التشكيكية؛ والثقافة

 الفئات كل على السيطرة أجل من التخديرية؛ والثقافة األمة، ومعاداة الكفر جبهة

العامة. الجماهيرية الفئات وبخاصة

الليقاظ فة ثقا ثقافتنا
 اإلنسان، لتحرير والتيجاءت؛ والسنة، القرآن ثقافة اإلسالمية؛ الثقافة وهي

 آلخرين، وا ته ذا يكتشف أن أجل ومن لحقيةة؛ وا الحق اتجاه في وروحه وقلبه عقله وإطالق
 والناقص كامال، الكامل ويرى منحوله، واألشياء اآلخرين، وقيمة قيمته ويتعرفعلى

 بمخلوق، عندهخالق يشتبه وال هوبالغير، وما هوبالذات ما يختلطعنده وال ناقصا،

الدنيئة. األغراض لذوي مطية ويتخذ به، يغرر وال نفسه، عن يخدع فال بمرزوق، ورازق

وحيوية الفطرة، لتنبيه الشقل؛ الئدبر، التفكير، إلثارة ؛فيها ئدئ كذ الثقافة؛ هنه



٢٥١'االيمساميع الهكا

القلب. ويفقه العقل، وينشط الروح، تتفتح وألن لضمير،

صيرة. والب والمعرفة، العلم، أجل من شيئفيها؛ كل

 إلى تصل قد ، وبصر( وعقل، )فكر، نوع من لمادة مشتقات فيها نجد التي يات واآل

 ومع ،طريقها على وتدفع أسبابها، النفس وتستثيرفي لمعاني، هذه تحفزعلى وهي المئات

الخط. ا هذ على إلنسان ا يضع ألحاديث ا من كيير سيل لك ذ

 لعلهم انقصص فاقصص و.. يأتي: ما المجال هذا تعالىفي منقوله ولنقرأ

(١) يتفكرون.

 نفوسا ولتستهوي للشيطان، ةالدنيويةمصيد الثقافة عند تتخذ التي لقصة

 اللهو ساحة إلى الجدية الحياة ساحة من بهم وتهرب الناس، ب أعصا وتخدر للباطل،

 ،ذاتك تعي أن أجل من التدبر، جل من التفكر، أجل من القرآن؛ القصةفي هذه والعبث،

 جبينك وترفع أنفك، ترفع وألن وحده، لله تسجد أن أجل من اتك؛ ذ تكتشف أن أجل من

طاغوت. كل أمام باللهيج^ة معتزا

 من أكبر وإثمهماً يلناس كبيرومنافع إثم فيهما قل والميسر نخفر ا عن ويسألونكق
( ) تتفكرون. لعلكم آليات ا لكم لله ا يبين انقفوكذيك قل يقفقون ماذا ويسألونك نفعهما

 التكوينية العالقات بعض ويطرح التكوينية، القضاا بعض يطرح القرآن كان إذا

 دقة إلى الوصول يحاول أن للفكر يتيح فإنه النتائج، من وشيئ ألسباب، ا من شيئ بين

لعالقة. ا هذه واقع وإلى العالقة هذه

 عن لك ويتحدث الكون، عن لك ويتحدث تفسك، عن لك يتحدث الكريم القرآن

 عن لك ويتحدث الواقع، عن لك ويتحدث التاريخ، عن لك ويتحدث القرآن، آيات

علىمسار بك لينطلق إنما فكرك، فيك ليجمد ال الطغاة، عن لك ويتحدث ، األنبياء

.١٧٦-األعراف:١

.٢١٩ لبقرة: -ا٢



٢٥٨

 أن أجل من األمور؛ واقع إلى بك ليأخذ الحقيةة، على لتتعرف المنفتح؛ الصاعد الفكر

بصيرة. على دائما حياتك تبتي

 السماوات خنق ويتفكرونفي جنويهم وعلى وقعودا قياما الله يذكرون والذين
( النار«.) عذاب فقنا سبحانك باطال هذا خلقت ما ربنا واآلزض

فيهما. وكلشيئ واألرض، السماوات الكريمة اآلية تحرك

التدبر. مسار على اإلنساني، الفكر مسار على الجماد تحرك

تدبرا. تعطي

تعطيتفكرا.

الكون. أغوار في بفكرك تغوص أن وتعطيك

 األشياء، مع لتتحدث العريض؛ الكون هذا من وكبيرة صغيرة كل عند تتوقف أن

وآيات. آيات الكونللهكك^فيه ا هذ في ذيئ كل فإن ،األشياء لك ولتحدث

 تضليل ومن ،م إلعال ا اع خد من تنجو وأن ،لحقيقة ا على تتعرف أن تستطيع نك وإ
 التي األشياء هذه أمام متفكرا متدبرا متأمال بفكرك تقض األرضحينما الطغاةفي

 اإللهي اإلبداع خالل من تسبح وهي بالحركة، تمور وهيفي جمادات الظاهر في تراها

وتحمده. -Htz لله

إلهية. فيوضات إنها

 على تتعرف أن تستطيع ذلك ومن باللطف، بالعلم بالقدرة بالحكمة تقوم إنها

له. شريك ال وحده الله إال إله ال شمولية على صدق، على عمق،

 له يحصل أن يمكن وال فراغ، من علما وال معرفة يبني أن يستطيع ال واإلنسان

ووجدانه فطرته من نابعة يذيذية وقضايا أساس، نوعية معرفة له تكن لم إذا أبدا يقين

.١٩١-آلعمران:١



 لهكرالسياسي
اليسإلمي

 النقيضين اجتماع إمكان عدم من متنبهة كلنفس الراسخفي اإليمان هوحالهذا كما

الواجب. إلى الممكن وحاجة وارتفاعهما،

 تحمل كذلك المعرفة، منطلق تمثل يقينيات بفطرتها اليشرية النفس تحمل وكما
إليه. اد االنشد إلى وتدعوه الله، طريق على تضعه كمالية أشواقا اإلنسان روح

 فطري كيانكطلب الجمال،في انعطافعلى روحك انجذابللجمال،في روحك
الله. طريق على السير إال يغذيه ال للجمال االنجذاب وهذا للكمال،

 الحق إلى المتجهة اإلسالمية الثقافة بأسس محئلة البشرية النفس كانت ولما

 ال ٠ ته بليا فا تقتل أن ال اإلنسان، تستغفل أن ال الثقافة هذه صالح من كان والحقيقة
 كل تدبرفي ومن تفكير، من يطيقه التدبربما وحالة التفكير، حالة من به تهرب أن

 النفس توقظ أن بل النافع، الجديد لينتج ويتدبر؛ أنيتضكر، فيها يملك التي المساحات

والسمو. والرفعة، الكمال، ومشاعر الصحيح، اإلدراك قوى منها وتطلق دائما،

 وقدرها وجمالها ذاتها لتكتشف اإلسالمية؛ الثقافة إلى جة محتا البشرية وكل

عاجزة. جاهلة فستبقى وإال كمال، ل لنمووا ا درب على وتصبر ،ودورها وهدفها

 والجمال. الخيروالعدل ولقيم اإلنسان، إلنسانية تغييب اإلسالمية الثقافة وتغييب
للكمال.)'( الكائن لرحلةهذا ومصادرة

الحضاري النغتاح وضوابط قات العلل
 تتمثل ال مقابل إنسانيبمجتمعإنساني ومجتصع بثانية، وأمة بأخرى، حضارة عالقة

واحدة. فيصورة

 ويسلبه تمييز، بال اآلخر كلشيئعلى أنيفرض يستهدف غزوحضاري فهناك
 أنيقا^م انعالقة من النوع لهذا بد وال االستغالل، أجل من واستقالليته؛ أصالته أسباب

األحرأر. كل ومن الفريسة، جانب من وإصرار وصمود قوة بكل

م.٢..٢توفمبر١٥ه١٤٢٣المبارس رمضان شهر١٠(٨٥-خطبةالجمعة)



 وثقافة حضارة إلغائه على وتعمل اآلخر، على فرضت حضارية هيمنة وهناك

االنعتاق. ويتم أنتحطم، إلى رعليهاأنيثا بد ال وهذه ومصلحة،

 تفرق ال أومجتمع أمة، من سطحية شريحة تعيشه باآلخر حضاري انبهار وهناك

 ترشيد لى إ تحتاج لة حا وهي ،طل وبا حق بين وال ،وصحيح خطأ بين وال ونافع، ر ضا بين

 على المنزل سقف وهدم السفيفة، إغراق تريد التي اليد على وقيض وتصويب، وتوعية
رؤوسساكتيه.

 من لها وقاية السقوط؛ إلى طريقها هيفي حضارة يزين حضاري تغرير وهناك

 وتكتشف يعرى، أن التغرير لهذا بد وال الصالحة، الناهضة اآلخر حضارة اكتساح
المتخلفة. األنانية خلفيته

ويضرب. يفضح أن بد ال حضاري تآمر وهناك

 الصحيحة، الحضارة أصول فقد من إال يختاره ال حضاري وذوبان انسحاق وهناك

القوي. اإلنساني الوجود ومقومات

 مريدا ويختار ويقيمه، اآلخر، عند ما يدرس فيه طرف كل حضاري، تفاعل وهناك

 التي ومقرراتها ،ومبادئها حضارته، مباني عليه توافق ما واعية مستبلة حرة بإرادة

والمقارنة. وللتمحيص الدراسة، بعد سلفا عنده ثيتتصحتها

 ولومن لالنفتاح، موردا أنيكون يصح هوما الحضارية العالقة من النوع هذا

 العمالقة مية اإلسال الحضارة شرف يوافق أن يمكن وهوما ، ( )نظرنا في واحد جانب
.يتها د وريا لرفيعة ا ومقزلتها

 والتجارب العلمي، والناتج الفكر، من الجيد هوالستقبال إنما االنفتاح؛ وهذا

 الدينومقررات ئومباد يتوافق مما اآلخر، عند مما الميدانية والخبرة للغنيق اإلنسانية

مصالحها. تعزيز وينفعفي الحياة، مسيرة وتحتاجه الشريعة،

 عذا من حضارته على ننفتح أن مستعدون فإنتا االنفتاح، من المعنى بهذا حضارتنا على اآلخر ينفتح لم لو حتى -١

المنصطلق،



السياسي الفكر
اإلرسلمي

 من دقيق وتشخيص دراسة إلى االنفتاح عملية احتاجت كذلك األمر كان ا وإذ
 األكفاء الشريعة وعلماء ،األمة فقهاء مقدمتهم وفي المختصين، أكثرمنفريقمن

المؤمونون.

إشكالية
 اآلخر على االنفتاح ومدى التفاعل، عملية التحكمفي عن الكالم هذا أليس لكن

العصر؟ خارج كالما

ومعاناته؟ وفهمه، رؤيته، عن وبعيدا

 الفضائية القنوات واقتحام التوصيل، لوسائل الكبيرة الفاعلية أمام ألحد بقي فهل

يتأثر؟ ال أو يتأثر وأن يستقبل، ال وما اآلخر، من يستقبل ما يختار أن بيت كل

المجال. هذا في تطرح ية إشكال هذه

الجواب
 اآلخر، يوصله أن يريد لما االستقبال عملية مفاتيح بعض األفراد بيد زال ال-١

المستقبل. إرادة على المفاتيح هذه استعمال ويعتمد

 تحمل التي المعينة الفضائية القناة إلى يدك تمد آلن ا لحد سحرية يد هناك فليست
القناة. هذه علىفتح لتجبرك والسلوك؛ لثقافة الفكروا من الضار وتحمل الغث،

التفصيل. محل ليس والمكان أمثلة، وهناك مثال، هذا

 تتعقب أخرى وسياسة ، االنفتاح) لآلخرباسم تروج رسمية سياسة بين فرق -٢
سيئه. عن البديل وتقدم والمحاسبة، بالنقد وإعالمه اآلخر فكر

بحضارته االستسالمي واالنفعال اآلخر، على المطلق االنفتاح على بنينا ا إذ -٣

 نيني ومرة وكشعوب، وكدولة كأمة سياستتا لتا كائت لمطلق ا ح نفتا ال ا على بنينا فإذا لمطلق، ا ح نفتا ال ا على تبني سرة - ١

 لذي ا ح نفتا ال ا على وعر، وخير باطل، هو ما ويين حق هو ما بين يميز الذي االنفتاح وعلى لمدروس ا ح نفتا ال ا على

وإثمارا. وأصاة، رقيا، حضاري خط يوازيه ال الذي الحضاري خطها يناسب ما األمة لهذه يختار



*٢٦

 لفكره، الطوعية (،واالستجابة آلخر) إكبارا األجيالعلى نربي أن لك استتبعذ قيد بال
حدود. وال تحفظ، بال ومواقفه وإعالنه،

 وهذا وأخرى، فكرية ومادة انفتاحوانفتاح، التمييزبين الصحيح أن قدرنا وإذا

 عليهم يقتحم لما المقاومة بروح مجتمعاتنا فتئ ؛ن كانعلينا وذاك، لبرامج ا النوعمن

مرفوضة. وبرامج منفكر معاقلهم

 على أي - عليه فرض لكن ، ( لإلنسان) صوته يسمع أن للشيطان أعطى كيي والله

المقاومة. على القدرة أعطاه أن بعد وتزيينه وسوسته يقاوم أن - اإلنسان

 أيضا أعطينا ولكن صوتها، أنتسمعنا لسيئة ا الغربية الحضارة أعطيت صحيح

 قلب على ن الشيطا به يهجم لما لمقاومة وا ،الحضارة هذه سيئ مقاومة على لقدرة ا

طيه. االنفتاح وعدم الباب، منغلق لونا تمثل اإلنسان

 الشيطان ضد المطهرة والسنة الكريم، الكتاب إعالم يشنها التي القوية والحملة

 وهو القذر اآلخر لإلنسان، صوته أسمع وإن القذر لآلخر اإلسالم من مقاومة تمثل

 على االنفتاح سياسة خالف على مقاومة وهي وسنته؛ كتابه في اإلسالم قاومه الشيطان

 على انفتاح فال استطار، ا إذ للشر االستسالم سياسة خالف وعلى الشروإنتعملق،

 وندعولمعاندته الشر، ضد تحريضنا دائما أننوسع وعلينا له، استسالم وال الشرمطلقا،

متطورة. آليات من يمتلك ما رغم

 النفس الخيرفي إرادة وربيت الرئية، وتركزت الوعي، وترسخ الفكر، وأذاصح

وألكيار، الصغار من وجنده والشيطان الهوى مع معاركه أنينتصرفي اإلنسان استطاع

 فعدينا الخيرعنده: إذارأينا اإلنسا^يةالالئقة، الحضارة الكبير،إذارأينافيحضارته -إذارأيتافياآلخرالوجود١
 آخرى سياسة لنا كانت وياصال حقا فيها ورأين وشرا، خيرا حضارته رأينافي وإذا أجيالنا، تريية نسسسياصةيفي ان

آخر. شين ترفض شيى. على توافق تنتقده، فكره، وتتعقب آلخر،1 تحاسي
 قدأعطاه السيئة الحضارات عذه رغم الشيطان صوتهاقبلذس، قسمع أن أعطيت اسينة امادية الحضارات -٢

 ؟دورنا يلغي يسمعناصوته أن على القدرة لشيطان !عطاء!هل لكن لتا، صوقه يسمع أن ٠ اله
 مجبورينأمامالشيطان؟ ويجملقا مسووليتنا، ويغي

إخوان. يا كذلك ليس األمر



____ الفكرالسيرسي
٢٦٣ اليسلمي

 كل أبنائها من الكثير توفرفي أن يمكن المقاومة الخيرة التربية فيها توجد التي واألمة

المقومات. تلك

 المقاومة قدرة لميسقط لواسعة ا بصورته التوصيل وسائل بأنتقدم أقول: أن أريد
 تربية والتدخلفي بالمواجهة التكليف من الذمة براءة ذلك على يترتب ولم للشر،
 مخططات أمام الضعلي واالنهزام بالهزيمة، بالتسليم يقض ولم ،وبناتها األمة أبناء

{٠اال*ءداء.)

مفارقة! هنا
 باالندماج مواطنيها المسلمينمن ماليين وحكوماتها الغربية المجتمعات تطالب
 الهوية عن والتنازل ،سلوكها وأنماط ،وثقافتها ،وقيمها الغرب، حضارة والذوبانفي

والملبس. المأكل حتىفي اإلسالمية

 الموالية والجماعات حكوماتهم، من يطالبون فالمسلمون اإلسالمية، البلدان في أما

وتشريعاتها األجنبي، ثقافة بالذوبانفي للغرب حضاريا

هذه؟! مفارقة أي

.فيها بالذوبان نقول وال ،حضارتتا باحترام اآلخرون يطالب أن نريد ما كل

ألنفسهم المؤمنون المسلمون يستبيح وال اآلخرين، الحكومات تكره أن النطالب نحن
 ولكن ،حضارتها وبانفي الذ على اإلسالمية البالد في لهم اإلكراه طريقة يرتكبوا أن
 من فيطلبون الغربية، الحضارة أصحاب أما الحضارة، هذه هواحترام نطلبه ما كل

(٢اإلسالمية!) الهوية عن يتنازلوا أن المسلمين مواطنيهم

الغزوالحضاري تجاه موقفنا
العالم. مع نتعامل أن علينا صحيح

العالم. مع نتعاطى أن

م-٢٠٠٣ديسمبر ٥ ه ١٤٢٤ شوال ١٠(١٣٢) الجمعة خطبة - ١

م.٢نوفميره.١١ م١٤٢٦شوال٨(٢١٩) -خطبةالجمعة٢



العالم. مع نتقاعل ان

ونعطي. ،نأخذ أن

نتقوقع. أنال

 علينا ليس الوقت نفس لكنفي العالمخيره، من نطلب العالم عن نمنعخيرنا أال

 ألمة بهذها الدوائر الذييتربص الكافر، العالم لعدو، العالم أمامخطط أننستفيم
 جمهور مع أتحدث للسياسة، معها أتحدث وال ،هنا لحكومات ا أكلم ال أنا نهار ليل

 على المضتوح الغرب أعالم على والمؤمنين المسلمين جمهور ينضتح كيف والمسلمين: المؤمنين
سفيها؟ وضيعا خلقا تبث التي قتواته على جنة الما الفاجرة للدنيئة ثقافته على مصراعيه

 لعمر؟ ا من عشر لثامن ا في زوجك وتربية ،صبيتك وتريية ،صبيك تربية تسلم كيف

 ( ١والسقوط؟) اءواالهتر الفساد قتوات إلى وشابتك شابك، تربية تسلم كيف

 كل من العقالئية الحساسية من كافية درجة على نكون أن إلى محتاجون نحن
 المجاهرة األجنبية القوى خطاب تشكيل تدخلفي التي والشعارات والدعوات المشاريع

 وناشئتها؛ بهااألمةوشبا نخب استهداف عن يفتأ ال والذي به والماكرة لإلسالم بعدائها
والساحات.األبعاد كل اإلسالمفي وبين بينهم االنغسال إلحداث

 منتثقيفوتبصيروإنذاروتحذير بد ال الضرورية الحساسية أجلهذه ومن
 الحراسة إلى النظر وإلفات واالستنطاق، السبروالكشف ومحاوالت ٠ للضوء وتسليط

واالنتباه. ليقظة وا

 إحداث والتحريضعلى اإلرهابية، الفتاوى كاللبعدعن كلهبعيدا هذا ويجري
العالمي. والمجتمع المحلية المجتمعات العنففي لغة وإشاعة األمنية، اإلرباكات

 لم ما مطلقا مختارة بها تأخذ وال اللغة، لهذه التأسيس تستبيح ال مدرسة فمدرستفا
 والنفس، العرض، عن الدفاع علينا تحتم ومدننا بلداننا على ظالمة جهنمية حرب تشن

والولد. واألهل،

م.٢٠٠١يونيو٢٢ ه١٢٢االول ربيع ٢٩ بتاريخ ١٢ لجمعة ا خطبة - ١



السياسي الفكر
مي بسال األ

 بالفكر، الفكر وتواجه والحوار، واألمنواالستقرار للسالم داعية ومدرستنا

 تستسيغ وال ،توعها من بهجمة الثقافية الهجمة و بالخطاب، والخطاب بالكلمة، والكلممة

 الحق عن يخرجها بما عنها تزيد وال الرد، حتىفي والتظلم انفعالية، وليست العدوان،

العدوان. إلى السالم روح وعن الباطل، إلى

 وغيرها، أمريكا ساسة من عدد يخفيه أمرال ألعتقا الحضاري العداء أن وبرغم

 نعرف فنحن الحضاري، الحوار وإنما الحضاري الصدام ليس لنا المختار الشعار فإن

 األرض أنتحرق يهمها وال ومصلحةها، وهمها الشعوب ذوق تمثل ال نشاز أصوات أنهذه

مسيطرة. متنفذة قوية هي وتبقى كلها

 األمة تحذير ومن الحقيةة، وتجلية الثقافي لدفاع من تمنع الحوارال أنروح إال

(١المعقول.) الحد إلى الرسالية ارها،واستيقاظحساسيتها وإنذ

 شتىفي حضارية أعراف من صارخا وهجوما خفيا، تسلال تشهد اليوم وحياتنا

بالذوبان. المهددة الشاملة اإلسالمية للساحة غزوهائل حالة

 عن انفصالها كلها المسلمين بالد تكتسح التي هليةالجا األعراف أمام ذوبانها وفي

المخزية. الحضارية ونهايتها اإلسالم،

 وإنما ، عمال غيرممكنة أنها على الشاملة، الحضارية المقاطعة يستوجب ال وهذا

 السليمة، الحضارية للقيم وتركيزا هادفا، رشيدا وإعالما فائقة، تربوية عناية يتطلسب

أعراف. من نستورد مما أمكن ما للنظيف، وانتقاء

 األرض وتحول القائمة، العالمية الظروف بحكم جدا ضيق هامشها االنتقاء وحرية

 الخفي، المشهد فيها يرى ضيقة غرفة إلى بل صغيرة قرية إلى اإلعالمية الناحية من

( الخافتة.) الكلمة وتسمع

م.٢..٠ يونيو ٢٤ م،١٤٢٦األولى جمادى ١٧(٢٠٥) -خطبةلجمعة١

م.٢٠٠٣يناير٣ه١٤٢٣ شوال ٢٩ (٩٢) لجمعة ا -خطبة٢

٢٦٥



ممسؤوليةاللقة
 رسول لهدي القوية الشاملة الجادة العودة تفرضعلينا عظمى مسؤولية

فتور. وال تردد، وال تراجع، وال تسويف، بال إليه الله أوحاه الذي واإلسالم ،عتفليل الله

 أو ،كلية هجرة أو تغرب، وأي اإلسالم، عن حضاري بديل أي رفض على نصر وأن
الخاتمة. ورسالته الله، دين عن جزئية

م الحك مسؤولية
 إذاعاتكم وتعلنها بالشهادتين، تنطقون ممن اإلسالمية الشعوب حكام يا وأنتم

 أالقستم دينية، برامج وتيثون المساجد، وتبنون مكم، ووسائإلعال زية، التلفا تكم وقتوا
 ال وما يرضاه ما إلى يراه، ال وما ، عكيفليثه الله رسول يراه ما إلى وممارساتكم سياستكم

يؤذيه؟! وما يسره ما إلى تأباه، وما شريعته عليه توافق ما إلى يرضاه،

 وضع من تستوردونها ملتقطة بأحكام دينه أحكام عن االستبدال عن استفتيقموه أال

جاهلية؟ بأخالق أخالقه وعن اإلنسان،

 أعدى مع تعاونا وأخؤتها ،وتماسكها األمة، ووحدة اإلسالمية بالشعوب الكيد عن

الصهاينة؟! مثل من أعدائها

نعليها؟واالطمئنا الحكم، لكراسي تثبيتا أعدائها على وثروتها األمة أرض بيع وعن

 تشيدونها التي الفنادق به تضج مما والفحشاء والخمر، الرقص، حفالت عن

دينها؟ عن أنتخ^ع األمة لهذه يريد من وإرضاء ثرواتها، وسرقة األمة لفساد

 إرادة وال ،رأيا وال صوتا لها تبقوا ال حتى األمة؛ على تمارسونها التي الطاغوتية وعن

؟ شؤونها من شأن في

 واألقبية السجون وملء والتعذيب، القتل، واإلسراففي الحرام، الدم سفك وعن

األمة؟ هذه أحراروحرائر من المظلمة



السياسي الفكر
االبسالمي

 السجون مةفي المحر القذرة التعديات من بألوان المسلمين أعراض على التعدي وعن

( تشهدون؟) وأنتم علمكم تحت يتم ومما ،وخارجها

وأمليكم نغسكم أ قوا
 المجيد، كتابه خلقفي الغفيعمنخلقوما العباد رب من للذينآمنوا نداء فهذا
 نارا وآهليكم أنفسكم قوا آمنوا الذين أيها ويا ولطفا: بهم رحمة وينذرهم يحذرهم،

 قيفعلون أمرهم ما الله يغصون ال شداد غالط مالئكة عليها وانحجارة الناس وقودقا

(٢مايؤمرون<.)

وقايتان
 ولكن لألقارب، لألهل للزوج، للولد، للنفس، والمراقبة التربية الوقاية من أن نعرف

 المأساة، كلهفي المجتمع يغرق وإهمالها العامة، االجتماعية الوقاية أيضا الوقاية من

المخزية. المأساوية النهاية طريق على كله المجتمع ويضع

 وحماية لواالستغالل، االستغفا إحياطمحاوالت االجتماعية، الكبرى الوقاية

 إفساد ومحاوالت التغريب، مؤامرات أمام لوقوف وا التسمم، من االجتماعية األجواء

بكامله. اإلسالمي المجتمع

المقدسات. وكل والقيم، للعقيدة، هادئة اغتيال عملية األجواء فتسميم

 خاصة التسميم ظواهر من ظاهرة على عينك تضع وحين كثيرة، لتسميم ا ومسالك

 لكن دقيق، نظر صاحب يكون أن اإلالنظر اإلنسان من تلفت وال ،بها تكترث ال بدايتها في

 انتماءه، خسر وقد خسرهويته، قد نضسه المجتمع ليجد وتتراكم؛ تتجمع الظواهر هذه

معادية. أخرى حضارة أحضان ارتمىفي قد أنه نفسه ووجد

م.٢٠١٢فبراير ١٠ هه١٤٣٣ربيعاألول ١٧(٤٩٠) -خطبةالجمعة١

٠٦:لتحريم ا -٢



الممتمره الحرب
 ا وإذ فقط واحدة جبهة على يحارب ال العالمي الكفر وكل أمريكا إن ،اإلخوة أيها

 مؤق ئفحرا١الغنابةومنخالاللطائراتوالصواريخوالمدافعوالغذ حروبه كانت
 وقت، األمةإلى وتبعثروجود لتدقر، أخرى؛ أوقصيرحرب بزمنطويل بعدها تأتي قد

نهار. أو ليل من واحدة لحظة تفتر ال مستمرة حربا هناك فإن

 لحساسيتها، وتنبيها األمة، لنظر أقإللفاتا نتائجها،وهي أخطرفي الحرب هذه

 هم و ويصفقون ليفرحون، األمة أبناء وأن القتالية، الحروب تفعله ال ما فتفعلفياألمة

 الثقلفي، التغريب معركة اإلعالم، معركة المعركة، الطريقفيهذه ض صرعى سالطون

 رضي الذي القرد اإلنسان ثقافة إلى اإلسالمية الثقافة استبدال معركة التضليل، معركة
القرود}) ابن أنه لنفسه

 الرسميين والوكالء العمالء طريق وعن باألصالة، الجبهات كل على مشتعلة الحرب

 والأضي٠فيكلشبرمنيالداإلسالم.والأضيكاللرد٠و'شينفيكلمكان

بخس. بثمن أمريكا تشتريهم الذين وهؤالء هؤالء من هائل العدد لكن الشعبيين كل

 الفكر صنايع من العقيدة وثوابت الدين، أساسيات التشكيكفي أبطال بدأتدفق

 القتالية المعارك جيوش يعد أكثرمما ٠اال'ساسهـه المهمة لهذهجيوفاالذيي*د الغربي

 األظفار نعومة منذ وبرعايتها الجيوش، هذه على باإلنفاق اهتمام وعنده الغازية،

 القتالية، بجيوشه اهتمامه فاقت ربما تفوق رعاية اإلسالمية البالد مراكل والتقاطها
 وروحها فكرها األمة تصفيفي حين األجساد، جيوش من أفتك الفكروالروح جيوش ألن

 ال االستنزافيما االستغاللي االستعماري ماربك من بلغت ،وكرامتها بعزتها وشعورها

(١وباليين.) ماليين من عليها تنفقه بما المكثفة القتالية حروبك تبلغه أن تستطيع

م.٢٠.٢يونيو٧ه١٤٢٣ربيعاألول٢ه (٦٢) الجمعة خطبة -١



العاشر الفصل

والغرب الإلسالم



السياسي الفكر
االبسلمي

قل الل الباب
والإلسللم الغرب بين قة العلل

والحوار العدوانية بين الغرب
 وكذا أبتائه، من الدين أو بالسياسة والمشتغلين حكوماته، مستوى على الغرب

 العربي العالم مع الحضاري بالحوار يؤمن وال يستهدف، ال منهم القليل إال - منظريه

 حيث من جديدا يصنعها وأن ألمتنا، الحضاري التغيير يستهدف إنما - واإلسالمي

المسيحية. أو المادية ظرة الف تحكمها أوضاع من يعيشه ما نمط على الحضارة

 تملكعالقةطيبة ا لعربيواإلسالميل العالم لحكوماتفي أنأكثرا هذا إلى ينضم

جهتين: من شعوبها مع

األكثر. بالقوةفي الشعوب على كياناتمفروضة كونها األولى:

 على المتزايد وضغطها مختلفة، أبعاد من الحكم الشعوبفي على جورها والثانية:

للشعوب. العدائية سياستها من الناتج ظنها بسوء ذلك إلى مدفوعة أمنيا الشعوب هذه

 في له األنظمة وتمكين ،طشة لبا ا وقوته لغرب ا ولسيطرة ،بشقيه لواقع ا ا ولهذ

 إبقاء الغرب السترضاء دائما؛ مضطرة نفسها تجد الشعوب ومصائر مصائرها

بالثروة. ر الستئثا وا السيطرة، واستمرار للكرسي،

 األمة، ودين تها، وضرورا الشعوب لقمة حساب على االسترضاء هذا ويأتي

.وكرامتها ،وعزتها ،وهويتها ،وحضارتها

 ،مباشرة بصورة والمعنى لمادة ا مستوى على لألمة االبتزاز عملية لغرب ا ويمارس

 ولو ألهدافه المنفذة بنهيه، المنتهية بأمره، المؤتمرة المحلية لحكومات ا من بوكالة وكذلك

نتهاكاتها. والسكوتوالتمريرلجميع ليقائها، شرطا ذلك ألخذ اإلكراه تحت



لذقةالإلسلمية الغربي ستمداف الل

للعقيدة استهداف ا-
األمة. لهذه الغربي االستهداف داخلفي وشريعتهم المسلمين عقيدة من وكل

العقيدة: مستوى فعلى

 لوحدات والتسفيه واالستهجان التشويه حمالت مباشرة بصورة الغرب يمارس أ-
 القرآن ضد الشرسة كالحمالت اإلسالم رموز من ورموز اإلسالمية، العقيدة مركب من

.عكيلنة الخاتم والرسول والسنة،

 لفتح مي إلسال وا العربي العالم الحكوماتفي على هائال يمارسضغطا ب-

 لعقيدة والمهاجمة اإللحادية، للكلمة وعرفيا قانونيا سعةوالوا الحرية وأبواب األجواء،
 األقالم ألصحاب وغيرها والسياسية اإلعالمية الحماية تقديم مع ،عموما اإلسالم

الكلمة. حرية باسم والدفاععنها اإلسالمية، البالد داخل لإلسالم المعادية

الشريعة ف استمدا-٣
سبق: مما وباء ألف مضمون مع يأتي الشريعة مستوى وعلى

 ومصطلحات ومفاهيم وأحكام شرعية بمخالفات مشئعة دراسية مناهج فرض ج-
معادية.

 دائرة إلى األمر وصل حتى عليها خارجة للشريعة متنكرة قوانين سن فرض د-

 عن لفصله جاهدة المحلية الحكومات تسعى مما ،والوصايا والميراث األسرة أحكام
بتغريبه. أمكن مهما والتسريع اإلسالم،

 لألنظمة الوهمية أو الحقيةية، االقتصادية أو السياسية، المكاسب بعض ربط ه-

 األنظمة هذه تبعية تكرس دولية اتفاقات على بالتوقيع الشعوب حساب نتعلى ولوكا
 وتحل الغربية، والمصالح الغربي يالعلمان الفكر إلمالءات األمة شعوب ورائها ومن

المقدسة. اإللهية التشريعات محل األرضية العلمانية التشريعات



السياسي الفكر
األبسالمي

اللستهداف من واقعي ج فموذ
 التمييز أشكال علىجميع القضاء اتفاقية البحرينعلى توقيع السياق هذا ويأتيفي

 الحكومة يعطي الذي اإلنسان حقوق مجلس في العضوية اكتساب أجل من المرأة؛ ضد

 اإلنسانفي حقوق ذجفيرعايةالنما أروع من بأننا وشهادة سمعةحقوقيةمتقدمة،

األرض:

 ليعطوها يسمونها؛ كما - المرأة التمييزضد أشكال جميع على القضاء واتفاقية

 اإلرث نظام يعتبرون من وضع من ذب-هي الكا م اإلعال باب من عادلة إنسانية صبغة

 ستر وحتى المرأة وحجاب الزواج، لوليفي ا وإذن والقوامة، الطالق، وحق اإلسالم، في

 االختالط، صور بعض ومنع الرجل، عند الزوجات وتعدد ،وصدرها وفخديها ساقيها مثل

المرأة. ضد التمييز من كله للزواج الشرعي والسن

 البحرين، حكومة تكثرتحركات عملية ناحية من المذكور للشرط واستجابة

 يمثل وال لدين ا هم يحملون ال لذين ا كل ومعها ،عليها لمحسوبة وا لها بعة لتا ا لمؤسسات وا

 استصدار أجل من أحكامه؛ خالف على العملية حياتهم يقيمون ومن وزنا، هم عند

 العلمنة طريق المجالعلى هذا الشرعيةفي األحكام ليضع الشخصية؛ األحوال قانون

الحائط. عرض H رسوله وسنة الله بكتاب ضاربا الكاملة

 التغييرات مثال في كما تطبيةية عملية خطوات أت بد نفسه الغرض هذا أجل ومن

 قانون من للمطلوب توصال الوصية قانون مشروع ومثال الزواج، عقد ورقة في المستمرة

الشعبية. الضجة عن بعيدا تدريجية بصورة ولو الشخصية األحوال

 في م إلسال ا عن ألول ا لمسؤول وا لمؤتمن ا هو مه سال إ على لغيور ا لمسلم ا لشعب ا ا وهذ

التآمرعليه. ومقاومة وحفظه، البلد، هذا

 حملة مواجهة من بد وال تلزمه، ال لإلسالم المخالفة الحكومة التزامات وكل

 وهي سعة الوا التشريع حة مسا من المتبقية يرة الصغ الزاوية حتىفي القوانين تغريب

٢١٢



 في مشتركا الجميع لكان وإال وإصرار، وقوة بحزم بها يتصل وما األسرة أحكام مساحة

( الجريمة.)

 بأن يقين على يجعلنا أمتنا مع الغرب تعامل من صارخ واقع أمام نجدنا :وأخيرا
 من يقفون إنما العلمانيين ومنظريه الدينيين وزعمائه الغرب، منساسة األعظم القيار
 مغلقين معا والحضارية المادية الهيمنة روح على يقوم شرسا عدائيا موقضا األمة هذه
( .)اآلخر باحترام المقرون الحضاري الحوار أبواب

المتغربون
 الغرب، بعين ترى المسلمين على محسوبة منقلة اليوم إسالمي مجتمع يخلو ال

 بأوضاعهم األخذ وتحاول يريده، ما لملمسلمين وتريد مشتهاه، وتشتهي بتفكيره، وتفكر

يتمناه. ما إلى والخلقية والنفسية الفكرية

.له لتحمس وا لموقف ا ا هذ ذ تخا ا في لمختلفة ا تها منطلقا لفئة ا ولهذه

 في يرتفع أن نفسه على أخذ قد ولكن نشاز، صوت إلسالمية ا المجتصعات في وصوتها
 دائرته، توسيع على جاهدا يعمل وأن الظروف، كل برغم اإلسالمية الساحات مختدف،

ومناصرته. دعمه وطلي

 ئلة، لطا ا والثروات العالية، لرسمية ا المواقع النشاز لصوت ا هذا أصحاب ويمتلك

الملتوية. الكثيرة ساليبواأل

بهويته. يجاهر من ومنهم

 بالنصوص التالعب ويستخدم اإلسالم، باسم سالملإل حربه يتسترفي من ومنهم

وينقضبقيته. إلسالم، الذييتهي الضهم قهرافيخدمة وتطويعها اإلسالمية،

 والغالبية الكاثرة، الكثرة من اإلسالم مواجهة قؤةفي وبكل مدعومة الشرذمة وهذه

المسلمين. تحكم لتي ا الرسمية األنظمة من العظمى

إسالم(. يا لبيك ب) المصلين جموع متاف-١
.ام. ٠٨مايو٣٠ ه١٤٢٩ األولى جمادى ٢٤ (٣٢٧) -خطبةالجصعة٢



السياسي الفكر
٢٧٥األبسالمي

 الغربي، السيد عن الفئة هذه ه تتلقا المستويات مختلف وعلى مفتوح دعم وهناك
 لهذا يدفع مركزة بصورة المصالح وارتباط وساق، قدم على قائم الطرفين بين والتنسيق

الطرفين. بين والتوافق التنسيق

 وهو المصالح، فقفي التوا من قبل من إليه أشير كما بينهما أكبر توافق وهناك

اإلسالمية. واألمة اإلسالم، وأهدافعلىحساب وقناعات ومشاعر توافقرؤى

االنفعال. دوره وماي وضعيف الفعل، دوره قوي عالقة هي بينهما العالقة ألن لك وذ

 الساحات تشنفي التي المعارك قوةفي بكل المتعددة بمكوناته حاضر الصف وهذا

(١م.) اإلسال ضد والسلوك والخلق والشريعة العقيدة، مستوي على اإلسالمية

بير القع حرية بذريعة المقدسات عى الغربي المجوم
وهذيان؟ وهراء، تهريج، أوحرية تعبير، حرية الهجمة،

األول. من وليست الثاني، من هي

 بالتصفية فكيض الحرية، تدخلفي ال لشخص الجسدية لتصفية ل كانت ا وإذ
 وخاتمهم األنبياء، شخصيات مستوى على ربانية ولشخصيات ،بكاملها ألمة المعنوية
1أجمعين(؟ عليهم وسالمه الله )صلوات

 باسم الغرب عند عالية قيمة ويمثل مصراعيه، على مفتوحا التهريج باب كان وإذا
 وال قيمة، عندنا قيمتها تعادل ال ألمتنا الحقيةية المقدسات أن فليعرفوا التعبير، حرية

.عنها التنازل يمكن

يكون. ال يسقط؟، األصيل الحقيقي ومقدسي قائم، السخيف الوهمي مقدسك

كثيرة؟ أمور من التعبير حرية وأين

 التعبيرفي حرية عنده تنازلت وقد ،منها واحد إال اليهود محرقة حكاية مسألة وما
عندهم. التعبير حرية قدسية قدسيته وغلبت الغرب،

م.٢٠١٠ أبريل ٢ اآلخر ربيع ١٦ (٤٠١) الجمعة خطبة -١



 الغرب بين طاحنة حضارية اشتعالحرب يسعدها العالمية الصهيونية كانت وإذا

 وفادحة شاملة ستكون الخسارة ألن ذلك، من يحترس أن الغرب على فإن والمسلمين،
وحدهم. المسلمين تخص ولن الحرب، هذه لواشتعلت وكاسحة

 الدول عليها تعمل دولية يةقانونيةحما بدية ال من الكثيرون إليه ذهب ما وإن
 األقالم وأصحاب والمقسدين، السفلة، منتطاول السماوية األديان لحماية اإلسالمية
اتجاهه. ي والدفع عليه. التركيز ويجب حق، أمر لهو الرخيصة

 فهان انه، واتز أخالقيته وأفقدته القرب بإنسان السقيمة المادية هوت كما أنه وأنيه

 بالنسبة اإلسالمية الساحة السقوطفي هذا بدأ فقد المقدسات، أقدس من ينال أن عليه
 على ويتطاولون المقدسات، من للنيل ؛ائما د ويسعون مسلمين، أنضسهم يسمون من لبعض
األمة.

البغيضة. السيئة العناصر هذه مثل من نفسها أنتحمي األمة وعلى

اإلسالم؟ كثيراعلى لمسلمين غير يساعدويجرئ وماالذي

 بالسب لسانه ويطلق ،غيرموضعه في السيف ويسل ،اآلخرين يحترم ال متطرف
اآلخرين. أمام وزنا لإلسالم يقيم ال ومتهاون والشتم،

(١وحكامها.) األمة مسؤولي الصنقفي هذا ويكثر

القرآن! يحرقون أمريكان
 تعبيرا الشريف المصحف من نسخ حرق على أففانستان في األمريكية القؤة أقدمت

ومحاريته. ومعاداته. عليه، والحقد به، االستخفاف عن

 فكر ئيعلى النها القضاء إلرادة رمزي؛ المباركإجراء المصحف نسخ وحرق

 وألي الحياة، لحركة وقيادته وأمته، وحضارته، ومشاعره، األرض، الكريمفي القرآن

( مباركته.) وينال ضوئه، ويقومفي أساسه، على يتأسس كيان

.٢٠٠٦فيراير ١٧ه ١٤٢٧عحرم ١٨(٣٣١) -خطبةالجمعة١
األرض. في القرأتية والهيمتة لحكم!لحق رمزدحرقالمعتى، الحره حرق-٢



٢٧٧

 منمقدساته، مقدس ولكل آثاره، أثرمن ولكل لإلسالم، العدائية الحرب إنها

هداه. من ولكلنور

 قيمة من يعرفونه لما اإليمانية وغيرتهم أفغانستان المسلمينفي حمية العدوان وأثار

 على الله سبيل في لك ذ أجل من أنضس؛ وسقطمت بالنفوس، تفدى التي وقدسيته القرآن

المعتدين. يد

 مماثل إسرائيلي عدوان يواكبه ومقدساتنا وحضارتنا ألمتنا حضاري عدوان هذا
 الصالة ومحاربة وتخرييه، األقصى،وسلبه، لمسجد مهاجمة ممنهجاليكضعن

( ١فيه.) لمصلين وا

اإلسالمية؟ البالد أغلب الحكوماتفي وأين

 على والتآمر وقهرها إذاللشعوبها ،إنهاكها األمة، تشتيت أجل من غياب؛ في إنها

( .)وهويقها وحدتها حساب على المدى طويلة رئيسة تحالفات في والدخول ثوراتها

مقدساتنا عن ندافع أن حقنا من

 تبعثر مفطلق ومن وباآلخر، بالقيم، واستخفافه واستهقاره الغرب غرور منطلق من

 إلى اإلساءة تتكرر صارت شعوبها حكومات من الكاثرة الكثرة ووهن اإلسالم، أمة

 بلهاء أمة كل وفي وسفلته، وسقطته الغرب بلهاء من كييايث األعظم الرسول شخصية

.وسفلة وسقطة

 والذي يفألث الرسول شخصية أوعلىإكبار به، اإليمان على أحدا يكره ال اإلسالم

اإلكبار. يستحق ممن األول هو

 أن اإلسالم حق من ولكن اآلخر، مع المسلمين تعامل ةفي قاعد بالعنف يؤمن وال

النظر بغض ومقدسات منقيم له وعما وعنهم، عنه الدفاع اتجاه بالمسلمينفي يدفع

ألمريكا(. الموت إلسرائيل، )الموت ي: المصلين جموع هتاف -١

م.٢٠١٢فبراير ٢٤م١٤٣٣ربيعاآلخر ١ (٤٩٢) خطبةالجصعة -٢

السياسي الفكر
األبسالمي



٢/٨

يقدس. أولم قدسمقدساتنا يقدر، أولم قدرمقدراتنا اآلخر، إليه يذهب عما

مقدسات. عندي أنا

قيم. أناعندي

 توافق أولم الغرب قوانين وافقت ومقدساتي، عنقيمي الدفاع، مسؤولعن أنا

 تقولهقوانينه ما وبرغم تسمح، أولم بقيمي واالستهتار بالتهتك سمحت،قوانينه قوانينه،

ومواضعاته.

 عاته،وجما المالوالبدنألفراده لحماية للحرية؛ يضعحدا الغرب كان وإذا

 الحرية يطلق ثم البدن، حياة يقدر ألنه المطلقة، بالصورة المجال فيهذا يفتحها وال

 بتطبيقه تسمح أن اإلسالمية لألمة يصح المنطقال هذا فإن المقتسات، للتعديعلى

 استهتاره على الغرب أصر ا فإذ البدن، حياة على الروح حياة تقذم وهي مقدساتها على

 القيم، هم عند تقيدها التيا حريته باب من مسلمين وغير اآلخرينصسلمين سات بمقذ

. مواجهة. وغيرمسلمينفي اآلخرمسلمين العالم كل مع الدخول ايختار فإنهبهذ

 قلوب يدمي أن اإلطالق على بأذى يمس ال أن أراد ممن والغباء البالهة من إنه
 وأن ، ل٠ة ألعظم لرسوال لى إ ءة لمسلمينباإلسا ا من المليارأوأزيد ونصف مليار

 هذه مثل بإزاء األعصاب ببرودة المسلمين أهله الذييطالب لقانونوا ذلك، يتكررمنه

 سيئا غباء يمارسون إنما وأهله الناس، كل على التطبيق غيرقابل اإلساءاتهوقانون

المطالبة. بهذه جدا

 لمشاركةالعزيزكلقادرمدعقل الوطن المسدمونفيهذا أيها اإلخوةواألخوات، أيها

 ئي٠ئ الرسول إلى باإلساءة الدنماركية الصحافة عدوان على االحتجاجية المسيرة في

 معذلك - المسيرة أي - تستهدف والتي الرسميهناك النظام جانب من ودعمها

 اإلساءة وحجم األمة، هذه حجم يناسب الذي بالموقف أمتنا الرسميةفي األنظمة تحميل
 الباغية الشرسة الهجمات هذه قبال في H العظيم رسولها وإلى إليها الموجهة

الشعوبفي تملكها التي األدوات به تسمح عما وأسلوبه حجمه يختلضفي والذي المتكررة



لسياسي1 الفكر
٢٧٩األبسلمي

 الشر وقوى العالمية الصهيونية لها تخطط حضارية مواجهات إلى ويؤدي وال المجال، هذا

وهصلحته. اإلنسان إلنسانية المعادية

الخسص عن تبحث اغربية الشعوب
 من الخالص عن يبحثون عموما والغرب أمريكا ينفي مستيقظ أن عجيبا ليس

 وأمن وإنسانية قيم محرقة فوجدوها بنارها كتووا وا ،عاشوها لتي ا الغاب حضارة

 اسم ينتحلون ممن فكريينوسلوكيين وأنعمالء ،وسعادة وروحي واستقرارنفسي

 عن األمة وفصل الحضارة، بتلك للتبشير كلل؛ بغير يعملون المسلمين أرض اإلسالمفي

والفالح: النوروالهدى حضارة

 لهذه يريدون ال الغرب حضارة يتحدثونعن حينما اإلسالم باسم المتسمون وهؤالء

 الهدى إلى المادية القوة لتضيف واختراعا؛ واكتشافا ماديا الغربعلما أنتسابق األمة

 كل األرض بهما لتنتفع واإلحسان؛ والعدل والحكمة الدينوالعقل بيد وتضعها واإليمان،

الناس. كل الناس بهما ويتقدم األرض،

 وانفتاحها 1 جيتها ونموذ ،ها معتا ورقي رة لحضا ا تلك إنسانية عن لك يتحدثون نما وإ

كاذبون. أنهم يعلمون وهم وحريته، وكرامته اإلنسان قضايا على

 الجافية اء العمي المادة نلعنحضارة فإنما الغربية، الحضارة نلعن إذ ونحن

 الغرب، شعوبفي عن نتحدث وال أوشرق، غرب وجدتفي البهيمية، األنانية القاسية

الشرق. لشعوبفي مفضولة وأنها

 ه أل ا خلق من لكل وا ، ء وحوا م آد من لكل وا ،الشعوب هي لشعوب وا ،ألمم ا هي ألمم فا

 ومواصفات وقيم حضارتها صناعة من غالبها في تأتي الشعوب و واألمم وتعالى، سبحانه

الحضارة. تلك

م.٢٠٠٨فبراير ٢٢ ه١٤٢٩صفر١٤ (٣١٣) -خطبةالجمعة١



 ميتة ضمائر مي اإلسال الشرق وفي ،حضارتها على تمردت حية ضمائر الغرب وفي

( انسلختعنحضارتها.)

المسلمة العقول وشراء أمريكا
 خدمنها؛ واألقدرطى األكثرفاطية المسلمينعن بالد تبحسثدائمافي أمريكا

 لقدير ا لمثقف وا ،مي إلسال ا لمفكر وا العربي لمفكر وا لم لعا وا تب لكا ا وليكون ،كم لحا ا ليكون
 ألمريكي ا للخيار بع تا ان لبلد ا أكثر ميفي إلسال ا والخيار العربي لخيار وا لشهير، ا لمنظر وا

الشديد. األسف مع

 لمستعد وا يك، الله نعم من األوفرحظا ا إ العمالء من يشترون ال وغيرها وأمريكا

.كلها النعم تلك ويجحد نفسه يخون ألن

 السقوط يعقبهم بثمنبخس هم عند لكبيرة ا الله يبيعوننعم جاهلون سفهاء وهناك
اآلخرة. والعذابفي الدنيا في

 وعلى العمال، على قدرة األكثر الحكام عن بالتفتيش جدا مشغولة اآلن وأمريكا

 العطاء وعجزعن السن، به كبر وكلما تقادمعميل، وكلما العمالة، بشروط الوفاء
 مزبلة قبلفي الله عند ملقى وهو الدنيا مزبلة بهفي ألقي كلما الفائقة بالدرجة المطلوب

(٢ البعد.) كل اإلنسانية تبعد التي والمزبلة التاريخ

األمريكي والمال بية لشب ا الجمعيات
 حضورفاعلفي لإلنسان األمريكية والصناعة األمريكية توالخبرا األمريكي للمال

العزيز. الوطن في ونسائية شبابية جمعيات أوساط

اإلسالمي؟ الحضاري الوالء لدعم هلهذا

لقومي؟ ا أو الوطني الوالء لدعم

م. ٢٠٠٤ مايو ١٤ م١٤٢٥ األول ربيع ٢٤ (١٥٤) الجمعة خطبة -١

م.٢٠٠٢يوليو ١٢ هة ١٤٢٣ األولى جمادي١ بتاريخ (٦٧) الجمعة خطبة -٢



االسياعي الهكا

األمة؟ شعوب يخدم الذي الحقيقي الديمقراطي القوجه أو

؛لعراق دخلت ،التي والخبرات حدالمال على أليست ت الخبر هذه ،المال هذا

وتعولم؟ وتعلمن، لتنصر،
والتنصير؟ ،وللتهويد أجنبي، أمريكي والء لصناعة والخبرات األموال هذه أليست

الهوية؟ ولمسخ

آخر؟ إنسان إلى اإلنسان ل ا واستبد

ال؟ أم أجنيية دولة أمريكا السياسة: سمحت لو سؤال

 لشبابنا واإلرادية والنفسية العقلية األوضاع تصوغ أن ألموالها يسمح فكيف

وشاباتنا؟

الوطن؟ لهذا الشبابية األوساط في ترغبها التي التوجهات توجد وأن

(المقاييس؟) بكل األجنبي الوالء هذا بصناعة يسمع كيف

الذمم بيع

 مسافات وبعد كبيرا، مأخذا الشهوة وتقديس المادية، لقيم ا منه أخذت نحنفيعالم

الذمم. بيع آثاره ومن آثار، له وهذا والتقوى، الدين قيم عن جدا كبيرة ومسافات

 عنصلته اإلنسان وينبترحس المعنوية، القيم بدل مادية قيما الزاد يكون حين

عليه. وتهون نفسه، يسقطفي باآلخرة صلته وعن بالله،

 نسيان عليه يطغى وحين ،لله ا على قلبه ينفتح ال حين نفسه في ليرخص إلنسان ا إن

الذمم. بيع يبدأ وهنا ربه،

.مثالهما و والجاه بالمال والظلم والكذب للباطل والكلمة الموقف ببيع تباع والذمم

م.٢٠٠٥ مارس ١٨ه١٤٢٦ صفر٧(١٩١) الجمعة خطية -١



 الذمموالموقف اعة من الفئاتوالتخصصات كل الكثيرمن تجد اليوم وصرت
(١التزايد.) في آخذ المجال هذا والعرضفي والكلمة،

الذمم بيع أسواق
 لشراء الحكومات، لشراء الشعوب، لشراء اليوم؛ ا هذ فى خاشا جهات هناك

-٠لل * - ط اأ

 تبيع أن تستطيع إيمانك، تبيع أن تبيععلمكستستطيع أن تستطيع سوق أنتفي

بكف الصحافة، بذكرفي المال، من بحفنة الوظائف من بوظيفة كله حجمكلإليملني

 كل من خبراء فالسفة، دين، علماء صيادلة، ممرضون، مهندسون، أطباء،
دين. يكون ال حين للذمم بيعهم يكثر الشرائح كل ومن االختصاصات،

 المادة أجل من شيئ؛ كل يبيع أن صستعد وأحكامه وقيمه الدين غياب في اإلنسان

ومتعلقاتها.

 أكثر فهم الدين، غيرخط على بالسياسة وصشتغلين ء ووزرا ء رؤسا من الساسة أما

البيع. هذا في للدخول استعدادا الناس

 حاجة وتجاوز العرض كثر إذا ولكن غاليا. الثمن يكون الذمم بيع يبدأ ما أول

الذمم. باعة ذلك إلى وليلتغت ستقل، القيمة فإن الطلب.

 وكثيرمن بالضرورة، أثمانهم تقل السياسة الذينتشتريهم السوء كثرعلماء فإذا

 ا هذ يدخلوا أن قبل ات الذ واحترام الدين في لتماسك ا من درجة على يكونون قد لناس ا
 وتعتمد أوالدين، أوالحرية، التطوير، أو الفن، باسم قذرة أخرى مهنة أي أو البيع،

دنياهم. بها أوتتوسع المادية، حياتهم عليها

 لينتهوا العملية؛ الناحية من للدين ألداء أعداء تجدهم فإنك ،يدخلوا أن بعد أما

الدين. المتقدمينضد المنظرين من فيصيروا التظرية، الناحية من حتى له أعداء إلى

م.٢٠٠٩مايو ٨ ه١٤٣٠ االولى جمادي ١٢ (٣٦٨) الجمعة خطبة-١



السياسي الفكر
٢٨٣البسالمي

 بيعخاسر (، لكالم)2 الهادي إلمام نظر البيعفي لكنهذا سلعة، بمليون أذىعنك،
 الندم إصبع على أنملته، على سيعض ،دنياه أجل من دينه باع لمن ويل ،خاسرة وتجارة

الندم. وقت يفوت أن يوم

 تطلبشراءها أمريكا، تطلبشراءها كما الكفاءات الباعة، من تتافس فيها

 هؤالء بين شديد فس والتفا تنافس وهنا وحكومات، حكومات تطلبشراءها الصين،

 الظلم، لتركيز كفاءاتهم؛ توظف أن أجل من الكفاءات؛ أصحاب والباعة المشترين،

عفين. المسةض والستغالل

 يشح حين دينهم يبيعون الذين المشترين، وبين الباعة بين تنافس أيضا وهناك
 ،بالدنيا الدين بيع صفقات على ويتهافتون لدين، ا باعة يتنافس لطلب ا يشح حين الطلب،

 ،ألمريكا بالنسبة قلته ما وهو يقنافسون والمشترون أكثرفأكثر، األثمان هنالك وتبخس

الصور. وغيرهذه والصين، وروسيا،

 كل والصحف، والمذياع واإلنترنت والتلفاز للبضائع، وترويج للعرض، فن السوق في

 الدين، باعة على جدا الدقة من عال فن تعرضفي وكلها تروج، كلها الفضائية القنوات

المطروحة. البيع صفقات في يتقدموا أن الكرامة باعة وعلى الشعوب، باعة وعلى

 إالصاحب اليدخلها مالي، رصيد لهم المادية التجارية السوق هذه اخلونفي لد ا

 يع وفيسوق األديان، بيع سوق اآلخرفي الميدان واألكفأفي للتجارة، ليصالح ما رصيد

واألمم. الشعوب بيع سوق وفي الكرامات،

 الجماعة، أوفي الشخص، وثقةمجتمعفي اجتماعي، ومركز كضاءة، هنا الرصيد

وماإلىذلك.

 الثمن كان كلما اجتماعي أومركز دين، أوفي علم، الشخصفي كبررصيد وكلما
(٢) الله. من له تقوى وال دين، من له رادع ال من تقدموا أن الحذر كل فاحذوا أكبر،

 وهي: ت،8 ي لهاد إلمام يةعن روا ذكرهناك حيت لفقرة، I ه مذ ءلى م متقد حديث هتا!لى يشير لشيخ ا -مماحة١

.٣٦٦ ص٧٥-ج المجسي العالمة بحاراألنوار- وخسرآخرون(. قوم، فيها ربح سوق، )الدنيا

م.٢٠٠١ صبتمبر٢١ ه١٤٢٢ رجب ٣ بتاريخ (٢٥) الجمعة خطبة -٢



البابالثاني

المعاصر السياسي واقعمما غي والغرب اللسلدم

المعاصر السياسي الواقع خارطة في قراءة

 تخسر أن وتخاف العالم، على ظالمة هيمنة تفرض وإسرائيل أوروبا وحليفتها أمريكا

 ناهضةفي قوة كل مع مريرا صراعا الدول هذه تخوض لذلك المتميزة، الباطشة قوتها
 مستقبل يهدد وليد كل إلجهاض وتخطط؛ -، غيرإسالمية أم كانت، إسالمية - األرض

أخرى. أوخلفية أوقومية، إسالم، الوجود هذا وراء كان هيمنتها،

 العداوة تبقى ولكن كذلك، روسيا ويخططضده، الغرب، عدقيحذرها الصين

 أشد ناهضة إسالمية الغربيمنأيقوة والفزع الغربي،. المضاد الغربيةوالتخطيط

 االستقطاب، على وقدرته نفسه، اإلسالم منمنشأقوة وذلك اإلسالم، لقوة تحسبا

 أي يمتلك ال بحيث اإلنسان، ووجدانيافيكيان وروحيا عقليا فطريا وامتالكهرصيدا
يقاربه. أوما له، مثيال آخر طرح

 يعترف وال - األمريكية لإلرادة ينصاع ال فيها أوحزب جماعة وأي اإلسالم، بالد
 تجريده على قوة وبكل الغرب، يعمل - العبودية وقبول ،هيمنتها بحقانية خاضعا ذليالً

 االستقالل وإمكان ،القوة آليات من آلية كل ومن النهضة، أسباب من سبب كل من

التيعية. من والتحرر

 الداخلةفيطاعتهم، لألمريكيين الموالية والجماعات الحكوماتواألحزاب أما

 المتحررة، بالقوى األذى أو الهزيمة، يلحق أن له يمكن القوة من بمستوى لهم يسمح فإنما
 ال بحيث ولكن ،وتخلفها وتفككها ضعفها معاناة في األمة ويبقي ،وتقدمها نمقها ويعطل

 خطرا يمثل وال األمريكية، السيطرة عن التابعة الوجودات هذه عند القوة مستوى يخرج

محسوبة. غير مفاجأة أي تقدير على المهيمنة األجنبية القوى من غيرمحتوى



الفكر

 أمريكا الدينيينفي من وكبار السياسيين، كبار عند والديني السياسي ويختلط

 إلى اإلسالم من المعادي موقفهم -في الدينوالسياسة بين فصلهم رغم والغرب-

 حد وإلى العام، والحضاري اإلنساني التعامل وأسلوب واللياقة، األدب عن ج الخرا حد

 تكريم معنى فما واال مزرية، مكشوفة بصورة التوازن يفقدهم الذي واالنفعال التشتج
 الحضارة أحيا والذي ،عكل^ثة لمرسلين وا النبيين خاتم مقام على لتطاوله رشدي؛ سلمان

 العلوي لندائه استجابته؛ كلبمقدار كلها البشرية (،وصححمسار موت) بعد اإلنسانية

الكريم؟! اإللهي

 جارحة المسلمين من المليار ونصف مليارا بريطانيا أنتستعديملكة معنى وما

الحائص عرض بهم وضاربة الدينية، مشاعرهم

 أو عقل، نفسهاعتبازافي التكريملرجلشيطانيساقطلميبق هذا يقالفي أقلما

 سياسية، وغرورشخصي،وسذاجة بالقيم، واستهتار وعجرفة، طفولية إنه أودين: خلق،

األدبية. اللياقة عن وخروج اإلنساني، والتقارب الحضاري، والحوار للسلم ومعاداة

 والمؤجج شعارمحاربته، تحت طاحنة حروبا ويقيم اإلرهاب، عن الغرب يتحدث

 الديني التعدي كلمات كمثل الفتنة لنار مشعل وال ،الحقد لروح موقظ وال لإلرهاب،

 كموقف الخبيثة الحاقدة لمواقف وا الدينيين، ورجاله الغرب ساسة كبارمن يطلقها التي

وقرينه. الشيطان رييب رشدي لسلمان التكريم

 كل في حربا عليه ويشتون ،مكان كل في لإلسالم يترصدون وأوروبا وإسرائيل أمريكا

 يخوضون ،ومقيمة ومخططة رئيسة معهم ومعركتهم ،جد توا فيه له يكون األرض من شبر

 في كله، العربي المغرب في الجزائر، في إيران، في اإلسالم: مع مكشوفة حرباضارية

 في ،فلسطين في ق، العرا في ،تركيا في الصومال، في أفغانستان، في باكستان، في لبنان،

 لظروف ا مقتضى حسب متعددة وبمستويات وأخرى، بصورة المسلمين بالد من بلد كل

اإلسالم. لمواجهة المعدة والخطط

٢٨٥ قلتة ب|||.1ال|

فه. واعترا لفرب ا تاريخ يؤكده ما وهذا -



 ومستعجلة حاسمة وقفة ت نا الكيا هذه تقف أن م لإلسال السافر ء ا لعد ا من وإنه

 طرف مع اإليجابي لتواصل ا قنوات كل تضتح وأن واإلعالمي، سي والسيا المالي بالدعم

 من ودموي سياسي صرأع طرفا يعيشه الذي الخطير االتقسام فلسطيني-فيواقع
 شعار يرفع أنه المتطرفة الكيانات هذه عليه آخرتسجل طرف ضد - الفلسطينيين

ءاتها. إلمال اإلسالم،واليستجيب

 اإلسالميشخصياتمن مناعالتمتلكفي أنأمريكا أننقذكرجيدا واليفوتنا
 وحكومات وأحزاب وجماعات ومؤسسات وانتماءاتمختلضة، واختصاصات أصناف

 والشواهد المستهدفة، اإلسالمية األئة و اإلسالم ضن الخبيثة مخططاتها لتنفيذ متعددة؛

 من مكان كل في وتتواجد الساحة، تمأل صارخة بلغة نفسها تتحدثعن المجال فيهذا
اإلسالم. أرض

 البالد بحكوماتفي إسالمية، بحكومات اإلسالم ضد الحرب تمارس أمريكا

 بصحفيين، بجماعات، اإلسالمية، البالد بأحزابفي اإلسالم، إلى وتنتمي اإلسالمية،
عمائم!! يلبسون بعلماء

(١المنتصر.) هو واإلسالم اإلسالم، مع حربها في أمريكا تمتلكها أدوات ذلك كل

والعالم منقذ
 من للعالم ا منقذ نفسه - وانجلترا وفرنسا، ،أمريكا مقدمته وفي - الغرب يقدم

 أساطيله ويحرك اإلرهاب، محاربة ويتزعم ومظالمه، ومصائبه، وأزماته، تخلفاته، كل
وتعقبها مطاردته باسم العمالقة الحربية

 وهاديا ومردداوقائدا ٠والثقافةواألخالق الحضارة أستاذافي نفسه الغرب ويقدم

العالم! لكل

 المادية الغرب هومبهوربحضارة ممن - عمائم وفيهم - المسلمين أبناء ومن

موائدهم فتات على يقتاتون ممن وكذلك العالية، السماوية القيم من أصولها ويةفيالخا

م.٢٠-٧ يونيو ٢٢ م١٤٢اآلخرة جمادى٧ (٢٨٩) الجمعة خطبة-١



^لفكرالسياسي
٢٨٧األبسالمي

 ،آنهقائد آيعلى - كذلك للعالم الغرب يقدم من ودمائهم الشعوب منعرق المسروقة

أمين حكيم ومرب، وهاد،

 منها والكثير وخيرية، التيتتبرقعبعناوينإنسانية المتعددة مؤسساته له المنقذ هذا

 وشعوب الغربفيحقشعوبها حكومات التيتمارسها القذرة المادية السياسة مع تشترك

 وكرامته، ودمه، اإلنسان، لقمة ولهوها وسرفها القلة ترف أجل من وتستبيح؛ العالم،

ودينه.

 الظالمةفي الحاكمة الغرب لمؤسسات أصيل شريك هي المؤسسات تلك من لكثير ا

( وخططهلللدنيئق) السياسة، تلك أهداف

اللسلمية البدد في والمعارضة الحكومات مع وعلقته الغرب
 منه يتوقع ال الذي والضعيض القوي عالقة اإلسالمية بالبالد قتهعال أن الغرب يرى

واإلنكار. التعجب محل كانت مقاومة وجد ا فإذ مقاومة،

 هو كما - واألمريكي األوروبي القرار في سلطة أي تملك ال اإلسالمية البالد

 قرار المباشرفي التدخل لهما وأوروبا أمريكا بينما الضعض، لموضع وذلك -، واضح

 األمريكي الدعم على وجودها والتيتعتمدفي المسلمين، الد الحكوماتفيب الكثيرمن

األقل. على البقاء على الموافقة أو واألوروبي،

 مصالح على مصالحهما لتقديم تستجيب؛ حكومة أي إلنقاذ وأوروبا؛ أمريكا تهب

 لنصرة وخططها؛ وخبرائها، وسالحها، ورجالها، بمالها، وتحضر والشعوب، األمة

القلق. العملي وضعها يتهددها التي الموالية الحكومة

 الديمقراطية من الغرب به يتشدق عما البعد كل بعيدة الحكومة هذه ولتكن

 الوجود الستمرار الهائل؛ الدعم على سلبا اليؤثر فإنذلك لإلنقاذ، ويطرحهشعارا

المعارضة. وإسكات

م.٢٠٠٧توفمبر٢ه١٤٢٨ شوال ٢١ (٣٠٢) الجمعة -خطبة١



٢٨٨

 بالحرية تتمسل حكومة آي ضد معارضة آي لنصرة وأمريكا؛ أوروبا وتسعى
 وكان الديمقراطية، تمارس كانت وإن والشعب، األمة مصالح ورعاية واالستقاللية

طريقها. عن السلطة إلى وصولها

 موزعة الصداقة كانت الغرب هوى مع يلتقي رضة معا وا الحكومة من كل كانت وإذا

لألقوى. التقديم لكن االثنين، بين

وابتزاز. تهديد ورقة فيستعمل األضعف، أما

 مشتر، والغرب ،غبارعليها وال عينين، ذي لكل واضحة الغربية السياسة هذه
 أساس على الباعة بين ويفاضل والوطن، والفكر والقومية الدينوالضمير باعة ويستقبل

المصلحة.

( ذلك.) عن سهو حدث ولكن ،لشرفها م تقد أن بد ال كان كلمة ذلك قبل

والغرب القة
اآلخر؟ على منها بالبعض ويستظهر بعض، على بعضها يستعدى أمم نحن أفهل

 إلرادة تستجيب غدت حتى نضسها على هانت واحدة وأمة واحد، وجود نحن هل أم
ذاتها؟ اآلخربإهالك

1روية؟ العدوتنتحربال خوفهامن من وصارت بل ما األمة بهذه معف الض بلغ أم

 مكونات إلى االنتماء ويرودة الكيانات، بتعدد المصالح الختالف باألول تقول أن لك

 ما مثل بشيئ اعتزت ما األمة هذه ألن بالثاني، تقول أن ولك العمالق، الكبير الوجود
 الشعور وتعيشحالة نضسها، أنتهونعلى البد يهونعليها فعندما باإلسالم، اعتزت

بالحقارة.

 نسيان بعد الغرب من والرهب الضعف درجة ألن صادق، فأنت بالشالث، تقل وإن

االنتحار. هذا معها يستبعد ال بحيث صارت المجيد االنتماء وقيمة سبحانه، الله

م.٢٠١٠ فيراير ٥ ه١٤٣١ صفر ٢٠ (٣٩٣) الجمعة خطبة -١



٢٨٩ اإليسلميالفكاالسي^سي

 ،ومواقفهم ،وأراضيهم ،قضاياهم تباع أن منهم حكومات عفد المسلمين هوان ومن
 على البائعوالمشتريإال بين اختالف واليكون العلفيبالدوالر، المزاد تهمفي ومقدسا

المقايضات. حساب يدخلفي مما يشبهه ومما منه، الكم

 هذا من وأهله اإلسالم على أصعب الحديث اإلسالم تاريخ في يوما رأيت وهل
 المسلمين من تصطاد من المسلمة الحكومات األمنيةفي األجهزة فيه تصطاد الذي اليوم

 قوانين عن ا بعيد بهم يأخذ لذي ا ألمريكي ا لجزار وا د لجال ا يد إلى لتسلمهم كاألرانب؛
 هناك محاسبة أي من فرارا الجنبات من جنبة نفي لإلنسا احتراما تعطي التي بلده

المسلمين؟! من ضحاياه مع يمارسها التي والسلخ والذبح التعذيب التفننفي لعمليات

الواقع. هو هذا

 أكبر بهروب األمة أبناء من منشرائح التصحيح محاوالت أنتكون الفادح والخطأ

لغرب؛ ا وراء أشد وركض اإلسالم، من

 ركضكم أنيكون تعلموا إلسالم، من تهرنوا الغرب،وأنال وراء أنالتركضوا تعلموا
أكيدا. شديذا التحاما به ولاللتحام اإلسالم، اتجاه في

 من جديد من رسمها وتعيد المنطقة، ستغيرخريطة أنها أمريكا تعلن أن معنى وما

 حدوده يطال لن التغيير بأن أخرى جهة من للبعض الكافية التطميفات تعطي وأنها جهة،
تركيبته؟ وال

 منطلق من نفسه في موقعا ألمريكية ا ات لتطمين ا تأخذ أن يمكن األرض في أحد ال

 النفس االطمئنانفي أنيحصل يمكن ما ولكن بالعهود، ووفائها لألخالق، تقديرها
 اإلطالق، على األمريكية للرغبة االستجابة على اآلخر الطرف من الثابت هوالعزم
مصالحها. على الكاملة األمينة والمحافظة

 يراد ممن وعدد الظالمة، لحرب ا قضية بشأن سالمية وإ عربية قمتان انعقدت ولقد

لحرب. ا صنع في مشاركة له إلنقاذ ا قرار في يشارك أن له

المؤثرة. التفعيل آللية والفاقدة الملزمة، غير التوصيات هي والنتيجة:



 يركزعلى ما القمتين انعقاد الرسميينقبل القادة من منعدد األمة سمعت وقد

 من تسمع لكنك الحرب، إيقاف لمحاوالت أثرإيجابي أي من والتيئيس الشعورباليأس
 الكثير منهذا تجد لم وإن الكثير، أنتجت أنها كلققة عقب الرسميفي اإلعالم أجهزة

علىلألىضشيئد

 الرسمية األنظمة مجموع أملميصدقههوأن الواقع صدقه سواء االحتماالت أحسن
 من قضية أي وفي وأفغانستان، والعراق فلسطين قضية في ينفعها أن عن عاجز األمة في

 هذا على السؤال يأتي ألنه ،أبدا كافيا عذرا يمثل وال ومؤلم، مشكل وهواحتمال قضاياها

الطويل؟! المدى على اإلعداد العجزوالتةصيرفي هذا لماذا الفرض:

 القرار، اتخاذ في المشاركة عن وعزلت ،كفاءاتها وعطلت ،األمة طاقات كبتت ا ولماذ

! لمصير؟ ا وصناعة

 التفكيرالجديفي وعدم العجزكله، هذا سبب الذي الطريق االستمرارفي ولماذا
وتهميشها؟! ونخبها، األمة، جماهير وإقصاء للغير، التبعية حالة وإنهاء التغيير، بداية

 من لكثير ا من لإلسالم والتنكر وعهوده، بالغربووعوده اإليمان مواصلة ولماذا
ومحاربته؟! األنظمة

 في لجريمة ا وتيرة تصاعد من المحلية الصحف تنقله ما اليوم ا هذ حديث ومن
 بروز مع والسطوواالغتصاب، والرقة القتل حوادث وكثرة األصيل، اإليماني البلد هذا

 جاليات أوتنقجها لخارج، منا منصبيةتستورد للعيان، المنكوس الثالث الجنس ظاهرة
الداخل. الصبيفي على سلبا يؤثر مما الخارج

الموضوعية؟ وأسبابه ،كله ا هذ منبع ما يسأل أن بد فال

وانتشاره؟ تولده ئمةفيالقا السياسة مسؤولية وما

الستئصاله؟ المطروحة؛ العالجات هي وما

 هذه لحل تصدى عمليةواضحة، خططا المسؤولة الوزارات كل اعتماد ليطلب إنه

المجتمع. عن الداهم خطرها ودرء المشاكل،



السياسي الفكر
مي يسل األ

 مع أما المطلوب، الكبير للتاثير العمليدورفاقد المشروع لميسنده ذا إ الكلمة ودور
ساحقة. تكون تكاد بصورة لنتائجه صحبط فإنه ،اتجاها له معاكسته

 شان األرض على تطبيقا لها تجد وال األخالق، لحماية تسن التي القوانين وشأن

الدوائر. بعض تمارسه قد الذقون، على اللعب من وهوشيئ الكاذبة، الباردة األمنيات

الحديث. هذا الثالثةفي لمسألة هوا يسمىباإلرهاب وما

 سياسي بقصد باإلرهاب يسمونه ما -ال الصحيح اإلطالق الدمويةفي والعدوانية

 رد مستوى وعلى جزائية، وإما ابتدائية تكون أن إما - النفس عن الدفاع ليشمل ماكر؛

الفعل.

 يكون ال بحيث ابتدائية تكون قد التي الظاهرة الحديثهوأسباب لهذا والمنظور

 عدوانية إرهابية أعمال في ينطلق ذلك ومع الغير، لظلم تعرض قد الجهة أو الشخص

اآلخرين. حياة تفزع دموية

 لبعض الطاغوتية لممارسات وا الطاحنة، رية االستكبا الحروب هذا ويدخلفي
 والعلنيةفي السرية األحزاب بعض رسات ومما والدمار، للدماء المتعطشة الحكومات

الشيوعية. أساليب كانتعليه االستهتاركما حد إلى دماء ل والولوغفيا التنكيلباآلخرين،

أسباب: من لعدوانية ا هذه وتنطلق

( ) الدينية،واإلنسانية. الكريمة المعنوية للقيم المتنكرة لجشعة ا دية لما لروحا ا -منها١

 أن لها يبرر بما النفوس، بعض تفاقمفي قد التي واالستكبار الطاغوتية روح -٢

اآلخرين. على الظالمة السيطرة سبيل شيئفي كل ترتكب

 أودينية أوطنية، لتربيةهذها كانت وجهلقومية ةعنعمى المتعصب التربية -٣

معتزقيه. من فهمه أسيئ أو ،مختلقا الدين كان ا إذ

 األبواب لنفتحت كلما المجتمعات، ة حيا من الطاهرة السماوية القيم غابت كلما -٤

وأخطر. أكبر بصورة اإلرهابية العدوانية الهمجية الحالة على مصراعيها على

حياته. كل وتحكم البعض، داخل تعشعشفي والتي-١



 ا بحيث وتعديهم، اآلخرين الفعلعلىظلم رد موقع من العدواني اإلرهاب وهناك
 ألي وزنا تقيم ال بثة،استهتاريةعا لىعمليةإ يتحول وإنما العادل، الجزاء حد يقفعتد

 ،وتخرب ،تفسد أن لها أمكن ما لقيود ا من قيد أي لى إ تلتفت وال ،لحرمات ا من حرمة

وترعي. وتقتل، وتفهب،

 والتعطش الشرسة، والبهيمية العدوانية، بريئمنهذه السليم وفهمه الحق، والدين

 السيئ النوع من الفعل أورد ابتداء، القبيح الفعل مستوى على ذلك كان والدمار للدماء

( المقجاوز.)

فكراللقة! عن للدنغمال تدعوالشباب أمريك
 غير كان وإن توجيه بال يتم ( ND)) رعاية تحت حوارهم أن الشباب يتصور وهل
مباشر؟؛

 تهم مرتكزا عن بعيدا ليها إ بهم الوصول يراد فوق، من محددة أهداف غير ومن
 األسس كل على فكري تمرد عندهم يحدث أن قصد وبال المبدئية وأصولهم الفكرية

المخلصة؟! والمؤسسات لمرتكزاتوا

 مطروحات الشباب من عدد مطروحات أن هناك دارت التي الكلمات بين من
 ينتمون مؤسسات من أفكارمسبقة فلك تدورفي أنمطروحاتهم لمؤسساتهم، مأسورة
 انفصلوا عنفكربلدكم، انفصلوا مؤسساتكم، عنفكر انضصلوا أن دعوة: وهذه إليها،

(٢دينكم.) فكر عن

 ولم رفيها،لقرا ا مواقع لزمنعن ا امتحنها التي المجربة العقول لمتبعد أمريكا
أجوائها. سةفيالسيا عنمواقع الخبرة اصحاب تطرد

 ،واقتراحاته ونقده رأيه اء إلبد الكافية؛ الفرص ويعطي دوره، يفعل أن بد ال والشباب
 وقد ،وحنكة وحكمة ،خبرة يفوقه جيل من اإلشراف ظل في خطواته تترشد أن بد ال ولكن

الشباب. لجيل يتهيأ لم بما التجارب أمدته

م.٢. ’٣مارس V م ١٤٢٤ محرم ، (١. ١ ) الجمعة عصبة-١

م.٢٠٠٤ يوليو ٢٣م١٤٢٥اآلخرة جمادى ه (١٦٤) -خطيةالجمعة٢



السياسي الفكر
االييطإي

 علىخبرات فيها والصعبة المتشابكة السياسة أمور تقوم بلد من وما أمة، من وما
فحسي. الشباب

 النقاش الحريةفي يعطوا أن يجب الشباب أن منها كاذبة، شعارات دعوات،

باطل. بهدف أنها إال حق كلمة وهذه والحوار،

 اإليمانية، أجوائها وعن ،مرتكزاتها عن الشبابية القواعد تنفصل أن هو لمطلوب ا

 والشابات للشباب يتراءى أجنبيةفيظلنقاشات تصاغصياغة أن أجل من وعنقدواتها؛
غيرمباشر. توجيها موجة هي بينما حرة وأنها مطلقة، أنها

 وما الحياة، سنة وهكذا يديه وعلى منه، يتعلم وغدا يتعلم، اليوم والشباب أقول:

 ولو سابق، جيل يد على إال وفقهائها ،وسياسيها ،وقادتها األمة، حكماء من الشيب تربى
 ،وصلها التي الحكمة إلى يصل أن له كان ما به شبا يوم بنضسه اآلن الشيب جيل اكتفى

( له.) وللعلميقللتيتحققت الفقهية الدرجات وإلى

ستنزاف للل معارك
 في الشرس وعنفها المسلح بمظهرها ضارية استكبارية بمعركة مواجهة األمة

والعراق. فلسطين،

 االستسالم يترددفيموقف أو يتريث، بلد وأي وإيران، ،وسوريا السودان، وهيتتهدد

والصهيونية. األمريكية، لإلرادة

 أقطارهما، من كلقطر محليةفي معارك تشهدان والعربية اإلسالمية والساحة

 وتستنزف الطاحنة، األم المعركة عن لتشغل والشعوب؛ الحكومات األكثربين وهيفي
أبنائها. بين الفتنة نار وتشعل ،صفوفها وتخلخل وطاقاتها، األمة جهود

 الذي السيئ الموقف واإلسالمية العربية البالد أكثر في فيها يتسبب معارك وهي
 والمشاركة والمساواة، واإلنصاف العدل ومسألة العامة، الحقوق من األنظمة تقفه

المصير. تقرير في الشعبية

م.٢٠٠٤ يوليو ٢٣ ه١٤٢٥ اآلخرة جمادى ٥ (١٦٤) الجمعة خطبة -١



األمة؟ في األنظمة من لعدد محضة داخلية بإرادة هذا أفيتم

أمبإيعاز؟
 عن الدفاع شعار يرفع الذي العالمي، االستكبار الكبير العدو من منظور غير مكر أم

وغيرها؟ أمتنا، أبناء حقوق

 األمة شمل وتمزيق الشعوب، عذابات في معا األمرين اشتراك إلى النظر يذهب

 المرة، معاناتهم الشعوب أبناء على تفرضها تنتهي، ال محلية معارك في كها واستهال
(١ المقيم.) وحرمانهم المتعمد، وتهميشهم

النظمة استبدال الستكباروخيارات
ولماذا؟ ترحيله؟، أم النظام تصفية الحرب، أهل المضضلعند هو ما

 عدد تصفيته، وليس النظام، لحربهوترحيل ا أهل عند األفضل أن تقديري في
 مدخرة ورقة تبقى ولكن وفعال، آنيا دورها تفصلعن الملوك من وعدد الشاهات، من

 شأنها لتتولى ميا؛ إعال مؤهلة ملقعة ثانية ويخرجها ،يستعملها العالمي، االستكبار بيد

جديد. من األول

 حرقها إلى يقصد فلن العالم، االستبكارفي على رخيصة ليست البعث نظام ورقة
االضطرار. عند إال نهائيا

.ما وقت إلى غيرفاعلة الورقة ٥هذ تبقى أن والمفضل

 بعدل لإلسالم، يميل ونظام م النظا بقاء بين الحرب أهل لوخير تتصورون ماذا
وإنسانيته؟ وسلميته، اإلسالم،

 ال أنه المصالح على واختالفه انقساماته، بفعل نفسه العالمي االستبكار لووجد

 اإلسالم يأتي وإما النظام هذا يبقى أن فإما ينهيه، أن وال النظام يرحل أن يستطيع
له. بديال

م.٢٠٠٤ كتوبر ١٨ه١٤٢٥ شعبان ٢٣(١٦٩) لجمعة ا خطبة - ١



الفكرالسياسي
مي يسال اال

المطلوب؟ هو ما

 الذي اإلسالمية الدول من الكثير الكثير معه وإنما وحده، العالمي االستبكار ليس
له. بديال اإلسالم إلى يميل نظام يأتي أن على العراق البعثفي نظام بقاء يفضل

 أعدى - ساقطة ألنها جاهلة، ألنها ،معذورة وهي - اليوم الدنيا نظر عدوفي أعدى
.هواإلسالم الجاهلية رؤيتها وفيظل الساقطة، رؤيتها عدوفي

 هو هناك البعث نظام وبقاء ،نهائيا مرفوض العراق في لإلسالم يميل فنظام
الخيار. هذا عند األفضل

الجديد. االستعمار مع طويلة حرب أمام سيكونون ألمة ا غيارى

.صامدا جيال خلقت المستمرة الشعبية اإلسالمية والتربية الغيارى، تفقد لن األمة

 االقتصادية، وهوالقدرة لحرب، ميادين ييفقدههوالقدرةفيالذ الوحيد الشيئ

 إصرارهمفي نجد الغيارى،وكما لكنهؤالء لقرار، مواقع لقدرةمنخاللا وهو

 لن األزمات كل وفي التأريخ، كل وفي أخرى، مناطق وفي لبنان، جنوب وفي فلسطين،

 إلى ومون سيقا األنظمة، استسالم مع يستسلموا ولن األمريكي، الواقع أمام ينهزموا
( ويتعبون.) سيتعبون سابق حديث في تقدم وكما المتاحة، الوسائل وبكل حد، أقصى

 ،حضارتها بأصالة وتعتز ،شعوبها مصالح على تحافظ حكومات تعادي أمريكا

ته. وثروا شعبها مصالح على الحفاظ على وتحرص ،ها بالد وحمى كرامة عن وتذود

 تستثير ألن الحكومة،وهيمستعدة هذه ضد واإلنجليزية( )األمريكية، الحكومتان

 من الضخمة، الموازنات تخصص وأن ،حد أقصى إلى الحكومات من النوع هذا شعوب
األمريكية. المصالح على تحافظ ال حكومات بلدان في شغب أعمال إحداث أجل

 واستجابة تعاونا أيحكومة من والبريطانية( األمريكية، ) الحكومتان وجدت ا إذ أما

( ٢ شعبها.) وضد الحكومة، هذه مع فهما ألمريكية، ا المصالح على ومحافظة

م.٢٠٠٣ مارس ١٤ م١٤٢٤ الحرام محرم ١١ (١٠٢) رقم الجمعة -خطبة١
م.٢.٠سبتمبره٩م١٤٢٦ شعبان٤ (٢١١) -خطبةالجصعة٢



اإلسسم؟ باالنتصارعلى األمريكي الحلم يتحقق مل
 اإلسالمية لحضارة النهائية التصفية األمريكيفي الحلم يتحقق أن يتوقع وهل

الزاحف؟ الديني والوعي

 وعد يعارضه إذ األرض على يتحقق أن الساقط المجنون الطموح لهذا المستحيل من
 األرض وبهاتمأل به وأن ‘هجؤم يدمهديها العالمعلى بأنيكونإنقاذ األمة، اللهلهذه

وجوزا. ظلعا ملئت ما بعد وعدال قسطا

والذنضمة الشوب بين ستقة مدم اللمريكية اللمسءات قبول

 أدوات تكون أن اإلسالمية البالد األمريكيعلىحكومات اإلصرار فإن دلك مع

 سيدخل وعقيدتها األمة شعوب مع حادة صرخة مواجهات تدخلفي وأن الخطة، تففيذ

 ويحطم والشعوب، األنظمة بين الثقة جسور ويهدم الفتن. من دوامة األمةفي هذه

الطرفين.

 الرغبة تساير أن عليها جدا يصعب فلذلك ،شك بال لألنظمة ملحوظ وهوأمر

األخير. إلى وإمالءها األمريكية

 أكثرمن األنظمة هذه ليسفي بأن أننقول: كذلك الظنجدا علىأنهمنسوء

 من تمنعه بحيث اإلسالم، ومصير المسلمين، بأمور االهتمام من وأخرى درجة له واحد

ذلك.)ا( عليه يهون البعض كان وان ‘بالكامل ودينها األثة ذبح في االشتراك

القبعة نظمة الل وواقع أمريكا

 قات عال ليست شعوبها مع العربية ألنظمة ا من لكثير ا عالقات أن المؤسض من

 للتوترات، معزضة وهي الحكومات القوةمنجانب لغة الكثير في وتحكمها مرضية،
الكافية. بالدرجة الثقة فقد من حالة وتسودها

م.٢٠٠٢يناير٣٥ ه١٤٢٢ القعدة ذو١١ (٤٣) الجمعة خصلية -١



لسياسي1 الفكر
٢٩٧األبسالمي

 وشروطها لفرضهيمفتها، الباطشة؛ العالمية للقوة تمثلمنفذا الحالة هذه

 التلويح طريق عن الشعوب باستثارة دائما التهديد تحت وتجعلها األنظمة، على للوبة اظ

بالديمقراطية.

 ثقة وتربح الشعوب، تخادع فهي ،أمريكا تجنيه آخر مكسب - التلويح - لك ذ وفي

 وتضمن لمبدئيين الطموحغير أصحاب والء تريدهمن ما وتحصلعلى عض، الب ووذ
 في وبديال الحاضر، للحكوماتفي رديفا تكون موالية قوة هم وتعتمد ،لها خدمتهم

أمريكا. لصالح وأراضيها األمة شعوب على للسيطرة المستقبل

 من بديل لخلق واإلسالمية؛ العربية البالد في أمريكا تستعملسه الديمقراطية شعار

الدنيا. تغريهم والذين للمناصب، الطموحين والثقافات االختصاصات أصحاب

 الحكومات بهذه وتهدد للمستةبل، وتحضر بديلة، حكومات تصنح أمريكا إن

 عزيز كل وتقدم التنازالت، إعطاء لتستمرفي بالفعل؛ القائمة الحكومات كل التحضيرية

.البقاء سبيل في األمة على

األنظمة. عزلته أومسلما عربيا زعيما أمريكا عزلت وكلما

 بحسب ومستورة مكشوفة، المشاركة تمت بلد حرب باالشتراكفي أمرت وكلما

اآلمر. السيد مع اتفاق من يتم ما وحسبما المواقع، اختالف

 باالستسالم، هوالنصحية المستهدف والقطر المنكوب للزعيم النصرة ودور

 التي بالطريقة ألمريكية ا للرغبة الكاملة واالستجابة أمريكا، مع الجم األدب والتزام

عيناه. فيه الذي أخذ من الضحية تعفي قد والتي الكبير، السيد موافقة تنال

 الزلزال، هذا كل وتحدث االمتداد، هذا كل تأخذ الحريري( )رفيق أنقضية أترى

 التضحية هذه كل الشقيقة بسوريا ويضحى الفاعل، من الثأر طلب الجميعفي ويشترك

 لبنان، على ووليا القتيل، على وليا نضسها التيذصبت أمريكا هي للقضية المحرك أن لوال
(١الثأر؟) طلب في أصليا وليا األمة، على ووليا

م. ٢٠٠٥ نوفمبر ١٨ه١٤٢٦شوال ١٥(٢٢٠) لجمعة ا خطبة - ١



والغرب الإلسللميين بين قة العلل

السلميين الحوارمع
 البالد اإلسالميينفي من الكبرى القوى تحاور أن أمريكا وحتى أوروبا فكرت ربما

 األوضاع وترتيب إهماله، اليمكن رقم أنهم اقتنعت أن بعد المسلمين، كاإلخوان اإلسالمية

 األمة منداخل األنظمة من يصرعدد قد يينما إلغائه، حال في يحفظمصالحها بما

 ومدهش أمرسيئ وهذا إلنكارالتهميش، ول طش واا القوة لغة العدولعن علىعدم

.لواقع ا يسقطه أن بد وال ،عملي وغير ،ا جد

 لدينواألهلواألوطان، بيع اإلسالميين اكانحواراألوروبيينوغيرهميطلبمن وإذ

 به االستقالل أوحتى الحكم، كةفي الشرا لة مقاب ولوفي واالنتماء الهوية والتنازلعن

 لغة واستعمال ،تمائا الحوار باب سد يعني إنما هذا فإن البلدان، من بلد أي تمامافي

 ما واإلسالميون اإلرهاب، من وآلم وأقبح ، ( إرهاب) وهي ووقحة، قبيحة استعالئية

أشد. واستعالء بشموخ ويواجهونها الرفض، تمام يرفضونها إسالميين داموا

 أسلوبا؛ الحوار يرفضون ال اإلسالم، بأخالق المتخلقون اعون الو واإلسالميون

 بين المادية المصالح وتبادل اإلنسانية، العالقات العدلفي والمصيرإلى الحق، إلحقاق

 ولكنهم باآلخر، سوءا يريدون وال ،ملهاأخرىبكا شعوبا يعادون وال العالم، مختلفبلدان

 لحضارتهم العالية لقيمة ا ينسوا أن لهم يمكن وال ويقاومونه، األجنبي العدوان يرفضون

 من ظرف أي ظل في االنتماء بشروط والوفاء لها اإلخالص عن أويتخلوا اإلسالمية،

والتهديد. واإلغراء والوعيد، الوعد لغة وتحت الظروف،

 ربمن بمقدا عالقته ينسى أن منه يستغرب ال قد مصالحه عن الباحث والغرب

ن و األمة، مصالح على تحافظ غيرشروط من - األنظمة وهي الكثير- له يقدم كان

اسيف. اإلوهاب إرهاباومن بذ دنيان، سن فتائأ له لتقدم دسه؛ الدين ماجب شلب أن فحاولتك -



٠٠٦٦٠٠, دسج ألفكر ١ االيسوهي

 الغرب لغة في جدا ممكن ذلك فإن المصالح، بهذه المتصلة شروطه له بديل عن يبحث

مستقبلية أوالتحملضمانات جدا، له مكلفة باألول عالقته تصبح أن بعد الواقعية

 كانت بقدرما الثانية العالقة من يتوقع ال كان وإن الهائلة، مكاسبه على للحفاظ كافية؛

 متحررا كان شروط من الجديدة العالقة عليه تفرض ما مع السابقة عالقته له تقدمه

 فيما ألطراف ا من طرف أي مع أوراقه كل يخسر أن عليه يسهل ال الغرب أن على ،منها

(١يحاول.)

 تحتفظ وال مصالحه، بدوام إال لمعروفهوا فيما تدوم ال طرف أي مع وعالقته

المصالح. تلك تفرضه ما مستواها تتبعفي وإنما ،واحد بمستوى

 الكبرى اإلسالمية القوى من لحيطة ا أخذ منقيمة أبدا يقلل أال يجب الكالم وهذا

 االحتماالت لختلض التحسب ومن ،ابتداءواستمرارا واألمريكيين األوروبيين الحوارمع في

 الحوار وتدشين اإلسالمي، الطرف على االنفتاح أولئكفي يبديها قد لتي ا الرغبة وراء

( المنصوية.) خه وفخا لحوار ا طريق تفي لتفافا اال من س الحترا وا معه،

الغربي الود كسب
 نجليزية( واإل ،اإلمريكية ) لحكومتين من ودي لكسبموقف كبيرة؛ إنصرفجهود

صديقتي وليستا وحكومات، مصالح صديقتا الحكومتين ألن وهوضياع، محله غير في

وشعوب. حقوق

 الخلضية ولكن الحكومات، من حكومة يواجه أنه األمريكي الموقف من يأتي قد نعم،

 استمرارهذه ليستفي أمريكا بأنمصالح أمريكي إحساس دائما المواجهة هذه وراء

الحكومات.

معه. العالقات ساءت وإن عميل تظاء أي مع وكذس كلها، بها يضحي ال - مثال - البعث حزب مع الغرب فاوراق-١

م. ٢٠٠٥أبريل ٢٢ ه١٤٢٦ األول ربيع ١٣ (١٩٦) الجمعة خطبة -٢



 حضارتها، بأصالة وتعتز شعوبها، مصالح على تحافظ حكومات تعادي أمريكا

وثرواته. شعبها مصالح على الحفاظ على وتحرص بالدها، وحمى كرامة عن وتذود

 تستثير ألن ،ة مستعد وهي ،لحكومة ا هذه ضد ( إلنجليزية وا ،األمريكية ) الحكومتان

 من الضخمة؛ الموازنات تخصص وأن أقصىحد، إلى الحكومات من النوع هذا شعوب

األمريكية. المصالح على تحافظ ا حكومات بلدان شغبفي أعمال إحداث أجل

 واستجابة تعاونا حكومة أي من والبريطانية( األمريكية، ) الحكومتان وجدت إذا أما

شعبها. وضد الحكومة، معهذه فهما األمريكية، المصالح على ومحافظة

 الحق، تتفهم أن أجل من وأحراره؛ العالم شعوب إلى صوتها المعارضة توصيل نعم

ومطلوب. ومقبول معقول أمر له السالبين وتفكرعلى وتناصره، معه، وتقف

 الشعب وتالحم الشعوب، يقظة األكثرعلى يكونفي إنما الله بعد التعويل أن على

 وعلىنشر وحكمة، بعقالنية لبةبالحقوقلمطا ا واستمرار المجتهعة، والشعوب الواحد

بها. والمطالبة الحقوق ثقافة

(١) تأزيمها. ال المشكالت هوحل إنما دائما ينبغي فيما والمستهدف

م.٢٠٠٥ سبتمبر٩ه١٤٢٦ شعبان ٤ (٢١١) لجمعة ا خطبة - ١



الثالث الباب

الإلسلم على الغربية الحرب

 فكرالسيإسي
االيسلمي

السسمية الدسعدمواألثة أمريكاومعاداة
 األمة وال اإلسالم تمادي ال أمريكا بأن أوندنوسيا األمريكيفي الرئيس يصزح

الواقع. لوصدقه جميل وهوكالم اإلسالمية،

 تناصب وهي - إسرائيل تكون أن على أمريكا تصر ا فلماذ ،واقعا ذلك لوكان ولكن

 منناحية ملحوقة -سبإقةغيرمسبوقةوالوالمحق العداء،وتهددهابالسحق أمتنا

 وتعمل ‘ا الواضع) تفوقها وبفارقكبيريضمن اإلسالمية، الدول لكل بالنسبة عسكرية

اإلسالم؟)^( بلدان من بلد ألي أودفاعية سلمية قؤة بادرة أي قمع على

 ٠أنيتعبعباالستقالل إسالمييريد أوحزب لد أليب العداوة أمريكا تشدد ولماذا

اإلسالم؟ خط على حضارية وبنهضة

عليه؟ القضاء في والجد مسلم، شعب ألي اإلسالمي الخيار وئد ولماذا

 اإلسالميةفي واألعراف اإلسالمي، والتشريع اإلسالمية، لثقافة ولماذامحاربة

؟نفسها المسلمين دبال

 أن ا جد ويكفيهما ،شفقة وال أمريكا من نا حسا إ مية إلسال ا األمة وال م اإلسال يريد ال

 باحترامها،وأن تطالب اآلخركما احترام نفسها على تفرض دىفيعدائهما،وأن التتما

 من التحرر علىإرادة تحكم ال وأن االمتثال، اآلخرين أنعلى و سيدا، نفسها تفرض ال

عليه. مرتكبه يعاقب البدأن وذنب تغتفر، ال جريمة بأنها األمريكية لهيمنة

قصير. وقت اإلسالميفي العالم -وقدرتهاعلىسحق١
,اإلسالمينا واألمة اإلسالم هذاوأمريكاالتعادي-٢



 إرادة أي وال األمريكية، اإلرادة تحكمه ال اإلسالمية واألمة اإلسالم مصير أن على

 الدين هذا يد لمعلى العا ذ إنقا بأن دق الصا لوعد ثيتا وقد األرض، منإرادات

(١واألمة.)

منحربإلىحرب
 الطاحنة، الملتهبة بالحروب المنطقة تشعل األولى الخليج حرب منذ أمريكا زالت ال

 المنطقة ضد أمريكية حروب وهي فتنة، إلى فتقة ومن حرب، إلى حرب من بها وتأخذ
 لها كانخوضها سواء فيها العربيةواإلسالمية األخؤة وضد وأمنها، وخيراتها وأهلها
.مباشرة غير أم ،مباشرة بصورة

 وتوقيتها أمريكي، هدفها األيام هذه بها تتوعد التي الحرب ومنها الحروب هذه
 المصالح أجل ومن أمريكية، الساقطة أخالقيتها و أمريكي، وتصميمها أمريكي،
 ولحماية األمريكية، المادية القيم ولخدمة األمريكي، الغاشم والتوسع األمريكية والمطامع
 التقسيم مشروع أهداف مع وتتصشى واإلسالمية، العربية المنطقة في وتسييدها إسرائيل،

 النظر األهميةفي بالغة المشاريع من وهومشروع والعربية اإلسالمية للبالد والتشظيسة

األمريكي.

 حساب وعلى المنطقة، وبأموال واإلسالمية، العربية األرض مسرحها وهيحروب
 المتضرر األكثروهو األرضفي إنسانهذه وضحاياها ووقودها ومنآالتها مصالحها،

 والمتوسط القريب المدى على والصحي البيئي لمستوى ا السلبيةعلى األولبآثارها

 والديني، واالجتماعي النفسي المستوى على المزة نتائجها يحصد الذي وهو ،والبعيد
٢ وثقتمبلخيهث وأخوته ابطه تر ويخسر

 لهذا للترويج عربي؛ إعالم من مسندة الضخمة األمريكية اإلعالمية اآللة وتعمل

 وتعاليم ،وقيمها ،ودينها ،األمة لمصالح والمعادي الحروب من الظالم العدواني النوع
العربي العام الرأي وسوق وتبريره، به، المخاطبة اإلسالمية األخؤة وواجب ،شريعتها

م.٢٠١نوقمبر. ١٢ ه١٤٣١ ذوالحجة٥(٤٢٨) -حطبةالجمعة١

ألمريكا(. )الموت ب: المصلين جموع هتاف -٢



السياسي الفكر
٣٠البسالمي

 بجرائمها والفرح أمريكا، ومناصرة اآلثمة، الباغية الحروب هذه مبازكة اتجاه سوقافي

 ،منجزاتها وتحرق ،حركتها وتعطل األمة، بمصلحة وتقتك الجميح، تستهدف التي
.وحدتها نسيج وتبعثر

 واإليمان امتحانللوعي أمام واإلسالمية العربية الشعوب يضع لواقع ا وهذا
 ومصدر دائم، وال لحقيقي وا العد تشخيص لقدرةعلى وا اإللهي، الدين بقيم والتمسك

المحقق. الخطر

 الصداقة المصلحةفي أن إلى واإلسالمي العربي العام الرأي وهم يذهب وحين

 األكثر االحتراس وأن األمريكي، الغاشم والجبار اإلسرائيلي، العدو إلى والركون والوثوق
 وفرحنا وأمريكا، ئيل اعمإلسرا لد ا موقفنا يكون أن البعض،و بعضنا من يكون يجبأن

 أن يمكن ما وأشد ،عندنا الفهم مستوى إليه ينحط أن يمكن ما آخر فهذا ،بنصرهما

( أيدينا.) على الدين ضياع إليه يصل

للمسلمين؟ وأوروبا أمريكا تريد ماذا
 وحروبهما السياسية، وخططهما الدبلوماسية، تحركاتهما الذيتستهدفه وما

العسكرية؟

بصورةعامة:

 الذل، به تقبل الذي الحد إلى المستويات كل على وإضعافها األمة، هذه إنهاك - ١
العدو. لصالح خيراتها واستنزاف الكاملة، والتبعية والهوان،

 مسلم بلد تخريب من فينتقلوا بأيديهم، بيوتهم يخربوا أن للمسلمين تريدان -٢
 المسلم والدم المسلم بالمال المستعمر لسيطرة أبوابه؛ وفتح ،آخر مسلم بلد تخريب إلى
المسلمة. اإلمكانات وكل

 بالوكالة، المذطقة في عنها بحرب تقوم أن المسلمة وللحكومات للمسلمين، تريد
وإمكاناتهم. ودماءهم، المسلمين، أموال فيها تعطي

م.٢٠٠٨يوليو١١ه١٤٢٩ رجب ٧ (٣٣٣) الجمعة -خطبة١



 الستنزاف ا يتم حتى أخرى حرب في ودخلت حربإال من لمنطقة ا تفرغ ال أن -٣

مستةبال. االستعمارية لإلرادة مقاومة أي من يمنع بما القادر إلنسان وا ،الجاهزة للثروة

وسعرها. ،إمداداتها والتحكمفي المنطقة، النفطيةفي الثروة كنوز على السيطرة-٤

 المهترئة، الغربية الحضارة سحق القادرعلى الحضاري البديل انبعاثة وأد-٥

الكريمة. وأهدافه وأخالقيته، ورؤيته، اإلسالم، مسار عن أمتنا إنسان وحرف

 ليبقىعالمنا التنسى، أحقادا والمنطقة األمة داخل البينية الحروب أنتخلف -٦

 إيجابي، جديد كل لينسف لحظة؛ كل رفي باالنفجا ملتهبيهدد بركان على اإلسالمي

الزجال- سواعد كلخيرتبنيه ويهدم

موقفين: عليها تفرض أن تريد بالصديقة أمريكا التيتسميها والحكومات

 وتغليب االستسالم، إلىحد والمالينة يقصفبالمرونة إسرائيل من موقفا أ-

 على والعمل عامة، والمسلمين والعرب الفلسطينيين مصالح على اإلسرائيلية المصالح

واإلسالمية. العربية المنطقة دول كل على اإلسرائيلي للتفقق

 ومشاركافي كإيران، اإلسالمية البالد لبعض بققة ومعاديا تتشندا موقفا ب-
.وجودها على الخناق وتضييق ،عليها الحري

 ل مجا وال ،ألمريكية ا رادة لإل بة ستجا لال ؛لمورد ا ا هذ في ز جوا شبهة حتى توجد وال

المسألة. النظرفي أوخطأفي غرر حالة الحكوماتفي لوقوع

 ،نفسه على المعتدي لمسلم ا لغير المسلم ينتصر أن في واضح األمريكي فالمطلوب

عليه. المعتدى المسلم أخيه وعلى

 طاحنة عسكرية حرب شن وحتى واسع، حصار لفرض تملك ما بكل أمريكا وتسعى

 إعالمها ذلكفي فإن نووي، سالح إنتاج إمكانية غدا إيران تملك أن احتمال بحجة

كله. العالم ألمن تهديدا يمثل الجائر الواسع واإلعالم

العالم استقرار ففيها إسرائيل، وربيبتها أمريكا العمالقةفي النووية الترسانة أما



السيإسي الفكر
مي يسال األ

 اليمتالن الصديقين البلدين وكآن أبنائه، بين والمساواة وعدله وآمنهوخيرهورفاهه
 قائمة إلسرائيل الطازج الحي اإلرهاب وشواهد العالم، اليومفي اإلرهاب رقمينفي أكبر

دبيوغيرها.)'( حادثة مثل في

 الذي اليد على وهيمنتها تضمنصداقته الذي النووي بالسالح لترحب أمريكا إن

 يمتلك وأن لألمة، االستقاللية الروح أنتمتلك وتقاومه منه وتفزع ترهبه وما تملكه،
المقاومة. على والقدرة القوة أسباب من سبب أي اإلسالم

 التي القوة أسباب من سبب أي بة مص وإنما نووي، سالح مصيبة ليست فالمصيبة

ومصالحها. ،وأصالتها ،وشرفها استقاللها وعن حماها عن الدفاع من األمة تمكن

 النور، إلى الظلمات من لها والمخرج اإلسالمية للبالد األمريكي التحرير جيش أما و

 مجنديه من سعة الوا االغتصاب عمليات من صفوفه لضابطاتفي وا مجنداته فتشكو

القتل)) حد إلى أحيانا تصل والتي وضباطه

 ( 8.8. ) ل ا عة ا ذ إ في ء جا كما - لجيش ا ا هذ في بطات لضا ا ى حد إ وصف وفي

 لجيش ا جنود من ء لشرفا ا رى لغيا ا ء لزمال ا فتك من فزعهن أن - ا جد قريب من لعربية ا

 القتلعلى منخوف أشد اإلسالمية بالدنا لتحرير المعدون؛ الجنود وهم األمريكي
 ميسور والقتل باالغتصاب زمالئهنعليهن األحرارمن الجنود العدو،فانقضاض يد

أكبر. لدرجة

 التحرير فرسان أمام ضعيفة جعلها سيجارة لقناول سالحها؛ عن تخليها أن وتؤكد

( لهااا) سهم وافترا إليه تنتمي الذي الجيش في األباة

الشعوب)( الستغاثة )االستجاية الجديد الغزوغيوجمه

 وألن ،مكشوفا الضعيفة للدول االستكبارية الدول من الطامع الغزوالعدواني كان

اليوم الغزو صار بهاوطال الدنيا أهل سيرة أكبرفي بدرجة تركزت قد النفاق صبغة

إلسرائيل(. والموت ألمريكاء )الموت ب: المصلين جموع هتاف -١
م.٢٠١٠ فيراير ١٩ هء١٤٣١ األول ربيع ٤ (٣٩٥) الجمعة -خطبة٢



٣٠٦

 فيها ضطربات وضبط ،مشكالتها ومعالجة الشعوب، الستغاثة استجابة؛ الهره في

 أو الطرف لهذا مؤتمرة موالية حكومة تخلومن التي البالد كل عابثةفي أيد فللطغاة

 ومنتفعون وعمالء اآلخر، الطرف حساب على استكباري لطرف موالية أوتكون ذاك،

 براق، شعار أي وتحت وآخر، بعنوان حرب لتكون المستأجرون؛ شاء متى الفتنة يثيرون

العصبيات. من عصبية أي إطار وفي

 الظالمة؛ الكبرى للدول العابث التدخل أمثلة من مثاال تكونقرقيزيا أن يبعد ال

 رخيصة آلة امها واستخد األخرى، الشعوب مصير والتحكمفي ،النفوذ لالستئثاربمواقع

. أطماعها سبيل في

 التييطمعفيها؛ البالد في طاحنة أهلية يثيرحروبا أن اليتورع االستكبارالعالمي إن

 ‘واقرارالسالم األمن، وإحالل الحرب، وإطفاء اإلغاثة، باسم لها مستعبدا ليدخل

 وخدماته، إنسانيته، وتقدرله يشكر، ن بد ال الذي المحسن فيكون اإلعمار، وإعادة

ووفاؤه. وبذله

 أو الطرف لهذا العميلة األنظمة بعض من كثير الذييمارسه الفاحش الظلم وإن

الخارج. لتدخل سعا وا بابا ليفتح الشعوب؛ حق اكفي ذ

 الشعب، ستقالليةعلىأ يحرص وشعبه، أينظامحاكممخلصألرضه أما

 أنيعملواعلى بد ا ،فهونظامعدوللسستكبرينلالخارج سيطرة الثروةعن ويحافظعلى

طاحنة. أهلية حرب وحتى مشتعلة، فتنة إلى عنه المسؤول البلد الوضعفي وجر زعزعته،

تبقي. ال األهلية والحرب ترحم، ال بطبيحتها والفتنة

 حقوق لرعاية تكفي اليوم الدنيا مجتمعات أخالقيةفي عصمة توجد تكاد وال

 التخريب بفعل وذلك الحرب، عنحاالت فضال ‘السلم حاات في وحرماته اإلنسان

القيم. واألخالق، للدين، اآلثم االستكباري



السيلسي الفكر
األبسالمي

 السلم حال الكثيرينفي من نفس وال عرض، وال لمال، حرمة ترعى تكاد ال اليوم

الحرب. عن ناهيك

 حواجز وال حدود وال مستباح، شيئ وكل حرمات، تبقى ال الجاهلية الحروب في

 ال جاهلية نذر- ما إال - كلها اليوم وحروب والنزوات، والشهوات حقادواأل المطامع أمام

قيم. وال دين، وال إلنسان، فيها حرمة

 واألطفال للشيوخ قتل عن وتسمع إال ساخنة داخلية أوفتنة حرب تقوم تكاد ال

ورجال. مننساء واألبرياء

 ا اليوم العمياء العصبية فتن من وأيفتنة الجاهلية، الحروب هذه من وأيحرب

( حساب؟!) بال والتشريد والحرق، والسلب، والنهب، االغتصاب، حوادث ترافقها

الزمات أمريكاوإدارة
 وفيما واألكثر، البلدين وبين الواحد، البلد األزماتفي إدارة وتمتهن أمريكا تعرف

 وتحول األزمة، هذه تعقد وهي والفئات، القومياتواألحزاب وكذلك الطوائف، بين

أخرى. أزمة وتخفف األزمة، تلك حل دون جاهدة

 ،أقلية ضد كثرية وتستثير ،أكثرية على أقلية تقدم ،أوذاك الطرف هذا مع تقض

 في زيادة للطرفين السالح تقدم بالكالم، اآلخر مع وتقف ،بالسالح الطرف هذا تمد

لالقتتلل حالة واستثمار الحرب، استعار

 األزمات كل مفاتيح والتصرففي التحكم وتحاول هناك، وأزمة أزمةهنا، تفتعل

 لها يمكن حتى ،بها للخالص والتوسل ،إليها اللجأ إلى كلها األطراف لتحوج ؛ومغالقها

البشع. واالستغالل المذل، واالستعباد الشروط، وفرض االبتزاز،

م.٢٠١٠ يونيو ١٨ ه١٤٣١ رجب ٥(٤١٢) لجمعة ا خطبة - ١



 منطلق ومن مرسوم، شيطاني وتخطيط خاصة، حسابات ضمن ذلك كل تفعل

الدنيئة. واالستكبارية المادية األغراض

 أساليب من أسلوب آخر، من بالترحيل إليهم واإلشارة ،بلد في رعاياها وتحذيرها

 فيقائمة بإدراجها طريقتهديدها وعلى المختلفة، البلدان على تمارسه الذي الضغط

 من ومزيد التنازل، من مزيد إلعطاء معه؛ تتهاون أو اإلرهاب، ترعى التي البالد

االستسالم.

 الشيطاني؛ تدخلها دون من الداخلية مشاكله يحل أن بلد ألي تريد ال وأمريكا

 توصال أحضانها، ففي األطرا ارتماء أجل ومن اآلخر، على أشد بدرجة القبضة إلحكام

 بالحاجة وإقناعا الشاملة، والوصاية للقيمومة وتكريسا الخبيثة، مخططاتها لتنفيذ

أراضيها. وعلى المختلفة، البالد جواءوأ مياه المكثففي العسكري لتواجدها الدائمة؛

 من التفلت على تعمل أن الالزمة، ومصلحتها الدنيا رفي األقطا كل مسؤولية ومن

( المدمرة.) للخبيثة األنانية الطاغوتية السياسية حبائلهذه

جرم؟! مي مل اللسلم، بحاكمية المطالبة
 تطيعون يس ال األمر صاربهم أن غيرالعراق وفي العراق، اإلسالميينفي إلى وانظروا

 تدان، مية عال جريمة صارت اإلسالم كمية بحا المطالبة وأن اإلسالم، كمية بحا المجاهرة

اإلرهاب. من وتعد

الطرح! هذا عن يتوارى صار المسلم وإن

الحق. ويطمس بالكامل، الحقيقة تتغيب أن قبل األمر تدارك من بد فال

وبمعارضتهم برأيهم، كلمكانفيجاهرون وفي العراق، الغربيةفي التربية أبناء أما

م.٢٠٠٤ يوليو ٢٣ه١٤٢٥االخرة جمادى ٥ (١٦٤) - - -١



السياسي الفكر
األيسالهي

ل ها ثا يم أو الحاكمية بهذه يقولون ويدينونمن اإلسالم، لحاكمية

 أبنائها من تبعث بأن اإلسالمية الدول من عدد على شرطا يضع الغرب كان ولقد

 تأتي حتى فكره ومطابخ الغرب، جامعات إلى متميزة وقدرات أكفاء أكبادها ومنفلذات

 الكوادر( ) وتكون الغرب، وطرح الغرب، وشعور الغرب، بفكر البعثات تلك من أفواج

الحاجة! اقتضت كلما البديل وللحكم اإلسالمية، اليالد ج t المعدة؛

 المسلمينفي ألبناء مشهودة قائمة فاعلة حاضرة لغربية ا فالتربية اليوم، أما

مكشوفة. علنية وبصورة جمعياتهم وفي نواديهم، وفي مدارسهم، وفي المسلمين، جامعات

 برامجه ويففذ الثقافية، المهرجانات ويقيم الندوات، ليقيم األمريكي؛ يأتي اليوم

اإلسالم. أكثربلدان في يريدها التي

 ودفاعا ليفرضداخلية الحكومة، تشكيل ليتدخلفي العراق؛ إلى رامسفيلد جاء وقد

 ،فيها المرغوب وبالكيفية النظر، تحت يكونا أن بد ال أنهما ويعلن ،يريد الذي النوع من

 للدفاع، للداخلية، لألمن، أمريكا اختارتها لتي العناصرا أنويحافظعلى ويفرض

.سة لحسا ا قع للموا

 ومواقع نفوذ وأصحاب ، أقوياء البعث من رجال يبقى وأن للبعث، قوة تبقى وأن

أمريكا. رغبات تنفذ أدوات يكونوا أن أجل من متقدمة؛

األمريكية. للسياسة طيعة أدوات يكونوا أن الشعب مرشحي من ويريد

 ألمريكا العادلة اإلنسانية ألغراض األمريكيةحتىيؤمنعلى للقوات انسحاب وال

 مخازن مجانيةإلى شبه وبصورة بسخاء للنفط وتدفق ثابتة، قواعد بناء من العراق في

 العراق بقاء من والتأكد المهقة، المواقع مخلصينفي عمالء وتثبيهت األمريكية، األراضي

 جنيية، وأ ثقافية مراكز وبناء أراضيه، من إسالمي بلد أي ضرب عند السيطرة تحت

وزرع العراقي، الشعب لمسخهوية الكافي؛ لحد إلى خلقيوميوعة واهتراء تحلل ومراكز



 العراق وتحويل اإلسالمي، التأثير ومراكز والمساجد، والجامعات، الحوزات، في العمالء

الحديث. الطراز على مستعمرة إلى

المتفردة. اإلرادة فريسة يكون أن له يرتقب ال العراق ولكن

مية. غيرإسال وإرادة إسالمية، إرادة اإلرادات، لصراع ساحة سيصبح العراق

اإلسالمية. واإلرادة أوبالوكالة، باألصالة، األمريكية اإلرادة ين والحربستكون

بعيد. مدى وإلى حادة حضارية مواجهة أرض سيكون العراق

 أكثر وفي مستوى، من أكثر على ستستمر لغربيين ا والغزاة اإلسالم بين والمواجهة

منبعد.

 بالد الشامخة، النورانية القباب بلد المجيد، التاريخ بلد المرجعية، بلد لعزاق وا

 ففي األشاوس، األبطال بالد ، أجمعين( عليهم وسالمه الله )صلوات الهادين األئمسة

العراق. يهزم لن األخير

 وهي اإلسالمية، البالد على بها المتصدق األمريكية الديمقراطية هي ولكنهذه

(١اإلسالمية.) الساحة تمأل وكفريات وتمييع، وتحلل، أمريكية، ديكتاتورية

م.٢٠٥أبريل ١٥ ه١٤٢٦ األول ربيع ٦ (١٩٥) الجمعة خطبة -١



٣١١ الهكااالسساا^ي

خاتمة

ومعاداته؟ اللسللم استهداف لماذا

 المبادئ بهذه الكريم الدين هوهذا واإلسالم - ومعاداته لإلسالم االستهداف ا لماذ
 عليها تقوم أن يمكن لتي ا اإليجابية ألسس وا للركائز ة لمؤكد ا ،للسلم الجانحة المشعة

١-؟ نافعة محترمة دولية عالقات

الجواب
جهلوا ما أعداء والناس - األخرى األمم عن فضال أهله، يجهله دين -١

 لالستجابة مستعدة نفسا يحمل ال الطاغوت ولكن ،اإلسالم يعرفون قد الطواغيت

 بصورة ولو فإنها ،لحق ا عرفت ا إذ األمم كل من العامة والجماهير سعوب الش أما ،للحق
إليه. أفئدتها تهوي إجمالية

 لمواجهة يدفعهم؛ الذي الشيئ وهو للطواغيت، الدنيوية المصلحة مع لتضاد ا -

 أن لهم فيتأتى أنيكونإسالم، يعرفونإما فالطواغيت ممكنة، وسيلة بكل اإلسالم
 وإما الكاذبة، الربوبية هذه الناس ويقبل الناس، في الله دون من أربابا أنفسهم ينصبوا

 د نشدا وا إسالمي وعي هناك يكون ن أر يجتمع وال ،لك ذ عليهم فيستحيل إلسالم، ا يكون أن

 الحالة النفس تقيل وأن ووحدانيته، الله بألوهية واعتراف لإلسالم، وتقديس لإلسالم،

 هوادة، بال له وحربهم لإلسالم، عدودائم فالطواغيت لذلك األرض، لطاغوتيةفي
بور طا س ي لخس ا بور لطا ا ا هذ خالل من ألرض ا في م سال لإل وة ا لعد ا تتوقف أن يمكن ال

الجيابرة. والمستكبرين الطغاة

 المنتفعين طبقة خاصة الديانات، تباع الكثيرمن التيتحكم العمياء العصبية -٢

 ويعرفون اإلسالمي، الدين يعرفون قد ر أحبا هناك قسسة، هناك رهبان، فهناك بالدين،
 نفسا لهم لكن بغيره، يتعبد أن عيواث الله رسول بعد يصح ال الذي الدين وأنه حقانيته،

عك والرسول الرسالة من الصحيح الموقف بالوقوف تسمح ال



 الحكام فئة منفئتين: إليه وتسيئ اإلسالم، باسم التيترتكب البشاعات -٤

 لجوروالبغيفياألرض، ا تمارس وهي م اإلسال التيتنتسبإلى األنظمة الظلمة، المسلمين

 اإلسالم راية تحمل التي هي األخرى والفئة ،تقدمها طريق على مسافات باألمة وتتخلف

وسذاجة. جهال ،وكذبا زورا ،وجوزا ظلما باسمه األرض في الجرائم أبشع وتمارس

 على ثقيال اإلسالم أصبح بحيث الشعوب، من كثير نيفي اإلنسا المستوى انهيار -٥

 انهارت التي النفوس تلك تحتمل ما حد متجاوزة تكاليفه وأصبحت الكثيرين، نفوس

الساقطة. المادية الحضارة بفعل العالية قدرتها

 والدعوة، التبليغ قصوروتقصيرفي السابقة الوجوه من لك أوذا هذا ء وورا -٦

 مة وكرا حرمة من لنيل وا ،وجهه في د الستئسا وا ،عليه سر لتجا وا م سال لإل وة ا لعد ا ء وورا

تعاني اللذين والتخلف لوهن ا بسبب هيبتها األمة فقد ، األعظم الرسول شخصية

 علىإسقاط وتعمل التيتحكمهما، الجائرة للكيانات الظالمة الهيمنة ء منجرا مثهما

وإرادتها.),( قدرتها

اللسدم؟ ضن ترتكب التي الجمالت بإزاء مودورالمسلمين ما
وظيفتان: المسلمين على

الجهاالت. هذه كل على والقوي الحكيم الرد وظيفة-١

العالم. شعوب إلى الحق النوراني الوضاء اإلسالم عرض ووظيفة -٢

ركيزتين: على يقوم العرض وهذا

والجاد. الناجح التبليغي الدور على أ-

 القدوة، السياسة القدوة، والمجتمع القدوة، للشخصيلت - القدوة إيجاد على ب-

القدوة االجتماع القدوة، االقتصاد

م.٢٠٠٨مارس ٢٨ ه١٤٢٩ ربيعألول٢٠ (٣١٨) الجمعة خطبة -١



السياسي الفكر
اليسالمي

 -في اإلسالمية لبالد واألنظمةفي البعدين، كال كبيرفي تقصير والمسلمينعلى

 وبذلك العدل، وعدم والفوضى والطبقية والظلم التخلف من نماذج تقدم إنما - أكثرها

( لإلسالم.) تسيئكثيرا

المسلمين أرض عن التفاع
 فالواجب اإلسالمي، العالم دول من دولة ألي االستكباري التهديد من الموقف أما

 لكل تهديد أنه على وشعوبها حكوماتها بكامل األمة إليه تنظر أن الصريح الشرعي

 قوة من أوتيت ما بكل وجهه في تقف وأن ،عليها تقيم التي األرض من شبر وألي ،وجودها

.متها وكرا ،ينها ود ،لنفسها ية حما

 من يأتيها تهديد أي مع المشتركة ت نا والكيا األمم كل تتعامله الذي هوالتعامل وهذا

منها. لجزء ولو الخارج

 وال الكامل، ولوجودها األمة لحق داعمة قوة تكون أن يجب مي سالإ بلد أي قوة وإن

 لعدوان تكونل ن وال آخر، أيضررأليبلدإسالمي منها بأنيتوجه استعمالها يساء

الحق. اإلسالمي البلد يلتزم وهكذا العالم، في بلد أي على الغاشم

 لها يكون ال أن األمة على يتحتم الذي اإلسالم من ء وجال وضوح بكل نفهمه ما ا هذ

( غيره.) القضايا كل مع التعامل خيارفي

 •أم• "•1اكتوبر ٦ ء٠١٤٢٧ رمصان شهر ١٢ (٢٥٣) رقم الجمعة -خطبة١

م.٢٠١٠فبراير ١٢ هء١٤٣١صفر٢٧(٣٩٤) -خطبةالجمعة٢



عشر الحادي الفصل

اإلسسمية األقة



السياسي الفكر
االبسالعي

مة مقد

لرائدة األقة متطلباتصناعة

 ويزكيهم والحكمة انكتاب ويعلمهم آياتك عليهم يتلو منهم رسوال فيهم وابعث وربنا
( الحكيم«.) العزيز أنت إنك

مسلمة. أمة ذريته من يوجد أن وتعالى سبحانه ربه من رجا إهبئإلم إبراهيم

المسلمة؟ األمة هذه إلى الطريق ما

المسلمة؟ األمة تنصنع كيف

األرض. على المسلمة األمة صنع يحتاجه ما ءكهبكإلم إبراهيم ذكر

 األمة األمة، لصناعة أورسولي رسول من ...«البد منهم رسوال وابعشفيوم و...

 اإلنسانعلىطريق وتقود األرض، السعادذفي تتشر التي األمة الرائدة، األمة الصالحة

 فال الرسول غاب وإذا رسولي، منفكر بد وال منرسول، بد ال لصنعها والفالح؛ النجاح
 ،بها وتعلقوا إليها، وانشدوا الرسالية، الرموز عن دائما فابحثوا رسوليه، رموز من بد

.بعروتها واستمسكوا

علتال، طالب أبي بن بعلي تتعلق ، ، لم األعح بالرسول الرموزتتعلق هذه فإن

 النفر أولئك بغير والتعلق ،نجاة فيه العصمة بأهل بالمتعلق والتعلق ،العصمة بأهل تعلق

وبوار. فيهخسران

 بمجموعهم كانوا ربما منرسوليين، بد ا الرسول غاب وإذا رسول، من بد ال

الرسول. من المائة في واحدا يساوون

 .١٢٩-البقرة:١



آيات من آيات من بد فال ...«، تك آيا عليهم يتلو منهم رسوال فيهم قلبعث وربقا
الله.

الله. بيانات من بيانات من بد وال

 الرسول، به يهتدي البشرية يقود وتعالى، سبحانه الله هومن كتاب من بد وال

ضوئه. على يسيرون األرض، في يطبقونه الرسوليون به يهتدي

الرسوليين. بهؤالء وتعلق رسوليين، من - الحاضر وقتنا وفي - بدإذا فال

الحياة. مساحة كل لكتابفي ا بطرح الكتاب برؤية بالكتاب، استصساك من بد وال

 القوية األمة توجد ألن تزكية من بد ال قيزكيهم والحكمة انكتساب قيقلمهم و...

 على ترد أن تستطيع التيار، وجه تقففي أن وتستطيع تذضبط، أن تستطيع التي القائدة

وتعدل. تعلم أن وتستطيع التحديات،

 لها بد ال نما وإ بنفسها تتزكى ال ألمة وا ،ألمة ا هذه تتزكى أن من كله ا لهذ بد ال

يزكيها. ممن

األمة. يزكي كان الرسول

يربيها. كان

العظيم. اإللهي الخلق والقلوب األفئدة يزرعفي األخالق نفسها يزرعفي كان

.إرادتها يصوغ كان

.ضميرها يطهر كان

الخالقة. اإليجاية بالمشاعر كانيملؤها

القويم. الطريق إلى بها يدفع كان

الرسول؟ بعد من



الفكرلسياسي
٣١٩ ويسمي

. عليهم( وسالمه الله )صلوات األئمة كان

.O ذين٠أولىمنطئأميرالمؤ تجدوا لن ٠٠ بعدرسواللئه٠سبدبب ابحثوا
.ويرييها ويطهرها األمة يزكي من بيته وأهل

فقهاءغير تجدوا ألئمةهفلن١ بعد من ابحثوا ثم

 تزكيةعلىوال القرآن، التزي'لتييرضاها األثة ذنهوقادذضتزكهة الماص

القرآن. غيرخط

 عفاهيم ضوء النفسفي تصوغ تزكية الكريمة،هي اآلية عنها تتحدث التي التزكية
 مية،اإلسال أطروحةبال ارتباط يكن مالم ‘وجعوالته وتشريعاته وأحكامه القرآن

 التزكية تتزكى أن لألئة اليمكن اإلسالمية, وبالرموذ ;اسالمية, وبالننم

 م؛منأجلصذاة٠المطلوبة*هذهمقوماتضروريةكانيركزطيهادط*.ابراههم
 األمة بعلماء يارتباطكم الله، بكتاب بتمسككم المنقذة، األمة فكونوا المنقذة، األمة

يهـارضالدينوان لردطىكلما١ب‘الدين بمغاهيم باألخذ ‘لمجاهدين’ظصين
(١) الرد. صعب

القة خيانة
(٢األئمة«.) الغشعش وأفظع األمة، خيانة الخيانة أعظم »إن

 ٤ و طى؛فسا يتعاوون والذين ‘أكبر األثة حفياتة ‘كبيرة الغرد كانتخيانة د

 من هموتضليلها ،أموالها وسرقة ،فيها الفتن ونرع ،صفوفها خلخلة وعلى ألمة، هذه
الخونة. اعظم

ب ر<إلى ...وذلك الخيانة، أعظم النهج عن الكلمة في الخيانة هذه إن بل

ع.٢..١يوليه١٣ه١،٢٢ربيعاآلخر٣١(بتاريخ١٥) -خطبةالجمعة١

.٢٣٧ -لصفحة٣مامعليعه-ج اإل لبالغة-خطب -نهجا



 عنه، التخذيل بالباطل، رميه الحق، اإلمام التخلفعن األئمة؛ غش الغش وأفضح
 األئمة، حق غشفي ذلك كل وتوقيره، تعظيمه عدم عليه، الكذب نصرته، التقصيرفي

 ال أمة ا على عظيم حق أصحاب أجمعين( عليهم وسالمه الله صلوات ) الهدى وأئمة
برعايته. إال أمرها يستةيم

تصلح وال األمة، وضع يستقيم أمرال عيكيالن لألئمة والطاعة والتعظيم، التوقير، حق

!ألالبه.•

 تلك به تنجح ما تقديم عن التخلف خطاه، في التشكيك اإلمام، مشاريع إفشال
المضادة. الجهات مع التعاون الخطط،

المشاريع. خسائر من تقلل التي المعلومات تقديم عدم

المؤدبة. الصورة وفي تقليبه بعد الرأي تقديم عدم

 كبرى خيانات ذلك كل اإلمام، شخصية من النيل الخلل، مواضع على التنبيه عدم

' كنها الحضارية ومسيرتها ولألمة، ولرسوله، <كك، لله هيخيانات

م.٢٠٠٧أغسطس ١٠ ه١٤٢٨ رجب ٢٦ (٢٩٦) الجمعة خطبة -١



السياسي الفكر
األيسالمي

قل الل الباب
والموية القة

مامواللنتماء؟

أنت؟ أمة أي

أمة؟ أي أبناء نحن

هويتنا؟ نعرف هل

انتماءنا؟ نعرف هل

االنتماء. هذا نحدد أن علينا

ستتيه. فإنها انتماءها، األمة تحدد لم ما

 هشة كانت وإن ،منها تتطلق معينة قاعدة والتزمت ضنت، وإن األخرى األمم وكل

الحياة. أبعاد من بعد وفي المستويات، من مستوى ولوعلى الشيئ، بعض نضسها ستبني

قاعدة. بال تبقى حين أخرى أمة وكأي اإلسالمية، األمة أما

 ستكون ستتيه، ستضيع، فإنها االنتماء، وفي الرؤية والتزلزلفي التذبذب تعيش

ضائعة. أوذرة رخيصة، حصاة ملقاة مفجوعة، مقهورة مغلوبة

. cktz الله رسول سنة وأبناء القرآن، أبناء وأننا انتماءنا، نحدد أن علينا

 رسالة أبناء قادة، البشرية كل للبشرية I الله اختارهم الذين القادة أبناء إننا

السماء.

 ،هوانتماؤنا هذا والمرسلين، األنبياء لمسيرة مسيرتها في االمتداد األمة نمثل إننا

نصنع. وكيف طريق، أي وعلى القدم، نضع أين عرفنا ،االنتماء هذا عرفنا وإذا



الذقن؟ مذه ماموحجم

 من الهائلة الثروة تمتلك والتى البشري، العدد ناحية من المليارية، األمة هذه
ومعادن. ماء، األولية، الطبيعية الثروات أنواعها، مختلفض

القارت. كل البشريفي وينتشرعنصرها مختلفة، مناخات وتمتلك

وسالحه. وزراعته العالم هذا صناعة شرايين وتمتلك

منها؟ أينفرنسا الهائلة، المادية اإلمكانات طى تتوفر التي األمة هذه

منها؟ بريطاتيا أين

منها؟ المتقدمة الكفر بلدان من كثير أين

منها؟ الهند أين

انقسام؟! في دائما يجعلها مبدئيا اختالفا عناصرها تختلض التي الهند

 كنوز أكبر تمتلك المعنوي المستوى وعلى عمالقة، أمة المادي المستوى على األمة هذه
 وسنة ،قرآنها إليه يشدها الذي العلمي، المنهج خالل من مهيئة وهي اإلنسانية، المعرفة

المادية. العلوم أنتسبقفي إلى Htz نبيها

 السنة، وتدلعليها القرآن، التييدلعليها المنهجة لتزمتلوا اإلسالمية األمة نعم،

 كل وتضع أخرى، معرفية الحسوتقدرمصادر وتقدر العقل، تقدر معرفية منهجة وهي
 معرفة لتثري المعرفة؛ مصادر كل بين وتقاغم موقعه، المعرفةفي مصادر من مصدر
وأخراه. بحياته اإلنسان وعلم اإلنسان،

 عليها واعيتها القرآن يفتح التي العلمية بالمنهجة اإلسالمية األمة لوالتزمت
 العصرية العلوم وفي المادي، المسار على األخرى األمم تقدمت وما األمم، كل لسبقت

 وهوجانب منها جانب وفي القرآن، عليها يدل التي لعلمية ا لمذهجة ا التزام منخالل إال

الحسي. واالستقراء التجربة

دلت كما السنة، ومنهجة القرآنية المنهجة عليهما دلت الحسي الستقراء وا التجرية
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الوحي. ومنهج الوجدان، ومنهج العقل، منهج على

 على يدلها قرآنا وتمتلك العلمية، المنهجة هذه تمتلك المعنوي بعدها في األمة هنه

 اجتماع وال لصحيحة، الحياة قواعد مفه تستخرج أن وتستطيع مختلفحقواللمعرفة،

المتقدمة. الصحيحة والسياسة الصحيح،

 كل وفي مساراته، البشريفيكل الفكر تمقل التي القواعد كل على تنفتح أن تستطيع
والسنة. القرآن على انفتاحها خالل من الحياة تحتاجه ما

 ونظاما عباديا، ونظاما اجتماعيا. نظاما يقدمان المطهرة والسئة الكريم، القرآن

 وهو القرون، مرور مع أنيتقادم يمكن ال متكامال حياتيا وتظاما ،واقتصاديا سياسيا
 أقل! أو قرن أنيمرعليها التيما البشرية األطروحات كل أمام يثبتجدارته الزال

وتقادمت. واهترأت

والسنة. القرآن، هذا تمتلك التي األمة هذه

غكة. الله إلى نتماءاال أخرى جهة من وتمتلك

مثاليين. قادة وتمتلك

 نموذجيين. بمش مثاليين الواقع، يعرفون ال أنهم ذلك معنى ليس مثاليين: أقول وحين

جمع. وأحسن جمع، أتم والواقعية المثالية بين يجمعون

 من وتمتلك ، بيتهءيفيليء وأهل ،عك^األ الله رسول قيادة مثل بقيادة تمتع التي األمة هذه

 اإلسالميين. والمفكرين الفقهاء منخالل جدا نوعيا والمتقدمالكبير الكم الفعلية الرموز

 الئمزق، موقع التخئف، وهوموقع الحاضر. تقعفيموقعها أن ينبغيلها ال األمة هذه

الذيلية. موقع

 الذين اإلسالميين لها تقدم بأن تطالبها وأن باكستان، على نفسها تفرض الهند أن كفى

كشمير. في أرضهم عن يدافعون

 أرصدة من رصيد كل تطارد أن حكومةإسالمية كل على أمريكا تفرض أن كفى

 لهارؤوس تقدم أن اإلسالمية لحكومات تفرضعلى وأن المال، مصارف اإلسالميينفي



 سيمرعلى أنيوما أظن ا وكرامتهم، أرضهموحريتهم الذينيجاهدونعن اإلسالميين

اليوم. هذا من أكبر بذل هومشبع األمة

؛لمستقبلي ا ر لخيا ا مو ما
اآلخرين نذوبفي أن إما اإلخوة، أيها المستقبلي خيارنا نحدد أن بد ال

د هويتنا من ننسلخ أن إما

حضاريا! أننستسلم إما

بالبديل. نقبل أن إما

آلخر. وننسحقفي اآلخر، أننذوبفي إما

 هو التذبذب، هوحالة يكون أن الخياراآلخريمكن هذا آخر، أننختارخيارا وإما

القلق. هوحالة االستقرار، عدم حالة

شرق. إلى أو غرب، إلى أنتمي اإلسالمية األمة أنا

بوجهي؟ أيمم من شطر أدري ال المسلم الشيخ أنا المسلم، الشاب أنا

اإلسالم؟ شطر الشرق، شطر الغرب، شطر

 أيضا األمة ستنهي ،التيه إلى ،الضياع إلى باألمة ستؤول ،األمة ستسحق حياة ا هكذ

األول. الفرض ينهيها كما

 على ،اتها ذ اكتشاف على تعمل أن ،أصالتها إلى تعود أن األمة لهذه الوحيد الخيار

 حكمتها التي األنظمة على فشيئا شيئا الشعبية إرادتها تفرض أن ،كنوزها اكتشاف

األمريكية. اإلرادة

 محاصرة أنها أعرف وأنا - أمكن ما العلمي التقدم خالل من إرادتها تفرض

علميا
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 محاصرة أنها أعرف وآنا - آمكن ما اإليماني التقدم خالل من نضسها تفرض أن

.ايمات-

 المطاردة الثقافة هذه أصيلة، عالية ثقافة خالل من األنظمة على نفسها تفرض أن

 وهيمطاردة واألبعاد، الجوانب مختلض من نفسها تنمي أن المحجمقللحبيسقه المقزمة

واألبعاد. الجوانب جميع في

 بما ولكن اإلسالمية، البالد أنظمة أفكار تعيشفي داخلية بإرادة هذا إن أقول: ال

 األمريكي الضغط قدعاشت األنظمة كثيزامنهذه أن بما اإلسالمية البالد أنظمة أن

 تستجيب ن تستطيعإال األوروبية،فهيال ولإلرادةاألمريكية، لإلرادة أسرت وقد الهائل،

 المفصولة الخيالية أمانيها ولوعلىحساب أمتها، حساب اآلخرولوعلى الطرف إلرادة

العملي. واقعها عن

الوسية؟ مي ما
 التنسيق هو لوسيلة وا الجوانب، كل الخبرةفي طلب الوسيلة التقدم، هذا الوسيلة

 بأنها لحكوماتها الشعوب هذه وإشعار ،حكوماتها وبين اإلسالمية الشعوب بين أمكن ما

.كيدا بها تريد ال وبأنها ،تعاديها ال

 من إرادته يفرض أن يحاول الذي الوقت وفي نفسه، الشعب يحترم الذي الوقت في

 أنه إال ،يهدمها وال ويبنيها اإلسالمية البالد ينفع تقدم خالل ومن وصحوة وعي خالل

عليها. يتآمر وال ،كيدا بها يريد ال بأنه صدق وعن الحكومات يشعر

التنسيق. نريد

 ال لتتقدم، وإنما الشعوب لتقتل ال لكن الشعوب، وبين الحكومات بين التالحم نريد

(١لتحيا.) وإنما األمة لتموت

م.٢٠٠٢أبريل ١ ه١٤٢٢ شوال٢٠ (٤٠) -خطبةلجمعة١
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البابالثاني

لحاكمة باألنظمة لعلقةاألقةوا

واللقة الحكم أنظمة بين العلقة تقويم

 أمة عمالقة، أمة وهي أمة، بأنهنا تفهم أن إلى الرسميةمحتاجة األنظمة -١

 أن يمكن وال ،هويتها عن تتنازل أن يمكن ال األمة وهذه كبرى، حضارية وأمة أمجاد،

كلها. األرض تحترق بأن إال لعدوها تستسلم

 لإلرادة سيستسلمون وغربها ألرض ا شرق المسلمينفي بأن يصدق أن الخيال من -٢
 اتهم ذ وسينسون ،لحضارية ا كبرياءه وسينسون اإلسالم، عن وسيتنازلون ،االستكبارية

 الصلة من والثقة والشموخ، ، واإلباء والكرامة، بالعزة، الشعور تستمد التي العمالقة

وتعالى. سبحانه بالله

 القوى تنبني أن أجل ومن ،معها األمة تكون أن أجل ومن لألمة، لتكون األنظمة -٣
 إلى محتاجة تستسدم، أن عليها المستحيل الصمود، على القادرة الضاربة، الواحدة

الرسمي. القرار صياغة اإلسالميةفي للشعوب حقيقي وتمثيل شعبية، مشاركة

 أن يجب العمالقة طاقاتها وبكل الضاربة قواها بكل المغيبة األمة المعزولة، األمة

 مهلهلة، األنظمةضعيفة الرسميوإالستبقى قرارها الفاعلفي حضورها لها يكون

الطامعين. طمع محل وستكون

 طرف، لحساب األمة أبناء من طرفا تقصي ال سياسة إلى األنظمة هذه جة محتا - ٤

عداوة. طرف ال أخؤة طرفية هنا لطرفية فا ،أطراف فيها تكن إن ،واحدة أمة فهي

 ال سلمية بصورة عليه متوافق جاد إيجابي سياسي تطور إلى األنظمة تحتاج -٥
 األمة بهذه تنزل عنيفة جهات موا إلى الشوط آخر في وشعويها نفسها باألنظمة تنجر

الهزائم. أكبر
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 المستوى المذهبيةعلى الهيمفة سياسة الكفعن إلى األنظمة هذه محتاجة -٦
والقعبدي. لثقافي، وا والحقوقي، والتشريعي، السياسي

 سياسة يبرر وال وغيرها المذهبيةوالقومية الهيمنة سياسة منإقالععن بد ال
 الهيمنة روح يكرس سلطوي مضمون ات ذ كونها مع وحدوية بعفاوين تطرح أن الهيمنة
اآلخر. وإلغاء والتحكم،

 للوه والمحاسبة النقد مبدأ تقبل على التوافق من والشعوب لألنظمة بد ال -٧
 األمر، أمكن كلما االستفزازية اإلعالمية الغة عن وبعيدا والعلم، األرقام بلغة الرسمي

 في تعديال حقائقها وتستتبع اللغة، هذه تحترم وأن لذلك، البالغة الضرورة تدع ولم

األوضاع.

 يستتبعه ما مسألة بالوعيفي تمدنا الحية واألمثلة الجميع، على كارثة الظلم -٨

 وعلى ،الواحد البلد على كوارث من القومي والظلم الطائفي، والظلم الفئوي، الظلم
ملها. بكا األمة

الظلم. ضحية كانت الجزائر

الظلم. كانتضحية العرأق

الظلم. كانتضحية الممزقة األهلية لبنانفيحربها

الظلم. ضحية كانت الكيرى خسائرها وفي المضطربة، صسيرتها أفغانستانفي

 التييقالعنها اليد العالمية والهيمنة العدوالشرس اليوموتحتوطأة فلسطين
 يمكن وال أمن، على صحبها يكون أن يمكن ال - اإلسرائيلية اليد وهي - فيها قوية بأنها

أويستريح. يطمئن، أن

 ،أحد فيها يهنأ ال الداخلي الصراع يدخلها األمم من أمة وأي البلدان، من بلد أي
أحد. كل فيها ويشقى

 بمضمونه قيمته له تكون شعار األسرة وشعار ،حقيقية وأسرة أسرة نكن تعالوا -٩

الحقيقي.



حقوق. ولألخؤة إخوة، نكن تعالوا

واألسرية. األخؤة بحقوق نلتزم تعالوا

(١) الله. طريق على إخوانا نكن تعالوا

؟— األمة ومصدحة األنظمة مصلحة - المصلحتان تتحد متى

 وجاءت ،قناعتها وتنال األمة، رضا من نابعة األنظمة تكون عندما إال ذلك يكون ال
باختيارها.

 وتكون األمة، لسياسة العريضة المبادئوالخطوط على اتحاد يكون وعندما

األنظمة. مصاحة قبل أوالوبالذات المنظورة هي مصالحها

 الله على األنظمة اعتماد يكون أن بعد يأتي أن يمكن المصلحتين االتحادفي ا وهذ
وجماهيرها. وشعويها، األمة، على ثم أوال، وتعالى سبحانه

 االحتضان وعلى األمريكي، الدعم على استمرارها األنظمةفي اعتماد كان إذا أما

 االنظمة ومصلحة األمةفيواد أنمصلحة شك فال األمريكي، الرضا وعلى األمريكي،
( مصالحها.) على األمينة وليست األمة، صديقة ليست أمريكا فإن آخر، واد في

الشعوب مرجعية دون من يكون ال اتحاداألنظمة
 معمصلحة منسجمة صالحة، كلها األمة تحكم لتي ا السياسية األنظمة لوكانت

 ،دتها إرا من منبثقة ،ومستقبلها حاضرها على حريصة ،معها لرؤية ا في ة متحد ،شعويها
 نقلة اتحادها لكانفي حكمها عادلةفي السياسية، ومرجعيتها وحريتها بحقها معترفة

 أمام كلها لألمة وحماية ،وتقدمها وخيرها ومنعتها وعزتها الشعوب قؤة اتجاه كبيرةفي
والتحديات. األخطار كل

الشرط. هذا ظل وفي النوع، هذا من اتحاد وكل

م.٢٠ .٣ أكتوبر ٣ ه١٤٢٤ رمضان ٥(١٢٩) الجمعة خطبة - ١

م.٢٠٠٤ أيريل ٢ مع١٤٢٥ صقر ١٢ (١٤٨) الجمعة -خطبة٢
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 من ابتداء المتحدة للكيانات وتقدم وعز ققة للشعوبفيه السياسية المرجعية شرط

الحكومات. حتى الشعوب

 للختلفقمعهلغييللعترفة شعويها، عن للنفصلة األنظمة بين االتحاد أما

 الشعوب لهذه يمكن فال المصير، وتقرير والثروة الحكم في وحقها وحريتها ،بمرجعيقها

.لحها صا في يصب أو ،لها قوة تعده أن

 الثانية. عند الرؤية مع األولى عند الرؤية تلتقي حيث للشعوب قوة األنظمة قوة إن

 منطلق ومن الشعوب، منإرادة منبثقة األنظمة تكون وحيث مصلحتها، مع ومصلحتها
.مرجعيتها

 ويرى الشعوب، إرادة يحترم ال الذي النوع من األنظمة تتقوى إنما ذلك عدا وفيما

 شعوبها، تتةؤىضد ما أول المناهضة يستوجب ما الحرية على معإصرارها فيققتها

(١ العادلة. السياسية والحقوق الحرية لمطلب وإجهاضا

واألقة الذنضمة بين الثقة أزمة
 التذمر، من االحتقان، من كبيرة ودرجة كبيرة، وفاصلة ،ثقة أزمة ك أنهنا يعلم لكل ا

 األمة جسم في واضح وتخلض عام، انفجار توقع من وهناك، هنا تحدث تمرد بدايات من

 األمة بالئمته وترمي األمة، األنظمة بالئمته وتقصيرترمي لقصور نتيجة ألنظمة وا
 بإمكانات تحكمها منخالل فعال أقدر وهي األمة، أملكلألمرمن واألنظمة األنظمة،

( األولى.) بالدرجة المسؤولية تتحمل فهي األمة، وقدرات وثروات وقابليات

الخلدف متشأ
األنظمة؟ مصالح منشأه أوهوخالف األمة، مصالح هوعلى هل الخالف

األكثرإنما الكثير األنظمةفي ف أنخال األمةهو العامفي الرأي يجمععليه فيما

م.٢٠١٢مارس ٢٣ ه١٤٣٣ اآلحر ربيع ٢٩ (٤٩٦) لجمعة خطبة -١

م.٢٠٠٤ أبريل ١٦ هه١٤٢٥ صفر ٢٦ (١٥٠) لجمعة ا خطبة -٢
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 مؤلم وهذا اآلمة، منشأمصالح من وليس ،نفسها اآلنظمة منشاًمصالح من هوخالف

مؤسف. محزن

 خطيرا مؤشرا يعني - األقل على - العام الرأي اإلجماعفي مثلهذا يحصل أن

طا.)ا(

اسدج خيرمن الوقاية
 وتوترفي ظن، وسوء خطير، تفكك منحالة واإلسالمية العربية البالد تعاني

 الحكومات طرفي بين الداخلية سيئفيعالقاتها تدهور حالة ومن البينية، عالقاتها

والشعوب.

 تنتشرفي االحتراب حالة وتصاعد األمن، وفقد المتفاقمة، الداخل ومشاكل

 بحريق األقطار كلهذه وتهدد والعراق، والسودان، والصومال، وأفغانستان، باكستان،

هائلماحق.

 حالة إلىاالختمار حالة من تخرج فيها الفتنة بدأت وعربية إسالمية أخرى وبلدان

يظهر. لم أم ،قويا اإلعالم في ذلك ظهر سواء االشتعال

األقل. على الفتنة فيه وتختمر إال األمة بلدان من بلد من وما

 التي األسباب ليست والتهميش والسجون ،لتشريد وا والتعذيب والنار، والحديد

حين. بعض لهيبها يوم أخرت وإن ،تغذيها هي وإنما الفتن، على تقضي

 على مشهودة جدية إصالح عملية الحكومةفي تسرع أن من أجدى و أوضح وقاية وال

 لديني وا والمعيشي واألمني سي السيا الوضع تحسين تناول ممكن وقت بأسرع األرض

 الملفات كل مصير على توافق لحالة هزل ال جد عن تتحرك وأن والخدماتي، واألخالقي

الخطيرين، والصراع التجاذب حالة ينهي بما منها واحد لكل الحل وخارطة الساخنة،

م.٢٠٠٤ ابريل ٢ه١٤٢٥ صفر ١٢ (١٤٨) الجمعة خطبة-١



الفكرالسياسي
٣٣١االبسالمي

مستقرة. إيجابية هادئة عالقة إلى ويؤدي

 المنذرةفي البينية والتأزمات المشاكل إلى باإلضافة أنه كثيرا ويؤلم يسيئجدا،

 ،موقوتة عية جتما ا بل قنا مي سال وإ عربي بلد كل في توجد ،مية إلسال وا لعربية ا د لبال ا

لحظة. أي رفي نفجا لال قابلة والحكومات الشعوب بين مفخخة ومشاكل

 بكل التفرد هدف على بلد أي في سياسته قامت من ويخطئ ،اهم د لخطر وا

 وإلغاء والحياة، الثروة وسائر واألرض، والخير، والمكتسبات، والحقوق، الصالحيات،

( وقبره.) اآلخرودفنه

م.٢٠٠٩ أغسطس ٢١ ه١٤٣٠ شعبان ٢٩ (٣٨٢) لجمعة خطبة -١



٣٣٢

الثالث الباب

هية االسع افمقوالوحده

الكبرى اإلس^مية الوحدة

هدفه. الوحدة كانت اإلسالم هدفه كان من

الوحدة. شأن ويهمل الفرقة، بخيار يأخذ اإلسالم يفهم عات تجد فلست

 بين ة الوحد على يعمل أن ائما د همه من يكون وإنما فقط، يدعوللفرقة ال أنه ليس
الكبرى. اإلنسانية الوحدة يستهدف إنه بل المسلمين،

 وتجةلهم، النار، إلى بهم وتلقي البشرية، باقي لتعزل ال الكبرى اإلسالمية الوحدة
طموحاتهم. فيهم وتققل وعيهم، وتسلبهم

 كبرى إنسانية لتكونوحدة وتتعملق؛ تتمدد أن أجل من الكبرى؛ اإلسالمية الوحدة
مظلوم. وال ظالم فيها ليس الله خط على

الوعي عللمة
 الهدف هذا يهدف لم فمن لإلسالم، الحقيقي والفهم الوعي عالمة الوحدة هدف

ودعوته. دلبموقفهعلىنقصفيالوعيوال^هملإلسالم

 له، واإلخالص اإلسالم، مصلحة على الحرص منطلقها الكبرى اإلسالمية الوحدة
 المثقفة اإلسالمية النخبة مسؤولية هي ثم أوال، الدين علماء مسؤولية به، المتاجرة وعدم

.ملها بكا أمة مسؤولية أنها على

 ،واحد خندق في عدوها مع الوقوف عدم اليوم ساستها من ترضى بعمومها واألمة
 بعضها على ا يد وال ،عينا تكون ال وأن ،لعامة ا لمصلحة ا أجل من ؛بينها ألنظمة ا تسق وأن

األجنبي. أجل من البعض؛



٣٣١
الفكرالسياسي
االبسالمي

 له، ويخلص الوحدة شعار يطرح أن إال تطيع يس ال ي ٦: األئمة منعند يأتي ومن
وآخر.) مذهب إلى نظر بال المسلمين جميع المسلمين هم يعيش وأن

لوحدة دمن المرا
تظن؟ كما الوحدة هومتعلق ما

كلنا؟ شيعة نتحول أن

كلنا! سنة نتحول أن

الرقاب. حصد دونه وإنما -، الفقهاء يعبر كما - القتاد خرط دونه ليس مطلب

 إلى كله اإلسالمي العالم يتحول أن ضغط أي وتحت األحوال، من حال بأي يمكن ال
سنة. إلى يتحول أن أو شيعة،

 لم - سبق الصحابة-كما فإن لعقيدة، تفاصيال ةعلىمستوى الوحد أردنا وإذا

األمر. هذا في واحد رأي على يكونوا

 يشكلون ال إذا فالصحابة الفقهية، الفروع مستوى على إسالمية وحدة أردنا ا وإذ

واحدة. أمة

واحدة. أمة تشكل ال األربعة السنية والمذاهب

واحدة. أمة اليشكل المختلفة اجتهاداته في نضسه الشيعي والمذهب

 أمما، Htz الرسول حياة بعد اإلسالم أحضان ونحنفي كنا بأننا نقبل أن إما

 وفي العقيدة، تفاصيل بعض وفي الفقهي، لالختالف وذلك ،أمما وسنبقى ،أمما وبقينا

 آخر إلىاآلخر الطرف أحدنا يحصد أن علينا وأن ،دقتها وعدم التوحيدية الرؤية دقة
واحد.

 في تعددها وال ،ماضيها في األمة تعدد لم الختالفات ا هذه كل بأن نقول: بأن وأما

كذك. واألمر ومستقبلها، حاضرها

م. ٢٠٠٣أكتوبر٣ه١٤٢٤ شعيان٧ (١٢٧) الجمعة -خطبة١



٣٣٤

 الفقهية والفروع العقيدة، دقائق بعض ففي واالختال ،وفقها عقيدة واحدة أمة إننا
أمم. أو أمتين إلى يقسمنا ال

للتوحيد. واحد علىفهم ليسوا الشيعة الموحدون

للتوحيد. واحد علىفهم ليسوا السنة والموحدون

 أمتين لسنا فنحن أمم، إلى مقسما التوحيد لقضية الفهم دقة التفاوتفي كان فإذا
متكثرة. أمم وإنما فقط،

 الذي األعرابي وأن ،توحيد أكمل توحيده وهوعلى مسلم ييفايل النبي أن سبق وقد
 من لك وذ ،غائم بي ضبا توحيد من هوعليه ما وهوعلى مسلم اليوم أو باألمس آمن
المسلم. أخيه على للمسلم الدنيوية العامة الحقوق ناحية

 اقضاي فهناك بالغة، مندقة بمالها عليها نتوحد أن يمكن ال العقيدة كانت وإذا
:عليها نتوحد أن ويجب ،عليها نتوحد أن يمكن ا جد كثيرة

 الجميع، تهم قضية اإلسالم، بلدان من بلد لكل الوطني األمن على الحفاظ -١
القضية. هذه الحفاظعلى ففي الختال ا يقتضي أمر وال بالجعيع، يضر وفقدها

 المساواة جبات، الحقوقوالوا بالمساواةفي اإلسالم،واألخذ العدلفيأرض إقامة-٢
الساذج. السطحي بمعناها وليس الدقيق، بمعناها

 الظلم مواجهة النكر, عنوالنهي األمربالمعروف اإلسالم، أرض العدلفي إقامة
شيعي. أو سني من محكوم، أو حاكم من كان مصدر أي من والفوضى

عليه. نتوحد أن يمكن كله هذا

 وال بالجميع، يضر وغيابه الجميع، أمريهم األجنبي، من واألمة الدين حماية -٣

المجال. هذا ةفيبالوحد األخذ يعيقعن أنصفنا عائقإذا

 مشكالتالجهلوالفقروالمرض!لى وحل وأوطانها، األمة بمستوى التقدم ،-

 الجميع، مسؤولية من بالجميع، وتضر الجميع، تضايق مشكالت وهي المشكالت، آخر

عائق. أمامه يقف ال عليها والتوحد



السياسي الفكر
٣٣٥ لبسومي

وأبلغ ،تفهم كما م إلسال ا تبلغ أن لك وكذ ،مة لعا ا خطوطه في م إلسال ا تبليغ - ه

أفهم. كما اإلسالم

الكفروامتداداتهافي موجات ويقلالنمن العام، اإلسالم يخدمان وتبليغك تبليغي

(١األقل.) على اإلسالمية البالد

واللحترام الللغاء بين الوحدة
 أومذهب، أودين، أكثرمنقومية، من العادة واألقطارفي والدول، األمم، تتكؤن

 وتتقدم فيها الحياة أمور تنتظم حتى التآلف؛ أو للوحدة جة محتا وهي لغة، أو أوقبيلة،
.لمهلكةوا المرهقةوالمكلفة الدائمة سعة الوا النزاعات وتكفى وترقى،

أساسين: أحد لها ويتصوروا طريقين، أحد عن الطالبون يطلبها أن يمكن واوحدة

واالحترام. اإللغاء،

.منتج وغير ،سد وفا ،طل با س أسا ء إللغا ا

األوطان. ودمار والفوضى، واالحتراب والكره، والبغضاء، االفتراق، مقدمة اإللغاء

 واألمن، السالم وينتج األخوات، يرسخ ومنتج، وصالح، أساسحق، واالحترام

 متناسق؛ جهد في كلها السواعد فتجد المشتركة، المصلحة طريق على الجهود بين ويوافي

اإلنسان. ولصالح األرض، على البناء إلشادة

اآلخر. للطرف طرف كل هواحترام واالحترام

وكرامته. إلنسانيته، احترامه

واللغوية. والمذهبية، والذينية، القومية، للخصوصية وهواحترام

 العملي االشتراك وفي الحقوق، ةفي المساوا ويتمثلفي المواطنة، لحقوق واحترام

( المشترك.) العام الشأن الحقيقيفي

م.٢٠٠٧يناير ٢٦ه١٤٢٨محرمالحرام٦(٢٦٩) -خطبةالجمعة١

٠م٢٠٠٨ يوليو ١١ هه١٤٢٩ رجي ٧(٣٣٣) الجمعة -خطبة٢



٢٣٣٦

والشتات الوحدة بين
الله. خط على توحيده ويستهدف واحد، نوع هو بما لإلنسان ينظر التوحيد دين

 لح لمصا ا بين يالقي أن على القادر هو األطروحات كل بين من وحده لحق ا والدين
األمر لشرح مقسع وال — النوعية، واإلنسانية والقومية، والوطنية، والفئوية، الفردية،

 الغير بسلب يكون ال اإلسالم القوةفي طلب أن نجد نحن ذلك طريق على
 طريق على الفئة وقوة الفئة، قوة معلىطريق اإلسال يوظفها الفرد قوة وأن فه، تضعا واس
اإلنسانية. قوة طريق على األمة وقوة األمة، قوة طريق على الوطن وقوة الوطن، قوة

 على ال القوة، طلب إلى باألفراد يدفع أنه لوجدنا دقيقة مراجعة اإلسالم لوراجعنا
قوتهم. ودعم اآلخرين مصلحة عن مفصوال وال اآلخرين، حساب

 ا إذ فإنه ،التوحيد محور حول اإلنسانية حركة كل يمحور اإلسالم كان ا إذ ثم

 الناس اتحاد ذلك ينتج أن بد فال الصحيح، الواحد المحور ةحول لحرك ا كل تمحورت
المحور. ذلك إلى المنشدين

الباطل على توتد ال
ال وأنه الباطل، على لتوحدواالتمحور حالة يمنع الشتات حالة اإلسالم يمنع وكما
( ...) تفرقواً. والً اللهجميعا بحبل وواغتصمواً خطأ: أو شر تعاونعلى

الله. بحبل إال اعتصام وال والطلم، والجهل الخطأ من االعتصام به بما اعتصام

ماذا؟ على االتحاد سؤال: ذلك كل يسبق ولكن ،االتحاد البعض من بعضنا يطلب

غربية؟ أطروحة على االتحاد

شرقية؟ أطروحة على

 الله؟ بحبل االعتصام يعني الذي هواالتحاد المطلوب االتحاد الحق، االتحاد أن أو

الله. بحبل باالعتصام يكون بأن يطلب دائما االتحاد أن فلنتعلم

٠١٠٣ -آلعمران:١



السياسي لفكر1
٣٣٧االبسالمي

مطلق. بشكل االتحاد بطلب اآلخرين قبل من نغالط أال أن ولنتعلم

 تعاونواً وال والتقوى البر ووتعاونواًعلى تقول: منها ألخرىفيشطرا الكريمة واآلية

(١2والعذوان.... اإلثم على

 لرؤى خاضعا التحاد ا ا هذ ويكون ،نتحد أن وهو واضح ديني مطلب أمام نحن إذا،
الشريعة. وأحكام الدين،

الشريعة. وأحكام الدين، منافاة فيه ما على االطالق على اتحاد وال

 أهي ،أمرها من يتحقق أن المسلم على ،بها االلتفاف إلى تدعو راية وكل صوت، فكل

 من لشيئ أوتتنكر له،؟ بالعبودية وتعترف ، أحكامه؟ وتقدر ، الله؟ لشريعة تخضع راية

ذمك؟

 على الله غيرإذن من أحدا يتبعن فال مه، خطإسال يبقىعلى ان أراد وإذا

(٢اإلطالق.

الوحدة؟ بوجوب خوصبت التي المومنة الصسمة األفة مي ما
المؤمنة؟ المسلمة األمة هي ما

الجعفري؟ المذهب أهل خصوص أهي

الحنبلي؟ المذهب أهل خصوص أهي

غيرهم؟ المالكي، المذهب أهل خصوص أهي

؟ لك ذ من أوسع هي أم

 بحقن وخوطبت الخير، على بالتعاون وخوطبت ،بالوحدة التيخوطبت األمة

 هذه هي ما ،عاتقها على ملقاة مسؤولية ذلك فكان واألموال، األعراض وحفظ الدماء،

األمةو

م.٢٠٠٥ديسمبر ١٦ م«١٤٢٦ذيالقعدة١٣(٢٢٤-خطيةالجمعة)٢



٣٣٩

 لك ذ مع أبقى ولكن النار، أهل من مذهبي أني له نفاذ ال الذي بحكمك عني قل
 أال شهادة على دمت ما العامة حقوقها تراعى أن عليك التى اإلسالمية األمة من واحدا

 ويخرج حقوقه أوأخطاًتسقط فسق من كل وليس ،ورسوله عبده محمدا وأن ،الله إال إله

اإلسالم. عن

:مستوى على تقرأ

الكريم ا-القرآن

المؤمنة: لألمة للمؤمنين، الخطاب هذا

 بغت فإن تينهقا فأضلحوا اقتقلوا المؤمنين من طائقتان وقإن األوبى: اآلية أ-
 قاضلحوا ث قا فإن الله أمر إتى تفيء حثى التيتنغي لوا ققات األخرى عتى إخدامما

 أخقيكم تين قأضلعوا إخوةالمؤمنون إنما ألمقسطين |للهس إن بانقذلوأقيطوا Iذهوذآل
( تزحمونه.) طكم ادلة ؤاتقوا

 وفئة لكال2 علي بالسيف:فئة تقاتلتا العراق،فئتان بالسيففي فئتانتتقاتالن

 الفئتينفي لكن الحق، الخارجعن الباغي، ومعاوية المعصوم، الحق علي!مام معاوية،
 وجوب العرض، حفظ وجوب الدم، حفظ وجوبب مستوى على مسلمتان إلسالم ا نظر

به. وبدأ الباغي، إليه تسبب الذي التقاتل خارج المال حفظ

 عليكم الله نغمة واذكرواً وآلتفرقواً جميعا الله بحبل وواغتصمواً الثانية: اآلية ب-
 الئار من حفرة شقا على وكنتم إخوانا بنغمته فأضبختم قلويكم بين فالف آغداء كنتم إذ

(٢تهتدون.) لقتكم آياته لكم الله يبين كذلك منها فأنقدكم
 اإلثم على تقاونوا ليقؤىؤآل١ذبزؤ على ووققاونواً آمنوا: للذين آخر وفيخطاب ج-

(٢وانعذوان.)

 ٠١٠-٩الحجرات:-١

.١٠٣لعمران:٦-٢
.٢ الماثرة:-٣



السياسي الفكر
٣٣٩اليسالمي

 أهل فريق فريقان: فيهم فالناس الكتاب، أهل قبال المؤمنينفي تخاطب األولى اآلية
التفرق. وعدم الله بحبل باالعتصام تأمرهم الذين المؤمنين وفريق الكتاب،

 أصحاب األمة هذه وتشمل اإلجمالية، بالصورة التوحيد أمة عن تتحدث فهي

 التفصيلية الخالفات أصحاب وحتى المختلفة، الفقهية والمذاهب المتباينة، اآلراء
 بالرسالة اإليمان وعن عامة، بصورة التوحيد عن بالقضية تخرج ال التي العقيدة في

. Htz والرسول

 ،للتوحيد تصورها في تختلض كانت ومؤمنة مسلمة أمة بأنها خوطبت التي األمة

اإلجمال. وجه على الله بوحدانية تؤمن كانت

 كانيمكنأنيساوي وما ،جدا كبيرا اختالفا أذهانها فيختلففي التوحيد، معنى أما

 ،يجلم2 علي ذهن في التوحيد صورة مع اليوم أسلم بي أعرا نفس في صورته في التوحيد
 من مسلم اللحظة أسلم الذي األعراي وذلك مسلم، النبي لكن ، عكفألن: النبي ذهن في

اإلسالم. أصل على المترتبة العامة الدنيوية الحقوق ناحية

 بذلك فيختلض ، 1،الله رسول عن الحديث فهم في الناس يختلف كان وكم
 كانوا عكفايل الله رسول بعد الخالفة زمن والناسفي الشرعيعندهم، الحكم فهم

 مسلمة أمة كلهم وكانوا الفقه، مذاهبفي على وكانوا العقيدة، تفاصيل مذاهبفي على

 الواجبات ناحية ومن المشتركة، المصلحة ومنناحية المذكورة، الحقوق منناحية مؤمنة
 والتقدم مصالحه، والحفاظعلى عنه، والذرء اإلسالم حماية األمةفي عاتق على الملقاة

المؤمنة. باألمة

 هذا وأصحاب اإليمانية، المستويات هذه كل أن السنة اعتبار وفي القرآن، اعتبار وفي

 متعارضة تكون قد تفصيلية رؤى من فيه وبما اختالفات، من فيه بما لواسع ا لمحيط ا

 عضوعضوبالنسبة كل على ثابتة بحقوق والمخاطبة العام، باإليمان المؤمنة األمة يشكلون

.ألمة ا هذه في لآلخرين

 وأن مسلمون، اإلسالم في هم صفين في تقاتال اللذين الفريقين إن إخوتي: لكم أقول

مسلمون. المعصوم القائد نظر وفي اإلسالم، في هم الجمل في تقاتال اللذين الفريقين



 بغاة طغاة وهناك شرعية، أصحاب هناك باطل، وإمام حق إمام هناك نعم،

بغيرحق. الحق خارجونعلىاإلمام

الحديث مستوى على -٢
لكله2 الله عبد أبي »عن الراوي: سماعة قبل ما إلى صحيح سند في الموثقة، في -

 برسول والتصديق الله، إلهإال أال شهادة »اإلسالم يكالم2 الصادق جعفر اإلمام وهو -

 وعلى المناكحوالمواريث، جرت وعليه ، الدماء حقنت - اإلسالم بهذا أي - به ،عكفاين الله

( الناس«.) جماعة ظاهره

الناس. أولئك كل مسلمون، أنهم عليهم تطلق الذين الناس جماعة

 ونحن خاص، وإيمان عام، إيمان هناك درجات، اإليمان وكذلك درجات، اإلسالم
 يكون اإلسالم من مرتبة عن نتحدث إنما واإلسالم، لإليمان العليا المراتي عن نتحدث ال

 والنفوس الدماء حفظ الحق ا هذ أظهر من ،حق علي بها لك ويكون ،حق بها عليك لي

نتحد. أن علينا وأن واألعراض،

الحق. أننتناصرونتعاونفي وعلينا

مصالحها. ونرعى األمة، بمستوى نرتفع أن وعلينا

 ،حقها تنقض ألخرى ا لفئة ا ب حسا على لفئة ا لهذه نيوية د لح مصا نبني ال وأن

األمة. عموم وتضعف

 يكالم2 لباقر ا علي محمد بن جعفر أبي م إلما ا عن أعين بن ن حمرا صحيحة وفي ب-
كلها الفرق من الناس جماعة عليه الذي وهو فعل، أو قول من ظهر ما اإلسالم » قال: أنه

 المواريث، جرت وعليه ، الدماء حقنت وبه ، - يقال2 الله عبد أبي يوم الفرق أكثر ما -
 من بذلك فخرجوا والحج، والصوم، والزكاة، الصالة، على واجتمعوا النكاح، وجاز
( اإليمان«.) إلى وأضيفوا الكنر،

.٢ص«٢-العلةح١
٠٢٥١ -الصفحة ٦٥ المجلسي-ج العالمة بحاراألئوار- -٢



السيلسي الفكر
االيسالمي

 ويبقى لإليمان، العام المعنى في المؤمنة األمة هي هذه العام، اإليمان هو ا هذ
 اإلسالم أحكام من كثير إنسانيضسقفي إيمان فمن ،جدا سعا وا المؤمنين داخل التفاوت

!٠الئبي إسمان

واإليمان. لإلسالم العام بالمعنى المسلمة المؤمنة، ألمة ا داخلينفي االثنان يبقى لكن

 هبذا املؤمنني بني القائمة الشرعية العالقات من بعضا األخري احلديث عدد وقد
احلقوق. وبعض املعىن،

 شرعا واجبة اإلسالمية الوحدة بأن نقول: أن لنا يمكن السابقة: النصوص ضوء في

واطمئنان. وضوح وبكل

 بمستوى والرقي األمة، كيان وحفظ اإلسالم، مصلحة حفظ فإن عقلية، ناحية ومن

 وهو شرعي، واجب ذلك كل الخارجي العدوان من اإلسالم وصون بها، والتقدم األمة،

العقل. في واجبا الوحدة فتكون ،وحدتها على متوقف

العملية: الضرورة توجد ثم

مذاهبها. بكل األمة على شرس عدوان هناك

خارجي. سحق عملية هناك

 سلب استعباد، عليها، استيالء األمة، هذه حمولوجود تصضية، عملية هناك
حلريتها.

 الوحدة، هي كما شيئ يردعها ال الظالمة الهجمة وهذه الشرس، العدوان هذا

المسلمين. بين بالوحدة قاضية فالضرورة

الوحدة وقضية اشقة واقع
الواجب. هو فيما كالم هذا

متحدة. تكون أن لألمة يمكن فتصورا الواقع، هو فيما أما

مفترقة. تكون أن لها ويمكن



االحترابفانتحار. أما واالفتراقضعف، واالتحادققة، ،أنتكونمحتربة لها ويمكن

 االفتراق بين أمرين: بين خارجا األمة واقع هوالتصور،فإن هذا كان وإذا
بكاملها. الساحة على يكونمستوليا كاد االفتراق واالحتراب،

 وعلى الطبقة، أساس وعلى القومية، أساس وعلى المذهب، أساس على االفتراق
 واالحتراب بكاملها، اإلسالمية الساحة أنيستوليعلى كاد ومحكومين أساسحاكمين

 من الكبرى المساحة لتستوعب وتتوسع؛ تتمدد ممتدة، ظاهرة إلى ويتحول ينشط بدأ

المسلمين. وحياة المسلمين واقع

هوالواقع. هذا

هااألسباب؟
 هو والمدمرالمهترئوالمستعر المرير الواقع لهذا األسباب أقوى من أن لي يظهر - ١

كثر. ومجتهدينصغار قاصرة اجتهادات ووجود مبتسرة، بصورة االجتهاد باب فتح

 عندهم االجتهاد باب أصبح االجتهاد باب يسدون كانوا الذين السنة واإلخوة

 أية له ليست الدين غيورعن إنسان مستوى على جامعي، طالب مستوى على مفتوحا
.د جتها لال تؤحله فقهية عقلية

 منتشرعند وهذا العاديني، للصثقفني حىت حقا عملية منناحية االجتهاد صار
الشيعي. المحيط إلى يمتد وقد السنة، اإلخوة

املوضوعي. العملي النظر قصر -٢

 له تكون أن غير من االجتهاد حق لنفسه أويعطي الفقه، من شيئا يحمل من هناك

مدمرة. مخاطر من فتاواه تنتجه وما الواقع، تشابكات يعرف وال عملية، بصيرة

 التي السياسية المصالح أصحاب السيئة، التربية هنا أنندخلفيحسابنا بد وال

 غال وبكل مقدس، وبكل باألمة، التضحية حد لى والدنيوية الجشعوالطمع بهم يذهب
 العربي العالم أكثرحكومات وما والمادية، السياسية علىمصالحهم حفاظا عليها

اليوما! النوعفيهذا هذا من واإلسالمي



لفكرالسيلسي1
٣٤األيسالمي

واحلكومات. واملؤسسات، األفراد، مستوى لألجنبيعلى األجراء العمالء -٣

 اإلسالمية، البالد على السياسية وهيمنته لألجنبي، المباشر التخريبي الدور -٤

(١الحكومة.) وتلك الحكومة، هذه على وسياسته آرائه فرض على وقدرته

المسلمين بين الفرقة أسباب
العازل؟! السميل،.( الجدار ولماذا إلىمتى؟،

ملاذا.ف أما

لمذهبهم. مذهب كل بعض من سيئ لفهم - ١

مذهبهم. مقتضى يعرفون ال شيعة وهناك مذهبهم، مقتضى يعرفون ال سنة هناك

 حرص يعرفون ال وأولئك املسلمني، وحدة على هبهم مذ حرص يعرفون ال هؤالء
املسلمني. وحدة على مذهبهم

 سذاجة، على عجوز ومن جاهل، عالم من المتعصبة: التربية لك ذ إلى يضاف-٢

ضالة. فئات ومن

لغيرهما. أو أولعالم، شعبي، لزعيم المذهبية: باإلثارات المرتبطة المصالح -٣

 لنا يكيد وماذا عدونا، بنا يريد ماذا نعرف ال وإننا السياسي: الفهم ضعض -٤
عدونا.

 أكثر من شعوبها تكون التي الحكومات لبعض العادلة غير السياسية المواقف -٥
مذهب. من

المدلل. على المظلوم تستثير العادلة غير السياسية المواقف هذه

 يستثير بنفسه لواقع ا ا فهذ ،يظلمون آخر مذهب وأتباع يدللون، مذهب أتباع كان إذا
ذلك. شأنفي لهم ليس كان وإن مذهب على مذهب أهل

م.٢٠٠٧يناير ١٩ ه١٤٢٧ذيالحجة ٢٩ (٢٦٨) الجمعة خطبة-١



 اإلعالمي، التحريض - الحكومات بعض تحتاجها التيقد التحريض سياسة -٦
لترعيب وا والتخويف، المكشوف، وغير المكشوف والتحريض

 الفرقة إحداث عليهم يسهل مما األجانب ألعدائها محكومة األمة كون -٧
وتحذيرها.

المطلوب. الحد إلى الجد محمل األمرعلى الوحدويين أخذ عدم -٨

 واجتماعي، اقتصادي، تمزق المؤديإلى لألمة الرسمي السياسي التمزق -٩
الشعوب. في وسياسي

 المذهبية، أصل غير المذهبي لتمزق وا فعلية، قومية وتمزقات مذهبية تمزقات هناك
القومية. أصل غير القومي والتمزق

 التعددية مبعثها قومية ومتزقات اجتماعية، ومتزقات مذهبية، متزقات هناك
(١السياسيةفيالدول.)

منها: اإلسالمية، لوحدة ا حظ من تقلل عوائق وهناك
 وصفناه الذي السطحي التعامل المتمثلفي الراسخ، التقليدية العالقة نمط -١

 المسلمين يخدم مشاريعي تعامل ثقافي، تعامل عمقي، تعامل والمطلوب بعضوصف،
عامة. بصفة

.سياسية مصالح - ٢

 المصالح تسلم ال وقد مصالحهم، يعملونللحفاظعلى السياسية المصالح أصحاب

الشعب. أوذاك الشعب هذا ميةفيإسال وحدة ظل األحيانفي بعض السياسية

 الفرقة بالمسلمين!لى يصل هائل وشرخ المسلمين، حياة كبيرفي يأتيفساد وهنا
رحمة. بال السياسة ترتكبه ملةوهوذنبالشا الثابتةوالعداوة

 على يحصل فقد ،العليا السياسة مستوى على يحصل لم وإذا يحصل، قد هذا

أخرى. مستويات

م.٢أبريله..٢٩هه١٤٢٦ول٠ربيعاال٢٠ (١٩٧)اخهلداب١



ألمكز

 والسنة الشيعة بين إسالمية وحدة تكون أن جدا يسوؤهم والمتعلمنون المتغربون -٣

 المصلحة منطلق ولومن مفرقا عامال ويدخلون ويلتزمونخطه، م باإلسال يتعبدون ممن

السياسية.)؛(

الوحدة إلى الطريق

 على لها العامة الدائرة داخليووهنفي تمزق من اإلسالمية البالد كل تعاني

 ،ملة لشا ا ة لوحد وا ،بلد كل في خلية ا لد ا ة لوحد ا لى إ جة محتا وهي ،قطر قطر كل مستوى

 ينتهي بذلك تأخذ فإن منهجة، ومؤشرات دينهوتعاليمه، وقيم الله، بحبل واالعتصام

( ) ومضطربة. وقاصرة األخرىآنية الحلول كل وإالفالمخرج، الوهن، لتمزق،ويذهب

منهااوالأكثرتمزقا الوحدة، مققمات في ألمة هذه من الأغنى أنه ثم

الله. لدين فهم ولسوء الله، دين عن لبعد ذلك فئاتهاا؛ بعض من غابية أشد وال

الوحدة ركائز
:منها ركائز وللوحدة

 واحداً، رسوال تتبع أنها والمفروض التوحيد، أمة األمة وهذه الواحدة، العقيدة ركيزة

ولتقديمها ،وحدتها لحفظ يكفي ما لك ذ وفي ، واحد نبي وسنة ،ا حد وا با وكتا

المقفرة. الدنيا هذه في الوحدة خط على رائعا نموذجا

الوحدة دواعي
 ار بالمقد ولو كلمتها تجتمع أن ألمة ا هذه على تحتم موضوعية با أسبا هناك إن ثم

األخرى: لألمم نهبا يجعلها وال الدنيا، في مصالحها على يحافظ الذي

م.٢٠٠٣ مايو٣٠هء١٤٢٤ األول ربيع ٢٨( ١١٣) لجمعة -خطيةا١

م.٢٠٠٢فيراير١٥ المواقق ه١٤٢٢ الحجة ذو ٢ بتاريخ ٤٦) الجمعة خطبة -٢

٣٤٥ االل^سامي



وشره بخيره ا-الحاضروالصصيرالمشترك
 ناحية من احد ومصيرهمو أولميريدوه،فإنحاضرهم هذا والشيعة السنة أراد

وشر. خير من األمة هذه على يطرأ ما

 نمو وفرصة للجميع، فهومريح وإنيكنوئام للجميع، فتنة فهي فتفة، إنتكن
للجميع. وتكامل

سيعم. شرفقهرا يكن وإن خيرفسيعم، يكن إن

الوحدة. بشعور يوحي ن بد ال الموضوعي النظر هذا مثل

وعي. على لوكنا الوحدة اتجاه في يدفع أن بد وال

f- المعارضة الجبمة توحد
 دون السنة وال السنة، دون الشيعة يستهدفون ال خارجها من األمة هذه أعداء

 المستهدف، توحد أن شأنها كانمن كلما واحدة معادية جبهة كانت وكلما الشيعة،
 تتوحد ال فكيف وعدوخبيث، وعدوقادر، ومنعدوشرس، ملها بكا األمة هو والمستهدف

المهلكة؟! المعادلة هذه األمةفيظل هذه

لمشترك لواقع -ا٣
تحاربني؟ لماذا أنت

علي؟ لتقضي

أحاربك؟ أنالماذا

عليك؟ ألقضي

 القضاء على قادزا أكون أن من - أيضا - أنا يائسا وألكن علي، تقضي أن من إياس
عليك.

المقاتاة. في يزهد أن بد ال المقابل على القضاء من المشترك اليأس هذا



الفكرألسبزسي
٣٤٧البسالمي

 ر، آشرا إلى كلفا وتحولنا ،ديننا علينا يوجبه ما ونسينا ،وحدتنا مقومات كل لونسينا

 أقضي أن على قادرا ولست تقضيعلي، أن على لستقادزا بأنك فلذحسبحسابنا

كافية. بدرجة باآلخر اإلضرار على والقدرة والقوة لتجذر ا من الكل بلغ وقد عليك،

 الوحدة إلى التصالح، إلى التراضي، إلى الجميع يدفع أن لواقع ا هذا شأن من

األقل. على الضروري بالمقدار

البعض بعضنا حرمة على اللجماع-٤
 وال القرآن، يعرف ال مذهب هناك يكون -إالن مذاهبنا بحسب نجمع ألسنا

 الشخص ينطق أن ذلك ويكفيفي وماله، وعرضه المسلم دم صيانة على - السنة يعرف

مه)) سال إ ينقض ما منه يظهر أن دون من تين لشهاد با

المحورية لمسؤولية وا العلماء
 ( ) منهم. يبدأ ن جيب والتصحيح ملعتدلني، العلماء تق تقععلىعا األشد املسؤولية

 األسباب وطلب األمة، وحدة احلرصعلى كل حلريصون الواعني الدين وإنعلماء
 أي جياروا أن هلم ميكن ال املنطلق ا هذ ومن ،دوهنا حتول اليت العوائق ورفع ،هلا املؤدية
 وخيلق ،وثقافيا دينيا أوصاهلا ويقطع األمة، مشل ميزق مما ترغبه قد ما يف سياسة

بينها. فعال ئمة القا القطيعة حالة ويؤصل أقطارها، بني الغربة

 اآلخر، بعضها من الرسمية األنظمة بعض تراود قد التي السياسية المخاوف أما

 والدخولفي ،مسبباتها عن بأنفسهم وينأون ،تغذيتها على يساعدون ال فالعلماء

(٢أجوائها.)

 م.٢. ه. أبريل ٢٩ ه١٤٢٦ األول رييع ٢٠ (١٩٧) لجمعة خطبة -١
 م.٢٠٠ه أبريل ٢٩ ه١٤٢٦ األول ربيع ٢٠ (١٩٧) الجمعة خطبة -٢
م.٢٠٠مايوه ٦ هه١٤٢٦ ألول ربيع ٢٧(١٩٨) الجمعة -خطية٣



اللسللمية للوحدة مقترحات
منها: الشأن هذا في خفيفة اقتراحات بعض تقدم

الطوائف. مختلف من السياسية الرموز وكذلك البعض، لبعضهم العلماء زيارات - ١

ثقافية. ومواسم ندوات -٢

مشتركة. ومالية وثقافية اجتماعية مؤسسات -٣

موحدة. ونداءات -٤

 الخطاب، أدب من أقل ال واحدة أمة ونكون ،صفوفنا نوحد أن نستطع لم -إذا٥

سلمي. وتعايش الدم، نزيف وإيقاف الشتم، لغة عن والكف

 إنكار تتطلب — سابق أسبوع تقدمفي كما — المتدهورة للحالة السريعة المواجهة -٦

 بحق محرمة وفتاوى وبشاعاتهم، منكرهم مذهيهم أهل على مذهب كل أهل

( مذهبهم.) أهل لتخاطب مذهب؛ كل أهل من تخرج اإلرهاب

السمي التعايش من أقل ال
 أساس على لوتوحدت ألنها العالم، وحدة هويوم اإلسالمية األمة وحدة يوم
القويم. ودينه الله هدى على العالم توحيد سبب لتم اإلسالم؛

العالم. هذا لوحدة يطلب مطلب الله دين على التوحد بعد من وليس

 كل لهفي الكلمة بها تكون لإلسالم جادة عودة بال بحق األمة هذه توخد ولن

وقضاياها. أوضاعها

 الحقيةية فوبحدتها الحياة، دروب من اإلسالمفيكثير تفارق ألمةوا اليوم أما

 أعدائها وتحكيم ،دينها بتضييع وحدتها أصبحت وقد ولكن الخيال، ضربمنضروب

 تدرك أن من أقل فال العدومستحيلة، إلرادة أنظمتها من الكثير الكثير وتبعية ،أمرها في

وجودها. مقومات األدنىمن لحد على والحفاظ ،اخلها السلميفيد التعايش ضرورة

م.٢٠.٠أبريل٢١م١،٢٦ول٠,ال أربيع‘ (١٩٧) ,.خطبدالجمعة



الفكرالسيرسي
اإليسالمي

 واألموال، واألعراض الدماء حرمة فئاتها بعض من الهمجي اإلرهاب نسي ا وإذ
 إنساني ذوق من أقل فال الحرمة، محل المقدرات هذه على والجرأة االستخفاف وحل

 إدراك أقلمن وال الحرمات، انتهاك اإلسرافوالولوغفي هذا من وحضارييخفض
 عملية سياسة إلى وتحولت ،الهمجية العدوانية عمت ا إذ الوضع إليه سينجر لما موضوعي

(١ مختلفة.) وفئات وطبقات وقومياتوأحزابوقبائل منطوائف األطراف كل عند

وحدوية مقترحات
 هامش على هذا ويأتي الوطن، هذا مستوى على المذهيية العالقات عن أتحدث أنا

الوحدة: أسبوع

 واحد نمط عند تستقر أن البحرين في والسنة الشيعة بين للعالقة يمكن كان - ١

 هناك يكن لم وقت سلبيةفي وال بية إيجا ال ملحوظة تغييرات بال الزمن، من طويلة لمدة

المياه. لتحريك مقتضيات

 بوفرة؛ موجودة آخر خط إلى منخطها األمور مجاري تحريك مقتضيات اليوم

المذهيية. العصبية ومنها الحقوقي، الوعي ومنها السياسي، منها

 منعطف العالقاتوانزالقهافي بهذه للتردي مختلفة؛ عوامل تجتمع اليوم -٢
 وشعة سنة ألننا ساحقا، يمثلخطرا إلىما األمور ستفلت التقريب ترك ومع خطير،

 وقد األمور، يقدر ال الذي المتعصب الجاهل - وسنة شيعة، - ومنا ،عنا مغفوال ليس

 سقفهم وتهدم وضعهم، أنتفجر يمكن المسلمين أوساط بعض ةفي حاقد تربية دت سا

رؤوسهم. على

 أننهمل وبين الفتنة، باب فنسد أننتقارب موقف بين موقفين: بين اليوم نحن

 من وستنبع الجدر، كل وستخترق األبواب، علينا ستةتحم عندئذ فالضتنة التقارب، شأن

منخارج. أوتأتي داخل،

م.٢٠٠٥مايو ٦ه١٤٢٦ األول ربيع ٢٧ (١٩٨) لجمعة ا خطبة-١



 اشتعالهاألننأتي لفتنة؛ تحتاج وال التقريب، ألمريحتاجإلىعملجادفيسبيلفا
أوارها. نشعل جديد،وأن بحطب

 لهذه تريد ال التي العالمية االستكبارية المصالح هناك الفتنة، سيشعل من هناك
 لمسلمونصحوتهم!النيدخلوافي بدأ وقد اليوم، أنتتقارب،والتكتفيمنها األمة
مدمر. طويل مرهق شقاق

 هذا ولصالح والمسلمين، اإلسالم وخدمة الفتن، باب وسد التقارب طريق وعلى
يقترح: الوطن،

 واالجتماعية، الثقافية، أنشطته له مشترك، أهلي مجلسعلمائي تأسيس أ-
المتعددة. التقريبية وخطواته العلمية، ومشاريعه

.وسنة شيعة إسالميين من مشتركة سياسية جمعية ب-

 بين المشتركة المساحة وأنشطتهافي إنتاجها، ويتحرك كذلك، ثقافية جمعية ج-
واسعة. مساحة وهي المذهبين

 وتمويله ،معا الطائفتين من البشري قوامه للمحتاجين، مادية مركزرعاية د-
كنللى.

كذلك. إسالمية زواج وحفالت مشتركة، زواج مشاريع ه-

 هذا داخل تصبفيصالحلتقارباإلسالمي أن يمكن هذهبعضخطواتعملية
الظالمين.)'( عين شوكةفي ولنكون اإلسالمي، عالمنا في جديدا نموذجا لنكون الوطن:

الوحدة أسبوع
 لعالمي الزعيم العظيم القائد أفكار ابتكار من ع۶لحب فهو 'لوحدة. أسبوع هن أى
 انطلق وقد ، الجنان( درجتهفي الله ورفع مقامه، الله )أعلى الخميني الله روح المبارك

٠م٢. . ٤ مايو ١٤ ه١٤؟٥ األول رييع٢٤١٥٤ الجمعة حطبة-١



^لفكرالسياسي
األبسالمي

 أهل مدرسة كلمات من كلمة انطلق راقية، روحية وشفافية صادقة إسالمية روح من

 يوم البشريةفي وستتوحد كافة، البشرية لتوحيد هجن؛ الله من كانت التي البيتعيال

هلييل. القائم يد على المرتقب الظهور ويوم األيام، من

 ؛ عييائثة الله رسول أحفاد ومنحفيد الرسالة، سليل من جاءت دعوةصادقة إنها
 اإلسالمية المصلحة على وحرصها ،وقدسيتها المدرسة، هذه نصاعة على لتؤكد

كلها. واإلنسانية

األمة. لهذه لوفاء ا وعلى اإلخالص، على لتؤكد

 قربه نأمل الذي القريب اليوم سيتحققفي كما األمة إنقاذ ءةعلىالكفا على ولتؤكد
لله. من

األمة. فكر يخاطب الوحدة أسبوع

.شعورها طب يخا

 جادة، ثورة نفسه ويثورعلى جريئة، نقله منها ذلك كل يعيش بأن واقعها يخاطب

الشعور. وتحول الفكر، تحول بعد الواقع فيتحول

 تحول إلى ينتهي أن بد ال لكن الضرورة، من بدفع ذلك قبل الواقع يتحؤل وقد

 من وليس المباركة، الكبرى اإلسالمية الوحدة اتجاهصالح في ور—الشع وتحول الفكر،

 المبارك النداء لمثلهذا والمبايعة المصافحة يد ويمد اإلسالم!ال أرض واعفي مخلص

 اله روح حنجرة التقوى، وحناجر اإليمان، حناجر من حنجرة أطلقته الذي الميمون،

. الجنان( في درجته ورفع مقامه، الله أعلى ) الخميني

. البيتككيلية أهل بقيادة ليذكر مجيئهخين؛ كان ولقد

 عن المشعة المنارات غياب الغياب وبعد القدوة، نسيان وبعد الفترة، طول بعد ليذكر

األرض. على المتحرك العملي الفعل واقع



 القيادة أنتكونعليه ينبغي وبما ، البيتعييلية أهل مدرسة بأصالةليذكر جاء

 األمم، بقية على الوصاية لها التي الرائدة، األمة قيادة الوسط، األمة قيادة اإلسالمية،

 ونشر العدل إقامة ووحاية والتعليم، التريية ووصاية الهداية، ووصاية ،الترشيد وصاية
اإلحسان. روح

 نموذج من أصغر ج نموذ خالل من جديد من القاس على حجته ليقيم ؛ثث جاء
المعصوم.

الشامل. الكامل اإلنقاذ على المعصوم وقدرة المعصوم، بعظمة ليذكر

 حجج من حجة يقع وألن ، ٠٠ لقائم ا اإلمام لمجيئ تمهيد لكأنه ومجيئه

ظهوره. يوم يكالم2 القائم

 عنها يعبر األي الكلمة ليست كلمة فترك ، ( مقامه الله وأعلى ،الله رحمه ) توفي

 لخندق وا الساحقة والهوة الكبيرة الملحوظة الكلمة هي إنما عالم، أي موت عند كثيرا

لفارغ. ا الكبير

 ألن وهوأهل خطاه( وسدد أيده، و الله، )حفظه بعده قائد الختدق هذا مأل نعم،
 مقامه( الله أعلى ) الراحل اإلمام وفاة أن ينكر ال ولكن وكفاءة، بجدارة الموقع يمأل

 لذي ا الصدر باقر محمد كالسيد األمة رجاالت من رجاالت مأله ينتظر غا فرا تركت
البعثيين. الظلمة أيدي على واستشهد األجل، وافاه

 يعطي بأن كفيل األمة بهذه الله رحمة ومنخالل ،الله قدرة خالل من وألزمن
 الواحد الرجل يفتقد قد والموقع الفراغات، هذه يملؤون األمة هذه أبناء من ورجاال رجاال
الرجال. من عدد إال يملؤه فال

 أمة هم لىعدد إ لفارغ ا موقعه ملء يحتاج كبيرة وأمة أمة يكون قد الواحد الرجل

 نقص ومن جزئي، نقص من نقص يشكومن القيادة موقع وسيبقى ، - إلخوة أيها -
 به وتكون نقص، فيه يبقى فال ، WM القائم اإلمام األصل حبه حتىيأتيصا ملحوظ

الفعل. علىمستوى األمم ورائدة األمم، أعز األمة



^لفكرلعياسي
٣٥٣يسمي

 يرضى ال ممن واجعلنا المؤهذينوالمؤمذات< وإلخواننا ولوالدينا. اخفرتا( اللهم،
كلها الدنيا يرى أن يسره وال دسوال، وآله محمد طريق عن يبتفي وال بدال، اإلسالم عن

(١بمفارقتهيقينه.) معه الناسكلهم يرى أوأن - '.-رح --

بينوحدتين
 تهافت عالقة أم انسجام عالقة األمة ووحدة الوطنية الوحدة بين العالقة هل

وتعارض؟

األمة؟ أمن تهافتمعحفاظيعلى فيه البحرين حفاظيعلىأمن هل

باألئة؟ اعتزازي مع تهافت فيه بالبحرين اعتزازي

لألمة؟ والئي مع يتهافت الله يرضاه الذي بالمعنى للبحرين والئي

وانسجام؟ توافق ذلكهيعالقة كل بين العالقة أن أم

 فال اإلسالمي، باملعىناألمود هذهإىلآخر والنصرة واملصلحة، ، الوالء حيننأخذ
التهافت. إىل تؤول فاملسألة اجلاهلي، باملعىن نأخذها وحني هتافت،

اإلسالم. في معنى من بمالها األمور أننأخذ وعلينا مسلمون، ونحن

 أنمصر كما الصفيرة، أوطانها األمةف قوة من الكبير اال'ئةفيوطذها قوة
 ملك مثال فعمان اإلسالم ملك تركيا أن وكما اإلسالم، ملك فالبحرين اإلسالم، ملك

 عزوطن فكلما والعكسمترابط، مترابط، وانتصارها مترابطة، األمة وعزة اإلسالم،
 ذلك كان كلما نصرا كلماحقق ن، األوطا منهذه وطن نهض وكلما األوطان، منهذه

بالعكس. والعكس الكبير، الوطن لح كذت يصب

بالوحدة قتما ال^عدديةوعس
 واآلخرفي اإلسالميين، مستوى على التعددية وهي المجال، هذا أخرىفي نقطة

والفرقة. بالوحدة ذلك وعالقة األمة، مستوى وعلى اإلسالم، بالد من الواحد الوطن

م.٢٠٠١يوئيو٨ه١٤٢٢رييعألول١(بتاريخ١٠-خطبةالجمعد)١



 ويوجد مسلمون يوجد غيرإسالمية، قوى وتوجد إسالمية، قوى توجد البحرين في

اإلسالم؟ ظل في الوطنية الوحدة تكون فكيف ،ويهود نصارى

 ال فالمسلم شر، على الوحدة كانت ا إذ اإلطالق، على بخير يضيق ال إلسالم ا صدر
 على الوحدة كانت وإذا غيرمسلم، أم اآلخرمسلقا الطرف كان سواء طرفا فيها يدخل

 الوحدة فهذه اللهييقة، لإلنسانفيهرضا اإلنسان،وكلصالح صالح وفيهاهدىوخير
أوغيرمسلم. اآلخرمسلما الطرف كان سواء المسلم يبادرإليها

 االنحراف مناهضة الحقوقوالواجبات، العدلفي األرض، الحقوالعدلفي إقامة
اآلخر. الطرف كان أيا المسلم فيه يدخل اإلنساني واالنحطاط الخلقي.

 هو فيما المسلم غير مع حتى للوحدة دائما مستعدون اإلسالم منطلق فنحنمن
(١وتعالى.) تبارك الله مرضاة ذلك ألنفي هوصالح، فيما خير،

الضالمة الحكومات وعقبة للوحدة الذعوة
وتاريخ. ووطن دين إخوة وغيرها البحرين في والسنة الشيعة

شعبين. ال واحد شعب هنا وكلنا ومستقبل، وحاضر إخوةماض

 آخر؛ وتر وأي القومي، لمذهبي الوترا كلمكانتلعبعلى المغرضةفي السياسية
 أحد غيرخافعلى وهذا العكر، ماء ل واالصطيادفيا كلمتها وتفريق الشعوب إلضعاف

الظالمة. الحكومات لسيرة انتباه أدني له ممن

 الدعوات مع ويتناغم القذرة، السياسة أالعيب عن لبعض ا يغفل أن المؤسف ومن
.تها أدوا من ة ا أد يكون أن ويقبل لطائفية، ا

 ومفشلة لمة لظا ا ت للحكوما موجعة لوطنية وا مية إلسال ا ة للوحد عوة لد ا أن نعلم ونحن

 وألبت الشعب، تفريق تريد التي الحكومة تك آذ للوحدة دعوت -إذا الخبيثة فها ألهدا
 الحكومات، لهذه يكونوا من أبغظ لوحدةمنا لهذه عاةوالد ،األقالم،واأللسن- عليك

والبهتان. والزيف، وألكذب، الحقائق، وقلب والعقوبة، بالتشويه منها مالحقون وهم

م.٢٠٠٧ يناير ٢٦ ه ١٤٢٨ لحرام ا محرم ٦ (٢٦٩) لجمعة ا خطبة - ١



السيلسي الفكر
٣٥٥اإليسالمي

 من ك ذل وليغضب والوطنية، اإلسالمية تناعلىوحد دائما نؤكد أن وعلينا
( ١) يغضب.

القة ووحدة الوطنية الوحدة
 الساخنة المواجهة هواحتمال .وع المو, كان العربية، لندن إذاعة حواريةفي حلقة في

 الخليج، أبناء من ورين متحا ألحد كالم وفي والعربية، اإلسالمية والحكومات أمريكا بين

 والمتحاور العادة، الكلمةفي شأنفي ذوي متخصصون المواضيع هذه مثل والمتحاورونفي
المعارضة. من ليس الخليجي

من؟ مع فالخليج وإيران، أمريكا بين حرب قامت إذا السؤال: وكان

 الخليج موقف أنيكون والعاطفة األخالق منناحية قلبية، ناحية يمكنمن قال:
 )طمب تحتل ذلكبأنإيران معلال أمريكا؛ مع فالموقف لكنمنناحيةفعلية معإيران،

 عدم مع هذا الخليج، من واحدا شبرا التحتل أمريكا وكأن ٠الثفرى() وطمب الكبرى،

 االختالفات أكثر وما وأخرى، إسالمية بيندولة الحدود قضية لبتفي ا مسألة تدخلنافي

دولنا. كل بين الجغرافية الحدودية

 الفكري التوسع على تعمل هوأنإي-ران الخليجي المحاور به احتج آخر وأمر

العربي. االمتداد سيفيوالسيا

 فتها ثقا تفرض ال أمريكا وأن فكرية، هيمنة أي لها ليس أمريكا نقول أيضا وهنا
 اإلسالمية أكترالبلدان ون ضخمة مؤسسات لها وليست واإلسالمية، العربية البالد على

 سياسيا تتدخل ال أمريكا و األمريكية، ولأليديولوجية المادي، الغربي الفكر لصالح تعمل
 أمة على والشفقة الرحمة قلبها مأل دولة هي وإنما ،مطلقا وسياستها العربية البالد في

ا مصالحنا» على والمحافظة ديارنا حامية وهي العرب، أمة وعلى اإلسالم،

أمريكااا أكبرإخالص وما للعرب، يرانىإأعد ما

لدراز. با عت* الصادق اإلمام جامع م٢٠١١ ديسمبر ٢٣ م١٤٣٣ محرم ٢٧(٤٨٣) الجمعة خطبة -١

 االكتروتي فيالموفع نجدهامنغورة لم إنه حيث :لسخطبة صوتي 1اتجيد كتيناهامن الفقرات هذه :تنويه)

لسماحته(.



 تعرف والخليجية العربية بلداننا حكام وجعل العربي، المحاور هذا ظن الله كذب

اإلسالم. بلدان من بلد أي ويين أمريكا بين حرب لونشبت الديني واجبها

 ضد أمريكا مع المكشوف الوقوف وقوفها من يليق ال بما المنطقة حكام رمى قد إنه

إسالمي. بلد

 منصورالتدهور أمامكصورة أضع أنا وإنما ،ناقدا وال ،سياسيا محلال هنا لست

 تحت المسلم أخاه يقاتل المسلم وأن األمة، تمزق إليه آل وما اإلسالمي، العام الوضع في

أمريكا. راية

 الوحدة رلىشعاإ الوحدة،نحتاج نداء ,الى نحتاج وحدة- إلى فنحننحتاج

( الوحدة.) طريق على دؤوب جاد عمل إلى نحتاج الصادق،

لذقطاراألقة الداخلية والمموم األقة مموم بين التوازن
 القسط، إقامةمسؤولةعن وكلها ،وجراحاتها آالمهاأمةواحدةفي المسلمة األمة

سبيال. ذلك إلى ووجدت األمر وسمها ما العالم وفي ،داخلها العدلفي وإشادة

 العدوان رد وعن ،ومصالحها والجغرافية الفكرية حدودها حماية عن مسؤولة وهي

.شعوبها من شعب كل وعن ،أرضها من شبر كل عن األجنبي

 وخالفات الداخلية، ومعاناته مشكالته اليوم األمة أقطار من قطر لكل كان ا وإذ

 وكل األمة، بحماية المتملق العام الواجب فهذااليسقط يحكمه، الذي والنظام بنائه بين

وعدوانه. وإرهابه، أألجنبي، بطش من أبنائها

 هي التي الداخلية همومه - األقطار من قطر أي - فيه ينسى ال الذي الوقت في

 لحل الدؤوب السعي عن يتوانى وال ،فيها تشاركه أن ألمة ا على ويجب ،األمة هموم من

 عنه أحدا ينيب ولن بذلك، األولى ألنه وأوضاعه- أوضاعه وتحسين الخاصة، ته مشكال

له. السابق ويكون األمر، هذا في

م.٢٠.٧ير1يت ٢٦ه-١٤٢٨محرم,سرام٦(٢٦٩عة)٠_,غطبة,لج١



السياسي لفكر1
مي االرسال

 أكبر، بدرجة لتتفقد وصشكالته؛ وهمومه أنينسىنفسه أيقطرفياألمة إنهاليسع
أشد. بصورة أوضاعه كل وتتأزم

 أوضاعه، وتبعثر الداخلي، البيت خراب على يسكت أن معقوال وال ،ا أبد طبيعيا وليس

 عدا فيما لألمة، العامة بالقضايا االشتغال بحجة أجوائه كل والضساد الظلم وسيادة
والمحق. لإللغاء - مثال - لألمة العام الكيان فيها يتعرض جدا استثنائية ظروف

 وكل صغير، بيت كل وينسى استثنائية، مسألة تكون الظروف هذه مثل في والمسألة
األمة. كيان عن العام الخطر لدرء قوية هبة وتكون الخاصة، كبيرهمومه بيت

جدا. واستثنائية خاصة ظروف وهذه

 وتسبت واإلسالمية، العربية الشوارع تقهقه أن معقوال وال ،أبدا طبيعيا وليس
 وتمنع ،المنافذ كل عليهم وتغلق يحاصرون، غزة وأهل لألمة األهلي المجتمع مؤسسات

المتسارع. الجماعي الموت اإلسرائيلي العدو عليهم ويكتب الحياة، إمدادات عنهم

 لوبقيت التأريخ ثم سبحانه، الله أمام مشتركة لتعيشمسؤولية بكاملها؛ األمة إن

خاصة. وغزة عامة، فلسطين نفي ي المسلم لإلخوة المأساوي الوضع على متفرجة

 الحصار، أونافعافيرفع كلهاضروريا لألمة الشعبي تغجرالغضب كأن فإذا

 كان هناك اإلسالم لإلخوةفي والجماعي السريع الموت ليتوقف هناك؛ األزمة وتخفيض
(١ )التأثير. على قادرة وبصورة لك ذ يحدث أن بد ال

كبرى ضرورة
 المؤمنين تواجه التي العصيبة، الحالية الظروف العامفي اإليماني التآخي ضرورة

 األفغان، ظروف فأمامنا القاصمة، الضربات وجماعاتهم بمجتمعاتهم وتنزل العالم، في

 الخاص التآخي وضرورة العامة، اإلسالمية المحنة أمثلة من كأمثلة والعراق ن، لشيشا وا

 معيشيا المؤمنين بين والتعاضد التآزر فإن والمحلة، والقرية والمدينة القطر مستوى على
الظروف مثل وخاصةفي الضرورات أكبر لهومن المستويات كل وعلى ،واجتماعيا وثقافيا

 م.٢٠ .٨يناير ٢٥ ه١٤٢٩ لحرام محرم ١٦ (٣٠٩) الجمعة خطبة -١



٣٥٩

 المدعومة المستمرة المفظمة، الشرسة الهجمة فيها والمسلمون اإلسالم التييواجه الحالية
(١الضخم.) المالي والرصيد بالقخطيط

الديني المم وحدة
 المزعج إلفراط ا حد تبلغ قد والتي ،لخاصة ا حساسيتها لها ن ا لبلد ا كل في السياسة

٠أحادا

 والحس الفهم، يهدم ال ألذي بالمقدأر ولكن ،الحساسية هذه مراعاة من بد وال
الشريعة. أحكام يلغي وال يخنقه، وال الديني،

 التي والسياسية الجغرافية التجزئة حالة يعيش أن الدين أننفرضعلى يصح وال
األمة. واقع على فسها تفرض

 بقدر الديني وحزنها وفرحها، ،وهمها ووعيها وجودها في األثة نقسم ال أن فعلينا
 في نعيشها التي البعثرة الدينية الناحية من نعيش وأن والسياسية، الجغرافية أوطاننا

.نفسه سي لسيا ا لبعد ا

 عن ونهى والتقوى، لبر ا على بالتعاون أمر قد أنه م إلسال ا من لمسلمون ا يعرفه وما
 ووتعاونواً آمنوا:للذين سياقخطابه الكريمفي لكتاب ا يقول والعدوان، اإلثم التعاونعلى

( العقاي«.) شديد الله إن الله واتقواً والعذوان اإلثم على قنواً تقا ؤأل التقوى البرو على

 ليثير الواحدة؛ واألرض الواحد الوطن في قسمين إلى المسلمين يقسم مشروع وكل

 منه والنيل ولتهميشه، حقه، ومناهضة وإضعافه، به الكيد أجل ومن اك، ذ ضد هذا

 يأخذ أن لمؤمن ينبغي ال الذي والعدوان اإلثم على التعاون هومن فإنما بظلم، وإقصائه

(‘به.)

م.٢٠٠١ نوفمبر ٣٠ الهـه٤٢٢رمضان ١٤ بتاريخ(٣٥) الجمعة خصلية -١

م.٢٠٠مارس ١ ح١٤٢محرمالحرامت٣٠ (١٩٠-خطبةالجمعة)٢

.٢-ولمالدة:٣
م.٢٠٠ نوفمبر ١٣٠٠١٤٣٠ ذوالقعدة٢٤ (٣٨٩) لجمعة ا خطية -٤



الفكرالسياسي
٣٥٩االبسلمي

الداخلية« الشؤون في التدخل »عدم مقولة:

 والقاضي رسميا، األمة به أخذت الذي الداخلية الشؤون التدخلفي عدم إنشعار

 حكومة ألي ويتيح األمة، شعبمنشعوب أي عذابات على كلها اإلسالمية الدول بتفرج
 وحكومات شعوتا األمة أنتحرك دون من حقشعبها الظلمفي أنواع أقسى أنتمارس

عقه. والتخفيف المظلوم، تخليص سبيل في ساكنا

 أم طوغا العالم دول وهوشعارتوافقتعليه نهائيا، اإلسالم مع ينسجم ال شعار
 بأن الحكومات بين وتصالحا للشعوب، قهرا بعضها، عند الحال يكون قد كما كرها
واضطهاد. ظلم من شعبه حق في اآلخر يمارسه ما على كل يسكت

 الحديث! محل الكريمة اآلية علقت لما المقدسة الشريعة خط األمة التزمت وو
 ألوان بشتى شعوبها من مسلم شعب يعذب أن ألمة ا على تحرم أخرى عديدة وآيات

 دينه، ويحاربفي أبنائه، من الماليين وتشرد اته،رجال وتقتل السنين، لعشرات العذاب
لقمته. وتسلب السجون، أبناؤهفي ويقبر أعراضه، وتداس

 بشعار والمظالم المآسي هذه جه لتوا ؛ألمة ا من ومسمع أى مر على يحدث ا هذ وكل

األخرى. للدول الداخلية الشؤون التدخلفي عدم

 هيقاعدة أخرى، عدة قا تأتي الكبار من عليها مرضي تمسحكومة لكنعندما

 جحره؛ إلى والمعتدي العدوان لترد الدنيا؛ تجتمع وعندئذ المحترمة، الحدود انتهاك
 د، منجدي األولى القاعدة فتحيا اخلحدوده ود أرضه، الطاغوتيفي دوره فيمارس ليعود

األخرى. للدول الداخلية الشؤون التدخلفي عدم قاعدة

 التدخل األمريكيين الساسة من فريق عند األمريكية المصلحة اقتضت قد وها
 وانعدام العراقية، الحكومة توهية ديكتا عن الكالم فجاء للعراق، الداخلية الشؤون في

وقتاله. وسجنائه، ومشرديه، العراقي، الشعب واضطهاد الديمقراطية،

 لها وتؤمن ، ا تذصفه أن بد ال أمريكا وأن الجوار، دول تهديد عن الكالم وجاء

 حدودها، أخوفعلى العراق على الحرب شن من هي الجوار دول كانت وإن حدودها
هوعليه. ما على الوضع بقاء من كياناتها وعلى



أمرما! زمام القة ه مذ تملك متى
 لو إلفراط، ا حد إلى دولها وتعدد العصر، هذا تعيشها التي فرقتها على األمة هذه

 المنكررسميا عن ونهت لمعروف، با وأمرت ،بشخصيتها واعتزت الشيئ بعض أمرها ملكت
 حكوماتهافيما خصومات في تحكم إسالمية محكمة واعتمدت لدولها، العامة الدائرة في

 الفادحة، والخسائر المخاطر، من كثيرا لكضيت شعوبها وبين بينها وفيما نضسها؛ بينها

 عن العدوان وتردصاحب الظالم، على المظلوم مع تكون حين ذلك الداخلية والحروب
 تكرار جداعن كبيرا لمرةواحدةيعذر؛دغا النوع هذا من موقفاعتماد عدوانه،إذ

(١) العدوان.

واحدة أقة ضد واحدة معركة
 له األعداء وظلم مأساته على يتفرج وال يسلمه، وال يخذله، ال المسلم أخ المسلم إن

الله. ذ وا وسحقه

١لمستكيرينفيالعالم؟ كبارا أمام إرادتها تمس التي لدول أينا ولكن-١

)ومنكر؟ معروف األمور!لى بانقسام تعترف لتي ا الدول هي وكم
ر متهاج لشعوبها لتتتصغ األمة: قوة سندها محكمة لوجوه تسعى التي الدول وأي

 عش وغرة خادق<٠الد رعاية العراق على مدمرة حرب يرضيهاعئ ال االي ادميت“ العربيدوامئ لدول I اعموعون وكم
البحتة؟ اسياسية اصالح بميزان والحسارة الربح حساب عن بعيذا القيم

واألساسفياعحياة. الرديسد قاصدتها وتمثل معنه، الواقعية التقعية ففسفتها الدول، هذه غير أما
تصدق. لم آو صدقت العالم هدا 4تحن

 :,دحدوأا.لومادم بض)شبطا الثبي اعألد عفل محاسبة وعف رب، عدى يجالى غيابهإ ويهدم ‘بيم لهذم مإدم
 وأنعيسىعسمعبداللهورسوس^لصادق العاسم، لهذا يومرحمة باده أديياءالمهورسسأفضاللسالم(نؤكدإيمانتا

ريه. طريق عدى لهم وهاال ساس حدى جاء وقد األمين،

 معالمسسينفيطريقواحد،وال لتقوا ال عليه مكذوب وال غيرمحرف42العالمإتجيلعيسىع ولواتبع^صاعا
 معأيدي٠يد والبضعوا٠لقبرحماع؛حاالطلم|ءدى وعاون دهلدهغواعالمومعبة٠اخ باولوادحا، أن محن أكل

وجميعرساللههاجسلن.٠ومحعد٠وموى٠ءيسى اسعبرينا'هد

 عن عر^وكثيرمنالبعد من اإليمان وإيمانصددفالغربهو*أتحماءالعامبالتبيعيسىععهعلىمافيهذا
يخفهمنغلواءالقرياألر. ٤منالمسةالواقع

 وييومأيموسلتبيمنأنبياءالله^ورسولمن الكريم، الرسول ونحنهرحونجدابيومالموسدالشريفلهذا

المناسبة. هذه كله المومن لعالم وفبارك أجمعين(، عليهم اللمه )سالم رسس



الفكرالسيإسي
ليسالمي

 غير موقف الغيارى هدين وللمجا م لإلسال الخذالن موقف بأن األمة يعلمون إنهم

اإلطالق. على والسنة القرآن مع يستقيم ال إسالمي

 ،فارسيا أم ،تركيا أم كان، عربيا ،سنيا أوم كان شيعيا المسلم أخاه يخذل ال المسلم

أخرى. قومية أي من أم

 تقاسمهامع مختازاعلى الحق لمسلم وخسائرهايقدم ومتاعبها المعركة آالم إن

 اآلخرين كل وقف وإن ،عنها بنفسه ينأى أن عملية ناحية من جدا وسعه وإن المسلم أخيه
.اليوم معركة في األمة أنظمة من األكثر األكثر الكثير وضع عليه كما المتفرج موقف منها

 -؛ القول البعض يخطئ كما - كفازا ليسوا عيكيليي البيت أهل مدرسة أتباع إن
 مقدمة وفي وحق، بصدق مسلمون وإنمامم المسلمون، ويحاربهم ليحاربواالمسلمين

 على وال مكان، أي في ظلما الحرام المسلم الدم إراقة يصبرونعلى ال الذين المسلمين
 وأرض المسلم، اإلنسان حماية الجهدفي كل ويبذلون اإلسالمية، األرض من شبر سلب

 األرض وعن سنيوشيعي، بين المسلمين عن الذود واليضرقونفي ومقدساته، م اإلسال

وبلدوآخر. وأرض، رض بين اإلسالمية

 كان العراقظلما أرض وتتدفقفي تدققت التي المسلمة الزكية الدماء أنهار إن

 الصهاينة منمثل واألمة واإلنسانية الله أعداء لمواجهة بها؛ أنيحتفظ الصحيح

 المسلمة النفس تستهدف التي تلك ء حمقا لجاهلية وأنها لمستهترين، ا المستكلبين

 ء ونسا ان وولد شيب من لى هنا لمستضعفين وا ،ق لعرا ا في م لحرا ا لمسلم ا والدم٠ لمصونة ا

أبرياء. ورجال

 الداخلية، لمشاكل في المسلمة لشعوب بالداإلسالمأالتغرق األنظمةفي إنعلى

 وأن األرض، اإلنسانيةفي وأعداء الله أعداء مع المصيرية عنمعركتها همها وتصرف

 الجائرة نينوالقوا الرسمية اإلرهابية األوضاع ومن األوضاع، تخلف من تضععليها ال

 وكرامةوعيشوأمن بدم والعابثين أرضها، األمةوناهبي أعداء عنمواجهة يعيقها قيدا
.فلسطين في المسلم الشعب

 مالتلمجاوا بالتصفيق ليست فلسطين المجاهدينفي إلخوانه الله حزب نصرة إن



٣٦٢

 المؤمنة والنفوس الغالية، واألرواح القاني، بالدم نصرة إنها المخادعة، واالبتسامات

والكرامة. والشموخواإليمان واإلباء المجد وشهداء الزكية،

 ووجودنا، أمتنا لعالمضد واالستكبارفي والطغيان الشر اصطفتكلقوى وقد آلن ا

 وتدك بالنار، اآلمنون ويمطر وفلسطين، لبنان المجاهدينفي أقدام تحت تلتهب واألرض
 السبل، وتقطعبهم ديارهم، األفواجمن وتشزد المؤمنين، رؤوسأهلها البيوتعلى

قدم. لهم وطأت أينما والدمار الموت ويالحقهم

 تعين أن اإلسالمية الدول من دولة وألي المواقع، من موقع أي يسوغلمسلمفي كيف
 نيران من والمسلمين باإلسالم وختكا ضررا أشد هي بكلمات والعدوان والظلم الكفر

ومنقنابلهم؟! األعداء

 ووحدتها، اإلسالم، أمة على يخاف من اإلسالمية الساحة المسلمينفي الكتاب ومن

 المقاومة تخوضها التي المصير معارك من معركة في ومصالحها ،ودينها ،وأمنها

 وغطرسته الصهيوني العدو اللهوحماسضد يدحزب وفيفلسطينعلى فيلبنان،
 واألمن والرخاء العزوالمجد كل تؤمن التي إلسرائيل انقصارا بهما ويندد الجاهلية،

لإلسالموالمسلمين. والكرامة واالستقالل

 هؤالء نظر في الله وحزب س منحما لك ذ كل على لخوف وا ،لك ذ كل تؤمن إسرائيل
الكئاب؟)

 اء عد عن شيئ يخدعها ال التي األمة ضمير عن الكتاب هؤالء تعبير أصدق وما
 السوداء األفكار لهذه الرافض األمة بوعي لغة من أنطقها وما لها، الدفين إسرائيل

لملبغيضق^د النشاز واألصوات لملسقيمق والمشاعر المسمومة، القاتمة

الكتاب؟ هؤالء خوف مم

وراءهم؟ ومن

 اإلسالم من وسنيه، شيعيه اإلسالم من الواعين كل وعند وعندك، عندي خوفهم

وغيرهم. وترك وفرس عرب بين فرق ال أبنائه قوميات من قومية بكل



السيلسي الفكر
األبسالمي

اإلسالم. من حقا الخوف إنه

شيعية. ليست منهم مخوفة وهي فحماس فحسب، الشيعي اإلسالم من ال خوفهم

 كذلك وحماس شيعية، ليست وحماس الله، حزب يعادون كما حماس يعادون إنهم
 الحس أن إلى يذهب عاقل من فليس العرب، حساب على للفرس ستمكن بأنها تتهم ال

 سيكون انتصارهم وأن العربي، الحس طغىعلى حماسقد أبناء الفارسيفيقلوب
 وتحاصرحماس، ولمتحاربحماس، حماس، تبغض فلم العرب، حساب على للفرس

العربية؟) السنية وهي حماس، على وإسرائيل أمريكا وتعان

ندري؟! ال ونحن متسننتين أصبحتا قد وإسرائيل أمريكا وهل

 وضد الفرس، العربضد معهما ليقف عربيتين؛ أصبحتا قد وإسرائيل أمريكا وهل
الشيعة؟)

العربية؟) السنية حماس وحتىضد

 البالد على التامة السيطرة من أقل هو بما وإسرائيل أمريكا من كل تكتفي وهل
األولى؟) والمصلحة ،العليا الكلمة لهما تكون وأن العربية، السنية

إسالمي؟! استعمار من يخاف

إسالمي؟! سياسي امتداد ومن

واإلسرائيلي؟! األمريكي دلالمتدا ويؤمن

نتحدث؟! إسالمية لغة بأي

وهناك؟) هنا مية اإلسال الساحة ونفي تتواجد ممن لنوع ا هذا من كتاب، يا

 للجماهير االستغفال وإنه باألمة، السخرية وإنها المهزلة، وإنها العمالة، إنها

الفرس. من والتخويف التشيع، من بالتخويف

 مجموع األقليةفي وهم والعرب، المسلمون وهم لهم ومحاربة الشيعة، من أخوف

اإلسالمية؟! البالد

٣٦



 في معهما ووقوف ،أحضانهما في وارتماء وإسرائيل، ألمريكا ونصرة واطمئنان
 الباطشتان القوتان وهما عربيتين، وال مسلمتين، ليستا وإسرائيل وأمريكا واحد، ختدق

منهما؟! يخاف أن حق والتي األرض في

 يعبدون كانوا أن يوم الفرس النتصار كثيرا؛ وقلقوا األوائل، لسلمون ا حزن لقد

 سينتصرون، لدين أهال بأن الله أهلدينسماويحتىطمأنهم ألنهم الروم، القارعلى

 وتقفون النصر، بأسباب الكفر وتمدون الكفر، بانتصار تفرحون المسلمون أيها لكم فما

المسلمين؟! ضد مشتركة مؤامرة في

 أقرب وأمريكا فهإلسرائيل مسلمينخالصين، ليسوا نظركم الشيعةفي كان لئن
إسالما؟! وأصدق اإلسالم إلى

 من على له دين ا من ر النتصا حزنوا قد كانوا بسيرتهم تحتجون الذين الصحابة

سماوي؟! دين أصل له كان

ه!!! عجبا

 حرام» الله لحزب الدعاء حتى بأن ليقول: األمة؛ على اإلسالم منعلماء عالم يطلع

الفهم؟! هذا أين من

 األمريكية الطاغوتية النتصار تفرح المسلمين وسياسيينا نا كتاب طائفةمن

 الفرس، مع واحد وأنهممنمذهب شيعة، أنهم بحجة لمسلمين الحاقدةعلى والصهيونية

 من جماهير ولتنفصل فقط، شعارللخداع السنية، المسلمة الجماهير لخداع وهوشعار

 أمريكا النتصار سانحة الفرصة وتعطي الحاسم، اليوم األمةفي معركة عن المسلمين

وإسرائيل.

 قبال في انتصارها كلهم هؤالء ويكره عربية، سنية س ألنحما خداع، إنه أقول:

 بإيران له صلة ال الله حزب ولوكان شيعة، كلهم ليسوا الفرس ولئن ،وأمريكا إسرائيل



السياسي الفكر
االبسالمي

 بيته عرو له تشفع ولن ، هؤالء نفوس يف مكينا بغضه بقي ومبدئيته مه إسال على وكان ا آبد
اإلسالم. أيام من وخيافون اإلسالم، يريدون ال من عند

 تخفق الذين الحق السنة المسلمين من سعة الوا الشريحة فإن ننسى، وال نخطئ، وال

 ليقفون أحباءه ويحبون أعداءه، ويعادون نصرته، إلى ويتطلعون اإلسالم، بحب قلوبهم

حماس. ومع اله، حزب مع

 ومنهم الكتاب، ومنهم الرسمية، بالسياسة المرتبطين غير السياسيون منهم

األمة. أبناء من األخرى الجماهير ومنهم الطالب،

عميل. شيعي ومن عميل، سني نشكومن إنما السنة، اإلخوة نشكومن ال إننا

ذج. سا شيعي ومن ذج، سا سني من نشكو

 اإلسالم يقرأ لم شيعي ومن الصحيحة، القراءة اإلسالم يقرأ لم سني نشكومن

الصحيحة. القراءة

 يد على السنة آلالم يفرح شيعي ومن الكفار، يد على الشيعة آلالم يفرح سني من

الكفار.

 الشيعي أخاه ينصر ال سني ومن إسالمه، السنيفي أخاه ينصر ال شيعي نشكومن

فيإسالمه.

 ،وسعها في ما كل وتبذل المعركة، هذه في تتوحد أن األمة وعلى واحدة، معركة إنها

 القيادة مع الله، حزب مع حماس، مع كثر أو قل جهد وبأي وبالمال، بالكلمة، وتقف

( المؤمنة.)

م.٢٠٠٦ يوليو ٢ ه١٤٢٧ اآلخرة جمادى ٢٥(٢٥١) رقم لجمعة ا خطبة -١



الرابع الباب

المعاصر وواقعما اللقة

المعاصر والسياسي المني الوضع توصيغ
 السماء بين ما كفارق ويومها اإلسالمية األمة أمس بين ما فارق فإن ،بعد أما

واألرض.

 والتقدم البناء طرق كل على األمم وتقدم وتهاب، باألمس ودها يخطب كان أمة
 هي وما األمم، أسوأ من والسياسة األمن مجال اليومفي هي وها والكرامة، والمجد والعز

األخرى. المجاالت بأحسنحاالفي

فعال - والسياسي األمني وضعنا وصف من وهذا

 إال عميال نظاما نظامها يكن لم لو حتى - فعال - مية إلسال ا ان لبلد ا من بلد من ما - ١

العمالء. بعض خالل ولومن اك ذ أو األجنبي هذا إلرادة ولوجزئيا محكومة وهي

 باإلرادة جزئية ال تامة وبصورة ملها،بكا األمة لحكم جديدة مرحلة مخاض نحنفي -٢
وقحة. بصراحة أمريكا تةصيب من حكومات طريق وعن األمريكية،

 فيفلسطين، فعال تطبيقها ويراد بأفغانستان، السيئة المرحلة هذه تدشين بدأ وقد

إسالمي. بلد آخر حتى الطرح لهذا التطبيةية العملية لتستمر العراق؛ ومعه

 وبتذصيمب كامل، كوكيل تعمل محلية حكومات بين مخيرة اإلسالمية البالد وكل
 األبيضفي البيت سياسة وتنضيذ األمريكية، المصالح لضمان أمريكا؛ من أوموافقة

مدمرة. طاحنة حرب وبين ،أمتنا الخطيرضد اإلرهابي المخطط استكمال

 بعض أعلنت فقد عليه، الكامل لالستيالء المرة؛ هذه المرشح العراقهو كان ولما

 هذا األمريكيةفي المهمة تسهيل أجل من والتعاون؛ االشتراك على موافقتها األنظمة

الطريق. يكونفي قد والباقي البلد،



السيرسي الفكر
٣٦٧البسالمي

الحدود؟! وسالمة الحكم في للبقاء شرطا التعاون هذه تضع وأمريكا ال ا ولماذ

 األمريكي، والشر األمريكية اإلرادة تقاوم أن من أضعف ألنها األنظمة، هذه ولتعذر

؟ ا هذ ء جا أين من ولكن

اإلسالم؟ عن التخلي من أليس

الشعوب؟ عن نفصالاال من

نفسها؟ األنظمة تمزق من

األجنبيعموما؟ األمريكي للتدخل التدريجي التمكين من

الشعوب؟ مواجهة الخارجيفي الدعم على االتكاء من أليس

 زواله وتتمنى الحكم، تعادي صارت حتى لها الحكم اوة بعد الشعوب بعض شعور من
أعدائي؟! وعلى علي باب من الصور، من صورة بأي

 بعضها صامتة أمة على اشتعالها ويمتد موقع، أكثرمن مشتعلةفي الحرب هي وها
.وإنهائها األمة، ذبح على ابتداء موقع

 بين عونه في الله كان - العراقي كالشعب وشعوب الطريق، في وآخرمستسلم

يصير. أيهما وإلى الخيار-، له -لوكان يهرب أيهما من يدري ال ونار، رمضاء ال نارين

 وبعدم اإلسالم، إلى العودة بعدم اإلسالمية علىكاللبالد العالمي الكفر يحكم -٣
 معإحكام الفرضين من كل يتعارض حيث الغربي، النمط على السياسية بالحرية التمتع

 واحتماال األول، الفرض على قطعا ومصالحها الشعوب على األجنبية السياسية القبضة

األمة. أبناء من اإلسالم عن الكامل االنفصال عدم بسبب الثاني الفرض على

 معه تعامل أن دون ،بشعيها تستخف أن إال حكومة أي على يمنع الكفر- أي - وكأنه
بها. ويقوى به، وتقوى والتفافه، ودعمه، احترامه، لتنال كريما؛ إنسانيا تعامال

 واشتد الزبى، السيل وبلغ ،جدها جد إذا األمة في الرئيسة األنظمة تملكه ما كل -٤

 األمم إلى بالمشكلة أنتذهب نضسها على األنظمة تلك يخيف بما األمة قعلى الخنا



 القرار تعطيل حق أهل بين أواالختالف االتفاق هي والنتيجة األمن، وصجلس المتحدة

ها!نفوذ ومراكز األمة،وثرواتها، بالد علىقسمة

 قال ألمة السيئ االمتداد هي المهدد المهلهل والوجود لكئيبة ا الصورة بهذه األمة
 عن وتقهفن باتمغروف قأمرون يلئاس خيرأئةأخرجث وكنتم العظيم: ربها عنها

 وأكثرهم منهم!عوكون لهم خيزا لنكتلبطكان أقل ولقآمن بالله وتقمنون المنكر

 سالمة الذاتي: الصالح مقومات كل على التوفر من لها بد ال أمة وخير (، الفاسقون)

 الوظيفة، وضخامةفي العمل، في وجدا المنهج، وصحةفي الهدف، في وسموا الرؤية، في

 وصبرافي العلم، وتقدمافي الخلق، واستقامةفي الحكم، وعدالفي الطموح، في وبعدا

بالحق. والتفافا الجهاد،

 قدت استح لما أمة كونها بصفة لكافي ا به نصا في مجتمعا لك ذ من لها كان ما ولوال

والعمل. العقيدة مستوى على إيمانها إلى التاظر الوصف هذا شرف

 طول على الحضاري للتقدم يعطي ،ينفذ ال مخزونا تملك رائدة عمالقة كبيرة أمة

أبدا. والمكان الزمان ويتقدم حاجته، الخط

 أمرها لوكان العباد الكبيرمنرب م لوسا ا بهذا لتحظى اإلسالم؛ أمة كانت وما

 ولوكان أوال، المنكر عن وانتهاء للمعروف، منها ائتمار عن ال المنكر عن ونهيها بالمعروف،

والحياة. األوضاع عالم نبضفي وال له، حركة ال ميقا إيمانا سبحانه بالله إيمانها

 قوية، نشطة مهدية، هادية عككاألل الرسول قيادة اإلسالمفيظل أمة بنى ما وإن

أربعة: أمور هو سباقة لخير ا طريق على متقدمة قويمة، عادلة

الداخل. من اإلنسان وهولتصحيح اإليمان،-١

 وهولعدالة العملية الحلول كل ويقدم الحياة، ينظم الذي اإليماني المنهج -٢

النبيلة. والقيم بالعلم وربطها الخارج، حركة وإثراء العالقات،

٠١١٠ آلعمران:-١



هوالوضع هذا

اللمية المواثيق عن واللبتعاد الذقة واقع
 الرسل يد على واصلة المواثيق هذه وكانت رسل. إليهم أرسل أمم مع مواثيق هتاك

 ومؤكدة اتجاهه متجهة كانت وإن ،الفطرة ميثاق عن تختلف وهي لكتب، لخال ومن

نا فالو^إ الذين وومن 4 به ذكرواً مما حعا مواضعهونسواً انكبمعن ويحرفون له:

٣٦٩ بيسرعيلهكعالسياسي1

تطبيقه. على صدقا القيمة الرباني، المنهج على حقا األمينة الحكومة -٣

 ويالحق النظام، ويحرس االجتماعية، الرقابة يمارس الذي الرسالي المجتمع-٤

 والجماعة،الغرد محيط في المستويات كل من ظهرمنها ما والتجاوزات األخطاء

 لنهي و بالمعروف ألمر ا واجب عنه يعبر وهوما المنهج، إلى والرد والتقويم بالتصحيح

شاملة. عامة اجتماعية رقابة يمثل الذي منكر ا عن

الضالل. من وكثيرا طويال له انتشروخطط لما خف؛ قد ن إيما ل وا

 وشرق غرب من أطروحات محله حلت قد اإليمان على القائم الحياتي والمنهج

.إلنسان جاهلية صنعتها

 ةعنحماهصارتالذائد ألحكامه، المنفذة له، ل منهج األمينةعلى والحكومة

به. ينادي من وتجرم الله، شرع تطارد وحكومات حكومات مكانها

 ألوان من الدرب به امتال لما رت توا المنكرقد عن والنهي بالمعروف األمر ورقابة

 كلقنوات وعبر المسلمين، صحافة المنكريطالبفي صوت ذلك بدل واعتلى التحديات،

 األحوال مساحة وحتى الحياة، لكل الجاهلية بالصيغة السمعيوالبصري اإليصال

 الفحشاء عن بها وتقأى بمقدار، طهرها على تحافظ لشريعة ا زالت ال التي الشخصية

.لسفاح وا

 .١-المانبة:م١



.١٤-ائكة:١

.٦-األعلى:٢

.١٢٦-طه:٣
م.٢٠٠٤مايو ١٤ ه١٤٢٥ األول ربيع ٢٤١٥٤ الجمعة خطبه-٤

 بين هوميثاق الكريم والقرآن (١ به) كروآ د مما حظا قتسواً ميثاقهم آخذنا نصارى

 عن تخلينا الميثاق، نسيان يعني اللهشبزا عنكتاب فابتعادنا األمة، هذه وبين اللهكك

 نسيانا يعني وتعالى سبحانه الله عنمنهج الله، كتاب أهداف عن ،الله كتاب مفاهيم

كلز. الله مع للعهد منا

 قد اإلسالم، دخلنا وقد ألمنكن القرآن؟!، قيلنا قد م، اإلسال قبلنا وقد ألمنكن-
 مع عهد نحنفي ، الشريف؟! لسانه على أتت كلمة وكل Htz الله رسول قيادة قبلنا

 من والقيادة 1؛الله رسول نتخذ أن على األرض، قرآنيةفي حياة نقيم أن على - الله

 يقول: حين وتعالى سبحانه لله المسلم يعطيه عهد هذا قيادة، أي دون لنا قيادة سنخه
ورسوله. عبده محمدا أن وأشهد له، شريك ال وحده الله إال إله أال أشهد

 مع ،أسرنا مع ،معربنا ،أنفسنا مع عالقتنا في العهد هذا ننسى أكثرما وما

آخر. شيئ أي مع ،النبتة مع النملة، مع الحياة، محيط كل مع ،مجتمعنا

 ،العهد ا لهذ عمليا نسيانا يعني ليمه وتعا ٠ الله كتاب عن ميل وكل مخالفة؛ كل

الميثاق. عنهذا واقعيا وتخليا

العملي. النسيان وال العلمي، النسيان (ال٢تقسى) فال وسنقرؤك

 مستوى لقرآنعلى ينسى ال أن وتعالى ضمنلهربهسبحانه itz رسواللله

 العمل،في وفيمقام الشعور، مقام الذكرفي مستوى القرآنعلى الينسى وأن العلم،

ضده. الدنيا تكون وحين معه، الدنيا تكون حين الصعبة، المواقف وفي السهلة، المواقف

 كتب وهناك تنسى، وعهود مواثيق فهناك ، ( قتسيتها) آياتنا آتتك كذيك وقال

 حياة رثةفي كا يؤثر النسيان ا هذ وكل تنسى، وعهوده الله ومواثيق تنسى، الله كتب تنسى،

( يخسرآخرته.) األكبرأن والكارثة اإلنسان،



الفكرلسيرسي
البسلمي

(١لدخلتموه!) جحرضب لودخلوا
 فالقتهم في تعبيرللمسلمين بآكثرمن cktz اس ل٠تقالءلىكانرسو كانت كلمة

واليهود. النصارى مع

يمثل؟ ماذا أمة من مجتمع، من شخص، من الضب جحر دخول

تامة. ضاللة الشعور، في فساد الفظر، قصورفي سفاهة، للعقل، فقد

جحرضب؟ل تدخل بكاملها أمة

واختناقه. ضيقه على ضب جحر يدخل واحد شخص

 رسول عن الواردة الكلمات حسب األمة لكنهذه خيارمجانين، سفيه، خيار
والنصارى. اليهود يدخله حيث الضب جحر تدخل عك^اليثة الله

 ومنخالل الجاهلي، صاد االقت خالل من الضب جحر يدخلون واليهود النصارى
 والرجل بالمرأة، المرأة ومنخاللزواج الخلقي، التدهور ومنخالل الجاهلية، السياسة
الالحب. المنهج الله منهج عن متخلين لمنكرات كل خالل ومن بالرجل.

 اإلسالمية واألمة ابتداء، وبضاللتهم الجحربسفههم، يدخلون والنصارى اليهود
خطأين: ترتكب فهي متابعة، الضب جحر تدخل الكثيرمنها في

 األمم مع تغرق التي والضاللة األخرى، األمم فيه تشارك الذي السفه األول: الخطأ

األخرىفيها.

 الذات عن انسالخا الهوية، عن الشخصية، عن تنازال هناك إن لخطأالثاني:ا

 الشعور الدونيةفي بالنفس، االستخفاف الهزيلة، التبعية الذات، نسيانقيمة الحضارية،

 النضس على الحكم اآلخر، أمام السقوط المجنون، االنبهار األمة، لهذه الذاتية بالقيمة

ذاك؟ آخر وأي اآلخر، أمام بالدونية

 أحدمم لوأن حتى باالنق والعنة بالتعل، حذوالشعل قبكم، من الذين ستن ,لتسكن يوعاألصحابه: قالعك^أن-١

 المرعشي لدين ا ههاب لسيد ا تقديم: جمهور!ألحسالي، أبي ابن ،٣١٤/١ للئالى ٠ دئ عوا لدختموه،. ضب حجر دخل

-!يران. قم الشهداء، م«سيد١٩٨٣ - م١٤ .٣األولى الطبعة العراقي، مجتبى آقا تحقيق: النجفي،



٣٧٢

 جحرضب »لودخلوا الدقيق، للتقدير فاقد سفيه،ضال، آخرساقط،

 (١ لدخلتموه«.)

ملنبقىأقة؟
 هذه ظل ونسألفي اآلتي، هو مقدمات من علينا يفرض أن يراد وما ،علينا فرض ما

أمتنا؟ تنتهي أم أمة، نبقى هل المعاش: الواقع هذا ظل وفي المقدمات،

 الواقع، هذا على تمرد من بد فال الواقع، هذا تنتهيفيظل األمة ن األمر كان وإذا

منسيا. نسيا نكون وأن ننتهي، أن اخترنا فقد وإال ونسفه، ومناطحته

 وعزتها ،دينها عن األمة، هذه ويدافععن يقاوم، لمن سالح ال األولى: المقدمة

 وبالمقدار الطيعة، باليد السالح هو به المسموح والسالح الدنيوية، ومصالحها وكرامتها،

 والهيمنة المشددة، بة الرقا تحت ح سال وهو المفاجآت يضرعند ال الذي المحسوب

 والمشرفون له، والمشغلون السالح، على والمدربون األمنيون، المشرفون حيث المباشرة

 أن الخبرة لمفع األجنبية، الخبرة طلب على يلح سالح وهو ونوعه، كمياته على المباشرون
المسلمين. بيد تنامى وأن تملك،

 خرجت وقد األجنبية، الثقافة بعيدفيخدمة ومنذ الجامعات الثانية: المقدمة

العداء. اإلسالمي الفكر يناصب وفكرها اليد، من تقريبا

 أن أجل من مرا؛ جهاذا يجاهد الجامعة وهوفي يستقيم أن يريد الذي والطالب

 الخبيث، الصنع صناعة وبأجواء معادية، بأجواء يحاصر وهو الصراط على قدمه تثبت

واإلسالم. لألمة المعادي الصنع المغرب، الصنع

 آخر اإلسالمية البالد من كثير اقتحمفي قد الوضعي التشريع الثالثة: المقدمة

 يسمونهخطأ وهوما ، أطرها كل الجتماعيةفي ا الحياة مواقع اإللهيمن للتشريع موقع

الشخصية. باألحوال

م.٢٠٠٤فبراير ٢٧ه١٤٢٥ محرم ٦(١٤٣) -خطبةالجمعة١



الفكرلسيإسي
ليسالمي

 فرض األمريكيةفي اإلرادة لتطبيق األرض؛ الجديعلى التحرك الرابعة: المقدمة
 اليعادونشيئا الذين الغزاة توافقهوى إسالمية تسمى وتربية دينية، أنها يدعى مناهج

كاإلسالم.

 وأساتذة وجماعة وأئمةجمعة منعلماء جديدة أفواج تخريج لخامسة: ا المقدمة

 تحت مصنوعين الدينية والوظائف االختصاصات ولكل ،للحج ومرشدين وقضاة حوزات

( وانهائها.) األئة لمسخ مخطط؛ وعلىضوء األمريكي، اإلشراف

الذثةمؤلم واقع
 تختلف تختلضعليه، ،تاريخنا تصنع المسألة؛ حول تصطرع العالم دول أن المؤلم من

 الدول أما ،حاضرنا تتدخلفي ،مستقبلقا خريطة لنا ترسم صناعته، من أدوارها في

 كأنها اإلنسان؛ صفع من العالية األحداث أيفعلفي التمتلك فتنتظروكأنها اإلسالمية،

 الذي الحد إلى العجز بها أقعد قد وكأنها تعنيها، ال المسألة كأن األرض، وجه ليستعلى

دور. أي من يعفيها

.األمم بين من لكسيح ا هي أمة

وروسياا والصين، ،فرنسا هذا يكون أن جدا مؤلم

 الحاضر هذا صياغة بجدفي تدخل أن تحاول الصغيرة والدول ،لكبرى الدول
 يد على لمستقبلها ويخطط لحاضرها، التييخطط اإلسالمية األمة أما والمستقبل،

الكلمة. عن أحيانا جماهيرها وتسكت وتتفرج، فهيتنتظر عدوها،

السلمية وإرادةاللقة أمريكا
 ين المتعمد كل وأن الله، لغير دةمطلقةإرا ال بأن واألحداث: الحياة لنا تقول

تبقى المخلوقين فإرادة سبحانه، لله كما كنفيكون للشيئ يقولوا أن لهم ليس والفراعنة

٣٧

م.٢٠٠٣يوئيو ١٣ ه١٤٢٤ اآلتخر ربيع ١٢( ١١٥) الجمعة خطبة -١

 م.٢٠٠٣ مارم ١٤ م١٤٢٤ الحرام محرم ١١(١٠٢-خطبةالجمعةرقم)٢



٣٧٤

 من مفروضة غيرشروط ومن صطلقة، حرية تعملفي ال محدودة ظروفها أحسن في

 ما أمام دائما مفتوحا ليس الطريق ولكن أمريكا وغير أمريكا تريد ما فكثيرا الخارج،

تريد.

 يرتبط فيما تطول أو تقصر ة مد لى إ مستمرة والمقارنات ،ئما قا عندها لبحث ا ويظل

 إيه يؤول أن يمكن وما األسباب، وتأتي الشروط، توفر منحيث عليه اإلقدام تريد بما

 للفعل، األولى الخاطرة منذ قرارها جازمةفي تكون أن غير من أوخسارة ربح من الفعل
النتيجة. عليه بما أحيانا الفعل مراحل من الكثير في تماما متأكدة وال

 لما مثال العراق غزو من العالم العظمىفي بالقوة المسماة الدولة هذه تريده وما
 للتوسل وحاجته البشر، الرؤيةعند وضبابية البشرية، والمحدودية البشري التردد عليه

 ويتحايل وهناك، هنا عنها يبحث أن وعليه يملكها ال وأسباب بوسائل غايته طريق في

 على قراره وكسر إرادته اجتماعالصغارعلىخالف يجبره وقد الحصولعليها، في
يريد. التراجععما

 إجبار على القدرة تفقد ال العالم دول عن فضال اإلسالمية الدول فإن وبالفعل،

 شن واالستمرارفي العراق، تدمير على اإلقدام في كثيرا نفسها تراجع بأن أمريكا
 على وحتى األمريكي، القرار مواجهة على اجتمعت ا إذ فبلدا بلدا العالم على عدوانها

معه. التعاون عدم

 إنجاح مسؤولية من وافرا قسطا تتحمل واإلسالمية العربية الدول فإن وعليه،

 وكسر األمة، وأسر اإلسالمية، البالد بتدمير األرض الظالمعلى األمريكي ر القرا
 لعالم لتنخلقفوضىعارمةفي تلواآلخر؛ واحدا القائمة الكيانات وسقوط ،هيبتها
 الظالمة األمريكية لإلرادة الجاد إنكارها يعنيه ما منخالل وذلك واإلسالمي، العربي
 عملية الغازيةمنسلبية التعاونفيإنجاححربها أيلونمن بداء وعدم األمر، فيهذا

 وجازميته، وفاعليته، األمريكي، القرار جدية على وضغطها نفسها تفرض واضحة

لوكان. طيه واالستمرار

صفر. إلى بالكامل تتحول لم األمة



لهكرالسياسي
اليعالمي

 أوالهي تعترف أن وعليها ،وزنا لها وإن ،قواها تعرف أن وعليها قوى، لها إن

لذاتبوزنها. وبا

 حتما يوقعغدا دعمها عن فضال األمريكي البطش سياسة اإلنكارعلى وإنعدم

 على ويأتي كله، العالم الفوضىفي وينشر السياسة، هذه طائلة تحت والمتفرج الداعم
وتقدمه. وأستقراره، أمنه، عن فضال الحضارية مكتسباته

 أمريكا مواجهة كلهفي العالم بل اإلسالمي، العالم بتضامن قاضية الحكمة وإن

 عن يمتنع بأن مسؤول كله والعالم والغطرسة، والرعب البطش سية سيا من بالتحذير
. وتشجيعها السياسة ٥هذ دعم

 ،عدؤا تسميه من بضرب تبتدئ قد األمريكية السياسة ء ورا تقف التي األنا وروح

 شيئ أمامها يقف وال .عهدا وال ،وعدا وال صداقة، وال أخؤة، تعرف ال األخير في ولكنها

دة. لمتمد ا تية ا لذ ا معها مطا تحقيق عن لك ذ من

 لقدر حالومحكومة كل على محدودة وهي - أمريكا بيد الهائلة المادية القوة وإن

 لذي ا العالم ا هذ من هي وأنها والسالم، األمن إلى العالم جة حا تسى بأن لتغريها - الله
 طلقهامن م التئيي الضاربة القوة وأن واتصاله، بعدتقاربه وأمانه اليتجزأسالمه

شاملة. طاحنة ملتهبة تشعلها التي الحرب بنار االحتراق

 على لنفوس ا في جمرتها وتوقد أجياال، تمتد ألمم ا حرب بأن أمريكا كر تتذ وهل

 األواصر وتقطع ،األقدام تحت ما وتزلزل االشتعال وتعاود وتدمر لتحصد الطويل؛ المدى

اإلنسان. أخيه لتدميرحياة اإلنسان؛ وتصرف البشرية،

 أمريكا تنسي األخرى الفتاكة لنوويواألسلحة ا السالح وغطرسة القوة لعلغرور

القاتل. النسيان هذا أمريكا يشارك أن للعالم ليس ولكن ذلك، كل

األوان. فوأت بعد إال الحقيقة على يفيق ال مخمور مغرور كل وهكذا

 إال محنة من يخرج أن المستكبرون له يريد ال الذي العراقي هوالشعب ومسكين

 والينتهي آخر، سفاح قبضة تحت ليقع إال يدسفاح من يفلت وال ،مثلها محنة في ليدخل

٣٧٥



٣٧
أسوأ. كان ربما طاغية يد على امقهانه ليبتدئ إال طاغية يد على امتهانه

 على اصطراع بين وهم ألرض ا شعوب من شعب على المستكبرون أشفق متى ولكن
؟!) لخيراتها الظروف إليه تضطرهم اقتسام أو ،استعبادها

 اإلنسان قوة فلوتجاوزت الغباء، تغروتضروتجرإلى الحكمة عن مفصولة القؤة

لهواه. مأسورا لغروره، مغلوبا الظلم، كثير البطش، كثير إال يكن لم عليه هي مما كثيرا

 من درجة يتحمل الجمال، من درجة يتحمل القوة، من درجة يتحمل اإلنسان هذا

 معناه: ما له2 لسانهم على جاء ولقد زيادته، ألهلكته الدرجة هذه على ولوزاد الغنى،
 من الناس من وكذلك الفقر، إال يصلحه ال من ومنهم الغنى، يصلحه من الناس من إن

المرض. إال يصلحه ال من ومنهم الصحة، إال يصلحه ال

 لتعقل، وا الحكمة التيتورث الحضارية الخلفية تمتلك وال مادية، قوة قوية أمريكا

والصالح. الهدى طريق على الخطى وتضع

 الكون تلخص التي الواقعية النفعية البرجماتية الفلسفة خلقية من تئطلق أمريكا

دية.الما والمنفعة اللذة خ ديئ وكل والوجود،

العضلت! وقوة أمريكا
 غزوها واقع ومن ،عدوانيتها واقع ومن ،فلسفتها واقع من أمريكا أمام فليس

 استخدام واإلفراطفي العراقي، الشعب إلسكات القوة؛ استخدام اإلفراطفي اإل الجاهلي

 حضاريا ويسقطها الناس، كل للناس األرض، كل لألرض كاسرا وحشا سيظهرها القوة

فينظركللناس.

المدى على ومعنويا حضاريا ستخسر ولكنها وقت، إلى ماديا تربح قد فأمريكا

الطويل.

م.٢٠٠٢أغسطس ٢٣ ه١٤٢٣ اآلخرة جمادى ١٥ (٧٣) الجمعة خطبة -١



سياسي الفكر
اليسالمي

 لن العالم هذا فإن ماينسى، كثيرا م عال ل أنا المؤسف ومن كر، العالميتذ كان وإذا

 نشر تستهدف ديمقراطية لها وبأن للعالم، منقذة أنها األيام من يوم في أمريكا يصدق

( المساواة.) أسس وتركيز األرض، العدلفي

معسكرالشربحق وإسرائيل أمريك
 الصراح فالحق يقوده، الذي المعسكر غير يعفي الشر معسكر أن يرى بوش كان إذا

 أقرب األرض للشرفي جبهة هناك ليس أن يوم بعد يوما الواقع أرض على يتأكد والذي

.وسياسته بوش يقودها جبهة من للشيطان

 ،بكاملها أمة على وسياسية واقتصادية وأمنية ثقافية تشنانحربا وإسرائيل أمريكا
 أن لها أويرتقب هدى، فيها الله أرض من شبر كل وفي اإلسالم، أرض من شبر كل وفي

وصالح. هدى أرض تكون

 بل يوم كل فأكبر أكبر بدرجة الفساد فيها وتثيران ،كلها األرض تفسدان إنهما

 لقانون مراعاة وال ضوابط، وال قيم وبال قذرة دموية عسكرية حربا وتشنان ،لحظة كل
 أرض من أرض كل وتتهددان وأفغانستان، والعراق فلسطين نيفي إنسا عرف وال دولي،

اإلسالمي. الكيان وكل اإلسالم،

 التعذيب، ألوان لعظام، تكسير اآلمنين، قتل المقدسات، ضرب تشهد كلها األمة

 السياستين هاتين يد على اإلسالم أرض فظائعفي تشهد خلقيا، الساقطة األساليب

 لهما وبما منقيادة، لهما بما الشريرتين الدولتين تينالطغاةفيها يد على الخبيثتين،

.فئاتهما بكل شعيين من لهما بما شريرتان أنهما نعني وال سياسة، من

 تمثل رفح أرض على متعارف لكل سرائيليةاإل السياسة وتجاوز .وكوارثها رفح

إلرادتها. اختيارا وتمثل األمة، لهذه مخجال تحديا

تبق؟! أولم مقاومة إرادة األمة هذه في بقيت هل

يبق؟! لم أو بالذات س إحسا فيها بقي هل

٣٩٧٩٧

م.٢٠٠٤أبريل٣٠ ه١٤٢٥ رييعاألول١. (١٥٣) -خطيةالجمعة١



٦٣٧٩

يبق؟! لم أم لألمة العامة بالمصلحة تمسك بقيفيها هل

1أمة؟ هلهنا

غيبت؟! قد األمة أو

األرض؟: على رجال ال أو رجال هنا هل

استحضلدللتاريخ؟! هنا هل

الرالي! للدور

الخالفي! للدور

هدف؟ وعي أهنا

وعيطريق؟!

األمة؟! أنكلذلكقدخسرته أم

 شفى على أنها األمة نعلى يثبتا العراق وفي رفح، المهولفي الحدث فإن وافضيحتاه،

انهيار.

 هذه أفقدهتا قد وأمة -،أقسام على هي - متآمرة متخاذلة سيلسلتمتضعضعة
 والكرامةيف العزة منابع وجتفيف ،نفسيتها فيإسقاط كبريا دوزا لعبت اليت السياسات

إرادهتا- ققل على كثريا وعملت ،صفوفها

 ،القيود كسر على فعال الكثيرقادرة في تعذ ولم رادتها،إ الكثيرمن فقدت األعة هذه

 أجل من داخلها؛ في الفاسد ع الوض لكل المقاومة االنطالقة وعلى األغالل، تكسير وعلى

كريم. ومستقبل عزة، حاضر

مسؤولة تبقى األمة لكن األولى بالدرجة األنظمة كاهل على كانت وإن والمسؤولية

كذلك.

 لقيم الساخر والتحدي السيئ، الفاضح الوضع إلنكار اليوم؛ تخرج مظاهرة هذه

األمة.



٣٧٩ السياسي الفكر
اليسالمي

كبارسن؟ المسيرة في سنجد هل

األطفال؟ سنجد هل

العجائز؟ سنجد هل

فقط؟ شباب واجب األمة تعتبره الواجب أن أو

المآتم؟ يملؤون ين لذ ا أين ،والحسينكيتلى علي والمتحدى اليوم

الصدور؟ على يلطمون الذين أين

لكإل؟2 الحسين خط على عاشوراء وغير ، عاشوراء في موالاأل يبذلون الذين أين

.)ا( لنحق والحسين هوعلي أمريكا من اليوم المتحدى

الله. هونداء الحسين ألننداء حسين، يا لبيك نعم،

الله. كلمة الحسين كلمة ألن حسين، يا لبيك نعم،

(٢الله.) الحسينخط ألنخط حسين، يا لبيك نعم،

 أرض وعلى رفح، أرض على المجنونة الراكضة المتسارعة العدوانية الخطوات

 بدرجة وتركيعها األمة إلذالل هي المقدسات؛ أرض العراق أرض وعلى والنجف، كربالء
 أنفسكم حقيرينفي تكونوا أن تقبلون فهل المسلمين، نفوس في الحقارة عقدة لزرع أكبر؛

(٢إلىاألبد؟)

رخيصة. الدماء إن ألمريكا: نقول

رخيصة. الرؤوس إن

( .)إليلي لحسين وا علي طريق على رخيصة ء ألشال ا إن

حصين(. يا لبيك ) المصلين: جموع مع لشيخ ا سماحة هتاف-١
وإسرائيل. ألمريكا والموت أكير، )اله بالتكبير: المصلين جموع هتاف -٢

الذلة(. منا )هيهات ب: المصلين وجموع الشيخ سماحة هتاف -٣

)لبيكياحسين(. لمصلين: معجموع الشيخ -هتافسماحة٤



 العراق ارض ليسفي أواره ويزيد العنف، فتيل سيشعل المقدسات نعم،إنضرب
الحق. واستخالص االنتةام، على قادرة ألمة المعتدي ذمة في ثقيال دينا يكتب وإنه فقط،

 فلسطين وراء ألن والعراق، فاسطين قدمفي لهما تثبت لن وإسرائيل وأمريكا
 وهذه المتراص، اإلسالمي الصف في بوادرنهضتها أت بد التي الناهضة األمة والعراق

 والغلبة، والمقاومة، لالستمرار، دةفوالذية؛إرا ولها وستتسع، ستستمر والنهضة الصحوة

الله. شاء إن والنصر

تنتصر. أنها لها ى ء يترا حيث من لتنتحر أمريكا وإن

 أنهافي إال الظالمة، الوضعية السياسات أذلتها وإن أمة تستثير ألنها تنتحر، إنها

 داخلها وفي والشموخ، والكرامة العزة إرادةكبيرمن ميراث على طالت، التي رقدتها
 ، ء كربال ثورة صوت من صوت ،علي صوت من صوت ، H الله رسول صوت من صوت

 بد ال وهي يدوم، ال أنه إال ما وقتا النوم بها طال وإن الصوت هذا داخلها وأمةفي

األرض. كل في وإنما ،أرضها ليسفي وموقعها كرامتها تسترد أن بد وال منتفضة،

 الحضارية الذات العدوانعلى أن وعن واحدة، األمة أن هيتعبيرعن اليوم مسيرة

 وذات واحد، هوجسم وإنما العراقغيرهنا، غيرفي هناك وأنليس بكاملها، لألمة

اإلسالم. أرض من شبر كل في أفغانستان، في فلسطين، في العراق، في واحدة

 نيةفيالعدوا لننكر وإننا - العدوانية أصل على االستنكار عن تعبيرا كانت وإذا

 هذه في حرام دم على مسلم، غير أم مسلم على عدوانية نت كا سواء األرض، كل األرض

 فإن -، غربها في أو الدنيا شرق نيةفيالعدوا تسلبه حق على األرض، تلك أمفي األرض

 خطها وعلى األمة، هذه قيم على السافر العدوان وهواإلنكارعلى آخرهنا؛ إنكارا لنا

الله. رسول بعد من الشامخة رموزها وعلى الحضاري،

(١لة.)٠ء الله بعدرسول عيس لحسين و؛ والحسن، أكبرمنعلي، رمز من

م.٢٠٠٤مايو٢١ه١٤٢٥ربيعالخر١(١٥٥-خطبةالجمعة)١



السياسي الفكر
البسالمي

األمريكي الغزو
واقعية. ليست وأحالمها المستحيل، تطلب أمريكا

 واألوروبيين األمريكان أقدام تحت ومستقرة لنتكونساكنة اإلسالمية واألرض

انبعاثه. يزيد قد وإنما يموت، لن اإلسالم وأن ،الجديد بغزوهم جاءوا الذين

 يسقط بما بقوة ستتواصل لمغزوة ا البالد في الفعل وردود عدواني شرس الهجوم ا هذ
( الظالمة.) الفاشستية العمليات هذه األمريكيعلى الرهان

الكاغر للغزو ذستسلم لن
 -ال ال ستقول: كلها تفض، ستف كلها ستجالد، األمة هذه كل ستقاوم، ألمة ا هذه كل

 بذل إلىاألمر وصل وإن - العملي الموقف مستوى على وإنما فحسب اللسان، المستوى على

وركام. أشالء إلى أبنائها من يين مال تتحول أن وإلى األمة، كل من الدم،

الكافر. للغزو نستسلم لن

.منا سال إ نسلب بأن نرضى ولن

الكريم. الحضاري انتماؤنا نسلب بأن نرضى لن

قرآننا. عن ننفصل لن

. Htz محمد عن ننفصل لن

الهدى. أئمة عن ننفصل لن

.)(جميعا د لعبا ا رب عن ننفصل لن

م.٢٠٠٢ مايو ١٠ ه١٤٢٣ صفر ٢٧ (٥٨) لجمعة ا خطبة -١

م.٢٠٠٣مارس ٢٨ه١٤٢٤ محرم ٢٥(١-٤) لجمعة ا خطبة -٢



٣٩
٤من مع الغر

من؟ مع وأوربا أمريكا الغرب:

التابعة؟ الحكومات مع

المتحررة؟ الحركات مع

منها؟ اإلسالمية الحركات خصوص مع

لالستقالل؟ التواقة الشعوب مع

الجواب. السؤال ذلك جواب وفي بسؤال، مسيوق السؤال هذا

-؟ وأوربا ،مريكا - الغرب يريد ماذا

المستكبرة؟ الكبرى الدول كل تريد وماذا

 جغرافية عنمواقع الشعوب، عنثروات عنعبيد، عمالء، عن يبحث أولئك كل

 عنسيطرة الغير، شؤون مربحفي عنتدخل واستغالل، استعمار، عنفرص مؤثرة،

والشعوب؟ األمم مصير وتحكمفي وهيمنة

 االستكبارية،وكل الدول وكل فالغرب، كذلك إال وهوليس األمركذلك، كان وإذا

 ،وعزتها األوطان ثروات من بشيئ تبخل ال التي التابعة الحكومات مع هي إنما الطواغيت

 أطماعها تعادي أن بعد األجنبي بقوة بقائها دعم سبيل في ودينه وقيمه، إنسانها وكرامة

( األوطان.) وتتنكرلمصلحة ،شعويها وبين بينها

 ولوليوم بقائها أجل من شيئ؛ كل تبيع حكومات مع تلتقي إنما األجنبي مصلحة

الحكم. في واحد

 األجنبي؛ أحضان فى ترتمي ن بو ععوبه مع مستقرة ة معادا إلى جاسرةا سعومت ,تاغداألطماع بعدأن يس - ١

ققته. من لها الدعم لتجد
لمصالحه. حلوبا بقرة اآلخرين أوطان ليممتعمن



 واالستغالل، االستعمار، روح تحركهم الذين الطامعين لئك تصادم وأما

 يعرفونه لما , ودائم سن فأسا التدادقة اإلسالمية الحركات واالستكبارمع واالستعباد،

 وثوريته، ونقائه، وإخالصه، ومقاومته، ومبدئيته، وصالبته، وقؤته، اإلسالم، عزة من

( )ئيقه. وأعال ونزاهقه

 البعضفي به يقول قد كما - االستكبارية والنظم حرة، حركة أي بين والتالقي

 ولو النظام إسقاط االستكبارفي دة إرا مع هناك الشعب إرادة تتجه حيث - الليبي المثال

يطول. وال يدوم ال صختلفين منطلقين من ذلك كان

 الوطنية والمصلحة واالستقالل، بالحرية، الحركة تمسك أنينقلبفيفرض بد وال

 حتى وفن؛ بمهارة الغرب يمارسها متنوعة بأساليب كان وإن مرير شرس صراع إلى

.ومسصعها الدنيا من مرأى على نفسه عن ويعلن الصراع، هذا أمر يتكشف

 من اليأس عن يقل ال العالم، التحررفي لقوى االستكبارية القوى دعم من اليأس

 ما ا إل للشعوب المنصفة والمطالب والعدل، الحق لكلمة لها التابعة الحكومات استجابة

الخانقة. الضرورة واستدعته االضطرار، اقتضاه

 وعزة ،قرارها حرية مع تتشبث حركة أي توجه مع ىف وتتوا تتالقى أن ميكن وال
( -.) انتماء أي ومن احلركة، هذه كانت نظر وجهة أي من - وأمتها وطنها

___ لغكرلسياسي1 ٣٨٣ ويسومي

 فالغرب االستقال، على تصر دامت ما إسالمية تكون أو علمانية، تكون أو وطنية، تكون أو قومية، لحركة ا فلتكن - ١
ليسمعها.

إسالم(. يا بيك ي: المصين جميع )هتاف عليه. يعلو عمن يبحث إنما واالستعمار عليه، يعلى وال يعلو، اإلسالم -٢
م.٢٠١١ أغسطس ه ه١٤٣٢ رمضان عهر ٤ (٤٦٣) الجمعة خطبة -٣



الخامس الباب

اللقة؟ نغيرواقع كيغ
والقغيير الرادة حول مقتضب بحث

داخلي تغييرا يقتضي التغييرالخارجي التغيير: قانون
 نفسه؛ يغير أن بد ال فالفرد ،الفرد مستوى على تغيير هو المطلوب التغيير كان ا إذ

ليتغيرخارجه.

داخله. ليتغير الداخلي؛ التغيير أتيقصد بد وال

داخله. يتحسن أن أراد لو حتى التغيير يبدأ أن بد ال

 أعمل أن بد ال عة شجا لى إ وجبني خوفي صبر، لى إ هلعي علما، جهلي يتحول أن أريد

التغيير. على

اإلنسان. إرادة من يبدأ الخارج وتغيير الداخل تغيير

 مع منسجما التغيير يأتي ثم داخله، فيتغير داخله بدورفي اإلنسان يقوم أن بد وال

أسرع أن علي - الجديد النفس وإقع

 الخارجي التغيير عالقة فهنا (،١بآنفسهم) حتىي^يرواما يقوم آليغيرما اللة >إن

 أمران: هنا الخارجي، التغيير أجل من داخلي؛ تغيير من بد ال وأنه الداخلي، بالتغيير

 هومن الربط هذا العالقة هذه وأن الخارجي، والتغيير الداخلي التغيير بين العالقة أمر
وتعالى. سبحانه الله ع صن

 وتحت وتعالى سبحانه الله صنع هومن الخارج تغيير وبين الداخل تغيير بين الربط
 التغييرالداخلي، - يعبرون كما - المقدمة الله من بتمليك يملك إنما واإلنسان حكومته،

 لربط نتيجة يأتي الخارجي التفيير أن ثم كجثة، الله من بتمليك داخلك تغير أن تملك

١-الرعد:١



الفكرالسياسي
األيسلمي

المسبب. وبين السبب بين اإللهي القانون

والمسبب. السبب بين اتيا ذ ليس فاالرتباط

 بكل تمسك اللهييكة وهيمنة مسبب، كل وبين سبب كل بين الله من مفاض االرتياط

كبيرفيه. شيئ كل وبين دقائقه، بين فيه عالقة وبكل الكون، هذا من ذرة

 لله محكوم والكونية االجتماعية المساحات كل القوانينفي كسائر القانون فهذا
«)(يأنفيهم ما يقيرواً حتى يقفم ما يقير أل الله ون وتعالى: سبعانه

 بأنه عنه: يقال أن تغييرهيمكن يراد والذي الذيبالقوم، هذا وما عندنا هنا

 في هفاك الداخلي، الوضع - سبق كما - يكون أن فيه يتصور وكذلك الخارجي، الوضع

يغير. أن يمكن ال ما والنفس يغير، أن يمكن ما النفس

قغقل وقد قعحل قد عدة ادات خلقنسباستعد
 من مخلوقا كانفينا ما قدر، األنفسعلى من بأوزان جئنا قدر، بعقولعلى جئنا

فهوهو. محدودية على وتعالى سبحانه الله

.أنفسنا داخل في الحركة فيها أعطينا مساحة وهناك

 ثم للعلم، باستعداد جئنا وإنما بمعلومات أولمنأت قليلة، بمعلومات نحنجئنا

 أن على ،نفهم أن على ،نتعلم أن على درين قا صرنا ،العلم على لقدرة ا فعلية لنا صارت

 الله، من القدرة التعلم، حركة ها بعد من لعطينا الفعلية، القدرة هذه ، عقولنا تستقبل

الله. من القعلم على الفعلية القدرة الله، من للعلم اد الستعد ا

 الذي لكم نغير،فيا أن نستطيع هنا العلم، أننطلب نتعلم، أن أيضا الله أقدرنا

 ندرس العلم، ذلك نترك العلم، علىهذا نقبل أن نتعلمه،في الذي النوع في نتعلمسه،

الداخل. نتحركفي أن نستطيع فتحن المهم، على األهم هو ما نقدم العلوم األولوياتفي

. ١ :لرعد ا -١



 القدرة األمانة، على القدرة الصدق على القدرة الشجاعة، على قدرة أيضا أعطينا

 الفضائل، وآخرعلى ار مختلفةيمقد تكون ربما قدرات أعطينا كلها، الفضائل على

 معها ونتجاوب ،نفعلها ن خطها،وإما على نتحرك أن إما الفضائل على القدرات هذه

.نعطلها أن ونستثمرها،وإما

 الداخل، شيئفي لحذف الجديد، إلضافة للقغيير، داخلناء مساحةفي نملك فنحن

 اإلنسان يملكه مما هذا النافع، الجديد إضافة القبيح، حذف الداخل، شيئفي إلضافة

آخر. كالم إلى ويحتاج آخر أمر لك الكيفيةفذ أما ته، وذا داخله لتغيير وهوطريقه

التغيير؟ قانون غي موقع النسان رادة لل هل
منه؟ اإلنسانية اإلرادة موقع أين التغيير قانون نقطة: أضيف هنا

جمبورين؟ أوغري جمبورون، هلنحن

 < أن^سهم) بقفمحتىايغيرو^ماب اليفيرما الله يقول:^إن الذي القانون مذا

اإلنسان. االجتماععند حركة تحكم االجتماعية انين ولقو

 المساحة فأين وتعالى، سبحانه الله بقوانين محكومة االجتماعية الحركة كانت ا فإذ

حياتنا؟ ونطور ،أنفسنا لنطور خاللها؛ من نتحرك التي

 ما يغيروا حتى بقوم يغيرما أل للة ا »إن : حال لنا تقدم فيللحقيققهنالل^يقللكريمة

 الداخلي لتغيير هوأنا التغيير، التغييرينتج هوأن القهري المضروض المكتوب بآنفسهم،

فيه. لنا حيلة ال هذا الخارجي التغيير ينتج

 أعايش أحاول الشبهات، على أكب أن حني داخلي، فأشوه داخلي، إىل أعمد ملا أنا
 يف آثارها كم ترتا ملا ملحاولة ا هذه أسقط، أن أكذب، أن ائما د أحاول حني ،لقبائح ا

 فاألثر النفس، سلبيةفي تراكمات يعطي العلمي، والسعي العملي السعي هذا النفس،
حيصل. ن بد ال اخلارجي

٠١١ الرعد؛-١



الفكراسياسي
٣٩٧اليسالمي

 االجتماعي، للتماسك األمة إهمال القوة، لطلب األمة إهمال للعلم، ألمة ا إهمال
ذاتها. تطوير في جهدا تعطي آن دون األمة إهمال

 كانت الجهل، إلى ميل فصارت متعلمة كانت فكسلت، نشطة كانت موقف هذا
بالداخل. موقفعمليغيرما هذا تفرق، رتمتحدةفصا

 غير من أما النتائج، أنتحصل إال ذلك بعد تملك ال أنت بالداخل ما يتغير حين
قهرا؟ تغيرداخلك هل الداخل؟

قهرا. اللميتغيرداخلك

 إرادة مقدمته القانون ا فهذ ،إرادتك ل خال من خلك ا د تغير أن تستطيع أنت

 فاعليتها ونوع ،وفاعليتها ،اإلرادة اتجاه حسب على تترتب حتمية ذتيجة ونتيجته اإلنسان،

اإلنسان. عند

تابعة دةلقة لإلرا
 وبقاء استسالم أسبابه، إبقاء مع م االستسال إما اإلسالمية، للبالد الخطط

 الخنوع هذا الستمرارية الموجبات؛ كل بقاء معإ وخنوع ضعفوتبعية االستسالم، ألسباب

 الضغط أنتواجه عليها وإما ،بهذا اإلسالمية البالد أنتقبل إما واالستسالم، والخضوع

الخارج. بعمالء والمصنوعة الحادة الدرجة من الداخل وصراعات الخارج، من

 فهي األجنبية، اإلرادة تحكمها أخرى، إسالمية بالد أي شأن شأنها فأفغانستان

 تعيش اإلسالمية البالد ستبقى األمان، وأرض األمان بر إلى فرصة تجد ال أن يجب

 تعتمدفيحل التي األمة منداخلها، تطلبالقوة لم وما التبعية، تنسلخعن لم ما الويالت

 ال الخارج، على مقوماتها كل وفي ،صناعتها وفي ،سالحها وفي ،ها اقتصاد في مشكالتها،

(١إلرادته.) تابعة للخارج، مستعبدة أنتكون بد

م.٢٠٠١نوفمبر١٦ ه١٤٢٢شعبان٣٠ بتاريخ (٣٣) الجمعة خطبة-١



٣٨٨

السياسي القخئف أسباب أمم
 مهددة بالتخلفات، مبتالة بالمشاكل، مليئة اإلسالمية كلساحاتنا الكريم، المأل أيها

األخطار. بأفدح

أمرين: األسباب هذه مقدمة أنفي يفوته ال المطالع أن إال األسباب تعدد وبرغم

والقرار. لفعل ساحة اإلسالمعن تغييب -١

 ضمن إال المنتجة الفاعلة والمشاركة والتحرك العطاء الشعوبعن شإلرادة - ٢

 األكثر في أساسا والمحكومة األمة داخل األنظمةفي إرادة التيتحددها القوالب
( مستمرة.) تاريخية حروب في معها والداخلين ،خارجها من األمة أعداء إلرادة

باألقة؟ ننمض كيف
 موضوعا يمثل واحد نوع واإلنسان ،أولها به صلح بما إال آخرها يصلح ال واألمة

 وومن ، ٢0« ...اإلساًلم الله عند الدين وإن واحد: منهج أكثرمن ه يصلح ال ،واحدا
 أواله، وال آخرته أوضاع بغيره تصلح ولن ، (٢)4 ... منه يقبل فلن دينا ?تألم غير يبتغ

ممات. وال حياة له تهنأ ولن

 على اإلسالم نور ربها بنور تضيئ حتى بالعذابات وأهلها تحترق األرض وسقبقى

 حركة يقود رباني ومنهج الداخل، يطهر إيمان ظل وفي الرشيدة، المعصومة القيادة يد
طريقه. إلى الضال وترد إليه، وتدعو الله بهدى تهقدي وأمة الخارج،

األرض؟ للمتقاعسينفي السماء من الفرج ينزل حتى مفتوحة بأفواه ينتظر هل لكن

الحياة؟ الموضوعيةفي والنتائج اآلخرة أجر والمجاهدونفي القاعدون يستوي وهل

القاعدين؟ من كانت أو قائمة، قامت هووضعها أمتفا وضع يكون وهل

م. ٢٠٠١سيتمير٧ه١٤٢٢اآلخرة جمادى ١ (بتاريخ٢٣) لجمعة -خطبة١
.١٩ عمران: -ا"ل٢

٠٨٥ عمران: آل -٣



السساا^ي الهكا

أمريكا؟ أمام شيى ال إلى وهلتحولنا

التاريخ؟ ساحة من نخرج أن علينا تحتم وهل

 الصغير؟ الهامش وأننكونفي التاريخ، جدار وراء نكئ ان نقفع أن لنا البد وهل
تقدم؟ أن وتمتلل نهض، أن وتمتلك ثتفض، أن تمتلك أمة زلنا ال أننا أم

صحيح. الثاني غلط، األول

 النصر اتجاه يتحركفي أن فعليه باإلسالم، يؤمن واحد فرد وحتىلولميكنإال

اإلسالم. بأخالق بتخلقه إليها، بالدعوة عقيدته، بتركيز

 أسلحة تمكون أال لكن النصر، جه يحتا بكلما اإلسالم تنصروا أن تملكون ال أنتم

للنصر؟ التمهيد مستوى ولوعلى لإلسالم نصر

باإلسالم. األسرية تكم وفيحيا الخاصة، حياتكم في تلتزموا أن

 ألسنانحننحارباإلسالممنخالاللخروجعليهفيحياتنالخاصة،وفيحياتنا

اإليماني؟ اإلطار االجتماعيةفي وفيعالقتنا االسرية،

بنسبة؟ لإلسالم أعداء ألسنا

نفعل؟ بما ألمريكا أنصارا ألسنا

 قاته وعال الخاصة، يإقامةحياته ينصراإلسالم أن له ألمكن واحد إال يكن لولم
 االجتماعيةمااستطاععلىأساسه،وبإطالقصوتاإلسالمإلىالمدىالذييمكنله،

بفكرته. حنع التي واآلليات األساليب يطلب بأن اآلخرين، بنصيحة

 وجمهور٠وانجاهدين٠ئه"الذالتذغذىبالطماصوالمثقغز؛١فكيفب٠لغرد’هذاهو
وفزيز؟) غاب بكل ويقدمه اإلسالم يتعشق المؤمنين من عام

 لذي الحوار ال اإلسالم، أجل من والحوار؛ اإلسالمي. الفكر إشاعة ا جد يتوجب .

. األخيريرادإشسا النوع هذا حوارات-ن فهناك‘للباطل يعكن
الحوار. باب يفتح



يريدون. الذي للحوار نستدرج أن ال للحوار، نخطط ان الحوار، نختاركيفية ان علينا

 الصحافة اإلسالميةفي النظر وجهة وطرح اإلسالمي، السلوك إشاعة يتحتم

 اإلسالم تطبيق أمكن، كلما اجتماعية أجواء خلق المعاشة، التفاهم وسائل من وغيرها
 هذا على الفرص كل واستثمار االجتماعية، والعالقات واألسرية للشخصية الحياة في

 اإلسالم، باسم األوضاع بتصحيح اإلسالمية البالد كل والمطالبةفي المناشدة الطريق،
الشرعي. والواجب والسنة، والقرآن،

 الواجب مصطلح غيبت المفكر، عن والنهي األمربالمعروف مصطلح غيبت إذا

 عطاء من العدل إسالميصار غيبتكلمصطلح الشورى، غيبتمصطلح الشرعي،

 اإلسالم، وضيعت فقط، غربيا تفكيرا بالحقوق المطالبة صارت الغربية، الحضارة

( كله.) اإلسالم وغيبت

النفصالا له يمكن وال به، لحاضر ا يستهدي أن بد ال لذي ا كربالء ثابت ومن

 ،عنها التنصل وعدم األمة في الفاسد للواقع والتغيير اإلصالح مسؤولية تحمل - ١

 الداللة الدقيق النظر يتجاوزفي بما ع^كيالي المعصومين من المستمرة السيرة لذلك ويشهد

 واحد مضاد موقف وجود وعدم السيرة، هذه المعصومينفي كل الشتراك االستحبابية؛

فيسيرتهمعيكيالى.

وسنة. كتابا المتواترة النصوص الوجوب على داللة ذلك من وأكثر

 مركزة، بصورة االتجاه هذا ومواقفهعلى لكلجم2 الحسين ماماإل كلمات انصبت وقد
.وعمال قوال المجال الدروسفيهذا أبلغ وقدم

 أبعادهما، بكل والحياة لإلنسان الشامل اإلصالح هو دائما المستهدف -٢

 األمة هوية أوتؤثرعلى أنتشغلعنه، يصح وال له، مقدمة لجزئية ا واإلصالحات

ئها. واتتما

م.٢..٢بر٠سبت٢٧م١٤٢٣ رجب١١(٧٨_خطبة|ب)١



الفكرالسياسي
األيسالمي

 لطلب خرجت وإنما ...، » لم:2 الحسين اإلمام عن جاء بما هنا ونستهدي

 مشكلة لعالج وال معينة، لحيثية وليس مطلق إصالح فهو (، جدي«) أمة اإلصالحفي

،, فعسد خاصة

 المقدمية؛ بهدف كان فإنما السياسي، لالنحراف هيكإلم موقفه التصديفي كان ا ذ وإ

الكامل. الشامل اإلصالح أجل من

 وخصائصها وآلياتها أساليبها فإن دائمة، ثابتة اإلصالح مسؤولية كانت ا وإذ

 جديدا، نظرا يتطلب لذي ا المتغير من الخصائص هذه ه تقتضي وما والزمانية، المكانية

به. خاصة موضوعية ودراسة

( العامة.) الكلية ضوابطه حدود في إال عهجألم المعصوم من لميورث وهذا

لسذقة الذاتي االكتفاء

 تنتظر أمة -، زمان أي وفي مكان أي في اإليمان، أمة اإلسالم، أمة - األمة تكون ال

 يخطط؛ ممن ،الدنيا هذه في جه تحتا شيئ وكل ،ثوبها وتنتظر ،عدوها من قوتها

ومقدوراتها. مقدراتها على لالستحواذ

 وأنتكون ودنيا، آخرة األمم مقدمة أنتكونفي إال لألمةفيإسالمها مسموح ليس

 ألمة تكون األكثرتماسكا،وأن وأنتكوناألمة األغنى، ألمة وأنتكون األقوى، األمة

اإلسالمية. واألمة العالمي، القرار اتخاذ األقدرعلى

 موقع تزعم أن عن فضال العالمي، القرار دورفي لها يكون أن يمكن ال أمة وأي

 تكون دون ومن األغنى، هي تكون أن دون ومن األقوى هي تكون أن دون من القرار، ا هذ

 وتماسكا وتجارب خبرة وأكثر أكثرعلما تكون وأن ضاربة، عسكرية قوة األكثر هي

وتشيط المؤمن، اإلنسان مسؤولية الدنيا إعمار الواعية، قيادتها حول والتفافا عدا اجتما

٠٣٢٩ص٤٤ج بحاراألئوار-لعالمةالمجسي-- ١

م.٢ I ٠٣ مارس ٧ه١٤٢٤ محرم ٤(١٠١) الجمعة خطبة -٢



 من صسؤولية الله علىخط السياسية والحركة االجتماعية، والحركة االقتصاد حركة

المؤمنة.)( واألعة المؤمن اإلنسان مسؤوليات

تطؤع واجبل جماد
 األمر يدخلفي مما الله، الى الدعوة يدخلفي مما التطوعي بالممل نسميه ما

 الفكري نحرافالباطلواال يدخلفيمواجهة مما المنكر، عن والنهي بالمعروف
 الفكرعند تصحيح ،ومشاركةفياإلسالم عن دفاعا يمثل مما الخلقي، واالنحراف

 من يتعمده فيما العالمي، الكفر ومواجهة الطريق، على بالناس وأخذا المسلم، الشباب

 وأخالقه المسلم اإلنسان نفسية على تدميرية حمالت من يشنه وفيما وخلقي، فكري غزو
 مائة الخطأ التسمية هومن تطوعيا عمال نسميه الذي هذا الرسالية، اإلنسانية وكينونته

المائة. في

اإلخوة. أيها واجب جهاد إنه

 السياسية أو التوعوية، بالعملية الدفع في تشارك لكي اإلسالمية؛ المؤسسة دخولك

 يقوم الذي الكافي العدد ك يكنهنا لم إذا العيني الواجب الجهاد هومن الصحيحة،

 واالتصاالت الفكريةبالكتابةواإللقاء والمشاركات المالية المشاركات هذه بالوظيفة،

 الكفائي، جب الوا هومن الرسالي لوعي ا تركيز أجل من الجماعية؛ الت التصا وا ،الثنائية
 لم وإن المسلصين، جميع عن الواجب سقط بالوظيفة يقوم الذي الكافي العدد فإنوجد

 عاصون آثمون، فكلهم الحاجة، أنيغطوا الكلفيوالمسلمونقادرونعلى العدد يوجد
الدين. ألمانة خائن آثم لله عاص تشارك ال الذي القادر فأنت ككة، لله

الصريح. بالخطأ تطوعيا عمال العمل هذا نسمي ونحن

 سالماإل (؟ ..«) نخير.ا يذعونإلى أمة وونتكنمنكم لكريمة؟ اآلية تعني ماذا
 دارنا، قعرنغزىفي بالده، وتغربفي يغزب، اإلسالم عليه، يجهز اإلسالم يسحق،
تنتشر، الفحشاء منزله، في فرد فرد كل على السوء يدخل تا، با وشا بنا شبا علينا يملك

م.٢.٠١ يو١م١١ ه. ١،٢٢صغر ١٧(بذاويخ١) -خطبةالجسة١
.١٠٤-آلعمران:٢



السياسي الفكر
٣٩٣األيسالمي

 ومؤامرات خطط محارب، اله دين ،وغربها األرض شرق في يمتد األخالقي، العبث
 بعض تصحح أن تستطيع وأنت الله، دين مواجهة في واحدا مصبا تصب كلها ومشاريع

 بأن لك يسمح ما إياها الله رزقك التي مواهبوال الطاقات من تمتلك أنت التصحيح،

لواجب؟! هوا أم الشر، هذا تدرأ أن لك أيستحب الشر، بعض اإلسالم عن تدرأ

 وأولئك لمنكر ا عن وينهفن بالمغروف ويأمرون و... جبات: لوا ا أهم ومن ،جب إنهوا

(١همالمفلخون«.)

 لعلكم سبيله وافي وجاهد لوسيلة ا إليه وابتغواً الله اتقواً آمنواً لذين ا أيها ا اذ

(٢<.) تفلحون

بالوقت، جهاد بالمال، جهاد هناك بالكلمة، جهاد هناك بالسيف، جهاد هناك

 أن فيجب بالغزو، مستغرقة الساحات وكل الساحات كل في والجهاد بالجاه، جهاد

تستغرق.

 نجاهد . (7...) الله سبيل وآنفسكمفي بأموالكم وجاهدوا وثقاال خفافا وانفروا
بكلمة؟! نجاهد وال ،وأنفسنا بأموالنا

احتفال؟! بحضور نجاهد وال

الديني؟! الصيفي التعليم مشاريع إلى أبنائتا بدفع نجاهد وال

للتحلليققا الموضات محاربة في نساهم وال

.مة ا لكر وا لستر وا ف لعفا ا لبس لى إ لرجوع ا في ة لفتا ا هد تجا وال

 كنتم إن لكم خير لكم د الله سبيل في وأنفسكم بأموالكم وجاهدواً وثقاال خفافا وانفرواً

 إنما المتعارف وبالجهد المشاركة، أصل يعني ال األعمال هذه فالتطوعفي تعلمون«)^(،
حتمي. جب وا أمر لك ذ يعني

٠١ ا ٤ عمران؛ آل -١

.٣٠-المالدة.-٢

٠٤١-التوبة:٣

٠٤١ -التوبة:٤



حد. أقصى إلى يعني الطاقة حد الجهد من تبلغ حينما األعمال هذه التطوعفي

 المتعارف الجهد بذل أما التطوع، يدخلفي هذا وسعك له يتسع أقصىما تبذل حينما

(٢(.)١فهوواجب)

القة صمود
 سقوط آخر، شيئ وسقوطها األمة وسقوط شيف واستسالمها األنظمة وإسقاط

أبدا. سهال يكون لن األقة سقوط ولكن سهل، أمر األنظمة

لقبقى. وجدت؛ األمة وهذه

الحسنة. الخاتمة إلى العالمية المسيرة لتقود وجدت؛

 السياسي، والوضع االجتماعي، الوضع ليشهد األرض، اللهفي عدل لتقيم وجدت؛
 اللهإال الإله بأن أبعاده بكل يإلنسان الثقايفيوالوضع والوضع االقتصادي, والوضع

الله. رسول محمد

تقبر. لن أمة فهي

 باألئةعنخط ترتد لن الزوبعة وهذه‘نهضتها بدأت وقد أنتنهض، بذ ال أمة

(٣والصمود.) النهضة خط وعن المقاومة،

المنكر عن والنمي الذمربالمعروغ
الكوارث. أكبر إلى يؤدي المنكر عن والنهي بالمعروف األمر إهمال

 وتمهلفي إلهمال نتيجة كان مسبيات الفاطميات تسيير لكلم،2 الحسين اإلمام قتل
 عن والنهي األمربالمعروف تأخرعملية إن وما المنكر، عن نهي وال لمعروف با األمر قضية

المعروف. ويضمر األمة، المنكرفي ويكبر المقكرإال

 مرغحمزع>عقة٠< هـح> على مريالجهاح٠ال1ق العقة. والتف مم|جهد.وممراحاله1ج،لمدبهطئبحلل_ود١

اله. سبيل في لتصب و

٠م٢٠٠٢يونيو١٤ م١٤٢٣ربيعاآلخر ٢ (٦٣) الجمعة خطية -٢
٠م٢٠٠٣يوليو ٤ ه ١٤٢٤ األولى جمادى٣(١١٨) -



 لفكرسيإسي1
البسلمي

 الدين مستوى على ليست كارثة الناسفي كان المعروف وضمر المنكر، كبر وكلما

الدنيا. مستوى على أيضا وإنما فقط،

 هومنتأخراألمربالمعروف اإلسالم الكفرعلى واستئساد اآلن، نراها التي الحرب

 عود اشتد منكر ونهيعن أمربمعروف فلوكان المسلمين، أوساط لمنكرفي والنهيعن
 تستهدف ما بمثل األمم تستهدفها لم ساق على وقامت األمة عود اشتد ا وإذ األمة،

الضعيف. الوجود

 هيمؤهلة كما ألمم رائدةا لكانت األمة لوكانأمربمعروفونهيعنمنكرفيهذه

(١وتراثها،وقادتها.) بإسالمها، ذلك إلى

الجمربإنكارالمنكر
 وعمال باإلسالمعقيدةومنهجا يؤمن األمةممن أغلبية اإلسالميون-وهم لونطق

 اإلسالمليس وبلغوا برأيهم، -لونطقوا العنوانعرفا هذا طيه يطلق نن الخصوص
 إلسالم لسادتكلمةا بالمعروف وأمروا المنكر، بمناسبةخاصة،وإنمادائما،وأنكروا

كلها. اإلسالمية الساحة ورأيهفي

 انت باإلسالمعقيدةومنهجاوعمال،وإن تؤمن التي يين المال أنهذه تصقروا

 طلب بعد الشاغل وشغلها اإلسالم، وهمها وتمسي تصبح التطبيقية، الممارسة تقصرفي
 لحياة وتركيزسلوكهفيا ليه، والتوجيه وتبليغه، لإلسالم، الدعوة اللقمة،ومعطلبها

المنكر. عن والنهي بالمعروف باألمر

 عليها الواجبة الوظيفة بهذه األمة لوقامت النتيجة ستكون ا ماذ تتصوروا أن لكم

وتعالى؟ سبحانه الله من

.عامال تكون أن قبل مسلم أنت

.مدرسا تكون أن قبل مسلم أنت

م.٢٠٠٣ مارس ١٤ه١٤٢٤ لحرام ا محرم ١ (١٠٢) رقم لجمعة ا -خطبة١



 ما اإلسالم بكلمة تجهر وأن اإلسالم، تبلغ أن ومسؤول مسلم موقع اي انتفي

 عن وتنهى وأنتأمربالمعروف أخيك، اإلسالميعفد الفهم وأنتصحح استطعست،

(’المنكر.)

المنكر مواجمة

 اآلخرون بها يهزأ ،عنها تذود وال ،بهقيتها تعتز ال التي األمة بأن لكم: أقول وحقا

 احترامها فتفرض ،كرامتها عن وتذود مقدساتها تحترم لتي ا األمة أما ،ويحققرونها

اآلخرين. على

 الظواهر ع واق الهابطة المنكرات أخذ على اإلصرار أن إلى التنبيه من بد وال

 ولو نهمها تشبع أن يمكن مففلتة بهيمية غرائز مجرد من يتحرك ال سعة لوا ا تفحلة لمس ا

 وإنما الةيم والعدوانيةضدوالتظاهر الضجيجوالتبجحواالستنفار هذا بغيركل حراما

 األنماط محل أجنبية ساقطة أنماطحضارية إحالل إرادة األهم الواضح السيئ منطلقه

الخطورة. وهنا األمةودينها، لحضارة المنتمية والفكرية السلوكية

الحضاري. المسخ من العملية هذه مثل مواجهة علينا يحتم منطلق وهذا

( وتكاتف.) ووعي، وصبر، وعقالنية، بجدية، يواجه أن يجب حضاري مسخ إنه

المنكر عن نامية بالمعروف، آمرة أقة
 المنكر نفي وفي أومواجهته، بالمعروف األمر تركيز دورفي وللشعوب دور، للحكومات

الغالب؟ أيهما تركيزه، أو

 للضخمة، نيات لميزا وا الخبراء وتملك ئلة، إمكاناتها تملك الحكومات أن شك ال

التي األمة بأن لك أؤكد ذلك مع لكن مشاريعها، لتنضيذ والخبراء؛ االختصاصيين و

م.٢. .٧م|دس ٢٠د١٤٢٨ الخود دييع٣ (٣٧٧) الجمعة خطبة-١
م. ٢٠٠٧ أبريل ٢٠ ه١٤٢٨ اآلخر رييع ١(٢٨٠) لجمعة ا خطبة -٢



٣٩٧ السياسي الفكر
األبسالمي

 تنفيذ تستطيع المنكرال لنشر المتصدية الحكومة وآن الحكومات، تغلب المنكر ترفض

 محاربة على أمة وأي شعب أي من وتصميما صلبة، وإرادة ،وعيا واجهت ا ذ إ خططها

المنكر.

 وأن المعروف، أنتركز تستطيع ال عفإصه طالب أبي بن علي كحكومة حكومة وحتى

 لعلي الخيرة اإلرادة الشريرة إرادتها وقاومت األمة، من تجاوبا تجد لم ا إذ المفكر تنفي

يقإلم.2 طالب أبي بن

 كبير، جهد إلى مقاومتها فتحتاج المناطق، من منطقة بقوةفي الظاهرة توجد مرة

 منغيرلباس الشوارع للمشيفي كالترويج منطقة في قدم موطئ لها تجد أن تحاول ومرة

 تنتشر لم بعد ظاهرة كل لك، ذ إلى وما والرأس السيقانوالصدر كتعرية حشمة، فيه

 األخضر، والضوء الطريق نفتحلها ن نستطيع ، - مثال - القرى الكبيرفي االنتشار

األحمر. الضوء وجهها أننشعلفي ونستطيع

 لتحقير ا لك ذ من يلزم وال ،لمنحرف ا للسلوك تحقير ذاك، من تنييه ،ا هذ من تنييه

 ليسفرنسا،هنا مريكا، هناليس ،أمرشاذ هذا أمرغريب«، »هذا كلمة ى، للشخص

 يمكن ال ئتين لما وا المائة، إلى تتكاثر خفيفة تذكيرات تنييهات، كلمات، انجلترا«، ليس هنا

منطقة. في لها قدم موطئ عن تبحث ظاهرة عن فضال متركزة ظاهرة معها تثبت أن

 ألن فرصته لمعروف ا وجد كلما بالمعروف اآلمرون المفكر، عن الناهون كثر كلما

 وكلما قدم، موطئ له يكون أن ةفيالشديد الصعوية المنكر وواجه ر المجتمع في يعيش

المنكر. انتشر كلما الصوت خفت

 لهذه الرئيسة السمات ومن المنكر، عن وننهى بالمعروف نأمر أن م سالاإل منا يريد

(١) المنكر. عن ناهية بالمعروف، آمرة أمة أنها األمة

م.٢٠٠٧نوفمبر ٩ه١٤٢٨ شوال ٢٨ (٣٠٣) لجمعة خطبة -١



الرقابة
 عملكم الله فسيرى اغملواً *وقل تعالى: قوه تأشيرات من تأشيرات مع ولنقف

 (، تغملون) كنتم فينبئكمبما الغيبوالشهادة عالم لى وستردون قرسولهوالم^منون
 والرقابة االجتماعية الحياة بصناعة يتصل تأشير من أكثر يقدم الشريفة اآلية فظاهر

 األجواء هذه نلتقيهفيإطار فما والتجمعات، المجتمعات الحياةوواقع لحركة اإليمانية

الكريمة: آلية من

 والتبدلالتطور وإنعملية منها، ابد اإلنسان وحركةفيحياة عمال إنهناك أوال:

ومقدفقة. وصستمرة دائما متوقعة عملية والتحول

 بحرية يتمتع وإنه اإلطالق، ليسسيدنفسهعلى ومجتمعا فردا اإلنسان إن ثانيا:

 تصرفاته وكل لله مملوك ألنه والمحاسبة، والمساءلة المراقبة عن خارجا تجعله مفتوحة

 لكون ا على وقيمومته لله ا فيض لى إ جع را لحركة ا وأسباب لصنع ا وات د أ من يملكه وما

ويتصرف. يفعل فيما الحق للمالك التشريعية اإلرادة على يخرج أن له فليس كله،

 والقأديب، والتقومي، التوجيه،واملحاسبة، عليها يرتتب مل إذا معىنللرقابة ال ثالثا:

واملقتضيلت. املناسبات حسب وذلك الصواب، إىل والرد

 لله الثابتة الرقابة والمؤمنينفي ، للهلة٠ء للرسول تشريعا الكريمة اآلية ثبت رابعا:

.ومجتمعا فردا المخاطبين على

 نوع واضحل وبيان والمؤمنين، itz الرسول من لكل جليل هظيم هذاإكرام وفي

رضاه. وموافقة شرعه وأحكام الله منهج مقياسها وأن المؤمنون، يمارسها التي الرقابة

 حبق هلا فاملجسد طبيعتها نفس ومن ،ؤإكجز الله بة رقا سنخ من بة الرقا هذه ولكون
اهلوى ميلك وال الله، خط عن وتصرفاهتم تةييمهم حييدونفي ال الذين املعصومون هم

.١٠٥-التوبة:١



الفكرالسياسي
٣٩٩االبسالمي

 اآلية بالمؤمنينفي المعنى بأن القول جاء ولذا الخطأ، يدخلها وال قراراتهم على ن أيسلطا

غير. ال عيكيالء خاصة هم الكريمة

 وأفرادهفي المجتمع على االجتماعية الرقابة مسؤولية المؤمنون يواجه خامسا:

 الثابقة االجتماعية والتوجهات التحوالت مجال وفي الفرد، منسلوك المكشوفة المساحة

وتكتالت. وطروحات خطوط من والسياسة االجتماع حركة إطار في ينشأ وما ،والمتغيرة

 أومن مباشرة. اآلية ظاهر يقدمه الذي المنطوق من المسؤولية هذه وتستفاد

 وعلماؤها ألمة ا فقهاء مقدمتها وفي لرسالية، ا للشريحة الثابتة البدلية لقيمومة ا خالل

 األمربالمعروف واجب ه يتطلب ما خالل ومن ،هيئإلم المعصوم غياب حال الربانيونفي

المنكر لنهيعن وا

 وتوجهاته، وتحركاته، المجتمع، معرفة االجتماعية الرقابة واجب يفرض سادسا:

 القائمة األوضاع لقياس تها؛ومسارا تحوالته وبدايات أخباره، ومتاعة ومستجداته،

 أو والرفض، والتسديد للتقويم وذلك اإللهي، والخط الشرعي الرأي بمقياس والمترقبة

البديل. أوتقديم والدعم، اإلشادة

 العلميةفي والقضايا الموضوعات المجتمعبالجديدمن حركة ثراء إ واجب لىهذاإ

ابتداء. المؤمن الجانب من األصيلة وأحكامه الثابتة، وقيمه الشرعي، الطرح إطار

 امتالك تتطلب عصر أي البشريفي والمجتمع لألمة اإليمانية الرقابة سابعا:

 العاملةفي وقواه وأساليبه، ته وتحركا وطروحاته لعصر ا ألوضاع دقيقة صحيحة قراءة

 أوصحةفي منخطأ هيعليه وما القوى، هذه عند والضعف القوة وعوامل الساحة،

مثال — ووسائلها وطروحاته أهدافها

 روا أنيختا األحوال من حال بأي لهم يصح ال المؤمنين أن تعنى الرقابة هذه ثامنا:

 ،فاعال دورا يتحملون بل المجتمعات، وصناعة التاريخ حركة في هامشيا موقفا ألنفسهم



 تبارك الله لرضوان مقدمة وهداه، وتقدمه اإلنسان سعادة تستهدف طليعية وصهمة

(’وتعالى.)

القة وتنمض الدين يقوم مكذا
أل يقم يأتي أن قبل من لنقيم يلذين وخهلك وفأقم تعالى: قوله عند فلنقف بعد، أما

يفمئنيصئعونكث( الله من له مرد

هديه. من ونأخذ ظالله، ونتفيأ بنوره، نستضيئ

 يمين إلى ميل بال إليه، كليا واإلنشداد له، التوجه خلوص للدين الوجه إقامة إن -١

 بل به، كالثقة كان طرح بأي ثقة وال ،بيته ذ جا يوازي آخر لشيئ بية جاذ ال ألن شمال، أو

خالقه. ما للخيرفي احتمال وال بغيره، اعتبار ال

 فال عنده، من بأنه الثابت واليقين الله، بدين الكامل اإليمان هومقتضى وهذا

 غرب، أو شرق من المستورد الكثير للغث تلتفت وال وهناك، هنا من الشعارات وراء ركض

 كلمة يخالف مما أويكون، كان زمان أي وفي مكان، أي ومن كان، أيا بشر به يأتي أوما

السماء. وحكم الوحي،

 خلل، بناءه يدخل وال فيه، عوج ال الذي القيم هوالدين إليه بالتوجه المأمور إن-٢

 أوما الضار، أوالتوجه السقيم، لشعور ا أو المهزوز، الفكر أو لباطل، منا واللبنةفيه

عابث. أوهوى أرضي، وضعف بشري، وهم من ينطلق

 مستقيم طريق وال آخر، قيم لمنهج وجود فال والسالمة، بالمتانة المتفرد لمنهج وهوا

غيره.

م.٢٠٠١ أيريل ٦ه١٤٢٢ محرم ١٢(١) -خطيةالجمعة١

٠٤٣ الروم:-٢



السياسي الفكر
األبسالمي

 ،ص خال وال منجى سواه فيما ليس حيث ،مطلقا ليه وإ د ا النشد ا يكون آن لزم ا ولهذ

.ح فال وال سمق وال

 فيه يفعل ال وهوقائم الطروحات كل تسقط السقوط؛ يقبل ال قيم دين إنه -٣

وتجربته. اإلنسان فكر يتقدم أن بناء له يون وال الزمن،

واألرض. السماوات به تقوم مما وهي الكون، وأعماق الضمير أغوار تمتدفي أصوله

 وأخالقه المصلحة، تخطئ وال الصواب، عن تميل وال الحق، عن تعدل ال وفروعه

جانبها. يهمل حين الفوضى وتعم الحياة تتبعثر

 وخلق جلي، حق ونداء وتوحيد وانسجام وعدل صدق العام الكوني النظام لغة لغته

واالنفالت. والعشوائية للفوضى ورفض الخير، وتعاونفي كريم،

 بما البشرية للمسيرة القيادة أعباء تحمل على التامة كلهفيقدرته الدين هذا قيم

وطروحات. نظم من غيره يطيق ال

 الحياة حركة تبطئ أن يمكن وال ،عنها تتخلف وال البشرية، المسيرة تتةدم عطاءاته

 عن بالناس ويعدل الحق، رعن المسا به ينحرف ما بينها من أويكون ،أوتشلها الكريمة

والسعادة. المصلحة

 منحرفة، مستقيمقال ، متعثرة ال متقدمة ءات العطا هذه خط على ائما د ة الحيا

الظلمة. ال النور يغمرها ضالل، ال هدى على فقيرة، ال غنية

 أن يمكن اإلسالم وخلقفي تربية أو تشريع، أو عقيدة، فراغاتفي هناك وليست

أداء. وأدق كفاءة، بأعلى دوره ويتحمل كاملة، وعمارته تام، فبناؤه بالبديل، تمأل

 حضوري علم ضوء الصحيحفي مسارها على اإلنسان ة بحيا اإلسالم يتحرك

 هوخارجا كما والموضوع الصائب، والمنهج السديد، والهدف الحق، هوالمنطلق لما كامل



 الكون هذا من ماله بكل حضوري علم ضوء وفي اإلنسان، يتمثلفي والذي وحةيةة،

 روحه حياة الكائنفي هذا على تأثير من ،خبرا اإلنسان به يحيط ال الذي العريض

وتشريعه. توجهه في منظورا يكون أن ينبغي وما وتأخره، وتقدمه وبدنه،

 اإللهي األمر جاء ولذلك لإلنسان، واجتماعية للدينضرورةفردية الوجه إقامة -٤

 مدعوما . ( «) ... انقيم يلدين وجمل وقأقم التأويل: يحتمل ال صريخا جليا بها الحكيم

 علىإهماله متوعدا الوجهفيضرورته، بييان - األمر هذا مولوية مع - معمولويته

 يدفع وال أحد، يكفيمنهوله وال العقاب، ويشتد الحساب، فيه يعسر بيوم ومخالفته
 وجهك وفأقم الكريمة: اآلية تقول القةار، الواحد بيد خالص وأمره أحد، دافععن فيه

 و توعد هناك . ( يصدعون«) يؤمئذ الله من له مرد ال يؤم يأتي أن قبل من انقيم للدين

يصدعون«. يومئذ

 والوطنية لقبلية وا والحزبية والمؤسسية األسرية الوحدة فيه تتصدع يوم ذلك -٥

 - الحياة هذه في - هنا اإلنسان يشعرمنخاللها وحدة وكل والعنصرية، والقومية

 إال قاتالعال من عالقة تنفع وال القالع، كل وتتهدم واالعتزاز، والحماية والقوة بالدفء
 نا عالقات ، المتقين) عدؤإال لبغض بغضهم يومئذ واآلخالء الله: وفي بالله، العالقة

 إلى منها الكثير قطعافي تتحول تتحولبل وقد شى، وتتال وتناثر تنفرط، هذهكلها

 الطرف يلعن الباطل وعلى ،الدنيا على األصدقاء من طرف وكل القيامة يوم عداوات

 يتترس أن أراد فمن (، المبثوث) كانفراش الناس يكون ويؤم سبحانه: ويقول اآلخر،

 التقوى، من قلعة اليوم فليطلب ،ا غد يحتمي وأن اإليمان، من ترسا اليوم فليطلب ،غدا

إلى والتوجه الخيرة والنية الصالح العمل من حصنا اليوم فليطلب غدا، يتحصن وأن

.٤٣ -الروم:١

٠٤٣ -الروم:
.٦٧ لزخرف: -ا٣
.٤القارعة:-٤



السيلسي الفكر
االيسلهي

(١ الجبار.) وغضب النار، من األشهاد يقوم يوم حصن وال قلعة، وال ترس، فال وإال الله،

الرساليين إعداد إلى نحتاج
برسالييه. الدين بقاء

األمة فعلى دين، يوجد ال رساليون يوجد ال وحيث رساليين، إلى دائما يحتاج الدين
الحسين اإلمام لوال فماذا لوجودهم، الظروف تخلق أن دائما

كان ممن الصابرة العالمة الضالحة والمرأة المصر؟، وقراء البصائر، أهل لوال ماذا

يكال؟!2 الحسين مع

وصلكم لما لبصائر ا أهل من معه ومن ،ئر لبصا ا أهل سيد يقالم2 لحسين ا يكن لم لو
(٢إسالم.)

م.٢٠٠٣يناير٣٤م١٤٢٣ذيالقعدة٢١ (٩٥) -حطبةالجمعة١

م- ٢٠٠٣ مارس ١٤ م١٤٢٤ لحرام ا محرم ١(١٠٢) رقم لجمعة ا خطبة -٢



السادس الباب

مية األسلل وللقحوة القة

اللسللمية لملصحوة معنى
شيئ وعلى إسالمه، عظمة من شيئ على المسلم اإلنسان استيقاظ تعني: الصحوة

بالخصوص. مسلم إنسان هو ويما هوإنسان، بما هو، ه معنا من

الصحوة عللئم من
 الصحوة بعد المسلم المجتمع رفض حقيقة تعلن اإلسالمية البالد باتفي واالنتخا

 انتخابات تونس، انتخابات الجزائر، انتخابات اإلسالم، على وإصراره اإلسالم، لغير
 الحرية، من شيئا أعطيت ا إذ مسلم بلد أي االنتخاباتفي باكستان، انتخابات تركيا،

 وغير النخب من سع الوا الجماهيري الرفض على صارخا برهانا تقوم أن قادرة فهي
 فؤاد في اإلسالمي الخيار غير يتجاوز ال أصبح الوحيد الخيار وأن اإلسالم، لغير النخب

كذلك. يديه وعلى المسلم، اإلنسان

 ا وشيئمرل الكافرين، الواقععلقمفيفم وهذا الخيار، وهذا الصحوة، وهذه
المادية. الحضارة تصبرعليه

 وهومكثف، كلها اإلسالمية لبالد ومحليعلىصستوىا لمي منجهدعا بد فال
السبات. حالة إلى باألمة للعودة األصعدة جميع على له ومخطط

 المخدرات من بد فال المادية، الحضارة خطرعلى يقظتكم وفي تستيقظون، بدأتم
الثقافية؟ المخدرات لكل مقاومة تملكون فهل السبات، حالة إلى بكم تعود التي

السلوكية؟ والمخدرات

المال؟ ومخدر

الجاه؟ ومخدر



أسياسي إالدي
االبسالصي

عدا؟ لها نملك ال قد ومخدرات

حقيقية. صحوة إلى تحتاجون

يفكر. عقل إلى تحتاجون

نابهة. فطرة إلى تحتاجون

 تكون وأين األمة، هذه عظمة إلى والتفات ويقظة نباهة إلى تحتاجون
. لحتها مص

الفتوة استمداف
 الخطورة، بالغة التاريخية المنعطفات من منعطض أمام اليوم المسلمة األثة فإن

 أرض الواسععلى لتطبيق ا من ويعيشحالة ،وجودها يستهدف حاسم استكباري وتخطيط

 والمؤسسات لتجمعات وا األجهزة من يين مال يد على ها أقصا إلى ها أقصا من اإلسالم

 التي اإلسالمية لحالة اثتصفيةسريعةإلحد اإلسالمية؛ البالد كل التيتتتشرفي

 الفساد بكلوسائل حدية مواجهة ومواجهتها الماضي، القرن ملحوظافي أتصعودا بد

 الغزو لجيوش دعما بعاداأل كل وفي واالجتماعي، واإلرادي واألخالقي لفكري ا والتخريب

اإلسالم. أرض من شبر كل على وازدياد توسع الزاحففي المباشر واالحتالل العسكري

 هي لقادمة ا العالمية الدولة وأن تموت، لن األمة أن يقيننا فإن ،ذلك كل رغم

 بعزتها وشعورها نهضتها، بواعث من جادا باعثا المصيري التحدي هذا وبسيكون دولتها،

 والتمييع التغريب وضع على الناهضة األجيال تتمرد أن قبل الزمن يطول ولن وكرامتها،
 الصحوة وعي بلغ قد هذا ويومنا ،بها شبا رجولة ويسقط األمة، مقاومة ينهك الذي

 اإلعالمية آلة ل أسقطفاعليةا كبيرا ا تحدي يمثل ما اإلسالم الد من الكثير لكثير ا في

 من تجد ال لتي ا ،لصحوة ا هذه على ء لقضا ا في بهم نا وأذ لمفسدين ا للمستكبرين ة خم لض ا

التام وإلجهاض د،واالمتدا التركز على يساعدها ما األخرى والقدرات اإلعالمية اآللة

م.٢٠٠٢ نوفمبر ٨ه١٤٢٣ المبارك شهررمضان٣ (٨٤) رقم الجمعة خطبة -١



األمة. هذه على الله أعداء يشنها التي الشرسة الثقافية للحرب

 لفرص والمصادرة والتجفيف والتجميد اتساع، الهجمةفي مخطط أن وصحيح

 بعد يوما تتطور واإلفساد التخريب أدوات وأن مستمرة، وآلياتها اإلسالمية الصحوة

 وهناك دعوتهم، شمس يحجب وال اإلسالميين، هدى يفشل ال ذلك كل ولكن يوم،

 لكلمة لإلسالم، تتطلع الدنيا كل ملتهبةفي وأرواح متعطشة، وعقول ظمأى، قلوب
 المغيبة، وكرامتها المسلوبة، إنسانيتها تسترد أن في طموحها يغذي لما الصادقة، الوحي

 ورعاتها المدمرة، والشهوات والبطون، العروج الطين حضارة من المسروقة وسعادتها

ويسحقونقيمه. اإلنسان، يحتقرون الذين الماكرين الناهبين الطغاة

 مخططات تستغفلهم أن أكثرمن دورهم يحبط وال اإلسالميين، على يخاف وال

 تحولمعركتهم ممزقة، رات منشعا أوشابهها ماثلها وما طائفية من والشتات الفرقة

 على القضاء العالمفي أشرار من أعدائهم عن تبرعيين وكالء يعملون وتجعلهم بينهم،

كيانهم.

السلمية والقحوة أمريكا
 اإلسالمية الصحوة واقع مع التعايش تستطيع ال وادعاء زعما املنفتحة وهي أمريكا

القائمة.

 معينة يقعة في ليس مية إلسال ا حة لسا ا على ذفسها فرضت مية سال إ صحوة لغا هنا

مسلم. إنسان فيه شبر كل في إنما األرض، بقاع من

 خيلق وهذا حيمتله، ال أمريكا ركاب السائريف الغرب الحتمتله، أمريكا الواقع هذا
خطري. حضاري صراع صشكلة

 تقتل هل والنار، بالحديد لها المواجه اإلسالمية، للصحوة المحارب بموقفها أمريكا

لصحوة؟ روح أوتنفخفي الصحوة،

وثورة؟ انتفاضة إلى الصحوة وتحول



السياسي الفكر
٤٠٧ إليسلهي

 االنتفاضة روح وتشعل وثورة، انتفاضة إلى الصحوة تحول الغبي بموقفها أمريكا

 بالله وعزة اإليمان، شموخ من وشموخ اإلسالم، منإباء إباء فيها روح كل في والثورة
وتعالى. سبحانه

 كذب وتعلن ،حضارتها وفي فيها للثقة وتسقط ،فاحشا غباء ترتكب أمريكا إن نعم،

 وغير صسلمين وإنما فقط المسلمين من ليس األرض في كثيرا خلقا وتولب ،ديمقراطيتها

. عليها مسلمين

 الموقف بهذا تكشف فأمريكا األوراق، كشف خدمة وهي عدقلدود، من خدمة إنها

 والشابة الشاب قلب لتأسر بمليوندعاية؛ تةدم وكذبها، وعنزيفها أوراقها، كل عن

 نؤمن أن وعلينا صغار، وأننا كبيرة أنها لترينا ،أفئدتنا ولتستقطب ،وشاباتنا بنا شبا من

فيها. والذوبان بتبعيتها

 والنار، بالحديد تواجهنا مصالحنا، ضد سيفها األخرىتشهر الجهة من لكن

 أبو سجن في مارستها أخرى بشعة صور عن الجديدة التقارير وتكشف دماءنا، تسفك

غريب.

 من التيتحاول الماكرة الخبيثة كلمحاوالتها لتسقط أمريكا؛ ترتكبه ذلك كل

المسلمين. قلوب استقطاب خاللها

 معهذه لها المستمرة المرة التجاري ذكر وإدامة استثمارها، ينبغي الحالة هذه

األمة.

 وفحش وطغيان وظلم أمريكا، وكذب أمريكا، سخف شهد جيل هذا تنسى، األجيال
 ا وهذ يخدع، أن يمكن الثاني لجيل ا لكن ،أمريكا وطاغوتية وجاهلية وعفجهية ،أمريكا

سنوات. بعد من ينسى أن يمكن نفسه الجيل

باستمرار حية البشعة الصورة يبقوا أن الرساليين على الدعاة، على الواعين، على
( أجيالنا.) كل مرأى وأمام المسلمين، قلوب في

م.٢.٠٤سبتمبر ١٠ م١٤٢ه رجب ٢ه (١٦٥) -خطبةالجمعة١



يتعالى العدالة صوت
 ومكلصوبص.وفيبطاسوب١ سدااليصب أصوت

بكاملها. اإلسالمية

إلسالمية: لصحوة وظهرتا لمجتمعات، بداصوتالعدالةيتعالى،ويهزجنبات

. —ص.—ليجر,مصل,ب

اإلنسان.

الكريمة. العناصر داألفيظذهذه٠ال صوت يتراجع منال*كنأن يعد ونم

 لهيمنة وهوصوتلتحزرمنا المعمورة، الصوتيعم ذلك وبدأصوتآخروهومن

األجنبية.

كذك. يتعالى الصوت بدأهذا

 لووعتا الفئتين أن على أخرى، لضرب فئة وتستصيل بأخرى، هئة تخوف واألنظمة

مئا. مظلومتان أنهما الكتشفتا

 يستعبدون الجميع، يقزمون الجميع، يخيفون الجميع، ينهبون الجميع، يسرقون

 انه المسكين الثاني الطرف ليحسب أكثرمنطرف: طرف على يثقلون لكن الجميع،

الفردوس. وأنهفيجنة الكثار، بالنعم يتمتع

 والسني الشيعي واإلسرائيلي-مثال-بتوحد األمريكي الدجل هذا ترذطى وبان

والمسيحي.
 لتي لداخلية الضلسطينيونومجتمعاتأخرىإسالمية،فهيتقعفيلفتنةا أما

الخييثة. والداخلية األجنبية األغراض تخدم

 هذا النموعلى في وهيآخذة تتصحح، أت بد قد الشعوب عقلية إن أخرى: جهة من

لتصحيحي. تعرفالتغيرا لم بعد الحكومات الطريق،ولكنعقلية

 ال وأنه السلطان، ملك والعباد البالد أن ترى زالت وال كانت الحكومات عقلية

‘ألشعوب اقتناع محل العقلية هذه وكانت وعبيده، ملكه في يتصرف مالك على اض عتر



السياسي الفكر
٠٩ عة١ا/اسد

عقلية ،جديدة عقلية عنها وتستبدل ،العقلية هذه تسحق الشعوب في صحوة أت بد لكن

والتحرر. الحرية

المنتصر؟ من

الواهم؟ المفتصر

الواعي؟ المفتصر أو

وأن العادلة، الشرائع مفاهيم مع الله، خط مع المتمشي المنتصر: الواعي، المنتصر:

( وحياته.) وإرادته، وشعوره، فكره، عليه فيملك إنسان، يستعبده ال حر اإلنسان

م.٢٠٠٦ ديصمبر ١٥ ه١٤٢٧ القعدة ذي ٢٣ (٢٦٣) الجمعة خطبة -١



السابع الباب

والثورة الجماد، المقاومة، السسمية.. القة

المستضعفين عند المقاومة روح وإسقاط المتكبرون
مطالب. ثالثة مقاومة، إرادة بال سالح، بال إسالم، بال أمة: أمريكا تريدنا

 وهي تغلب، منسالحها تجرد لتي ا واألمة تهلك، منمبدئها تجرد لتي ا واألمة

 والمطالب المقاومة، إرادة تفقد أسهلحين بدرجة أكثرومغلوبة وضعيفة أكثر، مهزومة
األمة. لهذه بالنسبة ألمريكا الشريرة اإلرادة محل الثالثة

النفس. سالح وسلب ،اليد سالح سلب المطلوب اإلسالم عن األمة فصل بعد

 يستعاد أن يمكن لمقاومة إرادة من النفس سالح ويبقى اليد، سالح يسلب وحين
 للنهوض، جديد من فرصة فال النفس، من المقاومة رادةإ تسلب حين أما السالح، لك ذ

ذاته. السالح هذا يعود أن إال

طرقه: من المقاومة روح وإسقاط

والتينيس ستخويغ، والتقزيم والتمديد، ا-التمويل،
 وفي اإلعالم، الفريسةفي لهذه والتقزيم لفريسته، والتهديد العدو، التهويلفيحجم

لتيئيس. وا للتخويف، الخطط؛

القمييع-٣
 قادرة تبقى ال وسلوكها نفسيتها التيتميعفي واألمة التمييع، آخرهوطريق وطريق

المقاومة. إرادة نهائيا وتخسر المقاومة، على



اسياسيالفكر
البسلمي

المحور الفكرة في التشكيك -٣
 يمثل الذي المبدأ وفي المحور، الفكرة في التشكيك المقاومة روح لقتل الطرق من

األمة. عند االلتفاف محور

 ،أوتلك الفكرة، هذه حول التفافها وتناضلفي وجاهدة جادة األمه تتحرك وإنما

 أ الميد حول تمحورها منقيمة قيمتها حركتها وتأخذ اهتمامها، على تستحوذ ألنها
 لديمومة األصل السبب تفقد نفسيتها وفي نظراألمة، في الفكرة تسقط فحين والفكرة،

المقاومة. وروح الحركة،

،-االسعاف
 األمة وجدتشراذم كلما الفرقة عاشتحالة وكلما tمملدا األمة استضعفت كلما

الفرقة. أرضية على القائم للضعفللخليجي يمليه داخليا ضعفا

 أسباب من سببا فسنفقد ،وأفغانا وأكرادا وأتراكا وعربا وشيعة، سنة نفترق فحين

 الذاتفي لحركة األصل الوقود وهي المقاومة استمرارروح أسباب من وسببا القوة،
المتقدمة. مواقعها طريق وعلى ذاتها، على العملية البرهنة

القيادات في -التشكيك٥
 القيادات، التشكيكفي وخبث دهاء بكل العدو يمارسه استعماري أسلوب وهو

 األمة حركة محور ألن ذلك المقاومة؛ روح يسقط شأنها من والتهوين ،لها والتهزيل

الرمزوالقدوة. وفيهيبة سيقها، فيوقد الفكرة، هيبة في معا: أمرين يتمثلفي والجماعة

 وحين الحركة، وروح المقاومة بسقوطروح المحورتسقط الفكرة األمة تفقد وحين
المقاومة. روح بانتهاء األمة تنتهي - أيضا - القدوة قيمة تسقط

 منعدا األمة شخصيات من سقط ولكن األمة، نظر في حقا اإلسالم لوكان

 لحاضرمنأي وفرغا لقدوة الشخصياتا األمةكلهمن لة،وفرغتاريخ٠ءقه له ل رسول

وشتات. انحدار إلى األمة أمر األمر لكان قدوة شخصية



 المحضة، الفردية إلى تنتهي متفرقة أبعاضضعيفة وقدوة رمز محورمن بال األمة

القكرة. عن والهروب

القة في الخيانة إظمارجانب -٦
 الشك أجل من األمة؛ على تعرض خيانة حوادث واختالق خيانة، حادثة أي إظهار

وحدهتا. تفتيت طريق على مستعمل أسلوب قدواهتا يف

 تشخيصه وإنما للجماهير، يترك ال بالخيانة أيقدوة رمي أنوصف والصحيح
 يكله2 الصادق جعفر ماماإل وكان القدوة، إلىفهم األقرب ألنهم للنخبة، يترك دائما

 ذلك، فيسيئه -، يكالجم2 اإلمام تالمذة خلص من زرارة - جرح كلمة منه ة زرار تبلغ

 علىزرارة، حفاظا قالها ولكن ،أنهقالها يال2 الصادق جعفر مام اإل ليه إ فيرسل

ضخم. إسالمي هورصيد بما له وادخارا به، واعتزازا

بنا مرمون السقوط
 وهذه مقاومة، إرادة بال تريدنا سالح، بال تريدنا إسالمنا، إسقاط تريد أمريكا

 المنفعل، استجابة إلى يحتاج الفاعل يحتاجإلىإرادة كما الفعل ولكن الفاعل، إرادة

 نكونفي أن وهوشرط شرط؛ لها األمريكية ادة اإلر وهذه يقولون، كما قابل إلى يحتاج

يتحرك. ال الذي يرفض، ال الذي يقاوم، ال الذي القابل موقع

 الحركة، سلوكية وتعيش المقاومة، روح وتعيش الرفض، وعي التيتعيش األمة أما

معها. تنجح العدوال فإرادة

غملنستسلم؟
.كرها أم ،طوعا استسلم طريقة على اليوم والقيادات الدول مواجهة في أمريكا لغة

 على ،كرها أو طوعا تستسلم أن سوريا على ،كرفا أو طوعا تستسلم أن إيران على
.كرها أو ،طوعا يستسلم أن وعربي إسالمي بلد كل



لسياسي1 الفكر
اإلبسإلمي

امريكا. تعرضه ما هذا

.أيضا روسيا على تعرضه وقد ،فرنسا على هذا تعرض وقد

مجتمعين أقوى نحن
 تشن أن إما أمريكا ألن ،أمريكا من أقوى هوفينظري جممتعا مي اإلسال والعامل

 يف فحرهبا العادية، احلرب علىمستوى ساحقة؛ نووية تشنحربا وإما عادية، حربا
أنفسهم. باملسلصني جنحت إمنا العراق

 فهذا مواجهتها، مجقمعةفي األمة وتدخل ملها، بكا األمة مواجهة تدخلفي حين أما

آخر. أمر

تأكيد. بكل أمريكا ستسحق اإلسالمي العالم ستسحق فكما العالمية، الحرب وأما

متغرقين! أضعفنا ما
 فنحن أيإشكال. بال أمريكا من أضعف وخائفا ومتشتتا منقسما مي اإلسال والعالم

 تقول أن موقع الضعيف؛ الموقع أنفسنافيهذا نجعل الذين ونحن ،أنفسنا نغلب الذين

أوكرها. طوعا استسلم أمريكا لنا:

 األنظمة، من كثير ذيلية وأعطتها أعطتنضسها، قد اإلسالمي لعالمنا بالنسبة وهي

األكبر. المسلمين أمر ولي موقع لشعوبها األنظمة هذه وإضعاف

 ولكن اإلسالم، باسم لهم أمر ولي منهم الواحد البلد يكونفي أن المسلمون يستكثر

 المسلمين أمر ولي موقع الموقع؛ هذا تتبوأ أن ألمريكا أعطوا قد لعملي ا لواقع ا ناحية ومن

اإلسالمية. الطريقة غير على كان وإن األكبر،

 واحد بور طا في وتجعلها سياساتها، لها وترسم واحدة، واحدة الدول تأمر هي وها

تستعصي. أن دولة تكاد أن غير من مسلم بلد أي مواجهة في



 نفسهافي وتفرض أمرللمسلمين، ولي أفغانستان هيتنصبقرضايفي وها

 األمريكي الجنرال بعد العراق، أوغيرهفي الجلبي وتفرض الفلسطينية، الحكومة صياغة
 ،جاهزة حكومة بلد لكل ولها غيرها في ثم ،سوريا في كما حا تنصب. ا وغد ،عد لمققا ا

 مطلقة بوالية يقمتع الذي األمريكي السيد هو نما إ الحكومات هذه لكل هي والنا واآلمر

( العالمات) على يكن لم إن جميعا المسلمين على

ها ،ا خطرلذيد سسسممافاقوس الشعوب عودة
 مكانتها تتبوأ ال بأنها الشمور داخلها تفاقمفي قد اإلسالمية األمة شعوب فإن
 دخلها وقد الواقعيكبيرجدا، وحجمها الحضاري بنحجمها الفارق وأن الالئقة،

 وزنها كلها األمة خالله من فقدت الذي المهين، واقعها على االنتفاض بضرورة الشعور
متها. وكرا

 الوزن عن بحثا تلواآلخر الواحد وتجرب الطرق، تتلمس زالت ال الشعوب وهذه

 األمة تخلف من المستفيد الغربي العالم صعبعلى ما وأكبر الضائعة، والكرامة المفقود

 ينفيه الذي برياء لأل اإلرهاب طريق عن ال لإلسالم العودة في شرائحها بعض تفكر أن
 لم والتي نفسه الغرب بها يؤمن التي الديمقراطية طريق عن حتى وإنما نفسه، اإلسالم

اإلسالم. لصالح موجبة ورقة جاءت عندما جزائر ل في نتيجتها يصبرعلى

 أن الموضوعية والظروف الخارجية، المعادالت بحسب لها يتوقع ديمقراطية وأي
 فضال ،متغطرس غربي بقرار ممنوعة فهي جزائر، ل فيا حققتها لتي كا نتيجة تحقق

 هذه إلى تؤدي لديمقراطية رفض من األمة داخل التقليدية المصالح واقع يدعوإليه عما

النتيجة.

ية البدا الوعيمو
المتردي. لواقع ا أسر من الخروج بضرورة الشعور

على مباركة داخلية نهضة بداية يمثل المعادي، لألجنبي والتبعية التخلف واقع

م.٢٠٠٣ أبريل ٢٥ه١٤٢٤ صفر ٢٣(١٠٨) الجمعة خطبة -١



الفكرالسياسي
البسالمي

 ورموز كبير، حضاري وميراث ثزة، حضارية خلفية وراءه أمر وهو الشعور، مستوى

 من وضغطفائق وآخر، بمستوى متصلة تربوية وتحضيرات الطريق، طول على مشعة

 بقيمة والشعور اته، ذ إدراك على در القا اإلنسان لكرامة مناف مأساوي واقع

إنسانيته.

 تمتاز وما المختلفة، األطروحات لقيمة نظري وعي لى إ تحتاج بداية مجرد وهذا

 كل عطاء يستوعب عملي وعي لى وإ المقارنات، كل في غيرها عن السماوية األطروحة به

 جانب إلى المختلفة، األرضية المناهج مستوى على األمة عاشتها التي التاريخية التجارب
ضرورية. أخرى مقومات من نهضة كل جه تحتا ما

 اته، ذ أبعاد اإلنسان: لحجم بالنسبة وخانقة ضيقة مقاساتها بكل األرضية فالمناهج

وطموحاته. وأمانيه وطاقاته، ومواهية

 على يقوده كيف ويعرف لكماله، طريقه نفي اإلنسا قامة يتقدم الذي والمنهج

وحده. واإلسالم اإلسالم، هو طاقته وفعلية وظروفه وزنه يدرك ألنه الطريق،

 متسمة كلها أنها إال بعض، من سوءا أقل بعضها كان وإن البشرية والتجارب

 يفعل ومن مطلقة، بصورة لعليها آلما ا تعليق يصح وال الواضحة، لعيوب وا بالقصور،

المريرة. الوخيمة بنتائجها يصطدم أن بد ال ذلك

 اختاره الذي الله منهج بغير نثق أن لنا ليس ولكن سوءا، األقل نطلب أن علينا ،نعم

الخبير. العليم وهو وتكميلهم، وتربيتهم عباده للعدلفي وحكمته ولطفه بعلمه

 وبما وخطأ، منصوابية لها بما تمثل أنها ريبفي ال األرضية نين والقوا الدساتير

 علىتغييرالواقع ما بصورة أومساعدا مضادا، واقعا وظلم منعدل تنطويعليه

 النهضةفيشعور يقاوم أن لتخلضها اليمكن أنها اإل أوتكريسه المجتمعات، المتخلضفي

( ليوقفه.) النافع؛ والتطوير ليشلها، الصال، التغيير وإرادة ليعطله، النفوس

م.٢٠٠٢فبراير ٢٢ ه١٤٢٢ ذوالحجة ٩ (٤٧) الجمعة خطبة -١



الكفر وانتصارات المسلمم

 من عددا ويغر (،يغرهم- نباًلد) كفروافيا الذين تقلب واليغرنل اآلية:

 الفكر وانقالبفي فتنة سبب وهو العامة، المسلمة الجماهير ويغر -،العاملين المؤمنين

العملي. الموقف اجعفي وتر والشعور،

 لها اإلسالمية، الساحة وفي العالمية، الساحة الكفرفي التييحققها االنتصارات إن

 اتشداد يكون ال وحين وعي، يكون ال وحين يقظة، تكون ال حين خطيرة، نفسية مردودات

 اإل الكون هذا ترىفي وال الله، فاعلية إال ترى ال المطمئنة،فهي المؤمنة القلوب أما بالله،

 الله إلرادة مهزوم مهزول جند هم إنما األرض جند من جند كل أن وتعرف الله، هيمنة

 وتعالى، سبحانه الله من بإذن إال يتم أن يمكن ال األرض في شيئا وإن وتعالى، سبحانه

 حاكمية بحسب و أنفسهم منفعل فهوبمقدمات المسلمين، على ألرض ا شرفي وقع وإذا

اجتماعه. اإلنسانفي هذا على وتعالى اللهسبحانه التيكتبها االجتماعية القوانين

 تعطي الكفر، يد على ألرض ا وجه على تتحقق أن يمكن لتي ا االنتصارات هذه نعم

 تواجه، أن يمكن ال التي القوة وأنه الفاعل، الرب أنه وتريه أكبر، وانتفاشا انتفاخا للكفر

والفتك.لبطش وا الظلم في وتماديا وتعالى، سبحانه الله عن وإدبازا .طغيانا ذلك فيزيده

 التربية من لهم تكن لم ا إذ العاملين، المؤمنين دائرة وبفي أخرى، جهة ومن

 سلبيا شعورا فإن ووقاية، حماية يكفي ما وتعالى سبحانه بالله االرتباط ومن مية اإلسال

 من ذلك الحركة، والتراجعفي الفتور لهم سبب وريما الظرف. هذا أفئدتهمفي يغزو

األسباب. هذه مثل على يترتب شيطاني وحي

 جبروته لى إ لنظر ا لنفس ا وانشغال وتعالى، سبحانه الله كر ذ دوام من بد ال ولذلك

 أمام النفس شيئفي كل يصغر أن أجل من واآلفاق؛ لنفس ا لكفي ذ وآثار وعظمته،

اإليمان. وخسارة الشرك من اإلنسانقريبا لكان وأال وتعالى، سبحانه الله عظمة

٠١٩٦ ن: -آلعمرا١



الفكرالسياسيي
اليسالمي

لسيئة ا عر لمشا ا على لتغتب ا كيفية
 المبلغين وعلى األحداث، هذه بمثل تأثرا أكثر فهي العامة، المؤمنة القواعد أما أوال:
 كبيرا، إيمانيا ضخا يعطوا وأن األزمات حين الشعور، سلبيةهذا أنيعالجوا والدعاة

 إلى إال تلتفت ال أن أجل من المؤمنة؛ الجماهير نفوس بالنفوس، فاعال إيمانيا وزخما

الله. لعدو ساجدة تقع ال وحتى الله، وجبروت الله، وفاعلية الله، عظمة

 بالله ويقين متأصلة، إيمانية ونظرة ثابتة، كونية برؤية يتمتع الذي المؤمن ثانيا:

 هو النهاياتوالمصائر يرى والذي واآلخرة، الدنيا لوزن دقيق وتقييم اآلخر، وباليوم
 يغبط نعمة وال ثقيال، وزنا وال شيئلكبيزا، البالد في كفروا الذين تقلب يرىفي ال الذي

 هو وعذاب ،المهاد بئس وهو مهاد محلها ليحل ؛سريعا وتذهب النار. تعقب وهي ،عليها

العذاب. أشد

 وبطشه وقهره. حاكميته ويغفل ربه، جبروت اإلنسان ينسىهذا وكيف ثالثا:
 نفس كل عليه ويملك رحمته، بعطاء وتققمها إليه، األشياء وافتقار ونعمائه وملكه وأخذه،

1أوذاك؟ لهذا متزلزل محدود وسلطان أوهناك، هنا يسجل ونصرعاجل، ظهورعابر،

 والخديعة، المكر، وسائل وأنها اغتراره، انخداعه، غفلته، اإلنسان، جهل إنه

الصغير. وتكبير الكبير، وتصغير ،،لتهوير وا والقظليل،

 أخرى ظروف يأتيفي أن يمكن للكفر معينة ظروف في يأتي قد لذي ا لنصر ا
 دنياه، ويعزفي فيمتنع بها، الله أمر التي القوة أسباب من بأسباب يأخذ الكفر لإلسالم،

 منقبل إليها المدفوعين األسباب ألخذفي يفرطونفيا والمسلمونحين وينتصر، ويغلب
الهزيمة. يقعونفي وتعالى، سبحانه الله

 قؤة من استطبتم ما لهم وأعدوا العزة: أسباب المسلمون، أيها القوة أسباب اطلبوا

( الله«.) عذؤ به تزهبون الخيل رباط ومن

.علميا أنفسكم ابنوا

يا.إرادا أنفسكم ابنوا

 .٦٠ االنفال:-١



ابعادها. انفسكمفيكل ابنوا

.خططوا ،تحركوا

رشيدة. قيادة حول التفوا

األمم. بين من األؤل الموقع تحتلون والتماسك، المتين االجتماع أسباب كل اطلبوا

 بعظمة باإلسالم، اإليمان تقلل التي للثقق، تهز التي الظروف هذه مثل من تنجون

 كل يين من لكم الريادة وإعطائه النصر تحقيق على بقدرته اإلسالم، بفعالية اإلسالم،

األمم.)^(

وقؤتمم صحوقهسمسمين الشاغوتية القوى قخشى
 وتخططضده، منه، تحذر ما وأشد العالم الطاغوتيةفي القوى تعاديه ما أعدى وإن
 نزاهة من قبل الدولمن هذه عرفته لما ذلك والمسلمين؛ لإلسالم قائمة تقوم هوأن

 والتجهيل، والتضليل الخداع العالممنسياسة انقاذ وجدارتهفي اإلسالموعظمته،
 وتغيب الرعب، وزرع والتهويل، السافل، الفن وسحر باأللفاظ، واللعب القيم وإسقاط
 تلتذ ما بمثل تلتذ وال بهما، وتطالب السمووالرفعة، إلى تنشد التي اإلنسانية الذات

(٢لهما.)

والمؤمنات المؤمنون أيما
 من المختلفة الساحات في واإلسالم الكفر بين الصراع أمر من يكن مهما إنه

 الكفرفي يجد فلن اإلسالمية، البالد وكل وكشمير، والشيشان، وأفغانستان، قلسطين،

الصراع. هذا من الفراغ األيام من يوم

 الساحة على لفجور وا والفسق الباطل إرادة ليفرض قدميه؛ تحت األرض واستقرار

متنامية، اإلصرار وروح متدفقة، الجهاد وأجيال فالمقاومةمستمرة، العامة؛ اإلسالمية

م.٢٠ .١بر٠وق٠٢٣٠م١،٢٢ رمحان بتارى، (٣)ا الجمعة خطبة -١

م.٢ ..مايدا ٢٥ ه ١٤٢االول؟ ربيع ٢ بتاريخ (٨) الجمعة خطبة -٢



السياسي الفكر
األيسالمي

 ورشده، اإليمان، عدل أنيعمها بد ا اإلسالم عنبالد فضال الكفر وبالد والزحفقادم،

المنقذة. وأطروحته وهداه،

 بتها، وصال إيمانها وال إرادتها لها وليس األمة؛ مستوى تمثل ال المتخاذلة ألنظمة ا وإن

 األنظمة انتكست فإذا ،بذاتها واعتزازها ،هدفها وقداسة ،وتطلعها وهمها رؤيتها وال

 هذا يعني فال اإلنسحاب، بعد ب النسحا وا الهزيمة، بعد الهزيمة نفسها على وسجلت

 والقرآن اإليمان أبناء من المجاهدين وانسحاب الشعوب، وانسحاق األمة، انهزام أبدا

لمنازلة. وا الجهاد سوح من

 من علىمجصلحركتها األمة داخل المتردي الرسمي لواقع ا به ينعكس ما ولوال

 لما واإلبداع لصنع ا وقابليات واالنطالق، للحركة والوأد لبعثرة وا والشلل، لعرقلة ا عوامل

أليام. من يوم اإلسالمفي بالد موطئقدمفي يجدوا أن الكفر ومردة الله ألعداء أمكن

 الحق المسلم اإلنسان وواقع اإلسالمي، المجد تأريخ بها ينطق التي الحقيقة ولهذه

 محاصرة على األمة دائرة والداخلفي الخارج من المعادية القوى كل من االهتمام ينصب

 ويزداد األمة، أبناء نفوس في اإلسالمية والصحوة اإلسالمي، والفكر اإلسالمية اإلرادة
 ميدان كل عليتهفي وفا اإلسالموأخالقيته لمطاردة والمشاريع؛ الخطط التفننفيمختلض

الخارج. بضةفيالنا الحياة ميادين من ميدان كل وفي النفس، ميادين من

 اإليمانية، والكرامة والعزة األصالة وروح ،األماجد وأبنائها الحية بشعوبها األمة إن

 األنظمة من كثير يغوص الذي الذليل التبعية واقع من لتبرأ ؛عروقهم في تسري التي

 هذه مسؤلوا منها يعاني التي الهوية وفقد والسقوط، المهانة وحالة وحله، الرسميةفي

 الرسمية بالصورة البعض ألسنة على اتها ذ عن القعبير تفرض الذي الحد إلى األنظمة
 ،منها باهض مقدم مالي ثمن وقبض األمة، نصرة بين والمال، الدم بين مقايضة بطرح

 النار لهب عن بالنفس بعيدا والنأي ،عنها النفصالوا ،مطلقا نصرتها من بالبراءة بل

 يركع أن بد ال عدؤا البعض ا هذ يراه قد الذي العدو يدي على تحرقها أن لها يراد التي

 موقعوال األمنية، كل والموقع - الموقع بقاء أجل من وخنوعا؛ توددا قدميه على ويتمرغ له،



 قربه، يطلب صديقا يراه قد - لكرامة وا الشرف وكل المقدسات، كل لموقع وا ،الحياة كل

 بهذا إال مستقرة أرضية له يجد ال الذي الحكم لكرسي ودعمه دوالره، لجميل ويعترف

مقدساته. احترام وال مصالحه، مراعاة وال شعب، رضا على يقوم ال ألنه الدعم،

 بلغة تتحدث التي األمور واقع لى النظرإ يقضي الذي األرجح هواالحتمال هذا ولعل

اللسان. بيان من أفصح وبيان األرقام،

 هذه أوارها يشتد التي المصيرية فيمعركتها طاقاتها كل تجند أن لمسؤولة األمة وإن

 وهي فلسطين، المقدسات أرض وخاصةفي اإلسالم، أرض من أرض أكثرمن األيامفي

الكبير. اإلسالمي الوطن من شبر كل األمريكية اإلسرائيلية نيتها وا بعد لتشمل تمتد؛

 واألرض والكرامة،المصير عن والدفاع العدو، دحر في وسعا تدخر أال أمتنا مسؤولة

 منع سبيل وفي والمستقبل،والحاضر والتأريخ، واألصالة والقيم، والثروة إلنسان،وا

 تسحق فادحة هزيمة تسجيل من الباغي العدوالشرس يستهدفه مما الكبرى الكارثة

.إنسانها أعماق إلى وتغوص األمة، وجود

 الصهاينةفي يد على القذرة البشاعات كل وسجلت أفغانستان، دمرت التي المعركة

 ا حتى المدى بعيد لتتواصلفيشوط العراق؛ إلىسحق وهيفيطريقها الرساالت، أرض

 واألرض للدين تنتصر حكومة وال شعبا وال األذى، به ألحقت إال إسالما وال مسلما تترك

 ثروة وال وأذلته، اإليمانإال بلدان امن بلد الهوان،وال إالوأذاققها والنفسوالكرامة،

عليها. الباغي يد وضعت إال للمسلمين

أمامها؟! آيتوانى المعركة هذه

 الرخيصة، العابثة الساهرة والليالي الجمال ومسابقات الكرة، بلعب عنها أيشتغل

 رجولتها ويأكل والكرامة، والمجد بالعزة يأكلشعوراألمة الذي اللهووالمجون من كثير و

الخالدة؟! المشرفة المواقف على وقدرتها



السياسي الفكر
مي بسال األ

المقاطعةسللح
 وبكل تستطيع، ما بكل األمريكية للبضائع مقاطعتها المؤمنةفي أمتنا جماهير وأهنئ

 أهمية من تقلل التي اإلعالمي التضليل حمالت ومن يبد فيما ألنه المجال، لها يفسح ما

 موجعة، الضربة أن الظالم للمعسكر التابعة الذليلة اعات اإلذ ألسنة على المقاطعة هذه

الطريق. منمواصلة بت فال العدو، الضارعلى تأثيرها تأخذ بدأت المقاطعة وأن

 وتستمر تتواصل حتى المعادية الجبهة على المطلوب أثرها تدخل لن والمقاطعة

 وسالحا الله، سبيل ونصرةفي ،شعورنا وفي فهمنا ةفي عباد تتحول حتى ،وجد بإصرار

العدو. به نواجه

المؤمنة جماهيرأقتنا يا
 في سالحا واإلسرائيلية األمريكية السلع من يمكن ما لكل المقاطعة عنصر أدخلي

 لندن إذاعة تحاوله ما كثيرا ذلك على وليشجعكم األمة، هزيمة تستهدف التي المعركة

(١ المقاطعة.) أهمية من التقليل من وغيرها

المعاصر الواقع على وإسقاطاته الجماد
 أن مؤمن يسع ال باهضة تكاليف لإليمان فإن والمؤمنات، المؤمنون أيها بعد أما

 لذين مسؤولية من إللهي ا الخطاب يحملههذا ما منها ها إلي ويديرظهره يتخلىعنها،
 ذيكمخيرلكم الله بأفوايكمولنفسكميفيسبيل وثقاالوجاهدوا »انفرواخفافا آمنوا:

٤' 2 ٠ ه وزن او ع: م٦م* إن

 وهي أرضه، من مسلم شعب طرد تستهدف ضارية معركة أمام اليوم والمؤمنون

 مجاهدين وإناثا، ذكورا وصغارا، كبارا المسلمين اإلجرامي الهدف هذا طريق في تحصد

رهيبة. أشكال و مرعبة صور تنكيلفي أشد منين آل يا وتنكل حساب، غير من نيين ومد

م.٢٠٠٢أبريل٢٦ ه،١٤٢٣صفر١٣ (٥٦) لجمعة٠ خطبة-١
-٤١-التوية:٢



٤٢ب

 والنفس والمال األرض عن الدفاع حاالت من حالة أمام اليوم والمسلمون المؤمنون

والسحق. الفتك من صورا يواجه ذلك وكل لعدوان، يتعرض ذلك فكل والعرض،

 يدفع الذي الحد إلى وقدراتها األمة قوى لكل استنفار حالة الدفاعهي وحالة

 إلى الحق ويعيد والمقدسات، واألعراض واألموال، واألنفس، األرض، به وتأمن العدوان،
الشريعة. واضحات وتقرره ، الفقهاء فتاوى عليه تجمع كما نصابه

 ومقدساتهم، وأرضهم المسلمين إلى يتوجه ابتدائي موضوعهعدوان جهاد والدفاع
 عن الوجوب سقط معينة جماعة يد على تأتى فإن أمة، هم بما رده عليهم فيتوجب

الجميع.

 وتصحيح ،نهائيا وإيقافه لعدوان ا على للرد اداتهم واستعد المدافعون يكف لم ا إذ أقا

 ،أغراضها مل كا لدفاع ا عملية تؤدي حتى بنصرتهم طبة مخا كلها ألمة فا ،مل لكا با لوضع ا

تفريطه. بحسب معاقب أبنائها من وكل آثمة، فهي قادرة وهي تفعل لم وإن

:لحاسمة ا لهية إل ا لخطابات ا هذه أمام لوجه وجها لتقف ليوم ا ألمة ا وإن

 يتحركفي يندفع، بأن ظروفه له تسمح من منكم ، ( ) ... وثقاال خفافا وانفروا - ١

 من الجميع على أن إال خطاه، ظروفه تثقل من ومنكم ،معاناة غير من الجهاد إلى سراع

 المسألة كانت ا إذ وخاصة المستميت، من حالة في يتحرك أن ومنصعبت حركته، سهلت
الجهاد. ...ال وثقاال خفافا وانفرواً غازيا: العدقمبتدئا كان بأن دفاع مسألة

 وغير األموال، وغير (،٢)4...الله وآنفسكمفيسبيي بأموايكم وجاهدواً و... -٢

صديق. ومن قريب ومن رحم ومن ولد من األنفس،

 غطرسة، اجلهاد هذا يكن وال الله«، سبيي وآنفسكمفي بأموا^كم ووجاهدوًا -٣

 مبا إمنا فقط، هووطن مبا الوطن عن محاية وال الشخصي، للظهور اجلهاد هذا يكن وال
الوطن من تراب حبة وكل قدسية، له اإلسالمي الوطن من وكلشرب إسالمي، هووطن

٤١-التوبة:١

.٤١-التوبة:٢



الفكرلسياسي
ليسإلمي

 منوظيفة مل،وإنمابماتملكه ماهيحتة اب ورسوله اللهاالسالمىلهاقدسيةعند

لله. ضعن األ هئافي الخالفي الدور أداء وفي الدين، خدمة في فعنة

 النصرحينما تستحكون وائما اللو«)(. بأمقايكموأنشيكمفيسييي دوجاهدوا -٣

الله. سبيل يكونجهادكمفي

 ‘األنفس وخسارة األموال، خسارة تنلمون)(، كنقم إن خيرئكم م٩ذ

 ثمن كلها اآلالم، شتى التيتم. لثكل، الصعبة، المعاناة الراحة، فقد األمني، االضطراب

 الذي العدل، به ينتشر الذي السبل، به تأمن الذي الله، دين يخدم الني لنصر رخيص
 دورإيجابي ودورها األرض، على دورها تؤدي أن اإلسالمية، األطروحة خالله من تتمكن

 اإلنسان لتقدم اإلنسان، لرقي لإلنسان، دورصناع متقدم، دور دورعادل، دائم،

اإلنسان. إلتسانية

التضحية فى التخصيط
 هنا الزاكي-حيثيكونإسالم-: الدم إذاقااللسيفهناقتلوتصفيات،قال

مخططه, وفداء رسومة، تضحية

تضحية. هناك تكون أن يكفي وال

.ء ا فد هناك يكون أن يكفي وال

مرسوما. دربها التضحية تكون أن بد فال

له. مخططا الفداء يكون أن بد وال

لتضحية. إالا سالح لها يكن لولم علىاألمةأنتتعلمكيفتقتصرحتى

 الميدانية، الدراسة تكون وحيث التخطيط، يكون حيث بالتضحية االنتصار يمكن
لسيدالشهيدالصدر)أعلىاللهمقامه(أنفكراالتضحيةموضعها، وحيثتوض

٠٤١ -التوية:١

٠٤١ التوبة:-٢



 أن يفكر كان يقال،2 الحسين أبيعبدالله موقض منوال على مصغرة يخطوخطوة

 هو البعث، -ضد كإلم2 علي إلمام -حرم الحيدري الحرم جهنميةفي يخطسبخطبة

ذلك. إلى وما الهاشمي، والسيد الحائري، كالسيد طالبه، من وصفوة

الواقعة. أثر على سيستشهد ألنه أمة، ليحدثزلزاالفيضصيرل هذا؛ فكرفي

نوعف! ثم واستشار، وقدر، فكر،

ستضحية! حد س
لبقائه. األصلح هو دام ما الدين للبذلفي حد ال

بعده. رأس لكالم2 الحسين رأس من أعز وليس

بيت. أهل بيته أهل من أكرم وال

 وبعدها الشهادة قبل قالم2 الحسين ه القا ما أجله من اإلسالم في شهيد القى وما
الله. سييل في

 بيت ألهل أذى من كربالء أعقبته كما لدين تضحية مختارين ييت أهل أوذي وما
( .)وعليال ونسوة أطفالي والحسينيئنيي والحسن فاطمة وعلي ،عييلينه الله رسول

مقدم الدين
اإلسالم. لألنفسفي كبيرة وحرمة لألنضس، كبير موقع هناك

األموال. على مقدمة األنفس

 األمة وعزة شيئ، كل على مقدم الله دين ولكن األموال، على مقدمة األعراض

شيئ. كل على مقدمة إسالمية أمة هي بما اإلسالمية

األنفس. من أهم هو صانعا مربيا األرض في اإللهي النور يبقى أن

م.٢ ..٣ مارس ١٤٠م١ا٢٤ سراما محرم ١(١٠٢) رقم اجمعة خصبة-١

م.٢٠٠٣ مارس ١٤ ه١٤٢٤ لحرام ١ محرم ١ (١٠٢) رقم لجمعة ا خطبة ٢



الجبن. علىخلفية

الخلفية؟ هي ما الله، أعداء أمام التخاذل خلفية على

اآلخرة. قيمة نعرف ال ألننا اآلخرة، على الحياة تقديم بالحياة، االرتباط هي

لله. نذكر ألنناال

أنفسنا. ألنناالنعرف

االموال. من اهم

أهممنكلشيئ.

وقته. لكإلجمفي2 الحسين اإلمام دم من أغلى دم ليسهناك

 من أكبر حرمة وال ، ٠ الله رسول لبيت ما القدسية من له بيت ك هنا وليس

 سبيل رخصفي قد ذلك كل أن إال كربالء، يوم وللفاطميات النبوة، لبيت الثابتة الحرمة

الله. دين على الحفاظ أجل ومن الله،

 لكنها ،لنا األمر نكثف ال علمنا ولو ، ( تقلمون) كنتم إن لكم خير يكم وذ - ١

 بييع الرغيد العيش ونطلب بالذل، الراحة نطلب يتجعلنا الت الغفلة ولكنها السذاجة،

دينالله.

 األزض إلى اثاقلتم الله سبيل في انفرواً لكم قيل ا إذ لكم ما آمنواً الذين أيها ويا -٢
( قليل.) إال اآلخرة في الدنيا انحياة متاع فما اآلخرة من يا الد يانحياة أرضيتم

التقاعس. خلفية على أيدينا الكريمة اآلية تضع

أنفسنا. الخوففيداخل خلفية على

 الساسي الفكر
البسراهي

. ٤١ ة التوبة — ١

.٣٨ التوبة-٢



طاغوت. أمام ارتعدنا لما اللهك^ة، لوعرفنا ثمن، بأي بعناها ما أنضسنا لوعرفنا

 بهافي فيكف لآلخرة، ثمنا تكن حتىلولم الدنيا في لزهدنا اآلخرة قيمة لوعرفنا

آلخرتنا؟ ثمنا تكون أن ينا يراد ما

وعيكم؟ أفقدتم (، اللو«) ونسبيل انبرو لكم قيل إذا لكم آمنواًما الذين أيةا ويا

اإليماني؟ حسكم أفقدتم

تكم؟ ذوا أنسيتم

ربكم؟ أنسيتم

مستةبلكم؟ أنسيقم

عزتكم؟ أنسيتم

األرض؟ إلى إثأقلتم

اآلخرة؟ من الدنيا متاع رضيتم

قليل.)( إال اآلخرة يف الدنيا احلياة متاع ومفا

الواقع. لنا يكشف الله

.الحقيقة عن الغطاء يكشف الله

مزهود. قليل ، قليل)^( إال اآلخرة يف الدنيا احنياة متاع ومفا

النظر. يلفت ال قليل

.النفس ;ي يستقط ال قليل

أييائ عذابا تنفروًايعذنمك وإأل غزو لك أمام ،رسائيل !أمام و . ٠ ٠تنفروا »إأل

.٣٨-التوية:١
٣-القوبة:٢
.٣٨ التوية:-٣



السياسي الفكر
االبسالمي

 شيئا تضروه وال غيركم قوما وويستبدل يتعطل: ال الله دين ، غيركم... قوما ويستبدل
(١واللهعلىكلشيئقدير«.)

.تراجعنا نكصنا،إذا جبنا،إذا العدوإذا به يواجهنا الذي العذاب هذا فوق

 إليه يرقى ال فقؤز الله ووصف ،أليم اب عذ بأنه فيلز الله وصفه أكبر با ا عذ نتوقع

وصف.

ئية مبد رؤى
وصورها. أشكالها بكل الخانع والتطبيع االستسالم مشاريع إنناضد -١

 الصداقة باسم ومقدراتها مقدراتها على األمريكية والسيطرة األمة، استعباد ضد -٢

اإلسالمية. أو العربية األمريكية

 وتآمر ومستقبلها، أمتنا لحاضر المصيرية القضايا الرسميةفي األنظمة سلبية -ضد٣

الكبير. اإلسالمي ومستقبلنا واقعنا على ألنظمة ا هذه بعض

الفاعلة. اإليمانية إراداتها لغاءوإ المسلمة الشعوب تهميش ضد -٤

 جيالهاوأ ألمة نفوسجماهيرا وتركيزهفي الشعوربالضعفوالهزيمة، تعميم -ضد٥

الصاعدة.

 للقدرات الصتاع اإلسالم بعظمة ونؤمن جماهيرنا، وبعطاء ،أمتنا بقدرة نؤمن نحن -٦

الكيت. من تعاني التي والقابليات المخزونة، الطاقات وتفجير الهائلة،

 وليس ،وتقصيرها األنظمة فصود إلى مرده األمة على طارئ ضعف أي بأن نؤمن -٧

 الحية المجيدة األمة هذه ها وتفتقد أوغيرهما أمريكا، أو إسرائيل بها تتمتع اتية ذ لعظمة

المعطاء.

٤٢٧

.٣٩لتوبة:١١



 الهائل، ومخزونها وكرامتها بالشعوب األنظمة باعتراف التصريمر بأنطريق نؤمن -٨

 فئوية ئق عوا غير من لواقع ا أرض على عال فا يتحرك أن لمخزون ا ا لهذ لفرصة ا حة تا وإ

 بإرادة والتعبير النموالصالح، أجواء ومنخالل شخصيةضيقة، ومصالح وطائفية

 ا، إيجاب األوضاع بعجلة الدفع درعلى القا اإلسالمي الحضاري االنتماء عن حرة

 فاعلية غياب وفي ،فعال سيرها واقع عليه ما على األضعاف ماليين ة ثر مثمرة وبصورة

( وتجميده.) االنتماء هذا

ولة والت الثورة زمن
 الثورة؟ متىتكون

االنتفاضة؟ تكون متى

 لحركة؟ متىتكون

إسالمية؟ الدولة تكون متى

 التصحيح، من لونا تستهدف وحركات انتفاضات ثورات، الكبير عالمنا تحدثفي

 من الثوراتخط لهذه ويكون وظروفسيئة، التغيير،وتتطلقمنضغطظالم، اإلصالح،

انحراف. أو واستقامة أوظلم، وعدل أوخطأ، صواب

 لإلسالم، المنتسب منها وحركات وانتفاضات اإلسالميثورات، وتحدثفيعالمنا

لغيره. والمتتسب

 إيمان أو إسالمية، أوصبغةما إسالمي، مفطلق منها لإلسالم انتسب لما يكون وقد
إليه. االنتساب من االستفادة تحاول أو به، أواستئناس باإلسالم، إجمالي

 الوضع هذا والتعديلفي اإلصالحات بعض إلى الثانية أو األولى الحركات تؤدي وقد

هي لما بالنسبة واإليجاب السلب من نتائجها وتختلط لحقوق، ا بعض وتسترد ،اك ذ أو

 م.٢٠٠٢ابريل٥ه١٤٢٣ محرم ٢٢ بتاريخ (٥٣) الجمعة خطبة -١



السياسي الفكر
٤ االبسالمي

 املغسجمة الكرمية النبيلة أهدافه ى إل بالقياس وجممتعه، لإلنسان احلقيةية مصلحة ال
 رآي كماهويف مسارها احلضاريعلى حتركه يكون أن ينبغي اليت الصدق الغاية مع

اإلسالم.

 بحق، العنوان هذا عليها التييصدق اإلسالمية والحركة اإلسالمية، الثورة أما
 أسلويا قيةو وأخال وهدفا ورؤية منطلقا حقا إسالمية تكون بحيث الخاصة شروطها فلها

 تواجه وصغيرة كبيرة كل تهفي وتشريعا اإلسالم ألحكام وخضوعا ومنهجا ومعالجة

الشائك. الطويل الطريق على االنتفاضة الثورة، الحركة،

 بصدق العنوان هبذا حقيقة خ اخلميين ماماإل التيفجرها اإلسالمية والثورة

السابقة. املقومات كل بلحاظ

 قيادة القيادة تكن لم ما اإلسالمية، لحركةوا اإلسالمية الثورة صدق يتم ال إنه ثم،

 تحققها من بد ال شروط على متوقف اإلسالمية القيادة وصدقعنوان واقعا؛ إسالمية

الخارجي:

ورؤيته. ومقاصده، وروحه، العامة، تركيبته في لإلسالم فكري وضوح -١

.غبارعليها ال اليت وحقانيته ،اإلنقاذ على وقدرته باإلسالم، ثابت عميق إميان -٢

 وحركة للمجتمع، العامة الحياة تشريعات ذلك بمافي وتشريعاته ( أحكامه) فقه -٢

خاكة. ة الحيا

األقدام. ومزالق األمور، مضائق الشريعةفي مخالفة عن الرادعة العملية التقوى -٤

والزمان. بالمكان والعلم الخبرة كفاءة -٥

 المعرقل أو لمعطل، الضاغط عدم المتطلبة اإليمانية واإلرادة النفسية، الكفاءة -٦

والتهؤر. الجبن، المجال: هذا النفسفي على خطيرتين صفتين من

إسالمية. قيادة أسميها أن يمكنني ال فقه، بال القيادة -١



 كان وإن القيادة رأي عن التنازل حد إلى وخبرتهم اآلخرين علم أمام التواضع -٧

وخبرة. منعلم هيعليه لما القيادة احترام مع معلنا،

يكالم.2 المعصوم غير حق في وارد األخير والشرط

 عيكيالي المعصومين في تتجسد إنما المثالية درجتها في اإلسالمية القيادة كانت ا وإذ

 ،خين الخميني اإلمام كافيةفي عالية بدرجة وصدق بحق متجسدة فإنها فحسب،

 للمستضعفين الكبير االستقطاب قيادته أعطى الذي الشيئ وهو األمور، تلك كل وبلحاظ

المستكبرين. الطغاة بها وأتعب المنصفين، والوعاة والمحرومين

 ، مقامه( الله أعلى ) الخميني اإلمام يد على المباركة اإلسالمية الثورة أثر عن أما

 واإلرادة الروح، مستوى على مستويات؛ على واألمة لإلسالم جديدا بعثا أعطت فإنها

 والثقة العام، الميداني الفقهي والتفتح اإلسالمي، الفكر وصحوة الروحية، اإليمانية

 الدين، على والغيرة لحمية وا المسلم، والمجقمع المسلم اإلنسان عند بالنضس العالية

 وكرامة وعزة األعداء، صدور في واألثة الذين وهيبة الكبير، اإلسالمي والوطن واألمة،

 ألبناء الحقوقي والوعي د والجها والتضحية البذل روح واستيقاظ المسلم، اإلنسان

 ومثاال ،حيا واقعا المباركة اإلسالمية الدولة وفرض التغيير، بقضية واإليمان األمة،

( األرض.) مضيئةفي ومنارة كريما،

م.٢٠٠٧فبراير ١٦ه١٤٢٨محرمالحرام ٢٧ (٢٧٢) الجمعة خطبة



عشر الثاني الفصل

إذفسطبئ



الفكرالسياسي
٤البسالمي

لمحك وا لقضية ا فلسطين

فلسطين على الحرب من األقة موقع
 مسؤوليتها تحملها لتي وا لألمة، المتحدية ومشكاتها المغتصبة فلسطين أمامنا

الكبيرة.

 حاضرها، ،هنضتها ،كربياؤها ،انتماؤها ،تارخيها األمة، ,ارادة فلسطني يف احنازب
فقط. وليسإنسانفلسطين مستةبلها،

 ،جهة لموا ا خندق في كلها ألمة ا تكون ن بد أنال هو لواقع ا ا لهذ و لطرح ا ا لهذ لنتيجة وا
األمة. كل المواجه دام ما

 لنا يصح ال بأننا الشعور يعطيفا فهذا األمة، هوكل أيضا المواجه يكون أن بد فال
 األحداث تأجج عند الفلسطيفية بالقضية واهتمامنا حديثنا يكون وال متفرجين، نكون أن

خاصة. مناسبات وعند فقط،

فيها؟! يفرط فكيف المضطهد المقهور، الفلسطيني مال رأس االنتفاضة

 في أمل له يكون أن في حقه د ا سترد ا في ئيل سرا !جهة موا في آخر ل ما رأس له هل

الحق؟! هذا استرداد

االنتفاضة. غيرهذه الرصيد من شيئ األرض على الساحة، على يوجد ال

 عرفات يتحول أن لعدو ا حل ،ل حلا ا ا هوهذ ل حلا وا فيها يفرط أن له يصح ا ،ا إذ
لشعبه. جزاروكيل إىل

الكفاح. مواصلة االنتقاضة وحل

حل؟! أي مع فاألمة أسأل:

 بشرط مشروطة غير مفاوضات تكون وهوأن ،يطرحه ي لذ ا لصهيوني ا لعدو ا حل مع

من االنسحاب يكون أن بالكامل، االنتفاضة تقف أن ذلك وشرطهفي علي، يفرض واحد



٤٣٤

المواجهة. ساحة

إرادته. قفزة عن الفلسطيني يتخئى أن

يبرد. أن أجل من داخله؛ الثورةفي نار اشتعال عن

أعصابه. تبرد أن أجل من

.حة سترا لال يستكين أن أجل من

االنتفاضة. صفحة تطوى أن أجل من

واحد. ولوبشرط فيها يلتزم ال مفاوضات الدخولفي العدوفي هوشرط هذا

 س؟د)ا( هع حغامها في األلمة األمةفيشعوبها،

مدطلم١ءلىصحى
لله«)(؟! سييل ي انفتواً لكم إذاقيل ماتكم آمنواً الذين أيها ويا

وعيكم؟ أفقدتم
اإليماني؟ حسكم أفقدتم

ذواتكم؟ أنسيتم
ريكم؟ أنسيتم

مستقيلكم؟ أنسيتم

عزتكم؟ أنسيتم

األرض؟ لى اثاقلتمإ

اآلخرة؟ من الدنيا متاع رضيتم

(٣قليل.) إأل اآلخرة في الدنيا الحياة متاع وقما

م.٢٠٠١ سبتمير ٧ ه١٤٢٢ اآلخرة جمادى ١٩ بتاريخ (٢٣) الجمعة خطية-١
٠٣٨ القوية:-٢

-٣٨ التوبة:-٣



السياسي الفكر
األيسلمي

الحكومات مسؤولية
 ومناشدة اللفظية، اإلدانة مستوى على الفعل رد من تنتقل أن لمسؤولة الحكومات إن

 لألعصاب، وتخديرا األمة، الشعبيةفي الغليان لموجات تخفيفا العدقة الصديقة أمريكا

 مسألة جادةفي مواقفعملية اتخاذ إلى الزائف البطولي للجماهيربالموقف واقتاغا

الدفاع.

 بهذا دفاع مسألة أمام نحن االصطالحي، بالمعنى جهاد مسألة أمام لسنا نحن

المعنى.

 وتفعيل اإلسالم، باسم أخرى بالد فتح حالة في ولسنا العدوان، رد حالة ونحنفي
المشتعلة. المصيرية المعركة المتوفرةفي اآلليات كل

 ألمة، قدراتا التيتضعيدهاعلى األنظمة لفعلمن ا أنيتساوىرد أبدا واليقبل
القليل. النزر شيئإال كل المسلوبة الشعوب من الفعل رد مع

 موقف وأيضا مية، كال وباحتجاجات ومظاهرات، لفظية، ت انا بإد تدين الشعوب

الكالمية؟! إلدانة الحكوماتهو

ت لحكوما ا بيد
النفط. سالح -١

اإلسرائيلي. العدو مع والثقافية واالقتصادية( السياسية، العالقات قطع -٢

األمريكية. السياسة على للضغط قوي موحد سياسي موقف توظيف -٣

 والرد باالستخفاف إسرائيل واجهتها التي السالم لمبادرة الجاد البديل طرح-٤
العربية. القمة الساخرمن

لمحتلة. األرض داخل بالمالوالسالحفي المجاهدين -إمداد٥

.عليها المغتصبة فلسطين خارج األمة أبناء من المجاهدين لتدفق الفرص؛ فتح -٦

إلسرائيل. المساندة البالد العربيةفي االستثمارات إيقاف ٧



 الظالم والغزو المنطقة، األمريكيةفي المشاريع مع العلنيوالسري التعاون عدم -٨
اإلسالمية. للبالد

 وتمنع تواجه - اآلن وإلى - واإلسالمية العربية األنظمة بعض أن والمعروف
 العالم بلدان من كثيرا أن كما اإلسالمي، الوطن إسرائيلفي ضد السلمية المظاهرات

 ترميهم الذين المسلمين الصيد بتسليمها أمريكا لى تقربإ لتزا العربيواإلسالميال
 بالد الرحيمةفي وسياسته األمريكي، للسيد إلخالصها توثيقا؛ باإلرهاب نفسها أمريكا

.لمسلمن ا

الشعوب مسؤودية
فهو: ،الشعوب تملكه ما أما

 أمريكا في دعمه ومنابع اإلسرائيلي، لالقتصاد دعم فيه ما لكل الشاملة المقاطعة - ١
القصوى. الضرورة يه قضت ما عدا

 على صارخة ظاهرة لتكون واالحتجاجات؛ والمسيرات المظاهرات االستمرارفي -٢
 والصمت األمريكي، واالحتضانوالدعم اإلسرائيلي العدوان وجه ألمةفيا مستوى

 الضمير تحريك أجل ومن العالمي، الصمت عن فضال واإلسالمي العربي الرسمي
والجمود. القبلد من يعاني الذي العالمي

 الحاضر وبيع االستسالم، لمخططات وبقوة مستمرا تاريخيا رفضا تسجل أن تملك -٣
 تحبط وأن ،أمتنا على االستكبارية المؤامرة إيقاف أجل من اإلسالمي؛ والمستقبل

األمة. هوية إسقاط تستهدف التي والعملي لفكري ا التغريب محاوالت المبدئية بمواقفها

الموقف رسالة
وصورها. أشكالها بكل الخانع والتطبيع االستسالم، مشاريع ضد إننا-١

 باسم ومقدراتها مقدراتها على األمريكية والسيطرة األمة استعباد ضد -٢

اإلسالمية. أو العربية األمريكية الحداقة

 تقبلها،ومس أمتنا لحاضر المصيرية القضايا الرسميةفي األنظمة سلبية ضد -٣



لسياسي1 لفكر1
األيسلمي

الكبير. اإلسالمي ومستقبلنا واقعنا على ألنظمة ا هذه بعض وتآمر

الفاعلة. اإليمانية إراداتها وإلغاء المسلمة، الشعوب تهميش ضد -٤

 األمة نفوسجماهير وتركيزهفي والهزيمة، بالضعف الشعور تعميم ضد - ٥

الصاعدة. أجيألها و

 الصناع اإلسالم بعظمة ونؤمن ،جماهيرنا وبعطاء ،أمتنا بقدرة نؤمن نحن -٦
الكبت. من تعاني التي والقابليات المخزونة، الطاقات وتفجير الهائلة، للقدرات

 ،وتقصيرها األنظمة قصور إلى مرده األمة على طارئ ضعف أي بأن نؤمن -٧
 المجيدة األمة هذه وتفتقدها أوغيرهما ،أوأمريكا إسرائيل بها تتمتع ذاتية لعظمة وليس
المعطاء. الحية

 ومخزونها وكرامقها، بالشعوب، األنظمة باعتراف يمر النصر طريق بأن نؤمن -٨
 الواقعمنغيرعوائق أرض على يتحركفاعال أن المخزون لهذا الفرصة وإتاحة الهائل،

 والتعبير الصالح، النمو أجواء خالل ومن ضيةة، شخصية ومصالح وطائفية فئوية
 إيجابا األوضاع بعجلة الدفع درعلى القا اإلسالمي الحضاري االنتماء عن حرة بإرادة

 فاعلية غياب وفي ،فعال سيرها واقع عليه ما على األضعاف يين مال ثرة مثمرة وبصورة

وتجميده. االنتماء هذا

ط سضغ وطأة
 الرئيس مندوبي على األيام من يوم أي في تعقلوا لن إنكم ،لغيارى ا أمتنا أبناء يا

باالنسحاب. إلسرائيل طلبه وعلى نفسه، األمريكي الرئيس على وال للمنطقة، األمريكي

 تحت اضطرارا إال قضيتنا صالح في خطوة أي على أوروبا وال أمريكا تقدم ولن
 والحفاظ ،مصالحها وإلنقاذ الفاعلة، الشعبية وقواها األمة، جماهير من الضغط وطأة
إسرائيل. مدئلتها على

األمة.)'( بأعداء الظن يحسن ال إنه

م.٢٠٠٢أبريل ٥ه١٤٢٣ محرم ٢٢ بتاريخ (٥٣) لجمعة خطبة -١



والقيادة واليصيرة الوعي خط
 رات ومنذ الفلسطينية، األرض منذرات ذرة أي يحموا أن المسلمين على الواجب

 وطن كلها اإلسالمية واألوطان اإلسالمية واألوطان اإلسالمية، األوطان من وطن أي
 صورة في مالي، بذل صورة في عمليا بفلسطين المسلمين اهتمام يترجم وأن ،واحد

 ويذل البندقية، حمل صورة في اجتماعات، صورة في مسيرات، صورة في مظاهرات،
ذلك. إلى وما الدم

 ،أبدا مجهولة جهة من يتلقى أن يصح وال ،عشوائيا يأتي أن يصح ال هذا لكنكل
 ومن الوعي، خط خالل من قضاياهم يخدموا أن مكان كل للمؤمنينفي الصحيح وإنما
بها.) يؤمنون التي بالقيادة االرتباط خط خالل ومن البصيرة، خط خالل

ئيلية اللسرا الجبمة بوصلة
 بدرجة المؤثرة للمواقع والدك غزة، التحتيةفي للبنية والنسف الهائل، التدمير كل

 شرايين وتقطيع للجميع، والترويع نيين، للمد اآلثمة والمذابح الثانوية، المواقع وحتى أساس
 ثم التخريب، واإلمعانفي اإلمدادات، والشحفي الخانق، والحصار والحركة، الحياة

 تصصيما المصممة الهدنة ومشاريع للمقاومة، واألجفبية العربية الرسمية اإلدانات
 المقاومة تجريد إلى أنينتهي له يراد ذلك كل اإلسرائيلي؛ العدو رغبة يتوافقمع خاصا

 من الدول مستوى وحتىعلى وغيرها فلسطين، حماسوغيرحماسفي من المقاومة كل
 الفض لمقاومة با واإليمان المقاومة، وروح المقاومة، وإرادة المقاومة، وسالح المقاومة، قدرة

( المقاومة.) عنفاعلية

 اإلسالمية باألمة المتعلق االستكباري للمشروع ويسلم الجميع، ليستسلم وذلك
 هو واحد ومنطق ،واحد وصوت واألمة، المنطقة على واحد سياسي لون وفرض والعربية،
 وهيمنتها الجهات هذه إرادة وفرض واألوربية، واإلسرائيلية، األمريكية المصلحة منطق

 ال الذي المنطق وهو ،ألمة ا هذه وجود مفاصل كل على لحضارية وا واألمنية السياسية
وبإرادته األجنبي، عن فيهانيابة يحكم الذي لكيان إال األمة هذه كياناحاكمافي يقبل

م.٢..١مايو١١،٥١٤٢٢صفر١٧(بناريخ٦-خطبةالجمعة)
مقاومة(. ب:)لبيكا مصلين ال وجموع الشيخ هتاف -٢



الفكرالسيرسي
األ^بسالمي

.ومصلحته ،وعقليته

قهرهما. على ويتمرد والسياسة، التوجه هذا يخالف صوتا وال رأيا يقبل وال

 وتستسلم ،لغيرها الذليلة التابعة تكون وأن ،لغيرها تنتج أن األمة لهذه ليراد وإنه
 ،وهويتها ها جلد من تنسلخ وأن له، اتها ذ عن وتتنازل تذوب، وأن ،غيرها إلرادة وتسلم

 من يذبح من يذبح أن منه تقبل أن لها ويراد الطمئنانه، ودينها حضارتها عن وتنفصل
(١ ) .ة مسرور ضاحكة راضية أبنائها

مبررستقاعس ال
ألمة؟ ا لتقاعس مبرر من هل

 ء ا أعد كل من ومتوسع ،عدواني وجود ،وسلمه حربه في لمنطقة ا في ك فتا وجود ص هنا

 الغائرة الحربة اللقيطة، المعتصية هوإسرائيل الوجود هذا العرب، ومصالح م اإلسال
 أكثر، الرسميفي العربي الوجود يقفه قاصر، مشلول مهزوم وهنال ،أمتنا فيخاصرة

 على والقصور الشللوالهزيمة ويفسحب كذلك، أكثره اإلسالميفي الرسمي والوجود
 وتفكيرها األمة شعور من ألوسع ا المستوى على القضية، مع تعاطيه الشعبيفي الموقف

.وهمها

 منقصور الرسمي، المستوى على خاصة الموقف، والشللفي والهزيمة القصور هذا

األمة؟ تقصيرفي من أم اتي ذ

.السؤال هو ا هذ

 ضغط وال المشترك، السياسي الضغط ألوان من لون ألي فاقدة مجتمعة األمة أسأل:

نفسها؟ إسرائيل وعلى إسرائيل، مدللة أمريكا المؤثرفي االقتصادي

تفتقده؟ الضغط؟، هذا تمارس أن تستطيع ال األمة

المتناحرة؟ المصلحية الكيانات فرقة أنها أم

م.٢٠٠٩بناير٩ه١٤٣٠ محرمالحرام١٢(٣٥١-خطبةالجمعة)١



 وممارسة ،وطاقاتها األمة أموال وبعثرة المهزوزة، الكراسي لتثبيت والمتاجرة؛
وشعوبها. األنظمة من كثير بين الكبيرة والفاصلة األمة، إنسان عند اإلرداة تمييع

 الذي اخلارجي العدو رضا طلب إىل بالقوة، األمين الوضع استقرار إىل يلجأ من
والصمود؟ القوة بأسباب وميدها حيتضنإسرائيل،

وشعوب. أمم فيه نهضت القضية على طويل وقت يمر لم أو

 التقدم إلىحالة لقياس با القهقرة أوتتراجع مكانها، تراوحفي اإلسالمية األمة

 وثورة والزراعي، والصناعي واالقتصادي العسكري النمو أسباب في العالم، السريعفي
األمور؟ هذه آخر إلى المعلومات

اإلسالمي؟ العامل أم الطبيعية، ثراوهتا أقلفي اهلند

عسكرية؟ ناحية أكبرمن بدرجة اآلن يخاف أيهما

اهلند؟ أم اإلسالمي، العامل بلدان أكثر

 اآلخرين، قبضة التحررمن إرادة على ما بدرجة تصر األخيرة ألن ولماذا؟، الهند،

 الشعوب تحول أمتنا وأكثرحكام وطاقته، ته وتفجيرقابليا وتقدمه، شعبها وتراهنعلى

 تكبيل يعني الذي االستقرار أجل من األمة؛ أعداء والمقدوراتإلى واألرضوالمقدرات
 اآلخرين، تعذب بأن أمنإال وال ،بهذا إال ر استقرا ال وكأنه ،وتقزيمها وإلغائها، األمة

( للحرية.) نيض أي فيهم وتكبت

للمقاومة اللستراتيجي العمق
املعذب؟ واملسلم املغصوبة، واألرض ننتصرللقدس، كيف

 املسلصني، املجاهدين، العسكريني، اإلسالميني، القادة قوافلهم، والشهداء،
الشابات. احلرائر، الشيوخ، ع، الرض

والمذكرات، والمؤتمرات والمظاهرات، والمسيرات المالي، والبذل االحتجاجات هناك

م.٢٠٠١ أبريل ٢- ه ١،٣٢ محرم ٢٦ (٣) الجمعة خطبه- -٦



الفكرلسياسي
لويعالمي

السالح! حمل إلى ترقى وقد منهذا أساليب هناك

.هويتنا نعرف أن البعيد املدى وعلى نظري ذلكفي من األهم أن إال

ئنا. انتما أننرجعإلى

اإلسالم. وروح اإلسالم أننتمثلقيم

 وال أمة، أمجاد يعيد ال والتغرب التغرب، اآلخروهوخط الخط على صرنا ا إذ

 ‘بطوالت اليخلق التميع وخط التميع، اآلخرخط الخط قدس، هي بما القدس يستعيد

 صلبة قلوبا يخلق وال صامدين، قادة يخلق وال ، قوافلشهداء يخلق وال رجوالت، يخلق وال

تخون. ال ونزيهة صعامدة،

 ومواقع المجد مواقع تستعيد ولن اإلسالم، راية كانتتحت أمجادها كل األمة أمجاد

اإلسالم. راية تحت إال الريادة ومواقع والكرامة العزة

 تتفوقإسرائيلعلى قد موجود، السالح المليارمسلم، فوق تتوالى، التجارب هذه
 السالح بيدهم المسلمين، بيد كثيرة أسلحة لكن الذري، السالح منحيث المسلمين

 القبضة بيدهم إسرائيل، تعرفها ال التي العدة وبيدهم الحربي، السالح وبيدهم المدني،

 من لإلرادة وفقدهم اإلرادة يفقدون لكنهم الغرب، الصناعيةفي الحركة شرايين على

 االهتزازفي مواقف ومنخالل غزاهم، الذي القغرب خالل ومن اإليمان، فقد خالل
وسفورا. علنا وتعالى سبحانه الله خط عن التراجع مواقف بل الثقة،

 والمذكرات بالدم، والتبرع المالي، والبذل المسيراتوالمظاهرات، أساليب إلى نحتاج

والقصائد. والخطب، واالحتجاجات، والمؤتمرات،

 كلهإال ذلك ينتج ولن كله، إىلشيئأساسهوأكربمنذلك حنتاج األصل لكفنايف
.اإلسالم وكرامة ،اإلسالم وعزة ،اإلسالم إىل بالرجوع

.قويا صسلما نفسك تصنع أن

 مسلما نفسك تصنع أن - القدس قضية - الفلسطينية للقضية تنتصر كيف أنت

إسالمي فكر من به تتمسك وفيما ،انية ميد وخبرات علمية إمكانات من تملكه فيما ،قويا



كريم. إسالمي خلق من به تتزين وفيما أصيل،

 ليهود ا وجه في تقف أمة نفسك من تخرج مية إسال شخصية نضسك من خرج

هباء. ستكون غيرإسالم من والمليارات الماليين كل والطامعين،

لماذا؟ قولوا:

وأمتكم. األخرى األمم بين كبير، فرق هناك

 صفاء من درجة على الزلتم بمقدار، عرفتموه اإلسالم، ذقتم - المسلمين - أنتم

 النقي اإلنساني والضمير الكريم، الخلقي والذوق السليم، الفطري والذوق الفطرة

الفطري. الفكر أصول

 عقليا وال ،نفسيا لكم يمكن ال - الميراث هذا خالل ومن - الواقع هذا على أنتم

 كل ألن أخرى، أطروحة بأي تقبلوا وأن بالكامل، اإلسالم عن تنسلخوا أن حاولتم وإن
 التيتتراءى اإلسالمية ألطروحة ا أمام منسحقة، دونية، األخرىقاصرة، األطروحات

 باهتا ولوتصورا تحمل التي األمة ،ولوباهتا ما تصورا عنها تحملون والتي بعد، على لكم

 كل من أكبر وعقلية ،األطروحات كل من أكبر نفسية تمتلك مية إلسال ا ألطروحة ا عن
الزائفة. األطروحات كل يرفض فطريا ونقاء األطروحات،

.دنيويا إنتاجا كاذبة زائفة أطروحة ظل في ينتج أن يمكن لغرب ا

 ،لفطرة ا عن وتنفصل ،م إلسال ا دي تعا أطروحة أي مع تنسجموا أن يمكن ال أنتم
 أي مع الكامل التفاعل تتفاعلوا أن تستطيعون وال ،جهة من إلسالم ا من تحرمون فحيث

 والنفسي الفكري والقلق التذبذب، من حالة تكونفي مناهضة، قاصرة أخرى أطروحة

والحضاري.

الفعل. عن فضال الفعل رد على القدرة ونفقد المتقدم، الموقع نفقد وبذلك

الفكرية. القدوة القدوة، أمريكا

الديمقراطية. القدوةفي أمريكا

المدني. المجتمع وةفيالقد أمريكا

٦



السياسي الفكر
اليسالمي

الليبرالية. في القدوة أمريكا

تقول؟ ماذا التحرر، في القدوة أمريكا

 لعنصرية يتعرض أفريقيا جنوب في العنصرية لمحاربة أنتحضرمؤتمرا ترفض
 باإلنقاذ، هوالمبشر هذا الحالية، الحضارة هوإمام هذا الناس، أيها اقتدوها إسرائيل،

اإلنسانية. الكرامة وشاطئ األمان ساحل إلى القائد هو هذا

 ممارسات من تمارسه فيما إلسرائيل يتعرض مؤتمرا تحضر أن ترفض أمريكا

العرب؟ المثقفون اإلخوة يقول فماذا مقيته، قاسية عنصرية

فكريا؟ المتفرنجة يقول ماذا

سلوكيا؟ المتغرنجة يقول ماذا

المسلمين؟ نحن نقول ا ماذ

 ألحضان عودة ، عكاليث: الله رسول لفكر عودة وبقؤة، لإلسالم اإلخوة، أيها عودة

( ١الكرام.) والصحابة األئمة، لرايات عودة القرآن،

القضيقالفلسطي: على الطانفية الفتنة خطر
 رها،أقطا بكل اإلسالمية بالدنا اإلسالميفي الصف متانة على الحرص منطلق من
 واالستقرار، المحية وطن بناء إلى المشتركة الجهود وتوجه المسلمين، وحدة على والحفاظ

 والمسجد والقدس، فلسطين، قضية طليعتها وفي باألقة، المهمة القضايا والتمحورحول

األقصى.

 الصحافة يمارسفي مما البغيضة الطائفية اإلثارات االنجرارور من أحذركثيرا

محلية. أمغير كانت، محليا

 المسلمين، الدينوتقديرمصالح وحي ومن ،أنيكونعمليا ينبغي ك ذل فالجوابعلى

 والذين الكبيرتين، اإلسالميتين الطائفتين من المخلصين كل أكثربين تالحم ومنخالل

م.٢٠٠١أغسطس٣ه١٤٢٢ األولى جمادى ١٣ (بتاريخ١٨) الجمعة خطبة-١



 يوم ليسفي الواحدة، األمة صفوف لتوحيد ويسعون المشترك، اإلسالم هم يحملون

(١ء.) لرخا وا ة لشد وا ،لسلم وأ لحرب ا يوم في نما وإ ،فقط دي لفا ا مع حربها

ومميين! أعداء إلى البوصلة حرف
إلى اإليراني!، الخطر عن لحديث ا إلى اإلسرائيلي الخطر عن الحديث من االنتقال

الخطرالشيعي؛ عن الحديث

 وفرض لمسلم، وا المسلم بين آخى المطهرة لسئة وا الكريم، القرآن بأن جميعا نعلم أال
الكافر؟! الغزو مواجهة في واحدا صفا يكونوا أن عليهم

؟ل ا هذ على مسلمان أخيتلف

العربية. والقنوات العربية، الصحافة تتحدث أن سفة او قرآنا، لنا جاز أين فمن

 أمريكا، عنه حتدث العرب العربيةعنخطرعلى التصرحيات العريية، اعات اإلذ
أمريكا. ثقافته وتشيع

العدو؟! هي والشيعة الصديق، هي أمريكا

 بالد ل كال تنافي التيتستنزفخيرا التيتستعبد، تقتل، التي تستعمر، التي أمريكا

العربية.

 يوم وقفتفي وما إسرائيل، ضد العرب مع األيام من يوم وقفتفي التيما أمريكا
اإلسرائيلي. العربي الصراع الحياديفي الموقف أأليام من

( عدو؟!؛) والشيعة خملق، صديق أمريكا

وعدبلغور
 بعد عشر السابع للعام نوفمرب من الثاني وهو اليوم، هذا مثل ففي ،بعد أما

ألئة كيد من فيه مبا للحق لبلفوداملعادي الظامل املشفوم الوعد كان واأللف التسمائة

م.٢٠٠١اغسطس ٢٤ ه«١٤٢٢ اآلخرة جمادى ١٢ بتاريخ (٢٢) لجمعة -خطبة١
م.٢٠٠٨مارس ٧ ه١٤٢صفر؟ ٢٨ (٣١٥) الجمعة خطبة -٢



^لفكرالسياسي
البسالمي

 تحت األرضووضعها من المنطقة الدائمفيهذه الصراع لخلق واستهداف اإلسالم،

الغرب. نقمة

 وتطهير القدس، إنقاذ أجل من بلفور؛ أخالف إلى األمة أنظمة تتوسل واليوم

ادال. والظالم والذئبحارسا، ،العدوصديقا تحقل فهي األقصى،

 لتهديدات وا أفغانستان، وتدمير العراق، وتجويع إلسرائيل، الدعم هو والدليل نعم،
 المتواصل والعب الثقافية، والهجمة ،وغيرعربية عربية أخرىإسالمية دول لحرق الجدية

 بثمن األولية للثروة االستنزاف هذا في مرة مرتين، األمة ثروة ونهب المسلمين، نفط من

 ، - األمة مستقبل يهدد أمر وهو - المعادية والحربية الصناعية اآللة لتحريك بخس؛

 وفي مضاعفة، بأثمانخيالية التحويلية للمواد األمة المفروضعلى التصدير أخرىفي و

يضر. ال ومما ،ينفع ال مما لكثير ا

الحق سسترداد مسس؛ الذات بناء
 المؤملةفي الوردية األحالم على أنتعيشي بين اختاري المسلمة، األمة أيتها فيا

 تزاحم السيادة كاملة مستةلة فلسطينية دولة هانئة، هدية بتقديم العدوالجاني، رحمة

 الذاتعلىجميع وبناء األصالة، إلى أوأنتعودي للمهدين، الحبيب اإلسرائيلي الوجود
( الغاصبة.) العدوانية اليد من األرضوالمقدسات اع وانتز الحق، السترداد المستويات؛

المعاييرالغربية ازدواجية
ملها.بكا المنطقة يهدد الذي النووي السالح تمتلك وهي إسرائيل

 وعمد تخطيط سبق عن - أطفال من بمنفيهم - المدنيين تقتل التي وإسرائيل
والفخر. بالتبجح الجريمة تعقب والتي الرسمي، القرار مستويات أعلى من وإصرار

 األشجار، وتجتث وتختطف، وتغتال اآلمنين، رؤس على البيوت تهدم التي وإسرائيل

 والديمقراطية لخير وا التقدم دول من دولة فريستها، عند الحياة مظاهر كل وتدمر

الرفيع، والشرف

م.٢٠٠١توفمبر٢ ه١٤٢٢ شعبان ١٦ بتاريخ (٣١) الجمعة -خطبة١



 طفح أمريكا،وإذا قاموس وفي الغرب، قاموس وشرفي إرهاب دولة تعد أن ها حاشا

 أن أمريكاوأوروبا أهل من العدالة على واألمناء العالم السالمفي رعاة واضقر الكيل

مخففة! تقال أن بد فال السياسة، مصالح تقتضيها إسرائيل عن كلمة يقولوا

والسالم. الخير لدولة داعم موقفعملي يعقبها أن بد وال

 بمصلحة يضر الذي القرار وبين دولية منظمة أي بين أمريكيا يحال أن بد وال

أمكن. ما إسرائيل

 اإلسرائيلية الوحشية واستنكرت شجبت حد أقصى إلى العربية الدول غضبت ا وإذ

كلمان. في

 تعلمت مقهورة عليه وتسكت ،ها بالد في ظلم من تعاني ما لكثرة العربية والشعوب

 الشعوب هذه تعلمت قد أوليس بل ،إسرائيل مثل من حتى الجراح على سلبا تصبر أن

إسرائيل؟})'( ضد مظاهرة على ولو تصبر ال األنظمة تلك أن أنظمتها من

التطبيع

 الفلسطيني،خيانة الجهاد لقيمة إسقاط لألمة، إضعاف إسرائيل التطبيعمع

 بالهزيمة إقرار للفلسطيني، الشعب وآمال آلالم تنكر للتضحيلته لتاريخ إلغاء للقضيق

 مكافأة عاره، الرتكاب مبرر أي ترى وال األمة، ترفضه وهوإقرار اإلسرائيلي، العدو أمام

 الساحة ألجواء والديني الثقافيوالخلقي التسميم من لمزيد تسهيل الغاشم، للعدوان

 الغزاة عند للثةة خ وض النفسية، للراحة توفير الحضاري، التمييع من ومزيد اإلسالمية،

 أخرى وأجيال الحاضر الجيل التحررعند إلرادة وقتل الجهاد، لروح تذويب المحتلين،

أسدا. أبناء من الحقة

 أوإسالمي عربي تجمع إسرائيلفي عضوية أما األولية، درجاته التطبيعفي هو هذا

سات والمقد والمقدرات القيم لكل انتهاكاته ودغم أشذه على يلي سرائ إل ا لعدوان وا إقليمي

م.٢٠٠٢يوليو٢٦ه ١٤٢٣جمادياألولى ١(بتاريخ٦٩) -خطبةالجمعة١



 السياسي الفكر
االيئإي

 المنكرة، قبائحهم ومشاركةفاعلةفي الكبرى، الصهاينة لجرائم عمليصريح إمضاء

( وأصرحه.) الحرام أوضح وهومن

ه!! خجلتا وا . . فلسطين
 إسرائيليون وأكاديميون إسرائيلية، جامعات لمقاطعة يهبون أوربيون أكاديميون

 تحارب عربية وحكومات ، - الخليج أخبار هو كما - بريطانية مطبوعات من يطردون

) الذليل. التطبيع طريق على وتهرول المقاطعة،

 مستسلمة للحيلة فاقدة متخاذلة ضعيفة شعوبها ضد المستأسدة الحكومات وهذه

تها. وإراد أمامإسرائيل،

 األولى القضية هما والقدس فلسطين بأن المكرر القول تكثر العربية األنظمة كانت

العربية. لألمة

 والتقدم تنسى، وال تضيع، وال عليها يساوم ال والثابتة والمركزية األولى والقضية

التنازالت. حسابها على

 فيخارطة رسميا األمة ودخلت القول، بهذا االلتزام عن االنسحابات توالت وقد

 وبداً القضية، هذه إسرائيلفي له خططت ما تحقيق إلى ليؤدي أو الطريق، لسد الطريق

 ضعفا نفسها على األنظمة وسجلت التبرير، بعد للتخاذل والتبرير؛ التنازل، بعد التنازل
األمة. على وتآمرا البعض، من واضحة خيانات يكن لم إن والعالم األمة أمام مخجال

 الطريق، إسرائيل تسد المباشرة أوغير المباشرة المفاوضات من مرة كل وفي

 اإلرادة بأن ذلك بعد من للعرب لتعلن الكلمات؛ ببعض عليها بالضغط أمريكا وتتظاهر

 ال األمريكية لإلشارة جديد بتنازل العرب ليستجيب تلين؛ أن من أقوى اإلسرائيلية

 من اليد بخلو نضسه على حكم الذي الطرف هذا مع التعامل تحتاجهفي ال الذي ضغطها

لها. المخلص األمريكي والوسيط علىإسرائيل الضاغطة األوراق كل

م.٢٠٠٨أكتوبر ١٠ ه١٤٢٩ شوال ١٠ (٣٤٠) الجمعة حطبة -١

م.٢٠٠٢يوليو ١٢ه ١٤٢٣جمادياألولى١ بتاريخ(٦٧) -خطبةالجمعة٢



 وليست ،أمريكا تحتاجه استراتيجية أهمية ا ذ موقع وال بيدهم، نفط ال العرب وكان
 سوقا يمثلون األمة،وال قضايا ليهفي الوصوإل تريد فيما تعتمدعليها لهممساندة

 المالية المؤسسات في اسما لهم أرصدة وال األخرى، والبضائع السالح في ألمريكا رابحة
وتغذيته. األمريكي االقتصاد لتفشيط األمريكية؛

 أمام ضعفاء عليها، أقوياء ولكنضعفاء؛ أقوياء األمة الرسميةفي فاألنظمة
إسرائيل,)'(

القطبيع؟ عى وإسرائيل أمريكا تحرص ولماذا
 ،وسياسيا ،وثقافيا ،اقتصاديا مفتوحا سوقا واإلسالمية العربية البالد لتكون

 سالميةواإل العربية للساحتين والمسقمة الساقطة البضائع لكل تي برا المخا المستوى وعلى
 على واإلسرائيلية األمريكية القبضة واحكام الهيمنة ولفرض وأوضاعهما، وإنسانهما

وأسرع. أوسع بصورة اإلسالم ضد الخبيثة خططهما وتضيذ ،أمتنا ومقدرات مقدرات

 عند وشعوبا أنظمة العربية األمة تحييد اإلسرائيلي األمريكي الطموح ويتجاوز
 األنظمة، هذه مشاركة إلى مقاوم إسالمي بلد أي ضد قاسية عسكرية ضربة أي توجيه
الضربة. هذه في منها أوعدد

 وحضارتها، ،ودينها هوجماهيراألمة، المشؤوم التطبيع األكبرفي والخاسر
تبلغ. لم وبعد وجدت التي المجيدة ونهضتها ،وكرامتها ،وعزتها ،وأخالقيتها

 لوجود ومقصودة قاسية ضربة توجيه يعني اإلسرائيلي العدق مع التطبيع أن والحق
 ،بها معاد عليهإال يقدم فال أبعاده، كل في أمنها على وتآمرا والمعنوي، دي الما األمة
( ٢(.) سوءا) لها والمريد

العالمي القدس يوم
والحق. العدل حاكمية لترسيغ محتك؛ مؤمن سي سيا دعوة العالمي القدس يوم

م.٢٠١٠ ديسمبر ٣١ ه١٤٣١ لحرام محرم ٢٤ (٤٣٥) الجمعة -تطبة١

ب)الموتإلسرائيل(. المصلين جموع هتاف -٢

م.٢٠٠٩يوليو ٢٤ه١٤٣٠ شعبان ١ (٣٧٨) الجمعة -خطبة٣



الفكرالسياسي
اإليسالمي

 التي األمة قضايا مقدمة الشريففي والقدس مطيذية ل القضيهلف لجعل هويوم ١

حلها. طريق على مستميت جهاد خالل ومن ،بجد العمل عليها يتحتم

 بالنسبة ضيق سعته على وهوصحيط العربي، المحيط من القضية نقل أجل من-٢

 المحيط في أوتقوقعها القضية، نقل اليوميصرعلى فهذا األعم، اإلسالمي المحيط إلى
 وتحشيدا للقضية، خدمة بة، رحا األكثر اإلسالمي المحيط إلى وأنتنتقل العربي،

الخط. هذا على األمة تختزنها التي الهائلة للطاقات

 منمساومات، له تخضع قد وما الرسمية، األروقة منسيطرة بالقضية للخروج -٣

 القرارفي مواقع الضغطعلى أنتمارس أجل من لألمة؛ العام بالهم وربطها وتنازالت،
القضية. صالح

الصهيوني. للظلم العالمي اإلنكار من حالة لخلق -٤

 تحرك الضمير تحرك ا وإذ للقضية، نصرة هائلة تعبئة األمة ضمير لتعبئة -٥

الخارج.

المستكبرين. العالمضد مستضعفي لحشد -٦

 حين مقامه( الله أعلى ) اإلمام السيد كلمة كانتفي اليسير باألمر ليست لفتة وهذه

للمستكبرين. المستضعفين ومكافحة مواجهة، يوم اليوم عدهذا

 المركزة، السياسية الرؤية من شديدا وتختزن الوعي، من كثيرا تختزن التفاته إنها

 اإليمانواإلسالم، القدسقضية ذلكألنقضية شديدين، إيمانيين ووعيا وتختزنعمقا

اإللهي. الخط القدس، بخط القدس، بقيم بالقدس، البشرية ارتباط قضية

الشيطاني. والخط اإللهي، الخط خطين: بين األرض والصراعفي

الشيطان. خط حكم ا إذ بيدهم سائغة ولقمة للمستكبرين، آلة مستضعفونوال

 ،رخيصة آلة إلى وتتحول سائمة، البشرتحوإللى من المليارات البشر، من الماليين

 ضئيل عدد جيوب لتصبفي منتجة؛ وأدوات كادحة، أيدي وإلى ،مستغلة آلة إلى وتتحول

تكون حين كله هذا األرض، في واإلفساد والفساد البطش آلة وتعطيهم المستكبرين، من



الشيطان. لخط الحاكمية

 مدرسة، مسجون ،خطا مسجون ،قيما مسجون األقصى ميفى، يسجن ال واألقصى

أطروحة. مسجون

 لتحريره األكثرمنذلك إنما مبنى، األقصى لتحرير ليس الجهاد كل والجهاد
 حيث الشيطان، قبضة من تحرير إلى اللهتحتاج أرض كل أقصى، الله أرض وكل معنى،

 الله عن ويشرد يبعد وحيث المادة، هوى يحكمه حيث الهوى، العصر إنسان يسيطرعلى

أكثرها. في وشعوبا حكومات وتعالى سبحانه

 أسر من ٠وتصرهابانتتطآل٠األسيرإلىتحرير كلهاكاألقصى تحتاج األدفى

 لتنطلق العالمي؛ واالستكبار والبغي، والظلم، الطغيان، وحاكمية الهوى، وقبضة الشيطان

 سبحانه الله حاكمية لخير، وا والعدل، الحق، حاكمية العادلة، الحاكمية خط على

وتعالى.

 لعدوان وجه جيدافي ستثماراوتستثمرها اليوم هذا نقفل أن األئة طى ويبغى

وتذوييها. لقضية دفن صهيونيومؤامرات

 الرجاللعظيم عديدةعلىتجاوزذلك منشواهد شاهدا اليوم هذا وسيبق

 اإلسالم هموم على وانفتاحه واإلنسان، األمة قضايا مع اسل الضيقةفي االطر لكل

 كلمكان؛ لمسلمينبكلجديةوإخالص،وعلىهموملمستضعفينوالمحرومينفي وا

 اإلسالم وأن انفالقيته، وعدم اإلسالم، وانفتاح اإلسالم، عظمة على شاهدا ليسجل

 ألطر مع يتقوقع ال الزمان، يؤطره ال المكان، يؤطره ال المسلم والقلب اإلسالمية، والعقلية
طار. والأي والاألطرالجغرافية، القومية،

 لشر،ولينتصر ويهدم لخير. ليبني إنهينطلقمعإرادةالله،إرادةالخيروالجمال؛

ب ومن الظالمفيكلمكان، ويواجه للمظلوم،

م.٢٠٠١ديسمبر١٤٢٢١٤ رمضان ٢٨(بتاريع٣٧) الجمعة -خطبة١



الفكرالسياسي
مي يسل األ

 ،بنفسها ثقتها وتعزيز ،إرادتها وحيوية ،ووعيها ،وقوتها لوحدتها، مة؛ لأل يوم إنه -٧

،فيها والمقاومة النهضة وروح ،ونصرها ،وكرامتها ،وعزتها ،عزيمتها وشحذ

 ،لحضورها ٠ لذكرها ،حولها للتمحور القضية، رعلى لإلصرا للقضية؛ يوم وإنه

وانتصارها.

 ويراد والتغييب، الطمس يستهدفها اليوم والقضية للتفتيت، تتعرض اليوم واألمة

ملحة. حاجة القدس يوم إلى فالحاجة وتنسى، تدفن أن لها

 تتعرض والقضية والذوبان، واالستسالم إلذعان ا لتربية تتعرض؛ اليوم واألمة

 العزة، قبال المهزوز الهزيل الكرسي تحفظ التي الرخيصة ومات والمسا والتآمر، للتآكل،

دها.ووجو األمة، ومصاحة واألصالة، واالنتماء، والقيم، والكرامة،

 الرسميةفي األنظمة التيتزرعها اإلحباط وروح والقنوط اليأس لمقاومة يوم إنه -٨

 والمقسمة المستكبرة القوى مع الظالمية والتحالفات العمالة ولرفض األمة، أبناء نفوس

ئها.أعدا لصالح لألمة

 وكل وحماس، لبنان، الله حزب يجسده الذي اإلسالمي الصمود لتحية إنه -٩

 اإلبادة وحمالت المدمرة، االستكبارية المخططات وجه لواعيةفيا المؤمنة ألمة جماهير

 لوهم إليها يذهب الذي األمر والمجاهدة، الغيارى األمة ألبناء الصمود إلرادة المعنوية

الكاذب. واإلسرائيلي األمريكي

 الحاكمة األمة أنظمة من عدد تخاذل بين مائز فاصل إلحداث القدس؛ يوم - ١ ٠

 الجماهير موقف وبين وهويتها األمة مصلحة على لتآمري وا مي االستسال موقفها في

المعتدين. مقارعة على يصر الذي الباسلة

 عن الفاعلفيقضاياها الجماهيروثوريتهاوحضورها وعي لخلقحاجزمن إنه

 الرخيصة والمساومة القضايا بهذه األمة الحكمفي أنظمة كثيرمن من الرسمي التالعب

األمة. أعداء لصالح وتصفيتها عليها،



 من الكثير بيد القضية مسار سيكون كيف قدر عظيم قائد تخطيط من يوم إنه
 األنظمة، لتلك الخائرة اإلرادة رهن لقضية ا تكون ال أن فأراد األمة، الرسميةفي األنظمة

قضاياها)' كل ون الفاعل األمةحضورها إلرادة وأنيكون

والظفر ولوباسسن المقاومة ستستمر
 مادامت لنضسها األمن توفير عن عاجزة ستبقى إسرائيل أن يفهم أن ينبغي

 بحسب يمكن ال ألنه ذلك، إلى طريقا واضطهادهم الفلسطينيين المسلمين إخافة تختار

 الصحوة ظروف المسلمفي اإلنسان وروحية قضيته، وعدالة الفلسطيذي الشعب تصميم

 ولو المقاومة وستستمر إلسرائيل، الفتاكة الحربية اآللة أمام الخنوعواالستكانة يتم أن

 بلدإسالمي وأي وباكسقان، أفغانستان ينطبقفي ينطبقفيفلسطين وما والظفر، بالسن

 الجيوش الخسائرفي أنتستمروتيرة بد فال والغربيعموما، الغزواألمريكي آخرأمام

األمة. لوجود الهائل التفجر يتم حتى اإلسالم أرض على أمدها طال كلما الغازية

 يقبل ال - الدولية العالقات مستوى وعلى ،بلد بلد كل مستوى وعلى - كله العالم وإن
وهم! والثالث أمرين، أحد إال

 باألقوياء يسقون لمن منفرد أمن أما ،صشتركا خوفا أو ،مشتركا أمنا يقبإلال ال

 وتهميش واقتصادي، واجتماعي سياسي وظلم واضطهاد وتشريد وقتل وخوف وحدهم،

 أمرا المستهدفة والجماعات المضطهدة الشعوب إرادة أمام أصبح فقد لآلخرين، ثقافي

للجميع. محرقة بالضبط يعني الذي الجماعات هذه موت دونه مستحيال

 الفرقة وبث اإلعالمي، والتخدير األمنية، واالحتياطات السالح، قوة على والمراهنة

 ،تصميمها بة وصال لشعوب ا وعي أمام مضعولها تفقد أت بد ئل وسا على مراهنة هي

والهوان. الضيم على لصبر ا نفاذ من حالة أمام وصارت

الله(. ياسح بيس ) ب المصين جوع هتاف - ١

م.٢٠٠٦ أكتوبر ٢٠ ه١٤٢٧ المبارك رمضان عهر ٢٦ (٢٥٥) رقم الجمعة خطبة -٢



الفكرلسياسي
اليسلمي

 الوضع مستوى وعلى الدولية، العالقات مستوى على وألساسة الحكام من فالرشيد

 وتحسن المستقرة، والحياة ألمنوالتقدما لبلده البلدانهومنطلب من بلد ألي الداخلي

 ال باآلخرين وباالعتراف المراوغ، القول ال الصادق وبالفعل الظلم، ال العدل في األوضاع

هدرها. ال القيم وبتقدير العداوة، ال الصداقة يد وبمد بهم، االستخفاف

الطرح. هذا على وتبرهن المنطق، هذا تؤكد مكان كل ئمةفيالقا الحياة ودروس

 التي األمة لهذه ودرسا كله، للعالم ودرسا ،ألمريكا ودرسا إلسرائيل، درسا ويكفي

 إلسالمية ا المقاومة انتصار كرى ونحنفيذ ،عدوها يستضعفها أن قبل ،نفسها تستضعف

 على تربت فئة مؤمنة، نخبة أمام أمام طويال تصمد لم أنإسرائيل لبنان جنوب في

 ئيلي اإلسرا السالح فاعلية يكافئ بما الفاعلية كثير سالح ها بيد يكن ولم اإليمان

 غير عليتهفا اإليمان وسالح اإليمان، سالح إال مضاعفة أضعافا عليه ويزيد واألمريكي،

باألثمان. تشترى ال وفاعليته وغيرموقته، محدودة،

 المستقي الله، بحب الموصول الداكرطه، الضمير اخل من ثر منبع له اإليمان سالح

وتعالى. سبحانه الله عزة من العزة

 الهزيمة هذه وأن األخير، إلى تهزم أن يمكن ال األمة هذه بأن كله لم للعا درس إنه

 يستقيم ن وقبل المسلم، اإلنسان داخل اإلسالميفي المارد ينتفض أن وقبل مؤقتة،

 على اآلخر، بالفكر مخدوع أنه على المسلم الشباب يفيق أن وقبل المسلم، الشباب

 األمة وأنعزة مستهدف، نه يما أنإ على المستوردة، المهترئة باألخالقية مخدوع أنه

 وتلتفت المسلمة، ولمرأة المسلمة، لشابة تفيق أن وقبل استهدافه، منخالل مستهدفة

 درب اإلصرارعلى المبدأ، اإلصرارعلى إلى الصلبة، لمواقف و والعفة الحجاب إلىقيمة

والجهاد. والشرف والكرامة العزة

 المسلمة، لشابةا نفس وفي المسلم، لشاب نفس ميةفيإلسال رادةاإل تفيق أن ويوم

سالح كله العالم بيد يبقى لن األعمارحينئذ كل في الكهلة، المرأة في الكهل، الرجل في



األمة. إرادة أنيقهر يمكن

 بها أخذوا حين األمة خانوا الحكام أن نضسها األمة ولتتعلم األمة، حكام وليتعلم

 سرائيل، إ م أما تقضخاسئة كلها العربية األمة أن معنى فما وإال اإليمان، عنطريق بعيدا

 سالح من يدها في بما فعال استطاعت قد لبنان جنوب في اإلسالمية المقاومة إن ثم

تطردها؟) وأن إسرائيل، تقهر اإليمانأن

 وال المغالطات، وال المساومات، تفيد ولن تهدأ، لن فلسطين في الحجارة ثورة وإن

 تطهر وحتى الظالم، تكتسح حتى دربها وستواصل الثورة، هذه إيقاف المؤامراتفي

الغاصبين. الصهاينة أقدام دنس من المحتلة األرض

 بالعودة وحكامها أنظمتها به تطالب ما أول في ا وأبد دائما تطالب أن األمة ولتتعلم

 بناء وبعدم األمة، تمييع وبعدم وتعالى، سبحانه الله منخط وبالقرب اإلسالم، إلى

 أنقاض على المرأة، شرف أنقاض على الناس، شرف حساب على ولوعمالق اقتصادي

 شرف سرقة من أساس على يقوم عمالق اقتصاد أي أن لكم وأؤكد الرجل، شرف

 جيوب سيصبفي هودائما وإنما عفين، المستض جيوب لى إ لنيصير فإنه اآلخرين،

( المستكبرين.)

م.٢٠٠٢ مايو٢٥ ه١٤٢٣االولربيع ١٢ (٦٠) لجمعة -خطبة١



عشر الثالث للغصل

اإلسلمية الصحوة
العربي( و)الربيع



السياسي الفكر
األبسالمي

(١)

التغيير رياح

 ،العاتية التغيير رياح هومن العربية البالد في السياسية لألجواء يعرض الذي ا هذ
الكاسحة. والتحقالت الجارف، والطوفان العنيف، والزلزال

 خروجا وال التاريخ، سير في ا شذوذ وال ،كاملة جأة مفا وال ،صدفة ليس يحدث ما

سننه. عن

 الشعوب، للقمة نهبها األنظمة، جور والسببقائمفي تام، والموجب ،موجود المقتضي
 بيع الكرامة، سحق للهوية، التنكر المقذرات، بيع األمة، تهميش إن، والهو اإلذالل سياسة

الشامل. واإلفساد الفساد األوطان،

 ،طشها األنظمة، وهوقهر لميتغير، هوعليه ما فهوعلى التغيير، من مانع كان ا وإذ
الشعوب. بإرادة استهزاؤها اإلطالق، تجدهعلى ثمن بأي بالحكم تمسكها

 ويؤجل التفيير، رياح ييعطل الذ لحن ا إلى ليس شذته غدى المانع أن والثابت
التغيير. شرط لوحصل الباطل عمر في ويمد ،يبدأ أن وبين الطوفان بين ويحول لزلزال، ا

 الطوفان، وانطالق واشتداده، الزلزال، وحدوث وزحفه، التغيير، بداية مسألة

 السياسية األنظمة ومتنته أقامته الذي والرعب الخوف حاجز بانهدام مرهونة واكتساحه

 ذليلة كانتشحيحة وإن الدنيا الحياة والحرصعلى األمة، أبناء نفوس الجائرةفي
 الناس، من شبعان كان لمن حتى البائسة الحالة بإدراك ومرهونة الشعوب، نفوس في

المقيت. اليأس بعد األمل وانفتاح

 الحزف من وأمنه وانضباطه، العريضة، لآلمال وتحقيقه التغيير، رشد أما

 القيادة شرط لى فيحتاج أكبروأضمن، بدرجة بيته نسيا وا ويسره ة طيه وااللتفاف

 مع المنسجعة ألمة، النابعةمنضميرا الشجاعة األمينة الرشيدة الكفوءة الموحدة

الدقيق. والتقدير واإلخالص، الوفاء ينقصها ال التي لرؤيتها، المجسدة آمالها،



٤٥٨
 ثورته في عليه( الله )رضوان الخميني اإلمام قيادة مثل الشرطفي هذا تجسد وقد
المقبور. الشاهنشاهي النظام طغيان أمام العمالقة

 لم وإن الشعوبهوخير، تتوفرعليه الفاسدة األنظمة في لح ها تغيير أي أن على
الشروط. مكتملة المقومات، تامة ثورة تبلغه ما كل يبلغ

 لقويةفي بوادره وله ومصر، الطوفانحصلفيتونس، وانطالقة التغيير، شرط

أخرى. بلدان

 ولمنبه لتغيير، -فيمسألة استجد فيما الواسعة لقوية درجته لجديدفي ا الشيئ وهو
 مستعلية الئغس وانتفضت التغيير، بضرورة اإلحساس توسع يكيز الله من وبرحمة وآخر،

التغيير. فكان والخسة، الذلة ة حيا مسترخصة بالهوان، وقبولها خوفها، على

 لاللتفاف وهوغيرقابل وشعب، بلد حد عند ليقف وال ليهدأ، ال بدأ والطوفان

والتأجيل. والتخدير، والمغالطة،

 واإلنسان، اإلنجازات مستوى على الخسارة من الكثير ان البلد يكلف ما التغيير ومن

ذلك. ومنهاماهودون

 لضرورات االستجابة في ومبادرتها وتعقلها، األنظمة بحكمة ترتبط والمسأة

 الشعوب بكرامة العاجل العملي العترافوا وغيرها، السياسية العادلة ومطالبها الناس

وسياسته. الحكم شكل في وحقوقها

 مضاعفته، على غدا ترتضيه ال اليوم للشعوب عنإعطائه يمتنع ما أن رأيتا وقد

 للقليل، اإلعطاء عذرعن بألف ويعقذرون التدرعات، من بألوان يتدزعون الذين وأن
 ا إذ الكثير والتغيير الواسع، لإلعطاء استعدادهم عن يعلنون السعة، حال والتغيير-في

األوان. فوات وعند األمور، بهم ضاقت

وخريف! بينربيع
 والقلوب العقول مستوى على بس ويا أخضر لكل حارق خريف بين العربي الوطن

م-٢٠١١ هبراير ١١ ه١،٣٣ الخول *ربيع (٤٣٨) الجمعة خطبة _١



السيرسي الفكر
االبسؤامي

 الخارجية، الساحة مستوى وعلى نسان،اإل الكريمفي واإلبداعالخير وإرادة والضمائر،
الحياة. مظاهر وكل

.ة لحيا ا ببشائر عيقة تهب ئمه نسا أت بد ربيع وبين لك ذ بين

 بدأت العربية األرض أن إال الحياة، أنيقضيعلى كاد العربيحتى الخريف طال

وحركتها. الشعوب واقع مظاهرهفي وتعيش الربيع، تستقبل

 ودهاء، بشراسة يقاوم الزال الرسمي العربي الواقع في والجمود العربي، والخريف
العربية. األرض ةفيالحيا وانبثاقة الوجود، هائلةحركة وإمكاناتوخزائن

 وكل األمة، ملك هي وإمكاناتإنما وجيوش الرسميمنخزائن الوجود بيد وما

أيديها. و ثروتها صنع من بها يواجهها التي إمكاناته

 ر ا بمقد عربي م نظا ألي حركة وال ،تها ا ذ من أنظمة حركة ال شعوب حركة لحركة ا
الشعوب. مستوى العربيعلى الزلزال من بتحريك إال صغيرة إيجابية خطوة

 التغيير لحركة سارق متحايل، محرف، مبطل، مجهض، دورمقاوم، األنظمة دور
ئجها. ونتا

ألي؟ المسققبل

والتغيير؟ اإلصالح أو الجمود، لحالة

 كل ويحرق األمة، هذه منخير شيئ كل ليدمر طال؛ الذي العربي الخريض لبقاء

والتسل؟ الحرث ويهلك ويابس، أخضر كل على ويأتي ،أوراقها

وريادتها؟ وعزتها، األمة، وقوة وازدهاره، العربي، الربيع النتعاشة أم

 لعقول ا حياة في جد وما اث، األحد بشر مؤ حسب أحد على خفيا ليس لجواب: ا

(١أمتنا.) إنسان عتد اإلرادة والنفوسومسقوى

م.٢٠١١ سبتمبر ١٦ ه١٤٣٢ شوال ١٧ (٤٦٩) الجمعة خطبة -١



(٢)

واألسباب المنطلقات

المعاصرة العربية الثورات مفطلمقات
 الروح مفطلقها العربية الساحة في الئغييرية والثورات اإلصالحية، التحركات كل

 تمارسه الذي الشعوب إرادةواحتقار الظلموالقهميش ومبعثها التحررية، الوطنية

(١الحاكمة.) األنظمة

للمسبب الشببحصل حصل إذا
.لمسبب ا حصل السبب حصل ا إذ وخارجيا فلسفيا

 جنيات ومختلض ، واالقتصاد والسياسة واالجتماع، الطبيعة عالم سارفي وهوقانون

والوجود. الحياة

 قاهر ومسلوب، سالب ناهبومنهوب، ومظلوم، ظالم إلى ينقسم الذي والمجتمع

واحتدامه. للصراع منشأ يكون أن بد ال ومحروم، مترف وخائف، آمن ومقهور،

 للصراع، المنتج االنقسام هذا تعيش - ندرمنها ما إال - اليوم األرض ومجتمعات

له. المؤجج

 الخلقية والقيم الحق، الدين غياب في منها بد ال هذه المرضي االنقسام وحالة

واالجتماع. السياسة عالم عن األصيلة

 االنقسام، من السيئ الواقع منهذا فظيعة بصورة العربية المجتمعات وتعاني

المضمار. هذا في العالم في كثيرة مجتمعات على وتققدم

م.٢. ١١ هبراير ٢٥ ه١،٣٣ ول٠اال سع ٢١ (٤٤٠) الجمعة خطبة -



السياسي الفكر
األبسالمي

 أن ترى بمقدارمثقال، وزنا لشعوبها تقيم ال مستيدة الواقعحكومات هذا وتكرس
 فيه لتصرف ا لها ،يدها تحت رقا األرض وإنسان ،بها مختصة الثروة ترى ،لها األرض

حقوق. من شيئ قبالعا في له وليس ، ء تشا كيف

منها. منة جسدية تصفية دون حيا بقاؤه تعلمه، مسكنه، ملبسه، شرابه، طعامه،

 بها عليه المنعمة الحكومة سم با يسبح ولم ،ينحن فلم ،لمتة ا هذه شكر في قصر إن

العذاب. حقعليه

اللنفجار توقيت
اليوم؟ قبل الثورات تنفجر لم ا ذ فلما ،قديمة الظاهرة

 وفي عامة، األرض في ومكثها ، طويال ترسخت قد نما وإ اليوم، بنت ليست والظاهرة

مقيم. طويل لخصوص با العربية األرض

 ويعلولهب ت،والثورا التحركات وتكثر الشعوب، صوت يرتقع أمس ال اليوم ا لماذ لكن

الصراع؟ ويحتدم النار،

الجواب
 المسببفي يولد ال المققضي وجود مع فحتى المانع، انتفاء العلة عناصر من أن السز

.عليته فا يعطل ما ظل

 ،بكرامتها واالستخفاف الشعوب، وازدراء واإلساءة، والقهر، والنهب، م، فالظل

 العربية الساحة اعتادته ما هو الحكومات منقبل واستحمارها وتجهيلها، ها،واستعباد

نيتها.وإنسا األمة إلسالم الحكومات هذه تنكرت ومنذ قديم، منذ

 التغيير إرادة ومحق النفس، الثقةفي وسحق النفسية، والهزيمة الفكري، ض لتخل وا

 ة ا إلى وتحويله الدين، وتحريف واإلذالل، والقمع التجهيل سياسة بفعل الشعوب عند
 من الشعوب؛ لحركة لمعطل هوا دائما كان الظالم، إلرادة واستسالم وتدجين تخدير،

وكرامتها. حقها استرداد أجل



 تمارسه الذي والقهر واآلثرة واالستبداد الظلم واقع يدفع أن من المانع هو هذا كان
 أن ؤكقة له ل ا ء شا وقد ،هظ با ثمن من يتطلبه ما وقبول ،للتحرل ألمة ا شعوب لحكومات ا

 منها لها فكان األمة، عمت التي اإلسالمية الصحوة من درجة بحدوث المانع هذا يرتفع

جديد. من تضحية وروح ومضاء رادةوإ فكر وحياة قوي، بعث

 وإن وتغيير منإصالح بد وال مننهضة، بد ال كان الشعوب حياة في الستجد وبهذا

الكثير. كلف

 استرداد على المأسور وأصر بحقه، للمطالبة الحق صاحب هب حين كان الذي وهذا
 واالحتجاجات التحركات فتداعت قرار، أرضه أنيقرللظلمفي المظلوم وأبى حريته،

 هنا اإلصالحوالتغيير صيحات وتنادت العربية، لبالد لمسيراتوالثوراتفيمختلف وا
 أجإلسكاتصوت من فتاك؛ سالح كل إلى فلجأت الحكومات، جنون وجن وهناك،

الشعوب.)'(

الحكومات جور
 ونفوس دينه، محاية مشله، مل أمره، نظم الشعب، أمن أجل من احلكوماتوظيفة؛

 العلمي، وتقدمه وصحته، لغذائه وتوظيفها وطنه وثروة اقتصاده، تطوير وبناته، أبنائه
 أوضاع بكل والتقدم ٠حيتاجها اليت املدنية اخلدمات وتوفري بيئته، وحتسني واالجتماعي،

حياته.

 بال عقول، بال أظافر، بال شعبا صارمطلوهبا فقد كثرية واقعحكومات عن أما
 حلياة تطلع بال بالكرامة، إميان بال شوقللحرية، بال رأي، بال بذات، اعتزاز بال إرادة،

لسان. بال وحىت أمل، بال مرحية،

 هبذه تؤمن أوال حريتها عن متنازلة مستكينة، مستسلمة شعوبا مطلويها صار
 وختتار تشاء، ما فيها تفعل أن املطلقةللحكوماتفي باحلرية إمياهنا وكل ،أساسا احلرية

 الشعوب وأنعلى الثروة، وكل والشعب لألرض مطلق مالك احلكومات وأن تشاء، ما هلا

م•٢٠١١ سبتمبر ٩ه١،٣٣ عوال ١ . (٤٦4) الجمعة خطبة -١



الفكرالسياسي
البسالمي

 ودها؛ يقيم ما أنتصدقعليها التيإنشاءت لثراءحكوماتها جاهدة؛ أنتكدح
 حقها رس تما فهي يدها تقبض أن ءت شا وإن ،حسانا إ منها لك ذ كان متها خد على لتقوى

عليها. اعتراض ألي مورد وال الطبيعي،

 وربه اته ذ وينسى ،ونهازا ليال حاكميه باسم يسبح شعب لحكومات ا لهذه المطلوب

تطئع. وال أمنية، وال أمل، بال ويكون حياته، وحاجات وضروراته، وقيمه، ودينه

 ويفجر ،أقطارها ت تحركا ويثير األمة، هذه شعوب منه تعاني الذي هوالواقع وهذا

وأنظمتها. منحكوماتها نظام تلو ونظام تلوحكومة، حكومة ويسقط تها، ثورا

 وجعله لغةصبره،البا بثقلهومرارته وأنفذ الشعب، آلمهذا الذي وهوالواقع

 مهانة من عليه يعز لما ويتعرض الصعاب، ويركب ودمه، وجهده وماله أمنه من يدفع

 اختيار ويملك الصحيح، والحقوقي اإلنساني الوضع ليكونفي النفس؛ وأذى األعراض،
كرامته. وتصان حريته، ويسترد حياته، وأسلوب طريقه،

 األرض شعوب جميع يحرك والذي ،انا ووجد ودينا عقال المرفوض االواقع وهذ

 تحركات ل كال يغذي الحريةوالكرامةهوالذي د ستردا وا االنعتاق، منأجل اليوم:
 بالتوقف، لها يأذن وال واالستمرار، الدوام ويعطيها األمام، إلى بها ويدفع الشعبية،

رخيصة. زهيدة منه التخلص سبيل في الغالية األثمان ويجعل

 ،وتحمال وغيرة وإباء صبرا وأشدها أوعاها ومن الدنيا شعوب من شعب وشعبنا

( وشرفه.) ودينه اته بقيمةذ سا وإحسا

السياسي الحق استرداد
 السياسي، للتهميش السياسية، للمشكلة إفرازطبيعي الحقوقية المشاكل كل

 والدته الشعبيقبل الرفض جةهلدستوروا السياسي، لالضطهاد السياسي، لإلقصاء

 إلى قائما رفضه وظل الشعبية، اإلرادة رغم الواقع على القؤة وفرضته والدته، ويوم

اليوم.

م.٢٠١١ أكتوبر ٢٨ ه١٤٣٢ ذوالقعدة ٢٩ (٤٧٥) الجمعة خطبة -١



 األساس والحق الحكومة، وبين بينه العالقة للشعبفي حق هوأول السياسي والحق
سلبه. مع حقوقه من آخر حق أي معه يسلم ال الذي

 هذا سلب ر استمرا ظل المسلويةفي األخرى الحقوق استرداد أنيضمن يمكن وال
الحق.

 وال العامة، حياته تنظم التي القوانين وال دستورحكصه، لهفي رأي ال الذي الشعسب

 كاملةفي بية النيا وتمارسصالحياتها عادال، حرا انتخابا منتخبة نيايية سلطة تمثله

 والمحاسبة الرقابة في بدورها وتقوم وشريعته، دينه إلى المرتكزة قناعاتشعبها ضوء

مصلحته. إلى ناظرة الثقة وطرح

 نفسه ويحمي ،حقوقه على يحافظ أن له يمكن كيف لك ذ كل من المجزد الشعب
 تشتهي كما وتشرع الثروة، وتتحكمفي القوة، تملك التي المتفردة السلطة انتهاكات من

وتهوى؟!

 تحل لم وما الحقوق، من حق ألي سالمة فال السياسي، الحق هذا يسلم لم ما
المشاكل. من مشكلة ألي فالحل السياسية، المشكلة

 صوته يرتفع لم ومن السياسي، حقها السترداد متوجهة اليوم العربية الشعوب وكل

 ألن طريقه فهوفي الخاصة، لظروفه ا ميكر السياسي بالمطلب الشعوب هذه من مجلجال
المطلب. بهذا لعالم إلىكل يوصلصوته

 االستحقاق بهذا المطالب من معفية أنها تحسبحكوماتها إقليمية ائرة وأيد
 يعلو، أن وللحق ينكسر، أن وللقيد يخترق، أن للصمت بد وال ،ا جد واهمة فهي لشعبي ا

تنتصر. أن وللشعوب

 والشعوب ،أحدها يتراجع لم والسياسي الثوري، الحراك عاشت التي الشعوب كل

 فورانه من وتصاعد وفاعليته، منقوته لتزيد الحراك؛ بهذا لحاقها تابعفي األخرىفي

وتأثيره.



السيلسي الفكر
ال^بسالمي

 ويمثل البحرين، شعب ومنها الشعوب، هذه واعية يمال السياسي المطلسب صار

 مما وحلما ،عابرة خاطرة يعد ولم ،شعورها عليها ويملك العملية، وحاجتها ،همها

الخيال. يداعب

 الدعايات، أوتشغلعنه أويلتفعليه، تراجعا، أنيشهد من أقوى بذلك وهو

( والترهات.) المسرحيات عنه تصرف أو والمغالطات، واالختالقات،

 وبين بينها الظالم العالقة وضع لتصحيح واسعة؛ بصورة العربية الساحة تحركت

 لتحركات، هذها بعض لحكومةكمافي أوا النظام بإلغاء نهائيا منها لتخلص أوا حكوماتها،
الشعوب. ضغط تحت الواقع من صفحته وطويت األنظمة، من عدد أسقط وقد

 ت والثورا واالنتفاضات االحتجاجات موجة واجهتها التي واألنظمة الحكومات وكل

 وذلك شعوبها، لمطالب واالستجابة والمرونة اللين من درجة أبدت العربية الساحة في

 االسققرار بأن إليمانها بالمزيد تطالب الشعوب والزالت متفاوتة، سياسية مستويات على

الهزيلة. والمعالجات الشكلية، الحلول تحققه ال للحقيقي

 يعلن ٠ رقعتها تسع ولم االحتجاجات، حركة فيها تتصاعد لم التي لجزائر ا وحتى

 من هناك الوضع ينقظره لما تحسبا لدستور اإلصالح نوعمن تبني عن فيها النظام

 يمثل مما جدي مضمون ات ذ وليست تخديرية اإلصالح دعاوى بعض كان وإن تفجرات،
.حقيقيا حال

 اإلصالح من لنوع األرض وخطواتعلى تحضيرعملي، الخليجية الكويت وفي

المطلوب. السياسي

 واشتد وسنوات، لسنوات السياسي باإلصالح المطالبة التيعاشت البحرين فهل

 لشعبفي وبذال فبراير، الرابععشرمن من الهدفبداية لهذا فيها الشعبي الحراك

تصلبها؟ على والحكومة باهظة، أثمان من بذل ما ذلك سبيل

م.٢٠١١ نوفمبر ١٨ ه١٤٣٢ الحجة ذو ٢١ (٤٧٨) الجمعة خطبة-١



 المستثفى وأنها العربيكله، لسياق الحكومةخارج تعتبرها هذا لبحرينوالحال ا هل

 أو تغيير السياسي وضعه يمس ولن السياسي، لوضعه إصالح فيه يكون لن الذي الوحيد

تعديل؟
 يضاعف ال وتأخريه ،تصعيد فيها باإلصالح ملماطلة وا مستحيل، االستثتاء استمرار

 جتارب كل فحسب املطالب، سقف من خيفض وال وحده، الشعب من املدفوعة الكلفة
 دفعت وكلما األمور، تعقدت الوقت مضى كلما املحلي، احلراك وحسب العربي، احلراك
 من عدد يف االلتقاء استحال حىت مطالبها سقف ارتفع كلما أكثر تضحيات الشعوب
التجارب.) منهذه عدد وحسب مشرتكة، نقطة على العربية الساحات من النقاط

الذغض سحياة القطئع
 أفضل وغد مشرف، وحاضر ،جديد واقع سبيل العربيةفي الشعوب من عدد تحرك

 من االنعتاق ومنتحقيق وتغييره، األمة الظالمفي السياسي الوضع منإصالح ينطلق
 لتي التهميش وحالة السائدة، األنظمة د علىي ألمة منهشعوب الذيتعاني الخانق األسر

 اإلنسان عند الحياة جنبات كل إذ معها؛ به تتعامل الذي واالستخفاف ،عليها تفرضها
عليه. الداخل والخلل السياسي، الوضع سوء والتأثربسبب والتصدع، لضرر، يصيبها

للكرامة للحرية،
 وحريته، واإلنسان، الدين، كرامة السترداد الشعوب: منهذه العدد هذا تحرك

والتالعب. والنهب، العبث، يد من الوطنية الثروات وإنقاذ

انحسار. وال ، الوراء إلى فيه رجعة ال تحرك وهو

محالة. ال به الحقة والتغيير اإلصالح بحراك بعد تلتحق لم التي األمة وشعوب

 وال غاشمة، قوة توقفه ولن الطريق، آخر إلى انطالقته مواصل التغيير وقطار

 األرض كبرىفي دولة وال صغرى، دولة موقف وال السياسة، أالعيب كل مكروال وال تحايل

اإلطالق. كلهاعلى

م.٢٠١١ ديسمبر ٩ ه،١٤٣٣ محرم ١٣ (٤٨١) الجمعة خطبة-١



السياسي الفكر
االبسالمي

مية سلل الل الصحوة منطلق
 الصحوة رحم من ذلك كل ولد إنما اإلصالح وحركات العربي، الثورة ربيع
 وشعوره شعب وعي في اإلسالم حضر وكلما الشعوب، هذه روح سرتفي التي اإلسالمية

 والمطالية والحرية، والكرامة، العزة، طريق عن راد الشعب هذا يرد أن امتنع كلما
ق. النعتا وا الصالح، والتغيير بالحقوق،

 والتهميش والحرمان الل إذوال بالقهر الشعور من مخزون العربي الربيع منطلق

األمن. وفقد والكبت،

الغاشم. العربي السياسي النظام عطاءات من ذلك وكل

 وحركت الضمير، فأحيت الوعي، بعثت التي الصحوة وتلك المخزون، هذا منطلقه

الشعور. وألهبت اإلرادة،

 ائد زاهركريمر مستقبل وتحقيق التغييرواإلصالح، لحركات الحقيقي والنجاح

 وشدتها الدين، ميزان في وصذقيتها ،وتعققها الصحوة هذه باستمرار مرمون لألمة
I وتوسعها

 الحكم أنظمة من نظام أي على يستحيل ،وتصاعدها الصحوة هذه استمرار مع

والتغيير. باإلصالح والمطالبة المواجهة عن منأى يكونفي أن الظالمة

 المناهضة الحاكمة األنظمة أمام يبق لم األمة لشعوب الجديد الواقع ظل وفي

( إلرادتها.) أوتستجيب شعوبها، تستبدلعن أن لإلصالحوالتغييرإال

ماضيما إلى تعود أقة
 وال > لتجمد ال لألمام لتتحرك لتموت، ال لتحيا ضيها؛ لما تعود اليوم اإلسالم أمة

لتتقادم. ال لتتجدد الخلف، إلى تتراجع

م.٢٠١١ ديسمبر ٣٠ ه١٤٣٣ صفر ٥ (٤٨٤ ) لجمعة ا خطبة -١



 تجدد ‘نرع ال تقدم جمود، ال حركة موت، ال حياة عودة لماضيها تعود اإلسالم أمة
ء الرسول قيادة القرآن. قيادة اإلسالم، لتيادة عودة ألنها ذس تقادم! ال

 تخليص لالرتقاءبها، لتقدمها، لتدئقها، وإلثرائها، الحياة، إلنماء قيادة؛ومى

 واكتشافاته وإبداعاته المثمرة، وفيإنجازاته الكريمة، نفيإذساذيته١اإلذس حركة

القويم. الخط على األمام بهاإلى وذفع معوقانها كل من النافعة وإضافاته

 وفيها ،وإرادهتا عقلها وحياة ،صحوهتا فيها القيادة إىلهذه األمة وإنعودة
 وإباؤها ،واستقالهلا وحريتها ،عزميهتا وقؤة ،بنفسها وثقتها وعزهتا ،ونشاطها حيويتها

- اها وهد ورشدها
 رفيته، إلى وانشدادا باإلسالم، ارتباطا األمة هذه شعوب أشد وهومن وشعبنا

 وأحكام اإلسالم، وقيم اإلسالم، وعزة إسالمه، إلى بققة اليوم يعود به واعتزازا

.ة٠ى الكريم الرسول وقيادة العظيم، القرآن وهدى شريعته،

 حقوقه واسترداد وكرامته، حريته سبيل يستثقلفي صارال المباركة العودة ويهذه
 منه تئن الذي التعب من يئن وال ثقل، ما والتضحية البذل من إليه اعتباره ورد المسلوية،

 والفكو وإنئم،روإليياسمنالظغ أبطأ، اشروان وإليستبطئ القوية، النفوس
 من شيئ عن يتنازل وال لمدى، وإنطال التراجع منقتةالناصروأنعز،واليفكرفي

(٢(.) الدنيا) كل أنتتنكرلحقه عته قنا من واليغير الظروف، وإنقست مطالبه

أتتم. ععبكم -١
االستضعاف. عملية لى٠حداسفو|صليما !ى - أي -٢

٠م٢٠١١ نوفمبد ١١ هه١٤٣٢ احجة ذو ١٤ (٤٧٧) - ٣



ألفكراسبرسي
البسلمي

(٣)

ر اللنفجا

مشتركة ظاهرة
 الساحة طول تفي والثورا واالنتفاضات الحركات من عدد لعربيفي ا الربيع تمثل

 ثابتة، يينة ظاهرة في كلهذا وإشترك ء دولها من الكقير مستوى وعلى ،وعرضها العربية

 السلطة بقمع ل فتقاب متواضع وبسقف سلمي، باسلوب تبدأ الشعبية المطالبات إن هي: تلك

 يرتفع، ن المطالبة يلبثسقف فال والقتل، الشعبوالجرح أبناء دم وإسالة ،وإرهابها

 الشعبية التمركزات وتحدث والمسيرات، المظاهرات وتعم االحتجاجات، رقعة وتتسع

 لجيوش وا لحكومية ا األمن قوى وتعمل الدماء، سيل ويغزر السلطة، قمع ويزداد الكبيرة،

 دفاعا السلمي األسلوب دائرة والخروجعن ،لصبر ا فقد إلى الشعب علىدفعجماهير

 على العامة لالستباحة مبررا الشعبية الفعل ردة من األخرى الجهة لتتخذ النفس؛ عن
 إه معاوية بن يزيد حكم في عكيفائل الرسول مدينة استباحة من التاريخ ينقله ما حد

 لشهور االستباحة وضع يمتد األيام هذه العربية األنظمة بعض تجارب الزمنفي أن

 والعالمي, المحلي والعرف والقانون الشريعة، وضوابط الدين، لقيم تنكرتام طويلةفي

اإلنسانية. والمواضعات المقدرات وكل

 تطول وقد والمصرية، التوتسية التجربتين في كما النظام يصرع قد النهاية وفي

 البقى وتكبد الجميع، محنة وتطول األوطان، خسائر لتزيد الطرفين؛ بين المنازلة

خطيرة. وخ وشر تصدعات من تكبده ما البالد في التحتية

النوع. هوهذا وقليل السلمي، عنخياره السلطة عنف يخرجه ال من الشعوب ومن

 تطلب وإن األنظمة، تدين وحجة باألوطان، رحمة السلمي الخيار على الثبات وفي

(١المرة.) للمعاناة وقحقال كبيرا، صبرا ذلك

م.٢٠١١ يونيو ١٧ ه١٤٣٢ رجب ١٤ (٤٥٦) الجمعة خطبة -١



فحة طا طامرة
 الحكم أنظمة بين العالقة واألمنيفي السياسي البعد العربيةفي الساحة تكقنتفي

 بعض تختلضفي قد لتي وا الثابت ها هد بمشا تتكرر طافحة واضحة ظاهرة والشعوب

 من والثوري لحقوقي ا التحرك مواطن كل في النوعية بوحدتها تضر ال التي لتفاصيل ا

 وسلب للشعوب، الرسمي االبتزاز ظروف تحت الظاهرة هذه تبدأ العربية، البالد

 ومسيرات، وتجمعات، باحتجاجات، بمصيرها والتالعب وقهرإرادتها، حقوقها،

األوضاع. وتحسين الحقوقية، للمطالبة واعتصامات

 الظالمة، واالتهامات المفرط، والعنف والتزوير، ، باالستهزاء البداية هذه تقابل

العارية. الكاذبة والتلفيقات

 الشهداء؛ عدد ويتعاظم متوالية، األبرياء الشعوب وبنات أبناء من الضحايا وتأتي

 ال مصيري صراع في الساحة وليدخل ،مرعبة بصورة لألوضاع المفجر الصاعق ليكون

فيه. هوادة

 اإلصالح إلرادة جزئيا ويستجيب السلطة، غرور على يتقلب من األنظمة من القليل

 وتراجع ،الشديد التوتر لكسرجدة تداركها استحالة أو وصعوية األوضاع، تفجر قبل

لألوضاع. نسبي هدوء ظل بعضوقتفي الوطن ليستريح الغليان؛ حالة

 وال لنصحعقل، يسمع وال السلطة، غرور أمام نفسه يملك ال األنظمة من لكثير وا

 على للمعارضة لينتصر القوة؛ استعمال لإلفراطفي يلجأ؛ وإنما لتقديرمصلحة، يصغي

 جديدة قوى عليه ويجزئ أعذارها، ويزيدمن الشعبي، مستوىرصيدهاويرفعمن نفسه،
المعارضة. ضرب يدهفي طوع تكن لم إن السالح، فاعلية تحيدها أن يأمل كان واسعة

 العملية المفاصلة حالة إلى الوضع ينتقل الرسمي الفعل منرد النوع فيظلمذا

 ومنها وهوقليل، السلمي، األسلوب يغادرحالة ال ما التيمنها الشاملة، والثورة التامة،

سبيال ذلك إلى وجد ما مثله بعدوان العدوان يقابل ما



السبزسي الفكر
٧١ اليسرمي

 األنظمة ظلم مع المواجهة في جديا تحركا بدأت التي للشاحات بالنسبة اآلن لحن و

 ذلك كان وإن نظام، أكثرمن وأخرىفيبدرجة تراجع وجد وقد تراجع، قد شعبا نجد لم

 وأسوأ النظام، منها يحاذر نهاية أخس كانت حتى األوان فوات بعد التجارب من عدد في

االتهام. قفص والظهورفي ،بالجلد والهروب السقوط، وهو منه، يفر كان ما

 هوخيار إلخالصوا للحكمة أهل يتمتاه وما األوطان، وراحة وللصلحة، والعقل،

 االستمرار ال للشعوب، المرضي باإلصالح والمبادرة الفتال، السالح ال الشامل اإلصالح

 جميع على ويقضى األمور، كل تفلت حتى والفتك القتل بزيادة الناس مشاعر إلهاب في

 إرادة بين حليجمع أي أمام الطرق وتسد العودة، أبواب كل وتغلق التفاهم، فرص

الطرفين.

 هوأن العربي الربيع بداية منذ العربية الساحة تجارب تجمععليه ما وأوضح

 الظروف من لعدد لك وذ اإلطالق، على منه ميئوسا شيئا صار الوراء إلى الشعوب تراجع

 وكوارث ويالت الحاكمةمن األنظمة ذاقتعلىد وما الشعوب، مستوى والمتغيراتفي

ومذلة.

 السطحي ال والجذري الجزئي، ا والشامل المازح، الجديا اإلصالح والتركيزعلى
 بلة قا ءه جوا أ ويجعل طويال، يستريح أن وطن ألي يريد من وألن ،أوال حقا لكونه هو نما إ

 له بديل على له عثور وال بدا، اإلصالح من النوع هذا من يجد ال الخالف عند للتفاهم

(’محته.) يكذ

م.٢٠١١ سبتمبر ٢ ه ١٤٣٢ شوال ٣ (٤٦٧) الجمعة خطبة -١



(٤)

الدروس

درس! يعد دوس
 القاهر اللهوقدره قضاء مها يقذ هبرة بعد وعبرة عظة، يعد وعظة درس، يعد درس

المعتبرون؟! فأين (؛ األيام) هذه

 المتفردة والسلطة الشعوب، على الحديدية والقبضة الباطشة، الققة أهل يتساقط

 تكسرجبروت أن شأنها من ذليلة ومشاهد مخزية، مصائرسوداء تلواآلخرفي واحذا
 الذي وقدره اليقهر، الذي الله سلطان من دروسا جميعا األرض أهل تلقن وأن ،الطغاة

 ومن ،جدها جد ا إذ ققة من الشعوب عليه ما تذكر وأن يقاوم، ال الذي وأخذه ،يرد ال

الظالمين. ودحر المظلومين، إلرادة سبحانه الله انتصار

 وفي العراق، لسفاح األسود لمصيرا العالم قبلشهد العربية، الساحة مستوى على

 االتهام، قفص مصرفي فرعون وشوهد تونس، طاغية بجلده فر القليلة األشهر هذه

 نقمة واألرضفي الجدي، بالتهديد يشعر طاغية من وأكثر ،ليبيا مغرور يطارد واليوم

عنقه. حول تلتق المخزي الكئيب الرحيل وقضية قدميه، تحت تهتزمن

( ا االعتبار؟) وحسن العظة، واتخاذ الدرس، من لالستفادة بكاف هذا آوليس

الضالمة الحكم أنظمة رجال يا
 للناس، واستعبادكم األوطان، بكنوز واستئثاركم ظلمكم لكم يبقى أن أردتم ا إذ
واالستعباد. األسر تقبل ليلة، ذ ميتة شعوبا عنها واستبدلوا شعوبكم، فاقتلوا

النوع. هذا من اليوم األرض في بديال تجدوا ولن

 األنظمة وجه في العارمة الشعبية الثورات نشبت حيث العربي،، الربيع بج يعرف ما أيام عن الشيخ سماحة يتحدث - ١

الجالرة.
م.٢٠١١ أغسطس ٢٦ ه١٤٣٢ رمضان شهر ٢٥ (٤٦٦) ادلجمعة خطبة -٢



الفكرالسياسي
٤٧٣اإلبسالمي

والتغيير. اإلصالح

 منكم أشد هو من وعلى ،صحوتها بعد عليكم يستحيل صار لمسلمة ا لعربية ا شعوبكم

 وطموح الثورة، روح داخلها في ويخمد إرادتها، ويقتل والنار، بالحديد يحكمها أن وأقسى

 حصدا الشعوب هذه تحصدوا آن والتغيير اإلصالح عليكم عز ا إذ الوحيد سبيلكم
تستطيعون. وال ذلك، أمكنكم إن آخرها إلى

 ضوء التغييرعلى بضرورة الشعور حركها التي الشعوب من شعب أي فإن وإال

 الشعوب من شسي أي صبر يطول ولن ،عروقها في ساريا الدم دام لنتتراجعما إلسالم
والسكوت. الظلم على بعد تهب لم التي المظلومة

 وعزمتها الشعوب هبة أمام تصمد لن التفيير من الوقائية االحتياطات وكل

إرادتها. ويستنهض الصبر. شعوبكم يفقد الظلم واستمراركمفي وجديتها،

 الكلمة ستبقىصاحبة بأنها اليوم بعد نفسها تصدق أال عربية حكومة أي على

 الشعب أما يحلولها، كما مصيرشعيها تتحكمفي والموقف لقرار ا وسيدة الوحيدة،

 والمملكوية بالقصور نفسه على حاكما االنقياد، سهل مستسلما، اليد، مكتوف فسيبقى
( باالنبطاح!) راضيا والعبودية،

الخيارالصحيح غياب
 النفس جهالة ظل في الحياة هذه اإلنسانفي عند الخيارللصحيح يغيب أكثرما ما

 سارفي وهذا إليهخياره، يتجه التأثيرفيما عن أوتعزلها رؤيته، وتضلل العقل، تغمر التي
الطبقات. كل وفي والمحكوم، والحاكم والفقير، والغني لضعيف،وا القوي شأن

 ثابتا حياته كل ويظل ،األحد للواحد بعبوديته اإلنسان يعترف أن الصحيح الخيار

المشرفة. العبودية هذه طريق على

 وغرور الحكم، 4 اره الصحيح الخيار وهذا رشده، اإلنسان يفقد ما أشد ومن
الملك. وبذخ السلطان،

م.٢٠١١ ديسمبر ٣٠ ه ١٤٣٣ صفر ٥(٤٨٤) لجمعة ا خطبة -١



الحيال ساحة الغروريمالون هذا وضحايا

 سبحانه، لله بعبوديتهم يعترفوا أن اآلونة ثوراتهذه بهم أطاحت الذين يسع كان
 يلعنهم ال أماجد كراما منها يخرجوا وأن الحياة، الحاللفي اللذة من شيئا يخسروا وال

الالعفون.

 تودعهم الماليين وجعل بقيت، ما الدنيا في شأنا لهم لرفع لوكان العدل وخيار
الخالدين. تذكرهمفي واألجيال بالدموع،

السلطان؟! ذوي يا والقعالي والنهب، والبطش، الظلم، ا فلماذ

 الساحة بها غنيت عظة كلها دروس إلى يضاف واعظا درسا القذافي مقتل إنفي

قصير. زمن في العربية

محتوم. يوم ولكم عبيد، أنتم إنما آلهة، فلستم تلتوا ال بأن للطغاة: عظة

 ملعونين الدنيا هذه من تخرجوا أذكياء،فال كونوا بأن لبديلة: وعظةللحكوماتا
الماليين. لعنات قبلكم من ودعت كما

 ركن إلى تأووا فال المكذوبة، آلهتكم مصير هو بأنهذا السالطين: لعبدة وعظة
.ضعيف

 الرب وأنه الله، الحقهو اإلله أن تنسوا ال بأن للمستضعفينفياألرض: وعظة

( الظالمين.) مهلك وأنه غيره، رب ال الذي

م.٢٠١١ أكتوبر ٢١ ه١٤٣٢ ذوالقعدة ٢٢ (٤٧٤) الجمعة خطبة-١



الفكرالسياسي
٤٧هالبسالمي

(0)

موقفنا

الشعوب ثورات من موقفنا
 ال لحكومة مكان أال ورأينا المصير، تقرير في وحقها الشعوب حرية مع ونحن

شعبها. على قهرا نفسها تفرض أن حكومة ألي ليس وأن الشعب، ها يرضا

 والبحريني والسوري، واليمني، والليبي، والتونسي، المصري، الشعب معحق نحن
 وتقريرمصيرها، اختيارحكوماتها، العالمفي الشعوبفي وكل الخليجية، والشعوب

.وكرامتها ،بحريتها وتمتعها

 الشعبي للحراك بالنسبة مرارا عليه شددنا ما غير األخرى للشعوب نختار وال

 عن اإلسالمية البلدان من بلد بأي والنأي السلمي، باألسلوب األخذ من البحرين في
 ثرواتهم، والتحكمفي المسلمين، مصير من لألجنبي والتمكين الخارج، تدخالت

ومقدراتهم. ومقدراتهم،

 الساحات كل قضايا من المنبر هذا يتخذه الذي هوالموقف العام الموقف وهذا
ساحة. ساحة كل تفاصيل في ولوج غير من العربية

 ومحنة الداخلية، أحداثها شغلتها قد العربية الساحات من كال أن تجدون وأنتم

 بهمها تنفصل ال كانت وإن األخرى، الساحة أحداث تفاصيل الدخولفي عن شعبها

(١عنها.)

 ومخلصة ووفية صادقة ألنها كات، والتحر لثورات التياراتوا معهذه وموقفنا

(٢-) ومخلصة

م.٢٠١٢مارس ٢٣م١٤٣ربيعاآلخر ٢٩ (٤٩٦) -خطيةالجمعة١

م.٢٠١١ فبراير ٢٠ ه ١٤٣٢ األول ربيع ٢(٤٤٠) لجمعة ا خطبة -٢



٤٧٦

(٦)

كله للعالم المصداقية امتحان البحرين.. ثورة

مسلمون! يا لماذا
 هذا لقاهرة ا العربيةفي الجامعة مظلة تحت العرب الخارجية وزراء اجتماع انتهى

 بإيقافه والمطالبة الرسميهناك، العنف إدانة إلى السوري للوضع تناوله ألسبوع-فى ا
 الشعبفي كل الشعب حق واحترام السياسية، للتعددية المفعل العملي واالعتماد ،سريقا

 كاملة. المواطنة وحقوق والكرامة باألمنوالحرية أبنائه جميع وتمتع الحكم، المشاركةفي

المستشري. الفساد أسباب كل من والتخلص

 وحريتهم، األرض، أهل جميع استقرار ومع ذلك، كل الشعوبفي حق مع ونحن

والفساد. الظلم ألوان كل وانتهاء ورفاههم وخيرهم وأمنهم،

 أصابه إذا ممن ولسنا الغير، حق في ونستسيغه ،حقنا في الظلم نستبشع ال نحن

نفسه. له استطابت غيره أصاب وإذا له، استاء ظلم

 نظاما وأن ،كلها األرض في للظلم يؤسس األرض من بقعة في الظلم أن ندرك نحن

 كل في سليم وتقيير ،إصالح وبادرة خير، بشارة يمثل لدول ا من ولة د في دال عا سياسيا

الدول.

الدول. كل اإليجابيفي التغيير ومع مكان، كل في اإلصالح مع دائما موقفنا

 ألقؤات وسحب العنف، يإنهاء سوريا مطالبة إلى العربية الجامعة تذهب أن جميل

 دون فيسوريا هذا لماذا لكن الجذري، واإلصالح السياسية، وبالتعددية الشوارع، من
؟ مثال لبحرين

أوجغرافية؟! إنسانية، أهذهحقوق

 يد على نفسها وتحرم قطر، أكثرمن أو الحقوقفيقظر هذه على يشدد ا لماذ



السياسي الفكر
البسالمي

كالبحرين؟! آخر قطر في هناك أجلها من المتشدد

عقاب؟! وهنا مطالبة، هناك لماذا

 منها وعدد وريادي، بارز السوري بالوضع المتعلق القرار في دورها الخليج دول

 البحرين جيش ولتفرغ الحقوق، بهذه المطالبة لوئد البحرين العسكريفي تواجده له
الصريح. اإلعالن حسب األقل على لمواجهتها

بعض؟, مع بعضه كله هذا ينسجم كيف

عرب؟ يا عقال، يا مسلمون، يا محترمون، يا وزراء، يا مجتمعا هذا يجوز كيف

اإلطالق؟! على لنا إنسانية ال لكنهل غيرصسلمين افرضونا غيرعرب، افرضونا

إنسانية؟! حقوق هي بما الحقوق هذه عن تتحدثون ألستم

 المطالب يأخذها ال ا فلماذ -، فعال حقوق وهي - ترون فيما حقوقا هذه كانت ا وإذ

( غيره؟)) قبل نفسه على حقوقا الغير بها

ترى؛ ال وعين‘ترى عين
 من وضع شعويها ومأساة العربية األنظمة لظلم بالنسبة العربية الدول جامعة وضع

 تسمع التي واألذن ترى، التي العين تسمع، ال وأذن تسمع أذن ترى، ال وعين ترى عين له
 ألنظمة متوجهة تسمع ال التي واألذن ترى، ال التي والعين ،بعينها وشعوب ألنظمة متوجهة

أخرى. وشعوب

 عدال، أنظمتها بعض ظلم ترى العربية الجامعة عين فإن ذلك، من أكبر األمر بل

 شعويها ومطالبة ،جورا ظلمها ومعارضة ،حقا بشعوبها وتزكيلها ،صوابا وخطأها

 يطالب لصوتشعبي والمقابلة إثما، وكرامتها حريتها على وحرصها ذنبا، بحقوقها
 األنظمة، والسحقحقطبيعيلهذه القمعوالتنكيل نواع بكل والكرامة والحرية بالحقوق

قوة. بكل وتسانده معه، وتقف العربية، الجامعة تباركه

م.٢٠١١ سبتمبر ١٦ ه١٤٣٢ شوال ١٧ (٤٦٩) الجمعة خطبة-١



٤٧٨
 األنظمة هذه يمثاللمعارضةلظلم من لة مقاب أنتترفععن العربية وترىالجامعة

 تصبعليهحكومتهمن وماوجهةنظرينقلفيهامعاناةشعبه،أوتسمعله المختارة،

(١العذابوالمهانةصئا.) ألوان

 هذهالعينالتىترى هي العربية الجامعة المشروعةمن ومطالبه البحرين لشعب ما
 غروزا، مصيره لتقرير وتطتعه تعديا، وكرامته بحريته باطال،ومطالبته الشعب حقهذا

.حربا سلميته في وترى

 األبرياء قتل ظنم من ال ؛شيئا الشعب لهذا الحكومة ظلم من ترى عين لها وليس

 والمساجد النساء حرمة انتهاك وال العاديين، لآلمنين االعاالت وال التعذيب، تحت

 سلمية، مسيرة أومشاركةفي ة، ناقد بكلمة التفؤه بسبب المئات والقرآنالكريم،والسجن

 لرزق سبب من يعيلونه العدد،ومن القليل الشعب ءهذا أبنا األلوفمن والحرمان

 ونهازاللكباروالصغارمنأبناءهذالوطن،وتحويل ليال األمن الشريف،والسلبطعم

 ضز.١ حربمنطرفواحد)مهذا.بذب ساحة إلى س-اطقه كثير مناطق

اإلنسان.)؟( الدينيوالثقافيو^نسانية واالضطهاد والتهميش،

 وأنين وتوجع، صراخ. كل عن صئاء وأذنها المربية، الجامعة عين تراه ال ذلس كن

الشعب. هذا أبناء من أومعذب ثكلى أو طفل

 واليملكه منه، إال يستجدى ال وأته الله، هومنعند إنما النصر أن نعرف نحن

 أن وطيذاً ونإجينه)؛(. منئه إلى سبة سواه من واليبد شيئ، منه غيره بيد وليس ‘غيره
 النمر سبيء في جهد من يجد لما المظلوم بذل من به أمر بما األخذ مع طيه' ’ النتوتل!

الظلم. من والخالص

لمة. منه يسمعوا أن المعارضة، أبواأنيقابلواوه ١
تراه. ال العربية الجامعة عين ذلك كل ٢

.ترى ال العربية والجامعة ذلك كل الحكومة، هذه تمارسه الذي -٣

منالخالق. نسالهونستجديه وإنما فنحنالنستجديالنصرمنلمخلوقين، -٤



٤٧٩ السياسي لفكر1
االبسالمي

 الشعب هذا من العربية الجامعة موقف عليه معإنكارما يتنافى ال هذا ولكن
 غير الموقف لهذا الله^قة يدي بين ثقيلة مسؤولية تتحقل بأنها وتذكيرها المظلوم،

والدين. الحق عن البعد كل والبعيد األخالقي، وغير العادل

( حكيم.) عزيز الله إن الله عند من األ اشنر وما و...

( .) ( )٠ صرين لنا ا خير و... لله وا

 للحيطللخليجي، نظر في المحلية، الحكومة نظر السياقفي خارج كأنها البحرين
 على إفقة مو الشعسب خهلسيعطي الدولي، المجتمع فينظر العربية، الجامعة نظر في

 الشعب ويرجع بنتيجة، الكل يخرج بحيث العربية، والثورات العربي السياق خارج أنه

ا٤’حنين؟) بخفي البحريني

بقي! ماذا
التعبير؟ حرية من الشعب لهذا بقي ماذا

دم؟ حرمة من

مال؟ حرمة من

عرض؟ حرمة من

كرامة؟ من

منكلمة؟

دين؟ أمر من

دين؟ حرمة من

االسال. ؛١٠-١
.١٥٠ -آلعمران٢
م-٢٠١١ توفمبر ١ م١٤٣٢ الحجة ذو ١٤ (٤٧٧) الجمعة خطبة -٣
م.٢٠١١ ديسمبر ٩ م١٤٣محرم ١٣ (٤٨١) -خطبةالجمعة٤



حرمةصالة؟

مسجد؟ حرمة

قرآن؟ حرمة

الصالة؟ على يقبلون وهم المصلون يهاجم ألم

المساجد؟ تهدم ألم

القرآن؟ حرمة تنتهك ألم

الكريم؟) البلد هذا الظالمةفي السياسية تنتهكه لم شيئ من بقي ماذا

 لالستئثار، لإلذالل، للقهر، للظلم، المقاوم الشعب لهذا حرمة من شيئ ال

 الدينيفينظرحكومة لالنتهاك لالضطهاد، الثروة، لنهب للتهميش، لالستبداد،

الشعب. هذا تمارسكلذلكفيحق

 األسوأ، واألمورإلى مجيئوذهاب حقوقيةفي ووفود ،تتوافد كبرى مسؤلودول

واتساع! تصاعد والدينيةفي والوطتية اإلنسانية للحقوق واالنتهاكات

 غير الشعب أن أنرأيها إما الدولية: الحقوقية الكيرىوللمنظمات للدول ونقول

 األرض، شعوب كل بين من أنهشعبنشاز وإما والسياسية، الحقوقية مطالبه محقفي

 ولها بصراحة، هذا تعلن أن كذلك رأيها لوكان وعليها الحقوق، من لشيئ أهال ليس وأنه

وإقباره. وإلغائه، الشعب، بهذا التنكيل من لمزيد الحكومة تدعو أن

 الحقوق من وله نيا،الد كسائرشعوب الشعب وأن غيرذلك، رأيها أنيكون وإما

 الحرية مطالبهفي وأن الشعوب، لغيرهمن ما والسياسية والمدنية لدينية اإلنسانيةوا

 السياسة تدين أن عليها وعندئذ محقة، مطالب موالسال واألمن والكرامةوالديمقراطية

 بما كثيرة أدوات و وسائل له تجد الذي الضغط وتمارسعليها الحكومة، من المنتهكة

العادلة. الشعب لمطالب للحقواالستجابة اإلذعان إلى يلجؤها



السيلسي الفكر
٨١ سخصي1

 دور أكثرمن تملك ال األممية، الحقوقية والمنظمات الكبرى الدول أن يصدق من
 لهذا إنقاذ فيه وما ،حقا يراه ما لصالح الضغط أدوات من شيئا يجد ال الذي الواعظ

الشعب؟د

 الذين والمسؤولون والفرنسية، والبريطانية، األمريكية، الوفود المتحدة، األمم وفود

وعاط؟! هؤالء ،وإنجلترا ،وفرنسا ،أمريكا من يجيئون

 وعاظ أهم -، تغيضهاا كلمة الحكومة يسمعون كانوا إن - كلمة؟! الحكومة يسمعون

أينضغطها؟! تضغط؟ أن تستطيع كبرى دول أصحاب أم فقط،

لصالح األممية والهيئات الكبرى، الدول تملكه الذي الضفط بممارسة يصدق ومن

تؤثرا ال ولكن الشعب، حقوق

شيئا؟! يؤثر ال ثم يملكونه، الذي الضغط يضغطون أنهم أمعقول

يأخذ ال وشعبنا مخلوق، على مؤمن من تعويل وال وحده، الله في وأملنا - ا هذ نقول
آمنوا الذين أيةا »يا كان أيا أحد من تنكر حقه عن يثنيه وال الدول، موقف من عزمه

(٢(.) أقدامكم) ويثبت ينصزكم الله تنصروا إن

-٧-محمد:١

باسران. *4 اسالق اإلمام جامع ٣٢.١١ ديسمبر ٢٣ه١٤٣٣ عحرم ٢٧ (٤٨٣) الجمعة خطبة -٢
 االلكتروني الموقع منشورة لمنجدها نه حيث! للخطبة؛ الصوتي عنالتسجيل الفقراتكتيناها هذه )تنويه:

لسماحته(.



(٧)

السلميون

ةصعبةجديد تجربة أمام السلميون
 وهيفي شعبه، من عليه مغضوبا حاكما نظاما أسقطت عربية ثورة أكثرمن هناك

أنقاضه. وعلى آخرمكانه، حكم ونظام أخرى، حكومة إلقامة طريقها؛

 على وحكما نظاما التقدم وعاطفة أورأيا عاطفة العربية الشعوب والغالبيةفي

معه. تنسجم وال اإلسالم،

 المغالطة، ألوان كل عن بعيدة الحقيقي بالمعنى حرة انتخابات أنتجري حال وفي
 أنخيار فسنجد الذمم، وشراء والتالعب، واالحتيال، والمراوغة، والخداع، والغش،

إلسالم. ا هو اإلسالمية الشعوب من الغالبية

 وامتحانعسير ةصعبة،جديد تجربة م أما واإلسالميون اإلسالم يكون وهنا
.مصيرهما على عالية بدرجة مؤثر مكشوف

والتي عريضة، جماهيرمسلمة منقبل يها 'المته التجربة هذه ولوأخفقت

 فإنها كثيرين قبل من ومقاومة الماليين، مختلف قيل من الدقيق بالمجهر مراقبة ستكون
 السياسة إقصائهعن حالة من إلسالم ا السلبيعلى تأثيرها وأبلغفي ،خطرا أشد ستكون

له. السافرة وعداوتها

 ما أخرى أطروحة أي تحقق ولم ،وحديثا قديما لحكم ا تجربة خاض قد واإلسالم
 الصادقة، سية والسيا الدينية ته وعقيد بؤيته لتجربة ا هذه خاض حينما نجاح من حققه

الحقيقية. قيته وأخال وقيمه وشريعته

 واألطماع التزوير يد على مظلوما لحكم ا تجربة اإلسالم وكذلكقدخاض
 للدنيا وهوعابد ألطماعه مطية تخذه ا وإنما اإليمان، حق به يؤمن ال ممن لرخيصة، ا



لفكرالسياسي
ليسالمي

 ألحكامه وتحريفا لإلسالم، تشويها ذلك فسجل والحديث، القديم مرةفي وألكثرمن
 عن وبحثا عليه، المسلمين أوساط العامفي الرأي في وانقالبا لوزنه، وإسقاطا وقيمه،

(١بديلسييله.)

 وتوعية مضنية، جهود إلى ذلك بعد سالمهم إ الناسفي رأي تصحيح واحتيجفي

( غزيرة.) ودماء قاسية، وثورات ،صبورة

 خيارها، أنتعطيهم لألمة لوتأتى الجديدة التجربة اإلسالميينفي امتحان ويبقى

 كبار، أمناء إال يتحملها ال ثقيلة أمانة وهي الحكم أمانة وتحملهم يدهم، في يدها وتضع

 على متأبية ،شهواتها من متحررة ونفوس عالية، وهمم راجحة، وعقول ، أوفياء وقادة

 تغفل ال وقلوب إسالميناضج، نظيفة،وفهم وأيد وذممطاهرة، الرخيصة، األهداف
(٢) تجارة. لهووال عنه يصرفها وال ،الله كر ذ عن

 ر بمقدا الكبرى األمانة هذه بوزن الجديدة التجربة هذه اإلسالميونفي يكون فهل
أعدائه؟ ظلم من أشد ظلما يظلمه وال لإلسالم، يسيئ ال

 حكمتهم وفي طهره، من ونياتهم نفوسهم وفيطهر فهمه، من فهمهم في يقربون هل
منعقالنيته؟ وفيعقالنيتهم منإنسانيته، وفيإنسانيتهم منحكمته،

 بها تمثقهم عدل ودرجة نزاهته، من تزينهم نزاهة حكمهم سيرة يأخذونفي وهل

به؟ تفرد الذي الشامل المطلق عدله من الماليين

 وكانت ،وأيديها بقلوبها وحمتهم ،بها وسعدوا األمة، بهم سعدت ذلك لهم كان إن
 وحمايته، الله دعم بعد الثابتة وجودهم ودعامة المتين، وسياجهم الحصينة، قلعتهم

 اإلسالم، اختيارهم وتثبت وتصلب، به، إيمانهم وتعمق ،أفواجا الله دين الناسفي ودخل

عننصرته. يتخلوا أو عنه، يستبدلوا ولم

 يه يؤمنون ال وهم باسمه، لحاكمين ا يد على تشويه من أصايه لما اإلسالم عن سيئ عنيديل تبحث ألمة صارتا -١

االيمان. حق

اإلسالميين؟ عن فماذا ذاكهواإلسالم، -٢

.هذا كل يتطلب لحكم ا موقع لحكم، ا إلسالمي، !لحكم ا -٣



 لوفصلوهعنبعده العمياء، بالعصبية ولوصبغوه اإلسالم، فهم أساءوا لو أما

 لإلسالم، انتماءهم وهميعلنون لوظلموا العباد، السيففيرقاب لوأوغلوا اإلنساني،

 ئمعن بالغنا لواشتغلوا المواقعوالثروة، على تنافسهم أول لوكان باسمه، ويتحدثون

 والفئويةضاربين الشخصية الدنيوية األمجاد لبناء لوتوجهوا؛ ومشاكلهم، الناس هموم

 اإلسالم وسيسقطون األمة، نظر من سيسقطون فإنهم الحائط، عرض األمة بمصالح

جناية. أكبر عليه ويجنون كبير، حد إلى عملية ناحية من

 المعذبة، واإلنسانية المظلومة، األمة على جناية أعظم اإلسالم يةعلىالجنا وفي

 بد ال كان وإن يطول، قد مدى إلى سواه لهم منقذ ال منقذ من األرض ألهل وحرمان

 يد على سبحانه الله عن البعد فيها أغرقها التي مأساته من العالم اإلسالم ينقذ أن

والظالمين. لكافرين ا

 قوية بهضربة وينزل اإلسالم، باسم الحكم ينيصلونإلىالذ اإلسالميين ويسقط

 أو سفدا، فيهم ليجدوا لودهم؛ وكسبا لهم ويحرفوهمجاملة (، أعداءهعليه) يساوموا أن

وتآمرا. شرا منهم يأمنوا

 مبدئيين رساليين يكونوا أن شعوبها من أوشعب األمة، ميينفيحكم اإلسال نجاح

 جديته، جديينبمستوى واقعيته، حدود عند واقعيين اإلسالموميدئيته، ية ررسالبمقدا

 عن بعيدين عدله، يتعدون ال الناس عادلينفي اهته، كنز نزيهين انفتاحه، بسعة مففتحين

وصفاءه. نقاءه تعكر أرضية عصبية كل

 وعينا حصينا، وحصنا دافئا، حضنا منها ويجدون األمة، وتقوىبهم يقوون، وبهذا

غيرمنقطع. وإمدادا ضاربة، ويدا ساهرة،

 العزة وألمتهم االستقالل، ألوطانهم ويعطون ويهابهم، العدو، يحترمهم وبهذا

والكرامة. والمهابة

خطرآخر. هذا _١



الفكرالسياسي
الريسالمي

 على والتحايل اإلكراه، طريق عن الحكم في البقاء لوطلبوا اإلسالميون يخطئ

.وترهيبها األمة

 االقتراعفي عبرصناديق إليه والعودة الحكم، في البقاء يضمنوا أن يستطيعون إنهم

 وعدله، اإلسالم، صدق منهم الناس لورأى االنتخاب، فرصة فيها األمة تعطى مرة كل

 وأبعاد الصالحة، حركته مسارات كل المجتمعفي بتقدم واهتمامه وأخالقيته، ورحمته،

 الصادقة واألمانة له، واإلخالص لشعب ا خدمة التفانيفي منهم ولورأوا الكريمة، وجوده

 رأوا ما خالف على وكرامته إلرادته واالحترام وثرواته، خيراته من أيديهم تحت ما على

(٢ الضيقة.) الدنيوية المصالح وأهل الطغاةوالمستكبرين من ويرونفيغيرهم

م.٢٠١١ أكتوبر٢٨٠م١٤٣٢ ذوالقعدة ٢٩ (٤٧٥) الجمعة خطبة -١



(٨)

والمخاصر التحديات

المتستطة نضمة خصراش

 بأنظمة طويل زمني لمدى عامة مي اإلسال والوطن خاصة، العربي الوطن امتحن
 وعي ظل في لها يمكن وال ،ودينها األمة، إرادة خالف على نضسها فرضت تسلطية حكم

 وحضارتها بذاتها واعتزازها ،ومصلحتها هويتها لمقتضيات وإدراكها ،وصحوتها األمة

 وقتل واستغفالها، تجهيلها على دائما تعمل فصارت ومناصرتها؛ وثقتها ها والء تنال أن

 ووعيها صحوتها في عليها خطرا تراه لما درءا عنها والنهوض القوة أسباب ومنع إرادتها،
جهة. من هذا مأساتها، وإدراك ،وقوتها

خطرالميمنقلشجنبية
 األرض له وأباحت ،رقبتها من لألجنبي األنظمة هذه مكنت لقد أخرى جهة ومن

 إفساد و ،وقيمها ،وأخالقيتها ،ثقافتها غزو على وأعانته ،تها وخيرا مية واإلسال العربية

 حركة قبال هفي ييد وتأ دعمه إلى وحاجتها بالضعف، أمامه منها شعورا وتربيتها ديفها
 له وأتاح األجنبي، بإرادة مرهونا األنظمة هذه بقاء جعل ما وهذا المتوقعة، لشوب ا

 في واضحا غالتغل له وجعل ، شاء وكيف ، شاء متى الدرجات من درجة بأي يبتزها أن

 التفكير مستوى على مهيمنة عالقات وملكه لمستسلمة، ا الذليلة الدول هذه مفاصل كل

 لتكون الحكومات؛ جسم خارج أبنائها من كثير على الطموح ونوع واإلرادة والشعور

الضرورة. عند ومصالحه نفوذه لخدمة المناسب البديل

 العربية األرض الصالحفيوالتغيير اإلصالح حركات المعقد الواقع هذا جعل وقد

 لدعم وا الحاكمة، األنظمة د على لعنيف الداخلي القمع إلسالميةتواجهخطروا
 الشعب، فيه يقمع القذافي كان وقت الليبيإلى المثال في كانقائما والذي لها األجنبي

 من ألجنبي ا االستعمار مع المتعاون البديل خطر تواجه كما عليه، سخطه حمم ويتنل



الفكرالسياسي
مي اليسل

 جاهزة بصورة وأعدوا ، طويلة) ة لمد نفسه لمستعمر ا عين على صنعوا ممن شعوبها أبناء

وأهدافه. سياسته وتنغيذ لخدمته،

جنبي خطرالميإللىالتبعيةسذ
 أوقعها قد واإلسالمية العربية البالد والتغييرفي اإلصالح حركات على آخر وخطر

 وهوشعور الجائرة، والحكومات الفاسدة، األنظمة المريرالذيصذعته الواقع ذلك فيه

 والدخولفي واسترضائه، األجفبي، مغازلة إلى بالحاجة الحركات هذه من الكثير
لهيمنته. ولكنإذعانا بقيمته، إيمانا ال معه مساومة

 االستقالل بروح وتمتع الهاجس، هذا من أوإصالح تغيير، حركة تتحزر أن وقل

 ها ات .وتضح وجهادها وجهدها الوطني، ورصيدها الداخلية، علىقوتها وتعتمد الحقيقي،
.فعال وموجود قائم وهو ( األرض) على تحقق قإلالأنهقد وإن لس وذ الطريق، وإنطال

 وكانعليه ‘والزيغوالضالل واالنحراف، الظلم منجميعقوى معادى كان وجد وإذا
 وأذاهم، وحربهم الكثيرين، األعداء وة مرعدا ويصبرعلى المضنية، جهوده أنيواصل

 يبني وأن مؤامرات، من له يحاك وما يدورحوله، لما ويقظته انتباهه، دائما يملك وأن
تحميه. مية متتا متينة قوة

 الداخل الطاغوتيةفي لقوى العبودية ذل من وانعتاقها األمة تحرر أملفي وال

 من تولد ،لألئمة لمعادية ا لقوى ا هيمنة عن مستقلة تغيير أو إصالح حركة في إال لخارج وا

 تخضع ال التي الحزة وإرادتها الحضاري، وخطها اإلسالمي، ووعيها المجيدة، أمتها رحم

 إال الجهد كل بذل مع تعتمد ال ثم إليه، تتطلعإال وال إرادته، أمام اإل تستكين وال لله، إال

 نباهة وتكونعلى سبيله، في الجسيمة والتضحيات الصعبة، المعاناة وتتحمل ربها، على
 التضحيات عطاء المعدة وخالياه األجنبي صنائع تسرق بأن يسمحان ال بالغين ووعي

( ٢ ومكاسبها.) األقة لجماهير الباهظة

لضاللمة. ا لحكومات ا بتسهيل - ١
.ئمهـلحتها فئر لنا ا و األمة، ضمير من اتابع المستقل الحقيقي إلصالح وا التغيير نموذج وجود أي -٢

م.٢٠١ أكتوبر ٧ح١٤٣٢ القعدة ذو٨ (٤٧٢) الجمعة خطبة -٣



٤٨٨

القورات ضد والغرب العربية قآمرالذفضمة
 الظلم إنكار إىل احلاكم العربي النظام اإلرادةيف أنتتجه جدا ومفرح رائعجدا،

 عن ها ترد وأن وأخرى، بصورة حكمه أمانة حتملت الذي لشعب دوله من دولة أي من
 حقوقه وإرجاع يهمشتإرادته،الذ الشعب إلرادة االحرتام عليها وتفرض ظلمه،

هبا. املتالعب وثروته عليه، املصادرة وحريته منه، املسلوبة
 بالصحيح، واألخذ احلق، إىل العودة كامنن كبريإذا متين رائع،وحمل هذا

وقيمه. وأحكامه، اإلسالم، إىل والنظر الشعوب، واحرتام

 العربيفي النظام يمارسها هناك عملية ولخطوة ،هنا إلدانة المنطلق هو ا هذ فهل

 أوتغييره الدولة تلك وضع تصحيح أجل من أنها ظاهرها دوله إحدى ضد منه مساحة

هناك؟! للشعب انقصارا

 ومنهوية، ومهمشة، مضطهدة، كلها العربية فالشعوب لمنطلق، هوا كانهذا إذا

 ودينها مضيعة، وحقوقها مقهورة، وكلمتها مصادرة، وحريتها بها، ومستخف ومسروقة،

مسحوقة. وإرأدتها مغيب،

 حق في فاضحة وصورة عالية بدرجة هذا تمارس العربية الحكومات وكل

(١شعوبها.)

 ضد ظلمها وتدين ،نفسها ضد تنتفض أن لحكومات ا هذه كل فعلى كذلك، كان وإذا
 ،مأساتها ء وإنها الشعوب هذه على تسلطها يتهي شجاعا جماعيا را قرا وتتخذ ،شعوبها

نفسها. األمةفيحكم إرادة إلى والرجوع

 والتغيير باإلصالح مطالب منه يكون أن العربي الرسمي للفظام يصخ كيف

 والخطا، الظلم، غارقفي وكله والتفيير، اإلصالح إلى الحاجة يعيش كله بينما ومطالب؛

الشعوب؟ر واضطهاد واالستبداد، ليخلف، وا

الجميع. يتساوى -ولذلك١



الفكرالسيرسي
األبسالمي

 باإلصالح العربي الرمسي النظام داخل من اللب امل الصوت تفسريان وما
 املدافععنظلم هونفسه لتنفيذمها أحيانا؛ بالغرب واملستفصر هلما واملحشد والتغيري
 تلك داخليضد أيتحرك وخيقن ويدين أركانه، ويثبت (، النظام) هذا داخل حكومات

 الشعوب، تعيشه اليت املأساوي الواقع من تغري أن تريد إصالحية حركة وأي احلكومات،
األوضاع؟ تلك يقاوم الرتاك من لون أي إلجهاض اجليوث؛ أنيحشد إال يكفيه وال

 األمريكية، لكلمة ا مع وموقفه الصوت، ا هذ كلمة بين التوافق ا هذ تفسير وما

 تقاطع، من ومقاطعة تحارب، من وحرب ،أمريكا تدين من إدانة األمريكيفي والموقف

تناصر؟! من ومناصرة ،تؤيد من وتأييد تسكت، عمن لسكوت وا

 وديكتاتورية وتسلطا ظلما تتساوى حكومات من المتباين األمريكي الموقف تفسير وما

 والمأساة المعاناة تشتركفي ومنشعوب الشعوب، بمصير وعبثا وسرقة ونهيا دا، واستبدا

 بثرواتها وتمزق ويهل وتحارب ،إرادتها وتوأد ،حريتها وتصادر لحكومات، ا هذه من

المتسلطينعليها؟! الساسة د على

 ويعثر ،منها اليأس يتم حىت ء خفا وتناصر علنا ان تد حلكومات ا هذه من حكومة

لها. مناسب بديل على

المكشوفة. وبالصورة بالسالح، ضدها يتدخل أخرى وحكومة

.شعبها لقمع وتكرم؛ وتذلل، تغازل، وثالثة

 وآخر والسالح، ملال با مد ورمبا حكومته، محاسهضد ويلهب مشاعره، تؤجج وشعب
يركع. أن أجل من ييأس؛ ورايع الزائفة، بالوعود يغرى وثالث بكلمة، ويالم بكلمة، يغرر

ماالسزفيذلك؟

احلكومات. وكل الدنيا، وكل الشعوب، كل تعرفه السر

 حد على لحكومات ا بينما لها، وحماية حكومات عن دفاع هنالى أخرى جهة ومن لشعوب، ا عن دفاع حناك جهة من -١

واحد. حد على والشعوب واحد،



 وقبل المادية، مصلحتها هوإال ليس واحد ومقدس ،واحد ميزان لها آمريكا السرآن
 العليا سيةالسيا والمراكز رئاستها، والطامعينفي ،لكبارساستها المادية المصلحة ذلك

(١فيها.)

نفية الطا الغتنة
 من شيئ إنسانية، من شيئ ضمير، من شيئ مندين، شيئ عقل، من شيئ له من

 ،دينهم ،مواطنيه أخقة ،وطنه ثروة ،وطنه أهل ،وطنه يحرق ال حياء من شيئ ،غيرة

 الطائفية الفتنة تحرقه ذلك وكل مستقبلهم، حاضرهم، أمنهم، إنسانيتهم، أخالقهم،

الحواجز. على ويقفز الكوابح، وتعطل والضمير، الدين ويغيب العقل، التييضيعفيها

 شامل حريق إشعال يريد فإنما الطائفية، الفتنة إلشعال يسعى؛ من أن ريب فال

 عرض من ومالهم، الناس، نفوس مبالفي غير األوضاع في للتحكم مخرجا منه يجد

ومال.

 إحداث إلى أحد يعمد أن والمواطنين الوطن حق في القذرة السياسة جريمة إنها

.ئفية ط فتنة

الحرمات. من حرمة وكل واإلنسانية، والقيم، للدين، وسحق استهتار، عملية إنها

 ،تقتتلوا أن وشيعة سنة الشعب أبناء يا لكم يريد من الوطن، احتراق يريد من هناك

 عرضا وال ماال، تستثني وال ،لها حدود ال مفتوحة حرب في تدخلوا أن دماءكم، تسفكوا أن

.خلقا وال دينا وال ،تاريخا وال ،أخؤة تحترم وال ،الحرمات من حرمة ترعى وال ،دما وال

 الله ها يرضا ال جاهلية حربا تدخلوا وال ،تقتتلوا وال البحرين، تحرقوا فال أنتم، أما

المؤمنون. وال ورسوله

وآخرة. دنيا تهلكة إلى بأنفسكم تلقوا وال

م.٢٠١١ اكتوبر ٢١ ه ١٤٣٢ لقعدة ذوا ٢٢ (٤٧٤) -خطبةالجمعة١



 قبل، من والت المحا هذه مثل أفشلوا الذين دكم وأجدا كآبائكم أذكياء عقالء كونوا

 مطالب على كلمتهم واجتمعت قوية، ووطنية دينية وأخؤة ،متقدما سياسيا وعيا وأثبتوا

.ة موحد سية سيا

 ليبيا، مصر، أمامكم الكريم، الشعب هذا أبناء يا الشرفاء، أيها الواعون، أيها

.سوريا ،ليمن ا

 اإلصالح، وحركات الشعوب، لمطالب المقاومة الدنيوية السياسة حصدت كم انظروا

الشعوب. هذه أبناء أرواح من الظالمة مكاسبها كل على السلطات إصرار حصد وكم

شيعة. ألنهم السني القذافي يد على الليبيون يحصد لم

شيعة. ألنهم السني مبارك حسني يد على المصريون يحصد ولم

شيعة. ألنهم السني صالح يد على وعدن صنعاء أهل يحصد ولم

 هوالمطالية مشترك واحد لذنب السني الحاكم من سنة وهم أولئك كل حصد
 وطنية وال مذهبية، وال دينية. أخوة لهم تشفع ولم والكرامة، والحرية واإلصالح بالحقوق

فيها. معهم الحاكم يشترك

أعرافا. وال ،قيما وال مذهبا، وال لدين وزنا تعرف ال الدنيوية السياسة إن

والدنيا. والسلطة، للكرسي، عندها القيمة كل

.الدنيا معبوده شيعي حاكم عند مواليا سنيا يساوي ال معارض شيعي ألف

الدنيا. مقدسه سني حاكم عند مواليا شيعيا يساوي ال معارض سني وألف

 إال يمكن ال ولكنه ، ( معارضين) أو مواليين بين أحيانا يفاوت أن اك ذ أو ا لهذ يمكن

اك. ذ وكان هذا، كان أوقومية مذهب، أو دين، أي من المعارض على الموالي يقدم أن

السياسي الفكر
٤ االيسالمي

ذاك. وإسالم هذا لنصرانية ذاك، وشيعية هذا لسنية -١



 يف الواحد الشعب أبناء يوقع الذي واملكر احليلة الدنيوية السياسة تفتقر وال
 ثروة من وتصادره الشعوب، من تغتصبه ما كل على بل السلطة، على حضاظا االقتتال
ظلما. األوطان وكرامة وحرية

ميسورة. والفرص دائما، المكرمتوفرة لهذا والمداخل

 التعدد اللوني، التعدد القومي، التعدد المذهبي، التعدد الديني، التعدد هناك

(١اللغوي.) التعدد الطبقي، التعدد المناطقي، التعدد القبلي،

 مدخال الظاملة السياسة جتد ال حىت ومنغريها التعددات هذه خيلومن أيشعب
ئهو: أبنا واحرتاب الذيتحكمه، الشعب وتفتيت للفرقة، تلجه

 القيلي، التعدد ورقة استخدمت ليبيا ويف الديفي، التعدد ورقة استخدمت مصر يف

سس( 4-

للخارج الععالة تممة
 استخدمها مشتركة فهيورقة والخيانة لألجنبي، والعمالة بالتآمر، االتهام ورقة أما

كلمكان. وفي سوريا وهيمستعملةفي واليماني، واللييي، المصري،

 سبيل دنيئ!جراميفي أسلوب أي تستثني ال الدنيا إال تقدس ال التي والسياسة

مصالحها. على الحفاظ

 الكراهة روح وزرع الواحد، الشعب تمزيق وإجراما دناءة األساليمب أبشعهذه ومن

 داخلية حرب إلى به واالنتهاء صفوفه، بين والبغضاء والريبة األحقاد وإثارة أبنائه، بين

وطن. مصلحة وال قيم، وال دين إلى تلتفت ال طاحنة

 ٠الواحد والشعب الواحد يتواجد-ينالوطن وكثيرمنها التعدهات هذه كل - ١
 استخدامها. لعبة السلطة تجيد التي لطالفيةووقةا هي لرابحةفياليحرين1 والورقة

اصتخدامها. لعبة لسلطة !تجيد التي الطائضية ووقة هي إالبحرين الرابحة والورقة -٢



السياسي الفكر
بسلمي األ

 أمام وخبرته ويصيرته، وعقله، دينه، في قاسيا امتحانا ممتحنا يكون شعب وأي
المحاوالت. هذه مثل

 نفقها وتدخلوا الخطير، بابها تلجوا أن لكم يراد فتنة أمام ممتحنون اليوم وأنتم

مأساوية. بنهاية إال ينتهي ال الذي المظلم

 والدين الذكاء تفققفي على أنيبرهن وشيعته بسنته الكريم الشعسمب هذا وعلى

 محاولة الفشلعلىكل وأنيسجل االختبار، لهذا وهويتعرض لبصيرةوالنباهةوا

 المشؤومة الجاهلية الحرب أسياب وتستثير صفوفه، بين الفتنة وإثارة تفتيته، تستهدف

الطائفية. الروح وتؤجج الموإطنين بين وعمال قوال

 باءت قد التجارب فإنهذه الشعبية، المطالب التراجععن أجل من كلهذا؛ كان إذا
الوطن. هذا في بوضوج فشلها سجلت وقد األخرى، األقطار بالفشلفي

قائمة. الطائفية للفتنة تقوم ال أن ونرجو

العادلة. مطالبه وتحقيق الشعب، إلرادة باالستجابة إال عالج ال إنه

مرعبة. فظيعة بصورة وهوضاربالوطن المستحيل، من أصبح ك ذل والتراجععن

 وتصبغ للسجون، واآلحرارثانية الحرائر بعدها تعود سطحية حلول وال تراجع، ال
 العيش، لقمة الفاسمن ويحرم الوطنية، اللحمة وتفةت الشب، أبناء دم من الشوارع
(٢(.) اآلمنين) جفون من النوم ويسلب الجيوش، وتجيش

م(1> وزلننركءاال |لحئة(< محا )هيهات -هتافجموعلمصليني:١

م.٢٠١١ توفمير ٤ م١٤٣٢ لحجة ذوا ٧ (٤٧٦) الجمعة خطبة -٢



(٩)

اللنتصار

تتصارعان لغتان
 أوتموت جسدا تموت أن أوتنحني، الشعوب تموتهذه أن لشعوبها حكومات لغة

 والجهل، والفقر، والذل، الهوان، تقبل أن ،وتتنازلعنحريتها،وإنسانية وإرادة، فكرا،
دينها. وتخسر والمرض،

 عساكر، قوة من الشموب التيهيملك األوطان ثروات تنته ما اللغة هذه وذراع
 وقتواتإعالمية موالية، وصحافة ،تسلحية -وى و وسجون، تية، استخبارا ومؤسسات

وإذالله. اآلخر لقهر به يستعان ما وكل ومرتزقة، هائلة، وإمكانات التصرف، تحت

 غبار عنها ونفضت طالت، غفوة من أفاقت شعوب لغة فهي األخرى، اللغة أما

رعبها. طوق وكسرت الخوف، عقدة من وتخلصت المسكنة،

: يعلومجلجال اللغة هذه ولسان

االنحناء. ال الموت

الحريةوإالفالمتية.

والعار. الذل من أولى الموت
 مسافة وقطعت األبية، روحه من انطلقت التي ^يكله الحسين اإلمام كلمة وأخذت

 وتقطلق ،كلها الملقهبة الواسعة واإلسالمية العريية الثورية الساحة لقملئ المتوالية؛ القرون
 منا »هيهات بشعار: كلها الدنيا مسمع لتملئ أومعنى؛ نصا يين المال ألسن على مدوية

(’الذلة«.)

الذلة(. منا ب)هيهات المصلين جماهير هتاف -١
 ويموداها، بمعناها كإلمام لسان وعى سلوكه، وفى تيائث الرسول سان على ويقيت يوم، أول من اإلسالم قها كلمة

له(. لننركع!ال ب: المصلين جموع )هتاف أليد. !ىاالحق المسلم لسان على باقية وهي



الهكرلسياسي
ليسالمي

 للمؤمن يأبى كتقز لله ا وأن وكرامته، اإلنسان بقيمة اإليمان سالحها اللغة هذه

 لغير للعبودية يسلم وأن ربه، إلرادة المخالفة العبيد إلرادة يطأطئ وأن ،نضه يذل أن
 أذن وما الله، سبيل الزوحفي وبذل الموت، جهة موا الصبرعلى وسالحها خالقه،

أجله. من الدم يبذل أن U) الله

 معشوقة بل ومستذوقة ومفهومة عامة لغة إلى تتحول أخذت هذه الشعوب ولغة

 ظاهرة يومفيظل بعد يوما والتجذر التعمق وأخذتفي واإلسالمي، العربي العالم في

العربية. األرض اللغةفي هذه شهداء دماء وبحور المتتابع، االستشهاد

 وأنما نية العدوا عن بعيدا يقوة الجديدة األجيال على بدأتتفرضتفسها اللغة هذه

 ثمن أي عليه يستكثر ال الذي سبحانه لله إال العبودية ورفض والكرامة، الحرية هوعشق

( ه.) رضا فيسبيل

 السيف، على الدم اآلنهوانتصارلغة لحد اللغتين بين الصراع عنه تجلى وما

 على باإلصالح المطالبة والشعوب االستعباد، رغبة على الحرية و البطش، على والحق

( للشعوب.) المضطهدة لحكومات ا

 عوب ال علىقمعولوالعملها عندالحكومات، والطاغوتية ديةاالستبدا ولوالالروح

 ألمة ا لوعي ومعاداتها ،بها والتالعب ونهبها األوطان بثروات واالستئثار وإذاللها
 الشعوب ووعي ،عليها المتسلطة يدها الحكومات هذه تضع التي الققة الجتمعت ونهضتها

 الريادي وموقفها كرامتها واسترداد األمة بحريتهالحماية زها واعتزا ،دتهاوصالبةإرا
 نيةفياإلنسا األخؤة تعزيزمبدأ والعملعلى األرض، الخيرفي إرادة وفرض األمم، بين

 كل الرعبفي انتشار وتسبب هزا، العالمي األمن تهز التي التناقضات كل مكان العالم كل

أا٧٢ًالمجععات)

اله؟ سبيل في الموت حمن قيمة-١

.تجربة من أكثر في وذلك -٢
 بها تتمتع لتى ا لصبة ا إليمانية ا إلرادة وا حكومات ا ييد قوة ا تجتمع أن بالضرورة لمطلوب وا ،جدا لممكن ١ من كان -٣

ولكن) األمة هذه بمستوى والتقدم اليال، وإبصال ألرض، 1 في لحق ا إحقاق على الشعوب

م.٢٠١١أكتوبر ١٤ ه ١٤٣٢ لقعدة ذوا ١٥ (٤٧٣) لجمعة -خطبة٤



ويصيرالواقع؟ الشغينة، وترسو اللمور، ققجه أين إلى
وإصرارشعوب. حكومات، عناد

 واستعالئها ،ونهبها ،وظلمها ،استبدادها من شيئ عن تتنازل أن تريد ال حكومات
 وققرير ،تها حيا مسار رسم في وحقها ،لشعوب ا قيمة من بشيئ تعترف أو ،ستكبارها وا

بإرادتها. واالعقزاز وكرامتها، بحريتها، وتمتعها مصيرها،

 من والتحد الصعويات، من صعوبة الحق، هذا استرداد عن يثنيها يعد لم وشعوب
يعترضها. منية سبب أو الطريق، على تلقاها آالم أي وال التحديات،

مكان. أي له وليس اإلمكان، ليسفي كان ما إلى األمور عود

الكثير. واردفي غير الحكومات من السهل والتنازل

 وتصاعد التضحيات، كل رغم الشعوب استماتة من يسجله وما المشهود، والواقع
 التضحيات صستوى ارتفاع يزيده ال حتى يوم بعد يوما لجيل ا ا هذ إنسان في الثورية الروح

 لظلم المقاومة أنيحصلتراجعفيحركة إمكان تماما ينفي وصمودا إالإمران!
الشعوب. استعباد من تصرعليه وما ستبدادها،وا الحكومات

 من للتخلص اندفاعة؛ أشد والموجع الظالم، من أقوى إرادته استرد ا إذ والمظلوم
ترفه. على يحافظ أن يهمه مترف من آالمه

 والتراجع والتغيير، هواإلصالح - الموضوعية المقدمات حسب - للصراع فالتتيجة
 والضمير، العقلوالدين يدعوإليه لذي وهولتراجع المظلومينوحقهم، إرادة لصالح

(١) الطرفينومصلحتهما. إنسانية الذييحفظ التراجع وهو

البداية عام
 التي الحاكمة األنظمة وجه لعربيةفيا للثورات البداية هوإالعام ما م٢٠١١ العام

 لعزة، وسلبقها لذليلة، التبعية أوقعتهافيهمنمستنقع األمةذرعا،بما بها ضاقت
الهوان. وأذاقتها العيش، ولقمة

م. ٢.١١ سبتمبر ٩۵٠١٤٣٢ عوال ١ . (٤٦٨) الجمعة خطبة -



السياسي الفكر
األبسالمي

 تكون حتى تستريح ولن ،ها عد تصا عن توقف ولن السير، عصا تلقي لن ثورات

السالطين. التيتؤمنطاغوتية الحاكمية ال الشعوب، التيتؤمنبها كمية الحا

 أورفية انفعالعابر، أوحالة سطحية، نظرة وال لمتنطلقمنفراغ، ألنها ذلك

ضعيف. أوعزم متلكئة، رادةأوإ متعجلة،

 استردادحقوقها، واإلصرارعلى إرادتها، وانبعاث الشعوب، بعديقظة تنفع لن وإنه

 مما وسيلة وال حيلة وال وقمع، بطش أساليب الثورات هذه فيإيقاف وكرامتها ،وحريتها
٠٠٥

وزنا. إلنسان يقيمون وال ذمة، وال إال يرعون ال الذين الباطشين يد تحت يقع

 اليمن حاكم وغادر العربية، األنظمة أعتى من أنظمة ثالثة سقطت عام من أقل في

 مطلبه له يتم حتى ثورته تهدأ لن الذي الثائر الشعب ضغط تحت مكرها السلطة موقع

 إال عليه أحد هيمنة منغير يؤمنبه الذي الحكم نظام ويختار والكرامة، الحرية في

وتعالى. تبارك الله

 وتتعالى كلها، األمة مساحة وعلى لألمام، زاحفا الثوري التحرك وسيبقى

 والكرامة، الحرية، الشعوبفي أهداف تتحقق الزلزالحتى ويستمر الصرخات،

وحاكمين. تختارمنحكم فيما األمة إرادة ويستجاب الحقوق، واسترداد

 اإلرادة ومصادرة والتحكم. ، واإلقصاء والهوان، الذل. على لألمة صبر يسق لم

األخرى. الفساد وألوان واالقتصادي، السياسي والفساد الشعبية،

 والتضحيات، الله سبيل ىفي واألذ ل البذ على كبير مضاعف صبرجديد هناك ،نعم

العييد. كطاعة طاعة على صبر ال

 العزة أجل من الجهاد؛ طريق على االستمرار ضمانات من ضمانة ذلك وفي

والكرامة.

 الظالم، ألمس عودة تكون أن وتصميمها ،وشعورما األمة، وعي في مستحيال صار

من دائما أفضل األمة غد يكون ن بد بلال إليه، العودة أبواب كل أنتغلق بد وصارال



عليه. تكون الذي والحال تعيشه، الذي يومها

 ومقرتة املطلوب بالقذر حكمة على العربية البالد احلاكمةيف األنظمة كانت لو مث

 حىت اإلصالح بضرورة إلقناعها يكفي؛ مما٢٠١١ العام دروس لوجدتفي ولوملصلحتها
 وشع يف وليس ،هلا توقذ ال لتفيري ا رياح ألن :شعوهبا من بعد يتحرك مل من حترس قبل

 تشل وأن العام، للرأي التخدير عمر من كثريا تطيل أن الكاذب اإلعالم وآلة الوعود
وتعطلفهمهم. الناس، إرادة

 والشعور الوعي ئلةفي لها ا القفزة هذه بعد الدولة وإرهاب البطش، ألسلوب يمكن وال

االستسالم. له ويحدث الشعب، هذا إنسان يقهر أن العربي الشعب عند واإلرادة

 هذا هيبة أمام أويثبت بالحقوق، المطالبة عن يصرف أن اليوم يملك ال ذلك كل

.وثورته لشعب ا

 دروس من العرب الحكام من يتعلم لم لمن محال ليس والحكم بالحكم، حقيقا ليس

 وأنه ،ذلك إلى المبادرة عليه بل للتغيير، يستجيب أن عليه أن يفهم ولم ،المنصرم العام

 ا ذلكل تطيع كييس ألنه التفيير، ويعطلحركة اإلصالح، أنيوقضعجلة بإمكانه ليس

 وجرأة بالذات، واعتزازا بالنفس، وثقة ،وتطلعا ،وعيا األمة بإنسان يرجع أن عليه بد
إليها. العودة تستحيل بعيدة مسافات إلى بالحرية بثا وتش وإرادة،

للشعوب. وخطابا للحكومات، خطابا تقدم المنقضي العام ودروس

 لمطلب والتمييع والمغالطة والدوران، للف مجال ال بأنه لحكومات: خطابها

 والقمع والتضليل، التحايل، نظمةفياأل تملكها التي الوسائل كل وأن والتغيير، اإلصالح

الشعوب. إرادة مواجهة عن عاجزة

 وسلكت الحق، أصرتعلى إذا الله بإذن تنتصر أن بأنقدرها للشعوب: وخطابها

 النية، وأخلصت العزم، وصدقت األسلوب، وأحسنت لتضحيات،ا على وصربت سبيله،

الصفوف. ووحدت



الفكرالسياسي
٤٩٩البسالمي

 تم قد قطرعربي بديلةفي^كثرمن سياسية أنظمة أنقامت المنصرم العام وجديد

الطريق. ا هذ على أنها أو ،قيامها لها

 بالعزة وشعورا وعزما، وطموحا وإرادة ورؤية، فكرا األمة وجود تجدد أن وبعد

 مع تتعامل أن العربية الثورات عن المفبثقة مة األنظ يسع لن وخبرة ووعيا والكرامة،

 اإلقصا، حالة من كانتعليه ما لى إ بها تعود وأن البائدة، األنظمة تعامل شعوبها

المهينة. لتبعية وا والذيلية اف، واالستنز واالستغالل، والتهميش،

 الشعوب إرادة أسقطتها التي الطاغوتية األنظمة تترك أن بد ال أخرى جهة ومن

 يحتاج مخلفاتها من متراكمة وأزمات ،معرقلة وآثارا ،جتة ومتاعب ،سيئة بصمات

 وزمن حثيث، وعمي كبير، ووعي مضاعفة، جهود إلىواإلخالص الجد مع منها للتختص

ممتد.

للخلف. حركة وال مام،اإل إلى اليوم كلها الشعوب كة وحر

تعدل. أن عليها الجائرة األنظمة كل

المستقبل. في لها مكان فال وإال تصلح؛ أن عليها المفسدة الحكومات كل

 وهذه العالم، شعوب وكل األمة، وشعوب األمة، إلنسان الجديد الواقع نطق هوم هذا

 من والمتولدة ،وإرادتها األمة وعي العارمةفي والثورة الصحوة، على المترتبة الحتمية هي

( مها.)وإسال بربها ةفيإيمانهاالجديد الحياة وحي

م.٢٠١٢ ير يتا ٦ ه١٤٣٣صفر ١٢ (٤٨٥) الجمعة -خطية١

م.٢٠١٢يتاير ١٣مء١٤٣٣صفر ١٩ (٤٨٦) الجمعة -خطبة٢



اللخير الفصل

 سي السيا المستقبل
سادم



 لقيادة. ا لهذه يؤلهلنا بقدر ننمو أن ئكيره أن فنحاول لعام، ا لقيادة ؤكل المه اختارها لتى ا ألمة ا أتتا تدرك أن علينا -١

 إلنسان ا بتقسية الحة إل با يعمل لكفر وا لعزة، با لشعور ا خلهم دا في ويرسخ الممدمين، همة يرفع أن يريد م سال اإل-٢

المسلم.

نكون. أن لنا يريدون هكذا -٣

المستقبل امل وللدة
م. اإلسال في عزيزة غالية كرى ذ تأتي شعبان من عشر الخامس يوم في

 الكفر به وهزم له، ومكن ، ٠ القائم المنتظر الحجة اإلمام والدة ذكرى يوم إنه

والطفيان. الرجس من األرض به وطهر والنفاق، والظلم

 ،أمتنا تاريخ ميمونةفي انطالقة يوم وجعله الذكرى، هذه يوم المؤمنة لألمة وبورك

جديد. زاهر وعهد

 التي اإللهية قيادتها عن األمة استغفال من يمنع رشيد وعي يوم الذكرى هذه يوم
 واستالب ،وتدجينها تمييعها من ويمنع .عنها بديال لها يرض ولم بها الله أكرمها

الصغيرة. بالقيادات والرضا والشرق، الغرب أحضان في ارتمائها ومن أصالتها،

 العالم، لقيادة لها الله واختيار وعزتها، وكرامتها بحجمها األمة هذه يذكر يوم

( األرض.) اللهفي كلمة وتحكيم العدل، وإقامة بالظلم، واإلطاحة الناس، وتعليم

 األمة في العميلة وآلتها العالمية، الطاغوتية الذيعملت اليأس على للقضاء يوم
 وعلى ؛ق أبنائهاوبناتها)؟ من المتالحقة األجيال نفوس وترسيخهفي زرعه طوياًلعلى

 واسترضائه؛ للغير، بالتبعية إال نفسه تحدثه ال بحيث إنسانها داخل بعنففي للثقة هز
 والعزة، الحرية خاطرة نفسه تأتيفي أن دون من ومهانة، ذل في ضروراته على ليتوفر

(٢والكرامة.) واالستقالل، والنصر،

 على واإلصرار العملي، والسعي بالجد المصحوب القوي الناهض األمل لبعث يوم

والكرامة. والعز للنصر الشاق الطريق مواصلة

السيرسي الفكر
٥ ٠ ٣ االيسلهي



 والنور الهدى علىطريق واندفاعتها المكبوتة، اإليمانية اإلرادة النتفاضة يوم

 من تعاني وما طاغوتية، من فيها ما ونسف منسوء، األرض على ما لتغيير والصالح؛
ظلم. من تشكومنه وما فساد،

 مسؤولياهتا لتحمل واألمة؛ النفس وإعداد الله، سبيل العملفي يف للجد يوم
 وملجاهدة واإلنسان، والقيم الدين لصاحل األرض اجلوريف مع معركتها وحسم اجلسام،
 حىت منها واالحنراف خلور وا الضعفوالوهن كلعوامل الجتثاث أقوىجماهدة؛ النفس

 بقعة يف ال األوضاع كل تصحيح أجل من والتضحية؛ واجلهاد البذل طريق على م تقي تس
العامل. كل يف وإمنا ضيقة،

 الفكر مستوى على علكلجة الهدى وأئمة األنبياء بطريق المؤمنة باألمة يلتحم يوم
( اإلطالق.) على له بديل ال خيارا الطريق هذا مواصلة ويجعل والعمل، والشعور

م.٢٠١١ يوليو ١٥ ه١٤٣٢ شعبان ١٣ (٤٦٠) - -١



السياسي الفكر
بسالمي ال

للعالم السياسي المهستقبل مراحل

ولى الل المرحلة

والضياع التيه مرحلة

 صراع في جميعا ندخل أن والساحة مير الض عن الدين يغيب حين الحتمية النتيجة

 الحقيةة تكون وحينئذ الكالب، تتهارش كما جيفتها على ونتهارش ،الدنيا على واصطراع
 أوصدقنا، كذبنا أوصادقنا، عادينا أوسالمنا، حاربنا، - وكلماتثا ومواقفنا، فيحركتفا

 لجيفة وا الفاني، الدنيئ المتاع هذا على تهارشا - العبادة أظهرنا أو بالمعصية، جاهرنا
المظاهر. والتفننفي األساليب، بتنوع هو إنما واالختالف القذرة،

 الحياة ويحول األعصاب، ويحرق الجماجم، ويطحن األرواح، يزهق تهارش وهو

مقيم. اآلخرة وفي هنا، منقض وعذاب جحيم إلى

 هي إنما الكريم والخلق الدين غياب لمشاكلهمفي عالجات من الناس يطلبه وما

 األرض من عودة تكون ال فحيث معمقة؛ جذرية ال ة وسطحي دائمة، ال آنية عالجات
 والضياع التمزق من تعاني األرض ستظل وتشريعاتها بقيمها حقيقي واستنجاد ، ء للسما

 ففي لسر وا لخرقة وا للقمة على واالحتراب االقتتال وسيستمر والعذاب، والشقاء

لشهوة. االنهماكفي

 ساحة وفي األجيال، وتربية الضمير، اللهفيصياغة منهج إلى حتما جة محتا ألرض ا
األوضاع. كل وبناء الحكم،

 ألرضية ا واألطروحات ات ء االنتما كل شقاء من بالسماء مستصرخة ستعود وهي
 حتما وسيطول الشقاء، بها طال أن بعد المتتالية عذاباتها من وتخلص لتغاث الشيطانية؛

( .)منهجه بغير وثقتها ،الله لغير ركونها مادام

م.٢٠٠٣يناير ٣١ ه١٤٢٣ القعدة ذي ٢٨ (٩٦) لجمعة -خطبة١



الدين عن بتعاد الل نج نتا على أمثلة
 دام ما مكانها تراوح اإلنسانية المشكلة ستبقى الله، دين بغير األرض حلفي ال

العارمة. وحركتها الجادة، الحياة عنساحات مفصوال الدين

 مرتبطا كان مما الغذاء مقابل النفط برنامج من خمتلسة دوالر باليني عشرة - ١

املحرومني. ألموال العراق احلزبفي ورئيس احلزب سرقات إىل باإلضافة بالعراق،

 من وتسرق تختلس العالم، المنكوبةفي المناطق الجياعفي وأطعمة مخصصات -٢

اإلغاثة؛ ومنظمات المتحدة األمم تعتمدهم الذين األمناء

 الضمير، رقابة فيظلغياب رقييا الرقيب أنتجعلعلى عليك رقيبا جعلت وكلما -٣

وتعالى. سبحانه الله خشية ظل في إال تحيا ال الخصير ورقابة

 الذي الرجل تقيم ضبط، إىل املديرحيتاج ا فإذ العمل، ليضبط املدير؛ تقيم-٤
خيونك. وإذابه العمال من عدد على ورقيبك أمينك ليكون أمانة؛ فيه ترى

 مادام رقيبا عليه تنصب أن تحتاج األرض في رقيبا نصبت كلما باختصار: أقول

دين. بال

والسراق؟ المختلسون هم ومن

وأمعاءهم؟ معدتهم الجوع يأكل حاجة، أصحاب أهم

ضخمة. وأرصدة قصور، أصحاب إنهم ال،

األرض. مالك إنهم

األرض. كنوز ومالك

األرض. على ما ومالك

املترفون. إهنم

اهلائلة. الثروة أصحاب إهنم



ستي الفكراسط
االبسالمي

 والمقدسات، القيم، على وتسيطر اآلرض، تعم أخرى بطرق واختالسات وسرقات
واالسشاردد التجارة، عنوان مستعملة والكرامة والشرف، والعبادة، والضمير، والخلق،

 بل اإلسالمي، بالحل بلد أي إيمان دون واحدا يقفونصفا الكبار السراق وهؤالء

منه. االقتراب وحتى احترامه، وضد اإلسالم، بصالحية حتى

والرعب الخوف سيطرة
 الرعب، وسيطرة الخوف، تعميم إلى العالمي واالستكبار المادية الحضارة انتهت

 وال آمنة، الغنية المستكبرة واشنطن وال آمنة، الممزقة الفقيرة مستضعفة ال أفغانستان فال

آمنة. الشعوب وال آمنة، الحكومات

 من خائفة داخلها والدولةفي والجماعات، األفراد، ومن الدول، من خائفة الدول

 يخافون واألفراد واألفراد، الجماعة من خائفة والجماعة منها، خائف والشعب الشعب،

والجماعات. األفراد من

 وبين وبينهما وزوجه، الزوج بين األسرة داخل واالحتراب لصراعالعداوةوا وتدخل

األخالق. وسقوط القيم، وغياب القانون، بتحريض األوالد

 تبحث وكأنها أكبر، بدرجة أمنها ذلك تهدد كلما حربا القوية أمريكا شنت وكلما

 أن لشعبها تسبب حتى واألفراد، والشعوب الدول من األعداء عدد في تزايد عن دائما

 قاسية فعل ردود من يعطي وما ،كلها األرض في رعب من تزرعه وبما ،ورعبا خوفا يموت
( األبصار«.) أدبي يا وقاغتيروا ترحم ال

 بهذه أنينتهي بد ا كلها ألرض القلقفي والوضع االضطرابوالرعب وهذا

 التي اإللهية الحضارة وهو الصالح، الحضاري البديل وقيام االنتحار، إلى الحضارة

الرغيد. ومستقبلها الشامل، أمنها وتصنع م،لظالا من وتنتشلها األرض توحد

م٢٠٠٤يوليو٢ه١٤٢األولىهجمادى ١٣(١٦١)-خطيةالجمعة١

٢-الحشر:٢



 أئمة ونجعلهم األزض في استضعفوا الذين على نمن أن وونريد سبحانه: يقول
 قاموا مكناهمفيآلزض (،ويقولعزمنقائل:والذينإن١الوارثين«) ونجعلهم

( الموره.) عاقبة المنكرولله عن ونهوا بالمغروف وأمروا الزكاة الصلدةواًقوا
 األرض تريدفي ال التي المنقذة الحكومة اتجاههذه بسرعةفي مندفعة األرض إن حقا

 االستكبار االنهيارلحكومات مقدمة التيتمثل أوضاعها بكل تطلبها فسادا، وال علؤا

(٢فسادا.) إال تريد وال األرض، في علؤا إال تبتغي ال التي العالمي

.لىؤغم!١منؤغم
 البيض حكومة من األمرين يعانون األكثرية وهم أفريقيا جنوب في السود كان

يومذاك. الدكتاتورية الطاغوتية المتفردة األقلية

 المكلف، الغزير والبذل الحثيث، السعي بعد الحكم إلى السود وصل وأخيرا:

طويلة. مسيرة وعبر الجسام، ضحيات والت

الكرامة. ونيل والتقدم، والصحة، والرخاء، العدل، أسودفي كل أمل انضتح وبذلك

 لفساد وبدأ السطح، تظهرعلى التطبيقبدأتمشاكل وجاء السود، أنحكم وبعد

 وشكى األبيض، يد على كان كما األسود يد على الفساد من أخرى وألوان والمالي، اإلداري

 تشهد السود حكومة أن تحمل التقارير وجاءت األبيض، من شكى كما األسود من األسود

الكثير. الفساد من

 نظام حضن إلى سياسي نظام حضن من وهاماأل بل اآلمال بهم تنقل يبقى ا وهكذ

 موقع إلى ينتقل آخر سياسي إلىحزب حاكم سياسي بحزب لتعلق ا ومن آخر، سياسي
 ويستمر آخر، فخ في الوقوع إلى فخ في الوقوع ومن الحكم، موقع في كان أن بعد المعارضة

. ٥ لقصص: ا - ١

.٤١-الحج:٢

م.٢٠٠٣فبراير ١٤ ه ١٤٢٣ الحجة ذي ١(٩٨-خطيةالجععة)٣



الفكرالسياسي
البسلمي

 يلتفتون ال وهم راية أي وتحت طريق، أي الخالصعلى الناسيعطونويبذلونفيسبيل

 ينتبهون وال ،لك ذ وغير وغربي، وشرقي ،وأبيض أسود قضية ليست القضية أن إلى

 الله، من وخوف سماوية، معنوية وقيم دين وبال الحكم، مقام واألييضفي األسود أن

شيئ. على يؤمن ال ظالم طاغ ظالم، مشق شقي، كالح أسود به منهما كل واستغناء

غيرالدين في الشعادة يجدوا لن
 أبيض منهما كل فيه والرجاء منه، والخوف الله ومنهج والقيم الدين مع وأنهما

 الكنوزوأغالها، أثمن على يؤمن منصف عادل ،والعباد البالد به وتسعد ،سعيد ناصع

.فيها وما واألرض

 كان فإن والكفاءة، والخبرة العلم جنب إلى صادقة وتقوى قويم دين قضية القضية

 المستضعفين، آمال التيتحقق الحكومة كانت ولون ولغة وقومية وعرق أرض أي في ذلك

 هوما حينئذ األرض أوضاع وأحسن مغالبة، عالقة والعالقة خائبة، فاآلمال يكن لم وإن

( أمامه.) كلصبرهم الناس يفقد ولم عليه، الصبر أمكن

الديمقراصية سراب وراء التمش
 وغامت العالم، هذا المستضعفينفي باليين على رحبت بما األرض ضاقت لقد

 المادة محكومةلقيم األرضصارت أن ذلك الناس، ناظري ةفيالحيا أجواء واسودت

 والنار، بالحديد الطاغوت عبادة وحلت اللهيل، وخط واإليمان الروح قيم عن بعيدا

 األكبرمن المساحة ةفي ؤ الله عبادة محل تخامواإل والتجويع والترهيب، والترغيب

المجتمعات. منتشرةفي واسعة شرائح وعند لحياة ا أوضاع

 أنتتأزم منها بد ال التي الحتمية نتيجته من الطاغوت وحكم المعتوية، القيم وغياب

الناس. غالبية التحملعند قدرة بسوئها وتتجاوز النفوس، على وتثقل الحياة، أوضاع

 م.٢- .٩ أبريل ٢٤ ه١٤٣٠ اآلخرربيع ٢٨ (٣٦٦) الجمعة خطبة-١



 تواجههم الذي المحتمل غير الهائل الضغط تحت أبنائها غالب اليومفي واإلنسانية

موهوم. وتطلع مقموع، وتمرد قاتل، يأس بين الحياة أوضاع به

 منشئها، في المكذوبة المزعومة الغربية الديمقراطية د علىي الخالص التطلعإلى إنه
.نفسها في الفاشلة المهزوزة

 وتحتل تستعبده، اتفاقية - مثال - العراق على تفرض التي الغربية الديمقراطية إن

 أمريكا تحاول كما مسقى غير أجل إلى استقالله وتلغي إنسانه، وتهين وسماءه، أرضه

 واالستغالل، االستعمار، لتسويققضية جديدة؛ ووسيلة كاذبة، هيديمقراطية إنما
واألمم. للشعوب واالستعباد

 فسادا، العالم تعيثفي قاسية طاغوتية حكومات إال تخرج لم التي الديمقراطية

 لشهوة األرض سكان الجياعمن لقمة وتسرق الشعوب، دماء من أنهار دها وتجريعلى
 زائفة هيديمقراطية إنما المحرومين وتضؤو الثكالى ببكاء وت^لذذ المالوتكديسه، جمع
كاذبة.

 وحق اإللهية، الخلقية والمبادئ الفكرية المنظومة على تقوم ال التي والديمقراطية
 وتعرف اإلنسان الحق،وتنتصرإلنسانية لعدلوتقيم تتتج أن يمكن الله^،ورقابتهال

 لما كان ومتى العنب، ينبت أن للشوك كان ومتى ؛أوغيرها السياسة مجال في كرامته له

1بالرحمة؟ الناس على يتنزل أن سبحانه الله عن انفصل

 قيما اإلنسان نفس رفي وتجذ ،طاهزا ضميزا تصنع أن عن عاجزة الديمقراطية

 حياة تحتاجه ذلك وكل ورأفة، ورحمة ر يثا وإ وتضحية وإحسان عدل روح وتبعث عالية،
الخط. على الحياة تستقيم ال وبدونه والمودةواالستقرار، واإلخاء العدل

 العمالقة، التجارية الشركات مال احتراب هي إنما منشئها حتىفي الديمقراطية
 الكذب ويدخلفيذلك السلطة، على قذرة كثيرة ووسائل غيرشريف، وخداع ومكر

 الشعوب، وبيع والمهاترات، الفارغة العريضة والدعاوى بظلم، والتشهير والتآمر والدس

 ال العام الرأي من ممكن أكبرقدر على اإلعالمية الهيمنة على وتقوم الحروب، وإثارة
المتواجهة. السياسية البرامج بين والعملي العلمي التنافس على



الفكرالسياسي
لبعلمي

محرقتين! بين الناس
 ساقط، من أسقط فهو األرضي، الفردي النظام عن وأما الديمقراطية شأن هذا

منفظيع. ع وأفظ

 الفردية الدكتاتورية نار من الناس إليها يلجأ محرقة جرة وهيها والديمقراطية

الطاغية.

 عالم عالمان: كذبا ديمقراطي أنه يدعى ما وكذلك الفردي، النظام ظل في عالمنا

 المسحوقين، الجوعى المنهوكين وعالممنالمسمتضمفين المتبذخين، الطغاة المستكبرين من
 قيمة يعرف وال ألوضاعه، ومستعبد الصراع، لمشاعر ومسحوق مضغوط منهما وكل

يعيشها. التي الحياة في حقيقية لذ؛ طعم يعرف وال إليها، ينتمي التي اإلنسانية

 دورها بلذة وتشعر وقيمتها، ومنهجها تعرفهدفها التي هي الناس من وقلة
 ذلك كان وإن الجلي، الحق منشدة!لى للواقع، مصيبة به آمنت الذي وخطها الرسالي.

 صنعها لحياة المرهقة المزرية األوضاع به تلقي مها مستمرة ومعاناة جمة متاعب وسط

 يطالعذابها ثقيلة اإللهيالحقمنظاللسوداء التهج بعيداعن األرض االستكبارفي

كإلنسان.

الت^عإلىالخسص
 الناسدفعا من الباليين إليه تدفع مبزر مشروع تطلع الخالص إلى والتطلع

 اإلنساني المستوى على والظلم االنحراف التييولدها المأساوية الظروف بضغط قويا

سواء. حد على والمعيشي

 الذي والزبد بالطحلب، الغريق تمسك فهومن منقذا، الديمقراطية إلى التطلع أما

ء. يذهبجفا

 والرحمة الظلم، من والعدل الياطل، من لحق ا إنقاذ إلى تطلع هو التطلع كان وإذا
 ولبه روحه التطلعفي فهذا الكذب، من والصدق العدوان، من واإلحسان القسوة، من

إم■٠ لوعون لصادق،واإلمام اإلسالم يوم لظهور، يوم هوتطلعلإنما وحقيقته وعمقه



 البشرية المسيرة الواقعبعد حسب إليه يدفع الذيإنما للخالص الباليين فتطلع
 يمثل والتي الرشيدة الربانية القيادة وإقصاء لحق، الله،واالنحدارعنخطدين عن

 اإلسالم هوتطتعلى إنما الصدارة موقع عن لها األعلى النموذج يكال2 المعصوم

المغيبة. وقيادته المضيع،

 القيادة معالم وتعرفتعلى الباليين، إلىالحقيقية بصورته اإلسالم ولووصل

 وبصوت صريحة، وبصورة العالم، مستوى الناسعلى انتظار لكان واقعها على اإللهية
 والتيال المصطنعة األرض لزعامات ال O وللقائم للديمقراطية، ال لإلسالم مرتفع

القويم. الصاعد خطه على تلتقيه

 الحديث من عليها أثقل تجد وال كاإلسالم، لها عدؤا القرن جاهلية تجد ال ولهذا
.مستوياتها جميع على مضادة جهوذا تبذل ال وهي ومقتضياته، ل^لجم2 القائم عن

 تزييفه ومحاولة عليه، بوتشويههوالكذ اإلسالم تبذلفيمواجهة كما كله العالم وفي
 وال وتغييبها، عليها والتققل اته، وقياد رموزه وإسقاط الساقط، بالرديئ ومزجه ومسخه،
 وبين اته د وقيا م لإلسال لحقيقية ا الصورة بين للحيلولة وبذلته إال الوسع في شيئا تترك

العالم. جماهير عن فضال المسلمة، األمة جماهير

 وتوصيله، ونشره، اإلسالم، يتعلقبتبليغ فيما الرساليين تكبرمسؤولية وهنا

 وإخالص، وأصالة، وصدق، حسن، من هوعليه بما واألفئدة العقول على وعرضه
( ورأفة.) ورحمة، منهجة، ودقة وتخطيط، وروعة، وعلم، وشمولية، وكفاءة،

الذرضية واشم الذطروحات وفم
 والموضوع. الحكم بين التناسب لعدم وسقوطها سقطت، قد الشيوعية أن نعرف نحن

ونظاما. إلنسان ا لحياة منهجا تكون أن لها أريد الشيوعية

 جاء ا وإذ وعالقاته، تحركه تحكم وقضايا ورؤى وتشريعات أحكام جملة يعني
يستقيم. أن يمكن فال موضوعه، طبيعة عن بعيدا والحكم النظام

م.٢٠٠٨أغسطس ١٠ ،اس١١ ععبان ١r(٣٣A) حااجط عد ٦



السياسي الفكر
البسالمي

 ال الحكم وطبيعة الموضوع طبيعة تقفارق وحيث أحكام، من يناسبه ما موضوع لكل

الموضوع. على الحكم استمرارحمل الموضوعية الناحية أنتقبل يمكن

 يمكن وال النبات، لموضوع على تضعه لإلنسان نظام ينجح أن يمكن ال أخرى وبلغة

 حكمه موضوع لكل يكون وهكذا لإلنسان، تضعه الحيوان مع يتناسب نظام ينجح أن

معه. يتناسب الذي

 وستسقط يسقط، أن بد ال كان اإلنسان لطبيعة الشيوعي النظام ولمخالفة

 آخريراد طرح كل وسيسقط الديمقراطية، وستسقط ،المالواالقتصاد أسماليةفي الر

طبيعته. عن بعده على لحياته ومنهجا لإلنسان، نظاما يكون أن له

 وكل اإلنسان، تاريخ جزبها التي األطروحات كل سقوط وراء يقض سبب إنه

 مع التناسب عن بعيدة وهي ومستقبله حاضره في يجربها أن يمكن التي األطروحات

اإلنسان. موضوع

 في معروفة: كثيرة مجاالت هائلةفي واسعة نجاحات حقق قد اإلنسان وهذا

 تسخيرها في ،لطبيعة ا من ة د الستفا ا في ،لطب ا في ،ت صال ا لمو ا في ،عة لزرا ا في ،عة لصنا ا

 واالقتصادية واالجتماعية السياسية عالقاته الذريعفي التخلف من عانى وقد ألهدافه،

 هو بما كرامته مع تتناسب التي الغاية طريق على يكون وأن ،وهدايته واستقراره وأمنه

إنسان.

 والنموفي الروحي، واإلشعاع اإلنساني، السمووالتكامل عنهدف كثيرا واشتغل

 وقد المادية، التيتحققتفيحياته القافزة النجاحات كل رغم الروح حيث من ذاته،

( ومجتمعاته.) أفراده بين عجزعنأنيحققعالقاتعادلة

 الصناعي، الزراعي، الطبي، البعد الطبيعة,في مع التعامل مساحة إنهفي السبب:

 مفمول ولسرعة القوانين، هذه ولحدية لها، ويخضع الله، بقوانين صاريعترف غيرها

أن لإلنسان بد ال كان تأثيرها ينسى بأن لإلنسان تسمح ال والتي ،ومكابرتها معاندتها

 والبؤس الفقروالمرض مشكلة طلت كقناإلدارق، كثيرة ناضة عملية قتون وفي والزراعي، الصناعي تقذمه ورغم -١

أيتانه. من الفقيرة الماليين على نفسها تفرضها العام



 إنمايتغلب قانون على يتغلب أن حاول وإذ ،مجراها يجري وأن ،يستكين وأن ،لها يخضع
القانون. ذلك على به يتغلب بأن له وتعالى تبارك الله سمح مما آخر بقانون عليه

 وعاند فكابر، اإلنسانية العالقات وفي والسياسية، االجتماعية المساحة هوفي أما
 المجال في حاكمة هي الطبيعي المجال هيحاكمةفي كما الله وقوانين الله، قوانين

اإلنساني. المجال وفي االجتماعي،

 وكابر بديلة، البحثعنقوانين حاول وهتا البديل، البحثعن يحاول لم هناك
وتكوينه. وتعالى تبارك الله خلق من هي التي الطبيعية القوانين

 االضطراب، بعد واالضطراب الهزة، بعد الهزة األساس هذا لإلنسانعلى تحدث

 وتسقط طاحنة، حروب فتقوم حياته، قاسيةفي دروسا اللهيدة عن ويستتبعهروبه

 ،كثيرا اإلنسان هذا يتعلم ال ذلك ومع متقع، فقر ت المجتمعا ة حيا ويستوعب حضارات،

 والمكابرة المعاندة أوهذه اإلدبار، هذا ومشكالته كثيرمنأزماته وراء أن يدرك وال

وتشريعاته. الله لقوانين

 لنظام ا على سينسحب وما ،لي لما ا م لنظا ا وتأثر ،ألخيرة ا لمية لعا ا لية لما ا لهزة ا
 الم ام لقيمة وتعرية هوإنذارإلهي، هائلة سلبيات من عام بشكل واالقتصادي المالي

النظام. لهذا وتهاو سقوط وبداية الرأسمالي*

 الغربيفي والتدخل ،فها وأهدا والعراق أفغانستان حروب عرتها والديمقراطية

 المصالح تحقق التيال لألنظمة والمواجهة الموالية، للدكتاتوريات والدعم وغيره، لبنان
.كرامتها على وحفاظا الشعوب، لرأي احتراما أكثر كانت وإن والغرب ألمريكا الخاصة

 آت- المحتوم ولكن وجودها عن دفاغا صت استغال ما برطويالستكا المادية والجاهلية
اإلسالم. وسيبقى ستنتهي األرضية الفقاعات وكل

 شفا على بنيانه منأسس خيرأم قرضوان لله من تقوى على بنيانه أشس وأفمن
الظالمين«. انقؤم يهدي آل والله جهنم نار بهفي فانقان قار جرف

.٠٩ التوبة:-١



لسيإسي ل^كر
ليسلمي

المادية الحضارة تماوي
 مبراطورية و نووي، سالح ووراءهاقوة ودولتهاقائمة، سقطت الشيوعية أن انظروا

كبيرة.

وتدعمها. التيتحتضنها القوة برغم األطروحة سقطت نعم

تدعمها. زالت ال قوية كثيرة ودول ،نهايتها طريق تأخذ وهي للرأسمالية وانظروا

 وعدم ،فشلها على الواقع وشهادة ،لقيمتها وفقدها ،داخلها من النظرية سقوط
 زالتالماديةال العمارة تحميها، الزالت الباطشة القوة بينما البشرية، لقيادة كفاءتها

ء. الخوا على دليل إليها تشير شامخة قائمة

 يسقط، مل الدين ولكن الدولة، سقطت دولة، بال القرون يعيش ر فصا اإلسالم، أما
 اآلن والناس ،معها والقلوب ثابتة، وستبقى الزمن، على وعاندت صامدة، واألطروحة
سيؤونإليها.

( منخالله.) اإلسالم قيمة وندرك أننتأمله، جوهريعلينا فارق

الومم حلقة في الدوران
تعلم. ال اإلسالمي العامل يف ودولنا

االحندار. ورحلة السقوط، ورحلة الغباء، رحلة نواصل زلنا ال

 شريعة وعن الغرب، اللهفياتجاه لتيه،فيهروبدائمعن ا إلى طريقنا نأخذ زلنا ال
 حضارة الحيوانفي أخالقيات إلى السماء أخالقيات وعن األرض، إلىشريعة Och لله

القرد.

املادية. احلضارة مسوم من يكتفوا مل املسلمون الزال

 البالد أحزابفي ومن اإلسالمية، البالد كثيرةفي منحكومات هناكإصرار

بكل نتلوث وأن الغرب، دخلها التي المظلمة األنفاق كل المسلمون يدخل أن على سالمية

إسالم(. يا لبيك ) ب: لشيح وا المصلين جموع هتاف - ١



بها. تلوثوا التي للستنقعلت

 يضعف بما والمعيشي والديني واالجتماعي الثقافي التخريب إلى تدفعدائما األنظمة
 ألمة ا هذه حق في بشعة جريمة وهي أجيالها، ونعرب ،هويتها عن ويفصلها ،األمة

( جمعاء.) اإلنسانية وفي المجيدة،

أينالحل؟
العلم. إنالحلفي قالوا: لقد

 والخوف الظلم ويقى عالية، قفزات تقدمه خط على وقفز ،كثيرا العلم تقدم وقد

 وآالته اإلنسان د على التيتجري المدئرة والكوارث وان والعد. واتمرق والنقروالمرض
 على قائمة جهنمية وبخطط والجرثومي، النوويوالكيماوي وسالحه العمالقة، العلمية
ن لعملية ا والتجارب العلصية، الدراسات عطاء يعتمد خبيث سياسي ومكر العلم

 أرقام إلى أرقامها وتصاعدت الثروة، وتضاعفت االقتصاد، العلم بتقدم وتقدم
 ء لوبا ا من وموجات ألمراض وا لرعب وا لفقر وا لة لبطا وا لتشرد ا زال وال ،ئلة ها فلكية

المال! تعداد الكونيةفي واألرقام المليارات الد الماليينفي تجتاح الفتاك

 القرية يشبه ما إلى العالم روحولت االتصاالت و المواصالت العلم بتقدم وتقدمت

 وتقدمتفيظل النتشار، وسعةهذا المعلومات وانتشار. االنتقال الواحدةمنحيثسرعة
 المفسدين بقدرة البشرية شقاء ليزداد ولكن؛ ة الحيا من جنباتكثيرة العلمية الطفرات

 والمجتمع، األسرة وكيان اإلنسان، وألخالق العالمي، لألمن سع الوا الهائل التدمير على
الثقة. وفقد اآلخر، من لخوف وا السيئ، لترقب وا ضطراب، القلقواال حالة وتعميم

 والفئات لمجتمعات، وا العالم، عالقات تحكم الستضعافوا االستكبار صشكلة بقيت و
عميم! وخراب دائم فساد منبع وتمثل واألسرة،

 وتحكم بطش ققة العالم لطغاة األخالقية والقيم اإليمان غياب العلمفي قدم لقد

بصورة األرض كييرفي وإفساد مدمرة، طاحنة وحروب وإخافة وإرعاب ظالمة، وسيطرة

م.٢٠٠٨ كتوبر١١٧ه١٤٢٩
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 وصشكلة سوءا، األوضاع زاد بما عليهم لتحقيةها الوصول؛ سهل جدا وواسعة مضاعفة
لملعللمتعقيئد

 الفقر، خط تحت وغيرهما وآسيا أفريةيا البشريةفي أبناء من المليارات وبقيت
 الحاجة ومن للشرب، الصالحة المياه منفقد تشكووتهدد العالم كثيرةفي بالد وبقيت

 مراضلساريةواألا األوبئة شعوبها أوساط لتتفاقمفي الصحي: الصرف إلىشبكات
الفتاكة.

 ولتحطيم الثروة، العلميوتضاعف لتقدم وفيظل اليوم العالم هذا أناس وصار

 وأنفسهم أموالهم على يخافون ما أخوف الجهلة الطغاة أيد على العلم بآلة القيم
 وجاهليته لإلنسان، اإلنسان عدوانية ومن البعض، بعضهم من ودمائهم وأعراضهم

والذول. لمجتمعات و! والجماعات األفراد مستوى على وذلك وإباحيته، وخيانته ووحشيته

 اإليمان، غياب كفاءتهفي عدم على قاطعة وصورة بالغة، وبدرجة العلم برهن لقد
ضاعفها. أنه ذلك من وأكثر البشرية، المشكلة حل عن الكريمة وأخالقيته

لديمقراطية. ا في لحل ا :إن قالوا ولقد

 يوصف عما الكالم وإنما المكذوبة، والمزورة الناقصة الديمقراطيات حديثعن وال

ومثال. ونموذج وكاملة عريقة ديمقراطية بأنه

 الحكم من نوع وهي الثاني، النوع من أنها لها التييدعى الديمقراطية طبقت وقد
 األساليب، وأسقط األدوات، أقذر على المفتوح السياسي االحتراب الحقيقة أساسهفي

 الذي العام الرأي كسب على والتحايل اآلخر، وإسقاط الذات، إلبراز السيئ؛ المكر وأمكر

والتحكم. السيطرة مواقع إلى الوصول في القتالة األداة يعد

 الهائلة بأرقامه الضخم المال رأس حكومة أنها الديمقراطية هذه غالب وفي
 لحكومة لتمكن المستضعفين؛ عرق من وقاسية جافة إباحية وروح وفن بمهارة المستنزفة

 المالفي يسخر الذي العام بالرأي التالعب طريق عن المناصب وتسلقهم المستكبرين،

بشعة. بصورة كسبه
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 غيرمضمونة مستمرة وتجارب خطرة، مقامرة عملية الديمقراطية اصبحت لقد

 الخيار، أخطأت أنها المرات كثيرمن لتكتشففي تختارهم؛ فيمن الشعوب تمارسها

 وإنسانيتها الشعوب بحياة المغامرة عناصر أوصلت حين حولرقبتها طوقا وأحكمت

والسيطرة. الحكم مواقع إلى وغرورها الشخصية طموحاتها سبيل في ومكاسيها

 أعصاب وحرق استنزاف، وحرب غيرشريف، صراع ذلك بعد من والديمقراطية

والمعارضة. الحكم بين للشعوب

والبلدان. األحيان أغلب في وفئوية وحزبية شخصية مصالح وهوصراع

 العريقة الديمقراطيات بيئات في والمعارضة الحكومة طرف يخوضها حرب وهي

الكييرة. وامتيازاته الحكم كرسي على وتنافسا اآلالم، عن ولشغلها الشعوب بإمكانات

 األمس معارضة لتمارس الكرسي: والحكوماتعلى المعارضة تتناوب ما وكثيرا
 المصيرية، راتها وقرا ومقدراتها األمة بمقدرات التالعب في بقتها دورسا اليوم وحكومة

 وتوزيع ،لسرقة وا لظلم با يد لتند ا في بقتها سا دور ليوم ا رضة ومعا ألمس ا حكومة س ر ولتما

الموقع. تغير الدوركلما يتغير وهكذا للحكم، الخطيرة واألخطاء المناصب

 المتفاقمة اإلنسانية والمآسي الديمقراطية، تحلها لم العلم يحلها لم التي المشاكل وكل

الديمقراطية. ظل في متفاقمة بقيت العلم ظل في

 الهيمنة وفرض أبنائها، واستعباد الشعوب، خيرات واستنزاف الظالمة، والحروب

 وأشدها وأقذرها األسلحة وبأفتك المنقجة، أو المنهوية األموال برؤوس الستكباريةا
 منه تقلل لم ذلك كل ،اآلخر وإلغاء الظالم، التمييز وسياسة تدميرية، طاقة وأوسعها

 والمآسي رث لكوا ا هذه لكل األول المصدر صارت بل المثال، العريقة األصيلة الديمقراطية

.ومضاعفتها

خلقية. تربية على تقوم وال عالية، بقيم تؤمن ال التي الديمقراطية

 تنظر وال دونه، عمن فضال الرئاسة مرشح في كريما إنسانيا مستوى تشترط وال



سي السيا الهكر
اليسلمي

 تعفيإالصراعا ال الحياة شهوات يفظرتها تجاوز وال الله، لكلمة وزنا تقيم وال دين، إلى

باألمة. ضرزا وأشدها الوسائل بأقذر ولو مكتسباته ثم الحكم، على وإباحيا مفتوحا

 مسمومة؛ ماكرة ناعمة صورا يأخذ قد الذي الوسخ الجاهلي األرضي الصراع إنه

 يمتنع وحين والظروف، الحاالت يعض مكشوفةفي ساحقة دموية حرب صورة ليفقلبإلى

الناعمة. الوسائل يق ر ل د عن النصر

الديمقراطية. هوحال هذا

 الواحدبالشريك أوالحزب أوالعائلة ،الفرد هوى حكم وهي الديكتاتورية أما

 وال ،ا صديد ها صديد وال ،قيحا قيحها وال ،سوءأ سوئها مثل فليس قادرة معارضة وال

كارثة. كارثتها

 .حق دين بال األرض عادلفي رشيد حكم يقوم أن يستحيل بأنه يقال: أن الحق ومن

السماء. عليها دلت وقيادة عامة، إلهية وتربية الدين، لهذا أمين صادق وفهم

 له صورة وأنقى أصدق في الدنيا عليه لوتوفرت الرشيد اإلسالمي المنهج وحتى

 وتستبدل ،النفوس وتزكي ،القلوب وتطةر العقول، تصحح مننوعه تربية تسعفه لم إذا

 إلى التنافس وتحول الرفيع، اإللهي الهدف الوضيعة الوضعية األرضية األهداف عن

 يحل ال فإنه ت، لنزوا وا الشهوات تنافس بدل فضائل سباق إلى والسباق أخالق، تنافس

(’المشكل.)

الحل. به يتم أن يمكن ال جنسه من قيادة بال سموه على اإلسالمي والمنهج

 اإلسالمية والتربية الحق، الربانية والقيادة الصدق، اإللهي المنهج الحلفي وإنما

وأخالقيته. وقيمه. وأهدافه، اإلسالم، رؤية الناس تزرعفي التي الرشيدة

 ،معه ويصدق ،له ويخلص ،م إلسال ا فليفهم ،ألرض ا أهل على شفقة له نت كا فمن
(٢نشرهداه.) على استطاع ما ألناس ويعملفي

 !لخ. ... واالجتماعي، واالقتصادي، لسياسي، ا منهجه تساند منه تربية بال المشكل حل يستطيع ال نفسه اإلسالم -١

م.٢٠١٠ أبريل ١٦هء١٤٣١رييعاآلخر٣٠ (٤٠٣) -خطبةلجمعة٢



والباطل الحق بين ع الصرا ويستمر
 معاركها وقتيةفي انتصارات حققت التاريخ، مدى لكفارعلى ا من وأمم أمم مرت
 أطروحات سقطست لكنها والصالحين، والشهداء النبيين ومواكب االيمان، معخط
لتسقط. وتقوم لتتراجع، تتقدم الطرح من متلونة مناهج وتعاقبت ومناهج،

عدم. إلى فأحالها األمم، تلك على الله قدر أتى وقد

 والثبور، بالويل وينادون الظالمون، يضج كان الله قدر من القاصمة النوازل وعند
 وال خالص، حينفراروال ليس الحين ولكن ومهربا، مفرا أوطلبوا بالله، اسقغاثوا وربما

 ولكفهمفي ويستكبرون، ينتقخونويستعلون قد فالعبيد أودعاء، استغاثة، وال استجابة،

 القةاروحده،ثملمنآمن لواحد بالحقللها والعزة ويخنعون، ويذلون يقهرون األخير
وتجبر. وطغى وكفر، تمرد لمن ال األعلى، الملك وأطاع واهتدى،

مفر. وال صبر ال حيث القدر سيريه ا فهذ

 خاشعين تستكينوا وال الله، إال تعبدوا ال للمستضعفين: المستكبرينتقول ومصائر
بإذنه. إال أحدا بمصيب شر والخير وال الله، منقدر وأنالقدر.إال إليه، إال

 فية الجفرا باالنقسامات له صلة ال مستقل انقسام واإليمان الكفر بين واالنقسام
 وفي األرض، كل ينتشرفي اإليمان فمعسكر آخر، انقسام بأي وال والعنصرية، والقومية

واإللحاد. والكفر الشرك معسكر لكهو وكذ المستويات، مختلف ومن القوميات كل

 حتى الساحقة المواجهات من واألمم واالقتتال، الفوضى من األرض تخرج ولن
(١القويم.) العدل منهجه إلى وتحتكم إليه، األمر وترجع الله، توحد

الإلسللم عرى وتذتقض
لقإلج؟2 اإلمام لماذاظهور أنفسنا: لوسألنا

 وسالمه ته صلوا )عليهم العصمة أهل من المنقولة األحاديث من الجواب يأتي
»لتنقض هذا: السبب ، والسالم( الصالة فضل عليهم وآله النبي من أجمعين عليهم

 م. ٢' ٠٢ير فبرا ٨ه١٤٢٢ لقعدة ذوا ٢٥ (٤٥) لجمعة ا خطبة - ١



الفكرالسياسي
البسالمي

 نقض فأولهن ،بالتيليعا س الثا تشبث عروة نقضت كلما عروة، عروة اإلسالم عرى
( الصالة«.) وآخرهن الحكم،

 إلى البشر أيدي الكبرى^اريتعرضعلى منحاكميته وجيزة وبعدفترة فاإلسالم
. فشيئا شيئا يكبر ئي جز ر نحسا ا

 سبحانه الله من لمختازة المجاركة المعصومة القيادة يد على اإلسالمي الحكم كان

 وتعالى: تيارك عنقوله بعهم وحوعا اإلمالم استمرارية وبه اإلسالم، تمام به وتعالى
 (، ..) دينا إلتاًلم ق^خيتتكم نققتي تليكم وأثمضت دينكم لكم لكمنت .اليوم و..

 ألطروحة ومرونة مي لعد^ىإلمال والثهود لإلسالم، بقاء وال سالم، تماميةلإل فال
 المعصوم حكم خالل عن ال لتاعة1 يصززد و الكامل. الشكل خالل من إال اإلسالمية

 غيبتهم علىحكمهمفي عيثتت »ألقمة مندل ويأتيحكم ، والسالم(الصالة أفضل )عليه
 الرائعة:,ونأقعدة ومنحيثتج^يصىزته اإلسالم. حفظ حيث من الثانية الدرجة في

الخارجية. والساحة العملي الواقع وفي الناس،

 التتازلي لعد أنييداً يذ فإنهال الحكم. مستوى اإلسالمعلى يغيب حين أما
يالضيض. حث عا وهذا الحيثيات، مختلض ومن األصعدة، كل على لإلسالم

 العملي لتطبيق1 مصتوى على ة الصال نقضت وفعال تفقض، عروة آخر هي ة لصال ا

 إلى لصالة فيهاوجود الزمنعلص من مدة وجاءت المسلمين، أوساط كثيرمن في
 الصالة؛ نتعود الصحوة: بدأت ثم جدا، ضيقة اجتماعية شريحة حدود قفي أنضا

ما. بدرجة وفاعليتها وحيويتها؛

 اإلسالم بأن تقول: دعوات حتىجاءت عمليا إنكارا أيضا الصالة واجهت وربما
 -واء اآلخرون ومنهمهؤالء اآلخرينفقط، تعادي أال اآلخرينفقط تبغض ال أن يعني

 حتى أحدا تبغض أال ع عليك عمله حتى ا أحد تبغض أال عليك كافرا كان أم مؤمنا كان

(٢لباطله.)

. ١٨٦ ص - لطوسي ا الشيخ - ألمالي ١-١

.٣ألة: -٢

م.٢٠٠١ نوفمبر ٢ه١٤٢٢ شعبان ١٦ بتاريخ (٣١) الجمعة خطية -٣



يعوداللسلمغريبا!
الشريف: الحديث هذا اإلمام ظهور وراء خلفية يقف وما المسألة، هذه أحاديث من

 لبعثة قبل كانت التي األولى الجاهلية ...«) ألخراهما جاهليين بين »بعثت -١

 جاهلية هي اإلسالم حكم تعقبت التي الجاهلية أن إال مقته، جاهلية طاغية، جاهلية

 التأصيل حيث من الزور باب من لها يدعى لما وأكثرإغراء؛ وأكثرعمى ،طغيانا أكثر

 يمعن أن يملك ال ممن كثير تغري مفلسفة صوره في يمه وتقد لجاهلية ا لفكر ئف لزا ا

الحقيقة. إلى ينفذ بأن الفكري عمقه له يسمع لم تأمل ا وإذ يتأمل، وأال الفكرة

 تجدون وأنتم ، سربا،«) فطوبى بدأ، كما غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلسالم »إن -٢

 المجتمع زوايا من زاوية كل في مطارد وأنه قالعه، وفي مساجده في حتى اإلسالم غربة

 فكرة طرح وإلى تنقالته، في خيفة يتوجس المؤمن وأن العام، اإلسالمي والوطن المسلم

 ئح شرا حتى له وينكر ،أللسن ا من كثير ومن ،م ألقال ا من كثير من جه ليوا ؛يطرحه

والمؤمنين) اإليمان على تحسب

 تغيم وحين الجهل، تغرقفي األرض تكاد حين اإلمام يظهر أن من به البد كله هذا

 تغيم أن ظرف الظرف وهذا ،إليها أنيصل الحقيقة طالب يتعذرعلى ويكاد الحقيقة،

 إرسال الحقهوظرف أيضياء لى للوصول لكثير ا لسبلعن ا تنسد وأن الحقيقة،

 تتسم أن من بد فال القائم، هواإلمام األكبر والمصلح المصلحين مجيئ وظرف الرسل

(٣)المحدود. الوقت يظهرفي أن الناس على لله الحجة

للمنقذ أحوجنا ما
للعالم. موحد منقذ نظام إلى نحتاج - ١

الريشهري محمد - لسنة وا لكتاب 1 في لجهل وا لعقل ا أوالهما،، من عر ألخراهما جاهليتين، بين بعثت لرواية: ا -١

٠٢٧٣ -ص
.١٢ لصفحة -ا٨-ج لمجلسي ا مة لعال األنوار-ا بحار -٢

٠م٢٠٠١نوفمير ٢ه«١٤٢٢ شعبان ١٦ بتاريخ (٣١) جمعة ا خطية ٠٣



السياسي الفكر
األيسل^ي

 نظام المنصري، والنظام القطري، والنظام القومي، والنظام البيئي، والنظام
 ما يستوعب وال ،كلها الكون عالقات يستوعب وال والسماء، األرض يستوعب ال أرضي

 فال أنيكونقوميا، بد وهوال يكونعنصريا، أن بد وهوال اإلنسان، كينونة به تزدحم

 األرض، مسيرة لتتحد والسماء؛ ألرض ا رب من منقذ نظام إالفيظل األرض تتوحد

الكبير. الهدف إلى يوصل وتناغم، تناسق العامةفي الكونية لمسيرة با وتلتحم

 الرسل يد يأتيعلى الذي النظام اهوإل وليس ،الموحد المتقد النظام إلى الحاجة

كله. الكون خالق من

 فكيض الدنيا، التيتطيقها السعادة لتحقيق محاولتها؛ في كثيرا ضلت اإلنسانية -٢

اآلخرة؟ سعادة إلى الدرب ترسم

 وآمال ومطامح وحاجات ضرورات فقط، مادة أنه اإلنسانعلى إلى ننظر مرة

معا. وروحية مادية ومطامح حاجاتوضرورات أنه على إليه ننظر ومرة مادية،

 روحية وآمال ومطامح ضرورات فيه المادية واآلمال والمطامح، الضرورات، توازي

٠ عليا

واآلخرة. الدنيا ابن إليه ننظر ومرة فقط، الدنيا ابن أنه إليه ننظر ومرة

واآلخرة. الدنيا ابن واقعه واإلنسانفي

وروح. مادة واقعه واإلنسانفي

 من يأتي الذي النظام هوإال ليس والروح المادة مشاكل معالجة يكفل الذي والنظام

 دون من النظام ا هذ اع بد إ عن يعجزون األرض في ء لخيرا ا وكل ،لى وتعا سبحانه الله

الرسل. بعثة

كاملة. قيادة دون من المشكل تحل ال الكاملة األطروحة -٣

ناقصا. نظاما أصبح ناقص طبقعلىيدإنسان ذا إ مل الكا اإلسالم

 هذه تطبق التي القيادة مستوى من التطبيق، مقام في حجمها تأخذ أطروحة أي

 أمرها، على األمينة القيادة عملية، ناحية من األطروحة تكبر أن اليمكن األطروحة،



 التطبيق أنيبقىفي اليمكن األطروحةالمعصومة، اإلسالم الكبير، اإللهي اإلسالم
 ينشد الذي لرجل ا يد على إال السماوي، نقائه على يبقى أن يمكن وال ٠ معصوما العملي

مرسلين. من بد وال أنبياء، من بد ال فلذلك السماء، إلى بكله

 ممكنة طاقة بأكبر تشع قدرات إلى تحتاج — مستوياتها بكل - كلها البشرية -٤

لآلخرين. والتكميل التربية لتعطي الكمالية؛ بالصفات لإلنسان،

 الفكريستدفئون عمالقة هم كما اإلسالمي، لروحفيعالمنا ا أنعمالقة تجدون أنتم

 يشعرون ، عطييالة المعصومين شخصيات من تهم هدايا يةتبسون المعصوم، بروحية
 سلمان وتقواه، وزهده أبوذر وعرفانيته، لخميني ا اإلمام إلج، . 2 المعصوم روحية أمام

 ييتعد عندما ،بالفقد يشعر بالغربة، يشعر ،باليقم يشعر ٠ الله إلى وانقطاعه المحمدي

 أفق أفقها إنما الدنيا، من أفقمحدود تشعفي التيال المنارات تلك غليقال المعصوم عن
 لتهتدي الممتد؛ الوسيع األفق ذلك اشاعها, أفق كلها، الحياة أفق أفقها بكاملها، الدنيا

.ءيكيالة المعصومين وأوصيائهم والمرسلين األنبياء تتجسدفي إنما األجيال كل

الطريق. مناراتفي تأتي

منارة. اإلمام السيد

.منارة الشهيد السيد

 إلى تمتد المنارات هذه لكن منارات، يكونوا أن يمكن المذهبين من المسلمين علماء
األيام. مع ليتراجع يبدأ ليختضي، يبدأ الموج أنهذا إال هائال ويبدو موجا تحدث زمن،

 الرسالة، ونور النبوة، نور فهومد جزر، يعقبه ا لذي ا والمد ينحسر، ال الذي الموج أما

وتعالى. سبحانه الله نور من ويستمد يستقي دائما يبقى الذي

 اإلنسان ذلك نور هو األجيال، على حجة يكون الذي والنور قدوة، يكون الذي فالنور

والرسول. النبي ووصي والرسول، النبي الكامل

 بالصفات لإلنسان ممكنة طاقة بأكبر تشع إلىقدوات تحتاج كلها البشرية

لآلخرين. والتكميل التربية لتعطي الكمالية؛



السيرسي الفكر
٥٢٥ االبسالهي

واألوصياء. الرسل هم القدوات وهذه

 تتفاوت أنها تجد الروحية بالقيم التحلي درجة من األمم مختلف عليه ما إلى وانظر
الرسل. بخط ارتباطها بقدر لك ذ في

 الحيوانية وتتركز الخلقية، الفوضى وتعم األخالق، وتبتسر ،تماما الروح تخضت

ح. الصح هو والعكس ، ألنبياء ا ت وهدايا الرسل خط عن أمة تبتعد ما بقدر ،والوحشية

 اإلبداع مهمة من الناس وإلعفاء المختصين، عن بديال يأتوا لم الرسل أن على

 النافعة، األبعاد كل مستوى على الحركة الناس في يروا ليث جاؤوا؛ إنما واالختراع،
(١الخير.) منابع فيهم ويفجروا العقول، دفائن فيهم ويستثيروا

م.٢٠٠٢ مايو ٣١ ه١٤٢٣ ربيع ١٨ بتاريخ (٦١) الجمعة خطبة-١



الثانية المرحلة

العالمية الضموروالثورة مرحة

الخللص يوم

 الناس ويضيق ، سوء األرض األوضاعفي وتزيد ،يوم بعد يوما العالم أزمة تشتد
 ظل في سوء من تعملق وما ،ظلم من وتعمق عم بما لخناق ا بهم ويضيق ،رعا ذ تهم بحيا

القيم. ونسيان الله، عن واإلدبار الدين، عن الهروب

خالص. ويوم مأساته، من ولإلنسان ،ويالتها من لألرض إنقاذ يوم وهناك

 شاخصة وحكومات مستجدة، أو أنظمةقائمة يد على أنيكون يمكن ال اإلنقاذ هذا

 عن الهاربين الدين، عن المتخلين من الكل كان ا إذ أومزمجرة خامدة وشعوب بديلة، أو

ألرض. المكبينعلى الله،

 يستبدل وال شيئ، في إلها دونه من يتخذ ال رجال له سبحانه الله هياً اإلنقاذ هذا
 حركة يأتي وال نهى، ما على يقدم وال أمره، عما يتخلف وال ،صغيرة وال كبيرة دينهفي عن

زلزال. إعصاروال دينا به كلف عما به يعدل وال بإذنه، إأل

 وأكبر ،المعصومة بقيادته إال عندهم إيمان وال ،م إلسال ا إال لهم رأي ال جيال له ويعد

 العليا هي الناس حياة تكونفي وأن األرض، اللهفي وإظهاركلمة الدين، إعزاز همهم

الباطن. هيفي كما المكشوف على

 وظلماتها ،مهاظال من تخرجها وال ،وجوزا ظلما مملوءة الظالم، في غارقة األرض

 عصبيات وال ،قومية وال ،علمانية وال ،كية اشترا وال ،لية رأسما وال ،شيوعية وال ديمقراطية

 على تختارنفسها شعوب وال ذيلية، تابعة والحكومات استكبارية، والحكومات وطنية،

وتشريعه. سيادته لتشربعفيقبال١و السيادة حق لرأيها وتعطي ،لها الله اختار ما خالف

ينهي ما النور، إلى الظلمات الناسمن يخرج ما يخلصها، ما األرض، ينقذ ما



٥٢٧ السياسي الفكر
االبسالمي

 ئقه:. الله اتجاه يأخذهمفي هوما الناس حياة واالقتتالفي والتمزق الظلم مأساة

 في الشيطان صوت ويخرس الطاغوت، عبادة من عبادته إلى ويخرجهم طريقه، وعلى
 تجسد وقيادة ومنهجا وقيما، وأخالقا وشريعة، عقيدة، وهواإلسالم المجتمعات، حياة

 وال شيئ، تخالفهفي وال شيئ، منه يفوتها وال ،شيئا منه تضيع ال وعمال علما اإلسالم

 أنصاره من وجعلفا الشريف، فرجه الله )عجل القائم اإلمام قيادة وهي أمر، في تخذله

(١(.) وظهوره غيبته في وأعوانه

لثورةالظموروا يوم
 دخلت أنتكونقد تكاد التي المفتشرة والجاهلية العالمية الطاغوتية مواجهة وهويوم

بيت. كل

يبقى. أوال كالم2 اإلمام ظهور حين الجاهلية تدخله لم بيت يبقى أنه يدرى وال

 الكافرين على عصيمب الله؛ رحم من إال عصيب والمؤمنين الكافرين على هويوم

 على وعصيب كيان، ونسف ذريع، وقتل يكالم،2 القائم اإلمام شدة من يواجهونه لما
المؤمنة. النفسى فيه تمتحن عظيم، ابتالء يوم كبير، امتحان يوم ألنه المؤمنين،

 لذلك أنفسنا نؤهل أن وعلينا خاص، مستوى من مؤمن إلى يحتاج كالم2 القائم يوم

لقال2 القائم باإلمام ارتباطنا نخسرقضية لئال المستوى؛

 على حتى نصبر ال ونحن ،العالمية غوتية للطا جهة موا يوم ،هول يوم ،ة شد يوم

 هي معركة على يصبر أن صغيرة معركة يصبرعلى ال بمن فكيف الصغيرة، المعارك

 وولده، بأهله وإنما فقط بنفسه ليس شيئ، بكل المؤمن فيها يضحي المعارك، أكبر

 آثار بنتها بققاعات فيها يضحي داخله، المنحرفةفي التربية ه أسست بما فيها ويضحي

تسليما. يسلم أن امتحانه ومن فيه، الجاهلية

المواجهات، ويوم وعدد، عدة إلى يحتاج فإنه له، المؤمنون يعد أن إلى يحتاج يوم

م.٢٠١ يوليو ٢٢ ه١٤٣٢ شعبان٢٠ (٤٦١) الجمعة -خطبة١



يكالم.2 القائم اإلمام لثورة وجها تكون راقية مستويات يتطلب ويوم الكفاح، ويوم

 اليوم ونحتاج د إعدا إلى يحتاج فهويوم ،كلها حياتنا تعرفه لم صبرا يتطلب يوم

مسؤولياتنا. لتحمل له؛ أنفسنا نعد أن إلى

 غد إلى معركته وتأجيل اليوم، معركته المؤمنون يعيش أن بد ال أوبعد قرب يوم

.الغد بمعركة تفريط

كال2 القائم اإلمام جيش إعداد التحضير:

يكالم.2 القائم يوم فقهاء إعداد

 فهو إعداد، اليوم يكن لم ا فإذ ،غذا وليس اليوم كله لكالم2 القائم يوم خبراء إعداد

الغد. اًلخذالنفي

 وال الضمانات، كل فيه اتخذت دات،االستعدا كل فيه جهزت قد يوم الثورة يوم

الصفر. لحظة أو الصفر، ساعة إلى تأجيل

التنفيذ. يوم وغدا اإلعداد، يوم اليوم اإلعداد، لحظة ليست الصفر لحظة

ضته حرباشرسة ٠القاتم يواجه
 عكاليلة الله رسول يلق مالم حربه فى يلمى M »إذالقانم كال:2 الله أبيعبد عن

 وفي مؤصال فلسفيا فكرا يلقى عنيفة، مقاومة يلقى شدة، يلقى ،عنتا يلقى - وستم وآله

المنحرف. اإلسالم إطار

 سول ر ألن -،اإلسالمية للعقيدة الصحيح الخط غير على صلبة لقيعقيدة ربما

 فكر ا وهذ ، - المنحوتة لخشية وا المنقورة لحجارة ا يعبدون وهم أتاهم عكالألثه اله

 الحقيةة، على أنيفيق اليلبثصاحبه سطحي، فكر غيرمؤصل، غيرمفلسف، مهلهل،

الفكر-، غيرهذا فكرا فيجد لقال2 القائم أما فيه، لعادة تلبث فيتركهإالمنخالل



السيرسي الفكر
اليسالمي

( ’عليه». ويقاتلونه اله، كتاب عليه فيتأولون عليه، يخرجون القائم وإن

 يضللون الذين طغاتها بسبب وربما ،األمة اخل د من شرسة عنيفة مقاومة فيواجه

مرة. كل يفعلونفي كما اإلسالم، باسم جماهيرها

بمن؟ سيتحرك القائم واإلمام

بالمؤمنين. بمن؟، سيقاوم

النصر. بعد ما ومرحلة النصر، لتحقيق الطريق؛ مرحلة مرحلتان: فهناك

 قلق، وعدم مستقرة اجتماعية وعالقات ورفاه، راحة وجنة أبدان، جنة كانت ا وإذ

النصر. بعد هو نما فإ لك ذ لى إ وما

 نفسه يبن لم ومن صعب، مكلف شاق فهوطريق النصر، تحقيق إلى الطريق أما

الطريق. على لقلهم2 القائم اإلمام هومع فليس الطريق، ذلك شدائد تحمل على اليوم

 جهاد خالل من إال تحققها يكون ال النصر يوم تحقق التي وهي الدنيا جنة ،ا فإذ

( مضنية.) مريروأتعاب

.٣٦٣الصفحة - ٥٢-ج المجسي بحاراألنوار-العالمة-١

م.٢٠٠٢ أكتوبر ٣٠ مه١٤٢٣ شعبان ١٨ (٨٣) رقم الجمعة خطية -٢



الثالثة المرحلة

 العالمية اللسدمية الدولة قيام مرحلة
دولةآخرالزمان معالم

فيا الد جفة

 - لاله2 الزمان صاحب يد على اإلسالم انتصار يوم - ويومها الدنيا جنة وعن

 لكالم،...قد2 اإلمام انتصار بعد أ تبد الدنيا جنة واحد، يوم التتأتىإالفي الدنيا جنة

فيها: جاء

 كل األرض، بطن من الدنيا أموال إليه يكالم2 للقائم يجمع الله أي »ويجمع،-١

 ال وهذا ،كنوزها األرض تخرج أي يقإلم،2 القائم اإلمام تصرف تحت تكون األرض كنوز

 خالل ومن عادلة، حكيمة سياسة منخالل طبيعيا إخراجا يكون نما وإ غيب إلى يحتاج

 الصحيح، السياسي الوضع خالل ومن األصعدة، كل الجهاديعلى العمل بحركة الدفع

 هنا نحتاج ال يقإلم،2 القائم اإلمام راية تحت والجهاد العمل بقيمة اإليمان خالل ومن

 الظهور السياسي،واالقتصادي،واالجتماعيأيام لتقدم الغيبيفيا العنصر إلىإدخال

 يوضع الكبيرحين وجهده اإلنسان، جهاد مع واضح دور الغييية الله لتوفيقات كان وإن

 كبيرا إنتاجا منتج الصحيح الخط على يوضع حين البشري الجهاد فإن الخط، على

 لكل:2 القائم اإلمام أي للناس، ,فيقول والصناعة الزراعة ,وظهرها، نافعا هائال

 حرم ما فيه وركبتم لحرام، ا لدماء ا فيه وسفكتم األرحام، فيه قطعتم ما لى إ »تعالوا

 يثري قبله« كان أحد يعطه لم شيئا »فيعطي هومبذول ها هوميسور، ها <1 اله

 الحديث-، سبقفي كما ويملون العطاء، اآلخذون بحيثيستكثر الكبيرجدا، الحد إلى

؛ ؤ وشراء. وجورا ظلما ملئت كما ونورا وقسطا عدال األرض »ويمال

.٣٥١ لصفحة ا - ٥٢ -ج لمجلسي ا مة لعال ا - ألنوار ا بحار - ١



الفكرالسياسي
اإليسلمي

 ملئت بعدما ونورا وقسطا عدال األرض »يمأل - روح وجنة بدن، جنة جنتان: فهنا

شرا«. وجورا ظلما

 وألخرجت قطرها، لسماء ا ألنزلت قائمنا قام قد ولو »... آخر: حديث وفي -٢

 معنوية، وجنبة مادية جنبة العباد« قلوب من الشحناء ولذهبت نباتها، األرض

 تضع ال لشام، لىالعراق! بين لمرأة السباعوالبهائم،حتىتمشي »واصطدحت

تخافه« وال سبع يهيجها ال زييلها رأسها وعلى النبات، على إال قدميها

 أخاهالذيفيالمغرب، ليرى ^يكإلوهوبالمشرق ,إذالؤمنفيزمان,لقائم -٣

(٢ المشرق«. أخاهالذيفي يرى المغرب الذيفي كذا و

 ونحنفي المشرق اآلدميةفي في لنا إخوان صور نرى أن إلى أوصلنا العلم اآلن

 ويحسب ليكلم2 القائم القائم دولة أمافي لمشرق، ونحنفي المغرب أوهمفي المغرب،

فقط. صورته ال أخاك ترى أنك الحديث ظاهر

 أخاهالذيفيالمغرب..«ال ليرى يكالوهوبالمشرق2 القائم زمان في *إذالمؤمن

متفوق. علمي تقدم وهذا الحديث، ظاهر حسي شخصه ترى وإنما فقط، خياله يرى

؟خيرا ويزرعها جنة الدنيا يحول الذي هوالجديد وما :نسأل

سيجد؟ ماذا

مالئكة؟ ستنزل

تلقائيا؟ كتوزها األرض ستخرج

(٣واألزض.... السماء من بركات عليهم لفتخنا القرىآقنواوائقواً أهل »ولوأن

 ,٣١٦ لصضحة ا - نفسه المصدر - ١

 .٣٩١ لصفحة ا - تضسه لمصدر ا -٢

.٩٦-األعراف:٣



 قلب في ينبت يتيكلثة نبيه وسنة عكلز اله بكتاب لعلم ا إن لحديث: ا يقول ٤

 حين فليقل يراه، حتى منكم بقي فمن تباته، أحسن على الزرع مهديناكماينبت

 لرسالة، ا وموضع لعلم، ا ومعدن لنبوة، وا لرحمة ا بيت أهل يا عليكم السالم يراه:

؛ أرضه،.) في اله بقية يا عليك السالم

مانع. جامع الحديث

 الكتاب علم أن ٠٠■ القائم ظهور حين الدنيا أمر في الجديد إن يقول: الحديث

للقيادة. متوفر فقط االجتهادي المستوى على وليس وحقيقته، وأقعه على

 نصاب أكبر وتعالىفي سبحانه الله اختارها التي القيادة هي القيادة إن ويقول:

 بيت أهل مصاديقها لها نصاب أتم في وهجن لله المختارة .والقيادةلها نصاب أتم في ،لها

والنبوة. الرحمة

 جنبيه، بين عكفايلة النبي روح ،بالعباد رحيم والنبوة، الرحمة بيت أهل من وقائد

 وهومعدن النبي، وعدل النبي، وسيرة لنبي، وعلم النبي، وأخالقية النبي، وشفقة
.وتطييقا وتبليغا حفظا الرسالة وموضع ،العلم

 اإلنسانية نماذج ل من مخزون وآخر ،لله ا ظهوريقية ألمر؛ الذيجدفي هذا نعم

 وهو الكمل، على وسالمه الله البشرصلوات مستوى على الكمل من واحد وآخر الكاملة،

العالم. ينتظرها التي الوحيدة الشمس األرض، اللهفي بقية

 البقية الله، اختارهم من الله، اصطفاهم من بقية الله، بقية أن األمر في الجديد

تظهروتحكم. األرض إلنقاذ الله؛ أبقاها التي

 وخفائه، اإلسالم تواجد من وسقمها صحتها األوضاعفي ودائما الجديد هو هذا
وتزويره. اإلسالم صحة من وغيبته، اإلسالم ظهور من

 أيضا لجديد هوا هذا٠ ه٠ئ الله رسول صنع ما يصنع ..آخر: حديث -في٥

الشعور الفكرو مستوى طى األرضى تبنيه الذي البناء يعني ماكانقبله« بلسانآخر.يهدم

.١ج٣١٨-١٧ص - سه اصدر-١



السياسي لفك
٥٣إيععالمي

 للعالقات والفهم للمراة، والفهم للرجل، والفهم السياسي، والفهم لكونية والرؤية

 الغلطة كثيرمن فيه لم، المعصوم من الهدم جاهليسيأتيعليه فهم والحقوق،

 الصحيح اإلسالم عنخط منها يعاني التي االنحراف ودرجة التزوير، من كثير وفيه
( اإلسالمجديداي.) ويستأنف أمرالجاهلية، H الله رسول هدم ,كما دائم اتساع

 إسالما سنبني يوميا اإلسالم من وتبتعد الغرب، من تقترب التي ثقافتنا خالل ومن

لكالم.2 القائم يهدمه أن إلى يحتاج

 فهمنا، على جديدا إسالما ويستأنف المزور، بالفهم اآلن الموجود اإلسالم يهدم

.ورؤانا ،ونظراتنا ،مشاعرنا عليه انطوت من على ا جديد ،تنا قناعا على جديدا

(٢عنها.) سريع وعرض ،لدنيا ا جنة تلك

المنتظرشمولية المام دولة
أبعاده: كل في جدا متقدم عالمي بوضع تبشر األحاديث

 عليهم السماء ترسل قط، مثلها ينعموا لم نعمة المهدي زمن أمتيفي »تتعم-١

 متراكم، كدوس، والمال أخرجته، إال النيات من شيئا األرض تدع رها،وال مدرا

'(1عر•

 يعرف فلم جزءان، الرسل به جاءت ما فجميع جزءا، وعشرون سبعة لعلم »ا-٢

 فبثها ،جزءا لعشرين وا لحمسة ا أخرج القائم قام فإذا لجزأين، ا غير ليوم ا حتى لتاس ا

جزءا( وعشرون سبعة يبثها حتى الجزأين إليها وضم الناس، في

 ليسعلماتحملرسول عكي^اأث،ولكن محمد لقائمإنماهومنعلم وعلم

ه. اطه

.١٠٨ج٣٥٢ص المصدر - ١

م.٢٠٠٢ أكتوبر ٢٥ هه١٤٢٣ شعيان ١٨ (٨٢) رقم الجمعة خطية-٢

.١٤٩ ص - طاووس ابن لسيد ا - لفتت وا حم لملد ا -٣
.٣٣٦ ص ٥٢ -ج المجسي اعالمة - بحاراألتوار ....،حرفا وعشرون سبعة ,العلم البحار: في الرواية -٤



 أمير عند خزانة علمه من الكثير كان فلذلك يتلقوه، أن يطيقون الناس كان
 وسالمه الله )صلوات العصمة أئمة من اإلمام بعد اإلمام وعند لكال2 المؤمنين

 ألحكام مستوىا ومن لعلمي ا الطرح مستوى يناسبهمن ما زمن ولكل ، أجمعين( عليهم

 تكثرالمبادئ حيث ٠٠ القائم اإلمام هوزمن أكثرتقدما يكون الذي والزمن الشرعية

 ولتسقط أطروحة، كل لتفضح بكإلشعاعاتها؛ اإلسالمية األطروحة فتأتي واألطروحات،

األطروحات. هذه من واحدة كل

 بالنسبة المرات أوماليين آالف بمقدار المضاعفة األحكام إلى اليوم العالم وحاجة
 وتشابك الحضارة، تعقد نظزا ؛عكاللئنة له ل زمنرسوال األحكام إلى العالم لحاجة

قضاياها وغموض ،مسائلها

 ,كل له وتعالى. تبارك اله رفع األمر هذا صاحب إلى األمور تناهت إذا إنه٠ -٣

 بمنزلة عنده الدنيا تكون حتى متها؛ مرتفع كل له وخفض األرض، من متخفض

( )٠٠ ا يبصرها؟ لم شعرة راحته لوكانتفي ,فأيكم الكف راحة راحته«

 غيبية، وليست رؤية يملك األرض من الخاص موقعه يكونفي ه اً اإلمام فكأن
 هذا لكل رؤية يملك الطبيعية القوانين ل خال ومن ،طبيعيا تعليال معللة علمية وتكون

 وفيقضية اآلن، هيعليه أكثرمما عيالصنا اإلبصار قوة التقدمفي يكون وقد العالم،

مضاعفة. بمرات اآلن عليه مما أكثر التوصيل أمر

 على جدا متقدما حضاريا وضعا لنا تقدم مختصرة وبصورة هنا األحاديث تبع

 والمستوى االجتماعي، والمستوى العلمي، والمستوى السياسي، والمستوى المادي، المستوى

 أطروحة، تماثله ال اإلسالم بأن جميعا للناس يتجلى حتى الحيثيات؛ كل ومن األمني،
البشرية. إنقاذ على الوحيد هوالقادر وحقا فعال اإلسالم وأن

 اإللهيفي النور إشراقات أيام من يوم وهو اإلسالم، عظمة فيه تتجلى وهويوم
 هو الله وأن غيره، عند وليس الله عند العدل أن حقا اإلنسان يعرف هنالك األمن،

 والرحمة الرأفة نظام هو الله عند من جاء الذي النظام وأن جهة، أي من بعباده أرأف

.٣٢٨ لصفحة ا - ٥٢ -ج لمجلسي ا مة لعال ا - ر ألنوا ا بحار - ١



النكر^لسياسي
الرسالمي

 اإلسالم، على دالة اية وتطبيقه النظام يكون وبهذا والتقدم، واللطف والعلم والحكمة

وتعالى. سبحانه الله توحيد على للناس وقائدة

والعشق والعزة التولة إنسان
العباد، قلوب الغنىفي تعالى اله ألقى المهدي خرج ,إذا -

 رخيصة، ذاتها وتبيع تهافت اآلن التي النفوس جدا؛ متقدم إنساني مستوى هذا

 من آخرته؛ ويبيع ودينه، وطنه ويبيع تاريخه، وكامل شخصيته، كامل يبيع الذي اإلنسان

 شخصيته وتكون ته ا ذ وتعلو نفسه تكبر لك ذ عند ،بخس ثمن أجل ومن ،لعيش ا لقمة أجل
 عزة من به يشعر بما شيئا الدنيا تعدل ال بحيث العمالقة الكبيرة العزيزة ة االخصي

باللها والعزة سبحانه الله إلى االنتماء وكرامة

 له ل حقوهوا معشوق له أنصار بعد المال معشوقه يكون وال المال، يستلفته ال حينئذ

سبحانه.

 ٠ الله رسول سيرة ومن يكالم،2 المؤمنين أمير سيرة من ترون وأنتم

 لحظة منهم تشتري أن الدنيا تستطيع وال المال، على يكبرون أنهم كيف والمعصومين

 لم الذين الكبيرة األكاديمية العلمية الشهادات أصحاب أن حين في العمر، من واحدة
األثمان) بأبخس أنضسهم يبيعون وإيمانيا إنسانيا صنعا يصنعوا

 أويوقف حرب، إلى يرشى قد أكبردولة رئيس يرشى، قد المتحدة الواليات رئيس
ها بالد ليخون حرب؛

مكان! كل في هذا ترون أنتم

 أن جدا فيستحيل سبحانه، الله يد على التيصنعت اإليمانية الشخصية أما
 بريقا للمال يرى الله إلى شد لقلب وكيف الله، هوى لقلب وكيف ؛بكاملها الدنيا تشتريها

 الله، وجمال اله، وجالل الله، وعظمة الله، جمال أمام جمال كل المال بريق يخضت

الله. وقدس

.١٥٠ ص - طاووس ابن لسيد ا - والفتت الملدحم - ١



يكبر حيث جدا، بعيد بمستواهإلى يصعد القائم^ليي اإلمام تربية واإلنسانفي

بكاملها. الدنيا هذه على

الوالمة فئدة الذ الممديملذ
 لقلبي ا التام لتواصل ا هو ، '(د ألرضى, ا كن وسا السماء، ساكن عنه »يرضى - ١

الحاكم. إلى بالنسبة المحكومين كل من التام والرضا التامة، والقناعة

(٢يعسوبها«.) إلى النحل تأوي كما أمته إليه »تأوي -٢
 نسيم ألنه ،الدنيا شمس وألنه ،الدنيا قمر ألنه التفاف، ،هورئيسها النحل ويعسوب

علمه. خالل من سبحانه، الله إلى بها يعبرون الذي قناتهم فيه يرون الدنيا

سلوكه. خالل من

. ٠ سيرته معطيات خالل من

 تهوى لتي ا القلوب كل يستقطب األفئدة، به وتلتف القلوب، به تقعلق عدله خالل من

الجمال. تعشق والتي الحقيقة،

(٢القبدا.) المساكين كأنمايلعق »المهدي -٣

وحيويته. نشاطه، له يعيد مقوي، طعام للمسكين بالنسبة الزبد

زبد؟ أي ،الزبد المساكين يلعق كأنما المهدي

مساكين؟ أي و

اإلنسانية. مساكين العدل، مساكين المعرفة، مساكين المعغى، مساكين إنهم

 المثقفين كلهؤالء الباحث، مستوى األستاذية، مستوى الدكتوراه، ليسمستوى

عطشهم يروي عما يبحثون الحقيقة، عن يبحثون السراب، وراء يركضون كانوا الذين

٨١ لصفحة 1-٥١-ج المجلسي لعالمة ا - ألتوار ا بحار - ١

.١٤٧ ص - طاووس ابن السيد - والفتن المالحم ,٢

٠١٤٤ مى - ثفسه المصدر -٣



السيرسي الفكر
٥٣باأليسالمي

األرضية. األطروحات خالل من

 وأن مساكين، أنفسهم فيعتبرون ،٠٠ القائم اإلمام يجدونضالتهمفي أولئك كل
الزبد. يقدم ٠٠ القائم اإلمام

الطعام. لهم ويقدم

الملذ. الطعام لهم ويقدم

معناهم. وغذاء إنسانيتهم، غذاء لهم ويقدم

الكبير؛ القحؤل يتم كيغ
الكفاية. اإلسالمية لقيادة ا وبفي اإلسالم، وفي سماوية بمعجزة يأتي ال الكبير التحول

 توفيقاتعلوية تأتي ألمينة ا الكفؤة القيادة يد وعلى اإلسالم، يطئق عندما نعم
جميعا. للناس للنخبة، للقيادة، األرض، وألصل لألرض، خاصة

 من اإلسالمية األطروحة تمكن أن تكون، أن فهو الناجحة، االنطالقة أساس أما

البشرية. قيادة

 يمتلك الذي المعصوم يد على إال بدقة البشرية منقيادة األطروحة هذه تمكن وال

وبالكامل. بأمانة السنة ثقل وتتحمل القرآن، ثقل تتحمل شخصية

الكبير: التحول أركان

السسمية الطروحة عودة األول: الركن

 األحاديث تقدمه ما منخالل يتم وكيف الكبير، التحول عن اإلخوة، أيها اسمعوا
:بسرعة وأقرأها ،لشريفة ا

(١عت^اكنة،.) اله رسول ليه !دعا كما أمرجديد، لى الناس! دعا قام قائمناإذا ,إن-١

.٣٦٦ ص٥٢-ج المجلسي العالمة - -بحاراألنوار١



٥٣٩

 له األمة لمفارقة ؛عكيألث الله رسول إليه دعا الذي األمر ولكن األمر، فهونفس

والروح. الفكر مستوى إلى االنحسار ينتهي حتى العملية الساحة من ره والنحسا طويلة،

 ا إذ الناس به قوبل ا إذ جديدا يعود وال مجهواًل، يصبح معروفا كان الذي األمر ذلك

الناس. على طرح

 Htz الله رسول ولكنإسالم الله، رسول يطرحإسالم٠القائم فاإلمام

 عكألل الله رسول صنع كما قبله ما يهدم بدعا شيئا ويرى ،جديدا يرى له األمة لهجران

 من بناءها رفعت األرض، في جذورها عمقت جاهلية السحاب، تناطح الجاهلية دون

 تنفتح لم التي بالنفوس ساخرة باأللباب، ساخرة بالقيم، ساخرة مادية حضارة خالل

 المال، وسيلة من وتمتلك اإلعالم، منآلية تمتلك التي الحضارة هذه الحقيةة، على

باألفئدة. يزيغ وما العقول، يضلل ما السياسة وسيلة من وتمتلك

الحقيقة؟ يرى أن لإلنسان ينفسح حتى تنهدم؛ أن الحضارة لهذه بد ال

جديذا. اإلسالم ويستأنف ، cktz الله رسول صنع كما قبله ما يهدم ال،

 وعقول ،وعقولنا ،تغزوشبانا الغربية والمصطلحات جديد إلىإسالم نحتاج أال

مقعلمينا؟! وعقول ،علمائنا وعقول ،باحثينا

 نسلكفي اإلسالم، عنفهم نبتعد اإلسالمية، الصورة نبتعدعن نحن يوم كل

لهائل الفكري الغزو لهذا مي اإلسال المفهوم

 العدل« لناسب واستقبل »ماكانفيالجاهلية، عكيقايثة الله رسول أي »أبطل« -٢

 العدل الحياة، مساحة كل العدلفي فقط، الحكم عدل وليس لفقط، الما عدل ليس

 »وكذلك وأبعاداإلنسان الحياة مستويات من مستوى ي على العدل الفكر، مستوى على

 بهم ويستقبل لناس، ا أيدي كانفي مما لهدنة ا في كان ما يبطل قام إذا لهليي القائم

(١العدل«.)

.٧٧ الصفحة - ١٥ -الحرالعاملي-ج البيت( )آل الشيعة وسائل-١



لسياسعي1 الهكر
٥٣٩اليسوهي

 دثر، أمرقد وهداهم!لى جديدا، اإلسالم لى التاس! دعا ٠قمالقالم إذا -٣

الجمهور«.) فضلعنه

الفن. من يمتلكون الخبرة، من يمتلكون كتاب هناك

 الفهم اجلمهودعن تبعد وأن اجلمهور، تضتل أن تستطيع خطابية ألسن وهناك
 أمرمضلول يهدي!ىل ألنه ،مهديا القائم مسي وإمنا املائة، مائةيف لدرجة اإلسالمي

باحلق. لقيامه بالقائم؛ ومسي عنه،
 اإلسالمية، األطروحة بعودة تبشرنا األطروحة، دعوة لنا تقدم كلها األحاديث هنه

 هالألرصضمسذوى,لروحوسلودت٠ذيالاةال١ ىاإلسال٠سس بعو
 أركان من االصاديإاليها.فهذاركن العدل وحىت ٠,الجتماخة وضاع٠,إلذساذيةواال

اإلنقاذ.

المعصومة موالقيادة الثاني: الركن
 القانمثالهذ اإلمام في ة٠ النبي عن المنقول الوصف يخطئ، مد »يكفوانري -

والطى ‘لىمستوىشعور۵وال - الوصف:

العصمة. هي وهذه تطبيق، مستوى
 دعوته ربي) كتاب إلى ويدعوهم وهريعتي، متي على الناس يقيم ستتي، ,وسئته -٢

 وهـو الس االيدةووهـ٠وم٠ه٠عصادق,ض| وعلمه ؛صادق مه هدادقا

إلىهداه. والقائد اله، إلىوهوالداعية النزيهة، القيادة

 نتزعهحتح شيئا -»ييلغمنردالمهديللمظالمحتىلوكانتحتضرس!نسان٣

(٢يرده«.)

٠٣٣ -الصفحة ٢ لمفيد-ج -اشيح '-اإلوصاد
٠١١ -ص الصدوق الشيخ - النعمة وتمام الدين كمال -٢

'. ٤٣ ص - طاىوس ابن السيد - والفتن الممدحم -٣



الحق ليعيد ؛١ القائم اإلمام ينتزع الغاصب سن تحت ما إلى وصلت بسيطة حئة

 فهو المظالم، هذه ورد للمظالم، الدقيق التقصي مبالغةفي أهله إلى الحق يعيد أهله، إلى

لدقيق. الكامل العدل

(١وجورا،.) ظلما ملئت كما وعدال قسطا األرض ويمأل -٤

 هذه في وتعالى، سبحانه الله لطف باب من ،ا ماذ نحتاج وال ،هواإلنقاذ هذا

 األرض تتعم ألن كفاية المعصوم اإلمام لطف وفي الكاملة, ألطروحة لطف األلطاف،في

 ذلك إلى ينضاف اآلخرة، وخير الدنيا خير من السوية اإلنسانية النفوس تعشقه ما بكل

 تطبق حين وتعالى سبحانه الله من بعة متقا ورحمات خاصة وألطاف وعنايات توفيقات

(٢األرض.) اللهفي يطاع وحين اإلسالمية، األطروحة

-٢٦٣ ص٢٦جالمجلسي-العالمة بحاراالكداد.- -١
 ٠م٣٠٠١ نوفمبر ٢ ه١٤٢٢شعبان ١٦يتاريخ (٣١) الجمعة -خطبة٢



الهكرلسيإسي
ليسلمي

تمة خا

؟ للمستقبل نتهيأ كيغ

الغلبة شرط

 ولؤترة كله الذين على ليظهرة انحق ودين لهدى يا رسوله أزسل وهقائذي
(١المشركون«.)

 بشرط؛ فهيمربوطة األخرى، المجتمعات على المجتهع وغلبة الظهورالعملي، أما

 وأن ،ظاهرا واضحا فكرا اإلسالم يحتضن أن باإلسالم، المجتمع هذا يأخذ أن شرط

مشروعا. اإلسالم يقيم وأن شعورا، باإلسالم يلتحم

.حين بعد من ولو يعلو أن بد وال ،عليه يعلى أن يستحيل لمجتمع ا ا هذ

 المجتمع أن ساقطة كانت أمة مع تعاملها الكبرىفي النبوية التجربة قالت ولقد

عليه. يعلى باإلسالميعلووال اآلخذ مي اإلسال

 مأكولة، عادت حتى التخلف هذا وتخلفت ،مستواها اإلسالمية األمة ضيعت وما

 مسيرتها شطت أن بعد إال خارجها عن فضال نفسها في ومهزومة مأسورة عادت وحتى

اإلسالم. عن

 على والنفاق لكفر وا الشرك يمارسه بشري مجهود كل بأن لنا: تقول الكريمة آلية و

 ينهزم أن يمكن وال نفسه، اإلسالمفي أمامه ينهزم أن يمكن ال والفكري الثقلفي المستوى

بحق. اإلسالم يحمل فكر أمامه

 حتى البشرية المسيرة وعلىقيادة اإلنقاذ، على األقدر سيبقىهو اإلسالم وإن

األرض. وتنتهي لسماوات تطوي

-٣٣-التوبة:١



 يآخذوا هوأن واحد بشرط ذلك والريادة والكرامة العزة لموقع عودة للمسلمين وإن

باإلسالم.

 وسننهزم اإلسالم، مع الثقافية المواجهة الكثيرفي الكثير يبذالن الغربوالشرق

 بنا تضل وحين اإلسالمي، والفهم اإلسالمي الفكر نكبعلى ال حين أمامهم ثقافيا

اإلسالم. عن السبل

 وتتوقرعلىرؤية المطهرة، والسنة القرآن منفكر فكرها التيتستقي األمة أما

 أدراج ستذهب الرؤية هذه وأمام الفكر، هذا أمام الواردة الثقافة كل فإن حقة، إسالمية

الرياح.

 حربا يشنون لذين وا اإلسالمية، د البال في والمنافقين والغرب الشرق جهود كل إن

 باإلسالم أمسكنا ا إذ تفجح أن يمكن ال اإلسالميين والثقافة الفكر على فيها هوادة ال

ورؤية. فكرا

 تحمل عدم وإنما اإلسالم، أعداء جهود ليس األمة هذه األكبرفيفشل فالسر إذا،

اإلسالم.)^( أمانة المسلمين

رظمورالمفقذ افتظا غدسغة
 و عرفه،- ظهورالمنقذ ضرورة يدرك الجاهلية وضاعه به لماضاقت العالمصار

يسمه لم أم سماه يعرفه، لم

 خوف المستكبرينفي وكل الظهور، ليوم شائق تطئ المستكبرينفي ا إ العالم وكل

٠ شديد وحذر منه

 العملي وشعورهوموقفه فاالنتظارفيفكره وبصيرة، وعنوعي المنتظربحق، أما

برؤاه. واألخذ شعاره، ورفع لإلسالم، الفعال الصادق نتماءلال تأكيد؛ بعد تأكيد

م.٢٠٠٦ أبريل ١ه-١٤٢٧ األول ربيع ١٥ (٢٣٨) الجمعة خطبة-١



السياسي الفكر
مي يسل ال

 شخصيته تكوين يدخلفي وما واألحداث القضايا جميع في كلها لخياراته وهوصوغ

تال.2 للمنتظر االنتماء وخط االنتظار، معقضية ينسجم صوغا

 ويوالي ويقعد، ويقوم ويرفض، ويقبل ويرد، يأخذ فيما ينظر إنما المنقظرحقا

 رضا هومن الذي إمامه رضا ويسكت ويقول ويخذل، وينصر ويؤخر، ويقدم ويعادي،

 وبما ،فيجك الله إرادة من هي بما منتظره إرادة مع حياته تنسجم أن ائما د ويسعى ،ربه
 والفقه الشريعة فهم عن أنينفصل اليمكن وهذا والسخط، الرضا للهفي بقة مطا هي

الدين. الكافيفي

 ارتضاه الذي الخط مع وعمال وكلمة، وشعورا، فكزا، أنيتخفدق المنتظرحقا على

 األكفاء الفقهاء وهوخط الكبرى، غيبته األمةفي به وأوصى يقال،2 المنتظر اإلمام
اإلطالق. على الخط لهذا وتنكرا استكبارا يبدي ال وأن الصالحين، الصادقين

 والشعورية الفكرية والتبعية األعمى، التقليد عن ينسلخ أن حقا المنتظر على

 كلها حياته ويقيم والحديثة، القديمة الجاهليات من وألي والشرق، للغرب والسلوكية

اإلسالم,)'( أساس على

م.٢• سبتمبره. ٢٣ه ١٤٢٦ شعبان ١٨ (٢١٣) الجمعة خطية -١



الهكرالسيإسي
٥٤٥اسعي

لته الحمد
العالمين ربؤس



الفهرس

المقدمة

السابع الغصل

معاصرة سياسية قضاي
١٣ الطائفية قضية (: ١)
١٣ الكبرى الفتنة مشروع

١٤ العلواثف بين العالقة

- .... ١٥ .... .... ..... ... ... للتقارب؟ األرضيات هي ما

....... ١٨ بلدنا؟ داخل الطائفية وراء يقف من

..... ٢٢ السياسية الطائفية
......... ٢٣ ...... لطائضية. نقيض المطالبةبالعدالة

٢٦ للحقوق نعم الللطائفية،

٢٧ اإلصالحية والحياة الطائفية

٢٨ الطائفية صناع
٣١ المسلمين تكفير

٣٢ الحرام الدم

٣٣ التحريضي الخطاب

٣٧ للطلئفية والفتنة الصحافة

.٣٨ مذاهبوال الطوائف تعدد



٥٤٧ الفكرالسياسي
األبسالمي

٣٩ المذهبية؟ الخصوصيات إلغاء يمكن هل

٤٠ الطوائف إلغاء معناه ليس الطائفية نبذ

٤١ مذاهب! مبال إسال

٤٤ اإلرهاب (:٢)

٤٤ اإلرهاب مفهوم

........................٤٤ الغربي المصطلح أوال:

٤٥ .اإلسالمي المصطلح ثانيا:

٥٠ والعدوان الظلم من وموقفها اإلسالمية لحكومة ا

...٥ العدوانية ظاهرة أسباب

.... ٥١ اإلرهاب.. مناشئ

..٥٢ مدمران إرهابان

٥٤ اإلرهابالدينله

٥٥ لحكومات االرهابومسؤولية

٥٥ اإلرهاب مكافحة قوانين استغالل

٥٦ إرهاب! قنبلة »اإلرهاب« كلمة

٥٧ اإلرهاب! على اإلرهاية الحرب

٥٧ اإلرهابنموذجا المعايير: ازدواجية

٥٩ بدايته؟ أم اإلرماب نهاية هي أمريكا تشنها التي اإلرهابية الحرب

٦٠ اإلرهاب على اإلرهابية الحرب هدف

٦١ باإلسالميين. اإلرهاب تهمة إلصاق



٥٤٨

٦٣ اإلرهاب؟ إلى يدعو اإلسالم هل

٦٥ اإلرهاب؟ من نتخلص كيف

٦٧ والمواطنة لوطنية ا (:٣)

٦٧ والدين واألمة الوطن العالقةبين

٧ . له ستقال وا لوطن ا حب

٧. الوطن؟ نحب وكيف

٧٢ م إلسال وا لوطنية ا

٧٣ ورجاالتها لألمة والوالء للوطن الوالء

٧٤ والدين لألمة الوالءللوطنوالوالء

٧٤ له؟ الوالء ماذايعني

٧٥ واألمة الدين ارتباطات من للوطن الوالء موقعية

٧٩ الحكم؛ ومواالة الوطنية

٨. ينتهي؟ أين وإلى أينيبدأ، الوالءمن

٨١ لالوطان؛ الوالء عدم وتهمة للسنقوللشيعة المسلمون

٨٤ األوطان؟ منيميع

٨٦ لألشخاص ال للوطن الوالء

٨٧ النظام ووالء الوطن والء

٨٧ والواجبات الحقوق في معيارالمواطنة

٩١ لمرأة :قضيةحقوق ( ٤)

٩١ ... لمرأة شعارحقوق



الفكرالسياسي
االبسالمي

٩٢ المراة حقوق تحديد المرجعفي

٩٣ اإلسالمية والتشريعات المرأة

٩٤ األحكام االشتراكفي قاعدة -١

٩٤ اإلنسانية أساس على االشتراك -٢

٩٥ واحدة حقيقة والمرأة الرجل -٣

٩٥ الوضعي والتسطيح اإلسالمي، التأصيل بين المرأة قضية

٩٧ اإلنسان المرأة أصل:

٩٩ الكريم القرآن من شواهد

١٠٠ مشتركة قيمة

١ ٢ء مم*» ي
االدوار وتوزعفي مشتركة مسؤولية

١٠٥ مشتركة نتائج

١٠٨ المجتمع تقسمان جبهتان

١١١ المنصف والقانون المرأة حقوق

١١٢ بالمرأة!. المتاجرون

١١٨ المرأة حرية

١٢٠ واألسباب الدوافع المرأة( )حرية شعار

١٢٢ المرأة كرامة

١٢٣ العلمانية : ( ٥ )

١٢٣ واإلسالم العلمانية

١٢٤ والعلمانية اإلسالميون



الخالصة

١٢٤

١٢٥

١٢٦

١٢٨

العلمانيين مع السياسية القوافقات

 علمانيو ونظام إسالمية أمة

العلماني السياسي النظام

اإلسالم؟^ على غيرة وال العلمانية على غيرة

من الثا الفصل

سياسية ومقوست مغاميم
١٣٣ مقدمة

١٣٣ العملة! تزوير من أخطر تزوير

١٣٥ اآلخر على االنفتاح مقولة: (: ١)

١٣٥ عليه؟. أنفتح أن علي الذي المفترض اآلخر ماهو -١

١٣٥ االنفتاح؟ بهذا المعنية المساحة هي ما نسأل -٢

١٣٦ وهدفه؟ ومداه، المطلوب، االنفتاح طبيعة ماهي -٣

١٣٩ . وضوابط. لهحدود اآلخر التعاملمع

١٤٢ التضليل تتعمد شعارات

١٤٣ االنفتاح؟ ماهو

١٤٤ عليه؟ االنفتاح يطلب الذي اآلخر هو ومن

١٤٥ الكريم القرآن نظر اآلخرفي من أنواع

١٤٥ انفتاحعليه.. الذيال اآلخر

١٤٦ عليه. ننضتح الذي اآلخر



لفكرالسيرسي
٥٥١االيسالمي

١٤٩٠٠٠ . وصاية«.»ال :مقولة:(٢)

١٤٩ .. أسئلةثالثة.

١٤٩ وحده له هي المطلقة الوالية -دينيا:١

١٥. لألقوى الوالية أرضيا: -٢

١٥١ لحياة مناحي مختلف أمرواقعفي لوصايةالواليةوا

١٥١ -الواليةفيالحكم١

١٥١ لقاصر الواليةعلى -٢

١٥١ لعامة االجتماعية للشؤون المتصدين -والية٣

١٥٢ خالصة

١٥٢ أخرى ردود

١ ٥٢ ... الوالية؟! صنمية توجد هل

١٥٤ المقولة! إطالق

١٥٦ التعددية (:٣)

١٥٦ والممنوع.. لمسموح بين السياسية التعددية

١٥٨ والواقعية الرسالية (: ٤ )

١٥٨ والرسالية الواقعية بين

١٥٩ الموضوع لرأيفي ا

١ ٥٩ والواقعية للرسالية الخاطئ الفهم آثار

 والواقعية الرسالية بين التوفيق

١٦٢المغلوطة للواقعية مثال



٥٥۴
١٦٦ لقيصر( لقيصر وما لله، لله )ما :(:مقولة٥)

١٦٨ محاربة رات :شعا (٦)

١٦٨ لثقافي -التنؤع١

١٧٠ والتسامح االنغتاح -شعار٢

١٧١ االقتصادية المصلحة -شعار٣

١٧٢مجاله وللقانون مجالها للفتوى شعار-٤

التاسع الفصل

افعالعثة السيست

١٧٧ االستكبارواالستضعاف سياسات (:١)

١٧٧ الفرعوني المنهج

١٧٩ استضعاف استكباروال ال

١٨٢ الكاذب اإلعالم االستكباروسالح

١٨٤
٠

الشعوب إضعاف سياسة
، ٠٠٠،١٨٥ - ٠ للمستكبرين االمة انظمة تبعية

١٩٦ رل الستكبا ا مع لف لتحا ا

١٨٨ قوة عالمة المستكبرين غيظ

١٩٠ غربية إمالءات

.... ١٩١ واإلفساد الفساد االستكباروسياسة

١٩٢ السيطرة أساليب

١٩٤ الجاحدين وضعف المؤمن قوة



الفكرالسيلسي
٥٥٣األيسالمي

١٩٦ مي لعال والسالم األمن (:سياسات٢)

١٩٦ العالمي) السالم إلى والطريق الحرب

١٩٧. ... أمننافيخطر

١٩٨ العدوانيةا الحروب األمنودعم مجلس

١٩٨ النووي السالح قضية

٢٠٠ الهيعنة لتبريرسياسة كاذب؛ خوف

٢٠٢ عليه؟ لئوفر يتم فكيف ،العالميوهومفقود األمن

٢٠٤ إلسالم موقف

٢٠٥ الغربية القيم نشر سياسة (: ٣ )

٢٠٥ وأفكارهم األمريكيين المسؤولين منكلمات

٢٠٧ المادية المنفعة ميزان في القيم

٢٠٧ اإلنسان قيمة

٢٠٩ . الغربية. القيم واقع

٢ ١ . للشكلية الذيمقراطية قيم

٢١١ ولكن! ،مشغقون

٢١٣ إيمان خفة ماديو ثقل لغرب ا

٢١٦ األمريكي اإلصالح :سياسة (٤ )

٢١٦ أمركة؟! أو إصالح

٢٨ األمريكيا اإلصالح

٢١٨ واإلفالس البؤس غاية



٥٥٤

االنسان حقوق سياسات : ( ٥)

٢٢٠ اإلنسان حقوق وشعارات الغرب

٢٢٠ التعذيب مناهضة

٢٢١ شعييا؟ التعذيب يناهض كيف

....... . ٢٢١ الرسمي؟ المستوى على التعذيب يناهض كيف

.......................٢٢٢ والمشؤهين المعذبين رعاية

٢٢٢ التعذيب لمناهضة العالمي اليوم

٢٤ الروحية اإلنسان حقوق

....... ٢٢٤ الحقوقي العمل أهمية

٢٢٥ السياسي والحل الحقوقية المعالجة

٢٢٦ العالمي االصاد سياسات (:٦)

٢٢٦ لفقر ا مشكلة

.. ....٢٢٦ منشأالمشكلة

٢٢٧ لمنشأ كذبة

٢٢٧ لفقر الحقيقي المنشأ

...... ٢٢٩ الفساد عامل

٢٢٩ الدواء نصف الداء معرفة

٢٣٠ العليا؛ القيمة هو الئغهل

................٢٣١ المال رأس وطغيان اإلفساد

..٢٣٢ والرذيلة االقتصاد



لسيرسي1 الفكر
٥٥٥االيسلمي

- ٢٣٢ القذر االستثمار

٢٣٣ الثروة... تحرير

٢٣٥ العالمي اإلعالم سياسات (:٧)

٢٣٥ ضالل وإعالم هدى إعالم

٢٣٧ العالمي اإلعالم مفارقات من

٢٣٨ اإلعالمي االستهداف مقاومة

٢٣٩ الصحافة وسيلة

٢٣٩ والصحافة اإلسالميون

٢٤٠ الثقافي.. الغزو سياسة (:٨)

٢٤٠ السياسة معامل المصنوعفي اإلسالم

٢٤١ الثقافي الغزو ومقاومة الصين

٢٤١ الثقافي الغزو ومقاومة فرنسا

٢٤٢ العسكري االجتياح عند يقف الغزوال

٢٤٤ األمم بقية مع المسلمة األمة عالقة

٢٤٧ الهرولة أوقفوا
٢٤٩, ٠ مم .» ,٠٠ 6. الدينية النصوص في لالعداء االعمى التقليد

٢٥١ المسلمين دمج

٢٥٢ الفكري الغزو من ا نفوذ أسرع السلوكي الغزو

٢٥٣ خطورة األوسع هو السلوكي التغريب

٢٥٤
 مم ،

اللغوي التغريب



ss

٢٥٥ الفكري التغريب

٢٥٥ التشكيك ثقافة-١

٢٥٥ التخدير ثقافة -٢

٢٥٦ اإليقاظ ثقافة ثقافتنا

٢٥٩ الحضاري االنفتاح العالقاتوضوابط

٢٦٣ الحضاري الغزو تجاه موقفنا

٢٦٦ األمة مسؤولية

٢٦٦ احلكام مسؤولية

٢٦٧ وأهليكم أنفسكم قوا

٢٦٨ المستمرة الحرب

العاشر الفصل

والغرب اللسسم
٢٧١ واإلسالم الغرب بين العالقة األول: الباب

٢٧١ واحلوار العدوانية بني الغرب
٢٧٢٠ اإلسالمية لألمة الغربي االستهداف

٢٧٢ العقيدة استهداف — ١

٢٧٢ لشريعة -استهداف٢

٢٧٣ الستهداف من نموذجواقعي

٢٧٤. املتغربون

٢٧٥التعبير حرية بذريعة المقدسات على الغربي الهجوم



لهكرلسيإسي
يإلعي

٢٧٦ القرآن! يحرقون أمريكان

٢٧٧ مقدساتنا عن ندافع أن حقنا من

٢٧٩ الخالص عن تبحث الغربية الشعوب

'٢٨ المسلمة العقول وشراء أمريكا

٢٨٠ األمريكي والمال الشبابية الجمعيات

٢٨١ الذمم بيع

٢٨٢ الذمم بيع أسواق

٢٨٤ المعاصر السياسي واقمهما والغربفي اإلسالم الثاني: الباب

٢٨٤ المعاصر السياسي الواقع خارطة ءةفي قرا

٢٨٦ والعالم منقذ

٢٨٧ اإلسالمية البالد رضةفيوالمعا الحكومات مع قتهوعال الغرب

٢٨٨ والغرب األمة

٢٩٢ األئة) عنفكر لالنفصال الشباب تدعو أمريكا

٢٩٣ ف ا ستتز لال رك معا

٢٩٤ األنظمة استبدال وخيارات االستكبار

٢٩٦ اإلسالم؟ على باالنتصار األمريكي الحلم هليتحقق

٢٩٦ واألنظمة الشعوب بين للثقة هدم األمريكية اإلمالءات قبول

٢٩٦ التابعة األنظمة وواقع أمريكا

٢٩٨ والغرب اإلسالميين بين العالقة

٢٩٨ اإلسالميين مع الحوار

٥٥٧



٥٥٩

٢٩٩ لغربي الود كسب

٢.١ إلسالم علىا الغربية الحرب الثالث: الباب

٣٠١ إلسالمية واألمة اإلسالم أمريكاومعاداة

٣٠٢ .. منحريإلىحرب.

٣. ٣ للمسلمين؟ وأوروبا أمريكا تريد ا ماذ

٣٠٥ الشعوبا( الستغاثة )االستجابة الجديد وجهه الغزوفي

٣٠٧ األزمات ارة أمريكاوإد

٢٠٨ جرم؟! هي هل اإلسالم، المطالبةبحاكمية

٣١١ خاتمة

٣١١ ومعاداته؟ سالماإل استهداف ا لماذ

٣١٢ اإلسالم؟ ضد ترتكب التي الجهاالت بإزاء المسلمين دور هو ما

٣١٣ مسلمين ل أرض الدفاععن

عشر الحادي الفصل

سسمية إل ا األقة
٣١٧ مقدمة

٣١٧ لرائدة األمة متطلباتصناعة

٣١٩ األمة خيانة

٣٢١ والهوية األمة األول: الباب

٣٢١ ماهواالنتماء؟

٣٢٢ ألمة؟ ماهوحجمهذه



لفكرلسياسي1
٥٥٩ال^يسلمي

٣٢٤ . ... ..... .... . .... ..... . . . ... المستقبلي؟ الخيار ماهو

٣٢٥ الوسيلة؟ ماهي

٣٢٦ لحاكمة باألنظمة والعالقة األمة الثاني: الباب

٣٢٦ واألمة الحكم أنظمة بين العالقة تقويم

٣٢٨ لشعوب مرجعية دون من يكون األنظمةال اتحاد

٣٢٩ واألمة األنظمة بين الثقة أزمة

٣٢٩ منشا'الخالف

٣٣٠ . العالج من خير الوقاية

٣٣٢ اإلسالمية والوحدة األمة الثالث: الباب

٣٣٢ لكبرى اإلسالمية الوحدة

٣٣٣ الوحدة دمن المرا

واالحترام اإللغاء بين الوحدة

٣٣٦ والشتات الوحدة بين

٣٣٦ الباطل التوحدعلى

٣٣٧ الوحدة؟ بوجوب خوطبت التي المؤمنة المسلمة األمة هي ما

٣٤١ الوحدة وقضية األمة واقع

٣٤٣ المسلمين بين الفرقة أسباب

٣٤٥ ة لوحد ا لى إ لطريق ا

٣٤٥ الوحدة ركائز

٣٤٥ ة. لوحد ا عي دوا



٣٤٦ وشره بخيره المشترك والمصير الحاضر ١

٣٤٦ المعارضة الجبهة توحد -٢

٣٤٦ المشترك الواقع -٣

٣٤٧ البعض بعضنا حرمة اإلجماععلى -٤

٣٤٧ المحورية. والمسؤولية العلماء

٣٤٨ اإلسالمية للوحدة مقترحات

٣٤٨ . السلمي التعايش من أقل ال

٣٤٩ وحدوية مقترحات

٣٥٠ الوحدة أسبوع

٣٥٣ تين وحد بين

٣٥٣ بالوحدة وعالقتها التعددية

٣٥٤ الظالمة الحكومات وعقبة للوحدة الدعوة

٣٥٥ األمة ووحدة الوطنية الوحدة

٣٥٦ األمة ألقطار الداخلية والهموم األمة هموم بين التوازن

٣٥٨ لديني الهم وحدة
ه ي - .،

٣٥٩ الداخلية« الشؤون التدخلفي »عدم مقولة:

٣٦٠ أمرها؟! زمام األمة هذه تملك متى

٣٦٠ واحدة أمة ضد واحدة معركة

... ٣٦٦ المعاصر وواقعها األمة الرابع: الباب

٣٦٦ المعاصر والسياسي األمني الوضع توصيف

٣٦٩ اإللهية المواثيق عن واالبتعاد األمة واقع



الفكرالسياسي
االيسالمي

- ك٠٠| ٠
٣٧٣ اإلسالمية االمة وإرادة امريكا

٣٧٦ العضالت} وقوة أمريكا

٣٧٧
ك ع

بحق الشر معسكر وإسرائيل أمريكا

....................٣٨١ األمريكي الغزو

٣٨١ .الكافر للغزو ذستسلم لن

٣٨٢ من؟ مع الغرب

٣٩٤ ... األمة؟ واقع نغير كيض الخامس: الباب

٣٨٤
S

والتغيير. اإلرادة حول مققضب بحث

٣٨٤ داخليا تغييرا يقتضي الخارجي التغيير التغيير: قانون

٣٨٦ ... التغيير؟ قانون موقعفي اإلنسان إلرادة هل

٣٨٧ تابعة. ألمة إرادة ال

٣٨٨ . السياسي التخلف أسباب أهم

٣٨٨ باألمة؟ كيفننهض

٣٩١ لألمة تي الذا االكتفاء

٣٩٢ تطؤع ال واجب جهاد

٣٩٤ األمة صمود

٣٩٤ لمنكر والنهيعن بالمعروف األمر

٣٩٥ المنكر بإنكار الجهر

٣٩٦ المنكر مواجهة

... ٣٩٦ لمنكر عن ناهية بالمعروف، أمةآمرة

٣٩٨ الرقابة



٤٠٠ آلمة وتنهضا الدين ايقوم هكذ

٤ ٠ ٣. لرساليين نحتاجإلىإعداد

٤٠٤ اإلسالمية والصحوة األمة السادس: الباب

٤٠٤ اإلسالمية الصحوة معنى

٤٤ الصحوة عالئم من

٤ ٠ ٥. . الصحوة استهداف

٤٠٦ اإلسالمية والصحوة أمريكا

٤٠٨ لى يتعا لة ا لعد ا صوت

٤١ . والثورة الجهاد، المقاومة، اإلسالمية.. األمة السابع: الباب

٤١٠ عفين المسةض عند المقاومة روح وإسقاط المسقكبرون

٤١٤ ءهاقوسخطرألعدانا الشعوبإلسالمها عودة

٤١٤ البداية الوعيهو

٤١٦ الكفر وانتصارات المسلم

٤١٧ السيئة المشاعر على الئغلب كيزية

٤٢١... سالح المقاطعة

٤٢١ لمعاصر لواقع الجهادوإسقاطاتهعلى

٤٢٣ شحبن في أشيط

٤٢٤ شط ت ال

٤٢٤.. مقدم الدين

٤٢٧ . مبدئية رؤى

٤٢٨ - والدولة الثورة زمن



السياسي الفكر
البسالمي

العالمي.... القدس يوم

عشر الثاني الفصل

:غيتل..بئ
٤٣٣ واملحك القضية فلسطني

٤٣٣ فلسطين على الحرب من األمة موقع

٤٣٥ احلكومات صسؤولية

٤٣٦ الشعوب مسؤولية

٤٣٦ الموقض. رسالة

٤٣٧ ء ع الضغط وطاة

٤٣٨ والقيادة والبصرية الوعي خط
٤٣٨ اإلسرلئيلية اجلهبة بوصلة

٤٣٩ للتقاعس المبرر

٤٤٠ للمقاومة االستراتيجي العمق

٤٤٣ الضلسطينية القضية على الطائفية الفتنة خطر

٤٤٤ وهميين! أعداء إلى البوصلة حرف

٤٤٤ بلقور وعد
٤٤٥ الحق السترداد الذاتصسلك؛ بناء

٤٤٥ الغربية املعايري ازدواجية

٤٤٦
S

التطبيع...

٤٤٧ واخجلتاها! .. فلسطين

٤٤٨ القطبيع؟ على وإسرائيل أمريكا حترص وملاذا



والظفر بالسن ولو المقاومة ستستمر

عشر الثالث الغصل

العربي( و)الربيع اإلسسمية الصحوة
.٤٥٧ التغيير رياح (:١)

-٤٥٨ وخريف! بينربيع

٤٦٠ بواألسبا المنطلقات (:٢)

٤٦٠ المعاصرة العربية الثورات منطلقات

٤٦٠.م، ي المسبب حصل السبب حصل إذا

٤٦١ االنفجار توقيت

٤٦٢ الحكومات جور

٤٦٣ السياسي الحق استرداد

٤٦٦ األفضل للحياة التطئع

.................. ٤٦٦ للكرامة للحرية،

٤٦٧ اإلسالمية الصحوة منطلق

٤٦٧ ماضيها إلى تعود أمة

.............٤٦٩٠ االتفجار (:٣)

٤٦٩ مشتركة ظاهرة

٤٧ طافحة ظاهرة

...........................٤٧٢ الدروس : (٤)

.٤٧٢ درس!! بعد درس



 اسيسي الفكل
االيسالمي

٤٧٢ الظالمة الحكم أنظمة رجال يا

٤٧٣ الصحيح الخيار غياب

٤٧٥ موققنا : ( ٥ )

٤٧٥
مم

الشعوب ثورات من موقفنا

٤٧٦ كله للعالم المصداقية امتحان البحرين.. ثورة (:٦)

٤٧٦ مسلمون؟! يا لماذا

٤٧٧ ترى! ال وعين ترى، عين

٤٧٩ بقي؟! ماذا

٤٨٢ اإلسالميون (:٧)

٤٨٢ صعبة جديدة تجربة أمام اإلسالميون

٤٨٦ والمخاطر التحديات (:٨)

٤٨٦ للتسلطة األنظمة خطر

٤٨٦ األجنبية الهيمنة خطر

٤٨٧لألجنبي التبعية إلى الميل خطر

٤٨٨ الثورات ضد والغرب العربية األنظمة تآمر

٤٩٠ الطائفية الفتنة

٤٩٢ للخارج العمالة تهمة

٤٩٤ االنتصار (:٩)

٤٩٤ تتصارعان لغتان

٤٩٦ الواقع؟ ويصير السفينة، وترسو األمور، تتجه أين إلى

البداية عام



٥٦٦

اللخير الفصل

لسعالم السياسي المستقبل

٥٠٣ مقدمة

٥٠٣ المستقبل أمل والدة

٥٠٥' للعالم السياسي المستقبل مراحل

ه ٠ ؛ والضياع التيه مرحلة األولى: المرحلة

٥٠٦ الدين عن بتعاداال نتائج على أمثلة

٥٠٧ والرعب الخوف سيطرة

٥٠٨ وفم! إلى وفم من

٥٠٩ الدين غير في السعادة يجدوا لن

٥٠٩ الديمقراطية سراب وراء اللهث

٥١١ محرقتين بين الناس

٥١١ الخالص إلى التطلع

٥١٢ األرضية نظموال األطروحات وهم

٥١٥ المادية الحضارة تهاوي

٥١٥ الوهم حلقة الدورانفي

٥١٦ الحل؟ أين

٥٢٠ والباطل الحق بين الصراع ويستمر

٥٢٠ اإلسالم عرى وتنتقض



الفكرالسياسي
اليسالمي

٥٢٢ .... غريبان اإلسالم يعود

٥٢٢ للمنقذ أحوجتا ما

٥٢٦ مية لعال والثورة الظهور مرحلة :لثانية ا المرحلة

٥٢٦ الخالص يوم
- .

٥٢٧ والثورة الظهور يوم

٥٢٨ ضده شرسة حربا القائم^الة يواجه

٥٣٠ العالمية اإلسالمية الدولة قيام مرحلة الثالثة: المرحلة

٥٣٠ . . ... ... الزمان آخر معالمدولة

٥٣٠ ..... .... ... .. ..... الدنيا جنة

٥٣٣ المنتظرشمولية اإلمام دولة

٥٣٥ والعشق والعزة الدولة إنسان

٥٣٦ الوالهة األفئدة مالذ المهدي

٥٣٧ الكبير؟ التحول يتم كيف

٥٣٧، - . ٠ - ٩ الكبير التحول اركان

٥٣٧اإلسالمية األطروحة عودة األول: الركن

٥٣٩ المعصومة. القيادة هو الثاني: الركن

٥٤١ خاتمة

٥٤١ للمستقبل؟ نتهيأ كيف

٥٤١ الغلبة شرط

٠٤٣ المنقذ انتظارظهور فلسفة

٥٦٧



٦٠

4
 إالدة أ أألقة

0ه ء

 بها، ينهض الذي الشامل لإلصالح بحاحة

 الذي المتقدم الريادي الموقع في ويضعها

 على المؤتمنة باعتبارها لها تعالى الله أراده

 إلى البشرية لكافة اإللهية الرساالت خاتمة

عليها. ومن األرض الله يرث أن

 اإلصالح لعصطية األساسية المداخل أهم ومن

 يمثل الذي السياسي إلصال و ه شامل

 الرئيس الشريان المعاصر الواقع في

 واالجتماعية الثقافية الحياة مناحي لمختلف

 السياسي نخلف وإن وغيرها، واالقتصادية
 ال التي الجنبات تلك لكل شاطن تخلفاً ينتج

دونها. من أمة أي تنهض

ييت
 حاعة^لعسلفىاالعقعة هعللة

فى^لبحيه
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