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ُد ِة ما لله الحم  واليأام، الليالي تعاقب
ِر عدد لله الحمد  والعوام الشهو
 لتمام مفطُر وأفطر بصيام، صائُم فرح ما لله الحمد
 والنظير الشبيه عن جل له شريأَك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد

ُكه ل  الخبير، اللطيُف وهو البصاَر يأدرُك وهو البصاُر تدر
ُده محمدا أن وأشهد ُله عب ُنه ورسو ِه على وأمي ُته وحي ُينه وسفيُره خلِقه من وخير وبين ب
 عباده،

ِم بالديأِن المبعوُث للمتقيَن وإماما للعالميَن رحمًة الله أرسله المستقيم، والمنهِج القويأ
 كثيرا، تسليما وسلم وصحبه آله وعلى عليه الله صلى أجمعين الخلئِق على وحجًة

 وكبر، مهلُل هلل ما عدد أكبُر الله وأفطر، صائُم صام ما عدد أكبُر اللُه
ٍد هلُل هل ما أكبر الله  وأثمر، غصُن وأيأعن وأسفر، فجُر وطلع وأقمر، عي

ُكها، السماواُت له سبحت من سبحان ُكها والنجوُم وأمل ُنها والرُض وأفل والبحاُر وسكا
ُنها، :وميت حٍي وكُل ويأابس، رطٍب وكُل الدواب، والشجُر والجباُل والنجوُم وحيتا

ُع السماواُت له (تسبُح فيهن) ومن والرُض السب
 غفورا) حليما كان إنه تسبيَحهم، تفقهون ل ولكن بحمده يأسبُح إل شيء من ( وإن
 المسلمون: أيها
ٍم في إنكم المسلمون، أيأها ُئها أرُضها الدنيا، فيه لكم تبسمتم يأو شمُسها وسما

ُئها، ِم في أنتم وضيا ٍر فرٍح يأو  الزهور. كطاقات وساعاٍت وسرو
الرضى اللَه تسألون اليوَم جئتم ثم ليله، ثلثين لله وقمتم يأوما، ثلثيَن لله صمتم

َدونه والقبول، ِِم على وتحم  بالتمام. النعا
ِته الذي لله فالحمد ُد الصالحات، تتم بنعم لول لنهتدي كنا وما لهذا هدانا الذي لله الحم

:الله هدانا أن
 يأجمعون). مما خيُر هو فليفرحوا فبذلك وبرحمته، الله فبفضل (قل
َة تكملوا يأوُم هذا المؤمنون، يأفرُح يأوُم هذا المسلمون، يأفطُر يأوُم هذا وتكبروا العد
 تشكرون. ولعلكم هداكم ما على اللَه

َدكم لكم الله فبارك ٍة خيَر يأا السلم أمة يأا عي :للناس أخرجت أم
ٍة خيَر (كنتم ِر عن وتنهون بالمعروف، تأمرون للناس أخرجت أم بالله..) وتأمنون المنك

ِة هذه ُتها، المة حقيق ولها الريأادة، لها لتكوَن أخرجت أمُة ومكانتها، ُرتبتها هذه وقيم
ًة للمم طليعًة لتكوَن أخرجت أمُة القيادة، :المم على شهيد
 الناس..) على شهداء لتكونوا وسطاء أمًة جعلناكم (وكذلك

 خاص، حساُب ذلك على ولها خاص ومقاُم خاص، دوُر لها أمُة
ِة مركُز لها أمُة ُذ ل الذي القياد َء، يأأخ ّلم ول إدعا ِز ولهذا أهل، لُه يأكوُن لمن إل يأس المرك

ُته ُته. هذه وله تبعا ُتكم واجبا  السلم. أهل يأا أم



َلها جعل كما المم، خاتمَة اللُه جعلها التي المة ًة وجعلها الرسل، خاتم رسو شهيد
 الرض. في خليفًة للحق وارثًة بالكتاب، ناطقًة الناس على
ُتكم هذه صلحيُة الحكم، ُعمريأَة الملة، أحمديأَة أمُة الوسط، المُة الخالدة، المُة أم

ُورها؛ الجهاد، ُبه، إماُمها؛ الله، كتاُب دست ُتها؛ حبي ُته، قبل ُته. هذه مآبها؛ بي ُتكم جن أهل يأا أم
 السلم.

ٍة خير جعلها الزمان، جبين في شامًة اللُه جعلها بل شهدائها كلم للنسان، أخرجت أم
ُتكم، الجمعان. هذه التقى يأوَم الملئكُة معها قاتلت ُترجمان،  أم

ول رسما لها الله يأجعِل لم أمُة السلم، إل سمتا ول نهجا لها اللُه يأجعِل لم التي المُة
:السلم إل اسما
سماكم هو إبراهيم أبيكم ملَة حرج، من الديأِن في عليكم جعل وما اجتباكم (هو

 هذا). وفي قبل من المسلمين
 اليمان: أهل القرآن، أهل َالسإلما، أمة

ِدها السعيدة، بأيأاِمها احتفائها يأحوُل ل واعيًة أمًة هذا عيدنا في نكوُن وحينما وأعيا
ِة عن المجيدة ِتها مراجع ُقدها ذا ِلها، وتف ِة في ننظُر لحا  هَي؟َ أيأن الم

 لها؟َ إل تصلُح ل التي المكانة هذه من هَي أيأن
 بها؟َ إل تقوُم ل التي والمهمة هي أيأن
ُتنا هي أيأن ُتها المم؟َ بين أم ُتها، مكان ُتها؟َ دوُرها وقيم  ومهم
ِة حال إن ُنهم المسلميَن ضعُف فل لها، ُيأرثى التي الحاُل هي اليوم الم ُيأرضي مما ووه

 السلم،
ِائهم على المسلميَن هواُن ول ُئهم أصبحت حتى أعد ِم، ُيأرضي مما بالمجان دما  السل
ِِة قياُم ول ِر في إسرائيل دويأل  السلم، ُيأرضي مما المسلميَن دار عق
ِء أكُل ول ِر العدا  السلم، ُيأرضي حواشيها من المسلمين لديأا
 السلم، ُيأرضي المة عليه الذي والتفتُت التجزئُة ول
ّغرُب ول  السلم. بها يأرضى والسياسيُة القتصاديأُة التبعيُة ول والحضاري الفكري الت
:الخأطر والخطَر المر المر إن آل
َء تحطُم هو الريأادي، دوَره وفقد للهوان، القابليُة فيه تركزت حتى لنسان النفسي البنا
َة فقد الذي الواقع هذا تفلسُف فكريأة مفاهيُم تشكلت بل  الرادة. فقد بل الريأاد

ُع فارتفعت الشعارات ُمختلَف جربت أن بعد الوضع هذا إلى المُة وصلت الكاذبة البراق
ًا بها مالت غربية، أو شرقيًة زيأتونًة أردتها التي التجاهات تلك عن  ويأسارا. يأمين
ِم المَة وعي على ومر ُطروحاِت من ألواُن المة وجس والثورات والنقلبات ال

 والنكبات. الهزائُم توالَت ثم والزعامات
ِر من بلغت حتى المة أزمُة كبرت لقد والسياساِت البرامَج المُة جربِت عتيا، الكب

ُق يأبقى لم حتى الرضيَة ِه اكتوت ثم بابُه ولجت إل الطرِق تلَك من طريأ كفاها. بما بنار

ِة النصياع حد إلى ووصلت فيه، أوغلت حتى التغريأِب فَج وسلكت الغرِب لحضار
ِته ِر افتضاِح إلى السنين عشراِت تجارُب أوصلتها حتى وثقاف وانكشاِف المتغرب الفك
 تهافته.

ِه وراء تلهُث وهي أصالة كَل فيها خنق تغريأبا المُة عاشت لقد ُده بالغرِب التشب وتقل
ُه وتقتفي ِتها عن فابتعدت أثر ًا رأيأَت حتى الضب جحَر تدخُل وهي الصليَة هويأ من فئام

ِة ُلهم كثير الم َنه أصحاُب له حيران، الرض في الشياطيُن استهوته كالذي حا إلى يأدعو
ِه هدى إن قل ائتنا، الهدى  العالمين. لرِب لنسلَم وأمرنا الهدى، هو الل



 السإلما: أمَة
ِء في والنهيارات المتكررة، الهزائَم أسباَب نفهَم أن يأمكُن ل إننا واستمراء المة بنا

ِر إلى المَة، عمق إلى عدنا إذا إل والستسلم الهواِن ُله، الذي الفك النهِج إلى تحم
ٍذ حين لنرى عليه، تسير الذي ًا إ مسارَب ولنرى المريأرة، النتائَج هذه إل ُتنتُج ل أسباب

ِة هذه إلى إل تنتهي ل ومسارات  المريأعة. الهاويأ
كان أن بعد التلقي مصادُر تعددت يأوَم صليت ما وصليت لقيت ما المُة لقيَت لقد

:الله كتاَب المصدُر
.للمؤمنين) وذكرى به لتنذَر منه حرُج صدرك في يأكن فل إليك أنزَل (كتاُب

.مبينا) نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهاُن جاءكم قد الناُس أيأها (يأا
ِة فإذا ِم الوحي بين تمزُج بالم  البشر. وأحكا
ٍة وذاُت أهداٍف ذاُت أمُة إنها َء نحُن وعلينا تاريأخ، وذاُت رسال نسمَح ل أن المة هذه أبنا

ٍد َبنا أن لح َتنا يأسل .شخصي
َده منهَجه علينا يأملَي وأن .آذاننا من لنجَر نخلق لم فنحُن التفكير، في وقواع
َة ونترُك وأطعنا، سمعنا كان-ٍ من مخلوٍق-ٍ كائنا لِي لنقوَل ول ِه خير َئه لنا الل إيأانا وندا

قال: يأوم
َق السبَل تتبعوا ول فاتبعوه، مستقيما صراطي هذا (وأن  سبيله). عن بكم فتفر
 وأفكرنا. أنفَسنا نحرر لم ما أرضا نحرر أن نستطيع ولن

ُبك ِد شرِق في شعو ِبها. البل  سباِت عميِق في كهٍف ....كأصحاِب…..وغر
ُلهم فما وسنُة........ ذكُر نوران، بأيأمانهم الظلمات حالك في با
ُة انطفأت يوما إليه وصلت ما إلى المُة وصلت الله صلى النبي    حب جذو

وسلم عليه
ًا كان ما وغاَب سنته، عن والذِب إتباِعه في والتفاني صلى رسوِل أصحاِب لدى حاضر

:عنه الله رضي العاِص ابَن عمرو قاَل يأوَم وسلم، عليه الله
ِه ُذ وسلم عليه الله صلى الله رسوِل من عيني ملئُت ما (والل ً أسلمت من أن له إجلل
.إليه) أنظر
ّدُر صحابٍي كَل كان يأوم َثه يأص ً وسلم عليه الله صلى الله رسوِل عن حديأ هو بأبي قائل

 وسلم. عليه الله صلى وأمي
َة فإذا ِته اللتزاُم وإذا تخُب وسلم عليه الله صلى لديأنه الحماِس جذو وإذا يأضعُف بسن

ُة ِة في وإذا وتتطامُن، تتقاصُر نهِجه على الغير ومع مناهج، المحمدي النهِج مع الساح
 ُأخر. وأفكاُر طروحاُت المحمدي الهدي

الربانيين، العلماء ندرُت فيها تلفَت يومَا إليه وصلت ما إلى المُة وصلت
ِءء الجيل على المنا
ِء ِزها الخذيأَن للمة، الوفيا َع أن بحج الظلم. العلماء متاهاِت في تتيه أو النار، في تق

َدهم الذيأن ِم على اللُه إستشه وأولوا والملئكة هو إل إله ل أنه اللُه (شهد شهادة أعظ
 .)،…بالقسط قائما العلم

َتهم وورثوا دوَرهم وورثوا علَمهم ورثوا النبياء، ورثُة هم الذيأن العلماء على مهم
َد وجدوا وإذا الحمر، الكبريأِت من أعز العاملون الربانيون العلماء فأصبح الرض، وج

ِة في ِهم من الم َعهم بالحجارة، يأرمي ِلهم، من الفتنَة ويأثيُر يأتتب الشاغبين من فئاُم حو
من؟َ وعلى
ِة على ُع قالوا إذا ممن فئاُم الهداة، الدعا ِلهم تسم َتهم وإذا لقو أجساُمهم، تعجبَك رأيأ
ِتهم إلى نظرت فإذا  الهداة. العلماء في والتشكيُك الدعاة مزاحمُة هي فإذا طروحا



ِة في أندُر العلماء هؤلء مقُرهم يأكون أن فينبغي وجدوا فإذا الحمر، الكبريأت من الم
ُء فتكونوا إيأاها، اللُه بوئهم التي المكانَة يأبوئوا وأن المقل وحدق القلوُب سويأدا

ُتهم مصانُة، أعراُضهم ِم من أسماء ومقاُمهم محفوظُة، وحرما من وأعل أمير، كِل مقا
ُع وزيأر، كِل  مسئول. كِل من وأرف
ُد مقاُم المة في مقاَمهم لن ُته هم إذ فيها، وسلم عليه الله صلى محم وحملُة ورث

ِته ِته، والداعوَن رسال ِقر فمن بدعو ِقرهم؟َ لم إذا نو َغرعليهم؟َ لم إذا نغار من وعلى نو ن
 عنهم؟َ ننافِح لم إذا ننافح من وعن

ِرهم وحمايأَة أعراِضهم عن الذِب مسئوليَة ونتولى إلى يأسلموا ل وأن خلِفهم، من ظهو
لهم ليكوَن سلطانا أو تمكينا أو اليد، في بسطًة أو المقال، في بسطًة أعطوا من

ً بكلم، استطالُة أو مقال، في قوُل عليهم ً يأضايأقوا، أو يأؤذوا أن عن فظل أن عن فظل
ِتهم على يأحجَر َق أو دعو ِتهم، على يأّضي في بها يأقوموَن التي المهمُة تصادَر أو كلم
 المة.

َة محَل يأكوَن أن يأنبغي الدعاة مقاَم إن ٍِم كِل من الغير ِة يأؤمُن مسل ٍد برسال صلى محم
ّقُر وسلم، عليه الله َثته ويأو ِته أتباِع على ويأغاُر ور ِة سن ِته، وحمل ِة على عاٌر رسال أم

َتها توقُر الرِض أمَم ترى أن وسلم عليه الله صلى محمد َنها كهن ِتها ورهبا وحاخاما
ِتها ُق الهادئة الكلمُة تصادُر السلم علماء بينما وآيأا الذي لسديأد والنصُح الرشيد والمنط
َنه  .للمة يأهدو

ِم العادلة المحاكمَة معايأير أيأن  العلماء؟َ لكل
ِم معايأير أيأن  المتكلمين؟َ لمقال الحق التقويأ
َة إن آل َة العلماء على الغير ُتهم، أعراُضهم، ، الدعاة على والغير ُتهم وسمع كلم

ِرهم من يأقبُس مسلم كُل مسئوليُة ذلك كُل بالمة، ودوُرهم ُع نو علِمهم إلى ويأرج
ِتهم. ويأستنيُر  بدلل

َة نرى أن يأكفي أما َة الكثر  احد؟َ بها يأشعُر ول بأحد، تشعروا ل تعيُش الناِس من الكاثر
ًا نرى وأن ِرها قبل تعيُش الناس من فئام  بمراحل؟َ عص
َء إذا حنى ِة أضا ُلها هدايأة شعلُة للم ِلها المة على كان داعية يأحم إبقائها مسئوليُة ك

ُتها مضيئة  تطفئ. أو تنطفئ أن وحمايأ
ِة انطماِس ذلك أسباِب من أن رأيأنا المة إليه وصلت ما إلى نظرنا إذا إنا هذه هويأ

ِة ذات المتميزة الخالدة المَة هذه المة، المستقيم والنهِج الصال
ُئها فإذا الغربيين أو للشرقيين التشبه براثن في وقَع من بين ما أبنا

َلهم. كان من سإنَن فأتبعوا  قب
ٍم وبين ِته منهو ِم على عاكٍف بلذ ِته، صن ُد ممن فهم شهو  حرث. على اللَه يأعب

ِم من يأعرُف ل فهو الجاهلية عيشَة يأعيُش من ومنهم عن معرضا أسمه إل السل
َته جعل من ومنهم الوحي، عن غافل التفقه َته وقلَمه ثقاف َنه ولسان ُع قذائَف وبيا بها يأداف

َع بها ويأهاجُم الله ديأَن :مساء صباح السلم طلئ
المفسدون هم إنهم آل مصلحون، نحن إنما قالوا الرض في تفسدوا ل لهم قيل ( وإذا
 يأشعرون). ل ولكن

ِعه حسب المتلون ومنهم :وأغراِضه مناف
مع فهو معكم)، إنا قالوا شياطينهم إلى خلوا وإذا أمنا، قالوا أمنوا الذيأن لقوا ( وإذا

 حال. على يأستقُر ل خلي، العاطلين ومع شجي، المحبين ومع ولي المؤمنين
َء اهؤلء ِة أبنا ِة الخالدة، الم  الرسالة؟َ ذات الم



َق عمَر أسمعوا لو َتهم الفارو  النسَب أنكَر الرزايأا وأخبروه …………نسب
ٍم من ُلنا …………قاطبًة الناَس سقينا قد زمز شربا أعدائه من اليوَم وجي

ِءة أودت أسإباب من أسإباُب هذه إلى وأوصلتها إليه، وصلت ما إلى بالم
ِءع .فيه سإقطت الذي القا

َدها أن فعليه المة هذه يأصلَح أن أراد من وإن  الله؛ إل إله ل يهد إلى يأر
 حياة منهُج الله؛ إل إله ل
 الكافرون). هم فأولئك الله أنزل بما يأحكم لم (ومن الحاكمية في الله؛ إل إله ل
 وللمؤمنين). لذنبك واستغفر الله إل إله ل أنه (فاعلم العلم في الله؛ إل إله ل
ِء في الله؛ إل إله ل ُله اللُه وليكم (إنما والبراء الول  ). أمنوا والذيأن ورسو
ٍة منهُج الله؛ إل إله ل ٍة حيا ِر على مهيمن ِد والثقافة، الفك السلم والسياسة، القتصا

ومماتي ومحياي ونسكي صلتي إن قل(   الحياة مناحي من منحا كل على والحرب،
 ).…له شريأك ل العالمين رب لله
: غيُره ل السإلمُي الحل إنه
َو يأهُي الذي هو َد لتكويأن المساعدة والبيئَة اليأجابي الج يأشري الذي المؤمَن الفر

َة َء نفَسه ويأشري بالخرة الدنيا الحيا َق أن ويأوقُن الله، مرضاة ابتغا والجل الرز
ِه بيد والممات والحياة  وحده. الل

:  غيره ل السإلمُي الحُل إنه
ِتها ويأوفر الحق، للجهاد السلميَة المة يأعد الذي هو ِة طاقا لحرب والبشريأة الماديأ

ُقها يأسهُل ورٍق من أمًة ل فولذ من أمًة ويأجعلها عدوها، ُقها. بل اخترا  تمزيأ
: غيُره ل السإلمُي الحل إنه

ِد الفكري والتخريأِب الحزبي، التضليِل من المَة يأحرُر الذي السياسي والستبدا
ِم  الجتماعي. والظل

: غيُره ل السإلمُي الحُل إنه
ُأ لذيا ُأ المتماسك الشعب يأنش َة فيه ويأنش َة الهدف ووحدة التجاه، وحد الشعور ووحد

ِد يأصبَح حتى ُو منه اشتكى إذا الواحد كالجس ِد سائَر له تداعى عض ِر الجس بالسه
 والحمى.

: غيره ل السلمُي الحُل إنه
َة يأزيأُل الذي هي فإذا وبعض بعِضها السلمية الدول بين الستعماُر حفرها التي الهو
ٍة قنابَل ٍة بين تنفجُر موقوت وعمقتها العلمانيُة القومياُت وسعتها الحفر هذه وأخرى، فين

 الحاكمة. والنانياُت الجاهلية النعراُت
َده السإلمُي الحُل إنه : وح

ً المة يأجعل الذي ِر أهل ِده، الله لنص َد تأيأيدها في السماء ملئكَة ويأجعُل وإمدا وجنو
ِتها. في الرِض  خدم

ِنه الوحيد الحل فإنه الصحيح الحُل أنه كما السلمُي الحُل إنه المُة ستظُل وبدو
ُق ٍة من تخرج جدوى، بدون وتغرُب تشر وتبدد الجهود وستهدر هاويأة، في لتسقط حفر

ِلها الطروحاِت جربنا أما والنكبات، الهزائُم تترى وتتوالى الطاقات وغربيها شرقيها ك
ِة على وجنت فأفلسَت  ؟َ بوارا الم



ِلها التحالفاِت جربنا أما  ؟َ خسرا أمرها عاقبُت فكانت وروسيها أمريأكيها ك
ٍة كِل عن الذهنية الشرق ونحاتات الغرِب زبالِت في بحثنا أما ٍة فلسف وطروحاٍت وافد

ٍة ُء منها يأكن فلم فلبسناها فكريأ  مقاسنا. على شي
ِلها بها ونطقنا ُء منها يأستقم فلم ك ِننا على شي  .لسا
 خير. التقوى ولباُس التقوى لباُس لنا وبقي
:الرجيم الشيطان من بالله أعوذ

ِته حق الله اتقوا أمنوا الذيأن أيأها (يأا  ) مسلمون وأنتم إل تموتنا ول تقا
 .……ولكم لي الله وأستغفُر تسمعون ما أقول

 الثانية: الخطبة
ُد لك  اللهم ٍم في علينا بها أنعمَت نعمٍت كل على الحم أو سرا أو حديأث، أو قديأ
ًا أو علنيًة، ًا، أو حاضر ُد لك غائب ِم الحم ُد ولك بالسل باليأمان الحمد ولك باليأماِن الحم

ُد ولك ُد ولك بالقرآِن الحم ِة بالماِل الحم ِة والمعافا ِد. والهِل والصح  والول
ُد لك اللهم ُد ولك ترضى حتى الحم ُد لك اللهم رضيت، إذا الحم طيبا كثيرا حمدا الحم

َبنا تحُب كما فيه مباركا  وترضى. ر
ُد لك اللهم ِهك لجلِل يأنبغي كما الحم ِم وج ِنك وعظي ُد سلطا اللَه أل إله ل أن وأشه
ُه َد ُد له، شريأَك ل وح ُده محمدا أن وأشه ُله عب وصحبه آله وعلى عليه الله صلى ورسو
 كثيرا. تسليما وسلم
أذنب وإذا شكر، عليه أنعَم وإذا صبر، ابتلَي إذ ممن جميعا تجعلنا أن أسألك إني اللهم

 استغفر.
 التقوى حق اللَه الناس: اتقوا أيأها
 الله: بجلِل المتحابون الخوة أيأها الموحدون، أيأها المسلمون، أيأها
تلذذنا أن بعد الزهر والليالي الغر، اليأاُم تلك ولياليه، رمضاَن أيأاُم ترحلَت قد ها

ِة بروح النفوس في وآنسنا بقيامه، وتمتعنا بصيامه،  وجل. عز لله والذكر العبوديأ
ِد أيأاُم جاءت ثم ِوها، العي ِتها، بزه ِتها، وأنِسها وبهج ُة للصائمين تحفًة فهي وفرح وجائز

:للمتعبديأن
 تشكرون). ولعلكم هداكم ما على الله ولتكبروا العدة (ولتكملوا

 الحباب: أيأها 
ُق أصبح لقد ِر الرضية، الطروحاِت كل أمام مسدودا الطريأ ِة والفكا .العلمانية القومي
ِتها من أكثر وأخذت التطبيق، في فرصتها أخذت لقد كان ماذا ثم التجارب، من فرص

؟َ أمرها عاقبُة
 خسرا. أمرها عاقبُة كان لقد

.السلمي الحِل في إل خيار ل أن وتبين القسمُة انحصرت
َنه والذي المستقيُم الصراُط إل طريأق للمة. ول الله خياُر إل خياَر ل وأنه ذلك تبين بي

 للبشريأة. وسلم عليه الله صلى محمد
ِدهمأ بين التعاوَن المسلمين واجُب وأصبح ِتهم فرا ِهم بين وجماعا الخاصة مؤسسات

ِتهم ُق الجماعي، والتديأُن الفردي التديأُن لتحقيِق الرسميَة ومؤسسا لله العبوديأَة وتحقي



ِلها الحياة مناحي كِل على لحكامه الهيمنة وتحقيِق وجل، عز ٍء بل ك  تفصيل. ول استثنا
ًا السابقَة التجارُب لنا ُتنتَج أن بد ل ِءب تصحيح ِءحنا لسإلو ِءتنا طر .ومعالج
:بوضوح لها ومعالجًة بالخأطاء اعترافا ذلك لنا ينتَج أن بد ل
ُئنا تبقى ل وأن  اللسن عن محجوبة العين عن محجوبة الرمال تحت مدفونًة أخطا

.اللحظات أحرج في الحداث لنا تكشفها حتى
ل ناصحون أنهم بنصح الخأطاء عن المتحدثون الدعاة يوصف أن يجب

ُة ل إصلح دعاة بأنهم يأعرفوا وأن ،مرجفون َفهم يأسمُح ول دعا دعاة بأنهم إطلقا وص
 فتنة.

زلنا ل كنا إذا الغرب، تقليد من بد ل كان إذا بالغرب، الستشهاد من بد ل كان إذا
أن نسمع ولم للخطاء، المكاشفة وضوح قوة زاده قد الغرب فإن بالغرب مفتتنين
 فتنة. داعية أنه ول مرجف، أنه وصف الغرب في الخطاء عن متحدثا
نتداعى وأن بأخطائنا نتكاشف أن به وأولى الخلق بهذا أحق السلم أهل ونحن

 الكل. من الحفاوة محل عنه المتحدُث جميعا واجبنا هذا أن نرى وأن لصلحها،
:الفكر لمسار بتصحيح السابقة التجارب من نخرج أن ينبغي
فكرا ننتظر المقلد، القردي والفكر السطحي والفكر العبثي الفكر الساحة عن فيغيب
للبصائر ويأجليها للعقول فيجليها القضايأا حول من والقتامة الضباب يأزيأل الوعي يأعمق

 تحيز. ول علو ول تزيأيف ول مغالطة بل هي كما
ول والعديأدة والعميقة البعيدة بأسبابها يأربطها أصولها إلى الشياء يأرد نيرا فكرا ننتظر
 السطح. على يأطفو بما يأكتفي
نملك ماذا حقيقة عدونا من دورنا ما رسالتنا ما نحن، من يأعرفونا أصيل فكرا ننتظر
 يأملك؟َ وماذا
من يأستفيد القريأب، الحاضر بصره يأخطُف ول البعيد الغد إلى يأنظر عميقا فكرا ننظر

 الغد. وآمال اليوم وآلم المس دروس
العقبات على أيأديأنا ويأضع الطريأق لنا ويأرسم الهدف لنا يأوضح هادفا فكرا ننتظر

 والمعوقات.
 به. يأقوم أن يأجب ما وهذا دوره، وهذه الفكر، مهمة هي هذه

الصيل، الفكر يأظهر وأن المعوج، الفكر يأستقيم وأن السكران الفكر يأصح أن ننتظر
 الجبان. الفكر السطحي الفكر الدخيل، الفكر رجعة غير إلى ويأذهب ويأتوارى ويأختبئ

 لهم؟َ بقي فماذا سهمهم وطاش ضنهم خاب لقد
: القتصاد لمسار فوري بتصحيح التجارب من نخرج أن ننتظر

سبل وتبقى ذلك، من وأهون وأقل أضعف فنحن ورسوله، الله محاربة عن بعيدا
 وكسبا. وربحا استثمارا يأبغي من لكل الوحيد الخيار هي الشرعي والدخار الكسب
:للعلما بتصحيح التجارب من نخرج أن ننتظر
عن بعيدا وتوعيتها المة أصالة تعميق هدفه المصلحين الصالحين للدعاة منبرا ليكون
 الرخيص. اللهاء أو التافه الطرح
ِة يأعيُش إعلما الذوات تمجيد عن بعيدا بأصالة مشاكلها ويأعالج حقيقة المة معان
إعلمها يأتمثلها أن يأنبغي التي ورسالتها ومهمتها قضيتها فللمة الشعارات وترديأد
 بها. فينطق
في الناصحون الصادقون والدعاة التجارب تلك من نخرج أن ننتظر

:منا المقدمة



التجارب هذه من نخرج أن ننتظر ،له مستجاب نصحهم مسموع صوتهم عالية كلمتهم
الحفاوة محل ليكونوا بعلِمهم العاملين العلم في الراسخين العلماء من قدواتنا ولنا
 الصعدة. كافة على والتقديأر الحترام ومحل جميعا، لنا القدوة ومحل جميعا منا
رجال المة في يأكون أن ومسموعا ومرئيا ومجلت صحفا العلم أجهزة على عار

للمة يأعملون لقواهم، وإنهاك بصمت يأعملون عددا، السنين من عقود منذ يأعملون
يأذكروا يأكادوا ل حتى لوجودهم وتجاهل لدورهم تعتيما نرى ثم ونصح وصدق بتفاني

 إعلمنا. أجهزة في
هؤلء؟َ يأذكر لم إذا يأذكر فمن
 هؤلء؟َ يأشكر لم إذا يأشكر ومن
 والممثلين. المغنين من بالتافهين نتلهى سنظل متى إلى
 قدموا؟َ مما استفدنا ماذا
 الشدائد؟َ عند رصيدهم كان ماذا
:رتبته في كل يأوضع وأن الصحيحة مقاماتهم في الرجال يأوضع أن الوان آن لقد

 درجات). العلماء أوتوا والذيأن منكم أمنوا الذيأن الله (يأرفع
 الله. وضعه من ولنضع الله رفعه من فلنرفع
:الله ليصدقنا الله مع بصدق التجارب تلك من نخرج أن ننتظر
: الله لينصرنا لله وبنصر الله، لنا ليغضب لله وبغضب

 ).………يأنصركم الله تنصروا إن أمنوا الذيأن أيأها ( يأا
َتهم تبقى وأن المة عن صوتهم يأحجب أن يأنبغي الله أنزل ما يأكرهون الذيأن إن كراهي

 ألسنتهم. بها تفوه ل صدورهم في مقهورة
:للدين شامل حقيقي بتطبيق السابقة التجارب من نخرج أن ننتظر

كل على يأهيمن للديأن تطبيقا الجزئي، التطبيق عن بعيدا النتقائي، التطبيق عن بعيدا
 وجزئياتها. وكلياتها ومساراتها الحياة مسارب

بهم اشتدت إذا الذيأن الملحدة الثوريأة الطروحات أصحاب من المة تعبت فقد
الحقيقي التطبيق وبقي معهم، فانساقت بالمم وغرروا شعارا السلم رفعوا الشدائد

 الحق. السلم لهل الصيل والتطبيق
العيد وهذا المبارك الشهر هذا عليها حل أن عليها الله نعمة تذكر أن المة على إن

على المسلمون أقبل وإسلم، وسلم وآمان أمن حال في ونحن المجيد السعيد
وابتهج بدعائهم، الجواء وضجت بجموعهم، المساجد اكتظت وصيامهم، صلتهم
نيرة واعدة وجوه من ساحاته بهم وتغلي أدواره بهم تفور الشباب بآلف المكي الحرم
تقول: رسالة للدنيا تقدم

 
 وخزرج قادمون أوس ..فلله……وخزرجا أوسا التاريأخ عرف لن

تخرج للحق السلم إلى ..جموعا……ورائها تخفي الغيظ سجوف وإن

السلم، إل خيار كل إفلس لها ثبت قد المة شبيبة أن إلى ايللدن ةرسال توجه
سبيل في وجهادا الله لشرع ونصرة الله لمر وانقيادا لله عبوديأة السلم فاختارت

 الله.
 وعلمائها. صحوتها للمة وهنئا وشيوخها، شبيبتها للمة فهنئا
الشيطان زيأغ من يأعصمها وأن الحق على المة خطى يأسدد أن المسؤول ربنا والله



سوءب لدعاتها مريأد كل وبين بينهم يأحول وأن المرجفين، وإرجاف الكائديأن وكيد
كيدا. بهم ومستبطر
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