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بقلم: �لد�عية �مد طاهر ندمي

"� "خال4 �أل2دية **ال0ها للعا/ �إلسالمي *�لعر) منذ تأسيسها "! يومنا هذ� غّ� عن �لبيا�.
 *لقد كانت قضايا �لعر? *�ملسلمني > صلب �هتماماִדا 6*ما.

ÏÁÅ∂¯\ ;k]ŸÅ|;ÜÖd^

(٤) ;ÈdÖ¬’\ ;%]¬÷’ ;

2Dد  طاهر   �Eمر سيدنا  مو�قف 
(2Jه �هللا)

تو�  بعد  �سالة    حضرته  قا� 
:١٩٨٢ منصب �خلالفة 

ال  جلرًحا  �ملكلومة  قلوبنا     '*"
ي56 يشتد 2ملًا 1غوً�� مع مر �أليا, 
2ع7  �لنـزيف..  عن  يكّف  1ال 
�لوحشية  �ل6برية   A�Bالعتد� تلك 
*خو�ننا  على  *سر�ئيل  تصّبها   Kل�
1بد1'   Lقسو بكل  �لفلسطينيني 
�ملسلمني  كل  2حث  *ن7  �Tة. 

صغا��   ،B1نسا �جاال  �ألTديني 
 �1Y1يث \م  يدعو�   '2 على  1كبا�� 
ضجة  �لسماB بالبكاB �1البتها�.. 
كي يرحم �بنا كلَّ من ينتسب *_ 
سيدنا 1موالنا cمد �، 21' ينتقم 
 dمن 2عد�ئهم، 1يذيقهم 2شد �لعذ�

على تلك �ملذ�بح �لوحشية".

:Lخطا? حضرته �لشه
�إلميا�" مـن  �لعـر?  "ُحـبُّ 

 خطاd مستفيض iعا حضرته - 

 Bجلماعة *_ �لدعا� Bه �هللا - 2بناT�
�1إلسالمية،  �لعربية  �ألمة  2جل  من 

1مما i�1 فيه: 
"*خو�o �لكر�,!

 '2 2حب   pلذ� �ألهم  �ألمر   '*
 rلعا�  '2 هو  بشأنه  2حدثكم 
�هيب،   Bبتال�  Lبفتر مير  �إلسالمي 
�لعربية  �لد�1  بالذكر  21خص 
 rملظا  xملستهد�  yلعر�  r�1لعا
كل  من  شديد  1تعذيب  متو�لية 
�لتقت   xألهد�� 1كأ'  جانب، 
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على  من   dلعر�  Liبا* باجتا} 
*سر�ئيل   '* �أل�{.  1جه 
 y�1لغر �لشرقي  �1ملعسكَرين 
  مشتركو'   Bسو� حد  على 
�لظلم �لد�ئر ضد �لعرd، حيث 
يتالعبو' مبقد��A �ألمة �لعربية 
1يدفعو�م  �لسال5،  حقل   
2خيه   ,i بيد}   yلعر� ليسفك 
�ألمر  كا'  1حيث   .yلعر�
  توجد  فال  بإسر�ئيل  متعلقا 
 iستعد�� على  هي   Lقو �أل�{ 
ملد يد �لعو' للعرd �دية. 1*' 

 Bألفق هو 2' هؤال�  �Bما يتر�
   dلعر� 1ضع  على  �تفقو�  قد 
مقابل  نفطهم  فيها  ينهبو'  حالة 

1يسعو'  لديهم،   Lئد�� 2سلحة 
بعضهم  1حتريض  خ�Yִדم  لنهب 

ضد �لبعض �آلخر. 
*' �لعرd �ليو,  حالة يرثى \ا، مما 
ال يسمح ألp مسلم �لسكوA عليها 
Vاعتنا  Dحض   Xفإ لذ�  �1حتما\ا. 
 < �ملستمر  بالدعا0  �اللتز�]  على 
*تضر^  "حلا_  *بكل  �أليا]   cهذ
 *D dألمة �لعربية، ليس مر� gلصا
مرتني، بل ثابر*� على �لدعاi 0م 
6*منا �نقطا^، > ִדجدكم *> كل 
ليتفضل  Jبكم  �6عو�  صلو�تكم. 

*ينقذهم  *ير2هم  �لعر?  على 
*يغفر  *oالمهم،  مصائبهم  من 
iم *يعفو عنهم، حq يعو6 "ليهم 
�لنوJ �لذD tشرr من بينهم بكل 
 � �هللا  فيجعلهم   ،uجال*  dقو
َحَمَلَة هذ� �لنوJ �ملحمدt "! �لعا/ 
 u*قاطبة، *ليكونو� > �لصف �أل
�إلسال]  سبيل   < �ملضحني  من 
كما كانو� من قبل *ال يكونو� من 

�ملتخلفني.
�ألمة     � �هللا  �سو�  بعثة   '*
 _* عظيما  *حسانا  يشكل  �لعربية 

 ُّiيكن مر r '*1 ،�2ع rلعا�
�لك إل��iִדم، فللعرd فضلهم 
�لعظيم 2' كا' cمد �ملصطفى 

� من بينهم.
 Aمن �لتضحيا d1لقد قد, �لعر
 سبيل �إلسال, ما ال جند له 
نظ�Y بني 2مم �أل�{. 1ال �يب 
2نه 1*' كا' ظهو� cمد � 
من �لعرi��* '1i dִדم، لكنه 
ال بد 2' كانت فيهم خصا� 
 سو�هم،  Aما 1ُجد LيدT
فأّهلْتهم  نظر �هللا � لتكو' 
 '*1 .� Bفيهم بعثة سيد �ألنبيا
 dلعر� Aيتفحص *جنا�� pلذ�
 Bلعملية، يوقن بصحة �الصطفا�
�إل\ي *ياهم، 1هكذ� يصبح *حسا' 
�لعرd *لينا *حسانا مباشر� i��*1يا، 
فنصر�1 �سو�  تقدمو�  نر�هم  حني 
�هللا � 21يد1} 1تسابقو� *_ مياiين 
 سبيل �هللا 1ما نكصو�،  Liلشها�
 1هكذ� نّو��1 �لعاr بنو� �إلسال, 

 .A�i1سنني معد
 � �هللا  �سو�  نصحـنا  لقد 

بقولـه:
 حـب �لعـر? مـن �إلميـا�.

 (�ملستد�� للحاكم، كتاd معرفة 
�لصحابة �ضي �هللا عنهم)

حضرL مر�� طاهر T2د (�Tه �هللا)
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 "Dِحبُّو� �لعر? لثال}، ألX عر)، 
�جلنة  Dهل  *كال]  عر)،   �oلقر�*
للحافظ  �لز�1ئد  (�مع  عر)". 
 dبا �ملناقب،   dكتا �\يثمي، 
1كنـز   ،dلعر� فضل     Bجا ما 

�لعما� �قم �حلديث ٣٣٩٢٢)
�لعر?  Dحّبو�  2يضا:   � 1قا� 
 <  Jنو بقا0هم  فإ�  *بقا0هم، 
 < ظلمة  فنا0هم   �"* �إلسال]، 
�إلسال]." (كنـز �لعما�، للمتقي 
�حلديث  �قم   ١٢  �  ،pند\�

(٣٣٩١٧
فاقت   Kل� �لعربية  �ألمة  هي  هذ} 
 dلعر� 2حسن  فقد  *حسانا،  �لدنيا 
1قد  لنا،  �إلسال,  12صلو�   '2 *لينا 
بعث �هللا نبيه �ألمي cمد� �ملصطفى 
منهم. 1لو r يكن هنالك من   �
لكا'  هذ�  *ال   dلعر� ملحبة  سبب 
بنفس  \م   B�1لدعا ملحبتهم  كافيا 
�لذi pعا \م به  �لر51 �1الندفا� 
�ملوعوi �. فكما 2�سل  �ملسيح 
�ملسيُح �ملوعوi � حتياته i21عيته 
*_ �لوطن �لعرc yمولة على منقا� 
�ليو,  ينبغي  كذلك  �لشو�،  Tامة 
�Tة  �ستمطا�   pدT2 كل  على 
�لسماB على بالi �لعرd ليحفظهم 
1ينو�هم   Bبتال� كل  من  تعا_  �هللا 

بنو� هد�يته، 1يرفع عنهم �المهم، 
�1لغفر�'،  �لعفو  بعني  *ليهم  1ينظر 
�ا}  �Tته  بو�بل  ميطرهم   '21

�ملصطفى �، �للهم �مني". 

موقفه لد� كاJثة �خلليج
عا,  �خلليجية  �أل�مة   A2بد عندما 
١٩٩٠، باi� حضرته -�Tه �هللا- 
�لنصح  1تقدمي  �حلد   هذ�  مبتابعة 
ما  حو�  �1إلسالمية  �لعربية  لألمة 
ينبغي 2' يفعلو} لتد��� هذ} �أل�مة 
  حضرته،  بني  1قد   .LYخلط�
�ملتتالية،  �خلطب  من  طويلة  سلسلة 
2' �لقر�' �لكرمي قد قّد, حالًّ ملثل 
 '2 �ملسلمني  1على   ،Aأل�ما� هذ} 
يتبعو� 1ْصفَة �لقر�' �لكرمي فيسو�1 
هذ� �خلالx فيما بينهم 21ال يقحمو� 
بني  1قد  �لقضية.    �لغربية  �ألمم 
حضرته 2' هذ} �خلطوL �لغربية *منا 
�لنظا,   Bإلنشا �أل1_   Lخلطو� هي 
2مريكا  تسعى   pلذ� �جلديد  �لعاملي 
¤في  1ما   ،rلعا� على  لفرضه 

صد1�هم 2ك6. 
من  �لسلسلة  هذ}  ُقدِّمت  1قد 
 L�صو    yلعر� للقا�¦  �خلطب 
�خلليج  "كا�ثة  �سم  حتت   dكتا
�لعاملي �جلديد"، نقد, فيما  �1لنظا, 

يلي بعض ما i�1 فيه.
قا� حضرته:

 Kلفظائع �ل� �لغرd يتذكر  ال يز�� 
 xيعر كما   iليهو� ضد  ��تكبها 
شخصية  1تكشف  2يضا.  طبيعتهم 
��1ية     (Shelok) شيلو� 
 Lً�صو  Yلشكسب �لتائه   piليهو�
i2بية لَوَلعهم باالنتقا,. 1 مثل هذ� 
�ملوقف.. 1�مبا r يُدْ� �لك ©لدهم 
�12 �ألمر، 1لكنهم بالتد�يج فكر�1: 
بعيد�   iليهو� خطر   xنصر ال  ملا�� 
عنا 1نوجهه »و عاr �إلسال,؟ فإ' 
هذ� سيحقق لنا ميزL مز1iجة: نقتل 
عصفو�ين ¬جر �1حد، 12 نتخلص 
من عد1ين  1قت �1حد. (خطبة 

�عة ١٥ ف�6ير ١٩٩١)
  2ين هي �لعد�لة؟ *' �لسياسة �لغربية 
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  تسمى  �لدبلوماسية  1مما�ساִדا 
قامو® �إلسال, iجًال. 1قد 1صلت 
 i1ليو, *_ 2قصى حد� dلغر� iبال
�لدجل باسم �لدبلوماسية �1لسياسة. 
2غلفة    �iئما  جر�ئمهم  يغّلفو' 
كرقة  �لكلماi1 ،AعاياA قوية 
منطقية.   L�صو   كالمهم  تقدِّ, 

(خطبة �عة ٧ 2غسطس ١٩٩٠)
 yغر  Yخب  p2 من  نسمع   r    
 Liلقا�  Bهؤال كا'   ��* لنا:  يبني 
مرضى  �1ملسلمني)   dلعر�  Liقا)
12جد   pلذ� �ملر{  هو  فما  حقا، 
يفكر�1   r1 �ملريضة؟  �لعقو�  هذ} 
�لر¯1®  تلك  قطعت  لو  ح°  2نه 
ليتولد منه  �ملريضة فسيبقى �ملر{، 
مزيد من �لر¯1® �لK لن تكو' 2بد� 
هو  ما  1تأث�Yته.  �ملر{  من  خالية 
هذ� �ملر{؟ *نه *نشا1i Bلة *سر�ئيل 
 هذ} �ملنطقة، ± �ستمر�� �لتمييز 
فما  *سر�ئيل.  مع   dلغر� تعامل   
كا' هنا� موقف يثY مسألة �عاية 
مصلحة *سر�ئيل  مقابل مصلحة 
 dلغر� 1كا'  *ال  �ملسلمني   dلعر�
�1حد،   Bستثنا� 21بد�، 1i1منا  �iئما 
*سر�ئيل  تفضيل مصلحة   _* يهَر� 
 yلعر�  rلعا� مبصا²  �1لتضحيِة 
�iئما  كانت  هكذ�  �ملسلم.... 

مناسبة  كل     dلغر� �ستجابة 
�جلاهل   yلعر�  rلعا� من  ليتخلصو� 
�لعاr من ��2}،   نظرهم، 1´مو� 
1سبيلهم �لوحيد لذلك هو تفكيك 
 ،LYصغ قطع   _* 1تفتيتهم   dلعر�
�ضتهم   Aمكانيا* كل   Y1تدم
 ٢٤ �جلمعة  (خطبة  �ملستقبل.   

2غسطس١٩٩٠)
 _*1 �ملتحالفة   ��لقو  _*  Kنصيح
 قاLi �حللفاB: *�� كنتم ترغبو' حقا 
�لصا² �لعا, 1خY �لبشرية �1لسال, 
فشلْت  كيف  �2يتم  1قد  �لد�ئم.. 
 Aْلسياسية مر���، 1عجز� مباiئكم 
عن توطيد �لسال,  �لعاr.. فباهللا 
�1ّتبعو�  �ليو, i�سا،  َتعّلمو�  عليكم 
مباi¦ �إلسال, �لسياسية �لK تتسم 
 ،��لتقو   1جذ1�ها   �بالتقو
1تزiهر   ،��لتقو  Bما   1تنمو 
�تبعتم  فلو   .��لتقو  Bمبا 1تنتعش 
فهي  �إلسالمية.....   ¦iملبا� تلك 
 �لوسيلة �لوحيدL �ألكيدL ليكو' 
�لعاr سال, �iئم... 2¯كد لكم *�� 
 �بقيت مقاصدها (p2 مقاصد �لقو
مقاصد  كانت  كما  �لغربية).. 
�لساسة  كل �أل�منة.. قائمًة على 
�إلثرL بدال من مكا�, �ألخال�، فلن 
�لسال,  حتقيق  2بد�  بوسعها  يكو' 

12ًال  �لعظمى  للد�1  بد  ال   .rللعا
 Aغابا 2' تقتل �لذئاd �لكامنة 

نيَّاִדا هي. 
كا'   ��* سؤ��:  2هم  ي�6  1هنا   
�لعاr �إلسالمي نفسه ال يقبل �لعد�لة 
كما يقدمها �لقر�' 1ال يطبق نظا, 
1ال   ..{iبال   �إلسالمية  �لعد�لة 
ُيقيم مفاهيمه على �لعد�لة.. فكيف 
َيْدعو �لعاrَ *_ عد�لة �إلسال,؟ هذ� 
ال  �إلسالمي   rلعا�  ,�i فما  cا�. 
ال   p2 �لعد�لة..  على  بنفسه  يقو, 
 ..oلقر�� �لعد�لة  مفهو,  يقو, على 
 rللعا �لسال,  منح  يستطيع  فلن 
من  �لسال,  يتوقع   '2 يستطيع  1لن 

.rلعا�
على  يقع  هذ�    �للو,  2عظم   '*1
�لك  �1لساسة،  �ملتعصبني  �ملشايخ 
أل' مكائد �لفئتني تقضي على نظا, 
يكفي  ال  �إلسالمي.....  �لعد� 
*�' 2' نشكو غY �ملسلمني بسبب 
�العتد�A�B �لK ما�سوها علينا، بل 
 �¸ب 2' ننظر  �iخلنا 2يضا 1نر
ملا�� ُترتكب �العتد�A�B ضدنا، 1ملا�� 
يستخد, �لعد1 �ملاكر ضدنا 2سلحة 
صنعها �ملسلمو' بأيديهم؟ �حلق 2نه 
قد 2نشئت  بالi �ملسلمني مصانع 
باإلسال,  فتكا  �ألسلحة  -ألشد 
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هذ}   � 1ُتصدَّ �ملشايخ،  يديرها   -
 iلبال�  _*  LYكب Aألسلحة بكميا�
�ملعا�ضة، ± تستعمل نفس �ألسلحة 

ضد عاr �إلسال,. 
يستحقو'  �ملسلمني  ساسة   '*
هذ�..  على  �للو,  من   �Yكب قسطا 
لفهم  cا1لة   pبأ يقومو�   r أل�م 
�ملسؤ1لية  هذ}  1تركو�  �إلسال,، 
 L�صو  p2  '2 �1عتقد�1  للمشايخ، 
صحيحة.  لإلسال,  �ملشايخ  يرºها 
1عقو\م  ضمائرهم  �فضت  1لقد 
�ملتنو�L هذ} �لصو�، 1لكن تنقصهم 
�ملفاهيم..  هذ}  ملعا�ضة  �لشجاعة 
*سالمية.   Yغ *ياها  �عتبا�هم  �غم 
�لسيكولوجي جعل من  هذ� �خللط 
�لسياسة �إلسالمية مريضا منافقا �� 

1جهني.
 rعا   �لنفس   dيعذ ما  21شد    
 iجلها� يعلنو'  �2م  �ليو,  �إلسال, 
سيدنا  iين  1باسم  تعا_  �هللا  باسم 
cمد �، 1يتبنو' شر1¼ �لسياسة 
 B��1 '1ينية \ذ� �لغر{ 1ينبذiلال�
�لعالية  �إلسال,  سياسة  ظهو�هم 
1لذلك  �ملجيد.  �لقر�'  قدمها   Kل�
 ،L�iنا  Aحاال  Bباستثنا 2نه،  جند 
هذ�    �ملسلمو'  �صطد,  كلما 
�لعصر بأعد�ئهم 21عد�B �هللا تعا_.. 

لقو� هزمية ½زية،  حني 2' 1ْعد 
ثابت:  صريح  �لقر�'    تعا_  �هللا 
ُظِلُمو�  ِبَأنَُّهْم  ُيَقاَتُلوَ'  لِلَِّذيَن   'َ�ِ2ُ﴿
 L�1َِ*'َّ �َهللا َعَلى َنْصِرِهْم َلَقِديٌر﴾(سو
 Bحلج:٤٠). فهو تعا_ ´ّذ� �ألعد��
  �iمن 12لئك �لذين خرجو� جها
 Bه، 1يقو� *�� كا' هؤالºسبيله 1با
ضعيفا.. ليس   � فاهللا   Bضعفا

ينصرهم   x1لسو يعينهم،   xسو
على 2عد�ئهم.....

فنصحي للبالi �إلسالمية 2' يكونو� 
بينهم،  فيما  cبة   Aعالقا على 
 Lجو من �ألخّو 1يؤ�1i مسئولياִדم 
�إلسالمية �خلاصة، 1لكن عليهم 2ال 
يَدُعو� �\وية �إلسالمية تتصا�� مع 
�ستمر  لو  �إلسالمية.   Yغ �\وية 
 Yجانب 1غ �ستقطاd �ملسلمني 
�1عتبا�  �خر،  جانب    �ملسلمني 
قو� �لغرd 1حدها غY *سالمية.. 
 ��ألخر  rلعا�  �1i  '2 فاعلمو� 
2يضا تتوجس منكم خيفًة. ال تنسو� 
1كذلك  مسلمة،   Yغ �ليابا'   '2
هذ}  فكل  �1\ند.  1فيتنا,  كو�يا 
 '2  �تر  rلعا�   �لعظيمة   ��لقو
�سالتكم قد 1صلتهم 2يضا. 1لذلك 
لو جعلتم �\وية �إلسالمية  قتا� 
 �لبالi غY �إلسالمية لوقعتم  مع 

�حلماقة،    غاية  �نتحا�ية  سياسة 
 1لن جتنو� شيئا، بل ستفقد1' ما 

2يديكم �آل'.
  *�' فال يستطيع �لعاr �لثالث 2' 
يتحد ما r يعمل 1فقا لتعليم �لقر�' 
�ل6  على  �لقائل: ﴿1تعا1نو�  �لكرمي 
 _* Y1هو تعليم ال يش ،﴾��1لتقو
¬سبه  ميكن  بل  �لدينية  �لفو��� 
 12  piليهو�  12 �لوث7  �لتحالف مع 
�لنصر�o 12 ح° مع �مللحد. ينبغي 
 ،��1لتقو بال6  فقط  تتعاملو�   '2

1تتعا1نو� على ما هو خY فقط.
  على هذ� �ملبد2 من �لتعا1' ينبغي 
هذ}   _* �لتحالف  يد  تبسطو�   '2
�ألمم. 1لذلك فمن �لضرp�1 جد� 
*نشاB "�لس �ألمم �ملتحدL" لألمم 

.LYلفق�
هذ}  iستو�  يتضمن   '2 1¸ب    
 A��ملنظمة ما يلزمها بإصد�� �لقر��
ب  �لK تستطيع تنفيذها حقًّا. كما̧ 
بالتز�مه  فيها  عضو  كل  يتعهد   '2
بقبو� حكومة �لعد�  كل حا�. 
فعا�  نظا,  هنا�  يكو'   '2 1ينبغي 
�1لتشا1�.. حتت  للتحا1�   ،�i1عا
�لقضايا  �ملنظمة، حلل  هذ}   xشر�*
 rلعا� بد�1  �ملتعلقة  �1ملشاكل 
  �يتقو بد 21'  �لثالث. كما ال 



٣١

التقوى اجمللد الثالث والعشرون، العدد األول- جمادى األولى والثانية ١٤٣١ هـ  - أيار / مايو٢٠١٠ م

 pلذ� �الجتا}  �لضعيفة  �ألمم  هذ} 
�ألمم   _*  Bللجو� عن  ֲדم   �ينأ
  �1لتدخل  قضاياهم  حلل  �لقوية 

شؤ�1م.
�حلالية   Lملتحد� �ألمم  هيئة     '*  
تناقضاA متأصلة، 1ينبغي 2' نتعلم 
منها ح° ال تنطوp مؤسساتنا على 
 L1كما قلت.. *�ا قاعد .Aتناقضا
قهرية ظاملة.. 2' 2ية 1iلة من �لد�1 
2مريكا  مثل  �لعضوية،  �iئمة  �لقوية 
 12 فرنسا   12  Kلسوفيي�  iالحتا�  12
 '2  Ai��2 لو  �لصني،   12 بريطانيا 
بنفسها  1iلة 1ִדا�ها  تعتدp على 
12 عن طريق 1iلة عميلة تابعة \ا، 
من  �النتقا,  حق  2حد  ميلك  فال 
من   L�1حد �iمت  ما   ..pملعتد�
 Lلس �ألمن مصر� �لد�1 �لد�ئمة 
 �iعتما�  ،dلعقا� من  Tايتها  على 
على حق �لفيتو p2 �العتر�{ على 
 ٨ �عة  (خطبة  �ملجلس.   A��قر�

ما�® ١٩٩١)
2خ6نا  فقد  بنا..  يتعلق  1فيما     
�بنا من قبل 2ننا ضعفاB. لقد 2خ6نا 
سيدنا 1نبينا cمد � قبل ١٤ قرنا 
يقيم   12 Âلق   xسو تعا_  �هللا   '2
ال  قوية  عظيمة  2مما  �ملستقبل   
فينبغي 2ال يد1�  بقتا\ا،  ِقَبَل ألحد 

©لدكم قتا\م بأسلحة �لدنيا. �لك 
مسطو�  كتب �حلديث.... لقد 
2خ6نا �لنÃ � 2ننا غY قاi�ين على 
 '*  .Bبالدعا *ال   Bشي  p2 *حر�� 
قد� �هللا تعا_ هو �لذp سوx يدمر 
ما عزمت على   ��* �لعظمى   ��لقو
2ما 1قد جعل   .rلعا�  �لشر  فعل 
�هللا سائر �لعاr بال سال5 1ال حيلة 
�لعظمى   ��لقو ناحية، 21عطى  من 
 ،�فرصة لعمل �لشر من ناحية 2خر
تكو'   Bلضعفا� Tاية  مسئولية  فإ' 

 يد �هللا يقينا.
  هنا� *َ�ْ' 1سيلة 1حيدL للحصو� 
�لك   ..p1لسما� �لتأييد  على 
تعا_،  �هللا  مع   Aعالقا تقيمو�   '2
نفسه قد� 1سعه.   Bملر� 21' يصلح 
باسم  شر   p2 ترتكبو�  ال   '2 ¸ب 
كلمة  متحو�   '2 ¸ب  �إلسال,. 
 '* �ملسلمني.  قامو®  �إل�هاd من 
�ملشاكل  1¤زين  �1لشر  �لفوضى 
�حلمقى  2فعا�  هي  �آلخرين   Bإليذ�
بتاتا.  باإلسال,  \ا  عالقة  1ال 
�لسلم   تدخلو�   '2 عليكم  ينبغي 
1معامالتكم  2عمالكم  1تصلحو� 
�ألمم  مع  1عالقاتكم  بينكم  فيما 
�ألخر�، 1تنتظر�1 بص6.. 1ستر1' 
خد��  على  �هللا  قد�  يتغلب  كيف 

�ملاكرين �ألشر��. (خطبة �جلمعة ٨ 
ما�® ١٩٩١)

*' iعوÅ هذ} iعوi" L�1يش". *�ا 
نصيحة *نسا' متو�ضع.. 1لو 1َعاها 
أل�ا  ֲדا،  �نتفع  \ا  �1نصا�  قلب 
تعاليم �لقر�' �لكرمي. 2ما *�� �فضتم 
 oنصيحتنا بد�فع �لِك6 �1لرعونة.. فإ
�ليو,.. بأ' عاr �إلسال,  2حذ�كم 
سوx يو�جه 2خطاً�� فظيعة ال قبل 
 dله ֲדا.. 1سيبقى بسببها باكًيا يند
�لصخر    بر2سه  ضا�ًبا  حظه، 
½ر�  له  يكو'  1لن  بعيد،  ألمد 
 Liمنها، 1لن يكو' له سبيل الستعا
 Kل� 1كر�مته  1شرفه  �لضائعة  قوته 

�كتسبها.. 1ميكن 2' يكتسبها.
�لو�قع 2' بالi �ملسلمني قد 1صلت 
  �ستمر�1   ��* ¬يث  مرحلة   _*
عن  بعيًد�  1حكمة،   B1ֲדد �لتقد, 
�خلمس   12 �لعشر   فإ�م  �لعنف، 
من  سيتمكنو'  �لقاiمة  سنة  عشر 
ينظر  ال  عظمى،   Lقو يكونو�   '2
*ليها �آلخر1' نظرL سوB ح° 1*' 
�آل'  تعثر�1   ��* 2ما  �لك.   �1i��2
يقعو'   xفسو �خلطأ..  �1�تكبو� 
 ".Lهال� يتعذ� منها �لنجا L1هد 
(خطبة �جلمعة بتا�يخ ١٧ 2غسطس 
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