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N;�لة شبهة
حصنها،  �فتح  خيبـر   vغز� بعد   
�ملدينة   �
  � �لكرمي  �لرسو/  عا0 
مر0ًفا على ناقة �qجَته �لسيدv صفّية. 
�قد حفظْت لنا كتب �حلديث �لنبو< 
شيًئا عما جرo �قتئذ بينه � �بينها. 
قا/: يا صفية، 8عتذZُ لك من 8عما& 
 xقل¾ عما فعلُت بقومك، (يقصد غز�
حصنهم).  �فتح  خيبـر   R لليهو0 
عن  صفية   vللسيد  � �لن¾   Zَعتذ�
�هم  �ليهو0..  �و  8بد�ها   vشد  >8
 R هاC8هلها �.��ها. �لكنه � 8خ
نفس �لوقت كيف عامله قومها قبل 
8ال  حديثه  من  �لغر[  �كا�  .لك. 
خيبـر  هاَجَم  �حتسبه  �لفهم  تسي� 
�ا  �شر|  ��لظلم.  �لتعصب  بد�فع 
 tل� ��لفظائع  �العتد����   � �لن¾ 
�Zتكبها �ليهو0، �كيف 8طلقو� �لعنا� 
�لبد�ية. ± 8خCها عن  منذ  لطغياnم 
على  80بو�  �كيف  خاصة،  نفسه 
شخصه   R �قدحو�  عليه،  �لتهجم 
�شتمو0�Z8 .x �ملصطفى � بذلك 8ال 
يتطر& 
� .هن �لسيدv صفية، �قد 
سو�  من  8<ُّ شي�  �qجته،   �Zصا

�لفهم عن شخصيته �.

�إلسالc يرفض �لعنصرية
�لعر�&   8قو/ .لك مبناسبة موضو¥ 

R صبيحة يو� �خلميس، �لثا¸ من �y عا� ١٩٩٠ �جتاحت �لقو�� �لعر�قية �0لة �لكويت. فكشفت تلك 
�حلا0ثة �لغطا� عن هشاشة �لنظا� �لعر}، �فتحت �لباy لبد�ية تطبيق ما ي بالنظا� �لعاملي �جلديد، �لذ< 

.¥0�Z �0منا � v0بال هو� Vلعا� R /وÑ� /لدجا/ �8صبح يصو� yتكشفت فيه 8نيا
 �قد تساZعت بعد .لك �ألحد�§ �تصاعد�، �ها هو �لعاV �لعر} ��إلسالمي يعا¸ من �ثاZ تلك �لفاجعة 

�عو�قبها �ما متخض عنها من 0ماZ كب� V8َّ باألمة �لعربية ��إلسالمية.
  �R �ليو� �لتاÔ كانت خطبة �جلمعة �لt 8لقاها 
ما� �جلماعة �إلسالمية �أل�دية حضرv مر�q طاهر �8د 
(�Zه �هللا تعا�)، تنا�/ فيها هذ� �ملوضو¥ �خلط� �8علن من خال�ا �8 �لقتا/ بني طائفتني مسلمتني هو من 
�ألموZ �لt تنا��ا �لقر�� �لكرمي بالعال� ��حلل، ��8 �ملسألة ليست مشكلة عربية �8 
قليمية، �
منا هي مشكلة 

سالمية، ينبغي �8 ُيتَّبع R عالجها �لوصفة �لقر�نية بأ� ®لهـا �ملسلمو� بأنفسهم بدَ/ 0عوv �لغ� للتدخل 
R 8موZهم، ح� تكو� يد �هللا تعا� على �ملسلمني، �
ال تركهم � ألنفسهم �لن Ñد�� عندئذ عالًجا ناجًعا 

�ال حًال صاًحلا.
لقد نبَّه حضرته، 8يدx �هللا، 8مَة �إلسال� �كذلك سكا� �0/ �لعاV �لثالث عن 0موية حلم �لنظا� �لعاملي �جلديد. 
�قد 8ّكد� �ألحد�§ �ملتالحقة على صحة كث� من هذx �ملخا��، �ما Ëفي صد�Zهم 8كC ��لعاV �آل� 

بانتظاZ مزيد من �لويال� �لt تلو| R �ألفق.
هذx �لسلسلة من �خلطب ُقدِّمت للقاÌZ �لعر} R صوvZ كتاy "كاZثة �خلليج ��لنظا� �لعاملي �جلديد" بعد 
تعديال� مناسبة �
ضافا� ضر�Zية من صاحبها. �ها �ن نقد� Hتا��Z من هذ� �لكتاy �جتهدنا R �قتطافها 
�فقا ملا 8Zيناx مناسبا للوقت �8 �ملرحلة، �8 ملا 0Z8نا �8 نذكر به �لقاÌZ �ملؤمن �لنجيب. فإ� �لذكرo تنفع 

:yليكم فيما يلي مقتبًسا من هذ� �لكتا
�ملؤمنني. �ملني من �هللا تعا� �لتوفيق.  �

yمقتبس من كتا
كاVثة �خلليج $�لنظاc �لعاملي �جلديد

حلضر) مر;� طاهر �Sد
�Zه �هللا تعا�

مسلسل اإلرهاب الغر�
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موضو¥  �هو  ��لكويت، 
�قد  �جلد/،  حوله   Zيد�
سابقة،  خطب   R تنا�لته 
8مم  تفعله  ما  �.كر� 
�ملسلمني.  ببال0   yلغر�
 �
�هنا@ �8ديو� ينتمو� 
بال0 �لغرy هذx، خِشيُت 
 vٌلد بعضهم فكرñ Z�8 يد�
خاطئة عن �لتفرقة �لعنصرية 
هدًفا   yَلغر� جعلنا  ألننا 
8حد  ظن  �Zمبا  النتقا0نا، 
عنصرًيا  تعصًبا  هنا@   �8
�ملسلمني  عند  مكبوًتا 
 Ì0با فأ�0  �أل�ديني. 
.< بد� �8 يكو� ��ضًحا 
سيدنا  Zسالة   �8 للجميع 
�ملصطفى  %مد  �موالنا 
بلسانه،  بلَّغها   tل�  ..�
د على صدقها بفعاله..  �8كَّ
هي 8نه ال عالقة بني �لدين 
ال  �لعنصرية.  �لتفرقة  �بني 
 ]Zيسمح لنا �لدين �8 نعا
 �8 �لتعصب،  بد�فع  8حًد� 
نتعاZ@ مع 8حد بأ< شكل 
من هذ� �ملنطلق. ��جلماعة 
تتبع  �أل�دية  �إلسالمية 
تعاليم %مد �ملصطفى �، 
 tا �جلماعة �لn8 oباألحر�

ُنِسَي من  قامت إلحيا� ما 
قامت  لقد  �لنبوية.  �لسنة 
بعز� �تصميم إلحيا� تلك 
مبسلكها  �لشريفة  �لسنة 
�ملسلمو�  نسي   �8 بعد 
�جه  على  �لطيبة  جو�نبها 
�لناحية   xهذ فمن  �لعمو�. 
 R vب 8ال تبقى 8ية فكرÑ
 �8 Vهن 8حد من هذ� �لعا.
�جلماعة �إلسالمية �أل�دية 
حتمل R فكرها �8 سلوكها 
�لتعصب �و  8< نو¥ من 
 �8 ،yتفرقة بني شر& �غر
متييز بني سو0 �بيض، نعو. 
فالتمييز  .لك.  من  باهللا 
مع  يتعايش  ال  �لعنصر< 
8بًد�.  يتفقا�  �ال  �إلسال� 
 �8 منا،   Zصد �نتقا0  فكل 

منا  منا..   Zيصد سو� 
 Ì0ملبا� ضو�  على  يقو� 
�ألخالقية �لسامية لإلسال�. 
�من هذ� �ملنطلق.. كل من 
سُينتقد؛  �النتقا0  يستحق 

منا � 8حد..  لتجريح  ليس 
 µلنا� 8ما�  �حلقائق  لنضع 

.Zلنوضح �ألمو�
 �ֲדذx �ملقدمة R �حلسبا�.. 
فإ¸  تعليًقا..  8قو/  كلما 

8نتقد  �ال  قل¾،   R 8فتش 
8بًد� بنا� على 8< نو¥ من 
قل¾  8طهر  
منا � �لتحامل، 
�8حا�/  تعا�،  �هللا  8ما� 
��لوقائع.  �حلقائق  توضيح 
 vZصو R قد تكو� �حلقيقة
لبعض  مرير  طعم   ��. ما 
�لناµ.. �لكن ال حيلة لنا 
 �8 ميكننا  ال  .لك.   ��qبإ
نؤيد 8حًد� على طو/ �خلط 
 qننحا ألننا  له..  تعصًبا 
�نساند  �حلق،  �و  �0ئًما 
تعا�،  �هللا  كلمة  �0ئًما 
�لن¾  �نقف �0ئًما مع سنة 
�. 8َال من 0�Z8 �8 يكو� 
فال  �ألبد..   �
 صديقنا 
يكو�   �8 من  له   Âمنا
تعا�،  �هللا  لكال�  مو�لًيا 
�مو�لًيا لسنة %مد �ملصطفى 
 �
 �qً�8 يكو� منحا� ،�
�ألمانة ��لصد&، �R هذ� 
مؤيدين  �0ئًما  Ñدنا  �حلا/ 

مناصرين له.

qموقف �لغر
يتلخص   Ôحلا� ��ملوقف   
 vملتحد� �لواليا�   �8  R
 R îا   vملتحد� ��ململكة 

عقد�   tل� �لد�/  مقدمة 
حتطيم  على  �لقو<  �لعز� 
�بتوجيـههم  �لعـر�&. 
طبو/  تد&  �قيا0ִדم 
ينفكو�  �ال   ،yحلر�
�لعر�&  تدم�   �8 ير��00 
فهم   .Vلعا� إلنقا.   �qال
 Vلعا�  ��.�  R ينفخو� 
على  �لعر�&  ُتر@   �.
 8نه 
له  �8تيحت  �لر�هنة،  قوته 
فلسو�   ..o8خر فرصة 
 �
 بل   ،Vلعا� سال�   Zينها
�جو0 �لعاV نفسه يتعر[ 
هو  هذ�  �لشديد!  للخطر 
 vقو بكل  له  ُير�جو�  ما 
�لتلفزيونية  �للقا���   R
�لصحف   R ينشر  �ما 
تسـا�ال�  عـلى   �ًّ0Z
8مًر�  �0ئًما  ير��00   .µلنا�
�نظر��  يقولو�:  ��حًد�.. 
�Zتكبها   tل� �لشناعا� 
�لكويت؛  ضد  �لعر�& 
جتاهل   Vللعا ميكن  كيف 
�Zتكبها   tل� �لفظائع   xهذ
قتل  من   vلطغا� هؤال� 
حق   >8 
حر�&؟ � �سرقة 
 V �.
�م R �لبقا� 8حيا�؟! 
تتحد كل �0/ �لعاV �ليو� 
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ينفتح  فسو�  ملعاقبتهم.. 
سبيل �لظلم، �لن يستطيع 
8حد �قف 8حد عن �ملضي 
هو  هذ�  �لظلم.  طريق   R

......qاÑموقفهم بإ

Jماضيهم �ألسو
 ��لشي� �لعجيب �8 �ألمم 
�لt تتحد§ هكذ�.. يقف 
تاZ¨هم شاهًد� قويًّا ضدهم 
تاZيخ   R توجد  ال   Zبأمو
 vZ�0إل�  !oألخر� �ألمم 
متصلة  �حلالية  �ألمريكية 
فقد  بأ��Zبا.   yألسبا�
�أل��Zبيو�  هؤال�  .هب 
�لقر�  بد�ية   R 8مريكا  �

�لسابع عشر بعد �كتشافها 
أل�/ مرv، ± �حتلو� òا�ا 
هنا@  �8طلقو�  �جنوֲדا؛ 
�8هلكو�  للفظائع،  �لعنا� 
مبا  هنا@   tل�  µألجنا�
 R �8 جند لـه مثاًال Zيند
��نو0  8با��0  لقد  �لتاZيخ. 
منظمة،  خلطة  طبًقا  �حلمر 

ال  8ثرهم  من  يبق  فلم 
 tل� �ألمم   xهذ �لقليل. 
 R ��8حتب �حليو��، �تقر
 R �تشاهد��  صحفهم 

ملا   óتصر بر�مج  
عالمهم 
�حليو��   µ8جنا له  تتعر[ 
8فنو�  هؤال�   �
 فنا�..  من 
��نو0  قبائل  من  كثً�� 
متأل  كانت   tل� �حلمر 
�ألمريكية   vZلقا�  >Zبر�
�لو�سعة. لقد قضو� عليهم 
منهم  يعد  فلم  �Zة،  بال 
�. فقط بقيت  
ال �لقليل جدًّ
�لتاZيخ،   R  oكر. �م 
شاشة  على  
ال  تر�هم  �ال 
 R لسينما. �كا� 8سلوֲדم�
ال  قصة  �لفظائع   yتكاZ�

حتتمل.
 R �أل��Zبيني   �
  ±  
��حـتال�م  هجمـاִדم 
كل  فعـلو�  ألفريقـيا 
�لشناعا�. 8َسر�� �لسكا� 
بأعد�0  Zقيًقا  �باعوهم 
على  �8ج�Cهم   ،vكب�
حيث  �لشاقة..  �ألعما/ 
كثً��  عليهم  �لطلب  كا� 

يذّكرنا  ��ليو�  8مريكا.   R
 R �ألفاZقة  �لسكا�  عد0ُ 
8مريكا ֲדذ� �لتاZيخ �حلالك 
تلك  فيه  �قُتِرَفت  �لذ< 
�لفظائع R حق �إلنسا�.. 
لقد  �لبد�.  له  يقشعر  مبا 
�حلصو�  بعض   �ُZq
فيها  يضعو�  كانو�   tل�
هؤال� �لعبيد، حيث كانو� 
®شر�� 8عد��0ً كب�v منهم 
R 8ماكن ضيقة تشبه تلك 
�ملظلمة  �لضيقة   yلثقو�
تاZيخ   R عنها  قر8نا   tل�
�لكث���  هلك  لقد  ��ند. 
�كانو�  �ختنـاًقا.  فيها 
يضعو� من يبقى حيًّا منهم 
كاألنعا�.   yZلقو��  R
هلك  مؤZخوهم:  قا/ 
مشاّ&  بسبب  منهم  كث� 
منهم  �صل  �من  �لسفر، 
�صل  8مريكا  شاطئ   �

كانو�  له.  يرثى  حا/   R

�ملاشية،  سو&  يسوقوnم 
 yلعمل بضر� �
�يُدعُّوnم 
�لسياï. كا� هؤال� �لعبيد 
�لعربا�، �Ñّر��  يدفعو� 
�يـقومو�  �ملحاZيـث، 

.yبأعما/ �لد��
 فاألمة �لt هذ� تاZ¨ها.. 
باسم  لتعلن  �ليو�   éتأ
�ألخالقية  ��لقيم  �إلنسانية 
لتحـرير   vمضـطر n8ا 
هؤال�   vمساعد� �لكويت 

ننا  يقولو�:  �لضعفا�! 
ضد  �لر�ية  برفع  ملتزمو� 
�Zُتِكبت..   tل� �لفظائع 
أل� قيمنا �ألخالقية �لعالية 
 V  �.
� .لك.  منا  تقتضي 
�إلنسانية  هلكت  �ا  نقم 
R �لعاV؛ 
.� V نفعل .لك 
�لبال0  من  �ألما�  ضا¥ 
�لصغ�v، �لن يطمئنو� على 

حياִדم!

.� كا� هذ� صحيًحا، مع  

اإلنسانية  باسم  لتعلن  اليوم  تأ�  تار�ها..  هذا  ال�  فاألمة 
ومساعدة  الكويت  لتحرير  مضطرة  أنها  األخالقية  والقيم 
هؤالء الضعفاء! يقولون: إننا ملتزمون برفع الراية ضد الفظائع 
ال� ارُتِكبت.. ألن قيمنا األخالقية العالية تقتضي منا ذلك.
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متأخرين  فيه  فكر��  n8م 
�، ميكن للمر� �8 يو�فق  جدًّ
بنا�  �يقو/:  قو�م  على 
 ôلصا� �لفكر  هذ�  على 
�لتقي.. ينبغي �8 تنسحبو� 
ملن  �تعيد��  8مريكا  من 
بقي من ��نو0 �حلمر 8مال@ 
8سالفهم! �لكن لو قا/ �م 
باجلنو�،   xلرمو 8حد .لك 
�قالو�: ما هذ� ��ر�� �لذ< 
عالقة  هنا@  ليس  تقو/؟ 
شي�  هذ�  �ألمرين.  بني 
متاًما.  Hتلف  شي�  �.لك 
من  8مًر�  �ليو�  Zفضو�   �.

�صاحو�  متماثلني،  8مرين 
فما  متاًما..  Hتلفا�  بأnما 

�لتفس� �ملمكن لذلك؟

تاVيخ بريطانيا �حلالك
تبد<   tل� بريطانيا  8ما   
8مريكا  مع  شديًد�  �اًسا 
�تسو&  �لعر�&،  ضد 
 �Zًمر� لذلك   vعديد 8سباًبا 
عندما  فإnا   ..�Zًتكر��
َكَتبْت  8ستر�ليا  �حتلت 
ينكمش  �لفظائع   R ً̈ا Zتا
�ألمريكا�.  جر�ئم  8مامه 
بني  ملحو¶  فر&  هنا@ 

�ألصليني  8ستر�ليا  سكا� 
من  �حلمر  ��نو0  �بني 
فا�نو0  8مريكا.  سكا� 
مقاتلة  قبائل  كانو�  �حلمر 
كيف  يعرفو�  8شد��، 
عن  �يد�فعو�  يقاتلو� 
 R �يضحو�  �اهم، 
تضحيا�  .لك  سبيل 
عظيمة؛ 8ما �لقبائل �لبد�ئية 
مساملني  فكانو�  �ألستر�لية 

كا�  �لقتا/.  يعرفو�  ال 
�لCيطانيو� يصطاn�0م من 
�من  كالغزال�،  �لغابا� 
8خَصوهم  �لصيد  من  َجنو� 
ح�  �جلر�حية  بالعمليا� 
8با�0هم  لقد  يتكاثر��.  ال 
�لطر& فظاعة. كا�  بأشد 
8ستر�ليا   R �للغا�  عد0 
يبلغ ٦٠٠ لغة، V يبق منها 
�هنا@  قليل.   oسو �ليو� 
تقطنها   vصغ� مساحا� 
قبائل قليلة، ®فظوnم كما 
ُتحَفظ �حليو�نا� R حد�ئق 

يشاهدهم  كي  �حليو��.. 
عليهم..  �يتفرجو�   µلنا�
خطفو�  من  على  �يتعرفو� 
 ��C¨� بال0هم!  منهم 
�لعاV 8ننا �فظهم �آل� من 
�النقر�[!! هذ� هو تاZيخ 

بريطانيا.

يكيلوM بكيلني

� جانب هذ�.. فإ� ما � 

 R §ند �حد�� R §حد
�قت  هنا@  ليس  8فريقيا، 
�حلديث   R لالستفاضة 
عنه، �لكن ما 0�8 قوله هو 
عن  يتحدثو�  عندما  
nم 
ينبغي  �ملباÌ0 ��ألخال&.. 
عليهم �8 يستقّلو� عن �لزمن 
��ألخالقيا�   Ì0ملبا� أل� 
غ� مرتبطة بالزمن، فيجب 
8ال يتغ��� مع تغ�x. �ليو� 
�لعقوبا�،  عن  يتحدثو� 
�لعقوبا�  فرضو�  �لكنهم 
ضد جنوy 8فريقيا، �Zغم 

 V مضي سنو�� �سنو��
�لعقوبا�   xذ� فيها  يظهر 
8ثر يذكر. V يرفعو� �لصو� 
بأ� �ملقاطعة �ستغرقت �قًتا 
طويًال؛ �n8ا V تفعل فعلها 
�V تؤ� ÞاZها، �V ينا��0 
بضر�vZ توحيد �لعاV كله 
 yجنو حكومة  ملها�ة 
�لبال0ُ  تؤيد   V بل  8فريقيا. 
بريطانيا  ح�  �ال  �لغربية 
مناسبا�   R �لعقوبَة   xهذ
 Zفع �جلمهوZ لقد� .vعديد
صوته  8يًضا  �لCيطا¸ 
حكومتهم  على  �حتجاًجا 
تبا/   V �لكنها  لذلك.. 
8< خطوv ضد  تتخذ   V�
هذ�  ليس  8فريقيا.   yجنو
بل  �لقدمي،  �لتاZيخ  من 
�لعصر  8حد�§  من  هو 
�لر�هن.. �مع .لك V يرفع 
8حد صوًتا بأ� �لبلد �لذ< 
�لعقوبة  تطبيق  ير�عي  ال 
 vلقو� �ستخد��  من  بد  ال 
 xZجبا
�  xضد �لعسكرية 
على مر�عاv �ملقاطعة. كما 
V ينا0 8حد بأنه ما �0مت 
qمنها  طا/  قد  �ملقاطعة 
بد  فال  ÞاZها..  تؤ�   V�

التقي..  الصا�  الفكر  هذا  على  بناء 
أمريكا وتعيدوا  أن تنسحبوا من  ينبغي 
ملن بقي من ا�نود احلمر أمالك أسالفهم! 
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.لك!  حيا/  �لتصر�  من 
يكّف  فال  �لعر�&  مع  8ما 
�لصو�  Zفع  عن  �لبلد�� 
بد  ال   �8  ..µا� بكل 
�ملقاطعة  عقوبة  تطبيق  من 
فال  صر�مة،  بكل   xضد
�8 ���0، �ال  يدخل طعا� 
¨ر� شي�. �لقد طبقوها 
ح�   vشد بكل  فعًال 
على  �يًعا  �لطر&  سد�� 
جانب،  كل  من  �لعر�& 
بل �حاصر�� �أل�0Z 8يًضا 
على   Zحلصا� الستكما/ 
من  مقربة  �على  �لعر�&. 
�لضفة  
سر�ئيل  حتتل  .لك 
 V�  ،�0Zأل� من  �لغربية 
ما،  عقوبة  ضدها  يطبقو� 
�V يرفعو� صوًتا R �جهها 
فظائع ضد  �Zتكبته من  ملا 
كا�  �لو  �لفلسطينيني. 
 ��Zبر �لذ<  نفسه  �لسبب 
�لعر�&  ضد  موقفهم  به 
مطبًَّقا هنا@.. النفّض هذ� 
�لنـز�¥ من qمن طويل!!

حر$q �لرئيس �لسّرية
�لتاZيخ   R تفكرمت  لو   
ألمـريكا،  �حلديـث 

كتبه  ما  على  ��طلعتم 
8نفسهم،  �ألمريكـا� 
 R �إلحصائيا�  �على 
لكم  تبَني   ..o8خر كتب 
�ألمريكية  �ملخابر��   �8
متطلباִדا،  حسب   ،CIA
 V� ،0كل �لبال R تدخلت
 V� ،yهاZعو� عن �إلZيتو
 ��Cبل �عت ،Vيتحاشو� �ملظا
ما  ليفعلو�  �م  حقًّا  .لك 
 yيشا���! ُنشر حديًثا كتا
�لسرية   yحلر��" �ه 
ُسمح  8نه  ¨Cنا  للرئيس" 
"�لعمليا�  �م، حتت �سم 
 Vملظا� 8نو�¥  كلُّ  �لسرية" 
��لطغيا�، �فعُل ما يشا��� 
من �غتيا/ �تسميم �لطعا� 
تر00،  بال  �ملو�طنني  �قتل 
�8< شي�.. بشرï �8 يتم 
.لك ñفا�، �يبقى 
مكا� 
�هذ�  �م.  متاًحا   Zإلنكا�

�جتاx جدير يث� �الهتما�.. 
 �8 من  بالرغم  8نه  يع  
تصرً®ا  يعطي  Zئيسهم 
شي�،  كل  بعمل  فعليًّا 
على �8 يتم R خفا� ُيبقي 
 �.
� �إلنكاZ؛  فسحة  له 
�نكشف شي� �سئل عنه.. 
�يدَّعي  يتنصل   �8 بوسعه 
�8نه  بذلك،  يأمر   V بأنه 
�سو�   ،x8مر بد��  مت 
�هذ�  �ملوضو¥؛   oيتحر
"�لقابلية  يسمونه  ما  هو 

."Zلإلنكا

(Dr. John Prados, President's 

Secret Wars, William Morrow & 

Co. Inc. New York, USA, 1986.)

VNهاֲדم $سذ�جتنا!
�لذ< ينسبونه   yهاZفاإل 
تقو�  
سالمية..  لبال0 
8شد   yهاZبإ 8مريكا 

ناهيك   ،vمر 8لف  منه 
�فعلها..  
سر�ئيل  عن 
بل  يفعلونه.  يز�لو�  �ال 
�ألمريكية  �ملخابر��   �

ֲדذ�  فعالة  نشطة 
 R  .Vلعا�  R  yألسلو�
®دثو�  �ألماكن  بعض 
�لو  عسكرية.  �نقالبا� 
�لذ<  نشاطهم  عن  قر8مت 
فيتنا� �كوZيا   R xسوZما
�ال�µ �جو�تيماال �
ير�� 
 V .الشتد� بكم �لدهشة
8حُد  �لكتَب   xهذ ينشر 
مؤلف  
منا � �ملعاZضني، 
عد�0ً  كتب  8مريكي.. 
عن   oألخر� �لكتب  من 
هذ� �ملوضو¥، �هي كتب 

موثو& ֲדا.
 ��آل� َخبِّر�نا 8ين .هبت 
 &Zلفا� �ملباÌ0!؟   xهذ
�إلسالمية  �لبال0  تلك   �8

أسلوب  تتبع  احلظ  لسوء  اإلسالمية  البالد  تلك   أن  الفارق 
ال  إنهم  احلماقة.  من  تقرب  ال�  السذاجة  تلك  السذاجة.. 
وإمنا  خفية،  بأعمال  يقومون  ال  الدبلوماسية.  لغة  يعرفون 
وكذا..  كذا  من  ينتقمون  سوف  بأنهم  �اهرون  منها  بدًال 



٢٩

اجمللد الثامن عشر، العدد التاسع - ذو القعدة١٤٢٦ إلى محرم ١٤٢٧ هـ - كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦ م

 y8سلو تتبع  �حلظ  لسو� 
�لسذ�جة  تلك  �لسذ�جة.. 
�حلماقة.  من   yتقر  tل�
لغة  يعرفو�  ال  
nم 
يقومو�  ال  �لدبلوماسية. 
بدًال  
منا � خفية،  بأعما/ 
منها Ñاهر�� بأnم سو� 
�كذ�..  كذ�  من  ينتقمو� 
سلما�  نقتل  سو� 
نغتا/  �سو�  Zشد<، 
ال  �إلسال�  �عالًنا.  فالًنا 
يسمح لنا dسن معاملتكم. 
سو� نقضي عليكم بكل 
�لقليل..  ميلكو�  �سيلة! 
من  �لسال|  �يتسولو� 
�يعتمد��  �لد�/،  تلك 
كامًال،  �عتما�0ً  عليها 
عليها..  عالًة  �يعيشو� 
�مع .لك يصيحو� ضدها 
بتلك �ال0عا��� �لضخمة، 
عن  بالتهديد��  �يقذفو� 
��قتال¥  شأفتها  �جتثا§ 
جذ�Zها، يهد��0 بانتز�¥ 
كياnم!  عليها  بنو�   Zجذ�
بل  �اقة..  
ال   xهذ �ما 
�لظلم،  Z0جا�  8سو8  هي 
لطو� فعلهم باإلسال�،   ̈.

كل   R �ملشاكل  �¨لقو� 

�8ا� �لعاV ليقع فيها �لذين 
فهم  حقًّا.  �إلسال�  ®بو� 
تلك  Ñعلو�  ناحية  من 
 yتكاZ� يو�صلو�  �لبال0 
�لشنائع،  فو&  �لفظائع 
�يفعلو� بالعاV ما يشا���، 
 R حكمهم  �ينفذ�� 
 >8 �يدمر��  مكا�،  كل 
�لكنهم  يريد��..  بلد 
كلما�  يستخدمو� 
ستاZها  حتت  �مسميا� 
ألنفسهم  يسمحو� 
�ملماZسا�  8نو�¥  بكل 
��ألنشطة. 8ما هؤال� �لذين 
ال حو/ �ال قوv �م على 
فإnم  شي�،  بأ<  �لقيا� 
متطرفة  لغة  يستخدمو� 
بأنفسهم  فُيلحقو�  �قا�، 
8يًضا  �يلطخو�   ،Zلعا�

عة �إلسال�.
 Vلعا�  �
  tفرسال
 �8 هي  �إلسالمي 
�ستخِدمو� عقولكم! �ألمم 
حرֲדم..  تريد��   tل�
�ألقل  على  منهم  تعلَّمو� 
طر�ئق حرֲדم! �ستخِدمو� 
يستعملوnا   tل� �لكلما� 

معكم �8 مع غ�كم!

"خد�c �حلرمني" cS "ناهُبو 
�حلرمني"؟؟ 

على 8< حا/.. كا� هذ� 
�لقو/. �8عو0  من شجو� 
من  �لثالث  �جلز�   �
 �آل� 
.كر�   �8 بعد  حديثي، 
�موقف  �لعر�&  موقف 
 /�0 هنا@   .yلغر� بال0 
�Ëذ�   o8خر 
سالمية 
موقًفا 8يًضا، �8كثرها 8يد� 
�لر�مي  �لسعو0<  �ملوقف 
�لد�/  جهو0  توحيد   �

�إلسالمية R �لتصميم على 
يقف  �ال  �لعر�&.  تدم� 
�ملوضو¥ عند هذ� �حلد، بل 
¨طو� 
� 8بعد من .لك، 
 ]Z8 فيعلنو� �8 �لسعو0ية
�حلرماِ�  فيها  يقع  مقدسة 
��ملدينة.  مكة  �لشريفا�: 
فاملسألة �ليو� ليست خاصة 
تتعلق  
nا  بل  بالكويت، 
�لبلدين..  هاتني  dماية 
 Òعا tاية �ملقدسا� �ل�
 tفيها �لن¾ �ألكر� �، ��ل
�هكذ�   .xقدما �طأִדا 
�ملوضو¥  على  ¨لعو� 
لوًنا ضخًما من �لقد�سة.. 
يث��� ֲדا مشاعر �ملسلمني. 

باكستا�   R مثًال  فُنشر 
يرسلو�  n8م سو�   �Zًمر�
öسة   �8 ثالثة   �8 8لفني 
�ال� من �جلنو0 0فاًعا عن 
�سو�  �ملقدسة؛   ]Zأل�
نضحي R سبيل �ملقدسا� 

تضحيا� عظيمة!
8ننا dاجة 
� �Zية   oZ8 
 ،]Zأل� تلك  تاZيخ 
�ألقو��  �8لئك  �ماضي 
�سم  يستعملو�  �لذين 
�ألZ[ �ملقدسة، �يش��� 
 ،� �ألكر�  �لن¾   �

�لر8<  كسب  �®ا�لو� 
 oنر� للمسلمني..   Vلعا�

كيف كا� سلوكهم.
 �حلق �8 �لسعو0يني �حلاليني 
باحتال/  بد��8  �لذين  هم 
Z8[ �حلجاd qد �لسيف. 
�لعسكرية  �لعمليا�  بد�8 
عا� ١٨٠١، q Rمن عبد 
�لعائلة؛   xهذ  µ8Z �لعزيز، 
�كتسب  �بنه سعو0  �لكن 
عمليا�   R  vكب�  vشهر
 vCكا� .� خ .xهذ vZإلغا�
�تو�  �ملجا/،  هذ�   R
��جما�.   xهذ  v0قيا
�8ًال  �لعر�&  ها�و�  لقد 
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�0ّمر��  كربال�،  ��حتلو� 
8ماكن �لعباv0 �ملقدسة على 
�ليست  �لوثنية  من  n8ا 
بذ�� حرمة.. �n8ا لَِبناٌ� 
من �حلجاvZ ينبغي 
�qلتها. 
0موية  مذdة  �Zتكبو�   ±
عامة ضد سكا� كربال�.. 
 ± �لشيعة.  من  �معظمهم 
�لبصرv �سلبو�   �
تقدمو� 
�nبو� كل �ملو�قع فيما بني 
كربال� ��لبصرv. كانو� 
ما 
يذdو�   �8 �لبال0  ®رقو� 
 xتكبت هذZ� لقد .Ôألها�
�لعائلة من �لفظائع 8شد ما 
�لعر�&.   �
 �ليو�  ينسبونه 
 xهذ على   vلسيطر� �بعد 
 ]Zأل� �و  �جتهو�  �ملنطقة 
باحتال/  �بد��8  �ملقدسة، 
 .qحلجا� 
قليم   R �لطائف 
 R ��ملدينة  مكة  0خلو�   ±
قامو�  حيث   ،١٨٠٣ عا� 
مبذdة عامة، �هدمو� كثً�� 
 Zآلثا��  Vملعا�� �ملقابر  من 
�ملقدسة.. منها على سبيل 
�لرسو/  مولد  بيت  �ملثا/ 
 ،� بكر   {8 �بيت   �
�ألماكن  من  غ�ها  �كث� 
��لقـبوZ.. 8حـرقـوها 

�قالو�:  ��نتهكو� حرمتها، 
من  هي  بل  �ا  قيمة  ال 
�ليس  �لوثنية.  عالما� 
ملا  %د0  سجل  هنا@ 
�لكن  0ما�،  من   xسفكو
�ملؤZخني يقولو� 
nم قتلو� 
 Ôألها� عامَة  �Zٍة  بال 
�لُعّز/ من �لسال| �لذين ال 

.Zُيخشى منهم ضر

_Jلسعـو�  �الحتـال@ 
مبساند) �إلجنليز

متكن   ١٨١٣ عا�   R�  
من  باشـا  علي  %مـد 
 vسيطر من  �ملنطقة  حترير 
�لسعو0يني، �لكنهم عا��0 
R ��8ئل هذ� �لقر� ֲדجو� 
 .qحلجا� على  مباغت 
ساندִדم   vملر�  xهذ  R�
كا�  �لCيطانية.  �لسلطا� 
�لCيطانيو�  �جلنر�ال� 
خطط  �م  يرو� 
��جو�. �كا� �لCيطانيو� 
��لبنا0&  بالسال|  ميد�nم 
�نفـس  ��لذخـائر، 
8مـّد�هم  �لCيطانـيني 
معهم  �عقد��  باألمو�/ 
عا�   R� �لتحالفا�. 

 vألسر� �حتلت   ١٩٢٤
 qحلجا� بال0َ  �لسعو0ية 
��نتهكو�   ،o8خر  vمر
�ألماكن  من  �لكث�  حرمة 
�ملقدسة R هذx �ملرv 8يًضا، 
�لدما�  من  كثً��  �سفكو� 
�لقد  عامة.  مذdة   R
�إلجنليز،   vمبساعد 0خلو� 
�.كر� �ألفال� �لتسجيلية 
%طة  مؤخًر�  8.�عتها   tل�
 �8 �لCيطانية،   B.B.C
8عـانوهم  �لCيطانـيني 
 ،١٩٢٤ عا�  قبل  8يًضا 
 �
 �لCنامج  مقد�  �قا/ 
على  �ستولو�  �لسعو0يني 
�قوتنا،  مبساعدتنا  �ملنطقة 
�هم �ليو� يضطر�� للدفا¥ 

عنها معتمدين علينا. 
فإ.� نظرنا 
� �ملوضو¥ من 
�ملوقف  بد�  �لناحية..   xهذ
فاحلكومة  متاًما.  Hتلًفا 
�لسعو0ية �حلالية �لt حتكم 
 tل� هي  �ملقدسة  �ألماكن 
 �8 �إلجنليز   vبقو �حتلتها 
�هم  �لغر}،   Vلعا�  vبقو
��لدفا¥   vلقو� ميلكو�  ال 
تلك  �يستدعو�  عنها، 
 o8خر  vمر �لغربية  �ألمم 

ليـس  �ليـو�  لنجدִדم. 
كما  «بريطانيا»  مدلو/ 
كانت  حيث  �قتئذ  كا� 
كله.   Vلعا� حتكم  �قتها 
�متزجت  فقد  �آل�  8ما 
�ألمريكا�،  مع  بريطانيا 
��حتد فكرهم عمليًّا dيث 
فهو  8مريكي  هو  ما   �8
�لوقت؛  نفس   R بريطا¸ 
فهو  بريطا¸  هو  �ما 
�لناحية   xهذ من  8مريكي. 
م��َثها  بريطانيا  سّلمت 
�هذ�  ألمريكا.  �لتاZ¨ي 
هو �لسبب R �8 قر��Zִדم 
 .vلفتر�  xهذ  R  vحد��
ما،  شيًئا  �Z�8با  �Ëتلف 
 R للخو[   vZضر� �ال 

هذx �لتفاصيل. 
عن  �حلديث   �8 �خلالصة 
مكة  �ملقدسة   ]Zأل�
�ع  �%ا�لَتهم  ��ملدينة، 
ليس  عنها..  0فاًعا   µلنا�
ال  �خد�¥.  مكر   oسو
 Òعالقة بني �شتر�@ �جليو
�بني  �إلسالمية  �لبال0  من 
�ألماكن  عن  �لدفا¥ 
�ملقدسة. ال حاجة ֲדا 
ليه، 
�ال صلة ֲדا معه، �ال خطر 
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هنا@  كا�  لو  يهد0ها. 
خطر لكا� من جانب غ� 
هنا@  كا�  �لو  �ملسلمني. 
جانب  من  يهد0ها  خطر 
به  فقد سبقت  �ملسلمني.. 
من  بالفعل  ��قع  �ملقا0ير 
�ما  �لسعو0يني..  جانب 
 xهذ �حتال/  �ستطاعو� 
�ألماكن 
ال مبعونة من غ� 

�ملسلمني!
 �8  �.
 �ألمر  ���قع 
�ألماكن   xهذ عن  �لدفا¥ 
غ�   �
 موكوًال  با�  قد 
�ملسلمني. �سو�� شاZكت 
 V  �8 �ملسلمة  �حلكوما� 
لذلك  عالقة  فال   ،@Zتشا
ֲדذ� �لدفا¥.. 8ع  �لدفا¥ 
هنا@  ليس   .
 �ملحتمل.. 
بل  بعد،  0فا¥  موضو¥ 
�لكن  �حتما/.  fر0  هو 
ليس  بصد&..  تفكرمت  لو 
�جو�  �حتما/   >8 هنا@ 
�لسعو0ية.  على  �لعر�& 
 vلقو� ميلك  ال  �لعر�&   �

8ما�  نفسه  عن  للدفا¥ 
لتلك  �ملشتركة  ��جما� 
 µلنا�� �لعظمى.   oلقو�
عد�  Zغم  يتعجبو�  كلهم 

�لتو��q �لعسكر< �لو�ضح، 
حسني  صد��  ميلك  كيف 
 R  Zالستمر�� على   v8جلر�
 «vZملتكر� «�جلهو0  Zفض 
للسال�، �يعلمو� 8نه حتت 
هذx �لضغوï ��ائلة سو� 
�لقمح  ُيطَحن كما يطحن 
R �لطاحو�، �مستحيل �8 
يو�جه تلك �لقوo �لعظمى 
 �8 �لكويت  عن  فيد�فع 
هذ�  نفسه.   xبلد عن  ح� 
هو 8Z< �خل��C �لعسكريني 
R �لعاV. ��لكل يتعجب.. 
ميلك  ما.�  ®د§؟  ما.� 
يستمر  ح�  صد�� حسني 
«%ا�ال�  كل  Zفض   R

�لسال�»؟........

Mال �تمعا Mِِضّد�
�جلماعة  8.ّكر   �8  0�8�

�أل�ـدية  �إلسالمـية 
Zغم  8ننا،   o8خر  vمر
�لقومية  �الختالفا� 
 �8 ميكن  ال  ��لدينية، 
نسمح للتعصب �8 يتسلل 
 �Zًقر� �نتخذ  قلوبنا   �

نؤمن  ألننا  عليه..  مبنيًّا 
من قلوبنا ���Z8حنا �8 من 
®مل �لتعصب، �8 يقضي 
بناً� على �لتحيز.. ال ®ق 
له �8 يسمي نفسه مسلًما 
 �
مؤمًنا باملعÎ �لصحيح. 
�إلسال� ��لتعصب طرفاِ� 
ال   yلغر�� كالشر& 
يلتقيا�. �يقتضي �إلسال� 
 Zقر� كل   Zيصد  �8 �حلقُّ 
تعا�.  �هللا   vمرضا �بتغاَ� 
�هي   ،oلتقو� هي   xهذ
كل  شي�.  كل   µ8سا
على  تقو�  
سالمية  قيمة 

 oلتقو� ��ا/   .oلتقو�
لدين   Áحكر ليست  n8ا 
بعينه، بل ينبغي �8 تكو� 
�لتقوo هي �لنقطة �ملركزية 
 Zتد� �حو�ا  0ين،  لكل 
 oلتقو� 0ين.  كل  تعاليم 
�8 يكو� كل فكر@ تابًعا 
ملا ُيرضي �هللا تعا�، �قبل 

صد�Z كل قر�Z ينبغي �8 
يريد �هللا منك.  ما.�   oتر
�لذلك 8توقع من �جلماعة 
�إلسالمـية �أل�ـدية.. 
8عينهم..  نصب   oلتقو��
�8 يبتهلو� 
� �هللا عز �جل 
�لبشرية �عا�..  من 8جل 
كي تكو� �لقر���Z نابعة 
يد¥  �8ال   ،oلتقو� من 
تلك  يقاسو�   Ïقوم �هللا 
 R v0تكو� عا tآلال� �ل�
مثل هذx �ألحو�/.. �
منا 
تأثً��  قلوֲדم   R �هللا  يؤّثر 
يتوبو�  عظيًما.. �Ñعلهم 
موقفهم،  �يصحـحو� 
�جل  عز  �هللا  �يوفقهم 


� �حلق.  v0للعو
ليهب  للعاV كله..  0�ُعو� 
8عنيه  �هللا �م سالًما، �ما 
�لظاهر<..  �لسال�  ليس 

التقوى أن يكون كل فكرك تابًعا ملا ُيرضي 
ينبغي  قرار  كل  إصدار  وقبل   ،Eتعا اهللا 
أتوقع  يريد اهللا منك. ولذلك  ترى ماذا  أن 
األKـدية..  اإلسالمـية  اجلماعة  من 
 Eإ يبتهلوا  أن  أعينهم..  نصب  والتقوى 
Rعاء.. البشرية  أجل  من  وجل  عز  اهللا 



اجمللد الثامن عشر، العدد التاسع - ذو القعدة١٤٢٦ إلى محرم ١٤٢٧ هـ - كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦ م

٣٢

أل¸  �لعقل؛  سال�  
منا �
�لثابتة  �حلقيقة  �Zية   oZ8
يتوقف   Vلعا� سال�   �8
�سال�  �لعقل  سال�  على 
ُحرمو�  �لذين   �
 �لقلب. 
ميكن  ال  �لعقل  سال� 
ملجتمعهم �لبقا� R سال�. 
 Vلعا� يتعر[   �8 فإما 
ناحيتهم،  مـن   Zلألخطا
8نفسـهم  n8ـم  
ما �
من   Zلألخطا يتعرضو� 
 yضطر���  .Vلعا� ناحية 
�لقلب   yضطر��� �لفكر 
 R  Ïضطر�ب� ُيحدثا� 
�لدعا�  فعليكم   .�Zخلا�
8ما� �هللا تباZ@ �تعا� كي 
تفك�هم،  طريقة  يصلح 
�يصلح  قلوֲדم،  �يصلح 
fتمعهم، �مينحهم �لسال� 
�لعقلي..  ��لسال�  �لقل¾، 
لَينَعم �لعاV كله بالسال�.

 
�هللا   �
 �بتِهلو�   .....
�ملسلمني  مينح  كي  تعا� 
�نتها�  �ُيلهمهم  �لذكا�، 
�يوّفقهم  �لسليم،  �لفكر 
�لشجا¥..   Zلقر�� الËا. 
 oألخر� �لد�/  جتد  فال 

 Vلعا�  R للتدخل  .Zيعة 
�إلسالمي. �لك  لألسف 
ال 8شهد 0الئل .لك بعد. 
�لذ<   oملد� �ُيشعر¸ 
8ساسه   �8 
ليه  �صلو� 
�ألنانية �لشديدv.. �نتيجة 
تلعب  ال  �ألنانية   xذ�
��Zبط �لعر�بة، 0عك من 
 Z�0 َّ>8 ،إلسالمية� vألخّو�
فال  8فكاZهم.  طريق   R
يفكر�� R ج�ִדم، ح� 
 Zباألخطا يشعر��  �ال 
منها  يعا¸  سو�   tل�
 xهذ كل  �لعر}.   Vلعا�
 oرf عن   vبعيد  Zألمو�
سيطر�  لقد  تفك�هم. 
متطلبا� مصاحلهم �ألنانية 
على كل فكر �خر......

Sين �لكر) �آلM؟
 �
 8قو/  عندما  �لذلك، 

�لبال0  ملعب   R  vلكر�
�إلسالمية.. فقوÔ هذ� من 
ناحية �ملعÎ �إل�اÔ �لذ< 
من  �لكن  لكم،  .كرته 
فالسبب  �لو�قع..  ناحية 
 �8 هو   Ôلقو �ألساسي 
�لسعو0ية..  يد   R  Zلقر��
قائمة  �Zتفا¥  يدفعها   tل�
 �
  yحلر� تكاليف 
�لعر�&  بتدم�  �إلسر�¥ 
ممكن..  �قت  8قل   R
ح� ينتهي �لقتا/، �يعو0 
�لوضع 
� �حلا/ �لعا0<. 
�لكن من 8قصى �اقا� 
 v0تفك�هم �8 يتوقعو� عو
�لعا0ية.  �ألحو�/   �

كل  ستكو�   yحلر� بعد 
قد  «�لعا0ية»  عالما� 
0ُمِّر   �.
 متاًما.  �منحت 
ُيَدمَّر  فسو�  �لعر�& 
�ملاضي،  �لتاZيخ  كل  معه 

�ملز��  يتبد/  �سو� 
�لعربية  �لبال0   R �لعا� 
تفك�  يتغ�  سو�  متاًما. 
�ينشأ  �لعربية،  �ألمم 
 óمنا� جديد  عصر 
 ��. �لقو�  هؤال�  جديد. 
يريد��  �حلمقا�  �ألحال� 
بسرعة  �لنـز�¥  تسوية 
�حلا/   �
 يعو��0  كي 
�لطبيعي، �لكن لن يكو� 
 �
بوسعهم �لرجو¥ 8بًد� 
8< حا/ عا0<، بل عجلة 
عن  تتوقف  لن  �لتاZيخ 
ليو�جهو�  8مامها..  0فعهم 
 ،vZخطو �ملو�قف  8شد 
جتنبها.  يستطيعو�  �لن 
تلك  يركبو�  �ليو�  
nم 
ֲדم  جتر<   tل� �ألمو�� 
ترغي  �جلبا/..  كسيو/ 
بأضخم  �تتالعب  �تزبد 
 Zتنحد �عندما  �لسفن.. 
كالشالال�  �لسيو/   xهذ
م  حتطِّ فسو�   vZ0ا��
�ُتحيلها  �ألشيا�   Cَ8ك
8مو��  هي   xهذ 8شال�. 
�آل�،  ميتطوnا  �لزما�.. 
�لرجو¥  يستطيعو�  �ال 
��حد  طريق  هنا@  عنها. 

التاريخ  كل  معه  ر  ُيَدمَّ فسوف  العراق  ر  ُدمِّ إذا 
البالد   � العام  املزاج  يتبدل  وسوف  املاضي، 
األمم   aتفك  aيتغ سوف    متاًما.  العربية 
جديد.  ومناخ  جديد  عصر  وينشأ  العربية، 
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بالرجو¥  .لك   ..v0للعو
يتخذ��   �8�  ،oلتقو�  �

 R تعا�  ��هللا  قر��Zִדم 
حسباnم. ينبغي �8 ينظر�� 
�ملسلمني،  8مة   ôمصا  �

8نفسهم  يوّطنو�   �8�
مبصاحلهم  �لتضحية  على 
فعلو�  n8م  لو  �ألنانية. 
.لك ألشر& على �إلسال� 
فجر عصر جديد بإ.� �هللا 
ال  جديد  عصر  تعا�.. 
يشبه �ملاضي، �
منا 8فضل 
 Zال� �ملر�� من �لعصو�
فضًال  �يز0�0  �لسابقة، 

كل يو�. 
تعا�  �هللا   �8 فأZجو 
كا�   �.
� �لفهم،  يهبهم 
�لَفهم   R �م  نصيب  ال 

ليه  فأبتهل  برجائنا.. 
فهًما  مينحهم   �8 تعا� 

ر �ملسلمني  �ستثنائيا. �8.كِّ
جد  بأننا  �أل�ديني 
بوسعنا  �لكن  ضعفا�، 
كيف  �نعر�  �لدعا�، 
Þر��  .قنا  �لقد  ندعو، 
�لدعا� من قبل، �ال نز�/ 
 R نذ�قها. عندما تقولو�
صالتكم ﴿
يا@ نعبد �
يا@ 
�ملوقف  َضُعو�  نستعني﴾، 
8نظاZكم،  حتت  �لر�هن 
��سجد�� هللا، ��.كر�� �8 
حرمة مكة ��ملدينة ترتبط 
مرتبطة  �ستبقى   ،v0بالعبا
ֲדا. 
nما بلدتا� مقدستا� 
 � 
بر�هيم  سيدنا  أل� 
�سيدنا �ملصطفى � َعَبَد� 
يا   �8 �0عو�  فيهما.  �َهللا 
عبا0@  �آل�  �ن  Zبنا.. 
�ملتضرعو�،  �خلاشعو� 
علينا 
حيا� تلك �لعبا��0 

R هذ� �لعاV.. ليس على 
�لر�عة  �ملستوo من  نفس 
 Zبالقد 
منا � ��لبها�.. 
��ن  منه.  ُتمكننا  �لذ< 
 xنسعى إلحيا� هذ yZ يا
�لطريقة.  �بنفس   v0لعبا�
 �8 Zبنا  يا  
ليك  نبتهل 
تتقبل 0عا�نا �تعيننا. �للهم 
�8لئك  ُتعن   V  �
 
نك 
�لذين يعبد�نك فستختفي 
�لدنيا،  من  عبا0تك 
�تنمحي �لسعاv0 بعبا0تك 
َتقبَّْل  �للهم   .]Zأل� من 
0عا�نا ﴿
يا@ نعبد﴾. 
ننا 
8مة   �
 نتطلع  ال  Zبنا،  يا 
من 8مم هذx �لدنيا.. �
منا 

ننا  �حد@.  
ليك  نتطلع 

نسجد لك، فأِعّنا. 
�عال  جل  �هللا  تقبل   �.

0عا�نا، �
.� صعد �لدعا� 

 �.
� قلوبنا،  8عما&  من 
�أل�ديو�  �ملسلمو�  0عا 
�يًعا ֲדذ� �لدعا� R �8ا� 
8بًد�  ببعيد  فليس  �لدنيا.. 
�8 يتقبل �هللا هذ� �لدعا�، 
�هللا  بإ.�  تر��  �عندئذ 
تبقى  لن   vلكر�  �8 تعا� 
 �
R يد 8حد، �
منا ترتد 
�سيكو�  تعا�.  �هللا   Zقد
 xيد تقع  dيث  0عا�كم 
متّس   �8 �هللا،   Zقد على 
8نامُله َقَدَ� �لتقدير �إل�ي.. 
 Zلقد� ينفك  لن  �عندئذ 
�إل�ي يكو� مع 0عائكم. 
�لدنيا  ُتر��   �8 Ñب  �آل� 
 ،vملتغ�� �أللو�َ�   xهذ
تعا�  �هللا   �8 ��CËها 
 �8� معكم..  �8نه  لكم، 
�هللا  كا�  معهم  كنتم  من 

تعا� معهم. 

أهانَـَك أهنتـهُ  وإْن  َصانَـَك  ُصْنتَـهُ  إْن  ِحَصانُـَك،  لَِسـانَُك 


