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0 صبيحة يو� �خلميس، �لثا& من #" عا� ١٩٩٠ �جتاحت �لقو�� �لعر�قية ��لة �لكويت. فكشفت تلك �حلا�ثة 
�لغطاA عن هشاشة �لنظا� �لعر<، �فتحت �لبا" لبد�ية تطبيق ما ;ي بالنظا� �لعاملي �جلديد، �لذ2 تكشفت فيه 

.C��D منا�� � Fبال هو�� H0 �لعا IوJ� Iصبح يصوM� Iنيا" �لدجاM
�لفاجعة  �لعاH �لعر< ��إلسالمي يعا& من #ثاD تلك   �قد تساDعت بعد Sلك �ألحد�Q �تصاعد�، �ها هو 

�عو�قبها �ما متخض عنها من �ماD كبHM Vَّ باألمة �لعربية ��إلسالمية.
  �0 �ليو� �لتاd كانت خطبة �جلمعة �لM bلقاها aما� �جلماعة �إلسالمية �أل\دية حضرF مر_� طاهر M\د (D\ه 
 bل� Dبني طائفتني مسلمتني هو من �ألمو Iلقتا� gM اhعلن من خالM� Vخلط� Cفيها هذ� �ملوضو Iتنا� ،(kهللا تعا�
تنا�hا �لقر#g �لكرمي بالعالo ��حلل، �gM �ملسألة ليست مشكلة عربية a �Mقليمية، �aمنا هي مشكلة aسالمية، ينبغي 
 gتكو qهم، حDموM 0 للتدخل Vلغ� Fعو� Iَبأنفسهم بد gلهـا �ملسلموu gُيتَّبع 0 عالجها �لوصفة �لقر#نية بأ gM

يد �هللا تعاk على �ملسلمني، �aال تركهم � ألنفسهم �لن Jد�� عندئذ عالًجا ناجًعا �ال حًال صاًحلا.
لقد نبَّه حضرته، Mيد| �هللا، Mمَة �إلسال� �كذلك سكاI�� g �لعاH �لثالث عن �موية حلم �لنظا� �لعاملي �جلديد. 
 Dبانتظا gآل� Hك~ ��لعاM همDمن هذ| �ملخا��، �ما �في صد� Vملتالحقة على صحة كث� Qّكد� �ألحد�M قد�

مزيد من �لويال� �لb تلو� 0 �ألفق.
بعد  �جلديد"  �لعاملي  ��لنظا�  �خلليج  "كاDثة  كتا"   FDلعر< 0 صو�  �Dللقا ُقدِّمت  �خلطب  من  �لسلسلة  هذ| 
تعديال� مناسبة �aضافا� ضر�Dية من صاحبها. �ها �ن نقد� �تا��D من هذ� �لكتا" �جتهدنا 0 �قتطافها 
�فقا ملا MDينا| مناسبا للوقت �M �ملرحلة، �M ملا �DMنا gM نذكر به �لقا�D �ملؤمن �لنجيب. فإg �لذكر� تنفع �ملؤمنني. 

#ملني من �هللا تعاk �لتوفيق.  �aليكم فيما يلي مقتبًسا من هذ� �لكتا":

حبل اهللا

مقتبس من كتا"
كا�ثة �خلليج ��لنظا� �لعاملي �جلديد

حلضر� مر�� طاهر ��د
kه �هللا تعا\D

نقله ka �لعربية
�ألستاS �ملرحو� �حلاo �مد حلمي �لشافعي "Dئيس حترير �لتقو� �لسابق"

#َمـُنو�  �لَِّذيـَن  ﴿َياMَيَُّها 
ُتَقـاِتِه  َحقَّ  �هللا  �تَّق�و� 
M�ََْنت�ْم  aِال  َتُمـوُتنَّ  َ�ال 
َ��ْعَتِصُمو�   *  gَُمْسـِلُمو
ِبَحْبِل �هللا َجِميًعا َ�ال َتَفرَُّقو� 
َعَلْيُكْم  �ِهللا  ِنْعَمَة  Sْ��َُكُر�� 
َبْيَن  َفَألََّف   Aًْعَد�Mَ ُكْنُتْم   Sْaِ
ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتْم  ُقُلوِبُكْم 
َشَفا  َعَلى  َ�ُكْنُتْم  aِْخَو�ًنا 
َفَأْنَقَذُكْم   Dِلنَّا� ِمَن   Fٍُحْفَر
ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن �هللا َلُكْم 

﴾gََياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُد�#
(١٠٣-١٠٤ :gعمر� I#)

 gM منك  يريد  �إلسال�    
بالشـريعة،  صلة  تعقد 
�لشريعة،  صاحب  �بالن� 
�لشخصية  بصفتك  ليس 
فحسب، بل ga "حبل �هللا" 
 gتكو  gM يع�  �إلسال�   �M
تلك �لصلة �اعية. فإ�S ما 
باقية،  هذ|  صلتكم  بد� 
�حدتكم  كانت  �لكن 
Sلك  فمع   متفـتتًة.. 
 oDخا حتركتم  قد  Mنكم 
ال   ¡ �من  �إلسال�.  حالة 
يكفي gM متسكو� ¢بل �هللا 
ال  �aمنا  فر���،  �حدكم 
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بد من gM متسكو� به �اعة 
غV متفرقني.

يلفت  �Dئع   Cملوضو �aنه 
 Cال ندM FDضر� ka ناDنظاM
�ألمة تنحّل �تتفكك، �aال 
بالشريعة  صلتنا   �Dصا
¤دية.   Vغ �لشريعة  �ن� 
�لظاهر   0 كنتم   �Sa
�نبيها،  بالشريعة  متصلني 
بأفعالكم   gجتعلو �لكنكم 
�Mقو�ِلكـم  �مسلككم 
متحللة..  متفككة  �ألمَة 
 gتتـباعد��  gتنفـصلو�
فال  بعضكم،  عن  بعضكم 
ُيعَتّد بصلتكم ¢بل �هللا، �ال 
�حلقيقي،  باملع   ُتعت~ صلًة 
 0 �لعقا"   gستستحقو�

.kتعا� ¦Dنظر �هللا تبا
�ملفهو� �إلضا0    هذ� هو 
�لذ2 _��ته �آلية �لثانية على 
مع  �إلسال�، �هو مفهو� 
ال ينشأ 0 �لذهن تلقائيا من 

.kآلية �أل��
�حلاجة  نشأ�  �هكذ�    
 ،Aخذ �لبيعة من �خللفاM ka
ُعيِّن  قد  �خلليفة   gأل ليس 
�aمنا  شريعة..  كصاحب 
ألنه بعد Dحيل �لن� صاحب 

�لشريعة �لسما�ية.. فإنه ال 
يكفي ¤ر� aقامة صلة معه 
كيف   Sa كتابه..  مع   �M
�ال  ﴿�يًعا  قوله  يتحقق 
 gيكو �كيف  َتفرَّقو�﴾؟ 
�لتنظيم ممكًنا؟ ال بد للتنظيم 
�ملركزية.  �لسلطة  من 
�لن�  بعد  �خلالفة  �نظا� 
�يكفل  �ملركزية  هذ|  يتيح 
�نقطع   �Sa� �لتنظيم.  هذ� 
�خلالفة عانت  �التصاI مع 
�كلما   .Iال�ال� من  �ألمة 
طو�ئِف   ka Mمة  �نقسمت 
 H� �Mكثَر،   Qَُثال� َمث  
يكن لو�حدF منها �الDتبا© 
يكونو�   H� باخلالفة، 
¢يث  �هللا  ¢بل   gميسكو
متحدين  �جلميع   gيكو
 ..Fحد�� يد  على  ¤تمعني 
�هللا  ¢بل  صلتهم  �نقطعت 
�حلكيم.   g#لقر�  2MD   0
خالفة   gبد� Mنه  ��حلقيقة 
ال ميكن جلها_ 2M تنظيم 0 
�لعاu gM Hقق �حدa .Fًنك 
جتد طو�ئف كثFV، �لكنها 
كما   Fمتحد  gتكو ال 
 0 متحدين  �لنا»   gيكو
�بوسعكم  �خلالفة.  جها_ 

 Fتر�� بعد �خلالفة �لر�ئد gM
 �Mبد كيف  �إلسال�..   0
 .Mتتجز� تنقسم  �ألمة 
��لوحدF �لb كانت 0 _من 
 H� ..ّلت�� Fخلالفة �لر�ئد�
�اعا�   ka تتشعب   Iتز

�شر�S� Mصغر �Mصغر.
لإلسال�،  مع   فأهم   
لإلسال� �حلقيقي، gM تقيمو� 
صاحب  �لن�  مع  صلة 
�لشريعة.. مع شخصه، �مع 
ليس  �لعهد  فهذ�  شريعته؛ 
�لشريعة  طاعة  على  قاصًر� 
�ل�M bحيت aليه فحسب.. 
بطاعته  Jمع  �لعهد  �لكن 
 Fفا� �بعد  ��تباC شريعته. 
 gيكو لن   Cملشر� �لن� 
 gبد� Fللوحد �هنا¦ مفهو
نظا� �خلالفة. �لو ال Sلك 
فر�  كل  ميسك   gبأ لقبلنا 
 gيكو� �هللا  ¢بل  �حد| 
 gM حني   0 كافًيا..  Sلك 
 gM يعلن  �حلكيم   g#لقر�
Sلك غV كا�، ��ملطلو" 
¢بل  ﴿�عتِصمو�   gM هو 
َتفّرقو�﴾.  �ال  �يًعا  �هللا 
تر��   gM بوسعكم  �هكذ�، 
Mنه من جهة �ملنطق ال سبيل 

للخالفة  نظا�  aقامة  aال 
��ّلت  ما   �Sa�  .Fلنبو� بعد 
 gM ميكن  ال   Fمر �خلالفة 
 ،Fلنبو� بعد  aال  ثانيًة  تقا� 
 Fكانت هذ| �لنبو ga� qح
�لتشريعية.   Fللنبو جتديًد� 
�هللا   Iينـز  H �لو   qح
"حبل   gفإ  Fجديد شريعة 
Mخر�   Fمر  kيتد �هللا" 
تقا�  �عندئذ   ،Aلسما� من 
لن  Sلك   gبد��  ،Fلوحد�

.Fقامة �لوحدa ميكن
�لكرمية:  �آلية   Iتقو  ¡   
عليكم  �هللا  نعمَة  ﴿�Sُكر�� 
ف بني  Sa كنتم Mعد�Aً فألـَّ
قلوبكم فأصبـحتم بنعمته 
Mعظَمها من  فما  aخو�ًنا﴾. 
 Fمعجز Mحدثت  نعمة.. 
�عت بني �ألعد�D� Aبطت 
بينهم بصلة �ثيقة من �ملحبة، 
Mحّبة.   Fًخوa منهم  فجعلت 
 Fحفر شفا  على  ﴿�كنتم 
منها﴾،  فأْنَقَذكم   Dلنا� من 
ga �هللا تعاk هو �لذM 2خذ 
بيدكم، �Mبعدكم عن حافة 
هذ| �حلفرF �لن�Dية �ملهلكة. 
لكم  �هللا  ُيبني  ﴿كذلك 
 ..﴾gִדتد� لعلكم  #ياته 



اجمللد الثامن عشر، العدد اخلامس - رجب وشعبان ١٤٢٦ هـ - أيلول / سبتمبر ٢٠٠٥ م

٣٢

�لنعمة  َتفّكر�� 0 هذ|   2M
تتعرفو�  �لبينة كي  ��آليا� 
هد�يتكم  سبيل  على 

�جناتكم.
 من هذ� �لشطر �لثا& لآلية 
 gM لكم  يتضح  �لكرمية 
تسو±  ��لفرقة  �النشقا± 
uسب   .Dلنا�  ka �ألمم 
هي   Dلنا�  gM  Fًعا� �لنا» 
 0  Dملقر� �لكن  جهنم؛ 
 Dلنا�  gM �لقر#&  �ألسلو" 
تع� Mيًضا �حلر�" �ملهلكة. 
�ملو�  بعد   �Dًنا ليست  ²aا 
فقط، بل ²aا ما نر� عندما 
�ملختلفة  �ألمم   "Dتتحا
��لسبب   .qش Mماكن   0
�ألساسي hذ| �حلر�" هو 
�شتد   �Sa �لذ2  �لشقا±، 
 Dنا�  Iلقتا�  ka �ألمم  �فع 

�حلر".
يقدمه  #خر  �ك  �هذ�    
حالكم.  لتعرفو�   g#لقر�
كنتم   �Sa لكم:   Iيقو
كنتم   �Sa مسلمني..  حقًّا 
 gتعتصمو� �هللا   gتطيعو
 Fبقو عليه  قابضني  ¢بله، 
Mبًد�  ميكن  فال  �aحكا�.. 
بعًضا،  بعضكم   "Dاu  gM

ُيدفع   gM  Iملحا� �من 
 Dنا  ..Dلنا�  Fحفر  ka بكم 
Mخذتكم   gM بعد  �حلر"، 
نعمة �هللا تعاk بعيًد� عنها، 
من   Fمبنجا ¢بله  �حِفظكم 
��قفني  �متم  �ما  حافتها. 
من  َهبٍَّة  فأية  �حلاّفة  عند 
فيها،  بكم  تقذ�  �لريح 
يدفعكم  قا»  عد�   2M  �M
��خل �حلفرF. �لكن  �لذين 
ميكن  ال  �حلاّفة  عن  Mُبعد�� 
�لناDية   Fحلفر�  0 ُيرَمو�   gM
ֲדبة Dيح �M ֲדز�M F هزتني. 
�هللا"  "حبل  ُيمسك  َمن 
بإحكا� �ثبا� يسV مبتعُد� 
ميكن  �ال   ،Dلنا� حاّفة  عن 
 ·Dأل� على  شيطانية   Fلقو

.Dتدفعه 0 �لنا gأل
�ملع     بعد gM فهمنا هذ� 
�ملوقف  �و  نلتفت  تعالو� 
 gلتعيس �لذ2 يقفه �ملسلمو�
 bل� �حلر"  هذ|  �ليو�. 

 ،gير�a� �لعر�±  فيها  تقاَتَل 
 gيسفكو gمضى �ملسلمو�
¸ا&  �لبعض  بعضهم   Aما�
ميكن  هل   ،Iطو� سنو�� 
�آلية   Aضو على   ،Iلقو�
�لقر#نية هذ|، ²Mم ما كانو� 
�على  �لناD؟  من   Fحفر  0
�لكرمية..  �آلية  هذ|   Aضو
 Iلقو� Mحد  يستطيع  هل 
بأ²م كانو� معتصمني ¢بل 
 gميسكو كانو�  �²Mم  �هللا؟ 
به �يًعا؟ كال، �Mلف كال. 
فهذ| �آلية من �لقر#g �لكرمي 
ال تضع Mمامنا فلسفة فكرية 
على  جتعلنا  بل  فحسب، 
��Dية ¢قائق �لعاH �لعميقة. 
²aا حقائق صلبة، ال ميكن 
 g�� مير عليها gM gلإلنسا
حقائق  ²aا  يالحظها.   gM
�لو  �ألمم،  على  تسيطر 
�ستطاعو�  ما  جتاهلوها 

�جتنا" عو�قبها.

 :kتعا �هللا   Iفقو  ،gSa�   
�ال  ُتقاِته  حقَّ  �هللا  ﴿�ّتُقو� 
 ﴾gنتم مسلموM� الa متوُتّن
�فرًضا  ملزًما  Mمًر�  جَعل 
�ملسلمني،  كل  على  ��جًبا 
كنفس  مًعا  يتوحد��   gM�
 ،kتعا هللا  طاعًة   ،Fحد��
�ال  �هللا،  ¢بل  �يتمسكو� 
فال  به،  متشبثني  ينفّكو� 
تفلت يدهم منه Mبًد�.. �ال 
ال  كما   ،Fحد�� للحظة 
ينفصل بعضهم عن بعض؛ 
 g²م من ناحية ميسكوM 2M
حبل �هللا، �من ناحية Mخر� 
 gيديهم �يتحد�M تتماسك 

على حبل �هللا مًعا.
 Fحد� مشهد  هو  هذ�    
�لذ2  �إلسالمية  �ألمة 
�لقر#نية  �آلية  لنا  صوDته 
بالتـفـصيل.  �لكـرمية 
�ملسلمني   gM ��ملؤسف 
�ملجيد   g#لقر�  gيتلو �لذين 

وعلى ضوء هذه اآلية الكرمية.. هل يستطيع أحد القول بأنهم كانوا 
معتصمني 2بل اهللا؟ وأنهم كانوا ميسكون به ,يًعا؟ كال، وألف 
فكرية  فلسفة  أمامنا  تضع  ال  الكرمي  القرآن  من  اآلية  فهذه  كال. 

فحسب، بل جتعلنا على دراية 2قائق العا@ العميقة. 
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مو�ضيعه   0  gيتفكر� ال 
�ال يتدبر�²ا؛ �كثV منهم 
�ال  قر�Aִדا  يستطيع  ال 
�لكن  معانيها،   0 �لتدبر 
بعد  �قا�ִדم  _عماAهم 
قر�Aִדا يعمد�ka g �لتفريق 
�لتوحيد.  من  بدال  بينهم 
 gنه لظلم عظيم حقًّا.. ألa
يدعوهم  �ملجيد   g#لقر�
¢بل  ﴿��عتِصمو�  قائًال: 
 qهللا �يًعا﴾ لُتنَقذ�� من ش�
 :Iيقو� ،Dعذ�" �لنا Cنو�M
مستعدين  كنتم  �لو   qح
�لبعض؛  بعضكم  ملها�ة 
�هللا سو�  حبل  بركة   gفإ
 ،Fلعد��� حالة  منكم  تزيل 
بينكم  ما  يقر"  �سو� 
�يربط  �ملحبة،  مبشاعر 
 qح �لقر¹  بربا©  بينكم 

تصبحو� aخو�ًنا.
هذ�   Cَ�DM� �Mَل  ما   
لنا   |Dتصو �لذ2  �ملشهَد 
للتقو�. �على  نتيجة  �آلية 
�ليو�   ºشيو نر�  �لنقيض 
 gيعلِّمو� ،gُيزبد�� gُيرغو
 g#ملسلمني بذكر #يا� �لقر�
�لكر�هيَة جتا| aخوִדم. لقد 
كهذ�  مشهًد�  �لدنيا   �MD

سنو��،  ¸ا&   Fملد �Mًال 
 ºشيو  oستخر� عندما 
 gّضوu ما g#من �لقر gير�a
به �لنا» على قتل �لعر�قيني. 
�قالو�  بالكفر  Dموهم  لقد 
مها�تهم  Jب  للنا»: 
 IبطاM لتكونو�  �قتلهم 
�إلسال� �M شهد�A �إلسال�. 
 gلقناعة كا�� Fبنفس �لقو�
 gيبشر� �لعر�±   ºشيو
 Iمنـز� باجلنة  �لنا» 
قتلو�  هم   ga  Aلشهد��
�مللعونني،   Fإلير�نيني �لكفر�
�_ّجو� ֲדم 0 ناD �جلحيم. 
�ملشائخ  خطب  تكن   H�
 Cسرًّ�.. بل كانت تذ� Iتقا
�سائل  كل   0 �ملأل  على 
�جلانبني.  من  �إلعال� 
�¤الִדم  جر�ئدهم  كانت 
�صحفهم �رo على �لدنيا 
كل يو� متأل صفحاִדا ֲדذ� 
�Saعاִדم  �كانت  �لكال�. 
مشغولة  ��ملرئية  �ملسموعة 
طوI �لوقت 0 تر�يد هذ� 
هذ|  ��ستمر�  �لكال�. 
سنو��.  لثما&  �لدعايا� 
"حبل  Sلك   gحتسبو فهل 
 g#لقر� يعّلمنا  كما  �هللا" 

�لكرمي؟
  ¡ هو نفسه �لعر�± �لذ2 
كانت تساند| بال� �لعر" 
 gM gيعلنو كلهم.. �كانو� 
هذ| �حلر" هي بني �إلسال� 
��لالaسال�. ���ذ� Mقو�hم 
هي   FDفتا  ..gلو�M  Fعد
�لُسنِّي  �إلسال�  بني  حر" 
 FDتا� �لشيعي،  ��إلسال� 
 Dألشر�� بني  حر"  Mخر� 
من  مرقو�  �لذين  �لنّهابني 
�ملؤمنني  �بني  �إلسال� 
²aا  قالو�  �حيًنا   .Dألبر��
حر" بني �لعر" ��لعجم. 
�كل �لعر" �لذين ساند�� 
�لعر�± H يفعلو� Sلك حقًّا 
 0 أل²م،  �إلسال�..  باسم 
جها� Mخر�، كانو� على 
�لشيعة،  عالقا� عا�ية مع 
Mغلبية   ��S بالً��   ga بل 
�لعر�±..  ساند�  شيعية 
 gSa فاحلر"  عر".  أل²م 
كانت بني �لعر" ��لعجم، 
�سم  �ستخدمو�  �لكنهم 
�لعر�±،   FD_ملؤ� �إلسال� 
�لذ2  �لبلد   ga فقالو�: 
خرo عن �إلسال� �هاجم 
�ملسلمني ��لعر" بلد معتٍد 

يرتكب جرمية مضاعفة.
 ��ليو� تر�g عاH �إلسال�، 
�إلسال�  يسمَّى  �لذ2 
 ka �نقسم  قد  �لس�، 
من   Vكث ��حتد  حزبني، 
��لة  ضد  �لعر"  بال� 
�لعر�±؛  ك~�..  aسالمية 
على  موشكة  �حلر"   Dنا�
 bل�  Dلنا� تلك    ،Iالشتعا�
لقد  �لكرمي:   g#لقر�  Iقا
كنتم ��S يو� تقفوg على 
حافتها، �Mجناكم �هللا منها!

  �ka هذ� �أل��H ..g يقعو� 
بعد 0 حفرF �لناD هذ|. �لو 
 ..g#حقًّا بالقر g²م يؤمنوM
فإ&  �آلية،  هذ|   gسوDيد�
بكل  �Mعوهم  عليها   Aبنا
 ،FDحر� �بكل  تو�ضع، 
�Mناشدهم �هللا جل �عال.. 
 0 �آلية  هذ|  يتد�Dسو�   gM
كل مسجد 0 بال�هم، �0 
�كل  �صحفهم  �Saعاִדم 
  ��~¾� aعالمهم،  �سائل 
 g#لقر� ينتظر|  مبا  �لنا» 
²Mم  hم  �يبينو�  منهم، 
للحر"..  خرجو�  ما   �Sa
حالة  على  Mحد  ميو�  فلن 

�إلسال�.
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�لكرمي حق..   g#لقر�  ga   
�لباطلة.  هي  �عايتكم   ga�
 g#طئ �لقر¾ gM Iمن �ملحا
 ga .تكم حقًّا�Aعا�� gتكو�
�ملو� 0 هذ| �حلر" مو� 
 g#لقر�� �شتا�،  ُفرقٍة 
َتفّرقـو�﴾  ﴿�ال   Iيقو
�لنـز�عـا�  �دثـني 
 gM ب عليكمJ .خلالفا���
�يًعا،  �هللا  ¢بل  تتمسكو� 
�لوحيد  �ألمل  هو  �هذ� 
خر�"  من  ينقذكم  �لذ2 

�حلر�" ��يالִדا.
  �على كل مسلم M\د2 
 gM ..Hمن �لعا g0 كل مكا
يوجه �نتبا| aخوته �ملسلمني 
 gبأ �حلقيقة:  هذ|   ka
�hال¦  من  �ملنجي   oلعال�
�آليتني  هاتني   0  Dمذكو
تلوִדما  �للتني  �لكرميتني 
#نًفا. فتدبر�Àا �خافو� �هللا 
 gM ب على �ملسلمJ .kتعا
مسلم  قتل  عن  يد|  يكف 
لن  ما�  من   gأل #خر، 
�ال  �إلسال�،  على  ميو� 
 0 بطًال   gسيكو �لقاتل 
عني �هللا، بل سيكوg قاتًال 
ملسلم. ��Sa كاg هذ� �لتقاتل 

Mخر�،  Mًمما  معهم  سيجّر 
حيث يدعوg غVَ �ملسلمني 
على  �ساِعد�نا  تعالو�   gM
�ألمر   Dصا aخو�ننا..  قتل 

Mشد فظاعة �كر�هة.
  هذ� هو �قت �لدعاA �ال 
ال   Aلدعا�  gبد�� شك، 
ميكن فتح �ألقفاI �لb على 
�لوعظ  يكفي  ال  �لقلو". 
��لنصح لفتح �لقلو" ما ��� 
 gلعو� على  uصل   H  Aملر�
�إلhي. فابتِهلو� ka �هللا جل 
جهو�كم،  ��بذلو�  �عال، 
ر�� aخو�نكم �ملسلمني  �Sكِّ
مر��Dً �تكر��Dً ֲדاتني �آليتني. 
Mَخِبر�هم gM حياִדم متوقفة 
�هالكهم  �تباعهما،  على 
ملو�  �aنه  �الفتهما.   0
�لقر#نية  �آلية   gأل Mليم.. 
تشهد بأg من ما� فيها لن 
�لتقو�.  حق  مؤ�ًيا   gيكو
مت  aنك  له:  �آلية   Iتقو

aسال�.   Iحا  0 �لست 
مسلًما..  نفسك  ّ;يَت 
 gM حياتك Iحا�لت طو��
 Iتبذ g.. ¡ �آل�تتبع �إلسال
�لظاهر  حيث  من  حياتك 
�لكن  �إلسال�..  سبيل   0
تنهض   Sa تعيسة،  ²ايتك 
كلمة �هللا لتشهد ضد¦. يا 
 ..gعن �إلميا gمن تتحدثو
يا  �لتقو�،  عن   gتتكلمو�
باإلسال�،   gتتشدقو من 
�Mحاها   bل� �هللا  كلمة   ga
 H Mنكم  على   Fشاهد لكم 
تعرفو�   H�  ،gإلميا� تذ�قو� 
مع  �لتقو�، �ال حق لكم 

0 �حلديث عن �إلسال�.
 FDنه لوقت شديد �خلطوa  
Sلك �لذ2 نر�| Mما� عيوننا. 
�اعة  كله   Hلعا�  0 هنا¦ 
¢بل  تستمسك   Fحد��
�خلالفة �إلhي. ²aا تتشبث 
عقد��  ²aم  �هللا.  ¢بل 

 Iلرسو� مع   Aبالوفا عهًد� 
 � �ملصطفى  �مد  سيدنا 
متر�بطني  �يًعا  �شريعته.. 
يًد� ��حدF، ��َفو� بو�جبهم 
�آلية،  هذ|  مفهو�  ¢سب 
�يًعا  Mنفسهم  ��صلو� 

¢بل �هللا.
على  تو�ظبو�   gM عليكم 
ليس  �هللا.  ¢بل  �عتصامكم 
��عو�  بل  فحسب،  Sلك 
�ناُ��هم   ،Fلنجا�  ka �لنا» 
gM هلمو� ka هذ� �حلبل. فهو 

.Fلوحيد للحيا� gلضما�
 kتعا�  ¦Dتبا �هللا  عسى    
gM يوفقنا لذلك �gM ميّكن 
 gيستمعو �لذين  �Mلئك 
 Cملوضو� يفهمو�   gM  d
يشربو�   gM� به،  �يعملو� 
ألنه  هنا،  من   Fحليا�  Aما
 Fللحيا سبيل  هنا¦  يبق   H

سو� Sلك. �للهم #مني!
(١٩٩٠/١١/٢٣ )
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