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 الشيطان من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله دهعب حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد

 وإياك نعبد إياك * الدين يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد* الرحيم الرحمن اهللا بسمِ�. الرجيم
عنيتسا * ندناطَ اهرالص قيمتساط * الْمرص ينأَ الَّذتمعن هِملَير عوب غَيضغالْم هملَيال عو الِّنيآمني ،�الض.  

الظروف العاملية تتحرك إىل الدمار بسرعة هائلة، والظروف السائدة يف سورية خاصة، بل يف البالد العربية بوجه عام 
ية فلن يواجه الدمار العالـم ولو تورطت القوى اخلارجية يف احلرب يف سور. ميكن أن تؤدي إىل دمار شامل وخطري

ولكن ال تدرك حكومات البالد العربية وال القوى . العريب فقط، بل تتضرر به بعض البالد اآلسيوية أيضا ضررا كبريا
فاألمحديون الذين .  أن هذه احلرب لن تقتصر على سورية فقط، بل ميكن أن تكون مقدمة حلرب عامليةكذلكالكربى 

متبعا سيده ومطاعه حممدا  الذي جاء إليصال العامل إىل اهللا تعاىل وخلْق األمن واألخوة �ق للنيب يؤمنون باحملب الصاد
ليست عندنا وسيلة ميكننا أن ننقذ ا العامل من . عليهم أن يكثروا من الدعاء إلنقاذ العامل من هذا الدمار �املصطفى 

لقوى الكربى من تلك النتائج اخلطرية، وهذا ما نفعله بني حني ال يسعنا إال أن حنذِّر العامل وا. الدمار سوى الدعاء
 اجلماعة اإلسالمية عملتولقد . إنين أحذر قدر اإلمكان رجال السياسة واحلكومات. وآخر بقدر ما هو يف وسعنا

كل قوة ويقول هؤالء الزعماء ورجال السياسة ب.  نشر هذه الرسالة على نطاق واسع يف بالد العامل كلهعلىاألمحدية 
وشدة بأن ما تقوله صحيح متاما ورسالتك هذه جاءت يف وقتها متاما ويؤيدون كالمي، ولكن عندما يأيت وقت العمل 

كما قلت بأننا نفعل ما نستطيع فعله، أما السالح احلقيقي يف يدنا جلذب أفضال اهللا . به تتغري أولويات القوى الكربى
ماعة أن يكثروا من الدعاء للبشرية بوجه عام وإلنقاذ األمة املسلمة من الدمار تعاىل فهو الدعاء، لذا جيب على أبناء اجل

  . بوجه خاص
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 خطبة حول الظروف السائدة يف سورية آنذاك وقال بأن تاريخ � عاما تقريبا ألقى سيدنا اخلليفة الثاين ٨٨قبل 
وظلّت . م أيضا وكانت حتتل أمهية كبريةدمشق موغل يف القدم إذ كانت هذه املدينة مركز األديان األخرى قبل اإلسال

لقد ألقى اخلليفة الثاين خطبة . عاصمة اإلسالم أيضا إىل مدة طويلة كما توجد فيها آثار األديان القدمية األخرى أيضا
م وذكر السبب وراء ذلك، وهو أن الدروز طالبوا باالستقالل، وشاركهم يف ذلك املسلمون ١٩٢٥عن دمشق يف عام 

فقد . ت قبائل الدروز تسكن يف اجلبال وشاركهم املسلمون القاطنون يف املدن حيث كانت فرنسا حتكمهاكان. أيضا
قال اخلليفة الثاين يف حتليله لألوضاع السائدة هناك آنذاك أن فرنسا كانت حتكمها من الناحية اإلدارية، ولكن املفتني 

حتكمها حكومتان أو ثالث حكومات، ولكن احلكومة واملشايخ كانوا حيكموا من حيث أخذ القرارات، أي كانت 
وكان املفتون أو املشايخ حيكموا مبعىن أنه إذا أراد أحد أن . السياسية كانت خاضعة لسيطرة فرنسا على أية حال

اه ينشر شيئا من األدبيات أو كتابا دينيا وقرر املفيت فرض حظر عليه فلم يكن احلاكم أيضا قادرا على أن يفعل شيئا جت
لقد استأذنت اجلماعة اإلسالمية األمحدية من احلاكم :  مثال على ذلك قائال�وقد ضرب املصلح املوعود . موقفه

وعندما رفعت الشكوى أمام احلاكم . ولكن املفيت فرض حظرا عليها بعد طباعتهافعال،  ونشرت ،لنشر بعض كتبها
  . بل هذا اخليار يف يد املفيتال أستطيع أن أفعل شيئا وليس يل خيار يف األمر، : قال

وعندما رفع الناس احملليون . باختصار، كانت فرنسا تدير البالد، وإذا خرج على سياستها أحد عومل بقسوة شديدة
 ،شنت فرنسا غارة جوية واسعة النطاق على دمشقواالستقالل راية التمرد ضد احلكومة أو باألحرى لنيل احلرية 

ة يف املدينة وبذلك محي  ساعة متتالية، وهدمت بنايات تارخيي٥٨ أو ٥٧تطلَق عليها إىل ويقال بأنه ظلت القذائف 
ولكن ملاذا هدمت املدينة وملاذا قُتل الناس؟ ألم طالبوا باحلرية واالستقالل من القوى . ، وقُتل آالف الناستارخيها

 بأن ما آلت إليه حالة �فقال املصلح املوعود ". بالء دمشق: " إهلاما نصه�لقد تلقّى املسيح املوعود . املستعمرة
 البنايات كثري من إذ هدمت �مدينة دمشق نتيجة الغارة اجلوية املذكورة كانت توحي بتحقق إهلام املسيح املوعود 

ة وقد حلّ هذا البالء بيد قو. التارخيية ومحي تاريخ األديان كلها، ومل تشهد دمشق بالء ودمارا أكرب منه قبل ذلك
 البالء الذي حلّ امن املعلوم أن بعض اإلهلامات تتحقق أكثر من مرة، فهذ. أجنبية آنذاك، أي نتيجة غارة شنتها فرنسا

 ساعة، ويقول البعض إنه مات يف الغارة ألفا شخص، وهناك ٥٨ أو ٥٧بيد قوة أجنبية ودمر املدينة بأسرها استمر إىل 
ولكين .  آالف٨ أو ٧  الضحايا كانوا الدقيقة أنوتقول التقديرات. من يقول بأنه مات فيها عشرون ألف شخص

، ولكن هناك بالء آخر حل  كان قد حلَّ بيد األغيارأقول بكل أسف بأن ذلك البالء الذي أدى إىل خسائر ذكرا
ف تقريبا،  وال تزال دمشق وسورية تدمر من أقصاها إىل أقصاها منذ سنتني ونص،اآلن، وقد حل بيد املسلمني أنفسهم

وقد شرد . وقد قُتل أكثر من مئة ألف شخص حبسب تقديرات دقيقة، ويقدر البعض عدد القتلى بأكثر من ذلك بكثري
ماليني من الناس وحتولت بيوم إىل أنقاض وصارت األسواق خرابا يبابا، وقد أُطلقت القذائف على قصر الرئاسة 

  . مكان آمن قطواملطارات والبنايات املختلفة ومل يعد هناك 
العلويون يقتلون . اجليش النظامي يقتل املواطنني واملواطنون يقتلون املوالني للحكومة، مبن فيهم عناصر اجليش وغريهم

 وقد انضم اإلرهابيون ملؤازرة .يدعون بأم يؤمنون بالنيب نفسهواجلميع . أهلَ السنة وأهلُ السنة يقتلون العلويني
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وستظهر سريعا األضرار اليت . م احلرية معارضو احلكومة من العامة الذين هم من أهل السنةاجلهود اليت يبذهلا باس
باختصار، من املؤسف أن هذا البالء الذي أتى هذه املرة يتخذ مسة خطرية ويتأزم، . تصيب البلد من هؤالء اإلرهابيني

حيث يرتكب املواطنون املظامل -  أنفسهمفونوهؤالء ال يعرفون أم نتيجة ممارستهم املظامل ضد بعضهم والتعارك يضع
 القوى العظمى اجلهود  تبذلحىتويتيحون الفرصة  -باسم احلرية، كما ترتكب احلكومة املظامل باسم إحالل األمن

 ال تعرف أن هذه املساعي  هذه القوى العظمىلكن. لنيل مصاحلها حبجة إقامة السالم والقضاء على الظلمالقصوى 
 فبعض احلكومات الكربى وبعض احلكومات اإلقليمية أيضا تؤيد موقف ؛دي إىل تدمري العامل كلهواجلهود قد تؤ

. سورية أو تساعدها، وكذلك احلكومات األخرى تدعم وتساند املعارضة أيضا بل أغلبية احلكومات الكربى معها
ت إىل خطر كبري، لكن األسف على املسلمني الذين يدعون العمل بالتعليم الذي قال اهللا فهذه األوضاع كما قلت أد

، ولكنهم ال يقومون مطلقا بعمل "خري أمة" حبقه إنه قد بلغ الكمال، كما يدعون االنتماء إىل أمة وصفها اهللا بـ�
وقد تالشت .  اإلسالمي العظيم مواساة وال هم يعملون بأي جزء من التعليم لديهم فلم تبق! اخلري يف العصر احلاضر

 لنقرأ ماذا يقول القرآن الكرمي يف مثل هذا الوضع، ! إذ يطلبون املساعدة من األغيار لقتل إخوم املسلمنيةالغريعندهم 
وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا �: �أي إذا ختاصمت مجاعتان، حيث يقول اهللا .. أي إذا ظهرت هذه األوضاع

ا فَإِنْ بمهنيوا بحلا فَأَصمهنيوا بحلفَأَص فَإِنْ فَاَءت رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى الْأُخا عماهدإِح تغ
نيقِْسطالْم بحي أَقِْسطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودن معيار اإلنصاف أيضا أ�بِالْعنه رفيع جدا ، أي أصلحوا بينهم باإلنصاف، وبي

فإذا كنتم تريدون حب اهللا بدال من األهواء .. �ولَا يجرِمنكُم شنَآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا�: حيث قال يف موضع آخر
هو �:  بأن هذا السلوك من العدل املطلققالوغريهم أيضا، يف  العدل يف املسلمني وهي إقامةاملادية فمهمة املسلم 

  . التقوىسلم مرارا وتكرارا أن يتحلى ب أُمر املولقد ،�أقرب للتقوى
فاملؤسف أن الرئيس اإلسرائيلي قد أشار على القوى الكربى ما كان جيب أن يشري به املسلمون، لكن لو سلمنا أنه مل                     

 بـذلك   عندما أشار الرئيس اإلسرائيلي   - منظمة املؤمتر اإلسالمي  خيطر ببال املسلمني أعين حكامهم، فكان جيب على         
.  ديننا أهل أن تعلن أننا سنتوىل إصالح الفنت احلاصلة يف منطقتنا وخاصة يف املنطقة اليت يقيم فيها                 -على القوى الغربية  

فإن كان اخلالف   .. حنن املؤمنون بإله واحد ورسول واحد ونعمل بتعليم كتاب واحد، ونعد هذا الكتاب دستورا لنا              
م بني طائفتني يف بلد واحد أو بني الشعب واحلكومة لسبب جائز أو غري جـائز،                قد نشأ فينا، وإذا كان القتال قد قا       

فإذا كانت طائفة منا قد بغت فللقضاء على هذا البغـي  . فسوف نعثر على حل هلذه املشكلة يف التعليم الكامل لكتابنا 
 للقضاء على   واأليدي اليت ستعمل   إذا احتجنا إىل الغري ملساعدة تقنية أو أسلحة فيمكن أن نتلقاها، إال أن خطة العمل              

فإذا كان لدى املسلمني هذا التفكري ملا جترأ أي من اآلخرين على أن ينظر إىل البالد اإلسالمية                 .  منا ستكونهذه الفتنة   
ليس هنالك من دافع إال أنه      ؟   للتدخل  عند من يقيم على بعد آالف األميال يف بلد ما          دافع ميكن أن يكون   بسوء، فأي   

كقوة عظمى، أو يفرض سيطرته علـى        املنافس   ن يضع يده على ثروة ذلك البلد أو يفرض هيبته على اخلصم              أ يريد
  . البالد الصغرية الفقرية اليت حتدث فيها الفنت، ويثبت تفوقه
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 البالد أا ستشن اهلجوم على سورية حىت لو مل تسمح األمم إحدىباختصار إن الغري يتجرأ لدرجة قد أعلنت حكومة 
 وسبب ذلك أن البالد اإلسالمية قد ضعفت وأن املسلمني قـد نـسوا        ! فهذا من حقنا   ؛املتحدة هلم بشن الغارة عليها    

 سيطرا على أن األمم املتحدة ال تستطيع أن تفرض        وترى هذه البالد تربر موقفها بدليل طفويل مفاده         .  اإلسالم تعليم
ذا؟ فحني يبلغ عداء العدو ذروته ترى بعض املثقفني ظاهريا أيـضا         فما عالقة السياسة اخلارجية     . سياستهم اخلارجية 

فال عالقة  . يتكلمون مبا ينم عن اجلهل، حنن ننظر إىل هؤالء ظنا منا بأم عقالء جدا، لكنهم يتكلمون كالما جاهليا                 
ن فهي األمم املتحـدة  على بعد آالف األميال، وإذا كانت ألي مؤسسة عالقة ا وينبغي أن تكو          أنتم  و  لكم بالقضية 

وليس ألي بلد عالقة شخصية بالقضية، كما ال يشكِّل البلد الذي فيه املشاكل خطرا              . فقط، ألن هذا البلد عضو فيها     
وإمنا هو عنـاد وتعنـت      .  مل أفهم هذا املنطق    -على األقل -فما عالقة السياسة اخلارجية بالقضية؟ فأنا       . مباشرا عليه 

فالسالم ال يستتب يف العامل ذا األسلوب، وإقامة السالم تتطلب أداء مقتضيات العدل . وسعي مذموم إلثبات السيطرة
فمن هذا املنطلق لفت انتباه     . ال مينعنكم من العدل عداُء العدو     : فليس هناك تعليم مجيل مثل تعليم اإلسالم      . واإلنصاف

عليم، أي ال تترسخ دعائم السالم إال بالعمل بتعليم هذه اآلية حكام العامل مرارا أن إقامة السالم ال تتم إال بتنفيذ هذا الت
 كلـها  الـبالد  سـعت  وإذافإذا سعت األمم املتحدة إلنشاء السالم حبسب هذا املبدأ فسيستتب السالم،            . اليت تلوا 

. رغباتـه  لتنفيذ والقوة الفيتو حبق يتمتع بعضها كان إذا ذلك يتحقق وال سيسود، العدل فإنّ الظلم ملكافحة متكاتفةً
  .بلد ألي اخلارجية السياسة ختص ال فالقضية

 يعين وهذا. اجلوية الغارات شن يف سنشارك بل سورية أراضي إىل اجليش نرسل لن: قائلة الدول إحدى وصرحت
 األطفال ونويقتل األبرياء، وسيقتلون مرة، أول فعلوه كما ودمارا خرابا والبالد املدن تلك حيولوا أن يريدون أم

 لقد. أيضا ههنا ستربز نفسها والنتيجة يدعونه، كانوا ما على يعثروا أن دون وليبيا العراق يف فعلوه كما أيضا والنساء
  .والسالم األمن إىل تفتقر املناطق تلك زالت وال واألنقاض اخلراب إىل هناك املدن حتولت
: فيه قال مقاال كتب لعله بل باألمس بيانا الروسي رئيسال رأصد فقد. يواجهوم من بينهم من تعاىل اهللا أقام لقد

 القرارات هذه مثل اختاذ تريدون كنتم إذا العدل، على قائمة تكون أن ميكن ال منفردين اختذمتوها اليت قراراتكم إن
 أيضا املتحدة األمم منظمة فإن املنوال هذا على احلال استمر إذا املتحدة؟ األمم منظمة أنشأمت إذًا فلماذا الطريقة ذه

 قوله صحة يف شك وال. أخرى بعد مرة الرسالة هذه أيضا سابقا لكم أرسلنا ولقد األمم، عصبة منظمة مآل ستلقى
  .هذا

مث إم كانوا قد أطاحوا باحلكومة يف مصر حبجة أا ال تؤدي حقوق الشعب وتقتل الناس بال هوادة إلحكام 
متاما، ولكن احلكومة اخلاطئ قا، إذ كانت احلكومة السابقة تسلك هذا املسلك كالمهم صحيح ح. سيطرا عليهم

اليت أعقبتها كانت للمتشددين واانني دينيا، مما أقض مضاجع هذه القوى الكربى مرة أخرى، وأخذوا يفكّرون فيما 
ما هي إمكانيات إقامة : ار يف أمريكاأحد كبار الصحفيني جلريدة واسعة االنتش عندها لقد سألين. ميكنهم فعله جتاهها

أطحتم بتلك احلكومة لفرض  لعلكم قد :األمن والسالم يف مصر بعد هذا التغيري؟ فقلت له يف ذلك الوقت
ألن الذين قد تولوا احلكم اآلن هم اآلخرون ليسوا حائزين على رضاكم وال  ولكن قد خابت تقديراتكم،  سيطرتكم،
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 بعد بغزارة ستهرق الدماء أن وسترون مشتعلة، اجلذوة زالت فال .عب يعارضومرضى الشعب، إذ إن معظم الش
 األيام يف مصر وأوضاع أقدره، كنت الذي الوقت قبل ذلك حتقق لقد. قبلها أهرقت اليت الشاكلة على أشهر بضعة

  .أمامنا ماثلةاملاضية 
 تدخلت كلما ولكن شعوا، عند مربرها هلا اإلسالمية البالد يف االضطرابات حدوث إىل أدت اليت األسباب لعل
 هذا حول ثالثة أو خطبتني ألقيت ولقد. الفساد ونشر الفنت إثارة إىل ذلك أدى البالد هذه شؤون يف الكربى القوى

 األمن باسم الكربى القوى ستضعها اليت واخلفية الظاهرة اخلطط أن فيها وأوضحت ٢٠١١ عام مطلع يف املوضوع
 األحوال من حبال القوى هذه ترضى ولن املطاف، اية يف باملسلمني ستضر املتدهورة املسلمني وضاعأل نظرا والسالم

 مبارك حسين عهد يف والدمار القتل أعمال يف الشعب دعمت القوى هذه أن اآلن، فانظروا. مصاحلها تتضرر أن
توىل الكربى القوى هذه مصاحل أيضا يةالتال احلكومة تراع مل عندما ولكن كبرية، ضجة وأثريت احلكم عن فأُقصي 
 حيرك ومل املرة، هذه للشعب مواساة أحد يبد مل ذلك كل ومع سابقًا، أريقت مما أكثر الدماء وأريقت احلكم اجليش

  . املواقف يف ازدواجية إا. ساكنا أحد
 من بدال املسلمة األمة مصاحل إىل تنظر أن وعليها غريا، تبدي أن اإلسالمية البالد حلكومات آن لقد باختصار،

 باألسوة للعمل جاهدين وسعوا والشعب احلكام قلوب يف التقوى تولدت إذا إال ذلك يتأتى وال. فقط بالدها مصاحل
  . بتعليمه وعملواوآالمه  � النيب مبشاعر والشعب احلاكم وشعر حببه، ادعائهم جانب إىل � للنيب احلسنة

 عن األحاديث بعض أوال وأقدم. مسئوليام إىل والشعب احلكّام تنبه اليت � النيب أقوال بعض يلي فيما أقدم
  :احلكام
نة أَبِي عريره نع بِيةٌ قَالَ � النعبس ملُّهظي ي اللَّهف لِّهظ مولَّ لَا يإِلَّا ظ لُّهأوهلم (ظ (املُ الْإِمادالْع) .،البخاري 
  )األذان كتاب
  .األمهية من كبري جانب على يقع دلفالع

نأَبِي وع يدعولُ قَالَ قَالَ سسر إِنَّ � اللَّه باسِ أَحإِلَى الن اللَّه موي ةاميالْق ماهنأَدو هنا مسلجم املٌ إِمادع ضغأَبو 
  )األحكام أبواب الترمذي،. (جائر امإِم مجلسا منه وأَبعدهم اللَّه إِلَى الناسِ

 اللَّه حرم إِلَّا لَهم غَاش وهو فَيموت الْمسلمني من رعيةً يلي والٍ من ما: � اللَّه رسول عن أخرى رواية وهناك
هلَيةَ عناألحكام كتاب البخاري،. (الْج (  

 وهذا (هذَا بيتي في يقُولُ � اللَّه رسولِ من سمعت بِما أُخبِرك فَقَالَت شيٍء عن ئشةعا سأل أحدا أن رواية يف وورد
 بِهِم رفَقفَ شيئًا أُمتي أَمرِ من ولي ومن علَيه فَاشقُق علَيهِم فَشق شيئًا أُمتي أَمرِ من ولي من اللَّهم) الدعاء من نوع

فُقفَار األنصار مسند باقي أمحد، مسند. (بِه(  
 يعدلوا، أن فعليهم تعاىل اهللا رمحة ظل يريدون كانوا فإذا فيها، يفكروا أن احلكّام على ينبغي اليت األمور هي فهذه

 اهللا عند مرضيني يكونوا أن يريدون كانوا وإذا تعاىل، اهللا رمحة ظل يف يرغبون أم بد فال اإلسالم يدعون كانوا وإذا
 يدخلوا أن يريدون كانوا وإذا. الشخصية واملنافع األغراض عن مترفعني قرارام ويتخذوا الظلم عن يكفوا أن بد فال
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 أحد كان وإذا. � النيب قول حد على  اجلنة عليه حرامفإن وإال املساواة، مبدأ على لشعبهم ينصحوا أن بد فال اجلنة
 الناس على يشق الذي األمري على اشقق اللهم: الدعاء مبا حواه من هذا داخله من يهزه األخري يثاحلد فإن مؤمنا
  .  ويتدبروها األمور هذه يف ويفكروا ليتعقلوا املسلمني حكام وفق اللهم. م يرفق من على وارفق

 اِهللا عبد سمعت وهبٍ بن زيد عن رواية هناك حكامهم؟ مع التعامل عليهم ينبغي وكيف الشعب، � النيب أمر مباذا مث
 إِلَيهِم أَدوا: قَالَ اِهللا؟ رسولَ يا تأْمرنا فَما: قَالُوا تنكرونها، وأُمورا أَثَرةً بعدي سترونَ إِنكُم: � اِهللا رسولُ لَنا قَالَ: قَالَ

مقَّهلُوا حساَهللا و قَّكُمالفنت كتاب اري،البخ. (ح(  
 حقكم تعاىل اهللا سألتم إذا حقوقهم، ألخذ الناس ا يقوم اليت والدمار القتل وأعمال  واملظاهراتاإلضرابات جتوز فال
  .كله العامل أنظار عنها تقصر عجيبة أمورا يظهر فإنه
 حقَّنا ويمنعونا حقَّهم يسأَلُونا أُمراُء علَينا قَامت إِنْ أَرأَيت: � النيب سأل الصحابة أحد إن: تقول أخرى رواية هناك مث

 الثَّانِية في سأَلَه ثُم عنه فَأَعرض سأَلَه ثُم عنه فَأَعرض) العريب العامل من األمحديون يسألنيه نفسه السؤال هذا (تأْمرنا فَما
ي أَوف ثَةالثَّال هذَبثُاَأل فَجعش نسٍ بقَالَ قَيوا وعموا اسيعأَطا ومفَإِن هِملَيا علُوا ممح كُملَيعا وم ملْتمكتاب مسلم. (ح 

  )اإلمارة
 بِحديث حدثْ اُهللا، أَصلَحك قُلْنا مرِيض وهو الصامت بنِ عبادةَ علَى دخلْنا: قَالَ أُميةَ أَبِي بنِ جنادةَ عن رواية وهناك
كفَعناُهللا ي بِه هتعمن سم بِيا: قَالَ ،� النانعد بِيالن � اهنعايا فَقَالَ فَبيمذَ فا أَخنلَيا أَنْ عنعايلَى بعِ عمالس ةالطَّاعي وف 
 فيه اِهللا من عندكُم بواحا كُفْرا تروا أَنْ إِال أَهلَه اَألمر ننازِع ال وأَنْ علَينا وأَثَرةً رِناويس وعسرِنا ومكْرهنا منشطنا
  )الفنت كتاب البخاري،. (برهانٌ

 صداربإ مواقفهم يربرون الذين اليوم مشايخ مثل وليس عليه، واضحا برهانا عندكم جتدون الذي الكفر ذلك أي
  .املطلوبة التكفري فتاوى

نأَبِي ع ذَر نع بِيا � النيمى فون رع اللَّه كاربالَى تعتو ها: قَالَ أَني يادبي عإِن تمرح لَى الظُّلْمفِْسي عن هلْتعجو 
كُمنيا بمرحوا فَلَا مظَالَموالصلة الرب كتاب مسلم،. (ت.(  

  .الدعوات على وركّزوا تعاىل اهللا إىل احلكام أمر وفوضوا واجباتكم فأدوا تعاىل اهللا أخذ من النجاة تريدون كنتم فإن
 ال احلالة هذه ويف جدا، واضح بشكل الشرعية لألحكام خمالفتهم فمعناه السابق احلديث يف املذكور احلكام كفر أما

 تصلّوا، وال الشهادتني، تشهدوا ال: هلم يقال حيث باكستان يف باألمحديني عليف ما مثالً خذوا. فقط فيها تطيعوهم
 القرآن أحكام ملخالفة ودفعنا الشريعة بأحكام العمل من إيانا منعهم أما مسلمون، بأننا: نقول. أحد على تسلّموا وال

  .فيها وطاعتهم ا التقيد نم بد فال األخرى البلد قوانني أما األمور، هذه مثل يف هلم طاعة فال الكرمي،
 أي ال تظاملوا، فال يظلمن احلكام الشعب وال يقومن الشعب           ؛فملخص التعليم الكامل قد ورد يف هذا احلديث األخري        

فمن واجب احلكام والرعية كليهما أن ينظروا هل يعملون ذا التعليم أم ال، وهل حيرز احلكام . لنيل حقوقه بظلم آخر
 اإلنصاف أم ال؟ فهل يعملون بتعليم اهللا جبعله شاهدا على كل قرار هلم؟ وكذلك فلينظر الشعب أيضا هل                   أرفع معايري 

إال اليت تنايف أوامر اهللا بوضوح؟ فهل هم يبكون أمـام اهللا            " مسعنا وأطعنا "قائلني    احلكام القوانني وأوامر ينفذون سائر   
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 بذلك اليوم إال األمحديون، إذن فكأننا سنعود إىل زمن ووضـع           ضد احلكام اجلائرين؟ فال أعتقد أن أحدا يقوم          وحده
فمثل هذه األوضـاع    . وكان مقدرا أن يأيت على املسلمني هذا الزمن       .  كان قد ظهر فيه الفساد يف الرب والبحر        جاهلي

 ماسة إىل فثمة حاجة. � حبسب نبوءة القرآن الكرمي والنيب �كانت مقدرة يف زمن اإلمام املهدي واملسيح املوعود 
. بـه ويتمـسكوا   أن يبحث املسلمون وحكامهم أيضا عن املبعوث من اهللا حبسب الوعد اإلهلي إلصالح هذا الفساد                

فسيتبني علـيهم  " بالء دمشق "�فليتدبر السوريون خاصة واملسلمون عموما هذا اإلهلام الذي تلقَّاه املسيح املوعود        
عوا له وإال ال أحد يقدر على اإلرشاد والتوجيه يف هذا الزمن إال مـن               أن صاحب هذه النبوءة مبعوث من اهللا، فليسم       

فبسبب هذه التصرفات للبالد ستستغل الوضع املنظمات الدينية املتطرفة أو املنظمات اليت تريـد إقامـة                .  أرسله اهللا 
  . لتقاتل فال ختطر ببالوأما األعمال اليت ستظهر بعد ذلك من القتل وسفك الدماء والتحارب وا. احلكومة باسم الدين

، ليتقـدموا يف الـرب      �وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى   �أهلم اهللا القادةَ املسلمني وشعوم الفهم ووفَّقهم إلدراك موضوع          
فكـل قائـد    . والتقوى، وينشروا احلب ويفتحوا القلوب، فال تنال احلكومة إال بفتح القلوب، وتأدية حقوق الشعب             

اجة إىل أن يدرك هذا املغزى، فلينظروا إىل تارخيهم حيث كان املواطنون النصارى يف زمن يدعون نظرا لعدل                  مسلم حب 
أما اليوم فاملسلم يظلم . احلكومة املسلمة وإنصافها أن خيلِّصهم اهللا من احلكام املسيحيني ليحكمهم املسلمون من جديد

طعون رقاب بعضهم، واملسلمون يندفعون إىل البالد املسيحية لنيل         يق" رمحاء بينهم "مسلما آخر، فبدال من أن يكونوا       
. ليت حكام البالد اإلسالمية يـدركون واجبـام       .  اللجوء والعيش اآلمن، واحلصول على اإلنصاف، والعيش حبرية       

كمـا  الذين   -وكذلك فلْيصلْ كالمي إىل البالد الغربية والقوى العظمى أيضا          . نسأل اهللا أن تصل إليهم رسالتنا هذه      
 أنه ليس من املستبعد أن تتوسع العملية ضد سورية وتصيب العـامل             -قلت قد وصلت إليهم هذه الرسالة بوسائل شىت       

فمن مقتضى وفاء كل أمحدي مقيم يف أي بلد وخاصة األمحديني املقيمني يف الغرب، أن ينبهوا السياسيني مـن                   . كله
  . الدمار القادم

 ويوفق احلكام والشعوب ألداء واجبام لينجوا من الـدمار          � لإلميان باملسيح املوعود      أن يوفق العامل   �ندعو اهللا   
بإاء احلرب األهلية، وأن يفتح عيون حكام أوروبا والغرب لكي يعدلوا وينصفوا وجيتنبوا الظلم، وليسعوا ألداء حقوق 

. خلاصة، بل تكون بناء على تأدية احلـق       كل بلد مهما كان صغريا، وأن ال تكون مساعدم ألي بلد نظرا للمصاحل ا             
 �كـان اهللا  .  أبناَء اجلماعة من شر هذه األوضاع وخاصة يف سورية حيث يتضرر الكثري من األمحديني      �محى اهللا   

اإلهلام املبشر أيـضا حيـث قـال اهللا         فنسأل اهللا أن حيقق     ،  "بالء دمشق "قد أنزل إهلاما إنذاريا حبق سورية كما ورد         
 أن يأيت العرب كلهم حتـت       �نسأل اهللا   . وبذلك يهيئ لنا قرة أعني    " أبدال الشام وعباد اهللا من العرب     يدعون لك   "

 الذي مساه العامل بالربيع العريب، إىل الفـيض الروحـاين وال            ،لواء املسيح احملمدي لكي يتحول اضطراب العامل العريب       
كونوا ناشرين للتعليم احلقيقي لإلسالم أي تعلـيم احلـب    وي� وليكونوا مصلّني على املسيح املوعود  ،يكون ماديا 

وفقنا اهللا حنن أيضا إلدراك مسئولياتنا وإجنازها، حىت نكون جـاذبني           . واملودة واألمن يف العامل، وينضموا إىل مجاعته      
عو اهللا تعاىل أن    لرمحة اهللا وأن نكون مرشدين للعامل دوما إىل احلق، ومقيمني للسالم والعدل وناشرين هلذا التعليم، ند               

  . حيمي العامل أيضا من دمار احلرب وفظائعها
 �����  


