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تفجريات لندن والبعد الغائب

1

إن احلمــد حن دمــدس ويســتعينه ويســتغفرساب ويعــوو حن مــن وــرور أيفســنا ومــن ســي ات
أعمالنــااب مــن يهــدس هللا فهــو املهتــداب ومــن يضــلل فــال هــادي لــهاب وأوــهد أن ال إلــه إال
هللا وحــدس ال وـري لــه وأوــهد أن حممــداو عبــدس ورسـولهل اللهــم نــل علــى حممــد النـ

وأزواجــه أمهــات املــذمنت ووريتــه وأهــل بيتــه مــا نــليت علــى
جميد.

إبـراهيم إي ـ

يــد

أما بعد:

1

عملي يف احملاضرة:
 .1قمت بتفريغ مادة احملاضرة.
 .2مراجعته مرة أخرى بعد التفريغ.
 .3وضع عالمات الرتقيم املناسبة.
 .4استبدا الكلمات العامية وتر يبات اجلمل العامية بكلمات وتر يبات عربية.
 .5ح ـ ف بع ـ اجلمــل املتكــررة الــه يعيــدها الشــيخ يف يف ـ املوضــع مــن ب التأ يــد
على املستمعت.

فائدة:
قــا الشــيخ ابــن عمحيمــت ر ــه هللا :مومــن املعلــوم أن الشــرر املتلقــى مــن التقريــر لــي
املكتوب لتحريرل ألن األو يعرتيه من النقص والزايدة ما ال يعرتي المحاين) أهـ
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فـ ن أنــدد احلــدي

محمد

تــاب هللااب وأحســن ا ــدي هــدي حممــد نــلى هللا عليــه وســلماب

وور األمور حمداثهتال و ل حمدثة بدعةاب و ل بدعة ضاللةل و ل ضاللة يف النار.
مث أما بعد:
ف ي ــه م ــن لفل ــة الق ــو أن ي ـ در نن م ــن حماس ــن ال ــدين اإلس ــالمي والش ــرع اإلس ــالمي
الش ـرير إرس ــاءس ألخ ــالد احل ــربل ول ـ املب ــدأ الس ــامي ال ـ ي يض ــب س ــلو املس ــلم
حىت وهو يتعامل مع أعدائه.

ب
يقو هللا سبحايه وتعـاىل :م دوالد درَيـردمنك مك رم دوـندُ من قدـ روم دعلدـى أدالك تدـ رعـدلموار ا رعـدلموار مهـ دو أدقر ـدر م
للتكـ رق دوى) م )8سورة املائدة.
واحلــدي عــن أخــالد احلــرب يف اإلســالم حــدي هويــل جــداول وهــو حافــل لنمــاو
الــه ت ــد عل ــى ايض ــباط املس ــلمت ح ــىت وه ــم يف أ ردو ق ــوهتمل ايض ــباههم م ــع أع ــدائهم
وحماربيهم مبا تضبطهم به الشريعة اإلسالمية احلنيفية.

ومــن أخــالد احلــرب مــا بــت ولـ النـ نــلى هللا عليــه وســلم :موال تقــتلمن وري ـةو وال
عسـ ــيفاو)ل ويف بعـ ـ

األحادي ـ ـ أيـ ــه نـ ــلى هللا علي ـ ــه وسـ ــلم هنـ ــى ع ـ ــن قتـ ــل النس ـ ــاء

والصبيانل و محري مـن النصـوا الـه تضـب سـلو املسـلمت يف مسـألة احلـربل و يـر
أهنم ال يقربون ممحالو من اعتز يف نومعة وتعبـد ودـو ولـ مـن األمـور الـه لتفصـيلها
جما خر.

على اجلايب اآلخر ..هبعاو األحداث الـه صصـل هـ س :موضـوع قتـل السـفري املصـري

أو الدبلوماســي املصــري يف العـرادل أمامنــا حــدي الن ـ نــلى هللا عليــه وســلم حينمــا
بع ـ إلي ــه مس ــيلمة الك ـ اب بع ـ الرس ــل لمل ــون رس ــالة م ــن مس ــيلمة الك ـ اب إىل
النـ نــلى هللا عليــه وســلمل فلمــا اهلــع النـ نــلى هللا عليــه وســلم علــى فحواهــا قــا
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يف وـ ـ ــأهنم :ملـ ـ ــوال أن الرسـ ـ ــل ال تمقتدـ ـ ـل ألمـ ـ ــرت بقـ ـ ــتلهم)ل هـ ـ ـ ا مبـ ـ ــدأ مـ ـ ــن مبـ ـ ــاد

الدبلوماسية العاملية تقريباو يف ل العصـور أن الشـ ص الدبلوماسـي محـل أمـة بكاملهـا
ال محل يفسه.
ه ـ ـ ا من ـ ــدوب مس ـ ــيلمةل ومس ـ ــيلمة ال ل ـ ــه و ـ ــرعية يف حكم ـ ــه وال ل ـ ــه أي اس ـ ــتحقاد
لالحـرتام والتقــديرل ولكــن هـ س مبــاد ألن املســألة ليســت أي ـ قــدرت علــى عــدوي
فـ ــأل أبفـ ــر بـ ــهل لكـ ــن املسـ ــألة أيـ ـ أراعـ ــي عواقـ ــب مـ ــا أفعلـ ــهل حينمـ ــا تسـ ــتعدي أمـ ــة
بكاملها العتداء على من محلها ه ا له أبعاد أخرى محرية ال ختفى على أحد.
مسألة أن واحداو أو جمموعة من املسـلمت يـدخلون مـمحالو بعـ بـالد الكفـار -خانـةو
بريطايي ــا أو أمريك ــا أو نريه ــا م ــن ال ــبالد ال ــه ص ــارب املس ــلمت وتنك ـل ملس ــلمت يف
بالدهم ما ال خيفى على أحد -هنا مباد صكـم ممحـل هـ س األوـياء :أن دخولـ
ه ـ س الــبالد لطري ــق الرطــيل وإعط ــاء اوــرية دخــو ه ـ ا مــا يس ــميه الفقهــاء عق ــد
أمــانل وهــم مــا منحــو هـ س التأوــرية وهـ ا العقــد واملعاقــدة أو املعاهــدة بينـ وبيــنهم
إال ملا يرتتب عليها من اثرل أو ـا امينـ أيـت يف بالدهـم أيـه ال يتعـرح لـ أحـدل
اثيي ـاو أي ـ أيض ـاو ال تغ ــدر هب ــم وال ترتك ــب أم ــوراو فيه ــا تع ــرح ألم ـوا م أو وراريه ــم أو
يسائهم أو أعراضهم أو دو ولـ ل فهـ ا مقتضـى عقـد األمـانل فهـو داخـل يف احـرتام
ك
ين دمنمـوار أ ردوفـموار
العهـود الــه يـص هللا ســبحايه وتعـاىل علــى احرتامهـا بقولــه :م داي أديـُّ دهـا الـ د
لرعم مقـود) م )1ســورة املائــدةل هـ ا عقــد مــن العقــودل وهـ ا أمــر متبــاد أي أيــه لــو ــل
بلد تقوم مبا تقدر عليـه ..لـو ـل بلـد كنـت مـن أوـ اا أو عـدد معـت مـن النـا
وألهنا قادرة على ويء ف هنـا تفعلـه فـ واو األمـر سـيتم لتبـاد ل مبعـ أينـا أيضـاو بـداخل

بالدل يتعرح ألود بكمحري جداو مما كن أن يفعله هبم.

فاملسألة أن ه س لغة دبلوماسيةل والشرع لرتمهال وجـاء يف نـفة النـ نـلى هللا عليـه
رت أن
وســلم مــا يف حــدي أي ســفيان ملــا ســأله هرقــل :موســألتم هــل يغــدرل ف ـ د
4

محمد

تفجيرات لندن والبُعد الغائب
إسماعيل المقدم

الل و ـ ل الرســل ال تغــدر) ومعــروف مــا أتــى مــن النصــوا يف حــق مــن نــدر يــوم

القيامة و ير أيه يمرفع له لواءٌ بقدر ندرته.
ف واو ما حرم هللا سبحايه وتعـاىل قتـل املسـلم املعصـوم الـدم ـ ل حـرم قتـل املعا دهـدل
فأيضـاو مــن دخــل بــالد املســلمت بعقــد أمــان -ال ـ ي يســميه اآلن التأوــرية -حــىت لــو
ان هو من بلـد حربيـة أي حـىت لـو ـان مـن بـالد هنـا حـرب بـت املسـلمت وبيـنهم
ف يه َيب احرتام عقد األمان ه ا وعدم التعرح له.
ولـ ل ــد يف اللغــة الدبلوماســية أيضـاو أن أقصــى عقوبــة ملــا يمطعــن يف دبلوماســي أيــه
ـرد خـ ــار الـ ــبالد ..هـ ــم يقـ ــدرون أن سـ ــكوا بـ ــه ويشـ ــنقوس لكـ ــن هـ ـ ا موضـ ــوع لـ ــه
يمطـ ـ د
أبعادسل وهـ س مـن القواعـد املسـلكم هبـال واإلسـالم ال يـرف ـل القواعـد الدوليـة وممحـا

ولـ اوـرتا النـ نـلى هللا عليـه وســلم يف حلـر الفضـو ودــو ولـ ل فلـي وــرهاو
أن أي أمــور صكــم العــاو أو ق ـوايت وأعـراف دوليــة أهنــا تكــون دائمـاو هلــةل فاحلصــاية
اله صصل للمسلم إوا دخل بالدهم نمـان هـي أيضـاو ينبغـي أن صصـل هنـا إوا دخـل

نمان حىت لو ان حمار و.

فاملس ــألة ليس ــت أن أل م ــا دم ــت ق ــادر عل ــى و ــيء أفعل ــهل بغ ـ النظ ــر ع ــن اح ـرتام
الش ــرع و داب ــه وأحكام ــهل وأيض ـاو بغ ـ النظ ــر ع ــن العواق ــب ال ــه صص ــل يتيج ــة ه ـ ا

الفعلل أن أفجـر تفجـرياو معينـاو ويعمـل ضوضـاء ونـوتل وأل الـ ي فعلـت هـ ا وأفـرر
هب ا ..ه ا تصرف نري لضج ونري منضب لشرع الشرير.
يف مناقش ــة أممح ــا ه ـ س القض ــااي الن ــا يك ــون عن ــدها حساس ــية و ــديدةل ألن علم ــاء
مالكيبــورد) أنــبحوا اآلن ملرنــاد ألي واحــد خيــالر أهـواءهمل والفتــاوى تصــدر مــن
أل جمهولتل ال معروف هم أهفا أم نبية أم بار أم نغار أم علمـاء أم مجهـا ل
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و ـل مـن أراد أن يــتكلم يـتكلم مـن خــال مالكيبـورد) أو لوحـة املفــاتيرل فـاآلن األمــور
لدث فيها خل يف األوراد فل ل البد أن يتنبه ملوضوع اخلل بت األوراد.
ال يع ـ أين ــا حينم ــا ينك ــر عل ــى م ــن يفعل ــون ممح ــل ه ـ س األو ــياء أين ــا يق ــر يف خن ــدد

واحــد مــع اليهــود والنصــارى ضــد املســلمتل ال بــل دــن يقــو  :دــن يقــر معكــم يف
يفـ ـ اخلن ــددل وعواق ــب هـ ـ س األو ــياء تعـ ــود عل ــيكمل وتع ــود عل ــى م ــن ال خـ ـ ون
بتوج دهـاتكم و رائكــم واجتهــاد م الــه يــرى أن فيهــا عــدوالو علــى القواعــد الشــرعية الــه
أرساها الفقهاء.

فمـ ـ ــن مظـ ـ ــاهر اخللـ ـ ـ يف األوراد أيـ ـ ـ

ـ ـ ــد الـ ـ ــرد مباوـ ـ ــرة :مأال تـ ـ ــرون مـ ـ ــا يفعلويـ ـ ــه

ملسـ ــلمت) بـ ــال وـ ـ أن هـ ـ س بديهيـ ــةل ودـ ــن ال ينـ ــاق البـ ــديهياتل دـ ــن ينـ ــاق
االيضـ ــباط لشـ ــرع الشـ ـريرل أمـ ــا جـ ـرائم أمريكـ ــا وبريطاييـ ــا -اإلمرباهوريـ ــة العجـ ــوز-
وع ــداء ــل الغ ــرب لهس ــالم وحق ــدس علي ــه وع ــدواهنم فه ـ ا ال ينك ــرس أح ــدل ف ــنحن ال
يناق قضااي حىت الكفار يقرون هبا ..هل تعرفون دجلدوي؟
جور جلوي ه ا رجل بريطاين همرد من حزب العما من فرتة قريبة بسبب أيه ان

يعارح احلرب على العراد معارضة وديدةل وايتقد احلكومة هنا ايتقاداو عنيفاو أدى
إىل هردس من حزب العما .
دجلدوي يتكلم معلقاو على تفجريات لندن فيقو :
مإن التفجـ ـريات و تنبـ ــع مـ ــن العـ ــدمل بـ ــل جـ ــاءت علـ ــى خلفيـ ــة الغـ ــزو يف أفغايسـ ــتان
والعرادل ونور االيتها ات يف أي نريب وجوايتنـامول إن الغـرب خيـاهر بتكـرار يفـ
األخطاء املرة تلو األخرىل واالعتماد على احلـرب واالحـتال ـأداة أساسـية لسياسـته
اخلارجي ـ ــةل وإ رن د ـ ــن اس ـ ــتمررل يف ه ـ ـ س السياس ـ ــة فسيص ـ ــل إلين ـ ــا بع ـ ـ
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ويذووينـ ــا مـ ــا وول اليـ ــوم)ل مث ربـ ـ بـ ــت مـ ــا حـ ــدث يف بريطاييـ ــا وبـ ــت مـ ــوت فتيـ ــان

الفلوجة على يد قوات التحالر.
فـ ــالغرب مـ ــع إجرامـ ــه وحقـ ــدس وعدائـ ــه لهسـ ــالم ..واملسـ ــألة ليسـ ــت يـ ــوم أو يـ ــومت..
بريطاييا -اإلمرباهورية العجوز -م أواقتنا من الويل وال زالت.
فنحن ال يناق قضية إجرام الغربل دن يناق ايضباهنا دن بشريعتنال فنحن ال
يقر يف خندد واحد مع أعدائنال وإمنا دن يفكر يف مصلحة األمة بسائرهال
وبع

املصاحل اله ال يضعها بع

النا يف اعتبارهم.

فمسألة :مأال ترون ماوا يفعلون يف املسلمت؟ أال ترون ما يفعلون يف فلسطت؟)
نــحير هـ ا وــيء مالحــمل وهـ ا مــن إجـرامهم أمجعــت :اليهــود أو النصــارى وســائر
الكفارل فكم لصل التبا ي يف ممحل ه س الظروف على مسـتوى العـاو لـه علـى ممحـل
ه ا العدد:
عشـرات قتلـوا يف ممحـل هـ س احلـوادث أو م ــات مجرحـوال لكـن أيـن البكـاء علـى مُســي

الفلسطينيت ليل هنار والبيوت اله مهتدم واألبرايء ال ين يقتلون ليل هنار.

وملا يقو أبرايء ال يقصد املدييت فحسب ..فكـل فلسـطي يـدافع عـن بـالد اإلسـالم
فهو بريءل أليه لي مبجرم وال يقاتل يف حـرب باملـة إمنـا يف قضـية عادلـةل وال يقـا
علـ ــى اإلهـ ــالد يف مشـ ــروعية مقاومـ ــة االحـ ــتال بكـ ــل مـ ــا أمكـ ــنل لكـ ــن لض ـ ـواب
الشرعية ما أورل.
فمسألة أن الغاية تسوغ الوسيلة ..البد الغاية تكون ورعيةل وأيضاو الوسيلة اله
تونل إليها البد أن تكون وسيلة ورعية.
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وقـد روي أن عمـر رضـي هللا عنــه حينمـا ايتهـ الفـر بعـ

قواعـد احلـربل وارتكبـوا

بعـ اجلـرائم يف احلــربل أراد بعـ املســلمت أن يــردوا علــيهم ملمحــلل فكــان رد أمــري
املذمنت رضي هللا عنه أن قا  :مومىت ان لنا يف الفر أسوة؟).
فموضوع أن الغاية تسوغ الوسيلةل وأين ما دمت قصدي ورير أرتكب أي وسيلة
بغ
ينبغي.

النظر عن عواقبهال وبغ

النظر عن موافقتها للشرع الشرير فه ا مما ال

أيضـاو بعـ النــا تقــو  :مه ـ ا مــا قــدرل عليــهل دــن ال يقــدر علــى مواجهــة اجليــو
يفسها يف بالد املسلمت -االحتال ودو ول  -بصورة مذثرة لكـن هـ ا الـ ي قـدرل
عليـه)ل واجلـواب :أيــه لـي ــل مـا يقــدر عليـه اإليسـان يصــري حـالالول فهــل احلـرام هــو
ال ـ ي عج ــزت عن ــه؟ واحل ــال م ــا ق ــدرت علي ـه؟ل ه ـ ا منط ــق ال يق ــرس الش ــرع وال يق ــرس
العقــلل فمــن عجــز عــن الصـواب لــي لــه أن يرتكــب اخلطــأ ويقــو  :ميتيجــة عجــزي
ـدرت عليــه) لكــن هــل هــو منضــب لشــرع يف ه ـ ا؟ ه ـ س
عــن الصـواب هـ ا ال ـ ي قـ م

هي القضية.

أيضـ ـاو قـ ــو بعضـ ــهم :م مـ ــا دهتـ ـدرون أمننـ ــا هنـ ــدر أمـ ــنكم)ل لـ ــي يف التعـ ــرح ألل
مــدييتل ومــن أمل دخلـوا بالدهــم بعهــدل فالضــاب يف ممحــل هـ س األوــياء هــو الشــرع
الشريرل هو ال ي يضب ممحل ه س األوياءل ولي جمرد االستحسان العقلي.
مث لو يظرل للموضوع من زاوية أخرى :أين قاعـدة املفاسـد واملصـاحل؟ مث أيـتم تقولـون:
م م ــا هت ــدرون أمنن ــا هن ــدر أم ــنكم) أال يوض ــع يف االعتب ــار حج ــم العواق ــب ال ــه هت ــدر
أم ـ ــن املس ـ ــلمت أض ـ ــعاف امل ـ ـرات؟ل فه ـ ــل ه ـ ـ س األفع ـ ــا ـ ـ ُّـر ب ـ ــدون أن يمه ـ ــدر أم ـ ــن

املسـلمت؟ل فأيــت تريــد املعاملـة ملمحــل يف ممحــل هـ ال وأيــت تعــرف مـدى العواقــب الــه
كن أن صدثل وفيها أود األوى ألمن املسلمت.
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وم ــا زلن ــا ح ــىت اآلن دص ــد عواق ــب حادث ــة س ــبتمرب يف أمريك ــال والعجي ــب أي ــه م ــا زا

هنا بع الشباب أو بع
يرون أهنا نزوة سبتمرب.

هذالء النا يسموهنا نـزوة سـبتمربل مـا زالـوا حـىت اآلن

وهبعـ ـاو ـ ــل هـ ـ ا الكـ ــالم مبـ ـ علـ ــى نـ ــحة أن املسـ ــلمت هـ ــم املسـ ـ ولون عـ ــن هـ ـ س
األوــياءل لكــن المــي مب ـ علــى اف ـرتاح ه ـ س الصــحةل اف ـرتاح أيــه فع ـالو أل مــن
املسلمت ال ين فعلوا ه س األوياء.
أل حادث ــة س ــبتمرب أعتربه ــا حادث ــة الفي ــل يف ممح ــل ه ـ ا العص ــرل واجلم ــع بي ــنهم ه ــو أن
هـ ـ س احلادث ــة ايـ ــت حادث ــة حموري ــة يف ريـ ــخ البشـ ـريةل م ــا قبلهـ ــا اختل ــر امـ ـاو عمـ ــا

بعدهال و ما يرى اآلن العواقب الوخيمة اله ترتبت علـى هـ ا التصـرفل ومـا زا مـن
هذالء من يرى أيه يصر عظيم وإ از بريل بغ النظر عن العواقب.

أم ــا العواق ــب فيس ــألوا عنه ــا ــل ال ــدعاة املش ــهورين ال ـ ين ج ــابوا أمريك ــا و ـرقاو ون ــر و
ومشــاالو وجنــو ول واثــري ممحــل هـ س احلادثــة علــى اجلاليــة اإلســالمية يف ممحــل هـ س الــبالدل

وهـ ا ملغــي امـاو مــن اعتبـار هــذالء النــا ل فــاحلر والعنــت الـ ي يعاييــه املســلمون يف
اجلاليــة اإلســالمية ـ س الــبالد اآلن لــي لشــيء التافــهل هــم ماليــت سـواء يف أمريكــا
أو يف أورو ل واجلاليـ ــة اإلسـ ــالمية أوضـ ــاعها يف تكـ ــاثر عجيـ ــب جـ ــداول وقبـ ــل سـ ــبتمرب
ايـت األوضـاع يف ايفـرا وــديد جـداول و ـان معـد دخــو النـا يف اإلسـالم محــريل
املــذ رات واملعســكرات اإلســالمية واحملاضـراتل تقــوم بعمــل أي مجعيــة إســالمية يف أي
مكـان لقــايون الـ ي تضــعه لنفسـ أيـت لتحــر يف أي مكــان بـدون أي يــوع مــن
األوى يف الغال ــبل مث د ــن اس ــتعدينا ه ــذالء الن ــا ل وو يض ــع يف اعتب ــارل ض ــياع ممح ــل
ه س املصاحل العظيمة اله ايت نيها الـدعوةل فهـ ا أيضـاو حـدي يطـو  ..ال وـ
الغرب ان فيه قدر من التسـامر ..هنـا أسـوار ممحـل بـالدل فيهـا أسـوارل لكـن هنـا
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عن ــدهم األس ـوار أوس ــع بكمح ــري فه ــي ممح ــل الغاب ــة املفتوح ــة لك ــن هن ــا س ــور يف النهاي ــة

فلي املوضوع مطلق لكن هنا املساحة املتاحة أوسع بكمحري جداو من هنا.
ال يريد أن يضيع الوقت يف التبا ي على املصاحل الدعوية واإلسالمية اله ضاعت
بسبب أممحا ه س التصرفاتل لكن ان ينبغي أن يكون لنا يف عواقب ه س احلادثة
معتددرب وعربة ملن يعترب.
يالحــم يف ممحــل هـ س التصـرفات فعـالو هنــا أمــور يف فــة املصــاحل واملفاســد ال توضــع
يف احلس ــبان أن ـالول فتكلمن ــا م ــن قب ــل –لألس ــر -يف مناس ــبة مماثل ــة وه ــي أح ــداث
س ــبتمرب ع ــن أن يف ممح ــل ه ـ س التص ـرفات اس ــتعداء ع ــدو ال صتم ــل األم ــة يف بروفه ــا
احلالي ـ ــة تص ـ ــعيد الع ـ ــداء مع ـ ــهل أي أن تص ـ ــعيد الع ـ ــداء بص ـ ــورة أ مح ـ ــر د ـ ــن ال دتمل ـ ــه
واألوضــاع ال ينكره ــا أحــد ..أوض ــاع املس ــلمت ون ـلت إىل أس ـوأ م ــا م كــن ختيل ــه م ــن

الضعر وا وانل وسيطرة أمريكا هبعـاو علـى العـاول فعمليـة أن هـ ا تفكـري واقعـي وهـو
ال لتــا حقيق ـةو اســة الشــباب بقــدر مــا لتــا إىل حكمــة الشــيو ال ـ ين لســنون
إدارة األزمات.

دن يف وضع اسـتمحنائي ..األمـة اإلسـالمية ال كـن أن تتعامـل مـع واقعهـا اآلن بـنف
القواعد اله ايـت تمسـتعمل يف أ ردو املسـلمت وعـزهتم وسـيادهتم العـاول يـوم رد هـارون
الرو ــيد :مم ــن ه ــارون أم ــري امل ــذمنت إىل يقف ــور ل ــب ال ــرومل أم ــا بع ــدل ف ي ــه ق ــد بلغ ـ
تاب واجلواب ما ترى ال ما تسمع) وحصل ال ي حصل يف ه س املوقعة.

فالشــاهد مــن الكــالم :هـ ا واقــع دــن يعيشــهل ودــن ال يســوغ األمــر الواقــعل وال يقــو
ض ـلكع لعل ــم
يستس ــلم لألم ــر الواق ــعل لك ــن الب ــد أن لص ــل ي ــوع م ــن احلص ــافةل وم ــن تد د
و لفقــه س ــيجد يف ت ــب الفقــه أممحل ــة مح ــرية جــداول توج ــد يف الفق ــه أمــور اعتباري ــة ملمح ــل
هـ ـ س الظـ ــروف الـ ــه دـ ــن فيهـ ــال ولـ ــي مـ ــن حـ ــق هـ ــرف واحـ ــد أن يسـ ــتدبد لسـ ــاحة
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اإلســالمية لهــا ويســتأثر لتفكــري و ختــاو ق ـرارات ــل األمــة اإلســالمية صمــل تبعاهتــا
رنماو عنها ورنم أيفها.
فعمليــة اســتعداء عــدو ال صتملــه األمــة يف هـ س الظــروف الراهنــةل وتصــعيد العــداء معــه
أ محر من ولـ لشـدة ضـعر املسـلمت ولعوامـل محـرية خارجيـة وداخليـةل لهيـ عمـا
لــدث مــن تعب ــة وــعوب نســرها ضــد املســلمت ومــا لصــل بســبب ول ـ مــن الصــد
عن سبيل هللا تبار تعاىل.
أو ر م حبادثـة نـا و رلهـا مـن قبـل صـت عنـوان مفوائـد دراسـة أوـراط السـاعة) و ـرل
أن م ــن فوائ ــد دراس ــة أو ـراط الس ــاعة لتعل ــم الكيفي ــة الص ــحيحة ال ــه دلن ــا رس ــو هللا

نلى هللا عليه وسلم ي يتعامـل هبـا مـع بعـ
وجه احلق فيها.

األحـداث املقبلـة الـه قـد يلتـب علينـا

يق ــو هللا س ــبحايه وتع ــاىل :ملددقـ ـ رد دجـ ـاء م رم در مسـ ـوٌ مـ ـ رن أدي مفسـ ـ مك رم دعزي ـ ٌـز دعلدريـ ـه دمـ ـا دعنـ ـت رُّم
وف كرح ـ ٌيم) م )128ســورة التوبــةل ويف احلــدي  :مإيــه و
ت درمر ٌ
يص دعلدـري مكم لر مم ـ رذمن د
دح ـر ٌ
يكن ي قبلي إال ان حقاو عليه أن يد أمتـه علـى خـري مـا يعلمـه ـمل وينـ رهم وـر
ما يعلمه مل وإن أمتكم ه س مجعل عافيتهـا يف أو ـال وسيصـيب خرهـا بـالءل وأمـور
تمنكروهنـ ــال و ـ ــيء فتنـ ــةل فريقـ ـق بعضـ ــها بعضـ ـاول و ـ ــيء الفتنـ ــة فيقـ ــو املـ ــذمن :ه ـ ـ س

مهلكـ ــهل مث تنكشـ ــرل و ـ ــيء الفتنـ ــةل فيقـ ــو املـ ــذمن :هـ ـ س هـ ـ سل فمـ ــن أحـ ــب أن
دخ دل اجلنــة فلتأتــه منيكتــه وهــو يــذمن حن واليــوم اآلخــرل وليــأت إىل
يمزحــزر عــن النــار ويمـ د
النا ال ي لب أن يذتى إليه) وه ا احلدي رواس مسلم وأبو داود والنسائي.

فالرســو نــلى هللا عليــه وســلم ــان مــن بر ــة الســنة ومــن وــدة حرنــه علــى أمتــه أيــه
علمهم ير يواجهون الفنت املقبلة واألحداث املقبلة و ير يكون التصرف فيها
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فقــد بشــر عمحمــان رضــي هللا عنــه جلنــة علــى بلــوى ستصــيبهل وأخــرب عمــاراو أيــه تقتل ــه

الف ة البانيةل وأمر أ ور رضي هللا عنه أن يعتز الفتنـة وأن ال يقاتـلل ولـو قتـل و ـان
ح يفــة يســأله عــن الش ــر دافــة أن يدر ــه ودلــه ن ــلى هللا عليــه وســلم يــر يفع ــل يف
الفــنتل وهنــى املســلمت عــن أخـ وــيء مــن جبــل الـ هب الـ ي ســوف ينحســر عنــه
الفـراتل وبصـر أمتــه نـلى هللا عليــه وســلم بفتنـة الــدجا وأفــاح يف ونـفها وبــت ــم
مــا يعصــمهم منهــال وامتــدت وــفقة النـ نــلى هللا عليــه وســلم لتشــمل إخوايــه الـ ين
تون من بعدس وو يروسل فب

م النصر ود م على ما فيه اهتم وحسن عاقبتهم.

فمــن ولـ –وهـ ا هــو الشــاهد مــن الكــالم -قولــه نــلى هللا عليــه وســلم يف احلــدي
ال ـ ي رواس أب ــو داود يف ت ــاب املالح ــم يف ب يف النه ــي ع ــن هتي ــيج ال ــرت واحلبش ــة
حدي يقو فيه الن نلى هللا عليه وسلم :ماتر وا الرت ما تر و م ودعـوا احلبشـة مـا
ودعو م) أي ما تر و م.
فم ــن مث أمس ـ املس ــلمون ع ــن اس ــتفزاز واس ـتمحارة ال ــرت ل وال ــرت ال تش ــمل أه ــل تر ي ــا
فق ل بل تشـمل جـزء بـري مـن مشـا سـيال فأمسـ املسـلمون عـن اسـتفزاز واسـتمحارة
الـ ــرت فسـ ــلموا مـ ــن نـ ــائلتهمل برب ـ ــة اتبـ ــاع هـ ــدي النـ ـ نـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم إىل أن
خـالفوا التوجيــه النبــويل وملــا خــالفوا هـ ا احلـدي جــاء الشــذم والشــر والــبالء املســتطري
الـ ي يمضــرب بــه املمحــلل أعظــم حمنــة مــرت لعــاو اإلســالمي هــي حمنــة االجتيــار التــرتي
ال ي دمر األخضر والياب وفدـ دعل من اجلرائم ما هو معلوم.
يقو احلافم ابن محري ر ه هللا تعاىل :موقد قتل جنكيز خان مـن اخلالئـق مـا ال يعلـم
عددهم إال ال ي خلقهمل ولكن ان البداءة مـن خـوارزم وـاس) امللـ مف يـه ملـا أرسـل
جنكيز خان اراو من جهته معهم بضائع محرية مـن بـالدس فـايتهوا إىل إيـران) يعـ هـو
وف ــد دبلوماس ــي معه ــم بض ــائع مح ــرية م ــن بالده ــم وجلب ـوا البض ــائع مف ــايتهوا إىل إي ـرانل
فق ــتلهم لئبه ــا م ــن جه ــة خ ـوارزم و ــاس) حم ــافم املك ــان أو ال ـوا ل وه ــو من ــدوب م ــن؟
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خوارزم واس املل ل مفقتلهم لئبها من جهة خوارزم واسل وأخ مجيـع مـا ـان معهـم)

يفـ املنطــق أيـ قــدرت علــيهم فــال أضــيع الفرنــة وأهتــدرها بــدون ايضــباط وال بصــر
يف العواقــب وال يف النتــائج مفقــتلهم لئبهــا مــن جهــة خـوارزم وــاس وأخـ مجيــع مــا ــان
معهمل فأرسل جنكيز خان إىل خوارزم واس يستعلمه :هل وقـع هـ ا األمـر عـن رض وـى
منــهل أم أيــه و يعلــم بــه فــأيكرس؟) أي مــا موقفــه هبعـاو خطــاب دبلوماســيل يفـ اللغــة
الدبلوماسـيةل هـل هـ ا األمــر وقـع بغـري رضــا منـ -حادثـة عــابرة -أم أيـ عرفـت بــه
وأقررته وو تنكرس موقا فيما أرسل إليـه :مـن املعهـود مـن امللـو أن التجـار ال يمقتلـونل
ألهنم عمارة األقاليمل وهم ال ي لملـون إىل امللـو مـا فيـه التحـر واألوـياء النفيسـةل
مث إن هذالء التجار ايوا على دين ) ايوا مسـلمت ممث إن هـذالء التجـار ـايوا علـى
ـرت بـ ــه هلبنـ ــا بـ ــدمائهمل وإال فأيـ ــت تنكـ ــرس
دينـ ـ فقـ ــتلهم لئبـ ـ ل فـ ـ ن ـ ــان أمـ ـراو أم ـ د

وتقتص من لئب .
ُّ

فلما طع خوارزم واس ول من رسو جنكيز خانل و يكن له جواب سـوى أيـه أمـر
بضـ ــرب عنقـ ــه) أمـ ــر بضـ ــرب الرسـ ــو حامـ ــل رسـ ــالة جنكيـ ــز خـ ــانل الغبـ ــاء السياسـ ــي
واحلماقــة الــه ال صســب وال تتبصــر يف العواقــب مفلــم يكــن لــه جـواب ســوى أيــه أمــر
بض ــرب عنق ــه فأس ــاء الت ــدبريل وق ــد ــان خ ـكرفل و ــربت س ــنهل وق ــد ورد يف احل ــدي :

اتر ـوا الــرت مـا تر ــو مل فلمـا بلــغ ولـ جنكيـز خــان هـز لقتالــه وأخـ بــالدسل فكــان
بقدر هللا تعاىل ما ان من األمور اله و يسمع ننرب منها وال أبشع).

فهنا يرى أن املسلمت ملا خالفوا أمر الن نلى هللا عليه وسلم برت الرت جاءت
العاقبة عنيفة مروعة مريرة حي اجتار التتار داير اإلسالم يف ارثة و يسبق ا
ممحيل يف التاريخ.
ويف أ محر من موضع و ر احلافم ابـن محـري ر ـه هللا تعـاىل وقـائع القتـا بـت املسـلمت
والتت ــارل وب ـ كـت أن املس ــلمت و يكوي ـوا يتعقب ــون التت ــار إوا ف ــروا ه ــاربت أم ــامهمل ــايوا
13

محمد

تفجيرات لندن والبُعد الغائب
إسماعيل المقدم

دائمـاو إوا قمـدر نــدام مــع التتــار فكــان ــالف الشــأن مــع الكفــار اآلخ ـرين -إوا فــروا

يمتتبع هارهبم وَيهز عليه -لكن مع التتار ل ات ان املسـلمون علـى وعـي وايضـباط
هبـ ــدي النـ ـ نـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم وأمـ ــرس إايهـ ــم :ماتر ـ ـوا الـ ــرت مـ ــا تر ـ ــو م) فكـ ــان
املســلمون ال يتعقبــون التتــار إوا فــروا هــاربت أمــامهم ولــو ايــت الرمــار تنــا م مل وممحــا

ول ـ مــا و ــرس يف ح ـوادث ســنة ثــالث وأربعــت وســت مائــة يقــو  :مويف ه ـ س الس ــنة
اي ــت وقع ــة عظيم ــة ب ــت ج ـي اخلليف ــة وب ــت التت ــار لع ــنهم هللال فكس ــرهم املس ــلمون

وهزم ـوا م ــن ب ــت أي ــديهم فل ــم يلحق ــوهم) املس ــلمون و
س ــرة عظيم ــةل وفرق ـوا مشله ــمل م
يطــاردوهم موو يتبعــوهم خوف ـاو مــن نائلــة مكــرهم وعم ـالو بقولــه نــلى هللا عليــه وســلم:

اتر وا الرت ما تر و م)

فهـ س عــربة مــن عــرب التــاريخ أيــه ال يكــون مــن مصــلحة املســلمت خانــة يف ممحــل هـ س
األوضــاع الــه دــن فيهــا اآلن أن يكــون هنــا اســتعداء واســتفزاز ألمــم ال يقــوى علــى
مواجهتها ملمحلل بل لعك الوضع ال خيفى على أحد.
ولي مع ول أينا يمحب عن الدفاع عن بـالد املسـلمت أو املقاومـة املشـروعةل لكـن
يتكلم عن ممحل ه س االجتهادات الـه ا بعواقـبل وتعطـي للقـوم مسـوناتل ومزيـد
من التنكيلل ومزيد من احلرب على اإلسالم وأهله.
بمع ــد خ ــر يف احلقيق ــةل وه ــو م ــذو يف ناي ــة األول حينم ــا صص ــل ممح ــل ه ـ س احل ـوادثل
ويـ ــرى بصـ ــورة تلقائيـ ــة ـ ــرد الفعـ ــل املـ ــنعك مباوـ ــرةو مأن هـ ـ ا اإلرهـ ــاب واملسـ ــلمونل

واإلســالم بــريء مــن اإلرهــاب)ل وه ـ س النــربة العجيبــة الــه تشــيع جــداو يف داخــل بــالد
املسلمت ويف خارجهال ولكن مع ول ه س التصـرفات تكـون ممحـل الوقـود الـ ي يدزيـد

النار اوتعاالول ويعلي ه س النربة :يـربة ونـر اإلسـالم إلرهـاب ودـو ولـ مـن هـ س
األوياء.
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موض ـ ــوع البمع ـ ــد ال ـ ــدعائي -خان ـ ــة يف ممح ـ ــل ه ـ ـ ا الزم ـ ــان اآلن -الب ـ ــد أن يوض ـ ــع يف

االعتب ــارل يعـ ـ هـ ـ ا عص ــر الدعاي ــةل اآلن أن ــبر الع ــاو فعـ ـالو ل ــي قري ــة واح ــدة ب ــل
حجرة واحدةل فعصر الدعاية اآلن الدعاية فيه ا اثري يف ناية القوة والعمق.
فهـ ا العنصـر الـدعائي و يهملـه النـ نـلى هللا عليـه وسـلم يف سـنتهل حيـ إيـه نـلى
هللا عليه وسلم ملا حصـل مـن وي اخلويصـرة التميمـي مـا حصـل وقـا  :هـ س قسـمة مـا
أري ــد هب ــا وج ــه هللال ق ــا عم ــر رض ــي هللا عن ــه :اي رس ــو هللا دع ـ أض ــرب عن ــق ه ـ ا
املنافقل الن نلى هللا عليه وسـلم و يقـل لـه :إيـه لـي منافقـاول الل أليـه وى الرسـو
نلى هللا عليه وسلم ه س أوية وهعن يف الرسو نلى هللا عليه وسلم فهـ ا بـال وـ
مـن النفـادل لكـن ايظــر إىل قـو النـ نــلى هللا عليـه وسـلمل و يــر اعتـرب النـ نــلى
هللا عليـه وسـلم البعـد الـدعائي وأثـرس يف الـدعوة قـا  :مالل دعـهل ال يتحـدث النــا أن
حممــداو يقتــل أنــحابه)ل فالرســو نــلى هللا عليــه وســلم وضــع يف اعتبــارس يــر ســوف
تصل الرسالة الدعائية إوا قتل واحداو من جيشهل هو يف الظـاهر واحـد مـن املسـلمتل
فبالت ــا إوا و ــاع يف اجلزي ــرة العربي ــة أي ــه يقت ــل م ــن يلح ــق بدين ــهل وم ــن ي ــدخل يف دين ــه

ويعتنق اإلسالم ف يه ال ينجو من القتـلل ألهنـم ال يعرفـون التفانـيلل لكـن سـيلتقطون
الرسالة بطريقة ختوير النا ل وأن من يدخل يف اإلسالم ووف يمقتل.
فمن دمث وضع الن -وهو املعصوم نلى هللا عليه وسلم واملذيكد لوحي -العنصر
الدعائي يف اعتبارس حينما وزن األمرل فقا  :مالل دعهل ال يتحدث النا أن حممداو
نلى هللا عليه وسلم يقتل أنحابه.

فموضوع رب اإلسالم لدماء أحيالو دن يتصرف بال وعيل بصـورة لـي فيهـا وعـي
ـافل ويمز ـي هـ ا التشــويهل لتأ يـد هنــا تشــويه متعمــد مـن أعــداء اإلســالمل هـ س
مــا فيهــا جــدا س ـواء مــن الغــرب أو مــن الــداخل أو مــن اخلــار ل أحيــالو يقــو بع ـ

النـا  :مهـم يذووينــا ويفعلـوا فينــا) إىل خـرسل لكـن هنــا فـرد بــت أن تسـتجلب أيــت
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الــبالء لنفسـ بتصــرف إرادي منـ ل وبــت أن يفــرح عليـ الــبالءل فهنــا فــرد بــت

اإلثنــتل فأحيــالو دــن ملــا يمـتهم إلرهــاب وهـ س األوــياءل ويكــون ولـ بلمـاو وعــدوالو
على ورع هللا سبحايه وتعاىلل نري ملا يمعطـي دـن املسـونات الـه تقـوي هـ س األوهـام
عند أعدائنا.

يع كن أيتم ملا تنظروا يف املكتباتل ستجدوا أنلفة الكتب ملي ة لسيوف
والدماءل وأحيالو رقاب مقطوعة ودو ول ل ه س رسالة دعائية ..رسالة إعالمية.

أل ن ــت يف زايرة للمر ــز اإلس ــالمي يف واو ــنطنل و ن ــت م ــع رئ ــي املر ــزل ودخل ــت
املكتبــة أحب ـ يف الكتــبل وأيظــر يف الكتــب املوجــودةل فكــان يقــو  :دــن يس ــاهم
يف تشــويه اإلســالمل وأينــا يعمــق تصــور أن اإلســالم ديــن الــدم -والصــورة الــه عنــدهم
أين ــا متعطش ــون لل ــدماء -فنظ ــرت فع ـالو يف الكت ــبل األنلف ــة مح ــري ج ــداو ــد ال ــدم..
سير ..قتل ..فالبد أن يراعي يفسية الش ص ..ير هي اخللفية المحقافية عندس؟

يف هـ ـ س األايم ـ ــان هنـ ــا فـ ــيلم عمـ ـرح يف أمريكـ ــا اطـ ــه :مسـ ــير اإلسـ ــالم)ل وجـ ــاء
اجلماعة األمريكان هنال ويبدو أهنـم خـدعوا بعـ

إخواينـا مـن الصـعيدل وأونـوهم أينـا

دــن بــالد احلريــة واإلعــالمل و ــل مــا ســتقوله ســوف ينشــرس ل ـ ل فص ـ كوروا األ ل يبــدو
أهنم أجلسوس وجعلوس ساعة يتكلمل يتكلم ال مشكلة لـن خيسـروا وـي اول لكـن مـا اجلـزء

ال ـ ي أخ ـ وس؟ اجل ــزء ال ـ ي أخ ـ وس مجل ــة واح ــدة فق ـ فق ـ ل ج ــاءوا أل وه ــو يف
املسجد يتكلم والتصوير عمـل مالـزووم إن) وداخـل علـى الفـم حبيـ أنـبحت الصـورة

لهــا علــى فمــهل وهــو يــتكلم ويــرتجم صتــه للغــة إليكليزيــة :مإن اإلســالم وــجرة ال
تروى إال لدماء) ..فق !ل هم أخ وا ه س الرسالة فق ويقلوها.
قــد يكــون األ عمــل مقــدمات هويلــة تزيــل مــا قــد يعــرح مــن التبــا أو فهــم خطــأل
لك ــن ه ــم ح ـ فوا ــل ه ـ ا الك ــالم ــدف خبي ـ ل يري ــدون أن يون ــلوا يف ـ الص ــورة
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ويذ دوهال أن املسلمت ل متعطشت للـدماءل فأخـ وا اجلملـة هـ س فقـ ل وقـالوا أن

اإلسالم وجرة ال تروى إال لدماء.
فهن ــا تص ـرفات د ــن يرتكبه ــا خت ــدم ه ـ ا ا ــدفل ال يوج ــد اعتب ــار للص ــدى النفس ــي
وريـت هـ ا التصــرف علــى ختويــر النــا أ محــر مــن اإلســالمل ونــدهم عــن ســبيل هللال
ـت م ــدة هويل ــة أح ــاو أن أجــد دل ــيالو مباو ـراو عل ــى أثــر حس ــن اخلل ــق يف ج ـ ب
مكمحـ م
ـرت وأل أقـرأ يف تفسـري
النا لهسالمل وأثر سوء اخللق يف تنفريهم عن اإلسـالمل فظف م
اب ــن مح ــري من ـ ع ــدة س ــنوات عن ــد تفس ــري ي ــة يف س ــورة النح ــلل وه ــي ق ــو هللا تب ــار
وتعــاىل :م دوالد تدـتك ـ م وار أدردـايد مك رم دد دخ ـالو بـدري ـند مك رم فدـتد ـزك قدـ دد ٌم بـد رع ـ دد ثـمبموهتدـا دوتدـ م وقموار الر ُّس ـوءد مبدـا
دُّت دعن دسبيل اّلل} م )94سورة النحلل فالشاهد هنـا أن احلـافم ابـن محـري أوـار
ن دد ُّر
د
إىل معـ هيــب جــداول وهــو املعـ الـ ي نــت أحبـ عنــهل ف يــه قــا إن املســلمت إوا

عاهــدوا نــريهم عهــداو مث يقضــوس ونــدروا بــه فهـ ا َيتلــب ــم يــوعت مــن الشــر :األو
وـر الزم الشـ ص يفسـه مفتــز قـدم بعــد ثبوهتــا) ادـراف عــن مـنهج الشــرع الشـريرل
أما اخلطأ المحاين أو الشـيء المحـاين الـ ي يعاقـب عليـه :موتـ وقوا السـوء مبـا نـددُّت عـن

ســبيل هللا ولكــم ع ـ اب عظــيم) ت ـ وقوا الســوء مبــا نــددُّت عــن ســبيل هللا وـ دـر دحها ابــن
مح ــري فق ــا يف تفس ــري س ــورة النح ــل :مب ــا ن ــددُّت ع ــن س ــبيل هللا أيك ــم حينم ــا صلف ــون
وتعاهــدون مث تغــدرون فـ ن هـ ا يكــون فتنــة للكفــار حينمــا يقولــون :لــو ــان يف ديــنهم
خ ــري م ــا يقض ـوا العه ــد وم ــا ن ــدروال فيمص ــدون ع ــن ال ــدخو يف اإلس ــالم بس ــبب س ــوء
مسلكهم.

ففي احلقيقة اآللـة الدعائيـة يف هـ ا العصـر عصـر الدعايـةل أل أقـو هـم يشـنعون علـى
املسـلمت منـ زمـن ولـي أمـراو جديـداول ولكــن علـى األقـل دـن ال يـوفر ـم مـادة ملزيــد
م ــن الص ــد ع ــن س ــبيل هللال وختوي ــر الن ــا م ــن ال ــدينل فهن ــا تص ـرفات تغ ـ ي ه ـ س
السياسة اإلعالمية هدية.
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فأمريك ــا خسـ ــرت عـ ــدة الف يف حادثـ ــة سـ ــبتمربل لك ــن ـ ــم سـ ــبت مـ ــن املكاسـ ــب

دولــة اســتعمارية يف خــال العــاو لــه اآلنل وبــررت جرائمهــا وبــررت أفعا ــا نهنــا ُّت
العدوان عليها يف داخل بالدها؟
أيضـاو ملــاوا ال يوضــع يف االعتبــار عمليــة الصــدمة العاهفيــة الــه يتلقاهــا املســلمون مــن

جـ ـكراء ممحـ ــل هـ ـ س التصـ ـرفاتل أل نـ ـراحة أستحضـ ــر هـ ـ ا السـ ــفري الـ ـ ي قتلـ ــوس وهـ ــم
لبســويه ..أحيــالو أختيــل وهــم يكلمويــه حــدي أســامة بــن زيــد الـ ي قــا فيــه الرجــل
أوهد أن ال إله إال هللال ه ا من وبه املذ د أيـه ـان ينهـاهم عـن قتلـهل ويقـو ـم أل
أوهد الشهادةل وأت ر حدي أسامة بن زيد.

أما عملية مرتد أم نـري مرتـد وهـ ا احلكـمل أيـتم مـن عيكـنكم أنـالو حمكمـة وـرعيةل ـل
واحــد يعطــي يفســه ه ـ ا احلــق؟ يف ــل بل ــد جمموعــة تعملهــا حمكمــة س ـرية مــن قض ــاة
جمه ـولت ال يمع ــرف م ــن ه ــم وال ي ــر ه ــم وال م ــا مس ــتواهم العلم ــي ولكم ــون عل ــى
النــا وينفـ ون؟ ختيلـوا يــر ســتكون الفوضــى يف ممحــل هـ ا احلــا ل فمســألة احملا مــة
وإن حصل حما مة وحمكمة سرية ال يمعرف من قضـاهتا ويريـدون مـن ـل املسـلمت أن
يس ــلموا بعدال ــة حكمه ــمل م ــع أين ــا ال يع ــرف أي و ــيء ع ــن ه ـ س األو ــياءل وال ع ــن
املذهالت اله تذهلكم ملمحل ه س األفعا .
أل ملــا طعــت خلــرب اخلــاا الســفري و أجــزع علــى اإلهــالدل نــت مطمـ ن للغايــة أن
هـ ـ س عمليـ ــة مهتـ ــوي ) أو إثبـ ــات :أينـ ــا يقـ ــدر أن يصـ ــل لكـ ــل أحـ ــدل وسـ ــوف يرت ـ ــوس
عــادي ألهنــم تر ـوا قبــل ولـ ل فــارل وو يتعرضـوا لهيطــاليت أو اليــا ييت أو دــو
ول ـ وه ـ ا حصــل محــريل فمــا توقعــت أبــداو أن األمــر يصــل ـ س الدرجــة مــن اجلديــةل

ولصل القتل هب س الطريقةل مع استبعاد البمعدل يع بغ
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لك ــن أق ــو م ــا موض ــع يف اعتب ـار م المح دق ـل السياس ــي ملص ــر يف األوض ــاع احلالي ــةل وأيك ــم
يشــون ــم هائــل مــن املســلمت وتصــدمون مشــاعرهم مبمحــل ه ـ ا التصــرفل و يوضــع
ه ا يف االعتبار على اإلهالد.

أيضـاو مــا أوــرلل دائمـاو الســلو مــر ة الفكــرل وأل أقــو إن تغييــب العلمــاء أو نيــاهبم
مــن الس ــاحةل العلمــاء ال ــر ييت املتحقق ــت لعلــمل ال و ـ أي ــه وو ارتبــاط وثي ــق مبمح ــل
ه س الفوضى اله يعيشهال ال وـ أن الـ ي يعتقـد فـر فـالن أو فـالن مـن الطبيعـي
أيه يستحل دمه بعد ول ل فالسلو دائماو مر ة الفكر.
مــا يلحظ ــه يف ممح ــل ه ـ س األح ــداث أن هنــا اس ــت محاراو ل ـرأيل وأج ــاب ــل وي رأي
برأي ــهل والفتـ ـاوى تدص ــدر وتمنفـ ـ م ــن أل ال يـ ــدرى مق ــدار علمهـ ــم وال صصـ ــيلهم وال
مـذهالت الفتــوى عنــدهمل فهـم يقتحمــون الفتــوىل ويســتبدون هبـال ويملزمــون ــل األمــة
بتحمل عواقبها مهما ايت يظرهتم.

أيضاو موضوع اإليرتيت واملصائب اله يء مـن اإليرتيـتل فكـل واحـد يريـد أن يقـو

التصـرلات

وي او يقولهل وهبعاو ه س إساءة أخـرى لهسـالمل أليـه أحيـالو تصـدر بعـ
مـن الشـباب عجيبـة جـداول وهـ س مرنـودة بـال وـ مـن أعـداء اإلسـالمل ويبـ عليهـا
املواقــرل فموضــوع الفوضــى العارمــة يف اإليرتيــتل ومــا لصــل حــىت مــن ممارســة بعـ
الشـباب إرهــاب علــى العلمـاءل إرهــاب علــى الشــيو ل إن و تـوافق فأيــت ـ ا و ـ ال
ولصل ما لصل يف ه س األحداث.
علـ ــى أي األحـ ـوا يقـ ــو إينـ ــا اآلن –األمـ ــة -يف وضـ ــع اسـ ـتمحنائي لـ ــي هـ ــو الوضـ ــع
األن ــلي ال ـ ي ه ــو ع ــزة املس ــلمت وس ــيادهتم عل ــى الع ــاو م ــا ــايوا يف عه ــود اخلالف ــة
م ـ ـمحالول الل الوض ـ ــع دتل ـ ــرل و لت ـ ــا وين ـ ــا خ ـ ـ األحك ـ ــام والقواع ـ ــد ال ـ ــه تض ـ ــب
س ــلو يات املس ــلمت م ــع أع ــدائهم يف وض ــع الع ــزة ه ـ ا ل ــنف الوض ــع ال ـ ي د ــن في ــه
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اآلن ه ـ ا أمــر فيــه يظــرل وينبغــي أن يمراعــى الفــرد يف الواقــعل والفــرد يف الظــروف بــت
أوضاعنا واألوضاع السابقة.

فه ا ما تيسر من التنبيهات حو ه ا األمر..
أيضاو عندي بع

التسارالت عن موقـر هـ ا الكيـان أو هـ س اوموعـة مـن العلمـاءل

أريد أن أعرف ما موقفهم من العلماء.

احلقيقة دن مشكلتنا -ممحلما قلت من قبـل -ـل مـن يريـد أن يفعـل وـي او يفعلـهل وال
يوج ــد م ــن نع ــهل ويتحم ــل اجلمي ــع العواق ــب مهم ــا اي ــت عل ــى ال ــدعوة وعل ــى األم ــة
اإلسالميةل بعبارة أخرى يستطيع أن يقو لي هنا بريل لي هنا بري.

أل أو ر لمة و رها العالمة الشيخ الطاهر اجلزائري ر ه هللا تعاىل وهو على فرا
املوتل ح ر األمة بكلمات حقها أن تكتب مباء العيون ال مباء ال هبل يقو ر ه
هللا تعاىل:
معــدوا رجــالكم -يع ـ

بـ دـار م -وانفــروا ــم بع ـ

زالهتــمل وعضـوا علــيهم لنواج ـ ل

لتستفيد األمة منهمل وال تنفهوهم ل ال يزهدوا يف خدمتكم).
ف ـ وا خل ــت الس ــاحة م ــن أه ــل العل ــم وال ــورع والتق ــوى واحلكم ــة واختـ ـ الن ــا رءوسـ ـاو
جهاالو يفتوهنم بغري علمل ف وا أفتوهم بغـري علـم فـال تسـأ عـن احلرمـات الـه تمسـتبارل

والـ ــدم املعصـ ــوم الـ ـ ي يهـ ـرادل والعـ ـرح الـ ـ ي يمنتهـ ـ ل واملـ ــا الـ ـ ي يمهـ ــدرل ويظـ ــرة
واح ــدة إىل الواق ــع األل ــيم يف بع ـ ب ــالد املس ــلمت وم ــا يق ــع فيه ــا م ــن جم ــازر وم ـ ابر

نيــدي األدعيــاء الـ ين اســتبدوا بـرأيهم واولـوا نهـوائهم ور بـوا رءوســهم وو يصــغوا إىل
يصائر العلماء تنب عن داهر تغييب العلماء وقطع الصلة بينهم وبت الشباب.

20

محمد

تفجيرات لندن والبُعد الغائب
إسماعيل المقدم

إن العلماء هم عقو األمةل واألمة اله ال صرتم عقو ا نري جديرة لبقاءل وقا

الس اوي ر ه هللا تعاىل :مإمنا النا
العي ؟).

بشيوخهمل ف وا وهب الشيو فمع من

ه ـ ا الك ــالم ن ــت تبت ــه أايم املش ــا ل ال ــه اي ــت ص ــدث يف اجلزائ ــرل وه ـ ا من ــوو ل
ودن ال يعترب لألسرل اجلزائـر ـان لـدث فيهـا مـ ابر رهيبـةل لدرجـة أن الواحـد مـن
وـ ــناعتها مـ ــا ـ ــان يصـ ــدد أن هنـ ــا إيسـ ــان أنـ ـالو ينتمـ ــي لهيسـ ــايية أو آلدم عليـ ــه

الســالم ويدقــوى علــى فعــل هـ ا :يبقــر بطــون احلوامــلل ويـ بر األجنــةل وهــم مســلمونل
ملـ ـ ــاوا؟ل أليـ ـ ــه يكفـ ـ ــر هـ ـ ــذالء النـ ـ ــا ل فيسـ ـ ــتحلُّون دمـ ـ ــاءهمل و يفعلـ ـ ـوا هـ ـ ـ س اجلـ ـ ـرائم
الوحش ــية ..ينزل ــون عل ــى القبيل ــة ي ـ حبوها له ــال وه ـ ا جه ــاد!! م ــا الس ــبب؟ الس ــبب
اد ـ ـراف الفك ـ ــر ال ـ ـ ي ي ـ ــذدي إىل ايته ـ ــا حرم ـ ــات هللا س ـ ــبحايه وتع ـ ــا لى وايته ـ ــا
حرم ـ ــات املس ـ ــلمتل ألن م ـ ــن و يوافق ـ ــوهم يف مش ـ ـرهبم يكف ـ ــروهنمل و لت ـ ــا عواق ـ ــب
التكفري ممحل ه س التصرفاتل لعلكم بعتم ول يف اجلزائر...........
لهنا ايتهت مادة الشري املوجودة على موقع هريق اإلسالم]
راب املادة الصوتية:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&l
esson_id=42244
ال تنسول من ناحل دعائكم
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