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 فقيه وزير سابق للشؤون اإلسالمية سلم بن سيد املصطفإ

 بسم هللا الرحمن الرحيم

سوم  ن ال أو حضور  قاوي، ، ي وي ،و  أحد ممن له مسكة من علم، ألم يعد 

نوووه لوووه  ايعاوووه ا  ي وووة  وووه، أنوووه ن وووي  لووويم  ل  يوووي ، و أهووور الووودقن ا  ووو ، و 

نوووووه م  رموووووة مووووون اتاوووووي   والاعليمووووووي  أومعنوووووه نرنوووووه ن يموووووي لووووويمم ل  يوووووي ، 

ي ، لهوووووووووي مرملاهوووووووووي مووووووووون اتيو اديووووووووي ، و اسووووووووو  هي لل ووووووووورن والرجووووووووور ، والارجيهوووووووو

 وغيقتهمي ومص  همي، كمي لهي ن يمهي ومنهيجهي ،  ا  يي .

 وووووووي  مام ووووووو  نوووووووه نأ، هووووووور سىىىىىىىالم لىىىىىىىه بهيعتىىىىىىىه ال ا ىىىىىىىة بىىىىىىىهومعنىىىىىىىل  ىىىىىىى ن اإل 

ا  من  راكمي  ن رية، وال  جوي   هدافه، غ   ملأ خصر يي ه، وماي ده، و 

و أ  السواي  ب ورية، وال مبوي   ت ويعي معي وة سوي اة لوه،نسينية، وال ماأقر إ

نووووه مفوووورص ،وووو  ا  صر ووووية،  ر وووواه م   ووووي   ينيووووي  يلوووودا، أالحاووووة عليووووه، أ  



ال قأ يوووه الاي ووو  مووون  ووو ن قدقوووه وال مووون   وووي  ا مووون عووويلم الفيووو  وال وووهي    

 .(1) لاه  ن ق  من حكيم حميد(

سووم  ، يعا وو ان أن ال والوودانم م ووه معووي سووم ،ن الاصوو م موون ال أونحوون نعا وو  

سوووووم  موووووي،ا  ماعصووووواي، ل لاصوووووي ن مووووون اهووووور الووووودقن البووووو ي ، لكووووون بعووووو  ا

سووم ، ولووه ،وو  فلووي سوول  موون ةوو ة ال معينوودا، قد وود مووي يعااووده ،وو  ناسووه 

  وو  ع وووه الاوورين الكووريم ،وو  ملرلوووه هعيوا وي وودوا  هووي واسووو يا تهي أغ وو   ووي  ، 

 .(2)أناسهم ظلمي وعلرا(

ر نمووووي هووووإو الووووام  ، و أنوووومى علووووا ا  هوووو ، وال علووووا الفاوووويو  ن ووووي ر غ وووو  ماإوا ج وووود 

هعا وو ا لوود ملاحووي و سيسووة. وملوود ع وو   ا قووة عوون فلووي أن ووي ر مووع العلووم، وهوور إ

نهوووم ماحااووورن ،ووو  ملووورا   أناسوووهم أناسوووهم(، أ  أ ملياوووي فايلوووت  واسووو يا تهي 

 موووووون  وووووودص يقووووووي  هللا اللووووووم جوووووويلتهم  هووووووي الرسوووووو ، لكوووووون الع ووووووي ، والاعصوووووو ،

 ن ي  ا  اياة مع علمهم  ب تهي.إا إوأ  ،  فعهم ن  فلي وا  اث اتا

   اليهووووووور  ي  ووووووو  ع وووووووه جلوووووووت ملد  وووووووه  يل سووووووواة  هووووووو  الكاوووووووأوناوووووووك السووووووولر  

  يعرفرنوووه كموووي يعرفووورن يوال صوووي ح( حيوووث ملوووي  هعووويوا  الوووتقن ي   ووويهم الكاووو

 .(3)ن فرياي منهم ليكامرن ا    وهم يعلمرن(إ  يلهم و أ

كوووود فلووووي أعرفووووره وكامووووره وي وووودوه. وملوووود  نهوووومأفارلووووه  قكاموووورن(  ووووري  ،وووو  

 ساحينه وهعيوا  ارله:  وهم يعلمرن(.

                                                           
 .42سورة فصلت، اآلية   (1)
 .14سورة النمل، اآلية   (2)
 .  146سورة البقرة، اآلية  (3)



نوووه إنعوووي   ملووود نعلوووم قضوووي ،ووو  ملرلوووه هعووويوا ،ووو  سووور   ا أومثووو  هوووتا اتعنوووه و   

نهم ال قكووووووووووت رني ولكوووووووووون ال وووووووووويت ن   قووووووووووي  هللا إليحزنووووووووووي الووووووووووتح قارلوووووووووورن فوووووووووو

 قد دون(.

ه عليوه الصووم  هوتا الودقن الووتح يعورا الاياو م والوودانم ةو اه، و ودص ن يوو

ر هوووي، وسووولمهي. لوووه والسووم ، لوووه م   ياوووه ،وو  ا  يوووي  نلهوووي، سووورا هي و وورا هي، ح

وال، و،ووو  العمملوووة موووع أع العمملوووي ، ،ووو  العمملوووة موووع هللا نوووراأم   ياوووه ،ووو  نووو  

مينيوووووووة، قنسوووووووينية، وال ،ووووووو  عمملاوووووووه معهوووووووم علوووووووا اتسووووووواريي  العاوووووووي ه قينيوووووووي، و

 ا  فرافية.والصلة الرحمية، وا      

 .هذه املنهجية هي منهجية االعتدال وال سطية

و أين قووودالن علوووا الارسوووي  ووو ن لووو   ن ،االعاووودا  والرسوووبية: لا وووين م  ا فووو

كثوو  موون ا  وور، موون فلووي اتعنووه ملرلووه أييل، موون غ وو  ملوور ى موون واحوود منهووي، ألوو

رملاوووي وسوووبي،  ووو ن نهوووم قااووورن مأم الوووتقن كاوووروا  ووور هم يعووودلرن( أ  هعووويوا  قووو

واتسوولم ن موون عيفنووي هللا أ -ليووه هوور جلووت ملد  ووه إن قميلوورا أهللا وغ وو ه،  ون 

 .فلي

و ما اووووووع ألرسووووووبية واالعاوووووودا ، قوووووود   نوووووو  مبلووووووع هووووووته ات   يووووووة، م   يووووووة ا

نهووووي م   ياووووه اتادديووووة الدملياووووة، نلمسووووهي وا وووو ة ،وووو  نوووو  أللوووودقن السووووممم، 

 نراعه اتاعد  .أي  ال  ريع، وماي ده اتخالاة، و مساري

  فيعووة،  مملأ، م و   باالعتىدال وال سىىطيةلوتلي نوين اال صويا  همووي، أ  
 
يوة

نسووووينيي ملريمووووي، ق سووووم  يل اووووي الووووتهنم، وال  ك وووو  العالوووو ، وو وووور  إ ومسوووول ي

ن الوواايملهمي الر ووا ن، عي ووم ال لووي موون الزلوو ،   الرؤيووة. والاحلوو   هووتقن 



رن و اترملووووووووو ، في وووووووووأي ان   ووووووووورن نيبعوووووووووة مووووووووون  رسوووووووووي اترملوووووووووع موووووووووإو اللتهموووووووووي، 

حي ووووة إا اتر وووورا  همووووي محي ووووي  مسوووويفي  م سوووويوية موووون ا  هووووي  نلهووووي. و وووو

وا نابة الرسي، فيه إص ة من ا  بر،  حيث ق رن الر ر  عي مة ومح

و  عر ة. وي ورن اتعاود  الراملو  ،و  الرسوي، يم وي مبم  وي، حسويي ،و  أبعد 

اتجوووووووي  ا  مووووووو ه، ويم وووووووي مبم  وووووووي ،ووووووو  اتجوووووووي  اتع ووووووور . أو ق ووووووورن الووووووواايملهمي 

اللتهمي، ماأ  ا ن من الس   وسي البري ، بعيدا عن ا  يفا ن، الاري ا ن و 

مووووون السوووووارمل. في ووووورن اتعاووووود  هووووور فلوووووي السووووويدر وسوووووي البريووووو   يعاووووودا ، 

ا  ورا والسوارمل. وهور وقاي ، و ،انة، ولعر ه  وي من قبم  وه ويم عوه مون 

 وا اال برا  وعد  ال  ك  .إن قؤ ح أ را من لأنه 

بوو  أمهي  وولا هللا عليووه وسوولم ،وو  حوودقث ملة العيمووة،  سووهووته ات   يووة ال ووي

 هرير   ض ه هللا ع ه، حيث ملي  عليه الصم  والسم :

. فسووووووود وا، وملوووووووي  را، حىىىىىىىد اال  لهىىىىىىىهأن الىىىىىىىدون  يىىىىىىىر ولىىىىىىىن  شىىىىىىىا  الىىىىىىىدون "إ

 "وأب روا، واساعي را  يلفدو  والروحة، وش مل من الد  ة.

ن أ    أالصم  والسم   نه عليهأوا مار ا  هتا ا  دقث، ند   إو يلعر   

ومانيىىىة  املعتقىىداا اإل الوودقن، الووتح هووور  ااووي   وودقث ج  قووو  عليووه السوووم : 

 .خالقيةالتصرفاا العملية  وامليلكياا ال و 

هووور  - ووومصفعوووي  وا  اتعااووودا  وا   -ال ووويم  العوووي  أ  فيلووودقن ه وووي  مع ووويه 

معنووووه ونلمووووة ال سوووور نلمووووة  بوووور   ن حايااووووه وميهياووووه  وووو  ال سوووورأيسوووور، أ  

  الار وي  لوم ق و  الصعر ة، وال  د  والفلر، والار  الفيلاة. و غاة م ه ،و

ال غلاوه، إحود أف بو   وه، فاوي : ولون ي وي  الودقن  ووا ماهور  اللاو ،إال يس 



ال إلاوووة ،ووو  أ  مسووولي مووون مسووويلي ا  يوووي  نوووي لووون هسووواعم  ال ووود  واتفيأأ  

 هزمت وغلات.

ن الووووودقن سوووووه  إ  هموووووي: ن م وووووه عليوووووه الصوووووم  والسوووووم هوووووتان   ووووو ان وا ووووو ي

ن مفيلاه مح ر  عليه  يلهزيمة اتحااة. في اويع ال سور والسوهرلة، إم سر، و 

وهىىىى  والكييسوووة هوووور الاوووودقن، هوووور اتوووو  ي الووووتح  سوووومه  وووولا هللا عليووووه وسووولم، 

 .ال سطية واالعتدال

ماوووووه فاوووووي : أوسووووولم بعووووود ا   ووووو قن السوووووي ا ن قرجوووووه قوووووم  ووووودأ  ووووولا هللا عليوووووه 

برا واعاووووودلرا فيموووووي  ارمووووورن  وووووه مووووون أ  فارسووووو .وأبشىىىىىروافيىىىىىد وا وقىىىىىا   ا 

فا إن  ا   را مون اتبلور  نلوه أسرنه من  صرفي ، وحيولرا عمي ، ومي  مي  

ليه   يمله. فلي هر ملرله: فسود وا وملوي  را. قوم ب ور إلم هسابيعرا الر ر  

فيع   لي ات   ية  يل جي ، فاي : وأب روا. قم وجه عليه الصوم  والسوم  

االسوووواعينة  ي وملوووي  اللووووم ق وووورن فيهوووي الاحلوووو   ي  يريوووة وال  وووويمل، فاووووي : ووووا إ

 واساعي را  يلفدو ، والروحة، وش مل من الد  ة.

الاصوورفي   هوته  وو  ات   يووة العيمووة اللووم  سومهي  وولا هللا عليووه وسوولم، ل وو 

 ممليووة. وهووته ات   يووة  وور   االموور  هووي، م ووه  وولا هللا العادقووة، والعمليووة وا  

القصىىىىىد   لم، ،ووووو  غ ووووو  موووووي حووووودقث، فاوووووي  عليوووووه الصوووووم  والسوووووم : عليوووووه وسووووو

وا إتااصد، العي  ، اتعاد ،  صلرا .. أ  الزمرا الاصرا االقصد   تهلغ ا

 هدافكم.أغيقي كم و 

فا نهيوواكم عوون إقضووي ملرلووه  وولا هللا عليووه وسوولم: أويوود  لووتلي  ر وور   وويل  

 يحيووووة عام. هووووته ا  ر، فووووأ را م ووووه مووووي اسووووابفا أموووور كم  ووووأمإموووور فوووويجا اره، و أ



د   ال  ووووورية، وموووووع نووووورا،ع الايلفوووووة، وات   يوووووة الرا ووووو ة، اتا يغموووووة موووووع الاووووو

نسووينية،  وو  اللووم ملووي   مرجأهووي للموورأ  الكث وو   الصووم : مووه، علوويكم الوو اك ال

م ملوي   هوي: للاور  الوتقن هللا ال قمو  هللا حلوه  ملورا. و وا اللو   مي  بياورن، فور

قكاوويهم، للاوورص    ووه عليووه  عمووي  العاووي  ، الأ ووه مون  رن ن مووي قارمووأاعا و وا 

نوووو  إ ل  ووووة اتعلووووم اتربوووو : أمووووي وهللا الصووووم  والسووووم  و يوووونهم. حيووووث ملووووي  لهووووم 

 اوووووويكم لووووووه، ولكنووووووه أ وووووور  وأفبوووووور، وأ وووووولا وأ ملوووووود، وأ ووووووزو  أ   وووووويكم   و 

 ال سيل، فمن  غ  عن س لم فل ك منه.

حو ن -ه هللا عنهموي م ف   ضو بوالب يبُم ا  ليو  سولمين الاي يو م  وملد   ص 

ن لر وووووي عليوووووي حاووووووي، إفاوووووي  لوووووه:  -و، ل  ووووودو  ،ووووو  العاوووووي  ه ماجووووويأنوووووالحووووو  

فوووأعي نووو  ف  حووو  حاوووه. وملووود  ول اسوووي عليوووي حاوووي، و هلوووي عليوووي حاوووي،

،وووووو  كاووووووي  هللا   -م   يووووووة الرسووووووبية واالعاوووووودا -موووووور  هووووووته ات   يووووووة  كوووووور  ا  

 العزيز، ،  غ   مي يقة، وغ   مي مر ع.

حينه وهعوويوا  ال ق لوو  هللا  ، قاوور  سووالووموالابايوو  الع فاووم مجووي  الا ليوو 

ال مووووووي إتهووووووي، وياوووووور :  ال ق لوووووو  هللا ناسووووووي ال وسووووووعهي( أ  ملوووووود تهي و يملإناسووووووي 

وووا ع اووي وال إصووي   قاوور   وال  جعوو  قوود  مفلرلووة ي يهووي(. و،وو  اتجووي  االملا

، قاووور    مقووود ملرموووي محسووور ا( ، و،ووو  اتجوووي  ا    سوووبهي نووو  ال سوووي فااعووو

وموووووووووع أن ه وهعووووووووويوا  واملصووووووووود ،ووووووووو  م ووووووووويي واغضووووووووو  مووووووووون  ووووووووور ي(. سووووووووواحين

ال  ووووووريعي  السووووووممية  يلفووووووت ،وووووو  ا موووووور  يلرسووووووبية ،وووووو  مخالوووووو  ال صوووووور  

والارجيهي  فإنهوي لوم  كاو  ،و  ا  وث عليهوي  م بورص ال صور  اللوم سويملتهي، 

وال   ووراهر ا لاوويت اللووم نباووت  هووي،  وو  إن هووته ال  ووريعي   جوويو،  فلووي 

إوووووووا م بوووووورص سووووووي ع  - غووووووم و وووووورحهي-ته ال صوووووور  إوووووووا  حريوووووو  ماوووووويهيم هوووووو



وملاووورت وا وووو . فحووووت   موووون ا لاوووويت فاتهووووي الدالووووة علووووا عكووووك الرسووووبية، 

ملي  هعيوا:  قي أه  الكاي  ال هفلرا ،   ق كم وال  ارلورا علوا هللا غ و  ا  و (، 

وملوووي  عليووووه الصووووم  والسووووم  "إقوووويكم والفلوووور ،ووو  الوووودقن فإنمووووي أهلووووي موووون نووووين 

 وووووو ان الوووووووت  قوووووور،ن  وووووووه الاكوووووور والسووووووولر  فوووووويحكم عليهموووووووي ملووووووالكم الفلووووووور". وات

 يلرسوبية أو الابورا هور ال صوور  ال ورعية والاراعود الاينرنيوة وا عووراا 

 العيمة.

، و،وو  هووته الووام   صر ووي، علووا هىىا اليىىنة والجماعىىة عم مىىاأوقىىد أبهىىق 

جوووي  االعااوووي ا ، هوووته ات   يوووة اتعادلوووة، ،ووو  نووو  محبوووي  الاووودقن. أ  ،ووو  م

ناسووووووهم، فيمووووووي  يوووووونهم، حلووووووه مووووووع أ وووووومص، و،وووووو  هعوووووويملهم مووووووع واتعوووووويمم ، وا  

حيينووووي. كمووووي  ااوووورا هووووته ات   يووووة ألعاوووود ، واتووووتهلم، والسوووولرنم اال وووواما ا

قضووي، مووع غ وو هم اتخوويل  لهووم ،وو  الوودقن. معاموودقن ،وو  نوو  فلووي علووا اتوو  ي أ

 الب ي  لرسيلة محمد  لا هللا عليه وسلم.

ؤاهووم وماوويهيمهم مووع ا وواما    -اتسوولم ن فيمووي  يوونهم فا نووين الاعيموو  مووع إو 

ن هعيموو  اتسوولم ن مووع غ وو هم، قجوو  إوعي قووي، فوو موورا ملزموويأ -تصووي   ال  ووريع

نسووينية، و كووريم ،وو  مسووي ا ،  حكمهووي ال - لووة ااووي لل صوور  وا  -ن يسوو    أ

 ا  مووووم، وا   وووو  ، واتصوووو  ة ات وووو  كة، والرفوووويل  وووويلعهر  والرعوووور ، والوووودعر 

 نسينية الرفيعة. مص البياة، واتعينم الهللا،  يلادو  ا  س ة، وا   لدقن

،وو  وملوود جوويل ،وو  كاووي  هللا ملرلووه هعوويوا  ال قنهوويكم هللا عوون الووتقن لووم قاووي لركم 

ن هللا قحووو  إلووويهم إن   ووو وهم و اسوووبرا أالووودقن ولوووم قخرجوووركم مووون  قوووي كم 

وأ رجوووووركم مووووون نموووووي قنهووووويكم هللا عووووون الوووووتقن ملوووووي لركم ،ووووو  الووووودقن إاتاسوووووب ن 



ن  رلوووووووورهم وموووووووون قاوووووووورلهم فأول ووووووووي هووووووووم أ ووووووووراجكم إ قووووووووي كم وظوووووووويهروا علووووووووا 

 ال يترن(.

نوووه هووور ناسوووه عليوووه الصوووم  إنوووه ملوووي : ألوووتلي ق وووت ع وووه  ووولا هللا ع وووه وسووولم 

احينه وهعووويوا  ووود موووي  هللا سوووأ  سوووي رن  صووومي مووودعيي قووور  الاييموووة والسوووم 

ن أمعلور    ي  ناسوه. وم ه ل  ي بف    ت أو أو انااصه أمن ظلم معيَهدا 

من نين ال لم  لا هللا عليه وسلم قر  الاييمة  صمه فخسي  ه مضومرنة. 

 لوووم قجووود  ادحوووة  ن مووون ملاووو أيووود فلوووي موووي جووويل ،ووو  ا  ووودقث ا  ووور: ويؤ 
 
معيَهووودا

  بع ن س ة.أن  يحهي لارجد من مس    إا   ة، و 

   ن حرمووة أهوو  هووته الووام   صر ووي ماااوورن علووا أهوو  السوو ة عمرمووي، و أو 

نموووي إن عصووومة الووو اك، إح حرموووة    اتسووولم. ولوووتلي قارلووورن اتعيَهووود هسووويو 

فوورا  اتسوولم ن. أحوود أيِن، الووتح هوور العهوود، الصووي   موون قمووين أو ا َموو  وورن  يل 

وال ي   مل لب اه،  ودو ه مون الدولوة،  ودلي  ملرلوه  ولا هللا عليوه وسولم: 

  وووو  علووووا فلووووي اتسوووولمرن  ا يفووووأ  موووويؤهم، ويسوووو،ا  ووووتمتهم أ نوووويهم، موووويلم   

 ماسد  م  رظة.

، مشووووو رن ومنىىىىىذ  خىىىىىا االسىىىىىالم وىىىىىي هىىىىىذه املنطقىىىىىة  وال  ىىىىىا  ال قىىىىىاوي ل ىىىىىا

 ثايفوة االعاوودا  هووته، فماوور ا  ال وو امر اللووم  وود س ،وو  محيظرهووي، والعلموويل 

الووتقن قد سوورن فيهووي، واتؤلاوورن واتااوورن فيهووي، ال يعرفوورن غ وو  هووته الثايفووة. 

مصووووووووينة، وح ووووووووي  اتسوووووووولم ن اتعل وووووووو ن  فوووووووودميل اتعيَهوووووووودقن وأموووووووورالهم ع وووووووودهم

لإلسووووم ، مح وووور  لهووووم ع وووودهم  ووووه، موووويلم يعل وووورا كاوووورا  راحووووي، فيووووه موووون هللا 

موووور  وووويتعروا وال  ووووه عوووون ملرن مووووع هووووؤالل ا   ووووي   م   يووووة ا   رهووووين. وياعووووي



ات كوووووور، الوووووورا    ،وووووو  ملرلوووووووه هعوووووويوا  ا ع اوووووووا سووووووو ي    ووووووي  ي  كمووووووة واترع وووووووة 

مووع اتخوويلا ن ،وو  الوودقن،  (. كمووي قاعوويملرن ا  سوو ة وجووي لهم  وويللم  وو  احسوون

نسووينيي، مصوو  يي،  ااووي لسقووة السووي اة  ال قنهوويكم هللا عوون الووتقن لووم إهعوويمم 

قاووووووي لركم ،وووووو  الوووووودقن...( ا قووووووة، وتووووووي و   ماضوووووويفرا ،وووووو  كاوووووو  السوووووو ة والسوووووو    

ال ارية، من هعيمله عليه الصم  والسم ، مع اتخيلا ن له ،و  الودقن، حيوث 

اتدق ووووووة ات وووووور   ات ووووووهر  ، اللووووووم ن مووووووت العمملووووووة  وووووو ن مجامووووووع  كاوووووو  وقياووووووة

اتدق وووووة، مسووووولمه، وم وووووركه، وكاي يوووووه، وهعيمووووو  هووووور   صووووويي عليوووووه الصووووووم  

 والسم ، مع  جي  اليهر  ،  اتدق ة ات ر  .

ق ووة،  جووم وووا اتدإلصووم  والسووم  ،وو  ع ر ووه، موون مكووة وملوود نووين  ليلووه عليووه ا

الليثووم. وهوور  ريووت موويهر ،وو  البريوو . واسوواعي   ياووي أم وورني، هوور عاوودهللا  وون 

عووداله ،وو  ح وو ن، موون  وواران  وون أه عليوه الصووم  والسووم  السووم ، لياي وو   وو

 مية، وهر قرم ت م ر .أ

نو  الوت يد ، أكثو  حسيسوية مون أ وص، وال أ ص، وال أنه ال قرجد هعيمو  أمع 

الوووتقن  حووو  لكوووم البياوووي  و عوووي أ يل سووويل، الووورا   ،ووو  ملرلوووه هعووويوا  والوووزوا  

و ووووووورا الكاوووووووي  حوووووووو  لكوووووووم و عوووووووويمكم حووووووو  لهوووووووم واتحصوووووووو ي  مووووووون اتؤم ووووووووي  أ

 جوووووور هنأفا ي  اموووووورهن إو وووووورا الكاووووووي  موووووون ملووووووالكم أالووووووتقن واتحصوووووو ي  موووووون 

  دان(.أ محص  ن غ   مسيفح ن وال ماخت 

ا  الدق يوووة، ن قخلوووي  ووو ن اتعووويمم  اتصووو  ية، واتعااووودأوال قمكووون لعيملووو  

 وال  م،    ن االق  ن ملبعي.سلر ه، أفل   منهمي مجيله، و 



ن ألسوووو ة، يسوووواحي  هووووته الثايفووووة الرا وووو ة الا  ووووة، اتؤ وووولة موووون الاوووورين وا

ونمووت و  ووت وووا محوويي   وويقر  فيووه، إو الفلوور، أو الابوورا، أقوود   ال  وود ، 

 مصووووود  الابووووورا إجيوووووي  جووووويم بعووووود جيووووو . فموووووي هووووور وان  ووووور ، و  يمللتهوووووي ا  
 
فا

 الرافد التح  يا هته ات باة؟.

ن ا  وودو  الثايفيووة، ال  مكوون مراملاتهووي، وال قبوو  الا،  وو  عليهووي، وال أملووع الرا

سيمي ،  هتا العصر التح نع  ه، عصر العرتة والارية الراحد . وال وراهر 

ال  رية ال قحك نمرهي، وال قد   مصد هي، وال    ،  فعة واحد ، و  باو  

 هته اتعينم نلهي، علا الابرا واالنحراا.

فهووور أ ال وانع ووويس   يلوووة الاكووور .  -إفا لوووم قكووون  خابوووي-ينم السووولر  النسوووو 

ملاووو  -وكث ووو ا موووي قأ وووت الاكووور ال  ووور  ،ووو   داقي وووه أو ،ووو  وملوووت موووي مووون مسوووي ا ه 

تووووووؤقرا  -مرحلووووووة أو ف وووووو   موووووون ال وووووو ن  واال ووووووبرا  قخضووووووع أق يلهووووووي  -ال اووووووي

،وو  أملياوو م اال جيهووي  وا بعووي  . فاارلوود عوون فلووي   - ي جيووة وم رنووي  فا يووة

ك وووووووو  اتضووووووووبر  وات وووووووو ن  ، مراملوووووووو  ومسوووووووولكيي  مضووووووووبر ة  وووووووو  ا  وووووووورح الاا

وم  نحة، علا غرا  الااك   الت  أفر،هي. وهر مي يعورا  مسولكيي  ومراملو  

. وهمووووووي حوووووويالن م يسوووووواين للابوووووويقر الاكوووووور ، والفليووووووين الت ىىىىىىريإل أو اإلفىىىىىىرا 

ال اموو م، والا وويمل  الاياوووم واالجامووي  ، ف سووواي الشوو ص ،ووو  مسوو  اع مووون 

الابوووورا أو االنحووووراا اتهلكوووو ن ، فياحوووور  إوووووا جلموووور  موووون البوووو ر ، لوووودقد 

الاسوووووووووور  وا  بوووووووووور   ، أو إوووووووووووا حيلووووووووووة موووووووووون اتيرعووووووووووة والزداايووووووووووة ملرياووووووووووة موووووووووون 

ا ل ووووووووو  معوووووووووينم االنعداميوووووووووة، في ووووووووورن كث ووووووووو  ال   ووووووووو   ، عووووووووودقم ال ا   ، فيملووووووووود 

ني" فياا صه الصيي ون العي ثرن وي اي له المعارن ، فياحر  ومارمي  "ا  

إمووي إوووا حيووران ما وو س ، وسووم  مااجوور أو إوووا  ي ووة ،وو  مهوو  الووري   اخباهووي 



ال وويي  ن، ويعاووث  هووي اتجووين ن ، و  وورن العوور    ووه إوووا سوورال السوو ي  ... إوووا 

لفة الصوعر ة  نوه ق ورن لودقد اتمينعوة،  صر وي إفا نينوت  ي الرسي  ي

  لي العر   قرا  لهي الثاي  والدوا  .

إن  وووووووواي الوووووووو اك علووووووووا  ووووووووي السوووووووو   اتسوووووووواايم  ون موووووووويمن أو سووووووووارمل أو 

تي قحايجه من ملر  ،  ال ا   وو ر  ،و   - يل  الصعر ة-انحراا، كمي مللت 

هوي يجرانو  البريو  وحيفام ، سويمي وأن الهدا، و ميسي عصلم و رك   نامو 

و  ييتهي، قامرملع علا ن  واحد منهي  اع من  عي  الاضلي  والغرال والاسي  

ي فوووي اعره  مووون أجي وووه هلوووي مصوووداملي لارلوووه هعووويوا  وأن هوووتا  ووورا م مسووواايم 

م هعالوورن( وال   اعوورا السووا  فااوورص  كووم عوون سوو يله فلكووم و وويكم  ووه لعلكوو

 ملعووووودن لهووووووم  ملووووووي  فاموووووي أغووووووريانم لوووووو ك اللعووووو ن  إوملرلوووووه هعووووويوا حيكيووووووي عووووون 

 ينهم من   ن أقديهم ومن  لاهم وعون أقموينهم وعون  را ي اتساايم قم  

 لميدلهم وال  جد أكث هم ليكرين(.

، موووون أ بوووور أنووووراع  والتطىىىىرس بميىىىىت ياته امليتل ىىىىة ووىىىىي م االتىىىىه املتن عىىىىة

االنحراا الاكر  ، و ص   بر  ه إوا أملص ه مداهي، ع دمي قاامصه اترل 

 عااي ا ،  ناسه، وحكمي علا غ  ه  يال  دا  والكار.ا

لكوون الووت  قجوو  إ  اكووه والاأكيوود عليوووه، هوور أن الابوورا لوو ك نايجووي قايفيوووي 

لإلسووووووووووم   معووووووووووويف هللا(، فهووووووووووور ظووووووووووويهر  عيتيووووووووووة اناجوووووووووووت ات  موووووووووووي  ال هي يوووووووووووة 

تينيوووة، ا  اهر قنو وووي   مووويقبيليوووة ، ل  موووة ا لريوووة ا  مووورال االصوووهيرنية ، وم 

 ساينية وغ  هي .ال  والايسي



وملد لهد الاي يخ السممم أو  حيلوة مون حويال  الابورا  اور  فلوي الرجو  

الاميموم كووث ال  يوة، محلوورص الورأس ، م وومر ال،ا  ، الوت  وجووه كمموه لل لووم 

عوووود  فإنووووي لووووم هعوووود "، فاووووي  لووووه ا عليووووه وسوووولم يموووورا لووووه  يلعوووود : " وووولا هللا

م أعود . ف وين هوتا الرجو  أو  عليه الصوم  والسوم  ويلوي ومون يعود  إفا لو

 ووت ا  وورا  . أقووره، و هدقووه.. وسوو   ه أرا لووهده الاووي يخ السووممم. وعلووا مابوو

دمووووة أ: الاكا وووو   يتعصووووية وا  وووورو  علووووا  وووور، مم وووو ا  هووووتا الارجووووه الاكوووور  أو 

 نصيا ا  لر .أوعد  ملار   اتسلم ن، والابرا ،  اترامل ،

نجووع الرسووويد  تحي  وووة هوووتا ألوووتح قبووور  ناسووه هووور: موووي  وو  قوووي  ووورح والسووؤا  ا

 ال رع من الااك   اتابرا اتفيوا.

ن لهووووووي أولريتهووووووي ا  ي ووووووة ،وووووو  ، ع الرسووووووبية أه ووووووي  مجوووووويال  معي ووووووة ال لووووووي 

و  ميتهي ومحي  ة الفلر والابرا،    ال أ يل  إفا مللت إن  لر هوته اتجويال  

اع من الرسوبية واالعاودا ، ي و   أك و   بور علوا اتجاموع، وي موم ألو ع أنور 

 الابرا وأكث هي حد  و دم  ا .

  اتيدانم ال   ر ( امل ال الول : ه  م ال التربية والتعليم 

هعلموووورن جميعووووي أن الهوووودا العووووي   قووووة مد سووووة هوووور إناووووي  اتوووورا ن الصووووي  ، 

وإفا لووووووم  اووووووم اتد سووووووة  موووووو ل الاراغووووووي  العلميووووووة وال اسووووووية اترجوووووور   ع وووووود 

م وواعة  يلرسووبية واالعاوودا ،  ات  سوو  لهووي،  معلرمووي  ةوو يحة، وسووليمة،

فإنهوووي   ووو    ووورال فكريوووي ومعرفيوووي ال ووود مووون لوووفله ، وكث ووو ا موووي  ابووورع ب وووفله 

جهي  أ ورح،  ون لوعر  مون اتعنوم وال مون غ و ه ، وملود ق ورن "أفضو "  لوي 

الاضووويديي  اتيج وووة ، والرسووور   -إفا نوووين للماي ووولة مووون معنوووه ه وووي-ا  هوووي  



 ايوة، والصوور  ال يحيوة ، نيهيووي عون جهووي  الثي اوة واتاحركوة ، وا فووم  الع

أ رح أكث   برا وألد  ر ا ، ال قايم لهي    العوز  و،نوي وال  م و   و ن معنوه 

هعوويوا  ملوو  هوو  أن وو كم  ي  سوورين  وال مانووه ، ألووي  الاوورين إوووا مثلهووي ،وو  ملرلووه

عموووويال الووووتقن  وووو  سووووعيهم ،وووو  ا  يووووي  الوووودنيي وهووووم قحسووووارن أنهووووم قحسوووو رن أ

قن كاروا   قي    هم ولايده فحابت أعميلهم فم نايم لهم   عي أول ي الت

قووور  الاييموووة و،نوووي( ، لوووهد ال لوووم  ووولا هللا عليوووه وسووولم لهوووؤالل الاووور ،  وووأنهم 

 قالرن الارين ال قجيو، ح يجرهم .

فوووووويل  امر الاعليميووووووة  مسووووووارييتهي اتخالاووووووة إفا  وووووو  اللووووووم هسووووووابيع أن  حموووووو  

هووووي ،وووو  أفهووووين البلاووووة ، و ر وووو هي  جدقووووة  سوووويلة الرسووووبية واالعاوووودا  وهعما

و حصن  هي مخال  لوراد  اتجاموع وف ي وه اتاورا    علوا اتد سوة ، و اوي   

 هوووي الاووورا ص االجاميعيوووة ، وهعوووي ي  هوووي العاووود ال اسوووية ، و كمووو   هوووي نوووراملص 

 الا   ة االجاميعية .

 امل ال ال ىاني: )املنابر و جاالتها(

ةووو ي هي مووون قاوووة، قجووو  أن  موووي س  ووو  فيت وووي ر  موووي لهوووي مووون ملدسوووية، و موووي  

ناسووووووووهي الرسووووووووبية فيمووووووووي قصوووووووود  عنهووووووووي ، بعيوووووووودا عوووووووون ال  وووووووو ر، والاحووووووووري ، 

والااسووي ، والاكا وو ، وأن  ماثوو  ملوور     العووز  جوو  جملووه  ا ع إوووا سوو ي  

وملرلووه هعوويوا:  وإفا مللووام فيعوودلرا ولوور نووين    ووي  ي  كمووة واترع ووة ا  سوو ة(

ي   قاووور  اللوووم  ووو  أحسووون إن ال ووويبين فا ملربووو (، وملرلوووه هعووويوا:   وملووو  لعاووو

ق وزغ  ينهم( . وأن  رجه كممهي لف   اتسلم ن  ااي تي أمر هللا ساحينه وهعيوا 

 ه ن يه عليه الصم  والسم : مل  قي أه  الكاي  هعيلرا إوا نلمة سرال  ي  ي 



و   كم أال نعاد إال هللا وال ن ور   وه لو  ي وال قاخوت بعضو ي بعضوي أ  ي وي مون 

 ون هللا فإن  رلرا فارلرا الهدوا  أني مسلمرن . 

ان  ووووي  الاسوووو ، وكثوووو   ات وووويكر، وإعوووورا   إنىىىىه ممىىىىا و ىىىىي التن يىىىىه عليىىىىه أن

إفا نوووووين الفضووووو    -الوووواع  عووووون  بايووووو  أوامووووور هللا، ال ق وووو   أ  مووووون فلوووووي 

إ دا  ا  بي ي  اتايِلفة اتلهاة للم ويعر ، اتث و   للعرا و ، واللوم ال  -حاي

العرامل ، وال  ايو   يل ايدر، وال تهام  يت ال ، فوتلي ناسوه هور عو ن    ر ،  

 ال  د  والابرا واالنحراا.

( وهر مجي  وسيد  العوم   مخالو  امل ال ال الث: )م ال وسائا اإلعالم

أنراعهووووووووووي، مرديووووووووووة نينووووووووووت، أو ماوووووووووورول ، أو مسوووووووووومرعة، أو إلك  ونيووووووووووة ، فهووووووووووته 

  ويل الرسوبية واالعاودا ، وال قجور، وال الرسيد  أقضي ال د مون  رجيههوي نحور 

قمكوون أن   وورن هووته الرسوويد  أجهووز  إ سووي  حيي قووة، قموور  منهووي موون أ ا  موووي 

أ ا  ، ف م  اعيم  مع أمة أمية، لهوي  سويلتهي وماي  هوي وأهودافهي . وا قور الوت  

بعوووي ه، وال ق اأووو  أن يس سوووه  عمجوووه ، وال أ قمكووون مليووويس    كوووه ال لموووة ، ال 

رن هته الرسيد  أ ا  مون أ وا  إ ا   الا يملضوي ، وال يليوة مون قجر، أن   

يليوووي  الا ووويفر،    ووو، ا  ووورو  ، وهعمووو  ا حاوووي ، و راملووو  الصوووراع ، و ر ووود 

 الا ن .

ا  ميه  قة نلهي مي فكر منهي وميلم قتكر، قج   و الجملة ف سائا االتصال

الابوورا ، أن   وورن عرنووي علووا   رسوويخ الرسووبية ، وعلووا ومليقووة اتجامووع موون 

ووسووووويلة لعوووووم  موووووي قحصووووو  مووووون فلوووووي ، وال ووووود أن ق ووووورن موووووي قصووووو  مووووون هوووووته 

الرسووويد  موووون ُمثووو  وملوووويم، قحموووو  مضووومرني   وووو  ي  باعوووه الرسووووبية، و اوووور  



م ه   ادحة ال سيم  ، فتلي هر أهم وسيلة لا يل و رسيخ السلم االجاموي   

. 

 

ل وووم نحاووو   : الوووت  ال ووود مووون إ ووويفاه إووووا هوووته اتجووويال  نلهوووي،امل ىىىال الرابىىى 

مسووااال ي، ونوووأمن علوووا أجييل ووي ، ويسووور  السووولم االجامووي    م نوووي ، فلوووي هووور 

،  صر ووي ،وو  اتجامعووي  وىىي ييىىيلر الشىىان العىىام انووم الرسووبية واالعاوودا  

اله وووووة، الضوووووعياة ا  دقووووود  علوووووا الووووو  م الدوليوووووة ، وعلوووووا االنصوووووييع اتووووودنم 

ر    ي  ملووة ، حلووه ولوور لألوامور والاووينرن ، فيل وود  إ،ال ا موور العووي  غ و  محموو

 نينت ،  ا    و د ال لمة.

فاي  يلوووووة ُقم عووووورن موووووي لووووو ك لهوووووم ، و يلكييسوووووة يعووووويملارن ، علوووووا أن ال   ووووورن 

-العار ووة متلووة ، وال مهي ووة ، وإن نينووت أليمووة ، فيل ووعر   وويلفال  والهينووة 

 قج   علا االنااي  ويدفع إوا الاصرا غ   اتحسر . -حله من اتجر 

ول ن ؤ وملود  عوي  ولا هللا عليوه وسولم للمسووالرف  من الاضويد  اتحمور   ، 

الووووتقن قمي سوووورنه علووووا  عيووووتهم ، و عووووي علووووا أول ووووي الووووتقن ي ووووارن علووووا هووووته 

الرعية ، وملد أ     لا هللا عليه وسلم عيئ ة:  أن الرف  ال قد   ،  ش مل 

 إال ،انه وال قد   الع   ،  ش مل إال لينه.

 


