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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادى له ،وأشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال شريك له واشهد أن محمد صلى اهلل عليه وسلم عبد اهلل ورسوله وصفيه من
بني خلقه وحبيبه أدى األمانة وبلغ الرسالة ونصح لألمة فكشف اهلل به الغمة ،فتركنا على
املحجة البيضاء ،ليلها كنهارها ،اليزيغ عنها إال هالك .أما بعد أحبتى فى اهلل :إن
الصراع بني الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر األرض والزال اإلسالم العظيم
منذ أن بزغ فجره واستضاء نوره وهو ُيهاجم من ِقبل أعداءه ولكننا نشهد فى هذه األيام
حربًا ضارية على اإلسالم ،حربًا شرسة هذه الحرب تريد أن تنال من أصول وأركان
وثوابت اإلسالم ،ومكمن الخطر أنها حرب فكرية وحرب تريد أن تنال العقيدة فى أسسها
وفصولها وأركانها .من الشبهات التى تُعرض اآلن )أن دين اإلسالم دين ارهاب ودين
تطرف ودين ال يعرف السماحة وال يعرف الرحمة والرفق بل هو دين متعطش للدماء يهوى
تمزيق األشالء ،إلى غير ذلك من الكلمات فى هذا الجانب املؤثر( .وأود أن أقول أن
اإلسالم ليس صناعة بشرية وليس قانون وضعى من وضع أهل األرض بل اإلسالم دين
اهلل الذى خلق الخلق وهو وحده جل وعال الذى يعلم ما يسعد الخلق وما يشقيهم }أ َ َال يَ ْع َل ُم
خ َلقَ َو ُه َو ال َّل ِ
يف ا ْل َ
َم ْن َ
ير{ .اإلسالم هو املنة الكبرى والنعمة العظمى والدين الذى
ط ُ
خ ِب ُ
ارتضاه اهلل ألهل السماء وأهل األرض ليسعدوا به فى الدنيا واآلخرة ليسعدوا فى جانب
اإلعتقاد ،وجانب التعبد ،وفى جانب التشريع ،وفى جانب األخالق ،وفى جانب املعامالت
والسلوك ،وفى جانب اإلقتصاد واإلعالم والتعليم والتربية والفكر والثقافة وفى كل جوانب
الحياة .اإلسالم هو الدين الذى يضمن للبشرية السعادة فى الدنيا واآلخرة ألنه املنة
ت
الكبرى والنعمة العظمى الذى امنت اهلل على األرض كلها حيث قال تعالى" :ا ْل َي ْو َم أ َ ْك َم ْل ُ
ت َع َليْ ُك ْم ِن ْع َم ِتي َور ِ
يت َل ُك ُم ِ
سالَ َم ِدينا ً" .أفيرضى اهلل جل وعال
ض ُ
َل ُك ْم ِدين َ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
اإل ْ
َ
اإلسالم دينًا ألهل األرض ويخرج علينا من يطعن فى اختيار اهلل جل وعال للبشر .فنحن
نخاطب العقالء املنصفني فى أى ملة وأى شرع ينتسبون ،بل نخاطب العقالء ممن ال دين
لهم ،فقد خرج علينا من يعيد الدعوة إلى اإللحاد من جديد .صرنا نعيش زمن الفنت الذى
أصبح مبا ٌح لكل أحد أن يكتب ما شاء ويقول ماشاء فى الوقت الذى شاء ثم يمضى
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منتفخا ً منتفشا ً وكأنه ق َّدم عما عجز عن تقديمه األوائل ثم يترك الشبهات الخطيرة لتعمل
عملها فى القلوب املريضة وما أكثرها .اإلسالم دين اهلل بل هو دين اهلل لجميع الرسل
ت أ َ ْن أ َ ُكو َن ِم َن
واألنبياء بال استثناء .فاإلسالم دين نوح حيث قال تعالىَ } :وأ ُ ِم ْر ُ
سلِ َم ْنيِ َل َك َو ِمن ذُ ِّريَّ ِتنَا
سلِ ِم َ
}ربَّنَا َو ْ
اج َع ْلنَا ُم ْ
ْامل ُ ْ
ني { .واإلسالم دين إبراهيم حيث قال تعالىَ :
اب الر ِ
سلِ َم ًة َّل َك َوأ َ ِرنَا َمن َ ِ
حي ُم { .واإلسالم دين يعقوب
ب َع َل ْينَا إِنَّ َك أ َ َ
أ ُ َّم ًة ُّم ْ
اس َكنَا َوتُ ْ
نت الت َّ َّو ُ َّ
ال لِبَ ِن ِ
ت إِذْ َق َ
حيث قال اهلل تعالى حكاية عنه} :أ َ ْم ُكنت ُ ْم ُ
ش َه َداء إِذْ َح َ
يه َما
وب ْامل َ ْو ُ
ض َر يَ ْع ُق َ
تَ ْعبُ ُدو َن ِمن َب ْع ِدي َقا ُلوا ْ نَ ْعبُ ُد إِ َلـ َه َك َو إِ َلـ َه آ َب ِ
ائ َك إِ ْبر ِ
س َحاقَ إِ َلـها ً َو ِ
س َم ِ
احدا ً
اع َ
يل َو إِ ْ
اهي َم َو إِ ْ
َ
سلِ ُمونَ{ .واإلسالم دين موسى حيث قال اهلل تعالى حكاية عنهَ } :و َق َ
وسى
ال ُم َ
َو َن ْح ُن َل ُه ُم ْ
ني{ .واإلسالم دين عيسى حيث قال
سلِ ِم َ
َيا َق ْوم ِ إِن ُكنت ُ ْم آ َمنتُم ِباهللِّ فَ َع َل ْي ِه تَ َو َّك ُلوا ْ إِن ُكنتُم ُّم ْ
نصا ِري إِ َلى اهللِّ َق َ
يسى ِمن ْ ُه ُم ا ْل ُكفْ َر َق َ
ال
ال َم ْن أ َ َ
س ِع َ
اهلل تعالى حكاية عنه} :فَ َل َّما أ َ َح َّ
ار اهللِّ آ َمنَّا ِباهللِّ َو ْ
سلِ ُمونَ{ .واإلسالم دين يوسف حيث
ا ْل َح َوا ِر ُّيو َن نَ ْح ُن أ َ َ
اش َه ْد ِبأَنَّا ُم ْ
نص ُ
يث فَ ِ
اد ِ
ب َق ْد آتَيْت َ ِني ِم َن ْامل ُ ْل ِك َو َع َّل ْمت َ ِني ِمن تَأ ْ ِوي ِل األ َ َح ِ
اط َر
}ر ِّ
قال اهلل تعالى حكاية عنهَ :
نت َولِ ِّيي ِفي ال ُّدنُ َيا َو ِ
الس َما َو ِ
الصالِ ِ
سلِما ً َوأ َ ْل ِ
ات َواأل َ ْر ِ
ني{.
ح َ
ض أَ َ
ح ْق ِني ِب َّ
اآلخ َر ِة تَ َوفَّ ِني ُم ْ
َّ
ت يَا أَيُّ َها امل َ َأل ُ إِنِّي
واإلسالم دين سليمان حيث قال اهلل تعالى حكاية عن ملكة سبأَ ) :قا َل ْ
حيم ِ*أ َ َّال تَ ْع ُلوا َع َليَّ َوأْتُ ِ
سم ِ اهللَِّ الر ْح َم ِن الر ِ
وني
س َليْ َما َن َو إِنَّ ُه ِب ْ
اب َك ِري ٌم*إِنَّ ُه ِمن ُ
أ ُ ْل ِقيَ إِ َليَّ ِكت َ ٌ
َّ
َّ
ني( .واإلسالم دين الجن املؤمن حيث قال اهلل تعالى حكاية عنهمَ ) :وأَنَّا ِمنَّا
سلِ ِم َ
ُم ْ
شدا ً* َوأ َ َّما ا ْل َق ِ
سلِ ُمو َن َو ِمنَّا ا ْل َق ِ
اس ُ
اس ُ
س َل َم َفأ ُ ْو َل ِئ َك َت َح َّر ْوا َر َ
طو َن َف َكا ُنوا لِ َج َهن َّ َم
طو َن َف َم ْن أ َ ْ
ْامل ُ ْ
َحطَبا ً( .واإلسالم دين لبنة التمام ومسك الختام عليه أفضل الصالة وأزكى السالم حيث
ت َع َليْ ُك ْم ِن ْع َم ِتي َور ِ
يت َل ُك ُم ِ
سالَ َم ِدينا ً{
ض ُ
ت َل ُك ْم ِدين َ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
قال اهلل تعالى }ا ْليَ ْو َم أ َ ْك َم ْل ُ
اإل ْ
َ
لذا قال اهلل تعالى} :إِ َّن ال ِّدي َن ِعن َد اهللِّ ِ
سالَ ُم{ ،ومن ث َّم قال اهلل تعالىَ } :و َمن َيبْتَغِ َغ ْي َر
اإل ْ
خ ِ
ِ
ِ
اآلخ َر ِة ِم َن ا ْل َ
اس ِرينَ{ .فاإلسالم ليس صناعة
سالَم ِ ِدينا ً َف َلن يُ ْقبَ َل ِمن ْ ُه َو ُه َو ِفي
اإل ْ
بشرية ،ليس قانون وضعى وليس مجموعة من البنود أو القوانني التى ينبغى أن تُعرض
على أصحاب العقول هنا أو هنالك واإلسالم ليس قضية للنقاش بل هو سيّد كل نقاش
والحاكم لكل قضية تطرح للنقاش فاإلسالم واضح املعالم .أقول بكل عز وشرف
"مسلمون ال نخجل أب ًدا من إسالمنا وال نستحى أب ًدا من أى جانب من جوانب هذا
الدين العظيم "ً .
أوال فى جانب اإلعتقاد جانب ناصع واضح كالشمس فى ضحاها

3

Freitagspredigt 16.01.2015
سماحة اإلسالم 1

!

والقمر إذا ّ
جالها فقد جاء اإلسالم ليخرج الناس من الظلمات التى استحقت به البشرية
مقت اهلل وغضبه حيث قال النبى صلى اهلل عليه وسلم كما فى الحديث الذى رواه اإلمام
مسلم وفيه أن النبى صلى اهلل عليه وسلم قال" :إن اهلل نظر إلى أهل األرض فمقتهم أى
غضب عليهم ،عربهم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب" .فجاء النبى محمد صلى اهلل
عليه وسلم بهذا الدين اإلسالم ليرفع اهلل مقته وغضبه عن أهل األرض إن اتبعوه وامتثلوا
أمره واجتنبوا نهيه ووقفوا عند حدوده .اإلسالم رحمة اهلل ألهل األرض وسالم اهلل للبشرية
فى األرض واإلسالم منقذ البشرية من الضالل وتمزيق األشالء .اإلسالم صمام أمان،
هداية للحيارى ،نور ملن يعيشون فى الظالم ،اإلسالم شعلة توقد شموس الحياة،
اإلسالم دماء ذكية تتدفق فى عروق من يعيشون الحياة .ما ذنب هذا الدين وما ذنب
أتباعه من املسلمني إذا ُوجد فى البشر من يعشقون سياسة إطفاء املصابيح  .نحن
املسلمني نحمل مشاعل الهداية ومصابيح النور ملن يعيشون فى الظالم ونحن نريد أن
نضىء ملن يتعثرون ويتكفأون على الطريق بكل رحمة ورفق وتواضع فنحن نمشى فى
الطرقات والشوارع نريد بن ّية صادقة وأدب ج ّم وتواضع ،أن نضىء الطريق والدرب ملن
يعيش فى هذا الظالم الدامس الحالك ونأخذ بيد كل من يتعثر على الطريق ،فيخرج
علينا رجل أعمى البصيرة وأعمى البصر ويريد أن يطفىء مصباحنا حتى يُحرم أولئك
الذين يعيشون فى الظالم ،ثم تزداد غباوته ويزداد حمقه فيهجم علينا ويريد تحطيم
مصباحنا بالكلية ،فهو ال يريد أن يجعله منطفئًا ،بل يريد تحطيمه بالكلية .هل إذا دافعت
عن هذا النورالذى أحمله ملن يعيشون فى الظالم هل بذلك أكون إرهاب ًيا؟ أكون متطرفًا؟
أكون اُصولى؟ أكون فوضويًا؟ أكون رجعيًا؟ أكون متخلفًا؟ إلى آخر هذه التهم املعلبة
ويجرد اإلسالم من معالم الرحمة والسماحة إلى غير ذلك! أى عقل هذا؟ أنا أخاطب
العقالء فى أى دين كانوا؟ وال حرج ال من ناحية اللغة وال من ناحية اإلصطالح أن نطلق
الدين على كل الشرائع ،ردوا علينا ر ًدا عقل ًيا منضبطًا .نعم نحن نحارب ولسنا كما
يزعمون ال نحمل إال السيف فأى سيف وال يوجد على وجه األرض دم أرخص من دماء
املسلمني؟ أى سيف وأهل األرض يأتون من أقصى األرض يزعمون أنهم ما جاءوا إال
ليصدروا لنا الحرية املزعومة والديموقراطية املكذوبة ويريدون أن يسقونا كأس
الديموقراطية رغم اُنوفنا من القاذفات والصواريخ والطائرات والدبابات واأللغام واألسلحة
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املجرمة واملحرمة دوليًا وهم ماتحركوا إال بدعوى أنهم ما جاءوا إال وهم يحملون الحرية
ملن يعيشون فى الضنك .ملاذا يعاب علينا ونحن ال نتحرك ال بإسلحة وال دبابات وال
طائرات وال قنابل جرثومية وال قنابل نووية وال بأسلحة محرمة دولية؟ إنما نتحرك بقرآن رب
البرية وكالم سيّد البشرية وإذا ُهوجمنا فى عقر ديارنا أليس من حقنا أن ندفع عن
أنفسنا هذا األذى؟ أليس من الواجب باإلجماع أن يقوم الكبير والصغير والشاب والشيخ
ليصد هذا العدو الصائل؟ ما الذى جرى؟ يؤملنا غاية األلم أننا نرى بعض أحبابنا
وإخواننا يدفعون هذه التهم من منطلق مهزوم هزيمة نفسية نكراء يتصورون أن اإلسالم
فى قفص إتهام ويريد من يذود عنه ويدافع عنه .اإلسالم ليس متهم وما اتُهم اإلسالم قط
ألنه دين اهلل كما ذكرت .هذا هو اإلسالم :ملّا فتح عمرو بن العاص مصر آمنهم على
أموالهم وأنفسهم ولم يُكره أحد على الدخول فى اإلسالم ،بدليل أن من أهل مصر من
القبط منهم من ظل على نصرانيته ومنم من شرح اهلل صدره لإلسالم ولم ُيكره عمرو بن
العاص ومعه أصحاب النبى صلى اهلل عليه وسلم ،لم يُكره أحد من أهل مصر فى
الدخول فى اإلسالم ،بل دعاهم إلى دين اهلل ،فال إكراه فى الدين .بل وستعجبون! فى
طريق عمرو بن العاص فى فتح مصر ،مر بمدينة بلبيس فى محافظة الشرقية ألنه جاء
من العريش من رفح ثم واصل إلى األسكندرية ،مر على بلبيس فأسر الصحابة
أرمانوسى بنت املقوقس حاكم مصر الذى بعث بهدية للنبى صلى اهلل عليه وسلم حني
أرسل النبى صلى اهلل عليه وسلم كتابه يدعوه إلى اإلسالم ،فأكرم املقوقس حاكم مصر
كتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فر ّد على النبى صلى اهلل عليه وسلم بمارية
القبطية وحمل بعض الهدايا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .فلما أخبروا عمرو بن
العاص أنهم أسروا أرمانوسى مع جواريها ومماليكها ،قال عمرو :لقد أهدى املقوقس
إلى نبينا صلى اهلل عليه وسلم هدية وأكرم كتابه وأرى أن نكرم املقوقس وأن نرد عليه
مكرمة .فر ّد أرمانوسى ،وقد دار بينها وبني جاريتها بربارا حوار تقول فيه
ابنته معززةً ّ

ٍ
جاريتها إلبنة املقوقس :العرب يحيطون بنا من كل ناحية فر ّدت بنت حاكم مصر
بكلمات
أرجوا أن تستمع لها كل الدنيا :يا بربارا إنّى آلمن على نفسى وعرضى بخيمة عربى
أكثر من أن آمن على نفسى فى قصر والدى .وأعطاهم عمرو أمانًا ،بل ألكابر أساقفتهم
وعاد إلى كنيسته معززًا مكر ًما ولم يقتله عمرو ولم يكرهه على الدخول فى اإلسالم
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وأعطى أمانًا ألهل بيت املقدس وعاملهم معاملة الفاروق عمر بن الخطاب .فأى قائد
مسلم هذا الذى يرسل طبيبه الخاص لعدوه ال ّلدود )ريتشارد قلب األسد( ليعالجه ويؤّمن
صالح الدين أهل املقدس ويعطيه عهدا ً وكانوا يزيدون على مائة ألف ولم يقتل منهم رجالً
واحدا وهو على النصرانية على غير دين اإلسالم .محمد الفاتح ماذا فعل عندما دخل
كنيسة أيا صوفيا؟ أعطاهم آمانًا ولم يسفك دم واحد منهم على اإلطالق ،بل أ ّمنهم
وأوفى بوعده معهم بل وقام محمد الفاتح ليحتفى معهم إحتفاءا ً يليق بإنسانيتهم
وآدميتهم ولم يكره أحد على أن يتركوا دينهم ،وهو البطل املنتصر الفاتح ،ولم يكرههم
للدخول فى دينه ،فهذا هو اإلسالم والتاريخ .فأى عاقل يتهم اإلسالم بالتطرف واإلرهاب
والرجعية والتأخر؟ صفحات طويلة يجب على شبابنا أن يفتحوها وأن يقدموا هذه املعانى
بلغات أهل األرض ونحن فى عصر العوملة واإلنفتاح ليتعرف الجميع ألن صورة اإلسالم
مشوهة ويبني هذه الصورة املشرقة الحقيقية .من لهؤالء الذين يعيشون فى الجهل وفى
ويبصرهم
الظلمات وال يعرفون عن اإلسالم إال أنه متعطش لسفك الدماء وتمزيق األشالء
ّ
بالحق والحقيقة .ترجموها على ماليني املواقع إلنقاذ البشرية وليعرفوا حقيقة هذا الدين
وهذه القيم التى لم تكن ثقافة ذهنية باردة ،بل ح ّول النبى صلى اهلل عليه وسلم وأتباعه
والسائرون على دربهم من العلماء الربّانيني ،ح ّولوها إلى واقعٍ عملى .حني هجم التتار
على بالد املسلمني فأسر التتار من أسر من املسلمني وأهل الذمة من اليهود والنصارى
من الذين كانوا يعيشون فى كنف اإلسالم وفى بالد اإلسالم .شيخ اإلسالم ذهب إلى
زعيمهم يطلب منه أن يفك األسرى ،وأطلق له سراح األسرى من املسلمني .هل سمعتم
من قبل أن شيخ اإلسالم رفض أن يأخذ األسرى من املسلمني إال أن يفك أهل الذمة من
النصارى وقال أسرانا من أهل الذمة مع أسراهم من أهل امللة وملّا رأى الرجل إصرار
شيخ اإلسالم أطلق له األسرى من اليهود والنصارى واملسلمني .هذا هو شيخ اإلسالم
ابن تيمية هذا عالِم ُيتهم بالتطرف والتشدد فهو يعلم أن األمر ال ُيحكم بالعواطف
واملشاعر بل بالدين فى األقوال واألفعال واألحوال كله محكوم بالدين فقد بلغه حديث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر قال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم "من قتل معاهد لم يرح _لم يشم _رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد
من أربعني عام " ،فاألمر دين .هذه كلمات مجروح مكلوم يود أن يصرخ بأعلى صوته إن
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كان يعلم أن صرخته ستُسمع أهل األرض ،لكن األمر يحتاج من شبابنا املتحمس أن
ينقل هذه الكلمات وال حرج أن يزيد عليها أو ينقص منها وينشرها على كافة املنتديات
واملواقع على الشبكة العنكبوتية التى أصبحت وسيلة من وسائل التعرف على الروافض
بال قيود وأنتم أهل الحق فلِما ال نبني الحق بحق ورحمة وأدب وتواضع .بارك اهلل لي ولكم
.فى القرآن العظيم وفى سنة نبينا الكريم .أقول هذا وأستغفر اهلل لى ولكم فاستغفروه
------------------------------------------------------------------------------------الحمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن سيدنا محمد
عبد اهلل ورسوله ،اللهم صلى وسلم على نبينا محمد .نعم كثير منّا قد تعلم الكثير والكثير
وعرف الكثير والكثير ولكن من منّا ح ّول هذا العلم إلى عمل وواقع ،ليس بالضرورة أن
تكون عاملا ً على املنبر لكن بالضرورة أن تكون داعية إلى دين اهلل فى مكانك الذى أنت
فيه وموطنك الذى أنت فيه .أهل األرض لن يحكموا على ديننا من خالل هذه الخطب
الرنانة بل يحكمون من خالل واقعنا ورؤيتهم لنا وهم يتقدمون علميًا وفكريًا وسلوكيًا
وإنتاج ًيا فى كل مواطن الحياة .أمة ال زالت تنتظر سالحها من يد عدوها ،أمة ال يمكن
أب ًدا أن تُم ّكن أو تنتصر.
هذه أعظم خدمة نقدمها لإلسالم ،يامن تحترق قلوبهم أملًا على واقع املسلمني .أما
اإلسالم فمحفوظ لن تستطيع أى قوة أن تستأصل شأفة اإلسالم .ولو استطاعت قوة
على استئصال هذا اإلسالم الستُئصل مباشرة بعد موت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم .ما مات اإلسالم ولن يموت ألن اإلسالم دين اهلل الذى تولى حفظه ،فاهلل ناصر
دينه بنا أو بغيرنا" .اللهم ال تستبدل بنا " فال تخشوا على اإلسالم فال ولن تستطيع قوة
على وجه األرض أن تطفىء نور اهلل ،واإلسالم نور اهلل بالقرآن والسنة ،فال تستطيع أن
تصل إلى السماء يد شالء .اإلسالم ُمم ّكن ومحفوظ وإن من حضارات دوارات فلكية فهى
تغرب هنا لتُشرق هنالك وإن حضارة أوشكت على الشروق فى أنصع صورة أال وهى
حضارة اإلسالم الذى بدأ بفضل اهلل رغم هذه الضربات املتالحقة بدأ يستيقظ أهله فأ ّمة
شرفها بأمر بالغ هذا اإلسالم إلى أهل األرض.
اإلسالم ما ماتت ولن تموت ألن اهلل ّ
بدأت األمة تستيقظ ولذلك ليس من العدل واإلنصاف أن نحاكم األمة فى هذه السنوات
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القليلة التى بدأت تستيقظ فيها ،على سنوات تضيع كثيرة مضت فما ُهدم فى سنوات ال
يمكن أن يُبنى فى لحظات ،بل يحتاج إلى سنوات مضاعفة للبناء .األمة بدأت تنتقل على
األقل من مرحلة أزمة الوعى القاتلة إلى مرحلة وعى األزمة وهذه مرحلة فكرية لكننا نجدد
أصل الحق ونفند الشبهات وهذا يؤخرنا ،ألن الحرب ضروس وألن
ونصحح ونبني ونُ ِّ
الشبهات كثيرة وخطيرة ولكن هذا ال يمنعنا أن نقول أن األمة بدأت تستيقظ وتحتاج إلى
يقظة بالعودة إلى العلماء الربانيني والدعاة الصادقني وإلى عودة للقرآن والسنة
الصحيحة ويحتاج إلى عودة صادقة إلى البذل والعطاء والتفوق فى جانب التعليم والفكر
والثقافة والسياسة والنظام العسكرى إلى غير ذلك "وأعدوا لهم " فاألمر يحتاج إلى
إعداد .شبابنا يجب عليه أن ُيبدع فى مواطن العمل واإلنتاج فى مجال الهندسة،
الجيولوجيا ،الذرة ،الكيمياء ،البناء ،الطب ،فى كل مجاالت الحياة ،فيجب علينا أن نعمل
وينبغى أن ال تحتقر دورك ،فنحن ال نحتاج األمة كلها مشايخ على املنابر ولو أراد النبى
صلى اهلل عليه وسلم أن يح ّول الصحابة إلى دعاة على املنابر لجعلهم كذلك ،لكن ٌ
كل له
)سيف استله اهلل على
وظيفة .زيد بن ثابت )يجلس لكتابة الوحى( ،خالد بن الوليد
ٌ
املشركني( ،مصعب بن عمير )يتحرك إلى الدعوة فى املدينة النبوية ( ،معاذ بن جبل
)يتحرك بالدعوة إلى اليمن( ،وأبى موسى )معه فى اليمن( .كل ٌ له وظيفة ٌ
وكل له دور.
علما على املنبر،
أما أن يتوهم كثير من أوالدنا وشبابنا أنه ال يُنصر الدين إال إذا كان ً
فهذا خلل وخطأ كبير ،فدورك فى العيادة أو فى املصنع أو فى املتجر أو فى أى مكان،
دورك ال يقل أب ًدا قيمة وال كرامة عن دور العالم الذى جلس ُيذ ِّكر باهلل عزوجل ،إن
أخلصت النية لرب البرية واتبعت سيد البشرية فكل عمل لو كان حتى صغير فهو مقبول
عند رب البرية ما دمت أخلصت النية له سبحانه واتبعت النبى صلى اهلل عليه وسلم ،وقد
وعلما وهو أول من تُس ّعر به النار يوم القيامة ألنه ال يبتغى
ضجيجا
يمأل العالِم الدنيا
ً
ً
بعلمه وجه اهلل.
أوس قادمون وخزر ُج ،وإ ّن كنوز الغيب تخفى
أوسا
ً
فإلن عرف التاريخ ً
وخزرجا ،فلله ٌ
طالئ ًعا حرا ،رغم املكائد تخر ُج .وأخيرا ً أختم بمقال ملجلة التايم األمريكية ،يقول املقال:
)وستشرق شمس اإلسالم من جديد ولكنّها فى هذه املرة تعكس كل حقائق الجغرافيا
فهى تشرق من الغرب من قلب أوربا تلك القارة العجوز التى بدأت املآذن تزاحم أبراج
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الكنائس وبدأ صوت اآلذان كل يوم خمس مرات شاه ًدا عمليًا على أن اإلسالم يدخل كل
يوم أرض جديدة وأتباع وجدوا فيه ضالتهم( .ال تيأس وال تقنط وال تنهزم هزيمة نفسية
نكراء بل إرفع رأسك ألنك موحد ،إرفع رأسك ألنك مسلم .قم أيها املوحد برحمة وحكمة
ِ
واسمع العالم كله
ودسر العالم كله ببُردتك ذات العبق املحمدى الطاهر .قم
وتواضع
ّ
ِ
وأسمع العالم كله نبضات قلبك الذى أحب رسول اهلل
خفقات قلبك التى وحدت اهلل .قم
صلى اهلل عليه وسلم .قم لتروى الدنيا كأس الفطرة .قم واسقى الدنيا كأس الفطرة
لتُروى بعد ظمأ ولتهتدى بعد ضاللة ولتفيىء بعد أن عاشت سنوات طويلة فى التيه
واإلنحراف والضالل.
اللهم أقر أعيننا بنصرة اإلسالم وعز املسلمني .اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك املؤمنني.
اللهم أبرم ألمة التوحيد أمر رشد يُعز فيه أهل الطاعة ويهتدى فيه أهل املعصية أنت ولى
ذلك والقادر عليه.
ً
مريضا إال شفيته وال دينًا إال قضيته وال عاصيًا إال
اللهم ال تدع لنا ذنبًا إال غفرته وال
هديته وال طائ ًعا إال زدته وثبته يا أرحم الراحمني .
اللهم أشف مرضانا ومرضى املسلمني وأرحم موتانا وموتى املسلمني
اللهم اجعل بالدنا أمنًا أمانًا سخا ًءا رخا ًءا وسائر بالد املسلمني
ونجح لنا طالبنا
اللهم أستر بناتنا واحفظ نساءنا وربى لنا أوالدنا ِّ
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

