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V صبيحة يو^ �خلميس، �لثا~ من �s عا^ ١٩٩٠ �جتاحت �لقو�� �لعر�قية �0لة �لكويت. فكشفت تلك 
�حلا0ثة �لغطاg عن هشاشة �لنظا^ �لعرà، �فتحت �لباs لبد�ية تطبيق ما ¾ي بالنظا^ �لعاملي �جلديد، �لذ< 

.Q0�R لعا¨ بال هو�0\ � �0منا� V /لدجا/ �8صبح يصو/ ��و� sتكشفت فيه 8نيا
 �قد تساRعت بعد .لك �ألحد�T �تصاعد�، �ها هو �لعا¨ �لعرà ��إلسالمي يعا~ من �ثاR تلك �لفاجعة 

َّ̈ باألمة �لعربية ��إلسالمية. 8 Wكب Rعو�قبها �ما متخض عنها من 0ما�
  �V �ليو^ �لتاé كانت خطبة �جلمعة �ل� 8لقاها 
ما^ �جلماعة �إلسالمية �أل°دية حضر\ مر�� طاهر 8°د 
(R°ه �هللا تعا�)، تنا�/ فيها هذ� �ملوضوQ �خلطW �8علن من خال�ا �8 �لقتا/ بني طائفتني مسلمتني هو من 
�ألموR �ل� تنا��ا �لقر�� �لكرمي بالعال¯ ��حلل، ��8 �ملسألة ليست مشكلة عربية �8 
قليمية، �
منا هي مشكلة 

سالمية، ينبغي �8 ُيتَّبع V عالجها �لوصفة �لقر�نية بأ� �لهـا �ملسلمو� بأنفسهم بدَ/ 0عو\ �لغW للتدخل 
V 8موRهم، حÂ تكو� يد �هللا تعا� على �ملسلمني، �
ال تركهم � ألنفسهم �لن �د�� عندئذ عالًجا ناجًعا 

�ال حًال صاًحلا.
لقد نبَّه حضرته، 8يد� �هللا، 8مَة �إلسال^ �كذلك سكا� �0/ �لعا¨ �لثالث عن 0موية حلم �لنظا^ �لعاملي �جلديد. 
�قد 8ّكد� �ألحد�T �ملتالحقة على صحة كثW من هذ� �ملخا��، �ما ªفي صد�Rهم 8كC ��لعا¨ �آل� 

بانتظاR مزيد من �لويال� �ل� تلوV U �ألفق.
هذ� �لسلسلة من �خلطب ُقدِّمت للقاR§ �لعرV à صوR\ كتاs "كاRثة �خلليج ��لنظا^ �لعاملي �جلديد" بعد 
تعديال� مناسبة �
ضافا� ضر�Rية من صاحبها. �ها �ن نقد^ Íتا��R من هذ� �لكتاs �جتهدنا V �قتطافها 
�فقا ملا 8Rينا� مناسبا للوقت �8 �ملرحلة، �8 ملا 0R8نا �8 نذكر به �لقاR§ �ملؤمن �لنجيب. فإ� �لذكرX تنفع 

:sليكم فيما يلي مقتبًسا من هذ� �لكتا
�ملؤمنني. �ملني من �هللا تعا� �لتوفيق.  �

�من  �إلسالمية  �ألمم  على  8تى  لقد 
�نقسمت فيه 
� فريقني: فريق ِقبلته �و 
�لشر&، �فريق ثاٍ� يتوجه �و �لغرs؛ 
�¨ يتخذ 8حد منهم بيت �هللا �حلر�^ قبلة 
لـه. �Ûًثا عن حل ملشكالִדم كانو� 
ما 
 Xلشر& �8 �و قو� Xيتطلعو� �و قو
�لسياسية   ��Wلتغ� 
ثر  �على   .sلغر�
�ل� جر� V �الحتا0 �لسوفي�، �ما مت 
8مريكا ��Rسيا من سال^، ִדدمت  بني 
 Xسو �م  يبق   ¨� �لقبلتني..   Xحد

�ل�  �حلقيقية  �لقبلة  �لكن  ��حد\.  قبلة 
ال تنهد^ 8بًد�.. �لقبلة �ل� ُجعلت سبيل 
�خلال¡ للمسلمني V كل �لدهوR.. ال 
يوّلو� �جوههم �وها. فأهم حاجا� 
�ملسلمني V �لوقت �حلاضر �8 يصححو� 

�جتا� قبلتهم. 

� �ملوقف �لرهيب �لذ< يقف فيه عا¨ 
بؤًسا  عليهم  ُينـز/  ��لذ<  �إلسال^ 
 0�0R من Âش Qيتولد عنه 8نو� ،gشقا�
�جلماعة،  8ما^  بإ�ا�  سأتنا��ا  �لفعل.. 
رهم 
� شاg �هللا تعا� مبا ينبغي �8  Á 8.كِّ
تكو� عليه �ستجابتهم على ضوg تعاليم 

�إلسال^. 
�إلسالمية  �لبال0  من   Wكب  Qقطا هنا@ 
على  كلية  يعتمد��  �لسعو0ية،  بقيا0\ 
غضاضة  �د��  �ال  �لغربية،   Xلقو�
�ال  خزًيا،  يستشعر��  �ال  .لك   V
جتا�  �كتر�ًثا  يبد��   �8 �هتماًما  �ّسو� 
�لتمز& �ملستمر V عا¨ �إلسال^، �جتا� 

حوا ِقبلَتكم! َصحِّ
sمقتبس من كتا

كا6ثة �خلليج %�لنظا� �لعاملي �جلديد
حلضرI مر�Q طاهر rDد

R°ه �هللا تعا�
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يو^.  بعد  يوًما  تز0�0 عمًقا  �ل�  ُفرقتهم 
��جلماعة �إلسالمية �أل°دية.. ¨ تؤيد 
 V 8بًد� �لعر�& فيما فعل.. �كما ¾عتم
خط× �لسابقة.. ¨ نو�فق على �حتال/ 
�إلسالمية  �جلماعة  �موقف  �لكويت. 
تعاليم  أل�  يتبد/،   ¨ ثابت  �أل°دية 
يعني   �8 �ملسلم  على  توجب  �إلسال^ 
�لعد���.  عن  يد�  بكف  �ملعتد<  8خا� 
مساعد\   X8خر بعد  مر\  حا�لنا  �لقد 

ليه  �بعثنا  �لوجهة،  هذ�  من  �لعر�& 
 V Rبالرسائل، �بكل طريق بّينُت �ألمو
خط×، �شرحت له 8نك تدخل ساحة 
معونة   �َ0R8 �لو  ناحيتني..  من  �لظلم 
يد@  تسحب   �8 لزمك  تعا�..  �هللا 
�ب  ما   /�8  �
 �لعد���.  عن  مبتعًد� 
عليك هو سحب جيشك من �لكويت، 
للحل  �لكويت  مع  نـز�عك  Á عر¤ 
�ليس  �إلسالمية..  �ألخو\  ساحة   V
يتم   �8 ��ب  �لعاملية؛  �ألخو\  8ما^ 
هذ�  ��لوفا&.  �لسال^   Rطا
  V �حلل 
هي تعاليم �لقر�� �لكرمي، �على ضوئها 

قّدمنا �لنصح لبغد�0. 
 �8 عليه  عرضنا�  �لذ<  �لثا~  �ألمر 
 V لذين يعملو�� Xمو�ط� �لبال0 �ألخر
�لدبلوماسي هم  بلد@، �Rجا/ �لسلك 
�0يعة �هللا عند@، فال تضيِّع �0يعة �هللا. 
 ¨  ^8 Rسال�  �صلته  �هللا،  من  �بفضل 
قائًما  حكيًما   �Rًًقر� �لعر�&  �ªذ  تصله، 
�سلك  موقفه،  �صّحح  �لعد/،  على 

 QRعن «�لد �مسلًكا منصًفا بأ� �ستغ
كل   Uسر� 
طال&  �8علن  �لبشر<»، 
ليعو��0  �لعر�&..   V �ملقيمني  �ألجانب 

نه ¾ح  Âح .��gبال0هم �قتما يشا �

�ليو^ للصحفيني بتسهيال� ال �صلو� 
ظر��  مثل   V  sلغر� بال0   V عليها 
�ملوقف،  ليتفقد��  �0عاهم   ،sحلر�

� �خلاR¯. فها هو قد  Rيبعثو� باألخبا�

�8قف �لعد��� من ناحية ��حد\. 
فاهللا  �لكويَت،  �حتالله  ناحية  من  8ما 
من  هنا@  مبا  �ألعلم  �حد�  هو  تعا� 

كر�� جعله يرفض  �8 \Rحكمة �8 ضر�

......Rإلصر�� �
�النسحاs، �0فعه 

!vلدين �أليو� Mصال
(يوليو  �ملاضي  �لسنو<  �جتماعنا   V�
١٩٩٠) سألت �ملسلمني �8 َيْدعو� �هللا 
تعا� كي يهبنا «صالU �لدين». �منذ 
�لعر�&   T8حد� شاهد�  قريب  �قت 
�لقنا\  حّولُت   Á �لتلفزيو�،   R8خبا  V
لبعض  مظاهر\  يعر¤  برناً¥ا  فوجد� 
للرئيس صد�^ حسني  يهتفو�  �ملشايخ، 

 �8 �لدين. �لكن �حلق   U8نه صال على 
صالU �لدين̈  �ال يتولد نتيجة للعو�طف 
 éبقو 8قصد   ¨ .gلعميا� ��ملحبة  �لثائر\ 
هذ� عن صالU �لدين �8 يقيم �ملسلمو� 
 Uألنفسهم �ثًنا يطلقو� عليه �سم صال
�لدين. 
� �إلنسا� Ûاجة 
� كثW من 
مع   Á �لدين،   Uصال ليكو�   ��Rلقد�

هذ� �لقد��R ال بد من صC طويل. 
�لدين   Uصال �لسلطا�  على  كا� 
�لذلك  �إلسال^،  عا¨  يوّحد   �8 8ّ�ًال 
للعمل  حياته  من   �Wًكب شطًر�   wكر
�ملتشتتة  �لعربية  �حلكوما�  توحيد  على 

قامة حكومة مركزية. �بعد �8 �طمأ� �
 َ̈ ��Rتضى باألحو�/ �لد�خلية حتدX �لعا
�لغرà 0فاًعا عن فلسطني. �يعلم �لعا¨ 
8نه كما حتالفت قوX �لغرs �ليو^ ضد 
بشغف  �قتئذ  فعلو�  كذلك  بغد�0.. 
�°اw شديدين، �بر�U �حلرs �لدينية 
�جلنو�،  من  نوًعا  فيهم  �لَّد�  �ل� 
 wا°� بقو\  عديد\  مر��  �حا�لو� 
�ُسعٍر حتطيَم قو\ صالU �لدين. �بالرغم 
من �8 صالU �لدين كا� 8ضعَف منهم 

ا  نسبيًّ منهم  أضعَف  كان  الدين  أن صالح  من  وبالرغم 
� القوة العسكرية، وj يكن يتميز عنهم بقدرة قتالية 
مرة. إثر  مرة  تعا}  اهللا  بنصر  فاز  أنه  إال  خارقة.. 
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نسبيًّا V �لقو\ �لعسكرية، �¨ 
يكن يتميز عنهم بقدR\ قتالية 
خاRقة.. 
ال 8نه فا� بنصر �هللا 

تعا� مر\ 
ثر مر\.
 

x��لنقطة �لسو
كا� صالU �لدين حائًز� على 
عد\ خصا/ طيبة. كا� تقيًّا 
�هللا   \0�Rإل مستسلًما  �Rضًيا 
تعا�. كا�ً Rجًال ¨ يتمكن 
8عد�ئه �أل��Rبيني  حÂ 8شد 
بسبب  لوًما  عليه  يلقو�   �8
يقو/  سلو@.   gسو  �8 ظلم 
 V 0ّققو�  �لذين  �لباحثو� 
 ¨ �8م  �لدين   Uصال تاRيخ 
يأخذ�نه  ��حًد�  شيًئا  �د�� 
�إلنسانية   �
  \gكإسا عليه 
�إلنسا�،  حلقو&  جتاهٍل   �8
�8 مماRسة شيg من �لظلم �8 
�لقسو\ �8 �تباQِ مسلك قبيح. 
�جد��  
�م  نعم،  قالو�   Á
�لكن كتب  ��حد\،  حا0ثة 
 à�Rأل�� �ملؤلف  نفس  عنها 
�ال   sلغر� �ختال&  من  �8ا 
 �Wً8م  �
 قالو�  فيها.  صحة 
�لرسو/  �R�8بيًّا قصد مدينة 
�لضريح  �يزيل  ليهدمها   �
بلغ  �عندما  منها.  �لنبو< 
ن صالU �لدين  مشاRفها متكَّ

من 
حلا& ��زمية به �تقويض 
8ُخذ  عندما  �خلبيثة.  خطته 
بني  ��8ُقف   �Wً8س  Wألم�
 0�R8 �لدين،   Uصال يد< 
يد�  ميد   �8 �لعطشاُ�   Wألم�
 ،sشر� من  كأًسا  ليتنا�/ 
عاجَله  �لدين   Uصال �لكن 
بضربة من طر� سيفه حّطم 
 .sَلشر�� �لكأw �حرمه  ֲדا 
لقد �نتصر صالU �لدين على 
�لذ<   ،Wألم� هذ�  جيش 
�عّدً\،  عد�0ً  منه  8كثر  كا� 
�كمائن  .كية   ��Rمبنا�
ماهر\ V �لصحر�R8 ..gغمِت 
 V @لعد�َّ على كثر\ �لتحر�
عن  �تبعد�  ترهقه  �جتاها� 
 Wملا مثل �ألم� .gملا� R0مصا
�لعطش،  شديد  كا�  8مامه 
من  �لدين   Uصال �حرمه 

 .sلشر��
هذ� هي �لنقطة �لسوg�0 �ل� 

بعد  �جد�ها  �8م  يزعمو� 
 Uحيا\ صال V تنقيب 0قيق
.لك   Wغ� �8خالقه،  �لدين 
يقو/  يعيبه.  شيًئا  �د��   ¨
�ملؤلف، �قد قر8ُ� كتابه منذ 
 �
�من طويل �نسيُت �¾ه: 
�لتصر�  هذ�  �سب  �لذ< 
 Uصال جانب  من  خطأ 
 ،àلدين ال يفهم �ملز�¯ �لعر�
�ال يفهم �ألخالقيا� �لعالية 
V �لتقاليد �لعربية. فمن هذ� 
�لتقاليد �ألخالقية �لسامية �8م 
من  على  �لعقوبة  يوقعو�  ال 
يشرs ماg �8 يتنا�/ طعاًما 
من بيتهم مهما كانت فظاعة 
هذ�  جرمية  �لكن  جرمه. 
حرمة  �نتهاَ@  كانت   Wألم�
�ملصطفى  �ضريح  مسجد 
�، �هي من �لقبح ��لشناعة 
Ûيث ال ميكن �8 يغفرها له 
Rجل %ب للرسو/ � مثل 

كا�  مهما  �لدين   Uصال
�لدين   Uصال  X8فر �لثمن. 
 Uَلسلو@ �لسما� g�8 من سو
لألمW بتنا�/ شر�s من فو& 
مائدته، Á ينفذ فيه �لعقوبة، 
�لكن ليس من سوg �لسلو@ 
8بًد� �8 يتركه ظامًئا للحظا� 

قصW\ قبل موته. 
Rًجًال  �لدين   Uصال كا� 
عميق   @�R0
  �. عظيًما 
 Âح �إلسال^..  ألخالقيا� 
�ملؤRخني  بعض  عليه  8طلق 
بن  عمر  �سم  �لغربيني 
�قالو�:  �لثا~،  �لعزيز  عبد 
8خالقيا�  �نعكست  لقد 
عبد  بن  عمر  ��Rحانيا� 
�لعا¨   V  X8خر  \Rتا �لعزيز 
 Uصال شخص   V  àلعر�

�لدين. 

.� ¨ ُيصنع صالU �لدين �
من ثو��R �لعو�طف فحسب، 

ألن املصطفى � ُبعث إلمامة الدنيا كلها، وأقامه اهللا ليمد العاَ| 
بصادق النصح وسليم التوجيه، و| �صل الذكاء اإلنسا� من 
قبل على مثل هذا الكمال احملمدي أبًدا. كان قلبهً كامًال، وكان 
فكره كامًال، | يتدخل اdوى قّط r فكره مبا �الف الشرع �!
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�لدين   Uصال �سم  �لكن 
طيبة  صفا�  يتطلب  نفسه 
�لCنامج   Rستثا� Rمبا  عديد\. 
�أل°ديني،  بعض  عو�طف 
لقد  8نفسهم:   V �قالو� 
 V ليقو^  تعا�  �هللا  0ََعونا 
�ملسلمني صالU �لدين.. �ها 
�ظهر   gلدعا� �سُتجيب  قد 
 !Rلفو� على  �لدين   Uصال
�ينبغي  صبيانية،   R8مو هذ� 
�8 يكو� تفكWكم ناضًجا، 
�لدنيا  لقيا0\  ُخلقتم  ألنكم 
8.ّكركم   �. 8نا  �ها  كلها، 
لقيا0\  ُتخلقو�   ¨ مبقامكم. 
8مة بعينها �8 0ين بذ�ته، �
منا 
�كتسبتم �ملقدR\ على �لقيا0\ 
موالنا  خد�^  كونكم  من 
�حبيبنا %مد �ملصطفى �، 

مامة  
مكانيا�  ��8تيتم 
�ملصطفى  أل�  كله،  �لعا¨ 
� ُبعث إلمامة �لدنيا كلها، 
َ̈ بصا0&  �8قامه �هللا ليمد �لعا
 ¨� �لتوجيه،  �سليم  �لنصح 
من  �إلنسا~   gلذكا� �صل 
�لكما/  هذ�  مثل  على  قبل 
قلبه  كا�  8بًد�.  �ملحمد< 
ًكامًال، �كا� فكر� كامًال، 
¨ يتدخل ��وX قّط V فكر� 

!� Qالف �لشرM مبا

ليست مباI�6 كريكت؟
��ملوقف �ملؤ¨ �لرهيب �لذ< 
يو�جه �لعا¨ �ليو^.. ينظر 
ليه 
�لبعض كمباV \�R �لكريكت 
�لس �لصغاR ��لكباR حو/ 
�لتلفا� طو�/ �ليو^ يشاهد��ا 
ليست  
�ا  ֲדا.  �يستمتعو� 
لعبة �لكريكت.. بل هي 8شد 
ال  
يالًما. � فظاعًة   sحلر��
بد �8نكم ¾عتم عن �لقصف 
 Carpet) �لسجا0< 
يع�  �لذ<   ،(Bombing
��د^ ��لتدمW �لشامل ملنطقة 
كلها. V هذ� �لقصف تلتقي 
عن  �لنا�ة  �حلفر  حافا� 
�هذ�  �تتالمس..  �لقنابل 
�ملتبع ضد  �لقصف   Qنو هو 
�لعر�&. قالو� 
� ما 8ُلِقَي على 
�لعر�& V ليلة �لقصف �أل�� 
يفو&  فتًكا  �لقنابل  8شد  من 
ه�Wشيما.  على  8ُلقَي  ما 
�هذ�  �لوقت  .لك  �منذ 
على  بعنف  مستمر  �لقصف 

�لعر�&. 
متتلئ  �ملوقف..  هذ�  مثل   V
باآلال^..  �ملسلمة   sلقلو�
�إلسال^  8مة   sقلو 8ع� 
�حتب  �إلسال^،  حتب  �ل� 
�إلنسانية، �حتب �لسال^ لب� 

�إلنسا�، �تو0 ��0هاR �لقيم 
ميكن  ال  ��ل�  �إلنسانية.. 
لفو�  �لسعا0\  تستشعر   �8
 Xحد
 جانب  من  �لتعصب 
�ألمم. هذ� هو عا¨ �إلسال^ 
�هو  عنه،   Tنتحد �لذ< 
مبا  �أل¨  8شد  يقاسي  �لذ< 
ليل �اR. �ال  قلوֲדم  يعتصر 
يؤيد��  �8م  8بًد�  .لك  يع� 
صد�^  �لرئيس   ��Rًًقر�
هو  هذ�  ليس  8بًد�،  حسني. 

 .��ملع
�لرئيس صد�^   sعندما ضر
سكو0،  بصو�Rيخ  
سر�ئيل 
ضئيل   Rضر .لك  عن  جنم 
حافلٍة  حا0ثة  عن  يزيد  ال 
عا0يٍة، �ُتسفر ��ز\ �ألRضية 
.لك  تفو&   R8ضر� عن 
من  �آلال�  �مئا�  �الًفا 
�لذين  ��إلRهابيو�  �ملر��. 

يرلند�  من  هنا   �
 يِفد�� 
فيحدثو�  قنابلهم  يفّجر�� 
 .Wبكث منها  8كثر  خسائر 
على  صد�^  هجمة  �لكن 
�لعا¨  �8عجت  
سر�ئيل 
Rئيس  �0عى  �8 هكذ�  كله! 
قا/:  �لCيطانية.   \Rلو���
8صابه  لقد  �نـزعجنا!  لقد 
�لذهو/، �تأ¨ بصوR\ غريبة 

عن   Wللتعب كلما�  فال �د 
�لعا¨   Xقو  Cتع هكذ�  8مله! 

سر�ئيل.  مع  تعاطفها  عن 
 Rمثل هذ� �ملو�قف تصد V�
خطو��  الªا.   ��Rلقر��
�لعر�قيني.  معانا\   V تزيد 
�ملا كا� �لعر�قيو� 8غلبهم ال 
يشاRكو� �غW مسئولني عن 
ينبغي  لذلك   ،sحلر�  Rقر�
 V نبيل  
نسا�  كل  على 
باأل¨..  �8 �س  �لعا¨  هذ� 
مسلم.   Wغ  �8 كا�  مسلًما 
بال  �ملساكني  �لُعّز/  �8لئك 
يعانو� من  قو\..  حو/ �ال 
�لقنابَل  �ُيْمَطر��   ..Qجلو�
شديدتني،  �عد��نية  بقسو\ 
�مع .لك ال يقو/ 8حد بأنه 
ֲדم،  �يق  ملا  «�نـزعج» 
 Rَلضر� 8شدَّ  ما  يقو/:   �8
�لكنهم  ֲדم!  ينـز/  �لذ< 
مع  للحا0ثة  �نـزعجو� 
�نـزعاجهم  
سر�ئيل. �لعل 
�لعر�& من  كا� خشية على 
تنـز/  �ل�  
سر�ئيل  �نتقا^ 
مضاَعًفا  فظيًعا  عقاًبا  ֲדم 
هذ�  لعل  ֲדم!  �قع  ملا 
قو�م   g�R� �حلكمة  هي 
هنا@  �لكن  «�نـزعجنا»! 
هي  تلك   ..X8خر  �Rً8خطا
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Mشو�  �ألنانية.   R8خطا
ال   Âح 
سر�ئيل  �نتقا^  من 
 V �نقساما�  عليه  يترتب 
�هم  �إلسالمي..  �لعا¨ 
 0�0�� فإ.�  منقسمو�.  8صًال 
�لعر�َ&  �ساند�  �نقسامهم 
 V إلسال^ كا�� بال0  بعض 
�لصعوبا�  من  مزيد  .لك 

 !s8ما^ �لغر

r6اx للكفاD 6شّد�xُ بينهم! 
 �0�� لقد  حا/،   >8 على 
�ملشاكل نتيجة 8فعا�م �ل� ال 
 V 8حد ֲדا  يرضى   �8 ميكن 
�لعا¨ ممن يتعاطفو� حقًّا مع 
 Rإلنسانية ��إلسال^. ال �د�
معاقبة  عن  يرضى   �8 بأحد 
�ملريع..   sَلعقا� هذ�  �لعر�& 
 �Rًقر� Rأل� �لرئيس صد�^ 8صد
خاطًئا ال يرضى به �لشخص 
�ملسلم.  ناهيك عن  �لعا0<، 
 gملر� �يذهل  يندهش  �لكن 
 gَألمر��  gهؤال يشاهد  حني 
�لكويتيني  من  �غWهم 
�هم   gألثريا� ��لسعو0يني 
على  �ملناظر  هذ�  يشاهد�� 
عاطلني  جالسني  �لشاشة 
 Xلد ضاحكني  مبتهجني 
�لو�قع   Rلدما�  R8خبا  Qا¾

هذ�   Xتر عندما  بالعر�قيني. 
�صف  تستطيع  ال  �ملشاهد 
 ،¨8 من  �لقلب  يعتر<  ما 
َمن  �تقو/:  بذهو/  �تنظر 
هؤالg �لناw �لذين ال يز�لو� 
�لطبو/  0قا�  على  يعلنو� 
�8م 8هل �لتقوX، ��8م جند 
�أل�/،  �لطر��  من  �إلسال^ 
بيت  مفاتيح  َحَمَلُة  ��8م 
على  �لقائمو�  ��8م  �هللا، 
�إلسالمية،  �ملقدسا�  °اية 
�لعظمى  �لقيا0\  8هل  ��8م 

ينفكو�  ال  
�م  لإلسال^!؟ 
�لدعا�<  هذ�  قو/  عن 
�نظر��  �لكن  �لعريضة.. 
حا�م �قيَمهم �ألخالقية �ل� 
8شد  نـز�/   g8ثنا تتجلى 
�م.   Rملجا�� بالبلد  �لفظائع 
 Rثا� �لستاR عن  ُيرفع  عندما 
هذ� �حلرs فيما بعد.. سو� 
على  طويًال  �لتاRيخ  يبكي 

مظاملهم. لقد صا�R فظائع 
8حا0يث  من  خا�  هوالكو 
�ملاضي، بل 
� �لدماR �لذ< 
�قع V �حلرs �لعاملية �ملاضية 
خا�  هوالكو  8عما/  جعل 
�ليو^  �هم  كاألحال^.  تبد� 
يقولو�:  بألسنتهم  يعترفو� 
 sحلر� حديث  ِمن  0َْعكم 
فيتنا^،   sحر� �لعاملية 
 V �ليو^   >Rجلا� فالقصف 
 >8  V له  مثيل  ال  �لعر�& 
�لعا¨.   V عسكر<  عمل 

هذ�   X8ملر فالضحك   �.
�
ֲדذ�   ُ̄ ��البتها �لفظائع، 

نسا�  بأ<  يليق  ال  �لطريقة 
شريف. هذ� �لسلو@ �ملتد~ 
�لذميمة  �ألخال&  �هذ� 
8Rيُتها أل�/ مر\، ��ندهشٌت 
8تيح  �لذين  �لقو^   gهؤال من 
�م هذ� �لثر�g �لعريض. 8هذ� 
هو 08ֲדم، �هذ� هو .كاÄهم 

�فهمهم؟ 
 �8 منهم  8حد  يفكر   ¨
�ملغفر\.  �هللا  نسأ/  تعالو� 
�تقدمي  �لتوبة   V يفكر��   ¨
�ملحكمة  يد<  بني  8نفسهم 
�إل�ية، ��لسجو0 8ما^ �لعتبة 
�لربانية.. ��البتها/ 
ليه جل 
 gعال: يا �هللا.. ما هذ� �لشقا�
فيه حÂ صرنا  �لذ< سقطنا 
 - قو\  �ال  بال حو/  هكذ� 
�سو�  حقًّا  كانو�   �.
 هذ� 
.لك. يا Rبنا، ما هذ� �لذ< 
�8قعنا V �لتعاسة حÂ 8جلأنا 
�تدمWهم!  
خو�ننا  قتل   �

كا� عليهم تقدمي �لصدقا� 
مع  �لتعاطف  مشاعر   gبد�
�
يستخدمو�   �8 ينبغي  �لبشر. 
ثر��ִדم على �و الئق سليم.. 
ُ�ضعت  �ل�  �لثر���  تلك 
�لكنهم  8يديهم،   V �0يعًة 
 �
 �لسو�  .لك  من  بدًال 
�لوقت  �ينتظر��  �لتلفزيو� 
�لذ< تز�/ فيه قو\ �لعر�& من 
على سطح �ألR¤.. �بعدها 
�لكويت  بلدهم   �
 يعو��0 
 sلغر� Xقو Ãمزهوين، �تأ
 ،Wبلدهم �لصغ gلُتعيد �م بنا
من  8ُبيد  قد  �لعر�&  �يكو� 

!¤Rجه �أل�

األخالق  وهذه  املتد�  السلوك  هذا 
واندهشٌت  مرة،  ألول  رأيُتها  الذميمة 
أتيح dم هذا  الذين  القوم  من هؤالء 
الثراء العريض. أهذا هو أدبهم، وهذا 

هو ذكاؤهم وفهمهم؟ 
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 من �ملستفيد؟ 
هو  من  �آل�:  ��لسؤ�/ 
هذ�  كل  من  حقًّا  �ملستفيد 
�ملوقف  هذ�  �من  �لعملية.. 
لنائب  قيل  �لرهيب؟  �لعاملي 
�إلسر�ئيلي   Qلدفا� ��ير 
سقطت  لقد   :Uلصبا� هذ� 
على  سكو0  صو�Rيخ 
 X.8  Tحتد  ¨� بلدكم، 
كث�Wً. �لقد �متنعتم عن �ªا. 
 R0 فعل، �لوال .لك لتضرR
�إلسالمي  �لعا¨  مع  حتالفنا 
ضر�Rً بليًغا. فر0 �لو�ير على 
�ملتحدT: ما هذ� ��ر�g �لذ< 
�لسؤ�َ/  8سخَف  ما  تقو/؟ 
من  8ثًر�  فيه   XR8 ال  �لذ< 
فضل   >8  Xتر هل   !gلذكا�
للسعو0ية V تأييدها ألمريكا 
�بريطانيا ��لد�/ �أل��Rبية؟ 
 �8 للكويت   �8 حتسب  هل 
حتالفهم   V معر�ًفا  مصر 
مدينو�  �يًعا  
�م  معكم؟ 
لكم بالفضل. �هم ال يبالو� 
مثقا/ .R\ لو 0ّمر� 
سر�ئيل 
بلد   >8 0مَّرها   �8 �لعر�َ&، 
عبيدكم  �لبال0  هذ�  �خر. 
باالمتنا�  �يشعر��  �آل�، 
عليكم  �يعتمد��  لكم، 
 \Rم ال ميلكو� �لقد�
متاًما. 

على �لغضب منكم!! 
حقيقة  على  ينطو<   sجو�
لذلك.  نكر��  �ال  عميقة، 
 .éحلا� �ملوقف  هو  فهذ� 
بشد\  معه  8ختلف   ~8 بيد 

نكم  يقو/:  ��حد.  8مر   V
8سديتم 
ليهم معر�ًفا. �هذ� 
مشاRكة   �
 %ض.   sكذ
 sهذ� �حلر V sلغر�  /�0
ليس صنيًعا بأ< حا/.. ليس 
للد�/  �ال  لإلسال^،  صنيًعا 
�اRبو�  �ل�  �إلسالمية 
مشاRكتهم  �لكن  با¾ها. 
 ُ̂ 8شأ هي  كد8ֲדم،  هذ�، 
�ملكاسب   sالجتال %ا�لٍة 
�هذ�  �ألطر��.  كافة  من 
 V �0ئًما  يفعلونه  كانو�  ما 
كانو�  �حلديث.  �لتاRيخ 
�0ئًما يسعو� لذلك. �حيثما 
�لعاملي،  �لسال^   sضطر�
 Rألمو� تأ�مت  �كلما 
 \Rملتطو� �لد�/  حصلت 
 Cألك� �لنصيب  على  �0ئًما 

من �ملنافع. 
على  8كثَر  �ملوقف  حللنا  لو 
�لوجيز،  �لبيا�  هذ�   gضو
َر لكم فهُم ما 8قوله عمَّن  لتيسَّ
�ألسلحة  هذ�  �ملستفيد.  هو 
 T8حد من  �هي   ،\Wلكث�

 ¤R8  �
 ترَسل   ،Qألنو��
�لباليني  �تكلف  �ملعركة.. 
تصوRها.  تستطيعو�  ال 
تتخيلو� جباًال من   �8 يكفي 
 gألمو�/. لقد ¾عتم عن شي�
سو�  عليه..  �تفقو�  ��حٍد 
هذ�  نصف  �لسعو0ية  تدفع 
�ألمو�/، �لكنهم ¨ يذكر�� 
مقد�R هذ� �لنصف بالتحديد، 
 0 يسدَّ كيف   ��Wيش  ¨�
 Qَّلنصف �لثا~، �كيف يو��
 ،Xعلى بال0 �ملسلمني �ألخر
يضعونه.  من   sحسا  V�
بيقني  �لقو/  بإمكا~  �لكن 
�8 �لكويت ��لبحرين �قطر 
��0لة �إلما��R سو� تدفع 
هي  هذ�  منه.   Cألك�  Rلقد�
 �Cت �ل�  �لو�ضحة   \Rلصو�
 sلغر� Xقو �
8ما^ �لعيو�. 
هي �ل� تستفيد �حدها من 
ال  �ل�  تلك   Âح  ،sحلر�
�لفعلي..  �لقتا/   V تشتر@ 
 V 
سر�ئيل.  ֲדا  �8ع� 
مفكر  مع  �ليو^  ّمتْت  مقابلة 
�عتر�   ..àغر سياسي   �8
�لرجل صر�حة: كنا من قبل 
نقو/ بضر�R\ تدمW �لعر�&، 
��آل� تعرفو� ملا.� كنا نقو/ 
هذ�  .لك. صو�Rيخ سكو0 

لو  بإحكا^..   0 تسدَّ  ¨ �ل� 
تبد8   ¨� سليمة  بقيت  �8ا 
�حلرs.. فإ�ا كانت سو� 
 sحر V سر�ئيل
 �
 0 تسدَّ
يتبني  .لك  �من  Rعًبا.  8شدَّ 
با�د�  يتعلق  فيما  8نه 
�لكريهة   sحلر� فمنافع هذ� 


سر�ئيل.  �
تؤ�/ 
فإ�ا  �القتصا0ية  �ملنافع  8ما 
�لد�/   �
 كاملة  تذهب 
�لغربية. ��لسبب V .لك �8 
ُتستخد^  �ل�  كافة �ألسلحة 
معظَم  متّثل   sحلر� هذ�   V
قائمة �لنفقا� �ملدفوعة؛ ألنه 
�لسوفي�  �الحتا0  مساملة  منذ 
تلك  فقد�   sلغر� مع 
�ألسلحُة قيمَتها �صا�R بال 
طائل. 8ما عن تكاليف �لنقل 
�لبتر�/   sحسا على  فهي 
8عّد��  �8م  �لو  �ملجا~. 
�لتكاليف  بنصف  �لقائمة 
لكا� �م هامش Rبح مضمو� 
فالربح   .\Wكب مئوية  بنسبة 
 sحلر� هذ�  من  �القتصا0< 
 .
 �لغربية..   Xلقو� به  تفو� 
بطل  8سلحة  يستخدمو� 
�ستعما�ا، �8 سالًحا جديًد� 
يدفع �نه طر� �خر. فد�/ 
هذ�   V  @Rتشا �ل�   sلغر�
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قليًال  عد�0ً  Mسر��   sحلر�
�لربح  ��نو�  �ألنفس،  من 

كامًال V �لنهاية. 
�لذ<  هو  �إلسال^  عا¨   �

بسبب  بالغة   �R8ضر� يقاسي 
 Wتدم مت  �لو  �حلرs؛  هذ� 
 \Rخسا فستكو�  �لعر�&.. 
�ملسلمو� عشر��  �ا  يبكي 
هذ�  عن  �لسنني.�عال�ً\ 
تكو�  فلسو�   Rلضر�
8شد   sحلر� بعد   \Rلصو�
هذ�  �من  �خطًر�.   �Rًضر
 V نو�جهه  قد  ما   Rألخطا�
�حلا/. فلو �8 �لرئيس صد�^ 
قا^ بعمل �خر غW معقو/.. 

سر�ئيل  توRيط  �ا�/  لكي 
�لد�/  بني  �لتحالف  �كسر 
�لغربية،  ��لد�/  �إلسالمية 
عندئذ تقو^ 
سر�ئيل بأعنف 
8عما�ا �لوحشية، �لن تعمل 
قوX �لغرs على كف يدها 
 Tكتر��  >8 تبد<  �لن 
 Tد� �عندما  يقع.  ملا 
 gيتأ¨ هؤال .لك.. فلسو� 
�لذين ال حو/ �م  �ملسلمني 
قلوֲדم   V �لذين  قو\  �ال 
�ن×ِّ  لإلسال^،  عميق  حب 
�إلسال^..   sR� �إلسال^، 
�لذين �ّبو� �لعد/ ��لسال^ 

يكو�  .لك  �بعد  �لعاملي. 
هنا@ هيجا� شديد V بال0 

�ملسلمني. 
 sهذ� �حلر V sيفو� �لغر
�لكنهم  �ملا0\،  ناحية  من 
يبذ��R بذ�R شقا& Rهيب، 
سو� ينمو V كل مكا�، 
سال^   sيضطر �سو� 
�لعا¨ مر\ 8خرX، �ستكو� 
�لبال0 �إلسالمية مركز هذ� 
 V لنـز�عا�. سيحا�لو��
�حلكوما�   kَسقا
 8ماكن 
8ماكن   V� �إلسالمية، 
تتفاقم  سو�   X8خر
�ملشايخ  نظا^   >8 �ملّال�ية، 
�جلها/ �%ترV �لدين، تلك 
�لنظم �لفظيعة �ل� ال عالقة 

منا � �لكرمي..  بالقر��  �ا 
تنتمي 8فكاRهم 
� نظريا� 
�ملظلمة.  �لوسطى   Rلعصو�
 wتتعلق هذ� �ملّال�ية با�و�
�لدي� �ليس Ûب �هللا تعا� 
Rسوله �ال حب  �ال حب 
8هد��  من  �تنبثق  �لقر��؛ 
قيا�0ִדا  ªلق  �ال  سياسية، 

� 80ֲדا �8  .sخلر�� Xسو
حا/.  8سو8   �
 �ألمة  جتّر 
سو� تكو� هنا@ �ملشاكل 

بعد هذ� �حلرs بال حصر، 
 .Rلن ينقطع تو�لد �ألخطا�
 �Rًكل خطر سيكو� مصد�
ִדد0  الحقة   Rألخطا
هذ�  �مثل  �لعا¨.  سال^ 
عن  تنشأ  �ل�   ��Rالنفجا�
�جلنو� �لدي� �8 عن مشاعر 
تتر@  �لسياسي..  �حلرما� 
 .Xملد� بعيَد  ��سًعا  8ثًر� 
من  �ملدمر  �ينساs صد�ها 
�من   ..sلقلو�  �
 �آل.�� 
 �

� �لعقو/.. فتتحو/  Á
هذ�  �قع   gمؤ�مر��. �سو�
 V �8 لكويت� V Rالنفجا�
 V �8 �لسوV �8 ��0 مصر 
8< بلد من بال0 �ملسلمني.. 
8شد  �ملسلمو�  سيقاسي 
�آلال^ من صدما� موجاته، 
 ،XCلك� �لفوضى   Tحتُد�
من   \Wكث حركا�  �تتولد 
�تصل   �.
�  .Âش  Q8نو�
معنية..  بقومية   Rالنفجا�
بني  �نقساما�  عليه  ترتبت 

�ألمم. 
�لتفاصيل  حا/..   >8 على 
للمضي  �0عي  ال  طويلة، 
يعر�  كلكم  سر0ها.   V
ينتهي  عندما  8نه   @Rيد�

�لنـز�Q �حلاé فلن تتوقف 
�لنـز�عا�، �
منا تبد8 على 

نطا& �8سع. 
��ة خطر ثا�.. فمن �ملمكن 
 Qلنـز�� هذ�  يتحو/   �8
عاملي،   Qنـز�  �
 �لر�هن 
�ل�  �لعاملية   sحلر� �تنشب 
�ألبد��.  لذكرها  تقشعر 
�لسو�  �لذين   gهؤال�
�يستمتعو�  بال0هم   ¯Rخا
بلد   V �لتخريب  مبشاهد 
�خر.. قد مير�� عندئذ مبثل 
هذ� �ملوقف �ال يكونو� من 
�ملتفرجني �
منا من �ملجّربني. 
فاملوقف جد خطW �مرعب 


� �ألعما&.  sمضطر�
�جلماعة  من  8طلب  ال  8نا 
 gَلدعا� �أل°دية  �إلسالمية 
 ،@�. �8 �لفريق  لنصر\ هذ� 
من   gبالدعا 8طالبهم  
منا �
8جل �لسال^ �لعاملي. �بتِهلو� 

� �هللا جل �عال: Rبنا، �ن 
برسالة  �ملغَرمو�  �ملحبو� 
 ،� �ملصطفى  %مد  سيدنا 
با¾ه  �ملُوَلعو�  ��ملحّبو� 
ألنه  �لكرمي..  �شخصه 
يا  %بيك.  �8صد&  سيدنا 
 ..gلسما��  ¤Rأل� مالَك 
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كحب  Íلوٌ&  �ببك   ¨
��ن   ،� �ملصطفى  سيدنا 
�عمله �شخصه  �َ¾ه  �ب 
ب�  8يًضا  ��ب  �0ينه، 
يا  بعثَته  لقد  �يًعا.  �لبشر 
�حبنا  للعاملني،  R°ًة  Rّبنا 
نذ�s آلال^   �8 يقتضي  له 
 �8 �علينا  �8عني،   wلنا�
لتحسني  �نسعى  نعينهم 
ال  Rبنا،  يا  ��ن  حا�م. 
 .gلدعا�  Xسو شيًئا  منلك 
من  �اعٌة  Rبنا  يا  �ن 
�لضعفاg �لذين ال حو/ �م 

ال بك. ��ن يا Rبنا �اعة 
�الضطها0..  منهم  نلقى 
يديك،  بني  نسجد  �لكننا 
مبذلة  
ليك  بك  �نتوسل 
 �8  ..Uحلا
�  \Rحر��
على  R°تك  تنـز/ 
سيدنا  جنس  ب�   ..sلعر�
ترحم �يع  �ملصطفى، ��8 
ب� �لبشر. 8َنِقْذهم Rبَّنا من 
كا�  ما  �لعاملية..  �ملشاكل 
منها من 8خطاg �لبشر.. �ما 
�لذ<  بقضائك  منها  كا� 
�مهما  فهمه.  نستطيع  ال 
كا�   �
 Rبنا..  يا   Tد�
Rبنا  يا  فاجَعْله  نصر  هنا@ 

 �
� �إلسال^؛  نصيب  من 
يا   �Rْ فَقدِّ فو�  هنا@  كا� 
Rبنا فوً�� لإلنسانية.. �لتلك 
�لقيم �ألخالقية �ل� �ختفت 
0َْعها   .sلغر�� �لشر&  من 
يا Rبنا تنَهْض �َتُقْم V �لدنيا 
�لعا¨   V �لتنتصْر  ثانية.. 
َحّقْق  �للهم   .X8خر  \Rتا
 V 8نـزلته  �لذ<  �عد@ 
﴿ُهَو  فيه:  �قلت  �لقر��.. 
 Xُسوَلُه ِباْلُهَدRَ َسَلRْ8َ >لَِّذ�
َعَلى  لُِيْظِهَرُ�  �ْلَحقِّ  0ِ�َيِن 

يِن ُكلِِّه﴾ (�لصف:١٠).  �لدِّ
لن ندعَو لفو� 8مة بعينها.. 
 Rالنتصا سندعو  �لكن 
�فوِ�  ��ألمانة،  �لصد& 
��لقيم  ��حلق  �إلسال^ 
 ¨ لو  Rبنا،  يا  �إلنسانية. 
فال  �ليو^..  0عاgنا  تسمع 
سبيل لنا إلنقا. هذ� �لعا¨. 

خال¡ كامل  V ..بناR يا
نسجد  تا^..  �تو�ضع 
8مامك.. باكني بني يديك. 

�خد�^  عبا0@  8جل  من 
�ملصطفى �، حقِّْق يا Rبنا 
�لذ<   >Rلثو�  Wلتغي� .لك 

ليك  نتوسل  ألجله.  8قمَتنا 
�لر�حية   \Rلثو� ُتفّجر   �8
�Rِ8َنا  �لعظمى..  �لعاملية 

ياها، �حّقْق لنا كل �عو0@ 
�ل�   \Rلثو� تتصل ֲדا..  �ل� 
«�آلخرين»  يد  على  تتم 
8قو�^  من   gألتقيا� �لصاحلني 
يا  �ن  �ها  �آلخر\.  �أليا^ 
8نت  Rبنا هم «�آلخر��». 

يا Rبنا �لذ< 8قمَتنا.. فُصْن 
�8ْجِر  �عو0@،  شرَ�  لنا 
على   \َRلثـو� تلك  Rبنا  يا 
يدنا.. 8< بدعـائنا.. ��ل� 
بد��ا!  للـعا¨  جنا\  ال 

�مني!

َقَسْت قلوֲדم 
�ëصو¡ هذ� �لدعاg هنا@ 
8.كركم  8ساسية  مسألة 
�لشد\  8يا^   V  gلدعا� ֲדا. 

صدقة.  
خر�¯  يقتضي 
�ملوقف   V فّكرُ�  �ملا 
بال0  يو�جه  �لذ<  �حلاضر 
 �
َه �نتباهي  �إلسال^.. توجَّ
جوًعا  ميوتو�  �لذ<  �8لئك 
 V يهلكو�  8فريقيا..   V
بال0  من  شاسعة  مساحا� 
شV ..Â �حلبشة ��لصوما/ 
ميو�  �تشا0.  ��لسو��0 
 ،\Wبال0 كث V جوًعا wلنا�
�ال يباé 8حد ֲדم ككائنا� 
 Xبشرية. �لو �8 8حًد� 8بد
8هل  لكا�  �وهم  �هتماًما 
بر�¥هم  �لغرs. فقد 8Rيت 
 Qللجيا مشاهد  تعر¤  هنا 
��ملرضى  �لعر�\،  ��ليتامى 
بة.. مبا  ���ياكل �لَعَظمية �ملعذَّ
يثW مشاعر �لعطف �يتطلب 
ألجلهم.  �لتضحيا�  بذ/ 
 g8ثريا gلكن �8لئك �ألثريا�
من  جباًال  كّدسو�  �لنفط.. 
عائد��  من  �عوها  �ملا/ 
ينسبو�  �8م  �مع  �لبتر�/، 
%مد  سيدنا   �
 8نفسهم 
 U�R ملصطفى � فقد نسو��
8بًد�  يفكر��  �ال  Rسالته، 
V �8 �م ج�Wًنا V 8فريقيا 
فكلهم  جوًعا.   ��Rيتضو

ولكن  بعينها..  أمة  لفوز  ندعَو  لن 
واألمانة،  الصدق  النتصار  سندعو 
وفوِز اإلسالم واحلق والقيم اإلنسانية.
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�لكويت  ��لسعو0ية،  �لعر�&   ..gسو�
��لبحرين، قطر ��إلما��R. قد جعلهم 
�هللا منذ مد\ 8صحاs ثر��� ضخمة.. 
فال   wملكد� ��لطعا^   gلثر�� هذ�  �مع 
.كر  من  0َْعك  به.  �لعناية  يستطيعو� 
جاRهم  فالسو��0  �لنائية..  �لبال0 
�مع  جوًعا  فيه   ��Rيتضو �ملسلم، 
يفكر   ¨ لنجدִדم.  يتحركو�   ¨ .لك 
8حد منه �8 هذ� هي �لسما� �ملميز\ 
بعد حب   .� لدين %مد Rسو/ �هللا 
 gلفقر��� wهللا تعا� كا� � �ب �لنا�
 wلنا� 8ما^  يقو^  حبًّا  خاصة..  منهم 
ال  حياته.  مشاهد  من  متأللًئا  مشهًد� 
ميكن �8 ُيذَكر �سُم %مد � 
ال �تقفز 

� .�كر\ �إلنسا� صوRُ تعاطفه �Rّقته 
�لعيوَ� ³ما�ا.  فتبهر   ،Wبالفق �R°ته 
V نوR %مد � يسر< نوR عطفه على 
ما  قا/  �ملناسبا�   Xحد
  V  .gلفقر��
بني  ع�  فاÛثو�  طلبتمو~   �.
 معنا�: 
�لقيامة بني  يو^  �لفقر�g، سو� 8كو� 
�لزها0 ��لفقر�g. �عتنو� ֲדم أل� ֲדاgكم 
�ثر�gكم بفضل فقر�ئكم، أل� عملهم 
 Wيص� �Rا� Ãلذ< يؤ� �جهدهم هو 
ثر�ً\ لكم. فَأْبُد�� �م �حلب ��لتعاطف 

��للطف على �ألقل. 
كا�   � %مًد�  سيدنا   �8 شك  فال 
8كثر �لناw تعاطًفا مع �لفقر�g. �بعد ما 
�لثر���  هذ�   ،gألثريا� 8يها  جاgتكم، 

8ال  جباًال،  �ملا/  �كنـزمت  با¾ه، 
 V �لعميقة  �لفقر  8خا0يد   �
 تنظر�� 
 V إلنسانية� من  ليس  بال0 جتا�Rكم؟ 
على  �لعطف  مشاعر  تطغى  8ال   gشي
قلوبكم. ��لو�قع �8 بال0 �ملسلمني لو 
��ظبت على �لدعاg ��هتمت بالتعاطف 
�لبشر.. فإ~ على ثقة �8م ما  مع ب� 
�حلالية  �ملحنة  هذ�   V ليتوRطو�  كانو� 

�لرهيبة. 

ِلَنْضِرl Yم مثاًال
 sفسنضر  ..éملا� فقرنا  من  �بالرغم 
�م �ملثل V كل عمل طيب، �لسو� 
�ملجا/  هذ�   V  Xتذ� مثًال  �م  نقيم 
 .gبالدعا ر�هم  �.كِّ فا0عو�..  8يًضا. 
 �8 �.ّكر�هم  �لصدقا�..  مو�  قدِّ
��نصحوهم   ��Cص� �لصدقا�.  يؤتو� 
يعّلمنا  �لكرمي  �لقر��  أل�   Cبالص
هم   \Wألخ� �أليا^   V �لفائزين  بأ� 
ْبِر  ِبالصَّ ﴿�َتَو�َصو�  عنهم:  قيل  �لذين 
 .(١٨ (�لبلد:  ِباملَرَحَمِة﴾  َ�َتَو�َصو� 
 wَلنا� يذّكر��  �لذين  �لصابر��  فهم 
بالصC، �هم �لر�°و� �لذين يذّكر�� 
�لناw بالتر�حم. �لذلك قرRُ� �8 8قد^ 
من  �ال�  عشر\  مبلغ  �جلماعة  باسم 
�ملجاعة  لبال0  �ألسترلينية..  �جلنيها� 

ال  هي  �ما  �ألفريقـية،   \Rلقـا�  V
8قد^  �لسـو�   .\Wصـغ قطر\ 

 Qفر� �على  عليه.   R8قِد ما  شخصيًّا 
�جلماعة M �8صصو� شيًئا من صند�& 
�لزكا\ ��لصدقا� لديهم �ذ� �لغر¤. 

�ا تدفع لسد �حلاجة �ملحلية بالتأكيد، 
 V تدخل   �8 ميكن  بقية  فيها  �لكن 
�لقر��  يقو/  كما  (�لعفو)..   sبا
ُينـِفُقوَ�  َماَ.�  ﴿َيْسَأُلوَنَك  �لكرمي: 
فالعفو   .(٢٢٠ (�لبقر\:  �ْلَعْفَو﴾  ُقِل 
8يًضا ما تستطيع �الستغناgَ عنه من هذ� 
ملساعد\  منها  فَأنِفقو�  �ملخصصا�. 
 gعندكم، �8َنِفقو� منها على �لفقر� Wلفق�

� ما/ �جلماعة كله  .X8ماكن 8خر V
هللا تعا�، �ُينَفق على �ألعما/ �لصاحلة 
 V 8يًضا  �ملجا/  �هذ�  �هللا،  سبيل   V
 gند� بصد0  لست  �لذلك  �هللا؛  سبيل 
جلمع مبلغ %د0. �على 8فر�0 �جلماعة 
بقدR ما  �لغر¤  يتCعو� �ذ�   �8 8يًضا 
يستطيعو�. �لسو� ُتنَفق هذ� �لصدقة 
V بال0 �ملجاعة بأفريقيا. �08عو �هللا �8 
 V �لسال^   Rإلقر� �لصدقة  هذ�  يتقبل 
�لعا¨، �حلل مشاكل �ملسلمني. �لتكن 
�بتهاالتنا �صدقاتنا هذ� Íصصًة �ذين 
ْن لنا �لقيا^ بذلك!  �لغرضني. �للهم، َمكِّ

خـو�ننـا  عيوَ�  Rبـنا،  يا  ��فَتْح 
مغـمـضي  قعـد��  �لذين 
�لعـيـو� مع �8 �لقـر�� �لكـرمي 
�لو�ضحة  �لتعـالـيم  �م  يقد^ 

للـتقوX. �مني. 




