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أما بعد فيا أيها املسلمون ،يقول اهلل َّ
س الَِّت َحَّرَم اللّهُ
جل شانه يف كتابه الكرميَ  :ولَ تَ ْقتُلُواْ النَّ ْف َ
ِِِ
ِ
صورا وقال
إِلَّ بِاحلَق َوَمن قُت َل َمظْلُوما فَ َق ْد َج َع ْلنَا ل َوليه ُس ْلطَانا فَالَ يُ ْس ِرف يف الْ َقْت ِل إِنَّهُ َكا َن َمْن ُ
سبحانه :ومن ي ْقتل مؤِمنا ُّمت عمدا فَجزآؤه جهن ِ ِ
ِ
ِ
َع َّد لَهُ َع َذابا
ب اللّهُ َعلَْيه َولَ َعنَهُ َوأ َ
ََ َ ُ ْ ُْ َ َ
َّم َخالدا ف َيها َو َغض َ
ََ ُُ َ َ ُ
َع ِظيما روى الشيخان عن عبد اهلل بن مسعود  قال قال رسول اهلل ":أول ما يقضى بني الناس
يوم القيامة يف الدماء" أي يف قتل النفوس ،وعن عبد اهلل بن مسعود وأيب موسى األشعري فيما رواه
الشيخان أيضا قال :قال النيب " :إن بني يدي الساعة ألياما ينزل فيها اجلهل ويرفع فيها العلم ،ويكثر
فيها اهلرج ،قيل ما اهلرج؟ قال :القتل" ويف رواية ملسلم" :والذي نفسي بيده ل تذهب الدنيا حىت يأيت
على الناس يوم ل يدري القاتل فيما قتل ،ول املقتول فيما قُتل"

أيها املسلمون ،ظاهرة التطرف والعنف الت نراها أمام أعيننا اليوم قد أخرب عنها النيب  حمذرا
منها ومن أهلها ،فقد روى البخاري عن علي  قال :مسعت النيب  يقول ":يأيت يف آخر الزمن قوم
حدثاء األسنان ،سفهاء األحالم ،يقولون من خري قول الربية ،ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من
أجر ملن قتلهم يوم القيامة"
الرمية ،ل جياوز إمياهنم حناجرهم ،فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ،فإن قتلهم ٌ
أجل ،ما نعيشه يف هذه األيام من فتنة شاع فيها القتل وتفشى فيها اإلجرام ،والقتل هنا نراه ميضي
عشوائيا ،فال يدري القاتل فيما قَتَل ،ول يدري كما وصف النيب  املقتول فيما قُتل ،أناس احتشدوا
يف مسجد لسماع درس ما ذنبهم أن يقتلوا مجيعا باستهداف شخص ما؟ ما ذنبهم؟ وأن تعج السوق
بالناس من نساء وأطفال وشيوخ وشباب فيقذفون بالقذائف القاتلة ،فيموت منهم الكثري؟ فيم قتلوا؟
وماذا فعلوا؟! وما جرميتهم! وما املربر واملسوغ لقتلهم؟! إنه اجلهل ،اجلهل الذي دفع بأصحابه إىل ممارسة
أقذر أنواع اجلرائم وأسوئها وأشرسها .ول حيسنب امرؤ أن املسألة خالف عقائدي أو خالف مذهيب؛
ل ،إمنا هو اإلجرام لإلجرام ،والفتنة بغية الفتنة .ألن الربيء الذي يُقتل بريئا جملرد كونه من مجاعة أو من
فئة أو من قرية أو من عشرية فإن هذا ل يسوغ قتله ،حىت يف املنطق اجلاهلي.
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أمر عجيب ،ولكن ل عجب بعد أن أخربنا النيب  عن أنه من عالمات يوم القيامة ،ومن
مفرزات اجلهل واحنسار العلم ،يشيع فيها اجلهل ويرفع فيها العلم ،ينحسر ،حيتكم الناس إىل األهواء إىل
األحقاد .ولطاملا قلنا وكررنا وحذرنا من أن هذه اخلطوات الت كانت قبل مخس سنوات تقريبا ستفضي
بنا إىل فوضى ممنهجة خمطط هلا ،ولكن استكرب البعض ،وأغمض البعض عينيه وسد أذنيه ،حىت وصل
الشر إىل بيته وإىل أهله وإىل قريته؛ ألن األمر لبد أن يتم ،لكن أن يتم على يديك فأنت الذي تتحمل
املسؤولية ،والذين سوغوا ما كان جيري يف تلك األيام يتحملون مسؤولية كل قطرة دم سفكت وتسفك
يف بالدنا نتيجة تلك الفتنة الت أشعلت يف تلك الفرتة .ولطاملا ُح ِذر منها وها هي ذا تفعل فعلها ،وما
حادثة األمس يف لبنان إل واحدة من حوادث كثرية ،مساجد دمرت ومشاف دمرت وبنية حتتية للوطن
كله دمرت ،من أجل ماذا؟ سل الذي فعل ذلك :ملاذا؟ سيقول لك هكذا أمره أمريه ،شيطانه هكذا
أمره الشيطان الذي تلبس بلبوس رجل له حلية ،وقد تكون له عمامة أيضا ،ليغطي فتنته مبظهر ديين،
والدين بريء بل إن الدين حيذر من ذلك ،ويعده من أقذر أنواع اإلجرام الت جتري يف هذا العصر ،ويأمر
بأن توضع احلدود الت حتول دون انتشار وتفشي مثل هذه الظواهر.
أيها املسلمون ،لشك أن نسبة هذه الفتنة إىل الدين هي جزء من املؤامرة نفسها وجزء من الكيد
نفسه ،مل يعد خافيا أن وراء ما جيري دول معادية تريد تشويه اإلسالم ونشر الفتنة يف بالدنا ،ونشر
الفتنة يف بالدنا :من املستفيد منه ،كال الطرفني كان خاسرا ،املستفيد الوحيد شيطان األرض اخلفي
والظاهر ،أما اخلفي فهو إبليس ،وأما الظاهر فهو إسرائيل وأمريكا؛ مها املستفيدان على الصعيد املادي،
ألن يف ذلك خدمة ألهدافهما ،وألن تلك الدول الت حتالفت لتكريس هذه الفتنة إمنا كانت تسعى
لتوفري األمان للدولة املسخ املزروعة يف صدر بالدنا ،تريد حتقيق األمن لتلك الدولة على حساب دمائنا
وسالمة أوطاننا ،من خالل إثارة فتنة بني أبناء الدين الوحد والوطن الواحد ،بني أبناء هذا اجملتمع الذين
عاشوا على تباين اجتاهاهتم وتعدد دياناهتم؛ مل يكن بينهم من الصراع ما جنده اليوم بني أبناء البيت
الواحد ،لكنها الفتة.
على أن ظاهرة التطرف الت أشري إليها اآلن هلا أسباب لبد أن نضع أصابع الهتام إليها ،وأن
نوجه األنظار إليها .التطرف يولد التطرف ،والتفريط يولد اإلفراط ،من املؤسف أن كال الطرفني املتطرفني
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وكال من امل َفرطني وامل ْفرطني كالمها يلبس مظهرا دينيا والدين بريء منهما ،الغلو يف الدعوة إىل تكفري
املخالفني واستباحة دمائهم تطرف يتحمل مسؤولية كثري من اجلرائم الت تقع يف بالدنا باسم اإلسالم
واإلسالم منها بريء ،بل اإلسالم مينعها وحيرمها .والتوجه املفرط بثوابت الدين تطرف أيضا مينح التطرف
األول احلجة واملسوغات لتطرفه يف اإلفراط .الذين يفرطون بثوابت الدين يعطون احلجة للمغالني ليمارسوا
غلوهم ،فكالمها وجهان حلقيقة واحدة امسها التطرف ،ويؤديان نتيجة واحدة هي الفتنة يف األرض ،إن
ظهور كال شكلي التطرف اآلن من فريق يريد تعطيل شريعتنا وشل ديننا ،وينسب إىل املسجد والدعوة
اإلسالمية مظاهر الفتنة الت نراها ،هذا تطرف وإفساد هو شقيق وهو متكامل مع ظاهرة التطرف الت
نراها منتشرة هنا وهناك من خالل التفجريات وغري التفجريات ،كالمها حيقق هدفا واحدا.
ما جيري اآلن أيها األخوة أيها املسلمون نالحظ ولحظوا التوقيت بعد أن بدت مظاهر احنسار
الفتنة أو بوادر احنسار الفتنة وتقهقر مظاهر الشر املستورد – وهلل تعاىل يف ذلك احلمد واملنة  -لحظوا
التوقيت يف هذه الفرتة بالذات جند كال التطرفني يظهر على الساحة ،تطرف من يريدون إمهال الدين
والشريعة ..وتطرف من يريدون أن يركبوا منت الدين وبامسه ينشرون القتل وينشرون الفتنة ،وكالمها شريك
يف حماولة إجهاض فرصة تراجع األزمة ،ويشكالن دورا فاعال يف احلر على امادي الفتنة واستمرارها،
ِ
ب َعلَى أ َْم ِرِه كلما نفخوا يف نار هذه الفتنة فإن هذه البالد موضع كفالة اهلل،
على أننا نقول َ واللّهُ َغال ٌ
فإن هذه البالد موضع رمحة اهلل ،فقد صح بالطرق الكثرية حىت بلغت درجة التواتر أن اهلل تكفل لنبيه 
بالشام وأهله .ولشك أن سياط التأديب لبد ان تنالنا ،ولكن يف الوقت ذاته لبد أن تتداركنا الرمحة
الربانية ،واهلل غالب على أمره؛ مهما حقد احلاقدون ،ومهما أفسد املفسدون .مرجعنا إىل الضوابط
الشرعية وإىل حتذيرات النيب  ،ويد اإلفساد لبد أن توضع احلدود يف وجهها ولبد أن تُ َكف حىت
تعود بالدنا آمنة مطمئنة بإذن اهلل تعاىل.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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