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 الوعي
 اُخُذو  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا أما بعد فيا أيها املسلمون، يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: 

يًعا اْنِفُروا أَوِ  ثُ َبات   فَاْنِفُروا ِحْذرَُكمْ  ٌ  مُ  َأَصابَ ْتُكمْ  فَِإنْ  لَيَُبطَِّئنَّ  َلَمنْ  ِمْنُكمْ  َوِإنَّ ( 17) َجَِ  أَنْ َعمَ  َقدْ  قَالَ  ِِصيَب
َنُكمْ  َتُكنْ  لَْ  َكَأنْ  لَيَ ُقوَلنَّ  اللَّهِ  ِمنَ  َفْضل   َأَصاَبُكمْ  َولَِئنْ ( 17) َشِهيًدا َمَعُهمْ  َأُكنْ  لَْ  ِإذْ  َعَليَّ  اللَّهُ  َنهُ  بَ ي ْ  َوبَ ي ْ

 ْكُرُهمْ مَ  اللَّهِ  َوِعْندَ  َمْكَرُهمْ  َمَكُروا َوَقدْ  وقال سبحانه:   َعِظيًما فَ ْوزًا َفأَُفوزَ  َمَعُهمْ  ُكْنتُ  لَْيَتِن  يَا َمَودَّة  
 اْْلَِباُل  ِمْنهُ  لِتَ ُزولَ  َمْكرُُهمْ  َكانَ  َوِإنْ 

و أ أيها املسلمون؛ حتدثت يف األسابيع املاضيٌ عما جيب أن يتحقق فينا؛ لنتجاوز احلالٌ البائسٌ
ما يسمى باألزمٌ اليت نعاين منها، فذكرت اإلخالص هلل تعاىل يف أعمالنا وعبادتنا وأنشطتنا، وذكرت 
العلم الذي يِصحح عقيدتنا ويِصحح عباداتنا ويضبط تِصرفاتنا وأنشطتنا، ونتحدث اليوم عن األمر 

، وترسم لتمزيق ضدناالثالث، عن مدى احلاجٌ إىل الوعي لتجنب الوقوع يف شباك املؤامرات اليت حتاك 
وجودنا، متزيق جمتمعنا، واحليلولٌ دون حترير إرادة األمٌ وملِصادرة قرارها الذي حيقق قوهتا ومِصاحلها. 
وقد أمرنا ربنا تبارك وتعاىل أن نكون على حذر من كيد عدونا املرتبص بنا، ومن املخّذلني الذين 

 خيدمون العدو من حيث يعلمون، أو من حيث ال يعلمون.

 يها املسلمون؛ إن علينا أن نتمتع بالوعي بعد توافر املعرفٌ الشرعيٌ اليت تضبط تِصرفاتنا وتِصححأ
عقيدتنا، وبعد ترسيخ معاين اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل يف كل شؤننا من خالل تربيٌ ربانيٌ تسمو 

نا من وعي نتسلح ل بنا إىل مراقبٌ اهلل سبحانه وتعاىل واإلخالص لوجهه الكرمي يف كل تِصرفاتنا، البد
تسري خبطًى حثيثٌ  -به لفهم واقعنا، ومعرفٌ املخاطر اليت حتيط بنا وحتاك لنا. فأمتنا اليوم ولألسف

ضمن املخطط الذي يرمي هبا إىل مهالكها، فهي تنفذ تلك اخلطط بكل دقٌ، ودون إدراك ووعي 
اه إلسالم من خالل ما نر لعواقب ما يرتتب على ذلك واملخاطر اليت وقعت فيها. من ذلك؛ عرض ا

على الساحٌ اليوم بِصورة تؤدي إىل تنفري الناس منه وتشويهه وبعث حالٌ من االمشئزاز من التِصرفات 
اليت توضع عليها عناوين إسالميٌ، واْلرائم الوحشيٌ اليت حتمل امسًا إسالمياً، ومن ََثَّ تعطي العدو 

ها وأشكاهلا السليمٌ، يعرضون إسالمًا صنعوه احلجٌ ملقاومٌ الدعوة اإلسالميٌ الِصحيحٌ بكل صور 
هم، مشوهًا منفرًا لكي يسوغوا بذلك حماربٌ ومقاومٌ اإلسالم الِصحيح الذي أنزله اهلل عزَّ وجل، 
وبذلك تستطيع تلك القوى املتآمرة تقطيع أواصر التضامن والتعاون بني املسلمني على مستوى 
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 خالل خلق تناقضات فيما بني أطيافهم وفيما بني الشعوب، وعلى مستوى احلكومات واألفراد، من
دوهلم، وختلق تناقضات بينهم ألسباب اقتِصاديٌ وألسباب دينيٌ وألسباب سياسيٌ؛ كل ذلك إلجياد 
حالٌ من الِصراع الذايت فيما بني املسلمني أنفسهم. هذه التناقضات حتقق حالٌ عدم االستقرار الذي 

ا وسعادهتا وتطورها وتقدمها حضارياً ووحدة كلمتها سياسياً على  هو شرط لنمو األمٌ اإلسالميٌ وقوهت
ٌ من جهٌ، وبني احلكومات اإلسالميٌ  كل الِصعد. إجياد التناقضات بني الشعوب واحلكومات اإلسالمي
ذاهتا من جهٌ أخرى، هو قرار أصدرته وزارة اخلارجيٌ األمريكيٌ قبل ربع قرن. نعم هو قرار بناء على 

األمن القومي األمريكي. وهذا الكالم كان قد حتدث عنه خطيب هذا املنرب، الشهيد  تقارير من مكتب
رمحه اهلل، وأشار إليه إبان حِصول تلك القرارات السريٌ اليت سربت ووصلت إلينا. وها هي ذا تنفذ 

وم قفيما بيننا، وحتدث احلالٌ البائسٌ اليت نعيش فيها؛ ألننا نفتقر إىل الوعي الذي يِصحح سلوكنا وي
تِصرفاتنا ويِصحح عالقاتنا فيما بيننا. نعم، هم صنعوا اإلرهاب ودعموه وسلحوه َث احتجوا به للتدخل 
يف شؤون عاملنا اإلسالمي وشؤون بالدنا هذه، أدواهتم يف حتقيق ذلك دمى تسمى زعامات يف الدول 

 اإلسالميٌ.

رهاب، فممارسات العدو منذ القدمي طرحوا فكرة مقاومٌ اإلرهاب، دون أن يعرفوا ما هو اإل 
الِصهيوين ضد الشعب الفلسطين، وسلبه حقوقه يف أرضه يف مزارعه يف مِصاحله اليت ميلكها هو، هذا 
ليس إرهاباً، ودفاع الفلسطين عن حقوقه هذا هو اإلرهاب، دفاع األمٌ عن حريتها عن استقرارها عن 

ومِصادرة القرار للدول اإلسالميٌ ال وحدهتا هذا إرهاب، وفرض النفوذ األجنيب ومِصادرة الثروات 
يسمى إرهاباً. أما إذا سعت األمٌ اإلسالميٌ لتكون هلا السيادة على أرضها، وقرارِها يف اقتِصادها ويف 
شؤوهنا اخلاصٌ، هذا يسمى تِصرفاً إرهابياً. وقد كان قد سعى قادة هذا البلد منذ القدمي لبيان تعريف 

عريفه؛ ألن تعريفه سوف جيعله منطبقًا عليهم هم. فهم اإلرهاب اإلرهاب، لكن األعداء ال يريدون ت
وهم صانعوه، من الذي يِصنع اإلرهاب؟ ومن أين له هذا السالح الذي ميارس فيه ألوان اْلرائم يف 
بالدنا، يف املنطقٌ الشرقيٌ ويف املنطقٌ اْلنوبيٌ ويف غريها من املناطق، واليت اتفقت الدول على أن 

رهابيٌ، من أين له هذا السالح؟ من أين له هذه القوة؟ من أين جاءته املوارد تسميها منظمات إ
البشريٌ؟ من أين له الثروات املاليٌ؟ من الذي يدعمه؟ ومن الذي يؤيده؟ هم صنعوه، َث أطلقوا عليه 

 اسم اإلسالم، َث شوهوا به اإلسالم ليقاوموا اإلسالم وليحاربوا اإلسالم.
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بع يف مكان ما من سوريٌ، والذي جاء ليجاهد عندنا بداًل من أن ترى ذلك النجدي الذي يق 
جياهد اليهود يف فلسطني، وبداًل من أن جياهد القواعد االستعماريٌ األمريكيٌ حول بلده. ما الذي 
جاء به؟ عندنا عمله يسمى جهاداً، ويف الدفاع عن فلسطني وعن شعبها وعن غزة وعن املسجد 

م صنعوه وهم صدروه إلينا لكي يوجدوا التناقضات يف جمتمعنا، وشعبنا األقِصى ال يسمى جهاداً. ه
 يِصدق كل ناعق وينساق وراء كل صائح. -بسيط ولألسف

اإلرهاب يف املِصطلح الذي أرادوه هم صنعوه، َث وضعوا عليه لِصاقٌ إسالميٌ؛ ليربروا بذلك تنفري  
وريٌ ا وراءه. وال أدري هل الذي جيري يف سالناس من اإلسالم واستدراج احلمقى من أبناء شعبنا لينساقو 

خدمٌ لإلسالم!، وهل الرموز اليساريٌ امللحدة، والرموز العميلٌ اليت ربيت يف فرنسا وبريطانيا وأمريكا، 
 هل هي سدنٌ للدولٌ اإلسالميٌ! أجل هم سدنٌ ملا يسمى الدولٌ اإلسالميٌ.

يدون أن تكون هذه كل أطيافه يف ثرواتنا. هم ير واملهم بالنسبٌ ملا جيري توفري مِصاحل للعدو الغريب ب
الثروات هلم؛ ولذلك صنعوا حادثٌ احلادي عشر من أيلول، واستخدموا بعض احلمقى واملغفلني ليتبنوا 

. -يس كأفرادكدولٌ ول  –تلك اْلرميٌ، َث بعد مخسٌ عشر عاماً انتبهوا إىل حماسبٌ من قام هبذا العمل 
ع من أوله إىل منتهاه، وهناك أدلٌ دامغٌ تدل على ذلك. لكن البد من هم صنعوها، وهم ركبوا املوضو 

أن يستخدم التضليل للوقوع يف الشباك، ولألسف حىت هذه الساعٌ هناك من يِصدق أن ما جرى يف 
 احلادي عشر من أيلول هو جهاد.

اضطراب ألن  ٌاملهم أن تتوفر هلم مِصاحلهم يف ثروات بالدنا أواًل، واملهم أن تظل املنطقٌ يف حال 
استقرارها هو املناخ الذي يستطيع فيه أبناء بالدنا من خالله أن يتحاوروا ويرمسوا ألنفسهم مستقبل 
بالدهم ومحايٌ مِصاحلهم، واملهم توفري مناخ األمن لتلك الدويلٌ املسخ دويلٌ شذاذ اآلفاق لتكون 

مون رضًى مبا جيري هم وجنعلهم يبتسمتمكنٌ يف أرضنا، تفرض قراراهتا علينا، وحنن بغبائنا ننفذ خمطط
بيننا، جنعلهم سعداء مبا جيري فيما بيننا، ما أظن أن تلك الدويلٌ املسخ سعدت يف تارخيها كما تسعد 
اليوم بالتناقضات اليت جتري على الساحٌ فيما بيننا، املهم توفري مناخ األمن هلا، و التمكن من أن 

نا؟ إن رك أن أقدامنا ُتسري إىل حتوفنا، وإىل شقائنا وتعاستتفرض قرارها على منطقتنا. مىت نعي وند
هكذا  ِحْذرَُكمْ  ُخُذواقضيٌ الوعي أمر قد فرضه اهلل سبحانه وتعاىل على هذه األمٌ أن تكون يقظٌ، 

أمرنا أن ال نلقي السالح، وأن نكون حذرين من مؤامرات عدونا، ومن مكائد عدونا وأمرنا دائماً يف 
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لٌ يقظٌ ملا ُيكاد هلذه األمٌ، وملا يُرسم هلا من خمططات. وعندما حّذرنا مما جيري يف أن نكون يف حا
الساحٌ يف هذه املنطقٌ ُوصف الشهيد الذي حذر بأنه من علماء السلطٌ، واآلن تبني _أعتقد_ لكل 

 يف ذي عقل ماذا كان حيذر منه وما املخاطر اليت كادت ترسم ألمتنا وها حنن نرى بِصيِصها. نعم حنن
 َكْيًدا َوَأِكيدُ  َكْيًدا َيِكيُدونَ  ِإن َُّهمْ حمنٌ، حنن يف أزمٌ وسنتجاوزها بإذن اهلل، سنتجاوزها بعون اهلل، 

  ُِرَوْيًدا أَْمِهْلُهمْ  اْلَكاِفرِينَ  َفَمهِّل 

 أستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين

 77/71/7172خطبة اجلمعة 


