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 عدونا األول هو اجلهل

 10/8102/ 19تاريخ الخطبة: 

 َوَمنِ  أَنَا َرَيٍ  َبصِ  َعَلى اللَّهِ  ِإَل  أَد ُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقل    يف كتابه الكرمي: جلَّ شأنهأما بعد فيا أيُّها املسلمون؛ يقول ربنا 
رِِكيَ  ِمنَ  أَنَا َوَما اللَّهِ  َوُسب َحانَ  ات َّبَ َعِن   ِإنَّ  ِعل م   بِهِ  َلكَ  لَي سَ  َما تَ ق فُ  َوَل   يف كتابه الكرمي: سبحانه:ويقول  ال ُمش 
عَ  ُئوًل  َعن هُ  َكانَ  أُولَِئكَ  ُكلُّ  َوال ُفَؤادَ  َوال َبَصرَ  السَّم  َتِوي َهل   ُقل    ويقول جلَّ شأنه: َمس   َل  ينَ َوالَّذِ  يَ ع َلُمونَ  الَِّذينَ  َيس 

َا يَ ع َلُمونَ  َل َبابِ  أُوُلو يَ َتذَكَّرُ  ِإَّنَّ  ِبَا َواللَّهُ  َدَرَجات   ل مَ ال عِ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمن ُكم   َآَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  يَ ر َفعِ   ويقول جلَّ شانه: اْل 
من : » صلى اهلل عليه وسلموقال  «طلب العلم فريضة على كل مسلم: »صلى اهلل عليه وسلم  وقال َخِبَري تَ ع َمُلونَ 

 «.يرد اهلل به خَرياً يفقه يف الدين

فسها ويف أخطر مشكلة تعرتضها يف طريق بناء ن لوجد أنَّ  ؛ها املسلمون؛ لو تأمل املرء يف واقع أمتنا وما حييط هباأيَّ 
لى صطريق تقدمها إَّنا هو اجلهل، مع أنَّ ديننا بدأ منذ اليوم الول بوضع حجر اْلساس له، عندما أنزل اهلل على نبيه 

مِ  ق  رَأ  ا قوله:  اهلل عليه وسلم  ن َسانَ  َخَلقَ  * َخَلقَ  الَِّذي َربِّكَ  بِاس  َرمُ اْل َ  َوَربُّكَ  اق  رَأ   * َعَلق   ِمن   اْل ِ  بِال َقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي * ك 
ن َسانَ  َعلَّمَ  *  واَآَمنُ  الَِّذينَ  اللَّهُ  يَ ر َفعِ  الذين أوتوا العلم هلم عند اهلل منزلة رفيعة وقال:  وعندما بيَّ أنَّ  يَ ع َلم   لَ   َما اْل ِ

 َخل قُ  آيَاتِهِ  َوِمن  وأنَّ آيات اهلل يف الكون إَّنا يدركها العاملون  َخِبَري تَ ع َمُلونَ  ِبَا َواللَّهُ  َدَرَجات   ال ِعل مَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمن ُكم  
َر ضِ  السََّماَواتِ  ِتََلفُ  َواْل  الناس زهدوا يف العلم، زهدوا يف   أنَّ إلَّ  لِّل َعاِلِميَ  ََليَات   َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َوأَل َواِنُكم   أَل ِسَنِتُكم   َواخ 

بطلت لألوهام والشكوك والضَللت، وزهدوا يف تعلم شريعتهم ففسدت عباداهتم و  اً تعلم عقيدهتم فصارت عقوهلم مرتع
وصاروا يعدون  الفساد.الفتنة و ت امعامَلهتم، وأعرضوا عن معرفة احلق يف مواجهة دعوات الفتنة والفساد فتقاذفتهم تيار 

احلق باطًَل والباطل حقاً، ونشأت فيهم تيارات التطرف والغلو؛ حىت غدا يف تنظيماهتم السفيه اجلاهل قاضياً ومفتياً، 
م عند من ل يدرك سألون فيفتون بغَري علم فَيضلون وُيضلون، كل ذلك ولألسف باسم اْلسَلم مما شوه صوٍر اْلسَليُ 

من  َلمة ديننا وإسَلمنا يتصورون اْلسويف الوقت نفسه جند مجاعات ممن ل يتح هلم معرفة حقيق .حقيقة اْلسَلم
رأوا اليت  سٍراملبتخَلل النماذج املَشوِّهة واملَشوَّهة عن اْلسَلم، فيحكمون عليه بأحكام خاطئة من خَلل املشاهدات 

، اكتفوا باْلعَلم ام اكوهذا طبعًا يعن أّنَّ  ه اْلسَلم؛عون أنَّ فيها ما يدَّ  ه ملشوِّ تفوا ِبا رأوا، فسمعوا ورأوا َّناذج منفٍر
الذي تقوده جهات حترص على تغييب صوٍر اْلسَلم احلق وإظهاره من خَلل مظاهر التخلف والعنف واْلرهاب 

تستخدمهم  ،م غدوا ممللي للجهات املعادية للحق وعمَلء هلمالذي يصنع يف خمابرهم وينفذ من قبل جهلتنا، أو ْلّنَّ 
ة قدم مييف حماربة ديننا ومعادٍ أمتنا وقضايا أمتنا، واحلملة ضد اْلسَلم بدأت منذ اليوم اْلول فهي قدمية جديدٍ، قد
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ه غدت اليوم السبيل لنشر احلق وأسباب تقبل ومما يؤسف له أنَّ  ،وليست وليدٍ هذا العصر الصراع بي احلق والباطل.
فر أسباب نشره، ولتوافر فرص الوعي واْلدراك عند الناس أكلر مما كان يف املاضي، أكلر منها يف أي زمن مضى، لتوا

ما هذا وصف مقتضب للداء، فزمن مضى،  أبنائه ومكر أعدائه أكلر من أيِّ  اْلسَلم يعاين اليوم من تقاعس إل أنَّ 
 ؟الدواء

الكوين، فلمة علوم  سواء منه الشرعي أو ؛النصوص صرحية يف دعوتنا إل طلب العلم فإنَّ  ؛ملسلميحنن اا بالنسبة لنا أمَّ 
ب توافرها يف جي جتب علينا وجوبًا عينيًا على كل فرد مسلم لبناء نفسه وعقيدته وتصحيح سلوكه وأخَلقه، وعلوم  

عقيدهتا  اجة إل تصحيحاْلمة اليوم حب حاجة اْلمة من خمتصي تلك العلوم. اجملتمع ِبا يكفي حاجته وما يكفي
ة املؤسسات هناك من يلبط مه جة أيضًا إل سائر العلوم.سرية، ومنهج دعوهتا، حباوعبادهتا ومعامَلهتا وعَلقاهتا اْلُ 

قال هذا يُ ل ؛موتنتشر صوٍر مشوهة عن اْلسَل ،لينتشر اجلهل ويشيع اْلرهاب ؛التعليمية الشرعية ويريدها أن تتوقف
 .اْلسَلم

من يضيق  سلوكًا ومعرفًة؟ هناكإل تصحيح الواقع الذي نعاين منه؟ أليس هو الطرح اْلسَلمي الصحيح  ما السبيل 
 ه اهلل ل، وتنشر اْلسَلم الذي أنز تتألق فيها جمالس العلم دوجود مؤسسات تعليمية شرعية، ووجود مساجبعًا ذر 

 وتعال.يف ترمجة دين اهلل سبحانه وتصدق  ،بالصوٍر اليت يصدق فيها

وعنايته  خرايف، ولكن هذه البلدٍ بفضل اهلل  متطرف، أو إسَلم   هؤلء يريدون أن تكون الساحة متاحة ْلسَلم  
ة وجتاه واملأمول أن نتحمل مسؤولياتنا جتاه مؤسساتنا التعليمي ،غنية بوعي أبنائها ،غنية بعلمائها وغنية ِبساجدها

وٍر فهم الناس لإلسَلم والسلوك الذي يسلكونه يف حياهتم ليكونوا الص مساجدنا على النحو الذي يليق بنهضة تصحح
ل أننا حباجة باْلضافة إ ل الصوٍر اليت جعلت العال يدبر.، الصوٍر اليت جعلت العال يقبل، الصحيحة لدين اهلل 

اجة إل جامعات تكون ، حنن حبّنضة هذه اْلمة منوطة ِبؤسساهتا التعليمية إل النهوض ِبؤسساتنا التعليمية كلها؛ ْلنَّ 
و تراجع أو ختلف أ بلدنا من به أبناء وعلى مستوى البحث العلمي الرفيع ل على مستوى يعَرّي على مستوى التحدي 

 أننا ينبغي أن نكون أقوى من احلصار، نعاين من إرهاب سياسي ودو ي يريد نعم حنن نعاين من حصار؛ إلَّ  تقهقر.
 أننا ينبغي أن نتحمل مسؤولياتنا جتاه هذا التحدي ونكون على مستوى جتاوز هذا وخينق؛ إلَّ هلذا الوطن أن حياصر 

املؤسسات العلمية  ويسابق احلصار، والنهوض ِبؤسساتنا العلمية واجلامعية؛ لتكون يف املستوى اْلعلى والذي ينافس
أرادوا له أن  ،ورية متخلفاً، هو ليس ِبتخلفأنا ل أدري ملاذا يكون السوري يف خارج سورية متفوقًا ويف س اْلخرى.

اوزه ببأس وتصميم بقٍو وأن نتج علينا أن نواجه هذا التحدي ريد له أن حياصر فَل ينهض، ولذلك فإنَّ يكون متخلفاً، وأُ 
 لتنهض هذه اْلمة وتتجاوز كبوهتا. رادٍ وإخَلص؛وإ
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ا فرض والنهضة بعلومنا الكونية، كَلمها صنوان وكَلمه ل ينفصَلن عن بعضهما، النهضة بعلومنا الشرعية أمران ماإّن 
 اد عُ  نعم بالنسبة للمخالفي نقول: جيب علينا أن نسلك إليهم سبيل، مان نتحمل مسؤوليتنا يف النهوض هبعلينا أ

َمةِ  َربِّكَ  َسِبيلِ  ِإَل  ك  َسَنةِ  َوال َمو ِعظَةِ  بِاحلِ  ُم   احلَ  َسنُ  ِهيَ  بِالَّيِت  َوَجاِدهل   َسِبيِلي َهِذهِ  ُقل   وجيب أن نسلك إليهم سبيل َأح 
 أن تكون هناك صوٍر متألقة صحيحة واضحة لإلسَلم الذي أنزله اهلل  ات َّبَ َعِن  َوَمنِ  أَنَا َبِصَريٍَ   َعَلى اللَّهِ  ِإَل  أَد ُعو

الصوٍر الصحيحة  ،باحلكمة واملوعظة احلسنة كما أمر اهلل سبحانه وتعال، وأن نكون حنن بسلوكنا وتصرفاتنا وّنضتنا
حلقيقة اْلسَلم، لتصحيح عَلقتنا مع ربنا أوًل مث تصحيح صوٍر اْلسَلم من خَلل سلوكنا وتصرفاتنا، ولنكون على 

علم خَري رد عليه هو أن نرتجم هذا الدين بعد تسلحنا بال عاند؛ فإنَّ ا احلاقد املالنهج الذي يرضي اهلل سبحانه، أمَّ 
 هذا خَري رد على احلمَلت اليت توجه ضد ديننا وضد أمتنا. بالصوٍر السليمة الصحيحة فكراً وسلوكاً؛ ْلنَّ 

 أقول قو ي هذا وأستغفر اهلل العظيم  ي ولكم فيا فوز املستغفرين


