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 تاريخ اخلطبت

  1631/ 60/ 13 ادلىافق  3311،  ذو القعدة  60 ، اجلمعت   

 ؟ م العلمانيتأاإلسالم  دأيهما الضامن حلريت ادلعتق
  يددا را ددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  زيدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

سدددبكانحل اللهدددم   . لدددحل احلمدددد كمدددا ي بهدددي ظدددالل زنهدددحل زلع ددديم سدددلطانحل
إلددد  إ  امث  زأشدددهد أن  . أحصدددي ء دددا  نليدددحل أندددع كمدددا أء يدددع نلددد  ن سدددحل

خددن ندد  . زحددد    شددريحل لدد   زأشددهد أن دمددداا نبددد  زرسددول  ز دد ي  زخليلدد 
اللهدددم  ددد  زسدددلم زادددار  نلددد  . أرسدددل  امث إل العددداِ كلريددد ن اشدددناا زنددد يراا . أرسدددل 
دمدددد  دددالةا زسدددالماا زانيمدددي متال مدددي إل يدددوم سددديدنا دمدددد زنلددد   ل سددديدنا 
أمددا اعددد  يددا .  سددي امل نبددة اتقددوع امث  عددالون زنمزأز دديدم أيهددا املسددل. الدددين

 :نباز امث
إن مدددن أنادددر امل ارقدددات امل ًلدددة أن كدددالا مدددن أمريددددا زالصدددهيونية العامليدددة 
زإسددددرانيي  إو يرزنددددوا الددددد  لدددد لحل ال دددديلم السدددداقي العدددداًر  ولددددحل ال دددديلم الدددد   
اشدددد كوا مجيعدددداا    دددد ع   ولددددحل ال دددديلم الدددد   أ ر ددددوا  يدددد  مددددا شددددا زا مددددن رنيددددع 

مدددددن : حقدددددازًم نلددددد  اإلسدددددالم زنددددد  اإلسدددددالم زسدددددانير الرسددددد  زا نبيدددددا   أقدددددولأ
أن ًدد ا الثالءددي وا دد  يو ددي أز يددممر مددا يةسددم  االقاندددة أن امل ارقددات العايبددة 

إن  دده ًدد ا ال بددم  ددال شددحل أن :   زإنددأل  قددوليقدديم الدزلددة اإلسددالمية   سددورية
ا   سددددورية إلددددا ولددددحل الدزلددددة اإلسددددالمية الددددع سددددتدله القاندددددة ا قامتهددددا ن دددددن

  ولددحل ًددو اإلسددالم الدد    ةدكلعددهة القاندددة اإلسددالم الدد    ةدد نعك   ولددحل ال دديلم
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ك  يهددا ززلددة  ا قامتدد    زيددار الشددام زلدددمن زيددار الشددام  ريبددة نددن اإلسددالم ِ  دةدد  
نك  القانددة إل ا انيد ؟ إند  اإلسدالم الد    اإلسالم اعد  أ  إسالم ً ا ال    ةدد 

مددن السددواز  نيدداب اددار ة  لي ددة زرالددر اددرا  متوءبددة  ددمن كتلددة وانهددحل م دد  أ
ال دددداحم املرنددددر امل يدددده  ولددددحل ًددددو اإلسددددالم الدددد    ددددر  كدددد  مددددن أمريدددددا 
زالصدددهيونية العامليدددة زإسدددرانيي  نلددد  إقامتددد  زأيدددن؟ نلددد  إقامتددد    رادددو  الشدددام   

دا   اب الًو وز  الد    قدقلر الشام   سورية  أ  إسالم ً ا ال   ميدن لإلًر
  يمددا يبدددز القاندددة  أ  إسددالم وا  الدد   يتاسددد   وادده ا اًدددين ل ط ددال

  أ  إسدالم وا  الد   يتاسدد زال سا  زالشيوخ زال اس الدآ   امم دي   سدر م
زطدرزًم م هدا   اقتكام من يةسكمعون ا اًدين   اقتكدام البيدوت نلد  أ دكا ا 

ددددا زاعلددددوا م هدددد إسددددالم ولددددحل الدددد   يتاسددددد    ا م طلددددا نهددددازًم  أ ليكتلًو
ك   دةل ددتدكقكية الواحدددة ز دداف  التقدداف  تيددات ن ي ددات  دداحلات مسددتقيمات يدةه تكصكدد  

  ًد ا قب  أن  قت لي ال ح و   م ها ا يتعاقر الد  زاحداا زاحداا إءر  خر  ا 
لعدددهة القانددددة اب انيددد   إسدددالم يقدددوم نلددد   ددداب ًدددو اإلسدددالم الددد    ةدك زندددانيم اإلًر

زمدا   إسالم ليس اي   زاي ما نتبي د    كتداب امث  كش زما إل ولحلزالزال لم 
زاي همدددا إ  نالقدددة ال قدددي     نتبدددي اي ددد  زرء دددا  مدددن سددد ة زسدددنة رسدددول امث 

إن جملددة  رنسددية نشددرت  ددوراا كاريدا نيددة  سددي  مددن خال ددا : قيدد  ي. اددال قي 
ورة الع رمستها ا لة ليسع   قلع  م ايقيأل أن الصإل اإلسالم زإل مقام ال بوة

زإلدا ًدي  دورة   ورة اإلسالم الع نتبي     قر ن امث ند  زند  زسدنة رسدول امث
ًدد ا اإلسددالم ال يدده املددد زب ادد  نلدد  امث سددبكان  ز عددال  نعددم  ًدد ا مددا الهددأل 

زم ارقة م ًلة اي ال يلم ال   أ رغ  ي  أزلئحل العتاة كام  رنيع زإهنا  ناواة 
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ا إهنددم ليعددوززن ليدل ددوا  نلدد  زيددن امث ندد  زندد  زنلدد  رسددول امث حقدددًم 
 .نبيدًم ا قامة الدزلة اإلسالميةن وزًم ز 

 دد ن   ال داس مددن  ددر زرأع أن الوسدديلة الدع ميدددن  ددا : زاعدد أيهددا اإلخدوة
لتكصدي شدام ا الوسديلة ال انعدة   الدنا ًد ا سدورية الدع ًدي قلدر الشدام حتصي
م ال يه املد زب نل  امث ن  زند  إلدا ًدو إندالن ال  دام ً ا اإلسال د  ً  

ااية التانيهدة ندن زيدن : زإنأل  قول متسانيالا العلماين  ااية  الًو ًز  أ يه     الًو
اايدة ًد  أ ديه  دا   يدوم مدن ا يدام أن  قدتكم  اايدة اإلًر امث سبكان  ز عدال  الًو

؟ نعددم ًددا ًددي رخ   سددوريا؟ ًدد  أ دديه  ددا   يددوم مددن ا يددام أن  بددي  ز  ددسددوريا
دا ًدي و  قدد  د ت ا لدي  أز   و  قد   ت مشال إ ريقيا زنهدات كثدنة م هدا ًز

ا ًي و  قد   ت كثن كثناا من اقان   اا من اقدا  إ ريقيدا لددن مدا ال درا؟ أمدا ًز
حددارة زلد هددا  ددن مقيدددة العلددم  لددحل البقددا   تتمتددع مددن اإلسددالم اعاط ددة مشددبواة 

ع احلالة اإلسالمية   اظ انير ك لدم ا لي   أما ً دا زلقد نشع زرأيز وااط  
إسالم ا ً ا ي بثا مدن : يتمي  االتاي –زلعلدم مجيعاا  علمون  –  سالم ا يتمي  

إسدددالمية راشددددة   بدددع مدددن نددد زر اإلسدددالم    بدددع مدددن كتددداب امث سدددبكان  ءقا دددة 
صدا،  زمدن ال   ا مما كان نليد  السدله  ا من سنة حبيب ا املصط   ز عال

اايددة أن  قدددتكم سدددوريا مددن ً دددا أز مددن ً دددا مدددن  اايدددة الًو ً ددا  لقدددد حازلددع اإلًر
زلددم أن  علمدوا لوونداا اد  سدبباا . ِ يتدمت  دا ولدحل قديال وا   أز من الشقوا 

عع ن دددددما ز دددددمددددن ا سددددباب   ولدددددحل  إن كليددددة الشدددددريعة   نامعددددة زمشدددددا 
ن  دددون م دداً  كليددة الشددريعة م اًاهددا رزنددي  يهددا ًدد ا اظانددر  رزنددي  يهددا أ

 د ك  مدا ًدو شدارز ندن كتداب امث  اإلسالمية حص اا  ةكصعنة ا  الشاب املسلم 
   دد   ًدد   امل دداً  الددع   ددد مددا ًددو كدد  مبتددد  شددارز نددن ًددد  رسددول امث 
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اليدوم رزنددي  يهدا ًدد ا ا مدر  أمددا  لدحل البقددا  ا خدرع  لددم يدةدتكه   ددا إ  رأس مددال 
اضدوااي العلدم الددقيا مدع زالعاط دة اإلسدالمية إن ِ   ضدبي  زاحد ًو العاط دة 

 ددد ن ًددد   العواطددده  تكدددول إل نوا ددده  زقدددد حتولدددع العواطددده اإلخددال  مث 
قبدد  سد وات إل نوا دده كمدا  علمدون  لدد لحل أقدول  دد     اإلسدالمية   اظ انيدر

   ًددي الددع حتصددن ًددداإلخددوة أنددتم رطئددون خطددما قتددا ا إن  صددوري أن العلمانيددة 
اايددة  ال  ددام العلمدداين ي ددته ا ددال زاسددعاا  دد   الب اايددة اإلًر لدددة  ددد أخطددار الًو

اايددة  الم للعمدد  اتهمددة أن ددا الدددن ار ددد نددن اإلسددزيعطيهددا الشددرنية  يمددا  دد نم اإلًر
نلد  أحالمد  أزلئدحل زأنلن نلمانيت  أ    زي يت   إياكم مث  ً ا ال  دام يدرق  

اايون ال ين حدءتدم ن هم  نعدم العلمانيدة  علدن حريدة . ن إسالمهم  نعمزناإلًر
 عل ها ز   ستطيع أن  دا ع ن هدا  أمدا اإلسدالم  هدو يعلدن ال در زاملعتقد لد ها 

  ًد ا ًدو حرية املعتقد زال در  من احتضان اإلسالم ل  ز دا ع نن ًد ا ا مدر
  سدددداحة   مددددا الضددددمانة الددددع تعدددد  حريددددة املعتقددددد زالدددددين ال ددددرا اددددي ا مددددرين

امن ددا قددد ار ضددي ا ؟ مددا الضددمانة أ  ندةددتدعهكم مددن خددالل ولددحل لمانيددة  ددن مهدددزةالع
زلددن   سددبي    لكم زلسدو  ندةدتدعهكماز ادديالا ندن اإلسدالم؟    دمانة  سد ة   اإلحلد

ً الحل من سي خ زن  ً الحل من سدية دنون  أمدا اإلسدالم  هدو ن ددما  تضدن 
يدا ع ن د   لدن يسدتطيع أحدد ا  ام  زشرنت  حرية ال در زاملعتقد  تضن ولحل ز 

لي  ا كالًّ م همدا   من أن  أن يص  إل حرية املعتقد زالدينأن خي ا اإلسالم 
  نعدددم أيهدددا اإلخدددوة  نلددد  ًددد    اإلخدددوة أن يعلمدددوا مدددا معددد  لدددن يتدددم   لددد  ولدددحل

م زال  ام اإلسالمي ن دما يهديمن  لددي  علمدوا ولدحل ان درزا ال دته شرنة اإلسال
ن طةرنزك املسدتعمر الرزمداين م هدا  أِ اعد أن نل  االز الشام ال   ًيماإلسالمي 

ا رزحدداا طددويالا يتد  س ال صددارع الصددعدا   أِ يعثدرزا نلدد  حددريتهم اعدد  أن  قدددًز
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من ال من  أ   علمون أن ندز ال صارع ظلوا إل احلرزب الصليبية يساززن نددز 
سدددالم الددد   احتضدددن املسددلمي اددد  ي يددددزن   كثدددن مدددن ا حيدددان  ملددداوا؟  ن اإل

للددوا  ززا ددع نددن املدد اًر ا خددرع ِ ير ددع لددوا  حريددة ال دددر زاملعتقددد  قددي  ر ددع ا
ً   احلرية أيضاا  ي بهي أن  علموا ولدحل   دمملوا   ال دته اإلسدالمي الد   ي   

زكيددده كاندددع احلدددرب ز دددمملوا   سدددعازة ا قبددداف زكيددده    سدددوا الصدددعدا  مصدددر 
سدالمي  مئدة ألده مدن اليعاقبدة ال صدارع قةتنلةدوا   يدوم الدانيرة نليهم قب  ال دته اإل

 مدداوا كددان موقدده اإلسددالم؟ احتضددن ِز نلدد  أيددد  ا سددتعمار الرزمدداين زاحددد 
تددااع   ادد  كددان احتضددان ال ددد لل ددد  يدددن احتضددان  ل قبدداف احتضددان املتبددو  لل

ب زلعلدم مجيعاا  عر ون قصة القصا  ال   أخ   أمن املد م ي نمدر ادن ا طدا
:  نددد   دددرا  اسدددوف قدددانيالا لددد لددد لحل الشددداب القبطدددي مدددن اادددن نمدددر ادددن العدددا  

  ختطئددوا إندد   طددم قدكتعددال  إن ًدد    :   أقددول إلخوان دداخدد ًا زأنددا ااددن ا كددرمي
ددداايي ي ت رزهندددا  ددداايي الًو أن يدةع لكدددنك ن دددام الدزلدددة اإلسدددالمي ن امددداا نلمانيددداا اإلًر

كا رة  إهنا ززلدة مر ددة  ن العلمانيدة  عدأل     ليقولوا ًا حنن وكرنا لدم إهنا ززلة
زا نصددرا  نددن  رمجتهدا  ددن الدقيقدة مددن الدلمدة ا ن بيددة التمسدحل االدددنيا  قدي 

  ًددد ا امل  لدددا ي بهدددي أن ن تبددد  إليددد  زأ  نضدددكي  هدددوز  الددددين أ  الددد ه  الالزيدددأل
الدزلدددددة اإلسدددددالمية ززلدددددة يتمتدددددع  دددددا ش صدددددية .   ولدددددحل  أنددددد  كثددددنة اددددد ل اًا

 تصه اعقيدة شمهنا كشدمن ميدن إ  أن   نتبارية  زالدزلة ش صية انتبارية  ا
أ  إنسددددان  ًدددد   الش صددددية ا نتباريددددة  ددددا معتقدددددًا ز ددددا يقي هددددا نددددن الدددددون 

زاملدورين زلدن ً  ً ا املعتقد اإلسالمي ي لم  ئدة نلد  حسداب  ئدة؟ زاإلنسان 
علمدوا أن العدالدة الدع  تدملا ادي   العقيدة اإلسدالمية اد  ال  دام اإلسدالمي  لتأاداا 

م   ميدددن أن تدددًا متملقددة   حالددة أخددرع أز مددن خددالل ن ددام  املسددلمي ز ددًن
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داايي حادة  إيداكم  سدوريا كاندع زمدا  د ال       عطوا خر داايي الًو ً    اإلًر
مثدددال الدزلدددة الدددع  دةعكلريدددمة العددداِ اإلسدددالمي اإلسدددالم الدددواني  اإلسدددالم امل تمدددي إل 

  كاندددع ز   ددد ال الدعبدددة الدددع يقصددددًا ي كتددداب امث زسددد ة رسدددول امث نددد ن
زملعر ة حقيقة اإلسالم  لئن كانع كعبة امث سبكان  املسلمون مجيعاا ملعر ة الدين 

ز عال يةطا  من حو ا نبوزية مث  سوريا إلا ًي الدعبة ا خرع الدع يقصددًا 
 .قول قوي ً ا زأسته ر امث الع يماملسلمون ملعر ة زي هم املعر ة احلقيقية  أ


