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 تاريخ اخلطبة

  2844/ 82/ 80 املوافق  4141،  ربيع األول  27 ، اجلمعة   

 اإلسالم خطاب للعقول والقلوب

 ال ثورة على احلياة والعمران
   ددا را ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  و دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

ال  لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددالل ونكدددحل ولع ددديم سدددلطانحل  سدددب انحل اللكدددم
أحصدددي ث دددا  عليدددحل أندددع كمدددا أث يدددع علدددى نالسدددحل  وأ دددكد أن ال  لددد   ال امث 
وحددد  ال  ددر حل لدد   وأ ددكد أن دمددداا عبددد  ورسددول  وريددالي  وخليلدد   خدد  ندد  
أرسدددل   أرسدددل  امث  مل العددداش كل ددد ر اشددد اا وندددل راا  اللكدددم ريددد  وسدددلم وادددار  علدددى 

ائمدددت متال مدددت  مل  دددوم دمدددد ريدددالةا وسدددالماا  سددديدنا دمدددد وعلدددى  ل سددديدنا 
ون ونالسددي ا لنبددة اتقددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالددد    وأوريدديدم أ كددا ا سددل

 عبا  امث:

م ددل ثالثددة عقددو  مدد  الدد م  ادددأا أددروس   أوسدداط ا اإلسددالمية كلمددة ال ددورة 
اإلسددالمية علددى ألسدد ة ك دد  وددا  سدددع،ون ااإلسددالميت  ادد  أريددب ع  ددل  الدلمددة 

ولددنن ا درا  أن  -اظكدا    سدبي  امث سدب ان  وأعدامل  -القر نية  أ احم الدلمة
حتدددد   ددددل  الدلمددددة احلد  ددددة ددددد  الدلمددددة القر نيددددة أو أن أدددددون أالسدددد اا للدلمددددة 
در   القر نية  وم  ا علوم  يما أقرر  أعراف السياسة احلد  ة أن كلمة ال دورة أعدج ن،

اا  دو  الوسدائ  وابسدباب ا تدرندة أي جمتمع ما  مل ن ام معت قسراا وع دوة وقالد  
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 ع  ون  عا  ا اإلسدالمي عليكدا  ألدحل  دي حقيقدة ا عرو ة والالطر ة اليت أقام امث
ال ورة  يما  عر   علما  السياسة احلد  ة ا   يما  عر   ال دا  مجيعداا  وودا ال دحل 

اا  يدد  أن  ددلا الدد ك    نددر اىلتمعدداا  مل الدد  م أو   نددر الدد  م  مل اىلتمعدد
م   دناا أن ردر  مل ا وانكدة قسراا وع وةا قال اا  و  ابسباب والوسائ  التدرجيية 

  ومدد    ددا كانددع ال ددوراا  اا ا  مل االحتداكدداا الدمو ددةا العددرا  ا الع دد  
قتال الدائر ادت الالاداا ا لتلالدة  اد  كاندع ال دوراا أسدباااا النال دار م  ال  ول 

  ولعدد  ذددو نت مدد  ال ددوراا  ددل   ددي احلقيقددةمددا أدددا  ردد   أاددر مدد  الدددما  
الددديت  عر كدددا ا  قالدددون مجيعددداا  أوال دددا ال دددورة رسدددد  دددل  احلقيقدددة الدمو دددة ا رعبدددة 

  ثانيكمددددا ال ددددورة الدددديت قامددددع   أوائدددد  القددددرن ال الدددد  عشددددر ا دددديال يالرب طانيددددة 
  -لمددة   ون ددراا  مل أن  ددل  الدالالرنسددية الدديت قامددع   أواخددر القددرن ال ددام  عشددر

  ون دراا  دس دْع،تسدون ااإلسدالميت ر ع اليدوم لوا  دا  خدوةن ل دا  -كلمة ال ورة اإلسالمية 
اظكددا    سددبي   -وسرلُّددوا  ددل  الدلمددة ددد  الدلمددة القر نيددة  مل أاددم ودداولون أن 

مددا موقدد  اإلسددالم مدد   ددل  الدلمددة ومدد  م ددمواا   اا   بهددي أن نتسددا ل  -امث 
 ؟اللي  كرأ  لدم

اإلسدددالم  دددا عبددددا  امث أ ددد ل علددددى ألسددد ة الرسددد  وابنبيددددا  مجيعددداا خطاادددداا  ن 
 ل وعدددو اا  مل حتدددديم مدددوا    العلدددم  ا خطااددداا للقلدددوب واسدددت ارة للعواطددد للعقدددو 

والددلي أقددر  العلددم   اإلسددالم  ذددا للقددرار الددلي اعددل  العقدد  والوندددان أن ع ددع 
ا لي ددر جمتمعدداا قسددراا وع ددوة  مل خياطددا العقددول داكمدداا ددداوراا  واإلأسددالم ش  ددن

يقدة الدديت   بهددي أن أو ليلصددن ن امداا مددا قسدراا وع ددوة ل تمددع  ألدحل  ددي احلقن دام 
نعلمكدددا مجيعددداا   دددل  احلقيقدددة أتم ددد    كتددداب امث وأسدددتبت   حيددداة رسدددول امث 
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  أمدددا كتددداب امث  ث ددداا ك ددد ة ال جمدددال السدددتيعا ا ريدددلى امث عليددد  وسدددلم وا ددد 
 ا مجيعاا  لد  حسبدم م   لحل قول امث ع  ون :واستعراضك

دددْ  ) ْ،لردددي ، اْلق،ْلدددار ال،نال، ُّدددواْ مر دددا ر،ْا،دددةأ م ددد ، الل ددد ر لر دددع، ن،سدددْم و،ل،دددْو كس دددع،  ،  ددداا   ،برم،
ددْ  ع،ل،ددى  دداورْر سْم  ر اب،ْمددرر  ،دد ر ،ا ع، ،ْمددع،  د،تد،و،ك  ْولرددحل،  ،دداْع س ع،دد دْكسْم و،اْسددتد،ْهالرْر ن،سددْم و، ، ح،

 [ 151:  ل عمران] ( ر  رن  الل  ، وسراُّ اْلمستد،و،ك لرت، الل  
 :  لال كا الع يمة   معانيكا ل  اآل ة الوني ة حسبدم م   لحل 

 [ 101: ابنبيا ] (و،م،ا أ،ْرس،ْل ،ا ،  رال  ر،ْا،ةا ل ْلع،ال،مرت، )
ل امث   أمددا سدد ة رسددو ومدد   ر ددع لددوا  ال ددورة اددت مدد   ر ددع لددوا  الراددةو دتان 

أند  اقدي ثالثدة عشدر عامداا  لعلددم أعلمدون مجيعداا ريلى امث علي  وعلى  ل  وسلم 
  واكمكددا  مل احلددن  واكمكددا وال خياطددا  ال ال الددو ال  لتالددع  ال  مل العقددول 

وال  سكرع  مل ا  سالح    ال  لتالع م  ورا   لحل ال  مل قتال  مل موا    العلم
م الل   كانوا  كرعدون  مل ال دورة   دم الدل    ن  كوأنتم أعلمون  لحل  أما ا شركو 

ادد  الددلي اسعردد ،  أسددل ة ال ددورة علددى  ددلا الدد ك  اإلنسددا  الو  ددعكددانوا شتشددقون 
 رسددول امث ريددلى امث عليدد  وسددلم  و ددا  ددانر واسددتقر ادد  ا قددام   ا د  ددة ا  ددورة

مث عدد  وندد  و ددا  ا -أي وط دداا  -و ددا  امث عدد  وندد  أن شل ددحل، ا سددلمت أرضدداا 
ال الثة وأن أولد ابمة اإلسالمية   ظ  الدولة اإلأسالمية أن أقوم الدولة انركااا 

دددد ددددررع، ك دددد ن مدددد  ابمددددم الددددل   كددددانوا  قددددو ون  س ررع، الشددددر  متمدددد الا   ا شددددركت   س
احل دداراا اظا ددة حددول اظ  ددرة العرايددة خددائالت مدد   ددلا ابمددر اظد ددد  مدد   ددلا 

د   الددلي أرسددا  امث عدد  وندد    اظ  ددرة العرايددة وانتشددر  ددعاع  ا دديال  اظد ددد للدد
 مل أطدددراف الددددنيا   ددداركوا  مل رسدددول امث و مل ابمدددة اإلسدددالمية اددد   مل الدولدددة 
اإلسددالمية االقتددال ادد  اددال ورة  راحددوا  ت كددون  مل  ددل  الدولددة الالتيددة اددال ورة مدد   
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  عاا  رسول امث ريلى امث  ك  اظكاا ورسول امث ريلى امث علي  وسلم  د عكم
عليد  وسددلم  ددد ع عدد  ا سدلمت و دد  ال ددروة الدديت م،ل دحل، امث سددب ان  وأعددامل عبددا   
ا سددلمت ااظكددا  الددلي  ددرع  امث عدد  وندد    مدد   ددم ال ددائرون ومدد   ددم الددل   

؟ قيدد  لرسددول امث ريددلى والشددالقة اعبددا  امث عدد  وندد ر عددوا لددوا  اإلنسددانية والراددة 
مددا اددت مدددة وا د  ددة أناسدداا أددائكت وسددلم  ن   القبائدد  الد دد ة ا  تشددرة  امث عليد 

اع دداا مدد  أريدد ااحل  دددعوام  أن   قددا وا  مل احلددن لددو أرسددلع  لدديكم نددد ر  ددم
  أرس   ليكم ستة م  عيون أري اا  ليس معكم مد  السدالح  ال اللسدان  مل امث

عدددد  ريددددلى امث عليدددد  وسددددلم واركددددوا  مل حيدددد  قيدددد  لرسددددول امث الددددداعي  مل امث 
  قسترلددوا عدد  ادددرة أولاددحل التددائكت  أصدديد ا شددركون  ددوال  السددتة واحددداا  ثددر  خددر

   مد   دو   وش  د  مدع  دوال  الصد ااة أي سدالح شتشدقون    وندو كمأايكم
  ؟ كلدم  علم اظوابالطرف ال ائر وم   و الطرف اإلنسا  احملاور

قي  لرسول امث ريلى امث  -  العام الرااع م  ان رة  -  العام اللي  لي  
لدو أندحل و ادا لليقدة ادنن أ قدا  لد   ن   جند قبائد  ععدع ااإلسدالم علي  وسلم 

واحددداا مدد     أرسدد   لدديكم ادددالا مدد  السددتة سددبعتأرسددلع مدد   عددر كم ااإلسددالم
  وند  اد اللي ااتع كم امث ع  ليس معكم م  السالح  ال احلوار  عيون أري اا 

  واركدوا  مل جندد وأطبدن ليس نم سالح شتشقون   ال اللسان اللي وداوروام اد 
الديت حددثتدم ع كدا  قسترلسدوا اإل لا  م  ك  ناندا اد  أطبقدع علديكم ثدورة عليكم 

 ا  امث أن  بقى لعل  لدي  عدو   مل رسدول امث  يلدرب  ا  ادرة أايكم  ال واحداا 
  كلدددددم  علددددم ومدددد   دددو الطددددرف احملددداورال ددددائر      اا مددد   ددددو الطدددرفلدددا حددددد 

  اظواب
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و خلكدا مد  أعلدى   وم الالتح ار  رسول امث ريدلى امث عليد  وسدلم  مل مددة
قمم ال صر ولدو كدان لل دورة سدبي   مل أن  ددخ  روعد  لددان  دو أومل ال دا  ادنن 

  عددع  علد  ال ددورة وأن شتشددن سددالحكا ولدد  ابمددر كددان علددى ال قدي  مدد   لددحل
ا  عبا ة قي  ل   ن   قول اليوم  وم ا ل مة  اليوم أسْست، ، ُّ الدعبة  ْ ا سعد 

ا صددطالى  أرسدد   ليدد  مدد   صدد ح لدد  القددول وقددال: ادد  اليددوم  ددوم ا راددة  اليددوم 
  أسْدس،ى الدعبة

أ كدا اإلخدوة:  دلا  دو موقد  اإلسدالم مد  ال دورة الديت حددثتدم عد  مع ا دا 
   ددلا العصددر اأباعدداا ل ددورأت  ت ددد  التددار    والدديت  ر ددع ك دد  مدد  ال ددا  لوا  ددا

ع كمدددددا  كدددددرا لددددددم اددددد  أ دددددرا لددددددم  ليكمدددددا    اا  دددددني أيددددد  وقدددددع  يددددد   دددددوال  
اظكدا     –اإلسالميون ع دما حاولوا أو واولون أن  سدتبدلوا االدلمدة القر نيدة 

بدلوا  ددددا كلمددددة ال ددددورة أن  سددددت –سددددبي  امث ضددددم  ضددددوااطكا  ضددددم  أحدامكددددا 
  اإلسالمية

عبدا  امث:   بهدي أن نعلددم مجيعداا أند  مددا مد  ثدورة رددرب جمتمعداا مد  اىلتمعدداا 
 ال على اأباع ن ام معت قسراا وع وة  ون حوارأ و ون داكمة  در ة وحر دة ن در 

وأسددتولد  ددل  ال ددورة ثددورةا م ددا ةا أخددرع أطيددع اددللحل ال  ددام ولددو كددان  لددحل اعددد 
  واظدليددة   ااط دد  ثددورة م ددا ة  سددتبط حددت  ال  ددام الددلي  دد ك  علددى ثددورة 

 مل اددددت ال ددددوراا ندليددددة معرو ددددة متبي ددددة  و  ا أر ا أن ألالددددع ن ددددري وأن دددداركم 
صدا   لا الدالم  تعالوا  ان روا   دسدر،ا س   مصدر أن  دساْلدر،إل اإلسدالم  رضداا مد  م

رة  دان روا  مل مدا  ل  دلا السدبي   سدرعان مدا اسدتولدا  دل  ع  طر دن ال دو علو 
ا ال ورأددددان أتعاظددددان  يمددددا اي كمددددا  أمددددا و ددددا  دددد اخلكددددا ثددددورة م اق ددددة  مدددد ال ددددورة 

  أمدددا ا لاطبدددة العقليدددة الددديت احملاكمدددة العقليدددة  بعيددددة عددد  السددداحة وا يددددان اائيددداا 
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  ابنبيددا  مجيعدداا  بعيدددة ومطو ددة  ألددحل  ددي حددال أددونس  اسعردد ،  ددا رسددول امث ادد
طر دن الددعوة   د  ر دع لدوا  اإلسدالم  عد أن   رس رع،  يكا لوا  اإلسالم     رس ردع، 

ع  طر ن الدعوة  مل امث كما  عد  حبيب دا رسدول امث؟ ال  و ذدا عد  طر دن ال دورة  
ألحل  ي ال ورة اإلسالمية الديت  سررض،دْع  رضداا   دا    ادا أسدتولد مد  راكدا اليدوم 

 لا  قددرر العلددم و دددلا نطددن التددار    أقددول  ألددحل  ددي سدد ة امث   دددثددورة م اق ددة
 لا الدالم وامث  علم و شكد أندج أقولد  مد  م طلدن احلدا  مد  م طلدن الشدالقة  

[ 10: احل دراا] ( رذ ،ا اْلمسْومر سدون،  رْخدو،ةن )م  م طلن االند اع  مل قرار امث القائ : 
 مل  ددوال  اإلخددوة اإلسددالميت أو ال ددائر     سددبي  اإلسددالم  أردد  ادالمددي  ددلا 

إلخدددوة  مل اددد  حبيدددبدم رسدددول امث  عدددو وا  مل الددد ك  اأقدددول ندددم: عدددو وا أ كدددا 
 اللي اصركم ا  كتاب امث  أ   أنتم م  قول : ابم   
دددْ  ) ْ،لردددي ، اْلق،ْلدددار ال،نال، ُّدددواْ مر دددا ر،ْا،دددةأ م ددد ، الل ددد ر لر دددع، ن،سدددْم و،ل،دددْو كس دددع،  ،  ددداا   ،برم،
ْولرددحل،   ،دداْع س )لددحل [  أي لددو ك ددع ثددائراا النال ددوا مدد  حو 151:  ل عمددران] (ح،

 [ 151:  ل عمران]( ع، دْكسْم و،اْستد،ْهالرْر ن،سْم و، ،اورْر سْم  ر اب،ْمرر 
أ كا اإلخوة ك ٌّ م ا خيط  ولد  العاق   تبصر موط  قدمي  و ستبت الطن 

عددو وا ول رنددع  مل  الددلي وقددع  يدد   يعددو  ع دد   والعددو  أاددد  عددو وا أ كددا اإلخددوة 
مث ريددلى امث عليدد  وعلددى  لدد  وسددلم   ة رسددول ا دددي رسددول امث  ول رنددع  مل سدد

ولقددد كددانوا سددبعت مدد  عيددون  -أكددان أولاددحل الددل   أرسددلكم رسددول امث  مل جنددد 
أ دانوا ثائر    أ راحوا و م شتشقون أسل ة ال ورة  أ دانوا  تكد ون  -أري اا  

أ ددد  جندددد االقتددد  والسددد ن واحملدددن؟ ال ش  دددد  معكدددم  ال سدددالح واحدددد أال و دددو 
ح اللسدان احملدداور  أال و دو سدالح احلددا  أمدا ال دورة  قددد كاندع  مل اظانددا سدال

اآلخر  كانع  مل نانا أولادحل ا شدركت العتداة الطهداة  أال عدو وا أ كدا اإلخدوة  
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عو وا قب  أن أ تكدي الالرريدة وقبد  أن أصدلوا  مل اظددار ا هلدن  ت دراوا ر وسددم 
ل علدى أنددم  ذدا حتبدون اإلسدالم ا  م  ْ  طائ   ال نشحل   ال ا ر اللي  د

وأهدددارون علدددى   ددد  امث عددد  ونددد  ولدددد  مدددا أك دددر احلدددا الصددد يح الدددلي  القدددد 
الدد ك  الصدد يح  ال جيددو  أن ندتالددي ااحلددا  الاددد مدد  أن  دددون احلددا ددومدداا 
االعقالنيددة  ددومدداا اددالعلم  الاددد أن  دددون احلددا  ن ونددد ددومدداا ادتدداب امث  

ريدددلى امث عليددد  وسدددلم  ألسدددتم أأباعددد   ألسدددتم أأبددداع  ددومددداا اسددد ة حبيدددا امث
ا صددددطالى ريددددلى امث عليدددد  وسددددلم  أال أشددددعرون ا ب دددداا احلددددا اددددت نددددوا دم 

 ديد  أعرضدون عد   د د   دا ندا   كيد  لرسولدم دمدد ريدلى امث عليد  وسدلم 
أر عون لوا  ال ورة ااسم اإلسالم وأنتم أعلمون أن  ما م  ثورة أقدوم  ال وأسدتبط  

 راكددا ثددورة م ددا ة  علددم  لددحل مدد  علددم ونكلدد  مدد  نكدد   أمددا  اطبددة  ددل   
العقول  أما ْر  اإلسالم   ال الدو   أمدا ييدي  دبدة امث عد  وند    ال دمائر 
 للحل  دو الدلي  بقدى و لدحل  دو الشدعاع الدلي شتدد  أسدنل امث سدب ان  وأعدامل 

 داا مجعداا وسد اا علدى يل ولدم ولسائر اإلخوة   امث ع  ون  ا    اإلنسدانية أ 
الصددددران اإلنسددددا  السددددليم  أسددددنل امث سددددب ان  وأعددددامل أن  نخددددلنا مدددد  أنالسدددد ا 
ال ددالة  ليدد   أسددنل امث سددب ان  وأعددامل أن شتع ددا ادداإلخالا لونكدد   أسددنل امث 
سددب ان  وأعددامل أن  ر  ددا أن  ددلا الدددون كلدد   ت ددر    قب ددة امث  مددا الدددون  ن 

   لا وأستهالر امث الع يم نسي ا ا دون  أقول قويل


