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 من حرب شعارات ضد اإلسالمحذار 

 90/9090/ 90    بتاريخ  بوطيالشهيد ال مامإلل خطبة مجعة
 

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك،  وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءاً 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله وصفيه 
وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشريًا ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 

 ملالممني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها اسمسلمون حممد وعلى آل سيدنا حممد صالًة وسالمًا دائمني
 ونفسي اسمذنبة بلقوى اهلل تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:
الغزِو  ويعرفُها حمرتف أقبيةيف اإلسالم تصاُغ طريقلها ضدَّ حرٍب  أحدثمن كنُت وال أماُل أحّذر 

يف حرِب اإلسالم من هذه الّطريقِة اجلديدِة وكنُت وال أماُل أحّذر يف العامِل الذي نعيُش فيه، الفكريِّ 
 .مسّيلُها حرَب الّشعاراتوهي الّطريقُة اليت 

وجتعلوا منُه حصنكُم عزَّ وجلَّ به الوعَي الذي ملّعكُم اهلُل ألذّكركم هبا وللسلعيدوا وأعوُد اليوَم 
 ِخداع. وضدَّ كلِّ  أحبولةضدَّ كلِّ احلصني 

 .الكيُد لإلسالمخدمُة اإلسالم وباطنُها ظاهرها  ،وُتطرَحبرّاقًة ُتطَلُق قلُت مرًّة إنَّ هنالَك شعاراٍت 
من  ،)األدياِن الّسماوّية(من هذه الّشعارات كلمُة: ، )اللّقاليِد اإلسالمّية(كلمُة:   هذه الّشعاراتمن 

وُأحِكَمْت بعَد جهد  صيغت بليلوهنالَك كلماٌت كثرية  ،)رجاِل الّدين(هذه الّشعارات كلمُة: 
اسمظلمِة  األقبيةاليت تصاُغ يف هذه ذه الّشعارات ه. وآخُر عن ذلَك غافلونوُطرَِحت بنَي النّاِس والنّاُس 

ُتسلَعَمُل كلمُة الرّتاِث اإلسالمّي هذه   .)الرّتاِث اإلسالمّي(، كلمُة: الفسيحمن أطراِف عاسمنا اسمرتامي 
)العقيدِة ، )اسمصادِر اإلسالمّية(، )الثّقافِة اإلسالمّية(، ()اسمبدِأ اإلسالميّ من كلمِة اليوَم بداًل 

)الرّتاُث أو  )الرّتاث(أخرى هي  ُتَذوَُّب لُلسلَبَدَل هبا كلمةٌ هذه الكلماُت كلُّها  .اإلسالمّية(
 الكيُد منها؟ أّواًل؟ وأيَن ينبعُث فما هَو وجُه خطورِة هذه الكلمِة . اإلسالمّي(
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تلَك األجياُل ابلدعلها ، خملّفاِت أجياٍل سابقة، تعين: خملّفاِت أّمة )اسمرياث(أو  )الرّتاِث(كلمُة 
هي وليدُة فبقيت تلَك األفكاُر اليت رحلت عن الّدنيا وتركلها وراءها، واعلّزت هبا مثَّ إّّنا واخرتعلها 

 . لألجياِل اليت تليها، بقيت مرياثًا ابداعاهتم
ودوَن أن اسلقرَّ يف ذهننا شيئًا فشيئًا  .، تصّورناُه تراثًا ومرياثاً وإذا تصّورنا اإلسالَم من هذا القبيل

 ، وتعبت حّّت ابلدعلهاةابلدعلها تلَك األجياُل الّسابقليَس أكثَر من أفكاٍر نلنّبه أنَّ اإلسالَم 
، اليت ابلدعوهام هالّسابقة، ونرُث أفكار نحُن اليوَم نرُث تعَب تلَك األجياِل فوأنلجلها،  صاغلهاو 

. يدخُل يف هذا الكالِم ث أو الرّتاُث اإلسالميّ امسُه الرّتاأماَم ركاٍم كبرٍي كبري ونقُف ممّا تركوُه وراءهم 
شروُح تدخُل يف هذه الكلمِة  : تراٌث إسالمّي،تدخُل يف هذه الكلمِة الّسّنة : تراٌث إسالمّي،القرآن

اسمأخوُذ من كلاِب اهلِل  الفقُه اإلسالميُّ يدخُل يف هذه الكلمِة  القرآِن وتفاسرُي الّسّنة: تراٌث إسالمّي،
 : تراٌث إسالمّي.وسّنِة رسوِل اهلل

ذهنه، قريبًا على هذا اسمعىن سينطلي  فال شكَّ أنَّ قبواًل حسنًا إلنساُن هذه الكلمَة وإذا اسلقبَل ا
ألمٍم  ةٍ وإنلاجاٍت عقليّ  ةٍ فكريّ عبارًة عن إبداعاٍت كلَّها ليَست إال ولسوَف يلصّوُر أنَّ مصادَر اإلسالِم  

  .)الرّتاث(نرفُع الرّأَس إذ جنُد ذلَك عراقٍة حضارّية، وحنُن اليوَم ذاِت 
وأصبَح اليوَم على موعِد وقفٍة كاَن يرّددها واحٌد ممّن رحَل إىل اهلل وال تزاُل كلمٌة تطنُّ يف أذين  

ولكّنُه وهو معلزٌّ هبا يف الظّاهِر والّصورة  ، يرّددهاتلَك الكلمُة اليت كاَن يرّددهابنَي يدِي اهلل، خطريٍة 
، )إنّنا نعلزُّ باإلسالِم الذي )تراُث اآلباِء واألجداد(، تلَك الكلمُة هي: ا يف احلقيقةهبيسلبطُن الكيَد 

 ، )تراُث اآلباِء واألجداد(. واألجداد( هو تراُث اآلباءِ 
. نيفهذا الّديِن احل سدى وحلمةأن تلمّسكوا بالوعِي الذي هو أريُد قبَل كلِّ شيٍء أيّها اإلخوة 

اإلنساِن ، أال وهو: تربيُة بشيٍء قدسيٍّ واحدعن سائِر اسمذاهِب واسمبادِئ كلّها دينُنا اإلسالميُّ ميلاُم 
هبذا الوعي عندما تسلمعوَن أريُد أن تلملّعوا يا عباَد اهلل وعلى الفهِم واإلدراِك العميقني، على الوعي، 

 .بالرّتاِث وما إىل ذلكالرّتاِث وما يلعّلُق كلماٍت تطوُف وتدوُر حوَل بنَي احلنِي واآلخر  
، أطروحاٌت أخرىاَن بعَد ذلَك أن ُتطرََح هذلك، تراث، واسلمرَّ األمُر إذا تصّورنا أنَّ اإلسالَم 

مالنا ننظُر إليِه فمالنا ننظُر إليِه بقدسّية؟  ،إذا كاَن اإلسالُم تراَث اآلباِء واألجداد .وهي ُتطرَُح اآلن
من البشر، وآباؤنا وأجدادنا  .اآلباِء واألجداد إّنُه ليَس أكثَر من تراثِ  ؟الباهرينواللّعظيم  لِ جيباللّ هبذا 

؟ رّّبا توجُد يف هذا الرّتاثتوحي بكثرٍي من األخطاِء نقدّية؟ نظرًة فلماذا ال ننظُر إىل هذا الرّتاِث نظرًة 
صقلت كّرر حّّت تل، واسلمّرت بيننا وبنَي اإلسالِم من كلمِة الرّتاثنصب ولوال هذا اجلسُر الذي 
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القسية عن ، الّدعوِة إىل برِت السلقباِل هذه الّدعوة أُ كاَن يف اسمسلمنَي من يلهيّ   اسمالنّاس  من أذهاَن كثريٍ 
 . اِث الذي هو تراُث اآلباِء واألجدادهذا الرت 

هذا األمُر ال يسلدعي سوى أن ؟ األكمةأتالحظوَن ما وراَء أتالحظوَن خطَّ اسمكيدِة يا عباَد اهلل؟ 
عندئٍذ على يِد هذا الكلاِب اسمبني، تاّمًة على يِد القرآِن العظيم، تربيًة صحيحًة يكوَن اإلنساُن قد ُرّّبَ 

بعَد أن غرَم كلمَة ماذا نقوُل سمن يدعونا اليوم وماذا نقوُل حنن؟  .أن خيدعه كٍ ال يسلطيُع أيُّ أفّا
الرّتاِث إىل برِت مظاهِر القدسّيِة عن هذا مثَّ جاَء يدعونا بداًل عن اإلسالِم ومصادِر اإلسالم الرّتاِث 

ودوَن أن من منطلِق علٍم وموضوعّية  ماذا نقوُل هلؤالِء النّاس ؟ننقدُه نقدًا موضوعيّاً لكي نسلطيَع أن 
إّّنا هو نليجُة دراسٍة  - وال نقوُل للرتاث -إنَّ تقديسنا لإلسالِم نقول: ؟ قطجننَح إىل أيِّ عصبّيٍة 

 ،بادئ ذي بدئجاَء نا لإلسالِم حكمًا اعلباطيًّا وليَس تقديسُ  .جمّردنقدّيٍة ونليجُة حبٍث موضوعيٍّ 
أن يكوَن   فرضناوقّدرنا و فّكرنا فيِه طوياًل مل نقّدسُه إال بعَد أن عندما نقّدُس القرآن فنحُن اسمسلمني 

، ووضعنا االحلماالِت صّلى اهلُل عليِه وسّلموأن يكوَن كالمًا خملَ َرعًا من عنِد رسوِل اهلِل كالَم بشر 
انلهينا إىل الفكَر ودقّقنا الّنظر  ناضحمّ . ول ّما أليِّ جهةّيٍة ودوَن أيِّ عصبّيٍة وضوعولكن ّبالنّقدّيَة كلَّها 

 .تقديِس هذا القرآنفقادنا هذا اليقنُي إىل  وليَس من إبداِع اسمخلوق.أنَّ القرآَن كالُم اخلالِق 
، وضعنا جماهَر النّقِد والفحِص سرنا على اسمنهِج ذاتهِ ول ّما بلغنا حياَة حمّمٍد عليِه الّصالُة والّسالم 

ولكن مرًّة أخرى أقوُل وفرضنا كلَّ احلمال على حياِة رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم والبحث 
إىل أنَّ رسوَل اهلِل صّلى اهلُل عليِه ، وانلهينا بعَد هذا البحِث وبدوِن أيِّ شطٍط أو عصبّيةّبوضوعّيٍة 

فقادنا هذا اليقنُي إىل قدسّيِة مل يفلئت على خالٍق وال على خملوق، نيبٌّ مرسٌل من عنِد رّبِه وسّلم 
واخللفاِء أصحاِب رسوِل اهلِل ، وحديثُنا عن وحديثُنا عن الّسّنِة كذلكرسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلم. 

 كذلك.ن  الرّاشدي
دراسٍة نليجُة العصبّية، ولكّنُه اعلباطيًّا ساقلنا إليِه تقديُسنا لإلسالِم مل يكن أمرًا مبدئيًّا إذًا 

كلاَب  يدرس ، ومن مليف اإلسالِم بعُد كما تأّملناوإذا كاَن بيننا من مل يلأّمل موضوعّيٍة نقدّيٍة تاّمة. 
أن يبدَأ عليِه  الفنا، فعلرسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسّلَم كما ّيَة صيدرس شخدرسنا، ومن مل اهلِل كما 

ولكنّا  .تدجيلأيِّ بعيداً دراسَلُه لذلَك كّلِه بدَأ يلُه وندعوُه إىل أن يُح ب، بل حنُن نهو من نقطِة الّصفر
نطلُب منُه أن حيّرَر كما تأّملنا، نطلُب منُه أن يلأّمَل   ،نطلُب منُه أن يسرَي يف الّطريِق الذي سرنا فيه

ألناٍس هناَك يف أقصى الّشرِق أو كيانُه من اللّبعّيِة الّذليلة أن حيّرَر  من األغالل، نطلُب منه يديِه وعقلُه 
  .ط. وسيصُل إىل النّقطِة اليت وصلنا إليهانطلُب منُه هذا الّلحّرَر فقالغرب، 
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أّوِل الّطريِق ال يزالوَن يقفوَن يف الذيَن أن ال يطلَب هؤالِء اسملخلّفون أخُر نطلب:  ئاً شينطلب و 
منهم أن ال  بُ لنطومل يدرسوا كلاَب اهلِل بعد، اإلسالَم بعد،  سوايدر ، حيُث مل نَد نقطِة الّصفرعو 

نرجع إىل ال وأن أن نرجَع القهقرى ، نريُد منهم أن ال يطلبوا منّا وقد سرنا بعدهم أشواطاً يطلبوا منّا 
جُه سهذا ما نقولُه من منطلِق الوعي الذي ن .وتأّملوا كما تأّملناسريوا كما سرنا حيُث هم يقفون، 

 .إسالُمنا العظيُم يف عقولنا يا عباَد اهلل
تدوُر من حياتنا على حموٍر هذه األعاصرُي والعواصف حتلوشنا أعاصرُي وعواصُف كثرية، حنُن اليوم 

وال تدوُر من حياتنا على حموِر اسمال، ملأمّث، إّّنا ال تدوُر من حياتنا وأنا أقسم غرَي مبالٍغ وال واحد، 
باسمعىن  )الرّتاث(مظهٍر من مظاهِر الغىن أو حموِر أيِّ وال تدوُر من حياتنا على  ،على حموِر أرض

أال وهو هذا الّديُن العظيُم الذي حموٍر واحد. وإّّنا تدوُر هذه العواصف على ه الكلمة، ذالّسليِم هل
اليوَم أكملُت لكم دينكم )): يف حمكِم كلابه قالإذ والذي امنتَّ اهلُل بِه علينا عزَّ وجلَّ به، أكرمنا اهلُل 

نساٌن من اإلتوَِّج بِه . وما أظنُّ أنَّ هنالَك تاجًا ((ورضيُت لكُم اإلسالَم ديناً وأمتمُت عليكم نعميت 
مصدٌر يف حياتِه الغىن، هذا اللّاج كنٌز يبعُث ج  ا هذا اللّ هذا اللّاج، اإلنساِن أجلَّ وأعظَم من قَِبِل ربِّ 

اإلنسانّيِة نسيَج اللّآلِف والوحدِة هذا اللّاُج يؤّلُف يف حياتِه غَلب، قّوَة اليت ال تُ يكّوُن لديِه ال
لإلنسان اصطياَد هذه  مصادُر الكيدِ أن حتاوَل يكوَن غريبًا  . ولذلك فلم يكن غريبًا والالّصحيحة

 فيما بيننا العمالءَ يصطنعوا أن عن هؤالِء النّاس هبا، ومل يكن غريبًا اليت تّوجنا اهلُل عزَّ وجلَّ احلقيقِة 
، ويقوُم هؤالِء الّصغار على اسمسرحبدوِر اسملّقِن وا هم م، وأن يقو همبألسنلم نطقوهأن يسلو ألنفسهم، 

، واهلِل أرأيلم إىل هذه العواصِف واألعاصرِي كلِّها. ولكن ْيأًة وذهاباً جيلحّرُك فوَق اسمسرِح بدوِر الذي 
 .طفٍل بلَغ رشده فكرِ اإلسالميَّ يف اينَّ ميتزعزَع اليقنَي اإلمن أن إّّنا ألقلُّ شأنًا الذي ال إلَه إال هو 
وعرفنا أنَّ األدياَن  ،ورّثنا اهلُل عزَّ وجلَّ إيّاهاوعرفنا العزَّة اليت  ،فنا جوهَر ديننار ، وعوقد بلغنا ُرشَدنا

حنُن نعلُم هذا، وينبغي لكلِّ  .من جرّاِء ذلكومل تورّثنا شيئًا ممّا اخرتعلُه مل خترتع من لُدّنا دينًا الّسابقَة 
ٌة يف جو تنطقها أفواه ممجكلماٍت مثَّ رأى أو مسَع  فإذا وعاها قوهُلا، أأن يعَي هذه احلقيقَة اليت مسلٍم 

إال مزيدًا من اليقني فإّنُه لن جيَد من خالِل ما يسمع الوعِي والعقوِل والقلوب ، ثقيلٌة يف اآلذان
  .هبا سبحانُه وتعاىلباحلقيقِة اليت ملّعُه اهلُل 

حيدقوَن رتّبصنَي بِه اسمولكّنُه اللفَت فرأى صندوقًا ال يعلُم ما يف داخله أرأيلم إىل الرّجِل الذي حيمُل 
أال يزداُد متّسكًا الّصندوق، أرأيلم إىل هذا اإلنسان وإنَّ ألسنلهم لللهُث طمعًا يف هذا بِه وبصندوقه، 

دينُنا ، هذا هو واقُعنا اليوم، هذه هي حالُنا اليومما فيِه شيٌء مثني؟ أال يزداُد يقينًا بأنَّ ؟ بصندوقه
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أفكاِر بين  نبَع منومل يكن تراثًا إلنسان، ابين لهدّيًة وتلوجيًا تنّزَل من عنِد اهلِل عزَّ وجّل اإلسالمّي 
 .اإلنسان

العلم، واليت  يعومها جذوراليت  ،ألفاُظ العلِم وكلماُت العلممعروفٌة افهموها وال تغرّّنكم حقيقٌة 
ولكنّهم يغطّوَن من جهاللهم، فن الع تفوُح رائحةُ ما أكثَر اجلّهال الذيَن و  العلم،يعومها مضمون 

 ؟ برّاقة، لكن منذا الذي ينخدعوكلماٍت وعناويَن علمّيٍة هذه بألفاٍظ جهاللهم 
 .أقوُل قويل هذا وأسلغفُر اهلَل العظيم..


