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ندوة
*

سالح العصر

 السرية الذاتية للمحاضر:
 فضيلة الشي الد ت  /عبدالعزيز بن ف زان الف زان.
الش ا ات العلمي :
 -بكرررالوريو

مرررن كلير ر الشرررييع

وأصول الدين بالقصي .
 -ماجستري

الفقه املقارن من املع د

العررررالي للقضرررراء ورسررررالته بعنرررروان:
"االشتباه ...راس أصولي ت بيقي ".
 -كتواره

الفقه املقارن من املع د العالي للقضاء ورسالته

بعنوان" :وسا ل حتقيق األمن

الفقه اإلسالمي".

* أقيم مساء السب  7صفي 1436هر املوافق  29نوفم 2014م ،قدم ا
فضيل الشي الدكتور عبدالع ي بن فوزان الفوزان ،أسرتا الفقره املقرارن
باملع د العالي للقضاء وعضو جمل هيئ حقروق اإلنسران ،واملشري العرام
علررى شرربك رسررال اإلسررالم .وأ ارهررا سررعا ة األسررتا يوسررف بررن سررليمان
اهلاجي .
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األعمال الوظيفي :
 أستا الفقه املقارن -عضو جمل

املع د العالي للقضاء.

هيئ حقوق اإلنسان.

-ر ي

قس الفقه املقارن سابقًا.

-ر ي

قس الدراسات االسالمي

مع د العلروم االسرالمي

والعيبي بواشن ن سابقًا.
 -عن أستا ا زا يا

كلي احلقوق جبامعر "هارفرار " قسر

راسات الفقه اإلسرالمي ،بنراء علرى عروة موج ر مرن هريه
اجلامعر ر إىل جامعر ر اإلمرررام حممرررد برررن سرررعو اإلسرررالمي
بالييا .
 -عررن

عررام 2014م أس رتا ا زا رريَا

جامع ر "نينغشرريا"

الصن الشعبي .
 عضو املؤسسات واجلمعيات العلمي . عضو اجلمعي الفق ي السعو ي . عضو اجلمعي القضا ي السعو ي . -عضررررو جلنرر ر األخالقيررررات احليويرر ر

اململكرر ر العيبيرر ر

السعو ي .
 عضو جلن وض اسرتاتيجي العمرل اإلسرالمي السرعواخلار .
 -عضو اهليئ الشيعي لبنك البال .
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 عضو اهليئ الشيعي املوحدة جملموع ال ك املصيفي .-ر ي

اهليئ الشيعي لشيك "سوليدرتي تكافل".

 عضو اهليئ الشيعي لشيك اليسي لالستثمار والتمويل.-ر ي

جملر

اإل ارة واملرديي العرام لشربك رسرال اإلسرالم

اإلعالمي العاملي .
من مؤلفاته امل بوع :
 مقاصد الشييع االسالمي . فقه التعامل م النا . حقوق الوالدين واألوال .الشييع االسالمي .

 -احلقوق ال وجي

 -خصا ص حقوق اإلنسان

اإلسالم.

 االشتباه راس أصولي ت بيقي ( ،رسال ماجستري . نظيي حتقيق األمن أثي الني وسب امللك -مسؤولي الدول

الفقه اإلسالمي (رسال كتوراه .
زكاة العقارات.

محاي األوقا .

 األيام العاملي والوطني  ...رؤي شيعي . -حك التدر

ت بيق الشييع اإلسالمي .

 األمررري بررراملعيو والن ررري عرررن املنكررري وأثيهمرررااحلقوق واحلييات.

حفر ر
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 اإلرها وعالقته باخلوار وعقوبته أثي العل واإل ان -حقوق امليأة

الشييع اإلسالمي .

مكافح اإلرها والعدوان.

األنظم السعو ي .

 القيآن صمام األمان. حك نكاح ال اني واستلحاق ولد ال نا. االفتاء الفضا ي ...خصا صه وضواب ه. األزم املالي العاملي واحللول الشيعي . -عمليررررات احلقررررن التجميلرررري وحتسررررن القرررروام

الشررررييع

اإلسالمي .
املشاركات العلمي واإلعالمي :
أمييكررا الشررمالي

 -أقررام مررا ي يررد علررى ما ر ورة علمي ر

وأمييكرررا اجلنوبير ر والررردول االسررركندينافي  ،وعرررد مرررن
الدول اآلسيوي واإلفييقي واألوروبي .
 -شررار

مررؤمتيات ونرردوات علمي ر كررثرية وبرريام علمي ر

اخررل اململكر وخارج ررا ،كمررا نرراق
العلمير ر والبحررروث التكميلير ر
وكليررررر الشرررررييع بالييرررررا ،
املفتوحرر ر  ،و أكا
وغريها.

عررد ا مررن اليسررا ل

املع رررد العرررالي للقضررراء،
اجلامعررررر األمييكيررررر

يرر ر نررررايف العيبيرر ر للعرررروم األمنيرر ر
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 مل يرر ر ل منرررري عررررام 1998م يقرررردم كررررثريا مررررن الرر ر امالتليف يوني ر املسررجل واملباشررية

أكثرري مررن أربعررن قنرراة

فضرا ي  ،وقرردم برريام إ اعير متعررد ة

السررعو ي والرردول

اخلليجي  ،باإلضاف ملئات املقاالت واحلوارات الصرحفي
الصحف واجملالت.
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 السرية الذاتية ملدير الندوة:
 األستاذ /ي س بن سليمان بن إسحاق اهلاجري.
تاري امليال 1400 :هر.
املؤهالت األكا
 -بكررالوريو

ي:
لغر عيبير  ،كلير اآل ا ،

جامع امللك سعو .
 ماجستري (إعالم  ،كلير الردعوة واإلعرالم ،جامعر اإلمرامحممد بن سعو اإلسالمي .
املعلومات الوظيفي :
 معلرر لغرر عيبيرر مبجمرر امللررك سرررعو التعليمرري رررر القسررالثانو .
 مشررري ميكر ر تررردري م رررارات احليررراة ال البررري برررإ ارةالرتبي والتعلي بالييا .
 -مفو

ميحل املتقدم بإ ارة تعلي الييا

ملدة عامن.

 إمرام وخ ير جررام والردة األمررري عبردالع ي بررن ف رد حبرريالفالح ( 10سنوات حتى حينه.
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 مشررررري ت رررررويي الررر ر ام والقنرررررواتالفضا ي .

شررررربك اجملرررررد

 قرردم أكثرري مررن ( 50حلق ر مباشرريةبقناة ليل.

بينررام  :املستشررار

 مقدم بينام " :الصورة املا ل " بقنراة اجملرد العامر  ،ومت برأكثي من ( ، 40حلق وما زال مستميا حتى حينه.
 -حمير متعاون

صفح آفاق اإلسالمي بصحيف اجل يية.

 قا د جمموع تناوي اإلعالمي والرتفي ي .اللجنر االجتماعير األهلير حبري

 ر ي اللجن اإلعالميالفالح.

 ر ررري اللجنر ر الشررربابي كيسررري اليونسررركو لإلعرررالماجملتمعي جبامع اإلمام حممد بن سعو اإلسالمي .
 -مشي

يواني تناوي اإلعالمي الش يي .

 عضو مشرارالسعو ي .

نرا

أصردقاء مجعير الكشراف العيبير

أبيز الدورات:
 ورة التقدي التليف يوني احلروار ( 56سراع مرن ميكراجل يية اإلعالمي بق ي.
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 ورة التقدي التليف يوني احلوار رر املتوس ررر ( 28سراعمن ميك اجل يية اإلعالمي بق ي.
 ورة طررريق التررردري وإعررردا املررردربن ملررردة ( 5أيرررام (35ساع .
 م ارات اإللقاء ملدة ( 4أيام. فن التعامل م اآلخيين ملدة يوم واحد. تعل  WORDملدة ( 5أيام. اإللقاء ...فنون وأسيار ملدة ( 5أيام. كيف تكون ميبيا ناجحا ملدة يوم واحد. التفكري اإلبداعي ملدة ( 4أيام. -الدورة التأسيسي

النشا الكشفي تقديي امتياز.

 راس املفوضن بعسري ملدة ( 29ساع . ورة الشارة اخلشبي بتقديي امتياز. -ورة الشرررارة األهليررر (مسرررراعد مفرررو

العالقررررات العامررر

واإلعالم  ،بتقديي امتياز.
 ورة الشررارة الدولي ر (مفرروبتقديي امتياز.

العالقررات العام ر واإلعررالم .
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 وغريها من الدورات املتفيق .أبيز املقاالت واألحباث:
 -ظررراهية الت ررروع ...واحليكر ر الكشرررفي (نشررري

جييررردة

اجل يية يوم اجلمع 1432/6/10هر .
 -الشبا إىل مرن يتج رون ! (نشري

جييردة الييرا

بتراري

يوم اجلمع 1429/8/28هر .
 -أعيرردوا بنرراء األندي ر الصرريفي أرجرروك !! (نشرري

جييرردة

اجل يية يوم اجلمع 1430/8/9هر .
 -سررياح بررال سررياح ( ...نشرري

جييرردة اجل يررية يرروم السررب

1430/8/10هر .
 املقررابي :جمت رردون وخم ئررون ......رسررال إىل أمانرر من قررالييررا !! (نشرري

جييرردة اجل يررية يرروم اخلمرري

املوافررق

1430/9/27هر .
 تع ي ر الوطني ر  ....وج اتنررا ومجعياتنررا الشرربابي مررا ورهررا(نشي

جييدة اجل يية يوم االثنن 1430/9/24هر .

 نعررو برراهلل مررن اخليان ر ( ،،،نشررياألربعاء املوافق 1430/9/12هر .

جييرردة اجل يررية يرروم
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 -النظررام االقتصررا

باإلسررالم (نشرري

جييرردة عكرراظ

قس أحوال املنابي .
 -األمن الفكري وواجر اخل براء (نشري

جييردة اجل يرية

يوم اجلمع 1431/6/1414هرر .
 -ملررر رك اإلنسررررراني اسرررررتوقفي (نشررررري

جييررررردة اجل يرررررية

1431/6/2929هر .
 -جامع اإلمام وفاء وطري الكربري (نشري

جييردة اجل يرية

األربعاء 1431/4/2222هرر .
 -اخل ابرر ر  :اإلطالرر ر وحرررردي السياسرر ر (نشرررري

جييرررردة

اجل يية  26صفي 1431هر .
 -محررردا هلل علرررى سرررالمتك سرررل ان احلرر (نشررري

جييررردة

اجل يية 1431/11/12هر .
أبيز املشاركات وخ ابات وش ا ات الشكي:
 شررركي مرررن مرررديي الرتبيرر والتعلررري حلصرررولي علرررى جرررا ة(املعلمون النخب

عام 1425هر.

 شرركي مررن مررديي إ ارة وريررات األمررن مبن ق ر الييرراالتعاون

حتقيق السالم األمني بالييا .
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 شكي من مديي الرتبي والتعلي بالييرااخلتامي للتوعي اإلسالمي لعام 1428هر.

إجنراح امللتقرى

 شرركي مررن مررديي مرريور حمافظر الدرعير املشرراركتنظي فعاليات أسبوع امليور اخلليجي ،عام 1427هر.
 شرركي مررن أمررن مجعي ر الكشرراف للمشرراركالدولي لتبا ل احلضارات والثقافات ،عام 1426هر.

املخرري

 شرركي مرررن مررديي شرررؤون ال رررال بررإ ارة الرتبيرر والتعلررريللمشارك ملتقى اليوم الوطي لعام 1427هر
 شرررركي مررررن ر رررري مجعيرر ر اهلررررالل األمحرررري للمشرررراركالت وعي ح عام 1426هر.
 شكي من مديي ميك اإلشيا الرتبو بالدرعي للج رواملبيول افتتاح أسبوع التوعي األمني .
 شررركي مرررن مرررديي شرررؤون ال رررال إل ارة الرتبير ر والتعلررريبالييا للج و املبيول تنظي حفل جا ة األمرري خالرد
السديي للتفوق العلمي مبحافظ الغا .
 شرررركي مررررن مررررديي الثقافرر ر والتعلرررري بررررالقوات املسررررلحللمشارك تدري القيا ات.
 شكي من مديي ميك اإلشيا الرتبرو بالدرعير للتميرتفعيل بيام التوعي اإلسالمي .
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لمـ ــة (املضـ ــي

 :األسـ ــتاذ الـ ــد ت  /عبـ ــدالعزيز بـ ــن

إبراهيم العُمري:
احلمد هلل ر العاملن ،والصالة والسالم على سريدنا وسريد
األولن واآلخريين نبينرا وحبيبنرا حممرد وعلرى آلره وصرحبه ومرن
اسن بسنته واهتدى ب ديه إىل يوم الردين ،اللر أور نرا حوضره
وال تفتنا بعده ،واحشينا

زميته يا حي يا قيروم ،واجعلنرا مرن

الدعاة إىل هديك إنك على كل شيء قديي.
أحرر ربي ضرررريوفنا الكرر ريام أسررررعد اهلل مسرررراءك وسررررا ي
أوقاتك وأعمرالك بكرل خرري ،ومتعنرا اهلل وإيراك مجيعرا
بالصررح والعافيرر  ،يسرري اهلل لنررا

هرريه الليلرر املباركرر و

منتررردى العُمررري أن يكرررون ضررريفنا هلررريه الليلرر فضررريل الشررري
الدكتور عبدالع ي بن فوزان الفوزان ،ولرن أ خرل

التعييرف

بفضيلته سأتي هيا األمي ملقدم هيه الندوة هليه الليل األستا
يوسف اهلاجي  ،فميحبا به وبك مجيعا.
وكما تيون موضوعنا هليه الليل هو عن "سالح العصي" .وال
ندر ما ا أعد فضيل الشي عبدالع ي مِن سالح للحدي عن
هيا السالح ،نسأل اهلل أن يفرت عليره ،وأن ينفعنرا مبرا نسرم ،
وقبل أن نبردأ هريا اللقراء كعا تنرا نقردم املقردم ومرديي اجللسر
ونرت له التعييف باحملاضي.
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وقررد شَ ريفنا بتقرردي هرريا اللقرراء األسررتا يوسررف بررن سررليمان
اهلاجي  ،ولن أطيل

التعييف به ف و معيو ألحبتنا

هريا

للمنتدى فقد شيفنا بإ ارته لعد من اللقاءات ف و إمرام اجلرام
اجمل راور للمنترردى جررام والرردة األمررري عبرردالع ي بررن ف ررد .وهررو
أيضا حيمل ماجسرتري
ال ام

اإلعرالم ،هرو مقردم مشر ور لعرد مرن

قناة اجملد و غريهرا ،ومرديي إ ارة اجلدولر والبر

قناة اجملد.
واملعلومررات الوظيفي ر كررثرية بررن يررد إضرراف إىل الرردورات
واملقاالت والش ا ات أعتقرد أنره سيغصر علري إن قريأت بعضرا
من ررررا خصوصرررا أنرررره سررريكون رررررر إن شرررراء اهلل رررررر تعييررررف برررره
ومبحاضينا ضمن جملد العام الثامن من حصرا املنتردى .وبرإ ن
اهلل تعاىل خالل ش يين يكون بن أيديك سبع جملدات مرن
حصررا املنت رري .وقررد انت ينررا مررن حتيييهررا .وهرري

ال وفررات

األخرية.
قبررل أن نفتررت بررتالوة مررن كتررا اهلل سرربحانه وتعرراىل أو أن
أشكي العاملن معنا

هيا املنتدى ،وجل مت وعون ج اه

اهلل خررريا ،حي ر إن ر يباشرريون النقررل علررى األج ر ة اليكي ر .
والعنرروان موجررو علررى موق ر املنترردى للررياب ل ل ر كررثري مررن
األخررروات املتابعرررات وكررريلك اإلخررروة

املررردن األخررريى ،برررل
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والرردول األخرريى وه ر يتررابعون هرريا اللقرراء علررى اهلررواء مباشررية
صوتا وصورةً ،إضاف إىل ثالث مواق تنقل ا صروتيا من را موقر
البرر ر اإلسررررالمي وموقرر ر املنترررردى الرررري تترررروفي فيرررره مجيرر ر
احملاضرريات السررابق  .وبررإ ن اهلل تكررون الالحقرر وهرريه من رررا
أيضا بإ ن اهلل تعاىل.
أو أن أقررردم الشررركي هلر ر مجيعرررا وأكرررير تررريحي بكر ر
وبضيفنا وأ عو الشي أيو األركاني أن يتفضل بتالوة آ من
كتا اهلل سبحانه وتعاىل.
( مديي الندوة  :األستا  /يوسف اهلاجي .
بسر ر اهلل الررريمحن الررريحي  ،السرررالم علررريك ورمحر ر اهلل
وبيكاته ،الل ص ِل وسل على نبينا حممد وعلرى آلره وصرحبه
أمجعن.
أسرررعد اهلل مسررراءك بكرررل خرررري ،وجررر ى اهلل الررردكتور
عبرررردالع ي العُمرررري خررررريا علررررى هرررريه البررررا رة ال يبررر وهرررريا
االسرررتميار علرررى هررريا املنتررردى الررري أسرررأل اهلل جرررل وعرررال أن
يكررون مباركًررا نافعررا طيبررا خا مررا ألمترره ولوطنرره وجملتمعرره.
أرح بفضيل الشي الردكتور عبردالع ي برن فروزان الفروزان،
وهررو عل ر علررى رأسرره نررار ،أسررأل اهلل جررل وعررال أن يبررار
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ج و ه وأن جيعله مباركًا أينما كران ،أ كري جر ء يسرريا مرن
سريته رر حفظه اهلل رر:
هررو حاصررل علررى بكررالوريو مررن كلي ر الشررييع وأصررول
الرردين بالقصرري  ،ماجسررتري الفقرره املقررارن مررن املع ررد العررالي
للقضاء ،كتوراه الفقه املقارن من املع د العالي للقضاء.
لرره العديررد مررن األعمررال مررن أهم ررا أسررتا الفقرره املقررارن
املع ررد العررالي للقضرراء ،وعضررو جمل ر هيئ ر حقرروق اإلنسرران،
وكان ر يسا قس الفقه املقارن سابقًا.
ور ررررري قسررر ر الدراسرررررات اإلسرررررالمي مع رررررد العلررررروم
اإلسررالمي والعيبي ر بواشررن ن سررابقًا ،وعُررن أسررتا ا زا رريا
كلي احلقوق جبامع "هارفا " قسر راسرات الفقره اإلسرالمي
وغريها أيضا.
لررره العديرررد مرررن العضرررويات مرررن أهم رررا :عضررروي اجلمعير ر
الفق يرر السررعو ي  ،وعضررو اجلمعيرر القضررا ي السررعو ي ،
وعضرررررو جلنررررر األخالقيرررررات احليويررر ر اململكررررر العيبيررررر
السعو ي  ،وهو عضو جلنر وضر إسررتاتيجي العمرل اإلسرالمي
اخلرررار  ،وعضرررو اهليئرر الشررريعي لبنرررك الررربال ،
السرررعو
وعضرررو اهليئر ر الشررريعي املوحررردة جملموعر ر ال كر ر املصررريفي
وغريهررا أيضررا ،لرره العديررد مررن املؤلفررات مررن أبيزهررا" :مقاصررد
الشييع اإلسالمي "" ،فقه التعامل م النا "" ،حقوق الوالردين
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واألوال "" ،اإلفتررراء الفضرررا ي خصا صررره وضرررواب ه"" ،األزمر ر
املاليررر العامليررر واحللرررول الشررريعي " ،أيضرررا "عمليرررات احلقرررن
التجميلرررري وحتسررررن القرررروام الشررررييع اإلسررررالمي " وغريهررررا
كثري.
له العديد من املشاركات العلمي واإلعالمي  ،أقرام مرا ي يرد
عن ما ر ورة علمير أمييكرا الشرمالي وأمييكرا اجلنوبير
وعررد ا مررن الرردول األوروبي ر واآلسرريوي واإلفييقي ر  ،شررار
العديد من املؤمتيات والندوات ،مل ي ل مني عام 1998م يقدم
الكررثري مررن ال ر ام التليف يوني ر املسررجل واملباشررية أكثرري
مرررن أربعرررن قنررراة فضرررا ي  ،وقررردم بررريام إ اعيررر كرررثرية
السررعو ي و ول اخللرري  ،باإلضرراف ملئررات املقرراالت واحلرروارات
الصررحفي الصررحف واجملررالت ،أسررأل اهلل رررر جررل وعررال رررر أن
ج ررو ه وأن جيعررل لررك خالص را لوج رره الكرريي وأال
يبررار
يكله إىل نفسه طيف عن.
نررررت احلررردي لفضررريل الشررري  ،كمرررا أننرررا سرررو نيحرر
باملشررراركات ،واألوراق موجرررو ة علررى مجيرر ال ررراوالت سرررواء
كرران سررؤاالً أم مداخلرر شررفوي أم مداخلرر كتابيرر بإمكرران
كل شخص كيي أن يتفضل مبرا أرا مرن هريه املشراركات،
أتي احلدي لفضيل الشي فليتفضل مشكورا.
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 احملاضرة:
( احملاضي  :فضيل الشي الدكتور /عبدالع ي بن فروزان
الفوزان.
بس اهلل اليمحن اليحي  ،احلمد هلل ر العراملن ،والصرالة
والسررالم علررى عبررده ورسرروله نبينررا حممررد وعلررى آلرره وصررحبه
أمجعن ،الل اجعل اجتماعنرا هريا اجتماعرا ميحومرا وتفيقنرا
مرررن بعرررده تفيقًرررا معصررروما ،وال جتعرررل فينرررا وال منرررا شرررقيا وال
حميومرررا ،واجعرررل أعمالنرررا كلررر ا صررراحل موافقررر لشرررريعك
خالصررر لوج ررررك خرررريا لنررررا يرررروم لقا ررررك بيمحتررررك يررررا أرحررر
اليامحن.
ث أشكيك أي ا األحبر علرى حضرورك ومشراركتك
هرريا اللقرراء ،وأشرركي سررعا ة األسررتا الرردكتور عبرردالع ي
العُمرري ومنترردى العُمرري علررى تشررييفي ب رريه الرردعوة ،وإتاح ر
هيه الفيصر للقراء هريه الوجروه ال يبر املباركر  ،وأشركيه
أيضررا علررى حسررن الرتتير والتنظرري واحلرريص علررى تعمرري نفر
هيه اللقاءات ع نقل ا

عد من القنوات واملواق واملنتديات.

أسررأل اهلل سرربحانه وتعرراىل أن يبررار
خريا على ما يبيلون وأن جيعله

ج ررو ه وأن جي ر ي

موازين حسنات .
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اخرتت أي ا األحب أن يكون موضوع حديثي معكر بعنروان
"سرررالح العصررري" ،وأعررري بررره أعظر ر سرررالح تررروفي لنرررا
العصي ،ومل يكن متوفيا ب ريه الصرورة

هررريا

أزمنر مضر  ،ومر

عظ شأن هيا السالح وشدة تأثريه إال أننا حنن املسرلمن ررر مر
األسرررررف ررررررر فيطنرررررا

اسرررررتخدامه وتوظيفررررره حلمايررر ر يننرررررا

ومكتسباتنا وأوطاننا تفيي ًا كبريا ،واستغله أعرداؤنا ضردنا
مرر األسرررف أوالً :لتشررركيكنا

مُسررلّمَات عقيررردتنا وقواطرر

ملتنا وقيمنا وأخالقنا وق عنرا عرن سرب ع تنرا ومتكيننرا وهرو
انتماؤنررا لررديننا الرري برره صررالحنا وع نررا ومتكيننررا

الرردنيا

واآلخية ،استعملوه رر م األسف الشديد رر لتردمري أبنا نرا وبناتنرا
وغ ونا

عقي ارنرا ،وحيصروا علرى اسرتثمار كرل مرا وصرل

إليه التقني احلديث ألجرل إيصرال اليسرا ل الري يقصردون من را
كمررا أشرريت ت ويعنررا هلر وملصرراحل و لررك بسررلخنا مررن يننررا
وق عنا عن هويتنا وتدمري قيمنا وأخالقنا.
هرريا السررالح أي ررا األحب ر هررو سررالح اإلعررالم ،فرراإلعالم هررو
سالح العصي وهرو أعظر وسريل لتردمري اإلسرالم أو بنا ره ونشري
الوسرررا ل الررري حياربنرررا ب رررا أعرررداؤنا كرررثرية ومتنوعر ر  ،ف ر ر
حياربوننرررررا

مجيررر ر األصرررررعدة

كرررررل اجملررررراالت وبكرررررل

الوسرررا ل ،وحررراهل كمرررا قرررال اهلل ررررر عر ر وجرررل ررررر :ﭽ ﮎﮏ
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ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ ﭼ [البقية :من اآلي
]217
ال

لنا شيء م ما خضعنا هل ،

كن أن يوقف حيب

وحاولنا اسرتضاءه والتنازل هل فإن

واهلل لن ييضوا عنا إال

أن نكفي كما كفيوا ،قال تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ ﮣ [البقية :من
اآلي ".]109:ولن تيضى عنك الي و " لن للتأبيد نفي التأبيد،

قال تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [البقية .]120:هيه الغاي الوحيدة
الي سرتضي

عنا أن نتبع

وأن نكفي كما كفيوا ،قال

تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ [النساء :من
اآلي  .]٨٩:وهليا ال ت ال احلي
مشبوب

بيننا وبن أعدا نا مستعية

كل اجملاالت وعلى مجي األصعدة إىل قيام

الساع  .هيا قدرٌ أي ا األحب  ،فاهلل رر ع وجل رر ابتلى األخيار
باألشيار ،واملؤمنن بالكفار ،وعبا األهواء والش وات ممن
ينشيون ين اهلل رر ع وجل رر ومن جه

احلياة ،هيه سن اهلل

ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ
[النساء.]76:
وهرريه بشررارة مررن اهلل رررر عر وجررل رررر أن ر م مررا حرراولوا قتالنررا
وصررردنا عرررن يننرررا وتررردمري قيمنرررا وأخالقنرررا ،واالسرررتيالء علرررى
مصاحلنا ومكتسباتنا فإن لرن يسرت يعوا السري ية علينرا مرا
منررا متمسرركن بررديننا ،ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﭼ ،ما منررا

جناهد

سبيل اهلل رر عر وجرل ررر جبمير الوسرا ل وعلرى مجير

األصررعدة فإننررا بررإ ن اهلل ا مرا منصررورون ممّكَنررون

األر

ولررن يررتمكن منررا أعرردا نا ،وهرريا مررا ضررمنه لنررا رسررول اهلل 
نصر را

احلررردي ال ويرررل ملرررا سرررجد سرررجو ا طرررويالً وسرررأله

أصحابه يا رسول مب كن تردعو ربرك قرال« :سَرأَلْ ُ اللَّرهَ فِي َرا
ثَالثا ،فَأَعْ َانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ،سَأَلْتُهُ أَنْ َال يُ ْلِكَ أُمَّتِي
بِسَنَ فَأَعْ َانِي َا» ررر وهلل احلمرد ررر واملنر ولريلك لرن ت لرك هريه
األم ر كمررا أُهلك ر قرروم عررا وقرروم مثررو وقرروم نرروح وغريه ر
حنمد اهلل على فضله.
«وسرررألته أَنْ َال يسَر رلِ َ عَلَر ريْ ِ ْ عَر ردُوا مِر رنْ سِر روَى أَنْفُسِر ر ِ ْ،
يَسْتَبِي ُ بَيْضَتَ ُ ْ» ال كن أن يسي ي الكفرار علرى املسرلمن
ويستأصل شأفت ويقضوا على خضيا

 ،يستحيل هيا وعرد

رسول اهلل  وقوله حق ووعده ال خيلف عليره الصرالة والسرالم
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ألنرررررررره مررررررررن اهللﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭼ
[الررررنج  3:رررررر « .]4سَرر رأَلْتُهُ أَنْ َال يُرر ريِيقَ بَعْضَرر ر ُ ْ بَرر رأْ َ بَعْرر ر
فَمَنَعَنِي َررا» .هررريا اء األمرر وبالؤهرررا علرررى مرري العصرررور ،ومرررن
خاللررره ينفررري األعرررداء ،حبير ر يسرررل ون بعضرررنا علرررى بعر ر ،
ويسررتغلون بع ر

أبنا نررا وبناتنررا حلرري

يننررا ،والتشرركيك

مسلمات عقيردتنا وقواطر ملتنرا وثوابر شرييعتنا وتردمري قيمنرا
وأخالقنا .وقد جنحوا
خاص ر

هيا اجملال جناحا عجيبا م األسرف،

عصررينا احلاضرري .كررل مررا نعانيرره اليرروم مررن حرريو

عسكيي وحيو ثقافير إعالمير وحريو اقتصرا ي جترد مر
األسرررف الشرررديد أن أكر ر معرررن هلر ر هر ر مرررن أبنررراء جلررردتنا
واملتكلمن بألسنتنا ولكن كما وصرف رسرولنا ُ « عَراةٌ
عَلَى أَبْوَا ِ جَ َنَ َ».
إ ا كما قال اهلل رر ع وجل رر :ﭽﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﭼ [التوب  .]67:هؤالء من أهل اإلسالم
ظاهيه  ،بعض
املعيو  ،ليسوا فق

من بع

يأميون باملنكي وين ون عن

يفعلون املنكي ويرتكون املعيو  ،بل

يأميون باملنكي وين ون عن املعيو

ويقبضون أيدي

فأيدي  ،مقبوض عن كل خري ،وه

الغال متمحضون
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للشي والفتن والبالء قاتل

اهلل أنى يؤفكون .وهليا قال اهلل رر

ع وجل رر عن املنافن ﭽهُ ُ ا ْلعَدُوُﭼ أ ه العدو واألخ ي

واألشد على أم اإلسالم و ين ا وأوطان ا ومكتسبات ا

ﭽفَاحْيَ ْرهُ ْ قَا َتلَ ُ ُ اللَهُ أَنَى يُ ْؤفَكُونَﭼ ،واهلل رر ع وجل رر
ابتالنا بالكفار املُعلنن لعداوت ،وباملنافن املستخفن اخل
اجملتم اإلسالمي لكي نُي اهلل سبحانه وتعاىل من أنفسنا
خريا .ويعل اهلل رر ع وجل رر وهو العلي بكل شيء لكن يعلمه
واقعا تقام به احلج على النا

مَن جياهد

سبيله ويقف

ألعداء ينه ،ومَن تغيه الدنيا وتشغله عن الدين واآلخية .وهليا

صيَ مِنْ ُ ْﭼ .اهلل
قال اهلل رر ع وجل رر :ﭽ َ ِلكَ َولَوْ يَشَاءُ اللَهُ النتَ َ
رر ع وجل رر قا ر على أخي الكفار واملنافقن

حلظ

على حن غية ،لكن كما قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮂ

وإهالك

ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ
[حممد.]4:
وملا كي حال املنافقن وأن
املعيو

يأميون باملنكي وين ون عن

قال تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
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ﮪ ﮫﮬﭼ [التوب  ،]71:الوالي

تعي احل

والنصية ،وأصدق ليل على هيا احل والنصية بن املؤمنن
واملؤمنات قيام

بشعرية األمي باملعيو

وجل رر به عبا ه ،وبه صالح
وتناهي

وسعا ت

الي أمي اهلل رر ع
الدنيا واآلخية،

عن املنكي الي ن ي اهلل رر ع وجل رر عنه عبا ه،

وهليا قال تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ [التوب  .]71:علق رمحته ب

سبحانه

وتعاىل على القيام ب يه الشعا ي العظيم  ،وأوهلا وهو أمي
عج قيام
وصف

بشعرية األمي باملعيو والن ي عن املنكي .وقدم

بيلك على وصف

بإقام الصالة وإيتاء ال كاة

وطاع اهلل ورسوله  ملا ا ألنه ال كن أن تقام الصالة وال
أن تؤتى ال كاة وال أن ي اع اهلل رر ع وجل رر ورسوله ويقام
أمي الدين إال باألمي باملعيو والن ي عن املنكي ،وهليا جعله
اهلل رر ع وجل رر أخص صفات املؤمنن واملؤمنات ،مل يستثنِ
أحدا .ليس

م م األمياء وال العلماء وال املتخصصن

احلسب واملوظفن هلا ،هي وظيف كل مسل ومسلم  ،إىل
قيام الساع ؛ ألن االستغياق املؤمنون واملؤمنات بعض
بع

يأميون باملعيو

أولياء

وين ون عن املنكي ،وهليا قال رر ع
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وجل رر

آي أخي  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﭼ [يوسف.]408:

قل أ أعلن يا حممد عليه الصالة والسالم هيه احلقيق
لألم بكل وضوح وجالء إىل قيام الساع هيه سبيلي ما

سبيله  ﭽﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﭼ ،أهيه سبيله وحده  قال :ﭽﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﭼ ،فكل من ي ع أنه مسل من أتباع رسول اهلل
 فواج عليه وجوبا عينيا حبس قدرته وبصريته

الدين

أن يدعو إىل اهلل رر ع وجل رر كما كان يدعو رسول اهلل ،
وهليا قال اهلل رر ع وجل رر خماطبا املؤمنن واملؤمنات إىل قيام
الساع  :ﭽﭞﭼ مل يستثنِ أحدا ،كل مؤمن ومؤمن  ،كل

إنسان من املكلفن ،قال تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭼ [آل عميان.]110:
والعج يا إخوان

هيه اآلي أنه مل يقرل خرري أمر أخيجر

للمسرررررلمن أو للعررررري أو للقيابررر ر واألرحرررررام ،ﭽﭞ ﭟ ﭠ

ﭡﭢﭼ كررررررل النررررررا  ،قررررررييب وبعيررررررده  ،برررررريه

وفرراجيه  ،مررؤمن وكررافيه  ،عرريب وعجم رر  .فيجرر أن
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نكون حنن املسلمن أرح اخللق بكل اخللرق ،وأنصر البشري
لكرل البشرري ،نررأميه برراملعيو ونن رراه عررن املنكرري ،أعظر
خرررري نقدمررره للبشررريي أي رررا األحبر ر هرررو أن نؤلرررف قلوب رررا علرررى
اإلسالم ،أن نعيف ا بدين اهلل الي بره سرعا ت ا وأمن را وصرالح
نياها وأخياهرا .وال صرالح هلرا وال سرعا ة حقيقير إال

شأن ا

ب يا الردين .وهلريا صرينا خرري أمر أخيجر للنرا  ،قرال تعراىل:

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭼ [البقرررية ،]143:وقرررال ررررر عر ر وجرررل ررررر:
ﭽﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﭼ [ال خي .]44:

هرريا الررردين عرر وشررري وكيامرر لكرر أي رررا املسرررلمون
الدنيا واآلخية ،لكنره

ات الوقر مسرؤولي عظيمر وتبعتره

ثقيل سرو تسرألون عرن العمرل بره وعرن محلره وتبليغره للعراملن.
وأعظر وسرريل نُبلّر ب ررا يررن اهلل رررر عر وجررل رررر وننشرري اخلررري
األر

ولكررل اخللررق هرري وسررا ل اإلعررالم ،وهلرريا كرران سررالح

العصرري حقًررا هررو اإلعررالم ،وسررا ل اإلعررالم املختلف ر وإ ا كرران
أعرررداؤنا أي رررا األحبرر حياربوننرررا بكرررل الوسرررا ل وعلرررى مجير ر
األصررعدة فررإن قرررد وظفرروا اإلعرررالم رررر مرر األسرررف الشررديد ررررر
لترردمرينا

مجير اجملرراالت ،فرراحليو العسرركيي يسررتعينون

في ا بوسا ل اإلعالم لقتلنا معنويرا وتردمري القردرة علرى املقاومر
واملمانع

نفوسنا ،بل وصل احلال م األسرف إىل أن يصروروا
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بال ه ر ومررواطني وأعررياق باإلضرراف إىل قرريم وأخالق ر
وضررالل واحنرريا علررى أن ررا هرري املثررل

علررى مررا في ررا مررن فُحر

األعلررى ،وأن تلررك البلرردان الكررافية هرري اإلمنررو الرري جي ر
على العامل كله أن حيريو حريوه ،وأن جيعلره قدوتره وجنحروا ررر
مر األسررف رررر برريلك مر كررثري مررن أبنا نررا وبناتنررا ،بررل حتررى مر
كبارنا رر م األسف الشديد رر ،وصار كثري من املردمنن

بع

علررى متابعرر تلررك األفررالم واملسلسررالت والرر ام الرري صُررنع
صناع احرتافي و ات أهدا واضح بعيردة املردى صرار مثلر
األعلى رر م األسف الشديد رر هري تلرك اليمروز الري ييون را عر
هرريه األفررالم الرري صررنع ا أعرردا نا ،ويرريون أن وهلرر ال تق ررري
وكأن ررا حتصرري أنفررا
األر

النررا  ،وتعل ر مررا

السررماء ومررا

وال يقدر أحرد علرى جماب ت را ومواج ت را .ه

ر نفسري

خ رية ع وسا ل اإلعالم املختلف .
صررررنعوا أفالمرررا وبرررريام ومسلسررررالت وألعابرررا أيضرررا تيبرررري
األطفال على العدواني واالست تار بالدماء واسررتخاص النفرو
املعصوم  .وهليا جند عجبا
اخنيطررروا

هيا اجملال ،حترى مرن بعر

مرن

مرررا يررر ع أنررره جمرررال اجل رررا اإلسرررالمي كمرررا

ي عمرون ررر مر األسرف الشررديد ررر ،وجردنا عنرده مرن الوحشرري
واهلمجي واسرتخاص الدماء واالسرت تار برالنفو
مل يكرررن معيوفًرررا

املعصروم مرا

أمر ر اإلسرررالم مرررن قبرررل ،ب ررريه ال ييقر ر
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البشررع الشررنيع رررر مر األسررف الشررديد رررر ،وجتررد أن ر يسررتغلون
أمثال هؤالء املتحمسن لتحقيق أهداف من حي ال يشعيون.
وجتد أن السب األكر
وهيه العدواني

النفو

صرناع هريه النوعير مرن النرا
هي وسا ل اإلعالم املختلف .

أمررا مررا يتعلررق بالتشرركيك مبسررلمات العقيرردة وقواط ر املل ر
وثواب الدين فحدث وال حي .
يررا إخرروان حنررن أمررام بررالء عظرري وشرري مسررت ري عرر هرريه
القنرروات الرري يقرروم علي ررا رررر مرر األسررف رررر أنررا

مررن جلرردتنا

ويتكلمررون بألسررنتنا لكررن واهلل عرراة علررى أبرروا ج ررن مررن
حير يشررعيون أو ال يشررعيون .قررد يقررول قا ررل هررل هرريا الفسررا
يعي ممن

ومقصو  ،أو أن هرؤالء أعمراه ال مر واليغبر

اليب املرا  ،وهلريا يبثرون هريه الر ام برال متيير أنرا ال أظرن
إنسررانا عنررده أ نررى مسررك عقررل يررا إخرروان يشررك

أن هرريه

ال ام ممن ج ومقصرو ة وأن مَرن يبث را أربعرا وعشريين سراع
على مدار أكثي من عشيين سن رر م األسف رر ع هريه القنراة
أو هرريه اجملموعر أو غريهررا أن ر فعرالً ال يبررالون بررأمي األخررالق
والقرررري والرررردين وال بررررأمي وطررررن أيضرر را ،وحفرر ر مصرررراحلنا
ومكتسباتنا

أوطاننا و أمتنا العيبي واإلسالمي .
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صحي أن اليب قد يكون مقصو ا هلر  ،لكرن مر األسرف
الشرررديد هنرررا خر ر ممرررن

واضر ر للتشررركيك

مسرررلمات

العقيردة وقواطر امللر وثوابر الشررييع وتردمري القرري واألخررالق.
وهلرريا يررا إخرروان جي ر مناصررح هررؤالء ،وجي ر علررى اجل ررات
املعني ووالة األمي

الدول اإلسالمي إيقا هؤالء عند حرده

ومن شيه وباطلر عرن األمر  ،واهلل يرا إخروان إن هريا الربالء
يغ ونا من اخلنا وجيدون له سندا من واتنا ونفوسرنا وشر وات
نفوسنا.
احلررري العسررركيي علرررى رغر ر مرررا في رررا مرررن آالم وتررردمري
لإلنسران وتق ير لألعضرراء وسررفك للردماء إال أن ررا تررثري احلمير
لدى احملاربن ،وتستثري في أيضرا القردرة علرى املقاومر ألجرل
رف ر الظل ر والعرردوان عن ررا ،فررال ت يررده هرريه احلرريو علررى
بشاعت ا إال قوة واستمسراكًا بردين ووحردة لكلمرت  .لكرن
املصريب يرا إخروان

الغر و اإلعالمرري إنره يردمينا مرن الررداخل،

أنرره جيعلنررا عبيرردا ألهوا نررا وش ر واتنا ،وهلرريا أ ر أعررداؤنا أن
مررن هُ ر م مررن اخلرره و ُمرريت قيمرره وأخالقرره فإنرره ال كررن أن
يقف هل

ميدان أو يثب هل

وإ ا أصري َ الرقومُ

معيك  ،قال الشاعي:

أخالقِ ْ
فرأق ْ عرلي مرأمتًا وعرويالً
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وقال الشاعي:
وَإنَّما األُمَ ُ األَخالقُ مَا بَقِي ْ
فَإنْ هُ ُ َ َهبَ ْ َأخْالقُ ُ ْ َ َهبُوا
وصدق القا ل:
من كرررررررلَّ ألف واحدٌ أغرررر و ب
ال يُصررررن األبرررررر الُ إال
روض ِ القرررررريآنِ
ال يستو

كرلِّ سرررررررراح

مسررررررراجدنا الفسررررررراح

ظل األحرررررا ي الصرررررررحاح

منرررررر قِ اإل ان سكررررررريانُ وصررررراح

شَعرررررر ٌ بغرررررري عرررررقيدة ورقٌ تُرررررررررر َيرِّيه الررررررررررررريِّياحْ
من خانَ حيِّ على الصالةِ خيونُ حيِّ على الكفاحْ
أعداؤنا يدركون أي را األحبر أن الغر و اإلعالمري الفكري
أشد خ يا علينرا مرن الغر و العسركي ؛ ألن الغر و العسركي
كما أشيت يبع اهلم ويشرحي العر ا للردفاع واملقاومر  .أمرا
الغ و اإلعالمري و امل نير اإلعالمير العالير واإلب رار واجلا بير
فإنرره يرردخل بيوتنررا باختيارنررا ويتسررلل إىل نفوسررنا شرريئا فشرريئا
حترررى يشرررككنا
سر ر ل

يننرررا وقيمنرررا وأخالقنرررا ،وجيعلنرررا ألعوبرر

يرررد أعررردا نا .وزا ال رررن بلر ر كمرررا أشررريت أن هررريا

اإلعالم الفاجي الي ييف لواء احلي على العفرا والفضريل ،
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وي ين املنكي وحيي

على الفتن وحيي كوامن الش وة ،بل

يدف أي ا األحب إىل الفاحشر فعرا ويرؤز النفرو

إلي را أزا ،إن

هرريا اإلعررالم يقرروم علررى كررثري مررن قنواترره أنررا

مررن جلرردتنا

ويتكلمرررون بألسرررنتنا ويتسرررمون بأمسا نرررا لكرررن

عررراة علرررى

أبوا ج ن  .وه واهلل شرياطن مضرلون عرن سربيل اهلل ،أمنروا
العقوب فأساءوا األ
حبرروه وسررلخوه فلرري

وجتاوزوا احلدو  ،وخدشوا احليراء ،برل
لرردي

يررن مررتن وال خلررق كرريي  ،ف ر

عُبَّر را األهرررواء والشر ر وات ،وجترررار العرررارِ والررردمار وامل لكرررون
للحرريث والنسررل والناشرريون للفسررا

األر  ،لقررد غيقرروا

الفسا وأعجب ما لدى فجار الغري و ُعَّراره مرن حيير فراجية
وعالقات جنسي حميمر  ،وانفرالت أخالقري ،وشريو جنسري،
وختنررر و ياثررر  ،و بررر للفضرررريل واحليررراء ،وترررربج برررراملنكي
والفحشاء ،فأخيوا يقلدون

كثري مرن برياجم وأفالم ر

بل ويدبلجون ا رر م األسف ررر بكرل مرا تشرتمل عليره مرن وقاحر
وقل حياء إىل اللغ العيبي .
فررال تس رأل عمررا تشررتمل عليرره تلررك األفررالم واملسلسررالت مررن
قصرص احلر والغريام وكلمررات العشرق واهليرام ،والتمري علررى
القي واألخالق ،وكشف العورات وانت ا احليمات ،وتشريي
العالقررات احمليمر بررن اجلنسررن ،وت يرري ال نررا والرردعوة إلي ررا،
وحدث وال حي عما يتخلرل هريه األفرالم واملسلسرالت والر ام
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مررن قرربالت حررارة وملسررات فرراجية وحيكررات اعررية ،بررل أحيانررا
ممارس ر لل نررا عالني ر أمررام أنظررار املاليررن مررن املسررلمن ،فيررا
للعج أي ا األحب  ،مَن كران يتصرور أن مسرلما عيبيرا نشرأ
بال اإلسالم ورمبا

أر

احليمن الشرييفن وم رب الروحي

كررن أن يصررل إىل هرريه الدرج ر مررن الفح ر

والبررياءة وقل ر

احلياء وامليوءة والدعوة ج ارا إىل الفاحش بالصوت والصرورة،
فلرري

مث ر عقررل زاجرري وال يررن را ع وال حيرراء مرران وال سررل ان

وازع« ،وإن اهلل لي ع بالسل ان مرا ال ير ع برالقيآن» كمرا قرال
عثمان .
ومن هنا انتشري الفسرا وال نرا

العرامل ووُجردت ور البغراء

حتررى

بع ر

بررال املسررلمن م ر األسررف الشررديد ،بررل وصررل

احلال

بع

بال املسلمن إىل حتيي التعرد احلرالل وإباحر

التعد احليام ،فمنعوا تعد ال وجرات وأبراحوا تعرد اخللريالت
بررال حسررا  ،جعلرروا معررد ال وجررات العا ل ر بيررن ن املعف ر هلررن
وامللت مرر باإلنفررراق علررري ن ورعايرر أوال ه مرررن ن ،جعلررروه خا نرررا
جميمررا .ومتخرري اخللرريالت ولررو كررن بالعشرريات واملئررات ممررن ال
يرردف هلررن م رريا وال يلتر م هلررن بنفقر وال مبعاشررية حسررن جعلرروه
حرريا مت ررورا ،فعانرردوا ف ررية اهلل وحررا وا عررن شررييعته واتبعرروا
سررنن الكررافيين والعيررا برراهلل ،وهرريا مررا جتررده
مسلسالت وبياجم .

كررثري مررن
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واملصيب أي ا األحب أن هيه احليو الي تغ ونا من الداخل
وجترد هلرا سرندا مررن واتنرا وشر وات نفوسرنا هرري مرا يردعو إليرره
أعرررداؤنا منررري زمرررن ،قررريأت كالمر را لصرررمو يل زو ررري ر ررري
مجعيررات التنصررري

م رؤمتي املنصرريين قبررل

الشرريق العيبرري

أكثرري م رن سررتن سررن يقررول جملموع ر مررن املنص ريين :إن م م ر
التبشررري الرري نرردبتك الرردول املسرريحي للقيررام ب ررا
املسريحي فرإن

احملمدي ليسر هري إ خرال املسرلمن

الرربال
هريا

تكي ررا هلرر  ،إن م مرررتك أن ختيجررروا املسرررل مرررن اإلسرررالم
ليصرررب خملوقًر را ال صرررل لررره بر راهلل ،وبالترررالي ال صرررل تيب ررره
باألخالق الي تعتمرد علي را األمر

حيات را ،وبريلك تكونرون

بعملك هيا طليعر الفرت االسرتعمار

املمالرك اإلسرالمي ،

لقد أخيجت املسل من اإلسالم ومل تدخلوه املسيحي  ،وبالتالي
جررراء الرررن ء اإلسرررالمي م ابقًرررا ملرررا أرا ه االسرررتعمار ،ال ي رررت
بعظررا األمررور ،وحي ر الياحرر والكسررل ،ويسررعى للحصررول
علررى الش ر وات بررأ أسررلو حتررى أصرربح الش ر وات هدفرره
احلياة ،ف و إن تعل فللحصرول علرى الشر وات ،وإ ا مجر املرال
فللش وات ،وإ ا تبوأ أمسى املياك ففي سربيل الشر وات ،إنره
جيررو بكررل شرريء للوصررول إىل الشرر وات ،أي ررا املنصرريون إن
م متك تت على أكمل الوجوه.
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حسبنا اهلل ونع الوكيل ،بالء عظي أي ا األحبر ييمينرا بره
أعداؤنا وجيد رر م األسف رر من بعر

أبنا نرا مرن يسراعده

لررررك .أيضررررا قرررريأت كالمررررا هرررريا اليرررروم ألحررررد املسررررؤولن
األمييكان وهو "توكي أسكيو" مديي مكت البير األبري
لالتصاالت يقول :حنن خنو
الي خنو
ختفيف املالب

حيبرا

األفكرار بالقردر نفسره

فيه احلي على اإلرهرا  ،لريلك وج ر نظري أن
ع اإلعالم هو أفضل وسيل لالخرتاق.

هررريا ختفيرررف املالبر ر

فكيرررف مبرررن ينشررري ررررر مر ر األسرررف

الشديد رر ال نا صياح ع هيه ال ام والعُي والتفس بكرل
ما تعنيه الكلمرات مرن معنرى ،وكريلك والعيرا براهلل القربالت
واألخرري باألحضرران والرريقص واملعاكس ر واملغازل ر علررى مسررم
وميأ من مئات املالين من املسرلمن ررر مر األسرف الشرديد ررر،
نشي حقيق للفواح

والش وات عجي ع هريه القنروات الري

أشيت إلي را قبرل قليرل،

اجلانر اآلخري .وهرو ال يقرل خ رورة

عرررن التررردمري األخالقررري والقيمررري القنررروات الررري تشررركك
مُسلّمات العقيدة.
وهيا أيضا كما رأيت

هيه القنروات الري علي را الدراسر

قبل قليل كي أن أخ ي ما تقوم به هري نشري العقا رد الفاسردة
من خالل نشي الصلي  ،وجعله هو عالم السعا ة والقوة حير
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يقررول تقرردي

الصررلي واللجرروء إليرره

اجلنررد الرري ُي ل ر منرره التقرردم

أحلررك الظرريو فرريلك
أر

املعيك ر و نق ر

قتل في ا كرثري مرن أصردقا ه يقبرل الصرلي ثر ينجرو بأعجوبر
مررن مرروت حمقررق ،ختيررل كرر مررن التررأثري سرريكون
ال فل وهو يشاهد هيا املشر د ،حترى

نفرر

األلعرا اإللكرتونير

رر م األسف الشديد رر الي بُلينرا ب را كرثري من را جترد أن اللعبر
تسررتمي أيام را ،فررإ ا فرراز بعررد ج ررد ج يررد وتع ر شررديد كان ر
جا ترره هررو صررلي مغلررف ،ث ر خيرري ويبرردأ النررور منرره ويررتألأل
وييفعه بكل فخي واعت از أنه حصل على الصرلي بعرد جناحره
هيه امل م  .وكأن هيا هو غاي املنى م األسف الشديد.
الرردعوة للنصررياني عرروة خفير تبث ررا هرريه القنرروات وأمثاهلررا.
وهررري أخ ررري مرررن الفضرررا يات التنصرررريي الررري توجررره خ اب رررا
بشكل مباشري ،مرن األفكرار الري شراهدت ا

هريه القنروات

الدعوة إىل الك ان والسحي ،و كي جمموعر مرن الر ام
هررريا البرررا  ،كررريلك تعظررري األصرررنام وعبا ت رررا والعكرررو
عندها واالعتقا أن ا هي الي تتصي
هيا م األسف

الكون وتردبي أمريه.

هيه القنوات أشينا إلي ا وأمثاهلا.

أضف إلي ا القنوات الشيعي اليافضي الري بُلينرا ب را اليروم،
اليافض يا إخوان أم وأساس هي إييان .وهي ولر فارسري
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ليسر عيبير  ،ومر لررك رررر مر األسررف رررر قنرروات العيبير الرري
باللغ العيبي ت يد عن أربعرن قنراة موج ر إىل املسرلمن العري
م األسف الشديد ،ال يكا يوجد لغ
إال وهلر في ررا إ اعررات وقنرروات ،أنررا

العامل يا إخوان حير
أ ركرروا أهمي ر اإلعررالم

فخدموا ميهب و ين  ،وه علرى ضرالل وحنرن ررر مر األسرف
الشررديد رررر جنررد مرن أبنا نررا مررن حيررار

يننررا بأج تنررا ووسررا ل

إعالمنا م األسف الشديد.
ما يتعلق بأميكر اجملتمر يقرول الباحر كرل األفرالم الري
مت رصرردها

هرريه القنرروات الررثالث الرري علي ررا الدراس ر هرري

أفالم أمييكير  .وتصرور حرال اجملتمر األمييكري وحتراول مرن
خالل نشي هيه األفالم نشي القي واألخالق األمييكي  ،كما
أن تعظيم رررا للشررريطي األمييكررري وقدراتررره الفا قرر واخلياليرر
على اإلجناز وجتراوز األزمرات والنجراح يسرب حالر مرن اهل
النفسرررري

نفررررو

ر

املسررررلمن ،و كرررري أيضررررا تكرررريار العلررر

األمييكرري وكلم ر أمييكررا وإحرردى مرردن ا وكرريلك أج ر ة
األمن األمييكير

(C.I.A

( ، F.B.Iوغريهرا ،وإشرعار املشراهد

برررأن هررريا األج ر ر ة األمنير ر ال تُق ررري ،وكأن رررا َتعلر ر الكررربرية
والصغرية ،وتست ي أن حتقق ما تييد

كل العامل.
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مررا يتعلررق بررالقنوات األخرريى املتخصصر أيضرا بنشرري السررحي
والشعو ة واإلحلا  ،هي أيضا م األسرف الشرديد ال تر ال تبر
فضرراءاتنا ،وإن كران رررر وهلل احلمررد رررر قنرروات السررحي منعر
مني سنوات

القمري العيبري (عري سرات  ، ARABSATالري

متلك السعو ي أكثيه ،وتشكي على لك .لكن رر م األسرف
رررر هرري ال ت ر ال موجررو ة ع ر النايررل سررات ،وغررريه مررن األقمررار
الصناعي  .إ ا حنن أي ا األحب أمام حي إعالمير خ ررية جردا
ومدمية.
ظرل هريا الغر و اإلعالمري املردمي

واملصيب أي ا األحب أنه

واخل رررري اقتصررري كرررثري مرررن األخيرررار ،أهرررل الصررررالح ،روا
املسررراجد علرررى جمررري احلر ر ن والتحسررري واحلوقلر ر واحلسررربل
والتسرراؤل ملررا ا وكيررف ويظنررون أن ر ب رريا قررد أ وا مررا علرري
وقضوا واجب  .هيا حالنا أي ا األحب رر مر األسرف ررر أمرام هريا
الغرر و املررردمي الررري نررريى آثرراره اليررروم اخرررل بيوتنرررا و أبنا نرررا
وبناتنرررا وإخواننرررا ،برررل

بعر ر

كبارنرررا ،عرررك مرررن تضررريي

األوقرررات فيمرررا ال ينفر ر لكرررن املصررريب تررردمري الررردين والقررري
واألخالق ،والتشكيك

مسلمات العقيدة وثواب الشييع .

كثري مرن األخيرار كمرا كريت حينمرا يريى هريا أو يسرم
عنه فعالً حي ن ويتحسري ويبردأ حيوقرل وحيسربل ويظرن أنره أ ى
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ما عليه ،ال واهلل ما بيءت مته ما ام قرا را علرى مواج ر هريا
الغ و املردمي ،إمرا بعلمره أو مبالره أو بنصرحه أو حبر القرا رين
على القيام ب يا الواج العظي .
حرررال هرررؤالء أي رررا األحبرر مرر هررريا السرررالح املررردمي اخل رررري
كحررال لررك األعياب ري الرري كرران ييعررى اإلبررل لقومرره فجرراءه
اللصوص وقيدوه ث اسرتاقوا إبلره فيقرى هضرب ثر أخري يسرب
ويشتم ثر هر يسرتنجد بأهرل اإلبرل ،فقرالوا :مرا ا صرنع
قرررال :أوسرررعت شرررتما وسررراروا باإلبرررل ،هررريا حرررال كرررثري مرررن
األخيرار ،إ ا مسعروا يرا إخروان عرن هريا الربالء الري نعراني منره
غاير ر مرررا يفعلرررون ررررر مر ر األسرررف ررررر أن ر ر حي نرررون وحيسررربلون
وحيوقلون ث يقفون مكتو األيد رر م األسف الشديد رر.
الواج علينا أي ا األحبر أوالً :أن نردر خ ري هريا اإلعرالم
البنراء أو

وأنه فعالً سالح العصري إمرا

اهلردم .هريا اإلعرالم

إ ا اسرتثُمي اسررتثمارا صررحيحا لنشرري اخلررري واهلرردى و يررن احلررق
والقررري الفاضرررل  ،فإنررره واهلل وسررريل ال تضررراهى

اإلصرررالح

والبناء.
أعظر ر وسررريل فعر رالً

محاير ر الررردين واحليمرررات وصررريان

املكتسرربات وحف ر املصرراح واألوطرران هرري وسررا ل اإلعررالم،
توظيف ا خلدم هيه املصاح.
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الشرري ونشرري الفسررا والصررد عررن سرربيل اهلل

وإن اسررتعمل

كرران أخ رري وسرريل ت ررد الرردين والعقيرردة والقرري واألخررالق،
وأيضرر را ت رررردم بنيرررران اجملتمعررررات مررررن اخلرر ر ا ،وجتعررررل هرررريه
اجملتمعات س ل االخرتاق ،بل ألعوب

يد أعردا ا تابعر ً ليلر

هلا.
إ ا ال يكفرري يررا إخرروان أن حن ر ن ونتحسرري ،هرريه الوسررا ل
اإلعالمي متاح لنا حنرن املسرلمن وأهرل احلرق والعردل ،كمرا
هي متاح ألعدا نا وعُبَّا الش وات من أبنا نا ،متاح لنا كما
هل عندنا احلرق الري لري

عنرده  ،برل لألمانر العظيمر الري

أوجر اهلل رررر عر وجررل رررر علينررا محلر ا وتبليغ ررا للعرراملن ،كمررا
كيت لك بع

اآليات قبل قليل ،واجبنا أن نبل ين اهلل ررر

ع وجل رر إىل كل إنسران
وجل رر يقرول

هريه األر

وإ ا كران اهلل ررر عر

ال مران األول قبرل هريه الثرورة العارمر

جمرال

اإلعالم واالتصرال يقرول ليسرول  وللمرؤمنن :ﭽﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚﭼ [الفيقان ،]52:املقصو به هنا القيآن هيا
باإلمجاع املقصو بالضمري هنا القيآن واآلي مكي باإلمجراع،
قبرررل نر ر ول آيرررات اجل رررا ﭽﯖ ﯗﯘﯙ ﯚﭼ

[الفيقررران ،]52:وهررريا ج رررا اإلعرررالم ج رررا احلجرر وال هررران،
مساه اهلل ررر عر وجرل ررر ج را ا كربريا

ال مران األول فكيرف

ب ماننا اليوم بعد هريه الثرورة العارمر امليهلر

جمرال اإلعرالم
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واالتصال ،والي واهلل نست ي من خالل توظيف هريه الوسرا ل
اإلعالمي ر أن خناط ر العررامل مررن أقصرراه إىل أقصرراه وباللغررات
الي يف م ا وحنرن

بيوتنرا ومكاتبنرا ال حنترا إىل تغري عرن

األوطررران ،وال اسرررتعداء الشرررعو وال تق ير ر األعضررراء وإسرررال
الدماء وإزهاق النفو  ،نست ي أن نبل ين اهلل برأجلى صرورة
وأفضررل عبررارة ،أن خناطر العررامل بلغر حضرراري را عر ومقنعرره
ستجعل املليارات من يدخلون

ين اهلل.

ومن مل يسل سو تتغري عنده الصورة النم ي السريئ الري
ينظرري ب ررا إىل اإلسررالم واملسررلمن ،لقررد عش ر أي ررا األحب ر
أمييكررا سررنوات وأقم ر
وكرريلك

ورات كررثرية

أمييكررا الالتيني ر

أوروبررا وغريهررا ،واهلل أي ررا األحب ر إن أكثرري هرريه

الشعو رر قد تعجبرون مرن هريا ررر ال أقرول كرثري من را أكثيهرا
طيلر عمرريه سررتن ،سرربعن ،ما ر

واهلل إن الواحررد مررن يعرري

سن أو أكثي أو أقل و وت وهو مل تبلُغه الدعوة ومل تقر عليره
احلُج ،واهلل إن أكثريه

وترون ال يعيفرون أن فيره ينرا إمسره

اإلسرررالم ،ال يعيفرررون أن هنرررا

ينررا إمسررره اإلسرررالم فضررالً أن

يعيفرروا حقيق ر اإلسررالم ،ومقاصررده وحماسررنه وأنرره رمح ر اهلل
للعرررراملن وجرررراء يسررررعد البشرررريي

الرررردنيا واآلخررررية وهرررردايت ا

حملاسن األخالق والعا ات ،ال يعيفون هيا يا إخرواني أكثريه
الغالبي العُظمى ،ما عُيرنا عنرد اهلل ررر عر وجرل ررر حرن يسرألنا
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غرردا عررن هرريه املليررارات الرري مترروت وحنررن نسررت ي أن نوصررل
اإلسررالم إلرري

بيرروت ومكرراتب  ،أن نصررل إىل كررل فرري

وأن ندخل كل بي  ،لقد ظل هيه الشعو أي ا األحبر قيونرا
طويل حمجوب عن اإلسالم.
وحياول رجال الدين في ا وأهل السياس مرن أعرداء املسرلمن
احليلول بن شرعوب وبرن معيفر اإلسرالم مئرات السرنن ألن ر
يعيفررون أن هرريا الرردين يررن الف ررية السررليم والعقررل الصررحي
وهو الدين الي يدعو ملكارم األخالق وحماسرن العرا ات والر
والعرردل واإلحسرران ،وفيرره مررن القرردرة علررى اإلقنرراع واإلخضرراع
واحليوير ر مرررا ال يوجرررد

أ يررران ومرررياهب الباطلر ر  ،وهلررريا

كانوا حيولون بن شرعوب وبرن معيفر اإلسرالم ،اليروم ررر وهلل
احلمرررد ررررر مر ر تررروفي هررريه الوسرررا ل اإلعالمير ر أُزيلر ر احلررردو
وكُسِيت السدو وفُت العامل أمامنا ،نسرت ي واهلل يرا إخروان
أن خناط العامل من أقصاه إىل أقصاه وباللغات الري يف م را،
وحنن

بيوتنا وحنرن

بُلرداننا ،فلر مل نفعرل يرا إخروان ملرا ا

نسم ألتباع األ يان األخيى كل على اختالف أن يغ ونرا
عُقررري ارنرررا ،ويُفسررردوا أبناءنرررا وبناتنرررا وحنرررن نتفررري ثر ر ننررروح
ونبكي وحنرن نُشراهد فعرالً هريا الترأثري اخل رري الري حيصرل
جمتمعنا.
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نعرر جيرر أن يوجررد عنررردنا قنررروات يررا إخررروان وإ اعرررات وأن
نسررتثمي أيض را مواق ر التواصررل االجتمرراعى الختالف ررا واملواق ر
اإللكرتونيرررر ر حلفرررر ر املسررررررلمن وحفرررر ر هررررررويت و يررررررن
وأخالق  ،هيا ال بد منه أن حناف على مكتسرباتنا ومرا برن
أيدينا .وهيا أوج الواجبات علينا.
لكن أيضا ملا فُت لنا العرامل يرا إخروان جير أن نُربلغ

يرن

اهلل وأنررا أعتقررد يررا إخرروان مررن أك ر أسرربا تسررلي أعرردا نا
علينرررا تقصررررينا

عررروت إىل اهلل وهررريه الشرررعو أكثيهرررا

مغلو ٌ على أميها ،شعو واهلل يا إخوان جاهل ال تعي شريئا
عن اإلسالم .وأنا أ كي يا إخوان بعد أحداث سربتم املشرؤوم
سأل أحد الدُعاة الكبار املعيوفن
Maryland

(والي مريالند

State of

ومريالند والي متامخر ملقاطعر (واشرن ن  )D.C.وال

صررل هلررا ب ررا .وهررو مررن ال ررال اللرري رسررت هنررا  ،قل ر لرره
نسرررم أنررره رغررر هررريا املالحقررر والتضرررييق إال أن اآلن أعررردا
املسلمن أكثي من قبل ،قال شيئٌ عجي لي

ألننا نشر نا

الدعوة برل حنرن خرا فون كرل واحرد منكر علرى نفسره يردعو
اهلل الل ر سَ رلّ سَ رلّ  ،لكررن يقررول النررا
يعيفررون أن هنررا

يررن إمسرره اإلسررالم،

أكثرريه ألول مررية
أمييكررا الرري تُعت ر

رم احلضارة واملسلمون في ا أكثري مرن عشرية ماليرن مسرل ،
أمييكررا وهرريا أيضرا

(مريالنررد جرروار العاصررم الكر ى
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واشررن ن العاصررم الكر ى كمررا يسررمون ا ،يقررول حتررى أن
نُس ر القرريآن كل ر ا نفرردت

تيمج ر معررالي القرريآن

مجي ر

املكتبات ،وحيضيون ا من أماكن شرتى وال يسرت يعون أيضرا
احلصول علي ا.
ويقول باألم

القيي جاءنا ثالث يعلنون إسالم مرن حينرا

حنرررن ال نعررريف ومل نرررتكل مع ر ر مرررن قبرررل ،كلر ر ثالثر ر
مدرسون

إحدى املدار

ختيلوا يا إخوان هيا

الثانوي عندنا.
(مريالنرد األمييكير وهرؤالء أيضرا

ليسر روا ج لر ر ً أو عررروامَّ أسررراتية يدرسرررون

إحررردى الثانويرررات،

وليسوا صغارا أيضا أعماره فوق العشيين بالتأكيد ،ختيلروا
يقولون حنن كنا نسرم عرن كلمر إسرالم ومسرلمن ونظرن أن
اإلسررالم عبررارة عررن جنسرري وقوميرر ينتسرر هلررا جمموعرر مررن
البشي .ما كنا نعي أن اإلسالم ين مساو  ،فضالً أن نعري
اإلسرالم وحقيقر اإلسررالم ،حتررى مسعنرا بررو

يعرري

امليكر

اإلسررالمى ترريكيون ملررا أعلررن احلرري الصررليبي ضررد اإلسررالم،
يعرري سررق

كرربرية أن قرره اهلل الرري أن ررق كررل شررئ لنعرري

حقيقرر املعيكرر  ،أرا أن يُكفررري عررن هررريه الكلمرر ويُحسرررن
الصورة فأثنى حقيق على اإلسالم ثناء عجيبا أيضرا أن قره اهلل
الررري أن رررق كرررل شررريء وقرررال إن اإلسرررالم بررري مرررن جررريا
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اإلرها وهو ين رمح وعدال وتسام  .وهرو يرنٌ مسراو مثرل
ين الي و ي و ين النصياني هيا يقوله بو .
هؤالء يقولون أسلمنا على يد برو

إن اهلل ال يعر هريا الردين

من أجل ألجل ،ألول مية نعي اإلسرالم يرن مسراو ملرا مسعنرا
برو

يقررول هرريه الكلمر فريهبنا نبحر عررن الكتررا املقررد

لإلسالم فقيأنا القيآن .ملا قيأوا الفاحت وعيفروا أن هريا الردين
يقرروم علررى عقيرردة التوحيررد قررالوا هرريا هررو يررن اهلل احلررق الرري
ارتضاه اهلل لعبا ه فأسلموا.
هررريا حصرررل معنرررا يرررا إخررروان وحنرررن اآلن

جمرررال اإلعرررالم

أطلقنررا قبررل ثررالث سررنوات بفضررل اهلل أول قنرراة إسررالمي باللغ ر
اإلسررباني الرري يتحرردث ب را سرربعما مليررون إنسرران
وحيصنا أن يكون مقيها

العررامل.

قل العاصرم اإلسرباني مدريرد،

وجنحنرررررا بفضرررررل اهلل ررررررر عررر ر وجرررررل ررررررر وان لقررر ر القنررررراة
2012/01/01م ،ونف اهلل ب را نفعرا عظيمرا ،وأسرل بسربب ا
خلقٌ ال حيصي إال اهلل ،فنحمرد اهلل علرى فضرله ،ونسرأل اهلل
أن جي ى من قام علرى هريه القنراة و عم را خرري اجلر اء وأج لره
وأوفاه ،حتى أنره قَردَّم

راسرتان يرا إخروان

أكر جرامعتن

مدريد ،األوىل ماجسرتري والثانير كتروراه عرن قنراة قُيطبر
العاملير وأثيهرا

نشري اإلسررالم باللغر اإلسرباني  ،ختيلروا حتررى
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تعيفوا فعالً أثيها رر وهلل احلمد رر

نشي اإلسرالم هنرا  ،أُسري

بأكمل ا تُسلِ من آخيها يا إخوان أسية جاءوا واتصرلوا مبرديي
القنرراة مررن بيشررلون  ،قررالوا حنررن أسررية جئنررا للسررياح وحنررن
األصررل مررن كوبررا ومررن أسررية ثيي ر ومعيوف ر
الفنرردق

كوبررا ،خلنررا

بيشررلون وفتحنررا التليف يررون فوجرردنا قنرراة ألول مررية

نياهرررا إمس رررا قنررراة قيطبرر الدوليرر فشررردتنا كرررثريا ثرر تابعنرررا
القناة ،تقول أنا وأمري وأبري وإخرواني الثالثر منري تسرع أيرام ال
نُشاهد إال قناة قيطب  ،وعيفنا من خالهلا أن هنرا
اإلسالم ،وقال نف

ينرا إمسره

كالم لك األمييكي ،كنا نسم عرن

كلم إسالم نظن أن ا عبارة عن جنسي أو قومي ينتسر إلي را
جمموع ر مررن البشرري ،مررا علمنررا أنرره يررن مسرراو  ،قال ر واآلن
حنن مقتنعون بأن اإلسالم هو يرن اهلل احلرق الري ارتضراه اهلل
لعبا ه ،نييد أن نسرل كلنرا ،ولكرن نييرد أن نرأتى إلريك
مدريررد لكرري نعلررن إسررالمنا

مقرري القنرراة .فعرالً جرراءوا وصررور

املشرر د ولررو كنرر أعرري أن فيرره رررر املنترردى رررر عيضررا كنرر
أحضيت معي صور.
الشاهد يا إخوان العامل مفتوح ،والنا

يبحثرون عرن احلرق،

لكن أكثريه ال يعيفرون شريئا عرن يننرا ،وهلريا جترد أ مرت
وقا ت يؤلبون ضد اإلسرالم واملسرلمن ،ويصروروننا أننرا أمر ٌ
متوحش ر همجي ر إرهابي ر  ،وجعلرروا اإلسررالم واإلرهررا وج ررن
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لعمل واحدة م األسف .ه يفيحرون مبرا تفعلره اعر
اليرروم أ ررا فرريح ،وينشرريونه

وأمثاهلرا

كررل قنرروات ووسررا ل إعالم ر

ملا ا ليقولوا لشرعوب  :إ ا كران هريا فعرل بعر

املسرلمن مر

من خيالف من املسلمن ،بل من اجملاهدين فكيرف سريفعلون
مبررررن خيرررالفوه

أصررررل الرررردين مررررا ا سرررريفعلون بكررر لررررو

إسررت اعوا الوصررول إلرريك  ،فررأ تشررويه لإلسررالم وتررنفري منره
أشد مرن هريا يرا إخروان ،لكرن أنرا ال ألروم األعرداء أن يسرتغلوا
هيا ،بل أن يدعموه ويشجعوا عليه وينشيوه بكل وسيل  ،إمنرا
أسأل أنفسنا أين حنن من تصحي هيه الصورة النم ي السريئ
عن مقاوم هيه الدعايات املضلل املغيض  ،بدل أن نتباكى يرا
إخوان على حالنا.
ومن تشويه هرؤالء لصرورتنا حترى صرورونا أمرام شرعوب أننرا
وحو

لسنا بشيا وأننا أعداء للبشيي  ،وهيا مرن أعظر وأشرد

أنررواع التررنفري عررن يررن اهلل رررر ع ر وجررل رررر وتألي ر هرريه الشررعو
علينررا ،وهلرريا إ ا أرا وا حيبنررا مررن السرر ل أن يقيمرروا اسررتفتاء
ويأخيوا التصوي باألغلبي لشن احلي علينا

أمييكرا و

ول أوروبا وغريها رر م األسف.
أنا أقول لو استثمينا وسا ل اإلعرالم ،ووظفناهرا لبيران يننرا
ومررا عنرردنا وأننررا أمر رمحر وأمر عرردل اهلل رررر عر وجررل رررر يقررول:
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ﭽﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕﭼ [األنبيرررررراء .]107:هرررررريا
رسررولنا وإمامنررا وقرردوتنا  مررا قررال رمحر ً للعرري أو للمسررلمن
العرراملن كل ر عجم ر وعرريب ومسررلم وكررافيه  .وحنررن
يقررررررول عنررررررا اهلل تعرررررراىل :ﭽﭞ ﭟ ﭠﭡﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭼ [آل عميان ،]110:فيج أن نكرون فعرالً أرحر اخللرق
لكرل اخللررق وأنصر البشرري لكررل البشرري .وأعظر خررري وأعظر
رمح ر نقرردم ا هل ر أن نعرريف برردين اهلل وأعظ ر وسرريل حتقررق
هيه الغاي هي وسا ل اإلعالم الي هي سالح العصي.
منرررري ثالثرر ر أسررررابي كنرر ر أنررررا وجمموعرر ر مررررن املشرررراي
واإلعالمرررين

الصرررن ،وأخرررت يعررري أُع ِررري احلررردي ب ررريه

األخبار لعل ا تُع يك عما مسعت من بع
نقلنرراه عررن بعر

البالء والرنن الري

هرريه القنرروات املُفسرردة .حنررن وهلل احلمررد منرري

سرررنتن نعمرررل أيضررا علرررى أول قنررراة إسرررالمي باللغرر الصررريني ،
الصررريني الررري يتحررردث ب رررا مليرررار ومخسرررما مليرررون إنسررران،
الصرن وحرردها مليررار وأربعما ر مليررون أو أكثرري ما ر وعشرريين
تقييبا

الردول اجملراورة ،وال أكرتمك سريا كنرا متخروفن

جرردا مررن ر ة فعررل احلكومرر الصرريني  ،عنررده حررير شررديد
وخو من أ ثقاف وافدة ،وخاص ً من اإلسالم ،خصوصرا مر
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وجرو ررر مر األسرف ررر بعر

األعمرال اإلرهابير الري حصررل

من قرررر اإليبرررررور الررررري مسعرررررت عن رررررا ،وقترررررل بعرررر
بالسكاكن والسواطري ،كفعل اع

النرررررا

رر م األسرف الشرديد

رر ،وقد يكون وراءها ج ات استخباري تييد تألير احلكومر
الصيني علرى املسرلمن الريين يصرلون

بعر

اإلحصراءات إىل

ما تن وسرتن مليرون مسرل  ،يعري عرد املسرلمن
إخوان رمبا أكثي من املسلمن

الصرن يرا

الدول العيبي جمتمع .

وبفضرل اهلل ررر عر وجرل رررر حنرن هبنرا برردعوة مرن احلكومر
الصيني حلضرور مرؤمتي ولري عرن العالقرات الصريني العيبير ،
طُل مي رر وهلل احلمد رر كلم

هيا املرؤمتي الردولي ،وجعرل

اهلل في ا خريا كثريا وعجيبا.
ُعيرر بعرردها
(نينغشيا

Ningxia

نفرر

اليرروم أن أُلقرري حماضررية

جامعرر

وهي مرن اجلامعرات العييقر  .ونينغشريا هريه

املن ق هي الري اختريت ا احلكومر الصريني حلقر الوصرل
العالقرررات العيبير ر اإلسرررالمي الصررريني  ،خُصصر ر ب ررريا وهلرررا
حُك اتي ،واملسلمون في ا حروالي أربعرن باملئر  ،ومظاهيهرا
يعرري حيصرروا علررى أن تكررون عيبي ر وإسررالمي  ،حتررى أنرره
الشوارع الي يسي وضرعوا عالمر اهلرالل ،عالمر عرن اإلسرالم،
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كرل الشرروارع الي يسرري عنرده مجير اللوحررات
من ق (نينغشيا

Ningxia

الشرروارع

كل ا مكتوب بالصيني وبالعيبي .
هرريا اجملررال خاص ر

وهنررا توجرره حقيق ر يُبشِّرري خبررري

هررريه املن قرر  ،عررروني ب لرر مرررن احلكومرر الصررريني إللقررراء
حماضرررية

جامعر ر (نينغشررريا

Ningxia

وهررري جامعر ر عييقر ر

متنوعر التخصصررات وفي ررا خمتلررف أنررواع الكليررات ،حضرريها
أمن احل

الشيوعى وحماف (نينغشريا

كبرررار حقيقرر

الدولرر  .وكررران

Ningxia

ومسرؤولون

هررريا اللقررراء حقيقرر خرررري

كثري ،حتدث عن عمرق العالقرات برن الصرن والردول العيبير
واإلسررالمي وأن ررا عالقررات تارخيي ر  ،بررل عالقررات وثيق ر العرريى
وعميق ر اجلرريور تغرري

أعمرراق الترراري  ،وقل ر إن ررا أك ر

ليل على هيا أن اإلسالم وصل إىل الصرن قبرل ألرف وأربعما ر
سن  ،بل وصل اإلسالم بعرد قيرام الدولر اإلسرالمي
العيبي بثالثن سن فق

اجل يرية

ع رد اخلليفر عثمران برن عفران 

وما ق أبي وقاص وصراحبيه

(كروان و  ، Guangzhouوقرد

زرت ررا إال أكرر شرراهد علررى هرريا وهرر يقولررون أن أبررا وقرراص
وصررراحبيه أُختلرررف فر ري هرررل هر ر صرررحاب أم ترررابعون ،طييرررق
احلييي القدي املعيو برن الصرن والردول العيبير وإن لرق مرن
عُمررران مرررن اخللررري  ،كررريلك أول سرررفري ،أخ نرررى أمرررن عرررام
احل ر

الشرريوعى ،أن أول سررفري عيبررى كرران قبررل أكثرري مررن
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سرربعما سررن  ،وكرران مقيم را
احلمد هلل

من ق ر (نينغشرريا ، Ningxia

احملاضية ركر ت فعرالً علرى عمرق العالقرات برن

الصن والدول العيبي العالقرات التجارير والعالقرات السياسري
والدبلوماسي والثقافي  .ث كيت مخ

مبا رات لتع ير هريه

العالقرات كرران خامسر ا كمررا أعلنر هلر قلر امسحررو لري أن
أمسي ا طييق احلييي اإلعالمى .أنت حتدثت عن طييق احلييري
ال

وطييق احلييي البحي وه أعلنوا البحي قييبا من قِبَرل

احلكوم الصيني  ،امسحو لي أن أضيف إليره طييقًرا هرو أهر
مرررن ال رررييقن السرررابقن ،وهرررو أكرر معرر ز هلرر وهرررو طييرررق
احلييي اإلعالمي ،وشكيت احلكوم الصيني علرى إطالق را
قنررراة (السررري سررري تررري

C.C.T.

بالعيبير ر  ،وقلر ر إن رررا عيفتنرررا

الكررررثري بالثقافرر ر واحلضررررارة الصرررريني والعررررا ات الصرررريني ،
امسحوا لنا أن نكافئك بقنراة مثلر ا عيبير صريني تعريفك
بالثقاف اإلسالمي والعيبي وتعمِّق العالقر برن أكر أمرتن
تارخينررررا املعاصرررري األمررر الصرررريني واألمررر اإلسررررالمي  ،حيررر
يشررركالن ررررر وهلل احلمرررد ررررر نصرررف العرررامل أكثررري مرررن ثالثر ر
مليارات.
و كرريت جتيبتنرررا رررر وهلل احلمرررد رررر

قنررراة قيطبرر العامليرر

باللغرر اإلسررباني وإ ا عنررده علرر ؛ كررل املعلومررات موجرررو ة،
وحنمرد اهلل كنرا ال أكرتمك متخروفن مرن أن يكرون هنرا
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على القناة ال يُسم بوصوهلا للصن ،فنحريم مرن مليرار

وأربعما مليون إنسان ،فوجدنا فتحا عظيمرا بفضرل اهلل ررر عر
وجل رر ث بدعوات الصاحلن أمثالك .
واهلل يررا إخررواني إنرري أرى فتوحررات أعجر هلررا أشررد العجر ،
وهي من أعظ ما يقو ع

اإلنسان وهمته ويشرحي ع

تره

فعالً لإلقدام على هيا اخلرري ،أول شريء فاجرأوني برأن عينرونى
أستا ا زا يا

جامع (نينغشيا  . Ningxiaوقال مرديي اجلامعر

سأكون أنا أول احلاضيين معك

حماضياتك.

األمي اآلخي أوع إىل قنوات (نينغشيا

Ningxia

وهي مخر

قنوات حكومي  ،وأيضا عد من اإل اعرات وهري قنروات أيضرا
وليررر تبررر عررررن طييررررق األقمررررار الصررررناعي باإلضرررراف للبررر
الررداخلي ،عقرردنا مع ر إتفاقير مررن مثرراني عشررية مررا ة ،تررنص
املا ة األوىل في ا علرى أن نر و ه برال ام الري حنرن بلجناهرا
وانتجناهرررا باللغرر الصررريني وبررريام باللغرر العيبيرر  ،أيضررا هرر
سررريقومون برتمجت رررا و بلجت رررا للصررريني فسررريبثون لنرررا ررررر وهلل
احلمررد رررر سررب سرراعات يومي ر ع ر قنرروات (نينغشرريا
احلكومي الي تغ ي لي

Ningxia

الصرن وحردها وال الردول اجملراورة

هلا بل تتعداها ألحناء كثرية هلا

العامل ،سب ساعات جمانَرا

يررا إخرروان انظرريوا الفررت العظرري كنررا متخرروفن وال يُسررم لنررا
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أصر رالً بوصرررولنا إىل هنرررا  .إتفقنرررا مع ر ر أن أ بينرررام نييرررد
إنتاجره مر العلمراء واملشراي واإلعالمرين
لنا لك

الصرن أن يسررجلوا

استو يوهات  ،يا إخوان ملا زرنرا القنراة ظنناهرا قنراة

حملي ر عا ي ر متواضررع وإ ا هرري أربع ر مبرران كررل مبنررى سررت
عشية طابقًا وعنرده إسرتو يوهات تبردأ مرن ( 200مررت ميبر
إىل ( 2000مرررت ميب ر وأفضررل أنررواع األج ر ة التقني ر والفني ر
متوفية عنده  ،املوظفون أكثي من ( 1200موظف.
قالوا كرل مرا برن أيردينا خلردمتك مسرتعدون أل بينرام
تييدونه حنن نقوم بتسرجيله ومنتجتره وإخياجره ليكرون جراه ا
للبر  ،فررت ٌ مررن اهلل عظرري رررر وهلل احلمررد رررر واملنر  ،ث ر حصررل
لقرراءات أيض را أخرريى م م ر جرردا وحصررل أيض را مقرررتح لوظيف ر
م مرر

العالقرررات الصررريني العيبيرر سررتُيف ررررر إن شررراء اهلل ررررر

للج ات املعني ألجل اعتما ها.
فقصد من هيا يا إخواني أن العامل مفتوح والشعو
متع ش ملا عندنا من اخلري ال تظنوا يا إخوان أن هيه الشعو
اليوم أن مجيعا أعداؤنا
الكافية الي متأل األر
وحماربون لنا ،اهلل رر ع وجل رر يقول :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﭼ [البقية ]1٠٩:ليسوا
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كل  ،أكثيه ال يعيفون شيئا عنا وعن يننا ،بل حتى
املعا ون من اليين حياربوننا يا إخوان لو بلغناه ين اهلل رر
ع وجل رر ب ييق صحيح ألسل أكثيه  ،كما أسل
صنا يد قيي يا إخوان ،اليين حاربوا حممدا  وأصحابه.
إ ا يررا إخرروان ال جيرروز أن نظررل ننظرري فق ر إىل أن ر أعررداء
ونرت عوت وبيان احلرق هلر ب ريه الوسرا ل الري تردخل كرل
بي ورمبا يصدق علي ا قول النبرى « :لَيَربْلُغَنَّ هَريَا الردِّينُ مَرا
بَلَ َ اللَّيْلُ وَالنَّ َارُ» .ال إله إال اهلل رمبرا هريه مرن النبروءة العجيبر
املعج ر ة يعرري فع رالً حتقق ر ع ر وسررا ل اإلعررالم ،ليرربلغن هرريا
الردين مرا بلر الليرل والن رار حترى ال يبقرى بير حجري وال وبرري إال
أ خلرره اهلل هرريا الرردين ِبعِ ر ع ي ر أو ُل ليررل ع ر ا يُع ر اهلل برره
اإلسالم وأهله .وليلك يا إخوان أعظ وسيل توصرل هريا الردين
لكل أحد ،وتدخل كل بي مدر وبي هي وسا ل اإلعرالم الري
رر م األسف رر حنن أقل األم توظيفًا هلا وإستثمارا هلا خدم
يننررا ومحاير أخالقنررا وقيمنررا و محاير أوطاننرا والرردفاع عررن
مصاحلنا ومكتسباتنا.
أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفرق املُسرلمن مجيعرا ملرا حيبره
وييضرراه ،وأن يسررتعملنا طاعترره ،وأن جيعررل أعمالنررا خالصر ً
لوج ررره موافقر ر ً لشررريعه خررريا لنرررا يررروم لقا ررره واحلمرررد هلل ر
العاملن ،وصلى اهلل وسل على نبينا حممد.
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 األسئلة والتعليقات:
( مديي الندوة  :األستا  /يوسف بن سليمان اهلاجي :
اللر ر صرررلِّ وسرررل علرررى نبينرررا حممرررد وعلرررى آلررره وصرررحبه
أمجعن ،شكي اهلل لفضيل الشي مرا كريه لقرد أبري مرا
قلوبنا

ختام حديثه ج اه اهلل خريا ممرا جعلري أع يره م يردا

من الوق  ،هنا مداخل شفوي
 مداخل  :الشي  /سليمان اجلاسي:
السرررررالم علررررريك ورمحررر ر اهلل وبيكاتررررره احلمرررررد هلل ر
العرراملن ،وأصررلي وأسررل علررى نبينررا حممررد وعلررى آلرره وصررحبه
وسرررل تسرررليما كرررثريا أمرررا بعرررد ،فأشررركي أخانرررا الررردكتور
عبدالع ي الفوزان على ما كي وأفرا

هريا اللقراء املبرار ،

وقبرررل لرررك أشررركي أخررري الررردكتور عبررردالع ي العُمررريى علرررى
عوترره الكي ر للشرري الرردكتور عبرردالع ي الفرروزان .أسررأل
اهلل تعرراىل أن جيعلنررا وإيرراك مجيع را مررن املتعرراونن علررى ال ر
والتقرروى .حقيقر ً مررا أثلر برره صرردورنا شرريخنا الفاضررل ،قبررل أن
أ كي ما أريد أن أتكل به أننا يا إخواني بأحو ما نكرون أن
نتأمل هريا املشريوع العظري الري هرو اإلعرالم .إن بيوتنرا مغر وة
وبصفي مدييا إل ارة التوعي اإلسالمي بتعلي الييا  .جراءني
ولي أمي طالب قبل أسبوعن

مكت بتعلي الييرا  ،وقرال
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لي هيا املوقف الي أبكاني وأبكى من مسر هريا احلردي ،
طالبرر ٌ

الصررف اليابرر اإلبترردا ى مبدرسرر حتفرري تررأتي إىل

أم ررا وتأخرري جواهلررا وتت ل ر علررى مواق ر إباحي ر  ،جرراءني األ
يشرررتكي ويقرررول مرررا منعنرررى مرررن عقاب رررا إال عم رررا ،فجررراءني
يشررتكي ويقررول مررا وركرر

توعي ر أبنا نررا وبناتنررا ،فررإني

أ عو إخواني األفاضل أن نتقي اهلل رر ع وجل رر مبا أُمِّرن علينرا،
أبناءنا وبناتنرا أمانر جير أن نتقري اهلل ررر عر وجرل ررر وأقرول وإن
كنرا مرن قبرل نعررتي بأبنا نرا وتيبيتنرا فالوقر الري نعري

فيرره

أحو ما نكون إىل أن نتأمل حقيق مياقب أبنا نرا كمرا أمينرا
اهلل ررررر عر ر وجرررل ررررر بقولررره تعررراىل :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ

[النسرراء ،]1:أمل تعلر بررأن اهلل يرريى  ،وتوجيرهٌ آخرري مر عنايتنررا
وتيبيتنا ألوال نرا مرن برنن وبنرات أن نياعري هريه الرتبير الياتير
مبياقب ر اهلل رررر ع ر وجررل رررر أن ال ننسررى الرردعاء فررإن اهلل تعرراىل
أمينا بدعوته ،بالردعاء ل وجاتنرا وأوال نرا كمرا قرال اهلل ررر عر

وجرررررل ررررررر :ﭽﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﭼ [إبياهي  ،]40:وكما قال اهلل تعراىل :ﭽﭷ
ﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﭼ [األحقا .]15:
وأقررول اآليررات

لررك

كتررا اهلل تعرراىل و سُررن النبررى

 ،مُررداخلي هرريا اخلررري الرري مسعنرراه مررن الشرري عبرردالع ي
يت ل منا أن نفكي ما الي جيعرل األعمرال تسرتمي إمنرا هري
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األوقررا  ،فررأ عو املوس ريين أ عررو عرراة اخلررري وال ر واإلحسرران
ملثل هريه األعمرال ،كمرا أن الربع

يوقرف علرى أوقرا

عوير

وتعليمي وإغاثي وأقول وصحي فإن أحو ما تكرون إليره األمر
هرريا الوقر تبلير الرردين كمررا قررال شرريخنا وفقرره اهلل تعرراىل.
وأقررول كمررا نرريى واهلل إن مررن مثررار اخلررري الرري نياه را

هرريا

الر من مررا مل نريه مررن قبررل ،فأعمرالٌ يسرررية ترريى أثيهرا أقررول يررا
إخواني األفاضل على األم كل ا بل علرى األر

كلر ا وأ عرو

اهلل رر عر وجرل ررر أن يكرون شريخنا واحلاضريون ممرن قرال اهلل

تعرررررررررررراىل فرررررررررررري  :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ [ميي .]31:

فأقول يا إخواني األفاضل قرد يكرون مرن حالرك برأن تبريل،
أقول لي

كلنا لك ماالً لكن ال شك أن البع

له قدرة على نقرل اخلرري وتوصريل اخلرري

منرا يكرون

لرك ،مشر دٌ رأينراه

مجيع را بررل أكثينررا ،هرريا الرري رأينرراه مشرر دا اجتم ر شرربيب ٌ
وناشررئ

هرريه األم ر مررن ول ر إندونيسرريا ما ر وعشررية آال

حرراف لكتررا اهلل تعرراىل

ملع ر رياضرري ،مررا أثرريه علينررا

فيح را واستبشررارا بررأن األم ر مازال ر

خررري ،وكرريلك نض ر

أقول مشاهد كثرية ك من إخواني األفاضرل رأينرا مشر دا أو
موقفًا

رر أقول ررر صرورةً أو صروت أثري فينرا ال أريرد أن أطيرل،

لكن لعل شيخنا الشري عبردالع ي يرتكل عرن هريا األمري مرا
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يتعلررق بررالوقف اإلعالمررى ،أسررأل اهلل تعرراىل أن جيعلنررا وإيرراك
ممن يستم القول فيتب أحسنه وشكي اهلل لك .
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالع ي الفوزان:
الرررري أشررررار إليرررره فضرررريل الشرررري (جرر ر اه اهلل خررررريا عررررن
إندونيسيا ،هريا مرن الصرور املضريئ الري ترثل الصردر ،لكرن
أقرريأ اليرروم رررر م ر األسررف رررر أنرره ألول مررية
يُسرم لليافضر بإقامر حماضرية
وهو أك جام

ترراري إندونيسرريا

أكر جرام

إندونسريا.

من ق آسيا ررر مر األسرف الشرديد ررر ،علرى

ِكررري الصرررن أيضررا ،أول مرررا قُمنرررا بالدراسرر

الصرررن قبرررل

سررنوات ،فوجئنررا رررر مر األسررف رررر أن الصرروت اإلسررالمي الوحيررد
الي يصل إىل هريه األمر العظيمر هري إ اعر تبر مرن ط ريان
منرري ( 22عام را ،نررا

حقيق ر يعملررون مررن زمررن وحنررن مازلنررا

نرررا من ،مرررن ( 22سرررن وهررريه اإل اعر ر تبر ر عنرررده وأنرررت
تعيفون ررا هرريا إىل أ شررئ يرردعو ،ليررت يررأتون هلرريا البررو

أو

املُلحد يدعونه إىل ين مُحي كان أهون ،املشكل يأتون إىل
أهل السُن فيخيجون من السُن إىل البدع .
اآلن عنرررده قناتررران واحررردة تبر ر مرررن ط ررريان والثانير ر مرررن
(هون كرون
بقي اللغات.

Hong Kong

باللغر الصريني  ،وقرل مثرل لرك
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هيه القنوات يا إخوان هي كما أشيت أعظ وسريل خلدمر
اإلسررالم ومحاي ر املكتسرربات والرردفاع عررن األوطرران ،لكن ررا
حقيق مكلف  ،بل القنوات الفضا ي ملن عمل في ا هي حميق
أمرروال ،لكررن كررل مررا يصرري في ررا ال يسرراوى شرريئا

جانر

نفع ررا العظرري املديررد أي ررا األحب ر  ،نف ر عظرري يعرري قنرراة مررثالً
باللغ ر الصرريني لررن تقررل تكلفت ررا

السررن عررن عشررية ماليررن

ريررال ،لكررن عشررية ماليررن ال تسرراو شرريئا

جان ر

عوت ررا

ألكثي من مليار إنسان ،وتبليغ را يرن اهلل ررر عر وجرل ررر ،وأ اء
هيا الواج الشيعى عن أم اإلسالم.
كما قل أن هيا مرن فريو

الكفايرات العظيمر  ،إ ا قرام

به من يكفي سق اإلث عرن البراقن وإ ا قصَّريت األمر أمثر
األمر كلر ا ،رجاهلررا ونسراؤها ،القررا ر وغرري القررا ر .وهريا هررو
حكر ر يرررا إخررروان فررريو

الكفايرررات كلر ر ا ،كرررل فررريو

الكفايررات يررا إخرروان إ ا قررام ب ررا مررن يكفرري مررن جممرروع أم ر
اإلسالم واحلمد هلل أُ

الواج وحصل املقصرو وسرق اإلثر

عن البقي  ،إ ا قام به من ال حتصل ب ر الكفاير أو مل يقر بره
أحد أمث األم كل ا حتى غري القرا ر ،ألن غرري القرا ر واجبره
أن حي القا رين وحيث على القيام مبا أوج اهلل ررر عر وجرل
رررر وهررريا يرررا إخرروان يعررري أننرررا حنتررا فيررره إىل العلمررراء والررردعاة
واإلعالمرررررين وإىل رجرررررال األعمرررررال وإىل التقنرررررين والفنرررررين
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واملتخصصن كلٌ

جماله ،كلٌ يا إخوان جير أن يُسر

ع هيا اخلرري ألجرل أن يقروم ب ريه اليسرال العظيمر  ،وأعظر
عر ر وأبقرررى هرررو الوقرررف كمرررا أشرررار فضررريل الشررري سرررليمان
(حفظه اهلل  ،الوقف يا إخوان.
وحنن بفضل اهلل رر ع وجل ررر عنردنا
جمل

ييأ

رسرال اإلسرالم الري

أُمنا ِ ا معالي الشي عبداهلل املنير (اهلل حيفظره

ونا به هو معالي الشي الدكتور عبداهلل الرتكي األمن العرام
للياب

وعد من العلماء الكبار املعيوفن ،أعلنا عرن حمفظر

وقفير ر خلدمررر هررريه القنررروات الناطقر ر بغرررري العيبير ر  ،القنررراة
اإلسباني والقناة الصريني وأيضرا قنروات أخريى ررر إن شراء اهلل ررر
سنعلن عن ا

وقت ا ،فمن رغ أن يشرار

هريا اخلرري و

تبلي ين اهلل رر عر وجرل ررر هلريه املليرارات مرن البشري فرال يبخرل
على نفسره« ،فَروَ اللَرهِ َأل ْن يُ ْردَى بِركَ رَجُرلٌ وَاحِردٌ خَيْريٌ لَركَ مِرنْ
حُمْيِ الرنَعَ ِ ،»...فكيرف ب داير املاليرن أو مئرات املاليرن مرن
البشرري ،أسررأل اهلل سُرربحانه وتعرراىل أن جيعلنررا مررن عرراة احلررق
واهلدى.
( مديي الندوة  :األستا  /يوسف اهلاجي :
ج ا اهلل خرريا ،أمجر برن سرؤالن السرؤال يقرول ررر وأتانرا
هيا

خالل رب الساع األوىل رر أنا أرى أن يُغلق التلفراز ونبعرد
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عررن الشرري أفضررل ،وننشررغل بالعبررا ة والصررالة وتررالوة القرريآن،
ليبار اهلل ،لكن رمبا ملرا مسر

آخري حماضريتك رمبرا تغرري

األمرري .السررؤال اآلخرري أيض را يقررول فضرريل الشرري ال ف ر

فررو

السررؤال رررر حفظررك اهلل رررر ،ال أ ر ملررا ا ال تسررمي هرريه القنرروات
بأمسا ا ،قناة (إم بي سي

M.B.C

أسروأ قنراة تعلرق ب را نسراءنا

وبناتنررررا ،وال أنسررررى كيررررف حتررررول برررريي إىل حُرر ر ن وعرر ر اء،
ألكتشف السب موت إحدى املرييعات قبرل أشر ي وهري عجروز
مش اء تبل مثانن عاما من عميها
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالع ي الفوزان:
اهلل املُستعان ،أنا أ كي الفيل الرتكري الري أجر م أنكر
مجيع را مسعررت عنرره ،انظرري الرربالء صررار هرريا الرري يشررغل برره
اجملتم املسل ما بن مُعج ومُشاهد ومُتراب ملثرل هريا الفريل ،
أو مُستنكي ،وصار يأخي حي ا كبريا من وقتنا .رر وم األسف
رر يب

قنواتنرا العيبير  ،برل السرعو ي بكرل أسرف طبعرا بُر

أكثرري مررن قنرراة ،وأنررا أتعج ر يررا إخرروان الفرريل كلرره كمررا
قرريأت عنرره يرردور حررول ترروطن الفاحش ر وت ييهررا وأن ررا شرريئٌ
طبيعي ال يُستنكي.
وممررا قرريأت ومسعر رررر مر األسررف رررر أن بعر األُسرري أحيانرا
تكون سفي فتقف فندق أو غريه ألجل أن تشراهد احللقر
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وقت ا ،ملَّا زار جن الفريل ررر لرن أ كري إمسره فرال يسرتحق أن
يُريكي ررر إحردى الرردول اخلليجير ررر مر األسررف الشرديد ررر غرص
امل ار باملئرات أو اآلال مرن الفتيران والفتيرات حترى أُغمريَ علرى
بع الشبا والبنات حينما رأوه من شدة اإلعجرا ختيلروا إىل
هرريه الدرجر يررا إخرروان ،انظرريوا اخل ررورة ،ثر أخرريوا يتقرراتلون
علررى التصررويي معرره ونسرراء رررر مر األسررف رررر مت جررات مر إنسرران
أجن فاجي ،برل يُقرال عنره أشرياء حقيقر يسرتحي اإلنسران مرن
كيهررا ،جعلرروه رمرر ا يُشررغل بررره أبناؤنررا وبناتنررا بررل عجا نرررا
وشيوخنا رر م األسف الشديد رر فإىل اهلل املُشتكى.
ولي هيا مثال فيلم اآلخي "حيي السُل ان" عن قا د مرن
أعظ ر قررا ة املسررلمن وخلفررا سررليمان القررانوني رررر رمح ر اهلل
عليرره رررر الرري وَّخ أوروبررا وفررت أكثرري وهلررا ونشرري اإلسررالم،
وكانر األوروبيررات تُخروِّ أطفاهلررا بسررليمان القررانوني ،جعلرروا
بيترره يع ر والعيررا برراهلل بال نررا والفجررور ،بررل الشرريو  .وشرروهوا
صورته أعظ تشويه ،وهكيا يفعلون بيموزنا رر م األسف رر.
إ ا هرري حرري عقدي ر تدمريي ر وحرري غررري أخالقي ر أيض را
تسررت د ترردمري القرري واألخررالق ،ولرري احلررل كمررا أشررار أن
خني التلفاز من بيوتنا ،لن خيي رر م األسف رر هريا برالء بُلير
برره األمر  ،وسررالح ال يكررا خيلررو منرره بير  ،لكررن كمررا قلر
قبل قليل جي أن نوجد البديل اآلمرن األفضرل الري يق ر شري
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هيه القنوات ويُغي النا براحلالل عرن احلريام .هريا واجبنرا يرا
إخررروان ،أن نوجرررد قنررروات لألطفرررال ختررردم فعررالً يننرررا وقيمنرررا
وأخالقنررا وأوطاننررا ،هرريا واجبنررا برردل أن نتبرراكى علررى قنرروات
األطفال الفاسدة.
وفعلرروا بأطفالنررا مررا فعلرروا وبررياجم في ررا كيرر وكيرر
أوجررد البررديل يررا أخرري حتررى تسررت ي أن تقن ر أطفالررك وأطفررال
جريانك وأهلك ومواطنيك واجملتم املسل كله بأنه احلمرد هلل
عنررردنا القنررراة الفالنير ر والفالنير ر في رررا مرررن اإلب رررار واجلا بير ر
الشيء اجلميل .وهي أيضا كل ا بيام ها ف  ،هيا هو واجبنا
يررررا إخرررروان برررردل التبرررراكي أو الرررردعوة إىل أنرر ره جيرر ر إخرررريا
التليف يون ،مرا كرن أن ختيجره ررر مر األسرف ررر ولرو أخيجتره
مررن بيتررك سررييه أبنا ررك إىل أخيررك وأختررك وعمررك وخالررك
وجريانك وييون ما ييون ،ورمبا يكون أحيانا با فتن شي هل
إلفسررا أخالق رر  ،لكررن أنررا أقررول نرردع اإلعررالم اإلسررالمي
اهلا وبكل لغات الدنيا هيا هرو احلرل الصرحي  ،وأنرا أقرول
هو الكفيل بق شي هيه القنوات وإغناء النرا براحلالل عرن
احليام.
( مديي الندوة  :األستا  /يوسف اهلاجي :
حرررول اخل رررورة هنرررا سرررؤال أو مداخلر ر مرررن عبرررداليمحن
اليزحي ري ،حررول احللررول ملواج ر خ ررورة اإلعررالم اهلرراب  ،أال
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اجلامعات أن تساه

وض موا إعالمي توجي ير

مثالً .أيضا باإلضاف إىل استئجار سراعات

البر

القنروات

األخيى  ،وهنا أيضا سؤال متعلرق بره وبراخل ورة فيمرا يتعلرق
باليقاب الياتي الكافي لألبناء أو كيف يتعامل معه
( احملاضي  :الشي الدكتور /عبدالع ي الفوزان:
أحسررنت  ،نعر احللررول يررا إخرروان كررثرية أوهلررا تيبير اليقابر
الياتير ر  ،مياقبر ر اهلل ع وجرررل

نفرررو

بكل أسف كما أشار فضيل الشي

أبنا نرررا وبناتنرررا اليررروم
القص الي كيهرا،

يعرري مررن الصررع أن تسرري ي علررى طفلررك فض رالً ع رن الشررا
والفتاة الري وصرل حلرد البلرو أو رمبرا أكثري ،حترى لرو منعر
التلفررراز

بيترررك منعر را باتر را ومنعرررت مرررن الررريها للجرررريان أو

القيابر وغريهررا مر أن هرريا مسررتحيل ،جتررد اجلرروال الرري بررن
يديه يست ي أن يشاهد ما يشاء ،حتى لو منعر اجلروال مر إن
هيا لي

حالً ،سيشاهد ما يشراء مرن املواقر اإلباحير والصرور

املاجنر واملفسرردة واملرردمية ،بررل حتررى هرريه املسلسررالت واألفررالم
الرري مُنر مررن مشرراهدت ا

البير يشرراهدها عررن طييررق جرروال

املدرس أو حتى

املسجد إ ا خي معره وهكريا .إ ا

زميله

حنرررن حنترررا لليقابر ر الياتيررر أن نررربن ألبنا نرررا وبناتنرررا أن اهلل
سرربحانه وتعرراىل يررياقب ولررو حتررى إن غبر عررن عينررى أنررا أي ررا
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األ وأيت ررا األم فررإن اهلل سرربحانه وتعرراىل معررك قررد أحررا بررك
مسعرا وبصرريا وعلمرا وقرردرةً وإرا ة فررال جتعررل اهلل رررر عر وجررل رررر
أهون الناظيين إليك ،وإعلر أن مشراهدة هريه األشرياء احمليمر
سررتجي عليررك الرربالء والشررقاء وتكرردر عيشررك وتررنغص حياتررك
وجتل عليك اآلفات والنكبرات

الردنيا قبرل اآلخرية ،أشرعيه

ب يا حتى يكون عنرده را ع اتري وازع يري نعره مرن احلريام
حتى لو تيسي له وتوفي بن يديه.
األمرري الثررانى يررا إخرروان هرريه القنرروات املفسرردة الرري كينررا
مجلر ً من ررا قبررل قليررل ،هرريه ال جيرروز أن ترردخل بيوتنررا يررا إخرروان
لنتقي اهلل رر ع وجل رر ال يصر أن جتعرل هريه القنروات
وأمام أوال

حتى لو كانوا أتقى النا

لك يا أخي ،واحلمد هلل اآلن فيه ( شو

وأصل النا

بيترك
ال جيروز

خاص رر وهلل احلمد

رر حمافظ وها ف في ا أكثي من سبعن قناة يعي رر احلمرد هلل
رر في ا خريات كبرية واسع جدا ألبنا نا ونسا نا واحلمد هلل.
إ ا كرران وال بررد هرريه عنررد (الدشررو
جتعل ا

بيتك ويستغي ب ا أوال

اهلا ف ر احملافظ ر

عن ما حيم اهلل رر ع وجرل

رر لكن تتساهل وترت القنوات املفسدة.
أنررا أجررد حيج را

كيهررا حتررى ال أُحرري أيض را مضرريفنا،

يعي كلك جممعون على شيها وفسرا ها وأن را فعرالً قنروات
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ممن ج موج لإلفسا والتردمري ،إ ا ملرا ا يرا أخري أ خلر ا
برريي ملررا ا أُكثِّرري سرروا ها  ،ال نشرراهدها وال نسررم ألبنا نررا
مبشاهدت ا.
وعلينا أيضا أن نقوم حبمل توعي وتثقيف للمجتمر خب رورة
هرريه القنرروات يررا إخرروان ،مشرركلتنا حنررن رررر وهلل احلمررد رررر روا
املساجد ال نشاهد هيه القنروات ،ولكرن ال نردر مرا في را مرن
الشرري والرربالء ال نرردر  ،وإال واهلل ي را إخرروان لررو الواحررد مررنك
يُبتلى مبشاهدت ا ولو ساع يقشعي جلده مما يشاهد مرن الربالء
والشرري في ررا ،فكيررف والعيررا برراهلل إ ا كانر ترريزح

البير

طيل ( 24ساع أمام النساء واألطفال.
األمي خ ري خ ري جدا ،جي أن يكون فيه توعير وتثقيرف
خب ورة هيه القنوات والتحرييي من را ،أيضرا كمرا أشريت قبرل
قليرررل لرررنكن عملرررين ،جير ر أن نتعررراون علمررراء و عررراةً وجترررار
ومسؤولن على إجيا البرديل اآلمرن األفضرل ،ختيلروا يرا إخروان
لو أن هيه القنوات تسري سري ،قبل قليل يعي جمموع ان لقر
قبررل حرروالي ( 24سررن كان ر قنرروات إسررالمي حمافظر ك ر
من اخلرري العظري حيصرل بسربب ا ،لكرن ال نبكري علرى اللر
املسرركو  ،شرريء مضررى ولرري

بأيرردينا ،واهلل رررر عرر وجررل رررر

حسررري علرررى القرررا من علرررى مثرررل هررريه القنررروات ،اآلن حنرررن
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نست ي أن نوجد ما ينافس ا ويصي النرا

عن را وعرن شريها

مرررن ون أن حنرررارب لسرررنا حباجرر هلررريا ولكرررن نررربن اخل رررأ
ونوجد البديل األمثل .وهيا أعظ سرالح وأعظر وسريل ملقاومر
هيا السالح املدمي الي يغ ونا

عقي ارنا.

( مديي الندوة  :األستا  /يوسف اهلاجي :
شرركي اهلل لفضرريل الشرري  ،هنررا العديررد مررن األسررئل
احلقيقر ر إال أن الوقر ر

اهمنرررا كرررثريا ،شررركي اهلل لفضررريل

الشي الدكتور عبدالع ي الفوزان ،وشكي ملضيفنا الكريي
وشكي اهلل لك حضورك وإنصاتك واستماعك  .نفعنرا
اهلل مجيعررا مبرررا مسعنرررا ،جرر اك اهلل خرررريا السرررالم علررريك
ورمح اهلل وبيكاته.
 كلم اخلتام( :املضيف الدكتور /عبدالع ي بن إبياهي
العُمي :
وعلررريك السرررالم ورمحرر اهلل وبيكاتررره شررركي اهلل ملررديي
هرريه النرردوة هلرريه الليل ر األسررتا يوسررف اهلرراجي وشرركي اهلل
لضيفنا فضيل الدكتور عبدالع ي الفوزان وشركي اهلل لكر
مجيعرر را .وامسحرررروا لرررري بتعقيرر ر بسرررري ليسررررم لرررري ضرررريفنا
الكيي  ،أوالً فيما يتعلق بالغي وحيصه علرى إبرياز قيمره وأن
يغ ونا وأن يقدم نفسره ويظ ري نفسره أنره األفضرل منرا هريا أمريٌ
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طبيعرري بالنسرب هلر  .وهرريا هررو املتوقر ولررو كرران عكر

لررك

السرررتغيبنا ،ولررريلك يلمعرررون أنفسرر  .وهررريا أمرريٌ طبيعرررى جررردا
ويظ يون قدرت وقوت وهريا األمري متوقر كمرا نعري حنرن
أمررام صررياع حضررارات ،كررل حضررارة حترراول أن تعتلرري كتررف
متامرا .إننرا جنلرد اتنرا

احلضارة األُخيى ،وأعج من العك

ونضعِّف من شأننا ،وليلك كل ما أقبل رمضان أتوق وتوقعروا
وختيلرروا معرري كرر مررن املسلسررالت رمبررا احملليرر الرري جعلرر
الوطن واملواطن موض سرخيي وتنكير إضراف ً للقري  ،معظر
أبنا نا وبناتنا خالل مسلسالت رمضران فقر يشراهدون كيرف
يُضررحك حررال املررواطن السررعو ى ،كيررف يكررون غبي را كيررف
يكون إضاف ً ملا ينال قيمنا وجمتمعاتنرا عكر

متامرا مرا يبثره

اآلخيون عن أنفس .
وتنقلرر ر اآليرر ر

معظرر ر مررررا يُنَررررت حمليرر را مررررن مثررررل هرررريه

املسلسالت ،احلقيق هنا غ و حتى مرن خرالل األلعرا  .ولعرل
الشي أشار هلا قبل قليل .وأجد بع
يلعر ر لعبر ر عر ر ألعرررا
(طوكيو
اآلن

Tokyo

األطفال أو بع

(السررروني Sony

الشربا

هررريه واملقابرررل لررره

 ،وأ كي اآلخي ملا سألته قال الي ألع معه

(مكسريكو سري City Mexico

وآخي كان يلع م واحد

موسكو.

عاصرم املكسريك،
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هيه الوسا ل كن لشبابنا وخصوصا من جييرد اللغر وهرو
يلعر

هرريه األشررياء أن يقرردم بعر

األشررياء عررن اإلسررالم مررن

خررالل احلرردي ومررن خررالل هررؤالء الشرربا ع ر العررامل لرربع
املواق امليتب

باإلسالم.

لرري تعليررق بسرري علررى مررا كرريه شرريخنا األسررتا سررليمان
اجلاسي رر ج اه اهلل خريا رر قبرل قليرل مرن تعقير علرى هريا األ
الي أعتقد أنه هو حباج إىل عال أكثي من أن تعا

ال فل

اليابر االبترردا ي ،فأعتقررد أنرره هررو حباجر إىل تيبير قبررل أن
تُيبرررى ابنتررره ،وإن كانرر ال فلرر أخ رررأت فرررال يعرررا

اخل رررأ

جبي

من أعظ اجليا وأعظ من مشراهدة احلريام .ولريلك

أمان

عنق الشي سرليمان ومرن يسرم مثرل هريه القصرص أن

يبدأ بعال الكربري قبرل الصرغري ،ألنره إن شُرفي هردى اهلل علرى
يديرره مررا بررن يديرره مررن أمانر أهررل وأطفررال ،أسررأل اهلل سرربحانه
وتعاىل أن يعيننا مجيعا على احلق وأن جيعلنا من أهله وأن يغفي
لنررا ولكر ال ر الت إنرره ولرري لررك والقررا ر عليرره ،وحيَّ راك اهلل
مجيعا.
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