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حوي اإلساءات املوجهة هإلسالَ وهوزسوي األعظٍ

[]

الحمد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالم على يىيِّد ا و يِّي ىا َّحمىد الصىاق امَّىين وعلى للىا البييىين
الباهرين .

وبعد :
لاي تعاٌ[ : ٝإَُِّا كَفَيَِِانَ اهِ ٌُشِتَ ِهزِئِنيَ] ظٛزة اٌحجس. 59/
ّ سَخِزُوا ًِ ِهٍُِ ًَا كَاُُوا بِ ِه َيشِتَ ِهزِئُوَْ
لاي تعاٌ[ : ٝوَهَ َقدِ اسِتُ ِهزِئَ بِزُسُىٍ ًِِّ قَبِ ِومَ فَحَاقَ بِا َّهذِي َ
سريُوا فِي اهِأَ ِرضِ ثٍَُّ اُِظُزُوا كَيِفَ كَاَْ عَاقِبَةُ اهٌُِلَذِّبِنيَ] ظٛزة االٔعاَ . 11/
ى ِ
* قُ ِ
ٌ١ط باٌجد٠د أْ ٠م َٛأعداء اإلٔعأ١ة باإلظاءة إٌ ٝاإلظالمَ ٚزِالٛشٖ ِٚمدظالاتٗ ٔٚشالس٘ا عٍال ٝشالىً
وتب ٚصُالح ٚأفالمَ ِٚعالسي١ا ٚواز٠ىالات١س ِٚالا شالاوً ذٌاله فال ٟبٍالدأٚ ُٙبثِّٙالا عٍالِٛ ٝالال اٌتٛاصالً
االجتّالالالاعٚ ٟإٌّتالالالد٠ا اٌعاِالالالة ِالالالٓ اٌف١عالال ٛن ٚاٌٛ١ت١الالالٚ ٛغ١س٘الالالا إلثالالالازة ِشالالالاعس اٌّعالالالٍّ٘ٚ ، ٓ١الالالرٖ
اٌتصالالسفا اٌشالال١نأ١ة ٚاٌ ١ّ١ٙالالة اٌعدٚأ١الالة إَّّٔالالا ٘الال ٟتع ١الالس عالالٓ عّالالك ِالالا ١َِّ ُ٠تالالٌٍّ ْٛعالالٍّ ِ ٓ١الٓ اٌحمالالد
ٚاٌىسا٘١ة ألَّْ اإلظمَ ٌَّّا ظٙس ٔٛزٖ إٌ ٝعاٌُ اٌٛجال ٛعٍالَ٠ ٝالد زظالٛي اإلٔعالأ١ة ِحّالد صالٍ ٝاهلل عٍ١الٗ
ٚآٌٗ ٚظٍُ أثَّس ف ٟاٌشعٚ ٛآِٓ بٗ إٌاض أفٛاجاً أفٛاجا ٚإٌِٕٛ٠ ٝا ٘الرا ي١ال ٚجالدٚا ف١الٗ اٌعٍالُ ٚاٌعالدي
ٚاٌحس٠ة ٚايتساَ يمٛق ا٢خس ٚاٌّح ة ٚاٌعالمَ ٚاٌفضالٍ١ة ِٚىالازَ األخالمق ٚباٌتالاٌ ٟفالئَّْ ٘الرٖ اٌّعال١سة
إٌٛزأ١ة وشفت تٍمائ١اً أحساف ٚش ٚ ٠جً ٚخسافة ِا ٠ؤِٓ بالٗ ا٢خالس ٘ٚ ،الرا االٔىشالاف ٚاالفتضالا
ٌ١ط ذٔ اً ُّ٠ىٓ أْ ٠عتغٍٗ اٌّخاٌفٌ ْٛإلظمَ ورز٠عة ٌٍتٙجُ عٍ ٝظ١د اٌ شالس ِحّالد صالٍ ٝاهلل عٍ١الٗ ٚآٌالٗ
ٚظٍُ ٚإّٔا ٘ٔ ٛت١جة أحساف لا تٚ ُٙخسٚج ُٙعٓ اٌعمً ٚٚال اٌح١اة اٌعٍّ١الة اٌعا ٌالة ٔٚظس٠الات ُٙاٌتالٟ
َّ٘ٛٔٚا ف ٟوت  ُٙاٌّمدظالة !!! ٚظال١ست ُٙاٌعٍّ١الة خ١الس شالا٘د عٍال ٝذٌاله ٌٚ ،الرا تجالدُ٘ ع الس اٌتالرزٚ ٠إٌالٝ
ِٕٛ٠ا ٘الرا ٠ع١شال ْٛاالٔحالمي اٌخٍمالٚ ٟاٌتفىاله االجتّالاعٚ ٟاٌمال ُ١اٌصائفالة ٚاألزبالا اٌّتعالد ة ٚاألِالسا
اٌعض٠ٛة ٚإٌفع١ة ٚاالش ٚاج١ة ف ٟاٌّعا١٠س يت ٝبأت عٍ ُٙ١بىً ٚض ٛفِٛ ٟالف ُٙاٌىث١سة ِالٓ لالتٍُٙ
األٔ ١الالاء ٚاتٙالالاِ ُٙباٌىالالر ٚاٌنعالالٓ بشالالسف أِٙالالاتٚ ُٙأَّٔٙالالُ أٚال شٔالالا وّالالا فالالِ ٟالالس ُ٠اٌعالالرزاء ٚغ١س٘الالا أٚ
ُّ٠ازظ ْٛاٌسذائً ٚاٌم ائح ِالٓ اٌصٔالا ٚاٌٍالٛا ٚاٌعالسلة ٚاٌظٍالُ ٚاٌعالدٚاْ ٚاٌمتالً  ...إٌال ياشالا أٔ ١الاء اهلل
ٚأِٙالالاتِ ُٙالالٓ ازتىالالا اٌّعاصالالٚ ٟاٌم الالائح ٌٚىالالٓ ظالالَّٛي اٌشالال١ناْ ٌٍٙ١الالٚ ٛإٌصالالاز ٜفعالالً ذٌالاله برٔ ١الالائُٙ
ٚازتدٚا عٓ ٠الٓ اهلل  ٚأالٛا بّالا ٛ٠ظالٛض ٌٙالُ اٌشال١ناْ ٌٚ ،الرا ٌال١ط بّعالتغس عٍال ٝاٌٙ١الٚ ٛإٌصالازٜ
اٌر ٓ٠طعٕٛا برٔ ١ائ ُٙأْ ٠نعٕٛا اٌ َٛ١بسظٛي اإلظمَ اٌعاٌّ ٟألَّٔ ُٙال ٠ؤِٕٛا باهلل يماً ٚال برٔ ١ائٗ ٚإّٔالا
٠ؤِٕٛا بّصاٌح ُٙاٌع١اظ١ة ٚاٌم١ِٛة اٌعٕصس٠ة يت ٝوشالفت وتال  ُٙاٌّحسفالة عالٓ ذٌاله ٌٕ َّْٚ ٚالا اٌتالرز٠
اٌصح١ح ِا فعٍٗ إٌّحسف ْٛاٌّستد ِٓ ْٚاشعاي ٔاز اٌحالس ٚاٌمتالً ٚاٌفسلالة ٚاٌفتٕالة بال ٓ١إٌالاض ٚلالتٍُٙ
األٔ ١اء ٚاألٚص١اء ٚفعٍ ُٙاٌحالس ٚاٌدِ٠ٛالة اٌصالٍ١ ١ة ٚل١الاِ ُٙبّحالاوُ اٌتفتال ١اٌ اب٠ٛالة اٌعال١ةة اٌصال١ت
فالال ٟاٌمالالس ْٚاٌٛظالالنٚ ٝوالالرا اشالالعأٌ ُٙالالاز اٌحالالس اٌعاٌّ١الالة األٌٚالالٚ ٝاٌحالالس اٌعاٌّ١الالة اٌثأ١الالة ٚاظالالتخداُِٙ
اٌمٕ ٍالالة إٌ٠ٚٛالالة عٍالال١٘ ٝسٚشالالّ١ا ٔٚاوالالاشاوٚ ٟاظالالتعّاز اٌشالالعٚ ٛاظالالتع ا ُ٘ ٚظالالسلة خ١الالساتٚ ُٙتٙالالدُ٠
يضالازاتٚ ُٙتص١٠فٙالالا ٚتمعال ُ١بٍالالدأ ُٙتحالت زا٠الالة اٌشالعب اٌّختالالاز ٚزا٠الة اٌصالالٍ١ب ٚغ١س٘الا ِالالٓ اٌعٕالالآ٠ٚ
اٌد١ٕ٠الالالة اٌصائفالالالة أ ٚاٌحداث١الالالة ذا اٌّعالالالا١٠س اٌّغٍٛطالالالة ٚإٌالصالالالة ٚاٌّص ٚجالالالة اٌتالالال ٟغالالالص ٚبٙالالالا اٌشالالالعٛ

ٚاٌحضالالازا اٌعاٌّ١الالة ِالالٓ أجالالً تفى١ىٙالالا ٚتالالدِ١س٘ا ٚتضالال ١١شالالعٛبٙا ِٚعال ٘٠ٛتٙالالا ِٚ ،الالا ٘الالرا اٌعالالدٚاْ
اٌجد٠د عٍ ٝاإلظمَ ١ ٔٚالٗ ٚوتابالٗ ٚزِالٛشٖ ِالٓ ل الً لعاٚظالة ِتصالٚ ٓ١ٕ١ٙصالٙإ٠ة صالٍ ٓ١١ ١فالٌٕٛ٘ ٟالدا
ٚأِس٠ىا ٚاٌىث١س ِٓ بٍداْ اٌغس إال صٛزة ٚاضحة عٓ ِد ٜوسا٘١تٌ ُٙإلظمَ ٚاٌشع ٛاٌّعٍّة ِّا
يالدا بٙالالُ إٌال ٝاظالالتعّاي اٌّضالا٠ما ٚاٌضالالغ ٛاٌعدٚأ١الة عٍالال ٝاٌّعالٍّٚ ٓ١اٌّعالالٍّا فال ٟأِالالاوٓ ع الالا تُٙ
ٚيجا ٔعائٚ ُٙط اعة وت ٚ ُٙخٕك يس٠ات ُٙبً صازٚا ٠شال ْٛ٘ٛصالٛزة اإلظالمَ ٚزِالٛشٖ باألواذ٠الب
ٚاألباطٚ ً١اٌعدٚاْ ٚاٌتحس ٠اٌّ ٕ ٟعٍ ٝاٌنائف١ة اٌ غ١ضة ٚاٌىسا٘١ة ِٚصا زة اٌحمالٛق ٚاٌحس٠الا ،
بً ِازض اٌغالس أشالد أٔالٛال اٌمّال ٚاالضالنٙا ٚاٌحصالاز ٚاٌحالس بحالك اٌّعالٍّ ٓ١اٌّمالاٌ ٓ١ِٚع١اظالة
االز٘الالا اٌالالدٚ ٌٟٚزايالالٛا ٠ختٍمالال ْٛاٌالالرزائ اٌىث١الالسة إل أالالة اٌّعالالٍّٚ ٓ١اٌحالالس عٍالال ُٙ١وّالالا فعٍالالٛا فالالٟ
تفج١سا اٌحا  ٞعشس ِٓ ظ تّ س َ2001عٕدِا فجَّسٚا اٌّسوص اٌتجاز ٞاٌعاٌّٚ ٟغ١سٖ بتخن١ط ٚفعالً
اٌّخابسا اٌ٠ ٛٙ١الة ٚاألِس٠ى١الة اٌّىشالٛفة ٌالر ٞٚاٌ صالائس ٌ١عالتغٍٛا ٘الرا اٌفعالً ذز٠عالة ِالٓ أجالً ايالتمي
اٌ م اإلظمِ١ة ِٓ جد٠د ٚتمعّٙ١ا ٚفك خازطة جد٠دة ١ٌٚ ،ط غس ٠اً عٍال٘ ٝالؤالء اٌالر ٓ٠لتٍالٛا عشالسا
اٌّم٠الالِ ٓ١الالٓ اٌ شالالس فالال ٟيالالسٚبٚ ُٙغالالصٚاتِ ُٙالالٓ  ْٚذٔالالب ٚاِتصالالٛا ِالالاء اٌشالالع ٛأْ ُّ٠ازظالالٛا ٘الالرٖ
اٌسذٍ٠ة بربش صٛز٘ا ٌٚ ،را  ٕ٠غال ٟعٍال ٝاأليالساز ِالٓ اٌّعالٍّ ٓ١أْ ٠عالتٕىسٚا جالسائُ اٌغالس اٌّتىالسزة
ٚأْ ال ٠عالالترِٕ ُ٘ٛعٍالال ٝأِالالٛاٌٚ ُٙشالالعٛبٚ ُٙبٍالالدأ ُٙفالالئَّٔ ُٙال ٠الالٓ ٌٙالالُ ٚال عٙالالٚ ٛال ِٛاث١الالك ٚتجالالاز
اٌّاضٚ ٟاٌحاضس خ١س شا٘د عٍِ ٝع١ست ُٙإٌّحسفة ٚاٌّتٍٔٛة ٚإٌّمٍ ة ٚ ،البد ِٓ ِّازظالة اٌضالغٛ
اٌجدِّ٠ة اٌّتعد ة عٍ ٝاٌغس ٌٛض يدٍّ ٚلأُ٠ ْٛجَسَِّ ِستى ٘ ٟرٖ اإلظاءا  ،ألَّٔٗ ِا ٌُ ٔعالتعًّ أ ٚا
اٌضغط اٌىث١سة اٌّتٛفسة ٌدٕ٠ا فئَّْ اٌغس  ٠م٠ ٝعتعًّ اإلز٘ا اٌد٠ٚ ٌٟٚعتع ٓ١بّٕظّا ١ٌٚة تسعالٝ
اإلز٘ا ٚتّٕحٗ شسع١ة اٌمتً ٚاإلبالا ة ٚااليالتمي ٚتمعال ُ١اٌ ٍالداْ ٙٔٚالب اٌخ١السا ٚوالرٌه تتعالاِح إشاء
٘رٖ اإلظاءا ٔٚشس اٌىسا٘١ة ب ٓ١األ ٠اْ تحت لأ ْٛاٌحس٠ة اٌصائ ٚ ،يس ٞباٌشع ٛاٌّعٍّة اٌحالسة
اٌصالالا لة ٚاٌم١الالا ا اٌع١اظالال١ة اٌحالالسة اٌٛاع١الالة أْ ال ٠عالالتم ٍٛا أُ٠ ٚسي الالٛا فالالٕ ٌ ٟالالاْ ٚغ١الالسٖ بابالالا اٌفات١ىالالاْ
بٕد٠ىت اٌعا ض عشس اٌر ٞال ٕٔع ٝإظاءتٗ ٌإلظمَ ٌٍٚسظٛي األعظُ ِحّالد صالٍ ٝاهلل عٍ١الٗ ٚآٌالٗ ٚظالٍُ
فئَّْ اٌتسي١ب بالٗ ٠عٕال ٟإٌفالاق ِٚعأمالة اٌشال١ناْ  ،فىٔٛالٛا أٙ٠الا اٌّعالٍّ ْٛأيالسازاً فال١ٔ ٟالاوُ ٚال تغالسوُ
اٌّصاٌح اٌشخص١ة اٌضِّ١مة ٚاٌع١اظة اٌحصب١ة اٌ١ّ٘ٛة ٚاٌضالغٛطا األِس٠ى١الة فالئَّْ اٌحالك أيالك أْ ُ٠ت ال
ٚال ترخروُ ف ٟاهلل ٌِٛة الئُ ٚايفظٛا وساِتىُ ٚعصتىُ ٕ٠ ٚىُ ٚال تىٛٔٛا عّمء إال هلل عالص ٚجالً ٚ ،ال
ٔن١الالً عٍالال١ىُ أٙ٠الالا األخالالٛة فّالالٓ ُ٠س٠الالد اٌتٛظالالعة فالال ٟذٌالاله عٍ١الالٗ أْ ُ٠ساج ال وتابٕالالا(جالالرٚز اإلظالالاءة ٌإلظالالمَ
ٌٍٚسظالالٛي األعظالالُ صالالٍ ٝاهلل عٍ١الالٗ ٚآٌالالٗ ٚظالالٍُ ) فف١الالٗ اٌىفا٠الالة ٌٍالالس عٍالال ٝإظالالاءا اٌٙ١الالٚ ٛإٌصالالازٜ
ٚشعّالالائ ُٙوّالالا ّ٠ىالالٕىُ ِساجعالالة ِٛل ال اٌّمالالدض اٌغس٠فالالٌ ٟتمالالسأ اٌىتالالا فٙالال ٛخ١الالس ز عٍالالٚ . ُٙ١ال ٠ح١الالك
اٌّىس اٌعٟء إال برٍ٘ٗ ٔٚ ،عري اهلل اٌعٍ ٟاٌمد٠س أْ ُ٠عجًَّ فسج صايب اٌعصالس ٚاٌصِالاْ اإلِالاَ اٌّٙالدٞ
اٌالالر٘ ٞالالِ ٛالالٓ ٌٚالالد فاطّالالة بٕالالت ِحّالالد [ ]اٌّخٍِّالالو ٚإٌّمالالر ٌٍ شالالس٠ة ِالالٓ اٌظٍالالُ ٚاٌضالالمي ٚاٌنغ١الالاْ
٠ٚى ْٛي ٕ١ةالر ٔ ال ٟاهلل ع١عال ٝبالٓ ِالس ُ٠عٍ١الٗ اٌعالمَ ِمتالد٠ا بئِاِالة اٌّٙالدٚ ٞتحالت زا٠تالٗ ٌتحم١الك اٌدٌٚالة
اٌعاٌّ١ة اٌّٛع ٛة  ،آِ ٓ١ز اٌعاٌّ. ٓ١
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