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 األوليان الب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم. والحمد هلل والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه،

َر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ ﴿َهَذا َباَلٌغ ِللنَّاِس َولِيُ ْنَذُروا ِبِه َولِيَ ْعَلُموا أَنََّما ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد   ﴾َولَِيذَّكَّ

 ...أيها الناُس... أيها العالُم َأْجَمعْ 

ْلَنا نراقُب نعلُن للجميِع أننا مجاعةٌ من املسلمنَي، َأمهََّها ما تراه وتسمُعهُ يف أحناِء العامِل، وخاصًة يف عاملِنا احمليِط بنا. فلقْد ظلَ 
لٍف وبالتحديِد منُذ عاِم ألٍف وثالمثائٍة وثالثٍة وتسعني هـجرية املوافِق لعاِم أ ونعايُن على مدى األربعنَي عامًا املاضيِة،

ِم.. علمًا وتببيقاً اهلِل.. باإلسال تنَعُم بدينِ وتسعمائٍة وثالثٍة وسبعني ميالدية.. نراقُب حاَل أمِتنا اليت كانْت يومًا ما 
ٍة لكلِّ ناعٍق اٍء وتنازٍع واحنالِل أخالٍق، وظلٍم وختلٍف وفقٍر وعناٍء وتبعيوسلوكاً.. نراها اآلَن والعاملُ مْن ورائِها تعيُش يف شق

 ..يقوُدها إىل مزيٍد مَن الشقاِء والتعاسةِ 

ذي لوقْد أيقنَّا على مدى هذِه األعواِم األربعنَي أنَّ الشفاَء هلذِه األمِة أْن تعوَد طائعًة راضيًة إىل خالِق السمواِت واألرِض، وا
ها واملتصرُف يف شؤوِن اخللِق أمجعنَي. واملستِحقُّ وحَدُه ألْن يكوَن حاكمَ  وحدُه املالكُ صاحُب السلباِن، وهَو  هَو وحَدهُ 

اللََّه  االذي حيكُمها ويسريُها بقانونِِه احلكيِم وشرِعِه القومِي. وهلذا أَرَسَل الرسَل أمجعنَي عليهُم السالُم ليقولوا للناِس ﴿اْعُبُدو 
ْنَس ِإَّلَّ  وَما َخَلْقتُ ْن ِإَلٍه َغيـْرُُه﴾ ويقول هلم ﴿َما َلُكْم مِ   .لِيَـْعُبُدوِن﴾اْلِْنَّ َواإْلِ

 نِ والعبادُة هلا معىًن واحٌد؛ وهَو اخلضوُع املبلُق واَّلستسالُم الكامُل لسلباِن الربِّ اْلليِل. وآيُة ذلَك أْن َّل يتلقَّْوا يف شأ
ألنبياُء ا ، وَّل حيلُّوا أو حيرمُّوا إَّل بإذٍن مَن اهلِل الواحِد األحِد، هكذا جاءَ الواحِد األحدِ حياِِتِم كلِه أمراً وَّل هنياً إَّل مَن اهلِل 

 .مجيعاً ليعيدوا الناَس إىل عبادِة اهلِل وحَده، وخيرجوهم من عبادِة العبادِ 
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نا عز ولْن يكوَن الناُس مسلمنَي إَّل إذا استجابوا هلذا النداِء الرباِنِّ، وتربأوا مْن كلِّ مْن يزاحُم اهلَل يف سلبانِِه.. يقوُل ربُّ 
ُه الناُس وأطاعوُه ٍة َرُسوًَّل َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا البَّاُغوَت...﴾.. الباغوُت هَو كلُّ مْن تبعَ وجل ﴿َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِّ أُمَّ 

وحيرُم  ما حرَم اهللُ، هَو الذي حيلُّ للناسِ  .. الباغوتُ بغرِي إذٍن مَن اهلِل.. الباغوُت هَو الذي ينحِّي شرَع اهلِل ويشرُِّع للناسِ 
ملوازيَن والعاداِت اا أحَل اهللُ.. الباغوُت هَو الذي ينازُع اهلَل يف سلبانِه، فيضُع الدساترَي ويقرُر القيَم، ويضُع الناِس م على

 .على ذلك ويتابُعه الناسُ ما حرَم اهللُ وحيرُم ما أحلَّ اهللُ  والتقاليَد واألخالَق وحيلُّ 

اٍت نكلُِّفها ُم الذي هَو تبياٌن لكِل شيٍء مثَّ ننبلُق إىل جمالَس خنتارُها وهيئوأعجُب ما نراهُ اآلَن أْن يكوَن عندنَا القرآُن العظي
 ..لتضَع لنا دستوراً مْن عنِدها ونرتُك شرَع اهللِّ القومَي مثَّ نقوُل بعَد ذلَك إننا مسلمون

﴿اعبدوا   وسالمُه عليهم أمجعنيَ هي ما قالُه األنبياُء صلواُت اهللِ  واحدٍة؛أيها الناُس.. قد جئناكم بدعوٍة واحدٍة ومقولٍة 
 .الواحِد األحدِ  هللِ  ونسلْم أنفَسَنافلنبرْح عنَّا كلَّ هذا الباطِل الذي ختوضون فيِه، اهلل ما لكم من إلٍه غيُره﴾. 

َد إىل الديِن و علينا أْن نكوَن مسلمني حقًا وصدقاً.. قوًَّل وعماًل.. وَّل يكوُن ذلَك إَّل أْن نتربَأ مْن كلِّ ما حنُن عليِه، ونع
 .احلِق.. ديِن اهلِل وديِن األنبياِء.. ديِن حممٍد خامَت األنبياِء صلى اهلل عليه وسلم

منُه  مبلوٌب أوَّلً أْن نعلَن عبوديتَـَنا هلِل سبحانَُه، وخضوَعَنا لُه وحنُن راضوَن حمبوَن متذللوَن لُه سبحانُه.. مث بعَد ذلك نتلقَّى
تيقَن  عليِه وسلمَّ.. كلَّ شيٍء خي ُُّ حياتَنا وجمتمَعنا وأمَتنا.. بْل والعامَل أمجع.. َّلبدَّ أْن نسسبحانُه ومْن رسولِه صلى اهلل

وَن بونؤمَن أنَّ اهلَل لُه الكماُل املبلُق.. َّل يقوُل إَّل حقاً، وَّل يأمرنا إَّل باخلرِي، وَّل ينهانا إَّل عن الشِر. ولذلَك فنحُن مبال
 .وًَّل، مثَّ نرى ما يريُد منا لنكوَن كما يريُد سبحانَهأْن نسلَم أنفَسَنا هلِل أ
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َب واهللُ عز وجل نظَم لنا كلَّ حياتِنا، ووضَع لكل أمٍر قانونَه، وليَس لنا أن نعرتَض وَّل جنادَل، ألنَّ احلكَم كلَُّه هلِل، َّل معقِّ 
َمْن يـَْع ُِ اللََّه َوَرُسوَلهُ فـََقْد َرُسولُهُ أَْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهْم وَ حلكمِه.. ﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَّهُ وَ 

نَـُهْم مُثَّ ََّل  . واهللُ يقسُم بذاتِِه العليِة فيقوُل ﴿َفاَل َوَربَِّك ََّل يـُْؤِمُنوَن َحَّتَّ حُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجرَ ُمِبيًنا﴾َضلَّ َضاَلًَّل  َيَُِدوا يف  بـَيـْ
 .َتْسِليًما﴾أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا 

، اْلَكاِفُروَن﴾ِئَك ُهُم لَ وألنَّ اهللَ هَو صاحُب احلكِم والسلباِن فهو يقرُر يف كتاِبِه العزيِز فيقول ﴿َوَمْن مَلْ حَيُْكْم ِبَا أَنـَْزَل اللَّهُ َفُأو 
. اْلَفاِسُقوَن﴾ اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم ، ويقول ﴿َوَمْن مَلْ حَيُْكْم ِبَا أَنـَْزلَ الظَّاِلُموَن﴾ْم ِبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم ويقول ﴿َوَمْن مَلْ حَيْكُ 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَّ   .يُوِقُنوَن﴾ ُحْكًما ِلَقْوٍم هِ ويقوُل سبحانه للذيَن يعرضوَن عْن حكِمِه وشريعِتِه ﴿أََفُحْكَم اْْلَاِهِليَِّة يـَبـْ

أيها الناُس.. هذِه دعوتُنا.. ناصعًة واضحًة.. فنحُن ندعوكْم إىل عبادِة اهلِل سبحانُه كما حيبُّ ويرضى، وأْن تقدموا لُه 
دأمُت اخلبوَة األوىل للنجاِة بالعبوديَة الكاملَة الراضيَة املبمئنَة. فإذا رضيتم باهلل رباً وباإلسالِم ديناً وِبحمٍد نبياً ورسوًَّل فقْد 

 .من شقاوِة الدنيا واآلخرِة، وضمنُتم سعادَة الدنيا واآلخرةِ 

ّرَم اهللُ حمثَّ َّل تسألونـََنا ماذا بعَد ذلك.. فليَس بعد ذلَك إَّل أْن نبيَع اهلَل فنتبَع ما شرَع اهللُ، وحنلَّ ما أحلَّ اهللُ، وحنرَم ما 
 ما أنزَل حَّت نصَل إىل التببيِق الكامِل لشرِع اهلِل سبحانُه، ونرتَك وراَءنَا كلَّ هذِه األمساِء اليت يف حدوِد طاقِتنا وإمكانياتِنا،

 اهلُل هبا من سلباٍن..، فال دميقراطيَة ختِضُعنا حلكِم البشِر وخترُجنا من حكِم اهلِل، وَّل سيادَة للشعِب، فالسيادُة كلُّها هلِل،
 .، بِل القرآُن والسنُة مها مصدَر السلباتِ واألمَُّة ليست مصدَر السلباتِ 

  ثُ فإذا فعلَنا ذلَك صادقنَي ابتغاَء وجِه اهلِل فسوَف يبدُل اهللُ حالََنا إىل أحسِن حاٍل كما بدََّل حاَل العرِب قبَل اإلسالِم، حي
ٍس، ويرفعوَن يبهروَن العامَل مْن كلِّ جنكانوا َّل ذكَر هلْم، وكانوا تبعًا لكسرى وقيصر. مثَّ أصبحوا هْم سادَة العامِل حبٍق، 

العامَل إىل أعلى كماٍل مقدٍر للبشٍر، ويقودوَن العامَل إىل حضارٍة مؤمنٍة صاحلٍة منتجٍة تبتغي بدنياها مرضاَة اهلِل، وليغمروا 
 .الناَس بنوِر اهلِل وعدلِه ورمحتهِ 
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 .ندعو هلا ، ومها مرتببتاِن ارتباطاً جوهرياً بدعوتِنا اليتوأخرياً حنُب أْن نلفَت النظَر إىل مسألتنِي شديديِت األمهيةِ 

لباِن  هي أنَّ هدفَنا األصيَل هَو الدعوةُ إىل الديِن احلقِّ والصدُع بِه بنَي العاملنَي لكي حنقَق مراَد اهلِل بردِّ الس األولى:المسألةُ 
ياِة.. حنُن نريُد أن املمثِل يف شرِعِه الشامِل لكلِّ جوانِب احل كلِه لُه سبحانُه ِمثاًل ذلَك يف ارتضاِء الناِس اخلضوَع لسلبانهِ 

حُنكَم بشرِع اهلِل ونعيَش عبيداً هلِل. ليَس من أهداِفنا أن حَنُكَم بأنفِسنا، أو أن نكوَن من أصحاِب السلبِة.. فهذا ليَس يف 
 صلى اهلل علية ا أيُّ أحٍد بكتاِب اهلِل وبسنِة رسولهِ حسابِنا، ألنَّنا خنشى أن حتبَط أعمالُنا. ولكْن حنُن نرتضي أْن حَيُكَمن

 ..وسلَم، ما دام حائزاً على كلِّ صفاِت احلاكِم املسلِم العامِل التقِي العادِل الرحيِم. وسنكوُن لُه تبعاً وأعواناً وجنوداً 

ظانٌّ أننا نقوُل هذا متويهاً أو خداعاً.. فاألمُر ليَس كذلَك.. حنُن خنشى على إخالِصَنا أْن متسَُّه شائبٌة، وخناُف  وَّل يظُنَّنَ 
وِر، دأن تكوَن الدنيا هَي كلُّ مهِّنا، ولو شْئنا ذلَك لكاَن يف غرِي هذا البريِق مبتغانا وغايتُنا.. واهللُ سبحانه العليُم ِبا يف الص

 .السرَّ وأخفىإنُه يعلُم 

 وهي أننا لسنا دعاَة عنٍف وحرٍب، وإمنا أُِمْرنا بكفِّ األيدي لكي السابقِة؛َّل تقلُّ أمهيًة عن املسألِة  والمسألُة األخرى
 .غرِي حقٍ يتحوَل اجملتمُع إىل مقتلٍة يضيُع فيها األبرياُء وتزهُق فيها األرواُح ب ولكيالخَتُْل َُ الدعوُة هلِل الواحِد األحِد، 

وليَس هذا إسقاطًا للجهاِد يف اإلسالِم، وَّل للقتاِل يف سبيِل اهلِل. ولكْن لكلِّ شيٍء حنٌي، ولكلِّ مرحلٍة حكُمها. واهلُل مل 
 يأمْرنا بذلَك إَّل حنَي تكوُن لنا دولٌة كما كاَن لرسوِل اهلِل صلى اهلل عليه وسلَم، وهذا األمُر مرتوٌك ملشيئِة اهلِل، فهَو الذي

 .ُر األقداَر، وهَو الذي ميهُد األحداَث.. بْل هَو الذي يصنُعها سبحانَُه، فهَو َّل يعجزُه شيءٌ يف األرِض وَّل يف السماءِ يـَُقدِّ 

ُم بنَي يدي اهلِل ورسولِه، ونلتزَم املنهَج و  خلبواِت انقوُل هذا حَّت نكوَن قْد بلَّغنا هذا الديَن بصورتِِه اليت يريُدها اهللُ، فال نقدِّ
 .سَلَكَها رسوُل اهلِل حممٌد صلى اهلل عليه وسلم، وحَّت يفهَم منا قوُمنا ما نريُد.. واهللُ من وراِء القصدِ  اليت

 .هذِه دعوتُنا.. وهذا ديُننا.. واهللُ هو الهادي إلى سواِء السبيلِ 


