بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم

طؿا ٓ يـبغي نن ُيػفم من الـص ،كران يـبغري نن يرمدي بره هلرى الرتح ّػظ يف
يخرج ّ

يتحدث طـفا الخطباء؛ ولؽن الذي بؼري ووقرع يف ذهـري تؾرك الخطرب الؼصرقرة

الحؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شررور نكػسرـا وسرقاات

كالمه ،وهلى وزكه بؿقزان الح ّ وبؿعقار العدل؛ حتى ٓ يؼول ما ٓ يـبغي ٓ ،سقؿا

نطؿالـا ،من يفده اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي لره ،ونشرفد نن ٓ هلره هٓ

هذا َطرف الؿرء هذه الؿباحرث الواسرعة الؿستػقضرة يف هرذا الػرن مرن الؿـطروق

اهلل وحده ٓ شريك له ،ونشفد نن محؿدا طبده ورسوله.

نقول لؽم :حتى أن نكػر من بعض الخطباء الذين ُيؽلرون من الؿرتادفرات،

والؿػفوم بلكواطه ،وال ُؼقرود التري وهرعفا العؾؿراء لألخرذ برالؿػفوم ،ومختؾرف

هؿفم نن يع ّبروا طرن الؿعـرى الواحرد بعشررة نلػراظ ،ونن يتجروزوا يف
ويجعؾون ّ

دٓٓت إلػاظ طؾى الؿعرا -الردٓٓت التري تعرفو را؛ سرواء التري قرال هبرا
الؿـاصؼة من ِدٓلة الؿطابؼة والؾزوم والتضؿن ،نو الدّ ٓٓت إصولقة من دٓٓت

وصف الـبي ﷺ ملال؛ ونشفد نن سقدكا وكبقـا وحبقبـا وطظقؿـرا وقائردكا هرذا مؿرا

﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [آل عمران.]201:

﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [النساء.]2:
﴿ ﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﴾[األحزاب].
نما بعد ...السالم طؾقؽم ورحؿة اهلل وبركاته...
بارك اهلل يف صاحب هذا الؿـرزل وجرزاه اهلل خقررا نن جؿعؽرم فقره ،نسرلل هلل
تعالى نن يؽون هذا الؿجؾس مؿا يعود طؾقـا بالـػع والصالح يف ديــا ودكقاكا..
ونخوكم فقؽم من هو نولى بلن يتؽؾم قبؾره ،هرذا الرذي نطتؼرده واهلل ،فرلكتم
تتوفر فقؽم كوكؽم شبابا وكروكؽم بصردد صؾرب العؾرم ،فرلكتم نولرى نن تتؽؾؿروا
ونخوكم هذا نولى نن يـصت؛ ولؽن ٓبد مؿا لقس مـه بد ،فبارك اهلل فقؽم.
كان نمس نو قبل نمس نحد هخواكؽم قد ذكر لي نكؽم نو بعضؽم طؼد مجؾسرا
شفر ّيا ،هذا من خقر ما طؾؿت به من صـعؽم يف هذه الؿديـة الؿباركة مديـرة الـبري
ﷺ ،وكان قد ذكر لي شقاا وهرو رببتره يف نن يجرري ذلؽرم الؿجؾرس ونن يؽرون
مضؿوكه شرح (كظم ابن نبي كف يف نصول مذهب مالك) فجالرت يف ذهـري نمرور
لفا صؾة هبذا الػن ،ور ّبؿرا اسرتلؼل الـراس نن ُتتردارس ملرل هرذه الػـرون القروم،
وٓسقؿا يف مجالس طامة كفذا الذي تعؼدوكه.
ومؿا دار يف َخ َؾدي وجرى يف كػسي نن هذا العؾم هكؿا ُوفر هلقره الؿسرؾؿون؛
ّ
فدوكوه وكتبوه وكتبوا حوله كت ًبا تعرد بالؿارات هن لرم
وفؼفم اهلل تبارك وتعالى هلقه ّ
يؽن إمر نكلر من ذلك ،هكؿا كان ذلك لصقاكة صرق استـباط إحؽام مرن إدلرة
الشرطقة ،ففو بؿلابة السقاج والحصن لؾؿشتغل بلد ّلة الشررع حتى ٓ يـ ِدّ فِؽره وٓ
يؽبو به فر ُسه فقفا ،ويخرج طؿا يـبغي نن ٓ يخررج طـره يف آسرتـباط؛ ٕن الرذي
يدور بذهن الؿرء كلقر ،ربؿا ففم الؿرء من الـّص بقر ما يـبغي نن ُيػفم ،فؿا الرذي
يعصؿه من ذلك؟ هذا العؾم وف اهلل تعالى هذه إمة له لفذا الؿعـى.
وكان يـبغي لؾؿشتغل هبذا العؾم وهذا الػن كؿا نكه يصوكه يف استـباصه طرن نن
( )2

اإلشارة والتـبقه وكحوها ،-ففذا الػن طاصم بنذن اهلل تبارك وتعالى لؾؿشتغل به هن
نقامه يف حقاته ،ويف مقداكه ِ
طاصم به هلى نبعد الحدود ،فؿا بالك هذا صرحبه
العؾؿي
ٌ
يتؼرول
يتؼول طؾى اهلل ما لقس يف ديـه وشرطه ونن ّ
الورع والخوف من اهلل تعالى نن ّ
طؾى رسوله ﷺ؛ لؽن مع إسف الشديد -وٓ نريد نن نصقل يف هذه الـؼطة -فرنن

الؿعتصرة الؿعتـى بللػاضفا..

يتعبـي نن نسؿعه ،وقد استؿعت هلقه القوم يف درس ،بطبقعة الحال هذا لقس قاطردة
يستدل هبا طؾى نن قائؾفا لقس من نهل الح ولقس من نهل العؾم؛ لؽن هذا نبؾبي
طـدي.
الؿفم نن ّ
يمسرس طؾرى إحؽرام الشررطقة التري
كل ما يتعؾ بالشرع هذا لرم ّ
َيخدم و ُي ِعدُ قواطدَ ها طؾم نصول الػؼه ّ
فنن تؾك إطؿال ٓ تـػع.

كلقرا من الـاس وهن قرؤوا هذا العؾم وبرطوا فقه وكتبوا فقره ّهٓ ن رم هذا تؽؾؿروا يف
الؽلقر من إحقان ٓ ُيراطون هذا الذي يـبغي نن يراطوه حتى ٓ ُيػفم من كالمِفرم

قؾقل ،كؾؿات قالئل موزوكة ،معتصرة معاكقفا واهحة ،واكتفى ،وكلقرا -وٓ نقول

ما ٓ يـبغي نن يػفم ،وٓ يتلتى ذلك هٓ هذا قل كالم الؿررء ،ولرذلك سرؾػؽم كران

دائؿا -ما تجدون الخطبراء الؿػروهقن الرذين تػرتن هبرم إمرة كلقررا مرا يؽوكرون

كالمفم قؾقال ،وحقث ّ
قل الؽالم فنن الؿخاصر الؿرتتبة طؾقه تؼل من َثم.

يوردو ا مورد الفالك ويؼودو ا هلى ساحات الػتن ،هذا ونحسرب -واهلل نطؾرم-

الذي نريد نن نقوله هو نن العؾم بالشرع وبلحؽام اهلل وهذا الػ ّن جاء لقصرو ا

ونهرب لؽم ملال يف الذي كحن فقه القوم ،تجدون العؾؿاء الر ّبراكققن كالمفرم

نن بعضؽم يستحضر هذا ويعرفه لؿاذا.

طؿا نشرت هلقه ،العؾم بلحؽام اهلل تبارك وتعالى يـبغي نن يؽون هو الؼاطردة لؽرل

همٓء ٓ يصح نن كؼول :هكه لقس طـدهم طؾم ،هذا مستبعد ،ولؽن واهلل نطؾرم

قاصا كان نو واطظا نو ممرخا نو مشتغال بلي طؾم له صرؾة بالشررع
مشتغ ٍل بالشرع ّ

هذا يـبب نن تؾك الؿعارف الشرطقة التي كالوا مـفا حظا وافرا لم تخالط قؾوهبم ،لم

هن لم يؽن طؾى ب ّقـة من هذا الذي يصون كال َمه طن نن يخرج طن حدّ ه فنكره قرل نن

تؽسبفم تؾك الفقبة ٕحؽام اهلل بحقث يتحرجون طـد ذكر نحؽام اهلل تبارك وتعالى

يـػع ،وكلقرا ما يضر ،ولذلك كان العؾم بلحؽام اهلل تبرارك وتعرالى هرو إسراس،

فال يؼولون طؾى اهلل ما ٓ يـبغي ،وهكؿا تستػزهم الؿواقف ،وتستخ ّػفم الجؿراهقر؛

ومن َثم تظفر لؾؿرء نهؿقة هذا الػن.

فقخرجون طن صورهم ويؼولون ما ٓ يـبغي نن يؼال ،وإحداث التي طرففا العالم

الـاس نذكر لؽم شق ًاا كـت نكػر مـه ونتجافاه وطؿري طشررون سرـة لره صرؾة

اإلسالمي والعربي مـه بالخصوص ،والذين كاكوا وهن لم يؽوكوا وقود هذه الػرتن،

بؿا نسؾػته ،وهو نكـي كـت ُنكصت هلى بعض ُ
الخطب الحؿاسقة وطؿرري طشررون

ففم لقسوا وقودا وٓ كتؿـى لفم نن يؽوكوا وقودا فقحرتقوا ،ولؽن الرذين نوقردوها

كـت نكػر مـفا صبعرا ٓ تط ّبعرا ،أن بعرد نن اكتسرب ُت
طا ًما ،فؽان صبعي يـػر مـفاُ ،

يف الغالب كاكوا من همٓء ،الـراس مرن ٓ يعررف نحؽرام اهلل تبرارك وتعرالى هرذا

قؾقال -ونكا نطـي ما نقول -من معرفة الشرع صرت نكػر مـفرا صبعرا وتط ّبعرا كـرت

يتورط يف الباصل ،ومـفم من يعرففا ولؽـه طرففا معرفة قالقة ولقست معرفة حالقرة

نستؿع يف سـة  8691كان طؿري طشرين سـة كـرت نكػرر مرن بعرض الخطرب التري

ولقست معرفة قؾبقة ،ولعؾه لقس يف كػسه من التوققر ٕحؽام اهلل تبارك وتعرالى مرا

كاكت يوماذ تليت هلى وهران وتحؿل نرقاما يؼال :الشريط رقرم  044وصرل ،فقرلتقـي

يـبغي.

هبا بعض الـاس من العوام ،يؼول :فالن قد جاء الشريط نكصت هلقه ،كـرت نتعرب،
وٓ نريد نن نسؿي إشرصة التي كاكت تليت لؾجزائر يوماذ.
ونذكر لؽم نيضا نكه يف خطب الجؿعة رسخ يف ذهـي بعض الخطب الؼصقرة،
الؽالم الؼؾقل الذي كـت نستؿع هلقره يف هرذه السرـة  ٓ ،91نذكرر الؿواهرقع التري
( )3

ولفذا هذا كؾه يجعؾـا كؼول :هن هذا الػن الذي هو أصول الفقه الرذي يعصرم
اإلكسان من نن يخوض فقؿا ٓ يعؾم ،نو يؼول طؾى اهلل مرا ٓ يعؾرم ،هرذا كؿرا نكره
يـبغي له نن يػعل ذلك؛ يـبغي نن يصون كالمه ويتحػظ فقه ،ولو ندى به ذلرك هلرى
الحصر فؼد جاء طن الـبي ﷺ( :العي من اإليؿان).
العي وهلى
َ
()04

مثل :هذه إيام استؿعت هلى بعضفم ،مؿرن تخررج مرن بعرض
أضرب لكم ً
الجامعات يؼول :بلن حؽم قتل الؿرتد حؽرم سقاسري ولرقس شررطقا .هرذا ربؿرا

الرحررؿررا ُم لررـرا
ْ
قررالررت نٓ َلر ْقرتَرؿرا هررذا َ
هلررررى حررررؿرررامررتِررـررا وكِررصررر ُػرره َفررر َؼرررردِ
َ
ُ
َ

استفواه ما يدطو هلقه الغرب ،وما هو معروف هرذا الرزمن مرن الحريرة الشخصرقة

فؼاركتفا هبا وامتدحتفا ،وهذا الذي حصل من هذه الؿررنة جعؾـري نربرط بقـره

مخرجا ومسرؾؽا مرن حؽرم اهلل هرذا هٓ نن يؼرول :بلكره
والحرية الديـقة ،فؾم يجد
ً

وبقن شخص لخر تويف رحؿه اهلل تبارك وتعالى مـذ كحو نربعرقن طامرا وهرو مؿرن

حؽم سقاسي.

ارتبط بالشريعة وكتب يف شمون الدطوة كتبا كلقررة نيضرا قرال طرن بعرض الـسراء

ورنيت بعضفم يؼول :هـراك نبؾوصرة طرد بعرض الؿسرؾؿقن نن ليرة السرقف

الرراليت ك ر ّن يحؽؿررن بؾرردا ن ونذكررر مررن هررن ماركري

تاتش ر (Margaret

كسخت مائة وطشرين لية .هذه الؽؾؿة يف هذا الوقت لسـا محتاجقن هلقفا ،لرو كران

 )Thatcherرئقسررة وزراء بريطاكقررا ،بان ارانايكا ( )Bandaranaikeالترري

الؿسؾؿون نقوياء قائؿقن بالجفاد الذي فرض كػاية جفاد الطؾرب وجفراد الردطوة

كاكت يف [ سقريالكؽا]  ،وقولاماير ( )Golda Meirالتي كاكرت تحؽرم دويؾرة

وققؾت هذه الؽؾؿة لؽان لفا وجه ،نما ونن الؿسؾؿقن يغزون يف طؼر ديارهم ،تحت

القفود ،طـدما رنى همٓء الـسوة قد حؽؿوا وقادوا بؾدا م هلى كصر ،كؿرا قرادت

ذرائع مختؾػة ،وتحت تربيرات متػاوتة ،فؿا الداطي هلى قول هذه الؽؾؿة؟

ماركري تاتشر ( )Margaret Thatcherيف مرالـػـس()las malvinas

استؿعت هلى بعضفم يؼول :بلن العالم القوم لقس فقه دار حررب وٓ بقرهرا.
ونكتم تعؾؿون هذا كػقت دار الحرب قد يؾزم مـفا كػي دار اإلسالم من بقر نن يشعر،
هكؿا الدار هي دار اإلكساكقة ،وٓ نحسب نن هـاك [جـّرا] وشرقاصقن يسرؽـون معـرا
وكساكـفم وكعايشفم وكراهم ،هم موجودون ،والردار دار اإلكسراكقة مـرذ نكرزل اهلل
تبارك وتعالى لدم هلى إرض ونخرجه من الجـة ففري دار هكسراكقة ،فراكظروا هلرى
الؽؾؿات الؿائعة من نكا ٍ
س ٓ يـضبطون بالشرع.
قرنت ٓمرنة كال ًما يف جريدة تؼول فقه :بلن الؿسرؾؿقن لؽري يؼرووا ويعرفروا
ُ
طالم القوم ويعقشوا ويـتظم نمرهم يـبغي نن يشتغؾوا بالػؾسػة .يعـي البؼقرة الباققرة
[تذهب]؛ ٓ يبؼى دين.
شيء لخر قرنته تؼارن هذه الؿرنة –وهي مؿرن اشرتغل برالعؾم الشررطي -يف
مؼال بقن أنك ل مرك

مع إرجـتقن اكبفر ،ونذكر ن كـت يف مؾتؼى من مؾتؼقات الػؽرر اإلسرالمي فؼرام
هعقف .ونذكر نكه كان يف برفتي كتاب ابن تقؿقة رحؿه اهلل تعالى (اقتضاء الصراط
الؿستؼقم يف مخالػة نصحاب الجحقم) سبحان اهلل طـدما طدت هلى الغرفة فتحرت
فقه( :لن يػؾح قوم ولوا نمرهم امرنة).
نملؾة كلقرة ،مـرذ نسربوع اسرتؿعت هلرى خطقرب كران قرد سرجل كؾؿرة هثرر
استؿعت هلى كؾؿة له وتعجبرت مـفرا ٕن لؾرجرل شرلكا ،يررد طؾرى الرذين كراكوا
يـؽرون طؾقه موقػه؛ قال :هن كاكت هذه فتـة فالؾفم اجعؾـي من الؿػتوكقن!! كقرف

يف شمو م ،طـدما قررت استؼبال الؿفجرين والؿشردين السوريقن وبقررهم وقرع

ومن هان عليه ييهه تبر .

يف ذهـي ن ا هكؿا فعؾت ذلك لتخدم بؾدها ٓ لؿصرؾحة الـراس؛ ٕن نلؿاكقرا كسربة

هذا العؾم وهذا الػن الذي وف اهلل الؿسؾؿقن هلقه كان يـبغي وٓ سقؿا لؾذين

الزيادة فقفا هعقػة نو متو ّقػة بحقث ربؿا بؾبت كسبة الوفقات كسربة الزيرادة؛ ففري

اشتغؾوا به نوٓ ن م هذا تعامؾوا مع ندلة الشرع نن يتعامؾوا معفا بؿؼتضراه ،مرراطقن

بحاجة هلى من يخدم بالدها :القد العامؾة الرخقصة فػعؾت ذلك ،ولؽن ما ندى بي

قواطده ،وهذا تؽؾؿوا فقـبغي لفم نن يراطوا يف كالمفرم الحر  ،وٓ يتوصروا فقؿرا ٓ

قررنت
ذلك هلى نن نمتدحفا ونرفع من شل ا ،الـاس يبحلون طرن مصرالحفم ،ثرم
ُ

يـبغي نن يخوهوا فقه ،لعؾي قد نصؾت طؾقؽم فاطذرو  ،ونكتػي هبذا.

وهي صاحبة الؼصة:

صؾى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿرد وللره وصرحبه نجؿعرقن ،والسرالم طؾرقؽم
ورحؿة اهلل وبركاته...
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يعؾ الؿسؾم العالم بالخصوص فتـته طؾى شيء نقصى نحوالره نن يؽرون مختؾػرا

يف ذهـي -واسؿحوا لي هن طرجت بؽم طؾى الواقع ،-هي رئقسة دولرة ٓ كتردخل

مؼآ لفذه الؿرنة تؼارن فقه بقن زرقاء القؿامة ققل :ه ا تررى مرن بعرد ثالثرة نيرام،

حػظه اهلل تعالى

إحداث التي هربت العالم العربي ابتدا ًء من توكس ثم مصرر ثرم سروريا ولقبقرا،

بالشرع يؽون متحػظا ،يخشى اهلل تبارك وتعالى ،يتورع ،من عز علي ه ييه ه ت ور ،

الؿرنة رئقسة نلؿاكقا طـدما ذهب الؿفاجرون من نرض سوريا استؼبؾتفم ،هذا وقرع

بن حنفية العابدين

الؽتاب فنذا الصػحة التي فتحتفا ونكا باهب طلرت طؾى حديث نبي بؽررة الرذي

(  ) Angela Merkelوزرقراء القؿامرة ،وهري نن هرذه
م

لقاء مع الشيخ

هلى الؿـصة وقال :هكؽم اطتؿدتم طؾى مـع الؿرنة من الحؽم اطتؿادا طؾرى حرديث

فقه ،الػتـة التي كاكت يف مصر.
هذه كؾفا نملؾرة -وإملؾرة طـردي كلقررة -تـبرب وهرو نن الؿػرروض العرالم

]):
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