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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وصحبه ومن اتبع هداه

فقد اطلعت على كلمة للرئيس املصري حسين مبارك نشرهتا صحيفة الشرق األوسط  -أما بعد
( 9949)هـ يف السنة اخلامسة والعشرون العدد 4141ربيع األول 9يف يوم السبت املوافق 

 .مبارك يدعو الدول اإلسالمية إلهناء اخلالفات ملنع التدخالت اخلارجية " بعنوان  41ص
طالب الرئيس املصري حسين مبارك بضرورة تفعيل اآلليات اإلسالمية : " قال احملرر حممد خليل 

 للعمل على إهناء اخلالفات اليت تضعف األمة اإلسالمية وتفتح الباب أمام التدخالت اخلارجية
 " .بدعوى فض النزاع 

 .وحنن نشكر الرئيس املصري على هذا اإلدراك وهذا االهتمام بواقع األمة اإلسالمية املؤمل 
ونرجوا أن يقصد بإهناء اخلالفات الدينية بني املدارس وعلمائها واخلالفات السياسية بني حكامها 

 .ودوهلا 
 .كام والدعاة يف إحناء العامل اإلسالميوأرجو أن يشاركه يف هذا اإلدراك واالجتاه العلماء واحل

 .وأرجو أن يرزق اهلل اجلميع اإلخالص هلل والتجرد من األهواء العقدية واملنهجية والسياسية 
وأن يوفقهم للسعي اجلاد للخروج من دوامات االختالفات يف شىت امليادين وال يتم هلم هذا 

يف عقائدهم  دة إىل كتاب اهلل وسنة رسوله اخلروج من هذه الدوامات إال بالعودة الصادقة اجلا
إذا تبايعتم بالعينة " ومناهجهم وسياساهتم اقتناعًا بقول الرسول الكرمي والناصح األمني احلكيم 

عه ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم اجلهاد يف سبيل اهلل سلط اهلل عليكم ذاًل ال ينز 
 " .عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم 

فهذا الذل الذي نزل باملسلمني من قرون وال يزال يف ازدياد وتصاعد هو سوط عذاب صبه اهلل 
على املسلمني بتسليط أمم الكفر عليهم وسبب هذا التسليط هو بعدهم عن االلتزام بنصوص  

رقهم وكثرة اختالفاهتم كتاب اهلل وسنة رسول اهلل يف عقائدهم وعباداهتم وسياساهتم وتف
 .اخل إال من وفق اهلل وهم قلة غرباء يف أوساط املسلمني .....العقائدية والسياسية 
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وإذا كان ما نص عليه هذا احلديث الشريف وجله يف النواحي االقتصادية موجبًا لسخط اهلل 
كى يف وتسليط الذل علينا فكيف وقد جتاوزت األمة ذلك إىل ما هو أوسع وأفظع وأشد وأن

عقائدها وعبادهتا وسياستها وأخالقها حيث ما تركوا شيئًا يعتقده أعداء اهلل أو يعملونه إال 
لتتبعن سنن م كان قبلكم شربًا بشرب وذراعًا بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب " تبعوهم فيه 

 " .لدخلتموه 
 .إذا كان هذا هو واقع املسلمني إال القليل املغلوب على أمره 

إننا هبذا الواقع نستحق من اهلل : رون من اهلل يف الدنيا واآلخرة ؟ ما أظن عاقاًل يقول فماذا ينتظ
 .العزة والكرامة والنصر على األعداء والنجاة من سخطه وعذابه يف الدنيا واآلخرة

قال مبارك يف كلمة وجهها للمؤمتر اإلسالمي اخلامس عشر الذي :" وقال حممد خليل  -4
ى للشئون اإلسالمية يف القاهرة حتت شعار مستقبل العامل اإلسالمي وألقاها ينظمه اجمللس األعل

إن األحداث الراهنة حتتم على املسلمني : رئيس الوزراء املصري .نيابة عنه الدكتور عاطف عبيد 
أن تكون هلم وقفه مع النفس للمراجعة تتسم بالصراحة والوضوح إلعادة النظر لتحديد 

ل مع الواقع الراهن وأضاف املراجعة اليت نتطلع إليها جيب أن تبحث األسلوب األمثل للتعام
جوانب القوة والضعف يف األمة ألنه لن يفيد األمة أن تعيش على ذكريات عزيزة من األجماد 

 ".ولكن نقتدي باألسالف إذا أردنا أن نتذكر مفاخرهم
ملسلمني وعلماءهم العزمية إن هذا كالم جيد جدًا أسال اهلل أن يرزقه ومجيع حكام ا: أقول   

 .اجلادة للعمل به والنهوض بأعبائه
وحيث رأيتم حتمية الصراحة والوضوح وأرجو عدم املؤاخذة فإين أقول أنك اليوم من أعظم 
زعماء هذه األمة ويقع على عاتقك مسئولية كبرية سوف حتاسب عليها أمام اهلل قال رسول اهلل 

  " فأنت مسئول عن الشعب املصري مباليينه عن " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
إصالح عقائده ومناهجه وإقامة شرع اهلل فيه والسعي اجلاد يف إزالة ما يضر بعقيدهتا وسائر 
شئون حياهتا وال يتم ذلك إال بإصالح املناهج يف املدارس واجلامعات مدنية كانت أو عسكرية 

فهذا هو األسلوب األمثل ولو ضربت مشارق  ا على كتاب اهلل وسنة رسول اهللوإقامته
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األرض ومغارهبا وقلبت كل صفحات التاريخ حبثًا عن األسلوب األمثل فلن جتده إال يف 
فخذ به وال تلتفت ملا يطرح من حلول سياسية أو   األسلوب األمثل الذي حدده اهلل ورسوله

غري سياسية وأرجو أن يكون املؤمتر اإلسالمي قد وفق لتقدمي مثل هذا احلل بعد أن أدركوا 
أسباب ضعف األمة وهواهنا كما أرجو أن يشارك يف إدراك جوانب الضعف يف األمة كل علماء 

لسعي اجلاد إىل األخذ بأسباب القوة والعزة املسلمني وحكامهم وعقالئهم وأن يوفقهم اهلل ل
والكرامة وتربية األمة كافة على ذلك وليس ذلك إال بالعودة و باالقتداء باألسالف الذين 

 .متسكوا بكتاب رهبم وسنة نبيهم فارتقوا بذلك إىل قمم العزة واجملد والكرامة والسيادة 
ألنه ال يفيد األمة أن تعيش على :" وأرجو أن يكون فخامة الرئيس مبارك قد أدرك ومن هنا 

 ".ذكريات عزيزة من األجماد ولكن نقتدي باألسالف
فاخلروج من الضياع واهلوان ليس بالتغين بأجماد األسالف، وإمنا هو باإلقتداء هبم يف اإلميان 

لَُّه َوَعَد ال: (الصادق والعمل الصاحل الذي نالوا به العز والتمكني الذي وعدهم اهلل به يف قوله 
ِهْم الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم يف اأَلْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِ 

لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا يـَْعُبُدو  َنيِن ال يُْشرُِكوَن ِب َولَُيَمكَِّننَّ هَلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَيَُبدِّ
 (.55:النور( )َشْيئاً َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
 .هذا هو طريق العزة والكرامة وهذه هي أسباهبا

أيها املسلمون علماء وحكاما وحمكومني، هذه هي طريق اخلروج من مواطن الضعف والذل 
وا عزًا وال متكيناً، ولن خترجوا من مواطن الذل واخلوف بل لن واخلوف فإن فرطتم فيها فلن تنال

 .تزدادوا على مر األيام و السنني إال ضعفاً وذاًل وخوفاً ورهقاً 
وأوضح الرئيس مبارك عند حبث مستقبل األمة البد أن نضع يف االعتبار :" قال حممد خليل -3

رورة الوعي باملتغريات الدولية واألوضاع ضرورة األخذ بالعلم والتطورات التكنولوجية اجلديدة وض
اجلديدة اليت طرأت على عاملنا املعاصر وتأثريها على األمة وحضارهتا واستخالص العرب والدروس 
من األحداث اجلارية وآخرها احلرب األمريكية ضد العراق ومعاناة الشعب الفلسطيين باإلضافة 

 " .إىل تعميق احلوار مع اآلخرين
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م جيد وأرجو أن يكون فخامة الرئيس قد وضع يف االعتبار العلم الشرعي القائم هذا كال: أقول
بكل أبعاده على كتاب اهلل وسنة رسول اهلل بفهم سلفنا الصاحل وأساس ذلك توحيد اهلل 
وإخالص الدين له وختليص األمة من خمالفة هذا التوحيد والسعي يف القضاء على الشرك 

 .ىل عقائد وعقول كثري من األمةومظاهره ، األمر الذي تسرب إ
والسعي أيضا يف تطبيق حكم اهلل يف األرض ، أرجو أن يكون فخامة الرئيس قد وضع هذا يف  

االعتبار، وكيف يستبعد عنه ذلك وقد قال يف هذه الكلمة ويف هذه املناسبة تلك املقولة الرائعة 
 ".كن نقتدي باألسالف لن يفيد األمة أن تعيش على ذكريات عزيزة من األجماد ول: "

أما األخذ بالعلم والتطورات التكنولوجية فهذا أيضاً أمر مطلوب جداً يف اإلسالم ، كيف ال واهلل 
وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل : ) يقول يف حمكم كتابه 

 ( .وعدوكم 
 " .أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي : " يقول  والرسول الكرمي 

ونأسف األسف الشديد أن األمة قد قصرت تقصريًا عظيمًا يف كل أسباب العزة والقوة سواء 
 .الدينية أو الدنيوية 

فهي قد فرطت يف أهم أمور دينها وعلى رأسها توحيد اهلل وإخالص الدين له الذي بسبب 
 .ريه استحقوا الذل واهلوان وتسليط أمم الضالل عليهم تفريطهم فيه ويف غ

 .وفرطت يف إتقان العلوم الدنيوية العصرية اليت أتقنها غريهم وتسلطوا هبا عليهم
فيا حكام املسلمني وعلماء اإلسالم اهنضوا باألمة اإلسالمية على الطريقة النبوية يف النهوض  

 .ه الكرام والتابعون هلم بإحسان واإلصالح تلك الطريقة اليت سار عليها أصحاب
شريطة أن تكون حافزة هلم  -واهلل –أما استخالص العرب والدروس فما أحق األمة باستخالصها 

إىل التوبة إىل اهلل وإىل العودة الصادقة إىل دينهم احلق عقيدة وشريعة وسياسة وأخالقًا وأرجو أن 
ين للمؤمتر اإلسالمي وأن يكون مرمى يكون هذا مرمى فخامة الرئيس وأن يكون مرمى احلاضر 

 .علماء املسلمني واألمة اإلسالمية مجعاء وأرجو أن يقصد باحلوار السياسي املنطلق من اإلسالم
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إن هنضة األمة تعد فريضة   -يعين فخامة الرئيس املصري -وقال :" قال حممد خليل -1
سالم دين التعمري والسماحة وليس إسالمية وهو السبيل إلقامة الشعائر املفروضة مما يؤكد أن اإل

دين التخريب واإلرهاب وطالب بضرورة الربط بني العلم والعمل حىت تستطيع األمة الصمود يف 
 ". ذلك العامل املتغري

 :أقول 
حقًا إن هنضة األمة تعد فريضة إسالمية وهي السبيل إلقامة الشعائر املفروضة وإنه البد من  -4

 .الربط بني العلم والعمل 
ونسأل اهلل أن يوفقه ومجيع والة املسلمني هلذه النهضة اليت يلح عليها فخامة الرئيس املصري وأن 
يدركوا أهنا ضرورة، ويف طليعة هذه النهضة؛ النهضة الدينية الواعية اجلادة املبنية على العودة إىل  

 أث ى اهلل على أهلها كتاب اهلل دون تريث أو تعلل وأن يسعوا إىل تسنم تلك املراتب الرفيعة اليت
الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا :) بقوله جل شأنه 

 (.   عن املنكر وهلل عاقبة األمور
أن اإلسالم دين تعمري ومساحة يف تشريعاته ليس فيه آصار وال أغالل ودين رمحة وقوة  -4

طهري األرض من الشرك والفساد، وهو كما ذكر الرئيس مبارك وجهاد لنشر اخلري والسعادة ولت
 .ليس دين ختريب وإرهاب

فبادروا يا من والهم اهلل أمر املسلمني ومكنهم يف األرض إىل إقامة الصالة وإلزام املسلمني هبا 
إىل درجة قتل من جيحد وجوهبا أو يتخلف عن إقامتها، وإيتاء الزكاة وإلزام املسلمني هبا إىل 

جة قتل من ميتنع عن أدائها كما فعل الصديق وإخوانه من الصحابة الكرام فإن هذه أهم در 
 .أركان اإلسالم بعد التوحيد واإلميان

وأمروا باملعروف وعلى رأس املعروف التوحيد وأركان اإلميان واإلسالم، وهنوا عن املنكر وعلى 
بائر والفواحش وهذه األمور من رأسه الشرك ومظاهره والبدع ومظاهرها، مث املوبقات من الك

أفرض الفرائض عليكم وأوجب من الواجبات عليكم فاهنضوا هبا إن أردمت النهضة هبذه األمة 
 .والسيما وقد أدرك الرئيس مبارك أن هذا هو سبيل النهوض باألمة
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ء وأرجو أن يكون والة املسلمني مجيعًا قد أدركوا ذلك إدراكًا عميقاً، بل أرجو أن يكون علما
املسلمني قد أدركوا ذلك إدراكا عميقًا ، وأرجو أن يكونوا مجيعًا قد أدركوا أن هذا هو احلل 

 .اإلسالمي الوحيد وأن ال خيار هلم فيه
وفق اهلل املسلمني مجيعًا للعودة لكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم ووفقهم للمبادرة 

من احللول الفاشلة اليت ال تعود عليهم إال بالضياع إىل األخذ هبذا احلل املبارك ورفض ما سواه 
 .والذل وتسلط األعداء

طالب بضرورة الربط بني العلم والعمل وهو ما يتطلب ضرورة إجياد جتمع :" قال حممد خليل -5
 ".اقتصادي قادر على املنافسة بدعم الروابط بني عناصر األمة

 .تقدم ما يتعلق بالربط بني العلم والعمل
كما يقال، وقد حتدث اإلسالم  " فاملال عصب احلياة"اد جتمع اقتصادي فهو أمر ضروري أما إجي

كثرياً عن املال وعن طرق متلكه واستعماله وإنفاقه، املشروع منه واملمنوع يف أبوابه الكثرية والذي 
 :يهمنا هنا أمران

ن بذل اجلهد التخلص من هيمنة الغرب على أموال املسلمني واقتصادهم، فالبد م: األول 
 . لتحرير أموال املسلمني واقتصادهم من هذه اهليمنة

 .التخلص من انتشار الربا والرشوة و املكس واخليانة يف بالد املسلمني: والثاين
وبتقوى اهلل واإلخالص له والثقة مبا يف خزائنه من األرزاق يستطيع املسلمون التخلص من هذه 

ن حق اهلل واإلسالم واملسلمني أن يسعى احلكام والعلماء املوبقات املاحقة والسيما الربا، فم
وخاصة علماء االقتصاد يف إزاحة هذه املوبقات وعلى رأسها الربا بكافة الطرق والوسائل اليت 
يستطيعوهنا وذلك بتحويل البنوك الربوية يف العامل اإلسالمي إىل بنوك إسالمية وختليصها من 

 .لغربية على أموال املسلمني والبنوك القائمة يف بلداهنمهيمنة وسيطرة البنوك اليهودية وا
وال يلتفتوا إىل التخويف واملخاوف اليت يقع حتت طائلتها كثري من جتار املسلمني ومؤسسي 

إمنا ذلكم الشيطان خيوف :) البنوك من االنفصام عن االقتصاد الغرِب والبنوك الغربية قال تعاىل
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم :) ، وقال تعاىل(نتم مؤمننيأولياءه فال ختفوهم وخافون إن ك
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وإن خفتم عيلة فسوف :)، وقال تعاىل (بالفحشاء واهلل يعدكم مغفرة منه وفضال واهلل واسع عليم
 (.يغنيكم اهلل من فضله إن شاء إن اهلل عليم حكيم

:) بل لنا هبا قال تعاىلوباملقابل فإن تعاطي الربا والتمادي فيه يفتح علينا باب حرب مدمرة ال ق
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من 

 (.اهلل ورسوله
وما يدري املسلمون أن كثرياً مما ينـزل هبم من احلروب والنكبات إمنا هو جزاء ارتكاب املسلمني 

 .اآلخرة أشد وأشدهلذا الذنب العظيم، وحرب اهلل يف 
وأحل اهلل البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهلل :) وقال

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ميحق اهلل الربا ويرِب الصدقات واهلل ال حيب  
 (.كل كفار أثيم

تحل مستحق للحرب يف الدنيا وحمق بركة فاملستحل لذلك كافر جزاؤه اخللود يف النار وغري املس
لعن اهلل آ كل :" ماله ومعرض للوعيد يف اآلخرة، وداخل يف قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 ".الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
وال شك أن ختلص املسلمني من الربا بالطرق الشرعية وختليصهم من سائر املوبقات وعلى رأسها 

اجب وضروري، وقبل ذلك القيام الصادق بشعائر اإلسالم وعقائده وشرائعه الشرك والبدع أمر و 
على النحو الذي ذكرناه سلفًا أمور ضرورية إلحراز رضى اهلل ونصره ومحايته ورعايته يف الدنيا 

 .واآلخرة
 وعظم املسؤولية واقع على والة أمور املسلمني وعلمائهم وعقالئهم وأهل احلل والعقد منهم 

بـَنْيَ اْلَمْرِء َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه حَيُوُل يَا أَيـ  )
 .اللهم خذ بنواصي هذه األمة إىل احلق وامجعها عليه( 41:ألنفال( )َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه حُتَْشُرونَ 

هذه األمة إىل االلتزام والتطبيق الشامل لإلسالم الكامل الذي رضيته والنعمة التامة  اللهم وفق
اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم :) اليت أنعمت هبا عليهم كما قلت؛ وقولك احلق

 (.نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا
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 .سوالً رضينا باهلل رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم نبياً ر 
 

 :كتبه
 ربيع بن هادي عمري املدخلي 

 هـ41/3/4141
 مكة املكرمة


