بسم هللا الرحمن الرحيم
أسباب تخلف المسلمين

لو عدنا إلى القرآن الكريم :
﴿ َو َع َد ه
ف الهذينَ منْ َق ْبله ْم
اس َت ْخلَ َ
صال َحات لَ َي ْس َت ْخل َف هن ُه ْم في ْاْلَ ْرض َك َما ْ
هللا ُ الهذينَ آَ َم ُنوا م ْن ُك ْم َو َعملُوا ال ه
ضى لَ ُه ْم َولَ ُي َب ِّدلَ هن ُه ْم منْ َب ْعد َخ ْوفه ْم أَ ْمنا ً َي ْع ُبدُو َنني ﴾
ار َت َ
َولَ ُي َم ِّك َننه لَ ُه ْم دي َن ُه ُم الهذي ْ
[ سورة النور ]55 :

المسلمون اليوم ال يعبدون هللا ،بل يؤدون الشعائر اإلسالمية ،يؤدون الطقوس بحسب فهمهم ،ليس في
اإلسالم طقوس ،في اإلسالم عبادات ،تؤدى العبادات الشعائرية ،وترمى العبادات التعاملية وراء ظهورهم ،ال
صدق ،وال أمانة ،وال استقامة ،وال إنصاف ،وال عدل ،وال رحمة إطالقا ،من البنية التحتية ،دعك من الذي فوق،
البنية التحتية ،المجتمع اإلسالمي في أدنى طبقاته ظلم أسري ال يعلمه إال هللا ،ظلم األزواج لزوجاتهم شيء ال
يصدق ،ظلم اآلباء ألبنائهم ،ظلم اآلباء لبناتهم ،ظلم رب العمل لعماله ،هناك أخطاء فادحة نرتكبها ،مع أننا نصلي،
كيف تواز َّنا أن نقوم بأعمال تخالف منهج هللا عز وجل ،تخالف العدل ،تخالف االستقامة ،تخالف الرحمة ،تخالف
اإلنصاف ،ونصلي ؟

حقائق ُم ّرة ما لها من دافع :
 1ـ هللا ال يغير نعمة قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم:
هللا عز وجل يقول :
هللا لَ ْم َي ُك ُم َغ ِّيراً ن ْع َم ًة أَ ْن َع َم َها َعلَى َق ْو ٍم َح هتى ُي َغ ِّي ُروا َما بأ َ ْنفُسه ْم ﴾ .
﴿ َذل َك بأَنه ه َ
[ سورة اْلنفال ]55 :

هذا هو الجواب القرآني .

 2ـ المسلمون بين إضاعة الصالة واتباع الشهوات:
جواب آخر :
ص َال َة َوا هت َب ُعوا ال ه
ف َي ْل َق ْونَ َغ ّيا ً ﴾ .
س ْو َ
ش َه َوات َف َ
ضا ُعوا ال ه
ف أَ َ
ف منْ َب ْعده ْم َخ ْل ٌ
﴿ َف َخلَ َ
[ سورة مريم ]

 5ـ هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم:
جواب ثالث :
هللا َال ُي َغ ِّي ُر َما ب َق ْو ٍم َح هتى ُي َغ ِّي ُروا َما بأ َ ْنفُسه ْم ﴾ .
﴿ إنه ه َ
[ سورة الرعد ]11 :

 4ـ إن هللا ال يم ّكن إال دينا ارتضاه للناس:
جواب رابع :
ضى لَ ُه ْم ﴾ .
ار َت َ
﴿ َولَ ُي َم ِّك َننه لَ ُه ْم دي َن ُه ُم الهذي ْ
[ سورة النور ]55 :

وعددد هللا بتمكددين الدددين الددذي يرتمدديه ال فهمددا سددقيما للدددين ،ال دينددا أساسدده المظدداهر ،أساسدده التبدداهي،
أساسه األلقاب ،أساسه الحفالت ،دين االستقامة ،دين الخوف من هللا ،دين االلتزام ،دين الوقوف عند حدود هللا .
 5ـ قُلْ ه َُو منْ عند أَ ْنفُس ُك ْم:
هناك حقيقة  :أن تقول َ :من فعل هذا بنا ؟ إياك ،ثم إياك ،ثدم إيداك أن تدتهم جهدة أخدرى ،تدار تقدول :
استعمار ،وتار تقول  :صهيونة ،وتار تقول  :تآمر اإلمبريالية فدي العدالم ،تدار تقدول  :الموسداد ،قدل  :نحدن ،قدال
تعالى :
﴿ قُلْ ه َُو منْ ع ْند أَ ْنفُس ُك ْم ﴾ .
[ سورة آل عمران ]165 :

ص ْب ُت ْم م ْثلَ ْي َها قُ ْل ُت ْم أَ هنى َه َذا قُلْ ه َُو منْ ع ْند أَ ْنفُس ُك ْم ﴾ .
صا َب ْت ُك ْم ُمصي َب ٌة َقدْ أَ َ
﴿ أَ َولَ هما أَ َ
[ سورة آل عمران ]165 :

كن بطال وواجه الحقيقدة ،نحدن المخطئدون ،كدل الدذي أصدابنا بسدبب أخطائندا ال تعدزو خطدأ ل خدرين،
اآلخرون أعداء شأن العدو أن يستغل الفرص هذا شأنه ،شأن أي عدو على وجه األرض من آدم إلى يوم القيامة أن
يستفيد من معف الطرف اآلخر وأكثدر قدو أعددائنا مدن مدعفنا مدن تفرقندا ،بدربكم هدذا الدذي يحددث فدي فلسدطين،
إنسان يركب مركبة من القاد  ،فجأ يأتيه صاروخ ،من أعطى العدو أن هذا اإلنسدان فدي هدذل المركبدة ؟ إنسدان فدي
بيت فيقصف البيت ،أكثر قو العدو من معلومات نحن أعطينال إياها ،نحدن مختر َقدون ،هدؤالء الدذين اسدتطاعوا أن
يذلوا جيش العدو لم يخترقوا ،نحن مخترقون ،كن بطال ،وواجه الحقيقة ،األخطاء من عندنا ،قال تعالى :

ص ْب ُت ْم م ْثلَ ْي َها قُ ْل ُت ْم أَ هنى َه َذا قُلْ ه َُو منْ ع ْند أَ ْنفُس ُك ْم ﴾ .
صا َب ْت ُك ْم ُمصي َب ٌة َقدْ أَ َ
﴿ أَ َولَ هما أَ َ

[ سورة آل عمران ]165 :

 6ـ ا هتهم نفسك ،والعدو هو العدو:
ال تتهم أحدا ،شأن العدو أن يهجم عليك ،شأن العدو أن يستغل معفك ،شدأن العددو أن يمدزق وحددتك،
شأن العدو أن يستغل الفرقة ،هذا الذي يحصل في العراق يوميا ،مئة قتيل يوميا ،قال تعالى :
﴿ قُلْ ه َُو منْ ع ْند أَ ْنفُس ُك ْم ﴾ .
[ سورة آل عمران ]165 :

ليس األوان أن نغطي أخطاءنا بالقماء والقدر ،لديس األوان أن نبدرر تخلفندا بمدؤامرات خارجيدة ،هدذا
شأن العدو ،والعدو هو العدو ،ال يتغير ،وال يتبدل ،قال تعالى :
﴿ قُلْ ه َُو منْ ع ْند أَ ْنفُس ُك ْم ﴾ .
[ سورة آل عمران ]165 :

في اللحظة التي نؤمن أن الذي يحصل في بالدنا من صنع أنفسنا ،من معفنا ،مدن تخلفندا ،مدن فرقتندا،
من تشر ذمنا ،من أن بأسنا بيننا ،من اختالفاتنا السخيفة ندرك حقيقة المشكلة وأسبابها .
ماذا أقول ،وهللا هناك حقائق ما كنت أتمنى أن أقولها على منبر رسدول هللا ،ولكدن الحقيقدة المدر أفمدل ألدف
مر من الوهم المريح .
وإنتاجا ،وما أعظمهم تخلُّ ًفا:
 7ـ ما أكثر المسلمين عددًا ،وما أقلّهم تأثيرا
ً
المسددلمون ربددع سددكان العددالم ،اإلحصدداء الدددقيق مليددار وخمسددمئة مليددون إنسددان ،صدددقوا ،وال تتوهمدوا
المبالغة  :كان الواحد من أصحاب رسول هللا الواحد بألف ،بل بمليون ،بينما المليون من هدؤالء المسدلمين الغدارقين
في شهواتهم ،وفي أنانيتهم ،وفي حظوظهم ،هؤالء المليون منهم ال بواحد بل بأف ،يكداد أهلندا فدي فلسدطين يموتدون
من الجوع من الحصار ،ليتده حصدارا أمريكيدا ،ليتده حصدارا إسدرائيليا ،هدو حصدار عربدي ،ال طعدام ،وال شدراب،
وهم صابرون ،وصامدون ،والمطاعم عندنا ممتلئة ،والناس في بحبوحة .
مددا الددذي حصددل ؟ شدديء ال يصدددق ،المسددلمون يسدداوون ربددع سددكان العددالم ،لكددن حصددتهم مددن الثددرو
العالمية  %6فقط ربع سدكان األرض بيددهم  %6مدن ثدروات العدالم ،ثلثدا فقدراء العدالم الدذين يعيشدون فدي أقدل مدن
دوالرين يوميا من المسلمين ،ال يوجد بلدد إسدالمي واحدد مدن البلددان الثالثدين التدي صدنفت علدى أنهدا أ ندى ثالثدين
دولة في العالم ،وال بلد إسالمي مع أ نى ثالثين بلد في العالم .
عندي إحصاء شركة سيارات يابانية أرباحها السنوية تساوي الدخل القومي لدولدة عربيدة إسدالمية تعدد
سبعين مليونا ،الدخل القومي بكامله لشركة واحد أرباحها تزيد على الدخل القومي لبلدد عربدي إسدالمي يعدد سدكانه
سبعون مليونا ،هناك تخلف كبير ،عندنا شباب ،عندنا ثروات ،عندنا موقدع اقتصدادي ،قبدل أن تحداول نشدر اإلسدالم
ألغ الفقر ،هيئ فرص العمل .
في العالم أصلح ذات بينك ،أصلح مجتمعك ٍ
خمسون ألف منتج من الطراز األول ليس في بالد المسدلمين بلدد واحدد يملدك مدن هدذل المنتجدات منتجدا
واحدا ،كلها من بالد أجنبية .
 8ـ المسلمون أكثر الناس مديونية وفقراً:
مديونية الدول اإلسالمية تقدر بمئات المليارات من الدوالرات ،االكتفاء الدذاتي عندد المسدلمين يدنخفض
بشكل مستمر ،الفرد المسلم يعديش متوسدط حيدا أقدل بعشدرين سدنة مدن متوسدط الحيدا فدي الدبالد الغربيدة ،مدرض،
وفقر ،وجهل .

 9ـ هذا هو حال الشباب المسلم في البالد اإلسالمية:
أعلى نسبة مدخنين في العالم في البالد اإلسالمية ،وأعلى نسبة أرباح تجنيها معامدل الددخان مدن الدبالد
اإلسالمية %04 ،من الشباب المسلم المتعلم الذين يحملون شهادات عليا ال يحصدلون علدى مهندة الئقدة فدي بلددانهم،
لذلك يهاجرون ،أينما ذهبت تجد المهاجرين مدن المسدلمين بدالماليين ،البطالدة فدي العدالم بدين أربعدة وخمسدة وسدتة،
البطالة الصارخة عند المسلمين  %04والبطالة المقنعة يعني دخل رمزي ال يكفي صاحبه خمسدة أيدام  ،%64وهللا
في حاالت فقر في بدالد المسدلمين ينددى لهدا الجبدين ،وهللا هنداك مدن رأى رأي العدين أناسدا يشدترون أرجدل الددجاج
فقط ،هذا طعام الكالب فقط .

 11ـ كل المسلمين مسؤولون في انتشار الفساد واْلمراض:
أين نحدن ،قبدل أن تنشدر ديندك فدي اآلفداق أصدلح شدأنك الدداخلي ،انظدر إلدى هدذل األمدة ،كدل واحدد مندا
مسؤول ،إياك أن تلقي التهمة على جهة واحد  ،هدذا كدالم فدار  ،كدل واحدد مندا مسدؤول ،هدذا الفدالح الدذي يشدتري
الهرمون الممنوع عالميا يشدتريه تهريبدا لينمدي ثمدرل ،ويسدبب السدرطان للنداس ،هدذا إنسدان مسدؤول أيمدا ،الددواء
ممنوع ،لكنه يشترى تهريبا ،وتبخ به النباتات كي تنمو الثمر ليكون البيع بسعر أعلى ،هذا إنسان يسدهم فدي تخلدف
األمة وانتشار أمراض ،بعض األدوية ترش على بعض الفواكهَ ،من يأكل هذل الفواكده ،قبدل سدتة أشدهر مدن ممدي
الرش قد يصاب بالسرطان ،نسب السرطان مرتفعة بعشرين معف أيها اإلخو .
أنا كنت فدي الخمسدينيات كدل سدنتين أو ثدالث أسدمع بواحدد أصديب بالسدرطان ،اآلن كدل أسدبوع أسدمع
ممن حولي بإنسان أصيب بالسرطان ،من هذل األدوية الكيماوية ،من الخطأ في حياتنا ،من الماء الملوث .
ه
والعزاب:
 11ـ انتشار نسبة العازفين عن الزواج
فيما يتعلق بالزواج  %04من الفتيات دون العشرين ير متزوجات ،النسبة الحقيقيدة  %04مدن نسداء
هذا البلد الطيب من دون زوج %04 ،من نساء سوريا من دون زوج .
هذل حقائق ،هذل حقائق دقيقة جدا اجتماعية ،اقتصادية ،صحية ،تعليمية ،مهنية .
 12ـ النهوض باْلمة كلٌٌُّ بحسب موقعه:
مددا لددم نددنهض كددل واحددد يقدددر بعملدده ،واختصاصدده ،أن يخدددم هددذل األمددة ،بإتقددان عملدده ،إعطدداء سددعر
معتدل ،معاملة طيبة ،أنت باختصاصك يمكن أن تسهم في قو هذل األمة ،ال أطالبكم فوق ما تسدتطيعون ،كدل واحدد

مسؤول عن بيته وعن عمله ،الفتيات اللواتي فدي الطرقدات كاسديات عاريدات ،معظمهدم مدن بيدوت مسدلمة ،ومعظدم
آبددائهم فددي رممددان يرتددادون المسدداجد ،كيددف سددمحت البنتددك أن تثيددر الشددهوات فددي الشددباب ؟ التقاليددد الغربيددة،
ومصممو األزياء آلهة لنا آلهة ،نحن تحت رحمتهم أي شيء يفعلونه نفعله .
وهللا فددي هددذا المسددجد جدداءني شدداب مبعددوث مددن قبددل والدددل ،نظددرت إلددى بنطالدده ،فددإذا فيدده ثقددوب ،وهللا
رفقت له ،وكتبت عندي في مذكرتي أن أهيئ له بعض األلبسة ،فإذا به ابن إنسان ني ،لكدن هدذا بنطدال فيده ثقدوب
موديل جديد ،لو دخلوا جحر مب لدخلتمول ،اآلن البنطال فيه رقع ،وفيده ثقدوب ،لدو دخلدوا جحدر مدب لددخلتمول،
هذل أمة هذل ؟
 15ـ ال بد من مواجهة الحقائق المؤلمة:
تعودوا الكالم المر ،واجهوا الحقائق المؤلمة ،كفانا أن نقول  :نحن أمة عظيمة ،اآلن لسدنا عظمداء ،هللا
عز وجل قال ـ وقيسوا على ذلك ـ :

ارى َن ْحنُ أَ ْب َنا ُء ه
هللا َوأَح هباؤُ هُ ﴾ .
ص َ
﴿ َو َقالَت ا ْل َي ُهو ُد َوال هن َ
[ سورة المائدة ]18 :

ر ّد هللا عليهم فقال :

﴿ قُلْ َفل َم ُي َع ِّذ ُب ُك ْم ب ُذ ُنوب ُك ْم َبلْ أَ ْن ُت ْم َب َ
ش ٌر م همنْ َخلَ َق ﴾ .
[ سورة المائدة ]18 :

نحن أمة ليس لنا وال ميز أبدا إطالقا ،ال تقل  :نحن أمة مختار  ،لقد كنا مختارين ،ال تقدل  :نحدن أمدة
رسول هللا ،ال تقل  :نحن األمة المفملة ،ال تقل  :نحن خير أمة إطالقا ،هذا كالم ال يقال أبدا ،أنا ال أريدد أن أحطدم
معنوياتكم ،ال و هللا ،لكن أريد أن أوقظكم ،كفاندا مدديحا بأنفسدنا ،كفاندا تغطيدة ألخطائندا ،كفاندا أن نلقدي كدل أخطائندا
على جهات أخرى ،نحن المخطئون ،ال تقل َ :مدن المسدؤول ؟ كلكدم مسدؤولون ،أندت حينمدا تقدول البندك وقدد طدرق
الباب طارق فيقول  :أبوك في البيت ؟ تقول له  :قل له  :لست في البيت ،أق ّل شيء علمت ابنك الكذب ،وأنت أبدول،

اإلنسان الذي يكسب المال الحرام فيمدح في المجتمع شداطر ،المجتمدع سداهم بتكدريس هدذا العمدل ،اإلنسدان المندافق
الذي يتلون بألف لون يسمى في المجتمع لبقا ،المجتمع ساهم بتكريس النفاق .
 14ـ كيف نواجه العالَم ونحن في هذه الحال:
يجب أن نصحو من فلتنا ،يجب أن نصحو من سباتنا ،ماذا أقدول فدي الجهداد ؟ ننشدر اإلسدالم ،النداس
ال يقتنعون باإلسالم إذا كان المسلمون متخلفين ،ال يقنعون باإلسدالم ،وبدأس المسدلمين بيدنهم ،هدذل أخبدار مدا يجدري
في العراق وفي العالم ،مدا موقفندا ؟ مسدلمون ،مسداجد ،ومصداحف ،وصدال  ،كدل يدوم يوجدد مئدة قتيدل مدع التعدذيب
يوميا ،هؤالء مسلمون ؟ كيف تواجه العالم ؟ كيف تريد أن تنشر هذا الددين فدي العدالم الغربدي ؟ أندا لسدت متشدائما،
لكن أحب الحقيقة المُر أفملها ألف َمر على الوهم المريح .
 15ـ مع كل هذا فهناك إيجابيات:
أيهددا اإلخددو الكددرام ،بطالددة ،فقددر ،تخلددف ،ال أقددول  :لدديس هندداك إيجابيددات ،التعمدديم مددن العمددى ،لكددن
اإليجابيات ال تكفي كي ننهض ،حجم اإليجابيات أقل مما يكفي ألن ننهض كأمة ننشر هذا الدين العظيم .
 16ـ ليس للمسلمين نفوذ في العالم:
بعددض مددا فددي الحقددائق ال يتمتددع العددالم اإلسددالمي إال بنفددوذ مددئيل جدددا فددي التددأثير علددى السياسددات
العالميددة ،العددالم اإلسددالمي بكاملدده ربددع سددكان األرض يملكددون أمددخم الثددروات ال يسددتطيعون التددأثير فددي السياسددة
الدولية ،أن نوقدف اجتيداح ،أن نوقدف حصدار اقتصدادي ،ال نسدتطيع ،تحدت سدمعنا وبصدرنا تنتهدك حريدة اإلنسدان،
عشر آالف أسير ،أربعمئة طفل منهم ،وأناس مصابون بأمراض وبيلة مدن األسدر ،ال أحدد يسدتطيع أن يقدول كلمدة
أبدا .
إذا  :ال نملك نفوذا سياسيا نغير القرار الدولي .
 17ـ أكثر النزاعات في العالم في البلدان اإلسالمية:
من أبرز ثالثين نزاعا محتدما في العالم نزاع كشمير والهند ،السودان و رنغ ،ثالثون نزاعا في العالم
ثمانية وعشرون منها في العالم اإلسالمي ،من ثالثين نزاعا في األرض كلها الخمس قدارات ثمانيدة وعشدرون منهدا
في العالم اإلسالمي ،في العقود الثالثة المامية مات من المسلمين مليونان ونصف مليدون شدخص بدالحروب ،خبدر
البارحة حتدى اآلن مدات مدن شدعب العدراق سدتمئة ألدف إنسدان حتدى اآلن ،الحدرب الثانيدة ،ولديس األولدى ،مجمدوع
محايا المسلمين في ثالثة عقود مليونان ونصف ،ثلثا المسجونين في العالم من المسلمين ،ثمدانين بالمئدة مدن أحكدام

اإلعدام في العالم في دول إسالمية ،وثمانون بالمئة من الالجئين في العالم من المسلمين ،ال تنزعجوا ،هذل الحقيقدة،
إلى متى نحن افلون ؟
أنا ال أطالبكم إال بما تستطيعون ،أصلح بيتك ،أتقن عملك ،كدن صدادقا فدي عملدك ،قددم سدلعة جيدد  ،ال
اعدتن بدأوالدك ،هدذا شديء تسدتطيعه أندت ،أندا ال أطالدب إال بمدا تسدتطيعه،
ب أوالدك،
تغش ،ال تكذب ،ال تحتال ،ر ِ
ِ
أنت مسلم ،وأنت مؤمن ،ساهم بقو أمتك ،ساهم بتخفيف متاعبها ،حل بعض مشكالتها ،كدل الددول التدي عاندت مدن
انهيددار ،وأصددبحت دوال عدداجز تنتمددي للعددالم اإلسددالمي ،أقد ّل الددبالد فددي العددالم اسددتثمارا فددي ميدددان البحددث العلمددي
والتقنية وخدمة المعلومات في بالد المسلمين .
صنا بأيدينا:
 18ـ خال ُ
الحديث طويل ،والتقرير طويل ،لكن أردت أن أوقظ النفوس ،نحن لسنا كمدا تتوهمدون ،نحدن لسدنا أمدة
مفملة عند هللا ،نحن كأية أمدة متخلفدة ،ال شدأن لندا عندد هللا إطالقدا إال بقددر طاعتندا لده ،إال بقددر تعاونندا ،إال بقددر
تماسكنا ،إال بقدر إخالصنا ،إال بقدر التزامنا ،والكر في ملعبنا ،وإن تعودوا نعد ،وخالصنا بأيدينا ،وال أكتمكم أنندا
حينما شارفنا على اليأس أرسل هللا لنا رسالة عملية ،حيدث إن قلدة قليلدة اسدتطاعت أن تدذل كبريداء أقدوى جديش فدي
المنطقة ،هذل رسالة من هللا ،أنْ يا عبادي ،أنا موجود ،األمر بيدي ،فقط كونوا معدي ،وانظدروا مداذا سيحصدل ،قلدة
قليلة استطاعت أن تذل أقوى جيش في المنطقة بكبريائه ،بغطرسته ،بعنادل ،بسالحه الجوي ،بمدرعاته ،إذا كان هللا
معك فمن عليك ؟ إياكم أن تقنطوا من رحمة هللا ،خالصكم بأيديكم .
خالصنا ليس بقرار من أمريكا ،وال بقرار من إسرائيل ،وال بقرار من حكامنا ،خالصنا منا نحن ،هذل
البنية التحتية ،هذا اإلنسان العادي إذا أخلص هلل ،وتاب إليه ،وأتقن عمله ،وربى أوالدل ،أنت كذا ،وأنت كدذا ،يكدون
هناك قاعد صلبة منها يبدأ التقدم والنمو .
 19ـ هذه هي صورتنا في اإلعالم الغربي!!!:
سامحوني ،لعلدي قسدوت فدي هدذل اإلحصداءات ،ولكنهدا عدين الحقيقدة و هللا ،مداذا أقدول فدي الجهداد ؟ نريدد أن
ننشر اإلسالم ،ونحن مفموحون أمام العدالم ،والسديما فدي هدذا التواصدل اإلعالمدي ،يقتدل بعمدنا بعمدا ،واإلعدالم
الغربددي بددارع جدددا فددي تشددويه صددورتنا ،نصددور عنددد الغددربيين وحددوش ،جهددالء ،متخلفددون ،قتلددة ،إرهددابيون ،لددذلك
يبيحون ألنفسهم إبادتنا .

 21ـ طريق االستفزاز:
دققددوا ،لقددد جدداؤوا بددامرأ فددي كنيسددة خطبددت خطبددة الجمعددة ،وأ ّمددت فددي الصددال  ،كددان هندداك خمسددون
مصليا ،وخمسون مندوب وكالة صحفية إخبارية ،إنه اسدتفزاز ،ثدم دنسدوا المصدحف ،ثدم شدوهوا صدور النبدي ،ثدم
جاء ( البابا ) بتصريحاته األخير  ،ثم عادوا بالدانمرك ،وأعادوا صور رسول هللا مر ثانيةّ ،
وطنوا أنفسدكم أن كدل
عشدرين يومدا اسدتفزاز ،ألنندا مدعاف ،لكدن حينمدا نتعدداون ،ونتماسدك ،ونصدمم علدى أن نقدف صدفا واحددا كددانوا ال
يعدون وال رقما إن أرادوا مهاجمتندا ،اآلن يعددون للعشدر  ،الحتمدال أن نمدربهم ،هدذا التطدور الجديدد لدم يكدن مدن
قبل ،لو تابعنا اإلعداد والقو والتالحم فيما بيننا ،والتعاون والتعامد لعل ما سيكون وفق قوله تعالى :

﴿ إنْ َت ُكو ُنوا َتأْلَ ُمونَ َفإ هن ُه ْم َيأْلَ ُمونَ َك َما َتأْلَ ُمونَ َو َت ْر ُجونَ منَ ه
هللا َما َال َي ْر ُجونَ ﴾ .
[ سورة النساء ]114:

 21ـ هناك تغ ُّير في موازين القوى يجب استغالله بالتوبة والعمل الصالح:
آخر تجربدة للمسدلمين مدع العددو الصدهيوني تؤكدد أن هللا موجدود ،وأن األمدر بيددل ،وأنده بيددل مدوازين
القوى والمعادالت ،كله بيد هللا عز وجل ،فاصطلح مع هللا ،أنب إليه نحن فدي رممدان ،اعقدد توبدة نصدوحا ،احمدل
ب أوالدك ،مدداذا أقددول ؟ الحددل بأيدددينا ،بأيدددينا فقددط ،بأيدددينا نحددن البنيددة التحتيددة فقددط،
هددم المسددلمين ،علددم أوالدك ،ر ِ
المسلم حينما يصدق يكون قويا ،واستقيموا يستقم لكم ،واألمثلة ال تعد وال تحصى .
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