
  



  

  

  

  



  

مُ  ُ ُ الُحل ُ اِإلْسالِمیَّة َة َّول   الد

ّ  للعّالمة  بشیر بن مساعد :ثالمحد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .والصالة والسالم على رسول رب العالمین ،الحمد رب العالمین 

  :ما بعدأ

ھذا  :نَّ هللا بھ علینا في غرة رمضان المباركومما مَ  ،هللا على العبید ال تحصى وال تُعدُّ  نَ نَفإن مِ 
 ؛البغدادي وصحبھ :وتھیئة هللا لھؤالء العبید ،یكاد المرء ال یصدق لوال موعود هللا ،الحلم الجلیل

 :دد وسیادة على العالمینؤوس ،ن دین وخالفةن هللا استعملھم إلعادة وإحیاء ما درسناه مِ إحیث 
إعالن فكان  ؛ا)ا لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم شھیدً (وكذلك جعلناكم أمة وسطً 

إني جاعل في األرض خلیفة للمالئكة: (التي خلق هللا لھا آدم علیھ السالم فقال  ،الدولة والخالفة
قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ال 

  ).تعلمون وعلم آدم األسماء كلھا

ُ وإن  ،بمعناھا وفحواھا اھذه الفریضة الغائبة قرونً   وتكالبوا علیھا  ،حاربوھایت بعد أن لغِ أ
والتعلیم  ،نبحجة الحضارة والتمدّ  ؛ضوھموروّ  ،سوا المسلمینمسلمین في دعواھم وكافرین قد سیّ 

وما زال یفعل فعلتھ النكراء إلى یومنا  ،شتعال النار في الھشیمااإلفرنجي الذي اشتعل في األمة 
كان  :جن تخرّ ، ومَ لوا فیھفطمسوه وبدّ  ؛ن الغارةلم یسلم مِ  :وهحتى التعلیم الدیني كما سمّ  ،ھذا
 ً ر إلیھ نظرة عطف ظِ نُ  :ن العامةا مِ ن كان صالحً ومَ  ،زدراءایُنظر إلیھ نظرة  ؛ا أشبھ بالعالةباھت

ن ا مِ وبعضً  ،لمجرد إثبات الھالل ؛بوا أھل العلم عملھمھكذا كان التغریب، غرَّ  !سترحاماو
تنصیب أتاتورك تم و ،نتھت الخالفة العثمانیةاف ،المیراث والطالق :منھا ؛األحوال الشخصیة

ُ  ،ا على تركیاالیھودي حاكمً  ضوھم ن روّ وُجعل علیھا مَ  ،ت دولة الخالفة إلى دویالت وأقزاممَ سِّ وق
  .ال حیلة لھمو نكویُحرّ  ،لیكونوا مجرد أداة وآلیات ؛وساسوھم

 زدْ  ،ن حسب المخططودورفصاروا ی ؛ن المخطط الذي ذھب بالمسلمینمِ  اكان الذي ذكرتھ جزءً  
وخرقھا  ،اعندنا ثالثی  :فكان الخرق كما یقال ؛لت لھ مدارس لطمس ما تبقىُجعِ  أن على ھذا الداء

أصاب األمة الیأس والمستحیل في اإلصالح، وابتكروا لنا ، ون الخروقاتوغیر ذلك مِ  ،ارباعی 
قوا كل فئة إلى ما وفرّ  ،تحاداتلنا النقابات واال وجعلوا ،مقراطیةیالدخول في األحزاب والد

زواج  :منھا ؛وأدخلوا الحریات الشخصیة ،نفالتق واالوالتمزّ  ،فكان النكد والضنك ؛یجانسھا
  .إلى غیر ذلك !وسكت الناس ،المثل؛ الرجل للرجل

المدرسة  :مثل ؛ن أجل أن تتأخر عجلة اإلسالمیةالمصنوعة مِ  - وصنعت الحركات اإلسالمیة  
ن وغیر ذلك مِ  ،ا لھا واألزھرمتدادً ا :- وبة لالفغاني ومحمد عبده واإلخواناإلصالحیة المنس

 ،ومنھا الصوفیة التي تعاھدتھا الحركة اإلخوانیة ،غالبھا مرجئةو ،المدارس التي مألت الساحة
  .السروریة الممثل للجماعة األم جماعة البنا :ارً یخأو

وال تزال طائفة  ،أال یخلو من قائم  بحجتھ :ةولكن شاء هللا في سننھ ونوامیسھ الشرعیة والقدری 
 ،فبعث القاعدة والطالبان ؛راد هللا بنا الخیرأف؛ الطائفة المنصورة :اولو كان واحدً  ،قائمة بأمر هللا

ً ألفیة ابن معطي، ثم استدرك على  ؛وال سیما أسامة بن الدن فلھم السبق كما قال ابن مالك فائقة
ً نفسھ وھو بسبٍق حائزً  بارك هللا  ،وا الطریق واألساسن خطّ وھم مَ  ،، وھم أھل لذلكثنائي الجمیالا

 ،فكان منھ ھذا المولود ؛والجھاد الذي أثخن في الكفرة ،، وجاء دور الدولة العراقیة اإلسالمیةفیھم
  .الذي وضع األمور في نصابھا

والسحل واإلرھاب  ،قوة)تیناكم بآ(خذوا ما  :وألن ما یجري في عالمنا ھذا یحتاج إلى قول هللا 
ةٌ ال تُطاق وال یستطاع ذوقھا ھي العلقم ،ترھبون بھ عدو هللا ال  ،وكانت الخالفة والبیعة ھي ُمرَّ

األمم جمیعھا تجتمع على ھذا ؛ فوال بد من ذلك ،م شفاؤه فیھالِ یشتھیھا إال المریض الذي عُ 



وفرَّ  ،واستغنى بھ ،والذ بمالذه ،م بھعتصاولیس بتاركھ ما دام  ،لكنھ یعلم أن هللا ناصره ،الوحید
التي نعیش فیھا نحن  ،الذین تركوا وركلوا ھذه الدعة ؛وھذا الذي أعتقده في ھؤالء النفر ،إلیھ
ا وحكامً  ،فین لما یفعلوهومصنّ  ،ھینونرید أن نكون علیھم أوصیاء وموجّ  ،ن كان على شاكلتناومَ 

ِّ ن خالل ما تبثھ الدعایامِ  ؛على مجریات أمورھم وھي مع ذلك ھي  ،ھ فیھالة والمشتبَ ت المضل
  !ا غیر العمالةال تملك لنفسھا قرارً  ،دةإنما ھي مستعبَ  ،اا حر لیست إعالمً 

ُِبّ اللبابوال ھي مِ  ،إنما التفاھات التي ال شأن لنا بھا ،موضوعالسوقة لیس لھم   ثیاب  :ن ل
َ  !الخلیفة ّ مَ أ  اتخذتھ ھّال  :وقولھ ،وما أشار علیھ عمر على النبي علیھ السالم ،ةا سمعتم بالحل

ُل  :كتاب اللباس ،قال ابن عباس في أول البخاري؟ للجمعة والوفود لبس في غیر اواشرب وك
  سرف وال مخیلة.

  .ھذا حال المنافقین 

لھ عن فسأ ؛ه إال ھیئة الرجلما شدّ  ،ا حضر موعظة بلیغةأن أعرابی  :روى بعض أھل التفسیر 
لو سرقُت لقطعت یدي الیمنى ولیست  :فقال العالم ؟ھل أنت سرقت فقطعت یدك :سبب قطع یده

  .ا وأجدر أالَّ یعلموا حدود ما أنزل هللا ونفاقً ، األعراب أشدُّ كفرً الشمال

وتوظیف  ،ن بالغة ومعرفة لمعاني القرآنتاه هللا مِ آوما  ،لم ینظروا إلى خطبتھ وسمتھ وتالوتھ 
 :رنا بأیام األوائلذكّ  ،وقصر الخطبة مع اداء الغرض المطلوب ،في شِدّ عقول وقلوب مستمعیھ

الشیخ  :ن استوعب وبیَّن مغزى الخطبة وما حوتھوخیر مَ  ،إن التبعة كما ذكر كبیرة وعظیمة
ا مع ال سیم ،ھھم إلى التعامل بالرفقونبّ  ،وقد أدى النصح للخلیفة والدولة ،حسین بن محمود

  بارك هللا فیھ.، واستیعابھم بالحسنىالمجاھدین المخالفین 

(فبما رحمة من  :قال تعالى لرسولھ ؛ووضع األشیاء في مواضعھا ،على الدولة الحزم في رفق
عنھم واستغفر لھم وشاورھم في  عفُ ان حولك فنفضوا مِ القلب الا غلیظ هللا لنت لھم ولو كنت فظ 

 ).هللا إن هللا یحب المتوكلیناألمر فإذا عزمت فتوكل على 

ن هللا لنا دیننا الذي ارتضى ومكّ  ،ن معھد هللا خطاه ومَ وسدّ  ،بارك هللا لنا في دولتنا وولي أمرنا
 .آمین یا رب العالمین ،ونصرھم وفتح علیھم ،لنا

 


