ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون
{سورة األنبياء }505

رسالة من المدرسة اليوسفية
دخوالً إىل العصر اجلديد ادليالدي:
ضلن نعيش حاالً أقبة أأعبعا البدأرات لم؛باللك ألعبن نعبيش أقبر الجبرب ابن ةانبا اخلداب أي إب
ىذه الدأرة ان أععا الدأرات ان ةه العصر أخري الفرتة ان ةه اخلدا ةداً.
مسألة واحدة في جدول األعمال:
أىذه ىي اسأل كوب الدأل إ؛الاي ً.
يا أىل الكتاب:
أب كل اا كتةناه حجيج اأة يف ادلأة .أاع ذلك ىذا حق أنفس اإل؛الل بالضةط ال تنازل عندنا قط .أال
يسببت يع أحببد أب نببد خ أنببا أقصببورنا ألعببن ال يستسببتكوب لتعبباى أ أذةع باً أب ذلببك ضببل ا أىببذه
الدعوى ال تؤتى لعل أحد.
لماذا ال يستطيعون أن يجدوا خطأنا؟ ألننا خرةنا ال ريق بجول أب الجرآب ىو ادلصدر أالنيب ىو ادلثيبل.

أال يست يع أحد أب يهزانا بإذب ا  .هبذا ىبو ايبداب الت!بدين أضلبن ةباىزأب لتنجبد ألت تسب ادلفتوحب ن
تيتفضتوان
إما الجواب وإما القبول!

ون المخالفة لهذه الحركة فمناقضة على اإلسالم!
فهم ال يقدرون أن يحضروا أمامنا ولكن ماذا يفعلون؟
ه ب يت رقببوب ذريببق ال عببن بعببل اببن أن بوا العببذب أالفببرى أاالجاابباتأ أح ب أ ب يراةعببوب إىل الجببوة
الجا؛ي أ أي ةجوب ؛يا؛ اإل؛عات يع ي احاألوب إلال أ واىنا.
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إب إ؛عاتنا ىو إ؛عات اإل؛الل أإ؛عات الجبرآب أإ؛بعات النبيب عبتى ا عتيبو أ؛بت أ أال يجبدر أحبد
عتى ىذا .ليعكتوا عتى اعانته ن!ن انتصبرأب أىب انهزابوب .ألب أعبد ا عبري أق عبيأ أاألىب أب
نستستكو.
واهلل متتتم نتتوره ولتتو كتترىتم وستتتحكم دول تة الخالفتتة فتتي األرض وستتيقام العتتدل متتن جديتتد وستتينال

العالم الصلح والسلم والراحة!

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السالل عتيع أرضب ا أبركاتو
يا ابني فاتح بن محمد متين!
إ؛تهتتت كتاب ربت عنواب دخوالً إلى العصر الجديد!

إقرأأا ىذه الر؛ال ةيداً أا هكوا اضكو ا ةيبداً  .أىبذه الر؛بال ىبي البك جب كبل أحبد ن أههبر ابا ههبر
أثناء كتاب ىذه الر؛ال  .يع ي ىذا ان ضل ا أعونو .أا؛تفدنا ابن بيج ةبدمل ادلرحبولأ أ؛بتعوب ىبذه
الر؛ال افيدة أاثكرة إب قاء ا تعاىل .ألندعو ا عز أةل ليعبوب ىبذه الر؛بال أ؛بيت لوحبدة ادلسبتك
أذلداي لري ادلستك .
أأ؛ت عتى كل ان يسأل ع ي عتى حدة أأُقَبةّل ان عيوب كته .
وأىنئ رمضانكم المبارك الذي ىو األفضل من أحد عشر شتهراً األخترم متن متميم القلتن وأىنتئ

أيضتاً ليلتتة القتتدر التتتي ىتتي فتتي رمضتتان خيتتر متتن ألتتط شتتهر وأىنتتئ عيتتد الفطتتر المقبتتل وأقتتول لكتتم

فاسعوا إلى أعراس وأعياد عديدة.
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أال تنسوين يف أدعيتع أأا رأا الر؛ائل اثل ا ر إبريل.
أأحضرأين أقبرذك أأ؛ب واناا البك ىبي خلبت الجبرآب .أأ؛بتكع لتجبرآب أأكتبا ر؛بالك ىبذهأ أذببري كبل
األاببور يف رلريهببا إب عببات .أختببق اإلنسبباب اببن ع ببل أبببدأب عببا .ألببذلك عتينببا أب نببتعت الصببا أيضباً
ألب ا اع الصابرين.
أأ؛ت عتيع ارة ثاني أ أأ؛تودعع ا .
اع السالا .
ادلدر؛ اليو؛في  /Bielefeld /أدلانيا
بببببببب

"وسوف ينبئهم اهلل بما كانوا يصنعون "
{ سورة المائدة }54

ضلببن نعببيش حبباال أقببة أأعببعا الببدأرات لم؛بباللأ أنعببيش أ ضببل الجببرب اببن ةه ب اخلدا ب أي إب ىببذه
الدأرة ان أععا الدأرات ان ةه العصر أخري الفرتة ان ةه اخلدا ةداً.
نستطيع أن نقسم كل الناس الذين يعيشون في األرض إلى ثالثة أمم:
 -5اليهود الذين يؤمنون بموسى عليو السالم
 -2النصارم الذين يؤمنون بعيسى عليو السالم
 -3أمة محمد ملى اهلل عليو وسلم .

أي ديبن ابن األديباب السبكاأي أىب
أان الناس ان ال يؤان با أال بالنيب أال بالعتابن يع ي ال يجةتبوب ّ
يسكوب "زنديجاً" بتعةري قدميأ أيسكوب "ات!داً" بتعةري ةديد.
مسألة واحدة في جدول األعمال:

3

وىي كون الدولة إسالمية.
إب كتك "ال إلو إال اهلل" تعةري أةيز لعجيدة التوحيدن
أأب احلع أيضاً ىي عورة التنفيذ لعجيدة التوحيدن
يا أيها اليهود أالنصارى:
لنرتمل الزنادق إىل ةانا أخر .أأنت تؤانوب بالتوراة أدبو؛ى أباإلصليل أبعيسى إذاً دلاذا ال تؤانوب
دب!كد عتى ا عتيو أ؛ت أدبا بو ان الجرآب؟ أزيادة عتى ىذا دلاذا تةدأب ادلعارض عتى الذين يؤانوب
دب!كد أبالجرآب العرمي؟ أدلاذا تةدأب ادلعارض عتى كوب الدأل إ؛الاي الك ىي اوةة إمياب ادلستك
أاا ىو أار دينه ؟ أِِلَ تعادأ ؟ أدلاذا زبتكوب ادلستك الذين ى ذالب الدأل اإل؛الاي خبت
اإلرىايبأ أتعتنوب ىعذا إىل العاِل كتها .أح أنت تعااتوب اع ادلت!دين ضدنا .أةيةوا عن ىذا السؤالن
أعتى أب اإل؛الل دين أدأل أيضاًأ عةادة أ؛يا؛ أيضاً.
أأب عيغ الوحدة يف اجلانا السيا؛ي ىي :أب الجرآب ىو ادلصدر أالنيب ىو ادلثيلن أأب عيغ الوحدة
يف الزىد أالتجوى {يع ي يف التصو أال ريج } ىي :أب الجرآب ىو ادلصدر أالنيب ىو ادلثيل أيضاً.
فعلى إنساني أن يمر من ىذه المراحل الثالث:
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المدرسة اإلسالمية

-2

التكية

-3

المعسكر

أعتيو أب ي ةخ {أب ينضج} يف رب ادر؛ النيب إبراىي عتيو السالل.
يا أىل الكتاب الذين يبدون معارضتهم على كون الدولة إسالمية!

ىل تةدأب اعارضتع ألةل أب إذا كانت الدأل إ؛الاي تجتتنا بالسيف؟ ال أعل لو يف اإل؛الل اع
أننا إذا أردنا النظر إىل التاريخ إب اليهود أالنصارى كانوا يعيشوب براح ذاياً.

هذا قول النيب عتى ا عتيو أ؛ت  :من آذم ذمياً فأنا أول خصم لو يوم القيامة

أاإل؛الل أع ى لعل أحد حجو ح أع اه كااالً ألب اإل؛الل ىو دين ا أقانوب ا ن أميعن لنا أيضاً
أب منثل عصر اخلتفاء الراقدين أالدأل العثكاني .
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ه يةدأب اعارضته عتى حجو العجوبات اإل؛الاي أيضاً .أيسةةونو ىعذا :أب الناس يُظتَكوب.
عتيه أب يسأل :ىل يظت ا عةاده؟
كاذا عل الرب؟ ِل يرتمل عجوبات بعج اجلرائ عتى الناس .دلاذا ِل يرتمل؟ ألب اإلنساب ال يست يع أب
احجق العدل كااالً إاا يع ى األكثر أإاا ينجصأ كذلك يعوب هادلاً يف كتيهكان كثالً ككا كاب الوضع
يف احلدأد أالجصص.
انظرأا اآلب :أب الدأل الةشري لت زي ألتعاقا الةشر بجانوب الةشر هذا ال يعوب ةرااًأ ألعن إب
عاقةت عةاد ا بجوان ا يف دأل ا يع ّد ىذا ةرااً يع ي يُستغرب.
أكأ يرضبوب الناسأ أكأب ا يظت الناس بوضع الجوان أ
عتيه أب يعتكوا ىذا ةيداً :لن يعوب أحد أرح ان ا عز أةل.
انظرأا أنو ال احل دل اارئ است إال يف إحدى ثالث:
محصن فرجم أو رجل قتل نفساً
" ال يحل دم امرئ مسلم إال في إحدم ثالث رجل زنى وىو َ
بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسالمو"
{ خباري است تراذي أبو داأد نسائي أضبد بن حنةل}.
أأب الجرآب أتى بعل العجوبات الك يعاقا هبا اجملراوب اثل الجاتل أالسار أالعاعي أالزاين أادلفرتي.
هذه اآليات كالتايل:

 -5يا أيها الذين آمنوا كتن عليكم القصاص في القتلى {البقرة .}578

 -2وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطئاً ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة

إلى أىلو إال أن يصدقوا { النساء .}92

جزاء بما كسبا نكاالً من اهلل واهلل عزيز حكيم  {.المائدة
 -3والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ً

.}38
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إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسولو ويسعون في األرض فساداً أن

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي
في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم {المائدة .}33
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الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة وال تأخذكم بهما

رأفة في دين اهلل إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
{سورة النور .}2
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والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوىم ثمانين

جلدة وال تقبلوا لهم شهادة أبداً {سورة النور }4
إب دين اإل؛الل حرل بعج األ عال أأضع ةزاء لت رائ أأار تنفيذ ىذا اجلزاء أ رضها.أأب الت!رمي
أاألار أأضع اجلزاء أاإلةةار عتى تنفيذه إمنا ىي ان األاور الك ال تجدرىا إال الدأل .
أىل يست يع الفرد عتى عل ىذه األاور؟ أىل عنده قدرة عتى تنفيذىا؟ أىل ىذه ىي أار ادلضكار؟
أىل ىي أار ب ا أب العةاد ؟ ال يست يع أحد أب نيةها بنَب َع ْ .
إذاً إمنا الدأل تست يع أب تعكتها ألتعكتها الدأل  .أإذاً أب الدأل ضرأرة لم؛الل أال ميعن أب ذبرى
ىذه األاور بدأب الدأل  .عتى ادلستك أب يجيكوا الدأل اإل؛الاي إب ِل توةد .ألينفذأا أأاار ا
أأحعااو عتى حسا النظال اإل؛الاي أعتى حسا الد؛تور اإل؛الاي ال سلتص انها لريىا.أكل
ادلستك اسئول عن ىذا.
نع إب تنفيذ كل ىذه األاور أإةرائها رضن إذاً أب إقاا الدأل أاالىتكال هبا رض أيضاً .دلاذا؟ ألةل

اوةا الجاعدة الفجهي أىي :ما يتوقط عليو الفرض فهوم فرض!

أاعىن ىذا أب الدأل لتست ضرأرة أأاةة اثل اذلواء أادلاءأ أأةوهبا ثابت بالعتاب أالسن أاإلصبا .
ألذلك ليس يف ا؛ت اع أحد أحق أحد أب يعتن ادلستك إرىابياًأ أعتيه أب ب يعرضوا عن عرة"
اعكل أنت أأنا آكلن ات أنت أأنا أعيشن
أاع ذلك يضربوب عتى كل العاِل أب كل اا عكتوه ىو ن أحر أيفتخرأب هبا .أالجرآب العرمي ية لنا

أعكاذل ىعذا :وسوف ينبئهم اهلل بما كانوا يصنعون { .المائدة }54

عتى حسا بياب التفا؛ري:
إب احلع عتى اا عتوه عنع احتوي نعتت اهكت :
أأالً :تة لنا أ قد احرت وا كو ُحذاقاً يف عكل ىذه األعكال الشنيع أاحرت وا أيضاً نجضه العهد
أتركه العتاب أبثه احلسد أالعداأة أاثل ىذه السيئات.
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ثانيا :أ ا تشري أتدل أ يفتخرأب بالصناع أ أىي تصور لنا أ ا عنع اضرة يف أب اليهود نسوأا ا
أالر؛ول أالدين حبةه الت ارة.
ألذلك أب النصارى اليول يعىن العاِل ادلسي!ي –ادلستثىن انه ال خيل الجاعدة– ه يت اأزأب احلد
بثجته عناعته أ نيّه ح ن!دأب أةود ا أيت رءأب إههار عرة "دار ِون" اخلرب بأب ختج
اإلنساب انسوب إىل ال ةيع أأ أب أعل ختج اإلنساب ان الجردأ أبذلك يريدأب أب ينسةوىا إىل نظري

الت ورأ اع أب عرة "دارون" ليست عتكي ً بل نظري  .أعتى كل حال أب العتكاء احلجيجي الذين أتوا
بعده دحصوا نظريتو الك ذرحها أراوىا يف ازبت التاريخ .أيسعوب إلههار ىذه النظريات الةاذت
أالفا؛دة يف ةدأل األعكالأ أيعكتوب ىذا ربت ا؛ العت أالفن أليعكتوا عتى اعانته تن ندأا
نجص الجرآب أال عيةو أال خ أه أ أأب الجرآب العرمي يت!دى اعارضيو أسلالفيو أخيتكو ىعذا.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا {الةجرة  .}42أأب ىذا الت!دي با إىل يول الجياا .

الوضع
أأاا اليهود رييدأب إقاا دأل العاِل ربت الصهيوني باتةاعه حا الت ارة أيتكتعوب بأيديه
َ
االقتصادي لتعاِل.
أأب اآلي السابج يف ؛ورة ادلائدة  42تشري بتعةريه بعتك "ينةئه " بدالً ان التعذيا أالت زي إىل ا
لا توب عن حجائق النتائج الك حصتت ان ارتعاهب األعكال الشنيع يف اآلخرة ألا توب أيضاً عن
قناع أعكاذل قةل أقو الواقع أي الجياا دبوةا ىذه اآلي العرمي
"يعلمون ظاىراً من الحياة الدنيا وىم عن اآلخرة ىم غافلون {سورة الروم .}7

يا أىل الكتاب! ويا رئيس الدين للعالم المسيحي بابا يوحنا باؤول الثاني ! ويا رئيس الدين لليهود
رئيس األحبار!

أب الجرآب العرمي الذي ىو آخر العتا الذي نزل عتى زلكد آخر األنةياء .عتيع أب تؤانوا دب!كد أدبا
ةاء بو ان الشريع اإل؛الاي إب كنت عادق  .ألب التوراة أاإلصليل التذين تؤانوب هبكا يخااب ىذا
ىعذا .أإب ِل تؤانوا هبا تعونوا اعذب دينع  .ىعذا  :أب اليهود ال يعونوب اؤان ليس بالجرآب أال
دب!كد عتى ا عتيو أ؛ت جط بل بالتوراة الك يدَّعوب أ ا كتةه أال يعونوب اؤان بشريع او؛ى
الك يدَّعوب أ ا دينه بعدل اتةاعه أبعدل إميا ب ريق اإل؛الل أال بأحعال زلكد عتى ا عتيو
أ؛ت أ أىعذا ن!دأب احلع اإلذلي ادل تق أيوض!وب أيثةتوب إتةاعه إثر األحعال اجلاىتي أكوَ يف
العفر رل ادعائه اإلمياب أكوَ يف اجلاىتي أالفساد رل ادعائه العت أالشر أى رلزيوب
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با؛ت!جاقه العذابأ أأب كوب السةا خصوعياً ال مينع كوب ادلفهول عكواياً أدبوةا ىذا الجانوب أب
ىذا احلع ليس لتيهود جط بل لتنصارى ألغريىا أ أبذلك أب الشريع اإل؛الاي ىي قريع العكول
أذريق كل الناس أ أىذا يُظهر لنا أب اليهود أالنصارى الذين ال يؤانوب هبا ه ال يعونوب اؤان أيضاً
بشريع أنفسه أ أىعذا يوض لنا أيضاً أمهي تو؛ع أهائف ادلؤان يكا ب األا .
ارث األنةياء أاتجةاً بعنواب أاري ادلستك دينياً أ؛يا؛ياً ندعوك خاع
أبناء عتى ىذا ن!ن أا َ زلكد أأ َ
أكل أتةاعع عاا إىل اإل؛اللن تفضتوان أ؛تكوا يؤتع ا أةرك ارت إب توليت إب عتيع إمث
أبتاعع ضعف .
دخوالً إىل العصر ادليالدي ال تدختوىا ذأي أ َُّهب عظكاء اهية ألعن أعداء عل اإل؛الل باعتكادك
عتى قوتع ادلادي أ نيع أيضاً جطأ أال ذباأزأا احلد ح ال تضعوا اإل؛الل يف اوضع الشيوعي أإال
يعوب ادح الثكن عتيع .
إذاً مب ادختوا؟ ادختوىا أأنت جتكوب بادلادة أادلعنوي اعاً .يع ي ادختوىا عةاداً عز أةل أأا ً حق
األا حملكد عتى ا عتيو أ؛ت ن ادختوىا أأنت استكوب أبالصت أالست اع ادلستك ن
أإال تنتظرأب عةثاً نزأل عيسى عتيو السالل يف كل ؛ن بدأب عا عظي ين ينان نع إب عيسى عتيو
السالل ؛ينزل .؛ينزل لعن ليس كانتظارك نزألو إىل العنيس أال إىل اعةد اليهود يع ي ال ينزل إىل أي
أاحد انهكا.بل إمنا ؛ينزل إىل اس د ادلستك أ؛يتةع قريع زلكد عتى ا عتيو أ؛ت أ؛ي!ع هبا.
أيجول الر؛ول عتى ا عتيو أ؛ت :
والذي نفسي بيده ليوشك أن ينزل فيكم ابن مريم َح َكماً عادالً وإماماً مقسطاً يكسر الصلين

ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى ال يقبلها أحد{ .ع!ي خباريأ است أ تراذيأ
أبو داأدأ إبن ااةوأ أضبد بن حنةل}.
يا أىل الكتاب!
ال تفسدأا يف أا زلكد بتفريجه رقت  :ادلستك ادلعتدل أادلستك األعولي أادلت ر  .أأب
ادلستك الذين تجولوب ذل أعوليوب ه استكوب حق اإل؛الل الذين ى ذالب الدين بادلعىن العاال.
ال يضرأب أحداً أ أل انجادأا اإل؛الل أِل يت رقوا ذريق اإل راط أالتفريطأ أاختارأا ذريق االعتدال جط
ه أناس اثل ادلالئع أ ألذلك ال ميدأب أعينه إىل أرض أاال أنفس أعرض أحد اا.
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يريدأب جط أب يعيشوا عتى حسا اعتجادى  .أذةعاً ىذا

هل يضر اثل ىؤالء الناس؟ ال ألةت ن إ
الفضتى.
ان حجوقو ال ةيعي
َ
أال يست!ق أحد أب يجول قيئا اا ذلذا.
أليتذكر ىذا ادا عوا حجو اإلنساب أحجو االعتجاد أحري الدين أحري الفعرةن
أإذا أردنا أب نعيش يف الدنيا بالصت أالست أال كأنين تها ذريق أأ؛توب أانهجن كيف؟ يست يع كل
أحد أب يعيش اثل الورد أينظر استجةتها بأان بشرط رعاي كل دأل عاداجا أأعرا هاأ دينها أاعتجاداجاأ
ثجا تها أتجاليدىا.
دلاذا ترتكوب اعيش ىعذا أتعونوب أعداءً عتى اإل؛الل؟ كا ؛ةا ىذه العداأة ؟أهبذه العداأة لن
ربصتوا عتى أي قيء لري ا؛تعراه ادلستك ألضا ا عز أةل .تريدأب أب ت فئوا نور ا ألعن لن
ت فئوا .أا ات نوره ألو كرىت أ؛تسي ر دأل اخلال يف األرض .أ؛يؤ؛س العدل ان ةديد أ؛ينال
العاِل الصت أالست أال كأنين .
ألب النيب عتى ا عتيو أ؛ت بشرنا قةل  4211؛ن "ثم تكون خالفة على منهاج النبوة تعمل فيها

بسنة النبي {أحد بن حنبل والبزار والطيالسي} .أأب ىذا احلديث الص!ي اعتول.
أال َْاح ِ أحد دةال عصر العشرين "اص فى ككال آتاتورمل" .أأنو يأا يول اا ؛ينتهي ايعاده أ؛ينهار

اثل "لن أ؛تال أااؤأ أاو؛ولي ي" أأاثالو أ؛رياى يف ازبت التاريخ.
ال يشك أحد يف ىذان أ؛يت!جق حديث النيب عتى ا عتيو أ؛ت ألتفت!ن الجس ن يني أي إ؛تانةول
ارة أخرى.
أال يفرح ادلستعكرأب أال العكاليوب الذين ى اتعاأنوب الوذني ألب رحه ؛يةجى يف حوعتته أي ال
ندأب اا يتكناى .
ااذا يجول العكاليوب؟ لجد نُ ِسي رؤ؛اء العصر العشرين أأ عارى أإنا لندخل العصر اجلديد دبةادئ
ةدنا {عنكنا}أ أكأ يفتخرأب جبدى أ أاتركه افتخرين الجرآب نيةه  .ا عز أةل يفت ذريق
العةاد الذين ال احةه أي ِّول عكرى أ دلاذا ؟ ليفعتوا اا يفعتوب أليزدادأا إشباًأ أىذه ؛ن ا  .ألنستكع
آليات الجرآب العرمي:
وال يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ألنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب
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أككا قال رلدد عصر اخلااس عشر اذل ري أالذي ىو أقع توقيعو يف العصر العشرين الشيخ صبال الدين
خوةا أألتي {قابالب} رضبو ا  :إب اص فى ككال حياتو دةال أشلاتو دةال.إنو دةال ذأ أةه أ
ىذا الدةال الذي احكل ا؛ اص فى ككال قد صبع صباىري ان الناس حولو أألفته أأضته أأ سدى
أ أدبساعدة ىؤالء أضع  89اادة اتف رة {نسا } ربت الجواعد أادلةادئ اإل؛الاي أدارىا أ أيف
أثناء اوتو عكل دةاليتو أتستكر دةاليتو ح اآلب .إب اآلثار الك ختفها ؛ةةت دلالي ان الناس
إلقراكه ألنفاقه أإلقراكه با أإلحلادى أأب نظااو الدةايل استكر ح اآلب أاا زال يواعل يف
اسريتو اإلحلادي .
{كتاب اخلال أاخلتيف  42- 43بالتغ العربي صبال الدين خوةاأألتي قابالب}.
يا أىل الكتاب !
؛تفهكوب ان ىو ىذا الرةل أاا ىو أحسن ه إب قرأمت اؤلفات ختيفتنا ادلرحولأ ألب ختيفتنا ادلرحول
ىو الذي أبرز كيفي ىذا الرةل أ أاآلب أب اؤلفاتو لترأي العال لتعاِلأ أخاع إقرأأا كتابو ادلسكى با؛
ان ىو أبو اص فى ككال؟ن.
ككا قتنا ؛ابجاً أننا نعيش حاالً أقة أأععا الدأرات لم؛الل ألعن نعيش أقر الجرب ان ةانا
اخلدا .
أأيضاً أب النيب عتى ا عتيو أ؛ت يةشرنا أيجول:
بدأ اإلسالم غريباً وسيعود غريباً وطوبى للغرباء.

أأنا أدعو ان ىنا كل أا زلكد إىل االىتكال بدأل اخلال العادلي الك أحييت أأعتنت .تفضتواأ إب كاب
العفر ات أاحدة ادلستكوب أا أاحدة .أبناء عتى ىذا الفرق حرال أالوحدة رض .ككا قال الشيخ
بديع الزااب ؛عيد النور؛ي "اإل؛الل لتكستجةل أادلستجةل لم؛الل"
إب النظ الةشري ِل تشةع رلةات عصر العشرين ألذلك أب الناس يدختوب العصر اجلديد بت!ر
ةديد.احلكد أ أ تست كل النظ  .أإمنا النظال اإل؛الاي حا ظ عتى ذراأتو أاتانتو انذ الةداي
أ؛تدخل العصر اجلديد بنفس ىذا الجوال أتستكر ىعذا إىل يول الجياا  .ألب ىذا نظال ا أقانوب ا
الذي االئ ل ةيع اإلنساب سباااً .ليجل ان يجول ؛تعوب عصر اخلااس عشر اذل ري اع العصر الواحد
أالعشرين ادليالدي لم؛الل ؛ن ً ؛اذع ً بدينو أدألتو أ؛يا؛تو.
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نع إب اإلنساب اليول يف ربر .ألنصغي إىل عوت الدكتور ادلرحول ادلشهود السيد ق ا:إب النظ
الةشري ِل تشةع رلةات الةشر ألذلك أب الناس يف ربر أينتظرأب يف اج ع ال ر أأنادي كل ادلستك
أدأل اإل؛الل "إذا عرضت التوح الةيضاء عتى الناس الذين ينتظرأب يف اج ع ال ر ه يستعوب إىل

ىذا ال ريق أيستعوب يف ذريق ات أسلتص أإال إب أمهتت ىذه الوهيف يستعوب يف ذريق باذل سل ئ
ارة أخرى ألن يستجيكوا بعدىا طبس ؛ن أاأة ؛ن إذاً إ ّب عتيع أزرَى .

إب ؛يد ق ا يعتا عتى ادلستك بجولو ىذا :إذاً ااذا نا عتى أا زلكد ألب خيتصوا ان ىذا
الوبال؟ عتيه أب يأخذأا عتى عاتجه أهيف األار بادلعرأ أالنهي عن ادلنعرأ أعتيه أب يعرضوا
عتيه دأل اخلتف العادلي أالنظال اإل؛الايأ أإال سي ّدعوب عتيه لداً أاال ا .
يا أىل الكتاب:

أب كل اا كتةناه حلجيج ألص!ي!  .أاع ذلك ىذا حق أنفس اإل؛الل بالضةط ال تنازل عندنا قبط .أال
يسببت يع أحببد أب نببد خ أنببا أقصببورنا ألعببن ال يستسببتكوب لتعبباى أ أذةع باً أب ذلببك ضببل ا أىببذه
الدعوى ال تؤتى لعل أحد.
لماذا ال يستطيعون أن يجدوا خطأنا؟ ألننا خرةنا ال ريق بجول أب الجبرآب ىبو ادلصبدر أالنبيب ىبو ادلثيبل

 .أال يست يع أحد أب يهزانا بإذب ا  .هذا ىو ايداب الت!دين أضلن ةاىزأب لتنجد ألت تس ادلفتوح ن
تيتفضتوان
إما الجواب وإما القبول!

وأن المخالفة لهذه الحركة فمناقضة على اإلسالم!
فهم ال يقدرون أن يحضروا أمامنا ولكن ماذا يفعلون؟
ه ب يت رقببوب ذريببق ال عببن بعببل اببن أن بوا العببذب أالفببرى أاالجاابباتأ أح ب أ ب يراةعببوب إىل الجببوة
الجا؛ي أ أي ةجوب ؛يا؛ اإل؛عات يع ي احاألوب إلال أ واىنا.
إب إ؛عاتنا ىو إ؛عات اإل؛الل أإ؛عات الجبرآب أإ؛بعات النبيب عبتى ا عتيبو أ؛بت أ أال يجبدر أحبد
عتى ىذا .ليعكتوا عتى اعانته ن!ن انتصرأب أى انهزاوب  .ألب أعد ا عري أق عبيأ أاألىب أب
ننجاد ا .
أأخرياً أريد أب أذكر أىل العتاب ىذه اآلي :
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قل يا أىل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك بو شيئاً وال يتخذ

بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون.
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والسالم على من اتبع الهدم.

محمد متين مفتي أوغلى بن جمال الدين {قابالن}

أاري ادلؤان أختيف ادلستك
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