
م(1)

    يد واحدة يف مواجهة اإلرهاب

مُؼِعِفُؾَكمَعِنماظـٖأسمَوِعَن}:معزؼزهللمربماظعادلنيم،ماظؼائلميفمطؿابهماظاحلؿدم

ممَأَظٗدمَوُػَومَضْؾِؾِهمِصيمَعامَسَؾىماظؾََّهمَوُؼِشٔفُدماظٗدِغَقاماْظَقَقاِةمِصيمَضِوُظُه مَؤإَذام*اْظِكَصأم

م*اْظَػَلاَدمُؼِقٗبمَظامَواظؾَُّهمَواظـِٖلَلماْظَقِرَثمَوُؼِفِؾَكمِصقَفامِظُقْػِلَدماْظَأِرٔضمِصيمَدَعىمَتَوظَّى

ـُٖممَصَقِلُؾُهمِباْظٔإِثٔمماْظِعٖزُةمَأَخَذِتُهماظؾََّهماٖتٔقمَظُهمِضقَلمَؤإَذا م.{اْظِؿَفاُدمَوَظِؾِؽَسمَجَف

وأذفدمأنمدقدغاموغؾقـامحمؿّدامموأذفدمأنمالمإظهمإالماهللموحدهمالمذرؼكمظهم،

مو ماظؾفممصٓل م، موردوظه موأصقابهسؾده موسؾىمآظه موعنمتؾعفمممدؾمموباركمسؾقه ،

ممم: وبعدبإحلانمإديمؼومماظدؼنم،م

متارخيقةم موعـعطػات محمدضة مدلكارر متؿعرض ماظقوم ماإلدالعقة ماألعة صإن

ؼأتيميفمعؼدعؿفامػذاماإلرػابماظغاذمماظذيمالمؼراسيمحرعةمدؼنموالمم،مخطرية

ماحملقطةمدلكاررهلذهمااألعةممؾهـتؿمأنماظضرورةمضتؿضظذامامورنموالمإغلاغقةم؛

م، مواظؿعاونمواإلجيابقة مباألعلمواظعؿلمواظوحدة موتؼاوعفا مبصققحموتؿؿلكمبفا

ماظذيماجلارفماظطوصانمػذامعنمظؿـفو(،مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مغؾقفاموُدـٖةمدؼـفا

مأومتػؿقؿفامومتزؼؼفا.مػالطفاإمؼرؼدماألعةمسؾىماغؼض

مػذامتؼودمطؾفاماألدؼانمتعاظقممسنمعارضةمعضؾةمضاظةمصؽاتالذكمأنممثةمو

ماظػلادمإديموتدسوم،ماآلعـنيموتروعمواألعوالماظدعاءمتلؿقلم،ماظطوصان

مؼؾوونمأسـاقماظـصوصممإغفاطفامسؾىمواظعؿلماظدوظةمعراصقموتعطقلمواإلصلاد ،

موحيرصونماظؽؾممسنمعواضعهمسؿاظةموخقاغةمظؾدؼنمواظورن.

مو مذي مطل مواألعورماجلارؼةمظألحداثمدؾقؿةموغظرةمراجحمسؼلؼدرك

م،سؿاظةموخقاغةبفاممونإمنامؼؼوعماإلجراعقةماألسؿالمبفذهمونؼؼوعمَعنمأنماظواضعة
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م، موأعؿـا ماإلدالممإديمـؿلؾونؼمصفممضوممعأجورونمؼعؿؾونمظصاحلمأسداءمورــا

موزوّرا ممؽؾؿةبمنؿؾػظوؼم،مزؾّؿا ممالمظؽـفااظؿوحقد مم،حـاجرػمتؿفاوز محؽموضد

حقثمم،مواخلؾقؼةماخلؾقمذرارمفمسؾقفممبأغم(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماهللمردول

مَظاماْظُؼِرآَنمَؼْؼَرُءوَنمَضِوْممُأٖعِؿيمِعِنمَبِعِديمَدَقُؽوُن)م:(َوَدؾََّممَسَؾِقِهماهلُلمَصؾَّىضالم)

مَؼُعوُدوَنمَظامُثٖمم،ماظٖرِعٖقِةمِعَنماظٖلِفُممَؼِؿُرُقمَطَؿاماظدِّؼٔنمِعَنمَؼِؿُرُضوَنم،مُحُؾوَضُفِممُؼَفأوُز

مم(َواْظَكِؾقَؼِةماْظَكْؾٔقمِذَراُرمُػِمم،مِصقِه ميفمصلادمعنمحيدثوغهمدلامإالمكذاموعا،

م.رضاأل

أنمسؾىمعرِّمتارخيفامم–عصرغاماحملرودةمم-وضدمضدرماهللمهلذاماظؾؾدمادلؾاركم

م مظواء مهؿل متواجه ماظيت ماظؽربى موادلؤاعرات ماظؿقدؼات مؿنيعاألعواجفة

مواظعرب موم،مقةاإلدالعقة مبفامأن متعصف مسـدعا ماألعة مهلذه مادؿـؼاذ محمور تؽون

موضدمحدثمذظكميف ماظػنتم، مدابؼة موشريػمممسصور مرٖدتمجقاصلماظؿؿار سـدعا

معنمأرؿاسفم ممسنمػذمادلـطؼةموطػتماألعةمذرورػممووضؿفا م، مسؾىمؼـؾغيمما

مم.سؾقهمؼؿغؾؾوامحؿىمباألعةمحيقطماظذيماظداػمماخلطرمعدىمؼعرصوامأنماظـاس

مػو مخوارجمضدمواحدةمؼّداماحلؾقؾةمعصرغاموتؼفمغػلهمؼعقدماظؿارؼخموػا

مادلعـىمػذامويفطؾفاموسنمأعنمودالمماإلغلاغقةم،مماألعةدصاّسامسنمماظعصرمػذا

م)ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمؼؼول :مَضاَلمَأِوم-ِصقَفاماظـٖأسمَأِدَؾُممِصِؿـٌَةمَدَؿُؽوُن(:

م.مِعِصَرمَضِدِعُتمَصِؾَذِظَك:مماْظَقِؿٔقمبنسؿروممضالم(ماْظَغِرِبٗيماْظُفـُِدم-ِصقَفاماظـٖأسمَظَكِقُر

محلاطم(.)رواهما

معنمعلؿقاتمعصرميفماظؼرآنم:م)جـدمعصر(م،مألنمباجلـدماظغربيمادلؼصودو

ممٔإَظىمَضَضِقـَامٔإِذماْظَغِرِبيِّمِبَفاِغِبمُطـَِتمَوَعا}:مماظؽرؼمم)اجلاغبماظغربي(م،مضالمتعادي
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ـَِتمَوَعاماْظَأِعَرمُعوَدى م.باسؿؾارمعصرمتؼعمشربمجزؼرةماظعربم{اظٖشاِػِدؼَنمِعَنمُط

م مثٖم متؿصدوعن ماحلؾقؾقة ممىصؿصرغا موحلم مبؼوة طلممىسؾظإلرػاب

ممادللؿوؼات موثؼاص٘قا مودؼـ٘قا موصؽر٘ؼا موأعـ٘قا مسلؽر٘ؼا مدورػام، متؤدي مبذظك وػي

مماظػنتمسنماألعة.مردِّظتعاديماهللممضقضفاصفيماظيتميفمػذاماألعرم،ماظؿارخييم

مو متلؿؾإديمااظـازر مأغفا مجيد مجلؿاساتماإلرػابقة ماظدعاء م،مقح ماظدعاء طل

عماآلعـنيم،موتلؿـدميفموتروطلماألعوالم،مواألعوالم،ماألسراضمواألسراضمطلم

م مبعد مذرسقة مغصوص مإدي ماإلجراعقة متوجفاتفمممهرؼػفاأسؿاهلا مخيدم مبا

ممادلغؾورةموأصؽارػم ماظواعؿفاػؾنيم، مإديماظـصوصماظشرسقة ماظيتمتدسو ضقة

ما مواألسراضمواألعوالحرعة ماظـيبممظدعاء مذظكمضول موعن مسؾقهم)، ماهلل صؾى

ممم(.َوِسِرُضُهمَوَعاُظُه،مَدُعُه،مَحَراْم،ماْظُؿِلِؾٔممَسَؾىماْظُؿِلِؾٔممُطٗل):م(مودؾم

مدؼـه،مطانمأ٘ؼامزائرمأومجئمالمأومدائحمأومعؼقممأومعصريمأيمسؾىمصاالسؿداء

مسؾىماسؿداءمػوم،مإظقهمؼـؿؿيماظذيماظؽقانمأوم،مدوظؿهمأوم،مجـلهمأوم،مظوغهمأو

موجلمسز)ماهللمحلرعاتمواغؿفاكم،مذيقّعامادلصرؼني مُطٖلماإلدالُممحرصمصؼدم،(

محٖرَمماظيتماظـْػٔسمضؿَلموحٖرَممواألسرأض،مواألِعوألماظدَِّعاِءمِحْػِظمَسَؾىماحِلرٔص

ماظَِّؿيماظـْٖػَسمَتْؼُؿُؾوامَوَظا}:مموتعاديمدؾقاغهمؼؼولم،مباحلقِّمإالمضؿَؾَفا(موجلمسز)ماهلُل

ممُدِؾقاَغُهموؼُؼوُلم،{َتِعِؼُؾوَنمَظَعؾَُّؽِممِبِهمَوٖصاُطِممَذِظُؽِممِباْظَققِّمٔإظَّاماظؾَُّهمَحٖرَم مِعِن}:

مِصيمَصَلاٍدمَأِومَغْػٕسمِبَغِقٔرمَغْػّلامَضَؿَلمَعِنمَأٖغُهمٔإِدَراِئقَلمَبـِيمَسَؾىمَطَؿِؾـَامَذِظَكمَأِجٔل

م.{َجِؿقّعاماظـٖاَسمَأِحَقامَصَؽَأٖغَؿامَأِحَقاَػامَوَعِنمَجِؿقّعاماظـٖاَسمَضَؿَلمَصَؽَأٖغَؿاماْظَأِرٔض

معاموُطٖلم،مظًعـِنَيمَتروؼٕعمأوماسؿداٍءمُطٖلاإلدالمممحٖرمطؾهمعنمأجلمذظكمو

ماألبرؼاِء،مسؾىماسؿداٍءمأوماألرٔضميفمإصلاٍدمأومإرػاٍبمعنمواالِدِؿؼراَرماألعَنمُؼفدُِّد
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ـَِفاُطُممَظا}:ممدؾقاغهمؼؼولم،مظغاتفممأومجـلقاتفممأومدؼاغؿفممطاغتمعفؿا مَسٔنماظؾَُّهمَؼ

مَوُتْؼِلُطوامَتَؾٗروُػِممَأِنمِدَؼأرُطِممِعِنمُؼِكٔرُجوُطِممَوَظِمماظدِّؼٔنمِصيمُؼَؼاِتُؾوُطِممَظِمماظَِّذؼَن

مَضَؿَلمَعِن(م:م)ودؾممسؾقهماهللمصؾى)مغؾقـاموؼؼولم،{اْظُؿْؼِلِطنَيمُؼِقٗبماظؾََّهمٔإٖنمٔإَظِقٔفِم

موؼؼولم،(مَساّعامَأِرَبِعنَيمَعِلرَيِةمِعِنمُتوَجُدمٔرحَيَفامَؤإٖنماْظَفـِٖةمَراِئَقَةمَؼٔرِحمَظِممُعَعاَػّدا

مَأِومَراَضِؿِهمَصِوَقمَطؾََّػُهمَأِوماِغَؿَؼَصُهمَأٔومُعَعاِػّدامَزَؾَممَعِنمَأاَل(م:م)مودؾممسؾقهماهللمصؾى)

ـُِهمَأَخَذ م(.اْظِؼَقاَعِةمَؼِوَممَحِفقُفُهمَصَأَغامَغْػٕسمِرقِبمِبَغِقٔرمَذِقّؽامِع

مإصلادميفماالوطذظكم مطـائسمػو مأو معنمعلاجد ماظعؾادة مسؾىمدور سؿداء

م ماألرضم، مأن مظـؤطد موإغـا مسؾى مماظؽـائساالسؿداء مسؾى م،مادلطاالسؿداء لاجد

مشريمضابلمظؾؿفزئةمأوماظؿصـقفم موأػؾفا مصأعنمعصر مؼصقبمأٓيمعصريمإمنام، صؿا

مم.مؼصقبمادلصرؼنيمذيقّعا

مأنو مػمنأمغدركمسؾقـا ماإلرػابي ماظػؽر مسؾىماحلؼقؼيماخلطرممأصقاب

ماظعؿىمادؿقؾوامأغفممإالماظشرعمعنمسؾقهمارؾعوامعامبرشممفمألغم؛ماإلدالعقةماألعة

مومسومورضيمجبؿالمؼشعروامصؾممأبصارػممضؾلمبصائرػممصُطِؿلتماهلدىمسؾى

م.ـقفاحلماظشرعمأخالق

ـُِؾــُذماإلدالعٖيماظدؼَنمإٖن مسؾىموَؼُقٗثم،موإِرػــاٍبموَتطٗرٍفمُسِدوإنمطٖلمَؼ

مؼدصُع(موجٓلمسٓز)ماهلَلمصإٖنم،معـفِمماألرٔضموتْطٔفرٔيمادُلفرعنَيمظإلرػابقنَيماظؿصدِّي

متعاديمضاَلم،مادلػلِدؼَنمصلاَدمبادلصِؾِقنَي مَضِؾِؾُؽِممِعِنماْظُؼُرؤنمِعَنمَطاَنمَصَؾِوَظا}:

ـَِفِوَنمَبِؼٖقٍةمُأوُظو ـُِفِممَأِغَفِقـَامِعٖؿِنمَضِؾقًؾامٔإظَّاماْظَأِرٔضمِصيماْظَػَلاِدمَسٔنمَؼ ماظَِّذؼَنمَواٖتَؾَعمِع

مظؾُؿفؿَؿٔع،مػدٕممِعِعَوُلمادلْػِلُدمصاإلرػابٗيم.{ُعِفٔرِعنَيمَوَطاُغوامِصقِهمُأِتٔرُصوامَعامَزَؾُؿوا
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مظؾؿفؿَؿٔعمناٌةمذظَكمَصِػيم،مظُهمواظٖؿصدِّيم،ماظَػلاِدمعَنممبـِعِهمإالَّمظؾِعؾاِدمناَةموال

م.طؾخملِه

ماإلِرػاِبمػذامُعواَجفِةميفمواحّدامصػًّااظوضوفممَجؿقّعامسؾقـَامجيبعِنمُػـام

مصورًةموأخالِضـَاموأصَعاِظـَامبأْضواِظـَامَغُؽوَنموأِنم،مُجذؤرِهمعِنمغْؼؿِؾَعُهمحٖؿىماظغاذم

م.مإظقِهمؿيـؿغماظذيماظٖلؿٔحماظودِطيِّمظإلدالٔممُعشرَِّصًة

ممأقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه

م*مممممم*مممممم*

موأذفدماحلؿدمهللمربماظعادلني مذرؼكمظه،مم، مال ماهللموحده مإال مإظه أنمال

موردوظه مسؾده محمؿّدا موغؾقـا مأنمدقدغا موباركمسؾقه،مموأذفد مودؾم مصٓل ماظؾفم ،

موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.مم

مم: إخوة اإلسالو

ماجملؿؿعموادؿؼرارمأعنمتفددماظيتماظػنتمخطرأمعنمإن ماظيتماظدسوات:

مؼعؿؾونوم،مورـفمؼـؿؿونمظمالماظذؼنم،ماإلميانمفاوضعماظؼؾوبمعرضىمعنمتصدر

موزظزظةم،مأوصاظهمومتزؼقمبـقاغهموػدمم،مأعـهموزسزسةماجملؿؿعمتػؽقكمسؾى

مهلامظقسماظيتماخلؾقـةموعؤاعراتفممأداظقؾفممسنمؼؽػونمالم،مطؾؿؿهموتػرؼقمأرطاغه

مم.ادؿؼرارػامعنمواظـقلماظدوظةمإدؼاطمدوىمػدف

مونماإلرػابماظغاذمماظذيمؼلؿفدفمسؾىمأ مالمؼػرقمبنيمورــا أبـاءمأعؿـا

إمنامؼعؿلمسؾيمطلمعامؼؼوضمبـقانمػذاماظورنمعنمخاللمحماورم،معصرمذيقّعام

متؿضؿنماظعؿلمسؾ تػؿقتمغلقجمػذاماجملؿؿعمادلؿالحممممىذيتمتؿضؿنمصقؿا

واحدةميفمعواجفةمضوىمماقمبنيمأبـائهم،مشريمأغـامدـظلمؼّدوزرعماظػرضةمواظشؼا



م(6)

م مواظظالممحؿىمغؼؿؾعمػذا موغؼضىمسؾىمطلماظشر اإلرػابماظغاذممعنمجذوره

ماخلوغةمواظعؿالءمادلأجورؼنموادللؿكدعني.

جمرممعـؿقرمإمنامػوماحلفرمجدؼرمباظذطرمأنمعنمؼػفرمغػلهميفماظؾشرمأوم

امإمنامؼعفلمبفامإديمؼعفلمبـػلهمإديمغارمجفـمم،موحؿىمعنمؼؼؿلمغػلهماغؿقاّر

مِبُؽِممَطاَنماظؾََّهمٔإٖنمَأِغُػَلُؽِممَتْؼُؿُؾوامَوَظا}دواءماجلققمم،محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغه:

ماظؾَِّهمَسَؾىمَذِظَكمَوَطاَنمَغاّرامُغِصِؾقِهمَصَلِوَفمَوُزْؾّؿامُسِدَواّغامَذِظَكمَؼْػَعِلمَوَعِنم*مَرِحقّؿا

مم.{َؼِلرّيا

م،م مادلؾارك ماظورن مبفذا ماظـفوض مأجل معن ماجلؿقع مؼؿعاون مأن صقفب

،مواحلػازمسؾىمممؿؾؽاتهم،م،مواظعؿلمواإلغؿاجمواظلعيمإديمرضقهمِباجِلدِّمَواالجِؿَفاِدم

موحناصظمسؾىم محؿىمغرضىمبأغػلـا م، موضواغقـه موأغظؿؿه م، موضقؿه واظؿؼقدمبأخالضه

مصادلوارنماظصاحلمػومعنمؼؾين م، موادؿؼرارغا ورـهموؼعؿلمسؾىمادؿؼرارهممأعــا

ماظذؼنم م، ماظشكصقة موادلصاحل ماهلوى مأصقاب مخؾف مؼلري موال مسؾقه وحياصظ

َواِسَؿِصُؿوامِبَقِؾٔلم}م:مؼلعونمعنمخؾػفامخلرابماظورنموغشرماظػوضىم،مضالمتعادي

مَأِس ـُِؿِم مُط مٔإِذ مَسَؾِقُؽِم ماظؾَِّه مِغِعَؿَت مَواِذُطُروا مَتَػٖرُضوا مَوَظا مَجِؿقّعا مَبِقَنماظؾَِّه مَصَأظََّف َداّء

ـَِفام مِع مَصَأِغَؼَذُطِم ماظـٖأر مِعَن مُحْػَرٍة مَسَؾىمَذَػا ـُِؿِم مَوُط مٔإِخَواّغا مِبـِِعَؿِؿِه مَصَأِصَؾِقُؿِم ُضُؾوِبُؽِم

 م.م{َطَذِظَكمُؼَؾقُِّنماظؾَُّهمَظُؽِممآَؼاِتِهمَظَعؾَُّؽِممَتِفَؿُدوَن

م


