
َو�َِِّ اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه : (فقاَل ُسبحانَه، ه وللمؤمننيَ ه ولرسولِ لنفسِ  العزةَ  ، كتبَ احلميدِ  العزيزِ  �ِ  احلمدُ 

َوَال َ�ُِنوا َوالَ َحتَْزنُوا َوأَنُتُم : (فقاَل عزَّ وجلَّ  ها،�سالمِ  ا، قويةً �ميا�ِ  عزيزةً  هذه األمةَ  جعلَ ، و )َولِْلُمْؤِمِننيَ 

 ،من يشاءُ  ذلُ ويُ  ،من يشاءُ  عزُّ ، يُ ه من يشاءُ بنصرِ  ه وتعاىل يؤيدُ ه سبحانَ أمحدُ ، )اَألْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ 

 ونعنيُ  ،وننهى عن املنكرِ  ،�ملعروفِ  و�مرُ  ،دعو إىل اخلريِ نَ  للناسِ  أخرجتْ  أمةٍ  الذي جعلنا خريَ  �ِ  احلمدُ 

 جعلَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  وأشهدُ رضى، نا ويَ ربُّ  بُ الذي جعلنا كما حيُ  �ِ  احلمدُ ، الباطلَ  بطلُ ونُ  ،على احلقِّ 

ه ليظهرَ  احلقِّ  دى ودينِ �هلُ  ه هللاُ ه، أرسلَ ه ورسولُ أن حممًدا عبدُ  وأشهدُ  صاه،ملن عَ  لةَ ه والذِّ ملن أطاعَ  العزةّ 

 فصلواتُ  ،اجلهادِ  حقَّ  يف هللاِ  وجاهدَ  ،األمةَ  ونصحَ  ،وأدى األمانةَ  ،الرسالةَ  أنه بلغَ  نشهدُ  ه،كلِّ   على الدينِ 

 ه وسلمَ ه وصحبِ ، وعلى آلِ الكفارَ  املسلمونَ  وما جاهدَ  ،والنهارُ  الليلُ  ما تتابعَ  نا حممدٍ ه على نبيِّ وسالمُ  هللاِ 

:أما بعدُ ..  الدينِ  تسليماً كثرياً إىل يومِ   

..أيُّها املؤمنوَن   

لَّ قوٌم ليس َيْدُرون اَخلَرب ضَ * ** اقرؤوا التاريَخ إذ فيه الِعَرب   

؛ إىل األندلسِ  تونَ ، �َ املسلمنيَ  جمدِ  اتِ رتَ ، من أملانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يف فَـ يف أورو� بابُ الشَّ  كانَ 

 طالبٍ  زاماً على كلِّ لِ  ، فكانَ العربيةُ  هي اللغةُ  العلمِ  غةُ لُ  ، وكانتْ املسلمنيَ  يدي العلماءِ على أَ  وا العلمَ قَّ لَ ليتَـ 

.العربيةَ  أوالً اللغةَ  أن يتعلمَ َة احلديث ومَ ى العلأن يتلقَّ  ريدُ يُ   

هذا من  عتربُ ، ويَ املسلمنيَ  يف بالدِ  رسَ ه دَ ه �نَّ أقرانِ  أمامَ  فتخرُ ه يَ إىل بالدِ  عَ جِ إذا رَ  ريبُّ الغَ  ابُّ الشَّ  فكانَ 

  ظاهرِ مَ 
ُ
 ، األمرُ وميةِ ه القَ بلغتِ  يتكلمُ  ، مث يعودُ عربيةٍ  �لفاظٍ ه أحيا�ً كالمَ   خيلطُ  ، فكانَ العظيمةِ  فاخرةِ امل

.نةِ من اجلَ  �حلرمانِ   همها لتهديدِ ودفعَ  الكنيسةَ  زَّ فَ الذي استَـ   

إىل  عودونَ مث يَ  املسلمنيَ  إىل بالدِ  يذهبونَ  الذينَ  قعاءَ الرُّ  انَ بَّ الشُّ  هؤالءِ  إنَّ : فأصدرْت الكنيسُة بيا�ً وفيه

 عرفُ ذلك كي يَ  فعلونَ أ�م يَ : يعين- وميةِ هم القَ بلغتِ  ، مث يتكلمونَ العربيةِ  هم �للغةِ كالمَ   دءونَ هم فيبَ بالدِ 

 الكنيسةُ  صدرُ تَ  كفوا عن ذلك فسوفَ إن مل يَ  قعاءُ الرُّ  بانُ الشُّ  هؤالءِ  ،-املسلمنيَ  أ�م تعلموا يف بالدِ  الناسُ 

.نةِ من اجلَ  حرمانٍ  هم قراراتِ ضدَ   



أن ُيْصِدَر آهاتِـه يف وثيقة  ) لفاروأ(الُقْرُطيب  القسُّ  فعتْ يف أورو� دَ  املسيحينيَ  للشبابِ  هذه احلالةَ  كما أنَّ 

 قائالً ، )املنريَ  الدليلَ ( الالتينيةَ  َمسَّى تلك الوثيقةَ و صارى، ، يَـْنـَعـى فيها ذلك على النَّ هـ 240 ها سنةَ كتبَ 

 والفالسفةِ  الفقهاءِ  تبَ كُ   درسونَ هم، فهم يَ صِ صَ وقَ  العربِ  �شعارِ  إخواين املسيحيونَ  طربُ يَ (: فيها

 
ُ
ا مَ عَ  اليومَ  دُ جتَ  فأينَ ، رشيقٍ  صحيحٍ  عريبٍ  سلوبٍ على أُ  ها، بل للحصولِ ال لتفنيدِ  حمدينيَ امل

ً
 سيحًيا يقرأُ امل

..  ؟سلِ والرُّ  األنبياءِ  وكتبَ  اإلجنيلَ  درسُ ذلك الذي يَ  وأينَ ، ؟املقدسةِ  تبِ على الكُ  الالتينيةَ  التعليقاتِ 

وال  �ي أدبٍ  ، ليسوا على علمٍ مواهبَ  الناسِ  الذين هم أبرزُ  املسيحينيَ  شبابَ  إنَّ : ُمثَّ يقولُ ..  !واأسفاه

 كاملةً   منها مكتباتٍ  ، وهم جيمعونَ وشغفٍ  ويدرسو�ا بلهفةٍ  العربِ  كتبَ   ، فهم يقرؤونَ العربيةِ  غريَ  لغةٍ  أيةٍ 

.العربِ  راثِ تُ  مبدحِ  مكانٍ  يف كلِّ  ونَ ، وإ�م ليرتمنَ �هظةٍ  هم نفقاتٍ فُ كلِّ تُ   

 غريُ  املؤلفاتِ  �ن تلكَ  املسيحيةُ  الكتبُ  كرتْ إذا ذُ  رايةٍ يف زِ  األخرى حيتجونَ  احيةِ لرتاهم من النَّ  كَ وإنَّ 

 يف األلفِ  منهم واحدٌ  وجدُ يُ  هم، وال يكادُ لغتَ  املسيحيونَ  سيَ لقد نَ ..  !لباهقَ  فواحرَّ ..  !م�لتفا�ِ  جديرةٍ 

، فكم منهم �لعربيةِ  كتابةً   ولكن إذا استدعى األمرُ  ،!مستقيمةٍ  بالتينيةٍ  إىل صديقٍ  رسالةٍ  على إنشاءِ  قادرٌ 

ما  من الشعرِ  ضونَ قرِ ، بل قد يَ شاقةِ من الرَّ  ما يكونُ  �عظمِ  ه يف تلك اللغةِ عن نفسِ  عربَِّ أن يُ  ستطيعُ من يَ 

.، انتهى كالُمه)همأنفسِ  العربِ  ه شعرَ ظمِ نَ  حةٍ يف صِ  فوقُ يَ   

مع هـ  580يف عاِم ا كَّ عَ األندلسيُّ  جبريٍ  ابنُ  ، فعندما زارَ العربيةِ  �للغةِ  تبتْ قد كُ  الرمسيةَ  الكتا�تِ  بل إنَّ 

.ا�ِ  ويتكلمونَ  العربيةِ  �للغةِ  كتبونَ وهم يَ  الصليبينيَ ) مركِ اجلُ ( يوانِ الدِّ  تابَ كِ   شاهدَ  ،مسلمةٍ  قافلةٍ   

ستشرقُة األملانيُة والزِّ وأما املالبُس 
ُ
: )مشُس العرِب تسطُع على الغربِ (يف كتاِ�ا  زجيريد هونكهيُّ، فتقوُل امل

 رصَ حَ  ، بلفيما بينهم العربيةِ  بنطقِ  تفاخرونَ ، ويَ يف األندلسِ  ربِ العَ  بلباسِ  نا يف أورو� يتشبهونَ شبابُ  كانَ 

 ويتكلمَ  العربيةِ  العلومَ  ويتعلمَ  ،هيف بالطِ  ربياً عَ  و�ً ثَ  لبسَ أن يَ  )وجيه الثاينرُ (ورمان يف صقلية النُّ  إمرباطورُ 

.ريبي عَ زِّ ه بِ ورتُ وعليها صُ  النقودَ  كَّ سَ  نطاكيةَ أَ  احبَ رد صَ نكِ �َ  ، حىت أنَّ األمريَ العربيةَ   

 شبهَ فيها تَ  يشتكيوما إىل البا� يف رُ رِسالًة ا كَّ إىل عَ  عثَ والذي بُ  ليبينيَ الصَّ  األساقفةِ  أحدُ  أرسلَ  ولذلكَ 

.محيا�ِ  هم وطريقةِ يِّ يف زَ  �ملسلمنيَ  صارى الصليبينيَ النَّ   



 جابِ احلِ  بسِ لُ  يف املسلماتِ  دنَّ لِّ قَ يُـ  الصليبياتُ  ساءُ النِّ  وكانتْ : يف ذلك األوروبينيَ  ابِ تَّ الكَ  أحدُ يقوُل 

كم فعَل ،  ها �ملسلمنيَ شبُّ تَ  ماهُ منهم حلِ  عضُ البَ  أطلقَ بل ..  قارَ والوَ  شمةَ احلِ  ضفي على املرأةِ الذي يُ 

.رقيةٍ خرى شَ �ُ  ه الغربيةَ ثيابَ  استبدلَ و  هحليتَ  أرسلَ ملُك بيِت املقدِس، فقد جاَء يف سريتِه أنَّه  لدوين�َ   

يف  قد درسَ  كانَ و ، )هـ 393تويف (لفسرت الثاين البا� سِ  أنَّ  بل وصَل األمُر إىل أكِرب من ذلَك حيثُ 

 أشياءَ  مَ علَّ وتَ  ،العربِ  إىل األساتذةِ  يف األندلسِ  واستمعَ  ،لكَ والفَ  الر�ضياتِ  شقَ وعَ  ،ربِ �لعَ  قَ وتعلَّ  ،قرطبةَ 

 ه ملن املعلومِ إنَّ (: الَ قَ  هحىت أنَّ  �ملسلمنيَ  داً جِ  اً منبهر  كانَ و ، �ا أن يسمعَ  مَ حلُ ليَ  يف أورو� أحدٌ  مل يكنْ 

، يف القاهرةِ  املسلمِ  اخلليفةِ  كتبةِ مل ا�ً وَّ بَـ  ن يعملَ ه ألَ ؤهلُ ما يُ  يف روما له من املعرفةِ  حدٌ أَ  ةَ مثَ  ه ليسَ أنَّ  ،اماً متَ 

 ،مناملن يعلُ  يف حاجةٍ  وحننُ  ،الناسَ  لنا أن نعلمَ  وأىنَّ  ،من ا�لداتِ  ومئتنيِ  وي على مليوننيِ حتَ  واليت كانتْ 

).عطيهال يُ  الشيءِ  فاقدَ  إنَّ   

..ِم فيا شباَب وفتياِت اإلسال  

سلمَني؟  يتشبَّهونَ  شباُب الغرِب،هل مسعُتم كيَف كاَن 
ُ
هذا ليَس َنسجاً من اخلياِل، وال من .. بشباِب امل

اخلاِلداِت، شاهدًة على أجماِد املسلمَني  الصَّفحاِت،بل حقيقٌة سطََّرها التَّاريُخ يف .. أساطِري األقواِل 

املسلمَني يتشبَّهوَن �لغرِب الكافِر؟، بل يتشبَّهوَن �لسَّاقطَني فلماذا نرى اليوَم كثرياً من شباِب وفتياِت 

 ، وال يتشبَّهوَن يف علٍم وال معرفٍة، وإمنا يف لِباٍس وقصَّاٍت، وألفاظٍ املاتِ والسَّاقطاِت، وليَس �لُعلماِء والعَ 

مقدمِته يف  نَ يشر والعِ  الثِ الث صلِ الفَ عنواِن ابُن ُخلدوَن يف  اختصَره .. أتعلموَن ما هو السبُب؟وحركاٍت، 

ه أحوالِ  ه وسائرِ لتِ ه وِحن يِّ ه وزَ عارِ يف شِ  البِ �لغَ  بداً �القتداءِ أَ  ولعٌ مُ  املغلوبَ  يف أنَّ ( :والذي مساه فصلٌ 

ءِ  فهل أصبحنا مغلوبنيَ ) .. هوعوائدِ  .؟، فأيَن العزَُّة � شباَب اإلسالِم؟أِعزَّاءِ  بعَد أن ُكنَّا َغالبنيَ  أِذالَّ  

ِهَي يف َضمِريي َصْرَخُة الُوْجَدانِ *** ِ� لَْيَت قـَْوِمي َيْسَمُعوَن ِشَكايًَة   

ْعُهمُ  يـََقظََة اإلميَانِ  َناوَأِعْد إلي*** َ�َربُّ َما أْهلَْمَتِين  أمسِْ  

.الرحيمُ  يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفورُ  هللاَ  قويل هذا وأستغفرُ  أقولُ   



، وأشهد أن ال إله إال هللا وحَده ال وداَنت له األكواُن وما داَر يف الفَلكِ  احلمد � الذي عزَّ ومَلك،

شريك له ما خاَب عبٌد أمََّله، وال هاَن وجٌه أسلَم له، وأشهد أن حممًدا عبُد هللا ورسولُه، صلَّى هللا وسلَّم 

:أما بعد..  و�َرَك عليه، وعلى آله وصحِبه أمجعني  

َمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة : (قولِه تعاىلواجلواُب يف  ..أيَن الِعزَُّة؟ .. سؤاٌل يطرُح نفَسه  ..أيُّها األحبَُّة 

يًعا  أعطاها لرسولِه صلى هللاُ عليه وسلَم ولعباِده املؤمننيَ ولذلَك يُعزُّ �ا من يشاُء، ُسبحانَه وهو ، )مجَِ

.فال تبحْث عن العزَِّة عنَد غريِهم) .. َو�َِِّ اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننيَ : (، كما قاَل ُسبحانَهفقطْ   

ْقِدِس،  الشَّامِ  ِإَىل َرِضَي هللاُ َعْنُه  ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّابِ  َخرَجَ يف السَّنِة السَّادسَة عشرَة، 
َ
لَِيْسَتِلَم َمَفاتِيَح بـَْيِت امل

اءِ – َخمَاَضةٍ  فَأَتـَْوا َعَلىَرِضَي هللاُ َعْنُه،  اْجلَرَّاحِ  أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبنُ  وَكاَن ِيف اْستَـْقَبالِهِ 
َ
 َوُعَمرُ ، -أْي على قَليٍل من امل

َها َوَخَلَع ُخفَّْيِه فـََوَضَعُهَما َعَلى َعاتِِقِه، َوَأَخَذ ِبزَِماِم َ�قَِتِه َفَخاَض �َِ  اَضَة، ا اْلَمخَ َعَلى َ�َقٍة َله، فـَنَـَزَل َعنـْ

َوَ�ُْخُذ ِبزَِماِم  َ� أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني أأَْنَت تـَْفَعُل َهَذا، َختَْلُع ُخفَّْيَك َوَتَضُعُهَما َعَلى َعاتِِقَك،: أَبُو ُعبَـْيَدةَ  فـََقالَ 

 َلوْ  -كلمُة توَّجعٍ – َأوَّهْ : (ُعَمرُ  لَ َما َيُسرُِّين َأنَّ َأْهَل اْلبَـَلِد اْسَتْشَرُفوَك، فـََقا ،؟، َوَختُوُض ِ�َا اْلَمَخاَضةَ َ�قَِتكَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُحمَمَّدٍ  َجَعْلُتُه َنَكاًال َألُمَّةِ  َأَ� ُعبَـْيَدةَ  يـَُقوُل َذا َغيـُْركَ   ِإ�َّ ُكنَّا أََذلَّ قـَْوٍم فََأَعزََّ� ا�َُّ ، َصلَّى ا�َّ

ْسَالمِ  ُ بِِه أََذلََّنا ا�َُّ  ،ِ�ْإلِ ).َفَمْهَما َنْطُلُب اْلِعزََّة ِبَغْريِ َما َأَعزََّ� ا�َّ  

اتٍ  كلماٍت من ها إىل حيملُ و .. على مّرِ السَّنواِت  بتدويِنهاالتَّاريُخ يفخُر  يزالُ ال .. َخالداٍت  الفاروِق نـَريِّ

تَـتَ  أجيالِ 
ُ
.الظُُّلماتِ اهلَواِن و الِعزَِّة يف أزمنِة  لَيدَُّهلم على طريقِ .. ابعاِت اإلسالِم امل  

 ، اللهمَّ املسلمنيَ  ، واخذل من خذلَ الدينَ  من نصرَ  ك، اللهم انصرْ ك وأولياءَ دينَ  عزَّ ك أن تَ إ� نسألُ  اللهمَّ 

 ك بنصرِ فيه دينَ  عزُ ك يوماً قريباً تُ اللهم إ� نسألُ ، املسلمنيَ  واخذل من خذلَ ، الدينَ  انصر من نصرَ 

صارى، والنَّ  ، واخذل اليهودَ الرامحنيَ  � أرحمَ  املسلمنيَ  ل بنصرِ جِّ ، اللهم عَ ك على املشركنيَ أولياءِ 

دمرياً عليهم، هم تَ هم بينهم، واجعل تدبريَ ، اللهم اجعل �سَ املنافقنيَ  وسائرَ  ، واهلندوسَ واملشركنيَ  والصليبينيَ 

.كنا معصيتَ ك، وأن جتنبَ � بطاعتِ عزَّ ك أن تَ اللهم إ� نسألُ   

.العاملنيَ  ربِّ  �ِ  ، واحلمدُ على املرسلنيَ  عما يصفون، وسالمٌ  العزةِ  ك ربِّ ربِّ  سبحانَ   




