
 ه هللاُ نا، من يهدِ أعمالِ  نا ومن سيئاتِ أنفسِ  رورِ من شُ  ��ِ  ه، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ ، حنمدُ �ِ  احلمدَ إنَّ 

أن حممًدا  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  فال هاِدَي له، وأشهدُ  فال ُمِضلَّ له، ومن ُيْضِللْ 

.هه ورسـولُ عبدُ   

)الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ َ� أَيـَُّها (  

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ ( ا رَِجاالً َكِثريًا َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

)اتـَُّقوا هللاَ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ َهللا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًباَوِنَساًء وَ   

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع هللاَ * َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا هللاَ َوُقوُلوا قـَْوالً َسِديًدا (

: أما بعد) .. وَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًماَوَرسُ   

ِني العظمى  ، و  ارفعوا حالةَ : إىل العاِمل أمجعَ نداٌء عاجٌل من دولِة الّصِ االستنفاِر  أعلنوا حالةَ التَّأهِب الَعامليِّ

ستو�ِت، ..الدَّويلِّ 
ُ
القلُق يسوُد العاملُ يف وإدارُة األزماِت،  وارئالطَّ بدأْت ِخَطُط  تصرحياٌت على أعلى امل

، اخلطوُط العاليمُة تُعلُِّق اجراءاٌت ُمشدَّدٌة يف املطاراتِ أسرِع األوقاِت، يف إجالُء الرَّعا� مجيِع القاراِت، 

.. استغا�ٌت .. اشتباهاٌت .. فحوصاٌت .. كماماٌت .. واألسواُق ُمغلقٌة .. الشَّوارُع خاليٌة ..  الّرِحالتِ 

ُني  الذي دكَّ هذا ما .. يا هللاُ ف.. وُحتاصُر اقتصاد�ً .. وتُقاطُع دوليَّاً .. تُعزُل ِصحيَّاً اليوَم ها هي الّصِ

أليسْت هي أقوى .. أليسْت هي أكثُر الدُّوِل َشعباً؟ ..  ؟الذي أمرَض التِّننيَ هذا ما ..  ؟سوَر الّصِنيِ 

.يف العاِمل؟أليَس اقتصاُدها هو �ين أقوى اقتصاٍد .. يشاً؟ البالِد جَ   

َفريوٌس ال يُرى �لعِني .. أنَّ ذلَك كلَّه حيدُث بسبِب َفريوٍس صغٍري ِجداً .. هل تصدِّقوَن أيَّها األحبَُّة ف

جردِة 
ُ
.َفعَل كلَّ ذلَك بدولٍة من أكِرب دوِل العاِمل، يف أ�ٍم معدوداٍت، فال إلَه إال هللاُ .. امل  

داكاهَ  ها هو ما إليهِ قلَّ أَ ***  لعلَّ ..  ِ� يف اآلفاِق آ�تٌ   

يناكَ رى عَ لو تَ  جابٌ عُ  جبٌ عَ *** ه من آ�تِ  فسِ ما يف النَّ  ولعلَّ   

عياكَ فسرياً هلا أَ تَ  اولتَ حَ *** إذا  �سرارٍ  مشحونٌ  والكونُ   

غراكا؟ه أَ اللُ جَ  لَّ جَ  ��ِ *** ما الذي  .. هالً مَ  ها اإلنسانُ يُّ  أَ �  



 تركستانَ احتلَّْت الصُني  م1949عاِم يف .. واآلن دعوين ُأحدُِّثكم عن أحداٍث قد يكوُن هلا عالقٌة �ذا البالِء 

، 96 عامِ  اليت دخَلها اإلسالُم يف رقيةَ الشَّ  سلِم قُتيبَة بن مسلٍم الباهليِّ
ُ
واليت يَبلُغ عدُد  للهجرِة على يِد القائِد امل

 8من  قربُ فيها ما يَ فَ  من ثَرواٍت ضخمٍة من برتوٍل وغاٍز طَبيعيٍّ ومعادَن، كمياتٌ فيها  و ُمسلٍم،  مليون 25ُسكَّاِ�ا 

 مليون طن من الفحمِ  600ومن الغاِز الطبيعي،  تريليون مرت مكعب 11و ،احتياطي من البرتولِ  نٍ ليار طَ مِ 

، وحتوي أرضاً من بينها الذهبُ  املعادنِ  نوًعا من 118من  أكثرُ فيها مناجم ضخمة من اليورانيوم، و  6احلجري، و

سلَم الغينَّ؟..  ألف كيلومرت مربع 50حبوايل  رُ قدَّ تُ  وغنيةً  خصبةً  زراعيةً 
ُ
ينيوَن هذا الشَّعَب امل .فكيَف عامَل الّصِ  

 ريةُ له حُ  يينٍّ صِ  مواطنٍ  كلَّ (: على أن نصُّ تَ  الشعبيةِ  الصنيِ  مجهوريةِ  من دستورِ ) 36(رقم  املادةَ  من أنَّ  غمِ على الرَّ 

أخرى يف التَّعامِل مع  ال أنَّ الصََّني كاَن هلا طريقةٌ ، إ)اديِّنيَ العَ  للُمواطننيَ  ينيةَ الدِّ  عائرَ َحتمي الشَّ  ، والدولةُ ينِ والدِّ  العقيدةِ 

، فُمنَع تعليُم بهِ  عملُ من يَ  كلَّ   عاقبُ يُ سوَف و  ،انونِ على القَ  ارجٌ خَ  اإلسالمَ  مسًيا �نَّ رَ  عالنُ اإلفتمَّ ُمسلمي األويغوِر، 

ياِم واحلجابِ  وُفرضْت عقو�ٌت صارمٌة ِضدَّ  الدِّيِن وإقامُة العباداِت اإلسالميِة، .َتصُل إىل اإلعدامِ  الصَّالِة والّصِ  

راقبِة و  ليئةٌ مَ  هاوارعُ شَ ، و جٍن مفتوٍح للمسلمنيَ حتوَّلْت تركستاُن إىل سِ ُمثَّ  
ُ
َجيوبو�ا ويف  الصينينيَ  اجلنودِ بكامرياِت امل

 أكثُر منوأصبَح فيها  ،على كلِّ من يُظهُر َشعريًة من شعائِر اإلسالمِ  ارِ النَّ  �طالقِ  ومعهم األمرُ  ،الحُ أيديهم السِّ 

ِني سجٍن عتقٍل و مخسمائِة مُ  شخٍص ُحبجَِّة  مليونِ  أكثَر من هماِز املسلمَني والذي فاَق عددُ جالحتُتديرُها حكومُة الّصِ

.اهلويَِّة اإلسالميِة، واستبداِهلا بعقيدِة اإلحلادِ  وِ جمازُر حملإعادِة التَّأهيِل، وحقيقُتها   

وُمنعْت األعياُد وأحرقْت املصاحُف والُكتُب الدِّينيُة،  ، وأغلقْت املدارُس اإلسالميِة،وُهدَم اآلالُف من املساجدِ 

وأُرسَل األطفاُل إىل  ،مرِ اخلَ  ربِ وشُ  اخلنزيرِ حلِم  أكلِ السُّجوِد لألصناِم و على موَن وُأجَرب املسلواألمساُء اإلسالميِة، 

.لرتبيِة جيٍل جديٍد معزوٍل عن لغِته وعقيدتِه ائمةِ الدَّ  قابةِ الرَّ  تَ وحتَ  ،هر�ئيةٍ كَ   �سالكٍ  اطةٍ وحمُ  نةٍ صَّ حمُ  دارسَ مَ   

هلم،  املغريةِ  وافزِ احلَ  قدميِ مع تَ  يف تركستانَ  والعملِ  ،على اهلجرةِ  الصنيِ  من أبناءِ  لعاطلنيَ ا يينُّ الصِّ  االحتاللُ  وشجَّعَ 

 ويلِّ وتَ  اإلقليمِ  رواتِ على ثَ واستوىل الصينيوَن ، م إىل املنطقةِ وعائال�ِ  سكرينيَ من العَ  أعداًدا هائلةً  وأرسلَ ، املسكنِ  و�يئةِ 

إىل  عدى األمرُ بل تَ وأصبَح السُّكاُن األصليوَن يعيشوَن حتَت خطِّ الَفقِر، سكريِة، املدنيِة والعَ  ياديةِ ليا والقِ العُ  املناصبِ 

 لحدينَ امل استضافةِ على  املسلمنيَ  إجبارُ و ؛ إىل تركستان أو جنائيةٍ  ضا� سياسيةٍ عليهم يف قَ  من احملكومِ  اآلالفِ  إرسالِ 

  عضِ يف بَ  ينينيَ الصِّ  نسبةُ  حىت بلغتْ  ،ليسكنوا معهم ميف بيو�ِ  صينينيَ ال
ُ
.% 90إىل ربى الكُ  دنِ امل  

سلمُة فلكم أن تتخيلوا هذا الضَّعيفَة بَني املالحدِة يفعلوَن �ا ما شاؤا، 
ُ
.فحسُبها وحسبُنا هللاُ تعاىلوأما املرأُة امل  



  ستغيثُ يَ  مْ كَ 
ُ
إنسانُ  هتزُّ سرى فما يَ تلى وأَ قَ *** م هُ وَ  ستضعفونَ بنا امل  

إخوانُ  وأنتْم � عباَد هللاِ *** ينكُم بَ  يف اإلسالمِ  ذا التقاُطعُ  ما  

عوانُ ِري أنصاٌر وأَ ا على اخلَ مَ أَ *** ٌم فوٌس أبيَّاٌت هلا ِمه أال نُ   

أرواٌح وأبدانُ  تـَُفرَّقُ ما كَ *** هما ينَ � ربَّ أّمٍ وطفٍل حيَل بِ   

رجانُ قوٌت ومَ �َ  ا هيَ أمنَّ كَ ***  لعتْ مِس إذ طَ سِن الشَّ حُ  ثلُ فلٍة مُ وطِ   

ريانُ لُب حَ كيٌة والقَ والعُني �َ *** هًة كرَ مُ  كروهِ لُج للمَ قوُدها العِ يَ   

لِب إسالٌم وإميانُ يف القَ  انَ كَ   إنْ *** لُب من َكَمٍد القَ  ذوبُ ذا يَ هَ  ملثلِ   

َني من  ..فيا أيُّها األحبَُّة  كما قاَل   دعوٍة ُمسلٍم مظلوٍم �خلَفاِء،هو بسبِب  و�ٍء،هل تتوقعوَن أنَّ ما أصاَب الّصِ

ْظلومِ : (صلى هللاُ عليه وسلمَ 
َ
ا ُحتَْمُل على الَغمامِ  ،اتـَُّقوا َدْعَوَة امل وعزَّيت وَجالِيل : يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ  ،فإ�َّ

لعلَّهم  وطُغياِ�م وغرورِهم ِبقوَِّ�م بسبِب ظُلِمهم بعَض العذابِ  ، فأراهم هللاُ تعاىل)َألْنُصَرنَِّك وَلْو بعَد ِحنيٍ 

يًعا َوَأنَّ َهللا َشِديُد الَعَذابِ  َوَلْو يـََرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يـََرْوَن الَعَذاَب َأنَّ الُقوََّة �ِ (، جعونَ ير  ).مجَِ  

سلمنيَ  من يُدافُع عنهم ادو جيَ  الذيَن مل ،أو تظنُّوَن أنَّ هذا ِدفاعاً عن املؤمننيَ 
ُ
ِإنَّ ا�ََّ : (، كما قاَل تعاىلمن امل

ً من ُجنوِده ال يُرى �أل)يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا أهِل اإلمياِن، للمستضعفَني من ُنصرًة  ،نِ اعي، فأرسَل ُجند�َّ

ِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِينَ ( تفعُله ما ال يف أ�ٍم ويف وقٍت حمدوٍد، ، ففعَل )َوأَنَزَل ُجُنوًدا ملَّْ تـََرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن َكَفُروا َوذَٰ

).َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد َرّبَِك ِإالَّ ُهوَ ( ..العظيمُة اجلنوُد  اجليوشُ   

َسنـُْلِقي ِيف قـُُلوِب : (، كما قاَل تعاىلوعبادِة األصنامِ  الُكفِر �ِ� تعاىلاالحلاِد و أو قد يكوُن هذا الرُّعُب بسبِب 

، كما قاَل بسبِب أكِلهم اخلبائثَ قد يكوُن أو ) .. َما ملَْ يـُنَـّزِْل بِِه ُسْلطَا�ً الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب ِمبَا َأْشرَُكوا ِ��َِّ 

).فـََقْد َهَوىُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب َوَمْن َحيِْلْل َعَلْيِه َغَضِيب : (ُسبحانَه  

من  ،من هذا احلدِث إال �ذا الدَّرسِ  لكن لو مل خنرجْ و  ..وهللا أعلُم  سبباً يف هذا البالءِ كلُّ ذلَك قد يكوُن 

سلمَني ُهناَك لكفى إ ُمعا�ةِ معرفِة 
ُ
 شارقِ يف مَ  واملسلمونَ (: ه هللاُ رمحَ  تيميةَ  ابنُ  اإلسالمِ  شيخُ  قَالَ .. خوانِنا امل

ه عبادِ  ه وأعداءِ ورسولِ  هللاِ  ألعداءِ  ، معاديةٌ ه املؤمننيَ ه ولعبادِ ولرسولِ  �ِ  واليةٌ مُ  ،م واحدةٌ ا، قلو�ُ ومغار�ِ  األرضِ 

).الذي ال ُخيذلُ  ندُ ، واجلُ غلبُ الذي ال يُ  سكرُ ، هي العَ احلةُ هم الصَّ وأدعيتُ  ادقةُ م الصَّ لو�ُ ، وقُ املؤمننيَ   

.يل ولكم هللاَ  ستغفرُ ويل وأَ قَ  قولُ أَ   



:والسََّالُم َعَلى َعْبِدِه اْلُمْصَطَفى، َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوَمِن اْجتَـَىب، أَمَّا بـَْعدُ  اْحلَْمُد ِ� وََكَفى، والصَّالَةُ   

ُني تقُف عاجزًة أماَم .. وتذكرٌة وِعربٌة ملن له قلٌب سليٌم .. إنَّه لدرٌس عظيٌم  ..عباَد ِهللا  فها هي الّصِ

م بنوا ُمستشفًى ضخماً ُجمهزَّاً يف فريوٍس، مع اإلمكانياِت الكبريِة، واألمواِل الكثريةِ  أ�ٍم فقط،  8، حىت أ�َّ

 وارئِ الطَّ  واجهةِ مُ  الِ يف جمَ  هائلةٍ  دراتٍ وقُ  رباتٍ فيه ِمن خِ  متعُ تَ تَـ ولديهم من التَّقنياِت والكوادِر الطِّبيَِّة، وما 

ُ ِبُضّرٍ : (أن يشاُء هللاُ تعاىل إال) .. َشْيءٍ  ِمنْ  ا�َِّ  ِمنَ  َما َكاَن يـُْغِين َعنـُْهمْ : (، لكنحيةِ الصَّ  َوِإْن َميَْسْسَك ا�َّ

.فكيَف بغريِها من البلداِن األقلِّ خربًة وُقدرًة وماًال ورجاالً ) .. َفَال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهوَ   

ا ُمصيبٌة ُكربى  َما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبِ : (دعو� نتأمُل قوَله تعاىلف.. إذا علمنا أ�َّ

صائبَ ، فا�ُ خالُقن)َويـَْعُفو َعْن َكِثريٍ 
َ
.بسبِب أعماِل البشِر، فماذا ننتظُر؟ ا ورازقُنا خيربُ� أنَّ امل  

: وفيها، ةٍ ُمثَّ َدَخَلْت َسَنُة َمثَاٍن َوَسْبِعَني َوأَْربَِعِمائَ : (يقوُل ابُن كثٍري رمحَه هللاُ تعاىل يف كتاِب البدايِة والنِّهايةِ 

 اتتْ مَ  ، ُمثَّ جأةِ الفَ  وتُ ذلك مَ  عقبَ ، وأَ امِ والشَّ  جازِ واحلِ  راقِ �لعِ  اعونِ ى والطَّ مَّ احلُ من  األمراضُ  ثرتْ كَ 

 تْ فَّ وسَ  وداءُ سَ  ريحٌ  هاجتْ و ..  حمانُ واللُّ  األلبانُ  تْ زَّ ىت عَ ، حَ هائمِ البَ  وتُ الها مَ اري، مث تَ يف الربَ  الوحوشُ 

أن  اسِ النَّ  عضُ بَ  نَّ ىت ظَّ حَ  ،يف البالدِ  واعقُ صَ  قعتْ ها، ووَ ريِ وغَ  خلِ من النَّ  كثريةٌ   شجارٌ أَ  ساقطتْ ، وتَ الَ مرِّ ال

.فكيَف تعامَل اخلليفُة املسلُم مع هذه األزمِة العظيمِة؟..  امتْ د قَ قَ  القيامةَ   

  ليفةِ اخلَ  وقيعُ تَ  رجَ خَ 
ُ
 سرِ ، وكَ مكانٍ  لِّ يف كُ  عن املنكرِ  هيِّ والنَّ  �ملعروفِ  األمرِ  جديدِ بتَ  هللاِ  مرِ قتدي �َ امل

  آالتِ 
َ
.)مدُ احلَ  و�ِ  كلُّه،  لى ذلكَ اجنَ  ُمثَّ ..  من البالدِ  سادِ الفَ  أهلِ  ، وإخراجِ مورِ اخلُ  الهي، وإراقةِ امل  

يف  افيةَ والعَ  ك العفوَ إ� نسألُ ، اللهم يف الدنيا واآلخرةِ  ك العافيةَ ، اللهم إ� نسألُ �نا وأبصارِ نا وأمساعِ نا يف أبدانِ عاف اللهمَّ 

نا وعن نا وعن أميانِ نا، واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفِ نا وآمن روعاتِ نا، اللهم اسرت عوراتِ نا وأموالِ نا ودنيا� وأهلِ دينِ 

، مكانٍ  كلِّ   يف من املسلمنيَ  عن املستضعفنيَ  ، اللهم ارفع البالءَ نامن حتتِ  ك أن نغتالَ بعظمتِ  نا ونعوذُ نا ومن فوقِ مشائلِ 

 ، اللهم اكفنا واملسلمنيَ العاملنيَ  م � ربَّ هم وأمواهلَ هم وأعراضَ هم وأمنَ ، واحفظ عليهم دينَ املسلمنيَ  اللهم احقن دماءَ 

عليك �م فإ�م  اللهمَّ  ،كدينِ  ك ويقاتلون أهلَ عن سبيلِ  الذين يصدونَ  الكفرةَ  اللهم قاتلِ  ،الفجارِ  وكيدَ  األشرارِ  شرَّ 

 واملسلماتِ  ، اللهم اغفر للمسلمنيَ زيزُ � عَ  � قويُّ  ا�رمنيَ  عن القومِ  ردُّ ك الذي ال يُ نزل �م �سَ اللهم أَ  ،كعجزونَ ال يُ 

 واملؤمننيَ  واملؤمناتِ  األحياءِ  منهم واألمواتِ  إنَّ ك مسيعٌ  قريبٌ  جميبُ  الدَّ عواتِ .




