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 آخف وعذ ملسو هيلع هللا ىلص احلؿد هلل رب العادني، وصذ اهلل وشؾَّؿ وبارك عذ عبد اهلل ورشقلف حمؿد  

ا بعد:وأصحابف أمجعني  (1) ، أمَّ

ما حصؾ يف الدرب األمحر مـ هذا احلادث يممل كؾ مسؾؿ،  أنَّووال صؽ  ؛لؼد آخؿـا

مـ هذه العـارص  -ولألشػ الشديد-ر كثًرا األثقؿ، ومـ هذا احلادث األلقؿ، والذي تؽرَّ 

كطؾؼ مـ هذا ففذه عـارص اخلقارج، إن كان قد ا؛  -والبد مـ تقصقػفا هبذا -اخلارجقة 

،  ملسو هيلع هللا ىلصاخلقارج حذر مـفؿ رشقل اهلل  ، ملسو هيلع هللا ىلصالػؽر الضال ادـحرف، الذي حذر مـف الـَّبِل 

 .أن مـفجفؿ يؼقم عذ ما يػعؾقكف ملسو هيلع هللا ىلصوبني الـَّبِل 

ؿوصػفؿ   ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل يؼتؾقن أهؾ اإليامن ويدعقن أهؾ األوثان، لقسقا يؼتؾقن أهؾ  بلَّنَّ

أهؾ اإلشالم، أهؾ الصالة، وأهؾ الصقام، وأهؾ الزكاة، ط عذ ؾ  س  شقػفؿ م   وإكَّاماألوثان، 

عذ أهؾ اإلشالم الـاضؼني بالشفادتني، صفادة أن ال إهل إال اهلل، وصفادة أن  ؛وأهؾ احلج

 حمؿًدا رشقل اهلل.

إن أدركفؿ  أنَّفبنيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلهمالء يؼتؾقن أهؾ اإلشالم، ويدعقن أهؾ األوثان، وهلذا 

َماءِ  . «  » : ملسو هيلع هللا ىلص، ويؼقل شقف يؼتؾفؿ قتؾ عاد َلى ََتَْت َأِدمِي السَّ َشرُّ قَ ت ْ
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ادسؾؿني همالء الذيـ يصؾقن ويؼرأون الؼرآن، وربام قامقا الؾقؾ، لؽـفؿ يؼتؾقن 

األبرياء، ويعتدون عذ بؾدان ادسؾؿني، وعذ مساجد ادسؾؿني، ومـذ وقت قريب ولقس 

حتك قتؾقا مـفؿ مـ  (1)اءهؿ عذ ادصؾني يف بعض ادساجدبالبعقد، وال زلـا كذكر اعتد

، وكلَّنؿ كػار باهلل رب العادني، قامت عؾقفؿ احلجج فؽػروا بذلؽ  .!!قتؾقا

وال كؼقل تطرف وفؼط، إذ هذا  فؿ خقارج، ال كؼقل: إرهاب، وكسؿقوهمالء خقارج

ه  َـّاسبعض اإلرهاب ربام فَّسَّ ُـّ لف، لؽـَّ ال ا كضع ادصطؾح ـ عذ حسب ما يريده وما يع

 .الرشعل

همالء خقارج، كعؿ، همالء خقارج، همالء اخلقارج الذيـ قام مـفجفؿ عذ تؽػر 

ذا الزمان، فؼد يؼقلقن: أن حؽقمات الزمان ادسؾؿني، وهذا مـذ قديؿ الزمان، لقس يف ه

 !؟ حؽقمات كافرة، فنذا كاكت حؽقمات هذا الزمان حؽقمات كافرة فام بالؽؿ بعثامن

 !؟وما بالؽؿ بعيلٍّ 

 !ومـ معف كػاًرا حقـام قاتؾفؿ اخلقارج؟ أكان عيلٌّ 

؟ أكان عثامن   كافًرا
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 اجلـة؟ف مـ أهؾ إكَّ  يف عثامن   ملسو هيلع هللا ىلصأخؿ يؼؾ الـَّبِل 

 كَّف مـ أهؾ اجلـة؟إ يف عيلٍّ   ملسو هيلع هللا ىلصؼؾ الـَّبِل أخؿ ي

إن قصة اخلقارج لقست مع حؽقمة بعقـفا، ولقست مع صعب بعقـف، إن قصة اخلقارج مع   

ؽ خارج عـ ؽـ خارجقًّا مثؾفؿ، وما مل تؽـ عذ مـفجفؿ ودرهبؿ، فنكَّ تكؾ مسؾؿ، ما مل 

 !ا ارتؽبتف مـ آثامتستحؼ التػجر، والتؽػر، كظًرا ح ،اإلشالم

رج ال حيؽ   لقن إال أنػسفؿ، واخلقا ؿقن إال رجاًل مـفؿ، ولق كان يقجد يف اخلقارج ال يقا

 .أو اخلؾقػة الراصد عيلٌّ  ،كـا هذا اخلؾقػة الراصد عثامن ازم

ه الـَِّبل ، الذي برشَّ   ملسو هيلع هللا ىلصرابع اخلؾػاء الراصديـ، صفر رشقل اهلل  ،لؼد قاتؾقا عؾقًّا 

، وهق أفضؾ األمة بعد أيب بؽر وعؿر  ملسو هيلع هللا ىلصباجلـة، والذي تزوج بـت رشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص

 .وعثامن 

 .، قتؾقه قبؾفوكاكقا قتؾقا قبؾف عثامن 

رج؟!  فلي ديـ هذا الذي يدعق إلقف اخلقا
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وهلذا ال كعجب، ال كعجب مـ همالء إذ يؼتؾقن بعض رجاالتـا مـ الرشضة، الذيـ 

أن يؽتبفؿ عـده  ▐قن بلنػسفؿ، كسلل اهلل يضحُّ يسفرون عذ أمـ هذه البالد، و

 مـ الشفداء.

ؽـاتؽؿ، واثبتقا يف أكؿـتؽؿ، واحتسبقا هذا عـد ثمالء، وأققل جلـقدكا: اثبتقا يف وأبرش ه

 .، احتسبقه عـد اهلل، احتسبقه عـد اهلل، احتسبقه عـد اهلل▐اهلل 

ضقبك دـ قتؾقه،  ،(1) «»قد قال يف صلن اخلقارج:  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل فننَّ  َلُهْم  وقتلوهطُوىب ملن قَ ت َ

التل  ▐، ووعد بجـة الرب ▐هذا إن صاء اهلل وعد برضقان اهلل  فننَّ 

، كؾ ذلؽ مع االحتساب، البد أن كحتسب هذا، وأن كحتسب قتال لعباده الصاحلنيها أعدَّ 

 همالء.

ال يـبغل التسس عذ همالء، بؾ وبادـاشبة أققل وأبني  إلخقاين يف مرصكا ويف كؾ مؽان: 

 ؛مـ عرف واحًدا مـ همالء أو صؽ فقف فالبد فقًرا أن يبؾ غ فقف إىل ادعـقني مـ والة األمقر

هذا الشاب ربام تعدت قـبؾتف ال إىل رجؾ مـ رجال الرشضة، بؾ تعدت إىل مدرشة، بؾ  فننَّ 

 كساء ضعػاء، كعؿ واهلل يا تعدت إىل أضػال أبرياء، بؾ تعدت إىل صققخ كبار، بؾ تعدت إىل
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تـطؾؼ مـ حؼد دفني،  إكَّام، هذه الؼـبؾة التل يصـعقَّنا ال تعرف رمحة، هذه الؼـبؾة إخقاين

 ومـ جفؾ عظقؿ، ال يبالقن واهلل، ال يبالقن.

وهلذا جيب التضافر مع رجال األمـ، ومع السؾطات يف دفع رش همالء، ويف الؼقام بؿؼاومة 

ن كؽقن رجؾ أمـ، كعؿ، صامم أمان، حتك ال يتعدى همالء عذ أمــا، همالء، فؽؾـا يـبغل أ

 بالتحذير مـ همالء. ملسو هيلع هللا ىلصقد أمر بؼتاهلؿ، وقد أمر  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

ر مـ هذه الػرقة؛ فرقة ر مـ فرقة، ما حذر مـ فرقة باشؿفا مثؾام حذَّ ما حذَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل 

بؿصاحػ يف  بؾحاهؿ، ولـ كغسَّ  هبمالء، لـ كغسَّ  كغسَّ  أنال يـبغل  أنَّف ملسو هيلع هللا ىلصاخلقارج، وبنيَّ 

قال يف صلن  ملسو هيلع هللا ىلصكبقـا  فننَّ بؽثرة صقام،  بطقل صالة، لـ كغسَّ  لـ كغسَّ أجدهيؿ، 

»،  (1)« » همالء:  ُهمْ  ِقُر َأَحدُُكْم َصََلتَُو َمَع يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، ََل ُيَُاِوُز تَ َراِقي َ ...َفِإنَّ َلُو َأْصَحاًبا ََيْ

ْسََلمِ  ُهْم، َِيُْرُقوَن ِمَن اْْلِ َكَما َِيُْرُق   َصََلِتِِْم، َوِصَياَمُو َمَع ِصَياِمِهْم، يَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، ََل ُيَُاِوُز تَ َراِقي َ

، يصؾقن كثًرا ومع ذلؽ ال يتقرعقن عـ دماء ادسؾؿني، (2) «  ، يؼرءون كثًرا ْهُم ِمَن الرَِّميَّةِ  السَّ

ْسََلِم َكمَ » : ملسو هيلع هللا ىلصوال تؽػر ادسؾؿني، وهلذا قال  ْهُم ِمَن َِيُْرُقوَن ِمَن اْْلِ ا َِيُْرُق السَّ

ْسََلِم، َوَيَدُعوَن أىل اْْلَْوََثنِ الرَِّميَّةِ  » ، فقفؿ:  (4)« » ،  (3)«  ُحَدََثُء اَْلْسَناِن، ُسَفَهاُء يَ ْقتُ ُلوَن، أىل اْْلِ
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ؽؾؿقن بؼرآن وشـة، ، يتؽؾؿقن بؽالم خر الزية، يت(1) « يَ ُقوُلوَن ِمْن َخْْيِ قَ ْوِل الََبِيَّةِ ، اَْلْحََلمِ 

، احذروهؿ ولق كطؼقا باآليات، احذروهؿ ولق فؿلؽـفؿ يػفؿقن الؼرآن والسـة بػفؿ

 كطؼقا باألحاديث.

األرض، ، كعؿ يا كؾ مرصي، ويا كؾ مسؾؿ عذ وجف أهيا األخقةكعؿ أهيا األحبة، كعؿ 

كطؼقا بالؼرآن، وإن أضالقا الصالة، وأدامقا الصقام، وأضعؿقا  البد أن تعؾؿ أن همالء وإن

ؿ الذيـ حذَّ  الـَّاسالطعام، وصؾقا بالؾقؾ و هبؿ عذ   كغسَّ أالَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصركا مـفؿ الـَّبِل كقام، فنَّنَّ

اإلضالق، هؿ قتؾة اخلؾػاء الراصديـ، هؿ قتؾة األئؿة والتابعني، هؿ قتؾة ادسؾؿني األبرياء يف 

 .كؾ مؽان، قاتؾفؿ اهلل أن ك يمفؽقن كؾ زمان ويف

 ـ مـ همالء، وأن يػضح فؽر همالء.ؽ  ؿ  ف وكرمف أن ي  بؿـ  ▐كسلل اهلل 

ا يف حاجة إىل أن كقاجف همالء بػضح أفؽارهؿ، لقس بالسالح فؼط، ـ  ل ألققل: إكَّ ـِ وإكَّ 

صفداء، لقس بالسقػ فؼط  ▐ولقس بجـقدكا األبطال الذيـ كحسبفؿ عـد اهلل 

ف الػؽر التؽػري، بؾ البد مـ العؾؿ الـافع، بؾ البد مـ ذكر أفؽار همالء، بؾ البد مـ يقاج

قاجف همالء بالسقػ الرد عذ صبفات همالء، البد أن ك إخراج كتب همالء، بؾ البد مـ

 ر، وباحلجة والبقان وهذا لؾعؾامء.وهذا لقالة األمق انـ  والس  

                                      
 ( رواه البخاري ومسلم. (1



 

-7- 

 براءة اإلسالم األزهر من حادث الدرب األمحر وطرق مواجهة خطر اإلرهاب املدمر

لؾعؾامء الذيـ ال يتباكقن عذ هذه األحداث فؼط لؾعؾامء الـاصحني، لؾعؾامء الراشخني، 

قا فؽر همالء مـ كتب همالء، كعؿ العؾامء الراشخقن، الذيـ ال ج  رِ بعقاضػ دون أن ي   

 الـَّاسروا دوا هبذه األصقاء، وأن يستفجـقا هذه األصقاء، وأن حيذ  يؼترصون فؼط عذ أن يـد  

 ء الػؽري.مـ همالء وفؼط، دون أن يبقـقا لألمة خطر همال

البد مـ رجال عؾؿ، البد مـ ضؾبة عؾؿ، البد مـ دعاة كاصحني، البد مـ عؾامء 

شادات هذه األمة قد واجفقا همالء  فننَّ ف، وهلذا اج  ق  راشخني، البد أن خترج هذه األفؽار لت  

 بسقػ احلجة والبقان، بسقػ العؾؿ.

ص اب مـ همالء، وحتك كؼؾ  ر الشبأققهلا رصاحة: ال يؼفر همالء إال العؾؿ، حتك كحذ  

 صباب األمة عدد همالء، فال يرمتل يف أحضاَّنؿ صباب األمة.

همالء هلؿ مقاقع، همالء هلؿ صػحات، همالء هلؿ كتب، همالء هلؿ صبفات، همالء هلؿ 

ين ق تؾ عيلٌّ إال هبذه الشبفة؟  اشتدالالت، أترون يا إخقا

 إال هبذه الشبفة؟ عثامن أترون ق تؾ 

، وكػَّ وهؿ بالـُّر  وكػَّ وهؿ أواًل، ر  لؼد كػَّ  ، ر  صقص فقام زعؿقا ؾقا وهؿ بالؼقاعد التل أصَّ

 قتؾقهؿ.وهؿ ثؿ بعد ذلؽ ر  وهؿ باألفؽار التل كرشوها، كعؿ كػَّ ر  وكػَّ 
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ف اخلقارج اج  ق  رجالن البد أن ي   ؛فالبد مـ احلجة والبقان، البد مـ العؾؿ، البد مـ العؾؿ

لعؾؿ قبؾ رجؾ السقاشة، قبؾ رجؾ السالح، قبؾ أن يؿسؽ الرجؾ األول هق رجؾ اهبام، 

العامل باحلجة والبقان والؾسان، وأن يػضح  يؼقمقاجف همالء البد أن اجلـدي بسالحف لق  

  أفؽار همالء. ادؼام وأن يبني  احلال، وأن يبني  

ن ولؽـ ال يؼقم هبذا إال الدارشقن، إال ادتخصصقن، إال الراشخقن، إال الذيـ يعرفق

ا، ربام تـطال هذه الشبف عذ كثر مـ  ، الـَّاسالـصقص، همالء هلؿ كتب وصبف ققية جدًّ

ولؽـ العامل يعؾؿ مقاضع الضعػ، والعامل يؼقم بؿقاجفة همالء، فالبد مـ أن يؼقم ضؾبة 

هبذا احلؼ، وهبذا القاجب، لقس عذ  عاة إىل اهلل طباء، ويؼقم الدُّ العؾؿ وأن يؼقم اخل  

فؼط، عذ ادـابر وعذ ادجامع، يف الطرقات ويف الشقارع، يف ادمشسات، يف البققت، ادـابر 

 الهتؿ وال بؾحاهؿ، وال بؽذا وكذا.البد مـ التحذير مـ همالء بلفؽارهؿ، وأال كـخدع بص

هل الؾحقة التل كاكت عذ شـة رشقل  ،الـَّاسالؾحقة التل تؽقن رمحة ب إكَّامالؾحقة،  إكَّام

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

العقب يف الؾحقة، وال يف  عؿ تؼصر الثقاب مـ اإلشالم، لقسعؿ، الؾحقة مـ اإلشالم، كك

ءة الؼرآن، إكَّام العقب يف ففقم همالء،  العقب تؼصر الثقاب، وال يف ضقل الصالة، وال يف قرا

 العقب يف ققاعد همالء.يف ففقم همالء، 
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صطاد يف احاء العؽر، وهق أَّنؿ ر ضائػة توهلذا أجًضا وقبؾ أن أختؿ هذا البقان، كحذ  

يستغؾقن هذه األحداث فقعقدون عذ اإلشالم بالطعـ، ويعقدون عذ العؾامء بالطعـ، 

كتب ادسؾؿني هل التل أخرجت هذا  ويعقدون عذ كتب ادسؾؿني بالطعـ، ويؼقلقن بلنَّ 

 الػؽر.

 
ِ
ء، اإلشالم ء هل التل ولدت هذه األفؽار، وعؼقل همال ، إنَّ ال واهلل اإلشالم مـفا برا

 .ملسو هيلع هللا ىلصالـاصع، اإلشالم الذي ثبت عـ رشقل اهلل 

ـت ياء، والسالح فؼتؾت األبر ضائػة أمسؽت ؛بني ضائػتني متطرفتني وهلذا كحـ  ؽ  ضائػة م 

مـ الؾسان فطعـت يف اإلشالم، ضاعـقن يف اإلشالم أو بريئقن مـ اإلشالم، ويتزيقن بزي 

 .اإلشالم

تؽقن الطائػة ادـصقرة والػرقة الـاجقة التل عرفت احلؼ وأهؾف، وال كجاة إال أن 

وعرفت األدلة الرشعقة، أن تؼقم هذه الطائػة بـصح األمة، فقحصؾ الـصح الرصقد بدون 

ط  ط  صط    .أو تػريط   ، بدون غؾقٍّ أو جػاء، دون إفرا

ء مـ مجاعة التؽػر واهلجادػؽر الف قاج  كعؿ، أهيا األحبة ال ي   رة، أو مـ ـحرف شقا

اجلامعات اإلشالمقة، أو مـ اإلخقان ادسؾؿني ادػسديـ، أو مـ تـظقؿ داعش، أو مـ تـظقؿ 

الؼاعدة، أو مـ تـظقؿ بقت ادؼدس، همالء هلؿ كتب وأفؽار، البد أن يؼقم عذ دحضفا وعذ 



 

 

 مواجهة خطر اإلرهاب املدمر براءة اإلسالم األزهر من حادث الدرب األمحر وطرق

 س   ال يـبغل أن ك  التحذير مـفا رجال كاصحقن، وعؾامء راشخقن، وضؾبة عؾؿ واعقن، وإالَّ 
ؿ ؾِ

الؼقادة ألناس ال يدرون عـ اإلشالم صقئًا شقى أَّنؿ يطعـقن يف اإلشالم مستغؾني هذه 

األحداث، ال كريد مـ يصطاد يف احاء العؽر، كام أنـا كحارب هذا التطرف واإلرهاب 

واخلروج عذ السالضني، ومـازعة والة األمقر وقتؾ األبرياء، كام أنـا كحارب همالء كحارب 

 ـة التل تستغؾ هذه األحداث لؾطعـ يف اإلشالم.أجًضا األلس

اإلشالم كاصع، اإلشالم ديـ اهلل، اإلشالم لقس ديـ داعش، اإلشالم لقس ديـ تـظقؿ 

، ملسو هيلع هللا ىلص، اإلشالم ديـ حمؿد (1) ژڃ  ڃ  چ   چ  چچژ اإلشالم ديـ اهلل، ؛ الؼاعدة

 ملسو هيلع هللا ىلص، اإلشالم هق الذي جاء بف الـبل (2) ژک  ک  گ         گ  گژ اإلشالم 

عذ أن تباد  ملسو هيلع هللا ىلصيقم أن مل يقافؼ رشقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاألمني، اإلشالم هق الذي جاء بف الـبل 

ولؽـ  ،(3)«»أمة الرشك، وقد كزل عؾقف مؾؽ اجلبال وقال:  ْيِ  ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهُم اَْلْخَشب َ

قال  وإكَّامأبك أن يطبؼ مؾؽ اجلباِل اجلبال  عذ ققم وثـقني يعبدون األصـام،  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِل

ئاا َبْل َأْرُجو َأْن ُُيْرِجَ  .(4)«»: ملسو هيلع هللا ىلص هللاُ ِمْن َأْصََلِِبِْم َمْن يَ ْعُبُد هللَا َوْحَدُه ََل ُيْشِرُك ِبِو َشي ْ

                                      
 .11( سورة آل عمران: اآلية  (1
 .117( سورة األنبياء: اآلية  (2
 ( رواه البخاري ومسلم. (3
 ( رواه البخاري ومسلم. (4
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اب ادسؾؿني، وأن هيدي ضال أن يؿؽـ مـ همالء، وأن هيدي صب ▐أشلل اهلل 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصكبقف ادسؾؿني، وأن يقفؼ والة أمقركا، وأن حيػظفؿ وأن يقفؼفؿ لتحؽقؿ كتابف وشـة 

 عؾؿأعذ وأ ▐واهلل 

 

 

 

 

 

 

 

شاهؿ يف تسجقؾفا، وجزى اهلل خرا كؾ مـ 

 ، أو تـسقؼفا، أو كرشهاأو تػريغفا


