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مؤمتر ابريس للسالم يف  انعقادمبناس بة الرساةل اليت بعهثا الش يخ الطاهر بدوي مبناس بة 

 للك من: 15/01/2017 الرشق الأوسط 

 السعودية العربية اململكة سفري سعادة

 المينية العربية امجلهورية سفري سعادة

 السورية العربية امجلهورية سفري سعادة

 العراق مجهورية سفري سعادة

 املغربية اململكة سفري سعادة

 الإيرانية الإسالمية امجلهورية سفري سعادة

 

هللا الرحامن الرحمي اللهم صل و سمل و ابرك عىل س يدان محمد و عىل آ هل و حصبه و بسم 

 التابعني....آ مني

 ؟؟كيف تتحرر الشعوب
اخللقي مقدم عىل من سواه، واملفكر همندس بناء وآأداة معل تؤيده السلطة اليت  الانتصار و

العمل ومؤسسات العمل والرتبية، غري مغلق عىل نفسه كراهب يف صومعته.  لتكونه يف حقو 

فيعرف مثة حاجيات البالد ومؤهالت العباد، و يلقنه العامل و الفالح دروس الأمانة 

ويعاجلانه من آأمراض امجلود والأاننية وداء املاكتب فيتقي الظمل مبعرفة،  وخماطر املسؤولية

وينرص احلق  مبحبة ويدخل حرضة اذلين برشمه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بقوهل : " 

 " . نظّر هللا امراءا سمع مق التي فوعاها ف أداها كما سمعها

يصال النفع اإىل اخللق موجب لرمحة هللا وسبب يف الو  الخلق عيال  صول اإىل حرضته :" واإ
              -" أحبكم إلى هللا أنفعكم لعياله -كام قال عليه الصالة والسالم  - هللا

ذا آأردت آأن تهنض بشعبك  اإىل الريق فتعمل منه : " سورة ق ""  و ما أنت عليهم بجبارواإ

مام ته، وعاجله حبب وخاطبه بلغ  "45 يف التضحية  هوعىل ثقة به . فلغة الشعب آأن يراك اإ
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ل  رفضك كام تلفظ الأموات من البحار،  واجعهل حرا يتلكم كام يفكر ،  واخللق النبيل، واإ

ل صعب عليه التحرر ودام عليه  ويفكر فامي يؤمن، ول يؤمن  اإل برشيعة هللا ورسوهل، واإ

ناكل عدوه، اإذ لك ما حارب جانبا تودلت منه جوانب آأخرى مل تكن يف حس بانه، فيحارب 

ال جدوى لأنه يف شك من سالحه وريب من عقيدته واضطراب من هدفه ، آأيقتل من ب

يقولون إن بيوتنا عورة و ما هي  حيب آأو يعشق من يقتل ؟؟ الك ، قال تعاىل :"
. وفرارك من عدوك آأن تشفق عليه و  13ا"سورة الأحزاب بعورة إن يريدون إال فرار

بنيك، فتشفق عليه لأنه خدر عقكل و طويال من محلك ورشب كثريا من دماء  تغذىقد 

ختالف سلوكه ، قال    آأنساك مواقف سلفك الصاحل و بطولت الأجداد، فأأنت مثهل اإل آأن

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود و النصارى أولياء  بعضهم أولياء  تعاىل :"
ذين  بعض ومن يتولهم منكم ف إنه منهم إن هللا ال يهدي القوم الظالمين فترى ال

في ق لوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى هللا أن  
سورة  "يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين

... فليس لهذا املرض عالج و ل لهذا املريض راحة مضري. مفثهل مكثل اللكب 52-51املائدة 

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين  إن تحمل عليه  كام قال تعاىل : "
   . 176سورة الأعراف  " كذبوا بأياتنا

وآأشد من ذكل آأن يعتقد املصاب نفسه معاىف ويف جسمه بذور الرسطان تغدو خامصا 

ذا رآأى الشلل يف جل ذاته. وما عالجه آأنذاك اإل املوت  وتأأتيه بطاان فال يتفطن للعالج اإل اإ

إن هللا ال يغير ما  جوهره من ذاببة اإىل حنةل تشقى لسعادة  الناس : "اذلي يرحيه و حيّول 
و إذا أراد هللا بقوم سوءا ف ال مرد له و ما لهم من   يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ،

 .11" سورة الرعد  دونه من وال

طرة ف –مفن  آأراد الهوان يس تعبد ومن آأراد احلرية فهل ما آأراد، ولك آأمرء يودل عىل احلرية    

ن اختلفت  –هللا اليت فطر الناس علهيا  جيرى حهبا فيه كام جيري يف عروقه لنب آأمه، واإ
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متى  الأجناس والألوان والبقاع والأزمان، كام قال الفاروق معر بن اخلطاب ريض هللا عنه )
 ( .استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

واعمل آأن لك حرية مقيدة، فتنهتيي عندما تنقلب عدواان عىل الغري، وحرية الرعية مقيدة    

 بطاعة آأهل احلل والعقد و الإمام، وهؤلء منقادون للأمة بسالسل العدل و الإحسان و

قام القسط بني الناس، و املسؤول مقيد ابلواجب، فهل حق الطاعة وعليه حامية شعبه،  اإ

اإل لرضورة   لومة لمئ ول تيار عاطفة و ل يغرنه سلطانه، ول يأأخذه قهرا فال تأأخذه يف هللا

مرآأة لأهنا قليال ما تعدل، و اإذا  : فويل ملن آأم قوما و مه هل اكرهون، ول خري يف قوم تؤهمم اإ

عدلت فقليال ما تنصف بني ذوهيا و الرعية، و اإذا وجد فهيا الإنصاف انعدم صربها عند 

 جشاعهتا عند النوازل.الأهوال و تالشت 

وما القائد اإل اذلي تتودل من اإرادته الإرادات ومن عزميته العزامئ فيثري يف نفوس آأحبابه القةل 

غبطة، و آأعدائه حسدا ونكبة، وهو الغالب ابهلل عىل لك حال، وعكسه اذلي يدعو اإىل 

ن جيري يف عروقه ويقاوم للقومية وجزاءه العزل فورا خلروجه عن املهناج القومي. وم العصيب

حب احلرية جياهد فهيا ولو قيدوه ابلأغالل ل يرىض ابلإفتقار اإل هلل ، ول يصرب عىل 

من مات و لم يغز و لم  النضال ولو حبديث نفس، قال عليه الصالة و السالم : )) 
  . ((يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النف اق

ابلإميان، فتكل جتارة لن تبور لأحصاب املمينة آأولئك فال آأميان اإل ابجلهاد و ل هجاد اإل     

يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة  آأهل التقوى و آأهل املغفرة، قال تعاىل : "
تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون باهلل ورسوله و تجاهدون في سبيل هللا  

 .  11-10"سورة الصف بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون  

خىل عن لك رذيةل و استبداد والقائد يتحىل بثوب الفضيةل ويتجمل ابلشورى والنصيحة ويت

.... 

 

   ش يخ الطاهر بدويال  


