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 اَْلُعْنُف اَل يََتواَفُق أَبًَدا َمَع َكراَمِة اإِلْنسانِ 

 ! اْلِكَرامُ   اْلُمْسِلُمونَ   أَّيَُها 

اِ  لِْلِهْجَرِة.  العاِشَرِة  َنِة  الّسَ َرسُ ِفي  َعلَْيُه ْجَتَمَع   ُ اهلّلَ َصّلَى   ِ اهلّلَ وُل 
َوأَْصحابُُه األَْبرارُ  الْ   َوَسّلََم  أِلََداِء َفريَضِة  َمِة  َمّكََة الُمَكّرَ أُّمِ الُقَرى  .  ِفي  َحّجِ

. َوبََدأَ َرسُ  ِ َصّلَى َحْيُث تََوّقَُفوا ِعْنَد َصعيِد َعَرفاٍت، أََحَد أَْركاِن الَحّجِ وُل اهلّلَ
ُ َعلَْيُه َوَسّلََم ُخْطَبَة الَوَداِع ُمَخاِطًبا َعَشراِت اآْلاَلِف ِمْن الُمؤْ  ِمِنيَن ِفي اهلّلَ

ًة لِْلَبَشِرّيَِة َجْمَعاَء، َحْيُث َقاَل: ِس، َومَوّجًها َرسائَِل ُمِهّمَ   َهَذا الَمكاِن الُمَقّدَ
الّناُس    " َكُحْرَمِة  أَّيَُها  َحَراٌم  َعلَْيُكْم  َوأَْعَراَضُكْم  َوأَْمَوالَُكْم  ِدَماَءُكْم  إِّنَ 

ِفي   (عرفة)  َهَذا  (البلد  يَْوِمُكْم  َهَذا  بَلَِدُكْم  ِفي  َهَذا  (ذوالحجة)  َشْهِرُكْم 
ُ َعلَْيُه َوَسّلََم  َوبَْعَد َهَذا الّتَْحذيِر تابَ   1" . الحرام)  َع الّنَبّيُ الَحبيُب َصّلَى اهلّلَ

أُخْ "   َقائاًِل: َمنْ ؤمِ مُ الْ بِ   مْ ِبُركُ أاَل  عَ   هُ ِمنَ أَ   ِن:  أَ لَ الّنَاُس    مْ ِسهِ فُ نْ أَ وَ   مْ هِ الِ وَ مْ ى 
 2." ِدهِ يَ وَ   انِهِ سَ لِ   الّنَاُس ِمنْ  ِلمَ سَ   ُم َمنْ لِ سْ مُ الْ وَ 

اءُ   اَْلُمْؤِمُنونَ   ! اأْلَِعّزَ
  اُس ِبَجَسدِ اإِلْسالِم َفإِّنَُه اَل يَُجوُز الَمسَ   ِدينِ   ّيِ امِ َوَوْفًقا لِِديِنَنا السَّ 

ةِ   َوَشْخصّيَةِ  َوَشَرِف أَّيِ إِْنساٍن، َكِبيًرا َكاَن أَْو َصِغيًرا، إِْمَرأًَة أَْو    َوَكراَمِة َوِعّفَ
يَمَ  أَْن  أِلََحٍد  يُْمِكُن  اَل  َبِب  الّسَ َولَِهَذا  ِطْفاًل.  أَْو  َشابًّا  َحياَة َرُجاًل،  ّسَ 

َف  ْخصّيََة. َواَل يَْسَتطيُع أَْن يََتَصّرَ  ِبَما اآلَخِريَن َوُمْمَتلََكاتِِهْم َوُحقوِقِهْم الّشَ
ٍف ِمْن َشْأنِِه أَْن يَُضّرُ َشرَ  َفُهْم َوَكراَمَتُهْم. َواَل يُْمِكُنُه اْلِقَياُم ِبَمْوِقٍف أَْو تََصّرُ

 . َحّيٍ  يَُضّرَ أَّيَ كائٍِن َحّيٍ أَْو َغْيرِ 

 ! اأْلََفاِضلُ   اْلُمْسِلُمونَ   أَّيَُها 

ِضّدَ   الُعْنَف  َفإِّنَ  أَْكَثَر لأِْلََسِف،  يَْوٍم  ُكّلَ  نَْشَهُدُه  اَّلَِذي  الَمْرأَِة، 
اَل َمكاَن ُر ُقلوبَنا. َوَكَذلَِك َفإِّنَ الُعْنَف اَّلَِذي  َفأَْكَثَر، يَْجَرُح َضمائَِرنا َويُْفطِّ 

ِة. َفاْلُعْنُف لَُه ِفي إِيَمانَِنا  . هَو َعْجٌز َوَقْسَوٌة َوُظْلمٌ   ، هَو َجريَمٌة ِضّدَ اإِلْنسانّيَ

الرُّ  لَِحصانَِة  اْنِتهاٌك  هَو  َواَل  واْلُعْنُف  اإِلْنسانِ وِح  َكراَمِة  َمَع  أَبًَدا  . يََتواَفُق 
ٍر و  . أَْن يَكوَن َذريَعًة لِْلُعْنِف اَل يُْمِكُن أِلَّيِ ُمَبّرِ

َمكانٌَة  أَْو  ُجْغرافّيٌَة  أَْو  ِعْرٌق  أَْو  لَُغٌة  أَْو  ِديٌن  لَُه  لَْيَس  َفاْلُعْنُف 
اْجِتماعّيٌَة. واْلُعْنُف َمْرُفوٌض َوَغْيُر َمْقبوٍل ِبأَّيِ َشْكٍل ِمْن األَْشَكاِل َوِبَغّضِ  
َسَتُحّلُ  أَْجَمِعيَن  والّناُس  واْلَمالئَِكُة   ِ اهلّلَ َولَْعَنُة  يَْصُدُر.  ْن  َعّمَ الّنََظِر 

َويَ  الُعْنِف  إِلَى  يَْلَجأُوَن  اَّلَِذيَن  الّظَالِِميَن  اَّلَِتي ِبأُولَِئَك  الّنَْفَس  ْقُتلُوَن 
ِفي  َوَجزاُؤُهْم  ْنَيا.  الّدُ َهِذِه  ِفي  َعاٍر  َوْصَمَة  أَْصَبُحوا  َفلََقْد   .ُ اهلّلَ َمها  َحّرَ

 اآلِخَرِة َجَهّنََم َوِبْئَس الَمصيُر. 

 ! اأْلََفاِضلُ   اْلُمْؤِمُنونَ   أَّيَُها 

ِديِنَنا   ِبَنَظِر  َواألََهّمَ  اأَْلَساَس  ْحَمُة  إِّنَ  والّرَ َفَقُة  الّشَ هَو  الَحنيِف 
ُ َجَلّ َوَعاَل. َوَقاَل   َوإِْحياُء الّنَْفِس. َوَعَدُم َقْتلِ  أَْو إِيَذاِء أَّيِ نَْفٍس َعَصَمها اهلَلّ

الَعِزيِز: ِكتاِبِه  ِفي  تََعالَى   ُ َمنْ   اهلّلَ ِفي    "...  َفَساٍد  أَْو  نَْفٍس  ِبَغْيِر  نَْفًسا  َقَتَل 
َفَكأَ  َفَكأَّنَ األَْرِض  أَْحَياَها  َوَمْن  َجِميًعا  الّنَاَس  َقَتَل  الّنَاَس  ّنََما  أَْحَيا  َما 

 3" . َجِميًعا 

تُ  يَْوِمَنا َهَذا  ِبَشْكٍل  الَكثيُر ِمْن صُ   ُض عرَ َوِفي  َوِر الُعْنِف واْلَقْسَوِة 
أَْن   َذلَِك  تُجاَه  واِجِبنا  ِمْن  َونَْحُن  الّشاَشِة،  َعلَى  ٍر  ْحَمِة  ُمَتَكّرِ ِبالّرَ َم  نََتَحّزَ

 ُ واأْل ْحَمَة  والّرَ الُحّبَ  نَْجَعَل  َوأَْن  َوَضميٍر.  ِبإِْنصاٍف  َف  نََتَصّرَ ْلَفَة َوأَْن 
َحيَ  ِفي  َعْنُه  ِغَنى  اَل  ُجْزًءا  َة  أَْزواَجنَ اتِنَ واْلَمَوّدَ نَْجَعَل  َوأَْن  َوأَْطفالَنا ا.  ا 

َوجِ نَ َوعائِلَتَ  أَْيدِ    انَ يطِ حِ مُ   يعَ مِ جَ وَ   انَنايرَ ا  ِمْن  َمْأَمٍن  َولِسانِنا.  ينَ ِفي  ا 
تَُؤّدي  اَّلَِتي  فاِت  والّتََصّرُ الِخَطابَاِت  أَْنواِع  ُكّلِ  ِضّدَ  الُوقوُف  َعلَْيَنا  َويَِجُب 

ا ُكّلِ إلى  َوِضّدَ  أَّنَُه   شْيءٍ   ْلُعْنِف  َعلَى  َويُْظِهُرُه  َويَْنُشُرُه  الُعْنَف  يَُوّلُِد 
َوبَْذلُ يعِ َطبِ   . َكراَمِة    ّيٌ َوِحمايَِة  الُعْنِف  َعلَى  لِْلَقَضاِء  ُجْهِدنا  ُقَصاَرى 

َوإِلَى جانِِب  أاَّلَ َذلَِك   اإِلْنساِن.  َعلَْيَنا  يَِجُب  َكْسَر ،  َحّتَى  أَّنَُه  أَْيًضا  نَْنَسى   
َفِة. َويَِجُب أَْن نََضَع ِفي    يَئًة أَْكَبرُ ّدُ َخطِ يُعَ   الَقْلِب  ِمْن تَْدميِر الَكْعَبِة الُمَشّرَ

 اْعِتباِرنا َدائًِما أَّنََنا َوَرثَُة َحضاَرٍة تََتَجّنَُب َحّتَى إِيَذاَء نَْملٍَة. 

أَْدُعوَ  ِبأَْن  الُفْرَصَة  إِ   َوَسأَْنَتِهُز  َجميَع  يَْرَحَم  أَْن  تََعالَى   َ ْخوانِنا  اهلّلَ
ِضِهْم لِْلُعْنِف. َوَعَسى رَ وا َحيَ اَّلَِذيَن َفَقدُ  ا  ّبُنا الَقديُر يََهُبنَ اتَُهْم ِبَسَبِب تََعّرُ

اًل َعلَى ُقلوبِ أَْن تَسُ  نِْعَمةَ  ْحَمُة أَّوَ  .ا ثُّمَ َعلَى األَْرِض ُكّلِهانَ وَد الّرَ
 

، ِكتاُب الِعْلمِ َصحيُح  1  .9، الُبخارّيِ
 .22اْبُن َحْنَبٍل، الُجْزُء اَلّساِدُس،  2
 . 5/32، ُسوَرُة اْلَمائَِدةِ  3

يِنّيَة ُة لِْلَخَدَماِت الّدِ  اَْلُمِديِرّيَُة الَعاّمَ


