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 בשם אללה הרחמן והרחום

 

התהילה לאללה ריבון העולמים, והתפילה והשלום על אחרון הנביאים והשליחים,         

אדוננו מוחמד בן עבד אללה, ועל בני ביתו וחבריו, וההולכים באורח מישריו עד יום 

 הדין.

לא ההרס,  ,ו הוא הבנייןהאסלאם הוא דת חיים, דת תרבות והקדמה, יעד

לא העצלות, הוא דת מידות המוסר, במלוא מובן המילה, גדולותו מתגלה  ,העבודה

במובניו הנעלים, בצדדיו המוסריים, כי הוא דת הרחמיים, הצדק, האמת, הנאמנות, 

הצניעות, מלוי ההבטחה, וכל המידות האנושיות האציליות. הנביא מוחמד ''עליו 

כן אני נשלחתי לשלם את מידות המוסר האציליות''. כשנשאל התפילה והשלום'': א

''עליו השלום והתפילה'' על הדבר הכי חשוב להכניס את האדם לגן עדן, אמר ''עליו 

התפילה והשלום'': ''מי יותר אהבה ממני, ויותר לשבת בקרבתי, הוא בעל מוסר הטוב'' 

 )סנן אלתרמזי(.

ק עם הזולת והמשתנה, גם נאמנותו גם גדולות האסלאם תתגלה בהתנהגותו בצד

גווני התרבותי וההשכלתי, כיוון שאללה יתעלה אומר בספרו הנכבד: ''ולו חרף -ברב

אלוהיך עשה את בני האדם אומה אחת, אך לא יחדלו מהפלג מלבד אלה אשר ריחם 

 (.111 -111ריבונך, ולזאת יצרם'' )הוד: 

ביותר, בתולדות האנושות,  הרי מסמך אלמדינה )ית'רב( נחשב לדוגמה המעדיפה

קיום בשלום עם הדתות, המינים, הגזעים והשבטים, -משפט הדו-למען להציב את פקה

מאחר שכולל את רוח הסלחנות, הצדק והיושר עם הזולת, גם חופש הזולת באמונתו, 

כיוון שאללה יתעלה אומר בספרו הנכבד: ''אין אונס בדת, כבר נכרה הנכונה מן 

 (.265התועה'' )הפרה: 

מסמך זה כולל את יהודי בני עוף, יהודי בני אלנגאר, יהודי בני אלחארתי, יהודי 

בני סאעדה, יהודי בני גשם, יהודי בני אלאוס, יהודי בני ת'עלבה, והם אומה עם 

המאמינים המוסלמים, ליהודים דתם, ולמוסלמים דתם... והשכן כמו הנפש, אין כל רע 

ל מי שתוקף ית'רב )אלמדינה(, גם מי יוצא מהם, הרי ופשע בהם, וכי ביניהם הנצחון ע

הוא נאמן, ומי שישב בית'רב, הרי הוא נאמן, אלא מי שפושע או עושק, הדבר ששנוי 

במחלוקת בין בעלי המסמך הזה, יש להחזירו אל אללה יתעלה ואל נביאן מוחמד, עליו 
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מוחמד עליו התפילה והשלום, וכי אללה יתעלה, מפרש חסותו על החסיד והירא, ו

 התפילה והשלום.

קיום שלומי, -איזו אנושות, איזו תרבות, איזו סלחנות, איזו רמה גבוהה, איזו דו

או הערכה למושגים אנושיים, אפשר להגיע לסבלנות ולנעלות של האסלאם 

 שמתגשמות בהתנהגות עם הזולת ועם המשתנה.

ת מרה, אולם עובדת הקבוצות שמתייחסות לאסלאם בחסא, משתקפת מציאו

כיוון שרואים את ההריגה ושפיכת דמים, ההשמדה והחרבה, אשר נעשו בשם אסלאם, 

ונושאות את דגל הקוראן, באמת, האסלאם והקוראן חפים מפשע מכל אלה, גם רואים 

את ההתפגרות בעבודה ויצירה, ביחס לאומות המתקדמות, בניגוד למה שמצווה דתנו 

ר: ''הוא אשר שת את הארץ לכם מישור, המונותאיסטי, כיוון שאללה יתעלה אומ

 התהלכו איפו בגלילותיה ואכלו מכלכלתו ואליו התקומה.'' 

 (.16)המלוכה: 

 

גם נביאנו מוחמד עליו התפילה והשלום אומר: ''אם קרה יום הדין, ויש ביד אחד 

 מכם, נצר הדקל, אם היה ביכולתו לנטוע, חובה עליו לעשות'' )סיפרו: אחמד(.

ייה ברורה מטעם כמה מן המתייחסים לאסלאם בתחום המידות גם רואים סט

והמוסר, כיוון שהאסלאם מצווה אותנו בצדק, מלוי הבטחה וקיום מצוות, בניגוד לכך, 

רואים את מציאות המוסלמים, שונה מכך, לכן, הדבר צריך מאמץ גדול לתקן את 

דתנו הטעויות, ולהסיר את הכיעור מעל הפנים התרבותיים, הסלחניים של 

 המונותיאסטית.

 

אין ספק שההרהבה לחידוש בעניינים ההלכתיים, ולהתעניין בנמצאים בני דורנו, 

ובכמה עניינים עשויים לחריצות, צריכה להשקפה, הכרה, הבנה עמוקה, אומץ לב, 

 העזה מזהירה והערכה טובה לדברים באותה שעה.

ותו בהבנה הטובה, התלוי בדבר זה, צריך לרחוש כוונה נאמנה לאללה, לעזור א

ולשאת את הביקורת והחצים הלועגים מטעם התומכים לסגור את דלת החריצות, 

ואשר משביעים שהאומה המוסלמית עדיין לא ילדה חרוץ או מתאמץ, והיא עיקרה, 

בלתי פורה, אולם אלה שוכחים או מתעלמים שאללה יתעלה אינו מייחד את המדע או 



 
 

6 

תחת זמן, והטוב באומת מוחמד ''עליו התפילה  ההלכה, לאומה תחת אומה, או לזמן

 והשלום'' עד יום התקומה ואללה יתעלה, מאחורי הכוונה, ודיינו בו לבדו.

 שר אלאוקאף                                           

 ּכ'/ מוחמד מוח'תר גמעה מברוופד''ר פר                               

 חבר וועד המחקרים האסלאמיים                                              

 ויושב ראש המועצה העליונה של העניינים האסלאמיים                        
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 השמיים בהלכות האנושיים המשותפים

 

, הבינלאומית בזירה אותה ורואים, המצרית בזירה שראינו מהאלימות גדול צד

 הדבר, המידות מערכת והפרעת, האנושית ההרגשה חלישת או, היעדרל חוזרת אולי

 גיוון, האנושיות המידות מערכת חשיבות על להדגיש דחוף לצורך אותנו שמביא

 .אדם בני כל בקרב האנושי המשותף מתוך ולהתחיל, והתרבות ההשלכה

 אמר, אדם בני בין הבדל בלי, אנושותו לפי האדם את יתעלה אללה כבד הרי

 של בניינו הוא אדם בן(. 07/ הליל מסע סורת) אדם בן את כיבדנו כבר: יתעלה האלל

 .האל

, האנושיים והעקרונות המידות מן גדולה כמות על הסכימו, השמים הלכות הרי

 .האנושית הנפש שמירת: היתר בין

, בארץ השחיתות על לא או נפש תחת לא נפש הורג כל: "יתעלה אללה אמר

 סורת" )יחדו האדם כל את החיה כאילו אותה והמחיה יחדו דםהא כל את הרג כאילו

, האנושית הנפש קדושת את העריך, השלום עליו, שלנו הנביא, לכן(, 22/השולחן

 ?נפש היא הלא: השלום עליו, אמר, יהודי של הלוויתו לפניו וכשעברה

 :עליהן הסכימו כולן השמים שהלכות המידות מבין

, ופעולות במאמרים צדק, התחייבות קיום, הבטחה מילוי, הסלחנות, הצדק

 מקום יש כי, הטובה והמילה, השכן זכות על לשמור, היתום נכסי קדושת, הורים כבוד

, לעילות אחים הנביאים: אמר, השלום עליו, שלנו הנביא ולכן, השמים להלכת אחד

 ".אחת ודתם, רבות שלהם האומות

 אבל, והמקום הזמן לפי, םביצוע ושיטת העבודה בטקסי משתנות ההלכות כבר

, מההלכות הלכה בשום שונות אינן, קיום-לדו יסוד שהן האנושיות והמידות המוסרים

 לא אם: הראשונה הנבואה מדיבור אדם לבני שהגיע הדבר: אומר, השלום עליו, נביאנו

 ".רוצה שאתה מה עשה, תתבייש

 או, בזכות אלא יתעלה אללה שהקדיש הנפש הריגת את מותרת הלכה אין

 .השכיר או העובד זכות אכילת או, עושק אכילת או, להורים ציות-אי את מותרת

, ברית היפור או, הבגידה או, הרימוי או, השקר את התירה הלכה שום אין גם

 .רע תחת הטוב גמילת או, התחייבות, הבטחה
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 שחורג מי, הנעלות האנושיות המידות על הסכימו, השמים הלכות כל, אדרבה

 ויוצא, האנושות ממשפט חורג אבל, בלבד הדתות ממשפט חורג אינו הוא הרי, בהן

 .עליה האדם בני את ברא שאללה השלמה הבריאה ומן, ממנה

 הבו: "שמו שיתעלה אללה למאמר אודות; השם ירצהו, עבאס אבן אמר ולכן

 ולהוריכם מאומה בו תשתפו אל, לאמור, אלוהיכם לכם אסר אשר את לפניכם ואקרא

 על תקרבו ואל הם ואת אתכם נכלכל אנחנו, מעוי ילדיכם את תמיתו ולא היטיבו

 בלתי( להרגה) אללה אסר אשר הנפש את תהרגו ולא, והנסתרות בהן הגלויות התועבות

, היתום הון אל תקרבו ולא תשכילו למען עליו אללה צווכם אשר הדבר הוא בצדק אם

 נפש על נכביד לא, בצדק למיםש והמשקל המידה ונתתם בגרו עד השביחו למען לא אם

 ברית והקימו קרובים נגד גם ואם צדק ודברתם ובדברכם שאת תוכל כאשר אם כי

 מישרים אורחי הוא וזה לב אל תשימו למען עליו אללה צווכם אשר הדבר הוא אללה

 אשר הדבר הוא, מדרכו אתכם יפרידו לבל( האחרות) בדרכים תלכו ולא בו והלכתם

 (.161 -161: המקנה סורת( )אללה) יראות למען עליו צווכם

 על אסורות והן, הקדושים הספרים מכל מועתקות אינן, משוכללות אותות אלה

 העדיר ומי, לגנה נכנס, בהן שה מי, וסודו מקורו, אומרת זאת, הספר אם והן, אדם בני

 .ג. ה. לאש נכנס, אותן

 אללה, בדלבליה, האנשים לכל, הטובה המילה את לאמר אותנו למדה דתנו

( 62/ הליל מסע סורת" )ביותר הטובות את לאמר, עובדי אל ואמר: "אומר יתעלה

 יתעלה ואללה", עדין ואומר, יפות פנים סבר, קל דבר הוא, הצדק: ואומרים

 בינך אשר זה יהיה ואז(, הרעה את) יותר בטוב העבר והרעה הטובה ישוו ולא:"אומר

 ישיגנה ולא המיחלים אם בלתי ימצאוה ולא שרב ושאר ברית בן הוא כאילו איבה ובינו

 (.21: מפרש בארו סורת" )גדול מזל בעל אם בלתי

 את לו תן, הימין לחיך על אותך היכה מי: "השלום עליו, ישו מרנו מהוראות

 ".השמאל לחיך

 בשלום האנושות לחיות כדי השמיים הלכות כל מן, לסלחנות גדולה קריאה היא

 .וטירוריזם אלימות או וקתומחל סכסוך בלי, ושלווה
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 הביקורת ורצינות החידש אמיצות

 

 ובכמה, זמננו בני במשפטים ולחשוב,ההלכה בשאילות לחדש שהעוז ספק אין

, זהיר עוז, אמיצות, עמוקה הבנה, תודעה, לחזון צריך, לחריצות הנתונים מהשפטים

 .אחת ובעונה בעת להעריך והיטיב

 טוב להבין לו לעזור כפי, יתעלה אללה עם הכוונה למסירות, מבעלו צריך הוא גם

 ונשבע, החריצות דלת את שסגרו אלה מטעם הלועגים והחצים הבקורת את ולשאת

 לה שאין עקרה והיא, הדת בענייני פוסק או, חרוץ עדיין ילדה לא שהאומה, באל

 אומה את ומדע הדעת יחדמ אינו, יתעלה שאללה מתעלמים או שוכחים אלה, בריאה

 .הדין יום עד, השלום עליו מוחמד באומת יש הטוב וכי, זמן זולת זמן או, אומה זולת

 צעדינו לגלות מבקשים עדיין ואנחנו, הוספות שום בפני הדרך את לסתום כדי

 היציבות את מדגיש אני, זמננו בנות ושאילות משפטים בכמה לחקור הראשונים

 : האלה הדברים

, כולה האומה עליו שהסכימה ומה, מכרעת ובהוכחה בראייה שהוכח הדבר -1

 כל מחייבים והם האסלאם ומצוות האמונות עיקרי כמו בצורך הדת מן למיודע והיה

 למי לרגל והעלייה הצום, הצדקה, התפילה", שהאדה"ה אמירת: מוסלמי מאמין

 לשנות תחום ןאי, להסכים ראויים דברים הם כי, בהם מחלוקת אין אלה כל, שיכול

 שום הוא החריצות תחום הרי, והמסיבות המקום בשינוי והן הזמן בשינוי הן אותם

 בספרו אומר אלגזאלי חאמד אבו האמאם, מכרעת ראייה לו אין הלכה פסק

 מן עליו האומה שהסכימה ומה, הצדקות התפילות חמש חובת", הנבחר-אלמצטפי"

 .לחריצות ניתונים אלה אין, העובר מהם ואשם, מכרעות ראייות בעלי ההלכה גלויי

 ומי, אחמד אלאמאם, החרוצים אלאאמה דעות את כבוד בכל מעריכים אנחנו -2

 מהם אחד כל, וחסד מדע בעלי, שכולם ורואים, דעות והוגי המדענים מן כמותם שהיה

 אסכולותיהם את קיבלה והאומה, מסקנות ובהסקת בחריצות שביכולתו מה עשה

 .פנים בסברו, הסכמה, בסיפוק
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, ומקומם לזמנם מתאימה -דין פסקי -אלפתאוי מן שכמה, גם מאמיים אנחנו -2

, זה בזמן האינטרס שמבקש מה לפי בזמנו מכריע שהיה והרי, השואלים מסיבות או

 בזמן הדין פסק וכי. בו התועלת או האינטרס השתנה אם אחר בזמן מכריע שיהיה יתכן

, ממנו מעדיפה זולתו תהיה הרי, מסויימות יבותמס ובצל מסויימת ובסביבה, מסויים

, עוד כל, המסיבות השתנו או, הסביבה השתנה או, התקופה השתנה אם דין בפסיקת

 .ההלכה של הכללים והמגימות, הנחשבת ההלכתית הראייה באור אלה כל

 מן בכמה הנכונים רבוי ואפשרות, האחר והדעת בדעת מאמינים אנחנו -1

 אחד ואם, והקדמותם הדין פסקי הסיבות ריבוי באור, חלוקתבמ ששנויים המשפטים

: ואומרים, מכך לכת מרחיקי אנחנו, נכונה דעתי: אמר, שלנו הצדיקים מהקודמים

 ומקבלים, מוכרעת והאחרת, מכרעת מהן אחת אבל, נכונות להיות אפשר, הדעות שתי

 וראייה חשבנ וחלק ולדעת לחריצות ראוי בעלה עוד כל, מכרעת אותה שרואים כמה

 אינם מוכרעים ומאמרים, חסינות בעלי אינם המכרעים המאמרים כי, נחשבת הלכתית

 .נהרסים ואינם נאבדים

 הכלכליים, המדעיים הצדדים בכל המודרניים החיים רתם מהירות הרי -6

, המדיניים והשינויים, ברית בעלי, הליכודים, ההתחלפות: לכך הוספה, והטכנולוגיים

, האלה השינויים כל באור, השקפתם על לחזור דעות והוגי המדענים לע שומה אלה כל

 גדולים למאמצים וצריך, קל אינו, זה דבר השגת לקראת להתקדם שהעוז יודע הכל

, העתיד לקראת להתקדם עלינו צריך, בסוף אנחנו אבל, והמוסדות הפרטים מטעם

 .הקיפאון מסיבוב לצאת כדי ההזדמנות את ולקחת

 או האהדה בביקורת הציבור קהל כמו נוהגים לא שהנבונים, תקווה אנו -5

, לשפוט המהירות פי-על האוביקטיביות את לעבור או, הסינטימינטלית הביקורת

 התועלת את לקדם ויש, הדין פסק את שרצוי לדבר, הדעת וישוב, השלמה לפניהקריאה

, ביקטיביתהאו בביקורת בושה אין אז, אחרים שקולים שום על והלאומית ההלכתית

 .ומצייתים נכנעים, אליו חוזרים, עבדים, האמת בנו חזר ולו
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 גדולות בעיות ושלוש הדתי הנאום

 

 שיחת, עכשיו השעה שאילת או השעה שיחת הוא הדתי שהנאום ספק אין

 זה לנאום שקרה למה תוצאה היה זה שדבר ואיןספק.והפרט הכלל שיחת, המשכילים

, בו להסתחר או לחטיפתו נסיונות או, עליו טפוס, גנפה, תמהתנפלו האחרונות בשנים

 את להסתר, בדת המסחרים, בשקר המתייחסים מטעם, בדת להשתמש, זה ותכף

 הרס פעולות או מעשיאלימות מתוך, מולדתם נגד החשודיים ומעשיהם עמילותם

 ,ישיר באופן מתכוונות, והרג מלחמה לפעולות מכך חרג הדבר, כן על יתר, וחריבה

 לקבוצות אותן ולהפוך, לפתותיפ אותן לרסוק למען, ומולדותם מדינותם להפילאת

 ועירות, יתעלה אללה ברחמי אלא בקרוב ממנו להיחלץ מביא שאינו דבר, נאבקות

 נגד שנקשרו והקשרים, המזימות, התכונות לגודל תופעה גם, ומדינות יחידים, מהכל

 .מיוחדת בצורה הערבי ושטחנו אומתנו

 אל המתייחסים מן כמה שעושים, והחריבות הפשע שגודל מכחיש נואי אדם

 נעלה, סיסמה או הסתרה להם להיות, בדת שמשתמשים והכיתות והזרמים הקבוצות

 מעשי את שעושה מי את מתאירה במידה, האנושות מובני כל את מפליג, תאור מכל

 הסופריםמ כמה את שהביא הדבר, יחד ולדת למולדת בבגידות, והחריבה ההשחתה

 יש שהזירה הרי, עצמו הדתי הנאום אל והמחריבים המשחיתים מן בהשאמתן לחרוג

 כי, וחוכמה צדק בלי הדין גזרי את שכולל ואחר, היקר לבין הדל בין שמבדיל הנבון בה

 .לנבוך המתון את הופך, לפעמים, הפיתוי

 בעיית היא הראשוה. גדולות בעיות בשלוש אפוף הדתי שהנאום רואה אני

 והאומה, נסגר הרי, החריצות שדלת באל שנשבעו המסובכים אלה, שמקורו, הקפאון

 שוכחים אלה, בריאה לה שאין עקרה והיא, הדת בענייני פוסק או חרוץ עדיין ילדה לא

 זמן או, אומה זולת אומה את ומדע בדעת מייחד אינו, יתעלה שאללה, מתעלמים או

 .הדין יום עד, השלום יועל, מוחמד באומת יש הטוב וכי, זמן זולת

 אלאם" ב מפורסם שהיה מה או, האסלאם מן הפחד בעיית היא,השנייה הבעייה

 ללכת הוא, הקיצוניות שטיפול, בחטא לחשוב הפוחדים באלה שהביא דבר", פוביה
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 בפני לעמוד בין גדולה ערבוביה שראו המאבק בעשורי שקרה כפי, האחר הצד אחרי

 להם נידמה, האסלאם מן מהדוחפים שכמה כיוון, קותהאדי חשיבות לבין הקיצוניות

 בהם שהביא דבר, האדיקות מקורות את לייבש מבקשת,הקיצוניות נגד שהמלחמה

/ הרומים סורת" )עליה האדם בני את ברא אשר אללה בריאת:"הבריאה בטבע להתנגש

, האנשים קהל וחסות, הדתות סלחנות בפני לעמוד ביותר המעדיפה שהדרך ושכחו(, 27

 אם אלא משורשיה הקיצוניות את לחסל נוכל לא גם, הנכונה בדת, הנוער בני ובמיוחד

 את לזעזע למכוונות שהיו, וההפקרות ההזנחה, הרשלנות בפני לעמוד שווה במדה עשינו

 .בשווה שווה הקיצוניות כמו, חברותנו

 להכחיש גם, עליהן ולהעז האמונה ביציבות שהפגיעה, זה בנידון מדגישים אנו

 ובמיוחד, והטירוריזם הקיצוניות כוחות אלא משרתת אינה, האומה בלב שהציב מה

 כדי הנפילות את מנצלות הקיצוניות הקבוצות כי, בהן עוברים שאנחנו הנסיבות בצל

 ולהיזהר לב לתשומת אותנו שמביא הדבר, היציבות על הוויתור שמועות את להפיץ

 .ממנו

 ההזנחה את להשמיד מנוס אין, שיומשור הקיצוניות את להשמיד רצינו אם

 .בכיוון לו נגדית במידה לו שווה תגובה יש, מעשה לכל, משורשיו

 .ממנו לחרוג או מהחידוש הפחד היא השלישית הבעייה

 לדברים בהערכה ולהיטיב, זיר רוח לעוז, לב לאומץ צריך שהחידוש ספק אין

 כפי יתעלה אללה עם הכוונה למסירות מבעלו צריך הוא גם וכן, אחת ובעונה בעת

 חובה שני מצד, הלועגים והחצים הביקורת את לשאת ועל, היפה ההבנה על לו לעזור

 ההלכה במאזן להאזינו ויש, ההלכה מיציבות לחרוג לאי ראוי, זה שחידוש להדגיש

 שאינם אנשים בידי להאשירו ולא, המומחים המדענים ידי על נעשה זה וכל, והשכל

 היציבות את להשמיד שרוצים, להם שאין בזכויות הפוגעים או מומחים או מכושרים

 שעומדים האתגרים בשביל, ביותר וחמורה דקה והתקופה, דק המאזן. החידוש בטענת

, אחד שכר לו יש והטעה השתדל אם המכושר המומחה. בחוץ והן בפנים הן בפניהם

 מי אבל, ולנסיונ והשני, להשתדלו הראשון, שכרים שני לו יש, והשיג השתדל ואם

, עוונים שני לו יש, הטעה ואם, עיון לו יש, הצליח אם, מדע בלי הלכה לפסוק שהעיז

, לתוצאותחמורות בחטאו הביא שהוא והשני, לו מכושר שאינו, בדבר להתערב הראשון
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 מי לא, שבונה למי צריכים זמנים בצל, להן זקוקות בלתי שהיו, והדת החברה על

 .מהרס

 

 כ'ליפותסדר השלטון והמסחר ב

אבל ׂשם  ,אי אפשר לחרוג ממנו ,קפוא ומוצק ,האסלאם אינו קובע משטר מיוחד

האסלאם מאשר ו ,ון הולך בדרך הישרטבהׂשגתם יהיה השל ,יסודות וקריטוריונים

 ה.ותנפגש השלטון במידת התמוטט ,אם יסודות אלה תימוטטו ,אותו

היא מידת  ,הישראולי הכותרת  החשובה ביותר לסדר שום שלטון הולך בסדר 

מידת עבודתו לכך וחתירתו להׂשגתו.  ,לכל הפחות ,הׂשגתו לאנטרסי הארץ והאנשים

הצדק השויון  ,שום משטר חותר להׂשיג את האנטרסים האלה באור עׂשיית המשטר

ולא להעדיף  ,האנרכייה ,והחירות שמחזיקה בסדר ומשמעות וגם מתרחקת מההפקרות

 לומר שהוא שלטון הולך בדרך הישר. את הנאמנות על הכושר. אז אפשר

 :הכותרת הזאת מכילה פרטים רבים קוראים בכללם להׂשיג את הצדק בכל גווניו

גם אי להבדיל בין בני אדם על  ,החברתיים והמשפטיים בקרב כל בני אדם ,המדיניים

כבר ניכרה הנכוחה מן התועה"  ,"אין אונס בדתכי בקוראן:  ,יסוד הצבע או המין או הגזע

על לשונו של הנביא והשליח  -ישתבח ויתעלה שמו-אומר אללה  (.260)פרשת הפרה: 

שום  :זאת אומרת ,ולי דתי" ,בנאומו לכופרי מּכה: "לכם דתכם -עליו השלום-מוחמד 

 ,ממאכל ,ועוׂשה להׂשיג את הצרכים היסודיים של החברה ,משטר חותר להׂשיג זאת

וכדומה  ,דרכים ,לימוד ,גון: רפואהגם מבנה תשתית כ ,ומגורים ,לבוש ,שתייה

נכון  ,אז נחשב שלטון הולך בדרך הישר ,מהדברים שאין חי הארץ והאנשים אלא בהם

או  ,מקנא ,אין מסכים בו אלא עויין ,גם מרוצה אצל אללה והאנשים ,ועולה יפה

 מתגאה או מתעקשן או בוגד או סוכן.
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מנצח את המדינה  -יתעלהירומם ו-הוגי הדעות ובעלי מחשבות מדגישים שאללה 

 ואם היתה נאמנה. ,ואינו מנצח את המדינה העריצה ,ואם היתה כופרת ,הצודקת

בדבר אלה שרואים כי שאלת הכ'ליפות היא אמצע למסחר בדת ולׂשחק ברגשות 

מתבססים על הטיקסטים שמשתמשים בהם בלי שום דעת או ידיעה בתורת  ,הציבור

 ,ועוׂשים אותם המצוא והיחוס ,מצד ,רה מהםאו להׂשיג את המט ,העובדה הקיימת

אנחנו מגיבים עליהם בציטוט את  ,מצד שני ,שקיים עליהם מטרת האמונה  והכופר

בדיבורו בוועידת: "אלאזהר  ,שיח' אלאזהר ,ד''ר אחמד אלטיב ,דברי אלאמאם הגדול

היא  בעימות הטרור והקיצוניות": אין מחלוקת  בין הוגי הדעות האמיתיים שהכ'ליפות

וציטט  ,שהיא צד ולא מקור ,ורואה אסכולת אלאשאערה ,דבר צדדי וקרובה יותר ממנו

מעלתו מספר "ביאור העמדות" שנחשב אחד הספרים החשובים ביותר אצל אסכולת 

כפי שמסר מחּברו בדבר הכ'ליפות: "אינה מן מקורות הדתות והאמנות  ,אלאשאערה

שאינה –ש לומר: איך היתה שאלה זו אבל היא ענף מהענפים". אחר כך פר ,אצלנו

בין הכופר  –אצל בני הנוער–להבדל  –ממקורות הדת אצל  אנשי  הסונה והחברה

והביא לידי התכערּות מראה  ,והתמוטטות הבניין ,ופיתוי לׂשפיכת דמים ,והאמונה

 הדת המונותאיסטית. ,האסלאם

 ,האסלאם ,בנאומו הכולל סביב האמונה -עליו השלום-כשדיבר הנביא מוחמד 

את הכ'ליפות לעיקר מעיקרי האמונה או  -עליו השלום-אינו רואה  ,והנדבנות

-תומך זאת מאמרו של עומר בן אלכ'טאב: "בשעה שהיינו אצל שליח אללה  ,האסלאם

ׂשערו  ,לבושו לבן ביותר ,ביום אחד נכנס עלינו איש -תפילת אללה עליו וברכתו לשלום

תפילת אללה עליו וברכתו -ישב ליד הנביא  ,מוניאל ,לא נראה כנוסע ,שחור לגמרי

ואמר: מוחמד! הגיד לי על האסלאם!  ,וׂשם את כפיו על ירכיו ,רכביו אל רכביו -לשלום

תפילת אללה עליו וברכתו לשלום: האסלאם הוא להעיד שאין -      אמר שליח אללה

 ,ו של אללההוא שליח -תפילת אללה עליו וברכתו לשלום-   ומוחמד ,אל מלבד אללה
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לצום את חודש רמד'אן ועלייתך לרגל  ,לתת את הצדקה החובה ,לקיים את התפילה

 ,שואל אותו ,אם היה הדבר ביכולתך. אמר: התאמנָת. אמר )עומר(: התפעלנו ממנו

 ,ומתאמן לו. אמר )האיש(: הגיד לי על האמונה! אמר )מוחמד(: להאמין באללה

טובו ורעו. אמר )האיש(:  ,ולהאמין בגורל ,אחרית הימים ,שליחיו ,ספריו ,מלאכיו

התאמנָת. ואמר: הגיד לי על הנדבנות "אלאחסאן"! אמר )מוחמד(: לעבוד את אללה 

הוא רואה אותך. אמר )האיש(: הגיד לי  ,ואם אינך רואה אותו ,כמו שאתה רואה אותו

על  על יום הדין! אמר )מוחמד(: השואל יודע יותר מהנשאל. אמר )האיש(: הגיד לי

 ,הערומים ,ולראות את היחפים ,סימניה! אמר )מוחמד(: האמה הולדת את האמה שלה

 ,שהיתי שעה קלה ,מתארכים בבניין. אמר )עומר(: אחרי כן הלך ,רועי צאן ,הרשים

אמר )מוחמד(: עומר! אתה יודע מי השואל? אמרתי: אללה ושליחו יודעים.  ,אחרי כן

 תכם את דתכם" )הגיד אותו "מוסלם"(.בא ללמד א ,אמר )מוחמד(: הוא גבראל

אפשר לפרש אותם  ,אשר לכלל החדית'ים שמדברים על הכ'ליפות ושבועת אמונים

לצורך הקמת סדר שלטון צדיק הולך בדרך  ,באור מסיבות התקופה שלנו ,בכללם

ולהׂשיג את  ,עוׂשה להׂשיג את הצדק בקרב האנשים ,יש לו נׂשיא ומוסדות ,הישר

ובעלי נסיון  ,ומסתמך על העצה )השורה( ולנהנות מבעלי הֹכשר ,והארץאנטרסי הציבור 

אז  ,לא להשאיר את האנשים במצב של אנרכייה בלי ראשים להם ,במטרה ,והמומחיות

 ,כל עוד שהם מׂשיגים את המטרות והיעדים ,אין בעיה אחרי כן בבחירת השמות

 יעד דתם וחייהם. הדבר שמׂשיגי את ,שחותר האסלאם להׂשיגם בקרב כל האנשים
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 תרבות המחשבה וכפירת המׂשכילים

 

זרמים שונים נאבקים תוך המנטליות הערבית, מתבלטים מהם שני זרמים 

מנוגדים, האחד, נוטה לעבר בכל יסודותיו העקריים הן מה היה נכון והן לא נכון, 

אימה לזמנו, ורואה כל דבר מתייחס לו, שהוא קדש, עד לּו היה חריצות אנושית מת

מקומו וסביבתו. מבט זה אינו עומד אצל גבולות המחשבה הדתית, אולם עובר 

למחשבה הכללית במאבק בין הישן והחדש, וקנאות לאחד מהם על חשבון השני, נאמר 

 שאיש אחד פתח ואמר לאלאצמעי:

 האם לי מבט אליך שובר            את הצמאון ובלתי מספק             

 הקטן עמך, מרבה אצלי            ורב שאתה אוהב, הוא קטן             

אמר אלאצמעי: זה הוא אריג המשי מח'סרואן, זאת אומרת השיר הטוב 

והמשובח, אחרי כן, הוסיף אלאצמעי: למי אתה תשיר, אמר המשורר: הם משירתו, 

 קרא בהם הלילה הזה, אז שינה אלאצמעי את דעתו במייד ואמר: השפעתה של העמדת

פנים גלויה בהם, ומה זה קרה אלא בשביל קנאותו לישן, הוא ולא אחר, בלי לקחת 

 בחשבון את האיכות או אי האיכות.

אינו מייחד את המדע, את השירה, את  -יתעלה-במקביל, יש מי רואה שאללה 

הפרוזה, את הריטוריקה ואת המחשבה, לחבורת אנשים תחת חבורה אחרת, או זמן 

הלקח באיכות, מבלי להתחשב בקדמות או בחדישות., ואם היה  תחת זמן אחר. אולם

הדבר במחשבה הדתית צריך להשקפה עמוקה ויתר בשקול דעת, כי מה שהוכיח את 

מציאותו בהוראה נחרצת, ובהוראה משמעותית, גם הורי דעות והלכה הסכימו נחרצּות 

ש להדגיש כי הוראתו ומשמעותו, הוא בעל הערכת האומה, ואין מקום לדיין בו, וי

 הׂשכל השלם אינו מתנגד עם המסורת השלמה.

אולם הנאום הדתי מקיף שלוש בעיות גדולות, האחת: היא בעיית המוצקות, 

השנית: היא בעיית ההפקרות והאנרכייה, והשלישית: היא בעיית הפחד מהחידוש או 

ש להסיס בו, כי מי שמחדש, היה למטרת החצים. תמיד אני מדגיש על צורך החידו

במסגרת השמירה על היציבים החוקיים מצד, ולהתחשב בסביבת הזמן והמקום 
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והמסיבות מצד שני, ואי לכפות עניינים היו מתאימים לזמנם, מקומם, תקופתם 

ל את החריצּות' הדעת והדעת האחרת בכל הזמנים, המקומות  וסביבתם, במה שְמַקּבֵּ

 ה הנכונה לאסלאם.והמסיבות, והוא הדבר המתנגד עם טבע הבריאה, והבינ

יש להסיק מזה, ההדגשה על חשיבותה של תרבות המחשבה בכל צדדי החיים, 

במחשבה, במדיניות, בכלכלה ובהנהלה, והיציאה ממעגל התבניות המוכניות והדפוסים 

המוצקים, להשקפה מסתמנת במחשבה ושיקול הדעת,. חובה עלינו כולנו לעבוד להניע 

הפיץ את תרבות המחשבה על ידי הסימינרים את המוצקות הזו מתוך העבודה ל

וחוליות הוויכוח שנחשב סלון אלאוקאף התרבותי חלק מהן, והחשוב ביותר בהן או מן 

 הביכורים שלהן במצב הנוכחי.

בניגוד לעבודת חבורת המדענים והוגי הדעות להפיץ את רוח החידוש השקול 

מי שרואה בחידוש זה במסגרת השמירה על היציבים, הרי נמצא בקצה הצד האחר, 

ככפירה או שיבה או סור מהדת, או שסתם המחשבה בחידוש היא יציאה מהיציבים 

והשמדה להם, עד כדי כך שלא יהיה למשתדל בדבר שום קרבה ביציבים או במה שהוא 

ידוע בצורך מהדת, ומה שמציאותו בהוראה נחרצת, ובהוכחה משמעתית. האנשים 

ה, הבגידה והסור מהדת, אין להם מדע או הלכה, שאימצו את שיטת הקפאון, הכפיר

ואינם חרוצים או מהמתמחים או מלומדי מדעי ההלכה ששואבים אותם ממקורותיהם 

המעניינים, משום שהם מפריזים בכפירה, ואינם מכירים, הן מהמחשבה והן מההלכה, 

, יש שהדבר הנׂשוא על הנאמנות מצד אחד מעוניין, ועל הכפירה מתשעים ותשנה צדדים

עוד שיש לו צד חשוב אצל הוגי הדעות -לׂשאת אותו על הנאמנות לא על הכפירה, כל

החשובים, נכנס בנאמנות, ויוצא מהכפירה. באמת, האדם אינו יוצא מהאסלאם אלא 

ש בדבר שהכניס אותו באסלאם, והוא דיבור בשתי התעודות.  אם כיחֵּ

"אחמד", סביב עוזב בוויכוח בין ראשי שתי האסכולות הדתיות "אלשאפעי" ו

התפילה, נחשב כופר או לא. אמר אלאמאם אחמד: כופר. ואמר אלשאפעי: אינו כופר. 

אחרי דיון ארוך, אמר אלשאפעי לאחמד: אם רצה הכופר לקבל באסלאם, מה הוא 

עוׂשה? אמר אחמד: מדבר בשתי התעודות. אמר אלשאפעי: האיש דובק במאמר זה, 

אומר: "מי שאומר לאחיו:  -עליו השלום-נביא מוחמד אינו נפרד ממנו מאז הולדתו. ה

הוי כופר! כבר אחד מהם אמר כך, אם היה כמו שאמר ואלא חזר עליו ]צחיח מוסלם[. 
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צריך להיזהר מהמהירות בכפירה או להאשים בה בלי מדע או ראייה ברורה 

 הצר של הציבור. וחותרת.השופט הוא מי שמחליט כך ולא הקהל הרחב או

 העולם האסלמימה מפסיד 

 עם הופעת קבוצות האסלאם המדיני?

והיו קוראות להׂשיג את העצמאות  ,תנועות לאומיות הרי נמצאות בהרבה ממדינות העולם

וכמה קרוי בשם תנועות  ,כמה מהן קרוי בשם תנועות העצמאות ,מכוחות הקולוניאליזם

 ,בלתי העמדת פני הדת ורובן הׂשיגו את מטרתן והגיעו אל שאיפתן ,הליבראליזם או השחרור

ואף תנועות הליבראליזם והעצמאות הלאומית הכילו בתוכם בעלי דתות וגזענויות שונות 

 שאיחדה אותם אחידת המטרה ואנטרס המולדת.

הרי גררה צרות רבות לשטח  ,קבוצות וארגוני האסלאם המדיני ,ואילו הופעת מפלגות

אצל הרבה מהתנועות  ,סחר בדתבפרט אחרי שנגלתה תופעת ההתפרנסות או המ ,הערבי

ת את צורת יריביהן מצד אחד ולהׂשיג את תכליתן השררתית  ,והקבוצות שהשתמשו בדת לעוֵּ

 ,ונהיה העימות )ההתאיבות( על האסלאם אשמה מוכנה מוקדם לכל יריבי התנועות ,מצד שני

התנועות  היו ,ובנוסף על כך ,המפלגות  והקבוצות השייכות למה שנודע בשם האסלאם המדיני

הכפירה וההוצאה מקהל האסלאם. והן גם רואות  ,האלה מטילים על יריביהן אשמות הבגידה

 ,ואכן יהיה ריחו במרחק כך וכך. ובאופן בהיר ,כי אף לא אחד מהמתנגדים יריח את ריח גן עדן

כמה  ,בכוונת לב ולא בשוגג. יותר מכאן -אצל רוב התנועות האלה-נגלה עירוב הפרשויות 

מינו את עצמן  -השייכות למה שנודע בשם האסלאם המדיני-התנועות והקבוצות  ,גותמהמפל

 ,ועם זאת ,למרות שהרבה מחבריהן הכשירים אינם בקים בהלכה המוסלמית ,כְמַצּוֹות על הדת

ואינם יודעים  ,היה מהם מי שהוציא פסוקי הלכה שאללה לא הוריד שום סמכות לאמיתותם

ולפעמים אחר השלטון או האהבה  ,כים אחר נטיית לבבםאלא שהם הול ,עליהם ראייה

 להתפרסם.

האהבה  ,אכן הניסיון המר של האחים המוסלמים הראינו את מידת השיגעון לשלטון

בהנאה ובעדיפות שהגיעה אצל כמה מהם עד דרגת הגזענות  -שאין לו דומה-להתפרסם והרגש 

שלא יילך בדרכם או יהיה מרוצה  )האּפרטהייד( המאוסה שממנה נבע סילוק מתוכנן לכל מי
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אפילו אם המדריך הכללי הבדִאי הזה לא היה ריליונטי )קשור( -מארגונם או ממדריכם הכללי 

וניתקו את כל קשר עם הכוחות הלאומיים  -לפוליטיקה הבינלאומית או להנהגת המדינות

הטיל על ל -האחים המוסלמים–והחלו  ,והחברתיים שהיו עובדים לטובת הארצות והאנשים

וחרשו מזימות גלויות  ,יריביהם את האשמות שאללה לא הוריד שום סמכות לאמיתותם

נו האציל  ,כמו אלאזהר אלשריף ,למוסדות לאומיים עתיקים אוניברסיטתו ומוסד משפטֵּ

הדבר שאינו ראוי שיצא מהמדינאים או מההמונים. וידוע לכל מה שקרה ממצור בית  ,והניׂשא

ומה שקרה אחרי כן ממה  ,ת מספר אנשיו לשם קנטור בכמה משופטיוומהמעט ,הדין המחוקק

ואפשר לתאר אותה בלי היסוס -שנודע באותו הזמן בשם "ההצהרה המחוקקת המשלימה" 

 ,שהוצאה כדי לציית את נׂשיאם המודח ולעׂשות אותו לחצי אל לפחות -בתואר "המשתיקה"

ת שאמר: "אינני מראה לכם אלא מה הדבר שמעֶלה בזכרוננו מה שנזכר בקוראן על פרעה בע

[. אף מוסד לאומי 21(: 17ואינני מדריך אתכם כי אם בדרך הישר" ]ג'אפר )סורה  ,שאני רואה

יתכוונו להשמיצו. הוגי  ,ואם לא יצליחו ,לא ניצל מניסיון פירוקו ומהקמתו מחדש כרצונם

העמלה  ,גידההאינטליגנטים ואנשי התקשורת זכו בחלק הגדול של האשמות הב ,הדעות

וכדומה מכל התארים שאיזה מוסלם מתנׂשא מעל תיאור האנשים בהם מבלי ראייה או הוכחה 

 חותרת.

כדי להתערב  ,פעמים רבות אפשרו הֻמְסִוים באסלאם לאויבי האומה לקחת את העילות

התנועות והמפלגות  ,המוכרז מהם: עימות הטרטר. ומן הקבוצות ,בענייניה בשמות רבים

הטלת  ,כמו פעולות הטרור–התנועות המיואשות שהחלו לנקוט ממעׂשי האלימות  האלה נבעו

הידוע -נוהג ושיטה. וכמה מכוחות השעבוד  -ומפעולות ההתאבדות ,הפיצוץ ,אשמת הכפירה

הׂשיגו את מבוקשם דרך אלה הקבוצות המיואשות מן  -בשם "הקולוניאליזם החדש"

 ,וגם ציידו אותם בהון ובנשק ,וטיפחו וריבו אותם לכן טיפלו בהם ,הַתְּכִפיריים והמתאבדים

השתלטות על הנפט שלו ועל אוצרותו  ,מתוך פתיתת האיחוד הערבי ,כדי להׂשיג את תכליתם

 ועיוות צורת האסלאם והלבישו את צורת הטרור מצד שני. ,ועושרו מצד אחד

ועה כשהיא נשתנה צורתם ונהיתה יד ,ואחרי שהיה המוסלמים שליחי השלום לכל העולם

עליו להסתכל בצרות שפגעו  ,לרצח ולהרס. ואם יש אחד מתעקש ולא מאמין ,שווה לטרור
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 ,פקיסטן ,בנוסף למה שקורה בתימן ,עיראק ואפגניסטן ,סורייה ,במדינות בשלימותן כמו: לוב

 מאלי והרבה ממדינות וארצות האסלאם.   ,צומלייה

יהיו  ,קבוצות וארגוני האסלאם המדיני ,תנועות ,אני רואה ומציע כי מן הראוי שמפלגות

על  ,מעדיפים את האנטרס האמתי של האסלאם על אנטרסיהם המפלגתיים והאישיים

וגם יעזפו את התחום הדתי למדענים ולמטיפים  ,חמדנותיהם ועל תכליותיהם של השררה

 לפני שיעבור ,אולי יוכלו לתקן מה שהושחת ,המומחים והבקים בתורת ההלכה המוסלמית

 הזמן ותבוא סערה לא תשאיר זכל.

ומדריך אותה אל  ,ולמי שמושיט לה עזרה ,כעת נזקקה האנשות  למי שמרחם עליה מחדש

ובאמצעות החוכמה והעצה  ,באמצעות העׂשייה והדיבור יחד ,הדרך הישר ואל אצילות האופי

 -בח שמוישת–ובכך יהיו מצייתים לדברי אללה  ,לא באיום בנשק או בפיפיית החרב ,הטובה

 ,עליו השלום: "קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי המוסר הנאים–האומר בנאומו למוחמד 

והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי  ,ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו ,והתנצח עמם בדרכי נועם

 [.126(: 15הדרך" ]אלנחל )סורה 

וד אצלנו את סלחנות שהיו משלחות את סטודנטיהן כדי ללמ-יש הרבה ממדינות העולם 

עד לא ישובו אליהן כטרורים או מחמירים.  ,נהיינה דואגות על בניהן מלבוא לארצנו -האסלאם

נהיו גבולותיהן נסגרים  -שהיו מקבלים בחמימות את בני ארצנו לעבוד בהן-וכמה מהמדינות 

ולשוב  ,חדשלעיין מ ,התנועות והמפלגות ,הלא כדאי על אלה הקבוצות ,מול בנינו. מפני כל זה

 לשם אללה ולמען המולדת?  ,אל הדרך הישר
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 הנאום הדתי שהשקרים טפולים עליו

אף לא אחד מכחיש כי הנאום הדתי הנכון הוא גורם כל כך חשוב מהגורמים 

 המׂשיגים את יציבות הֲחָברֹות, והמשתתפים בביטחונן ובבטחתן.

ום בשלום, צדק סוציאלי, קי-באמצעות הנאום הדתי הנכון, אפשר להׂשיג דו 

שוויון, חירות נשלטת בלתי מעורבבת, וביטחון נפשי, וגם להדק את הקשרים בין 

האנשים לבין עצמם, לקבוע את הערכים המוסריים וההומניטריים )כמו החמלה, 

הסלחנות, הסולידריות, שיתוף הפעולה, האמת, הנאמנות והאמינות(, למנוע שפיכת 

הנכסים, להוקיר את הקודשים, לחוש ביופי, בניקיון, דמים, לשמור על הכבוד ו

בתרבותיות ובהתפתחות, לנהל את העבודה והתוצרת ולאכלס את העולם בצורה נכונה. 

זאת אומרת שהאנטרס קשור לההלכה המוסלמית, לאן שיהיה האנטרס, שם תהיה 

ההלכה המוסלמית. כל הדתות המונותיאיסטיות הרי הסכימו על אלה המקורים 

"ֱאמור,  :ישתבח ויתעלה שמו-אומר אללה ודיים שלא התחלפו באיזו דת מהן, היס

הבה אקרא לפניכם את מה שאסר עליכם ריבונכם: הוא ציווה כי לא תהיו 

פוליתיאיסטיים, כי תגמלו חסד עם הוריכם, וכי לא תהרגו את ילדיכם מפחד העוני, 

ות ובין נסתרות, ואל תהרגו אנו נכלכל אתכם ואותם, ואל תקרבו אל התועבות בין גלוי

את הנפש שאסר אללה בלתי אם במשפט הצדק, אלה הדברים שציווה אתכם למען 

תׂשכילו להבין, אל תקרבו אל רכוש היתום, כי אם באורח ההגינות, עד שיגיע לפרקו, 

מדדו את מלוא המידה ושמרו על מאזני צדק, לא נטיל על נפש לׂשאת יותר מכפי 

ין, עׂשו צדק גם אם יהיה זה נגד קרוב משפחה, והקימו את יכולתה, וכשתחרצו ד

הברית שאתם מתחייבים לאללה, אלה הדברים שציווה אתכם למען תיָזכרו, זהו דרכי 

הישר, על כן לכו בו, ואל תלכו בנתיבות עקלקלות, פן תסטו מדרכו הישר, אלה הדברים 

[. על אלה אותות 162 -161(: 5שציווה אתכם למען תהיה בכם יראה" ]אלאנעאם )סורה 

נתן מר "עבד אללה בן עבאס" פרשנות, ואמר: אלה אותות מובעים במפורש 

 )מדויקים(, וכל הדתות המונותיאיסטיות הסכימו עליהם, ובאחת מהן לא נמחו.
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הדבר שהביא לידי ההחשדה בכוונות ובמצפוני האנשים, ואחר כך הטלת אשמת 

בין -כסיהם ובכבודותיהם, הוא שהמרוויחים הכפירה עליהם, והפגיעה בנפשותיהם, בנ

שימשו בנאום הדתי, כדי להׂשיג אינטרסים  -הסוחרים בדת ובין הרודפים אחר השלטון

מפלגתיים, אישיים או עדתיים, והמשיכו בכך עד שראינו מה שאין לאנושות כושר 

מפשעים רדיקליים כמו התזת ראשי הזאטוטים והמבוגרים, וכמו חילול כבוד נשים 

מוסלמיות ולא מוסלמיות, וזה היה קורה בשמות ובהצדקות לא הורד שום ראייה על 

אמיתותם. הדבר הגרוע יותר והנורא מכל הוא שבשם הדת ובשם האסלאם ותחת דגל 

הקוראן, יבצעו הפושעים את פשעי הרצח ההמוני הברוטלי ואת הפעולות שהן לא 

 ע. אנושיות ולא נכוחיות. והאסלאם והקוראן חפים מפש

דרך -עם זאת, ומלבד שיח' אלאזהר, לא היה מבין אלה שהיו טוענים לאחרונה 

כי הם המגינים על הדת, מי שמביע על קנאותו לדת או למולדת,  -אמצעות התקשורת

וגם לא היה מהם מי שהוציא אפילו הכרזה אחת תסיר את מפח נפש מלבבות, ולא היה 

ן פוזיטיבי מפיג דאגה ומכחיש או מגנה מהם מי שהעריך וועידה מקהילה כדי לתת סימ

דומה כי זה מתאים לרצונם. חוץ מזה, -את האבסורד המתרחש בשם האסלאם 

נחשבים הניסיונות הרצינים שניסה אלאמאם אלאּכבר "ד''ר אחמד אלטייב" שיח' 

אלאזהר, ומימש אותם מׂשרד אלאוקאף והוציא אותם לפועל, כמאמצים לא נראים, 

לעבודת יומם ולילה, אכן הדבר שלא נוכל להׂשיג כל כלו, מן  למרות שהם נזקקים

הראוי שלא לעזוב רובו ככלו. אכן ההטפה )הקריאה לדת( דומה לתינוק או לצמח, יגדל 

לאיש או  -אם ירוצה אללה-לאט לאט באופן לא נראה, אבל בסופו של דברת יהיה 

 בולטת וניכרת.לפרי, והאנשים רואים אותו עין בעין, ומפיקים ממנו תועלת 

בעׂשירים ובשנים האחרונים, נהיה הנאום הדתי לעׂשב מותר ושלל לכל אחד לא 

מוסמך או מומחה, ונהיה לאמצעי לבעלי התכלית ולסוחרים בדת. ולא היה ביכולת 

המוסדות הרשמיים באותו זמן לנקוט צעדים מספיקים לבלם את התכליתניים 

והפכה לחשוכת מרפא, ובכך נהיה  והקריריסטיים, הדבר שהביא להחמרת המחלה

שירוש הגידול הממאיר מגוף הנאום הדתי נזקק לניתוח דחוף ומהיר על ידי הרופאים 

המומחום ביותר בתחום הזה. והחלו לכך ניסיונות רצינים ומכריעים, אבל היתה שם 

מחלה אחרת, תקפה בגוף הנאום הדתי, ונצטרפה למחלה הראשונה, ובכך נהיו בגוף 
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תי שתי מחלות, ושתיהן היו כתוצאה לאי העמדת העניינים במקומם הנכון, הנאום הד

זה קרה כשניסו האנשים  שאינם מומחים להטיל שקרים על המומחים, למלא את 

מקומם ולפגוע בהם, ובכך נתערבבו הפרשויות ונסתבכו למרות שהן היו ברורות כשמש 

אל הצד השני מהמשוואה ביום בהיר. וממה שהוסיף מסיבוך המצב: הליכת כמה מהם 

וההערבובייה הרעה בין עימות הקיצוניות לבין  -והוא הצד של ההפקירות והשחיתות-

האדיקות אצל האנשים שלא היו מוכשרים לטפל בבעיות הנאום הדתי, והוא הדבר 

שהושיט לקיצונים ולמחמירים בהוכחות, שלא היה ביכולתם לשדל בהן את ׂשכלי 

האמיתיים מוסמכים בטיפול הבעיות דרך החוכמה, הצעירים אם היו המדענים 

 המומחיות והרציונליזם.

אני מדגיש בעניין הזה, כי למרות שאלאזהר אלשריף ומׂשרד אלאוקאף המצרי 

נוׂשאים בעול השרידים שחלפו, אלא שהם המוכשרים להנהגת המיתודה הממוצעת 

בשלוות נפש כי בכל )המתונה(, כלומר: בלי הגזמה ובלי הזנחה. גם אני יכול לומר 

העולם לא יש מוסד ביכולתו להׂשיג עׂשירית ממה שמׂשיג אלאזהר, מעימות הטרור 

המחשבתי, ממניעת התמיכה ממנו, ממניעת החיפוי האיתי והאבסטרקטי ממנו, 

 ומהפצת מסר סלחנות האסלאם במצרים וחוצה ממנה. 
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 סיבות הגיוניות להצלחתה של מצרים

 

ספק כי למצרים יש מרכיבי הצלחה, וגורמי רנסנס ועליה, מה שאין להרבה אין     

מדינות, וכי אפשרות הצלחה זו עומדת בתוקף, ויותר מאיזו תקופה בעבר, בגלל 

שלמצרים תרבות עתיקה של יותר משבע אלפים שנה, הוא זמין רק למדינות ספירות 

הם עד ראייה לשכל המצרי  ומסוימות , כי הפרמידות, ומוזיאונים ועתיקות ענקיות,

שהצליח ליצור ציביליזציה היסטורית שאין לה מתחרה, שעדיין מרתקת את העולם 

 כולו.

מצרים ענקית בשל המאזנים, המסגדים, הכנסיות שלה, וגם בשל האחדות הלאומית    

המיוחדת במינה שמבטאת על סובלנות הדדית ואצילות נפש של העם המצרי, האחדות 

אזהר לבין -ת בקירוב הלאומי בין בני עם אחד, ומאחדת בין אלשמתארת למעשי

הכנסייה ביחסות בית המשפחה, שהניע את הכנסייה לדבר על לאומיות גדולה למען 

אזהר ככה, ומכיוון שמצרים גם במצב טוב, ותמיד -שהנוצרים במצב טוב מכיוון שאל

רבות זרה בשם שאנשיה מהווים לסכר מבוצר מול שום ניסיון לחתירה, או  להתע

 תירוץ ידוע ונחשף של כוחות קולוניזציה.
 

אזהר במצב טוב בצל סבר פנים יפות והערכה גדולה -אלשמצרים במצב טוב כל עוד    

אזהר בכל מקום ולכל כיוון, מה שנחשב לתמיכה גבוהה -המדענים של אל יםשמקבל

 לכוח הרך ונציג מדיניות החוץ של מצרים.
 

אזהר כדי שיהיו בגודל האתגרים, וזה -ות כבדה על אנשי אלבאותו זמן ממלא אחרי  

-טיב שייך אל-לא קשה בעיקר בצל פיקוד חכם של האמאם הגדול פרופסור אחמד אל

 אזהר הנכבד.
 

מצרים עשירה בשל מקומה המצוין גיאוגרפי, עשירה במשאביהה הטבעיים שלא   

קפט(, ואם בהפקת  -ספאגה –נגלתה כבר, אם מה שידוע במשולש הזהב )אלקציר 

תועלת מן מרכיבי סיני הטבעיים, ובפרט החול בעל הטבע המיוחד, והתירות: דתית, 

 טפולי, מדברית או בידורית.
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עשירה בשל שכל המדענים שלה, השכל שידוע בשם קדימות והצלחה בכל היא מצרים   

 אוניברסיטות ומכונים המחקר של עולם כולו.
 

ה התרבותית, המסורתית והאנושית, ובשל אבירות עשירה בשל ערכיההיא מצרים   

ונדיבות לב בנים שלה, ובשל סבלנות וסבולת ויכולת בניה להתמודד עם קשיים 

ואתגריי החיים, אז היא עשירה בגברים ונשים ובזקנים ונער, ובמשכילים וחכמים, 

ובאנשי התקשורת, היוצרים, והעובדים שלה, אינה זקוקה מלבד בניה לשכל או 

 בה או אף זרוע כדי לשאת את המולדת ולהתקדם בו כמו האומות המתפתחויות.מחש

מצרים היא עשירה בסובלנות ובאמצעיות ויכולות שלה לשלול את הרע מתוכה.   

אשונה: התרבות המוסלמית הסובלנית רהאמצעות שנגזרת מן שתי תרבויות ענקיות, ה

ישר, וכפי שאמר אללה השבח שאינה מכירה בקפדנות, קיצוניות ועקשנות, אלא בקל ו

וגם אמר: (, 111)הפרה: לו והעליון הוא: "רוצה אללה לכם את הקל ולא את הקשה"

, והנביא מוחמד (00)העלייה לרגל  אותכם" עליב"בחר אללה לכם בדת מה שאינו מ

: "הדת קל, ואם יתעקש אדם במצווי הדת אלא כי היה אומר עליו התפילה והשלום

בחרו כי: " וגם אומר הנביא עליו התפילה והשלום בח'רי(.-יא אלמאבד את דרכו" )הוצ

  ועלינו להטיף ולא להגר" )מוסכם עליו(. את הקל ולא את הקשה

 

והסובלנות השנית נגזרת מן התרבות המצרית העתיקה והמודרנית ביחד, אכן 

שהאישיות המצרית לא נראתה לאורך היסטוריה ממושכת ועתיקה כקיצונית או 

. או אפילו תוקפת אחרים. משתי תרבויות גדולות אלה נוצרה הציבליזציה מופרזת

המצרית בעלת הטבע המיוחד, הרי היא נפרדת בקלות וסובלנות שלה, ובמצב של נקיון 

ונתינות ממושכת וגם הרחקה נצחית לכל צבעי התעקשות והפרזה, שהטבע והעיצוב של 

כי הם נחשבים לגוף זר ואיבר  מצרים אינו יכול לקבל אותם או להתמשך יחד אתם,

מושתל בכפיה ביחס למצרים.

שם חסד גדול שנתן אלוה הארץ והאדם והוא הטבע המקסים, העדין והבהיר, באותו  

זמן שמדינות ותרבויות שונות מחריתים באבנים תוך מזג אוויר של שמש שורפת או קר 

מאמצים כבדים עז וקרחני שהשלג מכסה אותה לשבועות ואולי לחודשים, שזקוק ל

ועבודה בלתי שמרנית כדי להתגבר על אווירה זו. בדרכים שונות נתן אללה למצרים 

טבע טוב וקל שמתאים למידות ואופי השכנים הסובלנית והקלה שלה, האווירה של 
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מצרים אינה מגזימה בחורף או בקיץ, כי אז אינה שווה למדינה שמעלות הקר בחורף 

בקיץ למעלה מארבעים, או למדינה אחרת שמעלות  למעל מארבעים תחת אפס, והחום

החום למעלה מחמשים בקיץ, מה שמשפיע שלילית על העבודה והיצור וגם זקוק 

 לחמום וקרור שכמובן מעלה הרבה.  

כמו כן נתן אללה למצרים בשלב זה מנהיגים פוליטיים ולאומיים שמבינים היטיב את 

ולדת, ואינם נרדמים בלילות למען האחריות שלהם, ויכולים לפתור את בעיות המ

התקדמותו והפרחתו, אז נשאר לנו כדי להשיג את ההצלחה שני דברים בלבד, הראשון 

והחשוב ביותר: הברכה והתמיכה של אללה וכי נעשה למען רצונו בכל הצעדים 

והנהוגים, והדבר השני הוא ההתאחדות הלאומית ולהלחם ולהתמודד ביחד עם הטרור 

ות לפי מרכיבי ההצלחה וההתקדמות המדעית שצריכה ליותר עבודה מצד אחד, ולעש

 ויותר יצור מצד שני.
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 בין התקווה לעבודה

נבון הוא החיים מלאים תקווה, עם החיים לא קיים יאוש, ועם היאוש לא קיימים חיים, וה

לפתור אותה. ואילו השוטה רואה כי בכל  -לכל הפחות-שמוצא פתרון לכל תסבוכת, או מנסה 

לא יתכן  -של האסלאם-פתרון יש קבוצה מהתסבוכות המתערבבות. כיוון שההלכה האמיתית 

להתנגד בׂשכל הבריא, משום שהתחיקות משתדלות להׂשיג את אנטרסי כל האנשים, לכן 

ירצהו -ההתיאשות ואת היאוש מרחמי אללה לחטאים גדולים. אבן עבאס המדענים חשבו את 

-ּכּבאיר[? אמר הנביא -סיפר כי איש אמר: שליח אללה! מהם החטאים הגדולים ]אל -אללה

עליו השלום: הם הפוליתיאיזם, ההיוואשות מרחמי אללה וההיתיאשות מחמלתו. והוסיף כי 

 ממנם.הוא מבטיח גן עדן לאדם שאללה שומר ומונע 

אמר בהידברותו עם  -עליו השלום-מסר בקוראן כי אברהם  -ישתבח ויתעלה-אללה 

עליו השלום: "האם תבׂשרו לי כזאת אף כי זקנתי? הכיצד -המלאכים שביׂשרו לו ביצחק 

תבׂשרו? אמרו: ביׂשרנו לך על אמת. על כן אל תהיה מבין המתוואשים! אמר: לא מתוואש 

 -עליו השלום-[. הא גם יעקוב65 -61(: 16ועים?! ]אלחג'ר )סורה מרחמי ריבונו אלא כי אם הת

אומר בנאומו לבניו לפי הקוראן: "בני! לכו והתחקו אחר יוסף ואחיו, ואל תיוואשו מרחמי 

-[. אללה10(: 12אללה, לא מתוואש מרחמי אללה כי אם האנשים הכופרים" ]יוסף )סורה 

בדי ששיקעו עצמם בהוללות, אל תיוואשו אומר בקוראן: "ֱאמור: הוי ע -ישתבח ויתעלה

(: 21זומר )סורה  -מרחמי אללה, אללה סולח את כל החטאים, הן הוא הסולח והרחום" ]אל

62.] 

ם ממחילת אללה, משום שאללה  עׂשה את שער החזרה  -יתגדל ויתהלל-על כן אל ייאש ָאשֵּ

בחדית' הקודסי: בן מסר כי אללה אמר  -עליו השלום-בתשובה כפתוח לרווחה. שליח אללה 

אדם! בכל עת שאתה קורא לי ומתחנן אלי, אני סולח לך על כל מעׂשיך ולא אכפת לי. בן אדם! 

אם תביא אשמות במלא הארץ, אני אביא אליך מחילה במידה שווה )כמוהן( בתנאי שלא תקבל 

 תרמד'י(.-אף אחד כשותף לאללה )הוציא אותו: אל

היתה מחלתו חושכת מרפא, אך שומה עליו לנקוט ואל ייאש חולה מבריאות, אפילו אם 

עליו -באמצעי ההתרפאות יחד עם החסות באללה. אנו לוקחים דוגמה יפה מאיוב הנביא 

ישתבח שמו: "ו)זכר( את איוב בקוראו אל ריבונו לאמור: הנה -באמור עליו אללה  -השלום
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שבא עליו מן הרעה, ונתנו נגעה בי הרעה, ואתה הרחום ברחמנים, ונעתרנו לו, והיסרנו את מה 

לו את בני ביתו למשנה )הכפלנו אותם( רחמים מאתנו וזיכרון לעובדים לאללה )למתפללים(" 

 [.11, 12(: 21אנביא )סורה -]אל

-ואם תהיה עקר לא פורא, אל תיאש מרחמי אללה ומעתרת נדיבותו, הא לך אשת אברהם 

רו לה בילד אף על פי זקנתה: "אוי לי, כדוגמה יפה, באומרה בעת שהמלאכים ביׂש -עליו השלום

האלד ואני זקנה וזה בעלי זקן? אכן זה דבר פלא, אמרו )המלאכים(: התתמהי על יכולת אללה, 

[. 02, 02(: 11רחמי אללה וברכותיו עליכם משפחת הבית, כי הוא משובח ומהולל" ]הוד )סורה 

יבונו לאמור: "ריבוני! הנני תששו כדוגמה נוספת, בקריאתו אל ר -עליו השלום-והא לך זכרייה 

אומלל,  -ריבוני-עצמותי )כלו כוחותי(, וראשי הלבין מׂשיבה, ולא הייתי מעולם בקריאתי אליך 

ועתה ירא אני את היורשים אחרי, ואשתי היתה עקרה, לכן הבה לי מאתך יורש" ]מרים )סורה 

נה אנו מבׂשרים אותך בבן, ושמו [. ואללה נענה לו בדחיפות, אז אמר: "הוי זכרייה! ה6, 1(: 11

ואמר:  -עליו השלום-[. וכשתמה 0(: 11יחיה, לא נתנו את שמו לאיש מלפנים" ]מרים )סורה 

"ריבוני! היכן יהיה לי בן ואני באתי בימים )היגעתי לעת זקנה( ואשתי עקרה, אמר: ככה יהיה, 

על שאלתו ואמר: "כה אמר [, ענה אללה 17(: 2אללה יעׂשה את מה שיחפוץ" ]אל עמראן )סורה 

 [.1(: 11ריבונך: הנקלה היא לי, וכבר בראתיך מלפנים כשלא היית מאומה" ]מרים )סורה 

ואם היית במצב עוני )אביונות(, שומה עליך לדעת כי האיש שהוא עני כעת אולי יהיה עשיר 

, וכי אם בעתיד, והאיש שהוא עשיר כעת אולי יהיה עני בעתיד, והימים מתחלפים בין האנשים

להביא דבר מה לטובת העבד, הרי מעביר אותו אליו, הוא אמר בקוראן:  -יתעלה-יחפוץ אללה 

ישתבח -[, ואמר 12(: 25"אכן דרכו בחופצו לדבר מה שיאמר לו: היה, והיה" ]י.ס )סורה 

ויתעלה: "את מה שאללה פותח לבני אדם מרחמיו, אין עוצר אותם, ואת מה שיעצור הוא, אין 

 [.2(: 26ותם אחריו, והוא האדיר והחכם" ]פאטר )סורה שולח א

-אם גם יהיו חייך מלאים )עמוסים( בשעות של הפורענות, עליך להחזיק במעוז אללה 

כדוגמה, כשהיתה במצר, ולא מצאה חסות אלא  -עליה השלום-יתגדל ויתהלל, הא לך מרים 

(: 11ללתי נשייה" ]מרים )סורה באללה, היא אמרה: "מי ייתן ומתי לפני כן, ונשכחתי מלב, וצ

[. אך אללה ביׂשר לה בהצלה וברחמים, ואמר: "הוא )ְבָנּה( קרא אליה מתחתיה ואמר: אל 22

תיעצבי! כבר שת ריבוניך תחתיך פלג מיים. ונענעי אליך את גזע הדקל, והוא מפיל עליך תמרים 

רי: הנה נדרתי לרחמן צום, טריים ורעננים, אכלי ושתי ורווי נחת )ׂשמחי(, ואם תראי אדם, אמ

 [.25 -21(: 11ולא אדבר היום את איש" ]מרים )סורה 
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הנה הם המוסלמים כשהיו הכופרים מכתרים אותם מכל הצדדים בפשיטת עובדי 

אחזאּב, או מלחמת אלח'נדק(, הובא אליהם הניצחון מאת אללה, בלא -האלילים )ג'זות אל

בקוראן, אז אמר: "הוי המאמינים!  -יתעלה-לה שישערו )שיפללו( מאין. המצב הזה תיארו אל

זכרו את החסד שנטה לכם אללה בבוא עליכם גדודים, אז שילחנו עליהם רוח וגדודים שלא 

ראיתם אותם, אללה היה רואה את מה שאתם עוׂשים, הם באו עליכם ממעל לכם ומלמטה 

, וחשבתם על אללה מכם, אז בהו העינים, והלבבות הגיעו עד הגרונים )באו מיים עד נפש(

 [.11 -1(: 22אחזאּב )סורה -המחשבות, שמה נוסו המאמינים, וחרדו חרדה עזה" ]אל

כדוגמה יפה, אז השליכוהו בני עמו בתוך האש,  -עליו השלום-הא לך אדונינו אברהם 

ואללה הציל אותו באומרו: "אמרנו: האש! היי קר ושלום על אברהם, הם התנכלו )חרשו עליו 

 [.07, 51(: 21אנביא )סורה -ו שתנו אותם לאובדים" ]אלרעה(, ואנ

כדוגמה נוספת, כשבלע אותו הדג )הלוויתן(, אבל הוא  -עליו השלום-והנה הוא יונה הנביא 

נון, בלכתו -חסה באללה, והחזיק במעונו, לכן הציל אותו אללה ברחמיו, אז אמר: "וד'ו אל

ר: אין אלוה מבלעדיך, ישתבח שמך, אכן זועף, וחשב שלא נציק אותו, וקרא בצלמוות לאמו

אנביא -הייתי מן הפושעים, ונעתרנו לו והצלנוהו מן הייסורים, וככה נציל את המאמינים" ]אל

 [.11, 10(: 21)סורה 

 ,בין יתר רחמי אללה בנו, הוא גומל )מחשב( אותנו על הנקיטה באמצעים. אשר לתוצאות

ב להן. אם אנו היטבנו את הנ  -יתגדל ויתהלל-קיטה בגורמים, וחסינו באללה הרי אללה ָערֵּ

ירצהו -ח'טאּב -כראוי, הוא פותח לנו את שערי רחמיו בעולם הזה ובעולם הבא. עומר בן אל

אומר: "אם תהיו חסים באללה  -עליו השלום-סיפר כי הוא שמע את שליח אללה  -אללה

טן ריקה )רעבים( ושבים כראוי, הוא יכלכל אתכם כמו שיכלכל את העופות כשיהיו הולכים בב

ישתבח שמו: "כל מי -אמאם אחמד[. אמר אללה -בבטן מלאה )שבעים( ]הוציא אותו: אל

שיירא את אללה, הוא יעׂשה לו מוצא ויכלכל אותו בלא שישער מאין, ומי שיישען על אללה, 

(: 56טלאק )סורה -יהיה לו די בו, אכן אללה מׂשיג את חפצו. כבר שת אללה לכל דבר קצב ]אל

טלאק -ישתבח שמו: "ומי שיירא את אללה, ישית לו את מצוותו קלה" ]אל-[. וגם אמר 2, 2

ישתבח שמו: "האין אללה די להושיע את עבדו, והם ייראוך באלה -[. ואמר1(: 56)סורה 

 [.25(: 21זומר )סורה  -שמבלעדיו, ומי שיתעה אללה, אין לו מאשר בדרך הישר"]אל

תהיה תקווה אפסית, ותהיה גם תקוות שוו כזבניות. אדונינו אבל התקווה בלא עבודה, 

היה אומר: "אל יישב אחד מכם בחיבוק ידיים וישען על  -ירצהו אללה-ח'טאּב -עומר בן אל



 
 

30 

אחרים, ויאמר: אלוהי! כלכל נא אותי!, אמר )עומר(: כבר ידעתי כי השמים אינם ממטירים 

עליו -סיפרה כי הנביא  -ירציָה אללה-שעאישה זהב או כסף". עלינו לדייק את העבודה, כיוון 

אמר: "אללה אוהב אם יעבוד אחד מכם עבודה, כי ישכלל אותה" ]מוסנד אבי יעלא[.  -השלום

כהף -אללה אומר: "אלה שהאמינו ועׂשו הטוב, אין אנו גורעים את ׂשכר המיטיבים לעׂשות" ]אל

בודה ותו לא, אלא שהוא קורא [. אכן האסלאם אינו קורא להׂשיג איזו ע27(: 11)סורה 

-אמר: "אללה  -עליו השלום-סיפרה כי שליח אללה  -ירציָה אללה -להצטיינות ולדיוק. עאישה 

ביהקי, -אוהב אם יעבוד אחד מכם עבודה, כי ישכלל אותה" ]מסר אותו: אל -יתגדל ויתהלל

השית לכל אדם בסתר ובגלוי. קשה ל -יתגדל ויתהלל-שועּב[. וזה תלוי ביריאת אללה -ב"אל

שומר או משקיף, הדבר שאינו מתקבל על הדעת, ואפשר לאמור שהוא דבר אּבסורדי )לא 

אפשרי(, ואפילו אם עׂשינו ככה, יהיה השומר נזקק למי שישמורו,  ויהיה המשקיף נזקק למי 

שישקיף אותו, קל מזה שנקיים בתוך כל אדם מצפון נקי, דובר אמת, וקורא לעׂשות את הטוב, 

 שהוא ירא אללה שלא ֹתאחזנו שנה או תנומה. משום

האסלאם מדגיש על חשיבות העבודה, ועל כן הוא קרא אותנו לעבוד עד הנשימה האחרונה, 

אפילו אם לא נראה בחיינו את תוצאות עבודתנו, אין זה אלא לגלה את ערך העבודה, ואת 

עליו -כי שליח אללה  סיפר -ירצהו אללה-חשיבות הייצור לפרטים ולאומות. אנס בן מאלּכ 

אמר: "אם חל יום התחייה, והיה מכם מי שמחזיק בשתיל, אם יוכל לשתול אותו לפני  -השלום

 אדּב אלמופרד[.-שתקום השעה, ישתול" ]אל

-גם הקוראן הנכבד קרא למען העבודה, והשית אותה מן הפולחנות, אז ציווה אללה 

ז'ומעה(, והיא פולחן גדול. ואחר -ת אלאותנו על תפילת הקהל ביום הששי )צלא -ישתבח שמו

להתפזר בארץ, הוא אמר: "הוי המאמינים! כשייָקרא  -עם תום התפילה-כך ציווה אותנו 

לתפילה ביום הששי, אוצו אל זכר אללה, והזניחו את המׂשא והמתן, זה טוב לכם, אם הייתם 

ו לזכור את אללה יודעים. עם תום התפילה התפזרו בארץ ובקשו לכם מנדיבות אללה, והרב

היה בתום  -ירצהו אללה-[. אדונינו עראּכ בן מאלּכ 1,17(: 52ז'ומעה )סורה -למען תצליחו" ]אל

תפילת הקהל ביום הששי, מתפזר, ועומד ליד שער המסגד לאמור: "אלוהי! הנה אני עניתי 

ני מחסדך, כי אתה הטוב  לקריאתך, התפללתי והתפזרתי כפי שצווית. אלוהי! כלכלֵּ

 לכלים" ]תפסיר אבן כת'יר[.במכ

את  -בחריפות-בעוד שהאסלאם קורא להׂשיג את העבודה ואת הייצור, הוא גם מגנה 

-האבטלה, העצלנות והקבצנות, משום שהנהגים האלה הם מגורמי הנחשלות והאבדון. הנביא 
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 סיפר -ירצהו אללה-היה חוסה באללה מחסר האונים ומהעצלנות. אנס בן מאלּכ  -עליו השלום

היה אומר: "אלוהי! הנני חוסה בך מחסר האונים, מהעצלנות,  -עליו השלום-כי שליח אללה 

ממורך הלב, מהזקנה המופלגת ומהקמצנות, גם אני חוסה בך מייסורי הקבר ומפיתוי החיים 

 והמוות" ]הוציא אותו: אלאמאם מוסלם[.

והעצלנות, אז סיפר מחבב על העבודה, ואוסר את האבטלה  -עליו השלום-לכן, היה הנביא 

אמר: "טובה לכל אחד מכם לחטוב  -עליו השלום-כי שליח אללה  -ירצהו אללה-אבו הוריירה 

ולׂשאת על גבו את עצי הסקה, מפשיטת ידו לבקש נדבה, אז יתנו לו, או ימנעו ממנו ]הוציא 

על  נשאל -עליו השלום-סיפר כי שליח אללה  -ירצהו אללה-בוכ'ארי[. אבן עומר -אותו: אל

מיטב הרווח, אמר: זהוא עׂשיית יד וכל מכירה שלרצון אללה ]הוציא אותו: אלאמאם אחמד 

סיפר כי שליח  -ירצהו אללה-ּכּביר"[. אלמקדאם -מועז'ם אל-טּבראני ב"אל-מוסנד", ואל-ב"אל

אמר: "אף אחד מעולם לא אכל אוכל טוב מאוכלו מעׂשיית ידו, והנה  -עליו השלום-אללה 

-בוכ'ארי[. אבו הוריירה -היה אוכל מעׂשיית ידו ]הוציא אותו: אל -עליו השלום- דוויד הנביא

אמר: "כמה מהעוונות אין מכפרם )מעבירם(  -עליו השלום-סיפר כי שליח אללה  -ירצהו אללה

עומרה. אמרו: אז, מה היא כפרתם, אמר )שליח -חג' ולא אל-לא התפילה, לא הצום, לא אל

-טּבראני[. אבו הוריירה -בבקשת הפרנסה ]הוציא אותו: אל אללה(: כפרתם היא הדאגות

אמר: מי שעוׂשה את צרכי האלמנה והמסכין, הוא  -עליו השלום-סיפר כי הנביא  -ירצהו אללה

שווה למי שחורף את נפשו בשביל אללה", הוסיף אבו הוריירה לאמור: "סברתי שהוא אמר: 

 שלא מפסיק את צומו" ]חדית' מוסכם[. שווה לעומד בתפילה שלא נחלש, ולצם -גם-"והוא 

אין כל שנזכרו לעיל אלא למען ההדגשה על חשיבות העבודה והייצור, כיוון שהאומות לא 

יועמדו ברשות עצמן, אלא ברצון תושביהן, ובהשתדלותם  למען הׂשגת התפתחותיהן 

נשקיהן וכל תן, כלי רפוא ,ןלבוש ,תןשתיי ,ןמאכליכולתן על יצירת  עם והתעוררותיהן, יחד

 הדבר שלא יקום אלא במדע, בעבודה ובתכנון השפיר.  ,יסודות חייהן )אמצעי קיומן(
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 אזהר שלטון או ערך?-אל

 

פעם, ולא רוצה להיות, ומן  ףאינו שלטון, שלא יהיה אאזהר הנכבד -אל

 ח'ההוכחות המעשיות לכך, מעמדו של האימאם הגדול ביותר ד''ר אחמד אל טייב שיי

אזהר למקור הסמכות -הר, כי בשל השקפתו החכימה, דחה שיהפוך אלאז-אל

במשפטים המחוקקים, וגם דחה להיות דעתו של חברי החכמים הגדולים באיסלאם 

ת ותהיה נסיונותו ההלכתישמחוייבת, אלא התעקש שתהיה עניין לחופשי, כדי 

 ת לטובת האומה או המחוקק באיזו זמן יבוקש ממנוווהמדעני

 

-אזהר נחשב למעמד החחם ביותר, כדי שלא יואשם אל-שייח' אל מעמדו של

-הוא חף מפשע ממנה. או בנסיון להגיע לשלטון אינו מבקש אותו. אל אזהר כהונה

אזהר מאמין כי שליחותו היסודית היא הקריאה לעבודת אללה, והוא הולך בדרכו 

מוסר האמתית של הקוראן הנכבד: " קרא אל נתיב ריבוניך בחוכמה ובדברי 

(, 11, אייה 12(, .."אין עליך  אלא למסור )להם( "..)סורה 126, אייה 15נאים"..)סורה 

 (.11, אייה 17.." האתה תאכוף על בני האדם עד אשר יהיו מאמינים", ..)סורה

אזהר אנו מבדילים הטב בין תפקידם של המטיפים לבין  השופטים  -באל

שופטים או מושלים, ויודעים גם המושלים, ומאמינים שאנחנו מטיפים ואיננו 

שתפקידם של המטיפים הוא לתת עצה וההנחייה, ואינו תפקידם שלטון מעל 

 השלטונות או שווה להם.  

אזהר מאמין בהשררה הכללית של בעל ההשררה ברמה ההלכיתית, ומחד -אל

גיסא מכבדים גם את החוק והחוקה ברמה החוקית, ולפי הסדרים החוקיים שהחוקה 

קובעת אותם, נשיא המדינה הוא בעל השלטון העליון, ויש לו זכויות למינוי מבססת ו

אנשים ממלאים מקומו בחלק מן השלטונות או האזורים כפי שהוא רואה טובה 

למדינה ולעם, כמו מינוי שר הביטחון כמפקד הצבא, שר הפנים למשטרה, שר 

 המשפטים לענייני המשפט, וכך שאר השלטונות  האחרים. 

ין הקריאה לעבודת אללה והשלטון היה לאורך הזמן הולך בהסטוריה, היחס ב

עך פי רב, באחד שתי הדרכות, דרך השייכות או דרך ההתנגשות, ושני הדרכים אינן 
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מועילות למען הקריאה לעבודת אללה או לשלטון, אלא הדרך המופתי ליחס ביניהם 

נחנו משתדלים לבסס אוהוא יחס המגע, הבנה הדדית, שיתוף פעולה וכבוד הדדי, 

 אותו, וגם מתפארים להגשים אותו.

באותו זמן שמוסדי השלטון במצרים מכבדים את המוסד הדתי ומעריכים 

אזהר הנכבד בכל מוסדותיו יודע היטב אחריות הלאומית, -תפקידו הלאומי, גם אל

ומכבד השלטון הנוכחי, ומעריך את מאמצאיו למען המולדת, בשמירה על זהות 

מצרית, ולעמוד בפני האתגרים בתקופה החמורה והמכריעה בתולדות המדינה ה

 מצרים.

-אזהר אינו שלטון, כמו כן מבינים היטב כי אל-כמו שאנחנו מאמינים שאל 

אזהר נחשב למוסד ענקי ובעל ערך דתי חשוב, ולא נזכר אחד מהם באיזו מקום בלי 

הדופק של הערביות  אזהר, ונחשבת ללב-האחר, שמצרים נחשבת לארץ  מוצאו של אל

 והאסלאם.

אזהר נחשב למוסד מחשבתי -אם היתה מצרים מגין האומה וחרבה, כמו כן אל

מדעי החשוב ביותר בתולדות האנושות במדעי ההלכה המוסלמית, ומקבל השיטה 

 המתונה בדת המוסלמי שמקובלת  ומכובדת בקונצנזוס או שווה לכך בכל רחבי העולם.

אחד כלי הכוח הרך התומך בפוליטיקה החיצונית אזהר נחשב גם ל-מוסד אל 

של מצרים, והוא המוסד היחיד שיכל בעבר ויוכל עדיין להסיר את הרעלה הספרותי 

 והדתי מעל מעשי הפשע שמתרחשים על ידי אויבי הדת ואנושות במצרים ולחוץ.

  

אזהר אנו מקבלים את הביקורת האוביקטיבית שמסתמכת על השיטה -באל

ה מהסתת הרגשות, או אהבת התפארות בכלי התקשורת, או ההעלבה המדעית, רחוק

 זהר באשמות לא מדוייקות.-ולהאשים אל

גם אנו מקבלים את הביקורת העצמאית, שכל מוסד יתקן עצמו, ויעיין מחדש   

אזהר יעשה כך על ידי וועידות תיקון הלימוד וחזרה -בכלים ובשיטותיו, לכן מוסד אל

 אזהר עצמו שתמיד מתעניין בה יותר.-בחסותו של שייח' אלעל תוכניות הלימודים, 

אזהר מאמין ומקבל את הביקורת האוביקטיבת והעצמאית, אלא  אנו -אם אל

אזהר הוא -מדגישים גם כי התקיפה המפריעה ללא נימוקים על המוסד הדתי שאל

 הבסיס והיסוד העיקרי שלו, תזיק בטובת המולדת.
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אזהר תשמש את אנטרסי הטרורים -זו למוסד אל ואולי הביקורת השלילית

והקיצוניים, ותתחיל תחום למאבק מחשבתי, תרבותי ואולי גם אידאולוגי, בזמן 

שאינה מצרים יכולה לסבול משבר כזה, בשל המצבים החמורים והאתגרים מפנים 

, ואנו רואים שרק ומחוצה, שהכוחות האימבריאליסטיים מאמצים רעיונות קיצוניים

הר מבין כל המוסדות יכול לגלות את זיופם, לפרך את רעיונותם ולהסיר את אז-אל

אזהר נחשב למקור הדתי הראשון והיסודי של -הליגיטימציה מעל תוכניתם, שאל

 המוסלמים ברחבי העולם.
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 צריך לעקור את הטרור משורשיו

 

ם תכנית מתוכננת היטב להתעמת אם אנו רוצים לחיסול את הטרוריזם צריך לשי    

 ם , זה לא תנאייעל גודל האתגרים והטבע של הארגונים הטרורסטי בו, ונעמוד

בארגונים אלה שיהיוכתובים או חתומים או מודעים, אך יהיו כוללות במסגרת השגת 

מטרות קבוצות וכוחות החושך והטרוריזם ומי שתומך בהם ומשתמשם להשיג 

 האינטרסים שלו.

ספק כי הימים מגלים  יום אחרי יום צבעים של הקואליציה ותיאום בין ארגוני ללא    

שאם, גם ארגון -עיראק ואל-טרור, ובראשה ארגון דאעש  שמפצים השחיתות באל

האחים המוסלמים הבינלאומי שהוא מוכן תמיד להשמיד כל משיהו על פני האדמה 

עשה ממצרים מטרה כדי להשיג את מגמותו השלטונית ושיאפותו הארציות, כי

עיקרית, ויעשה מקטר ותורקיה מקור וכיסוי, מפני שהוא יודיע כי סופו של הארגון של 

האחים המוסלים במצרים זאת אומרת סופו בכל רחבי העולם , גם תומכי הטרור 

יודעים היטב כי עמידות מצרים בפני כוחות הרשעות והטרור והחרבון וההשמדות  

ם לפילוג את האיזור והשתלטות על הנפט,המשאבים זאת אומרת כשלון של תכנית

הוא המועל הראשון -ויכולותיה ואסיפת צבאיה , עד יהיה הצבא של האויב הציוני

הצבא היותר חזק שאין להכניעו כפי  -מהתרסקות אומתינו הערבית וקריעת ישותה

שאומרים עליו לפני שהצבא המצריהכניע אותו והשפיל את גאוותובמלחמת העשירי 

 .1102ל חודש רמצ'אן הששי מאוקטובר ש

בזמן שדאעש מכריזה על פשעיו הרצופים , כמה מנהיגי האחים המוסלמים בזה אחר   

זה מכריזים על קריאתה לטרור והאלימות והחרבון וההשמדות, מי הקריאות אלה מה 

-נזכר מאוחר על ידי אחמד אלמוע'ר אחד האנשים החשובים ביותר מאנשי ח'יראת אל

זכר כי הטרוט הוא "פרד" כלומר הוא מצווה חובה  ,וההתנקשות "סונה" שאטר 

צע'יר  מקטאר אל המפגנים לחיסול את מי יעמוד -כלומרמותר, ומה פנה מוחמד אל

בפניהם,גם אמר בכוונה או שלא בכוונה הסנטור דאריל עיסא חבר של הסנאט של 

הטרור והשפעתם על  ארה"ב כי יש קשור בין דאעש לבין האחים המוסלמים בפעילות
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אופציות העממים באיזור,זה מעורר הדאגה והחשש לגבי מה שיתרחש בה מפעילות 

 טרוריזם.

הצהרתי יותר מפעם אחת כי דאעש והאחים המוסלמים עוסקים מלחמות שהוזמנו   

על ידי הכוח האימפריאליסטית החדשה שמשנה את עורה ובגדיה , ומשתמשת 

בצע את מטרותיה ותוכניותיהעל ידי הסוחרים בדת, הבוגדים והסוכנים והעובדים ל

מהם וממעשיהם הפלילים הדת חף מפשע , גם הדגשנו כי המעשים אלה אין להם קשר 

 באנושותוגם האיסלאם.

 כמו אמר אחד המשוררים:

 אינני מוכח את הרודן      על החריגה והתוקפנות       

 ננותהוא מתנהג התאחזרות     ואנו מתנהגים בהתק      

העימות החובה צריכה צעדיםחשובים בפנים ובחוץ על רמת היחידים והקהילות    

 והמדינות.

צריך על המדענים והאינטלקטואלוההוגים להתעוררו התעוררות איש אחד  -1

בנשימה אחת לגלות את הזיוף של קובצות הטרור וההתאבדותהתועות, 

ונים להם והבהרת בגידותיה להשגת אינטרסים למי שתומכים להם וממ

 ועומדים אחריהם.

כווית, -הסדר במהירות בין מנהגי מדינות היעד ובראשם מצרים, סעודיה, אל -2

האמירויות הערביות המאוחדות, ליצור תכנית אסטרטיגית אי מסורתית 

לעמוד בפני אתגרי הטרור וכוח האימפריאליזם שתומכים בו, ואם העמידה 

עם, כי המאמין לא מרמה ולא פניה ללא זה ושינתה את עורה אלף םעם או פ

ח'טאב : אנני רמאי אבל הרמאי לא יכול -מרומה ,אמר אדוננו עומר בן אל

 לרמה אותנו.

הכל העמים והממשלות צרכים לדעת את הגורל המשותף, התגברה אחוז  -3

התודעה בזה במידה לקוות, אך צריכה ליותר מאומץ בשיתוף פיעולה ותיאום 

טבע של התקופה וגודל האתגרים שמפנות בצורה אי מסורתית מתאימה עם ה

 את איזורנו הערבית ומדינותה הגדולות והמשפיעות בפרט.                                              

 להמליץ בפעילות החיוביות בכיוון הזה.  אך מהגינות
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סיסי כי הבטחון של מצרים הוא -ראשון: מה נמסר על ידי הנשיא/ עבד אלפתאח אל

ן של האומה הערבית, והבטחון של הערבים זה הבטחון של מצרים, וכי הבטחון הבטחו

של מדינות המפרץ הערבי הוא קוו אדום,  גם הדגשתי יותר מזהכי יש עדות רבות על 

עצמאות הרצון הלאומית וההחלטה הלאומי המצרי, גם ההצהרוצת אלה ,גם הרמיזה 

 בראשם פריוקט תעלת סיויז. להתחלה בפרויקטות הלאומיות והכלכליות הגדולות,

השני :  מה שאמר שרת של שני המסגדים הקדושיםביותר מעמדה , והחשוב במה 

שאמר :כי מיעמוד לצד מצרים היום מצרים תעמוד לצדו ביום מחר, ומי שלא יעמוד 

לצד מצרים כעת הוא לא מוצא מי שיעמוד לצדו ביום מחר, זה עם עמידת הסעודיה 

 מצרים בעימות את הטרור והאתגרים. בכל ישותה לצד אחותה 

שלושה : הצהרות של מנהגי מדינת האמירויות הערביות המאוחדות בהזדמנות שונות, 

זה הצהרות העמדות תומכות בה, זה מציג התודעה של המנהיגות בטבע התקופה וגם 

האתגרים, מהם ההצהרות המאוחרות של רב אלוף צ'אחי ח'לפאן שנמסר בהם כי 

, והוא מדגיש כי אם מצרים עמדה על רגליה תהיה הדמים זולותבודה מצרים למען כ

האומה הערבית הולכת לקדימה , וכל מי שעמד בפני העם המצרי והצבא המצרי 

 האמיץ,אלה המלים ראוי לשבח אותה ולה כל הכבוד והערכה.

כווית הוד -זה בנוסף למה ששמעתי בעצמי מהצהרות חיוביות מפה נסיך מדינת אל  

שייח'/ -צבאח,ומלך אלבחריין הוד מעלה אל-צבאח אלאחמד אלגאבר אלשייח'/ מעלה 

חמד אבן עיסא אבן סלמאן אל ח'ליפה , גם זה מגלה את הראיה והתפיסה של הטבע 

של האתגרים עם חוש של ערבי גדול ולאומי אם כלפי מצרים או כלפי סוגיות יה של 

-החברות עם הוד מעלה אל, זה באמצעות האומה הערבית, שמוביל ליותר תקווה

 כווית וממלכת בחריין.-אזהר בביקורו את מדינות אל-אימאם הגדול "שיח' אל

אנחנו מדגישים כי העם המצרי כולועומד לצד ההמהגה המידינית, והוא מוכן להגיש   

הקרבה בשביל מולדתו ובשביל האומה הערבית ברוחו ובמה שהוא יוקר, אנחנו חוזרים 

ין צריך עמדה ערבית קולקטיבית יקבל על עצמם את הסיכונים ומדגישים כי שהעני

 והאתגרים, וכי הטרור אוכל את תומכיו אם היום או מחר, נחיה ונראה, הימים יגידו.
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 תפקיד ההשכלה בבנית הפרט והחברה

 

האיש  אין ספק שהאיש מתפעל עם החיים מתוך מומחיותו והשכלתו, גם השכלת   

תר לשלוט בהתנהגותו ופעולתו, גם קשריו המשפחיים משפיעה השפעה גדולה ביו

והאנושותיים, גם מידת ביצועו את עבודתו ומישור שלמותו לה, גם מידת  והחברתיים

לסכנות שאופפות במולדתו, גם תפיסתו להשפעת היחסים  לאומיותו, ותפיסתו

 הלאומיים, ומידת הושפעתו בהן והשפעתו והאיזונים הבינלאומיים על האינטרסים

 עליהן, וגם רמת יחסיו וחייתו עם האחרים.

דבר משני,  ולכן, הדאגה בהשכלה והתרבות לפרט ולחברה, אל נחשבות דבר מותר או   

 או מותר לומר או העבודה, אבל הוא דבר מעקר האינטרס הלאומי, יתר על כן לא

ת אנחנו מפליגים אם לומר כי האינטרס הלאומי אי אפשר להשיגו בשלמות, בלי מסגר

 השכלתית מלומדת ומושלמת. או פורמה

בית הספר,  אנחנו מגדירים שמוסדות רבים תורמים במבנה זה, בין היתר: המשפחה,   

 המסגד, האוניברסיטה, מרכזי הנוער, אמצעי ההסברה, הנשמעים והנראים, ונעשו

מצבי הקשר החברתיים והאלקטרוניים, הגורמים החשובים ביותר להרכיב את ההכרה 

של הפרטים והחברות. ומכיוון שמשרד אלאוקאף מכירה זאת, הרי  תיתההשכל

שנעשות בתיאום עם אלאזהר הנכבד, בחסות כבודו  קריאותו ושיירתותו הקריאותיות,

בדבר זה, ולכן היו השיירתות רב  של אלאמאם אל אכבר, שיח אלאזהר, שמתעניין

האוניברסיטות,  דים,גווניות, גם ההרצאות והסימינרים שנערכו בבתי הספר, המסג

 מרכזי הנוער והתרכזות הפועלים, אולם אלה שיירתות לא תהיינה מועילות אלא

 בהתאמה עם כל המוסדות שנזכרו לעיל בתחום התרבות וההשכלה.

 הגוון ההשכלתי בעימות הנסנות

בעימות  כדי להשיג השגה באופק ההשכלתי של הפרט והחברה, אין מנוס מהגיון   

הנסגר, הבדידות, וקפיאת ההשכלה על שמירה, זאת אומרת,  הנסגרות והאופק

נמצא איש משיג את התעודות האוניברסיטות העליונות ביותר, במומחיות  לפעמים

מסוגל  השכלה מוגבלת, אינו  ועם זאת נראה צר אופק, בעל תיאורטית או טכנית,

נתונים  לקשר קשרים רציניים עם החברה, ואין ביכולתו להבין מה אצ האחרים מן

  מחשבתיים או השכלתיים או לאומיים. ושכנועים
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 מכאן באה חשיבות לחזו דעת על כמות ואיכות המרכיב ההשכלתי בחינוך  

האוניברסיטתי ולפני האוניברסיטתי ומידת להפעיל תפקיד מרכזי הנוער בדו שיח 

 לעבוד את הנאום הדתי לתרום בדבר זה בתוקף רב. החברתי גם

מבחר מושבח מהקוראים הדתיים שאחדים   באלאזהר ואלאוקאף עכשיו היו לנו   

שתי שפתות לצד בקיאתם לערבית, הדבר שמביא אותם להיות  יודעים שפה או

בארץ, אלא גם על המישור הבינלאומי והעולמי,  מסוגלים לקשר קשרים חברתיים, לא

את  שמאפשרים אותם להבין ומסוגלים להתייחס בפעילות עם האמצעים המודרניים

 המציאות, מצד, ולמלא את שליחותם , מצד שני.

 

 ההשכלה והערכים   

אם היינו בטוחים שההפרזה היא כולה רעה, גם להרבות יתר על המידה, היא רעה, וכי 

בדרך בינונית, כיוון שלא למעט ולא להרבות יתר על המידה, אם היינו  לנקוט

ידה, יש להסתלק את כל העקשנות והערות, אז באות מ מסתלקים מן הקיצוניות,

לעקור את שורש הקיצוניות אלא אם לעבוד  צורות השפלות המוסרית, אתה לא תוכל

בערכים המוסריים של החברה,  באותה מידה להכרית את השפלות, ואת כל מה נוגע

ומתנגדת לה בכיוון,  כפי שהפסיכולוגיים אומרים: לכל פעולה, תגובה שווה לה במידה,

השני, ואם  ר שני קצוות ואמצע, ואם אתה תופס בקצה אחד, נוטהגם אומרים: לכל דב

אתה תופס באמצע, התיישרו שני הקצוות, ולכן אמר אלאמאם אלאוזאעי ז''ל: 

אללה ''ירומם ויתעלה '' דבר, אלא השטן מנסה לבוא אליך מצד אחד, אינו  מהמצווה

ו עומדים לצד הצליח להשיג: ההפלגה או להרבות יתר. לכן אנחנ חושב, איזה דבר

לא להפליג, עם ההתחייבות הדתית והערכים  להקיל לא להזניח, עם הסלחנות,

הרי מובן שבין הקיצוניות לבין  המוסריים בלי קיצוניות או קפיאות או נסגרות,

יש חוט דק ביותר,  ההתחייבות, יש חוט דק ביותר, ובין ההקלה לבין ההזנחה,

 , ועומד על גבולותם, יודע ומתייחסוהמשכיל שמבין את ההבדלים הדקים האלה

 -רצון אללה עליהם -איתם,אינו מזניח אותם, הרי נאמר לאדוננו עבד אללה בן עבאס

היא הפרזה, האמצע הוא מיטב הדברים, האם אתה מוצא את המובן  אהבת ההפלגה,

בכמה מקומות, בין היתר: ''ולא תשים את ידך אסורה  הזה בקוראן הנכבד, אמר: כן,

(. 21מנואף וחסר כל'' )פרשת מסע הליל /  ארך ולא תפרשנה פרש כולה וישבתאל צוו
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לא יבזבזו ולא יקפצו ידם ובין  ומאמר אללה יתעלה שמו: ''ואלה אשר בפזרם )הונם(

  (51זה לבין זה היא הדרך הנכונה'' )פרשת הפורקאן/
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 לכן התקדם המערב

 

שמחפש אחריה, ומשתדל  ,ך האבודה של המאמיןאין ספק שהחוכמה היא הדר   

לקבל אותה, ומודה בזכות החסד לבעליו העיקריים. אנו צרכים ללמוד מנסיונות 

האחרים, נפיק את המועיל, ונעזוב את המזיק שבהם. אנו לא צריכים להתעקש ולטעון 

דם, באמרנו כי בלי עבודה נהיה האומה הטובה ביותר בין אומות העולם ואדוני בני הא

ושוכחים או מעמידים פני שוכחים שהנביא מוחמד ) עליו השלום( הזהיר אותנו בל 

 נהיה כמו נחל ייבש לא מועיל ולא מזיק. 

רבינו עומר בן אלכטאב )שיזכה מחסד אללה( היה אומר : " מי שחדל בעבודתו לא    

ם עבדו . היה אומר בדבר הלא ערבים : נשבע באללה א "יעזור לו איזה בן משפחה הוא

הלא ערבים , והערבים לא עבדו , הלא ערבים אכן הם העדיפים על הנביא מוחמד ביום 

 .הדין

אם נסתכל במבט בודק ושקט בסוד התקדמותו של המערב, נמצא הרבה סיבות. 

ההתקדמות זו לא היתה ספונטנית או באה במקרה, אבל כתוצאה של מאמץ ועמל 

  .ממושך

 הסיבות החשובות לכך :

 

 ש העמל וערכו :קידו-1

האיסלאם קורא לקידוש העבודה ומעודד אותה וזה נראה מציאות מומחשת בחיי    

האומות המעולות והמתקדמות, ואין מקום להעדפה או ידידות בתחום העבודה. אך 

 לצערינו הגדול, התעלמנו מעירכינו האיסלאמיים . היצור הלאומי של הפרט 

והרמות העולמים. אותו פרט, להפך, אם נסע אפשר לשוותו ולמדודו לפי המדדים -אי

למדינה אחרת יהיה איש אחר וממלא את עבודתו כראוי, ונראה לא כמו האיש שעבד 

במולדתו. ואם עבד באותה ההשתדלות והמאמץ בכל מקום שיהיה, היה מוצא את 

 הברכה בהונו אפילו היה מעט. 
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כשאמר "נסעתי זהו תרבות שוררת פה ושם. השיח' האימאם מוחמד עבד צדק 

לאירופה, שם ראיתי איסלאם בלי מוסלמים, וכשחזרתי למצרים ראיתי מוסלמים בלי 

 איסלאם ". 

אין דרך להתקדמות והפריחה חוץ מהעמל הרציני, ולא סתם עבודה, אבל צריך    

אומר כי " אללה המעולה ) עליו השלום( להיות עבודה מושלמת. זהו הנביא מוחמד 

שה עמלו כראוי" ואומר "עליו השלום " : " אם היה יום הדין אוהב לראות שאיש יע

והיה ביד אחד מכם שתיל אם היה יכול לזרעו יעשה את זה ". גם אללה המעולה צווה 

אותנו להשתדל ולעבוד כשאמר :... הלכו בנתיביה ואכלו מאשר ישלח לכלכלתכם , 

 ( .16אילו יקומו המתים לתחייה " ) סורת המלכות : 

 

 ערך הזמן  קידוש-2

האיסלאם נתן חשיבות עליונה לערך הזמן . לכן נשבע בו אללה במקומות רבים בספרו   

צהרים" , " השחר ועשר הלילות " " הבוקר והלילה " " –המקודש, הוא אמר " ואלעסר 

השמש ובוקרה והירח כשבא אחריה " . נבינו מוחמד "עליו השלום " אמר : " לא יסים 

ארבע שאלות מה עשה בגילו, איך סיים את בחרו, וכספו איך  עבד את חיו עד שישאל

 הרוויח ואיך הוציאו ומעשיו מה עשה בהם "

עם כל זה לא מעריכים היטב את ערך הזמן, ולא מתחיבים בדייוק המועדים שצוונו    

להתחייב בהם. וסולחים ללא הגבלה בזמן המועדים, ויש אנשים שלא מתעניינים 

 ואם התווכחת אתם יהיו צרים מאוד וכועסים עליך.במועדים שהם קובעים 

כל הערכים המעולים והשמיים שצווה עלינו האיסלאם כדי להתחייב בהם רואים   

אותם כמציאות ממוחשת  ומבוצעת ביתר דיוק  ובאופן מקצועי אצל רוב המערביים. 

כשאומר רובם זה מפני ההזהרה, האמת היא שכל מי שהתיחסתי אליהם בפריז היו 

מדויקים יותר ממחוג השעון כפי שאומרים. גם כן הערכתם לזמן כדי למלא את 

עבודותם היה מתוכנן ומוגבל ביתר דיוק ומקצועי מאוד באופן שמעורר אצלנו את 

התמיהה וההערצה . הדבר שמוערר את התמיהה בהם  הוא שאנחנו לא כמוהם. 

 ההתיחבות זו נהפכה לצביון אצלם.
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תו והעניינים האישיים כל שהיא . תרגיש כך שיש לך מחשבה כבוד האחר ואת תרבו-2

הגיונית ותרבותית מפרידה בין האדם לסקרנות או ההתגנבות לאחרים או נסיון 

להתערב בענייני האחרים אפילו לנסות לפרוץ לסודותם או להתערב בענייני חייהם 

ביא שלנו "עליו הפרטיים או הצבוריים . זה הו המנהג האיסלאמי שלנו שעזבנו אותו.הנ

השלום " אמר :" המוסלם המושלם הוא מי שלא מתערב במה שלא עניינו ". בעבר 

 אמרו מי שיתערב במה שלא עניינו שמע מה שלא רוצה .

  

 זהו הסיבה החשובה ביותר, הם בונים ועובדים למען המולדת שלהם-1

למולדתו מי שעוקב אחרי תנועת החברה המערבית ידע כי הפרט עובד למען עצמו ו

באותו עת. זה חלק ממערכת העובדת למען האינטרס הלאומי, וקובעת כיווניה 

ומטרותיה ומשתדלת להגיע למטרות אלה מהדרכים הקצרות והזולות ביותר, 

והמועילות ביותר. הם נוכחים לדעת ללא כל ערבוב כי האינטרס של המולדת תשתקף 

בדו. אבל רבים ממנו ,לצער הרב, ללא ספק על אזרחיה, ואיש אחד לא יוכל להצליח בל

לא מסתפקים רק באי בינוי, אבל ממשיכים להרוס, והמסוכן ביותר שהם הורסים 

בשם הדת, בשם האיסלאם ומטילים את אשמם וחטאם על האיסלאם, ואין לאיסלאם 

 כל קשר אתם, ואם הוא היה מדבר, היה מתנער מהם וממעשיהם הנוראים. 

בנאומו בפני וועידת " סכנת מחשבת הכפור ופסקי  לדברי כבוד האימאם הגדול   

ההלכה ללא מדע על האינטרסים הלאומיים והיחסים הבינלאומיים" שנערך על ידי 

המועצה העליונה של העניינים האיסלאמיים במשרד הוואקף המצרי בסוף מרץ 

האחרון, בו אמר : "לצער הרב מעשי ההרג והטרור והפחדת הבטוחים נעשות בשם 

ם, תחת קריאות הקידוש וההלול בשם הדת באופן שאנחנו רואים את האיסלא

המעשים הנפשעים על ידי ההפצצות והטרור, אפילו היה חלק רוצה לבנות. יד ההרס 

 יותר מתקדמת. בעבר אמר המשורר הערבי :

 

 כל בונה אחריו הורס הרי זה מספיק     

 אבל מה יעשה בונה אחריו אלף הורסים
 

 משורר אחר אמר :
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 מתי יושלם הבניין ביום אחד        אם הית בונה והאחרים הורסים

 

אנו צרכים להשתתף פעולה כדי להכות ביד ברזל את הפושעים והמחבלים וההורסים    

וכל מי חוסם את הדרך ומפחיד את הבטוחים ומעכב את תהליך העבודה והיצור. אל 

תוקפנות . הנביא שלנו "עליו נהיה שלילים, צרכים לעבוד על מנת להסיר את העוול וה

השלום" אמר " עמוד לצד אחיך כשהוא מעוול או מעוול . אמרו שליח אללה נעמוד 

לצדו אם היה מעוול, אבל איך לעמוד לצדו אם היה מעוול? הנביא " עליו השלום" 

אל תחשבו של השיב ואמר תכריח אותו להפסיק את עוולו . בורא העולם אומר :" 

ו ממעשי בני העוולה הוא רק דוחר את דינם עד היום אשר בו אללה מסיח את דעת

וקפא המבט* והם יעלו בבהילות , ראשם נטוי אל על ומבטם בוהה ולבם ריק) סורת 

 ( 12, 12אברהים :

 

הם מקדשים את תרבותם ואילו אנו מעוותים אותה, הם פועלים להגדיל מה שיש -6

הם מתגאים בתרבותם ללא  להם ממשאבים ואיפשריות של ידע, חומר ותרבות.

הפסקה, ומטיבים להציגה ושווקה ולעורר את הערצת האחרים בה. בעת שרבים ממנו 

מכחישים את תרבותם וכמעט לא מכירים ברוב סימניה . הכת הזה שלא מבינה את 

דתה היטב, לא מנומסת בנמוסיו הנכונים ולא מתחנכת בהוראותיו המועלות של 

ך הקצוניות והאלימות, והטרור ואי ההבנה וטעיה האיסלאם. הכת הזה סוטה לדר

בפרוש פסוקי הקוראן. ובכך מעוותת את הפנים הסולחים והמועלים והתרבותיים של 

 התרבות האיסלאמית שלנו. 

לאחר שכל האנשים הכירו בסלחנות האיסלאם ואופקיו הנרחבים ללא כל ספק, נהפכנו 

עשי הפשע והטרור, וכי אין למוכרחים כדי נוכיח שהאיסלאם רחוק מאוד מכל מ

לאיסלאם כל קשר בטרור. ואין לטרור דת וצבע ומין ואין לו מולדת. נהפכנו למואלצים 

לצווח באמרינו : איננו כך , אנחנו לא באותה הצורה הנפשעת שצוירה על ידי הקבוצות 

הטפשות הקצוניות במחשבות רבים של בני המערב, הדבר שמהווה עול כבד על כתפינו, 

יה מוכרחים להשתדל יותר כדי להדף את ההאשמות שנאשמים בהם ואנחנו מהם ונה

 חפים.   
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 התכנון והסדר וכבוד רבות החוק-5

אלה מושגים חשובים לכל אומה מחפשת דרך ההתקדמות והעלייה. הצדק שאינו 

מפריד בין עשיר לעני בין כל בני האדם בכל רמותם הפוליטיות, חברתיות והפקידות. 

הערבות הראשונה להתיצבות החברות. כפי שאמר אחד החכמים  הצדק הוא

הקדמונים: אללה המעולה עומד ליד האומה הצודקת אם אפילו היתה כופרת, ולא 

 עומד ליד האומה המעוולת אם אפילו היתה מאמינה.

התכנון והסדר שני דברים שאין להם חלופים , אומרים : החכם מתכנן בשנה, 

יצוע מדויק ומתוחכם, ואילו הטפש לא חושב ולא מתכנן, ומבציע ביום או בשבוע ב

 ומתלבט בביצוע בכל חייו.
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 מצרים שאנחנו רוצים

 

בביטחונו החברתי,  מצרים שאנחנו רוצים היא המדינה שבה מרגיש כל איזרח   

הכלכלי והנפשי. מצרים המובילה את העולם הערבי והאיסלאמי ומובילה בסביבתה 

, היא המשפיעה ביותר על תכנון המדיניות. יש לה משקל חשוב בכל הפרומים האיזורית

והכנסים הבינלאומיים. מצרים היא המדינה שמושיטה את ידה לעורף האפריקאי 

שלה, והיא  שסתום הביטחון של העומק הערבי שלה. היא סלע התיקווה של בחוריה. 

, מצרים של הצדק , מצרים של המרכז והמתונות. מצרים של הסלחנות והתרבות

מצרים של החופש המתוקן ומידות החוק לפי מידות האימון באללה ומידות האינטרס 

העליון של המולדת . מצרים של העבודה והיצור, מצרים של הנחישות המדינית 

הסלעית, החזקה והעצמאית הלא תלוייה בהחלטתה המדינית באיזו מדינה כל שהיא, 

רס של בניה ואינטרס ביטחונה הלאומי, ואינטרס חוץ ממה שמתחיבת על פי האינט

האומה הערבית שלה עד שנגיע לתקוות האלה שאנחנו חותרים, צריכים לנקוט צעדים 

 מבצעיים, מהירים, לא שגרתיים, ולא מסורתיים במציאות והחשוב מהם להלן:

 מהפכה בעבודה והיצור -1

ה לשלוט האומה שלא שולטת בפרסנתה, מזונה, תרופתה ונשקה, לא יכול 

במילתה, עצמאותה והחלטתה המדינית. כל רפורמה פוליטית, חברתית צריכה כוח 

כלכלי חזק תומך בה. גם בנית הביטחון הלאומי וביטחון המולדת מבפנים ומבחוץ 

צריכה משאבים כלכליים בעולם שלא יודיע הרגשות. ושולט בו אך ורק 

לות היתרה והעבודה האינטרסים והרווחים. כל זה יתגשם רק על ידי ההשתד

והיצור. צריכים לנקוט בכל האימצעים האיפשריים, ולעשות כל מאמץ כדי שנמלא 

 את העבודה בדיקנות ובצועה כראוי.

 אנו זקוקים באופן חיוני לכל מאמץ גדול ומהיר כדי לבסס את תרבות העבודה         

 וחשיבותה לפרט ולחברה.    

 מהפכה מנהלית -2

העבודה צריך להיות שם מידות חתיכות עוזרת לאזרחים כדי לתקן את מערכת   

כדי לשפר את את מצבם ותיקון דרכם המבצעי, כל זה לא יתגשם אלא על ידי 
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הפעלת עקרון התגמול והעושן . ותהיה המשכורות והפונסים תלויים בהשגים 

והיצור והרווחים, בנוסף לכך צריכים לעזור לבעלי הכשרים הלאומיים לשלוט, 

האיש המוכשר על פני כל השתיכות. וזה עקרון הלכתי ולאומי. הנביא וקידום 

שלנו) עליו השלים ( אומר ) מי שמש פועל מהמוסלמים והוא יודיע שיש מי שהוא 

זכאי בזה ממנו והוא בקי יותר בספר אללה והסונה ) דברי ( של הנביא אז הוא בגד 

שהשליט איש על ענייני  באללה, בשליחו ובכל המוסלמים( הנביא אומר גם כן ) מי

המוסלמים ויש מי שהוא יותר טוב ממנו למען המוסלמים אז בגד באללה, בשליחו 

 ובמאמינים(.

 

 מהפכה במוסר -2

אי איפשר לבנות תרבות ללא מוסר. וכל תרבות תקום רחוק מהמוסר טמון   

נפילתה לפני קיומה, וסופה ההעלמות וההתפוררות. המוסר אינו  בה סיבות 

וא שסתום הביטחון של האומות והחברות. הצדק, הנאמנות, רווחה וה

וכבוד האחר, ושאר המוסרים חשובה מאוד לכל אומה או חברה,  סולידריותה

והם מהערכים המשותפים בשלושת הדתות שבאו משמיים. לא נשמטו מכל 

דת מהדתות, לכן סכם נביאנו )עליו השלום( מטרת שליחותו כשאמר " נשלחתי 

המוסרים הטובים ".למרות חשיבות המצוות הקדושות כמו  כדי להשלים את

תפילה, צום, צדקה ועלייה לרגל, הנביא לא אמר נשלחתי כדי ללמד האנשים 

את התפילה והצום או העלייה לרגל למרות חשיבותם בחיי המוסלם, אבל רכז 

אך ורק על גורם המוסר. הוא אמר :" האהובים עלי והקרובים יותר אלי ביום 

 ם בעלי המוסרים הטובים. המשורר אומר :הדין ה

 האומות נשארים במוסרם...אם הלכה מוסרם הלכו

 הצדק המלא -1

אין ספק שהצדק הוא מאזן היקום , ואללה המעולה עומד ליד האומה הצודקת        

היתה כופרת, ולהפך לא עומד ליד האומה המעוולת אפילו היתה מאמינה. אחד  אפילו 

כי הגונבים התרבו בעיר, )שיזכה מחסד אללה( ו עומר בן כטאב השולטים כתב לרבינ

השיב לו עומר באמרו : חסן עירך בצדק. כשבא שליח קסרא מלך פרס לרבינו עומר 
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את מלתו המפורסמת  )שיזכה מחסד אללה( ומצא אותו ישן בביטחון תחת צל עץ אמר

 " שלטת וצדקת, הרגשת בביטחן אז ישנת עומר ".

דק החשובים, הוא הצדק החברתי המתעניין בענים, הנזקקים אחד סוגי הצ    

והשוליים. נותן חסות לשכבות בעלי ההכנסות הדלות והזקוקים ביותר. אין משמעות 

הצדק פה רק לספק את התמיכה הכספית והחומרית, אבל הצדק בשוויון ההזדמניות 

ידי סלילת בחינוך, במקומות העבודה, בבריאות וספוק תשתיות חזקות במשק , על 

כבשים, בניית גשרים, חשמל, ביוב. צריך שיש צדק בחלוק הגיוגרפי לשירותים האלה. 

 וזה מה שנקווה לראותו כמציאות מוחשית .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

 ויציבה בטוחה חברה לקראת

     

 אין ביותר לחברות .  החשובים התווך הינם מעמודי והבטיחות הביטחון ספק, כי אין   

אין התקדמות , ואין קדמה תחייה אין , ביטחון ללא אין כלכלה , א ביטחוןיציבות לל

 ואין שגשוג ללא בטחון.

אבינו, )עליו השלום(, ייחל לבנו ישמעאל ואשתו הגר,  בראש ובראשונה, אברהם   

)עליהם השלום(, בטיחות ובטחון, באומרו כפי שבא הביטוי בקוראן דרך לשונו של 

יבוני, עשה את העיר הזאת מקום מבטחים ושלח לתושביה אברהם )עליו השלום(: "ר

. הוא ביקש שהמקום יהיה מדינה בטוחה, 125פרנסה מפרי הארץ" סורת הפרה 

שתושביה יזכו בפירות עד להשגת הביטחון התזונתי והנפשי לצד הביטחון הכללי, 

וכשנהפך המקום למדינה חזר אברהם )עליו השלום( על בקשתו לביטחון ובטיחות 

 .26אומרו:  "ריבוני, שים את חבל הארץ הזה למקום מבטחים" סורת אברהם ב

 כמו כן, אלוהים, הקב"ה, מזכיר את חסדיו על תושבי מכה באומרו:   

"וכי לא כוננו להם תחום קודש ומקום מבטחים" כמו כן אמר אלוהים , ישתבח   

-ץ*בשל כך יעבדוויתרומם, "בשל ההגנה שניתנה לבני קריש*הגנתם במסע החורף והקי

 נא את ריבון הבית הזה*אשר האכילם לעת רעב, והבטיחם מסכנה" סורת קוריש.

בשל חשיבותו של הבטחון הזה, נשבע בו אלוהים, הקב"ה, באומרו: "אשבע בתאנים    

 . 1-2ובזיתים*ובהר סיני*ובחבל ארץ זה הבטוח" סורת התאנים 

צא בטחון בנחילו, בריא בגופו, ובביתו כמו כן, אומר נביאנו )עליו השלום(: "מי שמו  

 י.'תרמד-מזון ליומו, דומה למי שבבעלותו העולם ומלואו" נמסר על ידי אל

האיסלאם ראה במי שדואג לספק בטחון לאחרים תנאי מתנאי האמונה, בניגוד   

לדבריהם של החכמים הבקיאים בקוראן ובמסורת הנביא מוחמד )עליו השלום( 

ין תנאי יתרון, אמר )עליו השלום(: "המאמין הוא זה שהאנשים בהיותו תנאי חיוב לב

הפקידו אותו על כספם", כמו כן אמר )עליו השלום(: "חי באלוהים שלא יאמין, חי 

באלוהים שלא יאמין, חי באלוהים שלא יאמין, שאלו מי הוא יא נביא אלהים? ואז 

ארי, כמו כן אמר )עליו 'בוח-נמסר על ידי אל "מי שמזיק לשכנו " אמר )עליו השלום(: 

האמיתי הוא מי שניצל את המוסלמים מלשונו ומידו" פה אחד,  השלום( : "המוסלם



 
 

50 

כמו כן, אלוהים, הקב"ה, אומר: "המאמינים אשר לא עירבו את אמונתם בעוולה, להם 

 . 12הביטחון והם המישירים לכת" סורת המקנה 

הביטחון והבטיחות למצרים כמו כן, ציין אלוהים, יתרומם וישתבח ליישם את   

ולתושביה באומרו דרך לשונו של יוסף )עליו השלום(: "היכנסו בבטחה למצרים, אם 

 , בתנאי שהברכות יישארו בהודאות ובשמירותיהן.  11ירצה אלוהים" סורת יוסף 

 מספר מאמצעים לשמירה על הביטחון והיציבות:

ויתהלל תומך באומה המולדת, הרי אלוהים יתגדל  בני כל הצדק בין יישום .1

הצודקת, גם אם היא כופרת, ואיננו תומך באומה הרשעת, גם אם היא 

מוסלמית, והכוונה בצדק היא יישומו של הצדק בכל צדדיו, לרבות בשלטון, 

באמירה, בחלוקה, חלוקת העושר של המולדת, ועד לצדק בהשגת הזדמנויות 

 ובטיפול החברתי. לעבודה, וצדק בשוויון הזדמנויות בבריאות, בלימודים

בבוא שליחו של "קסרא" אל אדונינו עומר בן אלח'טאב )ירצהו אלוהים( ומצא 

 אותו ישן בשלווה מתחת לצל של עץ, אמר את מילותיו המפורסמות:

שלטת בצדק, לכן בטחת וישנת עומר, כשכתב אחד השליטים לאדונינו עומר בן 

אדונינו עומר )ירצהו  אלח'טאב שהשודדים התרבו בעירו, אז כתב לו בתשובה

 אלוהים(, "תמגן את עירך בצדק".

 

החוק בנחישות כלפי הקטן והגדול, ללא היסוס, ללא משוא פנים או  יישום .2

 פרוטקציה. 

נביאנו )עליו השלום( אומר: "הושמדו אלה שהיו לפניכם מפאת סלחו לבעל    

 המעמד שגנב, ואילו הנחות הענישו אותו כשעשה כן".

ן זיד לבקש מחילה בקשר לאחד מעונשי אלוהים הקבועים כשבא אוסאמה ב

בהלכה האסלאמית אמר לו הנביא )עליו השלום( בגינוי: "התבקש המלצה לאחד 

מעונשי אלוהים, אוסאמה?, והיה )עליו השלום( אומר: חי באלוהים, אילו 

 פאטמה בת מוחמד הייתה גונבת, הייתי כורת את ידה" פה אחד.

קים שיועדו להגן על הנפש, ההון והכבוד, וחוקק מכאן חוקק האיסלאם חו

עונשים להגנה על הנפש, עונשים כנגד גניבה לשם שמירת ההון, ענישה כנגד 

ניאוף, וענישה כנגד ניאוץ לשם שמירה על הכבוד, וענש על השד בדרכים לאלה 
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שמשחיתים עלי אדמות, ואז אלוהים הקב"ה אומר: "הלוחמים באלוהים 

למלא את הארץ חמס, יומתו לפי חרב, או ייצלבו, או ייכרתו ושליחו והמבקשים 

ידיהם ורגליהם, או יגורשו מן הארץ, זה גמולם, ולקלון יהיה להם בעולם הזה, 

 . 22בעולם הבא צפוי להם עונש כבד" סורת השולחן 

 

 ורחמים בין כל בני החברה: .    סולידריות2

הרי כולנו בסירה אחת. נביאנו חברה ללא רחמים איננה יכולה להיות בטוחה,    

)עליו השלום( אומר: "השומר על עונשי אלוהים והאדם שמחלל אותם,  דומה 

לאנשים היו באוניה והגרילו, אז הקומה העליונה נפלה בחלקה של קבוצה, 

והקומה למטה נפלה בחלקה של הקבוצה השנית, כשהאנשים למטה היו רוצים 

אומנם, נעשה חור בחלקנו, לא נזיק  מים, היו עולים למעלה, ואז אמרו אם

בחברינו שלמעלה? הרי שעזבו אותם לנפשם, טבעו כולם, ואם לקחו את הענינים 

 ארי.'בוח-בידיהם  ניצלו כולם" נמסר על ידי אל

   ושיבוח תנאי המחיה לתושביה,  העוני בשכונות טיפול באה חשיבות מכאן   

, כשאנו מספיקים את ולספק הצרכים הבסיסיים לכל בני החברה. מאחר

המינימום מהחיים ההגונים לאלה שהם הכי עניים וזקוקים, הרינו מבטיחים 

 הביטחון והבטיחות למשפחות הכי עשירות ולתושבי האזורים היוקרתיים. 

כששאל אדונינו עומר בן אלח'טאב אחד משליטיו, מה היית עושה אם בא אליך 

ז ענה לו אדונינו עומר )ירצהו גנב? ענה השליט: הייתי כורת לו את היד, וא

אלוהים(: "אם יבוא לפתחי רעב אני אכרות את ידך אתה, הרי לפני שתכרות את 

ידו של הגנב עליך לספק לו את תזונת יומו, אפילו אם במועט", ולכך אנחנו 

מייחלים ליישם אותה באמצעות הקמת מערכת הביטחון הסוציאלי, שכולנו 

 עושים יחדיו להשגתה בקרוב.

 

.   טיפוח האמונה הנכונה המבוססת על ביטחון באלוהים יתגדל ויתהלל, וגילוי דעת 1

שהאדם יקבל את חלקו)איזהו עשיר?השמח בחלקו(, וכי לא תמות נפש אלא לאחר 

שימלאו שנותיה ופרנסתה )לכל עת מועד(, בהסתמך על אמירת הנביא )עליו 

עוד לא מלאו שנותיה, השלום(: "רוח הקודש הודיעתני, כי לא תמות נפש כל 
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ומלאה פרנסתה, תאדקו באלוהים, והרבו לבקש, ושלא ידחף, מי מכם, העיכוב 

בקבלת פרנסתו להשיג זאת בדרך החטא,  הרי אי אפשר לקבל את מה שנמצא אצל 

 אלוהים אלא ע"י ציות אליו."

לצד לקחת דוגמא מחיי הנביא )עליו השלום(, וחיי נשותיו, חבריו וההולכים    

כו שהחיים האלה לא היו תאוות נפשם, ולא לקחו מחייהם יותר מה שהם בדר

צריכים לקיום חיים אלה, אומר נביאנו )עליו השלום(: " הרי הכי רע, אדם ממלא 

את כרסו, די לו פת במלח תוכל, ואז אם אין בררה, שליש לתזונתו, שליש 

לך אלא מה י ואחרים .אין 'תרמד-לשתייתו, שליש לנשימתו" נמסר על ידי אל

שאכלת ועשית את צרכיו או התלבשת והתחדלת או נתנת צדקה והשארת, ומכאן 

האסלאם קרא להתרחק מכל צורות של חיי נועם,  הבזבוז, והפזרנות, גם קרא 

לרחמים, אינטגרציה, ולהשגת הביטחון החברתי לכל בני החברה, אמר האמאם 

צנות עשיר, אם מצאת עני עלי )ירצהו אלוהים(: "הרי אין עני רעב אלא בשל קמ

 רעב, תדע שיש עשיר חמסני, אין בלבו יראת אלוהים בכספו, ואיננו יודע זכותו".  

       

שיתוף הפעולה החברתי לגילוי המשחיתים והמחבלים ולהכות על ידיהם קשות.    .6

אומר הנביא )עליו השלום( "תמוך באחיך חמסן או מקופח, אז ענה איש לנביא: 

שיהיה זכאי לכך, אם כי איך אתמוך בו כשאינו זכאי לכך?  אז ענה לו אתמוך בו כ

 הנביא תעצור אותו  או שתמנע ממנו לעשות רע ובכך תמכת בו"

כאן נדגיש שהאיסלאם אסר את השחיתות למיניה עלי אדמות, הרי השחיתות     

ותקיפת רכוש הכללי והפרטי, פגיעה בדרכים או הקריאה לפגיעה במהלך החיים, 

כל מה שמזיק לאזרח, דבר שאיננו מקובל על שום דת או שכל ישר, והחברה ו

 צריכה לעמוד בקו אחד כנגד שחיתות זו.

אנו מדגישים, כי מדינת מצרים נתונה לניסיונות כושלים שמטרתם להתיש את      

הצבא והמשטרה באמצעות תוכניות זדוניות שאינן מבשרות טוב. על כן כולנו 

כך, ועלינו לעמוד בקו אחד כנגד כל גווני וצבעי השחיתות עלי חייבים לשים לב ל

אדמות, ועל כל אחד לעשות את המוטל עליו, כאומרו של נביאנו )עליו השלום( 

"הרואה מביניכם רע עליו לתקנו בידו, ואם איננו יכול אז בלשונו, ואם איננו יכול 

  אז בלבו, וזה המעט שבאמונה".נמסר על ידי האמאם מוסלם.
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 מצרים הגדולה במוסרה ותרבותה

 

אין ספק שמצרים היא מדינה גדולה וחשובה ביותר, וזה על ידי המנהיגים, המדענים, 

הגברים, הנשים, והנער שלה. וכמו כן על ידי התולדות, התרבות שלה וגם דרך תפקידה 

 החלוצי המחשבתי, התרבותי, הצבאי והאנושי החשוב ביותר באיזור.

ה ברוחב הלב וביכולתה לסובלנות, שהיא מתנהגת כמו מדינת מצרים ידוע 

 המשורר אמר:

 מדבר אתי הטפש בעלבון, ושונא אני להשיבו

 ירבה בעלבון, וארבה בסובלנות, כמו ענף קטורת שרוף

 

ישנם הבדל גלוי בין הסובלנות בעת הכוח לבין החולשה והכניעות, מצרים היא 

שהיא כמו האח הגדול שיעשה את כל מדינה חזקה ובעלה סובלנות, ואיננה חולשה, 

מאמצאיו לאיחוד המשפחה שלו, ואיננו מוותר בעת הצרות על אחד מאחיו אפילו מי 

שפגע בו מהם. כך מצרים אינה מוותרת אף פעם על משפטי האומה שלה, אבל באותו 

זמן, איננה גם נגררת למאבק בגלל צדדים אינם מעריכים היטב את הדברים וגם לא 

 הנסיון והחכמה של הדפלומטיה החיצונית של מצרים.יודעים את 

לאורך הזמן היתה מצרים ידועה במידות ובמוסר, והעם שלה אינם בוגדים או 

תוקפים מישהו אחד בלי זכות, אלא מצרים עושה את כל מאמציה לסיוע אחים 

וחברים שלה. גם לאורך הזמן היא מפורסמת בהכנסת אורחים טובה, ועמה בסובלנות, 

לב ובחביבות. מצרים אינה מכירה את הקיצוניות או הרדיקליות, ומעשי  רוחב

האלימות במדינה בתקופה הנוכחית הם תופעה חולפת ודבר יוצא מן הכלל, ובמקביל 

 החברה המצרית בטבעה הנקי דוחה ומסרבת מעשי אלה.

הרי התרבות המצרית הפיקה תועלת מתופעות התרבויות השונות וקבלה מהן  

אזהר הנכבד בעל דרך המתינות והסובלנות הידוע, -דחתה את הרע. אלאת הטוב ו

בתולדותו שמרבה על אלף שנים, נחשב כאחראי הראשון על דרך המתינות והסובלנות 

לא רק במצרים או העולם הערבי או המוסלמי, אלא גם בכל רחבי עולם, לכן חברתי 

 את השירה:

 מצרים, ארץ היאור, שמורה בקוראן הנכבד
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 , ארץ הנילוס, שמירתה ובטחונה נמסרו בקוראן הנכבדמצרים

 אם נתעכבה באיזו יום, יהיה זה עניין חולף

 ובקרוב תחלוף את הצרה

 כמו היתה תחזור מצודה חזקה לאסלאם ולאומה הערבית

 מי רוצה שלום הינה ידינו

 ומי רוצה מלחמה, אנו חייליה הגיבורים 

 ניעות וההשפלהלעולם אנו לא נתקוף, אלא גם מסרבים את הכ

 רק דבר אחד משנים אנו מקווים, הניצחון או המוות למען "אללאה"

 והרי שאלו ההיסטוריה על גיבוריה

 והיטב יבינו דברי הנביא "מוחמד" על חייליה

 שאמר: חיילי מצרים הם הטובים ביותר

 ובשל כך חייב להעריך את מצרים וחייליה כראוי

 שמר על המדע והמדעיםאזהר הנכבד, לאורך הזמן, היגן ו-ואל

 גם הולך מלמד כל העולם כי הסובלנות נחשבת לכותרת האסלאם

 ברכת "אללאה" ושלומו על הנביא "מוחמד"

 .הכי טוב באנשים והאימאם שלהם
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 רמאות אּבליס, והיעדרות הדעת

כשאנו חוקרים את התופעות הבלתי רגילות בחברתנו המצרית, שומה עלינו 

 -בפרוש ובגלוי ובלי שיקול לחשבונות המדיניים-ר ובבדיקה, ולעמוד להתעמק במחק

על אמיתות הסכנות הְמַאְימות את המולדת, מכיוון שהיא מעל כל דבר. או שתהיה 

מולדת ומדינה או שתהיה אנרכייה משחתת את הארץ, ונכוו בלהטה הזאטוטים 

ים, החכמים, האצילים והמבוגרים ]האמת: מי שזורע עוולה יקצור אוון[. אבל הנבונ

והפטריוטים לעולם לא יאפשרו להגיע לאנרכייה הזאת שמתכננים לה אויבי המולדת 

וקוראים לה בשם האנרכייה היוצרת או הבלתי יוצרת. ולמעׂשה, האנרכייה על כל פנים 

 היא האנרכייה, אף על פי סילוף המסלפים מתומכי אּבליס וגידודיו בארץ.

כה של פעולות הפשע, ואין הבדל אם היו הפעולות האלה אכן גילינו את משטר ההל

פעולות התאבדות או לא. והדגשנו כי מי שמנפץ את עצמו הוא מתאבד ומקדים 

להשליך את עצמו בגיהינום ובאבדון בעולם הזה ובעולם הבא, אין הבדל אם פגע בזולת 

. המסיתים או לא. אם הוא ניפץ את הזולת במרוחק, הוא נחשב כהורג, משחית ומתעלל

משתתפים בפשע, כנזכר במסורת: "מי שעזר את ההורג אפילו  -בלי ספק-והמדיחים 

ורשום במצחו:  -יתגדל ויתהלל-בחצי מילה כדי להרוג איזה מוסלמי, ייפגש עם אללה 

נואש מרחמי אללה". ואילו השותקים והׂשמחים לאיד, לוקחים חלק בשתיקתם, משום 

החברתי, ובכך, יהיו מכשירים את הקרקע לפעולות  שהם מכינים את הכיסוי והאקלים

 פשע דומות.

על משטרי ההלכה האלה  הדגישו הנאמנים מהמדענים, לא רק במצרים, אלא גם 

בהרבה ממדינות העולם האסלאמי, אז הוציא המופתי הכללי של הממלכה הסעודית, 

מו דרך שיח' "עבד אלעזיז אל אלשיח'" פסק הלכה וקובע בו כי מי שמנפץ את עצ

חגורות הנפץ הוא פושע ומקדים להשליך את עצמו בגיהינום, וכי פעולות ההתאבדות 

אינן אלא מנהיגות אויבי האסלאם שמתנהגים בהן להשמיד את הנערים המוסלמים, 

ולהביא כלייה עליהם ]כלומר: לשקוע בהם בהשמד[, והדגיש )המופתי הכללי( כי 

רה, וכי הם מתמכרים בסמים שהביאו הטרוריסטיים האלה אכן תעו מן הדרך היש

לשביית לבבותיהם, והוא הדבר שעליו הדגישו מדעני אלאזהר אלשריף שהפריכו את 
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החשדים שהׂשטן מטיל על הפושעים האלה. האסלאם אינו אוסר את ההתאבדות 

בלבד, אלא שהוא גם אוסר את בקשת מוות אפילו בעתים ובמצבים העדינים ביותר, אז 

עליו השלום: "אם יפגע במישהו מכם נזק, אל יבקש את המוות, -ד אמר הנביא מוחמ

ועליו לאמור בעת הצורך: אלוהי! השארני בחיים אם יהיו טובים לי, ונטול נשמתי אם 

 יהיה המוות טוב לי" ]צחיח אלבוח'ארי[.

פעולות הפשע האלה נובעות מכמה גורמים, החשוב ביותר מהם: העדרות הדעת, 

 י האנוש ראשית ומהגינים שנית.ורמאות הׂשטנים מבנ

על העדרות הדעת אומרים: "השוטה ׂשונא את נפשו", ואומרים: "אויב חכם טוב 

מידיד שוטה, מכיוון שהשוטה מביא לך נזק כשהוא רוצה להביא לך תועלת". אויבי 

הדת והמולדת אינם מסתפקים בלכידת השוטים והאָּפתים, אלא שהם גם משחיתים 

הם, דרך הכנסת ההטעיות לתוכם, או דרך קלקולם, החלשתם בכל כוחם את ׂשכלי

והשמדתם בסמים. על כן חשב האסלאם את היין למקור הרעות, משום שהיין מביא 

להעדרות המחשבה, ואחר כך יתנהג האדם התנהגויות אויליות ויבצע את הפשעים 

שלא מתקבלים על הדעת או ייתכנו. לכן מבקשים אנו להחמיר את העונש עד 

קסימום נגד כל מי שמיקל בראשי נערינו ומזלזל בהם. ואנו מדגישים כי האסלאם המ

אסר את שתיית היין, וקילל את שותהו, מוכרו, נוׂשאו ומי שהובא אליו, וכולם שווים 

בחטא. אבל הכל )וביחוד: המדענים, הִאָמאִמים, המטיפים המוסריים, אנשי 

סוציולוגיים( נוׂשאים באחריות התקשורת, הסופרים, הרופאים, הפסיכולוגים וה

 ההסברה בסכנות ההתמכרות בסמים, כל אחד מהם בתחום פעילותו.

על רמאות הׂשטנים מבני האנוש ומהגינים, אפשר לאמור שהם נוקטים באמצעים 

ישתבח -שונים, והולכים במחילות ובנתיבים רבים, כדי לסלף את בני אדם. אללה 

הגינים מלחשים זה לזה במתק ׂשפתיים אמר: "הׂשטנים מבני האנוש ומ -שמו

ישתבח שמו: "אלה הם מחנה הׂשטן, -[. ואמר 112(: 5ומתעתעים" ]אלאנעאם )סורה 

-[. ואמר 11(: 61אכן הנמנים עם מחנה הׂשטן יילכו לאבדון" ]אלמוג'אדלה )סורה 

ישתבח שמו: "אלה לקחו להם את הׂשטנים למגינים ולא את אללה, ויחשבו כי הם 

[. אלאמאם אלאוזאעי ז''ל אמר: 27(: 0בדרך הישרה ]אלאעראף )סורה הולכים 
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את האדם במצווה מבלי שינסה  -יתגדל ויתהלל-"באסלאם, מעולם לא ציווה אללה 

הׂשטן להתגנב אל האדם דרך ההגזמה או דרך ההזנחה, דרך הההפלגה או דרך 

חיש לאדם את ההתרשלות, ולא איכפת לו איזו דרך הוא מתגנב תוכה, אלא שהוא ממ

קלות הדעת, הטפשות, הפזיזות, העוול והנגישה כאומץ לב. אם הסוכנים המתראים 

חיזקו את זה בהוצאת פסקי ההלכה המתעים,  -והדת באמת חף מפשעם-כאנשי דת 

תשתנה קלות הדעת הזאת לגוון מהשיגעון ומטירוף הדעת, ותביא לבצע את מעׂשי 

אז הם ַמְשִלים את הנערים ואומרים להם כי השטות של הפשע נגד מולדתם ובני עמם, 

מי שימות מהם נחשב כמת על קידוש אללה ]שהיד[, וכי הם עומדים בפני אנשי העוול 

והמשחיתים, הם משמיעים ִאמרה בזויה ועלילת שווא, וטופלים שקרים על אללה ועל 

 שליחו עליו השלום. והדבר נהפוך הוא, משום שאלה הסוכנים מושחתים ומשחיתים

ומשחתים את דרכם בארץ, ּוְמַכִלים את המזרע ואת הזרע, "ואללה אינו אוהב את 

אכן היביט בּכעּבה ואמר לה: "כמה גדולה  -עליו השלום-השחיתות". הנביא מוחמד 

ְך אצל אללה אך ׂשפיכת דם  -יתגדל ויתהלל-       ַאְת, וכמה אצילה ַאְת, ומה רב ֹגְדלֵּ

ְך אצל אל אמר: "כל מי  -ישתבח שמו-יתגדל ויתהלל. אללה -לה המאמין גדולה ִממֵּ

כאילו הרג את  -בלא שהרגה נפש או ביקשה למלא את הארץ שחיתות-שהרג נפש אחת 

כל האנשים, וכל מי שהשאיר אותה בחיים כאילו השאיר את כל האנשים בחיים" 

 [. ועם זאת, האסלאם אסר לא רק על הריגת הבטוחים ועל22(: 6]אלמאידה )סורה 

שליחת היד בהם, אלא שהוא גם אסר על הבעתתם, ועל זריעת המורא בלבבם, ועל כן 

קבע האסלאם את חוק הלוחמה בפורעים ובפושעים הׂשופכים את הדמים, ההוללים 

את הכבודים והשולחים ידם בנכסים. בנוגע לעונש על השוד בדרכים קבעו המדענים כי 

אותם ויגזלו את נכסיהם, יומתו  אם ישדדו הפושעים את האנשים בדרך, ויהרגו

וייצלבו. ואם יהרגו את האנשים בלא שיגזלו את נכסיהם, יומתו. ואם יגזלו את 

הנכסים, בלא שיהרגו האנשים, ייכרתו יד ימינם ורגל ׂשמאלם. ואם יפחידו את 

האנשים בלא שיהרגו אותם ובלא שיגזלו את נכסיהם, יוקל העונש עליהם במידת 

ישתבח שמו: -הארץ, כלומר: יוצאו ממנה, על כן אמר אללה פשעם ויגורשו מן 

"הלוחמים באללה ובשליחו והמבקשים למלא את הארץ שחיתות, יומתו לפי חרב, או 

ייצלבו, או ייכרתו יד ימינם ורגל ׂשמאלם, או יגורשו מן הארץ, זה קלון להם בעולם 

 [.22(: 6הזה, ובעולם הבא צפוי להם עונש כבד" ]אלמאידה )סורה 
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ולבסוף, מה שאירע מפעולות פשע דרך ההתאבדות או הניפוץ אינו קשור לדת או 

לׂשכל. מעולם לא מסכים לפעולות האלה איזו דת, ׂשכל, חוק, אנושיות או הומניות. 

המַבצעים את הפעולות האלה הם אנשים אפשר לאמור עליהם שהם יצאו מדתם 

מכל הדתות, הערכים,  -ף על כךבנוס-ונטרפה דעתם, ולא זה בלבד, אלא שהם יצאו 

החוקים שלא כתובים, אנושיותם והומניותם, כיוון שאירועים האלה אינם קשורים 

לאנושיות או להומניות. אפילו גם בעלי החיים שחסרי הדעת אינם מתמסרים לבצע 

 פשעים כאלה.

על כן, שומה עלינו להתאחד ולעׂשות יד אחת נגד הטרור, ואם לא נעׂשה כך בערנות 

ובַתִקיפות, ִיפשו פעולות הנפץ, ולא ישאירו זכר, וִירֶאה את תוצאותן הפושעים, 

המסיתים והמדיחים, השותקים, המהססים, החוששניים, הפוחדים והתבוסניים 

 ]חדלי האישים[.

נחומינו לנהרגים על קידוש אללה ]אלשוהדאא[, ואיחולנו לפגועים שיתן להם 

רה עליהן סבלנות, ולנערינו שידריך אותם אל אללה בריאות, ולמשפחותם כולם שיש

הבינה וינחה אותם אל אורח המישרים, וקריאתנו לאללה שיסיר את היגון והייסורים, 

 ויפיל את הטרור, וינחית על ההורגים את העונש המרתיע.
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 לא נחשפת מצרים שעוד

 

היסטוריה עמוקה מאז אין ספק שנגלו עתיקות רבות וסימני תרבות מצריים במהלך    

 שבעה אלפים שנה של ציביליזציה לעומק ההיסטוריה האנושית. 

אף על פי שהגענו להמצאות חשובות אלה באתרי עותק, עדיין צריכות להסרת את   

הרעלה מממדיה המדעיים, התרבותיים והאנושיים. דרך מחקרים רבים מצד אחד, 

ר מצד שני. אין ספק שזה לא רק וגילוי את הפלאים והסודים של עתיקות אלה לנוע

מחרית בזכרונו ומעמיק את התחושה הלאומית אצל הנוער, אלא גם מגביר את הרגש 

 בשייכות ונאמנות למולדת. 

ההצטברות הציביליזצית של תרבות מצרים מכל צדדיה המדעי, הארכיטקטוני,    

ה את האומנותי, הפלסטי, וגם ההיסטורי, כבר הדהימה את כל העולם, והקסימ

המדענים והחוקרים, והפכה לכיוון של תיריים מכל רחבי עולם, מצד שואפים 

להכיראת הצדדים של תרבות מצרים, ולהפיק תועלת מנתונים שלה מצד שני.לא עוד 

אלא אינם יכולים להכחיש את הצדדים המדעיים, האנושיים, המוסריים והרוחניים 

י תרבות זאת נובעת ממנה משאבים של תרבות זו, המשקפת את האדם המצרי, כי נתונ

מדעיים בתחומים שונים, כמו המדות, החברה, נוסף לאמנות ההנדסה 

והארכיטקטוניה, ואמנות הכתיבה, חניטה, אסטרונומיה, כמו כן העושר המינראלי של 

מכרה הזהב שהמצרים הקדמונים השתמשו בו, ועכשיו שאריו גלויים בבתי קברות 

 ובפירמידות.

ם שלא נחשפת ממדיה כבר, או לא הפקנו תועלת מן משאביה הרבים, אבל מצרי    

עדיין אנו צריכים לסקר מקיף של גיאוגרפיה וגאולוגיה על מפת מצרים, בשם פרויקט 

פיתוח כללי, שיכול היה לחדש את אופן המפה בתחומי: כרית מחצבים, חקלאות 

ים אחרות אינו מושקע ותירות, אכן גלוי וידוע ששם עושר מעוצם אינו מנוצל, ובמיל

 כראוי. 

גדיד(, ים סוף, ובסיני -וואדי אל-במהלך מספר ביקורים באסואן, הנחל החדש )אל     

כבר ידעתי על נכון שארצנו מלאה בברכות, למשל יש סימני תרבות באסואן מסוגלים 

לשים העיר בראש ערי עולם, רק אם נתפתח בתשתית, ואם נחשוב מחדש על התועלת 

ההשקעה בסימנים אלה. אז צריך להפקידה במקומה המתאים כסימן הרבה של 
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תרבות, על ידי מדריכי תירות מומחים ומשכילים, שאהבת המולדת אצלם תעלה להם 

 את האינטרס העליון למדינה מעל כל שיקול אחר. 

ובסיני, אני חושב שאנחנו צריכים פיתוח אנושי, שיתן ההזדמנות הטובה למשיכת    

כדי לשיתול ולישוב סיני, והפצת האור על מרכיבי התירות בכל אופניה האוכלוסיה, 

הטיפולי, הטבעי והתרבותי, עם צורך לערוך מפה ברורה לאזורים המתאימים להכשרת 

 הקרקע. 

גדיד(בעל השטחים הנרחבים, וההארכה הטבעית לנוי ים -וואדי אל-בנחל החדש )אל    

ולה ולא רק חברה יצרנית או מיושבת. גיזה, המאפשר הקמת מדינה גד-של מחוז אל

קציר, -ובים האדום כבר מעריכים עיון חשוב למה שמכונה "משולש הזהב" של ערי: אל

ספאגא וקפט )קנא(, כדי להשקיע בעושר מחצבים שמסוגל לעשות התעוררות גדולה 

בתחום כרית מחצבים, לצד אדמה פורה ומתאימה לחקלאות. ראוי להצטין כי עיר 

שבת לעיר החוף היפה ביותר בעולם. נוסף לכך שציר תעלת סואץ שהמדינה הורגדה נח

משתדלת במלא הכוח לקיים פיתוח כללי בו כי ביכולתו היה ליצור מליארדים אם 

נעשה לפי תוכנית נכונה ולעבודת נמלים. על פי כן אם תחפש ברוב מחוזי מצרים 

בודה כבדה, שאזורים אלה ובעיקר במגן המדברי, תאמין שמדינה זאת עדיין זקוקה לע

מסוגלים לקדם איתנו אם יכולנו לעבור מן התקופה הזמנית ליציבות. ולא יהיה כך בלי 

שנעמוד ביחד לפני הטרוריסטים, המתאבדים, המחבלים, ההרסנים, והמשחתים 

 באדמה. 

הוא הטבע  ؛נוכח שאנו מגלים לאורך זמן רוב הצדדים שלו-אבל הממד הנפקד    

הקשה באותו זמן של העם המצרי, שבעת הצרה ומצוקה מתגלה טוהר הציביליזצי ו

המוצא של בני עם זה, כדוגמה לכך בתחום הביטחון מוטלת התחיבות לאומית על 

הצבא ואנשי המשטרה, שמקדשת את עצמם בשביל האומה, ומחיבת אותנו להילחם 

ל אדם אתם מול סכנות, וצריך להיות לצדם ולחזק אותם. למעלה מזה צריך על כ

שימלא את תפקידו, כי אי אפשרי למנגנון לאומי כל אשר גודלו, מאמצו, כוחו, אהבתו 

למולדת, שיתקומם לבדו עם כל כבדות אומה שלימה, ואם ינסה לכך, אלא תתעורר 

 האומה ותתקדם העמים בכל מאמצי בניה הנאמנים. 

לים, או כמו אם תחכה כל כת מאתנו לצרכי ומרכיבי העבודה הנמצאים בעתים רג   

במדינות אחירות שמצבן הכלכלי ומרכיבי העבודה שלהם משתנה למצבינו, בלי כך אין 
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התקדמות לצעד אחד. אבל צריך לכל קבוצה או מוסד או אפילו אדם שינסה להתקדם 

כמה שאפשר ודרך האפשריות הנוכחיות, וכפי שאומרים: "ההכרח הוא אבי 

 ההמצאה". 

תה נושא השבוע האחרון תתגשם רק אם נקיים אין ספק שהסתפקות עצמית שהי

יסודים ומרכיבים של ההסתפקות המקצועות בתחומי: רפואה, רוקחות, חקלטות, 

תעשיה, מסחר, חינוך וגם משלחי יד שאי אפשר לחברה כל שהיא שתתעורר בלבדם על 

 אף שאנשים משקפים אליה באופן שמרחיק ממנה. 

ן יש לו תלאות ובעיות, הרי המנוחה הגמורה אז נדגיש שלכל מקצוע כל אשר יתרו    

אינה מיוצרת בעולם הזה, שהיא מהפך לטבע שיצר אללה לחיים, וכפי שאמור בקוראן: 

"אכן יצרנו את האדם לחיים מאומללים" כלומר חיים קשים ובמצוקים. והאימאם 

צאדק היה אומר )רצון אללה עליו(: "מי בקש מנוחה בעולם הזה, בקש מה -ג'עפר אל

שלא יוצר, ומת בלי פרנסה, כי אללה אמר: "אכן יצרנו את האדם לחיים מאומללים", 

אז נחשבת המנוחה לענין יחסי, אולי יתגשם לזמן, אלא שהימים חולפים והזמן 

מתהפך, ומי שמח בתקופה נמאס לו בתקופות אחרות, ועולם זה אינו מאחד לכל 

ם לאדם הון ובנים אין לו בריאות, צדדיו, אם לאדם בריאות, הון יהיה חסר לבנים, וא

ואם לאדם בנים ובריאות אין לו הון, אז המנוחה היא לרצון במה נתן אללה, ובנאמנות 

בעבודה בחשאי ופומבי, אם כך תהי הברכות בבריאות ובהון ובבנים, וגם מנוחת הנפש 

 והדעת וגם שקט פנימי. 

ומה והתקדמות החברה צריך לכל אחד מאתנו לשלם מחיר בשביל התעוררות הא    

והגשמת הביטחון הכללי והחברתי או תזונתי או מחשבתי, אז צריך לכל אחד שימלא 

 כפי שאמר שוקי המשורר:  ؛תפקידו וחובו

 ולמולדת בתוך כל חופשי        יד נותנת וחוב חייב לחזור      

 כך ולא אחרת, צריך לרופאים שימלאו תפקידם למען האומה בתחום הרפואה,    

ולמורים בחינוך, ולמקצועיים, עובדים, וחקלאים לכל אחד יש צורך למלא תפקידו 

בהשגת הסיפוק המקצועי בכל תחום, עד שנגיע לסיפוק על רמת האומה  כולה, רק 

 בשעה זו תהיה מילתנו משכלנו, ונגיע למקום עליון שמתאים למצרים ולעם המצרי.
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 שבור האלילים והשמדת הטּבו )האסורים(
 

רי הרהור בשוויון הלשוני והאוביקטיבי של הרעיון שהעסיק את דעתי אח

והטריד אותי, ומתוך שימוש ב תיאוריות ההחלפות והׂשדות הסימנטיים, ומתוך 

הדרכת מר ראש הממשלה, מהנדס אבראהים מחלּב, דברים אלה מהווים ציר חשוב 

את הפקיד הקטן או  ורעיון ראשי בנוׂשא שאני כותב, והוא: הפקיד הגדול אינו מכביע

הקטנטן. גם צריך לצמצם את ההבדלים בתפקידים, ולהרחיב את המקום בעד היצירה 

והיוצרים בכל המקומות, כי אי אפשר להתקדם את המולדת שלנו, בצל שום צבע 

מצבעי הכפירה, מתוך כל אלה, היתה בחירתה של הכותרת הזאת כשוויון לשוני וענייני 

 לרעיון.

המדינית שמיוצגת בראשה העליון, אדון נׂשיא המדינה, אם היתה ההנהגה 

וההנהגה הביצועית, שמיוצגת בראשה, מר ראש הממשלה, פועלות להסיר שום צבע 

ד לכל השלטונות ללכת בכיוון זה בבטח.  מצבעי הכפייה. התנהגות זו נחשבת דבר מעדֵּ

ם אשר לכוונה המשמעותית החשובה ביותר לבחור בכותרת זו, היא שהאלילי

בתקופתנו המודרנית שמסתכלים אליהם במבט אמיתי, מכיוון שאינם מועילים ואינם 

בספרו היקר: "הישמעו אתכםבקראכם או יועילו  -יתעלה-מזיקים, כפי שאמר אללה 

[. אם לא היו שומעים, בעיקר, כעצד נדמה ממי 02לכם או יירעו" ]סורת המשוררים: 

מועל או מזיק. אלילים אלה היו ביום  שאינו שומע להבין או להגיב, יתר על כן,

מהימים, מסובבים בעיגול אור וקדש מסביבם, הביאו שתהיה להם שליטה נפשית 

ומנטלית על העובדים להם, והמעתירים בהם, במידה שהביאה להפריע את ׂשכלי אלה 

המקדשים אותם, כמו האיש שעׂשה צלם מבצק תמר, ואחר כך, עבד אותו, ועוד זאת, 

אותו, ועוד עׂשה זולתו, ולבסוף, האיש היה לשפוי בדעתו, אחרי שהכיר את רעב ואכל 

 אי יכולת האלילים האלה עד להגין את נפשם.

רעיונו של שבור האלילים או השמדת הטּבו, הציב את השמדת להאליה את בני 

אדם, כמטרה ביסודו, או נסיון לׂשים את האחדים לחצי אלים, או להרים את קדשם 



 
 

63 

אים, וחיוב לשמוע, ולציות, באופן מוחלט, בלי דיון או להפעיל את לדרגת הנבי

 המחשבה.

הסכנה הגדולה ביותר בתאוריה זאת, אולי לא תהיה במנהיגים אחדיםת 

מדיניים, ביצועיים או דתיים, אפשר הייתה טמונה במספר מהמסובבים בבעלי הכבוד 

גול האור, לא לטובת וההשפעה, המרוויחים מכבודם או השפעתם, אלה עוׂשים את עי

האדם הנכבד, אבל לאנטרסיהם והשפעותיהם המיוחדים מעיגול האור הזה שאוׂשים 

סביב האדם הנכבד שרוצים להפיק תועלת מכבודו, ובשביל זאת מנסים בכל הדרכים 

 להבדיל בינו לבין קהל האנשים, להיות להם האמצעות היחידה בינו לביניהם.

אּב" כשכתב אל "עמרו בן אלעאץ" לאמור לו: אם היה אדוננו "עומר בן אלח'ט

"מתי השתעבדתם את בני אדם, אמנם אמהותיהם הולידנה אותם חופשים". ודבר זה 

היה עניינה של ההנהגה העליונה, כי משורר אחד נכנס לאדוננו "עומר בן עבד אלעזיז", 

 ואמר שירה:

 םאם הייתה שומר מהיש לך         אולם העובדים בארצך, הם זאבי

 עד שתכרות בחרבות ראשם   אינם נענים למה שקורא לו        

אולם, טפול עניין זה יהיה בתנועה הנמשכת והסוביקטיבית של האחראי בקרב 

קהל בני אדם, ואי סגירת הדלתות שלו לקראתם, חובה עליו להיות בקרבם, ולהרגיש 

תו מהמציאות. שהוא אחד מהם, ואשר מנסים לעׂשות זולת כך, הרי הם מבדילים או

צריך שכל אחראי להכיר את ההבדל הגלוי בין מיכניזם העבודה בהנהלה וצורך לקחת 

בחשבון את רציפות ההנהגה לבין הצדדים האנושיים, יש מי צדדיו האנושיים שולטים 

על העבודה, דבר שמביא לשלוט על חשבונו, הן על חשבון שפיר עבודתו והן על חשבון 

דדיו המנהליים שולטים על אנושיותו, אז נדמה כאדם גס, ׂשנוא להׂשיג אותה. ויש מי צ

ובלתי רצוי. יש בין המקצועי לבין האנושי, חוט דק ביותר, הרי צריך לׂשים את האנושי 

במקומו, והמקצועי במקומו הראוי לו. הבדל גדול בין מי שתרווח את לבו ואהבתו לבין 

התלהבות הן במציאותך והן בהעדרך, מי שעובד בעול וׂשנאה, הראשון עובד בפעילות ו

והשני, ייתכן שיעבוד בפעילות במציאתך, אבל אם היה ביכולתו לשבור את כוחך 
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בהעדרך, או לקלקל ולבטל מה שעׂשה במציאתך, אז אינו נרתע, גם אינו נותן רוח 

וצביון מבחין לעבודתו, בניגוד למי שאוהב את עבודתו, חבריו ומנהיגיו, אז נותן מרוחו, 

 מו, מחשבתו וׂשכלו, לפני השתדלותו ועמלו.ד

האלילים והאסורים החשובים ביותר שצריך להשמיד אותם, הם האלילים 

שכנופיות הטרוריזם עוׂשות אותם, כיוון שהן משתדלות לׂשים עיגול של אור וקודש 

מסביב למנהיגיהן, ספריהן, חיבוריהן ודבריהם והשקפותיהם של מנהיגיהן ואדוניהן, 

ביא בחסידיהן ללכת אחריהן בלי מחשבה או שיקול דעת, כיוון שתהיה דבר שמ

המחשבה בציוויים ובהוראות שמטילות עליהם, אחד מהאסורים ותוקפנות על הקדש 

שלהן, מביאים לידי כל אחד ששואף לחשוב ולשקול דעת, חוץ מהקבוצה הזאת, מוטל 

 קירנה את דמו.עליו אונש ונזיפה, ואולי תַבקשנה ממנו את התשובה או תפ

כנופיות החשכה רוצות לקחת משרוש הציות השלמה מטעם חבריהן 

והמתייחסים להן אמנעות ומבוא לציות המאורגנת העוורת, דבר שמביא למי שיוצא 

מהסדר הזה, יהיה לכופר או פורש מדתו, מחוייב לעונש או להפקיר את הדם ולתיז 

והתרבות האנושית, חפים מפשע  ראש. ראוי לומר שהדתות כולן, המידות, המוסרים,

 מכל הבורּות, הזיוף וההתעייה.  
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 הטרור ובעלי הסביכות הפיסכולוגיות

 איך מגיסים הטרוריסטיים

 

אם יש לכל ארגון מדריכים, מפעילים, ממנים אותו, מתכננים לו, ויש לו תומכים     

ארגונים טרוריסטיים שפועלים לתמיכתו ולהפיצו, הרי ישנם תנועות, קבוצות, ו

שזוכים בהתעניינות ומחקרים חברתיים, פסיכולוגים ותקשורתיים על ידי המעצמות 

שמרוויחות משימושם על מנת לשרת את אינטרסיהן, או להשתמש בהם כדי לפגוע 

 בביטחון ובהתיצבות המדינות שרצות המעצמות להשתלט עליהן ולהכניען לכוחן.

יפת המוח של הטרוריסטים נגד קורבנותיהם, ודרכי בנסיון לבדוק את תפועת שט    

גיוסם כדי להיות טרוריסטים חדשים ופרישת רשת מתוחכמת סביבם על מנת להקשה 

 להם לצאת או לפרוץ מחוריו.

 

אחד מפיתויי הקורבנות: ההתעניינות בשוליים בחברה, והנשברים פסיכולוגית. הם     

ים בו בגלל נחיתות ביחסו או ספיקות בוחרים בבחור שהחברים שלו מבזים לו ולעג

במשפחתו, או שיש למשפחתו היסטוריה מפוקפקת, אז מכתירים אותו כאחראי בכיר 

או מתאם או מנהיג או מפקד על קבוצה מזויינת, בכך הם עושים לו השלמה נפשית, 

ומלוי לסביכות הנחיתות אצלו.. הפיתוי זה יתחיל במקרה של ביזוי, השפלה שיחשף לו 

 חד מהוריו או אחד מבני משפחתו.או א

אפשר להתרחק מזה ולהגן על הבחורים שלנו, אם ישמנו את מנהג האיסלאם שמכבד    

אנחנו בראנוכם מאיש   !בני אדם את אנושיות הבן אדם, אללה הצודק אומר בספרו "

והירא את  ;אחד ומאשה אחת, ונפרידכם לגויים ולשבטים למען תאהבו איש את אחיו

אולי   !אל ילעג איש מכם לאחיו  !אתם המאמינים . אומר גם כן "”טוב מכםד' הוא ה

הנביא      ". גם לא אשה לרעותה, אולי הנלעגת טובה מהלועגת ;הנלעג טוב מהלועג

שלנו " עליו השלום" אמר בנואומו הכולל בעלייה לרגל האחרונה שלו " אנשים ! 

והאדם נוצר מעפר, אין עליונות  אלוהימכם אחד, והאבא שלכם אחד, כולכם בני אדם,

 לערבי על הלא ערבי אלא ביראה". 



 
 

66 

היה אומר " אבו בכר רבינו שחרר את רבינו ) שיזכה מחסד אללה (רבינו עומר בן כטאב 

) רוצה לומר "בלאל" רבינו( . היה אומר גם כן " נשבע באללה אם הלא ערבים באו 

זוכים יותר במוחמד עליו השלום  בעבודות טובות , ואנו הערבים באנו בכלום, אז הם

 ביום הדין".

 האימאם עלי בן אבי טאלב ) שיזכה מחסד אללה ( אומר :

 

 האנשים מצד האבות כשרים          

 אבם אדם והאם חווא

 אם יש למוצאם כבוד                 

 מתגאים בו ,אז יהיה העפר והמים

 

אשמת אחר, ויסתורר בינינו אם ישמנו את זה וסלחנו לאלה, ולא נעניש אחד ב   

הרגשות החמלה וכבוד אנושיות בני האדם, אז היינו סוגרים דלת גדולה, שבדרכה יכלו 

 הטרוריסטים לחדור לקורבנותם.

יש קבוצה אחרת שקל לפתות אותה על ידי הטרוריסטים, והיא קבוצת החסרים 

יהם ברגעי והשוליים , דווקא ,הבורים, והנכשלים והלא מחונכים. הם חודרים אל

יאושם וסיכולם ומחסורם. ומפתים אותם כדי לרוץ אחר הרמאים האלה שחודרים 

אלהם בתדמית של שליחי הצדק ומגני הדת, שחותרים לבסס את הצדק, וישום את 

מסורת) השריעה( האל שמבטיחים לכל הטחונים האלה את זכויותם על ידי דברי צדק 

 שמאחורם שקר וכזב.

שאינם מתומכי,  ום( אמר : ) בסוף הימים  יבואו אנשים רמאיםנביאנו ) עליו השל   

מדברים כדברי, קוראים את הקואן, רק בגרונם, חודרים דרך הדת כמו חדירת החץ 

 שיוצא מהקשת(.

סתימת הדלת זו בשני דברים, הראשון : לתת עדיפות ראשונה לפיתוח את האיזורים   

וליות, ופיתוח הכפרים, השכונות העממים והלא מתוכננים, והשיכבות החסרות והש

העניים והנזקקים ביותר. השני, הוא עידוד העמותות הלאומית, ארגוני החברה 

האיזרחית, ואנשי החסד מבני החברה כדי לתת לאלה מכספם . כאן אנו מדגישים כי 

סיפוק צורכי הנזקקים האלה: להאכיל כל רעב מהם, להלביש כל ערום מהם, החלמת 
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להקל על כל מי שבמצוקה, כל זה ממצוות הקדושות, שצרכים כל חולה מהם, ו

פעולה כדי לספק אותם, תחילה לרצות את אללה, שני לשמור על ביטחוננו -להשתתף

הלאומי. אנו מדגישים גם כן כי מה שיש לנו אוזל, ומה שיש לאללה נשאר. אללה 

כילים אך יש מכם  ;קרואים אתם לפזר מהונכם על מלחמת אל םההמעולה אומר )

ואם תסורו מאחריו, ישים  ;אלהים עשיר ואתם עניים יאמנם הכילי לנפשו כיל  .המה

 .( תחתכם דור אחר אשר לא יהיה כמוכם

נביאנו ) עליו השלום ( אומר " בכל יום קורא שני מלאכים בשמים , האחד אומר :    

מצן אלוהים תן למי שהוציא את כספו למענך, והאחר אומר : אלוהים אל תתן לק

 .כסף"

אנחנו באותה אוניה ,אם תנוצל בכולנו, או תטבע בכולנו. נביאנו עליו השלום אומר :" 

הממשים את מצוות האל או מי לא, כמו שתי קבוצות של אנשים נוסעים באונייה, 

האחת במעלה, והשניה במטה. האנשים במטה היו צריכים לעלות למעלה כדי לקבל 

בחלקנו, על מנת לא להפריע לאנשים במעלה? אם  מים, ואומרים למה לא לפרוץ חור

 אפשרו להם לעשות כך כולם יטבעו, ואם שתפו אותם פיעולה נוצלו כולם.

הטרוריסטים כשתופסים קורבן, מסבבים אותו ברשת שקשה למחוק ממנה, זה בגלל, 

אם שהם פוחדים או שהם חוששים על חייו או חי בניו ,במקרה שיש לו בנים, אם כן 

שפחתו: אמו, אחותו או בתו, מאוימות ונחשפות למה שלא אוהב, אם חשב תהיה מ

ללרגע שיחזור לדרכו הנכון. גם ארגונים רבים משתמשים בחיסולים לכל מי שחושב 

 לפרוש, מפני החשש שיחשוף את סודותיהם, ותוכניותהם.

זור לכן צרכים שלא נפנה גב, כש נתוודא כחברה באופן לא מפוקפק , למי שרוצה לח   

לדרך הישרה, הנכונה, על מנת שלא יפול עוד כקורבן לפושעים האלה. ויהיה תחת 

פקיחה חברתית חזקה, כדי למנוע ממנו להתקשר עוד בארגונים הסוטים האלה, וגם 

 למנוע מגורמיהם לסבבו או להתקשר עמו פעם אחרת.

  

דווקא  ארגוני הטרור הלה, באודות הכספים הרבים שיש להם, מספקות לחבריה,  

המפקדים הבכירים המון כסף או פרויקטים שמנהלים אותם לחשבונם האישי, 
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ולתמוך בטרוריסטים ובמשפחותם, על כן, כל מי שיחשוב לפרוש מהארגון, אז יפסיד 

 את כל הרווחים הכספיים שמספקת הארגונים האלה לחברים והתומכים בהם.

הזה והפקעתו, ולחוקק  מדגשים, שצריך לעקוב אחר הכסף השחור, והמלוכלך   

החוקים שמונעים מהגעתו לידי הטרוריסטים, ושומשו במימון פיגועי הטרור. צריך גם 

לעקוב בדיקנות  אחר תנועת העברת הכספים מבחוץ, ולאתר במהירות את כספי 

קבצות וארגוני הטרור, ולנקוט נגדם את הצעדים הנחוצים לפי החוק, על מנת למנוע 

סה, חבלה, ובתוקפנות נגד הצבא והמשטרה, ובאיום ביטחוננו משמוש הכסף הזה בהרי

 הלאומי והשלום החברתי. 

תפקידנו לא יסתיים רק בעימות נגד התופעות השליליות, אבל צריכים להיות יותר    

חיוביים. ומדגישים שאנשי השקר לא פועלים אלא במקרה שאנשי הצדק נעדרים. אם 

 קש אנשי השקר בשקרם, אז אומר המשורר:בעלי הצדק יוותרו על זכויתם , והתע

 

 אני לא מאשים את הרודן          אם עוול או תקף                    

 הרודנות היא הדרך שלו             ואנו צריכים להתכונן                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


