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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تصدير

 بقلم/سماحة األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي

الحمددد  و لالصددال لالسدداإ امدد  أسوسنددو لل دد تنو   دد   هللاو لامدد   لدد  

 لصحب  لسن اتبع هداه.

 ... لسو بعد

الخددوسم سددن خطددب الجمعددةو الألددا حددر  ا   العددولم فهدد ا هدد  الجدد   

الفوضددا الخدديل خولددد السددعد امدد  ظمعهددو سددن ساومهددوو لأفرا هددو سددن المسددجا 

لالألعميددع اميهددو بمددو ينو ددبو امددو  لينددو فددا ا ظدد ا  ا  بعددة  امدد  الدد   و

 الموضية الألا تمقوهو المسمم ن بولرضو لالقب  .

أممو تدم بفلدا هد ا الجهدو  لتح يا الخطب المسم اة أل  خطب سقرل لو 

الد ي « المسدجا»ال ي لفع هللا اإلمسدون ألد  اخألرااد  فدا هد ا العصدرو لهد  

حرس  سن اون قبمنوو لسن  تنقدا الخطدب ألد  الد    لألقدرل. لادم اندو مألمند  لد  

لقم بهدو فدا اصدرهم س دا ا سدة  مسألمع أل  خطبو  سخوهيرو لثرلا فا اقد  

ف  السددبواا فددا  دد  ية. لل ددن هللا فددا سصددرو لسصددط  حمدد  هللاحسددن البنددو 

 امينو به ه اآللة النوفعة الألا تسألحع سنو الخ ر. تعول  سن  

لبهدد ه المنو ددبة لقدد    أمنددا دممددن اقدد  أا سددن حيددوتا لخطددب ل  ل ددجا 

خطبدداو ل  يسددجمهو لددا لحدددو لعدددإ اهألمددوإ النددوغ بولألسددجياو بددر م لن لحددد 

ام   لمصح م لن تسدجم ا خطدب اإلخ ل الس  يين اون سعنو فا قطرو قو  إلخ 
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لسحوضدرات  ل  ل د و فقدد لهممندو تسدجيا تدراخ الخديل « القرضولي»الخيل 

 السبوااو لالي إ مندإ ام  ذلك لشد الندإو ل ت  واة سندإ.

ثم ظو   سونو اومن تسجا في  خطبا ل  لهألم بو حألفدود بنسدل سنهدوو لقدد 

سصددر  أفريقيددو  فددالددا لن لخطددب فددا قددو ات الدددميو امهددوو خطبددن فددا  قددد 

لالس  ان لليبيو لالج ائدر لالمردرو لميجيريدو. لخطبدن فدا   ديو  فدا قطدرو 

لالبحددرينو لال  يددنو لاإلسددو اتو لفمسددطينو لا   نو للبنددونو لبواسددألونو 

لالهنددد لبددنجا يا لسولي يددو لأمدلميسدديو لهدد مغ ادد مغ ل ددنروف  ل لالفمبددين 

فددا أمجمألددرا لللموميددو لفرمسددو  لا  يددو الجن بيددة لاليوبددونو لخطبددن فددا لل بددو 

ل  يسراو لليرلنداو لالب  نةو لأيطوليوو لل بوميوو لالس يد ل يرهو سدن بمددان 

لل بوو لفا اد  سن سددن لسري دو لانددا. لفدا البرا يدا سدن لسري دو الجن بيدةو 

  ألراليو  فا  دما لسمب  ن.للفا 

ا خطبدا فدا للمو لمأله  ه ه الفرصة  طمب سن اإلخ ل ا حبدة الد ين  دجم 

تمددك الددبا و لل لتدديأ لهددم لن يقألن هددو  لن يأل رسدد ا امددا با  ددو  مسددخة سنهددوو 

لاحألفود بهوو لل أفرا هدو امد  الد   . لأللدوى ألد  هد ه ا ظد ا  المنخد  لو 

ا.  لظ اهم هللا خيرأ

ليمألددو  هدد ا الجدد   بددخن سعاددم خطبدد  تدددل  حدد   سحدد   لاحدددو هدد  لإ 

لدويو  قلدية العدرو لالمسدممين ا للد   القلويوو لللل  القلويوو لابدر  الق

قلية ل ض النبد اتو لل ض اإل درا  لالمعدراجو لالقبمدة ا للد  لممسدممينو 

سن  اقد   سدن السدنين بو  ألصدوو الصدهي ما ا سة  لها القلية الألا شرمن

لهوو لأقوسة  للأل  ام  ل ضهوو لأخراج شعبهو سن  يو هو لتخدأليأل  فدا اآلفدو  

 و ابألدا  بوإلم مي و لامألهو  بو سري ون.بمسومدل سن الررو ام 
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لسندد  لايددن امدد  الحيددول  لظدددت هدد ه القلددية حيددة حوضددرلو سندد  ثدد  ل 

دددوو للايدددن  1936الخدددعب الفمسدددطينا  دددنة  الألدددا شدددمن الحيدددول المدميدددة تموسأ

ا مألداو البريطوماو ل   تدخا ح وإ العرو فا أطفدو  شدعمألهو. ل  تد ا  هد ه 

سن ظوارتو ألد  الربدوطو ا سة  لالمفجر ال ي يحرك القلية أل  الي إو المخعا

ليجمددع لف و هددوو لأ ا تهددوو ليمهددب لحو يسددهوو ليمهددم  اوتهددو لخطبو هددو  لن 

يق لدد ا ليعبددرلا اددن ضددمير ا سددةو فيهدد لا لادد ا  المنددوبرو ليمهبدد ا المخددواا 

 لالمخوار.

و سن امري  لن يجنددما هللا لقلدية فمسدطين و لقد لتيأ لا خا   ألين اوسأ

لموفأ ان حقهو بمسوما لقمماو سن  انن طولبأو بولقسم ا بألدائا سن سعهد طنطدو 

الددينا ألدد  اليدد إو ل دخدا ادد لك أن شددو  هللا سددو  اإ فدا اددر  ينددب و لاددين 

 تطرى.

لالنوغ يسم ن ه ا الن ع سن الخطب خطبأو  يو ديةو للمدو   لفدر  بدين سدو 

و المهدم لن ت د ن امهدو خطبأدو يسم م  خطبأدو  يو ديةو لسدو يسدم م  خطبأدو  ينيدة

أ دداسيةو سددن اإل دداإ تسددألمدو لامدد  اإل دداإ تعألمدددو لألدد  اإل دداإ تهدددىو 

  ا   موهو النوغ   يو ية لإ اقألصو ية لإ اظألمواية لإ  ينيدة. فوإل داإ يخدما 

 الجميع.

لالعممومي ن ال ين يسم ن ه ه الخطب  يو ديةو يسدألن رلن امد  خطبوئهدو  

بولسيو ةو لالسيو ة   يج   لن تدخا فدا الددينو لقدد قدو  لمهم يخمط ن الدين 

و     ين فا السيو ةو ل   يو ة فا الدين.  قوئمهم ي سأ

اخممددو يريددد هدد    لن يحأل ددرلا السيو ددة لالحدددي  فددا السيو ددة لهددمو حألدد  
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ت  ن بمع   ادن اإليمدون لالقديم لا خدا و فداذا ت مدم الم سند ن فدا السيو دة 

 قول ا سو قول ا.

  يسألطيع اولم لل  ااية لن يألخم  ان ال اإ فا السيو دةو لي فدا ا سدر ل

العددوإ لمجمواددة لا سددةو  ن هدد ا سددن النصدديحة فددا الدددينو لالأل اصددا بددولحع 

لالصددبرو لا سددر بددولمعرلىو لالنهددا اددن المن ددرو لامهددو فددرائ  أ دداسية 

 ل و ية   خاى اميهو.

دددو بولرأدددوو  لالعجيدددب لن  يدددر المسدددممين قدددد اهألمددد ا بهددد ه الخطدددب اهألموسأ

و لللفدد ا الر ددوئا لال ألددب فددا شددخمهوو لسددد  تخثيرهددو  للل ددع هو بح أددو لتحمددياأ

 ام  الجموهير المسممة.

لقد  لينو الصهوينة يجخ لن بولخ    سن ه ه الخطب الألا تألميد  بولأل ايدة 

 - مخددرت الصددحخ الخميجيددة 2000لالحمو ددة لمجمددوهير المسددممة. لفددا  ددنة 

لن ابيدر الحوخوسدوت فدا الدللدة الصدهي مية  مدد   - خ أ درائيميةمقاأ ان صدح

بعممو  الدين المسممينو لقو   أمهم ال ين يق س ن بولدل  ا ابدر فدا الألحدري  

و تحددن  ايددة الجهددو  فددا امدد  أ ددرائياو لسعددو ال أ ددرائياو لسقولسددة أ ددرائيا

  بيا هللا!

القرضددوليو فهدد  قددو  الحوخددوإ ا ابددر  ليددختا امدد   لغ هدد    ظميعأددو  

او لا ل ع مف ذأاو بمو ل  سن شدعبية لا دعة بدين  ا شد تحريلأوو لا ق   تخثيرأ

المسممينو لقب   اوإ لخص صأو بين الخبووو لبمدو لتديأ لد  سدن أس ومدوت فدا 

تعميم خطب  لسحوضرات  لبراسج  ان طريع شوشوت الألميف يد ن الألدا فألحدن 

 لب ابهو ل .
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 - ليلأو  لن الم  دو  هدد  هد    المحرضدينل   رل لن مخرت الصحخ 

 بخن ذ اا  ط يمة   تعج  ان أ  وتهم. - انفللللهم 

لقبا ذلك دهر فا لسري و األوو يح   سن  اول المسممين الد ين يحرضد ن 

ام  الجهو و ليربط هد ا الجهدو  بوإل هدووو لذادر ادد أا سدن اممدو  المسدممين 

ا ام  لسري وو لم قا سقألطفدوت سدن ااسهدم قطعهدو ادن ل اوتهم ااألبرهم خطرأ

  يوقهو ل بوقهوو ليسألخدسهو فا هدف  ال ي يريد.

لاحألغ اإلخد ل فدا المجدولم لالمرااد  لالم  سدوت اإل داسية فدا لسري دو 

امدد  هدد ا ال ألددووو لقددول ا  أمدد  ذاددر فيدد   ظددو أ يعألبددرلن سددن  سدد   ا األدددا  

وضددراتهم  س ددا لال  ددطيةو بخددهو ل اددا سددن اددرفهمو لقددرل األددبهمو لتألبددع سح

 الخيل ي  خ القرضولي لالخيل  اشد الرن شا.

لقددد تجمدد  لثددر ذلددك امميأددو فددا السيو ددة ا سري يددةو حيدد  لبمرألنددا  ددفو ل 

بدخن  - ل يدر الدللدة لمخد  ن الخو ظيدة القطريدةادن طريدع  - لسري و فا قطدر

الألخشيرل الألا لحممهو فا ظ ا ي القطري  ير صدولحة  ن ل خدا بهدو لسري دوو 

 مهو تخشيرل لمدل اخر  ن اتو لم يم  سنهو ثاخ.سع ل

للم تسألسمم الخو ظية القطرية لمو طمبأل  الخو ظية ا سري يةو لموقخدألهم فدا 

ل ددبوو ذلددكو لتبددين لن ل ددوغ ذلددك امدد  قلددية فمسددطينو لسدد قفا سددن اليهدد   

المرألصدددبين لدددل ضو المخدددر ين  همهدددوو المألربصدددين بولمسدددجد ا قصددد و 

حمدددوغ »  ألخدددهو يةو لسسدددومدتا لممقولسدددة اإل ددداسية لتخييددددي لمعمميدددوت ا

 «.لالجهو 

لقد اممن لن السفو ل ا سري ية بولدلحةو تألبدع خطبداو لتسدجمهو لتحممهدوو 
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للد  وبمألنا السد رتيرل ا لتبع  بهو أل  الجهوت المعنية فا لاشنطنو لحين قد

هددو تألددوبع لخبرتنددا لم - لهددا تجيددد العربيددة - لمسددفو لو لالقوئمددة بخامددو  السددفير

 «!الخريعة لالحيول»خطبا ي إ الجمعةو لبرموسجا ي إ ا حد فا الج يرل 

سدنهم  نللقد لخبرما اإلخ ل فدا ل ا ل ا لقدوى القطريدة  لن السدفو ل طمبد

خطبة سعينةو انن خطبألهو بعد  يبة ان المنبرو فمدم يألنبهد ا لهدوو فطمب هدو سدن 

 ا لقوى.

بولقددوهرل فددا سنألصددخ « قصددر اوبدددين»لاندددسو انددن لخطددب فددا  ددوحة 

( سن القرن الموضدا  اندن ل   سصد  ين لظومدب 77للاخر السبعينوت ) نة 

ددو  خددر خطبددة  يصدد  لن الصددال لالخطبددةو ل  معمددم اددنهم شددي أوو لخص صأ

خطبألهددو فددا ذلددك الميدددانو لاددون الدد ين حلددرلهو   يقددا اددد هم اددن مصددخ 

صددمة أليهددو سددن سميدد ن سددن البخددرو اسددأللت بهددم السددوحةو لاددا الخدد ا ع الم 

الجهدددوت ا  بدددعو لادددون هددد ا الألجمدددع يعبدددر ادددن قددد ل الصدددح ل اإل ددداسية 

 لاسألدا هوو له  سو لفن ا ماو  أليهوو لظمب ا خطو  اميهو.

لحين لقعن ال اقعةو للصد  الرئيم السو ات قدرا هو ب قدخ هد ه الم ظدة 

ال و ددحةو للسددر بواألقددو  اددا  سدد   المعو ضددة سددن اددا الف ددوت السيو دديةو 

 ينيةو للطنيةو يمينية ليسدو يةو ليبراليدة لث  يدة  اندن فدا ذلدك ال قدن فدا ل

و فددا سدينددة «المويددو»لسري ددو لحلدد   سدد تمر  ابطددة الخددبوو المسددمم العربددا 

لقد لخبرمو اإلخ ل بمدو حددخ فدا سصدر سدن ااألقدو ت لتريدراتو « بميم من»

 . حم  هللالسنهو  ااألقو  ا  ألوذ امر الألممسوما 

خ ل السع  يينو لقد  اومو أل  الردا  انده  بعد لقا سدن  دواة لقو  لحد اإل
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 ألختا النخرل  ليم ن لن مألوبع ا خبو و لمعرى الم يد سنهدوو لمسدينو النخدرلو 

ثددم تدد ار لحدددمو فجددخلو ففألحنددو الألمفددو و فدداذا فيدد  صدد  ل شدديل سعمددم يددأل ممو فقددو  

خطدبو ثدم اإلخ ل  ه ه ص  تكو لأذا هدا صد  تا فدا سيددان اوبددين للمدو ل

ص  ل لخر  للمو لصما لالجموهير  دوظدلو ثدم صد  ل لخدر   حدد الخدبوو 

لسيدر الجموادة اإل داسية فدا « الدداأل   بعدد ذلدك»له  الطولب حمما الج ا  

سدن سسدجده   حمد  هللاظوسعة القوهرلو ثم لقطة لخر  لمخيل ابد الحميدد اخدك 

يرهم القد ي لال ا دعو الخهيرو بواألبو ه لحد خطبو  الصح ل ال ين اون لهم تدخث

بخ ددم و الم يددر لالمميدد و لبخشددرطأل  الألددا امألخددرت فددا سصددرو ل ددوئر بددا  

 المسممين.

أمدد  سمددخ اوسددا اددن الصددح ل اإل دداسية ل س  هددو لالمدد ثرين فيهددوو ف ددا 

شددا  انددد القدد إ سرصدد  و لاددا دددوهرل تخلددع لمد ا ددة سددن سألخصصددينو 

ا سو تدخا فيهو ا   ه ا  ا ا اما بخري.يعمم ن لفع سعويير امميةو ا يرأ

ا تحن ان ان « الحيول»لقد مخرت صحيفة   المندمية لخيرأ

 لطا  لهبةو قولن في  « اله ية سن سنا    ينا»

فدا »فا ظوسعة البممندد  - اإل اسية - صد  ان سرا  الد ا وت المسيحية

«. اله يدة سدن سناد    يندا»األوو ظديد لمبوح  طدا  لهبدةو ان امد  « لبنون

م لخ فا ال ألوو أحد  خطب الخيل ي  دخ القرضدولي لمنو دبة ايدد يعولغ ال

ا ضح  سن  الية السنية. ليألخلخ ال ألوو سن ل بعة فص   لخوتمة ان امهدو  

لسددو الفصدد   ا  بعددة فهددا  تراثيددة صددنخ الددن و ه يددة « اله يددة ا حو يددة»

ا فرا  لالجمواوت فا الدن و سدن المقدوإ ألد  الدن و سدن الدن  ألد  المقدوإ  
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 قنوع الجمه  .أ

تسألخددرى الد ا ددة »لظددو  فددا تقددديم ال وتددب  .  ضدد ان السدديد لم ألددوو  

الجيددددل الألدددا لضدددعهو طدددا  لهبدددة الجديدددد لمخطدددوو اإل ددداساو سدددن خدددا  

ها خطبة ط يمة لمخيل ي  خ القرضولي للاخدر السدبعينوتو «   ا ة حولة»

ينوت. ثدم لالقرضولي ليم خطيبأو فقطو با ه  اوتب لعخرات ال ألب سدن السدبع

أم  لهدم سفألدا الخوشدوت الألمف ي ميدةو ل  لادرى شخصدية  ينيدة  دنية لهدو هد ا 

 .(1)الألوثير الدينا لال قوفاو  بمو سن ليوإ ظمو  الدين ا فروما

اميهدو  هندو فدا الخدر  ادن أحدد  خطبداو لبند  له ا ال ألدوو الد ي صدد 

لطمعنا اميد  ألوبأو ذا فص   ل بعة لخوتمة  ي ارما ب ألوو  خر ا  ا ة ا من 

صديقنو الداأل   سحمدد سر دا ابدد هللاو سددير سراد  ال ثدوئع بدولمجمع ال قدوفا 

بخب  طباو لقد  اوما أل  الردا  انده سن   ن اتو ثم ل اما األوبأو س لفأدو بولمردة 

فا سصدر لالعدولم العربداو لادن « الصح ل اإل اسية»الفرمسيةو يألحدخ ان 

يع القم و ح لهوو لتحدخ بصفة خوصدة لثر الخطوو الدينا فا ت ظيههو لتجم

اددن خطددب العيددد الألددا اومددن تددألم فددا  ددوحة اوبدددينو ليحلددرهو اخددرات 

 ا ل ىو للحيومأو س وت ا ل ى.

ددو سددن ال ألددووو يأللددمن فقددرل  ددو سسألفيلأ لقددد قددرل امددا الددداأل   سر ددا مصأ

ط يمددة ا ددألررقن صددفحوتو سددن لل  خطبددة لددا خطبألهددو فددا سيدددان اوبدددين 

و «( اندد  يدو ل السدو ات إل درائيا  ل  سدرل1977) نة لحسب لمهو اومن »

 حين  معأل  ت ارت امموتا الألا ا تجمألهو فا حينهوو ه ه الفقرل تق   

                                        

 .إ18/2/2003( ال اثو  14575د  )لندن. الع« الحيول»صحيفة  (1)
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سن ل ا  لن يعدرى سصدر امد  حقيقألهدوو فميدخت ألد  هد ه السدوحةو للينادر 

دوو لبمحمدد ه ا الخبووو ال ي  ضا بو   بأ  وو لبوإل اإ  ينأدوو لبدولقر ن سنهوظأ

.مبيأو   ل    أ

« شدو ع الهدرإ»سصر ها ه ا الخبوو الم سن الق يو لليسدن سصدر هدا 

 لساها المياو لس اطن العب .

سصر الألا حممن  اية اإليمون ط ا  الألدو يلو سند  اهدد الفرااندةو ألد  لن 

ألد   خدر هد ه  و ضين اإل اإ لهو  ينأوو لقولسن الصميبيين لالألألو   فواأو ان 

 ارهو.الفقرلو الألا لم لاد لذ

لسعن  ه ا  لن الق إ  جم ا الخطبة فدا حينهدوو ثدم لفر  هدو امد  الد   و 

 لترظم هو أل  الفرمسيةو لطفق ا يد   مهوو ليحمم ن مص صهو.

لهدد ا امدد  يدددلنو امدد  لهميددة المسددجد ل ل ه فددا الحيددول اإل دداسيةو لهدد ا 

و لاضددأ سندد  اهددد النبدد لو فقددد اددون المسددجد  ظوسعأددو لمعبددو لو لظوسعددة لمعمددم

 .(2)لسنألد  لمألعو ىو لسمألق  لمألفوهمو لبرلمون لمألخول 

ل   ا  المسدددجد تو يخيأدددو يقددد إ بمهمألددد  فدددا الحفدددود امددد  ايدددون ا سدددة 

ددو فددا للقددوت ا  سددوت لسدددلهموت الخطدد وو س ددا ليددوإ  لسق سوتهددوو لخص صأ

وو لالردد ل ا  ددألعمو ي حدددي أو امدد   ال حددخ الصددميباو لالهجدد إ الألألددري قددديمأ

 ا سة.

بعددد  ددق ط بردددا  لسددوإ الردد ل  -للمددو لاألددب هدد ه المقدسددة  - ه ا يددوإ لفددا هدد

                                        

ل ثو هدو « الصدال»فدا حددي نو ادن « العبدو ل فدا اإل داإ» اظع   ل  المسجد فا األوبنو  (2)

 فا الحيول.
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ا سري ا البريطوماو لتعرض بردا  لالمدن العراقية لمسدمب لالنهدب المدنامو 

لالم يدد سدن قبدا الرد ال  لدم يحدوفا امد  الخدعب العراقداو ليدر ه ألد  فطرتدد  

 مسجد.ليعده أل  ضبط النفمو لال ق ى لسوإ المجرسين لالمص     ير ال

لقددد ا ددألطوع العممددو  للئمددة المسددوظد لن يجمعدد ا النددوغ امدد  اممددة  دد ا و 

 للن يعيد النوغ بوخأليو هم المسرلقوت أل  المسوظد.

لسن لظا ه ا لق    أن امد  لسألندو لن تهدألم بخطدب الجمعدةو للن تعدين لهدو 

وو العممو  ا افو  لهوو القو  ين ام  لن يق ل ا ليقنع ا العق  و ليحراد ا القمد 

العممو  الد ين يعألمددلن امد  العمدم الم ثدعو لالقد   المحقدعو الندوبع سدن سح دم 

القر نو لسن صحيأ السنةو لسن ث ابن الألو يلو لسن لثيع العمدمو لسدن لاقدع 

 برير ته يا ل  ته ين. الحيول الحعو

لن تدع له    العممدو   الحريدة المسد للةو ل  تقيددهم بدخ ا  ا سة  لام 

ة المن لددةو ل  عسددنهم سجددر  لبدد ا  لمسددمطة الحوامددةو   لمخددري لقيدد  و تجعددا

 .صم  هللا امي  ل ممفية السمحةو الألا ظو  بهو سحمد بن ابد هللا يلمر ولة الحن

 لددن لذادددر فددا للائدددا القدددرن العخددرين ايدددخ ابألميددن سصدددر بهجمدددة  ل 

تبخديرية تنصديرية  ريبدةو ا دألرمن لظد   ا حدألا  لألحألمدا بد و لتنألخدر فدا 

القددر  لالمدددنو لل ددن حصدديمألهو اومددن صددفرا و لل سددو يخددب  الصددفرو لقددو  

 حممة اممة يجب لن معيهو لم ارهو  ئيم ال

 ياا اإل اإ فدا سصدر صدخرل اوتيدةو تدألحطم اميهدو سحدول ت الألبخدير 

المسدديحاو سددو  اإ ل  دداإ هدد ه الراددوئ  ا  بددع  القددر نو لا  هددرو لخطبددة 

 غ السن ي لممسممين.الجمعة ا  ب ايةو لس تمر الح
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للل  لن لمب  هنو ام  مقطة سهمدة خوصدة بهد ا الجد   سدن الخطدبو لهدا  

حد   س ضد ع لاحددو لسدن شدخن ذلدك  لن  - امهدو لل ظمهدو - لن الخطب تدل 

بددد. لل ظددد  لن   يددد اغ هددد ا القدددو    بعددد  المعدددوما ا  و دددية ل   تأل ددر

ايد  امد  ا  و ديوت حألد  ال ريم. فان الأل درا  لحيومأدو يقصدد بد  الأل ايدد لالألر

ددو. للعددا هدد ا سددن ل ددرا  الأل ددرا  فددا  تاددا فددا بدد  ل الدد اا لالخددع    ائمأ

 ف و  ظديدل.للن تخألما ام  سعون ل  بد  قص  القر ن. ام  لن اا خطبة

 لالحمد   ال ي ينعمأل  تألم الصولحوتو لسو ت فيقنو أ  بو .

 هـ1424 نة  الدلحة  بيع اآلخر

 إ2003 نة  «ي مي »ح يران 

 الفقير ألي  تعول 

 ي  خ القرضولي

* * * 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سقدسة

 بقلم: خالد السعد

لحمدددك  بددا لل ددألعينكي للصددما لل ددمم امدد  خيددر خمقددكو  دديدمو سحمدددو 

 لام   ل  لصحب  لبعد.

فه ا ه  الجد   الخدوسم سدن هد ه الخطدب الطيبدة المبو ادة لسدموحة شديخنو 

حفادد  هللا  يوسففف بففد هللا ففد ض القرضففاوي/ألوذ الددداأل  اإلسددوإ العاسددة ا  دد

 ل اوه.

سجم اددة سددن الخطددب الألددا  - امددو لادددت  ددمفأو - لقددد تلددمن هدد ا الجدد  

تدل  س ض اوتهو ح   قلدية اإل داإ لالمسدمم ن ال بدر  فدا هد ا العصدرو 

لهددا قلددية فمسددطين لظهددو  شددعبهو البو ددا المردد ا و لامألفوضددأل  البط ليددة 

 الصوسدل.

سن الألن ي  بقلية فمسطين فا خطبد  للحو ي د   داار الخيل اإلسوإ لقد لا 

لسقو ت  لاألبد و فهدا ليسدن قلدية الفمسدطينيين لحددهمو ل  العدرو لحددهم. 

 ا  ي اد لم     بيا أل  تحريدر فمسدطين  با ها قلية المسممين ظميعأو. ل 

 قو  أ  بو م .ت  ال ي   تألحرك أ  ب و ل  ا سة  أ  بوإل اإو فه  سفألوح ه ه

لقددد األددب فددا ذلددك الخدديل سقددو ت ل  ددوئا لفصدد  أ فددا العديددد سددن األبدد و 

بدا ...  «  غ الن بدة ال وميدة»لاألدوو « القدغ قلية اا سسدمم»لدهرهو األوب  

  ي و  األوو سن األب  الف رية لالدا ية لا  بية يخم  سدن الحددي  ادن قلدية 
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بهوو لل الدا ل ألد  سنوصدرتهو لال قد ى فمسطينو لل اإلشو ل أليهوو لل الأل اير 

 سعهو.

للدديم بجديددد امدد   ددموحة الخدديل اإلسددوإ لن تسددألح ذ قلددية فمسددطين امدد  

اهألموسوت  للن ت  ن فا سقدسة ش ا م  لسن لابدر هم سد و فمند  لن ادون طولبأدو 

بولمرحمددة ا بألدائيددة بددو  هر لهدد  سخددر   بهدد ه القلدديةو يخددو ك فددا تسدديير 

و لألقدددو  الخطدددب الحمو ددديةو لمادددم القصدددوئد المعبدددرلو المادددوهرات الطابيدددة

 لتنايم المهرظوموت لالم تمرات لنصرل ه ه القلية.

بدين الفيندة لا خدر  ينبدري  دادالسن  ذلك العهد لألد  اليد إ مجدد الخديل 

ا  مألفوضددة ا قصدد و ليجوهددد بمسددوم  لقممدد  العدددل الصددهي ما ظهددو أا  سنألصددرأ

او حأل  أن ابير الحوخوسوت  فا ال يون الصدهي ما الروصدبو يألميد   ياأدو ابيرأ

ل صبأو ام  الخيلو ليعألبره لابر المحرضين ضدد أ درائياو ليخصد  بم يدد 

 سن الهج إ.

الد ين « الم  دو »ليألعرض  موحأل  لألهديدات سخدوبرات العددل الصدهي ما 

 - بحمدد هللا - حسب ا لمهو  ألفن فا الدهو لت هن سن ا س و فمدو ي يدده ذلدك

ا  و امدد  الملددا فددا طريددع الدددا ل لالجهددو و لتصددديقأو أ  أصددرا أ لتصددميمأ

ِمنِيَد{َوَكاَن َحقًّا هللَالَي  }ب اد هللا ال ريم   ُمؤ  ُر ٱل   .[47]الرلإ   نَا نَص 

حفا هللا الخيل اإلسوإ ي  خ القرضدوليو لليدد بد   يند  للسألد و للقدر ايند  

ا  يددون للايننددو ظميعأددو بألحريددر ا قصدد  لبومألصددو  اإل دداإ لدهدد  ه امدد  

   لصا المهم ل مم لبو ك ام  مبيك ل ل  لصحب . امهوو  سين.

 خولد السعد
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 بين اوسين - 1

 الخطبة ا لل  

الحمددد  و محمددده لمسددألعين  لمسددألهدي  لمسددألرفرهو لمعدد ذ بددو  سددن شددرل  

لمفسنو لسن  ي وت لامولنوو سن يهده هللا فا سلا ل و لسن يلما فمدن تجدد لد  

 لليًّو سرشدأا.

للشددهد لن   ألدد  أ  هللاو لحددده   شددريك لدد و خصددنو بخيددر األددوو لمدد  و 

للارسنددو بخيددر مبددا ل  دداو لظعمنددو بوإل دداإ خيددر لسددة لخرظددن لمنددوغو مددخسر 

ُُونُفوا  بولمعرلىو لمنه  ان المن رو لم سن بو   ا لَِتَ فةو َوَسف و ُُم  ُُمة فنََٰ ِلَك َجعَل 
}َوَكذََٰ

ُُ ُشَهدَآَء هللَالَى  ا{ٱلنةاِس َويَ ُُم  َشِهيدو ُسوُل هللَالَي   .[143]البقرل   وَن ٱلرة

للشهد لن  ديدمو لأسوسندو لل د تنو لحبيبندو سحمددأا ابدد هللا ل  د ل و ل  دم  

او  و سنيدرأ او ل اايأدو ألد  هللا باذمد  ل دراظأ ا لمد يرأ  ب  بولهد  ل يدن الحدع بخديرأ

ألد  الند  و فعمم النوغ سن ظهولةو لهداهم سن ضالةو للخرظهم سن الامموت 

وو للاينأددو اميددفددألأ هللا وو لقم بأددو  مفددوو لهددداهم بدد  ألدد  الصددراط  بدد   ذامأددو صددمًّ

 المسألقيم.

المهددم صددا ل ددمم لبددو ك امدد  هدد ا النبددا ال ددريمو لامدد   لدد  لصددحوبأل و 

للحينددو المهددم امدد   ددنأل و للسألنددو امدد  سمألدد و لاحخددرمو فددا  سرتدد و سددع الدد ين 

لالخددهدا  لالصددولحينو لحسددن للل ددك لمعمددن امدديهم سددن النبيددين لالصددديقين 

  فيقو.
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 لقفة لحسوو النفم 

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

ددو  ددو هجريأددو لمسددألقبا اوسأ ددوو مدد  ع اوسأ ددو لمسددألقبا اوسأ محددن اآلن مدد  ع اوسأ

 هجريأو  خر.

 فموذا امينو فا ه ه المنو بة؟

مخخدد  العبددرل اميندو لفددرا أا ظمواددة للسددة  لن مقددخ س قفأدو مألخسددا فيدد  لمعألبددرو 

 لممألمم العاة سن سرل  ا يوإو لذهوو الخه   لا ا اإ.

ام  اا سنو لن يقخ امد   لغ العدوإ لقفدة اإلمسدون المحو دب لنفسد و ادن 

  نة سلن اوسمة.

ام  المسمم لن يحو دب مفسد  بو دألمرا و حسدوو الدنفم ظد   سدن حيدول  أن

هللاو لل أذا ا ت دب  اإلمسون المسممو مفس  مفم ل اسدة تم سد  أذا فدرط فدا للاسدر

ا حيًّدو انددسو تبدد  سند  المعصديةو لل  م اها هللا. أم  يممك حسًّو سرهفأوو لضميرأ

...  تليع سن  الطواةو فا يمق  ذلك بقمب سينو لل ن  يمقد  ذلدك بلدمير حدا

للمدوذا لدم لفعدا؟ للمدوذا لدم  بحم يقاو يق   لنفس   لموذا فعمن؟ للموذا تران؟

 ل ع؟

سون المسممو سحو ب لنفس  لشد سدو ي د ن الحسدوو. المسدمم ه ا ه  شخن اإلم

يرما الحسوو ام  مفسد و فدا حدين يألسدوسأ سدع  يدرهو لسدع اآلخدرين يمدألمم 

أما  لدألمم  خدا سدن اد   »اون يق     لهم المعوذيرو حأل  أن بع  السمخ

ا  خر   لارف  او ثم لق    لعا ل  ا  أ  «.أل   بعين ا  أ

ممين لأن لخطددخلا فددا حقدد  لأن ظددو لا اميدد و هدد ا س قفدد  سددع أخ تدد  المسدد



 16 5خطب الجمعة ج

يمألمم لهم ا اد ا و لل ند  سدع مفسد    يمدألمم لهدو ا اد ا و يحو دبهو ل   سدو 

ي دد ن الحسددووو للشددد سددو ي دد ن الحسددووو امددو قددو  سيمدد ن بددن سهددران لحددد 

و «الم سن لشد حسوبأو لنفس  سن  دمطون  وشدمو لسدن شدريك شدحيأ»الألوبعين  

ابيرل ل  صريرل أ   خ  انهو. هد ا هد  شدخن اإلمسدون يدقع ليدقع ل  يألرك 

 المسمم.

حو دب ا لمفسد م قبدا لن تحو دب ا »   ضدا هللا اند لقو  امر بن الخطدوو 

ل م ا لامول م قبا لن ت  ن امي مو لا خل ا لمفس م قبا لن يصير السد ا  ألد  

دو ادن ل د مة ل بعدة  «!  يرام فامك  ألسخ  يد إ القيوسدة امدو اممدن لخص صأ

ألسددخ  اددن امددرك فيمددو لفنيألدد ؟ لاددن شددبوبك فيمددو لبميألدد ؟ لاددن اممددك سددوذا  

 اممن في ؟ لان سولك سن لين ااألسبأل  لفيمو لمفقأل ؟ فحلر لمس ا  ظ ابأو.

 لقفة الحسوو الخألوسا لمعوإ 

المسددمم يحو ددب مفسدد و ينبرددا لن يحو ددبهو فددا اددا ليمددة قبددا لن ينددوإ  سددوذا 

ن؟ فدان لدم يأليسدر لد  هد ا فدا ادا ليمدة صنعن الي إ؟ لسوذا فعمدن؟ لسدوذا تراد

ليمددة ا ثنددين لل ليمددة الخمدديم لل ليمددة الجمعددةو يقددخ ...  فمددي ن فددا اددا ل ددب ع

ليق    سوذا صنعن فا ليوإ  بعة سلن؟ لسوذا في  سن حا  لحدراإو ل شدد 

 ل ا.

فان لم يأليسر ل  المحو بة خا  اا ي إ لل اا ل ب ع فمأل ن فدا ادا شدهرو 

 يحو ب مفس  ان شهر سل . اممو ها ها  لقخ

فان لم يفعا ذلك فعم  ا قا يقدخ امد   لغ السدنة لقفدة ط يمدة سدع مفسد و 

يراظع فيهو حسوبوت و ليفألأ  جات  بصراحة بيند  لبدين مفسد و حيد    يطمدع 
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امي  أ  هللا ال ي يعمم  ره لمج اه سو فعم  لسوإ النوغو لسو فعم  فدا خفيدة ادن 

ُهم  َُم  }ليسجم  امي   النوغو هللا تعول  يعمم   فَوهَٰ  ۡ ُُم  َونَ َمُع ِسفرة َس ُوَن َُنةا ََل نَس   يَح 

تُ ُوَن{  ُ ِهم  يَ  .[80]ال خرى   بَلَىَٰ َوُرسُلُنَا لَدَي 

ينبرددا لن يقددخ امدد   لغ العددوإ هدد ه ال قفددة المألخميددة المسددأل ابةو الط يمددةو 

ا. هد  الحسدوو لشب  بمو يسم م  فا اولم المدو  لالمي اميدوت بولحسدوو الخألدوس

او لالخدهر تسدعة لاخدرلن لل  الخألوسا لعما  نة اوسمةو السنة اثنو اخدر شدهرأ

وو الي إ ل بع لاخرلن  واةو السواة  دأل ن  قيقدةو الدقيقدة  دأل ن  ثاث ن ي سأ

دو ل دواوت ل قدوئع  ا لل دوبيع لليوسأ ثوميةو امهو  ألحو ب اميهو   ن ات للشدهرأ

سددن فددا بددد  لسددوإ هللا يدد إ القيوسددةولثدد اماو اددا مفددم سددن لمفو ددك  ألسددخ  اندد  

 سحو بة النفم.

 قيمة ال قن فا حيوتنو 

محن مفرط فا  لغ سولندوو ل لغ سولندو هد  العمدرو لالعمدر هد  تمدك ا يدوإ 

الألددا تنقلددا ل  م ددو  محددم بهددوو ل  مهددألم لهددو. لمددن تلدديع امددرك  ددنة بعددد 

و بعد ي إ. ا بعد شهرو لل ب اأو بعد ل ب عو لي سأ   نةو لشهرأ

ا سن النوغ يق لد ن  تعدول ا مقألدا ال قدن! يقألمد ن ال قدن فدا المهد   مجد ا يرأ

هد    المسدواين ...  لالمعبو فيمو يحدا لسدو يحدرإو ل  يدد ي هد    الحمقد 

ال ين يليع ن للقوتهم  د  لاب أدو  لن المدر  حينمدو يقألدا لقألد  أممدو يقألدا فدا 

 الحقيقة مفس .

ا بسد ين ل  قألمة ال قن هم قألمة الدنفمو أمهدم ينأل حدرلنو لل ند  لديم امألحدو أ

بلدددرو الرصدددو و أمددد  امألحدددو  بطدددا   يدددر سخدددوهد ل  سناددد  و امألحدددو  
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امدو قدو  الخديل حسدن البندو  - أضدواة  لغ المدو و فول قدن...  باضواة ال قدن

 ه  الحيول. -  حم  هللا

يعد ضو لالد هب قدد ال قن ليم امو يق   الرربي ن سدن ذهدبو الد هب قدد 

ان و قد تعيا با ذهب. ال قن ه  الحيدولو ل مد  سدن الد هبو لل مد   تسألرنا

 سن النوغو لل م  سن اا ظ هر مفيم.

يدو ابدن   إ »لقألك ه  حيوتكو لحيوتك ها لقألك امو قو  الحسدن البصدري  

لمدن سجم ادة ليدوإو ادا « أممو لمن ليوإ سجألمعةو اممو ذهب يد إ ذهدب بعلدك

 ي إ ينقلا ي هب بع  سنك.

و اإلمسون ها ال قن ال ي تقلي  سن المهد أل  المحددو سدن  دواة حيوتك ليه

الميا  أل   واة ال فول. فاذا ضيعن لقألك لل قألمن لقألكو فقد ضديعن حيوتدكو 

 لقألمن مفسك.

  يعدوقب ن.  - يقألمد ن ال قدن - لسن العجب لن ه    الد ين يقألمد ن لمفسدهم

ل قدن ل مد  سدن المدو و سن يبدد  المدو  يعوقدبو يعألبدر  دفيهأو ليحجدر اميد و لا

لل ددن سددن يبددده   يحجددر اميدد و سددن يقألمدد    يعوقددبو  مدد  لل ددخ   يخددعر 

 بجريمأل  الألا يرت بهو فا حع مفس .

سددو لظددد مو لن مقددخ امدد   لغ العددوإ لقفددة ط يمددة يحو ددب اددا اسددر  فيهددو 

مفس   سوذا قدإ فيمو سل ؟ لسوذا ين ي لن يفعدا فيمدو بقد ؟ امدو مقد إ بولألددقيع 

امية القديمة لالألخطيط لمم ا مة الجديدل. سوذا لم ي لن لفعا هد ا العدوإ سدن لممي 

 ؟الفعو  ابيرلو ل ضا فيهو  باو للحقع فيهو ذاتاو للاما فيهو آلخرت

ه ه ها ال قفة ا لل  الألا ينبرا لن يقفهو اا سسمم امد   لغ العدوإ حينمدو 
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و ظديدأا. و سل  ليسألقبا اوسأ  ي  ع اوسأ

 النب ية لقفة سع الهجرل 

لهنددوك لقفددة لخددر   لقفددة يعألبددر فيهددو بهدد ا الحدددخ العادديمو الدد ي ااألبددره 

الصدحوبة بدايدة لألدو يل ا سدة. العدوإ الدد ي م  اد  لالعدوإ الد ي مسدألقبم و ا ددم   

الألا هوظر فيهو سدن  صم  هللا امي  ل ممالعوإ الهجريو مسبة أل  هجرل سحمد 

 س ة أل  المدينة.

لعوإ الهجري الجديدو لم  ع العوإ الهجدري القدديم  سو لظد مو حينمو مسألقبا ا

 حدخ الهجرل النب ية....  لن مقخ لنعألبر به ا الحدخ العايم

 بح  ان  ا  ل  اإ 

هد ه الهجددرل اومددن بح أددو اددن ل ض ل  دداإو اددن  ا  ل  دداإ يحقددع فيهددو 

ذاتدد و يقدديم فيهددو شددعوئرهو ينفدد  فيهددو شددرائع و ي  ددم فيهددو  للألدد و يرهددب فيهددو 

 ادا هو يربا فيهو لفرا هو يبمغ فيهو   ولأل .ل

اون فا حوظة أل  ل ض حرل يقخ اإل اإ اميهو لينطمدع سنهدو. س دة الألدا 

و لدم صدم  هللا اميد  ل دممهبط فيهو الد حا لل  سدو هدبطو لهدا سنخدخ الر د   

تصمأ لل خ  ن ت  ن هد ه الددا  للن ت حد ن هد ه ا  ضو فقدد  ذت النبدا 

دوو لقد ا فيهدو سدو لقد او للصحوب و لصبن اميه م  ديوط العد او ثاثدة اخدر اوسأ

لقو  ا فيهو سو قو  او لهدوظرلا ألد  الحبخدة سدرتينو لح صدرلا فدا الخدعب 

 ثاخ  ن ات حأل  لام ا لل ا  الخجر.

سددن البحدد  اددن ل ض تقدد إ فيهددو  للددة ل  دداإو ليألحقددع فيهددو   بددد  اددون

و اومن هد ه ا  ض هدا ل ض سجألمع اإل اإو لتق إ فيهو الن ال  سة اإل اإ
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 و الألا  مين بعد ذلك بولمدينة المن  ل.«ي رو»

اون اإل اإ يبح  ان ل ض إلقوسدة الدللدةو أذ   يم دن لن ي د ن اإل داإ 

أ   ينأددو ل للددةو أ  لن يحقددع مفسدد  بدللددة تقدد إ امدد  أقوسددة الفددرائ و لا سددر 

ُ َمد يَنُصفُر َُرنة ٱ}َولَيَنصُ   ا  لظابولمعرلى لالنها ان المن ر امو قو   ۥٓ  إِنة َّللة

َ لَقَففِويع هللَاِييففي   وَ َوَءا َففُوا   40ٱَّللة ففلَوَٰ َِ َُاَففاُموا  ٱلصة َر  ُهم  ٱِففر ٱأل 
ففنةَٰ ُة وَ  ٱلةففِذيَد إِن مة َكففوَٰ ٱلية

ُُموِر{ ِق َةُ ٱأل  ِ هللَاَٰ َُِرِۗ َوَّلِلة ُمن ا  هللَاِد ٱل  ُروِف َونََهو  َمع  تحقدع هد ا  [41و 40]الحغ   َوََُمُروا  بِٱل 

 فا المدينة المن  ل.

هيخ هللا لر  ل  ه ا النفدر الد ين شدرح هللا صددل هم لهد ا الددين سدن ا لغ 

لالخ  جو فو ألقبم ا ه ا الدين ل حب ا ب و ام  حين  فل  ا ير سدن القبوئدا. 

لام  حين اشألرط بع  القبوئا سنوفع سعينةو اخن ي  ن لهم ا سر بعد   د   

 !.ل مم صم  هللا امي هللا 

  بدد  سن  خا فا ه ا الدين ام  ل وغ  ميو لل سندوفع سو يدة فدا يقبدا سند و

لن يدخا ه ا الدين  و حأل  ت  ن صدات و لمسد  و لسحيدوهو لسموتد و    و 

العددولمين. لامدد  هدد ا  خددا ا لغ لالخدد  جو للاددرسهم هللا تعددول  بوإل دداإو 

ل  لالمندددلو ا ل  الداايددة ا  - لبعدد  الر دد   ألدديهم سصددعب بددن اميددر

يألمدد  امدديهم القددر نو ليعددرفهم اإل دداإو  - صددم  هللا اميدد  ل ددمملر دد   هللا 

ليعممهم شعب اإليمونو حأل   خمن المدينة فا  ين هللا أ  القميا سدن لهمهدوو لدم 

و  يبددع  ا  سددن  ل  ا لغ لالخدد  ج أ   خمهددو اإل دداإ بفلددا هللا تعددول  لل أ

ع سصعب بن اميرو لاومن بيعة العقبة ا لل  فدا ثم بفلا ه ا الدااية الم ف

 بة ال ومية.قظ ا  س ة لبيعة الع
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 سن   لغ الهجرل  الألخطيط 

ألد  المديندة. لذن هللا  صم  هللا امي  ل مملن يهوظر    ل   تعول لشو  هللا 

لهد ه الهجدرلو لهد ا  صم  هللا امي  ل ممل  بولهجرل أل  المدينةو لخطط النبا 

 ا لن معي .  غ  خر ينبر

و لمد  تدرك ا سد    دبهماأ  صم  هللا امي  ل ممليم سعن  لن هللا لذن لمنبا 

لل تراهددو تجددري امدد  لاألنهددو بدددلن تدددبير لتخطدديطو  و اإل دداإ   يجعددا 

ددو لل ددبوو لات ددو أ امدد  هللاو  و بددا لن تخخدد  بو  ددبووو   بددد  الأل اددا طرحأ

لدد  ب ددا سددو تسددألطيعو لتحسددب  لتهيددل للسددر ادتدد و لتخخدد  لدد  لهبألدد و لتسددألعد

 سدو يم دن البخدر - حسوو ا حألمو ت المخألمفةو لترتب ا سر حسب سو يم ندك

 .ا  لظاسن أادا  لتخطيطو ثم تدع البوقا    -

ٱر الهۡرو، لقد ُيف  األسف او ور ف   صلى ض هللاليه وسلموُذا ما ٱعله الن ر 

 األمور:

 أل  ي رو له   لب  ب ر.هيخ الرفيع ال ي يرافق  فا  حمة الهجرل  -1

 هيخ الرلاحا الألا يرابهو ه  ل فيق . -2

هيخ الدليا الخرين الموهر ال ي يعرى الطرقوت لالممأل يدوتو ليسدألطيع لن  -3

ينج  بهم اند ا خطو و لاون  ظاأ سخراأو ا م   ابد هللا بدن ل يقدطو ل  

سنددو  امدد  سددومع سددن ا ددألخداإ  يددر المسددممين فددا ا سدد   الفنيددة أذا اددوم ا ل

 لس   المسممينو لام  ل را همو لام  لح الهم.

هيخ الردو  الد ي يخألبدل فيد  حألد  يخدخ اند  الطمدبو لتهددل لمفدوغ قدرياو  -4

ل و  ث   فا ظن و س ةو ام  ا م طريدع المديندةو «. ث  »ف ون  و  



 22 5خطب الجمعة ج

 له ا م ع سن الألعمية ام  المخراين.

و فددا الرددو و لسددن يددختا لدد  لهيددخ سددن يددختا لهمددو بددول ا  ا يددوإ الألددا يعيخدده -5

بو خبو و لاون اسرلل حأل    يخك فيهو النوغ  ل دمو  بندن لبدا ب درو فألدول 

 تختا لتصعد ه ا الجبا ال ي يرهع الرظو  صع  ه.

لهيخ سن يختا ليعفا ام   ثو هو برنم و لهد  ادوسر بدن فهيدرل  اادا  دنم  -6

 لبا ب ر.

سدن يبيدن فدا س ومد  أذا خدرج سدن البيدنو  صم  هللا امي  ل دمم تب النبا  -7

 ف ون  اما بن لبا طولب.

 سوموت أل  لهمهو له   اما ليلأو.  تب سن ير  ا -8

لاددالتهم  صدم  هللا اميد  ل دممفقد اون المخرا ن   م خافهم سع النبدا 

لدد  للدا تدد و يعألقدددلن لمدد  ا سددين الدد ي   يخدد نو لالصددو   الدد ي   ي دد وو 

ا هدو لمفوئسدهمو فخل  مرد ! للد لك ائألمند ه امد  لاد  لسد الهلال فا ال ي   ي

 انده   م خافهم سع !

  هدد ه لسدد ا  سخددراين لخرظ مددو سددن صددم  هللا اميدد  ل ددممللددم يقددا النبددا 

صدم  هللا  يو مو للس النو لنخخد هو سعندوو  و أمد    يخد ن سدن خومد و ل  يردد  

 ير  ه ه ا سوموت أل  لهمهو. لن - ن يهوظرلبعد  - و لل لك لسر اميأوامي  ل مم

 سن   لغ الهجرل  ا سا 

ترتيددب العقددا البخددري فيمددو يسددألطيع و  - امددو ينبرددا -  تددب النبددا ا سدد  

ا سد   لالنألدوئغ لدرو ا  بدووو  - سدو هيدخ سدن ا  دبوو بعدد - لترك بعدد ذلدك
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 لسسبب ا  بوو.

للهدد ا لمددو اخألفدد  فددا الرددو  لبحدد  المخددرا ن اندد  فددا اددا س ددون حألدد  

فدا   ضدا هللا اند لصم ا أل  الرو  للقف ا ام  فدم الردو و لهمدم لبد  ب در 

يددو   دد   هللا لدد  ماددر لحدددهم تحددن »لقددو    صددم  هللا اميدد  ل ددمملذن النبددا 

لر مدو لي  ل  امخ لحدهم خوطره لن ينحنا قمياأ لينار فا ل دفا « قديم  لر مو

فدا ثقدة المد سنو لأيمدون  صدم  هللا اميد  ل دممايومأو بيومأو. لهنو    امي  النبا 

يفففا ُبفففا بُفففر، مفففا  نفففك بفففا نيد ض »ال اثدددع المأل ادددا امددد   بددد  فقدددو  لددد   

َ َمعَنَا{ََل  َح  } (3)« الثهما؟  .[40]الأل بة   َين  إِنة ٱَّللة

ُ إِذ  ٱَقَففد  }إَِلة  َنُصففُرو ُ هدد ا سددو ح ددوه القددر ن ال ددريم   َرَجففهُ ٱلةففِذيَد َُخ    نََصففَر ُ ٱَّللة

َ َمعَنَفاأ ٱَف َنَيَل ٱ فَين  إِنة ٱَّللة فِح ِهَِل ََل  َح  غَاِر إِذ  يَقُفوُل ِلَصَٰ َُُما ٱِر ٱل  ِد إِذ   نَي  ُ َكفَُروا   َانَِر ٱ   َّللة

نُفو    ُۡ ِه َوَُيةفدَ ُۥ بِ ينَتَهُۥ هللَالَي  ُِ فا َوَجعَفَ  َكلِ لةفم  َس َُ ِ ف  َمفةَ ٱلةفِذيَد َكفَفُروا  ٱلس ف  ََرو  ِۗ َوَكِلَمفةُ ٱَّللة لَىَٰ

يم { ُِ ُ هللَاِييي  َح يَاِۗ َوٱَّللة عُل  َر ٱل   .[40]الأل بة   ُِ

نُففو   َوَُيةففدَ ُ} ُۡ ففا{لةففم  ۥ بِ َُ   للدد لك ذهددب المحققدد ن سددن العممددو   لمدد  لددم ت ددن   ََرو 

لل هنددوك شددجرل امددو قيددا فددا بعدد  الرلايددوتو لل حمددوإ بددوض امدد  الرددو  

ان بدد ت. الخددجرل لالحمددوإ هدد ا لددم تجددل بدد   لايددة   صددحيحة ل  ضددعيفةو 

لالعن بد ت ظددو ت بهددو  لايدة ضددعفهو بعدد  العممدو  لحسددنهو بعدد  العممددو . 

لدوهر القر ن يد  ام  لم  لم ت ن هنوك ظن   سرئيةو لالعن ب ت ظند سرئداو 

ففِه وَ ٱَفف َنَيَل }لل ددن هللا يقدد     ينَتَهُۥ هللَالَي  ُِ ُ َسفف نُففو   ٱَّللة ُۡ ففا{لةففم  َُيةففدَ ُۥ بِ َُ  و[40]الأل بددة     ََرو 

َُُو{َوَما يَع  }ظن    ير سرئية  ِ ُجنُفو ُ } و[31]المددثر   لَُم ُجنُو َ َربََِك إَِلة  ِِ َوَّلِلة َوَٰ فَمَٰ ٱلسة

                                        

 . ضا هللا ان ( ان لبا ب ر 2381( لسسمم )4663سألفع امي .  لاه البخو ي ) (3)
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يًما{ ُِ ُ هللَاِييًيا َح َِ  َوَكاَن ٱَّللة َر   .[7]الفألأ   َوٱأل 

حب و لذهددب سددع الدددليا ألدد  لصدد صددم  هللا اميدد  ل ددمملمجددو   دد   هللا 

 المدينة.

فددو غ يراددب فر دد و يخددع بدد  ...  لفددا الطريددع لحددم برااددب يألعقددبهم

لعلففه »  صدم  هللا اميد  ل دمموو لاخمد  طدوئر يطيدرو فقدو  النبدا الصدحرا  شدقأ 

قد  مع بمدو  صددت قدريا سدن ظدوئ ل لمدن يدختا  و ل راقة«بد مالك سرااة

بمحمد للبا ب ر حيين لل سيألين. ظوئ تدون ادا لاحددل سنهمدو  سوئدة موقدةو ثدرلل 

طوئمدددة. لطمدددع الرظدددا لن يجدددد هددد ين المهدددوظرين ا اددد لين سدددن السددداحو 

 ليسألطيع لن يخألطفهمو ليع   بهمو.

فروصدن قد ائم  و«اللهم اكفنا سرااة»قو    صم  هللا امي  ل ممل ن النبا 

فقو   ل  نا يو سحمددو فقوسدنو ثدم حدول  سدرل لخدر  فدداو  فر   فا ا  ض.

اميدك    يدو سحمدد اهدد بيندا لبيندك لن لامداامي و سرل لسرتين لثاثأو. ثم قو 

صدم  هللا اميدد  ا خبدو و لل   انددك الطمدبو ل  لسسددك بسد  . فقددو  لد  النبددا 

اسدر    ؟! قدو «اري كسفر كيف بك يا سفرااة إذا ُل سفك ض سفو»  ل مم

. امو تقد   ل احدد سدن ا ادراو (4)«نعم كسر  بد ُرمي»بن هرس ؟! قو   

سدددن البو يدددة  ايدددخ بدددك أذا  خمدددن البيدددن ا بدددي  لظمسدددن امددد  ار دددا 

 ؟!(5)امينأل ن

                                        

و بدوو «سنوقدب ا مصدو »لمبخدو يو األدوو « الجدوسع الصدحيأ»امار قصدة الهجدرل فدا   (4)

دو   صم  هللا امي  ل ممهجرل النبا  « أسألدوع ا  دموع»للصحوب  أل  المدينة. لامار ليلأ

 حم   سحمد شوارو طبعة الخ لن الدينية فا قطر.( بألحقيع ا  ألوذ س1/42لممقري ي )

  ئيم ال  يوت المألحدل ا سري ية السوبع. (5)
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لفعدداأ فددا اهددد امددر بددن الخطددوو ظددو ت الرنددوئم سددن فددو غو لاددون فيهددو 

ة بن سولك؟ فقو   لمو يو لسيدر   ا ا اسر و فنو   امر بن الخطوو  لين  راق

اد ا لاد ا؟ فقدو    صم  هللا امي  ل دممالم سنينو فقو   لت ار ي إ قو  لك النبا 

معددم لذاددره ل  لمسددوهو فقددو   تعددو  للبسددك  دد ا ي اسددر . فولبسدد   دد ا ي 

لقددو   الحمددد   الدد ي لذ  بددول فر اسددر  بددن هرسدد  للادد  بوإل دداإ  واسددر 

 ا أ ام  اقبي ! ه ا ا ارابا الد ي   يعدرى حألد   راقة بن سولكو لارابيأو ب

   او الب   يمبم   ا ي اسر .

هدد ا   غ  خددر    غ ا سدداو النبددا اميدد  الصددال لالسدداإ لهدد  خددو ج 

لن النصددر  ت   ...  سطددو   سددن س ددة لددم يرددب اندد  ا سددا لحاددة لمدد  سنصدد  

   سو لاده.لن لسأل   ألفألأ سمولك اسر  لقيصرو لقد حقع هللا ل...   يب في 

يددو ليهددو اإلخدد ل  امينددو لن مقددخ لنعألبددر بحدددخ الهجددرل مخخدد  سندد  الددد لغو 

  لغ السعا إلقوسة الدللة لالمجألمع المسدممو الدد لغ لمألخطديط الد ي يرتدب 

و «الأل اددا»ا سد   امدد  حسدب سددو يقددد  البخدرو ليدددع البدوقا  و لهدد    غ 

ميددخغ سددن  لح هللا لأن و لمنددو   ميددخغ لبدددأاو   «ا سددا»الددد غ اآلخددر   غ 

ا لهمن الخط وو لاشألدت ال رلوو لتفوقمن دمموت المياو فامنو مد سن أيمومأدو 

او للن سددع العسددر يسددراو للن  لاإ الحددو  سددن ب   يددب فيدد  لن  عددد الميددا فجددرأ

ففُُم  إِن يَم  }المحددو    ففكَ اَففر  َسس  لُففهُۥ  َو ِل  ث  ٞح َمِ َم اَففر  قَففو  َيةففاُم نُفف ٞح ٱَقَففد  َمففلة ٱل  َد ٱأل  دَاِولَُها بَففي 

 .[140]   امران   ٱلنةاِس{

 ددألرفر هللا تعدول  لددا لل دمو فو ددألرفرله أمد  هدد  الرفدد   للقد   قدد لا هد او ل

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.
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 الخطبة ال ومية 

الحمد    دوفر الد مب لقوبدا الألد و شدديد العقدوو ذي الطد     ألد  أ  هد  

أليدد  المصدديرو للشددهد لن   ألدد  أ  هللا لحددده   شددريك لدد و يسددبأ لدد  سددو فددا 

السددم ات لسددو فددا ا  ضو لدد  الممددك للدد  الحمددد لهدد  امدد  اددا شددا  قدددير. 

 ل و البخير الند يرو للشهد لن  يدمو لأسوسنو لل  تنو لمبينو سحمدأا ابد هللا ل  

لالسراج المنيرو صم ات هللا ل اس  امي و لام   ل  لصحب  الد ين  سند ا بد  

لا  له لمصرله لاتبع ا الن   ال ي لم   سع  للل ك هم المفمح ن. ل ضدا 

 هللا امن  او بدا ت و لاهألد  بسنأل و لظوهد ظهو ه أل  ي إ الدين.

 اإل اسية ا سة  لقف  سع حو 

 يو ليهو اإلخ ل المسمم ن لسو بعد ف

تحدددثنو اددن لقفددة المسددمم امدد   لغ العددوإ الجديدددو لينبرددا لن مألحدددخ اددن 

ام   لغ العوإو سوذا قدسن لسألنو؟ لسوذا صدنعن؟ لسدوذا صدنع بهدو ا سة  لقفة

 خا  ه ا العوإ؟

أمدد  اددوإ حوفدداو لل ندد  لل ددخ حوفددا بولمل دداو حوفددا بولمصددوئبو حوفددا 

لهم إ لا حد انو لل دن هد ا العصدر لدن يددلإ أن بولهم إ. محن معيا اصر ا

ددوو ل ددألألح   المصددوئب ألدد  معددم أن شددو  هللاو  شددو  هللاو  دديألح   الحدد ن فرحأ

 لالمحن أل  سنأ.

فدا هد ا العدوإ ا ألخ ددت أ درائيا امد  العدرو لالمسدممينو لدهدرت ق تهدو 

لسدددت ذ ااهددو الط يمددةو مولددن المجوهدددين هنددو لهنددوكو قألمددن فألحددا الخددقوقاو 

ن يحيدد  ايددوعو ااألقمددن سددن ااألقمددنو ل ددجنن سددن  ددجننو لهدددد ت قألمدد
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لت ادت. لحينمدو    المجوهددلن ا دألطوان لن تجمدع ثاثدين سدن  ل  العدولم 

 «!.اإل هوو»فا شرإ الخيل لألحو و سو تسمي  

سن يدافع ان لطن  أ هوبا! لسدن يرألصدب ا لطدون الألدا لدم ي دن لد  فيهدو 

 ا المنطددعو اددخن هدد ا العددولم امقمبددن شددبر لاحددد لدديم أ هوبيأددو! اماددرلا ألدد  هدد

س ا ين و لاخألمدن سقوييسد و فخصدبأ يسدم  ا شديو  بريدر ل دموئهوو بدا بع دم 

ل ددموئهو! لصددبأ ا حددرا  الخددرفو  الدد ين يجدد  لن بددخ لاحهم سددن لظددا الدددفوع 

اددن لمفسددهم أ هددوبيين لل امألحددو يين! للصددبأ القألمددة الدد ين فعمدد ا سددو فعمدد ا سددن 

 !.المسولمينيا هم الخرفو  الجرائم ط ا  تو يل ط 

فا ه ا العوإ فقدمو  ظو أ لالرظدو  قميدا  فقددمو الخديل الر الداو فقددمو الخديل 

 حع شيل ا  هرو فقدمو الخيل خولد سحمد خولد.لظو  ا

ادددائهم سسددألمرلو فددا لتدد ا  الحددرلو بددين المسددممين ل فددا هدد ا العددوإ  

 ت ا  الحرلو قوئمة. اخميرو لفا الفمبينو  

الب  ددنة مرظدد  لن تحدداو لقددد بدددت البخددوئرو لأن اددون هنددوك  يدد إ قلددية 

 تح إ ح لهو.

 و ا ألول  المرألول ن.«ظ هر  ل اييخ»ا قوئدهم لقلية الخيخون فقد

 الدد ا   الدد ا يقألألمدد ن لاإلخدد ل فددا الصدد سو    اإلخدد ل فددا لفرومسددألون  

لفددا  الدن ا حدداخ الداسيدة الم  دفة فدا الج ائدر  يألقدوتم ن ليألصدو ا نو  

فا ا ير سن الدبا  لشديو  ا يدرلو لالد ين يألمألعد ن ليألفرظد ن    الن  سصرو

ام  العولم العربا لالعدولم اإل داسا هدم الصدهوينة لحمفدونهم سدن الصدميبيينو 

 ال ين لصبح ا لط ع لهم سن الخوتم فا اإلصبعو ه ا سو  لينوه لل خ.
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 س اسرات اليه   ضد المسممين 

يجري  سة اإل اإو ليريددلن لن ي يددلهو تم قأدو اليه   يألفرظ ن ام  سو 

 لتفرقأوو حأل  يعو ي بعلهم بعلأوو با يقألا بعلهم بعلأو.

فددا صددخ سمدد   للسددة    - لألدد  اليدد إ -    لنددو سددن بعددد حددرو الخمدديغ

تعدددرى لخددد ل اإل ددداإو ل  لحددددل العدددروو ل  لحددددل الألدددو يلو ل  لحددددل 

لالمصدمحةو    لندو معدوما هد ا ألد   المصيرو ل  لحدل الدين لالمرة لا  ض

 الي إ.

للدد لك يألفددرج امينددو اإل ددرائيمي ن ليخددمأل ن بنددوو لي يدددلن النددو  لقدد  أاو 

ليهد لن ليأل ادلن هدم لحمفدونهم ادا سدن خدرج امد  خطهدم للد  قيدد لممدةو 

و تهد و بواسألون  مهو تحدول  لن يأ أيران  مهو تحول  لن تممك سفوااأ م ليأو  مم

د سن اسألاك قنبمة م ليدة تهدد و السد  ان يهدد  لترتدب لد  نا سو لمهي  ن لهو س 

 سفرلضأو اميد  الحصدو و ليبيدو   ا   ا س   لتفرض امي  العق بوتو العرا 

 امهو تحن الحصو .ا سة  تحن الحصو و   الن 

القطريدة سند  ليددوإ « الدد طن»ثدم  ليندو فددا ا يدوإ الخيدرل سددو مخدرت  صدحيفة 

اإلسو اتيةو سن تهديد  ابطة الدفوع اليه  يدةو هد ه الرابطدة « الخميغ»لصحيفة 

و هد ه الرابطدة «سدوئير اوهومدو»الألا ل سدهو ذلدك الحوخدوإ اإل هدوبا المعدرلى 

مو  نلددرو تقدد     ددنج   نلغ المسددممينو  ددنقألا المسددممين فددا سسددوظده

قيددو اتهم فددا المسددوظد لالمراادد  اإل دداسيةو  ددننألقم سددن اددوئاتهمو  ددنفعا سددو 

مفعا. ل  بخغ لن لقرل امي م بع  سو ظدو  فدا هد ا الألحد ير الد ي ل  دا ألد  

ا يددر سددن الخخصدديوت اإل دداسيةو لألدد  ا يددر سددن المراادد  اإل دداسيةو لألدد  
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للسري دوو حألد  أن  ظدو   ا ير سن المسوظد اإل اسيةو خص صأو فا بريطوميو

لن يعرف ا له ا ا سدر ظدد لإ ا سن فا البمدين يحقق ن فا ه ا ا سرو ليريدلن 

 ه  ؟

 تح ير سن  ابطة الدفوع اليه  ي 

أل  ال ين شدوهدلا ق تندو فدا ا يدوإ ا خيدرل فدا لبندونو تحد ير لدن يأل در و »

سسدددوظدهم  ألددد  ادددا النخدددطو  اإل ددداسيين لادددوئاتهمو لقيدددو اتهم الدينيدددة فدددا

لس ددوتبهمو ل ظددو  ظمددع الألبراددوت فددا الرددرو  محددن الح  سددة هنددوو لل ددا 

 تألخادلا امارلا أل  الم ظ  ين فا الح  سة ا سري يةو لل فدا سجمدم الخدي  

لالن او ا سري او لامارلا ألد  الد ين ي يددلمنو فدا الح  سدة  - ال  مجرغ -

بدولغ ايخ يهرللد ن بيدخغ البريطوميةوو لامارلا أل  ال ين تسم مهم  اوسوت م 

ليصددنع ا السدداإ سعنددوو  دداسنو محددن الدد ي ل  مددوه يصددنع م  سددع قيو تنددو فددا 

 أ رائيا.

و لددددينو اآلن  ددداسنو ل ددديطرتنو امددد   لقدددد امألارمدددو هددد ه المحادددة طددد ياأ

ا بجبدو  لبندون لالصدحرا   الح  سوت سن حدل     يو لحأل  مهر النياو سرل أ

 ه  ي  أ رائيا ال بر .العربيةو امو لاد بهو الخعب الي

ددو بعددد يدد إو بينمددو يدد  ا   ددو بعددد يدد إو لمدد  ا  سعهددو قدد ل ي سأ أمنددو منمدد  ي سأ

المسمم ن ضعفأو. امو قريب  ألخدوهدلن امألقوسندو فدا سجألمعدوت مو محدن معدرى 

 لادا مو لمعرى ايخ مألعوسا سعهم.

اصددنع ا السدداإ اآلنو للقفدد ا اددا مخددوطوت م  اخددا الجوسعددوت لالج اسددعو 

اا المألحدثين بو م م اآلنو ت قفد ا ادن سعو ضدألنوو لأ  فمدو حددخ فدا  للقف ا
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لبنون  يأل ر  فا سسوظدام لسع اوئات م لسدع  اوسدوت مو خد لا هد ا الألحد ير 

 بجدية.

محددن مددألح م فددا ا قألصددو  لالسيو ددة فددا هدد ه الدددل و ل  لحددد يجددرن امدد  

لبندون؟ حألد  سهوظمألنو بعد اآلن. سدن ادون يجدرن امد  امألقو مدو فيمدو حصدا فدا 

ا سم المألحدل لال  يوت المألحدل لحأل  بريطوميو امهدم سعندوو ظد   سندوو لدم يعدد 

هنو الم يد سن اليه   اللعفو  ال ين يعدلن لم بأ. محن اآلن م بأ لاددا مو امدو 

لادموو ذ اانو ط يمدةو لأذا سدو هد ظم شدعبنو خدو ج أ درائيا  د ى مدر  ضدد 

ظوه لو لها سد بة فا ادا س دون احد  لا  المسممين فا العولمو ففرقنو المد بة

و س ا الخرا  امأله .«! لمج ا  ىليهو المسمم نو حيوت م سمك لنو تموسأ

ليهدد   يهددد لن المسددممين. لمقدد   لهدد     أن المسددممين   اه دد ا يق لدد نو 

يهد لنو أن المسمم الحع   يبولا فا  بيا سدو يد سن بد   للقدع امد  المد ت لإ 

َُ    ََربةُصفوَن اُ   }لن يعيا  عيدأاو لأسو لن يم ت شهيدأا  لقع الم ت امي و أسو   

ُ بِ  ُُففم  َُن يُِصففي َُُُم ٱَّللة ففُد نَتَففَربةُأ بِ ِدأ َونَح  ففنَيَي  ُحس  ففدَ  ٱل  ٓ إِح  ففد  هللِانففعَففذَاو  بِنَففآ إَِلة َٓل َُو  ِد ِ  َمِ

تََربَُِصوَن{ ِدينَاأ ٱَتََربةُصٓوا  إِنةا َمعَُُم م   .[52]الأل بة   بِ َي 

أن المسممين   يخوف ن س ا ه ه الألهديدات الفو  ةو أمهو فرقعة فا الهد ا و 

للي ن سو ي  ن. محن المسممين قدو  لن امد  لن مدر  امد  هد    أذا تطدولل ا 

لااألددلا امد  المسدممينو لسسددوظد المسدممينو لسقد دوت المسدممينو لاددوئات 

 المسممينو ل اوسوت المسممين فا الررو.

الرددرو يريدددلن لن يعيخدد ا سسددولمين فددا سجددألمعهمو للن  المسددمم ن فددا

ا فدا فرمسدو حلدره ثاثد ن  - ي  م ا ظ  أا سدن المجألمدع. قدد حلدرت سد تمرأ



 31 5خطب الجمعة ج

اون ان ام   ا مدسوج فا المجألمعو لقمن لهم  أمنو   يج   لن معيا فدا  - للفأو

ا لة ان المجألمع سن ح لنوو مندسغ فدا المجألمدع لمد ثر فيد و لل دن   مد لو 

 و لي   مألنددو   اددن ث ابألنددو  اددن اقوئدددمو لشددعوئرمو لقيمنددو ا  و ددية بددخي فيدد

 شا و ل  بممك المخر  لالمرروو لل ننو مندسغ فا المجألمع.

لن يعيخدد ا فددا المجألمددع اددوسمين مددوفعين  نالمسددمم ن فددا الرددرو يريدددل

يخلدع او فمدن يفعمد او  للسنألفعينو لل ن أذا ل يدد سدنهم لن يراعد ا لل يخنعد ا 

ِ }ن  يدددنهم يفدددرض امددديهم لن ي  مددد ا لاددد ا  ل  يراعددد ا أ       وُ َوَّلِلة ِعفففية ٱل 

لَُموَن{ ِفِقيَد ََل يَع  ُمنََٰ دة ٱل  ُِ ِمنِيَد َولََٰ ُمؤ   .[8]المنوفق ن   َوِلَرُسوِلهَِل َوِلل 

المهم لارسنو ل  تهنوو للاطندو ل  تحرسندوو ل  مدو ل  تنقصدنوو ل ثرمدو ل  

 ض انو لل ضنو.ت ثر امينوو لل 

المهم اظمع اممألنو ام  الهدد و لقم بندو امد  الألقد و لمف  دنو امد  المحبدةو 

 لميوتنو ام  الجهو  فا  بيمكو لا ائمنو ام  اما الخير لخير العما.

ا سدن ي سندوو للحسدن  ا سدن لسسدنوو لاظعدا  ددمو خيدرأ المهم اظعا ي سنو خيدرأ

 لا او اآلخرل. اوقبألنو فا ا س   امهوو للظرمو سن خ ي الدميو

المهددم اميددك بخادددائك لادددا  اإل دداإو المهددم امصددرمو امدد  لادددائك لادددا  

اإل دداإو المهددم امصددرمو امدد  اليهدد   الرددو  ينو لامدد  الصددربيين الحوقدددينو 

لام  ال ثنيين المألعصدبينو لامد  ظميدع لاددائك لاددا  الددينو المهدم أمدو مدد ل 

لم   اميهم بخ ك ال ي   يدر  بك فا مح  همو لمع ذ بك سن شرل همو المهم 

 ان الق إ المجرسين.

المهم امصر أخ امنو المجوهدين فا  بيمك فا فمسطين للبنونو لفدا الب  دنة 
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لالخيخددونو لفددا اخددمير لالفمبددينو لفددا اددا س ددون فددا  ددوئر ل ضددك يددو  و 

 العولمين.

ِرنَفا َو َ َِففَربةنَفا } فَراٱَنَا ٱِففٓر َُم  ِفففر  لَنَفا ذُنُوبَنَففا َوإِس 
ِم ٱغ  قَففو  نَا هللَالَفى ٱل  فدَاَمنَا َوٱنُصففر  ت  َُا 

ِفِريَد{ ََُٰ  .[147]   امران   ٱل 

 المهم اظعا ه ا البمد  سنو سطم نأوو  خو أ  خو أو ل وئر با  المسممين.

ٓ َي َهففا ٱلةففذِ إِنة }  تعددول ابددو  هللا  يقدد   هللا  ِ  يََٰ َُتَففهُۥ يَُصففل وَن هللَالَففى ٱلنة ِففَر ئِ
ٓ َ َوَملََٰ يَد ٱَّللة

ِليًما{ ِه َوَسلَُِموا   َس   .[56]ا ح او   َءاَمنُوا  َصل وا  هللَالَي 

المهم صا ل دمم لبدو ك امد  ابددك ل  د لك سحمددو لامد   لد  لصدحب  

 لسن تبعهم باحسون أل  ي إ الدين.

ُر َوَُاِِم } َُِرِۗ َولَِذك  ُمن َشآِء َوٱل  فَح  َهىَٰ هللَاِد ٱل  وَ  َن  لَوَٰ وَأ إِنة ٱلصة لَوَٰ لَفُم ٱلصة ُ يَع  ِ َُك  َُرِۗ َوٱَّللة ٱَّللة

نَعُوَن{  .[45]العن ب ت   َما  َص 

* * * 
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  اإ النفم بوإليمون -2

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

و  مأل   اوإ ثقوفة الساإو امد  الندوغ لن  ظعمن ا سم المألحدل ه ا العوإ اوسأ

 يخيع ا ثقوفة الساإ بد  ثقوفة الحرو.

و حقًّدو و يعطدا ...  لمحن لل  سن يرحب بولساإو أذا اون  اسأ و ادو  أ  داسأ

 اا ذي حع حق و لير  الاولم ان دمم و لالمرألصب ان  صب .

ا سة اإل داسية لسدة السداإو لالددين اإل داسا  يدن السداإو لل ند  السداإ 

م الحعو ليم الساإ الم يدخو لديم السداإ الد ي يلدحك بد  امد  الندوغو لدي

 الساإ ال ي يعطا الم  سو  ر  ليرضا صوحب الدا  بخ م  شا .

 ها امألخر اإل اإ بولسيخ؟

مرحددب بولسدداإ الحقيقددا اددا الألرحيددبو صددحيأ لمهددم  - المسددممين - محددن

اإل داسية   تعدرى أ  ا سة  بخمنو لسة حروو للن - محن المسممين - هم منوألي

لهد ا اد و امد  هد ه ا سدةو لافألدرا  السيخو للن  ينهدو أممدو امألخدر بولسديخو 

دوو لل دن سدن الد ي و قد يفألأ ل ضأ  ام  ه ا الدينو فولسيخ   يفألأ قمبأو ل  اقاأ

 يفألأ العق   لالقم و لأل سن؟ أمهو الدا ل لليم السيخ.

اإل اإ أممو شهر السيخ فا لظ  لادائ و الد ين حدو ب ه بولسديخ لبدولعنخ 

ادن  - ادن حرسوتد  - خ  فواأدو ادن مفسد سن لل  ي إ. اون  فدع اإل داإ لمسدي

 الدا ل الألا صدلا ان  بيمهو للقف ا فا لظههو.
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 اون ه ا سو فعم  اإل اإ.

ددو فددا س ددة ت   صددب امدديهم  دديوط العدد اوو دددا المسددمم ن ثاثددة اخددر اوسأ

يجرا ن الصدوو لالعمقدمو يد ذن سدن ادا ظهدة. لادوم ا يدخت ن ألد    د   هللا 

 ج لسجدرلحو ليق لد ن لد   يدو جلو لسخدسدو بدين سلدر صم  هللا امي  ل مم

     هللا أئ ن لنو لن محما الساح لندافع ان لمفسنوو فيق   لهدم  افد ا ليددي م 

 للقيم ا الصال.

حألدد  لذن هللا لهددم بعددد الهجددرل لن يدددافع ا اددن لمفسددهمو لمدد   ق لدد  تعددول   

 َوإِنة ٱ
تَلُوَن بِ َنةُهم   ُِلُموا   َ }ُُِذَن ِللةِذيَد يُقََٰ ُِم  لَقَِدير   هللَالَىَٰ نَص  َّللة ِرُجفوا  ِمفد  39ِر ٱلةِذيَد ُُخ 

}ُ ٓ َُن يَقُولُوا  َرب نَا ٱَّللة ِر َحَقٍّ إَِلة ُِم بِغَي  ِر  .[40و 39]الحغ   ِ يََٰ

المسددمم ن هددم الدد ين اضددطهدلاو لدممدد او لللذلاو للخرظدد ا سددن  يددو هم 

ٓ َُن}للسدد الهم بريددر حددعو لبريددر ذمددب اقألرفدد هو  ُ{يَقُولُففوا  َرب نَففا  إَِلة و اومددن ٱَّللة

 ف  ا صنوإ  ف  هد ه اآللهدة ال ائفدة الألدا   ...  ظريمألهم  أاان الأل حيد

ا ل  مفعأوو ل  س تأو ل  حيول ل  مخد  أ  ا. ادون ذمدب المسدممين  تممك  حد ضرًّ

 لمهم قول ا   بنو هللاو ل يننو اإل اإ.

 اإل اإ  ين الساإ 

إل اإ هد   يدن السداإ حقًّدوو لهد  لدم ينألصدر بولسديخو امدو له ا مق    أن ا

 اددم ا فددوا نو بددا امألصددر امدد  السدديخو الدد ي شددهر فددا لظهدد و هللا تعددول  

ٓ َي َها }يق     فل  يََٰ ُخلُفوا  ٱِفر ٱلَسِ ِد  إِنةفهُۥ ِم َكآٱةفةو ٱلةِذيَد َءاَمنُوا  ٱ   َٰ َ ِِ ٱلشةفي  ة ِعُفوا  ُخُ فَوَٰ  َوََل  َت

هنو ه  اإل اإو ابدر ادن اإل داإ بولسدمم « السمم» [208]البقرل    م  ِيٞد{لَُُم  هللَادَُوٞ 

 م   اإ ل مسونو  اإ ل  فا مفس و  اإ ل  فا بيأل و  اإ لد  فدا سجألمعد و 
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  اإ ل  فيمن ح ل و ه ا ه   ين اإل اإ.

قُففد  سددن ل ددمو  هللا تعددول  فددا اإل دداإ  السدداإو هللا تعددول  هدد    َمِلففُك ٱل  وُس }ٱل 

ُم{ ففلََٰ ا  ددم  للدد لك اشددألهر المسددمم ن بددين ا سددم لن فدديهم هدد ا  [23]الحخددر   ٱلسة

}لَُهففم   َاُر و «السدداإ»السدداإو لي  ابددد هللاو هللا هدد  السدداإ. لالجنددة  ا   ابددد

ِم هللِاندَ  أ ٱلسةلََٰ َملُوَن{َربَِِهم  َُُو َوِلي ُهم بَِما َكانُوا  يَع   .[127]ا معوإ    َو

المسممين فدا الددميو لاآلخدرل  السداإو يمقد  المد سن لخدوه فيقد   لد    لتحية

الساإ امي مو لير  امي   لامدي م السداإ ل حمدة هللا لبراوتد . لفدا اآلخدرل  

ٞم{ َِحيةتُُهم  } نَهُۥ َسلََٰ قَو  َم يَل   .[44]ا ح او    يَو 

لالمسددمم ن أذا حددو ب ا يسددألجيب ن لدددا ل السدداإ أذا اومددن فددا س ضددعهو 

عَِليُم{َوإِن َجنَُحوا  ِللسةل  } َُُو ٱلسةِميُع ٱل  ِ  إِنةهُۥ  نَح  لََها َو ََوكة   هللَالَى ٱَّللة  .[61]ا مفو    ِم ٱَٱج 

 اإل اإ  ين الساإ.

 الساإ النفسا 

و  ليبدل الساإ لل  سو يبدل فا مفم اإلمسون الم سنو أذا ل  ت لن تقديم  داسأ

سدن البد  ل ا للد و لقدم السدمم فدا ...  ن المبندة ا للد سد...  ه سن الفدر لحقّو فوبد

فدا ايدون اإلمسدون الدداخما البددوطناو ...  فدا ضدمير اإلمسدون...  مفدم اإلمسدون

صدراع بيند  لبدين فطرتد و لطفدل هد ه ...  حأل    يحدخ م اع بين  لبين مفس 

و  اخميأو فا مفم اا س سنو له ا سو صنع  اإل اإ.  الحروو لقم  اسأ

إ لقوإ ه ا الساإ النفسا بعقوئده الألا   ماير لهوو للل  هد ه العقوئدد  اإل ا

و لاإليمدون ب حداميألد و لمد   و ادا شدا  لخدولع ادا تعول اإليمون ب ظ   هللا 

لَِمفيَد{َََُل لَفهُ }ر ادا لسدر بشدا و لسدد عََٰ ُ َرو  ٱل  فُرِۗ  َ َفاَرَٱ ٱَّللة َم  فُق َوٱأل  َخل  ]ا ادراى   ٱل 
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ِ }ن لددد  ال مدددو ت العمددد و لا  دددمو  الحسدددن  للن تددد سن بدددخ [54 فففَمآُء َوَّلِلة َس  ٱأل 

هللُاو ُ بَِها{ نَىَٰ ٱَٱ   ُحس  فه  العمديم الح ديمو لهد  الدرحمن الدرحيمو  [180]ا اراى   ٱل 

له  البر ال ريمو له  الرا   لالمحيا لالممينو له  الممدك القددلغ السداإ 

 ه ه العقوئد ها الألا تقيم ه ا الساإ فا ضمير اإلمسون الم سن.

المدد سن يجددد هدد ه الراحددة لهدد ا السدداإ فددا فطرتدد و ف ددا س لدد   ي لددد امدد  

 ٱَف َاِم  }امد  لحداميدة هللا ...  امد  اإليمدون بدو ...   ام  المعرفة بدو...  الفطرل

َِ ٱ فَر ا  ٱِ   يِد َحنِيفو َهَك ِللدَِ ِ َوج  ِ ٱلةتِفر ٱََ فَر ٱلنةفاَس َّللة فِق ٱَّللة فِديَ  ِلَخل  َهفا  ََل  َ   ]الدرلإ   {هللَالَي 

ليسددن هدد ه سددن صددنع اإلمسددونو ل  سددن تمقددين اإلمسددونو ل  سددن الألعمدديم  [30

لن يف ددر فددا هدد ا ا سددرو   بددد  سددون. لدد  تراددن اإلمسددون لحدددهالم ألسددب ل م

 يجد لن فا فطرت  ظ اأو   يخدبع  أ  المعرفدة بدو و لفيد  دمدخ   يرليد  أ  

و لفيد  فدراال   اد  لظداالمعرفة بو و لفي  لحخة   ي مسهو أ  المعرفة بو  

 يسده أ  المعرفة بو   بحوم  لتعول .

 مسون اإليمون لفطرل اإل

دو سدرل فدا  اإليمون بو  تعول  فطرلو حأل  أن لحد الماحدل العرو قدو  ااسأ

قددد يقدد   اممددة  -  ضددا هللا اندد امددو ظددو  اددن سعددوذ  -  ويددة القدد لو لالمنددوفع

الحددعو قددو     تصدددق ما أذا شدد  ن فددا اإليمددون لل شدد  ن فددا لظدد   هللاو 

مدن ل دم  أمدا لسدن حيًّدو الحقوئع لق   سن ا لفدود لال ممدوتو لتصددق منا أذا ق

للمددو لسددوس مو لت مددم لل ددمع للبصددر؟   تصدددق ما أذا شدد  ن فددا اإليمددونو 

اإليمون لق   سناو لي أن أيمدوما يسدولي لظد  يو لمدو سد سن أذأا لمدو س ظد  و 

ا لمددو سدد سن!! هدد ا سددو قولدد  هدد ا الممحددد لمددو لف ددر أذأا لمددو سدد سنو لمددو أمسددون أذأ 

 المعرلىو امموت حع مطع بهو.
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إلمسون   يم دن لن يألخمد  ادن اإليمدونو لأذا تخمد  ادن اإليمدون بحد  لد  ا

ان أيمون  خرو لأذا تخم  ان  و ا  بوو بح  ل  ادن ل بدوو لخدر يعبددهم 

 و له ا سو  لينوه.ا  لظاسن  لن هللا 

و سخراينو يخرا ن سع هللا  لهة   خر .للل لك  لينو الممحدين  ائمأ

نا اإليمونو لاإللحو  خدرلج امد  الفطدرل. لاإللحو  ضد الفطرلو الفطرل تع

لل لك اون الماحدل ط ا  الألو يل قمة   يقوإ لهو ل نو لاومن  ا ات النبيدين 

قَففو  }ضددد الخددركو اددا ا مبيددو   ادد تهم ا للدد    ففهٍّ يََٰ ففد  إِلََٰ ُُففم َمِ َ َمففا لَ ِم ٱهللا  ُففدُوا  ٱَّللة

ففُر ُ{ إلشددراك بددو  تعددول  ف ومددن فألنددة ا قدد اإ لا سددم هددا ا [59]ا اددراى   َغي 

و فولد ين ين درلن لظد   هللا لهدم سمدو لن ا  لظدالليسن اإلم و  ل ظ   هللا 

 بولبوطا سخ   ن فا الحقوئع.

لسن هنو مق    أن اإليمون يخدبع هد ه الفطدرل الألدا تألطمدب سعرفدة ألد  فد   

ألد  فطرتد و  يه ا ال  ن يسيره ليدبرهو لبه ا يسألريأ اإلمسون الم سن أذا هد

للددم يألن ددر لهدد ه الفطددرل. لهدد  بهدد ا يجيددب اددن ا  دد مة القديمددة الجديدددل الألددا 

حيرت اإلمسون سن  بددل يف در سدن قدديمو لهدا ا  د مة الخولددل  سدن ليدن؟ لألد  

 لين؟ للم؟

د هد ا العدولم ال بيدر سن لين ظ ن لظو  ه ا ال  ن سن ح لا؟ سن ال ي للظد

 رل؟سن ال  ل أل  المج ام ي  ل فمي 

لألدد  ليددن؟ بعددد هدد ه الحيددول الحوفمددة بددولخير لالخددرو لالحمدد  لالمددرو لالعددد  

لالامم لالحسنوت لالسي وتو لالسرا  لاللرا و أل  ليدن بعدد ذلدك؟  دنم تو 

ها الم ت ه  مهوية المطوى؟ لل بدايدة لمرحمدة لخدر ؟ هدا خمقندو لهد ه ا يدوإ 
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؟ لهد ه هدا الحيدول عتبمدالمعدل لو ثم بعدد ذلدك سدو هدا أ  ل حدوإ تددفعو لل ض 

لقصألهو؟ لإ أن ل ا  ه ه الحيول حيول بوقية لخر و لخمد  أا لبدديأو يخمدد اإلمسدون 

فيدد  فددا اممدد ؟ الممحدددلن دن هددو حيددول قصدديرلو يخمددع اإلمسددون سددن الألددراوو 

ليخاا سن الألراوو ليمخا ام  الألراو. ثم يددفن فدا الألدراوو لامألهدن القصدة 

َُِر إَِلة َحيَا ُنَا } ُر{َما   ُ ُُنَآ إَِلة ٱلدة ِل يَا َوَما يُه  ُِ َونَح  يَا نَُمو  .[24]الجوثية   ٱلد ن 

لسو الم سن ن فعرف ا لن الم ت سو ه  أ   حمة ظديدل أل  حيول ظديدلو امدو 

 قو  الخوار الصولأ 

 لسددددو المدددد ت أ   حمددددة  يددددر

 

لمهدددو سدددن المنددد   الفدددوما ألددد  

 المندددددددددددددددددد   البددددددددددددددددددوقا

 

الع ي   أم م خمقألم للبددو لأممدو تنقمد ن بدولم ت سدن لامو قو  امر بن ابد 

  ا  أل   ا .

الم سن أذن   يعيا ه ه الحيول القصيرلو أم  يعديا سدع الخمد  و أن امدره 

سمألددد. هدد ا هدد  شددخن اإلمسددون المدد سنو حيوتدد  ليسددن فددا هدد ا الدد سن القصددير. 

ت فدا  ا  لامم  ليم فا ه ه ا يوإ المحددل لو أمد  يعألقدد لن لهد ا العمدا ثمدرا

 لخر  ها  ا  البقو  ل ا  الخم  .

 الم سن يعيا فا سعية هللا 

لن هللا ...  لالم سن   يعيا لحدهو أمد  يعديا سدع  بد و يخدعر بهد ه المعيدة

سعدد  حي مددو اددونو شددر  لل  ددروو ل دد   لإ لمجدددو ليمددن لإ لشددخإو ذهددب ألدد  

ِ }الخددمو  لل  ددو  ألدد  الجندد وو حي مددو اددون فددو  سعدد   ففِرُو  ٱَوَّلِلة َمغ  ففِرُ  َوٱل  َمش  ل 

}ِ هُ ٱَّللة نََما  َُول وا  ٱَثَمة َوج  َُُو َمعَُُم  }و [115]البقرل   ٱَ َي  {َو َد َمفا ُكنفتُم  َمفا }و [4]الحديدد   َُي 

  ۡ ُُوُن ِمد نة نَفىَٰ ِمفديَ ُُفَو َساِ ُسفُهم  َوََلٓ َُ   َسةٍّ إَِلة  َُُو َرابِعُُهم  َوََل َخم  ثَةٍّ إَِلة  ِلفَك  َو َٰ  َلََٰ ذََٰ
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فَد َمفا َكفانُوا { ُُفَو َمعَُهفم  َُي  ثَفَر إَِلة  بهد ه ...  . يخدعر بهد ه الصدحبة[7]المجو لدة   َوََلٓ َُك 

سعية العمم لاإلحوطةو امو يخعر الم سن بمعية خوصة لخر و يمألدو  ...  المعية

بهو ام   يره  سعيدة الألخييدد لالنصدرلو فيد  ا  قد ل امد  قد لو لطمخميندة امد  

سهمدددو للمدددن بددد  الحددد ا خو لسهمدددو ل لهمدددن سدددن ح لددد  الخطددد وو  طمخميندددةو

 لتألوبعن امي  ال رلوو فان سعية هللا ت مس  فا ال حخة لتنير ل  الاممة.

حينمو ظو  فرا ن بجن  هو يألبع  هد   امي  الساإامارلا أل   يدمو س    

لبنددا أ ددرائياو حألدد  للشدد  ا لن يمسدد  ا بهددمو لقددو  لصددحوو س  دد  حينمددو 

َرُكوَن{اَاَل َُص  }البحر لسوسهم لالعدل سن خمفهم  ...  ا للا ه  ٓ إِنةفا لَُمفد  ُ  ُموَسفىَٰ  َحَٰ

اَفاَل }؟ قدو   اميد  السداإ يد انو فرا ن لظند  ه   سحولدة. سدوذا قدو  س  د  

ٓأ  لددن يددد انو فرادد ن ل  ظندد    [62و 61]الخددعرا    ِديِد{َمِعففَر َربَِففر َسففيَه    إِنة َكفف ة

 يهدينا ألد  حدا. لقدد تد ار هد ه ال صدية  ِديِد{َمِعَر َربَِر َسيَه   إِنة ...  }فرا ن 

َن إِنةفهُۥ اإللهية حينمو ل  م  هللا ه  لهو لن أل  فرا ن لقو    هللَافو  َُ َفآ إِلَفىَٰ ٱِر 
}ٱذ 

َُُمآ َُس   ... 43َطغَىَٰ  {إِنةنِر َمعَ لدم يدنم س  د  هد ه ال ممدة  [46 - 43]ط    َمُع َوََُر َٰ

فَرأ  ... }و لهدداه هللاو قدو   ِديِد{نة َمِعَر َربَِفر َسفيَه  إِ  ... }فقو    فِرو بَِعََصفاَٱ ٱل  َح  ٱض 

فيِم{ ِِ عَ ِ  ٱل  َُاَن ُك   ٱِر    َكفٱل ةو  لاومدن مجدول س  د  ل در   [63]الخدعرا    ٱَٱنفَلََق ٱَ

 فرا ن.

حينمدو  خدا الردو و  صدم  هللا اميد  ل دممللقع س ا ه ا لسديد البخدر سحمدد 

امديهم فددخا  هللا ل  فا الهجرل لل ا  لن يعما س  أل  الهجرل للذناضطره ق 

 دو  ثدد   هدد  لصددوحب  لبدد  ب ددرو لذهددب القدد إ يبح دد ن اددن سحمددد لصددوحب  

حأل  لصم ا أل  الرو  للقف ا امد  فدم الردو و للبد  ب در سخدفع خدوئخ حد ين 

 صدم  هللالر مدو. فيقد   النبدا   يق    يو      هللاو ل  مار لحددهم تحدن قدسيد
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يفا ُبفا بُفر مفا  نفك بفا نيد ض »فدا ثقدة المد سن لأيمدون ال اثدع   امي  ل دمم

لم   هللا   ينأل  امي  لليدده بجند   لدم . «َل  حين إن ض معنا» ،(6) الثهما؟!

سدن ثمدرات ...  يرلهوو ه ه الس ينة   ينة النفم ها ثمرل سن ثمرات اإليمدون

لفعدداأ اددون هللا سعهمددوو  «ض معنففاَل  حينفنن »و ادد  لظدداالخدع   بمعيددة هللا 

 لليدهمو بجن   لم يرهو النوغ.

و فدا يحد ن أذا حد ن الندوغو ل  يسدخط أذا تعدول الم سن يخعر بمعية هللا 

 دخط النددوغو ل  ييددخغ أذا يد م النددوغو بددا يعألقدد لن هللا سعدد و لسددن اددون هللا 

ندد   سعدد  فمددن يلدديعو لددن يلدديع أمسددون سعدد   و السددم ات لا  ضو للدد  ظ

 .[31]المدثر   {ُُوَ  لَُم ُجنُو َ َربََِك إَِلة َوَما يَع  }السم ات لا  ض 

 صحبة النبيين لالم سنين ط ا  الألو يل 

المدد سن يخددعر بمعيددة هللاو ليخددعر بصددحبة النبيددين لالصددديقين لالخددهدا  

لالصولحينو أم    يعيا لحدهو أم  يعيا فا قوفمدة ابيدرل سمألددل فدا الألدو يل. 

ليم تو يل شخ و ل  تو يل ظمواةو ل  تو يل لسدةو بدا هد  تدو يل   تو يخ

اإليمددون سندد  بعدد  هللا النبيددين سبخددرين لسندد  ينو لألدد  لن يددرخ هللا ا  ض 

 لسن اميهوو تو يل ط يا حوفا سمألد الج ل و  وئر فا ا امو .

أمدد  يعدديا سددع المدد سنين حي مددو اددونو لسددع النبيددينو أمدد  يعدديا سددع أبددراهيم 

نَفاُر ُكفونِر بَفر  } خدا الندو  لقدو  هللا لهدو  حينمو  ُِيَم{يََٰ فَرَٰ ٓ إِب  ًما هللَالَفىَٰ
ا َوَسفلََٰ ]ا مبيدو     و

اميد  . ليعيا سع يعق و لي  خو ليعيا سع س   و ليعيا سع ايسد  [69

                                        

( ادن لبدا ب در 3096لالألرس ي ) و(2381لسسمم ) و(4663سألفع امي .  لاه البخو ي ) (6)

 الصديع.
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صدم  هللا و ليعيا سع ا مبيو  ظميعأوو ليعيا سع خوتم الر ا سحمدد نالساس

وهرين الردر الميدوسينو يعديا فدا صدحبة ل ل  لصحب  الطيبين الطد امي  ل مم

هد    ظمعأددو فيخددعر بددو ممو يخددعر بددو مم لمدد  لدديم لحدددهو للن هدد ه القوفمددة 

َوٞو{إِنةَما }اإليمومية هم أخ ل ل   ِمنُوَن إِخ  ُمؤ  . ل دمم  ظدا لسري دا [10]الحجدرات   ٱل 

سددوذا و  ددخلأل   «لن   ألدد  أ  هللا للن سحمدددأا   دد   هللا»سندد   ددن اتو لشددهد 

اسددبن سددن هدد ا اإل دداإ؟ قددو   اسددبن الهدايددة. قمددن  معددمو اسددبن الهدايددةو 

لاسبن ا لك لخ ل لا در سدن للدخ سميد ن سسدمم فدا العدولمو هد    امهدم أخد ل 

لكو يحب مكو ليألمن ن لك الخيرو ليدا ن لكو لخ ل ه ه المايين سدن تعدرفهم 

ا ن لدك  دهم يدلسن   تعرفهمو لمن تصحبهم صحبة  لحيةو ليس ا سعك لل ن

ِد{َربةنَففا } يَمَٰ ِ  ۡ نِنَففا ٱلةففِذيَد َسفف َقُونَا بِففٱ َوَٰ خ  ِ ِۡ ِفففر  لَنَففا َو
و محددن مدددا  لمددن [10]الحخددر   ٱغ 

 ددبقنوو لمدددا  فددا اددا خطبددة  المهددم ا فددر لممسددممين لالمسددمموتو لالمدد سنين 

 لالم سنوتو ا حيو  سنهم لا س ات.

ين  لن تعديا فدا صدحبة هد ه ه ه ق ل  لحيةو س سب ليم بولقميا ل  بوله

 المايين لس وت المايين سن البخر.

 لمم الم سن بول ظ   ام  

با المسمم الم سن يعيا فا صحبة ال ظ   ام و يخمم بدول ظ   امد  ام يد  

. اا ه ا ال ن ي مس و ليم هنوك شا  ادل ل و هللا  خر ل  هد ا ال د ن  ل فمي

  لمهددو هو للمهددو ه لبحددو ه بسددم ات  لل ضدد و لشمسدد  لقمددرهو لمج سدد  لليمدد

َُآ{َوإِن  َعُد وا  نِع  } ُصو ِ ََل  ُح   .[18]النحا  و [34]أبراهيم   َمةَ ٱَّللة

ِه }ال دد ن سددع اإلمسددون المدد سنو أمدد   ددوظد   امددو تسددجد  فف َوَّلِلة دُه يَس  َمففا ٱِففر  ُۡ
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} َِ َر  ِِ َوَما ٱِر ٱأل  َوَٰ ۥ يَُسف َُِح لَفهُ }أ أم  سسبأ بحمدد هللا امدو تسدبو [49]النحا   ٱلسةَمَٰ

 َِ َر  ِِ َوٱأل  َوَٰ ُع و [1]الجمعدة   [24]الحخر   {... َما ٱِر ٱلسةَمَٰ ُِ ٱلسةف   َوَٰ فَمَٰ } َُسف َُِح لَفهُ ٱلسة

فد  ُِ فِد َِل َولََٰ ءٍّ إَِلة يَُسف َُِح بَِحم  فد َشفر   َوإِن َمِ
َُ َوَمد ٱِيِهدة  َر  ف ِيَحُهم   نَ قَُهفوَلة  َف  َوٱأل   { َس 

ا ال  ن  وظد سسبأ بحمد هللاو فه  سعكو لهد  لدك أذن للديم . ه [44]اإل را   

 ا لك.ادلأ 

بيعدددة  قهرمدددو الطبيعدددة! طالرربيددد ن يق لددد ن ادددن امألصدددو هم فدددا امددد إ ال

ا ألطعنو بدولعمم الحددي  لن مقهدر الطبيعدةو اخمهدو اددل تحو بد  ليحو بهدوو فهد  

ا ل مسدونو ا لطبيعدة سدن يقهرهو لينألصر اميهوو اإل اإ   يعألبر الطبيعدة اددلأ

ابددر اددن هدد ه  صددم  هللا اميدد  ل ددممخمددع هللاو هددا سسددخرل ل مسددونو لالنبددا 

ُفذا ج ف  »العاقة ال  ل ل بين اإلمسدون لسدو ح لد  حينمدو قدو  ادن ظبدا لحدد  

! سع لن المسممين ام سرلا بج ا  لحد فا  د لل لحددو لل دن (7)«يح نا ونح ه

شي أو ضد ه ا الجبا. هد ا هد  اإلمسدون  صم  هللا امي  ل ممه ا لم ي  خ النبا 

 الم سن.

المائ ة ظند هللا المب  ث ن فا ه ا ال  ن فدا  دم ات  لل ضد و هد    سدع 

هللا اعع  خرهم ليدا ا لممد سنين ليسدألرفرلا لممد سنينو هد ا الجندد  الم سنينو

ِملُففونَ الهوئددا الدد ي   يحصددي  أ  هللا يقدد   هللا تعددول  اددنهم   َ   }ٱلةففِذيَد يَح  عَففر  ٱل 

 َربةنَففا 
ِفُروَن ِللةففِذيَد َءاَمنُففوا أ ففتَغ  ِمنُففوَن بِففهَِل َويَس  ففِد َربَِِهففم  َويُؤ  لَففهُۥ يَُسفف َُِحوَن بَِحم  َوَمففد  َحو 

ِفر  ِللةففِذيَد  َففابُوا  َوٱ ة َعُففوا  َسفف ِيلََك َواِِهففم  هللَاففذَاَو  ففا ٱَففٱغ  مو َمففةو َوهللِال  ح  ء  رة َت ُكفف ة َشففر  َوِسففع 

ِحيِم  َۡ هُ َربةنَا َوَُ    7ٱل  ِجِهفم  م  ِخل  َوَٰ  ۡ نٍّ ٱلةتِر َوهللَاد ةُهم  َوَمد َصلََح ِمد  َءابَفآِِِهم  َوَُ ِت هللَاد 
 َجنةَٰ

                                        

و األدوو المردو يو حددي   ضا هللا ان ان لمم بن سولك « صحيح »  لاه البخو ي فا (7)

(4083.) 
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ففيُم  ُِ َح عَِييففُي ٱل  ففتِِهم   إِنةففَك َُنففَت ٱل 
يةَٰ ففيَِ َواِِهففُم  8َوذَُرِ ففيَِ   ٱلسة ِِ  َوَمففد  َففِق ٱلسة َمئِففذ  ٱَقَففد    ا ِِ يَو  ا

ِلكَ  تَهُۥ  َوذََٰ عَ َرِحم  ُۡ ٱل  فَو  َُُو ٱل  يمُ    .[9 - 7] وفر   {ِِ

 المائ ة سخرم ن بولداو  لمم سنين! لي فلا لاام سن ه ا الفلا؟

 معمة اليقين لالس ينة 

فا ه ا الجد  الممدا  ...  فا ه ه المخوار...  يعيا فا ه ه المعوما الم سن

 لهدا الخدك فا ه ا الجد  الربدوما الد ي   يعرفد  لهدا اإللحدو  ل ...  بولنفحوت

 ل  لها الجح  . ه ا ه  الساإ الحقيقا.

مجو الم سن سدن اد او الحيدرل لظحديم الخدك الألدا يعوميهدو هد    الد ين لدم 

 .وو لبمحمد     أ وو للم يرض ا بوإل اإ  ينأ يرض ا بو   بأ 

اإلمسون الم سن  عد بسد ينة الدنفمو لطمخميندة القمدبو حدين ادرى الرويدةو 

 لارى الطريع.

 بأل و لالطريع هد   المدنهغ الد ي   دم   الروية ها   ض ان هللا تعول  لس

فتَِقيَم{بمدو للحد  أليد  سدن  بد   صم  هللا امي  ل ممسحمد  ُمس  َط ٱل  فَرَٰ و الد ي }ٱلَصِ

َط يدددا  المدد سن بدد   بدد  اددا يدد إ  ددبع اخددرل سددرل امدد  ا قددا   ففَرَٰ ففِدنَا ٱلَصِ  ُ }ٱ

تَِقيَم{ ُمس   .[6]الفوتحة   ٱل 

و لارى الطريعو فو ألراح. ا ألراح سن الخدكو لا دألراح سدن ارى الروية

 « الطا م»الحيرل. الخوار المهجري ال ي يق   فا قصيدت  الألا  موهو 

 ظ ن   لامم سن لينو لل نا لتين

 للقد لبصرت قداسا طريقأو فمخين
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ا أن ش ن ه ا لإ لبين  ل خبق   وئرأ

 ايخ ظ ن؟ ايخ لبصرت طريقا؟

 لسن ل  ي!

 ن ل  ي!ـن ل  ي؟ لسـلسوذا ـــللم

ن يد هب! للمدوذا لديم يدد ي؟ يد  يد ي سن لين ظو و ل  ايخ ظو و ل  ل

 ليم يد ي! فه  يعيا فا ا او الخك.

الم سن مجو سن اد او الخدك حينمدو لقدخ امد  األبدة اإليمدونو للضدع يدده 

هللاو فخمدو  لد  الطريدعو لهدداه  د ا  السدبياو لسلد   اضديأو سرضديأوو  فا يدد

 و ل ضا ان  ب و ه ا ه  شخن اإلمسون الم سن.ان   ضا هللا

الم سن به ا يعيا فا  اإو ه ه هدا حقيقدة السداإو السداإ يبددل سدن هندوو 

سن بدوطن ايدون اإلمسدونو هد ا ...  سن  اخا اإلمسون...  يبدل سن ضمير اإلمسون

اإليمدون الحدعو الد ي   يقد إ امد  الخرافدوت ل  ...  ه  الساإو  اإ اإليمدون

 ا بوطيا ل  يمرا العقاو با ه  قوئم ام  العقا لام  ال ظدان.

الدد حا اندددمو لدديم ضددد العقدداو  و بددا النقددا اندددمو قددوئم امدد  العقدداو  منددو 

و فدا صدم  هللا اميد  ل دممبولعقا ارفنو هللاو لبولعقا ارفنو صد  مبد ل سحمدد 

عرلل تنددوق  اندددمو بددين اقددا لمقددا للهدد ا مملددا فددا طريقنددو سسألمسدد ين بددول

ال ق    امفصوإ لهوو س سنين بخمنو ام  الحع المبينو امدو قدو  هللا تعدول  لسديدمو 

ُم ِفيِد{ٱَتََوكة   }  صم  هللا امي  ل ممسحمد 
َحَقِ ٱل 

ِأ إِنةَك هللَالَى ٱل  و [79]النمدا    هللَالَى ٱَّللة

تَ ٱَ } ط  م س  َكأ إِنةَك هللَالَىَٰ ِصَرَٰ ِسك  بِٱلةِذٓي ُُوِحَر إِلَي  تَم  {ٱس   .[43]ال خرى   ِقيم 
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محددن امدد  الحددع المبددينو لمحددن امدد  الصددراط المسددألقيمو لالحمددد    و 

 العولمين.

 ددألرفر هللا تعددول  لددا لل ددمو فو ددألرفرله أمدد  هدد  الرفدد   للقدد   قدد لا هدد ا ل

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

 الساإ ا ا   

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

الألا  ادن ألد  ثقوفدة السداإو لااألبدرت هد ا العدوإ  - مان ا سم المألحدلانو 

دو لسدع السداإ  - اوإ الساإ لثقوفة الساإو انو مانهو لمهو  دألقخ سدع الحدع  ائمأ

ا سددم المألحدددل يسدديطر اميهددو ا ق يددو و تسدديطر اميهددو    الددن  العددو  و لل ددن

و فهددا الألددا تسددير ا سددم القدد ل ا للدد  المألفددر ل اآلن فددا العددولم  قدد ل لسري ددو

سددددم المألحدددددل للظه تهددددو المألحدددددلو لأذا ل ا ت شددددي أو فسددددراون سددددو تجنددددد ا 

 لس  سوتهو فا خدسة سو تريد.

تيمدد   »امددو  لينددوهم ل ددرع سددو ي  مدد ن ألدد  أ  ددو  القدد ات الدلليددة ألدد  

مدلميسديو المسدممة. لل دنهم يسد نهم لن أو ه ا البمد ال ي ه  ظ   سدن «الخرقية

و فيريدددلن لن «لا ددر سددن سددوئألا سميدد ن»بمددد سسددمم بهدد ا الحجددم  ي دد ن هنددوك

ا بعد ال و ه ه س اسرل خبي ة.  يقألطع ا سن ه ا الجسد ال أ

مدلميسيو لسوإ درلفهو لللضواهو ا قألصو ية لالسيو دية لن ألقد اضطرت 

 تقبا ه ا ا سر.
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لمددر  ا سددم المألحدددل تسدد ن امددو يجددري اآلن لمخيخددونو سددن ضددرو هدد ه 

ة اإل ددداسية سدددن فددد   لسدددن تحدددنو لسدددن السدددمو  لسدددن ا  ضو الجمه  يددد

 لبولطوئرات لالدبوبوتو فخين ص ت ا سم المألحدل؟!

ثم لين صد ت ا سدم المألحددل فدا قلدية فمسدطين؟ لقلدية فمسدطين  دألاا 

 ها الجرح ال ي ين ىو للقد ت ممنو لت ممنوو ل ناا مأل مم لمأل مم.

ددو للمددو لت مددم اددن قلددية ف مسددطينو سندد  انددن طولبأددو فددا سندد  محدد   ددألين اوسأ

المرحمة ا بألدائيةو ل   الن القلية تنألقدا سدن  دا  ألد  ل د ل. صدحيأ لمهدم 

لقعدد ا امدد  اتفوقددوتو لل ددن امدد   دد   هدد ه ا تفوقددوت مددر  اإل ددرائيميين   

ينف لمهوو أمهم يألااب ن بولفمسطينيينو ل ألبدي ا يوإ امو قدو  الخدوار العربدا 

 القديم 

إ سدددو اندددن  دددألبدي لدددك ا يدددو

 ظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوهاأ 

 

 ليختيددك بو خبددو  سددن لددم تدد ل  

ا سن « بو اك» نر  لن    و لامو قو  الخوار «مألنيوه »ليم خيرأ

 للددديم فددديهم سدددن فألددد  سطيدددع

 

 فمعنددددددددة هللا امدددددددد  الجميددددددددع

أمهددم سددن طينددة لاحدددلو لأن لهدددافهم لاحدددلو لأممددو تخألمددخ ا  ددوليبو هدد ا  

سبوشر لهد ا ل دم ب   يدر سبوشدرو ل م ب  موام له ا ل م ب  خخنو ه ا ل م ب  

أ رائيا ال بر  سن الفرات أل  النيا لسن ا    ألد  »لل ن الجميع يريدلمهو 

لي سن لبندون ألد  المديندة لخيبدر! هد ه لحاسهدمو لهد ا سدو يخططد ن « النخيا

 ل و فموذا مفعا محن؟

أمهم يقفد ن ظبهدة لاحددل. أ درائيا سألفرقدة فدا  اخمهدوو يه  هدو ظدونلا سدن 

ر  لالمرددروو لسددن الخددمو  لسددن الجندد وو هنددوك اليهدد   ا ل بيدد نو المخدد
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لاليهدد   الخددرقي ن ليهدد   الفاشددوو ل يددر هدد   و لل ددنهم سددع هدد ا الألفددر  

َسف ُُهم  }لالخاى تمو د  ن فيمدو بيدنهم. هللا تعدول  يقد     فنَُهم  َشفِديٞد   َح  ُسفُهم بَي  بَ  

ففا َواُلُففوبُُهم  َشففتةىَٰ  قمدد بهم شددأل  لل ددن ياهددرلن لمنددوغ لمهددم  و[14]الحخددر   {َجِميعو

 سجألمع ن تجمعهم المصمحة المخألراة.

لسو محن فمل خ قم بنو شأل و لليدينو شدأل و لللسدنألنو شدأل و لس اقفندو شدأل . 

يخاا بعلنو بعلأوو للدم مسدألطيع لن مقدخ لقفدة  ظدا لاحدد فدا هد ه المعرادة 

 ال بيرل.

لحمدوغو  ليندو سدو  لالم ألدب السيو دا« حمدوغ»حأل  أن لخ اتنو سدن قيدو ل 

ظر  لهمو لقد ل عهم ا   ن سن  ن ات ط يمةو لبيدنهم لبدين الممدك الراحدا 

الحسين اتفوقوتو لقد  لينو س قخ الممك حسين سدن لخيندو المجوهدد خولدد سخدعا 

 ئيم الم ألب السيو ا لسو ظر  لد و هد ا س قدخ يد ار لمرظداو لسدن لاظبندو 

 لن مق   لممحسن  لحسنن.

ألقددا قددو ل حمددوغ؟ سددو الدد ي ظددر  لالقدد إ هددم القدد إو فمددوذا حدددخ حألدد  يع

د و ألد  لالعما ه  العماو لالهدى ه  الهدى؟ ليجد   لندو لن يخادا بعلدنو بعلأ

 ه ا الحد؟

أن لسمنو فا الممك الخوو ابد هللا بدن الحسدين لن ينادر مادرل اوقمدة ح يمدة 

 أل  ه ا ا سرو ليدالي ه ا الجرح بمو يميع ب .

 خيصددة ألدد  أ ددرائيا بواألقددو  قددو ل حمددوغو لسددو   يجدد   لن مقدددإ هديددة 

لسسدد  ا بقنبمددةو ل  لطمقدد ا  صوصددةو ل  حممدد ا سدددفعأوو فدداذا لظدددتم ثاثددة 

 سسد وتو له ه ل محة يقو  انهو  أمنو ضبطنو ل محة؟! ه ا لسر   يقبا.
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لسمنو فا الممك ابد هللاو للسمنو فا  ئديم الد   ا  ا  يدب الخدوار الدداأل   

فا العقدا  سدن لبندو  ا   ن  لن يدداللا هد ه القلدية بمدو يميدع بهدو الرلابدلو ل

 سن ح مة لص او.

«  ي مدا  مدد»أمنو اا ي إ منه إ لسوإ أ رائياو ل خدر الهد ائم  س قفندو فدا 

هدد ه. مددو   الدد  ير الخدددوو ابددد هللا بددن  ايددد    مهيدددون بددخن يقددوطع العدددرو 

الجوسعدددة العربيدددة و لا دددألجوو العدددرو فدددا لل  ا سدددرو لتجولبدددن « ي مدددا»

و طيبأوو للقخ ل  ا  الخو ظية حينمدو الألقد ا فدا  ل معنو سن ا سين العوإ ااسأ

القددوهرل س قفأددو ظيدددأاو ثددم  ددراون سددو تهددول  هدد ا امدد و حينمددو ذهبدد ا ألدد  ا سددم 

المألحددددل لألددد  مي يددد  كو فألريدددر الم قدددخو ل دددمم ا إل دددرائيا!! لافألألحدددن 

القدددغ هددا   ددفيرهو هنددوك  أن قددو أ ددرائيا سندد  يدد سين ظنوحهددو فددا هدد او ل

العوصمة الدائمة لالم حدل إل رائياو لها قمبهو الندوب ! للدم يبدول ا بدولعرو. 

ا ليعدرض امد   ترا ا الافألةو لل ن الملم ن ال ي يسألمر خمسة اخر شهرأ

العددولمو يمرددا الألددو يل العربددا لاإل دداسا سددن القدددغو ليجعددا القدددغ يه  يددة 

ا لسسألقباأ   !!سوضيأو لحوضرأ

لسددو اددون اليهدد   فددا القدددغ أ   ددنين سعدددل لو اددون العددرو قددبمهم سددن ليددوإ 

 اليب  يين لال نعوميينو لبعدهم سن  ل بعة اخر قرمأو لل ت يد أل  الي إ.

حينمددو  خمدد ا فمسددطين لددم ت ددن فو  ددةو لحينمددو  - لل اإل ددرائيمي ن - اليهدد  

سدن لهدا فمسدطينو رل بخهمهدو خرظ ا سنهو لم يألرا هدو فو  دةو أمهدو اومدن ادوس

ت ا  اوسرل بخهمهو سن لها فمسدطينو لل دن ه د ا ينألصدر البوطدا  ن  لها  

 لها الحع لم ينصرله.
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ُُفَو }الحع   ينألصر لحدهو أممو ينألصر بخهم و امو قدو  هللا تعدول  لر د ل   

ِمنِيَد  ُمؤ  ِر َِل َوبِٱل  {َوَُلةَف بَفي   62ٱلةِذٓي َُيةدََٱ بِنَص  الم سند ن  [63و 62]ا مفدو    َد اُلُفوبِِهم 

 المألرابط ن الم تمف ن هم ال ين ينصرلن الحع.

 لن ي يدمو برلح سن لدم . تعول مسخ  هللا 

وو  و سبينأوو لاهدمو صدراطأو سسدألقيمأ او لافألأ لنو فألحأ المهم امصرمو مصرا س   أ

او للتم امينو معمألكو ل ا ا ي أ مد   فدا قم بندو  د ينألكو لامخدر للامصرمو مصرأ

 امينو فلمك ل حمألك.

المهم امصرمو ام  لادائك لادا  اإل اإو المهم امصرمو ام  لادائك لاددا  

اإل اإو المهم شألن شدممهمو للحدبط س درهمو لا  ل اندو شدرهمو للمد   امديهم 

هدم لخد  بخ ك ال ي   ير  ان الق إ المجدرسينو لخد هم لسدن موصدرهم لل لا ّ 

 ا ي  سقألد .

 ل   لك سحمد لام   ل  لصحب  لظمعين.لصا هللا ام  ابد 

* * * 
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 (8)لسألنو لن تم ت -3

  الخطبة ا لل 

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

  ثرت الصمن حينأو 

  لاألم م لما انن قد لحببن لن للأل إ الصمن أ ا  سدو يجدري فدا سنطقألندو 

ةو العربية لاإل اسية سن لحداخ اصيبةو لتحراوت  هيبدةو ل يو دوت اجيبد

 ت ها اقا اإلمسونو لتدع الحميم حيران.

انددن لحببددن لن للألدد إ الصددمن فددا هدد ه اآللمددةو لل ع ا سدد   تجددري فددا 

و  لانألهوو ل بمو اون الصمن فا بع  ا حيون لبمغ سدن ال داإو لالعدرو قدديمأ

 قول ا  لسون الحو  لبمغ سن لسون المقو .

نطقدة سدن لحد ا و انن لحببن لن للأل إ الصمن أ ا  سو يجري فدا هد ه الم

أذا ادون ال داإ سدن فلدة »و لفا ا س دو   (9)«مد صمت نۡا»دي   حلفا ال

                                        

خطبددة » هوو حألدد   ددموهو بعلددهم ماددون لهدد ه الخطبددة لقعهددو للثرهددو البددولغ امدد  سددن  دد (8)

 .إ1996 نة لقد للقين فا  بيع «! العصر

بو قدو  الألرسد ي   ضا هللا انهد لاه لحمد لالألرس ي ان ابد هللا بن امرل بن العو   (9)

بعدددسو ادد اه  «ا ذاددو »عرفدد  أ  سددن حدددي  ابددن لهيعددة. قددو  الندد لي فددا م ريددب   

ا. لقدو  الد ين العراقدا   دند  لمألرس ي  أ نو ه ضعيخ لأممو ذارتد   بيند  ل  مد  سخده  أ

الألرس ي ضعيخو له  اندد الطبرامدا بسدند ظيدد. لقدو  المند  ي   لال الطبرامدا ثقدوت. 

 لقو  ابن حجر   لات  ثقوت.

قدوو لالعألدوو يد إ لسعنوه امو ذار العاسة المنولي  سن صمن ان النطدع بولخدر مجدو سدن الع

 (.8819( برقم )6/171لممنولي )« في  القدير»الملو. امار  
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 «.فان الس  ت سن ذهب

و قو  الخوار   لقديمأ

 احفددددا لسددددومك ليهددددو اإلمسددددون

 

   يمدددددددددد نك أمددددددددد  ثعبددددددددددون

 اددم فددا المقددوبر سددن قأليددا لسددوم  

 

 اومدددن تهدددوو لقدددو ه الخدددجعون

ا لا يدرين انن  ثرت لن للأل إ الصمنو للن ل ع   ه ا المنبرو لد   لن ا يدرأ

لا يرات سن أخ اما للخ اتاو للبنوئا لبنوتاو لتاسي ي لتممي اتاو اتصدم ا 

با لللح ا اما لن لت مم. قول ا  أن النو  تألقد فا صدل موو أمنو مرما سدن الرديا 

لالرلب سمو يجدري سدن ح لندوو لمريدد لن تطفدل هد ه الندو  فدا قم بندو ب ممدة 

لسددوإ اللددجيغ سددن البوطددا الدد ي مسددمع  سددن هنددو لهنددوك فددا اددا حددع مسددمعهو 

س ونو لأ ا  ه ا الصمن الرهيب سمدو يجدري سدن ح لندو. للمدو  ظدا لضدعخ 

 لسوإ اإللحوحو فنقلن سو اون بينا لبين مفسا.

  لم يمنعنا لحد سن المنبر

للاد لا ه ا ا سر  لن هنوك أشواوت   ل وغ لهو سن الصدحة شدوان بدين 

قولن  أما سنعن سن ه ا المنبرو لأما طمب سنا لن لصمن ل  لت مدمو النوغو 

 - له ا لديم بصدحيأ بدولمرلو سدو سنعندا لهللا لحدد. للمدو لشدهد لمحدع للمألدو يل

سدو  - للا خمم لثاث ن  نة فا ه ا البمدد لخطدب للحوضدر لل  غ للحددخ

ا سنعنا لحد قدط سدن اممدة لق لهدوو ل  لضدع لدا خط طأدو حمدرا و ل  قدو  لد

سس ل  ابير لل صرير  ه ا سدن حقدكو لهد ا   يجد   لدك. سدو حددخ هد ا سدن 

ندع للمدو ابدن السدبعين؟! لديم هد ا سقبا للمدو فدا ال اثيندوت سدن امدريو فهدا ل

 بصحيأ ليهو اإلخ ل.
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له ا ل  ت لن لا   أل  ه ا المنبرو لم ل   لن ل دد لذمأدو سدن طدين للذمأدو سدن 

فدا سنطقألندو سدن لحدداخ  هيبدةو لحدداخ أ ا  سو يجدري  - امو يق ل ن - اجين

تخيب لهو ال لدانو لتقخعر سن ه لهو ا بدانو سو يجدري سدن ح لندو فدا لبندونو 

 لسو يجري فا فمسطين.

 الرو ل ال حخية ام  لبنون لصمن العرو 

الرددو ل ال حخددية امدد  لبنددونو الرددو ل الألددا قألمددن ا طفددو  لالنسددو  لالخددي   

 ا يل سدن الجد و لالددبوبوت لل المدفعيدة ال قيمدة لالمدميين الع   ا بريو و الصد

 سن تحنو اا ه ا يدسر ليخرو ليقألا لي بأ.

او ايومأدو بيومأدوو تسدأل لنوو تهينندوو    ا مهدو أ لأ رائيا تفعا ذلك ااميدةو ظهدو أ

و  و ق يأو.   تجدد صدراخأ تجد فينو ارقأو ينب و ل  مفسأو يألر  و ل  حأل  احألجوظأ

و ي ق ا النعسونو ليحدرك ال سدانو لينبد  الرفدانو لل نهدو سن العروو صراخأ

 لص ات هوسسةو لالهمم ينيم اليقاون.

ددو حييددة خج لددة يق ل مهددوو لاددا  صدد ت هددوسم يهمددم بدد  العددروو احألجوظأ

سدددنهم خدددوف  الصددد تو سطدددر  الدددرلغو  دددوض البصدددرو ل بأدددو لحيدددو أ سدددع 

إ؟ السداإ أ رائياو لسع سن يسندلن أ رائيا! لين ه ا يو ارو يدو ادو ل السدا

وو بدا هد  ا ألسداإ لمدو تريدده  ال ي او ضنوه سدن لل  ا سدرأل  مد  لديم  داسأ

 أ رائيا فا المنطقة.

يو ارو! يو لبنو  ادمون للبنو  قحطون! يو ل ثة ا بطو  الفوتحين! يو ل ثدة 

خولد للبا ابيدل لامرل! يو لبنو  الألو يل المجيد! يو لحفو  الفدوتحين! ليدن لمدألم؟ 

 وت م ام  سو يجري؟لين احألجوظ
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قو  لسين الجوسعة العربا  أن العرو  ي يم ن إل درائيا الصدوع صدواين! 

...  بربدع قددح...  بنصدخ صدوع...  لين هد ا؟! يدو ليدألهم ي يمد ن الصدوع بصدوع

 بحفنة! أمهم لن ير لا ام  الصوع بخا .

 قمة شرإ الخيل لم وفحة اإل هوو 

« القددددغ»ل« لبيدددبتدددا »ليدددن الددد ين تندددو لا يددد إ حددددخ سدددو حددددخ فدددا 

 «شدرإ الخديل»؟ لين ال ين مو لا بقمة اولميدة  لليدة اظألمعدن فدا «اسقان»ل

 !.«الجهو »؟ لي لمقولسة «اإل هوو»لم وفحة 

الد ين يجوهددلن سدن لظدا للطدومهمو ! «الجهدو »اإل هوو ال ي  امد ه هد  

ليب ل ن ل لاحهم لهم ل خيو  بهوو ليلع ن  نل هم ام  لافهمو سدن للل دك 

 و ال ين لم يبول ا سو يصيبهم فا  بيا هللا الخبو

و  للسن لبدولا حدين لقألدا سسدممأ

 

امدددد  لي ظنددددب اددددون فددددا هللا 

 سصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراا

 

 «صدومعا السداإ»لم وفحة اإل هدوو  قمدة  «شرإ الخيل»ال ين اقدلا قمة 

امو  م هو! لين ه ا الساإ يو ق إ؟ ليدن هد ا السداإ لهندوك سوئدة سديندة لقريدة 

لظبر لهمهو ام  الن لح سنهو فدا لبندون؟! لفر دن المددن لالقدر  سدن  د ومهوو 

ضرب ا بولقنوبا لالصد ا يلو حألد  فدرلا سدن للطدومهم ل يدو هم هدوئمين امد  

 لظ ههمو يبح  ن ان سخل  فا يجدلن.

و يق   الخوار العربا   قديمأ

لاندددددددن أذا قددددددد إ   لمدددددددا 

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لتهم

 

 لهمددان ددولم؟ يدو فها لمو فدا ذا

سألددددد  تحمدددددا القمدددددب الددددد اا  

 ولصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو سأ 

 

 للمفأدددو حميًّدددو تجألنبدددك المدددرا م!

لل ن ليدن القمد و ال ايدة؟ لليدن ا مد ى الحميدة؟ لليدن الصد ا إ العربيدةو  
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   مجده.حأل  مفعا امو قو  الخوار؟! أن سجر  ا حألجوج الق ي الصو   

قول ا فا اظألمدوع ل ا   الخو ظيدة  مددا  ألد  اقدد قمدة اربيدة! ليدن القمدة 

العربيددة؟ سألدد  تجألمددع القمددة العربيددة هدد ه؟ لأذا اظألمعددن سددوذا تصددنع؟ لهددا 

 سخألمفة فيمو بينهوو سم قة اا سم  و ه ا يخر  له ا يررو.

لمسألبسدم ن أ  للل ك ا بطو  اا سة  لين ا سة؟ لين ا سة؟   ي ظد فا ه ه

 ال ين يلح ن بخمفسهم فا  بيا هللا.

لن ...  لن يجرسدد هم...  لسددع هدد ا يريددد المسدد لل ن فينددو لن يدددين ا هدد   

يصددف هم بددخمهم أ هددوبي ن! لهددم الدد ين يرهبدد ن ادددل هللا لادددلهم امددو قددو  

ا }القر ن   ف ِ َوُهللَِاد وا  لَُهم مة َخي  بَفاِط ٱل  و  َوِمفد َرِ د اُفوة تُم َمِ تََ ع  ِ  ُر   ٱس  ُِ ُفوَن بِفهَِل هللَافدُوة ٱَّللة

} كُم  َوَءاَخِريَد ِمد  ُونِِهم   .[60]ا مفو    َوهللَادُوة

 لين لمألم يو ارو؟!

لين لسألنو العربية؟ لين لا ر سن سدوئألا سميد ن سدن العدرو لللدخ سميد ن سدن 

لهدا ا  ض  - المسممين؟ لل ن سوذا يصدنع المسدمم ن أذا ادون العدرو لمفسدهم

  يقدددس ن  مفسددهم سددو ينبرددا؟! أذا اددون الفمسددطيني ن لمفسددهم لصددبأ  - لالدددا 

دو للحسدوو  يعو ي بعلهم بعلأوو ليسجن بعلهم بعلأوو ليقألا بعلدهم بعلأ

سددن؟ لحسددوو أ ددرائياو هدد ا سددو انددو مخخددوه  لن تسددفك اليددد العربيددة  إ اربددا 

ا يلرو بعلهم  قوو بع و له  سو حد   سند    خرو لأن يرظع النوغ افو أ

 .(10)صم  هللا امي  ل مم  هللا    

                                        

 لاه  «َل  رجعوا بعدي كفاًرا يضرو بعضفُم رافاو بعف »قو  امي  الصال لالساإ   (10)

و  ضددا هللا اندد لحمددد لالبخددو ي لسسددمم لالنسددوئا لابددن سوظدد  اددن ظريددر بددن ابددد هللا 
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 لين لمصو  الساإ ا ارج؟

ليددن هدد    الدد ين موصددرلا السدداإ ا اددرج ال سدديأو الدد ي   تجددد لدد  فددا 

الحقيقة لي لثر أ  حصو  الفمسطينين؟ الفمسطيني ن فدا  د ل لا يحدو لاللدفة 

الرربية يعيخد ن فدا  دجن ابيدرو   ي دو لن يجددلن القد تو  مهدم   يجددلن 

قيع الدد ي سندد  يعجندد ن ليخبدد لنو ل  يجدددلن الدددلا و يمدد ت النددوغ ل  الددد

يجدددلن الدددلا و   يجدددلن المقددوح لخددما ا طفددو .   يجدددلن سددن يخددألري سددنهم 

ثمددو    لاهددم لاددرلسهمو فقددد اددوم ا يصددد لن سنألجددوتهم ألدد  أ ددرائيا لألدد  

لل بددو اددن طريددع أ ددرائياو لقددد ل مقددن أ ددرائيا امدديهم ا بدد او لل مقددن 

ل مد   ومدو هم امد  ا شدجو   ن لظدرل ظنيهدلمعوبر. لصبأ الندوغ يألراد ن ثا

 سن  عر بيعهو.

ليددن هدد    الدد ين موصددرلا السدداإ؟ ليددن هدد    الدد ين ذ فدد ا الدددس ع امدد  

لال ين ذهب ا لجنو ت  سخيعينو ل هم  لق سد  سعد ين؟! ليدن « أ حو   ابين»

دس ا أليد  الهددايو س هد ين؟! فخ  ينو لالد ين قد« بيري »ه    ال ين ا ألقبم ا 

و حقيقيأو؟ لسو  لينو له ا السداإ اينأدو ل   لين ه    ال ين  ام ا لن هنوك  اسأ

او ل   لينو ل  حقيقة لاقعة فا قمب  يو مو.  لثرأ

 لينو أ رائيا سدلة بق تهوو أمهو لحددهو تممدك الألر دومة الن ليدةو تممدك محد  

                                                                                             

بو  ضدا هللا انهدسوئا لابن سوظ  ادن ابدن امدر ل لاه لحمد لالبخو ي للب   ال  لالن

و ل لاه البخدو ي لالألرسد ي ادن  ضدا هللا اند ل لاه البخو ي لالنسوئا ان لبا ب رل 

ب. قو  المنولي  لالمرا  لن ذلك افر لمسألحم و لل افر لمنعمةو  ضا هللا انهابن ابوغ 

« فدي  القددير»الأله يا. لل ل ا  ب   ال ظر ل ... لل يقرو سن ال فرو لل يخب  فعا ال فو 

 (.9767( برقم )6/394لممنولي )
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و قدو  ل امد  لن ت د ن لقد   سدن المنطقدة ثاثموئة قنبمة م لية. أ رائيا لحدده

العربية امهوو له  ا تدلمهو لسري وو لتعطيهو المميدو ات بعدد المميدو ات. لحينمدو 

تبددرع لهددم بنفحددة قميمددة  سوئددة « شددرإ الخدديل»بعددد سدد تمر « امينألدد ن» ا هددم 

   المميو ات الألا تخخ هو اا اوإ!سمي ن  ل  ! مفحة صريرل بج ا

   سن يسألري  لم يعد لنو سعألصم بري

مصدو  السداإ أ ا  سدو يجدري اآلن فدا اولمندو؟ ليدن لسدة للين  اة السداإ ل

امدر لبد  »العرو؟ لين ه ه ا سة؟ أمنو   مسألطيع أ  لن مق   امو قو  الخوار 

 «  يخة

 لسألددددا هددددا لددددك بددددين ا سددددم

 

 سنبددددددددر لمسدددددددديخ لل لمقمدددددددددم؟

 لسألددددا اددددم سددددن صددددنم قد ددددأل  

 

 لددم ي ددن يحمددا طهددر الصددنم؟!

 لاسعألصددددددددموه امطمقددددددددن و  

 

 سدددددا  لفددددد اه الصدددددبويو اليدددددألم

  سسدددددددن ل دددددددمواهم ل نهدددددددو 

 

 لددددم تاسددددم مخدددد ل المعألصددددم

المعألصم الخميفة العبو ا حينمو ا ألروثن بد  المدرلل هندوك فدا ل ض الدرلإ  

لقولن  لاسعألصموهو لبمر  ذلك قو   لبيك لبيك لخألوهو لظه  الجيد عو لاومدن 

 الخهيرل.« ام  ية»س قعة 

سعألصم اآلن ينجد لصدحوو الصدرخوت لصدوحبوت الصدرخوتو  فها هنوك

سن ا سهوت ال  ول و سن ا طفو  اليألوس و سن ال لظدوت ا  اسداو سدن هد    

 ري  سن يسألري و لل سن تسألري .يالمخر ين فا ا  ض؟   ي ظد سعألصم 

  سسدددددددن ل دددددددمواهم ل نهدددددددو

 

 لددددم تاسددددم مخدددد ل المعألصددددم

 العرو؟لين ه   ؟ لين العرو للسة  
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 ن الرابأ سن ل ا  ه ه السيو وت؟س

الخع و العربيدة بصدفة اوسدة ضدد هد ا الد ي يجدري. لمدوذا ت دره الخدع و 

ام   يو وت   ترض  انهدو؟ سدن ال و دب سدن ل ا  هد ه السيو دوت؟ ال اقدع 

و لمحددن «أ درائيا»لن ال و دب لالدرابأ ال حيددد سدن ل ا  هد ه السيو ددوت هد  

 الخو رلن ام  اا صعيد.

اومددن هندوك س و ددب لدبع  المنألفعددين سدن النددوغو الد ين يريدددلن لن  بمدو 

 رلا سن الحراإو للن يألوظرلا سع أ رائياو ليسألعجم ا  فع المقوطعة. لمحدن ي  

الخددع و العربيددة المسددممة يجددب لن مددرف  هدد ا. يجددب لن مددرف  الألطبيددعو 

المقوطعدددةو يجدددب لن مقدددوطع أ دددرائياو لبلدددوئع أ دددرائياو  ايجدددب لن مبقددد

 .(11)أ رائياو لال هوو أل  أ رائيا لطوئرات

   تطبيع سع الصهوينة 

يجب امد  ادا اربدا لبد و اندده لمدخ حمد و لقمدب فألد و لشدع   قد يو 

 يجب امي  لن يرف  ه ا ا  ألساإ. ليرف  ه ا الألطبيع.

يريدلن لن ت  ن ااقألنو سع أ رائيا  منأو ام  اساو ت هب طوئراتنو ألد  

ئيا ألينددوو مدد هب ألدديهم  ددوئحينو ليددخت ن ألينددو أ ددرائياو لتددختا طددوئرات أ ددرا

 ددوئحين ل ددوئحوت. سددوذا ل ا  هدد ا أ  الفسددو  اددا الفسددو ؟! أمهددم يريدددلن لن 

لن ينخدرلا ...  لن ينخدرلا المخدد ات...  لن ينخدرلا اإليدد ...  ينخرلا اإلبوحة

                                        

لمخيل القرضولي فأل يدون فدا سقوطعدة البلدوئع ا سري يدة لاإل درائيمية لتحدريم السدفر  (11)

أل  أ رائياو ذار فيهمو سن ا  لة الخرايةو لسن فق  ال اقع ام  حرسة ذلكو لسدن ل ا  

 المجمد ال ول .« سعوصرل فألول »ا ل فميرظع أليهو فا األوب  ا  أل 
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العمات الم يفةو له  ا ل ا لا لن يصنع ا فا سصدرو لحدولل او لبدين الحدين 

 ين تلبط ه ه ا شيو و ليعرى لن اليه   ل ا  ذلك ام .لالح

 شحنة الرلب يجب لن تبق  

لن مقددولإ.   ينبرددا لن ي دد ن همنددو لن مقدد   اممددوت   بددد  يددو ليهددو اإلخدد ل 

لتنألهددا. اإلخدد ل الدد ين قددول ا لددا  مريددد لن مفددرال شددحنة الرلددب فددا صدددل مو 

خدحنة لمسدألريأو مريدد لن ام  سو يجريو قمن لهم   و   مريد لن مفرال ه ه ال

تاا شحنة الرلب تعألما فدا صددل موو ترمدا فدا قم بندوو مريدد لن يادا هد ا 

دل  س  إ   مسدمأ لد  بدخن يألدنفم. لأذا دمدن الندو  سالقد  يرما ليرما له  س

و لل يأل سر.  تألقد لالقد  يرماو فا بد لن يألفجر ه ا القد  ي سأ

و قمن فا       (12)أحد  القصوئدبد لن يسألمر ه ا ا سرو لقديمأ

صدددبرمو ألددد  لن سدددا سدددن صدددبرمو 

 الصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبر

 

 لقمنددو   دددأا لل بعددده ينجمددا ا سددر!

ددددو للدددد  سددددد حبمدددد    ف ددددون  دددددو اوسأ

 

فقدددد ينطددد ي فدددا ظددد ى هددد ا الردددد 

 الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهر!

 

 لقمنددو  اسدد  لن يددد ك الحددع لهمدد 

 

طعمهدو  « »ل « »سدن « اس »فصوحن 

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر!

 

 لسدددوذا اميندددو بعدددد لن فدددو  سرظددداو 

 

لاآل إ يرمددددددا بدددددد  سددددددن الردددددديا 

 الصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ؟!

 

 صددموس   ددد مو بطدد   الصددبر سنددو

 

 فدد ا ت اميدد  النددو  فددومفجر القددد !

امد  سدو هدا ا سدة  بد لن ت يد النو  لينفجر القد و   يم ن لن تاا هد ه   

و للن ي    البراون الهو  و ه ا الد ي مدراه سدن يلن   بد  امي و نفجر القد  ي سأ

                                        

 دنة سن قصيدل للقوهو الخديل القرضدولي فدا افألألدوح سد تمر اقدده سدع ادد  سدن  سائد   (12)

فا  وحة امية الخريعة بو  هرو لممنو ال بمطولدب ا  هدريين لتطمعدوتهم الدينيدة  إ1953

ضدوع لالعممية لا  بية لا ظألموايةو للم يعد يحفا سنهو أ  لبيوتأو قميمةو فقد ضوان فيمدو 

 بهو  اول اإل اإ فا سصر. اسن األوبوت ل لالين فا لت ن المحن المألألوبعة الألا ابألم
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  يم دن لن تسدد ن امد  الامددم ا سددة  هد ه الصدمنو أمدد  صدمن ل ا ه شددا و

و أن لديهو سخ لمأوو   بدد  لن ياهر هد ا المخد لنو فيهدو س ن مدوت.  بد  ط ياأ

أ  اإل دداإو ...  لن تفجددر هدد ه الم ن مددوت لالطوقددوتو ل  يفجرهددو أ  اإليمددون

 له ا سو يخوف  اليه  و له ا سو يخوف  الررو.

 اإل اإ ه  المقص   بولحرو 

بو ددم سحو بددة اإل هددووو لبو ددم سحو بددة « اإل دداإ»ك اآلن يحددو ب ن للدد ل

الألطددرىو لبو ددم سحو بددة ا صدد ليةو لاددا هدد ه ل خددية لل طيددة يددرا  بهددو ذ  

 .«اإل اإ»الرسو  فا العي ن حأل    تر و أن المقص   ه  

فدا القمدة الألدا امعقددت فدا الددا   «أ حو   ابين»سو سعن  ا ص لية؟ قو  

ة  الجددد عو لالمخدددد اتو البيلدددو  فدددا المردددرو  أن لاددددا مو ال ددد ميين ثاثددد

 لا ص لية!

و لأممددو ذاددر «ا صد لية»للمدو لقدد   ل دم  أمدد    يقصدد سددن هد ه ال اثددة أ  

 ادله ا ل ....  المخد ات لالج ع تم يهأو. ا ص لية ها ادله المدل 

نطقة ام  ظ ل هوو لام  لصدولألهوو ليمنعهدو لن تد لو ال ي يمسك ه ه الم

 .«ا ص لية»و ال ي يعبر ان  بـ «اإل اإ»لل تنهو و أممو ه  

يُِريفدُوَن }له    يريدلن لن يمح ا اإل اإو لل ن هللا يخب  أ  لن يألم م  ه 

ٓ َُن  فِ َُن يُ    ُ إَِلة بَى ٱَّللة ِهم  َويَف   ُِ َوَٰ ِ بِف َٱ  ِففُروَن{ وا  نُوَر ٱَّللة ََُٰ ]الأل بدة   يُفتِمة نُفوَر ُۥ َولَفو  َكفِر َ ٱل 

32]. 

ه ا اإلبو  اإللها ه  ال ي يطم ننو ام  سسدألقبا هد ا الددينو لامد  سسدألقبا 

 ام  سصير ه ه ا سة.ا سة ...  ه ه
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لن تسقطو يم دن لن يد با ا  هدوو يم دن لن ا سة  لن تم تو ه ها سة  ه ه

و   تمد تو ه دد ا  لينوهددو طدد ا  الألددو يل. أذا يصديبهو المددرض لالسددقوإو لل نهدد

ي قاد ن ...  يحراد ن ا ائمهدو...  هيخ هللا للسة  ظو أ ينفخ ن فيهو سن الرلح

 ا اوظيب.ا سة  ي قدلن شعمهوو  ألصنع ه ه...  قم بهو

 فمسفة تجفيخ المنوبع 

الررو يدر  لن اإل داإ هد  العددل ا ل و لهد ا سدو تألبندوه أ درائيا لسدو  أن

 حا بد  ألدد  الردربيينو لهدم اآلن يعممدد ن امد   يو دة تجفيددخ المندوبعو اددا تد

المنوبع الألا تر ي اإل اإ لتق ي و يجدب لن تجفدخو  د ا  اومدن سندوبع ثقوفيدة 

لل ف رية امو تفعا بع  البا و ل ا ت لن تحو و اإل اإ فدا المد  دة لفدا 

 الريدرل امد  اإل داإسنوهغ الألعميمو اا سو يدا  أل  الجهو و اا سدو يددا  ألد  

ألد  الد      للر د ل  لاددإ ...  أل  ا سر بولمعرلى لالنها ان المن در... 

ا سو ي حا بألقدير البط لةو اا سعو ك الفألأ اإل داساو الليو و لاتخوذ لادائ  

ادددا  يدددوت الجهدددو  فدددا  دددبيا هللاو فدددا القدددر ن للحو يددد  الجهدددو  فدددا السدددنةو 

ينبردددا لن تحددد ى سدددن سندددوهغ الألربيدددة  ل ددد لات الر ددد   فدددا السددديرل  هددد ه

 لالألعميم.

 سية.الا لك فا اإلااإو ينبرا لن يح ى ه ا بولألد يغ فا السيو ة اإلا

لهم ليلأو سن موحيدة لخدر  يريددلن لن يجففد ا المندوبع الموليدةو اآلن هندوك 

حدددرو امددد  الجمعيدددوت الخيريدددة اإل ددداسية. قدددول ا  أمهدددو تمددد   اإل هدددوو 

  ليين.صتم   ا ص لية لا لاإل هوبيين أمهو 

أن   «امينألد ن»لقريبأو اون لحد لسرا  الخميغ فا لسري دوو فقولد  لد  الدرئيم 
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الجمعيدددوت الخيريدددة فدددا با ادددم تمددد   اإل هدددوو لاإل هدددوبيينو لا صددد لية 

لا ص ليين. قو  ل   ه ه الجمعيوت ظمعيوت خيريدة لمحدن معدرى لصدحوبهوو 

أللو قو   المعم سدوت الألدا انددمو ...  يب نلمعرى القوئمين اميهوو لهم لموغ ط

 ق    أمهم يم ل ن ا ص لية لا ص ليين.ت

 غ يدألعمم اطبعأو ه ه الجمعيوت تعما ام  أحيو  الدين اإل اساو تنخل سدد

ا لليألدوإ  فيهو لبنو  المسممينو تنخدل سسدوظد يصدما فيهدو المسدمم نو تنخدل  ل أ

لهددو المسددمم نو تطبددع األبأددو يرادد  فيهددو لبنددو  اإل دداإو تطبددع سصددوحخ يقر

أ دداسية ت قددخ المسددممينو تبعدد   اددول لألعمدديم النددوغ اإل دداإ. اددا هدد ا ينخددل 

 ا ص لية الألا يخوف مهو.

 أاان الحرو ام  اإل اسيين 

للددد لك مدددر  قدددو ل الحدددرو الصدددميبية الحدي دددة اليددد إو سصدددممين امددد  لن 

قدةو ليحدو ب ه يحو ب ا اإل داإو يحدو ب ه ب دا  داحو ليحدو ب ه فدا ادا سنط

ب ا ددطة ح ددوإ المسددممين لمفسددهم. للقعدد ا سددو بددين الح ددوإ لالخددع وو ل هبدد ا 

الح دوإ لخ فد هم لقددول ا لهدم  أن هد    ا صدد ليين يريددلن لن يقألمعد ام سددن 

ظ ل امو حوفا ا امد  ارا دي مو حدوفا ا امد  س و دب م بدخن تألرددلا بهد    

 قبا لن يألعخ ا ب م!

ن فددددا اددددا س ددددونو المألطرفدددد ن سددددنهم لبدددددلت الحددددرو امدددد  اإل دددداسيي

لالمعألدددل نو حألددد  المعألدددل ن يحدددو ب نو الددد ين ين ددرلن العندددخو لين دددرلن 

اإل هددووو للددم يفعمدد ا لي حو ثددة سددن هدد ه الحدد ا خو حألدد  هدد    يحددو ب نو 

ليحددوام ن سحوامددوت  يددر او لددةو ليسددوق ن ألدد  السددج نو ليسددوق ن ألدد  



 62 5خطب الجمعة ج

 المعألقات.

ا أن النرمة السوئدل اآلن  حو ب  ا اإل اإ المعألدد ! أمد  اإل داإ ا شدد خطدرأ

و أممددو الدد ي  أن الألطددرى قصددير العمددرو الألطددرى   يم ددن لن يسددألمر طدد ياأ

اإل دددداإ »يم ددددن لن يسددددألمرو للن يبقدددد و للن يدددددلإو للن يدددد ثرو أممددددو هدددد  

 .«المعألد 

و أمددد  يبددددل سعألدددد أ ثدددم  ثدددم يق لددد ن  أن اإل ددداإ   يم دددن لن ي ددد ن سعألدددد أ

ن مخخدد  ا سددر سددن لللدد  لمسددد الطريددع امدديهم! يعنددا ااألدددلنو لل يألطددرىو فددنح

 سن حربنو. ه ا سو يجري امي  الحو  ليهو اإلخ ل.  بد  تطرفنو

سو ال ي مسألطيع لن مفعم ؟   يم ن لن مسألسممو  دناا مقدولإو مدرف  الد   

لالهدد انو   معمددا امددو يحدددخ اآلنو سددو شددعرت بددوله ان الممدد لج بو  دد  

لج بددوله انو امددو شددعرت بدد  هدد ه ا يددوإو للمددو لقددرل الصددحخو لا  دد  الممدد 

 للشوهد مخرات ا خبو و لل   سو يجري لسوإ اينا.

 لين لسألا؟ لين لسألا؟   لظدهو.

بد لن مقولإو   مسألسمم لبدأا سهمو اومن النأليجة. أمهو أحد  الحسدنيين  أسدو   

َُف    َ اُف   }لن معيا لا ا   دعدا  لأسدو لن ممد ت شدهدا   فدَ    ٓ إِح  َربةُصفوَن بِنَفآ إَِلة

ُد نَتََربةُأ بُُِم  َُن يُِصفي َ  ِدأ َونَح  نَيَي  ُحس  فد  هللِانفُُُم ٱل  ُ بِعَفذَاو  َمِ فِدينَاأ ٱَتََربةُصفٓوا  ِد ِ ٱَّللة َٓل َُو  بِ َي 

تََربَُِصففوَن{ ُُففم م  .   يجدد   لن مقبددا هدد ا الهدد ان لمددر   سددع [52]الأل بددة   إِنةففا َمعَ

 الطيب ال ي يق     الخوار لبا
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 ذ  سددددن يرددددبط الدددد ليا بعدددديا

 

 (13) و ايا لخخ سن  الحمدوإ

 سدددن يهدددن يسدددها الهددد ان اميددد  

 

 سدددددددو لجدددددددرح بميدددددددن أيددددددداإ 

محن قد هنو ام  لمفسنوو فهنو ام  الندوغ. لأذا ل  مدو لن م د ن ارسدو  امد   

.  النوغو فينبرا لن م رإ لمفسنو لل أ

 لسألنو لن تم ت 

 خير لسة لخرظن لمنوغو لمنو الخهدا  امد  الندوغو لمندويجب لن مخعر بخمنو 

ََ يَِر َُهففا قَففد  }َولَ ال ا ثددة لمنبدد ات ا سددة  َر  ِر َُنة ٱأل  ك  ففِد ٱلففذَِ بُففوِر ِمففد  بَع  نَففا ٱِففر ٱلية  َكتَ  

ِلُحوَن{ لمنو لسة القدر نو لسدة اإل داإو لسدة سحمدد اميد   [105]ا مبيو    هللِا َاِ َي ٱلصةَٰ

البوقيددة ألدد  لن يددرخ هللا ا  ض لسددن ا سددة  لسددة الخمدد  والصددال لالسدداإو 

 اميهو.

يجددب لن تددألم ن هدد ه المخددوار فددا مف  ددنوو لل  مسألسددمم لبدددأاو هدد ا الخددع   

ن يقألمد ا فيندو لمفس  معمة اايمةو ل نيمة اايمةو لس سب ابير. هدم يريددلن 

نددوك لن يقدد    لدديم ه...  لن يحددم اددا سنددو بوليددخغ لاإلحبددوط...  هدد ا الخددع  

ليم هنوك أ  أ رائيا لتر ومألهو الن ليدةو لسي اميألهدو العسد رية الألدا ...  فوئدل

 «. بع سميو ات ل بع» إ1994 نة بمرن فا 

هم يريدلن لن مصا أل  ه ا الحد سدن اليدخغ لاإلحبدوط لالخدع   بدولقن طو 

ُم ُل ِمفد رة   ۥ ََل يَفا ي  إِنةفهُ  ... }لمحن مق      تيخ د ا سدن  لح هللا فدـ  قَفو  ِ إَِلة ٱل  حِ ٱَّللة و 

ِفُروَن{ ََُٰ ح  يَق  ...  }و   تقنط ا سن  حمة هللا فام    [87]ي  خ   ٱل  َمفِة َربَِفهَِلٓ نَطُ ِمد رة

آل وَن{  .[56]الحجر   إَِلة ٱلضة

                                        

 «.القرضولي»بع  لم اع الحيول لفلا سنهو المموت  (13)
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إِن }أن الدميو  ل و لالدهر ي سون  يد إ لدك ليد إ اميدكو لهللا تعدول  يقد    

ٞح يَم   ُُم  اَر  كَ َسس  لُهُۥ  َو ِل  ث  ٞح َمِ َم اَر  قَو  ُ  ٱَقَد  َملة ٱل  لََم ٱَّللة َد ٱلنةفاِس َوِلفيَع  َيةفاُم نُفدَاِولَُها بَفي  ٱأل 

ِلِمفيَد 
ِةَٰ ُ ََل يُِحف   ٱل ةِخذَ ِمنُُم  ُشفَهدَآَءِۗ َوٱَّللة َأ  140ٱلةِذيَد َءاَمنُوا  َويَت ُ ٱلةفِذيَد َوِلفيَُمَحِ ٱَّللة

حَ  ِفِريَد{َءاَمنُوا  َويَم  ََُٰ  .[141و 140]   امران   َق ٱل 

أن قم بنددو سددع الخددعب المبنددوماو لقم بنددو سددع الخددعب الفمسددطيناو قم بنددو سددع 

و «الجهددو  اإل دداسا»و للبطددو  «حمددوغ»لبطددو  الجهددو و قم بنددو سددع لبطددو  

و لسددددع اددددا سددددن يقددددولإ «حددد و هللا»للبطدددو  المقولسددددة المبنوميددددةو للبطددددو  

لظدد  العدددلان. قم بنددو سعهددمو لللسددنألنو تهألددخ  الطددو  تو لاددا سددن يقددخ فددا

لتدا  لهمو ل  مممك فا هد ه اآللمدة أ  هد ه المخدوارو لهدا  لغ سولندوو فدا 

 لن مفرط فا ه ه المخوار. - ليهو اإلخ ل المسمم ن - ينبرا

ِ }الع يدد ل الألددا األددب هللا لهددو العدد ل ا سددة  ينبرددا لن مخددعر بخمنددو وُ َوَّلِلة ِعففية ٱل 

لَُموَن{َوِلَرُسولِ  ِفِقيَد ََل يَع  ُمنََٰ دة ٱل  ُِ ِمنِيَد َولََٰ ُمؤ   .[8]المنوفق ن   هَِل َوِلل 

لهللا ل  لقفنو لقفة  ظا لاحد لصممنو لا سنوو سو ا دألطوان أ درائيا لن 

سدر تفعا شي أو. أممو  خمن امينو أ رائيا حينمو ا خمن ال هن ام  مف  دنوو لا 

ولينففيهللاد ض مففد صففدور هللاففدوكم »  صددم  هللا اميدد  ل ددممامددو قددو  النبددا 

قددو  قوئددا  يددو   دد   هللا لسددو . «المهابففة مففنُم، وليقففذٱد ٱففر الففوبُم الففوُد

حدب الددميو »ا اآلفدة  هدو ه ه (14)«ح  الدنيا وكراُية الموِ» ال هن؟ قو  

 «.لاراهية الم ت

                                        

يوشفك األمفم ُن  فداهللاى هللالفيُم كمفا »حمد سن حدي  ث بدونو للللد   للخرظ  لب   ال  ل (14)

َل بف  ُنفتم » ي س د ؟ قدو  قمدة قدو  قوئدا  يدو   د   هللا لسدن . «األكلة إلى اصعتها  داهللاى

 .«...  كثير، ولُنُم غثاء كغثاء السي 
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المد ت امديهم  علسو أذا طمع النوغ الدميو للقبم ا ام  المد تو   يبدول ن للقد

لهو فا  بيا هللاو فد هللا لدن بوذلين لإ لقع ا امي و للضع ا ل لاحهم فا ليديهم 

 تسألطيع أ رائيا ل  سن ل ا  أ رائيا لن يصنع ا شي أو.

حدثن فا ليوإ قريبةو ه ت أ درائياو  - ثاخ امميوت - أن بلعة امميوت

ة   تسدألطيع أ درائيا  ل لن ق ااد أ رائيا.  ن ه ه القنوبا البخدرية الم ق تد

مفسد   و   يبدولا  سوسهو شي أو. سوذا تسألطيع لن تفعا لسوإ أمسون بدوعللن تصنع 

  ي مددخ شددي أوو بعدد  سدد ا  سألفجددرل سم ددن لن ت ظددد فددا لي بددولم ت؟ لهدد  

 س ون.

 لن مبوع ب من بخم 

ظفف ا المنوبع المولية امو  امألمو لن يرنا ه ا شي أو. أن ال ي محألوج ألي  هد  

لن مبقدد  اربأددو سسددممينو   يجدد   لن مبددوعو لقددد ...  هدد  الألصددميم...  اإل ا ل

و باميد  السداسبوا مو فا     النخو ةو بوا مو امدو بيدع ي  دخ بدن يعقد و 

قدد  هللا لد  لن يبدوع ألد   امي  السداإ ب من بخمو   اهم سعدل ل. لل ن ي  خ

ٓ َُن ِرِمففَُك  } ظددا لارسدد و ألدد  ا يدد  سصددر الدد ي قددو   سرلتدد    ففهُ هللَاَسففىَٰ َوهَٰ
ر َمث 

ا{ ةِخفذَ ُۥ َولَفدو لل دنهم بوا مدو لمدن   يراد  لندو اراسدة ل   [21]ي  دخ   يَنفَعَنَآ َُو  نَت

 حرسةو ل  يرقب فينو أ  ل  ذسةو بوا مو ب من بخم لميه  !

 ألم مو ب ؟عال من يو ق إ؟ سو ال من ال ي به ا سو ه  

الروليددةو بعألم هددو ا سددة  الخددع وو لبعددألم هدد هبعددألم هدد ه الددديو و لبعددألم هدد ه 

ب من بخم للم تقبل ه! ثمن لم يقب ! اا سدو اسدب سدن هد ا الد من هد  بقدو  

 لها ال را ا ام  ارا يهم!
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سوذا لفو ت الخع و العربية سن ل ا  ا سر؟ لدم تسدألفيد شدي أو. أ درائيا هدا 

ئيا هدددا المألح مدددةو أ دددرائيا هدددا المول دددةو أ دددرائيا هدددا المسدددألفيدلو أ دددرا

 الرابحة!

ن النصدر  ت    يدب فيد و للل نو س سن ن بخن الرد لنوو للن المسألقبا لنوو ل

ٓ َي َهفففا }ن هللا تعدددول  يقددد    لل َ يََٰ كُم  َويُثَ َِفففت   يَنُصفففر  ٱلةفففِذيَد َءاَمنُفففٓوا  إِن  َنُصفففُروا  ٱَّللة

} فدَاَمُُم  ُ ٱَفَ  غَ إِن يَنُصففر  }و ليقد    [7]سحمددد   َُا  ُُم  ٱََمففد ذَا كُُم ٱَّللة ففذُل  أ َوإِن يَخ  ُُفم  اِلففَ  لَ

ِمنُوَن{ ُمؤ  يَتََوكةِ  ٱل  ِ ٱَل  ِد َِلِۗ َوهللَالَى ٱَّللة د  بَع   .[160]   امران   ٱلةِذي يَنُصُركُم َمِ

 ددألرفر هللا تعددول  لددا لل ددمو فو ددألرفرله أمدد  هدد  الرفدد   للقدد   قدد لا هدد ا ل

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

لن فا ي إ الجمعة  واة أظوبة   يصدو فهو ابدد سسدمم يددا  هللا بخيدر ل   

 .(15)ا ألجوو ل و للعمهو ت  ن ه ه السواة  أ

صدمأ لندو  ميومدو الألدا فيهدو لندو  ينندو الد ي هد  اصدمة لسرمدوو للالمهم لصمأ 

سعوشنوو للصمأ لنو  خرتنو الألدا أليهدو سعو مدو. لاظعدا الحيدول  يدو ل لندو فدا ادا 

                                        

صدم  هللا اميد  ألد  حددي  لبدا هريدرل المألفدع اميد و لن   د   هللا  داايخير الخيل  (15)

ٱيفه سفاهللاة َل يصفا ٱها هللا فد مسفلم وُفو يصفلر يسف ل ض »ذار ي إ الجمعة فقدو    ل مم

للشو  بيده يقممهو. للسو تعين السواة فقد اخألمخ العممو  فيهدو اخألافأدو  «ُهللا ا  إيا  إَلشيئًا 

او ل  فوض ابن القيم فا ذار لق الهم ل ظأ سنهو ق لين لا يرأ

 لحدهمو  لمهو سن ظم غ اإلسوإ أل  امقلو  الصال.

 مهو بعد العصرو قو   له ا ل ظأ الق لين.للال وما  

المنألقدد  سددن األددوو الألر يددب »( بألحقيددع ا  مددونلطو ل397 - 1/388« ) ا  المعددو »اماددر 

 (.243 - 1/241لمقرضولي )« لالألرهيب
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 الم ت  احة لنو سن اا شر. خيرو لاظعا

ا سدن ي سندوو للحسدن  ا سدن لسسدنوو لاظعدا  ددمو خيدرأ المهم اظعا ي سنو خيدرأ

 اوقبألنو فا ا س   امهوو لاظرمو سن خ ي الدميو لا او اآلخرل.

وَأ ٱلَوَُاِِم } لَوَٰ ِ َُك  صة ُر ٱَّللة َُِرِۗ َولَِذك  ُمن َشآِء َوٱل  فَح  َهىَٰ هللَاِد ٱل  وَ  َن  لَوَٰ لَفُم  إِنة ٱلصة ُ يَع   َُرِۗ َوٱَّللة

نَعُوَن{  .[45]العن ب ت   َما  َص 

* * * 
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 (16)النفع اإل رائيما -4

 :الخطبة ا لل 

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

بألرايدوو لممخدو اة فدا سد تمر  «ق ميد »فا الجمعة الموضية انن فا سدينة 

 ان فق  الألجو ل اإل اسية لسخوامهو الحدي ة.

بدل ه ا الم تمر ي إ ا  بعو و لاخن ي إ ا  بعدو  لالخمديم فدا سخدوار 

و لاددون لهددو «السدداظقة»طيبددةو فددا هدد ه المدينددة الألددا اومددن اوصددمة لدللددة 

 ل هو فا اهد الع مومينو لاون لهو س قفهو المألميد  فدا سقولسدة الدر ل ال موليدة 

 . ا توت  ايةو ل قط سنهو الخهدا  ل ا  الخهدا

مدينة اقد ه ا الم تمرو ل لين العممومية الألدا ح مدن ترايدو محد  فا ه ه ال

وو لم تسألطع لن تقألمع ظ ل  اإل اإ سن مفسية الخعب الألراا.  السبعين اوسأ

لهنددوك اخددرات ةو هنولددك اآل ى لاخددرات اآل ى سددن المدددا غ القر ميدد

سدن المعوهد للئمة الخطبو و لهنوك اميوت اإللهيوت الألدا خرظدن ظدياأ ظديددأا 

اممو  الخريعة  ليألهم فا ه ا الم تمر.  لين حخددأا سدن  ظدو  الفقد  تخرظد ا 

ممدو أو ل«لصد   الددين»لل  «الخدريعة»فا ه ه ال ميوت الألا لم يسم هو اميدوت 

و لهدد  اميددوت  «الاهدد ت» ددم هو بو ددم لشددب  بمددو يسددمي  النصددو  و اميددوت 

 .«اإللهيوت»

                                        

هدـ 21/5/1417بولدلحة فدا   ضا هللا ان للقين ه ه الخطبة بجوسع امر بن الخطوو  (16)

 .إ4/10/1996الم افع 
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يدد فدا ترايدو. الألدا للصدمن  لين فا هد ا المد تمر الأل ظد  اإل داسا الجد

ح بأددو أ دداسيأو ألدد   دددل الح ددمو لأن لددم ي ددن لدد  ل مبيددة سطمقددة. لل نهددو س شددر 

 ل س  أل  ه ا الأل ظ  الجديد لمخعب الألراا.

قددوإ هدد ا المدد تمر بألعددولن سددن اميددة اإللهيددوت لال قددخ اإل دداسا فددا سدينددة 

 سدددع بعددد  الخدددراوت ال بدددر  الألدددا تحدددول  لن ت يدددخ لمخدددطألهو «ق ميددد »

 .ا  لظالسعوساتهو لفع شرع هللا 

اخن سخوار طيبة فا ي سا ا  بعدو  لالخمديمو لفدا يد إ الجمعدة لفدا 

للاخددر صددامألنو  ددمعن ت بيددرات  س ددا هدد ا ال قددن انددو مصددما الجمعددةو لفددا

فمددو أن فر نددو سددن الصددال ...  هللا لابددر...  تبمددغ انددون السددمو   هللا لابددر تدددلي

الدد ي يجددري؟ سددو هدد ا الأل بيددر؟ قددول ا  هدد ه  حألدد   ددخلن اإلخدد ل ا تددراك  سددو

ا ادن تلدوسنهم سدع اإل خد ل سسيرات يق إ بهدو اإل داسي ن فدا هد ا البمدد تعبيدرأ

 الفمسطينين.

قمن  لسوذا حدخ سن ظديدد ل خد ل الفمسدطينيين؟ فدنحن فدا بمدد   مسدألطيع 

لن مقرل الصحخ ل  لن مألوبع في  النخدرات فدا اإلذاادة لل الألمفدو و فمدم تعدرى 

 امو ظر  شي أو.

قول ا  أمد  احألجدوج امد  سدن  دقط سدن اللدحويو لالخدهدا  فدا القددغ لفدا 

اللفة الرربية لفا   لو لقد  قط مح  خمسين شهيدأاو لس وت سدن الجرحد ! 

قمن  سن لظا سوذا؟ قول ا  سن لظا النفع الد ي صدنعأل  أ درائيا تحدن المسدجد 

 ا قص .

دد و امدد  هدد ه العمميددة العدلاميددةو هنولددك ثددو  لبنددو  فمسددطين ا بطددو  احألجوظأ
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ل فواأو ان سقد وتهمو  فواأو ان سسدجدهم ا قصد و  فواأدو ادن لللد  القبمألدين 

لثول  المسجدين العايمينو  فواأدو ادن ل ض اإل درا  لالمعدراجو  فواأدو ادن 

لطفددو  لشددي  و ...   ظددو  لمسددو ...  هدد ه المقد ددوت. قددولإ شددبوو لشددوبوت

الحا ال ي يخألدر  الصددل و فمدم يبدول ا بد و قولس ا بصدل هم  صو  العدل 

 مهددم يدد ل لن اددن حرسددوت سقد ددةو تهدد ن سددن لظمهددو الدددسو و لتددرخ  سددن 

 ظمهو اا تلحية سو  اسن فا  بيا هللا.لظمهو ا  لاحو ليه ن سن ل

لددم تطددا المخددوار الطيبددة السددعيدل الألددا  ددعدت بهددو خددا  يدد سا ا  بعددو  

 الجديدل.لالخميمو حأل   اهمألنو ه ه ال و ثة 

و لم اده لبدأا   ن اليهد   هدم اليهد  و لالصدهوينة لأمهو تد  ام  سو لادموه  ائمأ

دوو للن اتفدو  لهم الصهوينةو ل  خالد ي حدد «لل دم »ن سخططهدم   يد ا  قوئمأ

لدديم لدد  ل ن ل  قيمددةو لقددد او ضددنوه سددن فدد   هدد ا المنبددرو لقمنددو  أمدد  لدديم 

و و  داإ القدط لالفدخ و  داإ ا  دد  اإ الخجعونو أم   اإ ا ق يو  لاللدعف

 لالر ا و  اإ ال ئب لالحما 

 ت مددم السدديخ فو دد ن ليهددو القمددم

 

 

تح ددددم الدددد ئب فوخلددددع ليهددددو 

 الحمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا!

 

لدديم هدد ا هدد  السدداإ الدد ي مريدددو لمدد  ا  ألسدداإو أسددو لن تخلددع لتحنددا 

 ل كو لتطخطل دهدرك لمدو تريدده أ درائيا لسدو تن يد  أ درائياو لأ  فول يدا 

 يا لكو الجيا بولمرصو و لالخدرطة بولمرصدو و لالددبوبوت بولمرصدو و اا ال

لطوئرات الهمي ا بألر بولمرصو و  ألحصد الخبون لالفأليوتو  ألحصدد الرظدو  

 لالنسو و  ألحصد الخي   لا طفو  ل  تبولا.

 سن يحو بهو؟ لسن يعوقبهو؟ لسن يق   لهو  لم؟ فلاأ ان لن يق   لهو   ؟
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اتفددو  ...  أ ددرائياو هدد ا سددو    اميدد  هدد ا ا تفددو  الم ادد إهدد ا سددو تصددنع  

 الساإ.

ي لدم يحدا سخد مة ألد  اليد إ سدن المخدواا المعمقدة؟! امقد ا  لي  اإ ه ا ال

 المسوئا المهمة لترا هو لمو بعد!

القدغ    الد ا فدا ادا يد إ يعمند ن لمهدو العوصدمة ا بديدة الم حددل لخدعب 

 أ رائيا.

بعلددهم    ا   مخددر لن سددن لبنددو  فمسددطين الدد ينالاظ دد ن المايددين ال

و أليهوو ه    ليم لهم حدع فدا  يحألفا بمفألوح  ا هو لانده  سو  فا الع  ل ي سأ

 الع  لو أ رائيا   تحألما س يدأا سن الس ون أ  أذا اوم ا   ومأو سن اليه  !!

سدددوانهمو ل  ي الددد ن يأل ايددددلن ليألندددوس ن لالمسدددأل طن ن   ي الددد ن فدددا 

دو فدا سنطقدة لتأل  و بعدد يد إو لخص صأ ايد سسأل طنوتهم فا ل ض فمسطين ي سأ

ا سن لصدحوبهوو مدر  ذلدك فدا  ا لقهرأ القدغ. أمهم يخخ لن ا  ض ان ل لقسرأ

لدد ن  ظددو أ ل  الألمفددو و لمخددوهد هدد    المسددواين لهددم يصددرخ ن ليب دد ن لي  

تهددددإ لتخخددد  ا  ض سدددن لهمهدددو بدددولقهرو لبسددديخ  «البمدددد ل ات»لمسدددو و ل

الجبرلتو لظبرلت السديخ لبمنطدع الطريدون لا  دأل بو  فدا ا  ض بريدر 

 الحع.

 ه ا سو تصنع  أ رائيا.

ررو سدن هد    لن يفعمد ا ذلدكو ا تفدو  لفدو هم لمفعهدمو للدم ينفعندو أل  مس

 بخا .

سد أل ن ادن هد او الحدل  حأل  اآلن لم تأللأ. سو ها حدل  أ رائيا؟ أمهم ي
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صرح ا ان حقيقة الحدل  الألا يعألبرلمهو حددل هم. أمهدم ي مهم   يريدلن لن 

ألد   «الفدرات»يق ل ن فا األبهم الخوصة لفيمدو بيدنهم  أن حددل  أ درائيا سدن 

فددا الحجددو و حيدد  لهددم  «النخيددا»فددا لبنددون ألدد   «ا   »و لسددن «النيددا»

وك بندد  قينقددوع لبندد  قرياددة سطددوسع حدد   المدينددة المندد  ل لخيبددرو أذ اددون هندد

 لبن  النلير ليه   خيبر.

هدد ه هددا لطمددواهمو لهدد ه هددا لحاسهددم. لددم يحددا ا تفددو  لي سخدد مة سددن 

 المخ ات.

لهددو هددم يحفددرلن حدد   المسددجد ا قصدد و الحفريددوت سسددألمرل سددن  ددنينو 

لتلسرهم ام  المسدجد ا قصد  سعدرلى. لقدد حدولل ا لا در سدن خمدم اخدرل 

جدو للحرقدد ه سددرل لل لحرقدد ا بعلدد و لاحألددر  سنبددر سددرل أحددرا  هدد ا المسدد

صدداح الدددين  الألحفددة الألو يخيددة المعرلفددةو لحددولل ا لن ينسددف ا هدد ا المسددجدو 

و لحددولل ا أطددا  «سددوئير اوهومددو»امددو ل ا  ذلددك الحوخددوإ المعددرلى المقألدد   

صدم ا فيد  بدولقهر لي بألد ا لهدم لظد  أاو الرصو  ام  المصمينو لحدولل ا لن ي  

ا سن سسجد الخميا أبراهيم لحج له لهدم ألد  اليد إو لهد  سمدك  أ لا ظ امو لخ 

 المسممين لسسجد المسممين لقد بنوه المسمم ن.

  قمة خمو ية فا لاشنطن

 ه ه سحول تهمو فخين محن سن ه ا؟

سوذا فعمنو لسوإ ه ا السيا سدن الددسو  الألد  ل يقدنو لا  لاح الألدا ل هقدن؟ 

 سن للخ سن الجرح  لالمصوبين! ح الا  ألين سن الخهدا و للا ر

سوذا فعمنو لسوإ ه ا الصم   له ه البط لة الألا لدهرهو لبندو  فمسدطين؟ أمهدو 
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 امألفوضة ظديدل.

 سوذا فعمنو أ ا  ه ا؟ لل خ لم مقم بخا .

قدددول ا  مددد هب ألددد  قمدددة خمو دددية فدددا لاشدددنطن! سدددوذا تصدددنع هددد ه القمدددة 

 الخمو ية؟!

حينمددو  فد  الدد هوو ألدد   « كحسددنا سبدو»لقدد لحسددن الدرئيم المصددري 

 هنوكو  م    سعن  لم هوو أل  لاشنطنو ل  لسا فا ال هوو أل  لاشنطن.

لم   سن سصر لن م اد ه ه الخط ل اإليجوبية بخطد ل لخدر و لهدا ألردو  

أ درائيا  ل هدوو لتريدد لن تهديمن امد  فيد  الم تمر ا قألصو يو الد ي تمعدب 

 اقخ بعلهو سع بع .المنطقة اقألصو يأوو حأل  تنسجم الم 

لقا سو ير  ب  امد   ألرو  ه ا الم تمرو ه ا - با يجب لظ بأو حألميأو - ينبرا

 ه ا الم قخ المألبجأ الممطل بولدسو .

 سوذا فعمن القمة ال اشنطنية؟

دو  محن مق    أن القمدة فخدمنو هدا فخدمن بولنسدبة لندوو لل نهدو مجحدن تجوحأ

ا بولنسبة إل درائيا. لتدد لن لمدوذا؟ ذ و مهدم اتفقد ا امد  مبد  العندخو لاتخد بوهرأ

 المفولضوت الط يمة المد  ل يمة لم ص   أل  النألوئغ!.

لسددو سعندد  مبدد  العنددخ ليهددو اإلخدد ل؟ سعندد  مبدد  العنددخ  لي قمددع ا مألفوضددة 

الألدا  «الجهدو »ل «حمدوغ»الجديدل لل أاان الحرو ام  المقولسة اإل اسية 

ها البديا ال حيد لسوإ الفمسطينين لم ص   أل  حقهمو امو قو  ال وتدب ال بيدر  
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 .(17)سحمد حسنين هي او فا األوب  ا خير

و لالقدد ل لحدددهو. لي لرددة «القدد ل»  يم ددن لن يفهددم اإل ددرائيمي ن  يددر لرددة 

 لخر   ير سفه سةو با  ير سسم اة اندهم أطاقأو.

ألعدولن ال  دوئط ا  دألخبو اتية لا سنيدة بدين تاتفق ا ام  مبد  العندخو لهندو 

الفريقين فا ه ا السبيا. ل  مد ي سوذا  يحدخ اليد إ بعدد الصدال فدا سسدوظد 

فمسدددطينو فدددا القددددغ ل ددد ل لاللدددفة؟ لهدددا  ألخدددو ك السدددمطة الفمسدددطينية 

ا ادن  دخطهم  لشرطألهو فا قمع المصمين لالمألاوهرين. لالمألجمهدرين تعبيدرأ

 ام  سو حدخ؟

 .«مألنيوه »يا تق إ ساوهرات لسسيرات ل  يقمعهو فا أ رائ

بعلهو يطولب بولألخد  لا ر فخا رو لبعلهو يطولب بولساإو لل دن السدمطة 

 اإل رائيمية   تقمع ه    ل  ه   .

لمددوذا   تددألعمم السددمطة الفمسددطينية سددن أ ددرائياو لتدددع  بنددو  فمسددطين لن 

و بولصددرا ؟ سددوذا  يممددك اإلمسددون المامدد إ المهدددلإ يعبددرلا اددن لمفسددهم  ددميمأ

المحط إ المجرلح الم ب ح أ  لن يصر  فا لظ  دولم و  ا ا لمندوغ حريدة 

 الصرا  لالصيوح ليعبرلا ان لمفسهم.

  مريددد لمسددمطة الفمسددطينية لن تألدد  ط لا ددر سمددو ت  طددنو   مريدددهو لن 

هدد تطمع الرصدو  امد  أخ امهدو للبنوئهدو سدن لبندو  هد ا الخدعب البطدا المجو

 الصوسد المام إ المفألر  امي .

                                        

 .«العرلع لالجي ع» (17)
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محن فخدمنو فدا قمدة لاشدنطن لمجدأ اليهد  و  مهدم اتفقد ا امد  مبد  العندخو 

لاتخدددوذ المفولضدددوت! لي سفولضدددوت؟ لسدددوذا تجددد   المفولضدددوت؟ لدددن يعدددد 

سجر  لادد لايدد حو دم فدا قلدية سدن القلدويوو لقدد امسدا سدن هد ا  «مألنيوه »

م يقدا شدي أوو ادا سدو قولد  سجدر  اممدوت ا سر امو تنسا الخعرل سن العجينو للد

 ظ فو  ليم لهو سلم نو   تسمن ل  ترنا سن ظ ع.

اون ا صا لن ي  ن الم ض ع ا ل  ام  سوئدل المفولضدوتو لالد ي سدن 

ا  هدد ا النفددع. أسددو لن ي دد ن هدد ا هدد   ددو لأ«النفددع»لظمدد  اقدددت القمددة هدد   

 مرا المفولضوت سن لل  ا سر.الم ض ع ا ل  لل ت  

لامددن ببجوحددة للقوحددة لصددراحة  لن هدد ا ا سددر لدديم  «مألنيددوه »لل ددن 

و ام  سوئدل المفولضوتو للصر ام   لي و للم يبح  ه ا ا سر.  سطرلحأ

لموذا ذهبألم أذن يو ق إ أل  المفولضدوتو أذا ادون الم ضد ع الد ي لثدو  هد ه 

ددو امدد  سوئدددل  - س ضدد ع النفددع لس ضدد ع ا مألفوضددة - ال ددوئرل لدديم سطرلحأ

 مفولضوت؟!ال

 مريد قمة فا س ة   فا لاشنطن 

محن فا ال اقع لسنو فا حوظدة ألد  قمدة فدا لاشدنطنو محدن فدا حوظدة ألد  

فددا س ددة الم رسددةو لل فددا القددوهرلو لل فددا لي بمددد أ دداسا.  عقدددقمددة لخددر  ت  

للللدد  الددبا  بهددو بمددد المسددجد الحددراإو الدد ي ابألدددل سندد  اإل ددرا  لينألهددا ألدد  

لقد  بط هللا سو بين المسجدين  بطأو لبديأوو هد ا بدايدة اإل درا  المسجد ا قص . 

لهدد ا مهويألدد و لسددن فددرط فددا المسددجد ا قصدد  ي شددك لن يفددرط فددا المسددجد 

 الحراإ.
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تعقددد فددا س ددة الم رسددة. ل  يسددألحع  - لقددو ل المسددممين - مريددد قمددة أ دداسية

وذ المسدجد ا قص  سنهم الألنو ي له ه القمدة؟ فد هب ألد  قمدة فدا لاشدنطن إلمقد

 ا قص و ل  مقيم قمة فا  يو  اإل اإ إلمقوذ ه ا المقدغ العايم؟!

الد ي  «فيصدا بدن ابدد الع يد »انو م   لن ي ظد فدا المسدممين  ظدا س دا 

 - حينمدو حدول  سدن حدول  أحدرا  المسدجد ا قصد  - إ(1969 او فدا  دنة )

ا سددرو   امددو  المسددممين لقددو ل بددا  اإل دداإو ألدد  ا ظألمددوع سددن لظددا هدد ا

و لادددون سدددن ل ا  ذلدددك أمخدددو  سنامدددة المددد تمر «المردددرو»لاظألمعددد ا فدددا 

 اإل اسا.

لاليدد إ تأل ايددد ا خطددو  امدد  المسددجد ا قصدد و لامدد  المدينددة المقد ددة 

و «القددغ»و لام  ل ض اإل را  لالمعراج. اليهد   يريددلن ته يدد «القدغ»

اميهدوو لقدد فعمد ا  اسهوو لأضفو  الطوبع اليهد  ي ألأخراظهو ان ارلبألهو ل

  يرلا مسبة الس ون....  سن ذلك ال  يرو ل يرلا البنية الس ومية

اون اليه   لل  ا سر   يسد ن ن فدا القددغو سند   خدا امدر بدن الخطدوو 

سدينة القدغو لاقد اقد الصمأ سع لهمهو النصو  و لاون ذلدك   ضا هللا ان 

  يسدمم سفألوحهدو و ال ي لصر امد  لن «صفرمي غ»بطمب سن بطريك القدغ 

 أ  أل  خميفة المسممين امر بن الخطوو.

أذ اومددن  «أيميددو »لظددو  امددر ل ددمم سفألددوح المدينددةو لاقددد سعهددم صددمأ 

العهددل »لل سو يسم  فا الألدو يل بو دم  - «أيميو »المدينة تسم  فا ذلك ال قن 

و لاون سن شرلط هد ه العهددل لل هد ه ا تفوقيدة  لن النصدو   طمبد ا «العمرية

 .«يه  »ن امر  لن   يسوانهم فا سدينألهم س
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 اون ه ا سن الخرلط المبدئية ا  و ية.

 تخألين اليه   اق بة ألهية لهم 

سعن  ه ا لن اليه   لم ي ن لهدم فدا هد ه المديندة مصديب سند  فدرقهم هللا فدا 

عَفثَدة َوإِذ  }ا  ض لقطعهم لسمو امو قو  القر ن ال ريم   ِهم  إِلَفىَٰ   َ َذةَن َرب فَك لَيَ   هللَالَفي 

عَفف َمففِة َمفد يَُسففوُمُهم  ُسفٓوَء ٱل  ِقيََٰ ِم ٱل  ِحففيمٞ ذَاِوِۗ يَفو  ِعقَففاِو َوإِنةفهُۥ لَغَفُففوٞر رة   إِنة َربةففَك لََسفِريُع ٱل 

ا{َواَ ةع   167 َِ َُُممو َر  ُهم  ٱِر ٱأل   .[168و 167]ا اراى   نََٰ

َمِة لَيَ   } ِقيََٰ ِم ٱل  ِهم  إِلَىَٰ يَو  عَذَاِو{عَثَدة هللَالَي    لهد ا سعدرلى فدا َمد يَُسوُمُهم  ُسٓوَء ٱل 

الألو يلو سن قرل الألدو يل لظدد هد ه ا  لا  لميهد  و حينمدو لفسددلا فدا ا  ض 

ا لفعمد ا سدو فعمد او قألمد ا لمبيدو  هللاو لتعددلا امد   ا ابيدرأ لطر ا فيهو لام ا ام ًّ

ُ  َر  ُم   َرُسوُل  َُٱَُُلةَما َجآَءكُم  }الحرسوتو لامو قو  القر ن   فتَ ٓ َُنفُسُُُُم ٱس  َو َٰ  بَِما ََل  َه 

فف ففا َكففذةب  ٱَفَِريقو تددو يل اليهدد   حوفددا بقألددا لمبيددو  هللاو  [87]البقددرل   تُلُففوَن{ا  َق  تُم  َوٱَِريقو

 .امي  الساإو لذبح ا ابن  يحي  امي  الساإمخرلا بولمنخو   اريو 

 بعد أفسو هم لطريومهم لتعديهم 

امو يقد   س  خد  العدروو  «بخألنصر»و لظو  «بوبا»ها  مط هللا اميهم ل

ل خددا  يددو همو لظددوغ فيهددوو لحددر  سعوبدددهم لتدد  اتهم لاألددبهمو للخدد هم 

 ل ر  أل  بوبا سدل  بعين  نة.

 ه ا سعرلى فا تو يخهم.

ثم  مط هللا امديهم الفدرغو ثدم  دمط هللا امديهم الرلسدون لضدرب هم ضدربة 

لتفرقد ا شد   سد  و للدم تقدم لهدم قوئمدة قوضيةو قطع ا فيهو فدا ا  ض لسمدوو 

 سن  ذلك الي إ.
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لدم يألسدمم ا القددغ سدن اليهد  و أممدو  «القددغ»لل لك حينمو  خا المسمم ن 

 تسمم هو سن النصو  و لقد شو ط ا المسممين ل  يسوانهم فيهو يه  .

لدا هد ا قرلمأدوو ثدم يبددل لن المسدممين تسدوهم ا اعدو تهمو ل دمح ا لميهد   

ددو بعددد  يدد إ بولدددخ   فددا هدد ه المدينددة. ألدد  لن ظددو  القددرن ال ددوسن اخددر ثددم ي سأ

القددرن الألو ددع اخددرو فددا اهددد الدللددة الع موميددةو لفددا ليددوإ ضددعفهوو لفددا ليددوإ 

امخرولهو بولحرلو خو ج حدل هو ل اخمهدوو بددل اليهد   يخططد ن لددخ   هد ه 

ن  دنة المدينة لبنو  لحيو  لل سسألعمرات ح لهو خدو ج  د   المديندةو لبند ا سد

 إ(  بعأو لاخرين سسألعمرل.1897إ( أل   نة )1843)

س  ددم الحراددة الصددهي مية المعرلفددة ألدد  القدددغ  ددنة  «هرتدد  »لظددو  

إ( ل ا هدوو لتفقددهوو ثددم  ادو اليهدد   فدا العدولم لحدد هم ألد  لن يدد هب ا 1903)

 أل  القدغ ليس ن ا فيهو ليسألعمرلهو سو ا ألطوا ا.

إ( فم ددن 1917او البريطددوما  ددنة )لدددا ا سددر ادد لكو حألدد  ظددو  ا مألددد

 لميه   لا ر سن لي شا  قبا ذلك.

إ( اددون اليهدد   فيهددو ي  مدد ن 1917حينمددو  خددا البريطددومي ن القدددغ  ددنة )

سسددددمم ن  - ( سددددن السدددد ونو لالعددددرو%25خمسأددددو لاخددددرين فددددا الموئددددة )

(و ل  يممدك اليهد   سدن %75ي  م ن خمسأو ل بعين فا الموئة ) - لسسيحي ن

( فقددط. ل ددن لتسددع ن فددا الموئددة %4المدينددة أ  ل بعددة فددا الموئددة )سسددوحة 

 %( ها لمعرو للممسممينو القدغ امهو شرقية ل ربية! ثم ترير الحو .96)

بعدد لن لصدبحن القددغ  - اآلن ي و لن يفر  ن المدينة سن  د ومهو العدرو

 مددر  اإلظددرا ات القمعيددة لالألعسددفية فددا القدددغ الخددرقية - الرربيددة امهددو لهددم



 79 5خطب الجمعة ج

لالقدددغ الرربيددةو ضددد العددرو سسددمميهم لسسدديحييهمو لمدد ع اله يددوت سددنهمو 

 لسنع  يو ل ا  ض المبنيةو سنع اتسوع المدينة سن موحية العرو.

لأاطو  الفرصة لبنو  ا حيو  الس نية لالمسألعمرات اليه  ية امد  حسدوو 

العرو لالمسممينو ظعا العرو لالمسممين فيهدو لقميدةو حد الا  دن لاخدرين 

 ( سن اليه  .%74( سن العرو لل بع ل بع ن فا الموئة )%26فا الموئة )

دو بعدد يد إو  «لل دم »لبعد اتفدو   دوو فو  دأليطون يأل ايدد ي سأ  ا  ا سدر تفوقمأ

دو بعدد يد إو لاليهد   يريددلن ته يدد المديندة  لن »لا  ض تنأل ع سن لهمهدو ي سأ

 .«ت  ن سدينة يه  ية

 محن للل  بدال  ل ميمون سنهم 

سن لظدا هد ا يحفدرلن الحفريدوت بح أدو ادن هي دا  دميمون الم اد إ! ليدن ل

 هي ا  ميمون ه ا؟ لسو قيمأل  الألو يخية؟ لسن ي بأل ؟

اميد  ثم محدن لللد  بسدميمون ل ال  سدنهم. هدم لهللا يعألبدرلن  ال  ل دميمون 

 سن لخم النوغ. - امو تح ا ت  اتهم المحرفةب الساس

هو فبع  ظو ه فا بع ة ليقوتاو للسر قوئدده لحب اسرلل ظو  امي  الساإ  ال 

 لن يعرض  لمقألاو ليسط  ام  اسرلت  بعد ذلك!

 ها يفعا ه ا أ   فمة النوغ؟!

ه دد ا مسددب ا ألدد   ال . لمسددب ا ألدد   ددميمون سددو مسددب ا سددن السددحر لابددو ل 

 ا صنوإ ل ير ذلك!

فدَنَا  َاوُ وَ }ل ال  ل ميمون اندمو سن اراإ ا مبيو    ُكر  هللَا   او  ٱذ  فِدأ إِنةفهُۥٓ َُوة َي  ۥ َ ذَا ٱأل 
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ِۡ َاَل َمعَهُۥ يَُس َِح   17
نَا ٱل  ر  َراِ  َد بِ إِنةا َسخة ش  ِ  ۡ عَِشَرِ َوٱ

 ُكفَ ٞ لةفهُۥٓ  18ٱل 
أ ُشفوَروو فَر َمح  َوٱل ةي 

اٞو  ِخَ فاِو{َوَشدَ    19َُوة َ  ٱل  َمةَ َوٱَص   ُ ِح هُ ٱل  نََٰ َُهُۥ َوَءا َي  َُ   }و [20 - 17]    نَا ُمل  نَفا َوَو

} او  ففدُ إِنةففهُۥٓ َُوة عَ   ففَم ٱل  َد  نِع  َمَٰ ففاأ َولَقَففد  } و[30]   و ِلففدَاوُۥ َ ُسففلَي  مو َد هللِال  َمَٰ نَففا  َاوُۥ َ َوُسففلَي   َءا َي 

ُمفَواَاََل  د  هللِا َفاِ ِ  ٱل  لَنَا هللَالَىَٰ َكثِير  َمِ ِ ٱلةِذي ٱَضة دُ َّلِلة َحم  ُد  َ  15ِمنِيَد ؤ  ٱل  َمَٰ اوُۥ َأ َوَوِرَث ُسفلَي 

فِر َوُُو ِينَففا ِمفد ُكفف َِ  نَفا َمنِ ففَق ٱل ةي  ٓ َي َهفا ٱلنةففاُس هللاُلَِم  ففُ   َشفر  َواَفاَل يََٰ فَض  ففذَا لَُهفَو ٱل  ََُٰ ءٍّأ إِنة 

ُم ِيُد{  .[16و 15]النما   ٱل 

ُحف  الصفيام إلفى ض: صفيام  او ، »يقد     صدم  هللا اميد  ل دمملالنبا 

لصفف و إلفى ض: صفف و  او ، كففان كفان يصففوم يوًمفا ويف ففر يوًمففا، وُحف  ا

مفا ُكف  ُحففد »ليقدد     و(18)«ينفام نصفف الليف ، ويقففوم  لثفه، وينفام سدسفه

طعاًما اط خيًرا مد ُن ي ك  مد هللام  يد ، وإن ن ر ض  او  كان ي كف  مفد 

 .(19)«هللام  يد 

حينمدو  صدم  هللا اميد  ل دمممحن للل  بدال  ل ميمون سنهمو امو قو  النبدا 

و «مففا ُففذا اليففوم الففذي  صففومونه؟»اوشدد  ا و فسددخلهم   لظدددهم يصدد س ن

قددول ا  هدد ا يدد إ اادديمو لمجدد  هللا فيدد  س  دد  لق سدد و لل ددر  فيدد  فرادد ن 

ددو لدد  فقددو    دد   هللا  ا  و فددنحن مصدد س  تعايمأ لق سدد و فصددوس  س  دد  شدد رأ

صفلى ٱنحد ُحق بموسى مفنُم، ٱصفامه رسفول ض »  صم  هللا امي  ل مم

                                        

 لاه لحمددد لالبخددو ي لسسددمم للبدد   ال  لالنسددوئا لابددن سوظدد  اددن ابددد هللا بددن امددرل  (18)

 . ضا هللا ان 

لممنولي « في  القدير»  ضا هللا ان  لاه لحمد لالبخو ي ان المقداإ بن سعد ي رو  (19)

 .(7733( برقم )5/425)
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 .(20)«وُمر بصيامه، ض هللاليه وسلم

محن لحع بم    سنهمو للحع بدال  سنهمو للحع بسميمون سنهم. محن معبدد 

هللا امو يريد  ال  ل ميمونو لسو هم فبموذا يعبدلن هللا؟ با اقة الددسو ؟! بولألعددي 

امدد  خمددع هللا؟! بولعدددلان امدد  ا  لاح لا سدد ا ؟! بخخدد  ا  اضددا بريددر 

سدن لدم ...  ا  دألماك...  لمصدمحة العوسدةحع؟! بمصو  تهو بدا   سخألمفدة  ا

و فميم ل  حع تمم هو؟!  يم   فا ل ض  خمسين اوسأ

لقد لخ لا ل اضا الفمسطينيينو للخ لا ل اضا ا لقوى اإل اسية الألدا   

 .تعول يج    حد لن يألصرى فيهوو فها سمك س بد   

يقد   لهدم قفد ا لقد تمم  ا ه ه ا لقوى لااألدلا اميهوو  مهدم لدم يجددلا سدن 

 اند حدام.

 مح  فمسطين ا سة  لاظب

 ...  ن للسة اإل اسية لن تأل ممو  ن للسة اإل اسية لن تقخ س قفأو أيجوبيأو

ا لثمد  المميدو  سدن البخدر فدا لمحدو  ا  ضو ا سدة  ا سة الألا تممدك سميدو أ

ا سدة  الألا تممك سن المقد ات ا قألصو ية لا  دألراتيجية سدو   يمم د   يرهدوو

 الألا تممدك سدن القد ل الرلحيدة لسدن س ا يد  السدمو  سدو   يمم د  لحدد  د اهوو

الألا تممك اا ه ه المق سوت تسألطيع لن تفعا ال  يدرو لد  لظددت القيدو ل. ا سة 

 اإل اسية ليسن فا القوادل بقد  سو ها فا القمة.ا سة  سخ مة

خ فد ا بعلدهم سدن لقد ا ألطوا ا لن يم قد ا سدو بدين قدو ل هد ه ا سدةو للن ي

                                        

 .ب ضا هللا انهسألفع امي و ان ابن ابوغ  (20)
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بع و للن يفصم ا بعلهم ان بع و حأل   لينو الددل  العربيدة لاإل داسية 

 يجوفا بعلهو بعلأوو با يعو ي بعلهو بعلأوو با يقوتا بعلهو بعلأو.

ا{الألددا  ددموهو هللا تعددول   ا سددة  ليددن ففةو َوَسفف و }ُُمة
فف}و لظعمهددو (21) ففةٍّ َخي  َر ُُمة

ِرَجففت  ِللنةففاِس{ ففِذ ِ }؟ لقددو   (22)ُُخ  ََُٰ {إِنة  ِحففدَوو ففةو َوَٰ ففتُُُم  ُُمة  ليددن هدد ه [92]ا مبيددو    َٓل ُُمة

ال احددل الألدا ابدر النبدا اميد  الصدال لالسداإ ادن العاقدة بدين لبنوئهدو ا سة 

ثددم شددبك بددين  (23)«المففؤمد للمففؤمد كال نيففان يشففد بعضففه بعضففا»فقددو   

 .(24)لصوبع 

فهم مث  الۡسفد: إذا ٱر  وا ُم و راحمهم و عاط يدمث  المؤمن»لقو   

و أمهدو ايدون (25)«اشتُى منه هللاضو  داهللاى له ساِر الۡسد بالسهر والحمفى

ال ي لاحدد يحدم ادا الد  بدخلم العلد  اآلخدر. هد ا هد  الد ي ينبردا لن 

 ت  ن امي  ا سةو لل ن اآلن مر   ير ذلك.

                                        

ا لَِتَُُونُفوا  }َوَكذََٰ فا ق ل  تعول    (21) فةو َوَسف و ُُم  ُُمة نََٰ ُُفوَن ٱُشفَهدَآَء هللَالَفى ِلَك َجعَل  ُسفوُل هللَالَفي  ٱلنةفاِس َويَ ُُم  لرة

ا  .[143]البقرل   {َشِهيدو

ُروِف كُنتُم  }فا ق ل  تعول    (22) َمع  ِرَجت  ِللنةاِس  َ  ُمُروَن بِٱل  ةٍّ ُُخ  َر ُُمة َُفِر وَ َو َن   َخي  ُمن َن هللَاِد ٱل  ِمنُفوَن َهو   ُؤ 

}ِ  .[110]   امران   بِٱَّللة

  ضدا هللا اند  لاه البخو ي لسسمم لالألرسد ي لالنسدوئاو ادن لبدا س  د  ا شدعري  (23)

 (.9143( برقم )6/252لممنولي )« في  القدير»

د«  »شدرح  لمحددي »امو فا البخو ي. قو  العاسة المنولي فا  (24) و لي يخدد بعلدهم بعلأ

و لألعوضددد المدد سن بعلددهم بددبع و امددو لن البنيددون س ددا هدد ا الخدددو ف قددع  الألخددبيك تخددبيهأ

د وو لذلدك  ن لقد اهم لهدم  ادن لضدعيفهم سسدألند الممسك بعل  ببع  يخدد بعلد  بعلأ

 (.6/252« )في  القدير»نار  ي .ألل...  ل لك الران الق ي فاذا لا ه ق ي

فدي  »  ضا هللا اند   لاه لحمدو لسسممو لالبخو ي فا ا  وو ان النعمون بن بخير (25)

 (.8155( برقم )5/514لممنولي )« القدير
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لقد ا ألطوا ا بلربة لاحد لن يم ق ا شما العدروو امدو فعمد ا فدا ضدربة 

 الألا   ت ا   ثو هو أل  الي إ. حرو الخميغو

لل دن لسدوإ ا حددداخ ال بدو  ينبرددا للسدة لن تنسد  اددا خافوتهدوو لن ت حددد 

صف فهوو لن تجمع اممألهوو لن تألنو   فيمو بينهو لألنقد  سقد دوتهوو   يجد    سدة 

 ام  ه ا العدلان....  ام  ه ا اإلظراإ...  اإل اإ لن تس ن ام  ه ا البوطا

يهد  العدولم «  »مسألطيع لن مفعا ال  يرو سجر  لق فنو لق لنو   - لهللا - أمنو

ا. قمددة القددوهرل الألددا اقدددت سددن قريددب هدد ه لقمقددن القدد إو لف ادد ا لن  امدد  هدد ًّ

ي دد ن ل ا هددو لسددر أيجددوبا. لفعدداأ حينمددو بدددلت تألقددو و سصددر سددع السدد  ان 

حألد  لسصر سع أيرانو قمقن الق   المعو ية ل  اإ لف انو لاممن اممهو 

تفسا ه ه الخط ات المبو اة فا الألقريب سو بين المألبواددينو لالفصدا سدو بدين 

 المألخوصمين.

 محن مممك ال  ير ل  لحدمو صف فنو.

ل  ي ظد سن يدا  ه ه ا سدة. بقد ل لألجألمدع فدا شد ا قمدة أ داسية أيجوبيدة 

 ل امو  المسممين؟

العدولم  اممدو   لينبرا لن ت  ن هنوك قمة لخر  شعبية لعممو  المسممين فا

المسممين ال ي     ا األوو هللا ل نة    ل و اممو  المسممين ا حدرا  الد ين 

ليس ا سدن اممدو  السدمطة ل  امدا  الخدرطة! هد    ينبردا لن يجألمعد ا فدا 

 بمدل سو تألسع لهمو ليق ل ا  ليهمو ليعبرلا ان تخييدهم إلخ امهم.

 ل  يجألمع اممو  اإل اإ؟

 ال امو و فمنرض بوظألموع العممو .أذا لم مصا أل  اظألموع 
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 ل  ي ظد سن ينو ي العممو  فا لمحو  العولم لن يمألق ا؟

ل  يدا  شيل ا  هر فا سصر ليجألمع العممو  فا سصر؟ ل  يددا  الخديل 

ابد الع يد  بدن بدو  ألد  لن يجألمدع العممدو  فدا س دة؟ ل  يددا  بعد  العممدو  

  ا اممألهم؟ليمألق ا حأل  يق ل

محن مسألطيع لن مفعا ال  يرو ل  يج   لن مقخ س ألد فا ا يدديو سخدم لا 

 ا لسنةو   مفعا شي أوو ل  مق   شي أو.

أن الدسو  المراقة سن أخ امنو للخ اتندو للبنوئندو لبنوتندو ل بوئندو للسهوتندوو فدا 

 امندو ل ض فمسطين الألا بو ك هللا فيهو لمعولمينو ت ظدب اميندو لن مقدخ سدع أخ

 س يدين سسومدينو بولنفم لالمو  لب ا سو مسألطيع.

الجمعيوت الخيرية فا قطدر  ظمعيدة قطدر الخيريدةو ظمعيدة الخديل ايدد بدن 

سحمددد الخيريددةو صددندل  ال اددول فددا قطددرو يجددب لن يسددوادلا ا خدد ل فددا 

فمسطينو ه    ال ين ا ألخهدلا لترا ا لل  أاو هد    الد ين ظرحد او هد    

هد    المخدر لنو هد    العدوطم ن « لا ر سدن  دألة   ى سعألقدا»المعألقم ن 

فدددا الموئدددة سدددن لبندددو   ددد ل لاللدددفة ادددوطم ن مأليجدددة الحصدددو    ن دددبع»

لن   بدد  «.اإل رائيماو ل ألة سايين  ل   ي سيأو خسدوئر مأليجدة هد ا الحصدو 

مقخ سع ه   و مسوادهم بمو ا دألطعنوو مسدوادهم بمدو يم نندوو ليم نندو ال  يدرو 

  يبو ك فا القميا.لهللا

او لل نهددو سعطمددةو ا سددة  يددو ليهددو اإلخدد ل  أن اإل دداسية تقددد  لن تفعددا ا يددرأ

سقيدلو سرم لة ا يددي لا قدداإو لينبردا لن مألحدر  سدن ا  دا  لالقيد  و للن 

إلخ امنددو فددا الصددبوح لالمسددو و فددا  تعددول مسددير ألدد  ا سددوإو للن مدددا  هللا 
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 تنو بولمياو فا  واوت السحر. جداتنو أذا  جدموو فا خم ا

لن ي يد أخ امنو بدرلح سدن انددهو للن يمددهم بمدل  تعول امينو لن مدا  هللا 

دددو سبينأدددوو للن يهدددديهم صدددراطأ سدددن ظنددددهو للن يفدددألأ ل وو للن هدددم فألحأ و سسدددألقيمأ

و شديدأاو أم   ميع قريب. او للن يخخ  لادا هم لخ أا لليمأ ا ا ي أ  ينصرهم مصرأ

لل ددألرفر هللا تعددول  لددا لل ددمو  - ليهددو اإلخدد ل لا خدد ات - لقدد   قدد لا هدد ا

 فو ألرفرله أم  ه  الرف   الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

المعراددة بيننددو لبددين اليهدد   سسددألمرلو ل  يم ددن لن ممقدد  السدداحو ل ددناا 

و ل ددناا م  يددد أخ تنددو الدد ين يجوهدددلن فددا مقددولإ سددو ا ددألطعنو ألدد  ذلددك  ددبياأ

  بيا هللاو ليعم ن  اية اإل اإ لاممة اإليمون فا ل ض فمسطين المبو اة.

لن ال سن فا صولحهمو الم بط ن ي بط ن ليق لد ن   - أن شو  هللا - لمعألقد

 ال سن ليم فا صولحنوو لمحن مق    فا صولحنو أن شو  هللا.

يسدألمر اللدعيخ ضدعيفأو لبدد الددهرو لن يسألمر الق ي ق يأو لبدد الددهرو للدن 

تدددال  ا يددوإ بددين ...  «الألددال » لاإ الحدو  سددن المحددو و لسدن  ددنة هللا تعددول  

فكَ إِن يَم  }ا سم لا ق اإو امو قو  تعول    لُهُۥ  َو ِل  ث  ٞح َمِ َم اَر  قَو  ٞح ٱَقَد  َملة ٱل  ُُم  اَر   َسس 

َد ٱلنةفاِس{ َيةاُم نُدَاِولَُها بَي  الددهر ي سدون  يد إ لدك ليد إ اميدكو  [140امدران  ]    ٱأل 

 لقد سرت ا يوإ الألا امينوو لبقين الألا لنو.

فَد ٱُضِربَت  }هللا تعول  قو  ان اليه     ف   َمِ َد َمفا  ُِقفُفٓوا  إَِلة بَِح   لةةُ َُي  ِ
ِهُم ٱلذَ ِ  هللَالَي  َّللة
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فف ففَد ٱلنةففاِس{َوَح   فف}و [112]   امددران      َمِ ففَد ٱبَِح   ِ{   َمِ   لن يدددخم ا فددا اإل دداإ َّللة

َد ٱلنةاِس{َوَح   }فيعأل لا ب و  لن يألق لا ببع  الق   الم ظ  ل فدا ا  ضو     َمِ

 امو يألق لن اآلن بخسري و.

لل ن لن يسألمر ه ا الحبا الم ص   بينهم لبين النوغ لبد الددهرو  دراون 

لن ألد  القواددل سو ينقطع ه ا الحبا بس   لخاقهم للموميألهم لاددلامهمو ليعد  

 «.ضربن اميهم ال لة لين سو ثقف ا»ا صمية  

 يقطع الحبا ال ي بينهم لبدين الندوغو امدو امقطدع الحبدا الد ي بيدنهم لبدين 

هللاو ل دديبق ن فددا العددرا  ل ددن اظههم بايمومنددو لحقنددو الدد ي لددن يلدديع لبدددأا. 

ر  ددن اظههم أن شددو  هللاو ل ددأل  ن المعراددة فددا النهويددة لنددوو  ددي  ن الحجدد

لالخددجر سعنددوو  ددي  ن اددا شددا  فددا ال ظدد   سعنددو لضددد اليهدد  و  ا أ امدديهم 

 لاوشفأو ان ا  اتهم.

لقد  ل  اإلسوإ لحمد لالطبراما بسند  لات  ثقوتو ان لبا لسوسدة البدوهما 

َل  ففيال طاِفففة مففد ُمتففر هللالففى الففديد »قددو    صددم  هللا اميدد  ل ددمملن النبددا 

خففالفهم إَل مففا ُصففابهم مففد  ففاُريد، لعففدوُم اففاُريد، َل يضففرُم مففد 

 و قول ا  يو      هللاو للين هدم؟ قدو  «ألواء، حتى ي  يهم ُمر ض وُم كذلك

 .(26)«بيت المقدس وُكناف بيت المقدس»

فوصبرلا ليهو اإلخ ل المرابط ن فا بيدن المقددغو للاندوى بيدن المقددغو 

                                        

الفدألأ »الللا   الخدل لضيع المعيخة. لالحددي  امفدر  بد  اإلسدوإ لحمدد ادن لبدا لسوسدة  (26)

 حمد ابد  «الربوما لألرتيب سسند اإلسوإ لحمد بن حنبا الخيبوما سع شرح  بم ال ا سوما

 (.442( برقم )208 - 23/207الرحمن البنو )
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رو فدا اللددفة الرربيدةو لفددا  د لو لفددا  يرهدوو لفددا بدا  الخددوإو لفدا سصدد

ُُفم  فه    امهم بخانوى بين المقدغ  َ لَعَلة ف ُِروا  َوَصفابُِروا  َوَرابُِ فوا  َوٱ ةقُفوا  ٱَّللة }ٱص 

ِلُحوَن{  .[200]   امران    ُف 

و سبينأوو لاهدمو صراطأو سسألقيمأ  او المهم افألأ لنو فألحأ ا ا يد أ وو لامصدرمو مصدرأ

 امينو فلمك ل حمألك.للتم امينو معمألكو للم   فا قم بنو   ينألكو لامخر 

ا. المهددم اظمددع  ا سدد   أ المهددم ليددد أخ تنددو فددا فمسددطينو المهددم امصددرهم مصددرأ

اممددألهم امدد  الهددد و لقمدد بهم امدد  الألقدد و لمف  ددهم امدد  المحبددة لادد ائمهم 

ام  الجهو  فا  بيمك. المهم لحد صدف فهمو المهدم لبعدد العددالل لالبرلدو  سدن 

 بينهم.

المهم أمو مجعمدك فدا محد  همو لمعد ذ بدك سدن المهم اميك بوليه   الرو  ينو 

شددرل همو المهددم     ددهوسهم ألدد  صدددل همو المهددم خدد هم لسددن موصددرهم لخدد  

 ا ي  سقألد و المهم   تدع لهم  بياأ ام  لحد سن ابو ك الم سن.

 إِنة }  تعددول ابددو  هللا  يقدد   هللا 
ٓ َ َوَملََٰ َُتَففهُ ٱَّللة ٓ ئِ ِ  يََٰ  َي َهففا ٱلةففِذيَد ۥ يَُصففل وَن هللَالَففى ٱلنة ِففَر

ِليًما{ ِه َوَسلَُِموا   َس   .[56]ا ح او   َءاَمنُوا  َصل وا  هللَالَي 

المهم صا ل دمم لبدو ك امد  ابددك ل  د لك سحمددو لامد   لد  لصدحب  

 لالألوبعين لهم باحسون أل  ي إ الدين.

مُ َوَُاِِم } َشآِء َوٱل  فَح  َهىَٰ هللَاِد ٱل  وَ  َن  لَوَٰ وَأ إِنة ٱلصة لَوَٰ لَفُم ٱلصة ُ يَع  ِ َُك  َُرِۗ َوٱَّللة ُر ٱَّللة َُِرِۗ َولَِذك  ن

نَعُوَن{  .[45]العن ب ت   َما  َص 

أن شددو  هللا بعددد لن مصددما  اعألددا الجمعددةو  نصددما صددال الروئددب امدد  

 ل لاح الخهدا .
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* * * 
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 (27)الق ل لاللعخ فا تو يل اإل اإ -5

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

 لموذا تخمخ المسمم ن؟

و فدا بدا  المسدممينو  حي مو شرقن لل  ربنو حي مدو ذهبدن يمينأدو لل شدمو أ

لخو ج با  المسممينو لاظهنا  د ا   دخل  ال  يدرلن سدن المسدممين  سدو بولندو 

محن المسممين اوسة لمحن العدرو خوصدة فدا ذيدا قوفمدة البخدرية؟ سدو بولندو قدد 

الجبنو و لتعد   اميندو ا ذ  و حألد  اليهد    ترمب امينو اللعفو و لتجرل امينو

 ولو للظبنهم بنفمو للبخمهم بمو ؟لحر  النوغ ام  حي

بولنو محن المسممين اوسة معد فا البا  النوسية؟ لي البا  المألخمفدة فدا  سو سو

 اون هنوك اولم  ابع لن سبنو ألي !العولم ال ول  لل  

 - لها بدا    اايدة - أل  با موسو بولنو محن المسممين اولة ام   يرمو؟ ح

تسأل    مصخ لق اتهو لل لا ر سن مصفهو فا بع  ا حيون سدن بدا  لخدر و 

  تممددك الر يددخ الدد ي تخامدد ! لهددا اولددة فددا الصددنواة امددو هددا اولددة فددا 

   الصدنوايةو لفدا ا  دمحة الألدا ال  ااةو    لنو معألمد ام   يرمدو فدا الق د

طددوئرلو للددم مصددنع  بوبددة ألدد  اليدد إ. اددا بهددو اددن حيوضددنوو لددم مصددنع  مدد ل 

 ا  محة ال قيمة معألمد فيهو ام    امو!

                                        

 .إ19/9/1997هـ الم افع 17/5/1418للقين بجوسع امر بن الخطوو بولدلحة فا  (27)
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 ها اإل اإ  بب تخمفنو؟!

سددو بولنددو محددن المسددممين ه دد ا؟ لهدد ا  اظددع ألدد  أ دداسنو؟ بعدد  العممددوميين 

لالا ينيددين لالخددي ايين يق لدد ن  أن السددبب فددا تخمددخ المسددممين لضددعخ 

لمسدددممين يرظدددع ألددد  الددددين! هدددا هددد ا المسدددممين لظهدددا المسدددممين لهددد ان ا

صحيأ؟ ها اإل اإ سس ل  امو محن في  محدن المسدممين لمحدن العدرو؟  و 

لهللاو سددو ذمددب اإل دداإ؟ سددو ذمددب الطبيددب أذا شددخ  لددك الدددا و للصددخ لددك 

العاج لالدلا و لل نك لم تسمع لمطبيبو للم تألنول  الدلا و للم تألندول  الرددا  

 سو ذمب الطبيب؟ بولطريقة الألا شرحهو لك؟

سو ذمب اإل اإ؟ اإل اإ يدا ا أل  الق ل لل نندو محدن اللدعفو و يددا  ألد  

ال حدل لل ننو محن المألفرق نو يدا  أل  اإلخو  لل نندو محدن المألعدو لنو يددا  

أل  الناوإ لل ن الف ض  تلرو لطنوبهو فا با مدوو يددا  ألد  لن م د ن لسدة 

بعلددهو بعلددو لمحددن مجددوفا بعلددنو يخددد  - اولبنيددون المرصدد   - لاحدددل

 بعلوو با يعو ي بعلنو بعلوو با يقوتا بعلنو بعلو.

 سو ذمب اإل اإ؟

و يم ن لن ينطبع امد  الألددين الخرافدا الألددين ...  ل  اون ه ا ال اإ صحيحأ

امد  الخد يوت ...  ال ي يألبع  بع  النوغو ال ي يق إ ام  الخرافة فا العقيددل

...  طيدا لا  دوطيرو يقد إ امد  ا بألدداع فدا العبدو لامد  ا بو...  لالقب  يوت

ام  السمبية فا الألربيدةو لاللدعخ فدا ا خدا . هد ا الند ع سدن الألددين الد ي 

 يخيع  بع  النوغ بو م الدينو لالدين سن  برا .

ادن ...  ادن أ داإ القدر ن لالسدنة...  أممو محن مأل مم ان اإل داإ الصدحيأ
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ادن أ داإ خيدر القدرلنو هد ا اإل داإ هد  الد ي ...  أ اإ الصحوبة لالألدوبعين

م سن ب و له  ال ي مددا  أليد و لهد  الد ي مسألمسدك بعدراه ل  محيدد اند  قيدد 

 شبر.

هدد ا اإل دداإ   يم ددن لن ي دد ن  ددببأو للدديوع ا سددةو ل   ددببأو لألخمفهددوو ل  

  ببأو له امهوو لالع م ه  الصحيأ.

سند  اهدد النبد ل لألد  اليد إو .. . سند  مخدختا سة  ال ي ينار فا تو يل ه ه

اممدو ا سدة  يجد هندوك حقيقدة ثوبألدة ثبد ت السدنن اإللهيدةو هد ه الحقيقدة  لن هد ه

اتصددمن بوإل دداإ لاقألربددن سندد و حسددن فهددم لحسددن  ددم كو لحسددن تطبيددع 

لعقيدتدد  لشددريعأل  للخاقدد  لس مدد  العميددوو اممددو اقألربددن سددن هدد ه  اقألددرو سنهددو 

لعد  لا مألصدو و لالرمبدة امد  ا اددا و لالقد ل المجد لالرفعدة لا   هدو و لا

و.  فا الداخاو لالهيبة فا الخو ج. سن يقرل الألو يل يجد ه ا لاضحأ

للدد لك مجددد لااددم الفألددرات أضددو ل لأشددراقأو فددا تددو يل هدد ه ا سددةو هددا 

الفألرات الألا يحيو فيهو اإل اإو لترتفع فيهو  اية اإل اإو لتطبدع فيهدو لح دوإ 

 قيم اإل اإ. اإل اإو لترااا

الد ي امألصدر امد   صدم  هللا اميد  ل دممفا اهدد النبد ل  سدوذا حقدع سحمدد 

ظبهوت ادل لقفدن ضدد  ا تد ؟ الجبهدة ال ثنيدة فدا ظ يدرل العدروو لالجبهدة 

اليه  ية فا   لات بنا قينقوع لبندا قريادة لبندا النلدير لخيبدرو لالجبهدة 

ألا اومن سألربصةو لظبهدة البي مطية الرلسية النصراميةو لالجبهة المج  ية ال

الطدوب   الخددوسم الد ين يحيدد ن بدين المسدممين لاددخمهم سدنهم لهددم ...  المندوفقين

ِمنِيَد َءاَمنةا بِ }ليس ا سنهمو يق ل ن   ُُفم بُِمفؤ  ِٓخِر َوَما  ِم ٱأل  يَو  ِ َوبِٱل  َ  8ٱَّللة فِدهللُاوَن ٱَّللة يَُخَٰ
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دهللَُاوَن إَِلةٓ  عُُروَن{فَُسُهم   َُنَوٱلةِذيَد َءاَمنُوا  َوَما يَخ   .[9و 8]البقرل    َوَما يَش 

حألدد  لطددد ل اددون هدد ا الدددينو للقددوإ  صددم  هللا اميدد  ل ددممسددو سددوت سحمددد 

سجألمعأددو أ دداسيأو س وليأددوو لل ددم  للددة مم ذظيددةو لقددد تمددن النعمددة لامددا الدددين 

ُت لحع ق   هللا تعول    َمم  ُت لَُُم  ِ ينَُُم  َوَُ   َمل  َم َُك  يَو  ُُم  نِع  }ٱل  ُُفُم هللَالَي  َمتِفر َوَرِضفيُت لَ

ا{ َم ِ ينو لََٰ س  ِ  ۡ  .[3]الموئدل   ٱ

لظدددو  خمفدددونه الراشددددلن فسدددو لا امددد   دددنأل و لمهجددد ا مهجددد و لامألخدددر 

صدم  هللا اإل اإ. امألخر اإل اإ فا لمحدو  العدولم بفلدا لصدحوو   د   هللا 

ألد  العدولمو  لتاسيد هم. هد    الصدحوبة هدم حممدة   دولة اإل داإ امي  ل دمم

العدرو سدن  ليرب ا العدرو سدن بعددهو ليربدا صم  هللا امي  ل مم  بوهم النبا

بعدددهم العددولم امدد . امطمقدد ا فددا اآلفددو  يقرئدد ن النددوغ القددر ن الدد ي حفادد هو 

الألددا لا هددو لاتبع هددوو  صددم  هللا اميدد  ل ددممليددرللن لمنددوغ  ددنة سحمددد 

خصدد إ اإل دداإ  أن  ليدددخم ن النددوغ فددا اإل دداإو لدديم بولسدديخ امددو يقدد  

اإل دداإ امألصددر بولسدديخ لامألخددر بولسدديخ!  و السدديخ   يم ددن لن يفددألأ قمبأددو 

و أممو يم ن لن يفألأ ل ضأو.  لاقاأ

 امألصو  اإل اإ ام  السيخ 

اإل دداإ فددا ال اقددع امألصددر امدد  السدديخ للددم ينألصددر بولسدديخ سندد  ظددو  

العربيددة ضددد اإل دداإ لالسدديخ سخدده   فددا لظهدد و قوسددن ال ثنيددة القرشددية ل

و لا بألدد  للصددحوب و صددبن اميدد   دديوط العدد اوو صددم  هللا اميدد  ل ددممسحمددد 

لقوطعأل  للصحوب  ثاخ  نينو   يبدع لهدم لحدد ل  يبألدوع سدنهمو ل  يد لظهم 

ل  يألدد لج سددنهمو حألدد  لامدد ا لل ا  الخددجرو لاوشدد ا لبددوت ا الميددولا ظيواأددوو 
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إل دداإ سددن هدد    سددو لقددد لقددا ا يلدع ن امدد  بطدد مهم ا حجددو  سددن الطدد  .

 لق .

اإل دداإ الدد ي مددنعم بدد  اآلن لمحيددو فددا دالدد و لددم يصددمنو  نيمددة بددو  ل ل  

بيلة سقخ  ل ل يقن فا  بيم  الدسو و لل هقدن سدن لظمد  ا  لاحو لضدح  

  و في  المع ب ن فا  بيا هللا.في  ال  يرلنو ل قط في  الخهدا و لا  

 حن المسممين.ه ا اإل اإ يجب لن معرى س قفنو سن  م

أن الصددحوبة  ضدد ان هللا امدديهم لددم ينخددرلا اإل دداإ بولسدديخو بددا امألصددر 

 اإل اإ ام  السيخ.

 دد لل « لحددد»اومددن تحددديأو لممسددممين لقربهددو سددن المدينددةو  «بددد » دد لل 

  ل لحصو  لممسممينو المسمم ن ادوم ا فدا « الخند »لممسممين فا المدينةو 

 س قخ الدفوعو ه  ا.

القألو  أ  لم ل  ان الحرسدوتو لللدمون حريدة الددا لو تدخسين سو شرع هللا 

الدا ل أل  هللا.   يريد اإل اإ سدن الندوغ أ  لن يطمقد ا حريدة الدداول   ا مدو 

 مسمع النوغ امموت هللاو مسمع النوغ  ا ل هللاو ل  شخن لنو ب م.

 امددو - فددان صددد تم مو اددن  ددبيا هللاو للقفددألم فددا لظ هنددوو لقألمددألم  اوتنددو

لان  ا تندو لادن حريدة ابدو   لن مدافع ان لمفسنوفا بد  - حدخ سع الرلسون

 هللا.

 امألخو  اإل اإ بولقيم لا خا  

...  بددددو خا ...  اإل دددداإ سددددو امألصددددر بولسدددديخو أممددددو امألصددددر بوإليمددددون
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 بولسم ايوت.

ا فا بدا  الهندد يخو ثدم سدبول - لل فدا السدند - المسمم ن فألح ا ظ  أا صريرأ

بددين النددوغو فدددخا النددوغ فددا  يددن هللا لف اظددو. هدد ه ال ألددا اإل دداسية اوشدد ا 

ال بر   فدا الهندد لفدا بواسدألون لفدا بدنرا عو لدم تددخا بولسديخو ل   لت 

 السيخ ل   لت ظيخأو يحما السيخ.

لابدر بمدد  - مدلميسيوألهنوك با  لم يدخمهو ظيا أ اسا قط س ا  سولي يو ل

 - لل لا دددرو تسدددع ن فدددا الموئدددة سنددد  سسدددمم نأ ددداسا اآلنو سوئألدددون سميددد ن 

لالفمبينو سو  خمألهو الجي ع اإل اسية. لسو مخر اإل اإ فيهو ان طريع  ادول 

 سحألرفينو با ان طريع تجو  او يين!

فريقيددو أفريقيدو سدو امألخددر اإل داإ فيهددو بولسديخ ل  بددولجي ع. امد   لغ أل

يو ليقددوتم ا ظدديا و ذهددب امددرل بددن العددو  أليهددو بخ بعددة   ى ظنددد«سصددر»

اإلسبراط  ية الرلسومية فا سصرو لام   ل   المق قم لأل  سصر لا دألمد 

ابن العو  امدر لن يبعد  أليد  بمدد و فبعد  أليد  بخ بعدة   ى  خدرين لامد  

 ل هم ل بعدة  ظدو  قدو   ادا سدنهم بدخلخ! ثموميدة   ى  ظدا تفدألأ بمددأا لبمددأا 

النددوغ هددم الدد ين  حبدد ا بهدد    بعيدددأا اددن سدد طن الجدديا الفددوتأ؟!  و لل ددن 

 الفوتحين الجد و ال ين يحمم ن اد  هللا لعبو  هللاو ال ين حمم ا الن   لمبخر.

اإل اإ لم ينألخدرل أ  بدخخا  المسدممين. الندوغ  للا المسدممينو  للا فديهم 

صددد  اإليمددونو لسألومددة ا خددا و لحسددن الألعوسدداو لأمصددوى اآلخددرين. لددم 

وتحينو ل  بامددم ا ق يددو و لل قدد ل الاددولمينو أممددو يحسدد ا فدديهم بجبددرلت الفدد

لظدللا فيهم لمو أو ظد أا  ير ال ين ارفد هم طد ا  الألدو يلو فدخحب هم ل خمد ا 
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 اإل اإ سن لظمهم.

فا سصر اون ل ل بنا لسية يفرض ن الج ية ام  سن ل مم سدن لهمهدو سدن 

   الدد ين النصددو  و ذلددك  ن الدد  ل يق لدد ن  أذا لددم مخخدد  الج يددة سددن هدد 

يدخم ن فا اإل اإ ب  رل لهم   تجدب امديهم ال ادول أ  بعدد حد  و فمدن ليدن 

مجد سو أ لمخ امة؟ لسن لين منفع؟ ف وم ا يفرض ن اميهم الج يدة لأن ل دمم ا! 

 اخممو ينفرلمهم سن الدخ   فا اإل اإ!

أليد  لأليد  امد  سصدر  لبق  هد ا ألد  اهدد امدر بدن ابدد الع يد و لل  دا

  سدن لسير الم سنين أن سن ادون قبمدا ادوم ا يفرضد ن الج يدة امد   يويق   ل 

لفرض امد  الندوغ الج يدة لأن ل دمم ا؟ فبعد   ل ممو فموذا تق   فا ذلك؟ ها

الدللدة  - ألي  يق   ل   قبأ هللا  ليكو أن هللا بع     ل  هو يأو للدم يبع د  ظوبيأدو

  قط الج ية امن ل مم.ل - اإل اسية ليسن  للة ظبويةو لل نهو  للة هداية

 ه  ا امألخر اإل اإ فا اآلفو .

ع الملديع الد ي  دما  سلديع ظبدا ثم امألقا اإل اإ أل  لل بدو ادن طريد

 دم بو دم ذلدك القوئدد المسدمم طدو   بدن  يدو و هد ا  و لأممدو  دما بهد ا ا طو 

القوئددد البربددري الدد ي ذهددب لألمددك الددبا  لابددر البحددرو ليسددألجيب لدددا ات سددن 

 ولمسممين لينق لهم سن الماولم فا تمك البا  سن أ بوميو.ا ألروث ا ب

 خصوئ  حلو تنو اإل اسية 

لذهدب المسدمم ن ألد  تمددك الدبا و للقدوس ا فيهدو ثموميددة قدرلنو لمخدخلا فيهددو 

حلو ل اايمة فا الرروو امو لمخدخلا حلدو ل لخدر  فدا الخدر و حلدو ل 

سدم  الرلحداو حلدو ل لدم بين الرقا المو ي لال...  ظمعن بين العمم لاإليمون
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تألن ددر لمعقوئدددو للددم تألن ددر للخددا  ل  لمم ددا العميددو. ليسددن حلددو ل سو يددة 

ر و أمهدو حلدو ل امدم مداولحلو ل الرربية الحدي ةو ل  حلدو ل أبوحيدة امدو 

 لأيمون لامران للخا .

...  حلدو ل لخاقيدة...  حلدو ل أمسدومية...  لقوإ المسمم ن حلدو ل  بوميدة

ةو ليسن حلو ل ق سية سألعصدبة. صدحيأ لن العدرو ادوم ا هدم حلو ل اولمي

قو ل ه ه الحلو لو لل نهو اومن حلدو ل اولميدة شدو ان فيهدو شدع و شدأل و 

لشو ان فيهو  يوموت شأل و ل عن المسممين ل ير المسممينو ل دعن العدرو 

لالعجدمو ال دا شدو ك فيهددو. قدد ت اخدألاى الندوغ فددا ا  يدون فمدم تجبدر لحدددأا 

 َشففآَء َرب ففَك َولَففو  }رك  يندد و  ن اخددألاى ا  يددون لاقددع بمخددي ة هللا  امدد  لن يألدد

عََ  ٱلنةاَس ُُمة  َۡ  وَ ةو لَ
أ ِحدَوو  .[118]ه     تَِلِفيَد{ََل يََيالُوَن ُمخ   َوَٰ

دَلُوَٱ ٱَقُِ  }لاخألاى النوغ ال ي يح م في  ه  هللا تعول    لَفُم بَِمفا َوإِن َجَٰ ُ ُهللَا  ٱَّللة

َملُوَن  تَِلفُفوَن{ 68 َع  َمفِة ٱِيَمفا ُكنفتُم  ٱِيفِه  َخ  ِقيََٰ َم ٱل  فنَُُم  يَفو  ُُفُم بَي  ُ يَح  و [69و 68]الحدغ   ٱَّللة

َمف  ۡ ُ يَ فنَُُُمأ ٱَّللة نَنَفا َوبَي  ةَ بَي  ۡة أ ََل ُح لُُُم  َمَٰ لُنَا َولَُُم  ُهللَا  َمَٰ أ لَنَآ ُهللَا  ُم  ُ َرب نَا َوَربُ  فِه }ٱَّللة نَنَفاأ َوإِلَي  ُع بَي 

َمِص   .[15]الخ      يُر{ٱل 

ه ا الألسوسأ ال ي ارف  المسمم ن لم يعرى فا لسدة سدن ا سدم. ادون الندوغ 

فددا دددا الحلددو ات السددوبقة يخلددع ن لمدللددة الفوتحددة القددوهرلو اإل دداإ لددم 

يخلع ضموئر الندوغ أ  لهدم لمفسدهمو ادا لاحدد لسدو اقألندع بد و   يجبدر لحددأا 

تحددن لقددع السدديخ ل ددون س رهأددوو امدد  لن يدددخا فددا اإل دداإو للدد   خددا لحددد 

و  ن اإليمون الحع  لن ي  ن ان اقألنوع لاخأليو .  بد  لاون أيموم  بوطو أ

ف}حينمو  سن فرا ن حي  ل  ا  الرر  قو    سننو قو    َت َد َواَفد  ـ َٰ َءآل   هللَاَصفي 
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ِسففِديَد{ ُمف  ففُ  َوُكنففَت ِمففَد ٱل    يصددمأ أيمومددك للمددن اآلن لدديم لددك  [91]يدد مم   اَ  

 خأليو  ل  أ ا ل.ا

ففا َرَُو  }لقددو  هللا تعددول  فددا شددخن قدد إ مدد   بهددم ادد او هللا   َسففنَا اَففالُٓوا  بَ   ا  ٱَلَمة

فِرِكيَد  نَفا بَِمفا ُكنةفا بِفهَِل ُمش  دَ ُۥ َوَكفَر  ِ َوح  ا   84َءاَمنةا بِٱَّللة فا َرَُو  فنُُهم  لَمة ٱَلَفم  يَفُك يَفنفَعُُهم  إِيَمَٰ

 ِ َسنَاأ ُسنةَت ٱَّللة
ِفُروَن{بَ   ََُٰ ُُنَاِلَك ٱل   .[85و 84] وفر    ٱلةتِر اَد  َخلَت  ٱِر هللِا َاِ  َِلأ َوَخِسَر 

 ه  ا اون اإل اإ لاون المسمم ن.

بسددم ايوت المسددممينو هدد ا ...  امألخددر اإل دداإ فددا العددولم بددخخا  المسددممين

يخو المميو  لال م  ال ي مدراه سدن لبندو  اإل داإ فدا العدولم  لدم يدخت مأليجدة السد

دو تحدن  لسو ظو  مأليجة السيخ ي هب أذا  قط السيخ. النوغ اوش ا  بعين اوسأ

لطخل الح م الخي اا فا ا تحو  الس فيألا لفا ب لندا لفا  يرهو سدن الدبا و 

للمدو  دقط الح دم الخددي اا أذا بو  مبيدة السدوحقة سدن النددوغ تسدب هد ا الح ددم 

دو سدن  يدر الخدي ايينو   مهدم اوشد ا تحدن القهدرو لترظع ان و لتخألو  ح وسأ

 القهر   يدخا اقيدل فا قمبو أممو  خا النوغ فا اإل اإ سخألو ين.

 و المخر  نسن صفحوت تو يخ

لأشددراقأو   دداسا يجددد لن لااددم الفألددرات أضددو لسددن ماددر ألدد  الألددو يل اإل

ا فددا تددو يل المسددممين هددا الفألددرات الألددا يقألددرو فيهددو النددوغ سددن  لا  هددو أ

 م اإل اإ أل  حد سعق  .اإل اإو لتطبع تعولي

امار اصر النب ل لاصدر الخمفدو  الراشددينو امادر اصدر امدر بدن ابدد 

الع يدد  فددا العهددد ا سدد ي لقددد س ددن هللا لدد و سددع لن ح مدد  لددم يطددا لا ددر سددن 

ا  و لل ددن لددم يمددن امددر بددن ابددد الع يدد  حألدد  « ددنألين لمصددخ»ثاثددين شددهرأ
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 - ألي  لألي  ام  أفريقيدول ن  النوغ! ا  هر المجألمع لام الرخو و حأل  بع  

يقدد    يددو لسيددر  - أفريقيددو اددون يقصددد بهددو تدد مم لسددو ح لهددو سددن تمددك الددبا 

ا يسدألحقهو   سدن المسدممين ل   الم سنين ظمعدن  اد ات انددي للدم لظدد فقيدرأ

اشدألر »يق      ضا هللا ان سن لها ال سةو فموذا لصنع بهو؟! فبع  ألي  امر 

صديمة ال ادول ألد  تحريدر العبيددو ليسدن لسري دو تح لدن ح«. بهو  قوبأدو فواألقهدو

ل  أبددراهيم لن دد لن ل  هدد    هددم الدد ين بدددللا بألحريددر العبيددد. الدد ين بدددللا 

بألحرير اإلمسون سن الر  هدم المسدمم ن. فدا سصدو ى ال ادول سصدرى مد  

اَفاِو{َوٱِر }امي  القر ن   ٱلَرِ
فا تحرير الرقدوو. للد لك حينمدو ترمدب الندوغ  (28)

 ام  الفقر شرا ا يعمم ا لألحرير النوغ سن الر .

 لهد  ظدولم امد  ارشد  - لمجد هو لن الرشيد يخوطب  حوبة فا السمو 

لقد لدمن  مو  برددا  ثدم امقخدعن انهدوو فقدو  لهدو  ليألهدو السدحوبة شدرقا لل  -

لسطدرت  دألختا ال مدرل   رباو للسطري حي  ش ن فسيختينا خراظدك! حيد 

ددو يدفعدد   يددر  ألدد  بيددن سددو  المسددممينو أسددو  اددول يدددفعهو المسددممو لأسددو خراظأ

 المسمم. امارلا أل  الممك.

 حلو تنو اممن العولم 

لقوإ المسمم ن حلو ل اايمة اومن ها الحلدو ل السدوئدل فدا العدولم لعددل 

ا للد  لالعدولم ا ل و ليسد ا العدولم ال ولد  ل  ا سة  قرلنو اون المسمم ن هم

الرابع. اون المسمم ن هدم ل دوت ل الددميوو ادون الطداو سدن لمحدو  العدولم يدخت ن 

ألدد  ظوسعددوت المسددممين يألعممدد ن سنهددوو اومددن المرددة العربيددة يألحدددخ بهددو لبنددو  

                                        

ُت لِ إِنةَمففا }قددو  تعددول    (28) ففدَاََٰ اَففاِو ل  ٱلصة ُمَؤلةفَففِة اُلُففوبُُهم  َوٱِففر ٱلَرِ َهففا َوٱل  ِمِلففيَد هللَالَي  عََٰ يِد َوٱل  ُِ فف َمَسَٰ فُقَففَرآِء َوٱل 

ِد ٱلسة ِيِ أ ٱَِريَضةو  ِ َوٱب  ِرِميَد َوٱِر َس ِيِ  ٱَّللة غََٰ َد َوٱل  يٞم{َمِ ُِ ُ هللَاِليم  َح ِِۗ َوٱَّللة  .[60]الأل بة   ٱَّللة
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لل بو ياهرلن بهو ام  ثقدوفألهمو امدو مدر  ذلدك اليد إ  بعد  الندوغ يأل ممد ن 

دخم ن بع  ال مموت اإلمجمي ية لل الفرمسية   لدة امد  ثقوفألد و فه د ا ادون لي

 يفعا ا ل لبي ن ال ين يألعمم ن فا ا مدلم.

تعمدددم ا ل بيددد ن سدددن المسدددممين المدددنهغ الألجريبدددا الددد ي يألحددددث ن انددد  

هد    تعممد ا سدن «. بي د ن  لظدر»ل« فرمسديم بي د ن»ليق ل ن  أن  بو ه 

العربية اإل اسية هد ا المدنهغ ا  دألقرائا الألجريبدا. المسممين لسن الحلو ل 

 لم ي ن ذلك فا لل بوو با تعمم ه سن المسممين.

اومن ل مو  امموئنو ها لشهر ا  مو  فا العولمو لل دمو  سراظعندو العمميدة 

 ها المعرلفة اند النوغ لظمعينو لظوسعوتنو ها س ئا الطاو.

 بعدمو ان اإل اإ فألخمفنو 

ل الدميوو انو قو ل العولمو للديم ذلدك فدا اخدر  دنين لل اخدرين انو محن قو 

قددرلن ادددل لالمسددمم ن هددم فددا سطمددع ...  لل خمسددين لل سوئددةو س ددوت السددنين

 القوفمةو فا سخخ  ال سوإ سن القوفمة   فا ال يا سنهو امو محن اآلن.

 ثم حدخ سو حدخو  منو تخمفنو ان اإل اإ.

مو لامألصرمو لق يندوو لامندو يد ار اهدد امدو  اممو اقألربنو سن اإل اإ ا  هر

الدين  م او لم   الددين سحمد  و لصداح الددين ا يد با. لهد    ا بطدو و 

سدن  لحهدمو مفخد ا فيهدو  لح اإليمدون لالجهدو و لقدوس ا ا سة  ال ين مفخ ا فا

الصميبيين لقوس ا بعد ذلك الألألو  له  ا. هد ه الفألدرات الملدي ة هدا الألدا تددلنو 

 اإل اإ ه  سصد  الق ل له ه ا سة. ام  لن
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 برل  الصح ل اإل اسية 

ددو بولنسددبة ...  تفرقنددو...  لمددو بعدددمو اددن اإل دداإ ضددعفنو تخوذلنددوو خص صأ

هنددوك صددح ل أ دداسيةو  - لالحمددد   - لمدللددة. أذا مارمددو ألدد  الخددع و مجددد

عدن ق يةو بع ن الهممو للحين الع ائمو للمو ت العق  و لحران القم وو ل ف

 النوغ أل  السم ك اإل اساو شبومأو لشوبوتو  ظو أ لمسو و   شك فا ه ا.

هنوك صح ل أ اسيةو لل ن ه ه الصح ل اإل اسية فيهدو بعد  الخد ائبو 

فيهدددو لمدددوغ يخدددرم ن بولن افدددا ادددن الفدددرائ و لبولج ئيدددوت ادددن ال ميدددوتو 

ألفددع لبدولفرلع ادن ا صد  و لبولخد ا اددن الجد هرو لبدولمخألمخ فيد  ادن الم

 امي .

 الألخطيط للرو الصح ل 

لسددن موحيددة لخددر  فددان خصدد إ اإل دداإ يحددولل ن لن يلددرب ا الصددح ل 

بعلهو ببع و للن ي لب ا الجمواوت اإل اسية بعلهو ام  بعد و فبدد  لن 

تِلُفوَن ٱِفر إِنة }تقخ صفأو لاحدأا فا المعراة امو قو  هللا تعول    َ يُِح   ٱلةفِذيَد يُقََٰ ٱَّللة

ُصوٞص{َس ِيلِ  ر  ٞد مة يََٰ ا َك َنةُهم بُن 
و بد  لن يقخ الجميع صفأو لاحددأا  [4]الصخ   هَِل َصفَو

ي يد بعلهم لبع و ليحدول  بعلدهم لن يبندا مفسد  يهددإ اآلخدرينو لهد ا   

 يختا أ  بوللر  ام  الجميع.

يريددلن لن يلدرب ا هد ه الصدح ل امهدوو   يريددلن لن ا سدة  ثم أن لاددا 

لن يهدس ا ل سدهو. لد لك لشدوا ا ...  بوقيةو يريدلن لن يجأل  ا ظ ل هوتبق  لهو 

انهدددو سدددو لشدددوا او لحيومأدددو تحدددو و بو دددم الألطدددرىو للحيومأدددو تحدددو و بو دددم 

اإل هدووو للحيومأددو تحدو و بو ددم ا صدد ليةو لفدا اددا حدين يخألرادد ن ل ددمو  
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يعمد ا لد  سعينة. لهم فا الحقيقة أممو يحو ب ن اإل اإو   يريدلن ل  داإ لن 

اممو لل ي ار ل  ا مو لل يحقع ذات  فا با ه ل يو هو يريدلن لن يبق  اإل داإ 

  ريبأو فا للطوم و سخ ل أ بين لمصو ه.

ا. لالمهدم  ا ابدو أ ه    ا ادا  ي يدلن لهد ا الددين ايددأاو ليم درلن بد  س درأ

الجميدع  ال يدو لن م  ن سسألبصرين بمو يدبر لنو فا الخفدو وله ا لن مفطن محن 

را  ل  تقد إ لد  هو  اميهو الألراوو اإل اإ مفس  ي  امهو يرا  لن ي  ا سة  سقص  و

 لن مألنب  له ا ا سر.فا بد  قوئمةو

 سوذا يدبر  سألنو؟

 بد لن معرى  سوذا يريد ا ادا  لنو؟  

أن تدبير ا ادا  تدبير سألينو لايدهم اايمو لقد بددل سند  قدرن سدن ال سدون 

« بددو  »سوئددة  ددنة قددوإ المدد تمر الصددهي ما ا ل  فددا سدينددة  لل لا ددر. سندد 

ال ي ل م الم  سة الصهي ميةو لال ي قدو   أن « هرت  »بس يسراو برئو ة 

لل  - الدللدة اليه  يدة قدد قوسدنو ل دألق إ بعدد مصدخ قدرن! لفعداأ بعدد خمسدين

 نة قوسدن  للدة أ درائيا. تمدك الدللدة الألدا دممندو اددل  دنين  - نيلاحد لخمس

ثدم بعدد سددل سدن الد سن «. الم ا سة»حن مق   انهو فا الصحخ  أ رائيا لم

لصبحن ترادا هد ه الجبهدةو لتصدفع « الم ا سة»خجمنو سن لمفسنوو  ن ه ه 

هدد ه الجبهددةو لتلددرو تمددك الجبهددة. ف يددخ تصددبأ س ا سددة لقددد للشدد نو لن 

 م  ن محن الم ا سين؟!.

سدن سدوئألا سميد ن سدن  لهو ها أ رائيا اليد إ تفعدا سدو تفعداو تألحدد  لا در

ا لثم  سميو  سن المسدممينو تريدد لن ترألصدب القددغ الخدريخ  العروو لسميو أ
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المسجد ا قص و هد ا سدو تفعمد . حألد  المسدوان الخخصدية المقوبمدة لممسدجد ... 

لليددن محددن؟ سددوذا فعمنددو؟ لددم «  لغ العمدد  »تسددأل ل  اميهددوو امددو فعمددن فددا 

خوفألددة سألهوفألددةو   تسددمعو ل  مصددر  صددرخة تهدد  الدددميوو حألدد  احألجوظوتنددو 

 تبمغ. محن لصبحنو لضعخ سن لن مفعا شي أو.

الم قددخ العربددا اإل دداسا س قددخ هددا ضددعيخو لالم قددخ اإل ددرائيما 

حينمددو  ا ت المنطقددةو  (29)«لللبرايددن»س قددخ صددمب قدد ي. هدد ا سددو لظدتدد  

لظدت الصابة لالبجوحة لالصدمخ لالردرل  لاإل ادو  لا  ألمسدوك بولبوطدا 

ع فا ظومب أ رائيا. للظدت ه ا ال اإ الد ي يحألمدا لا در سدن لظد و اخم  ح

لال ي يقو  بنع سدة للطدخو لالد ي   يسدمن ل  يرندا سدن ظد ع فدا الجومدب 

 العربا.

لاآلن القدغ تألعرض لمخطرو القدغ تألعرض لخطر اايمو لهد ا  دي  ن 

 س ض ع الخطبة القو سة أن شو  هللا.

رو؟ للين المسدمم ن؟ لليدن ظندد هللا القدغ تألعرض لخطر اايمو فخين الع

لمصددمن حألدد  ينهددو  المسددجد  الدد ين يدددافع ن اددن هدد ا الحددع؟ هددا مسدد ن

 ا قص ؟

ا ام  المسجدو للمو لاألقدد  الحفريوت سن تحن المسجد ا قص  تخ ا خطرأ

لن اليهدد   يعرفدد ن سألدد  يسددقط هدد ا المسددجد؟ سألدد   ددينهو ؟ لقددد يحددد لن هدد ا 

 ددوفم نو فددا  فمددة  ددوه نو لفددا  مددرل  اليدد إ فددا لقددن سددوو لمحددن اددن هدد ا

  ه ن.

                                        

 «.فا اهد امينأل ن»ل يرل خو ظية لسري و السوبقة  (29)
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مسدددخ  هللا تعدددول  لن ينيدددر طريقندددوو للن يهيدددل لندددو سدددن لسرمدددو  شدددداو للن 

 ينصرمو ام  ادله لادلموو أم   ميع قريب.

 ددألرفر هللا تعدول  لددا لل دمو فو ددألرفرله أمد  هدد  الرفدد   لللقد   قدد لا هد او 

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

* * * 
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 !! لاقد وه -6

 (30)الم اسرل ال بر  لأله يد القدغ

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

لادت م فا الجمعة الموضية لن مألحدخ ان القدغ. لسدو لندو   مألحددخ ادن 

القدددغو لهددا اآلن تألعددرض  ااددم ا خطددو ؟ القدددغ اآلن ت ددو  تلدديع سددن 

 العرو لالمسممين.

...  إل الة صدبرألهو العربيدة اإل داسية...  المخطط الصهي ما لأله يد القدغ

و المخطط اإل درائيما الصدهي ما بددأا «سسممين لسسيحيين»لألفريرهو سن لهمهو 

و لمعيون.  لاضحأ

ا  دأليطون اليهد  ي لمقددغ للمدو حد   القددغ سدوضي فدا طريقد و   يبدولا 

بولفمسددطينيينو ل  يبددولا بددولعروو ل  يبددولا بولمسددممينو  ن المنطددع لمقدد لو 

 يسن الق ل لممنطعو حع الق لو لليسن ق ل الحع ها الألا تح م ه ا العولم.لل

اليهدد   بولدددإ لالحديددد لالنددو  لالعنددخ لاإل هددوو المسددمأ  يسددألطيع ن لن 

أذا صدر  سندو ...  يصم ا أل  سو يريدلنو لان يحقق ا سو ينخددلنو فداذا قمندو   

قددولس ا ...  هددووأذا ضددرو سنددو ضددو و قنبمددةو قددول ا  هدد ا هدد  اإل ...  صددو  

حطم ا اإل هوو! حألد  أمهدم يريددلن لن ...  اح  لا سن اإل هوو...  اإل هوو

                                        

 .هـ24/5/1418للقين بجوسع امر بن الخطوو بولدلحة فا  (30)
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ي قعددد ا الفمسدددطينيين بعلدددهم بدددبع و يريددددلن سدددن السدددمطة الفمسدددطينية لن 

تلددددرو الفمسددددطينيين الدددد ين يدددددافع ن اددددن ل ضددددهم ل يددددو هم للسدددد الهم 

 - فدا مادرهم - للاراضهم لحرسدوتهم ل يدنهم لتدو يخهم لسقد دوتهمو فهد   

أ هددوبي نو هدد     س يدد نو لالدد ين ينفدد لن سخططددوتهم بددولعنخ لالدددإ ليسدد ا 

 أ هوبيين.

 ه ا ه  ال ي مخهده الي إ.

أ رائيا سوضدية فدا طريقهدوو لالعدرو يسدألن رلن ليصدرخ ن فدا بعد  

ا حيون صدرخوت ضدعيفة سألهوفألدةو ليسدن صدرخوت انيفدة ق يدة س ل لدةو ثدم 

ه الصدددرخوت ألدد  لن تألاشدد و لتبددددل تسدد ن هدد ه الصددديحوتو لتلددعخ هدد 

 أ رائيا فا شا  ظديد.

لبدد  »لسسددأل طنة لل سسددألعمرل « لبدد   ندديم»سددوذا صددنع النددوغ بعددد قريددة 

 ؟« نيم

الددخ   ...  لسوإ المسجد ا قصد ...  اآلن لصبأ ا سر يألعمع برلغ العم  

فدددا المنطقدددة اإل ددداسية العربيدددة المقد دددة مفسدددهو. ليسدددأل ل  امددد  بيدددن لحدددد 

طينيين الدد ين  ددوفرلا ألدد  الخددو ج فددا لسددر سددن ا سدد  و للددم ي ددد يعدد   الفمسدد

الرظا حأل  لظد بيأل  قد ا أل ل  امي  بدداولي اريلدة للثدوئع سد ل ل. هد ا 

فددا لسري ددو الدد ي يددداا سم يددة هدد ا « سيددوسا»المميدد مير ا سري ددا القددو إ سددن 

   ؟البين  سن ال ي لاطوه ه ا الحع؟ لسن ال ي يعطا لي فر  لن يبيع سم

 فا س ا ه ه الحو ت   يج   لفر  لن يبيع بيأل  لسم    ظنبا.

ا سن ل ضد   ظنبداو    يحرإ حرسة س ادل ام  اا فمسطينا لن يبيع شبرأ
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ددو فددا القدددغ لحدد   المسددجد  يجدد   بحددو  سددن ا حدد ا  لن يبيعدد و لخص صأ

 ا قص .

وع ادا سن بوع بيأل  فقد بوع  ين و لبوع ارض و لبوع لهم و لبوع لطن و لبد

 المقد وت.

 ه    ي ام ن لن لهم الحع فا ه او ليلح  ن اميندوو ليلدح  ن امد 

؟ «مألنيدوه »ليسخرلن سنو حينمو احألغ الندوغ امد  هد ا ا سدر سدوذا فعدا لِحومو 

أمد  لدم ي دن يعمدم بهد ا!! لهد ا اد وو فقدد ثبدن لن هد ا ا سدر « مألنيدوه » اديم 

م قددو   محددن مخددرج هدد ه بحدد  فددا سجمددم الدد   ا  للقددره سجمددم الدد   ا و ثدد

...  س ن في  طمبة سدن طداو الألممد  ا  رل اليه  ية الألا تس ن ه ا البينو لم  

سددن الطدداو الدددينيين! لهدد    لشددد خطدد  ل سددن ا  ددرل. امدد  سددن يلددحك 

 ه    النوغ؟!

 - لأن أ ددرائيا سوضددية فددا طريقهددو لسسددألمرل فددا هدد ا الطريددعو لمحددن

 اخممو محن اوظ لن. - لل خ

طيني نو للا ر سن سوئألا سميد ن سدن العدروو للا در سدن سميدو  لثمد  الفمس

 سميو  سن المسممينو يقف ن اوظ ين لسوإ ه ا ا سر!

 قولإ؟ملموذا   

 قول ا  الساإ! ل   ال ا ير  لن  الساإ!

أمد  سدوت! لهدم اآلن «  لل دم »مفس  قو  ادن اتفدو  « مألنيوه »الساإ؟ لي 

يسددع ن ألدد   فندد و لل ددن ظمواددة سنددو   يريدددلن لن يدددفن ا هدد ا الميددن بعددد لن 

تعفنن ظ أل  للمألن لدهرت  ائحأل  فا اا لفدعو   يريددلن لن يسدألريح ا سدن 
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 ه ا المين ليدفن ه.

 ساإ!   ال ا يألحدث ن ان ه ا الساإ لأحيو  ال

للي  دداإ؟ لهددا اددون السدداإ قددد بدددل سددن لل  ا سددر؟ أمدد  لددم يبدددل  دداإ 

صددحيأو لالسدداإ العددو   الخددوسا لددم يبدددلو السدداإ الحقيقددا لددم يبدددل سندد  اتفوقيددة 

 و له ا سو لامنوه سن ف   ه ا المنبر ل   لنو معمن .«لل م »

بدولمايين ايخ يألم  اإ  لقلية القدغ سعمقةو لقلية الآلظ ين المخر ين 

الد ين  - بنو  فمسطين سعمقةو لقلدية الحددل  سعمقدةو لقلدية المسدأل طنينلسن 

يدخم ن البمد لميمة لل ليمألين فيسألمرلن فيهو امو فعم ا فدا الخميدا لامدو يريددلن 

 سعمقة؟! - لن يفعم ا اآلن فا  لغ العم  

يندة سعمقدة ألد  اليد إ. اليهد   يريددلن لن يريدرلا المد   الدن  قلية القدغ

ا اميأو ا ظ  يأو ظ هريأوو ثم يدخت ن فدا النهويدة ليق لد ن  هد ه بمددل ...  ترييرأ ترييرأ

ليم فيهو ادرو للديم فيهدو سسدمم نو هد ه   ي ظدد فيهدو أ  لفدرا  سعددل لن! 

 بعد لن يعمم ا ب ا سو يسألطيع ن ام  تفريرهو سن لهمهو.

بند ا فدا ييهد   لن ببنو   ا و بينمو يسدمح ن لم...    يسمح ن  حد بولأل  ع

 اا س ونو حأل  لصبحن القدغ سحوطة بولقر  اليه  ية.

محن لل خ م اظ  ه ا لمحدن صدوسأل ن صدمن القبد  و لأذا ت ممندو ت ممندو 

بص ت خفي و لأذا اما بع  لبنوئنو شي أو لمر  ام  ه ا المن ر قدوإ سندو سدن 

 يدين هم لين ر اميهم!

 يصر .سوذا يفعا المام إ؟ المام إ سن حق  لن 
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سن النوغ سن يق ل ن لمملرلو    تصدر و قبدا لن يق لد ا لملدو و    

تلددرو! لهدد ا سددو  لينددوه انددد لسري ددو ل يرهددو سددن القدد   العامدد و يريدددلن 

 لمعرو لن يسألسمم ا ل  يق ل ن إل رائيا  اف  ان ادلامك!

الحفريدوت تحدن المسددجد ا قصد  سسدألمرلو لمحددن اآلن فدا ذادر  سددرل  

لنفع تحن المسجد ا قصد  الد ي قولسد  الفمسدطيني ن لا ألخدهد اوإ ام  فألأ ا

سدن لبندو  فمسدطين. ل   الدن الحفريدوت سسدألمرلو « ثموميدة لثمدومين»في  مح  

 ئديم بمديدة لإ الفحدم  - لقد  معن بخذما سن لحد اإلخ ل  الخديل  ائدد صداح

ن لهد  يقد    أمد  لتيحد - فا فمسطين المحألمة ل ئيم الحراة اإل اسية هنوك

بح دم لظد  ه فدا أ درائيا ل ئو دأل   - ل  فرصة لن ير  ه ه الحفريوت بنفس 

 لأمهو ت شك لن ت ذن بومهيو  المسجد خا   ن ات. - إلحد  البمديوت

او قمن  أن أ رائيا تعرى سألد   دينهو  المسدجد  له ا سو قمأل  للامنأل  سرا أ

معمد إ الد ي ا قص  لسأل   يألهول  بنونهو تعرى ه ا لل نهدو س قألدة ال قدن ال

 تعمن في  ه ه الحقيقةو لتسحب في  بع  ا امدل فينهو  ه ا المسجد.

 ألخألو  ال قن المنو دب حينمدو   يسدألطيع العدرو ل  المسدمم ن لن يفعمد ا 

 شي أو أ  الصرا .

 لين المسمم ن؟

إ( ظعددا المسددممين يألنددو لن بقمددة 1969أن حريددع المسددجد ا قصدد   ددنة )

قصد و ادون ذلدك فدا ليدوإ الممدك فيصدا بدن ابدد أ اسية سدن لظدا المسدجد ا 

و الدد ي  اددو ألدد  اقددد لل  سدد تمر قمددة أ دداساو  حمدد  هللاالع يدد      ددع   

لاظألمع المم ك لالرن و  لا سرا  سدن ادا بدا  اإل داإ فدا المردروو لل   
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 «.سنامة الم تمر اإل اسا»ذلك أل  أقوسة 

 اآلن ا سر لخطر سن حريع المسجد ا قص .

د ا قص  لقبة الصخرل لالقددغ امهدو  دأل هبو فدخين العدرو؟ لليدن المسج

المسمم ن؟    الد ا يمه د ن ليمه د ن ليمه د ن ل ا  هد ا السدراو الد ي  دما 

ِةم  بِِقيعَة  َكَسَراِو  ...  }و له  «بولساإ» َسف ُهُ ٱل ٓ إِذَا َجفآَء ُ  ف  يَح  فد  ُ اُن َمفآًء َحتةفىَٰ ِۡ ۥ لَفم  يَ

 .[39]الن     {...  ا  و َشي  

يمه  ن ل ا  ه ا السراوو لأ رائيا   تعألرى ب  ل  تهألم ب و لل دن محدن 

ال ين مألخب  ب . مألخب  به ه الحبو  ال اهية لمدرا  ل ا هدو هندو لهندوك سدن 

 لظا اإلبقو  ام  شا    قيمة ل .

يقدد    مبدددل اتفوقيددة ظديدددل. اددخن « مألنيددوه »أ ددرائيا   تهددألم بددخي اتفددو و ل

؟! لهد ا سدو ذادره هللا تعدول  ادن «أ درائيا»ة القديمة لدم ت دن سدع  للدة ا تفوقي

ِمنُفوَن إِنة َشرة }ه    للس ولهم   ِ ٱلةفِذيَد َكفَفُروا  ٱَُهفم  ََل يُؤ  ٱلةفِذيَد  55ٱلفدةَوآَوِ هللِانفدَ ٱَّللة

ة  ُُففم  ََل يَت و  َو ففدَُُم  ٱِففر ُكففَ ِ َمففرة ُهم   ُففمة يَنقُُضففوَن هللَاه  ِة ِمففن  َهففد و [56و 55]ا مفددو    قُففوَن{هللَاَٰ

و ليهد   صدم  هللا اميد  ل دممم لن ه ه اآليوت فا يه   ا سم فا ليوإ النبدا 

 الي إ هم مسخة سن  بوئهمو أمهم ام   نألهم لام   ثو هم يهرا ن.

 يو ليهو اإلخ ل المسمم ن!

 أن القدغ تليع سنوو فخين س قفنو؟

 س ومة القدغ فا اإل اإ 

م حقأو  ينيأو لحقأو تو يخيأو فا القددغو لسدن يقدرل الألد  ال اليه   يدا ن لن له



 110 5خطب الجمعة ج

لسمحقددوت الألدد  ال   يجددد فيهددو لي تقددديم لمقدددغو ل  لي اهألمددوإ بهددو. امدد  

خاى ا سر انددمو محدن المسدممينو القددغ لالمسدجد ا قصد  لد  فدا اقيددتنو 

 لشريعألنو لابو اتنو للذاو مو س ون ابير.

م  المسدددمم ن بعدددد فدددرض الصدددال ليمدددة صددد القفففدس ُفففر الق لفففة األولفففى: -1

اإل را  لالمعراج قبا الهجرل ب اخ  ن ات صم ا ثداخ  دن ات لقبمدألهم 

ا يصدم ن ألد  بيدن  بين المقدغو لبعد الهجرل ليلأو دم ا  ألة اخدر شدهرأ

حدخ اليهد   ضدجة امد  لالمقدغ حأل  ح   هللا القبمة أل  البين الحراإ. ل

ل المسدممين السدوبقة ضدوان  مهدو لدم ه ا الألح يا لقدو  سدن قدو   أن صدا

ُ لِ َوَمفا َكفاَن ...  }ت ن أل  قبمة صحيحةو لقو  هللا تعول    فنَُُم   ٱَّللة  إِنة يُِضفيَع إِيَمَٰ

ِحيٞم{ َ بِٱلنةاِس لََرُءوٞف رة  .[143]البقرل   ٱَّللة

و صدم  فيد  «سسدجد القبمألدين»لفا المدينة المن  ل سعمدم لثدري بدو   ا دم  

تح لد ا « لن القبمدة  يدرت»  المسجد ا قصد  للمدو بمرهدم الخبدر المسمم ن أل

 فا مفم الصال أل  القبمة الجديدل.

لهدد ا سددو ذاددره القددر ن لفيدد   دد  ل  والقففدس ُرَ اۡسففراء والمعففرا : -2

َد ٱلةففِذٓي ُسفف   }و لبدددلت بهدد ه اآليددة  « دد  ل اإل ددرا » ددمين بهدد ا ا  ددم   َحَٰ

لَففهُۥ  نَففا َحو  َرك  َصففا ٱلةففِذي بََٰ َا  ِد ٱأل  ِۡ فف َمس 
َحففَراِم إِلَفى ٱل  ِد ٱل  ِۡ فف َمس 

ففَد ٱل  ففِد َِل لَففي  و َمِ فَر َٰ بِعَ   َُس 

تِنَففآ ِمففد  ِلنُِريَففهُۥ  . لددم ي صددخ المسددجد فددا س ددة أ  بخمدد  [1]اإل ددرا    {...   َءايََٰ

الدد ي بو انددو »بولبراددة  المسددجد الحددراإو لل ددن المسددجد ا قصدد  ذاددره هللا

 خلل  لن ي  ن ه  سبو اأو.فو لأذا اون سو ح ل  سبو اأو «ح ل 

اون اإل را  أل  هد ه ا  ضو ثدم ادون المعدراج سنهدوو لهد ا يدد  امد  لن 
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سدن ...  المعدراج سدن س دة ه ا  ض سقص  لو اون يم ن لن يدألمالرحمة أل  ه 

ول  ل ا  لر  ل  لن يمدر امد  المسجد الحراإ أل  السم ات العم و لل ن هللا تع

و بو مبيو و لي ذن بولألريير الجديد فا القيدو ل الدينيدة لمعدولمو  القدغ ليصما أسوسأ

لسددة ...  ألدد  لسددة ظديدددل...  للمهددو امألقمددن سددن بنددا أ ددرائيا ألدد  بنددا أ ددموايا

 اولمية ها خير لسة لخرظن لمنوغو ليسن لسة انصرية.

« المسدجد الحدراإ»المسدجدين المعامدين   لل ا  هللا به ه الرحمة الربط بدين

سنألها اإل را و لياا فا لظددان اإلمسدون « المسجد ا قص »سبألدل اإل را  ل

المسمم ا  تبوط بين المسجدين المعامينو فولألفريط فا لحدهمو يد ذن بدولألفريط 

 فا اآلخر.

القدددغ ل ض اإل ددرا  لالمعددراجو لسددن الدد اريوت حددوئط البددرا و لسسددجد 

  ه امهو سن ذاريوت اإل را  لالمعراج.الصخرلو له

لالقدددغ ادد لك هددا ل ض البراددوت لالنبدد ات  لصددخ هللا ل ض فمسددطين  -3

َحفَراِم إِلَفى ...  }امهو بولبراة فا خمم  يوت سن األوب  الع ي    ِد ٱل  ِۡ ف َمس 
َد ٱل  َمِ

لَهُ  نَا َحو  َرك  َصا ٱلةِذي بََٰ َا  ِد ٱأل  ِۡ َمس 
...  }ادن أبدراهيم  لق لد  و [1]اإل را    {...  ٱل 

ي   ۡة لَِمفيَد{َونَ عََٰ نَا ٱِيَها ِلل  َرك  َِ ٱلةتِر بََٰ َر  هُ َولُوطًا إِلَى ٱأل  لق لد  ادن و [71]ا مبيدو    نََٰ

يَح َوِلسُلَي  } ميمون  َد ٱلَرِ نَفا ٱِيَهفاهللَااِصفَةو َمَٰ َرك  َِ ٱلةتِر بََٰ َر  ِر َِٓل إِلَى ٱأل  ِري بِ َم   ۡ َ    ...

 .[81]ا مبيو    {

تُففوِن{وَ }بددا قددو  اددد  سددن المفسددرين  أن ق لدد  تعددول    ي   [1]الألددين   ٱلتَِففيِد َوٱلية

يقصد ل ض الألين لال يأل ن لها ل ض بين المقدغو بدل هللا بولقسدم بهدوو هد ا 

ذهب ألي  اد  سن ابو  المفسرين. لبهد ا تألندو م لتنسدجم هد ه ا قسدوإ ال اثدة  
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تُفففوِن{وَ } ي  َوُطفففوِر }و اميددد  السددداإا دهدددر فيهدددو ايسددد  ا  ض الألددد ٱلتَِفففيِد َوٱلية

فذَا }و اميد  السداإا  ض الألا امدم هللا اميهدو س  د   [2]الألين   {ِسينِيدَ  ََُٰ ٱل  َلَفِد َو

َِميِد{  ا  ض الألا دهرت فيهو مب ل سحمد امي  الصال لالساإ. [3]الألين   ٱأل 

 فه ه س ومة القدغ.

د لامددم هللا   دد ل  لن هدد ه فقدد والقففدس كففذلك ُففر ُرَ الربففاط والۡهففا : -4

ا  ض  ددألألعرض لمردد ل لا حددألا و لامدد  المسددممين لن يرابطدد ا فيهددو 

ليجوهدددلا ا ادددا  ليقددولس هم حألدد    يحألم هددوو لأذا احألم هددو ظوهدددلهم 

حألددد  يحر لهدددوو لفدددا هددد ا ظدددو  الحددددي  الددد ي  لاه اإلسدددوإ لحمدددد فدددا 

َل »قدو    يد  ل دممصدم  هللا امان لبا لسوسدة البدوهما لن النبدا  «المسند»

 يال طاِفة مد ُمتر هللالى الديد  اُريد، لعدوُم ااُريد، َل يضفرُم 

 «لي سدو لصدوبهم سدن لذ  لاندن»مد خالفهم، إَل ما ُصابهم مد ألواء 

 قيدا  يدو   د   هللاو لليدن هدم؟ قدو  . «حتى ي  ر ُمر ض وُم هللالفى ذلفك

المرابطدة فدا و هد ه الطوئفدة (31)«ب يت المقدس، وُكتاف بيت المقفدس»

  بيا هللا.

فدا ...  فدا اللدمير اإل داسا...  فه ه سن لة القدغ فا ال ظدان اإل اسا

 فا ا األقو  اإل اسا....  ال اا اإل اسا

  الث المدن المعِمة ٱر اۡس م: -ُيًضا  -والقدس  -5

                                        

سجمدع »(و امو لل  ه الهي ما فا 5/269) «المسند» لاه ابد هللا بن لحمد ان لبي  فا  (31)

لبيددد و  خدددطلظدددو ل ادددن « ابدددن اإلسدددوإ لحمدددد»( لقدددو    لاه ابدددد هللا 7/288« )ال لائدددد

 للعمهو  مط مو ل لل طوبع. «إَل مد جابههم»لالطبراما ل ظول  ثقوت لفي   
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 المدن المعِمة هللاندنا:

 فيهو بين هللا الحراإ لالمسجد الحراإ. مُة المُرمة: -1

صددم  هللا الألددا شددرفهو هللا بمسددجد النبددا  «:طي ففة»والمدينففة المنففورو  -2

لقبددر  صددم  هللا اميدد  ل ددممو لضددمن  فددوت   دد   هللا اميدد  ل ددمم

 .صم  هللا امي  ل مم     هللا 

الألا تلدم  «القدس»والمدينة الثالثة المعِمة ٱر اۡس م ُر: مدينة  - 3

 المسجد ا قص .

صدم  هللا اميد  فا اإل اإو لالألا لامدن النبدا له ه ها المسوظد المعامة 

لمدد    تخددد الرحددو  أ  أليهددو. اددا المسددوظد سألسددولية فددا الم  بددة أ  هدد ه  ل ددمم

المسوظد ال اثةو لي سسجد صمين في  فولم  بة لاحدل أ  لن تد هب ألد  سسدجد 

و لسدو الصدالتلألسمع في  خطيبأوو لل تحلدر فيد     أدوو لل  دو صدولحأ  مقد  فيد  لخأ

َل »فها سألسولية فا اا المسوظد أ  هد ه المسدوظد ال اثدةو امدو قدو  الحددي   

 شفففد الرحفففال إَل إلفففى    فففة مسفففاجد: المسفففۡد الحفففرام، ومسفففۡدي ُفففذا، 

لي   يجدد   لن يندد ي اإلمسددون السددفر ليعدد إ امدد   (32)«والمسففۡد األاصففى

ا  تحو  لمصال فا سسدجد سعدين بقصدد  يدو ل الم  بدة فيد و أ  هد ه المسدوظد 

 ال اثةو لاا المسوظد سألسولية.

سدينددة المسددجد ا قصدد  تألعددرض اآلن لهدد ا الخطددرو فددخين ...  فهدد ه المدينددة

                                        

 لاه لحمد لالبخو ي لسسمم للبد   ال  لالنسدوئا لابدن سوظد و ادن لبدا هريدرل. ل لاه  (32)

لحمد لالبخو ي لسسمم لالألرس ي لابن سوظ و ان لبدا  دعيد الخدد ي. ل لاه ابدن سوظد  

 (.9802) ( برقم6/403لممنولي )« في  القدير»ان ابد هللا بن امرل بن العو  
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 سهم  ؟المسمم ن؟ لين العرو؟ لين الرظو  ال ين يبيع ن لمف

   حا أ  الجهو  

...  أ  الجهددو ...  لهللا   يم ددن لن يقددولإ هدد ا الطريددون الصددهي ما أ  القدد ل

 أ  ا مألفوضة....  أ  المقولسة

لقد سل  ام  ذادري ا مألفوضدة اخدر  دن ات. هد ه ا مألفوضدة هدا الألدا 

ن ظيدا لفألن لماو  العولم شرقأو ل ربأو لشدمو أ لظن بأدوو لهدا الألدا ل دفرت اد

الحجدددو ل الددد ي ادددون يقدددولإ بولحجدددو لو لل دددفرت ادددن المقولسدددة اإل ددداسية 

 لالجهو  اإل اسا.« حموغ»

لقد قو  سن قو   أم  لم معد محن بحوظة أل  ا مألفوضة بعد لن حققندو السداإ! 

ا.  لل  أل ا ص ت ا مألفوضة بدا   الساإ الم ا إو للم مر له ا الساإ لثرأ

امددو اومددنو للقدد   سمددو اومددن. يجددب لن مقددولإ  يجددب لن تعدد   ا مألفوضددة

الألسددمط اليهدد  يو لالبرددا اليهدد  يو لالطريددون اليهدد  ي امدد  حقدد   النددوغو 

لام  حق   اإل اإو لام  حق   المسيحيةو لامد  حقد   المسدممين لامد  

 حق   المسيحيينو ل  يقولإ الطريون أ  بولق ل.

يا. ل  مممدك سدن ا  دمحة صحيأ ليسن لدينو تر ومة م لية امو اند أ رائ

دو  سو تمم   أ رائياو لل نو مممك الحعو لالحع لق   سدن القد ل. الحدع يادا  ائمأ

لق   سن الق ل أذا ا ألمس نو بعراهو لتجمعنو امي و للم مألنو   اند و للدم مفدرط 

 في .

 لموذا تنألصر امينو أ رائيا؟
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ائيا تنألصددر امينددو أ ددرائيا  مهددو تصددمم لمحددن سسددألرخ  العدد ائمو أ ددر

 سصممة ام  لن تصا أل  سو تريد لتنف و لل ن ا ائمنو  خ ل.

أ رائيا تخطط لمو تريدو لتعمدا امد  تنفيد  تخطيطهدوو لمحدن مرتجدا ل  

و مخ   لمنو ل ر  سخطط ظهنمدا ي يدد لندو  مخططو ل  مجد سن يخطط لنو.  ائمأ

ل  ليم ر بندو ليفعدا بندو اد ا لاد او لهدا هد ا اد   لندو؟ ألد  سألد  يخطدط لندو 

 اق   مسألطيع لن مخطط بهو. - لهللا - مخطط  مفسنو؟ لليم لنو اق  ؟ لنو

ددو  أ ددرائيا سألجمعددة لمحددن سألفرقدد نو أ ددرائيا امدد  قمددة  لل ددن هنددو ليلأ

اددد هو سجألمعددة القمددب لالف ددر لالعدد إو أ ددرائيا امدد  قمددب  ظددا لاحدددو اددا 

و اددا « المي دد »ل« العمددا»أ ددرائياو   تاندد ا لن هنددوك فرقأددو ظ هريأددو بددين 

الح بين سألفع ام  سو يريدو لل ن الخاى  سأل  م ظدا هد ا لسألد  معمدن هد ا؟ 

الخدداى فددا ال  ددوئا لل فددا بعدد  ال  ددوئاو لل فددا اإلاددانو لل فددا ايفيددة 

سعولجددة ا سدد   بمددو   ي يددر. أممددو ال ددا سألفقدد ن امدد  لن يبألمعدد ا القدددغو ال ددا 

 القدغ الخريخ. سألفق ن ام  لن   يبق  بوقية لمعرو لالمسممين فا

يلدددعخ ال  دددرلو لالألفدددر  اليهددد   سجألمعددد ن لمحدددن سألفرقددد ن لل دددخ 

 لا تحو  يق ي القمة.

...  }اليهدد   يبدد ل ن لمحددن   مبدد  و اليهدد   الدد ين لصددف ا بددولجبن لالبخددا  

ففف و  َُح  تِلُفففونَُُم  } و[96]البقدددرل   {...  َرَص ٱلنةفففاِس هللَالَفففىَٰ َحيَفففوَٰ  َجِميعًفففا إَِلة ٱِفففر اُفففرو  ََل يُقََٰ

ففنَةٍّ  ابددو  العجددا ...  و لهددم ابددو  الدد هب[14]الحخددر   {...  ِمففد َوَرآِء ُجففدُرِ َُو  م َحصة

ال هباو ه    لصبح ا يب ل نو ليدفع ن المايينو ليددفع ن ا مفدمو لمدر  

 المسأل طنين يقوتم ن ليقولس ن.
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لمحن تريرمدو ألد  ا  د ل رمو. هم تريرلا أل  ا حسنو يهم تريرلا لمحن تر

 لالعيوذ بو .

  تخمددد  سدددن  ظدددو  صدددو قينو هددد    الخدددبوو الددد ين ا سدددة  لل دددن هددد ه

يلح  ن بخمفسهم فا امميوتهم ا  ألخهو ية سن لظا لن يسمع ا العدولم صد ت 

لطنهم لص ت قليألهم. ه    الخبوو ال ين يسألخهدلن فا  بيا هللاو يسدع  

دوو   ي بدولا ل دقط امد  المد ت لإ  دقط المد ت اميد و لحدهم أل  الم ت  الأ

 له  ينخد 

و  للسن لبدولا حدين لقألدا سسدممأ

 

 

امدددد  لي ظنددددب اددددون فددددا هللا 

 سصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراا

 

سدداو هدد  س ضددع الرظددو و هدد  الدد ي يسددألطيع لن هدد ا الخددبوو لحددده هدد  ا 

 يسمع أ رائيا ص ت الحع لاممة الحع.

المددد اراتو سدددو لددن تسدددمع أ دددرائيا ا حألجوظددوتو ل  ا  دددألن و اتو ل  

 اسن اندهو ا  محة الن لية لالألر ومة العس ريةو لسدو  اسدن ت يددهو لسري دو  

 سري ا سع أ رائيا.المو  ا سري او لالساح ا سري او لالفيأل  ا 

 سوذا مممك محن لسوإ ه ا؟ مممك اإليمون بحقنوو مممك ا األمدو  امد   بندوو ثدم

نسألطيع لن مفعدا ال  يدرو مسدألطيع لن مقدخ مممك ا األمو  ام  لمفسنو. لهللا أمّو ل

 صفأو مدافع ان القدغ.

بدويع سدن المسدممينو لمددو    لد  ادون لندو خافدةو لد  ادون لنددو خميفدة لل أسدوإ س 

المسددممين  يددو سسددمم ن هبّدد ا لنجدددل ا قصدد و لهددّب المسددمم ن سددن اددا س ددون 

لذهبدد ا ألدد  هدد ا المسددجد للقفدد ا ضددد اليهدد  يو لليقألمدد ا اآل ى لاخددرات 

اآل ىو ل ددددن   يسددددألطيع لن يقألمدددد ا اددددا المجوهدددددين ل  لن ي اظهدددد ا اددددا 
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 المسممين.

المخ مة لمنو سألفرق نو للديم لندو قيدو لو لالد ين  دع ا فدا أ الدة هد ه القيدو ل 

 العولمية هم الصهوينة.

لس  ددددم  - س  ددددم المدددد تمر الصددددهي ما العددددولما« هرتدددد  »حددددول  

 خدددر  - السدددمطون ابدددد الحميددددلن يردددري  - الر دددمية - الصدددهي مية العولميدددة

بدددولمايين سدددن ...  بولرشددد ل...  بولمدددو  -  ددداطين    ا مدددون لل قبدددا ا خيدددر

الميرات ال هبيةو شا  لجيب  لشا  لمدللةو لل ن الرظا  فد  لقدو   لهللا   

ا سدن فمسدطين للمدو حداو هد ه ل ضدا لل ض شدعبا  ل ألطيع لن لاطي م شدبرأ

 فرط فيهو.لل ض  بوئا للظدا ي ل  يم ن لن ل

لمّ  لم يعد لنو خيو  لسوإ تعنّدن هد ا الرظدا لصدابأل  «  هرت  »لل لك قو  

أ  لن م يحدد . لاددوم ا لن تددلسرلا سددع القدد   الألرايددة العمموميددة فددخ اح ا هدد ا 

و الحددد و العممدددوما القددد سا «ا تحدددو  لالألرقدددا»الرظددداو لظدددو لا بحددد و 

 الط  اما ال ي يقخ ضد العرو لالعرلبة لاإل اإ.

 اريوت سريرل فا ه ا العوإ ذ

 يو ليهو اإلخ ل 

 محن فا ه ه السنة م ار ذاريوت ادلو امهو ذاريوت سريرل.

م ار سرل  سوئة  نة ام  الم تمر الصهي ما ا ل و قرن اوسدا سدر امد  

إ( للامدددن فيددد  1897هددد ا المددد تمر الددد ي اقدددد فدددا س دددا هددد ه ا يدددوإ  دددنة )

 د مصخ قرنو لقوسن بولفعا.لّن الدللة اليه  ية  ألق إ بع«  هرت  »
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و ام  لاد  الد ي صدد  فدا ال دوما « بمف  »لم ار ليلأو سرل  ثمومين اوسأ

هد  ل يدر « بمفد  ». لا للد  إ( ليوإ الحدرو العولميدة1917سن م فمبر  نة )

خو ظية بريطوميوو لقد لاد اليه   باقوسة لطن ق سّا لهم فدا فمسدطين! لامّدع 

لهد   - مك لاد سن   يسدألحع! الد ي   يممدكام  ذلك سن امّع  بخن سن   يم

 تعطا ل ضأو  ير ل ضهو لمن   يسألحقهو! - بريطوميو

لامّع ام  ذلك سفألا فمسطين ا ابر المجوهد ال بير الحدوج لسدين الحسدينا 

ب ممألد  الخدهيرل  أن فمسدطين ليسدن لطنأدو بريدر شدعب حألد  تسدألقبا   حم  هللا

 شعبأو برير لطن.

و.سّر ام  ه ا ال اد   ثموم ن اوسأ

إ(و لهد  القدرا  1947لسّر مصدخ قدرن امد  قدرا  تقسديم فمسدطين  دنة )

ال ي  فل  العروو لاآلن يألمن ن ل  تحقع ه ا الألقسيم.  ن الألقسيم سو لاطدوه 

لمعرو لا ر ب  ير ظدًّا سمو لهم الي إو لل دن العدرو  فلد هو لادون سدن حقهدم 

خيدا امدّا ظدو  سدن ل ض لن يرفل هو ايخ تقسم لطنا بيندا لبدين أمسدون  

 ريبة؟! ها يسدألطيع اإلمسدون لن يقسدم لطند ؟ هدا يسدألطيع اإلمسدون لن يقسدم 

 لظأل  بين  لبين  وصب  خر  لدا ليدوإ للدك اددل ليدوإ؟! هندوك لشديو    تقبدا 

 القسمة.

دو امدد  قدرا  تقسديم فمسدطين الدد ي ادون تمهيددأا لقيدوإ  للددة  سدّر خمسد ن اوسأ

 إ(.1948بعد ذلك بسنة  نة )« أ رائيا»

و ام  حرو ا يوإ السدألة المخده  ل اله يمدة ...  لتمّر بنو ذار  ثاثين اوسأ

 إ.1967ه يمة ح يران لل ي مي  ...  ال بر 
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ل  «. الن سددة»سدّرت ثاثدد ن  دنة امدد  هدد ه الد ار  ا ليمددة الألدا  ددّم هو 

بعددد م بددة  ددنة ا سددة  ل  ي لمددوذا  ددّم هو الن سددة؟ هددا م بددة ابددر  لصددوبن

 .(33)«الن بة ال ومية» لك  ميألهو فا األوو لا إ. لل1948

خدرج الفمسدطيني ن سدن  يدو هم لقوسدن إ حينمدو ل  1948الن بة ا للد   دنة 

 إ.1967 للة أ رائياو لالن بة ال ومية ها ه ه م بة 

ددو امدد   يددو ل الددرئيم  لتمددّر بنددو ذاددر  لخددر  لهددا سددرل  اخددرين اوسأ

بدايددة الخمددا فددا لحدددل  إ(. لاومددن هدد ه1977السددو ات ألدد  أ ددرائيا  ددنة )

 الم قخ العربا. اون العرو يقف ن صفأو لاحدأا حأل  بدلت ه ه ال يو ل.

لاآلن بع  النوغ يق ل ن  ليألنو قبمنو سو  ع  ألي  السو ات! اخمنو من   سدن 

و.   ا  أل  ل  لو لسن ل  ل أل  ا شدّ    أاو ه  ا منحد   ائمأ

 ه ه ذاريوت سريرل تمّر ام  لسألنو.

 سو الحا؟لاآلن 

 سو الحا؟ لسو العاج؟

  مجدددد لسدددوإ الصدددمخ اإل دددرائيماو لا  دددأل بو  اإل دددرائيماو لالردددرل  

 اإل رائيماو لالفج   اإل رائيماو أ  الجهو .

  يم ن لن مقبا سع ه    شي أو حأل  مسألر  حقنوو لذلك سو  او ألي  سجمدم 

سقولسدة الألطبيدع سدع ظوسعة الدل  العربية سن ا ألمرا  المقوطعة سع أ درائيا ل

                                        

طبدع « لمدوذا امه سندو؟ لايدخ  ننألصدر؟...    غ الن بدة ال وميدة»ه  األوو لمخيل ا م   (33)

 س ألبة لهبة بولقوهرل. لالر ولة ببيرلت.
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 ... أ رائيا

   يج   لن مطبّع العاقوت سع أ رائيا.

ايخ ي ن الخدا   يدر الطبيعدا طبيعيأدو؟ ايدخ يطبدع اإلمسدون ااقوتد  سدع 

 ادله؟!

لله ا ام  اا سنو فريلة  لن يقدوطع بلدوئع أ درائياو للن يقدوطع ادا سدو 

ثقوفيأدو ل  اقألصدو يأو يجا  سن أ رائيا.   مطبع العاقدوت سعهدو    يو ديأو ل  

 .(34)ل  اظألموايأو ل  بخية طريقة سن الطر 

لقد  فلن حينمو  د من  ليد هب المسدمم ألد  أ درائيا ليصدمّا فدا المسدجد 

...  ا قص ؟ قمن   و   يصدمّا فدا المسدجد ا قصد  تحدن العمدم اإل درائيما

 تحن الراية الصهي مية.

لفمسدطيني ن يفعمد ن ذلدك بح دم   مدخا ليخألم ام  ظ ا مو خألم أ درائيا. ا

لضددعهمو أممددو   يجدد   لمسددمم  يددر فمسددطينا لن يدد هب ألدد  الصددال لالرايددة 

 اإل رائيمية سرف اة خفّوقة.

مدددّخر ذلددك ل  مصددمّاو ل ددن اندددسو يألحددّر  المسددجد ا قصدد  مهددرل  أليدد  

  لن يصددمّا فدا المسددجد  حمد  هللالنصدما فيد و امددو ادون يألمنّدد  الممدك فيصددا 

بعدددد لن يألحدددر  سدددن يدددد الصدددهي مية ليعددد   ألددد  يدددد لهمددد  العدددرو ا قصددد  

                                        

لمخيل القرضولي فا ذلك فأل   اون لهو ا ثدر القد ي فدا سقوطعدة البلدوئع اإل درائيمية  (34)

ضو لم هدن بهدو ل دوئا اإلاداإ لا سري يةو تجولو سعهو المسمم ن فا شأل  بقدوع ا  

الجد   ال ولد  طبعدة  ا  « سعوصرل  فألول»العربية لاإل اسيةو تراظع الفأل   فا األوب  

 لالم ألب اإل اسا.  - القمم
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 .(35)المسممين

أمنددو منوشددد العددولم امدد   منوشددد الفمسددطينيين ظميعأددو ب ددا فصددوئمهمو لمنوشددد 

ا فدا بيدرلت تحدن اند ان   - العرو سسمميهم لسسيحييهم لقد حلرت س تمرأ

 اجمهدملمنوشدد المسدممين ادربهم ل - سسمم ن لسسيحي ن سعأو سن لظا القددغ

لمنوشدد ا حدرا  الخدرفو   - فولمسجد ا قص  ليم لمعرو ه  ل ا المسدممين -

فا اا ه ه المعم  ل ف   ال رل ا  ضيةو لن يقف ا سع لبندو  القددغو لن يقفد ا 

سددع الحددعو لن يقفدد ا سددع العددد و ضددد الامددم لالبرددا المألمددر  الدد ي تم مدد  القدد ل 

 اإل رائيمية الصهي مية.

و لن يأل وتف ا فا لظد  هد ا الامدمو حألد  يحدع هللا الحدع منوشد ا حرا  ظميعأ 

 ليبطا البوطا لل  اره المجرس ن.

 ددألرفر هللا تعددول  لددا لل ددمو فو ددألرفرله أمدد  هدد  الرفدد   للقدد   قدد لا هدد ا ل

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

 لسو بعد 

ل  خميفدة ل  فطولمو مو ين سن ف   هد ا المنبدر بخمد  أذا لدم ي دن لندو خافدة 

أسوإ ينو ي المسممين  لن هبّ ا إلمقوذ ا قص و فينبرا لن ي د ن البدديا الم قدن 

ان ذلك  س تمر اولما لعممو  المسدممينو يم دا اممدو  المسدممين فدا المخدر  

                                        

فدا الجد   ال ولد  «  قصد السفر أل  المسجد ا» اظع فأل   الخيل اوسمة تحن ان ان  (35)

 «.سعوصرل فألول »سن 
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. يجألمددع هدد ا المدد تمر ليبحدد  قلددية (36)لالمرددروو فددا ل ض اإل دداإ ظميعأددو

المسجد ا قص  للاظب المسممين مح هوو لينخا  صندلقأو إلاومدة المسدممين 

لت طين المسممين فا المسجد ا قصد و لتد طين العدرو حألد  سسديحييهم فدا 

 القدغو حأل    يهوظرلا تحن اللرط اإل رائيما لا ضطهو  اإل رائيما.

خخ هي ة اميو إلمقدوذ ا قصد و هي دة اولميدة   بد لن ينخخ ه ا الصندل و لتن

أ اسية   تم ا العرو لحدهمو با تم ا العدرو لالمسدممينو لحألد  ا حدرا  

 سن لبنو  العولم ام .

مريددد لن   يمددر سددو تفعمدد  أ ددرائيا  لن لن مقددخ س قفأددو أيجوبيأددو ضددد هدد ا 

يبدولا بدخسم  العدلان الصو   المألخل  المسألف  المألحدي ال ي   يبدولا بخحددو ل 

سألحددددلو ل  يبدددولا بمددد تمر أ ددداساو ل  يبدددولا بجوسعدددة اربيدددةو ل  يبدددولا 

و «القد ل العسد رية»بفمسطينو ل  يبولا بوتفوقيوتو أم  يبدولا بخدا  لاحدد هد  

 ليق   ليفعاو ليريد لينف  سو يريد تحن ل نّة الرسوح لالساح.

مدو لامولندوو لمحدن مد سن بدخن   بد لن مقخ س قفأو أيجوبيأو لهللا سعنوو للن يألر

الحددع لنددوو قددد م دد ن قددد   مبنددو فددا هدد ه المرحمددةو لل ددن الألددو يل  ّلا و لا يددوإ 

كَ ...  } ل و  َد ٱلنةاِس  َو ِل  َيةاُم نُدَاِولَُها بَي  و ل لاإ الحدو  سدن [140]   امران   {... ٱأل 

ُح  َمو   إِنة ...  }المحددو و لأن سددع اليدد إ  دددأاو لأّن  دددأا لنددودره قريددب  فف   هللِاففدَُُُم ٱلص 

} ُح بِقَِري   َل ٱلص     ؟[81]ه     َُلَي 

المهنم امصر ابو ك الم سنينو المهم امصر اسدوار الم حددينو المهدم امصدر 

                                        

ليقددخ اممددو  « اتحددو  اددولما لعممددو  اإل دداإ»ح ي ددة إلمخددو  لمخدديل القرضددولي ظهدد    (36)

 الألخ يم لاإلمخو . كالهوسةو لا تحو  ام  لشا سة  اإل اإ س قفأو س حدأا فا قلويو
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ح بدددك المفمحدددين. المهدددم امصدددر أخ امندددو المجوهددددين فدددا فمسدددطينو لأخ امندددو 

سدن ظنددكو هم بمدل سددّ المجوهدين فا لبنونو المهدم ليّددهم بدرلح سدن انددكو لل

لاحر ددهم بعينددك الألددا   تنددوإو لاالهددم فددا انفددك الدد ي   يلددوإ. المهددم ليّددد 

 أخ امنو المجوهدين فا اا س ونو للمق  أخ امنو الملطهدين فا اا س ون.

نَاَربةنَا ...  } دَاَمنَا َوٱنُصفر  ِرنَا َو َ َِت  َُا  َراٱَنَا ٱِٓر َُم  ِفر  لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِس  ِم ٱهللَالَفى  ٱغ  قَفو  ل 

ِفِريَد{ ََُٰ  .[147]   امران   ٱل 

 المهم اظعا ه ا البمد  سنأو سطم نأوو  خو   خو و ل وئر با  المسممين.

ٓ َي َهففا ٱلةففِذيَد إِنة }  تعددول ابددو  هللاو يقدد   هللا  ِ  يََٰ َُتَففهُۥ يَُصففل وَن هللَالَففى ٱلنة ِففَر ئِ
ٓ َ َوَملََٰ ٱَّللة

 .[56]ا ح او   ِليًما{ُموا   َس  ِه َوَسلَِ َءاَمنُوا  َصل وا  هللَالَي  

المهم صا ل دمم لبدو ك امد  ابددك ل  د لك سحمددو لامد   لد  لصدحب  

 لالألوبعين لهم باحسون أل  ي إ الدين.

 للقم الصال.

* * * 
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 (37)القدغ اربية أ اسية -7

 الخطبة ا لل  

 لّسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

 ال اإ ان القدغ   ينألها 

و لينبردا لن يسدألمر حددي نو ادن القددغ    ا   حدي نو ان القددغ س صد  أ

ادددن ل ض اإل دددرا  ...  ادددن ل ض النبدددّ ات لالبرادددوت...  لادددن فمسدددطين

ادن القبمدة ...  ان ل ض المسدجد ا قصد  الد ي بدو ك هللا ح لد ...  لالمعراج

 ان ل ض الربوط لالجهو ....  ا لل 

اسدن هد ه القلدية  دوخنةو لسدو ينبرا لن ياا حدي نو ان هد ه القلدية سدو  

إلخراظهدددو سدددن الددددائرل العربيدددة ...   اسدددن المددد اسرات ت حدددوك لأله يدددد القددددغ

 اإل اسية. لألصبأ يه  ية خولصة.

ته يد القدغ ه  الم اسرل ال بدر  الألدا تحدوك اآلن ادن طدر  شدألّ و سنهدو 

الألدا   تد ا  تعمدا اممهدو ليدا مهدو و  - طريع المسأل طنوتو لسنهو الحفريوت

تحددن المسددجد ا قصدد . ل  مددد ي لّي لقددن  - صددبوح سسددو و لصدديخ شددألو ل

ددوو لالمسددمم ن  حدددّ ه اليهدد   لينهددو  فيدد  هدد ا المسددجد ليقددعو ليصددبأ لمقوضأ

 يألفّرظ نو لقد يصرخ ن ليحألج نو لل نّهم   يصنع ن شي أو.

يجب لن ياا حددي نو ادن القددغ لادن أ درائيا الألدا تددبر لسرهدو لمقددغو 

لمقدددغو لالعددرو فددا  فمددة  هدد نو لالمسددمم ن فددا  مددرل  لتبيّددن س يدددتهو

                                        

 إ.3/10/1997هـ الم افع 2/6/1418للقين بجوسع امر بن الخطوو بولدلحة فا  (37)
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 د لظمع ا لسرهم.ق وه نو سخألمف ن فيمو بينهم لاليه   

أن القدددغ اربيددة أ دداسيةو ليجددب لن تاددا اربيددة أ دداسية. لفمسددطين 

 اربية أ اسيةو ليجب لن تاا اربية أ اسية.

لي   يسدندهو يدّاا اليه   حق قأو لهم فا فمسطين لفا القددغو لل نّهدو  ادو

 حّعو ل  يسندهو سنطعو ل  ي يدهو  ليا سعألبرو   سن  ين ل  سن تو يل.

 ها لميه   حع  ينا فا فمسطين؟

يدّاا اليه   لّن لهم حقًّو  ينيأو بمقألل  لاد لاده هللا تعدول  إلبدراهيم لسدن 

بعده أ حو  لسدن بعدده يعقد وو لمّد   ديعطيهم ا  ض المقد دة لهدم للنسدمهم! 

أبراهيم سوت لامره سوئة لخمم ل بع ن  دنةو لأ دحو  سدوت لامدره  لل ن

سوئة لثموم ن  نةو امو تح ا الأل  ال لهللا لاممو ليعق و سن بعدهمو. لم يممدك 

ا لاحدأاو اوش ا فيهو  ربو  سهوظرين للم ي دن  لحد سن ه    سن فمسطين شبرأ

حينمدو سوتدن  بساميد  السدالهم فيهو قدإ  ا خةو حأل  أّن  و ل  لج أبدراهيم 

دو يددفنهو فيهدوو فطمدب سدن لحدد الفمسدطينيين لن يعطيد  س ومأدو  لم ي ن يممدك ل ضأ

و لتبددرع الرظددا «المددوافيا»لقبرهددوو فخاطددوه س ومأددو فددا سرددو ل تسددم  سرددو ل 

إلبددراهيم بهدد ه ا  ضو لل ددن أبددراهيم لبدد  أ  لن يخددألريهو سندد و فهددا يخددألري 

 اإلمسون سم  ؟!

ع ابن  أ دحو  لادوع حفيدده يعقد وو لسعدرلى له  ا اوع أبراهيم لاو

لن يعقدد و سددوت فددا سصددر حينمددو ذهددب هدد  لبندد ه ألدد  ي  ددخ حينمددو قددو   

َُ ُوا  } ذَا ٱَ َل  ٱذ  ََُٰ ابِقَِميِصر  ِِ بَِصفيرو فِه َُبِفر يَف   ُ   قُو ُ هللَالَىَٰ َوج  َمِعفيَد{َو ِلُُم  َُج   ُ َ   ُفونِر بِف 

لظو  يعق و لذ يأل  ل خم ا سصر لاوش ا فيهو امو تق   الألد  ال  [93]ي  دخ  
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و.  ل بعموئة لثاثين اوسأ

دوو  اوع أبراهيم لأ حو  ليعقد و فدا ل ض فمسدطين سدوئألين لثاثدين اوسأ

ظو لا سن العرا و لم ت دن هد ه ل ضدهمو ظدو لا  ربدو  للدم ي دن لهدم فيهدو لي 

ا يراد ن ا   ندوإ لاإلبدا لهد ه ا شديو و فمدم سمك  مهم اوم ا  ادول  ادوم ا بددلأ

و له د ا حينمدو ذهبد ا ألد  سمدك سصدر قدول ا لد    ّحداأ ي  م ا فا حوظةو اوم ا   

محددن قدد إ  اددولو فخاطددوهم لسددوان خددو ج المدددنو ثددم اددو لا ألدد  فمسددطين بعددد 

 .امي  الساإس    

  ا   الحع الألو يخا 

للدم  -  خ لهدول ا  س    لن يدخا ه ه ا  ض المقد ة الألا األب هللا لهدم 

مِ لسدع هد ا حينمدو قدو  لهدم س  د    - ي ألب لهم البقدو  فيهدو قَفو  ََ  }يََٰ َر  ُخلُفوا  ٱأل  ٱ  

ُ لَُُم  َوََل  َر   ُمقَدةَسةَ ٱلةتِر َكتََ  ٱَّللة ٓ َُ   ٱل  ِسفِريَد{ َد وا  هللَالَفىَٰ  [21]الموئددل   بَفاِركُم  ٱَتَنقَِل ُفوا  َخَٰ

هم هللا امدد  يديدد و لل ددر  فرادد ن لددم يسددألجيب ا لم  دد و س  دد  الدد ي لمقدد 

لظندد  ه لسددوإ لايددنهمو لضددرو البحددر بعصددوه فألرادد  يبسأددوو س  دد  هدد ا لددم 

ٓ إِنة ٱِيَهففا }يسددألجيب ا لداوئدد  ليجوهدددلا سددن لظددا  خدد   ا  ض ل ُموَسففىَٰ اَففالُوا  يََٰ

َهفا ٱَفِنن اَو   ُرُجفوا  ِمن  ُخلََها َحتةفىَٰ يَخ  ا َج ةاِريَد َوإِنةا لَد نةفد  ِخلُفوَن{رُ يَخ  مو َهفا ٱَِننةفا  ََٰ  ُجفوا  ِمن 

ٓ إِنةا لَد نةد  }! لار لا ه ا  [22]الموئدل   ُموَسىَٰ َُف   اَالُوا  يََٰ ا  َاُمفوا  ٱِيَهفا ٱَٱذ  ا مة ُخلََهآ َُبَدو

ِعفففدُونَ  ُهنَففا اََٰ ََُٰ فففتَِ ٓ إِنةفففا  . لامادددرلا ألددد   ددد   ا  و  [24]الموئددددل   {َُنففَت َوَرب فففَك ٱَقََٰ

اخمد  لديم  بهدمو اخمد   و س  د  لحدده. فقدو  س  د  « بدكفوذهب لمدن ل »

قَفَرَوِ إِنَِر ََلٓ َُم  ...  }فا ل خ لحسرل   َد ٱل  نَنَفا َوبَفي  ُر   بَي  ِسر َوَُِخرأ ٱَفٱٱ  ِم و  ِلُك إَِلة نَف 

ِسِقيَد  فََٰ   25ٱل 
بَِعفيَد َسفنَةور ِهم ر َُر  َمفة  هللَالَفي  َ يَتِيُهفوَن ٱِفر اَفاَل ٱَِننةَهفا ُمَحرة َِ  ٱَفَ   َف  َس ٱأل  ر 

ِسففِقيَد{ فََٰ ِم ٱل  قَففو  . حددرإ هللا امدديهم  خ لهددو ل بعددين  ددنةو [26و 25]الموئدددل   هللَالَففى ٱل 



 127 5خطب الجمعة ج

لبقدد ا فددا الأليدد  فددا صددحرا   ددينو و للدد لك لددم يدددخم هو أ  بعددد لفددول س  دد و 

و لمقد   اند  فدا األبندو  «يخد ع»لل امدو تسدمي  الألد  ال « ي شدع» خم هو سع 

 ي شع بن م ن.

 خم ا بعد لفول س    لحدخ سو حدخ لهمو للدم تقدم لهدم  للدة فدا فمسدطين 

أ  بعد ذلك بم وت السنين فا اهد شونل  ل ال  ل ميمونو ثم امقسدمن  للدألهم 

دو   للدة  امي  الساإلل سمم ألهم بعد  ميمون  أل   للألين يحدو و بعلدهمو بعلأ

فددا مددوبمم. ا ددألمرت  للددة يهدد ذا « أ ددرائيا»فددا القدددغ ل للددة « يهدد ذا»

ددو ثددم ظددو   سمددك بوبددا فحطددم  للددألهم «  ددرظ ن»ل بعموئددة لل بعأددو لثاثددين اوسأ

و لتسددعين قيدن الدللددة ا خدر  سددوئألين لثموميدلل درهم لفعددا بهدم ا فوايددا. لب

و ألد  لن ظدو  بخألنصدر لقلد  امد  بقيدة البوقيدة سدن  - لل مب خد  مّصدر - اوسأ

( 298(  ددنة لا خددر  )434سمم ددة أ ددرائيا. يعنددا  أحددد  الدددللألين بقيددن )

  نةو ه ا اا سو اون لدللة أ رائيا فا القدغ.

قبدا المديا و لاآلن بعدد خمسدة  - لل لا در - امألهن  للألهم سن  خمسة قدرلن

تو يخيأددو! لّي تدو يل ل ددم؟! بقيدألم فددا  لاخدرين قرمأدو ظددو لا يق لد ن أّن لنددو حقأدو

 فمسطين لصحوو  للة ل بعة قرلن لمصخو لسن اون فا فمسطين قبم م؟

اون العرو ال نعدومي نو لقبدا ال نعدوميين ادون العدرو اليب  دي ن. فدولعرو 

هم لصحوو ه ه ا  ضو لالمسدمم ن سم  هدو سند  ل بعدة اخدر قرمأدو. لحينمدو 

  ي لاحددو فدان الرلسدون حّرسد ا امد  اليهد    خمهو المسمم ن لم ي ن فيهو يهد

لن يدددخم ا القدددغو لحينمددو ذهددب امددر لفددألأ المدينددة اددون سددن شددرلط الصددمأ 

لا تفوقية  ل  يسدوان اليهد   لهمهدو. فولمسدمم ن لدم يخخد لهو سدنهمو للدم ي  مد ا 

و اميهم  خ لهوو فخي حع تو يخا لهم؟!  فيهو با اون سحرسأ
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هم اتسددواأوو لددم  ألدد  فددا لااددم للقددوت سمددولثددم الم  خدد ن يق لدد ن  أمهددم ح

يمم دد ا أ  لظدد ا  سددن فمسددطينو لددم يمم دد ا فمسددطين امهددو فددا لي لقددن سددن 

 إ.1967 - لل ي مي  - ا لقوتو أ  فا ه ا العصر بعد حرو ح يران

فخين الحع الألدو يخا لقدد ذهبدن  للدألهم ثدم امألهد  لظد  هم مهوئيأدو؟! ذهبدن 

ومألصددو  بوبددا امدديهم ل ددحقهم  ددحقأوو ثددم امألهدد  ب...   للددألهم بوللددربة البوبميددة

ال ظ   اليهد  ي سدن فمسدطين بقلدو  الرلسدون امديهم قلدو أا مهوئيأدو لتفدريقهم 

ِهم  َوإِذ  }ش   س   لتقطيهم فا ا  ض امو قو  هللا تعول    عَثَدة هللَالَفي    َ َذةَن َرب َك لَيَ  

َمِة َمد يَُسوُمُهم  ُسٓوَء  ِقيََٰ ِم ٱل  عَ إِلَىَٰ يَو  ِحفيمٞ ذَاِوِۗ ٱل  ِعقَاِو َوإِنةفهُۥ لَغَفُفوٞر رة   إِنة َربةَك لََسِريُع ٱل 

فففف 167 ففففاَواَ ةع  َِ َُُممو َر  ُهم  ٱِففففر ٱأل  . قطّعهددددم هللا فددددا [168و 167]ا اددددراى   {...  نََٰ

 ض ظمواوت لفرقأوو تفرق ا ش   س   ه ا ه  الحع الألو يخا. ا 

 سن المقص   بنسا أبراهيم؟

حع  ينا به ه ال ا   إلبراهيم لمسا أبراهيم! فمو سعند  مسدا  ليق ل ن لنو

أبراهيم؟ ها مسا أبراهيم هم ذ يألد  سدن صدمب  لإ هدم الم سند ن الد ين يألبعد ن 

مهج  ليسيرلن ام  سمأل ؟ أن ا لل  بمنطدع النبد ل لسنطدع الر دولة لسنطدع 

فَوٱ ةَخفذَ ٱ...  } الخمة الألا إلبدراهيم ُ إِب  يَم َخِلفي و َّللة ُِ لن ي د ن لللد   [125]النسدو    {َرَٰ

َوِمفد ...  }النوغ ب  هم الم سن نو لليم لبنو ه سدن صدمب و فقدد قدو  هللا تعدول   

يةتِِهَما ُمح   ِسهَِل ُم ِيٞد{ذَُرِ ُِ َوإِِذ } [113]الصوفوت   ِسٞد َوَ اِلٞم لَِنَف  فَرَٰ ٓ إِب  تَلَىَٰ فت   ۧٱب  َُِلَمَٰ  َم َرب فهُۥ بِ

 
ُهدةأ ِلِمفيَد{اأ اهللِالَُك ِللنةاِس إَِمامو نَِر جَ  اَاَل إِ ٱَ َ َمة

ِةَٰ فِدي ٱل يةتِفرأ اَفاَل ََل يَنَفاُل هللَاه    اَاَل َوِمد ذَُرِ

لَفى إِنة َُو  }أذا دممن ذ يألك لل ل و ت فا حع لهوو لالقدر ن يقد     [124]البقرل  

فذَا ٱلنة ِفر  َوٱلةفِذي
ََُٰ يَم لَلةفِذيَد ٱ ة َعُفو ُ َو ُِ َرَٰ  َد َءامَ ٱلنةاِس بِِنب 

ِمنِيَد{نُفوا ِۗ ُمفؤ  ُ َوِلفر  ٱل  ]     َوٱَّللة

 .[68امران  
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فم  اون ه ا لنسا أبراهيمو فنسا أبراهيم الحقيقي ن هدم الم سند ن بولحنيفيدة 

فاَُِن ...  }اإلبراهيمية   يَم َحنِيفو ُِ فَرَٰ نِر اُف   } و[123]النحدا   {... ٱ ة ِفع  ِملةفةَ إِب  فدَهَٰ َُ  إِنةنِفر 

ففا اِيَ َربَِففٓر إِلَففىَٰ  ففتَِقيم  ِ ينو ط  م س  فف ِصففَرَٰ ففا  َوَمففا َكففاَن مو يَم َحنِيفو ُِ ففَرَٰ لةففةَ إِب  ففِرِكيَد{ِمففَد ا َمِ ُمش   ٱل 

 . فنحن للل  النوغ بابراهيم.[161]ا معوإ  

ثم سن موحية لخر   ل  اون المقص   بنسا أبراهيم ذ يأل  سن صدمب و لمدوذا 

فا هد ه ال  يدة؟! لمدوذا لخدرج اليهد   أ دموايا  امي  الساإلم يدخا أ موايا 

ُِ َفِر سن ذ يأل و له  ابند  ا ل و ابند  الب در؟!  َُفَ  ِلفر هللَالَفى ٱل  ِ ٱلةفِذي َو فدُ َّلِلة َحم  }ٱل 

َق  إِنة َربَِفففر لََسفففِميُع ٱلفففد هللَاآِء{ فففَحَٰ ِعيَ  َوإِس  فففَمَٰ و لمدددوذا ت ددد ن ل ض [39]أبدددراهيم   إِس 

 ل  ت  ن ل  ية أ دموايا - امي  الساإعق و له  ي - فمسطين ل  ية أ رائيا

امدد    ؟! هدد ا لدديم سنطقأددوو لمددوذا ي حددوبا هللا أ ددرائيا لل أ ددحواميدد  السدداإ

 .(38)حسوو أ موايا؟!

 حقيقة لاد هللا لميه   بفمسطين 

و بخ ض ليسدن لهدم ليخخد هو سدن لهمهدو  ثم سن موحية ثول ة  ايخ يعد هللا ق سأ

و لهللا تعددول  يحددب ادددلامأو ل صددبأو؟! هدد ا لسددر لدد و هدد ا لدديم اددد أ يم سعقدد  أ

ددو سددن لهمهددو ليعطيهددو لقدد إ  المقسددطين ل  يحددب الاددولمينو ف يددخ ينألدد ع ل ضأ

  يرهم لهم سسألقرلن فيهو؟!

لد  لسندو بد   - لبندا أ درائيا ية  ابعة  ها ه ا ال اد ال ي لاطداثم سن موح

يقدرل ال ألدوو لاد سطمع؟ لل هد  لادد سقيدد لسخدرلط؟ أن الد ي  - امو يق ل ن

                                        

أبراهيمأل  م  ابن لسة! سدع لن مصدخ يداا اليه    لن أ موايا  ير سحس و فا لبنو   (38)

لل   لسددةأل بددواألراى اليهدد  أل لبددن  تدد  اتهمو فممددوذا ي يمدد ن « يعقدد و»لل   أ ددرائيا 

 ب يمين؟!!.
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المقدغ بقسمي   العهدد القدديم لالعهدد الجديددو يجدد لن هد ا ال ادد سخدرلط بدخن 

يحفددا بندد  أ ددرائيا اهددد الددروو ليصدد م ا للاسددرهو لينألهدد ا اددن م اهيدد و 

 ليحفا ا الألعوليمو لليم اهدأا سطمقأو.

األدب ا مبيدو  المألعدد ين »لفا الأل  ال مص   شألّ  لفا سمحقوت الألد  ال 

لفا ا موحيا  مص   امهو تجعا ه ا العهد اهددأا سقيددأاو لامهدو « لبعد الأل  ا

تق    أن بنا أ رائيا لم يحفا ا العهددو للدم يصد م ا الألعدوليمو للدم يقفد ا اندد 

حدددل  هللاو لددم يددختمرلا بددخسره للددم ينألهدد ا بنهيدد و بددا فعمدد ا ا فوايدداو لتعدددّلا 

مبيددو و لهدد ا سددو قولدد  لهددم الحدددل و لم  دد ا العهدد  و للخمفدد ا ال ادد  و لقألمدد ا ا 

ه ا هد  لصدفهم فدا الألد  ال «! يو لبنو  ا فوااو يو لبنو  قألمة ا مبيو »المسيأ  

لاإلمجيدداو فهددم لددم يحددوفا ا امدد  العهدد  و للدد لك   يسددألحق ن بددخي لظدد  سددن 

 ال ظ ه سو  ام ا لن الرو لاطوه لهم.

 ه الدده   سدن  ألهم هد دأن اليه   يألمح  ن فا ه ه ا شيو و لأ  سو الد ي ل

و ثم ظو لا اليد إ يطدولب ن بهد ا ا سدر؟! سدو الد ي ل د ألهم وخمم لاخرين قرمأ 

ه ه المدل؟! اا سو فدا ا سدر لمهدم ااألمددلا امد  ال يدد لالم درو ثدم امد  القد ل 

 لالعنخو فه ه ها الطبيعة اإل رائيمية.

ادن طريدع ...  لقد حولل ا لن يألسمم ا أل  هد ه ا  ض ادن طريدع الرشد ل

يمةو ثم  وادهم ا  ألعمو  اندسو ه دسن القمعة اإل داسية ا خيدرل  الخافدة الح

اإل اسيةو الحصن ال ي اون يألحصن في  المسدمم نو لالألدا اومدن تم دا  خدر 

ه دددّسن «.   ألدد  أ  هللا سحمددد   دد   هللا»تجمددع لممسددممين تحددن  ايددة العقيدددل 

مطون ابدد الحميدد   ينصدوع القمعة الألو يخية بم ويد اليهد  و انددسو لظددلا السد

ل  يخلع إل را اتهم قول ا    بد سن أ الة ه ا السمطون ل  بد سن أ الة هد ه 
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 الخافة. لقد مفّ لا سو ل ا لا.

 خصوئ  الطبيعة اليه  ية 

محن مق    الطبيعة اإل رائيمية الألا مألعوسا سعهو طبيعة  ي ة   ي ة خبي دةو 

 م للفع .فيهو  فوت سا سة لهو سا سة الس

 العنصرية: -1

ه ه الطبيعدة اإل درائيمية الصدهي مية طبيعدة انصدريةو يدرلن لمهدم لحددهم 

 العنصر الممألو و لالخعب المخألو  ال ي اخألو ه هللا  لن  وئر الخع و!

قد يقبا ذلك اندسو اوم ا هم  اول الأل حيد فدا ل دط الد ثنيينو لسدو اآلن لقدد 

بولمو  لالمو لو ليعبدلن الد هبو فممدوذا  و  خرين يهألم ن أ تريرلا للصبح ا لمو

 ي خألو لن ام   يرهم؟!

ِرَجففت  ِللنةففاِس ُكنففتُم  }لدديم هدد ا امددو قددو  القددر ن   ففةٍّ ُُخ  ففَر ُُمة ]   امددران   {...   َخي 

ا لمعدرو امد  [110 و فهنو لصخ للسة   لخعب سن الخع وو ليم ه ا اخأليو أ

لل  خدا فيهدو ا مجميد  لل  خدا المسدممة لد   خدا فيهدو ا سري دون ا سة  العجم.

فيهو البرا يمي ن لل  خا فيهو لي شعب يصبأ ظ  أا سن هد ه ا سدةو  مهدو لسدة 

ذات   ولة. لل دن العنصدرية اليه  يدة انصدرية ارقيدة تدر  لن هد ا الخدعب 

سمي  يجري فا ارلق   إ  ير  إ اآلخرين! ه ا سو يق ل  ه    ادن لمفسدهمو 

 فه ه ها العنصرية البو ية.

لهددم يألبجحدد ن ليق لدد ن لمعددولم اددن اددا سددن يقدد   اددنهم شددي أو  أن هدد    

يعو لن السوسية! سع لمهم هم اآلن ال ين يعو لن السوسية الحقيقية. هم لم يعد  لا 

 وسيينو  م   خا فيهم انوصدر ا يدرلو العدرو هدم السدوسي ن الحقيقيد نو لسدو 
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 هم فيعو لن السوسية.

لحر  سدنهم المايدين! لقدد تبدين فدا « هألمر» لقد ا ألرم ا سسخلة النو ية للن

اصددددرمو لن هدددد ه لا لبددددة ابددددر و لصددددد ت   ا ددددوت ل  ددددوئا امميددددة 

تبين لن ه ه خرافةو للن العد  ال ي قولد  اليهد   ادد  سبدولغ فيد  «  األ  هوت»

 ظدأا ظدأاو لل نهم   يسمح ن  حد لن يق   ه ا.

 ية سألعولية سرألصدبة ه    يعو لن النو يةو لهم يجسدلن اآلن انصرية مو

 سعو ية لمعرو للممسممين.

 لل   فوتهم ه ه العنصرية.

 القسوو: -2

لثددوما  فددوتهم هددا  القسدد ل. الطبيعددة اإل ددرائيمية الصددهي مية طبيعددة قو دديةو 

فاَرِو  ُمة اََست  }امو قو  هللا تعول  فا    ل البقرل   َۡ ِح ِلَك ٱَِهفَر َكٱل 
ِد ذََٰ د  بَع   اُلُوبُُُم َمِ

اَرِو لََما يَتَ َُو   َۡ ِح  َوإِنة ِمَد ٱل 
َووو  ُر ِمن  ََُشد  اَس  ۡة فُرُ  فَ َهفا لََمفا يَشةفقةُق ٱَيَخ  فُر  َوإِنة ِمن  َهَٰ َن  هُ ٱأل 

َملُفوَن{ فا  َع  ِفف ٍّ هللَامة
ُ بِغََٰ ِِۗ َوَمفا ٱَّللة فيَِة ٱَّللة ف ُِط ِمفد  َخش  َهفا لََمفا يَه   َوإِنة ِمن 

َمآُء  هُ ٱل  ]البقدرل   ِمن 

74]. 

ٱَ َِمففا }  ادد  لظددالهدد ه القسدد ل اومددن اق بددة سددن هللا تعددول  لهددمو امددو قددو  

ِسيَةو نَق   نَا اُلُوبَُهم  اََٰ ُهم  َوَجعَل 
قَُهم  لَعَنةَٰ يثََٰ و الس ل الألا تألم ا فدا [13]الموئددل   {... ِضِهم َمِ

ه ا العنخ ال ي  لينوه ط ا  تو يل اليه   لااقوتندو سعهدمو لفدا هد ه المد ابأ 

 س بحة قومدو...  صبرا لشوتيا...  بحب البقر...   لينوهو  س بحة  ير يو ينالألا 

د...  س بحة النّفع...   إ فا العولم الموضا س بحة سسجد الخميداو حيد  قألدا الص 
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لفا فجر  سلون. ادا هد ا  (39)ع السج   فا سسجد الخميا لفا  سلوناالر  

 يم ا تمك القس ل الألا   تبولا بخا .

 العدوانية: -3

ثددم هددا طبيعددة تألسددم بولعدلاميددةو العدددلان ظدد   سنهددوو   تبددولا فددا  ددبيا 

...  تحقيع ل راضهو بمن تعألدي امي و   تبولا لي  إ تسفكو لي ادرض تهألدك

ا  خدر لهد  سدو ...  لي حرسة تنألهك لي شا  تدسرو  ن ه ا يم ا ليلأو انصرأ

 مسمي  

 ال  ُخ اية: -4

 ن  فوتهم  الا لخاقية.اليه   الصهي مي ن اإل رائيمي ن س

محن العرو المسدممين انددمو العنصدر ا خاقدا يح دم تصدرفوتنو فدا السدمم 

لالحدروو   تنفصدا ا خدا  ادن الحيددولو   امدم بدا لخدا و    يو دية بددا 

لخددا و   اقألصددو  بددا لخددا و   حددرو بددا لخددا و حألدد  الحددرو تح مهددو 

تِلُفففوا  ٱِفففر َسففف ِيِ  }ا خدددا   
ِ َواََٰ َ ََل يُ ٱَّللة  إِنة ٱَّللة

تَفففدُٓوا   تِلُفففونَُُم  َوََل  َع  ِحففف    ٱلةفففِذيَد يُقََٰ

تَِديَد{ ُمع  ُخرجوا باسفم ض، ». النبا امي  الصال لالساإ يق    [190]البقرل   ٱل 

اففا لوا ٱففر سفف ي  ض مففد كفففر بففا ، َل  عتففدوا، وَل  غلففوا، وَل  مثلففوا، وَل 

لسدن لصدويو الخمفدو  الراشددين  (40)«او الصفوامع قتلوا الولفدان، وَل ُصفح

َل  قتلوا وليد وَل شيًخا وَل امرُو وَل  هفدموا بنفاء وَل »لمق ا  العس ريين  

                                        

 هـ.1414اوإ  (39)

 و(11/179) «ال بيدددر»لالطبرامدددا فدددا  و(2549) و للبددد  يعمددد (1/493 لاه لحمدددد ) (40)

( ان لمم بدن 2614ه لب   ال  )ل لا و( ان ابن ابوغ13/385) «السنن»لالبيهقا فا 

 ( طبعة الر ولة. 2728 نو ه برقم )أ «المسند»سولك. لقد حسن سحقق  
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و له  ا لصدويو الخمفدو  الراشددين لمقد ا  العسد ريين. لد لك (41)« ق عوا شۡرً 

حرو اد و لليسن حدرو اددلان.   ...  مجد الحرو اإل اسية حرو  حمة

فة اإ لبدددأا سبدددل  الرويددة تبددر  ال  دديمة.  و   بددد سددن الرويددة الخددرييقبددا اإل دد

 الحع بطريع البوطاو   يقبا اإل اإ ذلك. لال  يمة النايفةو ل  مصا أل 

لسو ه    فولروية انددهم تبدر  ادا ال  دوئاو ادا شدا  سخدرلع فدا  دبيا 

  بقدديم ل  ال صدد   ألدد  لهدددافهمو   يألقيدددلن بدددين ل  بعقيدددل ل  بخددريعة ل

بخخا و يسألبيح ن ا اراض ليسألبيح ن ا س ا  ليسألبيح ن ادا شدا و بدا 

يقدددس ن لاددراض بنددوتهم لمسددوئهم فددا  ددبيا ذلددك امدد  لن  ويددوتهم ل دد ل سددن 

 ل وئمهم.

للد لك  ليندو هد ا فيمدو  ليندوه  ااألددا هم امد  ا   المجوهدد  ئديم الم ألددب 

حفا  هللا لاوفوهو لا دألعمو  هد ه السيو ا لحموغ لخينو خولد سخعا لب  ال ليد 

هد ا الجهدو  الد ي لصدوب  فدا لإ  ل د  لادو  ...  الطر  الأل ن ل ظية المألطد  ل

ففِريَد{َويَم  ...  }  ادد  لظددايقألمدد  لدد   لطددخ هللا  ُِ َمَٰ ففُر ٱل  ُ َخي  ُأ َوٱَّللة ُُففُر ٱَّللة  ُُففُروَن َويَم 

 .[30]ا مفو   

ليخدألرلن الندوغ بدو س ا  لهم يسألخدس ن الج ا ات الم ل ل ل ير ذلكو 

سن لي ظنسيةو ل  يبول ن بعه  و   دم المعوهددل بيدنهم لبدين ا   ن لدم يبدول ا 

بمعوهدددل للددم يبددول ا بوتفوقيددةو للددم يبددول ا بخددا  فددا  ددبيا ال صدد   ألدد  سددو 

 يريدلنو ه ا ه  شخن ه    اليه  .

                                        

( ان  عيد بن المسديب  هد  سدن لصدويو لبدا ب در 13/374) «السنن» لاه البيهقا فا  (41)

 لقو ل ظي ش . 



 135 5خطب الجمعة ج

 التوسعية: -5

رضد ن بخدا و أمهدم أذا ثم سن  فوتهم  ا حاإ لا طموع الأل  عية. هدم   ي

و س قألأدوو لل ددن  - لخد لا شدي أو بح د ا اددن  يدره. يم دنهم ت ألي يأدو لن يقبمدد ا  داسأ

  تخددرج لبدددأا سددن  نل ددهم. لقددد األددب ذلددك لحددد ل ددوت ل « أ ددرائيا ال بددر »

الجوسعدوت اندددهم فددا األددوو مخددر بو مجمي يددة لتددرظم لددا لحددد اإلخدد ل فقددرات 

سددع  ية لسددن ال  يددن لسددن الدديمن لسددن سندد   أمهددم يطمعدد ن فددا لظدد ا  سددن ال

لبنون لسن    يو لسدن سصدر حألد  ا  د ند ية! ادا هد ا فدا ضدمن  للدألهم  

 «!أ رائيا ال بر  سن الفرات أل  النيا لسن ا    أل  النخيا»

قددد يقبمدد ن  يو ددة المراحددا فألددرل سددن الفألددراتو حألدد  أذا هدددلت ا اوصددير 

يريدده هد   و هد ه  فدوت  ل  نن الع اصخو خط ا خط ل لخر . ه ا هد  سدو

 ثوبألة لسسألقرل اند ه    الق إ.

 لموذا حدثنو القر ن ان طبوئع اليه  ؟

للدد لك يجددب لن مألعوسددا سعهددم لمحددن معددرى طبددوئعهم. القددر ن حدددثنو اددنهم 

حدي أو سنفصاأ فا ص   شألّ و لم يحدثنو ادن الفدرغو للدم يحددّثنو ادن الدرلإو 

ان المصريينو للم يحدثنو ان شعب سدن  للم يحدّثنو ان ا حبوعو للم يحدثنو

 . الخع وو امو حدثنو ان بنا أ درائياو حدي د  ادن تمدك الخدع و ادون سجمداأ

. لموذا؟  ن هللا يعمدم لن هندوك سعرادة  لسو حدي   ان بنا أ رائيا ف ون سفصاأ

 أل  ن بيننو لبينهم. فا بد لن معرى الق إ ام  حقيقدألهمو لمألعوسدا سعهدم امد  

   ام  ل وغ ا لهوإ. ل وغ ال اقع
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 لموذا مقوتا اليه  ؟

دو - أن المعراة بيننو لبين اليه   ليسدن سدن لظدا  - امو قمن لامو لنادد  ائمأ

 يددنهمو محددن   محددو بهم  مهددم يهدد  و فقددد اددوم ا يهدد  أا لاوشدد ا بيننددو قرلمأددو 

لقرلمأو فياا  موحة اإل اإ لاد  اإل داإ لبدر اإل داإو لاومدن لهدم لسد ا  

ن لهم ثرلاتو لاون لهم مف ذو لاون لهم سنوصبو للصم ا ألد  الد  ا ل لاوم

فا بع  البا  لاوم ا سقربين سن الساطين لا سرا  لالمم كو اوشد ا ه د ا 

قرلمأددو لددم تقددم بيننددو لبيددنهم لي سعراددة. المعراددة ابألدددلت حينمددو ااألدددلا امدد  

ا فمسدطين سدن ل ضنوو حينمو طمع ا فا ل ضنوو حينمدو ل ا لا لن ي خرظد ا لهد

 يددو همو ليسدد ن هو بددد أ اددنهمو ليرثدد ا ا  ض سددن لهمهددو لهددم لحيددو . حينمددو 

 ل ا لا ذلك قوسن المعراة بيننو لبينهم.

  مقوتمهم  مهدم يهد  و ل  مقدوتمهم  مهدم أ درائيمينو لي  مد ا انصدريين لل 

ليددد هب ا ألددد  الجحددديم. محدددن   مقدددألمهم   سدددن لظدددا انصدددريألم ل  سدددن لظدددا 

الحدع ...  تهمو أممو مقوتمهم ل ناا مقوتمهم سن لظا حقنو فا ل ض فمسطيناقيد

الدد ي ا ألصددب ه لسددو  الدد ا يرألصددب م  لصددّرلن اميدد و ليريدددلن س يدددأا سددن 

و بعد ي إ.  ا ألصوو الحق   ي سأ

لددم ي فهددم لن قّسددم ا القدددغ ألدد   ربيددة لشددرقيةو للخدد لا الرربيددة لترادد ا 

ية ليحيط مهدو بولمسدأل طنوت ل خمد ا فيهدو الخرقيةو اآلن يريدلن القدغ الخدرق

هدد ا  خدد   فددا قمددب  « لغ العمدد  »مفسددهوو هدد ا ا حددألا  الدد ي فعمدد ه فددا 

 القدغو با فا سقوبمة المسجد ا قص  مفس .

سن لظا ه ا مقخ ضد أ رائيا لالصدهي ميةو مقدخ ضدد ا  ألصدوو لضدد 
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ن فددرط فددا العدددلان ل  مألسددوسأ لبدددأا فددا ل ضددنوو   مألسددوسأ فددا حقنددوو أن سدد

ل ض  للشك لن يفرط فا  ين و للهم  لارض و لمحن   مفرط فا شا  سدن 

 ذلك.

 ناا م ل  ان اراسألنوو لمدافع ان سقدّ وتنوو سو بقيدن فيندو ادين تطدرىو 

ناا مددافع ادن هد ه الحقد     و سو بق  فينو  إ يجريويسو بق  فينو  لح يسر

وو لالحدع   يم دن لن لالمقد وتو لمحدن لصدحوو الحدعو معألقدد لن الحدع سعند

ُمتةِقفففيَد{ي هددد إ بو دددألمرا و المهدددم العوقبدددة  ِق َفففةُ ِلل  عََٰ و 132و طددد   128]ا ادددراى   }َوٱل 

 .[83القص   

َحَقِ أن الحع   بد لن ينألصدر  ن هللا هد  الحدع المبدين  
فِذُف بِفٱل  هللَالَفى }بَف   نَق 

ُِقٞ  ا َۡ َُُو  َمغُهُۥ ٱَِنذَا  ِ ِ  ٱَيَد  . أن هللا اعدع هد  الحدعو ل ينصدر [18]ا مبيدو    {... ٱل  ََٰ

 الحع للهم .

 ناا محما الرايةو للن تسقط الرايدة لبددأا سدو  اإ هندوك س سند ن صدو ق ن 

« الجهدو »للهدا « حمدوغ»سصّرلن ام  الجهو  لالربوطو ااخ امندو سدن لهدا 

لسددن موصددرهم سددن لبنددو  فمسددطين. سددو  اإ هدد    قددوئمين فددان هللا اعددع  خدد  

ددو سبينأددوو لهددو يهم صددراطأو بخيدددي همو لموصددرهم امدد  ادددّلهمو لفددوتأ لهددم فألحأ

ا. ا ا ي أ وو لموصرهم مصرأ  سسألقيمأ

 ددمو فو ددألرفرله أمدد  هدد  الرفدد   ل ددألرفر هللا تعددول  لددا لللقدد   قدد لا هدد ا ل

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.



 138 5خطب الجمعة ج

 الخطبة ال ومية 

 تحية لرس   الجهو  الفمسطينا 

للظههدو تحيدة خولصدةو تحيدة أاجدوو لتقددير المنبدر لسو بعد  فمن ف   ه ا 

لأابددو و لدد لك الخدديل الجميدداو الخدديل القعيدددو الدد ي يألحددرك امدد  ار ددا ل  

...  يسددألطيع ال قدد ى امدد   ظميدد و شدديل حمددوغو س  ددم الحراددة اإل دداسية

حراة المقولسة اإل اسيةو س  م العمدا الجهدو ي فدا فمسدطين  الخديل لحمدد 

 يو ين.

ية ألد  ذلدك الخديل الصدوبر المصدوبر المدرابط المجوهدد القعيدد للّظ  ه  الألح

فا ار ي و ال ي  لد   ل ادون العألد  لالطريدون لالعددلان فدا أ درائياو   دم 

قع  ه ل  م  سومأل و ل  م سرض و فقد اون سخ فأو اندهم. اوم ا يخدوف ن هد ا 

الخديل  ... الخديل الد ي   يسدألطيع لن يألحدرك...  الخديل الد سن...  الخيل القعيد

ال ي لصدوبأل  ا سدراضو للحوطدن بد  ا  لا  سدن ادا ظومدبو ادوم ا يخوف مد  

...  ليخخ م و  ن المر  ليم بجسم  لل ن بقمب و اإلمسون ليم ه  ه ا الهي دا

فف}لدديم هدد  هدد ا الجسددمو فقددد قددو  هللا تعددول  اددن المنددوفقين   ِۡ ُففَك َوإِذَا َرَُي  تَُهم   ُع 

َساُمُهم   و لقدو  العدرو  تدر  الفأليدون اولنخدا لسدو يدد يك سدو [4  ]المنوفق ن {... َُج 

 الدخا؟!

اون ابد هللا بن سسع    ظاأ قصير القوسة محيخ الجسمو محيا الق اإو لقدد 

ددو امدد  شددجرل فاهددرت  ددوقوه محيفألددين محيمألددين هدد يمألينو فلددحك  صددعد ي سأ

لقدو   صدم  هللا اميد  ل دممبع  الصحوبة سن  قدة  دوقي و فنادر ألديهم النبدا 

مففا  ضففحُون؟ لرجفف  هللا ففد ض ُ قفف  ٱففر الميففيان يففوم القيامففة مففد »هددم  ل
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 .(42)«ُحد

الرظددو  ليسدد ا بولقوسددة بددا بولقيمددةو الرظددو  ليسدد ا بو ظسددوإ بددا بددو حاإو 

 ليس ا بو شبوح با بو  لاحو ليس ا بول م با بول يخ.

تحيددة ألدد  هدد ا الخدديل الدد ي لددم يمددد يديدد  يطمددب اإلفددراجو لددم يمددد يديدد  ألدد  

أ ددرائياو لددم يحددن هوسألدد  ذ  أ لهددمو لل ندد  صددبر امدد  بائدد و لبقدد  فددا  ددجن  

او  د الهص  و حأل  ظو ه ه ا اإلفراج. لحينمدو ظدو ه هد ا اإلفدراج قدو   أمد  

  يرضينا أ  لن يفرج ان ظميدع المعألقمدين لا  در  فدا  دج ن أ درائيا! 

ا لسرفد ع المد ا  لقو   أن ه ا   يعنا لن يقخ الجهدو و  دياا الجهدو  سسدألمرأ 

طينية سدحأل  محر  فمسطين اا فمسطين. لقدد قدو  لمدن  ا له  أن السدمطة الفم

فعمن فا هد ه ا يدوإ سدو لدم تفعمد  أ درائيا خدا   دن اتهو الموضديةو ا دألجوبن 

لدددا ل أ ددرائيا بلددرو البنيددة الألحيأليددة لق دد   الجهددو و فخ مقددن  ددن اخددرل 

 ظمعية خيرية أ اسية سن س  سوت حموغ!

ا ترمدع الجمعيدوت الخيريدة لالم  سدوت الألرب يدة؟  ن أ درائيا طمبدن لموذ

ذلك! أ رائيا اا سو تريده اآلن لن يلرو الجهدو  الد ي تسدمي  اإل هدووو لن 

يلرو الجهو  لل  تبقا ل  بوقية ل  تق إ ل  قوئمدة. هدا تعربدد لتصد   يمينأدو 

 دن الد ي يددافع لشمو أ ل  تريدد  حدد لن يدر  اميهدوو لليسدن هدا أ هوبيدةو ل

 ان لطن  لان شرف  لان لهم  لان حق  لان سقد وت  ه  أ هوبا!!

                                        

لالطبراما ل ظولهم  ظو  الصحيأ  ير لإ  ما لقو    لاه لحمد للب  يعم لل  ه الهي  (42)

لقدو    «اإلصدوبة»لها ثقة. للل  ه الحوفا ابدن حجدر فدا  - لي  الية الحدي  - س   

الفدألأ الربدوما لألرتيدب سسدند اإلسدوإ »المفا المرف ع سن  لخرظ  لحمد بسدند حسدن. امادر 

 (. 2990( برقم )22/312« )لحمد سع شرح  بم ال ا سون
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 ن تسدألجيب لطمبدوت اليهد  و للدن يرضدداطينية لسدسدو اندو مريدد لمسدمطة الفم

ذلك اليه  و لن يرضيهم سو فعمنو   يرضيهم أ  لن تسأل ل  ام  القددغ للن 

 تصبأ القدغ لهم.

  ا   المجوهدد الصدوبر المصدوبر تحية ألد  الخديل لحمدد يو دينو لتحيدة ألد

خولد سخعا لبا ال ليدو ال ي يف در برل د و للد لك ل ا   - سع أخ ام  - المخطط

بألمدك ...  اليه   لن يلرب ا ه ا الرلغ المف رو لن يلرب ه به ا الجهدو  القوتدا

ُُفٱَ ...  }ا شعة لتمك الم ا  ال يموليةو لل ن هللا حفا   فاأ َو ِو ِف فر  َحَٰ ُ َخي  َحفُم ٱَّللة َو َُر 

ِحِميَد{  .[64]ي  خ   ٱلرةَٰ

تريد أ رائيا لن تق    أن ذ ااا ط يمةو لأن يدي يم ن لن تمألد ل دا سدن 

يمم أ رائيا بس  . لمق   إل درائيا  أن هللا فد   تددبيرهوو لس در هللا لاادم 

ا إِنةُهففم  }سددن س رهددوو لايددد هللا لقدد   سددن ايدددهو  ففدو يففدُوَن َكي  ُِ فف 15 يَ ا َوَُِكيففدُ َكي   16دو

ا{ دَ  ُهم  ُرَوي  ِهل  ِفِريَد َُم  ََُٰ ِ  ٱل   .[17 - 15]الطو     ٱََمَهِ

  يعيددلا للبقدوهو لحفدا أخ امد  حألد دادامحمد هللا ام   اسة لخينو خولدد 

ا سدة  بد ا الطردول المعألددينو ليعممد هم لن فدا هد هالحع أل  مصوب و حألد  ي  

  ظو أ للن فا ال لايو خبويو.

 شوار  ثو  الخيل سحم   

بولمرفرل لالرحمة للظهد  سدن هد ا المنبدر ألد  شديخين ظميمدين ت فيّدو  ل او أ 

 فا ه ا الصيخ 

ا سددة  لحددد اممددو  ُحففدُما: العففالم الۡليفف  الشففيم محمففو  محمففد شففاكر،

الد ي يخد ا سدع  - ا ف اذو للحدد اممدو  المردة ا ثبدوتو للحدد المحققدين ال قدوت
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 سألمي ل فدا تحقيدع مصد   الألدراخ سد  ة  حم  هللالخي  الخيل لحمد شوار 

للحد ا  بو  المعألبرينو للحد ا قاإ الألا مصبن مفسهو لمددفوع ادن اإل داإ  -

للسدة اإل داسة لحلددو ل اإل داإ لثقوفددة اإل داإ لالعربيدةو لقددخ ضدد  اددول 

الألرريب لالألعية. لتدرك ل ا ه تراثأدو ل بيأدو امميأدو  المألنبداو للبوطيدا لل دمو و 

 وفألنو تحقيع لتفسير الطبريو ل يرهو.الطريع أل  ثق

ه ا الرظا ال ي تألمم  ام  يدي  ا ير سن ا  بدو  لابدو  الرظدو و سدوت للدم 

اندد . صددحوفألنو لأذااوتنددو لتمفو اتنددو الألددا لخدد ت السددواوت  خي ددد لحددد يألحددد

ة حدددثن فددا بلاددخن سصددي«  ل ي»ل«  يومددو»الطدد ا  بددا ا يددوإو تألحدددخ اددن 

خطونهو لخطويوهو ل  مألحدخ ادن ذلدكو لي فدا لمهدو العولمو اسرلل سوتن للهو ل

بوحن لتبجحن لتحدثن ان خيومألهو ل لظهو امنأو لفا اإلااإو اون ي فدا لن 

يددة تريددد ذلددكو مي دد ن هدد ا فلدديحة لهددوو الرددرو   يهمدد  ذلددك لاليه  يددة العول

...  لبرت ا  ت ح مو  صهي ن تريد ذلكو تريد لن   ي د ن لمخيومدة ال لظيدة

له ه ا شيو و ل  ي  ن لهدو لقدع فدا مفد غ الندوغو للن يألقبدا ...  ال مولجريمة 

النوغ ه ا بصد   حب لبسموحة لبسه لة. لل لك فعا اإلاداإ العدولما الد ي 

 ي ظه  اليه   فا ا ير سن البمدان سو فعا.

لالعجيب لن أااسنو محن العرو  و  فا ه ا الراووو لقو  سو قو و لددا 

هدد ا سددو حدددخ ل   ا  ألدد  اليدد إ. هددا هدد ا اإلادداإ  يألحدددخ ليح ددا ليح ددا.

تحددخ بخدا  ادن الخديل سحمد   شدوار؟ «  ل ي»ل«  يومدو»ال ي تحدخ ان 

رى الخدديل سحمدد   شددوار؟   تعرف مدد و  ن اإلادداإ لددم يألحدددخ عددسددن سددن م ي

انددد و لددديم  ظددداأ سدددن  ظدددو ت اإلاددداإو لددديم سمدددن ت سدددمط اميددد  لضددد ا  

 الصحوفة.
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   سحمد شوارو لتقبم  فا الصولحينو لظ اه ادن  يند   حم هللا الخيل سحم

 لان لسأل  خير سو يج ي ب  العممو  العوسمينو لالداول الصو قين.

  ثو  الخيل انألر حّخو  

دو بعدد الخديل شدوار  ظدا تعرف مد  ظميعأدو هندو فدا قطدر  الخديل  لسوت ليلأ

العمددم   ظددا...   ظددا العربيددة...   ظددا الأل حيددد...  انألددر حّخددو و  ظددا القددر ن

 المألم نو ال ي اهدموه فا ه ا المسجد لفا  يره  ظا صد  ل ظا  ا ل.

سوت الخيل انألدر حّخدو  فدا سصدرو لاندن فدا سصدر للدم لادرى ذلدك أ  

بعد لن  ظعن أل  هنوو لقول ا  ها  معن بم ت الخديل انألدر؟ قمدن   و لهللا 

انألدرو سو  معن. لمو انن فا سصر لفا سدينة مصدر الألدا يسد ن فيهدو الخديل 

 لسو  معن ه ا.

ا.  ه  ا يمد ت العممدو و له د ا يمد ت الدداولو ل  ي دو  لحدد يسدمع لهدم ذادرأ

لل ن اآلخرين سن لها الفن للها الطرو للهدا الرندو  للهدا الألم يداو هد    

هددم مجدد إ المجألمددع! هدد    هددم ال  ااددب الّاسعددة فددا  ددمو  المجألمعددوت! أذا 

ا لصدبع  شد اةو تحددثن الصدحخ  خمن فد...  حدخ  حدهم لن شواأل  ش اة

ان الخ اة الألا لصوبن ذلك الفندون! أذا حددخ لد  لي شدا و لأذا سدوت قوسدن 

 الدميو للم تقعد.

حأل  أم  سن لثر ه ه اللجة اإلااسية الألا تصوحب س ت لاحد لل لاحددل 

ا سو مر  امألحدو ات! مدر  فألدول ترسدا مفسدهو سدن طدوبع لامد   سن ه   . ا يرأ

 و ام  تمك المطربة لل ذلك المطرو لل ذلك المم او له  ا.فألند  انقهوو ح مأ 

  ا ف ددو  لا ذلا  لالم اقددخ خ فددا اصددر يصددنع اإلادداإ فيدد ددمحددن  
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امو و لأااسنو لل خ   يرتبط بقيمنوو ليم سقيدأا بعقيدتنو لشدريعألنوو أ  لا 

 سن  حم  بكو لقميا سو هم.

لمعممدو  العدوسمينو للن يجد يهم لن يدرحم س تومدوو للن يرفدر  تعول مسخ  هللا 

 و لان المسممين خير سو يج ي ب  الصو قين.ان

لنو سن لسرمو  شدأاو المهم   ت منو ألد  لمفسدنو طرفدة ادين ل  لقدا  المهم هيل

سن ذلك. المهم امصرمو ام  لادائك لادا  اإل اإو المهم امصرمو امد  لاددائك 

لادددا  اإل دداإ. المهددم امصددرمو امدد  اليهدد   المعألدددين الرددو  ينو المهددم    انددو 

م  بياأ ام  لحدد ايدهمو لفا حدهمو للذهب ان ل ضك  مطومهمو ل  تدع له

سدددن ابدددو ك المددد سنين. المهدددم لمددد   امددديهم بخ دددك الددد ي   يدددر ّ ادددن القددد إ 

خ تنددو فددا فمسددطين لفددا لبنددونو لفددا اخددمير لفددا أالمجددرسين. المهددم امصددر 

الس  انو لفا الفمبين لفا  وئر با  اإل داإ. المهدم لمقد  أخ تندو المسأللدعفين 

ر برحمألك اسدرهمو لتد   بعنويألدك لالمعألقمينو المهم اف ك بق تك ل رهمو لاظب

لسددرهم. المهددم اظعددا بمدددمو هدد ا بمدددأا سطم نأددو  سنأددو  ددخو   خددو  ل ددوئر بددا  

 المسممين.

ِم َربةنَا ...  } قَفو  نَا هللَالَفى ٱل  دَاَمنَا َوٱنُصفر  ِرنَا َو َ َِت  َُا  َراٱَنَا ٱِٓر َُم  ِفر  لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِس  ٱغ 

ِفِريَد{ ََُٰ  .[147]   امران   ٱل 

َ إِنة }  تعددول ابددو  هللا  يقدد   هللا  َُتَففهُ ٱَّللة ئِ
ٓ ٓ َي َهففا ٱلةففِذيَد  َوَملََٰ ِ  يََٰ ۥ يَُصففل وَن هللَالَففى ٱلنة ِففَر

ِليًما{ ِه َوَسلَُِموا   َس   .[56]ا ح او   َءاَمنُوا  َصل وا  هللَالَي 

المهم صدا ل دمم لبدو ك امد   ديدمو سحمددو لامد   لد  لصدحب  لالألدوبعين 

 ل  ي إ الدين.باحسون أ
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 إِ َوَُاِِم ...  }
وَأ لَوَٰ ُ نة ٱلصة ِ َُك  َفُرِۗ َوٱَّللة ُر ٱَّللة فِرِۗ َولَفِذك  َُ ُمن َشآِء َوٱل  فَح  َهىَٰ هللَاِد ٱل  وَ  َن  لَوَٰ ٱلصة

نَعُوَن{ لَُم َما  َص   .[45]العن ب ت   يَع 

* * * 
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 لموذا مقوتا اليه  ؟ -8

 الخطبة ا لل  

 المسمم ن لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل 

   لنو فا قلية القلويوو قلية المسممين ا للد  فدا هد ا العصدرو قلدية 

فمسطينو ا  ض الألا بو ك هللا فيهدو لمعدولمينو قلدية القددغو قلدية المسدجد 

 ا قص .

اآلن  غالقدددغ  سدد  القلددية الفمسددطينيةو لا قصدد   سدد  القدددغو لالقددد

العربدا لاإل داساو ي درا  تألعرض لم ويد لس اسرات يرا  أ الألهو سن ال ظد   

 ته يد ه ه القدغ.

الصددهوينة قددد لادددّلا ادددّتهمو لهيددخلا خطددألهمو فددا  فمددة سددن العددولم العربددا 

لاإل اسا فدا هد ا العصدرو اصدر ا  ألسداإ الفمسدطيناو لالعجد  العربداو 

لالألف ددددك اإل دددداساو لالريددددوو العددددولماو لا  ددددأل بو  ا سري دددداو لالألجبددددر 

 اإل رائيما.

عصدر يريدد اليهد   لن يمعبد ا لعبدألهمو للن يحدولل ا ته يدد القددغو فا ه ا ال

بمو  برلا سن س اسرات سدن سددلو  خرهدو سسدأل طنة ظبدا لبد   نديم. سسدأل طنة 

ظبددا لبدد   ندديم هددا سجددر   سدد  لاندد ان لقلددية خطيددرل. قلددية ترييددر سعددولم 

القدغو لهم يعمم ن ل لك سن   سنو لمحن فا  مرل  وه نو مسدألجمب قلدويو 

ددوو ليعددو ي بعلددنو ظ ئيددة و لم خددرا بمعددو ك ظومبيددةو يحددو و بعلددنو بعلأ

ددوو لمنسدد  القلددويو المصدديرية لالقلددويو ا  و دديةو لسددن هدد ه القلددويو  بعلأ
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قلية ا قص  لقلية القددغ لقلدية فمسدطينو لالمعرادة بينندو لبدين اليهد   

 ح   ا  ض....  ح   ه ه القلية

 لموذا محو و اليه  ؟

  لليسن المعراة بيننو لبدين اليهد   سدن لظدا الددين لقد  خلنا بع  اإلخ ل

لالعقيدددل؟ قمددن لدد    و محددن   مقوتددا اليهدد   سددن لظددا لمهددم يهدد  و هدد ا خطددخو 

اليه   اوش ا بيننو قرلمأو سألطوللدة فدا  يدو  اإل داإو ادون لهدم ذسدة هللاو لذسدة 

  ددد ل و لذسدددة ظموادددة المسدددممينو ادددوم ا يمم ددد ن المدددو  لال دددرلات لالجدددوه 

 قرب  سن ذلي السمطون.لال

العاسدة »ه ا لسر سعدرلى فدا الألدو يلو حألد  أن لحدد الفقهدو  المخده  ين 

له  لحد اممو  ا حندوى المألدخخرين صدوحب الفألدولي لصدوحب « ابن اوبدين

 الحوشية المعرلفةو ذار فا حوشيأل  سو قول  بع  العممو . 

 لحبوبندددوو مددد و ال سدددون ا يدددرل

 

 للسددددر سنهددددو  فعددددة السددددفهو !

 فمألدد  يفيددع الدددهر سددن  دد رات  

 

 لل   اليهدددد   ب لددددة الفقهددددو ؟!

اليهددد   تعدددّ  لا لالفقهدددو  ذلّددد ا!! لهددد ا  ليدددا امددد  اضدددطراو سددد ا ين  

المجألمددعو لل نّددو مسددألد  بدد  امدد  لن اليهدد   اوشدد ا فددا المجألمددع اإل دداسا 

يألمألع ن بجوه  لثرلات  للس ال  للسن و حي  طر هم العولم امد و لفاهدم العدولم 

ا يددخللن أليهددو ليحألمدد ن فيهددو ليجدددلن فيهددو ا سددن  لفددا الندد الو للددم يجدددلا  ا أ

 لالساإو امو لظدلهو فا  ا  اإل اإو للطون اإل اإ ها الألا ل عألهم.

لحينمددو مخددخمو لظدددمو اليهدد   فددا سصددر يمم دد ن لااددم الخددراوت للااددم 

  الم  سوت. سن فا سصر يجها تمك الم  سوت الألا   ت ا  تحما ل دمو هم
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ا  يددداو للل ي ددد و لشدددي   ياو لبن ايددد نو لصددديدموليو ل دددمعونو ل ال  

و ألد   خدر تمدك ا  دمو  اليه  يدة الألدا سم دن تجددو ل (43)اددغو لامدر لفنددي

 البمد؟ تجو ل البمد اومن فا ليديهم للم يمنعهم لحد سن ه ا.

فمو ال ي ظر  بيننو لبين اليه  ؟ ال ي ظدر  بينندو لبدين اليهد    لن اليهد   

ا لا لن يخخ لا ل ضنو ليجعم ا سنهدو لطنأدو ق سيأدو لهدم! لادون لسدوسهم سألسدعو ل 

فريقيدوو أفريقيو فا لل ندداو فدا ظند و أارض اميهم لن يخخ لا ل ضأو لهم فا 

لل فددا  يرهددو سددن البمدددان فددا ظندد و لسري ددو. لفددا لل  ا سددر اددوم ا يف ددرلن 

م اع اميهدو. لسدو  ه  او اون ا ير سن ح موئهم لسف ريهم يبح  ن ان ل ض  

ل دديقوتم ن « لهددا فمسددطين»فمسددطين فهددا ل ض اربيددة أ دداسية فيهددو لهمهددو 

 انهو ل يدافع ن انهو.

فدا ل ض فمسدطين هد  «  للدة أ درائيا»لل ن ال ي لصدر امد  لن ت د ن 

لي فدا  - و هرت   فا س تمره الق سا ال ي اقد سن  محد  سوئدة  دنة«هرت  »

سن  قرن اقد هد ا الرظدا الد ي ادون  - إ1997إ محن اآلن فا  نة 1897 نة 

يخطط ليرتب ليها  ا  بووو لي يدا ا  دبووو لي يدا الع ائدعو  تدب هد ا 

فددا ل ض  - يهدد   المرظدد لل للددة ا - للصددر امدد  لن ت دد ن الدللددة المخدد  ل

لي بعدد لن  - فمسطينو لقو  لهم فدا خألدوإ المد تمر  اآلن لقمندو الدللدة اليه  يدة

لبعدد خمسدين  دنة  - قوسألهوو ااألبدر لن الدللدة قوسدنخططنو لهو لا سنو ام  أ

إ امدو خطدط 1948 ألق إ فا فمسطين! لفعاأ قوسدن الدللدة اليه  يدة فدا  دنة 

و.  اليه   تموسأ

                                        

 «. ل  ي بوك»ليه  ي ا م   اون فا ا صا (43)
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المعراة أذن بيننو لبدين هد    القد إ ليسدن سدن لظدا لمهدم يهد  . لأ  ادون 

 ال اظددب امينددو لن مقوتددا ظميددع النصددو    مهددم مصددو  و للن مقوتددا ظميددع

ال ثنيين  مهم لثنيد ن. المعرادة بينندو لبيدنهم  لمهدم ا ألصدب ا ا  ضو لاددلا 

اميهددوو لامأله دد ا الحرسددوتو ل ددف  ا الدددسو و لل هقدد ا ا  لاح لخربدد ا سددو 

َوَمفا لَنَفآ ...  }خرب او قوتم مو فا  يو مو ف ظب امينو لن مقوتا لمدافع ادن لمفسدنو 

تَِ  ٱِر َس ِيِ   ِ ََُلة نُقََٰ نَآِِنَاٱَّللة ِرنَا َوَُب  نَا ِمد ِ يََٰ ِرج   .[246]البقرل   {...  َواَد  ُُخ 

اليهددد   فدددا مارمدددو محدددن المسدددممين لهدددا األدددووو للهدددا ال ألدددوو  اليهددد   

 - لي مخاددا سددن ذبددوئحهم - لالنصدو   بصددفة ل و دديةو لبددوح هللا لنددو لن مدد اامهم

فَ  ُم َوَطعَفا...  }   - مأل لج سن مسدوئهم - للبوح لنو لن مصوهرهم تََٰ ُِ ٱلةفِذيَد ُُو ُفوا  ٱل 

ُم   مُ َوَطعَاُمُُم  ِحَ ٞ لُة ُت ِمفَد ٱل  َصفنََٰ ُمح  أ َوٱل  ُت ِمفَد ٱلةفِذيَد ُُو ُفوا  ؤ   ِحَ ٞ لةُهفم  َصفنََٰ ُمح  فِت َوٱل  ِمنََٰ

ِلُُم   فففَ  ِمفففد اَففف   تََٰ ُِ و فخبدددوح هللا لندددو لن مصدددوهرهم للبدددوح لندددو لن [5]الموئددددل   {...  ٱل 

 م اامهم.

ي حدددخ لن هدد    القدد إ قمبدد ا لنددو دهددر المجددنو ل ددد لا بنددوو لل ددن الدد 

لسوإ لاينندو. لعدا الجيدا للصبح ا سعألدين امينو. ااألدلا امينوو للخ لا ا  ض 

م يددر هدد او محددن شددهدموهو شددهدمو  ددق ط المدددن الفمسددطينية سدينددة بعددد الجديددد لدد

م  اهدو  سدينة  حيفو ليوفو لا وو تسدقط هد ه المددنو ادا اددل ليدوإ تسدقط سديندة

 بولب و  لالحسرات لاآلهوت.

 ل ض فمسطين لم ي ن لميه   فيهو شا  ي  ار.

حينمو صدولأ بطريدع القددغ   ضا هللا ان محن معمم لن امر بن الخطوو 

الددد ي لصدددر امددد  لن   يسدددمم سفدددوتيأ المديندددة أ  لخميفدددة  - «صدددفرمي غ»
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مم  الرظدا المسممين للسير المد سنين. لظدو  امدر سدن المديندة ألد  القددغ ل د

ريدددةو لفدددا هددد ه مععددد  المعوهددددل المعرلفدددة بولعهددددل البيدددده المفدددوتيأو لاقدددد س

د سن اليهد  ! اشدألرط ا امد  امدر ل شرط ل و ا  لن   يس ن فيهو لحالمعوهد

 لالمسممين لن   يسوانهم فيهو اليه  .

 له  ا دم ا ادل قرلن لم يس ن ا فا القدغ.

عدددل سندد  الألسددما ألدد  القدددغ لألدد  ثددم بدددللا يألسددمم ن بعددد ذلددكو للادددلا ال

سدن الدللدة الع موميدة ليدوإ السدمطون « فرسدون»فمسطين بصفة اوسة. لقدد صدد  

أم    يج    ي يه  ي   يحمدا الألوبعيدة »يق    « الفرسون»ابد الحميدو ه ا 

لن يبقد  فدا القددغ أذا  ا هدو لا در سدن ثاثدين  - الجنسية الع مومية - الع مومية

ددوو لأ   اددوم ا يددد ا ن لن لميهدد   سطددوسع فددا هدد ه «. لظددب طددر ه بددولق لي سأ

البا و سم ن لن ي هب لررض  ينا لل ن   يسألقر فا الدبا  لا در سدن شدهر. 

 ه ا سو فعمأل  الدللة الع مومية.

المعراة أذن بيننو لبين ه    ها لمهدم سرألصدب ن سعألددلنو للظدب اميندو 

و   يجد   الألسدميم فدا شدبر ل ض لن مر  العدلان بم م و ل  مسدمم فدا ل ضدنو

سدن ل ض اإل دداإو ل  يممدك لحددد هد او لسددن فعدا هدد ا ف اسد  سددر ل  اميدد   

فهدد  بوطددا سددر ل  امدد   (44)«مففد هللامفف  هللامففً  لففيل هللاليففه ُمرنففا ٱهففو ر »

 صوحب و   يج    حد لن يألنو   ان ل ض اإل اإ.

معقدد  -  لامو قمن فا سحوضرتا سند  اددل ليدوإ  يجد   لندو لن مهدو ن اليهد 

                                        

فدي  » «صدحيح »وو لامّق  البخو ي فدا  ضا هللا انه لاه لحمد لسسمم ان اوئخة  (44)

 (.8868( برقم )6/182لممنولي ) «القدير
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نبدا لتحن ضرط الادرلى لاللدرل ات لالمصدولأو امدو اقدد ا - سعهم هدمة

هدمددة سددع قددرياو لامددو اقددد صدداح الدددين ه دددموت سددع  صددم  هللا اميدد  ل ددمم

لسرا  الصيبيين. لسو لن مسمم لمعألرى بدخن ا  ض الألدا ا ألصدب هو لصدبحن 

 سم أو لهمو لمعألرى بخراية ا ألصوبهمو فه ا سو   يج  .

ة لاإل داسية ظميعأدو يدالعربا سة  نووقجب لن مقخ ظميعأو لم ل و ان حأمنو ي

 سس للة ان فمسطين لان القدغ.

حينمددو لحددر  ا ددألرالا سندد   ددن ات المسددجد ا قصدد  للصددوب  سددو لصددوب و 

هوج المسدمم ن لقوسدن الددميو فدا  يدو  اإل داإ للدم تقعددو ل ادو الممدك فيصدا 

عدولم ألد  سد تمر قمدة أ داساو لهد  لل  قو ل المسدممين فدا لمحدو  ال  حم  هللا

المسددجد ا قصدد و ...  سدد تمر قمددة أ دداسا. الدد ي ظمددع هدد ا المدد تمر  القدددغ

 «.سنامة الم تمر اإل اسا»لامب ع ان ذلك سيا  

 لاظب المسممين مح  القدغ 

اآلن ا قصدد  يلدديعو لالقدددغ امهددو تلدديعو فددخين المسددمم ن؟ امعقدددت قمددة 

لمددو   المنددو لن لن تنعقددد قمددة اربيددة س  ددعة  لل ددخ ه يمددة فددا بواسددألونو

  تريدد لمعدرو لن يجألمعد او « لاشدنطن»لس برل سن لظا ه ه القلية. لل دن 

للقفددن ضددد هدد ا ا سددر! ل  ل  ي ألدد  سألدد  تاددا ال  يددوت المألحدددل تدددلا 

أ رائيا لتعطيهو لتعطيهو ام  حسدوو العدروو لامد  حسدوو العدد و لامد  

سين سمي مأو سن العرو لللفأو لثاثموئدة سمي مأدو سدن حسوو الحع. أن سوئألين لخم

المسممينو لللد  سدن  اويدة هد ه المايدين اليه  يدة. صدحيأ لن اليهد   ل نيدو  

ليسددألطيع ن لن يدد ثرلا فددا ا مألخوبددوتو لل ددن سددن يناددر بميدد ان المصددمحة 
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 الق سية فخي الفريقين للل  بخن يرظأ فا المي ان؟

لاإل اسية لن تهب سن  قدتهوو لتقخ صدفأو العربية ا سة  أن ال اظب ام 

دوو سدن لظدا الحفدود امد  القددغ المرصد   لاحدأ اولبنيون  يخدد بعلد  بعلأ

 ا الحفود ام  المسجد ا قص .ظاربية أ اسيةو سن ل

المسددجد ا قصدد  تحفددر تحألدد  الحفريددوت ل  مددد ي ألدد  سددو تنألهددا هددد ه 

ينهدو  فيد  هد ا المسدجدو  - اقدد   ي د ن بعيددأ  - الفريوت. لمو لخخ  لن يختا ي إ

و اند أ رائياو لل نهو تددّخرهو تخبدل هد ا اليد إ ألد   لقد ي  ن ه ا الي إ سعم سأ

لقن سعين تر  في  ا سر لقدد لصدبأ سم نأدوو فدا  فمدة سدن المسدممينو لل فدا 

 حو  تفر  لتنو ع بينهمو تفعا ه ا ا سر لينهو  ه ا المسجد.

أذا لم ت ظد لسة تدافع ادن هد ا المسدجد لتددافع ادن هد ه ا  ض المبو ادةو 

 يم ن لن يفعا اليه   اا شا . 

دددو فدددا ل ض  لسدددن  اددد   نمأ

 سسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبعة

 

 لمددوإ انهددو تدد ل   ايهددو ا  ددد

  بددد لن مرددو  امدد  حرسوتنددو. أذا اددون اليهدد   يعممدد ن بدد حا سددن تدد  اتهم  

ل دنة مبيندو؟ محدن لصدحوو الددين  لتمم  همو فمموذا   معمدا بد حا سدن قرلمندو

 ا ق   للصحوو الحع للصحوو ا  ضو لهم سرألصب ن.

 س اام يه  ية 

هم ي ام ن لن هللا األدب لهدم هد ه ا  ض فدا الألد  الو للمد  لادد أبدراهيم 

بن  أ حو  لن هد ه ا  ض  دأل  ن الن ه ه ا  ض  أل  ن ل  للنسم و للاد 

لن هدد ه ا  ض  ددأل  ن لدد   - قدد ولل يع - لدد  للنسددم و للاددد حفيددده أ ددرائيا

ا  للنسم ! لقد سوت أبراهيم لأ حو  ليعق و للم يمم  ا سدن هد ه ا  ض شدبرأ
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 لاحدأا.

او فوشدألر  امي  الساإ لظة أبراهيم «  و ل»حينمو سوتن  و لم يجد لهو قبدرأ

ددو فددا الم ددون الدد ي « الم فيمددة»سرددو ل ا ددمهو سرددو ل  - سددن لحددد الرظددو  ل ضأ

لالرظددا  - ل  فدن فيهددو بعدد ذلددك -  فددن فيهدو اسرلتدد  - خميدايعدرى اآلن بو ددم ال

ل ا  لن يألبرع به ه ا  ض س رسدة سند  إلبدراهيمو لل ند  لصدر امد  لن يددفع 

 ثمنهو.

لدد  اومددن هدد ه ا  ض لدد  هددا يخددألري اإلمسددون سم دد ؟   يخددألري سم دد . لددم 

 للددم يممددك -امددو لاددده هللا أن صددد  هدد ا ال اددد  - يممددك أبددراهيم سنهددو شددي أو

ليعق و امو معمدم ذهدب سدع لل  ه ألد  سصدرو لحينمدو  أ حو  ابن  سنهو شي أوو

ُ َءاِمنِيَد{َواَاَل ...  }ذهب ا أل  سصر  َر إِن َشآَء ٱَّللة ُخلُوا  ِمص   خمد ا  [99]ي  دخ   ٱ  

سصدر لاوشدد ا فيهدو امددو قدول ا محدد  ل بعموئددة لثاثدين  ددنةو فداذا مارمددو امددر 

أبراهيم ال ي اوع مح  سوئدة لخمسدة ل دبعين  دنة بعلدهو قبدا لن يدختا ألد  

فمسطين لأ حو  ال ي اوع مح  سوئة لثمومين  نة ليعق و الد ي ادوع محد  

   - مددك لحدددلددم يم«  ددبعموئة  ددنة»ذلددك سددن السددنينو يعنددا المجمدد ع حدد الا 

هدد ه ا  ض الألدا  امدد ا  - أبدراهيم ل  أ ددحو  ل  يعقد و ل  بندد  أ درائيا

ف...  }لن هللا لادهم أيوهو! فخين ه ا ال اد؟ ها ي  و هللا فا لادده؟  دُ َوَكفاَن َوهللا 

ا{ ِميعَفا َ{إِنة ...  }و هدا يخمدخ هللا لادده؟ [98]ال هدخ   َربَِر َحقَو ِلفُف ٱل  َ ََل يُخ  ]    ٱَّللة

 .[31و الرادو 9امران  

اا سو فدا ا سدر لن هللا لسدر س  د  لن يددخا هد ه ا  ض ببندا أ درائياو 

للن هللا األددب لهددم  خ لهددوو لل ددنهم لل ددخ   ددم لن س  دد  لخبددرهم بددخن هللا 

ٓ إِنة ٱِيَهفا اَو  }األب لهم لن يدخم ا ه ه ا  ض   ُموَسفىَٰ فا َج ةفاِريَد َوإِنةفا لَفد اَفالُوا  يََٰ مو
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خُ  َها ٱَِنن نةد  ُرُجوا  ِمن  َها يَخ  لََها َحتةىَٰ يَخ  ِخلُفونَ ُرُجوا  ِمن  و هدا هندوك [22]الموئددل   {ٱَِننةا  ََٰ

لها بمد يخرظ ن سن لطنهم سخألو ين ليدخمهو اآلخدرلن؟ هد ا سسدألحياو ه د ا 

ِهَما ٱ   اَاَل َرُجَ ِن ِمَد }اون شرطهم.  ُ هللَالَي  عََم ٱَّللة ِهُم ٱل  َفاَو ٱلةِذيَد يََخاٱُوَن َُن  ُخلُفوا  هللَالَفي 

ِمنِيَد  ؤ  ِ ٱَتََوكةلُٓوا  إِن ُكنتُم م  ِل ُوَن  َوهللَالَى ٱَّللة ُم  َغَٰ تُُمو ُ ٱَِننُة ٓ إِنةفا  23ٱَِنذَا  ََخل  ُموَسىَٰ اَالُوا  يََٰ

   َُ ا  َاُموا  ٱِيَها ٱَٱذ  ا مة ُخلََهآ َُبَدو ََُٰ لَد نةد  تَِ ٓ إِنةفا  ِعفدُونَ َُنَت َوَرب َك ٱَقََٰ و 23]الموئددل   {ُهنَفا اََٰ

َُ   به ه البجوحة   [24 للد لك حدرإ هللا امديهم  خ لهدو ل بعدين  {َُنفَت َوَرب فكَ }ٱَٱذ 

  نة يأليه ن فا ا  ضو لينخخ ظيا ظديد ليدخا بعد ذلك.

ي شدع »لم يدخا س    ل  هدو لن هد ه ا  ضو أممدو  خمهدو فألدوه لتمميد ه 

فيهو قمياأ لحصا سو حصا. ثم ظدو  بعدد ذلدك  و  خمهو بعد ذلك لا مر«بن م ن

اهد  ال  ل دميمون. لالمددل الألدا بقد  فيهدو اليهد   فدا ل ض فمسدطين لقدا سدن 

سوئألا  نة!  للألهم الألا ي ام ن لمهم يمم  ن بهدو حدع هد ه ا  ض لدم تم د  

 سوئألا  نة!

له ه ا  ض سن قديم اومن ل ض العرو ال نعوميينو لسن بعد ذلدك اومدن 

لا در سدن ل بعدة اخدر »رو المسممين سن اهد  يدمو امر أل  الي إ ل ض الع

لتحقع لاد هللا إلبراهيم  لن ا  ض لك للنسمك. لها أ دموايا لديم «. قرمأو

 سن مسم . لبن  أ موايا لليس ا سن مسم ؟

ثم ها المرا  بولنسا المعن  العنصري الدس ي لإ المعن  الرلحا؟ المعند  

ات سددن سعندد  الدددإ لالمحددمو للدد لك هللا تعددول  قددو  الرلحددا لهددم فددا سقددوإ النبدد 

نِففر ...  }لسدديدمو مدد ح حينمددو قددو    ففدََٱ د  ِمفف ]ابندد  ال ددوفر[َرَوِ إِنة ٱب  ِلففر َوإِنة َوهللا   ُ َُ 

ِميَد  ُِ َحَٰ َُُم ٱل  َحق  َوَُنَت َُح  ف 45ٱل  فُر َصَٰ ِلَكأ إِنةهُۥ هللَاَم   َغي   ُ َل ِمد  َُ نُوُح إِنةهُۥ لَي  ...  ِلح  اَاَل يََٰ

 تبرل سن . [46و 45]ه     {
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لَففى ٱلنةففاِس إِنة َُو  }المسددخلة ليسددن سسددخلة الدددإ لالمحددمو للهدد ا قددو  هللا تعددول   

ِمنِيَد{ ُمفؤ  ُ َوِلفر  ٱل   َوٱَّللة
فذَا ٱلنة ِفر  َوٱلةفِذيَد َءاَمنُفوا ِۗ

ََُٰ يَم لَلةِذيَد ٱ ة َعُو ُ َو ُِ َرَٰ ]   امدران   بِِنب 

به ه ا  ض  سن موحية الحع القديم فهدا بدا  العدروو  . فنحن للل  النوغ[68

لسددن موحيددة الفددألأ اإل دداسا فهددا بددا  العددرو المسددممينو للدديم لميهدد   حددع 

...  بولحديددد لالنددو ...  فيهددوو أممددو الحددع حددع القدد لو اليهدد   لخدد لهو بولسدداح

 بددولعنخ لالدددإو لهدد ا هدد  شددخن اليهدد   أذا تم ندد ا لقددد لا لددم يعفدد او أذا قددد لا

أذا »فجرلاو أذا تم ن ا فعم ا ا فواياو ه ا تو يخهمو لهد ا سدو تق لد  تد  اتهم  

ه  او هد ا هد  شدخن اليهد   الد ين ي امد ن «.  خمن بمدأا فخبد لهمهو بحد السيخ

 لن لهم حقأو فا ل ض فمسطين.

 تط يع العقا المسيحا لخدسة اليه   

دددددو لالعجيدددددب لمهدددددم لقنعددددد ا بددددد لك النصدددددو   المسددددديحيينو لخص  صأ

مقداأ  داداسنهم. ح   شديخنو الخديل ابدد المعد  ابدد السدألو  « البرلتسألومن»

ان سفألدا فمسدطين ا ابدر الحدوج لسدين الحسدينا لمد   ا  المنددلو البريطدوما 

فا القدغو فقو  ل  هد ا المنددلو  أن لالددتا تريدد لن تسدمم اميدك للن ت ممدك. 

يدو شديل لسدينو قدو   معدمو  قو  ل   لهاأ بهو. فجدو ت المدرلل العجد   لقولدن لد  

اددو ض أ ا ل هللا؟ لسدن لمددو ل  لمدو وقولدن لد   ايددخ تعدو ض أ ا ل هللا؟ فقددو  لهد

حألدد  لاددو ض أ ا ل هللا؟ لهددا يسددألطيع لحددد لن يعددو ض أ ا ل هللا؟ قولددن لدد   

لمددنو لمددن تعددو ض أ ا ل هللا. قددو   ايددخ؟ قولددن لدد   لمددن تعددو ض لن يممددك 

 ديدتا ايدخ يعطيهدو  هللا لهم. قو  لهدو  يدو اليه   فمسطينو له ه ل ض لاطوهو

هللا لهم لها ل ضا لفيهو بيألا؟ لأذا لخ هو اليهد   فدخين لذهدب لمدو؟ قولدن لد   

ه ه أ ا ل هللا فا تقخ ضد أ ا ل هللا! ل خمدن المدرللو فقدو   بنهدو  لسدك اسدرلل 
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 طيبة تألص   ا س   ام   ير حقيقألهدو. فقدو  لد    و هد ا سدو مد سن بد  ظميعأدو

 «!لن اليه   لهم حع فا فمسطين»محن البرلتسألومن 

له ا سو  لينوه اند  ن و  لسري و  او تر األب ه ا فدا س اراتد  ب ضد حو 

عو امهددم ي سندد ن بهدد ا لل ددخ. ا ددألطوع اليهدد   لن  ل يرددنو لامينألدد نو لبدد

 يط ا ا العقا المسيحا لي  ن فا خدسألهم.

بألبرئددة اليهدد   سددن  إ لسددن ادددل  ددن ات ا ألصددد لا سددن الفوتي ددون لثيقددة 

المسددديأ. ادددون المسددديحي ن يألهمددد ن اليهددد   لمهدددم ل ا  صدددمب المسددديأ امدددو 

يعألقدلم و فمو  ا  اليه   ي يدلن ليم رلن حأل  ا ألصد لا هد ه ال ثيقدة الألدا 

 تبرئهم سن ه ا ا سر.

 سصو  مو لمعرفة اليه  

ا لأن لميه   ايدأاو ل  بد لن معرى ايدد هد   . ال مخد مة لمندو أن لميه   س رأ

حألدد  اليدد إ   معددرى اليهدد   حددع المعرفددةو سددع لن سصددو   المعرفددة بددوليه   

 سيس  ل لنو لسأل افرل لسوسنو.

 القرآن: -1

لل  هدد ه المصددو   الألددا تعرفنددو بحقيقددة اليهدد   لطبيعددألهم  القددر ن ال ددريم. 

  اددن بنددا أ ددرائياو حألدد  قددو  بعدد  المفسددرين  اددو  يالقددر ن سمددا  بولحددد

 ي  ن لم    لبنا أ رائيا!القر ن لن 

لموذا ت  ع القر ن فا الحدي  ان بنا أ رائيا لان صفوتهم؟ لمدوذا حددثنو 

ِسفيَةو ٱَ َِما نَق  }ان قس تهم لقو    نَفا اُلُفوبَُهم  اََٰ ُهم  َوَجعَل 
قَُهم  لَعَفنةَٰ

يفثََٰ ]الموئددل   {... ِضِهم َمِ

ِلَك ٱَ  ُمة اََست  } و[13 ِد ذََٰ د  بَع  فَووو  اُلُوبُُُم َمِ فاَرِو َُو  ََُشفد  اَس  َۡ ِح ؟ [74]البقدرل   {... ِهَر َكٱل 
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 لنعمم سع سن مألعوسا محن.

فدا المجدو   البخدرية الألدا صدنعهو  - ل لينو هد ا العندخ -  لينو ه ه القس ل

اليه   سن قبا لسن بعدو  لينوهو فا  ير يو ينو ل لينوهو فدا صدبرا لشدوتياو 

فدا قومدوو ل لينوهدو فدا المسدجد اإلبراهيمداو ل لينوهو فا بحر البقرو ل لينوهدو 

ل لينوهو فا مفدع المسدجد ا قصد و ل لينوهدو ل لينوهدو. هد ه هدا القسد ل الألدا 

الدد ي يقدد   فيدد   لمددو « الألمددر »ابّددر انهددو سنددوحم بدديرن فددا األوبدد  المعددرلى 

لحو و أذن لمدو س ظد  ! الد ي يدد  امد  لظد  ي لديم هد  الف درو للديم هد  

 مونو أممو ها الحرو!العماو لليم ه  اإلي

لاليهدد   اوسددة يعجبدد ن بخشددعيو  لمبدد ات لشددعيو  فددا ل ددفو  العهددد القددديمو 

 ليسم م   النبا المحو و.

القر ن تحدخ ان قس ل بنا أ رائياو تحدخ ان  دد همو للمهدم   ي فد ن 

نفدَ ٱلفدةَوآَوِ هللاِ إِنة َشفرة }بعهدو ل  يرقب ن فا س سن أ ًّ ل  ذسةو يق   هللا تعول   

ِمنُوَن  ِ ٱلةِذيَد َكفَُروا  ٱَُهم  ََل يُؤ  ِة ِمن  ٱلة  55ٱَّللة َهد دَُُم  ٱِفر ُكفَ ِ ِذيَد هللَاَٰ ُهم   ُمة يَنقُُضوَن هللَاه 

ةقُوَن{ و  َوُُم  ََل يَت و   لفو  لهمو الردد  سدن طبيعدألهمو ال قوحدة [56و 55]ا مفو    َمرة

...  }قدول ا   اد  لظداامد  هللا  لالألبجأ سن طبيعألهمو حأل  ام  لمبيوئهمو حأل 

نِيَففإِنة  ففُد َُغ  َ ٱَِقيففٞر َونَح   َواَالَففِت } و[181]   امددران   {...  آُء  ٱَّللة
لُولَففة   ِ َمغ  يَُهففو ُ يَففدُ ٱَّللة ٱل 

 
ِديِهم  َولُِعنُوا  بَِما اَالُوا    .[64]الموئدل   {... غُلةت  َُي 

ينمددو تقددع المعراددة بيننددو حدددثنو القددر ن اددن طبددوئع اليهدد   لنعددرى هدد    ح

لبينهم. هللا هيخ لمفسنو لهيخ اق لنو لنعرى حقيقة اليه  و فنبنا امد  ذلدك ايدخ 

 مألعوسا سع ه    الق إ.
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 التوراو والتلمو : -2

القر ن ه  المصد  ا ل  لنعرى سن  الطبيعة النفسية لميه  . ثدم سدن موحيدة 

 ظع أل  ه ه ال ألدب ادرى  لخر  هنوك األبهم المقد ة  الأل  الو لالألمم  . سن

األوبأددو سددن ادددّل   حمدد  هللا« اددّ ل   ل ل»طبيعددة بنددا أ ددرائيا. األددب ا  ددألوذ 

و ااألمدد امد  ل دفو هم المقد دةو لادرى «تو يل بنا أ درائيا»لظ ا  ا م   

 سنهو تو يل ه   .

يجددب لن مددد غ هدد ه ال ألددب لمعددرى سنهددو سددن هددم هدد    القدد إ؟ لسددو هددا 

 هم؟   بدو ه ا سصد  سألوح لسوسنو.ت ظهوتهم؟ لسو ها لحاس

لهنوك   ا وت ا يرل ان الألد  الو لادن اليهد   فدا الألد  الو لادن حجيدة 

الألعددوليم الألمم  يددةو للمهددم يعألبددرلن النددوغ ظميعأددو لحددط سددن البهددوئم للذ  سددن 

ُهم َوِمفن  ...  }ال اوو للمهم لحدهم شعب هللا المخألو و لامو قدو  القدر ن ادنهم  

هُ بِِدينَار  َلة يُ مةد  إِن  َمن 
ِه اَ َؤ َِ ِ  َ   َت هللَالَي  َك إَِلة َما  ُم  نَفا آِِمو َٓل إِلَي  َل هللَالَي  ِلَك بِ َنةُهم  اَفالُوا  لَفي  اِۗ ذََٰ

يَِ  َُمِ   حرج اميندو فدا هد    ا سيدين العدرو.  [75]   امران   {...  َد َس ِي ٞ  ۧٱِر ٱأل 

لاددا الخددع و  - يين امددو يسددم مهمالردد  - ادوم ا يسددم مهم ا سيددين لاددا النددوغ

 يجب لن ت  ن فا خدسألهم.

ددو  أن لميهدد  ي    تقددرض بربددوو للريددر اليهدد  ي لفددا الألدد  ال قددول ا ليلأ

بربددو! تعددوسم ا بمعيددو ين سخألمفددين. محدن اندددمو الحددا  حددا  لمجميددعو  تقدرض

 لالحراإ حراإ ام  الجميع.

 ه ا سو تق ل  األبهم المقد ة.
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 التاريم: -3

دد و سصددد  سهددم لهدد   الألددو يل. يجددب لن معدد   ألدد  الألددو يلو فهدد  هنددوك ليلأ

  سددوذا صددنع اليهدد   فددا الألددو يل؟ سددوذا حدددخ؟ ايددخ لفسدددلا فددا رسخدد ن العبدد

 ؟ا  لظاا  ض لا ر سن سرل؟ لايخ اوقبهم هللا 

فدا  صدم  هللا اميد  ل دممسدع   د   هللا ...    بد لن معدرى تدو يخهم سعندو

لبندا قريادة لخيبدرو لايدخ مقلد ا العهد  ؟  ا لل بنا قينقوع لبنا النلدير

سن  هوظر لقوإ سعهم اتفوقيةو لظعدا لهدم حقد قهمو  صم  هللا امي  ل ممالر    

لااألبدرهم سد اطنين فددا الدللدة اإل دداسيةو لل دنهم لدم يرادد ا اهددهو لمقلدد ا 

لتددلسرلا سددع المخددراين  صددم  هللا اميدد  ل ددممالم اثيددع بيددنهم لبددين الر دد   

ف...  }لقول ا    ُ فُؤََلِٓء َُ ٓ ال ثنيد ن لهدد   [51]النسدو    دَ َٰ ِمفَد ٱلةفِذيَد َءاَمنُفوا  َسف ِيً {ََُٰ

 سن لها الأل حيد!! لها األوو ليقف ن سع ال ثنيين!! لفعم ا لفعم ا.

 الألو يل سصد  سن المصو  .

 كتاباِ اليهو  هللاد ُنفسهم: -4

لمفسدهم. هندوك  و هنوك سو ي ألب  اليهد   المعوصدرلن ادن رثم سن موحية لخ

يهدد   سعوصددرلن األبدد ا اددن اليهدد   لاددن الخخصددية اليه  يددة لاددن النفسددية 

اليه  يددة لاددن ا ف ددو  اليه  يددةو للن اندددهم لقددوميم ثاثددة  الخددعب لا  ض 

س شدا »لهللا لل اإلل . ه ه لقوميم ثاثدة تأل دّ ن سنهدو ليددي ل ظيألهمو له د ا قدو  

ألد  ال فدا بدد لن ي د ن سعهدم ل ض لمد  أذا اظألمعدن الألد  ال لشدعب ال«   يّدون

لهد ا سدو يد سن بد  هد   و لقدد األبد ا لشديو  «! لهدا ل ض فمسدطين»الأل  ال 

 ا يرل فا ه ه النوحية.
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القد ل العسد رية. ...  لقو  قوئمهم  أن لاام سعمع لسفسر لمأل  ال ه  الجديا

لل لك لاام سن يح م أ رائيا  الم  سة العس رية. ل ع ا أل  هد ه الألر دومة 

لن لية ليخيف مو بهو محن العرو لمحن المسدممينو ل دن سدوذا يفعمد ن بولألر دومة ا

 الن لية؟ أن لل  سن تصيب  تصيبهم هم لمفسهم.

 كتاباِ المنصفيد هللاد اليهو : -5

ددو سددو ي ألبدد  النددوغ اددنهمو   ل صددد األوبددوت العددرو لالمسددممينو قهنددوك ليلأ

ل ددن سددو ي ألبدد  فربمددو يقددو  هدد ه األوبددة خصددم اددن خصددم  لادددل اددن ادددله. ل

 الرربي ن لمفسهم.

الرربيدد ن هددم الدد ين صددنع ا أ ددرائياو هددم الدد ين لادددلا باقوسددة الددد طن 

القددد ساو هدددم الددد ين هيدددخلا لهدددم ا  دددبوو ليّدددوإ ا مألدددداوو هدددم الددد ين ااألرفددد ا 

با دددرائيا سنددد  المحادددة ا للددد  سنددد  ل  تهدددوو هدددم الددد ين لسددددّلهو بولمميدددو ات 

لهو بولعنوصر البخريةو ل  ي الد ن يمددّلمهو ألد  للسدّلهو بولساح لالق ل للسدّ 

الي إ. ه    الرربي ن سنهم سن ي ألب ان أ رائياو هنوك سن ي ألدب بامصدوى 

لهنوك سن ي ألب بألحي . لسن هد    الد ين ي ألبد ن بامصدوى المف در الفرمسدا 

فمسددطين ل ض » ظددو  ظددو ل يو فددا لا ددر سددن األددوو   لل - ال بيددر   لظيدد 

الد ي مخدر فدا ال موميندوتو « لحاإ الصهي مية للضدوليمهو« »الر و ت اإللهية

لاألوب  ا خير ال ي هيّغ امي  اليهد   فدا العدولم لحدوام ه لح مد ا اميد  بسدنة 

  دددوطير الم  سدددة لدللدددة ا» دددجنو ل   الدددن القلدددية سعرلضدددة األدددوو 

 «!أ رائيا
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 لموذا ه سنو اليه  ؟

 لسوسنو أذن لن معرى سع سن مألعوسا؟

  نو ليعمم ن بجدو لمحن سألقواس ن سألقوادلن.اليه   يعمم

لمددوذا امألصددر اليهدد   امينددو للمددوذا امه سنددو لسددوسهم؟ لسددنو لقددا اددد أاو محددن 

و (45)صددم  هللا اميدد  ل ددمما يددرلنو لل ددن ا ددرل ار ددو  السدديا امددو قددو  النبددا 

اليه   يخطط ن لمحن مرتجاو لميه   سخيخة لل ح مو  خطط ا لهم سن  سوئدة 

سخدديخة لنددو ل  ح مددو  ل  قددو ل ف ددريين يخططدد ن لهدد ه ا سددةو  دنة لمحددن   

 ل  بد لن ينألصر الألخطيط ام  ا  تجو .

اليه   يعمم ن سوذا يفعم نو اندهم  يو ة المراحا لل  بم سو ية المراحدا. 

ندد ع سددن الصددمأ سددع العددروو للدديم سعندد  هدد ا لمهددم بيم ددن لن يقبمدد ا اليدد إ 

هدد ا لسددر ل و ددا اندددهم  أ ددرائيا سددن  تنددو ل ا اددن أ ددرائيا ال بددر و  ن

سدن ا    فدا لبندون »لسدن ا    ألد  النخيدا  - الفرات أل  النياو لامو قمدن 

هدد ا حمددم ل و ددا اندددهم   يألنددو ل ن اندد و «! ألدد  النخيددا فددا المدينددة لخيبددر

لل ددن يم ددن لن يقبمدد ا فددا هدد ه المرحمددة السدد  ت اددن هدد ه القلددية ثددم تددختا 

 سرحمة لخر .

                                        

يوشفك األمفم ُن »   ضدا هللا اند فدا الحددي  الد ي  لاه لحمدد للبد   ال  ادن ث بدون  (45)

قو  قوئا  يدو   د   هللاو لسدن قمدة ي س د ؟  .«األكلة إلى اصعتها  داهللاى هللاليُم كما  داهللاى

َل بفف  انففتم كثيففر ولُففنُم غثففاء كغثففاء السففي ، ولينففيهللاد ض مففد صففدور هللاففدوكم » قددو  

 ئا  يدو   د   هللا لسدو الد هن؟ قدو  قو  قو. «المهابة منُم وليقذٱد ض ٱر الوبُم الوُد

ا  مدددونلط لمبرددد ي بألحقيدددع  «شدددرح السدددنة»امادددر  . «حففف  الفففدنيا وكراُيفففة المفففوِ»

 (.4224( برقم )15/16)



 161 5خطب الجمعة ج

 نو حددد لا هدددفأوو لحددد لا لدد  ل ددوئاو للضددع ا لدد  خططأددوو القدد إ يخططدد

لهيخلا ل  سراحداو لهدم ينألقمد ن سدن سرحمدة ألد  سرحمدة. سدوذا خططندو محدن؟ 

 لسوذا لاد مو؟ مقوبا ه ا ام  بو تجو .

ثم هم يألجمع ن ام  هدى لمحن سألفرق نو محدن لسدة ابيدرلو العدرو لا در 

حد الا »سن سميدو  ل بدع المميدو  سن سوئألين لخمسين سمي مأوو لالمسمم ن لا ر 

و لل ن سو قيمدة العدد ؟ سدو قيمدة ال دم بدا ايدخ؟ ادم «( سمي ن فا العولم1300)

ددوو بددا يقوتددا بعلدد   ددو ليجددوفا بعلدد  بعلأ سمدد   سألفددر  يعددو ي بعلدد  بعلأ

ددو. بددين الددبا  العربيددة لاإل دداسية سخددواا حدددل  لم ااددوت امدد  قلددويو  بعلأ

 و سهد ل فا ايومهو للظ  هو.لمها سة  ظ ئية. ينبرا لن تعرى

سّ قدن العدروو ل   - لل ا ه أ درائيا - حرو الخميغ الألدا  برهدو الردرو

و اقدل حرو الخمديغ ألد  ا بددو ني ال ن سم قين أل  الي إ. ل  ينبرا لن تح م

  بد لن مألخم  سدن هد ه العقددلو للن يقألدرو الندوغ بعلدهم سدن بعد و للن 

ٞد إِنة }يقف ا امو قو  هللا تعول    فيََٰ ا َكف َنةُهم بُن 
تِلُفوَن ٱِفر َسف ِيِلهَِل َصففَو َ يُِح   ٱلةفِذيَد يُقََٰ ٱَّللة

ُصوٞص{ ر   . القلية لخطر سن لن مألفر  لمألم   لسوسهو.[4]الصخ   مة

َسفف ُُهم  بَ   ...  }هللا تعددول  لصددخ اليهدد   ظميعأددو بق لدد    ففنَُهم  َشففِديٞد   َح  ُسففُهم بَي 

ا َواُلُوبُُهم   . هد ا ال صدخ لصدبأ ينطبدع اميندو لا در [14]الحخدر   {...   َشفتةىَٰ َجِميعو

سمو ينطبع امديهم اآلنو هدم انددهم اخألافدوت فدا أ درائيا للمد اع سدن الندوغ 

لظنسيوت سألبوينةو للها الخر  للهدا الردروو للهدا الخدمو  للهدا الجند وو 

و ا  مبيددة تح ددم«  الديمقراطيددة»للهددا الفاشددوو لل ددن لضددع ا لدد لك صدديرة 

و للم مسدألطع محدن فدا ا ألطوا ا لن يصم ا أل  صيرة  يو ية يجألمع ن اميهو

 أل  صيرة مجألمع اميهو. با مو لن مصا
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هم اظألمع ا لمحن تفرقنوو ل  يم ن لن ينألصر المألفرق ن ام  المجألمعدين. 

هم يبد ل ن لمحدن   مبد  و اليهد  ي لبخدا الندوغ بمولد  للحدر  الندوغ امد  

لمددو  لبدد ل ا الحيددول! يجددب لن م دد ن صددرحو  لمعألددرى حيددول لسددع هدد ا بدد ل ا ا

به ا. اليه   ب ل ا المايدين حينمدو ل ا لا لن يقيمد ا الدللدةو ادوم ا يجمعد ن سدن 

يه   العولم سايين فا  واة لاحدل. سوذا ب   ل نيونمدو للثريونمدو؟ لدم يبد ل ا أ  

 القميا سمن  حم  بك.

ا للدم يحجمد او لامألصدرلا اميندو اليه   ال ين مصفهم بولجبن تقددس ا للقددس 

إ( 1967فا لا ر سن حدرو ظندد فيهدو الرظدو  لالنسدو و لحينمدو ه سندو  دنة )

 «.ظ لدا سوئير»اومن تح مهم اسرلل 

اليهددد   يبددد ل ن لمحدددن   مبددد  و اليهددد   يعممددد ن لمحدددن   معمدددا. اليهددد   

ا يعرف ن لن اميهم أقوسة  للة فدا ظ يدرل سدن بحدر ال راهيدةو فهدم يعممد ن ليد

 لين محن للين اممنو؟   بد لن م  ن ام  المسأل   المطم و سنو. مهو .

اليهدد   ظنّدددلا سددن ظنّدددلا امدد  ل ددوغ الدددين لالعقيدددلو يعممدد ن لن الدددين 

« بدن ظ  يد ن»ضرل ل فا ه ه المعرادةو حألد  العممدومي ن الا ينيد ن سدنهم 

بخهميددة هدد    اممددومي ن   ي سندد ن بولدددينو لل ددن ي سندد ن « ليفددا اشدد   »ل

الدددين فددا المعراددةو فجنّدددلا سددن ظندددلا امدد  ل ددم  ينيددةو ظمعدد ا اليهدد   سددن 

العولم ام  ه ا ا  وغ لحمس هم ل  لهم بهد ا المعند . لل دن محدن لدم مفعدا 

 ذلك.

قددو   ئدديم ل  ا  أ ددرائيا ليمددة السددبن  يجددب لن « سد يددد»ليددوإ سدد تمر 

اندمو الي إ يد إ الجمعدة م قخ المفولضوت  ن  دأا ي إ السبن. فقول ا ل   محن 
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لسددع هدد ا دممنددو مفددولض للددم م قددخ المفولضددوت! قددو  لهددم  لل ددن يدد إ السددبن 

اندمو ي إ سقدغ! ف يخ ينألصر سن   يعادم يد إ الجمعدة امد  سدن يعادم يد إ 

 السبن؟!

 خم ا المعراة لسعهم الأل  الو للم مدخمهو لسعنو القر ن. قول ا  الهي داو للدم 

  اليه  يدةو للدم مقدا  اإل داإ. قدول ا  الألممد  و للدم مقا  المسدجد ا قصد . قدو 

مقدددا  السدددنة النب يدددةو هألفددد ا بو دددم س  ددد و للدددم مهألدددخ بو دددم سحمددددو قدددول ا  

برلت ا  ت ح مو  صدهي نو للدم مقدا  قدو   دمفنو الصدولأو اامد ا السدبنو 

 للم معام الجمعة.

معهددم   بدد لن مألسددمّأ بولدددينو الدددين هدد  ل ددوغ فددا سعراألنددو سددع قدد إ لددم يج

شا  أ  الدين. اليهد   اظألمعد ا سدن للطدون شدألّ  لسدن ظنسديوت شدألّ و لل دن 

ال ين ظمعهم ه  لحاإ الأل  ال لتعوليم الألمم  . فيجب لن تح مندو تعدوليم القدر ن 

 للح وإ اإل اإ لبيوموت السنة النب ية. ه ا أذا ل  مو لن منألصر فا سعراألنو.

 اإل اإ حرو ام  العنصرية 

سعراة ابيرلو ليسن ضدد السدوسية امدو يقد   اليهد  و ادا سدن  ه ه المعراة

ت مم قول ا  ه ا ضد السوسية! محن  وسي نو العرو لسة  وسية. هد ا سدن موحيدةو 

لسن موحية لخر  محن ضد لي م اة انصريةو الن ادة العنصدرية سرف ضدة 

اندددموو تقسدديم النددوغ امدد  ل ددوغ العددرل  لالعنوصددر هدد ا سرفدد ض أ دداسيأوو 

ٓ َي َهفا } ا ية اخ نون المخط النوغ   ُُم  يََٰ فنََٰ فد ذََكفر  َوُُنثَفىَٰ َوَجعَل  ُُم َمِ
فنََٰ ٱلنةفاُس إِنةفا َخلَق 

 إِنة 
ا َواَ َآِِفففَ  ِلتَعَفففاَرٱُٓوا   فففُشفففعُوبو ُُفففم   َُك  قَهَٰ   َُ ِ . ل دددقط [13]الحجدددرات   {... َرَمُُم  هللِانفففدَ ٱَّللة

لهد ا اربدا لهد ا اجمدا. اإ العنصرية لالم مية  ه ا لبي  له ا ل    اإل 
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اإل دداإ يددرف  هدد او ليألعوسددا سددع النددوغ امدد  ل ددوغ أيمددومهم لاممهددم لل 

{إِنة َُك  }«  الألق  »بولألعبير القر ما  ُُم  قَهَٰ   َُ ِ  .َرَمُُم  هللِاندَ ٱَّللة

 ليم اا يه  ي أ رائيميأو 

محن   معو ي اليه   سن لظا السوسية  منو  وسي نو ل ن اإل داإ يدرف  

و محدن بند  أ دموايا اميد  السداإريةو لمحن ظميعأو منألسب أل  أبدراهيم العنص

لهم بن  أ رائياو أن صأ لمهم بن  أ رائياو فمن سن اليهد   ي عألبدر حقيقدة سدن 

بنا أ رائيا؟ هندوك سدن األبد ا سدن الردربيين للثبألد ا لن اثندين لتسدعين بولموئدة 

ا م يممدك لظددا هم شدبرأ %( سن اليه   فا العولم ليس ا سن بنا أ رائياو لل92)

و سن الددهر! لهد ا صدحيأو  ن  سن فمسطينو با لم يدخم ا ل ض فمسطين ي سأ

اليه  ية  ين يدخم  سن شدو  سدن الندوغو  خمد  سدن الديمن ل خمد  سدن المرو بدة 

« الخد  »ل خم  سن لل بدوو لادون هندوك سمم دة فدا ل دط   ديو ا دمهو سمم دة 

ينو ثددم  الددن فددا القددرن الرابددع اومددن لميهدد  و لا ددألمرت ادددل س ددوت سددن السددن

اخددر لممدديا و لامألهددن سددن ال ظدد  و لتفددر  لهمهددو فددا البمدددان. هدد    هددم 

( سددن %92اثنددين لتسدعين بولموئدة ) - امدو قدو  هدد ا البوحد  الرربدا - ي ّ مد ن

يهددد   العدددولم. فمددديم ادددا اليهددد   أ دددرائيميين امدددو ي امددد نو لهددد ا سنطقددداو 

اددا مسددب لسددن اددا انصددر اوإل دداإ فوليه  يددة  يددن يدددخا فيدد  النددوغ سددن 

 لالمسيحية.

المعراة بيننو لبدين اليهد   هدا سعرادة ا  ض الألدا ا ألصدب هوو لشدر لا 

لهمهوو ل ف  ا الددسو  بريدر حدعو ل  يد ا  هد    المخدر لن لصدحوو الحدع 

 فا الع  ل أل   يو هم.   بد لن يع   اا أل   يو ه.
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ا قطددرو لهدد  ا   حمدد ل انددو بددو سم سددع لحددد اإلخدد ل الدد ين  ا لمددو فدد

سنصدد   النوئددب ا   مدداو ل ددخل   ددوئا  أذا لددم تقبمدد ا اإل ددرائيميين للددم تقبمدد ا 

 للددة أ ددرائيا فددخين يدد هب هدد    اليهدد   الدد ين فددا أ ددرائيا؟ قددو   اددا لاحددد 

ألدد  البمدددل الألددا ظددو  سنهددوو لمددو لذهددب ألدد  بمدددتا الألددا فددا ...  يرظددع ألدد  بمددده

 لندداو لفدان يد هب ألد   ل ديوو لفدان يد هب فمسطينو لشوسير ي هب ألد  ب

أل  اد او ادا لاحدد يرظدع ألد  بمددهو هد ا هد  المنطدع. لسدو لن تدختا سدن شدر  

لل بو لسن  يرهو لتحألا بمد  يدرك بدولق لو لتددّاا لمدك صدوحب الحدعو فهد ا 

   يج  .

محن معألقد لن الصهوينة ق إ سعألدلنو ااألدلا امينو فا حولدة ضدعخ لاجد  

ا ل ضددنو بددولق ل لسّ قدد ا ا  ض العربيددة لظعمدد ا بينهددو فوصدداأ لل سنّددوو فخخدد ل

شددد اة  اسيدددة فدددا ظندددب هددد ه ا سدددةو لسدددو ل خددد  بدددولق ل   يسدددألر  أ  بدددولق ل. 

ل  سدع « المي د  »سفولضوت الساإ الم ا سة ه ه لن ت  ي أل  مأليجة   سدع 

« ألنيدوه م»و ااهمو   ا . ال ي لافع ام  ا  أليطون فا القدغ قبدا «العما»

مفس و بيري  لافع ام  اخر سسأل طنوت قبا ذلك. الجميع  د ا  « بيري »ه  

 فا ه ه القلية.

لل لك محن سسألمس  ن بحقنو   مألنو   اند  لبددأاو سهمدو يصدبنو سدو يصديبنو. 

اا سو فا ا سدر لمّندو فدا حوظدة ألد  لن م حدد ق امدو للن مجّمدع ظه  مدوو ليد إ 

 عا ال  ير.تأل حد ه ه الجه   مسألطيع لن مف

 أ رائيا ل ا  اا فألنة 

سن سجدر  قمدةو القمدة الألدا اقددت فدا ...  اليه   يخوف ن سن سجر  الألجمع
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القدددوهرل ف اددد ا سنهدددوو ليف اددد ن اآلن سدددن الددددا ل ألددد  قمدددة ظديددددل. للددد لك 

ليرسد ن ل دا فألندة بدول ق  . أذا  ليدن فألندة فدا بمدد ا سدة  يحولل ن تم يع هد ه

للن الصددهي مية ل ا هدوو سددو يجددري فددا السدد  ان  فدوامم لن أ ددرائيا ل ا هددوو

لل ا ه لسري ددوو تريددد لن تمرددا الح ددم اإل دداساو للن  - اآلن ل ا ه أ ددرائيا

تعطددا هدد ه اإل ا ل الق يددة الألددا قولددن    لمحددول ت الألسدد ية لالسدداإ الهددّا 

أ ددرائيا تريدد لن تمعددب لعبألهددوو للن تسديطر امدد  سندوبع النيددا فددا  - الم اد إ

فا سنطقة البحيرات ال بدر و للن تطدا امد  البحدر ا حمدرو للد لك الحبخة ل

 حّران أ يألريو للف  قا للتبوا . ه ا سو مراه.

محددن يجددب لن مألنبدد  لهدد ه الم ويددد لالمدد اسراتو للن معيهددوو للن مقددخ لهددو 

 ااوتهدو الج ئيدة لالجومبيدةو مبولمرصو و للن مدا  لسألنو لن تألنو   خافوتهدو ل

 لتقخ ظبهة لاحدل.

لن تعمدددم لمددد    ينجيهدددو سدددن الردددر  أ  ا تحدددو  لالألعدددولن  ا سدددة   ن لهددد ه

اُففففوا  وَ } ففففا َوََل  َفَرة ِ َجِميعو ففففِ  ٱَّللة تَِصففففُموا  بَِح   المففففؤمد »و ل[103]   امددددران   {... ٱهللا 

 .(46)«للمؤمد كال نيان يشد بعضه بعًضا

لن يهددا  لنددو سددن لسرمددو  شدددأاو للن ينيددر بصددوئرموو للن  تعددول ل ددخ  هللا 

 يلا  الطريع لسوسنو حأل  مر  لهدافنو لل وئمنو ب ض ح. أم   ميع قريب.

 ألرفر هللا لا لل دمو فو دألرفرله أمد  هد  الرفد   الدرحيمو للق   ق لا ه او ل

                                        

 لاه البخو ي لسسمم لالألرس ي لالنسوئا امهم ادن لبدا س  د  ا شدعري. لتألمألد  امدو  (46)

و س ا ه ا الخد  «فدي  القددير» .فا البخو ي  ثم شبك بين لصوبع . لي يخد بعلهم بعلأ

 (.9143( برقم )6/252لممنولي )
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 لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

قلددويو »امدد  سددو ظددو  فددا برمددوسغ لن لامّددع  - ليهددو اإلخدد ل - انددن ل يددد

و لقددد «ف ائددد البندد ك»الدد ي لددم يسددألمع ألدد  مصدديحألا بددا ا  سمددخ « ل  ا 

ا ت ب لخطدو  قبيحدة ظددأا فدا الحقيقدة. لل ندا ل خدر هد ا الألعميدع ألد  الجمعدة 

 .(47)القو سة أن شو  هللاو أذا هيخ هللا لنو لن محيو

 سن لسرمو  شدأا.لنو  للن ينير بصوئرموو للن يهي تعول ل خ  هللا 

* * * 

                                        

فا الج   ال ول  سدن هد ه الخطدب )  « كت ضيأ الحع فا ف ائد البن »امار خطبة   (47)

94 - 110.) 
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 (48)  لغ سن امألفوضة ا قص  -9

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

ألدد  خيددرو ا سددة     الددن ا حددداخ تألدد ال و لهددا لحددداخ تدد حا بددخن هدد ه

 لها ام  خير أل  ي إ القيوسة.

حيّدددة تألفوادددا  - امألفوضدددة ا قصددد  -    الدددن امألفوضدددة القددددغ الخدددريخ

لو سعهو الم سن ن فا اا س ونو    الن اا يد إ تصددّ  أليندو الخدهدا  ليألجو

 لالجرح .

   الددن هدد ه ا مألفوضددة تدد حا لنددو بددد لغ   بددد لن مسددألفيد سنهددو. لتمقننددو 

 لن تعيهو ا سة    ل أو حيّة ام  ه ه

 الخعب الفمسطينا لم يمن 

لن الخددعب الفمسددطينا لددم يمددنو الخددعب الفمسددطينا    ا   الففدرس األول:

يقدددّإ الأللددحيوت تمدد  الأللددحيوتو سندد  ا مألددداو البريطددوما الدد ي   ع اليهدد   

  اأو ل ر هم  ر أوو لت  هم براويأل  لتسميدهو أل  لن لصبح ا  للدة. سند  

ذلك الي إ له ا الخعب يلحا ليب   سن ل لاح و لسن لبنوئد و لسدن شدي خ و 

 ن شبوب و حأل  ه ه ا مألفوضة ال ومية.لس

لقد ظربنو ا مألفوضدة ا للد   امألفوضدة  د لو الألدا بددلت سدن  درلو لادوم ا 

                                        

سدع « أ ييا شدو لن»امدلعن ه ه ا مألفوضة فا لاقوو قيوإ  ئيم ل  ا  العدل السفوح  (48)

 إ.28/9/2000 سرل سن ح ب  بألدميم المسجد ا قص  ل وحأل و لذلك فا 
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و الألا اومن المسوظد سنطمقوتهدوو لاومدن المصدوحخ «ث  ل المسوظد»يسم مهو 

 و لاون مخيد لبنوئهو  «  أل  أ  هللا لهللا لابر» ايوتهوو لاون شعو هو 

  خيبدددددددر خيبدددددددر يدددددددو يهددددددد 

 

 ظددددديا سحمدددددد  ددددد ى يعددددد  

ه ه ا مألفوضة الألا لظهل هوو لالألدا لذهمدن العدولمو قدد بددلت سدرل لخدر   

هدد ه المددرلو هددا الرلددب سددن لظددا المقد ددوتو « امألفوضددة ا قصدد »هددا  

الرلب سن لظا المسجد ال ي بدو ك هللا ح لد و سدن لظدا المسدجد الد ي صدمّ  

أليد  بعدد الهجدرل  دألة اخدر ألي  المسمم ن قبدا الهجدرل ثداخ  دن ات لصدم ا 

او فه  لل  قبمة لممسممينو له  سنأله  اإل را  لسبألدل المعراج.  شهرأ

ه ه ا مألفوضدة اومدن  لدبأو لهد ا المسدجد لن يدمّسد  لس دو  شدو لنو اومدن 

 لبأو له ه المقدّ دوت لن يدمّسدهو قألمدة ا مبيدو . هد ه ا مألفوضدة محيدا لبنو هدوو 

و شدبوو فمسدطينو يدو لطفدو  فمسدطينو هد    سرح  سرح  يو لبنو  فمسطينو ي

او هدد    ا شددبو  الدد ين الصددرو  الدد ين لصددبح ا بصددم  هم لتلددحيوتهم ابددو أ 

 لضح ا ل   أاو ه    الألاسي  ال ين لسس ا سعمّمين.

 حددم هللا الخددهدا  الدد ين قدددّسهم لبنددو  فمسددطينو لشددف  هللا الجرحدد  الدد ين 

ة فمسدطين الد ين الألحمد ا سدع لبندو  شدعبهم قدّسهم لبنو  فمسطينو لحيّو هللا شرط

 للطمق ا الرصو  ام  ا ادا و له ا ه  ال ي ينبرا.

أن شددعب فمسددطين قددد لصددبأ األمددة لاحدددل اليدد إو لصددبأ الخددعب امدد  ظبهددة 

ددوو له دد ا يجددب لن ياددا هدد ا  لصددفًّو اولبنيددون المرصدد   يخددد بعلدد  بعلأ

 الخعب للن تاا ه ه ا مألفوضة.

 تبدولا سدو لصدوبهو فدا ا مألفوضدة البو دمةو الألدا  لمح ّ  سن أظهدوض هد ه 
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  بيا هللا 

و  للسن لبدولا حدين لقألدا سسدممأ

 

 

امدددد  لّي ظنددددب اددددون فددددا هللا 

 سصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراا

 

 ه ا ه  الد غ ا ل .

 اليه    س ي ن   اهد لهم 

لن هد ه ا مألفوضدة تددلنو امد  لن هد    اليهد   الد ين لثدع  الدرس الثفانر:

دهم سدن لضدعو الد ي  دو  ل ا هدم السدوئرلن بهم سن لثعو للضع يده فدا يد

 للحسن ا بهم الانو ه    اليه     اهد لهم ل  ذسة.

 لألنو ه ه ا حداخ ام   مو ل اليه  و لم الدة اليهد  و لخّسدة اليهد  و ل دد  

اليهدد  و لقسدد ل اليهدد  و لادلاميددة اليهدد  . لهدد ا   غ تعمّمنددوه سددن قددديمو سددن 

الألدو يلو لسدن لحدداخ ال اقدع الد ي معويخد .  القر ن ال ريم مفسد و لسدن لحدداخ

لل ن هد ه ا مألفوضدة لاددت لندو هد او  ا تندو يقينأدو بدخن هد    قد إ امدو قدو  هللا 

ةقُففوَن{تعددول    ُُففم  ََل يَت و  َو ففدَُُم  ٱِففر ُكففَ ِ َمففرة ُهم   ُففمة يَنقُُضففوَن هللَاه  ِة ِمففن  َهففد  }ٱلةففِذيَد هللَاَٰ

 اُلُفوبُُُم  ُفمة اََسفت  }لد ين لصدفهم هللا تعدول   و للن ه    هدم القسدول ا[56]ا مفو   

} فففَووو فففاَرِو َُو  ََُشفففد  اَس  َۡ ِح ِلفففَك ٱَِهفففَر َكٱل 
فففِد ذََٰ فففد  بَع  و للن هددد    هدددم [74]البقدددرل   َمِ

العدلامي ن ال ين   يبدول ن بقألدا ا طفدو  البدر   لبقألدا الخدي   الد ين   حد   

 لهم ل  ط  .

و قألمدد ا أمهددم يهدد     يأل  ادد ن اددن شددا و  ل  يسددألن ف ن اددن شددا و قددديمأ

تُلُوَن{ٱَِريقو ا َكذةبُوا  وَ ٱَِريقو ...  }لمبيو هم   اد  و با تطولل ا ام  هللا [70]الموئدل   ا يَق 

 َواَالَففِت }  لظددا
ففِديِهم  َولُِعنُففوا  بَِمففا اَففالُوا    غُلةففت  َُي 

لُولَففة   ِ َمغ  يَُهففو ُ يَففدُ ٱَّللة ]الموئدددل   {...  ٱل 

نِيَ اَالُٓوا  إِنة }و ل[64 ُد َُغ  َ ٱَِقيٞر َونَح   ![181]   امران   {...  آُء  ٱَّللة
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ال ين تطولل ا ام  هللا ل  م    يسدألبعد لن يألطدولل ا امد  شدعب فمسدطين 

 للبنو  فمسطين.

و قو  سنوحم بيرن   يددلا امد  لظد  هم «! لمو لحو و أذن لمو س ظد  »لقديمأ

للمدو لقدولإ أذن لمدو »الخديل لحمدد يو دين فقدو   بولحرو لالساح. لقد    اميد  

 ال ظ   الفمسطينا أممو يألحقع بولمقولسةو لبو ألمرا  المقولسة.«. س ظ  

 ه ا ه  الد غ ال وما ليهو اإلخ ل.

 تخييد الررو المطمع إل رائيا 

 لن ه ه ا مألفوضة تعمّمنو لن الد ي   ع اليهد   فدا فمسدطين الدرس الثالث:

هددم  -    يدد ار قبددا ا مألددداو البريطددوما لقبددا لاددد بمفدد  للددم ي ددن لهددم لظدد -

ددو ليددوإ  الرربيدد نو بريطوميددو هددا الألددا  ر ددن هدد ا الرددرغ لمدددل ثاثددين اوسأ

ا مألدداوو ثددم ل امندن الدللددة الصددهي مية المرألصدبة الاولمددة الألدا لقوسددن ايومهددو 

ى ام  المجو   البخرية. ه ه الدللدة ااألدر...  ام  ا  ألصوو...  ام  الدسو 

سدن ال د اما ...  بهو الررو سن لل  ي إو ااألرفن بهو لسري و سن الدقيقة ا للد 

   أن أ رائيا خمقن لألبق . - حأل   ل يو مفسهو - ا لل و لقو  الررو ظميعأو

دو ال  يدوت المألحددل  ه ا الررو    ا  يدام أل  اليد إ أ درائياو لخص صأ

لبولبوطاو بولص او لبولخطخو بدولامم ا سري يةو الألا تقخ سع أ رائيا بولحع 

دو   حددل  لد  لتحميهدوو تحميهدو سو يأدو لتحميهدو اسد ريأو  لبولعد و تدامهو  امأ

 لتحميهو  يو يأو.

للدد   الألخييددد ا سري ددا المطمددع الدد ي   حدددل  لدد و للدد   المددو  ا سري ددا 

بريدر  بولمميو اتو لل   الساح ا سري ا با شدرلطو للد   الفيألد  ا سري دا
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تحفدداو سددو ا ددألطوان أ ددرائيا لن تصدد   لتجدد   لتعربددد فددا المنطقددةو   

ير هددو  ا و ل  يصدددهو صددو و سددو ا ددألطوان أ ددرائيا لن تنخددل لهددو تر ددومة 

م ليدددة ل  يم سهدددو لحددددو ل  يجبرهدددو لحدددد لن تددددخا اتفوقيدددة حادددر ا  دددمحة 

رائيا! هدا الطفدا الن ليةو ي طولب العولم ام  بولأل قيع ام  هد ه ا تفوقيدة أ  أ د

 أمهو تحما اإل هوو....  المدلا  سري وو لسري و تحميهو سن اا شا 

اإل هوبا ا ابر فدا العدولم الد ي قدوإ ايومد  سدن لل  يد إ امد   أ رائيا ها

امد  العددلانو فدا حدين لسري دو ...  ام  ا  ألصوو...  ام  الدإ...  اإل هوو

ري دو!! لمدو سمند ع سدن الددخ     يجد   لد  لن يددخا لس« أ هوبيأدو»تر  س ما 

ألدد  لسري ددو لمددوذا؟  مددا أ هددوبا للموصددر اإل هددوبيين!  مددا لموصددر لبنددو  

فمسطينو لموصر لبنو  الجهو و للبنو  حمدوغو للبندو  حد و هللاو لموصدر الد ين 

يدافع ن ان للطومهم بولدفوع المخرلع! لصبحن أ هوبيأو فا مار ا سري دونو 

 أل  لسري و! للصبحن سمن اأو سن الدخ  

ا لمعرو لالمسممين سند  لصدبحن هدا الم يدد المطمدع  لسري و لصبحن ادلأ

 لالمسومد المطمع لالداام المطمع لم يون الصهي ما.

 ه ا   غ ثول  ليهو اإلخ ل.

 لسألنو   ت ا  بخير 

هدد  لن لسألنددو العربيددة لاإل دداسية   تدد ا  بخيددر. فددا لل   و رس رابففع:

برل  فا الألجولو سع ه ه ا حداخو لل دن  دراون ا سر اون هنوك م ع سن ال

بعددد همدد  و لا ددأليقان بعددد  قدد  و لامبع ددن بعددد ظمدد  و ا سددة  سددو تحراددن

لقوسن المسيرات فا اا س دون. حيّدو هللا الخدبوو الد ين امطمقد ا سدن الجوسعدوت 
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فا سصر لفا    يو لفا ا   ن لفا  يرهو سن البا و فا ا مدون لفدا لبد  

 هللا هدد   و لحددّا هللا شددبوو الجوسعددة ا سري يددة فددا دبددا لفددا قطددر. حدداّ 

ددو لسري يأددوو لل دنهم سددع هدد ا ثددو لا  ددو  ربيأدو بددا تعميمأ القدوهرل الدد ين يألمقدد ن تعميمأ

امدد  الامددم ا سري دداو لثددو لا امدد  الألحيدد  ا سري دداو لثددو لا امدد  الدددام 

ا سري ددا المسددألمر إل ددرائيا. محيددا هدد ه الخددع و الألددا تجولبددن سددع هدد ه 

 مألفوضة المبو اة.ا 

لاليدد إ هدد  س اددد  مألفوضددة ابددر  فددا العددولم اإل دداسا امدد و تنطمددع سددن 

 اإل اسية المسيرات لالهألوفوت.ا سة  سسوظد

اليدد إ هددد  يددد إ الرلدددب اإل ددداسا لالرلدددب العربدددا امددد  ا األددددا ات 

 ام  ه ه الحرو  ير المأل وف ة....  المأل ر ل

و حرو بدين سدن لسدن؟ بدين المحدم أ رائيا لامنن الحرو ام  الفمسطينيين

لالسددد ين! حددددرو بدددين الصدددددل  العو يدددة لالدددددبوبوت ال قيمدددة لالمرلحيددددوت 

لالصدد ا يل! يحددو ب ن شددعبأو لادد   شددعبأو ظددر له سددن ل ددمحأل و ثددم ا ددألخدس ا 

ه ه الألقنيدوت العوليدة لهد ه ا  دمحة المألطد  ل ضدد هد ا الخدعب الد ي   يممدك 

     العص .

 لنعرى ادلمو 

ابع أذن ه  لن معدرى  سدن اددّلمو؟ لسدن سدع اددلمو؟ لن معدرى الد غ الر

لن لسري ددو لصددبحن هددا أ ددرائيا ال وميددةو للن ا سري ددون قددد اتخدد لا س قفأددو 

 ادائيأو ضد العرو لالمسممين. له ا   غ يجب لن   منسوه.
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 الفج ل بين الخع و لالقو ل 

بددين ليهددو اإلخدد لو هدد ا الددد غ هدد   لن هنددوك فجدد ل  وُنففاٱ  رس خففامل

الخع و العربية لاإل اسية لبين القدو ل الد ين يمم د ن ل سدة ا سد  . لل دخ 

  مجددد تجددولو القددو ل لال امددو  لالسيو دديين بولقددد  ال ددوفا سددع صددح ل هدد ه 

 الخع و. ه ه الخع و فا لا  لح وسهو فا لا   خرو ه ا سو ي  فنو.

ة اوظمدة لهد ا تص  لا لن قو ل العرو أل  الي إ لدم يسدألطيع ا لن يعقددلا قمد

ا سددر. سددو بددول م ليهددو القددو ل العددرو لليهددو الح ددوإ العددرو؟ سددو بددول م بددو  تم 

ل لن ا  ض تحن لقدداإ أ درائيا  ل و األم أل  المقو  فا شرإ الخيل حينمو   

مأليجددة العمميددوت الفدائيددة لا  ألخددهو ية؟! فمدددو اددون سددن هدد    أ  لن  اددد ا 

وذا؟ ليددددين ا اإل هدددوو! سدددو هددد  لمددد تمر قمدددةو لفدددا ليدددوإ اظألمدددع هددد   ! لمددد

اإل هوو؟ ال ين يدافع ن ادن للطدومهمو الد ين يصدرخ ن سدن لامدوقهمو الد ين 

ضددهم لحرسددوتهمو هدد    أ هددوبي ن!! اظألمددع هدد ا المدد تمر ويدد ل لن اددن حي

بسدددراةو لمدددوذا   يجألمدددع اليددد إ القدددو ل العدددرو لالقدددو ل المسدددمم ن؟ أمهدددم   

يجألمعددد ا! لسري دددو تدددرف  لن يجألمدددع  يجألمعددد ن  ن لسري دددو   تريدددد لهدددم لن

العرو فا قمة ام  شا  سن ه ا! لمحن ط ع لسري دو! محدن قد إ س  بد ن   

ينبرا لندو لن مخدولخ ل ديو مو! ا سري دون لصدبح ا  دو تنوو لصدبح ا سألح مدين 

ا للدد  بوإلشددو ل للدديم بصددريأ  - فددا  قوبنددو لفددا سصدديرموو فدداذا ل ا لا لسددرأ

 امينو لن منف .فعمينو لن مطيعو ل - العبو ل

  راو الساإ 

لهنددوك   غ  ددو غ ليهددو اإلخدد ل  لن هدد ه العمميددة السددممية الألددا يسددم مهو 

...  اممية الساإ ها اممية  ائفدةو لامميدة ارظدو  ا ظدو . هد ا  داإ لادرج
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  اإ   يق إ ام  اد  ل  ام  حع....   اإ دولم...   اإ لا ج

ال ين مو لا بهدو لدم يرضد ا!  ضدينو   ضينو بولساإ لل بعممية الساإو لل ن

بددخن مجمددم سددع الرصددبينو لل ددن الروصددبين لخدد لا سنددو للددم يعط مددو شددي أو سددوذا 

لاطدد ا لمفمسددطينيين؟ سددو لاطدد ا شددي أو! لامّقدد ا اددا القلددويو المهمددة  القدددغو 

لالاظ ينو لالميوهو لالحدل و لالمسأل طنوت! اا القلويو ا  و ية ا مّقدن ألد  

 حّا سن سخ ات أذن؟ النهوية. فموذا

هدد ه العمميددة السددممية يجددب لن ت قددخ. يجددب أيقددوى هدد ه المه لددة. يجددب لن 

الد ين يندو ي بد  لقد اإ انددمو  مق   بما  لف اهنو   و لمساإ ال ائخو   لمألطبيع

الد ين  اد ا ألد  السداإو ل امد ا لن  - ظمواة ا بن هوظن للس ولهم - خلل 

أل  الساإ. ليدن هد ا السداإ يدو قد إ؟! سألد   ادو هنوك ف وت فا أ رائيا تدا ا 

ا حقيقيدين لمسداإ؟ أمندو محدن  ه    الصهوينة ألد  السداإ؟ لسألد  ادوم ا لمصدو أ

المسولم نو لسدو هدم فميسد ا سسدولمين قدطو هدم لاددا و هدم أ هدوبي نو هدم  ادول 

 العنخ لبدأا.

 يجب ليهو اإلخ ل لن مسألفيد سن ه ه الد لغ.

 القدغ قلية ابيرل 

هدد  لن هدد ه القلددية ليسددن سددن القلددويو السددريعة ل   ُنففاٱ  رس ُخيففر:و

القلويو البسيطةو أمهو قلية   تحا بين اخدية لضدحوهوو أمهدو قلدية قدد تمألدد 

ألد   دنين تطد   لل ألد  اقدد   سدن السدنين. لقدد ظدر بنددو قبدا ذلدك حينمدو ظددو  

هدم فيد   الصميبي ن أل  ه ه المنطقةو لادون العدرو لالمسدمم ن لشدد لهنأدو سمدو

 ا فاآلن للشد اخألافأو لتفرقأوو لاون فدا ح دوسهم للسدرائهم  الخ مدة الد ين تحدول
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ليقديّ  لهد ا الددين سدن يقد إ ا سدة  سع الصميبيينو لل ن هللا اعع يقديّ  لهد ه

 بنصره.

دو لبعدد لن  ا فا يد الصميبيين تسدعين اوسأ فبعد لن دا المسجد ا قص  ل يرأ

ا اددوإو هيددخ هللا  ظددو أ ظددونلا سددن خددو ج دددا الصددميبي ن فددا المنطقددة سددوئأل

المنطقةو لم ي  مد ا اربأدو لأممدو ادربهم اإل داإو قدوإ امدو  الددين  م دا لابند  

مددد   الددددين سحمددد   الخدددهيد لتمميددد ه صددداح الددددين ا يددد باو قدددوس ا بحدددرو 

الصددميبيينو لهيددخ هللا النصددر لصدداح الدددين فددا سعراددة حّطددين لسعراددة بيددن 

   يدي  بين المقدغ.المقدغو لحر  هللا ام

 ه ا   غ يجب لن   منسوه ليهو اإلخ ل.

ه ه ها الد لغ الألا مسألفيدهو سن هد ه ا مألفوضدة الجديددل المبو ادة الحيّدة 

 البو مة.

 لاظبنو ال ق ى سع ا مألفوضة 

امهددو لن ت يددد هد ه ا مألفوضددةو للن تخدد ل  هددوو لتسددند ا سدة  لأمندو مطولددب

تسدألطيع. سدن ا دألطوع لن يد هب ألد  هندوك  دهرهوو لتقخ بج ا هدوو ب دا سدو

فددا اددا س ددون  - فميفعدداو للتمندد  لدد  فألحددن ا بدد او لممجوهدددينو هنددوك شددبوو

يألحرق ن ش قأو لمجهو  سدن لظدا المسدجد ا قصد . سدن لدم يسدألطع  - ذهبن ألي 

ِلُُم  َوَُنفُِسفُُم  فميجوهد بمول    َوَٰ ِهدُوا  بِف َم  ا َو ِقَاَلو َوَجَٰ ِ ٱِفر َسف ِيِ   }ٱنِفُروا  ِخفَاٱو  {...  ٱَّللة

و لقد فألحن حمات لمألبراوتو فمنب   فيهو بسدخو . لسدن لدم يسدألطع [41]الأل بة  

بدسد و الجرحد  بدوآل ى اآلن ليحألدوظ ن ألد  الددسو  لمعمميدوت  عبولمو  فميألبر

 الجراحيةو فمنألبرع بولدسو .
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ا امينددو لن مسددومد هدد ه ا مألفوضدددة ب ددا سددو مسدددألطيعو مسددومدهم بولددداو  فددد

و امدو عصم اتنوو مقنن قن ات الن ا   فا الصم ات سدو ا دألط نو ألد  ذلدك  دبياأ

  نقنن الي إ أن شو  هللا بعد الراعة ال ومية.

امينددو لن مسددومدهم ب ددا سددو مسددألطيعو لامينددو لن مطولددب  امو مددو بددخن يعمدد ا 

ا   بددد سندد   لن يمألقدد ا فددا قمددة اوظمددة.   بددد لن  امدد  خافددوتهم ليقددر لا لسددرأ

ق ا فا قمة   تبح  أ  س ض اأو لاحدأا   خداى اميد   ا قصد  لالخطدر يمأل

 ال ي يألهد  ا قص . ه ا سو مطولب ب  ه    ال امو .

مطولبهم لن يجألمعد ا بسدراة ليقدر لا للد  بولحدد ا  مد   سدوذا يجدب امد  

 لن تفعا؟ا سة  ه ه

للمدو   دخ لن امو يسدم مهو  - أن اا يه  ي فا العولم يعألبر قلية أ رائيا

قلديأل  ل للألد . ف دا  - لمطع بهد ا ا  دم امد  لسدوماو لل نهدو لاقدع   بدد سند 

ل ض النبددد ات لل ض  - سسدددمم فدددا العدددولم يجدددب لن يعألبدددر قلدددية فمسدددطين

 قليأل  لل ض . - ا قص  لل ض اإل را  لالمعراج

طولمددو قمددن  أن الفمسددطينيين لدد  تقواسدد ا اددن قلدديألهم ل ظددب امدد  لبنددو  

 سخو   ا  ض لسرو بهو لن يهبّ ا لمدفوع ان لقصوهم. اإل اإ فا

 المسممين فا اا س ون. - ليهو اإلخ ل - ه ا سو مطولب ب 

لتألحرك تسألطيع لن تفعا ال  يرو لهللا اعدع ينصدر ا سة  لي إ تنألف  ه ه

ُ بِ َولَقَفد  }ابو ه الم سنين لل  اوم ا قمة للذلّة امدو قدو  هللا تعدول    ر   نََصفَركُُم ٱَّللة  َفد 

 
أ
ُُُروَن{ٱَففَوَُنففتُم  َُِذلةففٞة فف ُُففم   َش  َ لَعَلة ففد ٱِئَففة  ...  }و [123]   امددران   ٱ ةقُوا  ٱَّللة اَِليلَففةٍّ  َكففم َمِ

ِن ٱَغلَ َت   ِِۗ  ٱِئَةو َكثِيَروَ  بِِنذ  ُ َمَع ٱلصةَٰ ِِريَد{َّللة  .[249]البقرل    َوٱَّللة
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المسممينو لل نهدو ا درل خ ا رلو محن للخ لثاثموئة سمي ن سن لمحن لل 

ار و  السياو ل   لس و  ه    الخدبوو ا بطدو  الصدوسدلن الد ين محيديهم سدن 

هنو لمق   لهم   يرلا امد  برادة هللاو لسلد ا فدا طدريق مو لهللا سع دمو للدن 

فدَ  اُف   }يألرام لامول مو ايخ ا لادّ ا  لل س تد ا شدهدا   ٓ إِح  َُف    ََربةُصفوَن بِنَفآ إَِلة  

حُ  ُد نَتََربة ٱل  ِدأ َونَح  نَيَي  فد  هللِانفُأ بُُِم  س  ُ بِعَفذَاو  َمِ فِدينَاأ ٱَتََربةُصفٓوا  ِد ِ  َُن يُِصفي َُُُم ٱَّللة َٓل َُو  بِ َي 

تََربَُِصوَن{  .[52]الأل بة   إِنةا َمعَُُم م 

 دألرفر هللا لدا لل دمو فو دألرفرله أمد  هد  الرفد   الدرحيمو للق   ق لا ه ا ل

 لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل 

أن ام  اا سنو لن يسوهم بمو يسألطيع فا سسومدل هد ه ا مألفوضدة المبو ادةو 

 ام  اا سنو لن يعما ب ا سو يسأليطع له ه المسومدل.

هنوك ظمعية الخيل ايد بن سحمدد الخيريدة قدد بددلت حممدة لجمدع الألبرادوت 

...  }بولمو  سطم و قبا الجهدو  بدولنفم   لمسومدل أخ امنو فا ا قص و لالجهو 

ِلُُم  َوَُنفُِسففُُم   َوَٰ ِهففدُوا  بِفف َم  ِ ٱِففر َسفف ِيِ  َوَجَٰ و فميبدد   اددا سنددو سددو [41]الأل بددة   {...  ٱَّللة

 يسألطيعو لليح  أخ ام  ام  الب   فا ه ه النوحية.

لهنوك ل ا ل الصدحة قدد فألحدن بندك الددإ لمألبدرع لمددل ل دب ع سدن السدواة 

ألدد  ال وميددة اخددرل سسددو  اددا يدد إو فعمدد  اددا سددن يسددألطيع لن يألبددرع  السددوبعة

ادد   ن  صدديدأا لدد  انددد هللا  بخددا  سددن  سدد  لن يبدد   شددي أو سددن هدد او هدد ا  ددي

 . لمطمب سن ل ا ل الصحة لن تمد ا ظا ل بمو   ت فا ه ه ا يوإ.لظا
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 امينو لن مسوهم بقد  سو مسألطيع لن بن 

ددو امددو ل ا  ادد  لظددال ا  هللا لسددة لاحدددل امددو ا سددة  لن هدد ه -1 و لليسددن لسمأ

 ا  ألعمو .

 للن الم سن لمم سن اولبنيون يخد بعل  بعلأو. -2

 للن المسممين يسع  ب سألهم ل موهم لهم يد ام  سن   اهم. -3

للمهددم اولجسددد ال احددد أذا اشددأل   سندد  الدد  تددداا  لدد   ددوئر ا الددو   -4

 بولحّم  لالسهر.

ة ال ومية قن ت الن ا  و لمددا ا امد  الادولمينو  نقنن بعد القيوإ سن الراع

لمددا ا لممجوهددينو لبعدد صدال الجمعدة  نصدما صدال الروئدب امدد  ل لاح 

الخهدا و ثم مبق   قوئع مسمع فيهدو قصديدل لدل  الدداأل   سحمدد قطبدةو لمسدمع 

 اممة سن بع  اإلخ لو ثم منطمع فا سسيرتنو أن شو  هللا.

دو ل ظهد و للن يجعمد  سدن الجهدو  فدا  لمسخ  هللا اعع لن يجعدا ذلدك خولصأ

َواُفِ  }حألد  تعمدا سدو تسدألطيع  ا سدة   بيم و لألحريك ه ه القلية لتحريك ه ه

فففِ   غَي  ِلفففِم ٱل  ِمنُفففوَنأ َوَسفففتَُر  وَن إِلَفففىَٰ هللَاَٰ ُمؤ  ُُفففم  َوَرُسفففولُهُۥ َوٱل  ُ هللَاَملَ َملُفففوا  ٱََسفففيََر  ٱَّللة ٱهللا 

دَِو ٱَيُنَ َِئُُُم بَِما كُ  َملُوَن{َوٱلشةَهَٰ  .[105]الأل بة   نتُم   َع 

المهم لارسنو ل  تهنوو للاطندو ل  تحرسندوو ل  مدو ل  تنقصدنوو ل ثرمدو ل  

 ت ثر امينوو لا ض انّو لل ضنو.

مِ َربةنَا ...  } قَفو  نَا هللَالَفى ٱل  دَاَمنَا َوٱنُصفر  ِرنَا َو َ َِت  َُا  َراٱَنَا ٱِٓر َُم  ِفر  لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِس   ٱغ 

ِفِريَد{ ََُٰ  و المهم  سين.[147]   امران   ٱل 
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ُ َوَُاِِم ...  } ِ َُك  َفُرِۗ َوٱَّللة ُر ٱَّللة فِرِۗ َولَفِذك  َُ ُمن َشآِء َوٱل  فَح  َهىَٰ هللَاِد ٱل  وَ  َن  لَوَٰ وَأ إِنة ٱلصة لَوَٰ ٱلصة

نَعُوَن{ لَُم َما  َص   .[45]العن ب ت   يَع 

* * * 
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 القدغ قليألنو ظميعأو -10

   الخطبة ا لل

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

 الربط بين المسجدين فا اإل را  

 -    ا  الحدي  س ص  أ ان امألفوضدة ا قصد  المبو ادة. فدا هد ه ا يدوإ

يحألفددا المسددمم ن اعددو تهم بدد ار  اإل ددرا  لالمعددراجو  - بعددد يدد إ لل يدد سين

َر َٰ بِعَ ُس   }لي ارلن ق   هللا تعول    َد ٱلةِذٓي َُس  َحفَراِم إِلَفى َحَٰ ِد ٱل  ِۡ ف َمس 
َد ٱل  ِد َِل لَي  و َمِ   

 ٓ تِنَا لَهُۥ ِلنُِريَهُۥ ِمد  َءايََٰ نَا َحو  َرك  َصا ٱلةِذي بََٰ َا  ِد ٱأل  ِۡ َمس 
 .[1]اإل را    {...  ٱل 

  يم دددن لن يددد ار اإلمسدددون المسدددمم اإل دددرا  لالمعدددراجو لينسددد  ل ض 

ل المعدراجو لينسد  المسدجد اإل را  لالمعراجو لينسد  سنألهد  اإل درا  لسبألدد

ا قص  ال ي بو ك هللا ح ل و لينسد   بدط القدر ن بدين المسدجدين العايمدين  

 المسجد الحراإ لالمسجد ا قص .

ليم هد ا الدربط اب أدوو أمد   بدط لح مدة ألهيدةو أمد  يد ار المسدممين فدا ادا 

س ون لفا اا  سون  ا تبوط اا سن المسجدين بوآلخرو فمن فّرط فدا المسدجد 

 قصدد  للشددك لن يفددرط فددا المسددجد الحددراإو ف اهمددو سسددجد سعاددم سقدددغ ا

 سبو ك ت خد الرحو  ألي .

أذا ذارمو اإل را  لالمعراج فا بد لن مد ار المسدجد ا قصد  الد ي لصدبأ 

ا فا يد الصهوينة سن  ثم ا سدة  قرن سن ال سونو للصبأ سفرلضأو امد   ل يرأ

الألدا ... ا سدة  الألا تقرل    ل اإل درا سة ... ا  لسة القر ن...  لسة اإل اإ... 
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لن تعمدا  - لصبأ سفرلضأو ام  ه ه ا سة - تحألفا ب ار  اإل را  لالمعراج

سأللوسنة سأل وفمة سألعولمة لألحرير المسدجد ا قصد و لأادو ل المسدجد ا قصد  

 أل  ه ه ا سة.

المبو ادةو الألدا و له ا سو تق إ ب  ا مألفوضة البو مة الم سنة به ا ه  ال اظ

شدعب   يمد تو ل  يقبدا لن يمد ت.  - شدعب فمسدطين - ل تنو لن هد ا الخدعب

شددعب سسددألعد  ن يبدد   الددنفم لالنفدديمو لالرددولا لالددرخي و سددن لظددا هدد ه 

 المقدّ وت.

 ذلل الع ائم الصو قة 

 فددا لقددو  سددع ظرحدد « قطددر»ادد  تمف يدد ن بددو سم ا ددألمعن ألدد  سددو لذا

لذاع تمف يد ن «. حمدد»تهم سن  ليدوإ فدا سسألخدف  ا مألفوضةو لقد  عدت ب يو 

فا سسو  ا سم لقو  سع ه    الخدبوو لسدع لهمديهم   بدوئهم للسهدوتهم « قطر»

و تبدين لن هد ا الخدعب شدعب  لأخ امهم للخد اتهم للظددا همو لادون لقدو  حدوفاأ

 سصوبر سرابط سجوهد   يفرط فا حق .

ر  بددو سم سددن الألمميدد  لعددا ال  يددرين سددن م شددوهدلا لا ددألمع ا ألدد  سددو ظدد

ه او لسدن لبيد و لسدن ظددهو لسدن لسد و لسدن ظدتد و لعم دم «  ميمون»الصرير 

 معألم سن ه    سو يخدفا الصددل و لسدو يطمد ن القمد وو سدن  دميمونو لسدن 

لخيدد   ائدددو للخألدد   ائدددلو للسدد  للبيدد و لسددن اددا و للبددا اددا و سددن هدد    

لم عدولغ سدن  - أن شدو  هللا - م خدف ا بطو  الد ين قدول ا  أمندو سصدمم ن بعدد لن 

ظراحوتنددو لن معدد   لمجهددو  سددن ظديددد!   يق لدد ن  سددرل لسددرتو  و يق لدد ن  

  نع   لمجهو  لشد ق ل للصمب ا  أا!
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ه ا ه  ال ي ينبرا لن ي  ن امي  اإلمسون المسممو له ا سو مرظ  لن يفهمد  

 المسمم ن فا اا س ون.

 تجولو الجموهير سع ا مألفوضة 

دددو تجدددولب ا سدددع هددد ه الحمددد د  و المسدددمم ن فدددا ادددا س دددون اربأدددو لاجمأ

ا مألفوضددةو ابّددرت اددن ذلددك المسدديرات الروضددبة فددا سخددرقنو لسرربنددو. فددا 

...  با مدددو العربيدددة لاإل ددداسية تجولبدددن الجمدددوهير الألدددا قولسدددن السدددمطوت

السمطوت الألا تحسب الحسوو لتقمّدب ا سد   لتراد  السيو دة لتحدوفا امد  

ترااا خوطر ه ا لذاكو ه    السو ة ال ين يألفمسدف ن فدا تبريدر سصولحهو ل

فا تبرير سد اقفهم المألخوذلدةو هد ه ...  فا تبرير تراظعوتهم...  ه ائمهم النفسية

هد ا  إ قيمة ليم لهو قيمدةو للديم لهدو ل نو لسدو...  اقيمة...  فمسفوت سريلة

 ا مدفوع الألمقوئا سن ه ه الجموهير.

او سددن لمددو ل   لن هدد ه الج ا للامددع تف يددرأ مددوهير بفطريألهددو لصددد  تعبيددرأ

 ه    ال ين يألفمسف نو ليبر لن ه ا ا مه اإ النفسا بقيا لقو .

سسدألعدل ا سدة  ه ه الجموهير المسممة فا اا س دون قدد لقّنألندو    أدو  لن هد ه

سو يفدألأ لهدو الطريدع. لن تب   لألحرير سقد وتهوو اندسو ي ألوح لهو الفرصةو لاند

لن الطريددددع سسدددددل و للن ا بدددد او سرمقددددة لسددددوإ المسددددممين  لمخدددد الل ددددن ا

 المألحّرقين أل  الجهو  فا اا س ون.

حي مددو ذهبددن فددا ل ض هللاو حي مددو ذهبددن فددا للطددون اإل دداإ سخددرقأو لل 

...  شددبوو الصددح ل اإل دداسية...  الخددبوو المسددمم...  سرربأددوو يسددخلنا الخددبوو

الخددبوو الدد ي يخخدد  حادد  سددن قيددوإ . .. الخددبوو الدد ي يصدد إ اإلثنددين لالخمدديم
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الخبوو ال ي يعدرى  دير ...  الخبوو ال ي يقرل القر ن لالسيرل النب ية...  الميا

لبطو  الجهو  الفوتحينو ه ا الخبوو يسخلنا  ايخ مد  ي لاظبندو؟ لايدخ مبدر  

 ذسألنو لسوإ هللا لالمسجد ا قص  ل ير فا ليدي اليه  ؟ سوذا مفعا؟

مجهددو و لمددوذا   تفددألأ لدد  ا بدد او؟  ل  الطدد   هددا هدد ا الخددبوو يألحددر  ل

لمجهدو  فدا  دبيا هللا؟ سددوذا سهمألهدو حمويدة أ درائيا سدن هد ا الخددبوو المألحدر  

 مق  ؟

 القدغ قلية المسممين ا لل  

قلددية المسددممين ا للدد و قلددية لسددة  - ليهددو اإلخدد ل - أن قلددية فمسددطين

 الصددال لالسدداإو ل  يجدد   لهدد هلسددة سحمددد اميدد  ...  لسددة القددر ن...  اإل دداإ

لن تلع ه ه القلية  بر  ذامهوو لل ترفا انهوو لل تف ر فدا  د اهوو أمهدو ا سة 

 قليألهم ا لل .

أذا اددون اددا يهدد  ي فددا العددولم يعألبددر أ ددرائيا لقيددوإ أ ددرائيا لامألصددو  

أ رائيا قليأل  ا لل و ليب   فا ذلك سدو يبد  و أذا ادون هد ا شدخن اليهد   فدا 

 العولمو فمو بولنو محن المسممين؟ لمحو 

محن معرى لن اليه   لبخا النوغ بمو و لسع ه ا  لينو اليهد   فدا اصدرمو 

المايدين تبد   لنصدرل هد ا  ه ا يب ل ن سدن لسد الهم المايدين لنصدرل أ درائيا.

ال يددون الصددهي ما الروصددب المعألدددي. ليددن المميدد ميرات لالمميددو  يرات اندددمو 

لالمسممين؟ لين سايينهم لساييرهم؟ لموذا لم تاهر؟ هنوك  ظدو  محن العرو 

خيرلن لالحمد   فا ادا س دونو لل دن لديم امد  سسدأل   اليهد   فدا العدولمو 

 له ا سمو ي  خ ل .
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اليهدد   الدد ين لصددفهم القددر ن بددخمهم لحددر  النددوغ امدد  حيددول لي حيددولو 

  اإ هنو لهنوك.لصبح ا يب ل ن سن لمفسهم لسن  سوئهم ليألحدّلن لسة اإل

 لم اظهة اليه   ا سة  سو تمم  

...  لن تهددب اددن ب ددرل لبيهددو لألدددافع اددن  ينهددوا سددة  هدد ا يفددرض امدد  هدد ه

لألدافع ادن حرسوتهدو ب دا سدو تمم د و ...  لألدافع ان سقد وتهو لألدافع ان ل ضهو

 لها تممك ال  ير.

 تممك ال  ير ا سة  ه ه

سدن البخدر سدن لبندو  « و  لثمد  سميدو سميد»تممدك ال  درل العد يدة ا سدة  ه ه

 اإل اإ.

تممدددك القددد ل ا قألصدددو يةو فدددا ل ضدددهو ال دددرلات المددد خ  ل ا سدددة  لهددد ه

 ألل....  لالمنخ  لو ال  ااية لالصنواية لالمعدمية

الق ل الحلدو يةو فهدا قدد مخدخت فدا سنوبدن الحلدو اتو ا سة  لتممك ه ه

ل بددر  مخددخت فددا ل ض لسهددوبط الر ددو تو فددا صددرل العددولم. الحلددو ات ا

اإل ددداإ  الحلدددو ل الفرا ميدددة لالحلدددو ل الفينيقيدددة لالحلدددو ل اآلشددد  ية 

 لالبوبمية لالهندية لالفو  يةو ه ه الحلو ات مخخت فا ل ض اإل اإ.

و «  دولة اإل داإ»تممك الق ل الرلحيةو  مهو تممك لاام   ولة ا سة  ه ه

 اتو لظعمهو  حمة لمعولمينو لحجدة الألا خألم هللا بهو الر و تو لخألم بهو النب

 ام  النوغ لظمعين.

تممك ال  ير سن سق سوت السيو ل لالريو ل لالقيو ل لا مألصدو و لد  ا سة  ه ه

ندت ه ه الق   لل حسن تجنيدهو لت ديفهو.  لدفن سو تمم   سن ق    ل  ظ 
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قدددو  ل امددد  لن تفعدددا ال  يدددرو لل دددن المخددد مة هدددا سخددد مة ا سدددة  هددد ه

 .«القيو ات»

و قدددو  السددديد سحدددب الددددين الخطيدددب  «  الفدددألأ»فدددا سجمألددد    حمددد  هللاقدددديمأ

ددو يددختا سددن «. المسددمم ن ألدد  خيددر لل ددن اللددعخ فددا قيددو تهم» اللددعخ  ائمأ

لالجمدددوهيرو أمهدددم يريددددلن لن ا سدددة  القيدددو لو القيدددو ات ليسدددن امددد  سسدددأل  

يحصددم ا امدد  لي شددا  بددخي ثمددنو لطبيعددة هدد ه القلددويو لمهددو قلددويو ط يمددة 

 لنفمو ط يمة ا سدو   ت حا بين اخية لضحوهو.ا

هدددد ه القلددددويو   بددددد لن يصددددبر اميهددددو لهمهددددوو ليصددددوبرلاو ليرابطدددد او 

 ليجوهدلاو حأل  يحصم ا ام  النصر.

 ه ه ليسن لل  سرل تحألا فيهو فمسطين ل  احا الخوإو قد احألمن سن قبا 

و «الصدميبيين»ال ين ظو لا سن لل بوو ال ين ارف ا بو م « الفرمجة»احألمهو 

ادددون المسدددمم ن يسدددم مهم  افدددو  الفرمجدددةو هددد    الددد ين ظدددو لا بقلدددهم 

لقليلهم لثول ثهم لصميبهمو ي ام ن لمهم يريدلن أمقوذ قبر المسيأ! لسدوذا 

 لصوو قبر المسيأ؟!

امدو ادوع  - لقد اوع المسيحي ن فا دا حلو ل اإل داإ ل للدة اإل داإ

ل سددوئهم للاراضددهم للسدد الهم لل يددومهم  سنددين امدد  لمفسددهم  - اليهدد   لمفسددهم

لسعوبدهم لبيعهم لانوئسهمو لاون المسدمم ن هدم حرا دهوو   يسدألطيع لحدد لن 

 يمسهم بس  .

لتألددوبع سددن سحنهددو. ا سددة  ظددو  هدد    فددا  فمددة سددن الدد سنو فددا  فمددة سددن

لضعخ سمو هدا اميد  اآلنو لادون هندوك ح دوإ لضدعخ سدن ح دوإ ا سة  اومن
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بصدراحة لظدا و لتحدولخ سدع الصدميبيين ا سدة  ك سن خونالي إو با اون هنو

 فا ظهرل لااميةو لل ن هيخ هللا  ظو أ قوس ا ب اظبهم.

ابألدددلت الحددرو سددع هدد ه الحمددات الألددا بدددلت فددا للاخددر القددرن الخددوسم 

« ل افقددة»الم صددا ل« لتوب ددة»( سددن الهجددرلو بدددل هنددوك 488الهجددري  ددنة )

او ثم ابن  م   الدين سحمد   الخدهيد الد ي قدوإ  يو  ب رو ثم بدل امو  الدين  م 

بولجومب ا ابدر فدا سقولسدة الصدميبيينو لفدا أقوسدة ح دم أ داسا  اشددو تألبدع 

 نن الخمفو  الراشدينو ليحا سو سوت سنهدوو قدوإ بألجديدد أ داسا لشدب  بألجديدد 

امر بن ابد الع ي  فا اهد بنا لسيّةو لل نّ  لم ي ن لد  ادا سدو ادون لعمدر بدن 

الع ي و اون يممك الم صا لالج يرل لالخوإ لسصر لاليمنو ا دألطوع لن ابد 

و للن  يقدديم فيهددو اددد  اإل دداإو للن يقدديم فيهددو سدددا غو للن يقدديم فيهددو  ظددو أ

 يديرهو أ ا ل حسنةو للن يهيل الخعب.

هيخ الخدعب لمقيدوإ بولجهدو و فدا بدد سدن أصداح الجبهدة الداخميدةو لادون هد  

 المسممين سن ح ل و اون بطاأ حقيقيأو. الم ا لسوإ شعب  للسوإ

تفق  فا  ين هللا حأل  أم  لخ  أظو ل فا الحدي و لصبأ سدن حقد  لن يدرلي 

الحدي  لريرهو لاون قو ئأو لمقر نو اون سصميأو يق إ بولميا فا خمسة سن الندوغ 

 لي هب برمم أل  المسجد ليق إ الميا.

  الصدميبيين فدا سعددو ك ادون هد ا هد  اإلمسددون المسدمم الد ي مصدره هللا امدد

ثددم ظددو  تمميدد ه صدداح الدددين ا يدد با الدد ي حددر  امدد  يديدد  القدددغو ا يددرل. 

ثم ظدو  الادوهر بيبدرغو ل   قداللنو للمهد ا ال ظد   لاومن سعراة حطينو 

 الصميبا سن المنطقة.
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 سوذا مريد سن قو تنو؟

ليددن ح وسنددو ل امو مددو لقو تنددو الدد ين  دديجألمع ن  دددأا فددا صدد  ل قمددة 

ةو ليألهم يقرللن الألو يلو ليألهم يمألمس ن العبرل سن الألو يلو ليألهم يعممد ن اربي

لن الألددو يل   يسددجا بمدددا  سددن مدد   أ  لمددن لقددخ س قددخ البط لددة لقددو    و 

بما  في .   يسجا الألو يل س اقدخ المنهد سين لالمألدراظعينو لالد ين يخدوف ن 

 م س ون فا الألو يل.سن خيولهمو ه    ليم لهم قيمة فا الألو يلو لليم له

مريد سن القمة الألا ت عقد  دأا لن تقخ س قفأدو  ظ ليأدوو للن تألجدولو سدع هد ه 

الجمدددوهير الم سندددة الروضدددبة الصدددو خة فدددا ادددا س دددون سدددن ل ض العدددرو 

 لاإل اإ.

« شددرإ الخدديل»مريدددهم لن يألجددولب ا سددع هدد ه الجمددوهيرو ل  يألجددولب ا سددع 

تقطع الطريع ام  ه ه القمة. ي درا  سدن الألا ل يد سنهو لن « شرإ الخيل»لقمة 

امدددو يق لددد ن امددد  « بصدددمجية»هددد    القدددو ل لال امدددو  لن ي  مددد ا سجدددر  

 قرا ات شرإ الخيلو لن ت  ن سهمألهم المصو قة ام  ه ه القرا ات.

سدددن العدددرو « ثاثموئدددة سميددد ن»  يميدددع بقدددو ل لسدددة تعددددا هو ...    يميدددع

 ممين لن ين ل ا أل  ه ا الحلي .سن المس« للخ سمي ن»لل ا هم لا ر سن 

م مدة فدا قو تهدوا سدة  مريد سن ه ه لن تقدخ س قدخ الرظ لدة لالبط لدةو  - س 

دو سدن ا يدوإ قوئددل ل ائددل ل ديدل فدا الألدو يلو  دو ت  ال ي يميع بخسة اومن ي سأ

 العولم اخرل قرلن.

مريددد سددن هدد    القددو ل لن يقفدد ا س قفأددو يعمندد ن فيدد  ال قددخ الفدد  ي ل ددا 

سادددوهر الألطبيدددع سدددع ال يدددون الصدددهي ماو  ددد ا  ادددون تطبيعأدددو فدددا الجومدددب 
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ا قألصو ي لإ السيو ا لإ ال قوفا لإ الألجو ي لإ الدبم سو ا.   يج   لن يبقد ا 

سدةو لقدد اتفقد ا سع ه    لي م ع سن العاقوتو هد    قد إ   اهدد لهدم ل  ذ

و لامادرلا اآلن سدوذا يفعمد ن سدع لبندو  فمسدطين فدا اللدفة «شدرإ الخديل»فا 

الرربية لفدا  د لو المرلحيدوت لالطدوئرات الحربيدة تعمدا اممهدوو هد    هللا 

ِ ٱلةفإِنة َشرة }تعول  قو  انهم   ِمنُفوَن ِذيَد َكفَفُروا  ٱَُهفم  ٱلدةَوآَوِ هللِانفدَ ٱَّللة يَد ٱلةفذِ  55 ََل يُؤ 

ةقُفوَن{ ُُفم  ََل يَت و  َو دَُُم  ٱِر ُكفَ ِ َمفرة ُهم   ُمة يَنقُُضوَن هللَاه  ِة ِمن  َهد و   [56و 55]ا مفدو    هللَاَٰ

 اهد لهم.

ه    القسول ال ين لصخ هللا قم بهم بخمهو اولحجو ل لل لشدد قسد لو أمهدم   

يأل  اد ن اددن قألددا ا طفددو و ليلددرب ن فددا ا اددين. قددو  لددا ل يددر الصددحة 

الفمسطينا الداأل    يوض ال ان ن  أن انددمو اخدرات سصدوبين فدا لايدنهمو 

أمهددم يريدددلن لن يجعمدد ا سددن هدد ا الخددعب سع قأددو لصددوحب اوهددوتو يسددمط ن 

 «. ميمون»لايرتهم ام  ا اينو لاندمو سنهم ه ا الألممي  

ه    ال ين   يأل  ا ن ان شا و ذار ا  ألوذ فهمدا ه يددي فدا سقولألد  

  الموضا  لن اثنين سدن ظند  هم لاظهد ا  ظداأ فمسدطينيأو ادون سعد  ي إ ال اثو

  ين او يةو فخخرج الس ين لهد هموو فو ألسممو لتراوهو للم ي ن يريدد سنهمدو 

ا - شي أو فألراهمو لسخ و فممو لل  بعيدأا أذا بهمدو يطمقدون  - ح الا اخرين سألدرأ

.  امي  الرصو  ليريدام  قألياأ

أل  هد ا الجدبنو ظندديون سسدمحون خوفدو لف ادو سدن ...  امار أل  ه ه الن الة

  ينة للم ير  الرظا لن يفعا بهمو شدي أوو فقدط ل ا  لن يهدد همو حألد  يألرادوهو 

فممددو تراهمددو هدد ا الرظددا الخددريخ أذا بهمددو يقألامدد  سددن الخمددخو يطعنومدد  فددا 

 دهرهو يلربوم  برصوصهمو اآلثم الردا .
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بألمينددو بددخن ت دد ن سعراألنددو سددع هدد    هدد    هددم القدد إ الجبنددو و للل ددخ ا

الجبنددو  لا مدد ا  لالردددا ين لالمعألدددينو الدد ين   يرقبدد ن فددا سدد سن أ  ل  

رسددةو يقألمدد ن النسدد و يقألمدد ن ا طفددو و و ذسددةو ل  يرادد ن إلمسددون اهدددأا ل  ح 

.  يقألم ن الخي  و يقألم ن المسأللعفين ال ين   يجدلن حيمة ل  يهألدلن  بياأ

 ه    سعراألنو سع 

مريددد سددن قو تنددو لن ي  مدد ا امدد  سسددأل   الم قددخو للن يعمندد ا لمهددم سددع 

 مد     - ا مألفوضة. أذا لدم يسدألطيع ا لن يعمند ا الحدرو للن يجيخد ا الجيد ع

فعمد  ا قدا امديهم لن يخددلا ل   هد ه المقولسدةو للن  - طوقة لهم به ه الحدرو

  المددافع الخفيفدة لالبندو   يسوادلهو بولمدو  لبولسداحو للد  بولسداح الألقميددي

 لالمسد وت لبع  ه ه ا شيو و امينو لن مسوادهم.

  مقدد   لامندد ا الحددرو لظيخدد ا الجيدد عو لهنددوك لمددوغ سقيدددلن بسا ددا 

 - سعوهدات لاتفوقوت   يريدلن لن يخرق هو ل  يريددلن لن ينقلد هوو امديهم

لثبدن بط لألد  ل   ا  لن ي يدلا ه ا الخعب البو ا المقولإو ال ي  - ام  ا قا

 ي بألهو فا اا ي إ.

 لاظب المقوطعة لم يون الصهي ما 

اميهم لن يفعّم ا المقوطعةو لن يقوطع ا البلوئع الصهي مية لاا سن يألعوسدا 

سع الصهي مية. اميهم لن يعيدلا المقوطعة القديمةو فمم ي دن هندوك سبدر  إللردو  

 ه ه المقوطعة.

 مطولب  للة قطر 

ااقددة بهدد ا ال يددون الصددهي ما لن يقطعهددوو للل  سددن  مطولددب اددا سددن لدد 
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مريدد سددن  للدة قطددر لسدن قيددو ل  للدة قطددر  لن «. قطددر»مطدولبهم بدد لك   للدة 

ترمع ه ا الم ألب الحقير المنب ذ المبر ض سن ه ا الخعب لسدن هد ا المجألمدعو 

الم ألب الألجو ي إل رائيا. مريد لن ترمدع قطدر العربيدة المسدممة  هد ا الم ألدب 

  .وه  لار لمألجسم للار لمفسو  لاإلفس ال ي

  يميدع بدللددة قطدر الألددا لقفدن لقفددة  ظ لدة سددع هد ه ا مألفوضددةو لظنّدددت 

أااسهوو لظندت تمف ي مهوو لظندت قنول الج يدرلو لظنّددت صدحفهوو لظنددت 

ظمعيوتهددو الخيريددةو لمسددوادل هدد ا الخددعبو   يميددع بهدد ه الدللددة ل  بقيددو ل هدد ه 

 الم ألب الم ب   ام  ل ضهو. مطولب اا العرو به ا. الدللة لن ياا ه ا

  يج   لن ينحنا النوغ خوئفين لظمين سن ه ا ال يدون الصدهي ماو لسمدن 

سدن لسري دو. الندوغ ينادرلن ألد  لسري دو اخمهدو ألد  ...  ل ا  ال يون الصهي ما

فا ه ا ال  نو يع  سن يخو  لي   سدن يخدو و يفعدا سدو يخدو  ليح دم سدو يريددو 

 سخ  امو يفعا. ه  ا ينار النوغ أل  لسري و.ل  ي  

او لسري دو ليسدن هدا القدديرل امد  ادا  محن مق    أن لسري و ليسن أ  بخرأ

شددا . أن لسري ددو ظّربددن حاّهددو فددا لا ددر سددن بمددد لخرظددن سه لسددة سنهددوو 

الألدا دمدن فيهدو « فيألندوإ»خرظن اسيرل الجندوح. خرظدن اسديرل الجندوح سدن 

و ات للدم تحقدع شدي أو. لخرظدن اسديرل الجندوح سدن  ن ات للمفقدن فيهدو المميد

حينمو فقددت بعد   ظولهدو لهدا يعد  اميهدو  ظولهدوو تريدد لن تددخا « لبنون»

الحرلو ل  تخسر لحدأا سن لبنوئهوو فاذا خسرت بع  لبنوئهو لظفمن للظمدن 

ددو « الصدد سو »لتخ فددن. لخرظددن اسدديرل الجنددوح سددن  حينمددو خسددرت ليلأ

 بع  لفرا هو.
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اددا سددو مريددده لن م دد ن  ون هددا اإللدد و أممددو لسري ددو بخددر س منددولسري ددو ليسدد

و للن مقددد  امدد  قدد    بمددا  لف اهنددوو لمحددن قددو  لن اميهددو أذا «  » ظددو أ

تخمينددو اددن هدد ه الهدد اظمو لال  ددولغو لالمخددولىو الألددا تجعددا الحبددة ق بددة 

.  لالقط ظماأ

 ه ا سو مريده سن قو تنو.

و ل لن ينوصرلا ه ه ا مألفوضدةو للن ي فعمّد ا مريد سن القو ل لن ي  م ا  ظو أ

المقوطعةو للن يقيس ا الندوغ لالددل  امد  قدد  ااقألهدو با درائيا لامد  قدد  

 ااقألهو به ه ا مألفوضة لبخها فمسطين.

 سوذا مريد سن الخع و؟

 لمريد سن الخع و س قفأو  خر 

مريدد سددن الخددع و لن تادا امدد   لددبألهوو للن تادا سسددألمرل فددا تخييدددهو 

ه ا مألفوضددةو ب ددا سددو تممددك سددن لمفددم لسددن لسدد ا و للن تحددر  امدد  لهدد 

 لص   ه ه ا س ا  لمن يسألحقهو.

مريد سدن الخدع و لالجمدوهير لن تقدوطع البلدوئع اإل درائيمية لا سري يدةو 

للن تسألمر فا ذلك لأما لشهد لالحمد   لن الخراوت ا سري ية هنو فا قطدر 

ا الصددفحوت ا للدد  لالصددفحوت بدددلت تصددر  لتمددل الجرائددد أاامددوت فدد

ا خيدددرلو  ن هددد ا الخدددعب بددددل يعدددا مفسددد  ليعدددرى لاظبددد و ليقدددوطع هددد ه 

 المخا  ت لالمخرلبوت ا سري يةو له ا يطم ننو.

لل يد لن يسألمر الخعب للن يأل ايد ه ا ال ااو سو قيمدة لن تخدرو  ظوظدة 

« البأل اهدن»لل سدن « سواددلمول »سن البيبسا لل ال   ؟ سو قيمة لن تخادا سدن 
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سددو قيمددة هدد ا؟ لمددوذا   مخاددا سددن طعوسنددو الخددرقا العربددا اإل دداسا الدد ي 

؟ سددو  ليددن شددع بأو لصدديمة تفعددا امددو مفعددا محددن. ذهبددن ألدد  اليوبددون هتع  مددو

لذهبن أل  بدا  لخدر  للظددت الندوغ يهألمد ن بدخن يدخام ا لامهدم المد  لخ. 

يخ. فممددوذا هدد ا سم ددن فددا اددا ادددل لشددهر يدد هب ليخاددا ادد او لل أذا ظددو ه ضدد

الألهوفن ام  ه ه المخا  ت لالمخدرلبوت لالممب  دوت الألدا هدا  خيمدة اميندو 

 ل ريبة انو؟

  بددد لن مقددوطعو هدد ا مدد ع سددن الجهددو و اددا أمسددون اميدد  مدد ع سددن الجهددو و 

لالمقوطعة  اح سن ل محة الجهو  الفعولةو يعرى ذلك اا سدن لد  سعرفدة بعمدم 

 ألموع.السيو ة لامم الحرو لامم ا ظ

هد ا الد ي يخصد  « سو اسبنسدر»امينو لن مقدوطع هد ه المحدات. سراد  

ل بوح ي إ السدبن فدا ادا سحاتد  فدا العدولم ليعطيهدو ألد  ال يدون الصدهي ماو 

له ا لسر سعرلى اند العولم ام و لسع ه ا لل خ لظدمو فا لبنو  الخمديغ سدن 

 ه ا. يفألأ له ه المحات س ومأو فا با موو لسو اون ل نومو ان

 لين ال اا؟

و بحي  معرى  سدن هد  اددلمو؟ لسدن لايأ ا سة  مريد سن ه ه و أ  اايأو  ميمأ

 ه  صديقنو؟ لسوذا فا أس ومنو لن مفعا؟ لسوذا فا قد تنو لن مقيم؟

فددا هدد ا ال قددنو حألدد  ينصددر هللا أخ امنددوو ا سددة  هدد ا سددو يجددب امدد  هدد ه

 امألفوضألنو ظميعأو.لينصر هللا ه ه ا مألفوضة المبو اة الألا ها 

  أن هد ه القلدية ليسدن قلدية الفمسدطينيين  - ليهدو اإلخد ل - لحب لن لق  

بفرضو امنو يجدب لن مددافع ادن ا قصد و ا سة  لحدهمو هم يق س ن ان ه ه
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 فاذا قوإ ه    انو فقد ل لا لاظبأو لل بع  ال اظب ان ه ه ا سة.

ا امددد  الفمسدددطينيين لحددددهمو أمهدددو خطدددر امددد   أن أ دددرائيا ليسدددن خطدددرأ

العددروو لخطددر امدد  المسددممينو خطددر اسدد ريو لخطددر  يو دداو لخطددر 

اقألصو يو لخطر ثقوفاو لخطر  ينداو خطدر سدن ادا موحيدةو فعميندو لن مقدولإ 

هددد ا الخطدددر لهددد ا السدددرطون ب دددا سدددو مسدددألطيع سدددن قددد لو لأذا مصدددرمو هللا 

أ وَ إِن يَنُصر  }فسينصرمو هللا  ُُفم  ُ ٱَفَ  َغاِلفَ  لَ ُُم  ٱََمفد ذَا ٱلةفِذي يَنُصفُركُم كُُم ٱَّللة فذُل  إِن يَخ 

ِمنُوَن{ ُمؤ  يَتََوكةِ  ٱل  ِ ٱَل  ِد َِلِۗ َوهللَالَى ٱَّللة د  بَع   .[160]   امران   َمِ

 ددألرفر هللا تعدول  لددا لل دمو فو ددألرفرله أمد  هدد  الرفدد   للقد   قدد لا هد او ل

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

* * * 
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و ام  ضيوع فمس -11  طينخمس ن اوسأ

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

فددا هدد ه ا يددوإ تسددألعد أ ددرائيا لاحألفددو  بولدد ار  الخمسددين لقيددوإ  للألهددو 

امددددد  ل ضدددددنو الطيبدددددةو ل ض المقد دددددوت لالنبددددد اتو ل ض « أ دددددرائيا»

 «.فمسطين»

لمحن محول  لن مأل ار   إ ضيوع ه ه ا  ضو الألا ضدوان امد  سدرل  

عا الجيا الجديد سن لبنوئنو لم يخهد المخ دول بعينيد  امدو شدهدموهوو لسسمع سنوو ل

 محن اخنو المخ ول قبا لن تقع لبعد لن لقعن.

انو معجب سن ضيوع ا مدلم ل ق ط  للدة ا مددلمو امد  سدرل  لسسدمع 

سن المسممينو حأل   لينو لمدلسأدو لخدر  تسدقط سدن ليددينوو لمحدن مدر  لمسدمع 

 ن ا مدلمو للهم سن ا مدلم.لل نهو فا الحقيقة لخطر س

ا فددا المرحمدددة ا بألدائيددة سددن ا  هدددر الخددريخو لاندددو  انددو طابأددو صدددرو أ

قلدية ل ض اإل درا  ...  سخر لين بقلدية فمسدطين. قلدية المسدجد ا قصد 

قلية القبمة ا لل و انو سخر لين به ه القلدية. اندو فدا ادا ادوإ ...  لالمعراج

ماددوهرات الطابيددةو لمنخددد القصددوئد فددا ال ددوما سددن شددهر مدد فمبر مسددير ال

و يةو لممقا الخطب النو يةو لمهألدخ بولهألوفدوت المدّليدة  اوشدن فمسدطين مالح

 اربية أ اسية!

ددو فددا ال ددوما سددن مدد فمبر الدد ي يم ددا  انددو معدديا سددع هدد ه القلدديةو خص صأ
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هد ا هد  ل يدر خو ظيدة بريطوميدو الد ي لادد « بمفد  »ل«. بمف  »ذار  لاد 

لاددهم  - س ا سن خدسوت لبريطوميدو فدا الحدرو العولميدة ال وميدةبمو قدّ  - اليه  

بامخو  لطن ق سا لهم فا فمسطين. لامّع سن امّع امد  هد ا ال ادد  بدخن سدن 

   يممك لاد سن   يسألحع!

ل ض بددا شددعب لخددعب بددا »سددن قددديم  « هرتدد  »اددوم ا يق لدد ن سددو قولدد  

 شعبهو سن قديم.للم ت ن فمسطين با شعبو با اون فيهو «. ل ض

و لل  دم ا اثندين سدن الحوخوسدوت «هرتد  »هم سن قديم قول ا ه او سن اهد 

ألدد  فمسددطين ليريوهددو  لي العددين. لذهددب لحددد الحوخوسددوت لاألددب ألدديهم يقدد   

حينمو ذهب أل  فمسطين  أن العرلغ ظميمة ظدأاو لها سسأل فية ل ا الخدرلط 

حّا! لي أن فمسطين لهو شدعبهو حقأوو لل ن المخ مة لمهو سأل لظة فعاأ ل لظهو 

 ل ّ ومهو.

م ل ا لا لن ين ادد ا شددعبأو سددن ل ض للطندد و للن هدد ه هددا المخدد مة  لمهدد

يحألم ا سحمّ و ليحي ا س وم . لبعبو ل لخر   لن يخو ا ا الرظدا فدا ارل د و 

 با لن يرألصب هو سن  ان ل!

 ه ه اومن ها المخ مة.

رو لسّ دن لهدم فدا ا  ضو ا  ألعمو  ه  ال ي  دواد اليهد   سدن لل  ا سد

 لسدّهم ب ا سو يريدلن.

حدددول  اليهددد   لن يخألرقددد ا النّطدددو  اإل ددداساو حدددولل ا لن يصدددم ا ألددد  

 ألدد  الخميفدة الدد ي ادون يّجسدد القيددو ل اإل داسيةو للحدددل...  السدمطون الع مدوما

اإل دداسية  السددمطون ابددد الحميدددو ل ا لا لن يصددم ا أليدد و لقددد لصددم ا ا سددة 
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بمدددو انددددهم سدددن لسددد ا و  - امددد  طريقدددة اليهددد   -  ا لا لن يرشددد هأليددد و لل

و بعلددهو لجيبدد و لبعلددهو «اخددرين سميدد ن ظنيدد  ذهبددا»لارضدد ا اميدد  

لخ امددة الدللددةو تسددد  بدد   ي مهددوو لتقدديم بدد  سخددرلاوتهوو لل ددن الرظددا  فدد  

 للب  بخمم لا لو لب  لن يألنو   ان شبر سن ل ض فمسطين.

فدا س اّراتد  ادن صدابة هد ا الرظداو الد ي « هرتد  »له ا سدو  دّجم  لد  

ا لاحدأا سن فمسطين بولمايينو ل  بما  ا  ض ذهبأو.   ف  لن يعطا شبرأ

ددو  لل ددّن الدد ي  ددواد اليهدد   فددا أقوسددة  للددألهم هدد   ا  ددألعمو . خص صأ

ا  ألعمو  البريطوماو ال ي امألصر ام  الخافة الع مومية فا الحدرو العولميدة 

إ(و لقددو  1917القدددغ فددا  ددنة )« المنبددا»د البريطددوما ا للدد و ل خددا القوئدد

اممألدد  الخددهيرل  اليدد إ امألهددن الحدددرلو الصددميبية! لقددو  ذلددك مايددره القوئدددد 

حينمدو  خدا  سخدع لذهدب ألد  قبدر صداح الددين ا يد با « ظ  ل»الفرمسا 

البطددددا المسددددمم الدددد ي حددددر  هللا امدددد  يديدددد  ل ض فمسددددطين سددددن الفرمجددددة 

 د ادمو يو صاح الدين!و قو   هو ق«الصميبيين»

ه  ا  لينو القو ل العس ريين يصرح ن بمو لم يصدّرح بد  القدو ل السيو دي ن. 

القوئد اإلمجمي ي فا القدغو لالقوئدد الفرمسدا فدا  سخدعو ااهمدو لادرو اّمدو 

 فا مفس  بصراحة للض ح  أمهو الحرو الصميبية.

فقددو امينددو محددن لقددد اتفقددن ا لصددميبية الرربيددة سددع الصددهي مية العولميددةو ات

 المسممينو لانو فا  فمةو لانو فا لهنو لانو فا تم  .

اددون اليهدد   قددد ظّمعدد ا لمفسددهم بعددد تفددر و لخططدد ا  مفسددهم بعددد ا تجددو  

لف ض و لهيدخلا  مفسدهم  سدوذا يريددلن؟ لايدخ يحققد ن سدو يريددلن؟ هيدخلا 
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ي مفسد و المو و لهيخلا الخططو لهيخلا ا ف دو و لهيدخلا مفسدية الخدعب اليهد  

الدد ي اددون يددرف  الدد هوو ألدد  فمسددطين فددا لل  ا سددر. اددوم ا سسددألقرين فددا 

سعامهدم ل نيدو  فدا الدبا  الألدا ادوم ا يعيخد ن  - امدو معمدم - للطومهمو اليهد  

 فيهوو فمو اوم ا يريدلن لن يألرا ا ه ه البا .

فا لل  ا سر لم ت ن فمسطين ها البمدد ال حيدد الد ي ادرض امديهم لي د ن 

فريقيددو  أمفسد  لسددن سعدد  للطومأدو فددا « هرتدد  »لهددم. بددا ادرض امدديهم  لطنأدو

س  سبيع لال  مر  للل نداو لارضن امديهم  ا  ظنألدينو لارضدن امديهم 

 قبر و لل ن النوغ لم يألحمس ا له ه ا لطون.

لل لك بدلت الف رل  لن يدخم ا العنصر الددينا ليمهبد ا الع اطدخو ليجّمعد ا 

امددو « ل ض الميعددو »فددا النهويددة امدد  فمسددطينو الجمددوهيرو ف ددون الألرايدد  

إ(و لي بعدد  دنة 1905 م هوو لتبنّ  ذلك الم تمر اليه  ي ال ي امعقدد  دنة )

 ظو  ذلك لمحن فا  فمة امو يجري ح لنو.«. هرت  »لاحدل سن لفول 

  ا لحد  ن و  ل  ا  سصر فا  نة سدن السدن ات ادن قلدية فمسدطينو 

ل  ا  سصر للسدن  ئديم ل  ا  فمسدطين!!  فقو  لهم  لسو شخماو لمو  ئيم

 اون يان لن الخطر بعيد ان و سو اون يعرى لم  فا قمب الخطر.

اددون الدد ي يددد ك هدد ا الخطددر ب ضدد ح لظددا  لامددع   ظدداأ شددوبأو فددا 

ال اثين سن امره فا ذلك ال قدنو هد   حسدن البندوو س  دم ظموادة اإلخد ان 

و تعديا فيد و اومدن سدن لل  المسممينو ال ي اون يعيا فا قلدية فمسدطين امد

دو أ داسية لهدو خص صديألهو لقد ديألهو  ش ا م  للابر هم سد و بواألبو هدو ل ضأ

اند المسممين فوإل اإ هد  صدوحب قلدية فمسدطينو قلدية فمسدطين   يم دن 
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 أ  لن ت  ن قلية أ اسية.

 للحب لن لشرح ه ه القلية  سو سعن  لن فمسطين قلية أ اسية؟

بدو سم فدا سحوضدرت   أمندو   محدو و اليهد   سدن  قو  الخيل لحمد يو دين

لظددا لمهددم يهدد  . لي أمنددو   محددو بهم سددن لظددا اقيدددتهم اليه  يددة. لهدد ا ادداإ 

 ميمو يد  ام  فق   ميمو محدن مقد   أن اليهد   افّدو  امدو أن النصدو   افّدو و 

و لل نّدو   محدو بهم سدن لظدا ذلدكو صم  هللا امي  ل دمم مهم لم ي سن ا بمحمد 

فقددد اددوع اليهدد   بددين دهرامددا المسددممين قرلمأددو ط يمددة فددا لسددون لضددمون 

ل اإو لاون لهم مف ذهم لد  الخمفو  لال   ا  لال برا و بدا سدنهم سدن صدو  

ا سدددن المسدددممين ادددوم ا  او لادددون لهدددم  ندددوهم لثدددرلاتهمو حألددد  أن ا يدددرأ ل يدددرأ

 يحسدلمهم ام  سو هم في .

صرااأو سن لظا العقيدلو فوإل داإ لقدّرهم لم ي ن ا سر أذأا بيننو لبين اليه   

امدد  اقيدددتهمو لاوشدد ا لهددا ذسددة بددين المسددممين. لحينمددو طددر هم العددولم فددا 

ددو يددخسن ن فيهددوو يددلل بددو ل يرهددوو لددم يجدددلا اهفأددو  خللن أليدد و لددم يجدددلا ل ضأ

ليطم ندددد ن امدددد  لمفسددددهم للسدددد الهم لحرسددددوتهم أ  ل ض اإل دددداإ. أ   ا  

هم سن تخدر و لهدا الألدا لسنّدألهم سدن خد ىو لهدا الألدا اإل اإو ها الألا  لت

 ل عألهم ل وادتهم.

أذن ليم ا سر بيننو لبين اليه   حربأو اقدية سن لظدا العقيددل. بدا المعرادة 

دو. قوسدن المعرادة  بيننو لبينهم سدن لظدا ا  ض الألدا ا ألصدب هو اددلامو لدممأ

ل ددف  ا  سو مددوو بيننددو لبددين اليهدد   حينمددو ا ألصددب ا ل ضددنوو لشددّر لا لهمنددوو 

لامأله دد ا حرسوتندددوو للقدددوس ا سددو لقدددوس ا سدددن سجددو   تخددديب له لهدددو ال لددددانو 
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لتقخعر سنهو ا بدان أن سن المألفع امي   لن الحرو بينندو لبدين الصدهوينة هدا 

سن م ع ظهو  الددفع   ظهدو  الطمدب. محدن أذن مددافع ادن لمفسدنو  ادن ل ضدنو 

 لسقد وتنو.

 ننو لبين اليه  .سن لظا ه ا قوسن المعراة بي

هد ه حقيقدة يجدب لن معيهدو ليهدو اإلخد ل المسدمم نو فدبع  اليهد   يخدنّع ن 

ا  لن المسممين سألعصب نو لهم يحو ب منو سن لظا  ينندوو سدن  امينو ا بأو ل ل أ

لظددا اقيدددتنوو  و لهللاو سددو محددو بهم سددن لظددا  يددنهمو ليبقدد ا امدد  يهدد  يألهمو 

لُنَفا ألينوو با أل  هللا  للي هب ا أل  الجحيم! فحسوبهم ليم َمَٰ أ لَنَفآ ُهللَا  ُم  ُ َرب نَا َوَربُ  }ٱَّللة

َمِصيُر{ ِه ٱل  نَنَاأ َوإِلَي  َمُع بَي   ۡ ُ يَ نَُُُمأ ٱَّللة نَنَا َوبَي  ةَ بَي  ۡة أ ََل ُح لُُُم  َمَٰ  .[15]الخ      َولَُُم  ُهللَا 

ل   ولم مو لسولمنوهم لل نهم او لمو فعو ينوهمو لحو ب مو فحو بندوهمو  فواأدو 

يِد َولَفم  َلة يَفن  }ان لمفسدنو هللا تعدول  يقد     تِلُفوكُم  ٱِفر ٱلفدَِ ُ هللَافِد ٱلةفِذيَد لَفم  يُقََٰ ُُُم ٱَّللة َههَٰ

ِهم    ِسففُ ٓوا  إِلَففي  وُُم  َو ُق  ففِركُم  َُن  َ َففر  ففد ِ يََٰ ِرُجففوكُم َمِ َ يُِحففيُخ  ِسففِ يَد    إِنة ٱَّللة ُمق  إِنةَمففا  8ٱل 

ٓ يَففن   َهففُروا  هللَالَففىَٰ
ففِركُم  َوَ َٰ ففد ِ يََٰ َرُجففوكُم َمِ يِد َوَُخ  تَلُففوكُم  ٱِففر ٱلففدَِ

ُ هللَاففِد ٱلةففِذيَد اََٰ ُُُم ٱَّللة َههَٰ

ِلُمفوَن{
ِةَٰ ُُفُم ٱل ئَِك 

ٓ لََٰ ُُم   َوَمد يَتََولةُهم  ٱَ ُو  َراِجُُم  َُن  ََولةو  فهدم الد ين  [9و 8ألحندة  ]المم إِخ 

لخرظ مو سن  يو موو لدوهرلا ام  أخراظنوو لفعمد ا بندو ا فوايداو فدا يم دن 

 لن مأل  همو با   بد لن مقولسهمو ل  بد لن محو بهم.

له ه الحرو حرو سقدّ ةو  مهو حدرو لمددفوع ادن ا  ضو لالددفوع ادن 

دافع ادن ل ضد  العرضو لالدفوع ان المقد وت. لالمفرلض فا المسدمم لن يد

قوتا حأل  الم ت  فواأو انهدوو لأذا خدر قألدياأ فهد  يل - ل ض اإل اإ - للطن 

 شهيد فا  بيا هللا.
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ف يخ أذا اومن ه ه ا  ض ل ض اإل را  لالمعراج؟ ايخ أذا اومدن هد ه 

ا  ض ل ض النبددد ات الألدددا بدددو ك هللا فيهدددو لمعدددولمينو لقدددو  ادددن أبدددراهيم  

ي  } ۡة ففهُ َولُوًطففا َونَ َِ ٱلة نََٰ َر  َرك  إِلَففى ٱأل  لَِمففيَد{تِففر بََٰ عََٰ ؟ ايددخ أذا [71]ا مبيددو    نَففا ٱِيَهففا ِلل 

اومن ها ل ض المسجد ا قص  الد ي بدو ك هللا ح لد  بدن  القدر ن ال دريم؟ 

أن المعراة ت  ن سعراة أ اسية ب ا ظ امبهوو أمهو  فوع ان ل ض اإل داإو 

هدد ا لاظددب اددا سسددمم  لن ل فددوع اددن القدددغو ل فددوع اددن المسددجد ا قصدد  ل

 يدافع ان المسجد ا قص  امو يدافع ان المسجد الحراإ.

ليم اب أو لن هللا  بط بينهمو فا قصة اإل درا و ادون يم دن لن يعدرج النبدا 

اميدد  الصددال لالسدداإ ألدد   ددد ل المنألهدد  لألدد  السددم ات العمدد  سددن المسددجد 

 قصد . المحطدة القد دية الحراإ سبوشرلو لل ن هللا ل ا  لن يمّر ام  المسجد ا

فِد َِل ُسف   }ه ه سقص  ل ليربط هللا بين سبألدل اإل را  لسنألهدوه   فَر َٰ بِعَ   َد ٱلةفِذٓي َُس  َحَٰ

َصففا َا  ِد ٱأل  ِۡ فف َمس 
َحففَراِم إِلَففى ٱل  ِد ٱل  ِۡ فف َمس 

ففَد ٱل  . لهللا تعددول  لددم [1]اإل ددرا    {... لَففي  و َمِ

حددراإو لل ندد   ا  ف صددخ يصددخ المسددجد الحددراإ أ  بهدد ه ال ممددة  المسددجد ال

بهد ا ا سدة  ليدربط قمد و« ال ين بو انو ح لد »  به ا ال صخ  صالمسجد ا ق

 المسجدو هللا يعمم سوذا  يجري له ا المسجد ف صف  به ا ال صخ.

 بط هللا بين المسدجدين حألد  تسدألقر قد ديألهمو فدا لظددان ادا سسدممو لفدا 

لن يفدرط فدا المسدجد  لامو  اا س سنو فمن فّرط فا المسجد ا قص  للشدك

 «.البين الحراإ»الحراإ لفا ال عبة 

المعراددة بيننددو لبددين أ ددرائيا سعراددة أ دداسية. أذا اومددن أ ددرائيا تجّمددع 

بدخحاإ الألد  ال لالألممد  و  ... النوغ سن لطراى ا  ض بو دم العقيددل اليه  يدة

 ددم فددنحن مجمددع النددوغ بو ددم القددر ن. أذا حو ب مددو بو ددم اليه  يددة حو بنددوهم بو
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 ا الألد  ال  فعندو القدر ن ال دريمو أذا قدول ا  الألممد  و عداإل اإو أذا حو ب مو ل ف

قمنددو  البخددو ي لسسددمم. أذا قددول ا  معّاددم السددبنو قمنددو  معّاددم الجمعددةو أذا قددول ا  

  لايسد   دالهي او قمنو المسجد ا قص . أذا قول ا  س   و قمنو  محدن سدع س 

 ن للل  بم    سنهم.لسحمد اميهم الصال لالساإو فنح

 محن ا ق  و   يفّا الحديد أ  الحديدو لحديدمو لق   سن حديدهم.

المعراددة بيننددو لبددين اليهدد   سعراددة  ينيددة بهدد ا المعندد و سعراددة أ دداسية 

 ل نسألمر فيهو.

لم محو و اليه    مهم يه   ذلل اقيددل يه  يدةو للدم محدو و اليهد    مهدم 

ا  السددوسية. لايددخ معددو ي السددوسية لمحدددن  ددوسي نو امددو يق لدد ن انددو  لاددد

 وسي نو ام  لن اليه   لم يعد  لا  دوسيين فدا ل مدبهمو اليه  يدة  يومدة  خمدن 

فيهو لظندوغ شدأل و هندوك فدا اليهد    ا ل بدا لالمخدرقا لالمرربدا لاليمندا 

لا ثيدد با لالب لندددي لالخدد  يو لقددد األددب لحددد الرددربيين   ددولة يقدد   فيهددو  

 يقصد  ليس ا  وسيينو لم يع  لا  وسيين.«! س ا يه  أاأن يه   الي إ لي»

محددن العددرو   ددوسي نأل  منددو لبنددو  أ ددمواياو للبنددو  العرلبددةو لالعرلبددة 

  وسية.

فهددد    يددددّا ا لمندددو محدددو بهم سدددن لظدددا هددد ا. محدددن   محدددو بهم    مهدددم 

 ددوسي نو ل   مهددم يهدد  و محددن محددو و اليهدد    مهددم  وصددب نو  وصددب ن 

سعألدلن امينوو ليم لهم لي حدع فدا هد ه ا  ضو   حدع  يندا امدو   ضنوو 

 ي ام نو ل  حع تو يخا.

موقخنو فدا سقدوإ  خدر سدو ي امد ن لمد  حدع  يندا لهدمو للديم لهدم لي حدعو 
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و  يق لدد ن  أن هللا لاطدد  هدد ه ا  ض إلبددراهيم للنسددم . لنفألددرض هدد ا صددحيحأ

سدن مسدا أبدراهيم  مندو  لصدّقنوامو للسنو سن مسا أبدراهيم؟ للسدنو محدن العدرو

لبندو  أ دموايا؟ يق لد ن   و أ دموايا ابدن الجو يدةو لابدن الجو يدة   ي حسدب 

لهد   - فا لبنو  أبدراهيم!! اد بألم لهللاو فدان أ درائيا مفسد  الد ي تنألسدب ن أليد 

تدد لج ل بعأددو. اثنألددين سددن الحرائددر لاثنألددين سددن اإلسددو و  - اميدد  السدداإيعقدد و 

للمجدب سنهمدو  دألة سدن لبندو  أ درائياو لتد لج  - خول  لل - ت لج ابنألا خولأل 

ظو يأليهمو ليلأو للمجب سنهمدو  دألة  خدرينو فنصدخ بندا أ درائيا سدن هدوتين 

الجدددو يألينو فهدددا تن دددرين لن لبندددو  هدددوتين الجدددو يألين سدددن بندددا أ دددرائيا؟   

 يسألطيع ن لن يفعم ا ذلك.

الد ي  مي  السداإالم يد ام  ذلك مق    أم م تق ل ن فا ل فو ام  أن  ال  

تبوه ن ب  لتفخرلن بممم أل و اون ل  سوئة  لظدة لسوئألدو ظو يدة يألسدر  بهدن. 

ل  شدك  - اون ل  ثاثموئدة  لظدة ل دبعموئة لسدة امي  الساإ للن ابن   ميمون

 لمهمو لمجبو سن ه    له   و لالجميع يدخم ن فا بنا أ رائيا.

يدة؟! لأذا ادون ابدن الجو يدة فمموذا تخرظ ن أ موايا لحدده  مد  ابدن الجو 

. اميد  السداإلليم ه  ابن أبراهيم؟! لأل ن لّس  سو ت  نو فاممو ه  ابدن أبدراهيم 

ه      يسألندلن أل  سنطعو أمهدم   يعألمددلن امد  حجدةو لل  دمطون سبدينو 

 أ   مطون الق ل لحدهو.

 ت مم السيخ فو  ن ليهو القمم! ه ا ه  سنطقهم.

ل  سنطع تو يخا. لها ه ا ال اد ال ي لاددهم  ليم لهم لي سنطع  يناو

هللاو لاد سطمدع لل لادد سخدرلط؟ أذا تمّسد  ا بعهدد هللاو ل دو لا امد  سدنهغ 
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هللاو لسو أذا امحرف ا فا بد لن ي  بهم القد و امو قو  تعول  فا  د  ل اإل درا   

ُم  } نَا{هللَاَسىَٰ َربُ  َحَمُُم   َوإِن  هللاُد  م  هللاُد  أذا اددتم ألد  اإلفسدو  ا ددمو  [8   ]اإل را  َُن يَر 

 امي م بولعق بةو امو قو  الخوار  

 أن ادددو ت العقدددرو ا ددددمو لهدددو

 

 بولنّعددددا لالنّعددددا  لهددددو حوضددددرل

َمففِة َمففد َوإِذ  }  ادد  لظددالامددو قددو  هللا   ِقيََٰ ِم ٱل  ِهم  إِلَففىَٰ يَففو  عَففثَدة هللَالَففي    َفف َذةَن َرب ففَك لَيَ  

عَذَاِوِۗ  ِعقَاِو َوإِنةهُۥ لَغَ يَُسوُمُهم  ُسٓوَء ٱل  ِحفيمٞ فُورٞ إِنة َربةَك لََسِريُع ٱل  ف 167  رة ُهم  ٱِفر َواَ ةع  نََٰ

ا{ َِ َُُممو َر  و. مقطعه [168و 167]ا اراى   ٱأل   هللا فا ا  ض لسمأ

لله ا يسمّط هللا اميهم سو بين حين ل خدر سدن يسد سهم  د   العد اوو ل خدر 

لن يصدفيهم تصدفية ظسدديةو صدحيأ  الد ي ل ا « هألمدر»سن فعا بهم ذلدك هد  

لمددد  لدددم يفعدددا امدددو يددددّاا اليهددد   لمددد  لحدددر   دددألة سايدددين فيمدددو يسدددم م  

هدد ا ادد وو لقددد لثبألددن   ا ددوت امميددة س ضدد اية لاو يميددة «! اله ل اسددن»

فدا األوبد  «  لظي  ظدو ل ي»ا و ه ه ا  قوإو لاألب ذلك المف ّر المعرلى 

 «.ا  وطير الم  سة لمصهي مية»

ائيا بمو لهو سن  مطون ام  اإلاداإ لامد  السيو دة تسدألطيع لن لل ن أ ر

تقمب الحقوئعو لن تجعا ال د و صددقأو لالصدد  اد بأوو لهد ا امد  ادا حدو    

 يهمنوو ال ي يهمنو هد   لمفسدنو. محدن لهللا مممدك ال  يدر لل ندو   مسدألخدس ! هد ه

 ل سو   يممك  يرهو. تممك سن سق سوت القا سة 

يهدد   يمم دد ن اددا شددا و   لهللاو لدديم اليهدد   بددولق ل الألددا محددن ماددن لن ال

مألخيمهو. انددهم سوئألدو قنبمدة م ليدةو لدي ن. انددهم تر دومة ل دمحة   ت ظدد اندد 

العدددرو سجألمعدددينو انددددهم سسدددومدل لسري دددوو انددددهم تخييدددد سدددن ي يددددهم سدددن 
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اد  الرربيين. لل ن محن سعنو الحعو محن لصحوو الحعو محدن سعندو تخييدد هللا 

و محن لسة ابر   سميو  لثم  سميو  سن البخرو امهو تألعمع قم بهدو بولقددغ الظ

 لبفمسطينو محن سعنو ه ا الرصيد الهوئاو مسألطيع لن مقولإ.

لمحدن مسدألطيع لن مقدخ لسدوإ أ درائيا بصددل موو لهللا مسدألطيع لن م حددخ 

للدخ. سوئدة ...  أل  ا قص و لليقألم ا سن يقألم ن سنوو  يقألم ن للفأو. اخرل   ى

سمي مأوو لي قألا سمي ن سن المسممينو لل ن   بد لن يفدألأ الطريدع لسدوإ المسدممين 

اوم ا يق ل ن  أ رائيا ها الق ل الألا   تقهر! لقد  لينوهو قهدرتو ق هدرت فدا 

إو أ درائيا 1973السدو غ سدن لاألد بر  هدـ1393حرو العوشدر سدن  سلدون 

  فا ظن و لبنون.يم ن الألرمب اميهو لقد امألصر اميهو ا لك ح و هللا

أ رائيا سجم اة سن المألنوقلوتو اليهد   لمفسدهم سنقسدم ن  هندوك اليهد   

لهدد    يألعددول ن  - السددفو  ين لاإلشدد وم إ - ا ل بيدد نو لاليهدد   الخددرقي ن

(و لسدع هد ا لديم %70ام  ه   . اليه   الخرقي ن هدم  دبع ن فدا الموئدة )

« الفاشدو»( فقط!! لسو يهد   %7) لهم فا الجوسعوت أ  ح الا  بعة فا الموئة

الدد ين ظددو لا سددن الحبخددة فهدد      ي عألبددرلنو ي خدد  سددنهم الألبددرع بولدددإ فددا 

  ظوظوت ثم ت رس أل  ن  سو هم   تصمأ!!

فا َواُلُفوبُُهم   َح  }ه ا ه  المجألمع اإل رائيماو لامو قو  هللا تعدول    َسف ُُهم  َجِميعو

}  .[14]الحخر   َشتةىَٰ

 ت فا  اخا أ رائيا.هنوك سألنوقلو

جمددع هدد ه ا سددةو الألددا ف رقددن اددا سددو محألددوج أليدد   أ ا ل ق يددة تحددول  لن ت

و شألألهو ا يدي ل ظيوت المخألمفدةو لشدألألهو الد   ات المألبويندةو لشدألألهو ألعول لش  
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 ا ه ا  لالمصولأ لا موميوتو لشألألهو حمع الحمق .

المسدمم ن فميألحدد العدروو ليجدب لن تألحددو أن لدم يألحدد ا سة  ه ه ألعول تخ

أن لم يألحدد العدرو فميألحدد الفمسدطيني ن قبدا ادا شدا و   يجد   لن يألصدو ع 

 الفمسطيني ن بعلهم سع بع .

ل فنو لهللا لشد ا  دخو لهد ه الدألهم الألدا ايمدن ظ افأدو لممجوهددين فدا  دبيا 

هللاو ال ين بوا ا ل لاحهدم لمد  لا حيدوتهم لنصدرل هد ه القلديةو   يبألرد ن أ  

ممدد ت شددهدا و ت  ألددو   للهللا لالجندة. هدد    الدد ين قددول ا  أسددو لن معدديا لاددّ ا  

 أليهم الألهم!

سو انو م   لن تصبأ السمطة فا ظومب لالخو ع الفمسطينا فا ظومبو 

محن مريد لن يألحد ه ا الخعب  مطة لشو اأو لفصوئا سقولسةو ليقف ا لسوإ 

ِةم  بِِقيعَة  }أ   رابأو  العدل ال ي تبين لم    يعطيهم أ  ا لهوإو َس ُهُ ٱل اُن َمآًء    يَح 

ٓ إِذَا َجآَء ُ د  ُ َشي  َحتةىَٰ ِۡ  .[39]الن     ا{  و ۥ لَم  يَ

 يجب لن م حد ال ممة سو ا ألطعنو.

و الدد ين يمدددّلن ليددديهم إلخدد امهم سهمددو «حمددوغ»لشدد ر هللا ل خدد ل فددا 

الفمسددددطيني نو للن يألصددددو ع للذلاو ليق لدددد ن    مرضدددد  لبدددددأا لن ينقسددددم 

الفمسطيني ن. ل  مريد لن م  ن  دببأو فدا ذلدكو لأن للذيندوو لأن لفّدع اميندو سدو 

 الم قخ الصو  ....  لفّعو لأن قيا فينو سو قيا. له ا ه  الم قخ الحع

و لهللا أمنددو تعددول محددن مسددألطيع لن مفعددا ال  يددر أذا لّظهنددو لظ هنددو ألدد  هللا 

ليسدن هد ه لل  سدرل تلديع فيهدو فمسدطينو ضدوان سدن مقد  لن مفعا ال  يدر. 

اندددمو الرظددو و اندددمو  - أن شددو  هللا - قبدداو لهيددخ هللا  ظددو أ حر لهددو. لمحددن
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 و له ا لهم سو محألوج ألي .تعول ا بطو و اندمو الخبوو ال ين م  لا حيوتهم   

مريددد المألجددر ين الدد ين ظددر لا ميددوتهم لبدد اا هم سددن اددا اددرض  ميدد يو 

ِ َروَِ اُفف   }و   لظعم هدد يَففاَي َوَمَمففا ِر َّلِلة ر َوَمح  ُِ لَِمففيَد   إِنة َصففَ  ِر َونُُسفف عََٰ ََل  162ٱل 

ِلِميَد{ ُمس  ُل ٱل  ُِ َوَُنَ۠ا َُوة ِلَك ُُِمر   .[163و 162]ا معوإ   َشِريَك لَهُۥأ َوبِذََٰ

 يو ليهو الخبوو ...  يو ليهو اإلخ ل

قط لسوسندو سديندة سديندةو فدا  دنة لقد اخدنو فدا  سدن  ليندو فيد  فمسدطين تسد

و يددو هللاو ل ااأددو «حيفددو»إ( لمحددن مألرقّددب اإلذااددوت يق لدد ن   ددقطن 1948)

و فدا ادا سددل تسدقط سديندة سدن «ا دو»و ل ااأدو يدو «يوفدو»و ل ااأو يدو «حيفو» يو

 سدائن فمسطين لسوإ لايننوو لم  اهو بولدس ع لا ح ان.

سريبدة فدا ذلدك ال قدنو ا سدة  نلين ا سة؟ لين لسدة العدرو لاإل داإ؟ اومد

بعدد الخدوسم اخدر سدن سدوي   - حأل  أن الجي ع العربية الألدا  خمدن فمسدطين

قوسددة اددون المفددرلض لن تدددخا هدد ه الجيدد ع إل - حينمددو لامنددن  للددة أ ددرائيا

 للددة فمسددطين حسددب قددرا  الألقسدديمو قددرا  الألقسدديم ظعددا  للددة لميهدد   ل للددة 

العربيددة لألسددواد فددا أقوسددة  للددة العددروأل لمعددروو الطبيعددا لن تدددخا الجيدد ع 

لحمدد » للدة الفمسدطينيينو لادون هندوك ح  سدة سنفد  س ظد  ل بولفعدا يرل دهو 

 امو انو مقرل فا ذلك ال قن.« ح  سة ام إ فمسطين»ا مهو « حمما بوشو

لل ن لل خ لدم تددخا الجيد ع العربيدة إلقوسدة  للدة فمسدطين سقوبدا  للدة 

العصدوبوت الصدهي مية! لاحألمدن ا   ن القددغ  أ رائياو لأممو  خمدن لألخ يدب

لاللفة الرربيةو لاحألمدن سصدر  د لو لطبعأدو بعدد ذلدك   يسدمع باقوسدة  للدة 

  اخا الدللةو له  ا.
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لدم ألدديهم المألط اد ن سددن سصددر بعدد لن قددوإ الفمسددطيني ن لام - لبعدد سدددل

و سدن اإلخد ان المسدممينو لسدن بعد  ضدبوط الجديا المصدري الدد ين ل د  ي

قدوإ  - أظو ات سدن اممهدم الر دماو لتط اد ا فدا هد ا العمدا الجهدو ي لخ لا

فددان ا مألددداو البريطددوما  - الفمسددطيني ن بمقولسددة بو ددمة. بددر م قمددة أس وميددوتهم

اددون يحددرإ امدديهم حمددا السدداإ لي  دداحو سددن يممددك  صوصددة فامدد  يعوقددب 

و فا السجن ا لأمجد السع ه ا ا ألطوا ا لن يحققد ا مصدرأ  - بخمسة اخر اوسأ و أ

 فا س اقع شأل .

لل ددن ظددو ت الهدمددة الألددا لافقددن اميهددو الح  سددوت العربيددةو لاومددن هدد ه 

قنة سق يةو لل سخرظة سن الم ت أل  الحيول إل درائياو فدا  الهدمة ها بم وبة ح 

  محة سن اا س ون ام  أ رائيا.شهر لاحد تدفقن ا 

 ه ا لل خ سو حدخ.

 دددبيا هللا    ا  الألدددو يل المألط اددد ن قدددوس ا بمدددو قدددوس ا سدددن لامدددو  فدددا 

ي ارهوو   يألسع المقوإ  حدث م ان بعد  هد ه النمدوذج سدن المجوهددين الد ين 

مألحدددخ اددن ممددوذج  - أن شددو  هللا - بددوا ا لمفسددهم  . لعمنددو فددا خطبددة لخددر 

 .ا  لظاالم سنين سن المجوهدين ال ين تط ا ا   

 لمو لقولإ أذن لمو س ظ   

 يو ليهو اإلخ ل 

ة فمسطين قلية حيةو   يم دن لن تمد ت لبددأاو أذا  دمّم فيهدو بعد  أن قلي

النوغ فمن مسمّم فيهو.   يم دن لن مسدمّم بلديوع ظد   سدن فمسدطينو لامدو قمدن 

قو   لمو لحو و أذأا لمو س ظ  و فدان الخديل لحمدد « م بيجنحسنو»لسم  أذا اون 
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 يو ين قو   لمو لقولإ أذأا لمو س ظ  .

قولسدددةو لالمقولسدددة بدددولحع  ألنألصدددر امددد  المحو بدددة   بدددد لن تسدددألمر الم

ُ َويَف   }م بديجنو حامد  سندو - أن شدو  هللا - بولبوطا.  ينألصر لحمدد يو دين بَى ٱَّللة

ِفُروَن{ ََُٰ ٓ َُن يُتِمة نُوَر ُۥ َولَو  َكِر َ ٱل  ِ فُ   إِنة آَء }َواُ   َجفو [23]الأل بة   إَِلة َُفَق ٱل  ََٰ َۡ َحفق  َو ٱل 

  َ ِ ا{ٱل  ََٰ ُُواو َۡ  .[81]اإل را    َكاَن 

 ددألرفر هللا تعدول  لددا لل دمو فو ددألرفرله أمد  هدد  الرفدد   للقد   قدد لا هد او ل

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

  يو ل الخيل لحمد يو ين لمدلحة 

ليهددو اإلخدد ل  يسددعدمو فددا هدد ا اليدد إ لن ي صددما سعنددو ا   المجوهددد الصددوبر 

للمقولسدة ...  للفمسدطين...  ل  داإ...  ال ي م   مفسد    - المحألسب المرابط

سقولسددة هدد ا ا  ددألعمو  ...  سقولسددة الصددهي مية الاولمددة...  العدددل البددو ا اآلثددم

الد ي للذي فدا  دبيا « لحمدد يو دين»ا    - اإل هوبا لابر أ هوبا فا العولم

ل دن هد ا هللا سو للذيو ام  سو ب  سن تعب ظسدما لامد  سدو بد  سمدو تدرلنو ل

 الجسم المري  ل ا ه  لح ق ية   تسألسمم ل  تخنع ل  تنحنا لبدأا.

حول  اليه   لن ي ررله فمم ي ررو حولل ا لن ي ن ه فمم يند نو حدولل ا لن يألقددإ 

 أليهم بطمب فمم يقباو حولل ا لن ي قع ام  بيون فرف .

 أم  يعيا لقليةو ليعيا لر ولة.

َد }سن الرظو   له  ا محألوج محن أل  ه ا الن ع ِمنِيَد ِرَجاٞل َصدَاُوا  َمفا َمِ ُمؤ  ٱل 



 210 5خطب الجمعة ج

َهففدُوا  ٱ ففهللَاَٰ َ هللَالَي  {ِمففن  ِهأ ٱَ َّللة ففِدي و ففُرأ َوَمففا بَففدةلُوا   َ   ِِ ففد يَنتَ ُهم مة ففد اََضففىَٰ نَح  َففهُۥ َوِمففن   ُهم مة

. ه ا الرظا سن ه    الرظو و محسب  ا لك ل  م ادا امد  هللا [23]ا ح او  

 تعول .

دو سبينأدوو  ا  لظا مسخ  هللا لن ي بأل  لأخ ام  ام  الحدعو للن يفدألأ لهدم فألحأ

او للن يددألم امدديهم  ا ا يدد أ وو للن ينصددرهم مصددرأ للن يهددديهم صددراطأو سسددألقيمأ

 معمأل و لين   فا قم بهم   ينأل و لينخر اميهم فلم  ل حمأل .

المهم ليد برلح سن انددك أخ تندو فدا فمسدطين لفدا لبندون. المهدم ليدد أخ تندو 

و المهددم ليددد المجوهدددين فددا  ددبيمكو المهددم لسدددهم «الجهددو »لفددا « حمددوغ»ا فدد

بددرح سددن اندددكو لاحر ددهم بمددل سددن ظندددكو لاحفاهددم بعينددك الألددا   تنددوإو 

 لاالهم فا انفك ال ي   يلوإ.

المهددم ليددد أخ تنددو فددا اخددمير لفددا الفمبددين لفددا السدد  انو لفددا  ددوئر بددا  

 اإل اإ.

فددا لفرومسددألون لفددا الصدد سو  لفددا  ددوئر ل ض المهددم اظمددع اممددة أخ امنددو 

 اإل اإ.

المهم اظمع ال ممة ام  الهد و لالقم و ام  الألق و لالنف غ امد  المحبدةو 

 لالنيوت ام  الجهو  فا  بيمكو لالع ائم ام  اما الخير لخير العما.

 المهم اظعا ه ا البمد  سنأو سطم نأو  خو أا  خو أاو ل وئر با  المسممين.

فدَاَمنَاَربةنَفا } ِرنَفا َو َ َِففت  َُا  فَراٱَنَا ٱِففٓر َُم  ِفففر  لَنَفا ذُنُوبَنَففا َوإِس 
ِم وَ  ٱغ  قَففو  نَا هللَالَفى ٱل  ٱنُصففر 

ِفِريَد{ ََُٰ  .[147]   امران   ٱل 
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ٓ َي َهفا ٱلةفذِ إِنة }  تعول ابو  هللاو يق   هللا  ِ  يََٰ َُتَفهُۥ يَُصفل وَن هللَالَفى ٱلنة ِفَر ئِ
ٓ َ َوَملََٰ يَد َءاَمنُفوا  ٱَّللة

ِليًما{ ِه َوَسلَُِموا   َس   .[56]ا ح او   َصل وا  هللَالَي 

المهم صا ل مم لبو ك امد  ابددك ل  د لك سحمددو لامد   لد  لصدحب و 

 لالألوبعين لهم باحسون أل  ي إ الدين.

 ددأل  ن لدد  « لحمددد يو ددين»لحددب لن ل مبدد  اإلخدد ل لن ا   المجوهددد الخدديل 

لجمعة أن شو  هللا. ل ظد  سدن اإلخد ل لن يبقد ا فدا اممة بعد الفراال سن صال ا

 سجولسهم بعد الصال لنسألمع ألي و  ا ه هللا ت فيقأو لثبأل  ل د  خطوه.

لَفُم َوَُاِِم } ُ يَع  ِ َُك  َُرِۗ َوٱَّللة ُر ٱَّللة َُِرِۗ َولَِذك  ُمن َشآِء َوٱل  فَح  َهىَٰ هللَاِد ٱل  وَ  َن  لَوَٰ وَأ إِنة ٱلصة لَوَٰ ٱلصة

نَعُ   .[45]العن ب ت   وَن{َما  َص 

* * * 



 212 5خطب الجمعة ج

 فمسطين ابر الألو يل -12

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

و فا الخوسم اخر سن شدهر سدوي   دنة  - فا س ا ه ا الي إ سن خمسين اوسأ

 لقع حدخ ا حداخ فا تو يل المسممينو لسخ ول المل ا. - إ1948

ن الددد ل اليأليمددة فددا توظنددوو فددا س ددا هدد ا اليدد إ سددن خمسددين  ددنة ا ألصددب

اقألطعن فم ل سن ابدموو اقألطعن ل ض ها بمن لة   ا  العين ل د يدا  القمدب 

 للددة » ه مسددن لسألنددوو اقألطعددن فمسددطين ليقدد إ اميهددو ايددون  وصددب  خيددا  دد

 «.أ رائيا

دو حددثن هد ه المخ دولو للدم ت دن سفوظ دةو  فا س ا ه ا الي إ سن خمسدين اوسأ

سددد لغو اددون هدد ا مأليجددة ظهددد  ائددم سعددرلى اددون هدد ا ثمددرل امددا سخطددط 

دو لل ت يددو سند  بددلت الصدهي مية  لسمم غو قوإ بد  الصدهوينة قبدا خمسدين اوسأ

و لهدد  الدد ي امعقددد «هرتدد  »السيو ددية المنامددة الدد ي لشددرى امدد  أمخددوئهو 

إ فددا   يسددراو للامددن هنددوك  أن  للددة 1897 ددنة « بددو  »برئو ددأل  سدد تمر 

 و.اليه    ألق إ بعد خمسين اوسأ 

 لقد حدخ ه ا لقوسن الدللة.

وو للمخخت الدللة بعد   لخمسين  دنة  حدأقوإ قرا  الألقسيم بعد خمسين اوسأ

 لامن قيوإ  للة أ رائيا   ميأو.... 

لف   قيوسهدو لبعدد  قدوئع ااألرفدن بهدو ال  يدوت المألحددل ا سري يدةو لادون 
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ا سوئددة فددا الموئددة )« تددرلسن»امدد   ل ددهو  لميهدد   ( %100الدد ي اددون سألحيدد أ

رو عددالصددهوينةو للمددو مصددح  بعدد  سخددول ي  لخمصددوئ  لن يعمددا حسددوو ال

لالمسممينو قو   لسوذا اند العرو؟ ام لهم سدن ا صد ات فدا ا مألخدوو؟ هدا 

 سعهم شا   ير ح سة سن ال ثوئع القوم مية؟!

 ه  ا اون س قخ لسري و.

حددأا لبعدهو بسواوت ااألرى ا تحدو  السد فيألاو لااألرفدن لقطدو  لل بدو لا

بعدددد اآلخدددر. لاممدددن لسري دددو اممهدددو لألردددري البمددددان الصدددريرل بدددو األراى 

 با رائياو للامن الجميع لن أ رائيا خمقن لألبق !

الد ي تجسددت فيد  المنامدة « بدو  »سد تمر  - ليهو اإلخد ل - اون بداية ذلك

الصددهي مية السيو ددية الجديدددل الألددا لصددبحن بدددياأ اددن الصددهي مية الرلحيددة 

فا لل  ا سر لن يخألو  بمدأا  ير فمسدطين. لدم « هرت  »ديمة. حول  الدينية الق

ّشددحن بمدددان ادددل فددا  ت ددن فمسددطين هددا المرشددحة ا للدد  فددا لل  ا سددرو   

شدحن أ و «لل نددا»ل« ال  مرد »ل« س  سبيدع»فريقيو لفا لسري و الاتينيدةو   

شددحن  شددحن « قبددر »ل   شددحن «ا  ظنألددين»فددا بعدد  ا حيددونو ل   و   

  .با  شأل

لل ن اليه   فا العولم لم يألجولب ا سع ذلكو اوم ا سرب طين بو لطدون الألدا 

يعيخ ن فيهدو. لادوم ا يعيخد ن فيهدو فدا ل مدب ا حيدون ل نيدو  س  درينو امدو 

 لينددوهم فددا سصددر لفددا  يرهددو يمم دد ن المألددوظر ال بددر  ليسدديطرلن امدد  

 ال رلل لام  ا   ا  لام  البن ك.

 ك ا قطو .فمم يألجولو اليه   سع تم
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لن يريدر الم قدخو للن يبدد  الد طن المنخد  و ل ل  « هرت  »لهنو  ل  

ل ض »و لاومددن ف ددرل «فمسددطين»لن يمهددب الع اطددخ الدينيددةو ف ومددن قلددية 

 «.الميعو 

لظمواألددد  الحندددين اندددد اليهددد   ألددد  فمسدددطين « هرتددد  »لهندددو ا دددألرا 

 تمر اليهد  ي فدا لال اريوت الألو يخية القديمدة لهد ه ا  ض. لفعداأ تبند  المد

و لاددون ذلددك بعددد «فمسددطين»ل ض ...  «ل ض الميعددو »إ ف ددرل 1905 ددنة 

 بسنة.« هرت  »س ت 

 لدم ا يعمم ن ام  ذلكو لتجولو اليه   فا لمحو  العولم سع ه ه الف رل.

 لاخألرع المخألرا ن لهم لسرين ليخدلا اليه   له ه ا  ض 

  ا   لن لهم حقأو تو يخيأو فا فمسطين. - 1

 ل ا   لخر  لن لهم حقأو  ينيأو فا ه ه ا  ض. - 2

  ا   اليه   بولحع الألو يخا 

قددول ا  أمددو محددن لصددحوو هدد ه ا  ض سددن النوحيددة الألو يخيددةو لادد ب ا هدد ه 

ا  ض اومن لمعرو قبمهمو للصبحن لمعرو بعددهم. لدم يددخمهو اليهد   لهدا 

بدا ترا هدو لفيهدو  فو رلو با  خم هو لفيهدو لهمهدو. للدم يألرا هدو لهدا خوليدةو

 لهمهوو للهمهو هم لها فمسطين.

ا امدد  هدد ه ا  ضو محدد  ل بعموئددة  ددنة لل محدد   ا اددوبرأ سددر اليهدد   سددرل أ

هدم الد ين اوشد ا فدا « ال نعدومي ن»لالعدرو « اليب  ي ن»ذلك. لاون العرو 

للل  ه. ل خمهدو  امي  السداإه ه ا  ض   ى السنين قبا لن يدخمهو أبراهيم 
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 دو ل لدم  ه ا  ضو حأل  أم  حينمو سوتدن  لظألد يفأو  ريبأو ام  ه أبراهيم ض

ا يدفنهو في و فألبرع ل  لحد لبنو  فمسدطين بقطعدة سدن ا  ضو فدخب   يجد لهو قبرأ

 أ  لن يخألريهو سن .

 سعنوهو  لن ا  ض ليسن سم   حأل  اشألراهو.

وو فحينمدو  خددا اليهد   هدد ه ا  ض ادون فيهددو لهم هددوو ه د ا اددون ا سدر قددديمأ

 لحينمو لخرظ ا ترا ا فيهو لهمهو ليلأوو فخين الحع الألو يخا له   ؟

بق ا فيهو س وت السنين فقط سفسددين فدا ا  ضو حألد   دمّط هللا امديهم سدن 

 ا ادا  سن اوقبهم لل بهم.

فجو دد ا خددا  الددديو و  خمدد ا  يددو همو  - بخألنصددر -  ددمّط امدديهم البددوبميين

الهي دداو للحقدد ا الألدد  الو لقألمدد ا سددن قألمدد او لتّبددرلا ل سددرلا لخربدد او خربدد ا 

لهدس ا سدو هددس او للخد لا بقيدة اإل درائيميين ل  دو   سنفيدين ألد  ل ض بوبدا 

الدد ي تعرفدد  ل بيددوت  - لل النفددا البددوبما - فددا ا  ددر البددوبما«  ددبعين  ددنة»

 اليه  .

حينمدو صدمأ  - ثّم  مط اميهم بعد ذلك حينمو لفسدلا فا ا  ض سرل لخر 

بع  الخا و او ت لهم ال رل ام  لادائهم فخفسدلا سرل لخدر  فسدمط  لسرهم

الرلسدددون فلدددرب هم اللدددربة القوصدددمةو لشدددألأل هم فدددا لمحدددو   - هللا امددديهم

ف}ا  ضو لحع اميهم سو قول  هللا تعول    فا{َواَ ةع  َِ َُُممو َر  ُهم  ٱِفر ٱأل  ]ا ادراى   نََٰ

168]. 

لالرلسون ل ال ا ال ظ   اليهد  ي  البوبمي ن ل ال ا  للة اليه   سن فمسطينو

 ضدا سن فمسطينو لم يعد لهم لظ   فا فمسطينو حأل  أن امر بدن الخطدوو 
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دو لاشدألرط بطريدع القددغ  هللا ان  لن « صدفرلمي غ»حينمو  خا القددغ فوتحأ

  يسمم سفوتيأ المدينة أ  الخميفة المسممين للسير الم سنين بنفس و لظدو  امدر 

يخيدة س يدرل لتسدمم المفدوتيأ سدن هد ا البطريدع لاقدد بن الخطوو فا  حمدة تو 

لن يد سن «  العهددل العمريدة»لل « العهدد العمدري»سع  اقددأا لل اهددأا يسدم م  

 - لل أيميو  امدو اومدن تسدم  فدا ذلدك ال قدن - النصو   ال ين يس ن ن القدغ

امدد   سددوئهم للسدد الهم لسعوبدددهم لشددعوئرهم لصددمبومهمو للن   يمسدد ا بسدد   

 ن بن   ه ه ا تفوقية  لن   يسوانهم فيهو يه  .لاون س

 هم ال ين اشألرط ا ذلكو ل ا لا لن   يسوانهم اليه   فا ه ه المدينة.

اليهدد   ترادد ا القدددغ لترادد ا فمسددطين سددن اهددد الرلسددونو لامألخددرلا فددا 

ددو اولدد ين قددو  فدديهم   ا  ضو ف رقدد ا فيهددو شدد   سدد  و قطعدد ا فددا ا  ض لسمأ

فف} عَل  َۡ ُهم  ٱَ ُهم  ُكفف ة ُمَمففية ٍّ{ نََٰ
نََٰ ا  لتسددمم المسددمم ن القددددغو  [19] ددبخ   ََُحاِ يففَث َوَمففية

للقدددوس ا فيهدددو حلدددو تهم  حلدددو ل العمدددم لاإليمدددونو ل للدددألهم   للدددة العدددد  

لاإلحسون. لم يامم ا لحدأاو للم ي  م ا اولفدوتحين سدن ا سدم ا خدر  الد ين أذا 

سددلا الدبا و امدو قدو  هللا فدا شدخمهم سدن  خم ا بمدل لذل ا لهمهوو لذل ا العبو  للف

ُملُوَٱ إِذَا  ََخلُوا  اَ إِنة }قديم ام  لسون بمقيم   ِلَهفآ ر  ٱل   ُ وَ َُ َُا َوَجعَلُفٓوا  ُهللَِافية َسفدُو يَفةً َُٱ 

عَلُوَن{ ِلَك يَف   َوَكذََٰ
و ه ا شخن ا  ألعمو  لالفألأ ا  دألعمو ي. لل دن [34]النما   َُِذلةةو 

دو لأل د ن اممدة هللا هدا العميدوو فألأ المسدممين لدم  دو ا دألعمو يأوو ادون فألحأ ي دن فألحأ

 لاممة هللا ها اممة الحع لالعد  لالخير لاإلحسونو فه  ا اون المسمم ن.

  ا   الحع الدينا للاد هللا لميه   

لاوع اليه   تمك اآل ى سن السنينو لفجخل ت ارلا لن هنوك لادأا سدن هللا 
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الدن  للددأل م امد  ليدددي البددوبمي ن؟!  ال اددد سندد   لهدم بددخ ض الميعدو ! ليددن هد ا

للين هد ا ال ادد سند   ا  لظد  ام سدن ل ض فمسدطين امد  ليددي الرلسدون؟! 

 لين اون ه ا ال اد؟ لموذا لم ينج  هللا لاده ل م؟

أن هللا لادام لن تدخم ا ا  ض لقد  خمألم هوو لل ن لم يعدام بولبقدو  فيهدو 

 لبد الدهر.

 أبراهيم لم   يعطا ل  للنسم  ه ه ا  ض.قول ا  أن هللا لاد 

 صدقنو. فمن هم مسا أبراهيم؟

 أن أبراهيم اون ل  للدان 

 للده الب ر لا ل   أ موايا.

 لللده ال وما  أ حو .

ا فا لل   أ حو و للم تدخم ا سعهم لبندو   لموذا ظعمألم مسا أبراهيم سنحصرأ

لل   أ ددموايا لسددو ظندد ا  أ ددموايا؟! هددا ي يددا هللا ب يمددين؟ لمددوذا يحددرإ هللا

 ذمبأو؟!

قددول ا  أن أ ددموايا ابددن الجو يددةو لأ ددحو  ابددن الحددّرل! هدد ا ابددن هددوظر 

 له ا ابن  و ل الحرل.ا سة  المصرية

.   يلدددر ا ل   لن اميدد  السدداإقمنددو  لل ددن ااهمددو سددن لل   أبددراهيم 

 يرث ا لبوهم. ي  م ا سن لسهوت سخألمفة سو  اس ا سنس بين أل  لبيهمو فا بد لن

 - لد   لظألدون ناومد - لهد  يعقد و - اميد  السداإلمق   لهم  أن أ رائيا 

و لادون لد  ظو يألدون «ل دبوط أ درائيا»لمجب سنهمو  ألأو سدن لبنوئد   - ابنألو خول 
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لمجددب سددن الجددو يألين  ددألة لل  و لي لن مصددخ بنددا أ ددرائيا لل   ظدد ا ي! 

 فها تن رلا مسب ه    فا بنا أ رائيا؟!

 يسألطيع ن لن ين رلا ذلك.  

 ليم ل  رائيميين حع تو يخاو ل  حع  ينا فا فمسطين.

نَفا قَفد  }َولَ للل  النوغ بميراخ ه ه البا  هم  المسمم ن. هللا تعدول  يقد      َكتَ  

ِلُحوَن{ ََ يَِر َُها هللِا َاِ َي ٱلصةَٰ َر  ِر َُنة ٱأل  ك  ِد ٱلذَِ بُوِر ِمد  بَع   .[105]ا مبيو    ٱِر ٱلية

أن هللا   يعوسددا النددوغ بددولعرل  لا ظنددوغو هللا تعددول  قددو  إلبددراهيم امددو 

تَلَفىَٰٓ َوإِِذ }ذار القر ن   فٱب  ُِ  إِب  فت   َۧرَٰ َُِلَمَٰ   َم َرب فهُۥ بِ
ُهدةأ فٱَف َ َمة  اأ  اَفاَل إِنَِفر َجاهللِالُفَك ِللنةفاِس إَِمامو

يةتِرأ  ف ]ه ه اإلسوسة تسدألمر فدا ذ يألدا؟[اَاَل َوِمد ذَُرِ ِلِمفيَد{اَفاَل ََل يَنَفاُل هللَاه 
ِةَٰ  ِدي ٱل

الاولم ن   ينول ن اهد هللا ل  يسدألحق ن هد ا الميدراخ الخدريخ.  [124]البقرل  

يةتِِهَمفا ُمح  }لقدد قدو  هللا تعدول  فدا أبدراهيم لأ ددحو    ِسففهَِل َوِمفد ذَُرِ ِسفٞد َوَ فاِلٞم لَِنَف 

 .[113]الصوفوت   ُم ِيٞد{

سددب ا ل بيددين بهدد ه الددداولي البوطمددةو لهددا أن أ ددرائيا حوللددن لن ت 

 ادددولي   ل دددوغ لهدددو. للل دددخ صددددقهو ا يدددر سدددن ا ل بيدددين المسددديحيينو 

ددو  سددنهمو الدد ين ي سندد ن بددخن سددن حددع أ ددرائيا لن « البرلتسددألومن»لخص صأ

لسدن بعددهو « تدرلسن»ت  ن لهو  للدةو له د ا  ليندو  ن دو  لسيرادو سند  اهدد 

و اا هد    ي سند ن «امينأل ن»ل«  عب»ل«  يجون»ل« او تر»لخص صأو 

 به ا الحع ال ي ي ام م  لميه   فا الأل  ال لفا ال ألوو المقدغ.

...  يو ليهو اإلخ ل  ه ا سدو ي امد  اليهد  و لمحدن مقد    أن ا  ض ل ضدنو

أن ا  ض ل ضددنوو للدديم لهدد    حددع أ  لن يعيخدد ا لهددا ذسددة بيننددوو لقددد 
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 اوم ا.

بدين دهرامدا المسدممين يعألبدرهم المسدمم ن فدا ه    اليه   اوش ا قرلمأو 

ذسددألهم لحمددويألهم. طددر هم العددولم فددا لمحددو  ا  ضو لفاهددم امددو ت مفددا الندد الو 

ا يألسدع لهدمو  لظو لا أل  با  المسممينو لم يجدلا اهفأو ي ليهمو لم يجدلا صدد أ

 أ   يو  اإل اإ.

ددو قمبدد ا لهدد ه الددديو  دهددر المجددنو لبدددللا ي عممدد ن إلقوسددة فممددو تم ندد ا ي سأ

ا  ض ...  ل ض المقد ددوت...  فددا ل ض النبدد ات -  للددألهم فددا قمددب  يو مددو

فددا القبمددة ...  فددا ل ض اإل ددرا  لالمعددراج...  الألددا بددو ك هللا فيهددو لمعددولمين

للقوس هو بولفعاو لقوس هو فا  فمدة سدن العدرو لالمسدممينو  - ا لل  لممسممين

 لم يد ا ا سو ي بين لهم.

 ة سع السمطون ابد الحميد سحول ت فوشم

اددون هددد    يعممدد ن ليدددا مهدددو  امدد  ادددا سسددأل    المسدددأل   السيو ددداو 

لالمسددأل   ا قألصددو يو لالمسددأل   الددديناو لالمسددأل   الف ددريو لالمسددأل   

السددمطون »العسدد ريو ليألصددم ن بددو سمو لحددولل ا لن يرشدد ا خميفددة المسددممين 

اليه   ال هبية الألا ل درله الرظا ال ي  ف  بابو  لشمم سايين « ابد الحميد

ا  بهددوو بعلددهو لخ امددة الدللددةو لبعلددهو لخ امألدد  الخوصددةو فددخب  لن يسددمم شددبرأ

 لاحدأا سن ل ض فمسطين سو  اإ حيأو.

 لاد بمف   

حددولل ا هدد او لحددولل ا شددرا  الدددل  ال بددر و لا ددألطوا ا لن يدد ثرلا امدد  

ددو بعددد لن قوسددن الحددرو العولميددة ا للدد   ددنة إ(و 1914) بريطوميددوو خص صأ
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العددولم « حددويم لأي سددون»لا ددألطوع بعدد  اليهدد   لن يقدددإ لهددم خدددسوتو سددنهم 

ال يميوئا الخدهير الد ي اخألدرع سدو ل سألفجدرل لخبدر بهدو البريطدوميينو لل ا  لن 

 يقدسهو هدية لهم فا سقوبا لاد سنهم باقوسة لطن لميه  .

 يدر لبمفد   هد  ل - «بمفد  »لصد  ه ا ال اد المخ لإ المعدرلى ب ادد 

 إ(.1917فا ال وما سن م فمبر  نة ) - خو ظية أمجمألرا

إ(و للامن القوئدد ا مجميد ي 1917ل خمن ظي ع الحمفو  أل  القدغ  نة )

اممأل  الخهيرل حين قدو   اليد إ امألهدن الحدرلو الصدميبية. لي حققندو سدو فخدمن 

 للخفقدن فيد  الحدرلو الصدميبية القديمدةو ل خمندو القددغ لاحألممندو فمسدطينو سدو

 اج  ان  القدسو  حققنوه الي إ.

 ه  ا قو  القوئد ا مجمي ي ال ي  خا القدغ.

لقو  القوئد الفرمسا ال ي  خا  سخع ابو ل سموثمةو حينمدو لقدخ امد  قبدا 

البطا اإل اسا سحر  القدغ لسحر  فمسطين لصوحب سعراة حطين لقدو  

 بخموتة  هو قد ادمو يو صاح الدين.

لددك لن ت دد ن بريطوميددو سنألدبددة فددا فمسددطينو لقددر ت اصددبة ا سددم بعددد ذ

و.  لصبأ لهو حع ا مألداو ام  فمسطين لمدل ثاثين اوسأ

 امألداو البريطوما فا فمسطين لا ألعا  اليه   

لفا ه ه ا ا اإ ال اثين   رغ لمصهي مية  را هوو لب   ت لهدو بد ل هوو 

و  ادوم ا - ل  ادت ام  لن تقيم سنخلتهو لسسدألعمراتهو اليه  يدة يسدم مهو قدديمأ

المسدألعمرات ثدم  يرلهددو بعدد ذلددك بو دم المسدأل طنوتو هددا سسدألعمرات  مهددو 

لظمدع اليهد   المايدين ليخدألرلا  - سنخلت ا دألعمو ية فدا ل ض  يدر ل ضدهم
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ا  ض سدن الفمسدطينيين بخثمدون بودهدةو لسرريدةو لفد   المعألدو و لبخضدعوى 

 ا ضعوى.

ع بعدد  ال بددرا  لا  نيددو  ل فدد  الفمسددطيني ن الفقددرا  لاللددعفو و لبددو

سدن الدللدة لل  يدر ذلدكو   يمو سن  ير المسممين للخد ت ل اضلل خو ل  

 لا ألطوع اليه   لن ي بأل ا لقداسهم بص  ل سو.

لقوإ اليه   سناموتهم اإل هوبية ال اثدة المعرلفدةو لادوم ا فدا  ويدة الألناديم 

تددافع ادن مفسدهو لالألنسيع لالق ل. ام  حين ادون العدرو سبع درينو ادا قريدة 

بددخفرا  سنهددوو لدديم بيددنهم  ابطددة تددربطهمو لددم ي  مدد ا يمم دد ن سددن السدداح أ  

القميا لالل يا لالعأليعو با اون السداح سمن اأدو امديهمو سدن يممدك  صوصدة 

و! بينمو اليه   يهيخ لهم اا شا .  يعوقب بولسجن خمسة اخر اوسأ

ريطدوماو جديا البلهم قبدا ذلدك حدين ادون لهدم فيمدع صدرير فدا ال لقد هيل

ل يرهمو سن الد ين قدو لا بعدد « و أبونبلل« » يون س   »لاون فا ه ا الفيمع 

 ذلك الحمات العس رية فا ل ض فمسطين ضد لهمهو العرو الفمسطينيين.

 الفمسطيني ن يقولس ن 

سددرت ا يددوإو للددم يسألسددمم الفمسددطيني نو قددولس ا بمددو يمم دد نو لاومددن لهددم 

الع دل لضدعخ اآللدة. اومدن ثد  ل اد  الددين خ ضعبط  ت لبط  تو   م 

إ بقيو ل الحوج لسدين الحسديناو لادون أضدراو 1936القسوإو لاومن ث  ل  نة 

 اوإ ا ألمر  ألة لشهر ل ل  بريطوميو المنألدبة ام  فمسطين.

لتعرف ن سن ال ي فدك هد ا الحصدو  لفدك هد ا اإلضدراو؟ الددل  العربيدة! 

م ال ين موشدلا لها فمسطين لن يف د ا هد ا ح وإ الدل  العربية فا ذلك ال قن ه
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 اإلضراو سن لظا خوطر اي ن الصديقة بريطوميو! ه  ا فعا ه   .

 هم.يقولإ الفمسطيني ن سقولسوت شأل  ام  قد  سو لد

 حدد  ن دو  ل  ا   الاون العرو اوسة فدا امد  امدو يجدريو حألد  قيد

هم هد ه العبدو ل سصر فا ذلك ا لان ان قلية فمسطين لسو يجري فيهو فقو  ل

 المخجمة  لمو  ئيم ل  ا  سصرو للسن  ئيم ل  ا  فمسطين!!

 حسن البنو لقلية فمسطين 

اددون  ظددو  اإل ددداإ لحدددهم هدددم الدد ين يددد ا ن امدددع المخ ددولو لامدددع 

هدد  الدد ي يجدد و اآلفددو  هنددو لهنددوكو   حمدد  هللا« حسددن البنددو». اددون ةالمصدديب

لبندو ه لمجهدو  فدا فمسدطينو  يحرك النوغ سن لظدا قلدية فمسدطينو لادون يعددّ 

 إ( حينمو لامنن  للة أ رائيا.1948حأل  ظو  ا لان فا  نة )

قبمهو اومن سيو ين الألد يب فا ادا سديندة فدا سصدرو  - لذهب المألط ا ن

لانن لحد هد    الخدبوو الد ين    بد ا فدا هد ه الميدو ينو لل دن أسوسندو الخديل 

الجهددو و لددم يسددأل ن أ  لحددد أخ امنددو البنددو  فدد  لن يدد هب طدداو ال وم يددة ألدد  

حدددثأل م اندد  فددا خطبددة سوضددية  ا   الصددديع الحبيددب الخددهيد ابددد ال هددوو 

البألدوم ما الد ي لخد مو لد  ا دأل نو  سدن اإلسددوإ البندوو فقدد ادون يحمدم بولد هوو ألدد  

لاومددن هنددوك  - فمسددطينو اومددن فمسددطين حممدد  فددا ليمدد  لف ددره فددا مهددو ه

ل  للظيدو و للن يسدجمهو الألدو يلو للن محفّاهدو بط  ت بو اة ينبرا لن ت در

  ل  مو.

ادم هنددوك سدن شددبوو اددوم ا يألهدوفأل ن امدد  المدد ت فدا  ددبيا هللاو يألسددوبق ن 

اإلخددد ان لحدددرو »امددد  الخدددهو ل. األدددب ا  دددألوذ اوسدددا الخدددريخ فدددا األوبددد  
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ان الخبوو ال ين اوم ا سع  أذا ل ا  سنهم ثاثة لل ل بعة لي هب ا فدا « فمسطين

ة سعينة لل فا سهمة سعينة  يختي  العخدرات لامهدم يريدد الفد   بو خأليدو و  ل ي

فددا يممددك أ  لن يجددري بيددنهم القراددة! لدديم هنددوك حددا أ  هدد ا. فدداذا لصدديب 

 لحدهم فا  بيا هللا ابألسم لقو   لاجمن أليك  با لألرض .

لحددهم لصديب بدامدة سددفع قطعدن  دوق و فنادر ألد  هد ه السدو  المقط ادة 

 وو له  ينخد ق   ذلك الصحوبا القديم  م  ضو لفرحأ له  يبألس

و  للسن لبدولا حدين لقألدا سسدممأ

 

 

امدددد  لي ظنددددب اددددون فددددا هللا 

 سصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراا

 

 لذلددك فددا ذات اإللدد  لأن يخددخ

 

 يبو ك ام  للصو  شم  سم ع

اون له    المألطد اين بطد  ت لس اقدخو حألد  قدو  لحدد القدو ل ا مجميد   

أاجددوو  لدد  اددون سعددا ثاثددة   ى سددن اقددب سعراددة سددن المعددو ك قددو  فددا 

 ه    لفألحن بهم فمسطين!

أمهددم الدد ين بددوا ا ل لاحهددم  و للضددع ا  نل ددهم امدد  لافهددمو   يبددول ن 

ل قط ا ام  الم ت لإ  قط الم ت اميهم. أن هللا اشألر  سنهم لهم قدد بدوا او 

  من.اشألر  سنهم لمفسهم للس الهم بخن لهم الجنةو ل ا لا الصفقة فسمم ا ال

لذاددر فددا أحددد  القددر  الألددا انددن لطدد ى بهددو لنجمددع الألبراددوت لفمسددطين 

لمجمددع ا  ددمحة الخفيفددة لفمسددطينو لذاددر ذلددك ا   الدد ي ظددو  ألدد   ئدديم 

لقددو  لدد   أمددا ل يددد لن لذهددب ألدد  فمسددطينو ل ددخبيع « بسددي ن»فددا  ناإلخدد ا

  أ مفسا. فقو  ل   يدو ل  حسدنو خدّا ظوس  دألك  ل  ك لتعدومظوس  ألا لل 

مد جهفي »منو لمن ليم اندك سو و هنوك لموغ لصحوو لس ا  يجه لمك لل
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و فقو  ل   يو حدوج لحمددو للدم تألدا  اميندو (49)«غاۡيًا ٱر س ي  ض ٱقد غيا ... 

لَُهم إِنة } ق   هللا تعول   َوَٰ ِمنِيَد َُنفَُسُهم  َوَُم  ُمؤ  تََر َٰ ِمَد ٱل  َ ٱش  نةفةَ بِ َنة لَُهفُم ٱَّللة َۡ  {... ٱل 

 ؟ ها اشألر  ا مفم لحدهوو لإ اشألر  ا مفم لا س ا ؟[111]الأل بة  

قددو  لدد   اشددألر  ا مفددم لا سدد ا و قددو   فخمددو ل يددد الجنددةو فخ يددد لن لبدد   

 مفسا لسولا  .

 .(50)ه ه ها الرلح الألا اومن  وئدل فا ا سة

  خ   الجي ع السبعة فمسطين 

هدو ترادن هد    المألطد اين للين الجيد ع السدبعة لدم تددخا فمسدطينو ليأل

للسدددتهم بولقميددا سددن السدداح لالقميددا سددن العألددو و لهللا   ددألطوا ا لن يفعمدد ا 

 ال  ير سع اليه   للن يدلخ همو لقد حدخ بولفعا.

اون المفرلض حينمو  خمن الجي ع العربيدة فمسدطينو لن تعمدن قيدوإ  للدة 

إ(. حسدب قدرا  1947فمسطين حسب الألقسيم ال ي ل امن قبا ذلدك بسدنة ) دنة 

ا سم المألحدل لن هنوك  للة لمفمسطينيين ل للة ل  رائيميينو لقد لامندن  للدة 

أ ددرائيا فددا بددد لن تعمددن  للددة فمسددطينو لاددون امدد  الجيدد ع الألددا  خمددن لن 

سدع لمدد  ادون هندوك ح  سدة لمفمسددطينيين  - تفعدا ذلدكو لل نهدو لل ددخ لدم تفعدا

برئو ة لحمد حمما بوشوو لادون هد ا سعرلفأدو « ح  سة ام إ فمسطين»تسم   

                                        

 ضدا لجهندا  لاه البخو ي لسسمم للب   ال  لالألرس ي لالنسوئاو ان  يدد بدن خولدد ا (49)

المنألقدد  سددن األددوو . »«ومففد خلففف غاۡيًففا ٱففر ُُلففه بخيففر ٱقففد غففيا». لتألمألدد   هللا اندد 

 (.666( برقم )1/373لمقرضولي ) «الألر يب لالألرهيب

الألربيدة »فدا األوبد  « الجومدب الجهدو ي» اظع سو األب  الخديل القرضدولي تحدن اند ان  (50)

 بولقوهرل.ط. س ألبة لهبة « اإل اسية لسد  ة حسن البنو
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اا ظيا  خا ا دأل ل  امد  سنطقدة للصدبأ يح مهدو بنفسد و  - فا ذلك ال قن

لطبعأو   يسمأ لمفمسطينيين لن يقيم ا  للة  اخدا الدللدةو لهد ه لل   مطدة لل 

 لل  ظريمة.

 ن الصهي ما قيوإ ال يو

...  حدددخ سددو حدددخ ليهددو اإلخدد لو لا ددألطوان أ ددرائيا بولمجددو   البخددرية

حينمدو قألمدن ا طفدو  ...  بولراب ال ي ب أل  فا القم و...  بوإل هوو...  بوله  

ل يدر  يدر يو دينو «  يدر يو دين»لالنسو  لالخي   با ه ا ل ل   حمدةو فدا 

ليق لدد ن  سددو  المرلل الحوسددحينمددو اددوم ا يألنوفسدد ن ليأللددوح  ن ليمسدد  ن بددو

 لي م فيمو فا بطنو؟ له  ذار لإ لم  ؟ ليألراهن ن ام  هد او ثدم يخدق ن بطنهدو 

...  الرهدونو لل لم د  بليخرظ ن الجندين سنهدوو فداذا هد  ذادر مجدأ هد ا لاسد

«  بديجن»له  او ثم يقألم ن ا إ لظنينهو سعهدو. بهد ه المجدو   الألدا يقد   فيهدو 

سدو قوسدن أ درائيا. ااألبدر هد ه المجد  ل لقألدا البدر   ل   امألصو   ير يو دين 

 ا.لاآلسنين لالنسو  لا طفو  امألصو أ 

  للة انصرية 

 ل نو ه ه ها صهي نو له ه ها أ رائياو له ه طبيعألهو.

لقد ابألمينو بق إ   خا  لهمو ابألمينو بخر لم اع ا  ألعمو و امو قو  سدن قدو   

سدددت فددا هدد ا ا  ددألعمو  اآلفددوت تج« الصددهي مية لامدد  سراحددا ا  ددألعمو »

 الخمقية لالنفسية لمنفم اليه  ية لالصهي مية.

عب المخألدو و للن للل  هد ه اآلفدوت  العنصدرية. فهد    ي سند ن لمهدم الخد

 هللا لهم لحدهم!
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« هللا»محن مق    هللا  و العولمينو لهم يق لد ن  هللا  و أ درائيا! لحألد  

 انصري اند ه   ؟!

 شعب انصري.

ن  لميه  ي   تقدرض بربدوو للريدره تقدرض بولربدو! فدولحا  يخألمدخ يق ل 

بوخألاى النوغ. لمحن انددمو الحدا  حدا  لمجميدعو لالحدراإ لالحراإ يخألمخ 

ففيَِ حددراإ امدد  الجميددع. لسددو هدد    فيق لدد ن   َُمِ نَففا ٱِففر ٱأل  َل هللَالَي  ]    َد َسفف ِيٞ { ۧ}لَففي 

 حرسوتهو.و يسألبيح ن  سو  ا سم للس الهو ل[75امران  

  للة تق إ ام  العنخ لاإل هوو 

 العنصرية ها  فة ه    ا لل .

فد   ُفمة اََسفت  }ثم  القس ل لالعنخو امو لصفهم هللا تعدول  فدا األوبد     اُلُفوبُُُم َمِ

} ففَووو ففاَرِو َُو  ََُشففد  اَس  َۡ ِح ِلففَك ٱَِهففَر َكٱل 
ففِد ذََٰ قَُهم  ٱَ َِمففا نَق  }. ليقدد    بَع  يففثََٰ ُهم  ِضففِهم َمِ

لَعَففنةَٰ

} ِسيَةو نَا اُلُوبَُهم  اََٰ  .[13]الموئدل   َوَجعَل 

 الأل  ال مفسهو تصفهم ب لكو لتسميهم  الخعب الص مب الرقبة.

هدد    دهددرت قسدد تهم لدهددر اددنفهم فيمددو  لينددو سددن سجددو   قبددا قيددوإ 

ألدل هد ه ا شديو  ...  أ رائياو لبعد قيوإ أ رائيا  صدبرا لشدوتيا لبحدر البقدر

  معنو بهو ل  م ا  مسمع.الألا 

هدد    هددم الدد ين ذبحدد ا سددن ذبحدد ا فددا الخميدداو ذبحدد ا المصددمين الددرااعين 

 السوظدين الصوئمين فا شهر  سلون لفا صال الفجر.

 هم ال ين قألم ا سن قألم ا فا مفع القدغ.
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 فا لبنون.« قومو»هم ال ين قألم ا سن قألم ا فا 

ددو سددن هدد    يألميدد لن بولقسدد ل لالعنددخ أن اومددن هدد  ه سيدد ل. هدد    ليلأ

 فددوتهم  الددا لخاقيددةو   يعألرفدد ن بقيمددة ا خددا و ل  بال اسيددة ا خددا و   

يعألرف ن أ  بولمنفعةو لالمنفعة لهم خوصة. فدا قيمدة خمقيدة ثوبألدة لدديهمو الرويدة 

انددهم تبدر  ال  ديمةو ادا ال  دوئا انددهم سخدرلاةو حألد  أبوحدة ا ادراض 

اددا شددا و   يأل  ادد ن اددن شددا  فددا  ددبيا  ددويألهمو  لأبوحددة النسددو  لأبوحددة

 له ا سو قول  لهم تمم  هم.

محن اندمو اا شا    بد لن تح مد  ا خدا  لالقديمو فدا السدمم لالحدروو 

فا السيو ة لا قألصو و فا اا سجو  سن سجدو ت الحيدول    يجد   لممسدمم لن 

ك وَل  خففد مففد ُ َ األمانففة لمففد اِتمنفف»يألعددد  حدددل هو لسددع النددوغ ظميعأددو  

  ترمد ا ل  تردد لا ل  تم مد ا »لسن ال صويو المفه سدة فدا الحدرو   «خانك

 «.ال  تقألم ا اسرلل ل  لليدأ « لي بج   ا ادا »

 لسو ه    فا لخا  لهم ل  خا  لهم.

سن  فوت الطبيعة اليه  ية  اإل هووو له  سن ثمرل ه ه ا شديو و هدم لابدر 

 .اإل هوبيين فا العولم

أمهددم اإل هددوبي ن! « الجهددو »لحراددة « حمددوغ»هددم يق لدد ن اددن حراددة 

ليريدلن سن السمطة الفمسطينية لن تقلدا امد  اإل هدوبيينو لي تقلدا امد  

 حراة حموغ لحراة الجهو .

أ هوبيةو حموغ تددافع ادن لطنهدوو تددافع  نليس - لا لك الجهو  - لحموغ

افع الروصددبين الاممددة اددن ل ضددهوو تدددافع اددن لهمهددوو تدددافع اددن ارضددهوو تددد
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الدد ين   يرقبدد ن فددا سدد سن أ  ل  ذسددةو ل  يرادد ن  حددد اهدددأا ل  حرسددة. 

 حموغ تقوتا بخرى.

ِ  ُر  }هددد ا أن  دددم ه أ هوبأدددوو فهددد  اإل هدددوو المخدددرلع  ُِ ُفففوَن بِفففهَِل هللَافففدُوة ٱَّللة

} كُم  فهد   لسو أ هوو اليهد   الد ين لقدوس ا امد  ل و د   للدألهم [60]ا مفدو    َوهللَادُوة

 أ هوو  ير سخرلعو أ هوو دولمو أ هوو بوال سسأل بر فا ا  ض.

 شر ا ألعمو  فا ا  ض 

أمنددو لصددبنو بخددر ا ددألعمو و  مدد  ا ددألعمو  ا ددأليطوما أحالددا. اددون هنددوك 

ا ألعمو  سخدوب  فدا الج ائدر سدن فرمسدوو لل دن الفرمسديين لهدم لطدن يعد  لن 

نهمو  لن لن يخرظدد هم أليدد . ثددم هددم ل ا لا لن يخددو ا ا الج ائددريين فددا لطدد

سندد . لهدد    لدديم لهددم لطددنو ظددو لا ش دد اذأا فددا اآلفددو  سددن بددا  شددأل  لهددم 

يريدددلن لن يجعمدد ا سددن فمسددطين لطددنهمو للن يحمدد ا سحددا لهمهددو بعددد طددر هم 

 سن . فه ا شر لم اع ا  ألعمو .

 له  ا ألعمو  دولم بوال فا ا  ض برير الحعو سأل بر ظبو .

ا اإل رائيما ال ي ابألمين ب  لسألنوو فها مسألسدمم ه ا ه  ا  ألعمو  الصهي م

 له ا ا  ألعمو ؟

لقد قولسنو لقولسنوو ثدم  ليندو ف دة سندو  د من طد   الطريدعو  د من طريدع 

...   دداإ لاددرج...  الجهددو  لال فددوحو ل ددع ا ل ا  السدداإو لهدد   دداإ ه يددا

ية القددغو  اإ امقن في  القلويو المهمة  قلد...   اإ   يعيد الحع أل  لهم 

لقلددية الاظ ددين المخددر ينو لقلددية المسددأل طنوت لالمسددأل طنينو لقلددية 

 الحدل . ه ه القلويو المهمة امهو ا مقنو فمو ال ي ح ا سن القلويو؟!
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  ضينو بولامم لالامم لم يرض!

لصددبحن أ ددرائيا ترامدد  بقدددسيهوو ل   - الدد ي قبمدد  سددن قبمدد  - هدد ا السدداإ

تبددولا بدد و لسددع هدد ا محددن مجددري ل ا هددو لمددرا و مقدد     نصددبر امدد  

أ درائياو  نصددبر لمصددبر! لي صددبر هدد ا؟! أمد  لدديم الصددبر المحمدد   الدد ي 

لسر ب  هللا ل   ل و با ه  الصدبر المد س إو أمد  لديم صدبر ا حدرا  بدا هد  

و حينمو قو   صبر الحمير. صبر الحمير ال ي ابر ان  ا  لخوار قديمأ

 لقددد   امدددو يقددد   حمدددو   ددد  

 

 

 لقددددد  ددددوس ه حمدددداأ   يطيددددع

  خصدددبر لا سددد   لهدددو اتسدددوع 

 

 امددددو لن ا سدددد   لهددددو سلدددديع

 فاسدددددو لن لسددددد ت لل الم دددددو ي 

 

 لأسدددددو ينألهدددددا هددددد ا الطريدددددع!

 ه ا ه  صبر الحمو و لليم ه  صبر ا حرا . 

لحد ضدي فهو يقد    أن الحدرلو فا حمقة فا قنول فلوئية سن  ليو و  معن 

  تحا سخ مةو   يحما المخواا أ  الح ا و سهمو طو و لل  اسألدد  دنينو للد  

 حصمنو ام  لاحد فا الموئة لل لقا!!

يو اجبأوو لي ح ا  ه ا؟! ايخ يألحول  الحما لال ئب؟! ايدخ يألحدول  القمدم 

رألصدبهو؟! لالسيخ؟! ايخ يألحول  المحم لالس ين؟! ايدخ تألحدول  العد  ا  لس

 ايخ يألحول  صوحب الدا  لالم  الم ظغ بولساح؟! لي ح ا  ه ا؟!

و ل  يرنا شي أوو  م  حد ا  بدين الحدع لالقد ل  أن الح ا  هنو   يجدي فألياأ

 الحع ا ا   لالق ل المسمحة.... 

 طريع الجهو  لالمقولسة 

طعنو و سدو ا دأل«المقولسدة»هد  ...  «الجهو »ليم هنوك أ  طريع لاحد  ه  
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.  أل  ذلك  بياأ

ه ا ه  سنطع الدينو لسنطع الفطرلو لسنطع الألدو يلو لسنطدع ال اقدع  لن 

اإلمسددون   يسددمم فددا ل ضدد  ل  ارضدد  ل  حرسوتدد  لأن لصددوب  سددو لصددوب و 

 ليقولإ سو ا ألطوع المقولسة.

و قو     الخوار العربا قديمأ

لاندددددددن  أذا قددددددد إ   لمدددددددا 

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لتهم

 

 ولم؟فهددا لمددو فددا ذا يولهمدددان ددد

سألددددد  تحمدددددا القمدددددب الددددد اا  

و  لصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو سأ

 

 للمفأدددو حميًّدددو تجألنبدددك المدددرا م

و.   ه ا سو يق ل  سنطع الخوار قديمأ

 للسو الخوار حدي أو فقو   

 لالخر أن تمق  بولخير ضدقن بد 

 

 ذ اأدددو لأن تمقددد  بولخدددر ينحسدددم

 لالنددددددوغ أذا دممدددددد ا البرهددددددون 

 لااألسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ا

 

فددولحرو لظددد  امدد  الدددميو سددن 

 السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمم

 

 لله ا قو  سن قو   أن الخر بولخر ي حسمو لالبو   لدمم.

ُُففوُكتِفَ  هللَالَففي  }لهللا تعدول  يقدد     َر  ُ ٓ َُن  َ أ َوهللَاَسفىَٰ ُُففم  ٞ  لة ُُفَو ُكففر  ِقتَففاُل َو ا   و ا  َشففي  ُُُم ٱل 

ٓ َُن  ُِح  ففوا  َشففي   أ َوهللَاَسففىَٰ ُُففم  ففٞر لة ُُففَو َخي  ُُففَو َشففَرٞ   و َو ُُففم   ا َو لَففمُ لة ُ يَع  لَُمففوَن{  َوٱَّللة  َوَُنففتُم  ََل  َع 

 .[216]البقرل  

َن َو َد   ]لي   تلعف ا[ ٱََ   َِهنُوا  }ليق    بحوم    لَفو  هللَا  ِم َوَُنفتُُم ٱأل  هللُآوا  إِلَى ٱلسةل 

ُ َمعَُُم  َولَد يَتَِركُ  {م  َوٱَّللة لَُُم  َمَٰ  .[35]سحمد    ُهللَا 

تِغَفآءِ لفا  يدة لخدر  يقد     لَُموَن ٱَفِننةُهم   }َوََل  َِهنُفوا  ٱِفر ٱب  ُُونُفوا   َف   ِمأ إِن  َ قَفو  ٱل 

يًمفا{ ُِ ُ هللَاِليًمفا َح ُجوَنِۗ َوَكفاَن ٱَّللة ِ َما ََل يَر  ُجوَن ِمَد ٱَّللة لَُموَنأ َو َر  لَُموَن َكَما  َ   ]النسدو    يَ  
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104]. 

لم ي مفنو هللا تعول  لن ي  ن انددمو سدن السداح سدو اندد لاددائنوو   مممدك سدو 

ائيا سددن الألر ددومة الن ليددةو لل نددو مممددك أ ا تنددوو مممددك ليدددينوو مممددك تممددك أ ددر

ا  محة الخفيفةو مممدك هد ه ا شديو  لهدا قد ل فدا ليددينو. أن هللا تعدول  يقد    

ا } تُمَوُهللَِاد وا  لَُهم مة تََ ع  و   ٱس  د اُوة ِ  َمِ َخي  بَاِط ٱل  ِ َوهللَافدُوة  ُر   َوِمد َرِ {ُِ ُوَن بِهَِل هللَافدُوة ٱَّللة  كُم 

قدد   مسدألطيع ذلدكو أممدو « لادلا لهم س دا سدو لاددلا ل دم». لم يقا  [60]ا مفدو   

 المهم لن مب   سو فا ا ألطواألنو.

لمحن مسألطيع ال  ير ل  لمنو لحدمو صف فنو. أن الد ي ظعدا أ درائيا تألجبدر 

امينوو لتعب  بنوو لتدألح م فيندوو لتريدد ترايعندوو للن محندا لهدو  نل دنوو للن 

لاددخن بعدد  النددوغ   يجدددلن فددا ذلددك  - قددداسهوو للن ممعددع لحدد يألهومقبددا ل

 لوضةو يريدلن لن يمعق ا لقداإ أ رائيا! سو ه ا يو قد إ؟ ليدن العد ل العربيدة 

ِ }اإل اسية؟ لهللا تعول  يق     عِ َوَّلِلة وُ َوِلَرُسوِلهِ ٱل  ِفِقفيَد ََل ية ُمنََٰ فدة ٱل  ُِ ِمنِيَد َولََٰ ُمفؤ  َل َوِلل 

لَُمففوَن{ . محددن مممددك لمفسددنوو مممددك لن مقدد     و بمددا  لف اهنددوو [8]المنددوفق ن   يَع 

...  لدن مسدمم فمسدطينو لدن مسدمم القددغ لبددأا...  مممك لن مصر   مريد فمسدطين

سمي مدون سدن العدرو لالمسدممينو ...  سميد ن...   نم ت  لمهوو ليمن سوئة للدخ

و لالعجدد  العربدداو (51)لفمسددطيناأمدد  اليددخغ ا - لددن يلددر ذلددك المسددممين شددي أو

لالدد هن اإل دداساو لالألفددر  ا سري دداو لالريددوو العددولماو اددا هدد ه الع اسددا 

 ظرلت أ رائيا.

لل ددن مقدد    أمنددو سعنددو الحددعو محددن لصددحوو الحددعو لالحددع سنصدد   فددا 

                                        

 المقص    يخغ السمطة لالقيو لو لليم يخغ الخعبو فولخعب البو ا لم يسألسمم لبدأا.  (51)
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النهويددةو سعنددو هللا لسائ ألدد  لصددولأ المدد سنينو لسعنددو ا  ض لالسددمو و اددا 

اددن  صددم  هللا اميدد  ل ددممو لخبرمددو   دد   هللا شددا   ددي  ن فددا صددفنوو امدد

له ه بخر  ينبردا لن  - المعراة الفوصمة اآلتية    يب فيهو فا ي إ سن ا يوإ

لمنو  نقوتا اليه   لتقوتمنو اليه  و لاون المسدمم ن  - محفاهو لمعيهو لم سن بهو

و سدو فا ا  سنة الموضية يعجب ن ايدخ يقوتمندو اليهد   لهدم فدا ذسألندو لحمويألندو

َل  قفوم السفاهللاة حتفى يقا ف  »ارف ا لن ال سن  ديألرير للن الددميو  دألألط    

المسففلمون اليهففو ، ٱيقففتلهم المسففلمون، حتففى يخت فف  اليهففو ي مففد وراء 

الحۡففر والشففۡر، ٱيقففول الحۡففر ُو الشففۡر: يففا مسففلم، يففا هللا ففد ض، ُففذا 

 .(52)«...  يهو ي خلفر ٱتعال ٱااتله

فددا مصددرل المسددممينو حألدد  ا حجددو  سعندد  هدد ا  لن اددا شددا   ددي  ن 

لا شدجو  تددأل مم. هدا تددأل مم بمسددون المقدو  لل تددأل مم بمسددون الحدو ؟ لدديم بع يدد  

 ام  قد ل هللا لن ينطع الحجر لالخجر.

ادا شدا   دي  ن سعندوو  منددو لصدحوو الحدعو لالددميو  ل و لالددهر ق مّددبو 

و  لسعهدم لسري دوو الدهر ي سون  ي إ لك لي إ اميكو أذا اون اليد إ اليهد   لق يد

كَ فان  لاإ الحو  سن المحو و لهللا تعول  يق     َد ٱلنةفاِس{ }َو ِل  َيةفاُم نُفدَاِولَُها بَفي   ٱأل 

 .[140]   امران  

  بددد سددن المقولسددةو لدديم هنددوك سددن  ددبيا أ  المقولسددةو لأن طولددنو لأن 

بط امدو اومن ثمرتهو اآلن قميمة. الصبر هنو ه  المطم وو مصبر لمصوبر لمرا

                                        

 «ريرصددصددحيأ الجددوسع ال». ذاددره فددا  ضددا هللا اندد  لاه سسددمم اددن لبددا هريددرل  (52)

دو. لاد لك  «إَل الغراد ٱننه مد شۡر اليهفو »(. لتألمأل   7427) لقدد  لاه البخدو ي ليلأ

 ...  ابن امر لاه الخيخون ان 
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ٓ َي َهففا }قددو  تعددول    ُُففم  يََٰ َ لَعَلة فف ُِروا  َوَصففابُِروا  َوَرابُِ ففوا  َوٱ ةقُففوا  ٱَّللة ٱلةففِذيَد َءاَمنُففوا  ٱص 

ِلُحوَن{  .[200]   امران    ُف 

اسدد رية فقددطو أمهددو سعراددة اسدد ريةو لسعراددة سعراددة لليسددن المعراددة 

اظألموايددةو لسعراددة  اقألصددو يةو لسعراددة  يو دديةو لسعراددة ثقوفيددةو لسعراددة

 ينية.   بد لن مدخا المعراة فدا ادا سيو ينهدو لب دا لبعو هدوو   بدد لن مقدوطع 

أ رائيا لسن ل ا  أ رائياو   بد لن مرف  الألطبيع ليًّو اومن صد  ت  لادون 

 ش م .

   تطبيع سع العدل 

   تطبيع سع ه ا الروصب المعألدي.

يهأل  ن ارضنوو ليرألصب ن ل ضدنوو  ن ن ااقألنو طبيعية سع ال ي ايخ ت

ليم ثدد ن حرسوتنددو؟ ايددخ ت دد ن ااقألنددو طبيعيددة سددع هدد    الدد ين فعمدد ا بنددو 

 ا فوايا؟ ه ا اجب سن العجب.

يجب لن مرف  الألطبيع ا قألصو يو لالألطبيع السيو او لالألطبيع ال قدوفاو 

 لالألطبيع ا ظألموااو لمرف  اا سو يجل سن أ رائياو ه ا ه  لاظبنو.

المعراة سسألمرل ليهدو اإلخد لو لدن ممقدا السداحو  دناا مجوهددو ل دناا ل

مقوطعو ل ناا مقولإو لم يد أخ تنو المقولسين ا بطو  ال ين لدم يسألسدمم ا للدم 

دددو لن يبيعددد ا ل ضدددهم للطدددنهم تحدددن ل دددمو    سعنددد  لهدددو ل   يرضددد ا ي سأ

 سلم ن لهو.

بو  الحجدو ل لقد   سمدو مألفوضة لشاأمنو مخسا لن تع   ا مألفوضة اإل اسيةو 

اومنو للن تنلم فيهو السمطة الفمسطينية ألد  الخدعب الفمسدطينا.   يجد   لن 
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ينقسددم الفمسددطيني ن ألدد   ددمطة لشددعبو لسددوذا اسددبن السددمطة؟ لقددد تنو لددن 

او ل   ا لفخدرأ لتنو لن لل ن أ رائيا ترادب  ل دهوو لل دن أ درائيا تأليد  ابدرأ

 تجد   بد و لصدد  هللا العاديم أذ لصدفهم تريد لن تعطا شي أوو حألد  الف ألدوت  

ا َلة يُ َُم  }بق ل    ِك ٱَِنذو ُمل  َد ٱل   .[53]النسو     ُوَن ٱلنةاَس نَِقيًرا{ؤ   لَُهم  نَِصيٞ  َمِ

أمنو مخسا لن تع   ا مألفوضةو للن تع   فمسطين يددأا لاحددلو لشدعبأو لاحددأاو 

ن ل ضد و لأمدو لهد ا اليد إ يقولإ سو ا ألطوع أل  المقولسةو للن يسمم فا شدبر سد

مُ َويَو  }لمنألارلن  فَرُح ٱل  عَِييفُي  4ِمنُفوَن ؤ  َمئِفذ  يَف  ُُفَو ٱل  ِ  يَنُصفُر َمفد يََشفآُءأ َو فِر ٱَّللة بِنَص 

ِحيُم  ثََر ٱلنةاِس َلَ  5ٱلرة دة َُك  ُِ دَ ُۥ َولََٰ ُ َوهللا  ِلُف ٱَّللة ِأ ََل يُخ  دَ ٱَّللة  .[6 - 4]الرلإ   {ونَ لَمُ  يَع  َوهللا 

مو  دد ددألرفر هللا تعددول  لددا لللل - ليهددو اإلخدد ل لا خدد ات -   قدد لا هدد القدد 

 فو ألرفرله أم  ه  الرف   الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

 لسو بعد فقد ل   لن فا ي إ الجمعة  واة أظوبة للعمهو ت  ن ه ه السواة.

هدا العميدوو المهم امصر اإل اإ للا  المسممين. المهدم اظعدا اممدة اإل داإ 

ا سدن لسسدنوو  لاظعا اممدة لاددا  اإل داإ هدا السدفم . المهدم اظعدا ي سندو خيدرأ

ا سن ي سنوو لهيل لنو سن لسرمو  شدأا.  لاظعا  دمو خيرأ

المهم اميدك بخاددائك لاددا  اإل داإو المهدم امصدرمو امد  اليهد   الردو  ينو 

 المهم امصرمو ام  اليه   المعألدين.

* * * 
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 (53)م تمر اإل اسا الألو ع  ولة أل  ال -13

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

بعد  دد سد تمر القمدة اإل داسية الألو دعة. هد ا المد تمر « الدلحة»ينعقد فا 

ا لثمد  المميدو  سدن المسدممينو يم دا للفأدو لثاثموئدة سميد ن فدا  ال ي يم ا سميو أ

 «.سحمدأا      هللا لن   أل  أ  هللا للن»العولم سمن يخهد  

ال بر    بد لن ت  ن ل  لهميأل و لبخوصة لم  ينعقدد ا سة  س تمر يم ا ه ه

س اقددخ تو يخيددةو ...  فددا ظدد  يألطمددب سددن هدد ه القمددة لن تألخدد  س اقددخ حو ددمة

ت بدددن للسدددة لظ  هدددوو لت بدددن ذاتيألهدددوو ليألجدددولو فيهدددو القدددو ل سدددع الخدددع و 

 و تهم لح وسهم فا لا   خر.لالجموهيرو فا تعيا الجموهير فا لا  لق

 ا سة اإل اسية حقيقة ل  لهم 

ه ه القمة تم ا لسة اإل اإو لبع  النوغ يحول  لن يخ ك فا لظد   هد ه 

ا سةو قو  لا بعلهم  لين هد ه ا سدة؟ أمهدو لهدم لليسدن حقيقدة! قمدن لد    و 

ع حقيقة لليسن لهموو هدا حقيقدة بمنطدع الددينو لهدا حقيقدة بمنطدا سة  ه ه

الألددو يلو لهددا حقيقددة بمنطددع الجررافيددوو لهددا حقيقددة بمنطددع العصددر الدد ي 

 معيا في و لها حقيقة بمنطع لادائنو لمفسهم.

                                        

 مد فمبر10الم افدع  هدـ1421شدعبون13للقين فا ظوسع امر بن الخطدوو بولدلحدة فدا  (53)

 إ.2000
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 لسة بمنطع الدين 

ِلَك لقدو   « لسدة» نو فدان هللا  دم  المسدممي«الدين»ها حقيقة بمنطع  }َوَكفذََٰ

ا ففةو َوَسفف و ُُم  ُُمة ففنََٰ ِرَجففت  ِللنةففاِس  ُكنففتُم  }و [143]البقددرل   {...  َجعَل  ففةٍّ ُُخ  ففَر ُُمة ]    {...  َخي 

ِذ ِ }و [110امران   ََُٰ ُُفم  ٱَٱهللا  ُفدُوِن{إِنة  ِحفدَوو َوَُنَف۠ا َرب  فةو َوَٰ تُُُم  ُُمة }َوإِنة و [92]ا مبيدو    َٓل ُُمة

ُم   ِحدَوو َوَُنَ۠ا َربُ  ةو َوَٰ تُُُم  ُُمة ِذ َِٓل ُُمة و يخير أل  لمد    تدألم و اخمم[52]الم سن ن   ٱ ةقُوِن{ٱَ ََُٰ

 العبو ل ل  ت ألما الألق   أ  ب حدل ا سة.

لسدددة بمنطدددع الددددينو لسدددة  بهدددو لاحددددو ل  ددد لهو لاحددددو لاألوبهدددو لاحددددو 

 لاقيدتهو لاحدلو لشريعألهو لاحدلو لقبمألهو لاحدلو ف يخ   ت  ن لسة؟

لسدددة بمنطدددع الددددينو  ن الددددين يفدددرض اميهدددو لن ت ددد ن لسدددة سألمو ددد ة 

تَِص وَ } اُوا {ٱهللا  ا َوََل  َفَرة ِ َجِميعو ِ  ٱَّللة  .[103]   امران   ُموا  بَِح  

 اإل اسية حقيقة.ا سة  سنطع الدين يق    أن

 بمنطع الألو يل 

و فقد اوع المسمم ن لسة لاحدل طد ا  «الألو يل»لها ا لك حقيقة بمنطع 

...  لددا لحددل ا - بعدد لحددل القبمدة للحددل العقيددل - ثاثة اخر قرمأدوو تجمعهدم

 ا  اإل دداإو الفقهددو  يسددم ن للطددون المسددممينو  ا  اإل دداإو هددا  ا  للدديم 

 يو  اإل اإو  ا  لاحدل تجمع المسمم سع المسدمم حي مدو ادونو سهمدو تفرقدن بد  

 ا لطون لل ا لسنة لل ا ل ان.

لحددتهم  ا  اإل دداإو للحدددتهم سرظعيدة الخددريعة الألددا لدم يعرفدد ا سرظعأددو 

 يرهدو يحأل مد ن أليدد و ليقلد  بد  قلددوتهمو ليفألدا بد  سفألدد همو طد ا  ثاثددة 

اخددر قرمأددوو لي قبددا لن يدددخا ا  ددألعمو  بددا  المسددممينو ليمرددا الخددريعة 



 237 5خطب الجمعة ج

 اإل اسيةو ليحا سحمهو الق امين ال ضعية.

اومددن لسددة لاحدددل لحدددتهو العقيدددل لالخددريعة ا سددة  الألددو يل يقدد    أن هدد ه

« خميفدة»لالقبمة للحدتهو  ا  اإل اإو للحددتهو قيدو ل لاحددلو فقدد ادون هندوك 

سندد  الخمفددو  الراشدددين فددو س يين فولعبو دديين فولع مددوميين ألدد  لن ا سددة  يح ددم

 اهد ه المامدة الألدا اومدن تاد...  للرين الخافدة لهددسن هد ه القمعدة الألو يخيدة

إ( حينمددو قوسددن الدللددة العمموميددة 1924اإل دداسية حألدد  للريددن  ددنة )ا سددة 

 ا توت  اية الحدي ة.

 حقيقة.ا سة  سنطع الألو يل يق    ه ه

  بمنطع الجررافيو

و فهددا لسددة تعدديا امدد   قعددة سددن «الجررافيددو»لهددا حقيقددة ادد لك بمنطددع 

ا  طبيعيأوو ينألقدا ا  ض سألصمة بعلهو ببع و  ن اإل اإ اون ينألخر امألخو أ

سن سنطقة أل  سنطقة سجول لو له  ا حألد  لصدبأ هد ا العدولم اإل داسا الد ي 

 مراهو ه ه ال ألمة الخلرا  ام  خريطة العولم.

 سنطع العصر 

الدد ي  «العصددر»هدا حقيقددة بمنطددع الجررافيدوو لهددا حقيقددة اد لك بمنطددع 

 .معيا في 

لن   بددد  صددريرلوالعصددر الدد ي معدديا فيدد  يقدد    أمدد    س ددون لم يومددوت ال

ا.  تألجمع ال يوموت الصريرل لأل  ن شي أو ابيرأ

ه ا سو  لينوه فا العولم سن ح لنوو فهدم يريددلن لمعدولم امد  لن يأل ألدا بعلد  

سددع بعدد و للن يألمدد   المسددمم ن لحدددهمو   تجمعهددم  ويددةو ل  ت حدددهم 
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 ظبهة.

ي لصدبأ قرو س ا لد لك  هد ا الألقدو و ا ل بدا الد ل لينو العولم يألقو وو ل

و ام    دم «ا تحو  ا ل با» ن ايومأو ثقوفيأو لاقألصو يأو ل يو يأو لاحدأا ه  ي   

سددو اددون بددين ا ل بيددين بعلددهم لبعدد  سددن حددرلو   ددف ن فيهددو الدددسو و 

لل  هقدددن فيهدددو ا  لاح بدددوآل ى لالمايدددينو  خدددر هددد ه الحدددرلو  الحربدددون 

رات المايددين بخيدددي العولميألددون ا للدد  لال وميددةو لاددم حصدددت فيهمددو سددن اخدد

 ا ل بيين بعلهم سع بع .

ل للا لن المصددمحة تقأللددا لن يألقددو ب ا ل   هدد    مسدد ا هدد ه الحددرلوو

ن يجألمعد ا ل  يألفرقد ا. هد ا هد  سنطدع ليألبوادلاو للن يألحددلا ل  يخألمفد او ل

تخدألرك فدا  «ثداخ»لل  « للألدون»العصرو سنطع الأل ألاو مر  بع  الدل   

 صنع طيو ل سألط  ل!

ذلك  ن ه ا العولم   يسألطيع ال يون الصرير لن يعيا في و فممدوذا يدرا  بندو 

محن المسممين لحدمو لن ماا ايوموت ه يمة؟! بع  الدل    ت و  تراهو امد  

 خريطة العولم أ  بمجهر!

ا لألا ااألبدر  ينهدو ت حيدد ال ممدة بجد ا  اممدة ا سة  له ا ه  ال ي يرا  له ه

 لدين ام  لحدل المعب   للحدل العوبدين.الأل حيد؟! قوإ ه ا ا

 ها حقيقة.ا سة  سنطع العصر يق    أن ه ه

 بمنطع لادا  ا سة 

اإل دداسية حقيقددة لليسددن ا سددة  لمفسددهم يقدد    أن «لادددا  ا سددة»سنطددع 

دوو   ينادرلن أليندو تقددسيين ل ظعيدين  و. هم   ينارلن أليندو اربأدو لاجمأ لهمأ
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 .«لسة»رلن أل  المسممين بواألبو هم لل يمينيين ليسو يينو ينا

لقد  لينو أ درائيا تقمدع لتند اغو ليصديبهو الفد ع لالرادبو حينمدو سم دن 

و لف اهو لن تممك  للة أ اسية قنبمة! لحينمدو سم دن «القنبمة الن لية»بواسألون 

 لف اهو ذلك. «الخهوو ال وما»أيران الصو ل  

تصيد فا المدو  الع درو للن يف اهو لن تق   لسة أ اسيةو لها تحول  لن 

 تم   الرلابط بين المسممين بعلهم لبع .

اخسدددة لاحددددل ه ددد ا ينادددر ...  هدددم ينادددرلن ألددد  المسدددممين ا ألمدددة لاحددددل

 الصهوينةو له  ا ينار ا سري ونو له  ا ينار اآلخرلن.

  المسددمم ن لسددةو هدد ه هددا حقيقددة لليسددن  - ليهددو اإلخدد ل - للدد لك لمددو لقدد  

و لهمأ
(54). 

 سن ل بوو الق ل؟ا سة  تممكسوذا 

 سق سوت السيو ل ا سة  اسألاك

لها لسة تممك سن سق سوت السديو ل لالريدو ل سدو يجعمهدو فدا الطميعدة للديم 

  ياو ل  لحسنن ا  ألفو ل سمو  توهو هللا سن قد ات.لفا ا

 القوو ال شرية:

ا لثم أو»تممك الق ل العد ية ا سة  ه ه دوو هللا لالق ل العد ية معمد. «سميو أ ة ليلأ

                                        

لمخدديل القرضددولي   ددولة فددا  ويددة ا هميددة حدد   حقيقددة لظدد   ا سددةو للمهددو حقيقددة    (54)

طبدع س ألبدة لهبدة بولقدوهرلو لهدا فدا  «حقيقة   لهم...  ا سة اإل اسية»لهمو بعن ان  

يدمو امد  صدفحوت السديد ال وتدب المعدرلى لا صا مقوع  ا  بدين الخديل القرضدولي 

 و المصرية.«ا هراإ»ظريدل 
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ُكُرٓوا  ...  }تعول  يق     َُثةَركُمي و  ُكنتُم  اَلِ إِذ  َوٱذ   اسألن بول  رل. [86]ا اراى   {...   ٱَ

 الخوار العربا يق   

 لأممدددددددددددو العددددددددددد ل لم دددددددددددوثر ...................................

 ليق   اآلخر  

 سلمدددو البدددر حألددد  ضدددو  اندددو

 

 لمحدددددن البحدددددر ممدددددله  دددددفينو

 محن لسة ابيرل فا العد . 

لل خ بعلدنو يعألبدر العدد  اخمد  مقمدةو لل اخمد  او ثدة.  و لد  امألفعندو بهد ه 

 ا ادا  للحسنو ت ديفهوو امو يفعا الصيني نو  صبأ لنو شخن.

 القوو اَلاتصا ية:

مممك الق ل البخرية العد يةو لمممك الق ل المو يدة لا قألصدو يةو فدنحن انددمو 

 خ  ل فددا بدوطن ا  ضو لال ددرلات المنخدد  ل امدد  دددوهر سدن ال ددرلات المدد

ا  ضو اندددمو سددن ال ددرلات المعدميددة لال  اايددة لالموئيددةو سددو   تمم دد  لسددة 

 لخر و ل  ت وسا بعلنو سع بع .

لل خ سن   ن ات قرلت لن مسبة الألبدو   الألجدو ي بدين المسدممين بعلدهم 

هدد ه   ؟! لمددوذا   مقدد يا سعقدد ! لهدد %( 8  لددم تبمددغ ثموميددة فددا الموئددة )لبعدد

 المسممة؟ا سة  الرلابط ا قألصو ية لالألجو ية بين لبنو 

 ا سة تممك ثرلات هوئمةو لتممك س قعأو فا العولمو فا  رل العولم.

لتممددك سددن البحددو  لالبحيددرات لا مهددو  لالملددويع سددو   يمم دد   يرهددو  

  و لسلديع الدد  مياو لسلديع ظبدا طدو سليع ادنو لسليع الب  دف  و
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 لسليع بوو المندو.

 مممك لشيو  ا يرل امهو سصد  سن سصو   الق ل.

 القوو الروحية:

  ددولة »لمممددك فدد   ذلددك  القدد ل الرلحيددة. مممددك لااددم   ددولة فددا العددولم 

محددن لحدددمو الدد ين اندددمو ال ثيقددة السددمولية اإللهيددة الألددا لددم يعألرهددو . «اإل دداإ

تحريددخ ل  تبدددياو لالألددا تأللددمن اممددوت هللا الخيددرل لمبخددرية فددا الر ددولة 

و اندددمو القددر ن الدد ي   يختيدد  «صددم  هللا اميدد  ل ددمم  ددولة سحمددد »الخوتمددة 

سدا الألدا تصدا البوطا سن بين يدي  ل  سن خمفد . انددمو   دولة الألد ا ن لالأل و

ا  ض بولسمو و لتصا الددميو بدوآلخرلو لتصدا الخمدع بولخدولعو لتجمدع بدين 

 الرلح لالمو لو لتم ج بين العقا لالقمب.

  ولة الأل ا ن هد ه تعطيدك اإليمدون ل  تسدمبك العمدمو لتعطيدك الدرلح ل  

 تخخ  سنك المو لو لتعطيك اآلخرل ل  تن اك سن الدميو.

 قدسهو أل  العولم ط   مجول ل فينة أمقوذ.ه ه ها   ولألنو الألا م

 محن لحدمو ال ين مممك ه ه الق ل الرلحيةو له ه الر ولة الربومية العولمية.

 القوو الحضارية:

محدن مممدك القد ل الحلدو يةو محدن لسدة اميقدة الجد ل  ضدو بة فدا ل دد ا  

الألددو يلو لدديم امرمددو سوئددة  ددنة لل سددوئألا  ددنة اددبع  الدددل  ال بددر و محددن 

 مو ط يا.امر

دو اريقدة ذات  اإل اإ صدو  لد  ل بعدة اخدر قرمأدوو لل دن اإل داإ ضدم لسمأ
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الحلددو ل ...  حلددو ات ضددو بة فددا الألددو يل سددن قددديم  الحلددو ل الفرا ميددة

...  الحلدو ل الفو  دية...  الحلدو ل اآلشد  ية لالبوبميدة لال مداميدة...  الفينيقية

 الحلو ل الهنديةو ه ه الحلو ات فا ل ضنو.

ل ض اإل دداإ مبألددن الحلددراتو لمبألددن الر ددو ت السددمولية امهددو  فددا 

 اليه  ية لالنصرامية لاإل اإو امهو مبعن سن ه ه ا  ض.

محن لسة ذات حلو لو ذات امع حلو يو ذات امع تو يخاو لسدنو لسدة 

 ام  الهوساو ل  لسة قريبة القوع لل قريبة الج ل .

لن ي دد ن لهددو س ددون تحددن  سددة ا لهدد هفددا بددد  هدد ه امهددو سددن سصددو   القدد لو

ن يعدد ا  ل  هدد ه ا سددةو لن لالخددممو لهدد ا سددو مطولددب بدد  قددو ل هدد ه ا سددة  

يألحر لا سن الخ ىو ليألحر لا سن الخن عو ليألحر لا سن الخدع   بولدلميدة 

 لسوإ الحلو ل الرربية.

  لهللا لسددنو لذيددو أ لقددد خمقنددو هللا  نل أددوو لسددنو ابيدددأا لقددد للدددتنو لسهوتنددو 

ا.  لحرا أ

ا لل  لالعدولم ا ل  طد ا  اخدرل قدرلنو اومدن حلدو تنو ا سة  محن انو

ها الحلو ل السوئدل فا العدولمو اندو سعممدا الددميوو فدا ظوسعوتندو ظدو  الألاسيد  

سن لمحو  العولمو لاون اممونمو هدم ل دوت ل البخدرو لشدهر ل دمو  العممدو  طد ا  

راظع العممية فا العولم اومن األدب    اومن ل مو  امموئنو. لشهر المصتمك الع

امموئنو. تمك العص   الألا اومن تعألبر فا لل بو اص   الاداإ هدا اصد   

 الن   اندمو.

محن صنعنو الحلو لو للخد مو سدن الي مدون للخد مو سدن الفدرغ للحد مو سدن 
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و ابأل رمدو  - الهن   للخ مو سن  يرهمو لل نو لضفنو له بنو لمقحنوو للمخخمو ام سأ

و س ا امم الجبرو للم مخعر لبددأا لن هد ه الحلدو ل اومدن سلدو ل لمددين  - ام سأ

لل العمددم سنددوق  ل يمددونو بددا  ددو  العمددم لاإليمددون ظنبأددو ألدد  ظنددبو حألدد  أن 

ا سددن اممددو  الدددين اددوم ا اممددو  فددا ال  ميددوت لالطبيعيددوتو س ددا  ابددن »ا يددرأ

ددو سجألهدددأاو لهدد  صددوحب األددوو  « شددد بدايددة »الدد ي اددون قوضدديأو لاددون فقيهأ

فددا الفقدد  المقددو نو لهدد  الفيمسدد ى ال بيددر شددو ح  «المجألهددد لمهويددة المقألصددد

فدا الطدب لسدن لشدهر لطبددو   «ال ميددوت»ل  دط و لهد  اد لك صدوحب األدوو 

ل بددو لعدددل قددرلن لتددرظم ألدد  الاتينيددة. لادد لك العددولمو لاددون األوبدد  سرظعأددو  

لرظدا قدول ا  اومدن مم لالفقي و ه ا ا المفسر لا ص لا لالمأل «الفخر الرا ي»

الد ي  «ابدن النفديم» تقدا ادن شدهرت  فدا امد إ الددين! لشهرت  فدا الطدب  

اخحددد فقهددو  الخددوفعيةو هدد  الدد ي  «طبقددوت الخددوفعية»فددا  «السددب ا»تددرظم لدد  

 ااألخخ الدل ل الدس ية الصرر .

لااألقدد لن ! «العولم ال ولد »ا لل  لالعولم ا ل و اآلن محن ا سة  انو محن

 ل أ ل  اون هنوك اولم  ابع لنسبن ألي أل لمو تعدوما سدن تخمدخ لسدو تعدوما فينو 

 سن ظها لفقر لسرض!

ا سية    الن سنألخرل فدا با مدوو لهدا لطخدة  د  ا  فدا ظبدين لسدة لل  

فِم َربَِفَك ٱ ية م لن ام     لهو تقد      بِٱس 
 ُ فَر لن   بدد  .[1]العمدع   {لةفِذي َخلَفقَ }ٱا 

 لمح  ه ا العو .ا سة  لن يأللوسن لبنو  ه ه  بد  ا سةو ممح  ا سية سن ه ه

محن أذن مممك سق سوت الق لو فمموذا مرض   مفسدنو الددلنو لمقندع بدولعيا 

 اله ن؟
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ن ت د ن لأمنو مطولب القمة اإل داسية الألو دعة المنعقددل فدا هد ا البمدد ال دريم 

ن شدع بهوو الألدا يم مد ا سدة  ام  سسأل   ا حدداخو للن ت د ن امد  سسدأل  

 للن ت  ن ام  سسأل   الطم حوت لاآلسو  المعمقة اميهو.

 سطولبنو سن القمة اإل اسية 

لل  سو يطمب سن ه ه القمة  هد  قلدية القلدويوو قلدية المسدممين ا للد و 

قلددية لللدد  القبمألددين لثولدد  المسددجدين المعامددينو قلددية القدددغ الخددريخو 

 فيهو لمعولمينو قلية فمسطين.قلية ا قص و قلية ا  ض الألا بو ك هللا 

 بد له ه القمة لن ت  ن ام  سسأل   سو يطمب سنهو لبنو  ه ه ا سة.  

لدديم سددن المعقدد   لن تاددا أ ددرائيا تصدد   لتجدد  و لتعربدددو لتسددفك 

الدددسو و لت هددع ا  لاحو لتدددسر المخددنلتو لتحددر  المدد ا عو لتقألددا النسددو  

 بهو ليعوقبهدوو لل يقد   لهدو  قفدا لا طفو  لالخي   لالمدميينو ل  تجد سن ي 

 اند حدك.

لقد لقخ لبندو  فمسدطين لقفدة الرظدو و لقفدة ا بطدو و صدرو هم لابدو همو 

 ا. ظولهم لمسونهمو فعم  لسألنو لن ت يد ه   و لل  تليع  سو هم هد أ 

ام  لسألنو لن تخعر بخن اميهو لاظبأدو محد  فمسدطينو امدو يخدعر ادا يهد  ي 

اظبأددو محدد  أ ددرائيا. اليهدد   لحددر  النددوغ امدد  حيددولو فددا العددولم بددخن اميدد  ل

بخا النوغ بد هم ل ينو و ظو لا بخمفسهمو لظدو لا بدخس الهمو سدن لظدا أقوسدة لل

أ ددرائيا. فهددا يألبوطددخ المسددمم ن؟ هددا تألبوطددخ لسددة القددر ن للسددة سحمددد اميدد  

الصال لالساإ ام  النه ض ب اظبهو مح  أخ امهم فدا ا قصد  لفدا القددغ 

 ؟!   لهللا.الخريخ
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اإل دداسية فددا اددا س ددون سسددألعدل لن تبدد   الددرلح لتبدد   الدددإو ا سددة  أن

لتلع الرنلغ ام  ا اخو فدا  دبيا هد ه القلدية المقد دة. لل دن الطريدع 

 سسدل و لا ب او سرمقة.

طولمو مو ين سن ف   هد ا المنبدر  افألحد ا الحددل و افألحد ا ا بد او لطداو 

ال امدو و لالمخدولى سيو دية الألدا تح دم القدو ل ل ات الالخهو لو لل ن ا األبدو

الألا تمألمل بهو قم بهم سن الررو لبعبع الردروو لسدن لسري دو لحمفدو  لسري دوو 

 ها الألا تمما اميهم ه ه الم اقخ.

دو سدوو امدو امدألف  أخ تندو للبنونمدو   بدد  لل ن اإلمسون الحر لن يندألف  ي سأ

لهد ه القمدة لن تراد  هد ه ا مألفوضدةو للن ت يددهو ب دا سدو   بدد  فا ا قصد .

ن ت يد المقولسة للن تخد ل   المقولسةو ل   اادا لهد ه ال ممدة الألدا لتسألطيعو 

للقفألنو س قخ الخن ع لسدوإ أ درائيا  لن السداإ خيدو  ا دألراتيجا! يعندا لديم 

يدع ألد  لنو حا  ير ه ا. ه ا ه  سبدل اللعخو لهللا السداإ أن ادون هندوك طر

الساإو فاذا لدم ي دن  داإ ادو   ل سدن لشدوسا ليعطدا ادا ذي حدع حقد  فمدو 

هللُآوا  ٱََ   َِهنُفوا  َو َفد  }سعن  الساإ؟! ه ا ه  الساإ ال ي مه  هللا ان  حينمو قو   

ُ َمعَُُم  َولَ  َن َوٱَّللة لَو  هللَا  ِم َوَُنتُُم ٱأل  {د يَتَِركُم  إِلَى ٱلسةل  لَُُم  َمَٰ  .[35]سحمد   ُهللَا 

بد لن تسألمر المقولسةو لأذا لم ي ن القدو ل لال امدو  امد  قدد ل امد  فدن   

 الحرو لا ألبعدلا الحروو فعم  ا قا افألح ا الطريع لممقولسة اإل اسية.

دو ا سة  ا سة اإل اسية تألجولو سع ه ه ا مألفوضةو اإل داسية تجمعهدو  ائمأ

المل ددا الألددا تندد   بولمسددممينو  لينددو هدد ا فددا قلددية لفرومسددألون فقددد تجددولو 

المسمم ن فا لمحو  العولم سدع الجهدو  ا فردوماو  ليندو ذلدك فدا قلدية الب  دنة 
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 لالهر كو ل لينوه فا قلية ا  ف و ل لينوه فا قلية الخيخون.

الخددمو  لالجندد وو هدد ه  الجمددوهير المسددممة فددا المخددر  لالمرددروو فددا

 الجموهير امهو تألجولو سع المل ا اإل اسية لتحم بهو لتعيخهو.

 ه ا سو ينبرا لن يعي  قو تنو.

ن الفمسطينيين فرط ا فا ل ضهم لفا سقد دوتهم لتقواسد ا لطولمو قمن  ل  

اددن القيددوإ بدد اظبهمو ل ظددب امينددو محددن المسددممين لن مقددولسهم لمحددو بهمو  ن 

ليم سمك الفمسطينيين لحددهمو ل  سمدك العدرو لحددهمو بدا  القدغ لا قص 

ه  سمدك المسدممين ظميعأدو. للديم سمدك هد ا الجيدا لحددهو لد  فدرض لن الجيدا 

 تقددوام لتقواددد لتخددوذ و فددا ينبرددا لن يفددرض تقواسدد  لتخوذلدد  امدد  لظيددو 

 القو سةو سن حع ه ه ا ظيو  لن ي  ن لهو ص ت للن ي  ن لهو س قخ.ا سة 

وو لس قفهددو أمنددو مط ولددب القمددة اإل دداسية الألو ددعة بددخن ي دد ن  ل هددو حو ددمأ

وو سن ه ه القلية المقد دة العايمدةو قلدية المسدممين ا للد و القلدية  لاضحأ

 المح  يةو القلية المرا ية الألا طو  اميهو ا سد للم تحا.

 ل  يم ن لن تحا أ  بولجهو و ه ا سو اممنوه الألو يلو لسو اممنوه ال اقع.

لجهو  لل ان للم اعو سنهو الجهو  بولمقوطعةو سقوطعة البلوئع اإل درائيمية لا

اإل داسية ا سدة  نللا سري ية لاا سن ي يد أ رائيا. يجب لن يخدعر هد    

تعدرى سددن يعو يهدو لسددن يصدو قهوو سددن هدد  لهدو لسددن هد  اميهددو.   ينبرددا لن 

فدا فمسدطين للشدألري سدنهم ل بأ ال ين يقألم ن أخ امنو للخ اتنو للبنو مو لبنوتنو 

 السمعةو ثمن ه ه السمعة قد يألح   أل   صوصة تقألا أخ امنو للخ اتنو هنوك.

 ن ترا  ه ا.لبد لمقمة اإل اسية   
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بدددد لمقمدددة اإل ددداسية لن تعدددولغ القلدددويو المعمقدددةو لن ي ددد ن لهدددو  ليهدددو  ل 

و.   يج   لن دا ه ا الن اع المسمأ بين لبنو  لفرومسألونو   فو  الجهدو  لاضحأ

و ل فقددو  السدداح لصددبأ يقوتددا بعلددهم بعلددو بعددد لن اددوم ا ظبهددة لاحدددل  قدديمأ

يقددوتم ن السدد فيين الدد ين اددوم ا يلددرب مهم سددن فدد   لسددن تحددن بولطددوئرات 

لالدددبوبوتو لمصددرهم هللا امدديهمو لل ددنهم امألصددرلا امدد  السدد فيين لل ددن لددم 

ا سدو  مدألقن فدن المد ت فدا  دبيا ينألصرلا ام  لمفسهم! له ه سخ مألنو  لمنو ا يرأ

 هللا ل  مألقن فن الحيول فا  بيا هللا.

لسألنددو سطمدد و سنهددو فددا صددد  ل قو تهددو ل اموئهددو لن تفددرض حدداأ لهددد ا 

اإلش و  الدس يو اا لفروما يقألا لادا سبند  يددسر لادا سنخدخل تخدرو بخيددي 

ا فروميين بعلهم لبع و ه ه ابيرل سن ال بوئرو لهد ه او ثدة سدن ال د ا خو 

.ينب  را للسة لن تجد لهو حاأ

لموذا   ت  ن هنوك سح مة اد  أ اسية تعرض اميهدو القلدويو اإل داسية 

قلددويو الحددددل  لقلددويو الن اادددوت؟ لمددوذا   ي ددد ن للسدددة ...  المخألمددخ فيهدددو

اإل اسية     أ اسية سخدألراة تحقدع الأل وسدا للد  سرحميأدو سرحمدة فمرحمدة 

 بين لبنو  اإل اإ؟

 للسة لن تقخ فيهو لتق   فيهو  ليهو.  بد  المعمقةأن القلويو 

قلية اخمير الألا طو  اميهو ال سنو لها قلية او لدة ادا العدد . لد  لن 

سو اتبع فدا الألقسديم طبدع امد  اخدميرو ل ومدن اخدمير سدع بواسدألونو فقدد ادون 

قرا  الألقسيم يق    الدبا  الألدا فيهدو ل مبيدة هندل دية ت د ن تبدع الهنددو لالدبا  

لألا فيهو ل مبية سسممة ت د ن تبدع بواسدألون. لاومدن اخدمير ذات ل مبيدة ابيدرل ا
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دو  للاضحة سن المسممينو لل نهم لل خ لم يطبق ا ه ا. لددا هد ا الند اع قوئمأ

بدد لندو لن ي د ن لندو حداو   سعند  لمجوسمدة الهندد امد  حسدوو  حأل  الي إو ل 

لن مقدد   اممددة الحددعو    بدد فعددا ا يدرلنو الحددع لحددع لن يألبددع.يبواسدألون امددو 

دو بينأدوو لالد ين قألدا  لمصدع ب ممة العد و لم  ن سدع أخ امندو الد ين دممد ا دممأ

سنهم سن قألا لشدر  سدنهم سدن شدر  ل دجن سدنهم سدن  دجن لاد و سدنهم سدن 

 ا و.

لن  - ليهدو اإلخد ل - لندو  بد  اإل اسيةوا سة  هنوك قلويو اديدل سن قلويو

ئهددو لح وسهددو لن يناددرلا ألدد  هدد ه القلددويو لسددن  اموا سددة  منألاددر سددن قددو ل

 مارل لاقعية لمارل فيهو الخجواة لفيهو ا سا.

 النارل الألخونسية لحو  ا سة 

بع  النوغ ينارلن أل  ا س   مارل تخدونسيةو ليق لد ن  محدن اآلن فدا 

فددا ...   ل  اله يمددة لفددا  ل  الألراظددع!   لهللاو بددا محددن فددا  ل  الصددح ل

فا  ل  الق ل. لموذا منار أل  لمفسدنو هد ه النادرل المألخدوئمة .. .  ل  ا مألفوضة

او ل  سع العسر يسرا؟ وو ل  تر  بعد الميا فجرأ  الألا تر  العولم ام  داسأ

محددن مقدد    أن اندددمو سددن المبخددرات ال  يددر لال  يددر. اندددمو سبخددرات سددن 

القددر ن ال ددريمو لاندددمو سبخددرات سددن السددنة النب يددةو لاندددمو سبخددرات سددن 

تو يخنو الحوفاو لاندمو سبخرات سن لاقعنو الموثاو لانددمو سبخدرات سدن  دنن 

ن  لاإ . لسددن هدد ه السددنن  لن ا يددوإ  ل و للن الدددهر قمددبو للادد  لظدداهللا 

...  }الحددو  سددن المحددو . قددوم ن الألدددال  قددوم ن لقددره القددر ن حينمددو قددو  تعددول   

كَ  َد ٱلنةفاِس  َو ِل  َيةاُم نُفدَاِولَُها بَفي  المددل الموضدية  ن. فداذا اومد[140]   امدران   {...  ٱأل 
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اومددن الدللددة فيهددو لمرددرو لل اومددن الدللددة فيهددو لمصددهي ميةو فولدددل  لنددو فددا 

 سددة حسددب  ل ان ا يددوإو حسددب  ددنة الألدددال و الدددل  لنددو للدديم المرحمددة القو

 الدل  امينو.

لام  لينو سن ق   ضعخو لام  لينو سدن  ل  امهدو تو امدو  ليندو ا تحدو  

ية هوئمددة. رالسدد فيألا امدد  سددو اددون يممددك سددن تر ددوموت م ليددة لسددن قدد ل اسدد 

بهد ه   قط ه ا العما  لخر صدريعأوو لسدو ادون الندوغ ينألادرلن لد  لن يسدقط

 السراة.

محن أذن منار أل  المسألقبا بعين ا ساو لمعألقدد لمندو مممدك أن شدو  هللا سدن 

المق سوت سو يجعمنو لسة المسألقبا ل  لدفنو سو اندموو ل  ظندمو الق   المد خ  ل 

قدد   ا خددا و هدد ه القدد   ...  قدد   الرلحوميددة...  فددا لسألنددو  قدد   اإليمددون

أذا »لها الألدا تخدير ألد  ساسدأ المسدألقباو  المعن ية ها الألا تصنع الألو يلو

هدد ه هددا القوادددل ا ظألموايددة الألددا قر هددو  « يرمددو سددو بخمفسددنو  يددر هللا سددو بنددو

القددر ن. المو اسددي ن يق لدد ن   يددر ا قألصددو  لل  يددر ااقددوت اإلمألددوج يألريددر 

الألو يلو لل ن القر ن يق     ير سو بنفسك يألريدر الألدو يلو لصدد  هللا العاديم 

مٍّ َحتةىَٰ يُغَيَُِروا  َما بِ َنفُِسِهمإِنة ...  }    أذ يق َ ََل يُغَيَُِر َما بِقَو   .[11]الراد   {...  ٱَّللة

 ددألرفر هللا تعدول  لددا لل دمو فو ددألرفرله أمد  هدد  الرفدد   للقد   قدد لا هد او ل

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

 لظ و ال حدل اإل اسية 

 اإلخ ل المسمم ن  لسو بعد فيو ليهو
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اددم لتمندد  لن يحلددر ظميددع قددو ل المسددممين فددا سخددو   ا  ض لسرو بهددو 

ن يألصدددو ح بعلدددهم سدددع بعددد و للن يألصدددولأ لهددد ا المددد تمر اإل ددداساو ل

 بعلهم سع بع .

  سعنددد  لدددن يخوصدددم بعلدددهم بعلدددوو   سعنددد   ن تادددا هندددوك لشددديو  

 سألراامة فا النف غ   مسألطيع لن مطفل ظمرتهو.

لن تقددخ لقفددة لاحدددلو فددا المعراددة   يجدد   لن يخألمددخ ا سددة  لهدد هبددد   

فيََٰ إِنة }النوغو هللا تعول  يقد     ا َكف َنةُهم بُن 
تِلُفوَن ٱِفر َسف ِيِلهَِل َصففَو َ يُِحف   ٱلةفِذيَد يُقََٰ  دٞ ٱَّللة

ُصففوٞص{ ر  انددد المعراددة يجددب لن يمددألحم الصددخو ...  . انددد القألددو [4]الصددخ   مة

 بج ا  ال ألخو للن ي  ن الجميع اولبنيون يخد بعل  بعلو.للن ي  ن ال ألخ 

محن فا سعراة ابيرل يجب لن مر  فيهو الصف ى  صأوو للن مجندد فيهدو 

الق   تجنيدأاو لل  مسمأ  حد بخن يخولخ الصخ. النبا امي  الصال لالسداإ 

اممنو فدا صدال الجموادةو لن مقدخ صدفأو لاحددأا فدان هللا   ينادر ألد  الصدخ 

 ا جو اصف ى المائ ة سسألقيمة سألراصدةو لهد ا  سد  لحيوتندو اإل داسيةو ا

 مألعمم سن الصال ايخ منام حيوتنو.

فدا هد ا ال قددنو للن تحدول  بداخا  لبجديددة لن ا سددة  يجدب لن تألدرا 

تحا المخواا المعمقة. أل  سأل  تاا المخواا سعمقدة بدين العدرا  لال  يدنو لل 

لل بين ه ه الدللة لتمك سن لظدا الحددل ؟ ألد   بين الفمسطينيين لبع  النوغو

 سأل  مألقوتا لمألخوصم سن لظا الحدل  لمحن لسة لاحدل؟

لن يحولل ا الخدرلج سدن هد ه  - للتمن  لن يحلرلا ظميعأو - بد لم امو   

المل  . للتمن  ل  لن ه ا الم تمر اقد فا اا ادوإ سدرل للديم فدا ادا ثداخ 
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الألخددول  لالألاقددا ا يددرلو للقددو  المدد سنين  ددن اتو فددو س   الألددا تحألددوج ألدد  

او امدددو قدددو   دديدمو  دددممون  س دددا ا خددد ين أ  خيددرأ ...  بعلددهم سدددع بعددد   

الم سنين ام ا اليدين ترسا أحداهمو ا خدر و لسدو الألقد  س سندون قدط أ  لفدو  

 ا.هللا لحدهمو سن صوحب  خيرأ 

للن ينيددر لهددم لن يسددد  خطددو القددوئمين امدد  هدد ا المدد تمرو  تعددول مسددخ  هللا 

 الطريعو للن يهديهم   ا  السبيا.

ددو سبينأددوو لاهدددهم صددراطأو سسددألقيمأ  ا المهددم افددألأ لهددم فألحأ وو لامصددرهم مصددرأ

ا ي او للتم اميهم معمألدكو للمد   فدا قمد بهم  د ينألكو لامخدر امديهم فلدمك 

 ل حمألك.

امد  الهدد و لقمد بهم امد  الألقد و لميوتهدو امد  ا سة  المهم اظمع اممة ه ه

 جهو  فا  بيمكو لا ائمهو ام  اما الخير لخير العما.ال

ا سدن ي سندوو للحسدن  ا سدن لسسدنوو لاظعدا  ددمو خيدرأ المهم اظعا ي سنو خيدرأ

 اوقبألنو فا ا س   امهوو للظرمو سن خ ي الدميو لا او اآلخرل.

المهددم امصددر أخ تنددو فددا فمسددطينو المهددم امصددر أخ تنددو فددا فمسددطينو المهددم 

سدطينو لفدا لبندونو لفدا اخدميرو لفدا الفمبدينو لفدا ادا امصر أخ تنو فدا فم

تنددوإو لاالهددم فددا  ل ض سددن ل اضددا اإل دداإ. المهددم احر ددهم بعينددك الألددا  

 لوإو المهم ليدهم برلح سن لدمك.انفك ال ي   ي

المهددم سندد   ال ألددووو لسجددري السددحووو لهددو إ ا حدد اوو اهدد إ لادددا مو 

 اميهم.لادا  اإل اإو المهم اه سهم لامصرمو 

المهددم اخدد   اليهدد   الروصددبين المعألدددينو المهددم    انددو ايدددهمو لفددا حدددهم. 
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بخ دك الد ي   يدر  شدرهمو للمد   امديهم ا سة  المهم احبط س رهمو لا  ل ان

 ن.يسان الق إ المجر

المهم يدو سدن لهم دن ثمد   بولطو يدةو للهم دن ادو أا بدريأ صرصدر اوتيدةو 

ين. المهدم خد هم لسدن موصدرهم لل لا هدم لل لهمك ه    الاممة المعألدين البو 

 اولمهم لخ  ا ي  سقألد .

نَا هللَالَفَربةنَا ...  } دَاَمنَا َوٱنُصفر  ِرنَا َو َ َِت  َُا  َراٱَنَا ٱِٓر َُم  ِفر  لَنَا ذُنُوبَنَا َوإِس  ِم ى ٱغ  قَفو  ٱل 

ِفِريَد{ ََُٰ  .[147]   امران   ٱل 

َ إِنة }  تعددول ابددو  هللا  يقدد   هللا  ٓ َي َهففا ٱلةففِذيَد  ٱَّللة ِ  يََٰ َُتَففهُۥ يَُصففل وَن هللَالَففى ٱلنة ِففَر ئِ
ٓ َوَملََٰ

ِليًما{ ِه َوَسلَُِموا   َس   .[56]ا ح او   َءاَمنُوا  َصل وا  هللَالَي 

المهم صا ل دمم لبدو ك امد  ابددك ل  د لك سحمددو لامد   لد  لصدحب  

و ا يرأ   ا.ل مم تسميمأ

وَأ إِنة ٱلصة َوَُاِِم ...  } لَوَٰ ُ ٱلصة ِ َُك  َفُرِۗ َوٱَّللة ُر ٱَّللة فِرِۗ َولَفِذك  َُ ُمن َشآِء َوٱل  فَح  َهىَٰ هللَاِد ٱل  وَ  َن  لَوَٰ

نَعُوَن{ لَُم َما  َص   .[45]العن ب ت   يَع 

 نصما صال الروئب ام  ل لاح الخدهدا  بعدد الفدراال سدن صدال الجمعدة 

 أن شو  هللا.

* * * 
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 سخرلع الهي ة الخيرية اإل اسية العولمية -14

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

  سد لظ   فا تو يل اإل اإ

يألعرض اإل اإ فا اصرمو لهجموت ل  لاتو لتن   ب  سحن لم يعدرى 

 س مهو سن قباو سحن سن م ع ظديدو لل ن ظديد.

لقد اسألحن اإل اإ سن  فجره بمحن شأل  سن  اهد ت  ين  فا اهد النبا 

. اسألحن اإل اإ فا العهد الم ا بمو لصوو المسممين سن ل ممصم  هللا امي  

َرُكٓوا  َُن يَقُولُٓوا   1آلٓم }با  لفألنو م   فيهو س ا ق ل  تعول    ََُحِسَ  ٱلنةاُس َُن يُت 

تَنُوَن  ُُم  ََل يُف  ُ ٱ 2َءاَمنةا َو لََمدة ٱَّللة أ ٱَلَيَع  ِلِهم  لةِذيَد َصدَاُوا  َولَقَد  ٱَتَنةا ٱلةِذيَد ِمد اَ  

ِذبِيدَ  ََُٰ لََمدة ٱل  . اسألحن اإل اإ فا العهد الم ا بوإلي ا  [3 - 1]العن ب ت   {َولَيَع 

لالع او يصب ام  المسممينو حأل  أن سنهم سن سوت تحن مير الع اوو سر 

ام     يو ر لهم يع ب ن فمم يممك أ  لن يق    صم  هللا امي  ل ممالنبا 

 .(55)«ياسر ٱنن موهللادكم الۡنةص ًرا آل »لهم  

لاسألحن اإل اإ فا العهد المدماو اسألحن بر لات المخدراينو حألد  ل ا لا 

ددو لن يألسخصددم ا شددخفة ا مسددممين ليقألمعدد هم سددن ظدد ل همو حينمددو ظددو تهم لي سأ

                                        

و لقو  الحدوام  صدحيأ امد  «ا ل ط»و لالطبراما فا «السيرل» لاه ابن أ حو  فا  (55)

و لقددو  الخدديل «الحميددة» شددرط سسددممو للافقدد  الدد هباو للخرظدد  لحمدددو للبدد  معدديم فددا

د الر الدا  حددي  حسدن صدحيأ )  لمحمد «فق  السديرل»ا لبوما فا تخريج   حو ي  

103). 
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ا ح او سن ف قهم لسن ل فا سنهمو ل د  اليه   فدا  اخدا المديندة لح لهدوو 

 ا بمردن القمد و الحندوظرو ل ا دن ا بصدو  لدهر النفو  سن المندوفقين. له د

لدن النوغ بو  الان نو ل ل   الم سن ن  لد ا أ شدديدأا. لل دن هللا    الد ين 

و لظند  أا افرلا برياهم لم ينول ا خيرأ  او لاف  هللا الم سنين القألو و لل  ا  يحأ

ا.  لم يرهو النوغو لاون هللا ق يأو ا ي أ

. بددر ل المرتدددينو صددم  هللا اميدد  ل ددمم لاسددألحن اإل دداإ بعددد   دد   هللا

لاسألنددوع المددومعين لم اددول. تخلبددن القبوئددا ل مبألهددو العصددبية امدد  الحددعو اتبعدد ا 

سن تنبخلا بول  و ل ام ا لمهم   ا   ي ح  ألديهمو اتدبعهم قبدوئمهم  - سألنب يهم

و لهم يعمم ن لمهم اوذب نو لقول ا فيمو قول ا  ا او  بيعة لحدب أليند - ق اسهملل

 سن صو   سلر!

صدم  هللا   ا تدت قبوئا العرو أ  القميا سنهمو لقو  سن قدو  لخميفدة   د 

    طوقدة لدك بحدرو العدرو ظميعأدوو الد إ بيألدكو لل مدع بوبدكو هللا امي  ل دمم

 لاابد  بك حأل  يختيك اليقين.

هدد ا الرظدا الب ددو   - (56)امددو ذادرت ل ددم فدا خطبددة  دوبقة - لل دن لبددو ب در

و لددم يقبددا لن مولجبددا ا شدداتنهمددر  س ادد  سددن خخددية هللاو اددون الخوشددع الدد ي 

بدد  أ  لن يقوتددا ليهددو ن لل يددداهن لل يسألسددمم فددا  يددن هللاو لظدديا الجيدد عو ل

اا سدن ا تدد ادن اإل داإ لل سندع حقأدو سدن حقد   هللاو لقدو  ق لألد  الألو يخيدة  

 لهللا ل  سنع ما اقو أ اوم ا ي  لم  لر    هللا قوتمألهم امي .

لامألصر اإل اإ ام  المألنب دين لامد  المرتددينو ل سد  بهد    فدا لظد  

                                        

 (.14امار  الج   ال ول  سن ه ه الخطب )   (56)
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ا او دددرل لالقيوصدددرلو ف دددون المرتددددلن ي فدددرلن امدددو سلددد  سدددن  ددديوئألهم 

بولحمدددوغ لالبددد     للر ددد ل و لتقددددإ الصدددف ى فدددا  دددبيا هللا فدددا حدددرو 

 ا او رل لالقيوصرل لالمألجبرين فا ا  ض.

 الحرلو الصميبية 

 رلو لحرلو.لاومن بعد ذلك ح

اومددن الحددرلو الصددميبيةو تسددع حمددات صددميبيةو قو هددو القسول ددة لقو هددو 

الطوسع ن سن لل بو. ظونلا بقلهم لقليلهمو لثدول ثهم لصدميبهمو يحممد ن 

او بددا   أمقدوذ قبدر المسديأ لا  دأليا  امد  ل ض الصدميب!  الصميب شدعو أ

لمأل اليدددةو امألهددد لا  فمدددة المسدددممين لتفدددرقهم لظدددونلا فدددا هددد ه الحمدددات ا

فددا  فمددة سددن لصددا الدد سنو لتألددوبع سددن  - لا ددألطوا ا فددا لقددن سددن ا لقددوت

لن يقيمدد ا سمولددك لهددم فددا ل ض اإل دداإ. فددا ل ض الخددوإو سمولددك  - المحددن

 - ا ألقرت للصبأ لهو سم اهو للسرانهوو للصبأ سن لسدرا  المسدممين لل دخ

حدولخ سعهدو ضدد هدوو ليهو مهدوو ليألسن يخطب ل ّ  - سمن ينألسب ن أل  اإل اإ

 أخ ام  اآلخرين سن المسممين.

ل خمدد ا بيددن المقدددغ لقألمدد ا اخددرات اآل ى فددا ضددح ل لاحدددلو حألدد  

لبق  المسدجد ا قصد  لبقيدن  لاون سو اون  و  النوغ فا الدإ أل  الرابو

وو حأل  حر هو القوئدد المسدمم البطدا  القدغ الخريفة فا ليدي ه    تسعين اوسأ

 .«صاح الدين ا ي با»

لحدخ بعد ذلك شا   خرو حدثن الحرلو الألألرية  حدرلو المرد   الد ين 

ظونلا سدن شدر    ديو ادولريأ العقديمو سدو تد   سدن شدا  لتدن اميد  أ  ظعمألد  
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اولرسيمو   ي و  يقخ شا  لسدوسهمو ادا سدن حدو بهم امهد إ لسدوسهمو فو دأل ل ا 

لسدوئر  أذا قيدا ام  البا و لقهرلا العبو و ل امن لهم المدنو حأل  ادون الم دا ا

الألدا  «القد ل الألدا   تقهدر»لك لن الألألر قد امه س ا فا تصد ! مفم ل دط  ل 

 مسمعهو فا اصرمو الي إ.

اوصدمة ...  ثم ذهب بهم الطمدع ألد  لن ل ا لا لن يددخم ا اوصدمة اإل داإ

ل خم هدو بمع مدة الخدوئنين . «برددا »الحلو ل اإل اسيةو لالخافة اإل اسية 

  وئدينو ال ين بوا ا  ينهم بدميوهمو لل بدميو  يرهم.لالعما  لال

( سن الهجدرلو فقألمد ا لذبحد ا حألد   دولن 656ل خا الألألر أل  بردا   نة )

ا فا الخ ا عو لحأل  اومن الميو يدب الألدا تند   سيدوه المطدر سدن  الدسو  لمهو أ

ف   السدط ح   تند   سيدوه المطدرو لأممدو تند    سدو  المسدممين تصدب صدبأو. 

يوإ سعدل اتو للم يجدلا سدن يقدولإو لو قألا س وت اآل ى سن المسممين فا ه  ا

امألهن المقولسة فا ليوإ لبق  النوغ   يجدلن سدن يدر  ادنهمو لل يصدد هد    

المريرينو ال ين طر ا فا البا  فخا رلا فيهو الفسدو و لللقد ا بول ألدب اإل داسية 

   ال ي  و ! ه  ا حدخ.    سو  النهر سن ا رل المدالفا مهر  ظمة حأل  

لدددن النددوغ لن بسددوط اإل دداإ قددد طدد  و للن امددم اإل دداإ قددد م ددم ألدد  

ا بدو للن اإل اإ لن تق إ ل  قوئمة بعد الي إ. لل ن ظرو النوغ لن هد ا الددين 

او حينمدو للصمب سو ي  ن ا  أاو ل شد سو ي د ن قد لو للصدف  سدو ي د ن ظد هرأ

القدد ل ال وسنددة فيدد و ليبددر  الم سندد ن  يألعدرض لمدد     لالمحددنو هنولددك تبددر 

 المخألف نو لتجألمع الق  و ل راون سو دهر ذلك.

 راون سو دهدرت قد ل هد ا الددينو فمدو سلدن  دنألون حألد  قوسدن سعرادة 
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سن سصدرو قو هدو ...  سن الخمو ...  سعراة حو مةو ظو ت سن هنوك...  ظديدل

د  قطد  ليطمدب ( لمهجدرلو حينمدو بعد  سمدك الألألدو  يهد658المافر قط   نة )

ألي  الألسميمو لير ا لي يددو ليألهدد  لي ادد. لل دن قطد  لدم يمدع بدو أ ألد  هد ا 

ال ايد لأل  ذاك الألهديدو فم   األوب و لضرو اندع الر د لين المد ين بع همدو 

ر  الندوغ لمد    يم دن ام   ير  نة اإل اإ فا حموية الر ا. أممو ل ا  لن ي  

الحدروو للن هد ا لسدر    ظعدة فيد . ف دون  بدد سدن لن يسمم ل  لن يسألسمم ل 

 قألا ا  يرين أي امأو بخن المعراة قو سة.

لظمددع النددوغ لمفددل فدديهم سددن  لح الدددينو لظمددع العممددو  فحمسدد ا النددوغ 

لللقدددلا ظدد لل اإليمددون فددا الصدددل و لخرظدد ا فددا شددعبون لماقددول الألألددو  فددا 

 فمسطين.

لاددون يدد إ  -  سلددونلظددو   سلددونو لفددا يدد إ الخددوسم لالعخددرين سددن 

اون المقو  بين ظديا اإل داإ لظديا ال فدر. لقدخ قطد  يأللدرع ألد   - ظمعة

و ممهللا ليدددا و ليقدد   لممسددممين    تبدددللا اآلنو امألاددرلا حألدد  تندد   الخدد

  لنددو خطددونهم التفددل الاددا و ليصددما المسددمم ن الجمعددة فددا اددا س ددون فيددد

 بولنصر ليق   المسمم ن فا اا س ون   سين  سين.

لسو لن ظو  لقن صدال الجمعدةو حألد  بددل الجند   يهدوظم ن الألألدو و لل دن 

ا سن المسممين ي لد ن ا  بدو .  الراب ال ي اون فا القم و سن قديم ظعا ا يرأ

فمو لن  ل  ذلك قط  حأل   س  بخ ذت  الألا يمبسهو ام   ل د  امد  ا  ض 

لا أ دداسوه. ...  لا أ دداسوه...  لصدوح صدديحأل  الألو يخيدة الخددهيرل  لا أ داسوه

لسددو أن  ددمع ظندد  ه هدد ه الصدديحة حألدد  لقبددا المدددبرو لحألدد  تخددجع الجبددونو 

لل  ةلحأل  او  المألر  و لهجم ا اخمهم المي خ ام  لاددائهمو فمدو هدا أ  ظ لد
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ظ لألون حأل  اومن الدائرل ام  ال وفرينو لاومن العوقبة لممسممينو لمصدر هللا 

 قط  لسن سع  ام  الألألو .

ا  خرو فاذا به    الألثم امألصر ا و  الد ين ظدونلا يريددلن أللمسمم ن امألصو أ

لن يدسرلا اإل اإ للهم   ينارلن فا ه ا الدين الجديددو لأذا بهد    الردولبين 

يدخم ن  ين المرم بين. فومألصر اإل اإ سرل لخدر  بددخ   الألألدو  لمفسدهم فدا 

 اإل اإ.

 سحن لصوبن المسممين فا اا س ون.

بن المسددممين فددا ا مدددلم بعددد لن دمدد ا هنددوك ثموميددة سحنددة لخددر  لصددو

رلنو  فع ا فيهو ل ا  هللاو للام ا اممة هللاو للقدوس ا حلدو ل شدوسخة ظمعدن ق

بين العمم لاإليمونو اون النوغ فا لل لبدو يدخت ن ألد  ظوسعوتهدو ليألعممد ا سنهدوو 

 مدددلم اإل دداسية. اددون لشددراىاددون تاسيدد  لل لبددو يألعممدد ن فددا ظوسعددوت ا 

 ا ملل لبددو فددا ذلددك ال قددن   يعرفدد ن لن ي قعدد او اددون يبصددم نو لسددو اددو

يسددألطيع ن القددرا ل لال ألوبددةو لاددون لطفددو  المسددممين يدد هب ن ألدد  المعوهددد 

لالمدددا غ لالج اسددع فددا اددا س ددون. لددم ت ددن لل لبددو تعددرى ا  ددألحموإ ل  

ة ا  ألسا! لاون فدا قرطبدة لحددهو  دألموئة حمدوإ. اومدن الحلدو ل اإل داسي

 ها السوئدل.

لل ن العصبية الصميبية تخلبن ام  هد    فدا  فمدة لتفدر  سدن المسدممين 

ليلأوو لا ألطوان لن تقألمع اإل اإ سن ه ه ا  ضو لفرضن امديهم  أسدو لن 

يألنصرلا لأسو لن يخرظ ا سن ه ه الدبا . لسدن خدرج فقممدو يسدمم فدا طريقد و 

 ولقألا لل ال بو  لل الم ت.بأسو يصوو 
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يعددد فددا تمددك ا  ض سسددمم ألدد  اليدد إ. لسددن يدد ل  أ ددبوميو يددر   له دد ا لددم

 القص   لالمسوظد ل ثو  المسممين أل  الي إ.

 لصيب المسمم ن بمحن شأل .

 تجمع الجبهوت المعو ية ام  المسممين 

لل ن شر سو لصيب ب  المسمم ن  سو يصوو ب  اإل اإ اليد إو سدن ظبهدوت 

سعو يةو تخألمخ فيمو بينهوو لتألفدع اميندو محدن المسدممينو لصدد  هللا العاديم أذ 

َِ َوٱََسفاٞ  َكفَُروا  بَع  }َوٱلةِذيَد يق     َر  نَفٞة ٱِفر ٱأل  عَلُو ُ  َُُد ٱِت  ِليَآُء بَع  ٍّ  إَِلة  َف  ُضُهم  َُو 

نَفٞة  َُُد ٱِت  }و وو ليسومد بعل م بعلأ لي أ  ي ا  بعل م بعلأ  [73]ا مفو     ِيٞر{كَ 

َِ َوٱََسففاٞ  َك ِيففٞر{ َر  . أذا اددون هدد    يألسددومدلن امدد  بددوطمهمو فددخلل  لن ٱِففر ٱأل 

 تأل ال ا لتألسومدلا ام  حق م.

يألعدرض اإل داإ اليد إ لمقدد   المعو يدة فدا الخددر  لالردرو  الخدي اية لددم 

بخن تر لمو سن الداخا ان طريع لح ابهدو لامائهدوو فهدا تر لمدو سدن  ت ألخ

الخو ج ان طريع الجي ع لالساحو تسألعما سن  سو حرسألد  القد امين الدلليدة 

سن النوبولم لا  محة الجرث سية لا  محة ال يمولية ل ير ذلكو  لينو ذلدك فدا 

 لفرومسألون.

 لمخألمفة الالجبهة الرربية بق اهو 

 اليه  ية الجبهة 

اليه  ية العولمية لم تجد ل ضأو لهو تألخ  سنهو  للدة أ  ل ضدنوو ادخن ل ضدنو 

ليم لهو شعب حأل  تسألقبا شعبأو ليم ل  ل ض! للقوإ ه     ليمألهم الألدا اندو 

 فا قمب با  العرلبة لاإل اإ....  فا فمسطين «الم ا سة»مق   انهو 
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ضو فهدم ينولشد ن الجبهدوت سدن للة لبهد ه ا  دللم يع  لا ي ألف ن به ه ال

لهم يخطط ن لألحطيم المنطقة لتم يقهو امهوو امدو قرلمدو ذلدك ادن  اا ظومبو

خطددألهم فددا ال مومينددوت لالألسددعينوت. ل خددر سددو قر مددوه سددو األبدد  المف ددر المسددمم 

و الد ي األدب يقد    أن « ظدو  ظدو ل ي»الفرمسا ال ي هداه هللا ألد  اإل داإ 

و ألد  اددل  ليداتو لتم يدع لبندون ألد  اددل ه    يف رلن فا تم يدع  د  ي

 ليدداتو لتم يددع بددا  الخمدديغ لبددا  الج يددرل العربيددة ألدد   ليددات ادد لكو 

لتم يددع سصددر ألدد   للددة للقبددوط فددا الصددعيد ل للددة لممسددممين فددا ال ظدد  

 البحري.

ع الألددا    ددهو لاطمددع اميهددوو ئه دد ا األددب  ظددو  ظددو لي سددن لاقددع ال ثددو

سدن  - س دا ظريددل الد دأل   - فا الدبا  العربيدةله  ا مخرت بع  الصحخ 

ع لمقمدن انهدو سجدات ئلاقع سو األبأل  ليلأو صحخ أ رائيمية لسدو األبألد  ال ثدو

 اولمية.

دو ل دا طدوانو للصدبحنو لضديع سدن  محن لصبحنو مهبأو ل دا طدوسعو ل رضأ

 ا يألوإ فا سخ بة الم وإ. ه  ا تفعا اليه  ية.

ا قصد  لبندو  هي دا  دميمون اميد . ل  أمهم يف رلن اآلن فا هدإ المسدجد 

تسألبعدلا شي أوو فقدد اندو سدن قبدا مسدألبعد لن تقد إ لهد     للدةو اندو مسدألبعد لن 

يفعم ا سو فعم ا الي إ. لالد ي ا دألبعده الندوغ سدن قبدا لا دألبعده الجيدا السدوبعو 

  ه الجيا الاحع حقيقة لاقعة. للصدبحن السيو دة العربيدة اليد إ ليسدن أ الدة 

إ(و لسددو 1967و بددا أ الددة  ثددو  ادددلان  ددنة )يا لاقألااهددو سددن ال ظدد  أ ددرائ

يومأددو سخددرلاأو! مألعددرض اليدد إ لهدد ا سددن الجبهددة اأ ددرائيا مفسددهو فقددد لصددبحن 

 اليه  ية.
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 الجبهة النصرامية 

دو لفدألن لسد اسراتو  د ا  اومدن ظبهد  ةمألعرض سن الجبهة النصدرامية ليلأ

اا ه    امد  اخدألاى سد اهبهم الألدا اوث لي ية لإ برلتسألنألية لإ ل ث ذاسية. 

 ت و  تحسب ل يومأو فيمو بينهوو اتفق ا ام  حرو المسممين.

لألنصددددير  «للددددخ سميدددد ن  ل  » صددددد المبخددددرلن ا سري ددددون لحدددددهم 

خراج المسممين سن  ينهم لأ خولهم فا النصرامية. سوئدة إلالمسممين فا العولمو 

ا سن األول المبخرين البرلتسدألوم ن سدن ا سري دون اظألمعد ا فدا لخمس ن سبخرأ

إ( ل   ددد ا لحددد ا  المسدددممينو للمدددوذا   1978 دددنة ) «امددد  ا لا»ل يدددة 

سدو  دبيا الألرمدب اميهدو؟! لقددإ فدا هد ا م ن فا النصرامية؟ لسو العقبدوت ليدخ

ام  أ خدولهم ...  الم تمر ل بع ن بح أوو ثم قر لا العما ام  تنصير المسممين

مبمغ  للخ سمي ن  ل  و لمخدر ذلدك فدا األدوو فا النصراميةو ل صدلا ه ا ال

يقددرل ليألمدد  فددا العددولمو لهدد ا لسددر لصددبأ سعرلفأددو. لسددو القددرا ات السددرية فمددم 

 تنخر.

هدد ا سددو  صددده ا سري ددون لحدددهمو بخدداى سددو  صددده سجمددم ال نددوئم 

العولماو لبخاى سو  صده الفوتي دون لالبوب يدة الألدا لهدو ظند   سنألخدرلن فدا 

مدلميسدديو لظدددت هنددوك أا بددا  العددولم اإل دداسا. فددا اددا س ددونو لخوصددة فدد

ا تمم هدو هد ه اإل  دوليوت!  ن  ل   وليوت الألبخديرية لا در سدن خمسدين سطدو أ

 مدلمسيو ظ  و فها تسألعما الطوئرات لامألقو  بين الج   بعلهو لبع .أ

المايين تبد   لنخدر الديومدة المسديحية لمخدرهو بدين المسدممين! لد  مخدرلهو 

و لسدو لن بين ال ث نيين لل الماحددل الد ين ينألخدرلن فدا لل بدو ل دون ذلدك سقبد  أ
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فددا لسددة سحمددد اميدد  الصددال ...  فددا لسددة القددر ن...  ينخددرلهو فددا لسددة الأل حيددد

 لالساإو فه ا سو   يقبا.

لل ن سو  سنو    ااا لنوو سو  سندو   قيدو ل لندوو فمدوذا مفعدا؟ ال وث ليدك لهدم 

م سجمدم ال ندوئم هدفألسدمعو لتدخسر فألطدوع. البرلتسدألومن لبوبوو لهم قيو ل تقد   

العولماو ا  ث ذام لهم بوبو فا سصرو للهم  ن دو هم فدا  ل ديو لالي مدون. 

اليهددد   لهدددم سجمدددم الصدددهي مية العولميدددةو الخدددي اية لهدددو ال دددرسمينو لبعدددد 

ال رسمين  الصين. اا س هب فدا الددميو لادا  يدن لد  قيو تد  أ  المسدممينو فقدد 

ا القيدو لو سدن بعدد سدو فقددلا الخافدة لدم يعدد لهدم خميفدةو للدم يعدد لهدم قيدو ل فقددل

  يو ية ل   ينية ل  ف رية فخصبح ا ضوئعين.

ه دد ا لصددبحنو ليهددو اإلخدد ل المسددمم نو ه دد ا لصددبحنو اليدد إ مألعددرض لهدد ه 

 المحنو لمألعرض له ه الفألن فا اا س ون.

او يعمدا اممد  فدا بدا  الر ل الف دري لالرد ل الألبخديري لالرد ل الخدي ا

حينمدو ا دألقبمنو هد ا  - اإل اإو فخين ا لخ سمي ن سسمم؟ سدوذا قددس ا؟ اندو مقد  

  مرظد  لن ي د ن هد ا القدرن  - القرن الخوسم اخدر الهجدري...  القرن الجديد

قرن المسممين. اون القرن ال ول  اخر قرن ده   الرل مولية ل ديو تهوو لفدا 

خدي ايةو القدرن الخدوسم اخدر اندو مريدد لمخسدا القرن الرابع اخدر دهدرت ال

مرظددد  لن ي ددد ن قدددرن دهددد   اإل ددداإ لامألصدددو  اإل ددداإو لل دددن الجبهدددة 

 اإل اسية   ت ا  سف  ة.

الجبهة النصرامية تعماو لالجبهة اليه  ية تعماو لالجبهة الخي اية تعمداو 

ا تعبدد الصدنم لالجبهة العممومية تعماو حأل  الجبهة ال ثنية الألا تعبد البقر لالألد
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تعما سن لظا  ينهو لت بأ المسممين. فموذا فعمن الجبهة اإل داسية؟ ليدن ظبهدة 

يدن لسدة القبمدة؟ ليدن لسدة ل؟ «  ألد  أ  هللا سحمدد   د   هللا»اإل اإ؟ ليدن لسدة 

 القر ن لين ها؟

امار ان يمينا لان شدمولاو فدخ   لاددا أا  فيدرلو لل دن   تجدد سدن  اأم

و أسو لمو أو هم فا مد سهم  دو ق نو لفدا  فمدألهم  دو  لنو يق  هو لسن ينامهو

بولج ئيدوت ادن القلدويو ال بدر و أمهدم بأل افد  ...  لأسو لمو أو سخدر لين بولأل افد 

دددو سنهم ددد ن. لأسدددو ل    خدددرين  ا سددد   سخدددر ل نو لبحدددرو بعلدددهم بعلأ

مد    ييدخغ سدن ليوئسينو يق ل ن    لسا فا الي إو ل   ظو  فدا الردد. مو دين 

  لح هللا أ  الق إ ال وفرلن ل  يقنط سن  حمة  ب  أ  اللول ن.

  ألرفر هللا تعول  لا لل مو ا ا ا  ب م يسألجب ل م.للق   ق لا ه او ل

 الخطبة ال ومية 

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

 لظ و الألحرك لمعما الخيري 

ن للقدددا سنددد  ل دددب اين اندددن فدددا ظددددل بولممم دددة العربيدددة السدددع  يةو لانددد

سحوضددرل هنددوكو لبعددد المحوضددرل  دد من ل دد مة تنوللددن للضددوع المسددممين 

للح الهم فا العولمو لسو يألعرض ن ل  سن س ويد لس اسراتو لسنهو هد ا ا سدر 

سدددو  صدددده ا سري دددون سدددن لسددد ا  لألنصدددير  - الددد ي قصصدددن امدددي م قصدددأل 

سددر. لقمددن لهددم  أن المسددممين ليسدد ا اددوظ ين اددن سقولسددة هدد ا ا  - المسددممين

لأذا اددون ا سري ددون قددد  صدددلا للددخ سميدد ن  ل  و فددنحن المسددممين قددو  لن 

و «للدخ سميد ن»ام  لن مرصد س مهو للا ر سنهو. أن اد  المسدممين فدا العدولم 
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ا لاحدأاو لجمعنو ا لخ سمي ن فا ي إ لاحد.  فم   فع اا سسمم  ل  أ

 - ون يقد   اليهد  معألدي ام  لحدو محن   مق   امو الن  به امحن   مريد 

ا تقألا اربيأدوو بدا  - حينمو ل ا لا أقوسة أ رائيا لمو لا يه   العولم   ا فع  ل  أ

و. محن ليم همنو القألاو لأممو همنو اإلمقوذ. ا تنق  سسممأ  مق    ا فع  ل  أ

قدد   ل ددم للهدد ا الأللددمياو ل...  المسددمم ن فددا العددولم يألعرضدد ن لمألنصددير

بصراحة  ا ألطوع ه    الملمم ن لن ي سدب او للن ينصدرلا سسدممين. اندن 

مدلميسيةو فسخلن المليفة  ها لمدن مدلمسيو ل ابن الطوئرل اإلأفا  حمة أل  

 ددرل سسددممة! لي لمهددو م صددرت. لمددو سسدديحيةو لل نددا سددن لسسددممة؟ قولددن   و 

سددممة! لهدد ه ل ددخلن الملدديخ  هددا لمددن سسددمم؟ فقددو    و لل ددن  لظألددا س

سصدديبة لخددر . فددا ميجيريددو لفددا الددبا  ا خددر  لظدددمو لثددر الألبخددير هنددوكو 

الألبخدددير يعمدددا لينصدددر لمو أدددو بولفعددداو المبخدددرلن يسدددألرم ن الفقدددر لالجهدددا 

لالمرض لالألخمخ لالعر . هنوك لموغ   يجدلن ث بأدو يمبسد م  فيم تد ن سدن 

و فددا ظ فدد و هنددوك شدددل البددر  لل شدددل الحددرو هنددوك سددن   يجددد المقمددة يلددعه

امدو  - ساين تم ت سن الج عو هندوك سددا غ أ داسية   تجدد ارا دة لمألمميد 

ل  قمم  صو و ل  سحويةو   تجدد هد ه  - حدثنا أخ ل هنو ظونلا سن لل ندا

ا  لات البدائيدددة البسددديطةو امددد  حدددين تألددددفع لطندددون ال ألدددب لال دددرا يم 

ا همو لهدم يق لد ن لهدم  سدو لالقرطو يةو لا  لات ام  سدا غ الألبخدير بجد 

 ل م تعيخ ن فا ه ا اللنك؟ هوت ا لبنو ام أل  سدا  نوو لل نهم يرفل ن.

المسمم ن يعوم ن ه ا ام و ام  حين ت ظدد لسد ا  ا يدرل فدا بدا  أ داسية 

 و.يمعب لهمهو بولمايين لعبأ 
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الألدا  - قمن فدا ا  دب ع الموضدا فدا س دا هد ا ال قدن سدن خطبدة الجمعدة

  لدد  لن ا  نيددو  فددا ال  يددن لخرظدد ا  اددوتهم  - أذااددة ال  يددنلذيعددن سددن 

ليم فا ال  ين لحدهو سن  نلغ ا س ا  الألدا للجمعنو ا لخ سمي ن  ل  . 

فا الداخا لل فدا الخدو ج ل بعد ن للدخ سميد ن  ل  ؟ ا  بعد ن للدخ سميد ن 

 فيهو  بع العخر  للخ سمي ن. ف يخ ل  ظمعن  اول ال  ين لقطدر لاإلسدو ات

 لالسع  ية له ه البا ؟

 أمنو ل نيو و أمنو قو  لنو فمموذا مقخ اوظ ين؟

قمن ل خ ل فدا ظددل هد ا ال داإو فقدول ا لدا  للمدوذا تسد ن؟ لمدوذا   تددا  

المسددممين ألدد  لن يجمعدد ا للددخ سميدد ن  ل   لمقولسددة الألنصددير لالخددي اية 

بصددفألك سددن  لالأللددميا؟ قمددن  لبمددوذا ل ادد ا لسددو  ددمطألا لسددو صددفألا؟ قددول ا 

 اممو  المسممين ل اوتهم.

حمم ما المس لليةو للل س ما لسوإ هللا لن ل ا  أل  ه ه الدا لو للاددتهم 

 ب لك.

حيدد  لظدددت تجمعأددو أ دداسيأو  ادد ت لهدد ه الف ددرلو فممددو انددن فددا سدد تمر 

المصو ى اإل اسية بول  ين لفا الجمسة الخألوسيدة لممد تمر  اد ت ألد  هد ه 

قخ المسمم ن لقفة أيجوبية بدد  تخدواا الهمد إ الألدا تع  مدو أل  لن ي...  الف رل

اممو ظمم بعلنو أل  بع  لن مخ   هم سنو لمألحددخ ادن سل دينوو ل  مألقددإ 

خطد ل ألد  ا سدوإو ل  مفعددا شدي أو أيجوبيأدو.  اد تهم ألدد  هد ا لا دألجوو النددوغ 

ا لدك فدا الجمعدة لتد اع فدلقول ا لا  امألار حأل  تخطب الجمعة هنوو لت ار ذ

 الألمف ي نو لقد اون.اإلذااة ل
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او تبددين لن الخيددر فددا هدد ه قددوئمو للن ا سددة  للظددد هدد ا ا سددر تجولبأددو ابيددرأ

الخيرين ا يرلنو للن اخرات لس وت اله اتخ بددلت تسدخ   ليدن هد ا ا سدر؟ 

 للين مدفع؟ للين مب  ؟

محن اآلن فا  بيا الألهي ةو لل نندو مخطدط لمدنام لهد ا ا سدرو ل دي  ن أن 

هللاو  ألق إ هي ة اولمية سن سندلبين سن المسممين فدا ادا س دونو  دي  ن  شو 

 هنوك سجمم تخ يم له ه الهي ة.

 دننام هدد ا ا سددرو للددن مقددخ س ألدد فين لبددأا لسددوإ القدد   ال ددوفرل الألددا تريددد 

اقددألاع اإل دداإ سددن ل و دد و لسهوظمألدد  فددا اقددر  ا ه.   مريددد العدددلان امدد  

 لمفسنو لالحفود ام  ذاتنو للظ  مو. لحدو لل ننو مريد الدفوع ان

أن ه ا الدين لسومة فا لانوقنوو لم يصا ألينو هينأو لينأدوو أممدو بد لن فيد   سدو و 

لل هقن ل لاحو لحدخ سو حددخ امد  طد   الألدو يل.   يجد   لندو لن ملديع 

 و.ظه   المجألهدينو ل  ظهو  المجوهدين سن لسألنو ط ا  ل بعة اخر قرمأ 

ا يدد لخيد و المدر  فدلن مفعدا ال  يدر أذا لضدع بعلدنو يدده أمنو قو  ن امد  

 قميا بنفس  ا ير باخ ام و ضعيخ بمفر ه ق ي بخسأل .

فيو لسة اإل اإو يو للخ سمي ن سسمم فا لمحو  ا  ض  هبد ا لنصدرل  يدن م 

 لأمقوذ أخ ام م لالدفوع ان شخصيأل م حأل    تمح  سن ال ظ  .

 نيددو  لالقددو  لن خوصددةو سددن  ظددو  يددو ليهددو المسددمم ن اوسددةو لليهددو ا 

لمسو و سن ابو  لصرو و سن ارو لاجم  ل اد ام ألد  لن تنقد لا أ داس مو 

بددد لن  ألدد  لن تدددافع ا اددن لظدد  امو ل ...  ل ادد ام ألدد  لن تنقدد لا أ دداس م

مُ َويَو  }يختا الي إ ال ي ترتفع في   اية هللا  َرُح ٱل  ِ  يَنُصفُر  4ِمنُفوَن ؤ  َمئِذ  يَف  فِر ٱَّللة بِنَص 
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ِحيُم  عَِييُي ٱلفرة َُُو ٱل  ثَفَر ٱلنةفاِس ََل  5َمد يََشآُءأ َو فدة َُك  ُِ فدَ ُۥ َولََٰ ُ َوهللا  ِلفُف ٱَّللة ِأ ََل يُخ  فدَ ٱَّللة َوهللا 

لَُموَن{  .[6 - 4]الرلإ   يَع 

أمنددو مقدديم هدد ا الصددندل  أن شددو  هللاو ل ددألعمم ن اندد  لايددخ يفددألأ؟ لليددن 

ا ا لأن  ددأ و لأن سدع اليد إ  ددأ (57)  ن؟ لل ن ه ه  ا ل لللية لمألنبي  لاإليقدودي

 لنودره قريب.

نِنَا ٱلة َربةنَا } َوَٰ خ  ِ ِۡ ِفر  لَنَا َو
عَف   ٱِفر اُلُوبِنَفا ِغفَ و لَِلةفِذيَد ِذيَد َسف َقُونَا بِفٱغ   ۡ ِد َوََل  َ يَمَٰ ِ  ۡ ٱ

ِحيم    .[10]الحخر   {َءاَمنُوا  َربةنَآ إِنةَك َرُءوٞف رة

قَففَربةنَفا } نَا هللَالَفى ٱل  فدَاَمنَا َوٱنُصففر  ِرنَفا َو َ َِففت  َُا  فَراٱَنَا ٱِففٓر َُم  ِفففر  لَنَفا ذُنُوبَنَففا َوإِس 
ِم و  ٱغ 

ِفِريَد{ ََُٰ  و المهم  سين.[147]   امران   ٱل 

لصا المهم ام  سحمد ل لد  لصدحب  ل دممو فصدم ا اميد  ل دمم ا تسدميموو 

 للقم الصال.

* * * 

                                        

 الألا ل سن فا ال  ين. «الهي ة الخيرية اإل اسية العولمية»تبم   ذلك فا سخرلع  (57)
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 الألنصير فا سنطقة الخميغ -15

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

   ل فا اقر  ا مو 

ش و ألا ا ير سن ا خ ل لا خ ات النخدوط الألبخديري الممحد د فدا اآللمدة 

ا سدن الر دوئا الألدا تدختيهم ابدر  وا خيرل فا سنطقة الخميغ لل  م ا ألا ص  أ

تطمددب ألدديهم لن يبح دد ا اددن خاصددهم لمجددوتهم فددا اإليمددون بددولرو  والبريددد

و ال ي يرفر لهدم ادا خطويدوهم بمجدر  لن ي سند ا بد و للن فدا ال ألدب «يس ع»

 لحاأ ل ا سخ مة والمقدغ شفو  ل ا  ا 

لن يمددو غ هدد    مخددوطهم ااميددة لظهددرل فددا بددا    لهدد ا اجيددب حقأددو

 !اإل اإ ها سهد اإل اإ لها  ا  وأ اسية اريقة

 وانو م   سن ه    لن ي هب ا بنخدوطهم ألد  بدا  ال ثنيدة فدا   ديو لأفريقيدو

لهندوك بدا  اوشدن فدا  .فيهدو   ى المايدين سدن الندوغ وهنوك لثنيوت ابدر 

 .اق  أا سن السنين...  أطو  اإللحو   نينأو اد أا

  لن يدد هب ا ألدد  تمددك الددديو  مريددد سددن هدد    المبخددرين لالمنّصددرين واندد

لسددو لن يدد هب ا ألدد  بددا  المسددممين فهدد ا هدد  العجددب  وليهدددلهم ألدد  مصددراميألهم

 !حقأو

سنددد   خدددا  .لهددد ا لددديم بجديددددو الحممدددة الألبخددديرية بددددلت سدددع ا  دددألعمو 

فريقيدددوو ادددون يجدددول  أا  دددألعمو  بدددا  المسدددممين لبدددا   يدددرهم فدددا   ددديو ل



 269 5خطب الجمعة ج

 !ا  ألعمو  ظنبأو أل  ظنب الألبخير

 ينهددو  يددن ال نيسددة  - فددا  يو هددوو اددون الدددين خل لبددو تخمصددن سددن الدددينف

لضدد  ادون الددين ضدد الف درو .اون اقبة فا  بيا النهد ض - ل ظو  ال نيسة

سع المم ك ضد الخدع وو لادون سدع اون  .لضد الألحر  يضد ا خألراعالعمم ل

لادون سدع الاداإ ضدد  وقطوايين ضد الفاحينو لاون سع الامم ضدد العدد ا 

للدد لك ثددو  النددوغ امدد  الدددين هنددوكو  .مدد   ضددد الألحددر الندد  و لاددون سددع الج

 !اشنق ا  خر سمك بخسعو   خر قسيم  لقول ا اممألهم الخهيرل

المعددولم الدددين الدد ي لقددخ ضددد هدد ه ...   يددن ال نيسددة...  تحدر لا سددن  يددنهم

 .لقف ا ضد ه ا الدين لثو لا امي  .الهو ية لالمعوما الطيبة

الددين الد ي حدو ب ه فدا  !ا  دألعمو يةلسع ه ا صحب ا الدين فا  حاتهم 

 واصدطحب ا سعهدم المبخدرين لا موظيدا !لخدو جألد  االداخا اصطحب ه سعهم 

ظو  ا ل لبي ن فخخ لا ل ضنو لثرلتندو للاط مدو بددلهو   امو قو  لحد ا فو قة

 !اإلمجيا

سند  بددل ا  دألعمو  لالألبخدير يسدير فدا  واون الألبخدير فدا خدسدة ا  دألعمو 

 .ه ا سو  حانوه سن قديم .دإ ل  الخدسوت اوب و ليق

ذهدب ألد  سصدر حمدات هوئمدة لمألبخديرو حدولل ا  (58)لسن  بداية ه ا القدرن

لددم  والعممددو و لل دنهم لدم يجددلا لذمأدو صدو يةبمدد لن يردرلا سصدر بمدد ا  هدر ل

حأل  القدر  الألدا تخد  ا سدن  د   الحدو  لسدن ضديع  .يجدلا سن يسألجيب لهم

يح ددا اددن اجوئددب المسدديأ لسعجدد ات لب ألدديهم اددون الرظددا يدد ه والعدديا

                                        

 .لي  العخرين الميا ي (58)
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لفدددا النهويدددة يقددد   لحدددد  ولالندددوغ يسدددمع ن والعددد  ا سعجددد ات المسددديأ ل

فيق لد ن   صم ا ام  النباو -   أل  أ  هللا  فيق   النوغ - لحدله  الحوضرين

 .لم مسألفد شي أو في هب المبخر ليق    المهم صما ام  سحمد لام     سحمد

ا سطد  أ قدو  فدا لم يجدلا سن يسألج يب لهمو لاألدب ابيدرهم فدا ذلدك تقريدرأ

تددألحطم اميهددو سحددول ت  و ددياا اإل دداإ صددخرل اوتيددة فددا سصددر»  مهويألدد 

 ولا  هددر و اإ ل  دداإ هدد ه الددداوئم ا  بددع  القددر ن سددو والألبخددير المسدديحا

سدو  اإ القدر ن «. ي لممسدممينالحغ السن س تمر ع الجمعة ا  ب ااو لمولاظأل

يحفا ليقرل ليألم  ليسمعو فهد  يد قا ليحدرك. لسدو  اإ هندوك ا  هدر يخدرج 

اممددو  يعممدد ن النددوغ ليعادد مهم ليدد ارلمهمو فسددياا النددوغ سخدددل ين ألدد  

الدين. لسو  اإ اظألموع الجمعة ا  ب اا يدربط الندوغ بولمسدجد ليدربط الندوغ 

 .فخيلأو  دياا الندوغ امد  صدم  بولددين ولبولعمم لبولم ااة لب ار هللابولدين 

ي هب بعيدأا ادن  وله ا س تمر الحغ السن ي ي هب اإلمسون اوصيأو ليع   توئبأو

 .هللا ليع   قريبأو سن هللاو ه ه الداوئم ا  بع

لهدد ه الددداوئم س ظدد  ل فددا اددا بمدددو لدديم المقصدد   بددو  هر هدد  البنددو و 

ادا  .الألا تخدرج اممدو  الددين ل اوتد  الم  سة...  العممو بو  هر  المقص   

 .لفيهو الحغ واظألموع الجمعةفيهو العممو  للفيهو  وبمد فيهو القر ن

  ل لك لم يسألطع الألبخدير لن يدنجأو لصدد  فدا ذلدك األدوو سخده   ا دم ل

 اإ هندوك  لمد  سدو  لقو  القوئا فا ذلدك ال ألدوو و«الرو ل ام  العولم اإل اسا»

 .عبة فمن مسألطيع لن مر ل المسممين اسن هنوك ال  القر ن لسو

 .أن شو  هللالياا القر ن ياا المصحخ  ل ول ألاا ال عبة



 271 5خطب الجمعة ج

لاألددب سددنهم سددن  وا ددألطوا ا لن يّطدد  لا لمفسددهم ولل ددنهم  يّددرلا طددريقألهم

لدديم سددن  - أمدد  لدديم سددن اللددرل ي لن محدد   المسددمم ألدد  مصددراما  األددب

ظد  ج لسألدّ   اللرل ي لن يألحد   سحمدد للحمدد لابدد الدرحمن لامدا ألد 

 اإل داإفدا لن مخد    ...  المهم لن م ا ع ثقة المسدمم با داس ل ن  - ملب ل

دو ظديددل تخدولخ ...  لن مدخا امي  سفدوهيم ظديددل تخدولخ سفدوهيم اإل داإو لقيمأ

المنطقدة العربيدة  .له  ا صنع او لخص صأو فا المنطقدة العربيدة !اإل اإقيم 

يصعب فيهو لن ينألقا أمسون سن سسمم أل  سسديحاو لل دن هد ا حددخ فدا  يدر 

 .المنطقة العربية

خددو ج العددولم العربددا لظدددمو لمو أددو ينألقمدد ن سددن اإل دداإ ألدد  النصددراميةو 

دددو ا طفدددو  الددد ين يخخددد لمهم سنددد  مع سدددة لدفدددو هم ليعممددد هم فدددا  خص صأ

 .ئهمو فينخددخلا امدد  سددو اممهددم سعممدد هماقوئدددهم لسبددو  همليمقندد م وسدا  ددهم

 فريقيو.فا أفا   يو ل ه ا لظدمو

ه ا الحدوام المسديحا سدن  وسن  اق   سن السنين ح م ميجيريو حوام سسيحا

 .ايخ صو  ه ا؟ أم  ا تد ب ا طة الألعميم فا المدا غ !قبيمة سسممة

ا سو تجد ام   فألوت المحات  و سسديحيأو لظدده ا دم سهندوك لا يرأ  وسدمما دمأ

 .لل قبيمأل  أ اسية

 بددع قددرن حينمددو ذهبددن ألدد   محدد   لذاددر سندد .له دد ا اددون فددا أمدلميسدديو

لسددن  ي   فقولددن ؟هددا لمددن سسددممة  أمدلميسدديو لفددا الطددوئرل  ددخلن الملدديّفة

 سعنوهددو لمهددو ا تدددت لالعيددوذ بددو  !لمددو سسدديحيةو لل ددن ل ددرتا سسددممة وسسددممة

لل دن  لظألدا  و   فقدو  ؟سسدممهدا لمدن   ل خلن الملديخب  وطة الألناير. 
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! لايدخ يحددخ ايخ تأل لج المسممة  ير سسدمم؟ .له ه سصيبة لخر  !سسممة

 ه ا فا بمد أ اسا؟!

ا ددألطوع هدد    المنّصددرلن لن ي سددب ا بعدد  المسددممين ب  ددوئا شددأل و 

ن  ا سيددلهنددوك  وأ ددرا ات سخألمفددةو أ ددرا ات لمددبا  الفقيددرل لالقددر  النوئيددةل

 .اإل اإ أ  ا م  ال ين   يعرف ن سن

تددر  المبخددرين ينخددرلن لمهددم لددم و سددع لمهددم اسددب ا سددو اسددب ا ولسددع هدد ا

لهد ا  .للدم يسدألطيع ا لن ي سدب ا المسدممينو يسألطيع ا لن ي ثرلا فا المسممين

لعم  سقص   سن  لن يخعرلا المسيحيين ا  نيو  لمهم فا حوظدة ألد  س يدد سدن 

ف ممو شعرلا لن ا سر في  اقبدوت لسع قدوت  .لألألدفع اميهم المميو اتو ا س ا 

ظدددو ت لهدددم هددد ه المع مدددوت و ليحألدددوج ألددد  ظهددد   لابدددر لألددد  لسددد ا  لا دددر

 .بولمميو ات

  لسدددن موحيدددة لخدددر  لعمهدددم يريددددلن لن ين س مدددو ليخدددد لموو حألددد  مقددد  

 .ه ا هدى ليلأو .لمس ن ام  سو يجري سن ح لنو ل  مقولإو اإل اإ بخير

أمهددم اددوم ا يألمندد ن لن  .هدد ا لعمدد   لن سددو اددوم ا يألمندد نف ولسددن موحيددة ثول ددة

لسنيدألهم لل دنهم لدم هد ه اومدن  وير لا العولم اإل اسا ليح ل ه أل  النصدرامية

 يحقق هوو للم يقألرب ا سنهو!

لابدر بمدد أ داسا  - لضدع ا خطدة لألنصدير أمدلميسديو  دنةثاثدين سن  مح  

دوخمسدين فدا  - فا العولم لادرض  ول ألد  أمدلميسديولذهدب بعد  ا خد  .اوسأ

لهددا خطددط ظهنميددة  وامدديهم ا خدد ل هنددوك الخطددط الألددا لضددعهو المنّصددرلن

 - بدددين الجددد  ألقمددد ن نالمسدددمم ن فدددا أمدلميسددديو ي .ل ائهدددو أس ومدددوت هوئمدددة
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طدوئرات الهمي اد بألرو بقمد ن أللهد    ين وبدولق ا و - مدلميسيو   ى الج  أل

ا تمم هددو  لهددم  .اإل  ددوليوت الألنصدديرية فددا أمدلميسدديوهنددوك حدد الا  ددألين سطددو أ

سددن ا خدد ل لاددو  ...  للهددم...  للهددم وللهددم لمديددة وسسألخددفيوتلهددم ل وسدددا غ

 ... لمق لا أمدلميسيو ويو سسمم ن  يق ل نهنوك 

ادرض امدا ا خد ل للحينمو   ت أمدلميسديو سند   بدع قدرن  ليدن ذلدكو 

 .لن يقف ا سعنو ا ع المسممين فا لمحو  العولم  ا ه ا ا سر لقول

للقددخ الددداأل   سحمددد موصددر لأخ امدد  هنددوك فددا المجمددم ا امدد  لمدددا ل 

 .للدم يسدألطع الألنصدير لن يحقدع لسنيألد  .اإل اسية يقدولس ن باس ومدوتهمو القميمدة

 وظو ت صح ل أ اسية ظديدل فا أمدلميسيو لدم تخطدر لهدم امد  بدو  وبولع م

 وليقدخ سدع اإل داإ وأل  اإل اإ ال  ير سنهملأذا بولخبوو اإلمدلميسا يألح   

 .ليدا ا أل  اإل اإ

 مهدم  ومحن قدد لخفقندو لفخدمنو سدع المسدممين  ل لك حينمو يق   المنّصرلنل

 .لم يحقق ا اا لسوميهم

امعقدددد سددد تمر لممنصدددرين البرلتسدددألومن فدددا ل يدددة  (إ1978)فدددا  دددنة 

س ا قدددلسددن األددول المبخددرين حلددره سوئددة لخمسدد ن فددا لسري ددوو  «امدد  ا ل»

لاددون الهدددى المعمددن لهدد ا  ول بعددين   ا ددة اددن ااقددة اإل دداإ بولمسدديحية

 !تنصير المسممين فا العولم  الم تمر ه 

 والمسمم ن يجدب لن ينصدرلا .الماحدل! ه ا ه  العجب  ليس ا ال ثنيين ل

ظمع هددو سددن المميددو  يرات ال بددو  فددا  !للددخ سميدد ن  ل    ل صدددلا لدد لك

ل ليمدر هد ا لحدد المنصدرين  .سعهد  ليمر  سعهدأا  م ه لكللمخخلا ل  .الحو 
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العألوللةو اون سقره فا البحرين فا للائا ه ا القرنو ل لغ سد تمر المبخدرين 

 ا  ل ا لا لن يحيدد ا ذاددراه للن ينخدد (وإ1906)الدد ي اقددد فددا القددوهرل  ددنة 

ددو فددا تنصددير المسددممين سعهدددأا يخددرج سألخصصددين فددا ...  سعهدددأا سألخصصأ

فريقيدو لهد    فدا شدر  أممينو هد    سألخصصد ن فدا ظند و تنصير المس

فريقيددو. لاددا أفددا شدمو  ...  فريقيددوأفددا ل دط ...  فريقيددوأفددا  درو ...  فريقيدوأ

ظمواة يعرف ن المنطقة الألا يبخرلن فيهوو يعرفد ن لرألهدوو يعرفد ن لهجوتهدوو 

يعرفدد ن قبوئمهددوو يعرفدد ن شددي   القبوئدداو يعرفدد ن المدد هب الفقهددا السددوئدو 

يعرفدد ن الطريقددة الصدد فية السددوئدل  مقخددبندية لل تيجوميددة لل قو  يددة لل ادد او 

شددوارل؟ هددا هددم  ددمفي ن؟ هددا هددم ادد ا؟ ليعرفدد ن المدد هب العقيدددي  هددا هددم 

يعرف ن اا شا  ان المنطقدةو ليددخم مهو ليحدولل ن لن ير لهدو سدن الدداخا 

 له.ال ي لمخخ يفعم ا. ه ا ه  المعهد للن يفرق ا بين لبنوئهو للن يفعم ا للن

لمددو ي المسددممين فددا بددا  شددأل    لهدد ا هدد  الدد ي  فعنددا فددا تمددك ا يددوإ لن

سسمم نو قف ا ضد ه ا الر ل الجديد. أذا اون ه    قد  صددلا للدخ سميد ن  يو

 ل   لألنصير المسممين فا العولمو فمنرصد للخ سمي ن  ل   لحمويدة ال ظد   

سدددع لن  ينندددو  يدددن ادددوساو لمحدددن اإل ددداسا فدددا العدددولم.     دددممة العدددولمو 

ُُففوَن ِلل  }سددخس  لن لن مبمردد  ألدد  العددولمينو  مدد   حمددة هللا لمعددولمين   لَِمففيَد ِليَ عََٰ

ُُم  َجِميعًفا{اُ   } [1]الفرقون   نَِذيًرا{ ِ إِلَفي  ٓ َي َها ٱلنةاُس إِنَِفر َرُسفوُل ٱَّللة و [158]ا ادراى    يََٰ

المسددممين الدد ين يسددألرم ن ...  ممينأذا لددم مفعددا ذلددك فعمدد  ا قددا محمددا المسدد

للسيددددألهمو ليسددددألرم ن لسراضدددددهم  اهمو ليسددددألرم ن بطددددولألهم فقددددرهم لظدددد

مهم لتخدددر همو يسدددألرم ن هددد ه ا شددديو  لنيخددد  ا أللللظدددواهمو ليسدددألرم ن تيددد

 سنخلتهمو له ه المنخلت بو م المسيأ لالمسيحيةو له  ا.
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لدم مجمدع ألد  لم مسألطع محدن المسدممين لن مجمدع ا لدخ سميد ن  ل  و بدا 

او لل دن الهددى لن مجمدع  اآلن ل بعين سمي ن  ل  ! لأن انو لقمنو مخوطأو ابيرأ

 للخ سمي ن  ل   لن دفهو لمسأل مرهو لمنفع سن اوئدهو.

لأذا اون ه     صدلا للدخ سميد ن  ل  و فهدم يجمعد ن  دن يأو اخدرات 

   ى المايين!

اندن لتحددخ ادن ظهد    «الخدريعة لالحيدول»فا حمقدة سدن حمقدوت برمدوسغ 

ه    المنصرينو لانن لمو لدن لن لهم حد الا  بدع سميد ن سبخدر فدا لمحدو  

 ئدديم ظمعيددة اإلصدداح »العددولمو فددر  امدد  لحددد اإلخدد ل المعنيددين بهدد ا ا سددر 

لبع  أل  أحصدوئيوت  وااالخيل ابد هللا المط ع د «ا ظألمواا فا ال  ين

ايددين ل ددبعموئة لخمسددين للددخ هددم األب هددو لمفسددهم لقددو   أن هنددوك ل بعددة س

( سبخددر لسبخددرل يألبعدد ن ال نيسددة فددا لمحددو  العددولمو ليخخدد لن 4750000)

 لظ  هم سن ال نيسة.

إ(  1996ن لم نيسة! لمفع امديهم  دنة )( سبخر لسبخرل يعمم 4750000)

 لا ال يددو ل ألدد   قددر (إ1997سددعين سميددو   ل  ! لفددا  ددنة )سوئددة لثاثأددو لت

 الموئألا سميو !

لن معألدرى بهد ا. هدم يعممد ن   بدد  لا ليهدو المسدمم ن  القد إ يعممد ن.امادر

فموذا معما محن؟ أمنو   معما ام  سسأل   اإل اإ ال ي م سن بد  لمم مد و ل  

ل  ام  سسأل   سو يعما هد    لددينهم  ام  سسأل   العصر ال ي معيا في و

.  ال ي معألقده محن  ينأو بوطاأ

و لمد سن بم  د و لمد سن بخصدا اليه  يدة اإامي  السدمحن م سن بولمسيأ 
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رفدن لبددلنو  مهدو اومدن  لبخصا النصراميةو لل دن معألقدد لن هد ه الدديوموت ح 

 يوموت س ق تة ل سن سعدينو للد لك لدم يأل فدا هللا بحفدا األبهدوو أممدو ا دألحفاهو 

ف ِ بَِما } - لهمهو ُِوا  ِمفد ِكتََٰ ِف تُح  ِ  ٱس  لمسد ا حاأدو  فمدم يحفا هدوو - [44]الموئددل   {ٱَّللة

ف}سمو ذارلاو لاألب ا ال ألوو بخيدديهم ثدم قدول ا هد ا سدن اندد هللا  فِليَش  ا تَُروا  بِفهَِل  ََمنو

أ  ا َكتَ َت    ٱََوي  ٞ اَِلي و مة ِديِهم  َوَوي  ٞ لةُهم َمِ ُ    َُي  ا يَ مة  .[79]البقرل   ِس ُوَن{لةُهم َمِ

مجددو لهم بددولألا هددا القددر ن ظعددا  هددا ال ألددوو سن لددة خوصددةو للسرمددو لن 

فُد بِ َءاَمنةا } لحسنو للن مق    ِحفٞد َونَح  ُُفم  َوَٰ ُه ُهنَا َوإِلََٰ ُُم  َوإِلََٰ نَا َوُُنِيَل إِلَي  ٱلةِذٓي ُُنِيَل إِلَي 

ِلُموَن{ . با لظو  لنو اند الحوظة لن مأل لج سن مسدوئهم للن [46]العن بد ت   لَهُۥ ُمس 

ُُفففم  ٱلةفففِذيَد َوَطعَفففاُم }مخادددا سدددن ذبدددوئحهم  فففَ  ِحفففَ ٞ لة تََٰ ُِ أ َوَطعَفففاُمُُم  ُُو ُفففوا  ٱل   ِحفففَ ٞ لةُهفففم 

مُ  ُت ِمَد ٱل  َصنََٰ ُمح  َ {ؤ  َوٱل  تََٰ ُِ ُت ِمَد ٱلةِذيَد ُُو ُوا  ٱل  َصنََٰ ُمح  ِت َوٱل   .[5]الموئدل   ِمنََٰ

مهددم يلددمرلن ال يددد لنددو ألل دنهم لل ددخ لددم يعوسم مددو بم ددا سددو معددوسمهم بدد و 

وو سن قديم لسن حد  ي . ائمأ

سن قديم اومن الحرلو الصميبيةو لالصميبية ليسن م اة  ينيةو أمهدو م ادة 

لالبرلو  هدا الحولقدة   »ا ألعمو يةو امهو لحقو  للطموعو لاراهية لبرلو  

أمهم يعوسم مو به ه الرلح الصميبية ل  يعوسم مندو . «تحمع الخعر با تحمع الدين

 لمنو لها األوو.

 إ لن ير لمدو فدا اقدر  ا مدوو للن ينصدرلموو ه    هم ال ين يحولل ن اليد

سدرو لهيهوت هيهدوت. صدحيأ لن انددهم  ظدو أ لمسدو  مد  لا لمفسدهم لهد ا ا 

له ا يجب لن معألرى ب . هنوك سن م  لا لمفسهم لنخدر الديومدة المسديحية امد  

 سو بهو.
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 - فريقيدوأفدا لحدد سد تمرات سنامدة الددا ل اإل داسية فدا  - لقد ح د  لندو

واد فا الجيا الس  اما لال  سجمم لسنو  المنامة سعنوو ح   لندو ل ا  سألق

قصة فيهو ااة لابرلو قو   حينمو ا دألقا السد  ان ذهبندو ألد  قريدة سدن قدر  

و لحينمددو  ل  النددوغ السدديو ل هربدد ا ألدد  «ظيددب»الجندد وو فدددخمنو بسدديو ل 

ليمخدا  كبي تهمو  مهم لم يرلا  يو ل فا حيدوتهمو سدو هد ا الخدا  الد ي يألحدر

او فخي شا  هد ا؟ خدوى الندوغ  لليم ه  بقرل ل  ظوس  ة ل  براأ ل  حمو أ

لهربدد ا ألدد  سنددو لهم ا ددألعدموهم لاممنددوهم لقمنددو لهددم  محددن  دد  امي ن سدد م م 

لظ نو ألد  سصدمحأل م. ثدم يقد    لبينمدو محدن م ممهدم  دمعنو ظر أدو يدد و فقمندو 

 ي ظدد هندو سد  دة ل  ي ظدد لهم  سدو هد ا الجدرغ؟ لهندو سد  دة؟ قدول ا   و  

 لحد يعرى القرا ل لال ألوبة. قمنو فمو ه ا الجرغ؟ قول ا  ه ا لب مو.

قمنو  لسن لب ام؟ قول ا  ه ا الرظا يختينو اا ل ب ع سدرتين. ذهبد ا ألد  هد ا 

الرظا ف ظدله يراب   اظةو  خل ه  سن لمن؟ قو   لمدو فدان الفامدا. سدن لي 

قدول ا  سدوذا تفعدا؟ قدو   لمدو ظ دن  - سدن بمجي دو - «برلاسدا»بمد؟ قو   لن سن 

هنو  مخر هداية المسديأ. قدول ا  ادم لدك هندو؟ قدو   لدا ثاثد ن  دنة! قدول ا  ادم 

سرل   ت فيهدو بمددك؟ قدو   ل  سدرل! قدول ا  لسألد  تند ي العد  ل ألد  لطندك؟ 

 قو   سو ه ه ا   مة؟ لمو لطنا هنوو لحيوتا هنوو ل  ولألا هنوو لقبري هنو!

لرظا حو  سألفر أدو لهد ه الددا لو تدرك ا   ا  ال هربوئيدة لا ت سوتي يدةو ا

لألدا لديم فيهددو الظدو  ألد  هد ه الروبدوت لألدد  هد ه ا   دو و لألد  هدد ه القدر  

سو و ل  اهربو و ل  سد  ةو ل  شا و القر  الألا لم تدر فدا حيوتهدو  ديو ل 

سنهددو سددرتين فددا  قددط ليدد هب بد اظألدد  ألدد  محدد  ثاثددين قريددةو يدد ل  ال احدددل

 ا  ب عو لسع  حقيبألون  حقيبة فيهو حم   للطفو و لحقيبة فيهدو ل ليدة خفيفدة
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يدد  ع امدد  ا طفددو  الحمدد  و ليدد  ع امدد   - ا ددبرين...  سددرهم...  قطددرل -

 لل.... أ النوغ ه ه ا  ليةو ليح ا لهم بع  قص  المسيأ لالع  ا 

 ه ا سو يفعم  الق إ.

لدديننو. لمدوذا   يجندد ل  داإ  ادول سدن لبنوئد و  محن أذن سطولب ن لن معمدا

لاندددمو محدددن المسددممين اخدددرات اآل ى لس ددوت اآل ى سدددن الخددبوو الددد ين 

فريقيددو لألدد   يرهددو فددا اإلظددو ات أيسددألطيع ن لن يدد هب ا ألدد    دديو لألدد  

 الصيفية؟

 - فريقيدددو فدددا ال  يدددنألجندددة سسدددمما  - لقدددد فعدددا ذلدددك بعددد  اإلخددد ل

ا ال  يدددرين سدددن المسدددممين ألددد  اإل ددداإ ليصدددحح ا لا دددألطوا ا لن يعيددددل

أ دداسهمو ليدددخم ا ال  يددرين سددن الدد ثنيين فددا اإل دداإ. اإل دداإ  يددن الفطددرلو 

اإل اإ ه  الدين ال ي يخوطب الفطرل اإلمسوميةو ليخوطب العقا اإلمسوماو لدم 

 يخت بخا  يسألحيا ام  العقا تص  ه.

يق لدد ن  ااألقددد للمددن لامدد !  لسددو المسدديحي ن فددامهم يددخت ن بمددو   يعقدداو

نَُُم  إِن اُف   }مقد   هد او محدن انددمو   ل م  اينيك ثدم اتبعندا! محدن ََُٰ فا ُوا  بُفر  َُ  

ِداِيَد{ الدين اندمو  ري ل فطرية لضرل ل اقمية. هد ا هد   [111]البقرل   ُكنتُم  َصَٰ

 اإل اإ.

 ن ليهددو اإلخدد ل  محددن سطددولب ن بددخن معمددا لددديننوو أذا اددون اآلخددرلن يعممدد

و حأل  قو  ابن ح إ  لدم ي ظدد سق لدة فدا الددميو لشدد  لدينهمو لمحن معألقده بوطاأ

ا و لا بدن »فسو أا لبطامأو سن سق لة النصو    ال اثة لاحد لال احدد ثاثدة 

قد   ابدن حد إ  ي«! لالرلح القدغو هم ثاثدة لل دنهم لاحددو ال احدد هد  ثاثدة
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م بخلسنألنوو لمسدمعهم بلذمندوو سدو صددقنو مر ه    النوغ بخايننوو لمجو له لملل  

 لن فا ال ظ   سن يق   ه ا.

هدد    سددع هدد ا ينخددرلن هدد ه الديومددةو لينفقدد ن اميهددو اخددرات المميددو اتو 

 ليبع  ن سن لظمهو سايين المبخرين لالمبخراتو لمحن للل  بخن معما لديننو.

ل يننو ه   فينة اإلمقوذ لمبخريةو ه  حبا النجدول ل مسدوميةو أمد  الددين الد ي 

يعطا اإلمسون اآلخرل ل  يحرس  سدن الددميوو يعطيد  اإليمدون ل  يسدمب  العمدمو 

يصددم  بولسددمو  ل  ينأل ادد  سددن ا  ضو يعطيدد  الرلحوميددة ل  يحرسدد  سددن 

ٓ }المو يةو  م   ين الأل ا نو  ميو ل خرل   يَا َحَسفنَةو  َءا ِنَا ٱِر َربةنَا ِٓخفَرِو َوٱِفر ٱلد ن  ٱأل 

 .[201]البقرل   َحَسنَةو َواِنَا هللَاذَاَو ٱلنةاِر{

فَم لَنَفآ ُسف   }المهم فقهنو فا  يننوو لامنو سو ينفعندوو لامفعندو بمدو اممألندو  نََك ََل هللِال  َحَٰ

يُم{ ُِ َح عَِليُم ٱل   إِنةَك َُنَت ٱل 
ٓأ تَنَا  .[32البقرل  ] إَِلة َما هللَالةم 

 دألرفر هللا لدا لل دمو فو دألرفرله أمد  هد  الرفد   الدرحيمو للق   ق لا ه ا ل

 لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

سن ل رو سو قرلت  فا ا  ب ع الموضدا تصدريأ اإل ا ل ا سري يدة الد ي 

ا لتهديدأا    سن ال  يوت المألحدل!!تق   في   أن الس  ان يخ ا خطرأ

لاجبن سن ه ا ال اإ. السد  ان الد ي يحدو و سدن ظيرامد  بألحدري  سدن 

سن هنو لهنوكو الس  ان المحوصرو السد  ان الد ي اممدو   لسري و ليلأوو لير 
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حول  لن يحا سخوام  صنعن ل  سخواا ظديدل. ه ا الس  ان يهدد  لقد    للدة 

لألدا تدألح م فدا سصدير العدولم للدم يعدد فا العولم القطب ا لحد الدللة ال بر  ا

 لهو سنوفم ل  شريك؟!

 ه ا اجب سن العجب.

 ايخ يهد  الس  ان لسن ال  يوت المألحدل؟!

  ل  ي سددوذا بددين ال  يددوت المألحدددل لبددين السدد  ان؟ سددوذا بينهددو لبددين لهددا 

اإل اإ بصفة اوسة؟ حأل  الخيل لحمد يو ينو ه ا الرظا القعيد المجوهد الد ي 

عا شي أو  ير لن يأل مم ليق   اممة الحعو لامموتد  هو ئدة لهو يدةو ليقد      يف

لن ممد ليدينو بس   أل  لحدو ل  قوتم مو لن مقوتمهمو  ن  ن اخيدر ابندا   إ قدو   

تُلَفَكأ إِنَِفٓر ََُخفافُ لَئِد  } فَك أِلَا  تُلَنِفر َمفآ َُنَف۠ا بِ َاِسفط  يَفِدَي إِلَي  َ َروة ٱ  بََسف َت إِلَفرة يَفدََٱ ِلتَق  َّللة

لَِميَد{ عََٰ سو ال ي ل اغ اإل ا ل ا سري يدة سدن  يدو ل الخديل لحمدد  .[28]الموئددل   ٱل 

 لرظا يق   اممأل و ليعرض لظهة ماره.ايو ين لقطر لال  ين لاإلسو ات؟ 

ليريد ه    لن مراع للن ممعع ا ح يدة سدن لظدا السداإ الم اد إ؟ لسدوذا 

ذهبو لامحن  سن امحن و لتراظع سن تراظدعو ا لا ر سمو فعمنو؟ ذهب سن عمف

يددرف  ذلددك امدد و ليراددا السدداإ « مألنيددوه »هدد ا  لتنددو   سددن تنددو  و لسددع

 بقدسي !

و فا الخط المعو ي.  سوذا بين لسري و لبين المسممين؟ لسري و  ائمأ

الس  ان اا سو يفعم  لمد  يحدول  لن يحدا سخد ات و لاممدو حدول  لن يحمهدو 

دو حدول  لن يحدا سخد مأل  سدع اخألمق ا هد ه الألصدريح وت. سدن قريدب حينمدو ليلأ

 الجن بيينو دهرت تصريحوت لسري ية تق   ا ا لا ا.
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ا ظديدددأا  السدد  ان يحددول  لن يقدديم س  سددوت  الد ددأل  يةو للن يلددع   ددأل  أ

ليسألفألا امي و له    أل   يحول  لن يخرج البمد سدن ال   يدة ألد  ا  دألقرا  

بدو ك لهدم هد ا ا سدرو لمسدخ  هللا مين امي و لالس  امي الالعو ية. ه ا شا  مح

لن يددر قهم الم يدددد سدددن ا  دددألقرا  لالسددد ينة لا سدددنو حألددد  يحققددد ا العدددد و 

ليحققدد ا ا سددنو ليحققدد ا الرفوهيددة لخددعبهمو فددا دددا اإل دداإو لتحددن  ايددة 

 القر ن.

 سوذا يريد ه    سن الس  ان؟ أمنا لاجب لهللا.

 يج   لن مقخ سع لادا  الس  ان. مقخ سع الس  انو ل  نأمنو يجب ل

الخط ل البنو ل اإليجوبية الألا تق إ بهدو الممم دة العربيدة السدع  ية  أما لحيا

 لمحوللة الألقريب بين سصر لالس  ان.

لح ج سو م د ن ألد  لدم الخدماو لظمدع الخدألين.  - العرو لالمسممين - محن

ا  لل محقدددع   يم دددن لن محدددا سخددد اتنو ال بدددر و   يم دددن لن محقدددع مصدددرأ

او لمحن سألفرق ن. محن فا اصر الأل ألات ال بدر   ا لل محقع أ  هو أ ا ألقرا أ

 لال يوموت ال بر . العولم يأل ألا ليألاحم ليأللوسنو لمحن م  ا  تفرقأو لتم قأو.

لهدد ا مرحددب ب ددا خطدد ل تقددرو بددين العددرو لالمسددممين بعلددهم لبعدد و 

 لخص صأو بين سصر لالس  ان.

لشدعب لاحددو ل يدن لاحددو لسصدير لاحددو    سصر لالس  ان بمد لاحددو

يج   لبدأا لن ينفصدا بعلدهمو ادن بعد . يجدب لن يألقو بدوو للن يألرمبدو امد  

 لي سخ مة تصو فهمو.

ه ا ه  ال اظب ام  ه ه ا سةو فها لسدة لاحددلو ل  يجد   لهدو لن تألفدر  
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 لبدأاو فألفرقهو لمصمحة لادائهو لليم لمصمحة مفسهو لبدأا.

لن يجمدع اممألندو امد  الهدد و لقم بندو امد  الألقد و للمفسدنو  ول تعدل خ  هللا 

ام  المحبةو لميوتنو ام  الجهو  فا  بيم و لا ائمنو امد  امدا الخيدر لخيدر 

ا سددن ي سنددوو  ا سددن لسسددنوو لاظعددا  دددمو خيددرأ العمددا. المهددم اظعددا ي سنددو خيددرأ

 .للحسن اوقبألنو فا ا س   امهوو للظرمو سن خ ي الدميو لا او اآلخرل

فدَاَمنَ َربةنَفا } ِرنَفا َو َ َِففت  َُا  فَراٱَنَا ٱِففٓر َُم  ِفففر  لَنَفا ذُنُوبَنَففا َوإِس 
ِم ا وَ ٱغ  قَففو  نَا هللَالَفى ٱل  ٱنُصففر 

ِفِريَد{ ََُٰ  .[147]   امران   ٱل 

عَف   ٱِفر اُلُوبِنَفا َربةنَا }  ۡ ِد َوََل  َ يَمَٰ ِ  ۡ نِنَا ٱلةِذيَد َسف َقُونَا بِفٱ َوَٰ خ  ِ ِۡ ِفر  لَنَا َو
ِغفَ و لَِلةفِذيَد ٱغ 

ِحيم {  .[10]الحخر   َءاَمنُوا  َربةنَآ إِنةَك َرُءوٞف رة

ٓ َي َهففا ٱلةففِذيَد إِنة }  تعددول ابددو  هللا  يقدد   هللا  ِ  يََٰ َُتَففهُۥ يَُصففل وَن هللَالَففى ٱلنة ِففَر ئِ
ٓ َ َوَملََٰ ٱَّللة

ِليًما{ ِه َوَسلَُِموا   َس   .[56]ا ح او   َءاَمنُوا  َصل وا  هللَالَي 

المهم صا ل دمم لبدو ك امد  ابددك ل  د لك سحمددو لامد   لد  لصدحب  

 لالألوبعين لهم باحسون أل  ي إ الدين.

لَفُم َوَُاِِم } ُ يَع  ِ َُك  َُرِۗ َوٱَّللة ُر ٱَّللة َُِرِۗ َولَِذك  ُمن َشآِء َوٱل  فَح  َهىَٰ هللَاِد ٱل  وَ  َن  لَوَٰ وَأ إِنة ٱلصة لَوَٰ ٱلصة

نَعُوَن{  .[45]العن ب ت  َما  َص 

* * * 
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 لاسعألصموه -16

 سخ ول الب  نة لالهر ك

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

 ا ا خ سألعد ل ام  المسممين 

المحددن لال دد ا خ امينددو محددن المسددممينو   مخددرج سددن سحنددة أ   ت ددوثرت

لقعنو فا سحنةو ل  م و  مسألفيع سن او ثة أ   اهمألندو او ثدة لشدد سنهدوو حألد  

ليحألو  سن يريد لن يألحددخ ادن اد ا خ المسدممين لسل ديهم فدا ليهدو يألحددخو 

 لليهو يألرك.

لينسددا  ال دد ا خ شددأل و لالمصددوئب تألدد ال و بحيدد  يرقددع بعلددهو بعلددوو

 بعلهو بعلوو امو قو  لب  الطيب 

  سددوما الدددهر بددو   ا  حألدد 

 

 فددد ا ي فدددا  خدددو  سدددن مبدددو 

 فصددددرت أذا لصددددوبألنا  ددددهوإ 

 

 ت سرت النصدو  امد  النصدو 

 سل ينو ا يرلو لسصوئبنو شأل . 

المسدددممين فدددا ل ض ...  مألحددددخ ادددن المسدددممين حددد   المسدددجد ا قصددد ل

فمسدطينو حيد  المد ابأ سسدألمرلو لحيد  فا ا  ض المقد دة فدا ...  النب ات

 لطفو  الحجو لو للشبولهم لشبوبهم يعمم ن سو يسألطيع ن؟

لمألحدخ ان المسممين فدا لبندون لسدو يجدري امديهمو لالردو ات اإل درائيمية 
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 المسألمرل؟

لمألحدددخ اددن لحخددية اليهدد   الدد ين يألحدددلن العددولم ليقيمدد ن المسددأل طنوتو 

امدد  برطر دة لابريدو و ل  يبددول ن  ليصدرلن امد  سدد قفهمو ليألحددلن العدولم

بخل بدددو ل  بخسري دددو ل  بعدددرو ل  بمسدددممينو لالمسدددمم ن لالعدددرو يمه ددد ن 

 ل ا هم يسألجدلن الساإ؟!

ير لسدو يحددخ لهدم سدن سد ابأ تقخدعر سنهدو ملمألحدخ ان المسدممين فدا اخد

ا بدانو لتخيب سن ه لهو ال لدان؟ لمألحددخ ادن ثاثموئدة للدخ ل درل سخدر لو 

المخل و ل  تجد سو يسد الرسع؟ لمألحدخ ان المخر ين المهوظرين سدن    تجد

ا حن مأدو  ب  سوو ال ين طدو  تهم الدللدة الداألوت  يدة الطو يدةو للدم يجددلا صدد أ

 ل  اهفأو يخللن ألي ؟

ين فدا الهنددو لالد ين يد بح ن سدن لمألحدخ ان أخ امنو الد ين ياقد ن ا سدرّ 

 قوسة سسجد لهم؟ألظا لمهم يريدلن 

لمألحدخ ان أخ امنو ال ين ي لق ن الصوو لالعمقم فدا بدا  العدولم امد و سدن 

اليه  ية حينأوو لسدن الخدي اية حينأدوو لسدن الصدميبية حينأدوو لسدن ال ثنيدة حينأدوو 

 لسن اا ذي  ين لذي محمةو لسن    ين ل  ل  محمة؟

 ه د او لصددبحنو محددن المسدممين مهبأددو ل ددا سددن يريددو لصددبحنو هدددفأو ل ددا  اإي 

 لل ا ضو وو لل ا حوبا لموباو ه  ا صرمو محن المسممين.

 سخ ول أخ امنو فا الب  نة لالهر ك 

 فيم مألحدخ؟
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حدخ هد ه للنألحدخ فا المصوئب الجديدل الألا تحا بنو سو بين حين لحين. ل

المصوئب للحددخ هد ه ال د ا خ  او ثدة أخ امندو فدا الب  دنة لالهر دكو لسدو 

ا  خمهدو اإل داإ فدا تمدك الدديو  فدا لل بدو ألدو الح لهو سن المندوطع اإل داسية

الخددرقيةو للصددبحن ايومددوت أ دداسية سألميدد لو لهددو ثقوفألهددوو لهددو تراثهددوو لهددو 

 ظولهوو لهو سخيخألهوو لهو سسوظدهوو لهو س ألبوتهوو لهو سألوحفهوو لهو  ل هدوو لهدو 

 سعوهدهو.

و مية سدن قدديم أل  البا  الخي امن فيمو ض  ه ه ال يوموت اإل اسية الألا ض  

ضددم سنهددو سددن ضددم ألدد  ا تحددو  السدد فيألاو لضددم سنهددو سددو ضددم ألدد  ا تحددو  

الي  سافا. فممو امهو ت الخي اية فا ا تحدو  السد فيألا لامهدو ت فدا لل بدو 

صدبحن ادا لالخرقيةو تف  ن هد ه ال يومدوت الألدا ادون يلدمهو القهدر لحددهو ل

و الألو يخيدة. لطولدب ظمواة تبح  ان ا ألقالهو لان  يو تهو لان شخصديأله

ال  يدددرلن بو  ددددألقا  للاطدددد هو لطولددددب أخ تنددددو فددددا الب  ددددنة لالهر ددددك 

لااألددرى المجألمددع الدددللا لهددم  - امددو طولددب ال ددرلات ل يددرهم - بو  ددألقا 

بحع ل و ااألرفدن لل بدوو لااألرفدن لسري دوو لااألدرى ال  يدرلن سدن العدرو 

 لالمسممين لهم.

 سجو   لحخية 

المخدديخة اإل دداسية فددا العددوإ الموضدداو لت مددم  لقددد حلددر ألدد  هنددو  ئدديم

لسوس م هنو فا ه ا المسجدو لذار لمهم يقف ن لسدوإ الصدراع الددائر   يألددخم ن 

في  بين العرقيدوت المخألمفدةو لل ند  قدو   حينمدو تهدد  حق قندو لتنألهدك حرسوتندوو 

سدافع ن ان لمفسدنوو للدن مسد ن امد  الد  و للدن   بد  لمألعرض لماممو فامنو

ضدد  بوللدديمو لل ننددو  ددنقوتا  فواأددو اددن لمفسددنوو لب ددا طوقوتنددو لأس وموتنددوو مر
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 له ا سو فعم ه.

هدد ا سددو فعمدد ه اآلن حددين تعرضدد ا لهدد ه ال حخددية الصددربية الصددميبية الألددا 

مهددو صددميبية لحخدديةو أي أتريددد لن تقألمددع اإل دداإ سددن ظدد ل ه فددا تمددك الددديو . 

مو يسدم مهوو  و أمهدو حدرو ل با أمهو لصميبيةو ليسن سجر  حرلو ارقية ا

 ام  المسممين لالمسممين بول ات.

أن المسممين هنوك يقألمد ن امد  بطوقدوت اله يدة الخخصديةو سدن ادرى لمد  

 واينو ليم ا بج أل  بعد س ت و لير م ام  ظ ألد  الصدميب سسسمم فام  ي بأ بول

ا  ث ذاسا لمجر  لم  سسمم. يقألا الرظو و ترألصدب النسدو و تنألهدك لادراض 

اصدر حقد   ...  فأليوت. ها  معألم بم ا ه ا فا الألو يل فا العصر الحددي ال

 اإلمسون؟

ل معألم بولطفا يقألا لسوإ لس  للبي ؟ ل معألم بو و يقألا لسدوإ لبنوئد ؟ ل دمعألم 

بول لظة ترألصب لسوإ  لظهو؟ ل معألم بو  رل ت بو  ان  خرهدو فدر أا فدر أا ل  

 يبق  سنهو لحد؟

لعددولم لسسددمعو يددو !  خصددن  سونمددو محددن يحدددخ هدد ا امدد  سددرل  سددن ا

المسممين. لي يه  ي تخ ا  ش اة تق إ ل  الدميو ل  تقعدو لي أمسدون فدا بدا  

صدددوب  شدددا  امهولدددن ا حألجوظدددوت لحددددخ سدددو حددددخ. محدددن للا  الددد ا  أذا 

 المسممين لحدمو لصحوو الدإ الرخي  ال ي   قيمة ل  ل  ل ن ل   عر.

الناددوإ العددولما الجديددد؟ ليددن قدد ات الألحددولخ  يددنلليددن العددولم المألحلددر؟ 

للد  فدا العدولم لال حيددل اآلن؟ ليدن الد ين خفد ا الدلليدة؟ ليدن القد ل العولميدة ا 

ددو سددو لم قدد ى ضددد الاددولم المعألدددي؟ لاددون هدد ا لنجدددل  بو ددم مجدددل ال  يددن ي سأ
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 ال  ين لإ اون ه ا ضد العرا  امو يق   سن يق  ؟

ا ال  يدن بمددرات لسدراتو فممدوذا يألددرك شدد سمددو يحددخ فدلسدو يحددخ اآلن 

القدد ي يفألددرغ اللددعيخ؟ المسددمم ن هنددوك   حدد   لهددم ل  طدد  و لالجدديا 

 رهميدال ي  مأ بخس ا  المسممين امو  مأ بدخس ا    - ا تحو ي فا ي  سافيو

ن لصددولأ الصددربيين الحوقدددين المألعصددبينو الحدد و الحددوام فددا يألدددخا اآل -

د المسددممين أ  ا  ددمحة الخفيفددةو فددخين سددن صددربيو يفعددا لفوايمدد و للدديم اندد

 يسواد المسممين؟

لقددد  دد من المألحدثددة بمسددون ل ا ل الخو ظيددة ا سري يددة  لمددوذا   تألدددخا 

لسري و؟ لموذا   تقخ فا لظ  ذلك العدلان؟ لقد تدخمن لمندع القد ات الصدربية 

لالطددوئرات الصددربية سددن ضددرو ال ددرلاتو لمددوذا   تألدددخا امددو تدددخمن فددا 

سة العرا  لال  ين؟ قولدن بصدراحة  أن سدو مخدوهده فدا الب  دنة لالهر دك ل 

او ل  يسدألطيع لحدد سخدوهدل هد ه المخ دول أ  تدخثرو لل دن  ليعصر القمدب اصدرأ

لسري ددو لدديم لهددو هنددوك سصددولأ ا ددألراتيجيةو لالخددعب ا سري ددا لددم يطولددب 

 بولألدخا!!

لخاقيددةو ل  المسددخلة أذن سسددخلة سصددولأ ا ددألراتيجيةو ليسددن سسددخلة قدديم 

 حق   أمسوميةو امو اون يقو .

لمدددوذا   يألحدددرك العدددولم؟ لايدددخ يألحدددرك العدددولم لالمسدددمم ن لمفسدددهم لدددم 

يدن المد تمر اإل داسا؟ لمدوذا ليألحرا ا! لين المسمم ن؟ لين الدل  اإل اسية؟ 

  يدا  أل  قمة اوظمة تبح  فا ه ا ا سر حأل  يخعر النوغ لن هنوك  بوطأدو 

سددممين بعلددهم لبعدد و للن هنددوك لخدد ل أ دداسيةو للن هنددوك يددربط بددين الم
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مفد َل يهفتم بف مر »لحدل فا العقيدل للحدل فا القبمة للحددل فدا الخدع  و فدـ 

 ؟(59)«...  المسلميد ٱليل منهم

لين ح  سوت المسممين المخدر لة بماحقدة ا صد ليين حي مدو حمد ا لحي مدو 

و بمل ا المسممين؟  ذهب ا؟ ل  يخرم ن ي سأ

م سخددر ل ن بددولمألطرفين ل اددول العنددخ امددو يق لدد نو ل  ممدد إ  اددول أمهدد

العنخو فقد لصدبأ سد قفهم ق يأدو لس قفندو محدن  ادول ا األددا  ضدعيفأو. الخدبوو 

يدا  أل  العنخ يق لد ن  سدو يحددخ فدا العدولم امد  ضدد المسدممين لضدد  ال ي

سدو  اإ لهددا اإل داإ   يم دن لن يقدولإ أ  بدولعنخو  ا مدو مألخد  العندخ طريقأدو 

 الحا لالعقد صوسألين صمن القب  .

و   لين الحمية اإل اسية؟ لقد قو  الخوار العربا قديمأ

سألددددد  تحمدددددا القمدددددب الددددد اا 

و  لصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو سأ

 

 للمفأددددو حميأددددو تجألنبددددك المددددراهم

فدددخين القمددد و ال ايدددة؟ لليدددن ا مددد ى الحميدددة؟ لليدددن السدددي ى العربيدددة  

الخطبدو  امد  المندوبر!   لاإل اسية؟ لقد لصبحن  ي فنو سن خخب اسي ى 

 ترهب لحدأاو ل  تخد ل   صديعو ل  تر  ايد ادل!

ألد  لن ...  فدا حوظدة ألد  لن محيدو سدن ظديدد - ليهو اإلخ ل المسدمم ن - أمنو

 محيو حيول المسممو ال ي يخعر بربوط اإل اإ يخده أل  أخ ام  حي مو اوم ا.

                                        

اه الطبري سن  لاية ابد هللا بن لبا ظعفر الرا ي لقد اخألمف ا فيد و ضدعف  الدبع   ل (59)

ومد لفم يصف ح ويمفل ناصفًحا   ولرسفوله ولُتابفه وۡمامفه »للاثق   خرلن. لتألمأل   

لمقرضدولي  «المنألقد  سدن األدوو الألر يدب لالألرهيدب» «ولعامة المسلميد، ٱلفيل مفنهم

 (.997( برقم )2/514)
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بولمسددممين مو لددة. فددا هدد    اإلخدد ل فددا الب  ددنة اددوم ا سعنددو اممددو م لددن 

لن يأل اصدد  فددا بددد  صدد و هددم سعنددو امدد    ددم سددو اددوم ا فيدد وقالمسددجد ا 

بولسداح لد  ...  المسمم ن فا اا س ون بنجدل أخد امهم ب دا سدو مسدألطيع بولمدو 

بولردد ا  لالدددلا و أمهددم هنددوك يم تدد ن ...  ا ددألطعنو لن م صددا ألدديهم السدداح

و هنددوك سجواددوتو ل  تسددألطيع ظ اأددوو   يجدددلن القدد ت الدد ي يمسددك الرسددع

اإل وثة لن تصا ألديهمو لقدد قدو  لاحدد سدنهم  أمندو مطولدب العدولم المألحلدر لن 

ير دددا أليندددو أ وثدددوت سدددع حرا دددة سسدددمحة لأ  مهبدددن فدددا الطريدددع لسنعهدددو 

 الصربي ن.

أمهو الصميبية ليهو اإلخد لو الصدميبية تهدد  اآلن  دألة سايدين سدن المسدممين. 

ددو  اخددا هدد    الصددميبي ن ألدد  أحددد  لهددا صددميبية قديمددةو سندد   خمسددين اوسأ

المدن العريقة فا الب  نة فا ي إ ايدد ا ضدح و لقألمد ا سدن لهمهدو  دألين للفأدو. 

لبدددللا باسددوسهم لسفألدديهمو ذبحدد ه لسددوإ المسددجدو لقددول ا  هدد ه لل  ضددحية سددن 

 ضحويو العيد!

يحيةو بية اددن المسدديأمدد  الحقددد ا  دد  و أمهددو ليسددن سسدديحيةو سددو لبعددد الصددم

 المسيحية الحقيقية  موحة بيلو و لالصميبية حقد ل   .

أمهم يق ل ن  أن ه ا  خر المسمسا بيننو بين الع موميين لا تدراك المسدممين. 

م نمهددم سددن الجددألهدد    المسددمم ن فددا الب  ددنة لالهر ددك ليسدد ا لترااأددوو 

سسدمم  السافاو لليس ا سن الجنم الألراا. لل نهم يريدلن لن ينألقمد ا سدن ادا

يقد لن امي و يريدلن لن ينألقم ا سن اا سسدمم تسدألطيع ليدديهم ال صد   أليد و 

 ه  الحقد الصميبا ال ي ي من فا صدل  ه    ضد اإل اإ لضد المسممين.
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ها يهنخ لنو مد إ أذا تراندو أخ امندو هد    لهدم يحألدوظ ن ألد  الرد ا و لألد  

ليددن اإل دداإ ليهددو ا    الدددلا و لألدد  ال سددو و لألدد  الرطددو و لألدد  اددا شددا ؟

المسمم لليألهو ا خن المسدمم؟ ليدن اإل داإ يدو لخدا للمدن تلدحك سدا   دنكو 

هندوك فدا الب  دنة لالهر دك لتخاا سا  بطنكو لتندوإ سدا  ظفندك؟ لأخ امدك 

وليةو للاينهم سن الهدم خل يرهو سن تمك المنوطع ينوس ن لبط مهم  لا   ف 

لايدددخ يندددوإ الجدددوئع؟ ايدددخ يندددوإ بوايدددةو لظنددد بهم ادددن الملدددوظع سألجوفيدددة؟ 

ينألادر ا دألبوحة ...  الخوئخ؟ ايخ ينوإ المهد  الد ي ينألادر القألدا فدا ادا لقدن

العددرض لا ددألبوحة الدددإ سددن للل ددك المأل حخددين الدد ين   يخددوف ن خولقأددو ل  

 يرحم ن سخم قأو.

إ( لا ددأل ل  1917القدددغ  ددنة ) «المنبددا»اندددسو  خددا القوئددد اإلم ميدد ي 

وتة لامألفددو   اليدد إ امألهددن الحددرلو الصددميبية! لي لمدد  ثددخ  اميهددوو قددو  فددا شددم

المقددغ سدن الصدميبيين بعدد  سرت حينمو ا ألعو  صاح الدين بين لمقرلن الألا

و. ا فا ليديهم لمدل تسعين اوسأ  لن اون ل يرأ

لالحع ليهو اإلخ ل لن الحرلو الصميبية لدم تنألد  امدو قدو  المنبداو الحدرلو 

الصددميبية سسددألمرل بصدد  ل للخددر و لفددا س ددون ل خددرو لبخ ددم و ل خددر. 

الحددرلو سسددألمرل ضدددمو محددن المسددممينو سددن الصددميبية لسددن اليه  يددة لسددن 

حددل ال ثنية لسن الخي ايةو يخألمفد ن فيمدو بيدنهم ليألحددلن اميندو فدول فر سمدة لا

ُمتةِقيَوإِنة } ُ َوِلر  ٱل  أ َوٱَّللة ِليَآُء بَع    ُضُهم  َُو  ِلِميَد بَع 
ِةَٰ  .[19]الجوثية   {دَ ٱل

؟ أل  هللا مخ  و أل  هللا مخ   تقوام المسممين ادن ا  لظاسن لنو أ  هللا 

 مصرل أخ امهم.
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 ي إ اون المسمم ن سسممين 

و حينمو  مع امر بن ابدد الع يد  لن س و فدا بدا  الدرلإ قدد ا دأل   قديمأ سدممأ

و  ا سسدممأ للهينو فخ  ا سمك الرلإ يق   ل   لسو بعدد فقدد بمرندا لن انددام ل ديرأ

فعمألم ب  ا ا لا او فاذا بمرك األوبا ه ا فخدا  دبيم و لأ    لتدك بجند   لللهدو 

 اندك ل خرهو اندي!

 هنولك خما  بيا المسممو للطمع  راح .

تخد ل  هو لتحما دهرهو لاندمو اآلن بلدع اومن ل ا ه  للة تسألطيع لن 

 لل بع ن  للةو لل نهو   تخد ا   و ل  تحما الاهر.

فدا ام  يدة ا ددألروثنو ...  انددسو  دمع المعألصدم لن اسدرلل فدا بدا  الدرلإ

لاسعألصددموهو لبمرددن هدد ه ...  حينمددو ضددربن لل لهينددنو فقولددن  لاسعألصددموه

لبيدك لخألدوه! للسدر بدولألجهي  ...  يدك  لبروثة سسدوسع الخميفدة العبو دا فقدو ا  دأل

لمعراددة قو سددة لاإلادددا  لفددألأ ام  يددة. لقددو  لدد  بعدد  المنجمددين  أن ال قددن 

ليم سنو بأوو امألادر حألد  ينلدغ الألدين لالعندب! فمدم يبدو  بقد لهمو لذهدب ألد  

سعراة سن المعو ك الحو مة فدا ...  ام  يةو لاومن لاقعة سن لقوئع اإل اإ

لقدو   - فا ترايو« ب  صة»الألا س ومهو اآلن سدينة  - الألو يل. فألحن ام  ية

ا سن المنجمين ال ين قول ا سو قول او قو  قصديدت  الرائعدة  فا ذلك لب  تموإ  وخرأ

 البوئية الخهيرل 

 السيخ لصدد  لمبدو  سدن ال ألدب

 

 بددين الجددد لالمعددبالحددد  هفددا حددد

بددددددددي  الصددددددددفوئأ    دددددددد    

 الصدددددددددددددددددددحوئخ فدددددددددددددددددددا

 

 سألددد مهن ظدددا  الخدددك لالريدددب

 لقو  فيمو قو  سن ه ه القصيدل  
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ال دددو  الخدددر   (60)اخدددرلن للفأدددو

 ملددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجن

 

ظمددددددد  هم قبدددددددا ملددددددديغ الألدددددددين 

 (61)لالعندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب!

 

لاخميفألدددددوهو لندددددو ...  فنقددددد    لاسعألصدددددموه «سعألصدددددم»لاآلن لددددديم لندددددو 

ا يدددرلن لل دددن   يرنددد ن شددد يأوو ل  ينجددددلن سسدددألنجدأاو ل   «سعألصدددم ن»

 يري  ن سمه فأو.

 الخافة بعد تهديم قمعة 

لتلدمهو فددا أطددو  ا سددة  ذهبدن الخافددة ال احددل الألددا اومددن تجمدع شددألوت

لاحدو لتجعا سنهو ق ل سره بةو لل ن لادا  اإل داإ حطمد ا هد ه القمعدةو فمدم 

انددد  ويبددع لنددو شددا  مجألمددع اميدد . للدديم اندددمو  ددمطة  ينيددة ظوسعددة اولبوبدد

 مو  لظن و.النصو  و فمه ا طمع فينو الطوسع ن سن شر  ل روو لسن ش

لاسعألصموهو سن لنو بمعألصم يريد  لهفدة هد    اإلخد لو ليقد   لهدم  لبدي م 

 لبي م؟ سن لنو ليهو اإلخ ل؟

لصددبحنو اآلن امددو اددون المسددمم ن فددا  خددر العهددد ا مدلسددا ط ائددخ شددأل  

بعدددد لن سددد قألهم ا خألافدددوت  - لطرائدددع قدددد او تسدددقط المديندددة تمددد  المديندددة

رن انهم ا لقوو اللخمة لا لصوى الفخمدة الألدا للم ت - لالألفرقوت المخألمفة

 ابر انهو شوار  وخر فقو  

 سمو ي هددما فدا ل ض لمددلم

 

 للقدددوو سعألصدددم فيهدددو لسعأللدددد

 للقوو سمم ة فا  يدر س ضدعهو 

 

دددو صددد  ل  ادددولهر يح دددا امألفوخأ

 ا  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

                                         

 «.القرضولي»قألمهم المسمم ن ال ين  (60)

 «.القرضولي»ال ين اون يق   ب  المنجم ن  (61)
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 لمدلم لخر  

ضوان ا مدلمو للم مممك محن المسممين أ  لن مرثيهو!  ثين المددن الألدا 

و  قطن  خدر المقداع ل ثوهدو « رموطة»تسقط سدينة بعد سدينةو حأل   قطن 

 برائعأل  الن مية  «لب  البقو  الرمدي»ذلك الخوار المبدع 

 تددم مقصددون ل ددا شددا  أذا سددو

 

 فددا يرددر بطيددب العدديا أمسددون

 شددوهدتهو  ل هددا ا سدد   امددو  

 

 سددددددن  ددددددره  ددددددو ت  ل سددددددون

لتحدخ امو ظر  لممسممينو لادن ا تفدوع الصدمبون امد  المسدوظدو لادن  

اآلن فا الب  نة لالهر كو أل  لن خدألم  ا ا لان ا او اخممو يح ا امو يحدخ

 قصيدت  بق ل  

 لم ا ه ا ي لو القمب سدن امددي 

 

 أن اون فا القمب أ اإ لأيمدون

لأيمون حأل  ت لو امدأا سدن لظدا أخ امندو هندوك؟ أي  فها فا القم و أ اإ 

 ا  فيهددو مددب  ا خدد ل اإل دداسية. فددا  فددا القمدد و أيمددونو ل    ا   لهللاو

اجدددب لن تسددديا العيددد ن ابدددراتو للن تألقطدددع القمددد و  فدددراتو للن تددد هب 

 هنوك فا تمك الديو . ا مفم حسراتو ام  أخ امنو ال ين يعوم ن سو يعوم ن

و سن صحوح هوت ا سن   المميو  سمي مأو صحوحأ

يددو لبنددو  اإل دداإ! هبدد ا لنجدددل أخدد ام مو ل ي دد ا لهفددة ...  يددو لبنددو  اإل دداإ

سددن ...  سددن لسدد ال م...  الممهدد ىو فرظدد ا اربددة الم ددرلوو ابدد ل ا سددن لمفسدد م

 سن للسنأل م بولداو  ام  ا قاو لشعرلهم لمنو سعهم....  قم ب م

 ون يو ليهو المسمم ن فا اا س 

 يددددددو لسددددددة اإل دددددداإ هبددددددـ

 

 ـددد ا لااممددد او فول قدددن  اح
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 ليددددددـل يددددددو للددددددخ سميدددددد نو

 

 ـن همد ا أذا  ادن الجدراح؟

 هدددددوت ا سدددددن المميدددددو  سمدددددـ 

 

و سددن صددحوح  ـددي مأوو صددحوحأ

 سددددددن اددددددا للددددددخ لاحدددددددا 

 

 ل ددد ل بهدددم فدددا ادددا  دددوح

 سدددن ادددا صدددوفا الدددرلي ل 

 

 شددددك لن يطيددددر بددددا ظنددددوح

 سمدددددن يخدددددخ ألددددد  صدددددا 

 

 ا  تيددددددوحل الميددددددا بددددددو ي 

 سمددددددددن  اددددددددو بولصددددددددولحو 

 

 تو لذاددددره اولمسددددك فددددوح

 ب ددددددددو  سحددددددددراوو لل ددددددددـ 

 

 ـن فا الد    ادبا النطدوح

 سددددددددددر امدددددددددد  لادائدددددددددد  

 

 (62)للق سدددددد  سددددددو  قددددددراح

...  محددن فددا حوظددة ألدد  لن مجددد سددن اددا للددخ لاحدددأاو   بددا مصددخ لاحددد 

 خمم لاحد.

العيخةو مسدأل   سدن محن لهللا فا حوظة أل  لن مراظع لمفسنو ل  معيا ه ه 

هدد    لهدد    لمسدد نو  و ينبرددا لن يعددرى العددولم لمنددو بولمرصددو  ل ددا سددن 

 ينو  سنوو لل ا سن يعألدي امينوو لل ا سن ينألهك حرسوتنو.

قد ل اسد ريةو لقد ل اقألصدو يةو لقد ل ...  محن المسممين أذا تجمعنو اندو قد ل

  لسري ددو امدد   يو ددية. مسددألطيع لن ملددرط بق تنددوو فممددوذا   يلددرط لصدددقو

لسري وو للصدقو  لل لبو ام  لل لبو؟ لموذا   يلرط ن؟ لمدوذا   يألحراد ن 

قبدا  تعدول حأل  منصخ أخ امنو سن لمفسنوو لحأل  مق إ بحقهم اميندوو لحدع هللا 

 ذلك؟

                                        

و مامهدو فدا «يدو لسألدا لظدب ال فدوح»ه ه ا بيوت سن قصيدل لمخيل القرضولي بعن ان  (62)

 .«مفحوت للفحوت». لقد مخرهو فا  ي ام  إ6/5/1985هـ الم افع 16/8/1405
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لقد ضوان فرحة ا مألصو  ا فروماو انو م   لن معيا سدل سن ال سن مقديم 

الجهددو و لل ددن يددختا امينددو هدد    أ  لن  لامألصددو  «اوبددا»فيهددو ا فددراح بفددألأ 

 ي د لا امينو صف موو   م و  مقيم ار أو أ  امقمب أل  سختم.

 . حم  هللا وما العرغ  ظع م اح! امو قو  ش قا لاو ت 

 ه  ا قد  امينو.

 يو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

سددن   بددد  سددن امدداو  بددد  بددد سددن امدداو   ي فددا لن محددألغ لل مسددألن رو  

...  لمحددع...  ل  دداإ...  ة سددع هدد   و لقفددة سو يددة للقفددة ل بيددةو لقفددة  لقفدد

 ل مسومية.

لن يعيننو ام  لن مقدخ سدع الحدعو لامد  لن مقدولإ البوطداو  تعول مسخ  هللا 

لام  لن مصو ع الاممو لام  لن م اظ  المأل حخدين الد ين ي يددلن ل  داإو 

يففدُوإِنةُهففم  }لهللا سددن ل ائهددم سحدديط  ُِ ا  يَ ففدو فف 15َن َكي  ا َوَُِكيففدُ َكي  ففِ   16دو ِفففِريَد ٱََمَهِ ََُٰ ٱل 

ا{ دَ  ُهم  ُرَوي  ِهل   .[17 - 15]الطو     َُم 

لقد   قدد لا هد او لل ددألرفر هللا تعدول  لددا لل دمو فو ددألرفرله أمد  هدد  الرفدد   

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

سن تنايم حممة لجمع الألبراوت إلخ امندو هد   و للاألقدد   بد  ليهو اإلخ ل 

لنجددل هد    اإلخد لو فدا ينبردا  «قطر»لم   يعما شا  اوإ أن شو  هللا فا 

 لن ملن اميهم لل مبخا.



 296 5خطب الجمعة ج

لهد ا  - أذا لم مسألطيع لن م هب أليهم بخمفسنوو أذا لم مسألطيع لن مقوتدا سعهدم

ُُ }ه  ال اظب امو يق   هللا تعول    ِ م  َوَما لَ تِلُوَن ٱِر َس ِيِ  ٱَّللة
فعَِفيَد وَ   ََل  ُقََٰ تَض  ُمس  ٱل 

ِةففاِلِم  يَففِة ٱل قَر  ففِذِ  ٱل  ََُٰ نَففا ِمففد   ِرج  ِن ٱلةففِذيَد يَقُولُففوَن َربةنَففآ َُخ  ففدََٰ ِول  َجففاِل َوٱلنََِسففآِء َوٱل  ِمففَد ٱلَرِ

عَ  لةنَا  ا َوٱج  عَ  لةنَا ِمد لةدُنَك َوِليَو لَُها َوٱج   ُ مسدألطيع  - [75]النسدو    {دُنَك نَِصفيًراِمفد لةفَُ

لن مددددفع ألددديهم المدددو  ليألسدددمح او مسدددألطيع لن مبعددد  ألددديهم اإل وثدددوت المو يدددة 

 لالعينية ب ا السبا.

هنددوك أخ امنددو فددا لل لبددو  ا سومددة العوسددة  تحددو  المنامددوت اإل دداسيةو 

هللا  لا سومة العوسة لمسمما لل لبو الخرقيةو لهم يق سد ن بجهدد طيدب ظد اهم

فا السع  يةو لالندلل العولميدة لمخدبوو  ا. لقد بدلت هي ة اإل وثة اإل اسيةخيرأ 

 اإل اسا لبع  الجهوت ا خر  فا السع  يةو لقوسن بجهد طيب.

فدا  فا قطرو لن مألخمخ ان لي لاظب أ داساو - أن شو  هللا - لمحن هنو

سن لن معما لمسع  ب دا سدو مسدألطيعو ادا امد  قدد  سدو يسدألطيعو لسدن لدم بد 

ِلُُم  ن يب   سن مفس  فميب   سن سول   ليسألطع  َوَٰ ِهفدُوا  بِف َم  ا َو ِقَفاَلو َوَجَٰ }ٱنِفُروا  ِخفَاٱو

ِ{ٱِر َس ِيِ  َوَُنفُِسُُم   و الجهدو  بولمدو  قدرين الجهدو  بدولنفم بدا هد  [41]الأل بة   ٱَّللة

 فا القر ن ال ريم. سقدإ امي 

ثم امينو لن مدا ا إلخ امنو فا اا لقدنو مددا  هللا اعدع لن ينصدرهم امد  

بعدد  - أن شدو  هللا - للل ك الصدميبيين المأل حخدين الحوقددين ال وئددينو ل دنقنن

صدم  هللا الراعة ال ومية سن صال الجمعة قن ت الن ا  و امو اون يفعدا النبدا 

 ن ت سخرلع باظموع اممو  ا سة.فا الن ا  و له  ق امي  ل مم

المهم امصر أخ امنو الملطهدينو المهم خ  بيد أخ امنو المام سينو المهم خد  
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بيد أخ امنو فا الب  نة لالهر كو لخ  بيدد أخ امندو فدا فمسدطين للبندونو لخد  

ا ا ي او لافألأ لهدم  بيد أخ امنو الملطهدين فا اا س ون. المهم امصرهم مصرأ

و سبينوو لا وو لامصرهم ام  ادلك لادلهم.فألحأ  هدهم صراطأو سسألقيمأ

المهم اميك بوليه   الرو  ينو المهم اميك بولصدميبيين الحوقددينو المهدم اميدك 

بولخي ايين الجوحدينو المهدم اميدك بدول ثنين المألعصدبينو المهدم اميدك بخاددائك 

  همو لادا  الدين. المهم    انو ايدهمو لفا حددهم. المهدم أمدو مدد ل بدك فدا محد

لمع ذ بك سن شرل هم. المهم ل   الدائرل امديهمو ل دع ال بدو  ألديهمو ل  تددع 

 لهم  بياأ ام  لحد سن ابو ك الم سنين.

* * * 
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 لا أ اسوه -17

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

 ا ألمرا  الرو ل ام  اإل اإ 

ا اإل داسية فدا ا سدة  مسدممين.سسمسا اإلبدو ل لم...     ا  المسمسا سسألمرأ

 - بددا لحددرلو - شددر  ا  ض ل ربهددوو لشددمولهو لظن بهددوو تألعددرض لحددرو

أبدددو ل سدددن ادددا الف دددوت ال دددوفرلو امددد  اخدددألاى ل دددموئهوو لاخدددألاى ل يومهدددوو 

 لاخألاى لل امهو.

تألعرض لسة اإل اإ لحرلو أبو ل ام  اا المسدأل يوت لسدن ادا الجهدوت  

. أبددو ل امدد  سسددأل   الدددين لالعقيدددلو لأبددو ل امدد  أبددو ل سو يددةو لأبددو ل سعن يددة

لأبدددو ل امددد  سسدددأل   المدددو ل لالجسددددو ادددا الف دددوت  سسدددأل   الف دددر لال قوفدددةو

 المخراة لال وفرل تجمعن ام  لسة اإل اإ.

 حرو اإلبو ل الدينية 

ان  ينهدوو لن يسدمخ هو سدن ا سة  هنوك أبو ل  ينيةو يريدلن لن يخمع ا ه ه

  » يألهدو لشخصديألهوو لن   يبقد  امد  ا  ض سدن يقد   ظمدهوو لن يمرد ا ه

 .«أل  أ  هللا سحمد      هللا

ه ا سو مراه بخايننوو له ا سو مممس  بخيدينوو له ا سو مسدمع  بلذامندوو لهد ا سدو 

 مقرله فا اا س ون.

سددن ظدد ل هوو حمددات ا سددة  هنددوك حمددات الألنصددير الألددا تريددد اقددألاع
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لالعمدم لالددهو  لالألخطديطو لس يددل سدن موحيدة لخدر  الألنصير الم يددل بولمدو  

 برفمة المسممينو لتفر  المسممين.

بول  يوت المألحدل ا سري يدة سد تمر  «ام  ا لا»سن   ن ات اقد فا سدينة 

اأ أل  لممنصرينو لل لجمواة سنهمو سن ا سري ون البرلتسألومنو سوئة خمسد ن ا د

هددى ألمع ا؟ لامن ا هددفهم لقدول ا  السن األاتهم قدس ا ل بعين   ا ة. لموذا اظ

و « ليمدر»للمخدخلا لد لك سعهددأا  دم ه سعهدد  ه  تنصير المسممين فا العدولم!

بو م لحد العألول سدن المبخدرين فدا للائدا هد ا القدرنو ادون سقدره فدا البحدرينو 

إ(. لحيد ا ذادراه 1906ر الألبخديري فدا القدوهرل  دنة )له  الد ي  لغ المد تم

ا تخددريغ سنصددرين لممسددممين خوصددةو ل صدددلا بامخددو  سعهددد سألخصدد  فدد

 ل لك للخ سمي ن  ل  !.

لتنو ينو فا ذلك ال قنو لمو ينو المسممين ل ا موهم فا ادا س دون لن يهبد ا 

...  ادن لظد  هم...  سن م سألهمو ليصدح ا سدن  د رتهمو ليددافع ا ادن ايدومهم

لل دن  - اامدو ينبرد - ليجمع ا للخ سميد ن  ل  و   لنخدر اإل داإ فدا العدولم

الهي دددة الخيريدددة »لمحفدددود امددد  ال ظددد   اإل ددداساو للقمندددو سدددن لظدددا ذلدددك 

فا ال  ينو فموذا ظمعندو؟ ظمعندو بلدعة اخدر سمي مأدو فدا  «اإل اسية العولمية

 ادل  ن اتو له    ظمع ا ا لخ سمي ن فا ظمسة سن الجمسوت.

 لتبددين لددا فيمددو بعددد لن هدد ا مخددوط أحددد  المجم اددوتو لهنددوك سجم اددوت

ظمعدن   ى  - اوث لي يدة ل يرهدو - لخر  سدن بدا  شدأل  لسدن سد اهب لخدر

 لمحن لم مجمع أ  بلعة اخر سمي مأو. المايين سن لظا الألنصيرو

س ا  بعخدرات المميدو ات فدا فألدرل سدن الفألدرات لمددفوع ادن ايومندو ب لك ا 
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.. . بربعدد ...  بنصددف ...  المددو ي لل ال يومددوت الر ددميةو لبخمنددو بددخلخ سميدد ن

 لمدفوع ان اقيدل ا سة!...  بعخره...  بخمس 

 ين محن سمو ي و  لنو؟للين محن المسممين؟ 

سدن  ادول الألنصدير سنألخدرلن فدا العدولمو فدخين  اوتندو محدن  (63) بع سميد ن

  ى؟   يبمر ن شي أو لسوإ سو يصدنع  هد   و ...  س وت...  المسممين؟ اخرات

لدم ...  الألنصير لل الألبخدير لدم يبمدغ هدفد لهم ينخرلن سو بين الحين لالحين لن 

وو لمحن مصد  ه او لال اقع لمهم ينجح ن  ينجح ن بولفعا....  يحقع مجوحأ

فددا المنطقددة العربيددة هدد ه حددد لا لهددم هدددفأو سددن قددديم  أمهددم   يحددولل ن لن 

يخرظ ا المسمم سن اإل اإ ليدخم ه فا النصراميةو لل دن بحسدبهم لن يخد   ه 

لن يناددر ألدد  ...  لن يخدد ه ا ف ددره...  لن ي ا ادد ا اقيدتدد  ... فددا اإل دداإ

و   يميع به ا العصر.  اإل اإ بواألبو ه شي أو  ظعيأو قديمأ

ااألفد ا بهدد ا فددا المنطقددة العربيددةو لسددو خددو ج هدد ه المنطقددة فددامهم ينصددرلن 

بولفعاو يألح   سحمد للحمدد لابدد هللا لابدد الدرحمن ألد  ظد  ج لألد  ظد ن 

مدلميسديو لسدو  ليندوه فدا ميجيريدو لسدو ألأل  اد ا لألد  اد ا. هد ا سدو  ليندوه فدا 

  لينوه فا با  شأل .

صددير المسددممين؟ ليسددألد لا العطددخو لمددوذا ينخددرلن أذن لمهددم فخددم ا فددا تن

لألألدددفع امدديهم المميددو ات ل ا  المميددو ات. هدد ا سددن موحيددةو سددن موحيددة لخددر  

                                        

أليجة أحصدو  قدديم ظددأا انددي ثدم لخبرمدا ا   األقد فا فألرل سن الفألراتو مله  ا انن  (63)

( 4750000فا ال  ين  لن المبخرين فا العولم يقدد لن بدـ ) «ابد هللا المط ع»لب  بد  

 حسب أحصوئيوتهم المنخ  ل.
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لنقدد    اإل دداإ بخيددر. لاإل دداإ تنددألق  ...  ليخددد لهو...  لين سدد ا الفريسددة

 لطراف  هنو لهنوك.

 حرو تريير ه ية المسممين 

امدد  سسددأل   هنددوك حددرو  ينيددة اقديددة لألرييددر ه يددة المسددممينو حددرو 

ا ددألعمو ي ثقددوفا  العقيدددلو لحددرو امدد  سسددأل   الف ددر لال قوفددةو  دد ل ف ددري

تق إ خمف  س  سوت سم لة سخططة س ظهدةو تريدد لن تمسدل العقد   المسدممةو 

و سدن لبد ين سسدممين و سدن ل درل سسدممة...  فألجد سسممأ و مخدخ فدا ...  سسدممأ سسدممأ

اون فدا قدديم ال سدونو   شا    ل ض أ اسيةو لسع ه ا ينار أل  اإل اإ لم

لل دن يرضد  ب دو   سدو امو   يألجد   صدم  هللا اميد  ل دمميرضد  بمحمدد 

لل بددو يم لل لندددن لل ب ددين لل  يرهددوو  نألدد  ال عبددة لل ددن يألجدد  ألدد  لاشددنط

او ليألخدد   يددر سحمددد  ل دد ل  صددم  هللا اميدد  ل ددمميألخدد   يددر القددر ن   ددأل  أ

و. حرو ف رية ليدي ل ظية ثقوفية مر    ثو هدو فدا ادا س دونو ظعمدن سدن لأسوسأ

 لبنو  المسممين سن ليس ا سسممين أ  بو  مو .

دو لبمحمدد  لين ذلك المسمم ال ي  ض  بو   بأو لبوإل اإ  ينأو لبولقر ن أسوسأ

؟ ليدن هد ا سدن ذلدك الد ي يسدخر سدن شدعوئر  صم  هللا امي  ل مم مبيأدو ل  د  أ

و لينار ألد  للل دك ا  لظا اإل اإو ليسأله   بخرائع اإل اإو لبحدل  هللا

ألد   خدر سدو ...  لل...  ال ين يدا ن أل  اإل اإ لمهم  ظعي ن لل سألطرف ن لل

 يق ل ن؟

 .أمهو حرو ف رية
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 حرلو اس رية 

مين فدا ادا س دونو مللا ر سن ذلكو هنوك حرو سو ية اس رية تقوتا المسد

ة. حدرلو تخدألعا لن   تبق  لهم سدن بوقيد...  أبو ل خلرائهم...  تريد تصفيألهم

 ميرامهو فا لا ر سن س ون فا ل ض هللاو ضحويوهو المسمم ن.

اإل داسية ينقطدع لهدو ميدوط الفد ا و لتألفألدن لهدو ا ابدو . مسدمع ا سدة  سل ا

مخرات ا خبو  فا اإلذاادة لل مراهدو فدا الألمفدو  لل مقرلهدو فدا الصدحخو فدا 

. لصددبحنو اميدد  ل ددممصددم  هللا سل ددا لسددة سحمددد ...  مجددد أ  سل ددا المسددممين

 مهبأو لمطوسعين لالحوقدين سن هنو لسن هنوك.

هنوك حرو يه  ية صهي ميةو ل  فر  انددي بدين اليه  يدة لالصدهي ميةو 

فدا اولمندو العربداو لمراهدو ...  فدا لبندون...  حرو يه  ية مو هو فدا فمسدطين

المسدممين فا اا س ونو فا اا فألنة تجد لصوبع اليه  . ادا فألندة تقدع فدا بدا  

 تجد لصوبع اليه   الخفية ل ا هو.

اليه   الد ين اوشد ا فدا لانوفندو لتحدن لظنحألندو لفدا حمومدو قرلمأدوو بعدد لن 

طر هم العولم للفاهم لفا الن ال سن ادا س دونو امقمبد ا اميندوو لقمبد ا لندو دهدر 

حمينوهم لحفاندو حقد قهمو ليرام مندو  نالمجنو للصبح ا يحو ب منوو محن ال ي

 سهمو ليصفع منو بخيديهمو فا اا س ون.بخقدا

تقدد إ الدددميو ل  تقعدددو لت دد    - لل يه  يددة تقألددا - سددن لظددا يهدد  ي يقألددا

الماوهراتو ليقخ اإل درائيمي ن لاإل درائيميوتو  ظدو أ لمسدو أو لينألقمد ا سدن 

رقددد ا المندددو  و ليحرقددد ا المددد ا عو ليقألمعددد ا حالعددروو ليددددسرلا البيددد تو لي

تفعدا هد ه الط ائدخ فعمهدوو لسعهدم ال حددات السدرية الألدا ا شجو  الم مدرل. ل
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تأل يو بد ي العدرو لألقألدا لتدبطاو لل ا هدم القد ات اإل درائيمية الألدا تألحدد  

 و و لتهد  لتأل ادو لتبر  لتراد.بل  ت

 ين محن العدرو؟   مقوبدا هد ا أ  بدول اإلفخين محن؟ لين محن المسممين؟ ل

 ألجوج.أ  بو حألجوجو أن اون هنوك اح... 

 ادلان اولما ام  اإل اإ 

 ل لم ين  سن ا.لاليه  ية تحو بنو ل  اجبو فهم لشد النوغ ادا

...  تحو بنددو فددا اخدددمير...  لال ثنيددة تحو بنددوو ال ثنيدددة تحو بنددو فددا الهندددد

 - ا يدرل. ال ثنيدة  تحو بندو فدا بدا...  تحو بندو فدا ب  سدو...  تحو بنو فا تويمندد

ل يعبدددلن ا شددخو  لل يعبدددلن البقددر لل يعبدددلن سددو الدد ين يعبدددلن ا لثددون ل

تحو بنو امو تحو بنو اليه  يدةو لبينهمدو حمدخ  مدمو امدو بدين  - شونلا سن  لهة

َووو ذلددك بعدد  ال ددوتبين بول ثددوئعو لصددد  هللا العادديم   ففدَنة ََُشففدة ٱلنةففاِس هللَاففدََٰ ِۡ َ }لَت

َركُ لَِلةِذيَد َءاَمنُوا   يَُهو َ َوٱلةِذيَد َُش   .[82]الموئدل   وا {ٱل 

 اليه  ية تحو بنوو لال ثنية تحو بنو.

لالخددي اية تحو بنددوو حو بألنددو فددا لفرومسددألونو حو بألنددو حينمددو اومددن تح ددم 

أثي بيددوو حو بألنددو حينمددو اومددن تح ددم ب  سددوو حو بألنددو حددين اومددن تح ددم للبوميددوو 

لن حو بألندو فدا لسدوان شدأل . ل  اجدب ...  لحين اومن تح م الصين الجن بية

  ألد  »و ليقد     دأل  هم  اد  لظدايحو بنو للل ك الد ين ين درلن لظد   هللا 

  ألد  »لسن يقد     «  أل »الألنوق  ام  لشده بين سن يق    ! «لالحيول سو ل

 .«أ  هللا

 الخي اية تحو بنو.
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لالصميبية تحو بنوو تحو بنو فا لسوان شأل و الصدميبية تحو بندو فدا الفمبدينو 

لالصددميبية تحو بنددو فددا أثي بيددوو لالصددميبية تحو بنددو فددا أ يألريددوو لالصددميبية 

تحو بنددو فددا ظندد و السدد  انو لالصددميبية تحو بنددو فددا لل بددوو ل خددر حددرو 

رو هد    خ تندو المأللدعفين فدا الب  دنة لالهر دكو حدألمصميبية ها حرو 

الدد ين   حدد   لهددم ل  طدد  و الدد ين يعيخدد ن فددا لل بددو لإ الحريددوت لبددا  

 الحق  !!

ليددن حقدد   اإلمسددون؟ ليددن الحريددوت؟ ليددن القددرن العخددرين لالقددرن الحددو ي 

لالعخرين القو إ؟ لين للل دك الد ين يردو لن امد  حرسدوت اإلمسدون؟ ليدن هي دة 

تهم فدا ادا س دون أ  حينمدو ا سم؟ لين سجمدم ا سدن؟ ليدن الد ين مسدمع لصد ا

ية سددن المسددممين؟! حينمددو ت دد ن اللددحية سددن المسددممين ي دد ن حي دد ن اللدد

و!  الص ت خوفألأو! لل يخرغ تموسأ

لين لسين ا سم المألحدل؟ انو مان  لم   ينه  ليخخ لنجدل هد    حألد    

يألهم  سن يألهم  بخم  ل ث ذاسا مصراما يألعصب لمن ه  ام   ين  لس هبد و 

هدد ا الدد ي ينألمددا ألدد  الخددر  لألدد  بددا  العددرو  لن ي دد ن انددده  انددو ماددن

الم ضدد اية لالحيددو  لالنخدد لو ليألعوسددا سددن سنطددع اددو  و ليبعدد  بددبع  

القدد ات ألدد  هدد    المسأللددعفينو لل ندد  بددولع م يحدد   سجمددم ا سددن سددن 

 أ  و  ق ات أل  تمك المنوطع!! يو اجبأو.

رو لل ا سدن يطعدن لل دا محن المسممين لصبحنو المسألهدفين ل ا سن يل

 سن يرساو سو السر فا ه ا ام ؟

سو السر لن مر  أخ امنو يجري اميهم سو يجري سمو يب دا العيد ن  سعأدو بدا 
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ددو؟ اددا سددن  ل  تمددك المخددوهد الداسيددة  بددرك الدددسو  ...  الج دد  المخدد هة...   سأ

... أسددوإ المسددجد الدد ي يقألددا ثددم  بهددو ... الددرنلغ المرسددا الرقددوو المقط اددة

برل دد  فددا المسددجد لممصددمين. لددم يحدددخ س ددا هدد ا فددا لي طوئفددة سددن  سدد ير

س نددةو لل ددن  ن الدددإ اإل دداسا  خدد و الط ائددخو ل  فددا لي س ددون سددن ا 

 نو محن ام  لمفسنو فهنو بعد ذلك ام  النوغ. خصن  سونمو لهومن لمفسنوو ه  

و؟ سة الألا تأل  ن سن لا ر سن سميو  سدن البخدرو ليدن هدا؟ ليدن س  سدوتها 

يددن ح  سوتهددو؟ ليددن الجوسعددة العربيددة؟ ليددن سنامددة المدد تمر اإل دداسا؟ ليددن ل

 لن تفعا شي أو؟ا سة  المسمم ن؟ لين العممو ؟ لين المناموت؟ ل  تسألطيع

 الحغ س تمر أ اسا 

الحددغو لالحددغ لدد  هدددفون  هدددى شخصدداو لهدددى  ممحددن اآلن فددا س  دد

 سدن ذم بد  برحمدة الحدغظمواا. الهدى الفر ي لن ادا سسدمم يألطهدر ليرألسدا 

و يعد   سنهدو س ل  أاظديددأاو اد  لظداالهجدرل ألد  هللا ...  ه ه الرحمة الخيرل... 

يرظددع سددن ذم بدد  ايدد إ للدتدد  لسدد و يبنددا حيوتدد  سددن ظديددد امدد  ل ددوغ ت بددة 

مصددد حو بعدددد لن لقدددخ هندددوك فدددا ارفدددوت لطدددوى ببيدددن هللاو لهبدددن اميددد  

لمحمديدة سدن قريدب. هد ا الجومدب ال اريوت اإلبراهيمية سن بعيدو لالد اريوت ا

 الفر ي.

لل دددن هندددوك ظومدددب اظألمدددواا ل يو دددا للسدددةو يددددخا فدددا ق لددد  تعدددول   

َهدُوا   ِفَع لَُهم  }لَِيَش  {َمنََٰ فتٍّ لُوَمَٰ ع  ِ ٱِفٓر َُيةفام  مة َم ٱَّللة ُكُروا  ٱس 
ظعدا هللا سدن  [28]الحدغ    َويَذ 

هللا. لالعجيدب لن هللا ا ا دم لح مة الحغ لن يخهد المسمم ن سندوفع لهدمو ليد ار

تعول  قدإ شه   المنوفع ام  ذار ا دم هللاو حألد  يألنبد  لد لك المسدمم ن. للديم 
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 لن يألدوظر بعد  الندوغو ل دن سنفعدة...  المرا  بولمنوفع  المنفعة الخخصية فقط

قبا ذلك. ه ا الم تمر الربوما ال ي لم يدع أليد  سمدك لل  ئديم لل حدوامو ا سة 

لعولمين فا لطهر بقعةو لح   بين هللاو لفا ل ض حدراإ لأممو  او ألي   و ا

 لفا بمد حراإ لفا شهر حراإ.

هللا هددد  الددد ي  ادددو ألددد  هددد ا المددد تمرو لمدددوذا؟ لليجألمدددع المسدددمم ن ليمبددد ا 

لي برلا ثم يع  لا أل  با هدمو  لن لن يجمدم بعلدهم ألد  بعد  ليألخدول لا 

 ليختمرلا بولمعرلى ليألنوه ا ان المن ر؟ ليألدا   ا

لمددوذا   يألخدد  المسددمم ن سددن شددعيرل الحددغ ل ال لبحدد  لسدد  هم لسخدد اتهم 

 ال بر  ام  ا قا؟

...  أن أخ امنو فا الب  نة لالهر ك يحألوظ ن اآلن أل  المقمة تمسك  سقهدم

 - أل  لي شا . ل  لن اا حوج سن ال ين يحجد ن...  أل  ال  و يسألر ا  تهم

لايرو  ظألمدع لندو سوئألدو سميد ن لاير ع سوئدة ف فع ضدمن سدو يدد - ح الا سمي مين

بخ ددها السدده لة. بددد  لن يخددألري سددو يخددألري سددن الهدددايوو يسددألرنا اددن بعدد  

امد  لسخدرهو    اادا لمألرفد و لد  خالهدايوو ي فر فا بع  النفقوتو يدخر فا س

 فعا ذلك مسألطيع لن مفعا ال  ير.

 لموذا   يألنو   المسمم ن ليق س ا بخا  سن لظا أخ امهم؟

صبحن ت لرو فا لإ  ل هو لفدا لاإل اسية ا سة  ل النوغ امينو  نيألجر

 الصميم سن قمبهوو ل  يألحرك لهو لحد.

قمن فا الجمعة الموضية  ليم لنو سعألصم مق   ل   لا سعألصدموهو بدا مقد   

 ك ال ين ل هم هللا لسر المسممين  خللبسو قو  الخوار يند  
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  وو لاسعألصددددددموه امطمقددددددن

 

 بويو اليدددددألمسدددددا  لفددددد اه الصددددد

  سسدددددددن ل دددددددمواهم ل نهدددددددو 

 

 لددددم تاسددددم مخدددد ل المعألصددددم

  تق    لاسعألصموهو با مقا سو قو  ذلك القوئد المممد اا فدا تمدك المعرادة  

سعرادة ادين ظدول تو مقد   سدو قدو   ديخ الددين قطد   ...  الحو مة سدع الألألدو 

ا سددة  لا أ دداسوهو اإل دداإ الدد ي يطعددن فددا اددا س ددون ل  يجددد...  أ دداسوه لا

 الألا تقخ سن ل ائ و لتحما دهرهو لتخد ل  ه.

 سة لسرحمة الر وئية ا 

لسنو قمدياأ بدا محدن ا يدرو لل دن ا سدر لديم بدول مو لل ند  بدول يخو هد ا سدو 

لمبهنو امي  فدا الحددي  الد ي  لاه  صم  هللا امي  ل ممارفنوه أيوه      هللا 

لمدد  قددو    هللا اميدد  ل ددممصددم  لحمددد للبدد   ال  اددن ث بددون اددن   دد   هللا 

تألددداا  »كلففة إلفى اصففعتها يوشفك األمففم ُن  فداهللاى هللالففيُم كمففا  فداهللاى األ»

امددي م ا سددم سددن اددا لفددعو سددن شددرى ل ددروو لسددن شددمو  لظندد وو   ددم 

اخألاى اقوئدهوو لاخألاى اتجوهوتهوو لاخدألاى لظنو دهوو لاخدألاى لل امهدوو 

لددهو بعلددوو أسددو بمسددون لاخددألاى للسددنألهوو تألددداا  امددي م ا سددم  يدددا  بع

 المقددو و لل بمسددون الحددو و قددد   يق لدد ن ذلددك ااميددةو لل ددن تخددوبهن قمدد بهم

ٞم َطاُغوَن{َُ ََواَصو  } قدو  «. ظمعألهم العدالل لممسدممين [53]ال ا يوت   ا  بِهَِل  بَ   ُُم  اَو 

قوئا  يو      هللاو لسن قمة ي س  ؟ سو ال ي يطمع ه ه ا سدم فيندوو اآلن لمحدن 

قمدة فددا ا  ض بولنسددبة  سددم ال فددر قددد مصددرمو هللا امدديهم للادد  ظنددده لمصددر 

ح ب  للمج  لاده لهد إ لحد او ال فدر لحددهو هدا  دألقا ا سدة بعدد ذلدك قمدة 

َل بفف  ُنففتم كثيففر، ولُففنُم غثففاء كغثففاء »بحيدد  يطمددع ادددلهو فيهددو؟ قددو   

مم  بمدو هد  النبا امي  الصال لالساإ   ينطع ان اله  و أن هللا لا «السي 
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 إادوئنو فألددرظم اددن ضددمير الريدب لمطددع بمسددون القددد و اخمد  يددر  لاقعنددو لسددو

و سجسدأا   ها هنوك لا در سدن ا لدخ سميد ن لل  «َل ب  ُنتم كثير»ايني  سجسمأ

ولُففنُم غثففاء »للددخ لسددوئألا سميدد ن امددو تقدد   اإلحصددوئيوت اددن المسددممين؟ 

سدن  -حينمدو يألددفع بريدر هددى  -  و  السيا  سو يحممد  السديا  «كغثاء السي 

 .العيدددان لا  صددون لا ل ا  لالحطددب لا شدديو  المخألمفددةو هدد ا هدد  الر ددو 

تجمدع هد ا الر ددو  صدفوت سعينددة  الخفدة لالسددطحية لاددإ الألجددومم بدين لمدد اع 

الر و  للشيوئ  بعلهو سع بع و لادإ الهدىو  ن السديا   هددى لد و النهدر 

ا فيد هب هندو لهندوك. فو سدة فدا سرحمدة  د إو لسدو السديرل  هددى لسجدر  س

الر و  تفقد الألجومم بين لبنوئهو بعلهم لبع  ... بين لقطو هو ... بين ح وسهدو 

ة لفقدددان الهدددىو  ن فدد... بددين سف ريهددو ... بددين سربيهددوو سددع السددطحية لالخ

لهددافهو للدم تجألمدع امد   الهدى ه  اإل اإو فاذا ابألعدت ان اإل داإ تعدد ت

 .هدى لاحد

ولينفففيهللاد ض مفففد صفففدور هللافففدوكم المهابفففة مفففنُم، وليقفففذٱد ض ٱفففر »

نصددرلن بولراددب لبيددنهم لبددين ا ادددا  اددون المسددمم ن ي   «الففوبُم الففوُد

سسدديرل شددهرو بطدد  ت المسددممين لامألصددو اتهم تسددبقهم فددا اددا س ددون فددألمل 

وو فيسألسدمم ن لممسدممين  لن قألدو  قدط لل  لن قألدو  يد ارو قم و ا ادا   ابأ 

يند ع هللا  صدم  هللا اميد  ل دممفا اصرمو ه ا ال ي مبخ اند    د   هللا  لل ن

سهوبة المسممين سن صدل  ادلهم فا يبول ن بهمو للخ سمي ن! لل دن سدو قيمدة 

 للخ سمي ن امو قو  الخوار 

 ي حمدد ن ا  ض سددن ا ددرتهم

 

 ن فدددا لسدددر ظمدددا؟! ثدددم   يرنددد

 سو قيمة للخ سمي ن لهم امو قو  الخوار اآلخر  
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 سدو لا ددر النددوغ   بدا سددو لقمهددم

 

 هللا يعمددددم لمددددا لددددم لقددددا فندددددا!

 أمددا  فددألأ اينددا حددين لفألحهددو 

 

 ام  ا يدر لل دن   ل   لحددا!

ادا و سن فدا هد ه ا اددا  سسدألعد لن يبد    م ... ليسن بو لالعبرل ليسن بو 

 ى سدن  ادول سول و ليب   مفس و ليب   لقأل  سن لظا اإل اإ؟  لينو س دوت اآل

يدا ن با هم لللطومهم لبيد تهم لسندو لهم الم يفدة  - ظو أ لمسو أ  -الألنصير 

لي هب ا أل  الروبوت لا   دو  لالدبا  البدائيدةو يعيخد ن ل مد  ايخدة سدن لظدا 

 فموذا ب لنو محن؟ -امو يق ل ن  -مصرل المسيحية 

وكراُيفففة حففف  الفففدنيا »قدددو  قوئدددا  يدددو   ددد   هللا لسدددو الددد هن؟ قدددو   

(64)«الموِ
 خ  الصحوبة ادن الد هنو   يسدخل ن ادن سعندوه المرد يو سعندوه  و

المر ي يعرف م   ال هن ه  اللعخو لل نهم يسدخل ن ادن  دره ... ادن امألد و 

سو  بب ه ا اللعخ؟ فخشو  النبا امي  الصدال لالسداإ ألد  لن  دبب  مفسداو 

حف  »سن  اخمهوو أمد   ليم سو يأو لل ن  اوسن فا  اخا النف غو ضعخ ا سة 

و ادددا أمسدددون يقددد     ميدددوي لسصدددمحألا ... مفسدددا «الفففدنيا وكراُيفففة المفففوِ

و يألعبدد لد  الندوغو  صدبحن المصدولأ المو يدة هدا لمفساوو لصبحن الدميو صنمأ

 «ح  الدنيا وكراُيفة المفوِ»الألا يط ى النوغ سن ح لهو ليمه  ن خمفهوو 

برلح  سن لظا اقيدتد و ادون ن يلحا لليم هنوك سن يريد لن يب   مفس  ... 

يدددا هم ألدد  اإل دداإ لألدد  ادد ا  -خولددد بددن ال ليددد يقدد   لقدد ا  الفددرغ لالددرلإ 

لأ   د لت م بقد إ يحبد ن المد ت امدو »   -لأل  اد او ثدم يخدألم   دولأل  بق لد  

لحب ا الم ت فا  بيا هللا لحرص ا امي  ف هبدن لهدم الحيدول. ! «تحب ن الحيول

                                        

لمبردد ي بألحقيددع  «شددرح السددنة»  ضددا هللا اندد    ال  للحمددد اددن ث بددون بددلخرظدد  ل (64)

 (. 4224( الحدي  )15/16) ا  مونلط
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 هية الم ت ه  ال ي لضعفنو.لسو محن فحب الدميو لارا

 بد سن ا  تنو ل  اإ   

 ليهو اإلخ ل المسمم ن 

أن المسممين فدا سحندة فدا ادا س دونو الحدرو حدرو أبدو ل لتصدفية للسدة 

ألهين ا بمددو ي ددو  لنددوو سددن اددون ياددن لن سجم اددة سددن اليهدد   سدداإل دداسيةو   ت

فدا قمدب بددا   سخدر ين فدا العدولم سدن شد اذ اآلفدو  يسدألطيع ن لن يقمد ا  للدة

العرلبة لاإل اإو للن ي  ن له ه الدللة سن الق ل سدو ترمدب بد  ظي شأدو اربيدة 

 سألعد لو للن تألحد  العولم؟ سن اون يان ذلك؟ سو اون لحد يان ذلك.

لل ن   يق إ البوطا أ  فا  فمة الحدعو سدو  اإ المسدمم ن  دوفمينو لسدو  اإ 

هم ببع . ه د ا ل ا  لاددانمو لن المسمم ن سألفرقينو لسو  اس ا سخر لين بعل

يم ق مدو أ بأددو أ بأددو ... لن يفرق مدو تفرقددوت شددأل   تفرقدوت انصددريةو لتفرقددوت 

أقميميةو لتفرقدوت طبقيدةو لتفرقدوت س هبيدةو لتفرقدوت  يو ديةو لتفرقدوت سدن 

 اا موحية حأل    يمأل م شما ا سة بعلهو سع بع .

اا لسألندو بمدو ي دو  لهدو سدن أمنو يجب لن مقخ له ه الفألن بولمرصدو و للن مد 

 دينو لهللا سن ل ائهم سحيط.ئس ر الموارينو لايد ال و

ا مندددو ي بدددولع  ل ألددد  اإل ددداإو ل  مجدددول لندددو أ   دددناا مصدددر و  دددنا

  قدد إ فخا مددو هللا ذبوإل دداإو مقدد   سددو قددو  بددن الخطددوو سددن قددديم  أمددو انددو ل

 بوإل اإ فمهمو ممألمم الع  بريره لذلنو هللا.

ولألطرى امدو اتهمندو بداتهمنو بولرظعية امو انو مألهم سن قبداو لل   لل  نق لهو

فددا فألددرل سددن الفألددراتو لل بو صدد لية امددو يق لدد ن اآلن. سددو الرظعيددة؟ لسددو 
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رى؟ لسو ا ص لية؟ أن اون اا سن يدا  أل  اإل داإ ... ألد  القدر ن ... ألطال

لظد  اددلهو ... ألد  أل  السنة ... أل  تح يم الخريعة ... أل  ت حيدد ا سدة فدا 

 اسيةو أن ادون سدن الخخصية اإل لال ق ى فا لظ  الم اسرات ... أل  ا ألعو 

صدد ليأوو فددولمهم لحينددا لصدد ليأو للسألنددا ليدددا  ألدد  ذلددك  ظعيأددو لل سألطرفأددو لل 

لص ليأو لاحخدرما فدا  سدرل ا صد ليين. المهدم لحيندا  ظعيأدو للسألندا  ظعيأدو 

 لاحخرما فا  سرل الرظعيين!

ون هدد ا هدد  الرظعيدةو فددا تهمنددو ا  دمو  لالعنددولين لا تهوسددوتو أممددو أن اد

 يهمنو الحقوئع.

محن مريد الع  ل ألد  اإل داإ الصدوفا ... اإل داإ النقدا ... اإل داإ ا ل  

. أ ددداإ الصدددحوبة لالألدددوبعينو بعيددددأا ادددن ت سدددن .. ... أ ددداإ القدددر ن لالسدددنة

 طرفين لتسيب المألسيبين.المأل سألينو لتحما المألحممينو لتطرى المأل

اإل اإ ال  ط للسة ال  طو ه ا سو مدا  ألي و لمع  امي  بو  بولن اظد و 

لمسألمسددك بعرلتدد  الدد ثق    امفصددوإ لهددوو معدديا امدد  ذلددكو لمعوهددد هللا لن 

ٓ َي َها }مم ت امي   َ َحقة  ُقَا ِهَِل َوََل  َُمفو ُدة إِ يََٰ فِلُموَن ٱلةِذيَد َءاَمنُوا  ٱ ةقُوا  ٱَّللة َلة َوَُنفتُم م س 

 ِ ِ  ٱَّللة تَِصُموا  بَِح   اُوا { َجِميعو َوٱهللا   .[103و 102]   امران   ا َوََل  َفَرة

لقد   قدد لا هد او لل ددألرفر هللا تعدول  لددا لل دمو فو ددألرفرله أمد  هدد  الرفدد   

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

 ليهو اإلخ ل المسمم ن 

  نة لالهر ك يألعرض ن إلبدو ل للمد ابأو لفدا حوظدة ألد  أخ ام م فا الب
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لن مبد   ل  مبخدا امديهمو ادا يسدألطيع لن فا بدد  المع مة ام  اا سسأل يوتهوو

ففد  }يبدد   سددو يقددد  اميدد و لالقميددا امدد  القميددا ا يددر  ُموا  أِلَنفُِسففُُم َمِ ففر  َوَمففا  ُقَففدَِ  َخي 

َِمَ  ا َوُهللَا  رو َُُو َخي   ِ دُو ُ هللِاندَ ٱَّللة ِۡ ا{  َ فرو ف}و [20]الم سدا   َُج  فد َشفَوَمفآ َُنفَق  ء  ٱَُهفَو ر  تُم َمِ

اِيَد{ ِۡ
ُر ٱلرةَٰ َُُو َخي  ِلفُهُۥأ َو  .[39 ] بخ  يُخ 

ن يمددهم بمدل لمسخ  هللا  بحوم  لتعول  لن ي يد أخ امنو برلح سدن انددهو ل

     تنددوإو للن ي لهددم فددا انفدد  الدد ي اسددن ظندددهو للن يحر ددهم بعيندد  الألدد

للن ينددألقم سددن للل ددك المجددرسين المأل حخددين الدد ين يسدد س مهم  دد    ويلددوإ

 الع او.

المهددم لمدد   امدد  للل ددك الصددربيين الحوقدددين بخ ددك الدد ي   يددر  اددن القدد إ 

هم لسن موصرهم لخ  ا يد  سقألدد و هللا    ادن أخ امندو خ المجرسينو المهم ل

تددع لهدم    للألهمو للذهدب ادن ل ضدك  دمطومهم. ل   ا حدهمو للفايدهمو ل

 اأ ام  لحد سن ابو ك الم سنين.ي ب

هللا امصر أخ امنو فا فمسطينو لامصر أخ امندو فدا لبندونو لامصدر أخ امندو 

فا اخميرو لامصر أخ امنو فا ب  سدوو لامصدر أخ امندو فدا ظند و السد  انو 

لامصر أخ امنو فا اا س ون. المهم خ  بخيديهم أل  سد اطن النصدرو لافدألأ لهدم 

و سبينأو ا.فألحأ ا ا ي أ وو لامصرهم مصرأ  و لاهدهم صراطأو سسألقيمأ

عَف   ٱِفر اُلُوبِنَفا ِغفَ و لَِلةفِذيَد َربةنَا }  ۡ ِد َوََل  َ يَمَٰ ِ  ۡ نِنَا ٱلةِذيَد َسف َقُونَا بِفٱ َوَٰ خ  ِ ِۡ ِفر  لَنَا َو
ٱغ 

ِحيم {  .[10]الحخر   َءاَمنُوا  َربةنَآ إِنةَك َرُءوٞف رة

 سين. المهم 

َُتَففإِنة }يقدد   هللا تعددول   ابددو  هللا   ئِ
ٓ َ َوَملََٰ ٓ َي َهففا ٱلةففِذيَد هُ ٱَّللة ِ  يََٰ ۥ يَُصففل وَن هللَالَففى ٱلنة ِففَر
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ِليًما{ ِه َوَسلَُِموا   َس   .[56]ا ح او   َءاَمنُوا  َصل وا  هللَالَي 

المهم صا ل دمم لبدو ك امد  ابددك ل  د لك سحمددو لامد   لد  لصدحب  

 الدين. لالألوبعين لهم باحسون أل  ي إ

لَفُم َوَُاِِم } ُ يَع  ِ َُك  َُرِۗ َوٱَّللة ُر ٱَّللة َُِرِۗ َولَِذك  ُمن َشآِء َوٱل  فَح  َهىَٰ هللَاِد ٱل  وَ  َن  لَوَٰ وَأ إِنة ٱلصة لَوَٰ ٱلصة

نَعُوَن{  .[45]العن ب ت  َما  َص 

 قن ت الن ا  ....  أن شو  هللا  ندا  بعد الراعة ال ومية بداو  القن ت

* * * 
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 المسمم ن فا لسري و الجن بية -18

 الخطبة ا لل  

 لسو بعد فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن 

...  فا اإلظو ل الموضية انن فا  يو ل لممسممين فا قدو ل لسري دو الجن بيدة

لسري دددو الاتينيدددةو لفدددا  للدددة البرا يدددا خوصدددةو حيددد  ادددون هندددوك سددد تمر 

 ل بع اخرل  للة. مك القو لو حلره سم م ن سنتلمجمعيوت اإل اسية فا 

حددددث م ادددن بعددد  سدددو  ليدددن لسدددو لمسدددن لسدددو  دددمعنو لل  بدددخغ لن 

مفد َل »م ل موهم لهم يد ام  سدن  د اهمو لفولمسمم ن لسة لاحدل يسع  ب سأله

 .(65) «يهتم ب مر المسلميد ٱليل منهم

المسدمم ن فددا تمدك القددو ل سهدوظرلن. سعامهددم سهدوظرلن سددن بدا  الخددوإو 

بعلددهم هددوظر سددن القددرن الموضدداو لبعلددهم  لخوصددة سددن لبنددون ل دد  يو.

 هوظر سن للائا ه ا القرنو لبعلهم هوظر سن  اخرات السنين.

 سس  وت الهجرل فا اإل اإ 

لاإل دداإ   يمنددع المسددمم لن يهددوظر سددو  اسددن هجرتدد  سخددرلاة. شددرع 

جفاء  المفوِ وُفو مفد »دخ  يدل لطمب العممو لقد ظدو  فدا الحالهجر اإل اإ

بففه اۡسفف م ٱ ينففه وبففيد األن يففاء ٱففر الۡنففة  رجففة  ري لفف  العلففم ليحيفف

                                        

مفد » لاه الطبراما سن  لاية ابد هللا بن لبا ظعفر الرا ي له  سخألمخ في . لتألمأل    (65)

 «لم يص ح ويمل ناصًحا   ولرسوله ولُتابه وۡمامفه ولعامفة المسفلميد ٱلفيل مفنهم

 (.997( برقم )2/514لمقرضولي ) «المنألق  سن األوو الألر يب لالألرهيب»
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. قددد ا تحددا المسددمم ن فددا الدد سن ا ل  لطمددب العمددمو لضددرب ا (66)«واحففدو

ل لع ا س مددة فددا ا  تحددو  لقطددع الفيددوفا لالقفددو و سددن لظددا طمددب العمددم سددن 

 (67)«اطل ففوا العلففم ولففو بالصففيد»لهمدد و لقددد شددوع بددين النددوغ حدددي  يقدد    

ندد  قدد   سددخث   اددن و لل صددم  هللا اميدد  ل ددممو ألدد  النبددا للدديم هدد ا سرف اأدد

ي سهمدو امفدك طمدب العمدم فدا تبخدا ل  تلدن بولجهدد ل  لو المسممين ا لائا

بولمددو و اطمددب العمددم فددا لي س ددون لظدتدد و لالددألمم الح مددة سددن لي لاددو  

 .(68)«والحُمة ضالة المؤمد ُنى وجدُا ٱهو ُحق الناس بها»خرظن 

اِفهَِلأ ٱَ }هجرل لطمب الر    لشرع اإل اإ ال  ۡ ُشوا  ٱِفر َمنَاِك َِهفا َوكُلُفوا  ِمفد َرِ ٱم 

                                        

( لخرظ  الدا سا لابدن السدنا 1/9) «اإلحيو  تخريغ لحو ي »قو  الحوفا العراقا فا  (66)

و فقيددا  هدد  ابددن امدداو لقيددا هدد  ابددن يسددو  « يوضددة المألعممددين سددن حدددي  الحسددن»فددا 

.  البصري سر اأ

ي لل  اون أممو يم ن تحصيم  بولرحمة أل  س ون بعيد ظدأا امدينة الصين لقو  المنولي   (67)

    موية الجهو  لسن صبر ام  اميهوامره فا ا يصبر ام  سخقة الألعمم بقا فان سن لم

 امره أل  ا  الدميو لاآلخرل.

لالحددي   لاه البيهقدا لبدون ا ددي لالعقيمدا لالخطيدب للو يعمد  لابدن ابدد البدر لالدديمما 

ل يرهم ادن لمدم بدن سولدكو قدو  البيهقدا  سألند  سخده   لا دوميده ضدعيفةو بدا قدو  ابدن 

و لمد  ع بقد   الحدوفا «الم ض اوت» حبون  بوطا   اصا ل و لذاره ابن الج  ي فا

تمخددي  »المدد ي لدد  طددر   بمددو يصددا بمجم اهددو ألدد  الحسددنو ليقدد   الدد هبا فددا 

لممندولي  «فدي  القددير» ل  سن ادل طر  لاهيدة لبعلدهو صدولأ. امادر   «ال اهيوت

( ل 397( بدددددرقم )1/138لمعجمددددد ما ) «اخدددددخ الخفدددددو »( ل 1110( بدددددرقم )1/542)

 (.1/9) «قااإلحيو  سع تخريغ العرا»

الُلمة الحُمة ضالة المؤمد، ٱحيث وجدُا ٱهو ُحفق »  «الجوسع الصرير»للفا  فا  (68)

و ادن لبدا هريدرلو ل لاه ابدن «ال هدد»فدا  لابن سوظد  «العمم» لاه الألرس ي فا . «بها

اسددوار لالقلددوااو اددن امددا. قددو  الألرسدد ي   ريددب. ل سدد  السددي طا لحسددن . لقددو  

 (. 6462( برقم )5/65لممنولي ) «القدير في »العوسري   ريب. امار 
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ففِه ٱلن   فف}و [15]الممددك   {ُشففورُ َوإِلَي  ففِ  َوَءاَخففُروَن يَض  تَغُففوَن ِمففد ٱَض  َِ يَ   َر  ِربُوَن ٱِففر ٱأل 

}ِ  .[20]الم سا   ٱَّللة

  حرج ام  المسدمم لن يلدرو فدا ا  ضو ليمخدا فدا سنوابهدو سخدرقأو 

لسرربأوو يطمدب الدر   الحدا  أذا ضدو    قد  فدا بمددهو فدخ ض هللا لا دعةو 

 يق   الخوار 

 بدددددددا  هللا لا دددددددعة فلدددددددوهو

 

 ل    هللا فدددددا الددددددميو فسددددديأ

 فقدددددا لمقواددددددين امددددد  هددددد ان 

 

  ض فسدديح الأذا ضددوقن ب ددم 

لمفددرا  بددولنفم سددن الفددألن الدد ي ...  لشددرع اإل دداإ الهجددرل لطمددب ا سددن 

 ين  لل فا  ميوهو فا يج   لممسمم لن يبق  فدا س دون يهدون  تصيب اإلمسون فا

في  ليامم ل  يسدألطيع لن يدر  الامدم ادن مفسد و ل  يجدد سدن يددافع اند . ل  

يج   لممسمم لن يبق  فا س ون   يسألطيع لن يقيم في  شعوئر  ين و ينبرا اميد  

 لن يهوظر.

مقطعدن بعدد الفدألأ هدا لمهدو ا صدم  هللا اميد  ل دممالهجرل الألا لامن النبدا 

ُۡفرو بعفد الففتح، ولُفد جهفا  ونيفة، وإذا اسفتنفر م  َل»الهجرل أل  س دة  

لي   هجرل أل  المدينة بعد لن فألحن س ةو للسن الندوغو ل خدا  (69)«ٱ نفروا

دد وو لظددو  مصددر هللا لالفددألأ. هنددو لددم تعددد الهجددرل ألدد  النددوغ فددا  يددن هللا لف اظأ

 المدينة فرضأو لاظبأو.

                                        

 لاه البخددو يو لسسددمم لالمفددا لدد و للبدد   ال و لالألرسدد يو لالنسددوئاو اددن سجوشددع بددن  (69)

 (.9927( برقم )6/438لممنولي )« في  القدير»سسع  و لامار  
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ا بولدين الهجرل   فرا أ

لل ددن الهجددرل سددن لسددوان الامددم لال فددر لالبداددة لالفسدد  و هدد ه هجددرل 

ُهُم }إِنة ٱلةفِذيَد  َفَوٱة سفأل حة ا ب او ألد  يد إ القيوسدةو لهللا تعدول  يقد     َُفةُ هَٰ ئِ
ٓ َملََٰ ٱل 

 َ عَِفيَد ٱِر ٱأل  تَض  أ اَالُوا  ُكنةا ُمس  َُ َ اِلِمٓر َُنفُِسِهم  اَالُوا  ٱِيَم ُكنتُم  ُُفد  َُر  َِ  اَالُٓوا  َُلَفم   َ ر 

ئِففففَك َمفففف  وَ 
ٓ لََٰ ِسففففعَةو ٱَتَُهففففاِجُروا  ٱِيَهففففا  ٱَ ُو  ِ َوَٰ ُهم  ٱَّللة ِ  َمِصففففيًرا هَٰ إَِلة  97 َجَهففففنةُمأ َوَسففففآَء

تَفدُو فتَِ يعُوَن ِحيلَفةو َوََل يَه  ِن ََل يَس  فدََٰ ِول  َجاِل َوٱلنََِسآِء َوٱل  عَِفيَد ِمَد ٱلَرِ تَض  ُمس  َن َسف ِي و ٱل 

ئَِك هللَاَسى  98
ٓ لََٰ ا{ٱَ ُو  ا َغفُورو ُ هللَافُوًّ ُهم   َوَكاَن ٱَّللة فَُو هللَان  ُ َُن يَع   .[99و 98]النسو    ٱَّللة

فا يج   لممسمم لن ياا فا س ون يامدم فيد  مفسد و   يسدألطيع فيد  لن يقديم 

ع  يندد و   يسددألطيع فيدد  لن يحددألفا بحريددة مفسدد  فددا العبددو لو   يسددألطيع لن يدددف

ِع َفاِ َي }ان حيوت  لان لهم  لارض  ل ين . ل ض هللا لا عة   ٱلةفِذيَد َءاَمنُفٓوا  يََٰ

سِ  ِضر َوَٰ َر ٱَٱهللا  ُدُوِن{عَةٞ إِنة َُر   امي  لن يألنقا. [56]العن ب ت    ٱَِنيةَٰ

ة البمد الحراإو بمدد البيدن الحدراإو   م حب  لم ّ  صم  هللا امي  ل مملالنبا 

يجددد س ومأددو لخصددب لدا تدد  ل  ددولأل و للهدد ا حينمددو اضددطر لن يهددوظر سنهددو ل

ا الألفددن ألدد  س ددة لقددو  لهددو   ُمففا إنففك ُحفف  بفف   ض إلففى ض »خددرج سهددوظرأ

 .«، ولوَل ُن اومك ُخرجونر منك ما خرجتروُح  ب   ض إل

اإلمسددون يلددطر ألدد  لن يرددو   لطندد  لسسددقط  ل دد و أذا اددون   يجددد فددا 

 ول الطيبة ال ريمة. يق   الخوار لطن  ا صما سو يقيم ل  الحي

 لأذا الددددبا  تريددددرت لح الهددددو

 

 فدددع الددبا  لل ددرع الألحدد يات

دو لاظبأدو   ليم المقوإ اميدك فرضأ

 

 فددا سدد طن يدددع الع يدد  ذلددياأ 

 ل ن ه ا حينمو تليع بوإلمسون ا ح ا و ل  يجد سنوصأو سن الهجرل. 
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المفددرلض فددا المسددمم لن يقددولإ البوطدداو للن يددخسر بددولمعرلىو للن ينهددا 

ان المن رو للن يحول  سو ا ألطوع لن يريدر السد  و للن يألعدولن فدا ذلدك سدع 

أخ ام و للن يلع يده فدا ليدديهمو فدولمر  قميدا بنفسد  ا يدر باخ امد و ضدعيخ 

  يجدد يددأا لد  بمفر ه ق ي بجمواأل . لل ن حينمو   يجد امد  الخيدر لا امأدوو ل

 رع ل  الهجرل.خام  تريير الخرو ليخوى ام  مفس  للهم و هنو ت

 المهم لن اإل اإ شرع الهجرل.

 امألخو  اإل اإ ان طريع هجرات المسممين 

لسن لظدا ذلدك لظددمو سدن المسدممين سدن هدوظر ألد  بدا  شدأل و ل  حدرج 

ن يحدألفا بوإل داإ ام  ذلكو أذا ا ألطوع المسمم لن يحألفا بعقيدت  لبا اس و ل

حيأو  افقأوو ي ظ   م ا  ليس   حيوت و ليسديطر امد  ف دره لشدع  هو هد ا هد  

ل  المخددر  »ال اظددب فددا المسددمم. فولمسددمم حي مددو ذهددب   يألخمدد  اددن  يندد   

اإل داإ لديم فدا المخدر  فقدطو اإل داإ «. لالمررو فخينمو ت ل ا ف م لظ  هللا

اددون المسددممو هدد  الدد ي يقدديم اإل دداإ فددا المخددر  لالمرددروو اإل دداإ حي مددو 

 باقوسأل  فا الم ون.

لقددد ارفنددو سسددممين هددوظرلا فددا ا  سنددة ا للدد و فمددم يحألفادد ا با دداسهم 

د و لشدع بأوو فددخم ا فقطو با مخرلا م   اإل اإ حي مو حم او لهد  هللا بهدم لسمأ

دو. للدم ي دن هد    اممدو  ل   ادولو بدا ادوم ا دو لف اظأ ا  فا اإل اإ لف اظأ تجدو أ

 لسحألرفين للمو أو او يين!

 سسوهمة لخا  المسممين فا مخر اإل اإ 

ذهب أخ تنو سن لها الجن و سن حلرس ت سن اليمنو ألد  ذلدك المخدر  
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مدلميسديو لسددو ح لهدوو فخقدوس ا اإل دداإ أألد  تمدك الددبا  النوئيدة فدا ...  ا قصد 

فدا  يدن هللا امد  هنوكو لارى الندوغ سدنهم هد ا الددين الجديددو فددخا الندوغ 

ليدديهم. تعمدم النددوغ اإل داإو لصدو  لممسددممين هندوك س دوت المايددينو  لن لن 

يدخا هنوك ظيا. لم ت هب هنوك الجيد ع اإل داسيةو للدم يد هب هندوك  ادول 

ا لل دنهم سسدمم ن. ينادر الندوغ  سحألرف نو أممدو ذهدب هد    المسدمم ن تجدو أ

و ظديددأاو يجددلن لمو أدو  بدوميين أذا أليهم فيجدلن لخاقأو ظديددلو ليجددلن  دم اأ 

ظو  لقن الصال لقف ا   خوشعين  ااعين  وظدينو   ي  ب ن فا قد  و ل  

يخ م ن فا سعوسمةو ل  يقدس ن ام  بوطداو ل  يجألرئد ن امد  شدر. يحبد ن 

لمنوغ سدو يحبد ن  مفسدهمو يعيند ن اللدعخ ليري د ن الممهد ى.  دخل هم  سدن 

ن. قول ا  لسدو اإل داإ؟ قدول ا  اإل داإ اد ا لاد ا لاد او لمألم؟ قول ا  محن سسمم 

 فدخا النوغ فا ه ا الدينو لحب ا الدين بحب ه    النوغ.

اإل اإ أممو ينألخر سن خا  لبنوئ و   ينألخر اإل داإ بمجدر  الخطدبو ل  

سن ه ا. لل ن قبدا ادا   بد  بمجر  ال اإو ل  بمجر    وئا تنخرو لأن اون

اإل دداإ سددن خددا  لشددخو  يم مدد ن قدددلات لمنددوغو يجسددم ن شددا  ينألخددر 

 اإل اإ فا حيوتهم ل م اهم.

 ه ا ه  العنصر ا ل  الم ثر.

المسمم يهوظر فيحألفا با اس و با لا ر سن ذلك ينخدر أ داس  فدا المحديط 

ا  ال ي يحا في و لااسة الم سن الصولأ لن يألدرك فدا ادا س دون يحدا فيد  لثدرأ

و. لألعرى صداح و فدا هد ا الم دون  صولحأ ا صدولحأ الرظدا تنادر  هدا تدرك لثدرأ

ا لل قددإ شدي أو لمندوغ يخدهد لد  اندد هللا؟ هد ا  يخهد ل  ي إ القيوسة؟ ها اما خيرأ

 ه  شخن اإلمسون المسمم.



 320 5خطب الجمعة ج

اون المسمم ن المهوظرلن ا لائدا سدن هد ه النمدوذج الصدولحةو الألدا تألدرك 

ا صددولحة تخددهد لهددو انددد هللاو لتخددهد ل هددو انددد النددوغ.  ددجا لهددم ل ا هددو  ثددو أ

 الألو يل ذلكو ل جا لهم ال راإ ال وتب ن فا صحوئخ لامولهم الألا   تبما.

 ذلبون المسممين فا المجألمعوت الرربية 

 سوذا صنع المهوظرلن فا اصرمو أل  ه ه البا ؟

 لل خو لم يصنع ا سو صنع للل ك الحلو سة الألجو  للس ولهم.

امددو ذاو الممددأ فددا المددو . المهددوظرلن هنددوك سددنهم سددن ذاو فددا المجألمددع 

ا لائا فا ا ير سن تمك الدل  فا لسري دو الاتينيدة ضدوع لل  هدم. لقدد ذهبد ا 

يبح  ن ان المو و لذهب ا فرا   فا لل  ا سدرو فأل لظد ا ...  يطمب ن الر  

سددن سمددألهمو ف ومددن النأليجددة لن شددب لبنددونهم لبنددوتهم امدد   يددن لسهددوتهمو شددب ا 

اميةو لهدد ا هدد  الخطددر. الخطددر لن يألدد لج المسددمم سددن  يددر امدد   يددن النصددر

 .(70)سسممة فا سجألمع  ير سسممو له ا سو األبن في  لح  ت سن 

اإل دداإ حينمددو لظددو  لممسددمم لن يألدد لج األوبيددةو لظددو  ذلددك حينمددو ي دد ن 

 دددمطون المجألمدددع اإل ددداسا ق يأدددوو حينمدددو ي ددد ن اإل ددداإ هددد  الددد ي يح دددمو 

لتعوليمدد  لشددرائع و هنولددك حينمددو  عقوئددده لقيمدد  دداإ هدد  الدد ي يسدد  و بلاإل

يأل لج المسمم  ير المسممةو تألخثر ل  تد ثرو لتنفعدا ل  تفعداو فداذا لدم تددخا 

فا اإل اإ سألخثرل بولج  اإل اساو فمن تسدألطيع لن تد ثر فدا  لظهدو ل  فدا 

 لل  هو.

                                        

ل فدا الجد   ا ل  سدن األوبد  المنخد  «  لاج المسمم برير المسدممة»امار فأل   الخيل  (70)

 (.476 - 462 )« سعوصرل ل فألو»
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لل ن الخطر لن يأل لج المسدمم فدا سجألمدع  يدر سجألمعد و لينخدخ لد  لل  و 

ه    ا ل   فا سجألمع اقيدت   ير اقيدل المجألمع اإل اساو سفوهيمد   يدر 

سخولفدةو هندو  - حأل  المردة - سفوهيم المسممينو تقوليده  ير تقوليد المسممينو لرأل 

ي دد لي ددحو ل  ي دو   الخطر. لا و سخر   ط   النهو  ب سب الر  و فهد 

ير  ذ يأل . هنولك تأل ل  ا إ  رغ سو تريد سدن اقوئدد للف دو  فدا لمفدم هد ه 

ال  يةو الرطبة الطريةو ها ل ح ينقا فيد  سدو تخدو  ا إو هد ه هدا الخطد  ل. 

 ضوع ا ير سن ال  ية به ا.

 ألراليو فا الصديخ الموضدا. قدول ا لله ا سو لمسأل  ليلأو حينمو   ت قو ل 

لل  المهددوظرين ألدد  هدد ه الددبا  اددوم ا سددن ا فرددونو ظددو لا بهددم ليبندد ا  لددا  أن

ددوو  ظددو أ بدددلن مسددو و  لليق سدد ا بخامددو  صددعبةو لل ددنهم ظددو لا فددرا   ليلأ

فوضطرلا لن يأل لظ ا سن  يدر  يدنهم. ف ومدن النأليجدة لن الجيدا ا ل  احدألفا 

ألوليدة لدم تسدألطع لن ن ا سسوظد   ت ا  قوئمة. لل ن ا ظيو  الببدين  لاقيدت و ل

 تحألفا به او ه ا ه  الخطرو الخطر ه  ضيوع ال  ية.

 سخ مة ا بنو  فا المهجر 

الخد ى امد  ...  المخ مة ال بر  فدا المهدوظرين هد  الخد ى امد  ا بندو 

لقمدن لمدن قدبمهم لمهدوظرين  - الخ ى ام  ال  يدة. للد لك قمدن لهدم...  ا ل  

  سدن  - الخدمولية لالمهدوظرين فدا لل لبدو  ألراليو لالمهوظرين فا لسري دولفا 

لم يسألطع سن م لن يحوفا ام  لبنوئ  لبنوت  سسممين لسسمموتو فا بقو  لد  فدا 

دو لاحددأاو سدن لدم يسدألطع لن يحدوفا امد   ه ه الديو و ل  يج   ل  لن يادا ي سأ

 ين ذ يأل  فميبدل  حمة الع  ل سن الرد.  م    خير فا هجرل ت سب سنهدو سدو أ 

خسدددر بهدددو لل  كو ت سدددب الددددميو لتخسدددر الددددينو ب سدددن الصدددفقة أذن. أذا لت



 322 5خطب الجمعة ج

ا ل دددم  اخدددا  - ه ددد ا قمدددن لممسدددممين - ا دددألطعألم لن ت ظددددلا سجألمعأدددو صدددريرأ

المجألمع ال بيدرو تحألفاد ن فيد  بعقوئددام لشدعوئرام لتقوليددام فدوبق او لأ  فدا 

 بقو  ل م.

ل بيدرل لقميدة صدريرلو اإلمسون يدألعمم سدن اددلهو لاليهد   فدا تمدك القدو ات ا

لل نهو ا ألطوان لن تعيا للن تبق  لل  تنموع ل  تد لو فيهدوو لمدوذا؟  مهدم 

دو بهدمو  ا خوصأ حرص ا ام  لن ينخ  ا لهم  اخا المجألمع ال بير سجألمعأو صريرأ

ذلددك المصددنع الدد ي ...  اليهدد  و ذلددك المجألمددع المرمددع« حددو ل»اددن طريددع 

يه  يدةو ادن طريدع تعدوليم الألد  ال للحداإ يص ال العقمية اليه  يدة لالنفسدية ال

الألممدد  . بهدد ا ا ددألطوع هدد    القدد إ لن يدد ثرلا ل  يألددخثرلاو للن يعيخدد ا فددا 

سجألمعوت ضخمة  لن لن يد لب ا فيهدو. بدا خططد ا لن ت د ن انوصدرهم هدا 

 الم ثرل فا ه ه المجألمعوت ال بيرلو لمجح ا أل  حد بعيد بعيد.

  ير سن المجألمعوت ذاب ا.فا ا - لل خ - لل ن المسممين

ف ددرلن فددا ا سددرو يالمهددوظرلن الجددد  سندد  ل بعددين لل خمسددين  ددنة بدددللا 

لبدللا ينخ  ن ظمعيوت أ اسية لمحفود ام  لمفسهم لام  لل  همو لهد ا هد  

 ال اظب.

 سو يجب ام  المسممين فا المهجر 

ال اظدددب امددد  المسدددممينو لن يحدددوفا ا امددد  لمفسدددهم ادددن طريدددع العمدددا 

وااو اإلمسددون لحددده فددا ل ددط هدد ه المجألمعددوت   يسددألطيع لن يحددألفا الجمدد

بنفسدد و أممددو يخاددا الدد ئب سددن الرددنم القوصدديةو الدد ئب   يخاددا الخددول فددا ل ددط 

القطيعو ها فا  اخا القطيع سحمية ب و لل ند  يادا يألدرب  لينادر حألد  أذا 
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لظددد شددول شددر ت اددن القطيددع امفددر  بهددو فولألهمهددوو هدد ا هدد  المخدد ى. للدد لك 

يفد ض هللالفى الۡماهللافة، ومفد »بولجموادة   صم  هللا اميد  ل دممللصومو النبا 

 .(71)«شذ شذَ إلى النار

وتو لينخدد  ا المسددوظد الألددا يحألفادد ن يددحددول  المسددمم ن لن ينخدد  ا الجمع

ا سدن  ا  خرو ه ا الحدوظ   لن ا يدرأ فيهو بدينهم. لل ن هنوك لظدمو حوئاأ لحوظ أ

 - ففقدلا المرة العربيةو لت ممد ا المردة البرتروليدة لبنوئهم لم يحوفا ا ام  لرألهمو

 - لرددة بقيددة الدددل  فددا لسري ددو الاتينيددة - لل المرددة ا  ددبومية - لرددة البرا يددا

ة المسدممة لبدين قدرا ل أللفقدان المرة العربية لسر خطرو  م  يحد   بدين النوشد 

لل  قر مهددوو لتددالل لحو يدد  مبيهددوو لالسددموع لخطبددة فددا المسددجد لل س ااددة

  غ. للا ر الداول لالخطبو    يعرف ن تمك المرةو  منو لل خ لدم معدد العددل 

لم ا ه ا ا سرو ليم انددمو س  سدوت امد  سسدأل   ادولما تعدد العددل لتهيدل 

يدة لبولاتينيدة لب دا ا هبة لم ا هد ه ا حد ا و فألبعد   ادول يأل ممد ن بولبرترول

ددددو أحددددد  المخدددد ات  لدددديم انددددد المرددددوتو لهدددد ه مو س  سددددوت ترادددد  ليلأ

 المهوظرين.

المهوظرلن الد ين هدوظرلا سدن الخدوإ سدن  يدر المسدممين اومدن س  سدوتهم 

الدينية ل ا همو تمددهم لترادوهمو لتبعد  ألديهم بولقسيسدن لالدداولو لتدربطهم 

...  بول نيسددة ا إو سددع لمهددم ذهبدد ا ألدد  سجألمددع  يددر سخددولخ لهددم فددا اقيدددتهم

 همم هم.سجألمع يدين بدينهمو لسع ه ا لم ي

                                        

 لاه الألرس ي ان ابن ابوغ لقو    ريبو قو  ابن حجر  ل دن لد  شد اهد ا يدرل سنهدو  (71)

 (.1004( برقم )460 - 6/459لممنولي )« في  القدير»س ق ى صحيأ 
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لل نو محن المسممين لضيع سدن ا يألدوإ فدا سخ بدة الم دوإو فقددمو الخافدة الألدا 

اومددن تلددم شددما المسددممين فددا العددولمو للددم ي ظددد اندددمو بدددياو لدديم اندددمو 

اهندد تو لدديم اندددمو أامددرلغو لدديم اندددمو بوب يددةو فمددم يعددد هنددوك س  سددوت 

 أ اسية ترا  ه ا ا سر.

ا فصا الدللة ادن الددين فدا اإل داإو  ن لل لك اون الخطر اا الخطر ف

او  ن لهدددم  - فصدددا الدللدددة ادددن الددددين فدددا النصدددراميةو سددد اأ    يلدددر ا يدددرأ

س  سددوت  ينيددة ذات  ددمطوت لأس ومددوت ضددخمةو تسددألطيع لن تقدد إ بخسرهددوو 

لل ننو لسنو اندمو ه ا فاذا امفصمن الدللة ان الدين بقيندو فدا فدراالو لهد ه هدا 

و اليد إو   خميفدة لندو ل  بوبأدو ل  ظمعيدوت أ داسية امد  الخط  ل الألا معوميهد

 سسأل   العولمو سوذا مفعا؟ ه ه ها الخط  ل.

  فة الألفر  لا خألاى 

دو فدا  المسمم ن يحولل ن لن يصنع ا شي أو فا تمك اآللمدةو لل دن  فدألهم ليلأ

 تمك الديو  ها  فة المسممين فا اا س ون  الألفر  لا خألاى.

لعولم ام  تألسومد لتأل وتخ لتألعولن لألحدوفا امد  لظ  هدو لسدوإ قميوت فا اا 

ا ا ريةو ه ا سو مخوهده لمممس  لمسدمع  لمقدرله ادن ادا ا قميدوت فدا العدولمو 

 أ  ا قميوت اإل اسية!

ا س ا اإل اإ. سو لظددمو  ينأدو  سو لظدمو  ينأو يجعا ال حدل أيمومأو لالألفر  افرأ

يدد سدن المسدممين لن ي  مد ا اولبنيدون يخدد يح  ام  ال حددل لالأللدوسنو لير

دددوو لاولج لددد   دددوئر  سدددد ال احدددد أذا لصددديب سنددد  الددد  تدددداا بعلدددهم بعلأ

ا الددو  بددولحم  لالسددهرو سددو لظدددمو  ينأددو اوإل دداإ يحدد  امدد  هدد او لسددو 
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 إ سراحا لسراحا فا ه ه النوحية!لظدمو ظمواة اولمسممين بينهم لبين اإل ا

ه  ا خألاى فيمو بينهمو ه  ا لظدموهم فدا ادا  ا  المسممين حي مو لظدلا 

ا قميدوت اللدخمة او قميدة اإل داسية الهنديدة ...  س ون. حأل  ا قميوت ال بدر 

و المسددمم ن فددا الهنددد لقميددة لل ددنهم يقددو ب ن الموئددة لخمسددين سمي مأددو! لي  سدد اأ

ا يقددو ب ن اددد  المسددممين فددا العددولم العربددا! لل ددنهم سألفرقدد ن فيمددو بيددنهمو هدد 

 ي بندددديو لهددد ا  لهددد يو لهددد ا صددد فاو لهددد ا  دددمفاو لهددد ا سدددن الجموادددة 

 اإل اسيةو له ا سن ظمواة الندليينو له او له او سخألمف ن فيمو بينهم.

سخ مة المسممين حي مو ذهب ا ه  ه ا ا خألاىو لمهم سألفرق نو لهللا تعدول  

ُُونُوا  كَ }يق     تَلَ َوََل  َ اُوا  َوٱخ  فٱلةِذيَد  َفَرة فُت{ِد َمفا َجفآَءُُُم فُوا  ِمد  بَع  امدران   ]   ٱل  َيَِنََٰ

اُوا{وَ } [105 ا َوََل  َفَرة ِ َجِميعو ِ  ٱَّللة تَِصُموا  بَِح   لسدع هد ا يألفدر   [103   امدران  ] ٱهللا 

المسددمم ن ليخألمفدد ن فيمددو بيددنهمو سددن لظددا سددوذا؟   ل  ي. ادداإ يخألمفدد ن؟ 

ظمعيوت سخألمفةو ادا قريدة ت دو  ت د ن لهدو ظمعيدةو ادا اوئمدة لسدو ح لهدو سدن 

لقو بهو ت و  ت  ن لهو ظمعيةو اا ظمواة يريدلن لن ي  م ا هم ال امدو ! هد ا 

 ه  الخطر.

م الطريددع لمخددبوو سددن ل ائ ددمو  ادد ا هدد ه للدد لك قمددن لهددم  حبدد ا لدد  لخميددأل

ال اوسددوت لال ظهددوت للاطدد ا العمددا لمخددبوو. العمددا اإل دداسا فددا لسري ددو 

الخمولية فا يد الخدبوو الممألد إ المدألحممو للد لك قدو  السدفينة بجددا ل لأيمدون. 

لسو ه    ال ين يألنوفس ن ام  ال اوسة لال ظوهة لالرئو ةو فمدم يسدألطيع ا لن 

 .يصنع ا شي أو

اإل اإ ق يو لل ن المسممين ضعفو و هد ه هدا اآلفدة. اإل داإ لاادم  يدن 
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حينمدو قدرل  -لل ن    ينألصر بريدر  ظدو . لقدد صدد  الرظدا الد ي قدو  اممألد  

  يو ل  سن  ين ل  اون ل   ظو ! اإل اإ أممدو ينألصدر بولرظدو و  -ان اإل اإ 

؟ ليدن الد ين ينألصدرلن لل  اإ للخ سمي ن فا العولمو لل ن لين الرظو  سدنهم

 ل و ليب ل ن ل و ليعيخ ن ل و ليم ت ن امي ؟ لين ه   ؟

 فا البرا يا لظدت سعام المدن ا مهو 

 لدد  ...  ددون برمددو  لو لي لن هدد ه المدددن تحمددا ل ددمو  ب ددون ادد ا ...  ددون 

قديسين لقسيسينو ه     مين بخ موئهم المدنو للعمهدم ادون هندوك سدنهم سدن 

ع الددددينا النصدددراما ثوبدددن لاضدددأ هندددوكو بعدددد لن هددد إ ادددونو لي لن الطدددوب

المسمم ن فا ا مدلمو امداح ه    النوغ لذهب ا ألد  تمدك الدبا . ادون يم دن 

لن ت  ن هنوك ه ه القو ل أ اسيةو حول  المسمم ن لن يصم ا ألد  هد ه القدو ل 

لاددو لاو بددا أن المسددممين هددم الدد ين اددوم ا ا  لددة لمدد ين لصددم ا ألدد  لسري ددو 

لجن بية لأل  لسري و الخمولية. اوم ا ا  لة له   و لل ن قد  هللا لن يختا ذلدك ا

فا اصر اون المسمم ن في  فا أ بو و لاون للل ك الق إ فدا أقبدو و بددلمو مندوإ 

لبدللا يسأليقا نو فخخ لا  فة السفينةو لترير سجر  الريأو لل  قدد  هللا شدي أو 

 المسممين الي إ. خر ل ومن هوتون ا سري ألون فا يد 

   مدإ ام  سو فوتو المهم لن معرى ي سنو لمعد لردمو.

 سو يجب ام  المسممين فا الخو ج لالداخا 

 محن المسممين لسوإ سس لليوت ابيرل  اخا للطومنو لخو ظهو 

  يج   لن ينفصا المسمم ن فدا المخدر  ادن المسدممين فدا المردروو   

هنوك ت اصا  ائم بدين المسدممين بعلدهم يج   لن مدع ه   و   بد لن ي  ن 
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 لبع .

هم ق ل يم ن لن ينألفع بهو ل  لظهد ا لمفسدهم لمألدخثير فدا ذلدك المجألمدعو امدو 

و.  فعا أخ امهم ال ين ذهب ا أل  المخر  قديمأ

 خلن بعلهم  سدوذا اممدألم هد    الندوغ فدا لسري دو الاتينيدة؟ سدوذا لخد لا 

ل ا ل سحمد امي  الصدال لالسداإ؟ قدول ا  سن م يو سن تحمم ن   ولة اإل اإ 

لخددد لا سندددو لشددديو  ا يدددرلو اممندددوهم لادددا الألب لدددة لالصدددفيحة لال بدددة لبعددد  

ا اددات لهدد ه ا شدديو ! هدد ا سددو اممدد  هدد    لمنددوغ هنددوك! اددون ا للدد  لن 

 يحمم ا أليهم الر ولة المنق ل   ولة اإل اإ.

لهدو؟! لفوقدد الخدا     لل ن ايخ يحمم مهو لهدم لمفسدهم لدم ي  مد ا صد  ل

 يعطي و لقد ضا سن اومن العميون تهدي !

أن اإل اإ فا حوظة أل   ظو و ل  لظد ه    الرظو    دألطوع لن ينخدر 

مد  ه فدا العدولمو لهد  امد  ذلددك قدو  و لالمسدمم ن س همد ن اليد إ لن يحممدد ا 

مسدينو الر ولةو ل  لاد مو العدل للهمنو المسدممين سدن الخدبوو المخمصدين المألح

لهددم س ظدد  لن فددا اددا س ددونو لل ددن امددو قددو  ا  ددألوذ سحددب الدددين الخطيددب 

  المسدمم ن  -ادون يرفدع هد ا الخدعو  امد  سجمألد   -سن   بعين  نة   حم  هللا

 أل  خير لل ن اللعخ فا القيو ل.

فعس  هللا لن ير   المسممين القيو ل الألا تسألطيع لن تدر  لتحدمو لتعداو 

 م  الألنفي .لت ظ و لتقد  بعد ذلك ا

ا سدن ي سندوو للحسدن  ا سدن لسسدنوو لاظعدا  ددمو خيدرأ المهم اظعا ي سنو خيدرأ

 اوقبألنو فا ا س   امهو.
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لقدد   قدد لا هدد ا لل ددألرفر هللا تعددول  لددا لل ددمو فو ددألرفرله أمدد  هدد  الرفدد   

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

* * * 
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 اإلمسون النوظا فا    ل العصر -19

 الخطبة ا لل  

 فيو ليهو اإلخ ل المسمم ن لسو بعد 

 خلنا لحد الخبوو اقب خطبة الجمعة الموضية قدوئاأ  لمدن سخدر   بهمد إ 

دو امد   ا سة لسل يهو فدا المخدر  لالمردرو لالخدمو  لالجند وو لتح ندو  ائمأ

الع  ل أل  اإل اإو لل نو   مدد ي ايدخ معد   ألد  اإل داإو لسدو هد  مصديب 

مارمددو ألدد  ا سددة فددا تعقددد سخدد اتهوو لتندد ع الفددر  فددا هدد ه العدد  ل؟ أمنددو أذا 

هم سهوو لا رل سل يهو للح امهوو فربمو  رقندو فدا هد ا البحدر الخلدمو لتهندو 

فا ه ه الصحرا أل له ه المفو ل المهم ة ال ا عةو لمريد لن معرى  سوذا مفعدا 

محن لفرا أا لسوإ ه ه المل ا لال  ا خ لالمصدوئب الألدا تألد  ع لسألندو سدن هندو 

 لهنوك؟

دو يبددل سدن  لل يد لن لق    أن ل وغ الع  ل أل  اإل اإ الألا مندو ي بهدو  ائمأ

 الفر .

 سوذا معنا بولع  ل أل  اإل اإ؟

لمعندددا بدددولع  ل ألددد  اإل ددداإ  العددد  ل ألددد  اإل ددداإ الصدددحيأ لاإل ددداإ 

المأل وسددا.   معنددا لمنددو قددد ا تددد مو اددن اإل دداإ لالعيددوذ بددو  لمريددد لن مرظددع 

هددد ه ا سدددة    الدددن س سندددة بربهدددو لقر مهدددو لسحمددددهوو    الدددن أليددد و فدددان 

 و ت الألطبيدع ل  داإو لسسألمس ة به ه العرلل ال ثق و لل نهو ل و ت الفهم ل

لخص صأو فيمو يألعمع بول ين يم ن لسرهو هنو لهنوك فا بدا  شدأل  يقربد ن لل 
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  يبعدددلن اددن اإل دداإو حألدد  أن سددنهم سددن يحددو و اإل دداإ حربأددو ضرل أددو 

 ه ا ل فيهو فا قمب با  العرلبة لاإل اإ.

  لانا بولع  ل أل  اإل داإ  لن ا سدة قدد ا تددت ادن  ينهدوو فمعدوذ هللا لن 

لنسن ب لكو لأممو لانا لن ا سة قد امحرفن لتحألوج ألد  لن تسدألقيم امد  لسدر 

هللاو للن ا سة قد تران شريعة  بهو لح مدن لمامدة لقد امين ا دأل   تهو سدن 

سفدوهيم لتصد  ات  مبنلهنوكو للن ا سة  و ت سفوهيمهو لتص  اتهو فج هنو

سددن شددر  لسددن  ددروو للن ا سددة قددد اخألمطددن تقوليدددهو للارافهددو فجو تهددو 

لاراى لتقوليد سن هنو لهنوكو فا بدد لن تميد  ا سدة بدين الطيدب لالخبيد  ... 

سدن  يدن هللا بين المسألقيم لالمع ج ... بين ا صديا لالمسدأل    ... بدين سدو هد  

 لسو ليم سن  ين هللا.

ددوو لترظددع أليدد   مريددد للسددة لن ترظددع ألدد  الدددين الصددحيأو ترظددع أليدد  فهمأ

 تطبيقأوو ترظع ألي  أيمومأوو لترظع ألي  لخاقأوو لترظع ألي   م اأو.

 الفر  ل وغ ا سة الصولحة 

ة للل  سو يألجم  ه ا الرظ ع ه  فا الفر و فولفر  اندمو ه  ل دوغ الجمواد

الصددولحة الألددا هددا ل ددوغ ا سددة الصددولحة. لددن يصددمأ حددو  هدد ه ا سددة أ  

 باصاح لفرا هو.

ددوو فددا بددد لن يبدددل هدد ا البنددو  امدد  ل ددوغ  و اايمأ أذا ل ا ت لن تبنددا صددرحأ

سألددينو لل ددوغ هدد ا البنددو  امدد   المبنددة السددميمة ... المبنددة الصددولحة فددا بنيددون 

صدولأو هد  المسدمم الصدولأو سسدمم المجألمع هد  الفدر  الصدولأو هد  اإلمسدون ال

  دد  ل العصددرو المسددمم النددوظا فددا  دد  ل العصددر الدد ي قددو  هللا تعددول  فيدد  
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ِر وَ } عَص  فرٍّ إِنة  1ٱل  َد لَِفر ُخس  نَسَٰ ِ  ۡ ا  ا  َوهللَاِملُفوا  ٱلةفِذيَد َءاَمنُفوإَِلة  2ٱ ِت َو ََواَصفو  فِلَحَٰ ٱلصةَٰ

ِر{ ا  بِٱلصة   َحَقِ َو ََواَصو 
 .[3 - 1]العصر   بِٱل 

 اإليمون لل أ 

 داسة العقيددلو ددا النبدا ...  لل  شرلط النجول قبا اا شدا  هد  اإليمدون

ددو فدا س دة   هددم لد  ل  شدرا لدد  أ  لن  صدم  هللا اميد  ل ددمم ثاثدة اخدر اوسأ

لن يطدر  ...  لن يبندا الأل حيدد الصدحيأ...  يررغ العقيدل فا العق   لالنفد غ

   ت سن القم و.ابو ل الطو  ت لاإليمون بولطو

ُ  }بد سن ال فر بولط ا ين اا الط ا يدن لاإليمدون بدو  لحدده    فُفر  ٱََمفد يَ

قَىَٰ ََل ٱنِفَصفاَم لََهف
فُو   َوِو ٱل  عُر  َسفَك بِفٱل  تَم  ِ ٱَقَفِد ٱس  ِمد  بِٱَّللة ِِ َويُؤ  غُو

. [256]البقدرل   {ابِٱل ةَٰ

 هللاو قد ي د ن لثنأدوالطو  ت  اا سو يعبد ليعام ليطوع طواة سطمقة سن  لن 

ا...  ا...  قد ي  ن ظنًّو...  قد ي  ن حي امأو...  قد ي  ن شجرأ قدد ...  قد ي د ن بخدرأ

و فا السمو و لل مبألأو فا ا  ضو ليًّدو ادون سدو  اإ يعبدد ليعادم ليألبدع  ي  ن مجمأ

 اتبواأو لام و ليطوع طواة سطمقة سن  لن هللاو فه  طو  ت.

نَا ٱِفر َولَقَد  }يحر لا النوغ سن ابو ل الط ا ين لقد ظو  ا مبيو  ظميعأو ل  بَعَث 

ُسففوًَل َُِن ٱهللا   ففة  رة { ُففدُوا  ُكففَ ِ ُُمة َِ غُففو
تَنِ ُففوا  ٱل ةَٰ َ َوٱج  تَنَ ُففوا  وَ }و [36]النحددا   ٱَّللة ٱلةففِذيَد ٱج 

َِ َُن يَع  ُدُ  غُو
َُا َوَُنَابُٓوا  إِلَى ٱل ةَٰ {و َر َٰ ِ لَُهُم ٱل  ُش   .[17]ال سر   ٱَّللة

فوإليمددون اددون بدايددة النجددول سددن خسددر الدددميو لاآلخددرلو اإليمددون القددوئم امدد  

الأل حيد ال ي بع  هللا بد  ادا الر دا للمد   بد  ادا ال ألدب. أممدو بعد  ا مبيدو  

...  القلدية المصديرية...  للم لن األب هللا اوسة سن لظا هد ه القلدية ا للد 

لد . للهد ا ادون النددا  ا ل  فدا قلية ال ظ   ام   لن يعبد هللا لحده   شريك 
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قَو  }اا   ولة   هٍّ يََٰ د  إِلََٰ َ َما لَُُم َمِ ُر ُٓۥ  ِم ٱهللا  ُدُوا  ٱَّللة و قبدا لن يندو ي [59]ا ادراى   {َغي 

النبا بألدرك الفد احا سدو دهدر سنهدو لسدو بطدنو قبدا لن يندو ي النبدا باصداح 

ا شدديو  لل بعدددإ بخددم ...  باصدداح حددو  الحيددول لالمجألمددع...  لحدد ا  النددوغ

لابدددلا »تطفيدخ الم وييدا لل المد ا ين لل  يدر ذلددكو يندو يهم بعبدو ل هللا لحدده 

 «.هللا سو ل م سن أل   يره

لل  سو يطولب ب  الفر  لن يق ي أيموم  بو و لن يصبأ اإليمون قوادل حيوتد  

ينادر فدا  يدوت هللا فدا ا مفدم لفدا اآلفدو  حألد  يألبدين لد  لمد  ...  امهوو يدألعمم

ُمواِنِيَد َوٱِر }الحع  ٞت لَِل  َِ َءايََٰ َر  ِصُروَن{َوٱِٓر َُنفُِسُُم    20ٱأل  و 20]الد ا يوت    َُٱََ   ُ  

. يقددرل األددوو هللا الصددوسن فددا هدد ا ال دد نو امددو يقددرل األددوو هللا النددوطعو [21

صدوسن هد  هد ا ال د نو لسصدحخ مدوطع سصحفون لدي اا أمسون  سصحخ 

 ه  القر ن ال ريم.

بد ل مسون لن يق ي أيموم  ان طريع الألخسا لالنادر فدا ال د ن لالنادر   

فدددا الدددنفم لالنادددر فدددا الألدددو يلو ادددن طريدددع الألف يدددر فدددا خمدددع السدددم ات 

لا  ضو ان طريع المعرفة لالد ا دة لمقدر ن للمسدنة يد  ا  المد سن أيمومأدوو 

رب و ليق ي أيموم  بمقوئ  لحسوب  لظ ائد و فدان هد ه الحيدول الددميو يق ي أيموم  ب

ليوإ سعدل ل للمفوغ سحدل لو ثم يط ي األوبهو لينألقا اإلمسون ألد  حيدول لخدر  

ا يَفَر ُۥ ٱََمفد يَع  }يخمد فيهو فا امم و ليج ي بمو اسبن يداه  فرو وٍّ َخي  قَفاَل ذَرة  7َمف   ِمث 

و   قَاَل ذَرة َم   ِمث  ا يََر ُ{ َوَمد يَع   .[8و 7]ال ل لة   َشَرو

 بد سن اإليمون.  

ل ن القدر ن حينمدو لشدو  ألد  النجدول سدن الخسدر لا دأل ن  سنهدو الندوظين سدن 
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 (72)«أ  الد ين  سند ا»الخسرانو ابر ان اإلمسون النوظا بصيرة الجمع فقو   

فدا  لن يلع يده فا يد أخ ت  الم سنين.   ي ظدد  بد  لي   مجوه لمفر  لحدهو

يففد ض هللالففى الۡماهللاففة ومففد شففذ شففذ إلففى »اإل دداإ أمسددون ينجدد  لحدددهو فددـ 

لأممو يخاا الد ئب سدن الردنم القوصديةو لهد ا ابدر القدر ن ادن النجدول  (73)«النار

 «.أ  ال ين  سن ا»بصيرة الجمواة فقو   

المسمم   يعيا لحدهو ل  يعما لحدهو لأممو يعمدا سدع الجموادة المسدممةو 

هو يرتبط بهو لترتبط ب و ينصأ لهدو لتنصدأ لد و ي اليهدو لت اليد و ي ا هو لت ا 

{وَ } ِليَآُء بَع    ُضُهم  َُو  ُت بَع  ِمنََٰ ُمؤ  ِمنُوَن َوٱل  ُمؤ   .[71]الأل بة   ٱل 

المسمم يقخ فا الصدال بدين يددي هللا فيقدرل الفوتحدةو ليألمد  فدا هد ه الفوتحدة 

فتَِعيُد   ُفدُ َوإِيةفاٱَ إِيةفاَٱ نَع  }ق   هللا تعول    ف 5نَس   ُ فتَِقيَم{ِدنَا ٱ ُمس  َط ٱل  فَرَٰ و 5]الفوتحدة   ٱلَصِ

بصيرة الجمعو للد  لمد  يصدما فدر أاو للد  ادون فدا قعدر بيألد  خوليأدو   يدراه  [6

فتَِعيُد{إِيةفاَٱ نَع  }لحدو فامد  يندو ي  بد  بهد ه الصديرة   ذا  ادو  ادو أل  ُفدُ َوإِيةفاَٱ نَس 

َط ٱل  لمجمواة  َرَٰ ِدنَا ٱلَصِ  ُ فتَِقيَم{}ٱ . ذلدك  ن اإل داإ يريدد لن يردرغ فدا مفدم ُمس 

ذا  دخ  أاا سسمم  لح الجمواةو فاذا موظ   ب  فاممو ينوظي  بمسون الجمواةو ل

 ب  فاممو يسخل  لمجمواة   لنفس و يحخر مفسد  فدا  سدرل الجموادةو فهدم القد إ 

م   يخددق  بهددم ظميسددهمو يألحدددخ بمسددومهمو ليألمدد مهم فددا ضددميرهو ليعبددر اددنه

ُ  ب اس   تَِقيَم{ِدنَا }ٱ ُمس  َط ٱل  َرَٰ  .ٱلَصِ

                                        

ِر وَ }لذلك فا ق ل  تعول  فا    ل العصر   (72) عَص  رٍّ إِنة  1ٱل  َد لَفِر ُخس  نَسَٰ ِ  ۡ ٱلةفِذيَد َءاَمنُفوا  إَِلة  2ٱ

تِ َوهللاَِملُوا  ٱلصةَٰ   [. 3 - 1] ... { لَِحَٰ

 (.262 امار  تخريج  فا ) (73)
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 اما الصولحوت 

 لل  خط ات النجول لمفر  ال ي مريده ل و أو ل صاح ه   اإليمون.

و   سعند  ل يمدون بدا امداو    لل ن اإليمون الحقيقا ه  ال ي ي مر امداأ

 دحوو سعن  لمعمم با اما. ل افنو قدول ا  امدم بدا امدا اخدجر بدا ثمدرو لل 

 با سطر. ثمرل العمم  العماو لثمرل اإليمون  العما.

 حقوئع اإليمون امو ارضهو القر ن 

للهدد ا مجددد القددر ن حينمددو يعددرض امينددو حقددوئع اإليمددون يعرضددهو فددا لخددا  

 للامو  

ُ َوِجلَت  اُلُوبُُهم  َوإِذَا  ُِليَت  إِنةَما } -1 ِمنُوَن ٱلةِذيَد إِذَا ذُِكَر ٱَّللة ُمؤ  ِهم  ٱل  تُفهُ هللَالَي  ُهفم  َءايََٰ ا َ   َۡ ۥ 

ففا َوهللَالَففىَٰ َربَِِهففم   نو ُهم  يُنِفقُففوَن{ 2يَتََوكةلُففوَن إِيَمَٰ ففنََٰ ا  َۡ ففا َر وَ َوِممة ففلَوَٰ  ٱلةففِذيَد يُِقيُمففوَن ٱلصة

. أيمدددومهم يألجمددد  فدددا لامدددو و بعلدددهو لامدددو  قمبيدددة للهدددو [3و 2]ا مفدددو   

 - يمدون اندد تدالل  يدوت هللا يو ل اإل - الصدا ل  لظا القم و اند ذار هللا

و ثددم لامددو  دددوهرل لبر هددو  أقوسددة الصددالو ادد  لظدداالأل اددا امدد  هللا 

ئَِك ُُُم }لا مفو  سمو     هللاو 
ٓ لََٰ ا{ُُو  ِمنُوَن َحقَو ُمؤ   .[4]ا مفو    ٱل 

ِمنُوَن اَد  } -2 ُمؤ  لََح ٱل  ِشفعُوَن  1 َُٱ  فِو وَ  2ٱلةِذيَد ُُم  ٱِفر َصفَ  ِِهم  َخَٰ ُُفم  هللَافِد ٱللةغ  ٱلةفِذيَد 

ِرُضوَن  ِعلُفوَن وَ  3ُمع  ِو ٱََٰ َكفوَٰ ُُفم  ِللية ُِفوَن وَ  4ٱلةفِذيَد  ِف ُُفم  ِلفُفُروِجِهم  َحَٰ إَِلة  5ٱلةفِذيَد 

  ۡ َُ ٓ فُر َملُفوِميَد هللَالَىَٰ نُُهم  ٱَفِننةُهم  َغي  َمَٰ َُت  َُي  ِجِهم  َُو  َما َملَ ِلفكَ ٱََمفِد  6َوَٰ تَغَفىَٰ َوَرآَء ذََٰ  ٱب 

ئَِك ُُمُ 
ٓ لََٰ عَا ُوَن  ٱَ ُو  هللُافوَن وَ  7ٱل  ُِم  َرَٰ فِد فتِِهم  َوهللَاه  نََٰ ُُفم  أِلََمَٰ ُُفم  هللَالَفىَٰ وَ  8ٱلةِذيَد  ٱلةفِذيَد 

ُِوَن{ . لهددد ه حقدددوئع اإليمدددون فدددا حيدددول [9 - 1]الم سنددد ن   َصفففلََوَٰ ِِهم  يَُحفففاٱِ

 ة ليألصف ن بخشيو  لخر  يألرا مهدوويالمسممينو هم يألصف ن بخامو  أيجوب
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 فوإليمون فعا لترك 

أمهددم يخخدددع ن فدددا الصدددال ليحدددوفا ن اميهددوو لدددم يقدددا  أمهدددم يددد  لن  -ل

الصددالو فهدد ا لسددر سفددرلال سندد و لل ددن لصددف ا بولخخدد ع فددا الصددالو 

و با  لحو لل ن صاتهم هدا الصدال الألدا تخخدع  ليسن صاتهم ظسمأ

 ... الد ين هدم فدا صداتهم خوشدع ن»فيهو القم و لتخخع فيهو الج ا ح 

 لال ين هم ام  صم اتهم يحوفا ن بدل بولصال لخألم بهو.

 «.لال ين هم لم اول فوام ن»لي  لن ال اول  -و

لالدد ين هددم  سومددوتهم »ليرادد ن العهدد   لا سومددوت لمخمددع لل لمخددولع  -ظددـ

 «.لاهدهم  اا ن

 فا ظومب المنهيوت ...  لل نهم فا الجومب اآلخر

  يلدديع ن للقددوتهم فددا المردد و «  لالدد ين هددم اددن المردد  سعرضدد ن» -ل

فولعمددا لثمددن سددن لن يلدديع ه فددا ال دداإ الفددو ال لفددا العمددا البوطدداو 

 فول قن ه  الحيولو لسن ضيع لقأل  فقد ضيع امره لامألحر لقألا مفس .

لال ين هم لفرلظهم حوفا ن. أ  ام  ل لاظهدم لل سدو سم دن ليمدومهم » -و

ا يقعد ن فدا حدراإو   لي لمهم يحفا ن فرلظهم فد« فامهم  ير سم سين

 يرت ب ن الف احا سو دهر سنهو لل سو بطن.

يألجمدد  فددا امدداو ه دد ا يعرضدد  القددر ن. لسددو اإليمددون الدد ي  - اإليمددون أذن

ي  ن سجر  سعرفة ذهنية فا العقداو   تخدر  بهدو ظ امدب الدنفمو ل  تألجمد  

 فه ا ليم ه  اإليمون. وفا لامو 
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القمددبو ليحددرك اإل ا لو ليحيددا  إليمددون هدد  الدد ي ينيددر العقدداو ليلدديلا

 اللميرو ليبع  ام  الخيرو لي ع ان الخرو ه ا ه  اإليمون الحقيقا.

 بد ل يمون سن اما   

بددد لن يألجمدد  العمددم فددا امددا. اددون  بددد لن يألجمدد  اإليمددون فددا امدداو ل   

  يعرفددد ن اإليمدددون أ  سقرلمأدددو  صدددم  هللا اميددد  ل دددمملصدددحوو   ددد   هللا 

 .صم  هللا امي  ل مماممهم      هللا بولعماو امو 

 اإليمون ه  ال ي ي مر العماو للي اما؟ اما الصولحوت.

ِت{إَِلة }للهدددد ا قددددو    ففففِلَحَٰ . [3لالعصددددر   6]الألددددين   ٱلةففففِذيَد َءاَمنُففففوا  َوهللَاِملُففففوا  ٱلصةَٰ

الصددولحوت تعبيددر قر مددا ظددوسع يخددما اددا سددو يصددمأ بدد  الفددر  لسددو يصددمأ بدد  

النوحية المعن ية لل سن النوحية الحسيةو سدن موحيدة الدرلح لل سدن المجألمعو سن 

 موحية المو ل.

اون ه    الصحوبة ل رع النوغ ألد  العمدا لألد  الجهدو  لألد  البد  و لد  

لَفد  َنَفالُوا  }م لن  ية اريمة اوم ا ل رع الندوغ ألد  تنفيد هو. مد   ق لد  تعدول   

ا  ُحِ  و [و فجو  الصحوبة يب ل ن لفلا سد92   امران     وَن{ٱل  ِرة َحتةىَٰ  ُنِفقُوا  ِممة

سن لفلا البسدوتينو يقدد  « بسألون»طمحة اون انده حوئط  اندهمو حأل  أن لبو

  يدو   د   هللا لشدهدك لمدا صدم  هللا اميد  ل دممب  ا لا او فجو  يقد   لمنبدا 

 ظعمأل  فا  بيا هللا.

بسدموا و لل دن يجعمد ه لم ي دن القدر ن يند   لمجدر  لن يألمد ذلا بألالتد  لل 

 لاقعأو حيأو فا حيوتهم لسسيرتهم.

 - ليقددوتم ن المألنب ددين - فددا سعراددة اليموسددة لالمسددمم ن يقددوتم ن المرتدددين
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و  لتبوع سسيممة ال د او ل دجوح بندن الحدو خ ل يرهدوو ادون لا در الندوغ أقدداسأ

ددو  يددو لصددحوو  فددا هدد ه المعراددة هددم قددرا  القددر نو لاددون ينددو ي بعلددهم بعلأ

البقرلو قوتم ا فا  بيا هللا. لاون ح يفة بن اليمون يقد    يدو لهدا القدر ن    ل 

  ين ا القر ن بولفعو . لل لك قألا سن القرا  اد  ابير فا ه ه المعراة.

يق   لطمبدة امدم الحددي    - المعرلى ببخر الحوفا - اون بخر بن الحو خ

حددي  بخمسدة لصدحوو الحددي  ل لا  ادول حددي  مو ااممد ا سدن ادا سدوئألا  يو

الحددد ا  مدد   سددن اددا سددوئألا حدددي  أاممدد ا بخمسددة ...  لحو يدد . امدد  ا قددا

و أذ   سعندد  لطمددب الحدددي  للمددن   تعمددا بدد و ل  « بددع العخددر»لحو يدد  

سعند   ن تقدرل ال ألدب لتحلدر الدد لغ لتسدألمع ألد  المحوضدرات للمددن   

 العما....  تطبقهو ام  مفسكو المهم  العما

لن تعمدا   بدد  هللا تعدول  حيد  لسدركو ليفقددك حيد  مهدوك. بد لن يراك  

   بمو لسرك هللا ب  فا مفسك للهمك لسن ح لكو سع سن تحب لسدع سدن ت دره.

لن ت  ن لقوفأو اند حددل  هللاو سراايأدو لحقد   الندوغو تحدا الحدا  لتحدرإ بد 

دو سدن حدراإو ل  تددخا ألد  بطندك لقمدة سد ن الحراإو   تدخا أل  ظيبدك   همأ

كفف  جسففد ن ففت مففد سففحت »سددن ظسدددكو فددـ   حددراإو حألدد    ينبددن بهددو شددا

 .(74)«ٱالنار ُولى به

اإليمون لاما الصولحوت ه  سو مريده سدن اإلمسدون الندوظاو اإلمسدون الد ي 

                                        

 ضدا هللا ادن لبدا ب در الصدديع  «الحميدة»للب  معيم فدا  و«الخعب» لاه البيهقا فا  (74)

لقددو    «اللددعفو ». قددو  المنددولي  لفيدد  ابددد ال احددد بددن لاصددا لل  ه الدد هبا فددا اندد 

لابد ال احد بن  يد قو  البخو ي لالنسوئا  سألرلك. قو  لبد  معديم  لفدا ضعف  ا   ي. 

 (.6296( برقم )5/18لممنولي )« في  القدير»البوو ان اوئخة لظوبر 
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 ه  ل وغ المجألمع الصولأ.

 بولحع  الأل اصا

لالخدددرط ال ولددد  الددد ي  لدددن اميددد   ددد  ل العصدددر  الأل اصدددا بدددولحع. 

امددو يقدد   اممددو  العربيددةو الأل اصددا تفواددا سددن « وادداتف»لالأل اصددا صدديرة 

الجدومبينو لي ت صدا  يددرك بدولحع لتقبددا سدن  يدرك ال صددية بدولحعو فمدديم 

و الحددع فدد   لن ي صددا ل  لحددد لابددر سددن لن ي صدد  هنددوك لحددد لصددرر سددن

 الجميع.

يسددألمع ألدد  النصدديحة سددن لصددحوب   صددم  هللا اميدد  ل ددمماددون   دد   هللا 

ألدد  الددرلي فيألددرك  ليدد  لحيومأددو ليندد   امدد   لي ينصددح م  بهددوو ليسددألمع 

لصحوب  فا لقوئع شأل   لتهو األب السنة لالسيرل. لادون لبد  ب در يقد   امد  

المنبر فا لل  خطبة لد   ليهدو الندوغو أن  ليألمد ما امد  حدع فدخاين ماو لأن 

 ليألم ما ام  بوطا فسد لماو لطيع ما سو لطعن هللا في مو فدان اصديأل  فدا 

ي م. لادون ابدن الخطدوو بعدده يقد    سرحبأدو بولنوصدأ لبدد الددهرو طواة لا ام

ا ل ايد و مفسدا. للمدو  اخديًّوو  حدم هللا اسدر أا لهدد  ألداسرحبأو بولنوصأ  ددلًّ

مصح  بعد  الندوغ لقدو  لد   اتدع هللا يدو لسيدر المد سنينو  لدب بعد  سدن 

أذا لدم  اد هو   خيدر فدي مه ا  سير الم سنينو فقدو  امدر    ح ل  لقو   لتق  

 تق لهو ل  خير فينو أذا لم مسمعهو.

الأل اصا بولحع يعنا اا لاحد ي صا  يره بولحعو للقرو النوغ ألد  لن 

سدن ادوم ا ...  سدن ادوم ا فدا حلدومألك...  ت صيهم بدولحع سدن ادوم ا فدا ذسألدك

 أخ اتدك الد ين يعيخد ن سعدك...  بنوتدك...  لبندونك...   لظك...  تحن  اويألك
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اا سن لك  مطون اميد  ينبردا لن ...  ن تحن  ئو ألك لأ ا تكال ين ي  م ... 

ت صي  بولحعو فبولحع قوسن السم ات لا  ضو لالحع سدو ظدو  بد  اإل داإو 

اا سو ظو  ب  اإل اإ سن اقوئد لابو ات للامدو  للخدا  فهد  حدع. فخلصد  

هندو بولحعو   ا  اون يألعمدع بولددميو لل بولددينو بدخسر هللا لل بدخسر الندوغو لسدن 

اومن فريلة ا سر بدولمعرلى لالنهدا ادن المن درو لسدن هندو اومدن فريلدة 

 .ا  لظاالدا ل أل  هللاو ف ا سسمم  اع أل  هللا 

اددا سسددمم يجددب اميدد  لن يدددا  ألدد  هللاو يدددا  أليدد  بولح مددة لالم ااددة 

َمففِة الحسددنةو فهدد  سخوطددب بق لدد  تعددول     ُ ِح عُ إِلَففىَٰ َسفف ِيِ  َربَِففَك بِٱل  ففِة }ٱ   َِ هللِا َمو  َوٱل 

َحَسنَِة{ فهد   اع   صدم  هللا اميد  ل دمم. اا سدن اتبدع   د   هللا [125]النحا   ٱل 

ِذ ِ }اُ    ََُٰ  ِ هللُآوا  إِلَفى ٱَّللة و فداذا [108]ي  دخ    َوَمفِد ٱ ة َعَنِفر{يَروٍّ َُنَفا۠  هللَالَفىَٰ بَِصفَل َس ِيِلٓر َُ  

تدا  ألد  هللاو لتددا   لنفا بد  صم  هللا امي  ل ممانن سمن اتبع      هللا 

ام  بصيرلو ام  قد  سو  توك هللاو هنوك سن يدا  بألدخليخ األدووو لهندوك سدن 

يدددا  بالقددو  سحوضددرل لل خطبددةو لهنددوك سددن يدددا  بالقددو    غو لهنددوك سددن 

يدددا  بول ممددة الطيبددةو لال ممددة الطيبددة صدددقةو لهنددوك سددن يدددا  بولصددحبة 

   ل الحسنة فا الألخثير.بو   ل الحسنةو لسو لاام ا ...  الصولحة

و فا العولم ام و بخخاقهم مخرلا اإل اإ.  به ا لثّر المسمم ن قديمأ

اا سسمم  ااية أل  هللاو سن تعمم شي أو فعميد  لن يعمدا بد  للن يعممد  لريدرهو 

ا َواَفالَ َوَمد  }له ه ها الدا ل   فِلحو ِ َوهللَاِمفَ  َصَٰ فد  هللََافآ إِلَفى ٱَّللة مة َلو َمِ َسفُد اَفو  إِنةنِفر   َُح 

ِلِميَد{ ُمس  امو قدو  السدمخ هد   الد ي يعمدم ليعمدا  «الربوما». [33]فصمن   ِمَد ٱل 

م. لدد  تعممددن سسددخلة اممهددو لريددركو ارفددن شددي أو فددا اإل دداإ امقمدد  ألدد  ليعمّدد

  يرك.
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المسمم   يعيا فا هم إ مفس  فقطو بدا يهدألم بولعدولم سدن ح لد و المسدمم ن 

فا ا  ض يخدوف ن لن يدألخطفهم الندوغو لسدع  اوم ا فا س ة قمياأ سسأللعفين

ه ا اوم ا يهألم ن بولصراع الدائر سن بعيدد بدين الفدرغ لالدرلإو لسدن ينألصدر 

لسن ينه إ؟ لسن ي  ن امألصو ه فا صولحهم لل ي  ن امه اس  فدا صدولحهم؟ 

أل  ه ا الحد اوم ا يهألمد ن بولمعدو ك الددائرل فدا العدولمو للدم ي دن هندوك تمفدو  

   صحوفة.ل  أذااة ل

للدد لك   يعقددا لن يعدديا المسددمم فددا اصددرمو يهددألم بددخسره. بم سددب . بجمددع 

ا ل ى لل المايينو ل  يهم  سو يجري  خ تد  المسدممين للخ اتد  المسدمموت 

 هنو لهنوك فا سخو   ا  ض لسرو بهوو ليم ه ا سن اإل اإ فا شا .

لهر ددك لل فددا مسددألطيع أذن لن معدديا لأخ تنددو للخ اتنددو فددا البسددنة لا  

فمسطين لل فا لبنون لل فا ظدوس  لاخدمير لل فدا ب  سدو لل فدا الفمبدين لل فدا 

الصدد سو  لل فيمددو شدد ن سددن بددا  هللاو فمل ددا المسددممين قددد سددلت الصددحخ 

 لسلت اإلذااوت للخ ت سسوحة ل يعة سن اا مخرات ا خبو .

ن يألقطع قمبد  ل  بد    يم ن لن ي  ن هنوك سسمم حقيقا   يهألم  سر لسأل و

ا سددة   فددراتو لتدد هب مفسدد  حسددراتو اممددو  ددمع لل قددرل لل شددوهد سل ددا

 اإل اسية.

 الأل اصا بولحع  ا هألموإ بخسر اآلخرينو ه ا ه  شخن اإلمسون المسمم.

دو  ل  لمك تصما فا الي إ للخ  اعةو لل  لمك تص إ صيوإ  ال  تصد إ ي سأ

وو لل  لمك تخألم القر ن فا اا ثا و لتفطر ي سأ ثة ليوإو لل  لمك تسبأ هللا تسدبيحأ

ا لت اره ب رل للصياو لقلدويوهوو ا سدة  لل نك تعيا  ير سهدألم بهمد إ ا يرأ
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فمسن سن اإل اإ فا شا و لسن المسدمم الصدحيأو لسدن المسدمم الد ي يخدعر 

ِمنُفوَن إِنةَمفا }بو خ ل اإل اسيةو لسن المسدمم الد ي يعديا فدا ق لد  تعدول    ُمؤ  ٱل 

ففَووٞ  و لسددن المسددمم الدد ي يفهددم ق لدد  اميدد  الصددال لالسدداإ  [10]الحجددرات   {إِخ 

و لسددن المسددمم الدد ي يعددا (75)«المسففلم ُخففو المسففلم َل يِلمففه وَل يسففلمه»

المسلمون  تُاٱ   ماؤُم، ويسعى بفذمتهم ُ نفاُم، ويفر  »الحدي  النب ي  

 و يجيدر ل مدوهم امد  لقصدوهمو(76)«هللاليهم ُاصاُم، وُم يد  هللالى مد سواُم

المألرابطدة الألدا لصدفهو الر د   ا سدة  ليخد قد يهم امد  سلدعفهمو هد ه هدا

بخمهددو اولجسددد ال احدددو أذا اشددأل   سندد  الدد  تددداا  لدد   صددم  هللا اميدد  ل ددمم

  وئر ا الو  بولحم  لالسهر.

 الأل اصا بولصبر 

الألددا قددو  انهددو اإلسددوإ  - الخددرط الرابددع الدد ي ل شدددتنو أليدد  هدد ه السدد  ل

بهو النوغ ل فألهم! ه ه الس  ل الألدا ت ألدب بخقدا سدن  دطرين  الخوفعا  ل  اما

دو ادوساأ  فا المصحخ الخريخ ل  اما بهو الندوغ ل فدألهمو  مهدو   دمن سنهجأ

هدد   الأل اصددا بولصددبر. لذلددك لمدد    ي ظددد حددع بريددر صددبرو أذا  - ل مسددون

ت اص  النوغ بولحع فام  ت وليخ الحع ثقيمةو لأن طعم الحع سرو لأن طريدع 

 ع سحف فة بو ش اك با سمي ة بو ش اكو سلرظة بولدسو .الح

                                        

فدي  » لاه البخو ي ان ابن امدر لالمفدا لد و ل لاه لبد   ال  ادن  د يد بدن حنامدة  (75)

 (.9290( برقم )6/270لممنولي )« القدير

 دنده صدحيأو «  الألنقديأ»و قو  فا  ضا هللا ان لخرظ  لب   ال  لالنسوئاو ان اما  (76)

لمبردد ي بألحقيددع شددعيب ا  مددونلط « شددرح السددنة»اماددر  «. الفددألأ»لحسددن  الحددوفا فددا 

 (.2531( برقم )10/172)
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اماددر ألدد  طريددع الحددع سندد  بعدد  هللا الر ددا سبخددرين لسندد  ينو تجددد 

اللددحويو سددن ا مبيددو  لالصددديقين لالخددهدا  لالصددولحينو للدد لك   حددع بريددر 

 صبر.

مِ ٱَ }لسن هنو للص  هللا    ل  بق ل    عَي  لُوا  ٱل  ُسفِ { ٱص  ِر  َكَما َص ََر ُُو   ِمفَد ٱلر 

ففففتَِخفةنةَك ٱلةففففِذيَد ََل يُواِنُففففوَن{ٱَ }و [35]ا حقددددوى   َوََل يَس 
أ ِ َحففففَقٞ ففففدَ ٱَّللة فففف ِر  إِنة َوهللا   ٱص 

ِ{وَ } و[60]الرلإ  ُرَٱ إَِلة بِفٱَّللة . بلدع اخدرل  يدة تدخسره [127]النحدا   ٱص  ِر  َوَمفا َصف  

 بولصبر  م    يم ن لن تق إ  ا ل لمحع برير صبر.

لقد للص  لقمون ابن  لصيأل  البميرة الألا خمدهو القدر نو ف دون سمدو للصدوه 

ُمر  ب     ُ وَ َو لَوَٰ َُِر َوٱص  ِر  هللَالَىَٰ َمفآ ََُصفبِ }يََٰ ُنَرة َُاِِم ٱلصة ُمن هَ هللَاِد ٱل  ُروِف َوٱن  َمع   إِنة ابََكأ ٱل 

ُُمفوِر{ ِم ٱأل  ِلَك ِمفد  هللَافي  ؟ «امد  سدو لصدوبكلاصدبر ». لمدوذا قدو  لد   [17]لقمدون   ذََٰ

لن يد طن مفسد  امد  فدا بدد   م  سو  اإ  يخسر بولمعرلى لينها ان المن درو

ا ذ و  ينول  النوغ بدخذاهم  ضدا لإ  دخطو لدم يدنغ سدن هد ا مبدا سر داو لدم 

لن يصدبر امد  لذ  الندوغ. للهد ا قدو  هللا تعدول  لر د ل  فا بدد  ينغ سن  لحدو

ففَوَٰ لَتُ   }ل صدحوب    ففَ  ِمففد لَففُونة ٱِففٓر َُم  تََٰ ُِ ففَمعُدة ِمففَد ٱلةففِذيَد ُُو ُففوا  ٱل  ِلُُم  َوَُنفُِسففُُم  َولَتَس 

ا   ففَرُكٓوا  َُذو  َكثِيففرو ِلُُم  َوِمففَد ٱلةففِذيَد َُش  ففاَفف   ِلففَوإِن  َص  ةقُففوا  ٱَففِننة ذََٰ ِم َك ِمففد   ُِروا  َو َت  هللَاففي 

ُُموِر{  .[186]   امران   ٱأل 

لهدد  اإليمددونو فامدد  لددن يبددولا بمددو  لسددو  اإ اإلمسددون قددد حقددع الخددرط ا ل 

لصوب  فا ظنب هللاو  يسألمر  المدر ليسدألع و العد اوو ليهد ن اميد  ادا سدو 

يمقا فا  بيا هللاو فمن ارى سقدا  سو يطمدب هدون اميد  سقددا  سدو يبد  و أمد  

ِمنِيَد َُنفَُسفإِنة }لن يب   النفم لالمو  فا بد  يطمب الجنة ُمفؤ  فتََر َٰ ِمفَد ٱل  َ ٱش  ُهم  ٱَّللة

َوَٰ  نةةَ َوَُم  َۡ  .[111]الأل بة   {لَُهم بِ َنة لَُهُم ٱل 
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اإليمون يه ن امي  اا المألوابو ليسها اميد  ادا المصدوابو ليسألصدرر 

 سن لظم  اا سو يمقا فا هللا.

ظيخأو أل  الرلإ لفي  لحدد الصدحوبة    ضا هللا ان بع  امر بن الخطوو 

قبددا ذلددك  صددم  هللا اميدد  ل ددممابددد هللا بددن ح افددة السددهماو الدد ي بع دد  النبددا 

بر ولأل  أل  اسر و فخ ر ظمع سن المسدممين لفديهم ابدد هللا بدن ح افدةو فقيدا 

 لممك الرلإ لل  سيرهم  أن فا ه    لحد لصدحوو سحمددو فقدو  لهدم  لظيعد ه

دوو ثدم قدو    - طعوإ لالخدراواسنع ا ان  ال - فمنعد ا اند  الطعدوإ لالخدراو ليوسأ

اارض ا امي  لحم الخن يرو فعرض ا اميد  لحدم الخن يدر فدخب  لن يخادا سند و 

فجا  ب  لسوإ الممك فقو  ل   سولك   تخاا لحم الخن يدر؟ للديم هد ا حدا أ ل دم 

قدد  خد  لدا  فا س ا حولألك؟ فقو  ل   قد اممدن لهللا أمد  حدا  لداو للن هللا

فا لام و لل ن سو اندن  قدر ايندك بدخاما سدن هد ا الخن يدر!  فد  لن يسدره 

ففِه{ٱََمففِد }بو اددا لهددا  خصددة لدد   ففَم هللَالَي  ففَر بَففاا  َوََل هللَاففا   ٱَففَ ٓ إِ  
ففُ رة َغي  ]البقددرل   ٱض 

173]. 

ثدم قدو  لدد   سدو  ليدك لن تدددخا فدا النصدرامية للشددراك فدا سم دا للسددري 

هللا لدد  ارضددن امددا سدو تممددك لسددو سمددك ظميددع العددرو ل دمطوما؟ فقددو  لدد   ل

طرفدة ادين سدو فعمدن  صدم  هللا اميد  ل دمملالعجم امد  لن لتدرك  يدن سحمدد 

 ذلك. فقو   أذن لقألمك. قو   لمن لذاك.

فقو  لهم  لصمب هو فصدمب هو لقدو  لهدم  ا سد ا قريبأدو سدن يديد  لسدن  ظميد  

لنبو  سن ح ل  قريبأو سدن يديد  ل  تصيب ه. ل ا  لن يف ا ه ليراب ه. فرس ه بو

 ل ظمي  له  ثوبن اولط   ا شم   يأل ل   ل  يأل ا ع.
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ثددم لم لدد  لقددو  لدد   ل  تدددخا فددا النصددرامية؟ فددخب . فجددا  بخ دديرين سددن 

مد  للشدألد  المسممين لسوس و لقد لسر بمدو  لضدع فدا قدد و لللقدد تحألد  حألد  

فا ه ا القدد و حألد  بددت ااوسد . ثدم قدو    ميوم و فجا  بخحد ا  يرين فخلقا

ل   لتريد لن تمقا سصير ه ا؟ ل خا فا النصدراميةو فدخب . فقدو  لد   أذن للقيدك 

فددا هدد ا القددد  امددو فعددا بصددوحبكو فدد  قن ايندد  الدددسعو فاددن لمدد  قددد ظدد ع 

لضددعخو قددول ا  أمدد  ب دد و فقددو  الممددك فددا مفسدد   هدد ه فرصددةو فعددرض اميدد  

 و قددو  لدد   أذن لمددوذا ب يددن؟ قددو   ب يددن  مددك أذا الدددخ   فددا النصددرامية فددخب

لضعألنا فا ه ا القد  هم ن لذهبدن مفسداو لاندن لل  لهللا لد  لن لدا تحدن 

 اا شعرل مفسأو تمق  حألفهو فا  بيا هللا!

اجددب الرظددا سددن ثبوتدد  لصددم  ه لصددبرهو فقددو  لدد   تقبددا  ل ددا للخمدد  

ل سن لاددا  هللا يخمدا  بيمك ل بيا ظميع ل ر  المسممينو فقو  فا مفس   اد

 بيما ل بيا ظميدع ل در  المسدممينو سدو امدا أذا قبمدن  ل د و لهللا   لبدولا 

 ذلك فا  بيا هللاو فقوإ لقبا  ل  . فخطمع ل  ظميع ل ر  المسممين.

و لق  امي  الخبدرو لاخمد  يعألد   سدن امدر  ضا هللا ان لاو  أل  امر 

راج ادددن ظميدددع ل دددر  لمددد  قبدددا  لغ هددد ا الرظدددا الطو يدددة سدددن لظدددا اإلفددد

المسممينو فقو  امر بن الخطوو  حدع امد  ادا سدن هندو لن يقد إ فيقبدا  لغ 

 ابد هللا بن ح افةو للمو لبدلو لقوإ لقبا  ل  و لقبا  ل   ظميع المسممين.

ه ا ه  الصبرو ه ه ها النفد غ الألدا  بوهدو اإل داإو هد ا هد  الفدر  الد ي 

 حو  أل  حو  لحسن. مريده أذا انو مريد تريير سجألمعوتنو سن

المهددم اظعمنددو سددن الدد ين ي سندد ن فيعممدد ن فيأل اصدد ن بددولحع ليأل اصدد ن 
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 بولصبرو المهم  سين.

لقد   قدد لا هد او لل ددألرفر هللا تعدول  لددا لل دمو فو ددألرفرله أمد  هدد  الرفدد   

 الرحيمو لا ا ه يسألجب ل م.

* * * 
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 المسألقبا ل  اإ -20

 الخطبة ا لل  

  ل المسمم ن لسو بعد فيو ليهو اإلخ

 سل ا تبع  ام  اليخغ 

لقد  خدن لظهد   - فا سجمم سع بع  ا صحوو لالألاسي و قو  بعلهم

  ل   -  حوبة سن الحد ن لاآل د و لاخألرقدن قمبد   د ين سدن اليدخغ لالقند ت

 تر  ه ا الااإ المخيم ام  المسممين فا سخو   ا  ض لسرو بهو؟

إل داسية لالصدح ل اإل داسية؟ اا سدة  ل  تر  ه ه الهجمة الخر دة امد 

ل  تددر  اإل دداإ فددا أ بددو  لال فددر فددا أقبددو ؟ ل  تددر  الصددولحين يدد خرلن 

 ولحين يقدس ن؟طلال

ل  تددر  أ ددرائيا تصدد   لتجدد  و لتعربددد فددا المنطقددة لتددأل مم بصددمخ 

ل رل و اخممو ا سر ام  لصبأ لهوو للم يعد هندوك شدا  لريرهدو؟ ه د ا لامدن 

لدا  البيلو   لّن القدغ ها العوصمة ا بديدة إل درائيا! فا س تمر ا«  ابين»

له  ا تحدّ  الحوضدرين ظميعأدوو له د ا لدهدر طم حوتد  لسطوسعد و ل   ا  

العددرو يألسددوقط ن لاحدددأا بعددد اآلخددرو لال ددا يعدددّ العدددّل إلمهددو  المقوطعددة سددن 

 قريب.

 ل  تددر  سددو يحدددخ إلخ تنددو فددا الب  ددنة لالهر ددك؟ ل  تددر  هدد ا العددولم

الصوسن امدو يجدري هندوكو ل   ا  يمدنعهم حقّهدم المخدرلع فدا الددفوع ادن 

النفم للن يخألرلا ا  محة بخس الهم؟ ل  تر  الصرو المأل حخين يفعمد ن سدو 
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يفعمددد ن لقدددد للشددد  ا لن يسدددألعيدلا سدددو  بحددد  المسدددمم ن فدددا تمدددك الجددد  ت 

 ا خيرل؟

النصددو    ل  تددر  سددو يصددنع  الهندددلغ فددا اخددمير؟ ل  تددر  سددو يصددنع 

ال وث ليك فا الفمبين؟ ل  تر  سو يحدخ فا الص سو ؟ ل  تدر  سدو يحددخ فدا 

الج ائددر؟ ل  تددر  سددو يحدددخ هنددو لهنددوك سددن تحّ ددم ال فددو  فددا المسددممينو 

 لا شرا  فا ا خيو و لالفّجو  فا ا برا ؟

 ... ل  تر  الفمسفة الألا تنألخر فا لقطو  ا يرل اآلن  فمسفة تجفيدخ اليندوبيع

ينددوبيع تعمدديم الدددين! ينبرددا لن تجفددخ هدد ه المنددوبع فددا الألربيددة لالألعمدديمو لفددا 

ال قوفددة لاإلادداإو حألدد    ينخددخ سسددمم  يدد   امدد   يندد و حددري  امدد  لسألدد و 

 سدافع ان حرسوت  سجوهد فا  بيا هللا.

ل  تدددر  ااسدددوت السدددواة لقدددد ا دددرت لامألخدددرت اآلنو فخصدددبأ ي خددد ن 

ل  ...  صدددّ  ال ددوذو لي  دد ّو الصدددل ؟ ل  تددر ا سددينو ليدد تمن الخددوئنو لي  

 ل  تر ؟...  تر 

ه دد ا قددو  صددوحبا. قددو  صددوحبا هدد ا امدد  يريددد لن يدددخا اليددخغ فددا قمبددا 

لالقن ط أل  مفسا. فها ه ا صحيأ؟ ها صحيأ لّن اإل اإ فا أ بدو  لال فدر 

 فا أقبو ؟.

 خمط فا فهم ااسوت السواة 

فيهو أمصوى لفيهو س ض ايةو لرلينو ا سدر  أمنو ل  مارمو أل  ا س   مارل

 ير ذلك.  لينو لن هنوك بخوئر ا يدرل تنب ندو لن الردد لهد ا الددينو للن المسدألقبا 

دو بنّدو ل تاهدر ا سة  له ا اإل اإو للن ه ه لن تم تو للن فدا هد ا الددين  لحأ
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ا قدر لتسأليقا حينمو تألعود الخدائدو فألحيط به ه ا سدة. حينمدو ي هدوظم الددين فدا 

يندددألف  هددد ا المدددو  . يسدددأليقا العمدددا و ...   ا هو هنولدددك يندددألف  هددد ا الددددين

 ليخرج سن قمقم .

أذا اومددن هنددوك لحو يدد  تددد  امدد  لن ااسددوت السددواة قددد دهددرتو للن 

ا بخدبر  النوغ قد ضديع ا الددينو للن هندوك سدن يألبدع  دنن  يدر المسدممين شدبرأ

امدو  (78)«...  لدخلتومفه حتفى لفو  خلفوا ُجحفر ضف َ »...  (77)لذ ااأو ب  اع

 صأ فا ذلك الحدي . أذا اون ذلك قد صأو فقد صّحن لشيو  لخر .

صم  هللا اميد  أن ااسوت السواة الصرر  قد دهرت باه   بع ة سحمد 

ففَراُطَها{ٱَقَففد  }امددو قددو  القددر ن   ل ددمم و لقددو  اميدد  الصددال [18]سحمددد    َجففآَء َُش 

للشددددو  بخصددددبع  السددددبوبة  (79)«بعثففففت ُنففففا والسففففاهللاة كهففففا يد»لالسدددداإ  

تََربَفتِ . فه  مبدا  خدر ال سدونو للد لك قدو  هللا تعدول   (80)لال  ط  ٱلسةفاهللَاةُ  }ٱا 

                                        

ادن النبدا   ضدا هللا اند ان لبدا هريدرل  «صحيح »أشو ل أل  سو  لاه البخو ي فا  (77)

َل  قففوم السففاهللاة حتففى   خففذ ُمتففى م خففذ القففرون، شفف ًرا بشفف ر، »  يدد  ل ددممصددم  هللا ام

 .«ومد الناس إَل ُولئك؟» و فقيا  يو      هللاو افو غ لالرلإ؟ قو  «وذراهللًاا بذراع

قدو     ضدا هللا اند قطعة سن حدي  لخرظ  البخو ي لسسدمم ادن لبدا  دعيد الخدد ي  (78)

عد سفند مفد كفان اف لُم حفذوا القفذو بالقفذو، لتتف »  صدم  هللا اميد  ل دممقو    د   هللا 

 قددو   يددو   دد   هللاو اليهدد   لالنصددو  ؟ قددو  . «حتففى لففو  خلففوا ُجحففر ضفف  لففدخلتمو 

 ها أحد   يا السهم.   لالق ل .«ٱمد؟»

 لاه لحمد لالبخو ي لسسدمم لالألرسد ي ادن لمدمو ل لاه لحمدد لالبخدو ي لسسدمم ادن  (79)

 (. 3146( برقم )3/202لممنولي ) «في  القدير» ها بن  عد 

قيا  ه  تم يا  تصو   سن  ب سنهو للم  ليم بينهمو شدا  امدو لمد  لديم بينهمدو لصدبع  (80)

لخر و ليحألما لم  تم يا لقرو سدو بينهمدو سدن المددل اقدرو السدبوبة لال  دط و لل اند  

  اند   يدن بمو بينهمو فا الط   لل العرضو لقيا أن  ين  سألصدا بقيدوإ السدواة   يفصدم

 خددر امددو   فصددا بددين السددبوبة لال  ددط و لقيددا لن مسددبة تقدددإ بع ألدد  امدد  قيددوإ السددواة 
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قََمففُر{ ِرُضففوَن{ و[1]القمددر   َوٱنَشففقة ٱل  ع  لَففة  م  ُُففم  ٱِففر َغف  تَففَرَو ِللنةففاِس ِحَسففابُُهم  َو  }ٱا 

 .[1]ا مبيو   

لأذا اومدن السدواة قريبدة امدو  لل ن أذا اومن السواة قد دهدرت ااسوتهدوو

ُُفوُن اَِري ًفَوَما يُد  }قو  القر ن   فدولقرو لالبعدد  [63]ا حد او   {اِريَك لَعَ ة ٱلسةفاهللَاةَ  َ

قدددد ه يلسدددر مسدددباو لالددد سن الددد ي اوشدددأل  هددد ه الددددميو   معدددرى  ادددم هددد ؟ 

الجي ل ظيدد ن لالعممددو  بمايددين لاخددرات المايددين سددن السددنين. للدد لك فددان 

 سنين لس وتهو   تعألبر فا ه ا ال سن العميع الر  .  ى ال

ددو هنددوك بخددوئر تدددلنو  أن ااسددوت السددواة الصددرر  قددد دهددرتو لل ددن ليلأ

ام  لن ه ا الدين   بد لن ينألصدرو   بدد لن ت د ن لد  ظ لدةو لتقد إ لد   للدةو 

 لترتفع لااس  خفوقة ف   العولمين.

 سبخرات بومألصو  اإل اإ سن القر ن 

 مطع ب  القر نو لسو مطقن ب  صحوح ا حو ي .ه ا سو 

 القرآن الُريم يقول:

ِففُروَن{وا  نُوَر   فِ يُِريدُوَن ِليُ   } -1 ََُٰ ُ ُمتِم  نُفوِر َِل َولَفو  َكفِر َ ٱل  ِهم  َوٱَّللة ُِ َوَٰ ِ بِ َٱ  ]الصدخ   ٱَّللة

 .«الصخ». ه  ا قو  فا    ل [8

ٓ َُن يُتِمة   فِ يُِريدُوَن َُن يُ   }لفا    ل الأل بة   -2 ُ إَِلة بَى ٱَّللة ِهم  َويَ   ُِ َوَٰ ِ بِ َٱ  وا  نُوَر ٱَّللة

ِفُروَن{لَو  نُوَر ُۥ وَ  ََُٰ ه ا اإلبو  اإللها ه  «  يخب  هللا. »[32]الأل بة    َكِرَ  ٱل 

                                                                                             

انسبة فلا أحد  اإلصبعين ام  ا خر و لفيد  أشدهو  بخمد    مبدا بيند  لبينهدو امدو   

 «فددي  القدددير»يألخمددا لصددبع بددين هددوتين ا صددبعينو لسحصدد ل  لمدد  انويددة اددن قربهددو 

 (. 3146)( برقم 3/202لممنولي )
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ُ{َويَ   }ال ي يطم ننو ام  سصير ه ا الدين لام  سسألقبا ه ا الدين.    بَى ٱَّللة

 ن   لينألخر فا اآلفو  اا اآلفو .  بد لن يألم ه ا ال

ٱلةفِذٓي ُُفَو }فا  يدوت ثداخ فدا  د   ثداخ سدن األوبد    ا  لظاليق   هللا  -3

فففهَِل َولَفففو  َكفففِر َ  يِد كُلَِ ِهفففَر ُۥ هللَالَفففى ٱلفففدَِ  ِ َحفففَقِ ِليُ
ُهفففدَ َٰ َوِ يفففِد ٱل  َسفففَ  َرُسفففولَهُۥ بِٱل  َُر 

ِرُكوَن{ ُمش  لظدو  ذلدك « الأل بدة» ل و ظو  ذلك فا  د [9. الصخ  33]الأل بة   ٱل 

َسففَ  ُُففَو }  «الفددألأ»و لظددو  ذلددك فددا  دد  ل «الصددخ»فددا  دد  ل  ٱلةففِذٓي َُر 

ا{ُسولَهُ رَ  ِ َشفِهيدو يِد كُلَِفهَِل  َوَكفَفىَٰ بِفٱَّللة ِهَر ُۥ هللَالَى ٱلفدَِ
 ِ َحَقِ ِليُ

ُهدَ َٰ َوِ يِد ٱل  ]الفدألأ   ۥ بِٱل 

28]. 

  تق لدد ا  أن هدد ا قددد حدددخ فددا القددرلن ا للدد و فقددد دهددر اإل دداإ امدد  

ا  يون ال ألوبية  ام  اليه  يةو لامد  النصدراميةو لامد  المج  دية الألدا قدو  

. لل ن  لم ياهر امد  ا  يدون ال ثنيدة (81)«سنَوا بهم سنة ُُ  الُتاو»فيهو  

مايدين ل  ى المايدين. فريقيدو الألدا يبمدغ لتبواهدو س دوت الأالمنألخرل فا   ديو ل

فريقيو الألا يبمغ لتبواهو س وت المايين ل  ى المايدين. ألاآليوت هنو فا   يو ل

ِ  }لاآليدددوت هندددو تقددد     فففِه{ ِهفففَر ُۥ هللَالَفففىِليُ يِد كُلَِ   بدددد سدددن دهددد  ه ل مبألددد   ٱلفففدَِ

ِميعَا َ{  اا ا  يون ه ا لاد سن هللاو لل يطرت  ام ِلُف ٱل  َ ََل يُخ     امدران  ] }ٱَّللة

 .[31الراد   و9

ُ ٱلةِذيَد َءاَمنُفوا  ِمفنُُم  َوهللَاِملُفوا  َوهللَادَ }«  الن  »ق   هللا  بحوم  فا    ل يل -4 ٱَّللة

ِت لَيَ  ِلَحَٰ فنَدة لَُهفم  س  ٱلصةَٰ َُِ ِلِهم  َولَيَُم لََف ٱلةفِذيَد ِمفد اَف   فتَخ  َِ َكَمفا ٱس  َر  ِلفَنةُهم  ٱِر ٱأل  تَخ 

                                        

لخرظ  الخوفعا سن حدي  ابدد الدرحمن بدن اد ىو للخرظد  الطبرامدا ادن سسدمم بدن  (81)

 « ددبا السدداإ»اماددر  . «سففنوا بففالمۡوس سففنة ُُفف  الُتففاو»اددا  الحلددرسا بمفددا  

 (. 136 - 4/135لمصنعوماو بوو الج ية لالهدمة )
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فِرُكوَن ِ ينَُهُم ٱلةِذي ٱ فا  يَع  ُفدُونَنِر ََل يُش  نو ٱِِهم  َُم  فِد َخفو  فد  بَع  لَنةُهم َمِ ر  ََضىَٰ لَُهم  َولَيُ َفدَِ

 . له ا لاد  ائمو بخرط لن ي  م ا سن [55]الن     ا{  و بِر َشي  

 ال ين  سن ا لامم ا الصولحوت. -ل

لن ...  للن يعبددددلا هللا   يخدددرا ن بددد  شدددي أو  لن يخمصددد ا الأل حيدددد   -و

يحقّق ا الأل حيد فا حيوتهمو فا يبرد ن  يدر هللا  بأدوو ل  يألخد لن  يدر 

و.  هللا لليأوو ل  يبألر ن  ير هللا ح مأ

فدَ ُ{َولَفد يُخ  }ه ا سدو ظدو  بد  القدر ن ال دريمو لادد سدن هللا  ُ َوهللا  ]الحدغ   ِلفَف ٱَّللة

ُ َمفد َرنة ٱ}َولَيَنُصفو بخرط لن مفا بولخرط حألد  يحقدع هللا لندو المخدرلط  [47 َّللة

َ لَقَِويع هللَاِييي  يَنُصُر ُ وَ َوَءا َف 40ۥٓ  إِنة ٱَّللة فلَوَٰ َِ َُاَفاُموا  ٱلصة َر  ُهم  ٱِفر ٱأل 
ُةنةَٰ  ُوا  ٱلةِذيَد إِن مة

ُُموِر{ ِق َةُ ٱأل  ِ هللَاَٰ َُِرِۗ َوَّلِلة ُمن ا  هللَاِد ٱل  ُروِف َونََهو  َمع  وَ َوََُمُروا  بِٱل  َكوَٰ  .[41و 40]الحغ   ٱلية

 سبخرات سن السنة النب ية 

صدم  هللا لهنوك بخوئر سن السنةو سن ا حو يد  الألدا صدحن ادن   د   هللا 

  امي  ل مم

َل يففذُ  الليفف  »قددو    صددم  هللا اميدد  ل ددممفقددد  لت اوئخددة لن النبددا  -1

و فقمن  يدو   د   هللاو أن اندن  ددن «والنهار حتى  ُع د ال ِ والعُي 

 حين لم   هللا 

يِد كُلَِفهَِل َولَفو  َكفِر َ  ُُوَ } ِهفَر ُۥ هللَالَفى ٱلفدَِ  ِ َحفَقِ ِليُ
ُهدَ َٰ َوِ يِد ٱل  َسَ  َرُسولَهُۥ بِٱل  ٱلةِذٓي َُر 

ِرُكوَن{ ُمش  دو  [9الصدخ   و33]الأل بة   ٱل  دو للاقعأدو ف يدخ »لن ذلدك توسأ لي  دي  ن توسأ

 قدو   أمد   دي  ن سدن ذلدك سدو شدو  «النوغ أل  ابدو ل الدات لالعد  ؟! يرظع

ددو طيبددة فألدد فا اددا سددن فددا قمبدد  س قددو  حبددة خددر   سددن  هللاو ثددم يبعدد  هللا  يحأ
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 يدن الخدرك. فهد ا  (82)أيمونو فيبق  سن   خيدر فيد  فيرظعد ن ألد   يدن  بدوئهم

 ي  ن  ياهر اإل اإ ام  الدين ام و الر    ي اد لعوئخة لن سو فهمألد  سدن 

 اآلية صحيأ ل ي  ن سن  أن شو  هللا سو ي  ن.

  «صددحيح »فيمددو  لاه ابددن حبددون فددا  صددم  هللا اميدد  ل ددممليقدد   النبددا  -2

ليف لغد ُففذا األمفر مففا بلف  الليفف  والنهفار، وَل يتففرٱ ض بيفت مففدر وَل »

إَل  «بين سن حجر لل بين سن شعرو لي فدا الحلدر لل فدا البو يدة»وبر 

ا يعفَي ض بفه اۡ سف م ُ خله ض ُذا الديد، بعَي هللاييي ُو بذل ذليف ، هللافيًّ

 .(83)«وذًَُل يذَل ض به الُفر

لي  يخدما ال درل ا  ضدية   «لي لغد ُفذا األمفر مفا بلف  الليف  والنهفار»

امهوو  يصا ه ا اإل اإ أل  تمك الديو و  ينألخر اإل اإ فدا العدولم امد و  ن 

العولم لح ج سو ي  ن أل  هد ا الددينو أمد  يحألدوج أليد  حوظدة الامدلن ألد  المدو  

 يا أل  الخفو .لحوظة العم

إن ض ۡو  لفر »فيمو  لاه سسمم ادن ث بدون   صم  هللا امي  ل ممليق    -3

رُيففت مشففاراها ومغاربهففا، وإن ُمتففر ٱ «لي ظمعهددو لضددمهو»األرَ 

وي لر منهفا ُۡ لي  ديبمغ المخدو   لالمردو و.  (84)«...  سي ل  ملُها ما 

لحددي  يدد  امد  فاذا اون الحدي  الموضا يدّ  ام  امألخدو  الددينو فهد ا ا

                                        

 (.72حدي  )« األوو الفألن للشراط السواة» لاه سسمم فا  (82)

لقدو    لاه لحمدد  «المجمدع»(و للل  ه الهي مدا فدا 4/103) «سسدنده»اه لحمد فدا  ل (83)

 (. 6/14لالطبراماو ل ظو  لحمد  ظو  الصحيأ )

(و 4252(و للبدد   ال  )2889بددرقم )« األددوو الفددألن للشددراط السددواة» لاه سسددمم فددا  (84)

 (. 3952) (و لابن سوظ 2203لالألرس ي )
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 للة اإل داإ لسمدك اإل داإ.  ديممك المسدمم ن المخدو   ...  اتسوع الدللة

لالمرددو و ليقيمدد ن اددد  هللا فددا ا  ضو لينخددرلن الأل حيددد فددا  ميددو 

 النوغ.

ل ل  اإلسوإ لحمد بسنده ان لبا قبيا قو   انو اند ابد هللا بدن امدرل بدن  -4

 تفألأ لل أ  القسدطنطينية لل  لسيدة؟العو  فسخل  لحد النوغ  لي المدينألين 

 - اوصدمة أيطوليدو«  لسدو» «سعجمد » لسية ها امو يقد   يدوق ت فدا  -

فخخرج ابد هللا صندلقأو ل  حمدعو للخدرج سدن الصدندل  األوبأدوو قدو   بينمدو 

ادوم ا ي ألبد ن سند  اهدد »م ألدب  صم  هللا امي  ل ممهللا  محن ح       

 ظا يسدخل   يدو   د   هللاو لي المددينألين لأذا  «صم  هللا امي  ل ممالنبا 

. (85)«مدينففة ُرافف   فففتح ُوَلً »تفددألأ لل أ  قسددطنطينية لل  لسيددة؟ فقددو   

سوميددةو لسدينددة هرقددا هددا القسددطنطينية الألددا اومددن اوصددمة الدللددة الرل

ا لمنبا لهرقا ه  اإل  .صم  هللا امي  ل ممسبراط   ال ي اون سعوصرأ

و «ا ددألومب  »الألددا  ددمين اآلن « القسددطنطينية»لفعدداأ فألحددن هدد ه المدينددة 

فألحهددو ذلددك الخددوو الع مددوما الطمدد ح المسددمم الريدد    سحمددد بددن سددرا و الدد ي 

و ابدن ال ول دة لالعخدرينو الد ي قدرل فدا «سحمد الفدوتأ»اشألهر فا الألو يل بو م 

لفنعم الۡفي  لتفتحد القسف ن ينية ٱلفنعم األميفر ُميرُفا، و»األب الحدي   

و فألوقن مفس  لن ي  ن هد  سمدن صدد  فيد  هد ا الحددي . لفعداأ «ذلك الۡي 

 تب لخطط لفألأ القسدطنطينيةو حألد  فألحهدوو لاألدب هللا لد  ذلدك الفخدر. لسدن 

                                        

(و لقدددو  الخدديل شددوار  أ ددنو ه صدددحيأ. للل  ه 6645 لاه لحمددد فددا سسددنده بددرقم ) (85)

( لقدو    لاه لحمدد ل ظولد   ظدو  الصدحيأو  يدر لبدا 6/219) «المجمدع»الهي ما فدا 

 (. 4برقم ) « مسمأل  الصحيحة»قبيا له  ثقة. لذاره ا لبوما فا 
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  ا  ا ألومب   يجد ظوسع سحمد الفوتأو له ا الحدي  س أل و ام  بوب .

اإل داإ  ديع   فألحن القسطنطينيةو لبق  لن تفألأ  لسيدةو لسعند  هد ا لن 

أل  لل لبو سدرل لخدر  بعدد لن طدر  سنهدو  طدر  سدن ا مددلمو لقدد بقد  فيهدو 

بددين ...  ثموميدة قددرلنو لقددوإ فيهددو حلددو ل اايمدةو ظمعددن بددين العمددم لاإليمددون

الرقا المو ي لالسم  الرلحا لا خاقا. لطر  سرل لخدر  سدن لل لبدو سدن 

 لب ابهو ادل سرات.لطر  « فيينو»البمقونو بعد لن لصا أل  لب او 

 دديع   اإل دداإ ألدد  لل لبددوو للدددن هدد ه المددرل لمدد   دديفألحهو اددن طريددع 

اددن طريددع الف ددرو فخل لبددو اآلن لشددد سددو ت دد ن اطخأددو ألدد   يددن ...  الدددا ل

سمدو تعوميد  مأليجدة المو يدة لاإلبوحيدةو للدن ...  سن حيرتهدو...  يخرظهو سن قمقهو

 تجد ه ا الدلا  أ  فا اإل اإ.

سو  لاه اإلسدوإ لحمدد ل يدره  صم  هللا امي  ل ممظو  ان      هللا  لسمو -5

 ُون الن وو ٱيُم ما شاء ض ُن  ُون،  فم يرٱعهفا إذا »ان ح يفة قو   

شاء ُن يرٱعها،  م  ُفون خ ٱفة هللالفى منهفا  الن فوو، ٱتُفون مفا شفاء 

ًُففا هللااًضففا  ض ُن  ُففون،  ففم يرٱعهففا إذا شففاء ُن يرٱعهففا،  ففم  ُففون مل

ددو» ، ٱتُففون مففا شففاء ض ُن  ُففون،  ففم يرٱعهففا إذا شففاء ُن «سم أددو دولمأ

ًُا ج ريًا  تجبر لتح م ام  خمدع هللا لشدد سدن الممدك »يرٱعها،  م  ُون مل

، ٱتُففون مففا شففاء ض ُن  ُففون،  ففم يرٱعهففا إذا شففاء ُن «العلدد ض

صدم  ه د ا قدو  النبدا  (86)«يرٱعها،  م  ُون خ ٱة هللالى منهفا  الن فوو

                                        

   لاه لحمدو لالبد ا  لتدم (5/189) «المجمع»(و لقو  الهي ما فا 4/273 لاه لحمد ) (86)

 و ل ظول  ثقوت. «ا ل ط»سن و لالطبراما ببعل  فا 
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و بعد الممك العوض لالممك المألجبر ت  ن خافة ام  سنهدوج ي  ل ممهللا ام

 ل  ن. صم  هللا امي  ل ممالنب لو قو  ذلك النبا 

امدد  سنهددوج الراشدددين. ...  فددنحن منألاددر هدد ه الخافددة امدد  سنهددوج النبدد ل

بع  النوغ دن لن ه ا اون لعمر بن ابد الع ي و لل ن امر بن ابد الع يد  

مك اوضّ  الح دم ...  سمدك الدألح ّم...  للدم ي دن بعدد سمدك الجبريدة هد ا اون بعد س 

العس ري لالح دم المطمدع لالح دم الد ي   يبدولا بحقد   الندوغ ل  بحريدوتهم 

 ليدلغ اراسوتهم.

  بة.بفنحن منألار ه ه الخافة ام  سنهوج الن

لظو ت ا حو ي  تدلنو ام  لن لنو سعراة سدع يهد   ينألصدر فيهدو اإل داإو  -6

سددن حدددي  ابددن امددر   «الصددحيحين»بحقدد  سددنهمو امددو ظددو  فددا ليخخدد  

 قففا لُم اليهففو ، ٱتسففل ون هللالففيهم،  ففم يقففول الحۡففر: يففا مسففلم، ُففذا »

 .(87)«يهو ي وراِر، ٱااتله

َل  قففوم السففاهللاة حتففى »لادد لك  ل  الخدديخون سددن حدددي  لبددا هريددرل  

يقا فف  المسففلمون اليهففو ، ٱيقففتلهم المسففلمون، حتففى يخت فف  اليهففو ي مففد 

وراء الحۡر والشۡر، ٱيقول الحۡر والشفۡر: يفا مسفلم، يفا هللا فد ض، ُفذا 

.  دد ا  مطددع الحجددر سددن بددوو ال راسددة (88)«يهففو ي خلفففر، ٱتعففال ٱااتلففه

ا لانويددة اددن لن اددا شددا  ي دد ن  سددع لخدد ا   العددو اتو لل اددون ذلددك سجددو أ

                                        

 (.1849برقم )« ال ل  لالمرظون»سألفع امي   (87)

لتألمألد   «. األوو الفدألن للشدراط السدواة»فا   ضا هللا ان  لاه سسمم ان لبا هريرل  (88)

 .«إَل الغراد ٱننه مد شۡر اليهو »



 356 5خطب الجمعة ج

المسممين ليد  امد  اد  ات اددلهمو لأذا  تدوك هللا النصدر ف دا شدا  ي د ن 

لأذا خ  لن لالعيوذ بو  ف ا شا  ي  ن ضددكو حألد  السداح الد ي فدا  سعكو

 إ(.1967يدكو   تنألفع ب و امو  لينو ذلك فا  نة )

ظدددو  انددد  فدددا ادددد  سدددن  صدددم  هللا اميددد  ل دددمملسدددن البخدددوئر  لن النبدددا  -7

ا حو يدد  الصددحوح لن هنددوك طوئفددة سنصدد  ل فددا هدد ه ا سددةو تقدد إ امدد  

لتدافع اند و حألد  يدختا لسدر هللا لهدم ددوهرلن. الحعو لتجوهد فا  بيم و 

َل  فيال طاِففة مفد ُمتفر ااِمفة بف مر »صّأ ذلك ان اد  سن الصحوبة  

ض، َل يضفرُم مففد خففذلهم وَل مفد خففالفهم، حتففى يف  ر ُمففر ض، وُففم 

 .(89)« اُرون هللالى الناس

َل  ففيال طاِفففة مففد ُمتففر هللالففى الففديد »لظددو  فددا حدددي  لبددا لسوسددة  

ُم اففاُريد، َل يضففرُم مففد خففالفهم، إَل مففا ُصففابهم مففد  ففاُريد، لعففدو

قيددا  يددو   دد   هللاو  «حتففى يفف  ر ُمففر ض وُففم كففذلك «لي سددن لذ »ألواء 

فدا المنطقدة الألدا  (90)«ب يت المقدس وُكناف بيت المقفدس»للين هم؟ قو   

فا سصر لالخوإ لفمسطينو ه ه امهدو لاندوى بيدن « الخر  ا ل ط»يسم مهو 

 المقدغ.

هللاة حتففى  عففو  ُرَ اسففلَل  قففوم ا»  صددم  هللا اميدد  ل ددممقدد   النبددا لي -8

 ي  دع هللا لهدم فدا الدر  و ل دألع   ل ض  (91)«العرو مروًجا وُنهفاًرا

                                        

 (. 7290« )صحيأ الجوسع الصرير»ر   لاه لحمد لالخيخون. اما (89)

الحدددي . للل  ه ...  (و لفيدد  قددو  ابددد هللا  لظدددت بخددط لبددا5/269) «سسددند لحمددد» (90)

 (. 7/288لالطبراماو قو   ل ظول  ثقوت ) «المسند»الهي ما لا اه أل  

(. ل ا  لحمدد فدا  لايألد   1012ان لبا هريرلو برقم )« األوو ال اول» لاه سسمم فا  (91)
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او يخرظ ن سن الألخمدخ ألد  الألقددإو لسدن الفقدر ألد   و للمهو أ العرو سرلظأ

َل  قفوم »الرن و لسن العسر أل  اليسرو حألد  ظدو  فدا بعد  ا حو يد   

الساهللاة حتى يُثفر ٱفيُم المفال ٱيففي ، حتفى يُهفم رو المفال مفد يق ف  

منفففه صفففداته، وحتفففى يعرضفففه ٱيقفففول الفففذي يعرضفففه هللاليفففه: َل ُرو 

 ل ن  هللا النوغ. (92)«لر

و  ُل ِمف  ۥ ََل يَفا ي  إِنةفهُ }فه ه بخوئر   بد لن مد ارهو حألد    ميدخغ فدـ  ِ إَِلة د رة حِ ٱَّللة

ِففف ََُٰ ُم ٱل  قَففو  فف}حألدد    مقددنط فامدد    ...  [87]ي  ددخ   ُروَن{ٱل  َمففِة َربَِففهَِلٓ إَِلة يَق  ح  نَطُ ِمففد رة

آل وَن{  .[56]الحجر   ٱلضة

 سبخرات سن الألو يل 

لأذا مارمددو ألدد  الألددو يل لظدددمو بخددو ل لخددر   لن هدد ا الدددين   يم ددن لن 

هدو     تمد تو قدد تلدعخو قدد يصديبهو المدرضو لل نا سدة  ينه إو للن ه ه

دوو لل دن  دراون سدو يسدألعيد هد ا الددين  تم ت. قد ت  ن الج لة  اددا  هللا ي سأ

تاهددر امدد  ا سددة  ق تدد و  ددراون سددو يددنفل الددرلح فددا لبنوئدد  مددوفلو فدداذا بهدد ه

 حقيقألهو سن ظديد.

لدهدرت  صم  هللا اميد  ل دممبر  ذلك سن  العصر ا ل و سن  سوت النبا 

سسديممة ل ددجوح لا  د   العنسدا لطميحددة الدر لو لدهدر المألنبدد ن ال د اب ن  

ا  ديو سمن تبعهم ق سهم اصبية لقول ا  اد او  بيعدة لحدد أليندو سدن صدو   

                                                                                             

« المسدند»امادر  . «وحتى يسير الراك  بيد العرا  ومُة َل يخفاف إَل ضف ل ال ريفق»

 (. 371و 2/370)

 (.594برقم )« الم ل  لالمرظون»سألفع امي . امار   (92)

 



 358 5خطب الجمعة ج

سلر! لدهر ال ين سنع ا ال اول لقول ا  مصما ل  م اا. للبا لبد  ب در هد ا 

الرظا الرقيع البّ و و أذا ب  يألح   أل  ل د هصد  و ليقد    لهللا لد  سنعد ما 

ي  لمدد  لر دد   هللا لقددوتمألهم اميدد . لاددون امددر قددد تددر   فددا لل  اقددو أ اددوم ا 

و اولجبدا للبد  أ  لن يقوتداو فعدرى امدر لن  ا سرو لل ن لبو ب در ددا  ا دخأ

هللا شددرح صددد  لبددا ب ددر لمحددع فسددو  سعدد و ل ددو  سعدد  الصددحوبةو لقددوتم ا 

 المرتدين حأل  لاو لهم أل  حايرل اإل اإ.

لا سددن لشددد النددوغ م ويددة فددا ا ادددا و لاددون هدد    المرتدددلن الدد ين اددو 

للا ددرهم ا ألبسددو أ فددا القألددو  فددا فددألأ فددو غ لالددرلإ. اددوم ا ي فّددرلن اددن 

و فا  وحة الحرو....  خطويوهم  ان خطي ة الّر ّلو ف وم ا هم المقو يم  ائمأ

ه دد ا امألصددر اإل دداإ امدد  الددّر ّل. لامألصددر اإل دداإ امدد  سددومعا ال اددولو 

لفقدرا و ة لل   للة فدا الألدو يل تقوتدا سدن لظدا حقد   الاومن الدللة اإل اسي

 ا شألرااية لل الخي اية لل  يرهو. قبا لن يعرى النوغ سو  ما

فه ا الألو يل سن  اصر الصحوبة يددّ  امد  لن هد ا اإل داإ قد يو فيد  قد ل 

ذاتية تاهدر اندد الخددائدو فداذا هد  لصدمب سدو ي د ن اد  أاو للصدف  سدو ي د ن 

او للشد سو ي   ن ش يمةو اندسو تحيط ب  الن ائبو لتن   بد  المصدوئبو ظ هرأ

 لتألحمع ح ل  ال رلوو لتن   بسوحأل  الخط و.

ه  ا  ليندو اإل داإ سدرل لخدر  حينمدو ظدو  الصدميبي ن سدن الردروو لظدو  

 الألألو  سن الخر و ظو  ه    لظو  ه    بقّلهم لقليلهم.

تخخ  القدغ لالمسدجد ظو  الصميبي ن سن لل لبو فا تسع حماتو تريد لن 

و لخدد لا القدددغ لالمسددجد ا قصدد  لدمدد ا فيدد  تسددعين  ددنةو  ا قصدد . لفعدداأ
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قدددرمين سدددن »لاومدددن لهدددم سمولدددك لأسدددو ات فدددا فمسدددطين دمدددن سدددوئألا  دددنة 

حأل  هيخ هللا  ظو أ له ا الدين س ا  امو  الددين  م داو لابند  الخدهيد «. ال سون

يد باو لالادوهر بيبدرغو ل يدر م    الدين سحمد  و لتمميد ه صداح الددين ا 

هددد   و فو دددألطوا ا لن يدددر لا الصدددميبيين ليددددحرلهم فدددا سعرادددة حّطدددين 

لسعراة فألأ بين المقدغو لاو  ه    ألد   يدو هم خدوئبينو لا دألر  اإل داإ 

 سم   لق ت .

لادد لك الألألددو و امألصددرلا امدد  المسددممينو لحطمدد ا الدللددة اإل دداسية فددا 

ةو  سدرلا سعدولم الحلدو ل لال قوفدةو للقد ا األدب بردا  اوصدمة الخافدة العبو دي

 دد   سددو   ظمددةو ذبحدد ا النددوغ حألدد   ددولن الدددسو  سددن لالعمددم فددا  ظمددة حألدد  

الميو يبو لاون الم ا السوئر اند النوغ  أذا قيا لك  أن الألألو  قد امه سد ا فدا 

 تصد ! لي  شوان ل ط  ل الق ل الألا   تقهر.

ل ا لا لن يفألحدددد ا سصددددر  ددددنة  هددددـ(656لبعددددد لن فألحدددد ا بردددددا   ددددنة )

هددـ(و لل  ددا قوئدددهم ألدد  القوئددد المممدد اا فددا سصددر الرظددا الصددولأ 658)

المافددر  دديخ الدددين قطدد و بعدد  أليدد  بر ددولة تبددر  لترادددو لتر ددا لت بدددو 

يق   فيهو  محن ال ين قألمنو العبو  لخربنو الدبا و ل دف نو الددسو و ل  يقد إ لحدد 

فممو ظو     لهم أل  قط  لخ  الر دولة لبعدد لن فا لظهنو لمحن فعمنو لفعمنو. 

قرلهو ام  النوغ سّ قهوو لظو  بولر  لين فقألمهمو سع لّن اإل داإ   يجيد  قألدا 

الر او لل ن  ل ا  فا ه ه الحولة لن يبمدغ هد    لمد    يبدولا بهدمو للن يقدّ ي 

 قم و المسممين سن ح ل  لقألو  ه   .

الخددوسم لالعخددرين سددن  سلددون  ددنة  لفعدداأ مهدد  لقألددولهمو للقدديهم فددا

هـ( بعد  نألين سن ه يمة المسممين فا بردا و لقيهم هنوك فا قريدة ادين 658)
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فددا «. سعرادة ادين ظدول ت»ظدول ت فدا فمسدطينو لاومدن المعراددة الحو دمة 

وح صديحأل  لّل  ا سر ه إ المسمم نو فخلق  قطد  خ ذتد  امد  ا  ضو لصد

لا أ داسوهو فمدو ادون الندوغ ...  لا أ داسوه...  أ داسوه الألو يخية المعرلفة  لا

يسددمع ن هدد ه الصدديحة حألدد  لقبددا المدددبرو لثبددن المألددر  و لتخددجع الجبددونو 

لاومن الج لة لممسممين لامألصرلا فا ه ه المعرادةو للدم تقدم قوئمدة لألألدو  بعدد 

 ذلك.

ثدددم شدددرح هللا صددددل هم ل خمددد ا فدددا اإل ددداإ. امألصدددر اإل ددداإ امددديهم 

 صر اميهم سعن يأو.اس ريأوو لامأل

 ه ا سو يق ل  الألو يل  اإل اإ لق   سو ي  ن فا  واوت الخدل.

 سبخرات سن ال اقع المعيا 

لسو سو يق ل  ال اقع  فنحن معمدم لن هندوك صدح ل أ داسية شدّرقن ل ّربدنو 

لذهبددن شددمو أ لظن بأددوو فددا بددا  العددروو لفددا اددولم اإل دداإو لخددو ج اددولم 

 اإل اإ.

الم سن ال ي ه  قرل ادين هد ه ا سدةو الخدبوو الصد اإ القد اإو ه ا الخبوو 

دو لقعد  أا لامد  ظند بهمو الخدبوو الد ين مد  لا لمفسدهم لهد ا  ال ي ي ار هللا قيوسأ

 الدينو لبوا ا ل لاحهم  .

ه ه الصح ل مراهو فا اا س ونو  ليألهو لهللا حي مدو يّممدنو لحي مدو ذهبدن 

وو المسدألرفرين بو  دحو و القدو ئين فا سخر  لل سردروو  ليدن هد    الخدب

 لمقر نو القو ئين ل ألب الحدي و المجألمعين ام  طواة هللا.

 لين للل ك الخدوبوت الممأل سدوت بولحجدووو الممألنعدوت ادن العبد و الائدا 
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 اخألرن اإل اإ ط اأو ل رن فا طريع هللا.

ه ه الصح ل اإل اسية الألدا مدر   ثو هدو فدا المسدوظد يعمرهدو المصدم ن. 

و امددو  ال الدددهر امدديهم  مسددوظد سددن الخددي   ال بددو  الدد ين لادداانددو مددر  قددديمأ

لشرو! بعد لن يبمغ اإلمسون  ن المعوع ي هب ألد  المسدجدو لقممدو اندو مدر  

 فا المسوظد شوبأو.

امارلا  ال ين ل اهدم اآلن لسدوسا فدا هد ا ال قدنو لالد ين ل اهدم خمفدا فدا 

س ا ددم الحددغ لالعمددرلو  ددولبيألهم  صددال الألددراليأو هددم الخددبوو! الدد ين يمددللن

 العام  سن الخبوو!

سن ال ي صنع هد ا؟ الد ي صدنع هد ا هد  اإل داإو اإل داإ   هدم أليد    أا 

.  ظمياأ

ه ا الدين ق ي   يلعخو ه ا الدين س ين   يأل لد  و هد ا الددين  ا دل   

 يأل ا ع.

هددو فدا اددا بددا  اإل دداإ صددح ل لالحمدد  و حألدد  الددبا  الألددا فرضددن امي

مددر  المدددا غ القر ميددة بددوآل ى  - امددو فددا ترايددو - العمموميددة بولحديددد لالنددو 

ا لأموثأدو - لاخرات اآل ى! يحفدا ا طفدو  القدر ن ال دريم. مدر  هد ه  - ذاد  أ

 الع  ل الألا تمل المسوظد بر م لن الد أل     ي ا  امموميأو.

رددا لن   اإل دداإ قدد يو لالصددح ل اإل دداسية س ظدد  ل فددا اددا س ددونو ينب

 من ر ه ا.

 لينو ه ه الصح ل فا المجو  ال قوفا  امألخدو  ال ألدوو اإل داساو لحدر  

النوغ امد  اقألندو  ال ألدب اإل داسيةو لدهد   س ألبدة أ داسية ضدخمة فدا ادا 
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 موحية سن م احا ال قوفة اإل اسية.

فددا المجددو  ا قألصددو ي   لينددو البندد ك اإل دداسيةو لالم  سددوت الألجو يددة 

و يق ل ن    تحمم ا ببن ك بريدر ف ائددو أن ا قألصدو  اإل اسية و لقد اوم ا قديمأ

لالبندد ك اصددب ا قألصددو و لالف ائددد الرب يددة اصددب البندد ك.  اصددب الحيددولو

 لل ن هللا خيب دن مهمو لدهرت بن ك أ اسية لامألخرت لالحمد  .

دهدر الجهدو  اإل داسا فدا لسدوان ا يدرل  دهدر فدا  فا المجو  العس ري 

ومسألون ل حر الدرلغو لمسدخ  هللا لن يجمدع اممدة أخ امندو ل  يخ لمدو لسدوإ لفر

المقولسدددة  اآلخدددرينو للن يصدددمأ ذات بيدددنهم. دهدددر فدددا فمسدددطين فدددا حرادددة

  اليهد   لل ادب اليهد  . سد ا  فدا الجهدو  اإل داساو الد ي لخد...  اإل اسية

سو يصديب   يفعا اليه   لسوإ أمسون بوع  لح و للضع  ل   فا اف و ل  يبولا

فا  بيا هللا؟ ه ا الخوو ال ي فعا سدو فعدا فدا تدا لبيدبو لل فعدا سدو فعدا فدا 

 ددد لو هددد ا بدددوع مفسددد   . سهمدددو للتيدددن أ دددرائيا سدددن ا  دددمحة ال يموليدددة 

لالجرث سية لالن لية   تسدألطيع لن تفعدا لسدوإ هد    الندوغ المسألخدهدين فدا 

  بيا هللا شي أو.

فا السد  انو هد ا امد  سدن ...  فا الفمبين...  الجهو  فا  بيا هللا فا اخمير

 اما الصح ل اإل اسية.

أخ امندو فدا الب  ددنة لالهر دك   ددم ا لحصدو  المفددرلض امديهمو صددمدلا 

لصددددبرلا لصددددوبرلا ل ابطدددد او لقددددولس ا الصددددرو لسددددن ل ا  الصددددروو 

فولصددددرو ليسدددد ا لحدددددهمو ل ا هددددم ال وث ليددددك سددددن الفرمسدددديينو ل ا هددددم 

جمي و ل ا هم ا  ث ذام سن الرلغ لالي مونو ل ا هدم البرلتسألومن سن اإلم
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 ه    ظميعأو. لل ن أخ تنو صمدلاو لا ألطوا ا لن يحوفا ا ام  لمفسهم.

بعدددد ل دددب اين لل ثاثدددةو لاومدددن  « دددراييف »ادددون المفدددرلض لن تسدددقط 

ا حألفددو ت سعدددل لهدد او لل ددن هللا خيددب دندد مهمو لضدديع لحاسهددمو ل   ا  

 أخ امنو صوسدين.

ه ه امهو تد  ام  ق ل ه ا الدينو ه ا الددين قد يو ل  يم دن لن يسدقط ليهدو 

 اإلخ ل.

 ثم هنوك شا   خر  العولم ام  فا حوظة أل  ه ا الدين.

ألد  سدنهغ هللا مح مد  فدا ل محن المسممين لح ج سدو م د ن ألد  شدريعة هللا.

ن خ ىو لمق   سن ضعخو لمعد  سدن حيوتنوو حأل  مطعم سن ظ عو لمخسن س

 و لمسعد سن شقو و لمسألقر سن اضطراوو لمألمو ك سن تفسل. ذ

المسمم ن فا حوظة أل  اإل اإو ل يدر المسدممين فدا حوظدة ألد  اإل داإ. 

الحلددو ل الرربيددة الألددا ا ددألطوان لن تصددا ألدد  القمددرو لددم تسددألطع لن تسددعد 

امدد   ددطأ ا  ض! سددو قيمددة لن تصددا ألدد  القمددر لالنددوغ فددا هدد ه  اإلمسددون

تعسددو ؟! سددوذا يصددنع اإلمسددون بحلددو ل ا   ا  ا ت سوتي يددة  ا  ض لشددقيو 

لالعق   اإلل ألرلميةو لهد   يدر  دعيد الدنفمو ل  سطمد ن القمدبو ل  سسدألقر 

دمددخ فددا ...  الحيددول؟! هدد ا سددو يخدد   سندد  النددوغ. يخدد  ن ظ اأددو فددا لل احهددم

لتجيدب فرا أو فدا قمد بهمو لدم يجددلا العقيددل الألدا تمدل هد ا الفدراال ...  مف  هم

مقددن؟ لألدد  ليددن لذهددب؟  اددن ا  دد مة الحددوئرل الألددا يسددخل مهو  سددن لمددو؟ للددم خ 

 للموذا لحيو؟ للموذا لس ت؟

اإل اإ ه  ال ي يممك اإلظوبوت الخوفية ان ه ا ام . ال ي يسدألطيع لن ينقد  
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 الررو سمو ه  في  ه   اإل اإ. اإل اإ لحده ه  المنق .

العدولم فدا لقدن سدو قيو تد  شدرقيةو ليدوإ  لالدل  لنو لليم الددل  اميندو. ادون

الحلددو ات القديمددة  الفرا ميددة لالبوبميددة لال مداميددة ل يرهددو. ثددم امألقمددن  ل ل 

الحلدو ل لشددعمة الحلددو ل ألد  الرددروو فخصددبحن القيدو ل لمرددرو ليددوإ فمسددفة 

الي مددون لحلددو ل الرلسددون. ثددم امألقمددن الخددعمة سددرل لخددر  ألدد  الخددر  ليددوإ 

ا سدددة  لدددو ل اإل ددداإ لا  هدددو  لسدددة اإل ددداإو لدمدددنامبعدددوخ اإل ددداإ لح

ا لل  فا العولم قرلمأو اديدلو اومدن ل دألوذل العدولم ل ديدل ا سة  اإل اسية ها

نهلددة الحدي ددة لالحلددو ل لالعددولم. ثددم امألقمددن الخددعمة ألدد  الرددرو امدد  يددد ا

 الحدي ة.

يحمدع  لل ن الررو لم يرع ا سومدةو لفمدم فدا القيدو ل. ا دألطوع اإلمسدون لن

ح تو لل ن  لم يحسدن لن يمخدا لفا اله ا  اولطيرو للن ير   فا البحر او

 ام  ا  ض اامسون.

حلو ل ظديدل لأل    ولة ظديدلو لهد ه الحلدو ل لدن  العولم فا حوظة أل 

 ت  ن أ  حلو ل اإل اإو له ه الر ولة لن ت  ن أ    ولة اإل اإ.

او ل  ينبردا لن ميدخغ لبددأ  - ليهو اإلخد ل - الرد لنوو لالمسألقبا لنوو فا ينبرا

 .(93)لن مقنط لبدا

 ددناا معمددا لمعمدداو لمسددألمر فددا العمددا لالدددا ل لالجهددو و  ددندا  ألدد  

                                        

لم يدد سددن الألفصدديا فددا هدد ه المبخددرات الألددا تبخددر بومألصددو  اإل دداإو يراظددع الر ددولة  (93)

لهددا أحددد    ددوئا ترشدديد  «بومألصددو  اإل دداإالمبخددرات »القيمددة لمخدديل القرضددولي 

 لمخيل طبعة س ألبة لهبة.  - الصح ل
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اإل دداإ بولح مددة لالم ااددة الحسددنةو  ددنجو   بددولألا هددا لحسددنو  ددنعرض 

بلددواألنوو لبلددواألنو هددا هدد ا الدددينو لالعددولم امدد  سحألددوج ألدد  هدد ه البلددواة. 

ِففُروَن{َويَف   }ه الر دولة سحألوج أل  هد  ََُٰ ٓ َُن يُفتِمة نُفوَر ُۥ َولَفو  َكفِر َ ٱل  ُ إَِلة ]الأل بدة   بَى ٱَّللة

32]. 

لق   ق لا ه او لل ألرفر هللا لا لل مو لصدما هللا ل دمم امد   ديدمو سحمدد 

 ل ل  لصحب و فو ا ه يسألجب ل م.

 الخطبة ال ومية 

   ثو  الخيل خميا الحوسدي

 اإلخ ل المسمم ن لسو بعد فيو ليهو 

قبا الصدال بقميدا تمقيدن   دولة بولفدوام سدن  هد   فدا بواسدألونو تبمرندا 

ب فددول اددولم ظميدداو ل اايددة سددن الددداول الصددو قينو هدد   الخدديل خميددا بددن لحمددد 

 الحوسديو فا حو خ سرل ي لليم.

لاون ه ا الرظا سن ال ين م  لا لمفسهم ل  اإو لاوش ا لمددا ل ألد  هللاو 

ا لدددا  العرلبددة لالدددا ل اإل دداسية فددا لشددر  فددا  الددبا  ل ددرو. اددون سددديرأ

ا سددن ال ألددب اإل دداسية لترظمهددو ألدد  العربيددةو   هدد   ببواسددألون. لمخددر ا يددرأ

 خص صأو األب ا  ألوذ لبا ا ام  الم  ل ي.

لن يرفر ل  ليرحم و للن يألقبمد  فدا الصدولحين لالخدهدا و  تعول فنسخ  هللا 

لالدددا ل خيددر الجدد ا و للن يعدد ض المسددممين فيدد  للن يج يدد  اددن اإل دداإ 

 ا.خيرأ 
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المهدم ا فددر لنددو لا حمنددوو لاوفنددو لااددخ انددوو ل  تهم نددو بمددو فعددا السددفهو  

 سنوو ل  تسمط امينو ب م بنو سن   يخوفك ل  يرحمنو.

فَراٱَنَا َربةنَفا } ِفففر  لَنَفا ذُنُوبَنَففا َوإِس  فدَاَمنَاٱِففٓر َُم  ٱغ  ِم  ِرنَفا َو َ َِففت  َُا  قَففو  نَا هللَالَفى ٱل  َوٱنُصففر 

ِفِريَد{ ََُٰ  .[147]   امران   ٱل 

عَف   ٱِفر اُلُوبِنَفا ِغفَ و لَِلةفِذيَد َربةنَا }  ۡ ِد َوََل  َ يَمَٰ ِ  ۡ نِنَا ٱلةِذيَد َسف َقُونَا بِفٱ َوَٰ خ  ِ ِۡ ِفر  لَنَا َو
ٱغ 

ِحيم {ُءوٞف َءاَمنُوا  َربةنَآ إِنةَك رَ   .[10]الحخر    رة

فِه إِنة } ابو  هللا  ٓ َي َهفا ٱلةفِذيَد َءاَمنُفوا  َصفل وا  هللَالَي  ِ  يََٰ َُتَهُۥ يَُصل وَن هللَالَى ٱلنة ِفَر ئِ
ٓ َ َوَملََٰ ٱَّللة

ِليًما{  .[56]ا ح او   َوَسلَُِموا   َس 

المهم صا ل دمم لبدو ك امد  ابددك ل  د لك سحمددو لامد   لد  لصدحب  

 لالألوبعين لهم باحسون أل  ي إ الدين.

 ال.قم الصلل

* * * 

 


