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جل شأنه يف كتابه الكرمي :وأ ِ
َع ُّدوا َهلُم َّما استَطَعتُم ِّمن قُ َّوة
أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهلل َّ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين ِمن ُدوِنِِم لَ تَعلَ ُمونَ ُه ُم اللّهُ يَعلَ ُم ُهم َوَما تُ ِنف ُقوا ِمن
َومن ِّربَاط اْلَي ِل تُرهبُو َن بِه َعد َّو اللّه َو َع ُد َّوُكم َو َ
آخ ِر َ
ف إِلَي ُكم وأَنتُم لَ تُظلَمو َن فسر النيب  وأ ِ
َشيء ِيف َسبِ ِيل اللّ ِه يُ َو َّ
َع ُّدوا َهلُم َّما استَطَعتُم ِّمن قُ َّوة 
َ
ُ
َ
فيما رواه مسلم قال" :أل إن القوة الرمي" وفسر آخرون مبعىن أعم أخذاً من كالم النيب  وتعميماً
ين ِمن ُدوِنِِم لَ تَعلَ ُمونَ ُه ُم فهم أولئك املندسون يف صفوف
لدللته قالوا( :القوة السالح ) وأما َ و َ
آخ ِر َ
الشعب واألمة وهم املنافقون الذين ل نعلمهم ألِنم بيننا ،يقولون ل إله إل اهلل ،ولكن حقيقتهم أِنم
مع العدو.
َّ ِ
َِّ
ين ُُيَا ِربُو َن اللّهَ َوَر ُسولَهُ َويَس َعو َن ِيف األَر ِ
صلَّبُوا
ض فَ َس ًادا أَن يُ َقتَّلُوا أَو يُ َ
وقال سبحانه :إَّنَا َجَزاء الذ َ
ض ذَلِ
ك َهلم ِخزي ِيف الدُّن يا وَهلم ِيف ِ
أَو تُ َقطَّع أَي ِدي ِهم وأَرجلُهم ِّمن ِخالف أَو ين َفوا ِ
اآلخرةِ
ِ
َر
أل
ا
ن
م
َ
ُ
ُ
َ ُُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َع َذاب َع ِظيم فسر مالك والشافعي وأصحاب الرأي – اإلمام أبو حنيفة ومن معه  -أن هذه اآلية
نزلت فيمن خرج يقطع السبيل ،وهم قطاع الطريق اإلرهابيون ،الذين ينشرون الذعر وخيربون الوطن
ويقتلون املواطنني ،يسرقون وينهبون وينشرون الذعر يف أحناء الوطن وبني املسلمني ،وفسر بعضهم النفي
بالسجن كما فسره عمر  وفعله.
أيها املسلمون تعاين أمتنا وبالدنا من فتنة قذرة أوقد نارها مرهتَنون لربامج خارجية معادية ،لتكون
مطية لعدوان واسع استخدمت فيه نفايات الشعوب ،تلك اليت تلبس رداء اإلسالم لتحارب اإلسالم
باسم اإلسالم ،ولتشوه صورة اإلسالم يف العامل .ومن املعلوم أن دول الطغيان العاملي تسمي كفاح
الشعوب لنيل حقوقها  -كالشعب الفلسطيين – تسمي ذلك إرهاباً ،وتسمي عدوان دولة على شعب
ووطن يرزح حتت سلطاِنا وتسلطها ،تسمي عدوان تلك الدولة شأناً داخلياً ،فإذا ما ثار الشعب ضد
هذا العدوان والتسلط صار إرهابياً ،متاماً كما جيري أيضاً يف فلسطني عندما يسمى كفاح شعبها إرهاباً،
ويسمى تصرف دولة املسخ اليت متارس أبشع أنواع العدوان على شعب تلك األرض وعلى أرضه تسمي
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ذلك شأناً داخلياً ،إذا ما ثارت أمتنا ضد قوى البغي والعدوان يف العامل عندما تعتدي على أمتنا وعلى
شعبنا وعلى وطننا تسمي أعمالنا وتسمي دفاعنا عن أنفسنا إرهاباً.
اإلرهاب صنعة أتقنتها دول الطغيان العاملي اليت تعمل حتت راية أمريكا ،ولقد بلغت ذروة إرهاهبا
يف عدواِنا على وطننا ،هذا الوطن له سيادته وهو يسعى لبناء نفسه وتطوير ذاته ومحاية حقوقه ،وكان
مضرب املثل يف أمان أبنائه وعيشهم بسالم على تعدد أطيافهم ،حىت ثار مرهتَنون لربامج معادية خارجية
حاقدة تريد أن متزق وحدة وطننا وتعايش أبنائه وسعيه للتقدم والزدهار .وباسم احلرية مزقوا احلرية،
وباسم اإلصالح عاثوا يف األرض فساداً ،واستعانوا بالعدو على الوطن وأبنائه ،وصاروا أداة قذرة لتمزيق
وطن وتشتيت شعب طاملا كان مالذ الشعوب املستضعفة واملعتدى عليها .وهل أقذر من أن يستعينوا
بإسرائيل وأمريكا وفرنسا وغريها على وطنهم علناً دون حترج ودون حياء ،وهل أسوأ من أن يستخدموا
أسلحتهم ضد جيشنا وضد شعبنا بتدمري اجلسور واملصانع واملساجد وحمطات توليد الكهرباء واملشايف،
بل بقصف املدارس وقتل األطفال واألبرياء يف شوارعنا وما حادث مدرسة الثقفي منا ببعيد ،وما قصف
دمشق قبل مدة قريبة مبئات الصواريخ والقذائف مبجهول ،وما تدمري املسجد األموي وما حوله يف حلب
واستهداف املسجد األموي بدمشق بسر خاف على أحد ،وما استهداف العلماء يف مساجدهم
اجلسر الذي دخلت منه عصابات اإلرهاب
مبجهول ،وكان هؤلء الذين يدَّعون احلرية واإلصالح
َ
املختلفة عرب احلدود اليت فتحت هلم على طول امتداد أطراف وطننا لتعيث يف األرض فساداً ،فتقتل
وتدمر وتنشر الرعب وتنتهك األعراض واحلرمات ل تستثين طفالً ول امرأة ول شيخاً ،يف خمطط كان
كبري شيوخ الفتنة قد أفىت هلم بارتكاب جرائمها يوم أفىت بقتل الشعب السوري مستجدياً بذلك أمريكا
وغريها ،لقد أرادوا أن يضربوا أبناء هذا الوطن ببعضهم ليقتل األخ أخاه واجلار جاره ،وكاد األمر يتم هلم
كما أرادوا ،ولكن األمر قد تكشفت أبعاده واتضحت أهدافه ولذلك حشدوا لنا يف حرب كونية شرسة
حشداً مل يسبق يف التاريخ حصوله.

طف الصاع وبلغ السيل الزىب ،ومل يعد ملعتذر جبهل أو ضعف عذر أبداً ،فأنتم
أيها املسلمون ،لقد َّ
أيها املسلمون وأعراضكم ونساؤكم وأطفالكم وأموالكم ومساجدكم ومصانعكم وكل شيء من مقدرات
وطنكم ،كل ذلك صار مهدداً من قبل شذاذ اآلفاق ونفايات األرض ،وما جمازر تدمر وما حوهلا وغريها
منكم ببعيد.
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إن الذين خرجوا من وطنهم غدوا بال وطن ،ومن ل وطن له ل كرامة له ول قيمة له ول عرض له،
أما من خان وطنه فإن أول من سيدوسهم من استعملهم ،لقد غدا أمر الدفاع عن احلرمات واجباً منوطاً
بكل فرد منا ليقف يف وجه تلك الوحوش البشرية اليت لن يوقفها وُيول دون متادي عدواِنا وهتديدها
حلرماتكم وألعراضكم وملقدساتكم إل وقوفنا مجيعاً يف وجههم وقفة واحدة جيشاً وشعباً وبكل فئاتنا
لستعادة أمن الوطن وكرامته وسالمة الشعب ومقدراته ،لقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعاىل يف سورة األحزاب
دور املنافقني الذين يشككون ويثبطون اهلمة وُياولون أن يفتّوا يف عضد األمة لصاحل أعدائها عندما
َّ ِ
ِ
ين ِيف قُلُوهبِِم َّمَرض َّما َو َع َدنَا اللَّهُ َوَر ُسولُهُ إَِّل غُُر ًورا َ وإِذ قَالَت طَّائَِفة
قالَ  :وإِذ يَ ُق ُ
ول ال ُمنَاف ُقو َن َوالذ َ
ِ
ِ
َّيب يَ ُقولُو َن إِ َّن بُيُوتَنَا َعوَرة َوَما ِه َي بِ َعوَرة
ب َل ُم َق َام لَ ُكم فَارجعُوا َويَستَأذ ُن فَ ِريق ِّمن ُه ُم النِ َّ
ِّمن ُهم يَا أَه َل يَث ِر َ
يدو َن إَِّل فَِر ًارا َ ولَو ُد ِخلَت َعلَي ِهم ِّمن أَقطَا ِرَها ُثَّ ُسئِلُوا ال ِفت نَةَ َآلتَوَها َوَما تَلَبَّثُوا ِهبَا إَِّل يَ ِس ًريا 
إِن يُِر ُ
اه ُدوا اللَّهَ ِمن قَب ُل َل يُ َولُّو َن األَدبَ َار َوَكا َن َعه ُد اللَّ ِه َمس ُؤ ًول  قُل لَّن يَن َف َع ُك ُم ال ِفَر ُار إِن
َولََقد َكانُوا َع َ
فَررُت ِّمن المو ِ
ت أَ ِو ال َقت ِل َوإِ ًذا َّل ُمتَتَّعُو َن إَِّل قَلِ ًيال مل يعد مثة عذر ملعتذر ،أصبحنا مجيعاً مسؤولني عن
َ َ َ
محاية أنفسنا ،عن محاية أبنائنا ،عن محاية أعراضنا ،عن محاية وطننا ،عن محاية مقدساتنا يف وجه هجمة
شرسة تغطيها أمريكا ومتدها ،وتغطيها إسرائيل ومتدها ،وتساعدها يف سبيل القضاء على هذا الوطن يف
سبيل القضاء على هذا الشعب ،يف سبيل انتهاك حرماته ومتزيق حضارته وتدمري وجوده ،أصبحنا مجيعاً
مسؤولني عن النهوض بأمر الدفاع عن حقوقنا عن كرامتنا عن وجودنا عن وطننا وعن مقدساتنا.
وبعد أيها املسلمون
ُ
إن هذا الواقع اْلطري ليتطلب منا أمرين لبد منهما ،األول منهما أن نكون مجيعاً مستعدين لبذل
كل ما يف وسعنا للدفاع عن النفس واملال والعرض واحلرمات ضد عدوان خطري ميتد على امتداد رقعة
وطننا كما ترون وتسمعون .على أننا نقول إن هذا الوطن منتصر ،ولن تستطيع قوى األرض وإن تألبت
عليه أن هتزمه ،فسنوات أربع مضت وهو صامد يف وجه حرب كونية .لن تستطيع قوى األرض مهما بلغ
عدواِنا أن تفت من عضدنا أو أن هتزم شعبنا أو أن تنال من وطننا ،سيبقى وطننا بعون اهلل تعاىل مرفوع
اهلامة منتصراً على قوى البغي والعدوان بعون اهلل تعاىل ومدده ،واألمر اآلخر الذي جيب أن نضعه نصب
أعيننا سبيالً لوصولنا واقتطافنا مثرة النصر هي أن نلتجئ إىل اهلل ،هي أن نعود شعباً وجيشاً وقيادة ورعية
َصابَ ُكم ِّمن
إىل ربنا تبارك وتعاىل ،فنصلح ما بيننا وبني ربنا ،ألن ربنا سبحانه وتعاىل يقول َ  :وَما أ َ
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ُّم ِ
صيبَة فَبِ َما َك َسبَت أَي ِدي ُكم َويَع ُفو َعن َكثِري ولذلك فإن سبيل الفرج والنصر واستعادة زمام القوة
عزوجل سائلني إياه أن
واحلرية والسيادة لوطننا وأمتنا أن نعود إىل اهلل ونبسط أكف الرجاء والتضرع هلل َّ
ِ
َين ُُمِ ُّد ُكم بِأَلف ِّم َن
اب لَ ُكم أ ِّ
ينصرنا ويفرج عنا ،أمل يقل ربنا تبارك و تعاىل :إِذ تَستَغيثُو َن َربَّ ُكم فَاستَ َج َ
ِ ِ ِِ
ضَّرعُوا َولَ ِكن قَ َست قُلُوبُ ُهم
اءهم بَأ ُسنَا تَ َ
ال َمآلئ َكة ُمردف َ
ني أمل يقل ربنا تبارك وتعاىل  :فَلَول إِذ َج ُ
ما ينبغي أن تقسو قلوبنا وقد رأينا النار قد اقرتبت من بيوتنا ومن أعراضنا ،ويقول ربنا تبارك وتعاىل:يَا
َّ ِ
ين َآمنُوا إِ َذا لَِقيتُم فِئَةً فَاث بُتُوا َواذ ُك ُروا اللّهَ َكثِ ًريا لَّ َعلَّ ُكم تُفلَ ُحو َن 
أَيُّ َها الذ َ
نص ُرهُ إِ َّن اللَّهَ لََق ِوي َع ِزيز 
نصَر َّن اللَّهُ َمن يَ ُ
أقول هذا سالحنا ،وسالحنا هذا هو األمضى َ ولَيَ ُ
لبد أن ننتصر بإذن اهلل ستنتصر أمتنا بنا أو بغرينا والذل والعار ملن خذل ،والعزة والكرامة واألجر
واملثوبة ملن صمد يف وجه هذا العدوان وثبت يف مواجهته.
خطبةْاجلمعةْْ 9500-50-92
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