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أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك على يف كتابه الكرمي :يا أَي ها الَّ ِذين آَمنُوا إِن جاء ُكم فَ ِ
اٌِ
َ َ
َ َ
ََ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين
بِنَبَأ فَتَبَ يَّنُوا أَن تُصيبُوا قَوًما ِبَ َهالَة فَتُصبِ ُحوا َعلَى َما فَ َعلتُم نَادم َ
ي  ويقول ِبحانه :يَا أَي َها الذ َ
ِ
ض
ضَرب تُم ِيف َِبِ ِيل اللَّ ِه فَتَبَ يَّنُوا َوَل تَ ُقولُوا لِ َمن أَل َقى إِلَي ُك ُم َّ
آَ َمنُوا إِ َذا َ
الس ََل َم لَس َ
ت ُمؤمنًا تَبتَ غُو َن َعَر َ
ِ
ِ
ِ
ك ُكنتُم ِمن قَب ُل فَ َم َّن اللَّهُ َعلَي ُكم فَتَبَ يَّنُوا إِ َّن اللَّهَ َكا َن ِبَا تَع َملُو َن
اْلَيَاة الدن يَا فَعِن َد اللَّ ِه َمغَانُ َكثِ َرية َك َذل َ
ِ
ِ
ِ
ات بِأَن ُف ِس ِهم َخي ًرا َوقَالُوا َه َذا إِفك
َخبِ ًريا وقال َّ
جل شأنه :لَوَل إِذ ََسعتُ ُموهُ ظَ َّن ال ُمؤمنُو َن َوال ُمؤمنَ ُ
ِ ِ
ُمبِي وقال يف املنافقي الذين يروجون الشائعات الكاذبة :يَب غُونَ ُك ُم الفت نَةَ َوفي ُكم ََسَّاعُو َن ََلُم َواللَّهُ
ِ
ِِ
مجيعا حمذرا من أن نكون أداة لرتويج األكاذيب والشائعاتَ  :وإِذَا َجاءَ ُهم
َعليم بِالظَّالم َ
ي وقال لنا ً
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الرِ ِ
ِ
ول َوإِ َل أ ِ
ين يَستَ نبِطُونَهُ
أَمر م َن األَم ِن أَ ِو اْلَوف أَ َذاعُوا به َولَو َردوهُ إ َل َّ ُ
ُول األَم ِر من ُهم لَ َعل َمهُ الذ َ
ِمن ُهم  وروى مسلم عن النيب  أنه قال« :كفى باملرء كذبًا أن حيدث بكل ما َسع».
أيها املسلمون؛ مضت أكثر من ِت ِنوات على احملنة اليت طافت ول تزال تطوف ببَلدنا وباملنطقة،
وها هي ذي األقنعة قد تساقطت ،وِحب الفتنة بدأت تنقشع بفضل اهلل ،وها هي ذي البَلد بدأت
تستعيد عافيتها شيئًا فشيئًا بعون اهلل.
ومن الضرورة بكان أن نعود مما جرى بعربة ودروس تنفعنا ملستقبلنا ،ألن املؤمن ل ينبغي أن يلدغ من
جحر مرتي .لقد خسرنا الكثري ،خسرنا أرواحاً وأحبة لنا ،خسرنا ممتلكات ،خسرنا أصدقاء ،خسرنا
األمان يف وطننا الذي متيز باألمان ،فهل نعود مما جرى بعربة نتعظ هبا؟
لعل أخطر ما تسبب بحنتنا حرب الشائعات والكذب ،اليت تول كربها قنوات إعَلمية مشبوهة
احرتفت الكذب ،وتشكيَلت غبية من أبناء أمتنا كانوا أدوات يف خدمتها؛ فكره بعضنا بعضاً ،وحقد
بعضنا على بعض ،بل بلغ األمر باألكثرين أن محلوا السَلح على إخواهنم وذويهم ،وِفكت دماء
أيضا من أدعياء الدين والوطنية ،وهم أفقر ما
بريئة بتحريض من تلك القنوات القذرة ،بل بتحريض ً
يكونون إل الدين والوطنية .واِتهدف املخلصون لدينهم وألمتهم وافرتي عليهم ،ومت التحريض على
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قتلهم .ومضى الكثري والكثري من الشهداء ،مث اتضحت اْلقيقة للكثريين ،فمنهم من كابر وعاند،
ومنهم من ندم واِتغفر؛ ولكن ذلك كله بعد أن نال أمتنا ما قد نال.
زيف علماء السوء أحكام الشريعة خدمة ألولياء نعمتهم ،وحرضوا وافرتوا ،و(إََِّّنَا ي ف ِرتي ال َك ِذ َّ ِ
ين
ََ
َ
ب الذ َ
لَ ي ؤِمنُو َن بِآي ِ
ات الل ِه) وإن تزيوا بزي أهل العلم .وها هي األقنعة تتساقط ،وهاهم أولياء نعمتهم
َ
ُ
يتخلون عن مواقفهم ،فماذا بعد؟ لنعد إل ما أمرنا به ربنا تبارك وتعال من أخَلق ووعي نتعامل هبما
حرصا على أن ل نلدغ من اجلحر نفسه مرتي،
مع الشائعات واألكاذيب والفرتاءات والفتئاتاتً ،
وذلك من خَلل األمور اآلتية ،طب ًقا ملا بدأنا به من آيات كرمية .الشيء األول :أن نتبي ما يبلغنا من
أخبار وف ًقا لقوله تعال :إِن جاء ُكم فَ ِ
اٌِ بِنَبأ فَتَب يَّنُوا أَن تُ ِ
صيبُوا قَوًما ِِبَ َهالَة فَتُصبِ ُحوا َعلَى َما فَ َعلتُم
َ َ
ََ
ِِ
البخاري ومسلماً ،وليست
ي فقنوات اإلعَلم املرتبطة باجلهات اْلارجية ،بل بالصهيونية ليست
َّ
نَادم َ
من الرواة الذين يتمتعون بالعدالة والضبط ،بل هي أفواه الكذب وصناع الفرتاء ،معظمهم – إن مل
نقل كلهم -مغرض يريد الضرر بنا وبأمتنا.
الشيء الثاين :أن ندرك أن أعداءنا ،واملنافقون منهم ،يريدون إحداث الوقيعة فيما بيننا ،فَل ينبغي أن
نلقي السمع إل كَلمهم .أمل يقل اهلل تبارك وتعال :يَب غُونَ ُك ُم ال ِفت نَةَ َوفِي ُكم ََسَّاعُو َن ََلُم يريدون أن
يوقعوا بينكم الفتنة ،بي األخ وأخيه وبي اجلار وجاره،
األمر الثالث :أن نلتزم باْلكم على الظواهر ،إذا كان ربنا تبارك وتعال يأمرنا أن حنكم على العدو إذا
ت ُمؤِمنًا هذا كافر
أعلن إَِلمه أن حنكم عليه بظاهرهَ  ،وَل تَ ُقولُوا لِ َمن أَل َقى إِلَي ُك ُم َّ
الس ََل َم لَس َ
أعلن إَِلمه ،يأمرنا ربنا تبارك وتعال أن نتعامل معه باْلسىن ،أن نتعامل معه بظاهره .فكيف نتهم
مسلما بالكفر والضَلل والنفاق؟ على أي قاعدة؟ وعلى أي أِاس؟
من عرفناه ً
واألمر الرابع -وهو يف غاية اْلطورة واألمهية -أن ل نسارع عندما نتلقف خرباً إل إشاعته ونشره بي
الناس ،فهذا مما حذر ربنا تبارك وتعال وحذر نبينا  منه أمل يقل النيب « :كفى باملرء كذبًا أن
حيدث بكل ما َسع»؟ أمل يقل ربنا تبارك وتعال :إِن جاء ُكم فَ ِ
عز
اٌِ بِنَبَأ فَتَبَ يَّنُوا؟ وأن نتقي اهلل َّ
ََ
وجل من أن نكون أداة لنشر الكذب وإشاعته فالكذب من أكرب الكبائر إََِّّنَا ي ف ِرتي ال َك ِذ َّ ِ
ين
َّ
ََ
َ
ب الذ َ
َل ي ؤِمنُون ِ
بآيات اهللِ هذا ما يقوله ربنا تبارك وتعال يف حٌ الكذب وأصحابه ،ينبغي أن نعود من
ُ
حذرا
املصيبة اليت حاقت بنا ،ومن احملنة اليت تطوف بنا ،أن نعود بعربة ،أن نكون أكثر يقظة وأكثر ً
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وأكثر تثبتًا ،وأن يكون لنا عودة إل املرجعية العلمية املوثوقة اليت ل تبيع دينها ول تبيع نفسها بعرض
من الدنيا قليل ،ول تبيع بلدها .تثبت يف البَلد وتستقر فيها ،حترص على دماء أبنائها ،حترص على
َِلمة وطنها حترص على املقدرات اليت فيها ،ل تشجع على التدمري والتخريب ول على ِفك الدماء،
ينبغي أن نكون حذرين من أولئك الذين تزيوا بزي الوطنية أو زي العلم والدين ،مث ختلوا عن الدين
والعلم والوطن .هذه الشام اليت قال فيها النيب « :من دخلها فربمحة اهلل ،ومن خرج منها فبسخط
اهلل» ،أجل هذه الشام حنن مرابطون فيها ،صابرون على ألوائها ثابتون فيها ،وحنن مطمئنون أهنا ِتعاىف
ألن النيب  أخربنا أن اهلل تكفل هبا وبأهلها« :إن اهلل تكفل ل بالشام وأهلها» حنن مطمئنون
ملستقبل هذه البَلد ،وأهنا مَلذ املؤمني يف الدنيا ،وأهنا عافية اإلَِلم يف العامل كله ،وأهنا منهل العلم
الشرعي ،ول ينبغي أن نسمح ألي فريٌ أن يشككنا بسلمات ديننا ول بقدِية بَلدنا ،ول بسَلمة
مؤِساتنا الدينية ،وبناهجنا التعليمية .كل هؤلء حياولون أن يفتوا بعضد هذه األمة وأن ينالوا من
وجل أن نرى ذلك قد
ثبات أبناء هذه البَلد على ألوائها من أجل مستقبل يبتسم َلا ،وأرجو اهلل َّ
عز َّ
حتقٌ وشي ًكا وقريبًا بإذن اهلل تعال ،أن يعود األمن واألمان والطمأنينة واْلري والربكة ،والربكة موجودة،
إل بَلدنا ،إل أبناء أمتنا إضافة إل احملبة واملودة والصفاء واإلخَلص ،بعد كدر حاولوا أن ينشروه بي
أبناء أمتنا.
أِأل اهلل أن يردنا إل دينه ًردا مجيَل وأن يعيد األمن واألمان والسَلمة والطمأنينة واملودة واحملبة إل
وطننا وأبنائه.
أقول قول هذا وأِتغفر اهلل العظيم ل ولكم فيا فوز املستغفرين

خطبة الجمعة في
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