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 11/11/2019تاريخ الخطبة: 

 

ِذهَِّّوِإنّ )اّعزّشأنهّيفّكتابةّالكرمي:ّاّبعدّفياّأي هاّاملسلمون؛ّيقولّربنّ أمّ  ًّ أُم تُّّهََٰ َد ِِ ّأُم ة َّوا  ْ ُّّك  ْ َوأَنَاَّربُُّك
يع اَّوََلّتَ َفر ُقواَّّواع َتِصُمواِِّبَب ِلّالل هِّ):ّسبحانهويقولّّ(فَات  ُقونِّ ْ ُكُرواوَّّۚ  َجَِ ّْ ّالل هِّّنِع َمتَّّا ّْ َّعَلي ُك ّْ ِّإ ُّكنُت

ََّّفأَل فَّّأَع َداءّ  ّْ ّبَ ي  تُّْقُ ُلوِبُك َبح  َوان اّبِِنع َمِتهَِّّفَأص  ّْ ِّإخ  َرًّ َّشَفاَّعَلىَّّٰوَُكنُت ّۚ  اّمِّن  هََّّفأَنَقذَُكّْالن ارِّّمِّنَُِّّف 
ِلكَّ َُّّكذََٰ ّْ ّالل هُّّيُ بَ يِّ ّْ ّآيَاتِهَِّّلُك َتُدونََّّلَعل ُك ّْ ّيفُّّلواَوقَاتِّ)ّ:سبحانهويقولّّ(تَ ه  َوَلَّّسِبيِلّالل ِهّال ِذيَنّيُ َقاتُِلوَنُك

ّال ُمع َتِدينَّ َّلُّيُِبُّ ّالل َه ِّإن  ّْ ّ(تَ ع َتُدوا ّقال:ّيبّالنّ ّعنّوروىّمسل ّاملؤمني أنه يفّتَ َوادِّهّّْ))َمَثُل
ّ.(اجلسد،ِّإْاّاشتكىّمنهّعضو:َّتَداَعىّلهّسائُرّاجلسدّبالس َهِرّواحُلمِّى(ّمثلُّّ:وتعاطُفهّْوتراُُحهْ

دًّهذهّاألمّ أي هاّاملسلمون؛ّ اإلهلي ّهذاّالقرارّّنناقضماّينبغيّأنّّ.ةّقرار ّإهليّ ِو
ّجلهةّ ّأوّبوَلءّ ّبأهواءّ 

،ّةدًّهذهّاألمّ ولقدّائتمنناّاهللّتعاىلّعلىِّوّ.آخرّيفّمواجهةّفريقّ ّلفريقّ ّدنيئةّ ّأوّمبصلحةّ ّ،مناوئةّ 
عندماّّ،شدعلىّسبيلّالرّ ّ،ّةّرسولّاهللعلىّسنّ ّوعلىّكتابّاهللّّ.تم ّعلىّاهلدىّواحلقّ فأمرناّأنّجن

يع اَّوََلّتَ َفر ُقوا)ّ:قال اَلعتصامّعلىّليسّّوّ،ةليسّاَلعتصامّعلىّحماورّسياسيّ ّ(َواع َتِصُمواِِّبَب ِلّالل ِهَّجَِ
ّ،اّعلىّهذهّاألخًومننئتواّ،ًخوّ وإمناّاَلعتصامِّببلّاهللّالذيّعقدّفيماّبينناّرباطّاألّ،ةدوليّ ّأِالفّ 
َوًّ إ)ّ:فقال َاّال ُمؤ ِمُنوَنِّإخ  ّْ ّمن  َّأَخَوي ُك َ ِلُحواّبَ ي  ّ.(َفَأص 

خمتلفةّاللّ ّومنّعجبّ  اّاَلقتصاديةّجتدّأنّمصلحتهّاملذاهبمتناقضةّّوعراقّاألّوغاتّأنناّجندّاليومّأمماّ 
علىّّ؛حدّوتتعاونّوتتآزرفتتّ،ومواجهتهاّللتحدياتّاليتّتعرتضهاّتقتضيّأنّتتحالفّوتتعاونّوتتآزر

بينماّّ.ْلكّألنّاملصلحةّالدنيويةّتقتضيّمنهّْْلكّ؛وانتماءاهتْالرغّْمنّتباينّأعراقهّْولغاهتّْ
ِّ اّوأنّهأمتناّاليتّجندّأنّلغةّالقرآنّجتمع هجّالذيّناحنرافا ّعنّهذاّالأنّجتدّّ،دهادينّاإلسالمّيو

ّاهللّتباركّوتعاىلّعليهئا ّلعدوّ ّ؛تمننا ورهنواّّ،ْهقدّغلبّعلىّنفوسّأولئكّالذينّاحننتّهاماهتْ
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يفّ،ّهْيفّخدمةّأعدائّ..فصارواّيفّخدمةّتلكّالربامجّ،هلّْوبرامجّمعاديةّ ّأنفسهّْخلدمةّأجنداتّ 
دهتاّوتيفّيفّخدمةّمنّجيدّأنّمصلحتهّّ..صّهبْخدمةّمنّيرتبّ  شتيتّمتزيقّهذهّاألمةّوتفريقِّو

َّْعالمَّّ؛جتدّاألخّيقاتلّأخاهّ.مشلها ّ-ّاألعداءّأعينّ-ّهّْ.زاعيصطنعونّأسبابّاخلالفّوالنّ ّ؟ّوفي
ّفيماّبيننا.الواِدّّام اجلوجودّّم وحننّنتنازعّّ،حدونّعلىّاختالفهْيتّ 

كّْ..ّحتملهانةلّواحتكّْعلىّنفسهاّبالذّ ..ّحتكّْعلىّنفسهاّبالفناءّةّ وهذاّمماّيثريّالعجبّمنّأمّ 
ِّ ّووقدَّج ّاهللّمشلهاّ..ّتعلىّنفسهاّبالفرقةّوالتشتّ  ُّكنتُّ):ّأملّيقلهاّدّصفّ و  ْ ِّإ َ ّأَع َداء َّفأَل َفّبَ ي   ْ

ْ َّعَلىَّٰ َوان اّوَُكنُت ّبِِنع َمِتِهِّإخ  تُْ َبح  ْ َّفَأص  مَِّنّالن اِرّفَّّقُ ُلوِبُك َرًّ  ُِف  َهاَشَفاّ لّيتناّقبكيفّكانتّأمّ ّّ.(أَنَقذَُكّْمِّن  
ّكانتاإلسالم عمرّّفإْاّهباّخاللّسنواتّمنّ،ومالرّ دولةّالفرسّّوّةتتحكّْهباّدولّ،وأشتاتاّ ّأشالءّ ّ؟

ّ.نائهايّبيّأبسوّ تّيفّظلّعدالةّ ّ،ويّدولةّالفرسّحتتّرايتهاومتضيّلتنضّ،واِدًّ ّالتاريخّتصبحّأمةّ 

يوتصبحّكلّ ّ،ومّحتتّرايتهاوتنضويّالبالدّاليتّكانُّيتلهاّالرّ  واِداّ  ّودولةّ ّواِدّ ّاعّلنظامّ نصهاّوطناّ 
ّّ.خّأعظّْاإلجنازاتقّيفّصفحةّالتاريلتحقّ ّ،والسؤددّوالكرامةّهتاّبالعزّ اجيتم ّمشلهاّوترتف ّرايّ،واِدًّ 

منّهناّّ،وللمجرميّالذينّجاؤواّمنّأشتاتّاألرضملصلحةّمنّتفتحِّدودناّللعصاباتّاإلرهابيةّ
سلواّْلكّاملأفونّّ..سلوهّ؟!وينشرواّالقتلّوالدمارّيفّبالدناّبواليخرّ ّووهناكّليعيثواّيفّوطنناّفسادا ّ

للعصاباتّاجملرمةّلتعيثّيفّوطنناّفساداّ  ومعرباّ  لجئّأبناءّبلدناّولكيّتّ،الذيّجعلّمنّبالدهّجسراّ 
لذيّنشرهّاحتتّوطأًّاإلرهابّّ،تواّيفّأرجاءّاألرضليتشتّ ّ،زوحّإىلّهناّوهناكنّ للخروجّمنّبلدهّْوال

وجتاوزّاحلدودّونشرّقّ،بذلكّوملّيكتفِّّ..مارّيفّبالدنانشرّالقتلّوالدّ ّ..يفّبالدنا اتهّلتحميّوّ بلّعدّا
ّّ.وهاّهوّْاّيتمادىّيفّعدوانهّوإجرامهّفيدخلّبالدناّ.تلكّالعصاباتّوتداف ّعنها

اّتباركّوتعاىل:ّأملّيقلّربنّ،عيّاإلسالميدّ ّوّعيّأنهّينتسبّإليهاملرءّإىلّتعاليّْدينناّالذيّيدّ ينظرّ
ّال ُمع َتِدينَّ) ّالل َهَّلُّيُِبُّ ِّإن  يقتضيّإسالمكّأنّّأمةّ ّوّوبلدّ ّماّبالكّتعتديّعلىّوطنّ ّ!(َوَلّتَ ع َتُدوا

وقاتّوكنتّهلّْخصماّ ّ،اّ فكنتّهلّْعدوّ ،ّسنداّ وأنتّتكونّهلّّْتكونّهلّْعوناّ  يضيقّّ!الّ وكنتّمدمراّ 
ّوالعاملّيعرفهاكلّ ّّ؛الوقتّعنّأنّنشرحّجرائمهّيفّبالدنا هاّيفّأسودّلوالتاريخّقدّسجّ ّ،كّْيعرفها

ّّ.بلدناِّقّ مارسّأنواعّاجلرائّْيفّلقدّ.ّعنهّصفحاته
ىّتيناّإىلّماّيسمّ وأّ-ّلدينهتنكرّرّلشرعهّّوباعتبارهّقدّتنكّ ّ-جانباّ ّناشرعإْاّوضعناّّ،لوّأنناّسألنا

ّجماور ؟!ّّ؟!جماورّ ّبلدّ ّةّتصرفاتهّضدّ  ّشرعيّ قأينّمّوّ؛الدوليةّيةرعبالشّ  ّوطن  لّيفّيتدخّ ِّقّ ّأيّ بضد 
ّواليتّّ،فيتدخلّبشأنهّ،لهّسيادتهِّرّ ّشأنّبلدّ  ّاليتّأدخلها ّمنّنطلقتاويدعّْالعصاباتّاجملرمة
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اضناّ وهلّكانّهوّإَلِّيدعيّأنهُّياربّاإلرهاب..ّ؟!ّمارنشرّيفّبلدناّالفوضىّوالدّ تلكيّّ،ِدوده
ّاإلرهابّوترعرعّإَلّيفّأِضانهّ؟!لعصاباتهّواحلاميلإلرهابّ هّإَلّمنّخاللّنشاطاتّ؟!وهلّنشأ
ّ؟!ّاإلجرامية

ّ،لىّالعاملُيتالّعّ؟!ماّيفّاأليامّاألخرًيهناّوهناكّوَلّسيّ ّملصلحةّمنّميارسّهذاّاملأفونّدورهّالقذر
دًّسوريةأنُّيافظّنهّيريدّإويقولّ دًّسوريةّقرارّ !ّعلىِّو نكّوَلّإىلّمَّلُّيتاجّإىلّقرارّ ّيّ دسياِّو
ّّ.منكّعطفّ 

ّ ّأمتك..وطنكِافظّعلىّ..وضعكإىلّأنتّانتبه ّكرامةّشعبكّالذيّ..اِافظّعلىّسالمة ِفظ
جتاوزتّّ،وكربياءكّغيانكتكّوطقتهاّبأنانيّ أمتكّاليتّمزّ ِّفظّكرامة..ّاأهنته ّ،تكِقوقّأمّ ّلىععندمّا
ّتزعّْمثّ.تكتّسجونكّمبنّهّْأبناءّبلدكّوأبناءّأمّ مألفّ،مواطنيكّماّزعمتّماّزعمتِّبقّ وعند

ّ،دودكقفّعندِّّّّ!حتاربّاإلرهابّيفّوطنناّكتدعيّأنّ!كّتريدّأنّحتاربّاإلرهابّيفّبلدناأنّ 
ذهّاإلرهابّيفّهّتوأنتّالذيّصنعّ،أنكّحتاربّاإلرهابّعِّوَلّتدّ ّ.آخرّلّبشأنّوطنّ وَلّتتدخّ 
وهلّترعرعّاإلرهابّوتنامىّإَلّمنّخاللّّ..اإلرهابّيفّهذهّاملنطقةّتوأنتّالذيّدعمّ..املنطقة

ّّ؟!دعمكّوتأييدكّوُحايتك
وّسوفّيقتفيّهّ،ونّعلىّالشرعيةّالدوليةاوّزهّيتجعندماّجيدّأسيادَّّ،طبعاّ ّ؟!أينّهيّالشرعيةّالدولية

ّالدولية ّالشرعية ّويستعليّعلى ّاملنظماتّالدوليةّ،أثرهْ ّويتجاوز ّهب. ّيسمى ّما ّيتجاوز ّ،األمْيئة
ّ؟!دفوماّاهلّ؟!أساسّ ّعلىّأيّ ّ.ْاتّسيادًّمستقلةّ ّيتجاوزّماّيسمىّمبجلسّاألمنّيفّشأنّدولّ ّو

يريدّّ..ةةّاَلرهتانّللربامجّاخلارجيّ مّصكوكّالعمالةّويقدمّأدلّ ويريدّأنّيقدّ ّ،هوّعميلّ ّ؛اهلدفّواضحّ 

ّالوض ّالذيّنعيشهّّاملستفيدّ-ّأنُّيققّللعدوّالصهيونّ  ِالةّّلهنّريدّأنّيؤميّ-األولّمنّهذا
قدّّ،والعدوانّالبغيّواإلجرامّّومنّاملعاناًّّبفضلّاهللّبعدّتس ّسنواتّ ّلكنّوطنناّ.يفّوطنناّضعفّ 

.ّجاوزّهذاّالعدوانسيتّ،وكماّجتاوزهاّيفّمراِلهاّاليتّقطعناهاّوهللّاحلمدّوانتصرّعليهاّ.جتاوزّاملؤامًر
ّ.وعلىّالباغيّتدورّالدوائرّ..وسوفّيلحقّبهّاهلزميةّبإْنّاهللّ،سيتجاوزّعدوانّهذاّاجملرم

ِّ جيم ّمشلناّوأنّجّعنّأمتناّوأنّأسألّاهللّسبحانهّوتعاىلّأنّيفرّ  اءّأمتناّلهّْأبنوأنّيّ،دّصفوفنايو
ًّإىلِّياضّدينهْ منّمنطقّ.ّ.العود ًّبدَلّ  د ًّإىلّمنطقّالِو حاببّلفّوالتّ آمنطقّالتّ إىلّ..قالتمزّ العود

منّمنطقّاحلقدّوالضغينة َلّأنّّ،اتناس ّعلىّمقدّ يرتبّ ّواِدّعنّعدوّ إَلّأنّيغمدواّسيوفهّّْوّ..بدَلّ 
ّّعلىّإخواهنّْوأبناءّأمتهْ.ّيتحالفواّم ّالعدوّ 
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عليه.ّاومكرّمنّميكرّهبّ،تعاىلّأنّجيعلّكيدّمنّيكيدّهذهّاألمةّيفّحنرهّأسألّاهلل عائداّ   
ّأقولّقويلّهذاّوأستغفرّاهللّالعظيّْيلّولكّْفياّفوزّاملستغفرين.

ّ


