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 تاريخ اخلطبة

 4522/ 50/ 42 املوافق  2244،  مجادى الثانية  42 ، اجلمعة     

 اهلرج باجلهادالتباس 
   ددا رب ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي جلدددسل زنهدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال هدددم   
  ن دددف ن.سدددحل  زأ دددهد أن    لددد     امث أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أنددد  كمدددا أء يددد

زحددد     ددر حل لدد   زأ ددهد أن زلمددداا نبددد  زرالددول  زريدد.ي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر بشددد اا زندددل راا  ال هدددم ريددد  زالددد م زبدددار  ن دددف 

زلمدددد ريدددسما زالدددسماا دانيمدددي متس مدددي  مل  دددوم الددديدنا زلمدددد زن دددف  ل الددديدنا 
ون زن.سددي ادللنبددة بتاددوع امث أعددامل  أمددا بعددد  يددا مأزريدديدم أ هددا ادلسدد الددد    ز 
 نباد امث:

أن   تبس ن ف اإلنسان العاقد  الشدبي ب بالشدبي   دللحل  دي   ادع  ز دو مد  
األمددور الدد  قددد  اددع  يهددا العاددس  ك هددم مدد  ال دداس  أمددا أن   تددبس ن ددف اإلنسددان 

د الاددداا بددداألبين ال اريدددع  أن العاقددد  ال ادددينب بدددال اين  أن   تدددبس ن يددد  األالدددو 
  تدددبس ن يددد  ادلوندددود الدددلو  دددرا  بادلعددددزم الدددلو    دددرا   أن   تدددبس ن يددد  الدبددد  
الدب  اللو  سدُّ م  ر  اآل اق بالصه  الصه  اللو   أداد العي اجملردم أرا   
أمدددا أن عددددد ندددداقسا   تددددبس ن يدددد  ال اددددينب بدددال اين مدددد  م دددد   ددددل  األم  ددددة الدددد  

 ن ها  للحل  ي    ن م ل عاس  ب  قط أحدءدم 
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َ رالول امث  ال.رق ن يداا  لاد  رَّق امث الب ان  زأعامل   زلدم أبيان  زبيَّ
  الددد ت  ال ابتدددة بدددي اجلهددداد ادلدددهزر ادلامدددية  دددرنت   مل  دددوم الايامدددة زاذلدددرج الدددلو 

َ امث ز  حدددلر م ددد  رالدددول امث  َ زحدددلر م ددد  كتدددان امث الدددب ان  زأعدددامل  بددديَّ بددديَّ
رالددددول امث ال.ددددرق بي همددددا  رقدددداا ن يدددداا كبدددد اا    ددددأ  بي همددددا رلددددا ا لر َددددب س   أنب نددددا 

أن اجلهددداد  هدددا  دددو مااأ دددة الددددا ر   الدددل   أن  دددوا الديدددد ل الدددسم  ادلصدددط.ف 
زادلسدد مي زاالددتمرازا السدد   مل احتصددان حاددوقهم زال يدد  مدد  مبددادنيهم زقدديمهم  

بعبارم ريرحية  زام ة    أاب  أ ز سا ز  التباالاا ن دما  ز و ما قد بيدََّ   كتان امث
 قال:

ددددوكبم م دددد  در َددددارركبم  ) َرنب َهدددداكبمب ال َّدددد ب َندددد ر الَّددددلر َ  قَدددداأَد بوكبم   ر الددددد   ر َزَأخ  َددددا  َد د   رهَّ
ددددددمب ال َّدددددد لَ رددددددحَل  ب دبم  َأن أَدَولَّددددددو  بم  َزَمدددددد   َدتَدددددددَوذلَّبم  َ  بز  ددددددرَانر  (الرمبونَ َزظَدددددداَ ربزا َن َددددددف  رخ 

 [ 9:  ادلمت  ة]
 دددلا  دددو اجلهددداد ز دددو    دددم اجملا ددددزن بددديَّ  لدددحل كتدددان امث بددد    ريدددر   

 بعبارات  ارحة   أدع رلا ا لرَ ب س  قاطع  زبيَّ   ل ا رالول امث 
َ ل دا اذلدرج زميد  بي دد  زبدي اجلهداد زأزمد  ل دا أن اذلدرج  ددو أن  ا  ند   بديَّ

 هم باتال انتصاراا لعصبة أز حضباا لعصبة أز ال اا حت   تصادم ادلس مون  يما بي
يَّددة   –أو الدد اا حتدد  را ددة    أع ددم مدد  حيم هددا ز مل أو حا ددة   سدد   ددا  –را ددة  نبم 

ا حلر م   أديا حتل ر  اال  يمدا رزا    لا  و اذلرج اللو بيدََّ   ل ا رالول امث 
  ضددرن بر ددا ز انر ددا مسدد م   ريدد ي   زحدد  : )مدد  خددرج مدد  أمدد  ن ددف أمدد 

 ( ز   ت ا ف موم ها ز   .ي بلو نهد ا   يس مين
زمد  ا  درح ل دا  –كتان ربي دا ند  نسلد    –  اا قد أزم  الدتان ادلبي 

ال.دددرق بدددي اجلهددداد ادلدددهزر ادلامدددي  مل  دددوم الايامدددة زبدددي اذلدددرج  رالدددول ا زلمدددد 
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بدان  زأزالدع بدان  اللو  دو نسمدة مد  نسمدات قيدام السدانة زالدلو  دو أخطدر 
 مل ال.ت ة الدمها   زمع  لحل  إن ا ل سمع زنرع مدا    صددق  العاد   ندرع أناالداا 
  نمدددون أن اجلهددداد قدددد التدددبس ن ددديهم بددداذلرج   ددددنون  مل اذلدددرج ز ر عدددون لدددوا   

ن د    د مرزن مبدا  ز  نمون أن  اجلهاد   البي  امث    مرزن مبا هنف رالدول امث 
  زندد  ز اولددون  ندد  اجلهدداد  ز عرمددون ندد  اجلهدداد الددلو حددلر م دد  كتددان امث ندد

زخيل لون م    زحن  نرع أمام ا الد.رم الل   أن  وا حاد م  أمر ب  رالول امث 
زندددزاهنم ن ددف اإلالددسم زمدد  ا ن ددف ادلسدد مي  نددرع أمام ددا زمدد  حول ددا الد.ددرم 

ن الاتدد  الددل   أصددتحل أالدد اهنم كيددداا ن ددف اإلالددسم   سددت بون احلاددوق ز سددتمرنيو 
ز هتصدبون الددزر مد  أريد ا ا ز سددرحون زديرحدون مهددد   ادلسد مي بإالددسمهم 
زمهدد   ادلس مي بايمهم زحاوقهم  خيل لون ن  اجلهاد مدع  دو   الدل   أمرندا 

)مد  خدرج ن د     قدال:  امث ن  زن  أن نااأ هم ز د مرزن مبدا هندف رالدول امث 
  ت ا دددف موم هدددا ز   .دددي بدددلو مددد  أمددد  ن دددف أمددد   ضدددرن بر دددا ز انر دددا ز 

  نهد ا   يس مين(
نبددداد امث: أريددد ي  أن   العادددس  الدددل    م دددوا بدتدددان امث زقدددراز  ز م دددوا 

زأريدددهوا السدددمع  مل أعاليمددد   أأتصدددورزن أن   العادددس  مددد   ب بدددوم رالدددول امث 
الددلو أمددر امث    تددبس ن يدد  اذلددرج الددلو حددلر م دد  امث زحددلر م دد  رالددول  باجلهدداد

ب ان  زأعددامل بدد ت أنتاددد  ددا نبدداد امث أن العادد    ديددد  أن  تصددور م دد   ددلا الدد
ال دبس أبدداا  ز هدا  دو اريدط اع لر َّدب س مد  أنداس  عر دون احلايادة أل ددا    نر دد 

 أن نستبط ها ز  أن نت دث ن ها 
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ا  ن ددا   بهددي أن نتسددا ل ندد  ال تيقددة الدد  حيااهددا اجلهدداد الددلو أمددر بدد  امث 
ال تيقددة الدد   سددت مر ا اذلددرج الددلو هنددف ن دد  رالددول امث بدد  هنددف ن دد   ندد  زندد  ز 

 كتان امث ن  زن  
 أما اجلهاد ادلهزر اللو أن   ن   بيان امث قانيسا:

ددددوكبم م دددد  در َددددارركبم  ) َرنب َهدددداكبمب ال َّدددد ب َندددد ر الَّددددلر َ  قَدددداأَد بوكبم   ر الددددد   ر َزَأخ  َددددا  َد د   رهَّ
دددددد ددددددمب ال َّددددددالرمبونَ َزظَدددددداَ ربزا َن َددددددف  رخ  لَ رددددددحَل  ب دبم  َأن أَدَولَّددددددو  بم  َزَمدددددد   َدتَدددددددَوذلَّبم  َ  بز  ( رَانر

 [ 9:  ادلمت  ة]
أ .يددل  ددلا األمددر اإلذلددي زالسدد   مل مددا أمددر امث بدد  باجلهدداد  ر ددع رأس األمددة 
نالياا  جيع ها أت.ي  ظسل األم  زالسد م احلايايدي  جيع هدا كت دحل حاوقهدا ادلاد دة 

دلع و ددة  جيع هددا ن  دد م   ن.سددها م يعددة   أنددي أندددانيها   ددل   ددي  ددرم اجلهدداد زا
  اجلهداد الدلو خيدل ل م د  اللو أمر ب  كتان امث ن  زن  زأمر ب  رالدول امث 

 الل    صرزن ن ف الدنوم  مل اذلرج 
 مدا  دي ناقبدة اذلدرج  دا  – ز ي أسدمية اختار دا رالدول امث  –أما اذلرج 

مدا  ددي ناقبدة أصدادم ادلسدد مي بالاتدالت    ددرو كمددا قدال رالددول امث نبداد امث  
الااأ   يما قَدَت  ز   درو ادلاتول  يما قبتر   ناقبة  لدحل أن أتسدع دانيدرم األحاداد 
السددانيرم بددي ادلسدد مي بعضدددهم مددع بعددن  زأن أت دددول األحادداد  مل ءدد ر  هددديم  

حتدد  الدد ابحل  ددو    ن ددف ال .ددوس زالا ددون  زمدد  ا  ددإن الددوط   ه ددحل ز تمدد ق
ادلتادددداأ ي  األح يددددا   ت ولددددون  مل  اددددرا  مدددددقعي زال.اددددرا   ت ولددددون  مل نددددانيعي 
 ه دهم اجلوع ز شيع  يما بي هم البوس زاذلس    ت ول الوط  الواحد  مل قطدع 
مبَبضَّددَعة  ز ت ددول  مل   ددات متااأ ددة متئاريددمة    ددات أهددرق    ددار مدد  الدددما  

 الددلو  ت دددث ن دد  ادلسدد م أ دد  مداندد ت لدديس لدد  مدددان  يمددا بي هددا  زاإلريددسح
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 طسقدداا أمددام  ددلا الددبس  ادلدداحا  أمددام  ددلا اذلددس  الددلو حييددا باألمددة زبددالوط   
الد ار أتهازع زالات   ست ر زالدما  أت ول  مل أهنر  زمىت ديد  ذلدل  األمدة أن 

ع  ددل  أدد هن مدد  كبولددا  لسددو  ديددر العاددد زالعادددان زءسءددة ناددود ز  أسددتطي
    ديددددد  ل ئددددران أن األمددددة أن أسددددتياال مدددد  الددددبس  ادلدددداحا الددددلو أحددددا   ددددا

   زما السببت السبب  و اذلرج  ت ول  مل نمران خسل  ل  ادلدم
أرأ تم  مل ال تيقة ال  حيااها اجلهداد بدادلعا الدلو  درن  امث زبدادلعا الدلو 

 ددو رنددب الددلو   مددر  اذلددرج الددلو بيدَّ َدد  ل ددا رالددول امث  أرأ ددتم  مل األءددر ادله ددحل ادل
العسمددات الدالددة ن ددف قددرن قيددام نسمددة كمددا قددال رالددول امث مدد  أقسددف زأخطددر 

 السانة 
 دددلا الدددلو أقولددد  لددددم أ هدددا اإلخدددوم مددد   ددد ن  أز  دددوقال السدددادر زأن   بددد  

 الها   زأن  دبَاو َم رياحب ا نوناج   ال   
ن بدتددددان امث ادل تمددددون  مل زحندددد  زمث احلمددددد ادلوم ددددو  –أعددددالوا  ددددا نبدددداد امث 

   حن  م  أمت   حند  مد  أمدة ا الدتقابة  مدد امث ند  زند اليدنا رالول امث 
  ا ددنا   صد  احلما دة زالرنا دةر زرالدول امث  أعالوا حنص  أن.س ا زناول دا –

َ حل زأ  ندبه  رحل  خوان ا الارىب  أ    نَده 
 ه  أقول  ل  الد مة يل زلدم مجيعاا زلد  م  قد أب 

 ألمددددر الهر ددددب   خددددارج  ددددلا الددددوط  أزل ددددحل الددددلو   اددددادزنأمددددا  خوان ددددا 
ز ددددم  ئددددون.    ألالددددبان   أر ددددد أن أحتدددددث ن هددددا  أمددددا أزل ددددحل اإلخددددوم الددددل 

حيددددازلون أن ك مددددا َخبَدددد    ددددل  ال.ت ددددة    ندددد ان  ددددلا اذلددددرج    متسددددأزن   ندددد ان
أ ها اإلخوم  أ ها  –ههم  زلي  أن كسمي  ب – عيدز ا  مل الوقود  أقول ذلو   

  زامث  أل أقوذلددا لدددم مدد  م ط ددا األحبددة زامث  أل ألقوذلددا لدددم مدد  م ط ددا  دد.اة
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   ح وا ال تيقة الد  الدتوزلون  دا بعدد الد وات طالد  أز قصدرت  مل امث  حب
الت م  أن اقدم الضعي.ة أءاا ا زأءاا ا زأءاا ا مما حييا  ل  الب دم ز دل  األمدة 

.خ الدلو كارالددون   بسدبب  ددلا التهيديال الددلو   أ ب دون أسدد زن بسدبب  دلا الدد 
  طر ا   دلا ات اناياداا ألمر  مرر  االت.ادم م  مال   س   ومع   اجليدب  حدداا 
  ا رح دددتم مددد  دنيددداكم  مل امث ز دددعرا بال اددد  الدبددد  الدبددد  الدددلو حتم ونددد    

نبدددداد امث زلسددددو  أن دددداقدم لسددددو  أت  ددددف مشددددانر ال دامددددة بددددي نددددواحندم  ددددا 
الدددلو  ع تمدددو   العمددد  أتم دددون أن لدددو رنعدددتم  مل  دددل  الددددنيا لتبَد. دددربزا نددد   دددلا 

لرتبَد. ددربزا ندد   دددلا التئر ددب الددلو أزح دددتم أن.سدددم  يدد  زلسدددو  عدددزن العاقبدددة 
السودا   العاقبة اخلط م   اا    العادم بعد    اا    بارقدة أمد    أن عددزا 

أز أم  أز طم ني ة  ها  و الشاا  األبدو   يا أ ها اإلخدوم أن.سدم أمام العادم 
  أ ال ال.رريدة كام دة ز  أد ال أ دام العدودم  مل امث زاإلنابدة  مل امث زا نايداد ألمدر 
امث بدددد ا مددد  ا نايددداد ألمدددر اجملهدددول   أددد ال ال.رريدددة الددداحنة   هدددس رنعدددتم   دددس 

  زمددددا دام اإلنسددددان  عددددي   ددددوق  ددددل  أبددددتم   ددددس أببد ددددتبم   مل امث الددددب ان  زأعددددامل
األرض    ل  احليام الدنيا  دإن بدان اإلنابدة  مل امث م.تدوح  بدان التوبدة  مل امث 

 الب ان  زأعامل م.توح 
 دديدم مددد  خرندددوا كدددان أ هددا اإلخدددوم أ دداا ك دددتم زمهمددا كدددان مامددديدم الددوا   

 بددداألمس مددد  السدددقون جلدددرانيم ارأدبو دددا أز كدددان  ددديدم مددد  حياددددزن ن دددف أنددداس
ألالبان   أر د أن أ كر ا  أ اا كاند  أحدوالدم  دإن امث  تدون ن ديدم   دإن امث 
 اب  أوبة التانيبي  نودزا  اريط  وا مع امث الب ان  زأعامل  للحل خ  لدم م  

الدددب ان  زأعدددامل  أن أ اددادزا ل مقهدددول  انادددادزا دلددو كم  االدددتقيبوا دندددوم ربدددم 
ددددَتَقرَّ مدددد  اخلددددارج  أالدددد ل امث مدددد  الددددداخ  ز  ديددددد   اإلريددددسح  هددددا   بددددع أن  بس 
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الدددب ان  زأعدددامل أن جيمع دددا ز خوان دددا زأحبا ندددا ن دددف مدددا  رمدددي   زأالددد ل  الدددب ان  
زأعددامل أن  اددي  ددل  الب دددم مدددر ادلدداكر   زكيددد الدانيددد   زأن  عيدددنا مجيعدداا  مل 

 ح  م د     أقول قويل  لا زأالته.ر امث 


