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 تاريخ اخلطبة

 1422/ 40/ 41 املوافق  2041،  شوال  40 ، اجلمعة 

 ضمانة اهلل سبحانو وتعاىل لكنانتو الشام ىذه
   ددا رانددا احلمددد هلل اددداا  ددوا  نعمددو و كددا   م  دددهاحلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل ونكدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددبحانحل ال كدددم   
كمدددا أءنيددد  ن دددأ ندسدددحل  وأ دددكد أن   إلدددو إ  اهلل   أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أنددد 

وحددده    ددل حل لددو  وأ ددكد أن زلمددداا نبددده ورسددولو وريددديو وخ ي ددو  خدد  ندد  
أرسددد و  أرسددد و اهلل إىل العددداش ك  دددِو اشددد اا وندددذ لاا  ال كدددم ريددد  وسددد م وادددار  ن دددأ 

 زلمدددد ريدددسما وسدددسماا زانيمدددي متس مدددي إىل  دددومسددديدنا زلمدددد ون دددأ  ل سددديدنا 
ون وندسددي ادلذنبددة اتاددوع اهلل تعدداىل  أمددا اعددد  يددا مالددد    وأوريدديكم أ كددا ادلسدد 

 نباز اهلل:
تعددالوا ندتددتي حددد ينا اليددوم اطانيدددة مدد   ح كتدداع اهلل سددبحانو وتعدداىل  ا  

اهلل نددد  ونددد   التع دددا اادلوضدددول  تعدددالوا نتددددال ىدددذه ا  دددا  البيندددا  مددد  كتددداع 
  اول سبحانو وتعاىل   زلكم تبيانو:

دبدُُّكْم )  َا أَ دَُّكا الَِّذ َ   َمُنواْ َم   َدْلَتدَّ ِمنُكْم َند  ِز نِدِو َ َسدْوَي  َدْ ِل ال ّدُو ِاَادْوم  هُِ
   ( َوهُِبُّونَدددددُو أَِ لَّدددددة  َن َدددددأ اْلُمدددددْلِمِنَي أَِنددددد َّم  َن َدددددأ اْلَكددددداِ لِ َ  ُ َاِىدددددُدوَن ِ  َسدددددِبيِ  ال ّدددددوِ 

 [ 54:  ادلانيدم]
 و وتعاىل: اول اهلل سبحان

ْاُكْم َنَذاااا أَلِيماا َوَ ْسَتْبِدْل قَدْوماا َغيدْلَُكْم َو َ َتُضلُّوُه َ ْيئاا )  (ِإ َّ تَنِدُلواْ  ُدَعذ 
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 [ 39:  التواة]
 و اول رانا سبحانو وتعاىل ن  أندانيو وأندا  ز نو:

( نُدددورِِه َولَددددْو َكدددلَِه اْلَكدددداِ ُلونَ   ُلِ دددُدوَن لُِيْطِددددُلوا نُددددوَر ال َّدددِو اِدددد َ دَْواِىِكْم َوال َّدددُو ُمددددِتمُّ )
 [ 8:  الصف]

 و اول   مكان  خل:
 ُلِ ددُدوَن َأن  ُْطِدددُلواْ نُددوَر ال ّددِو اِدد َ دَْواِىِكْم َو َددْ اَل ال ّددُو ِإ َّ َأن  ُددِتمَّ نُددوَرُه َولَددْو َكددلَِه )

 [ 32:  التواة] (اْلَكاِ ُلونَ 
ىدددو ا نددد  وىدددو ا غ ددد   نددد  ضدددمانة اهلل سدددبحانو وتعددداىل لبادددا  ز ندددوىدددذا 
 ؟ ما ا ن  ضمانة اهلل سبحانو وتعاىل لكنانتو الشام ىذه  وا قوع

  اول اهلل ن  ون  ن  سيدنا إالاىيم خ ي  اللا  ولوط:
َناُه َوُلوطاا ِإىَل اْ َْرِض الَِِّت اَارَْكَنا ِ يَكا لِْ َعاَلِميَ )  [ 71:  ا نبيا ] (َوََنَّيدْ

  معدددال ال كدددة ا زىدددار ىدددذا الدددد   الع ددديم  يكدددا ىدددي الشدددام  وأول معددد  مددد
 ورسوخ نذور ىذا الد     تلاة ىذه ا رض 

)ايندددا أندددا ندددانيم إ  رأ ددد  كددد ن نمدددوز  يمدددا ريددديَّ نندددو:  و ادددول ادلصدددطدأ 
الكتاع است   م  حت  رأسي   تبعتو اصلح  إ ا ىو نور ساطع   الشدام  أ  

  إن اإلميان نندما تكون الدنت   الشام(
عدد  ىددذه ا  ددا  ومددا تبعكددا مدد  أحاز ددة رسددول اهلل كا يددة   ىددذا الصدددز ل

 الذح نل د أن ندص  الاول  يو نكد ا ستطانة 
نبدداز اهلل: ن ددأ الددلغم مدد  ىددذا البيددان ادلكددلر ادللكددد   كتدداع اهلل سددبحانو 
وتعدداىل  ددإن قددوع الشددل كاندد  و  تدد ال تعمدد  ناىدددم وتبددذل كدد  مددا   الوسددع 

  مددد  مدددال ل اضدددا  ن دددأ ىدددذا اإلسدددسم وخنادددو وانتياءدددو مددد  وتنددددا كددد  مدددا ميكددد
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نذوره  والوق     تسع لإلريها  إىل مدا ورز   الوءدانيا الكيد م الدِت ك كدا حتد  
ا  ددح ولكددنكم تدلون وتع مددون أن ىدذه اظكددوز الكيد م الددِت اُدِذَلْ  وأن ا مددوال 

ي كددد   لدددحل ش  ددد   الكيددد م الدددِت أُْنِدَادددْ  وأن ادلتااعدددة الدانيمدددة ن دددأ ىدددذا اذلدددد
اطاني  وااي اإلسسم راسخاا   تلاتدو واايد  هسدو تتد لا واادي ألاكدا  سدلح إىل 
 دددلل العددداش وغلادددو كمدددا تع مدددون  ولكددد  الدددذح   دددد  الن دددل أن ال كيددد    ىدددذه 
ا ونة ا خ م إمنا  تم ن أ ىذه ا رض ادلباركة   تم ن دأ الشدام اكيديدة مسدعورم 

  كيديتكددددا ادلسددددعورم  غل بددددة   سددددلنتكا العجيبددددة  نجيبددددة  ىنالددددحل مسددددال  غل بددددة
تسدددعأ  نتيدددام اإلسدددسم مددد  ىدددذه ا رض الدددِت أن ددد  البيدددان اإلذلدددي أ دددا أرض 
مباركددة اددذا الددد    ونسددتطيع أن نتبددي تدصدديسا   أر ددد أن أزخدد    غمدداره ك ددو 

  نل دد   ال اا  الذح مت   اليوم اللااع م  الشكل السدااع ادلاضدي   ا ددم ا ن 
أن ندذكل اهكدا  ضددم ىدذا ال ادا  ني ددي ند  ادلوسداز اإلسددلانيي ي وضدم ني دي ندد  
ادلخدداالا  ادللك  ددة ا مل كيددة وكددان احلددد ة   ىددذا ال اددا  حددول مصدد  ادلسددتاب  
السورح الذح  نبهي العم  ن يدو  كدان أول مدا مت   ىدذا ال ادا  ااإلمجدال ضدلورم 

التصدددازم   ىدددذه الب ددددم ادلباركدددة   سدددور ة  اا دددة أمددد  إسدددلانيي  وضدددلورم تددد ني 
وضدددلورم ت سددديس مدددا  سدددمأ اددداق س اليدددورح ا نتاددداي لسدددور ة واختيدددار اله يدددون 
رنييسدداا ذلددذا اق ددس  ومت تطبيددا  لددحل  مت إ دداز ىددذا اق ددس واسددتيسزه ومت اختيددار 

  ل دد ىذا اله يون رنييساا لو منذ أ ام   م  ىو ىذا اله يون وما ىي معتاداتدو الدِت
 ؟أن  عمدد  ن يكددا غددداا حددا اقتضددأ ا مددل أن  كددون ىددو ادلختددار    لددحل ال اددا 

س حدءكم ن  طانيدة م  معتاداتدو الدِت  بدذل نكدده اظكيدد لتنديدذىا  ولسدوي 
أقلؤىا كما ىي لكي   أ  د ك مة أو أناص ك مة   اول أو ا:   أندد أح مد ر  

اإلسددسمية إ ا مددا أراز الواحددد منددا  لعددم الوقددوي ااددوم و دددم   موانكددة التيددارا 
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النكدوض ادال وطندو ورلتمعدو والتوندو اددو إىل طدور احلداءدة  و ادول ءانيداا: الدد ام  
الد   ك   لحل   مي حل مدداتيي حتسدي  دلوط حيدام اإلنسدان ن دأ ا رض وإمندا 

 ىو ن   م  تدك  اإلنسان اخلاص او  إىل ما ورا   لحل 
لول ىذا احلكم السز ين ادل حد ىو الذح  إن مش –أ كا اإلخوم  –وىكذا 

 تدنو ادلعارضة السور ة اليوم إىل اظكاز وا ستشكاز   سبي و 
الدددذح أر دددد أن أقولدددو   أول تع يدددا ي ن دددأ ىدددذا الدددذح  كلتدددو لكدددم: ىددد  

لوسداني   ت تأ تطبيدا ىدذا احل دم الدذح تطداول نمدله والدذح ليد    العمد  اكد  ا
ن ددأ انتيددام اإلسددسم مدد  اددسز اإلسددسم  ش  ددد أح وسددي ة ل نجددا  ادد  ونددد 

 نايض  لحل  ولك ن مساني الذح  ع وا  لحل ت ل مصدال قول الشانل:
   م  ضلىا وأوى  قلنو الونل  كناطي ريخلم  وماا ليوىنكا

 تطبيا ىذا احل م ن أ أرض الشام؟ لك  ى   ت تأ
  اخلبدددة ونبذتدددو اعيدددداا اعيددددا ننددددما نبدددذ   دددا نبددداز اهلل: إن الشدددام لد ددد

وطددلز   خددل ريدد ي  أراز أن  ددوه خددسل ىددذه الددد ار وأراز أن    ددم اإلسددسم 
وادلس مي  ولاد حاول كي ون م  اعدد أن  ددزوا نكدد الصد يبية ا لاداع أخدلع 
واوسددداني  أخدددلع   دددم  تددد    حدددد مدددنكم  دددي  مددد   لدددحل واادددي اإلسدددسم  تددد لا 

كعي والساند     مسانده  ااي ك   لحل  ت لا ن أ أر دع اكتااو وسنتو واللا 
الذرع  وم  ىنا   نا أقول لكد  خددا يا الكدون:   ميكد  لإلسدسم الدذح ادار  

 اهلل نددد  ونددد  ىدددذه ا رض اسدددببو    ميكددد  لإلسدددسم الدددذح أءددد  رسدددول اهلل 
  ن أ الشام اسببو    ميك  لإلسسم الذح نصي ادلستنصحي وادلستش    لو 

ادلكدددان ا  ضددد  الدددذح ميكددد  أن  ايمدددوا  يدددو ننددددما تددددذلم اخلطدددوع   ادددول ذلدددم 
  أقدول مجيعاا: ن يكم االشام  إ دا خد م اهلل مد  أرضدو  تدار ذلدا خ تدو مد  نبدازه
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حن  أولئحل  –التواضع الذلي   – ا نباز اهلل ا  ك نا ناول و  مع  ىنا ل تواضع 
اخلدد م مدد  نبددازه  نعددم لددو اهلل ندد  وندد  :  تدد  الددذ   قددال نددنكم رسددول اهلل 

وإننددا لنحمددد اهلل ندد  وندد   حندد  الددذ    ددل نا اهلل ندد  وندد  الاسددة الكددة الشددام  
حن  الذ    ل نا اهلل سبحانو وتعاىل الاسة ز   الشام  حن  الذ    ل نا اهلل ند  

شام  ون  الاسة ال كة  ىذه الك مة الال نية  الِت توج اهلل ن  ون  اا أرض ال
حندد  الددذ   سددنكون حلاسدداا ذلددذا الددد      يدكددل اله يددون والهس ددي الددذ   معددو مددا 
طدددداع ذلددددم التدكدددد   وليحدددداولوا مددددا  دددداؤوا أن هدددداولوا  إنددددو ح ددددم زاندددد  أ كددددار 
الكيد    والكيد    مد  حددوذلم  زاند   ومداا أ كدار تاتشددل  زاند  أ كدار كيدد    

ا  كدددار وا زىدددل اإلسدددسم    مددد  قب كدددا ومددد  اعددددىا  مدددا  ادلدكدددلون واختناددد 
راوندو  ىددذه احلاياددة  نبهددي أن نع مكددا  ولدديع م  لددحل الددذح اختدد  رنييسدداا دلددا هددي 
ادداق س اليددورح  لدديع م  لددحل اله يددون والهس ددي الددذ   معددو أن ز ننددا   ميكدد  إ  
أن   زاز ا زىاراا ن أ أرض الشام  أرض الشام! ودلا ا اختد  أرض الشدام؟   دم 

 الص ة الوءاأ اي اإلسسم وأرض الشام  ع مون 
ااي أن أتونو إىل إخواننا الذ    ل عون لوا  ادلعارضة  أنتاد و  أقول أظ  
أن نياهتم س يمة وأن الدا ع الذح  دد عكم إىل مدا  ع دوا و دع دون إمندا  دي   تددا 
مدددع اإلنسدددانية  ولكددد  كيددد اا مدددا  ندددد ع اإلنسدددان إىل ىددددي مادددده لكندددو  انددد  

 –الصددحيي   اندد  السددبي  الددذح  نبهددي أن  سدد كو  لاددد كددان اذلدددي  السددبي 
ىددد اا إنسددانياا نبدديسا ولكدد  السددب  التانيكددة انتددذاتكم  –وىددذا مددا ن مدد  أن  كددون 

إليكا  وما أظ  إ  أ م وقد ن موا أن الذح  س ىم ىو ىذا الدذح  كلتدو لكدم  
وادلخددداالا  ا مل كيدددة أن الدددذح  سددد ىم ىدددذا الدددذح اختارتدددو ادلوسددداز اإلسدددلانيي ية 

رنييسددداا ذلدددذا اق دددس  مدددا أظددد  إ  أن إخوانندددا الدددذح كدددانوا و    الدددون  ل عدددون لدددوا  
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ادلعارضة اا سالي  الِت  ستعم ون قد نل وا احلايادة ا ن  إندين أىيد  ادم كد خ 
غيددور  ن دديكم رادددار غدد هتم ن ددأ أرض ىددذه ا مددة ون ددأ ز دد  ىددذه ا مددة ون ددأ 

أىي  ام أن  اطعوا الص ة ما اينكم واي  لحل الذح  ادوز  مصاحل ىذه ا مة  
أىي  ام أن  اطعوا الصد ة ايدنكم وادي  لدحل الادلار الدذح الدذ    لدحل اق دس 
ادد مل مدد  ادلوسدداز اإلسددلانيي يت ضددلورم تدد ني  ادلوقددف التصددازمي   سددور ة  أندد  

ذا الشدخص  إن ا ستملار   ىذا الطل ا إمنا ىو خدمة ذلذا اإلنسان  خدمدة ذلد
الذح وضعتو إسلانيي  وأمل كا رنييساا ل مج س اليورح السورح  نعدم  ورع ضدارم 
نا عة  ما أنتاد أن   النداه مد   عتد  اشدلي أو اباا دا  دلي  مدا أنتادد أن   
الندداه الددذ    عيشددون  ددول ىددذه ا رض مدد   عتدد ون اكلامددة أو اباا ددا كلامددة  مددا 

سددبة إميانيددة ن  دد م إىل اهلل  إىل الاددل ن  أنتاددد أن  ددول ىددذه ا رض مدد   عتدد ون ان
إىل السددنة  إىل الددد    مددا أنتاددد أ ددم سددي  ون  سدد ون ورا  ىددذا اق ددس ورنييسددو 

  ونددو كدد  ادلواقددف اإلسددسمية  الددذح  ع دد  أنددو  اددد مدد  الوقددوي ااددوم واشدددم 
و اول  يئاا  خل ش أقلأه  ما أظ  أن  يندا مد   ادول نعدم: س سد    ركداع ىدذا 

 نسان  ىذه ك مِت  وىذا أم ي اإل
أمددا الشددام   سددوي حتتضدد  ز دد  اهلل سددبحانو وتعدداىل  ولسددوي نكددون حندد  

ن دديكم إ ا قددال:  مجيعداا حلاسدداا ذلددذا الددد    كيددف وحند  الددذ   أءدد  رسددول اهلل 
) تددد  إليكدددا خ تدددو مددد  نبدددازه(  حنددد  ىدددذه اخلددد م    أقوذلدددا تكددد اا ولكدددين أقوذلدددا 

ادا  أسد ل اهلل سدبحانو وتعداىل أن  كازم  كدىا لنا رسول اهلل انت ا اا اذه الش
 ع نددا ننددوزاا حلما ددة ز نددو وأن  ع نددا نسدد    طل ددا اظكدداز الصددحيي مدد  أندد  
اا ددددة الدددددد   ورنا تددددو      طل دددددا اظكدددداز ال انيدددددف مدددد  أنددددد  انتيددددام الدددددد   

 والاضا  ن يو  أقول قوي ىذا وأستهدل اهلل الع يم 


