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 تاريخ اخلطبة

  1988/ 90/ 81 املوافق  8341،  شوال  81 ، اجلمعة  

 {يـَتَـَوَّلَّ الصَّاِِلِيَ  ِإنَّ َولِيِّـَي الّلُه الَِّذي نـَزََّل اْلِكَتاَب َوُهوَ }
  يــا را ــا اِلمــد مث اــداا يــوا  نعمــه ويكــا   مزيــد اِلمــد مث ا اِلمــد مث  

لـــحل اِلمـــد كمـــا ي بهـــي ظـــسل ونكـــحل ولع ـــيم الـــلطانحل  الـــب انحل اللكـــم   
يـــ  نلـــ. نأســـحل  وأإـــكد أن   إلـــه إ  امث أحصـــي ء ـــا  نليـــحل أنـــ  كمـــا أء 

وحــد    إــليحل لــه  وأإــكد أن دمــداا نبــد  ورالــوله وريــأيه وخليلــه  خــ  نــ  
أرالـــله  أرالـــله امث إَّل العـــاش كلِّـــِه اشـــ اا ونـــذيلاا  اللكـــم ريـــ  والـــلم واـــار  نلـــ. 

دمـــد ريـــسةا والـــسماا دانيمـــي متس مـــي إَّل يـــوم الـــيدنا دمـــد ونلـــ.  ل الـــيدنا 
ون ونأســي املذنبــة اتاــوع امث أعــاَّل  أمــا اعــد  يــا موأوريــيكم أيكــا املســلالــدين  
 نباد امث:

ــــاب امث الــــب انه وأعــــاَّل واطــــد  يكــــا امث نــــز ونــــ  نبــــاد    يــــات   كت
دــذراا مــن أن يتخــذوا  نأســكم وليــاا مــن دونــه  دــذراا مــن أن يســت  دوا  املــنم ي

ة ينكـد ويكـلر ااالـاليد إـا ايـاُن اعدوٍّ هلم وندوٍّ ملو هم وخـالاكم   يـات ك ـ  
امث نز ون  هذا الت ذيل نل. مسامع نباد  املنم ي  أعالوا  اريـهوا السـمع إَّل 

 اعض م كا:
يَا أَيُـَّكا الَِّذيَن  َمُ واْ  َ أـَتَِّخُذواْ ِاطَانَةا مِّن ُدوِنُكْم  َ يَْاُلوَنُكْم َخبَـا ا َودُّواْ َمـا )

ُُِْأــي رُيــُدورُُهْم َأْكبَـــُل قَــْد اـَيـَّ َّــا َلُكــُم َن ِــتُّْم قَــْد اَــَدِت اْلبَـ  ــَواِهِكْم َوَمــا  ْهَضــا  ِمــْن أَ ـْ
 [ 111:   ل نملان] (اآليَاِت ِإن ُك ُتْم أـَْعِاُلونَ 
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 امسعوا قوله وهو حيذر من ا مل اخلط  نأسه:
َيا  أـُْلُاوَن إِلَـْيِكم اِـاْلَمَودَِّة يَا أَيُـَّكا الَِّذيَن  َمُ وا َ  أـَتَِّخُذوا َنُدوِّي َوَنُدوَُّكْم َأْولِ )

 [ 1:  املمت  ة] (َوَقْد َكَأُلوا ِبَا َنا ُكم مَِّن اِلَْقِّ 
 أريهوا السمع أيكا اإلخوة إَّل هذا الكسم اآلخل هبذا ا اللوب املختلف:

اِ لِيَن َأْولِيَـا  ِمـن الَـِّذيَن يـَتَِّخـُذوَن اْلَكـ*  َاشِِّل اْلُمَ اِ ِاَي اِـَانَّ هَلُـْم َنـَذاااا أَلِيمـاا )
يعـــاا  ـــِه مجَِ ـــزََّة لِّل ـــِِنَّ الِع ـــزََّة َ  ـــَدُهُم اْلِع ـــوَن ِن  -131:  ال ســـا ] (ُدوِن اْلُمـــْنِمِ َي أَيـَْبتَـُه

131 ] 
 امسعوا هذا الذي ياول امث نز ون :

َِلِـــحَل  َّ يـَتَِّخـــِذ اْلُمْنِمُ ـــوَن اْلَكـــاِ لِيَن َأْولَِيـــا  ِمـــن ُدْوِن اْلُمـــْنِمِ َي َوَمـــ) ن يـَْأَعـــْ  
ُكْم أـَُاــاةا َوحُيَــذِّرُُكُم اللّــُه نـَْأَســُه َوِإََّل اللّــِه   ـَلَــْيَ  ِمــَن اللّــِه ِ  َإــْيَ  ِإ َّ َأن أـَتـَُّاــواْ ِمــ ـْ

 [ 21:   ل نملان] (اْلَمِص ُ 
  هـذا مـا نباد امث؟! إهنـا أسـع  يـات  الـبعض م كـا يأـي ويكأـيأأ يدكم يا 

ا ما يصحل مسامع ا وي بهـي أن يسـلع إَّل قلوا ـا ريـبا  قاله ل ا امث نز ون  وهذ
  مسا 

ولكن ءـُلَّةا مت كلة اليت ألال  أعليماهتا مـن أقبيـة ال ـسم أرالـل    ا الـبو  
إعار الصسة يوم اظمعة يـوم رـلد  مناملاضي أامل اان يـُتََّخَذ من يوم اظمعة ا  

 نـز ونـ  م ـه  أرالـل  نل. هذا الذي أنل ـه امث  يـوم رـلد نلـ. الـذي حـذَّر امث
يــوم اظمعــة   –هــذ  الأ ــة املت كــلة مــن أقبيــة :سمكــا أاــول: انعلــوا ِلــحل اليــوم 

. للمســـلمي   هـــذ  ســـتدنَ يـــوم اايـــة دوليـــة أُ  –أقـــدو يـــوم مـــن أيـــام ا الـــبو  
البلــدة  يــا ن بــاا  يــا ن بــاا  أمنم ــون هــن   أم مسحــدة هــن  ! أحاقــدون نلــ.  

هن  !   نواب  هنم مت كـلون  ناإـوا   اِلأـست  كتاب امث هن  ! أم ماِا
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الت كليــة نلــ. مــا يبــدو أنمــارهم كلكــا ومــن ا  ــِهنم يلالــلون أوامــلهم وأعليمــاهتم 
  مـــن هــذا الـــذي  كـــن أن مــن نـــوال ال ـــسم ويلالــلوهنا مـــن أ ـــوا  ال ــسم أيضـــاا 

ت  يصـهي السـمع إَّل مـن ياملنــا اـان نتمـلد نلـ. أعليمــات امث املتكـلرة أسـع مــلا
 من يا نباد امث؟!

ولكــن لــي  الع ــد كام ــاا   هــذا الـــذي أقولــه لكــم  إ ــا الع ــد يســـلي 
متأاقمـــاا إَّل إـــي   خـــل  الع ـــد أن ــــا اكتشـــأ ا أن   املشـــايِخ مشـــايَخ للبيــــ  
ا ايض وأن   املأايت مأتي للموالاد اإلاللانييلي  هن   املأتون وأول حل املشـايخ 

ها اانـــه ي بهـــي ا الـــتعانة االعـــدو  ي بهـــي انتمعـــ  كلمـــتكم نلـــ.  تـــوع أريـــدرو 
ا التعانة االدول ا خلع  ي بهي ا الت  اد هبا  وما هي الدول ا خلع يا نباد 

يوهلـــا اخلادمـــة وإالـــلانيي  املســـتخدِ امث مة  ألـــحل هـــي الـــدول الـــيت ؟ إهنـــا أمليكـــا ِو
 ريدرت  توع من أول حل وهن   اضلورة ا التعانة هبم وضلورة ا الت  اد هبم 

نــن قــل ن ذــ  هــذا الاــل ن الــذي أوحــ. امث اــه إَّل رالــوله واطب ــا اــه   ُ ْ ــحب
خـا  اللالـ   نن ال ة أخـلع ذـ  السـ ة الـيت ألككـا ل ـا دمـد   ُ  لم أند  حب ْ 

نن نلمـا  الشـليعة   نلمـا  الشـليعة لعلـي ألـتا  مـن   ُ   حب ْ وا نبيا   لم أند
. إَّل اخلضــو  لــه! دنَ أريــدر  تــوع مــن هــذا الابيــ   لــم أن ــل  أهــو ديــن   خــل نُــ

ي   أكــاد ا ِن أصــدا أهنــا قــد هــذا هــو ا مــل الع ــد  وهــذا هــو الشــي  الــذ
 ه تعمس

  نعــم لاــد ريــدر م ــ  هــذا الأتــوع الــيت أ ــاقض وأهالــد قــل ن امث نــز ونــ 
يكات  هيكات أن أهلد هذ  الأتوع كتـاب امث وقل نـه     كـن  مـاِا ناـول وه

ِكــلت  ولعلكــم مسعــتم اعــد ِلــحل  يــا نبــاد امث؟ ولاــد مسعــتم اــا م  هــذا الــذي 
هـــــذ  الأتـــــوع الـــــيت ريـــــدرت مـــــن مشـــــايخ البيـــــ  ا اـــــيض ومـــــن مأـــــيت املوالـــــاد 
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ذ  ا رض اإلالـــلانييلي  اـــن املســـلمي  اـــن الـــذين أقام ـــا امث نـــز ونـــ   ـــوا هـــ
املباركة  ان املنم ي اامث نز ون  ورالله وكتبه أمجع نعل كا ريبا  مسـا    كـ  
يـــوم مجعـــة أن ولي ـــا هـــو امث نـــز ونـــ   وإن ـــا ل ـــلدد مـــا يلاَّ  ـــا إيـــا  را ـــا   دكـــم 

   ل لدد قوله الذي يلا  ا إيا :أبيانه
 [ 116: نلاال]ا (يـَتَـَوَّلَّ الصَّاِِلِيَ  ِإنَّ َولِيِّـَي الّلُه الَِّذي نـَزََّل اْلِكَتاَب َوُهوَ )

  يــوم اظمعــة  ليكــونن يــوم   لــن يكــون يــوم رــلد نلــ. كتــاب امثةيــوم اظمعــ
  يـــوم اظمعـــة  ليكـــونن جتديـــداا للخضـــو  لو يـــة امث نلي ـــا جتديـــد للبيعـــة مـــع امث

وللخضو  لسلطان امث الب انه وأعاَّل نلي ـا  أنـ   اـن نت ـل  الـ  و يـة امث 
لطانه  الــــ  هــــذ  الو يــــة أشــــيع اي  ــــا ا خــــوة  ا خــــوة اإلنســــانية  ا خــــوة والــــ

اإل انيــة  نت اريــل الــ  الــلطان هــذ  الو يــة  نتعــاون الــ  الــلطان هــذ  الو يــة  
الو ِقَيَمَ ا وأوطان ا واسدنا ال  اللطان هذ  الو ية  قد خنط  ولك ـا نت اريـ  

ل اــاملعلوال  ن كــ. نــن امل كــل    يمــا اعــد  قــد ن ســ. ولك ــا نتــذاكل مــن اعــد  نــام
كل ــا  مــل ِبعــلوال وكل ــا نــاَ  نــن م كــل  هكــذا أحــد ل ــا امث وهكــذا َنلََّمَ ــا  أش 

 يا :
َا اْلُمْنِمُ وَن ِإْخَوة  َ َارْيِلُ وا اـَْيَ َأَخَوْيُكمْ )  [ 11:  اِل لات] (ِإ َّ

را  أن نطــاط  الــلأو ِ ا لــذا  العــدو الــذي الــياب  إلي ــا م  ــداا مــن و أمــا 
الب ار  كيكات  لألاللع الذين يلون أنأسكم خاضعي لسـلطان ا الـل  قـااعي 
  نـــدران الســـ ود هلـــم أن يـــذلوا ويكونـــوا مـــا إـــاموا ولكـــن لـــي  هلـــم أن يـــاملوا 

ِبــا ااتلــوا اــه هــم أنأســكم  نعــم  هــذا إــان ا  نباه ــا   أــزال حبمــد امث ا حــلار 
 أــــزال اِلليــــة اِلايايــــة أســــلي   ناريــــعة  رموالــــ ا   أــــزال حبمــــد امث ملأأعــــة   

لــحل م ــذ أن أنل ــا نــن نبوديت ــا مث نــز ونــ  وحــد   وأنــا أالــال هــ     دماني ــا ِو
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البيــ  ا اــيض و تــوع املوالــاد هــذا التــاريخ ا ذــل مــن االــت اب لأتــوع مشــايخ 
ه الــحل يــوم  أالــود   أــزال  نعــم  اإلالــلانييلي؟ أاــداا  أارو ــا ا ذــل   يعلــم ِلــحل 

 ه العربة ألو العربة والدرو ألو الدرو  إهنا خيانة ملو  اين ا ال ا مة ألتا  م
الــذين ُقِضــَي نلــ. أن ــم دولــة حضــارية إالــسمية   ا نــدل  اســبد خيــانتكم  

  االــت ااوا لأتــوع املوالــاد مــاِا  علــوا؟ االــت ااوا لأتــوع مشــيخة البيــ  ا اــيض
 د كــ  طــلال مــ كم االــت  اإلالــلانييلي  ُاريــموا  وملــا اإــتد اخلصــام  يمــا ايــ كم

جب ــــا  مــــن أن  ــــة ا الــــبان  أوــــدوهم  ا إهنــــم طــــلدوهم مــــن الالطبــــة ا إهنــــم 
الســتار نلــ. دولــة إالــسمية حضــارية :لــ   لَ دِ اْلــطــلدوهم مــن ذلناطــة  وهكــذا أُ 

مشســكا أتــالق   راــو  الهــلب قلااــة الــبعة قــلون  وملــا خــل   خــل ملــحل مــن ملــو  
ولسان التاريخ لسان الدهل يا نباد امث  –اين ا ال طليداا يبكي قال له التاريخ 

قال له التاريخ: حيـق لـحل أن أبكـي نلـ. ملـحل ضـيَّعَته كبكـا  ال سـا   نـحل ش  –
  أمـا اـن  لـن أـدنَو إلي ـا لطمـة التـاريخ هـذ  قـ   أمـا الا ظ نليه دا  ة اللنال

اــن لــن نســتبدل اعبوديت ــا مث نــز ونــ  أي نبوديــة أخــلع  أمــا اــن  لــن نعيــد 
  وهكـــــذا الـــــ عي   وهكـــــذا ة ملـــــو  اـــــين ا اـــــل   التـــــاريخ  هكـــــذا اـــــنالـــــ  

 ال موت  وهكذا ال لا. امث نز ون  
َراَـَّ ا َ  أـَُناِخْذنَا ِإن نَِّسيَ ا َأْو َأْخطَْانَـا َراَـّ َـا َو َ اَلِْمـْ  َنَليـْ َـا ِإرْيـلاا َكَمـا َاَْلتَـُه )

ْلَ ـــا َمـــا  َ طَاقَـــَة لََ ـــا اِـــِه َواْنـــُف َن َّـــا َواْذِأـــْل لََ ـــا َنَلـــ. الَّـــِذيَن ِمـــن قـَْبِلَ ـــا َراَـَّ ـــا َو َ الَُ  مِّ
 [ 216:  البالة] (َواْرَاَْ ا أَنَ  َمْو َنَا  َانُصْلنَا َنَل. اْلَاْوِم اْلَكاِ لِينَ 

 أقول قويل هذا وأالتهأل امث الع يم 


