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 تاريخ اخلطبة

  1944/ 41/ 90 املوافق  4111،  حمرم  41 ، اجلمعة   

 من التصنيف الطائفي ياإلسالمالدين موقف 
  يددا رانددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  زيدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددالل زنكدددحل زلع ددديم سددد طانحل  سدددب انحل ال كدددم   
مدددا أءنيددد  ن دددأ نفسدددحل  زأ دددكد أ     لددد     امث أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أنددد  ك

زحددد     ددليحل لدد   زأ ددكد أ  دمددداا نبددد  زرسددول  زريددفي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرسددد    أرسددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددليلاا  ال كدددم ريددد  زسددد م زادددار  ن دددأ 

دمدددد ريدددالما زسدددالماا زائمدددي متال مدددي  مل يدددوم سددديدنا دمدددد زن دددأ  ل سددديدنا 
و  زنفسددي ا لنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا ملدددين  زأزريدديدم أيكددا ا سدد ا

 نباز امث:
   اإلسددالم  ددو الدددين الددلا ااتعددل امث ندد  زندد  ادد  رسدد   زأنبيددا   مجيعدداا  

  زريدق اد اا من أزهلم  زم ن ي  الصالم زالسالم زانتكا ا اآخل م ز و دمد 
 امث الاائ    ددم أبيان :

َنا ارد ر َ لَ ) نَدا  رلََيدحَل َزَمدا َزريَّديدَ َع َلُدم م َن الد ينر َما َزريَّأ ار ر نُوحداا َزالَّدلرا َأَزَحيدَ
يَن َزَ  أَدتَدَفلَُّقوا  ري ر  يَم َزُموَسأ َزنريَسأ َأَ  أَقريُموا الد   [ 11:  الشورع] ( راَدلَا ر

تددا   ادد  زمدن  نددا  ددس  اإلسددالم ش يمددم   يددومذ مدن اأيددام  رندداا ا  دد  الد
   اإلسدددددالم متمدددددلالا   الددددددزل اإلسدددددالمية ا تواليدددددة الددددد  كانددددد  ألندددددأ الشدددددليعة 
اإلسددالمية زأطباكددا كمددا أمددل امث ندد  زندد  زكمددا أندد ل  كددا  اإلسددالم متمددلالا   
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 ددددل  الدددددزل اإلسددددالمية تتمددددن أ دددد  الدتددددا   ألنددددا م  أدددد  م  أددددلزز نددددنكم  
السددوا   زأددد م وا يددا نبددداز امث   أتااسددم معكددم احلادددوق اإلنسددانية االعددددل زن ددأ 

الفتوحات اإلسالمية ال  امتدت  مل االز الشام  ل   زال  امتدت  مل مصدل ش 
يُدَ َج  نصلاين أز يكوزا  مل أ  يبدل زين   نا أز  نا   زاادي النصدارع   ادالز 
الشددام  مل أ  نددا ت الهدد زات الصدد يبية أنددداز م متدا دددة مددع أنددداز ا سدد مي  

االفتح اإلسالمي اللا طكل الشام مدن ا سدتعمار اللزمداين  زكدا  أقبدا  سعدا  
 ية اللزمانية ر م اطو ل مصل من اإلمصل سعدا  االفتح اإلسالمي اللا طك

زكمدددا أ  اإلسدددالم ش يمدددم  رنددداا   يدددومذ مدددن اأيدددام ا  ددد  الدتدددا   سنددد  ش 
اهلجلا  ظكلت   يمم  رناا االفلق ااإلسالمية ال  أنام    أزاخل الال  اأزل

كما أع مدو   دلق  سدالمية كا عت لدة زا لنددة زاظكميدة زالادريدة زاحلشدوية ز   دا 
 كدد  قدداق السددواز اأن ددم مددن ا سدد مي الددلا يشددد  نددا يسددمأ ا  دد  السددنة 
زاظمانددددة  دددد  قدددداق أ دددد  اإلسددددالم  رندددداا لددددل  الفددددلق  ادددد  احتمددددنتكم الدزلددددة 

يدة الفدليدة  ا   دم اداززا اعدد أ  سداززا ندن اإلسالمية  ألنلنوا زمنوا   ألادة احلل 
 طليم احلوار زالنااش اأخوا ا تبازل 
الدددلا أقولدددد  لددددم  منددددا تادددم تدددد  سدددد طا   زان مدددوا أيكددددا اإلخدددوم أ   ددددلا

)أ    يُدَفتَددددنن نصددددلاين نددددن نصددددلانيت  ز  يُدَفتَددددنن يكددددوزا نددددن الااندددددم الاائ ددددة: 
 اة خالل الالز  ا تصلمة ك كا    لا ا بدأ كا   و الشلنة ا طبيكوزيت (

ز ل  حاياة نعوز لا  مل ألف اا  أارخينا العليب اإلسدالمي  –  ا أبي  لا 
لدو ندا  ل مسد مي    ا ن منا  ل  نع م أن  –اللا ما ينبهي أ  جيك   أحد منا 

أ  يهمموا أنينكم زينللزا هتم الدفل ر اا   زراكاا ن أ من يشاؤز  ظا  هلم أ  
هتمدددة الدفدددل لت دددحل الفدددلق الددد  أنامددد    أزاخدددل الادددل  اأزل مدددن اهلجدددلم  ينلدددلزا 
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ريهوا السدمع نيدداا أاظكمية  ا لندة  ا عت لة  احلشوية  الادرية  اخلوارج  زلدن 
 ددل  الفددلق اددالدفل   نزاحبلدوا زنابددوا  دد  أدلز    أئمددة ا سدد مي مدن نعدد  أيدداا مد

سددا   ددو نفسدد    ددو الددلا ُيَدف ددُل نفسدد   لددن ودددزا  الااندددم أ  الددلا ُيَدف ددَل اإلن
 ددس  أحددداا   أ ددحل أ  يدفددل   لددو أ   نسدداناا ارأددد   ددس ا ش يدفددل ا سدد م نفسدد  

ا وااددات ا دفددلم ا ندداز  اددال أنددا مسدد م  ددس  ك متدد   ددل   نددال  ا ندد  قددد أددا  
ز    مل امث  ز و  نال  ا   امث ن  زن  قد قب  أوات     ا نل نا  دل  احلايادة 
يا نباز امث نل نا االبدا ة أ    جيو     لع امث ن  زن  أ  هتتاج طوائف مدن 
ا سددد مي اعمدددكم ن دددأ اعدددر    جيدددو     دددلع امث أ  يكتددداج ا سددد مو  ن دددأ 
الدتددددداايي ز  الدتددددداايو  ن دددددأ ا سددددد مي أدددددلز أ   ددددد    مسددددد مو  زأ   ددددد     

ول امث ز دددلا قددلر زاقددع كتدداايو    دددلا قددلر كتددا  امث ز دددلا قددلرت سددنة رسدد
 اأمة اإلسالمية  يما ممأ 

  جيدددو     دددلع امث نددد  زنددد  أ  هتتددداج احلدددلز  ادددي  دددلق ا سددد مي أيددداا  
كاندددد  اسددددب  أ ددددا  ددددلق نيت فددددة   ددددلق ا سدددد مي انبلادددد  مددددن زاخدددد  الونددددوز 
اإلسالمي   لق ا سد مي أنتمدي  مل اإلسدالم  ينتمدي كد ا منكدا  مل اإلسدالم    اا 

و   لدددحل قدددا   دددلا اهليددداج الدددلا ُيسدددمأ اليدددوم اددداحلل  الطائفيدددة ينبهدددي أ    جيددد
أع مدددددوا يدددددا نبددددداز امث أ  الدددددلين يسدددددتل ز ا زددددددازلو  أ  ياددددددحوا  نددددداز العددددددازم 
زالبهمددا    احلددل  ا شددتع ة اددي الفددلق اإلسددالمية ا أت فددة ينبهددي أ  أع مددوا أ  

اد  م ينتصدلز  لدبعرذ منكدا       ليسدوا مدن أ دحل الفدلق    دي   ز   أ دا لزا
قددد الددبعر ا خددل     الددلين ينفأددو    قددلام  ددل  الفتنددة ليسددوا مددن اإلسددالم 
الدددلا  دددل نا امث نددد  زنددد  اددد     دددي     اا مدددن  دددم    دددم قدددد يدوندددو  أريدددااع 

أع ددن العددازم مث زأع ددن نلايدة ز سددالمية زلدنكدا مسددتعبدم زخازمدة لسددواند  لايدة 
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امث ا  مني اامث سب ان  زأعامل  لدن رأيتم سيما اإلسالم  العدازم زالبهما  لعباز
   ل  اأريااع ال  تازل أ  أشع  ند ا  البهمدا   العددازم  داحللز  ادي  دلق 
اإلسدددالم أز طوائفددد  أز ادددي ا سددد مي زالدتددداايي   تع مدددوا أ   دددل  اأقنعدددة الددد  

اياددة ينبهددي أ  نع مكددا  أسددو زنددو   دد    الندداد االسددواز  منددا  ددي أقنعددة أسددو ح
    ددد    ز   كدددانوا أريدددااع نلايدددة ز سدددالمية لددددنكم   احلايادددة نبيدددد مسدددتَللو  
مكدانو   َخدَدم لسدواند  لايدة أن ند  أخدد اا احلدل  ن دأ امث زمدن ا احلدل  ن ددأ 

 نباز امث ا  مني ا  
 نباز امث:  ندم مجيعاا أالؤز  قول  سب ان  زأعامل:

ُمواَ حبرَ ) يعاا َز َ أَدَفلَُّقواَ َزاَنَتصر  [ 101:   ل نملا ] (َب ر الِ  ر مجَر
زمددا أكلددل مددا رأيدد   ددل  ا يددة م صدداة ن ددأ ندددرا   ُيندد  لددا ألددا  ايددوت 

ََبددد ر ال ِددد ر زقيعدددا   زلددددن  ددد  أددد م تم   معددد:  دددلا اأمدددل اإلهلدددي: ) دددُمواَ حبر َزاَنَتصر
يعاا   (مجَر

ا سددد مي الدددلا يسدددمأ  ددد  اخلطدددا  مونددد   ادددا  مل السدددواز اأن دددم مدددن 
ا    السنة زاظمانة   د  ا يدة أادول هلدم زحدد م اأفادوا قدد الفدلق اإلسدالمية 

ددُمواَ )اأخددلع ز   كنددتم هنطدو ددا    يددا نبدداز امث  اخلطددا   نددا    ياددول  َزاَنَتصر
يعاا  ََب ر الِ  ر مجَر مونٌ   مل ا س مي ُكالًّ زز  و ئة  مون   مل ا سد مي اامدكم  (حبر

قميمدددكم ندددا  ددديكم السدددواز اأن دددم  ندددا  ددديكم الفدددلق الددد  أنتمدددي  مل اإلسدددالم ز 
زأعتدد  اانتمائكددا  مل اإلسددالم   دد    مجيعدداا  ددم الددلين ياددول هلددم امث ندد  زندد : 

يعدددددداا َز َ أَدَفلَّقُددددددواَ ) ََبدددددد ر ال ِدددددد ر مجَر ددددددُمواَ حبر   مكمددددددا اخت فددددددتم زمكمددددددا أددددددو نتدم (َزاَنَتصر
اظدامع ا شدو  موندوز  ز   اظدامع ا شدو   دو  ا نتكازات   طدلق  دف  دس 

الددلا يدددخ دم   رحددا  اللاددة اإلهليددة  ددداا  اظدد ع اإلسددالمي مونددوز   سدددوا 
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 كل  ا ية الع مأ   كتا  امث ند  زند  أ طدم زندو   للا اظ ع ز  أفلقوا    اا 
ا سدد مي الددلين ينفأددو    ندد ا  احلددلز  الطائفيددة   ددل  ا يددة الع مددأ هتيدد  ا

 أ  يستللوا زأ  يكونوا زأ  جيع وا من أنفسكم نبيداا أ    أزلدحل اأندا  
وا  د    اإلخدوم الدلين ادايعوا أنددا  امث  ُ َصديا نجباا يا نباز امث كيدف   يَ 

كيددف يلقددو  أنفسددكم اهلددوا   أ  يددلز    –   اشددد  مبا ددل أز  دد  مبا ددل  –
الددلا يسددأل مددن  دد    الددلين أن نددوا الهددليب أز يسددمعو  االداريددداأ  اأنندد  

اسدد وككم العبوزيددة لاددازم الهددل   الددلين أن نددوا اسدد وككم العبوزيددة زالددلل زاهلددوا  
 ددن يليددد أ  جيتددل  دد  تكم مددن أرقددكم   ددن يليددد أ  ي خددل خدد اهتم أمجددع   ددن 

اأ  الددددلا يبعددددل الددددلل دددددييليددددد أ  يامددددي ن ددددأ زنددددوز م  أ  يددددلز   مل الدار 
 زاهلوا  
 الهدل  مجكدلم كد ع معارقددة هلدلا الدلا يفع د  قددازم اأمدم الهلايدة  أعددالوا  

 دان لزا كيددف يعد  الداريددداأ  نددن  ل  د    ا سدد مي  زكيدف ين ددل  مل  دد    
الصدددامدين اللددددااتي ن دددأ ك مددددة امث ندددد  زنددد   ين ددددل  لدددديكم ن دددل  نددددالل  ن ددددل 

  ن ام 
ز دو ُخ ردَم  دليفاا   دل    طدلم  –يا نجباا يا نجباا  أينتكي اأمدل ااإلنسدا  

أيهددز  –أنبر اي نواحن   ُخ رَم كلأاا   حم نفس   كلامت  أنبر ادي نواحند  
اإلنسا  ممسوخاا أهي  نن  مشانل  دل    أهيد  نند  مشدانل كلامتد   ز  سدبي  
ما ا    سبي  أ  يُدَاَمدأ ن يد     سدبي  أ  يصدبح اعدد ق يد  قدلاماا هلدل  الندار 

 ا  حطباا هلل  النار ال  يشع كا ال  يشع ك
 الاددددلاراتاأمددددور الدددد  وددددلا  ك كددددا جيددددلا يددددا نبدددداز امث تدددد  أ طيددددة مددددن 

  زاإلنسدددا  الدددلا   ريددد ة لددد  لدددل  الادددلاراتا دتوادددة  زلددددا طائفدددة مدددن  دددل  
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  يعيش    لا العصل  يعيش   نصور  االم قدأة  زاحدم مدن  دل   الالارات
ن الاومي اأمليدي   أزاخل الادل  ا اقدي أد ر الالارات ريدرت من جم س اأم

احلل  الطائفية اأ  ية  أدنو  مل   عال احلل  الطائفيدة اأ  يدة ادي ا سد مي  
التاليدددل يبددددأ ااحلدددديل ندددن خطدددل اإلسدددالم الدددوارز زالددددا م  مل اأتمعدددات الهلايدددة 

  يصددد  اشددطليكا اأزرزيب زاأمليدددي  ا    التاليددل يت دددال نددن العددالج الددلا
   ياول:اخلطل اإلسالمي نن الهل   اا ا  جيتل  من يناايع  أيماا 

 )   الدزا   و العم  ن أ أ لي  ا س مي اعمكم ن أ اعر(
زامث  دددددل   دددددي الصددددديهة اعدددددد أ  أُدتَددددددَلَنَم  مل ال هدددددة العلايدددددة  جيددددد  أ ليددددد  
مل ا سدد مي اعمددكم ن ددأ اعددر حبيددل هتتدداج ايددنكم العدددازم ا أت ددول العدددازم  

حلز   زمن اللا جيين مثلات  ل  احللز   لحل العدز اللا ينت دل زيدنفم مدن 
  نا    ن ا   ل  الفتنة 

يدددا نبدددداز امث: أأليدددددز  أ  أعل دددوا الفددددلق اددددي موقدددف اإلسددددالم مددددن اخلصددددام 
الطائفي  مالا نن احلل  الطائفية  أأليدز  أ  أعل وا الفلق اي موقف اإلسدالم 

نددد  زنددد   أعدددالوا  دددان لزا  مل  دددل  الصدددورم أيدددام الفدددتح زادددي موقدددف أنددددا  امث 
 اإلسالمي   الشام 
زلدن رنال الدين   ايد  ا اددد أريدلزا  –كما أع مو    – ُترَ َ  الشام 

ن دددأ أ    يوقعدددوا ريدددحل الصددد ح زالتعددداز     مدددع أمددد  ا ددد مني نمدددل  زاسدددتُدَادرَم 
مددا زريددد   مل ايددد   نمددل ن دددأ  ددل  الدددبالز  زنددا   مل ايددد  ا ادددد  أونددد  أزل

ا ادددددد  مل الصددددألم ا شددددل ة  ونددددد ركامدددداا مددددن اأقددددلار قددددد مُج َعددددَ   ددددوق  ددددل  
الصألم   ا ا   دلا كا  يفع  ا ستعمار اللزماين  يل  النصارع ن دأ اليكدوز  
يد عكم  مل استالار الصألم ا ادسدة الد  يادسدكا اليكدوز  ا يلد  اليكدوز اددا ع 
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يل مدا  كنيسة الايامة حيل ُزلرَد سيدنا نيسأ  ز دلا من رززز الفع   مل أال
لددي جيدد العددز موطدداا مسدتالاا لنفسد  ادي  منكما ن دأ ا خدل الًّ يل  الطائفتي كُ 

 لددددحل المددددلام مددددن احلددددل  الطائفيددددة   دددددلا كاندددد  أفعدددد  ا م اطوريددددة اللزمانيددددة 
 ا رينع ز دلا يفع  اليوم أحفاز م  أما اإلسالم مملالا   نم  نمل  ما 

ننددما زندد  ددل  اأقدلار خ ددع رزا   زأخدل ين دف الصددألم ا ادسدة الزائدد  
من  ل  اأقلار  سلنا  ما أعاز  مع  اللين كانوا من حول   ا  ن    د  يد زر 
مددا  ز زم سدديدنا نيسدأ ن ددأ نبينددا زن يد  الصددالم زالسدالم  رأع  نالددحل أيمدداا 

 ا دا  ركاماا من اأقلار  خ ع رزا   زأخل ين ف  لحل 
الدلا يتوارءد  أنددا   –نددز اإلنسدانية زنددز امث  – لدم  دو نمد  العددز 

امث اليددوم  ز ددلا  ددو موقددف اإلسددالم  موقددف اإلسددالم قمددأ ن ددأ أ ددحل الدلا يددة 
 زمجع اي الديني زسلنا  ما تام الص ح 

 حس   ل  الصورم  زحسبدم  لا ا ع: يا نباز امث 
قبدددد  أ  أت ددددول حيدددداأدم  مل احليددددام ال  خيددددة أ   ددددارنوزا يددددا أيكددددا اإلخددددوم 

اأخددلع  تندددموا ز ت حددي ندددم    وع ددوا مددن أنفسدددم أندددا ا لددلادم زنبيددداا 
أندددا  مددو كم زخددالادم سددب ان  زأعددامل  أقددول قددوا  ددلا زأسددتهفل امث الع دديم 

  استهفلز  يهفل لدم 
 ن  زن    يَدَلَحم من   نباز امث: َملَّما أخلع أُ َك لرُكَم زأ كل نفسي ا   امث

  احلددديل الصدد يح  ز ددلا ا نعطددف الددلا  يَدددَلَحم   دددلا أن ددن رسددول امث 
مندددل اددد   دددي الفدددوم ا مت انيدددة الددد  أتج دددأ  يكدددا رادددة اإلنسدددا  ا خيددد  اإلنسدددا   
حلار يا نباز امث  حلار يا أيكا ا وسلز   حلار يا أيكا ا تعشاو  ل مال اللا 

كم  حدددلار مدددن أ  أنتكددد زا  لريدددة نلم أز الدددلا أ ددد ز  اددد  خددد ائجيمعونددد    نيدددو 
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اأسدل الدد  أطددوة حبيدام  خددوا  لدددم دتددانو  حاندة ماسددة  مل زسددائ  التد دددة  
 ياكم أ   سأوا  نسانيتدم ز  قوا راتدم اسخواندم  تنتك زا الفلرية لت لمدو م 

  ين دل الفاد   دال من  ل  اأزام   ياكم أ  أتد فوا اد   وع دوا منكدا سدوقاا سدوزا
 ددو زأ  دد    أقددول  –زأنددا أن ددم  لددحل  –جيددد سددبيالا  مل نددللا  مل زار   يبيدد  

ن دددأ الطدددوع  ادددا اددد  يبيددد  زاظميدددع أنسدددامكم ألأعدددد مدددن الددد ز  زأنددد  أتمتدددع 
االدددة     زايددا ايتددحل أمجددع  أيددن  ددي  نسددانيتحل يددا أخددي     كندد  ممددن يدد من 

 مل  ندددلار امث لدددحل  ز   كنددد  ممدددن  حلَ  ُدددكر ادددامث نددد  زنددد    ك دددحل  مل  أاندددحل  أَ 
أحي ددحل  مل  نسددانيتحل ز ددي   ددلززا نددن ريددلا  امث زنددن سددبي  اإلأددا  اددامث  ددسين

   يدا  أ  وعد  مدن  دل  احلالدة ا مت انيدة  الد   طدلم  طدل  امث ند  زند  ن يكدا
ي ننددددا امث ندددد  زندددد   يكددددا سددددبيالا  حتدددددار اأر اق  سددددبيالا لل ددددع أمثا ددددا زأندددد  

تكا ادددلمن رخددديأ قبددد  أ  تيدددم  دددل  الشدددم   دددا ا يدددا  دددلا اإلنسدددا    دددا ا ا ددوي
 أنتك   لرية حانة أخيحل لتات    ت يا من زرا  موأ    ا ا  

ادد    زريددي نفسددي زأزريددي  خواننددا   الشدداممددلم أخددلع ادد  مددلم ءاللددة أيمدداا أ
حددا يمددلاوا ا لدد  اأن ددأ   الددواحم     كددا  مددن حولنددا أندداد يمددلاو  ا لدد  اأ

  ا ااطعدة الد    أبداا اددالفا  زمآلد    ندا أزندو نفسددي زأزندوكم يدا أ د  الشددام 
  مل أ  أملاوا ا ل  االواحم 


