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 تاريخ اخلطبة

  1122/ 21/ 21 املوافق  2311،  حمرم  12 ، اجلمعة   

 تنسوا فلسطني ... عدونا واحدال 
   ددا رانددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  و ددداف  م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل ونكدددحل ولع ددديم الدددلطانحل. الدددب انحل اللكدددم ال 
يددد  علددد. نأسدددحل. وأإدددكد أهلل ال  لددد   ال امث أحصدددي ءندددا  عليدددحل أنددد  كمدددا أءن

وحددد  ال إددل حل لدد   وأإددكد أهلل دمددداا عبددد  ورالددول  وريددأي  وخليلدد . خدد  ندد  
أرالدددل . أرالدددل  امث  مل العددداش كل ددد ر اشددد اا وندددل لاا. اللكدددم ريددد  والدددلم وادددار  علددد. 

دمدددد ريدددسما والدددسماا زانيمدددني متس مدددني  مل  دددوم الددديدنا دمدددد وعلددد.  ل الددديدنا 
وهلل ونأسددي ا لنبددة اتاددوع امث تعددامل. أمددا اعددد فيددا موأوريدديدم أ كددا ا سددلالددد  . 

 عباز امث:
حاياة  نسانية و السمية وإلعية  نبهي أهلل أعوز فأحدءدم عنكا و نبهي أهلل 
دددلق منكدددا   ذدددا ق دددية فلسدددطني  دددل .  ذدددا ليسددد  كمدددا قدددد  تدوندددوا زانيمددداا علددد. هاك 

ددُألا عنكددا مجاعددة مدد   أرض تصددور الددبعي ق ددية  قليميددة تعددوز  مل ااعددة مدد   و اس 
النددداال  ال  دددا عبددداز امث   ذدددا ق دددية اءمدددة اشالدددسمية مجعدددا  قدددازم وإدددعوااا  و هلل 
ا سددلولية فيكددا ملاددام علدد. أعناقنددا قدد  ا سددلمني قاطبددة  ولسددو   وقأنددا امث عدد  
وندد  اددداا اددني  د دد   ولسددو   االددبنا علدد.  ددل  ا سددلولية  هلل حسدداااا عسدد اا أو 

  س اا.
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التأريي  الأاكي  ا عبداز امث ذدل  ا سدألة الد  ندن أهلل نعدوز فنتدلكل ا  دو و 
أهلل نعلدددم أهلل الأدددتم اشالدددسمي عنددددما امتدددد  مل ادددسز الشدددام و دددلر  الشدددام مددد  

وقددددد زخلدددد   ددددل  الباعددددة منددددل هلددددحل اليددددوم   اشالددددسم  –االالددددتعمار اللومددددا  
عليدددد   ددددو أهلل زار والاددددلار الأاكددددي ا تأدددد   –وأريددددب   ندددد  اا مدددد  زار اشالددددسم 

اشالدددسم تباددد. زار  الدددسم  مل أهلل تادددوم السددداعة  ال ددددد  أهلل تت دددول اعدددد هلدددحل 
فتعدددوز  مل مدددا كانددد  عليددد  قبددد  الأدددتم  و ها اعتددددع علددد. إددد  مددد   دددل  الددددار 
معتددددوهلل مهتصدددبوهلل  ندددوهلل فدددنيهلل علددد. ا سدددلمني قاطبدددة أهلل  دددلروا هلدددحل الشددد  مددد  

ش  أعلددوا هلددحل وأعلعددوا عدد   ددل  عدددواهلل ا عتددد   ومدد  ظلددم ال ددا ني  و هلل  ددم 
 نوهلل عاريوهلل متلبسوهلل  –فيما أعلم م  إلع امث ع  ون   –ا سلولية فاظميع 

 . االبكم امث الب ان  وتعامل عليكا   لا م  نانن مبسلوليةق 
أهلل  دل  ا دلاملم عنددما نداأ دُل   وم  نانن  خل  نبهي أهلل نعلم  ا عبداز امث 

 تطبياكددا وتنأيددل ا و مل  ددلا اليددوم ش  ددد  ا ددلاز منددل أهلل امتددد   ددد ال طانيددا  مل
 نددلا  وال اليددوم أهلل نددد اليكددوز مسددتالاا ذددم مدد   ددل  الباعددة وأهلل  تاددا وا العددي  
وأالددباا  مددع ندد اهلل ذددم  ال  ش  ددد   ددلا  ددو ا اصددوز  و  ددا كدداهلل ا اصددوز وال 

ا  نسددم اءمددة  دد ال أهلل تداّتَذددُل  ددل  ا سددألة الددلطاناا  سددتال   أزز ندد  ق مدد  أندد  
اشالدسمية. اططددة ا لالدومة  ددي أهلل  داّتَذدُل مدد   دلا الددلو أقولد  لدددم ورمداا خطدد اا 
الدددلطانياا  سدددتال   الالدددن ا اددددال مددد  نسدددم  دددل  اءمدددة اشالدددسمية   دددلا  دددو 

  هاا  –و و الشي  اللو  نبهي أهلل نعلم  مجيعاا  و الواقع  –ا لاز. و ها كاهلل  لا 
ة ليسدد  مصدديبة  قلدديم  وليسدد  مصدديبة فسددة مدد  الندداال  نبهددي أهلل نعلددم أهلل ا صدديب

 و  ا  ي مصيبة  ل  اءمة مجعا    ل  حاياة  نبهي أهلل نعلمكا.
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و نبهددي أهلل نعلددم أهلل ا تمددع الهددل  اشددطل   اءورو  واءمل دددي  هددلو  ددلا 
الددورم السددلطا  مدد  أندد  أهلل تدددوهلل ا شدددلة الدد  تشدد  فاعليددة اءمددة اشالدددسمية 

ال تهين قط  وأمل دا  ي الد  تادوز اليدوم  دل  اططدة و دي  مشدلة حاعلم كي
و ي  م  أءاداالا  –ال  تلع.  ل  الها ة. ري يم أذا خلن  اليوم م  العلاز 

ولد  ع انيكا أذا نّأدُل   اءمدل  –م  اطسارم   اءرواح و  ا ال و  ا  هلحل 
  أالدددل ة زمدددار     الصدددازر  ليكدددا مددد   الدددلانيي  أهلل ت  ددد  اططدددل الدددو ي ا تم ددد 

أالل ة نوو ة تت ني العلاز ال ماهلل ا ناالن الالتعماذا عد  اللانيي   ع ا  أمل دا 
و دي  مد  أءاداالا مد  اطسدارم   الدلوح وا دال واد   –ال  خلن  خبأي حنني 

 ع اؤ ا  لا اللو أقول  لدم. –هلحل 
  الددلو واليدوم نن دل فن ددد أهلل اظلددة قددد االتشدل  لدددع  دلا الددورم السدلطا

 أحدءدم عن  كما ش  ستشل   عكد م  العكوز الهاالم قط.
 هلل  الدددلانيي  اليدددوم تنتعددد  الادددانوهلل الددددوت لصددداحلكا كمدددا ش تنتعلددد  قبددد  اليدددوم 
قدددط. و هلل  الدددلانيي  اليدددوم تسدددتعبد اءالدددلم اشنسدددانية متم لدددة   ملالسدددا ا العا يدددة 

ني  هلدحل واعد ة وال والدولية كما ش تستعبد ا م  قب  قط. و ندم لت دوهلل زال
ع دن أ كددا اشخدوم  ال ع ددن  هلدحل ءهلل أمل دددا أوالا قدد أعلندد  أك دل مدد  مددلم 
أذددا علدد. االددتعدازق ءهلل تدددمل اظددنمج البشددلو أمجددع   الددبي  ا اف ددة علدد. أمدد  
 دددلا الدددورم السدددلطا     الدددبي  ا اف دددة علددد. أمددد   الدددلانيي   وهلدددحل ءنندددا نأدددتم 

 ُمددد   حولندددا مددد  أمتندددا و خوانندددا العدددل  وا سدددلمني  ملأعينندددا ونلتأددد  دينددداا و ددداالا 
فنن ل  مل أولسحل الل   كانوا قبد  حدنيق مد  الد م   تسداااوهلل  مل مااطعدة  الدلانيي  
و لتاطددوهلل أنأاالددكم   دداا عدد  السدداعة ا سنيمددة لسنا دداض شعددازم احلدد  ا سددلو  

وهلل  د نسور والالتعازم اءوطاهلل ا هتصبة  نن ل  مل  لال  و ها هبم اليوم  تسااا
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التددفلو والتعدداوهلل والتعددا   مددا ايددنكم واددني  ددلا الددورم السددلطا  الددلو ااددلراُل مدد  
أنددددد  الا دددددا  علددددد. وندددددوز م  مددددد  أنددددد  الا دددددا  علددددد. كيندددددونتكم اشنسدددددانية 

 واحل ار ة.
ال  ادددد  ن لنددددا فوندددددنا  نالددددحل مدددد  العددددل  ا سددددلمني مدددد   نددددازو ا ددددلورم 

    عنددا مددا ش تصدددق   هاننددا كسمدداا التعامدد  مددع  الددلانيي  ااحلدمددة ا تنا يددة  أندد
 نب دد  مدد  أفددوا  عددل  مسددلمني:  نبهددي أهلل نتعامدد  مددع  الددلانيي  مبنتكدد. احلدمددة  
ولددددأهلل العدددل  وا سدددلمني قدددد أخدددلوا منكدددا ااطنددداز فكدددي تدددداز تلأددد  أنأاالدددكا 
ولددددللحل فنيننددددا نسددددت دو اللاددددة وننددددازو اشنسددددانية رأفددددةا هبددددلا الددددلو نأخددددل مندددد  

  لأ  أنأاال . ااطناز واللو  داز
 م  أن  هلحل متلز  لا العدو متلزاا ال عكد لنا ا  م  قب  فيما أحسن.

 دددا  دددو ها اددداءممج قدددد أحدددلز مسددد داا اداملددد  أتددد. النددد اهلل علددد. كلدددد    
ُ   علي  إعارا  ال أر د أهلل أحدءدم عنكا.  الاطاع  ورا ر

ارءددة و ددا  ددو ها اددا  ا هاراددة   ايدد  ا ادددال قددد أاارلدد  مادمددة اددني  دددو ك
 تتكدز اءمة العلاية واشالسمية هبا.

 لا  و واقعنا ق  العل  وا سلمني فلماها ال تتملز  اللانيي    داها ال تلكد  
الاددانوهلل الدددوت اادددميكا   دداها ال تبصدد  علدد. الاددلارا  الدد  تل ددد أهلل تأخددل منكددا 

هبدددا االعنددداز  الادددلارا  الددد  تل دددد أهلل ولز دددا   ددداها وقدددد أريدددبم الدددل     اصدددوهلل 
الدوانيل ااءممج أريدب وا ا ددافعني عنكدا اليدوم  أريدبم أولسدحل الدل   كدانوا  ددعوهلل 
 مل اظكاز عد  لا العدو الدلو االدتلن اءرض والعدلض أريدب وا  ددعوهلل العداش 

 اشالسمي  مل أهلل  تعام  مع  اللانيي  ااحلدمة واللني  نعم.
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 أال ولتعلمددوا  ددا عبدداز امث أهلل  ددل  اءالددل ة الدد  تندددل   لينددا مدد  دددني و ددال
  دا  دتم هلدحل كلد  مد  أند  و لال  ا سل ني الل   دعنوهلل تاتيسا وختل بداا و ل اداا 

 قلم عني  اللانيي   علم هلحل م  علم ونكل  م  نك .
 –ا  اددع عبدداز امث: هلددحل  ددو الددوت الددلو  مددي ال دداش  الددلو  مددي ا ددلم 

ادد  ا  اددع علدد. ريدددور اءمددة اشالددسمية مجعددا .  –ال أقددول علدد. عددلني فلسددطني 
 فم   و وت ا  لوم؟ م   و ُولريدُُّنا ق   ا عباز امث؟

 ُولريدُُّنا امث 
ُّ الّدددددلر ُ   ُمنادددددوا   ا دددددلرناكام م دددددُ  ال ُّلاُمدددددا ر  رمُل الندُّدددددوارر ُوالّدددددلر ُ  ُكُأدددددلاوا  ) اللَددددد ا ُوتر

لرُيفؤا اما الطّاااو ا  ا لرناونُدكام م ُ  النُّورر  رمُل ال ُّلاُما ر أُ   [.252: البالم] (و 
ُولريدُّنُدددا امث  ولدددد   دددلا الدددوت  ولدددد  راندددا عددد  ونددد   ل دددد مندددا إددديساا واحدددداا 

 ون     لا اللو  اول خطاااا لنا:ود
 [.131:  ل عملاهلل] (هلل كانتام مُّل مرنرنيُ ُوالُ  ُرناوا ُوالُ ُ  ُ ناوا ُوأُنتاما اُءع ُلو هلُل  ر )

 لا ما  طلب  امث عد  وند  مندا.  طلدن امث عد  وند  مندا أهلل نددوهلل مدلمنني 
اصدز  ال أهلل ندوهلل ملمنني  داناا تاليد اا. وعندما ندوهلل ملمنني اصددز اا دنا 
وق ي نا عل. إىت ا ستو ا  فنيهلل أول معىن مد  معدا   دانندا الصدازز أهلل نعدوز 

 مل امث   نبهدددي أهلل نتدددو   مل امث أ كدددا اشخدددوم. مدددا أك دددل مدددا إدددلزنا عددد  فنتدددو  
ريلاط   ما أك ل ما أمل فلم ننأل أمل   ما أك ل مدا ذد. فارتدبندا مدا ذد.. أند   
أول معىن م  معا   داننا احلاياي أهلل نعوز فن دز البيعة مع امث م  خدسل توادة 

  ال و دددي نددد ا  معصدددية اددد  نصدددوحة  هلدددحل ءنددد  مدددا مددد  مصددديبة  ددد  اا سدددلمني
 معاصق ارتدبو ا  وريدز امث الااني :
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دددددديُبةق فُبرُمددددددا ُكُسددددددُب   أُ  دددددددر دام  ُو ُدع أاددددددو ُعدددددد  ُك ردددددد ق )    ( ُوُمددددددا ُأرُيدددددداُادام م دددددد  مُّصر
 [33: الشورع]

 وريدز امث الااني :
( ّّ ُكددا قدال ددتام  ُأ دديُبة  قُددد  ُأرُيددب تام م  د ُليد  دد   عرندددر ُأُوُلّمددا ُأرُيددااُدت دام مُّصر ددُو مر  ُ دددُلا قادد    ا

دام   رهلّل الَلُ  ُعُل. كا   ُإي  ق ُقدر ل    [.165:  ل عملاهلل] (أُند أاسر
نتدددو   مل امث. وال  ادددول  قانيددد : أمدددا أندددا فدددس أعلدددم أنددد  قدددد ارتدبددد  و راا. 
عبددددداز امث: لددددديمج فيندددددا مددددد  ش  اصدددددل  أندددددا الدددددلو أحددددددءدم هبدددددلا احلدددددد   أول 

لوكددوهلل مث  وكلنددا ماصددلوهلل   ننددن امث عدد  وندد   وامث ا اصددل  . كلنددا عبيددد م
  دعو ا لمنني مجيعاا  مل التواة فياول:

لر اوهللُ ) ناوهلُل ُلُعّلدام  تداأ  يعاا أُ دُُّكا ال مال مر  [.31: النور] (ُوتاوااوا  رمُل الّل ر مجُر
 دو ا عىن ال ا  ذلا اشداهلل اللو  نبهدي أهلل دددز  ادني نواقندا و  الدلوكنا 

أهلل نت لع عل. أعتا  امث   دو أهلل ندلل خاإدعني ملت سدني  مل الداحة ف د  امث 
 ع  ون    دلا  اول امث ع  ون  و دلا  لكلنا:

ُتُ اُ  ُلدام  ) ُتهري اوهلُل ُرّادام  فُاال   [.1: اءنأال] ( ره  ُتس 
راددط الددل  الددب ان  وتعددامل اددني االالددتهاءة اددامث عدد  وندد  واددني االالددت ااة. 

 ن   اول:رانا ع  و 
دددددم  ) نُا ام  ارال ُبأ اُلدددددا  ُوالّ دددددلّا  ُلُعّلكا ُوُلُادددددد  أُر اُلدددددلُنا  رمُل أاُمدددددمق م ددددد  قُدب لردددددحُل ُفُأُخدددددل 

ددددُنا ُتُ ددددّلعاوا  ُولُدددددر  ُقُسدددد   قدالاددددواداكام  ُوُ  ّددددُ  ُذاددددما *   ُدُتُ دددّلعاوهللُ  فُدلُددددو ال  ره  ُنددددا  ام  اُأ الا
 [.43 – 42: اءنعام]( الّشي طُاهللا ُما ُكاناوا   ُدع ُملاوهللُ 

مدددا  نبهدددي أهلل نددددوهلل مددد   دددلال  الدددل   قسددد  قلدددوهبم  الالددديما وقددد  ندددلع 
  ا صدديبة الدد  أرالددلكا امث عدد  وندد   لينددا لإ ادداد  ووامث  ذددا الددتدال كمددا أقبلدد 
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ا   ولسدددو  تددددال ولدددد  امث  نت دددل مندددولادددد رأ تكدددا    قباذدددا ورأ تكدددا    زاار دددا
 منا ريدز التواة اني  د  .ريدز اءواة  لي    نت ل 

أ كا اشخوم:  هلل التوكيد    كد  اءعمدال الدانيش ومشدلوع  وادا  ا عدامس  
  الشدددل عة اشالدددسمية  دددن. علددد. هلدددحل. ال حدددلرت   أهلل أوكلدددحل أهلل تشددد و ت 
عاددداراا أو أهلل تبيدددع ت زاراا  أمدددا التوكيددد    االلت دددا   مل امث فهددد  وارز  ال  ادددول  

أو رندد  مدد    دد  فيدد  الصددسح: ازع امث لنددا  الت دد   مل  قانيدد  ءخيدد  أو ريدداحب 
امث ادالا ع   ال  ا أ كا اشخوم. كلنا عبيد مث ع  ون . ال توكي    طلز ادا  
امث عددد  ونددد .  نبهدددي أ كدددا اشخدددوم أهلل نلت ددد  مجيعددداا  مل امث  و نبهدددي أهلل نت دددلع 

علددد  علددد. كددد  علددد. أعتدددا  امث عددد  ونددد  متمسددددنني  أهال   اانيسدددني  فادددلا  ن
ا ستو ا  أنندا عبيدد  والندا وخالاندا  ال ندد   ءحددق االعبوز دة  ال لد   ال نسدتن ل 

  النصدددل  ال مددد  لدنددد   نناز ددد  ااءالددد ار    اءوقدددا  اطاريدددة  نبددددي  نت دددلع
 ددوهلل ت دلع  أقدل   مل االالدت ااة   ددوهلل ملكد اا أعلد. وكلما كداهلل اشنسداهلل  تبدّوأ 

 ياة أقل    لا  و زواؤنا أ كا اشخوم.ت لع  ها معىن أ م وها حا
نعدم   ها كداهلل ال دداش تتدوال  أمل دددا فكدي وتُّ هلدحل ال دداش  قد   توالنددا امث  

 ُولريدُُّنا امث ع  ون  
ُّ اّللر ُ   ُمناوا   ا لرناكام م ُ  ال ُّلاُما ر  رمُل الندُّوارر )  [.252: البالم] (الَل ا ُوتر

ا  والاد أهلل نتو   مل امث عد  وند  مد   ءامندا الد  لد  الاد أهلل ددز  دانن
اق فنا ا   ننن امث  وكلنا أ كا اشخوم  نوهلل  كلنا ماصلوهلل. مد   دو الدلو ش 
 اصددددل   ننددددن امث الددددب ان  وتعددددامل  ا  نبهددددي أهلل نت ددددلع ونددددلل مث الددددب ان  

 وتعامل.
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ا عنددد الدلل للمدومل فدوز  دل  اءرض أعلدد. زرندة  تبوؤ دا اشنسداهلل   اللعد
امث الب ان  وتعامل  وأ سل البي  وأال. ن   ادم  اشنسداهلل الالدتن ال النصدل مد  

 عند امث.
علدد. أ  ال أقددول لدددم  هلل االلت ددا   مل امث  ددو الدددوا  اءوحددد و ددو البددد   
ع  التدا   ال  ا   هلل إلعنا أملنا اأهلل نتذل ك  اءالبا  ا از ة ال ا لم ولدن  

ال فاعليددة ذددا  كدد  مددا   اءمددل أننددا نسددت ين   هلددحل أنبأنددا أهلل  ددل  اءالددبا  
ءمددل امث عدد  وندد   أمددا الأاعليددة فني ددا تدمدد  اددأهلل نطددلز اأ دددو الددلل اددا  امث 
الب ان  وتعامل  الأاعلية تدمد    البددا    اءالد ار. النصدل الدلو وعددنا امث 

  دددلا عددد  ونددد  اددد   دمددد    أهلل نعلددد  عددد  عبوز تندددا  والندددا وخالاندددا. أقدددول قدددوت
 وأالتهأل امث الع يم فاالتهألو   هأل لدم.


