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 تاريخ اخلطبة

  2432/ 40/ 43 املوافق  3311،  مجادى الثانية  31 ، اجلمعة   

 خادم لإلسالمدميقراطيتنا 

 إسالمنا خادم هلاوليس 
   ددا رانددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  و دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددالل ونكدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددب انحل ال كدددم   
ت كمدددا أءنيدددت ن دددأ ندسدددحل  وأ دددكد أ    إلددد  إ  امث أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أنددد

وحددد     ددر حل لدد   وأ ددكد أ  دمددداا نبددد  ورسددول  وريدددي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرسددد    أرسددد   امث إمل العددداش ك  ددد ر اشددد اا وندددل راا  ال كدددم ريددد  وسددد م وادددار  ن دددأ 

م دمدددد ريدددالما وسدددالماا دانيمدددي متال مدددي إمل  دددو سددديدنا دمدددد ون دددأ  ل سددديدنا 
و  وندسددي ا لنبددة اتقددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالددد    وأوريدديدم أ كددا ا سدد 

 نباد امث:
  أكدداد أنددد   كتدداز امث ندد  وندد    ددةا أعدداع مدد  الهراددة   نا نددا العددر  
واإلسالمي  ا  أعاع م  العقوق اي م   سمَّو  إسالميي أو معر ي ااإلسدالم 

ا تتددددار سددددورم ا مت نددددة  إحددددا قددددول امث سددددب ان   مدددد  أ ددددحل ان ددددة الدددد  نقر  ددددا  
 وأعامل:
ُلوا َنُدو ي َوَنُدوَُّكْم َأْولرَيا  أُدْ ُقوَ  إرلَدْيكرم ارداْلَمَودَّمر )  َا أَ دَُّكا الَّلر َ   َمُنوا َ  أَدتَّخر

َا َنا ُكم م َ  احلَْق    [ 1: ا مت نة] (َوَقْد َكَدُروا ِبر
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 إمل أ  قال:
نُدْم  َدَقْد َض َّ َسَوا  السَّبري ر َوَم   َدْدعَ )  [ 1: ا مت نة] (ْ ُ  مر

ما أكثر مدا أدردد  دل  ان دة ن دأ اومداأ ومدا أكثدر مدا أت و دا أ دوا   ولدنندا 
نن ددر  ن دددد أ  ُندد َّ مددد   قومدددو  ِبكمددة الددددنوم إمل امث نددد  وندد  نددد  م دددمو  

مر دددا أقدداا كم  ددل  ان ددة معرضددي ونددد م  نبددلوحا ورا  حكددور م    حددي أ  أ
وأقب  إليكم قاني دة أنطدوع ق دوادم أمدتعدم اكسدالمدم  وسدرنا  مدا  سدت يبو   
سددددددرنا  مددددددا  نه ددددددو  إلدددددديكم الددددددر وإ و دددددددلو  إلدددددديكم اددددددالو   و قب ددددددو  إلدددددديكم 
اا ست ااة   الحقكم ايدا  امث سدب ان  وأعدامل  دل  ان دة وِباكدداوا   قدول هلدم 

 امث ن  ون :
ُلواْ ارطَانَةا م   ُدونرُدْم  َ  َْأُلوَنُدْم َخبَدا ا َودُّواْ َمدا  َا أَ دَُّكا الَّلر )  َ   َمُنواْ  َ أَدتَّخر

ْم َوَمددا ُهْدرددي رُيددُدورُُ ْم َأْكبَدددُر قَددْد اَديدَّنَّددا َلُدددُم  ددَوا ركر ددْ  أَ دْ َننرددتُّْم قَددْد اَددَدبر اْلبَدْهَ ددا  مر
 [ 111:  ل نمرا ] (ان َابر إر  ُكنُتْم أَدْعقرُ و َ 

 ل  ان ة ن أ اوماأ  وما أكثر ما أقر  ا او دوا    مناسدباب  د  أردد 
وإقامدة ولدننا نن ر إمل  ا   اإلخدوم الدل    نك دو  اواندت التعر دس ااإلسدالم 

ما  سمأ اجملتمع اإلسالمي  نن ر إليكم  ن د م  عرضو  ن   لا البيا  احمللر 
َع أمام  طعام وطال  العكد ا  ح  أربم ا  ونا تد  ندسد   الرااع ككنراض م  ُوضر

  لا  و الواقع اللي نرا   ا نباد امث  ايا  امث سب ان  وأعامل  قول: 
ُلوا َنُدو ي َوَنُدوَُّكْم َأْولرَيا )  (َ  أَدتَّخر

ُلواْ ارطَانَةا م   ُدونرُدْم  َ  َْأُلوَنُدْم َخَبا ا ) قول:   ( َ أَدتَّخر
اإلندددراض نددد  التنديدددل  واا قااددد  أقبددد  أمر دددددا و   دددتم مددد  ورا   لدددحل إ  

قاني ة: ن يدم أ  أنبعثوا إمل أطبيق الدوضأ اخلالقة ولسوف جتدو  كيس  نبعث 
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اإلسدددالم الدددلي أب ثدددو  ننددد    رحدددم  دددل  الدوضدددأ الددد  أدندددوكم إليكدددا  ونن دددر 
 ن ددد أ  القددوم  سددت يبو   ونن ددر  ن ددد أ  القددوم  صدددقو   أقددول هلددم أمر دددا: 

كبددد   إ  إسدددال مدم سدددي د ر أميدددا ا د دددار مددد  خدددالل انبثددداق  دددرق أوسددد  كبددد   
ونن ر  ن د أ  القوم  تسااقو  إمل ا ست ااة هللا الوندد  ونتأمد   ن دد او دوا  
أتبدددارع   ندددد  نددد ا   دددل  الدوضدددأ اخلالقدددة ل قتددد   ا د دددرم ل ددددم  ألددديس  دددلا 

وأأددار ا وأن در إمل العداش مصداق ما أقول  ا نبداد امث    دةيف   كتداز امث أقر  دا 
الدددلي أندددا   داخ ددد  و وامدددأ مددد  حدددوىت أ  أوامدددأ أنشدددطة  ددد  ك كدددا أددددنو إمل 
اإلسالم وك كا أنادي ااإلسدالم ولدد  اظميدع ند   دلا النددا  معرضدو   إحدا   دة 
أعدداع مدد   راددة وأي  راددة  إحددا   ددة أعدداع مدد  العقددوق  دد  اددا عوا امث ادداومس ا 

م  نباد امث: أ عقد   دلا  يمدا  تع دق اتصدور اإلنسدا  م ت مداا اد ند  نقوا ندا   اليو 
أو م ت ماا اعق    أ دن   داز ا لتد ام ادأوامر امث و داز ا نتصدام فب د  أ  دتم أ  

  مددد  كدددا   هيدددت نندددا الر دددد أ  ددداا  أ  دددتم أ   هيدددت نندددا سددد طا  العقددد  أ  ددداا 
أ ينبعدث اإلسدالم حقداا مد   النقيض ُ ْسدَتوَلد مد  نقي د  نبداد امث  مد  قدال  دلا 

القددرار الددلي اهددل  اجمل ددس القددومي اومر دددي والددلي  ددنر ن ددأ أندد   ددت إءددارم 
التناق اب داخد  ا عتقدد اإلسدالمي و دت أأليدت ا سد مي اع دكم ن دأ اعدض 
حدد   تلكدد  اإلسددالم ومي ددي   أرضدد   أ ينبثددق اإلسددالم مدد   ددلا القددرار أم  نبثددق 

لدلي نقدر   ونتبيند  و دو موندود لدد نا وندداد أ   د د  اإلسالم مد   دلا التقر در ا
 يباا  م  قال  لا  كيس ميد  ل نقيض أ  ُ ْستَدْوَلَد م  النقديض  وإ ا كدا   اقدد 

إ ا كددا   اقددد الشددي     –الشددي     عطيدد  أ كددا اإلخددوم أ يتددأأأ ل عدددو أ   ددأ  
أ يتددددأأأ ندددددو الشددددي  أ   ددددأ  اددددللحل الشددددي  وريدددد اا   أ ددددحل  ددددي  – عطيدددد  

 –ا صيبة ال  نعاع منكا  و ا  دو  ا اإلسدالم اومر ددي الدلي أعددنا اد  أمر ددا 
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 دددا  دددو  ا  طددد  ن يندددا إسدددالماا  –  اددد  أعدددد أولندددحل الدددل    سدددمو  اإلسدددالميي 
ما   نكد لندا  ند داا   نكد لنا ا    تاوع ن يبة و ر بة أنس  الثواات وأثبت

ادد  و  معر ددة لنددا ادد   وادداومس حدددءتدم ندد  طانيدددة مدد   ددل  الدتدداوع ا تناق ددة  
ااومس كا  الدتوع أت م   رنية أمر م  اومور وإ ا  ا اليدوم أت دم  اطدال  
 ددددل  الشددددرنية   كددددرب لدددددم أمث ددددة و  أر ددددد أ  أنيددددد  ولددددد  مددددا العددددال  أ كددددا 

 اإلخوم 
  ريددادقو    أننددا نر ددد أ  نندددل اإلسددالم الددلي أو ا  نبهددي أ  نتسددا ل أ دد

  أ دددددن   ااتعددددث امث نددددد  ونددددد  ادددد  الرسددددد  واونبيدددددا  وكددددا  خدددددا تكم دمدددددداا 
ريادقو  أننا ننقداد اددا ع العبود دة لسد طا  امث ند  وند  ومد  ا  د  نسدعأ إمل 
اسوضدددا   واسدددتن ال راتددد  مددد  ن يدددا  راوايتددد   إ  كندددا ريدددادقي    دددلا  سدددبي  

إمل أنديل أوامر امث وإقامة اجملتمع اإلسالمي إمنا  و ا نطالق مد  أسداإ السعي 
  ءداع لد   دو أسداإ استشدعار العبود ددة مث   لهد     دو أسداإ ا ريدطبا  اددلل 
العبود ة مث ن  وند    لهد     دك ا اسدتنبتنا  دل  احلقيقدة إ  كاندت معدومدة وإ ا 

اعدددد  لدددحل  صدددبس ن دددالا و سددد اا   أ ق نا دددا إ  كاندددت موندددودم وراقددددم  دددك  احلددد 
وليدَُّنا  دو امث  لديس لندا ولي داا مد  دوند  ومد  ا  دك  منك ندا   أنديدل اإلسدالم  دو 
الرندددوأ إمل وريدددا ا امث نددد  ونددد    دددو الرندددوأ االتوادددة إمل امث قددداني ي:  دددا  ددد  
مو نا قد نددنا العكد  ل  نتخل ندونا وندو  ولي ا لنا ق   ل  نتخل وندسدنا 

 طانة م  دونحل  نعم ا
  و ددددل   ددددي ايعتنددددا مددددع امث  ددددلا  ددددو قرارنددددا    ددددامنا  ددددل  :أ كددددا اإلخددددوم

سددب ان  وأعددامل  ولسددوف نسدد  قدددماا نندددل  ددل  البيعددة   ن تدددت ننكددا إمل ميددي 
و  إمل مشال  الدميقراطية ال  أستنبت اليوم و دتم إن دانكا  دوق  دامنا  دل  لد  
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ة اإلسددالم و ينددع  يكددا الن ددام اإلسددالمي احلقيقددي  أدددو  إ  أراددة أينددع  يكددا حقيقدد
نعددددم   دددددلا أدددددو  دميقراطيتنددددا  ددددوق  ددددامنا  ددددل   وإ ا رأ نددددا أ  السدددد طا  قددددد 
اخت ددس مددع القدددر    كننددا مددع القدددر     دددلا نقدددول دانيمدداا و دددلا نسددد  أ َّدداا كدددا  
السدد طا  الددلي  ر ددد أ   بعدددنا ندد  كتدداز امث ندد  وندد  سددوا  كددا  دولددة ناأيددة  

ر دددا أو دولددة    يددة مدد  أ ددحل الدددول اوخددرع  لدد  نسددت يت إ  لندددا  امث  كأم
 دد  مددع القددر    ومدد  ا أقددول هلددا   اإلخددوم إ  كددانوا ريددادقي   انطالقكددم إمل 
اإلسددالم مدد  نددلوم العبود ددة مث ندد  وندد   إ  كددانوا ريددادقي   أحددم    بتهددو  

أحددم  نشدددو  لقددا  امث ندد  ندد  رضددا امث ندد  وندد  اددد الا  إ  كددانوا ريددادقي   
ون  و و ننكم راض أقدول هلدم أعدالوا إمل ادالد الشدام  أدندو م إمل  لدحل اددنوم 

نندددما سددن  نندددما أدددهلم الدددة ندد  الب دددم الدد  ميددد  أ   تار ددا  رسددول امث 
)ن ددديدم االشدددام  كحدددا خددد م امث مددد  أرضددد   تددد  إليكدددا خ أددد  مددد  ا سددد م قدددال: 

  و اللي قال  لا  اني   رسول امث   لست أنا القنباد (
أ كا اإلخوم:  ا م   نشدو  اإلسالم ااتها  رضا امث   ا مد   نشددو  إقامدة 
الدولة اإلسالمية ااتها  أنديل أوامر امث ن  ون  أعالوا لتمتد مندا او دادي اع دنا 
إمل اعدددض  أعدددالوا لت ددددوا أرادددة اإلسدددالم طدددا رم نقيدددة  أعدددالوا لت ددددوا أ   دددامنا 

صدنة ضدد ا دداامراب الد  أتمثدد    الشدرق اووسدد  الدبد   ضددد ا داامراب الدد  د
إ    –أتمث    الدوضأ اخلالقة ال   ع    خ ق القت  و  أد د  الددم  أعدالوا 

  د  جتددوا اعدد وريدية رسدول امث واعدد دندوم  –كنتم ريادقي   ااتهدا  اإلسدالم 
  خد يف لددم مد  مددا  أنت عدو   رسول امث واعد القرار اللي أن ن  رسول امث

 ي  وأنك و   ي  االدنوم ال  أمر امث ن  وند   دا خد اا مد   دامدم  دل   وأندا  
كنددت و  أ ال دانيمدداا أحددس إمل حسدد  ال دد   ومدد  منط ددق حسدد  ال دد   ددلا أمددد 
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 دددددي  مدددد  منط ددددق حسدددد  ال دددد   ددددلا أدنددددوا  ددددا   اإلخددددوم إمل أ  نتمددددع معدددداا 
 ول امث ن  ون :ونست   معاا   حالل ق

نُدددوَ  إرْخدددَوميف َ َأرْيددد رُ وا اَددددْيَ َأَخدددَوْ ُدْم َواأدَُّقدددوا ال َّدددَ  َلَع َُّددددْم أُدْرَاُدددو َ ) َدددا اْلُمْامر ( إرمنَّ
 [ 11: احل راب]

 أقول قوىت  لا وأستهدر امث الع يم 


