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 تاريخ اخلطبة

  6636/ 62/ 31 املوافق  3311،  رجب  62 ، اجلمعة   

 كثري من املسلمنيمشكلة املزاج املسيطر على 
، يا ربنا لك احلمدد  احلمد هلل زتداً يوايف نعمو ويكافئ مزيدهاحلمد هلل مث احلمد هلل، 

أنت  سبحانك اللهم ال أحصي ثناء عليك . كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشدهد أن زلمدداً . كما أثنيت على نفسك

. أرسدددلو اهلل إل العددداِ كلريدددون بشدددرياً ونددد يراً . خدددري نددده أرسدددلو. عبدددده ورسدددولو وخدددفيو وخليلدددو
زلمدد خدالً  وسدالماً دا مدني سديدنا زلمدد وعلدى  ل سديدنا اللهم خل وسلم وبارك علدى 

أمددا . ون ونفسددي ادل نبددة بتاددوع اهلل  عددالموأوخدديكم أيهددا ادلسددل. يددوم الدددينمتالزمددني إل 
 :بعد فيا عباد اهلل

مدددن ادلسددداد احلدددرام إل ادلسددداد  نزلدددت  علياددداً علدددى مكرمدددة اىسدددراء بادلصدددطفى 
األقصدددى  يدددةة واحدددد  ولكدددن  لتهدددا ب دددع  يددداف مدددا أكثدددر مدددا  سددداءل ادلفسدددرون عدددن وجدددو 

اآليددداف الددد  جددداءف بعدددد احلددددي  عدددن .   لدددك الددد   لتهددداالعالقدددة بدددني األول منهدددا وبدددني
وعدن جدولتني   تحدث عدن بدإ إسدرا يل مكرمة اىسراء ال  أكرم اهلل هبا رسولو زلمداً 

من الطغيان والبغي ق ى اهلل سدبحانو و عدال بدختن ختدوا همارىدا، أمدا اجلولدة األول فادد 
 درع مدا وجدو العالقدة . ن اهلل عدز وجدلانا ت وأما اجلولة الثانيدة فهدي   يدة كمدا يادول بيدا

بدددني اآليدددة الددد  افتتحدددت هبدددا السدددور  وب دددع  يددداف جددداءف مدددن بعددددىا   عدددالوا نادددرأ ىددد ه 
 :اآلياف أواًل، ياول اهلل عز وجل

دن األنَقصنددى الِدد نس ) دن احلَنددرنامن إنلن اَلمنَسددان ُسددَبحنانن الِدد نس أنَسددرنع بنعنَبدددنهن لنددَيالً مريددنن اَلمنَسددان
ريُ بنارن  يُع البنصن َولنُو لنُنرنينُو منَن  ينا نننا إننُِو ُىون الِسمن  [.1:  اىسراء] (َكننا حن
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 :مث ياول مباشر 
ددن ُدو ن ونكندديالً ) ددُ واَ من َن ونجنعنَلنندداُه ُىددًدع لريبنددإن إنَسددرنا نيلن أنالِ  دنِتون ددى اَلكنتنددا ننددا ُموسن * ون  دنيدَ

دددُكوراً  ُذررييِدددةن مندددَن زتننَلنندددا مندددعن نُدددوح   دددانن عنَبدددداً شن َن * إننِدددُو كن ننا إنلن بندددإن إنَسدددرنا نيلن يفن اَلكنتندددا ونقن نددديدَ
بندرياً  ُدِن يفن األنَران منرِ دننَين ونلنتدنَعُلِن ُعُلّواً كن داء ونَعدُد أُوالاُندا بدنعنثَدنندا عنلندَيُكَم عنبنداداً * لنتُدَفسن فندِنذنا جن

ا ينارن ونكنانن ونَعداً ِمَفُعوالً لِننا أَُوِلن بنخَتس  شندنيد  فنان النلن الدري مُثِ رندنَدننا لنُكُم اَلكنرِ ن عنلنَيهنَم * ُسواَ خن
َدنناُكم بندددختنَمونال  ونبننندددنين ونجنعنَلننددداُكَم أنَكثدندددرن ننفندددرياً  دددُكَم ونإنَن * ونأنَمددددن ننُفسن دددنُتَم ألن دددنُتَم أنَحسن إنَن أنَحسن

دداء  ددا فنددِنذنا جن َُْ فدنلنهن ددخَت ددرن ن لنينُسددوُوواَ ُوُجددوىنُكمَ أنسن ونلنينددَدُخُلواَ ) الخطاا ل لسلمااسل   (ونَعددُد اآلخن
دن   [7-2 : اىسراء]( كنمنا دنخنُلوُه أنِولن منرِ   ونلنيُتنبدريُرواَ منا عنلنَواَ  دنَتبنرياً ) أي بنو إسرائ ل (اَلمنَسان

اف األخددرع الدد  العالقددة بددني اآليددة األول الدد  افتتحددت هبددا السددور  وبددني ىدد ه اآليدد
الرابطدة الد  يلفدت البيدان اىذلدي .  لتها أخبحت بيدريننًة واضحة يف ىد ا العصدر يدا عبداد اهلل
إذا سدرع بدو مدن ادلسداد احلدرام  نظرنا إليها بني ادلكرمة ال  أكرم اهلل هبا رسولو زلمداً 

س ميارسدو إل ادلساد األقصى وبني ى ا ال س يد كره بيدان اهلل عدز وجدل عدن الطغيدان الد 
بندددو إسدددرا يل يف دولتدددني سدددال التددداريه الاصدددي أوالادددا وىدددا ىدددو ذا يسدددال اليدددوم الثانيدددة 
منهما، العالقة واضحة، ىا حنن نرع أيها اىخو  ى ه اجلولة الثانية الد  دتارسدها إسدرا يل 
من  مدا ياداَر سدبعني عامداً، ىدا ىدي ذس دتدارس كدل أندوا  الطغيدان والبغدي، ىدا ىدي ذس 

ا وادلددددال والعددددرا، وىددددا ىددددي ذس  طددددرد الندددداس مددددن بيو ددددا،  دددددم بيددددو م  غتصددددر األر 
و ستلر مسداكنهم ومدزارعهم علدى مدرأع مدنهم، دتدارس ذلدك كلدو وأكثدر دون أن يتحدرك 

ىد ه الرابطدة . لسان بِنكار ذلد ا الطغيدان الثدا  الد س أخد  عندو بيدان اهلل سدبحانو و عدال
 اليوم قد أخبحت جليةلئن ِ  كن جلية يف العصور الساباة فِهنا 

لُددوُه أنِولن منددرِ   ) ددا دنخن دن كنمن ددرن ن لنينُسددوُوواَ ُوُجددوىنُكَم ونلنينددَدُخُلواَ اَلمنَسددان دداء ونَعددُد اآلخن فنددِنذنا جن
 [.7:  اىسراء] (ونلنيُتنبدريُرواَ منا عنلنَواَ  دنَتبنرياً 
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ودد ه ادلسددلمون  ، فمددا موقفنددا حنددن  مددا ادلوقددغ الدد س ينبغددي أن يتقددتالً فتكدداً إىالكدداً 
 .ى ا ما يسختلنا عنو بيان اهلل سبحانو و عال

أقوذلدددا لكدددم باختصدددار، لدددين عايبددداً أن ندددرع أن أمريكدددا قدددد جنددددف كدددل : عبدداد اهلل
قو ددا وسددا ر سددلطاهنا ادلددادس وادلعنددوس علددى ادلةسسدداف الدوليددة خلدمددة ىدد ا العدددو الدد س 

غددي، فددنحن نعلددم رتيعدداً أن أمريكددا أخدد  البيددان اىذلددي عددن جولتددو الثانيددة يف الطغيددان والب
اليددوم إ ددا ىددي مسددتعمر  إسددرا يلية كبددري ، ىدد ه حاياددة ينبغددي أن نعلمهددا، وأهنددا ال  بدداِل يف 
خدمدددة ىددد ا العددددو أن دتدددز  سدددا ر الدددنظم وسدددا ر الادددوانني وادلبددداد  اىنسدددانية والدوليدددة يف 

دم مدددع السددديد سددبيل ذلدددك، وىددا ىدددي ذس  ظهددر عالقتهدددا مددع إسدددرا يل كعالقددة العبدددد اخلددا
وادلطا ، ولكن األمر الغرير ال س ال يستطيع العال أن يستبني لو سبباً أن جند إخو  لنا 
مدددن حولندددا قدددد جعلدددوا مدددن أنفسدددهم أدواف يتااذفهدددا السددديد ادلوددددوم والعبدددد اخلدددادم كمدددا 

فيم وكيغ خمتت . يتااذف الناس الكر  بني أقدامهم، ى ا ىو ادلر العاير يا عباد اهلل
الدد  كانددت إل عهددد قريددر قددد دددت وىددي  نددادس ب ددرور  اجلهدداد يف سددبيل اهلل  األخددواف

لتطهري األرا ادلادسة مدن رجدن اليهدود وإعاد دا إل مالكهدا وأخدحاهبا الشدرعيني  فديم 
خفتددت  لددك األخددواف الدد  كنددا نسددمعها إل فددد  قريبددة وىددي  دددعو أقددول إل اجلهدداد يف 

تصدر الد س ميدارس جولتدو الثانيدة كمدا يادول بيدان اهلل ضد العدو اىسرا يلي ادلغ سبيل اهلل
سدددبحانو و عدددال طغيانددداً وبغيددداً واسدددتالباً لددد؟را واألوطدددان واحلادددو   دلددداذا سدددكتت  لدددك 
األخددواف ودلدداذا أخددغينا إليهددا وإذا ىددي  نطددا بناددي  مددا كانددت  نطددا بددو بدداألمن  سددلوا 

عددددام ذتانيددددة و سددددعني رفعددددت عاري ددددا الكددددل  شدددديوخ الدددددين وشدددديوخ احلكددددم يف قطددددر دلدددداذا
و سددعما ة وألدددغ وىدددي  ددددعو إل اجلهددداد يف سددبيل اهلل و ددددعو إل الوقدددوف يف وجدددو ىددد ا 
العدو الغاخر،  دعو اجلميع العَر وادلسلمني إل أن ينه دوا ويدةدوا حدا اهلل عدز وجدل 
يف أعندداقهم جهدداداً يف سددبيل اهلل  طهددرياً ذلدد ه األرا ادلادسددة مددن الغاخددر، كددان ذلددك 

 كددرذ ذلددك ادلفكددر ادلسددلم روجيددو هددارودس يف ذلددك ادلكددان، نعددم يطيددر ِل أن مبناسددبة 
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أوجدددو ىددد ا السدددةال لشددديوخ الددددين وشددديوخ احلكدددم كيدددغ كدددانوا يددددعون  نددد اك إل اجلهددداد 
وأخددغي السددمع اليددوم وإذا بدد لك الصددوف قددد خفددت، وإذا باحلدددي  الدد س أ عددو ناددي  

، وإذا بددالكالم يف رلملددو ياددول إن بددإ إسددرا يل دولددة وإن اىسددرا يليني ذلددك احلدددي  دتامدداً 
إخدو  وإهنددم أخددحاَ حدا وإن األمددور ينبغددي أن  سدري علددى حنددو إيدام بندداء فيمددا بيددنهم، 

أنونَحية جديد ىبط مدن  داء اهلل عدز وجدل إل : أنا أسختل يا عباد اهلل، وليتإ أ ع اجلواَ
أرسدددل وأنبيددداء بعدددد خددداْ الرسدددل ! ا شدددرعة أخدددرع األرا ينسددده شدددرعة وي دددع يف مكاهنددد

واألنبياء قد بُعنُثوا ليوضحوا أن فلسطني حا شرعي سا غ ذلةالء الد ين يسدرحون وميرحدون 
ىددل بُعندد ن رسددل وأنبيدداء بشددرعة جديددد  ! ويتدد ون كمددا قددال اهلل عددز وجددل مددا علددوا  تبددرياً 

َ احلددا وأن الفلسددطينيني ىددم بددل اىسددرا يليون ىددم الندداس الدد  ء ادلظلومددون أخددحا:  اددول
! كيدغ  كيدغ ! الظادلون، ىم العتا  وىم الباهون وىم ال ين يت ون اليوم ما علوا  تبرياً 

: أريد أن أ ع اجلواَ، وإل أن أ دع اجلدواَ أقدول لكدم مت عداً باختصدار شدديد اجلدواَ
سدددالم و عامدددل اجلدددواَ يدددا عبددداد اهلل يتمثدددل يف فدددر  مدددا بدددني  عامدددل ادلسدددلمني اليدددوم مدددع اى

سددلفهم الصددا  مددع اىسددالم، حنددن اليددوم، أو كثددريون مددن ادلسددلمني اليددوم يتعدداملون مددع مددا 
يسددددمى اليددددوم اىسددددالم السياسددددي أس اىسددددالم اخلاضددددع للددددروع السياسددددية ادلوتلفددددة، أمددددا 

فاددد كددانوا يتعدداملون مددع مددا يسددمونو ادلسددلمون الصددادقون مددع اهلل وكتابددو ورسددولو بدداألمن 
المية أس السياسدددة اخلاضدددعة لاسدددالم وانظدددروا إل فدددر  مدددا بدددني ادلبددددأين، السياسدددة اىسددد

انظددروا إل سددلفنا الصددا  الدد ين نشددرف بختنندددا نسددري علددى أقدددامهم، نسددري علددى هناهدددم، 
، مبددددوىم إ بدددا  نتمسدددك بدددالايم الددد  دتسدددكوىا معتصدددر  مدددن كتددداَ اهلل وسدددنة رسدددولو 

اددة مددع أوامددر اهلل عددز وجددل، أمددا اليددوم فاددد السياسددة اىسددالمية أس اخلاضددعة لاسددالم ادلتف
 ل األمددر إل الناددي  دتامدداً، اىسددالم نعددم ولكددن علددى أن إل ددع للسياسددة، اىسددالم نعددم 
ولكن على أن إل ع للروع ادلزاجيدة، اىسدالم نعدم ولكدن علدى أن إل دع مالفدة مدا بينندا 

 .ستغفر اهلل العظيموبني العدو، عدو اهلل وعدو الدين وعدو األمة، أقول قوِل ى ا وأ
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احلمد هلل زتدًا كثريًا كما أمر، وأشهد أن ال إلو إال اهلل إقرارًا بربوبيتو وإرهامًا دلن 
جحد بو وكفر وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو وخفيو وخليلو خري نه أرسلو، أرسلو اهلل 

 .إل العاِ كلو بشرياً ون يراً 
كيًا بعد األحكام البدىية ادلعروفة يف دين ال أعلم حكمًا سلو : أما بعد فيا عباد اهلل

اهلل عز وجل أرتعت عليو األمة من  خدر اىسالم إل يومنا ى ا كِرتاعهم بالاول 
والسلوك على ضرور  الدعاء ألولياء أمور ادلسلمني أن يلهمهم اهلل الرشد وأن يصرفهم 

وأن يكره إليهم الكفر  عما ال يرضيو وأن حيبر اهلل إليهم اىميان وأن يزينو يف قلوهبم،
ى ا ما ا فا عليو اخللفاء الراشدون وادلسلمون ال ين كانوا من . والفسو  والعصيان

حوذلم، وى ا ما قالو إمام اذلار  اىمام مالك وى ا ما قالو العاِ الربا  الف يل بن 
عبد  وى ا ما قالو (لو أن ِل دعو  مرجو  الابول جلعلتها يف وِل أمر ادلةمنني): عياا

اهلل بن ادلبارك، وى ا ما أفاا فيو اىمام الغزاِل يف كتابو اىحياء، ولكإ أعود فختذكركم 
مبشكلة ادلزاج ال س يختىب كثري من ادلسلمني إال أن يكون مسيطراً على وحي اهلل عز وجل 
و عاليم ادلصطفى خلى اهلل عليو وسلم يف كيانا م، ى ه مشكلة ادلشاكل باختصار يا 

بل ندعوا اهلل عليهم ما دمنا ال . ، أخحاَ ى ه األمزجة ياول أحدىم العباد اهلل
نرضى عنهم فِذا أعلن ادلزاج الرضى عنهم حتولنا إل الدعاء ذلم، ما الدليل على ما 

ىا ىو ذا زلمد خلى اهلل عليو وسلم دعا شهرًا على قبيل  رعل : ياول قا لهم.  اول
 .وذكوان دعا عليهم ِو يدعو ذلم

ظروا يا عباد اهلل كيغ حيار ادلزاج اىنسان عن بدىياف اىسالم، ىل كان يف ان
كان .. قبيلة رعل وذكوان من أولياء أمر ادلسلمني، ىل كان فيهم واحد ياود ادلسلمني 

خليفة للمسلمني كان وِل أمر ادلسلمني، مث من ىةالء ال ين دعا عليهم رسول اهلل خلى 
شوصًا من عيون أخحابو، ِ  99  إهنم الاتلة ال ين قتلوا اهلل عليو وسلم شهرًا كامالً 

يفعلوا شيئاً، ِ يشهروا سالحاً، ولكن جرميتهم أهنم اجتهوا إل جند  نفي ًا ألمر هلل عز 
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. وجل ودعوا لاسالم، ىةالء خ عوا للاصاص، ىةالء قتلة، وىا حنن ندعوا على الاتلة
، يختىب أن يدعوا لوِل أمر ادلسلمني ال ولكن يا عابًا دلن حابو مزاجو عن دين اهلل

بصحة ال بطول العمر، وإ ا يختىب أن يدعو لو باذلداية، بالسري لطريا الرشد، باالبتعاد 
 .عن طريا ال الل والغي، يختىب، دلاذا ألن مزاجو مصر على أن يدعو عليو

سلمني ى ا النموذج من  اذج كثري   شكل ادلشكلة الك ع يف حيا  ادل: أيها األخو 
اليوم، حنن نتكلم باسم اىسالم، نرفع شعاراف اىسالم فوقنا، نعم ذلك ألن ى ا 
الشعار يفيد، وألن ى ا الشعار رأس مال ميكن أن نتاجر بو، ولكن عند التنفي  أهنر  
إل االناياد لكتاَ اهلل ورسولو أم هنر  إل االناياد ألمزجتنا، كلكم يعلم اجلواَ، عندما 

جتنا، نتحرر من أنفسنا ونعلن ألنفسنا مع ذا نا مع قلوبنا بختننا لسنا عبيداً نتحرر من أمز 
ولكنا عبيداً . دلزاج، لسنا عبيداً ذلوع، لسنا عبيداً لشهو ، لسنا عبيداً حلاكم وال  مكوم

دلوالنا ال س سناغ هداً بني يديو، يف ى ه احلالة نرجع إل كتاَ اهلل، ونرجع إل ىدس 
الدواء أن نتحرر من . اهلل عليو وسلم، أعار الناس بو أو ِ يعابوارسول اهلل خلى 
رعل وذكوان دعا عليهم رسول اهلل إذن ير علينا حنن أي ًا أن . أمزجتنا يا عباد اهلل

ندعوا على حكامنا، وكختن رعل وذكوان ىم خلفاء ادلسلمني، ىا ىو رسول اهلل دعا 
ومن ىي قبيلة ثايغ  ىم أولئك ال ين اللهم اىد ثايفًا وأف هبم مةمنني، . لثايغ

طردوه عندما كان يف الطا غ، ىم ال ين أدموا جسمو وقدميو، ىا ىو ذا دعا ذلم رسول 
من عيون أخحابو،  77اهلل خلى اهلل عليو وسلم، ألنو ِ يكن واحد منهم ممن قتل 

 . س أمرنا بوول لك حنن نتاَر إل اهلل بالدعاء ألنفسنا وبالدعاء لااد نا على النحو ال 
 


