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 تاريخ اخلطبة

  2932/ 33/ 90 ادلوافق  3411،  ذو احلجة  24 ، اجلمعة   

 إسالمنا كما أمر القرآن ال كما أوصت أمريكا
  يددا رانددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  ويكددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

سدددبكانحل ال كدددم ال . لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددالل ونكدددحل ولع ددديم سددد طانحل
إلددد  إال امث وأشدددكد أن ال . أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أندددت كمدددا أءنيدددت ن ددد  ن سدددحل

خددن ندد  . وحددد  ال شددريحل لدد   وأشددكد أن زلمددداا نبددد  ورسددول  وصدد ي  وخ ي دد 
ال كدددم صددد  وسددد م وادددار  ن ددد  . أرسددد   امث إل العددداِ ك ريددد ن اشدددناا ونددد يراا . أرسددد  
زلمدددد صدددالما وسدددالماا زانيمدددي متال مدددي إل يدددوم سددديدنا زلمدددد ون ددد  آل سددديدنا 
أمددا اعددد  يددا . سددي ادل نبددة اتقددوع امث  عددالون ون موأوصدديكم أيكددا ادلسدد . الدددي 

 :نباز امث
حدءتكم   األسبوع ادلاضي ن  مشك ة  تمث    هد ا اسسدالم األمريكدي 
الدد ي ياددراز  رضدد  ن دد  منطقتنددا اسسددالمية هدد     لددحل اسسددالم الدد ي ال يسددتبي 

 ال ي  ي  حكم م  أحكام امث ادلن لة   كتاا  وال شي  م  هدي رسول امث 
صدددده نندددد    لددددحل اسسددددالم األمريكددددي الدددد ي ال  سددددتبي  يدددد  معدددد  مدددد  معدددددا  

وال يتج دد   يدد  أءددر مدد  آءددار الراددة وال نددد  يدد  معدد  مدد  معددا  القدديم اسنسددانية 
ال طريددة الددر  طددر امث ندد  وندد  اسنسددان ن يكددا  وأرنددإىل احلدددي  ندد  احلدد  إل 

القددر الد ي يسدمه اد  هد ا أختصدر احلد  اوندد كم اد  ه ا ال قا   وو ا ا مبا قدد 
ح  هد   ادلشدك ة ادلندون اندا ضلد  يتمثد    ءالءدة أركدان ذلد   ادلعاظدة أو . الوقت
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يتمثد    أن نتجد  مجيعداا إل  –وهو الرك  التإسيسي ل عالج  –ذل ا احل   أوذلا 
والتوادة ءانيداا والتعدرع إل امث ند  وند  وإندالن أنندا امث ن  ون  ااالسدته ار أوالا 

زون لبيعتنددا مددع امث واصددطالحنا مددع حكمدد  وشددرن   ولع كددم  قددرؤون كتددا  رلددد
وندون الدلي  ن   ما أقدول مكدرراا   زلكدم  بياند   ألديه يوند  راندا  طااد  امث 

ون   اختالف نصورهم أليه يون  إليكم إل الناس مجيعاا ن   اختالف  ئاهتم 
 : خطاا  قانيالا 

دددمْ ) َدددتدريْعكام ممَتانددداا َحَسدددناا إنَل َأَنددد   م َسدددم    َوَأنن اْسدددتَدْه نراواْ َرامكا اام  اواادددواْ إنلَْيددد ن عا
 [.3: هوز] (َويداْؤىلن كا م  ني َ ْع   َ ْعَ  ا 

ضمانة نوزم ادلتعدة اسنسدانية والسد م واألمد   تمثد    هد ا الد ي أندان امث 
رم امث نددد  االسدددته ار أي أن نسدددتن ل مه ددد! االسدددته ار  نددد  ونددد  اددد  هددد   ادلتعدددة

الدر  ورطندا  يكدا ن د  ن ينا مقاا  ما ار كبنا م  أو ار  مقاا  أنواع اظنوح ون  
ون دد  اخددتالف زرندداىل هدد   ال ئدداىل  ا ي ددي االسددته ار التواددة اخددتالف  ئا نددا 

وأننددا هددا قددد ندددزنا البيعددة سنسددن ن دد   أي اسنددالن اددي يدددي امث أننددا لدد  نعددوز
ا وسدعنا  لدحل  هد ا نتمسحل اشدرنت  مدن    صراط  ول  ضليد ن  هنج  ولسوف

أن  عدددوز إليندددا متعدددة هدددو معددد  التوادددة  وامث نددد  ونددد  يعددددنا إن ضلددد   ع ندددا  لدددحل 
دلا ا أقول إن هد ا الدرك  هدو . يؤيت امث ن  ون  ك   ي  ع   ع  وأن السالم 

الددرك  التإسيسددي   العددالج يددا نبدداز امث  ألن هدد   ادلصدديبة الددر و دددىل إلينددا مدد  
اظكدداىل إ ددا و دددىل إلينددا اسددبب سددو  ار كبنددا  ادد  اسددبب أنددواع مدد  السددو  شدد  

 : قرؤون   كتا  امث ن  ون  قول نك نا ن يكا  أال 
دددددديَبة   َبنَمددددددا َكَسددددددَبْت أَيْدددددددنيكاْم َويَدْع اددددددو َندددددد  َكثنددددددن  )     (َوَمددددددا َأَصدددددداَاكام مريدددددد  م صن

 [.3ٓ: الشورع]
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 :أو ما  قرؤون قول 
ددا َأَصدداادَ ) ددْ  ننندددن َأَوَلمم ددَو من َكددا قداْ ددتاْم َأقم َهدددَ ا قاددْ  ها دديَبةق قَددْد َأَصددْبتام مريثْدَ يدْ ْتكام م صن

كاْم إننم الّ َ  َنَ   كا ري َشْي   َقدنيرق   [.61ٔ: آل نمران] (أَنْد اسن
قبد  أن  طدره هد   االضلرا داىل الدر  ورطندا  يكدا ولع ي حدءتكم ند  اعد  

 . تس   إلينا  إ ن ه ا هو الرك  األولسر  و وقب  أن  تادلصيبة أاواانا 
الددرك  الثددا  يددا نبدداز امث هددو أن نن دد  أوامددر امث ادلتكددررم وادلتكددررم   زلكددم 

م  قددددرؤون أيعدددداا كتددددا  امث ندددد  وندددد   وا يددددة  بياندددد  أال نت ددددره  أال نتنددددا ع وأنددددت
 :ادلشكورم وادلعروف الر كم وكم رأيناها مثبتة ن   اظدران

ماواْ ) يعاا َوالَ  َدَ رمقاواْ  َواْنَتصن َْب ن الّ  ن مجَن  [.3ٓٔ: آل نمران] (ِبن
 :قرأمت قول 

 [.66: األن ال] (َوالَ  َدَناَ ناواْ  َدتَدْ َش اواْ َوَ ْ َهَب رنحياكامْ )
إن النداس الد ي  يشددون أن سدكم إل هد   األرا ادلباركدة ااسددم : أقدول هندا

زيددان  ن دديكم أن يتناسددوا  دداره مددا اددي ادلواطنددة ن دديكم أن يتناسددوا ال ددواره اددي األ
اددددي ادلنتصددددري  ذلدددد ا اسسددددالم وادلسدددديكية وأن حيي ددددوا خصددددام مددددا عكدددد  أن يثددددور 

ااخلصددددام وأن يسددددتبدلوا إل زلكمددددة امث نددد  وندددد  يددددوم القيامدددة  وادلنتصدددري  لدددد ا 
والشددقاه احلددوار والتناصدده  احلددوار الندددي الدد ي يتجدد  مدد  هدد ا الطددرف إل هدد ا 

إل هدد   األرا ادلباركددة ااالنتمددا    أمددا الدد ي  يشدددون أن سددكم ن دد  هنددا سددوا 
ومدد  اسسدالمي  ددعن ن دديكم أن يتناسددوا  دداره مددا اددي مدد  ينعتددون أن سددكم االسددنة 

ينعتددددون أن سددددكم االشدددديعة  ن ددددديكم أن يتناسددددوا  دددداره مدددددا اددددي ينعتددددون أن سدددددكم 
ا ادددي االسددد  ية والددد ي  ينعتدددون أن سدددكم االتصدددوف  ن ددديكم أن يتناسدددوا  ددداره مددد

 سد    واألمر   ه ا كداألمر االنسدبة دلد  يشدد ناسسالمية ادلخت  ة ادلتنونةال ره 
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إل إل ه   األرا ااسم ادلواطندة  ضليد  اخلصدام ادي  ئداىل ادلسد مي ومد اهبكم 
إل واحلكدددم ذلدددا أو ن يكدددا زلكمدددة الدددديان  ضليددد  اخلصدددام ادددي ال دددره اسسدددالمية 

حلدوار  التناصده  األمدر ادادلعروف والنكدي ند  صام ازلكمة الديان  ونستبدل ااخل
  أال  رون إل ا يتدي ادلتجداور ي  يإيت م  قب ي إليحل ويإيت م  قب حل إلّ  ادلنكر

 :األول قول  ن  ون 
يعاا َوالَ  َدَ رمقاواْ ) َْب ن الّ  ن مجَن ماواْ ِبن  [ 3ٓٔ: آل نمران]إل آخر ا ية  (َواْنَتصن

 :والثانية
َكْوَن َن ن اْلمانَكرن َوْلَتكا  مري ) ْنن َويَْإماراوَن اناْلَمْعراوفن َويَدندْ نكاْم أاممةق َيْدناوَن إنَل اخلَْ

 [.6ٓٔ: آل نمران] (َوأاْولَدئنحَل هاما اْلماْ  نكاونَ 
اددي أطددراف سلت  ددة  ساددد وا ءهددراىل اخلصددام أن   جددؤوا إل خصددام أي إيدداكم 

نعم هد ا . ألمر اادلعروف والنكي ن  ادلنكر  اواستبدلوا ااخلصام الدنوم إل اخلن
ولكدي ند زاز يقينداا اإ يدة . هو الرك  الثا  ال ي ينبهي أن نت كر  وأن نتبين  نيداا 

أن العدددو الدد ي حدددءتكم نندد    هدد ا الددرك  يددا نبدداز امث ينبهددي أن نع ددم مجيعدداا 
م هباا صط ي ال ياألسبوع ادلاضي  أن ندو الدي  م  خالل نداو   ذل   األمة 

إل اقدتالع شدجرم الددي  اد  إند  يسدع   ضد م هب  ال يصدط ي زينداا ضدد زيد 
 ال يتصدورن أحدد م  حي  هي  ه ا ما يسع  إلي   وه ا ما  نطق ا   قاريرهم 

أن الهر  يريد أن ينتصر لنصرانية ضد إسالم أو سسالم ضد نصدرانية م  الناس 
  إند  يسدع  إل أن يعدر  امثأو ل ئة مد  ادلسد مي ضدد  ئدة أخدرع  ال يدا نبداز 
. ني ويصبكوا ن ا اا وأءراا اعدهؤال  اإولئحل وألئحل هبؤال  لكي يتكطم اظميع 

ا ال ع ددي والعم ددي الدد ي يكددون قرارنددينبهددي أن نع ددم هدد   احلقيقددة  إ اا ينبهددي أن 
هدو أن نتالقد  أو ينجيندا مد  خصدومنا وأنددانينا يرضي امث قب  أن يرضدي أن سدنا 
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نقف   ون  ه   ادلؤامرم الق رم الر يدراز منكدا كمدا  لكي نده واحدمجيعاا   خ
  وال اسددنة رسددول امثال شددإن لدد  اكتددا  امث اخددتاله إسددالم أمريكددي ق ددت لكددم 

ال ي يثدن االئئد ا  ن د  والهريب أن ادلط و  أن يتج   ه ا اسسالم األمريكي 
 .قب  ك  شي ادلسرح السوري 

  أن نعاهدددد امث ندد  ونددد  أن نن ددد  ا نبدداز امث  يتمثددد  يدددأمددا الدددرك  الثالدد  
ون د  ومد  سدنة رسدول امث واحلاكمدة ن د  أم نتندا اسسالم ادلنبثق مد  كتدا  امث 

ظماناىل األخدرع ك كدا أيمداا كاندت  أي الدول وال ئاىل واسياسا نا ون   سياسة 
الم هدو أن يكدون اسسدقرارندا الد ي  دب أن نتخد   ن ينا أن نع د  ادي يددي امث 

ال أن نتبدددع ا خدددري  مددد  الددد ي نتمسدددحل اددد  حاكمددداا ن ددد  السياسددداىل ادلخت  دددة 
يت ددون  ن دد  أن  ع ددوا مدد  اسسددالم  ااعدداا ل سياسدداىل إ  أصددروا إصددرارهم حولنددا 

إند  م دون  اسسالم حسب   ون السياسة  وهدا هدو اسسدالم األمريكدي ان دروا إليد 
ريكيدة  ال  يريدد امث ند  وند  مندا ا ون الراية األمريكية  م دون ا دون السياسدة األم

يكددون اسسددالم  يكدون اسسددالم حاكمداا ال زلكومدداا  يريددد امث ند  وندد  مندا أن أن
الدر الادد منكدا لتكقيدق احلد  ل مشدك ة متبوناا ال  ااعاا  ه   هي األركدان الثالءدة 

اادلشددك ة   ولكدد  اقيددت اقيددة  تع ددق الددر حدددءتكم ننكددا يددا نبدداز امثأو ادلععدد ة 
ميقداىل قريدب    نرند   لدحل إل  حدءتكم ننكا وااحل  ال ي أحددءكم نند  الر

 .أقول قول ه ا وأسته ر امث الع يم
 دددن  ظكددرىل   أمريكددا مجانددة مندد  نقدددي  مدد  الدد م  أو ي يددد : نبدداز امث

أو ادلسدديكية ادلتصددكينة  والهريدب أن هدد   اظمانددة سددرنان مددا اادلسديكية ادلتكددوزم 
 ددددير قيدددازم ونن دددر وإ ا هدددي اليدددوم  رسدددخت ذلدددا نددد ور  ا  كددداءرىل ا كددداءرىل 
الر    ما هي ه   اظمانة م  ورا  ستارومتسحل ا مام القيازم   أمريكا األمور 
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اإهنا متث  طالنيع ادلسديه الددنال   هي الر  ع   اادلسيكية ادلتكوزممست ن سكا 
َرنَا مد   تنتد   ووصد   لندا الد ي حددءنا نند  نبيندا زلمدد  صدكنا آمدراا ادإن ونوحد م

ا هدت مب دا التدوا ر ادلعندوي   م  خالل أحازي  صكيكة كثنمنستعي  م   تنت  
  وهم يعتقددون انتقدازاا نا مداا الم  طالنيع ادلسيه الدن كؤال  يعدون أن سكم 

وحدددرو  ن يمددددة إال ن ددد  أنقدددا  مقت دددة كددد ع ادددإن مسددديككم هددد ا لددد  ي كدددر 
ولدد  يقدديم سدداِباا   خعددم مدد  الدددما  ولدد  يداْقدددنم إال  ر عددد ذلددا الق ددو  خطددنم 

 دددددعهنم مددددد  النددددداس الددددد آ   هكددددد ا يعتقددددددون  ومددددد  ا نرشددددد  إل ن ددددد  مجدددددانم 
الد ي ال يقدف ان خ ننان احلرو  وان خ ننان القتال الكي دي يستعج ون ظكور  

يسددتعج ون أسددبا  ظكددور مسدديككم   ننددد قددواني  أصددول إنسددانية  القتدد  ل قتدد 
  اددبع  سدداحاىل أمريكددا الكدد ع و  الندداس مدد  رأع   هدد ا  نعددم يددا نبدداز امث
نندددما : كتددب ن يكدداءااتددة ال  تبدددل  لوحددة إنالنيددة ضددخمة اعدد  ا ددداهنا الشددكنم 

كمدا م ادل حل  و العي الواحدم العاِ  وادل حل  و العي الواحددم هدو الددنال  حيك
ار والدر يتعجدب ذلدا أول األاصدال اهرم الر  رون إن ه   . وصف رسول امث 

اا  كباراا  م  ومي  أيداا صهار االناس مجيعاا ن   اختال كم مقت ة  ستكر والبصانير 
وأن  تكدددداءر سددددي  الدددددما    واذلدددددف مدددد   لددددحل أن يتكدددداءر كددددانوا  القتدددد  ل قتدددد 

وليه سدراا . نرشاا لن س زناذلم أو مسيككم الر عك  أن يتخ  منكا اظمانم 
ال وضد  أط قدت  لدحل الشدعار القانيد  الدر  م  أن سوزا  أمريكا   حلما  ع مون 
  هد   اظماندة  هدي  رمجدة ذلد ا الد ي أقدول لكدمهدي واحددم مد  أنعدا  اخلالقة 

 ندد  القتدد  ادلسددتكر  القتدد  ل قتدد   اخلالقددة أي   ال وضدد   عبددنال وضدد  اخلالقددة
   دب أن يداَعبمدَد لد    إهندم هكد ا يتصدورونمسيككم الدنالالر  ستعج  مقدم 

  ن د  وند  هد ا الطريدق مدحيدام الد آ  د الطريق ينبهي اكتساح ولكي يعبالطريق 
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  األسدبوع ادلاضدي  ند   شلدا قدد  كر د  لكدم أياا كانوا  ه   احلقيقة أيكا اسخدوم 
أن اسزارم األمريكيدة اليدوم  –الددقيق ليه نجيبداا نندد ولع    –والشي  العجيب 

أن نددر  احلقدانيق  هد      كد  لنداإ ا  دار ايد ه   اظماندة لكد  مد  ورا  سدتار
الددر  سددتعج  أمددا ادلن د ون ذلدد   اخلطددة ! ندا أن نع ددم مددا الدد ي  دري مدد  حولنددا ل

ان لندا  يدا وندن  كم إخواننا وأانا  نمومتندا مسيككم ه ا هبا ه   اظمانة مقدم 
تكددي  مسددتإَنرون لتن يدد  هدد   اخلطددة  لتن يدد  هدد ا االسددتعجال  نجبدداا نجبدداا ال ين
نال  مسدددتإَنرون لتن يددد  هددد ا األمدددر  إ ا مددد  م مسددديككم الددددأمدددالتعبيدددد الطريدددق 

لكددد  يدددا نجبددداا  األندددن يقدددوم االعمددد  !   األندددنالددد ي ينبهدددي أن يإخددد  األندددر
ر   وينبهدي أن   ه ا ما يتم اليومويكدح ويعره ا إن  يد ع األنر أيعاا ل مستإنن

اا يددإيت صلدد  لعدد  يومدداا قريبددوينبهددي أن  دددخروها   أ هددانكم  ع مددوا هدد   احلقددانيق 
كددا حددول  دددور هدد   اخلطدد  ك   اقددي أن أقددول دلددا ا   صلدد   يدد  الدددرس يدد  العدد م

   لدحل ألن األمدر كمدا اا ما ذلم ال يتكولدون عينداا ويسدار  ه   األرا ادلباركة  اهتا 
 كددددم  سددددوريا مطمددددوع هبددددا ألهنددددا ق ددددب الشددددام  ون ددددراا إل  لددددحلقددددد ق ددددت لكددددم  

ق ددددب الشددددام   سددددوف ينتشددددر   البقددددداع   يتصددددورون أن ال سدددداز إل استشددددرع 
ا  م  ه   احملنة الر سنج  م  ه   ادلصيبة نا أنتقد مجيعاا أيعاا ولكناألخرع 

ن دد  ادلسددتوع الرمسددي   لسددوف صلدددز العكددد مددع امث   ااطنكددا العدد مهددي منكددة 
 .كما أمر امث ال كما أوصت ا  أمريكاوالشع   ولسوف نقوز زولة اسسالم  


