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تاريخ اخلطبة
اجلمعة 21 ،صفر 1141 ،املوافق 2414/41/41
إهنم يصرّون على خنق اإلسالم حببال اجلهاد
احلمددد مث ا احلمددد مث احلمددد مث ادددا يدوا نعمد ويدددا م يددد يددا رانددا
ل ددحل احلم ددد كم ددا ينبه ددي جل ددالل ونه ددحل ولع دديم س ددلطانحل س ددب انحل الله ددم
أحص ددي ءن ددا علي ددحل أن د كم ددا أءنيد د عل ددى ندس ددحل وأ ددهد أن إلد د إ امث
دريحل ل د وأ ددهد أن دمدددا عبددد ورس دول وريدددي وخليل د خ د ن د
وحددد
أرس ددل أرس ددل امث إمل الع دداش كل د ر اش د ا ون ددليرا الله ددم ري د وس ددلم وا ددار عل ددى

س دديدنا دم ددد وعل ددى ل س دديدنا دم ددد ري ددال ام وس ددالما دانيم ددي متال م ددي إمل ي ددوم
الدددي وأوريدديدم أيهددا ا سددلمون وندسددي ا لنبددة اتاددوع امث أعددامل أمددا اعددد يددا
عباد امث:
يشددحل أحددد أن اددل الدتنددة الددر ةددر ددا سددورية أنطددوع علددى مصداني
دنيددا اإلنسددانية مجعددا م د ياراددا م د الددلع يصددد أن د
ددنيعة مرعبددة لددي
دوم علددى سددورية يدا نه ساد ادر ي د النددا م د ايددوام ومسدداكنهم أو اُتن دسر ا ددم
سددييو يد س
سم عليهم؟! م اللع يصد أن سييو يوم م أيام ال م أتالقى ي أيددع
وأاد نهد ا
اإلن درام أي دةا م د ننبددا ا ر مجعددا لتاتددل ك د نعمددة ولت د ر ك د مدسدددم
ولتاضددي علددى كد ريددال ولت ددر النسد والد ر ولتتعاد أناايد الهددا والددند
تدا ددر اد ددل وا د دل وأل ددحل وأتعا د د مول دددا الند ددور والدهراد ددا ت دددمراا نهد ددد
ا ستطاعة م اللع كان يصد أن مير مث الا اليدوم علدى ادل البلددم؟! مد
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اللع يصد أن يوم ا سييو اُْت نم ا ي ا عي ا بصرم على أن أرع مد ا رعبدا
دي لر يتهددا اُْت نمد ا علددى ر يددة ا طدددال الددلع يدا ناتسلددون أحضددان
مددا ش اْْلنددق ا عد ا
أاليهم أو مدارسهم اُْت نم على ر ية الرب اللي يا نل سحبون ذاح النعاج اُت نم
ال ا عدي علدى ر يدة الندا الدلي يااد نلم دم مد قمدم ا انيدة الباسداة اُتمد
ض ندع مد الدلع كدان
ال ا عي على ر يدة النسدا الدالو ياهتصدث ا ياادتسد ْل ويب س
يتصور أن سوريا ادل البلددم انمندة الدر أدو ا مد والسدلم علدى ن اهندا ميدر دا
مثد اددلا اليدوم العاريد و ديم و دداذا وُتد أع ططددا قدانو جيددرع كد ذلددحل؟!
كد ذلددحل جيددرع ويددتم ُتد ططددا قددانون واحددد ءددا لد أ واددو قددانون احلاددد
الددلع م د ددين أن يشددرع ك د د د سددبي ُتايددق ك د مطلددو اددل اددي
احلاياة الر ينبهي أن نعلمها أو ا ولدين أريد يا عباد امث أن ألدد أن داركم إمل
مصيبة أداى وأعىت وأخطر م ال ا صداني الدر استعر د نانبدا منهدا لددم
إهندا مصديبة دارادة اإلسدالم اطريادة حديثدة عهدد للتداريا دا مد قبد قد إهندا
الصورم الر اوسع ك منا أن يرااا إذ اُيمد اإلسدالم علدى أن ين در ندسد ايدد
اُيمد اإلسددالم ددل الطرياددة العايبددة علددى أن ين ددر ذاأد ايددد اُيددار اإلسددالم

اس ددالح اس ددال اإلس ددالم ذاأ د أ أ ددرون كي د أن ك د أل ددحل اجل درانيم أانته ددحل
وأارأدد ُتد اسددم اجلهدداد ُتد اسددم طددر اددا اجلندة للدددخول إليهددا مد ورا
اددل اجلنايددا أ أددرون يددا عبدداد امث إمل اد الددلي عمعدوا ددو اددل ا ر
ا باركة م أطرام الدنيا كلها كي يضعون كتا امث و رانيع ُت أقدامهم –
ومعددلرم لشددعانير الدددي إن قل د اددلا الدددالم أعب د ا ع د الواقددع – أن د يضددعون
كتا امث و رانيع ُت أقدامهم ا إهنم يرمسون هادم اإلسالم اسدتفدا ا علدى
نبدااهم أ أددرون اددلا يددا عبدداد امث اد مد ددر اددي اددل ال دداارم الددر نرااددا
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واي م يعد علدى در ارمدرم ُيتسدي منهدا الددي إءدر الددي مصدرا علدى
أ ي درد الشراة الواحدم منهدا إ ذاكدرا اسدم امث ادالتدب واحلمدد والبسدملة اد
م در ادي ادل ال داارم الدر ياسدتف دا اإلسدالم وياسدته أ اطريادة مدا مثلهدا
اد مد ددر اينهددا واددي مد يادددم علددى الداحشددة نهددارا هنددارا ا يصددر علددى أ
يرأدبهددا إ مددربا إذا ذاكدرا اسددم امث سددب ان وأعددامل لاددد مدسر دداطرع الشددي
الدب د والدث د وأنددا أق درأ أدداريا العدداش م دسر الدث د م د ريددور ا د م د ريددور
السفرية ولدين ش أعهد مث ادل الصدورم قد يدا عبداد امث ااسدم اإلسدالم ميد
اإلسالم ااسم اجلهاد سبي امث اةد درعة اجلهداد الدر نار ادا كتدا امث
سب ان وأعامل ااسم ُتايق اإلسالم والسعي إمل أنديل اُيلق أسبا الدراايدة
أسبا التلمر م اإلسالم عند كث م النا اا اي ذع النتداني ا ومل أبددو
أمددام أاصددارنا نليددة اددا اددم أو الددلي كددانوا إمل ا م د الاري د يب ثددون ع د
حا ٍ لعلمانيتهم الر يصرون على ر ع لوانيها كانوا إمل ا م الاري يب ثدون
ع احلا لر ع لوا دينيتهم الر يسعون إمل أنديلاا مدا كدانوا يعثدرون إهندم
اليددوم يدرحددون و ددر مد عثددر علددى كند كددان قددد ا تاددد ا ر علددى حددي طددرم
نعددم لاددد اأسددع أمددامهم ميددادي ا نشددطة ا فتلدددة سددعيا إمل ددر الالدينيددة
جمتمعاأنددا اإلسددالمية لاددد أمسدددوا اددا ربر إءددر ا ددربر م د أن د أن جيدددوا ا ددربرا
لهر راية العلمانية جمتمعاأنا اإلسالمية أ دان يعثدرون علدى دي مد ذلدحل
لدو اد الددلع و ددوا إلينددا أو أوردددوا إليندا مد أقطددار العداش ووقددوا علددى مسددر
ا حدددا علددى م درأع م د العدداش كل د ُيدمددون علددى اإلسددالم اددين ين ددر ندس د
ايد ُيدمون على اإلسالم ادين ين در ذاأد اسدالح أ أدرون ألدي ادلا ادو
الدلع جيددرع يددا عبداد امث؟! اجلهدداد اإلسددالم قرأندا كتد الشدريعة ا ٍإلسددالمية
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وأريهينا إلدراك ومعر ت إمل كتا امث وأدارنا اعد ذلحل مدا ياولد رسدول امث دال
وامث ش جند اجلهداد الدلع درع امث عد وند إ سدعيا ااإلسدالم ا سدلم إمل قمدة
العم اإلنسا ش جند يد إ ال لسدلسم الدلع يرقدى ااإلنسدان إمل قمدة العدالدة
ا إمل قمدة الرادة ااإلنسدانية مجعدا اجلهداد اإلسدالمي يبديح ارأددا الداحشدة!
اجلهد دداد اإلسد ددالمي ي د ددربر هن د د ا ر ا والث د ددروا م د د ال د ددرب ا سد ددلمي انمن د ددي
ا د مني! اجلهدداد اإلسددالم يددربر اسددتال اللامددة م د أ دوا أري د ا ا اجل دانيعي!
اجلهداد يددربر أداد كد مندااع الددر الدلع سددفر امث عد وند لعبداد ددو اددل
ا ر ! اجلهاد يربر السعي إمل نايض ما ييمر ا امث ع ون إذ ياول:
ر
ريالن رح نها) [ا عرام]65 :
( نو ن أدا ْدس ادواْ ر ا ْنر ر اند ْع ند إر ْ
اجلهاد ياول على لسان أري اا  :ا سندسد ك ما ادو ريداو وناضدي
عل ددى كد د م ددا ا ددو ري دداو! مد د ال ددلع يا ددول ا ددلا؟! ولدد د ا ددا ا ددم أو ال ددلي
ينشدون الالدينيدة يعاددون لادا اام اندا واندا وكدين لسدان احلدال يادول دم :ادل
ر
دح أمامنددا الطريددق ولاددد ألاينددا اإل ددارم الدر
اددي الدرريددة الددر قددد أعددود لاددد اسد ن
أعلد د أن س دداعة الص دددر ق ددد ن ددا حملارا ددة اإلس ددالم ولد ددر الالديني ددة ا ددل
اجملتمعددا أ أددرون؟! ولد د ا د انالددحل مددا جيع د اإلنسددان العاق د ا تدددار وإن
اإلسددالم لي دددعو إمل العاالني ددة قب د العل ددم ك ددم ع دداش أا ددق أودا علم د إمل س ددو
ا ص اإلسالم يراينا على أن نعا ا يا ا نتونهدا ادالعلم مدا مد عاقد إ
ويعلم أن الطريق إمل اإلسالم مير عرب البي ا مريدي ما م عاق إ ويعلم
أن الس د إمل اإلسددالم ميددر عددرب أ د أاي د مددا م د عاق د إ ويعلددم أن ن ددام
السعي إمل اإلسالم ُيطط ارنارد ليدي ما م عاق إ ويعلم ادلا وإسدالمنا
يرايندا علددى العاالنيددة إسددالمنا يراينددا علددى أن نعلددم احلادانيق ومصددادراا إسددالمنا
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يراينددا علددى أ اَْد ندد و نَْد ندد إسددالمنا ياددول لنددا مددا كددان ياول د عمددر" :لس د
اارد د و ارد د ُي دددعين" نع ددم كد د ا ددلا ال ددلع ند درا مد د ا صد داني ا تنوع ددة
ا فتلدة يهدم إمل ي أساسي واحد ءا ل أ وادو امدتالا اإلسدالم مد
أراة اإلسالم اعد مدة وا ديندة نعدم ادل ادي احلايادة الدر ينبهدي أن نعلمهدا يدا
عباد امث أقول الا ولددين أخددي مدا نعلد امث عد وند اشدرع راسدفة ءااتدة
اددي ندوا ي و ميدد أن يدديو يددوم أو أدديو سدداعة أ ددحل يهددا ددل البشددارم الددر
أكددرمين امث ع د ون د ددا :إن اددل الدتنددة سددتمر وأنتهددي عمددا قري د ولسددوم
أت ددول إمل أءددر اعددد عددي ولسددوم يله د النددا اددلكريااا م د أن د أن يلتاط دوا
لار حلار يا عباد امث أن ُتملدم رحة ارروج م ادل
منها العربم والدر
ا ص دديبة إمل س دددرم ال ددند إمل س دددرم ُتا ددبدم عد د نعم ددة امث ُتا ددبدم عد د
الشدددر مث س ددب ان وأع ددامل ح ددلار أقو ددا لندس ددي وأقو ددا لاي ددادم ا ددل ا م ددة
وأقو ا لسانير الاانيمي ايمراا وأقو ا للايش الدلع يدنهض دا أمدر امث عد وند
ا د حددلار أن أسدددركم النعمددة تنس دوا دددر ا ددنعم عاادددوا امث نددددوا البيعددة
مع علدى أن أدوندوا عبيددا سدانيري علدى ريدراط ملتد مي اديمر علدى الدنه الدلع
رسددم علددى الددنه الددلع ميددر ات د أاي د عاادددوا امث سددب ان وأعددامل علددى أن
أدونوا رقبا على ايوأدم على أسواقدم على جمتمعاأدم أ يشرد الا اجملتمع
يوما واحدا ع ريراط امث سب ان وأعامل عاادوا امث م انن قولوا ل ايلسدنة
أحوالدم وايلسنة أ واادم قولوا :اا منل انن نعااد على أن نسد علدى
الصدراط الددلع أمددر واددا د مد انن نسددتهدر مد الشددرود الددلع وقعنددا يد
د عبدداد الضددعدا ولدننددا اليددوم نعدود إمل ريدراطحل واددا د نعددود إمل اددديحل
ا ددلا م ددا ينبه ددي أن أعاا دددوا امث عليد د ولس ددوم نتالق ددى لنت ددلكر ا ددل احلايا ددة
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ا صيبة ستمر واللي حاولوا أن يصدطادوا عد طرياهدا اا دا العددر لد يندالوا مد
ورا ذلحل يئا أقول قويل الا وأستهدر امث الع يم
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