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 تاريخ اخلطبة

  2414/ 41/ 41 املوافق  1141،  صفر  21 ، اجلمعة   

 إهنم يصرّون على خنق اإلسالم حببال اجلهاد
  يددا رانددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  ويدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي جلدددالل ونهدددحل ولع ددديم سدددلطانحل  سدددب انحل اللهدددم   
كمدددا أءنيددد  علدددى ندسدددحل  وأ دددهد أن   إلددد  إ  امث   أحصدددي ءندددا  عليدددحل أنددد 

وحددد     ددريحل لدد   وأ ددهد أن دمددداا عبددد  ورسددول  وريدددي  وخليلدد   خدد  ندد  
أرسدددل   أرسدددل  امث إمل العددداش كل ددد ر اشددد اا وندددليراا  اللهدددم ريددد  وسدددلم وادددار  علدددى 

 دمدددد ريدددالما وسدددالماا دانيمدددي متال مدددي إمل يدددومسددديدنا دمدددد وعلدددى  ل سددديدنا 
ون وندسددي ا لنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالدددي   وأوريدديدم أيهددا ا سددل

 عباد امث:
أنطددوع علددى مصدداني    يشددحل أحددد   أن اددل  الدتنددة الددر ةددر  ددا سددورية 

  مددد  الدددلع يصدددد  أنددد  مددد  يارادددالدددي    دنيدددا اإلنسدددانية مجعدددا   دددنيعة مرعبدددة 
دددرا  يددد  الندددا    ا  دددم أو ُتاندددرس مددد  ايدددوام ومسددداكنهم سدددييو يدددومس علدددى سدددورية يداهناس

أتالقى  ي  أيددع وأداهندسما عليهم؟! م  اللع يصد  أن  سييو يوم م  أيام ال م  
لتاتدددل كددد  نعمدددة ولتددد ر  كددد  مدسددددم مجعدددا   أيدددةا مددد  ننبدددا  ا ر  اإلندددرام 

ولتتعادد  أناايدد  الهددا  والددند  ولت ددر  النسدد  والدد ر   ولتاضددي علددى كدد  ريددال 
 تدددددمراا نهددددد وأتعادددد  مولدددددا  النددددور والدهراددددا  ل  وألددددحل  تداددددر اددددل  وادددد

؟! مد  ا ستطاعة  م  اللع كان يصد  أن مير مث  الا اليدوم علدى ادل  البلددم
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على أن أرع مد  ا رعبدا  ُتاْمن ا  ي  ا عي ا بصرم اللع يصد  أن يوماا سييو 
ْاْلنددق ا عدديا لر يتهددا دد ا علددى ر يددة ا طدددال الددلعمددا ش    أحضددان يداانتسلددون    ُتاْمن
ون أاليهم أو   مدارسهم من    ُتاْمن  على ر ية الرب   اللي  يالنحبس ذاح النعاج  ُتا
مد  الندا  الدلي  ياادلنم  دم مد  قمدم ال  ا عدي علدى ر يدة  ا انيدة الباسداة  ُتا
  مد  الدلع كدان و ياهتصدث ا ياادتدسْل  ويبضسدعن الدالنسدا  الال  ا عي على ر يدة 

ميدر  دا والسدلم علدى ن اهندا ادل  البلددم انمندة الدر أدو   ا مد  صور أن سوريا يت
جيددرع كد  ذلددحل؟!  وُتد  أع ططددا  قدانو    و ديم و دداذا مثد  اددلا اليدوم العاريدد 
أ  واددو قددانون احلاددد ُتدد  ططددا  قددانون واحددد   ءددا  لدد  كدد  ذلددحل جيددرع ويددتم 

مطلددو   اددل  اددي    سددبي  ُتايددق كدد الددلع مدد   ددين  أن يشددرع  كدد   ددد  
إمل   ولدين أريد يا عباد امث أن ألدد  أن داركم احلاياة الر ينبهي أن نعلمها أو ا 

منهدا لددم  م  ال  ا صداني  الدر استعر د  نانبداا  وأخطر مصيبة أداى وأعىت
ثدة   عهدد للتداريا  دا مد  قبد  قد   إهندا اطريادة حديإهندا مصديبة دارادة اإلسدالم 

مد  اإلسدالم علدى أن ين در ندسد  ايدد منا أن يرااا  الصورم الر اوسع ك      إذ ُيا
مدد  اإلسددالم  ددل  الطرياددة العايبددة  ددار  اإلُيا سددالم علددى أن ين ددر ذاأدد  ايددد   ُيا

اجلدددرانيم أانتهدددحل اسدددالح   اسدددال  اإلسدددالم ذاأددد   أ  أدددرون كيددد  أن كددد  ألدددحل 
ورا   للدددخول إليهددا مدد   ُتد  اسددم طددر  اددا  اجلندة ُتدد  اسددم اجلهددادوأارأدد  

الددلي  عمعددوا  ددو  اددل  ا ر    أ  أددرون يددا عبدداد امث إمل ادد    اددل  اجلنايددا 
 – كتا  امث و رانيع  ُت  أقدامهمم  أطرام الدنيا كلها كي  يضعون  ا باركة 
أنددد  يضدددعون   –لشدددعانير الددددي  إن قلددد  ادددلا الددددالم أعبددد اا عددد  الواقدددع ومعدددلرم 

يرمسون  هادم اإلسالم اسدتفدا اا علدى  ُت  أقدامهم ا إهنمكتا  امث و رانيع  
ااهم  أ  أددرون اددلا يددا عبدداد امث  ادد  مدد   ددر  اددي اددل  ال دداارم الددر نرااددا نبدد
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مصدراا علدى ُيتسدي منهدا الددي  إءدر الددي  واي م  يعد  علدى  در  ارمدرم 
م امث ادالتدب  واحلمدد والبسدملة  اد  ذاكدراا اسدأ  ي درد الشراة الواحدم منهدا إ  

وياسدته أ اطريادة مدا مثلهدا  سدالم الدر ياسدتف   دا اإلر  ادي ادل  ال داارم م   د
علددى أ  نهدداراا هندداراا ا يصددر ادد  مدد   ددر  اينهددا واددي مدد  يادددم علددى الداحشددة 

الشددي  ا ذاكددراا اسددم امث سددب ان  وأعددامل  لاددد مددرس  دداطرع يرأدبهددا إ  مدددرباا  إذ
مدددرس الدثددد  مددد  ريدددور ا ددد    مددد  ريدددور  العددداش  أددداريا الدبددد  والدثددد  وأندددا أقدددرأ 
امث  ااسدم اإلسدالم ميد   مث  ادل  الصدورم قد  يدا عبداد  السفرية ولدين ش أعهد

د    درعة اجلهداد  ر ادا   كتدا  امث الدر نااإلسالم  ااسم اجلهاد   سبي  امث ةا
لق أسبا  الدراايدة سب ان  وأعامل  ااسم ُتايق اإلسالم والسعي إمل أنديل    ُيا

أبددو لنا   اا اي ذع النتداني  ا ومل م  اإلسالم عند كث  م  اأسبا  التلمر 
يب ثددون عدد  أمددام أاصددارنا نليددة  اددا اددم أو   الددلي  كددانوا إمل ا مدد  الاريدد  

الر يصرون على ر ع لوانيها  كانوا إمل ا م  الاري  يب ثدون حاٍ  لعلمانيتهم 
  إهندم إمل أنديلاا  مدا كدانوا يعثدرون الر يسعون  دينيتهم  لر ع لوا ع  احلا  

  ا ر   علددى حددي طددرماليددوم يدرحددون و   ددر  مدد  عثددر علددى كندد  كددان قددد ا تاددد  
لالدينيددة   إمل  ددر  اا نشددطة ا فتلدددة سددعياا نعددم لاددد اأسددع  أمددامهم ميددادي  

 مدد  أندد  أن جيدددوا ا ددربرا جمتمعاأنددا اإلسددالمية  لاددد أمسدددوا اددا ربر إءددر ا ددربر 
ية  أ دان يعثدرون علدى  دي  مد  ذلدحل اإلسالملهر  راية العلمانية   جمتمعاأنا 

ووقدددوا علددى مسددر  مدد  أقطددار العداش لدو  ادد    الددلع و ددوا إلينددا أو أو ردددوا إليندا 
ُيدمدددون علدددى اإلسدددالم ادددين ين دددر ندسددد  علدددى مدددرأع مددد  العددداش كلددد  ا حددددا  

  أ  أدرون  ألدي  ادلا ادو ح   ُيدمون على اإلسالم ادين ين در ذاأد  اسدالايد 
؟! اجلهدداد   اإلسددالم  قرأندا   كتدد  الشددريعة اإٍلسددالمية الدلع جيددرع يددا عبداد امث
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 دال وأدارنا اعد ذلحل مدا ياولد  رسدول امث إلدراك  ومعر ت  إمل كتا  امث وأريهينا 
إ  سدعياا ااإلسدالم ا سدلم إمل قمدة اجلهداد الدلع  درع  امث عد  وند  وامث ش جند 

ع يرقدى ااإلنسدان إمل قمدة العدالدة    العم  اإلنسا   ش جند  يد  إ  السلدلسم الدل
اد اإلسدالمي يبديح ارأددا  الداحشدة! ااإلنسدانية مجعدا   اجلهدا  إمل قمدة الرادة 

ا سدددددلمي انمندددددي مددددد  الدددددرب    اجلهددددداد اإلسدددددالمي يدددددربر هنددددد  ا ر ا  والثدددددروا 
مدد  أ ددوا  أريدد ا ا اجلددانيعي! سددتال  اللامددة ا دد مني! اجلهدداد   اإلسددالم يددربر ا
 ددو  اددل  الدلع سددفر  امث عد  وندد  لعبداد  اجلهداد يددربر أداد  كدد  مندااع الددر   

 إذ ياول:نايض ما ييمر ا  امث ع  ون  ا ر ! اجلهاد يربر السعي إمل 
هنا) داواْ  ر ا نْر ر ادنْعدن إررْيالنحر  [ 65: ا عرام]( ون ن أداْدسر

ك  ما ادو ريداو وناضدي على لسان أري اا :   ا  سندسد  ياول اجلهاد 
الددددلي  كدددد  مددددا اددددو ريددداو! مدددد  الددددلع ياددددول ادددلا؟! ولددددد  اددددا اددددم أو   علدددى  

: ادل  وكدين لسدان احلدال يادول  دميعاددون لادا اام اندا واندا ينشدون الالدينيدة 
ددحن أمامنددا الطريددق ولاددد ألاينددا اإل ددارم  ر الدداددي الدرريددة الددر قددد   أعددود  لاددد  اسر

لدددددر  الالدينيددددة   اددددل  حملاراددددة اإلسددددالم و أعلدددد  أن سدددداعة الصدددددر قددددد نددددا   
ا تدددار وإن ادد  انالددحل مددا جيعدد  اإلنسددان العاقدد  اجملتمعددا   أ  أددرون؟! ولددد  

أادددق أودا  علمددد  إمل سدددو     كدددم عددداشاإلسدددالم ليددددعو إمل العاالنيدددة قبددد  العلدددم
  مدا مد  عاقد  إ  نتونهدا ادالعلم اا ص   اإلسالم يراينا على أن نعا  ا  يا  

سالم   مير عرب البي  ا مريدي  ما م  عاق  إ  ويعلم أن الطريق إمل اإلويعلم 
إمل اإلسدددالم   ميدددر عدددرب أددد  أايددد   مدددا مددد  عاقددد  إ  ويعلدددم أن ن دددام  السددد أن 

وإسدالمنا   ما م  عاق  إ  ويعلم ادلا   ُيطط  ارنارد ليديالسعي إمل اإلسالم 
ومصددادراا  إسددالمنا ا علددى العاالنيددة  إسددالمنا يراينددا علددى أن نعلددم احلاددانيق يرايندد
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ْدددن   إسددالمنا ياددول لنددا يرا َن ْدددن  و   َا لسدد  "مددا كددان ياولدد  عمددر: ينددا علددى أ  
مدددد  ا صدددداني  ا تنوعددددة    نعددددم  كدددد  ادددلا الددددلع نددددرا "اارددد  و  اردددد  ُيدددددعين

مد  ادو امدتالا اإلسدالم و أ  يهدم إمل  ي  أساسي واحد   ءا  ل  ا فتلدة 
عد مدة وا ديندة  نعدم  ادل  ادي احلايادة الدر ينبهدي أن نعلمهدا يدا أراة اإلسالم ا

راسدفة ءااتدة مدا نعلد  امث عد  وند  اشدرع   أقول الا ولددين   أخددي عباد امث
الددر أ ددحل  يهددا  ددل  البشددارم و  ميددد  أن يدديو يددوم أو أدديو سدداعة اددي نددوا ي 
  ولسدددوم عددد  ونددد   دددا: إن ادددل  الدتندددة سدددتمر وأنتهدددي عمدددا قريددد أكدددرمين امث 

  أن يلتاطددوا مدد  أنددأت ددول إمل أءددر اعددد عددي  ولسددوم يلهدد  النددا  اددلكريااا 
أن ُتملدم  رحة ارروج م  ادل  منها العربم والدر     لار حلار يا عباد امث 

عدددد  اددددبدم    إمل سدددددرم ُتاددددبدم عدددد  نعمددددة امث  ُتإمل سدددددرم الددددندا صدددديبة 
لندسدددي  وأقو دددا لايدددادم ادددل  ا مدددة  الشددددر مث سدددب ان  وأعدددامل  حدددلار  أقو دددا 

لدلع يدنهض  دا أمدر امث عد  وند  وأقو ا لسانير الاانيمي ايمراا  وأقو ا للايش ا
 تنسددوا  دددر ا ددنعم  عاادددوا امث  نددددوا البيعددة ادد   حددلار أن أسدددركم النعمددة 

ريدراط  ملتد مي اديمر  علدى الدنه  الدلع سدانيري  علدى مع  علدى أن أدوندوا عبيدداا 
علددى أن  علددى الددنه  الددلع ميددر اتدد  أايدد   عاادددوا امث سددب ان  وأعددامل رسددم  

أدونوا رقبا  على ايوأدم  على أسواقدم  على جمتمعاأدم أ  يشرد الا اجملتمع 
ايلسدنة    عاادوا امث م  انن  قولوا ل يوماا واحداا ع  ريراط امث سب ان  وأعامل

لى أن نسد  علدى عحوالدم وايلسنة أ واادم  قولوا: اا    منل انن نعااد  أ
سددتهدر  مدد  الشددرود الددلع وقعنددا  يدد   الصددراط الددلع أمددر   واددا  دد  مدد  انن ن

إمل ريددراطحل واددا  دد  نعددود إمل اددديحل  نعدود  د  عبدداد  الضددعدا  ولدننددا اليددوم 
نتددددلكر اددددل  احلاياددددة  اددددلا مددددا ينبهددددي أن أعاادددددوا امث عليدددد   ولسددددوم نتالقددددى ل
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ا صيبة ستمر واللي  حاولوا أن يصدطادوا عد  طرياهدا اا دا  العددر لد  يندالوا مد  
  ورا  ذلحل  يئاا  أقول قويل الا وأستهدر امث الع يم 

 


