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 تاريخ اخلطبة

  2214/ 22/ 22 املوافق  1141،  ربيع الثاني  11 ، اجلمعة   

 سورية .. بني من خيدع باخلالفة ومن يصر على الالدينية
  يددا ربنددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  ويددداف  م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

 لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددالل ونكدددحل ولع ددديم سدددلطانحل. سدددب انحل اللكدددم ا
أحصدددي ءندددا  عليدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع علدددى نالسدددحل. وأ دددكد أ  ا  لددد   ا امث 
وحددد  ا  ددريحل لدد   وأ ددكد أ  دمددداا عبددد  ورسددول  وريددالي  وخليلدد . خدد  ندد  
أرسدددل . أرسدددل  امث  مل العددداش كل ددد ر بشددد اا وندددليراا. اللكدددم ريددد  وسدددلم وبدددار  علدددى 

ني متالزمدددني  مل يدددوم دمدددد ريدددالما وسدددالماا دا مدددسددديدنا دمدددد وعلدددى  ل سددديدنا 
و  ونالسددي ا لنبددة بتاددوع امث أعددامل. أمددا بعددد فيددا مالدددين. وأوريدديدم أيكددا ا سددل

 عباد امث:

اليدددوم  ندددرع عندددد عدددود  مدددن  سدددتفتتا حدددا حددددييفي  لددديدم    دددلا حادءدددة  
  .من  تا  السدبعيناع   الادر  ا نصدرم ا ا دي   يوم  اع   الالذقية  مل دمشق
عددع حدا  مل دمشدق مليبدة بالشدباي الدلين أطدوه بر وسدكم كانع احلافلة اليت 

وكانددع احلافلددة مليبددة   رح اجملددوهت مدديمن علددى نالوسددكم أ ددوا  الشددبايمشدداعر ا دد
مددا    انطلاددع احلافلددة بنددا حدد  أالقددع  .بضدد دامم الصددارخة وندددامم ا تنوعددة

ما  وأداءالع وغطع زرقة السد  ا أطباع ي  ماو من    أحنا  السما   الهيوم
ا  هندا   وما  ي  ا دقا ق ح  أخلع األمطار الشديدم ممي من حولنا  أمجع

ش أدددن  ا دقددا ق حدد  غابددع األمطددار وصولددع  مل عاريددالة ءل يددة ا ددتدع ومددا 
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حدد   ذا وريددلنا  مل النبددحل كددا  لددالم الليدد  قددد ا ددتد وش  .أدد ال أشددتد وش أ انددع
كدا  قدرار سدا ق    يعم اآلفاق مجعا يعد ي ا ع صع لالم اللي   ا بياض اليفلج 

  نبيع   ذلحل ا ددا  ألدحل الليلدة وأ  يدالزم كد  واحدد مندا ماعدد  مدن أاحلافلة 
اليت مدن حولندا صولدع  مل كدرم كبد م  اهت كانع الدنياو    ى اليوم اليف .احلافلة

بيضا  ا يستبني فيكا مسا  من أرض وا يستبني فيكدا نيدني مدن يسدار وا يت لدى 
ولدن السا ق أريدر  علدى أ  يهدامر بندا اعتمداداا    ي  من معىن الطريق وأءر  فيكا

سارع بنا  دل  احلافلدة  .على ذاكرأ    معرفة الطريق أعارجي  واستاامت  والتوا اأ 
 دديد وكتهندا  داري يد  يد نا  م حنة أ نا ذاع اليمني وذاع الشمال   بدء   

و ددل   -ون ددرع   ي اهلددال نددا بددني  ددا   ددعرنا مجيعدداا بتن  ويددداد أ  يسدداء أر دداا 
الدلين كدانوا كمدا قلدع لددم ميفدال ا درح  - مل  دالا  الشدباي  - ي ناطة العدةم 

ون درع   ن رع  ليكم و م كيفرم و ذا حم ما بني مسدتهالر ومسدبا وداع -اجملوهت 
وقدددس وسدددء احلافلدددة    مل واحدددد مدددنكم وكدددا  أ دددد م عبيفددداا ولعلددد  أ دددد م  ونددداا 

و هت ألعتادد أ   مدن أربعدني راكدب أيكا األخوم حنن أكيفر :قا الا  خياطب من فيكا
أريدقدم أيكا األخوم  ا نيدن أ  أرد  كلكا خا بة.يت   منا  مل امث  أربعني دعا ا 

  أهت ن رع  مل نالسي فوندأين ألميلاا    ال التبت  وااناياد  مل امث أمام  الا
صولددوا مددن  ددو   مل التدد ام بدد  خلاددوا  ا أقددول -األخدوم الددلين خلاددوا خلادداا  خددر 

ب رقددة السددما       ددي  ا دقددا ق حدد  بدددأع السدد ب أتالددرق و ذا - خلادداا  خددر
ومدددا  دددي  ا دقدددا ق حددد  خلدددع الشدددم  وأخدددلع أرسددد   أسدددتبني  ندددا و ندددا  

لطمتنيندة وأالرقع الس ب وعدادع مشداعر األمدن وا  أ عتكا  لينا من  نا و نا 
 أسري  مل قلوبنا مجيعاا.
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ة مدن سدنن امث   عبداد  يدا أيكدا  ل  احلادءة اليت وقعع   ألحل احلافلة سن  
قد أاع   حافلدة وقدد أادع     ولدن  ل  السنة أتسع ا أتسع ا أتسع  الناس

 دي سدنة   قرية وقد أاع سنة امث  ل    دولة كمدا  دي احلدال بالنسدبة  ليندا اليدوم
ىن واحدددد واحلايادددة واحددددم والالدددرق ا ا عددد ا ا دددية مدددن سدددنن امث سدددب ان  وأعدددامل 

  .يستبني  ا ما بني ريهر الدا رم واأساعكا
 نددم لدد و  يددا عبدداد امث أنندا مددر   األزمددة ذامددا الديت مددر حددا أريدد اي ألددحل 
احلافلددة و ندددم أعلمددو  أننددا طرقنددا أبددواي ا السسدداع الدديت أرعددى حاددوق ا نسددا  

 لومة فلم يلتالدع  ليندا أحدد بد  أي مدن ا بددم ا  نستيف  ا لرعاية احلاوق ا لحبة
 دددددونا  مل  لدددد  األمددددن  مل  يبددددة األمددددم  مل اظمعيددددة   ألددددحل ا السسدددداع أبددددداا 

وعر ددددنا احلددددال ولدددددن اظميددددع ا ددددلوا موقالدددداا ياددددول    سددددوريا ليسددددع العموميددددة 
موندددودم   قا مدددة ألدددحل الددددول الددديت أدلدددس  دددل  ا السسددداع ا نسدددانية الدوليدددة 

كدد   ددي    ؟! دداذا  سددع واحدددم نددن ينبهددي أ  ين ددر    ددتهناسددوريا لي  برعايتكددا
ء بندا نسدتيف  م يمل اظوار احمل والتالتنا   نيدن أ  ياال  ا اظواي عن سالال  اذا

  نناديكم باسم ا رو م  ا سالميةهنتس حم باسم األخوم   سم اظوار ا نساهتاب
ارأدبنا دا   حدق غ ندا  عدن بدادرم  عدن سدو  ننيندا   لكم عن للم اق فنا ونسا 

ومددد ق األخدددوم   لددددن اظدددوار أمجدددع خا ددد  النددددا اع ا نسدددانيةلنتدددوي ولندددالوي  
ندددا و لكم عدددن السدددبب   أهندددم فانال  والتالتندددا  لددديكم مجيعددداا نسدددا .أنددد   ا سدددالمية

نيدددو  أيددديكم  مل العدددو الددلي كنددا  مل األمدد  الاريددب متالاددني   بشددي  مالددان 
نعيددددد الددددوطن  مل أريدددد اب  ولنعيددددد لخندددددق واحددددد  علددددى أ  علينددددا أ  حنددددارحم  

مددا لدددم أيكددا األخددوم صددولتم  مل نادديل وا ددل  مددن العدددو   احلاددوق  مل مالككددا
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 -الصددددادقني ا  لصدددني لدددددم  -وا دددل  مددددن األخدددوم  ؟!األرعدددن ريدددديااا  لصدددداا 
 ؟! ذكرنا م باول امث:ما السبب ؟!ا لمتو م أعدا  وأي أعدا 

دددندْكمْم َأشَْ أَدددَر  رمَل ) ددَب الل دد م َعلَددْيكرم م ددا  مددم م ددندمْم َوَا مر ال ددلريَن أَدَول ددْوا قَدْومدداا َغضر
أََعدد  الل د م هَلمدْم َعدَلاباا َ ددريداا  رند كمدْم َسدا  َمدا   * َوََيْلرالموَ  َعلَدى اْلَددلرير َو مدْم يَدْعَلممدو َ 

 (َكانموا يَدْعَملمو َ 
ش يدن  ؟ا وقس من  ل  التلكرم ذا كانع النتي ة وماذا كا فما  ذكرنا م

أيدن ذ دب ا سدالم الدلي    ال دا ر أن  مسلمو     ا وقس  ا اهل   والس رية
اللين عاد امث ع   استونب أ  يصبا األخوم ما اللي ؟!كا  خالياا    الباطن

وأ  مدددا الدددلي اقتضدددى أ  متددد ق  دددل  األخدددوم  ؟!ونددد  بينندددا وبيدددنكم ربدددا  األخدددوم
مددا الددلي نعلدددم أصددطالو  أعدددا  امث عدد   ؟!أو صددع األقدددام ألاددى دبددر اآلذا 

مدددا  -م وأكدددد ذلدددحل مدددرم وميفدددىن وءدددال  كأولبدددحل الدددلين غضدددب امث علدددي -ونددد  
ين قدددددرار امث سدددددب ان  الدددددلي نعلددددددم أصدددددطالوهنم أريددددددقا  مناقضدددددني بددددد  دددددداد  

  ؟!وأعامل
كلكدا   ندا نيينداا والدااا و ذا األبدواي كلكدا موريددم و ذا السدب تأعود فتقول التال

ش جندد أمامندا   اأتملنا فلم جند أمامنا  ا سبيالا واحدداا  دو السدبي  ا الدت    ماطعة
أعره  مل   أا و و باي التعره على امثا بدي  عن  وا ءاهت ل    ا باباا واحداا 

 د  مددن ريددب      ددلا  دو البدداي ا الدتا أمامنددا  رفددحل   الشددمعي  الرخدا  امث 
بواي والتالتنا  مل الاريب  مل الصدديق  مل األو و ذا اظميدع طرقنا سا ر األ ؟ذلحل

و ذا اظميدددع يناريدددبو  العدددداوم ويرسدددلو   ليندددا الدددبال  ا ددداحق مدددن سدددكم   مددددبرو 
 دداا أمامنددا  ددو بدداي ا لت ددا   مل بدداي واحددد باددي مالت    مددن قددوس واحددد  واحددد
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دا  امث عددد  و نددددم لتعلمدددو  أ  نددد  امث سدددب ان  وأعدددامل ىبددداي التعدددره علددد  امث
   أا أرون  ياول:بنا ويصحل أمساعنا يكتسون  
 ][ (اْدعمواْ َرب دمْم َأَضرُّعاا َوخماْلَيةا  رن  م اَ َيمربُّ اْلممْعَتدرينَ )
دددددْم ) َوَلَادددددْد أَْرَسدددددلَنا  رمَل أمَمدددددم  م دددددن قَدْبلردددددحَل َفَتَخدددددْلنَا مْم براْلَبْتَسدددددا  َوالض دددددر ا  َلَعل كم

 [42: األنعام] (يَدَتَضر عمو َ 
فَدَلْوا  رْذ َنا  مْم بَْتسمَنا َأَضر عمواْ َولَددرن َقَسْع قدملموبدمكمْم َوَزي َن هَلممم الش ْيطَا م َمدا  )

 [43: األنعام] (َكانمواْ يَدْعَملمو َ 
 ياول:أا أرون  

َنةا مُّْطَمبرن ةا يَْتأريَكا ررْزقدم ) َكا َرَغداا م ن كم   َمَدا   َوَ َرَي الل  م َميَفالا قَدْريَةا َكاَنْع  مر
َا َكدانمواْ َيْصدنَدعمو َ  : الن د ] (َفَداَلَرْع برتَنْدعممر الل  ر َفَتَذاقَدَكا الل  م لرَباَس اظْموعر َواخْلَْوهر ِبر

112] 
  انت دار أ  أعدود  مل     ألت د   مل امثأأذاقكا امث  لا اللباس   انت دار 

  .امث سب ان  وأعامل
ا يدة هن هندا مرحلدة   حنن اآل  أيكا األخوم من  ل  ا صديبة أمدام  دل  ا رحلدة

لدن  ل  ا رحلدة النكا يدة أسدتبطن دعدوم متددررم مدن   لدم انية وءاليفة أقوهلامرم ء
 مل  بددد اا مددن الايددادم بددد اا مددن الاا ددد األعلددى  فينددا واحددد   امث  اطددب كدد  واحددد  

ا  مل امث الااعددددددم الشدددددعبية العامدددددة أ  عدددددودو  الايدددددادم فمدددددا دوهندددددا فمدددددا دوهندددددا  مل
صااددددوا   فاسددددتعلنوا عبددددوديتدم مث عدددد  وندددد عددددودوا  مل امث   ت ددددا  الصددددادقلباا

ران واحد  و اللي ين يدم  دو   كلكا خا لتدم ي ذي الدنيا   ا  .حوياأدم
واألمر اآل  َيتاج  مل نكدد كبد  أبللوند  لدند    من  لا العلاياللي ينتشلدم 

اج  مل قلددب ريددادق نددابل حويددة العبوديددة مث ولسددا   ددا د علددى  ددلا الددلي َيتدد
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وحندددن الدددلي  -ندددا أيكدددا األخدددوم نمدددا الالدددرق بي  جيدددول   الالدددب ويندددبل بددد  الالدددالاد
مدا  ؟!وبدني ألدحل اليفلدة مدن الشدباي ا دانن -أقامنا امث فدوق  دل  األرض ا باركدة 

لددلي ا مددا ؟!   مل الضددراعةلددلي حددوهلم مددن اجملددو  الشددديد  مل التبتددا مددا ؟!الالددرق
مل امث عددد   ومبتدد   ومدددا بددني مسددبا ومدددا بددني داع   ا بددني مسددتهالرنعلكددم ألسددناا مددد

و   من فدرق  ا فدرق  ؟!ة  ي  يأليسع السن   ؟!أليسع الاصة واحدم ؟!ون 
 دداذا ا  ؟! داذا ؟!مدا بينكدا مدوذج ريده  ومدا بدني احلداي الدلي يهطدي الدولدة كلكدا

 ددداذا ا نلت ددد   مل امث كالت دددا  أولبدددحل  ؟!ولبدددحل الشدددبايأ مل امث كعدددودم نعدددود 
خواننا   امث م قوا األخوم الربانية وألاو ا ا أقدول    ن اننا أندروا لنا ؟!الشباي

فال ن ال نعلن عن وا نا أما حنن أما حنن   ورا  م لكرياا ب  ألاو ا صع األقدام
  .نعلن عن عبوديتنا مث سب ان  وأعامل  مث

فمددا   ندددم صدداربو  الن ددام لسددبب مددا أسددتبطن  أفبدددأدمأالاددول  اقلنددا وكررندد
مدا بدال العمدال    ؟!ما بال األطالال   مدارسدكم ؟!بال األسر الاابعة   بيوما

أ  يعدددودوا بدددرزقكم  مل أ لددديكم  يبتهدددو مدددا بدددال النددداس الدددلين يسدددعو   ؟!معددداملكم
عددددا كم لن دددام ولعددد   ؟!وع لددديكم ادددم ا ددد مدددا بدددال  دددالا  أرسدددلو  ؟!وأواد دددم

فيمدا  -فما بالدم أع مو  ع ماا ا عودم عن    حسناا   حادكم يت    مل   ص
وبدددد  مدددا فيكدددا  سدددالال   علدددى ددددق  دددل  األرض ا باركدددة بدددد  مدددن فيكدددا -يبددددو 

  :  من عند امث سب ان  وأعاملتاظواي ي  ولدن ما من  يبطرحنا  
 [7: دمد] (َويدميفَب ْع أَْقَداَمدممْ   ر  أَنصمرموا الل َ  يَنصمرْكممْ )

 يا  امث ع  ون   لا الدالم؟!أش 
 [126:  ل عمرا ] (َوَما الن ْصرم  را  مرْن عرندر الل  ر اْلَع ري ر احلَْدريمر )
 [43: األنعام]( فَدَلْوا  رْذ َنا  مْم بَْتسمَنا َأَضر عمواْ )
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امث عد  وند    ا ادام فدوق عدن النداس الدلين  درفكم أنا أحبث  األخوم اأيك
 كم  م    احلافلة ولبحل الشباي أن َياق مس م م    أحبث ع ل  األرض ا باركة

؟ لبددحل الدلين يسددتهالرو  امث بعددد  ددو و أكددم  ددم  الدلين أددابوا  مل امث بعددد  درود؟
البايدددة الدددد   .مدددا ألدددن ؟!  ا بدددة بلهدددو  عددد  عشدددرأي ؟!  ا بدددةأيبلهدددو  عشدددرم 

  نعددم الددد  عدداكس علددى  ددكواأ  وأ وا دد     عدداكس علددى غيدد الددد  يركددب رأسدد 
أش يدبن لندا  ؟!أش يدبن لندا مجيعداا أ  نتدوي  مل امث  كو   طباا    لاأ  وأرنو أ

 ؟!مل امث سدب ان  وأعدامل مجيعاا أ  حنر  ألسدنتنا بعدد قلوبندا بااسدتهالار نت د  بد  
  ؟!أين  م  الا  ؟أين

أ   دل  األزمدة  ذا انتكدع  ؟ِبداذا  يالددرو أنداس فتندد أمدامي أن ر وأأتمد  
ينبهدي أ  نسدتعلن   دينيدة وأ   ل  ا صيبة  ذا انطوع ينبهدي أ  نسدتعلن دولدة ا

ليدددو   ؟ دداذا  الدولددة البعيدددم عددن اهليمنددة ا سددالمية والدينيددة بددد  معددىن الدلمددة
أ  هنددم فيمددا ي عمددو  يريدددو  أذلددحل ردم فعدد  خددا  أولبددحل ا رأ قددة الددلين يعلنددو  

َياربو  ا سدالم    هنم لو  نديد من أخطر ألوا  داربة ا سالم  يايموا خالفة
نيدددن أ  أتصددورو  مددن حددري   مدداوالشددر   يعدددمو  ا سددالم حببالدد  .أندد   بامسدد 

وردم الالعددد  وردم الالعددد    احلدددري ا انعدددة باسدددم ا سدددالم ألدددحل  كا ددددم لمسدددالم
أ  ينبهدي ول أاد -مدن  دم قدول ا أريدد أ  أو  - أاول على ألسن كيف  مدن النداس

أ  نتضدرع   وربنا سب ان  وأعامل يكيدب بندا أ  نعدود  ليد   نرنع حم  مل الالدينية
ولسدوه يدشدس عندا  ددلا الهدم وسد ابة  دلا الددبال  كمدا كشدس عدن ألددحل    ليد 

أين  .أن  ا يودي حبيام مجيع من فيك ا دهلم اللي كاد أ احلافلة س ابة اخلطر 
  ؟!يعلنو  أوبة نصوحاا  مل امث ع  ون أين  م اللين  ؟ م
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متنيدددع أ  لدددو المدددع عبددد   دددل    متنيدددع أ  لدددو المدددع را  دددة  دددل  التوبدددة
ريدورم رأيتكدا وا أنسدا ا مدا   كمدا رأيتكدا   م كدر أولبدحل الشدباي  أسدتعلنالتوبة 

لتعلمدو   دل  ا رحلدة و نددم  -م كر مدن اجملدو  الشدا   .بني ساعاع وساعاع
لادو  خلاداا  خدر عنددما طافدع احملندة و ذا حدالا  النداس خيم  -نسدا  ر حا ا اليت ني

 ذا حدم مدن أقدري النداس    ذا حم من أقري الناس عبودية مث  حيء حمأوعندما 
ليتوبددوا  مل و ذا حددم ياددودو  كدد  مددن   احلافلددة  مل امث   الت ددا اا و ددراعةا  مل امث

األمد     د أولبدحل التدا كنيرق  داذا ا جنديا أيكا األخوم مدا الالد .وليالوبوا  لي امث 
  ؟! اذا ؟أعود فتصطلا مع امث اليوم
وأسددتل امث عدد      يرينددا مددن  ددل  ا صدديبة ف ددا م اخلدد أأسددتل امث عدد  وندد  

حلددال أولبدددحل  سددد ابة  ددل  الالتندددة كمددا بددددد ا بدداألم  اسدددت ابةا  أ  يبدددد وندد  
  .بتلني مث من بعدمتاللين كانوا ماننني باألم  ا أريب وا عبيداا 

 .ا واستهالر امثأقول قوي  ل
أيكددا ا خددوم بددامسي وبددامسدم مجيعدداا أأوندد   مل أسددر  خواننددا الددلين اسددتالع 
حددم راددة امث عدد  وندد   والددلين سددباونا  مل مدرمتدد  و مل مهالرأدد   أأوندد  بددامسي 

هلددم وبددامسدم  مل األسددر ا ندوبددة بالاددد أ لدديكم أواد ددم أزوانكددم أقددارحم  أقددول 
عركرْم )حبدددق  قمددد  ل دددْو كمندددتمْم  ر بدميمدددوأردمْم لَبَددددَرَز ال دددلريَن كمتردددَب َعلَدددْيكرمم اْلَاْتددد م  رمَل َمَضدددانر

  لا كالم امث ع  ون .  (َولرَيْبَتلرَي الل  م َما  ر ريمدمورركممْ 
وأقدددول ءانيددداا    احلدددواد  أيددداا كاندددع  دددي الددديت  ددددم قضدددا  امث ا دددةم ولدددي  

 ددةم  ددو الددلي خيدددم احلدددواد  فلتتتكدددوا أيكددا ا خددوم أ   نسدداناا لدددن قضددا  امث ا
ياضي حنب  ولن يرح  من  دل  الددنيا  ا   ا ياداع الدلي قضدا  امث عد  وند   
وندد   ا لدد  الددلي  ددو مسددبب األسددباي لسددوه يتاا ددى العتددام ال ددا و  الددلين 
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ق أندد   نددين لواءددق وندد  و نددين لواءدد فعلددوا والددلين أسددببوا أ ددد الندددال مددن امث عدد 
 نددين لواءددق أهنددم سددينالو  عادداي امث   الدددنيا ولسددوه ينددالو  أ ددعاه أ ددعاه 
ذلدددحل يدددوم النددددال يادددوم النددداس لدددري العدددا ني  فليطمدددبن ا خدددوم الدددلين أحرقدددع 
أفبددددمم  دددل  ال المدددة  مل أ  أنددد  امث سدددب ان  وأعدددامل ا يتبددددل بواسدددطة  دددل  

 ةم سديتخل  دالا  ال دا ني  ولسدوه خددو  األسباي و مل أ  قضا  امث أعامل ا
وأسمعو  كيس أ  ال اش سي يق ب  است ابة على  الا  ا  لدومني  الديت أرأالدع 

  مل امث   الهمام. 
لاددد دعيددع  مل ريددالم الها ددب علددى ا خددوم الددلين سددباونا  مل راددة امث عدد  

  خكدد  م    أبددني أ  ريددالم الها ددب  مددا أشددرع علددى الددلينأوندد   ولدددن ينبهددي 
غسالا وريالأاا عليكم فإذا عرفنا أ  فيكم من غس د  ا ريدلي عليد  ريدالم احلا در 
فإ  ريدالم الها دب أشدرع بعدد ذلدحل  وقدد علمدع أ  فديكم مدن   خكيد  م   ذ  
فلنتدددداعى بعدددد ريدددالم اظمعدددة لصدددالم الها دددب علدددى مدددن   خكيددد  م ونسدددتل امث 

 .عند ملحل ماتدر أعامل   ريالأنا أ  جيمعنا حم   ماعد ريدق


