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تاريخ اخلطبة
اجلمعة 11 ،ربيع الثاني 1141 ،املوافق 2214/22/22
سورية  ..بني من خيدع باخلالفة ومن يصر على الالدينية
احلمددد مث ا احلمددد مث احلمددد مث ادددا يدوا نعمد ويددداف م يددد يددا ربنددا
ل ددحل احلم ددد كم ددا ينبه ددي ظ ددالل ونك ددحل ولع دديم س ددلطانحل .س ددب انحل اللك ددم ا
أحص ددي ءن ددا علي ددحل أن ددع كم ددا أءني ددع عل ددى نالس ددحل .وأ ددكد أ ا لد د ا امث
وحددد ا دريحل ل د وأ ددكد أ دمدددا عبددد ورس دول وريددالي وخليل د  .خ د ن د
أرس ددل  .أرس ددل امث مل الع دداش كل د ر بش د ا ون ددليرا .اللك ددم ري د وس ددلم وب ددار عل ددى

س دديدنا دم ددد وعل ددى ل س دديدنا دم ددد ري ددال ام وس ددالما دا م دني متالزم ددني مل ي ددوم
الدددين .وأوريدديدم أيكددا ا سددلمو ونالسددي ا لنبددة بتاددوع امث أعددامل .أمددا بعددد فيددا
عباد امث:
حادءددة سددتفتتا حددا حدددييفي لدديدم ددلا اليددوم نددرع عنددد عددود مددن
الالذقية مل دمشق يوم اع من تا السدبعيناع الادر ا نصدرم ا ا دي.
كانع احلافلة اليت عددع حدا مل دمشدق مليبدة بالشدباي الدلين أطدوه بر وسدكم
مشدداعر ا درح اجملددوهت مدديمن علددى نالوسددكم أ دوا الشددباي وكانددع احلافلددة مليبددة
بضد دامم الصددارخة وندددامم ا تنوعددة .مددا انطلاددع احلافلددة بنددا حد أالقددع
أحنا السما وما ي ا أطباع وأداءالع وغطع زرقة السدما
الهيوم من
أمجع وما ي ا دقا ق ح أخلع األمطار الشديدم ممي من حولنا ا هندا
ش أدددن ا دقددا ق حد غابددع األمطددار وصولددع مل عاريددالة ءل يددة ا ددتدع ومددا
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أد ال أشددتد وش أ انددع .حد ذا وريددلنا مل النبددحل كددا لددالم الليد قددد ا ددتد وش
يعد ي ا ع صع لالم اللي ا بياض اليفلج يعم اآلفاق مجعا كدا قدرار سدا ق
احلافلة أ نبيع ذلحل ا ددا ألدحل الليلدة وأ يدالزم كد واحدد مندا ماعدد مدن
ى اليوم اليفاهت كانع الدنيا اليت مدن حولندا صولدع مل كدرم كبد م
احلافلة .و
بيضا ا يستبني فيكا مسا من أرض وا يستبني فيكدا نيدني مدن يسدار وا يت لدى
فيكا ي من معىن الطريق وأءر ولدن السا ق أريدر علدى أ يهدامر بندا اعتمدادا
على ذاكرأ معرفة الطريق أعارجي واستاامت والتوا اأ  .سارع بنا دل احلافلدة
م حنة أ نا ذاع اليمني وذاع الشمال بدء دديد وكتهندا داري يد يد نا
ويددداد أ يسدداء أر د ا ددعرنا مجيعد ا بتننددا بددني دداي اهلددال ون ددرع  -و ددل
ي ناطة العدةم  -مل دالا الشدباي  -الدلين كدانوا كمدا قلدع لددم ميفدال ا درح
اجملوهت  -ن رع ليكم و م كيفرم و ذا حم ما بني مسدتهالر ومسدبا وداع ون درع
مل واحددد مددنكم وكددا أ ددد م عبيف د ا ولعل د أ ددد م ون د ا وقددس وسددء احلافل ددة
خياطب من فيكا قا الا :أيكا األخوم حنن أكيفر مدن أربعدني راكدب و هت ألعتادد أ
أربعني دعا ا يت منا مل امث ا نيدن أ أرد كلكا خا بة .أريدقدم أيكا األخوم
أهت ن رع مل نالسي فوندأين ألميلا ال التبت وااناياد مل امث أمام الا
األخدوم الددلين خلادوا خلاد ا خددر  -ا أقددول صولدوا مددن ددو مل التد ام بد خلادوا
خلادا خددر  -ددي ا دقددا ق ح د بدددأع الس د ب أتالددرق و ذا ب رقددة السددما
أس ددتبني ن ددا و ن ددا وم ددا ددي ا دق ددا ق ح د خل ددع الش ددم وأخ ددلع أرس د
أ عتكا لينا من نا و نا وأالرقع الس ب وعدادع مشداعر األمدن والطمتنيندة
أسري مل قلوبنا مجيع ا.
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ل احلادءة اليت وقعع ألحل احلافلة سنة مدن سدنن امث عبداد يدا أيكدا
الناس ولدن ل السنة أتسع ا أتسع ا أتسع قد أاع حافلدة وقدد أادع
قرية وقد أاع سنة امث ل دولة كمدا دي احلدال بالنسدبة ليندا اليدوم دي سدنة
مددن سددنن امث سددب ان وأعددامل ا ا ددية ا ع دىن واحددد واحلاياددة واحدددم والالددرق ا
يستبني ا ما بني ريهر الدا رم واأساعكا.
نددم لد و يددا عبدداد امث أنندا مددر األزمددة ذامددا الديت مددر حددا أريد اي ألددحل
احلافلددة و ندددم أعلمددو أننددا طرقنددا أب دواي ا السسدداع الدديت أرعددى حاددوق ا نسددا
نستيف ا لرعاية احلاوق ا لحبة ا بددم ا لومة فلم يلتالدع ليندا أحدد بد أي مدن
أل ددحل ا السس دداع أب دددا دددونا مل ل د د األم ددن مل يب ددة األم ددم مل اظمعي ددة
العمومي ددة وعر ددنا احل ددال ولد ددن اظمي ددع ا ددلوا موقالد دا يا ددول س ددوريا ليس ددع
مونددودم قا م ددة أل ددحل الدددول ال دديت أدل ددس ددل ا السس دداع ا نس ددانية الدولي ددة
ددتهنا دداذا؟! كد ددي
برعايتكددا سددوريا ليسددع واحدددم نددن ينبهددي أ ين ددر
نيدن أ ياال ا اظواي عن سالال اذا والتالتنا مل اظوار احمليء بندا نسدتيف م
باسم اظوار ا نساهت هنتس حم باسم األخوم ا سالمية نناديكم باسم ا رو م
ونسا لكم عن للم اق فنا عدن سدو ننيندا عدن بدادرم ارأدبنا دا حدق غ ندا
لنت ددوي ولن ددالوي لد ددن اظ دوار أمج ددع خا د الن دددا اع ا نس ددانية وم د ق األخ ددوم
ا سددالمية أن د  .والتالتنددا لدديكم مجيع دا نسددا لكم عددن السددبب أهنددم فانالونددا
بشددي مالددان نيدددو أيددديكم مل العدددو الددلي كنددا مل األمد الاريددب متالاددني
عل ددى أ علين ددا أ حن ددارحم خن دددق واح ددد لنعي ددد ال ددوطن مل أريد د اب ولنعي ددد
احلاددوق مل مالككددا مددا لدددم أيكددا األخددوم ص دولتم مل نادديل وا ددل مددن العدددو
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األرع ددن ري ددديا ا لصد د ا؟! وا ددل م ددن األخ ددوم  -الص ددادقني ا لص ددني لد ددم -
ا لمتو م أعدا وأي أعدا ؟! ما السبب؟! ذكرنا م باول امث:
ر ر
ر
دب الل د م َعلَد ْدي ركم مددا م ددم مددن مد ْم َوَا رم دْند مك ْم
ين أَد َولد ْدوا قَد ْوم دا َغضد َ
(أَ َشْ أَد َدر َمل الددل َ
وََْيلر مالو َ َعلَدى الْ َد ردل ر
َعدد اللد م َهلم ْدم َعد َلابا َ ردديدا رند مك ْدم َسدا َمدا
ي َوم ْدم يَد ْعلَ ممدو َ * أ َ
َ
َكانموا يَد ْع َملمو َ )
ذكرنا م فماذا كانع النتي ة وماذا كا ا وقس من ل التلكرم؟ ش يدن
ا وقس ا اهل والس رية أن مسلمو ال دا ر أيدن ذ دب ا سدالم الدلي
كا خالي ا الباطن؟! ما اللي استونب أ يصبا األخوم اللين عاد امث ع
ون د بيننددا وبيددنكم ربددا األخددوم؟! مددا الددلي اقتضددى أ مت د ق ددل األخددوم وأ
ألاددى دبددر اآلذا أو صددع األقدددام؟! مددا الددلي نعلدددم أصددطالو أعدددا امث ع د
ون د  -أولبددحل الددلين غضددب امث علدديكم وأكددد ذلددحل مددرم وميفددىن وءددال  -مددا
ال د ددلي نعلد د ددم أص د ددطالوهنم أري د دددقا مناقض د ددني ب د د د د ددادين ق د درار امث س د ددب ان
وأعامل؟!
أعود فتقول التالتندا نييندا والدااا و ذا األبدواي كلكدا موريددم و ذا السدب كلكدا

ماطعة أتملنا فلم جند أمامنا ا سبيالا واحددا دو السدبي ا الدتا ش جندد أمامندا
ا باب ا واحدا ا بدي عن وا ءاهت ل أا و و باي التعره على امث أعره مل
امث الرخدا يعرفددحل الشددم ددلا دو البدداي ا الدتا أمامنددا د مددن ريددب
ذلحل؟ طرقنا سا ر األبواي والتالتنا مل الاريب مل الصدديق مل األو و ذا اظميدع
مدددبرو و ذا اظميددع يناريددبو العددداوم ويرسددلو لينددا الددبال ا دداحق مددن سددكم
واحددد مددن قددوس واحددد بدداي واحددد باددي مالت د ا أمامنددا ددو بدداي ا لت ددا مل
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امث ب دداي التع ددره عل دى امث س ددب ان وأع ددامل و ند ددم لتعلم ددو أ ن ددا امث ع د
ون يكتس بنا ويصحل أمساعنا أا أرون ياول:
ر
ين) []
ضُّرعا َو مخ ْاليَةا رن م اَ مرَي ُّ
( ْادعمواْ َرب مد ْم أَ َ
ب الْ مم ْعتَد َ
ر
َخ د د ْلنَا م ْم برالْبَتْ َسد ددا َوالضد ددرا لَ َعل مك د د ْدم
( َولََا د د ْد أ َْر َسد ددلنَا ر َمل أ َمم د ددم مد ددن قَدْبلد د َ
دحل فَت َ
ضرعمو َ ) [األنعام]42 :
يَدتَ َ
ر
ع قمدلموبدم مك ْم َوَزي َن َهلم مم الشْيطَا م َمدا
ضرعمواْ َولَددن قَ َس ْ
(فَدلَ ْوا ر ْذ َنا م ْم بَتْ مسنَا أَ َ
َكانمواْ يَد ْع َملمو َ ) [األنعام]43 :
أا أرون ياول:
ع رمنَةا ُّمطْ َمبرنةا يَتْأر َيكا رْزقمد َكا َر َغدا من مك َم َدا
ي الل م َميفَالا قَد ْريَةا َكانَ ْ
( َو َ َر َ
ر
فَ َد َالر ْ ر ر ر
وع و ْ ر ر
صدنَدعمو َ ) [الن د :
اس ْ
اخلَْوه ِبَا َكدانمواْ يَ ْ
اظم ر َ
ع بتَنْدعمم الل فَتَ َذاقَد َكا الل م لبَ َ
َ
]112
أذاقكا امث لا اللباس انت دار أ ألت د مل امث انت دار أ أعدود مل
امث سب ان وأعامل.
حنن اآل أيكا األخوم من ل ا صديبة أمدام دل ا رحلدة هندا مرحلدة هنا يدة
مرم ءانية وءاليفة أقوهلا لدم لدن ل ا رحلدة النكا يدة أسدتبطن دعدوم متددررم مدن
امث اطددب كد واحددد واحددد فينددا بددد ا مددن الايددادم بددد ا مددن الاا ددد األعلددى مل
الاي د ددادم فم د ددا دوهن د ددا فم د ددا دوهن د ددا مل الااع د دددم الش د ددعبية العام د ددة أ ع د ددودوا مل امث
باالت ددا الص ددادق ع ددودوا مل امث فاس ددتعلنوا عب ددوديتدم مث عد د وند د صااد دوا
حوياأدم .ا ي ذي الدنيا كلكا خا لتدم ران واحد و اللي ين يدم دو
اللي ينتشلدم من لا العلاي واألمر اآل َيتاج مل نكدد كبد أبللوند لدند
َيتداج مل قلددب ريددادق نددابل حويددة العبوديددة مث ولسددا ددا د علددى ددلا الددلي
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جيددول الالددب وينددبل ب د الال دالاد مددا الالددرق بيننددا أيكددا األخددوم  -وحنددن الددلي
أقامنا امث فدوق دل األرض ا باركدة  -وبدني ألدحل اليفلدة مدن الشدباي ا دانن؟! مدا
الالددرق؟! مددا الددلي حددوهلم مددن اجملددو الشددديد مل التبتد مل الضدراعة؟! مددا الددلي
نعلكددم ألسددنا م دا بددني مسددتهالر ومددا بددني مسددبا ومددا بددني داع ومبت د مل امث ع د
ون ؟! أليسع الاصة واحدم؟! أليسع السنة ي ي؟! و من فدرق ا فدرق
مدا بينكدا مدوذج ريده ومدا بدني احلداي الدلي يهطدي الدولدة كلكدا؟! داذا؟! دداذا ا
نع ددود مل امث كع ددودم أولب ددحل الش ددباي؟! دداذا ا نلت د د مل امث كالت ددا أولب ددحل
الشباي؟! ن اننا أندروا لنا خواننا امث م قوا األخوم الربانية وألاو ا ا أقدول
ورا م لكري ا ب ألاو ا صع األقدام أما حنن أما حنن فال ن ال نعلن عن وا نا
مث نعلن عن عبوديتنا مث سب ان وأعامل.
قلنددا وكررن دا الاددول أندددم صدداربو الن ددام لسددبب مددا أسددتبطن أفبدددأدم فمددا
بال األسر الاابعة بيوما؟! ما بال األطالال مدارسدكم؟! مدا بدال العمدال
معدداملكم؟! مددا بددال الندداس الددلين يسددعو يبتهددو أ يعددودوا بددرزقكم مل أ لدديكم
وأواد ددم؟! م ددا ب ددال ددالا أرس ددلو ل دديكم ا ددم ا دوع؟! ع دددا كم لن ددام ولع د
حادكم يت مل ص حسنا فما بالدم أع مو ع ما ا عودم عن  -فيمدا
يبدددو  -علددى دددق ددل األرض ا باركددة بد د مددن فيكددا وبد د مددا فيكددا س دالال
طرحنا ولدن ما من يب اظواي يت من عند امث سب ان وأعامل:
ع أَقْ َد َام مد ْم) [دمد]7 :
نص ْرمك ْم َويدميفَب ْ
نص مروا الل َ يَ م
(ر أَ م
أش يا امث ع ون لا الدالم؟!
(وما النصر را رمن رع ر
احلَ ردي رم) [ ل عمرا ]126 :
ند الل ر الْ َع ري ر ْ
ْ
ََ ْم
ضرعمواْ) [األنعام]43 :
(فَدلَ ْوا ر ْذ َنا م ْم بَتْ مسنَا أَ َ
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أيكا األخوم أنا أحبث عدن النداس الدلين درفكم امث عد وند ا ادام فدوق
ل األرض ا باركة أحبث عمن َياق مس م أولبحل الشباي احلافلة كم م
الدلين أددابوا مل امث بعددد درود؟ كددم ددم أولبددحل الدلين يسددتهالرو امث بعددد ددو ؟
أيبلهددو عشددرم ا بددة؟! أيبلهددو ع د عشددر ا بددة؟! مددا ألددن .البايددة الد د
يركددب رأسد الدد عدداكس علددى غيد الدد عدداكس علددى ددكواأ وأ وا د نعددم
وأرنو أ أكو طبا لا أش يدبن لندا مجيعدا أ نتدوي مل امث؟! أش يدبن لندا
مجيعا أ حنر ألسدنتنا بعدد قلوبندا بااسدتهالار نت د بد مل امث سدب ان وأعدامل؟!
أين؟ أين م الا ؟!
أن ر وأأتمد فتندد أمدامي أنداس يالددرو ِبداذا؟ أ دل األزمدة ذا انتكدع
وأ ل ا صيبة ذا انطوع ينبهدي أ نسدتعلن دولدة ا دينيدة ينبهدي أ نسدتعلن
الدولددة البعيدددم عددن اهليمنددة ا سددالمية والدينيددة بدد معددىن الدلمددة دداذا؟ ليدددو
ذلددحل ردم فع د خددا أولبددحل ا رأ قددة الددلين يعلنددو أهنددم فيمددا ي عمددو يريدددو أ
يايموا خالفة هنم لو نديد من أخطر ألوا داربة ا سالم َياربو ا سدالم
بامس د أن د  .يعدددمو ا سددالم حببال د والشددر مددا نيدددن أ أتصددورو مددن حددري
كا دددم لمس ددالم أل ددحل احل ددري ا انع ددة باس ددم ا س ددالم وردم الالع د وردم الالع د
أاول على ألسن كيف مدن النداس  -وا أريدد أ أقدول مدن دم  -أادول ينبهدي أ
نرنع حم مل الالدينية وربنا سب ان وأعامل يكيدب بندا أ نعدود ليد أ نتضدرع
ليد ولسدوه يدشدس عندا ددلا الهدم وسد ابة دلا الددبال كمدا كشدس عدن ألددحل
احلافلة س ابة اخلطر ا دهلم اللي كاد أ يودي حبيام مجيع من فيكا أن  .أين
م؟ أين م اللين يعلنو أوبة نصوح ا مل امث ع ون ؟!
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متنيددع أ لددو المددع را ددة ددل التوبددة متنيددع أ لددو المددع عب د ددل
التوبة أسدتعلن كمدا رأيتكدا م كدر أولبدحل الشدباي ريدورم رأيتكدا وا أنسدا ا مدا
بني ساعاع وساعاع .م كر مدن اجملدو الشدا  -و نددم لتعلمدو دل ا رحلدة
اليت نير حا ا نسدا  -و ذا حدالا النداس مخيلادو خلادا خدر عنددما طافدع احملندة
وعندما أحيء حم ذا حم من أقري الناس عبودية مث ذا حدم مدن أقدري النداس
الت ددا ا و دراعةا مل امث و ذا حددم ياددودو كد مددن احلافلددة مل امث ليتوب دوا مل
امث وليالوبوا لي  .يا أيكا األخوم مدا الالدرق داذا ا جندد أولبدحل التدا كني األمد
أعود فتصطلا مع امث اليوم؟ اذا؟!
أسددتل امث عد وند أ يرينددا مددن ددل ا صدديبة ف ددا م اخلد وأسددتل امث عد
ون د أ يبدددد س د ابة ددل الالتنددة كمددا بدددد ا بدداألم اسددت ابةا حلددال أولبددحل
اللين كانوا ماننني باألم ا أريب وا عبيدا متبتلني مث من بعد.
أقول قوي لا واستهالر امث.
أيكددا ا خددوم بددامسي وبددامسدم مجيعدا أأوند مل أسددر خواننددا الددلين اسددتالع
حددم راددة امث ع د ون د والددلين سددباونا مل مدرمت د و مل مهالرأ د أأون د بددامسي
وبددامسدم مل األسددر ا ندوبددة بالاددد أ لدديكم أواد ددم أزوانكددم أقددارحم أقددول هلددم
حب ددق (قم د ل ددو مكن ددتم ر بدي ددوأر مدم لَب ددرز ال د ردلين مكترددب علَددي ركم الْ َاْت د ر َمل مض د ر
دانعر رك ْم
َ َ َْ م م ََ
ْ م ْ مم ْ َ َ َ
ر ر
ري مدورمك ْم) لا كالم امث ع ون .
َوليَْبتَل َي الل م َما ر م
وأقددول ءاني دا احل دواد أي دا كانددع ددي الدديت دددم قضددا امث ا ددةم ولددي
قضددا امث ا ددةم ددو الددلي خيدددم احل دواد فلتتتكدددوا أيكددا ا خددوم أ نسددان ا لددن
ياضي حنب ولن يرح من دل الددنيا ا ا ياداع الدلي قضدا امث عد وند
ون د ا ل د الددلي ددو مسددبب األسددباي لسددوه يتاا ددى العتددام ال ددا و الددلين
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فعلدوا والددلين أسددببوا أ ددد الندددال مددن امث عد وند و نددين لواءدق أند نددين لواءددق
نددين لواءددق أهنددم سددينالو عادداي امث الدددنيا ولسددوه ينددالو أ ددعاه أ ددعاه
ذل ددحل ي ددوم الند ددال يا ددوم الن دداس ل ددري الع ددا ني فليطم ددبن ا خ ددوم ال ددلين أحرق ددع
أفبدددمم ددل ال المددة مل أ أن د امث سددب ان وأعددامل ا يتبدددل بواسددطة ددل
األسباي و مل أ قضا امث أعامل ا ةم سديتخل دالا ال دا ني ولسدوه خددو
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 عد
وند ولدددن ينبهددي أ أبددني أ ريددالم الها ددب مددا أشددرع علددى الددلين خكد م
غسالا وريالأا عليكم فإذا عرفنا أ فيكم من غسد ا ريدلي عليد ريدالم احلا در
فإ ريدالم الها دب أشدرع بعدد ذلدحل وقدد علمدع أ فديكم مدن خكيد م ذ
فلنت ددداعى بع ددد ري ددالم اظمع ددة لص ددالم الها ددب عل ددى م ددن خكي د م ونس ددتل امث
أعامل ريالأنا أ جيمعنا حم ماعد ريدق عند ملحل ماتدر.
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