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 تاريخ اخلطبة

  2844/ 84/ 80 املوافق  4141،  ربيع الثاني  25 ، اجلمعة   

 قاتلوا أولياء الشيطان وال تكونوا جنوداً هلم
   ددا رانددا احلمددد مث اددداً  ددوا  نعمدد  و كددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل وجكدددحل ولع ددديم الدددلطانحل  الدددب انحل اللكدددم ال 
اء عليدددحل أندددأ كمدددا أ نيدددأ علدددن ن سدددحل  وأ دددكد أن ال  لددد   ال امث أحصدددي  نددد

وحددد  ال  ددل حل لدد   وأ ددكد أن دمددداً عبددد  ورالددول  وريدد ي  وخليلدد   خدد  ندد  
أرالدددل   أرالدددل  امث  مل العددداش كل ددد ر اشددد اً وندددل لاً  اللكدددم ريددد  والدددلم وادددار  علدددن 

مددد   مل  دددوم دمدددد ريدددسًم والدددسماً دا مددد  متس  الددديدنا دمدددد وعلدددن  ل الددديدنا 
ون ون سددي ا لنبددة اتاددوع امث تعددامل  أمددا اعددد  يددا مالددد    وأوريدديكم أ كددا ا سددل

 عباد امث:

  نزهددد ع   كددد  لامدددة مددد  أقواتندددا  نندددا ندزهىددد وع اليدددوم   كددد   ددد  مددد  أر دددنا
وحيدددام أط الندددا وار اتندددا ونسدددا نا  نهددد ع   مادالددداتنا     نزهددد ع   حياتنددداوأر اقندددا

و ن هددل  احلددال الددا اددل  ددا اليددوم  صددورها ايددان امث عدد  وجدد  نهدد ع   أعلا ددنا  
   قول  ع  وج : أدق تصو ل

واىصودددارز ووادولوهودددأر ) َودددأى اِى دددنكزمى وو راى  وا ددد و و مر ددد ى أوالى ددداكزوكزم م ددد   دودددوىقركزمى وومر  راى جو
لو ووتو زنُّونو اراللَّ ر ال ُّنزونوا  [ 11: اِح اب] (الىازلزوبز احلىونواجر

الهدد و الشددام  ا تنددوع  سددتدعي منددا مجيعدداً أن بحددع ِمددل امث الددب ان   هددلا
   دعو  مل ما  سمي  علماء اللي  دعو   مث  هل  احلال  مل االالتن ار وتعامل
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حلكمدة    هدل  احلدال الدا ااتسندا امث عد  وجد   دااالن   العدام الشل عة اإلالسمية
مكدا امث عد  وجد   دوق هدل  اِر  تلدحل الدا أقاتستدعي مد  أمتندا مجعداء  ااهلم

لتادت  وعلدن كد  مسدتو اهتا ولفتلدت اختصاريداهتا أن تنكض اك   ئاهتا ا باركة
كلكددا ولتتسقددن وتتناالدده اظكددود   هلددل  اِمددة   خندددق واحدددمددع اظددين الن ددامي 

د اعداً عد  احلده  د اعداً عد  اِر   د اعداً عد  الاديم  د اعداً عد    هل  احلالة 
اآلمل  دلا الواجديف      أش تالكوا ايان امث ع  وج اً ع  ا ادالات  د اعاحليام

 ؟!مث  هل  احلالة
دل  ) يدى كزمى  ر الوبري ر الّل ر اولركزدمى خو انى رلزواى خر وا اً وو راوااًل ووجواهردزواى ارأومىووالركزمى ووأون زسر

 [ 11: التواة]( لَّكزمى  رن كزنتزمى تدوعىلومزونو 
 :أش تالكوا قول 

ددبري ر اللّدد ر ا َّدداقدولىتزمى  رملو ) ددا الَّددلر  و  مونزددواى موددا لوكزددمى  راوا قريدد و لوكزددمز ان رددلزواى  ر الو  وددا أو دُّكو
دددلومر  رالَّ  ندىيوا  ر اآلخر دددا موتوددداعز احلىويودددامر الددددُّ دددلومر  ومو ددد و اآلخر ندىيوا مر ددديتزم اراحلىويودددامر الددددُّ ِورى ر أورو ر ا

ددديىئاً  رالَّ تون ردددلزواى * قولريددد    دددلوكزمى ووالو توحزدددلُّو ز  و َويدى دددتوبىدرلى قدووىمددداً  اااً أولريمددداً وو وسى اىكزمى عودددلو  دزعودددل 
ٍء قودر ل    [ 83-83: التواة]( ووالّل ز عولون كز    ويى

 ادا  أملندا  دلا  ا فيدت الدلي  وجكد   ليندا موالندا جد  جسلد هلا اخلطداب 
م اخلطديف وعنددما نزهد وع   عادل   عنددما  ددهلاللي  أملندا اد    مثد  هدل  احلدال

ا   هددو واجبداً تنداس مسدتوليت  اأعنداق عند ٍل ال  هدو اظكاد  ل اً ك ا ياً  دورنا
  و  مثدددد  هدددل  احلددددال جكدددد االددددتطاعة كددد  مدددنكمرجدددداالً ونسددداًء  كددد  ا كل ددد 

احملرتف ا كلت مع جكود أمتنا مجعاء   تتسقن وتتنااله جكود اظين الن امي 
الواجديف   النكدو  ادالن   العدام  ريد يج أن جيشدنا الدلي  ديف  النكو   دلا

)مدد  تن يدلاً ِمدل رالددول امث الاا د :  اا أردندا أن نشدكل امث عدد  وجد  أن نشددكل  
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اددللحل كدد  مددا  لددحل مدد  جكددد وال   ريدد يج أندد  ش  شددكل الندداي ش  شددكل امث(
هددو اا  كددلر خددوارق اظكددود الع،يبددة  هددا وقددد أرانددا ادد  لاددد أرع العدداش كلدد   دد ال 

   كلر وجود  وااتد    كد  حاد     كد  قل دة     وجود    ك   هل م  الثهور
 مل جانددديف الدددا ل احلددددود الشدددلقية والهلايدددة مدددا كدددان منكدددا   الشدددمال  كددد  مد ندددة

اددد   نددد  لي دددلو أن  اددده وجدددود    أجددد   ال أقدددول قسدددم ن سددد  أجددد اًء واظندددوب
واِمددل   ؟د  هددل  موقددع الك ا ددةولكدد  أ تاددع جكددو  الكامدد  هنددا وهنددا وهنددا وهنددا 

هو  التدار   و ع،ديف َ و ال عكد للتدار   اد كما قد قلأ لكم  مد  أن   َد و  زدلى
  ال   وجودو مث  هلا العدوان الهل ديف الع،يديف الدلي هدو اددع مد  التدار   والد م 

عملددد  وجكددداد  ال  ادددع موقدددع الك ا دددة   نددد   ن جكدددود هدددلا اظدددين ا شدددكور   
وتتمثدد     مل قددوت  ا نتدد   أمددا الاددوم اِومل  تنبددع مدد  ااتدد ة  ددا عبدداد امث  حباجدد

وهددا أنددا اا أايندد  مددع االريددطسم مددع امث  ولاددد قلددأ هددلا الكددسم مدد  قبدد  مددوج اً 
تتمثدد     ددلورم االريددطسم مددع امث      هددل  الاددوم اللاتيددة  دديء مدد  الت صددي 

لتدد ام اسددا ل مددا أمددل   احددلورم االمدد  الددا ل ا وااددات ددلورم يد ددد التواددة  مل امث 
  االاتعاد ع  ك  ما هنن امث الب ان  وتعامل عن   هل  الاوم اللاتية  نبهي أن امث

وتنبددع مدد  خددسل التأمدد  ادد  الت اعدد  مددع قددول امث الددب ان  وتعددامل الددلي تت ،ددل 
 :و  الا ل اِوقات جيشنا هلا والا ل اظيوشخياطيف 

ا الَّلر  و  مونزواى  راوا لوار ) لو زدونو  وا أو دُّكو ثرد اً لَّعولَّكزدمى تدز ى  (يتزمى  رئوًة  وا دىبزتزواى ووااىكزلزواى الّل و كو
 [ 14: اِن ال]

اددءاً مد    توج   مل ك   لٍد  لٍد م  جيشناخطاب رااين  (ااىكزلزواى الّل و كوثر اً )
ثردد اً )أعلددن الايددادم  يدد   مل الددا ل اظنددود   يددددوهنا    ااكددلو  االتواددة(ااىكزددلزواى اللّدد و كو

 وحن  كلنا مل مون  ا 
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ا الَّلر  و  مونزوا تزوازوا  رملو اللَّ ر تدووىاوًة نَّصزوحاً )  [ 3: الت لمي] ( وا أو دُّكو
    اكثدددلم التحددلع ادد   د ددد اكثدددلم االلت،دداء  ليدد ااكددلوا امث الددب ان  وتعددامل 

ثردد اً ) تابلددون عبود ددة اددأن يعلددوا مدد  معسددكلاتكم الدداحات عبددادم و  (ااىكزددلزواى اللّدد و كو
عندددما تكونددون   الدداعة  لالددون    جددنج كدد  ليدد   يكددا  مل امث الددب ان  وتعددامل

خطداب مد  ادودلَّمو اد    ختاطبون امث ع  وجد  اعيداً ع  التشااحل والتاات  وتلاقبون
  وأندتم وأنتم تسدتن لون النصدل مد  عليا د   ختاطبون امث ع  وج  الشوق  مل لاا  

  تنت ددلون وقددد طدداف ة االدددماء تطلقددون ادداب الشددكادمتطلقددون اأ ددد كم ا فحددب
 اوعد امث ع  وج  الاا  : اكم االالتبشار نشوم ما مثلكا نشوم

يودداء عرندددو رو  رددمى  دزلى وقزددونو ) ددبري ر اللّدد ر أومىوواتدداً اودد ى أوحى َّ الَّددلر  و قزترلزددواى  ر الو ددَّو *  ووالو  وىسو
دمى أوالَّ  ولرحر و لروا  تواهزمز الّل ز مر   وحى  لزونو ارالَّلر  و شوى  دولى وازواى  ررم م  ى خولى ركر توبىشر لر ر وو وسى
 [ 171-163:  ل عملان] (خووىف  عولويىكرمى ووالو هزمى  وى ونزونو 

هدددي الادددوم اِومل الدددا  نبهدددي أن  ت لدددن  دددا كددد   دددلد  دددلٍد مددد  جيشدددنا هدددل  
ظكل دداً و ت اعد  مددع قدول امث عدد    و اا كدان   الندداي مد   حددع الددنيا وراء  اليدوم

يو دوارز الىاولوارر )وج : 
لومو هر خر ندىيوا موتواع  وو رنَّ اآلى  [83: َا ل] ( راَّوا هولر ر احلىويوامز الدُّ

دددنَّمز * الو  دوهزلَّنَّدددحلو تدواولُّددديفز الَّدددلر  و كو ودددلزواى  ر الىدددبرسودر ) موتوددداع  قولريددد   ازَّ مودددأىوواهزمى جوكو
 [137-136:  ل عملان] (مركوادز ووارئىسو الى 

 دأومل النداي   الدحل  م   نبهي أن  ت اع  مدع هدلا الكدسم  ن كان هنالحل
   ا  شددم را  ددة الادددوم  ا  كددون   الثهددور   ا  شددم را  ددة االالتشددكاد اظددين

الدددا خيددداطبكم  دددا موالندددا وخالاندددا  ا    ا تطدددوف الأالددد  نشدددوم البشدددلع علدددن امث
  اول: 
 [ 143:  ل عملان] (وولوئر  مُّتُّمى أووى قزترلىتزمى إلرملو امث  زىشولزونو )
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  هددل  هددي الاددوم هدد  هنالددحل اشددارم خياطبنددا امث  ددا أجدد  مدد  هددلا اخلطدداب
  و ين وهدي  ادا تنبدع مد  ااتد  الا  نبهدي أن  ت لدن وأن  تمتدع  دا جيشدنااِومل 

 مل كد   دلٍد  اددءاً مد  قيداداهتم العليداأن  و اكم مجيعداً  ِالأل امث الب ان  وتعامل
الددل   طلقددوا أن  حددلاوا ا ثدد  اِعلددن لددللحل السددلت الصددا    ددلٍد مدد  اظنددود  يدد 
وهدددم  نشددددون نشددديد الشدددوق  مل امث  طلقدددوا اددداب االالتشدددكاد اددداب االالتشدددكاد 

ستن لون النصدل مد  عليداء اللاوايدة  تلدحل هدي الادوم اِومل  أمدا الادوم الثانيدة وهم  
 ددوق هددل  اِر  ا باركددة  الددا  ددل كا امث عدد  وجدد  اا اددام  ددلاد هددل  اِمددة   أ

 هل  اِمة مدعوم لسالتن ار كما أمل امث 

ددبري ر اللّدد ر ا َّدداقدولىتزمى  رملو ) ددا الَّددلر  و  مونزددواى موددا لوكزددمى  راوا قريدد و لوكزددمز ان رددلزواى  ر الو  وددا أو دُّكو
ددديتزم اراحلىويودددامر ا ِورى ر أورو ر دددلومر  رالَّ ا ندىيوا  ر اآلخر دددا موتوددداعز احلىويودددامر الددددُّ دددلومر  ومو ددد و اآلخر ندىيوا مر لددددُّ

 [ 83: التواة]( قولري   
 مل االالددددتن ار   مل أن نكددددون مددددع هددددلا اظددددين هددددل  كلنددددا مدددددعوون أمتنددددا 

م تتل دددن وتادددلف االلكددديف   وجدددو  جسدددماً واحدددداً  كتلدددة واحددددم  حايادددة واحدددد
ددالددل هددتالء ا لت قددة  لوفز  ددم  لينددا مدد  كدد  جاندديف  مدد  كدد  جكددة  مدد  كدد     دزاى

وقد مزلرئوأى جيدو م اداِموال اكام  اِالل ة    دزاىلوفز  م  لينا مدج،  حدب
   ندد    أجدد  هدل  هددي الاددوم الثانيددة  ددا عبدداد امثن والددكم تطمددج  ليكدداالدا كانددأ 

عنددما أتدااع خد  جكدود وجكداد هدلا ِخ،  وأنا أ دث ع  ن سدي وأريددقكم 
  ولدوال اسددالت  للأ ندا قددد   ولدوال اسددالت  ِحديا انددا اليدوماظدين أقدول الباالدد  نعدم

نودددا مددد  ايوتندددا اليدددوم أ قتندددا و دددوارعنا  مل أهندددل مددد    ولدددوال اسدددالت  الالدددت الأ طزلردى
الددا حدددد تكم    ولكنددا نطالبددد  اددأن  تددوهب اسددالت   دددل  الاددوم اللاتيددةالدددماء  نعددم

  نطالب  كما نطالديف أن سدنا ات،د دد التوادة  مل   نطالب  ااالريطسم مع امثعنكا
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واالنتكدددداء عدددد  نددددواهي امث  مث  نطالبدددد  كمددددا نطالدددديف أن سددددنا اددددااللت ام اددددأوامل امثا
  والاددد أن حنادده قددول امث عدد    الاددد أن نشددد أ ر  نكودنددا حندد الددب ان  وتعددامل

 الاا  : وج 
يحلو )  [ 84: الاصص] (قوالو الونوشزدُّ عوحزدو و ارأوخر

لكددم: عندددما أتددااع   أنددا أخ،دد  وأقددول هلددلا اظددين هددل  اِمددةم اِخ ونعدد
  مدوق ي هدو أن ل  أجدد أن مدوق ي هدو موقدت ا ت دلهبأخبار مواقت جيشنا هلا 

أن أكدددون كدددان  بعدددو النشدددوم   ن سدددي   كدددم وكدددم  موقدددت الدددلي  سدددمع و علددده
ِر      الدد اع عد  امع هدتالء اإلخدوم   الدد اع عد  الاديمواحداً مم   شرت  

ومدع  ولكد  و َّعو امث عد  وجد  االختصاريدات     الد اع ع  ا ادالداتوالعل 
الدددحل  دددعن اوالدددع اددداب هدددل  االختصاريدددات مكمدددا تنوعدددأ أن تزصوددديفَّ مجعددداء   

وللدددد اع عددد  ادددن هدددل   لسنتصدددار اددداحله خنددددق واحدددد مدددع مدددا  ادددوم اددد  جيشدددنا
الدلي خياطبندا مث الع،يديف   أال  داععوا كدسم اا باركة  ا عباد امثاِر  ا ادالة 

 :ا 
دددددبري ر ) دددددلزواى  دزاوددددداترلزونو  ر الو دددددبري ر اللّددددد ر ووالَّدددددلر  و كو و الَّدددددلر  و  مونزدددددواى  دزاوددددداترلزونو  ر الو

يىدو الشَّيىطوانر كوانو  وعري اً  لريواء الشَّيىطوانر  رنَّ كو َزوتر  دواواترلزواى أووى  [76: النساء]( الطَّا
أرأ دددتم  مل هدددلا الكدددسم الدددلي بزواطوددديفز اددد  حنددد    أرأ دددتم  مل الكدددسم ا ع،ددد 

   ددطل الت مددأ هندد    أمتنددا اليددوم  دداء امث عدد  وجدد  أن تناسددم  مل  ددطل  اليددوم
   طل علف احلده  سدار عليد  واالرتباس واالنحباس اأمل امث ع  وج  ريلاس امث
  دا دع عد  اِر  اإلالدسمية  دا دع عد  الوجدود اإلالدسمي  دوق هدل  ودا ع عند 

م مد  اِخطداء ر اِ الدا قدد تادع وهدلا  دتم      دا ع ع  ا ادالات علدن الدَل
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وحددالت الطهيددان الددلي  ت دددث عندد    و ددطل  خددل أدار ظكددل  لل دده كدد  عصددل
 ايان امث ع  وج  

َزوتر )  [76: النساء] (ووالَّلر  و كو ولزواى  دزاواترلزونو  ر الوبري ر الطَّا
  والطهيدددان هدددو االالدددتكبار انريددديهة مبالهدددة مدددأخوام مددد  الطهيدددوالطددداَوت 

  االنايدددداد  مل مشدددداعل   االالددددتكبار اا  ا ددددا أ دددداً كانددددأ  االالددددتكبار اددددالاوماا ددددال
  االنايداد  مل مشداعل الحدهينة  الطهيدان  ادا  زودا  مد  خدسل هدل  العوامد  احلاد

  هل  الكلمة هي الطاَوت   طل  خل مد  أمتندا ايد  والصيهة ا بالهة الال نية 
   دا ع،بداً  نسدي هدتالء اإلخدوم   لياات  احلده مدع الطداَوتمع الطاَوت لياات 

  نسددي هددتالء اإلخددوم احلدده الددلي كددانوا  تمسددكون ادد   مل اِمددس الددداال الال دديف
  نسددو    لتددبس مددع السددواد الباطدد  قدداالوا ددج الددلي ال  كدد  أن احلدده اِالدد  

و تنددادون  َوتمددع الطدداَوت ال  ددد الطدداو اا هددم اليددوم  علنددون أهنددم  اهدددون 
و  الدبي    الدبي  الدد اع عد  الطداَوت والسدسم وكد  مدا  كد   لي،معوا ا ال

 وق هل  اِر  ا باركدة  أقامكم امث ع  وج  مااتلة احله    البي  مااتلة م  
 ا اجتبداهم امث عد  وجد  هتالء الل    كد رالول امث ريلن امث عليد  والدلم هلدم 

ع،باً   كداد عالدي ال  صددق أن نن دل  ن،دد أمتندا للماام  وق هل  اِر    ا 
 دطل  ال  د ال علدن العكدد  ال  د ال  لتد م  قد انشطلت هدل   الشدطل  اإلالسمية 

اات   ال  ددد ال  سددددتب  ايدددا  احلدددده مدددد  أوامدددل امث عدددد  وجددد  االصدددل ج الوا دددج
  وأندددداي  خددددلون تهلبددددأ علدددديكم أهددددواكهم اليمدددد  والددددواد الباطدددد  اات الشددددمال

 انادادوا للباطد  وراحدوا  وراء اظييف اللي  نبهي أن  تل  ال لعا مو كواهتم وال
  أقدددت أمدددام هدددلا البيدددان   د اعددداً عددد  الطددداَوت تدددداعون لل،كددداد وراء الطددداَوت

 :وكأن  ش أقلأ   مل اليوم
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دددددبري ر ) دددددلزواى  دزاوددددداترلزونو  ر الو دددددبري ر اللّددددد ر ووالَّدددددلر  و كو و  الَّدددددلر  و  مونزدددددواى  دزاوددددداترلزونو  ر الو
َزوتر  لريوداء الشَّديىطوانر )[ وحن  مااا  نبهدي أن ن عد ؟ 76: ]النساء (الطَّا  ( دواوداترلزواى أووى

دددلو  دددانو )  الطددداَوت  دددل  الكلمدددة وسَّ ددديىطوانر كو يىددددو الشَّ ددديىطوانر  رنَّ كو لريوددداء الشَّ  دواوددداترلزواى أووى
  [76: النساء] ( وعري اً 

ا  عندوان دبدة امث  ع  العبد عنوان ر ا امثأ كا اإلخوم: الثبات علن احله 
  ادا تسدتب    مثد  هدلا ا نعطدتعبد  ولك  قيمة الثبات علن احلده ع  وج  لل

وحند  متمسدكون  دلا احلده ولنلده امث عد  وجد  اللي ال اد    لنثبدأ علدن احلده 
ا ال أقدول دبتند -لد  نبيدع  اينندا ادامث  لد  نبيدع دبدة امث لندا ولنبا ع امث جمدداً أننا 

  ال  ال  لسددوف ن دد   دداات  اعددل  مدد  الدددنيا قليدد  أو كثدد  -ادد  دبددة امث لنددا 
و ب  ك  ما قد التبس  نسد   شلم ك  خا ية   وكتاب امث ع  وج  علن النك 

وحددل نلاددن امث علددن الددنك  حددل ننتادد  مدد  هددل  احليددام الدددنيا  مل مالنددا اِخدد  
وأجدد الشيء اللي اوكَّدلىتز ن سدي وهو عنا را   ااي أن أقول الب ان  وتعامل 

أال وهدو م ا : حن  اليوم أمام واجيف  لعي نص علي  ايان امث عد  وجد  واكَّلتك
  ال  دلق   وا ادالدات  البي  اا دة الاديم واِر  والعدل   لورم االالتن ار 

 هل  احلال ا  جين وا  ااية هل  اِمة  أقول قويل هلا وأالته ل امث الع يم 


