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  الدليل. كرِ معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذِ مالحظة: ما بين 

 الخطبة األولى
عمِ  وُمدديم بأمره، األمور ومصرِّف بقهره الكفرِ  ومذلِّ  بنصره، اإلسالم ُمِعزِّ  هلل الحمد ر الدذ  .بشدكره الدنِّ  أليداما قددَّ
 .ُكلِّه الدين على دينه وأظهر بفضله، للمتقين العاقبة وجعل بمكِره الكفار فاستدرج بعدله، ُدوًل 

 تجلَّدد أحَمددُده ُيندداز ، ول ُيراجدد  فددال يشدداء بمددا واآلمددرُ  ُيمدداَن ، فددال علدديهم والظدداهر ُيددداف ، فددال عبددادهِ  فددوق  القدداهرُ 
 هلدد شددر   ل وحددده، هللا إل إلدده ل أن وأشددهد كتابدده، وأحصدداه علمدده بدده أحددا  ممددا بدده وأعددوذ سددلنانه وعددزّ  قدرتدده
در مدن شدهادة أحدد، كفدواً  لدده يكدن ولدم يولدد ولدم يلدد لدم الدذ  الصدمد، األحدد  بَّدده،ر  بهدا وأرضدى قلبده، بالتوحيدد نهَّ
 هللا كشد و  األّمدة ونصد  األماندة وأّدى الرسدالة بّلد  الشدر  وداِحدُ   الشد ِّ  راِفد ُ  ورسدوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد
 صدلواتف عظيمدًا، فدوزاً  وفداز أفلد  فقدد بُمقتضداها وعمدل بهدا آمدن َمدن التوحيدد، كلمدة النداس فدي وأقدام الُغّمدة، به
لددين الُغددرِّ  وأصددحابه الندداهر ن النيبددين بيتدده آل وعلددى عليدده وسددالمه ربِّددي  دىواهتدد دربهددم علددى سددار ومددن المحجَّ

ين يوم إلى بإحسانٍ  وتبعهم بهداهم  :القائلين أحكم وهو تعالى هللا يقول هللا عباد بعد أمَّا الدِّ
 َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ُّٱ

 4٨الشورى: 

دل سدبحانه، يجحدد نعمدة المدنعم  بحانه، سدإنَّ اإلنسان كفوٌر يكُفر نعمة هللا تعالى و جحدها، يجحُد فضل المَتفضِّ
وقلَّدة  يتعلَّق قلبه بالسبب و نسى مسبِّب األسباب وربَّ األرباب، وما ذا  إل عَرٌ  من عواِرِ  ضدعِ  إيمانده

ذلهدمِّ وكاِشد  الغدمِّ سدبحانه وتعدالى، فدإذا أذهدب هللايقينه بربده، ُيبتلدى فييدأس و نسدى أن يلتجدر لفداِرج ا ا  يأسده واذ
 كش  بؤسه تراه فرًحا فخوًرا ينسب الفضل لنفسه 

 ٩هود:  َّ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ

ددن نظددر فددي حالنددا فددي ا :إخددوة اإليمددان د ألشددهر الماضددية، فددرأى اإلدبددار مددن بعددد إقبددال، والتخدداذل مددن بعددكددم ممَّ
 رأى البعُ  ذل  فإذا بهم ييأسون، وبالقنو  يبادرون، ولنعمة هللا يكفرون، ولخيره يجحدون ... ...إقدام

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ
 1٠ - ٩هود:  َّ  حج مث هت مت حتخت جت هب مب

 أكرمه هللا بيسر بعد ُعسر وبفرٍج بعد ضيق وبخير بعدد كدرب، فدإذا بده فدرٌح فخدور  ينسدب الخيدر لنفسده و نسدب
 الفضل له وحده.

إخددوة اإليمددان نددرى بأعيننددا كيدد  ثبَّددت هللا المجاهدددين فدددفعوا الهجمددة الشرسددة فددي ر دد  حلددب ومددازالوا  وهددا نحددن
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وا عدوَّهم وأثخنوا فيده ولّمدا تنقشد  الغيمدة  ون في حلب وكذل  في ر   حماة، صدُّ ُيدافعون بل وعلى عدوِّهم يِكرُّ
دة بعدد .. مدون السدبب و نَسدون مسدبِّب فدإذا بدبع  النَّداس يج .السوداء، ولّما تنكش  الُغمَّ حددون نعمدة ربِّهدم يعظِّ

ر  السددبب، موندده، و نسددون مسددبِّب األسددباب ومقدددِّ دوندده ويعظِّ ُيَعلِّقددون األمددر علددى السددبب و نسددبون الفضددل لدده يمجِّ
ر أقدارا تدف  بع  الدول لدعمنا بالسالح، ينسدون  دون الفصيل، و نسون من قدَّ دون السالح، يمجِّ األقدار، ُيمجِّ

 ثبَّت ذل  الفصيَل وفت  له وَنصره. من

 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ
 مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت حتخت جت هب مب
11 - ٩هود:  َّ خص حص  

 الفضدل أنَّ  ومعرفدة بداهلل القلدب تعلُّدق بدين يوازندون  الدذين ، ُهدمُ حقًّا المؤمنون  همُ  الصاِلحات وعملوا صبروا الذين
 .بفضلهم والعتراف النَّاس شكر وبين سبحانه، بيده كلَّه

صدلى  - هللا ورسدول – هللا معداذ - المؤمنين من يكون  ل فهذا وُجهَدهم، الناس فضل نجحد أننا تتوهم أن إيَّا 
ُكر لم   َمن  »: يقول -هللا عليه وسلم  ُكر َلم   النَّاَس  يش   [داود وأبو الترمذ  رواه حسن ثوالحدي] «للّا  يش 

 ربِّ  معصديةِ  في ناعتهم يعني ل الناس ُشكر ولكنَّ  الناس، ربِّ  دون  ِمن تعظيمهم يعني ل الناس، ُشكر ولكنَّ 
 ...الناس

 ُأخر أبواًبا ت سيف الذ  هو ُقِن ، لو فيما غيَره سيهيِّر الذ  وهو السبب، هذا هّيأ الذ  هو سبحانه، الناس ربُّ 
 31المدثر:  َّ مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج ُّٱ الباب هذا ُسدَّ  لو فيما لعبادِه المؤمنين

 حددددينالجا جحدددود وبثورتندددا بندددا أضدددرَّ  فلكدددم والفهدددم، اإليمدددان أهدددل مدددن إلَّ  يكدددون  ل مهدددم تدددوازنٌ  :اإلسووو م إخووووة 
م أو المساعدة يد لنا مدَّ  من لخير الجاهلين  والمناورة  ،مصالِ  والسياسة خواِنر، فالدنيا الدول، من العون  لنا قدَّ
 -هسدبحان هللا ُيغضدب ل بمدا- عليه وشكرهم ألهله المعروف وحفظُ  الفنن، الكيِّس المؤِمن صفات من الحكيمة

 بالعهود. الموفين الكرام شيم من

ذا  بربِّ  فكي  الخبيثة، ونواياهم وغدرهم منهم، كثيرٍ  مكر من نعلمُ  ما على العباد، م  ُينلب ممَّا هذا كان واذ
أو  بخلقه ُيشبَّه أن عن وتنزَّه كبيًرا علوًّا هللا تعالى بذاته، والشكر للحمد المستحقِّ  الرحيمِ  الرحمنِ  سبحانه، العباد

ل ُينعمُ  ،أن ُيقاس عليهم ر و تفضَّ  قلنا الروس تدخل منذ فوهللا المجاهدين، لعباده الخير لتسوق  األقدار وُيقدِّ
11النور:  َّين ىن  من خن جنحن يم ىم مم ُّٱ إلخواننا  
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قلوبهم  وتتعلَّق!! ربِّهم نعمة يجحدون  بالبع  فإذا النعمة، تل  من شيئا هللا وأذاقنا الخير، أتى إن فما
 ، 1٧: عبس َّ يك ىك مك  لك اك ُّٱ لنا ُيخبِّئون  ما ندر   ول مكرهم عرفنا بأندادٍ  قلوبهم تتعلق باألسباب،
ل في ومازالنا فضله و جحدون  تعالى هللا نعمة يكفرون    ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱالنر ق  أوَّ
 ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث

 3٠ - 2٨إبراهيم:  َّ مي زي ري ٰى ين

 العبيد ِعند من يكون  النصر بأنَّ  ظنوا عندما أندادا هلل جعلوا هللا، بغير قلوبهم تعلَّقت عندما أندادا هلل جعلوا
ار، الواحد هللا عند من يكون  النصر بأنَّ  وتناسوا( ِتل  أو الدولة هذه بأمرِ  يكون )  هللا بأنَّ  البع  تناسى القهَّ

د لعباده، بالنَّصرِ  أذنَ  إذا تعالى  هللا مشيئة أتت لو أمَّا رأيهم، ووفَّق شملهم، وجم  أقدامهم، وثبَّت رميهم، سدَّ
د لم – باهلل والعياذ – ذل  بغير   زي ري ٰى ين ىن ُّٱ قيمة، للكثرة ي  ولم السالح ينف  ولم الرمي ُيسدَّ
  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
25التوبة:  َّ هت مت خت حت  

لُ  باألسباب يأخذ المؤمن سبحانه، الُمنعم ويحَمدُ  الخلق، يشُكر الحق، المؤمن اإليمان، إخوة لذل   على و توكَّ
 باًبا يغلق واألر  أّنى شاء السموات ربُّ  هللاُ  السبب هذا لنا هيَّأ من أن باهلل، المؤمن يقين األسباب، مسبب
 إلّ  هللا عند ما ُينال ول جِهل، من على وخفي عِلم، من ذل  أسبابا، عِلم ويِصل سبًبا يقن  أبوابا، ويفت 

إبراهيم:  َّ مه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم ُّٱ بناعته إلّ  هللا عند ما ُينال ول بناعته،

عم وُشْكر ،34  وُننًقا، اعتقاًدا اللسان م  القلب فيه يتوانأُ  حمًدا  -سبحانه– الُمنعم على بالثناء إلَّ  يكون  ل: النِّ
 ُّٱ فالبع  وفضله هللا مِ عَ نِ بِ  بالتحديث شكًرا ومرضاته، ناعته في هللا نعمة باستخدامِ  حقيقيا ُشكًرا وفعاًل، قوًل 
٨3النحل:  َّ يك ىك مك  لك اك يق ىق يف  

 هللاَ  نرى  ونحن حلب، لدف  العدو في هللا بمدد نستبشر ونحن حماة بفتوحات نستبشر ونحن اإليمان إخوة لذل  
 1٧األنفال:  َّ خن حن جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ المؤمنين عباده عن يرمي

 ُّٱ :الحقّ  وقوله يقول تعالى فاهلل الحامدين ِمن نكون  أن لبدَّ  الشاكر ن من نكون  أن لبدَّ  ُكلَّه ذل  نرى  عندما
 ٧إبراهيم:  َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

دددا وتبدددتم هللا، فِمدددن نعمدددةٍ  مدددن بكدددم مدددا أنَّ  وأيقندددتم تعدددالى هللا شدددكرتم إلن  ( أَلَِز دددَدنَُّكمْ ) تقصدددير ِمدددن مدددنكم كدددان عمَّ
نكم، ألنصددددرنَّكم، ددددرتم إلن( َكَفددددْرُتمْ  َوَلددددِئنْ ) وألكُشددددفنَّ كددددربكم كم،نَّ عيَنددددوألُ  وأُلِمدددددَّ  وتعلقددددتم نعمتدددده وجحدددددتم لددددربِّكم تنكَّ
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 ( َلَشِديدٌ  َعَذاِبي ِإنَّ ) ُتِحبُّون  ما أراكم ما بعد من وعصيتم دونه، من باألسباب
 حك  جك مق حق ُّٱ :القائل وأنت القليل عباد  من مولنا يا واكتبنا منَّا، السفهاء فعل بما تؤاخذنا ل ربَّنا

 .13سبأ:  َّ خك
ُكورُ  ِعَباِد َ  ِمنْ  َوَقِليلٌ   فدوز فيدا م فاسدتغفروهولكد لدي هللا وأسدتغفر القدول هدذا أقدول... اللهم اجعلنا من القليدل  الشَّ

 .المستغفر ن
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 الخطبة الثانية:

 :القائلين مأحك وهو تعالى هللا يقول هللا عباد بعد أمَّا اصنفى، الذ  عبده على وسالما وصالة وكفى هلل الحمد
 خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من  خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي
 6٩ - 6٧اإلسراء:  َّ ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب

، هكددذا اإلنسددان يكددون فددي الضدديق والكددرب فددال يددرى غيددر هللا معيًنددا يلتجددر إليدده، فددإذا نجدداه هللا مددن ذلدد  أعددر 
 ر هللا ...وكأن لم يعد في الدنيا ابتالء، وكأنَّه أِمن مك

 َّيم ىم مم خم حم ُّٱ... الر اح بها تلعب العاتية، األمواج تتقاذفها، السفينة تنرب البحر في يكون 

 يقابلون  كي ... البر إلى سبحانه هللا ُينجيهم فلما ،5٨النجم:  َّ رن مم ام يل  ىل مل يك ُّٱ ،6٧اإلسراء: 
 !!، بناعات ؟بخير ،بعبادةٍ  ،بصدقةٍ  ،بصالةٍ  كي  يشكرون ربَّهم؟! بسجوِد الُشكر، !هللا؟ نعمة
 حك  جك مق حق ُّٱآثامو  وذنوبٍ  بمعصية ة هللانعم يقابلون ... 6٧اإلسراء:  َّ ينجه ىن من  خن حن ُّٱ

  باهلل والعياذ الُمجتمع هذا عليها وكفر  بنعِم هللا ُربِّي فجور   ثقافةُ ...  13سبأ:  َّ خك
دبُ ي رزق  بداب فدت عينده علدى ي أن ربَّده يسدأل غائدب، عدودة ربَّه يسأل الزواج، ربَّها تسأل النجاح، ربَّه يسأل  تكسَّ
ذا مدنَّ عليده ُذرِّ َّدة، إ فدإذا اسدتجاب لده ربُّده، إذا أنعدم عليده، إذا رزقده مداًل، إذا رزقده... الذُّرِّ َّدة ربَّهم يسألون  منه،

 !!فضله؟؟ يشكرون  كي  ؟ة هللاِنعم يقابلون  كي  وفضله، كرمه بمح بالزواجأ إذا أجاب هللا تعالى 

...  الُمجددداهرة مددد  والمعاصدددي الفاضدددحة والمالبدددس المددذموم والخدددتال  الصددداخبة والمعدددازف الماجندددة بددالحفالت
 كشد  لدو بندا فكيد  كدرب،الو  ضديقهدذا الحدال ِمدَن ال فدي ونحدن هدذا علدى كلُّ هذا ونحن بل حسبف هذا وليس
 ، ما كان حالنا ليكون؟ُكربتنا وفرَّجَ  ُغمَّتنا، هللا

 المجاهدون و  بالكثرة تعد والشهداء األيام القليلة الخالية فيهذه  قر تنا في مجاهدون  يا أيعقل!  مسلمون  يا أيعقل
 بلغت الحناجر ... والقلوب الحمى عن يزودون 

وتحدت أز دز الندائرات ُتقدام أعدراٌس ُتراعى فيهدا ُحرمدات هللا، ونحدن فدي هدذا الحدال  ل أعراٌس  تقامفي هذا الجو، 
موا أبندددداءهم ليددددزودوا عددددن أعددددرا   الشددددهداء يلاأهدددد مشدددداعرُ ُتراعددددى  ل جددددار،ال رمددددةُ حُ  افيهدددد راعددددىل تُ  الددددذين قدددددَّ

دددرات تصددددح هدددذا لِّ ُكددد وفدددق ،المسدددلمين  ذو يزُجدددرُ  ول ُمنِكدددر ُينِكدددرُ  ول والحدددرام والفسدددق والمعدددازف بدددالفجور الُمكبِّ
 !!!شوكة



 7من  7الصفحة  األسباب مسبب وينسون السبب يمجدون :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 ...شئت ما فاصن  تست  لم إن ...شئت ما فاصن  تست  لم إن ِفعاًل وهذا ليس منَّا ببعيد ... 

عون  ،الجنددوبي الر دد  مددن أتددو شددباًبا نددرى  أن أُيعقددل نهددموخِ  معددارفهم مدد  و جلسددون  الشددوار  فددي يتسددكَّ  نون يدددخ الَّ
خدددوانهم )األراكيدددل( النراجيددل . وهدددم هندددا .. أعراضدددهم عدددن العدددو و ددددفعون  مسددداكنهم وعدددن قدددراهم عددن يدددزودون  واذ

عون في الشوار  وُ جاهرون بالمعاصي ول ُينِكُر ُمنِكر ول يزُجُر زاجر !!  يتسكَّ

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ والبنون  والمالِ  الشبابنعمة  هللا نعمة ُشكر أين والعافية بالصحة هللا نعمة ُشكر أين

 هللا عذاب إن لشديد، هللا عذابوهللِا إنَّ  ، ٧إبراهيم:  َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ
 مح جح مج حج  هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ اآلخرة قبل الدنيا فيما له ِمن واق،  ،لشديد
 11الرعد:  َّ خض حض  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ

 ٨آل عمران:  َّ حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ 

 مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف  حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض ُّٱ 
 155األعراف:  َّ  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم هلجم

  
نوا  إنِّي داٍ  فأمِّ


