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

 الخطبة األولى
ونسددتعينو ونسددتهديو ونسددتغفر ، ونعددوذ بددان مددن شددرور أنفسددنا وسدديدا  أعمالنددا، مددن يهددِد ُ  إنَّ الحمددد ن نحمددد  

هتد، ومن يضلل فلن تجد لو وليا مرشًدا، وأشهد أل إلو إل   وحد  ل شريك لدو وأشدهد أنَّ نبيندا محمدًدا فهو المُ 
، فبلَّدد  علددى الدددين ُكلِ ددو ولددو كددِر  المشددركون  و بالهدددو وديددن الحددر ليظهددر و وخليلددو أرسددلو ربُّددعبددد  ورسددولو و ددفيُّ 

ددة، وأقددام فددي الندداس كلمددة التوحيددد، مددن  مددن بهددا وعمددل  ددة وكشددُ   بددو الُغمَّ الرسددالة وأدَّو األمانددة، ونصددح األمَّ
فصلواُ  ربِ ي وسدالمو عليدو وعلدى  ي بيتدو الطيبدين الطداهرين، وأ دحابو  بمقتضاها فقد أفلح وفاز فوًزا عظيًما،

لين ومن سار على دربهم واهتدو بُهداهم إلى يوم الدينالُغر ِ   .. المحجَّ

رْن ِديرِنُكْم ِإِن )....أخوة اإليمان، يقوي   تعالى وهو أحكم القدائلين أما بعد   َ ْم  وُُ تَّى ي رُردو اِتُلون ُكْم ح  و ال  ي ز اُلون  ُيق 
ررْن ِديِنررِ    َ ررْن ي ْرت ررِدْد ِمررْنُكْم  م  َُوا و  َ  اْسررت ط ا رر َِ ْني ا و اْئِكررر ِة و ُأول  رراُلُُّْم ِفرري الرردو م  َْ ِبط ررْ  أ  َ  ح  رر َِ ُِول  رراِفرو ف  ف ي ُمررْ  و ُوررو  ُ 

اِلُدون  ) ا ك  اُب النَّاِر ُوْم ِفيُّ  َ  ي ْرُجرون  217أ ْصح  ر َِ ِ ُأول  رِبيِه أَّ او رُدوا ِفري س  ج  ُروا و  ُنوا و الَِّذين  و راج  ( ِإنَّ الَِّذين  آم 
ْحم    أَِّ  ِحيمو )ر  ُ غ ُفورو ر  أَّ  ]البقرة[ ((218 و 

ددطبيعددة  ددراع األُ  تبدديُّن ،ربانيددة تبددين طبيعددة الصددراع العقدددي يددٌة  طبيعددة الصددراع  ،ةالُكفريَّدد مِ مددع األَمددديددة حمَّ ة المُ مَّ
مهمددا  -أيهددا السددادة  -طبيعددة الصددراع بيننددا وبددين أمددم الكفددر  ،اوي الددبعت تجاهلهددا والتغافددل عنهدداهددذ  التددي يحدد

 .تجاهلها البعت هو  راع عقدي

يحداوي أن يغيدا الفكدرة عدن  العدالميالمجتمدع  وأالوسد  الددولي المحدي  اإلقليمدي، و بحجة التمداهي مدع  البعت
لددزوم لددعوة لتحييدد الخصدوم واألعدداء و اخالطدا بدين  أمددرين مختلفدين، خالطدا بدذلك بدين النداس خالطدا بدين أمدرين

يددعو لهدا كدل  ،وما فدي ذلدك مدن إيجابيدا ع يددعو إليهدا كدل عاقدلع  - المسلمينى عدم استعداءهم دفعة واحدة عل
 وبين فهم طبيعة  راعنا مع األمم األخرو، وبين معرفة طبيعة الصراع، - حاذقع واعع حكيمع 

م عدداوة مصدالح ديدن قبدل أن تكدون عدداوتهتلدك األمدم التدي تعاديندا عدداوة  ،تلك األمدم التدي تعاديندا عدداوة معتقدد
هدددا العدددداوة التدددي إنَّ  ،أو غددداز أو نفددد ع  قبدددل عدددداوة أن تكدددون كسدددا أر ع  ،قبدددل أن تكدددون عدددداوة مكاسدددا ،ةماديددد
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َُوا)....وضددحها   تعددالى  ررْن ِديررِنُكْم ِإِن اْسررت ط ا  َ ْم  وُُ ررُردو تَّررى ي  رراِتُلون ُكْم ح  إنهددا عددداوة  [217]البقددرة: (و ال  ي ز اُلررون  ُيق 
 !!العقيدة

ندا  أتدت مدع أن اآليدا  البي ِ لمداذا يقدُ كدل الطواغيدت قدديما وحدديًثا فدي وجدو دعدوة اإلسدالم  ولعهَّ سائًلا يسرِل:
ُلرو ا ): موضرحا ذلرَ قرال تعرالى ،ة القائدل بهدا دقها و دحَّ  حةً موضِ   َُ را و  ا أ ْنُفُسرُُّْم ُمْلما ن ْتُّ  را و اْسرت ْيق  رُدوا ِبُّ  ح  ج  و 

اِقب رُة اْلُمْفِسرِدين    َ ران   ْيف  ُ   ،  علدى خلدرِ  رَ والتكبُّد ،فدي األر  لدوَّ لمدة الدذين يريددون العُ الظَّ ، (14النمدل:) (ف اْنُظْر ُ 
اآلن لماذا يرو النظام الرأسدمالي الحددي  ، الفساد واإلفساد في األر  يرون في دعوة اإلسالم عدوا لدودا ونشرَ 

 ... هنمن وَ على ما يعانونو من ضعُ على ما يعانونو  ؟!في اإلسالم والمسلمين عدوَّ  األوي

وقدد  ،هم األويديما وحدديثا يدرون فدي اإلسدالم عددوَّ غبة في ذلك تجعل كدل الطواغيدت قدلم والعلو واإلفساد والرَّ الظُّ 
سددألو رسددتم إذ الفددرس،  قائددد جددي يددوم القادسددية يددوم قابددل رسددتم ( رضددي   عنددو )ربعددي بددن عددامر وضددح ذ 
نحررن قروم ابتعثنرا خ لنخررر  ":  -رضدي   عندو  – امرفأجابددو ربعدي بدن عد ؟!مدا أتدى بكدم إلدى أرضدنايومهدا: 

الرردنيا إلررى سررعة الرردنيا وائكرررة  ومررن جررور  العبرراد مررن َبررادة العبرراد إلررى َبررادة خ رب العبرراد  ومررن ضرريقِ 
 "األديان إلى َدل اإلسًلم

هددي الدددعوة التددي ستنصددر  ،ر الشددعوبحر ِ كددلُّ طواغيددت األر  يعرفددون أنَّ دعددوة اإلسددالم هددي الدددعوة التددي سددتُ 
طين لمتدددزعمين والطواغيدددت والمتسدددل ِ لدددة وتمندددع المتيدددازا  الباطلدددة لر العداق ِ تحَ هدددي الددددعوة التدددي سدددالمستضدددعفين 

دددولدددذلك تدددراهم جميعددا يتظددداهرون ويتعددداونون علددى حدددرب أُ  ،واإلفسددداد فددي األر  الددذين يريددددون الظلددم والعلدددوَّ  ة مَّ
ن وقدددد شدددرذمنا دويدددال  كثيدددرة، إلدددى اآلن فدددي ونحدددن فدددي هدددذا الدددوهَ  ،اإلسدددالم، تخيلدددوا ونحدددن فدددي هدددذا الضدددعُ

 !!مجالسهم يقولون بأن الخطر القادم هو خطر اإلسالم والمسلمين

التددددي كاندددت نددددواة تشددددكيل األمدددم المتحدددددة قبدددل قددددرن مددددن الزمدددان إل لحددددرب اإلسددددالم  لت عصدددبة األمددددمك ِ ومدددا ُشدددد
ِميردِ ) والمسلمين وإلسقاط الدولة العثمانية ولتقاسم أرضدها ِ اْلع ِزيرِز اْلح  ُموا ِمْنُُّْم ِإالَّ أ ْن ُيْؤِمُنوا ِبراهَّ م ا ن ق  البدروج: ] (و 

وا وأخددذوا ورواتنددا واحتل دد ،أخددذوا خيراتنددا ،يؤمنددوا بددان العزيددز الحميددد مددا نقمددوا مددنهم إل أن ،ةهددا األحبَّدد، نعددم أيَّ  [8
 ؟!!ما الذي يخيفهم منا ،بالدنا
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هم وكدبح شدهواتهم ومندع تجداوزاتهم لطاتِ ُسد فتوحيدد   يعندي سدحاَ  ،تخيفهم دعوة اإلسدالم ،تخيفهم دعوة التوحيد 
دو وها وعبَّددسدمَّ  إذ توحيددد   يعندي إسدقاط منظومددا ع  ،، نعدم أيهددا السدادةوإسدقاط مدا خددالُ الشدرع مددن منظومداتهم

را ِمرْن ُسرْلط ان  )) ،الناس لهدا ُ ِبُّ  ل  أَّ را أ ْنرز  ْم م  ْيُتُموو ا أ ْنرُتْم و آب راُكُُ مَّ ِإِن اْلُحْكرُم  م ا ت ْعُبُدون  ِمْن ُدوِنِ  ِإالَّ أ ْسم اءا س 
ِ أ م ر  أ الَّ ت ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّ  ل ِكرنَّ أ ْكث رر  النَّراِا ال  ي ْعل ُمرون  ِإالَّ هَّ ريُِِّم و  يُن اْلق  َ  الدِِّ ِل  ون اس يتوهمدالنَّد أكثدرُ  ،[40يوسدُ:] ((اُه ذ 

رر  أ الَّ ت ْعُبرُدوا ِإالَّ ِإيَّراُه و  تعدالى يقدوي: ) ،مجرد  الة و يام وأذكار طقوس فقد أن الدين  ِ أ م  ِإِن اْلُحْكرُم ِإالَّ هَّ
  َ ِل ل ِكنَّ أ ْكث رر  النَّراِا ال  ي ْعل ُمرون  ذ  يُِِّم و  يُن اْلق  سدبحانو فتكدون الحاكميدة ن  انِ الددين أن نددين بالخضدوع للدديَّ    (الدِِّ
ل تخدداف ل يهاُبنددا الطواغيددت، وكيددُ ، فكيددُ يددد  مقاليددد السددماوا  واألر  وحددد مددن بلتغدددو الحاكميددة  ،وحددد 

 ،ستسدلبهم قددرتهم علدى اسدتعباد الشدعوبوهدي دعدوة  ،همطاتِ ستسلبهم سدلُ  أمم الكفر من دعوة التوحيد وهي دعوة
 .هي دعوة سيتحرر فيها الناس من العبودية لغير  و 

إن أعطيناهم ما يطمعون فيو من أراضينا مدن نفد   ،ألخوة يتوهم أننا إن أعطيناهم ما يريدون ولعلَّ البعت أيها 
دالبعت يتوهم أنهم بدذلك قدد يغُ .... مع سياساتهم أو غاز أو وروا  أو ما شابو ذلك وتماهينا  ا وا الطدرف عنَّدضُّ

أو قد يتركوننا وشأننا إذا قدمنا لهم ما يطمعون بو، إذا قدمنا لهم مدا يريددون مدن تندازل  تلدك التندازل  التدي ل 
دم   أمرَ تلددك التندازل  خَصد ولدن تنتهدي ... تنتهدي  : - عليدو وسددلم دلى  -إذ قداي لنبيددو  ،حا غايتهداهددا موضِ 
ل َِ ) ى و  ِ ُوو  اْلُُّد  ى أَّ تَّى ت تَِّبع  ِملَّت ُُّْم ُقْه ِإنَّ ُود  ار ى ح  َ  اْلي ُُّوُد و ال  النَّص  ْن  َ ى  ل ْن ت ْرض  ُوْم ب ْعرد  و  ِن اتَّب ْعر   أ ْورو اء 

ِليِّ  و ال  ن ِصير   ِ ِمْن و  َ  ِمن  أَّ ك  ِمن  اْلِعْلِم م ا ل  اء   دلى    -هذا خطاب   سبحانو لنبيو ،  [120البقدرة:] (الَِّذي ج 
تَّررى ت تَِّبررع  ِملَّررت ُُّمْ ) يقددوي لددو: – عليددو وسددلم ررار ى ح  َ  اْلي ُُّرروُد و ال  النَّص  ْنرر  َ ررى  ل ررْن ت ْرض  ع المددولى سددبحانو تِبدد( وددم يُ و 

ها محذِ ًراوتعالى  َِِن اتَّب ْع   : و قائال لدونبيَّ  موجِ  ل  ِلريِّ  و  ِ ِمرْن و  َ  ِمرن  أَّ را ل ر ك  ِمرن  اْلِعْلرِم م  راء  ُوْم ب ْعرد  الَّرِذي ج  أ ْوو اء 
هددذا الكددالم أيهددا السددادة إن كددان موجهددا للنبددي المعصددوم مددن بدداب البيددان والتوضدديح فهددو أمددر ربدداني  (و ال  ن ِصررير  

ربداني لكدي نعدرف التفريدر بدين عددم اسدتعداء أمدم الكفدر وبدين فهدم طبيعدة  دراعهم معندا،  لألمة المحمديدة، أمدرٌ 
الكرامددددة هددددؤلء اليهددددود والنصددددارو الددددذين تصدددددروا اليددددوم لحكددددم العددددالم مدددددعين الديمقراطيددددة والتسددددامح والحريددددة و 

يدددًدا عندددد أسددديادهم عب نصدددير، حتدددى اتهمتهم ومدددنهجهم وسياسدددملَّددد نتَّبدددعبالحسدددنى حتدددى  اإلنسدددانية ، لدددن يعاملوندددا
 !!وكبرائهم
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هدددؤلء الدددذين يددددعون اإلنسدددانية والديمقراطيدددة ... كيدددُ نثدددر بهدددم ونحدددن ندددرو إجدددرامهم؟!! ونحدددن ندددرو تواطدددؤهم 
وبالددذا  إن كددان إجرامددو ُيصددا علددى  ؟!وشددراكتهم مددع كددل مجددرمع علددى وجددو األر  يخدددمهم وُيحقددر مصددالحهم

 أمة اإلسالم والمسلمين.

ُفنا على طبيعة هذا النظام العالميتعالوا ألضرب لكم مثا  جدوائز م سدمعتم عدن كاإلنساني الديمقراطي، كل ل ُيعرِ 
وتقليددل الحددروب العددالمي نوبددل للسددالم ... تلددك الجددوائز التددي يعطونهددا لمددن يددرون فيددو عونددا علددى حفدد  السددالم 

ددا وهدو خبَّ ندي لديم مُ لَ وهذا الكالم ع ،جوائز نوبل للسالمب لكم مثال عن بعت من ناي سأضرِ على األر ... 
 ..منشور على  فحتهم الرسمية

 1994اسرحا  رابرين وعرمعون بيريرز  1978سرنة مناحم بيجن : بعت من ناي جوائز نوبل للسالم العالمي
خر  أيرديُّم بردماء َشرراف آال  الرذين تلطَّ    مرن الرذين كاضروا حرو،ارا  مرنركساء وزراء إسرائيهثًلثة ِمن 

 العالمي!! وم من الذين نالوا جائزة نو،ه للسًلم العرب والمسلمين

التدي تشدغل حاليدا منصدا مستشدارة ( أون سدان سدو تشدي )  واحدع وتسعين وتسعماءةع وألُ ميالدية،1991سنة 
ئم الوحشدية التدي إلدى اإلعدالم خبدر الجدرا اآلن الدولة ) أي ما يعادي منصا رئيم الوزراء( في بورما التدي طفدا

 واحدددع وتسددعينسددنة  ،هددذ  رئيسددة وزراء برومددا اآلن (فددي مينمددار فددي أراكددانفيهددا ) ا المسددلمينترتكددا بحددرِ  أهلندد
 !!نالت جائزة نوبل للسالم العالمي

بدرة ول قيمدة إن لدم جا ليم لنا عِ اإلنساني الذي ل يرو فينا إل همَ  هذا هو النظام العالمي المتسامح الديمقراطي
َ  )ندافع عن حقنا بسدالحنا  ِل را ل رْي    ق اُلوا ِبِ نَُُّّمْ  ذ  ل ْين  رِبيهو  اأْلُمِّيِِّرين   ِفري َ  وننا بداألميين أتبداع النبدي ، نحدن يسدمُّ (س 

َ  )ن لنا حقيقة عهودهم ومدواويقهم   بيَّ  -  لى   عليو وسلم -األمي محمد  ِل را ل رْي    ق راُلوا ِبرِ نَُُّّمْ  ذ  ل ْين   ِفري َ 
ِبيهو  اأْلُمِّيِِّين   ي ُقوُلون   س  ل ى و  التفاقيا  والمواوير تكدون بدين بعضدهم أمدا ، [75] ي ِعمران:( ي ْعل ُمون   و ُومْ  اْلك ِذب   أَِّ  َ 

حتدددل أراكددان المسددلمة التددي نشدداهد اآلن علدددى تلددوا رئيسددة وزراء بورمددا التددي علينددا فددال عبددرة لهددذ  المواويدددر، تخيَّ 
ت جددائزة نوبددل القددرو المسددلمة نالدد فرقددونهم أحيدداء وقددد حرقددوا  لاإلعددالم كيددُ يددذبحون المسددلمين ويقتلددونهم ويح

 للسالم العالمي سنة واحدع وتسعين وتسعمائة وألُ!!
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ام مسدلمون مدن أهلهدا كَّدوحكمهدا حُ  ،حدت زمدن هدارون الرشديدتِ فُ  ،أراكان هدذ  التدي يتحددإل اإلعدالم الحددي  عنهدا
ون فتحدوي البوذيد وارهدااحتلهدا جتقريبدا عنددها عدام  مدتديأي مدن قرابدة حتى أواخر القرن الثدامن عشدر المديالدي 

 فيهدا ؛كبيرة احتلدتهمإلى أقليَّةع في دولة  مسلم، خمم ماليينسادة في دولة  غيرة فيها قرابة  المسلمون فيها من
لون فيها نسبة عشرة بالمدة.  خمسين مليوًنا هم ل يشكِ 

  .هم إلى بنغالدي أقلِ يٌة يريدون منهم أن يغادروا أرضهم وأر  أجداد

قد يسأي سائل لماذا يريدوا أن يغادروا أرضدهم، أرضدهم ضديقة طويلدة علدى طدوي السداحل الجندوبي الغربدي هنا و 
أي أن يخرجددوهم  ،للقددارة الهنديددة، منطقددة اسددتراتيجية خطيددرة يسدديطر عليهددا المسددلمون، يريدددون أن يخرجددوا منهددا

  ،إلى بنغالدي 

كددل أنددواع الضددطهاد مددن قتددلع وتشددريدع وإبددادةع واغتصددابع وحددرقع هددم األفاعيددل، فعلددوا معولكددي يدددفوهم إلددى ذلددك، 
وإجبدارع للمسدلما  علدى الدزواج مدن البدوذيين ومندع المسدلمين  ،وتددمير للمسداجد ومندع لتعلديم الددينلقرو بكاملها 

أولدهدم وبنداتهم وخطدُ  بدل ومدنعهم مدن كثدرة اإلنجداب -لكدي ل يتكداوروا  -سنة من الزواج حتى سن الثالوين 
 الدذي روا  أبدو داود  - لى   عليو وسدلم-رنا بحدي  النبي ذك ِ كل ذلك في إطار  متع إسالميع مريا يُ  ...

َبداَن َقددايَ  َ ى األ ك ل ررُة »  - دلى   عليدو وسددلم-َقداَي َرُسددوُي  َِّ  :َعدن  َوو  ا ررا ت ررد  م  ل رْيُكْم ُ   َ َ ى  ا ررُم أ ْن ت ررد  َُ اأُلم  ُيوِعر
ا  ِإل ى َمِددذع  :َفَقاَي َقاِئلٌ  «.ق ْصع ِتُّ  دُن َيو  ِثيررو »  :َقدايَ  ؟!َوِمن  ِقلَّةع َنح  َِرذ  ُ  رْه أ ْنرُتْم ي ْوم  رْيهِ   ب  ُثث راِء السَّ ل ِكرنَُّكْم ُغث راءو ُ    و 

اب رة  ِمرْنُكمْ  ُم اْلم ُّ  ُُ رُدوِِّ  َ ُ ِمْن ُصُدوِر  ل ي ْنِزَ نَّ أَّ ل ي ْقرِذف نَّ أَُّ   و  ُم اْلرو و ن   ِفرى قُ و  ُُ ِ َوَمدا  «.ُلروِ، َفَقداَي َقاِئدٌل َيدا َرُسدوَي  َّ
رْوفِ ُحربو الردو »  :ال َوَهُن َقايَ  ر اِوي رُة اْلم   ُ الددنيا، الدبعت اآلن بعدد  لف القتلدى  حداُّ  ؛هدي قا دمة الظهدور «.ْني ا و 

 !!ربطة الخبز وساعا  الكهرباء - بيننا وبين النظام المجرم - وماليين المشردين معيار  فق  في حربنا

مدم علدى المسدلمين مدع تتدداعى األُ ن، اعتداد أن يعدي  ذلديال ألجدل الددنيا، الددنيا وكراهيدة المدو ، اعتداد الدوهَ  حاُّ 
دددي لِ  َكُغثَدداءِ  ُغثَددداءٌ ، ولكدددنَّهم كثددرتهم مدددا يجدددري فدددي  .. وهدددا نحدددن ندددرو مددا يجدددري فدددي سددوريا،لتفدددرقهم وتشددتتهم . السَّ
مدا يجدري فدي  وتايالندد، تركسدتان الشدرقيةما يجري فدي  ما يجري في أفغانستان، ،فلسطينفي ما يجري  ،العراق

 ...  ميانمار في بورما في أراكان
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ددديُ أراكدددان هدددذ  نتحددددَّإل عنهدددا أيهدددا السدددادة ندددرو اإلعدددالم  نالحددد  علدددى وسدددائل  ،اآلن فجدددأةعليهدددا مدددؤخرا ...  زُ ركِ 
هددم يركددزون علددى تم  ب وعلددى التليغددرام والفيسددبو  كلُّ لددى الددو وعلددى القنددوا  اإلخباريددة وعالتوا ددل الجتمدداعي 

مأسدداة أركددان، مددع أن مأسدداة أركددان وهددذ  اإلبددادة وهددذ  القددوارب التددي تصددل إلددى حدددود بددنغالد  ول يدددخلونهم 
 ...يتركونهم يموتون على الحدود

 ؟!!هذ  القصة لها عشر سنوا ، لماذا اآلن يركز اإلعالم عليها

ل بدددَّ مددن أن  ،نحدن ندددعوا إلخواننددا وننا ددرهم وندددعوا لنصددرتهم ولكددن ل بددد أل نسددمح لعواطفنددا أن تقددود عقولنددا
علدى القندوا  التدي كاندت تتحددإل عدن ودورا  الربيدع العربدي وغيرهدا و فسنا لماذا الضجة اإلعالمية اآلن، نسأي أن

يرز َلرى الم مدن ذلدك؟!ما الهدٌف الذي يريد  ساسة اإلع عمرها سنوا  مجازرهذ  الو  ران  لمراذا التُر سرُان أُر
َشرر معشرار مرا حصره فري  يعردو الوغيرورا حصره فري بورمرا  مراو   وتجاوه ما يجري فري سروريا المسلمين

 ؟!سوريا إذا ما قورن بُّا

د فدي هدذ  الثدورة مليدون شدهيف نحرن فري سروريا   أمَّراكمسة مًليين قته منُّم آال  واُه سُان أراكان لم يبلث 
قددتلهم األب المجددرم المقبددور عندددما قتددل فددي حمدداة أكثددر مددن والوددين ألددُ إنسددان وعندددما أعدددم فددي ألددُ  70عدددا 

نتحددإل عدن مليدون  ،، ل نتحددإل عدن السدبعين ألدُ القديمدةمدن نخبدة شدباب سدورياتدمر أكثدر مدن أربعدين ألدُ 
، بتددر  يددد  أو رجلددو أو اآلن فددي سددورية بسددبا الحددرب ألددُ معدداق ةنتحدددإل عددن ومانمائدد ،شددهيد فددي هددذ  الثددورة

عشدرا   لف المعتقلدين المختفدين فدي سدجون الطداغو  يموتدون فدي اليدوم عدن  -_ أيهدا السدادة  ل، نتحددإل شُ 
 !ون المو  ول يجدونويتمنَّ  مدة مرة

 ؛نتحدإل عن عشر ماليين لجئ

 سوري!!لجئ في تركيا وحدها والوة ماليين ونصُ مليون 

 بنان مليون ونصُ لجئ سوري في ل

 في كردستان العراق أيضا نصُ مليون لجئ سوري.

 في ِمصر نصُ مليون لجئ سوري 
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 في األردن قرابة مليون لجئ سوري!

  .! في أوربا سوري  مليون ونصُ لجئ

 .ل يستطيعون العودة لمدنهم ولقراهمقسريًّا داخل سوريا مهجرًا  أربع ماليين

 .! بغيتعالمي دولي طائفي  ذلك بتآمرع كلُّ 

يز ائنف  ؟! سورياما يجري في  التعتيم اإلًَلمي َلىتعمود و ائن  ن اأراكَلى  لماذا التُر

ولكددن  ،الرقددة ومددا حولهددا والمو ددل لددم يعددد أحددد يجددرن بالحدددي  عنهددا، نحددن قاتلنددا الخددوارج قبددل أن يقدداتلهم أحددد
مدن المددنيين ل عالقدة  ؛معاذ   أن نرضى أن تخدرج الطدائرا  لتقصدُ المددنيين، كدل يدوم مددة قتيدل فدي الرقدة

لمداذا و ؟! لمداذا هدذا التعتديم  .النابدالم الحدارق ل من المدنيين وقدد ُقِصدفوا بتِ قُ   منلهم بالمقاتلين، في المو ل جلُّ 
 ؟!على مكان  خر التركيز

ددديُ دون وراء عدددواطفهم، يدددأتي اإلعدددالم فوعددديهم ولغلبدددة عددداطفتهم ينقدددالقلَّدددة  –لسدددادة ا اهدددأيُّ  -المسدددلون   ز علدددى ركِ 
 عندنا. مآسي أكبر وأعظم متجاهلين ،تلك المنطقة نو عل  منطقة ما فيصبح حديثنا كُ 

، هددذ  الحقددائر هددم بيننددا اآلن يتناسددون  مددن بعددت -مددن بنددي جلدددتنا  أيهددا السددادة أن الددبعت األعظددموالمصدديبة 
بدددالمؤتمرا  الدوليدددة فلسدددطين  و  إن رجعدددت !!خيدددرا بدددالمؤتمرا  الدوليدددة ون يتوهمدددبدددل  ،يتجددداهلون هدددذا اإلجدددرام

 دولية، البعت يعي  على هذا الوهم.سترجع حقوقنا بالمؤتمرا  ال

لكسددا الوقددت ل لشدديء ولكددن أن نددذها إليهددا ويجددا أن نسددتثمرها يجددا  نددابأن :تلدك المددؤتمرا  التددي قلنددا ونقددوي
هدددذا وهدددم أيهدددا  ،ابً لَ َسددد أو تعيددددُ   أسددديًرا،جُ خدددرِ ا أو تُ حقًّددد عيددددُ بأنهدددا تُ أن نتدددوهم  للمنددداورة السياسدددية مدددا أمكدددن ... ول

 أوقل  احبو الطعام ونام على بطنوهذا وهم  ...السادة

ولعددل المصدديبة األكبددر واألعظددم أن بعددت الندداس  ،بددالمؤتمرا  فلسددطين بددالمؤتمرا  سدديعود لكددم حددرٌ  ن عدداد إ
ج الددبعت يددرو ِ  ،هددم وتركندداهم بيننددامعوالعمددالء الددذين تسدداهلنا كثددرة المددرجفين ومددع  ،أيهددا األحبددة مددع طددوي الددزمن

يريددد أن ينسددي الندداس إجددرام نظددام لددم يماولددو إجددرام نظددام بحددر  ،ويحدداوي أن ينسددي الندداس طبيعددة النظددام وإجرامددو
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و قدد يدأتي يدوم نفدتح فيدو  دفحة جديددة مدع أتبداع حتدى أن الدبعت غددا يتدوهم بأنَّد ،لعشرين كلدوشعبو في القرن ا
سدنوا  دونا وشدرَّ  ،حرائرندا فدي السدجون اغتصدبوا  ،و باءنا وأمهاتندا ،قتلوا إخواننا ،ن قتلوا أبناءناممَّ  ،بشار وأزلمو
ل ررنْ ِإنَُُّّررْم ِإْن )) .. الددبعت ينسددى قولددو تعددالى:مددن ديارنددا .. ْم ِفرري ِملَّررِتُِّْم و  ْم أ ْو ُيِعيررُدوُُ ل ررْيُكْم ي ْرُجُمرروُُ  َ ررُروا   ي ْظُّ 

ا  رردا و  ليسددتعبدونكم عبوديددة مددا سددمعتم بهددا فددي الخمسددين سددنة الماضددية، الددبعت  ،[20]الكهددُ: ((ُتْفِلُحرروا ِإذاا أ ب 
 !!منكم يتجاهل أو ينسى

وإنمدا أعتدا  ،و والوة عشر سنة عنددما قامدت الثدورةشر أار الذين كانت أعمارهم اونا عأنا ل أعتا على الصغ 
ي عدن أمدر يكدون قدد حصدل سأَ تستدعى للمخابرا  وتُ  فيها نتكُ  ،ى الكبار الذين يتجاهلون أننا كنا في سوريالع

 !!معك قبل عشر سنوا 

أحيدداء  ،بعددت مددن يسددمون أنفسددهم مدددنيين )أنددا مدالي دخددل بشددي( الددذين رجعددوا إلددى حلددا اآلن وااسدألاآلن اآلن 
فدددون مدددن بيدددوتهم واحدددد واحددددا ويقتلدددون فدددي السدددجون، تخطَّ ل يدددوم حملدددة اعتقدددال  يُ ُكددد ،حدددررةحلدددا التدددي كاندددت مُ 

 في أولهدا أخبرني عن قصة، يقوي ،قاضي فرد عسكري كان زمن النظام ؛األسبوع الماضي قابلت قاضيا منشقا
أتدداني عجددوز تجدداوز السددبعين يطلددا منددي قدداي لددي و  سددنة ألفددين وخمسددة  ؟!!كيددُ تنسددون طبيعددة هددذا النظددام

خائُ ألنو كان مستدعى لألمن العسكري في ذلك الوقت فتواسطت لو وقلت لو عندما ترجدع أخبرندي  ،الواسطة
، عدنقاي لي و  سنة ألفين وخمسة سألو  عن  ،عن ماذا سيسألونك حصدلت فدي بيتدو  سدهرةع  ، عدنلقداءع  اجتماعع

 ئة وألُ!!م( تسعع وستِ ين وتسعما1969)سنة 

ددةع د   شددهِ أندا أُ   عددن لقدداء كددان قبددل تسددع  فسدألونييت لألمددن السياسددي دعِ اسددتُ  شخصدديًّا، حصددلت معديعلددى قصَّ
ددسددنوا  حُ  وفددالن وجلسددت فددي  مددع فددالن تَ نددكُ  ؛حصددل قبددل تسددع سددنوا  معددي اونددا عشددر يومددا ألجددل لقدداءع  رَ قِ 

وتم؟! لتمماذا قُ المكان الفالني ،  ر مدا فعال أنا ل أذكر اللقاء ول أذُكد ،األيمان  ُ وكنت أحلُ وأغلِ  وعن ماذا تحدَّ
 .قيل فيو

و  ل تفسددير لددذلك إل أنددو كمددا قدداي  ؟!كيددُ تتجاهددل طبيعددة عدددو  ؟!كيددُ تتناسددى أيهددا المسددلم طبيعددة عدددو 
 .المو  نيا وكراهيةُ الدُ  اُّ حُ  ؛نما هو داء الوهَ   عليو وسلم: إنَّ  ىرسوي    ل
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اللهدم اجعلندا  ،وكرامدة ونصر دين   ينداي الددنيا بعدز ع  جاهدَ ت أَنفتُو فَصَبَر و ومن أب ،يذُ يريد الدنيا بِ  ؛الدنيا حاُّ 
ا عنَّد وبتنا على الحدر يدا ربندا حتدى نلقدا  وأندت را ع  ،ن تنصرهم على أعدائهمممَّ  ،وكرامة من ينالون الدنيا بعز ع 

 .فيا فوز المستغفرين فاستغفرو أقوي ما تسمعون وأستغفر   لي ولكم 



 11من  11الصفحة  وال يزالون يُقاتلونَكم ... من سوريا إلى أراكان :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 الخطبة الثانية:

ررْد الحمددد ن وكفددى و ددالًة وسددالًما علددى عبددد  الددذي ا ددطفى، عبدداد   خيددر الو ددايا و ددي ُة ربِ  الَبرايددا:  ل ق  )و 
ْين ا الَِّذين  ُأوُتوا اْلِكت اب  ِمرْن ق رْبِلُكْم و ِييَّراُكْم أ ِن اتَُّقروا أَّ ( صَّ الِعصدمة  تقدوو  ِ  ، فبِ  عبدادَ  قوا  َ فداتَّ [. 131]النسداء: و 

هن فدي قلدوب وا الدوَ فين أن يبثُدرجِ ن المندافقين والُمدواعلموا إخوة اإليمان أن ديدَ … من الِفتن، والسالمة من الِمَحن
ن ومتجدداهلين ضددخمين أخطدداءهم ومتغاضدديالندداس وأن يدددفعوا الندداس للهزيمددة النفسددية وأن يدددفعوهم لالستسددالم مُ 

 .لحقيقة عدوهم

نا ولطبيعددة عدددونا ولحجددم إجرامددو لددو نظددر ببصدديرة واعيددة لحقيقددة عدددو ِ كمددة، ُ بعددين الحِ نِصددفدد   لددو نظددر المُ 
 لعَرف الكثير  مقارنة باألخطاء التي حصلت معنا،

هددددا فُ عر ِ هكددددذا يُ  "الثددددورة حالددددة مددددن حددددال  الفوضددددى يددددتم اسددددتثمارها"هنددددا  أخطدددداء فددددي الثددددورة،  ر أنَّ نِكددددأنددددا ل أُ  
هدذ  التجداوزا  التدي يسدل  كدم حجدم ولكدن كدم حجدم هدذ  األخطداء و ال بدد أن تحصدل فيهدا أخطداء ف ،السياسيون 

عشددرا   نَ ا وسددجَ ليوًنددتددل مَ م الددذي قَ جددرِ بددإجرام النظددام المُ  ةً َنددقارَ الددبعت عليهددا الضددوء ويضددعونها تحددت المجهددر مُ 
 ، وهجر عشرة ماليين!!اآللف

عوا المندافقين والمدرجفين ينشدرون الهزيمدة بيدنكم قارن بإنصداف، ل تددَ نُ ا نَّ السادة ل مجاي للمقارنة إذا كُ و  أيها 
ل يقددداس بالسدددنوا  بدددل يقددداس  -كمدددا ذكدددر  ابدددن خلددددون وغيدددر   - وتغيدددر الددددوي ،ي وتغيدددر المجتمعدددا وَ األيدددام دُ 
 ...بالعقود
 ...دو في والإل سنينهي ِ الدين المسجد األقصى، لم يُ  نور الدين زنكي والوين سنة دخل بو  الح هيأ ُ  جيٌ  

 ا...لليهود هو ما زرعو الشيخ أحمد ياسين قبل والوين عامً  ما حققو أهل غزة خالي هذ  الفترة من ردعع 
 نقددن  مدن رحمددة   نسدأي   تعددالى أن لَّ  نيدأس وأع وألَّ تغيدر األمددم والشدعوب يحتدداج لفتدرة، المهددم فيهدا أل نجددزَ 

 إني داع فأمنوا ....  و ويرضا حبُّ يُ  حايع  حالنا إلى خيرِ  يَ بد ِ يُ 


