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  ِّالدليل. كرِّ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى

فهنو المهتند،  هللاُ  ئات أعمالننا، منن يهندِّ نفسننا وسني ِّ  باهلل منن شنرور أونعوذُ  هديه ونستغفرهتنحمده ونس الحمد هللإن 
نننا مُ ل فلنننن تجننند لنننه ولي نننضنننلِّ ومنننن يُ  نننننننا مُ نبي   ا، وأشنننهد أال إلنننه إال هللا وحنننده ال شنننريك لنننه وأشنننهد أن  د  رشِّ ه ا عبننندُ د  حم 

غ الرسنالة ه المشنركون، فبل نه ولنو كنرِّ ل ِّ ظهره على الدين كُ ليُ  لهدى ودين الحق ِّ ه باه وخليله، أرسله رب  ورسوله وصفي  
ن ،قنام فني الننال كلمنة التوحيندأو  ،ةم نة وكشف هللا بنه الغُ م  ى األمانة ونصح األُ وأد   ن آمنن بهنا وعمنل بمقتضناها م 

 ر ِّ صنننحابه الُغنننأبنننين الطننناهرين و ه علينننه وعلنننى آ  بيتنننه الطي ِّ ي وسنننالمُ فقننند أفلنننح وفننناي فنننويا عظيمنننا، فصنننلوات رب ِّننن
 ا بعد إخوة اإليمان:داهم إلى يوم الدين، أم  لين ومن سار على دربهم واهتدى بهُ حج  المُ 

( اْكَتَسووَبْ   َمووا َوَعَلْيَاووا َكَسووَبْ   َمووا َلَاووا ُوْسووَلَاا إِّلَ  َنْفًسووا ّللَاُ  ُيَكل ِّوو ُ  َل ): وهووو أح ووم القووا لين يقووول ت تلووالى
 [286:البقرة]

وووُق َلِّووواْلَحق ِّ َوُهوووْم َل ))ويقوووول ت تلوووالى وهوووو أح وووم القوووا لين:  ْنطِّ َتووواْل ٌَ َنا كِّ َوَل ُنَكل ِّوووُ  َنْفًسوووا إَِّل ُوْسوووَلَاا َوَلوووَدٌْ
 .[62]المؤمنون: ((ُيْظَلُمونَ 

نمنن األحب ن كثينرٌ  :ن ؤمننو أيهنا السنادة الم ،إخوة اإليمنان والعقيندة النظنرة الشنرعية أو ن يسنللنا عنن ال  ة واإلخنوة والخِّ
شنكل علنيهم فهنم را، ولعل كثيرا من الشنباب يُ الموقف العقالني من المتغيرات السياسية التي تجري في بلدنا مؤخ  

د علنى نفسنه شند  النبع   وألن   ،((َوَل ُنَكل ُِّ  َنْفًسوا إَِّل ُوْسوَلَاا)) :هم لم يستوعبوا معنى قو  هللا تعالىما يجري ألن  
ٌنَ  إِّنَ )): يقننو  -صننلى هللا عليننه وسننلم -ورسننو  هللا  وال التشننديُد عليننه، د بننهالتشنند   بمننا ال ينبغنني  َوَلوونْ  ُيْسوورْ  الوود ِّ

ٌنَ  ُيَشادَ  د في هنذا الندين فني مواضنه مننه ال يجنب التشند   د أحد، أي لن يتشد  [ رواه البخاري ] ((َغَلَبهُ  إِّلَ  َأَحدْ  الد ِّ
ٌنَ  إِّنَ ))ه، دِّ   مننن ال يسننتطيه الثبننات والتشننبو برأيننه وبتشنند  وأو   غلننبيُ   مننن فيهننا إال كننان هننو أو    َوَلوونْ  ُيْسوورْ  الوود ِّ

ٌنَ  ُيَشادَ   .((َغَلَبهُ  إِّلَ  َأَحدْ  الد ِّ

آخنر،  منا نرضنى بنه شنيء ومنا نقبنل بنه شنيءٌ  ؛ضنىالر ِّ  ،ل به وما نرضى عننهبين ما نقب  أيها األحبة  كبيرٌ  فرقٌ 
منا إن   ،وفني كثينر منن األحينان نضنطر ألن نقبنل بنلمور ال نرضنى عنهناعنن رببنةو وحنب، الرضى يكون طواعينة 

 ...ينأهون الشر  و قبل بها من باب أخف الضررين، ن
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نلي نها األحبة، الدين أتى بقواعند كُ هكذا يكون العمل في السياسة أي   ا وسنك  عنن كثينر ة، هللا بنين لننا حنالال وحرام 
نلنه وال يكل ِّناالجتهناد فيمنا نسنتطيه تحم  لكي نجتهد فيها، فيكنون  ةمن األمور المباح سنعها، ولكنن  وُ ا إال  ف هللا نفس 

ه النبع  بنلن نكنون وال يعنني منا يتوهُمن  والخضنوع،وال يعني أن أبدا الخنوع   ،هذا الذي نقو  ال يعني االستسالم
 ...الدو  العظمى  رياح، بلن نكون ريشة في مهب ِّ رياح المتصارعين في مهب ِّ  ريشة  

ل خطينر ال بند أن نكنون جلن هنم و مُ  ه الوق  عنن أمنرو في إطار ما يتسعُ  اث  تحد ِّ ، أحبب  أن أنب ِّه مةحب  ها األلذلك أي 
بقصة من تاريخنا القريب لم يم  عليها عشنرون سننة  ُمذك ِّر ان نكون واعين له في األيام القابلة، صاحين له وأ

 من قا : لكي نتعظ ونعتبر ورحم هللاُ 

َبر فيه إذ التاريخَ  اقرؤوا ْدُرون  ليس قومْ  ضلَ ***  اللِّ  الَخَبر ٌَ

نن مدرسننةٌ  -ةهننا األحب ننأي   -التنناري   نن الجُ ل عنهننا إال  ال يغف  نن ُس المننؤمن الكنني ِّ العاقِّننل ا ، ه  ظ عِّ ظ بالتنناري  ويننت  عِّ ن يننت  الفطِّ
نص  ليسن  ق  األمنم السنابقة، وأنبناء منن أخبنار  هللا عليننا فني القنرآن كثينر   بلخبار السابقين ولنذلك قن    للتسنلية  اص 

 ،ما هي للعظة واالعتباروإن  
ْكًرا( َلُدَنا مِّنْ  آَتْيَناكَ  َوَقدْ  َسَبقَ  َقدْ  َما َأْنَباءِّ  مِّنْ  َعَلْيكَ  َنُقص   )َكَذلِّكَ قا  تعالى: )   [99]طه:( ذِّ

وْن َقْبلِّوهِّ  َنْحُن َنُقص  َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصصِّ َلَِّما َأْوَحْيَنا))وقال تلالى مخاطبا نبيه:  إَِّلْيَك َهَذا اْلُقوْرآَن َوِِّْن ُكْنوَ  مِّ
َن اْلَغافِّلِّينَ    [3]يوسف: ((َلمِّ

 اقند تكنون مكذوبنة ومللفنة، وحاشن -بكسنرِّ القنا   –الق ص  بفتح القنا  هني األخبنار الصنادقة، أمنا القِّصن  
َأْحَسوَن اْلَقَصوصِّ َلَِّموا َأْوَحْيَنوا إَِّلْيوَك َهوَذا َنْحوُن َنُقوص  َعَلْيوَك ))كتناب هللا أن يكنون فينه كلمنة كنذب،  االقرآن وحاش

ووَن اْلَغووافِّلِّينَ  ووْن َقْبلِّووهِّ َلمِّ ظننة واالعتبننار، هننذه الق صنن  لنننتعلم ، هننذه الق صنن  للعِّ [3]يوسننف: ((اْلُقووْرآَن َوِِّْن ُكْنووَ  مِّ
ْلووَد ُ  لَ )) فنني البخنناري ومسننلم: كمننا جنناء   - صننلى هللا عليننه وسننلم -ل، ولهننذا قننا  رسننو  هللا رو النند  الُمووْممِّنُ  ٌُ
د   ُجْحر   مِّنْ    .(( َمَرَتْينِّ  َواحِّ

ت بنه أمتننا منن قرينب أحببن  أن نتنذا ر نتعظ ونعتبنر بمنا منر  و ولكي نعي ولكي ال ُنلدغ من جحٌر واحد مر تين، 
معكنم  رأحببن  أن أتنذا  ؛ل األينامبعن  منا يحنان لننا فني قابِّنلنتنبه علنى  وعبرة تساعدنا ظة  صة لنلخذ منها عِّ قِّ 

 فوي جسود أَموة امسو م ، البوسونة ذاك الجورا الغوا رتي جور  مون قراَلوة عشورين عاًمواقَصة حرل البوسنة ال
  ... ٌندملولن الذي لم 
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سنكانها  ل  تسنمى البوسننة والهرسنك، ُجن بلندٌ وسنط أوربنا، فني  ،ة تقه فني وسنط دو  البلقنانها األحب  أي  البوسنة هذه 
، ودخننل المننيالدي إب ننان الفننتح العثمنناني لهننا بعنند منتصننف القننرن الخننامس عشننر دخلهننا اإلسننالممننن المسننلمين، 

ا  ...أهلها في دين هللا أفواج 

الفننتح العثمنناني فننتح كثيننرا مننن دو  أوربننا بعضننها لننم ينندخل فنني ديننن هللا علننى الننربم مننن دخولهننا ضننمن سننلطة 
نن أهننل المسننلمين، أمننا  لننم الحننين ذلننك ومنننذ ،ن إسننالم أهلهنناوحُسننا البوسنننة والهرسننك فقنند دخلننوا فنني ديننن هللا أفواج 

لنم يتوقنف  ،مسلمة في قلنب أوربنا الصنليبية ها بدت دولة  ألن   هللا، سبيل في الجهاد عن والهرسك البوسنة تتوقف
الجهاد في سبيل هللا في سبيل الحفاظ على إسالم أهل تلك البالد لمدة تزيد عن خمسة قرون لم يتوقنف الصنراع 

حننق المسننلمين، مننذ دخلننوا فنني ديننن هللا مننن منتصننف القننرن الخننامس عشننر المننيالدي إلننى ب ولننم تتوقننف المجنناير
 .يومنا هذا

وأتبلوهوا  ،  تلوك الوب دَلوعنودما ضولف  الدولوة اللثمانيوة و ودأ  َلالتفكوك احتُ وفي أواخر القرن التاسع عشر 
الحنرب العالمينة األولنى و  العالمينةالحنرب أتن   ،شيئا فشيئا ن ضيقو ، يُ قون على أهلااللم لة النمسا و دأوا يضي ِّ 

حتنى انتهن  الحنرب  ،لهنا تعتبنر المسنلمين أعنداء  ح المسنلمون، كنل األطنرا  المتصنارعة ذب  مرة يُ  ل ِّ وفي كُ الثانية 
 .يوبسالفيادولة يسمى  كان مما ازء  العالمية وكان  عندئذ تلك البالد جُ 

، وأبلقنننوا فمنعنننوا تعلنننيم الننندين وأبلقنننوا المسننناجد ،النننبالدبعننند نهاينننة الحنننرب العالمينننة سنننيطر الشنننيوعيون فننني تلنننك و 
 ...شيئاقوا عليهم شيئا فوضي   موحاربوا النال في دينه ،شرعيةالمدارل والمحا م ال

وكننان مننن سياسننتهم أن يقسننموا البلنند إلننى مقاطعننات كالمحافظننات فنني بلنندنا فيجعلننون تلننك المنطقننة التنني تكننتظ 
فني البرلمنان وفني دوٌر ولكني ال يكنون لهنم  ،لكني ال يكنون لهنم تمثينل سياسني ؛أة بنين المقاطعناتجز  بالمسلمين مُ 
 .الحياة السياسية

عندئنذ تفككن   ميالدينة( 1990العشنرين قرابنة عنام ) في أواخنر القنرن االتحاد السوفيتي دارت األيام حتى انهار 
نوا دولة، السالفيين أعلنوا دولنة، روات أعلالصرب أعلنوا دولة، الكُ  ؛وكل مجموعة قومية أعلن  دولة يوبسالفيا،

أعلنننن المسنننلمون دولنننة لهنننم أسنننموها دولنننة  م(1992اثننننين وتسنننعين وتسنننعمائة وألنننف ميالدينننة )عندئنننذ فننني سننننة 
األرض لغينننر هللا، األمنننم المتحننندة التننني  دفرينننة، األمنننم التننني أرادت أن تعب ِّنننحننندة الكُ ت  البوسننننة والهرسنننك، األمنننم المُ 
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رل  في ك ِّ أساسا شُ  لقرن التاسه عشر كنان اسنمها عصنبة األمنم لمحاربنة الدولنة العثمانينة اإلسنالمية، هنذه ا أواخِّ
 !!حجة استكما  األوراقبُ  ل الدويالت ولم تعتر  بدولة المسلمينكفرية اعترف  باألمم الكُ 

مننن السننكان يرينندون االسننتقال ، ماطلنن   %90فننلجروا اسننتفتاء فكننان أ ثننر مننن  ،ثننم طلبننوا منننهم إجننراء اسننتفتاء
ننن كمنننا  - رب كنننانوا يشنننكلون القنننوة العظمنننى فننني الجننني  اليوبسنننالفياألمنننم المتحننندة فننن ذا بدولنننة الصنننرب، والص ِّ

لنم يرضنوا باسنتقال  هنذه الندويالت فندخلوا بجيوشنهم  - كانوا مسيطرين على الجي  واألمن النصيرية في بالدنا
 ... ماذا حصل عندها؟؟!إلى كرواتيا وإلى البوسة

ة للوقنننو  فننني وجنننه ي نننمِّ م  أُ  اعي حماينننة اإلنسنننان وحقنننوق اإلنسنننان اسنننتنفرت وأرسنننل  قوات ننند  األمنننم المتحننندة التننني تننن
كرواتيننا  ؛مننا يشننافون فنني البوسنننة المسننلمة ن رواتيننا وتتننركهم يفعلننو فنن ذا بهننا تمنننه الصننرب مننن دخننو  كُ  ،الصننرب

لننا عنن النصنارى:   اقن - وجنل   عز   -، هللا وقومي أهل الصليب متعصبون بينهم وبين الصرب خال  عقائدي
يًلوووووا )َتْحَسوووووُبُامْ )  ،يتعنننننادون فيمنننننا بيننننننهم )الكاثولينننننك طوائنننننف النصنننننارى ، [14]الحشنننننر: ((...َشوووووَتى َوُقُلووووووُ ُامْ  َجمِّ

 :ا على المسلمين( يكرهون بعضهم أم  ... األرثوذوكس ،البروتستان 

 م على قومي ٌدُ ماما تلادوا هُ ***  ةْ لَ ا مِّ جميلً  أهلوهُ  فالكفرُ 

ا عننالمسننلمين واجتاحوهننا فمننا كننان مننن األمننم المتحنندة إال أن عقنندت اجتما بننالد   - هننا السننادةأي   - دخننل الصننرب 
 خو  كرواتيا، وماذا فعل  األمم المتحدة؟طارئا فلرسل  قوات لمنعهم من دُ 

شنعب السنوري لنهم سيسناعدوا البعندما قام  الثورة السورية ادعوا  (2011ألفين وأحد عشر ) روا معي سنةتذك  
مننه توريند السنالح إلنى أطنرا  الننزاع فني "وكنان أو  قنرار أصندروه  ،لصدقاء الشعب السوري بفتشكل ما يسمى 

 "!!سوريا
ة   .ال بد أن نمنه توريد السالح إلى سوريا السوريين نتخفيف القتل عقالوا ُمد عين: بحج 
 والذخيرة أل ثر من خمسين سنة، من الذي حرم السالح؟ن السالح خز ِّ يُ  ظل  الُمجرم النظام وهم يعلمون أن  
 بندو حصل مه البوسنة، اعترفن  األمنم المتحندة الحقنا للمسنلمين بدولنة مسنتقلة، وطالمنا أنهنمنحن، نفس األمر 
عنننهم حظننر اسننتيراد السننالح بحجننة األمننم المتحنندة لننم ترفننه فيحننق لهننم اسننتيراد السننالح، ومننه ذلننك  دولننة مسننتقلة
 ...تخفيف الصراع
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، هكنذا نحنن هم لمندة عشنر سننواتمن السالح ما يكفي قائلين بلن  لديهم–دون تورية  ان  عل   –وقتها أعلن الصرب 
التني ال تنفنه إال  )البننادق( البوارينديسمحون بلن تصلنا هذه توريد السالح الرادع الحقيقي، و ن ا في سوريا يمنه ع

نننن -رحمننننه هللا  –يغننننوفيت  للحراسننننة وهكننننذا فعلننننوا فنننني مسننننلمي البوسنننننة، علنننني عننننزت ب بقننننادة العننننالم  ال خيننننر  تلم 
 اوواام لكنَ مسوو  أسووماعَ ل) اإلسننالمي وأرسننل رسننالة أل ثننر مننن مئننة رئننيس عربنني ومسننلم يستصننرخهم ويسننتنقذهم

مِّ س نخوةَ  مِّ لم تُ  ***  (الملتصِّ

نننة - النننذي يهمننننا فننني القصنننة -هنننا األحبنننةأي   -موضنننه الشننناهد  حنننرب البوسننننة قصنننة طويلنننة نتحننند  عنهنننا  وقص 
سربرينيتشنا التني حصنل  هنو منا سنم ِّي بمذبحنة ما أريند أن أتحند  عننه تحديندا و  - بالتفصيل في يوم من األيام

ا معنننني انتبهننننوا م(1995) مننننن عننننامتمننننوي فنننني  فنننني أي سنننننة حنننندث  مذبحننننة وشننننن ِّفوا آذانكننننم...  للتننننواري  جي ِّنننند 
 .1995سنة  ؟؟ اشسريبرينيت

سنننننة ثننننال و وتسننننعين  نيسننننان فنننني اشننننسريبرينيت ألن   ؟تحدينننندا اشننننسريبرينيتعننننن اآلن هننننل تعرفننننون لمنننناذا أتحنننند  
مثننل مناطقنننا اآلن هنني مننناطق خفنن  ، "آمنننة منطقننة  "منطقننة خفنن  تصننعيد  المتحنندة األمننم هنناأعلنت م(1993)

 .متى أُعلِّن ؟ سنة ثال و وتسعين... تصعيد منطقة آمنة
 .م(1995خمسو وتسعين )ل ؟ في سنة حص   في أي سنةو  ،المجزرة 

أممينننة هولندينننة لحماينننة  اوأرسنننلوا قوات ننن ،قواعننند عسنننكريةفيهنننا وجعلنننوا  ،آمننننة أعلنوهنننا منطقنننة  ثنننال و وتسنننعين سننننة 
جننندي مننه آلينناتهم ومنندرعاتهم  وأرسننلوا أربعمئننة 1993منطقننة آمنننة سنننة  عننوا أنهنناالمنندنيين فنني تلننك المنطقننة، اد  

ة البوسنيينالمتطوعين وطلبوا من المجاهدين  ،ما حولهاو  اشسريبرينيتلحماية  أن هنذه  أن ُيسل ِّموا أسلحتهم، ُبحج 
 .فلجبروهم على تسليم سالحهم ،يجب أن تكون منزوعة السالحفمنطقة آمنة 

آمنننة وطلبننوا مننن  أعلنوهننا منطقننة  دخلننوا و  م(1993ثننال و وتسننعين )، سنننة أيهننا السننادة احفظننوا النندرل وال تنسننوه
تهنا القنوات لو كان الصنرب يسنتطيعون الندخو  لتلنك المنناطق والسنالح موجنود لمنا دخلو  -تسليم سالحهم  أهلها
 خمننسو وتسننعينثننم سنننة  ،سننحبوا منننهم السننالح وأعلنوهننا منطقننة آمنننة - لمننا اعلنوهننا منطقننة أمنننةو  أصننال األمميننة
م سنالحه فني سنل ِّ لنذي لنم يُ ا – سنالحهمعنة وبعند أن بناعوا بعد أن ركن النال إلى الد   ،بعد عامينم( أي 1995)

أتن  القنوات الصنربية وهاجمن  المنطقنة  ،ال أنهنم فني منلمنالن ن وظنن   - البداية باعه بعد فتنرة ألننه لنم يعند يلنزم
 هل دافع  عنهم؟ ؟فماذا فعل  القوات الهولندية
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 يدافه؟!! ليلتي الغريب س فهلذا ابن المنطقة أحيانا ال يدب فيه النامول ليدافه عن أرضه إ
ما دافع  عنهم، بنل التجنل أننال إلنى القاعندة العسنكرية الهولندينة فنلبلقوا األبنواب أمنامهم وتركنوهم حتنى أخنذهم 

كور تنم ذبحنه، سننة منن النذ 50 – 14، كنل منن عمنره منا بنين وذبح الصنرب وقتهنا عشنرة آال  مسنلمالصرب، 
كنننل النسننناء، والنسننناء الصنننربيات صننناروا األمنننم المتحننندة وحننندها وثقننن  ذبنننح عشنننرة آال  إنسنننان وتنننم ابتصننناب 

:يسخرن من نساء المسلمين يقلن له عنن المسنلم ألن  هم يقولنون كلمنة أتنران كناينة  - الن تلدوا بعد اليوم أترا   " ن 
 "ستلدون صربا  -لذين فتحوا تلك البالدااألتران هم 

وا أنهنم فني منلمن الء المسنلمين ظن نهنؤ  ابتصبوا النساء حتنى الطفنالت الصنغيرات وقتلنوا عشنرة آال  مسنلم، ألن  
وهم فني وذبحنوهم جميعنا وكب نعلنيهم بعند عنامين دخلنوا  ،ةم نعهند وذِّ  لهنم ارف نوأن هؤالء الكُ  ،وأنهم في منطقة آمنة
 .مقابر جماعية

 ...بيانننات وشننجب وتندينند ؛فلسننطينفعلنن  مننا فعلتننه فنني  األمننم المتحنندة؟ فعلنن منناذا تخيلننوا معنني أيهننا السننادة، 
هنو  اشنسريبرينيتت األمم المتحدة أن ما جرى فني حتى أقر   -أي بعد اثني عشرة سنة  – 2007تخيلوا في سنة 

 أي منننذ سنننتين بعنند عشننرين عامننا مننن المذبحننةم( 2015سنننة ألفننين وخمسننة عشننر )تطهيننر عرقنني، تخيلننوا أنننه 
هنني مذبحننة تطهيننر  اشننسربرنيت مذبحننة حتننى ال يقننا  أن األمننن لمجلننس قننرار ضنند الفيتننو حننق روسننيا اسننتخدم 

فك  دمافهم، طبعا بعند هنذه حوا وسُ بِّ هذا كل الذي ناله المسلمون بعد أن ذُ  .عرقي ولكي ال يحاسب من قام بها
، مجاهندون من أصقاع األرضصادقون مجاهدون الوأتى المذبحة الخطيرة تنادى المسلمون للجهاد في البوسنة 

جماعننات بننل عملننوا تحنن  قيننادة الجنني  ال لننم ُينشننئوا إمننارات و لبوسنننة، وأشننعلوا رايننة الجهنناد فنني اأتننوا  صننادقون 
لننم يشننكلوا مجموعننات مسننتقلة ولننم يعلنننوا إمننارات ولننم يعننادوا أهننل البلنند بننل البوسننني وتوي عننوا فنني فرقننه وكتائبننه، 
وا علنننى عننندو ِّهم وفنننتح هللا لهنننم، و  -انضنننووا تحننن  راينننة الجننني  البوسنننني أواخنننر  بننندأ المسنننلمون بالتقننندم ماعنننندكنننر 

 .أت  األمم المتحدة وأعلن  وقف القتا م 1994
لمننا بندفوا بالتقنندم ف ،ا كنان المسننلمون ضنعيفين وال أحنند يسنمه بمنذابحهم تركننوهم لكني يننذبحوا وتنتهنك أعراضنهملم ن

بيننهم وبنين  - شنريطا منن دولنة كرواتينا كني ال تصنل للبحنر البوسننة جعلنوا حنو ، وأخذ أراضي تم إيقا  القتا 
وجعلنننوهم محاصنننرين ضنننمن دو   ،شننناطو طوينننل لنننم يسنننمحوا لهنننم بالوصنننو  إلينننه - لنننومترات معننندودةيالبحنننر ك
 ...تعاديهم
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نننانتهننن  الحنننرب ووق ِّ  م1995بعننند  التننني أعلنتهنننا األمنننم  - نتوووا ل الحووورلوكنننان منننن  ،لسنننالمدايتنننون ل   اتفاقينننةع 
إنسنان  (ألنف 250) طبعنا مقتنل -( إنسنانألنف  250)تثبين  مقتنل أ ثنر منن  - المتحدة والحقيقة أ بنر منن ذلنك

 200و) -من بلد كنل تعنداد سنكانه ثالثنة مالينين إنسنان (ألف 250)ليس من سوريا التي عدد سكانها ثالثين مليون، 
والعفيفة التي  ةفي بالدنا األعرا  االجتماعي  - من وثقتهم األمم المتحدة .أي ربه السكان تقريبا، جريح ومعاق (ألف

ننبننيننرون  تتعننرض لالبتصنناب أن تننذكر ذلننك فنني بيننر بننالد ال  امننرأة  ألننف 50 تعننر ضفوث قنن  األمننم المتحنندة  – اه حرج 
 .لالبتصاب بشكل جماعي ممنهج

لنى السناحل ولكني ال يكنون لهنم إولكني ال يصنل المسنلمون  ،انته  الحرب بهنذه النتيجنة عنندما بندأ المسنلمون يتقندمون 
د فيه سفينة منفذ تلتيهم   .تعاديهم عن طريق دو و إمداداتهم إال أن تمر ومد 

ولم يعد لنا شلن  ،يقو  وضع  الحرب أويارها -أيها السادة  -والبع   ،وليس لنا منفذ بحري  ،نحن اآلن محاصرون 
 !!وبع  الجهلة يبيه سالحه ،بالسالح

رضك، في كنل دو  العنالم التني تحتنرم ك وعِّ وشرفُ  نز  ، هذا السالح عِّ  ُمصانرٌض عِّ  ه سالح ما لهيا أخي اللي ما عند
آ جني )لنى قناذ  كل األسلحة من المسندل إ -مثال   - ، في أمريكامكفو  ا حق امتالن السالح حق دستوري مواطنيه
 .لكل المواطنين.. مارك  وتشتري السالح، حق كفله الدستور األمريكي دخل إلى محل يشبه السوبرت (سي

تننراه يبيننه بندقيتننه أو سننالحه، يقننو  لننك سننترخ  فنن ذا لزمننه مبلننغ بسننيط  ،الحننرب أويارهنناأسننمه الننبع  يقننو  وضننع  
ننان بننن ثابنن  ظ أبناءنننا قننو  حف ِّننن نُ أن نعنني وأن نحفننظ وأأيهننا األحبننة ال بنند  !!أ ثننر  رُ شنناعِّ ،  -رضنني هللا عنننه  –حس 

 :- وسلم هصلى هللا علي -رسو  هللا 
وهِّ  َلُق … ل خير في حق   إذا لم تحمِّ  الحدٌدِّ وألُسُن النيرانِّ حِّ

لُمُه   صانتوه قَوُته مَن اللدوانِّ …من لم يُصنه من اللداوةِّ سِّ
 ...نبحو عن الطلقة ،$1500هذا السالح أذكر أو  الثورة كنا نشتري البندقية بن 

كفرناهننا وهللا وهللا الننذي ال إلننه إال هننو والننبع  كننان حاضننرا هنننا أخونننا أبننو جاسننم قائنند برفننة عمليننات صنند الرتننل فنني 
لنيس مخنزن بنل نصنف مخنزن، تنذكر  ،في برفة العمليات وهو يرجنف يقنو  ويعن  لكنل منرابط نصنف مخنزن  هحضرت
ر اآلن و يامن  يلتيننا ينوم نبكني فينه دمنا علنى كنل طلقنة أطلقن  فني الهنواء، مذبحنة قند وهللا  ،تطلنق الننار فني الهنواءتبنذ ِّ
ودخلن  قنوات  ،منطقنة آمننة 1993نن  فني علِّ أُ  ،جرت بعند عنامين منن إعنالن المنطقنة منطقنة آمننة اشسريبرينيت
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نن لكني يُ د  الُهن لكن عدون يستغل   ،ن صاحو عدو   لكن   ،سيهنؤون النال أنهم  وظن   ،أممية  ،علينك ر  ه قواتنه ولكني يُكنجم ِّ
 .جميعا دو  األرضومسمه  ىمرآدخلوا وذبحوهم ذبح النعاج على  1995وبالن 

 .أحمر عندما نتحد  عن السالح نتحد  عن خط و 

بنو فالن وبننو فنالن ا، ن  في بالدنا وفي كل البالد العربية كانوا يتركون السالح بليدي الفجرة الفسقة، في حلب كُ 
ا الشنخ  الشنريا المحتنرم لنم يكنن يسنتطيه أن أم ن ،الشبيحة كانوا يمتلكنون السنالح، تجار المخدرات والحشي 

 ...سا، هذا السالح هو شرفك وعزنسد  يمتلك مُ 

 ".بالتل يد لن نرضى بسحب سالحنا ولن نسمح ألحد أن يلخذ سالحنا" :قائل وهنا قد يقو 

لنه أشنكا  عديندة، سنحب السنالح  طيرة،سا خرو الثورات العربية د السنوات الماضية من متنا هذهعل   ،ةأيها األحب  
نن ،ح بنالقوة وب رهنناب الننالتسننل  يمنعنون ال الطوابينن  فيمنا مضننى كنان ا اآلن وقند بنندى السنالح بننين الننال فلننن أم 

 .يلتوا وينزعوا السالح بالقوة

ح الأضرب مثاال في ليبيا اآلن حفتر الذي يدعمه السيسي ويدعمه طيران اإلمارات ويسنلحونه كينف سنحبوا السن
 من النال؟ 

ننفتحننوا مرا ننز بحُ  نن طلبننوا مننن النننال أن -حتننى يرجننه السننلم للمجتمننه!!  - لم األهلننيجننة الس ِّ ا، يبيعننوا سننالحهم بيع 
بعن  الننال فتحنوا مكاتنب باسنم الثنورة  ،يتم شرافها بضنعف النثمن ولنيس هنذا فحسنبكذا، البندقية مثال سعرها 

 تننم  و  السننورية وكثيننر مننن البنننادق التنني أتتنننا عننن طريننق دو  فتحننوا مكاتننب فنني ليبيننا وجمعننوا السننالح مننن النننال
مننن النننال وحوصننرت السننواحل الليبيننة وأتننى حفتننر، وحفتننر لننه مننن يدعمننه و بننين حتننى نننزع مننن  السننالح شننحن
 .بالما ال، هذا شكل من أشكا  سحب السالح، ليس بالقوة بل بالشراء ز  النال عُ  ن  رِّ ه وتُ حُ يسل ِّ 

لنم يعند عنندنا فني منناطق الشنما   ومنه توريده، مثا  هأحيانا أيها اإلخوة يتم سحب السالح بتسليط السفهاء علي
طلقننة،  1000رل أطلننق فيننه رت عننن ُعننخبِّننأُ  ،السننالح والننذخيرة كمننا كننان والسننالح متننرون بلينندي السننفهاء تورينند

 !!طلقة 1000عرل يا جماعة يطلق فيه 
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وهللا قد يبكنوا دمنا علنى طلقنة واحندة  -ي ب ظن ِّ كذ ِّ نسل  هللا أن ال نرى ذلك وأسل  هللا أن يُ  -في يوم من األيام 
ننمننن  ة لكننل مننن يطلننق طننالق النننار عشننوائيا ونقننو  للشننرطة يجننب المنننه بننالقو  ا نمنننه اآلن إهننذه الننذخيرة، نحننن لم 

تسننتهلك هننذه الننذخيرة فعننندما  ؛هننذا لننيس مالننك"... مننالي وأنننا حننر"هننذا  :النننار فنني األعننرال يننلتي الننبع  ويقننو 
 .رةحر  زون االحتياطي في مناطقنا المُ فلن  تستهلك من مجموع المخ

 :هنننننناهننننننا وموج ِّ نب ِّ مُ  لنننننننا وهللا تعننننننالى يقننننننو  ،هننننننذا مننننننا يجننننننب أن نتنبننننننه لننننننهو هننننننذا مننننننا يحننننننان لنننننننا أيهننننننا السننننننادة، 
ُبوووَن َلِّووهِّ َعووُدَو ّللَاِّ َوَعووُدَوُكْم )) ِّْ اْلَخْيوولِّ ُتْرهِّ ووْن رَِّ ووا ووْن ُقووَوة  َومِّ وا َلُاووْم َمووا اْسووَتَطْلُتْم مِّ وود  ووْم َل َوَأعِّ ووْن ُدونِّاِّ َوآَخوورِّيَن مِّ

ْن َشْيء  فِّي َسبِّيلِّ ّللَاِّ ٌَُوَف إَِّلْيُكْم َوَأْنُتْم َل ُتْظلَ  ( َوِِّْن َجَنُحوا لِّلَسوْلمِّ 60ُموَن )َتْلَلُموَنُاُم ّللَاُ َيْلَلُمُاْم َوَما ُتْنفُِّقوا مِّ
 [ 61-60]األنفا :  (((61يُع اْلَللِّيُم )َفاْجَنْح َلَاا َوَتَوَكْل َعَلى ّللَاِّ إَِّنُه ُهَو الَسمِّ 

ن ُحنوا و إِّن  )بنن  باإلعنداد علنى األمنرِّ  األمنر   ق  سنب   ،بنين اآلينة األولنى واآلينة الثانينةالحظ المناسبة القرآنية الدقيقة   ج 
نل مِّ  ن ح   لِّلس  ننا ف نناج  نن(ل ه   -، فاإلعننداد اإلعنندادتنة ال تنسننوا دنننة مؤق  لننى هُ إوإن جنحنتم  ،لم، توجينه مننن هللا إن جنحننتم للس ِّ

ن ُحوا و إِّن  على األمرِّ بن )مقدم  - إعداد المقاتلين وتدريبهم وتخزين السالح وتصنيعه ل مِّ  ج  ن ح   لِّلس  ا ف اج   (.ل ه 

العهود فنن ،إن لننم تكونننا تسننتطيعون إرهنناب أعننداء هللا أقوينناء، وانننو إن لننم تك هننذا السننلم وهننذا السننالم لننن ينندوم   ألن  
ي ِّووينَ  فِّووي َعَلْيَنووا َلووْيَس  َقوواُلوا َلِّووَنَنُامْ  )) َذلِّووكَ ، ءلهننا إال مننه األقوينناالمواثيننق ال قيمننة  مننران:  (( َسووبِّيلْ  اأْلُم ِّ . [75]آ  عِّ

ننن إن كننن  قوي ننالعهننود والمواثيننق يحترمهننا عنندو   بننرة لهننا... اننن  ضننعيف  ا إن كُ ا أم  دخلنن  القننوات الصننربية  فننال عِّ
 .وذبحتهم واألمم المتحدة تتفرج ألنهم ضعا 

 -رحمنه هللا وتقب لنه  – كنل كنم ينوم نسنمه فنالن الفالنني ،وعبنرة ة عظنةٌ ليكن لكم في أهل بز   -ها السادةأي   -نعم 
ا علنى ونهنار   يعملنون لنيال   ؛لنم يتوقنف عملهنمو  ،فن  وهنم فني هدننةة منن سننوات توق  حرب بز   ،من شهداء اإلعداد

التصننيه فني ويستشهد عندهم أخوة في حفر األنفاق وفي التندريب و  ،التصنيه وعلى حفر األنفاق وعلى التدريب
 عة ولم يركنوا إلى الذين ظلمواولم يتوقفوا أبدا ولم يركنوا أبدا ولم يركنوا إلى الد  

 والحرل حرْل والك م ك م    ***  إَن الصحا   للصفا ح أمرها 
 ما شئ  ُتصلق عندها األح م *** نار أصدق ُحَجة فاكتب بااوال
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 ُكتب  فكان بياناا امباام   ***  السي  أصدق لاجًة من أحرف  و 

فننال  ،ب فيهننا بمقنندار االسننتطاعةنتقل نن ،بهمننة التنني ال نعنني مننا وراءهنناوهننذه االتفاقيننات المُ  ،بهمننةهننذه الحننرو  المُ 
سنالحنا  ننون بنلن  ا موقِّ ولكن   ،م سالحنا ألحدسل ِّ ا لن نُ ولكن   ،ل عن سالحنافنغ نا لولكن   ،ا إال وسعهاف هللا نفس  كل ِّ يُ 
 ...رضنانا وعِّ نا وشرف  عز  

أرى الننبع  يجمننه بعنن  المننا  لكنني يشننتري موتننور أو أي شننيء  ،وهللا كننن  ومننا يلنن  أنصننح الشننباب دائمننا
خننر بعنن  المننا  أقننو  لننه ...آخننر يجننب أن يكننون لننديك سننالح لكنني  ،هننذا السننالحا كننان أي نن ،ااشننتري سننالح  و  اد 

 ك ولكي تحمي مالك، نعم أيها األحبة رض  ك ولكي تحمي عِّ تصون نفس  

 السي  أصدق إنباء من الكتب *** في حده الحد بين الجد والللب

 ،بننه نرضننى عنننه لننيس كننل مننا نقبننلُ و  ((ُوْسووَلَاا إِّلَ  َنْفًسووا ّللَاُ  ُيَكل ِّوو ُ  َل ))المسننتطاع  بمقنندارنتقلننب فنني السياسننة 
ا لنه، ال ثمنن دمناءهم ال نترن سالحا دفنه الشنهداء، وأيدينا على سالحنا، ذننا على أعدائنا لم تغفل أعيننا وآولكن  
 ...حتى تفارق الروح الجسد نتركه

ننبننذنوبنا نسننل  هللا تعننالى أن يننولي علينننا خيارنننا وأال يسننلط علينننا   أقننو  مننا تسننمعون وأسننتغفر هللا لنني ... رارناشِّ
 .ولكم فاستغفروه فيا فوي المستغفرين

 دعاء فقط الخطبة الثانية:


