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

 الخطبة األولى
عبددااه علددى الت ددحية والبددذل    حدد َّ وتعددالى ه سددبحان ل الشددهداء فددي اار البقدداء  أحمدددُ منددا ِّ  الحمددد ا الددذع رفدد   

ددمددن بددذل نف   ه ورسددول   خيددرُ عبدددُ  انددا محمددد  نبيَّ  والفددداء  وأشددهد أن ال إلدد  إال   وحددده ال شددريك لدد   وأشددهد أنَّ    س 
ومددن سددار علددى  جبدداء الن   ى   عليدد  وعلددى ولدد  وصددحب  ارامددة الكددرا ِّ ل العطدداء  صددلَّ ز  أحسددن وأجددو ومالدد  ا 

 ..م تسليم ا كثير ا.وسلَّ  اربهم واقتفى سبيل المهتدين ارتقياء 

  ن سدورة التوبدةمِّ   حديثنا اليو  عن تفسير وياٍت بي ِّناٍت خطيراٍت عظيمات من سورة براءة  ا بعد إخوة اإليمانأمَّ 
مدا فدي ولِّ   سدبحان لدرحيم الدرحمن ن تلك السورة التي لم ُتبدأ بالتسدمية لمدا فدي التسدمية مدن معداني الرحمدة مدن امِّ 

 ...والمشركين والمنافقين والمرجفين ارهذه السورة من عكس هذا المعنى على الكفَّ 

 َّللاَِّ(( ... َرُسولِ  ِخََلفَ  ِبَمْقَعِدِهمْ  اْلُمَخلَُّفونَ  ))َفِرحَ يلخ ِّص  قول   تعالى:  -أيها السااة  –حديثنا اليو   

 ىصدلَّ -   رسدول إذ بلد   تبوك فدي رجدب مدن السدنة التاسدعة للهجدرة غزوةُ  غزوة تبوك ... بعدنزلت  ةهذه اآلي
ددا واجمعدد قددد الددرو  أنَّ  -وسددلم عليدد     جزيددرة العددر  تجدداه جيشددهم مقدددمات مواقدددَّ  وأنهددم الشددا   فددي كثيددرة جموع 

و مدن  عسدرة مدن  فدي ذلدك وكدان... (من القباال النصرانية العر  )مِّن الغساسنة وغيرهم متنصرة بتحريٍض من
 ثمددارهم فدي المقدا  يحبدون  والنددا   الثمدار طابدت فددي الصديي حدينكدان ذلدك  الحدر  مددن ةٍ الدبالا وشددَّ  فدي جدد ٍ 
عشدرون  ؛والطريدق مدن المديندة إلدى الشدا  طويلدة  الطريدق عدد المسدافة ووعدورةُ بُ .. ي اف لدذلك .صيفا وظاللهم

ينشددا المنددافقون  الظددروف ارحددوال وفددي مثددل تلددك.. وكالعددااة فددي مثددل هددذه . يومددا ذهابددا وعشددرون يومددا إيابددا
لون على المسلمين مُ  والمرجفون  والعمالء  أربعين ألي مقاتل!! جمعواالرو   يعين بأنَّ شِّ الذين أخذوا يهو ِّ

دددطتددد  ولكدددي يُ ى بغيرهدددا لكدددي ال تنكشدددي خُ ورَّ  إذا أراا غدددزوة   وكدددان   نظدددرا  ف غدددزوة تبدددوك ا فددديعدددرف طريقددد   أمَّ
 كاملدة  ة  هب دأُ  ليتدأهبوا للندا ؛ارمدر  ىوجلَّد الرومدان  لقاء يريد أن رسول    أعلن سرةالعُ  ولشدة الموقي لخطورة
هم  للا   رسدول همب  ورغَّد تدال القِّ  علدى هموتحث   الا الجِّ  على تثيرهم براءة سورة من طعة  قِّ  ونزلت هاا الجِّ  على وح َّ

 .للا   سبيل في ارموال كراامِّ  وإنفاقِّ  الصدقات  بذلِّ  في -موسلَّ  علي    ىصلَّ -
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قددال لدد  رسددول ف  مالد  كددل ِّ   يدو   خددرج أبددو بكدر عددن قدون فددي سددبيل    فدي ذلددك اليددو فتبدارى الصددحب الكددرا  ينفِّ 
أتددى عثمددان    يددو   ك اليددو "  فددي ذا  ورسددول  لهددم تركددت" :-رضددي   عندد – قددالف  ؟" مددا تركددت لعيالددك: " 

ددا   حتددى قددال لد  رسددول  : "بمئدات النددوق ووالف الددنانير درَّ  م  ددان   ض  ددا ُعث م  دل   م  ددد   ع مِّ ت ي نِّ  الي ددو  ِّ  ب ع  درَّ ]حدددي  حسددن " م 

ذلوا أمدوالهم وأنفسدهم فدي سدبيل    لب دوا ندداء  الصدحابة الكدرا   بدنفدر  و   أنفق الصدحابة كدرا  مدالهم  أخرج  الت ِّرمذع[
علددى ا ة الحددر( يريدددون أن يقطعددوا الصددحراء مشددي  شدددَّ فددي ) مددن الصدديي و رسددول   فددي سدداعة الُعسددرة وال دديق 

  خدرج الصدحابة الكدرا  ءي الظدل والفديفدارقدا  وركوبدا علدى الددوا   لدم يدؤثروا البقداء مد  نسدااهم ومد  أوالاهدم 
وهم صدنفان  صدني  المنافقين  من ورسول  للا   بواكذ   الذين أو العذر  حبسهم من إالَّ  عن رسول   ييتخلَّ  ولم

  ولددم يتخلددي مددن ن أصددال  ذن لدد  رسددول    وصددني لددم يسددتأبها فددأذِّ كددذ   ةٍ ذب ددقعددد بعددد أن اسددتأذن رسددول   بكِّ 
 ...ابتالهم   ثم تا  عليهمإال ثالثة  -من غير أهل ارعذار-ها السااة المؤمنين الصااقين أيَّ 

وكدان الرومدان فدي ذلدك الزمدان أقدوى  بتبدوك  اإلسدالمي الجدي  نزلو نطلق ورسول   ومن مع  من الصحابة ا
خدرج رسدول   ولدم ينتظدرهم حتدى يدأتوا  -بتقدمها العسكرع وبسالحها وبعدداها وبعددتها-قوة على وج  اررض 

داف  نتقل إلى أرضهم  النبي خرج إلديهمرنَّ الدمار سي  وال  في اارهم إال ذُ  قو    ع إلي   إذا ما غز  سدم  الرومدان  لم 
ااخدل  تفرقدوا بدل واللقداء  التقدد  علدى يجترادوا فلدم  عدبقذف   فدي قلدوبهم الر   إليهم  للا   رسول بزحي وحلفاؤهم
 كبيددرة سياسددية مكاسددب علددى لمسددلمون ا بددذلك وحصددل  وانتصددر المسددلمون بغيددر قتددال  الشددا  بددالا فدديحدددواهم 

بمكاسددب لددم يكنددوا ليحصددلوا عليهددا لددو وقدد  صدددا  بددين الجيشددين  مكاسددب   العددر  كثيددر  مددن قبااددل دانت لهددمفدد
 ...كوا جيوشهمولم ينالوها إال بعد أن حرَّ    بعد أن غزو عدوهمكبيرة  هذه المكاسب لم ينالوها إالَّ  سياسية  

دال يُ ن ين المتقهقدر يالمنهدزم أن يفهم الذين يعملدون فدي السياسدة أن دَّ البُ  لون شديئا بالسياسدة  السياسدة يكسدب حص ِّ
 ... هك قوات  وأرهب أعداء  فيها من حرَّ 

طريقد   وثالثدون يومداالنبدي عشدرين ا بتبدوك  فيهداأقدا   ؛خمسدين يومدا عاا رسول   من غدزوة تبدوك وقدد اسدتمرت
ان    المدينة ذهابا وإيابا... فلمَّا قدِّ  رسول   ك  دن   ق ددِّ    إِّذ امن سنت  روحي فدداه أند   و  دف ٍر  مِّ أ   س  دِّ  ب دد  دجِّ ك د    بِّال م س   ف ر 

ت ددي نِّ  فِّيدد ِّ  ع  ك  ددا -يسددتقبلهم ويسددتقبلوه–لِّلنَّددا ِّ  ل ددس  ج ثُددمَّ  ر  ل مَّ هُ  جلددس النبددي ف  دداء  لَُّفددون   ج  فددوا عددن ن تخلَّ جدداءه الددذي ال ُمخ 
ُرون   ف ط فُِّقددوا  سدداعة العسدرة النبدي ِّ ُنصدرة  ت دذِّ لُِّفددون    لنبديل ي ع  ي ح  دداُنوا ل دُ   و  ك  دع ة   و  دانِّين   بِّ   ث م  فأخدذ رسددول    ر ُجددال   و 
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ُهم  منهم ظاهرهم وقبل عالنيتهم  ب اي ع  ف ر   و  ت غ  ل   ل ُهم   و اس  ك  و  ر ااِّر ُهم   و  قدد وظن وا أنهم فون خلَّ المُ ح أولئك رِّ فف   ِّ  إِّل ى س 
 ...مرروا كذبهم على   وعلى رسول 

دددوإخدددوانهم يصدددد    همح الدددذين يطندددون اآلن أنهدددم غيدددر مطدددالبين بدددأن يناصدددروا إخدددوان  فدددر   ج وهدددم ار والخدددوارِّ ون الكفَّ
يتوهَّمدون – ارشهر الماضدية  يظندون بدذلك فيويلقون بالالامة على ما حدث   واهية جٍ ج  ون بحُ ججَّ جون يتحيتفرَّ 
 !!أنهم يبرؤون ذمتهم أما    -بذلك

ال يأبد  لهدم ولهدذا كدان الفدرق الكبيدر   رن  النبديَّ رند  ال يريددهمعداملهم بدذلك  النبديَّ  أولئدك المندافقون أنَّ  لم يدرِّ 
 .تى تا  عليهمالذين ابتالهم   ح ؛معاملة الثالثة نفٍر المؤمنينبين بين معاملتهم و 

وكددم نددرى   وإذا بددالقرون ينددزل يف ددح حددال أولئددك الفددرحين  الددذين يتخلَّفددون عددن الجهدداا بارعددذار الواهيددة الكاذبددة
عندا عاايدة  كدم ندرى ممدن تدرك الجهداا فدي وقدت نحدن اآلن أحدوج مدا نحتداج إليد  لمدن يصدد   ؛يومنا هذامنهم في 
ددومددا ر   ومددا الريددج الجنددوبي مددنكم ببعيددد  ارعددداء ددُروا إِّن   إِّنَُّهددم  اة مددنكم ببعيددد  يددج حم  ه  ل ددي ُكم   ي ظ  ُجُمددوُكم   ع   أ و   ي ر 
يُدوُكم   م   فِّي ُيعِّ لَّتِّهِّ ل ن   مِّ لُِّحوا و  ا إِّذ ا ُتف   ...أ ب د 

 :-بعد أعوذ باا من الشيطان الرجيم – أولئك فقال تعالىحال أتت اآليات تف ح 

ِ َوَقرراُلوا َ  َفررِرَح اْلُمَخلَُّفرروَن ِبَمْقَعررِدِهْم )) ْم ِفرري َسررِبيِ  َّللاَّ ِْ ْم َوَأْنُفِسرر ِْ َِْمَواِل ِ َوَهِرُهرروا َأْن َُِجاِهررُدوا ِبرر ِخررََلَف َرُسرروِل َّللاَّ
وَن ) ُْ ْفَق نََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو َهاُنوا َِ َْ اءو ِبَمرا َهراُنوا ( َفْلَيْضرَحُكوا َقِلريَلو َوْلَيْبُكروا َهِثيرروا َجر َ 81َتْنِفُروا ِفي اْلَحرِ  ُقْ  َناُر َج

ْكِسُبوَن )  [82-81]التوبة: (((82َِ

ددد دددمون علدددى تخددداذلهم وعلدددى تقاعُ دون فيددد  أصددداب  الندددد  فدددي الددددنيا قبدددل اآلخدددرة  يندددسددديأتي يدددو  يع   هم  أولئدددك سِّ
ددفددوا لِّ   تعددالى كتددب علدديهم أن يتخلَّ  رنَّ   فددينتخل ِّ ل مُ فددين ولددم يُقددخلَّ سددماهم   مُ  ؛فددون المخلَّ  ن فسدداا ف مددر  مددا ع 
مْ  َّللاَُّ  َهرِهَ  ))َوَلِكنْ هم وضدماارهم  نفوسِّ  ُْ مْ  اْنِبَعاَث ُْ   ثدم يدأتي التوجيد  [46]التوبدة: اْلَقاِعرِدنَن(( َمرعَ  اْقُعرُدوا َوِقير َ  َفَثربََّط
َِْذُنوَك )):   -صلَّى   علي  وسدلَّم-للنبي  ْم َفاْسَت ُْ ُ ِإَلى َطاِئَفٍة ِمْن ِِ َفُقرْ  َلرْن َتْخُرُجروا َمِعرَي َفِإْن َرَجَعَك َّللاَّ ِلْلُخرُرو

َل َمرٍَّة َفاْقُعُدوا َمَع اْلَخاِلِفينَ  ا َوَلْن ُتَقاِتُلوا َمِعَي َعُدوًّا ِإنَُّكْم َرِضيُتْم ِباْلُقُعوِد َأوَّ  [83]التوبة: ((َأَبدو

 أو للغنيمٍة أو مكرهين ... أولئك الذين ال يخرجون إال م  رياء وسمعة
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لُ )) ُِْخُذوَها َذُروَنرا َنتَّرِبْعُكْم ُنِريرُدوَن َأْن ُنَبردِ  ِ ُقرْ  َلرْن َتتَِّبُعوَنرا َسَيُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا اْنَطَلْقُتْم ِإَلى َمَغاِنَم ِلَت وا َهرََلَم َّللاَّ
ُ ِمْن َقْبُ  َفَسَيُقوُلوَن َبْ  َتْحُسُدوَنَنا َبْ  َهاُنوا َ   وَن ِإ َّ َقِليَلو  َكَذِلُكْم َقاَل َّللاَّ ُْ ْفَق  ... [15]الفتح: ((َِ

فدذذا غددت   سديقولون ذروندا نتدبعكم  يركبدون الموجدة حداوساعة كانت الثدورة مرب    وساعة المكسب  مساعة المغن  
وا أكثددرون ارابددار  ة وابدتالء مددن   ليميددز فيد  الصددااقين تددراهم يول دسدرا وشدددَّ عُ   فدذذا خرجددوا أرجفددوا وخدذَّلوا وضددر 
بمقداطعتهم واحتقدارهم واإلشدارة إلديهم لكدي   بدل أمدر     أن ال ُيخدرجهم معد .... ولدذلك أمدر   رسدول  ا نفعوامم
نبيحدة الطواغيدت    لكي يعرفوا أن المؤمنين جافوا أولئك الشبيحة والمؤيددين  أنَّهم منبوذون من المؤمنينبعرفوا يُ 

رْم )) :لذلك أكملت اآليات تأمر رسول   والصدحابة ُْ ا َوَ  َتُقرْم َعَلرى َقْبررِِه ِإنَّ ََ َأَبردو ْم َمرا ُْ َوَ  ُتَص ِ  َعَلرى َأَحرٍد ِمرْن
ِ َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم َفاِسُقونَ  منهم مات أبددا لكدي  على أحدٍ  صل ِّ ال نُ   ماتوا على النفاق. [84]التوبة: ((َكَفُروا ِباَّللَّ

 ... أولئك المنافقينا  أن ال مواة بيننا وبن يعلم النَّ 

ْنَيا َوَتْ َهَق أَ )) ا ِفي الدُّ َْ ْم ِب ُْ َب ُ َأْن َُِعذِ  ْم َوَأْوَ ُدُهْم ِإنََّما ُنِريُد َّللاَّ ُْ ْم َوُهرْم َهراِفُرونَ َوَ  ُتْعِجْبَك َأْمَواُل ُْ [ 85]التوبدة: ((ْنُفُس

  ...ه في الدنيا  ثم تتب  اآليات الكريمةارموال تأتي للبر وللكافر وللفاجر  إنما هي فتنة يفتن   بها عباا

ْم )) ُْ َِْذَنَك ُأوُلو الطَّرْوِل ِمرْن ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسوِلِه اْسَت القدوة أولدوا أولدوا العافيدة ... ]َوِإَذا ُأْنِ َلْت ُسوَرٌة َأْن آِمُنوا ِباَّللَّ
ُكوُنروا َمرَع اْلَخَواِلر ِ  (86َوَقراُلوا َذْرَنرا َنُكرْن َمرَع اْلَقاِعرِدنَن ) [...المالألوا  مد  رضدوا أن يكوندوا ]...  َرُضروا ِبرَِْن َِ

روَن  ...[  رضدوا بدأن يكوندوا مد  العجداازالولددانالنساء  رضدوا بدأن يكوندوا مد   ُْ ْفَق رْم َ  َِ ُْ ْم َف ِْ َوُطِبرَع َعَلرى ُقُلروِب
هذا حدال     هذا حال المرجفينالعمالء  هذا حال أولئك المنافقين أيها السااة  هذا حال [ 87-86]التوبة:(( (87)

 .وغيا  ذلك في قلو  المنافقين  إيمان باا وبوعد   للمؤمنين  عديمي اإليمان  فأصل المشكلة بيننا وبينهم

ُسروُل َوالَّرِذنَن آَمُنروا َمَعرُه َجاَهرُدوا )) :تصدي حدال الصدااقين  تتب  اآليات الكريمة تصي حال المدؤمنين َلِكرِن الرَّ
َُ َوُأوَلِكررَك ُهررُم اْلُمْفِلُحرروَن )ِبررَِ  ررُم اْلَخْيررَرا ُْ ْم َوُأوَلِكررَك َل ِْ ْم َوَأْنُفِسرر ِْ ررا 88ْمَواِل َْ ٍَ َتْجرررَِ ِمررْن َتْحِت ررا ررْم َجنَّ ُْ ُ َل ( َأَعرردَّ َّللاَّ

ا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) َْ اُر َخاِلِدنَن ِفي َْ  [89-88]التوبة:(( (89اأْلَْن

  أمددا مددن قاتددل ل رجددل الدددنيا سدديموت رجدل الدددنياالصددااقين وهدذا مددا أعددده   لهددم  مددن قاتدهدذا حددال المددؤمنين 
يمُ رجل   فجزاؤه جنات تجرع من تحتها ارنهار  ُ  ال ع ظِّ ا ذ لِّك  ال ف و  ين  فِّيه  الِّدِّ  .خ 
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تعدددذرون بارعدددذار حدددال أولئدددك الدددذين كدددذبوا علدددى رسدددول   وأتدددوا ي  رينعدددذَّ ثدددم تصدددي اآليدددات الكريمدددة حدددال المُ 
 :تتب  اآليات الكريمة ...حوا بما كذبوا ب  على   ورسول هم فرِّ وا أنَّ أولئك الذين ظن   الواهية  حال  

َ َوَرُسروَلُه َسُيِصريُب الَّرِذن)) ْم َوَقَعَد الَّرِذنَن َهرَذُبوا َّللاَّ ُْ ْم َعرَذاٌب َن َهَفرُروا ِمرَوَجاَء اْلُمَعذِ ُروَن ِمَن اأْلَْعَراِب ِلُيْؤَذَن َل ُْ ْن
 [90]التوبة:(( (90َأِليٌم )

  سددينطلي علددى مددن يعلددم ب ددكذِّ  هددل يظددن أنَّ  ؟!مددن يكددذ  النددا  هددل يظددن أندد  سدديكذ  علددى   وعلددى رسددول 
 ؟!!خاانة ارعين وما تخفي الصدور

: من أتبعت اآليات تصدف  رالمعذو  ؟!ان السماوات واررضذلك أما  ايَّ  رُ لنا  قعواك فكيي ستبر ِّ ار لك إن برَّ 
(( ٌِ ِجررُدوَن َمررا ُنْنِفُقرروَن َحررَر ررَعَفاِء َوَ  َعَلررى اْلَمْرَضررى َوَ  َعَلررى الَّررِذنَن َ  َِ ]...هددؤالء ال ددعفاء َلررْيَ  َعَلررى الضُّ

 ِإَذا َنَصرُحوا َّللَِّ والمرضى والنساء واروالا والعجااز والذين ال يجددون مدا ينفقدون )الفقدراء( لديس علديهم حدرج ...[ 
]...صحيح أن  معذور  معذور على أن يكفدي المدؤمنين لسدان   ال يعندي أند  إذا كدان معدذورا أن يطلدق  َوَرُسوِلهِ 

ُ َغُفوٌر َرِحيٌم )لسان  في عورات إخوان  ...[   [91]التوبة:(( (91َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيٍ  َوَّللاَّ

را َأ َّ َوَ  َعَلى الَِّذنَن ِإَذا َما َأتَ )) ْمِع َحَ نو ْم َتِفريُ  ِمرَن الردَّ ُْ ْم ُقْلَت َ  َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه َتَولَّْوا َوَأْعُيرُن ُْ  ْوَك ِلَتْحِمَل
ِجُدوا َما ُنْنِفُقونَ   [92]التوبة: ((َِ

مدن غلبدت الددموع أعيدنهم وذهدب ليسدتدين مدن الندا   -مى   علي  وسلَّ صلَّ - أصحا  النبي ِّ مِّن يو  تبوك أتى 
لكي ال يكون من القاعدين ولكي ال يتخلي عن الجهاا  ولكم رأيندا أول أيدا  ثورتندا مدن الرجدال الصدااقين الدذين 

... ليشدتروا السدالح يدو  كدان السدالح عزيدزا وليجاهددوا فدي سدبيل     واستدانوا من إخدوانهم  ن أمالكهمباعوا مِّ 
ُكوُنروا َمرَع اْلَخَواِلرِ  َوَطَبرَع َّللاَُّ ِإنَّ )) ِِْذُنوَنَك َوُهْم َأْغِنَياُء َرُضوا ِبَِْن َِ ْسَت ِبيُ  َعَلى الَِّذنَن َِ رْم َما السَّ ُْ ْم َف ِْ  َعَلرى ُقُلروِب

ْعَلُمونَ   [.93]التوبة: ((َ  َِ

يتركدون إخدوانهم فدي ي  و الخوالِّد حنة أن يكونوا م نعم أيها السااة  أولئك الذين يرضون اآلن ونحن في شدة المِّ 
 ...    على قلوبهم فهم ال يعلمون أولئك طب    ار والخوارجمواجهة الكفَّ 
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ْم ُقرْ  َ  َتْعَترِذُروا َلرْن )) !!ون أنهم يكذبون على  أولئك الذين يعتذرون إلينا يظن   ِْ ْعَتِذُروَن ِإَلْيُكْم ِإَذا َرَجْعرُتْم ِإَلرْي َِ
وَن ِإَلرى َعر ُ َعَمَلُكرْم َوَرُسروُلُه ُثرمَّ ُترَردُّ ُ ِمْن َأْخَباِرُهْم َوَسَيَرى َّللاَّ ََِنا َّللاَّ رُكُكْم ُنْؤِمَن َلُكْم َقْد َنبَّ اَدِة َفُيَنبِ  َْ ر اِلِم اْلَغْيرِب َوالشَّ

 [94]التوبة:(( ا ُهْنُتْم َتْعَمُلوَن ِبمَ 

ون إلددى عددالم الغيددب را  لددن نحاسددبكم   تعددالى هددو حسدديبكم  سددتُ   إن اعتددذرتم إلينددا فددال ااعددي رن تعتددذروا  نعددم
ُلدددون  والشدددهااة  م  دددا ُكن دددُتم  ت ع  دددتِّمُ  يدددو    هنالدددكف ُين ب ِّدددُئُكم  بِّم  ل دددى ن خ  م   ع  دددو اهِّهِّ ُتك ل ُِّمن دددا أ ف  م   و  يهِّ دُ  أ ي ددددِّ ددده  ت ش  ُجُلُهدددم   و  دددا أ ر  ددداُنوا بِّم   ك 
ُبون     ...  وال ُيجدع نفع ا ُ هنالك ال ينف  الكذِّ هنالِّك    ي ك سِّ

رْم ِرْجرٌ  وَ )) ُْ ْم ِإنَّ ُْ ْم َفَِْعِرُضروا َعرْن ُْ ْم ِلُتْعِرُضروا َعرْن ِْ ِ َلُكْم ِإَذا اْنَقَلْبُتْم ِإَلرْي رَسَيْحِلُفوَن ِباَّللَّ َْ َِْواُهْم َج نَُّم َجرَ اءو ِبَمرا َمر
ْكِسُبونَ   [95]التوبة: ((َكاُنوا َِ

ْم ِرْجٌ  )) ُْ (( و  أيها السااة اين  أايُن   تعالى ب   ال أرى كلَّ من يؤيد الطداغوت بعدد مدا فعدل بالمسدلمين ِإنَّ
ا يجب اجتنابد  ))  س  ا ن ج  مْ  َفَِْعِرُضواوأجر   إال رِّجس  ُْ رمْ  َعرْن ُْ َِْواُهمْ  ِرْجرٌ   ِإنَّ رنَّمُ  َوَمر َْ ْكِسرُبونَ  َهراُنوا ِبَمرا َجرَ اءو  َج َِ 

َ َ  َنْرَضرررى َعرررِن اْلَقرررْوِم اْلَفاِسرررِقيَن ) (95) ْم َفرررِإنَّ َّللاَّ ُْ ْم َفرررِإْن َتْرَضرررْوا َعرررْن ُْ ْحِلُفررروَن َلُكرررْم ِلَتْرَضرررْوا َعرررْن َِ96))) 
 [96-95]التوبة:

وا بو   فددذن ترضددوا عددنهم بنددا مددن المددؤمنين   ال يرضددى عددن القددو  الفاسددقين  اللهددم اكتُ  معسددول كالمهددم فددذنَّ تغتددر 
 .واحشرنا م  الصااقين  أقول ما تسمعون وأستغفر   لي ولكم فاستغفروه فيا فو  المستغفرين
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 الخطبة الثانية:

 َوَلَقرردْ ): البرايددا ر  وصددي ة الوصددايا خيددر    عبدداا اصددطفى  الددذع عبددده علددى وسددالم ا وصددالة   وكفددى ا الحمددد
ْيَنا راُكمْ  َقرْبِلُكمْ  ِمرنْ  اْلِكَترابَ  ُأوُتروا الَِّذننَ  َوصَّ  العِّصدمةُ    فبتقدوى     عبداا   فداتقوا[ 131:النسداء]( َّللاََّ  اتَُّقروا َأنِ  َوِإَِّ
ن مِّن والسالمة الفِّتن  من ص علدى يدنكِّ فدتن المدرء فدي ايند  وأن أعظدم الفدتن أن يُ أنَّ  اإليمان واعلموا إخوة. المِّح 
دد  عقبيدد  ن الخيددر إلددى الفسدداا والسددوء والعيدداذ بدداا  ومددا  لنددا مدد  سددورة بددراءة ومددا  ال الحدددي  عددن وأن يرجدد  مِّ
ددددرجِّ قين ومددددا  ال الحدددددي  عددددن الُمددددفددددين ومددددا  ال الحدددددي  عددددن المنددددافِّ خلَّ المُ  ن يقددددابلهم فين ومددددا  ال الحدددددي  عمَّ

 : هممنالمؤمنين الصااقين  أولئك الذين قال   في حق

اِجِرينَ  النَِّبي ِ  َعَلى َّللاَُّ  َتابَ  َلَقدْ )) َْ  ُقُلروبُ  َنِ ير ُ  َهرادَ  َمرا َبْعردِ  ِمرنْ  اْلُعْسرَرةِ  َسراَعةِ  ِفري اتََّبُعروهُ  الَِّذننَ  َواأْلَْنَصارِ  َواْلُم
مْ  َفِريقٍ  ُْ مْ  َترابَ  ُثرمَّ  ِمْن ِْ رمْ  ِإنَّرهُ  َعَلرْي ِْ مُ  َضراَقْت  ِإَذا َحتَّرى ُخلِ ُفروا الَّرِذننَ  الثَََّلَثرةِ  َوَعَلرى (117) َرِحريمٌ  َرُءوفٌ  ِب ِْ  َعَلرْي
مْ  َوَضاَقْت  َرُحَبْت  ِبَما اأْلَْرُض  ِْ مْ  َعَلْي ُْ مْ  َتابَ  ُثمَّ  ِإَلْيهِ  ِإ َّ  َّللاَِّ  ِمنَ  َمْلَجَِ  َ   َأنْ  َوَظنُّوا َأْنُفُس ِْ  ُهروَ  َّللاََّ  ِإنَّ  ِلَيُتوُبوا َعَلْي
ِحيمُ  التَّوَّابُ   [118-117]التوبة: (((118) الرَّ

الكددداذبين الدددذين قبدددل رسدددول   مدددنهم مدددن مدددن ارعدددرا  و ي عدددن رسدددول   ب ددد  وثمدددانون مدددن المندددافقين تخلَّددد
 ب ددنُ  كعددب بددن مالددك وُمددر ار ةُ  - رندد  ال يأبدد  بهددم أصددال أمددا الثالثددة أهددل اإليمددان ظدداهرهم رندد  ال يريدددهم أصددال  

بِّيع ة   امِّرِّع   الرَّ لُ  ال ع  دهدؤالء الثالثدة الدذين عدر   - ال و اقِّفِّي   ُأم يَّة   ب نُ  و هِّال  دوار   نهم إيماندا صدااقاف مِّ ين منهمدا شدهدا ر  خِّ
 يددع لمدا جلسدوا بدين -مى   علي  وسدلَّ صلَّ - لم يكذبوا على رسول   قبل منهم  وهؤالء أصال    فهؤالء لم ي  بدر ا

ا كنددا مددا حبسددنا عددذر وإنَّدد لددم يكددذبوا   ورسددول   صدددقوا   ورسددول  وقددالوا للنبددي ِّ فرسددول   سددألهم عددن عددذرهم 
إلدى أن يندزل  -مى   عليد  وسدلَّ صدلَّ -هم النبدي ر  فأخَّ   غلبتنا شهوتنا فتخلفنا عن رسول  لكن ومال و  أولي قوةٍ 

 .من   شيء في حقهم

 ؟؟وتتجاه  غيرهممجاهدنن لل حِسِلني البع  لماذا أحيانا تكثر وتغلظ النص

بعد سب  سدنوات مدن الحدر  الدذع   أولئك بعد سب  سنوات نف نا أيدينا منهم نهملهم وال نرجو خيرهم  قلت لهم
ا... ابقلب  ال نرجو من  خير   والطاغوت   جل    العِّ شرِّ أُ  فنصديحتي لد  -أخدي المجاهدد-أمدا هدذا  وال نتأمَّل ب  ُنصدح 

رندددي أرى فددديهم ندددواة  مصدددح لهدددفدددأكثر الن    للمحدددب المحدددب ِّ  نصددديحةُ   لبنيددد  نصددديحة ار ِّ   ارخ رخيددد  نصددديحةُ 
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دد ا ونصددرة لقيامددةِّ سددتكون عون دد شددأن النبددي مدد   كددان وهددذ  صددح لهددمولددذلك أكثددر الن    ة محمددد ولبعثهددا مددن جديدددأمَّ
بهم أخدذ ظداهرهم يعلدم كدذِّ كدذبوا علدى رسدول   وهدو   المندافقون ب د  وثمدانون  ...الصحابة فيما وجهد    إليد 

دد  وأهملهددم دد  ل   فددي حقهددمنددزِّ ف إيمددانهم فأرجدداهم حتددى يُ ا الثالثددة الددذين عددر  أمَّ ر الصددحابة بمقاطعددة الكددال  وأم 
 .لهم معهم عقوبة  

فلبثدددوا علدددى هدددذا الحدددال خمسدددين يومدددا حتدددى فدددي العشدددر ارخيدددر بعدددد ارربعدددين ارولدددى أمدددرهم النبدددي أن يعتزلدددوا 
مهددددم كل ِّ مددددن فددددي المدينددددة وأبددددى أولئددددك الصددددحابة الكددددرا  علددددى أنفسددددهم أن يرضددددوا أن يُ  نسدددداءهم  قدددداطعهم كددددل  

المنددافقون فقددا مددن أرااوا أن يباسددطوهم ويحددااثوهم فكددان يددأبى أولئددك الثالثددة المؤمنددون  خمسددون  ...المنددافقون 
ة   علدديكم حتددى نددااى المنددااع أن أبشددروا بتوبدد أنفسددهميومددا ضدداقت علدديهم اررض بمددا رحبددت وضدداقت علدديهم 

مُ  َضرراَقْت  ِإَذا َحتَّررى ُخلِ ُفرروا الَّررِذننَ  الثَََّلَثررةِ  )َوَعَلررى)يددو  أنددزل   تعددالى  ِْ مْ  َوَضرراَقْت  َرُحَبررْت  ِبَمررا اأْلَْرُض  َعَلررْي ِْ  َعَلررْي
مْ  ُْ مْ  َتابَ  ُثمَّ  ِإَلْيهِ  ِإ َّ  َّللاَِّ  ِمنَ  َمْلَجَِ  َ   َأنْ  َوَظنُّوا َأْنُفُس ِْ ِحيُم( التَّوَّابُ  ُهوَ  َّللاََّ  ِإنَّ  ِلَيُتوُبوا َعَلْي  [118]التوبة: الرَّ

دوقبِّد  ر ذندبهمتا    عليهم وغف      خمسدون إلدى مدن   إال فيهدا ا لدم يلجدؤوا دق تدوبتهم بعدد خمسدين يوم دل صِّ
 واحدددددة وهددددم الددددذين شددددهدوا بدددددرا رضددددي   عددددنهم وأرضدددداهم  ة  ون ويتوبددددون ا لددددتخلفهم مددددرَّ يومددددا يبكددددون ويصددددل  

  :هدددددك أيهدددددا المدددددؤمن لكدددددي تعدددددرف مددددد  مدددددن يجدددددب أن تكدددددون إذ قدددددال تعدددددالىلدددددذلك أتبعدددددت اآليدددددة الكريمدددددة توج ِّ 
ا َِا)) َْ اِدِقينَ  َمعَ  َوُهوُنوا َّللاََّ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذننَ  َأنُّ مْ  َوَمرنْ  اْلَمِدنَنرةِ  أِلَْهر ِ  َهرانَ  َما( 119) الصَّ ُْ  اأْلَْعرَراِب  ِمرنَ  َحرْوَل
مْ  َنْرَغُبوا َوَ   َّللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  َنَتَخلَُّفوا َأنْ  ِْ َِْنُفِسر مْ  َذِلركَ  َنْفِسرهِ  َعرنْ  ِب ُْ مْ  َ   ِبرَِنَّ ُْ  َمْخَمَصرةٌ  َوَ   َنَصربٌ  َوَ   َظَمرٌِ  ُِِصريُب
َطُكونَ  َوَ   َّللاَِّ  َسِبي ِ  ِفي ا َِ ِغيظُ  َمْوِطكو ارَ  َِ رمْ  ُهِتربَ  ِإ َّ  َنرْيَلو  َعُدو ٍ  ِمنْ  َنَناُلونَ  َوَ   اْلُكفَّ ُْ  َ   َّللاََّ  ِإنَّ  َصراِلحٌ  َعَمر ٌ  ِبرهِ  َل
 ( 120) اْلُمْحِسِنينَ  َأْجرَ  ُِِضيعُ 

د دأع تعدب   ب  نعم أيها ارحبة ال يصيبهم نص  دبِّيلِّ  فِّدي   أع جدوع وال عط د ة    وال مخمص  ئ دا ي ط ُئدون   و ال   للاَِّّ  س  طِّ  م و 
يظُ  دن   ي ن داُلون   و ال   ال ُكفَّدار   ي غِّ دُدو ٍ  مِّ دل   بِّد ِّ  ل ُهدم   ُكتِّدب   إِّالَّ  ن دي ال   ع  دالِّح   ع م  دي ُ  ال   للاَّ   إِّنَّ  ص  در   ُي ِّ دنِّين   أ ج  سِّ حدا  ا   ال ُمح 

سدبيل  ويجوعدون فدي سدبيل   وينفقدون فدي  شدون فدي سدبيل  تعالى أن ي دي  أجدر أولئدك الشدبا  الدذين يعط  
ْقَطُعونَ  َوَ   َهِبيَرةو  َوَ   َصِغيَرةو  َنَفَقةو  ُنْنِفُقونَ  ))َوَ      ا َِ مْ  ُهِتبَ  ِإ َّ  َواِدِو ُْ مُ  َل ُْ ْعَمُلونَ  َهاُنوا َما َأْحَسنَ  َّللاَُّ  ِلَيْجِ َي َِ)) 



من  10الصفحة  فون بمقعدهمخل  فرح الم    :الجمعة خطبةعنوان 
10 

 

 

 !!رينالمتصدد ِّ القدااة و  منأكابر مجرميها  بعض علكثير من النا  يربا ثوا  العباا من   بفِّ   ها السااةنعم أي  
فددال أنظددر رخددي الددذع  ...إنسددان بمفددراه علددى مددا فعددل ا تعددالى وحاشددى ا تعددالى إال أن يجددا ع كددلَّ  ىوحاشدد

وإن كدان كدابر مجرميهدا مدن بعدض القدااة والمتصددرين ركمدا أنظدر   العددو عندي يبذل امد  وجهدده ومالد  ليصددَّ 
  ا...أعداء الدين عن الخوارج ويصد   ار ويصد  العدو عني يصد الكفَّ    يصد  هو معهم باالسم ولكنَّ 

و  مدا ينزلدون واايدا فدي الريدج الجندوبي ... ا  تعالى بشرهم بأنهم ال يجوعون وال يعطشون وال يقطعدون وااي د 
يكددون أخددذ فددي  قددد هددذا الفقيددر الددذع- ؛وال فددي ريددج حمدداة وال يصددعدون تلددة وال يهبطددون وال ينفقددون نفقددة صددغيرة

ي يأخذها هذا المجاهدد إلخواند  تهذه النفقة الصغيرة ال  -من الشاع إلخوان  شيئاجيب  قليال من السكر إلخوان  
ْقَطُعررونَ  َوَ   َهِبيررَرةو  َوَ   َصررِغيَرةو  َنَفَقررةو  ُنْنِفُقررونَ  )َوَ  )  تعددالى يبشددره  ررا َِ ررمْ  ُهِترربَ  ِإ َّ  َواِدِو ُْ مُ  َل ُْ  َمررا َأْحَسررنَ  َّللاَُّ  ِلَيْجررِ َي

ْعَمُلرروَن( َكرراُنوا دد [ 121]التوبددة: (َِ ددال ينتظددرون الثندداء مددنكم وال ينتظددرون الش  نكم و  كر مددنكم وال ينتظددرون المددديح مِّ
 تعالى سيجزيهم أحسن ما كانوا يعملون 

مْ  ِفْرَقةٍ  ُه  ِ  ِمنْ  َنَفرَ  َفَلْوَ   َهافَّةو  ِلَيْنِفُروا اْلُمْؤِمُنونَ  َهانَ  َوَما)) ُْ روا َطاِئَفةٌ  ِمْن ُْ ننِ  ِفري ِلَيَتَفقَّ مْ  َوِلُيْنرِذُروا الردِ  ُْ  ِإَذا َقرْوَم
مْ  َرَجُعوا ِْ مْ  ِإَلْي ُْ ْحَذُرونَ  َلَعلَّ  [122]التوبة: ((َِ

التددي تتحدددث عددن المجاهدددين التددي تتحدددث عمددن ينفقددون    اآليدداتهددذه اآليددة أتبعهددا   باآليددات السددابقة مباشددرة
لكي يعدرف المجاهدد مدن هدم البوصدلة التدي تحددا لد  طريدق الخيدر مدن الشدر فمدا   أموالهم وأنفسهم في سبيل  

مددن الددذع سدديدلك علددى  :لتدددل المجاهددد  ُ تبِّددإذا باآليددات تُ   إن قددال   لنددا ليجددزيهم   أحسددن مددا كددانوا يعملددون 
مْ  ِفْرَقرةٍ  ُهر  ِ  ِمرنْ  َنَفررَ  َفَلرْوَ   َهافَّةو  ِلَيْنِفُروا اْلُمْؤِمُنونَ  َهانَ  )َوَما)أتت اآليات تقول   ا  من الخطأطريق الصو  ُْ  ِمرْن
وا َطاِئَفةٌ  ُْ ننِ  ِفي ِلَيَتَفقَّ مْ  َوِلُيْنِذُروا الدِ  ُْ مْ  َرَجُعوا ِإَذا َقْوَم ِْ مْ  ِإَلْي ُْ ْحَذُرونَ  َلَعلَّ  .[122]التوبة: ((َِ

ين هددؤالء هددم بوصددلتك سددندِّ ثبتددين المُ علددى أصددول  مددن العلمدداء المُ الصددحيح  لددمالعِّ مددوا هددوا فددي الدددين وتعلَّ الددذين تفقَّ 
...  جعدوا إلديهم لعلهدم يحدذرون أولئك الذين واجبهم أن ينذروا قومهم إذا ر    الحقيقية وهؤالء هم بوصلتك الصااقة
  اللهدم ال تجعلندا ممدن قلدت بدون يستمعون نهيك فيحدذرون ويجتنِّ رون وممن   اجعلنا ممن يستمعون أمرك فيأتمِّ 

ْسَتْبِدلْ  َتَتَولَّْوا ))َوِإنْ  فيهم: ا َِ معندا  اللهدم اسدتعملنا وال تسدتبدلنا  كدن  [38]محمدد:َأْمَثراَلُكْم((  َُِكوُنوا َ   ُثمَّ  َغْيَرُكمْ  َقْومو
 إني ااع فأمنوا...   أنت موالنا فانصرنا على القو  الكافرين والتكن علينا


