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  ِّالدليل. كرِّ معحظة: ما بين معكوفتين ] [ فدو شرح ُمدرج في سيا  ذ 

 الخطبة األولى
إنَّ الحمالالد ن نحمالالُدس ونسالالتعينُت ونسالالتدديت ونسالالتذفرس، ونعالالوُذ بالالان مالالن شالالرور أنفسالالنا وسالالي ُِّات أعمالنالالا، مالالن يدالالدِّ ُ  

ا، الالد  وأشالالدد أالَّ إلالالت إال   وحالالدس ال شالالرحش لالالت، وأشالالدد أنَّ نبيَّنالالالا  فدالالو المدتالالد، ومالالن ُي الاللِّل فلالالن تاالالد لالالت ولي الالالا ُمرشِّ
ين ُكل ِّت ولو كرِّس المشالرِّكون،  ا عبُدس ورسولت، وصفيُّت وخليلت، أرسلت ربُّت بالددى ودين الحق ِّ لُيظدرس على الد ِّ ُمحمَّد 

لين، ومن سالار علالى دربدال  فصَلوات رب ِّي وسعُمت عليت وعلى آل بيتت الطي ِّبين الطا رحن، وأصحابِّت الُذر ِّ  الُمحاَّ
 وا تدى بُددا   إلى يوم الدين...

َِ فليي  يقول   تعالى في ُمحك ِّ تن حلِّت و و أحك  القائلين: -إخوة ا يمان –أمَّا َبْعُد  يَراَلي َنا ِلَليى َبنليي ِلسن ))َوَقَضيين
ُلنَّ ُعلُ  َتيننل َوَلَتعن ضل َمرَّ َرن ُدنَّ فلي األن سل َبياًدا َلَنيا ُأولليي 4وًّا َكبليًرا )النكلَتابل َلُتفن ُكمن عل َعثنَنيا َعَليين يُد ُأوَهُمَميا ََ ََ َوعن َذا َجيا ( َفإل

ُعيوًه ) يًدا َمفن ََارل َوَكياَن َوعن ََلَل اليدِّل يٍد َفَجاُسوا خل َواٍل َوَبنلييَن 5ََأنٍس َشدل ُِمن َليَأمن َنا يَددن من َوَأمن َكيرََّة َعَليينول َنيا َلُكيُم الن ( ُثيمَّ َرَددن
َثَر َنفليًرا )وَ  ِن ُِمن َأ َنا وا ُوُجيومَ 6َجَعلن يَرةل للَيُسيوَُ خل ُد اْلن ََ َوعن َذا َجا ُكمن َوإلنن َأَسأنُتمن َفَلَوا َفإل ُفسل ُتمن أللَنن َسنن ُتمن َأحن َسنن ُكمن ( ِلنن َأحن

ا َتتن  َل َمرٍَّة َوللُيَتبِّلُروا َما َعَلون َد َكَما َدَخُلوُه َأوَّ جل ُخُلوا النَمسن  [.7-4]ا سراء: (((7بليًرا )َوللَيدن

أي دالالا السالالادة الكالالرام، أي دالالا ا خالالوة األفانالالل، كالال  سالالمعنا فالالي األسالالبو  المانالالي مالالن يتحالالدَّق عالالن القالالدس، ون درُّ 
ا ومالالا ذاك إال  بونالالعل   تعالالالى لدالال ، و الالو القائالالل  الالا وكالال  ُيحر ِّكالالون رقالالود  الظالالالمين المتكب ِّالالرحن  كالال  يوقظالالون نيام 

ِ  سالالبحانت:  يي (())َوُيضل َُ َشييا ُ َمييا ََ ُِ َّللاَّ َعيي يَن َوَيفن ُ الظَّيياللمل سالالمعنا مالالن تحالالدَّق عالالن المسالالاد األقصالالى،  [.27]إبالالرا ي : َّللاَّ
الالا تسالالم ى فلسالالطين، ورأينالالا كالاليلش مالالن اختصالالر علالالى  ر بالالأن لنالالا أرن  وسالالمعنا مالالن تحالالدَّق عالالن القالالدس، رأينالالا مالالن تالاليكَّ

دا )حتى غدت أعلى مط البد  ما يسمُّونت القدس الشرقية(، ورغال  بعٍض مندا، ومن اختصر على بعٍض من ُقدسِّ
ما قدَّمت وما قد ُيتو َّ  فلن أتكلَّ  اليوم عن القدس، فقد تكلَّ  السالادة الخطبالاء عندالا فالي األسالبو  المانالي، وُتكل ِّال  

الن علالى منبرنالا  اليا، ولكالنَّ حالديينا اليالوم  عالن معلومالٍة وتو يالٍت ووصالٍف مدال ٍ  ذكرتالت ا يالة  -أيدالا السالادة  –عندا مِّ
ييًدا الكرحمالة، عنالالدما قالالال   تعالالالى:  ََارل َوَكيياَن َوعن ييََلَل الييدِّل يٍد َفَجاُسييوا خل ييأنٍس َشييدل َبيياًدا َلَنييا ُأوللييي ََ ُكمن عل َعثنَنييا َعَلييين ََ((

ُعوًه((   [.5]ا سراء:َمفن
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ا لنا أولي د اٍء في السياسة أولي مكٍر في المفاونات، بل قالال: ُأولِّالي َبالأْ  يٍد، أي ل  يقل بعينا عليك  عباد  ٍس َشالدِّ
ا  ، يخربالالالون ديالالالار اليدالالالود، يخربالالالون ديالالالار بنالالالي إسالالالرائيل، َوَكالالالاَن َوْعالالالد  َيارِّ الالالَعَل الالالالد ِّ ٍة وبالالالأٍس وقالالالوَّة، َفَااُسالالالوا خِّ ألالالالي شالالالدَّ

.  َمْفُعوال 
يتو َّ  أن  يس النبوءة القرآنية كالان حصالولدا يالوم أن  الا   البالابلي ون مملكالة بنالي إسالرائيل  -أيَّدا السادة -البعض 
قوا ديار  ، وسبو   وشردو   عن فلسطين، سبو   شرَّ سبي، قيالل أندال  سالبوا في فل سطين، فدمَّروا مملكتد ، وحرَّ

ا إلى العرا  وذلش في القرن السادس قبل الميعد )) سنة    .م((... 589مند  أربعين ألفا أخيو   عبيد 
الالر " أو كمالالا يسالالميت الالالبعض " ُبختنصالالر " ... ولكالالنَّ  الاليا خطالالأ  وذاك الالاليي حصالالل يومدالالا كالالان بقيالالادة " نبوخالالي نص 

كبيالالر فالالي تفسالالير ا يالالات، إذ أن أولُالالش البالالابليين كالالانوا وثني ِّالالين ال يعبالالدون  ، عبالالدة أصالالناٍم وأوثالالان،    تعالالالى 
َبيياًدا َلَنييا((يخبُرنالالا عالالن عبالالاٍد لالالت سالالبحانت،  الالدين يعبالالدون   تعالالالى، ولدالاليا فالالونَّ الالالدمار األول ))عل ، أي مالالنمنين موحِّ

الدٌ  وعالد   تعالالى بالت عبالادس المالنمنين  وعالد   لبني إس رائيل قبل الياني ل  يحصل بعد، و الو وعالٌد حالقق يقاليٌن صِّ
ة وقالالوة  بالالأنَّ اليدالالود سالاليتامَّعون حالالول المسالالاد األقصالالى، وأنَّ   تعالالالى سيرسالالل علالاليد  عبالالاد  لالالت أولالالي بالالأٍس وشالالدَّ

(( يدخلون عليوم دَارمم، َجت)) ََارل ََلَل الدِّل ُعوًه((َفَجاُسوا خل ًدا َمفن  احونوا، ويدمِّلرونوا، )) َوَكاَن َوعن
َبيياًدا َلَنييا((  تد  وعتالالادِّ  ، ))عل ل َّاد الال  قبالالل عالالدَّ ييأنٍس عبالالاٌد أخلصالالوا ا يمالالان ن وحالالدس،  علالالوا إيمالالاند  أوَّ ))ُأوللييي ََ

يٍد(( عن أولُالش،  -السادة أيدا  –أولي قوٍَّة وألي صبر وأولي تحمٍُّل في سبيل  دفد  ومعتقد  ، حديينا اليوم  َشدل
ة علالالى الحالالالق، عالالالن أولُالالش الصالالالابرحن السالالالاعين أل الالدافد ، وعالالالن صالالالناعتد ،  عالالن أولالالالي الصالالالبر، عالالن أولالالالي الشالالالدَّ
بالتأكيالالد لالالن يكالالون أولُالالش العبالالاد عاالالائ   الالرِّمين فالالي آخالالر عمالالر  ، لالالن يكونالالوا ر الالاال الالالو ن يالالدبُّ فالالي عظالالامد ، 

دَّ أندال  الشالباب أولالوا القالوة والع حمالة والصالبر، أ الل الاسالارة علالى بالتأكيد إنَّد  فِّتيٌة آمنوا بربد  وَّدنا    دى، الب
الحالالالق والشالالالااعة فالالالي الالالالوغى، إنَّدالالال  الشالالالباب الصالالالابر اليابالالالت الُمَ الالالح ِّي، إنَّدالالال  الشالالالباب، إنَّدالالال  مالالالن اشالالالتدَّ عالالالود   

يين ذكالر ورَسخت عقيدتد ، فد  اليين ُيسقطون الطواغيت وحبنون الالدول والماتمعالات، إنَّدال  الفتيالة الصالالحون الال
َنياُممن ُميًد ((  لنا كيير ا من نماذ د  في كتابت الع ح ، أ ل الكدف،  من َودلدن   [13]الكدالف: ))ِلنَُّومن فلتنَيٌة آَمُنيوا بليَربِّلول

ُ  األصنام،  يُم((نبيُّ   إبرا ي  ُمحط ِّ يَرامل ُُِرُممن ََُقياُل َليُ  ِلبن عنَنا َفًتى َيذن يا نباليُّ   يحيالى،   [60]األنبيالاء: ))َقاُلوا َسمل ََ((
َم َصبليًّا(( َناُه النُحكن َيى ُخذل النكلَتاَب َلُقوٍَّة َوآَتين   وحوسالف النباليُّ الصالديُق الاليي آتالاس   الُملالَش والحكال  فالي [12]مرح : ََحن
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طوا شالالالالبابت، ونبالالالاليُّ   سالالالالليمان ونبالالالالي    داود... نمالالالالاذج مالالالالن األنبيالالالالاء أولالالالالي العالالالال م، الالالالاليين أقالالالالاموا الالالالالدول وأسالالالالق
روا بالشباب الصابرحن...  الطواغيت، كانوا شباب ا وُنصِّ

رنالالوان   علالاليد   –  وفالالي سالاليرة أصالالحاب النبالالي   -صالاللى   عليالالت وسالالل -ولعلَّنالالا إذ نظرنالالا فالالي سالاليرة النبالالي ِّ   
الالا  لالالو نظرنالالا فالالي تالالارحص صالالفوة أصالالحاب رسالالول  ، وأعمالالدة رسالالالتت وحَملالالةِّ دعوتالالت، ممالالن أسالالل  معالالت أوَّال،   - ميع 

ممَّالن حملالالوا معالت الالالدين وبلَّذالوا ا سالالعم، ونشالروا الالالدعوة وفَتحالوا الالالبعد، لو الدنا شالالباب ا أعمالار ُ ل ِّدالال  دون اليعثالالين، 
يُق   -رنالي   عنالت وأرنالاس–بل إنَّ ُ لَّ من أسل  أوَّال من أصحاب النبي كانوا دون العِّشرحن حتَّى، فديا الصد ِّ

رنالي -ل  يتااوَّ السابعة والعشرحن ، و اليا عيمالان  -رني   عنت- ل  يتااوَّ السابعة واليعثين، و يا عمر
لالال  ياالالاوَّ العاشالالرة، وكالاليلش بقيالالة العشالالرة  -رنالالي   عنالالت-لالال  يتاالالاوَّ الرابعالالة واليعثالالين، وذاك علالالي  -  عنالالت

الالرحن بالانَّالالة:  لحالالة بالالن عبيالالد   لالال  يتاالالاوَّ الرابعالالة عشالالر، وال بيالالر بالالن العالالوام لالال  يتاالالاوَّ السادسالال ة عشالالرة، المبشَّ
سعد بن أبي وقاص ل  يتاالاوَّ السالابعة عشالرة، سالعيد بالن َّحالد لال  يتاالاوَّ الخامسالة عشالرة، أبالو عبيالدة لال  يتاالاوَّ 

 سبعا  وعشرحن، عبد الرحمن بن عوف ل  يتااوَّ اليعثين... 

يالوم أساللموا وحالوم نصالروا دعالوة ا سالعم ، وحالوم  – -صاللى   عليالت وسالل - – كيا كانت أعمار أصحاب النبي 
وكيلش عبالد  بالن مسالعود، ومصالع  بالن عميالر، واألرقال  بالن أبالي  – -صلى   عليت وسل - –روا رسول   آَّ 

األرقالال ، وخبالالاب، ومعالالاذ وعَشالالرات غيالالر  ، مُالالاٌت مالالن أصالالحاب النبالالي الالاليين حملالالوا دعالالوة ا سالالعم ونصالالروا ديالالن 
 ، وغيرس (.) را ة سير   في كتاب : ا صابة البن حار رحمت    الحق، كانوا شبابا .

 
 إال شب ابا شامخي األفكار   ****   ما كان أصحاب النبي ِّ محمَّدٍ 

 بكرامة الدنيا وعقبى الدار      ***     من ياعلِّ ا يماَن رائدس يفُ 
 

يُن(( إنَّد  الشباب اليين حقَّقوا معادلة َمل َت النَقولي  األن َتأنَجرن َر َمنل اسن  [26]الَقصر: ))ِلنَّ َخين

، بمالا وَقالر فالي صالدرِّس مالن تصالديٍق بكالعمِّ   ورسالولت، فتالراس  ُُ الُحُرمالاتِّ األمين:  و التقي، اليي يخشى َ  وححفال
أمين الالا ال تمتالالدُّ يالالدس إلالالى المالالال الحالالرام، وال تمتالالدُّ يالالدس إلالالى الالالدم المعصالالومِّ الحالالرام، بالالل ال يمتالالدُّ نظالالُرس إلالالى مالالا حالالرَّم   
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دينالت وأمانتالت ال تكفالي وحالد ا لُيقالي  مشالرو  الحالق ِّ والعالدل، لُيقالي  مشالرو  دولالة عليت، إن الت األمالين، الاليي عالَرف أن 
 ا سعم، فعبدَّ مِّن القوَّة مة الدين، فتراس يسعى ألن يكون قوح ا أمينا 

، س، قوح ا في علمت ودراستت إن كان  الب ا، قوح ا في مصاللحتت ومِّدنتالت إن كالان عالامع   قوح ا في بدنت، قوح ا في  سدِّ
ن ا في فِّكرس، يعي ُسنن   الكونية فيأخي بأسبابدا...  قوح ا في عقلِّت، ُمحصَّ

ييُن((نع  أيدا السادة، الدين وحدس واألمانالة وحالد ا ال تكفالي،   َمل َقيولي  األن َت الن يَتأنَجرن يَر َمينل اسن [، 26]الَقصالر: ))ِلنَّ َخين

ن في فكرس، الاليي يفدال  معنالى أنَّ مالا فالي  اليس الالدنيا: )) ومالا نيالُل  األمين اليي يخشى  ، والقوي الواعي الُمحصَّ
عب ا...((  المطال ِّ بالتمن ِّي*** ولكن ُتأخُي الدنيا غِّ

ا عن النظرة السطحية لألمور، ساعيا للفد  وبا  حي ا عن الحلول...فتراس ُيعمُل عقلُت مفك ِّر ا محل ِّع  متدب ِّر ا مبتعد 
أيدا السادة، أيدا األحبَّة، أقول لكل ِّ المتشائمين، لكل من ال يرى إلى الن ِّصف الفالار  مالن الكالوب، أقالول لالت:    
إنَّ شالالباب اليالالوم خيالالٌر بالالألفِّ مالالرَّة مالالن الشالالباب قبالالل عشالالرحن سالالنة، وخيالالٌر مالالن الشالالباب الالاليين كالالانوا فالالي َّمالالن آبائنالالا 

 وأ دادنا، شباب اليوم:
 ذلَّلوا ُسبِ المعالي *** وما َعرفوا سو  اإلسَلمل ديناشباٌب 

شباب اليوم شباٌب فتحوا أبصار   علالى مشالاكل أمَّالتد ، شالبُّوا فالي محنتدالا، فمالا َّادتدال  نار الا إالَّ صالعبة  ولمعان الا، 
اليَ  اللفِّنا فو ِّ وبانِّ وتانِّ إن  قصر الشااعة وا قدام والت الحية وا ييالار التالي نقرأ الا فالي ُكتال ِّ الس ِّ ر والمذالاَّي لس 

الالام، مالالا بالالين  بالالال حلالال  وباديالالة  ا فالالي الش  ا مشالالدد  الالة مشالالدد  الالة  قص  الصالالالم مالالن الصالالحابة والتالالابعين ُتْبعالالص اليالالوم قِّص 
حماة وسدول الذو ة... التارحص اليوم يسير بيننا، وآيات القرآن نرا ا ماثلة  أمامنا في كل ِّ َ رَفالة عالين نالرى آيالات 

 ال  معقالُد األمالل و ال   –بعالَد  ِّ تعالالى –، وآيالات الن فالا  للفاسالقين، وشالباب أمَّالة محمالٍد  ، آيات اليبات للمنمنين
)) ه يزال هللا َغيرس فيي ميذا اليدين  رسيا َسيتعملوم : --صلى   عليت وسل - –اليين قال فيد  رسول   

 ]حديٌص حسٌن رواس ابن ما ت[. في طاعت  ((.

الن األيالام  يا الَذرس الربَّاني مالن الشالباب الالي الا مِّ يٍد ين ُيديَّالنون بقالدرةِّ  ، ليكونالوا يوم  يأنٍس َشيدل َبياًدا َلَنيا ُأولليي ََ ))عل
ُعوًه((  ًدا َمفن ََارل َوَكاَن َوعن ََلَل الدِّل  [.5]ا سراء:َفَجاُسوا خل

الالن ذكالالَر   رسالول   يالالوم عالدَّ قالالائع:  َعةٌ ”عنالدما نتحالالدَّق عالن الشالالباب أيَّدالا السالالادة، نتحالدَّق عمَّ ل ُوييُم هللُا فييي  َسييبن َُظل
ل يُ   َِّ ِلهَّ ظل ي َم ه ظل لِّلي ل َييون ٌل،  ] فقالال أوَّال: [ظل َبياَدةل هللال َتَعيياَلى...  ] ثال َّ ثنَّالى قالائع: [َِمياٌم َعيادل  “وَشياٌب َنَشيَأ فليي عل
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يحة،  ليكالالون  الاليا الشالالاب لكالالي يكالالون مالالن روادِّ الند الالة ومالالن أبنالالاء الصالالحوة، البالالدَّ أن ينشالالأ نشالالأة  صالالح]متَّفالٌق عليالالت[. 
قوح ا أمينا، وإذا كنَّا قد عرفنا مة األمانة فيما ونحنا من خشية   وعدم التااوَّ إلالى الُحرمالات، فعبالدَّ أن نعالي 
معنالالى القالالوَّة أكيالالر، و الالي التالالي ال تتالالأتى إال باسالالٍد قالالويٍ  وعقالالٍل سالالليٍ  وفكالالٍر رشالاليٍد سالالديد،  الاليا العقالالل السالاللي  وذاك 

ل ما أتالى ا سالعم مخا ب الا أ الل الفكر الرشيد، ال ينالت صاحُبت ر من ثعق ُعقٍد  ا لية،  ي مِّن أوَّ ، إالَّ إن تحرَّ
لد  رسالُة التوحيد بشكٍل صحيم سلي .  الاا لية األولى لحل ِّدا ُبذية أن تصِّ

ثالالعق ُعَقالالٍد البالالدَّ أن ُتحالاللَّ فالالي أذ الالان الشالالباب، حتالالى يكونالالوا مالالن رو اد الند الالة، حتَّالالى يكونالالوا أ الالع للتعالالا ي مالالة 
 طورة المرحلة التي نمرُّ بدا، وحتى يكونوا أ ع لحمل رسالةِّ الحق ِّ وُنصرتت:خ

ييير ب فجَرنيييا الزامل  شباب الحقِّل َا أَمييييًَل      ***       ُيداعل
ر جى الغادل  ويا صوتًا َُشيُع الر عَب     ***      في قلبل الد 

رَض  رًعا َصوُن الديييَن     ***      َحملي عل  نا الطاميليرويا دل
ثعق عقٍد البدَّ لنا من أن نتخلَّر مندا ليسير مركبنا على درب روَّاد الند ة وصانعي الح ارة ورافعالي الرايالة 

... 
فدالي ُعقالدة التقليالد واالتبالا  األعمالى   اليا التقليالُد األعمالى الاليي كبَّالل كييالر ا مالن أ الل الاا ليَّالة  أمِّا العقيدة األوليى:

األولى، بل كبَّل كيير ا من أبناء الاا لية الحديية عن اتبا  الحق، إذ تبلَّالدت عقالولد  وتوقَّفالت عنالد مالا أخاليوس مالن 
يَزَل عصَّ  لمالن يتَّبِّعالت آبائد  أو مِّن غير آبائد ، فترى البعض يتعصَّ  لمتبوعت، يت َِ َلُويُم اتَّبلُعيوا َميا َأنن ))َوإلَذا قليي

َنا  ََ ا َنا َعَلين ل آََ َفين ِن َنتَّبلُع َما َألن ُ َقاُلوا َب ً ا  ]... فأتى الالرد مالن   سالبحانت ...[َّللاَّ ياُُُممن َه ََعنقلُليوَن َشيين َأَوَليون َكياَن آََ
َتُدوَن((  [. 170]البقرة: َوَه َيون

لية ا العقدة الثانيةأمَّ  ل  والتعلُّ  وعدم إعمال العقل   -أيدا السادة -: من ُعَقدِّ الاا ِّ فدي ُعقدُة ا عراض عن العِّ
ا ومعالالاداةُ المخالالالِّف، و الاليا أي الالا مالالن أوصالالاف أ الالل الاا ليالالة األولالالى:  َتغنَشييون ييمن َواسن ))َجَعُلييوا َأَصيياَلَعُومن فلييي آَذانلول

َتكن  وا َواسن َباًرا((ثلَياَبُومن َوَأَصر  تلكن  [.7]نوح: َبُروا اسن

نع  أيدا السادة، أولُش أعرنالوا عالن سالما  غيالر مالا يشالتدون وحالأَلفون، أعرنالوا عالن سالما  غيالر مالا اعتالادوا وَلالُت 
الالت الدالالدى، وقالد يكالالون فالالي  ، وقالد يكالالون فالي كعمِّ يالألفون، أعرنالالوا عالن سالالما ِّ مخالالالِّفد  وقالد يكالالون فالي كعمالالت الحالالق 

الالل عقلالالش أيَّ  الالا خا الال  البشالالر خالالا بد  بخطالالاٍب يسالالتف ُّ    عمالالالِّ كعمالالت الخيالالر... أعمِّ دالالا ا نسالالان، فالالان تعالالالى لمَّ
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َف ُخللَقتن )عقولِّد ، قال تعالالى:  ِل َكين بل ُظُروَن ِلَلى اإلنل َف ُرفلَعتن )17))َأَفََل َينن َل َكين َما َبيالل 18( َوإلَلى السَّ ( َوإلَليى النجل
َبتن ) ضل َكينفَ 19َِينَف ُنصل َرن َحتن )( َوإلَلى األن  خطاٌب ُيخا ِّ  العقوَل واألفدام...]الذاشية[.  (((20 ُسطل

الالل عقلالالش أيَّدالالا ا نسالالان ، واسالالمة حتالالى مالالن مخالِّفالالش، فالحكمالالة نالالالَّة المالالنمن، ال تكالالن ممالالن اْسَتْذَشالالْوا ثَِّيالالاَبُدْ   أعمِّ
وا َواْسَتْكَبُروا اْستِّْكَبار ا.  َوَأَصرُّ

ر شالالبابنا مندالالا التالالي، الخطيالالرة مالالن ُعقالالد الاا أمييا الُعقييدة الثالثيية  ر مندالالا وال بالالدَّ أن يتحالالرَّ ليالالة التالالي ال بالالدَّ أن نتحالالرَّ
و ي العقدة التي يت اعف فساد ا ونرر ا، وحعُظالُ  شالرُّ ا كييالرا فالي َّمالن الحالروب واليالورات يالوم يكالون السالعح 

يدالالالا فالالالوذا بكييالالالٍر مالالالن ، عقالالالدٌة قالالالرَّ    أ الالالل الاا ليَّالالالة علُعقيييدة اتبيييا  الظييينِّ منتشالالالرا بكيالالالرٍة بالالالين النالالالاس، أال و الالالي: 
ُظن يوَن((المسلمين ُيبتلى بدا،  يٍم ِلنن ُميمن ِلهَّ ََ لن ينن عل . كييالٌر مالن النالاس يبنالي أحكامالت [24]الااثيالة: ))َوَما َلُويمن بليَذللَ  مل

))َوإلنَّ الظَّييينَّ َه عالالن األفكالالار والاماعالالالات واألشالالخاص والمشالالالارحة والالالدول بنالالالاء  علالالى الظنالالالون    تعالالالى يقالالالول: 
ً اَُغن  َن النَحقِّل َشين  [.28]النا :(( نلي مل

الن أن تالتخلَّر مندالا وأن تفكَّدالا لكالي تسالير  ثعثة ُعقالد، ثعثالة أمالوٍر أساسالية، ثعثالٌة البالدَّ لالش أيدالا الشالاب الُمسالل  مِّ
الالا لرايالالة ا سالالعم، لكالالي  علالالى دربِّ روادِّ الند الالة، لكالالي تسالالير علالالى دربِّ ُصالالنَّا ِّ الح الالارة، لكالالي تكالالون حالالامِّع حق 

ا أمين ا أ ع للسير على  يا الطرحق، ُعقدة التقليدِّ األعمى لألشخاص والاماعات، وعقالدة االبتعالاد عالن تكون قوح  
العلالال  والالالتعلُّ  وعالالدمِّ سالالما ِّ المخالالالِّف، وعقالالدة اتبالالا  الظالالن، ثالالعٌق إن تخلَّصالالت مندالالا، ناالالوت مالالن أمالالراٍض  ا ليالالٍة 

رت على الطرحق السلي ... ُحلَّدا وانطلق في  رحق   روَّاد الند ة وصنَّا  الح ارة.ثعثة، وسِّ
، أيدالالا الشالاب، يالا حامالل الرايالالة،  -بعالد   سالبحانت  –أيَّدالا الشالاب، يالا ُذخالالر ا سالعمِّ والمساللمين، يالا معقِّالالد األمالل 

 وناصر الحق، أنت بعد   أملنا.
ا.     أيدا السادة، سنبحص عن أولُش الشباب بل سنصنُعد  ُصنع 

بة     أيدا السادة أم  األ لياتمعون وليتعاونون يرحدون إنداء مالا   -شرقدا وغربدا، عربدا وعامدا  –رض قا ِّ
 يسمونت األَّمة في المنا ق المحررة في سورحا، وفي قطا  غ َّة في فلسطين.

 بقعتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالان علالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى األرض تييالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ان رعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  المنظومالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة الدوليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة وأمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  األرض  معالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاء،
طين الُمحتلَّة، فداتان البقعتان خر تا من أسر المنظومالة الدوليالة المنا ق المحررة في سورحا وقطا  غ َّة في فِّلس
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وانعتقتالالالا مالالالن تكبيلدالالالا ونيالالالرِّ اسالالالتعباد ا، ذلالالالش التكبيالالالل الالالاليي يحالالالارُب المبالالالدعين وحقالالالف فالالالي و الالالت المشالالالارحة التالالالي 
 .تستددف بناء الشباب الطموح اليي يمتلش مفاتيم تعينت على موا دة األَّمات واتخاذ أقوى القرارات وتنفيي ا

ا بالالل يخالالافون أن  ذاك الشالالباب الالاليي يعتبالالروند  العالالدو األول والخطالالر األكبالالر، فالالو  ال يخالالافون سالالعحا وال عتالالاد 
ا علالالى  نصالنة شالاب ا يحمالالل عقيالدة  قوحَّالة  وفكالالر ا سالليما، عقيالدة  لددفالالت تدفعالت وعلالى بالالعء الطرحالق تصالب ُِّرس، وفكالالر ا سالديد 

حو دت... فديا ال ُي اليرس نقالر السالعح وال نالراوة العالدو  اليا يحمالل معقاة أعدائت وفد  سنن   الكونية ُيعينُت و 
 مشروعت معت أينما أنبتت   أَّ ر وأثمر... 

   أيدا السادة إنَّ المشارحة ا بداعية التي تستددف صناعة الشباب في منا قنا المحررة التي نَكت فالي أعالداء 
  ، لتيير ُذعر   وخوفد .
غالال َّة فالالي فِّلسالالطين، يالالوم انعتقالالوا عالالن اسالالتعباد الماتمالالة الالالدولي وعالالن األنظمالالة والقالالوانين انظالالروا إلالالى شالالباب قطالالا  

التي كبَّلتنالا بدالا الالدول الذربيالة لكالي تقتالل ا بالدا  الفِّكالري والعملالي فالي بعدنالا ... ا ن شالباب غال َّة و امعالات غال َّة 
ر المتفوقين واألوائل والمبدعين على مستوى العال ، يأتو  ن بالمشارحة ا بداعيَّة التنفيييَّة المميال ة، الُمحاَصرة تصد ِّ

ترا   بدأوا يطو ِّرون صناعاتد  العسكرحَّة والمدنيَّة وتالرى ا فالا  ُتفالتم أمالام شالبابد   يبنالى  يالٌل  ديالٌد مالن الشالباب 
 وُتفتم لت آفاٌ  ما كانت لُتفَتم لو ل  ينعتقوا عم ا كبلتد  بت الدول من قيود.

الالالة ا سالالالعم قا بالالالة  لتشالالالرئ ُّ  -أيدالالالا السالالالادة  –فلتعالالالوا  خطالالالورة وعظمالالالة مالالالا نحالالالن عليالالالت، فالالالو     إنَّ شالالالعوب أمَّ
بأعناقدالالا ولتمتالالدُّ بأبصالالار ا لتالالرى عاقبالالة األمالالر فالالي الشالالام، ولتسالالير َّحفالالا خلالالف أ الالل الشالالام إلالالى مقدسالالدا، ولتعيالالد 

 ماد ا ووحدتدا...
ا ... أقول ما تسمعون وأستذفر   لالي ولكال  فاسالتذفروس فيالا فالوَّ اللد  ما ق يت لنا من أمٍر فا عل عاقبتت  رشد 

 .المستذفرحن
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 الخطبة الثانية:
)َوَلَقييدن الحمالالد ن وكفالالى وصالالعة  وسالالعم ا علالالى عبالالدس الالاليي اصالالطفى، عبالالاد   خيالالر الوصالالايا وصالالي ُة رب ِّ الَبرايالالا: 

ينن  يَن ُأوُتوا النكلَتاَب مل َنا الَّذل ين ُِمن َأنل اتَُّقيوا َّللاََّ(َوصَّ يا للُكمن َوإلََّ فالاتَّقوا َ  عبالاَد  ، فبِّتقالوى  ِّ العِّصالمة [. 131]النسالاء: َقيبن
َحالالن الالا يسالالتعملد  فالالي  اعتالالت … مالالن الفِّالالتن، والسالالعمة مالالن المِّ واعلمالالوا عبالالاد   بالالأن ن تعالالالى فالالي كالالل ِّ َّمالالاٍن غرس 

رعتت، فعامٌل محمود أو متقا الدين فقالل بالل وحنصر بد  دينت وشِّ الدين الُمفسِّ ٌس ُمستبدل، فاالستبدال ال يكون للفاسِّ عِّ
ا  (( يكون للمتقاعسين المتكاسلين أي   َثاَلُكمن َرُِمن ُثمَّ َه ََُكوُنوا َأمن ًما َ ين لن َقون دل َتبن ا ََسن  [38]محمد:))َوإلنن َتَتَولَّون

ار الادالاد والباليل والبنالاء والت الحية والعلال  فالي ال ينتظر المتكاسلين، ومن فاتالت قطال -أيُّدا السادة  –قطار الحق ِّ 
ا بمالت أو بعيالت أو بدعائت...  شبابت فع أقل من أن ُيحسن خاتمتت فيما بقي من ُعمرس، ماا د 

الاليي أخر الت الحالاك   -صاللى   عليالت وسالل -أمَّا أنت  يا شباب األمة فاغتنموا الُفرصة مسالتيكرحن حالديص النبالي 
نت ابن حَار في ال ي ،  : -روحي فداس  -فتم، وفيت يقول النبي وحسَّ " ا تنم خمسًا قبِ خمس: شباَ  قبِ مرمل

ناك قبِ فقرلك، وفرا َ  قبِ ُشيغلل ، وحياَتي  قبيِ موتي "... فلنذتالن  يالا شالباب، ولتباليلوا  وصحت  قبِ َسقمل ، و ل
الالن كييالالٍر مالالن السياسالاليين أيدالالا الر الالال علالالى بنالالاء الشالالباب، أولُالالش الشالالباب الالاليين وعالالوا مالالن مالالنامرات الكفالالار أكيالالر  مِّ

رحن، أولُالالش الشالالباب الالاليين إن أردت خطالالابد  أسالالتيكر قصالاليدة الشالالاعر الليبالالي أحمالالد رفيالالق المدالالَدوي التالالي  المتصالالد ِّ
–قالدا قبل قرابة قرن من ال مان،    إن سمعتت فلكأنُت يتحدَّق عن شبابنا وثورتنا وسياسي ِّنا ا ن، و الو القائالل 

 :-رحمت  
 

 واعقِّْد عاللى ع مالاتت ا مالالالالالالالالالالالالالاال الالالالالالالالالالالالاب ووف ِّتِّ ا  عال      ***     حالي ِّ الشبالالال
 إن كالان حالي ا  ال تخالالالالالالالالالالالالالاف َّواال أمالل الالبالعد عاللى ُرقالي ِّ شبالابالدالالالالالالالا      ***       

داالوالالحاليُّ ال يْألالو الالحاليالاة محالالالالالالالالب ة           ***         و   مطالامحالا  َيْدَأى لدالالالالالالالالالالالالالالا و ِّ
 مالن لال  يال احال  فالي الالحاليالاة بقالالالالالوٍَّة      ***      إن عالاش فالي ال عفالاء عالالالالالالالالالاش ُمياال
 والعاليش فالي الالدناليالا كفالالالالالالالالالاٌح َسنَُّت            ***     حقُّ الالبقالاءِّ لالمالن أ الاد ن الالالالالالالالالالاال

 ال معالنى لت إن لال  يكالالالالالالالالالن        ***         حالر ا  ُيناليلش عِّ ُُّس استقالالالالالالالالالالالالالالالعال والعاليش
الدُّ مالنكال  للالبالعد ر الالالالالالالالالالالالاال  الاليالوَم أنالتال  يالا شبالاُب ر الاؤنالالالالالالالا          ***          سنعِّ
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 ***       وغدا  سنعالرف فاليكالُ  األبطالالالالالالالالالالالالاالالاليالوم! نعالرفكال  شبالابالا   الامحالالالالالالالا          
ْئبالالالالالالالالالالاُلت         ***      َيحالمالي العالرحالَن وُحناال  األشبالالالالالالالالاال  وحكالون مالنكال  للالحالمالى رِّ
 ذودوا عالن ا سعم مالِّلء قاللالوبكالالالالالالال         ***      حالب ا  وفالو   دالودكال  أفعالالالالالالالالالالالالالاال
 وتقاليَّلالوا آبالاءكال  وخيوا لالمالالالالالالالالالالا       ***         َتسَعْون مالن عالمالَر الشداليالدِّ ماليالالالالالالالالاال
ت     ***            فشَّ القاليالالالالالالالالالالالالالالالود وحطََّ  األغعال  عالاف الالحاليالاة ذلالالالالالالالالالالالاليلة  فبِّروحِّ

 ***            متالرق ِّبالا  لرقالي ِّت أعالمالالالالالالالالالالالالالالالالاال       يالتطلَّة الالو ن الع حال  إلاليكالالالالالالالالالالالُ   
عبالالالالالالالالالالت    ***      فالي أن يكالون مالصاليُرس استقالالالالالالالالالالعال كال  ناالاَح  ِّ  ير الو عاللى يالدِّ

 الالالالالالاالبَرح الخالفالاُء وقالد عالَرفالنالا كلَّ مالالالالالالالن       ***       يالتقاللَّبالون مة الدالوى أشكالالالالالال
 كال  قالد سمعالنالا مالن وعالالالالالالالالالوٍد ُأخلِّفْت      ***     كالانالت خداعالا  كلدالالالالالالالالالالالالالالا ونعال
 كشفْت لنالا األيالام بعالد تاالالالالالالالالالالالارٍب    ***     أن الصديالق الالحقَّ صالار ُمحالالالالالالالالالالالالاال

 اْت عاللى بعض العقالول خاليالالالالالالالالالالالاالحالاكالوا مالن الالحاللال  اللالييي حالبالالالائع      ***  نس
َان ِّ وخاليَّبالوا ا مالالالالالالالالالالالاال  وا ن قالد َقَلبالوا لنالالالالالالالالالالالالا بصراحٍة         ***     ظدالر الالمِّ
 فالمالن الالحالمالاقة أن نظنَّ بالوعالد الالالالالالال      ***     خاليرا  ونأمالل فالي السالالالالالالالالالالراب َنواال

صالالالالالالالالالالالالاالاالعتماد عاللى ال دوا      ***      باالتحاد وبالالادالاد وِّ  نفالوس فاالالالالالالالالالد ِّ
 م( 1961 - 1898الشاعر الليبي أحمد رفيق المددوي ) 

 

    يا ما نراس ونسمعت،  يا عدو   ديميستورا يقول فقالدت المعارنالة أي تأييالد دولالي!!! وكالأن  التأييالد الالدولي 
مناس، و  الالالع  فعالالالدِّ كأنَّنالالالا كنالالالا نتالالالنع  فالالالي السالالالنوات المانالالالية بالالالالدع  الالالالدولي، وكأنَّنالالالا كنالالالا محفالالالوظين بالتأييالالالد كالالالان حاصِّ

 الدولي!!!
عالالدٌم يتحالالدَّق عالالن عالالدم... ولكالالن مالالن الاي ِّالالد أنالالت قالالد صالالرَّح بالاليلش لكالالي يعالالي بعالالض األغبيالالاء ومذسالالولي الالالدما  مالالا 

 ياري مِّن حولد ...
 

  وا ن قالد َقَلبالوا لنالالالالالالالالالالالالا بصراحٍة  *** 
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َان ِّ وخاليَّبالوا ا مالالالالالالالالالالالاال   ظدالر الالمِّ
  فالمالن الالحالمالاقة أن نظنَّ بالوعالد الالالالالالال  ***  

 خاليرا  ونأمالل فالي السالالالالالالالالالالراب َنواال 
دوا  ***    االعتماد عاللى النفالوس فاالالالالالالالالالد ِّ

صالالالالالالالالالالالالاال  باالتحاد وبالالادالاد وِّ
 

الالا يُسالالوا مالالن أ الالل ا لالالوا علالالى االتحالالاد والادالالاد، واعتمالالدوا علالالى النفالالوس متالالوك ِّلين علالالى  ، أ الالل غالال َّة لم  ألرض، وعمِّ
ا...  ا ومخر     عل   لد  من نيقد  فر  

 ال حلَّ لونعنا أيدا السادة إال بوحدٍة تسبقدا تصفيُة القلوب المنمنة التي تعرف بأنَّدا ال تناوا إال بوخواندا...
 يفتر، وبصبٍر ال يا  ، والعاقبة للمتقين، كت    ألغلِّبنَّ أنا ورسلي...الحل ال يكون إال باداٍد ال 

   أيدالالا السالالادة حالنالالا فالالي  الاليس اللحظالالة ومعالالارك البطولالالة ا ن ُتسالالطَّر فالالي رحالالح حمالالاة وُتسالالطَّر فالالي رحالالح حلالال  
ٍب مالالن أعظالال  الانالالوبي أمالالام ُمخططالالات أعالالداء  ، تالاليك ِّرني معالالارك الشالالباب معالالارك الفتيالالة المالالنمنين بخطبالالٍة شالالا

و الو الاليي يالوم مالات لال  يتاالاوَّ عمالرس ثعثالا وثعثالين  -رنالي   عنالت وأرنالاس –الشباب، بخطبة معاذ بن  بالل 
ا يالالالوم  لالال  الشالالاليء الكييالالالر، ولكنَّالالت، قالالالاد ميمنالالة الاالالاليش فالالالي )أ نالالادين(، ولكنَّالالالت كالالان قائالالالد  عامالالا ، ولكنَّالالالت حالالاَّ مالالالن العِّ

ء القالالرآن ومسالالتحفظي الكتالالاب وأنصالالار الدالالدى وأوليالالاء الحالالق إن اليرمالالوك فقالالام وخطالال  فالالي الشالالباب قالالائع: )يالالا ُقالالرَّا
رحمالالالالالة      ال ُتنالالالالالال، و نَّتالالالالالت ال تالالالالالدخل باألمالالالالالاني، وال يالالالالالنتي   المذفالالالالالرة والرحمالالالالالة الواسالالالالالعة إال الصالالالالالادقين 

قين بمالالا وعالالد     عالال َّ و الالل بالالت  ييالُمصالالد ِّ ُلييوا الصَّ ُكمن َوَعمل يينن يَن آَمُنييوا مل ُ الَّييذل للَفنَُّومن فلييي )) َوَعييَد َّللاَّ ييَتخن اللَحاتل َلَيسن
لَ  َتَضيى َلُويمن َوَلُيَبيدِّل ييَنُوُم الَّيذلي ارن من َوَلُيَمكِّلَننَّ َلُومن دل للول يَن ملنن َقبن َلَف الَّذل َتخن ضل َكَما اسن َرن ًنيا األن من َأمن فلول ينن ََعنيدل َخيون نَُّومن مل

ً ا َوَميينن َكَفييرَ  ييرلُكوَن بلييي َشييين عنُبييُدوَننلي َه َُشن ييُقوَن ((ََ ييَد َذللييَ  َفُأوَل لييَ  ُمييُم النَفاسل عن وأنالالت  إن شالالاء   [، 55]النالالور:  ََ
منصورون، فأ يعوا   ورسولت وال تناَّعوا فتفشلوا وتي   رححك  واصالبروا إن   مالة الصالابرحن، واسالتحيوا مالن 

ك  وأنت  في قب تت ورحمتت وليس ألحالد مالنك   ٌَّ بذيالر  (. ربك  أن يراك  ُفرَّارا  من عدو ِّ ملاالأ مالن دونالت وال متعال َّ
 انتدى كعم معاذ بن  بل يوم اليرموك، يوم خط  في الناس،
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: شابق خط  في الشباب، أولُش الشباب اليين آمنوا إيمان ا وربُّوا تربية  ودر ِّبالوا تالدرحب ا ليكونالوا فالي يالوٍم مالن األيالام 
يٍد((.)) َباًدا َلَنا ُأوللي ََأنٍس َشدل  عل

دد   ونحالن نالرى فالي سالاحات الالوغى، ابالن الرابعالة عشالر وابالن الخامسالة عشالر وابالن السادسالة عشالر وقالد اليوم نشال
: استبدل   بد  كييرا من القاعدين، إندال  المشالرو  األكسال  والتاالارة األربالم إندال  مالن ساليفتم   علاليد  ليكونالوا 

ََارل )) ََلَل الدِّل يٍد َفَجاُسوا خل َباًدا َلَنا ُأوللي ََأنٍس َشدل ُعوًه(( عل ًدا َمفن  [.5]ا سراء: َوَكاَن َوعن
 

ل النصر، وا مة الكلمة، ووحد الصف، وحق ِّق الوعد، وارح  عبادك المست عفين ... إني داٍ  فأم ِّنوا  اللد  عا ِّ


