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

 الخطبة األولى
َنا َوَلَقد  ): الَبراياا ربِّ  وصّيةُ  الوصايا خير هللا عباد اصطفى، الذي عبده على وسالم ا وصالة   وكفى هلل الحمد ي  ن َ  َوصَّ  ُأوُتذوا الَّذِي
ليُكم   مي    ال كيَتابَ   الِمَحان، مان والساالمة ن،الِفاتَ  مان الِعصامة هللا فبتقاو   هللا، عبااد هللا فااتقوا[. 131:النسااء] (ّللاََّ  اتَُّقذوا َأني  َوإييَّاُكم   َقب 

ااا  ِماار ا:  ه  فيُقذذواواعلمااوا ِعباااد هللا أنت هللا تعااالى قااال لنااا فااي ُمحَكااِم تن يِلااا موجِّ ُقذذوا َوَل  ّللاَّي  َسذذبيي ي  فيذذي ))َوَأن  يُمم   ُتل  ذذدي ُلَكذذةي  إيَلذذى بيَأن   التَّه 
ُنوا سي ب   ّللاََّ  إينَّ  َوَأح  نييَ (( ُيحي سي  [.195]البقرة: ال ُمح 

ريئ   مي ي  َما»  أنتا قاال: –صلتى هللا عليا وسلتم  –واعلموا إخوة اإليمان أنتا صحت ِعندنا عن رسول هللا  ُِ ُ  ام  ذ ذَرأ   َيخ  ذليم ا ام   يفيذ ُمس 
ع   ضي َتَهكُ  َمو  َمُتهُ  فييهي  ُتن  َتَقُص  ُحر  هي  مي    فييهي  َوُين  ضي ر  َلهُ  إيلَّ  عي َِ طي    يفي  ّللاَُّ  َخ ب   َمو  َرَتهُ  فييهي  ُيحي ريئ   مي ي  َوَما ُنص  ُصرُ  ام  ليم ا َنن   يفي  ُمس 
ع   ضي َتَقُص  َمو  هي  مي    فييهي  ُنن  ضي ر  َتَهكُ  عي َمتيذهي  مي    فييهي  َوُين  طي  يفيذ ّللاَُّ  َنَصذَر ُ  إيلَّ  ُحر  ذب      َمذو  ذَرَتهُ  ُيحي ]حساٌن بمجماوط ُرُرِقاا رواه أباو  «. ُنص 

 .داود وأحمد[

يااوم ُكلنااا يوااهد وياار  هااذه الحملااة المجنونااة المسااعورة التااي ترالباام عليهااا دول ا رِ  وأماام الرفاار وعمااالء نعاام أيهااا السااادة، ال
الااداِخل، مواااركة  أو تغِطيااة  أو تجاااُهال، ترااالبوا جميعااا علااى ،ورااِة المساالمين، وفسااطاِط المااؤمنين، تعاااونوا جميعااا علااى أهاال 

ذذَطا َ  إينَّ  »يااوم قاااال:  –ى هللا عليااا وساالتم صااالت  –الغورااة، الغورااُة التااي حااادتو عنهااا رسااول هللا  ي َ  ُفس  ذذذليمي مَ  ال ُمس  َحَمذذذةي  َنذذو  َمل   ال 
نَنة   َجانيبي  إيَلى بيال ُغوَطةي  قُ  َلَها ُيَقا ُ  َمدي َمش  ري  مي    دي امي َمَدائي ي  َخي   [.]صحيح رواه أبو داود وأحمد .« الشَّ

نعم أيها السادة، نر  ونسام،، والجميا، يار  ويسام،، ويتجاهال المتجااهلون، ويتلااذل المتلااِذلون، وينواِغل عان ُنصارة الغوراة 
مَ  آتييذذهي  ))َوُكل ُهذذم  المتواااِ،لون، فماااذا أنااتم فاااعلون  هللا تعااالى قااال:  ا(( ال قيَياَمذذةي  َنذذو  د  ُكلُّنااا ساانقُف بااين ياادي الاارحمن  [.95]مااريم: َفذذر 

 ليسألنا عن أفعاِلنا، كيف النجاة من السؤال إن تلاذلنا عن واِجبنا في ُنصرة أهِلنا وإخواننا؟م، الحكِم العدل الرحي

ُنونَ  أين نحن ِمن قولا تعالى: مي َناتُ  ))َوال ُمؤ  مي ليَياءُ  َبع ُضُهم   َوال ُمؤ  ...(( َأو   والمواالة: تقتضي النُّصرة والمحبتة؟، [71]التوبة: َبع ض 

ذذريُ   الَّذذِي  َذا ))َمذذ   أياان نحاان ماان قولااا تعااالى:  ذذا ّللاََّ  ُيق  ض  َفهُ  َحَسذذن ا َقر  ذذَعاف ا َلذذهُ  َفُيَضذذاعي ذذبيُض  َوّللاَُّ  َكثييذذَرة   َأض  ُسذذ ُ  َيق  ذذهي  َوَيب   َوإيَلي 
َجُعوَن((  [؟!245]البقرة: ُتر 

مناا أن يضاغط علاى مان بياده أمارهم لُيلفِّفاوا عان أهلهام فاي العتاُد والسالح وأمُر الجنوِد ليس بأيدينا، وإن كان واِجُب كلِّ واحاد  
ا حسنا...  الغورة، ولرن ال أقلت من أن ندعم صبرهم، ال أقلت ِمن أن ننصرهم بأمواِلنا، ال أقلت ِمن أن ُنقِر  هللا قرض 

تاا ن مًااة   -ل وجبااة  واحاادة ِنصاف مليااون  ماان المساالمين، محاصاارين فااي بقعاة جغرافيتااة  صااغيرة  منااذ ساانوات، وأحساانهم حااال  يأ اا
ا   في اليوم. -وخمسين ،رام 
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سبق  إخواننا أيها السادة ُيذبحون وُيقتلون، فال أقلت ِمن أن ننصرهم بأمواِلنا، وربت ِدرهِم فقير  سبقم ألف دينار  لغني، وربت قليل  
ُمونَ   ثير ا، ميين ا ُحب يهي  َعَلى الطََّعامَ  ))َوُيط عي ير ا(( َوَيتييم ا ميس  ُنطعمهم ُر،م حاجتنا، ونعينهم ُر،م قلتة زادناا، فادرهمنا ، [8]اإلنسان: َوَأسي

 يسِبق دنانير ا ،نياء.

الياااوم أيهاااا ا حبتاااة سااانعيد جمااا، الماااال إلخوانناااا فاااي الغوراااة عساااى أن ُيجمااا، معناااا مبلاااٌ  يساااتحقُّ التحويااال، وحسااابنا هللا ونعااام 
 النصير..... يستغيث بنا إخواننا وقد ع ت الوكيل.

 ؟إنسان يهت  فما وأسار   قاتلى       وهم المستضعفون  بنا يستغيث   م
 إخاواُن؟ هللا عابادَ  ياا  وأناتمْ              بينرمُ  اإلسالم في الاتقُار،  مااذا
 وأعوانُ  أنصارٌ  الليرِ  عالى أماا               هاممٌ  لاها أبتااتٌ  نافاوٌس   أال

 ُر باُن؟ القومِ  بحديثِ  سر    فاقد     ،ورِتنا        أهال مان نابأ  أعاندكم
 وأبادانُ  أرواحٌ  تافارقَ   كاماا                  بينهما حايلَ  ورافل   أمّ  ربت   ياا

 ومارجاانُ  يااقاوتٌ   كاأناما              رلعم إذ الومسِ  حسنِ  مثل ورفلة  
 حيرانُ  والاقلبُ  باا يةُ   والاعينُ                 مكرهة   لالمكروه الاعلجُ  ياقوُدها
 وإيمانُ  إسالمٌ  القلبِ  فاي كاان إن         كمد   من القلبُ  يذوبُ  هاذا  لامثل

 وإيماُن، سيذوب القلُب وسيتقطتُ، الحوا ُح نا على إخواننا المسلمين، وح ن ا على ما ألمت بنا. إسالمٌ  القلبِ  فاي كاان إن

ااا إن ُفِقااد  –إن كااان فااي القلااب إسااالٌم وإيمااان، ساانتُرم بعضاانا ولااو مهادنااة  ك ولااو كمااا نهااادن الرفااار  ونتفاارتل لُنصاارة ،ورتنااا، أمت
، فسنتُرم إخواننا، وسانتجاهل حاالهم، اإليمان، و،دا اإلسالم كالما ُيلقلق با على اللسان فقط، ولم يكن في القلب إسالٌم وإيمانُ 

هم، وأِ لاُم ياوم أِ اَل الثاور ا بايض، وهاا نحان نار  كياف تادور العجلاة، منطقاة  خلاف منطقاة، نفاس الحلقاات وسُنسِلمهم لمصاير 
 تتاب، في نفس المسلسل، ونفُس الموهد يتررر...

، ياوم كااان الضااغُط فااي الواامال، أوقاا، اللونااة والعمااالء الفتنااة فااي الغورااة فقتلاام الفصااالل بااين بعضااها مااا ي يااد عاان ألااف رجاال
ا فرل العدو منا في الومال، انتقل إليهم، فلما فررنا بنصارتهم، أشاعل العماالء الفتناة بينناا... ونحان فاي كالِّ مارتة نقا، حتى إذا م

 يل.في نفس الحفرة، و هللا وِباهلل وتاهلل، إنت الحمير إذا مرتت بُحفرة  حين ذهابها، حيتدت عنها عند إيابها، وحسبنا هللا ونعم الوك

 ُربَّ » م بدعالرم ومالرم، أ ِثروا من الدعاء، فُربت دعوة مظلوم  مؤمن  صاِدق، ربت دعوة عجاوز  مساكين  فقيار، فلتنصروا إخوانر
َعثَ  ُفوع   أغبرَ  أش  وابي  َمد   ]رواه مسلم[. .« أَلَبرَّ ُ  للاي  َعَلى أق َسمَ  َلو   باألب 

وا على ربِّ كريم، وجودوا من ماِلرم ولو  نواأ ثروا من الدعاء وألحُّ  بالقليل ... إني داط  فأمِّ


