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

 الخطبة األولى
الحمد هلل الكريمِّ المجيبِّ لكل سائل؛ التائُب على من تاب فلييس بينيه وبيين العبياد حائيل، جعيلل ميا عليى األر  

ومييين استسيييلم لهيييواه فيييذاك زينييةل لهيييا، وكيييلف نعييييٍم فيهييا ال محاللييية زائيييل، مييين أسييلم وجهيييه هلل فيييذلك الكييييُِّّس العاقِّييل، 
يل، ونعيوُذ بنيورِّ  -تبيارك وتعيالى -الضالف الغافِّل، نحميده  يه، فالحميد مين عبياده المتقيين واصِّ كميا أثنيى عليى نفسِّ

ل، وأشهد أن ال إله إال هللا المنزَّه عن الشيريك والشيبيه، القيائُم عليى  ل أمرنا واآلجِّ وجهه الكريم من الفتن في عاجِّ
ر لنيا جوارِّحنيا كلِّّ حاضٍر وآجل، من ي جيب المضطر إذا دعاه وربفنا ال تستعصي على ُقدرته المسائل، من سيخَّ

يل، مين لنيا إذا انقضيى الشيباب وتقطَّعيت بنيا األسيباب والوسيائل!! هيو هللا ا ليه  وملن طوَّع لنا األعضاءل والمفاصِّ
 الحقف ال إله إال هو وكلف ما خلال هللا باطل.

ا ع يل رميال مكية وأشهد أن نبيَّنا محمدل بد هللا ورسوله ليواله النعيدم الهيدم وميا كيان فيي النياأ عيالم أو فاضيل، سل
لمييه األراذل، سييل الُحكميياء إذا  ييل عيين حِّ ييل األعييداء عيين ُخلقِّييه، وسل ييل  منهييا العييوالي واألسييافل، سل عيين عفافِّييه، وسل

ل راية التوحييد مين  تكلم هو فهل هناك مقالٌة لقائل، سل األصحاب عن دفاعه عن الحقِّّ وكيف كان يناضل، سل
يل  اليدنيا هيل  ه فسيارت بعمانيه الظعيائن والقوافيل، سل يل العيدل كييف تحقيق بشيرعِّ يرك المعاقِّيل، سل رفعها فهيدَّمت للشِّ
زانهييا قبلييه أو بعييده مماثييل. اللهييم صييّل وسييلم وبييارك عليييه وعلييى آلييه وأصييحابه، وقنييا بحبييه شييرَّ النييوازِّل، وارزقنييا 

ييث بييه فهييو الييذي قييال عنييه ربفنييا تبييارك شييفاعته عنييد الخطييوبِّ وفييى كييلِّّ ا لمنييازل، واجعلنييا مميين يلتزمييون بمييا ُبعِّ
ِكَتثاوتعالى وعزَّ مِّن قائيل:  وِنيِيمم َوُيَعلِنُمُيثُم الم َِ َوُيثَْ ِيمم آَ اِيث ُلثو َهَلثيم تم ُيمم َُ ثيَر َرُسثوِن ِمثنم يِن ُمِن ََ ِفثي األم َب )ُهَو الَِّذي َبَعث
َمَة َوِإنم َكاُنوا ِمرم  ُل َلِفي َضََلٍل ُمِبيٍر( َوالمِحكم ّّ فيي البخياريِّّ عنيه [، 2]الجمعة:َقبم أنَّيه القائيل:  -روحيي فيداه -وقد صي

 "إنما بعثت أليمم مكارم األخَلق".

 قال الُمناوي: "أي ُأرسلت ألجل أن أكمل األخالق بعد ما كانت ناقصة، وأجمعها بعد التفرقة".

يوم عن األخالق المحمَّديَّية وثورتنيا الييوم تُيتِّمف عامهيا السيابع وتبيدأ إخوة ا يمان والعقيدة: اخترت الحديث معكم ال
 –عامهيييا الثيييامن، اختيييرت الحيييديث عييين األخيييالق المحمَّديَّييية والتوجيهيييات النبويَّييية بهيييذا الخصيييو ، فرسيييول هللا 

َمثثُل الُمثثنمنيَر إ َمانثثان أحَسثثُنُيمم ُخُل ثثان...((هييو القائييل:  -صييلَّى هللا عليييه وسييلَّم ]رواه الترمييذي، وقييال: "حييديث حسيين  )) أوم
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َلقنثثا  : -روحييي فييداه  -وهييو القائييل صييحيّ"[.  ِ َياَمثثِة َأَحاِسثثُنُكمم َأخم َم الم ثثوم ثثا َُ ِلسن ثثي َمجم ثثَرَ ُكمم ِمنِن "ِ إنَّ َأَحثثبَُّكمم ِإَلثثيَّ َوَأقم
َلُفوَن..".  َنافنا  الَِّذَُر َ أمَلُفوَن َوُينم  ،في مكارم األخالق والبيهقي في ُشعب ا يمان[ ]رواه الطبرانيف المُمَوطَُّئوَن َأوم

ا يوم القيامة ليس أكثركم صالةل وال أكثيركم صيياملا وال صيدقةل ،  -صلَّى هللا عليه وسلَّم –أقربكم من النبيِّّ  مجلِّسل
، ُيلينون  للُفونل ُيؤ  ينل يلع للُفونل ول نلافلا، الَّذِّ طَُّئونل ألك  القلا، ال ُمول ُنُكم  ألخ  اسِّ الجانِّبل للميؤمنين فييعلُفهم النياأ وُيحبفيونهم،  بل ألحل

بفيونهم. وهيو القائيُل  بون الخير للنياأ والنياُأ ُيحِّ ثِر ُخُلِ ثَ » :  -رزقنيا هللا شيفاعته  –ُيحِّ ِرُ  بُحسم ِمَر َلُيثدم إنَّ الُمثنم
اِئِم الَ اِئِم  ْاِن »  : -م صلَّى هللا عليه وسلَّ  –وهو القائل  ]رواه ألُبيو داود[... «َدَرَجَة الصَّ َمَ ثُل ِفثي ِميث ٍأ َأ َمثا ِمثرم َيثيم

ِ ياَمِة ِمرم ُخُلثٍق َحَسثٍر  َم الم نلا:  ]صيحيّ أخرجيه أبيو داود والتِّّرميذِّي[،« المنِمِر َُوم أَنثا ََِهثيمب بَبيثٍت » وهيو اليذي قيال ضيامِّ
 َُ  .]حديث صحيّ رواه ألُبو داود[ «في أهَلى الَجنَِّة ِلَمرم َحُسَر ُخُلُ 

إخييوة ا يمييان والعقيييدة: عنييدما نتحييدَّ  عيين رسييالة ا سييالم األخالقييية وأهدافييه ا جتماعيَّيية، ال بييدَّ أن نتييذاكر وأن 
كيم تشيريعها،  ين أخيّيِّ حِّ نعي بعنه حتى العبادات المحضية التيي ُأمِّرنيا بهيا فيي ا سيالم كيان مين أهيمِّ أهيدافها ومِّ

ا بين المسلمين. تهذيُب األخالق وتزكيُتها، وترسيُخ أهمِّ القيم ملا مشتركل  واألخالق العامَّة لتكون قاسِّ

العبييادات فييي ا سييالم بكييلِّّ صييورها ليسييت طقوسييال وشييعائر مجييردةل ميين المعنييى والمضييمون، بييل إنَّ كييل عبييادة 
تحمل في جوهرها قيمةل أخالقية يجِّب أن تنعكسل على سلوك المسلمِّ المؤدي لهيذه العبيادة، وأن تتضيّ جلييال فيي 

 وتعامالته... شخصيته

ُل العبيييادات؛  َكثثثِر((الصيييالة أوَّ ُمنم َشثثثاِأ َوالم َيثثثى َهثثثِر المَفحم ثثثََلَة َينم ، وال صيييالة لمييين ليييم تنهيييه [ 45]العنكبيييوت: ))ِإنَّ الصَّ
 صالته عن الفحشاء والمنكر.

ثَواِلِيمم َ ثدَ وثانيها الزكاة، وفيها الحيثف عليى الجيود والكيرم وِغاثِّية المحتياجين،  وِنيِيمم ))ُخثذم ِمثرم َأمم ثُرُهمم َوُيثَْ َقةن ُيَطيِن
ِّّّ والبخل والتقتير؛ وتنشر بين الناأ التعاون والتكافل والمحبة. [،103]التوبة/ ِبَيا(( ر نفوسهم مِّن أدران الش  تطهِّّ

د الصييبرِّ وا حسيياأ بمشيياعر العطشييى والجييائعين، والصييفّ عيين المخطئييين،  يين تعييوف وثالثهييا الصييوم؛ ومييا فيييه مِّ
 َُ : إنِني َ اِئمب" "فإنم َسابَّ َيُ لم َُ َفلم  ]البخاري ومسلمِّ[. أَحدب َأوم َقاَيَل
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يييل المشييياق  د عليييى الصيييبر وعليييى تحمف ييية، وفييييه التعيييوف ورابعهيييا الحيييه؛ وفييييه االجتمييياع والشيييورم وفييييه التقييياُء األمَّ
هم، وفيييه النهييي عيين والزحييام، وفيييه تعلفييم تقبفييل النيياأ علييى اخييتالن طبيياعهم وألييوانهم وبيئيياتِّهم وقومييياتهم وأعييراقِّ 

((الرفيث والفسييوق  َحثث ِن ََ َوَِ ُفُسثثوَق َوَِ ِجثثَداَل ِفثثي الم َحثث َّ َفثثََل َرَفثث َب َفَمثثرم َفثثَرَ  ِفثثيِيرَّ الم ُلوَمثثا ثثُيرب َمعم َحثث أ َأيم  ))الم
 [.197]البقرة/

كمها ترسيُخ رسالٍة أخالقيَّيٍة سيامية،  -أيها السادة –كلف العبادات في ا سالم  أيفهيا  –كيلف العبيادات أتت، ومِّن حِّ
ييكت بظاهرهييا وفقييدتَّ أثرهييا فعنييت علييى خطييٍر عظيييم، تعرِّفييه عنييدما تسييمع الحييديثل الصييحيّ  -الُمسييلِّم  إن تمسَّ

ي رلةل  بَّان عن ألبِّي ُهرل : أتى رلُجٌل فقيال الذي أخرجه أحمُد وابُن حِّ َوُر ِمثرم َكثمثَرةِ قلالل ِ ِإنَّ ُفََلَنثَة ُُثذم َِّ  : "َ ثا َرُسثوَل 
ثثاِر".  ِذي ِجيَراَنَيثثا ِبِلَسثثاِنَيا" َقثثاَل: "ِهثثَي ِفثثي النَّ ثثَر َأنََّيثثا ُيثثنم ] ذكيير لييه صييالتها َ ثثََلِيَيا َوِ ثثَياِمَيا َوَ ثثَدَقِتَيا َ يم

-روحيي فيداه  –وصيامها، ولكنها تؤذي جيرانها فقط بلسانها؛ ال بسالحها وال بيدها، فقط تؤذيهم بلسانها، فقال 
 : هي في النَّار!!

ِ َفثثِإنَّ ُفََلَنثثَة َقثث  َِّ َوُر ِمثثرم ِقلَّثثِة ِ ثثَياِمَيا َوَ ثثَدَقِتَيا َوَ ثثََلِيَيا  ]...يييذُكر امييرأةل أخييرم..[اَل: "َ ثثا َرُسثثوَل  ثثذم ] تييعتي ُُ
ِذي ِجيَرانَ  الفرائض وما عندها من كثير نوافل...ولكنَّها ...[ َِ َوَِ ُيثنم َِقث َمَواِر ِمثرم األم َ ُق ِبثاألم َيثا ِبِلَسثاِنَيا َوِإنََّيا َيَصثدَّ

ُق بالطعامِّ الكثير وال تؤذي جيرانها بلسانها ...[ َجنَِّة".]تتصدَّ  "  َقاَل: "ِهَي ِفي الم

قة، تيؤذي جيرانهيا فقيط بلسيانها، قيال عنهيا النبيي النبيي: "هيي فيي النيار" ...  تخيَّل معي، صيائمٌة مصيلِّيٌة متصيدِّّ
 جيرانها، قال عنها: "هي في النار" ... لماذا؟؟وتلك التي ما عندها كثير نوافل ولكنَّها ُتحسن ل

ألن األولييى لييم تنفعهييا صييالتها وصييدقتها وصيييامها لمييا سيياءت أخالقهييا وآذت جيرانهييا، ثمييرة العبييادات لييم تظهيير 
يين  أخالقِّييك وسييلوكِّك وتعاُملِّييك... عنييدها... عبادتييك وعقيييدتك بينييك وبييين ربِّييك، ومِّصييداُقها للمييؤمنين مييا  هييرل مِّ

، فهيييذا سيصيييبِّر عليييى أذم النييياأ  ييين بييياهلل حقًّيييا وعلِّيييم أنَّ هللا ال ُيضييييُع أجيييرل مييين أحسييين عميييالل فيييالمؤمن اليييذي آمل
ُن إلى إخوانه ولو أساؤوا له.  وسيتحمَُّل في سبيل دعوة الحق، وسُيحسِّ

الة ا سيالم األخالقيية، سيقتها لكيم الييوم بمناسيبة نعم أيها السادة كيلف هيذه األحادييثِّ الصيحيحة سيقتها ألؤكِّيد رسي
ثنا  الييذكرم السيينوية للثييورة السييورية، ولعييلَّ قييائال يقييول، ولعييلَّ سييائال يسييعل: "مييا وجييه االرتبييا  والمعيَّيية، لكييي ُيحييدِّّ

 الشيخ عن رسالة ا سالم األخالقيَّة بمناسبة الذكرم السنوية للثورة السورية"؟!! 
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كنت مع مجموعٍة من ا خوة الحكماء العلماء، أردنا أن نتفكَّر بما يعيننيا عليى االنتصيار، أردنيا  مرَّةل أيها األحبَّة
يا النتصيارِّنا علييهم، فكانيت خالصية  أن نتفكَّر بما يميِّّزنا عن أعيدائنا؛ مزييٌة يمكين أن ننافسيهم فيهيا لتكيون مفتاحل

ا ما وصلنا إليه في حوارنا، أننا لن نغلِّب أعداءنا بكثرةِّ عدد  ةل وعتيادل نا عيددا وُعيدَّ ٍة وال عتاٍد ، فهم أعظُم مِّ وال ُعدَّ
، لن نغلبهم بتحالفاتِّنا، فحلفاؤهم أكثلُر وأقو ... لن نغلِّيبهم أيهيا السيادة إالَّ إن هزمنياهم وتميَّزنيا عينهم فيي معركية 

 األخالق.

رةل القِّييمِّ الراقِّيية واألخيالقِّ المحمَّديَّية، كانيت، هذه الثورة أيَّها األحبَّة لمَّا قامت إنَّميا كانيت ثيورةل األخيالق، كانيت ثيو 
لييم علييى الجهييل، ثييورة الحرِّييية والكراميية علييى القيييودِّ  ييدقِّ علييى الكييذِّب، ثييورة العِّ ييل، ثييورة الصِّ ثييورُة الحييقِّّ علييى الباطِّ

ييدق والصييادقين علييى النفيياق والمنييافقين الييذين مثَّلييوا دور المقاوميية والممان عيية عشييراتِّ والييذلِّّ والمهانيية، ثييورة الصِّ
السييينين، ثيييورٌة عليييى المنيييافقين، ثيييورٌة عليييى السيييارقين، ثيييورٌة عليييى المختلِّسيييين والُمرتشيييين، ثيييورٌة عليييى الطيييائفيين 
الظيييالمين، ثيييورٌة عليييى الفسيييادِّ والمفسيييدين، ثيييورة المظليييومين المستضيييعفين المسيييلمين عليييى مييين ذكرنيييا مييين ذوي 

. لم تكن ثورُتنيا السيورية ثيورة الجيياع والجيائعين، بيل لعيلَّ كثييرلا األخالق السيئة الشنيعة والنفوأِّ الخبيثة الدنيَّة..
ا، كانيت ثيورة األخيالقِّ الُمحمَّديَّية عليى  يل حياالل قبيل الثيورة، ليم تكين ثيورلة الجيياعِّ أبيدل منَّا كان وضيعه الميادي أفضل

دة الفاشيَّة.  الُطغمةِّ الفاسِّ

أقول لكم: لن تنتصر هذه الثورة إاّل إن عيادت لمبيررات قيامهيا،  نعم أيَّها األحبَّة، هذه الثورة في ذكراها السنويَّة،
لن تنتصر هذه الثورة ما لم نثُير عليى أخالقنيا ونرتقيي بهيا عين أعيدائنا ونهيزِّمهم فيي معركتهيا، لين يؤازرنيا النياأ 

حيال النياأ ميا هتفيوا  ويقفوا معنا ِولى صفِّنا ما لم يروا مّنا أخالقلا سامية تميُِّّزنا عين أعيدائنا، أمَّيا إن كيان لسيان
يار،  به ونطقته ألسنتهم يوم قالوا : ))يا للعار يا للعار ... الشيبيحة صيارت ثيوار(( ، ثيواٌر بيعخالق الشيبيحة الفجَّ
يدون فيغيدرون، يخونيون وال ُيؤتملنيون، فحينهيا مين  بون وُيعاهِّ ل المنافقين، يتحيدثون فيكيذِّ ومجاهدين بصفات األراذِّ

؟!! وأنَّى  للناأ أن يقفوا معنا وفي صفِّنا؟!! أين لنا بالنصرِّ

أيفها األحبَّة، هذه الثورُة المباركة التي ُأشعلت شرارتها بعمر هللا عليى أييدي أطفياٍل أللَّيى يكيون لحيزٍب وال جماعيٍة 
ر من بقي قائما عليها، ما لم تعلوا بيننارايية األخيالق، مي نٌَّة عليها، هذه الثورة لن ينتصِّ ا ليم وال ألحٍد من الخلقِّ مِّ
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يير األمييم، وبيياألخالقِّ تتماسييك المجتمعييات وبيياألخالق تسييتقِّرف  يتمثَّلييوا القيييم ا سييالميَّة المحمَّديَّيية، فبيياألخالقِّ تنتصِّ
 الدول... األسرة والمجتمع والدولة ال تتماسك إال إذا سادت فيها األخالق الحسنة.

ثَلُق َما َبِ َيثتم               ثَلُقُيمم َذَهُبثوا  وِإنََّمثا اأُلَمثُم اأَلخم  َفثِإنم ُهُم َذَهَبثتم َأخم
َتِ ثِم ثَلِق َيسم ثَس ِباأَلخم ِم النَّفم َُ                َفَ ثوِن ِجُعث ثَلِق َمرم ثِرَ  ِلأَلخم  َ ثَلُح َأمم

َنثا َأنم ﴿ َوِإَذا أَ : -بمثل هذا المعنى عنيدما قيال الميولى تبيارك وتعيالى  –أيها األحبَّة  –وقد جاء القرآن الكريم  َردم
ِميرنا   َناَها َيثثدم ُل َفثثَدمَّرم َ ثثوم َيثثا الم َنثثا ُمتمَرِفيَيثثا َفَفَسثثُ وا ِفيَيثثا َفَحثثقَّ َهَليم َيثثةن َأَمرم ِلثثَ  َقرم ُر [، 16]ا سييراء:  ُنيم عنييدما يتصييدَّ

يييا لهيييم، تسيييوء األ عل يييدون المتشيييبِّّعون بالميييال الحيييرام، يفسيييقون فيييي المجتميييع وال يجيييدون رادِّ يييدون الُمفسِّ خيييالق، الفاسِّ
ُر الفساد وا فساد، تكون النتيجة: فدمَّرناها تدميرلا.  وينتشِّ

لذلك أيفها األحبَّة عندما نتحدَّ  عن ا سالم وعن رسيالته ا صيالحيَّة، فينحن ال نتحيدَّ  فقيط عين معتقيٍد بالقليب 
يا مهيا كيلف  أو طقوٍأ تعبدية أو شكلية، بل نتحدَّ  عن حقيقة ذلك وانعكياأ ذليك، أخالقليا سيامية وقيمل راقيية، ُيعظِّّ

البشر وأتى بها كلف األنبياء من قبل نبيِّّنا صلَّى هللا عليه وسيلَّم، تليك األخيالق السيامية التيي كانيت مفتياح دخيولِّ 
ا.  األمم في دين هللا أفواجل

ييا سييعل النجاشييي   فييي الحبشيية عيين رسييول هللا -صييلَّى هللا عليييه وسييلَّم  -أصييحاب النبييي  –رحمييه هللا  –لهييذا لمَّ
 وعن رسالته، ماذا كان جوابهم؟؟

فجاوبيه جوابليا ال تختليف عليى كرامتيه  –رضيي هللا عنيه وأرضياه  –انبرم لجوابه يومها، جعفر بن عبيد المطَّلِّيب 
لييل، فقييال:  ثثَناَم َوَنأمُوثثلُ وُحسيينِّه كييلف األمييم والمِّ َ م ثثا َأهمثثَل َجاِهِليَّثثٍة َنعمُبثثُد األم من َمِلثثُ  ُكنَّثثا َقوم َيثثا الم َتثثَة َوَنثثأمِيي  )) َأُأ َميم الم

ِعيَف  َفُكنَّا َهَلثى َذِلثَ  َحتَّثى ِجَواَر َ أمُوُل المَ ِويأ ِمنَّا الضَّ َحاَم َوُنِسيُأ الم َرم َطُع األم َفَواِحَش َوَن م َنثا َرُسثوِن  الم ُ ِإَليم َِّ  ََ َبَعث
َُ  َفَدَهانَ  َُ َوَهَفاَف َُ َوَأَماَنَت َق َُ َوِ دم ُر َوآَباُؤَنثا ِمثرم ِمنَّا  َنعمِرُف َنَسَب َلَع َما ُكنَّا َنعمُبُد َنحم َدُه َوَنعمُبَدُه َوَنخم ِ ِلُنَوحِن َِّ ا ِإَلى 

ثثِر  ِحِم َوُحسم ََماَنثثِة َوِ ثثَلِة الثثرَّ َِ َوَأَداِأ األم َحثثِدُ ِق الم ََثثاِن  َوَأَمَرَنثثا ِبِصثثدم َوم ِحَجثثاَرِة َواألم َِ ِمثثرم الم َكثثفِن َهثثرم ُدوِنثث ِجثثَواِر َوالم الم
َصَنِة...((المَمحَ  ِف المُمحم َيِتيِم َوَقذم ِل َماَل الم وِر َوَأوم ِل الْأ َفَواِحِش َوَقوم َماِأ َوَنَياَنا َهرم الم  اِرِم َوالدِن

أهيلِّ ا سيالم، ليم  -صيلَّى هللا علييه وسيلَّم  -نعم أيها األحبَّة، هكيذا فيرَّق جعفير بيين أهيل الجاهليية وأتبياع النبيي 
بهم وال تنفِّرهم...يكتف بالحديث عن التوحيد، ب نل تجذب الخلق إلى دين هللا، تجذِّ  ل ذكر محاسِّ
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ييييا تيييرم نيييرم أنفسييينا بيييعخالق الجاهليييية أم بيييعخالق  –رضيييي هللا عنيييه وأرضييياه  –وليييو تمّعنَّيييا فيييي كيييالم جعفييير 
 ا سالم؟ 

م، كنا زمن الجاهليَّة ُنسيء الجوار، كنا زمن الجاهليَّة يعكل القويف منا الضيعيف...  كّنا زمن الجاهليَّة نقطع الرحِّ
 فيا ترم نحن اآلن أخالقنا أخالق أهل الجاهليَّة أم أخالق أهلِّ ا سالم؟!!

نتحدَّ  عن  المينا، وندَّعي أننا نفارُِّقهم ونحارُِّبهم، وأخالق كثييٍر منَّيا ال تختليف عينهم، ورحيم هللا أحيد مشيايخي 
ا!!""وافق فسادهم هوى في أنفمرَّةل قال لي عن النصيريَّة،    ِسنا فغدا كثيرب منا مثليم بل أيد سوأن

ر الكيافِّر، ونحين مين نيدعي محياربتهم إليى  كثيٌر من أوالد المحسوبين على أهيل السينَّة هيم الييوم فيي صيفِّّ الفياجِّ
ييين األخيييالقِّ  يومنيييا هيييذا ليييم نيييتخلَّي مييين أثيييوابِّ الجاهليَّييية، ليييم نيييتخلَّي بعيييد مميييا عودونيييا علييييه وعلمونيييا إيييياه مِّ

قيييت صيييفَّنا، وأضيييعفتنا أميييام المشيييؤومة الم قيييت جمعنيييا، وشيييتت كلمتنيييا، ومزَّ يييرت النييياأ عنَّيييا، وفرَّ ذمومييية التيييي نفَّ
أعدائنا... نتخلَّق بعخالق الجاهليَّة ونطليب العيون مين ربِّّ البريَّية وُنرييد مين عيوام النياأ الميؤازرة والمعيَّية... أي 

 سفٍه هذا والعياذ باهلل!!

ألخيالق فيي معير  الحيديث عين الثيورات واليدول فينحن نتحيدَّ  عين مييزاٍن فيارِّق أّيها السادة، لما نتحيدَّ  عين ا
 ورقٍم صعٍب يؤثِّّر في معادلة النصر.

تِّنييا، كنَّييا يومهييا ممتييدين علييى  ييةل جييرت مييع أحييد إخييواني، رجييٌل حكيييٌم عاقِّييل، يييوم ُكنَّييا فييي أوج قوَّ أقِّييُي لكييم قِّصَّ
ر  حليب فيميا كيان متبقِّيليا منهيا ميع النظيام، وكيان بيننيا وبيين مساحاٍت شاسعة من هذه األر ، وكنَّا نحن نحاصِّ

هم ويقييتلهم قنَّاصييوا  رون بييعرواحِّ ق ُيخيياطِّ النظييام معبيير بسييتان القصيير، وكييان الفقييراء والمسيياكين ميين تلييك المنيياطِّ
رون ليشييتروا بعييض الطعييام والشييراب، ِوذا بالسييفهاء الييذين كنييا نحتييويهم  القصيير البلييدي التييابعون للنظييام، يخيياطِّ

رون فيال ب ة ))كلب يعوي معك وال يعوي عليك((، كانوا يسيؤون ألولئك النياأ، وينبيري المشيايخ واليدعاة ُيحيذِّّ حجَّ
 يسمع منهم أحد، ُينبِّّهون فال يلتفت إليهم أحد، يقولون لهم هؤالء أهلنا خرجنا لنحررهم فال يعبهون ...

ة، وهو ال يمل ز اليذي مين الُمهم، مرَّةل هذا األخ الذي يروي لي القصَّ ك حوال وال قوة، قال مررت يوما فإذا بالحاجِّ
طرفنييا، فيييه شييباب رأوا رجيييال مسييكينا كبيييرا فيييي السيين، فتشييوه فوجييدوا معيييه كيسييا صييغيرا فييييه بعييٌض ميين اللحيييٌم 
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ُر أنه لألكل، لييس للبييع وال للتجيارة... يقيول مين  ق النظام، كيٌس صغيٌر يظهل المفروم، ُيريد أن يعخذه معه لمناطِّ
ة: فإذا بعحيد أولئيك السيفهاء ُيخيرج هيذا اللحيم المفيروم ويمسيّ بيه ثيياب ذاك الرجيل المسيكين ... قيال  شهد القصَّ

ء، إن ليم يتغيَّير الحيال سينخُرج مين  الَّ لي صاحبي: وهللا لّميا رأييت المشيهد أيقنيت بيعنَّ هللا سيُيخرُِّجنا مين هنالِّيك أذِّ
ء ُصغراء، قالها يوم كنَّا في أوج  الَّ تِّنا قبل ثال  سنوات.هنالِّك أذِّ  قوَّ

... تركييوا السييفهاء يتسييلَّطون علييى الخلييق، حتييى يييعأ النيياأ ميينهم وانفضييوا عيينهم وأخرِّجنييا   وهييذا مييا حييد  فِّعييالل
ء صاغرين. الل  من حلب أذِّ

لَّيييةل ييييوم سييياءت أخالقنيييا وتخلَّقنيييا بيييعخالق أعيييدائنا الكفيييار ونحييين نيييدعي بعننيييا  نعيييم أيهيييا السيييادة، أخرِّجنيييا منهيييا أذِّ
 دون وثوار!!مجاهِّ 

يري، عنيدهم قييٌم   -أيهيا السيادة-أهل أوربا وما غربها  عليى ميا عنيدهم مين فسياٍد اجتمياعي وانحيالٍل أخالقيٍي وأسل
ون عليهييا ويعرفييون أنهييا صييمام أمييانهم،  ييرف وُمُثييٌل يتفِّقييون عليهييا، هييي سييبب تماُسييك دولهييم ومجتمعيياتِّهم، تييراهم ُيصِّ

ولهيم، وردت فيي حيديٍث مهيم خطيير، ال يعرفيه كثييٌر مين المسيلمين تلك القيم التي تضيملن تماسيك مجتمعياتهم ود
ثِرو فيي صيحيحه أنَّ  -رحميه هللا  –مع أنَّه في صحيّ ا مام ُمسلِّم، فقيد روم  ثَد َهمم ُ َرِيثيَّ قثال ِهنم ِرَد الم ثَتوم المُمسم

ِر المَعاِص: َسِمعمُت َرُسوَل هللِا  َِ َوَسلََّم  -بم َثُر النَّاسِ »َ ُ وُل:  -َ لَّى هللُا َهَليم وُم َأوم اَهُة َوالرأ َُ « َيُ وُم السَّ َفَ ثاَل َلث
ِصرم َما َيُ وُل  و: َأبم رب ]يتعجَّب عمر وهو الذي قاد الجيوش إلى مِّصير، والمسيلمون يومهيا فيي أوج فتوحياتهم،  َهمم

ييعون ... عمييرو بيين العييا   كييان قائييد جييي  وعييزِّ انتصيياراتهم وقييد هزمييوا فييارِّأ والييروم، وكييانوا يمتييدفون ويتوسَّ
المسيلمين إليى مِّصير يومهيا ... فغلييب عليى  ينهم أنهيم سيصيلون أطييران األر  ولين تبقيى تليك اليدول بعييدها، 

يا تلُقوُل...فعجابيه: ير  مل يٌرو: ألب صِّ ييَّ ...[ لذلك تعجَّب عمرو واسيتغرلب. فلقليالل لليُه علم  رِّدل ال ُقرلشِّ يتلو  َقثاَل: َأُقثوُل َمثا  ال ُمس 
َِ َوَسثلََّم  َسِمعمُت ِمرم َرسُ  ث حينهيا تفكَّير عميرو فيي  ] ...أكَّيد ليه أنيه سيمعه مين رسيول هللا وِل هللِا َ ثلَّى هللُا َهَليم

العلَّية والسييبب، وهيو المعييرون بعنييه مين دواهييي العييرب وأشيهر أذكيييائهم فييي زمانيه )ابيين عبيياأ ومعاويية بيين أبييي 
ثَت َذِلثَ   ِإنَّ ِفثيِيمم َلِخَصثاِن ...[ سفيان وثالثهم عمرو بن العا ( كيانوا أدهيى دهياة العيرب حينهيا  َقثاَل: "َلثِئرم ُقلم

ثثَد ِفتمَنثةٍ  َلثثُم النَّثاِس ِهنم َ عنثا: ِإنَُّيثمم أَلَحم ثثَرُهُيمم ِإَفاَقثةن َبعمثَد ُمِصثثيَبٍة  ،َأرم ثثِكيٍر  َوَأسم ثُرُهمم ِلِمسم َيثُكُيمم َكثثرَّةن َبعمثَد َفثثرٍَّة  َوَخيم َوَأوم
ُمُلوِ "َوَيِتيٍم َوَضِعيٍف  َوَخاِمَسةب  ِم الم َنُعُيمم ِمرم ُظلم   َحَسَنةب َجِميَلةب: َوَأمم
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ثثَد ِفتمَنثثٍة  َلثثُم النَّثثاِس ِهنم لييم ِإنَُّيثثمم أَلَحم لييون عقييولهم وال ينقييادون للفييتن بسييهولة فتييرم عنييدهم الحِّ ] ....يتفكَّييرون ويعمِّ
  والتفكير والتدبير ..[،

َرُهُيمم ِإَفاَقةن َبعمَد ُمِصيَبٍة   يرت فيي الحيرب العالميية وميا ]ال َوَأسم يستسلمون لمصائبهم، دولهم قبل نصيف قيرن، ُدمِّّ
ثثُرُهمم  بعييدها، فلييم يلبثييوا بعييدها سيينوات حتييى عمروهييا وأعادوهييا أفضييل ممييا كانييت...[ ثثَد َفثثرٍَّة َوَخيم َيثثُكُيمم َكثثرَّةن َبعم َوَأوم

ثثثثِكيٍر َوَيِتثثثثيٍم َوَضثثثثِعيٍف   الجتميييياعي، فالمسييييكين واليتيييييم والفقييييير ]... مييييا يسييييمونه عنييييدهم: نظييييام التكافييييل اِلِمسم
ا، وسييييكون مطيَّيييةل ألعيييداء هيييذا  يييدل ا ُمفسِّ يييدل يييا فاسِّ الضيييعيف، إن ليييم يحتيييوه المجتميييع احتيييواءل سيييليملا، سييييغدو شخصل
دَّ بالده... ولهذا ترم لديهم نظيام التكافيل االجتمياعي، ومعظمنيا رأم كييف عياملوا  المجتمع، يستثمره األعداء ضِّ

ا مييين بالدنييا، وهيييم الييذين أتيييوا غربيياء ومييين ديييٍن آخييير وقوميَّييٍة أخيييرم، رأينييا كييييف يطعميييونهم الالجئييين اليييذين أتييو 
وييييؤونهم ويييييداونلهم... حتيييى يصييييلل الالجييي  لقناعييييٌة، مفادهيييا أنييييه يجيييب أن يخييييدم تليييك الدوليييية أكثييير ميييين وطنييييه 

 األصلي...

ُمُلثثو قيال  ثثِم الم ثثَنُعُيمم ِمثثرم ُظلم ا ِ   َوَخاِمَسثثةب َحَسثثَنةب َجِميَلثثةب: َوَأمم ييام، ال يصييبرون أبييدل ] أميينعهم ميين ُ ليم الملييوك والحكَّ
على حاكٍِّم  الم... في بالدنا نحن المسلمين كان النياأ عليى خيير، وكانيت فيين أخيالق ا سيالم، فسيكتنا عليى 
ام سنين طويلة، فعفسدوا المجتمع، وليم يعيد هنياك دوٌر لإلصيالح والمصيلحين، وأرجعيوا  فساد وُ لمِّ الملوكِّ والحكَّ

 البالد عشرات السنين.

ُلهييا لييدوٍل مثييل إيطاليييا ِوسييبانيا واليونييان ورومانيييا... فغييدونا فييي  ُر معامِّ بالدنييا هييذه فييي الخمسييينات كانييت تصييدِّّ
ام.... قيال  َنُعُيمم ِمثرم آخر الدول اليوم، لماذا؟؟ ألننا صبرنا على جور الملوك والحكَّ َوَخاِمَسةب َحَسَنةب َجِميَلةب: َوَأمم

ِم ا ُمُلوِ ...ُظلم  ال يصبِّرون على حاكٍم فاسد وال على قائٍد ُمجرِّم. لم

ييا ُتغييرأ فييي أطفالنييا، إن لييم  -أيهييا السييادة –هييذه الخصييال الخمييس  لهييا فييي مجتمعنييا، ِون لييم تكيين قيمل إن لييم ُنفعِّّ
ا يلتزم به شبابنا وشيوخنا، فما نفع جهادنا وثورتنا؟!  تكن منهجل

نا،  رة لهذه الثورة؟!ما نفع جهادِّ  بل كيف سنكسب تعييد الناأ وقد انفض كثيٌر منهم عن الفصائل المتصدِّّ
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ل التضييحيات ِون انتصييرنا فسييرعان مييا سيييعتي ميين يسييُلبنا نصييرنا، وُيعيييدنا إلييى   هييذه األمييور إن فقييدناها فسيينبذِّ
من هو شرٌّ مكيانل وأضيلف سالف عهدنا، وقد رأينا في دول الربيع العربي كيف أتت الثورات المضادة، كيف أتى 

يا وليم نتغيَّير نحين، ليم تتغيَّير أخالقنيا؛ ليم نثُير عليى القييم الفاسيدة التيي  ل، ألننا خلعنيا حاكِّمل سبيال من الحاكِّم األوَّ
تعلَّمناهيا؛ علَّمونيا عليى الكيذِّب والخيداع والنفياق وعيدم الشيفافية والرشيوة واسيتغالل القيوي للضيعيف .. وغيير ذليك 

د، و   ها نحن اليوم، وقد ثرنا من أجل الشفافيَّة ال نرم شيئا من الشفافيَّة في ثورتنا!!من المفاسِّ

هل أحٌد منكم يدري ما ُيتآمُر عليه وُيحاك خلف الكواليس؟ هل يعلم أحدكم ميا ُيخطيط ويتفيق علييه باسيمكم قيادة 
.. وهللا تسيييٌع الفصيييائل المتنيييازعين؟؟ ال أحيييد ييييدري.. هيييل يعيييرن حتيييى مييين يعميييل معهيييم أصيييال ميييا يجيييري؟؟ .

وتسعون بالمئة من الشباب ال يدري.... ُثرنا ألجل الشفافية لكن أخالقنا لم تتغيَّر، لم نثر ثورةل حقيقيَّةل بعيد، ثيار 
أهل مِّصر فخلعوا حسني مبيارك فعتياهم الييوم السيسيي شيرلا مكانليا وأضيلف سيبيال... وهيا هيو حفتير فيي ليبييا، وهيا 

ق ا ُرهيا، تيرم كثييرلا مين هي تونس، وكثيٌر من المناطِّ يا ييرم النياأ أخيالق مين يحرِّ لتي ُتحرر اآلن في أرضينا لمَّ
 الناأ ينفِّر عن ا سالم وعن الدين وعن الثورة وقد كان معها سابقلا.

يين ثييم فييي مسيياجدنا ومدارسيينا  أيهييا ا خييوة: أخالقنييا إن لييم نبييدأ بتغييرهييا ميين أنفسيينا ومييع أوالدنييا ومييع زوجاتنييا ومِّ
عنا وُمييُدننا وقرانييا، حتييى ينشييع جيييٌل جديييد؛ جيييٌل ُربِّييي علييى المحنيية وتخلَّييق بييعخالق ا سييالم ... ومعاهييدنا وشييوارِّ 

ل لهدفنا إن افتقدنا هذا فهذا هو السبيل وال سبيلل سواه.  فلن يحد  التغيير المنشود، ولن نصِّ

لنثا بالعافيثة( َيِننَّا بالِحلم  وأورمنا بالت وى  وجمِن واجعيل قابيل أيَّامنيا خييرلا مين ماضييها، ( ))الليم أ ننا بالعلم  و
 أقول ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين، وادعوه فإنَّ هللا ال يُردف السائلين.
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 الخطبة الثانية

َوَلَ ثثدم )الحمييد هلل وكفييى وصييالةل وسييالملا علييى عبييده الييذي اصييطفى، عبيياد هللا خييير الوصييايا وصييّيُة ربِّّ البلرايييا: 
)َ َِّ ِلُكمم َوِإ َّثاُومم َأِن ايَُّ ثوا  ِكَتاَب ِمثرم َقثبم َنا الَِّذَُر ُأوُيوا الم يم فياتقوا هللا عبياد هللا، فبتقيوم هللا العِّصيمة [. 131]النسياء: َو َّ

ن، واعلموا عباد هللا بعن هللا سنَّ سننلا في خلقِّه، وأمرنا بعوامِّر وم ن خيالف أميرل هللا من الفِّتلن، والسالمة من المِّحل
ُ   : -وقوُلييه الحييق –فييال يلييومنَّ إالَّ نفسييه، قييال تعييالى  َرم َِ األم ٍَ َلَفَسثثَد ِ النَّثثاَس َبعمَضثثُيمم ِبثثَبعم َِّ ثثُع  َِ َدفم ))َوَلثثوم

َعثثاَلِميَر ((  ثثٍل َهَلثثى الم َ ُذو َفضم َِّ هللا لييه أسييبابلا  هييذا التييدافع الييذي جعلييه هللا سيينَّة كونيَّيية، جعييل[. 251]البقييرة:َوَلِكثثرَّ 
يييا األسييييباب  يييا األسيييباب المادّيييية فمفهومييييٌة معروفيييٌة وحالنيييا معهيييا معيييروٌن معليييوٌم، أمَّ ماديَّييية وأخيييرم إيمانيَّييية، فعمَّ

ثُر ا يمانيَّة الغيبيَّة، فهو النصُر من هللا وهيو للميؤمنين المعيَّية، فياهلل سيبحانه هيو القائيل: )) َنثا َنصم ثا َهَليم َوَكثاَن َح ا
مِ  ُمثنم ولعيلَّ السييؤال اليذي يجيب أن ُيسييعل، وحيديثنا اليييومل عين ثييورة األخيالق، هييل نحين مؤمنييون [، 47]الييروم:ِنيَر(( الم

حقًّيييا بدرجيييٍة نسيييتحقف فيهيييا النصييير مييين هللا ربِّّ العيييالمين، ميييا وجيييه الحيييديث عييين ذليييك وحيييديثنا الييييوم عييين الثيييورةِّ 
 واألخالق؟!!

بييادات والمعتقييدات بينلييك وبييين ربِّييك، أمييا أخالقييك فهييي مصييداق : "بييعن الع-أيفهييا السييادة  –قلييت لكييم قبييل قليييل 
" َوهللِا ِ ُُثثنِمُر  َوهللِا ِ ُُثثنِمُر  َوهللِا ِ ُُثثنِمُر " ِقيثثَل:  قييال: إيمانييك" وفييي هييذا روم البخيياري أن رسييول هللا 

."َُ  َمر َ ا َرُسوَل هللِا؟ َقاَل: "الَِّذي ِ َ أَمُر َجاُرُه َبَواِئَ 

ييلَّمل  -ي يحلِّييف النبيي سل للي ييهِّ ول ييلَّى هللُا عل يين يييا رسييول  –صل ُن "... مل هللاِّ ال ُيييؤمِّ ُن، ول هللاِّ ال ُيييؤمِّ ُن، ول هللاِّ ال ُيييؤمِّ ثالثلييا " ول
ييده، فكيييف بنييا، وقييد غييدا  ييُه "؛ أي ميين ال يييعمن جيياره أخالقييه السيييئة ومفاسِّ يياُرُه بلولائِّقل : " الَّييذِّي ال يلييعملُن جل هللا؟؟ قلييالل

 مِّن جاره ما هو أعظم مِّن ذلك وأكبر...الجار ال يعمن 

َكثِذَب  - لَّى هللا هليَ وسلَّم  -ُسئل النبي  َتثِري الم : أ كذب المنمر؟ قال: )ِ( َثم يثَل قولثَ يعثالى: ﴿ ِإنََّمثا َ فم
َكاِذُبوَن    ِ َوُأوَلِئَ  ُهُم الم َِّ  َِ ِمُنوَن ِبآ ا  [.105]النحل: الَِّذَُر ِ ُُنم

الُمسِلُم مر سثِلم المسثلمون مثر ":  -روحي فيداه  –الصحيّ الذي أخرجه الترمذي يقول وفي الحديث الحسن 

 لسانَ ويِده والمنمر مر أمنَ الناس هلى دمائيم وأمواليم".
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هذه معايير أيها السادة، نعرن بها إن كنَّا فعال من أهل ا يمان المنصيورين بالنصيرِّ والمعيَّية الربانيَّية، ييوم قيال 
ِمِنيَر(( َوكَ )) تعالى: ُر المُمنم َنا َنصم ا َهَليم  [.47]الروم:اَن َح ا

إن كنَّا فِّعال نراهِّن على النصير الربَّياني فيي وجيه التحيدي الميادي، فالبيدَّ أن نكيون فعيال ممين يتخلَّقيون بيعخالق، 
 ويعتون بإيماٍن وتصرففات تجعلهم من أهل المعيَّة الربَّانيَّة.

يين  خواننييا، ال َسثثُر ِإنَّ  بييدَّ أن نلييين بعيييدي بعضيينا، قييال تعييالىالبييدَّ أن ُنحسِّ ﴿ َوُقثثل لِنِعَبثثاِدي َ ُ وُلثثوام الَِّتثثي ِهثثَي َأحم
َساِن َهُدونان مأِبينان    َطاَن َكاَن ِلإِلنم يم َنُيمم ِإنَّ الشَّ نَُْغ َبيم َطاَن َُ يم  [.53]ا سراء: الشَّ

اٌح لنييا لنكييون ُجييزءا ميين الحييل، ال لنبقييى كمييا هييو حالنييا اليييوم مفيياتيّ قرآنيَّيية ربانيَّيية وسيينٌن محمَّديَّييٌة نبوييية هييي مفتيي
 وكثيٌر منا هو جزء من المشكلة، وجزٌء كبيٌر منها!!...

 األيام تكشف لنا يوما بعد يوم بعننا:

َماننا والعيُب فينا        ْماننا هيبب سوانا    نعيب   وما ل

ْماَن بغير ذنٍب   ْمان لنا هجانا ونيجو ذا ال  ولو نطق ال

استثمرنا في السياسة بهوانا، بيل تاجرنيا باسيم اليدين، وغيدا اليبعض يطيوِّع اآلييات واألحادييثل بهيواه، وميا ذاك إال 
نا.  لسوء أخالقنا ولفسادِّ سريرتِّنا ونفوسِّ

، هيدفِّنا السيامي األخضير، فالبيدَّ مين  إن كنَّا فعالل نريد الثبيات عليى درب الجهيادِّ األحمير وصيوالل لهيدفنا المنشيودِّ
ر هذه الثورة التي تحارُِّبهيا أميم األر  ألنَّهيا سيتقلِّب الميوازين عليى مسيتوم أن  نثور على أنفسنا أوال، لكي تنتصِّ

 أمَّةِّ ا سالم قاطبة.

 كل الشياطين اشمخّر ضاللها*** لنكون ممن في المفاسد هاموا

 ونكون طوعا للطغاة ونسلهم   *** حتى القيامة ما استطال فئام

 النار التي  ***    شّبت فطالت فادلهّم  الملكّن طفالل  أشعل 
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 هبت رياح الحق تقشع ذلة    ***     طالت دياجيرا فزال كالمُ 

 سبٌع مضين على الشآم كعنها   *** لحظات موت ما لهّن تمامُ 

 هي لحظة عكست مسار حياتنا*** ُسقيت دماء الصادقين الشامُ 

 فضحت سبيل الكاذبين، تكشفت*** لجه النفاق، تطايرت أوهامُ 

 يا ثورة يزداد عودك قوة    ***  صبرال على الألوا، رجالك قاموا

 خضراء رمزال ال تحيد عن الهدم   *** حمراُء دربال ركُبها ووسام

صيبر مين الصيابرين، ونيرم نعم أيها السادة، خضراء رمزال ال تحييد عين الهيدم، ُرغيم الفِّيتن وُرغيم المِّحين، نيرم ال
 من ال يبيع ثورته، ويبذل ألجلها كل شيء.

م قبليه وليداه شيهيدين فيي سيبيل هللا!!... هيذه الثيورة التيي  البارحة بلغنيي خبير استشيهاد أخ عميره سيتين سينة، وقيدَّ
ق ُحرًّا كريما، ال يتسيلَّط علييه الشيبيحة أ ذنيابهم، وصلت إلى البعض على طبٍق من ذهب، فعاش في هذه المناطِّ

هييذه الثييورة التييي وصييلتك بييالهيِّّن، بييذل غيييرك ألجلهييا ماللييه وأوالده وأتمَّهييا بنفسييه، وأنييت وصييلتك علييى طبييٍق ميين 
ذهيب، فتيابِّع المسيير، واعليم أن الشيرن كيلَّ الشيرن، أن نميوت عليى طرييق الحيق ِون ليم نبليو النهاييية، و وهللا، 

 لمون.إنَّ هللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثر الناأ ال يع

يياٌم فِّيييهِّ  ييه العييام الثييامن بعييد سييبٍع عجييان، عل أبشييروا أّيهييا النيياأ بفييرج هللا،  ييإهللا الييذي ال إلييه إال هييو، إنييي ألحسف
، بعييد سييبٍع عجيياٍن شييداد، تنقلِّييب المييوازين،  ييُرونل صِّ فِّيييهِّ يلع  يياُ  النَّيياُأ ول َ ُيغل َِّ ُ ِلُيِضثثيَع ِإ َمثثاَنُكمم ِإنَّ  َِّ ))َوَمثثا َكثثاَن 

ثثث ييييٌم... إنيييي داٍع [. 143]القيييرة:اِس َلثثثَرُأوفب َرِحثثثيمب(( ِبالنَّ ل بِّالنَّييياأِّ لليييرلُءوٌن رلحِّ َِّ وميييا كيييان هللا لُيضييييع تضيييحياتِّكم إِّنَّ 
نوا.  فعمِّّ


