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 الخطبة األولى
دددر المدددؤمنين  هلل الحمددددُ  دددزا  المسدددلمين  ناص  مغيددد   المستصدددرخين  صدددري    ُمددد   ا  الكدددافرين  قددداه ر  الُمشدددركين  ُمع 

المبعدو  رحمدةل للعدالمين  القائدُل رسدلين األنبيداء والمُ  خداتمم  علدى والصالُة والسالم  ...الداعين   مجيب  المستغيثين
ِِ    اْلِكت يياِ   عميود   رأيي    إنيي»روحدي فددا :  ِتي  ت ْحي ِ  ِمينْ  اْنت ي يياد  ا فنظير    ِوس   َ  ِإل ييى ِبي ِ  ع ِميد   سياعع   نييور   ه يو   ف يِِ

يياِم  ييان   ِإنَّ  أ ال الشَّ َ ا- اإِليم  ق ع يي ِ  ِإ حه الحدداكم  أخرجدده] «بالشييام -الفييتن و  حه الدد هبي  ووافقدده الشددينين شددر  علددى وصددحا  وصددحا

 كوأصدحاب كوعلدى للد كرسدو  هللا  صدلَّى هللا عليدسيدي يا صلَّى هللا عليك يا  .[الشدام فضائل أحادي  تنريج في األلباني
 إلى يوم الدين  أمَّا بعد إخوة اإليمان: والتابعين  ومن تبعهم بإحساٍن وسار على دربهم واهتدى بهداهم

م  ازدادت وتيرتهدا فدي األسدابيع الثالادة الما دية الُمظل د ع الليدل  كبيرة ومتغيراٌت سريعة وفتٌن متتابعة كق طمدأحداٌ  
ا  تلك األحدا  الكبيدرة واألمدور النطيدرة  درعاا يحد  في جنوب بالدنا  في حوران وجلُّها ممَّ  وما جاورها تحديدل
 ما كشفته من خياناٍت ومؤامرات..تسببت به من إفرازاٍت وتب عات  نشهُدها ونشهد  ها ونشهد مانشهدُ 

دتموني  فيد   لد لك للتن المنطقديا  القاب دل   دائما  متفائٌل وااٌق بداهلل  ولكندي ال أتكلدم إال بدالواقعي  أيها السادة وكما عه 
اختدددرت مدددن بدددين تلدددك الموا ددديع التدددي أاارتهدددا أحددددا  درعدددا ومدددا يحصدددل فيهدددا ا ن  اختدددرت مو دددوعا يتعلدددق 

لدددرعا أو قددو  انفدروا نصددرة ألكددي أحدداكم وأخطددب فدديكم خطبدة حماسددية لاليددوم  ندده  لدم لت    عين ألتحدددَّ عبالسدام
مدددن فدددي مسدددجدنا مجاهددددون صدددادقون موقندددون لَّ   فأندددا أعلدددم بدددأن ُجدددلهدددا ةل صدددرم لغيدددر درعدددا وقومدددوا كدددي نجاهدددد نُ 

مون بإذن هللا ال يتراجعون.  وعارفون  ُمقد 

سدمعهم يقولدون علدى األئمدة والنطبداء كثير مدن النداس أنفع الكالم أصالل مع من ال يستطيع له سبيال  ولكن ما 
يجدب أن هد ا الكدالم  ؟!وهدل األمدر بيدد النداس ؟!  وهل ترك الناس الجهاد أصالل أن يحر وا الناس على الجهاد

 يعرفددون أي ُخبا ددأتيقددا  لمددن الدد خيرة  السددالح و مسددتودعات والمتصدددرين  يقددا  لمددن يملكددون مفدداتي  للقددادة  يقددا 
تحريدك   لمدن يقددرون علدى لمدن يقددرون علدى اتنداذ القدرار ذلك نقو   هاومنارجُ  هامغاراتأين مداخل   الدبابات

د نقدو  ذلدك وال نكدل والالجنود وا ليدات...  ا وأمدرلا و  لنمم در معهدم وال بهدم ُنصدحل وزجدرلا  أمادا أن ندأتي ونهيدا ال نقصا 
 بٌ وكدد   فهدد ا تمثيددٌل روا للجهدداد  علددى ذلددك  وتددأتي التعميمددات قولددوا للندداس انف ددلمددن ال يملكددون ذلددك وال يقدددرون 

 هللا... ر وبشرعواستهزاء بالمناب  الناس ب واستهزاءٌ 
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 !!أت الدبابات؟با  أنتم معكم مفاتي  مستودعات السالح؟ أنتم تعرفون أين خُ  الناسأنتم أيها 
الشدعب الصدابر المجاهدد مسدتعد للنفيدر  هد ا ا النداس فدنحن موقندون بدأنهد ا الكدالم يقدا  للقدادة والمتصددرين  أمَّد

 .ن النفيرعل  ورجالنا وشيوخنا متى بدأ الزحف وأُ ة شبابنا قة بهمَّ نا ا  لُّ في كل لحظة  كُ 

ر معنددا كُ  ةٍ ظدداهر أمددٍر لخددر  لاددرت اليددوم أن أتحددد  عددن تحددد  عددن أن أاليددوم لاددرت أيهددا األحبددة لدد لك  مددا لَّ تتكددرَّ
كلمددا زادت حددرارة الفتنددة واشددتدَّ لهيبهددا  مدددَّت الضددفادع ر وسددها    علددى المسددلمين  دداق النندداقطددب و النم  اشددتدا 
ددددددددوخرم   ها  ومددددددددا أشددددددددبه اليددددددددوم بدددددددداألم  ُسددددددددمومم  الندددددددداس   فددددددددي أسددددددددماع   هددددددددا لتنُفدددددددد م حور  ن جُ جددددددددت األفدددددددداعي م 
ن ا م ا م ر ض   ق ل وِبِهمْ  ِفي و الَِّذين   اْلم ن اِفق ون   ي ق ول   و ِإَْ )) ول     ّللاَّ   و ع د  س  ر  وًرا ِإالَّ  و  ية   ق ال يْ   و ِإَْ ( 12) غ ر  مْ  ع اِئف   ِميْنه 
ييا ييام   ال   ي ْثييِر    أ ْهيي    ي  ن   ف يياْرِجع وا ل ك ييمْ  م ق  ي ْسييت ْذَِ م   ف ِريييق   و  ول ييون   النَِّبيييَّ  ِمييْنه  ييا ِإنَّ  ي ق  ييْور ة   ب ي وت ن  ييا ع  م   ِإنْ  ِبع ييْور ة   ِهييي   و 

ون   ل وْ ( 13) ِفر اًرا ِإالَّ  ي ِريد  ِخل ْ   و  ل ْيِهمْ  د  يِِل وا ث يمَّ  أ ْقط اِره ا ِمنْ  ع  ت ْوه يا اْلِفْتن ية   س  يا َل  م  يا ت ل بَّث يوا و  ( 14) ي ِسييًرا ِإالَّ  ِبه 
دْ  ل ق  ان وا و  وا ك  لُّون   ال   ق ْب    ِمنْ  ّللاَّ   ع اه د  ان   اأْل ْدب ار   ي و  ك   [.15-12]األحزاب:(( (15) م ْسِ واًل  ّللاَِّ  ع ْهد   و 

ك عتداد  م سدالحه وتدرم   ولقد رأينا من  دفادع درعدا مدن سدلَّ ة الضفادع في كل زمان ومكانجَّ ة المنافقين وحُ جَّ حُ 
ون   ِإنْ أن تتشرد من القصف )بحجة أن بيوتنا عورة وال نريد لنسائنا   (.ِفر اًرا ِإالَّ  ي ِريد 

ددا"الدد ين يقولددون: أولئددك أولئددك المنددافقون وأتبدداعهم اليائسددون نعددم أيهددا السددادة   نما مم دددم ُسددوُلهُ  ّللاَُّ  ومعم رم   "ُغددُرورلا إ الَّ  وم
يلددومن أولئددك الدد ين يدددعون للمهادنددة واالستسددالم  أولئددك الدد ين يلومددون الضددحيَّة علددى بكائهددا وصددراخها أللمهددا  

أولئددك    يلددومن الضددحية علددى بكائهددا   يلومندده علددى اورتددههددين خمسددين سددنةل وأُ   َّ هدد ا الشددعب المسددكين الدد ي ذُ 
ُف غددر   أولئدك يسدتثمرون مثدل بة في كل مناس المنافقون والعمالء والطابور النام  ال ي ُكنَّا ر منده ونندوا  نحد ا 
مدن مهدزوزي اإليمدان و دعيفي  ومدن كدان حالده قريبدا لحدالهم ه   األوقات فيتدأاَّر بهدم مدن كدان علدى شداكلتهم  

بددل وعددن  -دون عددن فكددرتهم يرتمدد أولئددك الدد يندون هللا علددى حددرف  الدد ين يعُبددأولئددك الددرحمن  الددرحيم اليقددين بدداهلل 
ِمن   عند االبدتالء: -معتقدهم ل ى ّللاَّ   ي ْعب د   م نْ  النَّاسِ  ))و  ْرف   ع  اب     ف ِِنْ  ح  ْيير   أ ص  يذ نَّ  خ  ياب ْت    و ِإنْ  ِبي ِ  اْعم   ِفْتن ية   أ ص 
ل ب   ل ى اْنق  ْجِهي ِ  ع  ِسير   و  ْني ا خ  ِلي    و اَْلِخير ة   اليدُّ ْسير ان   ه يو   َ  (( اْلخ  عليهدا خسدران  خسدر الددنيا وزاد [.11: ]الحدج اْلم ِبيين 

 ا خرة بمنالفته ألمر هللا.
ادة - فرٌق كبير هد    يعتصٌر ألملا على حا  اورتنا  ويتكلَّم ساعيلا في توجيه الناس إلصدالح قلبٍ بين  -أيُّها السَّ
وبين من يهتدز إيمانده فرٌق كبير بنه مضحيًّا في طريقها   ساعيلا ألجلها هاعدالة فكرتها وسمو غايتمؤمنا بالثورة 
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عددددة ددددفيرتدددددُّ عددددن فكرتدددده أصددددال ويحددددنُّ للعبوديَّددددة والدَّ   وشددددربلا وتكدددداار األنعددددام التددددي ال تعدددددوا أكددددالل  لحيدددداة  ن   يح 
اأْل ْنع اِم ِإالَّ  ه مْ  ))ِإنْ  ِبيًًل((  أ ض  ُّ  ه مْ  ب  ْ  ك   [.44]األنعام:س 

ددده هللا نبيَّددده رج  المندددافقين الُمدددأولئدددك المهدددزوزون الددد ين يتدددأارون بكدددالم  هم وجدددوب حسدددم أمدددر باألمدددر فين الددد ين وجَّ
  أولئددك الدد ين ينشددرون لكددي يكونددوا عبددرة ولكددي يرتدددع غيددرهم يتناسددب وخيددانتهمتعددامال  وبوجددوب التعامددل معهددم

 ق ل يوِبِهم ِفي و الَِّذين   اْلم ن اِفق ون   ي نت  ِ  لَّمْ  لَِِّن)): أمر هللا نبيه قدائال  لون بينهمن ا  ويُ بين الناس  ون فرج   ويُ اإلشاعات  
ِدين ةِ  ِفي و اْلم ْرِجف ون   مَّر ض   ون     ال   ث مَّ  ِبِهمْ  ل ن ْغِري نَّ    اْلم  اِور  ا ي ج   [.6:  األحزاب] ((ق ِليًًل  ِإالَّ  ِفيه 

 كبيدددر يدددوم خطدددأٌ   يجاورندددا ويسددداكننا  للعددددو الطدددابور الندددام يدددوم تركندددا   كبيدددر ارتكبندددا  يدددوم تركندددا أولئدددك خطدددأٌ 
ددرنا فددي استئصدداله مددن بددين ظهرانينددا  الطددابور النددام  مددن الشددبيحة والنبيحددة  وفددي إخددراجهموفددي فضددحهم  مقصَّ
مدا يمارسدونه مدن حدرٍب نفسديٍَّة بدين النداس  أولئدك لباإل دافة   خيدانتهموال ندأمن ن غدرمهم والمؤيا دين ال ين ال نأمم 

مددن أجبدددنهم إن عجددز عدددن الكددالم نسدددمع مندده الفتندددة نسدددمع الدد ين نينددا  أولئدددك مددا كددان لندددا أن نتددركهم بدددين ظهرا
وسددأقف كنددا عايشددين قبددل الثددورة  يقددو : كنَّددا عايشددين!!!...  عندددما  بهددا عضددد العددوامالشددهيرة القائلددة التددي يفددت 

 "كنَّا عايشين!"قليالل مع قولهم: 

يقولددون مثددل هدد ا عندددما تسددمعون أمثددا  أولئددك كنددت يددا إنسددان عدداي  والكددالب عايشددة والحيوانددات عايشددة...  
م هدي عيشدة الكدالب واألغندام البشدر عنددك عيشدةُ للعيشدة البشدرية  هدل  مكبمعيار   مونافت: هالَّ عرَّ الكالم  اسألوهم

أن تأكددل  ؟؟!ا نعيشددها  هددل هدد ا هددو معيددار المعيشددةنَّددر ال ريددة  هدد   العيشددة التددي كُ واألبقددار تأكددل وتشددرب وتبدد ُ 
ددمأم هددو غيددر ذلددك وتلحددق شددهواتك  وتشددرب  دد  ا يليددق بالكرامددة اإلنسددانيةمَّ دد  ا يليددق بالكرامددة البشددريةمما ا يليددق مما

دْ  بالبشر ال ين كرمهم هللا تعالى؟! ل ق  ْمن ا ))و  رَّ م   ب ِني ك   [.70]اإلسراء:  ((آد 

  نعددم كنددت كندت عدداي بدده ألمثددا  أولئددك ولمدن يتددأار بكالمهددم  هددا األحبددة هد ا أو  سددؤا  يجددب أن يسدأ  نعدم أيا 
  وطنددا لددك  فددي سددوريا بلددد الجميددع  فددي سددوريا التددي تأكددل مددن خيراتهددافددي سددوريا لددم تكددن تعددي   كولكنددعدداي  

 مُ يحتدددر    فددرق كبيدددر بددين أن تعددي  فدددي وطددن األسدددبواجباتددك  كنددت عددداي  فددي سدددوريا  وتعطيددك حقوقددك وتقدددومُ 
 !وبين أن تعي  في مزرعة األسد  محترم   كمواطنٍ عامل فيه كإنسانم إنسانيتك وتُ كرا  ويُ ك حقوقم 
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هدان  كندت فدي بلددك يأتي محترما ومصونا أكثر من ابن البلدد المد لو  المُ في بالدنا كان أي غريب يأتي للبالد 
 .دائما   ُّ ر  وتحميه وتدفع فيه الضرائب وكنت تُ تعمل فيه وتندمه وتعمُ 

دنية ُيعامدل كمتطفدلٍا وكضديفٍ   اقيدٍل مكدرو  وهدو علدى أر ده التدي نسدبوها لهدم كيف ال وقد كان ابدن األكثريدة السُّ
...عبيدددددد و األسدددددد اسددددملا  ومزرعدددددة ل  األسددددد ومدددددن فيهددددا    سددددوريازورلا وبهتانلددددا فغدددددت سدددددورية   دوابٌّ لهددددم فعدددددالل

ق يال  )) :وقدد وصدف هللا لندا حدالهم حدين قدا وه ا شدأن الطواغيدت فدي كدلا  زمداٍن ومكدان   وا الَّيِذين   و  ير  ف  يِلِهْم  ك  س  ِلر 
نَّك م نْ  لن ْخِرج  نَّ  أوْ  أ ْرِضن ا مِّ ى ِملَِّتن ا ِفي ل ت ع ود  مْ  ِإل ْيِهمْ  ف ذ ْوح  بُّه   .[13:  إبراهيم] ((الظَّاِلِمين   ل ن ْهِلك نَّ  ر 

نَّك م)) نْ  لن ْخِرج  أو خددٌم  همعبيددم  والنلدقم  أر دهم  األرض يعتبدرون  زمدان كدل فدي والطواغيدت جبدابرةال(( أ ْرِضين ا مِّ
 ...ألنفسهم األرض ينسبون  ل لك  عندهم

 !!ا عندنا أو سنهجرك من أر كعبدل  لتنا وتعودم ا أن ترجع لم  إمَّ  

ق ال  )) وا الَِّذين   و  ر  ف  نَّك م ك  ِلِهْم لن ْخِرج  س  نْ  ِلر  نَّ  أوْ  أ ْرِضن ا مِّ  ل ين ْهِلك نَّ )): فمداذا كدان الجدواب الربداني ((ِملَِّتن ا ِفي ل ت ع ود 
ا لِلَِّ  اأْل ْرض   ))ِإنَّ : وقا  تعالى ((الظَّاِلِمين   اء   م نْ  ي وِرث ه  (( و اْلع اِقب ة   ِعب اِدهِ  ِمنْ  ي ش   [.128]األعراف: ِلْلم تَِّقين 

الدد ين يتقددون هللا وينصددرون ديددن هللا ويأخدد ون باألسددباب ويعدددون لعدددوهم مددا   للمتقددين  الجولددة النهائيددة  العاقبددة
 .استطاعوا من قوة

نَّك م)نعم أيها األحبة  نْ  لن ْخِرج  كدان هد ا مجدرد هل وها سوريا األسد ينسبون األرض لهم  برأيكم لما سمَّ  (أ ْرِضن ا مِّ
دددا  ال اسدددم عشدددرات ألمهدددا عدددانوا و لبا ندددا  هاوعاشددد هاشدددناصدددريحة علدددى ممارسددداٍت ع   اللدددةٌ د   كاندددت تلدددكبدددل   طبعل
كلَّ مدا علدى  فالبدا من إشعارك بأنَّ   في وطنك ي وكضيف اقيلٍ نا  أيها السُّ فباإل افة لمعاملتك كمتطفل   السنين

مدا تأخد   مدن أر دك وأرض أجددادك هدو منحدٌة  كدلُّ و  ادك  وأندت مجدرد عبدٍد خدادٍم عنددهمه   األرض هدو ألسدي
 منهم ...

 !هاللي خلفو بي  جايبها من  هو !! تقولد الرئيس  مكرمة السيد الرئيسمنحة السي

لمددا نزلددوا مددن جبددا  النصدديرية مددا كددان معهددم امددن لبدداس يسددترون بدده عددوراتهم  الفقددر يدد بحهم  كددانوا لقلددة شددرفهم 
كالعبيددد فددي  هنَّ و يبيعدد أحددرار نَّ   كددانوا يبيعددون بندداتهم وهددالدددين واألخددالق والشددرف هددوان عر ددهم وهددم عددديموالو 
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فيهدا مدن حجدر وبشدر بمدا هدا لا خادمات في البيوت  هك ا كدانوا  ادم ا ن أصدبحت البلدد كُ  مدن السنة لكي يعملنم 
 "منحة السيد الرئي "!! واروات ملك لهم  ويمنون علينا قائلين:

ات هدد   خيددر شدديئا  ندداسال أحددد يقددو  أنددي منحددت ال" :غددان قددا  لشددعبه فددي خطددابو رجددب طيددب أردرئددي  تركيددا 
 ".  ال أدفع شيئا من جيبيتركية أعطيها للشعب التركي

  هد   العيشدة التدي كندت "منحدة ومكرمدة" :بعددها يقولدون و صدونا فدي أرزاقندا نحن يعطوننا من أموالندا ويحاص   أما
هد ا المسيلم المحياِفا العرييق   فيي هيذا المجتميع مينظم لخخيًلو والقييمالفسياد اإل أ ف إلى ذلدك: تعيشها...
اإلفساد المنظم ألخالقه وقيمه في التلفداز وفدي فيه ترى  ...واألدبن والحشمة ال ي كان يوصف بالتديُّ المجتمع 

الجرائد والمجالت وفيما ينشرونه للناس  في المناهج التدي يعلمونهدا ألبنائندا وأوالدندا  حتدى فدي المسداجد و دعوا 
ياِجد   ))و أ نَّ بقولده تعدالى  ةل كايمدنم  "معاهد األسد لتحفدي  القدرلن"عبارة  يع   ت يْدع وا ف يًل   لِلَِّ  اْلم س  يًدا(( ّللاَِّ  م    [18]الجدن: أ ح 

بعدد   يأتي بعدد ذلدكبل و   قا  لهم حاف  أسد سأ ع اسمي على كل جامع  ه   هي العيشة التي كنت عايشها
دبدة المُ نرَّ المدرسة ومناهجهدا المُ  قدد يسدعى الشدني فدي تربيدة أوالد  التدي قدد ينجدو الدبع  مدن افسدادها  فدة  فس 

ددوصدديانتهم وتعلدديمهم وفددي محاربددة هدد ا اإلفسدداد الدد ي كددانوا يعيشددونه فيددأتي الولددد مددا إن يصددب  شددابا حتددى يُ  ل رسم
ِامًيا يخدمسنتان لكدي    حدرس اليهدود خمسدين سدنة  لمداذا يد هب الشداب إلدى في جيش اليذ  حيرس إسيرائي  إل
المعلدوم الشدهري وفدوق هد ا كلده  ضباطهمعهم أو لكي يهرب ويدفع لكي يندمهم ويعمل في مزار ي هب الجي ؟ 

  تعلديم الفسداد دورة لمددة سدنتين متتدابعتين مدن اإلفسداد ...فدي دينده بُ ويمنع عن الصالة ويحدارم   م الكفر باهللعلَّ يُ 
ينربددو  كددل هدد ا حتددى إذا مددا كنددت قددد أحسددنت تربيددة ولدددك أن تعلدديم الكفددر  وتددرك الصددالة .... تعلدديم الرذيلددة  
 !".ا عايشينكنا " :يقو  لك ام هك ا كنا  .عليك في سنتين

ا أن يدفع الرشدوة وممدا أن يكدون لده واسدطة  كدان إما  رصة لدي  فًل ف   دم إلى وظيفة  كان أحدنا أيها السادة إَا قِ 
رزي أو صددديري أو دُ ي مدددن حلدددب وحمددداة ودمشدددق وحمدددي أم هدددو نُ نا  إن ذهدددب إلدددى أي مكدددان ينظدددر فيددده أهدددو ُسددد

 !أ المكان ويو ع في المناصببوَّ يُ لسماعيلي ا

نصددف  نحتددى علددى مسددتوى الوظددائف الدددنيا هددل تعلمددون أن مدينددة حلددب وهددي ادداني أكبددر مدينددة فددي سددوريا كددا
أو أكثدر  - وكاندت التربيدة كدل سدنتين -أي غيدر مثبتدين  -كلفين بسداعات في مديرية التربية مُ الكادر التعليمي 



 10من  7الصفحة  ا عايشينكن   :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

خدددوة كاندددت تدددأتي عشدددرات المكددداري مدددن السددداحل  تدددأتي   وهللا أيهدددا اإلين المعلمدددينتفدددت  مسدددابقة لتعيددد  -أو أقدددل
ن  يددداومون سدددتة أشددهر أو سدددنة عددديَّ تن ويُ ثبَّددالبنددات العاريدددات مددن السددداحل والمطلددوب توظيدددف معلمددين بحلدددب فيُ 

يأخدد ون رواتددبهم دون أن يددداوموا ألندده ال يوجددد  حيدد  كددان بعدد  المعلمددين والمعلمدداتلددون للسدداحل  حوَّ يُ بعدددها 
وال  ون ال يعيندبسداعات مكلفدين كدانوا صدفهم ن   فدي حلدب المدرسدين  وفي المقابل بالكوادر مكان والمدارس ممتلئة

 .وه ا على مستوى مدرسة ُيثمبَّتون 

اال بسديطا ممدا تسدمعونه تباعهم  سأ درب لكدم مثدألهم و الجمعيات السكنية الفاخرة كان نصفها للمسؤولين وألزالم
   شرق سدوريا الد ي كدانالصرا  على شرو سورياهو  ا ن كل المشكلة بين روسيا وأمريكا  في األخبارحاليلا 

بعالمدات ق سدوريا الد ي كدان طالبده يددخلون الجامعدات شدر  "  المنداطق النائيدةأزالم النظام البعثي يسمونه لندا: "
النائيدددة  تنيلدددوا ا ن روسددديا وأمريكدددا تتقاتدددل علدددى تلدددك المنددداطق لمدددا فيهدددا مدددن أقدددل ألنهدددم أوالد المنددداطق الفقيدددرة 

يمكددن مددن خاللهددا استصددالح جميددع أرا ددي  وفيهددا الغدداز ونهددر الفددرات )بحددر مددن مدداء حلددو  فيهددا الددنفط اددروات
سدي والغداز وكدل الثدروات  وا ن الصدراع األمريكدي الرو  والفوسدفات كما تحوي على األلمداس (الصحراء السورية

ق كاندتفقدد كدل هد ا  مدع  و اإليراني من أجل السيطرة على الشرق  خيراتهدا  هب كدل لدة فقيدرة  تدجهَّ مُ  تلدك المنداط 
كنددددت " ك:سددددد ول  منلددددوف ول  شددددالي   ويقددددو  لدددداألجنبيددددة لجيددددوب ل  أخاصددددة مددددع الشددددركات سددددرا ية بعقددددود 
 !!"عاي 

 لي  أن يشيارض ضيابطا فيي األمين فيًل بيدَّ ا المعمدل كبيدرل كان أحدكم إذا أراد أن يفت  معمال لينددم بلدد   إذا كدان 
 .فت  ه ا المعمللة ولن يُ المعامم  لُ عرقم ومال ستُ 

أن يييدخ  ألقبييية المخييابرا  كددان أحدددكم إذا قددا  كلمددة واحدددة عددن رئددي  الدولددة أو عددن أي مسددؤو  فيهددا يمكددن 
 !!"كنا عايشين" :يقو   وبعدها ج منها أبدان عويلة وقد ال يخر  يالعذا  سن   أشدَّ عذَّ في  

ة لمدا دخلدوا علدى حمداة قتلدوا فيهدا خمسد  خمسدين ألدف إنسدانفيه قتل  –سد أحافط –األب   كنا عايشين في بلد
 "!!!ا عايشينكنَّ " :لكو  بقام وأكمل على البقية في سجن تدمر    ألف إنسان نواالاي

 :  ادم يدأتي الدبع  ليقدو  لديهدا السدادةبينندا أيُّ   ه ا ما يروجه الضدفادع كنتم عايشين عيشة ال تر اها الكالب
الفصدائل  عندها ُظلدم خي الفصائل أ يا"!؟ ظلما من الفصائليا شيني أنت تتحد  عن أولئك ولكن ا ن نرى "
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يا "ي يا: هللا تعدالى يقدو  وقولده الحدقولكدن   الفصائل عندها أخطاء  الفصائل عندها تجاوزات  غلطت  الَّيِذين   أ يُّه 
اء   لِلَِّ  ق وَّاِمين   ك ون وا آم ن وا د  ه  ن آن   ي ْجِرم نَّك مْ  و ال   ِباْلِقْسطِ  ش  ل ى ق ْوم   ش  يوا ِللتَّْقيو    أ ْقير     ه يو   اْعِدل وا ت ْعِدل وا أ الَّ  ع   و اتَّق 
ِبير   ّللاَّ   ِإنَّ  ّللاَّ   " ِبم ا خ   [8]المائدة: ت ْعم ل ون 

دد  وجددهٍ   أو ألددف  ولكددن أيُّ بقددت علددى واحدددٍ الظلددم هددو ظلددم  الجريمددة جريمددة ولددو طُ  االفصددائل عندددها ظلددم؟ طبعل
 !!!لمقارنة  أي ظلم في المقارنة ه  ل

وفدي السدجون وبعدد الثدورة قتدل مليدون إنسدان تقارن بين من قتل عشرات لالف بل مئات لالف الناس قبدل الثدورة 
 الفصائل!! نه بظلمأن يكونوا عبيدا عند   تقار  هم أبو جن عشرات ا الف من الناس ألنَّ سماليين و  ةوشرد عشر 

أكبددر ظلددم قامددت بدده الفصددائل أنهددم كددانوا مفددرقين وأفسدددوا  –وهللا لددو جمعددت كددل الظلددم التددي قامددت بدده الفصددائل 
دو واحدد وهللا كلده ال يعدفد ...أو قتدل أو تعد يبٍ  أما ظلمهم المباشر على النداس كسدجنٍ  – بنزاعهم وتشتتهم الثورة
 نظام األسد.ظلم ومجرام لف وال نقطة في بحر باأل

أليسددوا أبندداءكم؟  ؟هددؤالء أبندداء الفصددائل أتددوا مددن كوكددب لخددر الكددريم  اددم أيهددا األي  أيهددا اإلنسددان  أيهددا المسددتمع
اإلصددالح فددي المجتمددع يحتدداج و ا فيهددا  ناددتددربيتكم )أنددت وأبيددك وجدددك وعمددك وخالددك(؟ هدد   التربيددة التددي كُ أليسددوا 

   أبدا.ال تص   وقتا  إياك أن تقارن مقارنةل زمنا  يحتاج 

مدن تعلقدت قلدوبهم بداهلل هندداك  عندد المدؤمنين وعندد المسدلمين عنددف  ومجدرامهم أولئدك وبعدد كدل مدا ذكرندا مدن ظلدم
ييية  : وهدددو الددد ي قدددا  هللا تعدددالى عنددده مدددا ذكرندددا مدددن كدددل  وأخطدددر هدددمأمدددر أ  ييير   ))و اْلِفْتن  ْتييي ِ  ِمييين   أ ْكب  ِ ال يييون   و ال   اْلق   ي 

اِتل ون ك مْ  تَّى ي ق  مْ  ح  وك  دُّ ينْ  اْسيت ط اع وا ِإنِ  ِدييِنك مْ  ع نْ  ي ر  م  ينْ  ِميْنك مْ  ي ْرت يِددْ  و  ياِفر   و ه يو   ف ي م يْ   ِديِني ِ  ع  ِِي    ك  ِبط يْ   ف ذ ول   ح 
مْ  ْني ا ِفي أ ْعم ال ه  ِِ    و اَْلِخر ةِ  الدُّ ا    و أ ول  ا ه مْ  النَّارِ  أ ْصح  ((  ِفيه  ون  اِلد   [.217]البقرة:خ 

 د أهدددل اإلسددالم مصددديبة إفسدداد الددددين مصدديبٌة أكبدددر كدددل مددا ذكرندددا مددن أمدددور الدددنيا عندددد أهددل اإليمدددان وعندد قبددلم 
يفسد دين ولدك ويفسد دين بنتك ويفسد ديدن أهلدك وأن تحدارب فدي ديندك وأن يصدنع تصدنيعا مشداي  صيبة أن مُ 

دددا هللا تعدددالى عنددده  دددال  ينشدددرون الباطدددل وينشدددرون التشددديع وينشدددرون مدددا ال ير دددى سدددمعتم  ... ولعلكدددم جميعل
 .- التي احتلها النظام أعادنا هللا إليها فاتحين -تعة التي فتحت في حلب بمكاتب زواج المُ 
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ينشى من الناس  قد يأنبده  دمير  قلديال    فيما مضى ال ي كان يسعى وراء الحرام يتنفى  علًنا ة منظمةر دعا
 لدده معمددم ال يشددعر بتأنيددب الضددمير  مكاتددب لددزواج المتعددة يعمددللدددين حتددى ا ن الدددعارة علنيددة ومغطدداة باسددم ا

عمددم الشدديعي فددالن فددالن يسددتمتع بفالنددة لمدددة أسددبوع مقابددل خمسددين ألددف ليددرة ويوقددع عليهددا الشددي  المُ  فيدده: عقددد
 .الفالني

دمؤمندون المُ وهد ا ألجلده يبد   ال إفساد الدين  هذا عند المسلمين الميممنين أعظيم وأكبير مين إفسياد اليدنيا   جهم
هد ا الكدالم أقولده   هدا األحبدةويجاهدون في سبيل هللا لصون دين هللا ولحمايدة ديدن هللا  نعدم أيُّ   ويب لون األرواح

روجدده   بمددا يبمددا يروجدده الضددفادع  بمددا يروجدده المبطلددون  عقلدده وقلبدده كددل مددن اهتددز لو   لكددل مددن اهتددز  ددمير 
 عليندا  بُّ ويُسد اويأكل من طعامنا ويقاسمنا رغيفنا ام يشتمنبيننا يروجه من يجل   اأفاعي الطابور النام   بم
يي    ال   ث ييمَّ ))صددنا منددك  هللا عددز وجددل قددا  للنبددي وخلا  انقلددع كددل هدد ا يددا أخددي إذا النظددام عاجبددك  ون  اِور  ييا ي ج   ِإالَّ  ِفيه 

  [6:  األحزاب] ((ق ِليًًل 

ددال بددد أن نُ  لمكددان سدديء إذا هدد ا ا ويسددبنا  وأتبدداع النظددام  نعددم يجلدد  معنددا ر صددفوفنا مددن الشددبيحة والنبيحددةطها 
وبدد لوا دمدداءهم والمهددج لتحريرهددا وأنددت تقددو  أن الندددمات عنددد النظددام  وأنددت حاقددد علددى مددن حددرر هدد   األرض

دداجلسددك بددين ظهرانينددا  لمدداذا تجلدد  بيننددا وتأكددل طعامنددا وتقفمالدد ي يُ أفضددل  رغيفنددا اددم تتحددد  عنددا بسددوء   نامُ س 
واسدألوا   ك وبدين هللاوأصدل  بينمد  ن معهدم واقعدد معهدم أو تدب إلدى هللالى معبودك ومحبوبك ومتبوعك وكُ اذهب إ

 .أهل ال كر إن كنتم ال تعلمون 

مدلدب وغدزة و ب الغربدي لد)ريد  حصدغيرة علدى األرض  قدعٍ عدي  فيده هدو مدن بدين بُ يا جماعة هد ا المكدان الد ي ن
لطة الحكدم العدالمي ال تنضدع لُسدالتدي  حيددةهدي المنداطق الو  في فلسطين وبضعة مناطق محررة فدي أفغانسدتان

يعشدون بكرامدة  كدل الددو  العربيدة إمدا تحكمهدا أقليدات  ُسدنَّة هي المنداطق الوحيددة التدي فيهدا مسدلمون  (الصليبي
 .طت على المسلمين السنة أو يحكمها عمالءلا  سُ 

رض تحاو  إنهاء المشكلة فدي هد   المنداطق  ه   المناطق سببت مشكلة للنظام العالمي ل لك ا ن كل دو  األ
دداكددان تعددي  فيدده مفددي  أنددت اء  وتفعددل مددا تشدد  تقددو  مددا تشدداء  ال تمييددز طددائفي  متسدداوي الفددر   عزيددزلا كريمل
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 فييي العييالم تذكيي  ميين تعددي  فددي مكددان وحيددد  أنددت هنددا فددي المندداطق المحددررة يددكوتددأمن علددى عر ددك وعلددى بن  
 تمد  واِجبا !!وال وال تقدم ل  خدما   خيرات 

  كدل دو  سدنوات المنداطق المحدررة نعدي  فيهدا وهنداك مدن يعدي  فدي هد   المنداطق وال يقددم لهدا شديء سدتلنا 
عليدك قدوانين   عليدك التزامدات ماديدة ومعنويدة  لدك حقدوق ولكدن عليدك واجبدات االعالم حتى لو ذهبت إلى ألمانيد

 سيدافع عن وطنه. -حتى األمريكي عندما تأتي الحرب  –وعندما تأتي الحرب   يجب أن تلتزم فيها

الحرب فنددافع عدنهم وهدم  يوتأت  مون رغيفناويقس    يأكلون من طعامنا  يجل  أولئك المنافقون نحن في مناطقنا 
على هد   المنداطق وعلدى هد ا الحدا  الد ي فيهدا  مدن لدم تعجبده هد    ون بام بعد ذلك يسُ   يجلسون متفرجين بيننا

ذلدددك الددد ي زيدددن لدددك الشددديطان أنددده أفضدددل مدددن ومتبوعددده يددد هب عندددد معبدددود    فلليددد هب إلدددى النظدددامالمنددداطق ف
 .مناطقنا

العدددددو ويجلدددد  شددددبابها يتسددددكعون علددددى الطرقددددات يشددددربون القهددددوة  ال يوجددددد مكددددان  وال بلددددد فددددي العددددالم يددددداهمها
ادم بعدد كدل  !فيهدا هد ا يحصدلال توجدد أرض فدي العدالم  !!!فعون عدن أعرا دهماويأركلون ويدخنون ومخدوانهم يدد

 !!دافع عنهمو وحماهم أعانهم  نون لمئيه ا يجحدون ه   النعمة ويكفرون ه   النعمة ويس

لنفضدد  لنفضدد  المفسدددين و فلنددا مسددتا ون مندده كُ  عددن المنكددر والحددا  صددعبٌ  إخددواني فلنددأمر بددالمعروف ولننددهم  
ل لنا بفرٍج قالضفادع والمرجفين ونشهر بهم ل  ... عسى هللا أن يعجا  يمو  ريب عاج  ُندونم وم م  رمُح ال ُمؤ  ئ ٍ  يمف  در  ّللاَّ   مم ب نمص 

اُء  يمُ يمن ُصُر ممن  يمشم  .ومُهوم ال عمز يُز الرَّح 

 أقو  ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفرو  فيا فوز المستغفرين

 

مة ودعاء.الخطبة الثانية:   مقدا 


