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

 الخطبة األولى
ِسدنا شدرورِ  ِمدن بداهللِ  ونعدوذُ  ونسدتغُِِر ، ونسدتهدي  ونسدتعيُن  نحمدُد  هلل، الحمد   إنَّ  الندا، وسديااتِ  أنُِ دن   أعم  ددِ  م   ّللاَُّ  ي ه 
ت دددِ  ف ُهددو   ددن   ال ُمه  م  ددِلل   و  ل ددن   ُيض  ِليًّددا ل دد ُ  ت ِجددد   ف  ِشددًدا، و   نبيَّنددا أنَّ  وأشددهد لدد ، شددري    ال وحددد  للاُ  إال إلدد  ال أن   وأشددهد ُمر 

ق ِ  ودينِ  بالهدى ربُّ  أرسل  وخليُل ، وصِيُّ  ورسوُل ، عبُد  محمًدا  الُمشدِركون، كِر  ولو كلِ   الدين على لُيظهر  الح 
لين، الُغر ِ  وأصحاِب  الطاِهرين، الطيِ ِبين بيت  آل وعلى علي  وسالُم  ربِ ي فصلواتُ   درِبهدم علدى سدار ومن الُمحجَّ
 …الدين يوم إلى ِبُهداهم واهتدى

مد  للا تعدالى م، حرَّ حدرَّ حدرام مُ   للا الُمحدرَّم، فدي ُغدرَِّة شدهرٍ ة شدهرِ رَّ فدي ُغدلقاءنا بكدم يتجددد  :اإليمان إخوة بعدُ  أمَّا
وضدداعف اإل ددم والددذنب علددى العاصددين  ،فضدداعف فيهددا الحسددنات للمحسددنين ؛مهدداالتددي حرَّ  مِ رُ الُحدد بددين األشددهرِ 
فددي تدد  يأتينددا ومددع بدايتدد  تأتينددا ذكددرى حددواد  عظيمددة، حددواد  مهمددة رَّ فددي غُ  م نحددنُ حددرَّ مُ  حددرام   شددهر   ،المتكبددرين

 وكددلُّ  ا،طًبددطبددة بددل خُ درس منهددا يسددتوجب خُ  ر المسددلمين، كددلُّ لنددا معاِشدد وعبددرة عظيمددة   ،عظدديم   كددل منهددا درس  
د، أحببدت اليدوم أن أُ كاملدة اًسدو مشدهد فيهدا فيد  عبدر تسدتحق در  ندا فدي قابدل األيددام مختصدرة، ولعلَّ  لدةً جم  ر بهدا مُ ذكِ 

 .طبة مستقلةال في خُ ستقِ د لكل واحدة منها شرحا مُ ِرِ أن نُ إن أحيانا للا تعالى ويسر 

صددل ى للا عليدد  -م أيهددا األحبددة فيددذكرنا بحددواد ، تددرى الندداس يسددتذكرون فيدد  هجددرة النبددي حددرَّ للا المُ  يأتينددا شددهرُ 
صدل ى -يدة رأس السدنة الهجريدة ورسدول للاوفي  بدافي السنة القمرية، شهر المحرم هو الشهر األول ألن  -وسل م

صدل ى -اجر النبديهد هداجر يدوم هداجر ودخدل المديندة لدثال  عشدر خلدون مدن شدهر ربيدع األول،-للا علي  وسدل م
م محدرَّ داية العام الِهجري تكدون فدي شدهر ب ألن   ن  ، ولكِ دخل النبي المدينة في شهر ربيع األولو  -للا علي  وسل م

 مع بداية العام. يستذكر الناس ونستذكر حاد ة الهجرة

حابة فدي مماند  الصدِمدن  و  -رضدي للا عند -ة اخيار الهجرة النبوية الشريِة من عمر بن الخطداب اد نستذكر ح
 .ةهمَّ هذ  الحاد ة المُ بالمسلمين، ليكون التأريخ لدى المسلمين  لتأريخِ ُمبتدًأ لتكون 

ويددوم عاشدددوراء  ،يدددوم عاشددوراء موسدددى عليدد  السدددالم ؛م فيخددتم الثلدددل األول مندد  بيدددوم عاشددوراءحدددرَّ يأتينددا شددهر مُ 
هدا للمسدلمين دروس وعظدات وعبدر فدي كدل ممدان ة فيهدا األحبَّدة أيَّ مهمَّد الحسين رضي للا عن  وأرضا ، حدواد ُ 

ولهدا  ،لهدا معندى خدا  ،األعدداء الجهداد والثدورة ومقارعدةِ  حدالِ سدبيل العمدوم، ولهدا فدي مثدِل حاِلندا،  ومكان على
 .ذكرى خاصة
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ددد ، درس عظددديم أيهدددا األحبدددة نأخدددذ  مدددن اختيدددار -صدددل ى للا عليددد  وسدددل م-: هجدددرة النبدددي ا األولدددى منهدددا فهددديأم 
 .أ للتاريخدكمبت -صل ى للا علي  وسل م-رام لذكرى هجرة النبي الصحابة الك

وقدد فتحدوا بدالد عمر بن الخطاب رضي للا عن  وقد اتسعت أمة اإلسالم واتسعت أراضدي المسدلمين فدي مماند  
ر فدارس وبداد الدروم وفتحدوا العدراق وبدالد الشدام تأتيد  الرسدالل مدن عمالد  وكتابد  ال يوجدد فيهدا تداريخ السدنة، يدذك

ددلفيهددا الشددهر فقددط، ف  .ال بددد لنددا مددن تدداريخ :فقددال لهددم ،ل علددى الصددحابة الكددرامشددكِ ا كبددرت الدولددة غدددى ذلدد  يُ م 
م هلملدد  ومددنهم يددؤرخ بمدديالد نبددي ِ لومددنهم يددؤرخ باسددتالم  رخ بمددوت ملدد  ؤ فددذكروا لدد  األمددم السددابقة، فمددنهم مددن يدد

الدذين فهمدوا اإلسدالم  -ملي  وسدل  عى للا صل  -الصحابة الكرام الذي رباهم النبي  نَّ ولكِ  ومنهم من يؤرِ ُخ بموت ...
ديدن  ،ديدن جهداد ،فاإلسالم دين عمل،وال بذكرى وفات   -صل ى للا علي  وسل م-خوا بمولد النبي ا لم يؤر ِ ا حقً فهمً 
كدرام علدى أن يؤرخدوا بهجدرة فداتِق الصدحابة ال ...في األشخا  وفي البشدر ،ليس دين غلو ٍ  ،دين حضارة ،بناءٍ 

 .ربي وسالم  علي فأرخوا بالهجرة ولم يؤرخوا بميالد  صلوات  -صل ى للا علي  وسل م-النبي 

اختداروا مديالد دولدة اإلسدالم، اختداروا موعدد مهداجرة النبدي مدن أرل الشدر  إلدى  ؟لماذا اختار الصدحابة الهجدرة
 وولدالطواغيدت  ةِ لطن ُسدرة ِمدحدرَّ بقعدة مسدتقلة مُ  ت لهمللا ب  المسلمين يوم غد وعدا أعزَّ مأرل اسالم، اختاروا 

رق اواتسددعت حتدى بلغدت مشدد -السدالم ها أتدمُّ علدى سدداكنِ -فدي المدينددة المندورة  فهدي بدددأت صدغيرةً  ،كاندت صدغيرة
ايددة دولددة اإلسددالم هكددذا فهددم الصددحابة الدددين فاختدداروا الهجددرة النبويددة موعدددا للتددأريخ ألنهددا بد .األرل ومغاربهددا

بددين المشددركين إلددى  وتخددف ٍ وإهانددة وضددعف  بددالهجرة أيهددا األحبددة انقددل المسددلمون مددن ذلٍ  ،لمسددلميناوبدايددة عددز 
   النبديُّ وحدد   ،هار  التدي أعدال للا قدد   جدرةُ هدا الهِ إن   ها األحبَّدة،ها الهجرة أي  إنَّ  ،في مدينتهم مرفوعةٍ  ورايةٍ  وظهورٍ  عز ٍ 

ِِ  بةْعردة  ِهْجررةةة  ال))  :صدحي  أند  قدال  -صل ى للا عليد  وسدل م-ها، رسول للا عن فضلِ  رْت لةِكر ْ  الفة راد   وة ِنيَّرة   ِجهة  وة
هدا غددت دار ال هجدرة مدن مكدة ألنَّ   -صدل ى للا عليد  وسدل م-مقصدود   فهندا ]متَِّق  علي [. ((اْسُتْنِفْرُتْم فاْنِفُروا  وةِإذةا

 ل  مدددا قوِتدددالهجدددرة  عُ ال تنقِطددد)) : -صدددل ى للا عليددد  وسدددل م-إسدددالم، وفدددي حدددديل آخدددر صدددحي  يقدددول رسدددول للا 
 ]صحي  أخرج  النَّسالي وأحمد وابن ِحبَّان[.(( ارَِّ الكُ 

الهجددرة عنددد هددا السددادة يحتسددب أجددر كددم أيَّ لُّ وجُ  ،جددرة العظدديم ال ينقطددع مددا قوتددل الكِددارالهِ  أجددرُ  ؛ال تنقطددع الهجددرة
اإلسددالم  اكددم الكِددار لكددي يددأتي إلددى دار يكددون فيهددبمددلء إرادتدد ، تددر  ديددار حُ للا، كثيددر مددنكم يددا أحبتنددا هدداجر 

أبى أن يضع يد  بيد مدن قتدل  ،ا بدين ر متحيزا لِاة من المسلمين فارًّ ج  اه ؛عزيزا مكرما، ومن هجر غصبا عن 
 .د أم  وأخا أبا  وشرَّ 



 9من  4الصفحة  دروس غرة محرم :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

 نا إال حدددَّ  ا،مدا يدذكر للا لندا نبيًّد قدلَّ  ،فدي القدرآن اللا لنددا نبيًّد كدر  مدا ذ   ،األنبيداء الهجدرة ديددنُ نعدم أيهدا األحبدة إنهدا 
هدداجر مددن دار فرعددون دار الكِددر، إبددراهيم عليدد  السددالم  ،، موسددى عليدد  السددالمعددن هجرتدد ، األنبيدداء أولددو العددزم

دد هدداجر وبلددد  أعددز الددبالد  -للا عليدد  وسددل مصددل ى -د هدداجر، عيسددى سدداح فددي األرل يعلددم الندداس ديددن للا، محم 
" ولوال أن قوم  أخرجوني من  مدا خرجدتأما إن  أحب البالد إلي " :منها قال إلي ، وقف أمام مكة وهو مهاجر  

ا، بددالدي وأرضددي التددي أدافددع فددي سددبيل للا، فدويني حيددل أعددير عزيددزا كريًمد ا هلل، خددرج  خدرج مهدداجرً  ،]مسدند أحمددد[
هددا األحبددة، هددا الهجددرة أي  مددا ال أهددان فددي دينددي وال أهددان فددي كرامتددي، إنَّ كرَّ ا مُ مً زَّ عددا مُ دينددي ظدداهرً عنهددا حيددل يكددون 

 اإلسالم.دولة ميالد نواة لهجرة ألنها باالدرس األول وتأريخ عمر بن الخطاب 

 :مطلع شهر محرمفي الدرس الثاني أما 
دد ،لمددا يبدددأ الندداس ينعتقددون مددن قيددود الطواغيددت ،ةهددا األحب ددهددذ  النددواة أي    الندداس ا يبدددأ الطواغيددت بالشددعور بددأن  ولم 

تكددون الحددرب مددن أولادد   ؟هم للا فيهدداعددز  لكددي يكونددوا فددي أرل يُ  مهدداجرين هددمإلددى رب ِ وديتهم يتِلتددون مددن نيددر عبدد
ة قددد ال يملكددون العددد   ويكددون قهددرهم فددي وجدد  مستضددعِين ،ويكددون تعددذيبهم ،الطواغيددت ويكددون إجددرامُ  ،الطواغيددت

ى صددل  -درس عاشدوراء، درس عاشددوراء الدذي أمدر النبدي  :الثالدل مٍ حدرَّ مُ درس  يوالعتداد والسدالح والجيدوف، فيددأت
لةرى أةْحتةِسربُ » : -في صدحي  مسدلمكما  –قال روحي فدا  فقد بصيام ،  -موسل    للا علي ررة  أةنْ  للاِ  عة رنةةة  ُيكةفِ   السَّ
ددر نِسددي لددذا أ( م20/9/2018)يددوم عاشددوراء إن أحيانددا للا إلددى قابددل هددو يددوم الخمدديس القددادم و ، «قةْبلةرر ُ  الَِّترري ذكِ 
لةررى أةْحتةِسرربُ » :قددال ،أن تصددومو   -صددل ى للا عليدد  وسددل م-أوصدديكم بمددا أوصددى بدد  رسددول للا و  رررة  أةنْ  للاِ  عة  ُيكةفِ 

نةةة   ؟ما الحكمة بأن نتذكر عاشوراء في كل عام ؟، لماذا صام  رسول للا«قةْبلة ُ  الَِّتي السَّ

فدرأى اليهدود تصدوم فدي العاشدر مدن محدرم، فسدأل عدن ذلد ، لمداذا يصدوم   -صدل ى للا عليد  وسدل م-دخل النبي 
هددذا يددوم أظهددر للا فيدد  موسددى علددى فرعددون، هددذا يددوم نصددر للا فيدد   :قددالوا ؟اليهددود فددي اليددوم العاشددر مددن محددرم

د م أغدرق للا فرعدون ومدن معد  ونصدر  حدرَّ شدر مدن مُ يدوم العا ،موسى على فرعدون  فقدال روحدي  ،ن معد موسدى وم 
 الغدددرِ  بموسددى مددن يهددودِ  بيدداء أحددقُّ فدددا  نحددن أحددق بموسددى مددنهم، نحددن الموحدددون المؤمنددون بمددا جدداءت بدد  األن

الصددحابة، كددان  ، وصددام  -صددل ى للا عليدد  وسددل م-فصددومو ، فصددام  رسددول للا  ،التحريددو والخيانددةالكددِذِب و و 
  فقررال والنصررار   يررا رسررول للا ذن هرر ا يرروم تعومرر  اليهررود :لرر  يرر فق» ،محددرَّ رسددول للا يصددوم العاشددر مددن مُ 

 ةً مخالِدد] «معرر  التاسررع ألصرروم َّ  -ذن شررالا للا–فرراذا نرران العرراُم القاِبرر   -سررلمث فرري مُ يوالحررد-روحرري فرردا  
رسرول حت رى تروفِ ية  قِبر فلرم يرِِ  العرام المُ  :ابر  عبرا يقرول » [لليهود، أي أن يصوم التاسع مع اليوم العاشدر

 .«-صل ى للا علي  وسل م-للا 



 9من  5الصفحة  دروس غرة محرم :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

مندا وعدزم روحدي فددا  أن يصدوم التاسدع والعاشدر، التاسدع أيهدا   علَّ ولم يدر  الدذي بعدد ، ولكنَّدرسول للا ي توف ِ   
( إن أحيانددا 20/9/2018القددادم )العاشددر هددو يددوم الخمدديس و ( م19/9/2018ألحبددة هددو يددوم األربعدداء القددادم )ا

 .للا تعالى

اليهود، أيضدا هندا  حكمدة  ن  مِ  ، أيأولى بموسى منهم م،قال نحن أولى بموسى منه ؟لماذا أمرنا النبي بصيام 
عددام أن للا تعددالى عزيددز  ل ِ أن نتددذكر فددي ُكدد  -صددل ى للا عليدد  وسددل م- للا رسددولا أراد من دد :هددا األحبددةعظيمددة أي  

 ...ما شاء وكيف شاءبو ا شاء أن  ار ينصر عباد  المستضعِين قوي جبار قه

دد -عليدد  السددالم-موسددى  سددرى بهددم  ،ا أمددر  للا تعددالى أن يسددري ومددن معدد  مددن بنددي إسددراليل وأن يهدداجر بهددملمَّ
ويريدد أن يمدنعهم  ،دا جندود  ومدن معد  يريدد أن يقدتلهمرسل حاشفإذا بِرعون يُ  ،ا نحو بالد فلسطينرً هاجِ موسى مُ 

وا فددي مكددان سددتكون تلدد  عددأهددل الحددق علددى ضددعِهم متددى تجم   ألن الطواغيددت يعرفددون أنَّ  ،مددن الهجددرة إلددى ربهددم
ضداقت علديهم األرل قايبدة  ،األرل جميعا تريد أن تنزع منا هدذ  البقعدة الصدغيرة مُ م  فرصة لكي يقووا، اآلن أُ 

د المسددلمون   إن تِدر  ، لمداذا، يعرفددون ويقوقندون علدم اليقددين بأنَّد[]إدلددب وأريافهدا البقعدة الصدغيرةويريددون مندا هددذ  
مدن الددنيا قليدل، سدتكون هدذ   لٍ ن الكِدار ويبيدع ديند  بعدر  داهِ مدن ُيدالمكدان  كدمِ هم فدي حُ عالمخلصون هلل ولم يندام 

 بددل علددى سددوريا ومدداالمنطقددة نددواة تخددرج أجيدداال مددن المسددلمين، قددد يعيدددون السدديطرة لدديس علددى سددورية فحسددب 
 ،ة في فلسطين، يريدون أن يدخلوا عليهم من يِسد علديهم ديدنهمحولها، لذل  ضاقوا ذرعا بمنايقنا المحررة وبغزَّ 

وأن تغيدددر المندداهع التعليميددة التددي اعتمددددوها  ،ة يِرضددون علدديهم فرضدددا أن تدددخل علدديهم حكومددة عبدداسفددي غددز  
-يريدددون نِددس األمددر، رسددول للا اآلن دنددا لتربيددة جيددل مسددلم مجاهددد، يريدددون أن يِسدددوا علدديهم ديددنهم، وفددي بال

ر كيدف سدرى موسدى بمدن نتدذك   ،أمرنا أن نصوم عاشدوراء لكدي نتدذكر موسدى ومدن معد   -صل ى للا علي  وسل م
رجددل وذكددر بعددي  هددا األحبددة قددالوا جمددع فرعددون ماددة ألددفِ معدد  فأرسددل فرعددون جامعددا، ذكددر بعددي المددؤرخين أي  

 !!ماة ألف رجلقال: ر ك  أي مليون إنسان تعداد جيش ، أقل من ذ   !!ألف ألف رجلقالوا: خين ؤر ِ لما

ن موسدى ، لمداذا جمدع فرعدون هدذ  األعدداد، فرعدون لعند  للا لمدا رأى ِمدتخيلوا جيشا عرمرما مدن مادة ألدف رجدل
 ،موسدى بجدير صدغير قدد ال يقددر علدى هدذ  القدوة، فتدوهم بأند  إن لحدق ن أن مع موسدى قدوة عظيمدةقاآليات أي
وسديهزون قدوة للا التدي  ،مدن معد  سديهزمون قدوة للا التدي ال تقهدر ا بدأنَّ ًمدذ  األعداد ولحق بموسى متوه ِ فجمع ه

م فرعدددون بجندددود ، أتبدددع موسدددى ومدددن معددد ، حتدددى إذا بلدددو موسدددى ومدددن معددد  البحدددر وقِدددوا فدددإذا هُ جابددد ، فدددأتبع  ال تُ 
فددي الخددو   فرعددون مددن ورالهددم، وقددع   ا، جدديرجيددوف الكِددر تباًعددوإذا بددأمواج تددتاليم مددن  ،بددالبحر مددن أمددامهم
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صددلَّى للا عليدد   –حددال أصددحاب النبددي ذكرنددا يددوم الخندددق قددد ، و ونحددن بشددر لسددنا ماللكددة، قددد نخددا قلددوبهم، 
 ...البشر يخافون ف، وتظنون  باهلل الظنونا، وهم صحابةبلغت القوب الحناجر  وقد -وسلَّم

فرعدون ومدن معد  وأولاد   بعي، موسى ومن معد  يدرون فلما تراءى الجمعان غدا ينظر الجمعان إلى بعضهم ال
ررارأوهددم،  ْمعةررانِ  تةرررةالاة  ))فةلةمَّ ا ُ  قةررالة  اْلجة ررى أةْصررحة ُوونة  ِذنَّررا ُموسة ، هددي الشددهادة فددي سددبيل للا، [61]الشددعراء: ((لةُمررْدرة
وال سدالح، قدال لديس معهدم عتداد هدم، لدم يخرجدوا جيشدا، وأوالد همبنسدال هداربين وامادة ألدف مقاتدل، خرجد ،أدركونا

ّلَّ  قةالة ))  :ق يقين  باهللفقال من تعلَّ  ،أصحاب موسى إنا لمدركون  بِ ري مةِعية  ِذنَّ  نة ريةْهِدي ِ  رة را( 62) سة ْينة ِةْوحة  ِذلةرى فة
ى اكة  اْضِر ْ  أةنِ  ُموسة لةقة  اْلبةْحرة  ِبعةصة الطَّْودِ  ِفْرق   ُن    فةكةانة  فةاْنفة  العظيمدين كدالجبلين البحدر انِلدق] (63) اْلعةِويِم نة
ررا[ معدد  ومددن لموسددى يابسددة أرضدد  وظهددرت ررِري ة  ثةررمَّ  وةأةْزلةْفنة  إسددراليل بنددي مددن معدد  ومددن موسددى سددار] (64) اْْلخة

ررا ،اليابسدة[ األرل تلدد  ىعلد ْينة ررى وةأةْنجة رر ْ  ُموسة مة ِعرري ة  مةعةر ُ  وة ررا ُثررمَّ ( 65) أةْجمة ْقنة ررِري ة  أةْغرة ِلرر ة  ِفرري ِذنَّ ( 66) اْْلخة  ذة
يةة   مةا ْلة انة  وة  (((67) ُمْؤِمِني ة  أةْوثةُرُهمْ  نة

أن نسددتذكرها   -صددل ى للا عليدد  وسددل م- ا النبددي  نَّددالحددرام أراد مِ  مٍ عظيمددة فددي شددهر محددرَّ  نعددم أيهددا األحبددة، دروس  
ددنددا أُ نسددتذكر أنَّ أن  ،فددي كددل عددام ددة العمددل، أُ مَّ ددة البندداء، أُ مَّ ددة فيهددا إقامددة واجددب علددى كددل مسددلم، أُ مَّ دددال تُ  ة  مَّ م عظِ 

دد  ربَّ د إال  فالبشددر بشددر ونحددن ال نعُبدد ،األشددخا  وال تغلددوا فددي البشددر ا البشددر، أراد منَّدد إال ربَّ  مُ البشددر، وال نعظِ 
 لكي نعلم أن للا تعالى ينصر عباد  المستضعِين. النبي أن نتذكر موسى وعاشوراء

صددل ى للا -بط النبددي الحسددين ِسدد وأمددا الدددرس الرابددع: فهددو عاشددوراء الحسددين رضددي للا عندد  وأرضددا ، عاشددوراء
 م  سدلِ المُ  أن   ،ا جاء بد  شدرع للا  رسول للا، وفهم ممَّ جد ِ ا تعلم  من م من دين للا، وفهم ممَّ الذي فهِ  -علي  وسل م

قصددة عاشددوراء الحسددين ومددا جدداء علددى الظلددم، ولِ  رُ ل، وال يصددبِ كددم األراذِ علددى حُ  رال ينددام علددى الضدديم وال يصددبِ 
مستقل وحديل مستقل وعبرة سنتحد  عنها فدي خطبدة مسدتقلة إن  ب درس  وما جاء فيها من كذِ  دقٍ ن ِص فيها مِ 

 ، أقول ما تسمون وأستغِر للا لي ولكم فاستغِرو  فيا فوم المستغِرين.أحيانا للا تعالى إلى قابل
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 الخطبة الثانية:

 :البرايددددا رب ِ  وصددددي ةُ  الوصددددايا خيددددرُ  للا، عبدددداد اصددددطِى، الددددذي عبددددد  علددددى وسددددالًما وصددددالةً  وكِددددى، هلل الحمددددد
دْ )) لةقة ْينةا وة صَّ ة( اتَُّقروا أةنِ  وةِإيَّراُومْ  قةرْبِلُكمْ  ِمر ْ  اْلِكتةرا ة  ُأوُتروا الَِّ ي ة  وة  للا فبتقدوى  للا، عبداد للا فداتقوا ،[131:النسداء] (َّللاَّ

ددن مددن والسددالمةُ  ن،ت  الِِدد نِمدد الِعصددمةُ  واعلمددوا عبدداد للا أن الهجددرة فددي سددبيل للا شددأن عظدديم فيهددا أجددر  …الِمح 
، كثير من األحبة، كثير مدن النداس، كثيدر مدن اكبير أعد  للا للمسلمين الذين يِهمون معنى الهجرة معنى حقيقيً 

دإخواننا الدذين هداجروا وهُ  وأنهدم انتهدى بهدم األمدر  ،هدم انتهدى بهدم المطدا وا أنَّ مدن ديدارهم فدي سدبيل للا ظن دروا جِ 
-من قبلهدا، النبدي  العمل والجهاد يكون بعد الهجرة أكثر   للا إنَّ  يمُ او  وتاهللِ  وباهللِ   وللاِ وأنهم بذلوا ما عليهم، كال  

صدل ى - بعد هجرة النبدي ة المحمدية، ما كان الجهاد إال  فت  باب الجهاد أما األم  بهجرت   -صل ى للا علي  وسل م
والصحابة في الدعوة إلدى للا وفدي نشدر ديدن للا وفدي توييدد أركدان  هد النبي  ، وما تضاعف جُ  -وسل م للا علي 

د بعد الهجرة في سبيل للا، فاهلل للا في ديدنكم أي  الدولة اإلسالمية إال   دن هُ هدا األحبدة، للا للا يدا م  رتم مدن ديداركم جِ 
صدل ى للا -والقعدود، نحدن اآلن فدي مرحلدة البنداء، رسدول للا  إيداكم والتقداعس، إيداكملدربكم  ألجل دينكم ومرضاةً 

مدا اسدتطاع ، هداجر مدن ديدار  فوهو الذي قاتل معد  الماللكدة ،وهو المؤيد بالوحي ،وهو رسول للا  -علي  وسل م
ةأن يرجع إلى  نحدن  ،سدنوات مهداجرا فدي سدبيل للا يدةإال في السنة الثامنة للهجرة بعد  مان سنوات، أتم  مان مكَّ

هي مرحلة بنداء وإعدداد واسدتعداد وتطدوير للجيدل المسدلم المجاهدد، لدذل   ،أو سنتان سنةً  لم نهجر من ديارنا بعدُ 
 :أيها األحبة في باب البناء أذكركم بأمور

ا للمعلمددين فددي تربيددة المدددارس، وكونددوا عوًنددلالهتمددام بأبنددالكم فددي  أولهددا: أن المدددارس قددد فتحددت فددأعطوا أولويددةً 
 ا ل .  فكن عونً دا للمعلم، المعلم يريد خير ولدِ نِ  أن تكون  إيا  .أبنالكم

دد :هددا األحبددة: وقددد بدددأ التسددجيل فددي الجامعددات، كثيددر مددن الشددباب يسددألنيأمددا الثانيددة أي   مددن  ؟ن هددذ  الجامعدداتم 
أقددول لكددم صددادقا أيهددا األحبددة، مسددألة االعتددرا  والشددهادات كذبددة كبيددرة اسددتخدمتها دول الغددرب  ؟سدديعتر  بهددا

ا انقطعوا عن العدالم الخدارجي غددا الطدالب فدي جامعدات ة لم  لكي تبتز بها الدول الِقيرة والضعيِة، اآلن في غز  
 تحددارب اإلبددداع جامددد فأنددت  ابددتلمددا تكددون فددي نظددام  ؟تشددتريها منهددا دول الكِددر، لمدداذاة يبدددعون اختراعددات غددز  

 .ج بضعة دفعاتخر ِ   بها قبل أن تُ رِ ، ال يوجد جامعة في الدنيا اعتُ وتقاتل اإلبداع
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أوكسدِورد( لمدا تدأتي بشدهادة مدن كدامبريع أو مدن أوكسدِورد أو السدوربون  –)كدامبريع أشهر جامعات في العدالم 
بعدد تخدريع و جدرون لد  امتحدان لكدي يختبدروا شدهادت ، يُ  -نحدن كندا فدي سدورياحتدى -تأتي بأي دولة في العدالم 

نحدن هندا فدي منايقندا المحدررة  ،هدا األحبدةمدن ذلد  أي  بضعة دفعدات يغددو اسدم هدذ  الجامعدة معترفدا بد ، واألهدم 
ج فددي المنددايق المحددررة، مددن يريددد أن يدددرس فددي جامعاتنددا واألولويددة فددي التوظيددف لمددن تخددرَّ  ،نعتددر  بجامعاتنددا
، أمدا نحدن فنعتدر  بجامعتندا واألولويدة ا شداء أخرى فليدذهب وليددرس أن دهذ  البالد ويخدم دواًل لكي يذهب ويتر  

 في استخدام وتوظيف شبابنا الذين تخرجوا من جامعاتنا.

مددا كنددا نتحددد  عددن أهميددة  اكثيددرً  :أن أنبدد  عليهددا فيمددا يتعلددق بالتسددجيل فددي الجامعدداتالمسددألة الثالثددة التددي أود 
أهمية التعليم وكيف أن حزب البعل المجرم الِاسد الذي حكم هذ  البالد أفسد التعلديم فدي  عنو  ،إصالح التعليم
ق مدن هدذ  علمدين، فأكرمندا للا تعدالى بهدذ  الثدورة لكدي ننعِتدالمُ  هداتِ فدي المنداهع وفدي توجُّ  ،اممنهجً ا بالدنا إفسادً 
هدذا يعندي أنندا بحاجدة إلدى ف  التعلديم صلِ ل ما يجب علينا هو إصالح التعليم، ييب نحن نريد أن نُ العاللق، فأوَّ 

إقبدال كثيدر مدن الشدباب المدؤمن الملتدزم  :أ ار في حِيظتي مما ويِاجئ في نِس الوقت، مما يسرُّ ولكن  ،كوادر
هدذا أمدر و عاة التغيير يقبلون على التسجيل في الكليات الشدرعية، النهضة وسُ  رو ادُ وصاحب الِكر  صاحب الهم  
 :مهم  خطيرٍ ظٍ ال بد من ملح  ولكن هنا  ،ييب حسن

ل بكلِ ية الشريعة، نحنيا أخي  عندنا في البرنامع المدرسدي لمدادة التربيدة اإلسدالمية حصدتان فقدط،  يا من ستسجِ 
لدو كدل الشددباب ، جيددد أمدا بداقي الحصده فهددي لسدالر المدواد، أنددا ال يكِدي أن يكدون لددي مدددرس تربيدة إسدالمية

سدديكون اآلن كمددا هددو  المحمدددي توجهددوا إلددى كليددة الشددريعةصددحاب التوجدد  الملتددزمين أصددحاب المددنهع السددليم وأ
والكيميدداء والِلسددِة والعلددوم واللغددة العربيددة واللغددة والِيزيدداء  تس األوالد الرياضدديادر ِ عندددنا فددالي، ييددب مددن سدديُ 

المددنهع السددليم ، نحددن بحاجددة للشدداب الملتددزم صدداحب  وألددف كددال  ، كددال  أنتركهددا للِاسدددين المِسدددين ...اإلنكليزيددة
ا ًسدددهندِ صدددل ، ولكدددي يكدددون مُ مُ  ا ، ولكدددي يكدددون معلدددم فيزيددداء صدددالحً صدددلِ مُ  الكدددي يكدددون معلدددم رياضددديات صدددالحً 

األيبداء، لدذل   فدي كثيدٍر ِمدنكم فقددنا هدذ  الصدِة ل، و صالًحا مصلحا اا مصلحا، ولكي يكون يبيبا رحيمً صالحً 
دأي   ال تتوجهدوا جميعدا إلدى  ،لتدزمين فدي قريدةيدق مدن الشدباب المُ   جميدع الشدباب بالدذات إذا كدانوا فر ها األحبدة أوج 

ال نثدق وال نبقدى بحاجدة أحدد  ،الكليدات لكدي تسددوا الثغدور جميعدا عدن أمدة اإلسدالم كلية الشريعة بل تقاسموا كدل  
بمنهجدد  وال نثددق بتوجهاتدد  وال نثددق بمددا يعلمدد  ألوالدنددا، ال بددد أن تسدددوا جميددع الثغددور وبالددذات الكليددات المتعلقددة 
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أندتم مدن سديجعل  ،دولدة اإلسدالممددة أندتم عُ  ،نداة هدذ  الدبالدفأنتم أيهدا األحبدة أندتم بُ  ،بالمدارس وفي كليات البناء
، فتيدددان التغييدددر يسددددون الثغدددور عدددن ((دىدنددداهم ُهدددهم ومِ آمندددوا بدددرب ِ  تيدددة  م فِ هدددإن  ))م، للا تعدددالى التغييدددر علدددى أيدددديكُ 

، ما عندنا شداب ملتدزم عايدل عدن العمدل، مدا عنددنا شداب ملتدزم جميًعا هنتعليم وبغير التعليم، بالمِ المسلمين بال
ددد كهربجدددي  اء مكنسددديانا أن يدددتعلم مصدددلحة ينِدددع المسدددلمين، معمرجدددي بن دددلددديس بيدددد  مصدددلحة، إمدددا أن يددددرس وإم 

مسددلم ملتددزم عددايولي، بعددي الندداس اسددتمرأت بعددد الثددورة الكسددل والتسددكع علددى الطرقددات، مددا عندددنا  ...تاسدديار 
ًعا. بالقليل خير ل  من أن تجلس بين النساء ت  ل  ولو عمِ   عاياًل متسكِ 

دد ري  ا لكددي ُنددر سدداحات التغييددر وسدداحات الثددورة تنتظددركم أيًضدديددالتغي شددباب   ن ولددن نتنددامل عدد ع بأننددا لددمالعددالم أجم 
يدوم أحدد   -صدل ى للا عليد  وسدل م-ظهدرت أخطداء، النبدي وإن مهمدا يدال المددى  ورتنا ولن نتندامل عدن مبادلندا 

، نحددن  -صددل ى للا عليدد  وسددل م-ن جددير النبددي ِمدد حددااًل  عدداد بدد  المنددافقين، لددن نكددون بأفضددل  لددل جددير النبددي  
 ،إسقاط نظام اإلجرام والكِدر والطداغوتونحن ما ملنا نريد  ،م  وسل  يى للا علصل   النبي   على خير ونحن أحبابُ 

في بلدتنا، ندراكم جميًعدا علدى الخيدر  يساحات التغيير تنتظركم، واليوم يوجد مظاهرة مركزية عند المجلس المحل
 نوا.هنا  إن شاء للا، نسأل للا تعالى أن يثبِ تنا على الحق وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إني داٍع فأم ِ 


