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

 الخطبة األولى
ددِ  َمدن   أعَمالندا، وسديااتِ  أنُفِسدنا شدرورِ  ِمدن بداهللِ  ونعدوذُ  ونسدتفِفُر ، ونسدتهدي  ونسدتعيُن  نحمدُد  هلل، الحمدَ  إن    ّللا ُ  َيه 
تَدددِ  َفُهددوَ  ددِلل   َوَمددن   ال ُمه  ا، َوِليًّددا َلدد ُ  َتِجدددَ  َفَلددن   ُيض  ِشددد،  نبي نددا أن   وأشددهد لدد ، شددريكَ  ال وحددد  للاُ  إال إلدد  ال أن   وأشددهد ُمر 
ا  الُمشدِركون، كِر  ولو كلِ   الدين على لُيظهر  الَحق ِ  ودينِ  بالهدى ربُّ  أرسل  وخليُل ، وصفيُّ  ورسوُل ، عبُد  محمد،
لين، الُفر ِ  وأصحاِب  الطاِهرين، الطيِ ِبين بيت  آل وعلى علي  وسالُم  ربِ ي فصلواتُ   درِبهدم علدى سدار ومن الُمحج 
 اإليمان: إخوة بعدُ  أم ا …الدين يوم إلى ِبُهداهم واهتدى

تُ  إن   ُجَنداحٌ  َعَلي   فهل َضر ة،  ِلي إن   للا، رسولَ  َياالنبي صلى للا علي  وسلم، فقالت: جاءت امرأة إلى   ِمدن   َتَشدب ع 
ِجي ِطيني؟ ال ِذي َغي رَ  َزو  ِ  ُيع  ََي   َكاَلبِّسِّ  ُيع طَ  َلم   بِّما "الُمَتَشب ِّعُ : -مى للا علي  وسل  صل  -َفَقاَل َرُسوُل ّللا  . ُزوٍر" َثوو 
 َعَلي ِ [. ]متفق

، أن تددعي ع بزوجهدا مدا لدم يعطيهداسداء، تريدد أن تتشدب  مدن الن ِ  تها وتفدارُ فار مدن ضدر  ة وهي تَ ر  هذ  المرأة لها َض 
 عطيهددا ذلددك،، وهددو فددي الحقيقددة ال يُ ...زوجهددا يعطيهددا ويصددرف عليهددا كددذا وكددذا سدداء أن  تها وأمددام الن ِ ضددر  أمددام 

-فقددال لهددا  ومددا لدديا عندددها، عي مددا لدديا لهدداتددد  لكددي و  ،كددي ترفددع نفسددها بددين النسدداءلفقددت تريددد أن تقددول هددذا 
ََي  ": -دا  روحدي ِفد  ، فقيددرٌ يضدرب رسددول للا بد  مدثال،  ؛البددا ثدوبي زور. " ُزورٍ الُمَتَشووب ُِّع بَِّموا َلووم  ُيع وَط َكاَلبِّووسِّ َثوو 
ديلبسون مثال ثوب،  في زمانهم في زماننا يلبا طقم، مثال،  ،ثوبانارتدى  ا مدن لبداس انغنيداء ا وعباءة، يرتددي لباس،

 .نى بين الناسا مثال بالفِ   متظاهر، ليا ل ، يستعيرُ 

يتصد   اجتمداعي، مدرٌض  رٍ وخطَ  شكلةٍ نفسي، ومُ  المرأة من مرضٍ لك ر تِ حذ   -مى للا علي  وسل  صل  -رسول للا 
َعُلووا ) :تعالى عدنهمالذين قال للا  المنافقون ب   َمُدوا بَِّما َلم  َيف  بُّوَن َأن  ُيح  ا َوُيحِّ َرُحوَن بَِّما َأَتو  يَن َيف  َسَبنَّ الَّذِّ )ََل َتح 

َعَذابِّ  َن ال  َسَبنَُّهم  بَِّمَفاَزٍة مِّ ون أن يظهروا بأشياء لدم ب  حِ المنافقون دائما يُ  [. 188]آل عمران:  (َوَلُهم  َعَذاٌب َألِّيٌم(َفاَل َتح 
 .فون بها أصال، ِص حمدوا بأوصاف ال يت  ون أن يُ حب  ليست لهم، ويُ  بأشياءٍ  ن يفعلوها، يتباهو 

ليدا ولعلد  لدم يندل شدهادة العُ  الشدهاداتِ عي يدد   ؛ا من دلي ب  كثيرٌ ابتُ  اجتماعيٌ  وداءٌ  ،نفسي   رٌض ها السادة، منعم أيُّ  
ر المجاِلايبالِعلم و يتظاهر  !!التعليم انساسي ا للعلدم، لديا هدذا فدي الركب عندد العلمداء طلب،د ، وهو لم يثنِ تصدُّ
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دومهندِ  ،  اندويدةا يِصدوصديدالني،  يفددو طبيبدا يشدخأل انمدراض،لم الشرعي فقت، ترا  إذا جلا بمجلدا العِ  ا س،
 !!!الم أبد، العِ  نَ ا مِ ل شيا، هذا ولعل  لم ينَ  ر الفتاوى، كل  صدِ ا يُ وشيخ،  ،يفهم بالعمارة

، يتظدداهر تالندداس بمددا لددم يحملدد  مددن الصددفا حدد ُ أن يمدَ  حددبُّ مددا لددم يفعددل، يُ  أن ُيحمددد بحددب  هددا انحبددة، يُ نعددم أي  
عطددو  أمدددوالهم لكدددي ، ولكدددي يتشددجعوا بدددأن يتددداجروا معدد وا أن يُ ععلدددى الندداس لكدددي يتشددج ُا دل ِ بددالفنى والجدددا ، وُيدد

َعووى لها لهددم وهددو ال يملددك شددياا ورسددول للا صددلى للا عليدد  وسددلم كمددا فددي صددحي  مسددلم: قددال: شددف ِ يُ  "...َ َموون  ادَّ
هللُا ُإ اَِّلَّ قِّلَّوًة" ِّْد  َبًة لَِّيَتَكثََّر بَِّهوا َلوم  َيو َوى َكاذِّ لدم ادعدى الفندى والجدا  لكدي يأخدذ أمدوال النداس كدي يشدفلها لهدم  .َدع 

  لعل دو ال مالد  وال مدال أبيد ،  ،هدا انحبدة يوصدل المدال للفقدراء، والمدال لديا مند لة، بعض الناس أيُّ  قِ للا إال  يزد  
 نُّ علدى  يددفع مدن جيدب أبيد ، يُمداس وكأن دالن دعلدى  نُّ مُ يَ َفد ،يعمل في جمعية إغاثيدة أو يوصدل المدال مدن محسدن

  ولدو كدان يددفع مدن مالد ، فمدا بالدك ة للنداس ال يِصدي دن ِ أن تحميدل المِ ضدال عدن فيعطديهم مدن مالد    وكأن  الناس 
ولكدي يعلدوا علدى النداس، بعدض  ،حد  النداسيمدَ دفع من مالد  لكدي   يَ يدفع من مال  أصال، يتظاهر وكأن   وهو ال
مدددن ال  عي تمثيدددلَ ة يددددعى التمثيدددل السياسدددي أو العسدددكري لدددبعض الفصدددائل أو الجماعدددات يدددد  هدددا انحب دددالنددداس أي  

ب والسديادة، كدل هد الء متشدبعون والمنِصد كدي يتظداهر بدين النداس بدالعلو ِ لن لم يوكلدو  ويدعي الوكالة عم   لهممث ِ يُ 
 ...و ، والبسون نثواب الزورعطَ عون بما لم يُ تشب ِ وا، كل ه الء مُ عطَ بما لم يُ 

، تلدك العصدبية درجت موضة العصبية الجاهليدة والعشدائر والقبائدلوقد عادت و ها انحبة، واآلن بعض الناس أي  
فددي  انمددوال لتعزيزهدا فددي المجتمدع السددوري، لديا هنددان شدخأل أتددى مدن الجدددار، كدل واحدددالتدي تدددفع بريطانيدا 

 دُ ي  يتسدد ؛هددذا المجتمددع تجدداوز عتبددة االنتمدداء إلددى القبيلددة مددن زمددن طويددل ، ولكددن  يرِجددع إلددى قبيلددةأصددل   مجتمعنددا
والعلمداء  نوالمهندسدي ءاانطب  من يتزعم عليهم فيهم فيوقد يكون  ،زعيم قبيلة بنسب  وهو ال يعرف القراءة والكتابة
  مدن عشدديرة أو قبيلدة هددو ال ينتمدي إليهددا، ي أن ددعيدد  نن الددبعض  تددفعوالمشداي  والقدادة، هددذ  العصدبية الجاهليددة 

ى للا للا صددل  ث عنهددا رسدول   حدد  هددذِ و ، مدثال،  باسدمهم، إذا تكلددم يقدول أنددا ورائدي ماددة ألد  إنسددان تكل مفقدت لكدي يدد
َعوى قوًموا لويس لوه فويهم نَسوٌب »: معلي  وسل   َعى لغير أبيهِّ وهو يعلُمه اَل كَفَر باهلل، ومون ادَّ ليس من رُجٍل ادَّ

َعدى ومدن [.روا  البخداري ] «فليتبوَّأ مقعَدهللا من النوار دا اد  ، ولدو ادعدى الندار مدن مقعدَد  فليتبدو أ نَسدبٌ  فديهم لد  لديا قوم،
 .-صل ى للا علي  وسل م –النسب إلى آل بيت النبي  
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دديأولاددك مر  لُّ  الددزور، ُكددوا، كددل أولاددك يلبسددون لبدداَس عَطددبمددا لددم يُ  عونَ تشددب ِ حبددة مُ هددا انأي   أولاددككددل  ا ضددون مرض،
 صر علي .ويُ  ايعرفه البعُض عات هذا المرض، بل أولاك ال يعرفون تبِ  لُّ ا، كُ نفسي، 

بداهلل مراقبدة  ول انمدر والعيداذَ ألرأيندا  هدذا المدرض النفسدي الخطيدر فدي تبعداتِ  -هدا السدادةأيُّ -إن أردنا أن نتفكدر 
ولدو  ،م فدي عيدون النداسعظ دأن يُ  حدبُّ ويُ  ،هدذا يراقدب النداس ،عدتَ للا، كل من يتشبع بمدا لدم يُ  مراقبةِ  الناس وعدمَ 

َيا : -َرِحَمُ  للاُ -َقاَل ِاب ُن َرَجٍب  ،للا ب مقتِ اللا، وعلى حس كان ذلك على حساب غضبِ  ن  ِِّ الودُّ "اِّن  َمن  َعُظَمو
وَيَة الوذَّم ِّ، وَ  وَن الَحوق ِّ َةش  كِّ َكثِّيوٍر مِّ ََ َعَلوى َتور  َلُه َذلِّو َح َوَكرِّهللَا الذَّمَّ، َفُرَما َحم  َدهللُا؛ َأَحبَّ الَمد  ن  ون  عِّ ولِّ َكثِّيوٍر مِّ َعَلوى فِّع 

." حِّ وولِّ َرَجوواَل الَموود  مون أهددواء الندداس قددد ِ ، يُ اسأهددواء الن دد عددونَ بِ ض يت  أصددحاب هددذا المددرَ  ، ِمددنمددن الندداس كثيددرٌ  الَباطِّ
 .للا تخسالناس ولو كان ذلك على حساب  معلى مرضاة للا كي يمدحه

البخداري   كلندا نعلدم مدا ذكدر و م،  ال يدتعل  أن يبقدى اإلنسدان جداهال،  -ةهدا انحب دأيُّ - النفسدي ِ  من تبعدات هدذا المدرض
هدذا المسدتكبر الدذي يتظداهر بدالعلم والشدهادات  ."ركبِّ سوتَ وَل مُ  لوم مسوتحيٍ العِّ  مُ َل يوتعلَّ ": قدال موقوفا عن مجاهدد
م، اثندددان ال يتعلمدددان ر  هدددذا مدددن أن يدددتعلم العلدددمنع  تصددددُّ يسددد ،االمجدددالا وهدددو ال يفقددد  شددديا،  رُ والدراسدددات ويتصدددد  
الفيدر،  فضدي إلدى محظدور خطيدر أال وهدو أن يأخدذ حدق  ة يُ هدا انحب د، هذا التظاهر بالباطدل أي  مستحي ومستكبر

، يددعي با وظلمدا بشدهادة مدزورةكم رأينا اآلن في ثورتنا وقد انتشرت الشهادات المزورة، من يأخذ مكدان غيدر  كدذِ 
مسدتحٍق لوظيفدة ويتوظ دُ  لة ويفت  صيدلية وهو ال يعرف شياا في الصيدلة، يدعي الهندسة ويأخذ مكدان الصيدَ 

 ،ا في دين للاعي المشيخة ويأخذ مكان طالب العلم وهو ال يفق  شيا، ال يفق  في الهندسة، يد  مكان  وهو 

ٍٍ ُمسوولٍم »م يقددول: ى للا عليدد  وسددل  بمددا تظدداهر بدد  كددذبا، ورسددول للا صددل   سددلمٍ مُ  يأخددذ حددق   موون اقتطووَع حووقَّ اموور
م إ عليوه الجنوَة، اقتطعددت  مكاند  فدي الجامعدة أندتَ  هدذا الدذي أخدذتَ  ،]روا  مسدلم[ «وأوجوَب لوه النوارَ  بيمينِّوه حورَّ

 يقدددول: -مى للا عليدد  وسدددل  صدددل  -رسددول للا  ، و حق ددد ذ  الددذي أخدددذت مكاندد  فدددي الوظيفددة أندددت اقتطعددتَ هدددحقدد ، و 
م إ عليه الجنَة، وأوجَب له النارَ » ٍٍ ُمسلٍم بيمينِّه حرَّ  .عي ما ليا ل الذي يد  هذا  «من اقتطَع حقَّ امر

هدا ، نعدم أي  إيقداع الفدتن والقالقدل ،فدي زمانندا مدن يددعي مدا لديا لد  مصائب التي يفعلها بعدضن أكبر المِ ولعل   
إلدى  ردُّ ل والفتن والمصائب والقتال بالسالح بين الفصائل والجماعات فإذا ب  عنددما ُيدالقالقِ  ِمنَ  انحبة، كم رأينا

إلدى خدالف بدين شخصدين، وغلدى خدالف بدين عدائلتين، عائلدة تختلد  مدع عائلدة، أو شدخأل يختلد   دُّ رَ أصل  يُ 



 9من  5الصفحة  المتشبع بما لم يعط :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

دذا ب  يدعى بأن  فالن الفالني إمع شخأل، ف  ا لم ازرتد ، ويددعي أنفي الفصديل الفالندي ويحدرن جماعتد  جميع،
نكتشدد  أن  ،إراقددة الدددماء وبعددد ،قدداتلو  وخددالفو  فقددت نجددل انتمائدد  لتلددك الجماعددة، ثددم بعددد القتددال والقتددلِ  مخالفيدد 

بمدا اإلنسداِن ع تشبُّ ة من مصائب ها انحب    أي  هذا كلُّ و خالف شخصي بين اثنين أو بين عائلتين، المشكلة سببها 
 .عتَ لم يُ 

ت معدي وللا مدر   ،صدعبة ةحيداتهم شداق   تكدون الناس نن  دفعُ  ،ها الحبةأي   اإلنسان بما لم يعتَ  عِ من مصائب تشبُّ 
دوقدد  البندتهمرجل وامرأت  أتاهم رجل ليخطب ابنتهم وهم يريددون عريسدا  ،قصة يريددون  ولكدن همن، كبدرت فدي السِ 
، قددال لهددم مددن أيددن لددي ماددة غددرام، غددرام ذهددب ماددةنريددد  لخاِطددبقددالوا لف، بمددا لددم ُيعَطددوا أمددام الندداس يتظدداهرواأن 

وا أن ابندتهم َعدواد   ،ت العدروس أمدام النداسوبالفعدل لبِسدهدا، د  فطلبوا من  أن يستعيرها فقت في فترة العدرس، ثدم يرُ 
 !!نهمها لمن استعارها مِ وهو رد   ،وها للعريامهرها ماة غرام ذهب، ثم ردُّ 

هم تُ ن يسديروا علدى نهجهدم، جدارَ نها السادة عندما فعلوا هذا الفعل دفعوا أقرباءهم ومدن حدولهم وجدوارهم ه الء أي  
هدي  من ابنتي وما بنت جيران اللي أسوأُ لسان حالها: " ،تها بأقل من ماة غرام ذهبابن جَ لم تعد ترضى بأن تزو ِ 

هدد الء الددذين أن  ، الحظددوا كيدد  "!!مثددل بنتددي تزوجددت بماددة غددرام ذهددب، وانددا ال أزوج بنتددي إال بماددة غددرام ذهددب
منهدا بدراء، دفعدوا النداس أثدواب الفندى وهدم يلبسدون  ،كالبسدي أثدواب الدزور ،ون التظاهر والتفاخر بين النداسبُّ حِ يُ 

أمددام  عددتَ بمددا لددم تُ  عُ مددن وراء الفخددر أنددت تددذهب إلددى البيددت، وتكددون الجددارة تتشددب   ...لكددي تكددون حيدداتهم صددعبة
زوجهدا يأتيهدا بكدذا وكدذا وكدذا، ويكدون  زوجتك سمعت مدن جارتهدا بدأن   نن   لماذا؟ ا،نكد،  فتقضي نهارنَ زوجتك، 

ِمدن عنددها فيدذهبَن  ، تخدُرُج النسداءت تحدب التفداخر فيدنعكا ذلدك علدى جيرانهدا، فقدبما لم تعتَ  عُ   كذب، تتشب  كل  
 !!لُينكِ دَن على أنُفسِهن  وعلى أزواِجهن  

ا انسدرية فدي البيدوت مدع النسداء سدببها تشدبع النسداء بمدا لدم نأرباع مشاكل ة، ثالثعتَ ع بما لم يُ التشبُّ  هذ  مصيبةُ 
د ن  أمدام بعضده نمن أزواجهوا يعطَ   بركوةً  الن ِّسوال أعظومُ » :-مى للا عليد  وسدل  صدل  -ا، لدذلك قدال رسدول للا بعض،

كثددر بركددة ر م ونددة وأكددان الفخددر بددين نسدداء الصددحابة أن تكددون النسدداء أيَسددلددذلك ، و ]روا  أحمددد[ «مؤونووة أيسووُرهنَّ 
كانوا يتفاخرون بأنهم كانوا يزوجون بنداتهم علدى خداتم مدن حديدد وعلدى بضدعة آيدات مدن القدرآن،  ...زوجهاعلى 

حتددى اغبددر ت  ت بيددت زوجهدداَسددهكددذا كددان الصددحابة الكددرام، فاطمددة رضددي للا عنهددا والحدددي  فددي الصددحي  كنَ 
ددلف ،ر الرحددى فددي يدددهافددي الرحددى حتددى أث دددنددت حَ وطَ  ثيابهددا، ع جددواري وخدددم علددى نسددداء وز   بسددبيٍ  النبدددي   تدديَ ا أُ م 
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دد لنسدداء المسددلمين  عطهددا وطلددب منهددا أن تددذكر للا قبددل أن تنددام لكددي تكددون قدددوة، لددم يُ طلبددت ابنتدد  ا الصددحابة فلم 
 .ب من  المزيدر على زوجها وال تطلِ يس ِ ويكون فخرها بأنها تُ  ،وتخدم في بيتها ،تخدم زوجها بإخالص

 لُ يوِصد ،لسخرية مدن اآلخدرين إلى الُ يوِص  عت، فنحن نتحد ث عن داءٍ عندما نتحد ث عن تشبُّع اإلنسان بما لم يُ 
 :أال وهدوع يوصدل لدداء آخدر  ، هدذا التشدبُّ رِ تكبُّد من عقل  بمقددارِ  على انرض إال نقأَل  ر إنسانٌ وما تكب   ،رللتكبُّ 
ُتمُ  اَذا»يقدول:  -مى للا علي  وسل  صل  -ة المدح، ورسول للا محب   ينَ  َرَأي  احِّ ُثوا ،الَمدَّ مُ  فِّي َفاح   ]روا   «التُّوَرابَ  ُوُجوهِّهِّ

وفدي يكيدل لد  المددح، و  وووو..... أسنا وسيدنا، الذي يجلا في المجالا يمدح الناس، فالن الفالني تاج ر مسلم[
وهِّ  َفوََث َنى ، - وسولم عليوه إ صولى - النبوي ِّ  عنود ُذكِّورَ  رجوالً  أنَّ : الذي روا  البخداري ومسدلمالحدي    َرُجولٌ  َعَلي 
وووراً  ََ : ))  - موسووول   عليوووه إ ىصووول   - النبوووي   فقوووال ، َةي  َحووو َِ !  َوي  ووو ََ  ُعُنوووقَ  َقَطع  بِّ وووَراراً  َيُقوُلوووهُ ((  َصووواحِّ  : مِّ
حاً  أَحُدُكم   َكانَ  ان  » َيُقل   ]نن   البد  من شيء من المدح لتشجيع الناس على الخير[ َمَحاَلةَ  َلَ  َمادِّ وبُ : َفل  سِّ  َكوَذا أح 

ََ  أنَّووهُ  َيووَرى  َكووانَ  ان   َوَكووَذا وويُبهُ  َكووَذلِّ ك ِّووي َوََل  ُإ، َوَحسِّ ال تقددول التقددي النقددي العابددد  . [عليدد متفددق]. «َأَحووًدا إِّ  َعَلووى ُيَْ
 !!د زاهد؟عابِ  نقي   الزاهد، وما أدران أن  تقي  

مدا ُيددريني مدا بيندُ  ف "،عابدد زاهددتقدي نقدي ا ن أقدول: "صاحب شهادة، أمد  نن   ،أنا ممكن أن أقول الدكتور فالن
لد  تقدول فدالن طبيدب، فدال شدي ،  عدال أهدلٌ الشدخأل بمدا هدو فِ   َ ا أن تِصد ، هذا من المدح المذموم، أم  رب ِ  وبين

دداس منددازِ ل الن ددنددزِ ب أن تُ سددتحَ فددالن كددذا، وهددو فعددال كددذلك فهددو أمددر مُ  الددذي ال يعلددم  حدد  بالفيددبا أن تمدَ لهم، أم 
ووُتمُ  اَذا»: -مى للا عليددد  وسددل  صددل  -الدددذي قددال عندد  رسددول للا  مددن المددذمومِ  فهددذا حقيقتدد  إال للا، يَن، َرَأي  احِّ  الَمووودَّ

ُثوا مُ  فِّي َفاح   .«التَُّرابَ  ُوُجوهِّهِّ

ة االسدتكبار والتظداهر، هدذ  الظداهرة الخطيدرة التدي لدم ومحب د ،  اإلنسدانلدم يعَطد بمداع ها السادة، هذا التشبُّ نعم أيُّ 
ِنَياِء  ،فاة دون فاةعلى ون طبقة أو تعد مقصورة على طبقة د َمدن ، َوِفي الُفَقدَراِء َمن يتشب ُع بما ليا ل َفِفي اَنغ 

ال يلبد  كثيدرون يتشدب عون بمدا لديا لهدم، فد، َوِفي الُعَلماِء ُمَتَشبِ ُعوَن، َوِفدي الُجَهدالِء ُمَتَشدبِ ُعوَن، يتشب ُع بما ليا ل 
ن يتددوارى وأ، وان يشددمت بهددم شددامتهم، يبددين للندداس معددايبهمأن و ، همأسددتارَ  كَ ويهِتدد،   عددورتهمللا تعددالى أن يكِشدد
عها، موِضدد د مددن غيددر وجهتهددا، ورامددوا العليدداء فددي غيددرِ أولاددك الددذين طلبددوا المحاِمدد ،وهمحب ددخجددال مددن الندداس مُ 

فدددي  ويدددذلهمال يسدددتحقون ، أولادددك يفضدددحهم للا ويكشددد  سدددترهم  روا المجدددالا بدددأمرٍ وسدددلبوا حقدددوق النددداس وتصدددد  
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من حُسَنِ نيَُّته فوي الحوق ِّ ": قال -رضي للا عن -عمر بن الخطاب  الفاروق عن وي رُ  الدنيا قبل اآلخرة، وقد
ْيَّن بموا لويس فيوه اواَنُه إ وين النوا ، ومون تو ه كَفاهللا إ ما بيَنه َو  لديا بمدا تدزي ن ومدنأي  ."ولو على نفسِّ

 انوصاِف والمحاِمد، )شاَنُ  للا( أي فضحُ  وهَتك ِستر .، يريُد أن يمدح  الناس بما ليا فيِ  ِمن في 
 دُّ يُسد ،في هدذا المجتمدع ة، حَ صالِ  وصار لبنة،  ، ل  ربُّ  ورضي بما قسمَ  ، فوق  عندَ  ، ف حد  اللهم اجعلنا ممن عرَ 

واسدتففر للا لدي ولكدم فاسدتففرو  فيدا  مدا تسدمعونَ أقدول  ...لد  للا تعدالى م   للا تعالى علي  وبما قَسدرَ ثفرا بما قد  
  .فوز المستففرين
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 الخطبة الثانية:

 َوَلَقود  )): البرايدا رب ِ  وصدي ةُ  الوصدايا خيدرُ  للا، عبداد اصدطفى، الدذي عبد  على وسالم،ا وصالة،  وكفى، هلل الحمد
َنا ي  ينَ  َوصَّ لُِّكم   مِّن   ال كَِّتابَ  ُأوُتوا الَّذِّ َ( اتَُّقووا َأنِّ  َوإِّيَّاُكم   َقب   الِعصدمة للا فبتقدوى  للا، عبداد للا فداتقوا ،[131:النسداء] (َّللاَّ
م ولكددن كُ للا تعددالى ال ينظددر إلددى صددوركم وال إلددى أجسددادِ  أن   :ن واعلمددوا عبدداد للاالِمَحدد مددن والسددالمة الفددتن، مددن

 هدو مدافم كومدا كدان كسدب ،كم فهدي مدن خلدق للاكم ليسدت مدن كسدبِ م وأجسدادُ كُ فصدورُ  ،ينظر إلى قلوبكم وأعمدالكم
ودَ  اِّنَّ  النَّاُ   َأيَُّها ))َيافهذا الذي ينظر للا تعالى إلي ،  ،ما كسبت جوارحكم، مفي قلوبكم وما عملتم  َحوق   َّللاَِّّ  َوع 

نَُّكمُ  َفاَل  َحَياةُ  َتُغرَّ َيا ال  ن  نَُّكم   َوََل  الدُّ ِّ  َيُغرَّ َغُروُر(( بِّاّللَّ  .[5]فاطر: ال 

 ،وعدن البدا أثدواب الدزور ،مدا لديا لد عي لوعدن المدد   عدت،ع بما لدم يُ شب ِ حديثنا عن المتَ  ضِ ة في معرِ ها انحب  أيُّ 
التظداهر  ضِ لمدرَ  خطيدرٌ  عكداٌس انعدم، فدي ثورتندا، نَ  وتطبيق خطير لهذا المدرض ظهدرَ البد أن نتحدث عن شيء 

لدون مث ِ هم يُ ض بدأن  ععاء الباد ِ وهو أال  ،اجتماعياو بما ال يملك  اإلنسان ظهر في ثورتنا فأفسدها سياسيا وعسكريا 
واحدددد مدددنهم قدددد ال يعرفددد  إال بضدددعة  كدددل  و الجهدددات السياسدددية  بعدددض الثدددورة والثدددوار ويمثلدددون هدددذا الشدددعب، تدددرى 

 .رةل الشعب في المناطق المحر  مث ِ   يُ أو أن   ،  يمثل الثورة والثوارعي أن  يد  عشرات أو ماات من أصحاب  

وتنكددر جهدداد بدداقي الفصددائل، مددرض نفسددي خطيددر عنددد  ،ل الجهدداد والمجاهدددينمثِ ددهددا تُ أن  عي بعددض الفصددائل تددد  
ددا، وتددورين الددذينبعددض المَ  فددإذا بددد  يددنعكا أثددرا خطيددرا علدددى  يطمعدددون بالزعامددة انعكددا علددى مدددن يتددبعهم أيض،

لى اقدال للا تعد أوصداف المندافقين الدذين  مدن أُسداِ ٌس أُ الذي هدو ا، هذا المرض واجتماع،  وعسكرة،  ثورتنا، سياسة، 
 حددبُّ لفصدديل  ويتجاهددل جهدداد البقيددة، يُ  الجهددادِ  ينسددب كددل   أن حددبفعلددوا، يُ يَ  بمددا لددمحمدددوا ون أن يُ حبُّددهم يُ عددنهم بددأن  

 ون أن يحمدوا بما لم يفعلوا...حب  أن يحمد بما لم يفعل، يُ 

ُلدد  ال يتجدداوزون ويكددون  !!أمثددل الثددورة أنددا كددل جهدداد وينسددى أو ماتددين،  اددة، مأو عشددرين، عشددرة  مددن يعرِفددُ  أو يوكِ 
دد ؛الثددوار كددل ِ  وثددورةَ  ،المجاهدددين ا شددرهم مكان،دد، ولعددل  وقددد رأينددا كثيددرا مددن أولاددك ،ا فدديهم هددذا المددرضأولاددك جميع،

أقددامهم انراضدي المحدررة  ُدسلدم تدأولادك الدذين ، ولم يعِرفوا الثورة،  أولاك الذين لم يعرفوا الجهادهم سبيال، وأضل  
ود وراء الحددا وا مدسدك الدذين جلولادأن لهدم مدن ي يددهم، أ، ليتظداهروا بدسيطة نخدذ الصدور التذكاريدةإال زيارات ب

 ...وأخذوا ينظرون 
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تددرى بعضددهم يحدداول أن يبقددى علددى مسددافة واحدددة بددين الثددوار المجاهدددين وبددين الددددول بددل لدديا هددذا فحسددب،  
نحدن ليسدت مشدكلتنا شدعب لساُن حاِل : ))اسم المعارضة، والنظام، فترا  يطلق على الثوار والمجاهدين  ،والنظام

 ...((ما معارضة ونظام، وبعض المكاسب في كتابة الدستورمظلوم وإن  

وللا الدستور الذي وضع في زمدن بشدار أرضدى هلل  ،التي يعرضها ديمستورا ومن مع الدستور مسودة علما أن 
 . وليا فقت الدنياعرض اآلن، أرضى عند للامن الدستور الذي يُ 

مذبذبين بدين ذلدك ال إلدى هد الء وال إلدى هد الء، يريددون أن يسدتثمروا  ،تراهم يحاولون أن يبقوا على مسافة واحدة
للا شدأنهم شدأن مدن قدال  ،الثورة إذا حصل فيها انتصارات، وإذا أحجمت أن يبقى لهم مكان في اللعبدة السياسدية

ينَ تعالى فيهم:  ونَ  َفوت  ٌ  َلُكوم   َكانَ  َفإِّن   بُِّكم   َيَتَرََُّصونَ  ))الَّذِّ َكوافِّرِّينَ  َكوانَ  َوإِّن   َمَعُكوم   َنُكون   َأَلوم   َقواُلوا َّللاَِّّ  مِّ ويبٌ  لِّل   َنصِّ
ذ   َأَلم   َقاُلوا وِّ َتح  ُكم   َنس  وَنع ُكم   َعَلي  ونَ  َوَنم  نِّينَ  مِّ مِّ ُموؤ  ُكومُ  َفواّللَُّ  ال  وَنُكم   َيح  مَ  َبي  َعولَ  ن  َوَلو ال قَِّياَموةِّ  َيوو  َكوافِّرِّينَ  َّللاَُّ  َيج   َعَلوى لِّل 

نِّينَ  مِّ ُمووؤ  ُمَنووافِّقِّينَ  اِّنَّ ( 141) َسووبِّياًل  ال  ُعونَ  ال  ُعُهم   َوُهوووَ  َّللاََّ  ُيَخووادِّ وواَلةِّ  اَِّلووى َقوواُموا َوإَِّذا َةووادِّ  ُكَسوواَلى َقوواُموا الصَّ
ُكُرونَ  َوََل  النَّاَ   ُيَراُلونَ  ة والمناِصب همهم المظاهر الخادعة والصور المزيف ،يراؤون ]  (142) َقلِّياًل  اَِّلَّ  َّللاََّ  َيذ 

ووَذبِّينَ [ ...الكاذبددة المتوه ِمددة ََ  َبووي نَ  ُمَذب  وولِّلِّ  َوَموون   َهووُؤََللِّ  اَِّلووى َوََل  َهووُؤََللِّ  اَِّلووى ََل  َذلِّوو وودَ  َفَلوون   َّللاَُّ  ُيض   َسووبِّياًل  َلووهُ  َتجِّ
بت إذا كسددد" ، لسدددان حددداِلهم:حدددافظوا علدددى مكاسدددبهمهددد الء المذبدددذبين يريددددون أن يُ  [.143-141: ]النسددداء (((143)

أولاك الدذين  !!"ت الثورة فنحن نحافظ على مكسب لندخل في اللعبة السياسيةسر نحالثورة فنحن مع الثورة، وإذا ا
َشووُلوا َتَنوواَزُعوا َوََل )):  -وقوُلدد  الحددق  –تعددالى قددال وللا نددا تنازعنددا واختلفنددا  نن  روا إال  لددم يتصددد   َهبَ  َفَتف  يُحُكووم   َوَتووذ   رِّ
ووبُِّروا ووابِّرِّيَن((  َمووعَ  َّللاََّ  اِّنَّ  َواص  ولددو كددان لنددا  ،واحددد ا علددى قلددب رجددلٍ ن ددكُ لددو نتنددازع و لددم ، أمددا لددو [ 46]اننفددال:الصَّ
لندا حكومدة  أن   ة إلى الباب مرورا بعفرين، لوعر  حرر أكبر من لبنان، من المَ في المحرر، اآلن المُ  واحدةٌ  حكومةٌ 

لادك و وتمثلندا وهدذا إن شداء للا سديكون، عندئدذ لدن يبقدى نتفداوض باسدمنا  ، حكومدةواحدة دولتنا أكبدر مدن لبندان
 .إن شاء للا مكانٌ  دنا وتضحيات شعبناالعلينا وأن يتاجروا بدماء أو  دوازاوِ الذين يريدون أن يُ 

 بدددذنوِبنا وأن ال يسدددلت عليندددا ،عليندددا خيارندددان يدددولي أو هِتدددَك أسدددتارهم، م وأن يهُ رَ نسدددأل للا تعدددالى أن يفضددد  عدددوَ 
 .شرارنا، إني داع فأمنوا


