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

 الخطبة األولى
دددددنا وسدددددي اتِّ أعَمالنددددداد دددددن شدددددرورِّ أنفهسِّ ه ونسدددددتعينهغ ونسدددددتهديغ ونسدددددتغفِّرههد ونعدددددوذه بددددداهللِّ مِّ  إَن الحمدددددَد مد نحمدددددده

ددلِّل   تَدددِّ َوَمددن  يه   ددَو ال مهه  دددِّ ّللَاه َفهه اد وأشددهد أن  و إلددغ إو هللاه وحددده و شددريَ  لددغد َمددن  َيه  دددأ شِّ ددَد َلددغه َولِّْيددا مهر  َفَلددن  َتجِّ
ل ِّدغ  ه ورسولهغد وصفيُّغ وخليلهغد أرسلغ ربُّغ بالهدى وديدنِّ الَحدق ِّ ليهظهدره علدى الددين كه ا عبده وأشهد أَن نبَينا مهحَمدأ

آل بيتددددغ الطي ِّبِّددددين الطدددداهِّريند وأصددددحابِّغ الغهددددر ِّ  ولددددو َكددددرِّه المهفددددرِّكوند فصددددلواته رب ِّددددي وسددددالمهغ عليددددغ وعلددددى
دددددددداهم إلدددددددى يدددددددوم الددددددددين ددددددد دالمهحَجلددددددديند ومدددددددن سدددددددار علدددددددى دربِّهدددددددم واهتددددددددى بِّهه  د ا بعدددددددد إخدددددددوة ا يمدددددددانأم 

 يقول هللا تعالى وهو أحكم القائلين:
هِّ َلَبَغْوا فِّي اأْلَْرضِّ َوَلكِّْن )) َبادِّ ْزَق لِّعِّ ُ الر ِّ ـيري )َوَلْو َبَسَط َّللاه هِّ َر ِّيـري َبصِّ َبـادِّ ُِ بِّعِّ ُل بَِّقـَدر  َمـا َشَشـاُإ َِّّنهـ ( 27ُيَنز ِّ

ــُد ) ي ــَولِّي  اْلَحمِّ ــَو اْل ُِ َوُه ــ ــا َقَنُطــوا َوَيْنُشــُر َرْحَمَت ــدِّ َم ــْن َبْع ــَث مِّ ُل اْلَغْي ــز ِّ ي ُيَن ــذِّ ــَو اله ــُق 28َوُه ِِّ َرْل ــ ــْن ََشاهِّ ( َومِّ
َمــ ــَماَوا ِّ َواأْلَْرضِّ َوَمــا َبــثه فِّي ِّ يري )السه ا َشَشــاُإ َقــدِّ َُ ــْم َِّّ ــة  َوُهــَو َجَلــى َجْمعِّ ِّ ــْن َدابه ــْن 29ا مِّ ( َوَمــا َأَاــاَبُكْم مِّ

ـو َجـْن َكثِّيـر  ) ْم َوَيْعُُ ُُ ش يَبة  َفبَِّما َكَسَ ْت َأْيـدِّ ـْن ُدونِّ َّللاهِّ 30ُمصِّ ـزِّيَن فِّـي اأْلَْرضِّ َوَمـا َلُكـْم مِّ ( َوَمـا َأْنـُتْم بُِّمْعجِّ
ي ْن َولِّي   َوََل َنصِّ  .[31-27]الفورى: (((31ر  )مِّ

فرأيدت  دفيما فيها من المعاني رته ها وتفكَ رته خمس آيات من سورة الفورى تأملتها وتدبَ  دإخوة ا يمان والعقيدة
نا هللا تعدالى فيهدا بعظديم ره يدذك ِّ  آيات   اد خمسه طابا لنا في ساعتنا وفي لحظتنا وفي يومنا الحالي تحديدأ فيها خِّ 

ا في اْلولى فحكمة هللا تعالى اقت ت أن يترك العباد بدين الودو  فأمَ  دغكمتغ وبعظيم رحمتِّ قدرتغ وبعظيم حِّ 
 كثيددر   سدمتتابعددة متتاليددة مددن قيددر انقطددا  وو حددب غه عَمددعلدديهم وأقدددق نِّ هللا أكثددر  متددىالبفددر  ْلن   دوالرجدداء

 ديبغددي فددي أرض هللاد و المددنعم عمددة عددنل بالن ِّ ينفددغِّ  دم سددبحانغنعِّ مددنهم والعيدداذ بدداهلل يطغددى ويبغددى وينسددى المهدد
هِّ )) دفيمسد  تدارة ويبسددط تدارة دفق دت حكمدة هللا تعدالى أن يقددر علدديهم أرزاقهدم َبــادِّ ْزَق لِّعِّ ُ الـر ِّ َوَلـْو َبَســَط َّللاه

يري  هِّ َر ِّيري َبصِّ َبادِّ ُِ بِّعِّ ُل بَِّقَدر  َما َشَشاُإ َِّّنه  دخبيدر بمدا يصدلا حدالهمد [27]الفدورى: ((َلَبَغْوا فِّي اأْلَْرضِّ َوَلكِّْن ُيَنز ِّ
ا المطدر أحيانأد ودولة ذل  ومن أكثدر المفداهدات التدي تددلنا علدى ذلد  مدا ندراه مدن انحبداسِّ  دبأحوالهم بصير  

د آيدة   دا أخدرى وجدود هللا تعدالى بالغيدا والمطدر أحيانأد  دهدا الولدق مهمدا بلغدتم مدن القدوةم أيُّ كه ره ن هللا تعدالى تدذك ِّ مِّ
 دالسدماوات واْلرضا فدي فأ تصدر ِّ ا مه ا أحددأ ا واحددأ هنداك رْبد م بأنَ كه ره ذك ِّ ا سته هناك أمورأ  ومهما بلغتم من القدرة فإنَ 

 .وبقدر ما يفاء سبحانغ وتعالى دى شاءالغيا متى شاء وأنَ  له نز ِّ يه  دفاءي ما غ إوَ لكِّ و يكون في مه 
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رحمة للفجر والحجر والحيوان كمدا  دبالعباد وسقيا للعباد هللا تعالى رحمةأ  غه له نز ِّ ة الذي يه ها اْلحبَ هذا الغيا أيُّ 
ومدا أصدابكم  دينقلدب نقمدة بتقصدير البفدر ولكَنغ أحيانأدا دها اْلحبة يكون نعمة من هللاهذا الغيا أيَ  دا نسان

ل إن هللا أقددو  دمددن مصدديبة فبمددا كسددبت أيددديكم ويعفددو عددن كثيددرد كنددت أقددول قبددل هددذه الثددورة بسددنين  ويلددة
فؤون النداس يقلدب هدذه د وتقصير المتصدرين لتقصيرنا وجهلنا ولكنَ الوفيرد وير بالعلى بالدنا  مه نعِّ تعالى يه 

وتحصدين اْلبنيدة التصدري  الصدحيا والسدواقي و هذه الثدورة ببنداء السددود  النعمة إلى نقمةد تقصيرنا من قبلِّ 
 :وهذا ما رأيناه اليوم دهذا المطر يقلب هذه النعمة وباو عليناالمناسب ل

 !!د ما زلنا إلى اآلن نرى خيام النازحين تغرق باْلمطار والوحللوا بعد ثماني سنوات من النزوح والتفرُّ تويَ 
 -صددل ى هللا عليددغ وسددل م-ورسددول هللا  ؟!ألددم نددتع  فددي السددنوات الما ددية ؟نحددن فددي السددنوات الما ددية نأيدد

 ]مَتفق  عليغ[." مرتينو يلدغ المؤمن من جحر واحد " :يقول

أي الدددذين ينظمدددون أعمدددال  ؟لفدددتاءرون لفدددؤون العامدددة للمددداذا لدددم يسدددتعد المتصدددد ِّ  ؟ذا لدددم نسدددتعد للفدددتاءلمدددا 
صونهاالمنظمات كما ادعوا وي عون أيديهم على كثير مما عنده  ؟ ا ويحاصِّ

ددا نحددن العبدداد المست ددعفون الددذي لدديس لنددا مددن اْلأَمدد دلهددم انسددأله أسدد لة ههددذ ال بددد لنددا أن فدد دن شدديءمددر مِّ
ْلن نددددعو هللا بانحبددداس مدددا نقاسدددي مدددن سدددوء تددددبيرناد وأو يددددفعنا  أووندددا إياهددداد نفدددكر هللا علدددى كدددل نعمدددة

 رسدولَ  يدا: فقدال [-صدل ى هللا عليدغ وسدل م- أتدى النبديَ ] المسدجد دخدل رجال أن  »وفي البواري  ومسلم المطرد 
د هلكتِّ  هللاد د وانقطعت اْلمواله بهله ها هللا فاد  ه  السُّ ك  سِّ  -وسدلم عليدغ هللا صدلى- هللا رسدول فرفد : قدال َعَنداد يهم 
، اآلكامِّ جلى الل مه  جلينا، وَل حواَلينا الل م": قال ثم   يديغد َرابِّ  قدال د"الشـجر ومنابـتِّ  األودشـة، وُبُطون  والظ ِّ

 .«الفمس في نمفي وخرجنا فانقلعت: ]راوي الحديا[

 دمددن هللا تعددالى  وبركددة ونِّعمددة  غ خيددر  ْلن دد دمسدد  هللا المطددرأن يه  -صددل ى هللا عليددغ وسددل م-لددم يددد  رسددول هللا  
ددد هللا لمدددا فيدددغ نفعندددادمدددا علمندددا أن نددددعوا بدددأن يوجهدددغ إن   راب  الجبدددال فقدددال اللهدددم علدددى اآلكدددام  الدددتالل  والظ ِّ

اللهدم اجعدل اْلمطدار علدى الدزرو  الصغيرة  واْلودية  بطون اْلودية لكي تسير أنهارا  ومنابت الفدجر  أي 
 دكرا كلمدا ندزل المطدرمنا ذِّ عل ِّ أن يه  -صل ى هللا عليغ وسل م-ولذل  كان من شأن النبي  د رنا ا وو تنتف  بهلن

أي اللهددم اجعلددغ مطددر خيددر - «ا غيــر رــارع ــا نافِّ ب   ــم اــي ِّ الل»:  -صددل ى هللا عليددغ وسددل م-كددان يقددول النبددي 
إذا انقفد   -صدل ى هللا عليدغ وسدل م-وكدان مدن شدأن الندي  -لتكون على الزرو  واْلشجار وو ي رنا دومنفعة

 دالبفدر هدذا المطدر بيدد رب ِّ  ر البفدر بدأنَ ذك ِّ يهد ،«رنـا بُلـهللا و ورحمتـِطِّ مُ » :يقدول أنالمطر وانقف  الغديم 
 .ب اْلسبابومسب ِّ  داْلرباب بيد رب ِّ 
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دائدددم التفكيدددر  د فتدددرى أحددددهمسدددبب اْلسدددباب سدددبحانغاْلسدددباب عدددن مه  مكثيدددر مدددن النددداس أيهدددا اْلحبدددة تفدددغله
ر هددذه الريدداح؟ مددن ن سدديَ َمدد ولكددن د وكددذا وكددذا ...وأتددت الريدداح مددن جهددة كددذا درنددا سددبب كددذاطِّ مه  ؛باْلسددباب

  مطددددر هندددداك؟وم أن تهمطددددر هنددددا وو ته الفددددمس؟ مددددن الددددذي أمددددر الغيددددط الددددذي رفدددد  الحددددرارة؟ مددددن الددددذي سددددلَ 
مطرندددا بف دددل هللا  :مندددا دائمدددا أن نقدددول بعدددد انقفدددا  الغددديم والمطدددرعلَ  -صدددل ى هللا عليدددغ وسدددل م-رسدددول هللا 
 لنتذَكر دائما مسب ِّب اْلسبابد إَنغ هللا العزيز القَهار.ورحمتغد 

عندد ندزول الغيداد وبعدد  «عـابا نافِّ الل ـم اـي ِّ » دأنعدم هللا عليندا بدالمطر مهدا وقددذكار أيهدا اْلحبدة نتعلَ ثالثة أ
في منهدا ال درر نقدول: رت اْلمطار وخه لب المطر وكثه د وإذا قَ «رنا بُلهللا و ورحمتِطِّ مُ »انقفاعغ نقول: 

ـ» مدن  يكدون د هدذا مدا «راب وبطـون األودشـة ومنابـت الشـجرالل م حوالينا وَل جلينا الل ـم جلـى اآلكـام والظ ِّ
ــْن َبْعـدِّ َمــا َقَنُطـوا َوَيْنُشــُر )): كير هللا تعدالى لنداشدأن المطدر وهدذا مددا يكدون مدن تددذ ُل اْلَغْيـَث مِّ ي ُيَنــز ِّ َوُهــَو الهـذِّ

يدُ  ُِ َوُهَو اْلَولِّي  اْلَحمِّ  [.28]الفورى:(( َرْحَمَت

د غه ومدا جعلد دها السادة عندما يتفكر بآيات هللا الكونيةالمؤمن أي   د دبدروعِّ  ن دروس  هللا فيهدا مِّ فات هللا يتدذكر صِّ
ر قتددِّ مه  ر  ان قدادِّ ان مَندرحديم رحمدن حَند  :هللا تعدالى يتدذكر أنَ  دظمى وصفاتغ العالر أسماء هللا العه يتذكَ  دالالعه 

د ددبِّ من بعد الجَ  الغياَ  لَ فالذي أرسَ  ... بيده مقاليد السموات واْلرض قيا مدن بعدد والذي جعدل العدام عدام سه
وأن يغيدر ففدلنا إلدى نجداح  دسدراا يه نَ سرَ عه  بَ على أن يقلِّ  ر  قادِّ د نالَ ار أحو غي ِّ على أن يه  درقا دعام قحط وجفا 

 ...ن أحسنا التوكل عليغ سبحانغد وإمنا أمره سبحانغوإن قدَ  دإن نحن أ عناه سبحانغ دوفالح

ا دائمددا نظلددم نددولكن در وقيددا قددادر علددى أن يغيددر عسددرنا إلددى يسددرالددذي يقلددب الحددال مددن جفددا  إلددى مطدد
 ..و ربت لكم مثال عن المطر وقير المطر دونظلم إخواننا دأنفسنا

أو وهدددو  دخطيدددر مهدددم رنا بدددأمر  ذك ِّ أن يهددد و بددددَ  -وقدددد عدددم الويدددر بف دددل هللا تعدددالى-هدددا السدددادة هدددذا المطدددر أي  
أَن فدي البوداري ومسدلم و  ...جاندب المنكدوبيند والوقدو  إلدى ومسداعدة المسداكين دمعاونة إخواننا المحتاجين

دلِّمهغهد وو َيظلمهددغهد و المسددلمد أخددو المسددلمه » قدال: -صددل ى هللا عليددغ وسددل م-رسدول هللا   حاَجددةِّ  فددي كددانَ  وَمددن يهس 
َبة مهسلِّم عن َفَرجَ  َوَمن   حاَجتِّغِّد في هللاه  كان أخيغِّ  َبة بَِّها عنغ هللاه  َفَرجَ  كهر  دَربِّ  مدن كهر   َسدَترَ  َوَمدن القيامدةِّد يدومِّ  كه
 .«القيامةِّ  يوم هللاه  َسَتَرهه  مهسلِّما

وقددد  ديددام دولاْل ر بددأن  عندددما تددرى قيددرك مددن المنكددوبين تددذكَ  دن أنعددم عليدد َمدد ويددا دن رزقدد  هللا تعددالىَمدد يددا
 .د بما أنعم هللا علي فجه  ديأتي يوم تكون أنت في مكانهم ويكونون في مكان 
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علددى اْلقددل خفدد   ندمددن تددأجر بيتدد  للمسدداكين الددذين و يجدددون سددقفا يددؤويهم و أقددول لدد  أعطهددم بالمجددا يددا
علددى  اخيددرأ  مددن أنعددم هللا عليدد  وكددان المطددر ا اسددتثماريا يدداهم وتعتبددرهم مفددروعأ مددن تبتددزُّ  علدديهم ا يجددارد يددا

د ال مدن الغدرق والحدرق والتلد د ن مالد  فالزكداة فيهدا تحصدين المدزرع  و رع  أيدن أندت مدن الزكداة لتحص ِّ
م كربددة فددرج هللا عنددغ سددلِّ ج عددن مه ومددن فددرَ  ده هللا يددوم القيامددةمددن سددتر مسددلما سددترَ  دنددت مددن الجددود والكددرمأيددن أ

راتندا وآمدن روعاتندا وارحمندا برحمتد  يدا رحديمد أقدول ندا واسدتر عو اتربج كه كربة من كرب يوم القيامدةد اللهدم فدرَ 
 هذا القول واستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين
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 الخطبة الثانية
 :الحمددد م وكفددىد وصددالةأ وسددالمأا علددى عبددده الددذي اصددطفىد صبدداد هللاد خيددره الوصددايا وصددي ةه رب ِّ البرايددا

ْيَنا (( ـْن َقـْ لُِّكْم َوَِّّشهـاُكْم َأنِّ اههُقـوا َّللاهَ َوَلَقْد َواه يَن ُأوُهوا اْلكَِّتـاَب مِّ فداَتقوا هللا صبداد هللاد فبتقدوى  [د131]النسداء: ((الهذِّ
 ...من الفتند والسالمةه من المَِّحنهللا العِّصمة 

ـيَبة  َفبَِّمـا   ونحدن نقدرأ قدول هللا تعدالى  دنحن نتدبر اآليات الومس من سدورة الفدورى و  ـْن ُمصِّ َوَمـا َأَاـاَبُكْم مِّ
ْم َوَيْعُُو َجْن َكثِّير   ُُ ش ونحدن اليدوم  م د2018  ونحن اليدوم فدي آخدر السدنة الفمسدية .[30]الفورى:  ((َكَسَ ْت َأْيدِّ

د دفي آخر شهر كانون اْلول كدان النداس قدد  ادنستذكر مصيبة حلت بنا منذ عامين في مثل هدذه اْليدام تمامأ
تحددت اْلمطددار  دفددي مثددل هددذه اْليددام قبددل عددامين درين علددى تددرك ديددارهمجَبددمه  نجددوا مددن حلددب م ددطهديخرِّ أه 

تنا أصدداب دهددا السددادةأصددابتنا مصدديبة بمددا كسددبت أيدددينا  هللا يعفددو عددن كثيددرد نعددم أي   دوالثلددوج والبددرد الفددديد
د دجنا من قيرهاخرِّ جنا من حلب كما أه خرِّ مصيبة يوم أه  دبما كسدبت أيددينا مِّ  دبَ  ق  ال  وندزا  وشدقاق وتفدرُّ ن خِّ
الجهدددادي  مدددلتصددددروا اآلن الع نمدددن تسدددليم زمدددام أمورندددا إلدددى السدددفهاء الدددذين و يعقلدددون مَمددد ...فيمدددا بينندددا

ْلننددا نحددن لددم  داآلخددرينأيدددي بددل بمددا كسددبت أيدددينا قَ  دوالثددوريد أصددابنا هللا بهددذه المصدديبة بمددا كسددبت أيدددينا
ددنه  لددم  دلددم نأخددذ علددى يددد الظددالم ونقددول لددغ يددا  ددالم دولددم ننددغ عددن المنكددر د  هللا تعددالىد لددم نددأمر بددالمعرو طِّ

هدذا اوبدتالء الدذي ابتلدي  دن هذا اوبدتالء مدن هللا تعدالىفكا دأ را ره على الحق ِّ نأخذ على يد الظالم ولم نأ ه 
يكدون علدى أيدديهم صالحيند أناس  مؤمنيند ريثما تَم تجهيزبناء أناس  ريثما تم   دبغ قبلنا اْلنبياء والمرسلون 

 .قريب بإذن هللا ونصر   دمبين   فتا  
د جَ خدرِّ أه  داتم اْلنبيداء والمرسدلينخد دوسديد اْلنبيداء دالمرسدلين إمدامه  -صل ى هللا عليغ وسدل م-رسول هللا  ة ن مَكدمِّ

: وق  ف ا قائالأ عأ  مـا منك أررجوني أهلك أن ولوَل و َّلى األرض وأحب و أرض رير "َّنكفي هجرتغ مود ِّ
وو  بعدد عدام   د-روحدي فدداه – ولدم يعدد إلدى مكدة دولدم يعدد إلدى بلدتدغ دلدم يعدد إلدى مدينتدغ .]مسدند أحمدد[ ررجت"
ثمدداني سددنوات مددن ا عددداد والبندداء  -صددل ى هللا عليددغ وسددل م-رسددول هللا  جتدداثددالو وو أربدد د احو و  دعددامين

دددن المدددؤمنين والتجهيدددز حتدددى كدددان ومدددن معدددغ   ة فددداتحين دخدددووأ مَكدددة فددداتحيند فددددخلوا مَكدددأهدددال ْلن يددددخلوا مِّ
َمت فيغ   .رمات هللاحه عهظ ِّ

لينددددا بددددالتهجيرد نسددددأل هللا العظدددديم أن نكددددون ممددددن قددددال هللا تعددددالى فدددديهم: نعددددم أيهددددا السددددادة نحددددن الددددذين ابته 
يعُ  ََل  َأن ِّي َرب ُ مْ  َلُ مْ  ))َفاْسَتَجابَ  ْنُكمْ  َجامِّهللا   َجَمهللاَ  ُأرِّ َكر   مِّنْ  مِّ مْ  ُأْنَثـى َأوْ  َُ ُُ ـنْ  َبْعُلـ ينَ  َبْعـ    مِّ  َهـاَجُروا َفالهـذِّ

مْ  مِّنْ  َوُأْررُِّجوا َشارِّهِّ مْ  َجـْنُ مْ  أَلَُكُ ِّـَرنه  َوُقتُِّلـوا َوَقـاَهُلوا َس ِّيلِّي فِّي َوُأوُُوا دِّ اهِّ ِّ َلـنهُ مْ  َسـي ََِّ ـنْ  َهْجـرِّي  َجنهـا    َوأَلُْدرِّ  مِّ
ْندِّ  مِّنْ  َثَواب ا اأْلَْنَ ارُ  َهْحتَِّ ا ْنَدهُ  َوَّللاهُ  َّللاهِّ  جِّ (( ُحْسنُ  جِّ مران: الثهَوابِّ  [.195]آل عِّ
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دهَجدالسادة نسأل هللا تعدالى أن يكدون كدل مه نعم أيها  الظلدم والظدالمين أبدى أن   ِّ ر أبدى أن يعديف فدي كَندر حه
ينَ  الوصدد  هللا تعددالى بهدذا يفددملغفددر والكدافرين أن يكددون ممدن يعديف فددي كند  الكه   َوُأْررُِّجــوا َهــاَجُروا ))َفالهــذِّ

ــنْ  مْ  مِّ َشــارِّهِّ مْ  َجــْنُ مْ  أَلَُكُ ِّــَرنه  واَوُقتُِّلــ َوَقــاَهُلوا َســ ِّيلِّي فِّــي َوُأوُُوا دِّ اهِّ ِّ َلــنهُ مْ  َســي ََِّ ــا    َوأَلُْدرِّ ــنْ  َهْجــرِّي  َجنه  َهْحتَِّ ــا مِّ
ــا اأْلَْنَ ــارُ  ــنْ  َثَواب  ــدِّ  مِّ ْن ــَدهُ  َوَّللاهُ  َّللاهِّ  جِّ ْن (( ُحْســنُ  جِّ ــَوابِّ مددران: الثه كددان التهجيددر وكددان اوبددتالء وكددان  [د195]آل عِّ

لكي و يكون تحت سلطان الظدالمين هدو  غه أرَ   كَ رَ تَ  ر  هجَ مه  لُّ فكه  دبادة على العِّ جَ قيم هللا الحه اومتحان لكي يه 
ددعلددى ة َجددحه  هدداجرا فددي وددرج مه ل أر ددغ وبيتددغ والجددداران التددي تددزول وتفنددى علددى أن يَ جبددان فَ دد س  تقدداعِّ مه  ل ِّ كه

 د ولددو َخددرَج لوَجددد وعددَد هللا حددق: بدددل أن يوددرج مهدداجرا فددي سددبيل هللالكددافرين عليددغ سددبيالأ فجعددل لسددبيل هللا 
ر   َوَمددددن    ددددد   ّللَاِّ  َسددددبِّيلِّ  فِّددددي يهَهدددداجِّ َر ضِّ  فِّددددي َيجِّ ددددا اْل   وأمددددا أول دددد  الكددددافرون   [.100]النسدددداء:   َوَسددددَعةأ  َكثِّيددددرأا مهَراَقمأ

ـُروا فِّـي )) :ذكرة لنا معاشر المدؤمنينفتكمل اآليات الكريمة م الظالمون المجرمون.. يَن َكَُ نهَك َهَقل ُب الهذِّ ََل َشُغره
َ ادُ  *اْل ََِّلدِّ  َس اْلمِّ مران:  ((َمَتاعي َقلِّيهللاي ُثمه َمْأَواُهْم َجَ نهُم َوبَِّْ  لوَ واْليام ده  [.197-196]آل عِّ

 من سرُه َزمني ساإهِ أزمانُ ***  هي األمور كما شاهده ا دول

مكدر انقلدب  ب اْلحدوال فدي هدذه الددنيا ورب  يقل ِّد رخداءدإلدى  ومن جدبِّ  دب الكون من صي  إلى شتاءقل ِّ فالذي يه 
َو  دروالفددداجِّ  ر ِّ هللا لينصدددر ديندددغ هدددذا بدددالبَ  شدددرا علدددى أصدددحابغد  ويمكدددرون ويمكدددر هللا  هللا خيدددر المددداكرين د وإنَ 

َد  دِّوه َبع  رِّي َلَعَل ّللَاَ يهح  رأاَتد   .ا ونصرا إن شاء هللا تعالىونرى فتحأ  َذلَِّ  َأم 

 هللا الدذي  دهدا السدادةو ندري لعل هللا تعالى يمكننا من تحرير شمال سوريا كامال ثم نتوجغ إلى جنوبهداد نعدم أي  
قبددل أن يوددرج المحاصددرون  دتجدداه حمدد وم كانددت المعددارك فددي ايدد دو إلددغ إو هددو قبددل خمددس سددنوات مددن اآلن

 ....ومعركة الجسد الواحد داْليامد معركة قادمون  ن كنتم تذكرون تل د إمن حم 

فددإذا بددأ  مددن جهددة معينددة عليددغ سددمة الدددين  دح ددرت اجتماعددا مدد  خبددراء عسددكرين أتددوا كددي يقدددموا لنددا النصددا
هدا النداس هدذا الدذي تفعلوندغ لديس فعدل شدو  خبيدر فدي العسدكرةد كيد  تسدير أيَ "والوقار ي   الوريطة ويقول 

مفتوحددةد  مواْلعددداء عددن يميندد  وعددن شددمال د حددرروا شددمال بلدددكم لكددي تكددون  ددرق إمددداداتك  ددي ِّق بفددي جيدد
 ".ثم سيروا باتجاه الجنوب دنوا  هوركمولكي تؤم ِّ 

ر شدمالها حدرَ أملي باهلل تعالى أن المتغيرات التي نراه اآلن من حولنا تسير بهدذا اوتجداهد أملدي بداهلل تعدالى أن يه  
 .نسير بإذن هللا تعالى إلى جنوبها مَ ن  هورنا وو نوا  العدو من خلفنا ثه نؤم ِّ كامال حتى 
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من ذل د وأسأل أسأل هللا العلي العظيم أن يكون فتا منبج وتحرريها أن و  علدى خيدرد أن يتمغ هللا تعدالى من  ِّ
د أسدال هللا زات  للدبع ومدا حصدل فيدغ مدن تجداو  عفدرينكتحريدر و يكدون وأفيغ حرمدات هللاد  مه عظَ يكون تحريرا ته 

أن يكون تحرير منبج تحريرا تعظم فيغ حرمات هللا وتعظدم فيدغ حرمدات المسدلميند وأن يمكنندا هللا تعدالى مدن أن 
 دا يعطد  فيدغ الغندي علدى الفقيدرنأدحلب فاتحين بعد أن نبني هنا مجتمعا متكامال متكاتفا مؤمِّ  ندخل حلب وقيرَ 

 .نغ امتحان وابتالءإأيها السادة  هللا  دويعاون فيغ الميسور المعسور

 درون عنددهماْلرض الذين نزل المهَجد ْلهلِّ  هو امتحان   دالذي ترك أر غ وبلده ودياره رِّ للمهجَ  كما هو امتحان  
 .غإخوانَ  ويظهر فيغ خسيس اْلصل الذي يبتزه  دالمعدن به  ي ِّ  امتحان لهم يظهر فيغ الكريمه 

وتدرى الدبع   دواْلعمدال قليلدة دوالدزمن زمدن حدرب دالناس من ارتفا  ا يجاراتكم يسوؤنا عندما يفتكي ل هللا 
وفدددي مقابدددل أول ددد  أي دددا ندددرى  دشدددهرا وراء شدددهر داعين يرفعدددون ا يجدددارات علدددى إخدددوانهممدددن الجفدددعين الطَمددد

مقابدل فيمدا  دون  الندازِّح نسدك ِّ ا بدل يه يأبى بع هم أن يأخذ إيجارأ  دوهم كثر بيننا دالكرماء الطيبين أصيلي المعدن
دد  موجددودون  وأول دد غ هللا تعددالى إيدداهد هددؤوء موجددودون بف ددل هللا َكددملَ  ددأ نسددأل هللا أن يهددديهمد فدداختر لنفسِّ  أي أ

  :ن أول  ن أول   أم مِّ مِّ  د أتكون أيها ا نسان

 توساجا أوقات رواليس روالعس  ***   م ب  وفاإالناس للناس مادام ال

 تحاجا للناس هيدهقرى جلى   ***     هللارج رىوال نالناس ما بيوأكرم 

 ترااه واأليام دمت هقدرما       ***     دحأ نج وفرالمع يد قطعنَل ه

 تحاجا الناس جند لك َل إليك   ***    جعلت إذ اللِ انع فريلة رواذك

 اتوأم الناس في موه مووجاش ق***    ماهت فلائل م وما موق مات قد

 دأمددوات وهددم فددي الندداسِّ  وعدداق قددوم   ...هم  خددوانهمتَ هم ومعددونهم وبددذلَ هم وكددرمَ ر جددودَ والندداس تددذكه  دقددد مددات قددوم  
م فدي ههدا و سدبيل هللا أول د  يعيفدون  داهرأ  المهاجرين المجاهدين في مإخوانه ون يبتزُّ  نالذي ون عالجفِّ  ون الفحيحف

د ر اللهدم أمورندايس ِّ  دييناجعلنا من الرا ين المر ِّ  دن أهل الويررون بويرد اللهم اجعلنا مِّ ذكَ و يه  أموات   الناسِّ 
َبنا وههموَمنا ... واستر اللهم عيوبناد وفر ِّج بعظيم قهدرتِّ    إني دا  فأمنواكهره


