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

 :الخطبة األولى
إنَّ الحمددد ن نحمدددس ونسددتعين بدده ونسددتهديه ونسددتبفرس ونعددوُذ بددا  مددن شددرور أنفسددنا وسددي ِّ ات 
ا  وأشددهد أالَّ إلدده إال و  د  ا ُمرشددِّ أعمالندا  مددن ِهدددِّ ُو فهددو المهتددد  ومددن ُيضددلِّل فلدن تجددد لدده وليددَّل

ه بالهددد  وحدددس ال شددري، لدده  وأشددهد  ا عبددُدس ورسددوله وصددهي ه وخليلدده  أرسددله ربدد  د  أنَّ نبيَّنددا ُمحمددَّ
آل  ودِن الحق ِّ لُيظهرس على الدِن ُكل ِّه ولو كرِّس المشرِّكون  فصلوات ربد ِّي وسدالُمه عليده وعلدى

داهم إلددى  لددين ومددن سددار علددى دربهددم واهتددد  بهددُ ر ِّ الُمحجَّ بيتدده الطي ِّبددين الطدداهرين وأصددحابه البددُ
 أما بعد إخوة اإليمان: ..لدِن.ِوم ا

مي طالعتنددا وسدداإلل اإلعددالم العربيددة والعالميددة فددي األسددبوت المانددي وهددي تتحدددث عددن مددا سددُ 
تلدد، الصددفقة التدددي   صدددفقة أصددحاب قددرون العمالدددة والدياثددة والخيانددة والن الدددة  صددفقة القددرون 

ام العدرب علدى االنتقدال رين مدن حكد  صفقة تعدين المتصدد ِّ   رن أسماها القاإلمون عليها صفقة القَ 
صدفقة تقدوم علدى إعطدا    اا وجهدر  ا إلدى االنفتداح علديهم علند  رَّل من العمالدة والعمدل مدع اليهدود سدِّ 

ينيين إلددى شددمال وتهجيددر الفلسددط لكيددان الصددهيوني اإسددراإليل  ل عاصددمة   مدِنددة القدددس كاملددة  
دولدة فدي العدالم مهمدا  فدأي    ة مع إسراإليلصفقة تقوم على تطبيع الدول العربي     صحرا  سينا 

بلبددت مددن رقددي علمددي وتقدددم اقتصددادي ال يمكددن أن تحيددا باحدهددار مددا لددم تنفددت  علددى الدددول 
ها علددى دول بتجارتهددا واقتصدداد  حددة  نفتِّ وإسددراإليل وإن كانددت مُ   وانتقدداال وتجددارة   المجدداورة سددياحة  

ال تدددخل بضدداإلعها وال   األرض عبددر البحددر فهددي ال تددزال محاصددرة مددن بعددة الدددول العربيددة
اتدخل منتجاتها وال ِتحرك أفرادها   هد ا بتمويدل مندافقي دول الخلدي  مدن العدرب   كدل  و   ... طبعد 

ام سدديكون بتمويددل حكددَّ  ...مدداتهم ونقلهددم مددن بالدهددمتهجيددر المسددلمين واسددتباحة محرَّ  ؛هدد ا كددل  
 وما المقابل؟  ز المسلمين واقتصاد المسلمينمون بنفط اإلسالم وعِّ  تحكَّ ِالعرب ال ِن 

ة هم من غيدر قدوَّ ألنَّ   ط على المسلمينالتسل   المقابل فقط أن ِبقى أول ، الضعاف على كراسيِّ  
لى ون بدددأوُ يضدددح    ون بالقددددسضدددح  يُ   وال تمكدددين لطان لهدددم وال عدددزَّ تبقددديهم فدددي سدددلطانهم ال سدددُ 

ة فلسدطين بل بقضديَّ  -صل ى و عليه وسل م- ن بمسر  النبيِّ  حو  َض يُ   القبلتين وبثالث الحرمين
 .كاملة
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را   )صدل ى و عليده وسدل م: -مسدر  رسدول و   -ها السدادةأِ  -القدس   ي أ أاسـح َا الـِ ا بححا ِ   سـب د  ب عابـح
لاهب  وح ناا حا كح ى اِلي أ باارا اقحصا د  األح ج  راام  إ لاى الحماسح د  الححا ج   ...[1]اإلسرا :  (لايحًلا م  نا الحماسح

ي فيجعدل الكببدة كدة يصدل  كدان فدي مَّ  -صل ى و عليده وسدل م-رسول و  .بلتينقِّ الدس أولى  القُ 
دس وغدد  المسدجد األقصدى إلدى ندة غددت القدُ ا هداجر إلدى المدِفلمدَّ    دس مدن بعددهاأمامه والقدُ 

ا عشدددر شدددهر   ي إلدددى المسدددجد األقصدددى قرابدددة سدددتةَ الشدددمال والكببدددة إلدددى الجندددوب فكدددان يصدددل  
بلة من المسجد األقصى إلدى الكببدة ر الكببة من وراإله إلى أن أتى أمر و بتحويل القِّ ويستدبِّ 
 فة.  المشرَّ 

 د  شـا "ال تب إذ قال:  -صل ى و عليه وسل م-ث عنه رسول و دس والمسجد األقصى ال ي حدَّ القُ 
أي مسدجد ا  ."المسجد الحرام والمسجد األقصى ومسـجدأ هـيا  :الرحال إال إلى ثًلثة مساجد

 ]متفق عليه[.  صل ى و عليه وسل م-رسول و 

هب ) لــا وح ا حا نــا كح ي أ باارا ى الــِ اقحصــا د  األح ج  "إيتــِو صددل ى و عليدده وسددل م: -وقددال عندده رسددول و  ،(الحماســح
َِ فصل    ."صًلة فيه كألف صًلة في غيِر وا فيه فإ

  رات بددالد الشددامالمسددجد األقصددى الدد ي باركنددا حولدده بددارك و حولدده مددن سددينا  مصددر إلددى فددُ 
وأهدددل الجهددداد وأهدددل  لمسدددجد األقصدددى بقدددا  أهدددل اإليمدددان وأهدددل الحدددقِّ  لولعدددل مدددن أعظدددم بركدددة 

وفدي هد ا    ورغدم مدا فعلده األعددا  نحدَ المكدر والمِّ   ةِّ اإلسالم حولده علدى مدد  التداريم رغدم شددَّ 
ااالب  "ال:  -صددل ى و عليدده وسددل م-يقددول رسددول و  ة   تــا نح  طاائ فــا ي مــ  ى أبِمتــ  لــا ق    عا اه ر ينا  الححــا  ظــا

و  ه مح  دب اه ر ينا  لاعــا ر هبمح  ال قــا نح  ياضــب الا  مــا مح خــا هب ا إال فا مح  مــا اباهب نح  أاصــا اأي إن مددا يصدديبهم مددن  "ألحوااءا  مــ 
ااالب  ال"   ف البدديو وندديق فددي البدديو وهددم فددي جهددادهمظَ شددَ  ة   تــا نح  طاائ فــا ي مــ  ى أبِمتــ  لــا ق    عا  الححــا

و  ه مح   ظااه ر ينا  ر هبمح  ال قااه ر ينا  لاعادب مح  مانح  ياضب هب الافا مح  ماا إال خا اباهب ِتى ألحوااءا  م نح  أاصا مح  حا رب  ياأحت ياهب  ّللِا   أامـح
يال كا   واهبمح  ولا   ياا:  قاالبوا  "،كا سب ؟  واأايحنا  ّللِا ، را حتى يأتي  اأِن أول ، القوم الظاهرون على الحق ِّ هبمح

د س   ب بايحت  ": قاالا روحي فداِ أمر و؟  نااف   الحماقح د س   بايحت   واأاكح  .[]رواس أحمد ."الحماقح
 ولعددلَّ   أي ومددا حددول بيددت المقدددس مددن بددالد المسددمين ؛ببيددت المقدددس وأكندداف بيددت المقدددس

: -صدل ى و عليده وسدل م-إذ قدال   بيدت المقددس ن يكدون أكندافُ ِد  لنا أتونِّ    ىعليَ رواية أبي  
ال تاال عصابة من أمتي يقاتلوَ على أبواب دمشق وما حولها )اللهم اجعلنا منهم( وعلى "

  .أَ تقـوم السـاعة" إلـى المقدس وما حوله ال يضرهم من خيلهم ظاهرين علـى الحـق   أبواب  
  أن تقوم الساعة. إال   ظاهرين على الحقِّ  
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  عرف أن أكناف بيت المقددس مدن فدرات بدالد الشدام إلدى سدينا  -ةألحب  اها  أِ  -من قرأ التاريم  
رض جهددداد يقاتدددل فيهدددا المسدددلمون أللمسدددلمين أو  ز   ا أرض عدددِّ مصدددر كاندددت عبدددر التددداريم إمددد  

أن  ِنقطددع فيهددا الجهدداد إلددى ال ؛جهدداد  أرَض  وتمكددين أو تكددون  ا أن تكددون لنددا بعددز   هم  إمددَّ عدددوَّ 
 .ن عليها وإلى أن تقوم الساعةث و األرض ومَ ِرِّ 

ة-لدد ل،   ي أخبددر أن تعلمددوا أن جهددادكم فددي أرض الشددام هددو هدد ا الجهدداد الدد البدددَّ  -أِ هددا األحبددَّ
هو ه ا الجهداد الد ي سديقهر اليهدود الد ِن أخبرندا و  -صل ى و عليه وسل م -عنه رسول و 
 .هم في األرض مرتين وعن نهاِتهمتعالى عن علوِّ  

ن انبدو بسدلوك اليهدود الظداهر هد ا شدخ  عمدي كثيدرا ممدَّ  أنَّ   -هدا السدادةأِ  -أن تعلموا    البدَّ 
 ون ِتحدددث ممددن النداس فدي ثورتندا وفددي جهادندا تدراه كثيدر    بصدرس وعميدت بصديرته عددن الح يقدة

اليهددود وقددد اسددتقبلوا  !اليهددود لددم يفعلددوا ذلدد، "اليهددود لددم يفعلددوا ذلدد،" قدداإللين: األمثددال ون يضددرب
اليهدود  ..مدن درعدا ومدا حولهدا ِدوم كدان فيهدا ثدورة وجهداد بعة الجرحى في المنطقة الجنوبية  

 !!!واليهود 
وأنَّ جدلَّ األنظمدة العميلدة ومدا   اإلسالم أنَّ كلَّ من يقاتلنا فدي بدالد المسدلمين البدَّ أن تعلم أخَ 

ما يجدري فدي بدالد الشدام مدن   لليهود  جرمه ببباد و المؤمنين إنَّما هو بتوجيه اليهود وخدمة  ت
 مدا هدو ألنَّ بدة للمجدرمين فدي أرض الشدام إنَّ استباحة لدما  المسلمين ومعوندة دول األرض قاطِّ 

يهود لم يجدوا بدِال يخدمهم خيرا مما خدمهم به آل األسدد وطداإلفتهم النصديرية الحاقددة علدى ال
لدددم يجددددوا بعمدددالتهم وال بسدددفالتهم وال بنددد التهم وال بحقددددهم علدددى اإلسدددالم   اإلسدددالم والمسدددلمين

لدد ل، كددانوا داإلمددا يقفددون ع بددة فددي وجدده أي قددوة سددتعين المسددلمين فددي الشددام علددى   والمسددلمين
 ...حالهم تبيير

مدا ما تبيشه أنت في الشام وما يبيشه المسلمون في مصدر وفدي غيرهدا مدن بدالد المسدلمين إنَّ 
م بالنيابددة جددرِّ هددو عمالددة مباشددرة وخدمددة مباشددرة وتوجيدده مباشددر مددن اليهددود الدد ِن وجدددوا مددن يُ 

 ؟!فلماذا ِباشرون ذل، بأِدِهم  عنهم

 أخبرندا عدن علدو    -هدا السدادةأِ  -و تعدالى   فدي األرض  هؤال  اليهود ال ِن غددا لهدم أول علدو   
را   )لبني إسراإليل في مطلع سورة اإلسرا  التي قال فيها و سبحانه وتعدالى:  َا اِلي أ أاسح ا بححا  سب
وح  ا حا نــا كح ي أ باارا ى الــِ اقحصــا د  األح ج  ى الحماســح راام  إ لــا د  الححــا ج  نا الحماســح يحًلا مــ   ِ  لــا د  اب عابــح نح آياات نــا هب مــ  هب ل نبر يــا  لــا
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يرب  يب *  إ ِنهب هبوا الِسم يعب الحباص  راائ يأا أااِل تاِتخـ  ي إ سـح دا  ل  بانـ  ِب هـب ناا عالح جا ى الحك تاابا وا ناا مبوسا ن واآتايح وا مـ 
ك يًلا  ون ي وا لحناا ماعا نبوح  ذبر    * دب ما كبوراا  ِيةا مانح حا ا شا دا بح َا عا ا راائ يأا ف ي * إ ِنهب كا ناا إ لاى  بان ي إ سح يح قاضا وا

ب يراا لبِن عبلبوًّا كا لاتاعح ِرتايحن  وا ض  ما ارح َِ ف ي األح دب س  ا  *  الحك تااب  لاتبفح هبمـا دب أبوالا اءا واعـح كبمح فاإ ذاا جـا يح لـا ا عا باعاثحنـا
ي د  أحس  شـا ي بـا ا أبولـ  ا ِلنـا باادا ياار  ع  لا الـد   ًلا وا خـ  اسـب والا  د  فاجا عـب ا ِمفح دا َا واعـح ا كـا ِرةا  *وا مب الحكـا ا لاكـب نـا دح دا ِم را ثـب

را ناف يــراا ثــا اكبمح أاكح نــا عالح جا ينا وا نــ  َا واال  وا أامح نااكبم بــ  دح دا مح واأامــح ه  يح لــا ســا  *  عا َح أاحح َح نتبمح إ  كبمح وا   نتبمح أل انفبســ  ســا أاحح
ا أحتبمح فالاهــا ِرة   أاسـا وِب أاِولا مــا لــب خا ا دا مــا دا كا ج  لبوا الحماسـح خب دح ل يــا وهاكبمح وا وا وبجــب وءب راة  ل ياسـب خــ  دب اَح اءا واعــح إ ذاا جـا فــا

ا تاتحب يــراا وح لــا ا عا وا مــا رب ل يبتابــ   ماكبمح *  وا حا رح مح أاَ يــا َ كــب ى  را دت مح  عاســا َح عــب اف ر ينا وا   ِنما ل لحكــا هــا ا جا نــا عالح جا ناا وا دح  عــب
يراا  .[8-1]اإلسرا :   (حاص 

ل األوَّ   ين لبنددي إسددراإليل فددي األرض ين وظهددورَ لددوَّ عددن عُ  -هددا السددادةأِ  -يخبرنددا القددرآن الكددريم 
فيكددون الثدداني الدد ي ِنهددي  ا ويظهددرو  اأن يعددودو ث ُ تنتهددي بدده دولددتهم فددي القدددس ولكددن مددا ِلبددَ 

 .وجودهم في القدس وما حولها

و  نبدديِّ   لدد،ِّ مُ  الزمددان حمددنَ  اندديل هددو مددا كددان فددي ماألوَّ  كثيددر مددن المفسددرين علددى أن العلددوَّ 
الثاني وبعدس  ال ي نشهدس في حماننا اليوم من اليهود هو العلو   داود وأنَّ مِّن قبله أبيه سليمان و 

لثدداني سددتكون لهددم نهايددة ا همول أو علددوَّ هم األَّ ن كددان هدد ا علددوَّ إل ا علددى كددل حددافدد ذ    نهدداِتهم
فقددد أخطددأ   قددة ولكددي أوندد  لكددمللدِّ   -ةهددا األحبددَّ أِ  -ولكددن   آت قريدد   قريبددة إن شددا  و فكددل  

أصدداب   ا لبنددي إسددراإليل وهددو خطددأ فددادحول كددان علددوَّل الظهددور األَّ  اعتبددروا أنَّ  الدد ِنرون المفسدد ِّ 
و تعددالى يخبرنددا  رون فددي ربددط اآليددات بالسددياق التدداريخي ألنَّ المفسدد ِّ  وصدددق كددالم و وأخطددأَ 

أي سدتكون لهدم سدلطة وقدوة علدى كدل األرض وعلدى دول    في األرض لبني إسدراإليل  عن علو   
أذال  مستضدعفين وعنددما كاندت  اعافكانوا داإلما نِّ   األرض قاطبة وه ا لم يحدث في التاريم

ا قامدت لهدم دولدة فدي أقدو  ى لم  وم لهم دولة لم يكن ظهورها على مستو  األرض قاطبة حت  تق
لبدددوا دولدددة بتهددا حمدددن ملددد، نبدددي و سددليمان وداود كاندددت سدددلطتهم علدددى مسددتو  اإلقلددديم لدددم يقوَّ 

رت مملكدتهم قاطبدة فارس ولم يبلبوا دولة اإلغريق ودليل ذل، أن دولدة فدارس أتدت غدزتهم فددمَّ 
ي بالسددبي البدابلي الشددهير لليهدود أخدد وهم سددبايا للعدراق  و تعددالى يقددول: م  فددي مدا سددُ  دتهمشدرَّ و 
يد  ) د  أحس  شـا ا ِلناا أبول ي بـا باادا كبمح ع  لايح هبماا باعاثحناا عا دب أبوالا اءا واعح  ة األولدى لدم يدأتهموفدي المدرَّ   (فاإ ذاا جا

في األرض لدم يكدن لهدم علدو فدي  و تعالى أخبرنا عن علو      ن و ن صادقو عباد مؤمنون موحد 
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ل مرة في حماننا يعلو اليهود على مستو  األرض اآلن إسراإليل واليهود في العالم ألوَّ    األرض 
ويسيطرون بالقرار السياسدي علدى   مون ب عالم دول األرض مون باقتصاد األرض ويتحكَّ ِتحكَّ 
يا الددددول العظمدددى الدددداإلرة الضددديقة التدددي تسددديطر عليهدددا ى أمريكدددا وروسدددحتددد    دول األرض  جدددلِّ  

ِرتايحن  )  ساسة واقتصادا واجتماعا هم من اليهود ألول مدرة فدي التداريم ض  مـا ارح ي األح َِ فـ  دب سـ   (لاتبفح
ب يراا)   له ا األوَّ  لبِن عبلبوًّا كا لاتاعح دب ل  ااألوَّ  العلدوِّ   اه   (وا اءا واعح ا فاإ ذاا جا ادا بـا كبمح ع  يح لـا ا عا ا باعاثحنـا هبمـا أبوالا

لدم يكدن ِنطبدق عليده وصدف   ا يعبدد األوثدان مدن دون ويد  البابلي كان وثنِّ   ر  نصَّ نبوخَ ؛  (  ِلناا
ا ِلناا)و تعالى   باادا ا بعدة المفسدرين قدالوا هدو عمدر بدن الخطداب لمد    أي مدؤمنين موحددِن  (ع 

ا دخل المسجد عمر بن الخطاب لم   دخل المسجد األقصى وه ا أيضا خطأ تاريخي كبير ألنَّ 
األقصددى أخدد س مددن الرومددان النصددار  ولددم يكددن بدده ِهددود أصددال بددل كددان اليهددود مدد لولين حمددن 

و فدي األرض ِبعدث و علديهم عدن علد   لد ل، و تعدالى يخبرندا والقدرآن ِنب ندا    الدولة الرومانيدة
إ ِنماا )صفاتهم ما هي؟ أولي بأس شدِد  الصبر الصبر ثم الصبر ثم الصدبر  عبادا لنا  أخف  

اب   سا ر  ح  راهبم ب غايح َا أاجح و ِفى الِصاب رب يد  )  [10]الزمر:  (يبوا د  أحس  شـا ي بـا لا أبولـ  ًلا وا خـ  اسـب ياافاجا  (ر  الـد  
 يجعددل أهددل الشددام أن وجددلَّ  نسددأل و عددزَّ   يخرجددون بآخرهددافلهددا علدديهم ديددارهم أو  أي ِدددخلون 

وا )  من شمالها فيخرجون من جنوبهدا  امنهم ِدخلون عليه اسـب يد  فاجا د  أحس  شـا ي بـا ا أبولـ  ا ِلنـا ادا بـا ع 
ياار   لا الد   ًلا عبوالا  خ  ا ِمفح دا َا واعح ا كا  ومعوندة هم مددد  تيسديأ  ةثم يخبرنا القدرآن أنده سدتكون لهدم كدرَّ ، (وا

مح ) ه  لايح ناا لاكبمب الحكاِرةا عا دح دا ينا )  على المدؤمنين  أي(  ثبِم را نـ  َا واال  وا أامح نااكبم بـ  دح دا كم مدن يمدد   سديأتي( واأامـح
را ناف يـراا)  د د بالمدال وبالعد ثــا اكبمح أاكح نــا عالح جا نتبمح أل انفب ا  يددأتيهم امتحدان جدِددد ( وا ســا نتبمح أاحح سـا َح أاحح مح  إ  كب ســ 

ا أحتبمح فالاهــا َح أاســا واة الثانيددة لببدداد و الموحدددِن افتددأتي الكددرَّ  ،(وا   وءب راة  ل ياســب خــ  دب اَح اءا واعــح إ ذاا جــا ــا  ف
ــراا ا تاتحب ي وح ــا ل ا عا وا مــا رب ــ   ل يبتاب ِرة  وا ــا وِب أاِولا م ــب ل خا ا دا ــا م دا كا ج  لبوا الحماســح خب دح ــا ل ي وهاكبمح وا و  ل عبددادُ دخُ ِددَ  (وبجــب

ذل، على  ا ذكر و المسجد دلَّ ة األولى قال المفسرون لم  دِن عليها ثانية ولكن في المرَّ الموح ِّ 
ا فددي الثانيددة مدد  أ  قصددى وقددد ال يأخدد وا كددل دولددة اليهددود أن المسددلمين فددي األولددى سدديدخلون األ

ا تاتحب يــراا) وح لــا ا عا وا مــا رب ل يبتابــ   ِرة  وا وِب أاِولا مــا لــب خا ا دا مــا دا كا ج  لبوا الحماســح خب دح ل يــا أي ِدددمروا بنيددانكم تدددميرا ( وا
 تختفي دولتكم من المسجد األقصى وما حوله. و 

لدد ل، إن رأِنددا فددي حماننددا مددن عمالددة العمددال   -هددا السددادةأِ  -هدد ا مددا أخبرنددا بدده القددرآن الكددريم 
اليهدود ومدن  في األرض فنحن علدى يقدين علدى أنَّ  ساعد اليهود على العلوِّ  نة ما يُ وخيانة الخوَ 

قاصددمة بأِدددي مددؤمنين موحدددِن يجوسددون خددالل  سدديكون لهددم نددربة   هددم علددو  لمعهددم وإن كددان 
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والحددِث فدي الصدحي  بأنده  -صدل ى و عليده وسدل م-أخبرندا رسدول و .ار بأِدي مدؤمنين  الدي
اآلن أهل غدزة المحاصدرين النبدي أخبرندا   اآلن أهل بالد الشام   البيو  سيصيبهم بعة ألوا ِّ 

  سدتجوعون قلديال ستعطشدون قلديال  البديو فِّ سيصديبكم بعدة شدظَ  -صل ى و عليده وسدل م-
يكدون مدنكم مدن يصدبر علدى   كمصدبركم مفتداح نصدرِّ  قلديال فيكدونُ  ة  مشقَّ  ستكون في مبيشتكم

ا تنصدر ِهيئ و تعالى أقدار     يأتي أمر و بأمر قدري ال نعرفه   إلى أن يأتي أمر و  الحقِّ  
 ا مفعوال. المسلمين الصابرين فيجوسون خالل الديار وكان وعد  

عندما نر  أول ، الخونة ال ِن ِريدون التطبيع مدع اليهدود والد ِن ِريددون   -ها السادةأِ  -اليوم  
مددا هددي فددرت مددن قضددية لشددام إنَّ ا فقضددية بددالد  -بيددع قضددية القدددس وفلسددطين ومددا جدداور ذلدد، 

 -ما هدو بسدب  جوارندا ألول د، اليهدود لعدنهم و وأخدزاهم وونحن ما نبيشه إنَّ    القدس واليهود 
  ة أمددام اليهددود م علددى مددن كددان صددادقا ووقددف موقددف عددزَّ وقددف ونتددرح  نتدد كر فددي مثددل هدد ا الم

ا أتدى ثيدودور هرتدزل مؤسدح الحركدة لمدَّ  -رحمده و-الثداني  يدد نت كر مثال السلطان عبدد الحم
وصدددر بقددرار مفددادس إقامددة  م1897الصددهيونية العالميددة وعمددل مددؤتمر بددال فددي سويسددرا سددنة 

لتدداريم اليددوم  -هددا السددادةأِ  -كددل دول أوروبددا   عوطددن لليهددود لكددي ِتخلصددوا مددن القهددر والقمدد
األوربيدددون جميعدددا يكرهدددون اليهدددود ويحقددددون علددديهم وإن كاندددت حكومددداتهم مضدددطرة لمسايسدددة 

ندطهاد مدن فخرجوا بفكر وطن قومي لكدي ِهربدوا مدن اال  اليهود يسيطرون عليها  اليهود ألنَّ 
 فدي بدالد ن وهدم يبيشدون عددال  يم ات السن   في بالد المسلمين إالَّ وو لم يعرفوا عدال     أوروبا

ا ة أرسدل لده عرند  لسلطان عبدد الحميدد وكاندت الدولدة فدي نداإلقة ماديدَّ ا  فأرسل إلى   المسلمين
عشدرين مليدون جنيده إسدترليني ذهد  مقابدل أن يعطديهم قطعدة أرض فدي   قددارسبقرض للدولدة م

هد س أرض اشدتراها أجددادي  :فلسطين وليح فلسطين كاملة  فمداذا كدان رد السدلطان؟ قدال لهدم
ر و   إال بالدددما  وإنددي أنصددحكم أن تتركددوا مالِيددنكم فددي جيددوبكم ولكددن إذا قدددَّ مددنَ ال تُ  بالدددما 

 !!كم قد يأتي من يعطيكم فلسطين بالمجانمت ه س السلطنة لعلَّ سِّ  وقُ 
  ةة الجاهليددَّ ت فيهددا نعددرة القوميددَّ رَ مت بددالد المسددلمين سددَ سددِّ  قُ   وحصددل فعددال مددا توقعدده السددلطان

 ثددمَّ  " جمبيددة تركيددا الفتدداة"ة فددي تركيددا وكددان اسددمهم كددوا عليدده فددي تركيددا مددن ندداد  بالقوميددَّ حرَّ 
سدت مدن سِّ  أُ  ؟سدت جمبيدة تركيدا للفتداةسِّ  طبعدا أِدن أُ  .والترقديون االتحاد مَّ سَ أصبحوا فيما بعد يُ 

وها الجمبيددة العربيددة وقابلتهددا فددي دمشددق جمبيددة أخددر  سددم    طددالب كددانوا ِدرسددون فددي فرنسددا
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ب ِدرسدون هنداك فدي معقدل ست فدي بداريح فدي فرنسدا مدن طدال  سَّ أيضا أُ   !؟ست سِّ  أِن أُ    للفتاة
وندداد  أول دد، بالقوميددة العربيددة الجاهليددة   ةة التركيددَّ هليددَّ يددة الجاوندداد  أول دد، بالقومَّ   الماسددونية
  اوعدد بلفدور  بريطداني لليهدود  يت فلسدطين بوعدد  عطِّ عت البالد وأُ حِّ ت السلطنة ووُ مَ سِّ  واقتتلوا وقُ 

ثدددم يدددأتي اآلن العربدددان الددد ِن قددداتلوا مدددع اإلنجليدددز ندددد المسدددلمين لكدددي يكملدددوا ملدددف عمدددالتهم 
 .وخيانتهم

ي م  عندددما حصددلت الحددرب العالميددة األولددى وحصددل مددا سددُ   لهددا الكثيددرون أعطدديكم معلومددة يجه
بددالثورة العربيددة الكبددر  لددم يقاتددل أهددل بددالد الشددام وال أهددل العددراق وال أهددل مصددر نددد الدولددة 

جددد وأهددل مددن قاتددل فقددط هددم أهددل نَ   التركيددة فددي ذاك الزمددان كانددت تسددمى بعددد خلددع السددلطان
ال باإلدددل حتدددى لمدددا دخلدددوا بدددالد الشدددام دخلدددوا دمشدددق مدددع الجددديو الحجددداح ومدددن لدددف لفهدددم مدددن 

وأهددل دمشددق وأهددل حلدد  وأهددل حمدد  كددانوا   اإلنجليددزي لددم يكددن معهددم أحددد مددن بددالد الشددام
أتاهم   ن ِتفرجون يجلسوا ِتفرجون يأتيهم مرة اإلنجليز غاح   أخطاإلهم  جون وه ا من أعظمِّ ِتفرَّ 

  لم يقاتلوا المسدلمين  م وصناعتهم وه ا كان شأنهمبتجارته نهيلتَ ِتفرجون مُ  غاحين  الفرنسيون 
لكدي الد ي بددأس آبدا هم  والخياندةلدوا ملدف العمالدة كمِّ أتى أول ، ال ِن يأتي أحفادهم اليوم لكدي يُ 

لم يأتي في حماننا المعاصر بالد ات فدي الثالثدين سدنة األخيدرة   :ها السادةأِ    .عوا مع اليهود يطبِّ  
د مددن وقددف فددي وجدده اليهددود إال رحمدده و الددرإليح المصددري محمدد  بعددد السددبعينات والثمانينددات 

ها د ة لوحدددلددن نتددرك غددز   :قددال ةا حصددل االعتدددا  علددى غدددزَّ مرسددي فددي سددنة حكمدده الوحيددددة لمدد  
 أن عربدددان الخياندددة والعمالدددة والدياثدددة إال  فمدددا كدددان مدددن  ".فدددالعرب اليدددوم لددديح كدددالعرب األمدددح

فددي  -ذلدد، وجددلَّ  نسددأل و عددزَّ -شددهيدا  ومدداتَ طوا عمال هددم حتددى خلعددوس ونددعوا أمددوالهم وسددل  
ه إذا بقددي لددن السددلطان عبددد الحميددد أيقددن اليهددود أنددَّ   كمددا خلعددوا السددلطان عبددد الحميددد   السددجن

كددوا عليددده عمدددال  مدددن بندددي جلدتددده خلعدددوس سدددنة حرَّ  ؟مددداذا فعلدددوا  يكددون لهدددم دولدددة فدددي فلسدددطين
ا خلعوس للسدلطان أتداس أربعدة لم   .اسالن  ا معزوال عن منهيَّل  1918وبقي حتى توفي سنة   1909

ات واحدد أربعة من األقليدَّ   بقرار خلعه لم يكن منهم واحد عربي وال واحد تركي أبدا ِبلبوسلكي  
الشدع   :منهم أرمندي وواحدد ِهدودي كدان رإلديح الوفدد اسدمه عمانوإليدل قراصدوس ِهدودي قدال لده

وال واحد عربي أتدى وأخبدر السدلطان وال واحد تركي   ؟!وين الشع    :االسلطان   قال له   خلع،
 .بخلعه
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تقاصددرت جيددو    ة عددن حمايددة سددلطانها الندداطق بحقوقهددا هكدد ا تكددون النتيجددةز األمدد  لمددا تعجددَ 
السدلطان عددن نصددرته بعدد عمالددة لددوا  واحدد مددن ألويددة الجديو العثمدداني هددم الد ِن أتددوا وخلعددوا 

ي ألويددة الجدديو المصددري عددن وفددي حماننددا تقاصددرت بدداق  السددلطان كددانوا مددن العمددال  والخونددة
 ؟فماذا كانت النتيجة  ل األمةمث ِّ قمع من انقلبوا على الرإليح الشرعي المنتخ  ال ي يُ 

ظ مدددن دروسدددنا ى ندددتعِّ ، دما ندددا حتددد  سدددفَ اندددنا وأن تُ ر هددد، أعنتَ ماتندددا وأن تُ رُ اس حُ دَ النتيجدددة أن تدددُ 
نِـ رسدول و قدال:   ا ِنطدق بمصدلحتنالطان  فنعرف كيف نحمدي سدُ  ه "اإلمـام جب أ مـن ورائـ  ة يبقاتـا

و بنصدددرة    وحتددى تنكشدددف البشدداوة عددن أعينندددا وحتددى يدددأتي أمددرُ ]صددحي  مسدددلم[ ."ويبِتقــى بـــه
الصابرين المحتسبين المرابطين في بيدت المقددس وفدي أكنداف بيدت المقددس وفدي الشدام وفيمدا 

اإليمـاَ إذا وقعـت الفـتن فـي "أال إَ صدل ى و عليده وسدل م: -حدول الشدام كمدا قدال رسدول و 
 ...اللهم اجعلنا من أهل اإليمان المرابطين الثابتين على الحق .]رواس أحمد[  ."الشام

 .أقول ما تسمعون وأستبفر و لي ولكم فاستبفروس فيا فوح المستبفرين
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 :الخطبة الثانية
الحمددد ن وكفددى  وصددالة  وسددالم ا علددى عبدددس الدد ي اصددطفى  عبدداد و  خيددُر الوصددايا وصددي ُة 

وا ّللِاا رب ِّ البرايددا:  َ  اِتقــب اكبمح أا ل كبمح وا  يــِ بح نح قــا ابا مــ  وا الحك تــا ينا أبوتــب ي  ناا الــِ يح صــِ دح وا لاقــا   [131النسددا :] ()وا
نفاتقوا و عباد و  فبتقو  و العِّصمة    واعلمدوا عبداد و أنَّ   من الفتن  والسدالمة مدن المِّحدَ

أ دوَ مالـه فهـو شـهيد تـ  "مـن قب ه قدال: أندَّ  -صدل ى و عليده وسدل م-فيما ص  عن رسدول و 
أ دوَ أهلـه فهـو تـ  أ دوَ دينـه فهـو شـهيد ومـن قب تـ  أ دوَ دمه فهـو شـهيد ومـن قب ت  ومن قب 
 .[]رواس أبو داود والترم ي   ."شهيد

ال وعن أموالنا وعدن أعراندنا وعدن نا في بالد الشام ن ود عن دِننا أو  أنَّ  -ةها األحبَّ أِ  -واعلموا  
ل شدهداإلنا فدي ا جهادندا وأن ِتقبد  ل مند  نسدأل و تعدالى أن ِتقبد  -أرننا وعن أهلينا وعن دماإلندا  

ة ندد ود عددن الدددِن وعددن األرض وعددن العددرض وعددن المددال وعددن األمدد   -أعلددى مراتدد  الشددهدا 
يجعلكدم ممدن أخبدر عدنهم رسدول و ممدن  ناسألوا و تعالى أ -ةها األحبَّ أِ  -ل ل،     ديةالمحم  

ام ومدددا حدددول الشدددام شدددِرابطدددون علدددى اإليمدددان فدددي بيدددت المقددددس وأكنددداف بيدددت المقددددس فدددي ال
  لعظدديم وهدد ا الخيددر العمدديماون ال يفددوتكم هدد ا األجددر مددا تسددتطيع وشدداركوا فددي ذلدد، ولددو بأقددلِّ  

ا فشدارك ولدو بالددعا  د  عدَ ق  ساهم مجاهدا ببدن، بقوت، بمال، بنساإل، بصوت، إن كندت عداجزا مُ 
ة-واعلمددوا   إلخواندد، أنَّ إخددوانكم المجاهدددِن قددد فتحددوا بدداب الربدداط لمددن أراد ذلدد،  -أِ هددا األحبددَّ

عندنا نقاط رباط باردة ليح فيها معارك    الرجال الكبارمن غير المجاهدِن من القاعدِن من  
هدا ويحمدي ظهدر رُ ولكدن تحتداج مدن ِنطُ   ة وخبدرة فدي العسدكرةتحتاج كثيدرا نباهدة وقدو  شدِدة ال 
مددن  ف سدداعة فددي سددبيل و خيددر  وقددِّ مَ ولَ   سدداهم فددي الربدداط فيهددامددن أراد مددنكم أن يُ   المسددلمين

بون غ المجاهدددون المدددرَّ تدداح لكددي ِتفددرَّ فدداألمر فددي ذلدد، مُ   قيددام ليلددة القدددر عنددد الحجددر األسددود 
 ...والشرف لمعارك العزِّ    سون المقاتلون لنقاط المعارك الحاميةالمتمرِّ  

من أراد ذل، منكم فعليه أن ِراجع إخوانكم في المجلح المحلي أو إمدام مسدجدكم هد ا ليسدجل 
رة قصيرة في أسبوت وليساعد إخوانه في الرباط أسبوعا في الشهر لكدي يكتد  اسمه وليعمل دو 

ا في أن يكون من أول ، المرابطين الثابتين المجاهدِن في أرض الشام فدي دمشدق و له سهم  
 .وما حولها وفي بيت المقدس وما حوله
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ي بالدد ِّ كر هددي مدد ها النبدد  ينا  إلددى وكمددا قددال العلمددا  قددالوا: هدد س المنطقددة التددي خصددَّ ن شددمال سددَ
 .الت السماويةاونع الرسهبط وحي األنبيا  مَ بالد الشام مَ  رات فُ 

نسددأل و تعددالى أن نكددون مددنهم ومعهددم وأن ِرينددا و تعددالى بأعيننددا نصددرا عزيددزا قريبددا يشددفي 
 صدور قوم مؤمنين.

 نوافأم ِّ  إني دات  


