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

 الخطبة األولى
ديم الأنِّعِم بشأكره. الأذر قأدَّر األيأام ُدوً   ومصرِّف األمورِ الحمد هلل ُمِعزِّ اإلسالم بنصره، ومذلِّ الكفِر بقهره  بأأمره، ومأُ

 .ار بمكِره وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأظهر دينه على الدين ُكلِّهبعدله، فاستدرج الكفَّ 
ُّ القور  وأعأوذ بأه ممأا أحأاط بأه  ،سألطانه ت قدرتأه وعأزَّ أحمده جلَّ  ،الظاهر عليهم فال ُيماَنع ،على عباده فال ُيداَفع ّّ

َر   ))واستفتح بالذر هو خير  ،لمه وأحصاه كتابهعِ  راا َـَ َر    * َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخيـْ َرا َـَ اَل َذرٍَّة شـَ ْل ِمْثقـَ ن َيْعمـَ (( َومـَ
 [8-7]الزلزلة: 

ه بالهأد  أرسأله ر أُّ  ،ه وخليلأهوصأييُّ  ،ا عبأده ورسأولهدً نأا محمأَّ وأشهد أن   إله إ  هللا وحده   شريك لأه وأشأهد أن نبيّ 
فصلوات ر ي وسالمه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين  ،ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 

 :ا بعد إخوة اإليمانأمّ .م واهتد  بهداهم إلى يوم الدينالمحجلين ومن سار على در ه وأصحابه الغرِّ 

دين الذين تكالبت عليهم ثورة المؤمنين الموحِّ  ،ثورة المقهورين ،ثورة المظلومين ،في كل مرحلة من مراحل ثورتنا هذه
 ،علينأأا ُش هنالأأك مأأن يشأأوِّ  ،وفأأي كأأل مرحلأأة نسأأيرها ،طأأوة نخطوهأأافأأي كأأل خُ  ،قأأو  الشأأر علأأى أرم الشأأام المباركأأة

 ...هنالك دائما من يريد أن يسلبنا فرحتنا ،زز ويلمِ هنالك من يغمِ  ،شاغب عليناهنالك من يُ 
ا ورأ  فيها المسلمون في بالد الشام خيرً  ،وقد انطلقت عملية نبع السالم -أيها السادة الكرام-في اليومين الماضيين  

 بٍ صأأِ ره مأأن مغتَ بر نحأأرِّ شأأِ  وكأألُّ  ،فأأعوجهادنأأا جهأأاد دَ  ،وهأأذه الأأبالد بالدنأأا ،نحأأن أبنأأاه هأأذه األرم و  ، كيأأف   !لهأأم
 ...شرقا أو جنو ا وشما  كان أ ،ا كان هذا الشبرأي   ،لنا بٌ اغتصبه هو مكسَ 

أذكأأركم  نأ -هأأا السأأادة الكأأرامأيّ -لأأذلك أحببأأت اليأأوم و  ،يشأأكك شأأبابنا ومجاهأأدينا بجهأأادهملب علينأأا شأأغِّ يُ يأتينأأا مأأن ف
 :هاد في اإلسالمجكم تشريع البأهداف وأسباب وحِ 

ََن ي  : ))ن هللا تعأالى للمسألمين بالجهأاد كانأت أول آيأة نزلأت فأي اإلذن بالجهأاد قأول هللا تعأالىا أذِ لمَّ  ِِ اَتل وَن أ ِذَن ِللـَّ قـَ
ْم ظ ِلم وا ا َّللاَّ  * َنْصِرِهْم َلَقِدَر   َوِإنَّ َّللاََّ َعَلى   ِبَأنَّه  وا َرَانـَ ولـ  قٍ  َِّل َّ َأن َيق  ِر حـَ ََن أ ْخِرج وا ِمن ِدَياِرِهم ِبَغيـْ ِِ -39]الحأج: (( الَّ

40] 

مأأن  لأأمِ دفأأع ظُ  ،ظلأأم الظأأالمين التشأأريع فيهأأا دفأأعُ  ةُ اإلذن بالجهأأاد كانأأت علأأَّ نزلأأت بأأ معأأي أا اإلسأأالم أول آيأأة  حأأ  
فهأذا اإلسأالم  ،ما للظأالِ دً ا محأدّ ا نزلأت هأذه اآليأة لأم تحأدد لنأا وصأفً لأذلك لمأَّ  ،النأا  مأن ديأارهم بغيأر وجأه حأقٍّ  رَ هجَّ 

 ...هأأذه رسأأالة اإلسأأالم... أيُّهأأا السأأادة: جتماعيأأة  علأأى العدالأأة اإلمأأة قائمأأةٌ و منظ ،قائمأأة علأأى رفأأع الظلأأم منظومأأةٌ 
فأأدخل  ،هم مأأن المسأألمينحأأاورُ رسأا  يُ الفأأر  مِ  ر  طلأأبَ الفأأُ  سأأتم قائأدَ ا قابأأل رُ لمأأَّ  -عنأه رضأأي هللا-بأأن عأأامر   عأيُّ رِ 

فأجابأأه ر عأأي بأأن   لمأأاذا أتيأأتم إلينأأا  مأأاذا أتأأى بكأأم إلأأى بالدنأأا األميأأر: قأأال لأأهف ،بأأن عأأامر علأأى أميأأر الفأأر  ر عأأيُّ 
 :بمقولته الشهيرة -رضي هللا عنه- عامر

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura22-aya40.html
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العبـاد ومـن جـور األديـان َّللـى سـعة  رب     من عبادة العبـاد َّللـى عبـادةِ َّلن هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادِ »
 .«اإلسالم

ولمأا  ،المسألمين النأا  عأدلَ ا رأ  لذلك لمأَّ  ،ج بها المسلمون ل رسالة خرَ وأوَّ  ل أمرٍ كان أوَّ  -ةها الساد أيّ -الظلم  فرفعُ 
وُنصأأرُة المستضأأعفين مأأن أبأأرز معأأالِم  دفع الظلأأمفأأ  ،دخأأل النأأا  فأأي ديأأن هللا أفواجأأا ،رأ  النأأا  سأأماحة المسأألمين

َداِن ))قأال تعأالى:  منهجنا اإلسأالمي، اِء َواْلِولـْ اِل َوالنِ سـَ جـَ َن الرِ  َعِفيَن مـِ ِ َواْلم ْسَتِـْ ِ يِل َّللاَّ ي سـَ اِتل وَن فـِ ْم َ  ت قـَ ا َلكـ  َومـَ
ا نَ  َوِليـَ د  ن لـَّ ا مـِ ل لَّنـَ ا َواْجعـَ اِلِم َأْهل هـَ ِة ال ـَّ ِ  اْلَقْريـَ ِِ ْن هـَ  ا مـِ ا َأْخِرْجنـَ وَن َرََّنـَ ولـ  ََن َيق  ِِ ا الـَّ ل لَّنـَ يراا َواْجعـَ نَ  َنصـِ د  ن لـَّ  مـِ

اِتل وا َأوْ  * َ وِت َفقـَ ا ِ يِل الطـَّ ي سـَ اِتل وَن فـِ وا ي قـَ ر  ََن َففـَ ِِ ِ َوالـَّ ِ يِل َّللاَّ ََن آَمن وا ي َقاِتل وَن ِفي سـَ ِِ َد الَّ ْيَطاِن َِّلنَّ َفيـْ اَء الشـَّ ِليـَ
ا ْيَطاِن َفاَن َضِعيفا  [76-75]النساه: (( الشَّ

، وقأد قأال هللا نشأرا لأال إلأه إ  هللا ،ا لأدين هللانتحأدث عأن الجهأاد نشأرً  بدَّ أن ة ها األحبَّ أيّ  نتحدث عن الجهاد عندما 
لاه  لِلَّ )) تعالى: َن  ف   [39]األنفال: (( َوَقاِتل وه ْم َحتَّى  َ  َتك وَن ِفْتَنة  َوَيك وَن الدِ 

  إلأأأه إ  هللا ورفأأأع الظلأأأم عأأأن المظلأأأومين ونصأأأرة عبأأأاد هللا  نشأأأر) :ا أيهأأأا األحبأأأة إذا كأأأان األصأأأل فأأأي الجهأأأاد إذً 
نأأذهب  ننحأأ  -نبأأع السأأالم– هأأذه العمليأأة التأأي أطلقأأت مأأن يأأومينبأننأأا ب -أيهأأا السأأادة-يكفينأأا فخأأرا ف (المستضأأعفين
 ،قون علأى دعأاة الحأقضأيِّ ويُ  ،مأون ذلأك للنأا علِّ بأل يُ  ،أنفسأهم؛ ليس فقأ  يكفأرون بأاهلل بيكفرون باهلل لنقاتل مالحدةً 

اللعأأين أنشأأأه  PKKأن مالحأأدة مأأا سأأمي بحأأزب بأأ  -أيهأأا السأأادة-هأأل تعلمأأون  ...قون علأأى النأأا  فأأي ديأأنهمضأأيِّ ويُ 
ى عبد هللا أوجالن فأرسأله إلأى تبنّ الذر أسد و تمويل مباشر من المقبور حاف  المدعو عبد هللا أوجالن بدعم مباشر 

لأأه وأنفأق عليأأه المأأال لكأأي وموَّ  ،ن معأأهومأأَ هأو  ،در أه فأأي معسأأكرات و  ،لبنأان لمأأا كانأأت لبنأان تحأأت السأأيطرة السأأورية
قلأأأب أول أأأك انثورتنأأأا كيأأأف ، ثأأأم مأأأا لب نأأأا إ  أن رأينأأأا فأأأي يسأأأتخدمه وسأأأيلة لزعزعأأأة اسأأأتقرار تركيأأأا فأأأي ذاك الوقأأأت 

فطعنونأا فأي ظهرنأا  ،ا للنظأام الأذر أنشأأهمعأادوا لسأيرتهم األولأى خأدمً ف أن تظاهروا بأنهم ضأد انظأام بعد  المجرمون 
هأل  ،روا العأرب روا األكأراد قبأل أن يهجأِّ هجَّ  قومٌ  ،وقتلونا وقطعوا طرق إمدادنا وأساؤوا لنا وحار ونا مع النظام المجرم

أكأراد  PKK/PYDاآلن في كردستان العراق عشرات آ ف األكأراد السأوريين هر أوا مأن ظلأم  -أيها السادة– تعملون 
 !!ار ً عَ  وليسوا

حتأى لدين والعياذ باهلل لم يبلغها   لمحار تهم  ؛قوم حار وا النا  في دينهم ،قوم استضعفوا النا  ،ظلموا النا قوٌم 
دون البنات فيجنِّ  البيوت  يأتون  ،يدعون للكفر باهلل ،إللحاد ى اإليدعون  ،منه نعو  من هو أش مالمجرِ  األسدر  النظام
وهم فيهأأا علأأى عقيأأدة اإللحأأاد والكفأأر بأأاهلل وينشأأرون  أأُّ رَ فيضأأعونهم فأأي معسأأكرات يُ وقسأأًرا، ا دون الشأأباب قهأأرً جنأأِّ كمأأا يُ 

رات والُمسأأأأِكرات... الفأأأأواح  مأأأأن بيأأأأنهم المو قأأأأات  رب المخأأأأدِّ و عأأأأد ذلأأأأك يسأأأأألنا السأأأأائل لمأأأأاذا كالزنأأأأا والفجأأأأور وشأأأأُ
  !!نقاتلهم

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya76.html
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 ،وذاك ابأن الغوطأة ،وأنأا ابأن حمأ   ،ومن حقه أن يسأل لكي يأتعلم: يأا شأيخي أنأت ابأن حلأب يسألني سائل آخر، 
  !نتجه جنو ا  لماذا   لماذا   نقاتل النظام ،وذاك ابن درعا

َعَها َ  هللا تعأأأأأأالى قأأأأأأال وقولأأأأأأه الحأأأأأأق: )) ،إلسأأأأأأالما اأقأأأأأأول لأأأأأأك أخأأأأأأ  ســــــْ ا َِّل َّ و  ــا  .[268]البقأأأأأأرة:  ((ي َكلــــــِ    َّللاَّ  َنْفســــ

ا مكأأة ولأأم يكأأن بمسأأتطاعه أن سأأار بصأأحابته الكأأرام قاصأأدً  -مى هللا عليأأه وسأألّ صأألّ -رسأأول هللا هأأا األحبأأة األكأأارم أيَّ 
 ،ر أصأحابهفبشأّ  (رينقين رؤوسكم مقصِّ حلِّ آمنين مُ ) ،وقد أراه هللا رؤية بأنه سيدخل المسجد الحرام ،ايدخل مكة فاتحً 

الأذر ذكأره هللا فأي  ،عرضوا عليه الصلح الشهير المسمى بصلح الحديبية ،عن دخولها اعاجزً قد يكون فلما وجد أنه 
ا : ))تعالى القرآن فقال  .[1]الفتح: (( ماِ ينااَِّلنَّا َفَتْحَنا َلَ  َفْتحا

حتأأأى ازدادت قأأأوة  ،الأأأدعوة ونشأأأرَ  ،اقريشأأأً  فهأأأادنَ  ،أن الخيأأأر فأأأي تأجيأأأل قتأأأالهم -مى هللا عليأأأه وسأأألّ صأأألّ -النبأأأي رأ  
المسألمين ودخأأل فأأي اإلسأأالم أضأأعاف مضأأاعفة مأأن النأأا  أك أأر بك يأأر ممأأا كأأانوا قبأأل صأألح الحديبيأأة فغأأد  النبأأي 

ة وفأأي شأأوكة لمأأا غأأدرت قأأري  وأخلفأأت عهأأدها سأأ  ى هللا صأألّ -رسأأول هللا  ارصأألى هللا عليأأه وسأألم فأأي قأأوة وفأأي مَنعأأَ
 إليهم بصحبه الكرام ودخل مكة فاتحا. -معليه وسلّ 

الـدول » :قاعأدة  بأد أن تحفظهأا أخأي الحبيأب  ،تكالبت علينأا دول الشأرق والغأرب  ي هذه البالد فنحن  ،اإلسالم اأخ
 ،كأل دول العأالم لهأا مصأالح ،  يوجد دولة على األرم جمعية خيرية تعطيأك دون مقابأل «ليست جمعيات خيرية

 ...فيحقق ما أمكن وهدفه، مصلحتهك أن يبحث عن دولة تلتقي مصلحتها مع ودور القائد المحنّ 
-فأرق كبيأر أيهأا السأادة بأين األمأاني   ى«،تمنـ  الم   مكن فما أرهقنا َّل  العيش في وهـم بد أن نعمل في َّلطار الم»

أنا أريأد العشأرة مأن عشأرة ولكأن  ،الشخ  الناجح يعمل في إطار الممكنو ين الممكن؛  -األمنيات الوردية الجميلة
سأأبها سأك  ! بأأالطبع  ،ل ثالثأأة مأأن عشأأرة هأأل أرميهأأا جانبأأا وأوقأأل   أريأأدهاع اآلن أن أحصأأِّ سأأتطيوأ ،  أسأأتطيعها

 ...وهكذا أيها األحبة ،أستطيع بعدها أن أنتقل إلى مرحلة أخر  وستمر األيام وتمر الشهور ولعلي 
   كجأأأوار مشأأأرِ فأأأي ة ألأأأم يأأأدخل مكأأأّ  -روحأأأي فأأأداه -ة فا فأأأي مكأأأّ ستضأأأعَ ا كأأأان مُ لمأأأّ  -مى هللا عليأأأه وسأأألّ صأأألّ -النبأأأي 
ة خشأأي علأأى نفسأأه خأأرج إلأأى أهأأل الطأأائ  يأأدعوهم لأسأأالم فلمأأا أراد العأأودة إلأأى مكأأّ  -مى هللا عليأأه وسأألّ صأألّ -النبأأي

ة فأي  درم بأن عأَ جيأره فأإذا بأالمطعِ ن يُ فبحث عمأَّ  م وكأان  ،جأوارهُيجيأُرُه وُيدِخلأُه مكأّ والمطعأم بأن عأدر  ،كاشأرِ مُ المطعأِ
 المطعـم فـان لـو »قأال فأي أسأار  بأدر:  يأوم بأدر -مى هللا عليأه وسألّ صلّ -النبي و مات مشركا  ...مات على الشرك

 !لكي يرد له الجميل ]رواه البخارر وأبو داود[. له« لترفتهم النتنى هؤ ء في فلمني ثم حياَ  عدي ٍ  بن
ولمأا نصأره هللا لأأم  ادخأأل فأي جأواره ألنأه كأان مستضأعفً  -مى هللا عليأه وسألّ صألّ -كا والنبأي عأاش مشأركا ومأات مشأرِ 

ه يأومَ   عشأيرته وقأال محمأد يأدخل فأي جوارنأا...ده و  و سأك سأيفه هأو وأمدر درعأه وأم بأن عأَ المطعأِ  سلأب ينس معروفأَ
 ...يوم الحديبية دخل في حلفه قبائل مشركة -ى هللا عليه وسلمّ صلّ -النبي وكذلك 

  !الذين يقرؤون القرآن وهم يعينوننا على مصلحة لنا ولهم ،ينين المصلِّ د فكيف بإخواننا المسلمين الموحِّ 
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 هأا السأادة اآلن يرانأا بفضأل هللا تعأالى وقأد بأدأنا نتطأوربعأ  الشأباب أيّ  ،  تجعل األغبياه يشوشون عليأك جهأادك
يقأأا  بعشأأرات ، بأأل سأأنتين   ل بسأأنة و   يحصأأُ  -أيهأأا السأأادة- ونشأأأتها تطأأور الأأدول)وإن كأأان بخطأأى متباط أأة، ف

 (...السنين

وأن  ،أن نتوحأد فأي جأي  واحأد  ، وهأوبع  النا  اآلن ترانا وقد بدأنا نتطور بأأمر كنأا نتمنأاه مأن أول ال أورةالمهم 
ر... ولكأأن أول أأك نبأأدأ ننأأتظم فأأي جأأي  ا إ  فأأي ظأأل العمأأل أن الجهأأاد   يكأأون جهأأادً بأأ  ون الأأبع  يتوهمأأ  وطنأأٍي حأأُ

ا لمأّ  -رضأي هللا عنأه-المسلمين من زمن عمر بأن الخطأاب  ها السادة أنّ وفي الحقيقة أيّ  ...العصاباتي والجماعاتي
مأأأن زمأأأن عمأأأر بأأأن الخطأأأاب حتأأأى إسأأأقاط الدولأأأة و  «ديأأأوان الجنأأأد »أنشأأأأ مأأأا يسأأأمى  الفأأأتح اإلسأأأالميجيأأأوش سأأأير 

د لكن لما  ،شوائيلم يعرفوا العمل العو  ،منظمة الع مانية قبل أقل م ة عام كان المسلمون يجاهدون في جيوشٍ   لأم يعأُ
األصأل أن نجاهأد بجهأاد مأنظم كحأٍل طأار.... ولكأنَّ  عأات اظهأرت الجم ،للمسلمين دولأة ولأم يبأق للمسألمين خالفأة

الجاهليأة المنظمأة   يغلبهأا إ  إسأالم  ".مـن م الجاهليـة المن مـة   يغل هـا َّل  َّلسـالم  "ورحم هللا سيد قطب إذ قال: 
 .منظم

   لمأأأاذا ،كأأأان ممكأأأن أن يكأأأون وضأأأعنا أفضأأأل بك يأأأر مأأأن اآلن ،نحأأأن فأأأي ثورتنأأأا فوتنأأأا علينأأأا فأأأر  كبيأأأرة جأأأدا
اآلن البع  يشاغب علينا إن سرنا خطأوة يجأب أن يتبعهأا خطأوات و . ..نعمل بعشوائية ،مينقين مشرذَ ألننا كنا مفرَّ 

 !!اللعب على وتر مصالح الدول حتى نحقق ما أمكن من مصالحنا، باتجاه العمل بلتوحيد باتجاه التنظيم وا

يأأأا  .ونسأأأأل هللا تعأأأالى أن يلهمنأأأا الصأأأواب بأأأأن ننقأأأاد للحكمأأأاه العقأأأاله العلمأأأاه ،نسأأأأل هللا تعأأأالى أن يلهمنأأأا رشأأأدنا 
   ،و  تأخذ ثقافتأك السياسأية مأن هأذا وذاك ،  تأخذ دينك ؛دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إخواني إن هذا األمر

 ،لأأم يفهمأأوا الأأدين فهمأأا صأأحيحا ولأأم يفهمأأوا الأأدنيا فهمأأا صأأحيحا و  الأأدنيا،   الأأدين تأخأأذها مأأن أول أأك الأأذين لأأم يأأعُ 
َخَلْت ِمن َقْ ِلك ْم  َقدْ )) ننظر ونعتبر:في األرم هللا عز وجل أمرنا أن نسير لدنيا أقامها هللا على سنن كونية، هذه او 

ي اأْلَْر ِ  وا فـِ َنن  َفِسير  ِبينَ  س   ِِ ة  اْلم كـَ بـَ َِ اَن َعا َف فـَ وا َفيـْ ان  ر  واسأتفيدوا  سأيروا وتعلمأوا الأدرو  [137]آل عمأران: (( فـَ
 من التجارب.

ابحأث عأن النأأا   ،وتريأد أن تأخأذ علمأك ابحأأث عأن العلمأاه الحكمأاه المشأأهود لهأم،لمأا تريأد أن تأخأذ ثقافتأأك  لأذلك
بعأ  النأا  يأا إخأواني اآلن يعأرف السياسأة ويعأرف ال أورة يمكأن مأن سأنة  لمخضرمين العأاملين فأي هأذا المجأال،ا

 ،والبع  يعرفها من قبل أر عين سنة ،من أك ر من ثمان سنوات  م،2011وسنتين وثالثة والبع  يعرفها منذ سنة 
 ...لم تعرفه ر على رأسه شيه أنت مَّ و وسجن عشرات السنين و ذل 

 !!حارتأهو ه ه للمشاكل التي في حيأِّ يريد أن يقيس سياسة الدول بطريقة حلِّ الدول ف يا أخي بع  الشباب نحدثه بأمر
 في حارته!!مع الزعران هو ما يتعامل يريدنا أن نتعامل مع الدول متلبع  الشباب عنا 
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ممأأن وهللا كأأل واحأأد مأأنكم اآلن  ،ة للجأأاهليننأأوا مطيأأَّ   تكو  ،اة للجأأاهلين أبأأدً   تكونأأوا مطيأأّ  ،يأأا أحبتأأي ،يأأا إخأأواني
أك ر مأا  اخذ راتبً يمكن إذا اشتغل عتال سيأ- يشتغل في أمور الدنياأن لو راد بأنَّه أنا واثق يسمعني من المجاهدين 

أننأأأا خرجنأأأا فأأأي ثأأأورة بومأأأا أخرجنأأأا إ  القناعأأأة  ،إ  الجهأأأاد فأأأي سأأأبيل هللا وأخأأأرجكم ولكأأأن مأأأا أخرجنأأأا -يأخأأأذه هنأأأا
 .فسنكملها

 النبأأي صأألى هللا عليأأه وسأألم خأأرج مأأن مكأأة وهأأو نبأأي ،أن هأأذا الطريأأق طريأأق طويأألبأأ نأأؤمن  الخيأأر نحأأن يأأا جماعأأة
َو   )) نِطق  َعِن اْلهـَ و َ َِّلنْ  * َوَما ََ ي  َـ  َو َِّل َّ َوحـْ ... ومأع قاتلأت معأه المالئكأة ،مؤيأد بمأدد السأماه، [4-3]الأنجم: ((  هـ 

يعنأي إعأزاز  ،ومكة كانأت فأي ذاك الزمأان بضأعة آ ف مأن البشأر   احتاج النبي حتى يرجع إلى مكة ةكم سن ذلك
سأنوات حتأى اسأتطان أن يرجأع  8كأم سأنة   -ى هللا عليأه وسألمصألّ -احتأاج النبأي و  ،أكبر من مكة فأي ذاك الزمأان

والمسأألم فأأي البحأأر مأأن الأأذر  إذا وقأأع الكأأافرفأأ  ،ننلمأأاذا  ألن هأأذه الأأدنيا هللا عأأز وجأأل أقامهأأا علأأى سأأُ  ،ة فاتحأأامكأأّ 
  الكافر سينجو  المسلم أم

لكأي  ُمضأطِردة ننٍ ألن هللا عز وجل أقام هذا الكون علأى سأُ   لماذا ،سينجو الي يعرف السباحةففي البحر  اإذا وقع 
 ...وهذا من تمام عدل هللا تعالى ،يحاسب النا 

أقول ما تسأمعون وأسأتغفر  ،  علينا بذنو نا شرارناوأ  يسلِّ  ,ي علينا خيارنالِّ وأن يوَ  ،أسأل هللا تعالى أن يلهمنا رشدنا
 هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.

 
 الثانية الخطبة

ْيَنا البرايأا )) ربِّ  الوصايا وصيةُ  خيرُ  ،هللا عبادَ ، الحمد هلل وكفى وصالة وسالما على عبده الذر اصطفى ْد َوصـَّ َوَلقـَ
ََن أ وت وا اْلِكَتاَب ِمن َقْ ِلك ْم  ِِ فأاتقوا هللا عبأاد هللا فبتقأو  هللا العصأمة مأن الفأتن ، [131]النسأاه: (( َوِإيَّاك ْم َأِن اتَّق وا َّللاَّ الَّ

 ...والسالمة من المحن
ن ولأو أسأأاه حسأِ تُ  ،ا لوجأأه هللاخالصأً  كَ ح ويكأأون عملأُ نجَ ح وتأَ فلأِ هأأذه التأي إذا وقأرت بالقلأأب تُ  -أيهأا السأادة-تقأو  هللا 

ا  تتحجج بهذا وذاك ))دا بنفسك هللا تعالى منفرِ غيرك ألنك ستق  أمام  ْوَم اْلِقَياَمِة َفْردا ْم آِتيِه ََ لاه   [95]مريم: (( َوف 

فأأإن أخلصأأت هلل وأحسأأنت بالعمأأل كنأأت  ،جأأة بفأأالن و  فأأالنلأأن تكأأون لأأك حُ  ،سأأتق  منفأأردا بنفسأأك أمأأام هللا تعأأالى
 أما العمل غيأرُ  .ن العملمع النية من أن تحسِ  دَّ  بُ لذلك  ،با  يقبل إ  طيِّ  فاهلل تعالى طيبٌ  ،ا عند هللا تعالىمرضيّ 
إن هللا   يهأدر  ،هذا عمل   يقبله هللا تعالىلظلم واإليذاه والمضرة وا عتداه... فا العمل الذر يشو ه اأمَّ  ن،المحسَ 

وإيأأاك أن  ،يأأث أنأأت إيأأاك أن تكأأون خائنأأا لمأأن عاهأأدت و ايعأأت ح ،دينصأألح عمأأل المفسأأِ وإن هللا   يُ  ،كيأأد الخأأائنين
اللهم أصألحنا يأا مصألح ...فأاهلل تعأالى   يهأدر كيأد الخأائنين و  يصألح عمأل المفسأدين. مؤذيا ظاِلًما، داتكون مفسِ 

 .الصالحين إني دان فأمنوا
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