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

 :الخطبة األولى
عمالنددا، مددن  هدددِّ هللُا فهدددو ونعددوُذ  ددا  مددن شددرور أنفسدددنا وسددي ِّ ات أ ، ده ونسددتعين  دده ونسددتهديه ونسدددتغفرهنحمدد إنَّ الحمددد   

ًدا عبدُده ورسدوله د المهت ًدا، وأشهد أالَّ إلده إال هللا وحدده ال شدريه لده، وأشدهد أنَّ نبيَّندا ُمحمدَّ ، ومن ُيضلِّل فلن تجد له وليًّا ُمرشِّ
ه ولددو كددرِّه المشددرِّكون، ف ددلوات ربدد ِّي وسددالُمه عليدده  ه  الهدددق ود ددن الحددق ِّ لُيظهددره علددى الددد ن ُكلدد ِّ وصددُّي ه وخليلدده، أرسددله ربدد 

داأم إلدددى  دددو  الدددد ن.وعلدددى بل بيتددده  لدددين ومدددن سدددار علدددى دربهدددم واأتددددق بهدددُ ر ِّ الُمحجَّ  الطي ِّبدددين الطددداأرين وأصدددحا ه الغدددُ
 أم ا  عد إخوة اإليمان:

ْلِلِمْم   َوَلَقْد َفَتنَّا الـَّ ِ  *َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ََل ُيْفَتُنوَن )يقول هللا تعالى وأو أحكم القائلين  ن قـَ يَن مـِ
ُ الَِّ يَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبينَ   [3-2]العنكبوت:  (َفَلَيْعَلَمنَّ َّللاَّ

ى فيهدا معندى قدول هللا  تجلد   ،ربدةا  الغُ أيد   ،دةا  الشد ِّ أيد  ا  التمحدي،، أي   ،تنةأيا  الفِّ  ،ها السادة األفاضلأ    ،ة األكار ها األحبَّ أ   
ُر )ى فيها معنى قدول هللا تعدالى  تجل  ، [116]األنعا :  (َوِإن ُتِطْع َأْكَثَر َمن ِفي اأْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِليِل َّللاَِّ )تعالى  ا َأْكثـَ َومـَ

ِمِنينَ  ِْ َ  ِممـُ ْو َحَرصـْ ُ ورُ )يظهدر فيهدا معندى قدول هللا تعدالى  ،[103] وسد::  (النَّاِس َولـَ اِدَا الشـَّ ْن ِببـَ ، [13]سدب::  (َوَقِليـل  مـِن
ِم )ب هللا فيهدا الخبيدم مدن الطيد   ميد ُ ربدة ي  مرحلدة الغُ  -ةها األحبَّ أ   - التمحي،ِّ  مرحلةُ  ا َيْعلـَ َة َوَلمـَّ ْدُخُلوا اْلَجنـَّ ْلُتْم َأن تـَ َأْم َحسـِ

ُ الَِّ يَن َجاَهُدوا ِمنكُ  اِبِرينَ َّللاَّ  ،هدا الغربدة التدي تسدبق الفدت إن   ،ها الغربة التي تسبق الن رإن   ، [142]بل عمدران:  (ْم َوَيْعَلَم الصَّ
بـــدأ امســيم  ريبـــا " :قددال -مى هللا عليددده وسددل  صددل  -رسددول هللا  ،ة سدديب م مددن جد دددد هددا بال  المخدداش الشددد دة لفجدددر أمدد  إن  

 .والحد م في صحي  اإلما  مسلم ".وسيعود  ريبا فطوبى للغرباء
زمدن الغربدة  ،قيمدوا أمدر هللالكدي يُ واء ألوالد الدذ ن ي دبرون علدى الشددة  ،ربدةكون بد نهم زمن الغُ مسطوبى للغرباء الذ ن يست
 ."يأتي على الناس زمان الصابر فيمم على دينه كالقامض على الجمـر" :مى هللا عليه وسل  صل  -الذي قال عنه رسول هللا 

راد تحقيدق مدُ بضدا علدى الجمدر إلقامدة أمدر هللا، ولزمدن ال دبر   -هدا السدادةأ   -مدر ه زمن القبض علدى الج  إن  . ]رواه الترمذي[
 ون دددر      وعدددِّ  سددديكون  عددددأا إن شددداء هللا فدددت    مدددا أدددي بال  مخددداش  إن   ...ةد  وشدددِّ  ربدددة  وغُ  وألدددم   صدددبر   ؛ولن دددرة د دددن هللا ،هللا

 ...وتمكين
علددى أددذه  ولكددم مددر   ،ممددا نحددن  يدده ا  أصددعب  وب:يدد   ،ة ممددا نحددن عليددها  أكثددر شددد   :يدد   -ةهددا األحبددَّ أ   -ة األمدد  ت أددذه ولكددم مددر  
 ،:ن تكدون العا بدة للمتقدين د ة كاندت النهايدة مدر   وفدي كدل   ،األفاعيدل حدوا وفعلدوالدوا وذ   قون قت  ون مارِّ حتل  مون مُ  اة مجرِّ البالد غُ 

 .أذه البالد من الطغاة المجرمينوأن تتحرر  ،وأن يكون الن ر للمؤمنين

؟ مددا السددالح مددا يعانيددهمددا العدددة التددي تعددين المددؤمن علددى  :يسدد:ل السددائل ،فددي زمددن الددبالء ،-هددا السددادةأ ًّ -فددي زمددن الغربددة 
  ؟الذي  دافع  ه ما يحيط  ه
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هددا أ   -ال أو   الحددق   ؛واإليمددان واألمددل  ددا  الددرحيم الددرحمن الحددق   :أددي أسددلحة   ،اواحدددً  احً وليسددت سددال -ةهددا األحبددَّ أ   - أسددلحة  
وتبدذل  ،تقاتدل ألجدل الحدق  ، ه فدي صد: الحدق  تعلدم  :ند    يكُّيه أن ؛الحق   ،سبحانه ما  قي الحق   خالد    اق   والحق   -ةاألحبَّ 

ندا علددى ندا ندوقن  :ن  يكفيندا أن   ،غده فداذا أدو زاأدقعلددى الباطدل فيدم   قدذ   دالحق  ن لبد  ،وتعدالىسدبحانه  نفسده فدي سدبيل الحدق  
 .الحق  
 سدر   ،ة ال  دركده إال المؤمندون مدن أسدرار القدو   سدر   ،ها السادةأ   ة الثانية فهي اإليمان والعد   -ةها األحبَّ أ   -ا السالح الثاني أم  
هدا ه إيمدان المدؤمنين أ   إند   ،ويعين على الثبات  ،يخف: اآلال  وي رع في القلب االطم نان سر   ،ل ال عاب ويفت  األبواب ذل ِّ  ُ 

ِمِنينَ )لذله قال تعالى ، ةاألحبَّ  ِْ ا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُم  ة...لالمؤمن  ايمانه وب بره وبثباته يقلب المعاد ، [47]الرو :  (َوَكاَن َحقًّ
ه ملد ِّ فع ال يُ االطيدران والمدد  ة والعتداد كيدف أن  العدد   العشدر نعديح حروبدا رأ ندا  :عينندا كيدف أن  ها السادة لنا سدنوات قاربدت أ   

رأ نا  :عيننا كيف ثبت مجاأدد واحدد صدادق صدابر  بقدي  ،ما يمله العدو األرش متى انحاز الناس عنهاإن   ،األرش  العدو  
نُكْم )عشددرين لددو كددان أددذا الواحددد ع شددرا أو  لددواتخي   ،فددي بيتدده ثددالت سدداعات يدد:خر جيشددا  عدتدده وعتدداده وبد ابتدده ن مــِن ِإن َيكــُ

-ن  عدد ال دحا ة أكدذا كدانوا وفدي زمانندا ال دحا ة الكدرا  أكدذا كدانوا ومد  ، [65]األنفدال:  (ِعْشُروَن َصاِبُروَن َيْغِلُلوا ِماَئَتْينِ 
ن بيدنهم،  ،ل النداسلتغربدِّ  ،، مح ِّ تت:تي اآلن الفتن ل -ةها األحبَّ أ    ُن مدِّ اليخدُرج الددَّخ  دُ  )َفَأمـَّ ْ َهبُ  الزَّبـَ اء   َفيـَ ا ُجفـَ ا َوَأمـَّ عُ  مـَ  َيْنفـَ

َ ِل َ  اأْلَْرضِ  ِفي َفَيْمُكثُ  النَّاَس  ِر ُ  كـَ ََ( َّللاَُّ  َيضـْ ا تلده  ،سدنرق القلدة القليلدة ال دابرة كيدف يفدت  هللا عليهدا [.17]الرعدد: اأْلَْمثـَ
 .ة وال عتاد ب وتتشبم  األرش فال  نفع العدو عد  القلة القليلة التي ت:خذ  السب

ن  ومدا مدا وبددال  ت عشددرات السدنين بدال طدائرا وقبلهدا فرنسدا واجهددوا أمريكدا نكم عددن أأدل فيتندا  الدذ ثتعلددى أدذا المنبدر حدد   مدِّ
رأا تمحوأدا تدم   ،سحاة وكانوا يحفرون األنفاق تحت األرش يختبؤون فيها وت:تي الطائرات األمريكية فتمس  مدنهم م  مدفعي  

ندتم اليدو  فدي زمانندا أوأدا  ،ن فدي وجده أمريكدا حتدى أخرجوأدا مدن ديدارأم مددحورةي قوا عشدرات السدن ،من على وجه األرش 
 !!قتالهددابددل يقدداتلون أمريكددا التددي تعجدد  الدددول عددن  !تددرون المجاأددد ن الطالبددان فددي أفغانسددتان ال يقدداتلون روسدديا فحسددب 

 .ة وتفاوضدهم علدى االنسدحاب مدن ديدارأموأدا أدي اليدو  أمريكدا تفاوضدهم عدن ذلد   ،لجبدالعون  األرش ويحاربون في ا تدر  
ِمِنينَ )أصل الن ر و ة اإليمان أصل الثبات ة اإليمان عد  ة عد  ها األحبَّ أ    ِْ ا َعَلْيَنا َنْصُر اْلُم  .(َوَكاَن َحقًّ

سدالح  ،فهدو سدالح األمدل -ةهدا األحبدَّ أ   -ا السالح الثالدم أم   ،والسالح الثاني سالح اإليمان إذا السالح األول سالح الحق  
بنداء الددول يحتداج حروبدا تطدول عشدرات مدن  م فيندا يعلدم أن  والعالِّ  ،ل وال نستبق الحوادت نحن ال ني:س وال نتعج   ،الثقة  ا 

أدذه  انومدا ت يدد  ، دو  لندا ويدو  عليندا ،وفدر   حربندا طويلدة جددا كدر   ن  ندوقن  د: ،ينا وال عدام  السدنين ال سدنة وال سدنتين وال عامدً 
ر  مدا دون هللا سدبحانه ت:تيندا المحدن لكدي نكفدُ  ،لنا على ربنات يد لهيبنا وت يد توك   ،ل والعطاءذ قا لم يد من البالنيران إال تحر  

َردُّ َمْأسـُ  َحتَّى  )ويتعلق القلب  ه وحده  َي َمن نََّشاُء  َوََل يـُ ُسُل َوَظنُّوا َأنَُّمْم َقْد ُكِ ُبوا َجاَءُهْم َنْصُرَنا َفُنجِن ِن ِإَذا اْسَتْيَأَس الرُّ َنا عـَ
 .[110] وس::  (اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمينَ 

 ا يا ربنا...ت األقدا  إن القينا وأعن  ثب   ،علينا يا كريم  اللهم ان رنا بن رك وأمدنا  مددك وافت
  يا فوز المستغفرين. أقول ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه
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 الخطبة الثانية:
ِ يَن الحمد   وكفى، وصالًة وسالًما على عبده الذي اصطفى، عباد هللا، خيُر الوصايا وصي ُة رب ِّ البرايا:  ْيَنا الـَّ )َوَلَقْد َوصَّ

من الفدتن، والسدالمة مدن ، فاتقوا هللا عباد هللا، فبتقوق هللا العِّ مة [131النساء:] (ُأوُتوا اْلِكَتاَ  ِمْن َقْلِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِن اتَُّقوا َّللاََّ 
ن  علددى كددل   ،العدددو إذا دأددم أرش المسددلمين فجهدداد الدددفع فددرش علددى كددل مسددلم مسددتطيع ، واعلمددوا إخددوة اإليمددان أن  المِّحدد 
ت:تيه الشياطين فتدخل له  ،ن له الباطل ت ين له الفرار من المعركةت ي   ،له الشياطيندخُ اك أخ اإلسال  من أن ت  إي   ،قادر
وفدالن فعدل  ،وت:تيه الشياطين لتبرر له أذه اله يمة  حجة الف دائل قدد أسداءت  ،ومن مدخل عياله ،خل أأل بيتهد من م

نهدا مدع محارمده أم   ،نمدِّ تخدرج النسداء والعيدال إلدى مكدان ب أخ اإلسدال  ال  د:س أن ...يعمل علدى شداكلته وكل   ،وفالن فعل
رجددل مددع النسدداء واألوالد  فليبددق ،كثددر مددن أخأر يكددون فيهددا سدد   عددض األُ  ،علددى ذلدده ولتتندداوبوأخيهددا  مددع أبيدده مددع أبيهددا مددع

خ اإلسدال  أن تكدون مدن المندافقين الدذ ن ذكدرأم هللا إيداك أ ،نداوبون تامدا ثدم  أي   رعاأم ويكون اآلخر فدي رباطده وفدي جهداده 
َي )تعدالى  ا هــِ ْوَرة  َومـَ ا عــَ وَن ِإنَّ ُبُيوَتنـَ يَّ َيُقولــُ ْنُمُم النَّلـِ َتْأِذُن َفِريــق  مــِن ْوَرة  َوَيسـْ َرار ا ِمعــَ ْد ) ،[13]األحد اب: ( ِإن ُيِريـُدوَن ِإَلَّ فــِ َوَلقــَ

ن َقلْــ  ُدوا َّللاََّ مــِ اُنوا َعاهــَ ارَ كــَ وَن اأْلَْدمــَ ُ وَل   ُل ََل ُيَولــُّ ِ َمســْ ُد َّللاَّ اَن َعمــْ ا مدا أمددا  هللا تعددالى  ددو  سدد:ل  ومددً ستُ ، [15]األحد اب:  (َوكــَ
 .ها األخ الكريمأ   -ل عن عهد هللا س:  ستُ  ،الدواوين رُ نش  موازين وتُ الب تن   

نا نسمع أن  عض القرق تتشكل فيها كتائب  اسم القرية  اسم المنطقة أذا األمر  يه وجده خيدر وقدد كل   -ها السادةأ   -اليو  
 ةِّ ا إن كددان فعددال بنيددَّ أمدد   ،ومجددرد سددبب لندد اع وشددقاق فهددذا  دداب شددرإذا كددان مجددرد دعايددة وكددال  فددارم  ؛وجدده شددريكددون  يدده 

 .أال افحي  را طين مرش والثبات ومعونة الالدفاع عن األرش والعِّ 

ومدنهم مدن ذأدب مدع  ،اه هللا تعالى يسد عاديدة الكفدار عليند تأؤالء المرا طين أبناؤنا من أبناء قرانا منهم من ثب   نا نعلم أن  كل  
 .أندداكالمددرا طين فددال أقددل مددن أددذه المجموعددات التددي تتشددكل فددي كددل قريددة أن تددذأب لتعددين  ،عيالدده وقددال إن بيوتنددا عددورة

إذا أردت أن تدددافع عددن قريتدده فاذأددب ودافددع  ؟!يع أن تحددارب فيهدداو ستسددتطأالعدددو إن دأددم قريتدده سددتبقى فيهددا  أتظددن أن  
ق لهدم وليدذأب إلدى إخوانده فدي خطدوط منطقدة مجموعدات ولديكن لهدم رأس  نسد   قريدة فدي كدل   فلتتشدكل فدي كدل   ،عنها أنداك

ن خمسدا الرباط وفدي غدر  العمليدات يقدول لهدم أندا معدي عشدرة عشدرين معدي كدذا مدن العتداد نسدتطيع أن ندرا ط  ومدا ويدومي
 .واإلخوة  رتبون لكم أذا ،أسبوعا عشرة أيا   قدر ما يعينه هللا

ْوِ  َأِو )ثده نفسده  دالفرار فقدال تعدالى ة الكدرا  هللا تعدالى خاطدب مدن تحد  ها األحبَّ أ    َن اْلمـَ َرْرُتم مـِن َراُر ِإن فـَ نَفَعُكُم اْلفـِ ن يـَ ل لـَّ قـُ
َ ا َما )ا أأل الثبات أم   ،أما أأل اإليمان، [16]األح اب:  (ِإَلَّ َقِليي  اْلَقْتِل َوِإذ ا َلَّ ُتَمتَُّعوَن  ِمُنوَن اأْلَْحَزاَ  َقاُلوا هَ  ِْ َوَلمَّا َرَأى اْلُم

ُ َوَرُسوُلُه  َوَما َزاَدُهْم ِإَلَّ ِإيَمان ا َوَتْسِليم ا ُ َوَرُسوُلُه َوَصَدَق َّللاَّ  [22]األح اب:  (َوَعَدَنا َّللاَّ

لي أحد الشباب ال ادقين له معنا أنا مدن  الن كنت في صالة العشاء في إحدق المناطق وقد خوت من أألها فقمن  ومي
 داذن هللا مدن حررأدا  :قلت له  2012يا شيخ اآلن لم أعد أرق إال الذ ن  قوا أحياء ممن كانوا سنة  :قال لي  2012سنة 
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هللا وا في بي ة الجهاد على طاعة نوا صغارا وشب  كالشباب المؤمنين الذ ن ا ا ومن أتى جد دا منفي ذاك اليو  ممن  قي حيً 
 .سيدفعون عنها صولة العدو وسيثبتون فيها وسيتشبثون فيها أم الذ ن

تده تسدير وطائراتده تد رع األرش قدتال وتح دد ادلدب حيدم السدهول المفتوحدة حيدم د ا إل  معركة عج   -ها السادةأ   -العدو 
وإن شداء هللا تعدالى تندا هللا تعدالى إن ثب   حيدم الجبدال والدتالل الدوعرة، أمدا فدي مناطقندا ،اك ملتجد  للنداسالناس وال  وجد أن

 .ن هللا ستكسر شوكته وسيندحر على عقبيه والعا بة للمتقينذ ثابتون  با

 ي داع ف:منواإن  ، اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا


