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 ؟كاهم أظداؤُ  ن  مَ  -99

 اخلطبة األوػ 

َد هللإ ِ َؿ  ؾِل  َؾاَل َهاِدَي َفُه،  نَّ اْل  َتِعقـُُه، َمن  ََي ِدِه اهللُ َؾاَل ُمِضلَّ َفُه، َوَمن  ُيض  َؿُدُه َوَكس  َكح 

َفُد َأن  الَ إَِفَه إاِلَّ اهلل َوح   ًدا َظب ُدُه َوَرُشوُفُه.َوَأص  يَك َفُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َدُه الَ َذِ

 .أما بعد 

 .ؾقا أَيا ادممـون

ال يشكُّ متلمٌل ظارٌف، وال مراؿٌب مـصٌف، فتاريِخ األمِة اإلشالمقِة افعريِق أن 

 األمَة افقوَم تعاين أصدَّ أحواهلا، ومترُّ بلصعِب أياِمفا، ؾنكه وإن ـان ؿد كزفت باألمةِ 

كَؽباٌت ـِباٌر، وحؾَّت هبا ـوارُث ِجساُم، وأحدؿت هبا أزماٌت ظظاُم، إال أهنا ظذ مرِّ 

تؾك افدهوِر، وظَز تؾك افعصوِر مل تتزظزع  ثؼُتفا بديـِفا ومل تػؼد افثؼَة برهبا، ؾفي مل 

 معتزًة بديـفا ؾخورًة بنشالمِ 
ِ
، وتوايل وتـوِع األظداء

ِ
فا تزل  رؽم صدِة افؽرِب وافبالء

راضقًة باهللِ ربًّا وباإلشالِم ديـًا وبؿحؿد كبقًّا: فذا ؾنهنا رسظاَن ما وثبت  من ُرؿاِدها، 

دت مهوُمفا بؿراجعِة ديـِفا وافتوبِة فرهبا.   وأؾاؿت  من شؽرِِتا، ؾاكشؼت ـروهُبا وتبدَّ

ٌة من داخؾِفا وُماربٌة من خارِجفا، أما ؽزُوها من  داخؾِفا أما افقوَم ؾنن األمَة مغزوَّ

وا إيامَن األمِة ؾبجحاؾِل ادـاؾؼغ ادسبصغ من افعؾامكقغ وأصقاظفم، افذين أضعػ

ؽَ  ُبفات وبثِّفا، وبافسويِج فؾشفواِت وتزيقـِفا برهِبا ومتسُّ فا بديـِفا بنثارِة افشُّ

 األمِة يف ديـِفم وإيامهِنم، ؾنكا هلل وإكا إف
ِ
قه وإصاظتِفا، ؾلصقَب ؿطاٌع ـبٌر من أبـاء
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 راجعون، وؿد أجاَد من ؿاَل:

يِن ُجزانُ                   وكلُّ كرٍس فإنَّ اهللَ جيُزه   ()وما لؽرِس قـاِة الدِّ

أما حرهُبا من خارِجفا ؾفذا افتداظي افعادي ألمِم افؽػِر واإلْلاِد من افقفوِد 

 اهلل ظؾقهصذ   وافـصارى وافوثـقغ وادؾحدين ظذ أمِة اإلشالِم، ـام أخَز افـبيُّ 

تداعى عؾقؽم األمُم كام تداعى األكَؾُة عذ »: ريض اهلل ظـه  يف حديث ثوبان وشؾم 

قصعتِفا قالوا: أو ِمن قؾٍة يا رسول اهلل؟ قال: ال بل أكتم كثٌر، ولؽـؽم غثاٌء كغثاِء 

. السقِل، ولقــزعن اهللَ مفابتَؽم من صدوِر أعدائِؽم، ولقؾِؼنيَّ يف قؾوبِؽم الوهنَ 

 .شقالوا: وما الوهُن يا رسوَل اهلل؟ قال: حبُّ الدكقا وكراهقُة ادوِت 

وهو افصادُق ادصدوُق، ؾلظداُد ادسؾؿغ  وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  وصدق رشوُل اهللِ 

 افسقِل. 
ِ
ا، ؾفم ؽثاٌء ـغثاء  افقوَم ـثرٌة، وفؽـفا ال ُتػِرح صديؼًا، وال ُُتقُف ظدوًّ

 . وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  ؼد تـادوا ظؾقفا وتداظوا، ـام أخز افـبيُّ وأما أظداُء األمِة ؾ

، يسومون ادسؾؿغ شوَء افعذاِب،  ؾافوثـقُّون وادؾِحُدون ممثؾغ بافعامل افؼؿيِّ

ويسحُؼون من ؿِدُروا ظؾقه مـفم باْلديِد وافـاِر، يسبَّصون بؽم افدوائَر، ويؽقدون 

سون هبا ظن أحؼاِدهم وضغاِئـفم إال بادروا إفقفا، فؽم ادؽايَد، وال جيدون ؾرصًة يـ ػِّ

اُكؽم وما ُتػي صدوُرُهم أـُز، وخُر صاهٍد ظذ صدِق ما كؼوُل ما يعاكقه إخو

                                 

 .1/161( حقاة اْلقوان افؽزى )

  ( تؼدم ُترجيه.)
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ظذ أيدي همالء ادجرمغ يف ـشؿر واهلـد وبورما  ادسؾؿون من إبادٍة وتـؽقل

ِب افظادغ وافشقشان، ويشفد هلذا أيضًا افدظُم افرودُّ افصؾقببي افشقوظ ي فؾِّصِّ

 ادعتدين، ؾنكا هلل وإكا إفقه راجعون. 

ث  ظن ظدائفم وال حرَج، ؾفم شامرسُة  أما افقفوُد ممثؾغ بدوفِة إرسائقل، ؾحدِّ

افؽقِد وادؽِر، وأرباُب اْلؼِد واخلبِث وافؽػِر، زرظوا دوفَتفم يف ؿؾِب افعاملِ 

وِر يف تؼيِد اد ِِ ظؾقفم اإلشالميِّ ورضبوا أؾظَع افصُّ سؾؿغ وإلالهِلم وافتسؾُّ

وافتالظِب هبم واكتفاِك حرماِِتم ومؼدشاِِتم واهلقؿـِة ظؾقفم، وصاهُد هذا ما جيري 

 األكجاِس األرجاِس، ؾنكا 
ِ
ظذ ادسؾؿغ يف أرِض ؾؾسطغ وؽرها ظذ أيدي همالء

 هلل وإكا إفقه راجعون. 

واألوربِّ افؽاؾِر، ؾفم ورثُة األحؼاِد  أما افـصارى افصؾقبقُّون ممثؾغ بافعامل افغربِّ 

ومحؾُة افضغائن ظذ أمِة اإلشالِم، ؾفم ضائؼون باإلشالِم مـذ طفوِره، وؿد خاضوا 

، إال 
ِ
ائفا أهناُر افدماء ن تاريَخ أِضدَّ أمِة اإلشالِم حروبًا ُمضـقًة ضويؾًة، شافت من جرَّ

، وال خب
ِ
، وال إسارًا وتصؿقاًم ظذ حروبِـا معفم مل يشفد  رضاوًة يف افعداء

ِ
ثًا يف األداء

زاُؤهم وشاشُتفم ، إؾـاِئفا، ـام جيري مـفم افقومَ تدمِر األمِة و ـُ ؾفاهم ُخزاُؤهم و

ن ْلرِب اإلشالِم وإبادِة أهؾِه وافتـؽقِل هبم، تارًة باشِم ُماربِة  ورَؤشاُؤهم يتـاَدو 

كساِن، وأخرى باشِم اْلػاِظ ظذ اإلرهاِب وافتطرِف، وتارًة باشم محايِة حؼوِق اإل

ادصافِح اْلقويِة أو األمِن افؼومي، تعددت األظذاُر وافؼصُد واحٌد، ؾنكا هلل وإكا إفقه 

 راجعون. 
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همالء أظداُء ديـِؽم ظؿؾوا ظذ إبادتِؽم وُمِو ديـِؽم بؽلِّ ما ُأوتوا ! أَيا ادممـون

ُؿوا ـلَّ باٍب وشؾؽوا ـلَّ شبقٍل، من ضاؿٍة وُجفٍد، وصؾوا فذفك افؾقَل بافـفاِر، َضرَ 

ا اخلَساَر، ؾاهللُ ُمتِمُّ كوِره   كوِر اهللِ تعاػ، ؾباؤوا بافػشِل وَجـَو 
ِ
ورؾعوا ـلَّ صعاٍر إلضػاء

َواِهِفم  َواهللَُّ ُمتِمُّ ُكوِرِه  ِػُئوا ُكوَر اهللَِّ بَِلؾ  وفو ـِرَه افؽاؾرون، ؿال اهلل تعاػ: ﴿ُيِريُدوَن فُِقط 

َؽاؾُِروَن﴾ َوَفو   ِرَه اف   .ـَ

ِع راياتِه واختالِف وتوايل خطوبِه وصدِة   وـثرِة أهؾِه وتـوُّ
ِ
ؾرؽم رضاوِة هذا افعداء

بلشه، إال أن ديَن األمِة ُمػوٌظ، وال يزاُل ؾقفا ضائػٌة بلمِر اهللِ ؿائؿٌة ـام وظَد اهللُ تعاػ 

َر َوإِكَّ ﴿حقث ؿال:  ـ  ـَا افذِّ ف  ُن َكزَّ  .﴾ا َفُه َْلَاؾُِظونَ إِكَّا َكح 

تي قائؿًة بلمِر اهللِ، ال »: وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  وؿد ؿال افـبي  ال تزاُل صائػٌة من أمَّ

هم من خَذََلم، وال من خالَػفم حتى يلتَقفم أمُر اهللِ وهم عذ ذلك  . شيرضُّ

ِِ رشظافتِفا وديـِفظا وـتاهِبظا، ؾفظي باؿ قظٌة مظا بِؼظَي ؾاألمُة اإلشالمقُة ُمػوطٌة بحػظ

افؾقُل وافـفاُر، وال كشظكُّ يف لفظك، وال يـتابـظا ؾقظه أدكظى ريظٍب، وفظو اجتؿظَع ظظذ 

 واهلل ثم واهلل ثم واهلل األمِة أهُل األرِض مجقعًا، وما لاك بحوفِـا وؿوتِـا، بل

                                 

  . 8( شورة افصف )

  .9( شورة اْلجر )

( من حديث معاوية بن أب شػقان ريض اهلل ظـه . 1991( وأخرجه مسؾم ) 1661( أخرجه افبخاري ))
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َمْت مـه قِوى ال                  افُظ ِديـِهــــوال اهللُ حـــل  بـقانِ لَتَفدَّ

ؿُد هلل محدًا ـثرًا ضقبًا مبارـًا ملَء افساموات وملَء األرض وملَء ما صاء من ؾاْل

رء بعد، واْلؿُد هلل أوالً وآخرًا وطاهرًا وباضـًا ظذ كَِعِؿه افؽثرِة وآالِئه افعديدِة 

يِن.  ُِ ادؾِة وافدِّ  افتي من أَجؾِّفا وأظظِؿفا حػ


 

                                 

 (.92ص) "متن افؼصقدة افـوكقة"( )
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 اخلطبة افثاكقة 

 أما بعد.

 .ادممـونؾقا أَيا 

َتؽم اإلشالمقَة ؿد ُبؾقَت ظذ مداِر تارخيِفا بؿحٍن وحروٍب وـروٍب وكؽباٍت  إن أمَّ

ها هذه افؽارثُة ادمدُة وادلشاُة افػظقعُة ادوجعُة، افتي يؿر هبا  وكؽساٍت، أحدُثفا وأَجدُّ

ين يف بالد افبؾؼاِن وافبوشـِة واهلرشِك.   إخواُكؽم يف ادؾِة وافدِّ

يُثفا َيطِوي األحاديَث، وخُزها َيلـُل األخباَر، وتارخُيفا ُيـز افتواريَخ، ـارثٌة حد

ٍل ُحِرموا ـلَّ  ملشاٌة دامقٌة وكؽبٌة ؾاجعٌة حؾَّت بلمٍة مسؾؿٍة، ـارثٌة كزفت بؼوٍم ُظزَّ

، حتى حقَّ افدؾاِع ظن أكػِسفم، ملشاٌة َرؾَع هبا االضطفاُد وافظؾُم أظالَمه، 
ٍ
رء

وُق اإلبادِة اجلامظقِة وافتؿثقِل بافؼتذ، كازفٌة َجَرت  ؾقفا صالالُت وراَجت  ؾقفا ش

، كؽبٌة ُهتؽت ؾقفا أظراُض ادسؾامِت اْلرائِر وُبؼرت ؾقفا بطوُن اْلوامِل 
ِ
ماء افدِّ

ر ؾقفا ادسؾؿون ظن  رت ؾقفا افبـقُة األشاشقة فشعٍب مسؾم آمٍن، ؾاجعٌة ُهجِّ وُدمِّ

مت ؾقفا ادسا رت ادـابُر، كؽسٌة رَؾَعت ؾقفا افؽـائُس صؾباهَنا بالِدهم وُهدِّ جُد وُدمِّ

وَدؿَّت  ؾقفا ادعابُد أجراَشفا، َأزمٌة ـؼَّ ؾقفا افصؾقُب األورب وافغرب افؽاؾُر ظن 

أكقابِه، ـارثٌة أصاَحت  افؾثاَم ظن وجِه األمِم افغربقِة افؽاؾرِة افؼبقِح، افتي تتشدق 

 ِِ ـرامته، ؾاجعٌة ِتاوت ؾقفا ـلُّ افدظاوى افؽالبِة  برظايِة حؼوِق اإلكسان وحػ

وا هبا  وافشعاراِت افػارؽِة ـافـظاِم افعاديِّ اجلديِد أو افؼظقِة افدوفقِة افتي ضادا َؽرُّ

ُق   أمة اإلشالم، ـارثٌة بدا ؾقفا ظواُر أمتـا وضعُف ؿوتِـا وتػرُّ
ِ
ظددًا ؽَر ؿؾقل من أبـاء
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ـا وا ُق صػِّ ِة ـؾؿتِـا ومتزُّ شتخػاُف أظداِئـا بـا وهواُكـا ظذ افـاِس، كازفٌة فقس ؾقفا ألُمَّ

 اإلشالِم ال كاؿٌة وال مجٌل، ـام ؿال األول: 

 ()وال ُيستلمرون وُهم شفودُ   ويؼىض األمُر حني تغقُب تقمٌ 

اَل ظذ ـارثٌة دُ ـا ؾقفا أظداَءكا ظذ ما يػعؾوكه بِـا، ـارثٌة ظَؼَد ؾقفا ؾِئاٌم من األمِة اآلم

ؾون مـفم افـَِّص.  ِدَيم وأظداِئفم، يرجون مـفم افػرَج ويممِّ  َجالَّ

ؾاجعٌة تساَؿطت ؾقفا ُمُدُن ادسؾؿغ يف أيدي افِّصِب، مديـٌة تؾَو مديـٍة، حتَت شؿِع 

 وكظِر أمِة اإلشالِم، ومل كسؿع  إال افشجَب واالشتـؽاَر. 

 ( ُ)الؼؾِب إسالٌم وإيامن إْن كاَن يف  دثِل هذا يذوُب الؼؾُب من َكَؿدٍ 

 ؾنكا هلل وإكا إفقه راجعون، ؾنكا هلل وإكا إفقه راجعون، وال حول وال ؿوة إال باهلل افعع افعظقم. 

إكـا رؽم ؿساوِة هذه افػواجِع وؾداحِة تؾِك ادآد وافـوازِل كعؾـُفا ! ـونأَيا ادمم

ما أصاَبـا إكام هو بسبِب لكوبِـا  أن :سحيًة مدويًة واضحًة بقـًة ال ؽشَّ ؾقفا وال فب َس 

وأظامفِـا، وفقس هذا ِتؿقشًا فؾؼضقِة وال ِتويـًا فؾؽارثِة وال مفَربًا كػسقًا كؾجل إفقه، بل 

هو واهللِ مـفٌج ؿرآينٌّ كبوي، ؾؼد ؿال اهلل تعاػ خماضبًا خَر افؼرون وأؾضَل األجقال 

ُتم  َأكَّى َهَذا َأَودََّا َأَص ﴿بعَد أن ُهِزموا يف ؽزوِة ُأحٍد:  اَبت ُؽم  ُمِصقَبٌة َؿد  َأَصب ُتم  ِمث َؾق َفا ُؿؾ 

                                 

 (. 212( افبقان وافتبقغ ))

 .6/688( كػح افطقب )
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 َؿِديٌر﴾
ٍ
ء لِّ َر  ـُ ِِ أظداِئـا ُؿل  ُهَو ِمن  ِظـ ِد َأك ُػِسُؽم  إِنَّ اهللََّ َظَذ  ، ؾام أصابـا من تسؾُّ

ـا، وما يعػو ظـه اهللُ تعاػ أظظُم  ظؾقـا إكام هو بسبِب لكوبِـا وإِظراِضـا ظن ِديِن ربِّ

ُػو َظن   ِديُؽم  َوَيع  َسَبت  َأي  ـَ وأـُز، ـام ؿال جل لـره: ﴿َوَما َأَصاَبُؽم  ِمن  ُمِصقبٍَة َؾباَِم 

ثٍِر﴾  . ـَ

إن ما جيري يف بالِد افبؾؼاِن فقس ؿضقًة ألهِل افبوشـِة ؾحسب، بل ! أَيا ادممـون

الِم ديـًا وبؿحؿٍد كبقًّا، ؾنن افِّصَب وِمن هو واهللِ ؿضقُة ـلِّ من ريِضَ باهلل ربًّا وباإلش

ما كؼؿوا  -ظؾقفم ؽضُب اهللِ وفعـُته وظاجُل ظؼوبتِه وشخطِه-وراِئفم دوُل افَغرِب 

 من أهل افبوشـة إال أهنم آمـوا باهللِ افعزيِز اْلؿقِد. 

يِن، ولفك  ؾؼوموا بارك اهلل ؾقؽم بام تستطقعون من كِّصِة إخواكِؽم يف ادؾِة وافدِّ

اكقاتِه، وال تبخؾوا من بتؼديِم افدظِم ادادي وادعـوي، ـلٌّ حسب ضاؿتِه وؿدرتِه وإمؽ

ظًا هلِل ، لفك رء موكه إلخواكِؽم ؾؾن ُتعَدموا دظاًء صادؿًا وترضُّ ؾنن ُظِدمُتم ما تؼدِّ

َل ألهِل افبوشـِة خاصًة بافػرِج أن  :مـؽِِساً  غاَر، وأن يعجِّ ، ؾنهنم يرؾَع ظن أمتِـا افذلَّ وافصِّ

 .
ٍ
 يف ُمـٍة وبالء

ُحثُّوا أكػَسؽم وصقوَخؽم وأضػاَفؽم وؾؼراَءـم ومساـقـَؽم ظذ ! أَيا ادممـون

، ؾنن دظاَء همالء من اهللِ بؿؽاٍن: فذا ؿال افـبي 
ِ
ابُغوين : )وشؾم  اهلل ظؾقهصذ  افدظاء

                                 

   162( شورة آل ظؿران: )

  .11ورة افشورى: ( ش)
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قد، ويف ه أبو داود بسـد جروا (ضعػاَءكم، فإكام ُترزقون وُتـرصون بضعػائِؽم

 . (إكام َيـرُصُ اهللُ هذه األمَة بضعػائِفا بدعوِِتم وصالِِتم وإِخالِصفم)رواية:

 

                                 

 .ه( تؼدم ُترجي)

 .ريض اهلل ظـه  ( من حديث شعد بن أب وؿاص1118( أخرجه افـسائي ))


