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وعلى آله وصحبه والتابعني هلم إبحسان  ،والصالة والسالم على رسول هللا ،واحلمد هللا ،بسم هللا
 إىل يوم الدين.

 وبعد؛
 

أن يقدموا لكم جمموعة خطب لفضيلة الشيخ  ==ÌŒlÊ’\;ÎÂÖ¬’\;ÏâàıŸيسر إخوانكم يف 
، كان قد ألقاها يف مسجد ابن أيب يوسف دمحم بن يوسف -حنسبه وهللا حسيبه-اإلمام الشهيد 

وصادًعا ابلتوحيد يف وجه الشرك وأهله وحمرًضا على اجلهاد يف  تيمية يف "مايدوغري" داعًيا إىل هللا
 سبيل هللا.

 وعلى أمل أن ننشر املزيد الحًقا إن أمت هللا أعمار� يف طاعته، واحلمد هلل رب العاملني.
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 امسه ونسبه ومولده:
 أبو يوسف دمحم بن يوسف بن دمحم بن أمحد الداغري البدوي الرب�وي.هو اإلمام 

 هـ. ١٣٨٨م املوافق لعام ١٩٦٧ولد رمحه هللا يف والية يويب يف عام  
 

 عبادته وروعه وصالحه:
حج ثالثة مرات واعتمر، كان شديد احلب للمساكني؛ فقد كان منزله مسكن ومأوى هلم، وكما 

م يكن ممن يقرؤونه وال يتجاوز تراقيهم، فكان كثري التالوة والصالة، يسر هللا له حفظ القرآن، فل
 وخاصة يف رمضان، وكان رمحه هللا ورًعا يف منطقه وكالمه.

 
 طلبه للعلم ونشره:

طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وكان يشتغل حبفظ القرآن ومل يتجاوز سنه عشر سنني، وحفظ 
طالًبا للعلم، وكان رمحه هللا واسع الصدر غزير االطالع يف  القرآن من والده مث ارحتل وطاف البلدان

الكتب، وكما سخر كل وقته لطلب العلم سخرها أيًضا لنشره؛ فألف الرسائل يف الفقه واجلهاد 
وغريمها، وفتح املدارس واملراكز يف وال�ت خمتلفة؛ كمدرسة السلفية، وأيب هريرة، وعبادة بن 

وغريها، وكمركز ابن تيمية الذي هو رأس املراكز، فأقبل عليه  الصامت، ومركز طائفة املنصورة
 الطلبة من أرجاء إفريقيا.

 
 قيامه مبهمته:

كان رمحه هللا قوي العزمية بعد غزوة منهاتن عندما بدأ العامل ينقسم إىل فسطاطني تربأ من مرجئة 
على بصرية، وله  العصر عمالء السالطني وبدأ ينشر عقيدة أهل السنة السمحة ودعا إىل هللا

جوالت يف كل الوال�ت يف مشال نيجري� وبعًضا من وال�ت اجلنوب، وبعد تسع سنوات من 

 
٤ 



ريي  "خطب مجموعة"
د�غ  ���بي

غ
و�ف نغ ني ��د نب

�
؛ 

غ
و�ف يي ني يب

ٔ
�أ�ير�� ل�ٕ��أم أ

 ه أ��� نت

الصرب على األذى؛ تيقن عمالء الغرب طواغيت البالد أن له عزمية يف ما يدعو له فكادوا له وأفىت 
يمية، وقتلوا طالبه طالب الدنيا وابئعو دينهم بقتله واستئصال دعوته؛ فدمروا مركزه مركز ابن ت

وشردوهم بعد معركة استمر وطيسها إىل أربعة أ�م، فأسروا الشيخ مساء األربعاء وقتلوه صباح يوم 
هــ) يف "مايدوجوري"، تقبله هللا يف عداد الشهداء وأسكنه ١٤٣٠/ شعبان/ ٨اخلميس بتاريخ: (

 فسيح جناته.
 
 

 .عن ابنه أيب دمحم بن دمحم بن يوسف حفظه هللا تعاىل
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إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات 
 أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال

 ا عبده ورسوله.أشهد أن حممدً شريك له، و 
 .١﴾)١٠٢( ﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ 

َها َزْوَجهَ  ُهَما ﴿َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ ا َوَبثَّ ِمنـْ
 .٢)﴾١ا (رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبً 

َماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ) ُيْصِلْح َلُكْم َأعْ ٧٠﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا (
َ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما (  .٣)﴾٧١ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اهللَّ

 
فإن أصدق احلديث كالم هللا، وخري اهلدي هدي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، 

 وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.
 بعضهم والرعية، وألف بني قلوهبم ابخلريات، وادفع شر يهم أصلح اإلمام واألمة، والراعالل

عن بعض، اللهم أنت العامل بسرائر� أبسرها، وأنت العامل حبوائجنا فاقضها، وأنت العامل بذنوبنا 
أعز� أنت العامل بعيوبنا فاسرتها، ال تر� حيث �يتنا، وال تفقد� من حيث أمرتنا، و فاغفرها، 

 [سورة آل عمران].  ١
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ابلطاعة، وال تذلنا ابملعصية، واشغلنا بك عمن سواك، واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك، وأهلمنا 
 ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولزوم طاعتك.

شاء هللا ال قوة إال ابهلل العلي العظيم، اللهم ال حتينا يف غفلة، وال أتخذ�  ما ،إله إال هللا ال
َنا ِإْصًرا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى ﴿رَبـََّنا َال تـَُؤاخِ  ،على غرة ْذَ� ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأَ� رَبـََّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ

ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا أَ  ْنَت َمْوَالَ� الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ
 .١)﴾٢٨٦َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن ( فَاْنُصْر�َ 

 
 ؛أما بعد

عباد هللا ونفسي بتقوى هللا عز وجل، وأحذركم من خمالفة أمره وارتكاب �يه، فإن  فأوصيكم �
تقوى ربنا خري نفل، وال تقبل األعمال إال من املتقني، التقوى جنة من النار، التقوى سبب املعرفة 

 قبة للمتقني.اضعف، التقوى وسيلة الرزق، والعواهلداية، التقوى قوة بعد ال
 
 ؛باد هللاع

ع ا وضيستطيع املسلم أن يواجه األ ،إن شخصية املسلم اليت أراد هللا أن تكون شخصية كاملٌة قويةٌ 
وحيب املؤمن القوى ألنه خري من غريه، وألن املسلم  ،اليت يعيش فيها الناس ابلتغيري، ألن هللا معه

ا يف جانب ا يف جانب وتفريطً أبمور أخرى، أو إفراطً  ا أبمور ومتساهالً تمً احلقيقي ال يكون مه
ال يهتم للرائحة الكريهة  ا على الصالة يف الصف األول، ولكنه قدخر، كأن جتد املسلم حريصً آ

ا يف صلة رمحه، ولكنه مقصرً  ،اعً شا خاا هلل خمبتً تنبعث من فمه، أو تفوه من أردانه، أو جتده طائعً 
ون ومن ؤ عما يقر  ا يف تربية أوالده، غافالً ا إىل العلم والعبادة، ولكنه مقصرً املسلم منصرفً وقد جتد 

ا بوالديه يف معاملتهما، وقد جتد املسلم برً  ا أبوالده، ولكنه عاق لوالديه قاسٍ يرافقون، أو جتده معنيً 
معاملة  يئسجتده حسن العشرة لزوجه وأوالده ولكنه ي عشرهتا، أو ويسيئوجته ز ولكنه يظلم 

ا يف ا مبا يعود عليه ابلنفع، ولكنه مقصرً مهتمً  ،ونه اخلاصةؤ ا إىل شجاره، وقد جتد املسلم منصرفً 
ا، ولكنه يتساهل ا صاحلً خر متدينً آا واهتمامه أبمر املسلمني أو جتد مسلمً  ،عالقاته االجتماعية

فهذه أمور ال يتصف  ،ثتهمداب اإلسالم يف السالم أو الطعام أو الشراب وجمالسة الناس وحمادآب
كون شخصيته كذلك، املسلم احلقيقي يعرف أن ربه تبارك وتعاىل أمر تهبا املسلم احلقيقي وال 

 [سورة البقرة].  ١
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ة وفعل اخلريات واجلهاد يف سبيل هللا قال هللا اة وإيتاء الزكاملؤمنني ابإلميان به وبرسله وإقام الصال
َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا تعاىل:  َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْـَعُلوا اْخلَيـْ

يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة ٧٧( ) َوَجاِهُدوا ِيف اهللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجتَـَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
ْن قـَْبُل َوِيف َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا أَبِيُكْم ِإبـَْراِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني مِ 

 َونِْعَم ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس فََأِقيُموا الصََّالَة َوآُتوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا اِبهللَِّ ُهَو َمْوَالُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَىل 
 .١)﴾٧٨النَِّصُري (

 
 ؛باد هللاع

سلم وكذلك تكون شخصيته، املسلم احلقيقي مع ربه مؤمن يقٌظ، مطيع أمر ربه، هكذا يكون امل
الفرائض واألركان  مؤدٍّ  ،بقضاء هللا وقدره أواب، مهه مرضاة ربه وليته عن رعيته، راضٍ ؤ يشعر مبس

م الليل و يق ،سنن الرواتباليصلى  ،يشهد اجلماعة يف املسجد ،لصلوات اخلمسابوالنوافل، يقوم 
سنة لن، يتحلى حبلية اإلميان، ويتزين بزينة اإلخالص، ويتخلق ابآهار، كثري تالوة القر ويصوم الن

ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ وبذلك يوجد اجملاهدون،  ،النبوية، هبذا يتحقق التجديد والتغيري ﴿ِإنَّ اهللََّ َال يـَُغريِّ
ُوا َما أِبَنـُْفِسِهْم﴾ يـَُغريِّ

٢. 
َسِد ُمْضَغًة: ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اَجلَسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد َأَال َوِإنَّ ِيف اجلَ ( :ويقول 

 .٣)اَجلَسُد ُكلُُّه، َأَال َوِهَي الَقْلبُ 
وال يصح أن يسمى اإلنسان  ،فشخصية املسلم احلقيقي مستجمعة لألخالق اإلسالمية كما قدمنا

 وال ة،ستجمع املسلم األعمال الواجباة إال إذا يف القيادة والسيادة، والر�سة، واإلمار  ا كامالً عضوً 
وأوامر رسوله  ،وقبول أوامر هللا ،ح الصدرا خر، وهذا حيتاج إىل انشر آا مييل إىل جانب ويرتك جانبً 

﴿َأَفَمْن َشَرَح اهللَُّ َصْدرَُه ِلْإلِْسَالِم واجتناب ما �ى هللا عنه ورسوله بدون اختيار  ،بدون اختيار
  .٤)﴾٢٢وٍر ِمْن رَبِِّه فـََوْيٌل ِلْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر اهللَِّ ُأولَِئَك ِيف َضَالٍل ُمِبٍني (فـَُهَو َعَلى نُ 

 .احلج] سورة[  ۱
 .احلج] سورة[  ۲
 أخرجاه البخاري ومسلم يف صحيحهما.  ۳
 الزمر]. سورة[  ٤
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َب اخَ  دْ َوقَ  )٩(زَكَّاَها  نْ َأفْـَلَح مَ  دْ ﴿قَ  ؛فشخصية املسلم احلقيقي يتطلب تربية الروح وتزكية القلب
طرية، واألمور اهلامة اليت جيب أن يهتم املسلم ألنه يواجه املسائل اخل ،١﴾)١٠(َدسَّاَها  نْ مَ 

احلقيقي هبا، ويواجه اعتناءه األكرب إليها، أال وهي تعميق روح اجلهاد يف نفسية املسلم احلقيقي، 
وترسيخ معاين العزم واجلد واملصابرة يف فكره وقلبه ومشاعره وال سيما يف هذا العصر، عصر الكفر 

سالم واملسلمني، وغربت مشس عزة اإلسالم عن ن بالد اإلالذي احنسر فيه حكم اإلسالم ع
واستلم زمام األمور يف أكثر بالد اإلسالم أ�س ال هم هلم  ،الدنيا، وأصبحت السيادة للطواغيت

وال غاية إال أن ينفذوا خمططات أعداء هللا وأعداء اإلسالم واملسلمني، سواء أكانت هذه 
أو كانت يهودية، أو كانت صليبية، فكان من نتيجة  املخططات شيوعية، أو كانت استعمارية،

يت اخلالفة اإلسالمية، واجتاحت اجملتمعات موجات املادية الطاغية، وعواصف غلأذلك أن 
، وأصبحت يهوجاء من التحلل واإلابحية، وتيارات متدفقة من املبادئ الضالة، والفكر اإلحلاد

األمُم املتحدة أو املنصرون، وغاية هؤالء أن  أمريكان أو ،ا لكل طامع كافربالد اإلسالم هدفً 
يتسلطوا على املسلمني ويردوهم إىل الكفر، وأن مييتوا مهم املسلمني لئال يوجد من ينادى إىل تطبيق 

 هلذا الوضع الذي نعيش فيه.  اإله إال هللا وإىل الشريعة واجلهاد نظرً  معىن ال
 

 ؛� عباد هللا
ختاف يف هللا لومة الئم، إن املسلم الواحد الذي كمل  ال جيب أن يوجد شخصية مسلمة شجاعة

نفسهم أوأن يعمق يف  ،شخصيته يستطيع بشجاعته أن يلقن أليناء األمة معىن الصرب واملصابرة
 عسى أن يستعيدوا جبهادهم عز اإلسالم وجمد املسلمني. ،روح اجلهاد

 
 ؛باد هللاع

 فة اخلامس عمر بن عبد العزيز؟ لياخلاخلالفة الراشدة إال بيد شخصية  توهل عاد
 ال إال برجولة وشخصية اإلمام أمحد بن حنبل؟ ز عتوهل وقف املعتزلة وعقيدة اال

كيد التتار إال برجولة وشخصية شيخ اإلسالم ابن رد  ة واملعطلة والرافضة و مياجله ىوهل رد عل
 تيمية احلراين؟ 

 الح الدين األيويب؟ راية اجلهاد من جديد إال بيد شخصية األمري ص توهل رفع

 الشمس]. سورة[  ۱
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 وهل جدد العقيدة السلفية يعد اندراسها إال بيد شخصية الشيخ دمحم بن عبد الوهاب؟ 
 د!وما دولة ابن فوديوا منكم ببعي

الذي كمل شخصيته يف العقيدة والعبادة والفكر والثقافة يقف موقف اجلبل  أين املسلم احلقيقي
 ية، واإلابحية والفساد برجولته وشجاعته ليكون واراثً والكفر والدميقراط يةالراسخ ويواجه اليهود

 تلك الشخصيات الكبار؟ ل
ا بدينك، انصر دينك وكتاب ربك وسية نبيك بنفسك ا غيورً ا شجاعً ا جريئً كن � أخي مسلمً 

 .ومالك
 !أين أنت أيتها املسلمة؟

تك ودعائك انصري دين هللا إبميانك بربك وبصال ،واحدة من شخصيات اإلسالم الكبار كوين
 .ومساعداتك لرجال الدين

 ؟وأين البيت املسلم
 .رتفع راية اإلسالم بتضحياهتم وجهادهم ودمائهمتالبيت الذي 

  أين األسرة املسلمة؟
 ؟شعب املسلمالأين 

َجٍإ يـَْوَمِئٍذ َوَما َلُكْم ِمْن ﴿اْسَتِجيُبوا ِلَربُِّكْم ِمْن قـَْبِل َأْن �َِْيتَ يـَْوٌم َال َمَردَّ َلُه ِمَن اهللَِّ َما َلُكْم ِمْن َملْ 
 . ١)﴾٤٧َنِكٍري (

ه أن يكون تيستطيع بشخصي ؛نآإن الشخص املسلم احلقيقي امللتزم ابلدين الذي تعود تالوة القر 
ا لوجود األخت املسلمة احلقيقية والبيت املسلم، والشعب املسلم، والبلد الطيب، والدولة سببً 
 .، وإنفاقه وبذله وقتالهيتهحسالمية جبهده وإخالصه وتضاإل

يَن  ﴿فـََقاِتْل ِيف َسِبيِل اهللَِّ َال ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِنَني َعَسى اهللَُّ َأْن َيُكفَّ أبََْس الَّذِ 
ُ َأَشدُّ أبًَْسا َوَأَشدُّ تـَْنِكيًال (  .  ٢)﴾٨٤َكَفُروا َواهللَّ

 .٣)هللاُ ِلَقاَءُه، َوَمْن أَبـَْغَض ِلَقاَء ِهللا، أَبـَْغَض هللاُ ِلَقاَءهُ َمْن َأَحبَّ ِلَقاَء ِهللا َأَحبَّ (
 .١)ُكلُّ النَّاِس يـَْغُدو، فـََباِئٌع نـَْفَسُه َفُموِبُقَها َأْو ُمْعِتُقَها(و

 .الشورى] سورة[  ۱
 [سورة النساء]  ۲
 أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده وهو صحيح على شرط مسلم.  ۳
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السَِّميُع ﴿َمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء اهللَِّ فَِإنَّ َأَجَل اهللَِّ َآلٍت َوُهَو ؛ أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
َا ُجيَاِهُد لِنَـْفِسِه ِإنَّ اهللََّ َلَغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمَني (٥اْلَعِليُم (  .٢)﴾٦) َوَمْن َجاَهَد فَِإمنَّ

 
*** 
 

 طــــــبة الثانيــــــة:اخل
احلمد هلل عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى علمه احلمد هلل رب العاملني، 

السالم العزيز  ،امللك القدوس ،الرمحن الرحيم ،دةامل الغيب والشهاوخلق وذرأ وبرأ، ع شاء ومجيع ما
 .احلكيم

أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حيي ومييت، بيده اخلري وهو على  
 .كل شيء قدير

لدين كله ولو كره أرسله ابهلدى ودين احلق ليظهره على ا ،رسولهو ا عبده وأشهد أن حممدً 
له أوىل الفضل واإلحسان والصرب والتقى وأصحابه آاملشركون، صلى هللا وسلم وابرك عليه وعلى 

 والتابعني هلم ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. ،شخصية اإلسالمية اجلهاديةلاملتصفني اب
 

 ؛أما بعد
 احلات ليوم العرض األكرب،صا ابألعمال الوتزينو  ،وتزودوا فإن خري الزاد التقوى ،فاتقوا هللا عباد هللا

 .٣)﴾١٩﴿َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اهللََّ فَأَْنَساُهْم أَنـُْفَسُهْم ُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن (
 
 ؛باد هللاع

إذا أرد� الصالح فيجب علينا أن نبدأ اإلصالح من الداخل برتبية شخصية املسلم مبعرفة التوحيد 
السلف الصاحل، مث علينا أن نتعلم من الكتاب  ةبعقيد واالعتقاد ،بذ الشرك وشوائبه وأنواعهنو  أوالً 

يف  يالنفس اال�زاما أن نرفض والسنة ما يكفينا أن نعرف به فروض األعيان، وجيب علينا أيضً 

 صحيح أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده. حديث  ۱
 .العنكبوت] سورة[  ۲
 .[سورة احلشر]  ۳
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اربة قاتلة، وحنارب أهلها حم ،قراطيةو جماالت الرتبية والتعليم واملناهج واإلعالم، ونرتك ممارسة الدمي
قراطية و ألنه ال طريق للخالص من شر الدمي وبكتابنا وسنة نبينا  ،ننا اإلسالمييونكتفي بد

 أ.على التوحيد، والثبات على املبد واالستقامةالدين،  مابلتزاوالقومية والكفر واإلحلاد إال 
ا هو املطلوب ا شجاعً ا جريئً ا مسلمً واملسلم احلقيقي الذي يتخلق خبلق الدين حىت يكون شخصً 

ُلَغنَّ (: السالمو هبذا العمل، وقد وعد هللا تبارك وتعاىل بنصر هذا الدين، يقول عليه الصالة  لَيَـبـْ
ُرُك ُهللا بـَْيَت َمَدٍر َوَال َوبٍَر ِإالَّ َأْدَخَلُه ُهللا هَ  يَن، َهَذا اْألَْمُر َما بـََلَغ اللَّْيُل َوالنـََّهاُر، َوَال يـَتـْ َذا الدِّ

ْسَالَم، َوُذالًّ يُِذلُّ هللاُ ِبِه اْلُكْفرَ ِبِعزِّ   .١)َعزِيٍز َأْو ِبُذلِّ َذلِيٍل، ِعزًّا يُِعزُّ هللاُ ِبِه اْإلِ
واملسلم احلقيقي العامل الذي صوغ بشخصية اإلسالم خيالط الناس ويصرب على أذاهم ألنه 

م اذه املهمات اجلسصاحب قضية، ورائد رسالة، ولسان دعوة، ورجل جهاد، وال بد ملن تصدى هل
من أن يوطن نفسه على التضحية يف سبيل تلك القضية، والصرب على تكاليف الرسالة وحتمل 

راء الناس الفجة وسوء تصرفاهتم، آتبعات الدعوة، ومشقات اجلهاد يف سبيل هللا، ومنه الصرب على 
إىل األرض،  استجابتهم للحق، وتثاقلهم ئو�م وتصوراهتم، وجفاء طبعهم، وبطنوخطل سوء ظ

 والدوران حول املصلحة والذات.
نسأل هللا تبارك وتعاىل أن يكون   ،واملسلم احلقيقي حيسن الظن بربه أنه ينصره على أعدائه وال خييبه

 .اا جريئً ا جماهدً ا داعيً ا مستقيمً ا مسلمً كل منا شخصً 
﴿ِإنَّ اهللََّ َوَمَالِئَكَتُه  ؛ألمر رب العاملني خرين امتثاالً أال وصلوا وسلموا على سيد األولني واآل

 . ٢)﴾٥٦ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما (
اللهم صلى على دمحم وعلى آل دمحم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، 

ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم وابرك على دمحم وعلى آل دمحم كما اب
ستة الباقني من العشرة، وعن أهل بيت نبيك املصطفى وعن سائر الارض عن األربعة اخللفاء وعن 

الصحابة أمجعني وعن التابعني واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدين وعنا معهم مبنك وكرمك � أكرم 
 .نياألكرم

 .وجلميع املسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات الديناللهم اغفر لنا ولوا

 أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده وهو صحيح على شرط مسلم.  ۱
 .األحزاب]سورة [  ۲
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وال تلبسنا أمر الرشد � رب  ،وارزقنا اجتنابه وأر� الباطل ابطالً  ،ا وارزقنا اتباعهاللهم أر� احلق حقً 
 .ملنياالع

رشد يعز فيه أهل طاعتك،  ا نستقبل هبا األعداء، اللهم هيئ هلذه األمة أمراللهم ارزقنا توبة نصوحً 
 .ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه ابملعروف وينهى فيه عن املنكر

 .للمسلمني وبالءً  يستظل به املسلمون وال جتعلنا وابالً  اللهم اجعلنا ظالً 
 .ا لوجهك الكرميواجعله خالصً  ،واجعله ال ر�ء فيه وال مسعة ،اللهم اجعل جهاد� يف سبيلك

 .ملنيارب الع ى أعدائك وأعدائنا وأعداء اإلسالم �اللهم انصر� عل
 .وانصر شريعتك ،اللهم ارفع رايتك
اللهم عليك ، دينتواألمريكان احلاقدين، والعلمانيني واملنافقني واملر  ،يهود الغاصبنيلاللهم عليك اب

 .اا، وال تغادر مهم أحدً واقتهم بددً  ،اهبم فإ�م ال يعجزونك، اللهم احصهم عددً 
 .جبار قراطية واملدارس األجنبية، وسائر بيوت الفساد �و م اهدم الدميالله

 .قهار عزيز � ها على املسلمني، �يها ومنفذياللهم مزق القواينن الوضعية الكافرة وواضع
 .ملنيارب الع اللهم اهزم كل حكومة ال حتكم بكتابك وسنة نبيك �

وزينها بسنة املصطفى،  ،هديناواحفظها بعبادك اجمل ،وعمرها براية التوحيد ،اللهم أقم دولة اإلسالم
 � عزيز � حكيم.

 .اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا
 .اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا

 
 

 
*** 
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، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه
شريك له، وأشهد  يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال

@أن دمحما عبده ورسوله.
 .١﴾)١٠٢( الَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ ﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ إِ 

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا ﴿َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
 .٢)﴾١نَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا (رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم إِ 

) ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ٧٠﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا (
َ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما (  .٣)﴾٧١ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اهللَّ

 
 أما بعد؛

، وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي دمحم 
 بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.

وبعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى هللا عز وجل، وأحذركم من خمالفة أمره وارتكاب �يه، قال هللا 
آَ�ِت اهللَِّ ُهُزًوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَما َأنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َوَال تـَتَِّخُذوا ﴿تعاىل: 

َ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم ( َ َواْعَلُموا َأنَّ اهللَّ  . ١﴾)٢٣١َواحلِْْكَمِة يَِعُظُكْم بِِه َواتـَُّقوا اهللَّ
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َ نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ  يًعا َبِصريًا ﴿ِإنَّ اهللَّ َ َكاَن مسَِ  .٢﴾اهللَّ
  .٣﴾)٩٠﴿يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن (

 
 عباد هللا؛

ومن موعظة هللا سبحانه وتعاىل لعباده املؤمنني اختاذ احلذر من أعدائهم واالستعداد التام لدفع عدوان 
، ولتكون كلمة هللا هي العليا على املعتدين، وحلراسة العقيدة اإلسالمية، وإلنقاذ املستضعفني املظلومني

يُن ُكلُُّه هلِلَِّ فَِإِن انـْتَـَهْوا فَِإنَّ اهللََّ وجه األرض، قال هللا تعاىل:  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ ﴿َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ
 .٤﴾)٣٩ِمبَا يـَْعَمُلوَن َبِصٌري (

 فالقتال واجب حىت يكون الدين كله هلل"، فإن ويقول ابن تيمة رمحه هللا: "ومىت كان الدين لغري هللا
املسلمني اليوم تركوا هذا الواجب فارتفع بذلك طغيان الكفر وراية الشرك، وحكم اليهود والنصارى على 
األمة احملمدية، وانتشر الفساد والتربج والزىن واللواط والسحاق وشرب اخلمور، فهنا فتنة عظمى عمت 

َنًة َال ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿َواتـَّ األمة اإلسالمية،  ُقوا ِفتـْ
)٥﴾)٢٥ . 

وبسبب هذا الضعف والكسل والدعة، والركون إىل الدنيا، جترب علوج الكفر والطغيان على املسلمني يف  
لسطني، ويف اجلزائر، والفلبني، ويف أفغانستان، وأخريًا كل مكان، يكرهو�م على اتباع نظام الكفر يف ف

يف العراق؛ الضرب ابلسوط والعصا والطرد من البالد وحتريق البيوت وهدمها، والقتل ابلبنادق، وأنواع 
التعذيب، ووطئ رؤوس املسلمني الذين يسجدون هلل عز وجل برجل علوج الكفر وحىت الوقوع على 

 أعراض نساء املسلمني.
 

 د هللا؛عبا
﴿َال ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن ظََلُموا فإن هذه املصيبة دبت إلينا من وجه جديد وأشكال متنوعة، كما أخرب تعاىل: 

، ففي بالد نيجري� خصوًصا الشمالية وقع كوارث متعددة، حيًنا بعد حني كلها ٦﴾)٢٥ِمْنُكْم َخاصًَّة (
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، ومبساعدة هذه احلكومة CAN) ( نيجري�، حرب منظمة ضد املسلمني من قبل اجملموعة املسيحية يف
اجلمهورية الكافرة، مثًال كفنشن، تفاوبليوا، زنغون كتف، كادو�، بنتاج، وإيب، نومن، فالتو، يلون شندم، 

، وساعدهتم حكومة نيجري�، CAN) (شاغام، إككوى الغوس، وغري ذلك، كل هذه الكوارث نظمها: 
مواهلم، وخطفوا بناهتم إىل الكفر، وجروهن إىل املكروه مكرهات، وقتلوا آالف من املسلمني، وحرقوا أ

واآلن أتوا بنظام جديد يف بالد برنو ميدوغوري، نظمها حاكم الوالية الفاجر الظامل املرتد الذي ال حيكم 
 مبا أنزل هللا، أتى بعلوج كعلوج التتار، ال خري يف مستهم ال يريدون اإلسالم واملسلمني، وال حيبون لباس
اإلسالم، وال عالمة من عالمات الدين، مثل العمائم، والسواك، وكتيبات األذكار اجليبية، يضربون 
املسلمني مجيًعا ابلسوط والعصا، وحىت يف األسبوع املاضي أطلق هؤالء العلوج الكفار رصاصات 

قربة جلنازة ثالثة متتابعات على إخواننا، وجرحوا عشرين نفًسا من اإلخوة وهم يف طريقهم يذهبون إىل امل
 نفر ماتوا بسبب انقالب السيارة، وبطفل مات على حتف أنفه.

 أعداؤ� احلقيقيون، أفهكذا نرتك مثل هذه األمور جتري على املسلمني؟! فهؤالء أيها املسلمون؛
 أين الدعوة إىل اجلهاد، أين اإلميان ابهلل، أين الغرية للدين، أين العقيدة الصحيحة؟!

بـََّنا َال تـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ َواْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَ  ﴿َوَما َلُكمْ 
) ٧٥َك َنِصريًا (َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِيًّا َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدنْ 

لَِياَء الشَّْيطَاِن الَِّذيَن آَمُنوا يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ َوالَِّذيَن َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل الطَّاُغوِت فـََقاتُِلوا َأوْ 
 .١﴾)٧٦ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا (

 
عباد هللا؛

ر حملة قوم من املسلمني، أو إذا استنفرمت من قبل اإلمام، أو إذا إن اجلهاد فرض عني إذا احتل الكفا
قابلتم األعداء، فنحن أحاطت بنا كل هذه األحوال، لذلك جيب علينا أن نستجيب لدعوة هللا إىل 

اْنِفُروا ِيف  ﴿َ� َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكمُ قال هللا تعاىل: ، اجلهاد وإىل حتريض رسول هللا 
نـَْيا ِمَن اْآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْحلََياِة ال قـَْلُتْم ِإَىل اْألَْرِض َأَرِضيُتْم اِبْحلََياِة الدُّ نـَْيا ِيف اْآلِخَرِة ِإالَّ َسِبيِل اهللَِّ ااثَّ دُّ

ْبُكْم َعَذااًب َألِيًما َوَيْستَـْبِدْل قـَْومً ٣٨قَِليٌل ( ًئا َواهللَُّ َعَلى ُكلِّ ) ِإالَّ تـَْنِفُروا يـَُعذِّ رَُكْم َوَال َتُضرُّوُه َشيـْ ا َغيـْ
 ) ِإالَّ تـَْنُصُروُه فـََقْد َنَصَرُه اهللَُّ ِإْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا اَثِينَ اثـْنَـْنيِ ِإْذ ُمهَا ِيف اْلَغاِر ِإذْ ٣٩َشْيٍء َقِديٌر (

َنا فَأَنـَْزَل اهللَُّ َسِكينَـَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه ِجبُُنوٍد ملَْ تـََرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َحتَْزْن ِإنَّ اهللََّ َمعَ 
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) اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال َوَجاِهُدوا أبَِْمَواِلُكْم ٤٠َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة اهللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا َواهللَُّ َعزِيٌز َحِكيٌم (
ُتْم تـَْعَلُموَن (َوأَ  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ  . ١﴾)٤١نـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ َذِلُكْم َخيـْ

ففي هذه اآل�ت دعوة من هللا تعاىل لعباده املؤمنني إىل اخلروج للجهاد إلعالء كلمة هللا، وإسقاط كلمة 
وضعية تكن فتنة يف األرض الكفر، فإن توقف املسلمون عن هذا اجلهاد، وضعفوا واستكانوا للقوانني ال

وفساد كبري، كما هو حالنا الذي نعيش فيه، وسيستمر الكفار ابحتالل بالد املسلمني وتسليطهم 
ٍة َوِمْن ستعداد قال تعاىل: لذلك أمر هللا تعاىل املؤمنني لالعليهم،  ﴿ َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ

ُ يـَْعَلُمُهْم َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن راَِبِط اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن  ِبِه َعُدوَّ اهللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمْن ُدوِ�ِْم َال تـَْعَلُمونـَُهُم اهللَّ
 . ٢﴾)٦٠َشْيٍء ِيف َسِبيِل اهللَِّ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوَأنـُْتْم َال ُتْظَلُموَن (

وة الروحية من اإلميان ابهلل ومعرفة ألوهيته ستعداد الذي ذكر هللا تعاىل يتضمن إعداد القفهذا اال
واتباع سنته   وإخالص العبادة له وحده ال شريك له وإثبات ربوبيته وأمسائه وصفاته، واإلميان برسوله 

 وطريقته والتزام شريعته، والتخلق آبداب اإلسالم.
وتدريب اجلنود اإلسالمية ضد ويتضمن أيًضا اإلعداد املادي من تعلم الرماية، وشراء البنادق، والقنابل، 

الكفار، ضحوا بنفوسكم ود�ركم وسياراتكم ودراجاتكم يف سبيل هللا، وال تبخلوا بدمائكم، وأهليكم 
 إلعالء كلمة العلي األعلى.

ْث بِِه نـَْفَسُه، َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاقٍ (  . ٣)َمْن َماَت َوَملْ يـَْغُز، َوَملْ ُحيَدِّ
ْز َغاِزً�، َأْو َخيُْلْف َغازًِ� ِيف َأْهِلِه ِخبَْريٍ َأَصابَُه اهللَُّ بَِقارَِعةٍ (: وأخرج أبو داوود ، قَاَل: )َمْن ملَْ يـَْغُز َأْو ُجيَهِّ

 . ٤)قـَْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ (يَزِيُد ْبُن َعْبِد َربِِّه ِيف َحِديِثِه: 
ُ َوَلْو َأرَ ﴿ولذلك من مل يعد العدة يكون من املنافقني،  ًة َوَلِكْن َكرَِه اهللَّ اُدوا اْخلُُروَج َألََعدُّوا َلُه ُعدَّ
 ، ومن ذلك ربط اخليول يف سبيل هللا.٥﴾)٤٦انِْبَعاثـَُهْم فـَثـَبََّطُهْم َوِقيَل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن (

 
 عباد هللا؛

فئة، بل جيزيهم جزاء ال يدانيهم إن هذا اجلهاد، وهؤالء اجملاهدون ال يرتكهم هللا صفرًا بال جزاء، وال مكا
أحد، وينصرهم على أعدائهم وهو القوي العزيز، العليم احلكيم، الشكور احلليم، قال عليه الصالة 
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َتَضمََّن هللاُ ِلَمْن َخَرَج ِيف َسِبيِلِه، َال ُخيْرُِجُه ِإالَّ ِجَهاًدا ِيف َسِبيِلي، َوِإميَاً� ِيب، َوَتْصِديًقا (والسالم: 
َ�َل ِمْن ِلي، فـَُهَو َعَليَّ َضاِمٌن َأْن ُأْدِخَلُه اْجلَنََّة، َأْو َأْرِجَعُه ِإَىل َمْسَكِنِه الَِّذي َخَرَج ِمْنُه، َ�ِئًال َما ِبُرسُ 

َئِتِه َأْجٍر َأْو َغِنيَمٍة، َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه، َما ِمْن َكْلٍم يُْكَلُم ِيف َسِبيِل ِهللا، ِإالَّ َجاَء يـَوْ  َم اْلِقَياَمِة َكَهيـْ
ِلِمَني َما ِحَني ُكِلَم، َلْونُُه َلْوُن َدٍم، َوِرُحيُه ِمْسٌك، َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه، َلْوَال َأْن َيُشقَّ َعَلى اْلُمسْ 

َلُهْم، َوَال جيَُِدوَن َسَعًة، َوَيُشقُّ قـََعْدُت ِخَالَف َسرِيٍَّة تـَْغُزو ِيف َسِبيِل ِهللا َأَبًدا، َوَلِكْن َال َأِجُد َسَعًة  فََأمحِْ
، َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه، َلَوِدْدُت َأّينِ َأْغُزو ِيف َسِبيِل ِهللا فَأُقْـ  َتُل، مثَُّ َأْغُزو َعَلْيِهْم َأْن يـََتَخلَُّفوا َعينِّ

 .١)فَأُقْـَتُل، مثَُّ َأْغُزو فَأُقْـَتلُ 
ِيف َسِبيِل اهللَِّ ِمْن رَُجٍل ُمْسِلٍم فـَُواَق َ�َقٍة َوَجَبْت َمْن قَاَتَل (قال:    عن النيب وعن معاذ بن جبل �

ِر َما َكاَنْت َلْونـَُها َلُه اجلَنَُّة، َوَمْن ُجرَِح ُجْرًحا ِيف َسِبيِل اهللَِّ َأْو نُِكَب َنْكَبًة، فَِإنـََّها جتَِيُء يـَْوَم الِقَياَمِة َكَأْغزَ 
  .٢)الزَّْعَفَراُن َوِرُحيَها َكاِملْسكِ 

َنٌة (قال:  وعن أيب هريرة  َمرَّ رَُجٌل ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِشْعٍب ِفيِه ُعيَـيـْ
ْعِب، َوَلْن َأفْـ  َل َحىتَّ عَ ِمْن َماٍء َعْذبٌَة فََأْعَجبَـْتُه ِلِطيِبَها، فـََقاَل: َلِو اْعتَـَزْلُت النَّاَس، فََأَقْمُت ِيف َهَذا الشِّ

َال «لََّم، فـََقاَل: َأْسَتْأِذَن َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفذََكَر َذِلَك ِلَرُسوِل اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوسَ 
ُ تـَْفَعْل، فَِإنَّ ُمَقاَم َأَحدُِكْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ َأْفَضُل ِمْن َصَالتِِه ِيف بـَْيِتِه َسْبعِ  َني َعاًما، َأَال حتُِبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اهللَّ

، َمْن قَاَتَل ِيف َسِبيِل اهللَِّ فـََواَق َ�َقٍة َوَجَبْت َلُه ا  . ٣)جلَنَّةُ َلُكْم َويُْدِخَلُكُم اجلَنََّة، اْغُزو ِيف َسِبيِل اهللَِّ
َتِظُر ﴿ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللََّ قال تعاىل:  ُهْم َمْن يـَنـْ ُهْم َمْن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ  َعَلْيِه َفِمنـْ

ُلوا تـَْبِديًال (  .٤﴾)٢٣َوَما َبدَّ
ِقيَل لِلنَِّيبِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه ( :وفضل اجلهاد يف سبيل هللا ال يعدله شيء من النوافل، وعن أيب هريرة 

، قَاَل: فََأَعاُدوا َعَلْيِه َمرَّتـَْنيِ، »َال َتْسَتِطيُعونَهُ «ِبيِل ِهللا َعزَّ َوَجلَّ؟ قَاَل: َوَسلََّم: َما يـَْعِدُل اجلَِْهاَد ِيف سَ 
َمَثُل اْلُمَجاِهِد ِيف َسِبيِل ِهللا َكَمَثِل «، َوقَاَل ِيف الثَّالِثَِة: »َال َتْسَتِطيُعونَهُ «َأْو َثَالاًث ُكلُّ َذِلَك يـَُقوُل: 

ُر ِمْن ِصَياٍم، َوَال َصَالٍة، َحىتَّ يـَْرِجَع اْلُمَجاِهُد ِيف َسِبيِل ِهللا الصَّائِِم اْلَقائِِم ا ْلَقاِنِت آِبَ�ِت ِهللا، َال يـَْفتـُ
 .٥)تـََعاَىل 

 

 أخرجه مسلم.  ١
 .اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي رواه  ٢
 .رواه الرتمذي  ٣
 األحزاب].سورة [  ٤
 صحيح مسلم.  ٥
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 عباد هللا؛
وإن للرابط يف سبيل هللا فضل عظيم، واحلراسة يف سبيل هللا جهاد وإعداد، وال يستقيم اجلهاد يف سبيل 

 اسة والعملية اإلستشهادية.هللا إال ابلرابط واحلر 
ُفَسُهْم َوَأْمَواَهلُْم اإلسالم حيتاج إىل دمائكم، وأموالكم أيها املسلمون،  ﴿ِإنَّ اهللََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َأنـْ

ْجنِيِل َواْلُقْرآِن أبَِنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ  ا ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِ
) ١١١ُم (َوَمْن َأْوَىف بَِعْهِدِه ِمَن اهللَِّ فَاْستَـْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي اَبيـَْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظي

اِجُدوَن اْآلِمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْحلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّ 
ِر اْلُمْؤِمِنَني (   .١﴾)١١٢َواْحلَاِفظُوَن ِحلُُدوِد اهللَِّ َوَبشِّ

ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى هللاُ قال:  وإن الرابط يف سبيل هللا خري من الدنيا وما عليها، وعن سلمان  مسَِ
ٌر ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمِه، َوِإْن َماَت َجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه الَِّذي  ( َم يـَُقوُل:َعَلْيِه َوَسلَّ  َلٍة َخيـْ ِراَبُط يـَْوٍم َولَيـْ

 .٢)َكاَن يـَْعَمُلُه، َوُأْجِرَي َعَلْيِه ِرْزقُُه، َوَأِمَن اْلَفتَّانَ 
ْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصلَّى هللاُ قال:  وعن فضالة بن عبيد  ُكلُّ َميٍِّت ُخيَْتُم َعَلى ( َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: مسَِ

َنَة الْ  ، َجيِْري َعَلْيِه َأْجُرُه َحىتَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة، َويُوَقى ِفتـْ  .٣)َقْربِ َعَمِلِه ِإالَّ اْلُمَراِبَط ِيف َسِبيِل اهللَِّ
ٌر ِمْن َأْلِف يـَْوٍم ِفيَما ِراَبُط يـَْوٍم ِيف (يقول:   قال مسعت رسول هللا  وعن عثمان  َسِبيِل ِهللا َخيـْ

 . ٤)ِسَواُه ِمَن اْلَمَناِزلِ 
ْعُت َرُسوَل ِهللا َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: قال:  وعن ابن عباس  َناِن َال متََسُُّهَما النَّاُر: َعْنيٌ (مسَِ َعيـْ

  .٥)ُرُس ِيف َسِبيِل اهللَِّ َبَكْت ِمْن َخْشَيِة ِهللا، َوَعْنيٌ اَبَتْت حتَْ 
َعُه ُحيَدُِّث َعْن َرُسوِل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ   قَاَم عن عبد هللا بن أيب قتادة، عن أيب قتادة، أَنَُّه مسَِ

ميَاَن اِبهلِل أَْفَضُل اْألَ  ْعَماِل، فـََقاَم َرُجٌل، فـََقاَل: َ� َرُسوَل ِهللا، ِفيِهْم َفذََكَر َهلُْم َأنَّ اجلَِْهاَد ِيف َسِبيِل ِهللا، َواْإلِ
نـََعْم، ِإْن (لََّم: أَرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت ِيف َسِبيِل ِهللا، ُتَكفَُّر َعينِّ َخطَاَ�َي؟ فـََقاَل َلُه َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوسَ 

ُر ُمْدِبرٍ قُِتْلَت ِيف َسِبيِل ِهللا، َوَأْنَت َصاِبٌر ُحمَْتسِ  ، ُمثَّ قَاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: )ٌب، ُمْقِبٌل َغيـْ
قَاَل: أَرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت ِيف َسِبيِل ِهللا أَُتَكفَُّر َعينِّ َخطَاَ�َي؟ فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه  )َكْيَف قـُْلَت؟(

 التوبة]. سورة[  ١
 .رواه مسلم  ٢
 رواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي وغريهم.  ٣
 اين وغريهم.رواه اإلمام أمحد يف مسنده والرتمذي والنسائي والطرب   ٤
 .رواه الرتمذي  ٥
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ْيَن، فَِإنَّ ِجْربِيَل َعَلْيِه السََّالُم قَاَل ِيل نـََعْم، َوأَ (َوَسلََّم:  ُر ُمْدِبٍر، ِإالَّ الدَّ ْنَت َصاِبٌر ُحمَْتِسٌب، ُمْقِبٌل َغيـْ
 .١)َذِلكَ 

َة، َمْن آَمَن اِبهللَِّ َوِبَرُسوِلِه، َوَأقَاَم الصَّالَ (َرُسوُل اهللَِّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  : قالقَالَ  عن أيب هريرة 
الَِّيت ُوِلَد َوَصاَم َرَمَضاَن َكاَن َحقًّا َعَلى اهللَِّ َأْن يُْدِخَلُه اجلَنََّة، َجاَهَد ِيف َسِبيِل اهللَِّ َأْو َجَلَس ِيف َأْرِضِه 

ُر النَّاَس؟ قَاَل: )ِفيَها ، أََفَال نـَُبشِّ ٍة، َأَعدََّها اهللَُّ لِْلُمَجاِهِديَن ِإنَّ ِيف اجلَنَِّة ِمائََة َدَرجَ (، فـََقاُلوا: َ� َرُسوَل اهللَِّ
، َما بـَْنيَ الدَّرََجتَـْنيِ َكَما بـَْنيَ السََّماِء َواَألْرِض، فَِإَذا َسأَْلُتُم اهللََّ، فَاْسأَُلوُه  الِفْرَدْوَس، فَِإنَُّه ِيف َسِبيِل اهللَِّ

ُر َأنـَْهاُر اجلَنَّةِ فـَْوَقُه َعْرُش  -ُأرَاُه  -َأْوَسُط اجلَنَِّة َوَأْعَلى اجلَنَِّة   .٢)الرَّْمحَِن، َوِمْنُه تـََفجَّ
*** 

 
 اخلطبة الثانية:

احلمد هلل معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، ال شيء قبله وال شيء بعده، نصر عبده 
ى وأعز جنده، وهزم األحزاب وحده، ووفق من شاء من عباده للعمل مبا حيبه ويرضاه، أمحده سبحانه عل

هدايته وتوفيقه، وأشكره على نصره وأتييده ملن جاهد الكفار يف سبيله، وأتوب إليه من كل ذنب جنيته 
 عمًدا أو خطأ وأستغفره.

هللا وحده ال شريك له، وال معبود إال إ�ه، يف السماء إله ويف األرض إله، وأشهد  وأشهد أن ال إله إال
ذر وجاهد يف هللا حق جهاده، طوىب ملن وااله وتواله، صلى أن حممًدا عبده ورسوله، دعا وبلغ، وبشر وأن

هللا وسلم وابرك عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا يف هللا حق جهاده وكان هواهم تبًعا هلداه، 
 والتابعني هلم ومن تبعهم إبحسان إىل يوم لقاه.

 
 أما بعد؛

عاىل جعل موت الشهادة بشارة للسابقني من فيا أيها الناس؛ اتقوا هللا تعاىل وأطيعوه، واعلموا أنه ت
﴿َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ َأْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِِّْم يـُْرَزُقوَن اجملاهدين والالحقني، 

ملَْ يـَْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف ) َفرِِحَني ِمبَا آاَتُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَيْستَـْبِشُروَن اِبلَِّذيَن ١٦٩(

 رواه مسلم.  ١
 رواه البخاري.  ٢
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) َيْستَـْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن اهللَِّ َوَفْضٍل َوَأنَّ اهللََّ َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنَني ١٧٠َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن (
)١﴾)١٧١. 

نـَْيا، َوَلُه َما َعَلى اَألْرِض َما َأَحٌد َيْدُخُل اجلَنَّ ( قال:  أن النيب  وعن أنس  َة حيُِبُّ َأْن يـَْرِجَع ِإَىل الدُّ
نـَْيا، فـَيُـْقَتَل َعْشَر َمرَّاٍت ِلَما يـََرى ِمَن الَكَرا . ويف ٢)َمةِ ِمْن َشْيٍء ِإالَّ الشَِّهيُد، يـََتَمىنَّ َأْن يـَْرِجَع ِإَىل الدُّ

 .  )ِلَما يـََرى ِمْن َفْضِل الشََّهاَدةِ (رواية أخرى: 
فَاْنطََلَق َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه َحىتَّ َسبَـُقوا اْلُمْشرِِكَني ِإَىل (قال:  وعن أنس 

َمنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم ِإَىل «َبْدٍر، َوَجاَء اْلُمْشرُِكوَن، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َشْيٍء َحىتَّ َال يـَُقدِّ
ُقوُموا ِإَىل َجنٍَّة َعْرُضَها «، َفَدَ� اْلُمْشرُِكوَن، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: »َأُكوَن َأَ� ُدونَهُ 

ُر ْبُن اْحلَُماِم اْألَْنَصاِريُّ:  -، قَاَل: »السََّمَواُت َواْألَْرضُ  َجنٌَّة َعْرُضَها  َ� َرُسوَل ِهللا، -يـَُقوُل ُعَميـْ
َما َحيِْمُلَك «، قَاَل: َبٍخ َبٍخ، فـََقاَل َرُسوُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: »نـََعمْ «السََّمَواُت َواْألَْرُض؟ قَاَل: 

فَِإنََّك ِمْن «َها، قَاَل: قَاَل: َال َوِهللا َ� َرُسوَل ِهللا، ِإالَّ َرَجاَءَة َأْن َأُكوَن ِمْن َأْهلِ » َعَلى قـَْوِلَك َبٍخ َبٍخ؟
ُهنَّ، مثَُّ قَاَل: لَِئْن َأَ� َحِييُت َحىتَّ آُكَل َمتََراِيت »َأْهِلَها َهِذِه ، فََأْخَرَج َمتََراٍت ِمْن قـََرنِِه، َفَجَعَل �َُْكُل ِمنـْ

 .٣)قَاتـََلُهْم َحىتَّ قُِتلَ  ِإنـََّها َحلََياٌة َطِويَلٌة، قَاَل: فـََرَمى ِمبَا َكاَن َمَعُه ِمَن التَّْمِر، مثَُّ 
يـُْغَفُر ِللشَِّهيِد ُكلُّ َذْنٍب ِإالَّ (قال:   وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن رسول هللا 

ْينَ   . ٤)الدَّ
ْينَ (ويف رواية له:   .٥ )اْلَقْتُل ِيف َسِبيِل ِهللا يَُكفُِّر ُكلَّ َشْيٍء، ِإالَّ الدَّ
َما جيَُِد الشَِّهيُد ِمْن َمسِّ اْلَقْتِل، ِإالَّ َكَما جيَُِد َأَحدُُكْم َمسِّ (: ال: قال رسول هللا ق عن أيب هريرة 

 . ٦)اْلَقْرَصةِ 
َمْن َسَأَل َهللا الشََّهاَدَة ِبِصْدٍق، بـَلََّغُه ُهللا َمَناِزَل الشَُّهَداِء، ( سهل بن حنيف أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال:وعن 
 . ٧)َماَت َعَلى ِفَراِشهِ  َوِإنْ 

 آل عمران].سورة [  ١
 متفق عليه.  ٢
 رواه مسلم.  ٣
 رواه مسلم.  ٤
 رواه مسلم.  ٥
 رواه اإلمام أمحد يف مسنده، والرتمذي وابن حبان وغريهم.  ٦
 رواه مسلم.  ٧
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عن أيب بكر بن عبد هللا بن قيس، عن أبيه، قال: مسعت أيب، وهو حبضرة العدو، يقول: قال رسول هللا 
َئِة، فـََقاَل: َ� َأاَب ُموَسى، »ِإنَّ َأبـَْواَب اْجلَنَِّة َحتَْت ِظَالِل السُُّيوفِ «ملسو هيلع هللا ىلص:  آْنَت ، فـََقاَم َرُجٌل َرثُّ اْهلَيـْ

ْعَت َرُسوَل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َهَذا؟ قَاَل: نـََعْم، قَاَل: " فـََرَجَع ِإَىل َأْصَحابِِه، فـَقَ  اَل: مسَِ
 .١)َب ِبِه َحىتَّ قُِتلَ َأقْـَرأُ َعَلْيُكُم السََّالَم، مثَُّ َكَسَر َجْفَن َسْيِفِه فَأَْلَقاُه، مثَُّ َمَشى ِبَسْيِفِه ِإَىل اْلَعُدوِّ َفَضرَ 

 
 عباد هللا؛

يقول:  إن الشهادة يف سبيل هللا عالمة ابرزة من عالمات أهل اجلنة، املنزلة اليت يتمناها رسول هللا 
 .٢) َأْغُزو فَأُقْـَتلُ َوالَِّذي نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه، َلَوِدْدُت َأّينِ َأْغُزو ِيف َسِبيِل ِهللا َفأُقْـَتُل، مثَُّ َأْغُزو فَأُقْـَتُل، مثَُّ (

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رواه مسلم ١ 
 أخرجه مسلم.  ٢
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هت ��  �بب
غ
��ت ��� أ�ثث  :�ث

�أ:
وأ�غ  ؤ�نغ

 

>Ö^€√jâ˜]<‡¬<Ìf�}><
 

���﷽ 
وسيئات  ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،ونستغفره ،ونستعينه ،حنمده ،إن احلمد هلل

 ن ال إله إال هللا وحده الوأشهد أ ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده هللا فال مضل له ،أعمالنا
 ا عبده ورسوله.وأشهد أن حممدً  ،شريك له

 .١﴾)١٠٢( ﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ 
ُهَما  َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفسٍ ﴿ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 .٢)﴾١ا (رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبً 
) ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ٧٠ َسِديًدا (َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َوُقوُلوا قـَْوًال ﴿

َ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما (  .٣﴾)٧١ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اهللَّ
 

  ؛أما بعد
 ،بدعة وكل حمدثة ،وشر األمور حمداثهتادمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخري اهلدي هدي  ،فإن أصدق احلديث كالم هللا

 وكل ضاللة يف النار. ،وكل بدعة ضاللة
 بعضهم وادفع شر ،وألف بني قلوهبم ابخلريات ،والرعية يوالراع ،صلح اإلمام واألمةأاللهم  

بذنوبنا امل وأنت الع ،نا فاقضهاجوائوأنت العامل حب ،اللهم أنت العامل بسرائر� أبسرها ،عن بعض

 [سورة آل عمران].  ١
 [سورة النساء].  ٢
 [سورة األحزاب].  ٣
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أعز�  ،وال تفقد� من حيث أمرتنا ،يتنا�ال تر� حيث  ،سرتهااوأنت العامل بعيوبنا ف ،فاغفرها
وأهلمنا  ،واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ،واشغلنا بك عمن سواك ،وال تذلنا ابملعصية ،ابلطاعة

 ولزوم طاعتك. ،ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
وال أتخذ� على  ،غفلةاللهم ال حتينا يف  ،شاء هللا ال قوة إال ابهلل العلي العظيم ما ،إله إال هللا ال

َنا ِإْصًرا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَّ  ،غرة ِذيَن ﴿رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذَ� ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأَ� رَبـََّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ
ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَ  ْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ َنا َواْرَمحَْنا أَْنَت َمْوَالَ� فَاْنُصْرَ� ِمْن قـَ

 .١)﴾٢٨٦َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن (
َنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن ﴿ ،بتقوى هللا عز وجل يفسنالناس و  أيها فأوصيكم وبعد؛ َوَلَقْد َوصَّيـْ

ُكْم َأِن اتـَُّقوا اهللََّ  حصينة أيها املؤمنون جنة  هللا عز وجل فتقوى ،٢﴾)١٣١( ... قـَْبِلُكْم َوِإ�َّ
َ  ،فار واملنافقنيكبينكم وبني أعدائكم من ال ًئا ِإنَّ اهللَّ ﴿َوِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا َال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشيـْ

 .٣)﴾١٢٠ِمبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط (
 اقدوا �رً ني واملستشرقني أو هبم من املنافقرى واملشركني وأذ�االم من اليهود والنصسفأعداء اإل
وا شريعة  ،ودنسوا مقدسات اإلسالم ،ابالد املسلمني استعمارً  احتالهلماملية منذ عللحرب ال وغريَّ

َوِدراسات العلمانية  ،راية الشيطانيةالو  ،الطاغوتية ةمنظاألو  ،اإلسالم بقانون الظلم وحكم اجلاهلية
 .واجلامعات والكليات امللحدة ،املنحرفة

َوَال يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ ﴿حيمون هلم أهدافهم  اجندوا جنودً  بل ؛ها املؤمنونيُّ يكتفوا بذلك أومل 
 .٤﴾يـَُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا

 
 ؛ها املؤمنونأيُّ 

 ؟ما سبب هذه احلروب العاملية على اإلسالم وأهله
ا دمً  وجد� كل بقعة من البقاع اإلسالمية نزفت ،العامل ظر� إىل بقع اإلسالم وإىل خريطةفإذا ن

بكرة  نما وقع بني اهلند وابكستان من تدمري املسلمني عتذكروا  ،املسلمني وُدِفنت فيها جثث

 [سورة البقرة].  ١
 [سورة النساء].  ٢
 [سورة آل عمران].  ٣
 [سورة البقرة].  ٤
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يقتلون املسلمني ويهدمون بيوهتم  )١٩٤٢(وفلسطني  ،ة واهلرسكسنو والب ،أبيهم يف القطار
 .ومساجدهم

بالد هوسا طانيون والفرنسيون والياابنيون إىل يد ما جاء املستعمرون الرب عن ؛وال تنسوا أيها املؤمنون
 ،بيوهتم ومساجدهم توحرق ،قتل املسلمني ؛ت عليه لعائن هللا املتتابعةاودولة برنو حتت رائسة لُغ

ثمان بن عها الشيخ سسولة الىت أدالوهدموا  ،وابلوا على كتاب هللا ،هللا إله إال وحرقوا راية ال
 ،اجاوره اا على املسلمني يف بالد صوكوتو ومهجمو  ،اطانييكل هذا أبمر من بر   ،رمحه هللافودي 
ا بدينهم إىل فهاجر هو ومن معه من املسلمني فرارً  ؛إىل اهلجرة وا أمريها دمحم الطاهر األولأجلأحىت 
ومن معه األول دمحم الطاهر  :وقتلوا هذا األمري ،فتبعه هؤالء اليهود ودمروا البلد واملسجد ،بورمي

 .من املسلمني
 !؟أيها املؤمنون إىل مىت

 !؟ا هلؤالء الذين قتلوا اآلابء واألجداد وحاربوا الدين اإلسالميوإىل مىت نكون أتباعً 
 !؟ا هلؤالء اجملرمنيوإىل مىت نكون عبيدً 

  !؟ا هلؤالء األعداءوإىل مىت نكون تالميذً 
 !جابشمة واحلياء واحلكم من البنات أخرجوهن من احل

 ،فريناحىت تشبهوا ابلك وكم غريوا أوالد املسلمني من سيمتهم وعقيدهتم إىل عقيدة الكفر وصفاهتم
 !)من تشبه بقوم فهو منهم(
 ؛ها املؤمنونأيُّ 

 َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بـَْعُضُهمْ ﴿أين أنتم من قوله تعاىل: 
ُهْم ِإنَّ اهللََّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني (   .١؟)﴾٥١َأْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوهلَُّْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ

 
نات املسلمني فلما خرج بت من الكافرة الذين أسروا أربعمائة بنوسية اهلنداهلند تم يهل نس

 ؟!ومل يكتفوا بذلك حىت أحرقوا جثثهم الفآثة القتلوا أكثر من ث ،املسلمون لنجدهتم
ُتْم ﴿ َقْد بََدِت اْلبَـْغَضاُء ِمْن َأفْـَواِهِهْم َوَما ُختِْفي ُصُدورُُهْم َأْكبَـُر َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اْآلَ�ِت ِإْن ُكنـْ

 .٢﴾)١١٨تـَْعِقُلوَن (

 [سورة املائدة]. ١ 
 [سورة آل عمران].  ٢
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بد أن يسوموهم  ع الإذا ظهروا على املسلمني يف بقعة من البقا  ؛ها املؤمنونرى أيُّ افاليهود والنص
﴿ِإْن يـَثْـَقُفوُكْم َيُكونُوا َلُكْم َأْعَداًء َويـَْبُسُطوا ِإلَْيُكْم أَْيِديـَُهْم َوأَْلِسنَـتَـُهْم اِبلسُّوِء  ؛سوء العذاب

َفَعُكْم َأْرَحاُمُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَْفِصُل بَـ ٢َوَودُّوا َلْو َتْكُفُروَن ( َنُكْم َواهللَُّ ِمبَا ) َلْن تـَنـْ يـْ
 .١)﴾٣تـَْعَمُلوَن َبِصٌري (

 ؛أيها املؤمنون
  ؟رى حيبون املسلمنيافهل اليهود والنص
 مع قتلهم األنبياء بغري حق؟  هل هؤالء أولياء
 مع ما هتكوا من أستار املسلمات؟ نيهل هؤالء متبوع

وكذبوا النيب  ،نآكفروا ابلقر  ،٢)﴾١َجاءَُكْم ِمَن اْحلَقِّ (﴿تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم اِبْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا 
الء أولياء؟ هل هؤالء ؤ هل ه ،وسفكوا دماء املسلمني ،وحرقوا القرآن وكتب اإلسالم ،ملسو هيلع هللا ىلص احممدً 

 !أسوة؟ أفال تعقلون؟ أفال تذكرون؟ فأىن تصرفون
 
 ؛ها املؤمنونيُّ أ
قراطيتهم و وا ابلعلم والصالح يتبعون هؤالء املشركني يف دميإن بعض املسلمني حىت الذين اتصفف

 .وحب الدنيا وكراهية املوت ،اتكاء ابلشبهات والشهوات ؛الكافرة وبرملا�هتم ودساتريهم
ِمْن بـَْعِد َما  ) ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى َأْداَبرِِهمْ ٢٤﴿َأَفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوٍب َأقْـَفاُهلَا (
ُ ٢٥تـَبَـنيََّ َهلُُم اْهلَُدى الشَّْيطَاُن َسوََّل َهلُْم َوَأْمَلى َهلُْم ( ) َذِلَك أِبَنـَُّهْم قَاُلوا ِللَِّذيَن َكرُِهوا َما نـَزََّل اهللَّ
ُ يـَْعَلُم ِإْسَرارَُهْم (   .٣﴾)٢٦َسُنِطيُعُكْم ِيف بـَْعِض اْألَْمِر َواهللَّ

 
 ؛ها املؤمنونأيُّ 
ملا  ،بقدومه أقاموا له الدنيا احتفاالً  ،فر الفاجر الذي كان إذا نزل إىل بالد�اذا هيال سالسى الكه

هبذه  ىوتباه ،ااء على املسلمني خالل مخسة عشر عامً قضخطة للنظم  ؛بشةتسلم السلطة يف احل
وإذا مل يفعلوا  ،ىر اوظفي الدولة النصملوكان جيرب املسلمني أن يركعوا  ،كيياألمر ر فااخلطة أمام الك

 [سورة املمتحنة].  ١
 [سورة املمتحنة]. ٢ 
 [سورة دمحم].  ٣
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وأغلق مدارس املسلمني وفتح مدارس  ،هم أبقل شيءءوأمر أن تستباح دما ،ذلك كان �مر بقتلهم
 :رى وأذ�هبمافاليهود والنص ،صليبية من أجل أن يدخلها أبناء املسلمني فيخرجوا منها نصارى

ملاذا جند بعض املسلمني  ،١)﴾١٠اْلُمْعَتُدوَن ( ﴿َال يـَْرقـُُبوَن ِيف ُمْؤِمٍن ِإالًّ َوَال ِذمًَّة َوُأولَِئَك ُهمُ 
اخلوف من دائرة  فلمَ  !ذا يذهبون إىل الكفار؟امل !نظامهم؟ نكيف يتبعو   !يوالو�م وال يعادو�م؟

رى من اعلى هدف اليهود والنص ترىب فيها األوالدهم يف املدارس اليت ءكيف يدخلون أبنا  !الكفار؟
  !ترك الدين؟

 .٢)﴾١٢٠ْنَك اْليَـُهوُد َوَال النََّصاَرى َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم ... (﴿َوَلْن تـَْرَضى عَ 
 ؛وننها املؤمومع ذلك أيُّ 

 .٣﴿فـَتَـَرى الَِّذيَن ِيف قـُُلوهِبِْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم يـَُقوُلوَن َخنَْشى َأْن ُتِصيبَـَنا َدائَِرٌة﴾
 ؛سبحان هللا �

تَـُغوَن ِعْنَدُهُم الْ  لكن  ؛واحلضارة بيد الكفار ،رتقاءواال ،ظن هؤالء اجلهلة أن التقدم ،٤ِعزََّة﴾﴿أَيـَبـْ
يًعا﴾هللا تعاىل يقول:   .٥﴿فَِإنَّ اْلِعزََّة هلِلَِّ مجَِ

ِهْم ﴿فـََعَسى اهللَُّ َأْن �َِْيتَ اِبْلَفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فـَُيْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِيف أَنـُْفسِ  قال تعاىل:
 .٦)﴾٥٢َ�ِدِمَني (

 عز وجل وأمر� هللا ،وأمر� هللا عز وجل أبن نعد العدة هلم ،ببغضهم ك أمر� هللا عز وجللولذ
املؤمنني  دد هللا وعند رسوله وعننبغيض عالالكافر احلقري الذليل  كيف حتبف ،بعدم مواالهتم

يبغضون دينك وكتاب  مبهم وهكيف حت  !كيف حتبهم وهم أحفاد القردة واخلنازير؟  !دقني؟االص
امليتة وحلم  ك؟ �كلونعلي سدونك وحيقدونحيبل  بونكوهم ال حيكيف حتبهم   !ربك وسنة نبيك؟

كيف حتب نساءهم وهن الكاسيات ،  أموال الناس ابلباطل ويصدون عن سبيل هللا �كلون، اخلنزير
 !العار�ت؟
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 ؛عباد هللا �
وليس يف كتاب هللا عز وجل قضية  ،١﴾)١٤٤( انُمِبي �ً  َعَلْيُكْم ُسْلطَاهلِلَِّ  اَعُلو جتَْ  نْ َن أَ و يدُ رِ أَتُ ﴿

  ؛عليها من األدلة بعد األمر ابلتوحيد والنهي عن الشرك مثل قضية حترمي مواالة املشركني
لَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوهلَُّْم ﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بـَْعُضُهْم َأوْ 

ُهْم ِإنَّ اهللََّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني (  .٢)﴾٥١ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ
 .٣﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم اِبْلَمَودَِّة﴾

 ا الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَـَولَّْوا قـَْوًما َغِضَب اهللَُّ َعَلْيِهْم َقْد يَِئُسوا ِمَن اْآلِخَرِة َكَما يَِئَس اْلُكفَّارُ ﴿َ� أَيـُّهَ 
 .٤)﴾١٣ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبوِر (

ميَاِن َوَمْن ﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا آاَبءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم َأْولَِياَء ِإِن اْستَ  َحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اْإلِ
ُْم ِمْنُكْم فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن (  .٥)﴾٢٣يـَتَـَوهلَّ

املسلمون أن هلم  يفكيف يدع ،املشركني وعدم حمبتهم يف حترمي مواالة -ها املؤمنونأيُّ - األدلة كثرية
بل أمر  ،ا ما حرمه هللا عز وجلفهذ !وأن بينهم من الصداقة ومن النصرة؟ !أصدقاء من الكافرين؟

 ؛فرينا عز وجل أن يعد املسلمون العدة للكهللا
  ٦﴾ َوَعُدوَُّكمْ هللَِّ اَعُدوَّ  َن ِبهِ و ْخلَْيِل تـُْرِهبُ اِط ابَ رِ  نْ َومِ  قـُوَّةٍ  نْ مِ  مْ ْسَتَطْعتُ اَما  مْ هلَُ  اَوَأِعدُّو ﴿

 :اا أبدً هلم دائمً  اوقولو 
ْليَـتَـوَكَِّل هللَِّ ا لََنا ُهَو َمْوَالَ� َوَعَلى هللَُّ اَما َكَتَب  ِإالَّ  اُيِصيبَـنَ  نْ لَ  لْ قُ ﴿ ُقْل َهْل  )٥١(َن و ْلُمْؤِمنُ ا فـَ

ِدِه َأْو نْ ِمْن عِ  بٍ ا ِبَعذَ هللَُّ اُيِصيَبُكُم  نْ ْحلُْسنَـيَـْنيِ َوَحنُْن نـَتَـَربَُّص ِبُكْم أَ اِإالَّ ِإْحَدى  اَن بِنَ و تـََربَّصُ 
 .٧﴾)٥٢(نَ و ُمتَـَربِّصُ  مْ  َمَعكُ �َّ إِ  او صُ أِبَْيِديَنا فـَتَـَربَّ 
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 ؛ها املؤمنونيُّ أ
ال ابلعجز واخلوف  ،لصهيونية ضد ديننا اإلسالمااحلرب العاملية  ههذو  ،هبذا نواجه هذه املعركة
 ؛عمل والثباتوالتقوى وقول احلق والهلل ابإلميان ابوالتبعية والتشبه هبم بل 

 .١﴾َفالَ َختَْشْوُهْم َواْخَشْوِين ﴿
 .٢﴾نيَ نِ ؤمِ مُ  مْ نتُ كُ   نْ إِ  ونِ افُ خَ م وَ وهُ افُ  ختََ َال فَ ﴿
 .٣ن﴾و  َلَعلَُّكْم تـُْفِلحُ هللََّ ا اَواتـَُّقو  اَورَاِبُطو  اَوَصاِبُرو  اْصِربُو ا اَن آَمُنو يلَّذِ اأَيـَُّها  �َ ﴿

 ايـَُعوُدو  نْ َسَلَف َوإِ  دْ َما قَ  مْ يـُْغَفْر هلَُ  اتَـُهو نيَ  نْ إِ  او َن َكَفرُ يلِلَّذِ  لْ قُ ﴿ ؛أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
َنةٌ و َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتكُ  )٣٨( نيَ َألوَّلِ اُة نَّ َمَضْت سُ  دْ فـَقَ  تَـَهْوا ناِ هلِلَِّ فَِإِن  ُن ُكلُّهُ يدِّ لاَن و َوَيكُ  َن ِفتـْ
 ريُ صِ نَّ لاْلَمْوَىل َونِْعَم ا َمْوالَُكْم نِْعَم هللََّ ا نَّ أَ  او ْعَلمُ اتـََولَّْوا فَ  نْ َوإِ  )٣٩( ريٌ َن َبصِ و  ِمبَا يـَْعَملُ هللََّ ا نَّ فَإِ 
)٤﴾)٤٠. 

 
*** 
 

 اخلطبة الثانية
 ،جاهلام على نفوس العامل آبئاالق ،املتعزز بعظمة الربوبية ،األلوهيةو املتفرد ابلوحدانية  ؛هللاحلمد 

الذي خلق اخللق  ،بغ نعمائهواملتفضل عليهم بسوا ،ئهالر آن عليهم بتواتاوامل ،العامل بتقلبها وأدواهلا
فمضت فيهم بقدرته  ،كما أراد بال شبيه وال نظري وأنشأ البشر ،حني أراد بالمعني وال مشري

فهم  ،وركب فيهم تشعب األخالق ،اإلطالق ىنوأهلمهم حس ،فذت فيهم حبكمته إرادتهنو  ،مشيئته
 لديهم فرحون. امبوكل حزب  ،وقدر عليهم يهيمون ىوفيما قض ،هم ميشونار على طبقات أقد

ال  ،ومنشئ األرضني والثرى ،خالق السماوات العال ،شريك له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
 لون.أل عما يفعل وهم يسأيس ال ،وال معقب حلكمه ،راد لقضائه

 ].١٥٠[البقرة:   ١
 ].١٧٥[آل عمران:   ٢
 ]٢٠٠[آل عمران:   ٣
 [سورة األنفال].  ٤
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واألمر  ،بعثه ابلنور والضياء ،ورسوله املرتضى ،جملتىباا عبده املصطفى ونبيه وأشهد أن حممدً 
ورفع  ،وأظهر له اإلميان ،فدمغ به الطغيان ،من السبيل ودروس ،الرسل على حني فرتة من ،املرضى

ح يف بس وما ،يف السماء فلكفصلى هللا عليه وسلم وابرك ما دارت  ،دينه على سائر األد�ن
 ا إىل يوم الدين.ا كثريً وسلم تسليمً  ،امللكوت ملك

 
 

 ؛أما بعد
من صيام  واستعينوا ابلصرب والصالة وأكثروا ،فبتقوى هللا تنجحون ،اتقو هللا تعاىل ؛ها الناسأيُّ ا في

 ،ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اعلى نبين وأكثروا الصالة والتسليم ،ا لعلكم تفلحونواذكروا هللا كثريً  ،نآوقيام وتالوة القر 
 هفإن هذ ،نيكا واملس وأحسنوا إىل ذوى القرىب ،مى ابلقسطالليت اوقومو  ،وسبحوا هللا بكرة وأصيال

للنصر والعز فليس هناك طريق  ،واألخالق دستعدااال اتاج إىل مثل هذحتواجهكم ت يتاحلرب ال
والعلو وجعل هللا تعاىل النصر  ، عز وجلوإال أن نعمل بدين هللا ،والتمكني إال أن نطبق شرع هللا

 .وملن أعلى منار املسلمني ،والرفعة ملن نصر الدين
 .١﴾)٤٠( زي َلَقِويٌّ َعزِ هللََّ ا نَّ إِ  ُصُرهُ نيَ  نْ  مَ هللَُّ ا نَّ ُصرَ نَولَيَ ﴿
 .٢﴾)٧( َداَمُكمْ قْ ُصرُْكْم َويـُثـَبِّْت أَ ن يَ هللََّ ا اُصُرو نتَ  نْ إِ  او َن آَمنُ يلَّذِ اأَيـَُّها  �َ ﴿

ر؟ وهل دعوا ن يف بقاع األرض دين هللا؟ وهل أمروا ابملعروف و�وا عن املنكو فهل نصر املسلم
  !اربوا الشرك؟ وهل ربوا أوالدهم تربية إسالمية صحيحة؟حوحيد و الناس إىل الت
نعم املوىل ونعم  ،حسبنا هللا ونعم الوكيل ،لن تنزع الذلة واملسكنة -ها املؤمنونأيُّ -بدون ذلك 

 .وة إال ابهلل العلي العظيمقوال حول وال ،النصري
 

َن يلَّذِ اأَيـَُّها  ِيبِّ �َ نَّ لاَن َعَلى و ُيَصلُّ  ِئَكَتهُ  َوَمالَ هللََّ ا نَّ إِ ﴿ ،ناصح األمنيالأال وصلوا وسلموا على 
  .٣﴾)٥٦(اَتْسِليمً  اَعَلْيِه َوَسلُِّمو  اَصلُّو  اآَمُنو 

 [سورة احلج].  ١
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 [سورة األحزاب].  ٣

                                                 



ريي  "خطب مجموعة"
د�غ  ���بي
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 ،د جميديآل إبراهيم إنك مح اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم كما صليت على إبرهيم وعلى
 .د جميديإبراهيم إنك محإبرهيم وعلى آل  كما ابركت على  وابرك على دمحم وعلى آل دمحم

ومن أراد� واإلسالم  ،ز اإلسالم على يديهعاللهم من أراد� واإلسالم واملسلمني يف عز فاجعل 
وأن  ،رة تدور عليهئواجعل الدا ،واجعل تدبريه يف تدمريه ،ىل حنرهإكيده   بسوء فردنيواملسلم

 تنصر� على من بغى علينا. 
وأن تنصر� على من بغى  ،وأن تعيننا وال تعن علينا ،صر عليناإ� نسألك أن تنصر� وال تن اللهم
  .علينا

اللهم إ�م عراة  ،يهماللهم سدد رم ،شوكتهم اللهم قوِّ  ،د أزر املسلمنيسألك أن تشناللهم إ� 
 .فأطعمهم عىجو هم، و فاكس

 . عن الناسغىناف والفسألك اهلدى والتقى والعناللهم إ� 
 

سلم من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور أمن و آهللا العظيم يل ولكم وملن ستغفر وأ ؛أقول قويل هذا
 الرحيم.
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