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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 (الجزء األول: )الخطبة األولى 

ت أعمالنا من يهدي ااحلمد هلل أمحده وأستعينو وأستغفره وأعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئ
شريك لو وأشهد أف  اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال

وصحبو ومن  على نبينا حممد وعلى آلواللهم صل , سيدنا حممداً عبده ورسولو خري نيب أرسلو 
اهلل وخري اذلدي ىدي  حديثأما بعد فإف أصدؽ احلديث , تبعهم بإحساف إىل يـو الدين 

ثٍة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة دحممد صلى اهلل عليو وسلم وشر األمور حمدثاهتا وكل حم
 .يف النار

 
 : أيها اإلخوة المؤمنون

 بسم اهلل الرمحن الرحيم: ل جاللو ومن سورة الشورى أتلو عليكم من كتاب اهلل ج

ٌر َوأَبْػَقى لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى) نْػَيا َوَما ِعْنَد اللَِّو َخيػْ ْم  َفَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع احْلََياِة الدُّ َرِّبِه
ْم ,َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُىْم يَػْغِفُروفَ َوالَِّذيَن ََيَْتِنُبوَف َكَبائَِر اإِلْثِْ ,يَػتَػوَكَُّلوفَ  َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِرِّبِه

نَػُهْم َودمَّا َرَزقْػَناُىْم يُػْنِفُقوفَ  َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػُهْم اْلبَػْغُي ُىْم يَػْنَتِصُروَف ,َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ
َوَلَمْن انَتَصَر بَػْعَد ,َسيهَئٌة ِمثْػُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّو ِإنَُّو ال ُيُِبُّ الظَّالِِميَ  َوَجزَاُء َسيهَئةٍ ,

ُغوَف يف األَ ,ظُْلِمِو فَأُْولَِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيلٍ  ِبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَف النَّاَس َويَػبػْ َا السَّ ْرِض ِبَغرْيِ ِإَّنَّ
َوَمْن ُيْضِلْل اللَُّو َفَما َلُو ,َوَلَمْن َصبَػَر َوَغَفَر ِإفَّ َذِلَك َلِمْن َعْزـِ األُُمورِ ,احلَْقه أُْولَِئَك ذَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

َوتَػرَاُىْم يُػْعَرُضوَف ,ِمْن َسِبيلٍ  ِمْن َوِلٍّ ِمْن بَػْعِدِه َوتَػَرى الظَّاِلِمَي َلمَّا َرأَْوا اْلَعَذاَب يَػُقوُلوَف َىْل ِإىَل َمَردٍّ 
َها َخاِشِعَي ِمْن الذُّؿه يَػْنظُُروَف ِمْن َطْرٍؼ َخِفيٍّ َوقَاَؿ الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ اخْلَاِسرِيَن الَِّذيَن خَ  ِسُروا َعَليػْ

َوَما َكاَف ذَلُْم ِمْن أَْولَِياَء يَنُصُرونَػُهْم ,ِقيمٍ أَنُفَسُهْم َوَأْىِليِهْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأال ِإفَّ الظَّاِلِمَي يف َعَذاٍب مُ 
اْسَتِجيُبوا لَِربهُكْم ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأِتَ يَػْوـٌ ال َمَردَّ َلُو ِمْن ,ِمْن ُدوِف اللَِّو َوَمْن ُيْضِلْل اللَُّو َفَما َلُو ِمْن َسِبيلٍ 
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فَِإْف َأْعَرُضوا َفَما أَْرَسْلَناَؾ َعَلْيِهْم َحِفيظاً ِإْف ,ْم ِمْن َنِكريٍ يَػْوَمِئٍذ َوَما َلكُ  اللَِّو َما َلُكْم ِمْن َمْلَجأ
 ( َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبالغُ 

 : أيها المؤمنون

ىذه اآليات من سورة الشورى تبي أف العبد مهما أوِت من نعم سواء أكانت نعمة ادللك أو 
الولد أو اجلاه أو العلم أو القضاء أو العافية اإلمارة أو الرئاسة أو احلكم أو السلطة أو ادلاؿ أو 

َفَما : )أو راحة الباؿ أو األماف أو النصر ومهما تكن تلك النعم اليت عرب اهلل عنها بقولو

يَ  َشْيء   ِمن   أُوتِيُتمْ  ن  َحَياِة الدُّ تيها اإلنساف على أهنا باقية ولذلك وىي نعم زائلة وما أُ  ,(اَفَمَتاُع ال 
يرجو ما عند اهلل يتعلق قلبو مبا وعده اهلل يف اآلخرة  فالعاقل ىو الذي ال يستمسك ِّبا والذي

يف الدنيا فإهنا فإف اآلخرة ىي دار القرار أما الدنيا فهي دار الفناء فحذار أف يتعلق ادلرء مبا أوِت 
إف مل تزؿ عنو نعمها فإنو ىو الذي يزوؿ عنها وما عند اهلل خري وأبقى للذين آمنوا وعلى رِّبم 

 :ادلؤمن حظ فيما عند اهلل وقد ربط اهلل نعم اآلخرة بأمور يتوكلوف وليس لغري 

 اإلّياف -ٔ
 التوكل على اهلل -ٕ
 اجتناب كبائر اإلْث والفواحش -ٖ
 ادلغفرة عند الغضب -ٗ
 أف يستجيب ادلؤمن هلل فيما أمره أو هناه ألنو عبد مأمور -٘
 أف يقيم الصالة -ٙ
فيما ِيص األمة فإف احلاكم  الشورى يف األمور وخصوصاً من األمراء واحلكاـ وادلسؤولي -ٚ

مهما كاف ذكياً أدلعياً فإنو ال يبلغ ما عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم واهلل قاؿ 
 :وقاؿ شاعر العرب (األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا في وشاورهم)لرسولو 
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 فإّن الخَوافِـي قـوة لـلـقـوادمِ                  تحَسِب الشُّورى عليك َغضاضة   وال
وَيب أف يكوف ادلستشاروف أىل االستشارة ال أف يكونوا غوغائيي مصفقي يرفعوف 

 .أصواهتم يف حناجرىم بكالـ رمبا يكونوف غري فامهي لو 
 اإلنفاؽ من كل ما رزؽ اهلل العبد -ٛ

كل من بغي عليهم بظلم أو عدواف ينبغي لينالوا ما عند اهلل أف ينتصروا وأال يسكتوا على  -ٜ
فرد فإذا ظُلم  اً واحد اً من اذلواف وقد خلق اهلل اإلنساف عزيزاً واألمة جسدالظلم فغن ذلك 

 .لمت كلها منها ظُ 
ادلي كما أنو ف اهلل ال ُيب الظإسيء إليو بسيئة فلو أف يأخذ حقو دمن أساء إليو ففمن أُ   -ٓٔ

 .ُيب اخلانعي  الجل جاللو 

حلق ينالوف العذاب األليم من اهلل سبحانو إف الذين يظلموف الناس ويبغوف يف األرض بغري ا
غي يف األرض بغري احلق يكوف أكثَر من الذين أوتوا القوة اليت ختوذلم العدواف بوتعاىل , وال

وأوتوا السلطاف دما َيعلهم يعّموف الناس بظلمهم وفسادىم وللصرب أمد وللصرب حدود 
 .لم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوفوسيع

وإذا عّم الظلم فال َيوز السكوت عليو حىت ال يصوؿ الظامل وَيوؿ كما يشاء بل َيب أف 
ىي اليت توقفو عن ظلمو فإذا مل يكن يف قلبو  مخافة اهللوقف عن ظلمو وادلفروض أف يُ 

خمافة اهلل وعم بغيو فيجب أف يوقف بالقوة ألف األصل العدؿ ال الظلم والعدؿ صالح 
اهلل فما لو من ىاد ومن يضلل اهلل فما لو من وِل من بعده , والظلم فساد ومن يضلل 

وىؤالء الظلمة باإلضافة إىل أهنم مهينوف يف الدنيا فإف ىواهنم أشد يف اآلخرة ولعذاب 
اآلخرة أشق وماذلم من واؿ وىم يتمنوف حي يقفوف على شفري جهنم أف يعودوا إىل الدنيا 

نة إذ ىم يقفوف بي يدي اهلل خاسئي من الذؿ فيدخلوا اجلمن أجل أف يعودوا إىل العدؿ 
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أذلوا الناس وأىانوىم فعذاِّبم عذاب مقيم دائم وليس ذلم من أولياء ينصروهنم من دوف اهلل 
ومن يضلل اهلل فما لو من نصري , يقف ادلرء الظامل أماـ كبائره اليت ارتكبها مذعوراً رعديداً 

 لمة ال ينقصهم الذكاء ولكن ينقصهم التوفيقالغريب أن الظْث يؤخذ بو فيلقى يف جهنم و
مَ  ) و َملُونَ  َتْشَهُد َعلَْيِهْم أَْلِسَنُتُهْم َوأَْيديِهْم َوأَْرُجلُُهمْ  َيو  فهم كانوا يهينوف الناس  ( ِبما كاُنوا َيع 

اتخذ إلهه هواه وأضله هللا على علم  من أفرأيت) :بأرجلهم وبأيديهم وبألسنتهم واهلل يقوؿ

 (نأفال تذكرو بعد هللا من وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه

أرجو أف نفهم ىذا الكالـ جيداً وأف نعلم أف العنف )إف األمة ال يصلح حاذلا إال باحلب 
فالبيت الذي ال حب فيو خراب ( يأِت بالعنف وأف احلب يأِت باحلب وأف العفو يأِت باحلب

ال حب واألمة الذي  وادلعمل الذي ال حب فيو خراب وادلتجر الذي ال حب فيو خراب
 .وضاع حكامها معها  األمةواحلب إذا فقد بي األمة وحكامها ضاعت  فيها خراب

إف الدولة ىي اليت تقـو على احلب و إف اجليش ىو اليت يقـو على احلب وإف األمن ىو 
 .وليس األمن خوفاً للشعوب وأمناً لألعداء الذي يقـو على احلب 

إف البالد اليت تسفك فيها الدماء رخيصة بدوف رجوع إىل اهلل وإىل العقل اخلراب خري منها 
العمران ال يكون إال بالحب فهل يعقل العقالء ومن يستطيعون اإلصالح هل ألف 

ُ ثُ )إىل العقل ويكفوا عن غريه  فيلجئوا يعقلون َنا هللاَّ مَّ اْسَتَقاُموا َفََل َخْوٌف إِنَّ الَِّذيَن َقالُوا َربُّ

اللهم إنك تشهد وتعلم أن هذا الكالم الذي قلته اآلن هو في  (َعلَْيِهْم َوََل ُهْم َيْحَزُنونَ 
مصلحة األمة ومصلحة الدولة ومن مصلحة السلطة ومن مصلحة الرئيس والطريق 

وليعلم كل إنسان أن كل شيء يذهب ن عليه اآلن سيهلك الحرث والنسل الذي يسيرو 
 .أقوؿ قوِل ىذا وأستغفر اهلل  . ولكن سوريا باقية
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 (الجزء الثاني: )الخطبة الثانية 
 

 : أما بعد أيها األخوة

كونوا دائماً حمافظي على مستكم واعلموا أف األمر بيد اهلل وإذا و استمسكوا بالعقل ما استطعتم 
 يسمعهاأراد اهلل أمراً ىيأ أسبابو وعلينا حنن أيها العلماء أف نقوؿ كلمة احلق وأف يعتربىا من 

 .نصيحة لو واف يفكر فيها جيداً 

ال إف على الغين أال يفكر يف مالو اآلف فإف اهلل قادر أف يأخذ مالو وإف على من بيده األمر 
يفكر يف قوتو اآلف فإف اهلل قادر أف يسلب كما أنو أعطى لذلك ينبغي أف ينظر ادلرء أياً كاف إىل 

 ادلاؿ أو احلكم أو القوة وثقوا أف االعتماد على ينظر إىل نفسو مستبداً ألنو أوِت وأالنفسو عبداً 
 .اهلل ال على غريه 

 : أيها اإلخوة

ولكم حّز في نفسي أن كلنا شعباً وحكومة ورئيساً ومرؤوساً َيب أف نعمل لصاحل ىذه البالد 
ضحوا يلقمون اللقمة من يد وخاً من السوريين أضحوا الجئين وأأجد شباباً ونساء وشي

هدهم م  اعتبار أن هذ  اليد الذي تطعمهم يد إسالمية ولنا عليها حق أخرى من غير بال
 . الجوار

إليها فاتقوا اهلل يا عباد اهلل أف جتعلوا من سوريا الجئي , ماذا علينا  يلجئوفإف سوريا كاف الناس 
وأنت أكرب منهم وأقوى منهم , أال يسعك ! لو ضحكنا يف وجوه ىؤالء وافرض أهنم أساؤوا 

من يريد أف نكوف ! ماذا فعلوا ؟!! يبقوف شعباً وليس لديهم سالح , وماذا فعلوا ؟؟! ضعفهم ؟
 الجئي , أصبحنا الجئي , إذا جلأ بلد من بالدنا فكلنا الجئوف 
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إين ال أقوؿ ىذا الكالـ تشفياً وال مثرياً وال مهيجاً وإَّنا أقولو وأنا أخاؼ اهلل واهلل يعلم أنين أحب 
 .دلة وصيانة الشعب الذي ّيتثل ويطيع الدولة العادلة صيانة الدولة العا

ترى ماذا أصابنا دلاذا ال تكوف وشائج احلب ىي اليت جتمع بيننا ؟ دلاذا يكوف ىذا عدو ذلذا 
 .أما تروف أف ىذا من الشيطاف ! وىذا عدو ذلذا ؟

اف يبتسم يف أال تروف أف من يشريوف ذلذا ىم أعداء وإف كانوا يف صورة أصدقاء , ليس كل إنس
وجهك صديقك فقد يبسم يف وجهك من ىو عدو لك , الكلمة احلق قد تكوف قاسية ولكنها 

 .ألقى السمع  أوواهلل ىي أحلى من العسل دلن كاف لو قلب 

 :أيها اإلخوة , أيها السامعوف , يا من يصلكم صوِت 

ما تكتل مع أحد وىو معروؼ أنو ىذه كلمة رجل صادؽ ال يطمع يف وظيفة وال يطمع يف ماؿ 
وما اتصل بسفارة وما عاش مع أعداء ذلذا البلد وىو دائما يدافع عنها وُيبها وال يعلم أنين قلت 

لوطين وقد عرض علي  وطيّن حمبٌ  ,هلل وإَّنا أنا امرؤ عبدٌ يف يـو من األياـ كلمة تسيء إىل أحد 
تكوف عندي فقلت  أكثر من مرة أف أكوف يف ادلغرب العريب وكلمين نفس ادللك وقاؿ ِل أنت

لوزير األوقاؼ قل للملك أف الشيخ كرمي ال يقدـ على سوريا بلد آخر وقلت ألف أعيش يف 
 .سوريا على اخلبز اليابس والزيتوف أحب إِل أف أعيش يف قصور ادللك بعيداً عن وطين سوريا 

 فيها سوريا وطني وهذ  البالهد بالهدي أنا أحبها وأحب من فيها وأهداف  عنها وأهداف  عن من
نا أف ,األذني من كل فرد يستمع إىل ذلك ميكوف صال كلمة انصح فيها أرجو أف فإذا قلت  

ل من خطوة فيا من يطلبوف ادلاؿ ويا من يطلبوف الوظائف ويطلبوف الدنيا قأُ اآلف وبي القرب بيين 
أقوؿ لكم  أفم وأستطيع ويعيشوف عليها وُيوموف حوذلا اتقوا اهلل يف دولتكم واتقوا اهلل يف بالدك
 .خمربوف ,أيها ادلخربوف ىؤالء الذين يلتفوف حوؿ السلطة وال ينصحوهنا خمربوف
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نا أقوؿ بصراحة وال أخشى يف اهلل لومة الئم وأكثر ما يقاؿ ِل اجلس يف بيتك فأجلس يف بييت أ
 أو يف بيت غريي فكل ادلنازؿ منزؿ ِل وأرجو اهلل أف ِيتم ِل باإلّياف 

 قوِل ىذا وأستغفر اهلل أقوؿ 


