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اليقين بزوال الظمم وىالك الظالمين
ممخص الخطبة

ٔ -التسميم لقضاء اهلل تعالى -ٕ .حال األمة المسممة اليوم -ٖ .عداء الكفار وكيدىم ومكرىم-ٗ .
بداية النياية -٘ .االنتصار من الظالم لممظموم -ٙ .ذم الظمم وأىمو -ٚ .مراجعة ومحاسبة-ٛ .
ضرورة تصحيح المعتقد والرجوع إلى اهلل تعالى -ٜ .حسن الظن واليقين أن العاقبة لممتقبن.
-------------------------

الخطبة األولى

َِّ
ين
أما بعد :فيا أييا المسممون ،اتقوا اهلل فإن تقواه أفض ُل مكتسب ،وطاعتو أعمى نسب ،ياأَيُّيَا الذ َ
َّ
ِ
ءام ُنوْا اتَّقُوْا المَّو ح َّ ِ ِ
ون [آل عمران.]ٕٔٓ:
َ َ
ق تُقَاتو َوالَ تَ ُموتُ َّن ِإال َوأَنتُم ُّم ْسم ُم َ
َ
أييا المسممون ،المؤمن ميما تفاقم الشر وتراقى الخطر والضر فإنو يعمم أن ما قُ ِ
ضي كائن ،وما قُ ّْدر
ّ
ّ
ظر ،وميما ِ
يحق ،ال رافع لما وضع ،وال واضع
واجب ،وما ُسطّْر منت َ
يشأ اهلل يكن ،وما يحكم بو اهلل ّ
صبر
لما رفع ،وال مانع لما أعطى ،وال معطي لما منع ،وما شاء ربُّنا صنع ،فال جزع وال ىمع ،وانما ٌ
ومصابرة ،وفأل َّ
ولعدوىم الذلّة
بأن ألىل اإلسالم السمطة واالنتصار والفمج(ٔ)[ٔ] واإلظفار،
ّ
الن ِ
َم ِرِه َوَال ِك َّن أَ ْكثََر َّ
ون [يوسف.]ٕٔ:
والصغار والدمار والخسارَ ،والمَّوُ َغ ِال ٌ
اس الَ َي ْعمَ ُم َ
ب َعمَى أ ْ
أييا المسممون ،إن األمة المسممة تواجو اليوم خصامًا بعنف وتآم ًار َ ٍ
قوم
بقحة وحرباً بجبروت ،يقودىا ٌ
َ

مسموم الدفائن ،ممؤوا
يجرون الضغائن ،ويحممون
لئام ،أماطت عنيم المثام
ُ
األحداث والوقائع واأليامّ ،
َ
فتعل ،وأدو ٌار
الدنيا عدوانًا ،وأشعموىا نيرانا ،و َّأنى ُيحقّْق ىؤالء سالمًا دائما وسكونا دائبًا.
ٌ
أحداث تُ َ
وجور واشتطاط ،وظمم
نتحل ،إف ٌ
ك وافتراء ،واتّْيام و ّْادعاء ،وغطرسة وغرور ،واستبداد وفجورَ ،
تُمثَّل وتُ َ

تفجر العنف وانعدام األمن وانتشار الخوف واختالل
واختباط ،وتالحم بالظالمين واختالطَّ ،أدى إلى ّ
األوضاع في كثير من األصقاع والبقاع.
التحدي واإلرعاب ،مصالح
إن العالم باتت تحكمو شريعةُ الغاب وسياسات التيديد واإلرىاب ولغة
ّ
ذاتية،
السيد لممسود والقائد لممقود ،سياسةُ
فردية ،تتعامل مع الغير معاممةَ ّ
ُحادية ،وادارة ّ
ونظم أ ّ
ٌ

غي
قضية ،وال تتعامل إال بحيف وازدواجيةّّ ،
السوية ،وال تعدل في ّ
مصالح ال قيم ،سياسة ال تحكم ب ّ
ِ
إحداث
الت
يقررىا
القوة وفق عقيدتو ومصمحتو ،ومحاو ُ
ُ
وتمردً ،
ورؤى خاصَّة ّ
وبغي ،وتسمّط ّ
صاحب ّ
خمخمة وضعضعة وانشقا ٍ
لتكون أمصا ًار متنافرة وبالدًا متناثرة
ق وافتراق في صفوف األمة المسممة؛
َ

متناحرة.

حر ،وستظ ّل المباركة
إنيا صورةٌ واضحة المعالم ّ
المر الذي تأباه ُ
أبي ّ
جميةُ األبعاد لمواقع ّ
نفس ك ّل ّ
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والتأييد التي يمقاىا اإلجرام اإلسرائيمي والصمف الصييوني وتييئة األجواء لو وافساح المجال الرتكاب
مز ٍيد من اليدم والتشريد والتقتيل شاىداً عمى الحقد األعمى ،وأ َّنو ليس عند القوم لمعدل حظّّ وال

معنى.

وسيضمح ّل
أييا المسممون ،لقد بمغ السيل ُزباه ،و ُ
الكيد مداه ،والظمم منتياه ،والظمم ال يدوم وال يطولَ ،
ٍ
صرف يدور ،وسيعمم الظالمون عاقبة الغرور .أين الذين التحفوا باألمن و َّ
الد َعة،
ويزول ،والدىر ذو
السعة ،من األمم الظالمة الغابرة الظاىرة القاىرة؟! لقد نزلت بيم الفواجع ،وحمّت
واستمتعوا بالثروة و َّ
ِ
دس ليم ِّ
تسمعُ ليم
َّس ليم رجسا ،أو تُ ُّ
بيم الصواعق والقوارع ،فيل تعي ليم حسِّا ،أو توج ُ
رزا ،أو َ

رك اًز؟! فعن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل (( :إن اهلل ليممي لمظالم حتى
ظ ِالمةٌ ِإ َّن أ ْ ِ
إذا أخذه لم يفمتو)) ،وق أر  :و َك ِ
ِ
يد
َخ ُذ َرّب َ
يم َشِد ٌ
ذال َك أ ْ
ك ِإ َذا أ َ
ُ
َخ َذهُ أَل ٌ
َخ َذ اْلقَُرى َوى َى َ َ
َ
[ىود ]ٕٔٓ:متفق عميو(ٕ)[ٕ].

وضعف المظموم َّ
فإن الظالم مقيور مخذول ،مصفّد مغمول،
قوةُ الظموم
ُ
أييا المسممون ،ميما بمغت ّ
الحي القيوم فوق الغيوم ،يقول
أقرب األشياء صرعة الظموم ،وأنفذ السيام دعوة المظموم ،يرفعيا
و ُ
ّ

ترد دعوتيم :الصائم حين يفطر ،واإلمام العادل ،ودعوة المظموم يرفعيا
رسول اليدى (( :ثالثة ال ّ
اب السماء ،ويقول ليا الربَّ :
بعد حين))
وعزتي وجاللي ألنصرَّنك ولو َ
اهلل فوق الغمام ،ويفتح ليا أبو َ

أخرجو أحمد(ٖ)[ٖ].

ِ
ودمغ
فسبحان من سمع َ
أنين المضطيد الميموم ،وسمع َ
نداء المكروب المغموم ،فرفع لممظموم مكاناًَ ،
العز ميانًا.
الظالم فعاد بعد ّ
شيء أسرع في خراب األرض وال أفسد لضمائر الخمق من الظمم والعدوان ،وال
أييا الناس ،إنو ليس
ٌ
يكون العمران حيث يظير الطغيان ،وان الظالم الجائر سيظ ّل محاطاً ّْ
بكل مشاعر الكراىية والعداء
َ

ينعم بسالم ،حياتُو في قمق ،وعيشو في أخطار وأرق؛ َّ
ألن
والحقد والبغضاء ،ال يعيش في أمان ،وال َ
الجور مسمبةٌ لمنعم مجمبة لمنقم ،وقد قيل :األمن أىنأ عيش،
الظمم
جالب اإلحن ومسبّْب المحن ،و َ
ُ
والعدل أقوى جيش.

إن تحقيق العدل ونب َذ الظمم والجور مدرأةٌ لغائمة ّْ
كل محذور ،وضمانةٌ لدفع سائر الشرور من غير
بذل مونة واستمداد معونة.
ِ
إنعام واعطاء ما ىو
نعم َد ْف ٍع أو َ
نعم رْفع ،ولكنو ٌ
عم َن ْفع أو َ
أييا المسممون ،قد يُنعم اهلل عمى الكافر ن َ
َِّ
ادوْا ِإثْ َماً
ين َكفَ ُروْا أَنَّ َما ُن ْمِمى لَيُ ْم َخ ْيٌر ألنفُ ِس ِي ْم ِإنَّ َما نُ ْمِمى لَيُ ْم ِل َي ْزَد ُ
إال استدراج وامالءَ ،والَ َي ْح َس َب َّن الذ َ
ين [األعراف ،]ٖٔٛ:أ ََي ْح َسبُو َن أََّن َما
َوَل ْي ُم َع َذ ٌ
ُمِمى َليُ ْم ِإ َّن َك ْيِدى َمتِ ٌ
اب ُّم ِي ٌ
ين [آل عمرانَ ،]ٔٚٛ:وأ ْ
َّ
ِ
ِ
ُن ِم ُّد ُىم بِ ِو ِمن َّم ٍ ِ
إغناء
ون [المؤمنون .]٘ٙ ،٘٘:إنو
ٌ
ين ُن َس ِارعُ لَيُ ْم فى اْل َخ ْيرات َبل ال َي ْش ُع ُر َ
ال َوَبن َ
ْ
منغص باألمراض والألواءَّ ،
مشوب بالمصائب واألرزاءَّ ،
مكدر بالخوف والرعب وعدم اليناءَ ،والَ َي َاز ُل
ٌ
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ف
ّمن َد ِارِى ْم َحتَّى َيأْتِ َى َو ْع ُد المَّ ِو ِإ َّن المَّ َو الَ ُي ْخِم ُ
ِ
يغرَنك ما ىم فيو
اْلبِ َالد [آل عمران ،]ٜٔٙ:ال ّ

ِ
َِّ
ص َن ُعوْا َق ِارَعةٌ أ َْو تَ ُح ُّل َق ِر ًيبا
الذ َ
ين َكفَ ُروْا تُصيبُيُم بِ َما َ
ك تََقمُّ َِّ
ِ
ين َكفَ ُروْا ِفى
يع َ
اد [الرعد ،]ٖٔ:الَ َي ُغ َّرنَّ َ ُ
ب الذ َ
اْلم َ
من االستعداد واإلمداد ،ال يغرَّنك ما ىم فيو من التعالي واالستبداد ،ال يغرنَّك ما يممكون من القوة
ون َعمَ ْي ِي ْم
و ّ
اى ْم َجيََّن ُم َوبِ ْئ َس اْل ِميَ ُ
اد [آل عمران ،]ٜٔٚ:فَ َس ُي ِنفقُ َ
العدة والعتادَ ،متَاعٌ َقِمي ٌل ثَُّم َمأ َْو ُ
ونيَا ثَُّم تَ ُك ُ
َِّ
ون [األنفال.]ٖٙ:
ين َكفَ ُروْا ِإَلى َجيََّن َم ُي ْح َش ُر َ
َح ْس َرةً ثَُّم يُ ْغَم ُبو َن َوالذ َ
أييا المسممونَّ ،
إن ما أصاب المسممين من التخمّف والتقيقر والضعف والتأخر ونزع الميابة واليوان
والعدوان إنما ىو عاقبة الفسوق والعصيان ،فعن ثوبان رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل (( :يوشك

األمم أن تداعى عميكم كما تداعى األكمة إلى قصعتيا)) ،فقال قائل :ومن قمة نحن يومئذ؟ قال:
ُ
غثاء كغثاء السيل ،ولينز َّ
عدوكم الميابةَ منكم،
((بل أنتم يومئذ كثير ،ولكنكم ٌ
عن اهلل من صدور ّ

َّ
حب الدنيا وكراىية
وليقذفن اهلل في قموبكم الوىن)) ،فقال قائل :يا رسول اهلل ،وما الوىن؟ قالّ (( :
الموت)) أخرجو أبو داود(ٗ)[ٗ] ،وعن ابن عمر رضي اهلل عنيما قال :سمعت رسول اهلل يقول:
ال ،ال ينزعو
((إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجياد سمَّط اهلل عميكم ذ ً
حتى ترجعوا إلى دينكم)) أخرجو أبو داود(٘)[٘].

وىوى متَّبع ،أجيا ٌل
وطمع فيما ليس فيو مطمع ،شيو ٌ
ات ُ
طمعٌ ييدي إلى طبعَ ،
ومتع ،ودنيا مؤثَرة ً
تالعب بالمرأة ّْ
بكل وقاحة وجرأة ،والربا
ات الخبث،
مردت عمى العبث،
ٌ
ٌ
مجتمعات فشت فييا قنو ُ

امتدت إلى الفقراء والضعاف بالتسمّط واإلجحاف
صار كالمباح ،ال حرج فيو وال جناح ،وأيدي الظممة ّ
والقير واإلتالف ،فجباةُ األموال ِ
بغير حقّْيا ظممة ،والمانعون لحقوق الناس ظممة ،وآخ ُذو الممك من
يد مالكو من غير ِع ٍ
العمال حقوقَيم ظممة ،والثمة إذا نام عنيا راعييا
وض وال سبب ظممة ،وباخسو ّ
عاث طُْمس الذئاب فييا .فعمى ّْ
كل من آتاه اهلل رئاسةً تامة وزعامة عامة أن يقوم بالعدل والسمطان؛

َّ
لتنكف بسطوتو األيدي المتغالية ،وتمتنع من خوفو النفوس العادية ،فعن أبي سعيد الخدري رضي اهلل

َّ
غير متعتَع)) أخرجو ابن
عنو قال :قال رسول اهلل (( :إنو ال ّ
قدست أمة ال يأخ ُذ الضعيف فييا حقو َ
ماجو(.]ٙ[)ٙ

الخذالن والحرمان ،ففي
القمبي ما يوجب
العقدي والفساد
أييا المسممون ،وفي األمة من االنحراف
َ
ّ
ّ
الخد،
قصد ،ويذبح ليا
عبد،
ويسجد ،ويُعفّر عندىا الوجو و ّ
وقبور تُ ّ
َ
عالم األمة المسممة أضرحةٌ تُ َ
حج وتُ َ
ٌ
دين محمد  .فعمى األمة أن تبذل الجيود
ويطمب منيا العون ّ
المد ،والغوث والنيد ،أفعا ٌل تناقض َ
تجند الدعاة والجنود لنشر عقيدة التوحيد ،ومحاربة ألوان الشرك والتنديد،
واألوقات والنقود ،وأن ّ

المممة.
لتنكشف عنا الغمة واألحداث َّ

أكثر فيو نصحو وارشاده وأوجب ما َّ
أعد
خير ما أسال فيو َ
مداده و َ
وليعمم الداعيةُ إلى اإلسالم أن َ
ْ
توحيد اهلل بالعبادة والقصد واإلرادة.
وعتاده وقدح ألجمو ِزناده
لحمايتو آلتَو
ُ
َ

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

حق اهلل عمينا
قوة وصحة وأمن ،توجب
المن ،وا َّن من ّ
الشكر هلل ذي ّ
َ
أييا المسممون ،إننا نعيش في ّ
المذام ،وخبيث
أمناء عمى اإلسالم ،وأن نتطيّر من
أوفياء لإلسالم
وحق أجيالنا وأوطاننا أن نكون
ّ
َ
َ
ّ

أصدق قيام ،بالتربية والتأديب ،والتقويم والتيذيب فمن تُصان
نقوم عمى أجيالنا
ّ
َ
البث واإلعالم ،وأن َ
وقت
حمى األوطان بمثل طاعة الرحمن ،ىذا طريق الخروج من اليوان ،ىذا سبيل النصر بان ،ىذا ُ
التصحيح حان ،فاستديموا بالطاعة النعم ،برغيد عيشيا وطيب أمنيا ونفيس زينتيا ،واسترشدوا

أسمميم
بالعمماء الربانيين الذين ىم ّ
طب القموب ومرايا المحاسن والعيوب ،وىم أرفع الناس قد ًار ،و ُ
ضرب من التبعية والمسايرة
فك اًر ،وأمكنُيم نظ اًر ،واحذروا ُدعاةَ االنفتاح والتجديد الذي ما ىو إال
ٌ

شر الخمق والعبيد ،وال تكونوا ممن صدف عن سواء الصراط ،وحاد عن سبيل الرشاد،
والتقميد لحياة ّ
االدكار ،فتزّل بكم جائحة
وسمك سبي َل الكبر والعناد ،ال تكونوا أغفاالً من حسن االعتبار وصحيح ّ

وتجوس خاللكم بوادر النقمات ،وأصيخوا السمع ـ أييا الجمع ـ لقول اهلل جل في عاله:
العقوبات،
َ
ٍ ِ
َِّ
ِ ِ
ون [األنعام.]ٕٛ:
األم ُن َو ُى ْم ُّم ْيتَ ُد َ
الذ َ
يم َانيُ ْم بِظُْمم أ ُْولَئ َك لَيُ ُم ْ
ءام ُنوْا َولَ ْم َيْمب ُسوْا إ َ
ين َ
بارك اهلل لي ولكم في القرآن والسنة ،ونفعني واياكم بما فييما من اآليات والحكمة ،أقول ما تسمعون،
وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسممين من كل ذنب وخطيئة ،فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

الجمة،
الحمد هلل الذي أكمل لنا َ
أتم عمينا النعمة ،وجعل أمتنا خير أمة ،أحمده عمى نعمو ّ
الدين و ّ
خير عصمة ،وأشيد أن
وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو شيادةً تكون لمن اعتصم بيا َ

محمداً عبده ورسولو ،بعثو رّبنا رسوالً منا ،يتمو عمينا آياتو وزكينا ويعممنا الكتاب والحكمة ،صمى اهلل
عميو وعمى آلو وصحبو وسمم تسميما كثي ًار.
أما بعد :فيا أييا المسممون ،اتقوا اهلل فإن تقواه أقوى ظيير وأوفى نصيرُّ ،
كل أمر عميو يسير ،وك ّل
شيء إليو فقير ،واألمور إليو تصير ،وىو السميع البصير ،ال يخفى عميو ما وقع عمى أىل اإلسالم

من الظمم الكثير والجور الكبير ،وا َّن اهلل عمى نصرىم لقدير.

شدة إلى رخاء ،وكل غمرة
أييا المسممون،
عسر ويُسر ،وك ّل ّ
ومر ،واأليام طرفان ٌ
الدىر طعمان حمو ّ
ُ
صحوا ،والشمس تغيب ثم تشرق ،والروض يذبل ثم
صفوا ،وبعد المطر
ً
فإلى انجالء ،وا َّن بعد الكدر ً
يورق ،وهلل أيام تنتصر من الباغي وتنتقم من العاثي ،ومن عرف اهلل في الرخاء عرفو في الشدائد،
وصاح وراقد ،فتحمَّوا بالطاعة ،والتزموا الجماعة ،واياكم
وصرف عنو المكائد ،وحفظو وىو نائم وقائم
ٍ
والتشاحن والتطاحن ،واحذروا الجدل ،وعميكم بالجد والعمل ،واعمموا َّ
أن من فعل ما شاء لقي ما

لزوم الكتاب والسنة عمى نيج سمف األمة،
فاسده أىمك
َ
ساء ،ومن أصمح َ
حاسده ،وأحسن ُ
الجنة ُ
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َّ
َِّ
َّ
َِّ
َع َمالَيُ ْم
نص ْرُك ْم َويُثَّب ْ
َض َّل أ ْ
ين َكفَ ُروْا َفتَ ْعساً ليُ ْم َوأ َ
ام ُك ْم َوالذ َ
ياأَيُّيَا الذ َ
نص ُروْا الم َو َي ُ
ءام ُنوْا ِإن تَ ُ
ت أَ ْق َد َ
ين َ
ِ َِّ
ِ
يروْا ِفى األ َْر ِ
ين
َح َب َ
ض فَ َينظُ ُروْا َك ْي َ
َذِل َك بِأََّنيُ ْم َك ِرُىوْا َما أ َ
طأْ
َنز َل المَّوُ فَأ ْ
ان َعاق َبةُ الذ َ
ف َك َ
َع َمالَيُ ْم أَ َفمَ ْم َيس ُ
ِ
َِّ
ِمن َقْبمِ ِيم َد َّمر المَّو عَم ْي ِيم وِلْم َك ِاف ِرين أَمثَالُيا َذِل َك بِأ َّ َّ
ءام ُنوْا َوأ َّ
ال َم ْوَلى
ين َ
َن اْل َكاف ِر َ
َن الم َو َم ْوَلى الذ َ
َ ْ َ
ين َ
ْ َ ُ َ ْ َ

لَيُ ْم [محمد.]ٔٔ-ٚ:
عباد اهلل ،إن اهلل أمركم بأمر بدأ فيو بنفسو ،وثنى بمالئكتو المسبحة بقدسو ،وثمَّث بكم أييا المؤمنون
َِّ
من جنو وانسو ،فقال قوالً كريماًِ :إ َّن المَّو وم َالئِ َكتَو ي ُّ
ون َعمَى َّ
صمُّوْا َعمَ ْي ِو
النبِ ّى ياأَيُّيَا الذ َ
صم َ
ءام ُنوْا َ
ُُ َ
ين َ
َ ََ
َو َسمّ ُموْا تَ ْسِميماً [األحزاب.]٘ٙ:
الميم صل وسمم عمى عبدك ورسولك محمد ،وارض الميم عن الخمفاء الراشدين...

__________

(ٔ) الفمج ىو الظفر.

(ٕ) أخرجو البخاري في التفسير ( ،)ٗٙٛٙومسمم في البر (ٖ.)ٕ٘ٛ

(ٖ) أخرجو أحمد (ٕ ،)ٗٗ٘/والترمذي في الدعوات ( ،)ٖٜ٘ٛوابن ماجو في الصيام (ٕ٘ )ٔٚمن
حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،وقال الترمذي" :حديث حسن" ،وصححو ابن خزيمة (ٔٓ،)ٜٔ

وابن حبان ( ،)ٖٚٛٚوضعفو األلباني في السمسمة الضعيفة (.)ٖٔ٘ٛ

(ٗ) أخرجو أبو داود في المالحم (٘ٗ ،)ٖٚوكذا أحمد (٘ ،)ٕٚٛ/وصححو األلباني في السمسمة

الصحيحة (.)ٜ٘ٛ

(٘) أخرجو أبو داود في البيوع (ٕ ،)ٖٗٙوكذا أحمد (ٕ ،)ٛٗ ،ٕٗ/وصححو ابن القطان كما في

وقواه ابن القيم في تعميقو عمى سنن أبي داود (٘ ،)ٔٓٗ/وصححو
التمخيص الحبير (ّٖ ،)ٜٔ/
األلباني بمجموع طرقو في السمسمة الصحيحة (ٔٔ).

( )ٙأخرجو ابن ماجو في األحكام ( ،)ٕٕٗٙوكذا أبو يعمى (ٔ )ٜٔٓمن حديث أبي سعيد الخدري
رضي اهلل عنو ،وصححو البوصيري في مصباح الزجاجة (ٖ ،)ٙٛ/واأللباني في صحيح ابن ماجو

(.)ٜٜٔٙ

