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 ٌدييالئ ابيرهاإل التحذيز المبيه مه تىظيم اإلخًان المسلميه 

 

 

ال هلإ إالَّ ال  ادؾدددؽ اىؼددددد  س  احلؿدددد ل اىدددذا لددددداكأ ىدشددد     أصددددفد أ   

دد     أصددفد أ َّ ًؿددداا  وددد ال  رشددقىف  دددر اىددمَّ    اسددؽ اخلمددأ    ددذ ال  اىسَّ

 شؾَّؿ   أرك  ؾقف   ذ آىف اىزرة اىؽرا     حأ مف األئؿة األ      اـ توعفؿ 

  نحسأ  إىل يق  اىديـ.

ددددأ  عددددد  حم جم هل خلمل  حل جل مك لك خك ُّٱ   وددددأ  ال: فددددأتؼقا ال أاَّ

 .َّ من خن حن جن مم خم

 دددذ ال  ا ؾؿدددقا أ َّ أ ددددث احلدددديث ومدددأد ال   خدددر ا ددددا لددددا ًؿدددد 

    رش األاقر ًدثأهتأ   ُوؾَّ  د ة ض ىة. ؾقف  شؾؿ

دـَّة  اىؼدرآ :: امحد ا ال  ذ كعؿة اإلش   وأ  ال     اصؽر ه  ذ كعؿدة اىس 

 اجلـأ .ػر ا  ل أيل ظت  َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

: إ َّ    كددددأ ادؿؾؽددددة اىعر قدددة اىسددددعق يةو هأاددددت ادددـ أ   يقافددددأ  ددددذ  ودددأ  ال

  ؼقدة اإلش      ذ لدى شقد األكأ     ذ ىز   اـفج اىسؾػ اىؽرا .

 الخطبة األيلى
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د لذه اىدو   ادؾدؽ  ودداىعزيز  دـ  ودداىرمحـ آ  شدعق    »:رمحدف الهأ  اقحِّ

ـَّة ًأفظق   ذ يؼقىق  أكَّـأ  لأ قة   احلؼقؼة أكأ شؾػقق   .« يــأ كمَّوع اىؽمأد  اىس 

 اىِعداُء  ذه اىو   ِ داٌء ىؾمقحقد  احلؼو و  هأ  ادػمل ا     اىع اة اإلاأ  

 .رمحف ال تعأىل ود اىعزيز  ـ  أز 

ُظددؿ رشلددأ  وددأ  ال : إ َّ اددـ اجل  ددأن ادـحرفددة  اىمـظددق ن اإلرلأ قددة اىمددل   

ُز خطرلأ  زا  ف اىمـظق ن اإلرلأ قة  سأ لأ  إفسأ لأ يف لذا اىعرصو  لل ُأ    و 

ددد اـفددأ تـظددقؿ  ا ددش  (( مجأ ددة االخددقا  ادسددؾؿن )) أشأشددفأو أال  لددل   هددد تقىَّ

  اىـ رصة  اىؼأ دة  اىُّس  رية  اىُؼطوقة.

إ َّ اـودع اإلرلدأد لدل   »:رمحف الهأ  صقخـأ اىع اة أمحد  ـ حيقك اىـجؿل 

ع  ـف   .«احلز قأن  لرسلأ   حزد اإلخقا  ادسؾؿن  اأ تػرَّ

ؾدت ادـ كسدأءو ودؿ  فؽؿ  سووفأ هد ُشِػؽت اـ ِ ادأء   ُيمِّؿدت ادـ أضػدأ    ُراِّ

يب جودددأ   دددـقعة االخدددقا  ادددـ ُأ ؤ رؤ     أدن حـدددق و فؼدددد ا ا دددـفؿ يف  ؿدددؾن إرلدددأ

 ادسؾؿن.
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ددددددرن آال  ادسددددددأجد  وددددددأ  ال وددددددؿ  سددددددووفأ        رُشِّ  اد يددددددن اددددددـ  ؾددددددداسؿ   ُ اِّ

 ادسددددأوـ يف تؾددددؽ اىوؾدددددا  اىمددددل أصددددعؾقا فقفددددأ اى ددددقران   خططددددقا ى كؼ  ددددأن 

قه   . (( ر قعأا )) شؿَّ

أ ثقران اوأرودة ))حمك هأ  أحدلؿ:  ادأ لدل إالَّ ُشدـ قَّأن  )) .  هدأ  اخخدر:(( إسَّ

 .(( إين أرى اخل فة أاأ   قـل )) آخر:.  هأ  ((  شس   اأ يؽق 

: إ َّ تأريخ لذا اىمـظقؿ تأريخ أشق   ايلء  أىمَّخطقط ى كؼ  أن  ذ  وأ  ال

ران.  احلؽقاأن   تـػقذ االغمقأالن   ـأ ة األحزاة اىـَّأشػة  ادمػجِّ

 ـداأ رمحف ال  أحب اىسؿق ادؾؽل األار كأيػ  ـ  وداىعزيز  ىؼد  دث 

 .«إ َّ إفرازاتـأ  اشأوؾـأ وؾفأ جأءن اـ اإلخقا  ادسؾؿن  »هأ :

حروددددة اىشددددقخ حسددددـ اىوـددددأ  إخقاكددددف  »:رمحددددف الاىع اددددة أمحددددد صددددأور  هددددأ  

اادددة  يـػدددؼ  ؾقفدددأ  ادسدددؾؿن اىدددذيـ هؾودددقا اىددددَّ قة اإلشددد اقة إىل   دددقة إجرااقدددة لدَّ

 .« اىشقق قق   اىقفق   و  كعؾؿ ذىؽ  ؾؿ اىقؼن
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ر ا ادددـ فجدددزى ال   الة أاقركدددأ خدددراا  ـدددداأ  دددـَّػقلأ تـظدددق ا إرلأ قدددأا   حدددذَّ

االكضدد   إىقفددأ أ  اىمَّعددأضػ اددع ادـمؿددن إىقفددأو محأيددةا ىؾعؼقدددة اىسددؾػقَّة اىمددل هأاددت 

  ؾقفأ لذه اىو   األ قَّة.

د ا  لذا اىمحذير   أ َّ لد  لذه اجل  ة لق  جزى ال ووأر  ؾ ئـأ  ـداأ أوَّ

 إىل احلؽؿ.اىق ق  

  : لذا كص  اىوقأ   عد محد ال

ث  االخددم    هددأ   » فددن َّ ال تعددأىل أاددر  ددأالجم ع  ددذ احلددؼ   سددك ع اىمَّػددر 

 نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱتعدددددددأىل: 

 . َّ  ىف يث ىث

ددُوؾ اىمددل ت ددد أاددر اىعوددأ   أتوددأع اى دد ر   ددـ دراط ادسددمؼقؿ   سددألؿ  ددـ اىس 

 نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ُّٱٱشدددددوحأكف:احلدددددؼ  فؼدددددأ  

 .َّ ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت

 ُشدـَّة  دزَّ  جدؾ  إكَّ  يؽدق  اتودأع طاط ال ادسدمؼقؿ  أال م دأ   ؽمدأد ال 

دُوؾ  ذ ال  ؾقف  شدؾؿرشقىف  دت األحأ يدث اى دحقحة  دذ أ َّ ادـ اىس     هدد  ىَّ
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ؾ ادـحرفة  ـ احلؼ  فؼد ثوت ادـ  اىمل سك ال تعأىل  ـ اتوأ فأ ادذالب  اىـِّح 

أا  قده  خطَّ رشق  ال  »أكَّف هأ : ريض ال  ـف حديث  وداىؾف  ـ اسعق   خطَّ

ددُوؾ  ثددؿ هددأ : لددذا شددوقؾ ال اسددمؼق ا. ثددؿ خددطَّ  ددـ يؿقـددف  صدد ىف  ثددؿ هددأ : لددذه اىس 

 نب مب زب رب ُّٱ ف صددقطأ  يددد ق إىقددف  ثددؿ هددرأ:ىددقس اـفددأ شددوقؾ إالَّ  ؾقدد

 ر اه اإلاأ  أمحد.  َّرث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب

يف هقىددددف تعددددأىل: ريض ال  ددددـف  هددددأ  اى ددددحأيب اجلؾقددددؾ  وداىؾددددف  دددـد  وددددأس 

 يق ىق  يف ىف ُّٱهقىف:     َّرث يت ىت نت  مت زت رت ىبيبُّٱ

أاددددر ال اددددددماـن  أجل  ددددة   سددددألؿ  دددددـ  » كحددددق لددددذا يف اىؼدددددرآ   هددددأ :  ، َّاك

راء  اخل قاأن يف 
ِ
االخم    اىُػرهة   أخزلؿ أكَّف إكَّ  لؾؽ اـ وأ  هوؾفؿ  أد

 .« يـ ال 

لق شوقؾ  ذ ال  ؾقف  شؾؿ رشقىف   ُشـَّة زَّ  جؾ  اال م أ   ؽمأد ال 

ػ   اىقهأية  اـ اىرش ر  اىِػمـ  إرضأء ال  أشأس اجم ع اىؽؾؿة    حدة اى َّ

 نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱهدددددددددددأ  تعدددددددددددأىل: 
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  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 .َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث

ػ حق   الة أاقر ادسؾؿن اـ  فُعؾِؿ  اـ لذا: أ َّ وؾ اأ يمثر  ذ  حدة اى َّ

  ٌ درَّ ًُ  ثِّ ُصدوف  أفؽدأر  أ  تلشدقس مجأ دأن ذان  قعدة  تـظدقؿ  أ  غدر ذىدؽ  ففدق 

ر اـفددددأ  ددددـَّة   يف ضؾقعددددة لددددذه اجل  ددددأن اىمددددل ُكحددددذِّ مجأ ددددة  )) دالىددددة اىؽمددددأد  اىس 

اـحرفة  هأئؿة  ذ اـأز ة  الة األار  اخلدر      ففل مجأ ة(( اإلخقا  ادسؾؿن

 ذ احلؽأ    إثأرة اىػمـ يف اىد     ز ز ة اىمَّعأيش يف اىقضـ اىقاحد     ػ 

ادجمؿعددأن اإلشدد اقة  أجلألؾقددة   اـددذ تلشددقس لددذه اجل  ددة ا يظفددر اـفددأ  ـأيددة 

ـَّة   إكَّ  غأيمفدأ  اىق دق  إىل احلُؽدؿ   أىعؼقدة اإلش اقة   ال  عؾق  اىؽمأد  اىس 

مِحفدددأ خرجدددت   ادددـ ثدددؿ ودددأ  تدددأريخ لدددذه اجل  دددة اؾق دددأا  أىرشددد ر  اىػدددمـ   ادددـ ر 

مجأ أن إرلأ قة امطرفة  أثت يف اىو    اىعوأ  فسأ اا ممأ لق اعؾق   اشألد ادـ 

 جرائؿ اىعـػ  اإلرلأد حق  اىعأا.

إرلأ قدة ال ث دؾ ادـفج مجأ دة  (( مجأ ة اإلخقا  ادسؾؿن )) ممأ تؼد  يمضح أ َّ 

اإلش     إك  تمودع ألدداففأ احلز قدة ادخأىػدة  ددا  يــدأ احلـقدػ   تمسدس  أىدديـ 

  ثأرس اأ خيأىػف اـ اىػرهة  إثأرة اىػمـة  اىعـػ  اإلرلأد.
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 فعذ اجلؿقع احلذر اـ لذه اجل  ة   د  االكم ء إىقفأ أ  اىمعأضػ اعفأ.

ـ وؾ رش  فمـة   ذ ال  شؾؿ  ذ كوقـأ ًؿدد  ال كسل  أ  حيػظـأ مجقعأا ا

 .«   ذ آىف   حوف أمجعن

إكَّف لق اىغػقر    أشمغػر ال اىعظقؿ فأشمغػر ه  أهق  اأ تسؿعق  : وأ  ال

 .اىرحقؿ
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أر   اى  ة  اىسَّ    ذ اد طػك ادخمأر    ذ آىف  احلؿد ل اىقاحد اىؼفَّ

  األضفأر   حأ مف األ رار  اـ توعفؿ  نحسأ  إىل يق  اىديـ.

ددأ  عددد ددؿ خطددر لددذا اىمـظددقؿ اإلرلددأيب  ددذ األفددرا  أاَّ ددف  اددع ِ ظ  :  وددأ  الو إكَّ

  ادجمؿعأنو فن َّ لذا اىمـظقؿ ال يعمـل  أىدَّ قة إىل اىمقحقد.

ا  حروددددة اإلخددددق »:رمحددددف ال تعددددأىلهددددأ  شدددد حة اىشددددقخ  وددددداىعزيز ا ددددـ  ددددأز 

كشأط يف اىدَّ قة إىل تقحقد ال  إكؽأر   ؿألؾ اىعؾؿو ألكَّف ىقس يـمؼدلأ خقاص 

 .«اىرشك  اىودع 

 دددـ لددد    دددقة اإلخدددقا  حػظددف ال  يؼددق  اعدددأيل اىشددقخ  دددأىح اىػدددقزا  

فلا خر يرجك اـ تـظقؿ     قة اىمقحقد  حتؾ ًؾفأأ  تزيح  » اىموؾقغ أال  لق 

 .«إالَّ اىو ء  اىرش  اـف ال يعـك  أىمقحقد ال يرجك

وددأ   ((حسددـ اىوـددأ  )): امشددس تـظددقؿ اإلخددقا  ادسددؾؿن اإلرلددأيب  وددأ  ال

أِفقَّة  هد  أيع  ؾقفدأ ادرتن  ودأ  حيمػدؾ  أدقىدد اىـودقا    قفقَّأا  ذ اىطَّريؼة احل   

  اىود ة  حقث يؼق : ير   أ قأتأا تـضح  أىرشك 

 ك  جرىداض هد  شأاح اىؽؾ يف اأ  الذا احلوقب اع األحوأد هد حرض

 ثاويةالخطبة ال
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ة   ِ دد ا   دذ اؼدأ  اىر ق قدة   ال تعدأىل يؼدق :  ؾدقٌ  لذا غُ   ُّٱيف اؼدأ  اىـ ودقَّ

 .َّ مب زب رب يئ ىئ

 شقد هطب اـ ووأر ُاـظِّرا تـظقؿ اإلخقا  ادسؾؿن اإلرلأيبو ُوُموف تـضح 

ىددقس  ددذ  )) مؽػددر ادجمؿعددأن  تددد ق إىل اى ددقران  االكؼ  ددأن  حقددث يؼددق : 

 .(( جف األرض   ىة اسؾؿة  ال جممؿع اسؾؿ هأ دة اىمعأاؾ فقف اىػؼف اإلش ال 

أ   .((ؾقة اعأ د جأل )) يؼق   ـ اسأجد ادسؾؿن أسَّ

لؿ اسدمطر   وػأكدأ ال رشَّ و فن َّ أارلؿ خطر   رشَّ  وأ  ال فأحلذر احلذر

 ُوؾِّ ذا رش. 

ددددؾِِؿن    أ   اىؾُفددددؿَّ  ُس  اد  دددد  ِ     ش  ِ ددددذِ أ ددددزَّ اإل  دددد     نوِ رِ د دشدددد ادُ  ك  ر  د َّ اىدشِّ ة   ؿِ اح  ز  ددددق   ح 

يـ.   اىدِّ

أا      اىؾُفؿَّ  أِ    فِّؼ إا  ِ ىِ  ِفقف  ِ  ـ أ خ  ا ن  ش      احل  ر  ِ ؾِِؿن ز  اإل  ُس    .      ُح اد 

فِّ  اىؾُفؿَّ  اك   فُ ؼ     ق  إِخ  ِدِه    ف  يِلَّ    اك       ق  أ     أه. ض  ر   ت   فُ وُ ف ىِ  حُتِ ف   

حت  ق   اىؾُفؿَّ  م ؽ     اِ  كِع ؿ  ـ  ز    أ ك ُعقُذ  ِؽ  ِا مِؽ  إكَّ ة ك ِؼؿ  أء  ُفج  أِفق مؽ     ِقعِ      مج     

طِؽ خ   . ش 

أ ك ُعقُذ  ِؽ  ِاـ اىؾُفؿَّ  ُـُق ِ اىز    إكَّ اجل  ا     ُذ  اجل  أ  ِص    ؼ  قِّئ األ  ش  ش    . 
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  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ُّٱ
 .ٱَّ  يث ىث نث زثمث رث
 
 

 


