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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) التحذيز الوافي من فكز السزورية اإلرهابي )

 

 

الم، وأشفد أنَّ  وس السَّ احلؿد هلل الذي هداكا لإلسالم، وأشفد أْن ٓ هلإ إَّٓ اهلل، ادؾك الؼدُّ

حمؿدًا طبد اهلل ورسوله بدر التَّامم ومسك اخلتام، صذ اهلل وسؾَّم وبارك طؾقه وطذ آله الزرة الؽرام، 

 وصحابته األئؿة األطالم، ومن تبعفم بنحسان إىل يوم الدين .

ا بعد  ُثمَّ ُتَوّّف ﴿ :طباد اهللفاتؼوا اهلل  :أمَّ
ِ

ُكلُّ َكػٍس ما َكَسَبت َوُهم َواتَّؼوا َيوًما ُترَجعوَن فقِه إىَِل اَّللَّ

 ﴾.ٓ ُيظَؾؿونَ 

واطؾؿوا أنَّ أصدق احلديث كتاب اهلل، وخر اهلدي هدي حمؿد صذ اهلل طؾقه وسؾم، ورش   

 األمور حمدثاهتا، وُكلَّ بدطة ضاللة.

ـَّة والؼرآن:طباد اهلل بِل َواطَتِصؿوا بِحَ ﴿ : امحدوا اهلل طذ كعؿة اإلسالم، واشؽروه طذ كعؿة السُّ

قوا  ََجقًعا َوٓ َتَػرَّ
ِ

 تظػروا بلطايل اجلـان. ﴾اَّللَّ

: إنَّ بالدكا ادؿؾؽة العربقة السعودية؛ قامت من أول يومفا طذ طؼقدة اإلسالم، وطذ طباد اهلل

 .ام، وطذ لزوم مـفج السؾف الؽرامسقد األك يهد

د هذه البالد ادؾك طبدالعزيز بن طبدالرمحن آل سعود  يؼولون أكَّـا وهابقة،  <: رمحه اهللقال موحِّ

ـَّة  .>واحلؼقؼة أكا سؾػقون حمافظون طذ ديــا كتَّبع الؽتاب والسُّ

والِعداُء هلذه البالد ِطداٌء لؾتوحقد واحلق؛ كام قال ادػتي اهلامم والعالمة اإلمام طبد العزيز بن باز 

 .رمحه اهلل تعاىل

 الخطبة األولى
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يف فسادها إو: إنَّ من التـظقامت اإلرهابقة التي طظم رشها، وكز خطرها، وزاد فسادها طباد اهلل

ادسؾؿني اإلرهايب، ويؽػي  اإلخوانهذا العرص، التـظقم الرسوري، وهذا التـظقم هو من وٓئد تـظقم 

إنَّ :< يف لؼاء معه، قالحػظه اهلل ما قاله ويل العفد صاحب السؿو ادؾؽي األمر حمؿد بن سؾامن 

> ثم وصف ادسؾؿني هي األب الرشطي جلؿقع احلركات والتـظقامت التي اكترشت يف العامل اإلخوان

م أطذ درجة من َجاطة ؛ قائالً:< أتباع الرسورية باألكثر تطرفًا يف الرشق األوسط  اإلخوانإَّنَّ

 >.ادسؾؿني

زين العابدين، بن كايف رسور  : إنَّ التـظقم الرسوري أكشئ طذ يد شخص يدطى حمؿدطباد اهلل

، وتغذى بلفؽارهم، فجاء بؿـفج أخطر وأدهى وهو تبطني ادـفج اإلخواينن التـظقم طوكان قد اكشقَّ 

 من حتت تؾك العباءة. اإلخوان وإضفار ادـفج السـي؛ ومواهًا وخداطًا، وسار يبث مـفج اإلخواين

صػفم بالطواغقت والتللقب طؾقفم : إنَّ التـظقم الرسوري يدطو إىل تؽػر احلؽام ووطباد اهلل

 وكرش معايبفم طذ رؤوس األشفاد.

ممسس هذا  السـة ورمقفم بادداهـة؛ بل يصفإنَّ التـظقم الرسوري يدطو إىل تـؼُّص طؾامء 

ر الشباب العؾامء "حمؿد رسورالتـظقم "  طـفم، حتى خيؾو هلم اجلو ويعبثوا بلَّنم طبقد العبقد، حتى ُيـػِّ

 هم بدطاة التـظقم الرسوري.وبعؼول الشباب ويربط

وتدطو إىل آكؼالبات  إنَّ التـظقم الرسوري يربط الشباب بؽتب فؽرية حتوي طذ التؽػر

، وتصف ادجتؿعات اإلسالمقة ومساجدها بلَّنا جاهؾقة؛ كؽتب سقد قطب، وحمؿد قطب؛ والتػجر

 .-والعقاذ باهلل – كتب جػاف بل إنَّ ممسس هذا التـظقم يصف كتب العؼقدة بلَّنا
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ام؛ بل يت مرون مع آإنَّ التـظقم الرسوري يدطو إىل ما يسؿى بالثورات، وحتريض الشباب طذ احلؽَّ

 طذ بالد اإلسالم. ءاألطدا

: إنَّ أتباع التـظقم الرسوري يستعؿؾون التَّؼقَّة يف تعامالهتم؛ فقظفرون ُحبَّ العؾم طباد اهلل

 .ويػسدوا طؼائدهملقصطادوا الشباب الِغر، حتى يؼعوا يف فخاخفم، 

إنَّ أتباع التـظقم الرسوري يدطون أتباطفم إىل اخلروج إىل مواصن الػتن والرصاع، ثم يوجفوَّنم 

 التؽػرية.إىل آلتحاق باجلامطات 

؛ كحسن البـا، وسقد اإلرهايب اإلخواينإنَّ التـظقم الرسوري يؼوم طذ مدح رؤوس التـظقم 

 فم من األلؼاب الرفقعة ما جيعل الؼؾوب تتعؾق هبم.ئططاإقطب، و

إنَّ التـظقم الرسوري ُيؼرر ألتباطه جواز الولوج يف التـظقامت اإلرهابقة، واحلزبقات  ادضؾة 

 ا.وكحوهؿني، ادسؾ اإلخوانك

  ِطَبادَ 
ِ

َ  َوَأْسَتْغِػرُ  ،َتْسَؿُعونَ  َما َأُقوُل : اَّللَّ ِحقمُ  اْلَغُػورُ  ُهوَ  إكَّه وهرُ غػِ تَ اْس فَ  اجْلَؾِقل اْلَعظِقمَ  اَّللَّ  .الرَّ
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ؽر لُه طذو ،هِ  إحساكذ طاحلؿد َّللَّ  ُ وحد َٓ هلإَ  َأنْ ُد وَأشف ،تـاكِهوام هِ  توفقؼالشُّ َّٓ اَّللَّ ٓ رشيَك  هُ إ

اطي إىل ِرضَواك ،َرُسوُلهُ شفُد أنَّ حمؿداً طبدُه وأَ و ،لْكِهتعظقامً لش ،هُ ل ؾََّم تسؾقاًم وس بهِ وطذ آلِه وصح ،هِ الدَّ

  .كثراً 

لقفم إإنَّ أتباع الػؽر الرسوري جيعؾون الوٓء والزاء جلامطتفم ومن يـتسب : أما بعد طباد اهلل

 والزاءة من كل من يتعرض هلم أو حيذر من مـفجفم.

م طن الرسورية وأهم ادالحظات طؾقفم: <رمحه اهلل قال الشقخ العالمة أمحد بن حيقى الـجؿي  أَّنَّ

يؼدحون يف الوٓة، والظاهر أَّنم يؽػرون الوٓة، وأَّنم يزطؿون أنَّ العؾامء يف هذا البؾد ٓ يػؼفون 

 ن إىل اجلفاد ولقس مرادهم جفاد الؽػار؛ ولؽن الظاهر أنَّ مرادهم ضد الدولة...الواقع، وأَّنم يدطو

فنكَّه يـبغي احلذر من أصحاب هذا ادـفج والتزؤ مـفم؛ ٓسقام وهم قد تـاولوا : رمحه اهللإىل أن قال 

 >.هع واهتامفم باخلقاكة لؾدين وهذا أمر يدل طذ ما وراءذطؾامء هذا البؾد بالسب والشتم ادؼ

ٍة طباد اهلل : امحدوا اهلل تعاىل طذ ما تـعؿون به يف هذا البالد ادباركة من أمٍن وأماٍن وصحَّ

طي الؽامل، ولؽن كام قال  ذة، وٓ كدَّ واصؿئـاٍن ورغد طقٍش، طؼقدة مصاكة، رشيعة ُمطبَّؼة، حدود ُمـػَّ

ما يطبؼه هذا البؾد، أطـي ادؿؾؽة ٓ أطؾم القوم من يطبق رشيعة اهلل : < رمحه اهللالشقخ ابن طثقؿني 

أفضل حؽومة طذ اإلصالق يف هذه >. وقال الشقخ الؾحقدان طن هذه البالد: < العربقة السعودية

 >.الدكقا

روا من هذا التـظقم اإلرهايب، والزموا اجلامطة، واسؿعوا وأصقعوا وٓة طباد اهلل : احذروا، وحذِّ

 وصػًا واحدًا، وطقوكًا ساهرة ضد األطداء. أموركم يف ادعروف، وكوكوا يدًا واحدة،

 

 الثانيةالخطبة 



  5 |صفحة 

 

ْسالَِم َواْدُْسؾِِؿنَي، وأَ  الؾُفمَّ  ين. َحْوَزةَ  مِ احْ وَ  ،نيكِ رِ ـْـشوادُ  كَ رْ ـلَّ الـشِّ ذِ أطزَّ اإْلِ  الدِّ

َة ُأُموِرَكا. الؾُفمَّ  َٓ َتـَا َوُو  آِمـَّا يِف َأْوَصـِـَا، َوَأْصؾِح َأِئؿَّ

 وفق َجقع وٓة ادسؾؿني لؾعؿل بؽتابك، واتباع سـة كبقك، وحتؽقم رشطك. الؾُفمَّ 

ْسالَمَ احْلََرَمنْيِ لاِم ِفقه طِ  ـَا َخاِدمَ فِّق إَمامَ وَ  الؾُفمَّ    .َوَصالَُح اْدُْسؾِِؿني زُّ اإْلِ

 اه. َض رْ وتَ  هُ بُ ه لاِم حُتِ ه َوَأْطَواكَ َوَويِلَّ َطْفِدِه َوإِْخَواكَ  هُ ؼْ َوفِّ  الؾُفمَّ 

 احػظ جـودكا ادرابطني ورجال أمــا، وسدد رمقفم يا رب العادني. مَّ الؾفُ 

 طؾقك باحلوثقني ادػسدين، وباخلوارج الامرقني، وبجؿقع أطداء الدين. الؾُفمَّ 

ا كدرأ بك يف كحورهم، وكعوذ بك من رشورهم. الؾُفمَّ   اكػـا رشهم بام شئت، الؾُفمَّ إكَّ

ا َكُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل كِْعَؿَتك، َوحَتَوُّ  الؾُفمَّ   َسَخطِك.  ل َطاِفَقتك، َوُفَجاَءة َكِؼَؿتِك، َوََجِقعِ إكَّ

ا َكُعوُذ بَِك ِمْن الَزَ  الؾُفمَّ   .َوَسقِّئ اأْلَْسَؼام ِص َواجْلَُذام َواجْلُـُونِ إكَّ

َ َيلُمُر بِالَعدِل َواإِلحساِن ﴿ طباد اهلل:  َوادُـَؽِر َوالَبغِي إِنَّ اَّللَّ
ِ
 ِذي الُؼربى َوَيـفى َطِن الَػحشاء

ِ
َوإيتاء

رونَ   .﴾َيِعُظُؽم َلَعؾَُّؽم َتَذكَّ

اجلؾقل يذكركم، واشؽروه طذ كعؿه يزدكم، ولذكر اهلل أكز، واهلل يعؾم ما فاذكروا اهلل العظقم 

 تصـعون.

 

 


