
 ) براءة حلقات التحفيظ وحماضن الرتببة من الفكر الداعشي (

 عادل بن عبدالعزيز احملالوي

 -خطبة مجعة  -

ُ اْلَغْيبي َوالشََّهاَدةي وَ  مرآلحلمد هلل القائل ابحلق واا َبيُر " به "... قَ ْولُُه احلَْقُّ َوَلُه اْلُمْلُك يَ ْوَم يُنَفُخ ِفي الصَُّوري َعاِلي ْْ ُُ ا ِيي ُُهَو احلَْ
 73نعام ألا

ُْ فَاْعديُلوا... " األقوال واألأمر سبحانه ابلعدل ِف ا  152نعام ألعمال فقال : "..َوإيَذا قُ ْلُت

ُُ اْلُمت َُّقوَن ) ووعد أُهل الصدق أبح َق بيهي أُولَئيَك ُُه ْدقي َوَصدَّ لص ي ( ََلُُْ َما َيَشاُءوَن  33سن اجلزاء فقال : " َوالَّذيي َجاَء ابي
نينَي )  ُْ َذليَك َجزَاُء اْلُمْحسي ُْ أبيَ  34عيْنَد َرّب يي ُْ َأْجَرُُه ُلوا َوََيْزييَ ُه ُْ َأْسَوأَ الَّذيي َعمي ُه ُ َعن ْ ف يَر اَّللَّ َِ انُوا يَ ْعَمُلوَن ) ( ليُي ْحَسني الَّذيي ََ

 ( " الزمر . 35

 

ٌُ إينَّ   وتوع د الظاملني ابلعذاب والنِال , وحذران من قول ال بينة عليه وال برُهان , فقال " َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك بيهي عيْل
اَن َعْنُه َمْسُؤوالا   . 36" اإلسراء  السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد َُلُّ  أُولئيَك ََ

 َمالن على نبينا حممد الصادق ِف قوله , املخلص لربه ِف عمله .ألمتان األوالصالة والسالم ا

ان أبغض اْلق إليه الِذب , وأسوأ أعمال الرجل عنده البهتان  أبر اْلق قلبا , وأصدقهُ َلجة , وألينهُ عريِة ,َ 
ثمتألصلى هللا عليه وعلى أصحابه الربرة , الناصحني   راهُ , الباذلني مهجهُ ِف سبيل مرضاة هللا وسلُ تسليماَ 

 ما بعد  

ا ) َ َوُقوُلوا قَ ْوالا َسدييدا ُْ َويَ ْغفيْر 70فأوصيُِ أيها الناس ونفسي بتقوى " ََي أَي َُّها الَّذييَن َآَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ ُِ ُْ أَْعَماَل ُِ ( ُيْصليْح َل
ُْ َوَمْن يُطيعي اَّللََّ  ُِ ُْ ُذنُوَب ُِ ا )َل  ) سورة األحزاب( . ( ﴾71 َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَو فَ ْوواا َعظييما

  

 عباد هللا

ان متعلقا دَين فألالظلُ تشمئز منه النفوس السليمة , وتدفعه الفطر املستقيمة, وأيابه بنوا اإلنسان من مجيع ا ِيف إذاَ 
 -ته أُهل هللا وخاص – اتجمتمع , وأُهل القرآن ِف أشرف خلق وأطهر أانس أُهل الفضل واإلحسان , وقادة التوجيه ِف

 مث أشد .ألعندُها يِون الظلُ أعظُ , والذنب أَرب , والبهتان أفضع , وا



ُ عظُ القول ِف الفنت بال برُهان وأثره على الفرد واتجمتمعات .  وال خيفَا

ُهل بيته ليه وسلُ , وعاىن ألسنتهُ العنان فآِل ذلك رسول هللا صلى هللا عألفك ِف حادثته , وأطلقوا إلخاض أُهل ا
ان أُهل األوا ُه َُهي يناا َوُُهَو فك يتناقلونه بال مباالة فأنزل هللا "وحْتَسُبونَ ألصحاب املقربون منه لعظيُ الظلُ الواقع عليهُ , َو

ٌُ " النور   15عينَد اَّللَّي َعظيي

بعدُهُ ممن  يِون تطميناا َلُ وملن أتىِل وفضاعة احلدث إال أن احلق سبحانه واسى املتهمني أبعظُ تسلية لألومع شدة ا
ُْ ۚ.." النور  ُِ ٌر لَّ ُ ۖ َبْل ُُهَو َخي ْ ُِ  11تِال ضدُهُ التهُ وُهُ منها براء , فقال سبحانه " اَل حَتَْسُبوُه َشرًّا لَّ

  

 أيها املسلمون

 لقد نبتت ِف عصران املتأخر انبتة تد عي الغرة على احلرمات , وتنادي ابجلهاد ِف سبيل هللا 

 على غر ُهدي نبوي صحيح .

ىل أن يتقربوا إىل مر إألاستباحوا الدماء املعصومة , وانتهِوا احلرمات , ونشروا الفوضى ِف بالد املسلمني , بل وصل ّبُ ا
بقتل األقربني ومعصومي الدماء فزادوا ظلماا إىل ظلمهُ وضالالا إىل ضالَلُ ِف أمور فظيعة ِل  -بزعمهُ الباطل  -هللا 

 إليها إال أُهل البغي  والضالل . يسبقهُ

 تصرفات مشينة وأعمال جنونية تشمئز منه النفوس السوية فضال عن دين عظيُ , وشرع قومي من لدن حِيُ خبر .

لني عليهُ متهُ ,خائفني وجألوقد تواىل النصح َلُ من مجيع أطياف اتجمتمع من علماء ودعاة وخطباء ومربني انصحني 
 نحرفني ابلتسفيه والتضليل لِل انصح وااهامهُ ابلعمالة بل ورميهُ ابلِفر والردة,فِان الرد من أولئك امل

وقد شهد القاصي والداين بعظيُ نصح أُهل الفضل َلُ ِف جهد واضح, وبيان انصح , ودالئل وبينات ترشدُهُ من 
أبوية ولِنهُ  رتية أو رساالتالغواية وحتاول ردُهُ من الضاللة سواء ِف بياانت رمسية أو خطب أسبوعية أو تغريدات توي

أبوا إال املضي ّبذا الطريق املظلُ الذي أوردُهُ املهالك , وجر عليهُ وعلى دينهُ وأُهلهُ وجمتمعهُ الويالت وشر 
 التبعات .

فروا بِل قول إال قوال يوافق ُهواُهُ . أس العجب , وأدمنوا التمرد على ثوابت الشرع , َو  لقد أُشرب أولئك املنحرفونَ 

ل طاعة إال طاعة أخفيائهُ الذين ال يروهنُ إال من وراء شاشات , أو يسمعون أصوااهُ وبيااناهُ من  نزعوا أيديهُ منَ 
 خلف مقاطع قد امتلئت وورا وّبتاان .

  



الدين  ت قلوّبُ غيظاا وحنقاا علىألهنُ قد امتألن أُهل الباطل من املعادين للدين ال يرقبون ِف مؤمن إال وال ذمة , وألو
 وأُهله والدعوة إليه

جندة تعادي الدين وأُهله خصوصا حلقات حتفيظ القرآن واحملاضن الرتبوية واملناشط الدعوية ألحداث ألفقد وظ فوا ُهذه ا
رمية من والة األمر وفقهُ هللا الذين يبذلون الغايل والنفيس ِف خدمة ُهذه املناشط ليقينهُ  القائمة ِف ُهذه البالد برعايةَ 

يل التهُ ألللمجتمع و أبهنا صمام أمان ن القائمني عليها أُهل فضل وثقة لديهُ , ولِن أيىب أُهل النفاق والعلمنة إالَ 
ة  هنُ ال يعادوهنُ أبشخاصهُ ولِن يعادون احلق الذي حيملونه , قدواهُ ألوإلصاق املناُهج املنحرفة ّبذه األعمال املباَر

ل ومان عادوا احلق ووقفوا ضده .  ِف ذلك منافقواَ 

مان النيب صلى هللا عليه وسلُ وِف غزوة أحد ابلتحديد خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلُ ومعه الصحب الِرام ففي و 
يف خيالفنا حممد وخيرج من املدينة فاحناو مبن معه من  ملواجهة قريش فغاظ ذلك عبدهللا ابن أيب رأس املنافقني وقالَ 

ُهل ألما أنه انصحا غرار من أصحابه واعألبزعمه الباطل  أبنه يتبع أراء ا -املنافقني متهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلُ 
 املدينة وقرابته .

ن مدرسة النفاق واحدة فيتهُ أُهل الباطل أتباع النيب صلى هللا عليه وسلُ السائرين على هنجهُ ألويعيد التأريخ نفسه 
 لشنيعة مع أهنُ من أبعد الناس عنها.املنشغلني ابْر التالني لِتاب هللا أبهنُ ُهُ أُهل ُهذه األفعال ا

  

 عباد هللا  

إن ااهام حلقات التحفيظ واملناشط الدعوية أبهنا مفرخة لإلرُهاب وأهنا حماضن ُهذا الفِر ظلُ من القول عظيُ , وافرتاء  
ل البعد عن ُهذه املواطن , وال  حداثألَبر إذ أثبتت ا والوقائع واملقبوض عليهُ من أُهل ُهذا الفِر الضال بعدُهَُ 

الم والد اْارجي الداعشي الذي قتل ابن عمه ِف يوم عيد ا ضحى العظيُ حيث قال ِف معرض ألأدل على ذلك منَ 
ان مفرطاا ِف الصالة ومع ذلك الغرة على  يد عي ذلك القاتل الشقي حديثه عن ابنه أنه ِل خيرج من قريته البتة وأنهَ 

 حرمات هللا فصار يقتل عباد هللا املوحدين .

 -ضل سعيه وخاب عمله وأورده هللا بسوء صنيعه ذلك اْزي العظيُ  -

وُهاُهُ رجال الداخلية حفظهُ هللا يقبضون على سوري وافد وفلبينية ضالة يريدون العبث أبمن الوطن واملواطنني , فهل 
 لقات أو حماضن تربية !ُهُ خرَيي ح

درس قد بلغ تعدادُها قرابة مخسا وأربعون ألف حلقة ي -أيها املؤمنون  -إن حلقات حتفيظ القرآن الِرمي ِف ُهذه البالد 
الف  آلفيها قرابة املليون طالب وطالبة , ومِاتب الدعوة قد بلغ تعدادُها قريبا من أربع مئة مِتب يعمل فيه عشرات ا



ُ َما ال  -يقوم عليها   فِار املنحرفة وال أدل على ذلكألثلة من أخيار ُهذا البلد , ُهُ أبعد الناس عن ُهذه ا - خيفَا
ل جمال سواء  من أن ُهذه احللقات موجودة من عشرات السنني وِل ُُترج إال أُهل الفضل من أئمة احلرمني والقادة ِفَ 

من يريد حجب ضوء عسِرَي أو طبيا أو ِف سلك التعليُ أو السلك املهين أو العمل اْا ص ومن قال غر ذلك فهوَ 
 الشمس بغرابل .

رمية من والة أمرُها وتشجيع متواصل منهُ فأمثرات  أُنشئت حلقات التحفيظ ِف ُهذه البالد من عشرات السنني برعايةَ 
 خرات للبالد والعباد .

 وإليكم صورا انصعة هلذه البالد يف رعايتها لكتابة هللا 

اية طباعة املصحف الشريف ِف مطبعة امللك فهد رمحه هللا والعن -ما يعد غرة ِف الزمان  -رعاية وأييت على رأس ُهذه ال
ذلك طباعته بطريقة "برايل" للمِفوفني.  ل لغات العاِل املنطوقة َو  برتمجة تفاسرة إىلَ 

افظات وإنشاء احللقات ِف احملومنها رعايتها للجمعيات اْرية لتحفيظ القرآن الِرمي ونشرُها ِف املناطق وتوويع فروعها 
تاب هللا  ِف أَثر املساجد ِف اململِة حىت ال جتد مسجدا يعمر ابلصالة إال وأقيمت فيه حلقة لتحفيظَ 

ومنها تشجيع الطالب من شباب وفتيات على حفظ القرآن وضبطه إبقامة املسابقات التنافسية بني الطالب والطالبات 
 ز الدولية حلفظ القرآن الِرمي وتالوته وجتويده وتفسره.ومن ذلك : مسابقة امللك عبدالعزي

ومنها : مسابقة خادم احلرمني الشريفني امللك عبداَّلل  بن عبدالعزيز ابحلرس الوطين.ومنها : مسابقة احلرس الوطين حلفظ 
 القرآن الِرمي.

سِريني, ِف حفظ القرآن الِرمي للع ومنها : جائزة صاحب السمو امللِي األمر سلطان بن عبدالعزيز رمحه هللا الدولية
 ومنها :املسابقة احمللية جلائزة امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا حلفظ القرآن الِرمي وجتويده وتفسره للبنني والبنات.

 ومنها : جائزة صاحب السمو امللِي األمر حممد بن سعود أمر منطقة الباحة حلفظ القرآن الِرمي.

 احب السمو امللِي األمر سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز حلفظ القرآن الِرمي لألطفال املعوقني.ومنها : مسابقة ص

 ومنها : برانمج حتفيظ القرآن الِرمي ألبناء املسلمني ِف العاِل ومنها : حلقات القرآن الِرمي ِف السجون ودور املالحظة..
نفسه مزورا حتفاء أبُهله مث أييت بعد ُهذا غيٌر ظاِل لإلبِتاب هللا واُهتمام إلوغر ذلك مما ترعاه ُهذه البالد حرسها هللا من ا

 رُهاب "إلللقول ليتهُ ُهذه احللقات أبهنا مفرخة ل

ُْ ۚ إين يَ ُقوُلوَن إيالَّ ََذيابا " ْن أَفْ َواُهيهي ليَمةا َُتْرُُج مي بُ َرْت ََ ََ 

  



 عباد هللا

ُ أن  ُهذه النابتة الضالة من داعش ماظهرت إال ِف  ُهو العاميني املاضيني فقط ِف سبب ظاُهر يعلمه اجلميع و ال خيفَا
ر لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلُ من خربُها وأهن -وُهي العراق ابلذات   -ظهور ُهذا الفِر ِف بالد الفنت  ا اليت َذ

بر ألولئلك املنحرفني ِف وسائل ألحداث األمواطن الفنت مث انسحبت على بالد الشام مع ا لتواصل اخرة ِف ظل جهدَ 
ل شاب فيتأثر ّبا لقلة علمه ولبعده عن أُهل العلُ والفضل الذين يبصرونه بضالَلُ  احلديثة اليت أصبحت تصل ليدَ 

 حنراف ِف التفِر والضاللة ِف املنهج .إلوسوء فِرُهُ فيحصل ُهذا ا

وال التحاقا ِف برامج  لقاتولو فتشنا ِف أصناف املنتسبني للخوارج من داعش لوجدان غالبيتهُ ِل يِن َلُ حضورا ِف احل
 حنراف .إلاْر بل ُهُ شباب أغراٌر وي ن َلُ الشيطان سوء عملهُ وِل يِن َلُ حاضنا تربوَي يبصرُهُ احلق فاحنرفوا ُهذا ا

  

متوج  حصائيات أثبتت أن أغلبهُ من البالد اليتإلنظرة إنصافا لوجدان أن قلة من أُهل البالد منهُ فا -أيضا  -ولو نظران 
ردة فعل أو أهنُ فيها  ُهذه الفنت أو من بالد أورواب أومن البالد اليت حِمها العلمانيون فِان خروج الشباب َلَُ 

طوق جناة فضلوا ِف ُهذا ضالال مبينا .  جعلوُهَُ 

ز الدراسات املتخصصة إلوإليك ا  حصائيات من مرَا

ز الدويل لدراسة التطرف والعنف السياسي : فأعداد داعش  الف مقاتل وأوصلها تقرير  20تزيد على فحسب تقرير املَر
 نصفهُ من سورَي والعراق " أتمل نصفهُ من العراق وسورَي "  31500اىل  CIAل 

والربيطانيني  1200والفرنسيني 3000فقط حسب االحصاءات والتونسيني  2500عدد السعوديني املنضمني يقارب 
بر َلُ ِف الفرتة اومن اجلزائر واملغرب ومصر وبعض دول أورواب .مع احن 400  . خرة وُهذا من فضل هللاألسارَ 

 نصاف أن نقول أن داعش نتاج حللقات حتفيظ القرآن الِرمي .إلالشيء فهل من ا  31500من  2500فما نسبة 

 " سبحانك ربنا ُهذا ّبتان عظيُ "

ضوا وضاقوا به ذرعا وأبغ سالمإلأن القائلني بذلك ُهُ مرضى نفوس قد عادوا ا -أيها املؤمنون   -ولنِن على يقني 
 تعاليمه ولذا يتحينون أية فرصة ليقدحوا فيه .

ر وللوطن مأللقد علموا أن القرآن الِرمي وحماضن الرتبية ُهي من يهذب النفوس ويصلح القلوب ويعزو الوالء لوالة ا
ما قال ربنا عز وجل "وَ ألولِنهُ يضيقون ذرعا ّبذا  ُ يُرييدُ ن مههُ الشهوات وغايتهُ فساد اتجمتمعَ  ُْ اَّللَّ ُِ  َأْن يَ ُتوَب َعَلْي

ا " النساء   27َويُرييُد الَّذييَن يَ تَّبيُعوَن الشََّهَواتي َأْن متَييُلوا َمْيالا َعظييما



تاب هللا ليقينهُ أبنه احلق وأنه سبيل العزة والِرامة التباع ُهذا الدين ,  ولقد سبقهُ أُهل الِفر ِف حماولة الصد عنَ 
ُْ تَ ْغليُبوَن " فصلت  فقال هللا واصفا ُِ َفُروا اَل َتْسَمُعوا َليَََٰذا اْلُقْرآني َواْلَغْوا فييهي َلَعلَّ  . 26مِرُهُ : " َوقَاَل الَّذييَن ََ

ُُ اَّللَُّ  ُْ قَاتَ َلُه ُُ اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُُه ما وصف هللا "...ُُه  ىنَّ أَ  فال ترفعوا رأساا أبقواَلُ وال حتفلوا بزخارف بيااناهُ بل ُهَُ 
ُِوَن" املنافقون   4يُ ْؤَف

ُْ ِفي  فسبحان من جعل احلوادث والفنت سبباا لتمييز الصفوف , وإظهارا لبواطن القلوب وصدق ربنا القائل "...َولَتَ ْعريفَ ن َُّه
ُُِ " سورة حممد  ُُ َأْعَماَل ُ يَ ْعَل ۚ  َواَّللَّ  30حلَْني اْلَقْولي

   

 أيها املسلمون 

ع اليني املعادين للدين ليس وليد اليوم بل ُهو قدمي قدم ُهذا الدين فشأهنُ شأن املعادين للشرائإن تصيد أُهل العلمنة والليرب 
ل ومان فِل نيب أرسل لقومه يقف أمامه أعداء الدين ليِيلوا له التهُ , فهاُهُ بنو إسرائيل يقولون ملوسى ومن معه  ِفَ 

 من املؤمنني  قال تعاىل عنهُ "..

ُْ َسي يئَ  ُه ب ْ ُْ اَل يَ ْعَلُمون "َ َوإين ُتصي ثَ َرُُه َْ ِينَّ َأ ُْ عينَد اَّللَّي َولََٰ َا طَائيرُُُه ُوَسىَٰ َوَمن مََّعُه ۗ َأاَل إيَّنَّ  131عراف ألا  ٌة َيطَّي َُّروا مبي

ُْ ۖ لَئين ِلَّْ  -بزعمهُ  -وقال سبحانه ِف شأن أصحاب القرية الذين تشاءموا  ُِ نتَ ُهوا  تَ ابملرسلني  " قاُلوا إيانَّ َتطَي َّْراَن بي
ٌُ " يس  نَّا َعَذاٌب أَليي ُُِ م ي ُْ َولََيَمسَّنَّ ُِ  18لَنَ ْرمُجَنَّ

انت نتاج حلقات أُهل العلُ وحماضن الرتبية وحلقات حتفيظ فغاظهُ  لقد ضاق ذرعا أُهل الباطل ّبذه الصحوة اليتَ 
سالم منهُ براء ومن إلوا - سالمإلرجوع الناس لرّبُ واستغلوا ضالل ُهؤالء الدواعش الذين ينسبون وورا أعماَلُ ل

 -أعماَلُ املشينة 

 فِيف تلصق أعماَلُ ّبذه الفئة النقية الطاُهرة  ُهذا الزور 

تاب هللا أنيسهُ وجليسهُ ؟ هذه ِف قومَ   َيف تلصق اهماَ 

هذه مبن يرددون آَيت رّبُ صباح مساء ؟  َيف تلصق اهماَ 

َذا اْلُقرْ آللطرق واحسن األيهذب الطالب ويهديهُ  -َي أمة القرآن  -فالقرآن  آَن داب لقد قرأ أُهله قول هللا تعاىل " إينَّ ُهََٰ
 سراء إليَ ْهديي ليلَّيتي ُهيَي أَقْ َوُم..." ا

فهداُهُ لِل عمل صاحل , ولِل قول انصح , فِانوا أحسن الناس خلقا , وأعظمهُ استجابة , وألزمهُ لِل طريق 
 شني  .حنراف املإلقومي مث أييت ضال مضل ليتهمهُ ابلضالل وا



ل رذلية , فِيف يِونون ُهُ وقود ُهذه الفتنة , وانرُها املؤججة ؟  ُهداُههُ القرآن العظيُ لِل فضيلة , وأبعد عنهَُ 

ُلَغنَّ عي  ْلَواليَدْيني إيْحَساانا إيمَّا يَ ب ْ ُه َوابي ِيبَ َر َأحَ نلقد قرأوا قوله تعاىل " َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدواْ إيالَّ إيَيَّ َياَلمُهَا َفاَل َدَك اْل ُدمُهَا أَْو 
َن الرَّمْحَةي  ريمياا . َواْخفيْض ََلَُما َجَناَح الذُّل ي مي َُما قَ ْوالا ََ َهْرمُهَا َوُقل َلَّ َما َرب ََّيايني َصغيراا "  تَ ُقل َلََُّمآ ُأف ٍّ َوالَ تَ ن ْ َوُقل رَّب ي اْرمَحُْهَما ََ

  23سراء إلا

 , وألينهُ عريِة َلُ , وأحسنهُ صحبة معهُ , فِيف سيتجرئون على قتلهُ أو تسفيه فِانوا أبر الناس آبابئهُ وأمهامت
 عقلوُهُ أو يعصون هللا فيهُ ؟

ُْ..." الن  ُِ ْن  اء سقرأوا قوله تعاىل " َي أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا َأطييُعوا اَّللََّ َوأَطييُعوا الرَُّسوَل َوأُويلي اْألَْمري مي

 عا لوالة أمرُهُ , وألزمهُ لغروُهُ , وأصدقهُ ِف لزومهُ .فِانوا أشد الناس اتبا

  

ني  َر َسبييلي اْلُمْؤمي َ َلُه اَْلَُدىَٰ َويَ تَّبيْع َغي ْ َُۖ   نَي نُ َول يهي َما تَ َوىلََّٰ قرأوا قول هللا تعاىل " َمن ُيَشاقيقي الرَُّسوَل مين بَ ْعدي َما تَ بَ نيَّ َوُنْصليهي َجَهنَّ
راا " النساء )  (115َوَساَءْت َمصي

ل مايفرقهُ ويشتت مشلهُ.  فِانوا أعظُ الناس لزوما جلماعتهُ , وأبعدُهُ عنَ 

  

ُ َعَلْيهي  َب اَّلل  ا فييَها َوَغضي ُُ َخاليدا ا َفَجَزآُؤُه َجَهنَّ ناا مُّتَ َعم يدا ا وَ قرأوا قول هللا تعاىل " َوَمن يَ ْقُتْل ُمْؤمي َلَعَنُه َوأََعدَّ َلُه َعَذاابا َعظييما
 ( سورة النساء93")

ل ألفِانوا أبعد الناس عن الدماء املعصومة وا نفس احملرتمة , فِيف يِون أُهل القرآن ُهُ أُهل القتل والفتك فليتق هللاَ 
 ظاِل متهُ َلُ !

تعليُ , وعر فهُ بِل خلق جليل  َيف ُهذّبُ القرآن أعظُ اهذيب , وعلمهُ أحسن-أيها املؤمنون  -وُهِذا جند 
 فلزموه , وبصرُهُ بتعاليمهُ رّبُ فاستجابوا َلا .

وُهِذا ُهو حال من ترىب على أيدي العلماء الرابنيني مث أييت بعد ذلك عدو  -أُهل هللا وخاصته  -ُهِذا ُهُ أُهل القرآن 
 من أعداء امللة قد

 رض قلبه , وضالل مسلِه .أُشرب ُهواه حب أُهل النفاق فيتهمهُ ويصب عليهُ جام غيظه مل

  



 عباد هللا

إن املتأمل ِف ُهؤالء املتهمني ألُهل القرآن والدين والدعوة َيدُهُ أبعد الناس عن شرع رّبُ يظهر ُهذا ِف ُهيئااهُ وألفاظهُ 
يااهُ مث يدعون وروا أهنُ نصحة ل  هللامة مشفقني عليها فيقال َلُ أصلحوا أحوالُِ أوال مث انصحوا أمتُِ فنسأل ألوسلَو

يدُهُ ِف حنورُهُ وأن يصرف عن املسلمني شرُهُ مبا شاء .  أن يردَ 

 ابرك هللا يل ولُِ ِف القرآن العظيُ.....

  

 اخلطبة الثانية

 أيها املسلمون  

بار العلماء الألإن حماضن الرتبية والتوجية ِف ُهذه البالد وحلقات حتفيظ القرآن مرجعيتهُ ا ذين ينهلون علمهُ وىل ُهيئةَ 
تهُ خذ عنهُ , ويتبعون فتاويهُ وأقواَلُ فإليك البيان الناصع ملرجعيألويصدرون عن أرائهُ , فهُ يدينون هلل اب منهُ ,

 لرتى موردُهُ وتعرف مسلِهُ .

بار العلماء مانصه :ألجاء ِف بيان ا  مانة العامة َليئةَ 

ال ِف جماله, مِافحة ا”  يهدف  لفِر الداعشي اْبيث, الذيإن من الواجب الذي يفرضه الدين على مجيع املسلمنيَ 
داا أن داعش دسيسة على اإلسالم, صنعتها أيد خفية وَلا مهمة  إىل متزيق بالد املسلمني وإشاعة الفوضى بينهُ, مَؤ

دواعش جتار ال” وأضاف البيان ”.تؤديها, وُهدفها : بثُّ الفرقة, وتفريق الِلمة, وتشويه الدين اإلسالمي احلنيف
التدجيل, واللعب على صغار العقول, فأفسدوا فطر أتباعهُ اإلنسانية, فضالا عن الدينية مبا ابتدعوه  وائفون, رأس ماَلُ

من تِفر املسلمني وتفجر مساجدُهُ وقتل أقارّبُ, واستباحوا ألجل ذلك احلرمات واحملرمات, وغاية ما يصلون إليه 
األمة وعلمائها وعامتهُ أَدوا على ضالَلُ وشناعة وأشار البيان إىل أن إمجاع “.االحنالل من ُهذا الدين احلنيف 

مسلِهُ الذي قادوا به شذاذا من اْلق فما قادوُهُ إال إىل اَلالك, نسأل هللا تعاىل أن يقطع دابرُهُ وأن يِفي املسلمني 
ال ِف جماله مِافحة ُهذا الفِر الداع“.شرُهُ  د األمانة العامة ِف ُهذا الصدد أن على مجيع املسلمنيَ  ي اْبيث شوتَؤ

والتعاون مع رجال األمن ِف التبليغ عن املنتسبني إىل ُهذا الفِر اْارجي العميل, فإن ذلك من التعاون على الرب والتقوى 
الذي أمر هللا تعاىل به, وإن التخلف عن ذلك عند معرفة بعض املتورطني إمث يبوء به صاحبه يوم القيامة وقد يؤدي إىل 

ا َلذا الظاِل ِف جرميته " انتهى البيان .ماال حتمد عقباه, حبيث يِ ت مشاَر  ون ُهذا السَا

 فماذا بقي َلؤالء الِذبة ليزيفوا به احلقائق ويلبسوا من الزور .

 فاحلمد هلل على إنعامه , والشِر له على تفضله .



 وبعد أيها املؤمنون  

رمي وُهي معيات اْرية وحلقات حتفيظ القرآن الِم للمحاضن الدعوية واجلألفال تزال ُهذه البالد بوالة أمرُها ُهي الراعية ا
ل الثقة ِف القائمني عليها فال عليك من الصوت النشاو الصادر من صاحب القلب املريض املعادي لِتاب ربه ,  تثقَ 

قني َمة ما ورائها فحاَلُ حال املنافألومناشط أُهل الفضل واْر وإن وو ر لُِ القول , وأظهره بلسان الناصح فإن وراء ا
ل ومان .  ِفَ 

مة احلقيقيون الذين ألَيم ضالَلُ وستفضحهُ الوقائع , وأهنُ ُهُ أعداء األفال تلتفتوا َلُ وال ترفعوا رأساا أبقواَلُ وستثبت ا
 مة بِتاب رّبُ .أليريدون تفريق الصف وإضعاف اتصال ا

ُ أهنُ قلة ال أيبه ّبُ وال يلتفت َلُ إال القلة ولِن جتلية للواقع وإ ان ُهذا البيوأبشَر ان , فاللهُ أران يضاحا للحقيقةَ 
 احلق حقا واروقنا اتباعه واران الباطل ابطال واروقنا اجتنابه , اللهُ ال جتعله ملتبسا علينا فنضل .

  

 صلوا على البشر النذير اَلادي إىل الصراط املستقيُ. ...
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