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 سوريا ويقظة األمة

"، والتي تحدَّث فيها سوريا ويقظة األمةخطبة الجمعة بعنوان: " - حفظه اهلل - ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم
ُهزِمت وضُعَفت فإنها ال  مهماوأنها ، واقِع في كل عصٍر ومصرٍ وما ميَّزها اهلل به في التعاُمل مع الأمة اإلسالم  عن

 .وحثَّ على ُنصرة قضايا المسلمين في كل مكان كلٌّ بحسب ُجهده وطاقَته، تموت وال تِذل  

 

 الخطبة األولى

هِده ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من ي، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه الحمد هللإن 
، وأشهد أن محمًدا عبُد وحده ال شريك لهوأشهد أن ال إله إال اهلل  ،اهلل فال ُمضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادَي له

 اهلل ورسوله.

 .[301: عمران آل] ُمْسِلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا

َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نَ ْفسٍ  ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمُ  ات َُّقوا النَّاسُ  َأي َُّها يَا ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمن ْ  َوات َُّقوا َوِنَساءً  َكِثيًرا رَِجااًل  ِمن ْ
 .[3: النساء] َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواأْلَْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  الَِّذي اللَّهَ 

 اللَّهَ  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ ( 00) َسِديًدا قَ ْواًل  َوُقولُوا اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا
 .[03 ،00: األحزاب] َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ 

 :الناس، فيا أيها أما بعد
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؛ فهم يشُكرون اهلل في سرَّائِها، ويصِبرون الصبَر وُدروبها لقد ميَّز اهلل أمة اإلسالم بُحسن التعاُمل مع ِغَير الحياة
الجميَل في ضرَّائِها، إن انتَصروا عِلموا أن النصَر من عند اهلل، وإن ُهزِموا عِلموا أنه من عند أنُفسهم، كما علَّمهم 

َها َأَصْبُتمْ  َقدْ  ُمِصيَبة   َأَصابَ ْتُكمْ  َأَوَلمَّا: -ال جل وع -بذلك ربُّهم   ِإنَّ  َأنْ ُفِسُكمْ  ِعْندِ  ِمنْ  ُهوَ  ُقلْ  َهَذا َأنَّى قُ ْلُتمْ  ِمثْ َلي ْ
 .[365: عمران آل] َقِدير   َشْيءٍ  ُكل   َعَلى اللَّهَ 

الموج التقِني  الهاِئج، فقرَّب البعيد، وكشَف وقد بُِليت أمُة اإلسالم في هذا الزمن بالُبركان المعلوماتي  الثائِر، و 
المخبوَء، فكان نتيجُة هذا الطُّوفان الجاِرف من الحضارة التي رف ََّهت الجسَد، وأوحَشت الرُّوح أن أصبَح العاَلُم  

وُسخريُة كلُّه كالُكتلة الواحدة، اجتمَع فيها بطُش عاٍد، ومعصيُة قوم لوٍط، وسحُر فرعون وقوِمه، وتطفيُف مدَين، 
 قوم نوٍح، وكيُد إخوة يوسف.

حتى أصَبحت أمتُنا من ُجملة المنكوبين بَلهيب هذه النار، واعتراُهم ُمعتَرك الحضارة بُهمومه وُغمومه، وُعَجره 
 ، حتى عْشعَش في أفئدِة كثيٍر منهموُبَجره، فزاَدت ُسخونَتهم غليانًا، وِطيَنتهم بلَّة، وكربَهم وجًعا، وضيَقهم حَرًجا

 عنكبوُت اليأس والتشاُؤم، وأصابَهم من الض يق ما يجعُل صدَر الواحِد منهم ضي  ًقا حرًجا كأنَّما يصَّعَُّد في السماء.

فُخر بت أرُضهم وديارُهم وأمواُلهم وصياِصيهم، وزُجَّ بهم في كل مضيٍق، لقد كُثرت آالُمهم، واغِتيَلت آماُلهم، 
شَرٍق، وهم يتهوَّعون الظلَم والَحيَف من أجل أن يعترِفوا بأن حقَّهم باِطل، وباِطل ليتجرَّعوا حقاِئق ُمزوَّرًة على 

 غيرهم حقٌّ.

حتى كشَف الستار عن زيف هذه الحضارة وتيِه العدل فيها، وظهور ما ُيسمَّى "حقوق اإلنسان" بوجٍه كاِلٍح، ليس 
تي تحُصُد أرواَحهم بال رقيٍب وال حسيٍب، وال ألمة اإلسالم منه نصيب  تحت صريِر الُمجنزرَات والُمقاِتالت ال

 .ِذمٍَّة، وال رحمٍة بشريَّةٍ 
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عن ناِئحٍة ُمستأَجرة، وال إعارة ِظئٍر تُودُِع قضاياها  - مهما ضاَقت أمورُها - وأمُة اإلسالم أمة  عزيزة  ال تُنق بُ 
ن لألمة الُمسِلمة بُدٌّ إال أن تعتِصم بحبل خالِقها قبل  ترائَِبها؛ ألن الدموَع ال تُعار، والُبكاَء ال ُيحِيي المي ت، فلم يكُ 

كل شيٍء، ثم بحبل االت حاد واالجتماع لقاَدة األمة لنصِر قضيَّتها، والدفاع بكل ما تمِلك من ُجهٍد واستطاعة في  
 حروُب الظلم والقهر والجَبروت.كفَكفة دموع األيتام والثَّكاَلى والجرَحى الذين طالَْتهم 

اإلسالم لديها من معيِن ديِنها ما تستطيع من خالِله أن تكون أقوى األمم، وأعدَل األمم إذا جمَعتها وحدُة فأمُة 
فإن عدوَّها لن يستطيَع أن يقتُ َلها وال أن ُيشي ع جنازَتها، ولو ، والتعاُون على البر  والتقوى؛ فإن تمَّ لها ذلك الدين

.أرجَع بصَره النقَلَب إليه بصُره خاِسئً   ا وهو حسير 

 َواَل يقول:  - جل وعال -فإن أمة اإلسالم قد تضُعف لكنها ال تموت، وقد تُهَزم ولكنها ال تستِكين؛ ألن اهلل 
 َوتِْلكَ  ِمثْ ُلهُ  قَ ْرح   اْلَقْومَ  َمسَّ  فَ َقدْ  قَ ْرح   يَْمَسْسُكمْ  ِإنْ ( 311) ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  اأْلَْعَلْونَ  َوأَنْ ُتمُ  َتْحَزنُوا َواَل  َتِهُنوا
 َولُِيَمح صَ  (340) الظَّاِلِمينَ  ُيِحبُّ  اَل  َواللَّهُ  ُشَهَداءَ  ِمْنُكمْ  َويَ تَِّخذَ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  َولِيَ ْعَلمَ  النَّاسِ  بَ ْينَ  نَُداِولَُها اأْلَيَّامُ 

 .[343 -311: عمران آل] اْلَكاِفرِينَ  َويَْمَحقَ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ 

 عباد اهلل:

صلى اهلل عليه  -إن على أمة اإلسالم أن تلتِمس في كل ضيٍق طيَف السََّعة، وفي كل كرٍب طيَف الفَرج؛ فالنبي 
. قالوا: وما «يُعِجُبني الفألُ »: -صلوات اهلل وسالمه عليه  - أمَر بالفْأل ونَهى عن التشاُؤم، فقد قال - وسلم

 واه البخاري ومسلم.؛ ر «الكلمُة الطيبة»الفْأُل؟ قال: 

ومن هنا وجَب على أمة اإلسالم أن تُغل َب جانَب الفْأل في حياتِها حتى ال تقِضي عليها نواِئُب الحروب 
والُخطوب، وأال تستحِكَمها حلقاُت المضاِيق؛ ألن اهلل ال يُعِجُزه شيء  في األرض وال في السماء، وألن أمة 

م ولن يكون من طبيعتها الظلُم والغدُر وهدُر الحقوق، واالرتِواُء بالدماء، اإلسالم ليست ظالمًة وال ُمعتديًة، ول
 والش َبُع باألشالء.
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سبيل  أمام كل واِثٍق  إنها أمُة عدٍل وعبوديٍَّة هلل؛ ألن من عرَف اهلل نَصَره وأمدَّه بعونِه وتوفيِقه، وليس لليأس والُقنوط
 .-صلى اهلل عليه وسلم  -باهلل وبوعده بنصر كتابِه، وُسنَّة نبي ه 

نْ َيا ِفي اللَّهُ  يَ ْنُصَرهُ  َلنْ  َأنْ  َيُظنُّ  َكانَ  َمنْ : -جلَّ شأنُه  - قال  ْليَ ْقَطعْ  ثُمَّ  السََّماءِ  ِإَلى ِبَسَببٍ  فَ ْلَيْمُددْ  َواْْلِخَرةِ  الدُّ
 .[35: الحج] يَِغيظُ  َما َكْيُدهُ  يُْذِهَبنَّ  َهلْ  فَ ْليَ ْنظُرْ 

، ولنعمل على وحدة صف نا؛ فإن العمل ِمفتاُح النجاح، ورأُس العمل هو رُجوُعنا إلى كتاب -عباد اهلل  - فلَنتَِّق اهلل
، ليخُرج من ِضئِضِئ أمَّتنا حبُّ اإلخوة والتناُصح والتناُصر؛ ألن ما -صلى اهلل عليه وسلم  -رب نا وُسنَّة نبي نا 

أصاَب أمَة اإلسالم لم يكن ِبدًعا من األمر؛ بل إنه نتيجُة خلٍل وفُتوٍق وتقصيٍر ملحوٍظ في قيام الُمسلمين 
ٍن، وبطًشا في ُصورة تأديٍب، بواِجباتهم ُتجاه إخوانِهم في الد ين، حتى الَقت األمُة من أعدائِها مكًرا في ُصورة لِي

مع احتراٍف في الهمجيَّة والجَبروت، والتلويِح بالُقوَّة، وحق  النقِض الجائِر، وترك الِجدال بالتي هي أحسن إلى 
 الِجدال بالتي هي أخَشن.

ببين مخاِلب حتى جَعلوا من ذواتِهم أشباًحا مرهوبة، وحقوَق من ِسواهم لِباناٍت ممضوغًة يلِفظونَها بعد عْلِكها 
القوة الباِطشة، حتى جَعلوا العاَلم اإلسالميَّ اليوم يأَلُف ألوانًا من الحروب واالعِتداءات والنََّكبات، لُيصِبح األماُن 

 .[13: فيوس] يَ ْعَلُمونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  َأْمرِهِ  َعَلى َغاِلب   َواللَّهُ لديهم ِشبَه سراٍب ِبقيعٍة ال يبُلُغه أحد، 

إنه لن ُتكَسر رماح  ُمجتمعة، ولن يأكل الذئُب من الغَنم إال القاِصية، وما على الُمسلمين إال أن يغِلَب فأُلهم 
 .[330: يوسف] َنَشاءُ  َمنْ  فَ ُنج يَ  َنْصُرنَا َجاَءُهمْ  ُكِذبُوا َقدْ  َأن َُّهمْ  َوظَنُّوا الرُُّسلُ  اْستَ ْيَأسَ  ِإَذا َحتَّىيأَسهم، 

 ِإنَّ ( 5) ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ  فَِإنَّ ، وإذا استحَكَمت حلقاتُه ُفِرج، ولن يغِلَب ُعسر  ُيسَرْين، مَر إذا ضاَق اتََّسعإن األ
 .[6 ،5: الشرح] ُيْسًرا اْلُعْسرِ  َمعَ 

قلُت إن صوابًا قد قلُت ما م، ي، ونفَعني وإياكم بما فيه من اْلياِت والذكِر الحكالقرآن العظيمبارَك اهلل ولكم في 
 .كان غفَّارًا هإن ، وأستغفر اهللفمن اهلل، وإن خطأً فمن نفِسي والشيطان
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 الخطبة الثانية

 .والشكُر له على توفيقه وامِتنانه ،على إحسانِهالحمد هلل 

 بعد:و 

 .-عباد اهلل  - فاتَّقوا اهلل

َرت عليهم اإلَحن، اجتالَْتهم ُقوى الظلِم والبَ ْغِي، لنا إخوانًا في الشام تسلََّلت إليهم الِمَحن، وتكاث َ اعلموا أن ثم 
فضاُعا وسَط زحام التسلُّط والجَبروت: ظلم  وعدوان ، وفاَقة  وتشريد ، أطفال  يتاَمى، ونساء  َثكاَلى، يبُكون أَلًما 

َلت عليهم ِحَمم القناِبل ويتلمَُّضون ُجوًعا وقهًرا، قد وِكَفت ُسُقُفهم، ونزَّت ُجدرانُهم، واسَّاَقَطت بيوتُهم، وانها
 فما عاَدت الدُّوُر دورًا، وال المناِزُل مناِزل. والشَّظايا، وامتأَلت أوِديَ ُتهم ُجثثًا وهاًما.

ليضُع على كل عاِتٍق نصيَبه من المسؤوليَّة أماَم اهلل من قاَدٍة وُحكَّاٍم وُعلماء وُمصِلحين  - عباد اهلل - إن ذلك كلَّه
 والتماُلِئ على إخواننا في ُسوريا.، ليِقَف الُمسِلمون أمام موقٍف واٍع ُموحٍَّد ُتجاه طُوفان التكاُلب وُمفك رين وُشعوبٍ 

قادَة  إن على كل واحٍد منا مسؤوليَّته ُتجاه إخوانِنا في الشَّام، فاهلَل اهلَل، فاهلَل اهلَل، فاهلَل اهلَل أمَة اإلسالم، واهلَل اهللَ 
 قادَة الُمسلمين، واهللَ اهلَل قادَة الُمسلمين. واهللَ اهللَ الُمسلمين، 

إن إخوانَنا بحاجٍة إلى مزيِد جهوٍد، وبذل المساِعي، واإلصرار على إزاَحة هذا الظُّلم والُعدوان الذي ال رأفَة فيه 
 وال رحمة بشتَّى السُُّبل بال اسِتثناء.

 ُهمْ  َوالَِّذينَ  ات ََّقْوا الَِّذينَ  َمعَ ، و[351: البقرة] الصَّاِبرِينَ  َمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ وأما إخوانُنا في الشام؛ فإننا نقول لهم: 
 إن اهلل لطيف  بعباده، وسينُصُر المظلوَم بوعِده الذي كتَبه على نفِسه.، [318: النحل] ُمْحِسُنونَ 
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رضي  -ُعمر الفاروق  إلى ما رواه الحاكُم في "الُمستدرك" بسنٍد صحيٍح عن - يا إخواننا في الشام - ولتستِمعوا
، فكتَب إليه ُعمر: "سالُم عليك، أما -وقد تألََّب عليه القوُم  -أنه بلَغه أن أبا ُعبيَدة ُحِصر بالشام  - اهلل عنه

 ينَ الَّذِ  َأي َُّها يَابعد: فإنه ما ينزُل بعبٍد مؤمٍن منزلُة شدٍَّة إال يجعُل اهلل له بعَدها فَرًجا، ولن يغِلب ُعسر  ُيسَرْين، و
 ".[100: عمران آل] تُ ْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  اللَّهَ  َوات َُّقوا َورَاِبطُوا َوَصاِبُروا اْصِبُروا آَمُنوا

نْ َيا اْلَحَياةُ  َأنََّما اْعَلُموافكتَب إليه أبو ُعبيَدة: "سالم  عليك، وأما بعد: فإن اهلل يقول في كتابِه:   َوَلْهو   َلِعب   الدُّ
َنُكمْ  ُخر  َوتَ َفا َوزِيَنة    .. إلخ الرواية."[10: الحديد] َواأْلَْواَلدِ  اأْلَْمَوالِ  ِفي َوَتَكاثُ ر   بَ ي ْ

على خيِر البرية، وأزكى البشرية: محمد بن عبد اهلل، صاحِب الحوض والشفاعة؛  - اهلل رحمكم - هذا وصلُّوا
جل  -ال فق ،-أيها المؤمنون  - بُقدِسه، وأيَّه بكمأمٍر بدَأ فيه بنفِسه، وثنَّى بمالِئكِته الُمسب حة فقد أمركم اهلل ب

 .[56: األحزاب] َتْسِليًما َوَسل ُموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا: -وعال 

 ئِهخلفاارَض اللهم عن ، و صاحِب الوجِه األنَور، والَجبين األزَهر محمدٍ عبِدك ورسوِلك على وسل م اللهم صل  
، وعن سائر صحابِة نبي ك محمدٍ األربع ، وعن -صلى اهلل عليه وسلم  - ة: أبي بكٍر، وُعمر، وعثمان، وعليٍّ

 رمين.كرم األكوعنَّا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أالتابعين ومن تِبَعهم بإحساٍن إلى يوم الدين، 

واخُذل الشرَك  ِعزَّ اإلسالم والمسلمين،اللهم أ اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين،
 َة نبي ك وعباَدَك المؤمنين.نَّ والمشركين، اللهم انُصر ديَنَك وكتاَبَك وسُ 

ْيَن عن الَمدينين، واشِف مرضانا  اللهم فر ج همَّ المهمومين من الُمسلمين، ونف س كرَب المكروبين، واقِض الدَّ
 حمين.ومرَضى الُمسلمين برحمتك يا أرحم الرا

 اللهم آِمنَّا في أوطاننا، وأصِلح أئمَّتنا ووالَة أمورنا، واجعل واليَتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.
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اللهم وف ق وليَّ أمرنا لما تحبُّه وترضاه من األقوال واألعمال يا حي يا قيوم، اللهم أصِلح له ِبطانَته يا ذا الجالل 
 واإلكرام.

ر إخواننا الُمستضَعفين في ديِنهم في سائر األوطان، اللهم انُصرهم في بُورما، وفي فلسطين، وفي اللهم انصُ 
ُسوريا، اللهم ُكن إلخواننا في ُسوريا، اللهم ُكن إلخواننا في ُسوريا، اللهم عليك بعدو ك وعدو هم يا ذا الجالل 

 واإلكرام.

ألحزاب، اهزِمهم وانُصر إخواننا عليهم، اللهم اجَعل شأَن عد هم اللهم ُمنِزل الكتاب، وُمجِرَي السحاب، وهازِم ا
 في ِسفال، وأمرضه في وبَال يا ذا الجالل واإلكرام.

 حانَِّتهم، وأنيَن آنَّتهم يا حي يا قيوم، اللهم ُفك أسراهم، وارَحم موتاهم يا ذا الجالل واإلكرام.اللهم ارَحم حنيَن 

نْ َيا ِفي آتَِنا رَب ََّنا  .[103: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اْْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.نا رب العزة عما يصفون، وسالم  على المرسلين، وآخر سبحان رب  

 


