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بسم اهلل الرمحن الرحقم
العـف األرسي واهلوربون من البالد
2441 /5 /23هـ
فنن من دالئل كبوة حمؿد بن ظبد اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم؛ إخبوره ببعض ادغقبوت؛ ومن
ذلك قوله ظؾقه الصالة والسالم «وال تؼوم السوظي حتى يؾحق حي من أمتي بودرشكني،
فئوم من أمتي األوثون .وإكه شقؽون من أمتي كذابون ثالثون ،كؾفم يزظم أكه
وحتى يعبد ٌ
ٌ
ضوئػي من أمتي ظذ اْلق مـصورين ،ال
كبي ،وأكو خوتم الـبقني ،ال كبي بعدي ،وال تزال
يرضهم من خذهلم حتى يلت أمر اهلل تبورك وتعوىل» من كون يتوقع أكه شقلت زمون ،يرتد
فقه من تربى ظذ التوحقد ،ويعؾن ظذ ادأل إْلوده ،وكػره بوهلل العظقم ،لؽـه خز الصودق
ادصدوق الذي ال يـطق ظن اهلوى إن هو إال وحي يوحى.
ظبود اهلل :تربى اجلقل السوبق ظذ يدي أبوين ،صقخني كبرين ،ال يؼرآن وال يؽتبون ،لؽـفام
كشئو جقال ظذ حى الدين ،واخلشقي من رب العودني ،ربوا أبـوءهم ظذ حػظ يشء من
الؼرآن ،وظذ حػظ كتوب األصول الثالثي ،الذي تعؾؿوه من أئؿي ادسوجد ،ربوهم ظذ
تعظقم التوحقد ،وادحوفظي ظذ الصالة ،وبر الوالدين ،واحسام الؽبر ،والشػؼي ظذ
الصغر ،وصقوكي ادحورم ،والغرة ظذ األظراض.
إىل أن اكػتح ظؾقـو الػضوء ،وغزاكو االكسكً ،واشتغؾفو األظداء ،لإلرضار بعؼقدتـو،
فبدأت الؼواظد هتتز ،وادسؾامت تـوقش ،وظؾً صقحوت ادطولبني بوْلريي ،فوشتحسن
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بعض الـوس هذا الطرح ،زاظام أكـو كعقش يف كفوف مظؾؿي ،متؼوقعني ظن العومل ،ولو
أكصف ،لرآكو يف مؼدمي الدول ،اشتخدامو لؾتؼـقي واشتػودة دو حسن مـفو ،فام مـع ضول
الؾحقي ،وال قرص الثوب ،صبوبـو من اقتحوم أظرس الطرق ،وأظؼد التؼـقوت ،ففو هم القوم
يؼودون يف مقودين اجلفود والرشف يف اجلـوب ،مستخدمني أحدث األشؾحي ،ويصقبون
بدقي أصعى األهداف ،وهو هم أضبوء ومفـدشون ومبدظون ،مو مـعفم متسؽم بوإلشالم
من ذلك ،ومو مـع اْلجوب كسوءكو من اإلبداع ،والسؿو والرفعي يف السبقي ،مع ادحوفظي
ظذ ثوابً الدين ومسؾامته .ومو كػع االكحالل والتؿرد ظذ الؼقم ،والسعي لعقشي
الغربقني اْلقواكقي ،مو كػع صبوبو وأظذ مراتبفم ،بل جرهم إىل دركوت اْلقوة البفقؿقي،
والتفتك والعري واخلؾوة ادحرمي  ،حتى أضوع ديـفم ودكقوهم.
ظبود اهلل :إن التخطقط إلفسود صبوب هذا البؾد وبـوته ،قد بدأ مـذ شـوات مضً؛ فؾؼد
امتطوا صفوة الدين فقام مه ،وكون صعورهم أخرجوا ادرشكني من جزيرة العرب،
فجروا بعض أبـوئـو إىل شوحوت الػوىض والدمور بوشم اجلفود ،فؽػروا ادسؾؿني،
واشتحؾوا دموءهم ،حتى خرجوا من الدين ظـدمو رضوا مـفٍ اخلوارج.
وصعورهم القوم أخرجوا ادوحدين من جزيرة العرب ،فـسجوا اْلبوئل ،واشتخدموا كػس
الوشوئل ،وأتؼـوا ادخططوت ،وتعووكوا مع اجلؿعقوت اْلؼوققي ،والعصوبوت الرسيي،
وادـظامت الدولقي ،فشؽؽوا أبـوء وبـوت ادسؾؿني يف ديـفم ،وركزوا ظذ اْلريي ،واطفروا
لؾسذج أهنم مؽبوتو اْلريي ،مؼقدوا اْلركي ،يعقشون يف ظصور مظؾؿي ،والـوس يف الغرب
يف ظقشي هـقي ،ومتعي وحريي ،فتبعفم من ضعف ديـه ،واكطؾً ظؾقه حقؾفم ،فلخرجوهم
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من دين اإلشالم ،وشؾؽوا مسؾك اإلْلود ،وبوظوا ديـفم وبالدهم وأهؾفم بثؿن بخس،
بحريي يرجون كواهلو ،فخرجوا من واليي الوالد والزوج ،إىل واليي ادالهي وادراقص،
واخلوكوت واخلؿور ،وصوالت الؼامر ،وخرجً بعض البـوت؛ من حضن والدهتو الدافئ،
،ويدي والدهو ادشػق ،إىل كػويوت الغرب ،وأحضون الشفواكقني ،قد كوكً يف بقً والدهو
معززة مؽرمي ،يلتقفو رزقفو رغدا من كل مؽون ،واشتعوضتفو بؽرسة خبز ،تؾؼقفو إلقفو
مجعقوت تسؿى حؼوققي ،مع الذل وادفوكي ،وبعد أن يلخذ األظداء مـفم مو يريدون،
يسكون يف الشوارع ،ظذ وجوهفم هيقؿون ،وخؾف لؼؿي العقش يؾفثون ،ويـظؿون بعد
ذلك إىل كودي ادرشدين ،فال يف بالدهم بؼوا ،وال لؾحريي ادزظومي حصؾوا.
ظبود اهلل :لتوقـوا أن مو حيصل القوم ،إكام هي مؽوئد صقطوكقي ،وخطط ظدواكقي ،وأظامل
حتديدا ،فؾو مل تؽن الزاظؿي لؾتعـقف ،اهلوربي من
اشتخبوراتقي ،تستفدف أبـوء هذا البؾد
ً
ديورهو ،لو مل تؽن شعوديي ،دو اشتؼبؾتفو وشوئل اإلظالم ،ودو احتػً هبو الؼـوات ،ودو
ظؼدت هلو الؾؼوءات ،ودو احتضـتفو اجلؿعقوت ،فؽون األوىل هبو أن تػتخر ببالد رفعً
صلهنو ،وأظؾً مؽوكتفو ،كون األحرى أن تعتز ببالد يػرح أظداؤهو بوكحراف واحد من
ماليني أبـوئفو ،فقو أهيو الزاظؿون لـرصة ادظؾومني وادعـػني ،أيـؽم ظن دموء أضػول
شوريو ،وحرائر العراق ،ورجول لقبقو ،أيـؽم من فؼراء الصومول ومسؾؿي بورمو ،بل
أيـؽم ظن مرشدي مواضـقؽم ،الذين يسؽـون يف حوويوت الـػويوت .ففم األوىل بولرظويي
من الغريى﴿ .ويؿؽرون ويؿؽر اهلل واهلل خر ادوكرين﴾ فولؾفم اكػـو رش األرشار وكقد
الػجور
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اخلطبة الثانية
فقو معرش اآلبوء واألمفوت ،اظتـوا بسبقي أوالدكم وبـوتؽم ،كام أمركم ربؽم ،وكام ظؾؿؽم
كبقؽم  ،ظظؿوا يف كػوشفم حمبي اهلل ورشوله ،أصعروهم بوضالع اهلل ظؾقفم يف الرس
والعؾن ،ذكروهم بـعم اهلل ظؾقفم ،إذ أكشلهم يف بقئي مسؾؿي ،وبالد موحدة ،بقـوا هلم مو
هم فقه من األمن واخلر ،ظؾؿوهم بلن يممـوا بوهلل ،ومالئؽته وكتبه ورشؾه ،ويممـوا
بولقوم اآلخر ،رشخوا يف قؾوهبم اإليامن بولؼدر خره ورشه  ،كرروا ظؾقفم هذه األركون ،
واشتغؾوا كل مـوشبي لسشقخ هذه ادػوهقم
واتؼوا اهلل واظدلوا بني أوالدكم ،ال تعضؾوا بـوتؽم ،إذا جوءكم من ترضون ديـه وخؾؼه
فزوجوه ،أكثروا اجلؾوس مع أوالدكم ،ظؾؿوهم أن يػتخروا بديـفم ولغتفم ،ولبوشفم
وظودات أهؾفم التي ال ختولف الرشع ،حببوهم إلقؽم ،ظومؾوهم بؿحبي ورمحي ،أصبعوا
رغبوهتم العوضػقي ،قبؾوا أوالدكم وبـوتؽم واحتضـوهم ،فنن فوضؿي ريض اهلل ظـفو إذا
دخؾً ظذ رشول اهلل قوم إلقفو فؼبؾفو ورحى هبو.
وكػرة من اجلؾوس
وحبو لؾعزلي،
ظبود اهلل وإذا رأيتم من أوالدكم أو بـوتؽم ،اكطواء
ً
ً
وتضجرا من ضقق العقش ،ففذه بعض ظالموت
معؽم ،واكتؼودا لوالة األمر والعؾامء،
ً
االكحراف الػؽري ،فسورع دعرفي من يتوبع يف وشوئل التواصل ،ومن جيولس ،فولدك ظذ
أبواب اخلطر ،فال تؼف مؽتوف األيدي ،وتـتظر حتى تراه غدا هوربو لبؾد بوْلريي يؿـقه،
وبودسوواة يومهه ،ثم يؿزق جوازه يف الؼـوات ،ويتفؿك بتعـقػه ،وكبً حريته.
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ٌ
ضوئػي من أمتي ظذ اْلق
أهيو ادسؾؿون أذكركم بختوم اْلديٌ يف أول اخلطبي «وال تزال
مـصورين ،ال يرضهم من خذهلم حتى يلت أمر اهلل تبورك وتعوىل» فوشتبرشوا بوظد اهلل،
وأكه كورص أولقوءه ،فؽوكوا مـفم تسؾؿوا وتغـؿوا.

