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 خطباء الجمعة والمهام الملقاة على عاتقهم

 هــ ١٤٠١ رجب ٢٤ : التاريخ

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ي سـبيِل األمـة  السالم من صالة الوحدة والتوحيد، على المناضـلين ـف
 . اإلسالمية الواحدة

 .. والسالم على أسر األلوف من المجاهدين في العراق، شهداء وأسرى

 . األمرين من عدو الخالق والخالئق تلك األسر التي تعاني

 ـ ١ ـ

 أيها األحبة، أود اليوم أن أوجه كلمتي إلى أئمة الجمعة في كل البلدان
 . التي تستمع شعوبها إلى ما نحن فيه من نداء

 أوجه كلمتي إلى حملة رايات الرسالة في جمعة المسلمين، يرسـخون
 البنيـان المرصـوص، بها أواصر االتحاد، ويرصون صفوفهم كتلةً واحدة ك

 ويجمعون القلوب إلى القلوب بكلمة التوحيد، ويوحدون األذهان بتوحيـد
 الكلمة؛ وهم بذلك إنّما يمهدون السبل النفسية والصالت الروحية من أجل

 . لم شمل األمة اإلسالمية

ـ ٢ ـ



۲ 

 ؛ فما هـي " العلماء أمناء اهللا ": " صلوات اهللا عليه وآله " لقد قال رسول اهللا
 األمانة؟ وفي أي شيء هي؟ هذه

 يقيناً، أن كل إنسان، يفترض فيه أن يكون أمـين اهللا فـي أرضـه بنحـو
 وآخر، ومكلف بالعمل بـالتزام تطبيـق كلمتـه إزاء الفـرائض والتكـاليف

 . اإللهية

 غير أن حديث األمناء هذا في بيانه النبوي السامي؛ إنّما يخـص علمـاء
 . الدين بما لم يخص به أحداً سواهم

 أجل، إن هذه األمانة الخاصة ليست إالّ مواصلة طريق األنبياء والرسـل
اس المستـضعفين إذا هـم  في التبشير واإلنذار؛ التبشير بالغد المشرق لألـن
 تحرروا من استعباد المستكبرين، وانعتقوا من أسر الطواغيت، وغدوا عبيداً

 ِهللا وحده؛ وهل من عز إالّ لمن كان عبده وحده؟

ذلك الغد المشرق ليس هو إنـسالخ نهـار الحريـة مـن ليـل أجل، إن 
 العبودية فحسب، وال بزوغ االستقالل وأفول االسـتغالل فقـط، وال العـزة
 والسيادة والرفاه والسعادة دون سواها؛ وإنّما هو غد الوصـل بـين عالمنـا
 الدنيوي بذلك العالم األخروي؛ وجسر الخلود بين السعادتين في الدارين،

 الفانية والدار الباقية؛ وحلقة الوصل بين الحياة الكريمة وبـين الجنـة الدار
 . التي وعد بها المتقون

 وأما اإلنذار؛ فمن مرارة العذاب في العبودية للعباد، وخـزي الخـضوع
 ألولي االستغالل واالستبداد، واالستسالم لجبروت قـوى الطغيـان؛ أعنـي

. كابها القوى الكبرى والدول العميلة السائرة في ر



۳ 

 نعم، وفوق ذلك كله، العذاب األكبر الذي يكونون فيـه خالـدين فـي
 . جهنم نتيجة غضب اهللا عليهم وسخطه

 . } غضب اهللا عليهم ولعنهم وأعد لهم جنهم وساءت مصيرا { نعم،

 ـ ٣ ـ

 . يا أئمة الجمعة في كل مكان

داد إن خطيب الجمعة الملتزم إنّما هو ناطق بلسان الرسول الكريم، وامت
 لحضور أصحاب الرسالة في مجتمع المسلمين؛ فعليـه يجـب أن تقـدروا

 . مسئوليتكم

 أما اليوم، وقد جعل الشياطين والطواغيت، بظلمهم وطغيانهم؛ جعلوا من
 عليـه ( الـذي وصـف نظيـره علـي وضع العالم اإلسالمي، كذلك الوضع

 حتى ال يبقى بيت إالّ دخل فيهـا ظلمهـم ونبـا بهـا سـوء : " فقال ) السالم
 ". رعيتهم

 . أما اليوم، فإن المسؤولية والواجب أعظم علينا من أي وقت مضى

 بلى، يا خطباء الجمعة في جميع أرجاء العـالم اإلسـالمي؛ إن رسـول
 عان اليـوم إلـيكم وينتظـرون مـنكم اإلسالم وأمته الناهضة المظلومة يتطل

 التبشير كما يطلبون منكم اإلنذار، وهم بذلك إنّما يريـدون العمـل بـاألمر
. بالمعروف والنهي عن المنكر



٤ 

 أليست أمريكا وروسيا وسائر الذئاب البشرية المفترسة والصهيونية؛ هي
 التي تعيث الفساد في قلب األرض اإلسالمي، وكلبها ينهش أمة محمد التي
 أضحت المستضعفة الباحثة عدا نصير، والفريسة التي تستغيث فال تغاث؟

 سيروا في األرض وانظروا، انظروا ببصائركم ما تفعله الساعة الحمـالت
 . الصهيونية بلبنان؛ انظروا ما تجنيه البالد اإلسالمية من ظلم الحكام العمالء

 . اإلسالمي فكّروا في مؤامرات الشرق والغرب على سائر بقاع العالم

 فكّروا في الشعب العراقي المسحوق، واأللوف المؤلفة من العوائل التي
 . صارت تعيش الحداد حزناً على األموات وخوفاً على مصير األحياء

 تأملوا األمهات يحرمن من فلذات أكبادهن كفراً وباطالً، إلى حد أنهـن
 . ال يتمكن حتى من تسلّم أجسادهم الدامية

 عب العراقي الذي يفقد النفوس وكُلّ نفيس جراء األطماع فكّروا في الش
 . الحمقاء التي يفرضها عليه صدام العميل وجالوزة صدام

 ـ ٤ ـ

 .. أجل، يا خطباء جمعة محترمون، وأنتم في كُلّ مكان

 تنبهوا إلى األخطار التي تعصف بالعالم اإلسالمي من جميـع النـواحي
 . والجهات

 لمسلم اإليراني السخي بدماء الـشهداء وهـو أنصتوا إلى هدير الشعب ا
 . يتصدى لكل هذه المؤامرات

. تأملوا اإلسالم في القرآن الذي وعد بخالص المستضعفين الثائرين



٥ 

 إن كُلّ ذلك يدعوكم إلى أن تـصدعوا بكلمـة الحـق عاليـة مدويـة؛
 . ويفرض عليكم المضي قدماً حاملين راية الرسالة

 كم وعلى رؤوس المأل الحقائق السياسية التي إن عليكم أن تعلنوا لشعوب
 . تدور في العالم اإلسالمي

 عليكم أن تبشروهم بالنصر من اهللا تعالى أو الحظوة بجواره فـي جنتـه؛
 وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناِس وال { : وعزّ حيث يقول

 . } تكتمونه

 . أيها المحترمون

 أن تعكس الهدير المكبـوت فـي حنـاجر إذا استطاعت خطبة الجمعة
 الجماهير؛ وإذا هي أوصلت إلى اآلذان واألذهان وعـد القـرآن باالنتـصار
 على المستكبرين؛ وإذا أضحت المساجد المصباح المنير الذي يشع الفكر
 الصحيح وينير باألهداف اإلسالمية؛ فال ريب عندئذ في أن العالم اإلسالمي

 . سيحقق السعادة والتحرير

 هذه هي األمانة المرجوة، وهي التي عندها يكون العلماء أمناء اهللا؛ أسال
. اهللا تعالى لكم التوفيق واالستجابة، إنّه سميع مجيب


