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 تاريخ اخلطبة

 1100/ 14/ 02 املوافق  0321،  مجادى الثانية  01 ، اجلمعة     

 وجه النعمة يف هذا االبتالء الذي نعاني منه
   ددا ربنددا احلمددد مث اددداا  ددوايف نعمدده و دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددالل وجكدددحل ولع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم ال 
نددداء ك يدددحل أندددي كمدددا أ نيدددي ك ددد  نهسدددحل  وأ دددكد أن ال  لددده  ال امث أحصدددي  

وحددد  ال  ددل حل لدده  وأ ددكد أن دمددداا كبددد  ورالددوله وريددهيه وخ ي دده  خدد  ندد  
أرالددد ه  أرالددد ه امث  مل العددداش ك  دددِه بشددد اا وندددذ لاا  ال كدددم ريددد  والددد م وبدددار  ك ددد  

زمددد   مل  دددوم دمدددد ريدددالما والدددالماا  ا مددد  متالالددديدنا دمدددد وك ددد   ل الددديدنا 
ون ونهسددي ادلذنبددة بتاددوع امث أعددامل  أمددا بعددد  يددا مالددد    وأوريدديدم أ كددا ادلسدد 

 كبا  امث:
 ن العبد ادلؤم  ال  ت اد  مد  امث الدب انه وأعدامل يف كد  أحوالده وإلو ده  ال 
اخل  والنعمدة  ولدنكدا  مدا أن أددون نعمدة إداهلم ج يدة أو أن أددون نعمدة باطندة 

 م  االبتالء والشدم  وريدق امث ك  وج  الاا  :مَاندََّعةا بشيء 
ِِ َوَأاْلدَبَ  َك َدْيُدْم ) َأشَْ أَدَلْوا َأنَّ ال ََّه اَلخََّل َلُدم مَّا يف السََّماَواِت َوَمدا يف اْأَْر

 [ 02:  لامان( ]نَِعَمُه إَاِهَلما َوبَاِطَنةا 
 ن   –امث  مكما أا َّب اإلنسدان يف إدلوو وأحدوال ال  دد  أن  ت اد  مد  

 ال اخلددد    ال النعمدددة  ولدنكدددا كمدددا ق دددي لددددم قدددد أددددون مَانَّعدددةا  –كدددان مؤمنددداا 
 ب اهل م  االبتالء  ب اهل م  الشدم 
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وما كاني هدذ  اذلد م الدب ابتالندا امث الدب انه وأعدامل حمدا  ال دندة يف ال داهل 
عة بداخلوو وادا قدد  اط  أما يف الباط   كي نعمة م  النعم ادلَانَّعة بالشدم وادلَانَّ 

 ك متم م  االبتالء 
ولع دم أسألون ما وجه النعمة يف هذ  اذلد م الدب كانيندا وللادا مدا زلندا نعداين 

 منكا؟
أهندددا كصدددا مددد  كصدددي التأ  دددب  دددؤ   امث  – دددا كبدددا  امث  –وجددده النعمدددة 

 الب انه وأعامل حما كبا   و لبيكم حما 
مدد  أجدد  الددنعم مكمددا كددان  وهدد  يف الندداس مدد   لأددا  يف أن التأ  ددب نعمددة

الطل ق  ليكا؟ ه  يف الناس م   لأا  يف أن الرتبية م  أج   النعم الب  أخذ امث 
 ك  وج  حما كبا  ؟

 ولدنا نعو   نتساءل: ما وجه هذ  النعمة يف هذا االبتالء الذي نعاين منه؟
كوجدا  وجه النعمة يف ذلحل أ كا اإلخدوم أهندا أدوقن مد   ه دة وأهندا أُدَادو ُم اال

وأهنا أددكو اإلنسدان ادلدؤم   مل دد دد االريدطالا مدع امث والتوبدة واإلنابدة  مل امث 
الددب انه وأعددامل  وجدده النعمددة ووجدده اخلدد  يف هددذا االبددتالء أندده  دددكو ادلددؤمن   مل 
أن جيتثوا الهسا  مما بينكم وأن  عو وا  يمدوا  ريدلم احلدب و ريدلم الدو ا  واأخدوم 

 تالو وك   التهاوت أ اا كان نوكه  يما بينكم ك   االخ
وأرجدددوا أال نتصدددور أن الهسدددا    دددا  ستشدددلي يف جاندددب أو يف جكدددة واحددددم 

  اط كما هو  أن بعض ادلتصور   أو ادلتخي   
 ننددا مجيعدداا ك دد  اخددتالو  ااأنددا نعدداين مدد  الهه ددة الددب  نبهددي أن أنتكددي  مل 

 اجتثا ه  ا ة  نعاين م   سا   نبهي أن نتعاون مجيعاا ك   
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مددا أكثددل البيددوت الددب  شدديع  يكددا الهسددا  وال  ددم والوقددي ال  تسددع ل شدددلا 
 والبيان 

مدا أكثدل اأالدواق الدب  شديع  يكدا الهسدا  بد   شديع  يكدا ال  دم  وحسددبدم 
قدا الا: )مد   دا  م  ال  دم أندواا الهدا واخلد عدة الدب حدذر منكدا رالدول امث 

   يس منا( 
يف ادلعام  وادلصانع متمدثالا يف ال  دم الدذي الذي  ستشلي ما أكثل الهسا  

  ن ط ك   كماله وك   كث  م  ادلوجو     يه 
ما أكثل أنواا الهسا  وال  دم الدب أستشدلي يف كالقدات النداس وادلؤالسدات 

 بعضكا مع بعض 
كنددددما نادددول:  ن هدددذا االبدددتالء  دددوقن مددد   ه دددة  نبهدددي أن نع دددم أنددده  دددوقن 

 دأنه أن  ددكو  مل اجتثدال الهسدا   ن دا نعد  أن اظميع  وكندما ناول:  ن مد  
  تعاون اظميع ك   اختالو  ااهتم الجتثال الهسا  بد  أنواكه 

يف هدذا االبدتالء الدذي قدد ندلا  نامدة  – دا كبدا  امث  –هذا هو وجه النعمدة 
يف ال اهل ولدنده نعمدة مد  أجد   الدنعم يف البداط   أجد   الشدأن  يده أن  وق ندا  

 أن  دكونا  مل دد د التوبة واإلنابة  مل امث الب انه وأعامل  والشأن  يه
ك   أن هذا االبتالء أو هذ  احملنة قد هبَّْي اليوم لتدبل  أج   ا كبدا  امث  

 هذا ما نعتاد  ونتصور  
أرالدد كا  ددنن امث كدد  وجدد  ش  لالدد   لينددا هددذ  احملنددة لتسددتال وأبادد   ولدندده 

 ليندا وهدو ال طيدل الدلحيم والدو و   أرالد كا لددي ظدل  تدوقن السدا ر وأنبده الها دد  
 وأدكو اأمة  مل أن هتب إلريالا  أهنا 
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ولاد كندي أُرِ ْدُي هدذ  احملندة قبد   –و نبهي أن أقوذلا ريلاحة  –ولاد كني 
 دي أ كل وأُرِْ ُي كيل أاب  وأُرِْ َي كيل التدبل  وهداهي ذي أقب دي كمدا قدد رأ

وكمدددا قدددد حدددذرت وكدددان النددداس  ندددذا  بددد  الددداخل ومددددذ  ومتع دددب  ولدنددد  
 أُرِْ ُي أ ضاا كيل هتب لتدبل  وهي اليوم يف ملح ة اإل بار 

أن أاتطهكددا  ددا كبددا  امث مدد  هددذ  احملنددة الددواء يف مددا هددي العدد م الددب نبهددي 
  قباذلا أو يف   بارها؟ ما الدرس الذي  نبهي أن نعو  به؟

وأقوذلددا لنهسدي أوالا ولدددم مجيعدداا وأمتنددا  – نبهددي أن نعدو  بدده الددرس الددذي 
 نبهددي أن دددد  العددو م  مل امث   نبهددي أن  –ك دد  اخددتالو  ااهتددا و رجاهتددا  انيدداا 

نتو   مل امث الب انه وأعامل   نبهي أن نص ح ما بيننا وب  امث ك  وج   ا  نا 
  اجتثددال الهسدا  بأنواكدده ومدد  مد  أجدد –مجيعدداا أقددول  –ك يندا أن نتعدداون مجيعداا 

أجدد  زرا مبددا ص اإلريددالا بددد  أنواكدده وبددد  متط باهتددا  وال  ددد   ددا كبددا  امث 
أن  تم اإلريالا كندما  وك  أمل   مل  اة واحدم م  النداس أ َّداا كاندي  و  دا  دتم 
اإلريدالا كندددما أددتم حاياددة التعدداون بدد  اأمدة ك دد  اخددتالو  ااهتددا وك دد  أنددوا 

ذ  هي احلاياة  والدع وحلمة الن اا يف هذا اأمل هو اإلخالص مث قدراهتا  ه
 الب انه وأعامل 

الدرس الذي  نبهي أن ناتطهه م  هذ  احملنة الب أقب ي وها هدي ذي انن 
يف طل اكدا  مل اإل بدار هدي أن  دد  ريدلم احلددب  يمدا بد   ادات هدذ  اأمدة  ك نددا 

  مدد و دي ة احلدب  يمدا بد  مسؤولون ك  مد هذ  الو ي ة  ك نا مسؤولون ك
أ ددلا  هددذ  اأمددة ك دد  اختال كددا  ك دد  أنوككددا أ َّدداا كانددي ريددورهتا  هدددذا  أملنددا 
  َّانُدَنا موالنا الب انه وأعامل  أج  احلب هو الذي  دون رقيباا ك   الصدالا أن 

  ستمل  احلب هو الذي  دون البباا الجتثال الهسا  وحلاالة أال  عو  
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 ريددلم احلددب  يمددا بدد   –ي أن نهددذي بدده هددذ  انريددلم مددا الهددذاء الددذي  نبهدد
 ؟ - اات هذ  اأمة 

الهددذاء هددو اإلريددهاء  مل نصددي ة رالددول امث  هددو اإلريددهاء  مل وريددية رالددول 
دَه حمددا  مل الادا م   مل اأمددة   مل ؤت ددل مؤالسداهتا و ااهتددا: )ال أبا ضددوا   امث أوجَّ

ونوا كبا  امث  خواندا(  وألهدي ال حتاالدوا  ال أدابلوا  ال حتسسوا  ال دسسوا  ك
 ن لكم  مل أن ك مة )كبا  امث( منا ع  أي كونوا  ا كبا  امث  خوانا 

حن  كندما نهيب ك  حاياة هو تنا كبيداا مم دوك  مث ننسد  هدذا الهدذاء أن 
نهذي به أنهسنا و خواننا  ولد  كندما نستيان ذلذ  اذلو ة  كندما  وق ندا  ليكدا 

 –وقد ك مندا أنندا كبدا  امث  –: كونوا  ا كبا  امث  خواناا   عند ٍذ رالول امث قا الا 
  ذاا  ريلم اأخوم ممتدم ب  كبا  امث مجيعاا 

كيل  د  أن  ستشلي ال  م ب  أناس ك موا أهنم كباٌ  مث؟ كيدل  دد  
أن أستشلي اأنانية ب  أناس ك موا أهنم مم وكون أرقاء بيد امث الدب انه وأعدامل؟  

يدل  ددد  أن  سددته  أندداس اأمددة أو  اددة مد  اأمددة ليعتصددل منكددا اخلدد  لنهسدده  ك
ليعتصل منكا الهىن لنهسه وقدد ك دم أنده كبدد مم دو  مث كد  وجد   )كوندوا  دا كبدا  

 امث  خوانا( 
أجدد   أجدد  مددوالي  ددا ر  العددادل : هددا قددد كدددنا  لدديد  هددا قددد أبنددا  ليددحل  

خوانددداا مت ددداب  ٌّدددلس كددد   مندددا الدددعا م الدددندون وحنددد  كبدددا    خوانددداا متددد له    
انخددل  لدد  أدددون الددعا أنا وقهدداا ك دد   اددة بدد  الددتدون قسددمة كا لددة بدد  كبددا   

 مجيعاا  كيل ال نهع  وحن  الذ   نسمع ونالأ قول امث ك  وج :
ِِ ِ الَّ  ِن الددددلَّْاَِ  َكْبدددداا ) دددَماَواِت َواْأَْر  َلَاددددْد َأْحَصدددداُهمْ   ِ ن ُكدددَ  َمدددد  يف السَّ

 [ 35-33 – ملمي  ]وَُكَ ُكْم  أِيِه  َدْوَم اْلِاَياَمِة  َدْل اا   َوَكدَُّهْم َكّداا 
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 أقول قويل هذا وأالتههل امث الع يم 


