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 تاريخ اخلطبة

 1277/ 20/ 12 ادلوافق  7341،  مجادى الثانية  71 ، اجلمعة     

 التوبة إىل اهلل مفتاح احلل
   ددا رب ددا احلمددد هلل اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
ا أء يددد  ن ددد. نفسدددحل  زأإدددكد أن   إلددد  إ  اهلل أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أنددد  كمددد

زحددد    إددل حل لدد   زأإددكد أن دمددداا نبددد  زرالددول  زريددفي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   اهلل إىل العددداش ك  دددِ  بشددد اا زندددل لاا  ال كدددم ريدددل زالددد م زبدددار  ن ددد. 

دمدددد ريدددسةا زالدددسماا زانيمدددي متسزمدددي إىل  دددوم الددديدنا دمدددد زن ددد.  ل الددديدنا 
ون زنفسددي ا لنبددة بتاددوع اهلل أعدداىل  أمددا بعددد  يددا مد ن  زأزريدديدم أ كددا ا سدد الدد

 نباز اهلل:
  بهددي أن نع ددم مجيعدداا أن ا عاريددي أ دداا كاندد    ن ددال ا نسددان نددن مددو   
زخالادد  ز  أاطددع ن دد  أمددل اللاددة زا هفددلة قددب  إنددا الددل    ددال ا نسددان نددن 

ستملنيكا ز    تف  إىل ندا  اهلل الل  مو   زخالا  أن  عدف ن . ا عصية ا  
  سحا  قانيسا:

يعاا أَ دَُّكا اْلُمْؤِمُ وَن َلَع َُّدْم أُدْفِ ُ ونَ )  [ 31:  ال ور( ]َزُأوبُوا ِإىَل ال َِّ  مجَِ
مكما ارأدال ا نسان األززار زلد   كان  صهي السمع إىل نددا  اهلل الدل  

تطانت  إىل باب ا نابدة إىل اهلل  د ن  دنو العصاة إىل التوبة زكان  تون  نكد اال
 ا عاريي   أضل  ز  ن ب  نن مو   زخالا  
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زإذا أحدددال اهلل نددد  زندددل العبدددد أز أحدددال أمدددةا ألأددددال ا عاريدددي زأو دددل   
ارأدددددددداب اإطا دددددددا  ددددددد ن اهلل نددددددد  زندددددددل  سدددددددوقكا إىل التوبدددددددة بعصدددددددي ا صدددددددانيال 

بكم اهلل نددد  زندددل  زا بددتس ات  هدددل  الدد ة رب العدددا ي  دددا  العصدداة الدددل ن أحدد
 سددوقكم إىل التوبددة بعصددي ا صددانيال زا بددتس ات ا  ت فددة   دد ن هددم أددابوا إىل اهلل 
نددد  زندددل زإن هدددم نددددززا البيعدددة معددد  نددد  زندددل  ددد ن اهلل الدددب ان  زأعددداىل  هفدددل 

زإن كدددل نددداح   صدددبد كيدددوم زلدأددد  أمددد   هددددلا  دددل  البدددار  نددد  الدددلنوب مجيعددداا 
ريدي ز سدتملهنز ا ا   سدون التوبدة زا نابدة إىل زنل نباز  ن دما  و  دون   ا عا
 اهلل ن  زنل  زريدق اهلل الاانيل:

ََ َن َدددْيُدْم َندددَلاباا م دددن  َددددْوِقُدْم َأْز ِمدددن َنْدددِ  ) َعددد قُدددْل ُهدددَو اْلَاددداِزُر َن َددد. َأن  َدبدْ
َصددددل ُ  أَْرُنِ ُدددددْم َأْز  َدْ ِبَسددددُدْم ِإددددَيعاا َز ُددددِل َأ بَدْعَضددددُدم بَددددْفَس بَدْعدددد   ان ُددددْل َكْيددددَف نُ 

   زََكلََّب بِدِ  قَدْوُمدحَل َزُهدَو احْلَدأُّ قُدل لَّْسدُ  َن َدْيُدم ِبوَِكيدل     اآل َاِت َلَع َُّكْم  َدْفَاُكونَ 
 [ 67-65:  األنعام( ]ل ُدل  نَدَب   مُّْستَدَالٌّ َزاَلْوَ  أَدْعَ ُمونَ 

هددلا الددل  أقولددد  لدددم الدد ة مدددن الدد ن رب العددا ي   نبددداز   زمددن ا  فندددا 
  إىل نفسدددي أز ا ا أأونددد  إىل كدددل زاحدددد مددد دم زمدددن أمت دددا   هدددل  الشدددام أأونددد

ن ددددد. اخدددددتس  الف دددددات زن ددددد.  –ا باركدددددة ءانيددددداا أزندددددو نفسدددددي زأزندددددوكم مجيعددددداا 
إىل أوبدددة ريدددازقة إىل اهلل الدددب ان  زأعددداىل  زاإددديب الدددل   –اخدددتس  الددددرنات 

  ن ادد. اهلل ندد  بي  ددا زبددي اهلل ندد  زنددل لدديه خيطدداا زاهيدداا  إندد  خدديب مصدد   بدد
زندددل  هدددو إبان دددا بددد  إ ددداا زاحدددداا   إدددل حل لددد   هدددو  اي  دددا بفن دددا نبددداز  الدددل ن   
نت ددل  إ    قبضددت  زلدديه ل ددا مددن مصدد  إ  إليدد   مددا الددل  باددي أذاا  باددي أن 
نُدْكلََع إىل باب التوبة زا نابة   توب ريازقي إىل اهلل ن  زندل مدن الدانيل الدلنوب 

الددلنوب أ ددحل الدد   يكددا إهدددار حلاددوق العبدداز  زالوقدد     زاآلءددام  زأخطددل هددل 
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 تسدددع ألندددواع هدددل  احلادددوق زأندددواع ا هددددار الددد  أسدددت  ل  ضدددال الدددلب الدددب ان  
زأعدداىل  إن حاددوق اهلل مب يددة ن دد. ا سددادة  ددا نبدداز اهلل أمددا حاددوق العبدداز  مب يددة 

أز بعدد أن  ن . ا شداحة    هفلهدا اهلل ند  زندل إ  بعدد أن أدوزَّع هدل  احلادوق
 أشيع ا سادة بي ا ست بي  ا زبي أري اهبا 

زأقول حبأ: إذا أب ا إىل اهلل ن  زنل  زأظن أن ا أز أكثلنا قدد أداب   هدل  
الفددداة العصددديبة إىل اهلل نددد  زندددل  هدددلا مدددا أظ ددد  زأرندددوا أ   ددددون ظددد   الفددداا  

قددد أن  ددوا إمددا بيدد كم أنتاددد أن الدثدد  ن م ددا ن دد. اخددتس كم قددد أونكددوا إىل اهلل ز 
زبي اهلل أز ن . مأل أن  وا التوبة زا نابة إىل اهلل الب ان  زأعداىل  إذاا  االتبشدلزا 

 –هددل  حاياددة  –زأ ددا قددد  ذندد  با نصددلا  بددفن هددل  ال مددة قددد هبدد  لاحددل 
ذلحل أل ا ش أابل إلي ا إ  زهي نصا من نصي اللاة ا  ية ا تمث ة   أفز دال 

  ن  زنل نباز   ا تمث ة   إ ااظ   م إىل ا نابة إىل اهلل ن  زنل اهلل
ليسدد  مكمددة خاريددة بف ددة مددن ال دداس ززن أخددلع   – ددا نبدداز اهلل  –زالتوبددة 

  زحسددبدم أن أافددوا أمددام اهلل كمددا  تصددور الددبع   الدديد التددانيبي رالددول اهلل 
 ن  زنل: 

يعاا أَ دَُّكا الْ )  [ 31:  ال ور( ]ُمْؤِمُ وَن َلَع َُّدْم أُدْفِ ُ ونَ َزُأوبُوا ِإىَل ال َِّ  مجَِ
ك  ا ماصلزن   أزا  حاوق اللبوبية  ك  ا أانيكون  نفوال ا ا تس طة ن ي ا  
إدديطان ا ا سدد ب ن ي ددا  كددل ذلددحل إددا  اهلل ندد  زنددل أن ءع دد  الددبباا لألخطددا   

ادي البباا ل وقوع   بع  ا عاريي  زلددن كدل مدن أداب ز ب إىل اهلل ند  زندل ل
 رباا كلباا جميباا  زحسبدم أن أصهوا السمع إىل قول  الب ان :

َل بَِعيد  )  [32-31:  ق( ]َهَلا َما ُأوَنُدزنَ    َزأُْزلَِفِ  اْظَ َُّة لِْ ُمتَِّاَي َ يدْ
  ن 
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 [ 32:  ق( ]َهَلا َما ُأوَنُدزَن ِلُدل  َأزَّاب  َحِفيظ  )
راندع  أ  هدلا مدا أوندد ن زأزاب هل  رييهة مبالهة من   دال ز  دال ىنعد  

لددل رندداع إىل اهلل  زلددن  دددون ا نسدان رناندداا إىل اهلل إ  إذا كددان كثدد  الشددلزز 
 نن اهلل الب ان  زأعاىل 

 دنوين أَُذ  ل هل  التلكلة الد  أأوند  هبدا إىل نفسدي  – ا نباز اهلل  –زبعد 
ال التددا : أُدددتدََّكُم الددور ة أز ا زإلدديدم مجيعدداا ءانيدداا  زنددوين أَُذ  ددل هددل  التددلكلة بالسددؤ 

اليددوم بفنددا ةددالعة   إهدددار حاددوق ا نسددان  زأنددا   أبددلر الددور ة ز   دد  الددور ة 
ندد  مددن نامددة ال دداس زقددازوم مددن الولددوه   األخطددا   هددا أنددتم أسددمعون أن اهلل 

زنل أن  دون ا نسان خطا ا  )كل ب   زم خطا ( كما  اول رالول اهلل زخ  
   فندا   أبدلر الدور ة ز   د  الدور ة مدن الوقدوع   اإطدف لددن اإطدانيي التدانيبون

  ددا ل مددن نددام زاحددد زأسددعي  16زنونددا نتسددا ل: أالددور ة هددي الدد  أقب دد   ددوم 
زأسعمانية زألف إىل العدلاق بدفنا األالد  ة ا ددملة احلد ثدة مت كدة بالاصدف إىل 

زالعمدددال زا ددددارس ملاكددد  احليددداة ا دنيدددة زالت ار دددة زا نتمانيدددة زمادددار  األنمدددال 
زا شددا  زا سدداند زالد ددانيه زإىل ةددواحي ا دددن زإىل أكددواف األر ددا  أاصددفكا 
مجيعاا بفنا األال  ة ابتها  الاضا  ن . الب ية الت تية  ا زالاضا  ن . زنوزهدا 
ا نساين زاحلضار   حا كان نددز الدل ن االدت لهم الاتدل   أالدبوع زاحدد هدو 

العلاقية كمدا قدلرت مجعيدات ا دسل األادل زم  مدات األالبوع األخ  من احللب 
حاددوق ا نسددان  كددان ندددز الددل ن االددت لهم الاتددل   أالددبوع زاحددد مانيددة زءسءددة 
نشل ألف قتيل  التون با انية مد كم أطفدال  أدلع أالدور ة هدي الد   ع د  ذلدحل  
 لدد ن كاندد  الددور ة هددي الضددالعة   هددلا  ددواهلل   بهددي أن ُأَسدداَق إىل أنددا ا دداكم
ا نسانية لت ا. ن ا ها العدل  يما أقدم  ن ي   زلد دم مجيعاا أع مدون زالعداش  
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ك ددد   ع دددم أن الدددل   عدددل ذلدددحل ك ددد  هدددو الدددوحق األمل ددددي ذز األنيددداب ال اقعدددة 
ا تطازلة بي إداي   ذز ا  الدال السدوزا  ا  بسدطة  دوق كفيد   هدلا الدوحق هدو 

يع م كيف ء ه  دوق كلالدي الل  أقدم ن . ذلحل  زها هو ذا  تملس ز تملن ل
الاضدددا   زمدددا إخالددد  أريدددبد قدددازراا ن ددد. إأادددان اظ دددوس  دددوق هدددلا الدلالدددي  إنددد  
ىن الب  هل  زبفنياب  ال اقعة هدل   دتكم هدؤ   زهدؤ   زأزل دحل بالضد وع   إهددار 

 حاوق ا نسان  هل  احلاياة   بهي أن أَُذ  َل خطا  هلا زأقول:
 ز اخلت الشكاَل احلص. زاظ ازل ذا طازل األرض السماَ  الفاهة إ

 ز ا نفدددددددددده ِند   إن َزْهَلِ  هازلُ   يا مدددددوت ُذْر إن احلدددديداة ذميمددددددددة
 

ز فددددلاا  ددددا ر  ن دددد. االتشددددكاز  بالشددددعل   مثددددل هددددلا ا وقددددف ألن بس ددددة 
الدسم مطاباة الدسم  اتضد. احلدال  زش أندد إدي اا  وا دأ ماتضد. احلدال الدوع 

 ا الل  ختم  ب  حد ثي  أقول قو  هلا زأالتهفل اهلل هل


