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 تاريخ اخلطبة

 0222/ 20/ 24 املوافق  2340،  رجب  20 ، اجلمعة     

 املخرج من املصائب عندما حتدق بنا
   ددا ربنددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
نيددد  ع ددد. نأسدددحل  زأإدددكد أن    لددد     امث أحصدددي ءندددا  ع يدددحل أنددد  كمدددا أء

زحددد    إددر حل لدد   زأإددكد أن دمددداا عبددد  زرالددول  زريددأي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  دددِ  بشددد اا زندددل راا  ال كدددم ريددد  زالددد م زبدددار  ع ددد. 

دمدددد ريدددسما زالدددسماا زائمدددي متسزمدددي  مل  دددوم الددديدنا دمدددد زع ددد.  ل الددديدنا 
ون زنأسددي امللنبددة بتاددوع امث أعددامل  أمددا بعددد  يددا مزأزريدديدم أ كددا املسدد  الددد ن 

 عباز امث:
 ن املصائب اليت  بت ي امث ع  زن  هبا عباز   أيٌة باضا  من عند  زحبددم 
مددددن حدمتدددد  زأددددي عصددددي أعز ددددب أابطددددة  مل العبددددد مددددن لدددددن قيددددوم السددددموا  

جيندددد امث الدددب ان  زأعدددامل زاألرض   مددا  نبهدددي أن ُبَْعدددَب عدددن أدددل  احلايادددة دبدددا 
َُسددب ب باألالددباي املاز ددة 

لاضددائ  مددن أالددباي  مددا  نبهددي أن ُبَْعددَب عددن را ددة امل
اظ ئيدددة الددديت كاددد اا مدددا بدددبق أنأسدددنا زاخددد  أقطارأدددا  أعدددالوا  دددا عبددداز امث نتعدددازز 
أقطدار أدل  اظنددوز الديت جيندددأا امث عد  زند  حلدمدد  لاضدائ  النا ددل  أعدالوا نادد  

 كم األزحد اللي  اضي   عباز  دبا  شا  أمام احلا 
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أ    نصغ السمع أز ا  مل بعٍض من اآل ا  اليت  ؤكد لنا  يكا بيان امث عد  
زنددد  أن املصدددائب زا بددددتس ا  الددديت  ُدْبتَد َدددد. هبدددا العبدددداز   دددا أددددع  مدددن لدددددن ري 

 مباإرم  أعالوا نصهي  مل قول  ع  زن :العاملي 
َنٌة َأْز ُ ِصيبَدُكْم َعَلاٌي أَلِيمٌ  َدْ َيْ َلِر الَِّل َن يَُ )  (الُِأوَن َعْن أَْمرِِ  َأن ُأِصيبَدُكْم ِ تدْ

 [ 63: النور]
 ما أظن أين حبانة  مل أن ألأ  ن ري زأن اركم  مل الربط 

 ع  زن : أعالوا نصغ السمع  مل قول 
    ( ُأددددددو َعددددددن َكاِدددددد ٍ َزَمددددددا َأرَيدددددداَبُدم م ددددددن َمِصدددددديَبٍة  َِبَمددددددا َكَسددددددَبْ  أَ ْددددددِد ُدْم َز َدعْ )

 [ 33: الشورع]
 أعالوا نتدبر قول  الب ان  زأعامل:

َكددا قُدْ ددُتْم َأ َّ َأدددَلا قُددْ  ُأددَو ِمددْن ِعنددِد ) ددا َأرَيددابَدْتُدم َمِصدديَبٌة قَددْد َأرَيددْبُتم م اْدَ يدْ َأَزَلمَّ
 [ 165:  ل عمران] (أَنْدُأِسُدْم ِ نَّ الّ َ  َعَ . ُك   َإْيٍ  َقِد رٌ 

صددائب أ دداا كاندد    ددا أددي عصددي أعز ددب أابطددة  مل العبدداز مددن لدددن  ذاا امل
 ري العباز الب ان  زأعامل  أما األالباي ال اأرم  عنوز مث ع  زن :

 [ 31: املدءر] (َزَما  َدْعَ ُم ُنُنوَز َرب حَل ِ  َّ ُأَو َزَما ِأَي ِ  َّ ذِْكَرع لِْ َبَشرِ )
خدددرج مدددن أدددل  املصدددائب عنددددما زلددددن أعدددالوا نتسدددا ل  دددا عبددداز امث: مدددا امل

 زما السبي   مل أن أبتعد عنا؟ حتدق بنا
 نصهي السمع  مل ما  اول  املنطق: أز ا  بد أن

اللي  ر ع البس    ا أو اللي أرالد    زالدلي  دشد  الهمدا    دا أدو ذا  
اللي بعا   أل  حاياة   جيك كا أحد   إذا كان  املصائب  أية باضا  زحدم 

زخالانا ع  زن    دنع م  اينداا دبدا جيد م بد  املنطدق أردا   أرأأدع    عدن  من مو نا
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طر ق من قد أن هلا أ  زأو امث الب ان  زأعامل  أعالوا نصدهي السدمع   أدلا  مل 
 ما  بين  لنا امث الب ان  زأعامل:

خِبَدددْ ٍ  َدددسَ َر زَّ  َزِ ن ََيَْسْسدددحَل ال ّدددُ  ِبُضدددرا  َدددسَ َكاِإدددَ  لَدددُ  ِ  َّ ُأدددَو َزِ ن  ُدددرِْز َ )
 [ 137:  ونق] (لَِأْضِ ِ  ُ َصيُب ِبِ  َمن َ َشاُ  ِمْن ِعَباِزِ  َزُأَو اْلَهُأوُر الرَِّحيمُ 

 ألا أو قرار امث 
(    امث ِ  َّ ُأدددددوَ ( هلدددددلا الضددددر )َزِ ن ََيَْسْسددددحَل ال ّددددُ  ِبُضدددددرا  َددددسَ َكاِإدددددَ  لَدددد ُ )

 الب ان  زأعامل 
و نددا زخالانددا: كيدد  السددبي   ددا رف  مل أن أر ددع عنددا حسددناا أعددالوا نسددعل م

ألا البس ؟ لاد مسنا الضر زقد ع منا أن  ش َيسنا    باضا  من لدنحل  ديد  
السبي   مل أن أدش  عنا ألا اللي مسنا حبدم من لدنحل؟ ز دع  اظدواي مدن 

 لدن مو نا اللي نتون   لي  هبلا السؤال:
ُددددْم ُاَّ ُأوبُدددواْ  ِلَْيدددِ  َُيَدددتد ْعُدم مََّتاعددداا َحَسدددناا ِ مَل َأَندددٍ  َمَسدددم . َزَأِن ااْلدددتَدْهِأُرزاْ َربَّ )

 (َز دُدددْؤِ  ُكددد َّ ِذي َ ْضدددٍ  َ ْضدددَ ُ  َزِ ن أَدَولَّدددْواْ  َدددِإين َ َأَخددداُ  َع َدددْيُدْم َعدددَلاَي  َددددْوٍم َكبِددد ٍ 
 [ 3: أوز]

 ألا أو اظواي 
( أناشع الهمة ز رأأع وبُواْ  ِلَْيِ  َُيَتد ْعُدم مََّتاعاا َحَسناا َزَأِن ااْلتَدْهِأُرزْا َربَُّدْم ُاَّ أُ )

َُيَتد ْعُدم مََّتاعاا َحَسناا ِ مَل َأَنٍ  َمَسم . َز ُدْؤِ  ُك َّ البس  ز ع  ززر التمتيع بالنعم )
 ( ِذي َ ْضٍ  َ ْضَ  ُ 

بد   صدرنازأا أنا الناطة اليت  نبهي أن نا  عنددأا  أدا أندا الددزا  الدلي  ب
 بيان امث ع  زن  
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زأنددا  ددا عبدداز امث   ددا أخاطددب نأسددي مؤمندداا بددعين عبددد مددن عبدداز  زأندد   ددراين 
السدداعة ز سددمع كسمددي زأن مصدد ي  ليدد   زأقددول أددلا لدددم مؤمندداا بددعندم مجيعدداا 
موقنون بعبوز تنا مث زبعننا نت ر    قبضة امث زأن مص نا  مل زقأة   ر ب  يكا 

 زن  بي  دي امث ع  
مدا العددسج الددلي بد  أندشدد  الهمددة زالدلي بدد  أعددوز املتعدة بدد  ال سدد ة املتددع 
الددديت  ددددرم امث عددد  زنددد  هبدددا عبددداز ؟   دددا أدددي التوبدددة زا نابدددة  مل امث عددد  زنددد   

 أدلا  اول امث  زألا أو الدزا  اللي  ش  لنا  لي :
 [ 3: ]أوز( َزَأِن ااْلتَدْهِأُرزاْ َربَُّدْم ُاَّ ُأوبُواْ  ِلَْي ِ )

عباز امث: أنا أزعو نأسي أز ا زأزعوكم مجيعاا زأزعو ك  من  صهي السمع 
 مل كسمددي السدداعة  أزعددو أنأسددنا مجيعدداا ز خواننددا مجيعدداا زقددد  منددا بددامث عدد  زندد  
أن نعوز  لي   أن نصط ح مع   أن نتوي  لي   أن نع ن بي  د   بصدق أنندا قدد 

دداا طددو سا زأننددا قددد أُبْدنَددا  ليدد  زعدددنا  ليدد  اناطعنددا عددن األززار الدديت خضددن ا  يكددا خًو
 زأبنا  لي   اقب  ال كم أوبة التائبي  ليحل 

أعالوا  ا عباز امث نتون   مل امث با وي نابضدة بصددق ا نابدة  ليد    ن بدن 
  ع نا ألا اللي أمرنا امث ع  زن  ب   ذ قال:

 [ 3: أوز] (واْ  ِلَْيِ  َُيَتد ْعُدم مََّتاعاا َحَسناا َزَأِن ااْلتَدْهِأُرزاْ َربَُّدْم ُاَّ ُأوبُ )
 ن بن ريدقنا   التوبدة  مل امث زأريد  نا مدا أزا ندا  يد  مدن الأسداز زقَدوَّْمنَدا 
ما خضنا  ي  من ا عوناج  عنا أًمن بضمانة امث أن الدبس  الد أأع زأن الهمدة 

أدد  َييندداا ز ددا ا  عنددد التناشددع زلدددن أ ددن أددم الددل ن  سددتعيبون لندددا  امث؟  ألت
دون   متاأددا  متنوعدة مددن املعاريدي زاألززار  أددرع أدد   أن الادوم أز ن كددم يًو
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أ اظ ألا البس  اللي  طو  بنا أز نطو  ب  أ  أ اظ بعضاا من أؤ   النداس 
 ة؟ أ  أعازأم ل ن ر  مل أو اهتم؟ مل أوبة؟ أ  نبككم من اأ 

س  اتنصدددددون أمدددددوال اآلخددددددر ن عبددددداز امث: كدددددم زكددددددم    تمعاأندددددا مدددددن أنددددددا
بالرإدددازي زباملعدددامس  الباط دددة الأاالددددم زأندددتم أع مدددون ذلدددحل  أددد   وندددد  ددديكم 
عشرم  اط أابوا  مل امث عد  زند  زرنعدوا  ليد  زأع ندوا أردم عائددزن أدائبون زأردم 
اليبتعدزن عدن ال  دم زلسدو   عيددزن احلادوق  مل أريد اهبا؟  نددم لتع مدون أن  

از امث عدد  زندد  ذكددوراا ز ناءدداا    عر ددون إددي اا مددن معدد  كاددرم كادد م كددعع مددن عبدد
السددنة ز   ام  مل قب ددة امث   ددر السددنة أ ددوالصددسح ز   تونكددون    ددوٍم مددن األ دد

 اددرازن   ددة   كتدداي امث  أددرع أدد   دديكم عشددرم االددتيا وا بسددبب أددل  العصددي 
ب دددددة امث زأونكدددددوا الددددديت أنتابندددددا مدددددن عندددددد امث  تدددددابوا ز بدددددوا  مل امث زأونكدددددوا  مل ق

 نددم لتع مدون  الاند ن لع مة امث زأقب وا  مل كتداي امث  ت وند  أز  صدهون  ليد ؟
أن ليدددداد بسزنددددا أددددل  حتتضددددن الدادددد  زالدادددد  مددددن العدددداكأي ع دددد. الهددددي  مددددن 
العدداكأي ع دد. الأسددوق زالطهيددان زال كددو الددرم  أددرع أدد   دديكم عشددرم أ ا ددتكم 

ألا الهي  عاززا زأابوا ز بوا  مل امث ع  زن ؟  عصي التعز ب ا هلي  عق عوا عن
 أ   يكم عشرم االتعابوا لندا  امث الاائ :

يعاا أَ َدَكا اْلُمْؤِمُنوَن َلَع َُّدْم أُدْأِ ُ ونَ )  [31: النور] (َزُأوبُوا ِ مَل ال َِّ  مجَِ
أددلا الددؤال أطرحدد  ع دد. نأسددي زأطرحدد  ع دديدم مجيعدداا   ددإذا مددرَّ أددلا الددبس  

املنبددد   ز ذا كندددا نع دددم أنددد   ٍ  مدددن عندددد امث عددد  زنددد  زش نددددن نسدددعن  املدددوقظ
أنأسددنا   األالددباي املاز ددة اظ ئيددة الدديت نراأددا   ددنع م  ذاا أن أددل  الددن  ذا بايدد  

ع دد. زبايندا معكدا الدازر ن   الهدي   ذا بايد  زبايندا معكدا عداكأي ع د. ال  دم ز 
ي عن زعوم قيوم السموا  زاألرض   دنع م  الأساز   ذا باي  زباينا معكا معًر
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أن األمددر نددد خطدد   زليسدد  خطددورم أددلا األمددر بتصددور أز بتخيدد  مددن عندددي 
 ز  ا أو قرار من امث الاائ :

 [ 3: أوز] (َزِ ن أَدَولَّْواْ  َِإين َ َأَخاُ  َعَ ْيُدْم َعَلاَي  َدْوٍم َكِب ٍ )
ع اللي بن  ي    ألا الدسم  ت دث عن ألا الًو

ددوا عددن زعددو  لدددم  مل التوبددة   مل العددوزم َولَّددْواْ َزِ ن أدَ ) ( أي ز ن أتولددوا زأعًر
  مل امث ع  زن   إين أحلركم من علاي كب  قازم 

زقددد  منددا بددامث  زقددد  منددا هبو اأنددا عبيددداا  –زحصددي ة الاددول  ددا عبدداز امث أننددا 
لأ دا  أزعو نأسي زأزعوكم مجيعداا ع د. اخدتس  ا –مم وكي أذ   لس طان امث 

: زالرأب  مل التوبة زا نابة  مل امث ع  زن   ناول كما كدان  ددرر رالدول امث 
  قولوأدا  دا عبداز امث   أالدراركم قبد  أن أاولوأدا )  بون  أائبون  لربندا حامددزن(

جبكددر  يمددا بيددندم  قومددوا   األالدد ار زاطرقددوا بدداي امل ددحل اظبددار زاالددتن لوا الراددة 
مث ع  زند    ن بدن  ع ندا أدلا ابسدر  الهمدة زأندا الضدامن بالتوبة زا نابة  مل ا

هبددددلا باددددرار أنا دددد   لدددديدم مددددن لدددددن ري العدددداملي  أقددددول قددددود أددددلا زأالددددتهأر امث 
 الع يم 
 بعد:ز 

  )ش  شدر امث مدن ش  شددر النداس(أن  قال:   اد ريح عن رالول امث 
هبددلا العأددو الشددام   زقددد كاندد  البددازرم الدديت  ددان  هبددا السدديد الددرئيق بشددار األمددة
 العام  كان  أل  البازرم زاخ ة   قرار امث ع  زن  الاائ :

نَدددحَل ) دددي َ ُة اْز َدددْع بِدددالَّيِت ِأدددَي َأْحَسدددُن  َدددِإَذا الَّدددِلي بَديدْ َزَ  َأْسدددَتِوي احلََْسدددَنُة َزَ  السَّ
يمٌ  َنُ  َعَداَزٌم َكعَنَُّ  َزِدٌّ اَِ  [ 34:  ص  ] (َزبَديدْ
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 دون زا ع   مل ألا انايدازاا هلدلا األمدر الربداين  هلدل  الددعوم  ز ين ألرنو أن
ا هلية  ذاا  دإن  ألعدد أدل  املبدازرم براعدة االدتكسل بدي  ددي خد  كبد  الديت اق 

أدون بدعن بسدن ال دن زبدعن ناددم التأداال د    زبدن ما  امث أعامل من زرائ ن إ
 زقددد الددبا  راددة امث عدد  ع دد. التشدداام زائمدداا  كنددا ز  ندد ال متأددائ ي  كيدد   

 زن  اضب  زائماا 


