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 تاريخ اخلطبة

 3622/ 60/ 35 املوافق  2543،  رجب  34 ، اجلوعة     

 دهائكن وأهوالكن حرام عليكنى إ
  يددا رانددا احلمددد مث اددداا يددوايف نعمدد  ويدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددالل وجهدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددب انحل ال هدددم   
ندددال ك يدددحل أندددي كمدددا أ نيدددي ك ددد  نفسدددحل  وأ دددهد أن   إلددد  إ  امث أحصدددي  

وحددد     ددليحل لدد   وأ ددهد أن زلمددداا كبددد  ورسددول  وريددفي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرسددد    أرسددد   امث إمل العددداش ك  ددد ر اشددد اا وندددليلاا  ال هدددم ريدددل وسددد م وادددارك ك ددد  

زمددد  إمل يدددوم زلمدددد ريدددالةا وسدددالماا  ا مددد  متالسددديدنا زلمدددد وك ددد   ل سددديدنا 
ون ونفسددي ادللنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالدددين  وأوريدديدم أيهددا ادلسدد 

 كبا  امث:
حددددال ادلداأددددع ويف مااكددددد الدددددرس إن شلددددا وكينددددا  وحف نددددا  وضلددددن ك دددد  ر  

ادلشهور وادلعلوف واللي اأفق ك   روايت  الشيخان الدلي  حديث رسول امث 
أددددوا هم وأددددلااهم وأعدددداطفهم كمثددددل اظسددددد )مثددددل ادلدددد من  يف : ياددددول  يدددد  

  الواحد  إن ا تد  من  كضو أداكي ل  سا ل األكضال االسهل واحلم (
يف ظل هلا احلديث أنامدي ألايتندا اسنسدانية  ويف ظدل هدلا احلدديث  دعلنا 
اادسدددية اسنسدددان وأ ركندددا  دددو حياأددد   ا إن  لدددحل ك ددد  أد دددو ج  اادددلار امث سدددب ان  

يْدن ا ا : وأعامل اللي طادلا  غ ل 
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ن ددا ك   دد  ا ددير إرْسددل ا ريل  أ نَدد   م ددن قد ت ددل  ند ْفسدداا اره ددْ ر ند ْفدد   أ ْو ) ت بدْ ددْن أ ْجددلر   لرددحل  ك  مر
أ ََّن دا أ ْحي دا النَداس  مج ريعداا  دا   د  أ ََّن ا قد ت ل  الَناس  مج ريعداا و م دْن أ ْحي اه   (  س ا   يفر األ ْرضر   د 

 [ 32:  ادلا دة]
  ألايتنا اليت أ ايناها من كتاب رانا ومن هدي نبينا زلمد هل  

كبددا  امث: لاددد  ددال امث كدد  وجددل أن رتددد ذ العمددل إمل هددلا الشددأو الددلي 
يف هدددلا  أدددلون أو أعل دددون  ومدددا كندددي أأصدددور أن يدددأ  مدددن  طددد  رسدددول امث 
إمل  مث اللي قدلر ويف هدلا ادلبددأ الدلي ر اد ي دْي ك يد  األجيدال مندل اعثدة رسدول ا

هلا اليوم  إمل أن  وجئي منل اضعة أساايع مبن يالر أن   حلج يف أن يسدت ل 
الاتدددل اادلسددد م  وأن يسدددطو الدددبعل مدددنهم ك ددد  الدددبعل    حدددلج يف أن  دددلج 
ادلسددد مون إمل الشدددوارث  يسدددتث وا وسلضدددوا ا يسدددتث وا وسلضدددوا ك ددد  الاتدددل  قدددال 

يف سدبيل التهيد  مدن ادلسد م   هدلا  قا  هم: ولي دث الاتل  وليسدا  العشدلات
وسددعياا  جددا     وهددلا أيهددا اسخددوة يتضددمن  طئددة واضدد ة لسدديدنا رسددول امث 

إمل وسدددعياا إمل أصددد يه موقفددد   مدددا كندددي أأصدددور أن أكدددي  وأن أرع اعيدددي مدددن 
 ط  ادلصطف   يما يدتع أو  طئ   يما يادول وي ْسدمرع  ورمبدا قدال قدا  هم: إن 

َّنا يربر التسبع واحللج ك   ادلبا ل ولي  احلدلج ك د  ادلتسدبع  اللي يربر هلا إ
خال ددداا  –يف هددل  ادلسدددألة  –وهددلا أالكدددع  خددل اشدددليعة امث الددديت   أك ددم  يهدددا 

  ادلتسدبع  رأدداب اظلردة  دليحل ولددن مسد ولية ادلتسدبع أكدإ وأ دد  إ ا  ق 
دفددارة  مددن الددلي قددال: كانددي اظلرددة قددتالا  ادلتسددبع ي د َدد   االديددة  ي د  َدد  اال

لددحل أن أددنفخ يف ندد ان الفتنددة كمددا أشددال  لددحل أن فددلض وأن أسددتث   دد  ا اسددتث  
 دالن و ددالن واهتدداج  ددالن و دالن  مددن اا ددل الاتددل أو اا دل اسجددلام أدددون أنددي 
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الربيل وهو ادللأددع وأندي الدلي أدنفخ يف ن ايداع يدا كذبداا ذلدلا التالكدع الهدث 
 مل اشليعة امث سب ان  وأعا

كبا  امث: ياول حبيبنا ادلصطف  يف خطبة الو اث كالماا يلس   إلينا ضلن مدن 
ورال األجيال   اطع من خالل أري اا  األجيال ادلتتااعة التالية إمل يومنا هلا  

)أ    أعددددو وا اعدددددي ض دددداَل ا يضددددلب اعضدددددم رقدددداب اعددددل  أ  هددددل ياددددول: 
)أ    أعدددو وا ويف روايدددة  هدددم  ا دددهد(اَ هدددي  أ  هدددل اَ هدددي  أ  هدددل اَ هدددي ال 
ادأن مدن  عدل هدلا  ادد  إيدلاناا مند   اعدي كفاراا يضلب اعضدم رقاب اعدل(

 وقع يف م لق الدفل 
)أ    يادددول رسدددول امث سلاطبددداا لندددا يف خطااددد  الدددو اكي يف حذدددة الدددو اث: 

ويددأ  مدددن ياددول:   أندددي  أعددو وا اعدددي ض ددداَل ا يضددلب اعضدددم رقددداب اعددل(
  ال سيضلب اعضنا رقداب اعدل يف سدبيل اذلددف الدلي نسدع  إليد   ادل سلط 

 يسم   لحل أيضاا جها اا  كي ع
ددددَ    ادلدددد من ك ددد  ادلدددد من  إن كددددن طليدددق التسددددبع أو كددددن طليددددق  كيددد  ي س 

 ادلبا لة ا يل ع  وق كم   هلا لوال اظها  واسم اظها  
ألمدل ادلفداج  الدلي  أكو   أقول يا كبا  امث: إني يف ح ة كذيبة من هدلا ا

كندي أأصددور أن ادلددوت الددلي أنددا ك دد  ميعدا  معدد  أقددلب إذ مددن أن أ دداج    ددلا 
 اللي يتضمن  طئة رسول امث  يما أوري  و يما قلر وحدم الدالم 

 كي ؟ مإ أسلاي إلينا هل  ال و ة؟
  دْي  ات وأخ اا ك مي إن ال و ة أسلاي إلينا من خالل كذوز أمليدية ا   

يددوم  مهمددة  اختكدددي أنفيددلاا ألحاا هدددا مددا  تددد  )الفوضدد  اخلالقدددة( وأعددي  دددل  
الد مة الفوضد  الديت أتمثدل االاتدل ادلسدت ل مدن أيدن جدال وكيد  جدال  الفوضد  
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ادلتمث ددة يف اسحددلاق والتخليددع والتاتيددل ومددا إمل  لددحل اطلياددة كشددوا ية   أل هددا 
وضدد  ادلتمث ددة يف الاتددل واسحددلاق والتخليددع الاددوان   اشددل  أن أدددون هددل  الف

هددل  الفوضدد   و نددون اس سددا  ضددامنة ل نتيذددة الدديت أسددع  إليهددا كذددوز أمليدددا 
ددد  ْي سدددالحاا متطدددوراا حدددديثاا إمل ااتمعدددات اسسدددالمية الددديت أليدددد أن  اخلالقدددة أ ْرس 
أتمدل  ك د  سياسدة الاطدع األمليددي الواحددد  ولعدل  ديدم مدن كدلف هدلا الددلي 

    ولعل  يدم من وضع يد  ك   و ا ق يف هلا األملأكل  
)الفوضدد  اخلالقددة( سددالح  جديددد حدداوز أسدد  ة اسرهدداب حدداوزاا كبدد اا جددداا 

 جداا 
 من اللي يصدر ؟ أمليدا هي اليت أصدر  

 ومن اللي يتناول ؟ كمالل أمليدا 
مددددن هنددددا جددددال هددددلا الاددددلال الاا ددددل: ولدددديدن هنالددددحل قتددددل  وليسددددت ل الاتددددل 

وليدوندوا مد من  مدن  –و  أريدد أن أاداليف يف النادل  –لات ال رمبا ااألكثل االعش
ادلس م  ما ام  لحل ضماناا ل هدف ادللسوم  إيا )الفوضد  اخلالقدة( الديت ر تهدا 

الددديت  كللدددا لددددم والددديت أد ب دددثع ويعمدددل كدددام ون ك ددد  أمليددددا مدددن خدددالل كذوزهدددا 
 أنفيلها  يما ايننا 

ومددا كشددي يف حيددا  أزجددي األخي ددة واألوهددام  –هددل  حاياددة أيهددا اسخددوة 
هدددل  حايادددة أرويهدددا لددددم اعدددد أن  – ألجعدددل منهدددا حادددا ق  معدددا  امث  معدددا  امث

 كل تها وفااي منها 
حسددناا  مددا العددالج؟ ضلددن الضدد ايا يددا كبددا  امث  أو ضلددن الددلي يد ددل ا   منددا أن 

 ندون الض ايا 
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ن كدددن سدددا ل الدددبال  العلايدددة كهددددي اأهدددل الشدددام إمل هدددلا اليدددوم أيدددم رتدددازو 
واسسدالمية األخددلع الدديت زرلددا أيددم يتمتعددون مبعل ددة اشددليعة امث كدد  وجددل حع هددم 

اد  يافون ا  قلار العال وحوا   العاطفة  حع هم يس ون ك د  الدنها األوسد  
جددددوا ب العاددددل وجددددوا ب العاطفددددة  ش أكددددلف يف يددددوم مددددن األيددددام أن ادلسدددد م  

ريا كددانوا ضدد ايا لعددواطفهم اذلوجددال  ومددا أك ددم أيددم يف يددوم الع مددال طبعدداا يف سددو 
   هل  ادل ية أكل ها من األيام كانوا ض ايا لعاالنيتهم اظا ة أيضاا 

مددا الددلي ينبهددي أن أتددَوج ادد  هددل  ادل يددة؟ الددوكي  والددوكي هددو سدديد حددوا   
أن نتمتدددددع ادرايدددددة كا يدددددة  –كبدددددا  امث  –السدددد وك يف حيددددداة اسنسدددددان    يدفدددددي 

شددليعة امث مددع كاطفددة حددارة أسدد  انددا ك دد  ريددلا  امث      اددد مددن أن نتمتددع ا
اددالوكي حددإ نع ددم مددا الددلي يد ددل ا   انددا  حددإ نشددم را  ددة ادلخططددات الدديت أ ط ددبخ  
وأد ْنض ا  يف ليال  سو  ا إيا أد ْلس ل  إلينا   اد من الوكي أيها اسخدوة  أجدل هدلا 

 الوكي هو الدوال وهو العالج 
كوات اليت نت ااها  نت ااها من رلهدول  وحاولدي  جاهدداا أن أكدلف هدلا الد

  ااهول ولو كاني معل ة  خصية ولدي ش أمتدن من  لحل
هل  احملاولة ينبهي أن   ندون ض ايا ذلا  ينبهي أن يدون اسنسان ادل من 

 ادلس م يف هل  الب دة ادلباركة أ   من أن يدون ض ية ذلا 
ا أشال؟ والنتيذة اليت ستصدل إليهدا إن صل دي  او ين إمل ممن أني يا من أ

مدددا هدددي؟ أرين النتيذدددة  أرين ادلنهددداج ادللسدددوم  أرين الفئدددات الددديت أليدددد أن حع هدددم 
دْل و   س عون زلَل اآلخلين  أرين وكند ل  ردن أن أنادا  لدحل  أمدا أن أادول ذ: سر

راندا ش كدلم مدن هدلا  حدإ أسأل  ام  و  أسأل  نَفْل     لاد كان اسنسدان أ
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ي  م اسنسان ادأن ينادا  اعد  مهمضدة  حدإ راندا ش ي د م اسنسدان أادداا ادأن ينادا  
 :ل مذهول
دان  ) و    أد ْا   م ا ل دْي   ل دحل  ارد ر كرْ دم  إرَن الَسدْمع  و اْلب ص دل  و اْلف د  ا   ك دلع أ ولددئرحل  ك 

 [ 36:  اسسلال] (ك ْن   م ْس  و ا 
الدوال  و  أزال إمل هل  ال   ة أر ع رأسي كالياا اادل ية الديت أكدلم هلا هو 

  الع دددم الددددلي قع هدددم يافددددون اددد  العاددددل امث  دددا ناايدددة الع مددددال يف هدددل  الب دددددة
 والعاطفة والوكي 

 أقول قوذ هلا وأستهفل امث الع يم   استهفلو  يهفل لدم 


