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 تاريخ اخلطبت

 1722/ 70/ 70 املىافق  2341،  شعبان  70 ، اجلمعت     

 فطزة اهلل: سبل تغذيتها وعىامل إمخادها
  يددا را ددا احلمددد هلل اددداا يددوا  نعمدد  ويددداف  م يددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا ي بغدددي ظدددسل ونهدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددب انحل ال هدددم   
كمدددا أء يددد  ع دددأ ندسدددحل  وأ دددهد أن   إلددد  إ  اهلل   أحصدددي ء دددا  ع يدددحل أنددد 

وحددد     ددريحل لدد   وأ ددهد أن دمددداا عبددد  ورسددول  وريدددي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرسددد    أرسددد   اهلل إمل العددداش ك  ددد ر اشددد اا وندددذيراا  ال هدددم ريدددل وسددد م وادددار  ع دددأ 

 دمدددد ريدددسةا وسدددسماا دانيمدددي متسزمدددي إمل يدددومسددديدنا دمدددد وع دددأ  ل سددديدنا 
ون وندسددي ا ذنبددة اتاددوع اهلل تعددامل  أمددا اعددد فيددا مالدددي   وأوريدديدم أيهددا ا سدد 

 عباد اهلل:
)إين أندد  قددال يددروب عدد  رادد  سددب ان  وتعددامل:  فاددد ريددن  عدد  رسددول اهلل 

أب أن  خ اُ  عبادب ح دا  ك هم ا إن الشياطي أتتهم فانتالتهم ع  دي هم(
ْ ددد م  مدددا مددد  إنسدددان ُولردددد  فدددو  هدددذ  ي ادددل عددد  راددد  خدددخاا   ي  اددد  خُ  ال ددد  

ددْ    طوايددا  األرض إ  وقددد ُرددررس    كياندد  ااهللددان ادداهلل عدد  ونددل  إ  وقددد ُرررس 
عا   حاانيق العبوديدة هلل سدب ان  وتعدامل  ولدد  ندا ط  دياطي ااند  واظد   
نا ط األهوا  ا خت دة  نا ط الرتاياط اظاحنة  نا ط العصدبياط الدهت مديم  

رار العال والا ب فانتالتهم أب أاعدمم ع  هذ  العايددة الدهت فطدرهم اهلل ع أ ق
سددب ان  وتعددامل ع يهددا  ع ددأ أاددا ت ددل ااقيددة اددي نددواحنهم  قددد ترقددد ولد هددا   
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متددوط  قددد ترقددد ولد هددا   ُنْت ددهت مدد  كيانددامم  تعددالوا يددا عبدداد اهلل أ ددعدم أمددام 
  نسيد هلذا الذب خيخ ا  ايان اهلل ع  ونل

إاا قصة يرويها مددر إسسمي ذانيع الصي  عداش   أوانيدل الادرن ا ا دي  
و  الطريدق كاند  السددي ة تسد  ع دأ  د دريةااسدياول: أحبرط م  مرسدي يا إمل 

هي تها وتس  مستايمة وال اس الدذي  فيهدا أخدسن مد  مدذاهب  دأ  مد  أديدان 
 د  بحند  كدذلحل إذ أق وف سداط واناهاط وأعرا  خمت دة كدل ا خدتس   وفيمدا

سدد بم داك ددة سددرعان مددا ت بدددط فددو  وددا  السدددي ة وإذا اددرين عاريدد  تطددو  
عدد  هللددي السدددي ة ويسددارها  وإذا االسدددي ة  ل ددا  وإذا ادداألمواع العاتيددة تع ددومدد  حو 

هول  إمل ما يشب  أرنوحة اي يدب هذ  األمواع العاتية الهت كان  م  حول ا  
 ددداي ا دددوط واهلدددس   ون دددرط وإذا اال ددداس الدددذي    وأيا دددا أن دددا قدددد أريدددب  ا ادددي

أولئدددحل الدددذي  كدددانوا أخسطددداا مددد  مدددذاهب  –كانددد  تددد دحم  دددم هدددذ  السددددي ة 
وكددان هلدذا الرنددل  –إذا  ددم مجيعداا وددقون    –وأديدان وف سدداط وأعددرا   دأ 

أحد  الددل   وأريدروا ع دأ أن  –م هر  الذب يدل ع أ أن  ل  ارتباطاا االدي  
أن نتج  إمل اهلل مجيعاا ادعا   دار  أن ي ادذنا مد  اهلدس  الدذب قدد أحدان ع ي ا 

ا ا  ن رط وإذا ادالدوار  الدريد ة الدهت كاند  ادي هدع   مجيعداا قدد ذااد  واد  دْ   
وإذا االدددددل يهتدددد  ا دددددا  واحددددد يسددددكل اهلل  ياددددول: يددددا اهلل  كددددل  ا غتدددد   د ع ْون ددددا 

ما اي ااٍ  وما اي ُمع م   ومدا ادي إنسدان والتجكنا  وكان ال اس الذي  م  حويل 
يصددرو ويسددتغدر كددل  ا غتدد   مددا هددي إ  سدداعة حددأ رأي ددا أن الغمددة قددد اناشددع  

دد ا الطبيعددي واطمددكن الدددل إمل أن ا طددر ه   ر    وأن السددي ة عددادط  دديئاا فشدديئاا إمل س 
ْ  ع ددما قد زال  ون رط وإذا االاوم رنع كدل  إمل  دكن   وإذا ادالدوار  الدهت اد  د
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أط دد  ع ي ددا عوامددل اهلددس  إذا  ددذ  الدددوار  عددادط لتهدديم  ع دديهم كمددا كاندد   
 وريد  اهلل الاانيل:

ُ  داُكْم إرمل  اْلبد در  ) دا  و إرذ ا م س ُدُم اْلضُّرُّ  ر اْلب ْ رر   دل  م د  ت دْدُعون  إر   إري داُ  فد   م 
ُدددوراا  دداُن ك  ْنس  ددان  اار ددل   * أ ْعر ْ ددُتْم و ك  انرددب  اْلبد ددر  أ ْو يُدْرسر دد   ارُدددْم ن  أ ف ددك مر ُتْم أ ن خي ْسر

دددباا ُا     ن ردددُدواْ ل ُددددْم و كرددديسا  أ ْم أ مر دددُتْم أ ن يُعريدددد ُكْم فريددد ر ت دددار ةا ُأْخدددر ع *  ع   دددْيُدْم ح ارير
دددا م دد   الددر ينر فد يُدْغددررق ُدم مر ددا ك د ددْرُ ْ ُا   ددل  ع   ددْيُدْم ق ارير    ن رددُدواْ ل ُدددْم ع   يدْ  ددا اردد ر  فد يُدْرسر

 [ 66-67:  ااسرا ]( ت بريعاا 
ت ددحل هددي ريددورة الواقددع الددذب ترويدد   خصددية إسددسمية يع مهددا كددل  مدد دم  
وهذا هو مصدا  ذلحل يرو  البيان ااهلي   هذ  اظمل الب يغة العجيبة يا عباد 

 اهلل 
ددُب عدد  عايدتدد   الددهت متعدد  اهلل  ددا  مددا واآلن  مددا الددذب اعددل اانسددان ُوْج 

دُب عد  هدذا الد د  الدذب أودعد  اهلل عد  وندل   كياند   الذب اعدل اانسدان ُوْج 
دددددُب اانسدددددان ع دددددد األمددددد   دددددبر رأيدددددتم كيددددد  ُوْج  م دددددذ فجدددددر نشدددددكت ر  ددددداذا ُوْج 
والطمكني ة ا كي  يعود إمل هذا الد   الذب   كيان  ع دما تطدو  اد  ا د  أو 

  اذارخطار  تطل ع ي  األ
أيهددا ااخددوة: أرنددو أن يدددون اظددوال عدد  هددذا السددعال درسدداا نت اددا  ل عتددخ 

 ا   لدي حنافظ ع أ هذا الد   الذب أكرم ا اهلل ا  م ذ فجر نشكت ا 
ددُب عدد  هددذ  العايدددة اددل هددذا الد دد  الددذب ررسدد   الددذب اعددل اانسددان ُوْج 

تريددور ا تريددور ا مدديم  اهلل عدد  ونددل   كي ونتدد  إدنددا هددي األهددوا   الشددهواط الددهت 
ع أ العال وع أ الديان  العصبية الهت تاود اانسان إمل إ دباعها ع دأ حسدال 
العاددل وع دددأ حسدددال ا  طددق  العدددر   ا نتمدددا   ا صدداا العددداارة الشخصدددية الدددهت 
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دُب عد   نع  ا نعءرها ع أ قرار العال وحدم   هذ  هدي الدهت نعدل اانسدان ُوْج 
 الد   الرااين وريد  اهلل الاانيل: ق ب  الذب هو مرك  هذا

 (و اْع  ُمواْ أ ن  الّ    )
هذا كسم اهلل سب ان  وتعامل  هذا كدسم را دا سدب ان  وتعدامل ع ددما ودذرنا 

 وذرنا قانيسا:م  أن ن تد  إمل العصبياط واألهوا  ور  ذلحل 
 [ 24:  ندالاأل] (و اْع  ُمواْ أ ن  الّ    و ُوُل اد ْي  اْلم ْر ر و قد ْ بر ر )

 رو ُولُ لد   اذا 
ألن  يعرض ع  هذا الد د  وسدبل اايتد  ويستسد م   (و ُوُل اد ْي  اْلم ْر ر و قد ْ بر ر )

كمدددا ق ددد  لددددم ألهوانيددد   لررباتددد   لشدددهوات   ل عصدددبية الدددهت تادددود   إمل  خدددر مدددا 
 ه الحل مما تع مون 

ددد  ي  إن ش وقدد ع دم أند  يسد    رح دة إمل اهلل –وا ط دول مد  اانسدان 
قدددد حانددد  هدددذ  الرح دددة اليدددوم ف سدددو  هدددي ردددداا  وإن ش يدددد  ذلدددحل   الغدددد 

دعونا يا عباد اهلل إذا رح  ا إمل اهلل ع  ونل  –الاريب فبعد أ هر أو اعد أعوام 
نرحددل وهددذا الد دد  عددامر اددي نواحن ددا  مونددود  ش يت ددول مدد  الرقدداد إمل ا ددوط   

بياط  ادكن نت درر مد  ردود الدعدل  ادكن كي  يدون ذلحلر اكن نت رر م  العص
نت ددرر مدد  األهددوا  والررانيددب والشددهواط وا صدداا العدداارة اآلنيددة  وهددذا هددو دا نددا 

 الذب نعاين اليوم يا عباد اهلل 
أ  ترون كي  أن ا نرع احلق ناريعاا ايد   اا يع   ع   ايان اهلل ع  وندل ون  در 

عد  ايدان اهلل  يعر دون عد  وريدايا  ف جد إخوةا ل ا يعيشون اي ظهراني ا يعر ون
  و  أريددد أن أفصددل    أريددد أن أذكددركم اهلل  يعر ددون عدد  وريددايا رسددول اهلل 

اوريايا رسول اهلل   مريل هذا ا  عط  ا ط  الذب دندر فيد  وكيد  أن إخدوة ل دا 
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ع  وريايا رسدول اهلل  مدا  –أنل اامشئ از  –معم ي  مس مي يعر ون اامشئ از 
خنطددد  وأ  تددد ل ا دددا الاددددم   هدددذا ا  عطددد   ط الدددهت ت به دددا إمل أن  أكريدددر اآليدددا

ا ط   ت وناها وذكرناها وذك ْرن ا  ا ولد  ا وندنا إخوة ل ا يعيشون اي ظهراني دا 
مس مي يعر دون عد  هدذا الدذب خياطب دا اد  اهلل  ادل األمدر وريدل إمل الامدة الدهت 

أمريدي  نهداد  مٍ    اهلل يع   ه  ع    هللد  ل عال أن يتصورها  نهادم   سبيل 
  سدددبيل اهلل عددد  وندددل يادددود  السدددد  األمريددددي  نهدددادم   سدددبيل اهلل سدددب ان  
وتعامل خيطط ل  السد  األمريدي ا يصر إمل أن يدون هو ا شر  ع أ الت ديذ 

 ونسمي  نهاداا  ياول ل ا را ا:
ددب  ال  دُ  ع   ددْيهرمْ ) ددا ي دئر   اْلُدد دداُر     تد تد و ل دْوا قد ْومداا ر ضر در ةر ك م  دد   اآْلخر ق دْد ي ئرُسدوا مر

 [ 13:  ا مت  ة] (مرْ  أ رْي  الر اْلُاُبورر 
 وناول ا سان احلال: ال س تو هم  حن  أع م 

 ياول ل ا اهلل ع  ونل:
ُذوا ع ُدو ب و ع ُدو ُكْم أ ْولري ا  تُدْ ُاون  إرل ْيهرم اراْلم و د ةر )  [ 1:  ت  ةا م] (   تد ت خر

وياددددول قدددداني هم:   اددددل حندددد  أع ددددم  سدددد تخذهم أوليددددا  ولسددددو  ياودون ددددا  
 حسددد اا  يادددودوندم إمل مددداذار إمل معركدددةر    ياودون دددا إمل اظهددداد   سدددبيل اهلل 

 فيا عجباا  نهاد   سبيل اهلل ياود  السد  األمريدي!
 هذا هو البس  وذلحل هو الدوا  

   الذب أع    رسول اهلل   احلديهت الادسدي: ك  ا أيها ااخوة يتمتع االد
  فديد  السدبيل إمل ا اف دة ع دأ هدذا الد د  )إين خ ا  عبدادب ح ددا  ك هدم(

الذب كم حن  حبانة إلي  ع د رحي  ا إمل اهلل  إذا رح  دا إمل اهلل وهدذا الد د  حدي  
  لددد  اددي نواحن ددا ف سددو  يغدددر اهلل ل ددا ز ت ددا ولدد  واسددب ا ع ددأ أخطاني ددا  نعددم
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ا هددم أن نرحددل إمل اهلل وهددذا الد دد  حددي  ندداا  ش هللدد   سددبيل ذلددحل أن نت ددرر 
مدد  عصددبيات ا  أن نت ددرر مدد  عوامددل الريددكر اظدداه ي الددذب أناددذنا ااسددسم م دد   
سبيل ذلحل أن نت رر م  مصداحل ا اظ نييدة اآلنيدة وأن ن  دق ورا  ا صد  ة الد يدة 

ليهدددددا  دوا ندددددا أن نت دددددرر مددددد  األهدددددوا  الدددددهت يددددددعونا ايدددددان اهلل سدددددب ان  وتعدددددامل إ
 والشهواط اظاحنة  أقول قويل هذا وأستغدر اهلل الع يم 


