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 تاريخ اخلطبة

  1822/ 22/ 83 ادلىافق  2341،  ذو احلجة  80 ، اجلمعة  

بالفساد  وما بقي منها ه األيامهذ حسزتاه على من أضاعاو

 واإلفساد
  يددا ربنددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمددو ويددداف  م يدددهاحلمددد مث ا احلمددد مث  

لطانحل.  دددبكانحل اللهدددم   لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددس  و هدددحل ولع ددديم  ددد
أحصدددي ءندددا  عليدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع علدددى نفسدددحل. وأ دددهد أ    إلدددو إ  امث 
وحددده    ددريحل لددو  وأ ددهد أ  دمددداا عبددده ور ددولو وريددفيو وخليلددو. خدد  ندد  
أر دددلو. أر دددلو امث إمل العددداش كل دددور بشددد اا وندددذيراا. اللهدددم ريددد  و دددلم وبدددار  علدددى 

مدددد ريدددساا و دددسماا دا نمدددو متسزمدددو إمل يدددوم د ددديدنا دمدددد وعلدددى     ددديدنا 
و  ونفسددي ا ذنبددة بتقددوع امث تعددامل. أمددا بعددد فيددا مالدددين. وأوريدديدم أيهددا ا سددل

 عباد امث:
إ   ددهر ذا احل ددة ىددذا واحددد مددن األ ددهر احلددرم الدد  نددوه بددو كتددا  امث عدد  
 و ددد    أكمدددر مدددن موضدددع  وأعلدددن أندددو معلمدددة بدددو أ دددهر العدددام ل مدددن والسدددلم

 والرتاحم فقا  ع  من قا ن :
لشدددد ش ) راا  ر كرتشددددا ر اللعددددور يدشددددورمش خش ددددهر ددددرش  ش ددددهدورر عرندددددش اللعددددور اءدرنشددددا عششش إر َّ عردددددَّاش الشر

دددددوار فرددددديهرنَّ  دددددردم  ذشلردددددحلش الدددددد يند الرقشدددددي مد فشدددددسش تش رلرمد دددددا أشرربدشعشدددددة  حد هش ندر دددددمشاوشاأل وشاألشررنش مر السَّ
 [.36:  التوبة] (أشنفدسشددمر 
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البيا  اإلهلي أفراد اجملتمع اإلنساين مبمابة النفس الواحدا وحدذر وبدال    ع 
 أريدددكا  الدددنفس الواحددددا   ددديما   ىدددذه األ دددهر ش  التكدددذير مدددن أ  يت دددا

 احلرم ذاهتا  وقا      سلو:
رر احلرشرشامر قرتشاٍ  فريور قد ر قرتشا   فريور كشبر   ) أشلدونشحلش عشنر الشَّهر  [.217:  البقرا]( يشسر

أي يتضدداعو وزر القتدد  ووزر ال لددم   األ ددهر احلددرم  واددذر امث  ددبكانو 
ددددوتعددددامل الددددذين يتش  و  م يددددة ىددددذه األ ددددهر فيمعنددددو  بددددال لم ألنفسددددهم والقتدددد  دَّ كش

 واإلفساد وحنو ذلحل.
وإ  األيددام الدد  اددر عددا يددا عبدداد امث مددن ىددذا الشددهر احلددرام ىددي تلددحل األيددام 

 مث ع  و     ددم تبيانو عندما قا :والليايل ال  أقسم عا ا
ددرر ) ددٍر * وشالرفش ر ددرر * وشالشَّددفرعر وشالرددوشتررر * وشلشيشدداٍ  عششر دد ر  ر ذشلرددحلش * وشاللَّيردد ر إرذشا يشسر ىش

رٍ   [.5-1:  الف ر] (قشسشم  ل ذري حر ر
إهنددا األيددام والليددايل األومل مددن  ددهر ذي احل ددة الدد  اددر عددا  وىددي  دد   مددن 

رم  وقدددد بدددال  البيدددا  اإلهلدددي   خصوريدددية ىدددذه األيدددام والليدددايل ونبدددو األ دددهر احلددد
 إمل ذلحل عندما قا : ا صطفى 

 .)ما من أيام العم  الصاحل فيهن أحب إمل امث منو   ىذه األيام(
ش لنددا ا صددطفى   وكمددا أوضددي أايددة العمدد  الصدداحل   ىددذه األيددام وقددد بددوَّ

مدددو ه وخالقدددو فيكشدددو ىدددذه األيدددام بدددد خطدددورا العمددد  الطددداحل إذ يتكددددع بدددو الع
 والليايل القد ية بسخط امث  بكانو وتعامل.

أ  وتعلموا يا عباد امث أ  ىدذه السداعاأل الوضدياة الد  نسدتقبلها بدو يددي 
يددوم عرفددة ويددوم عيددد األضددكى  ىددذه السدداعاأل الوضددياة ىددي براعددة ا ددتهس  بددو 

عدددا امث عددد  و ددد  مدددن خدددس  أمدددره لندددا يددددي الرادددة اإلهليدددة الع مدددى الددد  يددددذشكَّردنشا 
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بالرتاحم  أ  تعلموا قد ية ىذه الساعاأل ال  نسدتقبلها ان  والد  دتدد إمل يدوم 
عرفددة ا إهنددا دتددد إمل ريددباض عيددد األضددكىت إهنددا كمددا قلددع لدددم براعددة ا ددتهس  
 تدددذشك ردنشا بوا ددب الددرتاحم مددن خددس  الراددة الدد  يهدددقها امث  ددبكانو وتعددامل علددى
عبدداده   ىددذه األيددام  إهنددا منا ددباأل ءددسه متداخلددة كلهددا يهيددب با سددلمو أ  
يعودوا إمل امث فيتوبوا إليو ويصطلكوا معو وأ  يعلنوا دخلوىم   السلم كافة كما 

أ  نقبدد  إمل  –أيهددا اإلخدوا  –أمدر عد  و دد . ىدذه ا نا دباأل الددمسه هتيدب بندا 
 رافاتنا.امث وأ  نصكو من ذنوبنا وأخطا نا واحن

عبدددداد امث: إ  مددددن عددددرم امث أحبددددو  ومددددن أحددددب امث أحددددب عبدددداده  ىددددذه 
حقيقة   مرية فيهدا  وكيدو   ادب مدن عدرم امث وأحبدو  كيدو   ادب عبداده 

 الذين أعلن امث ع  و   عن تدرميو هلم إذ قا :
ددددرر ) نشددددا بشددددمر  دشمش وشاششلرنشدددداىدمر  ر الربدشددددر  وشالربشكر نشدددداىدم م ددددنش الطَّي بشدددداألر وشلشقشدددددر كشرَّمر وشرشزشقدر

يسا  نشا تدشفرضر مرٍ  ِّم َّنر خشلشقر  [.77:  اإل را ] (وشفشضَّلرنشاىدمر عشلشى كش
وىددذا  –لددم قد : لقدد عدرفم البداري  دبكانو وتعدامل علدى ذاتدو أقدو   وإين

ومن ا فقد غرس   قل  قدراا كب اا من حبدو فديدو   أحدب  –فض  كب  منو 
كيدددو   أحدددب عبددداده الدددذين كدددرمهم وقدددد غدددرس امث عددد  و ددد    قلددد    عبدددادهت 
 حبوت 

تعدالوا دددد معرفتنددا هلدذا اإللدو  إ  ش ندددن قدد عرفنداه بعددد  تعدالوا نهددرس   
أفادتنا حبو  وى  الفؤاد إ  وعا  حلب امثت  تعالوا يا عباد امث نهدرس   أفاددتنا 

بددد للددر  عدد  و دد   دبددة اإلنسددا  الفددرع الددذي  بددد أ  يتفددرع مددن أريدد  دبددة الع
كيدددو نعدددب عدددن حبندددا لعبددداد امث الدددذين أكدددرمهم امث  لعبددداد امث  دددبكانو وتعدددامل.

 ت بكانو وتعامل كما قلع لدم
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تأملدددع ورأيدددع وعلمدددع أ  خددد   دددبي  نعدددب بدددو عدددن حبندددا لعبددداد امث ذلدددحل 
  كدد  مددن عددرم امث أحبددو  وكدد  مددن ا تفددرع عددن حبنددا مث عدد  و دد  ىددو النصدديكة

أحددب امث أحددب عبدداده ومددن ا  بددد أ  يقدديم حياتددو كلهددا علددى خدمددة عبدداد امث 
قددالوا:  )الدددين النصدديكة(والنصددي هلددم  تعددالوا نتناريددي  ر ددولنا ا صددطفى يقددو : 

 .)مث ولر ولو وأل نمة ا سلمو وعامتهم( نت قا : 
اده معد  النصديكة مث أي ا نقيدداد ألمدر امث  دبكانو وتعددامل إذ نت دو إمل عبدد

 بالتناريي  ا نقياد ألمر امث فيما قد  رع وفيما قد أمر وفيما قد هنى.
 تعالوا إذاا نتناريي يا عباد امث.

يطوم على ددور  ذإ  ىذا الدين   معتقداتو و  أحدامو السلوكية كلها إ
واحد ىو دور الدعوا إمل اإلريسض وا بتعاد عن الفساد واإلفساد  ومن ا فقدد 

اإلهلي الدلي  األوحد علدى ريددا العبدد   الت امدو بدأوامر امث والسد   ع  البيا  
علددى ريددراطو   عدد  الدددلي  األوحددد علددى ذلددحل أ  يبددذ  كدد  مددا ميلددحل مددن  هددد 
لبنا  اإلريسض فوا ىذه األرن ال  أقامو امث عليها و  تماه الفساد وأ دبا  

ا أعلددن عددن الفسدداد أيدداا كانددع  فددر  ىددو  ددار علددى ىددذا الددنه  فهددو ريددادا فيمدد
عبوديتددو مث وإميانددو بددو وإ  ىددو  اىدد  ذلددحل فهددو كدداذ  فيمددا ادعددى  وريدددا امث 

 القا ن :
دهردد اللعدوش عشلشدى مشدا  ر قدشلربردور ) ندريشا وشيدشر بدحلش قدشورلدود  ر احلرشيشاار الدر وشمرنش النَّاسر مشن يددعر ر

ددددوش أشلشدددددر ا ررصشددددامر  لرددددحلش احلرشددددررهش * وشىد ددددا وشيددهر دددددش فريرهش ددددعشى  ر األشررنر لريددفرسر وشإرذشا تدشددددوشملَّ  ش
 [.275-274:  البقرا] (وشالنَّسر ش وشاللعود  ش ادربر الفشسشادش 

 وريدا امث القا ن :
هشا) ددوار  ر األشررنر بدشعردش إرريرسشحر  [.56:  األعرام] (وش ش تددفرسر
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ا إمل قددارو  فددأعرن عنهددا وا ددتدب وكددا  إمل النصدديكة الدد  و ههددوان ددروا 
 عقابو أ  خسو امث بو وبداره ومبمتلداتو األرن  أش يق  لو:

ددن  ) سر ندريشا وشأشحر ددنش الدددر دديبشحلش مر ددرشاش وش ش تشددنسش نشصر خر ددا  تشددا ش اللَّددود الدددَّارش انر وشابدرتشدد ر فريمش
ددادش  ر ا ددنش اللَّددود إرلشيرددحلش وش ش تدشبردد ر الرفشسش سش ددا أشحر دددرينش كشمش شررنر إر َّ اللَّددوش  ش ادرددبر الرمدفرسر ( ألر

 [.77:  القصص]
 الفسددداد ا كاندددع  رميدددة قدددارو  أندددو ا دددتدب علدددى ىدددذه التدددذكرا فأوغددد   

 الباري ع  و   قا نسا: أوغ    الفساد وأعلن
دن فراشدٍة يشنصددردونشود مردن ) دا ش لشدود مر دا كش شررنش فشمش اررهر األر نشا برور وشبرددش ددو ر اللَّدور وشمشدا  فشخشسشفر

ررينش  دنتشصر
 [.81:  القصص] (كشا ش مرنش ا 

يا عباد امث إ  بو اإلفساد وبو اإلريسض تناقضاا حاداا  و  ميدن للنقيض 
أ  اتضدن نقيضدو قددط    ميددن لعاقدد  أ  يتصدور أ  باإلمدددا  أ  يقدام الفسدداد 

لعقس  من يتصور أ ا اا لبنيا  اإلريسض  من ذا الذي يتصور ذلحلت  ليس   ا
أ  دعا نم الفساد والتخريب ىدي الد  تددو  أركانداا لبنيدا  الصدسض أو اإلريدسض  

   يتأتى ذلحل    اتضن النقيض نقيضو بشد  من األ دا  يا عباد امث.
وا ددال  عدد  و  غددم عددن عبدداده ولدنددو يددبشص ددرد عبدداده بالسددب  الدد  دددد فيمددا 

عم أ  يتمسدوا عذه انريدرا وأ  ينه دوا  بينهم  ريرا الود   ريرا احلب ويهيب
الددنه  الدددذي  دددرعو امث هلدددم لددددي تددددو  ىدددذه األرن مهدددداا للسدددعادا و  تددددو  

دددددر بددددددسم ر دددددو  امث  )الددددددين :  دددددبباا للتهدددددار  والتقاتددددد . أعدددددود فدددددأقو  وأدذشك 
 .)أل نمة ا سلمو وعامتهم( ن  النصيكة(
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ا إمل أ نمددة ا سددلمو   ىددذه  وىددا أنددا أتو ددو عددذه النصدديكة إمل نفسددي أو ا 
البلدددا وعددامتهم  أ دد   و  أتو ددو عددذا إمل نفسددي وإلدديهم مجيعدداا إ  مددن منطلدد  

 ح  مث أو ا ا ح  لعباد امث ءانياا:
عبددداد امث أيددداا كندددتم: اإلريدددسض اإلريدددسض  التسدددامي التسدددامي فدددوا مهدددايع 

و إ درا ني  إذ ذشكَّدرشىدم امث التخريب والفسداد  إيداكم وأ  توغلدوا فيمدا أوغلدع بدو بند
 ع  و   فا تدبوا على تذكرتو  أش يق :

ددٍس أشور ) ددرشا نري ش أشنَّددود مشددن قدشتشدد ش ندشفرسدداا برهشدد رر ندشفر نشددا عشلشددى بشددمر إر ر تشبدر دد ر ذشلرددحلش كش ددنر أش ر مر
دا فشدشأشاَّشد يشاىش يشدا النَّداسش مجشريعداا فشسشاٍد  ر األشررنر فشدشأشاَّشا قدشتش ش النَّاسش مجشريعداا وشمشدنر أشحر  (ا أشحر

 [.32:  ا ا ندا]
ا تدبوا على ىذا فدانع العاقبة أ  أعلن امث ع  و   لعنتو علدى ىدؤ    

 اقرؤوا كتا  امث  اقرؤوا قولو بعد ذلحل:
دددبش اللعدددود عشلشيردددور ) دددا وشغشضر الردددداا فريهش دددنَّمد خش ددد ش ؤدهد  شهش دددداا فش ش نددداا مرتدشعشم  تدددد ر مدؤرمر  وشمشدددن يدشقر

اباا عش ريماا   [.93:  النسا ] (وشلشعشنشود وشأشعشدَّ لشود عشذش
أ   أقو  ىذا لد  مؤمن  أقدو  ىدذا لدد  إنسدا : مدا ينبهدي أ  دتدد اليدد 

إمل أٍخ   اإلنسدددانية بقتددد   ب لدددم  بر دددا ا  أيددداا كدددا  ىدددذا  –اليدددد اإلنسدددانية  –
جملتمددع إ  قدد   القاتدد  وأيدداا كددا  ىددذا ا قتددو   مهمددا كانددع مدانتددو و دددتو   ا

وأنددتم تعلمددو  ضددوابط الشددريعة اإل ددسمية بدد  الضددوابط اإلنسددانية الدد  توضددي لنددا 
احلددد   فديددددو مبدددن نسددددي وريددددايا امث وأوامدددره وكيددددو مبددددن يتكددددع ىددددذه األوامددددر 
ومدد!ت    األ ددهر احلددرم  ومدد!ت    العشددر األفضدد  األفضدد  األفضدد  مددن كدد  

األ دددهر احلدددرم  ومددد!ت    تلدددحل  الليدددايل مدددن ىدددذا الشدددهر الدددذي ىدددو واحدددد مدددن
السدداعاأل الوضددياة الدد  ىددي براعددة ا ددتهس  بددو يدددي يددوم عرفددة  بددو يدددي يددوم 
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عيددد األضددكى  تلددحل السدداعاأل الدد  يت لددى ربدددم فيهددا علدديدم براتددو لدددن مددن 
 خس  دعوتو لدم إمل أ  ترتااوا.

ياا غرس امث يا عباد امث: أدعو نفسي أو ا وأدعو ك  أٍخ يل   اإلنسانية ءان
وغدددرس   قلددد  وده بعدددد أ  أحبدددو امث  أدعدددو   قلددد  تدرميدددو بعدددد أ  كرَّمدددو امث 

نفسي وأدعو ك  واحد مندم إمل أ  نصطلي مع امث   ىذه السداعاأل  إمل أ  
نؤو  إمل امث ع  و     ىذه الساعاأل    أتصور أ  فينا مدن يعشد  اإلفسداد 

ساناا ا إين أطر  وأنتشي مب اىر التخريب والتخريب    أتصور  كيو أكو  إن
والفسددداد والقتددد   كيدددوت  حددد! لدددو كندددع مسدددؤو ا  حددد! لدددو كاندددع يل مرتبدددة أيددداا  
كانددع   اجملتمددع اإلنسدداين    ميدددن.  بددد أ  يدددو  اإلنسددا  وىددو إنسددا  ِّمددن 
يطمددي إمل اإلريددسض  ِّمددن يطمددي إمل داربددة الفسدداد واإلفسدداد  قددد  طدد   كلنددا 

يدؤدي إمل   يوغ    طري  حسدبو يدؤدي إمل الهايدة فتبدو أندو طريد   خيط   وقد
الهايددة  ولدددن العددود بابددو مفتددوض والتوبددة باعددا مفتوحددة  ومددن يقبدد  التوبددة إ  امث  

 من ذا الذي يهفر الذنو  إ  امث.
عبدداد امث: أ دددين   ىددذه األ ددهر احلددرم  و  ىددذه األيددام ا باركددة    ىددذه 

أقسددم امث عدد  و دد  عددا و  ىددذه السدداعاأل الدد  ىددي براعددة ا ددتهس  الليددايل الدد  
بو يدي يوم عرفة ويوم عيد األضكى ا بدار  أ ددين مددعواا إمل أ  أقبد  إمل امث 
فددأعلن اريددطسحي اظديددد معددو  أعلددن تددوب  إليددو أنددا ألنددم ممقدد  بدداألوزار فعددسا  

فاأل ال مانيدة أ ددين مددعواا أ دين مدعوٌّ وبيم وبو ا وأل   أدري كم من ا سا
إمل أ  أعلددن تددوب  وإندداب  إمل امث  فهددس ا ددرتكنا يددا عبدداد امث   أ  نطددرا بددا  
امث الذي   يددهرلش  نقو : ىا قد عددنا إليدحل يدا ر  العدا و  ىدا قدد تبندا إليدحل يدا 

 ر  العا و فاقب  امث توبة التا نبو  أقو  قويل ىذا وأ تهفر امث الع يم.


