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 تاريخ اخلطبة

  0310/ 30/ 31 املوافق  1311،  ربيع األول  11 ، اجلمعة   

 منطق احلب
   ددا رانددا 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   
كد أن   إلددد  إ  امث أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع ن ددد  ن سدددحل  زأ ددد

زحددد     ددل حل لدد   زأ ددكد أن دمددداا نبددد  زرالددول  زريدد ي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث إمل العددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددل لاا  ال كدددم ريددد  زالددد م زادددار  ن ددد  

دمدددد ريدددسما زالدددسماا زانيمدددي متس مدددي إمل  دددوم الددديدنا دمدددد زن ددد   ل الددديدنا 
ون زن سددي املنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مسدد الددد    زأزريدديدم أ كددا ام

 نباز امث:
ُرؤرَي  وم ا ءني ريانيماا  سئ  ند  للدحل  زرز   الص يح أن رالول امث 

الكلع أن   نعمدة أنعدم امث ند    اال: للحل  وم زلدت  ي   حيت   امصط   
أمجددع  زمددد  ا زندد   ددا ن يدد   إل نعدد   ددوم ز زأددد   ددوم راددة مكدددام إمل العدداش 

م   دل  مث ن   نع   وم اعثت   وم هدا ة ل عاش أمجع  زقد نع  امصط   
زن  موضوناا  حت اني   ل  اللكلع  ز ا  أن  رتنم  دل  مث الدب ان  زأعدامل 

اعبددازم  دد  مناطعددة  ز   تدد أ   – ددوم ا ءنددي امتدددلر  –اشدده  للددحل اليددوم ك دد  
كان   – دلاا مث ن  زن   –الكلع ز زأ   للحل إ  االصوم   دان احت ال  

احت الددد  ادددللحل نددد  طل دددق نبدددازم أادددلر  دددا إمل امث  زنعددد  ألمجدددة هدددل  العبدددازم 
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 دده  للددحل اليددوم ك دد  اعبددازم مسددتملم أ  زهددي الصددوم  زلددد  أعددالوا نتسددا ل  ددا 
مندد عاا إمل هدلا ا حت دا  امتددلر اددا ع مد   نباز امث أكدان حبيبندا امصدط   

نة العا ية أم كان مسوقاا ن   للحل اسانيق م  احلدب زالونددانا اظدوار  دا الانا
نبددداز امث أنددد  إ دددا كدددان منسددداقاا إمل للدددحل اددددا ع مددد  احلدددب  اددددا ع مددد  امشدددانل 
الوندانية امكيمنة ن   ق ب   للحل ألن الياي الع مي مكما هيم  ن   العا    

إمل أي نمددد   الع دددم   كدددل  الددد طان لددد  ن ددد  ال دددناز ز  ا دددحل أن  ادددوز ا نسدددان
ل عا  حاياة ز بي ل  ال لق اي أ حل احلاياة زأضدازها م  أندوا  الباطد  ا إند  
 رتكددد  كدددللحل  أي إن الع دددم أ دددب  مدددا  ددددون اامصدددباة امثبدددع   مادمدددة العلادددة  

أز مسددددتايماا زلدندددد     ددددد ع العلاددددة إمل  امصددددباة   كددددل الطل ددددق إن كددددان معوندددداا 
ا نسان اعدد امعل دة إ دا هدو احلدب  زمددان احلدب ال دناز كمدا    اللي  اوزالس 

لسحت دا  ادلكلع ز زأد  ننددما  أن مدان الع م العا   زإ ا اندد ع امصدط   
ُرؤرَي ريددانيماا زالددئ    نددار إ ددا انددد ع إمل للددحل اسددانيق مدد  زهدد  احلددب امكدديم  

أن حيت دي للدحل ن   كيان   اللي ز ع  إمل أن  شه  للحل اليوم اشددل امث زإمل 
اليوم م  ريباح  إمل مساني  حبمد امث ند  زند  زإن أن  تعامد  مدع نبقدات ق بد  
احملب  هل  احلاياة كم زكم أهيب ن  كث  م  الناس  اليما   هدلا العصدل  دا 

 نباز امث 
  هددددلا العصدددل الياددددي امعتمدددد ن دددد   –حندددد  امسددد مي  –حنددد     ناصدددنا 

انيق العايددم ا الدسمية زا اانيدة ادامث  زلع ندا   دحل الد ني  الع مية اليت أثبع حا
اليدددوم مددد  هدددل  ال اهدددي مدددا ش  دددد  ا دكدددا األزلدددون مددد  أنددددازنا زمددد  رندددال 
ددَيعري ناولنددا اددالدث  زالدثدد  منكددا  السدد م مدد  قبدد     أناصددنا امعدداري زقددد ُحشر

ا الدلي  سدوق  احلدب الدلي  ادوز هدل زلد  اللي  ناصنا إ ا هو نبقات احلب
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هددو الددلي  ناصددنا  ددا نبدداز امث  ز اددول ا مددام الشدداط    حددد   لدد  م لقدداا اددي 
الدد طان العادد  ا ددازي زالدد طان احلددب الاانيددد  ياددول: إن احملددب  عمدد  ابددلل كدد  
اجملكوز  وقاا إمل احملبور  يسك  ن ي  الصعب ز الر ل  البعيد زأ ىن من  الادوع 

ش  شدل احملبور الشدل السنيدق  زهو  لع أن ش  وي اعكد احلب  زهو  لع أن 
الددلي  نبهددي أن  ددنكن ادد   نعددم احلددب هددو الددلي  اددلر لددحل البعيددد زهددو الددلي 

زهددو الددلي  ع ددحل أددل ب حشا ددتحل زأددل ب إمداناأددحل زأنددع   سددك  الصددعب
أتمىن لو كندع ل دحل ام  دد مد  للدحل ززن أن أشدعل اداألش الدلي أن اد    الدبي  

لدنيا أماا  نبعد  ا دلم متعا شدة معد  إ  أش حبحل  زما ن مع  ا نباز امث أن   ا
احلددب  لدديا   الدددون أش أنبعدد  مندد  ال ددلم الدديت أاددازم للددحل األش  ته بدد  إ  أش 

أن زالدد قديا أ د ق ن د  ااند   –ز  للدحل ند م زأي ند م  –احلب  زلادد قدالوا 
واتدددد   ممددددا رأع مدددد  حالدددد  الدددديت أنتاادددد  زاه م الدددديت أ خددددل  ز  أددددلز   ددددوقاا إمل دب

 مق  ا  إمل ايع امث احللام زأمل  أن  ادم ند  ام تد م زأن   تصدق اد  زقدال لد : 
از  امث أن حيددلر  مددد  حدددب لي ددد    ل دددع  د ددد  قدددانيسا: ال كدددم  ز  حبددداا  دددا ز ز   
ك  دداا  ددا  نعددم هددلا مددا   ع دد  احلددب  احلددب هددو الددلي  اددوز  زاحلددب هددو الددلي 

ش الدلي أتا دب  يد   زلدد  ان دل مد   سوق  زاحلب هدو الدلي  ع دحل أ تدل اداأل
هددو هددلا احملبددور الددلي  سددت ه  منددحل هددلا األشا لدد   ددد دبوادداا  سددت ه  منددحل 
هددلا األش إ  لا  احملبددور الددلي ر   رالددول امث  لدد   ددد دبوادداا أادددم لدد  حياأددحل  

إمداناأددحل ك كددا لدد  ضدد ية   الددبي  ملضدداأ  إ  زاحددداا    ك كددا قلااندداا زأادددم لدد 
أ  زهددو للددحل الددلي خ اددحل زريددور    حسدد  ريددورأحل  هدددا   ر قددحل  ءددا  لدد  

 متعحل  نعم  زرحم امث م  قال:
  اخرت لن سحل   ا وع م  أصط ي أنع الاتي  ا ي  م  أحببت  
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 األزحد  زقد قال لنا رانا ن  زن :دبوا   لاد اختار رالول امث 
َوٌم َحسَ ) َل َلَادري َكاَن َلُدمري  ر َراُلولر ال َّ ر ُأالري خر َنٌة ل َم  َكاَن  َدلريُنو ال ََّ  َزالرييَدوريَم اهري

 [ 21: األح ار] (َزلََكَل ال ََّ  َكثر اا 
  مالا   ناتدي الالول امثا زمدالا   تتدام مندا احلشا دة حبداا   ندا  حبداا 

 مو نا زخالانا 
هدو  نباز امث أنوز   قول: إن املض اللي أعدا  مند  األمدة ا الدسمية اليدوم

 دددلاذ هدددل  األمدددة مددد  احلدددب زلوندددة احلدددب  احلايادددة العاسنيدددة   أاددددم ز  أدددنخل 
 دديئاا  إ ددا الددلي  صدد ح ال سدداز ز ُدَاددو ُم ا نونددام ز ددنكن ااألمددة إ ددا هددو لونددة 
احلب  لونة احلب    ستطيع أن  ندلها أحد  زاللكل ات  ا نباز امث ان عا ت 

ع ا حت دددا ت االدددلكل ات امممت  دددة ممدددا قسدددل ة زليسدددع أ عدددا ا اختيار دددة    يسددد
 دخ    التداليم حىت  ثور النااش حول هلا  أ و  ا حت دال االدلكلع أم   
 دددو  ا حت دددال  أ دددو  ا حت دددال ادددلكلع مولدددد رالدددول امث أم    زكددد ن مشدددانل 
ا حت ددال نبددارم ندد  أنمددال اختيار ددة  األمددل لدديا كددللحل  مشددانل ا حت ددا ت 

 ن عا ت قسل ة  ك  إنسان رانع ن س   ع م هل  احلاياة االلكلع ا
كددم مدد  مع مددة  مانيددة دتقدد  نكددوزاا ن  دد م ن يددحل  إلا مددل اددحل  مددان مدد  
هددل  األ منددة زأنددع أددلع هددلا ال مددان الددلي أقبدد  إليددحل  دداة مندد  نبددق نكددد قددد  
ن  د  ن يدحل قدد مقدد  زلسدوي أشدعل ادال وان  تتددام ادي نواحندحل أأسددتطيع أن 

عل ادداحلني  كدديم  ن دد  كيانددحل أأسددتطيع أن أسدددت   أشددعل اال ونددة أصدددها  أشدد
 دلق  ناز  أأستطيع أن أ ز ل اهاا   أستطيع 

زكللحل كم نكوز مدانية دتق  لكل ات ن   م ن يحل  ادل ادحل مددان مد  
هل  األمدنة أز لل ا   أن ل إليد  زإلا ادحل أمدام مسداس رأالدحل  أمدام الددار الديت 
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  هدد  أسددتطيع أن أ صدد  ق بددحل ندد  مشددانل هددلا ع ريددبا زلدددت  يكددا  أمددام ألأدد
احلني اللي  ستبد احلا م  قال إن ا حت ال االلكل ات أ اا كانع نم  إرازي 
خيقع ل جوا  أز ندم اظوا   خيقع ل  لمة أز لعددم احللمدة  إند  احلدب  دا هدلا  

زقددددد ندددداز اعددددد  يددددار لبقددددعة أ ددددكل إمل  هددددو احلددددب  ان ددددلزا إمل رالددددول امث 
و  ندداز إمل امد نددة امنددورم  مددا أ ددلي ن دد  ايوأددات امد نددة ن ددل إليكددا قددانيسا: ال مدد

)زهدلا أحدد نبد  ا الت دع إمل أحدد الدلي  سدتاب   ند  ايند  قدال:  )هل  طاادة(
حددىت  تهدد ل ا حددد ز اددول نندد :    مددا الددلي َهدديََّ  ق ددب امصددط   حيبنددا زحنبدد (

ونددة ريددممور  أألاددة  أحجددار    مدددان  ندداا   مداندد    م)نبدد  حيبنددا زحنبدد (
مالا َح َّ رالدول امث إمل هدل  األحجدار زإمل هدل  الصدممورا ألضدا دتقد  مع مدة 
ن   م ن   الا ب  ألضا دتق  نكداا مد  العكدوز الع  د م ن د  ال دناز  ألن الد ح 
للحل اظب  حيتق  كث اا م  أري ار رالول امث الل   ققوا حنبكم   الدبي  امث 

حنددي  –إمل مدددان نداا نامدد  ديدم اداحلني  هدلا حنيند    الدب ان  زأعدامل
الدددديت  ُهدددددرَ عري اسددددل امصددددط   زاسددددل اعثتدددد   الدددديت نل ددددع امث  أمددددة امصددددط   

الب ان  زأعامل ا ق    نندما ال  ل  األمة مث  هلا ال مان  أ  أ وة م  هل  
 ئددأنا  دا نبدداز األ دام الديت لدل اندا رزانيدح نكدد ن  د  ن دد  ق واندا  ن  د   دال  ن د  أ

 امثا
اظوار: أما ا نسان اللي  لذ ق ب  م  احلب  كو    عي م  هلا الددسم 

  ز ندددل هددلا الددلي أقددول ألندد     تعامدد  إ  مددع قددلارت العادد   الددلي أقولدد   دديئاا 
زأمدددا مددد  احتقددد  ق بددد  حبددداا نالاددد  نددد  زنددد  زمددد  ا احتقددد  ق بددد  حبددداا حلبيبددد  

احلني إمل رالول امث ز اد أن  ستبد ا  الشوق   ساد أن  ستبد ا  امصط   
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إمل رياحب هل  اللكلع   كل رايع   وة ا  نبق م  أقدس ما ادد  أن تتدام 
  ل  مشانل أمة امصط   

زاهن  ا نباز امث أعالوا نتسا ل أ   هدي ز نيد  االدتملارنا ن د  العكدد  أ د  
نبدددع نددد  هدددلا السدددنال ا إندددن إن أهدددي ز نيددد  االدددتجااتنا لوريدددا ا رالدددول امث 

 اددد أن أ م ن سددي زأ ندددم   خجدد  ممددن      م كاز ددة  زلددد    ادد س إن 
كانع هل  اه م دم  لندا زرالداا زأوق ندا مد  الدبات  لادد حد َّ رالدول امث إليندا 

 )زززت لددو أ  رأ ددع إخواننددا(نندددما زقددم قبدد  ز اأدد  ا  ددكل   البايددع قددانيسا: 
)اد  أنددتم أريد اخ زإخدوا  أزلئددحل انددحلا قدال: قدال لد  أحددد أريد اا : ألسدنا إخو 

  أ د  هدم الدل    بدازلون حندي رالدول امث احلنديا أن دل  دا الل   ش    اوا اعدد(
إ  انصدلا اا ند  التجدازر مدع  –  الهالب  –نباز امث ن  اي زمشال  س أند 

 أدددلزن  دددلا ا قبدددال الا ددد  احملدددب منددد  إليندددا  أ   إ  نسدددياناا حندددي رالدددول امث 
أددددل  مدددد  زرانيدددد  لنددددا زريددددا ا حددددارم  اليددددة زأهددددار انددددا أ   للددددحلاو رالددددول امث 
 )  أبا قدوا    أدداالزا    داالدددزا  كوندوا نبداز امث إخوانددا(نقديعكا  قدال لنددا: 

زن لنا  وندنا لسان احلال  اول ن   ألسد  كثد  مد  امسد مي: اد  الدنتبا ن  
ا  الديت أاو دا لندا    دي   أ  أدلزن ا  النتداال  ا  النتدان  زلسنا مد  زريدا 
)امنمنددون اعقددكم لددبعن   اددول:  لسددان احلددال   كدد   ددلا اماددالا رالددول امث 

زاحلدد   مت دق ن يد   زأن دل   ندد لسدان  كالبنيان املريوص  شد اعق  اعقاا(
حال كث   م  امس مي  اول: ا  إننا النجع  م  هدلا اظسدد الواحدد ل مدنمني 

متعاز ددة تتددام كدد  قطعددة منكددا لتدددم  الاطعددة األخددلع  هددلا قلارنددا  قطعدداا متددداالم
أز ُضدسَّ ا  –)أ    ألنعدوا اعددي ك داراا : زهلا ما الن ع     اول رالدول امث 

زأن دددل   ندددد كثددد اا مددد  امسددد مي مددد  حولندددا   قدددلر اعقددددم رقدددار اعدددن( –
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لدلي اذدلنا  أن الدور الادلزن امتطازلدة اد  قلارندا ا مد  زرا   اولون ل مصط   
نتعدددازع  يقدددلر اعقدددنا رقدددار اعدددن  رالدددول امث حيددد  إليندددا زحنددد  مددددالزن ننددد  
معلضون زمتناالون حلنين   رالول امث  وريينا ز  ملنا زحيلرنا زلسان حالنا  اول: 
ادد  قلارنددا الددلي اذددلنا   نبددع مدد  رؤ تنددا ز   نبددع مدد  زريددا ا   زلاددد  عددع مدد  

  أصدد ح  ددلا      اددول: إن زريددا ا دمددد  او ددا ا سددان رأالدد    ا سددان حالدد
  زلددد ن رالددول امث    ع ددم مددا الددلي  صدد ح أمتدد  زمددا الددلي    صدد  كا  العكددد

)كونددوا  اددول لنددا:  مبددا  صدد  نا  رالددول امث  زلد ننددا أزرع مدد  رالددول امث 
كوندددوا  دددا نبددداز امث إخوانددداا متعدددازني  زأن دددل إمل النسدددا  السنيدددي   نبددداز امث إخواندددا(

م  ريددد  زإمل األط دددال الدددل    دُدددت مري  زإمل الددددمو  الددديت ذدددت س االددددما  ال  ئدددة ال كيدددة رُ 
زأن ددل إمل هددن   زهددن   زهددم  كلنددون إمل مددا  سددم  مبن مددة التعددازن ا الددسمي 
أ  ه  م  نون أادمون  لنا  أ  ه  م  البي  أنتصلزن م  وم أقلاون ا  ن   

 ا  أتجازر مع ريي اتم  د ال اشا زلدن     دزن إ  أريد
 زلد    حيام م  أنازي لاد أ عع لو ناز ع حياا 

 أقول قويل هلا زأالته ل امث الع يم  االته لز   ه ل لدم 


