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 تاريخ اخلطبة

  4234/ 24/ 31 املوافق  3655،  ربيع األول  47 ، اجلمعة   

 وَلَيَنصُرَنَّ اللَّوُ مَن يَنصُرُهُ
  يددا رانددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمددو ويدددا   م يدددهاحلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددسل ونكدددحل ولع ددديم الدددلطانحل  الدددب انحل اللكدددم   
أندددم كمدددا أءنيدددم  لدددد ننسدددحل  وأ دددكد أن    لدددو    امث أحصدددي ءندددا   ليدددحل 

وحددده    ددريحل لددو  وأ ددكد أن دمددداا  بددده ورالددولو وريددنيو وخليلددو  خددًن ندد  
أرالدددلو  أرالدددلو امث  مل العددداش كل دددِو اشدددًناا وندددليراا  اللكدددم ريددد  والدددلم وادددارك  لدددد 

يدددوم دمدددد ريدددسةا والدددسماا زانيمدددٌن متس مدددٌن  مل الددديدنا دمدددد و لدددد  ل الددديدنا 
ون وننسددي ا لنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالدددين  وأوريدديدم أيكددا ا سددل

  باز امث:
ما من ريد    أن الدلح حددا اندا  مل أن نتسقدد   ىدله الرحداب الادالدية 
 منددا ىددو  ااننددا اددامث  دد  وندد   ردداا واحددداا  ددرزاا ريددمداا    ددريحل لددو وا ننددا  بيددده 

  الوانبات الد  أناطكدا   أ ناقندا    اا  دن ن منمندون ومث ينبهي أن نُدْكرََع  مل أزا
  احلمد مبو نا وخالانا ن  نسلو  ىلا اإلاان اامث يستل م  ااننا انبوة دمدد 

و  يتددد أد لانسدددان أن يدددنمن ادددامث وىدددو سدددًن مدددنمن انبدددوة رالدددلو وأنبيانيدددو  الددديما 
 ي االضدرورة  اانندا اد ن يسدتد   و اانندا ارالدول امث  خرىم وخامتكم دمدد 

ىلا الار ن اللح اُِعَث او واللح أوِحَي  ليو ادو  مندا ىدو كدسم امث الدب انو وأعدامل 
و  يت أد أهيًن حرف منو ا يازة أو  (َ  يَْ أِيِو اْلَباِطُ  ِمن اَدٌْنِ َيَدْيِو َوَ  ِمْن َخْلِنوِ )
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اندددا  ددد  ونددد    قر ندددو ناصدددان    اا  تعدددالوا  دددااعوا كدددسم امث  ددد  ونددد   يادددول ر 
الددلح أوحددي  مل رالددولو الددلح  منددا اددو نبيدداا والددلح اُعِددَث مددن  نددد مو نددا وخالانددا 

 ن  نسلو اللح  منا او رااا و راا  ياول امث    ون :
 [ 44: احلج] (َولََينُصَرنَّ اللَُّو َمن يَنُصرُُه ِ نَّ اللََّو َلَاِوحٌّ َ  ِي   )

الو د ا هموس االت كيد   أول النع  و   خره   يا  باز امث   ىلا أ ملوا
  ا نكد األول ىو   الاسم وا نكد الثاين   هنايدة النعد  ىدو ندون (َولََينُصَرنَّ اللَّوُ )

وقددد  منددتم اددامث  –   كدد  لددول   خددواطركم يددا  بدداز امث (َولََينُصددَرنَّ اللَّددوُ التوكيددد )
ىدد  لددول   خدداطركم الريدد    ىددلا  –وادد ن ىددلا كسمددو ا ددوحد اددو  مل رالددولو 

الو دددد الدددلح ألددد م امث  ددد  ونددد  ادددو  اأدددو العليدددةب مدددا أ دددن أن  يندددا مدددن يرأددداب   
  (َمددن يَنُصددرُهُ )  (َولََينُصددَرنَّ اللَّددُو َمددن يَنُصددرُهُ ) لددحل  ولدددن أعددالوا  تدد ملوا   الايددد 

 يعلدن   و اد أن أأسا ل معدم اازئ  ح ادد  أ راندا اتداج  مل مدن ينصدرهب أش
 أكثر من موضع   كتااو الع يم أنو امث الهين  ن  بازه

 [ 15:  اطر]( يَا أَيدَُّكا النَّاُس أَنُتُم اْلُنَارَا  ِ مَل اللَِّو َواللَُّو ُىَو اْلَهيِنُّ احلَِْميدُ )
 ب(َولََينُصَرنَّ اللَُّو َمن يَنُصرُهُ ) ما معىن قولو: 

لتدددد ام ادددد وامره وا نتكددددا   ددددن نواىيددددو نصددددر امث  دددد  وندددد  ىنددددا كنايددددة  ددددن ا 
وا نضباط اشر تو   من  من اامث رااا واحتضن العاانيدد اإلاانيدة   قلبدو ياينداا ا 
الت م ا وامر امث    ون  و ر تو اللوكاا ومنكاناا  د منا نصدر امث  د  وند   وامث 

 ىو الهين اللح   اتاج  مل من ينصره 
وأرندو أن يسدد لو كد  واحددد مدندم أ نصددرنا  والسدنال الدلح أالدداني  ادو ننسددي
 امث هبلا ا عىن اللح خياطبنا او امثب
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أمددددا ا عتاددددد   اددددد امث  وأ تاددددد أننددددا مجيعدددداا اتضددددن  ااندددداا حايايدددداا مبو نددددا 
وخالانا  وأ تاد أننا مجيعاا نعلم وننمن اد  النروع ا  تاازية ا نبثادة  دن  اانندا 

نتسدددا ل أ نتصدددرنا لددددين امث  ددد  ونددد   دددن طريددد    ولددددن أعدددالوا ادددامث  ددد  ونددد 
 أطبي  أوامره   ن طري  ا لت ام اشر توب 

 كمددا قددال العلمددا  مجيعدداا   –أناسددم  بدداز امث:  ن أحدددام الشددريعة اإلالددسمية 
 مل طددددانينتٌن مددددن األحدددددام  أمددددا الطانينددددة األومل  تتضددددمن حاوقدددداا مث  دددد  وندددد  

 نادو  وأمدا الطانيندة الثانيدة مدن األحددام  ينزيكا اإلنسان ليطب  احلاوق اإلرية  
  كي ألحل ال  أضمن حتاي  حاوق العباز 

أمدددا األحددددام الددد  أتضدددمن أننيدددل حادددوق امث  ددد  ونددد   لتعلمدددوا أن أمرىدددا 
يسددددًن وأن اإلنسددددان مكمددددا قصددددر   أننيددددل ىددددله احلاددددوق وش يدددددن أاصددددًنه  ددددن 

امث الدب انو وأعدامل االتدبار وش يدن أاصًنه    لحل  دن  نداز  دان األرند  أن 
 اليصن   نو  وىلا معىن قول امث    ون :

ُقْ  يَدا ِ بَداِزَح الَّدِليَن َأاْلدَرُ وا َ لَدد أَنُنِسدِكْم َ  أَدْاَنطُدوا ِمدن رَّْاَدِة اللَّدِو ِ نَّ اللَّدَو )
يعاا ِ نَُّو ُىَو اْلَهُنوُر الرَِّحيمُ   [ 53: ال مر]( يَدْهِنُر اللُّنُوَب مجَِ

كددد  مدددن قصَّدددر  دددن ضدددع،     دددن االدددتدبار  ميتلدددو  مل ىدددله البشدددارة الددد  
 يبشره هبا امث    ون   أما ا ستدربون  كم اللح قال امث  نكم:

اَلَ رْيِرُف َ ْن  يَاِتَ الَِّليَن يَدَتَدبدَُّروَن ِ  اأَلْرِض ِاَهًْنِ احْلَد   َوِ ن يَددَرْواْ ُكد َّ  يَدة  )
ِ ن يَدددددَرْواْ اَلددددِبيَ  الرُّْ ددددِد  َ يَدتَِّيددددُلوُه اَلددددِبيسا َوِ ن يَدددددَرْواْ اَلددددِبيَ  اْلهَددددي   َّ يُدْنِمنُددددواْ هِبَددددا وَ 

َكددددا َسدددداِ ِلٌنَ  اُواْ ايتيَاأِنَددددا وََكددددانُواْ َ ندْ : األ ددددراف] (يَدتَِّيددددُلوُه اَلددددِبيسا َ لِددددحَل اِدددد َندَُّكْم َكددددلَّ
146 ] 

 عباز للا  اد أن نا، أمام الطانينة الثانية من احلاوق  حاوق ال
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حادددوق العبددداز مبنيدددة  لدددد الشددددة وا شددداحة   لدددد النادددي  مدددن حادددوق امث 
الددب انو وأعددامل و ندددما أ ددوز    ددم راني ددة كنَّددي أ ددعر ا ننددا ماصددرون     ددا  
حاوق العباز ال  أناطكا امث الب انو وأعدامل ا  ناقندا   تعدالوا يدا  بداز امث أضد، 

ر   األالددبوع ا اضددي ىددله التددلكرة  مل الضددمانة الدد   كركددا لدددم ادداألم  الددداا
 ارامة نداا 

حاددوق العبدداز ىامددة  وكددم وكددم ضدديعنا ىددله احلاددوق  واحلددديث  نكددا طويدد  
الددلي  لدددن أضددرب لدددم انمددو ج  ولعلددو أخطددر النمددا ج  الدديما   ىددله الندد ة 
الدد  منددر هبددا  اددن يددا  بدداز امث منددر مب نددة كمددا أعلمددون  ومددن م دداىر ىددله ا نددة 

اب ا قتصدازح الدلح وانكندا مدن العداش الهدرن مدن ىندا وىنداك  ولدي   لحل العا
احلددددديث  ددددن أحايددددة ىددددلا الاصدددداد أو ىددددلا العادددداب أو  دددددم أحايتددددو ولدددددن 
احلديث يتجو  مل نان  أىم  ما ا كان  اقبة ىلا العاداب الدلح ووِنْكنَدا ادو يدا 

لناددددة  ات  بدددداز امثب كانددددم  اقبددددة  لددددحل أن الناددددة الناددددًنة   ىددددله البلدددددة وأن ا
  الدخ  ا ددوز   ىدله البلددة ىدي الد  منيدم أو مدا منيدم انتدانيج ىدلا العاداب
أ دددان الددب   لددحل العادداب الددوارز  لينددا مددن البعيددد  مددن ا.ددارجب   يددا  بدداز امث   
كان الب   لحل أاصًننا ان   الن ر  مل ىدن   اإلخدوة و  أن ند احم و  أن 

أموالنددا  نادددم رددم مددا يددرأب ريددد كم  مددا  نادددم رددم مددن أيدددينا  ضددسا مددن  ضددول
يبعدىم  ن الشعور مب الاة ىلا العااب اللح انتااندا سسد  ال داىر مجلدة ولدندو 
أندد ل  لددد ىددله الناددة مددن الندداس قبدد  كدد   ددي   مددا مسددنوليتنا  دداه ىددلا يددا  بدداز 
امثب مسنولياأنا واض ة وما أ ن أن  يدم من لكلكدا    األسنيدا  و  ا والدرين  

ون نمن ادللوا نكدوزىم أن يو ندوا ىدله ا ندة   يدد مدن الثدروة يسدتجروهنا  مل كثًن 
أرريدددددكم  يسددددتجروهنا مددددن أيددددنب مددددن نيددددوب الناددددرا   يسددددتجروهنا مددددن نيددددوب 
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ا ساكٌن  كي،  لحل يا  باز امثب ىنالحل اللع أصنع ا يد  الورية   زاخ  ىله 
أيضدداا مددن  نتدداج ىددله  البلدددة    زاخدد  ىددله األرض  يددتم  نتانكددا مبددواز أالاالددية

البلددددة  ش ُأْسدددتَدْاَدم مدددن ا.دددارج وش أُدْندددَرْض  ليكدددا  أددداوات  ن رندددا  مل أ دددان ىدددله 
السدددلع مدددن قبددد  و  ا هبدددا ارأنعدددم وقنددد ت  مل مدددا يادددارب الضدددع،   دددا ا يدددا أيكدددا 
اإلخددوةب ىدد  ز عددتم وأ طيددتم م يددداا مددن رأس ا ددال الددلح أنتجددتم اددو ىددله السددلع 

الناددرا  وال اددانينب    األمددر ش خيتلدد،  مددا كددان  ليددو األمددر حددت أسدد زوهنا مددن 
الددددااااا  لدنكددددا انتكددددا  لنرريددددة  لدنكددددا أو يدددد،  نددددة  األر اق الدددد  يدرمنددددا امث 
الددب انو وأعددامل هبددا أقواأدداا كمددي قطددراا مددن السددما  وأسددتنبم نباأدداا مددن األرض  مل 

ت ش أستادم من نان  نكوز  يبلرا أري اب األراضي والنسحون  ىله األقوا
ا.ارج  ش ينرض  ليكدا  أداوات مدن ا.دارج قدن ولدندين أن در   ندد  درق مدا ادٌن 
أ ان من قبد  وأ اهندا اليدوم يدداز يصد   مل الضدع،  سددوت مندل أيدام  مل الدوق 
مددن أالددواق ا.ضددرة ون ددرت وأ ملددم   األ ددان و دددت مثيددا   مل ىددله األ ددان 

اإلخدددوةب أ سدددتادمتم ىددددله ،   دددا ا أيكددددا الدددااااا و  ا ن أمدددام مدددا ياددددارب الضدددع
ن أورواددا و رضددم  لدديدم  أدداوات اسددببكاب    ا سدد لة كمددا قلددم أيكددا البضددانيع مدد

يدددا  مدددن األءر  اا كثدددًن  ن  أقدددول و مندددا  – و  أقدددول كلكدددم -اإلخدددوة أن األءريدددا  اليدددوم 
ي يدوا  لد ءرانيكم ءرا   يو ندون ىدله ا ندة ن  أن أاليوم يو نون ىله ا نة من 

االطرياددة الدد   كركددا لدددم  يسددتجرون مددن خسرددا م يددداا مددن الثددروة لتضدداف  مل 
  ين  مددن نيددوب ا عددو مددن نيددوب الناددرا   االددتجروىا مددن أيددنبأرريدددكم  لدددنكم 

 (ريدددددنانيع ا عدددددروف أادددددي مصدددددارع السدددددو ): رأيدددددم  لدددددحل اعيدددددين  ورالدددددول امث 
  (ريدددقة السددر أطندد  سضدد  الددرب)ياددول:  ورالددول امث   واحلددديث ريدد ي 

رحم مدددن   يَددد) يادددول: و  (ة السدددو تدددالصددددقة متندددع مي)يادددول:  ورالدددول امث 
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الراادون يدراكم الدران  ارادوا مدن )ياول:    ورالول امث (  يراو امث الناس
 ىلا كسم رالولنا اللح  منا او نبياا  (  األرض يرادم من   السما 

يتدديم نددازر  واحددد مددن لدنددو منددو ج   منددو ج واقعددي بدداز امث أضددعدم أمددام يددا 
  متكاويددة   االددتابلتو زار  ريددهًنة  دوادة الناددًنة ار أالددرة مددن ىددله األالددر ا ناألءريدا  

و  ا مبعدداش األالددد يُاددرأ  لددد  مددن ىددله األالددرة ن ددر  مل الونددوه الدد  أحاطددم اددو 
أ مدد    نالددو مددن كدد  واحددد منكددا  أ مدد   يكددا  ددا ا اددار ال قددد نددال مأااالدديمكا  

  مدةا أخدرج مدن نيبدو حنلد   و  ا االديتاة أنبث  من ىله األ دٌن مجيعداا  األ ٌن 
مدا   الواحد مدنكم مثد  ىدله احل مدة ش يرَ   لع  أ ضا  األالرة يةدوراق الناألمن ا
 يددنكم االسددرور واالبشددر  وضددع ىددله احل مددة اددٌن أيددديكم أم حددت  ددعّ رأوىددا  ن 

الددلح حتااددوا ألننسدددم هبددا الوقددوز  ا هبددأن أتمتعددوا   اوالددعدم وقددال  هنددا حادددم
  ضددددماألمر  اوالدددعدم أن أندددالوا هبدددا األزويدددة والعسندددات  ياددديدم مدددن ىدددلا الدددربز

يكمددا يبعددث النشددوة   الددرأس أ أنددا أالدد ل يددا  بدداز امث  أن أتوالددعوا هبددااوالددعدم 
ندد  طددرز م دداىر الندبددة ومشددا ر احلدد ن أمددن  د ا ددالنّددب أن لواددا الالدد  الددروراا 
وسددرس معدداين النرحددة والسددرور  يكددا ورالددم ا نتعددا   لددد   واألالددد مددن الالددوب

لدو أنثدره  لدد مانيددة  ك اا أم أن أضع ىلا ا ال وأ تصر منو طعام  وكقسمات ون
أأبدداىد اددو أمددام الندداس  أ  مددا والريددا   اددا سا أم أن أأوالددع سددداا  اليددوم وينددىن 

 ر لرالدمأ  م ا ال ومدا أااداه لانسدان مصددراا مدن مصدازر السدعازة  نددما ُيسديّ 
للدددلل   الدددنن  أاعثكدددا ومدددا وقسدددماكا  ندددوه و ال لدددد و معددداش النرحدددة   الالدددوب 

الددباب األهبددات أمددام الندداس  أرأيددتدم  مل ىددلا أله األمددوال ىدد  ندددما يعتصددر مددن
معتصراا العدربة   أقول ب  زيدن األءريا ن ىلا النمو ج أريأالنمو ج  أرع ما ا لو 
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 و مددسا أن يتيددله كدد  واحددد  مددسا أن أ ددل منددو الدددرس لننسددي مددن ىددلا الدددسم 
 ىنا    نا  اندم   اليما أءريم

ر نسدالد  أالتوادة الصدازقة    ألم  التوادة  مل امث األخوة قلدم لددم اداأيكا 
ولدن ىله التواة   لى التو السلوك ىي الضمانة للىاب ىله ا نة ااالتطبي  و 

مل امث  د   من أاب  كا   أت ا     ارباىينىله التواة   ارباىينكالن أت ا     
ن يربىنددوا  لددد أش ينبهددي كددرمكم امث ابسددطة مددن العدديأوندد  مددن األءريددا  الددلين 

  يرأ دون سدارم  زو ن يطرقوا أادواب النادرا  وا عدو ين و وح الددخ  ا ددا أواتكم 
وا أ ددان ينبهددي أن يربىنددوا  لددد أددواتكم اددٌن يدددح امث الددب انو وأعددامل ادد ن خينضدد

قدددع كندددم أأو    السدددلع واألقدددوات ادددد ا أن ير عدددوا أالدددعارىا  مل مدددا يادددارب الضدددع،
 أهد و لما ا أن در  مل األالدوق  د رع كد ن ندًنان األالدعار ا لتكبدة الهاليدة   الناي 

 األالواق كلكا  ا اب
  أدداوات  احتدددث  ددن البضددانيع الدد  أسددتادم وأسددتورز وينددرض  ليكددا   أنددا 

ادداول  ددا ا   ىددله األرض ا عطددا ة قا امث هبددا  ددو و منددا أحتدددث  ددن أمددوال أكرمندد
 ند  أن يو ندواأ   دا ا مدن بان ومشتااكا أن ير عوا األالعارواألل هاب الشياأري 

مجعكا النادرا  اعدرق نبيدنكم موال البسيطة ال  البباا  متصاد األ من ىله ا نة
 رحم أقول قو  ىلا واالتهنر امث رحم   يُ  يَ   أ   ا لموا ان من  وجبكد  ديد


