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 تاريخ اخلطبة

  2962/ 91/ 90 املوافق  6311،  ربيع الثاني  61 ، اجلمعة   

 ها منحة هلمليجعلوحمنة الفقراء  من يوظفونإىل 
  يددا رانددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  زيدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الدددلطانحل  الدددبحانحل اللكدددم   
د أن   إلددد  إ  امث أحصدددي ءنددداء نليدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع نلددد  نفسدددحل  زأ دددك

زحددد     ددريحل لدد   زأ ددكد أن حممددداا نبددد  زرالددول  زريددفي  زخليلدد   خدد  ندد  
أرالدددل   أرالدددل  امث إىل العددداش كل ددد ر اشددد اا زندددليراا  اللكدددم ريددد  زالدددلم زادددار  نلددد  

حممدددد ريدددسما زالدددسماا زانيمدددي متس مدددي إىل يدددوم الددديدنا حممدددد زنلددد   ل الددديدنا 
ون زنفسددي ا لنبددة اتقددوع امث أعدداىل  أمددا اعددد  يددا ملالدددين  زأزريدديدم أيكددا ا سدد

 نباز امث:
أعددالوا نتلمدد    هددل  انيدداب مددن كتدداو امث الددبحان  زأعدداىل  يقددول امث ندد  

 زن :
يا ) دراما زا ا *  ا أداْفراْح إرنَّ اللَّ ا  ا ُيحربُّ اْلفادررحر دا  أادا ا اللَّد ح الددَّارا اْنخر ِر  ريما زاااْدتاد

دددد ددددازا  ر أادددننا ناصر ِر اْلفاسا ددددنا اللَّدددد ح إرلاْيدددحلا زا ا أداْبدددد دددا أاْحسا ددددن كاما نْدياا زاأاْحسر دددنا الدددددُّ يباحلا مر
درينا   [ 66-67: القصص] (اْْلاْرضر إرنَّ اللَّ ا  ا ُيحربُّ اْلمحْفسر

ألحل هي زريايا خوطدب ادا قدارزن مدن قبد  امث الدبحان  زأعداىل  زهدو  ا  
  ا اليددة الدةدد م الدد  متعدد  امث ندد  زندد  اددا الددلحت ثدددب البيددان ا هلددي نددن الدنددو 

حبمد  مفاأيحكدا  مفداأيل ألدحل الدندو    أدانحوءح اْلعحْصباةر أحزِلر اْلقحوَّمر زال  الهع مبلهاا 
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زلدن  ش يلتفدع إىل هدل  النصدانيل زش يرندو ندن االدتدبار   لخدل  امث أخدل ن يد  
 مقتدر  زريدق امث القاني :

ا)  [ 11: القصص] (رر ر اْْلاْرضا  اخاساْفناا ار ر زااردا
خحل ددداْب   كتدداو امث ندد  زندد  خطاادداا للنددا   ا إن هددل  انيدداب البيندداب

زْلزلئدحل الدلين أالددرهم  مجيعاا  اليما ْلزلئدحل الدلين أنمدتكم النعمدة ندن ا دنعم
ا ال الدة  أز القلي  نن الوقدو  أمدام حقيقدة كلدوكيتكم زنبدوزيتكم مث الدبحان  

ددنا اللَّدد ح إرلاْيددحلا ): ل هلددم  لددد  زاحددد زاحددد مددنكمزأعدداىل  يقددو  ددا أاْحسا ددن كاما   (زاأاْحسر
زا حسان إىل امث ن  زن  إمنا يقصد ا  ا حسان إىل نباز  كما أعلمدون  زامث 
هددو الهددق  يقددول امث ندد  زندد  لددد  زاحددد مددن هددظ ء الددلين كددان هلددم حدد  مددن 

ددد)النعمدددة الددد  أزأيكدددا قدددارزن  دددا أاْحسا دددن كاما     أدددنن أن هدددل  (نا اللَّددد ح إرلاْيدددحلا أاْحسر
النعمدددة ش هلقكدددا أندددع اقددددرأحل زلدنكدددا أن لدددع نليدددحل اف ددد  مدددن امث الدددبحان  

ن كاماا أاْحسانا اللَّد ح إرلاْيدحلا )زأعاىل لحل     هدلا اططداو زرءد  اعدد قدارزن كد  (أاْحسر
 نن ا نعم زأالدر  ا ال نن يقي نبوزيتد  –كما قلع لدم   –من أنمت  النعمة 

 زكلوكيت  مث 
نباز امث: كما أن   النا  من أسدر  اظرنة الواحدم من الشدراو ا سددر 
 إن   النا  من يطهيكم ا ال القلي  حىت نندما جيدزن كيف يت ايد   نيوام 
أز   ريدددنازيقكم  هدددل  حقيقدددة نراهدددا زنلمسدددكا  زلقدددد قلدددع اددداْلمن   موقدددف  

تكددا أرانددينا اف دد  مددن امث الددبحان  زأعدداىل ككددلا ا وقددف: إن هنالددحل أقواأدداا أنبت
زإنعام  أز حاكتكا أز أادنتكا أيددحت أندا  مدن أمتندا   هدل  البلددم  ش أسدتقدم 

ْر مدددن الدددد  نددددز زمدددع  لدددحل  مدددن اطدددار  زقدددد رأيندددا مدددن ُيمددد  هدددل   –زش أحْسدددتاجا
اْلقدددواب زهدددل  السدددلع ا أدددازاب زال دددرانيب زاظمدددار  نفسدددكا الددد  التكدددا ألدددحل 
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الد  أفدد إليندا مدن اطدار   قلدع هدلا زحدلرب زأنددب زأكددب زقلدع:  الب انيع
أن الدددلحت   يادددرحم   يحدددرحم زأن الدددساحم إمندددا هدددو الددددع  أكدددد إن ا صدددطف  

  زألملددع أن أنددد زحلمددة الددعازم اْلمددة  هدددلا ق دد  امث زهدددلا يشددكد التدداري 
ا صدديبة    االددتجااة زلددو ن نييددة هلددلا التحددلير هلددلا البيددان زلدددق أن ددر زإ ا اددل 

ز  أقدول ادد   –أ ال مستمرم زلدن أنيف إليكدا  ديء  خدر  أن در زإ ا ادةد  
ادةدد  مددن التجدددار يلملمددون اْلقددواب مدددن اْلالددواق كلكددا زيبتانو دددا مددن  دددار  –

اظملة حيةما زندزا من أن  أن يدخرزها  مدن أند  أن يساصدوا ادا الهدسء  مدا 
د  لي الحدلَّمر الهدسء أددرجياا إ  زُيدازلون أن من اللعة يتلملو ا  يجدزن أ ا أصَّان

يلملموهدددا كمدددا قلدددع لددددم  زجيمعوهدددا مدددن أيددددحت  دددار اظملدددة    لددددي ينةرزهدددا 
زينشددرزها اددي أيدددحت اوتدداني زإمنددا لددددي ُيتدرزهددا زيساصددوا اددا الهددسء  زلقدددد 
دددد ْءعح مدددن قبددد  اعدددي التجدددار الدددلين تدددا ون امث زالدددلين يلت مدددون اشدددر  امث   –حح

يسددددلل مددددا ا أريددددنعأ كيددددف أريددددنع زأنددددا أنلددددم أن ا ددددان  أحْشددددتداراع  –زهددددم قلددددة 
دددْر   لددددي أنةدددر  ادددد ا مدددن أن ادددد االدددتجااة هلدددلا التحدددلير الدددلحت  كدددرب  لتحْحتادا
زندددب نقي دد   زلدددي أطددو  اونددة اددالفقراء الددلين ااتسنددا امث اددم زااددتسهم انددا 

ن الدانير اْلطدرا  نن در  نجدد زاصهار الدسدبة  زلددي أددون اوندة خانقدة هلدم مد
أن القطدددع أز النقدددد اْلننددد  تحْتدافاددد  اإحددددع طدددريقتيأ إمدددا االتكريدددب إىل أزلئدددحل 
الددلين ينفخددون   ندد ان احلددرو زالعدددازم زالبه دداء ندددنا ليتمتعددوا اددا أرريدددم   
اسزهددم أز اوالدديلة أخددرع هددي أن تتفدد  هددلا القطددع  تتفدد    اْلزرا   تتفدد  

كددداب  زأن دددر زإ ا ادددلا النقدددد قدددد  حقرددددا أقريبددداا زمدددن ا يرأفدددع   أحت نكدددة مدددن اظ
الددددعر  ا يرأفددددع   اشددددد  طبيعددددي اسددددانيب العددددرض زالطلددددب زلدددددن اسددددانيب هددددلا 
التخطيط ا نرامي  نعم هلا ما يتم اليوم  ما النتيجة ال   اد أن حنصددها مدن 
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ادم تتنقدون حببدال هدل  هلا الواقعأ أنكار القوم الشرانيية  زنن در إىل الفقدراء زإ ا 
اونة  هي حمنة االنسبة هلم زلدنكا منحدة االنسدبة هلدظ ء انخدرين الدلين يوظفدون 
اون زأيام الشدم  التجرار ا  يدد مدن ا دال إىل نيدوام أز ريدنازيقكم  زالعجدب 
ا  دددححل ا بددددي أن كةددد اا مدددن هدددظ ء يدددلرنون الطريدددب إىل مددددة زا ديندددة  اهبدددي 

  كدد  نددام مددرم ادد    كدد  نددام مددراب زرءددا كددراب    هددظ ء مددن   يبددي   أقددول
يصددددلون زمددددن يصددددومون زلدددددنكم لعلكددددم   يعلمددددون أن الدددددين إمنددددا هددددو ا عاملددددة 
زلعلكددم   يعلمددون أن حقددوق امث مبنيددة نلدد  ا سدداحمة أمددا حقددوق العبدداز  مبنيددة 

أيكددا  – زأرنددو أن يددبلهكم كسمددي –نلدد  ا شدداحة  أنددوز  ددلقول هلددظ ء ا خددوم 
ا خددددوم لدددددم أن  معددددوا مددددن ا ددددال مددددا اتلدددددون ادددد  الدددددار الواالددددعة الرانيعددددة زقددددد 
امتلدتموهددددا  لدددددم احلددددب أن  معددددوا مددددن ا ددددال مددددا ثققددددون ادددد  الفددددر  زاْلءدددداب 
الفخمي الرانيعي زلقدد ثققدتم ادللحل  لددم احلدب أن اتلددوا ا ركدب اد  ا راكدب 

ب أن أ دددمنوا ْلز زكدددم ا سدددتقب  الفارهدددة الدةددد م زلقدددد حققدددتم  لدددحل  لددددم احلددد
الفددار  زلقددد حققددتم  مددا احلانددة اعددد هددلا إىل ا  يددد  مددا احلانددة اعددد هددلا إىل أن 
ثحْددبانا أنيددندم   اْلرقددام كيددف أت ايدددأ نجدد  ْلنددا  يددداززن أن يعبدددزا اْلرقددام 

 دلا  ددد  ددد  ددد زه  لشيء إ  ْلن  يسعد الن ا ال ارأفع من مليون إىل مليوني 
  زمرحبددداا اا دددال أيكدددا ا خدددوم: ا دددال إمندددا يدرمندددا امث نددد  زنددد  اددد  حلوانيجندددا

نندما أق د  اد  احلدوانيو  زلددن ننددما نسدت يد مدن ا دال مدن زراء مدا حنتدا  إليد  
  للحل ينطبب نلي  قول امث ن  زن :

نساانا لاياْطها  )  [ 6-7: العلب]( أان رَّ  ح ااْلتداْهنا * إرنَّ اْ ر
قبة الطهيان زخيمة يا نباز امث  ناقبة الطهيدان زخيمدة   الددنيا ز  زإن نا

انخرم  أقول هلا زأنا أنلم أن   هظ ء الندا  مدن ي ديقون  رنداا ادسمدي كمدا 
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ندداقوا  رندداا مددن قبدد    يددوم مددن اْليددام  زلعدد  الواحددد مددنكم يتمددن أن لددو أطراتدد  
نقدد ا سدظزلي  ااحلدديث ندن اد ا من هلا الدسم ااحلديث نن أخطداء الدزلدة ا

احنرا ددا،م  لعلكددم يتمنددون أن لددو أطددراتكم اددلا اددد ا مددن احلددديث نددن نقانيصددكم 
زاحلدددديث ندددن هددددلا الدددلحت أ كدددركم ادددد   زإن القلدددب ليدحْعتاصادددر أ دددداا مدددن هدددلا أيكددددا 

زلعلدددي لدددو  علدددع  لدددحل لعددددزب   ن دددرهم مدددن اْلاطدددال زلعددددزب    ا خدددوم 
الدلحت يتمةد    كلمدة حدب نندد الدلطان ندانير   ن رهم كن حقب اظكداز اْلن دم

لدددق أقددول أيكددا ا خددوم إن كددسا مددن ا نطددب زالشددر  يقددول لنددا: لددد  مقددام  مقددال  
نندددما أنددد نفسددي زاقفدداا أمددام إخددوم ككددظ ء ا خددوم الددلين أراهددم   دديكم العامدد   
 ددددديكم الفدددددسح   ددددديكم ريدددددهار الدسدددددبة   ددددديكم التجدددددار   ددددديكم أريدددددحاو ر ز  

ينبهددي ان يدددون حددديةي هلددم  إ اا ينبهددي أن أ كددرهم انقانيصددكم  إ اا  اْلمددوال  إ اا 
ينبهددي أن أ كددرهم ااْلخطدداء الدد  يقعددون  يكددا   ددإ ا ثققددع ِل  رريددة اعددد  لددحل 
ززندددأق   سلددن أمددامي  يدد  اعددي ا سددظزلي  اعددي ا مةلددي للدزلددة أيدداا كددانوا 

ونددد  االنصدددل إلددديكم  زأيددداا كاندددع مسدددتويا،م إ اا جيدددب نلدددي   هدددل  احلدددال أن أأ
جيب نلي   هل  احلال أن  مرهم اا عرز  زأن أ داهم ندن ا نددر  جيدب نلدي 
  هل  احلدال أن أ كدرهم ادا حنرا  إن كدان هنالدحل احندرا  زاالتوادة الد  ينبهدي 
أن يعوززا اا إىل امث ن  زند    دإ ا خرندع   جيدو  ِل أن أأدلدم ءدا قدد ز قدق 

نددا     جيددو  ِل أن أنلددن هنددا زهنددا زهنددا  ْلحدددءكم امث ندد  زندد  لدد  أمددام ال
نما قد  علع زنن اظكاز اللحت قد ز قدع إليد     جيدب أن أالددع  جيدب أن 
أزخدددر هدددلا الدددلحت ز قدددق امث نددد  زنددد  إليددد  ليدددوم احلسدددرم  ليدددوم الفددد    يدددوم يقدددوم 
النددا  لددرو العددا ي  أقدددم هددلا اددي يدددحت  ءددامي زا عاريددي الدد  التكددا لعدد  امث 
يشددفع ِل اددلا ا وقددف  هددلا مددا أقولدد  هلددظ ء ا خددوم  إ اا لددد  مقددام مقددال أيكددا 
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ا خوم  زأنا أقول أخ اا: إن هل  اونة ما ز دب إلينا إ  ز  زاخلكا نعمة  كد  
ما يليت من نند امث ن  زن  خ  لدن  إما أن يدون خد اا ظداهراا زإمدا أن يددون 

 الدامد    هدل  اوندة الد  هبدع لتددار أن امث خ اا مقنعاا  زإن مدن م داهر اطد 
ن  زن  أيق  كة اا من النا  إىل احلب اعدد ال ديا   أن امث ند  زند  أهلدم كةد اا 

اعد من التانيكي إىل التواة اعد  رزز  أن امث ن  زن  قد أريلل كة اا من أمورنا 
أمتنددددا قددددد  احندددرا   أندددد   زلدددددن أرأيددددتم إن اقددددي هددددلا ال لددددم  أرأيددددتم إن كانددددع

انقسددمع إىل قسددمي  قسددم  ألةلدد  اْلرتنيدداء ا س ددون زأاددم أن يسددتجرزا ا ددال مددن 
نيدددوو الفقدددراء الدددلين جيمعدددون قرز دددكم زلددد ا،م اعدددرق نبيدددنكم  جيمعدددون هدددل  
اْلمددوال ليدددخرزا ا دد ين ا ا  يددد ا ا  يددد ا ا  يددد  لددين هلددم اطددن يشددبع زليسددع 

ا شرزنة  أرأيدتم إن اقدي هدلا اْلمدر هددلا  دإن هلم  مال أتحقب من زراء انمال 
هل  اونة قد ألهب زلدن لتقب  إليندا حمندة أخدرع  أقدول قدوِل هدلا زأالدتهفر امث 

 الع يم 


