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 تاريخ اخلطبة

  3103/ 11/ 31 املوافق  0311،  مجادى األوىل  10 ، اجلمعة   

 نصيحة لكل أخ يف اهلل )وخاصة منهم الدعاة(

   ددا رانددا احلمددد هلل اددداا  ددوايف نعمدد  و كددا   م  ددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  
لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل ونهدددحل ولع ددديم الددد طانحل  الدددبحانحل ال هدددم   

ع يدددحل أندددأ كمدددا أءنيدددأ ع دددن ن سدددحل  وأ دددهد أ     لددد     اهلل  أحصدددي ءندددا 
وحددد     ددل حل لدد   وأ ددهد أ  دمددداا عبددد  ورالددول  وصدد ي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   اهلل  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا وندددل لاا  ال هدددم صدددل والددد م وادددار  ع دددن 

  مل  دددوم دمدددد صدددسةا والدددسماا زايمدددن متس مدددنالددديدنا دمدددد وع دددن  ل الددديدنا 
و  ون سددي ا لنبددة اتاددوع اهلل أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالددد    وأوصدديكم أ هددا ا سدد 

 عباز اهلل:
   مدد  الوانبدداك الك اييددة الددهلل خاطددل اهلل عدد  ونددل  ددا عبدداز  يف دكددم 
أبياندد  ونددوز  مدداك مدد  الصدداحلن الددل   طهددلك ق ددو م مدد  السدد ايم و يمنددأ 

عددامل  رارالددو  و ي ددة التعل ددا اددا   والدددعوة اللاددة ع يهددا اعبدداز اهلل الددبحان  وأ
  لي  واألمل اا علوف والنهي ع  ا نكل  أش أالؤوا قول  البحان :

َهْوَ  َع ر اْلُمنَكلر ) ْ ر َو َْأُمُلوَ  اراْلَمْعُلوفر َو َدندْ َوْلَتُك  م نُكْم أُمٌَّة َ ْدُعوَ   رمَل ا َْ
 [ 101: عملا   ل] (َوأُْولَدمرحَل ُ ُم اْلُمْ  رُحو َ 

ولكددد  ا  دددة الدددهلل اات يدددأ  دددا أمتندددا ا الدددسمية يف  دددلا العصدددل أ  يف  دددل  
ال مدداك الددهلل أددنهم اليددوم اوانددل التعل ددا اددا   واألمددل اددا علوف والنهددي عدد  
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ا نكدددل  مددداكل   أع دددم احلدددي    ها  الدددلي  دأددد   ليددد  عصدددبيتها أو طالعددد  ع يددد  
يدد  مصدداحلها  هلكددم  ددو احلددي  يمددا  عل  ددو  م انهددا أو اقتهددا     ددا أو زعتدد   ل

   دد   أنكددل متنكددل عدد   ددلا الددلي  دددعو م  ليدد  الندداب ادد  و يمددا  دددعو   ليدد 
اُّتهرمدددوا اال سدددوال أو ا اتددددام وربدددا اُّتمدددوا ادددالتك   وربدددا أ ددددروا زمدددا  م  ميددد ا  

بحان  األمل اا علوف والنهي ع  ا نكل  منا  و الثوااأ ا سدتالة يف كتداا اهلل الد
أقول أناالاا   –  ولكننا نن ل  نجد يف  لا العصل أناالاا وأعامل و دي دمد 

 لو  أ  احلي ما أسك   ليد  أمد نتهم  مدا  –وأالأل اهلل ع  ونل أ   كونوا ق ة 
 تع ي بصاحلهم  مدا أددعو م  ليد    اداُّتم   ها أعارذدأ  دل  مدع صدل   كتداا 

أكدو  لسم ندة  أكدو   –و دا لسالدا  –اهلل وصل   كسم رالول اهلل     اله بدة 
ل مصدددداش الش صددددية  أكددددو  لسنانيدددداك احل ايددددة  و كددددلا    اددددد رأ نددددا يف  دددد    
دداا   الندداب مدد   و عددو  ُّتددم ال سددي وا اتدددام وربددا التك دد  ع ددن كثدد  مدد  الندداب ر َّ

  وأقول هل    ا خدوة:    ع مدا  الشدل عة زو  أ صيل وزو  أبيا  وزو  االتثنا 
ية عندددما وصدد وا الندداب الددل    نبهددي أ   نههددوا  ددلا الوانددل وصدد و م ا الددسم

اعبدددددداز اهلل  يف مادددددددمتها أ   كونددددددوا راددددددانين  يف  اصدددددد اك يف مادددددددمتها اللاددددددة
أوعيددة ةبددة اهلل  لتع دديم حلمدداك اهلل  يف مادددمتها أ  مادددمتها أ  أكددو  ق ددو م 

ص اك الدعاة  مل    أ حل  يأكو  هلم الاعاك عهد ولاا  مع اهلل يف األالحار
اهلل البحان  وأعامل    ماها نن ل  نجدد أ  يف الددعاة مد   تصد و  انادايم  دل  

نن دددل  مل كتددداا اهلل  نجدددد   بشدددل عبددداز اهلل الدددبحان  وأعدددامل ادددا ه لة  الصددد اك 
ونن دددل  مل أحاز ددد  رالدددول اهلل و ها  دددي األخدددلع أبشدددل ادددا ه لة   ادددول اهلل عددد  

 :ونل
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دهرْم َ  أَدْاَنطُدوا مرد  رَّْاَدةر ال َّد ر  ر َّ ال َّدَ  ُقْل  َدا عربَدازرَي الَّد) لر َ  َأاْلدَلُ وا َع َدن أَنُ سر
يمُ  يعاا  رنَُّ  ُ َو اْلَهُ وُر اللَّحر  [ 33: ال مل] ( َدْه رُل اللهنُوَا مجَر

قددال:  و ددلوي الشددي ا  مدد  حددد   أنددن رذددي اهلل عندد  أ  رالددول اهلل 
  حلَّم  اهلل ع ن النار()م  لاي اهلل    شل  ا   يماا 

 روع احلددداكم يف مسددددتدرك  وأاددددو زاوز مدددد  حددددد   معدددداه أ  رالددددول اهلل 
  )م  كا   خل كسم     ل     اهلل ش متس  النار( قال:

قدددال:   دددلوي النسدددايي مددد  حدددد   أر عمددد ة األنصددداري أ  رالدددول اهلل 
 وم الايامة عبٌد   م   )أ هد أ     ل     اهلل وأ هد أين رالول اهلل     ان اهللَ 

   ما  تمس  النار(
)   أمددهلل  قددال:  ددلوي احلدداكم يف مسددتدرك  اسددند صددحي  أ  رالددول اهلل 

)   ُددرع أوهلدا خد  أم  خل دا ويف روا ة ا  ازة ( أمة ملحومة مه ورة متاا ع يها
  خ (

وأاد وأاو زاوز م  حد   ناال رذي اهلل عند   و لوي مس م يف صحيح 
  )  روأ  أحدكم    و و حيس  ال   ااهلل(قال:  اهلل  أ  رالول

)م  قال   حل الناب  هدو قال:   لوي مس م يف صحيح  أ  رالول اهلل 
  أ  كهم( ويف روا ة: )م  قال   حل الناب  هو أوهلم  سكاا(

 ددا  ددلا   دداها أدددعو الندداب  مل اهلل عدد  ونددل اا ددل م ددي  االهددهاي   م ددي  
   ددا   –  ال دد    دداها أدددعو الندداب  مل اهلل وأنددأ مددوق  ااألحادداز  م ددي  اسددو 

اأنددحل أندددأ وحدددد  ع دددن احلدددي  أندددحل مدد  ال مدددة النانيدددة وأ  كدددل مددد  خدددالا  –
انتهداز  وخدالا منهجدحل الدلي أتبعد   هدو ذدال وربدا كدا  كدا لاا وربدا أ دددرك 

كيا  ا أخي  أموق  أنأ أ       الل   أتهمهم با  دمأ مد  ال سدوال زم    
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دام ال الك ل  أموق  أ  الواحد منهم ل   صب  يف الهدد الال دل خد اا مد  وا ات
أند  و  دا  عنددما منتدد ع دن  دلا   –وأنأ أعتدد ان سدحل  –ومنحل  أموق  أنحل 

أمددوق   ا ددوك ونعدداح الحددا   لدد  أنسددينا الحددا  ا ددوك  ددهازة أ     لدد     اهلل 
ندانن مد  عبدداز أندأ  دلا حدص أصدنا ن سدحل وحدص أصدنا ن سدي معدحل يف ال
 لة اهلل وحص نصنا التايهن مع الك لة  مع ال االان  مع ال ج

م  كا   هيل اا  عياض  ا أخي  أش  ك  قاطع طل دي  أش  كد  ملأكبداا 
ن  مد  كبدار ل  واحش    م  ل أمل  اعد هلحل  أش  ك  واحدداا مد  كبدار اللاداني

 عباز اهلل الصاحلن 
مسدددل اا ع ددددن ن سددد   أش أكدددد  الددددنيا قددددد  مددد  كدددا  اشددددل احلدددايف  أش  كدددد 

أالكلأ  اأ وايها و هواُّتا ا  ن   ل  مل ا نسا  اللي ُذلرَا ا  ا ثل يف التاوع 
 ك ال ع  الشبهاك واالورم العجيل ويف البعد   أقول ع  اةلما

و  م  ل أمل   أموق  أندأ  دا أخدي أند  و  دا   م  كا  عبد اهلل ا  ا بار 
ة ا دددوك الدددنبان ع دددن  دددل  احلالدددة  ع دددن  دددل  ا الدددتاامة   هاا  ها حاندددأ الدددكل 

  أنأ أأم  مكل اهلل  واهلل  اول:
ُلو َ )  [ 99: األعلاف] (َ سَ  َْأَمُ  َمْكَل الّ  ر  ر َّ اْلَاْوُم اْ َاالر

) ُدْ َادددن االلندددل  دددوم الايامدددة يف أش أسدددمع حدددد   رالدددول اهلل ا ت دددي ع يددد : 
يف النار  يدور  يها كما  دور احلمار االلحن  يادال لد : النار  تندلي أقتاا اطن  

مالحل  أش أك  أأملنا اا علوف وأنهانا ع  ا نكل   اول: ا ن ولك  كنأ  مدل 
  اا علوف و   أي  وكنأ أ اكم ع  ا نكل و أي (

لدد  نكددو   ددداا  ها قددام الندداب لددلا العددا ن  أمددوق  أنددأ  ددا أخددي أندد  وأنددأ
 !م       ال ماك 
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ون دبهم  ليد   دل  اللادة   رانا البحان  وأعامل  ت  ااا راتد  لعبداز  مجيعداا 
  أنن ل اد ا م  أ  نبشل )اشلوا و  أن لوا(ورالولنا احلبيل  اول: 
 !أنعسل و  نيسل  ) سلوا و  أعسلوا(:  اول حبيبنا دمد 

دددددْمُأ ع يهدددددا  خدددددال   يف  ها خددددد ال     دددددد مددددد  النددددداب يف أمددددد نهلل الدددددهلل ُنش 
مصداحلي اللاأيدة  خدال   يف مصداحلي احل ايدة األنانيدة  أصدن   مد  أندل هلددحل يف 

 التايهن  أصن   م  أنل هلحل يف البعيد   ع  راة اهلل البحان  وأعامل 
عددس  عدد  ال –وأنددا أأسددا ل معكددم  –أ هددا ا خددوة: كددأين اكددم أتسددا لو  

الددلي  سددمو اا نسددا   ددوال  ددلا ا نحدددر  العددس  الددلي اعددل اا نسددا  قايمدداا 
اوانددل التعل ددا اددا   واألمددل ادد   واألمددل اددا علوف والنهددي عدد  ا نكددل زو  أ  
 اع يف  لا احلهيم والسبيل  مل هلحل  كيا السبيل  مل هلحل ون والنا األمدارة 

 خدوة أ  ن كدي ق واندا  الدبيل هلدحل االسو  أاا لنا اا لصداز  الدبيل هلدحل أ هدا ا
أ  نبدلل كدل مدا من دحل مد  نهدد لهدلب دبدة اهلل ادن نوااندا  دبدة اهلل عد  وندل 
 ها  لالأ يف أ مدأنا طلزك ح وظ الن ن  طلزك الشهواك واأل وا   طلزك 

 مل وعا  ناي األنانية الش صية واألنانية احل اية  طلزك هلحل ك   و ول الا ل 
 نبم حبل واحدد   ءداين لد  أ  و دو اهلل  ولع كدم أتسدا لو   صافل م  األزرا 

 كيددا السددبيل  مل أ  نهددلب اددن نواانددا دبددة اهلل الددبحان  وأعددامل  الددبيل هلددحل 
عنددددما أن دددل  تجدددد أ  اهلل قدددد أحبدددحل  –عجبددداا  ددد   سدددأل عددد   دددلا السدددبيل  –

ردا   ل قدحل نعمدة ا  ل قحل نعمة ا السم   ها ن لك  وندك أ  اهلل قد أحبحل 
ا    ها ن لك  وندك أ  اهلل قد أحبحل  ساقحل  مل  دلا ا كدا  لعكدع وأسدجد 
ل    ها ن لك  ونددك أ  اهلل قدد أحبدحل وأقددر  ع دن أ  أادا ادن  د د  أادول 

 ها ن دددلك  ونددددك أ  اهلل قدددد [  3: ال ا دددة] ( ر َّددداَ  نَدْعبُدددُد و ر َّددداَ  َنْسدددَتعرنُ )لددد : 
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  اعتصدل مد  ئايد  وأرذد  ر قداا لدحل   ا وألوانداا أحبحل  أكلمحل انعيم الددنيا أ دكا
 ها ن ددلك  وندددك نعمددة العا يددة أتهددل  يف كيانددحل  مدداها أع ددم  أتبددن مدد  هلددحل 

   اهلل حيبندا  حيبندا  ه أكلمندا انعمدة  أ  اهلل حيبحل  أنل واهلل اللي    لد      دو
ا االسدجوز لد   معل ت   حيبنا  ه أكلمنا انعمة الوقوف ان  د    أحبنا ألن   كلمند

  ها عل أ أ  اهلل حيبحل أ  أبازل   ا أخي حباا حبل !  اد أ   ت جل حل اهلل 
طدددلزك  دددل  اةبدددة  ادددن نواادددحل   ددد ها  يمندددأ دبدددة اهلل عددد  وندددل ع دددن ق بدددحل

  ش  بي يف ق بدحل متسدع لشدي   خدل  عنديدلل أن دل  مل عبداز اهلل   ماك األ يار
 دددم مجيعددداا خدد  مندددحل     ش  كوندددوا خددد اا الددبحان  وأعدددامل وأتأمدددل  دديهم  تجدددد أ

  ولاددد كددا  مدد  زأا الدديدي منددحل اليددوم   سددوف  كونددو  ربددا خدد اا منددحل  ددداا 
الشيخ أاد الل اعي  ها ن ن  لي  أسملأ  ومل دو  م  حول   نصحهم و ع هم 
ْلُك مع  لعو  ومنلوز و اما     كنأ أرع ن سي خ اا مد  أي  وقا قايسا: ُحشر

أنا أاد الدس   أندا    الدس   أندا    دي  ولكد  اهلل عد  وندل  واحد منكم 
 أقام  يف  لا اللي أقام   ي  

 اليما ا  الل   ناوم اوانل األمل اا علوف والنهدي عد   –مط وا منا 
مط دددوا مندددا أ  نتصدددا  دددل  الصددد ة  مددد  قدددال لدددحل أ   ددد    الدددل    –ا نكدددل 

ع  اهلل  م  قال  لا  لع حل أن دل  ها عو   ليحل أزىن منحل  أناا ا سو   يستم
ندددا  النددداب وقددداموا لدددلا العدددا ن  تجدددد أ  مع دددم  ددد    الدددل   كندددأ أع مهدددم 
وأددددعو م وأدددأمل م ادددا علوف وأنهدددا م عددد  ا نكدددل أن دددل  تجدددد أ دددم خددد  مندددحل 

 وأ م  تبوؤو  أماك  خ اا منحل 
ن  وأعدددامل ا  ها رأ دددأ ال االدددي   ها رأ دددأ ال دددانل  مدددا أزرا  أ  اهلل الدددبحا

  أش أسددمع حبددد   رالددول الدديتهمد   ددوم الايامددة و سددع  كمددا الددع  يف زار الدددنيا
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 –منددوه  مث دد  م يدداراك مدد  الندداب  – ) ُدد أن االلنددل  ددوم الايامددة: اهلل الصددحي 
 دد أن االلنددل  ددوم الايامددة  يوق دد  اهلل اددن  د دد  و سددبل ع يدد  الددع    سددأل : أأددلكل 

   ادددول أأدددلكل ا عصدددية الدددهلل    ادددول نعدددم  دددا راا عصدددية الدددهلل ارأكبتهدددا  دددوم كدددلا
ارأكبتها  وم كلا   اول نعم  ا را  أألكل ا عصية الهلل ارأكبتها  وم كلا   ادول 
 نعدم  ددا را   اددول:   اددد الدعُّتا ع يددحل يف زار الدددنيا و ددا أندا أ  ل ددا لددحل اليددوم(

 داها   يند  مد    اها   نت  ي اأخسال اهلل   اها   مندس ق واندا رادة اعبداز اهلل 
   ل  اللاة الوالي ة الهلل ينلا  ا الناب  مل ان اهلل البحان  وأعامل

ا  ند   – أندا أحدو  النداب  مل هلدحل  – ل  النصيحة أ نيها أو ا لن سدي 
أأون   ا  مل كل أخل يف اهلل  أالأل اهلل البحان  وأعامل أ    نندا يف التيد   أالدأل 

ا ا لشهواأنا وأ واينا وح وظ أن سنا  أقول قويل  لا اهلل ع  ونل أ  اع نا ذح
 وأالته ل اهلل الع يم 

عبددددداز اهلل: كدددددا  النددددداب و    الدددددو   سوالدددددو  يف  دددددل  الددددددنيا مصددددداحلهم  
و اددوزو  أن سددهم ااحلكمددة  و ددي ا عدد  اك مددة السياالددة   مل مددا  يدد  مصدداحلهم 

ا مهددن  اللعيددل وأالددباا انتجدداعهم ل ددل ال والعدديش الل يددد  ولكدد  ا سدد من  يمدد
األول مدددددد  ا سدددددد من  كددددددانوا رارالددددددو   ددددددل  السياالددددددة  ددددددأ  ددددددعار السياالددددددة 
ا السمية  أي اع و  الياالاُّتم الهلل  اوزو ا أو أاوز م يف مصاحلهم ا  ت  دة 
خاذدددعة لمالدددسم  ومددد  ا  ل عدددو   دددعار السياالدددة ا الدددسمية  خ دددا مددد  اعدددد 

ر اخت ددن رو ددداا رو ددداا لي هددل أولمددحل الندداب خ ددا ون لنددا  وندددنا أ  هلددحل الشددعا
يف مكان  ا السم السياالي  أي ا السم ا اذع ل سياالة  ون لنا  وندنا ناالاا 
مدددد  الندددداب وأالددددأل اهلل أ   كونددددوا ق ددددة  هددددعو  ا الددددسم  ددددا أاهددددي  أمدددد نتهم 
السياالية  ربدا أ تدوا اداألمن ادأمل مد  األمدور ااحلدل وأ تدوا اد  هاأد  اليدوم ااحللمدة  
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وا النادديم  ربددا أع نددوا عدد  أمددل مدد  األمددور أندد  دددلم ونسددمع اليددوم و ددم وربددا  ع دد
  كددو  أندد  حددسل  ربددا كددا  الشددي  الددلي حّلمدد  اهلل يف كتاادد  دلمدداا يف  ددعة مدد  
ال دددعاك  و ها اندددا نسدددمع مددد   ادددول:     دددا  ددددك مباحدددة  و كدددلا   ادددد كدددا  

أ   هدددديم  ع يهددددا  الشددددعار مدددد  قبددددل الياالددددة ا الددددسم  أي السياالددددة الددددهلل  نبهددددي
ا الددسم  ون لنددا اليددوم  دد ها االشددعار قددد نّكددن وأصددب  ا الددسم السياالددي  أي 

 ا السم ا اذع ل سياالة 
 أالأل هلل ع  ونل أ  انبنا ا  الي  وأ   طهل ق وانا م  ا  اك ك ها 

 


