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 تاريخ اخلطبة

  2432/ 43/ 31 املوافق  3311،  مجادى األوىل  22 ، اجلمعة   

 مَعني حرية اإلنسان عبوديته هلل 
  يددا را ددا لدد  احلمددد هلل اددداا يددوا  نعمدده زيدددا   م يددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

احلمددد كمددا ي بالددي هددول زيمدد  زلع.دديم ندداطان   نددبيان  الامددم    ح ددي   ددا  
كمددا    يدد  عادد. نأسدد   ز  ددمد  ن   ولدده و  اهلل زحددد     ددري  لدده    عايدد   ندد 

ز  ددمد  ن دمددداا عبددد  زرنددوله زيددأيه زخايادده  خددس نددهلل  رندداه   رندداه اهلل و  العددا   
دمددد ندديدنا دمددد زعادد.  ل ندديدنا كاِّددهب اشددساا زندد يراا  الامددم يددر زنددام زاددار  عادد. 

ون زنأسددددي مالدددديو  ز زيددديدم  يمدددا ا سدددا يدددووا زندددوماا داالمدددني متوممدددني و  يددددوم
 ا  نبة اتقوى اهلل تعا    ما اعد  يا عباد اهلل:

كما  ن احل طة   تستي دد ند اار و  اعدد  ن تبد ر حبداا   طوايدا الداا  زكمدا 
 ن الثمددددار   يددددتم احل ددددول عايمددددا و  اعددددد  ن تبدددد ر  ددددتوا  شدددد راا   عددددا  احلقددددول 

 كمددو  ن يويدد و  مدو  يداه زكد لدم احلريدة الدل متدع اهلل زالبساتني زكمدا  ن الأدرل  
ندددبيانه زتعدددا  اإلنسدددان قدددا   تتيقدددع و    ي بدددول العبوديدددة هلل ندددبيانه زتعدددا     
تتيقددع و     يدددره اي دده زادددني احلريددة م تمددد. الددتومم    زهللدددو عبوديددة اإلنسدددان هلل عددد  

إلنسددان هلل حدف نأمدم هللد ا الددتومم زيدر  زلعدر  ي دا مدو يتسددا ل  هللدي حقيقدة عبوديدة ا
اني العبودية  يوا زحرية اإلنسان  رعاا هلا؟ نعم يا عباد اهلل  زخس دليدر ز خ در دليدر 
عادد.  ن اإلنسددان عبددد   يدداا كددان هلل عدد  زيددر  ن اهلل عدد  زيددر متعدده ادد عم  ددف مت وعددة 

وندده ي أعددر قددا ز   زخمتاأددة زلد دده   كمادد  انددتقداماا هلددا كمددا  ندده   كمادد  انددتبقا ا هلددا 
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   ن  ت أعر االأدر ز  تأعاه  يأعر  يئاا م ما ااختيار   هلل ا ي طبع عا. نعمة الأدر
  تعادددم كيدددت  قباددد  وليددد  هللددد   ال عمدددة ز  تسدددتطيع  ن تسدددتبقيما ع ددددما تودعددد    
ك لدم نعمة ال طع  نعمة السمع  نعمة الب ر  نعمة الرقاد  نعمة اليق.ة اعد الرقاد   

تدع يتمتدع قدا اإلنسدان مدد أعوا قدا زلد ده   كماد   ن يددون الأاعدر لشددي  كدر للد  م
م ما  عوم تدل هلل   ال.اهللرو يا عباد اهلل؟ وهندا تددل عاد.  ن اإلنسدان يمدام اندتقبال 
 ايسدلل هللدد ا اإلنسددان مددو  يددو يلتيدده اإلرندال   ندد  اددرد يمددام انددتقبال  زولا تلمادد  

 دا  لده    زهللدو اقدالع ا زحدد ندبيانه  زيدت  ن اإلرنال يلتي  مدو لددن زاحدد  
زتعدددا    ليسدددد  هللددد   ال.دددداهللر كا يددددة دلددديوا عادددد.  ن العبددددد اإلنسدددان م ددددطب   قيقددددة 
العبوديددة هلل نددبيانه زتعددا ؟ ولاا  تعددالوا نعددود   قددول ون اإلنسددان   كمادد  حريتدده الددل 

 ع  زير زو  اعد ي بالي  ن يعت  قا و  اعد  ن يالرس   طوايا قابه   رو العبودية هلل
  رو  –ق   العبودية كيانه زهتيمو عا.  عور  ع دال ه تثمر هلل   الش رو   ن ي طب 
مثار العبودية احلقيقية  زمو  راد  ن يبيث عدو احلريدة  ايبيدث ع مدا    –العبودية هلل 

طوايا عبودية اإلنسان هلل  ون تا  عو هلل ا ا عني لو يعثر عو هلل   احلرية قط  ولا عادم 
اإلنسددان  ندده عبددد  اددو  هلل زولا  ققدد  هللدد   ا عر ددة يقي دداا   عقادده ا هلليم دد  زيددداناا 
عادد. قابددده زكياندده   نددده كمادد  حريدددة حقيقيددة تامدددة   كمادمددا  حدددد  ددس  و  مدددو ات دددت 
اال أة الل متعه اهلل ع  زير قا  اإلنسدان الد د دان االعبوديدة هلل  هلليم د  العبوديدة 

زيقي دداا الندده زحددد  ال ددا ع زال ددار زاددلن م طاقدده و  احليدداو م دده ز ن  قددة ادداهلل عادد. كياندده 
مرد  اعد احلياو وليه   كمدو  ن يمون لطا ية ز  لباغه قط  لل   ن عبوديته ومنا هللي 
هلل نبيانه زحد     كمدو  ن كمدارس طاليانداا ز  االيداا   ي بدات ا ر   ن عبوديتده 

عددددو مسددددتوى الطالدددداو زالبالدددداو زال.ددددا ني و   هلل ت ددددد  عددددو للدددد   مددددو يتطددددامو زي دددد ل
مسددتوى اإلنسددانية ون كاندد  لديدده قددوو تد عدده و  للدد  العاددو  زهللددو يتسددام. مددو زهللدددو 
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ال ل زال عة و  مستوى اإلنسانية البانقة ون كان قد ااتادي ا دعت   كيانده  ز  قدر 
اإلنسدددانية    امتوكددده  زهللدددد ا  ددد ن العبوديدددة هلل عددد  زيدددر ت ددد ل اا تدددلهلني و  مسدددتوى

زتر ع ال املني زالواقعني   زهللدو ال ل و  مستوى هللد   اإلنسدانية لاهتدا  هللد ا مدا تأعاده 
العبوديدددة ولا ترندددر  يددد زرهللا   قادددا اإلنسدددان زولا هلليم ددد  عاددد. كيانددده كمدددا قاددد  
لدم زيداناا  يما اإلخوو  هلل ا اإلنسدان الد د ايدطب  كيانده اد ل العبوديدة هلل   كمددو 

ي دبح عبدداا ل أسده ا مدارو لشمواته ز هللواالده  يتيدرر م مدا    كمددو  ن  ن ي بح عبداا 
االسددددو     كمدددددو  ن تقددددود  و  ممددددازد الدددد ل    كمدددددو ل طمددددال  ن ت دددد ل ادددده عددددو 
مستوى اإلنسانية الدركمة و  مستوى ال ل زا مانة انت ااة لطمعه  اندت ااة لر باتده  

ة هلل عد  زيدر عاد. كيانده   كمددو  ن   كمدو لإلنسدان الد د هلليم د  مشداعر العبوديد
ي قاد  ع ية حرمما اهلل نبيانه زتعا  عايه  يت ارعان كر مدو عقاده زرعوناتده زلددو 
حريتده ععاده يتالادا عاد. رعوناتده   داية عقادده  زاحلدر هللدو مدو يسدت يا داالمداا ل دددا  

زالواقدع  العقر زيتسدام.  دون نددا  الشدموات زا هللدوا  داالمداا  هللد   حقيقدة  يمدا اإلخدوو
خددس  دداهللد عادد. للدد   زكددم   القددر ن مددو  ددواهللد ع يبددة زاايالددة ي ددع ا ايددان اهلل عدد  
زير  مامما لد عام  ن  زل مثدرو مدو مثدار العبوديدة هلل عد  زيدر هللدي احلريدة  هللدي الدرامدة 
الل تدل  عاد. يداحبما  ن يمدون لاطالداو ز ن يمدون لا.دا ني  يداا كدانوا  ان.درزا و  هللد ا 

يرو  رعدون ع ددما كددانوا تداالمني عددو احلدع  ع ددما كددانوا تداالمني عددو ا شدمد  مشدمد ندد
هللويدداهتم عبيدددداا هلل عددد  زيدددر  كدددانوا يعيشدددون  ل   ممي دددني  ددد  نددداطان  رعدددون  ز دددا 
انددتدعاهللم  رعددون  بدداراو ايدد مم زاددني مع دد ات ندديدنا موندد. عادد. نبي ددا زعايدده ال ددوو 

: الشددعرا ] (وب  بْرَعددْوَن وبن ددا لَددَ ْيَو اْلالَددالبَبونَ ابعبدد   )زالسددوم ادددأزا  عمدداهلم السدديرية قدداالاني: 
44 ] 
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ابعب  وب  بْرَعْوَن وبن دا لَدَ ْيَو )تلماوا ا مانة  هللم ال يو كمارنوهللا زمع لل  يقول  حدهللم 
زاعدددد  ن تبي دددوا    لددددو مدددالا كانددد  العاقبدددة؟ اعدددد  ن تبي دددوا  ر دددية مونددد.(اْلالَدددالبَبونَ 

الأدددرن ادددني السدددير الدددو ي اقدددادل زادددني ا ع ددد و الراانيدددة اهلااطدددة مدددو السدددما  زاعدددد  ن 
عر دددوا يددددن نددديدنا مونددد. ت بمدددوا و  هللويددداهتم زعر دددوا  نأسدددمم زتبي دددوا  هندددم عبيدددد  هلل 

 زليسوا عبيداا لأرعون  ان.رزا و  الوضع اهديد ال د  ل وليه هللؤ   السيرو
 [07: طه] (لس َيَرَو َن  داا َ لَْلقبَي ا)

 اعد  ن تبي وا احلقيقة 
 [ 07: طه] (َ لَْلقبَي الس َيَرَو َن  داا قَاَلوا  َم  ا ابَر ِّ هلَلاَرزَن َزَموَن.)
  د  رعون: (قَالَ )
ددْيَر  َ ) َ ََقطَِّعددو  قَدداَل  َم ددَتْم لَددَه قَدْبددَر َ ْن  َلَن َلَدددْم وبن ددَه َلَدببددسََكَم ال دد بد َعا َمَدددَم السِّ

َه َزَ ََيداِّبَد  َدْم  ب َيددَ زلب ال  ْردرب َزلَدتَدْعَاَمو   َيدد َدا َ َ ددد َعددَ اااا  دَو   َيْددبَيَدْم َز َْرَيَاَددم مِّدْو خب
ِب َمدا  َندَ  قَدا* َز َاْدَق.   ه قَاَلوا َلو نددْؤ بَرَ  َعَا. َما َيا نَا مبَو اْلبَديدَِّ اتب َزال  بد َ طََرنَا  َداْق

نْدَيا  ي هلَل ب ب احْلَيَداَو الددد َا تَدْق ب دَو * وبمن  وبن دا  َم  دا ابَرادِّ َدا لبيَداْلأبدَر لَ َدا َخطَايَانَدا َزَمدا َ ْكَرهلْلتَد َدا َعَاْيدهب مب
 [ 03-01: طه] (السِّْيرب َزالا َه َخيدْر  َز َاْدَق.

هلل الواحد  تلماوا   موقت هللؤ   السيرو قبر  ن يدتشأوا هللوياهتم عبيداا  اوكني
ا و م  ل  مددرهللم زكيددت  (ابعبدد  وب  بْرَعددْوَن وبن ددا لَددَ ْيَو اْلالَددالبَبونَ )ا حددد زكيددت كددانوا يقولددون 

تأ رت احلرية مو كياناهتم زكيت تأ رت الدرامة مو مشاعرهللم ع دما عر دوا  نأسدمم 
 دددديمم   ادددوكني هلل   هلددد ا الو دددد  ع دددددما عر دددوا  نأسدددمم عبيدددداا  ددددو خاقمدددم    يدددؤ ر

نْدَيا )التمديد    يؤ ر  يمم الوعيد قط  دي هلَلد ب ب احْلَيَداَو الددد َدا تَدْق ب ِب َما  َنَ  قَدا ه وبمن   َاْق
  (وبن ا  َم  ا ابَرادَِّ ا لبيَداْلأبَر لََ ا َخطَايَانَا َزَما َ ْكَرهلْلتَدَ ا َعَاْيهب مبَو السِّْيرب َزالا َه َخيدْر  َز َاْدَق.* 
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هللد الدثدددسو الدددل يددد م البيدددان اإلهلدددي مدددو خوهلدددا مدددا تأعاددده هللددد ا مشدددمد مدددو ا شدددا
عبوديدددة اإلنسدددان هلل عددد  زيدددر  هللددد ا مشدددمد مدددو ا شددداهللد الدثدددسو الدددل  اطدددا البيدددان 
اإلهلدددي مدددو خوهلدددا عبددداد  قددداالوا ولا  ردا  ن تبيثدددوا عدددو احلريدددة  دددا ثوا ع مدددا   معدددني 

تعثدددددرزا عايمدددددا و  ولا عدددددر تم  عبدددددوديتدم ث  ا ثدددددوا ع مدددددا   ك ددددد  هللددددد   العبوديدددددة  لدددددو
هللوياتدم ز دركتم  اوكيتدم لواحد   لالدس   ع دالد ه تعامدون  نده هللدو ال دا ع زهللدو ال دار 
زهللددو ا عطددي زهللددو ا ددانع زهللددو اميددي زهللددو ا ميدد    ددالا  هللددون ز ددالا  ََللد  ددو هللددو عبددد 

 مثاي 
مو  –يا لاع ا ز  – يما اإلخوو:   ال اس مو يمتأون اليوم ااحلرية  ز  ال اس 

يريدددزن  ن ي دديأوا  يددوا و   ددريعة اهلل عدد  زيددر اع ددوان احلريددة زكددلن هللددؤ   ال دداس   
ه  ز ير احلرية احلقيقيدة ومندا يدمدو   عبوديدة  ن الأرل   َيستوَلد و  مو  يايعامون 

اإلنسدددان هلل ندددبيانه زتعدددا    مدددو عدددَر نأسددده عبدددداا هلل ز يقدددو للددد  زهلليم ددد  هللددد   
يددداناا عادد. كياندده زقابدده امتادد  نايددية احلريددة ادددر معدد  الدامددة   كددر مددا العبوديددة ز 

: زاحدد مدو العامدا  يتعاع    ؤزنه ز حواله  دعدو   ضدع  مدامدم هللد ا ا شدمد ا خدر
الراددددانيني الدددد يو كددددانوا    زاخددددر القددددرن التانددددع عشددددر ز زاالددددر القددددرن العشددددريو  ا ددددا  

معسدددرات القيايددرو الددرزس    يددوم مددو ا يددام  ادداحلر  العا يددة ا ز  زندديع  نددساا و 
دخر ضااط و  معسدر هللدؤ   ا ندرى ز خد   دو   يمدا ايد مم  كدان كامدا مدر اأئدة 
قاموا احااماا له   ا زير و  هلل ا العا  الرادا  اهايدر الد د كدان يَاقدا ابدديع ال مدان 

ل: اددر  نددا  عر دد    ندد    يتيددر  ز  يقددم لدده  التأدد  وليدده قدداالوا: لعادد    تعددر    قددا
لا  الددد د يَقدددال لددده نيقدددو   قدددال:  لنددد  تسدددتمني ولاا رزنددديا  قدددال:    ندددا    ندددتمني 
زلددددو اإللددده الددد د  ندددا عبدددد  كم عددد   ن  هللدددون لالدددس   حدمددد  عايددده امدمدددة ا يدانيدددة 
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االقتددر  ز ددا يددي  ادده لت أيدد  احلدددم ن.ددر وليدده مايدداا ا دنددا وليدده زرادد  عادد. كتأدده قدداالوا: 
 اديو  ع   و  هلل ا احلد ن  مع ا كر اإلع ا  و

عباد اهلل كم هللي ياياة نعمة اهلل عاي ا  كم هللي ياياة نعمة ك   العبودية هلل  كدم 
هللي ياياة نعمة  اوكيت ا هلل عد  زيدر  عبوديت دا هلل هللدي ع دوان حريت دا اال سدبة لالدس اهلل 

 عدد  زيددر معتدد  عدد  زيددر  مددو هللدد ا الدد د يسددتطيع  ن يدد ل  ز ندد  زاقددت ابددا  اهلل
اعبوديت  هلل نبيانه زتعدا    اديعام هللد ا الد د يبيدث ا يبيدث ا يبيدث   طوايدا 
الشدددريعة اإلنسدددانية عدددو كامدددة احلريدددة  اددديعام  هندددا مطويدددة   ك ددد  العبوديدددة هلل ندددبيانه 
زتعددا    ددو يطددياو البيددث   للدد   زعددو ع دددما نعددات ق ددايانا عادد. اختو مددا ومنددا 

تمددا مددو يقي  ددا اعبوديت ددا هلل عدد  زيددر  للدد  هللددو ك  نددا زللدد  هللددو نددام ن طاددع   معاه
الرقي   حياتي ا ا ز  زالثانية عام لل  مو عام زيماه مو يمدر   مدا  زلئد  الد يو 
تدددداهللوا عددددو عبددددوديتمم هلل  ددددان.ر ولدددديمم عددددد  ن كددددر زاحددددد مدددد مم عبددددد  لادددددرهللم  عبددددد  

  عبدددد   هللواالددده  عبدددد   ركددد     لدددي   لاددددي ار  عبدددد  لب االددده الددد د يشددديد   عبدددد  لسددديارته
)تعد  عبدد الددرهللم  تعد  عبدد الددي ار  تعد  عبدد ك ل   يدن رنول اهلل القاالر: 

  قول قوث هلل ا ز نتالأر اهلل الع.يم  اقمي ة  تع  زانتد  زولا  ي   و انتقش(


