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 تاريخ اخلطبة

  5535/ 50/ 50 املوافق  3311،  رجب  50 ، اجلمعة   

 الرجوع إىل اهللاحلل مفتاح 
   ددا را ددا احلمددد هلل اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل زجكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
د أن   إلددد  إ  اهلل أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أء يدددع ن ددد  نفسدددحل  زأ دددك

زحددد     ددر حل لدد   زأ ددكد أن دمددداا نبددد  زرالددول  زريددفي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   اهلل إىل العددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددل راا  ال كدددم ريدددل زالددد م زادددار  ن ددد  

دمدددد ريدددسما زالدددسماا زانيمدددي متس مدددي إىل  دددوم الددديدنا دمدددد زن ددد   ل الددديدنا 
ون زنفسددي ا لنبددة اتاددوع اهلل أعدداىل  أمددا اعددد  يددا م الددد    زأزريدديدم أ كددا ا سدد

 نباز اهلل:
قضدد  اهلل الددب ان  زأعدداىل أ   عبت ددع نبدداز  ا ددلم ي ا عمددة العصددمة التامددة مدد  
الدددلنوا زامءدددام حا دددا الرالدددل زالنبيدددا  ن ددد  الدددررم مددد  أنددد  خددداطبكم االشدددرانيع 

يق  دددلا الوقدددع نددد  اممدددرم زال ا يدددة اارندددة زا  دددلرم  زهلل    لدددحل حدمدددة  ضددد
اياهنا  زلع  ا ال عوز إليكا    رريدة أخدرع  زلدد  الدلين  هدن ند  نعمدة العصدمة 
اليت م عكا اإلنسان ا لم  ااهلل ن  زجل حا ا الرالدل زالنبيدا  التوادة إىل اهلل ند  
زجددل  دعَكددربعع إليكددا العاريددي ك مددا  لددع ادد  الادددم  ك مددا أه بددع ن يدد  نفسدد  المددارم 

رت ن يددد  رنوناأددد   ارأددددص مددد  ا عاريدددي زالز ار مدددا ا تددد  االسدددو   ك مدددا الددديط
نفسدد  المددارم ن يدد   التواددة إىل اهلل ندد  زجددل اصدددر مددع الددلل زالضددرانة زإنددسن 
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لن اهلل الدب ان  ريدر العبوز ة زا سد ة هلل ن  زجل   لحل  اوم ماام العصدمة 
معاريددي    زأعدداىل  هفددر ل تانيددص السجدد  إىل اهلل ندد  زجددل اددلل الضددرانة زا سددد ة

  )التانيص م  اللنص كم     نص ل (  زريدر رالول اهلل الاانيل: ك كا
زلدددد  الدددلين  دددو أخطدددر مددد  ارأدددداا ا عاريدددي العددددو  ن يكدددا مدددع الرندددا 
ن كددا  الددلين  ددو أخطددر مدد  ارأددداا ا عصددية أن  ابددل إليكددا اإلنسددان ز ددو را   

 ان  زأعداىل ن  نم    ز و  ربر إقدام  ن    دلا ا  ددر الدلين    رند  اهلل الدب
 ن     لا أخطر زأ د م  ا عصية  اهتا 

ددصع اسددانيق مدد  الضددعة ا ددوم   هنا ددة المددر   اددد أن  ا عاريددي الدديت أدعَرأبدب
أدون التواة مهتسسا طا راا هلا  زلد  ا عصدية ن ددما أرأددص مدع الترب در هلدا زمدع 
ان العددددو  ن يكدددا زالرندددا ن كدددا أ دددحل  دددي ا صددديبة الددددربع الددديت   دددص اإلنسددد

 :ن   لا ال وع م  ال اس أمامكا ن  راة اهلل ن  زجل زريدر اهلل الاانيل
دددمبا  زب ب ) َع هلبعددَم أباَددددوبااع السَّ ددا  ب أدعفبدددتَّ كب اعواَ اِر باأر بددا زبااَلدددتبَدبدبرعزاَ نب دَ دددلَّ إرنَّ الَّددلر  ب كب

 [ 04: را الن] ( بَدخع عونب اظَب َّةب حبَّتَّ  ب رجب اظَبمبلع  ر البم  اْلَريباطر 
مد   دم الددل    ادول را ددا ند كم  دلا الدددسمي  دم الددل    سدتمرنيون ا عصددية 
ز اددررزن الدددزام ن يكددا ز ف سددفوهنا ز ددربرزن الدد وككم السددانير يو ددا  أمددا ا عصددية 
الدديت أرأدددص اسددانيق مدد  الضددعة  كددي أ ددحل الدديت قددال اهلل ندد  زجددل ن كددا زندد  

 أري اهبا   ددم أبيان :
دكرَم  ب أدبَا بطعدوا مرد  رََّابدةر ال َّد ر إرنَّ ال َّد ب  قعَل  بدا نرببدازرينب ) الَّدلر  ب أباَلدرب عوا نب بد  أبنفعسر

يمع   [ 35: ال مر] ( دبَهفررع اللُّنعواب مجبريعاا إرنَّ ع  عوب اَلهبفعورع الرَّحر
نبددددداز اهلل: تتمعاأ دددددا اإلالدددددسمية مهموالدددددة   كيددددد   مددددد  الز ار زا عاريدددددي 

ن   اختس  الفئات اليت  يكدا  ن د  أفدازت  –ا اإلالسمية زا وااات  تتمعاأ 
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اع  بدَع أز حببمَّ بدَع كيد اا مد  الز ار الديت حدلر اهلل الدب ان   –الطباات الديت  يكدا 
زأعددداىل م كدددا زهنددد  ن كدددا  ز  أر دددد أن أع بص دددلب احلدددد   نددد  أندددواع  دددل  ا عاريدددي 

ايوأ ا م يئة ا  مات ا عاريي إ   تخي وا  ل  النواع زان موا أهنا ك كا موجوزم  
مددد  رحدددم رادددحل  مداأب دددا م يئدددة اا عاريدددي إ  مدددا رحدددم رادددحل  معسددددراأ ا م يئدددة 
اا عاريدددي إ  مدددا رحدددم رادددحل  زأندددا أحدددد  نددد  زاقدددع   بهدددي أن أ كدددر  ادددي  ددددين 
مفتددداح احلدددل زالرجدددوع إىل الددداحة  ادددل زاحدددة  زار دددة مددد  رادددة اهلل نددد  زجدددل  زإ  

اأن  لا البس  اللين  ر ا ا إمنا  و رالانيل إ ادا   أيدة مد  لقول لدم زأنا موق  
ن ددد اهلل الددب ان  زأعدداىل   وق  ددا مو نددا مدد  خسهلددا اراددة رددامرم إىل أن نسددتيا  
إىل زاقع ا زن  ر إىل حال ا زناة الانة قدالية م  ناد اللات زم  اهتدام الد ف  

لصددازقة ال ااعددة مدد  ن دد  كددل ا سددتو ات ا نابددل إىل اهلل ندد  زجددل نع دد  التواددة ا
طوا ددا ق ددوا نضددكا الش زانتااتكددا حرقددة ال دددم مددع التددللل زا ندسددار زالضددرانة 

إىل  دلا ا عد   و نا زخالا ا ن  زجل   دلا الدبس  الدلين مندر اد  لدي  إ  إ اا داا 
اللين  ر د م ا را ا الب ان  زأعاىل أن ن تب  إلي    كرع مجيعداا ن د  كدل ا سدتو ات 

كددر إىل دددراا الددلل زالعبوز ددة هلل  نضددرع إليدد  ااندسددار  اددلل  نع دد  الددراا قبددل اظ
التواددددة الصددددازقة اددددي  د دددد   نع دددد  العدددد م ن دددد  ا الددددتاامة ن دددد  ريددددراط  زهن دددد   
زلسو  جتدزن أن البس  قد اد  زأن ا صديبة قدد  لدع إىل أءدر  اعدد ندي  نعدم  

 أش أارؤزا قول اهلل ن  زجل:
ددددد  با إرىلب ) دددددَم  زبلبابدددددَد أبَرالب دددددا  زبالضَّدددددرَّا  لبعب َّكع دددددَلنبا عَم اراَلببَأالب أعمبدددددم  م ددددد  قدبَب ردددددحلب  بأبخب

ددددَع قدع عددددوادعكعَم زب ب َّدددد ب هلبعددددمع *  دبتبضبدددرَّنعونب  ددددا  عَم ابَأالعدددد با أبضبددددرَّنعواَ زبلبدددددر  قبسب  دب بددددَو  إرَ  جب
انعواَ  دبَعمب عونب   [ 05-02: النعام] (الشََّيطبانع مبا كب

  م اأال ا أضرنوا أين  س إ  جا 
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 ددا نبدداز اهلل أن أدونددوا مدد   ددلا الفر ددق  إ دداكم أن أدونددوا مدد  أزلئددحل إ دداكم 
الدددل   قسدددع ق دددوادم ز  ددد  هلدددم الشددديطان مدددا كدددانوا  عدفدددون ن يددد  مددد  ا عاريدددي 

   ددلا كع  َفدعع أن أقدول لددم زالز ار   إن البس   ل ص زلدد  الدرنان مدا  عدوز
زقددددد  –هلل زلددددد  ا ط ددددوا مدددد  نبدددداز اهلل زأنددددلركم  الددددبس  الدددديل ص  ددددا نبدددداز ا

مط ددوا مدد كم أن  –أ ا كددم اهلل ندد  زجددل اإقبددال  ددلا الددبس  ا راكددم اصددر   
 تواددوا  مط ددوا مدد كم أن  لزاددوا  مط ددوا مدد كم أن  ضددعوا نبددوز تكم هلل مونددع 
الت فيل  زن دما أقول  لا الدسم أزجكد  تتمع دا اددل  ئاأد   زأندا أزل مد  أ كدر 

 أخاطدددص اددد  كدددل الفئدددات زاددد  أخاطدددص هبدددم  دددل   الواجدددص ا إ  نفسدددي هبدددلا
دددمَّون ا سددد  ي أز مدددا إىل  لدددحل أقدددول هلدددم كمدددا  دددمَّون اإلر ددداايي أز  عسب الدددل    عسب
أقول لدل الفئدات إن اي  دا زايد دم جامعداا مشدوكاا زأ د  أن  دلا اظدامع ا شدو  

ااطدددع     تفددازت  يدد   ئددات ز   هيددص  يدد   ئددات ززن أخددرع  إندد  اإل ددان ادداهلل
ال  دددر نددد  الولدددوي   ا عاريدددي  أنتادددد أن اي  دددا زايددد دم جامعددداا مددد   دددلا اإل دددان 
اددداهلل   ددددإن ش  ددددد    ع دددد  جددددامع اإلنسددددانية   ددددإن ش  ددددد    ع دددد  جددددامع ا ددددرز م 
زال خددوم زالشددر   ا كددم أن اي  ددا زاددي كددل  ئددات اتتمددع ز الدديما  ددل   الددل   

لات ددة أز يددو  لددحل أقددول هلددم مددا أقددول لدددل  عسددمَّون اإلر دداايي أز ا سدد  ي أز ا
الفئدات: انط اددوا إىل أصددر اأدم مد  اهتددام أنفسدددم أز ا  لع دي مثطدد   لع ددي  ا  
لع ي مت دص ن  جازم الصواا  زلدي أن م أأنا مت دص ن   ل  اظازم أم   
 اددد أن أالتشدد  ز اددد أن أالددتعي ز ادددد أن أج دد  ج سددة قدالددية أأأمددل  يكدددا 

 يكددا إىل نا ددي   إىل م اجددي    إىل رنونددال  أقددول ل فسددي زلدددم  زأ دددر أنددوز
زهلدددل   اإلخدددوم: أمدددا الم جدددة زالرنوندددات  كدددي انفعدددا ت قسدددر ة زليسدددع أ عدددا ا 
إراز دددة  إن كدددان م اجدددحل  ددددر  ن امددداا أز  بددد   إن كدددان م اجدددحل  ددددر  قدددازما أز 
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اا قالوا: إمندا  أالد   بكم  احلص زالدرا ية لي   يكما ماياس خ  ز   ر  زقد 
ن د  احلدص ال سدا   زإمندا ا ايداس كدام    الرجدوع إىل مدا  ادرر  العادل زمدا  اددرر  
اإلزرا   أندددا أقدددول  دددلا ل فسدددي زأقدددول لسدددانير اإلخدددوم  ل ادددانيمي ادددالمر  لدددددل 
الفئددددات  أم جت ددددا حددددد َ  ن كددددا ز  حددددرو    حددددرو  يمددددا أتدددددلل زأدددددنونا إليدددد  

 نددد  نفسدددكا  نددداا االدرا يدددة ز نددداا ااحلدددص زمدددا ن ددد  الم جدددة   دددي انفعدددا ت أعدددرب
اابي ز  الدار ي م  البيل  أما الس و   ي بهي أن   بيق م  قدرار العادل   دل 

زإن أمدد جتدم أددوحي إلدديدم كرا يددة ال  ددام زنددرزرم  –ندددإ إىل العاددل زأسددا لتم 
نددد  البدددد ل الدددلين أنددددز و ي ز دددل   دددل الدددألتم نادددولدم –العمدددل ن ددد  إهنانيددد  

ب لدددم البددد ل الددلين أعنردددَّي أنتاددد أندددم ش أفدددرزا   البددد ل أ جدداادم العاددل زادديَّ
قدددإ زإمندددا أفددددرزن  ادددإ اتكددددق  دددلا ال  دددام الادددانيم زإلهانيددد   زأقدددول لددددم اعبدددارم 
أزندددَ زأج ددد : إنددددم أادددانتم مدددع أندددداني ا زأنددددانيدم ا كمدددة  التددد متم االتكددددق 

 ا م قد رنوا البد ل ال زنعو  ال قررز  زإلها  ال  ام زالت م الندا  االبد ل  ز 
ددل  زأريدددرزا   أقددول أار ددراا اددل أريدددرزا قددراراا ادد   ريدددر الاددرار   إالددرانييل ا أعَرالر
 وعق ددعب ن يدد    البيددع الادديَّ   ددم ك َّفددوا أنفسددكم االبددد ل أمددا أنددتم  اددد أد فددتم 

 دي زأالدأل  مدا ااإللها   زأندا أقدول أ كدا اإلخدوم: مدا  دو  دلا البدد ل  أندوز إىل نا
البد ل  البد ل اللين زقدََّععع ن ي   زحلس  احل  أنن أنع  ددين ن د  ريدورم مد  
 ددلا الاددرار   التار ددر  قددرار  إن البددد ل  تدددون مدد  ءددس  مراحددل  ا رح ددة الزىل 
إهلاا ما  سم  الفون  اْلسقة الااأ ة  أجل الااأ ة   ل  أتمة الشعار  إهلاا 

لااأ دددة  ا رح دددة الزىل أسدددع  احلدددرا الطانيفيدددة الس بدددة  زإ اددداز الفونددد  اْلسقدددة ا
ا رح ددة الزىل مرح ددة ال  دددم الدديت أفددد إلي ددا هبددا مسنيدددة أزرزاددا لي اددلزنا مدد   ددل  

زليعيدددزا المدد  زالسددسم زالطمأني ددة زلددد  ادديم   مددا  ددو الدديم ي احلددرا الس بددة 
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ز ددست  زاحددددم   أاسدديم الدددور ة الدديت كاندددع إىل اليددوم ززلدددة زاحدددم إىل أراعدددة ز
الساحل  زءانية   الشمال  زأخرع   الوالدإ  زرااعدة   اظ دوا  زأندا   أر دد 
أن أ كددر النددا  الدديت نع دديب هبددا كددل زز  ددة مدد   ددل  الدددز ست   ددلا مددا  اددوم ادد  
أزلئدحل  أقدول هلدل   اإلخدوم ز دلا مدا أاومدون اد  أندتم نونداا ند كم  أ كدا اإلخددوم 

أخ  ناقددل: أ ددأنتم رددداا الددتدونون الددعدا  هبددلا الددلين  أقددول ل فسددي زلدددم زلدددل
 ع تمو  خدمة لنداني ا زأندانيدم مجيعااي أ أنتم التدونون العدا  االتار خ اللين 
 دتص ز ت د  ن  ا خالص العراية اليت االدتعخدرمبَع زاالدتععمر بَع لتاسديم الدور ا 

ت الجيدددال زحو  كدددا إىل أءدددر اعدددد نددديي أأندددتم ن ددد  االدددتعداز لن أسدددتاب وا لع دددا
ز ددم  اددرؤزن التددار خي   أنتاددد  ددا نبدداز اهلل  أاددداا   أنتاددد  اي  ددا زايدد دم جددامع 
مشددو     ددد  أن  ددلزا  إندد  اإل ددان ادداهلل حددَّت زإن كددان راقددداا اددي جددوايدم 

  اي  دا زايد دم جدامع   بعد  ز تفدرع ند  اإل دان اداهلل  زلد  اوالعدم أن أوق و 
م جامع مشو   و ال خوم  الشدر   ا درز م  الدرامدة    و اإلنسانية  اي  ا زاي د

كددل  لددحل  دد عدم مدد  أن أتاددانوا ا كمددة هبددلا الشدددل  أت م ددون مكمددة التكدددق 
دعب زقدد قرأأد   ز ادول الادرار  زن يكم  م مكمة زنع البد ل  ز لا  دو البدد ل زعنر

و نفسددي   أقددول  ددلا لزندد   خددر   ددل  العبددارم: ز ددلا ك دد    مت ددازل  دددنا اليددوم
زلزنددوكم مجيعدداا ادددل  ئاأ ددا إىل أواددة ريددازقة إىل اهلل  إىل نددوز  ايددد  إىل رحدداا 
العبوز ة هلل  ي  نبيد مكما أا بع ا ا ال ام زمكما قفد ت ا دا الرنوندات الد  ل 

 نبيداا هلل
 [ 35: مرق] (إرن كعلُّ مب   ر السَّمبازباتر زباَلبَر ر إر َّ  لر الرََّاب ر نبَبداا )

َددددبع  اإلنسدددان  دعَهدددربع  َع مصددد نا الوقدددو  ادددي  ددددين اهلل نددد  زجدددل  اإلنسدددان 
ادي  م  العوامل  كدل  م دا  دععبدرَّ  لدللحل زلدد  العادل  عيدد ريداحب  إىل الر دد  
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العاددل  عيددد ريدداحب  إىل احلمدد   أقوهلددا مددرم أخددرع مدد  م ط ددق احلددص  مددرم أخددرع 
تم  ددا نين دد   ددل  الر  الدديت امدد  م ط ددق الشددفاة ن دد  أنفسدد ا زن دد  إخوان ددا ا 

تم  دا اهلل ن يكدا  مدا نياهلل ن يكا  م  م ط ق اله م ن    ل  الدزلة الادالدية الديت ا
  بهدي أن وددون الماندة  مددا   بهدي أن نصددبَ مثالدص لنددداني ا مجيعداا   ددا نبدداز اهلل 
ادددة أزادددوا إىل اهلل  الددديما    دددل  ال دددام الددديت أ ددداز دم أن أزادددوا زأوادددوا  بددداا التو 

مفتوح  ااا الابول م  اهلل لدم مفتدوح  رجدص زمدا أزرا  مدا رجدص  أزل  دكر 
م  أ كر احلرم ما أح    ي  الرجوع إىل اهلل  ما أح    ي  الرجوع إىل اْلالق  ما 

 أح    ي  الرجوع إىل مو نا ن  زجل  أقول قويل  لا زأالتهفر اهلل الع يم 


