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 تاريخ اخلطبة

  1121/ 10/ 12 املوافق  2311،  رجب  21 ، اجلمعة   

 مهية كربىأثالث ذات نقاط 
   ددا را ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددالل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
  امث أحصدددي ث دددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أث يدددع ن ددده ن سدددحل  زأ دددكد أ     لددد   

زحددد     ددل حل لدد   زأ ددكد أ  دمددداا نبددد  زرالددول  زريدد ي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددل لاا  ال كدددم ريددد  زالددد م زادددار  ن ددده 

دمدددد ريدددالما زالدددالماا زانيمدددي متال مدددي  مل  دددوم الددديدنا دمدددد زن ددده  ل الددديدنا 
لنبددة اتقددوى امث  عددامل  أمددا اعددد  يددا و  زن سددي ا مالددد    زأزريدديدم أ كددا ا سدد 

 نباز امث:
   حددددد لي  لدددديدم اليددددوم  ت،ددددم  ثددددالث نقدددداط  أرنددددو أ    تددددا    ايا ددددا 

 م خصة ادز   خالل 
أمدددا ال قطدددة اهزمل م كدددا  كدددي أف مدددا زنددددت خال ددداا قددد  ادددي ال دددا  ن ددده 

 ل ده اختالف ملاهبكم زمشارهبم زرؤاهم زالياالاهتم   أ  اهخالق اإلنسدانية ا
هدددددددي السدددددددبي  اهزحدددددددد  نتلددددددداث ندددددددلزر ال سددددددداز زل الدددددددي  أالددددددد  الصدددددددال  
زاإلريدددال   زلدددد  مدددا هدددي ال،دددمانة لت قيدددي هدددل  اهخدددالق اإلنسدددانية ا ل ددده  
اظددواع ندد  هددلا  ددا نبدداز امث هددو أن ددا ن دددما نعددوز  مل مددا ذكددل  أز كتبدد  ن مددا  

ا ن دده أ    الددبي  ال  سدد ة زاهخددالق زا نتمددًا قدددثاا زحددد لاا قددد أ ددم ا  قددو 
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ً  مدد  أ دددار ال ددا  زمدد  رؤاهددم زمددا قددد  ت قددو  ن يدد    إلجيدداز قدديمال أخالقيددة  د  عتدمدد م
زالسددبأ أ  مصددان ال ددا   ظددا     ددل  ليكددا مدد  خددالل اهم نددة  زاهم نددة كانددع 
ز   دددد ال مت اق،ددددة  زمدددد  ا   ددددي  ه الددددحل مدددد  الددددبي  اعددددد الب دددد  زالت قيددددأ 

خة   تقي ن يكا اهاللم اإلنسدانية مجعدا   ز خدل  كتشاف قيمال أخالقية ثااتة راال
م  أكد هدل  احلقيقدة العداش الرب طداف زالقدانوف زال ي سدوف ا تدام  أكدد ذلدحل    
كتدداع لدد  اصدد  أريددول الشددلانيع  لد دد  اخت ددا ندد  أزلذددحل السددااقي ا ندد  ذكددل   
  خددل كتاادد  أ  ا لنددع الوحيددد الددلر ثددد  أ   لالدد  قيمدداا أالاالددية ل خددالق  ظددا
هدو الددواً  الددد ا  زقددال: ز   كانددع اهز ددا  الت  ددة  ممددا   ر ددأ  يدد  أ  الددواً  
دد ق ا لدد  اإلند يدد ر القانيدد :     يمددا اي كددا زاحددد  زلعدد  ا تددام هددلا هددو أزل مدد  الم
أخالق ادز  ز د  ز  ز  داا مد  زز  أخدالق  أقدول هدلا  دا نبداز امث م بكداا  خدوم 

  زنددد   طدددلف التد   دددي زنقدددا   زنددد  ل دددا أ    تكددد زا ال لريدددة ز ددد  نقدددا 
ااتددددانات الوهددداايي      تكددد   هدددف   اإلخدددوم ال لريدددة مددد  أنددد  أ   سدددتخدموا 
الوالدددي ة ذاهتدددا ل بدددل الدددد   زإلاعددداز م  دددة الدددد   نددد   تمع دددا اإلالدددالمي السدددورر 
الدددلر كدددا  ز   ددد ال  تددد    النيدددة اإلالدددالم زالدددد    لد ددد  الدددد   الدددواني السددد يم 

 ل  اهن ه لالقتبا  م  كتاع امث ن  زن  زال ة رالدول     ل مد  اللر   عد ا
مدد  خددالل مددا  أحدددهم ايددام   ز  يددة أز نددًو مدد  الع مانيددة   احلدددم أز اإلزارم

نددد كه اددد  مددد  الوقدددوف   زنددد  التطدددلف التد ددد ر زالبدددًد الوهاايدددة   ددداذا  ه  
  التطلف الدد ا م –ا  أر  تمع م  اجملتمعات  –احلص  اللر  قي  تمع ا 

ا تملددد    التد ددد  زاددد    ظدددا هدددو حصددد  الدددد   الدددواني   ظدددا هدددو حصددد  الدددد   
ا  بلي ن  كتاع امث زال ة رالدول  زمدا أمجعدع ن يد  اهمدة   دلذا  ال هدلا احلصد  
  دث ن  مل ع هف   ا تطل ي ز  حدل،  ن دنيدلال  ل دانو  ز  كدو  ز  ع دو  مدا 
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: ان لزا ما هي البالز أز اظكات اللر   تشل  يكا   زأقول هلف   اإلخوم شاؤز 
هددلا التطددلف الددد ا  هددي اظكددات الددل  عدداف مدد  نكدد  االددد   أز هددي اظكددات 

  البعيدددم ندد  طددواا  الددد    هددل  مالح ددة أرنددو أ  الددل   تقددل  مل ادده الددد  
 ت بددد   ليكدددا  خدددوم ل دددا  ،دددلاو  االسدددال  ذا ددد  الدددلر نقدددا اددد    زنددد  اإلرهددداع 

 ايب أز التد  ر    حل هي ال قطة اهزمل الوه
أما ال قطة اللانية  طا ا قي    ن ه لسا  التلك  أز لسدا  ال قدد: أ   دلى 
 مل التجددداز ات الدلددد م  أ   دددلى  مل اهخطدددا  زاهادددالط الدلددد م الدددل  قدددع  يكدددا 

 مل  ا سفزلو  زالل  قع  يكدا اهمد  زاد   أ   دلى ذلدحل  أ   دلى أ  هدلا لتدا،
معاظة  أقول نواااا هلف   اإلخوم نعم    نش   معدم   مالح دة مدا  قولدو  
زلددد  ال ددلق هددو أ    ال ددا  الددل    ددلز  هددل  اهخطددا  أز كلدد اا م كددا  تبعددو  
ذلحل االعم  ن ه معاظتكا   سعو  السعي الاله  جبدٍّ زلد  ادمة   الدبي  

 لديكم ادد   زاطدأال أز اد  زاطددأ  معاظتكدا  ه الدحل أندا  مدا   بهدي أ  نشدد  
زهلا  دلق مدا ادي الدل   جي سدو  ليت ددثوا ند  اهخطدا  زلصدو ا  حصدا ا زادي 
م   لز  اهخطا   عالا زلد كم  ت لكدو  جبدد زلدد  ادمدة   الدبي  اقتالنكدا  
ًم  مل معاظدة أخطاني دا ند  طل دي رززز  دلم ا كم  دا أ كدا اإلخدوم أن دا مدا   بهدي أ  ند كع

ند  طل دي ال امدي   زاعبارم أم ه: ما   بهي أ   ًل  مل معاظة أخطاني دا  ال ع  
  مددا   بهددي أ  نعدداء أخطا نددا ندد  طل ددي ال امددي   أح،ددا  لي ددي أح،ددا  النددار

مد  حدمدوا ن دده الدور ة ااإلنددام مدد  حيد  هددي  زاعبدارم أكلدل نددال ا مدا   بهددي 
دمي هدلا الدوط   دا  يد  أ  نعاء هل  اهخطا  زنسعه  مل انتلاثكا ند  طل دي  قد

زمدد   يدد    دداا  نتلدداث هددل  اهخطددا    ذاا  ذا  الددع اهخطددا  ز ال معكددا الددوط  
أ    ،ع التص يأ  ذاا  ألي  هلا حال ذلحل اهاي الدلر حطدم زند  ريداحب  
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هل  هي ال قطة اللانية  ا نباز امث  أرندو أ   قب  أ   ط  اللااع ا     ن ي  
 لحل ندو  ن ه اي ة م  ذ
 يددا نجبدداا أ كددا ال ددا    ددا نجبدداا مدد  مجانددة  قبددع زاخدد   أمددا ال قطددة اللاللددة

ظددالم مدشددوف زهددي مجانددة مدشددو ة لت،ددع خطددة نك ميددة جملدد رم ادد   لاددة   
ددعم زرا  ريدددر  قطعددة ريددخل نا يددة اددد ا مدد    قددوى ن دده    يددلها    مدد  قددد ز طر

خطتكا هل  زأرالد ع هبدا الق أ اللر متع امث ا  اإلنسا   هل  اظمانة ن قلت 
 مل الور ة ااتها  أ    تكأ م  نلانيكا حلع طاني ية ا    احلدلع الطاني يدة  قدوز 
 مل   ددددعال هددددل  اهرة ا باركددددة ك كددددا اوقددددوز     ط دددد    ع ددددع ذلددددحل  زلددددد  
اهنجأ أ ا اللنا  ما رمع م  زنككا ق اناا زاالتبدلع اد  ق انداا  خدل  ن لندا 

 لنددا ز ذا هبددل  اظمانددة  بدددي مددع اهط ددال الددل   ز ذا هددي   ددو  مددع اللدددامل  ن
ز ذا هبددل  اظمانددة  بدددي مددع اياددا  الددل   ذ ا ددأم أا دداؤهم ز قدددزا أط دداهلم     د ت م ددوا

نعددم  ا مدداذا  ا   ددم لطخددوا ا سددفزلي ادد  لطخددوا اظدديع الددلر  دد ن    العدداش  
تكم  ن  دل   جدد ك   أ   لنه أم  ا واط ي  أ   لنه الالمتكم  أ   لنه اا 

هل  اظمانة اعد أ  رمع اق ًا زاالدتبدلع اد  ق انداا  خدل  دتكم ا سدفزلي ادد  
 ذاهتددا هبددل  اظلثددة الددل   ددً  م كددا التددار    نلثددة ذاددأ اهط ددال  نلثددة الق،ددا  
ن ه حيدام الدرب    أ   تع مدوا  دا نبداز امث أ  هدل  ا ديددم  ظدا نسدجع خيوطكدا 

ة اللاللددة اعددد ا ازلددة اهزمل الددل كانددع   ادد  زالددل   تكددا   لب ددا  زهددي ا ازلدد
مددد  اعدددد ا ندددا ت ن ددده أنقاهبدددا هدددل  اللاللدددة كددد  ذلدددحل   الدددبي    قددداز حدددلع 
طاني يددة ز  الددبي  أ   سدد م احلددلع الطاني يددة الددور ا زهددي   تكددأ  مل النددار لي ددي 

 ا رالدول امث لت  يل ما قد قد ل ر  أ    يع م اظميدع أ   دام ا هدل  الدل  دكد هلد
)  ددا خدد م امث مدد  زقددد أزريدده ال ددا  ن ددد ال ددب اال  دداق االشددام  قددال:   ذ قددال
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زقد ن م ال ا  مجيعداا أ  ق دأ الشدام  ظدا هدو ( أرط  جيت   ليكا خ    م  نباز 
هلا الوط  الور ا زأ  ق أ هلا الق أ  ظا هو زمشدي  الدور ا هدل    دام ا هدل  

   د  أالدلم زاحددم   أمي ة ن ه زريا رالدول  أمي ة ن ه  كازم رالول امث 
هدددل  اهرة ا باركدددة  أالدددلم زاحددددم   هدددل  اهرة ا باركدددة    ثدددد  لعددددز ز  
 تآمل أ  لي  نالقة ما اي  ذاهتا زمدلاهبكا  مل نددازم زاه،دا   مد  هدلا الدلر 
 صدق أ   ذة مم  كا   عيع   احلولة أز ما حوهلا انتدت ن ه  ذة أخلى زأ  
ال ذتدددي  صدددارنتا  تقا  تدددا  تدددلااتا مددد  هدددلا الدددلر  صددددق هدددلا   نددد  نددددز لذددديم 
خددددارني خطدددد  زرالددددم   لب ددددا  زأزحدددده  ددددا  عدددد  زكددددا  ذلددددحل ك دددد  هددددلا الددددلر 
رأ تمدددو    ددد  نع دددم مجيعددداا أ  اإلالدددالم الدددلر متع دددا امث الدددب ان  ز عدددامل ادددالوني 

  نع ددددم أ  هلددددلا اللاقددددأ    كمدددد  زمتع ددددا امث ادددداإلخال  التددددام   التمسددددحل ادددد 
اإلالددالم نددلزراا زأ  لدد  أاصدداناا  نددلزر هددلا اإلالددالم  ثان ددا اددامث ندد  زندد  زكدد  

  ن دددم مددد  ن دددم  ذدددات هدددلا الدددوط  ا بدددار   تمتدددع ااإلثدددا  ادددامث الدددب ان  ز عدددامل
زنك  م  نك   زهيكات هيكات أ   سدتها اظدًل ند  أاصدان   هدل  حقيقدة 

م  ال دا  أ   تدآملزا ن ي دا  حازلوهدا   ا دلم نع مكا ال ا  مجيعاا ز    تا  هحد 
اهزمل زش   خددلزا ممددا نددتس الدددر   حازلوهددا   ا ددلم اللانيددة زش  شدداؤزا أ    ت تددوا 
 ي تقطدددوا مدددد  ذلددددحل الدددددر   زحازلوهددددا   ا دددلم اللاللددددة  كددددال االددددتيق وا لي خددددلزا 

اٍل لدحل الدر   اهط ال الل    ذ ا  وا أز زنا  اللنال الل   ق تر  دو  ا  خو  دا  زرع أ
ش   دد  أمددحل  ال سددا  الدالل ر م  عدد  أز اللدددامل أخوا  ددا  اي  دا زايدد كم أن دده نسددأ 
نعت  ا  هلا ا حت،ا  اللر  ا   امث ن  زند  ل دا زهلدم مجيعداا  دوق  دام ا الدل 

  ما معىن  كازم رالول امث أ كا اإلخوم    ش  د  هدل  هدي  كد هلا رالول امث
زهددا أنددا أنسددد  ي خدد م امث مدد  أرطدد  جيتدد   ليكددا خ  دد  مدد  نبدداز ()هددال تيجددة  
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اصددالم الهانيددأ أأزز كددا اعددد ا نتكددا  مدد   حقيقددة هددلا الدددالم الددلر أقولدد  لدددم
ريالم اظمعة ن ه هف   الل   البقونا  مل رادة امث ريدهاراا زكبداراا  ذكدوراا ز ناثداا  

امث قسدما : قسدم  تصدا زكم الذ ع أهم  كدا  حقاا  نعدم  الشدكازم   ز د  
هبددا ذلددحل الددلر  قددع ريددل عاا أث ددا  معلكددة القتددال اددي ا سدد مي زأندددانيكم  هددف   
 ددد  و  اليدداهبم ززمددانيكم ز قككددم معددلزف  ال ل ددي اللدداف مدد  الشددكدا  هددو ذا  

)مدد  قتدد  زز  زمدد   كددو  ددكيد  مدد  قتدد  زز  مالدد  الددلر قددال ن دد  رالددول امث: 
هددددل   ددددكازم مدددد  نددددًو  خددددل   و  ددددكيد( كددددو  ددددكيد  مدددد  قتدددد  زز  نلطدددد   كدددد

 هس و    د  و    ص ه زلد  هلم أندل الشدكازم  أقدول قدو  هدلا زأالدته ل امث 
 الع يم  االته لز   ه ل لدم 


