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 تاريخ اخلطبة

  2332/ 30/ 22 املوافق  3300،  شعبان  30 ، اجلمعة   

 (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ)
   ددا را ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدده و ددداف  م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل ونكدددحل ولع ددديم الدددلطانحل  الدددب انحل اللكدددم   
ى نفسدددحل  وأ دددكد أه   إلددده إ  امث أحصدددي ء دددا  نليدددحل أندددع كمدددا أء يدددع نلددد

وحددد     ددر حل لدده  وأ ددكد أه دمددداا نبددد  ورالددوله وريددفيه وخليلدده  خدد  ندد  
أرالدددله  أرالدددله امث إَل العددداش كل دددِه اشددد اا وندددل راا  اللكدددم ريددد  والدددلم وادددار  نلدددى 

دمدددد ريدددسما والدددسماا زانيمدددي متس مدددي إَل  دددوم الددديدنا دمدددد ونلدددى  ل الددديدنا 
وه ونفسددي اللنبددة اتاددوع امث أعدداَل  أمددا اعددد فيددا مدم أ كددا السددلالددد    وأوريددي

 نباز امث:
أرأ ددتم إَل الددفي ة نمسقددة كاددر اركايددا الدعدد    الت ددوني نبددا   ددر  دداني  
مدددتسطم اامدددواع هدددا  علكدددا كيدددد  نددداا تاا الددديم  و نددداا تاا الشدددمال هدددا  عددد  

أفدددع  نددداا  خدددر لتددددنو إَل الو دددع ماددددمتكا أتددد د   نددداا لتهيدددح   ميدددا  الب دددر وأر 
العموزي اد  م  فيكا  و دلا أ اطدع  مدال اظميدع ند  أالدبا  احليدام وال  دام 
وأتاطدددع نددد كم السدددب  الدونيدددة والاز دددة كلكدددا و ددددنو مددد كم  دددب  الدددوا الايددد  
الرنح  ن دنيٍل أستياظ مشانر الفطدرم امياانيدة ادي ندوان  كد  مد كم أ داا كاندع 

 دا  عت اوهنددا  ون دنيددٍل  ت دده اظميددع إَل إ كددم الددلي أددلكرو  اعددالعاانيددد الددن كددانو 
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ون دنيدددٍل  تعددداملوه مدددع حايادددة نبدددوز تكم مث الدددب انه وأعددداَل اعدددد طدددول  نسدددياه
 إمهال   ل  حاياة نعرفكا  وريدق امث الااني :

 [ 76: اميالرا ] (َوِإَتا َمسَُّدُم اْلضُّرُّ ِ  اْلَبْ ِر َ  َّ َم  َأْدُنوَه ِإ َّ ِإ َّا ُ )
ال اس   ا نباز امث: ألحل  ي حال ا اليوم  ألحل  دي حال دا الدن هبدر يدا أ كا 

اليوم  أما السفي ة فكي  ل  اارض الادالة الن أقام ا امث ن  ون  نليكا  وأمدا 
ُر إلي ا أالبايا مد  كد   اامواع التسطمة ن  اي ومشال فإهبا  ي الفنت الن ُأَصدَّ

رأددددددددح نرادددددددة اق ف ا دددددددا وزوه أه نرأددددددددح مواادددددددة حدددددددد  وريدددددددو  زوه أه ن
اقتطف ا ا  وأما ا ناطاع ن  اآلمال  وأما السب  الن أاطعدع ا دا ند  ااالدبا  
الاز ددة الاتلفددة الددن ك ددا هبارالددكا فتتمعدد    إخددوم ل ددا ك ددا  سددح أهنددم اارالددوه 
ح ااخددوم   الددبي  امث ندد  وندد  اي  ددا وايدد كم واارالددوه   الددبي  تلددحل اميريددس

ولد ددا ن رنددا فوندددنا أهنددم اارالددوه اددد ا مدد   ددل  ااخددوم   الددبي  امث العدددداوم 
والبهضددددا    الددددبي  الشدددديطاه  ورأ  ددددا م اددددد ا مدددد  أه   فددددلوا أمددددر امث الاانيدددد : 

[ رأ  ددا م  ددنءروه أه  فسدددوا اددد ا مدد  أه 1: اانفددال] (َوَأرْيددِلُ واْ َتاَا اِْيددِ ُدمْ )
ميفسدداز مددا االددتطانوا إَل تلددحل الددبيسا  ون رنددا إَل  صددل وا  وأه  رالددلوا ريددوان  ا

)مدا ال ني د  : ن اٍه ل ا حسدب ا أهندم أو كبد  م ودع ووندى قدول رالدول امث 
واحلدد   متفد  نليده  ون رندا وإتا يدن     ورييين ااظار حىت ظ  ع أنده الديورءه(

رادددة  اظدد اه    فتدددنوه  رالدددلوه إلي ددا أالدددبا  الددددمار وأالددبا  ا دددس  زوه أي ن
كمدددا قلدددع لددددم اق ف ا دددا  زوه أي مواادددة ارأدب ا دددا  ون  دددر إَل العددداش البعيدددد 
البعيد وإتا اداظميع  ديددوه ل دا  وإتا اداظميع  رالدلوه الدكام ندداووم مد  قدوٍس 
واحدددم  و دددلا فجننددا بددد السددب  الاز ددة الددن اددد  أه نتمسددحل اواحددد م كددا   ددا 

الددبا  الاز ددة كلكددا ىلولددع إَل  ددي تي السددب  كلكددا أاطعددع  و ددا  ددي تي اا
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ادددس  وإَل نددددال  ددددنا ادددد ا مددد  أه أددددوه نونددداا ل دددا  إتاا فكدددا  ددد  ن  دددر اي ددداا 
ومشددا ا  ن  ددر إَل كدد  حددد  وريددو  وإتا اددالدوه كلدده قددد ىلددول إَل ندددو  وإتا 
اااالبا  الاز ة العلمية الت ونة الدن ك دا نسدتجنن  يدا ونعتمدد نليكدا قدد اهب دع 

و الصاحح اللي ااي ل ا؟ إنه واحد   ءاين له  ا أ كدا ال داس  إنده و الع  م   
  إنددده ريددداحب ا الدددلي الصددداحح الدددلي     ك دددا الدددوا  أقبل دددا إليددده أو أنر ددد ا ن ددده

ال رح  ن   ل  احليام الدنيا وخنوض غمار اميقبال نلى اآلخرم و و     مع ا  
 ا   مع   ل  احلال:  إنه اميله اللي  اول ل ا  اليمإنه امث الب انه وأعاَل

 [ 05: اللار اا] (َفِفرُّوا ِإََل اللَِّه ِإين  َلُدم م ْ ُه َنِل ٌر مُِّبيٌ )
 ل ا: اول 

ُر ال َّارِيرِ  َ )  [ 105:  ل نمراه] (َاِ  الّلُه َمْو َُكْم َوُ َو َخيدْ
  اول ل ا: 

 [ 22: ع دبواال] (َوَما َلُدم م   ُزوِه اللَِّه ِم  َوِلٍّ َوَ  َنِص ٍ )
  اول ل ا:

 [ 9: اانفال] (ِإْت َأْسَتِهيُعوَه َراَُّدْم فَااْلَتَ اَ  َلُدمْ )
  اول ل ا:

 [ 33: اانعام] (فَدَلْو  ِإْت َنا ُ ْم اجَْناُلَ ا َأَضرَُّنواْ َولَدِد  َقَسْع قُدُلواُدُكمْ )
  ددلا  ددو الصدداحح الددلي ااددي ل ددا    ددل  احلالددة الد مددة الددن قضددا ا امث
الب انه وأعاَل ل ا و  أقول نلي ا  ولد  امث ن  ون  و و رياحب ا   ك  حال 

مو ندددا  – ر دددد م دددا أه نعلددد  الطلدددح الدددلي  تددداع إليددده   ر دددد م دددا ريددداحب ا  دددلا 
كمددا ك ددا نعلدد  ندد  احتيان ددا إَل نبدداز      أه نعلدد  ندد  احتيان ددا إليدده –وخالا ددا 

كمدا ك ددا نُدْكددرَع إَل ااالددبا  الددن ن ددد ا امث ندد  وندد  كمددا  ددا     ت ددر امث ندد  
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وندد  م ددا أه نلتفددع إليدده فدد عل  ندد  طلددح حانت ددا    ت ددر امث ندد  وندد  م ددا أه 
نل جن إليه فك  فعل ا؟    وقف ا أت   نلى اااه؟  د  مددزنا  دد احلاندة إَل اااده؟ 

أقبل ا إليه قانيلي:  ا    بدز العكد معدحل   دا  د  نعدوز أدانيبي إليدحل   دا    
 دد  ماددروه اددلل نبوز ت ددا لددحل واإنرا دد ا الددلي أطدداول أمددد  ن ددحل؟    ددا أ كددا 
اميخوم  نلى الرغم م  أه السب  كلكا قد اُلدَّْا وأه الوالاني  كلكا قد أاطعدع 

 ا إ  مسدبح ااالدبا   ش  بد  أمام دا ها اي  ا واي ما نجنمله ون ت ر  وش  ب  أمام
إ  تا  اللي قلو  العباز اي إريبعيه  البكا كما  شا  فلماتا   ناب  إليده؟ أش 

َفِفدرُّوا لداتا   نفدر إليده؟ ومدا معد  ) (َفِفرُّوا ِإََل اللَِّه ِإين  َلُدم م ْ دُه نَدِل ٌر مُّبِديٌ ) ا : 
الصانيح الدن أسحاددم فدروا مد  الفدنت الدن ىلدي   ( الت ئوا إليه  فروا م ِإََل اللَّهِ 

ادددم  فددروا م كددا إِلَّ ولسددوين خدددوه مددين خدد  مددست  أ دد   ددم الددل    فددروه إَل 
 امث 

ُر ال َّارِيرِ  َ )  غ   ( َاِ  الّلُه َمْو َُكمْ )أش  ا     (َوُ َو َخيدْ
م أنددع اعددد أه أ ا ددوا اددللحل هدد   قلددوي أ دد   ددم الددل   قددالوا هدد   أفددوا كم

 مو نا  ا ر    موَل ل ا الوا   أ  ؟ أ  ؟
مسدددافة مدددا اي  دددا وادددي الفدددرع خطدددوم واحددددم  إهندددا  أ كدددا ال ددداس   دددا نبددداز امث

أتمعدددد    ريدددددق ا لتفدددداا إَل امث  إهنددددا أتمعدددد    ريدددددق الرنددددوع إَل امث    
ن   ريدق التواة إَل امث الب انه وأعاَل  ما الفرق اي حال ا الن أريفكا واي  د

الل   أ روا فا تاع الب ر ن  اي كم ومشدا م وا تاندع اامدواع ند  ادي ومشدال 
ونرفدوا أه اامد  ااحليدام قدد اناطدع وأه أالدبا  الدسا وال  دام قدد غاادع مدداتا 
 دددوه حدددا م لددو كدددانوا مسحدددم  لدددو كددانوا فسالدددفة  لددو كدددانوا موااددلم  لدددو كدددانوا 

 شدددوه نشدديداا واحددداا الهددة واحدددم  نعددم  فسدداة؟ الددد   ابلددوه إَل امث  نددلا    
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فطافع يم ناز ة الوا واي  ا    الدل    أقول ما الفرق اي أولئحل الل   أ روا
أ رنا زاخ   ل  الفنت الدن وريدفتكا لددم ووريدفع مبععكدا إلديدم؟ لداتا   نعدوز 

 إَل امث كما  عوز أولئحل؟ أولئحل الل    اول امث ن كم:
 [ 76: اميالرا ] (اْلضُّرُّ ِ  اْلَبْ ِر َ  َّ َم  َأْدُنوَه ِإ َّ ِإ َّا ُ  َوِإَتا َمسَُّدمُ )

 ا    قد أحي  ا ا   دا  دي الددنيا كلكدا قدد أنل دع ند  ندداووا ل دا زوه 
أه نرأدددددح موااددددة  وااددددي ل ددددا ريدددداحح   ددددلا الصدددداحح  ددددو مدددد  الد ددددا   ددددلا 

عع راتددده الصددداحح  دددو مددد  الدددينول إليددده أمرندددا   دددلا الصددداحح  دددو الدددلي والددد
السددمواا واارض والدددنيا واآلخدددرم  ولددد   ددلا اميلددده   ت ددر م ددا أه نطلدددح  أه 
نسدددتهي  وكجننددده  ادددول: أندددا الوندددوز فددداطلبين خددددين لدددد  إه رمدددع السدددوا  فلددد  

  خدين
أقو ا ل فسي ولدم  ا نبداز امث قدازما و دعباا نلدى كد  السدتو اا  نلدى كد  

ل ا أه بددز التوادة ادي  د ده   ه ل دا أه     هالفئاا:  ه ل ا أه نصطل  مع را ا
 :نست يح لاوله

 [ 35: البارم] (َأْوُفواْ ِاَعْكِدي أُويِن ِاَعْكدُِكمْ )
    وفي ا اعكد؟    أجنملوا وأصوروا   اول امث ن  ون :

 [ 30: اانفال] (ِإَتا َلِايُتْم ِفَئةا فَاءْدبُُتواْ َواتُْكُرواْ الّلَه َكِع اا لََّعلَُّدْم أُدْفَلُ وهَ )
 او ددددا لل  ددددوز   او ددددا للددددل    افددددوه نلددددى العهددددور   او ددددا اولئددددحل الددددل   
 وانكوه ااندا    اول: إتا لايتم فئة م  ااندا  فاءبتوا واالدتعي وا نلدى العبداا 

 االلكر  الكري 
وتكددر  مث أو تكددر م مث  دددوه االتواددة أو ا واا ريددطباو اددلل العبوز ددة ءانيدداا 

 جنوامر امث نكد ا التطانة ءالعاا ا واا نضباط
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 [ 13: طه] (أَِقِم الصََّسَم ِللِْكرِي)
 لدي أ   تاكراا ِل  لدي أ   العسقة ايين واي حل نامرم 

 ا نباز امث:  ه ل ا أه نلتفع إَل امث  لي  م  فرق اي  ا اليوم واي أولئحل 
  قددد ُنِسددَ ْع كلكددا الددل   أ ددروا فددرأوا الددوا قددد أحدداط يددم ورأوا أالددبا  ا ددس

لتجنخل م كم اال اق فصاحوا مات عي ا شيد واحد: اللكم أنع را ا   ا  د  قدد 
ون تكدي  ندنا إليحل   ا    أانيبوه إليحل   ا    نعا د  نلى أه ن فدل ااوامدر

 ن  ال وا ي   س فعل ا مع  ما  فع  أولئحل؟
  إلددده إ   دددو خطدددوم أقو دددا ءانيدددة: مسدددافة مدددا اي  دددا وادددي الفدددرع وامث الدددلي 

واحدم   ل  الطوم  ي لفتدة إَل امث  لفتدة ريدازقة إَل امث نلدى كد  السدتو اا  
ه  نعوز إليه  نعدم  ناد  نلدى اااده  نسدت دي الفدرع مد  ن ااده  نفدلوا نتو  إلي

 وان روا  أقول قوِل  لا وأالتهفر امث الع يم 


