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 تاريخ اخلطبة

  9109/ 10/ 92 املوافق  0311،  شعبان  01 ، اجلمعة   

 الدين تولد التطرفحماربة 
  يددا رب ددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  زيدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ي بهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
 يددد  ن ددد. نأسدددحل  زأإدددكد أهلل    لددد     امث أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أنددد  كمدددا أء

زحددد    إددريحل لدد   زأإددكد أهلل حممددداا نبددد  زرالددول  زريددأي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر بشددد اا زندددليراا  ال كدددم ريددد  زالددد م زبدددار  ن ددد. 

حممدددد ريدددسما زالدددسماا زانيمدددي متس مدددي  مل يدددوم الددديدنا حممدددد زن ددد.  ل الددديدنا 
وهلل زنأسددي ا لنبددة بتاددوع امث تعددامل  أمددا بعددد  يددا مزأزريدديدم أيكددا ا سدد  الدددين 

 نباز امث:
ياولددوهلل  هلل نسقددة اننسدداهلل بوط دد  كعسقددة اظدد   بد دد   زالشدد هلل   اظدد   أهلل 
حيددن زانيمدداا  مل الددد   زالشدد هلل   اظدد   أهلل يددلزز زانيمدداا نددن ك دد  كمددا يددلزز نددن 

ألمدددم زأمجعددد  ن يكدددا ال دددا    نأسددد   زأقدددول:  هلل يدددل  حايادددة أمجعددد  ن يكدددا ا
 الالف الديور زالعصور 

زياولدوهلل  هلل احلدر  الددلي حيمدي الددوطن زيبعدد  نددن اف دامن ا وت أددة   دا يددو 
العدالة  زأقول: زي    ال ا  من   يع م أهلل بي العدالدة زال  دم ت اقًداا زانيمداا  
ق   يثمدددا زنددددمن العدالدددة ،ددداث ال  دددم  زحيثمدددا ،ابددد  العدالدددة  بدددد أهلل يت اددد

ال  ددم  زياولددوهلل أيًدداا: زلدددن العدالددة زتدداض  مل ميدد اهلل يًددبطكا  زميدد اهلل العدالددة 
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  ددا يددو الشددرانيع زالاددواني  زأقددول: حادداا  هلل الشددرانيع يددي ترمجدداهلل العدالددة   كدد  
  زلدددي   تدددوهلل العدالددة ن واندداا   مًددموهلل زتدد  ي بهددي أهلل نصددر ز  كدد   مدداهلل

أيًددداا: زلددددن الشدددرانيع    ددددن أهلل  تددددوهلل العدالدددة م ًدددبطة بالشدددرانيع  زياولدددوهلل
   بواالددددطة مدددددارم األخددددسق  ولددددحل ألهلل الاددددانوهلل   يونددددد إددددي اا تأعدددد   ع كددددا 

معدددزماا ز  ددا يرندد. زحيددر  مددا يددو مونددوز  سبددد مددن مدددارم األخددسق يتمتددع  ددا 
الأرز  زأقول: حااا  هلل مدارم األخدسق يدي الةبدة الدن يي دع  يكدا الادانوهلل زمدن ا 

  زيدددلا  ددنهلل ح ددي لعدالددة زمددن ا تت اددق ريدد ة مددا بددي الأددرز زالددوطنتي ددع  يكددا ا
زالتجا    مل العدالة لرناية الوطن زنوز   مل الادواني زالشدرانيع  اننساهلل  مل زط  

لًددبا العدالددة  هلل كدد  ولددحل    كاألالددس  ا تصدد ة  هلل ش يسددر  يكددا التيددار الددلي 
الاددوم الددن تبعددف احليددام    يبعددف  يكددا الاددوم لددن ذددد قددوم .ددل  األالددس  قددا   هلل

الاددواني زالشددرانيع زمددن ا تبعددف احليددام   العدالددة زمددن ا تبعددف احليددام   الصدد ة 
مدا بددي اننسداهلل ززط دد    دا يددو اين دق اننسدداق الباالدق  زأقددول يدا نبدداز امث: يدد  
من بي اننساهلل زبي أإر  احليوانامن الًارية ا توحشة  ي  من  رق بدي يدلا 

 األخسق  و يد تد وجض   ا اننساهلل  زلدن أنج  ألنا  كث ين انتا وا مدن زوا    
زالي ة  مل أخرع  مل أخرع  مل أهلل زري وا  مل الوالي ة الع م. الن يي األخسق 
اننسانية ا ث . ا  هندم زقأدوا ن دديا زش يسد لوا أنأسدكم أيدن يدو معدي األخدسق 

زاكتشدأتم أهلل معدي العدالدة   دا يدو  دالدةاننسانية ا ث .؟ لاد حبثتم نن معي الع
 الاانوهلل  كس حبثتم نن معي األخسق أيًاا؟

نبداز امث:  هلل األخدسق اننسدانية ا ث د.   تسدت ب       تربدة ان داهلل بدامث 
الدددددب ان  زتعدددددامل   هلل األخدددددسق اننسدددددانية ا ث ددددد.   ت شددددد        دددددسل الةبيدددددة 

يايددة ا ث دد. ا تمث ددة   ت شدد ة نيدد  يدد من بددامث ندد  انالددسمية   التا يديددة بدد  احلا
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زندد  حادداا زحيتًددن نا دد  الددد ني  الع ميددة .ددلا ان دداهلل حادداا  ا  هلل يددلا ان دداهلل 
العادسق يت دول نددن طريدق الةبيدة  مل ناطأددة ززندداهلل يكيم داهلل ن دد. الأد از  مددن 

تيدار مددن  ي دا ت شد  األخددسق اننسدانية ا ث د.   كيدداهلل اننسداهلل  زمدن ي ددا يسدري
الاددوم   الاددواني زالشددرانيع  زمددن ي ددا يسددري تيددار مددن الاددوم  مل العدالددة احلايايددة  
زمن ي ا تدوهلل حراالة اننساهلل لوط   حااا زيدوهلل ح ي    مل زط   حااا  زمن وا 

 ددي اننسدداهلل  مل مسدداا رأالدد  ززط دد   زلاددد ن م ددا أهلل رالددول امث الددلي ي دددر ح
  أش يادد  زيددو يكددانر مددن مدددة م تأتدداا أن ددن ح ي دد   مل زط دديددو الدديد مددن   

)زامث  ندددددحل ألحددددد  بدددددسز امث   ج زلدددددو  أهلل قومدددددحل أخرندددددوق م دددددحل مدددددا  ليكدددددا: 
  خرن (

أقدددول ي دددا يدددا نبددداز امث:  هلل األخدددسق اننسدددانية ا ث ددد.    ددددن أهلل نب دددف 
ن كددا كمددا نب ددف نددن أي  ددالة  دددن أهلل نعثددر ن يكددا بعددد نكددد نبللدد  أز بعددد 

ز البصدد م    يددا نبدداز امث  األخددسق اننسددانية ا ث دد. ليسدد  زرم زددديق ل بصددر أ
 ددددانيعة   طوايدددددا الددددةاث حبيدددددف  ددددددن أهلل نعثددددر ن يكدددددا ي ددددا زي دددددا   األخدددددسق 
اننسانية ا ث . كما ق   لدم   تست ب       تربية الةبيدة انالدسمية احلايايدة 

. مدمدن العاطأدة   كيداهلل ءاا ة زن ماا ا ناطأةا هتتاض زتسيطر ن . الأد از زن د
اننسدداهلل  الةبيددة اننسددانية    دد  حاددانيق الدددين زانالددسم يددو نصددارم األزيدداهلل 

مث ن ددم ولددحل مددن ن ددم زنك دد  مددن نكدد   يددل  الةبيددة السددمازية ك كددا يددا نبدداز ا
انالددسمية الدي يددة ا ث دد. يددي الددن ذعدد  األمددة حمصدد ة  ددد يددلا التطددرف الويددا  

لا العصددر  مددن أراز أهلل يددت مً الددبيسا لت صددي نأسدد  التدأدد ي الددلي نشدد    يدد
زأمت   د يلا الوبا    يع م أ  البي   مل ولدحل  مل العددوف ن د. معر دة حادانيق 
الدين ا ا ريطباغ  ل  احلاانيق تربية ا زوي  يدل  احلادانيق  مل ناطأدة مكتاندة 
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 ة   دددا يدددو كتددداث امث زالددد تدمدددن   طوايدددا الأددد از  زمصددددر بددد  معدددي ولدددحل ك ددد 
)خدد كم قددرق ا : رالددول امث زالدد م السدد ف الصدداي اث ددة  يمددا قالدد  ا صددطأ. 

  معدددي أخسق ددا اننسددانية ا ث ددد.  معددي  الدددسم ا الددلين ي ددوهنم ا الدددلين ي ددوهنم(
   ا يدو نصدارم كتداث امث اللي نس   ي  زنتص  من خسل  حببيب ا ا صطأ. 

زنبل التطرف اللي يدأأ ن د  زيدن امث    بالتمسحل بدتاث امثزال ة رالول امث 
 ن  زن   نتسام. نن اله و اللي قال ن   بياهلل امث:

 [ 171: ال سا ] (   تد ْه  واْ  ر زري رد ْم ز    تد ا ول واْ ن   . الّ  ر  ر ج احلْ ق  )
يل  حاياة ي بهي أهلل نع مكا  أقول يلا الدسم ألمسع الدلين حي مدوهلل حبيدام 

يام تسدم. الع مانيدة أقدول .د   : يد  أندتم زندام تطدرف؟ يد  أندتم   زي ية أز حب
زنام ، دو؟ يد  بيد دم زبدي الويابيدة التدأ يدة ح دف؟ الدتاولوهلل     واا  دان موا 
أهلل حماربدة الددين زالعمدد  ن د. انتثاءدد  مدن ا تمدع   ددا يدو  ددت، ألبدواث التطددرف  

 ددا  مجيعدداا مددن خددسل   ددا يددو تعبيددد لددد  أالددباث التطددرف زاله ددو  زلاددد ن ددم ال
التجربدددة زمدددن خدددسل ال  دددر  مل العددداش الااريدددي زالدددداق ا ددديا ب دددا أهلل ا تمعدددامن 
ال انييددة نددن حاياددة انالددسم زالددوني انالددسمي احلاياددي يددي الددن تددلي   دد ية 

زأهلل ا تمدددع ا صدددن حبايادددة انالدددسم الدددلي بعدددف بددد   التطدددرف زاله دددو التدأددد ي
ا تمثددد  بدتددداث امث الدددب ان  زتعدددامل  ا تمدددع الدددلي ر دددع لبددداهلل احلايادددة حممدددد ز 

انالدددسمية مدددن معي كدددا زأزر  معدددب انالدددسم زاريدددطبو أدددوير     ددددن ل ه دددو أهلل 
يدددنو  ليدد  ز   دددن ل تطددرف أهلل يسددري  مل كيدداهلل يددلا ا تمددع مددن خددسل  ددرز أز 

أراز أهلل حيددارث   أ  زلدديع م كدد  م ددا أهلل مددن مددن خددسل م السددامن أز طتمددع قددا
التطرف  س البي  ل   مل ولحل    ب هلل يست   ب   انالسم احلاياي  قد كان  
الددورية ز  تدد ال مًددرث ا ثدد    يددلا  الددورية يددي كعبددة الاصدداز  عر ددة انالددسم 
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نايدداا ريددا ياا  احلاياددي اينددا  مددن الشددواني   افص نايدداا ريددا ياا مددن كتدداث امث افص
ندد  زند  لددي تتبي ددوا أهلل  امسعدوا يددلا الدلي ياولد  امثمدن كدسم رالددول امث  نعدم  

مدار انالسم   كتاث امث ن  زند    دا يدو األخدسق ا ث د. زأهلل مددار انالدسم 
   حديف رالول امث   ا يو األخسق ا ث .:

ً دددو ) دددا ر ْا دددة  م دددن  ال ّددد ر لر ددد   .  دددْم ز ل دددْو ك  ددد      ّددداا ،  ردددي   اْلا ْ ددد ر   نأ  دددْن   برم  اْ مر
ْولرحل    اْنف  ن  دْك ْم ز ااْلتد ْهأرْر .  ْم ز إ ازرْري ْم  ر األ ْمرر   [ 151:  ل نمراهلل]( ح 

 قول    مداهلل  خر:امسعوا 
 [ 111: األنراف]( خ لر اْلع ْأو  ز ْأم ْر براْلع ْرفر ز أ ْنررْض ن نر اظْ اير ري  )
دددي   ة  ) ددد  ة  ز    السج دددن    دددنرو ا الجدددلري بد يدْ  دددحل   ز    ت ْسدددت وري احلْ س  دددي  أ ْحس 

اْز  دددْع بردددالجنر ير
ٌّ ا ريمٌ  از ٌم ك   نج   ز  ر  [ 34:  ص  ] (ز بد يدْ     ن د 

يددي معدداش األخددسق اننسددانية ا ث دد. يشددد الاددر هلل  اننسدداهلل   ليكددا لدددن  ت دحل 
ة   كيف؟ نن طريق ا ريطباغ حباياة انالسم  بالةبيدة انالدسمية ا ث د. متمث د
  يدلا الع م الدلي يتجد  ،دلا ا  مل العاد  ا متمث دة بدالعواطف  و تتجد   مل الأد از

الأددرز    دددن أهلل يددرع التطددرف الددبيسا  مل  دددر  أز ق بدد  قددا  الددورية كاندد  ز  
تدد ال مًددرث ا ثدد  .ددلا  نعددم يددا نبدداز امث  الدد    ن ثددر زن شددر   بددسز الواالددعة 

تبدداا السدد ف الصدداي  زالسدد ف الصدداي   ددا  ددا انالددسمية  حاياددة انالددسم  يويت
يتمث    ءسءة أمور  ا نًباط بدسم امث ن  زند  ززهلل تسند  بد   ا نًدباط 

ززهلل تسندد  بدد   ا نًددباط بسدد م السدد ف الصدداي متمددثسا  بدددسم رالددول امث 
أتبداا السد ف زلدن  يددد ندن مد ك  يددلا   الادرهلل األزل ا الثداق ا الثالدف   ددن 

   ة ز  يسرم الس ف 
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أقدددول يدددلا يدددا نبددداز امث زقدددد أمجدددع ال دددا  مجيعددداا ا  م دددوهلل مددد كم زا   ددددزهلل 
زالأاالدداوهلل زالتددانيكوهلل أمجعددوا ن دد. أهلل األخددسق اننسددانية ا ث دد. يددي السددر الددلي 
يبعدددف احليدددام   الادددانوهلل زيدددي السدددر الدددلي يبعدددف احليدددام   العدالدددة زيدددي السدددر 

اننسداهلل ززط د    واا يدل  ال اطدة حمد   مجداا  اللي يبعف احليام   نسقة مدا بدي
 مددا لدددم   تسدد لوهلل نددن مصدددر األخددسق؟ مصدددر األخددسق يددو زيددن امث ندد  
ل  ال ش  بالةبية انالسمية ا ث . نن طريق الع م ،لا ا ل عا  زندن  زن    وا أ خر
طريدددق العاطأدددة ،دددلا ا ل ديددداهلل الا ددد    ادددد زااددد  يدددل  الرابطدددة انالدددسمية الدددن 

 يا امث ل ددا ززاادد  ا.ويددة الددن نعتدد   ددا زنرحدد   ددا  مل مو نددا زخالا ددا ،ددداا إددا
ل   أنتمي  مل الد م السد ف الصداي   واا  السم ا ا  تمي  مل كتاث امث زال ة رالو 

 دددددن السددددد أيوهلل ا تمسددددددوهلل بدتددددداث امث زا تمسددددددوهلل بسددددد م رالدددددول امث حاددددداا 
ند  حاداا  أقدول قدو  يدلا زأالدتهأر زالسانيرزهلل ن د. هند  أريد اث رالدول امث زأتبا

 امث الع يم 
يتد  ز ر،امدداا بزأإددكد أ   لد     امث  قددراراا بربو   مدرأاحلمدد مث اددداا كثد اا كمددا 

هلل حممدددداا نبدددد  زرالدددول  زريدددأي  زخ ي ددد  خددد  نددد  أزأإدددكد    دددن ن دددد بددد  زكأدددر
     يدددةٌ   ز امث يدددا نبدددا :مدددا بعدددد مل العددداش ك ددد  بشددد اا زندددليراا  أ أرالددد   امث  أرالددد  

زكدداز االددتياا كا   أهلل يبعددف إددي اا   كتدداث امث ندد  زندد  االددتوقأت  مددراراا زطددويسا 
الدددب ان     يدددل  افيدددة يدددي قدددول امثمدددن الريبدددة   ا عدددب الدددلي قدددد تًدددم ت  افيدددة

دار مر أ ْز أ إ دد  ق ْسدو ما ) ملزتعا دحل    كردي  ك احلْرج 
خداطب   (ا ج ق س ْ  قد   وب د م م ن بد ْعددر و لر

زأهلل تشدددددب  قسدددددوم الا ددددد    يدددددلا يدددددتم !!أهلل يددددددوهلل الا ددددد  قاالدددددياا  : ددددددري قدددددانيسا 
أقسد. مدن  ؟؟!!أمدا أهلل يددوهلل الا د  أقسد. مدن احلجدارم  يدلا يددوهلل !!باحلجارم
ا ج ق س دْ  قد   دوب د م م دن بد ْعددر )  يدلا إدي  ،ريد  لددن بيداهلل امث ي كدد ؟؟!!الصور
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دددار مر أ ْز أ   دددي  ك احلْرج  دددحل    كر
دددد  ق ْسدددو ما و لر رأيددد    يدددلا انإددددال  اي ددد  اليدددوم زلددددنّ  (إ 

   عددسا مددن نسددتطيع أهلل نطمدد ن ززهلل مبالهددة أهلل أ  دددهتم أقسدد. مددن احلجددارم حادداا 
ْ    األ نْدك ار  ) ا يد تد أ ججر  مر    عاملتكما قال رب ا الب ان  ز  (ز  رهللج مرن  احلْرج ار مر ل م 

 مل أطأال ر ع ريهار نسدا    أالباث ا.س   أنا  يرال وهلل ريوانق ا ومن
نبدددا  أنمددددا.م زيتبي دددوهلل نتدددداني  أزيسددددمعوهلل   أ زاض أالدددر حيصدددديم ا ددددومن حصدددداا 

  اداا    زنت م    ز عكم ز وا بالاوم   تد زاز ق دو م    ح    الصوانق الن أرال ويا
هلل لألطأدددال أ هندددم يع مدددوهلل   زا شدددد ة ليسددد  ي دددا  ز  تددد زاز أ  ددددهتم    ،ي ددداا 

كدددامن زأهلل .دددم  بدددا  زأهلل األمكدددامن يبددددي زتتصددداند زندددواهتم  مل حبدددوا أمالدددلين و  
لت حل الن احدةق     م ن اهلل السما  تست  ل ا نتاام من ال اش لإلنسانة الن    

يت دددددؤ زي كددددد االددددتجابة امث  زرالددددول امث   لت ددددحل الددددن ادددد ق ق بكددددا  كبددددديا
  ألنصددرنحل   ح أدد) :لدددنا  ا   ددوم زكيددف أهلل امث ير عكددا ن دد. الهمددام زياددول

  ألدديً ،ريبدداا أهلل يع ددم أنددا  مددن ال ددا  يددلا الددلي ياولدد  رالددول (زلددو بعددد حددي
أليً ،ريباا أهلل يع م أنا  من ال ا  أهلل   ال سا  مدن االدتبد  دا العويد  ا  !!امث

 قددددد االددددتمد  ددددا العويدددد   ددددداهلل بددددديسا نددددن !!ش يبارحكددددا     ليدددد  ز    هنددددار
يددي تر ددع ريددوهتا  مل رث بددديسا نددن رقازيدا ز  هللطعامكدا كدداهلل بددديسا نددن إدرا ا كددا

  ن د. تسدت  ل ،ًدب  ن د. مدن   دم  ن . مدن قتد  الأنيدا  العا ي تست  ل ،ًب 
من الدلي  ؟من اللي االتهًبحل حىت ،ًب  ؟؟ ما ا ون  اوا؟  يم   من وب، 

ش أرتد    كدسم امث   افهلل  اي   انإدال ز  أقدول الريبدة ؟!االتثار  حىت ءرمن
ا ج ق س دْ  قد   دوب د م م دن بد ْعددر و لردحل  )  انإددال   يدلا الدلي ياولد  رب دا  داي    قا

 نعم  هنا ألإد قسوم  (  كري  ك احلْرج ار مر أ ْز أ إ د  ق ْسو ما 


