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 تاريخ اخلطبة

  2672/ 61/ 60 املوافق  7311،  شعبان  71 ، اجلمعة   

 (وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ)
   ددا را ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدده و دددا   م  دددهاحلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل ونكدددحل ولع ددديم الدددلطانحل  الدددب انحل اللكدددم   
أندددم كمدددا أء يدددم  لدددد ننسدددحل  وأ دددكد أ     لددده    امث  أحصدددي ء دددا   ليدددحل

وحددده    ددل حل لدده  وأ ددكد أ  دمددداا  بددده ورالددوله وريددنيه وخليلدده  خدد  ندد  
أرالدددله  أرالدددله امث  مل العددداش كل دددِه اشددد اا وندددل لاا  اللكدددم ريددد  والدددلم وادددار   لدددد 

 دددوم  دمدددد ريدددسما والدددسماا زانيمددد  متس مددد   ملالددديدنا دمدددد و لدددد  ل الددديدنا 
و  وننسددي ا لنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالددد    وأوريدديدم أ كددا ا سددل

  باز امث:
  ددةيف   كتددا  امث الددب انه وأعددامل أدددخ  وخدد ا ا أليمددةا مدد  العتددا  اللاددا  

لدو كدا  ادلا اإلنسدا   تمتدع مد  الد  وندة مث  د  وند    د  مدا  مل قلب اإلنسا  
واحليوانا    األزغال وال باأا    احلددانيق وا دلو    أتمتع اه احليتا    الب ار

ادله اي ددة اددي   دة الددادم  سدد  السداوز  دد  أسورددا ولد  دا الدد ال اا وندد خ  
 :   اول امث    ون أ  نساد   الا ا اام   د أسورا

ددددَماَواِ  َوَمدددد  ِ  اأْلَْرِ  ) ددددْمُ  َأشَْ أَدددددَل َأ َّ اللَّددددَه َ ْسددددُاُد لَددددُه َمدددد  ِ  السَّ َوالشَّ
ددددَاُل َوالدددددََّوا م وََك ِدددد يف م ددددَ  ال َّدددداِ  وََك ِدددد يف َحددددقَّ َ َلْيددددِه  َواْلَاَمددددُل َوال مُاددددوُم َواْظِبَدددداُل َوالشَّ

 [ 11: احلج] (اْلَعَلاُ  َوَم   ُِكِ  اللَُّه َ َما َلُه ِم  ممْدلِما ِ  َّ اللََّه  َدْنَعُ  َما َ َشا ُ 
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يهلدي العايدب  قدلار  ددا اده امث  د  وند   وريدد  أرأ تم  مل الا البيدا  اإل
امث  يما قلر  أ  ك  ا دونا  اليت أقامكا امث  د  وند  مسد لم خازمدة لسديداا 
واددو اإلنسددا   مايفددية   السدداوز للةددا  مايفددية   التسددبي   و اددا  مايفددية   
اخلضدددوو ألواملادددا  أمدددا اإلنسدددا   ندددديكم ا سدددتايب و ددديكم ا عدددل    ددديكم مدددد  

هد  مل ايدددا  امث و اادددد امث أ   لتددد م ادددنمله و ددديكم مددد  أ دددل   ألدددي  ادددلا أريددد
 ايبدداا  ددا  بدداز امثيد أ   دددخ  اددلا الدددسم الددل  لعتمددوه وخدد ا  أليمددة  عددسا 
مدد  العتددب اللاددا  الددب انه وأعددامل  مل  ددكاز اإلنسددا  لددد  لددو كددا  اإلنسددا   عددسا 

  األخدلع مد  الد  وندة مث  د  وند    تمتع     ما أتمتع اده احليواندا  وا دوَّندا
 ددا اادد   زم أقامدددحل امث الدديداا اددد  مدوَّناأدده  كلََّمدددحل امث  دد  ونددد   أورءددحل مدددا ش 
 ورِْءه أ داا مد  ا دوَّندا  األخدلع  العاد  ايهلداز  والالدب ال دااط ادالعواط  وكدا  
ا ندددلو  أ  أددددو    مادمدددة ا  اددداز   ألمدددل امث  وكدددا  ا ندددلو  أ  أددددو    

ادمددددة ا سددددتايب  لاددددلار امث الددددب انه وأعددددامل   لمددددا ا  دددددو  األمددددل  لددددد اددددلا م
ال  وي قب  أ  أنيبدم    الا السكال أ كدا اإلخدوم  ادد أ  أنيدب  د  الدكال 

  قددرم امث  د  وند  والدلطانه ون دام ملدده وملدوأده  قد خيطل   ادال ا لأداا  
ي احليوانددا  أسددب   مددد  اددول: ال باأددا  أسدداد مثي اظمددازا  أسددب   مددد امث

امثي كيدد   تددنأد  لددحلي ولاددد أنددا  امث  دد  وندد   دد  اددلا التسددا ل ا عدد   
  نااة مل صة الل عة لد كا  لمية وقو ة    قال:

 (َوِ   م ددددددددد  َ دددددددددْي ا ِ  َّ ُ َسدددددددددب ُ  ِ َْمدددددددددَدِه َولَددددددددددِد   َّ أَدْنَاُكدددددددددوَ  َأْسدددددددددِبيَ ُكمْ )
 [44:اإلاللا ]

و  السددب  اخلاريددة اا دونددا  األخددلع والدديت ةددا مشدددلتدم اظكدد     أناكدد
 سب  ك  م كا راه وةا  ساد  و ه و عد   لد أ نيل أوامله  وما كا  اظكد  
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 وماا ما حاة  عتمد  ليكا جمازل  ك  و  ام الل   جيعلو  م  نكالتكم حادة 
  ولدد  أ دليف   لدحط ما  سمعو  وما  اال يهلم  ادلا ادو اظدوا  ااختصدار

 وقدد  االادددر الددل   سددم  اددده ا اددام اددلا الددل   اولدده ايددا  امث الدددب انه اددلا ا
واإلزرا       كانددددم أزام السدددداوز مث   حيددددام اإلنسددددا  العادددد  الددددوا ي وأعددددامل

 دددا  امث  ددد  ونددد  قدددد أور  ا دوَّندددا   الدددل  متعددده اددده والدددلويف السدددار ة   كيانددده
ةدددا  ضدددع لسدددلطانه  األخدددلع والددداني  أخدددلع ةدددا أسدددب  امث وةدددا أسددداد للاأددده و 

أ كدددل أ  أنبدددنأدم م دددل حددد  ادددن   لدددد مالادددة مددد  غل دددة ندددومي   ا ددددا  الدددل  
أالدددد   يددده  دددالم   يمدددة  مدددا مددد  ريدددبايف    ويتمدددع   ادددله الشدددالم الطيدددور 
والعصددا   ا ت و ددة وأبدددأ ا نيمددة مجا يددة وأوراز   أنتددن أاددوم اورزاددا    لددحل  مل 

  أنلقدددم ادددله الطيدددور كددد    مل  دددن ا  أ  أطلدددع الشدددم    دددا ا طلعدددم الشدددم
كددا  خيطدددب  ددوم اظمعدددة    كددل   لدددحل لدددم  ولعلددددم أعلمددو  أ  ا صدددطند 

مسدددت داا  مل ندددلو   مسددداده ا أقددديم لددده ا  دددىل  نقصدددي  لدددحل اظدددلو  مل مددددا  
 لدددد خيطددب أول مجعددة  اعيددد    حدددع  وا ددا ا سدداد  و ددا كددا  رالددول امث 

م    ا ساد أ   اا   بعث م   لدحل اظدلو وريدنه ا  ىل الل  نصب له لع ك  
الص ااة اننه  شبه ال اقدة العشدلا   الصدو  الدل    بعدث مد  ال اقدة العشدلا  الديت 

أ     ل و اطع خطبتده  يسدتلم  لدحل   لد و حل الو زم مما ايفطل ا صطند 
 اظلو و عت اه  مل أ  ريمم  نعم

 (َدِه َولَددددددددددِد   َّ أَدْنَاُكدددددددددوَ  َأْسدددددددددِبيَ ُكمْ َوِ   م ددددددددد  َ دددددددددْي ا ِ  َّ ُ َسدددددددددب ُ  ِ َْمددددددددد)
 [ 44:اإلاللا ]

الدديت   ألااددا    ادداككل ا دددىل ا دددىل أددنملوا   الددلرم ادد    ن  ذددا  الددلرم 
مددا ا يدددي يددد ن امدداا قانيمدداا    ت لدد    أشددواه  ددانيبة  ن ونددا  و لد ونددا  
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سددمد الوالددي  أدددور وأت ددل  يفددم  ن ددام    ت لدد  قدد  و  يفددم   لددحل مددا  
دوَّنا  واله الويينة قانيمة ةا  ألي  الا الساك  م ل أ  خلق امث    ون  ا 

ي والشددم  والامددل وزورا  أسددبي ااي ألددي  اددلا أ نيددلاا لاددلار امث  دد  وندد  وأمددله
 األر  واظبال واأل اار ان ل  ك   لحل  اك   لد أسبي  امث    ون  

 [ 41: ال ور] (ِبيَ ُه َواللَُّه َ ِليميف ِ َا  َدْنَعُلو َ ُك   َقْد َ ِلَم رَيَسَأُه َوَأسْ )
 دس  لأداا َّ أ   مد دم أ كدا اإلخدوم   ادلا الدل   اولده امث الدب انه وأعددامل  
ولدد  أعددالوا  مل اظددوا   د  السددكال ايخددل   مدا اددال اإلنسددا  وادو ا دددلم  لددد 

    امث    ون  
 [07: إلاللا ا] (َوَلَاْد َكلَّْمَ ا َاِ   َزمَ )

واددو الددل   تمتددع مدد  زو  الددانيل احليوانددا  اعادد  و زرا   مددا اددال اإلنسددا  
مددا اددال اإلنسددا  واددو الددداني  الددل  الدد ل امث لدده كدد  مددا حولدده مدد  أنددلام  لو ددة 
والنلية  أندلام السدموا  واألر   مدا االده أ دل   د  امث  د  وند  حد  رأ  داه 

  اول    اإلنسا  
 [ 11: احلج] (ِ  وََكِ  يف َحقَّ َ َلْيِه اْلَعَلا ُ وََكِ  يف م َ  ال َّا)

 ندده ا الددتدبار  ددا  بدداز امث ولددي  اظكدد    ددا متددع امثُ اإلنسدداَ  االعادد  واددو 
  بوو العلم ومتعه امث    ون  االشعور االلا  األنا واو   بوو ا الدتدبار وكد  

اددو السددبب   أ   لددحل أعبدد   دد  األمانددة الدديت االددتوز كا امث  دد  وندد  لد دده  و 
 ا سنيدة قالوا مث: 

َما )  [ 37: البالم] (َأَيَْعُ  ِ يَكا َم   ُدْنِسُد ِ يَكا َوَ ْسِنحُل الد 
 ددا كددا  اإلنسددا   تمتددع ةددله ال عمددة كددا  مدد    ارددا   ددلا  الد دد    مدد كم 
 ددد  امث  ددد  ونددد   العلدددم  طهدددي       أخضدددعه ريددداحبه  عل دددة امث  ددد  ونددد   
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أطهددي  أاددوز ريدداحبكا  مل ا الددتدبار       كددا  ك دد  الددلكل مث  ك دد  واألنانيددة 
الوقوف أمام مل م الدلا   ادلا ادو السدبب  دا  بداز امث  ومد  ا دا  لدي  ا الدحل 
م  حييق اه غضب امث    ون  م   لحل الل  نسي كي ونته  بداا مملوكاا مث  د  

الدددله العلددم  أالدددلأه وندد  وأالدددلأه ال عمددة الدديت أيفددنااا امث  دد  وندد   ليدده  أ
 نددده حددد  امث    سدددتطيع أ  ا  ا دددا  و  ا انحددددام  ادددول: الاددددرم  أالددددلأه ادددله 

  ال م  م ا ا أو أ   نع  نايط ما قد قلرأه  أ  أسمعو  م   كل      الا 
الدددسمي ومدد  ا  انددحل أسددمع مدد   اددول:    الددبب  لدد  ا سددلم  أ ددم أحددالوا 

 ولو أ م  لمدوا أ دم ادم الدل    ادوزو  أقددارام وادم أمل الاضا  والادر  مل امث
 الل    اوزو  الاضا  كما حيبو   نعتاوا م  الا الت ل  

نعددم  ددا  بدداز امث  أ كددل أحدددام وكددا   ا ملأبددة  اليددة كتددب كسمدداا مدد  اددلا 
الابيددد    نل ددددم الددديارم  أ  اإلنسدددا    ددددما  علدددم أنددده ادددو الددديد قددددره   دنيدددلا 

 ما ا كاندم  اقبتدهي كدا  ادلا ممد  أحدبكم امث  اي مدا ادو  ت ل  م  الت ل   
ميددار   ملدده الددوييني وكددا  كامدد  الصدد ة والعا يددة  وكددا  ونكدده  تضددل   ا يددة 
وقدددوم وادددلم زليددد  الادددوم والصددد ة   ا اددده  ادددع أريفددداا أمدددام ال دددا  مجيعددداا وقدددد  ا لددده 

و  الوندده  الشدعور  ُأِخددَل  مل ا شددند وااددي  يدده  دددم أالدداايع  رأ تدده اعددد  لددحل  ا
حنيدد  اظسددم وقددد  دداز  مل نصدد  الددو   الددل  كددا   تمتددع ادده  ا  ندده غددا   دد  
ورأ ته اعدد حد  وقدد لاءد  للشدنا   الدنلته: كيد  حالدحلي ا دا أدنملوا   اظدوا  
 ددا  بدداز امث  قددال: قددد َمدد َّ امث  دد  وندد   لدديَّ  اددىل اخلدداطل مدد  وأكددلم  االتواددة 

لام وأددددىلأ  مدددد  األواددددام الدددديت طا ددددم الأالددددي  و ابددددم معتمددددلاا  مل ايددددم امث احلدددد
ن ل  وأنملم   الصن ة األومل م  حياأده و دننه و  الصدن ة ال انيدة الديت  ل 

   ليكا أمله  بداا  انيداا  مل امث الب انه وأعامل
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 بدداز امث: اإلنسددا  الددل   اددول: أنددا أملددحل قضددا  ننسددي  سدد ل م دده العادد  
ه حد  امث    سدتطيع أ    دال مد  م دا ا الل  الأاله  واإلنسدا  الدل   ادول:  ند

أو أ   نع  نايط ما أر د أدلاه ك  خلية   كيانه ونسمه  أقول لده مد   لدد 
الا ا دا : أعال  صد   دحل ا شديب و ااايلده   نده قضدا  مد  قضدا  امث  أعدال 
 صد     اأحل اخللف     ه و رأالحل وزماغحل  أعال  صد    كيانحل    امتد 

سيا  اعدد الدلكلع واظكد  اعدد العلدم  مد  أندمي أندم  رم    داش احل العمل ال 
قصددة امث الددب انه وأعددامل  أنددم ابددا م   ملدددو  امث الددب انه وأعددامل  والعددوا 

مددد  أنلَّددده ونعددد  مددد  ننسددده  يهلددداا مددد  زو  امث   نددده  دددلوز الدددل  نطادددم ددمتددده 
سددتعل     ددوم  لددد نبي ددا و ليدده الصددسم والسددسم  كددا   اداحلا  الدديدنا  اددلاايم 
و سددداكله ون دددده  و دددا رأع الادددوم أ ابتددده اددد  أ التددده  مددد  األ دددام قوأددده اددد  قدددواه

ا  ندده  دداز طا ددم الأالدده الدددلم ا الددتدبار ونطددق  ددا نطددق ادده مدد  ايهلددل ا  متنيهلدداا 
 مل قصددله وامتددد   وقددم اللقدداز  لددد  لا دده ومددا اددي  مل اعويفدده ايكددم  ليدده وش 

ا ديمه ا االددتال    زماغده ونالدده مد   لددحل  طد  أنندده  ا   دا ريددعد   مل خي
مل   ش  دد  خيند    ده مليفده    أ   ضدل  رأالده ادد  مدا أ الده  دده  وكدا  
أ   ال ا   ليده ادو  ا  الدل  ميسدحل ايدده أ   دي   يضدل  رأالده  ا  اليمد  
و ا  الشددددمال وادددددلا يدددد  اددددلا ا تنلدددده حدددد  قضددددد حنبدددده  كيدددد  قضددددد حنبددددهي 

 ابعويفة  وريد  امث الااني :
ِ  َّ الَّددددِل َ  أَددددْدُ وَ  ِمدددد  ُزوِ  اللَّددددِه لَدددد  خَيُْلُاددددوا ُ اَاادددداا َولَددددِو اْنَتَمُعددددوا لَددددُه َوِ   )

اَاُ  َ دددْيذاا  َّ َ ْسدددَت ِاُلوُه ِمْ دددُه يَفدددُعَ  الطَّالِدددُب َواْلَمْطلُدددو ُ  ُكُم الدددلم  :احلدددج] (َ ْسدددلُبدْ
03] 
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بي كددا  حندد   بيددديف اددله احلاياددة أ كددا اإلخددوم   بهددي أ  نتم لكددا و  بهددي أ  نت
  مدا مملوكو  مث    وند  و  أ دا   دا أدمد    معل دة  لدحل  بوز ت دا مث  د  وند 

  بهددددي أ  أدددددو  احليوانددددا  وال باأددددا  اظمددددازا  ا سدددد لم ل نسددددا  أقددددل   مل 
 مليفام امث الب انه وأعامل م  اإلنسا 

 [ 41: ال ور] (ُك   َقْد َ ِلَم رَيَسَأُه َوَأْسِبيَ هُ )
أ  اإلنسدددددا  االددددددتنا  ادددددلا الاددددددلار الدددددل   دددددكد امث  دددددد  ونددددد  ادددددده ليدددددم 

 للمدوَّنا  اليت م  حول ا  أقول قوا الا وأالتهنل امث الع يم  االتهنلوه 
أمددددا اعددددد  يددددا  بدددداز امث:    الددددور ة النييسددددكا وااازرددددا و يشددددكا و دومتكددددا 

وندد   واشددعبكا زولددة أددد   االعبوز ددة مث  دد  وندد   أددد   اددلل العبوز ددة مث  دد  
 دددكم  أ لازادددا مجيعددداا ادددامث  ددد  ونددد  ومسنيدتددده وكتبددده ورالدددله واليدددوم ايخدددل  أ  
 ددا لموا أ  كدد  مدد   سددتعل    األوالدداش العامددة اشددعار مدد   ددعارا  الدنددل أو  
كلمددة مدد  كلماأدده  حيددل  ةددا لسددانه أو خيطكددا كتااددة  لددد معلمددة أو ندددار لددي  

ل    كيا ا لتنتحل اه ولتبعث    مواط اا  ل ناا   اله الدولة ولد ه نلءومة أس
كيانه ا و  والدمار  ولعلددم أعلمدو  أ  اسغداا ريددر مد  أ لدد الدلطة   ادله 

أ  ك  م   تم الابط  ليه متلبساا ا و ج  عار مد   دعارا  الدندل ادامث  البلدم
 دد  ونددد  اددددسم  دددلززه   األوالددداش أو اعبدددارا   لززادددا  لدددد اظددددرا   ادددد أ  

عاواا   الا اسغ ريدر ولسوف يدو  مصدا   لحل  أقدول  عاقب انقصد ال
مع الا واعد الا:    ك  م   ل د أ   شدحل   او ة أمت ا اليت أقامكدا امث  د  
وند   ددو  ادله األر  ا باركددة  كدد  مد   ل ددد أ   شددحل    ميا ددا    ا ت ا اددا 

ش   البعددد اددللحل  بوز تكددا مث   ددحل أندده اددو ا تددورش   الدنددل اددامث واددو ا تددور 
 ددد  أوامدددل امث الدددب انه وأعدددامل  ليسدددم العدددىلم االشدددعارا  الىلاقدددة الددديت أادددال  مدددا 
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أك ل ما  تب  حتم ادله الشدعارا   نوندة الدندل   نوندة ا اتعداز  د  أوامدل امث 
الب انه وأعامل  ولي  الصمم الل   بتعدد ريداحبه  د  ال ندا  واكاملدة الديت   

ألمددة   أعت ددق ز دد  امث الددب انه وأعددامل و  أ ددد  معددهل يهلددا زلدديسا  لددد أ  اددله ا
معت اددة  ل  بوز تكددا مث  دد  وندد   اددله حاياددة   بهددي أ  نتبي كددا أ كددا اإلخددوم  
وحنددد  ك دددا و  نددد ال  كمدددة األمدددل ادددا علوف وال كدددي  ددد  ا  ددددل كلمدددا ونددددنا أ  
النلرية لللحل الاحنة وكلما ونددنا أ  ا ددا  ادو مددا  للمعدلوف الدل  أ والدي 

 للم دل الل  قد ارأدب أو 


