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 تاريخ اخلطبة

  7037/ 02/ 72 املوافق  3311،  رمضان  08 ، اجلمعة   

 إىل التوبة وااللتجاء إىل اهللحاجتنا 
   ددا ربنددا احلمددد هلل اددداا  ددوا  نعمدد  و دددا   م  ددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل وجكدددحل ولع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم ال 
أن ال إلددد  إال اهلل أحصدددي ءنددداء ن يدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع ن ددد  ن سدددحل  وأ دددكد 

وحددد  ال  ددل حل لدد   وأ ددكد أن دمددداا نبددد  ورالددول  وريدد ي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   اهلل إىل العددداش ك  ددد ر بشددد اا وندددل لاا  ال كدددم ريددد  والددد م وبدددار  ن ددد  

دمدددد ريدددسما والدددسماا زانيمدددي متس مدددي إىل  دددوم الددديدنا دمدددد ون ددد   ل الددديدنا 
ون ون سددي ا لنبددة بتاددوع اهلل أعدداىل  أمددا بعددد  يددا مالددد    وأوريدديدم أ كددا ا سدد 

 نباز اهلل:
جيب ن   ك  مؤم  باهلل ن  وج  أن  ع م أن اهلل ن  وج  هدو خدالك كد  
 دديء  وهددلا  عددهلل أن اهلل هددو الايددوم ن دد  كدد   دديء دن خددالك الشدديء البددد أن 

احددد  ددون هدو الايدوم ن يد   وهدلا  عدهلل أن ال ندا ع وال لدار   الددون ك د  إال و 
ال ءاين ل  هدو هدلا الدالك الدل  هدو قيدوم السدموا، وادر   ولدد  جيدب أ  داا 

إىل جاندددددب هدددددل  احلايادددددة أن اهلل نددددد  وجددددد  ق ددددد  أن  عدددددي  أن  ع دددددم ا دددددؤم  
اإلنسدان مد  كوند  هدلا   نداش ادالدبال    ال سد ة مد  نداش ادالدبال جع كددا 

  أ حل النة م  السن  اليت الواالطة إىل أهدا    إىل غا اأ   إىل حاجاأ  ومبتهياأ 
ق   هبا اهلل الب ان  وأعاىل   إذا أوج  اإلنسان  بتهي حتايك معا ش  ور ق  كان 
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ا ط ول من  مبا أا ي ب  الشل عة اإلالسمية أن  توالد  إىل ذلدحل ادالدبال الديت 
 اءها اهلل ن  وج  مد   سحدة و راندة وبنداء و دارم وكدو ذلدحل  وإذا اهدتم بلاأد  

كددان الواجددب ن يدد   يمددا أا ددي بدد  الشددل عة أن  ددت م    ونا يتدد  جبسددم  وبصدد ت 
ادالدددبال الددديت ق ددد  اهلل الدددب ان  وأعددداىل هبدددا لدددللحل مددد  طعدددام و دددلال ومددد وع 
ونسجا، ل تخ ص م  ادملا  واآل ا، وكوهدا  وإذا  داء، ادمدة أن حتصد  

ا ن سكا لد العدو الطامع هبا وأن حتمي حاوقكا وأوطاهنا وقيمكا  ا ط ول منكد
 يما أا ي ب  الشدل عة اإلالدسمية أن ءديء العددم والعددز لدللحل وأن  مدع الدانيل 
الوالدداني  وادالددبال الع ميددة الدديت البددد منكددا لددللحل  ذلددحل هددو ا بدددأ االنتادداز  
الل  جيدب أن نعتادد  وهدل  هدي السدنة اللبانيدة الديت ألد م اهلل ند  وجد  نبداز  هبدا 

اش مد  ادالدبال ا تنوندة الد.د م  إذ أقامكم كما ق ع لدم م  هلا الدون   ند
ولددد  جيددب أن نع ددم  ددا نبدداز اهلل أن هددل  ادالددبال الدديت أقامنددا اهلل ندد  وجدد    

إن هدي إال أالدبال  دد ية ليسدع يدا أ  نا كا وأملنا بالتوال  هبا إىل مبتهياأندا 
 ان ية  إن هي إال جند م  جنوز اهلل الب ان  وأعداىل  أمدل  اهلل الدب ان  وأعداىل 

أاب  إىل الطعام والشلال لت مي بدنحل وجسمحل م  اآل دا، ولدند  ردلر  أن 
مددد  أن أتدددوهم أن الطعدددام هدددو الدددل   شدددبع أو أن ا ددداء هدددو الدددل   دددلو    ددد مل  
بالطعام والشلال ولدن   نبكحل إىل أن الدل   شدبعحل هدو اهلل والدل   لو دحل هدو 

لددواء لدلز   دا، اهلل الب ان  وأعاىل   د مل  اهلل ند  وجد  بالب د  ند  العدس  وا
ادملا  ولدن   ؤكد لحل أن الشدا  هدو اهلل والددواء ال زخد  لد    الشد اء قد    
كددللدم ادمددة الدديت حتصدد  حاوقكددا وأوطاهنددا وقيمكددا لددد طمددع الطددامعي ولددد 
ندوان ا عتد   جيب ن يكا أن متارس هل  الوالاني  وأن  مع هل  العدم والعددز 

  رمدددي ادمدددة إادددا هدددو اهلل وأن الدددل   بعدددد ولدددد   نبهدددي أن أع دددم  اينددداا أن الدددل
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  ا، العداوم والعدوان إادا هدو اهلل الدب ان  وأعداىل  وأد م وا  دا نبداز اهلل   كدسم 
اهلل ن  وج  كيف   ملنا ب ن جنمع بي هاأي ال لور تي   دي حياأندا االنتااز دة 

  ر.دداا ندد  والسدد وكية  إندد   دددنونا إىل أن نسدد     جددا  ادر  ر.دداا ندد  الددل  
 والاني  العي  والل     كو  اول:

َرأَ  َذُلوالا  َامأُشوا  ر َمَناكربرَكا وَُك ُدوا مرد  ر  أقرد ر َوإرلَيأد ر ) ُهَو الَّلر  َجَعَ  َلُدُم ادأ
 [ 11 :ا  حل] (النُُّشورُ 

 ولدن   اول لحل   الوقع ذاأ :
 [ 11 :العندبو،] ( َابدأتَدُهوا نرنَد ال َّ ر الل  أ َ )

 هو  اول:
وَّ ال  دد ر ) بُددوَن بردد ر َندددأ َيأدد ر أُدلأهر ْر الأ دد  ر بَددا ددَتطَعأُتم م دد  قُدددوَّما َومر َوأَنردددُّواأ َيُددم مَّددا االأ

 [ 06 :ادن ال] (َوَنُدوَُّكمأ 
   ملنا باإلنداز ولدن   اول   الوقع ذاأ :

ُل إرالَّ مر أ نرندر ال   ر إرنَّ ال  َ  َن ر ٌ  )  [ 16 :ادن ال] (َحدريمٌ َوَما النَّصأ
 و اول   الوقع ذاأ :

َْأددُللأُدمأ َ َمدد  َذا الَّددلر   َنُصددلُُكم م دد  ) إرن  َنُصددلأُكُم ال  ددُ   َددسَ َغالرددَب َلُدددمأ َوإرن 
ُنونَ   [ 106 : ل نملان] (بَدعأدر ر َوَنَ   ال   ر  َد أَيتَدوَك  ر الأُمؤأمر

، الشدددطل   جيدددب أن نتبددد  إليكمدددا  أرأ دددتم  دددا نبددداز اهلل إىل هدددل  احلايادددة ذا
ا عتاد أن اهلل هو الناريل  هو النا ع وهو ال ار و  الوقع ذاأ   ددنونا ربندا ند  
وج  إىل أن نتعام  بادالدبال الديت جع كدا جندوزاا  نددم مسدخلم لندا ا نبكندا إىل 
أن هل  ادالبال إن هي إال جند م  جندوز اهلل ليسدع  يكدا  ان يدة ال أ دل وال 

ولددددندم مط وبدددون بددد ن متارالدددوا هدددل  ادالدددبال  مدددا الدددل  أبتهيددد  مددد  هدددلا أن دددع 
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الددددسم ايدددام الدددل  ق تددد  اآلنه الدددل  أبتهيددد   دددا نبددداز اهلل أن نتسددداءل وكددد  اآلن 
)التدان  ن يدم ادمم بد  زقة:  نن ل  نجد أن ولعنا كما قال رالول اهلل 

   ومذدلاه قدال: ال بد  كما أدان  ادك ة إىل قصعتكا  قالوا أم  ق ة  ا رالول ك
  هدا هددي ادمدم أحاطددع بندا  عددسا إحاطددة أندتم ك.دد  ولددندم غ.دداء كه.داء السددي (

ندوان كما حتي  ادك دة با انيددم باصدعتكا نعدم  أمدا ادالدبال ا از دة  أمدا العددم 
والعدددز   نتاددد أننددا مددا قصددلنا   مجددع مددا نسددتطيع أن جنمعدد  منكددا  مددا قصددلنا   

ا نع م  وإن ش ند  نع م م  قب   كا كد  اآلن ن مندا أن  يء م  ذلحل  ولدنن
هددل  العدددز ال أ يددد وأن هددل  العدددم ال أهددهلل  جيددب أن ن جدد  إليكددا كمددا أمددل اهلل 

ولددد  قددد ن منددا أن النددا ع هددو اهلل وأن ال ددار هددو اهلل وأن الدددل   (َوأَنردددُّواأ َيُددم)
ال.دداين  أمددا السددس   نتصددل لنددا هددو اهلل ندد  وجدد   كدد  أعام نددا مددع هددلا السددس  

ادول وهددو الددس  ا ددازم  العدددم   نتاددد أننددا قددد مارالددنا مدد  ذلددحل مددا نسددتطيع  
ولددددد  العدددددم ادخددددلع الدددديت هددددي وحدددددها مدمدددد  النصددددل أو الددددلالن والدددديت هددددي 

  هدد  أعام نددا مددع هددلا اظانددب ال.دداين  مددع هددل  وحدددها معددي النصددل أو الددلالن
التاص   إذا ن منا أن الناريدل هدو اهلل وأن العدم ال.انيةه أنتاد أننا ماصلون ك  

ال ان يددة بيددد اهلل ندد  وجدد   ادد  وأن الشدد اء لددي  بيددد الدددواء والطبيددب وإاددا بيددد 
طبيب ادطباء  بيد اهلل  وإذا ن منا أن السس  مكما كان لي  هو الدل   نصدل 
ولد  خالك السس  ومستعم ي  هو الدل   نصدل  كد  أعام ندا مدع هدل  احلايادةه 

دم أس لون كيف السبي  إىل أن نتعامد  مدع هدل  احلايادةه السدبي  مع دوم و دا لع 
خيبة م  ال  ع م هلا السبي   السبي  أن نتج  إىل اهلل ونطل  باب   إذا كان ربنا 

  اول لنا:
ُل إرالَّ مر أ نرندر ال   ر إرنَّ ال  َ  َن ر ٌ  َحدريمٌ )  [16 :ادن ال] (َوَما النَّصأ
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  اول: 
َْأددُللأُدمأ َ َمدد  َذا الَّددلر   َنُصددلُُكم م دد  ) إرن  َنُصددلأُكُم ال  ددُ   َددسَ َغالرددَب َلُدددمأ َوإرن 

 [ 106 : ل نملان] (بَدعأدر ر 
ددلىََل إىل بددال اهلل وبددال اهلل م تددو   هُنددلىل إىل بددال اهلل   إذاا  ددا ط ول أن نُدكأ

ا ل   ن تدت  ذلدحل  ماذا نصنعه نت لىل  جن ر إلي  بالشدوع  نع   ن  ذل نبوز تن
ك   بالتوبة  باإلنابة إىل اهلل  ب ن نصط   مدع اهلل ند  وجد   بد ن نادوم مدا اندو  
مددد  نسقدددة مدددا بينندددا وبينددد  ونصددد   مدددا  سدددد مددد  نسقدددة مدددا بينندددا وبينددد  ن ددد  كددد  
ا سددددتو ا،  ن دددد  مسددددتوع الاددددازم  ن دددد  مسددددتوع اظنددددوز   معسدددددلاءم  ن دددد  

توع الندداس   بيددوءم  كدد  ريدد تنا بيننددا مسددتوع ا ددويف ي   زوانيددلهم  ن دد  مسدد
وبي اهلل ن  وج  هي العبوز ة  العبوز ة منا ل  واللبوبية مند  إليندا  هددلا نتعامد  
أ كددا اإلخددوم مددع هددلا العددس  ادوحددد  ال ددلانة  االلتجدداء إىل اهلل ندد  وجدد   أش 

لورم أعدددوزوا إىل كتدددال اهلل وأتبيندددوا كدددم وكدددم   ددد  البيدددان اإليدددي ن ددد  نبددداز  ب ددد
 الت لىل إىل اهلل  ب لورم االلتجاء إلي    الشدانيد

َ َكددددا برالأَب أاَلدددداء َوال َّددددلَّاء َلَع َُّكددددمأ ) نَا أَهأ ْ إرالَّ َأَخددددلأ َوَمددددا أَرأاَلدددد أَنا  ر قَدلأ َددددةا م دددد  نَّدددد ر
 [ 44 :ادنلاف] (َ  َّلَُّنونَ 

 لع  هنا مبعىن التع ي  أ  أمسا   أن  ت لنوا  و اول:
نَاُهمأ ) أ  أ ددددحل هددددي الددددن  اهلل (دأ أَرأاَلدددد َنا إرىَل أَُمددددما م دددد  قَدبأ رددددحلَ َوَلَادددد) َ َ َخددددلأ

 َد َدددوأال إرذأ َجددداءُهمأ بَ أاُلدددَنا )  [42 :ادنعدددام] (برالأَب أاَلددداء َوال َّدددلَّاء َلَع َُّكدددمأ  َدَتَ دددلَُّنونَ 
نبدددداز   دددداذا ال  ت ددددلنون   دددداذا  بت ددددي اهلل ندددد  وجدددد   [43 :ادنعددددام] (َأَ ددددلَُّنواأ 
 دداذا  بت دديكم بددي احلددي واآلخددل با صددانيب إن    –أقددول ا ددؤمني بدد   –ا ددؤمني 

أبداهنم أو   ب داهنم أو   أ  نوىلا م  أنواىل ا صدانيبه مد  أجد  أن أندبكم مد  
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كم مدد  رقداز  مدد  أجد  أن  ع كددم   ت تدون إىل مددوالهم  غ  دة  مد  أجدد  أن أدوق
  واآل دة الدد ع أن أبت د  ادمدة با صديبة ا  يصط  وا مع  و توبدون و ؤوبدون إليد 

أسددتمل ا صدديبة ا أسددتمل زون أن أ ت ددع هددل  ادمددة إىل موالهددا وخالاكددا  زون 
أن أستياظ إىل أن هل  ا صيبة ليسع إال أجلاس خطل أالىل مسامعكم أو أالىل 

  أما ادول  شد ي وجيب أن ن خدل ن   أ ذدءم  نعم  مها نسجان  ا نباز اهلل
 سددنا بدد   الوالدداني  وادالددبال ا از ددة  العددس  ال.دداين وهددو دددور النصددل أو اي  ددة أن

هدددو التعدددلف ن ددد  اهلل  هدددو أن نتعدددلف ن ددد  اهلل نددد  وجددد   ش نتعدددلف ن يددد    
ش  دد  راجدة  اللخاء   نتعلف ن ي    الشدم   ا ندا نعدم  الديدنا رالدول اهلل 

ان ا .ددد  ادن ددد    هدددلا   كدددان معصدددوما ومدددع ذلدددحل كدددإىل أن  سدددته ل مددد  ذنبددد 
بددالدم الددل  أقولدد  لدددم  نندددما هدداجل مددارس كدد  الوالدداني  ا از ددة الدديت  طددل   

والدديت قددد ال  طددل   بددالدم مدد  أجدد  أن  ددنج    هجلأدد  مدد  مدددة إىل ا د نددة  
ك ندد  ال  عتمددد إال ن دد  هددل  الوالدداني     مددا أزاهددا كمددا أمددل اهلل ندد  وجدد  ألادد  

وولدددع  ددددل  وق بددد  وكيانددد  أمدددام  دددكوز اهلل نددد  وجددد   هدددل  الوالددداني  وراء  يفكل ددداا 
والدددلي  ن دد  ذلددحل أن ا شددلكي نندددما أحدددقوا   الهددار الددل  كددان بدد  هددو وأبددو 
بدددل رلددي اهلل نندد  وقددال لدد  أبددو بدددل: لددو أن أحددداا مددنكم ن ددل إىل أالدد   قدمدد  

  (ما يفنحل باءني اهلل ءال.كما)لل نا  قال ل : 
 ة مدد  الوالدداني  ا از ددة إال ن ددلها  االتشددار مهددا نسجددان    غدد وم بدددر والددي

أ دد  هددو ا وقددع الددل   نبهددي أن نتخددل   هددلا هددو ا دددان االالدد اأيجي اد  دد  أم 
هلا  حىت إذا أن ل ذلحل ق   لي ة اظمعة  المي  مساء إىل  جل اظمعة وهو 

)ال كددددم إن  ددددلل هددددل    ددددلىل إىل اهلل  وهددددو   تجدددد  إىل اهلل أن  نصددددل  و اددددول: 
نعدددم    غددد وم ادحددد ال أرأ دددتم كيدددف  ة   ددد  أُدعأبَدددَد   ادر  بعدددد اليدددوم(العصددداب
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الددبب مدداز  مدد   -مدارس ادالددبال ا از ددةه ك ددف أريدد اب  مجيعداا ر ددل النددد  
حدددىت إذا أن دددل هدددل  الوالدددي ة وغ هدددا كاندددع العم يدددا،  -أهدددم ادالدددبال ا از دددة 

ا   مددددة زاخدددد   احللبيددددة الدددديت مارالددددكا رالددددول اهلل هددددو وأريدددد اب    جددددن  ال يدددداي
النددد  هددو االبتكددال إىل اهلل  هددو الت ددلىل إىل اهلل الددب ان  وأعدداىل  نعددم  ددا نبدداز 
اهلل  االتجال ربنا أم ال  االتجال يلا العس  ال.اين  أما العس  ادول  تطبيدك 
دمل  د ي أملنا ب  اهلل الب ان  وأعاىل  نعم الناس الدل   جدااوا مد  بعدد  هدل  

هدد و الصدد يبيي وبايددع هددل  ادر  حتددع  ءددار الصدد يبيي مددا الب دددم الدديت منيددع ب
 اددددارل ءسءددددة قدددددلون  كيددددف كانددددع الوالدددددي ة  ددددا نبدددداز اهلل لتطك هدددددا مدددد  زنددددد  
الص يبييه كاندع الوالدي ة احلايايدة هدل  ال دلانة إىل اهلل  هدلا االلتجداء إىل اهلل  

وجدد  أن أالدد ل اهلل ندد   –وهددا هددو ذا دمددوز  ندددي ا شددكور بنددور الددد   الشددكيد 
الد و   الد و أ ميدل  ريدس  الدد   كيدف   – و ك ناالاا م  الناس جيدزون لدلر  

كاندددع الوالدددي ة الددديت هبدددا االدددتن لوا النصدددل مددد  نندددد اهلله التوبدددة  اإلنابدددة ن ددد  كددد  
ا سددددتو ا، ا ال ددددلانية ا سددددتملم ن دددد  بددددال اهلل الددددب ان  وأعدددداىل  حاياددددة أ كددددا 

عدددىن الع دددة بددددس  دددطل كا السددد   اإلخدددوم ال  دددلوذ  يكدددا  حايادددة زاخ دددة  يكدددا م
واإلجيدددددا  كمدددددا  ادددددول ال سالددددد ة  ننددددددما وجدددددد الت دددددلىل وااللتجددددداء إىل اهلل مدددددع 

 التمسحل بادالبال كان النصل وكان التطبيك لاول اهلل:
دددةا َوجَنأَعَ ُكدددُم ) َرأ ر َوجَنأَعَ ُكدددمأ أنيرمَّ دددعرُ وا  ر ادأ ُت أ ُددد َّ َن َددد  الَّدددلر َ  االأ َونُلر دددُد َأن اَّ

 [ 1 :الاصص] (لأَواررءريَ ا
وجددد الددلالن ووجددد اإلندددلا  والدددل مدد  الدددل بددالنعم وأالدددبال ونندددما 

الدد ف ومددا إىل ذلددحل كمددا كددان   بددسز ادندددل    قلطبددة وغلناطددة وكوهددا كددان 
الدلالن  نعددم  هدل  احلاياددة أقويدا لدددم  وخد  مناالددبة أذكدل ن سددي وأذكدل هددل  
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.دداين  خدد  مناالددبة إاددا هددو هددلا الشددكل ا بددار   ادمددة بددد   ذاءددا هبددلا العددس  ال
 ددكل اإلنابددة إىل اهلل   ددكل اللجددوىل إىل اهلل ندد  وجدد   ك نددا أ كددا اإلخددوم نصددام  
لددي   ينددا معصددوم  وأنددا أول ا اصددل     جنددب اهلل  أنددا أول العاريددي ا اصددل   

أناهددد اهلل   جنددب اهلل  هددا أنددا ذا أن دد  أددوبيت  أن دد  إنددابيت إىل اهلل وهددا أنددا ذا 
ن   أن أالتايم   باية ما كان ي م  أ ام   هل  احليام الددنيا ن د  ريدلاْ اهلل 
الاددددوا  مددددا لدددددم ال أتوبددددون إىل اهلل  ددددا ندددداس  مددددا لدددددم ال أؤوبددددون إىل اهلل  مددددا 
إلخواننا   الايازم  ما إلخواننا   اظي  الل  نعت  ب   مدا يدم ال   دي ون إىل 

بانيتكم   ال ي   ما يم ال   ي ون إىل بطدولتكم الديت نعتد  بطوالءم   النكار ره
هبدددا   النكدددار نبدددوز تكم هلل نددد  وجددد    ال يددد   مدددا لندددا ال جنددددز العكدددد مدددع اهلل  
أقويددا لدددم وأنددا ال ددام  بدد ن ال ددل   ،ا  ال أنددهلل ال ددل   ،ا بعددد حددي  الددي   

 كد  نسديتم أن أؤوبدوا إىل  ال ل  قل باا بإذن اهلل ولد  اهلل  نت دل مندا هدل  ادوبدة 
 اهلل ن   ك  ا ستو ا،  أقول قوي هلا وأالته ل اهلل الع يم 


