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 تاريخ اخلطبة

  2312/ 30/ 31 املوافق  1311،  رمضان  15 ، اجلمعة   

 اخلطائني التوابونخري 
   ددا رب ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
   امث  أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أء يدددع ن ددده ن سدددحل  زأ دددكد أن    لددد 

زحددد     ددل حل لدد   زأ ددكد أن دمددداا نبددد  زرالددول  زريدد ي  زخ ي دد   خددري ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر بشدددرياا زندددل لاا  ال كدددم ريددد  زالددد م زبدددار  ن ددده 

دمدددد ريدددسما زالدددسماا زائمدددني متس مدددني  مل  دددوم الددديدنا دمدددد زن ددده  ل الددديدنا 
ا لنبددة بتىددو  امث .عددامل  أمددا بعددد  يددا ون زن سددي مالددد    زأزريدديدم أ كددا ا سدد 

 نباز امث:
ه  ن متم أن أمل دا زمعكا الصكيونية العا ية قد أن  ع اظكداز اسالدسمي 
ا ىددد ن نعددم  لىددد أن  ددع ألددحل ن دده ألسدد ة نمسئكددا زأ و ددا   هددل  ا  طىددة  
زلدددد  مدددا هدددو اظددديت الدددلم انتمددددا ن يددد  أمل ددددا   هدددلا اظكددداز اسالدددسمي 

  الدددلم أن  تددد  مددد  خدددسل ألسددد ة نمسئكدددا زأ و دددا   م طىت دددا كمدددا ق دددع ا ىددد
لدددمن  ندد  نبددارم ندد  أمشددا  زأخددسا مدد  مل. قددة اُ دداأ الدديىوا زمج  ع ددوا ب  م ددة  مدد  
الشكواا اُال ة اليت  سي  لعاهبم ن يكا  هلا هو اظيت الدلم انتمد.د  أمل ددا 

اسالدسمية الدديت   بهدي أن .ت ىدد   زريدكيونيتكا العا يدة  بىددي أن نتسدا ل مددا الها دة
مدد  زرا  هددلا اظكدداز الميدد  الددلم .ع  دد  أمل دددان الها ددة هددي  ددا نبدداز امث الى ددا  
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باخلري دة   هدل  البىعدة ا باركدة زألدحل  ن ه ال ا  الدل    دكد  دم رالدول امث 
)ن دديدم بالشددام  خريددا خددريم ن دددما ثددد  ندد  الشددام قددائسا   حددد   ريدد ي : 

  هي  كازم  عت  هبدا كد  مد  رأ  أن   جيت   ليكا خري.  م  نباز (امث م  أرض
 ل ض هلا   هل  البىعة ا باركة امث ن  زن  قد أقام  م  نا   الواالع الع

 الها ددة الىدالددية الزمل مدد  هددلا اظكدداز اسالددسمي هددو الى ددا  ن دده هدد    
  م باخلري ة ز كد  الل   أءىن ن يكم رالول امث 

ليانية .ىطيع هل  الدزلة زثو  كا  مل أمشا    حلا   يكا ز  حيدام الها ة ا
م  أن  أن .سلح  الدلائي  زردلح زمد  أند  أن .تبدني المداك  اشددزم  شدار عكا 
الدديت طددال انت ارهددا ل بددد  هبددا زلت ىيىكددا  مشددار ع   ن ددويف الددور ا  مشددار ع   

 ساح   أن  الباز ة  مشار ع أخل    ال
 ة ا ىدالة م  زرا   نسن أمل دا ل جكداز اسالدسمي   الدبي  هل  هي الها

  هدلا مدا   بهددي امث زلدد  ن ده ألسد ة نمسئكدا زأ و دا الددل    عيشدون  يمدا بي  دا
أن نع مدد    مددال ا وقدد  الددلم   بهددي أن نتبي دد  زنى دد   ددا نبدداز امثن هددلا  دددنونا 

مل دددا ز  أزرزبددا ز   مل اظكدداز زلددد  ش . بيدد  مدد  أ  مل أن نتددلكل زنددوم أخددل 
الصكيونية العا ية ز منا انبيىع م   م حبيب ا ا صط ه اللم بع  راة ل عا ني  
 دددخمل أم زندددو.ني نسدددتجيبن أنسدددتجيب ل ددددنوم الددديت انط ىدددع مددد   دددم أمل ددددا 

زحيداا مد  ن دد  زأ و ا زأ.بانكا أن نستجيب ل دنوم الديت نطد  هبدا رالدول امث 
لا  الىددول ال صدد  الددلم   ديددد ن دد  هددو كددسم امث ندد  امثن! الىددول ال صدد    هدد

زندد    تعددالوا نصددهي  مل مددا  ىولدد  امث ندد  زندد  ل ددا حددسا  ددل  ا ع دد ة   هددلا 
 الصدز:
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لريَدددددا  .د   ى دددددوَن  رلَدددددي كرم ) دددددل زا َندددددد ز م َزَندددددد ز ك م  َأز  ُر  َدددددا أَ داَكدددددا ال دددددلر َ   َم  دددددوا َ  .َدت 
 [ 1: ا مت  ة] (برال َمَوز مر 

هلا كسم رب ا   ر ب   هلا قط  زهلا هو الىدول ال صد    أاا  دس بدد أن 
ز مل  نسند   لىدد أن  كدا م دل  نتج  باسريها  ا بالت  يل  مل زنوم رالدول امث 

أن بعدددد   زالددددل  هددددلا اسنددددسن ز   دددد ال  سددددلم  مل  وم ددددا  .سددددمع  كددددد  أأن 
زمدد     ددكيد  مدد  ق ترددَ  ززن )مدد  ق ترددَ  ززن ز سددتىل حىيىددة   ح ا ددا كدد  ق ددب 

ز  رزا دة  –مال   كو  كيد  م  قت  ززن ز  د   كدو  دكيد  مد  قتد  ززن أه د  
زهددلا حددد   ريدد ي   لز دد  النمددلم زال سددائي زأبددو زازز  كددو  ددكيد(  –نلضدد  

ز لز دد  اسمددام أاددد   مسدد د  نعددم  زأنددتم .ع مددون  ددا نبدداز امث أن الددلم  ت ددل  
مددد  ا عدددار     سددمه  دددكيداا     أا كانددع هدددل  ا علكدددة  بدمائدد  قتددديسا   معلكددة

أا  الددلم قتدد    الددبي   معلكددة نكدداز   الددبي  امث   ددخأا زريدد  رالددول امث 
مال  أز زمد  أز ز  د  أز أه د  زنلضد  بالشدكازم  معدىن ألدحل أند  اظكداز   الدبي  

 ان  ز.عامل امث زأن   منا زقع ريل عاا ز كيداا   الاحة اظكاز   البي  امث الب 
 مل أم زنو.ني نستجيبن اظوايف زاضد   دا نبداز امث  ن ك دا   ند ال نع دم 

ن تمدي  ليد  مدل.ني  الزمل أن دا مد  أمتد   ا دلم  أن ا ن تمي ب سب  مل رالول امث 
اليانية أن ا م  أ.بان   أن ا ا  م ون بالد   اللم ب عرَ  ب  زب عرَ  ب  م  قب  الدائل 

  زلدين أنوز نعم   أاا نكازنا هو هلا اللم قال  رالول امث اللال  زالنبيا   
  ال ل كما ال لع قب  ق ي   ما هدو اظديت الدلم   بهدي أن  د كض هبدلا اظكداز 

اللم مت ا حت ال  ا ربزر   البي  امث الب ان  ز.عاملن اظوايف:  ن  ألحل اظيت
مبكدددام بدددالمذ بدددلكل  مددديسز   أنددد  هدددلا هدددو اظددديت الدددلم جيدددب أن  ددد كض 

ألدديذ كددللحلن زلعدد   دديدم ه ددا مدد   تسددا ل    لدددنوم رالددول امث ا الددتجابة 
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  َ دَ  هدلا اظديت  –ن س  لىد ز رير بداظيت العىائددم  هد   –زما أكيل ما ز رير
 ل ا أن نع دم مدا معدىن أند  نديت نىائددمن نبداز امث: لديذ لدللحل    معدىن زاحدد

: معدىن أند  نديت نىائددم أن أز ا  –زما   بهدي أن  ددون لد     معدىن زاحدداا  –
بددامث الددب ان  ز.عددامل الواحددد الحددد   تمتددع باسةددان اظددا م  تمتددع بعىيدددم  ةانيددة 

بددد ن امث الدددب ان  ز.عدددامل هدددو قيدددوم السدددمواا زالرف  هدددو ال دددا ع  دددس ندددا ع مددد  
ززن   زهو ال ار  دس ضدار مد  ززند   زهدو الدو    ديذ ندة ز  مد  بعدد ز  مد  

ليدددداص لوريدددد   بدددداظيت العىائدددددم أندددد   تمتددددع أز   بهددددي أن  تمتددددع قبدددد   زا عددددىن ا
با نتىاز اظا م بد ن زانبد  الدلم أناطد  امث ند  زند  بد  ز دل   بد  حلاالدة الىديم  
ك كدددا  حلاالدددة كددد   دددرب ز دددرب مددد  هدددلا الدددوط  ا ىدددد   اا دددة احلىدددوأ ا از دددة 

اليالد  أن هدلا  عدىن اليداص لوريد  اظديت بالعىائددم  ا عدىنزا ع و ة  هلا هو ا 
الواندددب الدددلم جيدددب أن  سدددتىل   كيدددان كددد   دددلز  دددلز م ددد  مدددا   بهدددي أن   دددع 
 سازمة ما مكما نس اليم   يما  تصور زمكما كيلا ا هل داا  يمدا قدد  تصدور  

  أزل معانيد  أند   تمتدع هدلا هدو باختصدار معدىن كدون هدلا اظديت نيشداا نىائدد اا 
هددددو زحدددددد  قيدددددوم السدددددمواا زالرف زأنددددد   بالعىيدددددم اظا مدددددة أن امث حددددد  زب نددددد 

  زأقدول هدلا زلددين   الوقدع أا.د  أالدتدر  زأبدني ا ستها  زأن  ا ستعان  أند 
أن هلا اظيت لديذ    ند  اا مد  هدل  المدة أمت دا هدل  اسالدسمية  زلىدد كاندع 

زلد كدددا أمدددة   .ددد ال  دددري  أمت دددا ز  .ددد ال ملحومدددة كمدددا بشدددل زأنبددد  رالدددول امث 
لددديذ   ال دددا  مددد  هدددو معصدددوم حا ددده اللالددد  زالنبيدددا   أريددد ايف   معصدددومة

  كدددان  ددديكم م دددا ىون  كدددان  ددديكم مددد  .دددورا ش  دوندددوا معصدددومني رالدددول امث 
 ار.دددب دلمدداا  زال ددا  مدد  بعددد  مل  ددوم الىيامددة هدددلا   ددخأا ثدددء ا ندد  نيشدد ا 
زأنددد  نددديت نىائددددم  كدددلا    عدددين أنددد  معصدددوم  بددد   ن مدددا   طبددد  ن ددده ال دددا  
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زلددد  الواقددع الددلم  ()كدد  بددين  زم خطددا  زخددري اخلطددائني التوابددون  طبدد  ن يدد  
زالنبيددة الدديت   بهددي أن ن خددل أن سدد ا ز خوان ددا زني  ددا  ددا   امث ندد  زندد   ددي  

  ه الحل زانباا كيريم  أا ن لا ثىد  ا ط دويف زالددا زنيش ا هبا  ي   خل
ع   االد  اليدوم  صدب  ناالدحل لاليهلاا ا ت ونة ك كا  ن ه أنين أقول: زما أزرا  

  زلعددد  زلعددد  مسدددتكَن اليدددوم  صدددب  أزل ا كدددد ني زا  تددد مني بدددد   امث  دددداا الهدددد 
 صب   داا مد   –ب  ا ل.ايف   ز   امث الب ان  ز.عامل  –التائ  ن  ريلاا امث 

    هددل  حىيىددة   بهددي أن نع مكدداأكيددل ال ددا  ربانيددة زالت امدداا بدد زامل امث ندد  زندد 
زقددد كددانوا  زنتدد ءل بد مددا م مدد  الع مددا  اللبددانيني الددلم ندددر  حيددا مزمددا أكيددل 

قبدد  ألددحل مدد  التددائكني ندد  ريددلاا امث  كددانوا قبدد  ألددحل مدد  ا ددل.دبني لديددري مدد  
ا وبىددداا  دددس  تددد ل ني أحدددد ن ددده امث نددد  زنددد   ن رأ   نسددداناا ناريدددياا ليجددد م أنددد  

ندد   نسددان أز  نددة مدد    ن مسددعز   تدد ل ني أحددد ن دده امث ندد  زندد  حشددو نكدد م 
ال ا   مسع ن  لوءة   ال دل    العىيدم    اللأم    ا لهب    ت ل ني ن ه 

ا  ى دددي مبدددا ا جيددد م ا  ددددم زجيعددد  مددد  ن سددد   دددل داا مث  امث الدددب ان  ز.عدددامل
  زلددين أخدتم هدلا   هل  حىيىة   بهي أن نتبي كا  دا نبداز امث شا  أن  ى ي ب 
نعم  ا الدتجابة .ددون  مندا للالدول امث   لنددا   بص وم الىول اللم أكل.  لدم

  زاظكدداز   الددبي  امث الددب ان  ز.عددامل مع ددا  زحىيىتدد  موزنددة بيددد امث ندد  زندد 
نت ىدده ألددحل م دد   زنيشدد ا هددو الددلم  د ع َتَمددد ل ىيددام بوانبدد  ز   صدد   ا صددط ه 

ددد  ن يددد   ل ىيدددام بوانبددد  ددد  ن ددده كددد  مدددا   بهدددي أن   ش  ل  كدددوف مددد  زانبددداا ز   ش 
وز   قول:  ن م اا ال صل ليذ ه ا  م اا ال صل ما بني أ ند. ا بوانب  زلدين أن

زءىدة راالدُة بدامث     دخأا ك دا نتمتدع بخةدان بدامثا  م ة زبني مو نا زخالى دا الند 
ا .ون دا ن  زن  ز أا ك ا ند زم حىدوأ امث زحىدوأ نبداز امث نكدد ا الدتطانة 
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  ا   مل امث بالت لع  مل امث كما ق دع لددم   الالدبوع ا اضديألحل ك   با لتج
     ع م أن ألحل هو م اا ال صدل زالت  يددباالت  ال ال صل م  مسا  اللاة اللبانية 

زهدددي  –  ددد ع م أن ألدددحل هدددو م تددداح ال صدددل  أمدددا  أا   دددهر  ا بالالدددبايف ال ددداهلم 
بد  َددا بددللحل ز  –زهددي أمددل  بددد م دد   – أا   ددهر  ا بالعدددز  –ضددلزر ة  لددد   أا ح جر

ن  مسبب الالبايف   أا ن جب ا بللحل ن  مو نا الن  الدلم بيدد  كد   دي  
    دد ع م أن الالددبايف   ودددم زأن الوالددائ    . يددد زأن اظيددوي أ  دداا   . يددد

هل  حىيىة ب  ال ة م  الد   ريف العدا ني ألد م امث ند  زند  هبدا أا.د  الع يدة ودا  
زلسددع أثددد  نمدد   ددلززا   ددت  امث  ا  نبدداز  ا دد م نيا سدد مني  أقددول لدددم ودد

ن  زن  ن يكم الدنيا ن  ةني زمشال     ال ة امث ن  زن    نبداز  ا سد مني 
زل ديدل مد  ا لتجدا   ن ده كد  ا سدتو اا   أ     صط   مع امث ند  زند هدلا

يف أز بعدد الصازأ   التى يدم  مل امث الب ان  ز.عامل  زلد ع م أن مصدرينا  ن قدل 
   دددخن  ع  دددا ألدددحل زرَيدددَ ع  أ ندددد. ا مددد  الشدددوائب العكدددد هدددو الوقدددو  بدددني  د ددد 

 ان موا أن امث ن  زن  اليدلم ا بس س ة م  خوارأ ال صل زالت  يد  أقدول قدو  
 هلا زأالته ل امث الع يم 


