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 تاريخ اخلطبة

  2832/ 80/ 31 املوافق  3311،  رمضان  28 ، اجلمعة   

 بال عبودية ال تنفع صاحبهاعبادة 
  يددا ربنددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  زيدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددالل زنهدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال هدددم ال 
 ال امث  أحصدددي ءندددا  ع يدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع ع ددده نفسدددحل  زأ دددهد أ  ال  لددد 

زحددد  ال  ددليحل لدد   زأ ددهد أ  دمددداا عبددد  زرالددول  زصددفي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر بشددد اا زندددليلاا  ال هدددم صددد  زالددد م زبدددار  ع ددده 

دمدددد صدددالةا زالدددالماا دانيمدددي متال مدددي  مل يدددوم الددديدنا دمدددد زع ددده  ل الددديدنا 
ا لنبددة بتىددو  امث تعددامل  أمددا بعددد  يددا و  زنفسددي مالدددي   زأزصدديدم أيهددا ا سدد 

 عباد امث:
  ىددد الددألد أحددد م كيدد  السددبي   مل أ  نع ددم أ  امث عدد  زندد  قددد تىبدد  
منددا صدديامنا زقلباتنددا زقيامنددا زمناالدددنا ع دده الددل م تددا نع مدد  مدد  التىصدد  الدبدد  

 صدد  الددلُح ال َ نهددا    دد  مدد  الددبي   مل ملددحلري زلعدد  مدد  ا دد  يددا عبدداد امث أ  أ
ا ون  اللُح أنبع ب  ع   لا السؤال اللُح مكلتد  لددم  زلعد   دلا ا ىدام خد  
مناالدددبة ل تفصدددي  لعنابدددة عددد   دددلا السدددؤال  أيهدددا ا خدددوة:    امث عددد  زنددد  ال 
حيتدا   مل  ددي  مدد  عبددادا، عبدداد   ال حيتددا   مل صدديام يصددومون  زال  مل صددالة 

   دددو انددداا  مل بيدددع امث احلدددلاميىيموهندددا زال  مل سدددالو مكدددل زال أ  يت هدددوا ح 
 ليو حبانة  مل ملحل  زصدق امث الىاني :
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ُّ احلَهمريدل ) ا النَّاسل أهنتلمل اَلفلىهلها   رمله ال َّ ر زهال َّ ل  لوه اَلههدر  [ 11:  اطل] (يها أهيدُّهه
هبويددة العبوديددة الدامنددة   كيانددا م  امث حيددم مدد  عبدداد  أ  يت ىىددوا زلددد  

 ىىوا مبعىن ت وكيتهم مث الدب ان  زتعدامل  بصدفة الدلل  ا سددنة  حيم هلم أ  يت
الفىددل  االحتيددا    كدد  احلدداال، زالتى بددا،  مل امث الددب ان  زتعددامل  زحيددم هلددم 
 أ  يدلفهع  لددوا  ددل  اهلويددة   حيددا م ز  الدد وكهم   مددا  ددو السددبي  ال بددوُح  يىددا 

  الددلُح  ددا   امث عدد  زندد  مشدداعل  ددل  العبوديددة الدامنددة بددي نددوا هم  السددبي
دا،  الصددديام يدددوقر مشددداعل الدددلل زا م وكيدددة زالعبوديدددة مث عددد  زنددد     دددل  العبدددا

كدللدم الصددالة  كددللدم الدانيل العبددادا، ا تنوعددة   دداما تدو  ا نسددا  عبادتدد  أيدداا  
زأع دد   –الاددلاعة احلىيىيددة ال التى يديددة  –كانددع بالاددلاعة مث الددب ان  زتعددامل 

  زمسددددنت  مث الددب ان  تعددامل  ال دددحل أ  امث عدد  زنددد  عدد  ع دد   ز دددعف  زملدد
يىبدد    ددل  حىيىددة ال مليددة  يهددا  بدد   نددد أقددول لدددم:    التانيدد  عدد  صددلا  امث 

مشدداعل عبوديتدد  الددب ان  زتعددامل زا و دد    ا عاصددي  ما االددتيى ع بددي نوا دد  
باكيددداا مث زت وكيتددد  زملددد  مث الدددب ان  زتعدددامل  دددلاا ي تصددد  بأعتدددا  امث عددد  زنددد  

أندددد  يليددددد أ  يسددددتىيم متاددددلعاا يشدددددو  مل امث ع دددد    يشدددددو  مل امث عدددد  زندددد  
زلددد  نفسدد  اةمددارة تته ددم ع يدد   يليددد أ  يسدد  ع دده صددلا  امث ال ي تددوُح  يندداا 
زال مشاالا زلد   هوات  تلد  زتصد    ما كانع  ل   ي حال  زاالتمل ع ه  لا 

زنددد  ز دددو منصدددلع عددد  الطاعدددا،   الو دددع متادددلعاا  ددداكياا ع ددد    مل امث عددد 
يلحدد   مل امث عدد  زندد  مهفددوراا لدد   نعددم  ددل  مو دد  كمددا ق ددع   ا عاصددي  اندد  

 -زالالدديما الصددوم  - ددي احلىيىددة الددي ينبهددي أ  نع مهددا يددا عبدداد امث  العبددادا، 
الددددب  تلبويددددة  يىدددددا  حىيىددددة ت وكيدددددة ا نسددددا  مث أُح  يىدددددا   ويتدددد    يىدددددا  

   دداما االددتيى ع   كيانددحل مشدداعل عبوديتددحل مث عدد  زندد  عبوديتدد  مث عدد  زندد 
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  تسددأل  ال طد   تسددأل  ا هفددلة زالداقتحل  مل رحابدد  مسدت دياا  مسددتهيتاا  متادلعاا 
زالعفو  تشدو  لي  ع د     دا  امث الدب ان  زتعدامل يىبد   ددوا   دل  زيىب دحل 

وا  مدد  التددانيبي زيىب ددحل مدد  عبدداد  السددعدا  يددوم الىيامددة   ددلا  ددو ندد   مدد  اظدد
ع  السؤال اللُح طلح  أحد م ع ّي  زلد  ينبهي أ  نع م أيها ا خدوة أ  مد  
تتمددددة ا نابددددة عدددد   ددددلا السددددؤال أ  ا نسددددا  ا تعبددددد السددددانيل ع دددده صددددلا  امث  
ا تنسددحل الددلُح تتنددوه حياتدد  مددا بددي صددالة زصددوم زمكددل زتددالزة لدتددا  امث عدد  

بادتدد  مشدداعل عبوديتدد  مث عزندد  مبتعددداا عدد  اولمددا، زلددد  لسددبم مددا ش تددوقر 
   ملدد  مث تعددامل بىددي ملددحل ك دد  يددع حىيىددة عبوديتدد    ويتدد   ت وكيتددعد  زندد   بى

خمتنىدداا أز راقددداا  مدداما عسدده أ  تنفددع  ددلا ا نسددا  طاعتدد ري مدداما عسدده أ  تنفددع 
ري احلدمدددددة مددددد  الصدددددوم أز يدددددوقر الصدددددوم بدددددي نوا دددددحل  دددددلا ا نسدددددا  عباداتددددد 

ندد   زاحلدمددة مدد  الصددالة زأنددع  اطددم مسدددنتحل   ددعفحل  ع دد   مث عدد  ز 
يىر مشدددداعل أ  تسددددت[ 1: الفاحتددددة] ( ريَّددددا ه ندهَعبلدددددل ز ريَّددددا ه نهَسددددتهعريل )ربددددحل قددددانيالا: 

اندسدددار   ت وكيتدددحل مث   ددداما ش تدددد  عاقبدددة العبدددادا، الدددي زل د َىدددعه هلدددا  ال أهندددا 
حل  ددل    ددتع م أ  صددالتحل بدد  عباداتدد  ادتددحل االددتدباراا   ادتددحل  ع ابدداا بنفسددحل

  زلددتع م أ  معصددية ملددحل العاصددي الددي الدداقت   مل ال تىلبددحل  مل امث  ددلز  نىدد 
رحددا  امث زالددي نع تدد  يددج  زالددي نع تدد  يسددتمطل العفددو زا هفددلة مدد  امث  ت ددحل 
ا عصددية الددي الدداقع صدداحبها  مل رحددا  امث بالددلل زاالندسددار خدد  مدد  طاعددة 

اصدي أ داا مد  معصديت  أحدم  مل امث   زأقدول لددم حبد :    أندي الع لا ا نسدا 
  ينبهي أ  نع م  دل  احلىيىدة  ز ما ا ع م بتسبي   ع  زن  م  تسبيح ا لانيي

مددا كانددع معاصدديهم أ  كتدد اا مدد  العصدداة زالتددانيهي زا ددارقي أدركنددا ملددحل   ددنع م 
اا ل ب ددددوي  مل مل دددداة امث  كيدددد ري    كيدددد  تدددددو  زا لا ددددا م   احلىيىددددة  ال اللدددد َّمه
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اا لب وي مل اة امثري اظوا   دو مدا قالد  ابد  عطدا  امث السددندرُح: ا  عاصي الل َّمه
  ا نسدا  خد  مد  طاعدة أزرءدع عد اا زاالدتدباراا  ر  معصية أزرءع مالا زاندساراا 

الددددلُح ال حيددددم ا عصددددية لددددد  نفسدددد  تىددددود   ليهددددا  ال حيددددم أ  يو دددد    التيدددد  
يهددا   ددلا ا نسددا  م دددوم   ددلا زالشددهوا، انالددنة لددد  نفسدد  اةمددارة تسددوق   ل

  م  أش يسوق   مل امث ع  زن  يشدو ب  حال ا نسا  يعاين 
   ا عاصددددي ز  عبددداد امث: أع دددم رندددالا مددد  أش الفتدددوة ا تشدددطلي   مدددو الا 

مىدمتها الشل   زلىد ع مع  يما بعد أند  كدا   ما أم دم ال يد  زالدد  زالدد   
البدددا  زراا ينددداني امث عددد  زنددد   كددد  مددد   يددد  دخددد   ل تددد  ا اصدددة بددد  زأ  ددد 

ا أنددا أرمجهددا  مل العلبيددة الفصدد ه  كددا  لاطددم امث خاليدداا   بأالدد و   توتدد  ز دد
   دددلا يىدددول لددد : أُح ر   دددلا اظددددار الدددلُح بيدددد زبيندددحل مددد  تنسدددف  ندددنح امث

أندددا مددد  تنسدددف  حددد  أرا   لع دددحل تنت دددل أ  أكدددو  اظددددار الدددلُح حي بدددد عندددحل 
  أندا ال أم دحل  ديجاا    يا ر   أنا  عي  زأندع تع دم ملدحلاللُح ي ي  ري أنا عان

سددد   دددلا اظددددار احلانيددد  بيدددد زبيندددحل  زلعددد  أ  تن ندددد أنت دددل بىوتدددحل  بلاتدددحل 
بلأال  ز دو ينداني ربد  هبدلا الددالم  معصدية الداقت   مشاعل السدل كانع تطوع

  مدددداما قددددال لدددد  امثري قددددال لدددد    معصددددية الدددداقت  بالشدددددو   مل امث مل رحددددا  امث
زحتدول ملدحل ا نسدا  بيند  زبدي ا دومل الدب ان  زتعدامل    نلسر ه اظدار أخ اا لبيحل

حتددول الددلُح ال يسددىس كأالدد  عدد  يددد   التانيدد  ا و دد    ا عاصددي ا لتدددم لدد ز ار
   دددل  احلىيىدددة أريدددد مدددندم أيهدددا  مل أصددد ح الصددداحلي  حتدددول  مل أ اددد  ا ىدددلبي

   ددل  احلىيىدددة الددي أز دد ها لندددا امث  ا خددوة أ   ددد اار دددا تلبيددة  امددة لندددا  دد
 مل أ  نتددأد  مددع عبدداد مث مجيعدداا  زبينهددا لنددا رالددول امث زصدددقها التدداري  تدددعونا 

عاكفدداا ع ددده  تنا بىالدددة السددو   مل  نسدددا  رأينددا   االدددىاا نتدددعونا  مل أ  ال  دددد ألسدد
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بهدي أبدداا   مدا ينا عاصي زاةز ار  ن لنا  مل أنفسنا  وندنا أننا مدؤوز  مد  ملدحل
لا  مل  دزأ  أن دل ن دلة  د را  أ  حتم د  ل  ا ىارنة ع ه أ  أتبا ه باالتىامي 

ما ينبهي أ  أصدف  بالصدفا، السديجة  مدا ينبهدي العاصي التاني  ع  امث ع  زن   
  مددا ينبهددي أ  أقددول  ندد  كددا ل زتانيدد  أ  أتددأمل ع دده امث عدد  زندد  أندد  حشددو نهددنم

ندنهم زبدجو ا صد   ال يدا زلسدوع يددو  عىابد  ز ن   داا الي شل مع التانيهي 
  لعدد   ددلا  ددأن  متدد   ددأ    أنددع رأيددع مددا لاا زخفيددع عنددحل البددواط عبدداد امث
ا  ند   اللُح كا  ملتدباا لسانيل ا عاصدي زاةز ار اللن  مُح الفتوة ا تشطلةملحل 

كدددم زكدددم مددد  أنددداس   أتع دددم الهيدددم  أتددددر   دددلا   أصدددبح مددد  أصددد ح الصددداحلي
زلددد  تبددي لنددا  حيددا م الددي عا ددو ا تددانيهي  دداردي  عدد  صددلا  امث  رأينددا م 
  يىدول أحدد م أهنم قد خلترمه هلم خبامتٍة طيبدٍة يهدبطهم ع يهدا الصدديىو  يما بعد 

يىدول: تدو  صدديىي  دلا  أياداا مسدلع ع ده نفسد أيها ا خوة زكدا  لد  صددي  
ري  ع ل  ما  ع  امث بحلسلع ع ه نفس  ا و     ا عاصي  رأيت    اللويا  قا 

ري ق دع قال أزقفد بي يدي  زقال مب نجتد أُح أي   دي الطاعدا، الدي نجتدد هبدا
  أندا نجدع أط دم مد  الديدُح يا ر  أنا عبد  أنا ت و   أنا ال يتدأته مدد  دي 

  أنا لسع مالدداا لشدي   عبد  يا ر   أنا ت وكحل يا ر زموالُح زمالدي  أنا 
 هفددل  عليدداا عدد  كدد   ددي   ال مدد  اةمدد  بلاتددحل زاندسددارُحنجددع بفىددلُح زمش 

الددددديدو  مصددددد   كمصددددد   دددددلا ش  مدددددا أدرا  أ   دددددلا الدددددلُح تسدددددي  ال ددددد  بددددد  
زلددد   سدد  ال دد    مددا بالددحل نددأمل بددا علزع زننهدده عدد  ا ندددل  ا نسددا   نعددم

  زش يت دددم معهددمع دده مدد  ش يددل م زش ي ددو  لدديهم  مبدد  يط دد  أحدددام الدفددل
:  د  يدو  أ  نع د   النداا  ال  م  الناس يلَسدأ مد  النداس زقدد مدا، زرحد   مل  لل

   د  نالسدت ري    رأيتد  يدا أيهدا ا فديري ال ش أر  امثري قال: نعم يو  ةن  كا ل 
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تفددددي  ددددوا  لعندددد     ماا  بددددأُح ح ددددة ال   دددد  تددددلاكل، معدددد   ددددؤز  العىيدددددةري ال
ياداا تىددمها  دي  تدو  أ الدي تصددر ا بدفل   أال تع دم أ   دل  الفتدو زباحلدم 

  مددد  حددد  أُح زاحدددد مدددنهم أ  يفدددي النددداس ل نددداس أ  يتونهدددوا هبدددا  ليدددحل أياددداا 
ز دددو ش يدددل  زش ي دددو  ليدددحل زش  ن دددلاا  مل أنددد  حيددددم بدفدددل ب عندددحل أندددع أياددداا 

  زعندددددما تصددددبح الل بددددا، زاةم نددددةز دددددلا يصددددبح مصدددددر الفتددددازُح  يسددددمعحل
 مل مصددددد  الوحددددددة    تن دددددلاةم ندددددة  دددددي مصددددددر اةحددددددام زالفتددددداز  ا تنوعدددددة 

اماا مبطلقددة زكيدد  تصددبح صددولة الوحدددة ا الددالمية نددل ا الددالمية كيدد  تتصددده
  ل  الفتازُح الع يبة 

ع ده النىديم مد  يا عباد امث: ر  رن  رأينا  مد  الناالددي كاندع عاقبتد  
  زر  رن  رأينا حيات  حيداة التدانيهي زالشداردي  زا دلتدبي  داندع عاقبتد  ملحل

زليسدعحل بيتدحل زابدحل   نعم أمسحل ع يحل لسانحل يا  دلا ة زاللاةال ط  زا هفل 
   أقول قوش  لا زأالتهفل امث الع يم ع ه خطيجتحل

 أم بعد  يا عباد امث:
يىدول: أندع تصد  الدوريا بدد  مناالدبة بالدزلدة  أرال   شَّ أحد م م  بعيد

رُح قدد أع د  أ  الن دام السدو ا الالمية ز ا  و ما مسؤزل كب  عندكم   الدوريا 
مد   دوق زأنا أرال   لي  اظدوا  عد  الدؤال   دلا   دي  تىول  لارين ام ع ماين 

 ددلا ا نددؤ مدد   ددلا ا دددا  الطددا ل اة ددل  اللددجر  رنيدديو اظمهوريددة العلبيددة السددورية 
مبناالبة مبوق  رمسدي أمدام مجدع كبد  مد  النداس  د  الدوريا دزلدة ع مانيدةري أندا  

صددط ح زلدنددا نىددلر مددا يىددلر  ا الددالم قددانيالا  دد  مسدد مو  زال نتعامدد  مددع  ددلا ا 
م  حلية اللأُح زحلية ا عتىد  هلا  و  د  الدزلة ا الالمية م مجاا م  م هدل  
اللمسي اللُح يو ح  وية  ل  الدزلة زمدانتها الباالدىة   ا الدالم  أمدا الد مدة 
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ل  أز لع د  حي دم هبدالي مسعتها  هي رأُح للاٍ  زا الدالم يىدلر حليدة الدلأُح زا عتىدد 
الل بة زل  ملحل  ملحل  ي   ز ويدة الدزلدة ا الدالمية   دا يىلر دا ا سدؤزل اةزل 
عنها   ماا  أقول لت ار الدما  ال ت تىطوا  ل  الد مة زال جتع وا منها  طا ا ليؤر 

السددفحل  التوليددم  التمتيدد   الت ليدد   مل  خددل مددا  –قتدد  الددؤ    –نددلانيم الىتدد  
 ددل  الد مددة لت ع ددوا منهدددا مددؤراا ظددلانيمدم كدددي   نالددحل مدد  اظددلانيم  ال ت تىطدددوا

تستطيعوا أ  تسمو ا بسمة اظهاد   البي  امث  لد  يتدأته لددم ملدحل  لدو أندحل 
ن ل،  مل العاش م  أقصا   مل أقصا  ل  جتد دزلة تد نم ا الدالم الدلُح ابتلعرد ه 
ءد  ب  رالول امث زاللُح احتادن  أصد ا  رالدول امث ر دوا  امث ع ديهم زالدلُح زر 

التابعو  زمد  تدبعهم  لد  جتدد دزلدة تد نم ا الدالم متامداا حد  ال مجدة كمدا يلد نهمل 
 لا ا الالم    ل  الب دة  وق  دل  اةر  ا باركدة بيانداا زالد وكاا زالت امداا  ع ده 
أ  الناس كانوا زال ي الو  خطانيي  كا  زالناس زال ي الو     معصومي حا ه 

 ددي احلىيىددة  هدد  يتددأته  نسددا  أيدداا كددا  أ  يهمددم  اللالدد  زاةنبيددا   نعددم  ددل 
عيني  ا يتوي  زيتوي  ليدأ  حبددم مفداد  أ  الدورية دزلدة مو  دة   الدفدل زمد  

  ال يدا أخدي لد  جتدد  دلا الهطدا   ا  ينبهي أ  نتون   ليها باظهاد   البي  امث
لب دددة لسددوع يتمدد ق  ددلا الهطددا  بيددديحل زلسددوع تبىدده اهلويددة ا الددالمية هلددل  ا

 ناصعة مت لجة زا  ة 


