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 تاريخ اخلطبة

  4034/ 00/ 43 املوافق  3311،  شوال  06 ، اجلمعة   

 كل حمنة منحةيف 
   ددا رانددا احلمددد مث اددداا  ددوايف نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددبحانحل ال كدددم   
يددد  ن ددد. نأسدددحل  زأإدددكد أهلل    لددد     امث أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أنددد  كمدددا أءن

زحددد    إددل حل لدد   زأإددكد أهلل حممددداا نبددد  زرالددول  زريددأي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددل لاا  ال كدددم ريدددل زالددد م زادددار  ن ددد. 

حممدددد ريدددسما زالدددسماا زانيمدددي متس مدددي  مل  دددوم الددديدنا حممدددد زن ددد.  ل الددديدنا 
وهلل زنأسددي ا لنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مزأزريدديدم أ كددا ا سدد الددد    
 نباز امث:

لعل مد  اريد  أهلل أنيدد احلدد ذ الدلت  كلأد  لددم ريدباب العيدد ادا م  يف 
هدددلا ا دددداهلل ز لدددحل لسدددببي اءندددي  أزامدددا ا ييدددة  ءانيددداا  هلل الدددل    عدددوا هدددلا 

 نندا زنوندا امث الدبحان  زأعدامل  احلد ذ ن . أييتد   ندلا  ق دة مد  الندات  ق د :
زأضلننا  لي  خسل إكل رمضداهلل ا ع دم ا خدسل ا  دام ا خد م مند  أهلل  دلمندا 
امث ندد  زنددل ادددالابول زأهلل  دلمنددا اد دددة هددلا الشدددكل  اددل ادددد   الشددكل زالعيدددد 

ز  حنصدل زنا ندا   يف مياداال ز   معاا  زحند    نأتدن نددنو امث الدبحان  زأعدامل
زلد  يف الندات مد  قدد  تصدور أهلل هدل  ااد دة الد  ننت لهدا يف خدواأيم  يف موالم

إكل رمضاهلل ا بار   منا هي ن ا  نستحا  ن د. نمدل طِ ردمن مندا  امندا اد   هدلا 
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الدددلت  دددتم ادددي التصدددور أصدددور خددداط   دددا نبددداز امث  لدددي  اينندددا زادددي امث نادددد ك
  أند اا ن د. نمدل  النات اعضكم مع اعض  هلا  ستننل  سناا ز ا   تعاقد معد

ا  هلل ا ند   سددتحأل ا نددلم زا سدتننل  ناددد    اهددا  هددلا  دتم اددي النددات  ناددد  
 ز طددل ي أمددا ايننددا زاددي امث الددبحان  زأعددامل  كددلا    ددتم  زا نددل الددلت  ددن  

 ل ] (زن رمنمنددا أِدون دمدددُوهللن ِأِنددورنِكُم  دنددُومن اُلارينامندددةر )ن يدد  ايدداهلل امث ندد  زندددل يف م ددل قولدد : 
[  مندددا هدددو قوندددم نادددد مددد  طدددلب زاحدددد أ  زهدددو امث الدددبحان  181: نمدددلاهلل

زأعددددامل   اددددد أأضددددل امث نددددد  زنددددل ن ينددددا    أملنددددا قدددددا أملنددددا ادددد  مدددد  طانددددداال 
زنبدازاال  هدو ا و دأل لندا  ليكدا زهدو ا يسددل لتنأيدلها ا  ند  ندل نسلد  أن د  أننددا 

اهلل ريددياماا   هلل كدداهلل زأندد   عطينددا ا نددل ن دد.  لددحل  هلل كددنسدتحأل ن دد.  لددحل أنددلاا 
ريسم أز أت إي   خل   لحل ناد نلع م  طلب زاحدد اتأضدل مند  زهدو امث 
ندد  زنددل  أمددا حندد   ددنح  نبيددد ا وكددوهلل مث الددبحان  زأعددامل  ش  ددل ايننددا زايندد  
ناد أهلل  ط م منا نمسا  دنع   قبولندا لدللحل العمدل زنطالدم ن د.  لدحل أندلاا ا 

  هددل  الناطددة  نبهددي أهلل نتبينكددا  ددا نبدداز امث  ددتم  لددحل ناددداا ايننددا زايندد  معددا  امث
قدداني ي ال كددم أكلمنددا الددبحان  زأعددامل  أمددا الدددنا  الددلت نبتكددل ادد   مل ندد  زنددل 

اد ة هلا الشكل ا بار  ال أكلمنا اد ة هلا العيد اللت  نيت ن . أناااد   كدلا 
لدددي  الدددنا  لدددي  ط بدداا حلدددألس أريددبحنا نسدددتحا  مددد  امث ندد  زندددل  هددلا الددددنا  

ألك اا منا حبأل أريبحنا مالدي ل   دنح  نسحدأل مو ندا زخالاندا اد  زالعيدا  ادامث  
  اا مددا الدددنا د الدددنا  يف حيددام ابنسدداهلل أعبدد  ندد  نبوز ددة ابنسدداهلل مث الددبحان  
زأعامل  حن  نبيد ا وكوهلل مث ن  زنل مد  نواريدينا  مل  دلق أقددامنا  ا وكدوهلل مث 

ناؤنددددا الوانددددج مث ندددد  زنددددل هددددو  نددددسهلل ندددد  هددددل  زا م ددددو    ش ددددحل إددددي اا  ز
العبوز ة   نسهلل ن  نج نا اي  دت امث البحان  زأعامل   نسهلل ن  ا وكيتنا مث 
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الددددبحان  زأعددددامل  أنطدددد. أز ش  عددددن  حددددلم أز أكددددلم  ن ددددل ندددددنو امث الددددبحان  
  ندددنو   ننددا اددللحل نادددم هو تنددا مث الددبحان  زأعددامل ااطددع الن ددل ندد  كددل إددي 

يف السدلا    زابنسداهلل  دا نبداز امث ندان   يف كدل ا حدوال نبازاا ا دوكي لد  زأعامل
زيف الضدددلا   ننددددما  بت ددد. ابنسددداهلل االضدددلا  كاحلالدددة الددد  مندددل ادددا اليدددوم  ادددد أهلل 
نطددلق اددا  امث ندد  زنددل زنع دد  ندد  حانتنددا  مل أهلل  دشددج ننددا هددل  الضددلا   

يف ا اداهلل  يف الب ددم  يف أا باأندا   إ ا اجناا  الضلا  زأقب   اعدها السلا  نعماا 
حن  ا ل  مل حانة  مل أهلل نسنل امث ن  زندل أهلل  ددع ن يندا نعمدة السدلا   هدل 
 سدددتطيع ابنسددداهلل أهلل  دددد ع ننددد  الضدددلا  اددددزهلل ندددوهلل مددد  امثد    هدددل  سدددتطيع 
ابنسدداهلل أهلل  باددي نعمددة السددلا  ادددزهلل نددوهلل مدد  امث الددبحان  زأعدداملد    ددا نبدداز 

ي هدددلا   دددنع م أنندددا    نسدددنل امث الدددبحان  زأعدددامل أهلل  دلمندددا ادددا نل امث    ا أبددد
ن دد. نمددل نم نددا  زأهلل  دلمنددا اا  واددة ن دد. طانددة ِز د ُانددا  ليكددا   ددنع م أهلل ا  واددة 
ليس  ن . طانتنا  زلنع م أهلل ا  واة ليسد  ن د. نكوزندا  زهدل لندا نكدوز مد  

أو يدددأل مددد  امث الدددبحان  د هدددل لندددا مددد  قلاددداال ن ز كدددا اددددزهلل غددد  أو يدددأل مددد  امث
ت  نلرِزنا  منا هو أأضل م  امث  زا  واة الد  ألزندا   نسدتحاكا د ا نل اللزأعامل

)لدد    امث  زريدددق رالددول امث الاانيددل يف احلددد ذ الصددحي : ز منددا هددي أأضددل مدد
)ز  أندددا    أهلل قددالوا ز  أنددد   ددا رالدددول امث  قددال:  دددخل أحددددكم اظنددة نم ددد ( 

 مل منطأل العبوز ة  هلا اللت أقول  لدم  ا نباز امث   أرأ تم ات ( امث ال ين تهمد
   هلل أنطدد. أز ش  عدددن   هلل  اتضددي منددا    نددددنو امث ندد  زندددل أهلل ن ددل را دددي

  هلا منطأل العبوز ة  س  اول  قانيل: لاد زنوال امث   م ِ ُسدتنجنُم أكلم أز حلم
      ادول  أحدد  لدحل     أ   هو منطأل ناد ا الت جار ايننا زادي امثدزنانيي

أزنددو  أهلل  دشدج ندض الضددلا   أزندو  أهلل  دشدج نددض الضديم   ددإهلل أندا نبدد مث 
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  ز هلل ش  أعددل ريددوال  زهددلا  نبهددي أهلل  أع دد  مدد  كدداهلل نبددداا مث ندد   عددل إدددلأ 
نمددا  :  نبهددي ااب دا ة  مل الصددو أهلل أن دد  ند  الل ددازندل  اددل أقددول إدي اا  خددل

زأالدنل  -الد  قدد أدلز  مم مد  امث ندل  نعدم  أ داا كاند  ا ندة ز  قدد قضد. امث ند 
هل  ا نة أستبط  منحدة مد  امث    دا   نبهي أهلل أن م أهلل - امث العا ية م زلدم
ادل  دم أهلل أقاا كدا زمد  ا  نبهدي   أهلل أقاا كدا االصدو  ادن  نعمة لدنكا مانعدة

زلدد  مد  أ د  ا كاهلل أمدل   سد اا  لق  زلعل  ينا م   اول: أما الصو االل ا أ ضاا 
كيددج أالددتطيع أهلل أ دديج  مل د نندددما أنددد هددل  ا نددة الدد   تاحنددا   يت االل ددا

هدو احلدم  ز ندض د البيل  لحل  ا نباز امث الصو الل ا ن  ا صيبة ال  أأد  لينا
   صدعد ابنسداهلل  مل أقواا لدم حاياة: يا أمدلاهلل اءنداهلل  ادد منكمدا  نناحداهلل 

   عنددما  أديض الا دم مث الدبحان  زأعدامل اما معاا  العبوز ة زاحلم    ر ا امث
حباا مث ن  زنل   شد  أهلل  د إي اا اا  أد  ليحل م  نند امث البحان  زأعدامل 

    شددد  أهلل  ددد إددي اا اددا  أددد  ليددحل مدد  ننددد امث الددبحان  زأعددامل ا دد  نددلا 
  زلددددندم  ادددد أهلل أاولدددوا ز امث  ك مدددا  أدددد مددد  ا بدددو  حمبدددو  نبددداا ددد  ادددس 

أهلل أأيض أ  دأنا حباا مث ند  زندلد زامث الدلت    لد     هدو  مل   ديج السبيل
زلدددد  ا مدددل ىلتددداس  مل أهلل  سدددتيا   ز نددد  لسدددبيل قصددد  ز سددد   نددد  لسدددبيل معبدددد

   دا أخدي ابنسدداهلل: نا يتدحل الدد  أتمتدع اددا ابنسداهلل  مل حايادة مددا ايند  زاددي امث
اللت أتمتع ا  م  أ   أأد  ليدحل نعمتد      عحلد  ليحل حل ة   ح ةم  أ   أأ

ل مددد  أ ددد  أأدددد  ليدددحل نعمدددة كدددل منكمدددا  حل دددة   ح دددة  نيندددا  ال تددداهلل امدددا أبصددد
مد   ا الدلت   ننددما أتمددز ن د.  لاإدحل يف ا سدا  ل قدد نا حل اللت اد  أددر 
ليددحل مدد   ا الددلت  عيددد     ز  ا أخددلال قسددطحل مدد  اللقدداز دلمددحل انعمددة اللقدداز

  مدد   ا الددلت  ع ددحل   ا ز ددع  ال امددة يف  مددحل ريددحو  ز ا تددحل مددلم أخددلع
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مد  هدود ألدي  مع قطعة ال حم الد  يف  مدحل أ زرزها اسكولة ز  متضغ لسانحل 
د د   ا ن مدد   لددحل  كددل شددد  أهلل أعشددأل كانيندداا غدد  امث الددبحان  زأعدداملهددو امث

د  ددا هددلا   ا كدداهلل هددل شددد  أهلل  دددوهلل يف ق بددحل حمبددو  غدد  امث الددبحان  زأعددامل
اوالداني   هنالحل  نساناا ش أل  ما مد  حمندة أادع  يكدا    ز نجيدحل منكدا ن د. البعدد 

ا خت أة   د ع ننحل الأال   د ع ننحل العاهاال   د ع ننحل ا خطار زأن  ش 
    أندد  يف أ ددحل احلالددة  اددد أهلل  أدديض ق بددحل أع يمدداا اددلا ابنسدداهلل زحبدداا لدد أددل 

زهددلا  اال لدددي  ددي  ليدد   دد ا  زأدتحددل نينددا  الؤ تدد ز نددحل لتنت ددل الددوان  ا زقدد
دددد ن ال  دددد ر )  ديددددج اددددامث الددددبحان  زأعددددامل  نسدددداهلل م  ددددحل ددددة   نمر  (زنمنددددا ارِدددددم م دددد  ند ُعمن

د   ا أبدددددي هددددلا   نددددلكل هددددل  احلايادددددة ز  [ ألددددي  ا مددددل كددددللحل13: النحددددل]
لاددد   ز االنسددياهلل نندنيددل  الددتجد أهلل ق بددحل التكددم قحبددة امثحنجددم أنأسددنا ننكددا 

 إنحل التستيا  أند      إ ا أحبب  امثِنبر ن  النأوت ن . حم م  أحس   ليكا
ز مددا أهلل  دددوهلل زلددد   مددا أهلل  دددوهلل خدد اا  دداهلاا  لدد   نأيددحل مدد  ننددد امث    اريدد 

 نددحل أع ددم    زأندد  أع ددم أهلل كدل هددلا الددلت  نأيددحل مد  ننددد امث خدد خد اا مانعدداا 
  هددل     خبدد   دداهل أز خبدد  ادداط  مددا ااددتس  مددلم يف حياأددحلأهلل امث ندد  زنددل 

  هدل  زما  يكا كل  لدحل مسدخلاال لدحل السمواال العس  هل  ا رض زما ن يكا
دددا  ندددُنِكِ وهللن ) ا نعدددام ملل دددة لدددحل كن ندُ دددا رنِكدددواِدِكُم زنمر كن ندُ ِدددُم  نمر دددا ان [ 22:  ددد ] (زن نلمُ نناهن

نبهددي أهلل   ن دد. أهلل ابنسدداهلل  نعددم  نندنيددل  الددتتمتع ادددس الصددأتي الصددو زالل ددا
  ن د. الدلغم مد     منا هي غا ة حبدد  اادا هلل الدنا  لي  زالي ة  مل غا ة  دنو

أنحل أستابل كل ما  أد  ليحل م  نند امث مد  ا د  زا ادتس اال االصدو زالل دا 
  أدددنو امث  ندد  أمددل  أهلل أدددنو   زهددا حندد  ندددنو  مددلم معدداا زلددد  يف الوقدد   اأدد

زأهلل  ل ددع ننددا الددبس   ندددنو  أهلل  ا ددم حمننددا   ندددنو  أهلل  ل ددع ننددا الضدديم أخددلع
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  هل  هي احلاياة الد   نبهدي أهلل نددرككا    زلدن  رانا ل  العتىب حىت  ل .منحاا 
أنددوز  ددنقول  ددا نبدداز امث لدد  نلقدد.  مل مل ددام امث    مندداحي اءنددي أزامددا  لددحل 

ة  نبهددي أهلل العبوز ددة زا سدددنة مث ءانيكمددا احلددم مث الددبحان  زأعددامل  هددل  احلايادد
نتبينكا  أما هل  ا ندة الد  مندل ادا  انطسقداا مد  الددسم الدلت  كلأد  لددم أقدول: 

  هدي نعمدة زلدنكدا ااطندة كمدا قدال   ا حمنة يف ال اهل زامث   ا  نحدة يف البداط 
دِ   نداهرلنما زناناطرنندةا )امث ن  زندل:   زمد  معداين [ 22: لامداهلل] (زنأناُلدبنغن نن ندُيِدُم نرعنمن

   مل أهلل نس  ملم أخلع ن . ريلاط  هل  النعمة زاخل هل  ا نة أهلل امث  وق نا
   دددوق  الأسددداة    دددوق  الشدددارز    مل أهلل نعدددوز  مل ريدددلاط  مل أهلل نتدددو  زنددد ز 

م   هدلا معدم مد  معد مل أهلل  تواوا  لي    اول ام: نوززا زالعوز أاددزالأانل   
للحل  نندددا أقدددول يف خامتدددة حدددد  ي هدددلا   زلددديف هدددلا ا ادددتس  الدددلت مندددل اددد ا دددن  

[ 2: حممدددد] ( رهلل أننِصدددِلزا ال مددد ن  ننِصدددلُِكمُ ) ادددول لدددم امث: متجكدداا  مل قازأندددا قدددانيسا 
 رهلل أننِصددددِلزا ال مدددد ن )أقددددول اددددم  اددددول لدددددم امث:  زأ دددد   مل رنددددال نيشددددنا ا اطددددال

 رهلل )  رهم زالدد نار  زأ د   مل رندال ا نمدال الدل    تا بدوهلل يف نعدم الدد( ننِصلُِكمُ 
امنِدمُ  زأ    مل ا و أي يف ززانيلهم زالعام ي يف  (أننِصِلزا ال م ن  ننِصلُِكُم زن ِد نب ُ  أنُقدن

معام كم زا  ارني يف حاوام زالأسحي يف أرا يكم أقول ام مجيعداا  ادول لددم 
امن )امث:  أقددددول قدددوم هدددلا زأالددددتهأل امث  (ِدمُ  رهلل أننِصدددِلزا ال مددد ن  ننِصددددلُِكُم زن ِد نب دددُ  أنُقددددن
 الع يم


