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 تاريخ اخلطبة

  1041/ 41/ 14 املوافق  4141،  صفر  07 ، اجلمعة   

 أيهما أسوأ

 املبالغة يف حب رسول اهلل أم املبالغة يف العصبية للذات
  يددا را ددا احلمددد هلل اددداا يددوايف نعمدد  زيدددا   م يددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

هدددم   لدددحل احلمدددد كمدددا ي بغدددي ظدددسل زنهدددحل زلع ددديم سدددلطانحل  سدددب انحل الل
أحصدددي ء دددا  نليدددحل أندددع كمدددا أء يدددع نلددده نالسدددحل  زأ دددهد أ     لددد     اهلل 
زحددد     ددليحل لدد   زأ ددهد أ  دمددداا نبددد  زرسددول  زريددالي  زخليلدد   خدد  ندد  
أرسدددل   أرسدددل  اهلل  مل العددداش كل ددد ر اشددد اا زندددذيلاا  اللهدددم ريددد  زسدددلم زادددار  نلددده 

دائمدددت متس مدددت  مل يدددوم  دمدددد ريدددسما زسدددسماا سددديدنا دمدددد زنلددده  ل سددديدنا 
و  زنالسددي املذنبددة اتاددوع اهلل أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالدددي   زأزريدديدم أيهددا املسددل

 نباد اهلل:

   اهلل ند  زندد  قددد ااتعدً دمددداا ريددله اهلل نليدد  زنلده  لدد  زسددلم اا دددع 
زدي  احلد  كمدا أعلمدو  زنعد  مد  أخسقد  السدامية زسدلوك  املاددت قددزم  متد  

  ك   ما   اال ن  نسل :يف ك  نصل زيف
َل ) َلَاْد َكاَ  َلُدْم يفر َرُسولر اللَّ ر ُأْسَوٌم َحَسَ ٌة ل َم  َكاَ  يَدْلُنو اللََّ  َزاْليَدْوَم اْْلخر

 [ 11: ا ح اب] (َزذََكَل اللََّ  َكثر اا 
 زقال:
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 [ 08: ال سا ]( مَّْ  يُطرعر اللَُّسوَل  َدَاْد َأطَاَع الّل َ )
يف الاددل    يددةا أ ددد مدد   ددذ  اْليددة يف ا مددل اطانددة املصددطاله ز  أنلددم أ  

ريله اهلل نلي  زنله  ل  زسلم  زلد   لقة نشأت م دذ أكثدل مد  قدل  مد  الد م  
أصددل نلدده أ  معدد  مدد  ق انايددا الالدليددة زسددلوكها اددديسا ندد  كثدد    ددا نددا  ادد  

أدد هيف يف رسددول اهلل ريددله اهلل نليدد  زنلدده  لدد  زسددلم  زالعليددب أ   ددذ  الاللقددة 
الدنوم  مل ق انايا الالدليدة زالسدلوكية أ دب  مدا يددو  مد هيف مد  يصد   أخطدا  
زقع  يها رسدول اهلل ريدله اهلل نليد  زنلده  لد  زسدلم  زدندول أ دلب لددم أمثلدة 

 ل ماذج م   ذا الذي جيسد زيرب   ذ  احلاياة العليبة 
)  غ مهدا: ياول املصطاله ريله اهلل نلي  زسلم  يما اأال  نلي  الشيخا  ز 
زيف رزايددة  يدمم  أحددكم حدك أكددو  أحدب  ليد  مد  زلددد  ززالدد  زال دات أمجعدت(

  زيادددول قدددادم  دددذ  الاللقدددة البدنيدددة )زنالسددد  الدددن ادددت ن بيددد (ريددد ي ة ا يدددادم: 
ال ا ددد ة:    اددد    مدددو  املبالغدددة يف دبدددة رسدددول اهلل   عدددع  دددذا الددددسم ادددأذل 

 التص ي  زرأيع قائلها اعيين   ح وا نملية 
زقدددد زرد مددد  حدددديً الدمدددذي زأم دازد زااددد  مانددد  زغددد  م مددد  حدددديً 
نثما  ا  ح يف أ  قتادم زكا   ليلاا أقب   مل رسول اهلل ريدله اهلل نليد  زسدلم 
يشدددددو  ليدددد  حالدددد  زنلدددد   ندددد  احلددددي   مل مسددددلد رسددددول اهلل حل ددددور ريددددلوات 

ني ا  البص أا    اال لد  اظمانة زسأل  أ  يدنو اهلل ل  االشالا  زاأ  أعود  لي  
)أسددبا الو ددو  زريدد  ركعتددت ا قدد  اللهددم  ل املصددطاله ريددله اهلل نليدد  زسددلم: 

أأون   ليدحل ادا  نبيدحل دمدد ند  اللادة  يدا دمدد  ل أونهدع ادحل  مل رادحل يف 
ذ دب اللند   العد   زاذكدل حانتدحل اعدد ذلدحل(حانن لتا ه اللهم  شدالع  يفَّ 
 دددذ   دت  ليددد  ني دددا  اصددد أا   زلدددد  قدددادم  عدددامدددا ذكدددل  رسدددول اهلل زأكلمددد  اهلل
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أز رنددا  رسددول  ياولددو    جيددو   ددذا الدددسم    جيددو  التوسدد  السددول اهللالاللقددة 
  اهلل  زم   ع  ذلحل  اد أ ل 

رزع الشدديخا  البخدداري زمسددلم زغ مهددا أحاديددً كثدد م الغددع مبلددا التددواأل 
ا يتبداركو  اعدلر رسدول اهلل املع وي أ  أري اب رسول اهلل ر وا  اهلل نليهم كانو 

زكددانوا يتبدداركو  مددا دزندد  أي املددا  الددذي يتادداطل مدد  زنهدد  زيديدد  أء ددا  الو دددو  
زكددانوا يتبددداركو  االشدددعلات الدددن أتسددداقأ مدد  حليتددد  أز رأسددد   زلدددد   دددذ  الاللقدددة 

مدد   ددذ  الال ددست ال ا دد ة البدنيددة أاددول     ددذا غدد  نددائ  زمدد  أددرب  اشددي  
 زغ  ا  اد أ ل  

د ريددد   يمدددا رزا  امحمدددام أادددد يف مسددد د  أنددد  نليددد  الصدددسم زالسدددسم ملدددا زقددد
)لعلددحل يددا معدداذ    ندددت لدد  ااتعددً معدداذ ادد  نبدد   مل الدديم  قددال لدد  مودندداا: 

أددلال اعددد  ددذا العددام زلعلددحل    ندددت  مل املدي ددة أ  قددل مسددلدي  ددذا زقددربي( 
  نلددددم أ  زندددداد معدددداذ مدددد  الدددديم   عددددسا زقددددد حصدددد  مددددا قددددد قددددال لدددد  رسددددول اهلل

 ما لبً حدك أوند  للتدو  مل املصطاله ريله اهلل نلي  زسلم حل  االل ي  ا نله 
مسددلد رسددول اهلل ريددله اهلل نليدد  زسددلم ززقددف نلدده قددرب  الشددليف يسددلم نليدد   

 الاصدد  مل  يدارم قدرب رسدول اهلل زلد   ذ  الاللقة ري  ع اليوم زقالع   جيدو 
   أأ يدكم؟ريله اهلل نلي  زنله  ل  زسلم

ريددد  نددد  رسدددول اهلل ريدددله اهلل نليددد  زسدددلم  يمدددا رزا  امحمدددام أادددد اسددد د 
)أمدن  دذ  أمدة ملحومدة  زسلم قدال:  أ  رسول اهلل ريله اهلل نلي ري ي  زغ   

زريددد  نددد  رسدددول اهلل ريدددله اهلل نليددد  زسدددلم أنددد  قدددال  (متددداب نليهدددا مغالدددور  دددا
اهلل  يهمددا نبددٌد ادده   مددا يل)أ ددهد أ     لدد     اهلل زأ ددهد أل رسددول اهللأي دداا: 

زلد   ذ  الاللقة أصدل نلده أ دا  دي زحدد ا الاللقدة ال انيدة  ت لب ن   اظ ة( 
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زأ   الذي  كانوا قب  زنود  ذ  الاللقة  لكيو   دالو يوم الايامة  أي أ  ال ات 
  ز   سدأل أحدُد ال دات ال ات الذي    يتبعو   ذ  الاللقدة كلهدم  دلكيو  كدا لز 

مددذ بحل أ ددا عي أنددع أم ح الددي مددثسا؟ ياددول أنددا مدد   زاحددداا مدد   ددم   مددا  ددو
  أي    ك ع نله ال هيف الذي أنا  ي   أنع ناج  مثلي ز    انلم الاللقة ال انية

  أنحل  الٌّ حشو نه م يوم الايامة
 يمددا رزا  كثدٌ  مدد  أريد اب السدد  :  يادول املصددطاله ريدله اهلل نليدد  زسدلم
 (سدطوا أكالهدم  ليد  أ  يلد دا خائبدة)   رادم حييٌّ كلمي يست ي م  نباد   ذا ا

  مدا  دو أالسد  زياول  م  :    ما ي بغدي أ  يبسدأ امحنسدا  كالد  االددنا  قدأ
   ندد  يددداد أ  يدددو  أصدد ي اا ملواقددف زأزامددل ززريددايا  ددذ  املواقددف يددا نبدداد اهلل

  ألدديك كددذلحل؟م ا مددل خطدد  نددداا زلددد  مدد  رسددول اهلل ريددله اهلل نليدد  زسددلم
صدر أساسي   ادي  ن    و احلب  زاحلب يدا نبداد اهلل انالعدال ماملسألة أتعل  

 بغدي أ  زم  ا  س معىن لاول قائلهم مدا ي قسلي ما كا  يوماا  عسا اختيارياا قأ
أز  دو قددر معيداري أأخدذ م د  مدا نبالا يف دبة رسدول اهلل  أ دي مسدألة اختياريدة 

اا اختياريداا  مد  نددل  نالعددال قسدلي زلديك أمددل زأددع م د  مددا أشدا ؟م احلدب اأشدا  
معل دة حايايدة  ادد أ   دب زنل  دمدداا ريدله اهلل نليد  زسدلم اهلل ح  معل ت  

 زأ   ددب رسددول اهلل  ددا  أم أح  زالددلزت الددن أ بطددع  لي ددا مدد  املدد  ا نلدده  اهلل
كانع ز  أ ال حت  ح ت  ور زحب  مل اارئها   مل العاش الذي أ بطع م    

زلد  ا  -زكل ا ماصلز   -يما قد طلب  اهلل ن  زن  م ا ري ي  أن ا قد ناصل  
زاهلل حنبدد  ز ن ددا ناددول كمددا قددال ذلددحل ا نددلام للسددول اهلل ريددله اهلل نليدد  زسددلم  

)مدا زقد نا  يسأل  قائسا: مك السانة؟ قال ل  رسول اهلل ريله اهلل نلي  زسلم: 
قددددال: مددددا أنددددددت  ددددا كثدددد  ريددددوم ز  ريددددسم زلدددددين أحددددب اهلل أنددددددت  ددددا؟( 
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  ز ن دا ل ادول  دذا الدذي قالد  )أندع مدع مد  أحببدع(  قال ل  رسول اهلل: زرسول 
ا ندددلام: ليسدددع ل دددا طاندددات كثددد م نلحددد  يدددا  مل اهلل مطم  دددت  لددديك ل دددا كثددد  

 ذا احلدب  زليك مثة حدٌّ  زلد  ا زاهلل حنب اهلل زرسول ريسم ز  ريوم ز  نسحل 
ليك مثة معيار اختياري  ذا احلب   دذا  دو الد هيف الدذي نسد  نليد  يف حياأ دا ز 

 يددي رب يدوم يادوم ال دات ليدوم احلسداب زللوقدو  ادتزيذا نلاده اهلل ند  زند  
العددداملت سدددب ان  زأعدددامل  ز ددد  ل دددا يدددا أيهدددا امحخدددوم مددد  ا دددانة نأمددد  يدددا العالدددو 

لدديك ل ددا  ددي  غدد  ذلددحل  زلددد  مددا أسددوأ  غدد  ا ددانة احلددب  زاملغالددلم زالشددالانة
دبدة رب العداملت زمد  دبدة رسدول   زاحلدب  دي  زقلب   دار  مد  ناقبة م  ناش 

انة العالية  ي   خل أيها امحخوم  الا انة العالية   مدي    كدا  الالدب زالا 
ن دئذ  يهلم نله الالب حب ا  يا  ا خدلع  حدب الدذات   ارغاا م  احلب 

حب املدانة  حب ال نامة  حب اللئاسدة  زمدا أكثدل ا مدور الثانيدة  حب الدنيا 
ْْ ن دئدذ  ند  أندواع الن يلم نله الالب ن دما يبعد الالب م  دبدة اهلل   حدد 

ا حنلا ات ز  حلج  اهلل  نا نسألحل أ  معد  قلوا دا أزنيدة حلبدحل أندع  ا حلدب 
قدول قدوه  دذا زأسدتغالل اهلل   أحباا   حددَّ لد رسولحل دمد ريله اهلل نلي  زسلم 

 الع يم  استغاللز  يغالل لدم 
أ دددال ا  دددلاد أمدددا اعدددد  يدددا نبددداد اهلل:    مددد   دددأ  ا غتيدددا ت الغدريدددة أ  

زاْلحاد  يما اي هم  أما احلدلزب الدن يتداج زأادوم ادت الددزل زالشدعوب  الشدأ  
نهدددة  يهدددا أ  أادددوم ادددت نهدددات متااالدددة مسدددتعل ة اشدددل  امحندددس   اشدددل  املوا

زا طلا    دذا ياول التاريخ ز دذا يعلدم املمرخدو  ز  املعل ة  يما ات الاللقا  
أنتاد أ  يف ا مل  ذزذ  أما اليوم  إ  التاريخ يلع  ي اا  خل  يلع  ي اا خمالالاا 

الددن طوا ددا الددد ل املا ددي  اليددوم نددلع سددوريا زكيددف أواندد   ددية ا ددذ  الااندددم امل
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ريدددة اةاليدددة دز  أي موانهدددة  دددليالة  سدددوريا طدددل  اليدددوم املشدددان  ا غتياليدددة الغد
زلد  م  الطل  اْلخل  يها؟ الطل  اْلخل  منا  دو حلب حاياية  املة كربع 

موقدددف الشدددل  يف امحندددس  نددد   أ  أادددفا غتيدددا ت الغدريدددة اةاليدددة الدددن أدددأح 
كددربع زالطددل  أعددال مدد  حددلب  دداملة حايايددة  ذايددا  ز دددذا  ددإ  سددوريا اليددوم 

أ  أاددم نلده مدا ي بغدي  و  ذا الذي ذكلأ  لدم زم  ح  سدوريا كدزلدة  اْلخل
  مدددد  حاهددددا أ  أسددددتدني حتدددداَرب يف مثدددد   ددددذ  احلددددالأ  أادددددم نليدددد  أي دزلددددة 

     مدد  حاهددا أ  أسددتعت االادددرات املت ونددة مدد  ا زسددا  الداخليددة ا حتيددا 
عب اددد    اأدد  زميثلهددا الشددقثلهددا الال ددة احلاكمددة سددوريا دزلددة   خصددية انتباريددة 

نلدده أ  التسددل  زقدراأدد  زاختصاريدداأ   زمدد    ددا  ددإ  الشددليعة امحسددسمية أدد   
لزرم أدددددنو  مل ذلددددحل  ددددلار مدددد  يف مثدددد   ددددذ  احلددددال دز   ددددخددددارج  ددددذ  البلدددددم 

ادد    ال حددف  زالالددلار مدد  ال حددف   أقددول أمددل دددلم ادد   ددو كبدد م مدد  الدبددائل 
  ال دددات أ  لدددد  قانددددم  اههدددا      دددحلسدددب ان  زأعدددامل أالؤزنددد  يف كتددداب اهلل

ززندددزا أنالسددهم الددن  ددد َمع أز الددن اغتصددبع ندد هم الددذي  ُ ددل ُدزا ندد  ايددويم 
 لهدم احلد  أ  زكانع  م أرحام  أقارب يف ادسد ادازرم أخدلع أريب وا يف العلا  

سدددتث يها    دددذ  حالدددة اسدددتث ائية ييغدددادرزا  مل حيدددً يبتعددددز  نددد  ا دددس  زأسدددباا 
ة امحسددسمية  أمددا العدددك  الددذي  أكددلمهم اهلل   أقددول اال ددلزري نلمددا  الشددليع

زأكددلمهم اهلل اددا م  زأكددلمهم اهلل م دد ل  ددار  مدد  الددل ر ادد  ااحلدداني مدد  الددل ر 
   خطددل حددلب مدد   دد   ددم أ  يغددادرزا  ددذ  ا ر  ز يمددا  دديأ يددم حددو م 

أقطدار الددنيا  يفقد دامههدم   د   دم أ  يدذ بوا  ي تلعدوا ال وع الذي ذكلأ  لدم 
 ي تلعدوا مداندداا أكثددل أم دداا م يدداا مدد  الددل ر   دد   دم أ   لنددوا مدد   ددذ  ا ر  

ز ددذا مددا    ددذا مددا ي هدده ن دد  را ددا يف ددددم أبياندد  ؟   يددا نبدداد اهللزطمأني ددة  ددم
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هلل نليدد  زسددلم يف أكثددل مدد  م اسددبة  أمددين ندد   مدد  رسددول اهلل ريددله احددذر م دد  
 جيدداد نسددييف ا مدد  أمددين  نتعدداز  معدداا مدد  أندد  زأم ددحل يددا أخددي ندد   مدد   أم ددحل

  أ دع زأن دل ز ذا ادثد  مد  ال دات نله ال  و الذي أمل اهلل سب ان  زأعامل م  
  دلٌّ    د  أريدايم وا ميي اا زمشا ا   لقاا زغلااا  ملاذا؟    أريايم  يم؟  قد غاا

مدد   يددداا     ددلوا أ  ي تلعددوا مدخدد  دزر ددم؟   زلددد هم   ددلوا ا مدد   نالسددهم
 هدذا يدو  أ اليذ قول اهلل ن  زن : مانات حليايم  أ 

ُ وَ   رْخَوٌم َ َأرْيلرُ وا اَدْتَ َأَخَوْيُدمْ ) َا اْلُمْممر  [ 18: احلللات] ( رمنَّ
)كاظسدددد أ اليدددذ مدددا  دددبَّ  رسدددول اهلل اددد  املسدددلمت  ذا قدددال: أ هددددذا يددددو  

   دذا كلد  سدهل زاحلمده(   ا تده م   ن و أدانه ل  سدائل اظسدد اال الواحد
أي  - )جيتد   ليد زكسم رسول اهلل ن  الشام يف كالة أخلع ن ددما قدال: يف كالة 

زمددد  دخددد   ليهدددا خ أددد  مددد  نبددداد   مددد  خدددلج م هدددا  بسدددخأ اهلل  - مل الشدددام 
أ  ناول  ذا الددسم أيهدا امحخدوم  امل دطلز     ي بغي( رباة اهلل سب ان  زأعامل

  أمدا الدذي    يددخلو  يف دائدلم ات أبدي  اظ دوراتيدخلو  حتع قاندم ال لزر 
ا زليتعدازنوا مدع  خدوا م يف در   دذ   ليعدودزا  مل دزر دم  ليتادوا اهلل ذ  ال دلزرم 

اةطل زلسو  يدرؤ  اهلل ند  زند   حند  مدلالدو  قدادم زنيشداا ز دعباا أ  نددو  
زأ   لةزأ  أددددو  ةُلار َدددا امحنسدددانية سددددع زحلمدددة زاحددددم متصددد يف خ ددددر زاحدددد

زالتواددددة  زا نتهددددا  نمددددا  دددده اهللا ن ددددبا  اددددأزامل اهلل يدددددو  أسددددات ذلددددحل كلدددد  
   دذا مدا ي بغدي أ  أددو  نليد  حدال قدادم ندلر ا زنعيدد ا يف كد  ريدبات زمسدا 

ز ذا ما ي بغي أ  أدو  نلي  حال نيش ا الاائم زهلل احلمد نله أ اليدذ مدا ا مة 
  ندو  نالست يف ايوأ ا ن  ل  مل نهدود  أي بغي أ  ي الَّذ ز ن ا ل خل  م  اهلل

  أسدأل اهلل ند  زند  ل دا مجيعداا ز دم  م   ا اطال زحن  نالسو    نالعد   دي اا 
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التو يدددد  زالسددددداد  زاهلل لدددديك ادددددت أ ددددلاد  ددددذا اظدددددي  زاددددت أ  يدونددددوا يف رأبدددددة 
أريدددد اب رسددددول اهلل    أ  يلنددددوا حدددد  اهلل يف أنالسددددهم زأ  يابلددددوا  مل اهلل ز ددددم 

 بو  ز م ملت مو  اأمل اهلل نهد استطانتهم   أقول أكثل أائ

 


