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 تاريخ اخلطبة

  8118/ 18/ 82 املوافق  1444،  صفر 14 ، اجلمعة   

 يفرح اهلل بتوبة عباده

 ويف عباده من يبغضهم ذلك
  يددا رب ددا احلمددد هلل اددداا يددوايف نعمدد  ويدددا   م يدددهاحلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددك احلمدددد كمدددا ي بغدددي ظدددسل ونهدددك ولع ددديم الددد طانك  الدددب انك ال هدددم   
أندددم كمدددا أء يدددم ع دددد نفسدددك  وأ دددهد أ     لددد     اهلل  أحصدددي ء دددا  ع يدددك

وحددده    ددريك لدد   وأ ددهد أ  دمددداا عبددده ورالددول  وريددفي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   اهلل  مل العددداش ك  ددد ر بشددد اا وندددليراا  ال هدددم ريددد  والددد م وبدددار  ع دددد 

يدددوم  دمدددد ريدددسما والدددسماا دانيمددد  متس مددد   ملالددديدنا دمدددد وع دددد  ل الددديدنا 
و  ونفسددي ا لنبددة بتاددوع اهلل أعددامل  أمددا بعددد  يددا مالدددين  وأوريدديدم أيهددا ا سدد 

 عباد اهلل:

مها مولدا  متجاورا   م يداا  أمدا أحددمها  مولدد الديدنا عيسدد ع يد  الصدسم 
والسددسم  وقددد ح ا حتفددال بدد  م ددل يددوم  كمددا أع مددو   وأمددا ال ددا   هددو مولدددنا 

الدل  الدي تف  العداش امالدسمية بد  ع د  لد  والد م اليدنا دمد ري د اهلل ع ي  و 
بعددد أيددام  و ددا   ريدد   يدد  أ  بع ددة كدد ي مددن سددلين ال بيدد  والرالددول  مونيدد  راددة 

 أاددر وا قددول اهلل الددب ان  وأعددامل عددن بع ددة دمددد ريدد د اهلل ع يدد  ل عدداش أمجددع  أش
 خطاباا ل :وال م 
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 [ 101: األنبيا ]( مر َ َوَما أَْراَلْ َ اَ   ر ا َرْاَةا ل ْ َعالَ )
 عن عيسد بن مرمي ع د لسا  نربي : أو ش أار وا قول  الب ان  وأعامل

َر َوَرْاَددةا م  اددا وََكدداَ  ) ه َولرَ ْجَع َدد ي  يَددةا لر  اددا ددَو َع َدديا َسدد   قَدداَل َكددَللركر قَدداَل َربوددكر سي
ّياا   [ 21: مرمي] (أَْمراا ماْاضر

ة الدديدنا دمددد ريدد د هلل عدد  وندد  ع ددد عبدداده ببع دد  راددة أن  ددا امهددا راتددا 
اهلل ع ي  وال م  وراة أخرع أن  ا اهلل عد  وند  ع دد عبداده بدو دم وبع دة الديدنا 

وموني ها ك        ع د أ  راات اهلل ع  ون  ك  معيسد ع ي  الصسم والسسم
يديَعددددددو  ولادددددد أحسدددددن رندددددال الددددددين ا سدددددي ي يف بسدندددددا ريددددد عاا ع ددددددما نع دددددوا 

بلكرع مولد اليدنا عيسد التجدا ا  مل اهلل وأضدرعاا بد  يديد  أ  يد ي  احتفا هتم 
عدددن ب ددددأ ا سدددله  سدددله ا صددديبة وأ  يعيدددد نعمدددة األمدددن والسدددسم  مل ربدددو   دددام ا 

  لادددد أحسددد م ريددد عاا  ذ نع دددم ا حتفدددال ظدددله ا  االدددبة الع يمدددة سدددله  أنددد 
  اب اهلل الب ان  وأعامليديتَدْرَنم  مل التضر  وا لتجا  والتلل  ع د أعت

ع ددددما الدددوارت موع تهدددا كمدددا أحسددد م البابويدددة الفاأيدانيدددة ريددد عاا أيضددداا 
 مبؤالسداأ  وقادأد الد  أونههدا  مل العداش  الدوارهتا لددعوم العداش السد وية الع مدد 

ل توندد  متعدداون  هنددد مهددا  سددله اددد رم الدد  أدددور رحاسددا ع ددد سددلا الب ددد ا مددن 
  دددم أحدددداا وش يسددد   مل دولدددة و   مل مجاعدددة  كدددا  و  يددد ال ا طمدددان الدددل  ش ي

 حيتضن أويل ال دبات  كا  و  ي ال حيتضن أويل ا صاني   أن  
ومدع ذلدك  ادد أدلكرت عباد اهلل:    الفاأيدا  مي   مع م العداش ا سدي ي 

يدا   وريددر رالدول اهلل الاانيد : بابوية الفاأيدا  ال س  السار  ب  الرال  واألنب
ن ا أونهدم  مل أأبدا    أونهدم البابويدة  مل الشدايم ومدنبيدا   خدوم لعدست(أل)ا

بدد   مل أأبددا  الدديدنا دمددد والدديدنا عيسددد ع ددد نبي ددا وع يدد  الصددسم سددلا الشددايم 
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والسسم  اجتهم  مل سلا الشايم وأأباع  با وب دامية وبأالدد يدؤءر  ولع د  دليد  
ظددا موع دة الفاأيدددا  يف سددلا مدن األدلددة ال اطادة بصدددر ا شدداعر الد  اريددطبغم 

  وأمددا م  مددة التعدداو  امالددسمي  اندد  ا دد  العدداش امالددسمي أمجددع  ا دد  العصددر
الدددول امالددسمية مددن أقصدداسا  مل أقصدداسا  ذلددك مددا  ع تدد  البابويددة الفاأيدانيددة  
أقددول لدددم يددا عبدداد اهلل: أمددا م  مددة التعدداو  امالددسمي  هددي مؤالسددة ا دد  العدداش 

بدد  الدددول امالددسمية مجعددا   الفاأيدددا  االتشددعر األالددد الددل  ع امالددسمي أمجدد
 -يطددوب بالعدداش امالددسمي والدددل  يطددوب با دد  مدددن ق ددوب العدداش امالدددسمي 

ليدد هجب هندددي وريدددر العا يددة الدددربع  مل العدداش أمجددع  وندد  ع تدد   -وسددو الددورية 
عددداش    مددداذا ريددد عم م  مدددة التعددداو  امالدددسمي وسدددي ا ددد  المهدددا  سدددله ادددد رم

امالددسمي   العدداش ا سددي يك  هددا كمددا أع مددو  أغدد و يف رقدداد عميددم وليددم أندد   
كا  كرقاد أس  الدهف   ها دجوبة عن كد  مدا يدر  س دا   هدا   أسدمع أند  
ال ددددددامل  و  أسدددددمع  سدددددات اليتدددددامد  و  أتصدددددور الددددددما  ا  همدددددرم يف الشدددددوار  

ن ا   خيطر ببا ا أ  أت دث عدن وليس مثة من حيدءها وموالساحات وا يادين 
َقْم  عن األمدوال الد  هيربَدْم  سدا سدي ذ  َبْم  عن ا  ار  ال  حير  األب ية ال  خير  

أصمم كما ق م لدم و  ريمم ا وأد   اذا أقول أسد  الدهدف  رابطدة العداش 
العداش وقدد اد ر العداش امالدسمي و  امالسمي رابطة  أيدن سدي الرابطدة يدا عبداد اهلل

يف ق بددد   دددرا  ددد ر  أيدددن السدددعي  مل ربددد  األو بأخيددد    مل مجدددع امخدددوم العدددر  
 ال  دعا  ليها مو نا وخالا ا يف قر ن   ذ قال:حتم م  ة امخا  ا س م  
َا اْلميْؤمر يوَ   رْخَومه َ َأرْي ر يوا بَدْ َ َأَخَوْيديمْ )  [ 10: احلجرات] ( رَّنا

اهلل: دعوا الدنيا ك ها  دعوا األالباب أمجع  ع دد ولدين أقول لدم يا عباد 
عجيٍ  وغريٍ  ما ك ا نتوقع   دعوا األالدباب وارح دوا الرغم من ما نرع من  رر 
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ظددددله ا صدددديبة  اربطددددوا  مددددالدم بدددد   مل ا سددددب   عددددودوا  مل املدددد  الددددل  ابتسنددددا 
ل عدام     ظدله ا صديبة م دالل   دا  أ  يبت ي دا  واع موا أ  اهلل الب ان  وأعامل

   َّندددا أراد مدددن ذلدددك أ  يعيددددنا  َّندددا أراد مدددن ذلدددك أ  يوق  دددا مدددن الدددبات ق ددديسا 
مجدا ا خيتفدي يف   أ  ولتع موا أ  لد  نسل ي هدر ل صط   ع د ريراط  وهج 

  ولسددوب داخ دد   أ  ولتع مددوا أ  لددد  نددسل مددن ا صدداني  مجددا ا مددن الراددات
  ولد هددددا م وطددددة بشددددي  واحددددد ق تهددددا وأعددددود جتدددددو  سددددله الراددددات عمددددا قريدددد 

    م وطدددة بالتوبدددة يدددا عبددداد اهلل  م وطدددة با ريدددطسح مدددع اهلل يدددا عبددداد اهلل أقو دددا
 مل اهلل الدددب ان  الددد  ي بغدددي أ  نرحددد  ظدددا سدددي م وطدددة بدددأ  نعدددود   تدددلكر سوياأ دددا 

ق تهدا قبد  أ  أطد  سدله ا صديبة  -  أقدول بداألمس  -  ق تهدا وأعامل عما قري 
مدن  در هم هدا  وذكادْرت نفسدي وكد   ي ا  ذكاْرت بطانيفدة مدن ا عاريدي أوغ  دا  يع

توبة  بضرورم امقس  عن ا عصدية  له األرض ا باركة بضرورم ال ور ساهلل با اام 
و نددين ألقددول لدددم:    سددله ا صدديبة  يمددا أرع وأرنددو اهلل أ  أدددو  ر يدد  ريددانيبة 

قدددد و  سدددم الدددلين كدددانوا أدددانيه  بددداألمس قدددد  أدددم قددددراا كبددد اا مدددن مثارسدددا  ك ددد  
ة يتا بدددو  يف اادددموا ع دددد ريدددرال اهلل اليدددوم  ك ددد و  الدددلين كدددانوا غدددا    االدددتاا

بالتوبددددة  هددددم اليددددوم يتجهددددو   مل مددددو سم وخددددالاهم الشدددهوات واألسددددوا  بدددداألمس 
مددن سددلا التوندد   مل اهلل عدد  وندد   و  أ ال   وأالددأل اهلل عدد  وندد  ا  يددد وامنابددة
مددن مشدداعر حدد   الا بيددة ا  بع ددة واهلل يشددهد     أ ال أوندد  سددله التددلكرم أقددول
دم سدددله األمدددة   مل   أأونددد   مل قدددامشددداعر  دددفاة  مدددن مشددداعر مدددودم وغددد م مدددن

مددددة   مل ا سددددؤول  يف سددددله األمددددة   مل  دددد   اددددات سددددله األمددددة ندددديه سددددله األ
ريددددطسح مددددع اهلل وسم وأدعددددو نفسددددي قددددب هم  مل التوبددددة   مل امنابددددة   مل ا أدعدددد

: لدديس بدد  أ  ي ددال سددلا اظدديه   بدداألمس ق ددم يف سددلا ا دددا الددب ان  وأعددامل
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وبدد  أ  ي ددال أع ددد الرأدد  يف ال ددوعي يف سددله الب دددم الباالدد  الددل  يددؤد  وانبدد  
  الدوع أ  يتدوج بطولتد  بت فيدل مدا أندال الوع أ  يتوج بطولتد  بالتوبدةرضوا  اهلل 
الددوع أ  ي تدد م بددأوامر اهلل وي تهددي عددن نواسيدد  وع ادد  مددن الوانبددات  اهلل بدياندد  

ضدداقوا أ  يف ال دداَ ناالدداا نهدد ا الددتطاعة  ق ددم سددلا والعجدد  الددل    ي تهددي 
وأ  يباددد التانيدد  أانيهدداا وكددأهم حيبددو  أ  يباددد العاريددي عاريددياا ذرعدداا ظددلا الدددسم 

هلل ندددا ات اأ  لددو ش أددب غهم وأ  يباددد الشددارد  ددارداا  وكددأهم يرغبددو  ويتم ددو  
 الااني :ع  ون  
 [ 8: الت رمي] (أيوبيوا  رمَل ال ا ر أَدْوبَةا ناصيوحاا )

ويف ال دداَ نداَ يضدعو  مددا بد  ندددا  اهلل و ذا  رب دا يددعوا عبدداده  مل التوبدة 
احلجدد    دداذا يددا  خوأ ددا   دداذا أيهددا امخددومك  دداذا أضدد و  ع ددد سددؤ   التددانيه  

سدددداه اهلل بسدددب  أدددلكرم واحدددد واحدددد  اددد  واحدددٍد م  دددي أ  يرحددد   مل اهلل مب وبدددة 
)أل  يهدد  اهلل ريد د اهلل ع يد  والد م:   ادال  دن قدال عد هم رالدول اهلل ذكاره ظا

  ويف روايددة خدد  خدد  لددك  ددا ط عددم ع يدد  الشددمس أو غربددمبددك رنددسا واحددداا 
  عباد اهلل أريدقدم الددسم: ع ددما أأ ادد عدن طريدم ا داأف لك من ار ال عم(

خيدرب  وغصة البدا  يف ح ا   ر حدي اا منسا  يعر ين ع د نفس  أو بشد  مبا
ا أ  كددا  هتانيهدداا ا استدددع  خيددرب  أ  كددا  خيدد  يف ا مددات اظهدد  واظاس يددة 

الدد  أغمددر كيدا   واهلل الددل     لدد     سددو رعدوع  سدد  أع مددو  كددم سدي الفرحددة ا
سدلا  د   رحتهدا  رحدة لدن أببد  ما  يها من متدع لو اليام  يل ك و  الدنيا ك ها 

واحدددد أو بشدددد  مبا دددر حددددي اا عدددن  نسدددا  الددددسم  ذ ي غدددين عدددن طريدددم سددداأف 
ظددا    أقددول عشددرات بدد  أقددول بتددلكرم الددور  اهلل عدد  وندد  سددداه اهلل عدد  وندد  

ظلا ال واب الع يم   اذا واحد  يا ناَ  اذا أض و  ع يا أ  ي يبين اهلل ع  ون  
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)أل  يهدددد  اهلل بدددك  دددن قدددال عددد هم رالدددول اهلل  أضددد و  ع ددديا أ  أكدددو  واحدددداا 
  وأنا أع م أ   رح  سله  َّنا سي ن   مدن  رحدة  مل  خر احلديث(رنسا واحداا 
رالددول اهلل يف احلدديث ا تفددم ع يدد   أند  ا تفددم ع يدد  الدد  عدربا ع هددا رب العدا   

من رند  ند ل هلل أ رح بتوبة عبده )برواية عبد اهلل بن مسعود وأ  بن مالك قال: 
ام نومدددة بدددأرض ديويادددٍة ميه ددددة معددد  راح تددد  ع يهدددا طعامددد  و دددراب   وضدددع رأالددد    ددد

 االدددتياق وقدددد ذسبدددم راح تددد   قدددام يط بهدددا حددد  ا دددتد ع يددد  احلدددر وا دددتد ع يددد  
 أندام حد  أمدوت  ورندع وامتدد العطه  اال: أرندع  مل ا ددا  الدل  ك دم  يد  
  ع دددده ع يهدددا طعامددد  و دددراب   ووضدددع رأالددد  ع دددد الددداعده ا االدددتياق و ذا راح تددد

  وأقددول مددن بتوبددة العبددد مددن  ددرح سددلا براح تدد ( ياددول رالددول اهلل:  دداهلل أ ددد  رحدداا 
الايدددادم  مدددن اظددديه  مدددن ا سدددؤول   ان دددروا يدددا عبددداد اهلل كدددم يفدددرح اهلل بدددأوبتدم 
 ليدد   كددم يفددرح اهلل بعددودأدم  ليدد   كددم يفددرح اهلل باريددطسحدم معدد   أ   انضددووا 

اهلل بددالتعرب ع ددد اهلل  أعددرب ع ددد اهلل يف الرخددا  يعر ددك يف الشدددم   حتددم راددة
وأحتس  أنر  يف ذلك ع د اهلل رانياا أ  يدتبدين  دن أقو ا اليوم والأقو ا غداا 

 قال ع هم:
اا َوقَاَل  رناينر مرَن اْلميْسد رمر َ )  (َوَمْن َأْحَسني قَدْو ا   ان َدَعا  رمَل ال ا ر َوَعمرَ  رَياحلر

 [ 33:  ص م]
الأدعو قادم األمة وأدعو أ راد سلا اظيه ا ادام وأدعو كا ة ا سؤول   مل 
أ  يتوبددوا  مل اهلل   مل أ  يعتصددموا بشددر  اهلل  ظددلا أرحدد   مل اهلل  سددلا سددو رأَ 
مايل  ذا قام ال اَ لرب العا    ليس يل عم  ريدا  سدام أأاددم بد  وأر دع الدرأَ 

د ددين الددأرح   مل اهلل ظددلا ال سددا   أقددول قددويل سددلا وأالددتغفر بدد  بدد  يددد  اهلل  ل
 اهلل الع يم 


