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 تاريخ اخلطبة

  2144/ 14/ 44 املوافق  4141،  صفر  28 ، اجلمعة   

 ادخلوا يف السلم كافة .. تلك هي رسالة اهلل إىل املسلمني
   ددا را ددا احلمددد هلل اددداا  ددوايف نعمدد  ز ددداف  م  ددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددك احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل زنكدددك زلع ددديم سدددلطانك. سدددب انك اللكدددم   
ث دددال كليدددك أندددي كمدددا أث يدددي كلددد  نهسدددك. زأ دددكد أ    إلددد  إ  اهلل  أحصدددي

زحددد     ددل ك لدد   زأ ددكد أ  دمددداا كبددد  زرسددول  زريددهي  زخليلدد . خدد  ندد  
أرسدددل . أرسدددل  اهلل إىل العددداش كل ددد ر اشددد اا زندددل لاا. اللكدددم ريددد  زسدددلم زادددار  كلددد  

سزمدددني إىل  دددوم دمدددد ريدددسما زسدددسماا دا مدددني متسددديدنا دمدددد زكلددد   ل سددديدنا 
و  زنهسددي امللنبددة اتاددوع اهلل تعدداىل. أمددا اعددد فيددا مالددد  . زأزريدديدم أ كددا املسددل

 كباد اهلل:

زتدددد داد رسددددوخاا مددددع إ  مدددد  احلاددددا ي الال نيددددة الددددا تدددد داد نددددسلا مددددع الدددد م  
مددا هددو ثااددي مدد  أ  الاددل   ش  ت دد ل خطاادداا الددا تتددددد ه ددا زه ددا  األحدددا  

ز  للديدد  زلل دداا الددل   كددانوا مدد  حولدد  فادد  يدد  زسددلم للسددول اهلل ريددل  اهلل كل
زإمنددا ت دد ل الاددل   خطاادداا لل دداا كلكددم الددلم مدد  اعددد  أز الددلم مدد  اعددد  فادد  

  اخدددتسم أمد دددتكم زاخددددتسم كصدددورهم   دددلافاكم يف أحدددداثكم زتالبددددا م كلددد
حلدد  مشدددس م املةتلهددة املت وكددة  هددا ددد   ددد امل  ددد ز  دد   ادددم لددم ال صددا   

الدا هدي م كدل مد  امل داهل العلميدة ال اطادة مد  األدلدة كلد  هدل  احلايادة مل  د زا
. تعددالوا نصددس السددمع ادد   الاددل   كددسم اهلل  كددسم اسددالي زلدديي كددسم املةلددوقني
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الددا  اتدددال زت مدد  إىل هددل  ال دداف الددا تصددمل األحدددا  املنملددة  اظددلا م امل دددلم
 ملوا يف الت دددل ل الدبددد  زاسطددد  الدددلم زتددد يف هدددل  الهددد م الدددا  دددل ا دددا تُدْلَتَددددْ  

يدمل ا تد ملوا كللمتورطني يف هل  اظدلا م امل ددلم  ونك  ايا  اهلل سب ان  زتعاىل 
ع  كيددمل  دد مل اظددا  زاهددي كليدد    دد مل األطددلام  دد مل ايددا  اهلل كدد  زندد  اظميدد

  ك  زن :ا يف هلا اللم  اول  اهلليف م لة األم  زالسلم  ت ملو مجيعاا االتسقي 
ُد اللهدَ  َكلَد  َمدا يفر قَدْلبرد ر ) نْدَيا َزُ ْشدكر ُبَك قَدْولُُ  يفر احْلََيامر الدُّ َزمرَ  ال َّاار َم   ُدْعدر

ددددَد فريرَكددددا َز ُدْكلرددددَك احْلَددددْلَ  * َزُهددددَو أَلَدددددُّ اسْرَصددددامر  َزإرَذا تَدددددَوىلَّ َسددددَع  يفر اأَلْرفر لريُدْهسر
اْر َفَ ْسددُبُ  * لَهَسدداَد َزال َّْسدَ  َزاللهددُ   َ بُرد ُّ ا َزإرَذا قريدَ  لَددُ  اتَّدير اللهددَ  َأَخَلتْدُ  اْلعردد َُّم ارداسر
َكادُ   [202-202: البالم]( َنَك َُّم َزلَبرْئَي اْلمر

 :ا  اول اعد ذلك
ْيطَا ر إرنَّدُ   َا أَ دَُّكا الَّلر َ   َمُ وْا اْدُخُلوْا يفر الس ْلمر َكآفَّةا َز َ تَدتَّبرُعواْ ُخطَُوافر الشَّد)

أم ركبددددددتم ريفزسدددددددم يف  - (فَددددددلر  زَلَْلددددددُتمْ ) [202: الباددددددلم] (َلُدددددددْم َكددددددُدز  مُّبرددددددنين 
م ددد  اَدْعددددر َمدددا َندددالْتُدُم اْلبَديد  َددداُف فَدددلر  زَلَْلدددُتْم )  -ا سدددتملار كلددد  ال لددد  زاسندددلام 

 [.202: البالم] (فَاْكَلُموْا َأ َّ اللهَ  َك ر  ن َحدريمن 
هدددل  ال ددداف  أهدددي كددد  مشددددلة كاندددي يف كصدددل رسدددول اهلل   أرأ دددتم إىل 

 تصدددهو   دددلا مددد  أفددددا  يف كصدددل رسدددول اهلل أز يف كصدددل التدددااعني أز تدددااعيكم 
ا إهندم اللم ذكل  ايا  اهلل   شكدز  اهلل كل  أنهسكم أهندم منم دو  زهاهددز  

 أفددددا  يف زاسهدددس  زالاتددد  زمدددا إىل ذلدددك    طدددو  يف إفسددداد احلدددل  زال سددد  
ذلك العصل م   هعد  هدلا   ش  دد  ه الدك قد  مد    طبدي كليد  هدلا الوريدمل 

كلدد  أ  هددلا احلددد ا اللاددا  الددلم  ددلكل  ايددا  اهلل زلددللك فددل  املهسددل   أمجعددوا 
هة مددد  ال ددداا الدددل   مددد  قدددد  تصدددهو   دددل  الصدددإمندددا باطددد  اهلل كددد  زنددد  اددد  
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إىل زادددا دم مجيعددداا  سدددي تو  مددد  اعدددد. إذاا فسادددد أ  أتونددد  أ كدددا اسخدددوم ادددا ي
هم زخالاكم اللم  علم السل زأخه    شكدزن  مو دز  فعسا كهن ل الل    ش
زأهندددم  تالادددو  إىل اهلل كددد  زنددد   دددا أهندددم منم دددو  اددد  هاهددددز  كلددد  أنهسدددكم 

م    طدو  يف ناديم مدا أمدل اهلل اد   ا إهندم  ت ددز  ايدا  اهلل كد  ا إهند هعلو  
َزإرَذا تَدددَوىلَّ ).   اارتدددا  مددا مدد عكم م دد ا بددلرهم ادد يف اسمعددا  اارتدددا  مددزندد  

َد فريرَكا انايداداا ألمدل  نعم اد ا م  أ   لكدوم كد  اسفسداد (َسَع  يفر اأَلْرفر لريُدْهسر
ول إ  السا  حال  أز السا  ماال : اد   د ن ا يف نكادندا الدلم اهلل ز د د    ا

َزإرَذا تَددَوىلَّ َسددَع  )كد  كد  ذلدك أ  منعد  يف األرف فسداداا زإ  ك دي ت نسد  فيد  
ددد ُّ الَهَسدددادَ  دددَد فريرَكدددا َز ُدْكلردددَك احْلَدددْلَ  َزال َّْسدددَ  َزاللهدددُ   َ بُر    ادددول (يفر اأَلْرفر لريُدْهسر

مدددا  اولددد  ايدددا  اهلل سدددب ان  زنكادندددا  تميفددد  يف م اق دددة قدددا لكم: دددد  هاهددددز  
زدددلا ال بدداف زنسددلا   زهنلددك ال ددل   نكادنددا  تميفدد  يف أ  ناتلددع الدد ر  زتعدداىل

زليا  ايا  اهلل اعدد نلا  الرب ل  هلا هو نكادنا ز زدطم زهندم البيوف األقواف 
شال.  اد أ  ناول لن ل اسخوم: ملاذا  ع دو  يف أ  ادالمل ألسد تدم ذلك ما  

زأندددتم  ارسدددو  سدددلوكاتدم  ملددداذا  ع دددو  يف أ  تشدددكدزا اهلل كلددد  مدددا يف قلدددوادم 
طددي قبدد  أ  أسدد لدم ااسددم امل تشددكدز  اهلل كليدد   ملدداذا   اددد نادديم هددلا الددلم 

ادداهلل كدد  زندد  رادداا أأنددتم ريددادقو  يف إمدداندم الددد    ااسددم العاسنيددة قبدد  الددد   
 دوم  ادد لددم مد  زقهدة ادني  د د  زا ندم كبيدن مملوكو  هلل ك  زند  خالااا لدم 

 -هددو امل  ددو  ادددم زهددلا  -  إذا ك ددتم كددللك  اددوم ال دداا مجيعدداا لددل  العدداملني
كدزن  كلدد  مددا يف قلددوادم  ملدداذا  ع ددو  يف أمددل إلدددم الددلم تشددفلمدداذا اددالهو  

ز عل و  اظكاد الل    تسل و    زأنا إمنا أخاط  نايم ما أمل اهلل ك  زن  ا 
زهدددم ندد ل مددد  هدددلا الددوط  اددد  مددد  هدددل  زأا دددال نلددد م ززطددد كم كلدد  إخدددواهنم 
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  الل    اهد ز  مد  مددا  إىل مددا   الوافد ك   ز  أتدلم ال  ك  أزلئالدزلة
إىل ن ددورهم  إىل أزكدارهم البعيددم  إمندا أكددد  كلديكم الددا لم رنعدوا  فدل  دارف

الل   هدم ند ل مد  هدلا الدوط   أقدول لدم: هدا هدي ذم فلريدة مع هن ل اسخوم 
أاددوا  هددل  الهلريددة كلدد  مصددارككا  فت كددا قددد فُترَ ددْي أمددامدم  فُترَ ددْي سددادة 
    اصددا زندد إىل مداذايف هدل  البلددم   ددكوكم مسنزل ك  هدل  الدزلدة  أزل

ادددد   دددددكوكم إىل أ  ت صدددد و  كلدددد  أ    صدددد دم فتصددددهوا السددددمع إىل نصددددي ت  
مادامددي هددل  ليصددهوا هددم السددمع إىل نصددا  دم زت صدد وا الاددا مني  ددلا األمددل 
الديفددد  زالديفددد  مددد  أكددددال اهلل كددد  الدددلم  طمدددع فيددد  ال صدددا    عددد  لدددلا الدددوط  

عد  لد  ادماناف مد  الادوم  جيعد  عد  لدلا الدوط  سدياناا مد  احلما دة  جيجيزن  
لد  الصدلاا الدلم  لادي للسد  كالم ة  جيع  لد  ادماناف ل  سبسا م  الوحدم 

 صددار عكا كمددا قلددي لدددم  زهددا اهلل كدد  زندد   هددا هددي ذم األاددوا  قددد فُدت َ ددْي 
   ا  لدي   لدي تسمعوا ال ص  فتتابلو   -ولا ملم أخلع زأق -أنتم تدكو  

إ  أ  تددددو  زلددديي لدددللك مددد   دددلا   املسدددنزلو  مددد دمتاددددموا ال صددد  فيتابلددد  
)الدددد     زقددددماا قدددال رسدددول ا ريدددل  اهلل كليددد  زسدددلم فعدددسا هدددل  ال صدددا   نصدددا   

كلمدددة   )إ  أف دد  اظكددادقددال رسدددول ا ريددل  اهلل كليدد  زسدددلم:    زقدددماا (ال صددي ة
و  إىل أ  ت طادوا الدمدة احلدي هدل   فمدا   هدا أندتم تُددكَ (حي ك د سدلطا  ندا ل

غدد م ن دد  دسدد  ال دد   إمنددا ت دددفعو  إىل هددلا الددلم ت دددفعو  ادد  مددوقهدم زددد  
البلدددم ادد  هددلا الددوط  مدد دم كلدد  مصددا، األمددة  غدد م مدد دم كلدد  مدانددة هددل  

لدددوا نكدددادكم لتدعىل اهلل فكدددس تبدددتم زكدددد  إ  فدددلذا كدددا  األمدددل كدددللك الشدددل مل
دددلاا ااسريدددس  ادددد ا مددد  اسفسددداد   مت اغمددداا مدددع  دددل  اهلل  لتدعلدددوا نكدددادكم مهسَّ

أم  لددوا األمددل  هددس فسددل  نكددادكم اال صدد  تادموندد  ااسحيددال اددد ا مدد  الاتدد 
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  تعددالوا فددانطاوا زلددتد  نعددم ك ددد سددلطا  نددا لادلمددة حددي هددس فسددل  نكددادكم 
أمدا إ   -زإن ا ل لنوا أ  ندو  خمطئني  -كا  الدم   ادلمة احلي هل . أما إ 

األرف  يف الا دال كلد  هدل  الدزلدة  يف ددو هل  كا  الدم  تميف  يف إكدام 
فدلني أنصد دم   مد  قبيد  أ  الدد   ال صدي ة ما ا د  سدور ا مد  هدل  اسل طدة 

مد   زلدي أقول  لدمال صي ة ك دما  دو  معي كا الد   فلعلدم   تصهو  إىل 
فلسدوم تدوندو  أزل مد   تادد يف م طلي كاس : إذا   هلا اللم تسدعو  إليد  

فلسدوم   م دي    إذا ق ي كل  هل  البلدم  كلد  هدل  الدزلدةن ا  هلا املص 
ا  إىل مجاكاف زفئداف   أقول إىل دز سف ا كا م  اسارطة  زلسوم تت ول 

ندددد   تاددددد الل دددد  ز    طهدددد     كدددددأ  أ شددددتد األزار اي كددددا ز مت دددداحلم متااتلددددة 
. أ  فلتعلمدوا أ كدا اسخدوم أ  العيددا  زلسوم تدونو  أزل م   تاد  ل  ال  ا 

  ا عددوا يف مشددلز  هددل  ال دد ا هددي أزل مددا بدد ا الددا تتاددد  ددا ال دد ا  الع يمددة 
أز تهلحدو   ددا حي دداا . أمددا الددز راف الددا فدلحتم  ددا هدلا الددلم أقولد  لدددم نيدداا 

زلسدددوم تدددلز  كمدددا فددداكلموا أهندددا سدددت م ي إذ تتدمدددع يف نيدددوادم م  مددد  الددد  
زت  ددددلز  ي أ ددددعة الشددددمي  زلسددددوم تهت ددددو  أ ددددد دم كدددد ددددلز  هددددلا الدددديفل  
زلسددددوم  دددددز  أمدددد دم أزل مدددد   فددددس  دددددز  إ  العدددددمدم زتهتشددددو  يف نيددددوا

ْلُ ْ ا ب ا   الدلم   بهدي أ   فكس رنعدتم إىل الهددل العادس  يف هلا اللم ُسة 
 م  ددتم  أنددا أقولددا ألا ددال نلدددت ا زكسقدداتدم يف هددلا الددلكدداكموا ادد  تصددلفاتدم 

  زأنا م  هل  البلدم  م  هلا الوط أقولا سخوان ا  أقولا مل  هو ن ل    تد أ 
ُلوا  ُلوا م  أماك  اعيددم   أزن   كسمي إىل أناا أُْرسر   م  زرال الب ار ر ا  أُْرسر

زقعددوا كليكددا   علمددو  زإمنددا  علمددو  أ  ه الددك ملازاددة  كددو  علمددو  إىل أ دد   تد
    زمصد هم إىل اهلل كد  زند   أندا   أكلمكدمأ  ه الك كاداا أل موا أنهسكم اد 
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مدددا   دددع  العددددز زإمندددا أكلدددم أا دددال نلددددت ا. نعدددم  ملددداذا ت دددعو  نصددد  أكيددد دم 
م أهددافدم مدع ملداذا تت داغ الا كاملوا معكدا  ادافع م  األحاالالال   أز البعيد 

ز دلق  الليد  أما هو فلسوم   اع كلد  كلسدي  أهداف   زإذا   األمل كما  شال 
.   بهدي أ  زلدد  مصد كم مدا هدو  مصد كم الدس  فلحاا  ا  ز سدل يف ال كار 

  أقول ا نايداد ألمدل اهلل  تعلموا هل  احلاياة. د  ناول الوط   زأنا أقول الد  
أ  األزطددا  كلكددا فلتعلمددوا زلدد علم مجيعدداا األزطددا  زلددد     كلدد  أنددي أندددل قيمددة

  ملد  أقام دا كليكدا  زلد  دا مسدتةلهو  كلد  هدل  األزطدا   مل  خلاكدا ز ملك هلل
الدا هدي أرف اهلل  مسدت م و  كليكدا  د  مستةلهو  كل  هدل  األرف املباركدة 

   خليهدة م  مواع كل  اسنسدا  خليهدة اهلل يف أكيفلأش تعلموا أ  الال       
األرف الدا أقدامكم كليكدا  خليهدة اهلل يف اا دة خليهة اهلل يف اا ة اهلل يف ماذا  
  كلدددددددد  ضدددددددداهل األرف أز يف ااط دددددددد أكددددددددلمكم  ددددددددا إ  زاألرزاا الددددددددا األقددددددددواف 

 اللم أقام  فيما اي كم:مستةلهو  الكا ة مي ا  العدل 
يدددد َاَ  ) ددددَمال َرفَدَعَكددددا َزَزَاددددَع اْلمر يدددد َا ر  َأ َّ * َزالسَّ َزأَقريُمددددوا الْددددَوْزَ  * َتْطهَددددْوا يفر اْلمر

ُلزا اْلمري َا َ   [.2-7: اللا ] (اراْلارْس ر َزَ  ُاْسر
 إ  تع يم ا للوط  إمنا هدو انايداد ألمدل اهلل يف اظاف دة كلد  مدا اسدت م  ا اهلل

 ك  زن  كلي   اكلموا هلا نيداا.
زأ   علاوا ك  أمدل    اهلل هلا أ   ولوا ضكورهم إىل اياأما إذا أريل إخوت ا 

اد ا م  أ  جيعلدوا ز لهدم هلل  أمدا ألكدال اهلل ك  زن  زأ  جيعلوا ز لهم زهني  
زهدددو يف احلايادددة أكددددايفهم أ  ددداا كلددد  أ  بددددموا أكددددال اهلل إ  أريدددلزا إريدددلارهم 

 أذكلهم  ل  ال ة م  كتا  اهلل: اد ا م  أ  بدموا د   اهلل فلني
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ُكْم  َأشَْ تَدددلَ ) ددد دْ ددَ  اللَّددُ  َكلَددْيكرم مَّددا ُهددم م دد ُدْم َزَ  مر إرىَل الَّددلر َ  تَدَولَّددْوا قَدْومدداا َغ ر
 [.12: اهادلة] (َزَبْلرُهوَ  َكَل  اْلَدلر ر َزُهْم  َدْعَلُمو َ 

َ  اللَُّ  َكَلْيكرم مَّا ُهم م  ُدمْ ) أ كا الل    ا ( َأشَْ تَدَل إرىَل الَّلر َ  تَدَولَّْوا قَدْوماا َغ ر
ُكمْ ) دددتم ا كتددددال كلددديكم   ددد دْ الددددسم  مددد  هدددن ل املعتدددد  . أتدددلز  أ  هدددلا (َزَ  مر

خوطدد  ادد  أريدد ا  رسددول اهلل  أتددلز  أ  هددلا الدددسم خوطدد  ادد  امل ددافاو  يف 
. اركوزا  كصل رسول اهلل  أتلز  أ  هلا الدسم خوط  ا  التااعو  زم  اعدهم

  زفدل    زالتا   م  اللن  كم    ذن  لد كودزا  زالعود إىل احلي أاد  أن 
  تعدددلا فلحددة كمددا قلددي لدددم يف األسددبو  امل صددلم  أقددول قددوا اهلل اتواددة كبدداد  

 هلا زأستههل اهلل الع يم.


