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 تاريخ اخلطبة

  3044/ 04/ 41 املوافق  4141،  ربيع األول  06 ، اجلمعة   

 دعوة ملحّة للتوبة واستنزال الفرج
   ددا ربنددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  و دددا   مز ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل ونكدددحل ولع ددديم سدددلطانحل  سدددبحانحل اللكدددم   
كمدددا أءنيددد  علدددأ نفسدددحل  وأ دددكد أ     لددد     امث أحصدددي ءندددا  عليدددحل أنددد   

وحددد     ددر حل لدد   وأ ددكد أ  دمددداا عبددد  ورسددول  وريددفي  وخليلدد   خدد  ندد  
أرسدددل   أرسدددل  امث  مل العددداش كل ددد ر بشددد اا وندددل راا  اللكدددم ريددد  وسدددلم وبدددار  علدددأ 

دمدددد ريدددسةا وسدددسماا دانيمدددي متس مدددي  مل  دددوم سددديدنا دمدددد وعلدددأ  ل سددديدنا 
و  ونفسددي ا لنبددة بتاددوع امث أعددامل  أمددا بعددد  يددا مالددد    وأوريدديدم أ كددا ا سددل

 عباد امث:
    ر ب أ  امث سدبحان  وأعدامل قدد أقامندا مد  كوند  عدلا   عداش ا سدبا 
   أمرنا أ  نتخلعا وأ  نتعام  معكا  و هنا لسدنة مايدية مد  سدن  امث عدز وند  

نتعامددد  مددددع مددددا ندددزال عمددددد امث عدددز وندددد    ولاددددد كندددا و كونددد  ومدددد  ا   عبددداد 
 عاظة عل  ا  مة ب  عل  اليت ويعكا امث عز ون    طر انا ا سبا  الدونية 

ختلفدة سبا  الدونية ا وا اليت متر بنا  عا حن  نتعام  مع ا سبا  ا اد ة احملنة 
عامد  مدع عد  التا تنوعة  مستجيبي   ذلدحل لادرار امث وأمدر  وسدنت   ولدد  مداذا 

بددد  أوندد  التعامدد     وقددد أعاملنددا مددع اظنددود سددبحان  وأعدداملمسددبب ا سددبا  
 نندا ؟  ند  أخشدأ أ  أقدول  دا عبداد امث ولد  ماذا ع  الاانيد ا علأ هلل  اظنود
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الدديت أقامكددا امث عددز   أغصددا  ا سددبا  ا تنوعددة اسددتهرقنا اسددتهراقاا كبدد اا وطددو سا 
َنا ع  اظدل   مل درنة أننا قد ُحجر ون   ع عدل  ا غصدا  وعدل  الدل   ليد  مرندبدْ

ا اد ة العلمية ا سبا  الدث ة الدونية ا سبا  كلكا  أالبنا ب  سبحنا   عاش 
  عداش ا سدبا  ومد  ا دجدوبي  مل درنة أننا رأ نا أنفسنا مسدجوني ا تنوعة 

ل أ  نتددددلكر مثدددد  عددددل  احلددددا وعددددو امث سددددبحان  وأعددددامل   نبهددددي  عدددد  ا سددددبب 
 قوهلدددا باختصدددار وبدلمددداص مدددونزة  ريدددحي  أ  امث عدددز ونددد  احلايادددة  و نددد  

ولدندد    أقامندا مدد  كوند    عدداش ا سدبا  وأمرنددا أ  نتخدلعا وأ  نتعامدد  معكدا 
 ق  ذاأ  أعل  أهنا ننود بيد امثالو 

 [ 11 :ا دءر] (ْلَبَشرر َوَما  َدْعَلُم ُنُنوَد َرب حَل  ر ا ُعَو َوَما عرَي  ر ا ذرْكَرع لر )
  لددد   ددكهنا كشددك  اظسددد مدد  الددرو     ا سددبا   بددد أ  نتعامدد  معكددا

 مددداذا عسددأ أ   هددد  اظسدددد بددددو  رو   لاددددولدددد  أسددتار الدددرو       نسدددد 
نَددا عدد  التعامدد  مددع ا سددبب  بدد  كدددنا أ  حُنَْجددَب عدد  التعامدد  مددع ا سددبب  بدْ ُحجر

عبداد امث: عدا  سبا  كلكا  ولعلدم أاولو   داخالق الدو  وخالق ا وعو مو نا 
وعددا حندد  نتعامدد  معدد  مدد  منطلددق ا  ددا  بدد  حندد  نددبم  بونددود ا سددبب وعددو امث 

   ا طلو  مناومبعىن التعرف علي   ك  م   ي   خر  ُْطَلُب منا بعد ذلحل؟ نعم
ة الديت ضدسا عد  عدل  احلالدبد    سدانير ا حدوال  عندما منر هبل  احملندة أو متدر بندا 

وأ  مندد وأ  جنددد التوبدة  مل امث حن  هبا  ا طلو  منا أ  نعود  نصدطل  مدع امث 
وبالددلل والبددبمل وا سدددنة  وأ  جنددكر  ليدد  بالضددراعة  ددد البيعددة مدد  ند ددد مددع امث 

   بلسددددا  احلددددال أو  قددددانيلي لددد  – بدددا  مسددددبب ا سددددبا  كلكدددا –نطدددرا بابدددد  
أمرأندا أ   ا م  التعام  مع ا سبا  اليتبلسا  ا اال: أ  ر   عا حن  قد  رغن

 ريددت  علينددا  وعددا حندد  عدددنا  د نددا الوانددب الددل  قدددنتعامدد  معكددا  عددا حندد  قددد أ
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ليددحل  عددا حندد  نطددرا بددا  كرمددحل ونددود   أندد  مسددبب ا سددبا  كلكددا  أندد   
اليت متأل رحا  كونحل علا   يا ذا اظدسل وا كدرام لادد قانيد عل  اظنود الدونية 

  وعا حن  نستمطر م  مسدا  أعاملنا معكا اآل  ورا نا ظكر اا با  اليت ويعنا ا س
عدددلا  نبهددي أ  نتعامدد  مددع ا سددبب  وعدد  مدد   التو يددق والنصددر والفددرج راتددحل 

؟ امسعدوا مد  دليد  كتدا  امث عدز وند  أ كدا ا خدوةدلي  علأ علا أنلأ وأوي  
 اآل اص اليت ألكرنا هبل  الوظيفة:م  عل   مل طانيفة 

 [ 55 :ا عراف] (ُعواْ َرباُدْم َأَضرُّعاا َوُخْفَيةا  رناُ   َ ُيُربُّ اْلُمْعَتدر  َ ادْ )
َكا َواْدُعدوُ  َخْو داا َوَطَمعداا  ر ا َرْاَدَ  اللّد ر ) ُدوْا  ر اَ ْرضر بَدْعَد  ررْيَسحر َوَ  أُدْفسر

نريَ   [ 55: ا عراف] (َقرر ٌب م َ  اْلُمْحسر
هبددم مثدد  عددل  احملنددة  عددز م مددرا ي عدد  أنددامل مدد  أمثالنددا وُيدددءنا البيددا  ا هلدد

    اول عنكم:عزاا ليتلكروا ا لتجا   مل امث  ما ألكرو 
 (َوَلَادددددددددْد َأَخدددددددددْلنَاُعم براْلَعدددددددددَلا ر َ َمدددددددددا اْسدددددددددَتَدانُوا لردددددددددَرهب رْم َوَمدددددددددا  َدَتَضدددددددددراُعو َ )

 [65:ا بمنو ]
 و اول ع  أمثاهلم:

أَُمدددددم  م ددددد  قَدْبلردددددحَل َ َكَخدددددْلنَاُعْم براْلَبْكَسدددددا  َوالضادددددراا  َلَعلاُكدددددْم َوَلَادددددْد أَْرَسدددددلَنا  رمَل )
 َدلَددددْو   رْذ َنددددا ُعْم بَْكُسددددَنا َأَضددددراُعواْ َولَدددددر  َقَسددددْ  قُدلُددددوبُدُكْم َوَ  اددددَ  هَلُددددُم *  َدَتَضدددراُعوَ  

 [ 21-22 :ا نعام] (الشاْيطَاُ  َما َكانُواْ  َدْعَمُلو َ 
  : اول امث عز ون

   عاد ة حر  ككل م  ا عدا  أ   ( َا أَ دَُّكا الالر َ   َمُنواْ  رَذا َلاريُتْم  رَئةا )
قدر  البدار  سدبحان   ( َا أَ دَُّكا الالر َ   َمنُدوْا  رَذا َلاريدُتْم  رئَدةا  َداءْدبُُتوْا َواذُْكدُرواْ اللّد َ )

 وأعامل بي الويع الل  خنوي  اليوم وبي ذكر امث عز ون 
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 ( َا أَ دَُّكا الالر َ   َمُنوْا  رَذا َلاريُتْم  رَئةا  َاءْدبُُتوْا َواذُْكُرواْ الّلَ  َكثرد اا لاَعلاُددْم أُدْفَلُحدو َ )
 [ 25 :ا نفال]

وعا عي ذ  احملندة الديت طدال أمددعا أادر  علدأ  ذانندا علا ما  اول  بيا  امث 
ندا مد  التمسدحل با سدبا   مل ا لتجدا   مل مسدبب ا سدبا  بعدد أ   رغالدعوة 

 دد  عددم الددل   اسددتجابوا تعامدد  معكددا   ددك   عددم الددل   اسددتجابوا  ددا عبدداد امث  أوال
 م  احملنة  مل الل  ابتسنا هبا؟ لدعوة امث  أ   عم الل    فرو 

 [ 55 :اللار اص] (َ فررُّوا  رمَل اللا ر  رِّن  َلُدم م ْنُ  َنلر ٌر مُّبريٌ )
 مددا الددل  أرا ؟ أرع  مل جمتمعنددا وحندد  خنددوض عددل  احملنددة  مل واقعنددا  أن ددر 

 ئاص م  النامل مم   عدانو  مد  عدلا الدبس   وظفدو  عدل  احملندة لالسديي السد نيدة 
  جمتمعنا  لالسيي  عار العلمانية أ  السد نية   جمتمعنا   هنم  تسقو  ريدبا  

وسدديلة احملنددة  مسددا    هنددم نططددو  ريددبا  مسددا    سددبي  أ   عتصددروا مدد  عددل 
لفدددرض عدددل  السد نيدددة عليندددا  ومدددا احلجدددة؟ احلجدددة أ  ا صددديبة ش أادددر  أبوابندددا    
بك ددد  ا تدددد ني  ش أادددر  أبوابندددا وش أزننددا   عدددل  ا صددديبة    بشدددعاراص الدددل   
 ر دددددو  أ   بنددددوا عرو ددددكم علددددأ ا مدددداراص الد نيددددة وا سددددسمية   ذاا  ينبهددددي أ  

عس  السد نيددة والعلمانيددة  ألددحل عددي حددال  ئددة  و  نددتخلم مدد  عددلا السددبب بدد 
كدددم نسدددبتكا مددد  جمتمعندددا السدددور  عدددلا  أن دددر  مل  ئددداص أخدددرع و ذا عددددم أدر   

ا حددال الددل   ُ ددر ُدوا مدد  ُيدداولو  ناعددد   أ   وظفددوا عددل  ا صدديبة بدد  أ   وظفددو 
بيددو م   ددردوا مدد  دورعددم   ر دددو  أ   وظفددوا حددال مدد   نددتكم عددل  ا صدديبة   
اجملاعة  جماعة ما مثلكا   ُكرعو  ليوظفوا عل  احلال كوسيلة  صلو  هبا  مل أمنيدة 
أستطيع أ  أقول  هنا م  الالارة مبدا   حلمكم أ  متتلد  نيدوهبم علدأ حسدا  

 عمددددد  -ودعددددوِّن أريدددد  الواقددددع  - م   عمددددد الواحددددد مددددنكم الشددددارد   مدددد  بيددددو 
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 ياسددمكا  مل قطددع  قطددع   اسددم البيدد  الواحددد مددنكم  مل دار   انيدددة عدد  حانتدد  
   د ذا  مل بيوأاص ا  ن   بنر ك  قطعة م  عل  الاطع بكغلأ ا مثا  أو اآلندار

  قددال لدد  ا سدددي الددل   بحددي عدد  مدددا   ددكو   ليدد  عددو وأو د   قددال لدد : أ
  وأنددا أطلددب منددحل أنددرة سددتة ؟  اددول: لاددد ُد رددَع أ  يدد  أكثددر ختفدد  الددرقم قلدديسا 

ادد  احلدددانيق  ألسددتم أعلمددو  أ ددكر كددامسص  و ضددي الرندد  ليسددتابل  العددرا   لال 
 علا 

 خرو   نرج الرن   ون  وأو د  وكام  أ راد أسرأ  م  البي  ليافوا علدأ 
خدر  ليشدال  كد  مدنكم مدا اسدتطا  مد  وكدك  كد  واحدد مدنكم    علدم اآلا خبز 

بدكربعي أو سسدي أو سددتي ربطداص اببدز   د ذا جنحددوا   عدلا عداد أ دراد ا سددرة 
مدد     السددوا السددودا   أ  أددرو  ذلددحل؟بكيددعاف أيددعاف مثنكددا ربطددة  بيعوهنددا 

 عب   الل    فعلو  علا؟ أخو م 
   مل  دي  الوقودأ  النامل  تساباو   مل  ي  م  واآلخرو  الل   جيدو  

 وص لينجدوا  يد  أو دعدم مد  ا درض  و ذا بثلدة مد  الندامل  نتكزوهندا  رريددة مد  ا دا
      داووا ا دالوا بكمثدا  باع دة ليسرقوا علا الوقدود ا ليبيعدو    السدوا السدودا 

بددالثم  الددل   فددرض علدديكم و    دداووا  ليددلعبوا وليمدد  أطفدداهلم مدد  الدد د كمددا 
كددم عددي نسددبة أولئددحل اليددوم  أنددا   أسددتطيع أ  أقددول     عددل  عددي حالنددا شدداوو 
ندة لفدرض السد نيدة علدأ جمتمعندا  أندا   أسدتطيع أ  أقدول   وظفو  عل  احملالل   

  علددأ كددم عددي نسددبة الددل    سددعو   عثددي  لدد  نيددوهبم علددأ حسددا  اظيددا 
      دا عبداد امثو لدنكم مونود حسا  العراة  علأ حسا  الشارد   م  بيو م

السدددبي   مل أ  نسدددتد ع عدددل  ا صددديبة؟ كيددد  السدددبي   مل أ  نسدددتنزل مددد   كيددد 
و ؟ السدبي  عدعليا  الراة ا هليدة الرادة الديت أعيدد ا مد  والسدسم  مل ربدو   دامنا
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 ادول رسدول امث عددلا  )م     َدْرَحم    دُدْرَحم(أ  نستايم علأ ريراط امث أو ا  
ا عباد امث؟ بك  عو ة نرحد   مل امث؟ وحن  ما عي عو تنا     احلد ي الصحي  

لفددرض السد نيددة أنددا أقددول عددلا سددانيسا ا خددوة الددل    سددعو  ناعددد   ليدد  هنددار 
طرا ملحل ا وص با  أ  واحد مندم     أنتم أ كا ا خوة؟  ذانا  مععلأ جمتم

بك  عايدة  بك   درة  بك  ملعب سالحلو   مل امث  وامث ل  أرحلوا    هبو دة 
 :عي العبود ة احلاة مث عز ون  واحدة
دددَماَواصر َواْ َْرضر  ر ا  َر الدددراْاَ ر َعْبدددداا ) َلَادددْد َأْحَصددداُعْم *  ر  ُكددد ُّ َمددد   ر السا

 [ 35-31 :مرمي]( وَُكلُُّكْم  أري ر  َدْوَم اْلارَياَمةر  َدْرداا * َوَعداُعْم َعّداا 
وربنددددا سددددبحان   متز اكدددداكيددد   ددددا عبدددداد امث نتجاعدددد  عو تنددددا بددد  نسددددعأ  مل 

وككنندا نادول لد :    احملندة ع  طر ق عل  احملنة لنعود  لي  وأعامل عو الل   وق نا 
سدتجعلنا نثدور عليدحل  نعلندا نثدور علدأ اليت طا   بنا م  نرا  قضدانيحل وقددر  

أ  نهدرمل السد نيدة   جمتمعاأندا       عدا حند  مصدرو  علدأعو تنا وعبود تندا لدحل
أ   فر م  احلمأ  مل الطاعو      د  للعاق  أ    د  للعاق   ا عباد امث   

      ددامنا عددلا  سددور ا عددل  دولددة  سددسمية  فددر مدد  ا ددرض  مل أسددبا  اهلددس 
مدنيددة  أو قددد  دولدددة مدنيدددة  سدددسمية  لسدددوف نصدددر  ريدددرارنا علدددأ عدددل  احلايادددة  

 ذاا  بدددد مددد   ألدددحل عدددي عو تندددا  هبدددل  اهلو دددة نسدددتد ع الدددبس   نعدددم  دددا عبددداد امث 
ددْرنَا طددو سا   طر ددق التعامدد  مددع ا سددبا  ووريددلنا  مل  عددسج ا لتجددا   مل امث  سر
ا سبب   ذاا  نبهي أ  نا  عنا   نبهي أ  نطرا با  امث  ب  با  امث    ُهلق 
دو  أحدد   نبهددي أ  نلدد  عدلا البددا  ملتجئددي متضدرعي  عبدداد امث  كثدد و  منددا 

مبناسدددددددبة    مل امث  مندددددددا  نبهدددددددي أ   تدددددددداعأ الندددددددامل  ليددددددد   تصدددددددورو  أ  ا لتجدددددددا
ا ستسددداا   عنددددما مدددبو ا مطدددار و تدددد أنددد  ذلدددحل  تدددداعأ ا خدددوة بددد   دددكمر 
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عامة النامل أ   تداعوا  مل ريسة ا ستساا   ولاد  كد علا ا سجد ا سبولو  
مدد  بدد   ز ددد أكثددر مدد  مددرة انتمددا  النددامل لصددسة ا ستسدداا   وأذكددر قبدد  عاددد 

الدددزم  كيددد  أندددا التجكندددا  مل امث  سدددتنزال الهيدددي مددد  السدددما  وكيددد  أ  بعددد  
الصدداحلي بدد  بعدد  ا وليددا  وقفددوا   عددلا احملددرا   دددعو  امث عددز وندد   ككرمنددا 
امث   اليددوم الثدداِّن أو الثالددي مددع ا مطددار بددالثلوج  أذكددر ذلددحل و  أنسددا   لددد  

  ادددم عدددي مصددديبة احتبدددامل ا طدددر     ا صددديبة الددديت نعلندددا نلجدددك  مل امثمددد  قدددال 
ا صانيب كث ة  وك  مصيبة  بتلأ هبا ا نسا   منا عدي عصدا أسدوا ا نسدا   مل 
رحا  امث   منا عي عصا أوقظ ا نسا  أو ا ا أسوق   مل ا لتجا   مل با  امث 
سددبحان  وأعددامل   لنتددداعأ  ستسدداا   خددر نستسدداي بدد  مدد  امث سددبحان  وأعددامل 

ليت أنجينا م  عل  احملنة  وكل  استساا   با مو استساينا امث عز ون  الراة ا
أ   نزل علينا الهيدي  اسدتجا   واليدوم  نبهدي أ  نتدداعأ لنصدلي ريدسة احلاندة 
ا شروعة ولدي نستمطر م  امث سبحان  وأعامل رااأ  الديت عدي الدفيد  ا وحدد 

  أر دد أ  أ ج نفسدي أو أ نددم  هنا  عل  احملنة  ا عبداد امث  أقدول عدلا لددم و 
  اليدكمل لعدد   ديدم مدد   ادول: أ دد  عدم الددل    لتجئدو   مل امث  حندد  حفندة مدد  
النددامل مسعنددا وأريددهينا والتجكنددا لددد  الدثددرة الددداءرة أانيكددة  ولددد  الدثددرة الددداءرة 

  احملندة باقيدة     دا عبداد امث  احملندة  انيلدة  وا لدد  انيهدة  لعد   ديدم مد   ادول:  ذاا 
مو أراِّن عددددل  احملنددددة   الددددل  أراِّن عددددل  احملنددددة    قباهلددددا كمددددا قلدددد  لدددددم بددددا 

  لد  ا ل  الدل   بشدرنا ب دبارعدا  كمرندا بدك   دبارعا  وأنا علأ  اي بكهنا ستدبر
نسدددلحل السدددبي   مل  دبارعدددا  ا لتجدددا   مل امث  أدعدددو نفسدددي وأدعدددو قدددادة ا مدددة 

مل مجيعددداا  مل التوبدددة النصدددو    مل ند دددد بدددد   ئا دددا وبدددد  درنا دددا وأدعدددو الندددا
البيعة مع مو نا وخالانا الل  سنرح   لي  عبيداا   غ   ا لحد والتانيد  والفاسدق 
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مث ماددر   بعبددود تكم مث عددز  والفددانر كلكددم سدد حلو   مل امث هبو ددة واحدددة عبيددد
ي  مل ريددددا ا لتجدددا   مل امث  أدعدددو نفسدددونددد   أدعدددو نفسدددي وأدعدددوعم مجيعددداا 

وأدعدددددوعم مجيعددددداا  مل أ  نتدددددداعأ  مل مثددددد  عمليدددددة ا ستسددددداا  مدددددع مادمدددددة مددددد  
الصدديام  مددع مادمددة مدد   عطددا  كدد  ذ  حددق حادد   مددع مادمددة مدد  التوبددة وأنددا 
يددام  وأنددا يددام  وأنددا يددام  بددك  الفددرج  ص  ونارقددة  نارقددة مدد  ابددوارا الدديت 

 العا ي  سيدرمنا هبا ر  العا ي  أقول قوأ علا وأستهفر امث ر 


