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 تاريخ اخلطبة

  5131/ 13/ 52 املوافق  3111،  ربيع األول  31 ، اجلمعة   

 بالؤنا من احلب ودواءنا يف احلب 
   ددا رب ددا احلمددد مث اددداا  ددوايف نعمدد  و دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددالل ونكدددحل ولع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
مدددا أء يددد  ن دددأ ندسدددحل  وأ دددكد أ     لددد     امث أحصدددي ء ددداء ن يدددحل أنددد  ك

وحددد     ددل حل لدد   وأ ددكد أ  دمددداا نبددد  ورالددول  وريدددي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر بشددد اا وندددل لاا  ال كدددم ريددد  والددد م وبدددار  ن دددأ 

دمدددد ريدددالما والدددالماا دانيمدددي متال مدددي  مل  دددوم الددديدنا دمدددد ون دددأ  ل الددديدنا 
و  وندسددي ا لنبددة بتاددوع امث أعددامل  أمددا بعددد  يددا ملددد ن  وأوريدديدم أ كددا ا سدد ا

 نباد امث:
   ا شددددداليت الددددا أعصددددإل بايتمعددددايت اريالددددالمية اليددددوم  ك دددد م مت ونددددة 
وليسدد  ام مددة الددا  ددل ب ددا    واحدددم مددن منددل  ا شددداليت  و  ددا العاريددم م كددا 

 دددددبدايت ا ددددودم بدددددي أ دددددلاد  دددديء واحدددددد  منددددو  ددددديوو املدددددة وامتدددددداد نسددددور و 
أ حل مني الضمانة الوحيدم الا أعصم جمتمعاأ ا اريالالمية   ايتمعايت اريالالمية

 لددة بديوأ داا كدا  مصددرمنا  ولددن ام كاند   من ا شدداليت ا ت وندة ا لت ددة أ داا 
متدددداد  دددبدة الدددود واحلدددب بدددي أ دددلاد مندددلا ايتمدددع   وا  ايتمدددع اريالدددالمي دأ دددلا

لحل    نن طل ق البلور الا   بهي أ  أسدتال يف طوا دا ندد    ت اق  يء من ذ
  أغصدددا امنددد  أي دددع    يف بدددامث نددد  ونددد   أرأ دددتم  مل ال مدددلم  كددد   نسدددا  مددد من
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  وندلو   بد من اظلو  أرأ تم  مل الهصن من الشجلم من    ب     من نلن 
م د  ا دودم السدار ة  دبدة وأتددلو   بعضكم لبعضأتدلو ن   دبة ال اس احملبة الا 
ومددن ا   وخالادد  اموحددد ندد  ناللدد    ددا منددو نددلو دبددة العبددد  ددو  بددي ام ددلاد 

دبددة العبددد حملمددد ريدد أ امث ن يدد  والدد م الددل  اريددطدا  امث ندد  وندد  مددن خ ادد  
منلا منو الشلط الل    بدد م د    والل  نع   خامت اللال  وأ ض  امنبياء مجيعاا 
متددداد  ددبدة الددود واحلددب  يمددا  لت ددامي املدددة بددي أ ددلاد ايتمعددايت اريالددالمية و 

إ  غاب منلا الشوق    غاب نلو دبدة العبدد مث ند  وند  ومدن    بي أ لادمنم
  ا للالول امث ري أ امث ن ي  ون أ  ل  والد م غابد  دبدة ال داس بعضدكم لدبعض

وح دد  يف ددد  ذلددحل دبددة ارينسددا  ل دسدد  أ ددحل الددا   ومنددي حاياددة   ر ددب  يكددا
ث ومدن ا   دد     ديض الا دب ن دنيدل ب بدة ارينسدا  للاأد   منانيةاب عرب ن كا 

حملبتدد   وحدددث نددن التضدد يايت الددا  ادددمكا قلابي دداا   نددن امنتمامدد  بلاأدد  و  حددل 
مسدتعد م   ضد ي بالددنيا ك كدا     م   مندلا ارينسدا   للاأ  ومنانيت  و  حل 

مددا العاريددم مددن ذلددحل      مجدديعكم    أأددي  لدد  ذلددحل يف الددبي  حبدد  للاأدد  ل دداسبا
ومدن ا    دلب ند  ناللد    ي ع يف الا ب ندلو دبدة العبدد لأالعاريم من ذلحل 

ندلو دبددة العبدد ل مصددطدأ ريد أ امث ن يدد  ون ددأ  لد  والدد م ومدن من ددا  ددل  امث 
 واحددداا  ددلداا ريددمداا الددب ان  وأعددامل ن ددأ نبدداد   مل نانددب اري ددا  العاددال  بددامث
ألددد م امث نددد  ونددد    وجباندددب اري دددا  ب مدددد ريددد أ امث ن يددد  والددد م رالدددو ا ونبيددداا 

 ان لوا  مل قول  ن  ون :  حلبنباد   مل نانب ذلحل با
ُل مرن ُدو ر ال   ر أَنَداداا ُيُربُّونَدُكْم َكُ ب  ال   ر َوالَّلر َن  َمُ واْ ) َومرَن ال َّاسر َمن  َدتَّلر

 [151الورم البالم: ] (َأَ دُّ ُحب اا ل    ر 
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)   ددددد من  : صدددددطدأ ريددددد أ امث ن يددددد  ون دددددأ  لددددد  والددددد ما وأددددد م وا يف قدددددول
قال ذلحل رالول   (لد  وال اس أمجعيالد  وو حب  لي  من و أكو  أحدكم حىت أ

  أهل ددة  ؛   ب هكددا ال دداسأالددا أمددل  امث مانددة أب يهدداا لأ امث ن يدد  والدد م امث ريدد أ
  اذ امثمع  للاأ  وحباا منانيت 

 مل ايتمعدايت اريالدالمية ا ماميدة يف ن بدايت أحدكم   ل  ن دما  :نباد امث
ن دددما ن  ددل    ددا  ددلديت نددن العكددد وابتعددديت نددن ا ي دداقأامر   يجددد كيددإل 

ا ون دم  أ لادمنا بد ا من الوداد واحلب يما بي   جد أ  اهلل  وا ل  راح  سود 
واجتكددوا مسددلني  مل أ ديددل أمنددوانيكم   امث ندد  وندد جنددد أ ددم أنلعددوا نددن وريددا ا 
ن  لن  تسلب  مل مدمن الياي بامث يف ناوهلم  دحل أورغانيبكم ال دسية   تع موا 

مدا   ذاا   أبدداا لدن  تسدلب  مل مدمدن اري دا  بدامث يف نادوهلم ر دب   بعد   ا  أبداا 
  حبدداا غدداب واالددتبدل بدد  حددب   خددل غابدد  نددن أالددل  حصدد    الددل  حصدد 

دبددة امث ندد  وندد  ومددن ا دبددة رالددول  ا صددطدأ ريدد أ امث ن يدد  والدد م أ ئددد م 
غ أددد  دبدددة الشدددكوايت واممندددواء   و ذا  ددلا الا دددب مدددن دبدددة امث غ أددد  دبددة امغيدددار

ومددن ا  ددإ  مندد  ء ال دداس  صددب و  عدد ا ا ل  ددب اهلدداب    وا ددال ومددا  مل ذلددحل
لددللحل  ددإ  مو نددا ب العدداا السددامي ا لأدددع و بعددد أ  أالددعدمنم امث ندد  وندد  باحلدد

 دإ    أ  ا س مي  ذا  ل هبم اممدل  مل مندلا الدل  أريدإلن  ون  خياطب ا مبي اا 
  وند   سدتبدل هبدم أناالداا  خدل ن    عدانو  مدن مندلا ا دل  الدل   عدانو  امث ن
  ما ا ل   م  

  :أ م وا يف قول  ن  نالل   احلب اهلاب  بد ا من احلب ا تسامي
دبدُُّكْم )  َا أَ دَُّكا الَّلر َن  َمُ واْ َمن  َدْلَأدَّ مر ُدْم َندن در  رد ر َ َسدْوَي  َدْ لر ال  دُ  برَادْوم  ُيُر
  [55ا انيدم: ](َوُيُربُّونَ ُ 
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 سدوي  د ل امث  :ش  اد    سوي   ل امث بادوم  أك دل  اي داا مد دم :ش  ا 
  حل  دامندم أ ئدد م ونادوهلم   دريعةا قو ةا ن دأ اري دا  بعدد ناباوم   دو  أدلةا 

ا  ددو  و  ا ا ل  احلب واحلب كمد  رم نن  حل بعد  ايم  ا ل  لي  نبا
ا ددل  أ  دبددة امث غابدد  دبددة ا صددطدأ ريدد أ امث ن يدد  والدد م   دواءا  دددو  داء

غاب  نن الا وب ومن ا منيم   ن أ ام ئدم دبة اممنواء دبة الشدكوايت دبدة 
ومدن ا  إندحل أسدتطيع أ    مندلا مندو الدل  منديمن ر العصبيايت دبة ا ال والدو 

   هلددةا أخددلع مددن دو  امث ندد  وندد مندسددكم أاددول    مندد  ء ال دداس انددلوا مددن 
  أ  ومني  هلة الشكوايت اممندواء ا دال   وباريقلارو   ش أتو  منل  اآلهلة بارينال

  منل  حاياة   بهي أ  نع مكا   اريب العصبيةا 
لدددن احملبددة اندعددال قسددل  ولددي   :دم مددن  اددوليربددا كددا   دد :أ كددا امخددوم

الاسل  الدل    قبد  لد   ندعال عالا اختيار اا   ىن لإلنسا  أ   اود  مل ندس  ا 
  مل اندعااأاحلب ومنو  مل كيإل السبي     ن   جبلب   لي  و  رد 

عددال قسددل  ولددي   عدد  اختيددار  لدددن امث نعددم احلددب اند :ناددول يف اظددواب
 دبتددد  أملندددا أ  نسددد حل السدددبي   مل   ونددد  ن ددددما أملندددا أ  نونددد  أ ئددددأ ا  ملنددد

مدن      عشدق مدو   وخالاد أ دبد  أ  ولتع موا أ  من ال حل السبي   لي    ذلحل
ل قسدددل  ا  احملبدددة اندعدددأريددد ي    مدددن ندددلي امث حاددداا نشدددا   حبددد أندددلي امث 

ما د دنللالول امث ري أ امث ن ي  وال م وليس   عالا اختيار داا لددن امث ند  وند  
  أأملندددا   حبددد  وش   ملندددا مبا دددلم با ندعدددال الاسدددل مل  ملندددا بالسدددبي  ا وريددد  أ

 أ  ن دددأ الددد  نتعدددلي ن دددأ أأملندددا   الصدددالم والسدددالم نع دددم مدددن مندددو دمدددد ن يددد 
أ  نتبدددي أخالقددد  السدددامية الدددا ريددداغكا امث نددد  ونددد  يف م كلمندددا  أملندددا  حياأددد 

وحاانياكا وأندا   أرأداب يف  أ  مدن ندلي رالدول امث ريد أ امث ن يد  والد م نل د  
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 وش  تعدددددلي ن يددددد  مدددددن خدددددالل ني دددددي  ن خدددددالل درا تددددد  ارينسدددددانية ا وعدددددونيةمددددد
ش  تعددلي ن ددأ رالدول امث ريدد أ امث ن يدد  والدد م مددن   كما بعصددانيب الددوداءنصدب  

كدد  مددن نددلي الدد م رالددول امث ريدد أ امث ن يدد     اا وبهضدداء الدد دخددالل االددتدبار 
م   بد ال   نرباس نا   ن أ ال أ  ري أ امث ن ي  وال بطل اة موعونية وال م 

رالول امث رعوا  امث ن ديكم كدانوا قبد   بو  ة ذلحل أ  أري ا      عشق رالولأ
ا  ابدلم بد  يف طوا دا نادوهلم  اي داا كدانوا م دا ا    ا  يف طوا ا ق دوهبمأ   دخ  اري

مددلمنم أ ددلاد  ددإمل مددا  ل أكددانوا م ددال العددداوم أسددل   يمددا بيدد كم قبانيدد  و    والتشددلذم
غاب  العداوم والبهضاء وحتولوا  مل مضلب ا  د     شلذم غاب الت  اريالالمبعد 

العا ددي  أمنددو اليادي  ل  دنددامنم  مل مندلاالدمددا كدللحل   ألددي     يف املددة واحلدب
  احلددبوألددإل بددي ق ددوهبم   ددا منددو مددن ن ددار  الشدديء الددل  مجعكددم        وحددد 

  حبكم العجيب للالول امث ري أ امث ن ي  وال م نل و    حبو 
  رندددالا أقبددد   مل رالدددول امث ريددد أ امث ن يددد  والددد م وقدددد ورد يف الصددد ي  أ

ما الل   ل بحل  مل ما ) :أع ا  ال  ول  اال ل  ا صطدأ ري أ امث ن ي  وال م
قددام ال دداس غددداا لددلب العددا ي الددتدو  ندد   ذا أ ددا رالددول امث ن مدد   : اددال  أرع

ن  نددا أنددا  اليددوم مدد   ولددن  تدداح رينسددا  م  ددي أ   ددلا   يددي لددحل ملأبتددحل يف الع
  (حبب أ نم أن  مع) :قال ل  ا صطدأ ري أ امث ن ي  وال م  ذلحل اليوم منم  

ولع ددم أع مدو  وقدد ذكددليت ذلدحل م دل حددي أ  أنلابيداا نداء  مل رالددول امث 
ما أندديت هلا ك د   :قال  ما أندديت هلا :مىت السانة  ا رالول امث قال :قال ل 

امث ن يددد   قدددال لددد  ا صدددطدأ ريددد أ  حدددب امث ورالدددولأم ولدددد  ريدددالم و  ريددديا
  من أحبب  أن  مع :وال م
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أأ  ددددكم بلمنانددداا ن دددأ الشددديء الدددل  ر دددع قيمدددة أريددد اب رالدددول امث  مل مدددا 
أأ  دددكم بلمناندداا ن ددأ ق ددب واحددد الددل   لدد   ليدد  الا ددوب الددا كاندد    أع مددو 

خطدددإل   دددد بددددن الدء دددة مدددع ء دددة مددددن  :متلاريدددمة متعاد دددة بعدددد بع ددددة رالدددول امث
ي  ددوم كل بدد  ليات ددو  ءد راا لددبعض قت ددأ ا شدد وأخددلوا أريد اب  مددن قبدد  مشددلكي مددة

أنشدد  امث  دا  :لا قال ل  أبدو الدديا  وكدا  مشدلكاا  ند  و ا نيء ب  ليات   بدر
وامث  :قددال    ددد أحتددب أنددحل اآل  يف أمن ددحل  م دداا وأ  دمددداا من ددا بي  ددا يف مدانددحل

    دمداا  شا  بشوكة وأنا بي أمن يأ  أحب 
 ذا وندد    عجد ايت واودوارقاب مدن   احلدمنلا ما  دع   احلب مندلا مدا ُيااد

ا  ذلدحل مد و ذا غاب احلب ح  احلب اهلاب  يف  احلب غاب  ك  ا شداليت
   ت بع  وظكليت الانيل ا شداليت ن أ أ ونكا واختال كا

  أ مسوا مدا  دبة رالول امث ري أ امث ن يد  والد م بدي نوا  دا :نباد امث
ل  الشددكل ا بددار  مندد  أشددعلو  هبدد   الدديما يف منددلا    الدديما يف منددلا اليددوم امغددل

 دامن  وا أ   ددل    ذاا   مل رالدول امث مند  جتددو  يف أ ئددأدم لوندة ا دتياق   بدةاحمل
نعدم دبدة رالدول امث ريد أ امث ن يد  والد م   نددأ باطدع ال  دل امث ما  دن  يد   

ا  بدددي مشدددانل  تدددالدددد ني  ن دددأ دبدددة العبدددد ل دددلب أ    نددد   أمدددن   ندددن ا مت دددال
 دددل مندددل  أكومدددا   نيدددة وا دانيدددةايف الدددلكل ايت ال م امثمشدددانل الشدددوق  مل رالدددول 

احملددب  ذا  احدد  راني ددة ذكددلع مولددد رالددول امث يف ندسدد  ب دد  منددل    الددلكل ايت
  مندل  الدلكلع أ ا د  ذلدحل م ؛طدلب م د  العاد و  الد د   انتش  م د  ا  االبة
و ددا نجبدداا  ددن    دد من مءددل   كددوامن احلددب الدددامن بددي نوا دد  للالددول امثلد دد   
  أءل اللكل ايت واحد و   أ وو احملبوب  ارم لوانج احلبءيت يف  اللكل ا
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مدداذا   أبددا  وحتدددث التددار ب نددن حبدد  ل ي ددك مل ذا  الددل  حتدددث الل  أرأ ددتم
مداذا ريد ع أش  تطدوح بدي   بالدار الا كان  دبوبت  أسدن  يكا ري ع ن دما مل  

 :ني ندرا  أ حل الدار أ  أع مو  ذلحل ألي  منو الاا
 أقب  ذا اظدار وذا اظدار     أمل ن أ الد ار د ار لي أ 

 ولدن حب من  دن الد ار   وما حب الد ار  هدن ق  
مدن رأع   أ اا كا  احملبوب   بد أ   م  منلا احملبوب معىنا ل لكلع يف ق ب 

   يدل نل الشدوق ذكل ايت ا صطدأ يف مددا  أقدام  يد  امنتاند  بدي نوا د  مشدا
امنتاند  رالدول امث وبع تد   وم ميالد انايت الا أعيد   مل سانة من السمن مل ب

مث الل  روا  مالحل و خلو  ومنو من ا ل حبد ث رالولم ذا    لي الشوق  لنمشا
أندددد   - مددددام قددددول رالددددول امث ومنددددو  تشددددوق  لي دددداأ ذا وقددددإل   أريدددد  امحاد ددددث

ظددن أريدداب  أندد   تشددوق     رأ دد  أخددوا أودديت لددو  :خواندد  قددانيالا   تشددوق  مل 
ريد ا   خدوا  الدل ن ش    ادوا أبد  أندتم  :قدال  حلألس ا  خواند :وا ل قال   ليكم
  بعد

  ع بدي ندوان  رالدول امثان لوا كيإل امنتان  مشدانل الدلكل  :خومأ كا اري
نداد مدن  حددع الهد وايت و دا   لوا  مدن الصدلور وامألبدةأب  ن   ريلور  لأع 

 د نبددد   ُيب ددداأحدددمندددلا  :   دددل  ليددد  قدددانيالا   ورم رأع نبددد  أحدددددندددا مدددن ا د  دددة ا  ددد
مددا معدىن منددلا التهد ل مدن رالددول امث ريد أ امث ن يدد    مدا معددىن مندلا الددالم  و بد 
لد د  ن دأ الدلغم مدن  - نعم منو أريم -م  منلا اظب  امريم  ؛اللكلع  وال م

ن مددددن أريدددد اب رالددددول امث الد دددد  والد دددد  ُيتضددددن ادددد م ُيتضددددن ضددددتذلددددحل ُي
ل امث  ذاا  ددال بددد أ   دددو نددد  رالددو   مصددعب بددن نمدد  ُيتضددن الد دد  والد دد 

  باحلب  مل ذلحل اظب 
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الل   لا ق ب   :م  يئاا واحداا دلباي أ  أقول   أأل دو  أدلة أك ل من منلا
  م    لدددم  دكددم منددلا ا  طددق الددل  أقولدد مددن احلددب مددن حددب رالددول امث لددن 

خدوم اري  ء الد ل امث هلدأو   طعم منلا احلدب ن  ش  لقلدن مو   ا  طق    ع ن  
أال ل امث أ   ل اكم نلوبة    ن  ون    ا لونة احلب الا أذاق ا امث كمأ   ل ا

  منلا العلاب
ندلاب  دحدأ كا امخدوم لدي  يف الددو  ندلاب  تمتدع بالعلوبدة     ديء وا

احلددب  نددلاب احلددب منددو الددل  امددع لددحل بددي العلوبددة والعددلاب ومددا أمن دد  منددلا 
  احلب ن دما  دو  للالول دمد  ري أ امث ن ي  و ل  وال م

 امث أقول قوا منلا وأالتهدل 


