
   الدكتور البوطي                                                      الّلُه َوِيل الِذيَن آَمُنواْ {: خطبة مجعة

١ www.naseemalsham.com :موقع نسيم الشام

����� ��	
������ ��	
������ ��	
������ ��	
�        
                ����������������    ،،،،    ��������        �� ���	�� ���	�� ���	�� ���		��	��	��	��     ، ، ، ،١���١���١���١���     ������ ������ ������ ������    ��������    ////�٠١١�٠١١�٠١١�٠١١////    �٠�٠�٠�٠        

}}}}!"#"$&ِْ("� ْ��")*+, *-�./01� 23.1*4 "5ّ71�!"#"$&ِْ("� ْ��")*+, *-�./01� 23.1*4 "5ّ71�!"#"$&ِْ("� ْ��")*+, *-�./01� 23.1*4 "5ّ71�!"#"$&ِْ("� ْ��")*+, *-�./01� 23.1*4 "5ّ71�     	ِ"�2)1� 8َ1ِ: .;
*ُ7=>1� *-?+ 	ِ"�2)1� 8َ1ِ: .;
*ُ7=>1� *-?+ 	ِ"�2)1� 8َ1ِ: .;
*ُ7=>1� *-?+ 	ِ"�2)1� 8َ1ِ: .;
*ُ7=>1� *-?+{{{{  

، يــا ربنــا احلمــد هللا محــداً يــوايف نعمــه ويكــافئ مزيــدهاحلمــد هللا مث احلمــد هللا، 
ســـبحانك اللهـــم ال . لـــك احلمـــد كمـــا ينبغـــي جلـــالل وجهـــك ولعظـــيم ســـلطانك

وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا . ي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـكأحصـــ
خــري نــيب . وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه

اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله اهللا إىل العـــامل كلـــِه بشـــرياً ونـــذيراً . أرســـله
تالزمـــني إىل يـــوم حممـــد صـــالًة وســـالماً دائمـــني مســـيدنا حممـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي املذنبــة بتقــوى اهللا تعــاىلموأوصــيكم أيهــا املســل. الــدين

  :عباد اهللا
آيـــة يف كتـــاب اهللا عـــز وجـــل اســـتوقفتين قبـــل قليـــل طـــويًال وبعثـــت يف كيـــاين 
شعوراً غامراً من األمـن والطمأنينـة واالعتـزاز والنشـوة، تلـك هـي قـول اهللا سـبحانه 

  :وتعاىل
ـــــهُ ( ـــــُرواْ  الّل ـــــُوِر َوالـــــِذيَن َكَف ُلَمـــــاِت ِإَىل النــــــَن الظ ـــــواْ ُخيْـــــرُِجُهم م َوِيل الـــــِذيَن آَمُن

  ].٢٥٧:  البقرة[ )َأْولَِيآُؤُهُم الطاُغوُت ُخيْرُِجونـَُهم مَن النوِر ِإَىل الظُلَماتِ 
 مث إن مزيداً من النشـوة طـاف برأسـي عنـدما وقفـت عنـد اآليـة األخـرى الـيت

  :تلك اليت يقول اهللا فيها ،تؤكد وتزيد من معىن هذه اآلية اليت استوقفتين
  ]١١:  حممد[ )َذِلَك بَِأن اللَه َمْوَىل الِذيَن آَمُنوا َوَأن اْلَكاِفرِيَن َال َمْوَىل َهلُمْ (
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إذاً فأنــا عبــد اهللا املــدلل املقــيم يف أكنافــه، أنــا عبــده املكلــوء بواليتــه وبرعايتــه 
. ين ممــن آمــن بــه وممــن عرفــه ربــاً واحــداً فــرداً صــمداً منــه االبتــداء وإليــه االنتهــاءألنــ

أجـــــل، أنـــــا لســـــت مضـــــيعاً يف جنبـــــات األرض، أنـــــا لســـــت يتيمـــــاً وال ُمَيتمـــــاً يف 
صــــحاري الـــــدنيا، لــــن تتخطفـــــين االضــــطرابات النفســـــية، لــــن تتخطفـــــين أمـــــراض 

امل ألنين مكلوء بوالية اهللا، الكآبة، لن تتصيدين أفخاخ الطغاة وقوى الشر يف الع
  :ألنين من أولئك الذين قال اهللا عنهم

  ].١١:  حممد[ )َذِلَك بَِأن اللَه َمْوَىل الِذيَن آَمُنوا(
إن نشــوة غــامرة طافــت بكيــاين وروحــاً مــن االعتــزاز  –أيهــا اإلخــوة  –حقــاً 

م يف أكنافه أنا عبد اهللا املدلل كما قلت لك! من أنا؟! أنا. هيمنت على شعوري
وأعتقد أن هذا الشعور الذي طاف بكياين عندما استوقفتين هذه اآلية يف كتاب 

واحـد مـنكم إن  البد أن يطوف برأس كـل واحـد مـنكم، البـد لكـلّ  وجلّ  اهللا عزّ 
  :وقفته هذه اآلية وأخذ يتأمل فيهاأ

  ]٢٥٧:  البقرة[ ) النـُورِ الّلُه َوِيل الِذيَن آَمُنواْ ُخيْرُِجُهم مَن الظُلَماِت ِإَىل (
أن تطوف بكم هذه النشوة الغامرة، البـد أن تطمئنـوا إىل أنكـم لسـتم  البدّ 

 مــني يف صــحاري الــدنيا، مضـيَيت
ُ
عني فعــًال يف جنبــات األرض، لســتم اليتــامى أو امل

ــــن تقــــودكم  ــــن تــــتخطفكم االضــــطرابات النفســــية وال أمــــراض الكآبــــة، ل أجــــل، ل
ملختلفـــة إىل املخـــدرات واملســـكرات وحنوهـــا ذلـــك ألنكـــم االضـــطرابات النفســـية ا

ــَأن (، تعيشــون يف كــالءة مــن واليــة اهللا، تعيشــون يف كــالءة مــن محايــة اهللا ــَك ِب َذِل
  ).اللَه َمْوَىل الِذيَن آَمُنوا َوَأن اْلَكاِفرِيَن َال َمْوَىل َهلُمْ 

يد الــذي البــد أن ينشــد كــل واحــد مــنكم وقــد طافــت النشــوة بكيانــه النشــ
  :لقنَـَنا اهللا عز وجل إياه إذ خاطبنا ملقناً قائالً 
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  ].١٩٦:األعراف[ )ِإن َولِيـَي الّلُه الِذي نـَزَل اْلِكَتاَب َوُهَو يـَتَـَوىل الصاِحلِنيَ (
  أجل، أجل يا ريب 

  ).نيَ ِإن َولِيـَي الّلُه الِذي نـَزَل اْلِكَتاَب َوُهَو يـَتَـَوىل الصاحلِِ (
بــل إين ألعتقــد أن هــذا الشــعور ينبغــي أن يطــوف بــرؤوس املســلمني مجيعــاً، 

 مادمنا قـد . ه ممثالً يف شعوبه وقياداتهينبغي أن يطوف بكيان العامل اإلسالمي كل
َنا باإلميان باهللا إمياناً حقيقياً، مادمنا قد َشرُفـَْنا مبعرفة أننـا عبيـده اململوكـون لـه  َشرُفـْ

ذلــك هــو خــالق  –واليتــه لنــا ومحايتــه إيانــا  –ا النســب إىل واليتــه وبأننــا موصــولو 
بكيــان   أمجــع، البــد أن تطــوف هــذه املشــاعره، ذلــك هــو مــدير العــاملالكــون كلــ

 يف شعوبه ويف قياداته –كما قلت لكم   –ه أينما كان ممثالً العامل اإلسالمي كل.  
كيـف أنـه مكلـوء بواليـة يا عجباً يا عباد اهللا، يا عجباً ملن عرف اهللا وعرف  

اهللا لــه وعـــرف كيـــف أنـــه مكلـــوء بكنفـــه ومحايتــه مث إنـــه يصـــر علـــى أن يهـــبط مـــن 
عرش والية اهللا له ليستسلم للطغيان وقوى الشر مث ليجعل من نفسه سـجيناً بـني 

بواليـة اهللا واليـة الطغـاة مـن عبـاد  ناً لطغيانه، يـا عجبـاً ملـن يسـتبدلأيديهم، سجي
  .اهللا سبحانه وتعاىل

قــوى الشـــر هـــذه الـــيت تتقـــاذف املســلمني مـــن يســـار إىل ميـــني ومـــن ميـــني إىل 
تنــادي بالدميقراطيــة وتــدعو إليهــا وــدد . يســار تعبــث ــم كَعَبــِث األقــدام بــالكرة

لتصـل إىل طيـه تالذين مل يأخذوا أنفسهم ا مادامت املركب الذي تستطيع أن مت
مصـــــاحلها ومــــــا دامـــــت اخلــــــادم األمـــــني الــــــذي تســـــتطيع أن تســــــوقه إىل مغامنهــــــا 
ومغتصــباا، فــإذا رأت أن الدميقراطيــة ال ختــدم إال أصــحاا وأن الدميقراطيــة إمنــا 
دي أصـحاا إىل احلـق فيتمسـكون بـه وتصـرفهم عـن الباطـل فيعرضـون عنـه إذاً 

اة باالســــــتبداد، إىل الــــــدعوة إىل ســــــرعان مــــــا تــــــروغ قــــــوى الشــــــر هــــــذه إىل املنــــــاد
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إـا ليسـت دميقراطيـة . ين إىل آخـر قطـرةاالستبداد، إىل محاية االستبداد واملسـتبدّ 
دها هلــا، تبتغـــي وال اســتبداداً وإمنــا هــي املصــاحل الرعنــاء تبتغــي قــوى الشــر أن جتنّــ

  .رَُكوبَاً لبلوغ مغامنها ولبلوغ أهدافهاقوى الشر أن متتطينا 
علـى أن يهـبط مـن عـرش هـذه  يستبدل بواليـة اهللا وكنفـه فيصـر يا عجباً ملن 

الواليـــة الربانيـــة لـــه مث يستســـلم لســـجن هـــذا الطغيـــان أو يستســـلم لقـــوى الشـــر يـــا 
  .عباد اهللا

اً واحـداً أما حنن، فنحن عباد اهللا املؤمنون به، حنن عباد اهللا الـذين عرفنـاه ربّـ
دناه علـــى أن نكـــون عنـــد الـــنهج لنـــا ال شـــريك لـــه وعرفنـــا أنفســـنا عبـــاداً لـــه، عاهـــ

عــرض عــن كــل مــا الــذي أمرنــا بالســري فيــه جهــد اســتطاعتنا، عاهــدناه علــى أن نُ 
َرنَا اهللاُ عـــز وجـــل منـــه جُ  هـــد اســـتطاعتنا، إذاً فولينـــا هـــو اهللا ســـبحانه وتعـــاىل، حـــذ

تلك هي هويتنا يا عباد اهللا، تلك هي حقيقتنا، لن بط من عـرش واليـة اهللا لنـا 
نــــويل وجوهنــــا شــــطر أي جهــــة مــــن جهــــات العــــامل الــــيت جتتــــذبنا إليهــــا أبــــداً، لــــن 

ملصـــاحلها، ملغامنهـــا ابتغـــاء اهليمنـــة علينـــا وعلـــى حقوقنـــا، وكيـــف؟ كيـــف نســـتبدل 
كيف نرتك السعادة اليت طمأننا اهللا عز وجل فيها ليسـيل لعابنـا ! بالسعادة شقاء

  !فسه يا عباد اهللاومن ذا الذي يسيل لعابه على الشقاء جيتذبه لن! على الشقاء
 واحلـــقّ . هـــذه خالصـــة ذكرـــا لكـــم مـــن وحـــي النشـــوة الـــيت طافـــت بكيـــاين

  بة إلينا عندما كنت أقف قبل فرتة من هذا اليوم أمام هذه اآلية احلبيبة احملبّ : أقول
  .]٢٥٧:  البقرة[ )الّلُه َوِيل الِذيَن آَمُنواْ ُخيْرُِجُهم مَن الظُلَماِت ِإَىل النـُورِ (

مادمنـا نعـيش داخـل كــالءة اهللا : مبشـراً وأقـول لنفسـي وإنـين أقـول لكـم حبـقّ 
، مادمنــا نعتــز بواليــة اهللا لنــا، مادمنــا صــادقني يف معاهــدة اهللا عــز وجــل وجــلّ  عــزّ 

أننــا لــن نتخــذ مــن دونــه وليــاً فــإنين أبشــر نفســي وأبشــركم بــأن األمــن لــن يغادرنــا 
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تطــوف بنــا،  بــأن نشــوة الســعادة ســتظلّ املــالزم لنــا و  وبــأن الطمأنينــة ســتظل الظــلّ 
هــذه  ة فــإن محايــة اهللا ســبحانه وتعــاىل إذا تابعــت أمــ يف أن  ومــن ذا الــذي يشــكّ 

  .األمة تنال كل معىن من معاين السعادة
جــواب عــن ســؤال رمبــا : يء األخــري الــذي أريــد أن أقــول لكــمالشــ: عبـاد اهللا

ى مــن حولنــا يف يت تتــدج مــن مــنكم؛ تــرى هــل هلــذه الفــنت الــ يطــوف بــذهن كثــريٍ 
: مشارق األرض ومغارا أن يصل شيء من عدواها إلينا؟ أقول لكـم يف اجلـواب

امسعــوا كـــالم اهللا ســـبحانه وتعــاىل، إنـــه جييـــبكم ولكأنـــه نــزل البارحـــة، إنـــه اجلـــواب 
  :الذي حيمل يف طياته البشرى لكم

ـــمٍ ( ـــواْ وَملَْ يـَْلِبُســـواْ ِإميَـــانـَُهم ِبظُْل ـــُن َوُهـــم مْهتَـــُدونَ  الـــِذيَن آَمُن ـُــُم اَألْم ــــِئَك َهل  )أُْوَل
  ].٨٢:  األنعام[

  ! أتدبرمت هذا الكالم؟! أمسعتم؟
  ).الِذيَن آَمُنواْ وَملَْ يـَْلِبُسواْ ِإميَانـَُهم ِبظُْلٍم أُْولَـِئَك َهلُُم اَألْمُن َوُهم مْهَتُدونَ (

نا مؤمنون باهللا وأننـا إنين أعلن بامسي وبامسكم وباسم أمتنا يف شامنا هذه أن
واثقون بأننا سنلتزم بعهد اهللا عز وجل ما َوِسَعَنا ذلك، إذاً فلسوف يكون األمـن 

  .العاملني لنا حليفنا ولسوف لن يغادرنا األمن أبداً، تلك هي بشارة ربّ 
  ).ُهم مْهَتُدونَ الِذيَن آَمُنواْ وَملَْ يـَْلِبُسواْ ِإميَانـَُهم ِبظُْلٍم أُْولَـِئَك َهلُُم اَألْمُن وَ (

 –قــادة وشــعباً  –اللهــم إنــا نشــهدك أننــا مؤمنــون بــك فاجعلنــا اللهــم مجيعــاً 
حــىت نكــون مــن  )الــِذيَن آَمُنــواْ وَملَْ يـَْلِبُســواْ ِإميـَـانـَُهم ِبظُْلــمٍ (مجيعــاً مــن  ماجعلنــا اللهــ

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم. وعقبانا اآلمنني يف دنيانا


