َّ ِ
ك ََلُ ُم األ َْم ُن َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن)
ين َآمنُواْ َوََلْ يـَْلبِ ُسواْ إِميَانـَ ُهم بِظُْل ٍم أ ُْولَـئِ َ
خطبة مجعة( :الذ َ
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تاريخ اخلطبة
اجلمعة 82 ،حمرم 3311 ،املوافق 8133/38/81
(الَّذِينَ آمَنُواْ ولَمْ يَلْبِسُواْ إِميَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ األَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)
احلمــد مث ا احلمــد مث احلمــد مث اــدا يـوا نعمـ ويدــا م يــد يــا ربنــا
ل ــك احلم ــد كم ـا ينبغ ــي ــك وعه ــك ولعظ ــيم ن ــلطانكال ن ــب انك الله ــم
أحص ــي ءن ــا نلي ــك أن ــع كم ــا أءني ــع نل ــه نالس ــكال وأ ــهد أن إلـ ـ إ امث
ـليك ل ـ وأ ــهد أن دمــدا نبــد ورن ـول وريــالي وخليل ـ ال خ ـ ن ـ
وحــد
أرن ــل ال أرن ــل امث إمل الع ــاَل كل ـ ِ بش ـ ا ون ــذيلاال الله ــم ري ـ ون ــلم وب ــار نل ــه

ن ــيدنا دم ــد ونل ــه آ ن ــيدنا دم ــد ري ــك ام ون ــكما زانيم ــي متك م ــي إمل ي ــوم
الــدينال وأوريــيدم أيهــا ا ســلمون ونالســي ا ذنبــة بتاــوع امث أعــاملال أمــا بعــد يــا
نباز امث:
آيةٌ كتاب امث ن وع انتوقالتين طـويكا يهـا الد ـ مـن التبشـ و يهـا
الد من الت ذيل ولع من اخل أن نتدبلها مجيع ا م هـذا ا وقـل لعلهـا
أوقظنا من رقاز ولعلها أنبهنا من غاللةال كتاب امث ن وعـ نـورم األنعـام
يت ــدا البيــان اعَلــي نــن ـلياي اءنــي أحــدحا الالليــا ا ــان نــن ري ـلا امث
نــب ان وأعــامل الدــا ل بونــد امث وونيــد ا ســتد نلــه أوامــل و يـ والالليــا
ال ــام مـ ــهمن بهلللوهيـ ــة امث ن ـ ـ وع ـ ـ ومـ ــوقن بعبوزيت ـ ـ لل ـ ــالا نـ ــب ان وأعـ ــامل
وخاضع لسلطان هدي ولشلانيع أمل و ي ا يتسا البيان اعَلي قانيكا:
َي الْ َال ِلي َا ْ ِ
َح ُّا بِاأل َْم ِن إِن ُكنتُ ْم أَـ ْعلَ ُمو َن) [األنعام]11 :ال
( َهلل ُّ
يأَ
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ك ََلُ ُم األ َْم ُن َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن)
ين َآمنُواْ َوََلْ يـَْلبِ ُسواْ إِميَانـَ ُهم بِظُْل ٍم أ ُْولَـئِ َ
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الالليا األو أم الالليا ال ام؟! وجييب البيان اعَلي قانيكا:
َّ ِ
ك ََل ـُ ُـم األ َْم ـ ُـن َوُه ــم ُّم ْهتَـ ُـدو َن)
ين َآمنُ ـواْ َوََلْ يَـ ْلبِ ُس ـواْ إِميَــانَـ ُهم بِظُْل ـ ٍم أ ُْولَ ــئِ َ
(ال ــذ َ
[األنعام]12 :ال
ألك هي اآلية اليت انتوقالتين طويكاال ألمسع يها ك ا من البشارم ولدـين
وقالع يها نله ك ٍ من الت ذيل
َّ ِ
ك) أي
ين َآمنُـواْ) ولدن ـ نــاز اــا َ ( :وََلْ يَـ ْلبِ ُس ـواْ إِميـَـانَـ ُهم بِظُْل ـ ٍم أ ُْولَــئِ َ
(الــذ َ
غ هم ( ََلُ ُم األ َْم ُن َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن)ال
حنــن يــا نبــاز امث مهمنــون بــامث نـ وعـ – وهــذا ــي حنمــد امث نـ وعـ
نليـ – مهمنــون بعبوزيتنــا لـ ومهمنــون بلبوبيتـ واحــدا ــلزا ريــمدا لنــا ولدــن هـ
ريـ َّـالْيـنَا إمياننــا هــذا مــن الش ـوانيب ه ـ ريــالينا إمياننــا هــذا مــن ـوانيب الظلــم أم

حياأنـا ونـلوكنا و ـهوننا؟ البيـان اعَلـي

متا ج اعميان بامث نـ وعـ مـع الظلـم
ياو :
َّ ِ
ك ََل ـُ ُـم األ َْم ـ ُـن َوُه ــم ُّم ْهتَـ ُـدو َن)
ين َآمنُ ـواْ َوََلْ يَـ ْلبِ ُس ـواْ إِميَــانَـ ُهم بِظُْل ـ ٍم أ ُْولَ ــئِ َ
(ال ــذ َ
[األنعام]12 :ال

وما الظلم يا نباز امث؟ ا لاز بالظلم هنا ك أنواع الالسوق والعصـيان ولـي
ا ـلاز ب ـ الدالــل ألن الدالــل يتعــايمه مــع اعميــان ق ـ حــا ناي ــانال إ ا ا ـلاز
بــالظلم ك ـ أن ـواع الالســوق مــن آمــن بــامث ن ـ وع ـ بلســان ولدن ـ َل ــع
لســلطان األوامــل اعَليــة بســلوك اــد مـ ج إميانـ بظلــمال كـ مــن أنلــن بلســان أنـ
مهمن بامث ن وع ولدن نلوك َل يصـطب بـذ العبـازم والعبوزيـة مث نـ وعـ
بدـ أنـواع العبــازات الــيت أعل ــون َل أعــلو عبهتـ الســؤوز َل أعــلو أن ــا
وَل أســتلم للعبــازات ا تلالــة ا تنونــة الــيت أمــل امث نــب ان وأعــامل ــا اــد مـ ج
2
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َّ ِ
ك ََلُ ُم األ َْم ُن َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن)
ين َآمنُواْ َوََلْ يـَْلبِ ُسواْ إِميَانـَ ُهم بِظُْل ٍم أ ُْولَـئِ َ
خطبة مجعة( :الذ َ
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إميانـ بــالظلمال كـ مــن هيمنــع دبــة الــدنيا متم لــة ا ــا متم لــة التؤــارم
ــو األر اق ا تلالــة ك ـ مــن هــيمن لــك كل ـ نلــه كيان ـ ـلا
متم لــة
يســت مل ا نعطال ــات الس ــيئة والظ ــلوو ا نــت نانيية وح ــا ت ال ــيا ال ــيت أط ــوو
بـالالالا وا عـو ين انتصـل مـن هــذ احلالـة رأل مـا ٍ لتؤارأـ رأل مـا ٍ ألرباحـ
اد م ج إميان بالظلم وأي ظلمال
ك من آءل ا نتئ ار نله واعب اعي ار ك من طوع مشانل اللاة من
قلب ـ وأبعــدها إمل اويــة بعيــدمٍ بعيــدم ونشــل وايــا قلب ـ بــد ا مــن لــك األءــلم
حــب الــذات ورا ينتهـ ظلو ـ ا كهــذا الظــلو الــذي ــل بـ را ينتهـ ال ـانياة
ا قتص ــازية ملون ــة بهلللوا ــا ال ــيت أعل ــون را يس ــت ملها لص ــاحل را يس ــت ملها
يلهــذ اهب ـا آيبـا لــيمء مــن ورا هــذ ا نــة عيبـ نلــه حســاب أولئــك ا عــو ين
ا تـاعي ينظـل حاعــة هـه الالاـلا إمل ا لوقـات يالعـ كـ مـا أــوحي إليـ بـ
نالس األمارم ب يوحي إلي ب يطان من السب ا تعلعة ليُ َ ـوَ هـذ ا ـازم إمل
نــوق نــوزا ومــن أع ـ أن جيع ـ هــه ا عــو ين يعتصــلون وعــوزهم ا ــا
نبي ي مـن الـدو ولتعـوز هـذ العصـارم إمل عيـب هـه ا ت مـي هـه
قد م عوا إميا م بامث بظلمال
هــه – وزنــوم أضــع الناــا لدــم نلــه حلو هــا – هــه التؤــار الــذين
ا ــاوا الســلع اجملتمعــة لــديهم بهللنــعار مــا قبـ هــذ األ مــة ولدــن ــا وعــدوا هــذ
ال ـ ـانياة ق ــد أطل ــع بلأن ــها قال ـ وا بهللن ــعارها إمل ال ــلقم ال ــذي يش ــا ون ــا ا ي ــا
أخــي؟! ألن ال ـانياة أهللملنــا بــذلكال هـ ا ــايع مــن عديــد هــذ الســلع بهلل ا ــا
ا لأالعــة ا ديــد؟ إن كنــع علــع لــك لــك احلــا أمــا أن أنته ـ هــذ الاللريــة
ت ــانل مــن أرباحــك مت ــيكا أنــك قــد ا ــايع هــذ الســلعة بــال من ا ديــد
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َّ ِ
ك ََلُ ُم األ َْم ُن َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن)
ين َآمنُواْ َوََلْ يـَْلبِ ُسواْ إِميَانـَ ُهم بِظُْل ٍم أ ُْولَـئِ َ
خطبة مجعة( :الذ َ
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ا نسؤم مـع هـذ ال ـانياة ـذلك ظلـم وأي ظلـمال هـه كلهـم أيهـا اعخـوم هـم
الذين م عوا إميا م بظلمال ورنو امث  ياو :
(م ْن يَـ ْل َحم يـُْل َحم) واحلديذ ري ي يا نباز امثال
َ
ولعلدــم أاولــون تلــك هــي عليــلم هــه الظــا ي ألــك هــي عليــلم هــه
ا شعي ألك هي عليلم هه الذين قسع قلو م ما نب اآلخلين؟
إن رنو امث  ياو وقد ُنئِ َ أ لك و ينا الصاحلون قا ( :نعم إ ا َك ُـ َـل
اخلَبَذ)ال
وريدق امث الااني :
ص َّ َّ ِ
ِ
ِ
آريةا) [األنالا ]22 :ال
ين ظَلَ ُمواْ ِمن ُد ْم َخ َّ
( َواأَّـ ُاواْ ْتـنَةا َّ أُ َ
يَب الذ َ
أقوَلـا هــذ الســانة ا باركــة آمـكا أن يصـ ريــوت حلاــي بـ آمـكا أن
يص ريوت قل إمل هه اعخوم الذين ينته ون ويبتهلون م ـ هـذ احلالـة مـن
ال يا م هذ ا نة أو م هذا ا بتك ينا ون ميين ا أو مشـا ا مـن أعـ أن
من أعـ أن
ينته وا الاللرية للاة ين لو ا وينشلو ا بي نباز امث ا عو ين
ينتهـ وا هــذ الاللريــة ـ عيــو م أو ـ ريــنازياهمال يــا هــذا مــا ا أالعـ با ــا

الذي ي يد نن لامة طعامك والذي ي يد نن لبانك والذي ي يـد نـن الـدار الـيت
أنــدنك امث نــب ان وأعــامل يهـا؟ مــا ا أالعـ إن عــا ملــك ا ــوت ؤـ َّـل إمل
مص أ تهللخذ يئا من ك ما قـد مجعـع معـك؟ إن هـو إ لالا ـة الدالـن الـيت
نــتذهب ــا إمل مــو وخالاــك نــب ان وأعــامل ولاــد قــا ا صــطاله وريــدق
يما قا :
(إ ا أمســه أحــدكم آمن ـ ا ن ـلب معــات
حي ت إلي الدنيا حبذا ها)ال
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َّ ِ
ك ََلُ ُم األ َْم ُن َوُهم ُّم ْهتَ ُدو َن)
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أنوز هللقو ياو بيان امث ن وع نن النـال الـذين ونـدهم أن يدـلمهم
باألمن زنياهم وآخلهتم من هم؟
َّ ِ
ين َآمنُواْ َوََلْ يَـ ْلبِ ُسواْ إِميَانَـ ُهم بِظُْل ٍم) [األنعام]12 :ال
(الذ َ
َل لطوا إميا م بظلم ها حنن خلطنا إمياننـا بظلـم ولاـد نلمـتم أن الظلـم
أنـواع والظلــم كلـ نانيــد إمل كيـان مــن يظلــم نالسـ ظلــم الالسـوق يعــوز إمل مــن
مي ــارل الالس ــوق ألوان ـا وأنوان ـا وظل ــم ا بتع ــاز ن ــن أوام ــل امث ونواهي ـ إ ــا يع ــوز
بظلم إمل نالس ألـك هـي احلاياـةال والـذي يظلـم إخوانـ اعنسـانية إ ـا يعـوز
ظلم احلاياة أي ا إمل نالس يا نباز امثال
نباز امث :هـذا الواقـع الـذي أريـال أنـا وإ ـا يصـال بيـان امث نـ وعـ هـو
ال ــذي عع ـ الطغ ــام والبغ ــام م ــن أط ـلاو الع ــاَل اعن ــكمي يلمونن ــا بس ــهم واح ــد
ويتؤهــون إلينــا لتناليــذ خط ـ واحــدم اعتمع ـوا نليهــا و وامث لــو هــذا األمــل
الــذي حــاق بنــا لــو هــذا اعميــان الــذي امت ـ ج كياننــا بــالظلم ــا أُأــي َ َلــذ
اخلط ـ ـ أن أُ ْسـ ــتَْ َمل و ـ ــا أُأـ ــي َلـ ــذ اخلط ـ ـ أن أص ـ ـ إلينـ ــا وأن أتسـ ــلب إمل
جمتمعاأنـ ــا وامث الـ ــذي إل ـ ـ إ هـ ــو ولدـ ــن أنظـ ــل وأنظـ ــلون إمل جمتمعاأنـ ــا
اعنــكمية بع ــدت أو قلب ــع مــا ا أع ــد؟ أع ــد ــعانيل ل ن ــكم ألتم ــع وأت ـهلللا
مساعد يتسـابا ك ـ ون إمل نمارهتـا مـآ ن يتبـارع ك ـ ون أطويلهـا أريـوات
الاــلآن أتلــه هنــا وهنــا بهللمج ـ األري ـوات ك ـ لــك موعــوز رنــوم إنــكمية
ــعانيل إنــكمية أتـهلللا ا إنــين أغــوا إمل مــا ورا هــذ الصــور مــا ا أعــد؟ أعــد
َّا نن بيان امث ن وع ولعلدم أعلمون ما أنينال ا هبـوا
هذا الظلم الذي حد َ
ب ـ ـهللخيلتدم ميين ـ ـ ا ومشـ ــا ا إمل أولئـ ــك الـ ــذين أغـ ــدق امث نلـ ــيهم الـ ــل ق الـ ــذين
أكــلمهم امث ن ـ وع ـ بــالدنو الصــاللا والســوزا أكــلمهم امث ن ـ وع ـ بدنــوٍ
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أنب ــع م ــن ب ــاطن األرت وكن ــوٍ أتـ ـهلللا َل ــم ظاهله ــا م ــا ا ــدون؟ أم ــا ــعانيل
اعنكم د ـ م ويـتم التسـابا إليهـا أمـا السـلو اعنـكمي أمـا نـلو اعنسـان
عامعاهتم ا هنسات الابوية اليت يلنو ا إن
مع رب زار جمتمع
أنظل تؤد أن اعنكم هنالك غليبال هذا هو الـذي ععـ هـذ اخلطـ أتنـامه
ا أــورق ا أ مــل ولعلدــم أعلمــون أن األمــل َل يعــد خالي ـ ا منــذ أن ا ــار ا دــاز
الســو يييت أ أعلمــون أن رنييســة الــو را ال يطانيــة أنلنــع نلــه ا ــء أن العــدو
الشــلل الوحيــد قــد غــاب و ا وأن الغــلب قــد أمــن ــدانيد و او ـ باــي نــدو
أ ــلل أ وهــو اعنــكم ومنــذ لــك اليــوم ومعظــم قــازم الغــلب يتوارءــون هــذا
اعن ــكن يتوارء ــون ه ــذا التالي ــل ولا ــد أري ــب ع الوءـ ـانيا مدش ــو ة أري ــب ع
التاــاريل نلنيــة زانــي إمل أن يهم ـ اعنســان ب ـهلل ن ريــاحب بش ـهلل ا ولعلدــم
مجيعـا أعلمــون آخـل أو بعــا هــذ الوءـانيا ياــو  :إن اخلطـل اعنــكمي يتم ـ
أن يتداءل أداءلا نوني ا ملنب ا كيل يتداءل؟ يتدـاءل ربـوع اعنـكم نـن طليـا
النس ـ ال ـذي يتن ــامه بس ــلنة ويتد ــاءل رب ــوع الغ ــلب بس ــبب قب ــو ك ـ ٍ م ــن
ا االـ ــي ل ريـ ــغا إمل اعنـ ــكم ومـ ــن ا نتنـ ــاق اعنـ ــكمال إ ا ينبغـ ــي السـ ــعي
الكهذ للا ا نله هذا اخلطل وكيل يتم الا ا نله هذا اخلطـل؟ بونـيلتي
انلية هذ الدو واجملتمعات اعنكمية نـن طليـا إ اارهـا و
اءنتي أو ا
وامث أيهــا اعخــوم إن انــتكب ألــك اجملتمعــات الغلبيــة بـ الــدو الغلبيــة لدنو نــا
الظاهلم والباطنة لي لك لسـبب جمـلز ا تاارهـا إليهـا ولدـن مـن أعـ أن يشـلوا
بذلك انلية اجملتمعات اعنكميةال
الونيلة ال انية العم نله أن يست ل الات هنا وهنا وهنا با سلمي حى
يااوم لك أنـامي و يـازم التنانـ جمتمعـاهتم هـذا ـي ماـلو ال ـا ا يسـت ل
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الاتـ هنــا وهنــا ؟ مــن أعـ أن ياــاوم لــك يــازم التنانـ ال كــم وكــم قُتِـ َ ننــدما
اغتصبع أمليدا العلاق نعم اغتصبتها واغتصبع ك ما يها ومن يهاال
كم وكم هم ا سلمون الذين انت ل الات م ليبياال
كم وكم الذين انت ل الات م ا انيل قب لكال
كــم وكــم يســت ل الاتـ با ســلمي هنــا وهنــا وهنــا وهــا هــم أو يطلقــون
بهلليــديهم احلم ـلا جمتمعاأنــا بلــدنا هــذا مــن أع ـ مــا ا يــا نبــاز امث؟ مــن أع ـ
الا ــا نلــه اعنــكم واخلطــة كمــا أقوَلــا لدــم أتم ـ ونــيلتي اءنتــي أمــا
الونيلة األومل ش انلية ا سلمي نن طليا إ اارهم أمـا الونـيلة ال انيـة هـي
الوقــوو وعـ أنــامي ا ســلمي نــن طليــا التنانـ ا ت ايــد الــذي يـُْل ِنــب أنــدا

امث وأنــدا اعنــكم وكيــل الســبي إمل لــك؟ ب ـهللن أــدور رحــه الاتـ ا مــاني
بدون موعب نله ا سلميال هـا أنـتم أـلون كيـل يـُ َاتَّـ ُ ا سـلمون بهلليـد أنـدانيهم
بانم داربـة اعرهـاب وكيـل يـُ َاتَّـ ُ ا سـلمون بهلليـدي إخـوا م بانـم ا هـاز أ
ألون لك؟! إ ا ا سلمون يـُ َاتَّلون هنا ويـُ َاتَّلون هنا وأين هو النصـ ؟ النصـ
هو امث ولدن حااوا الشل ال ما العكج؟ العكج واض كتاب امث
َّ ِ
ك ََل ـُ ُـم األ َْم ـ ُـن َوُه ــم ُّم ْهتَـ ُـدو َن)
ين َآمنُ ـواْ َوََلْ يَـ ْلبِ ُس ـواْ إِميَــانَـ ُهم بِظُْل ـ ٍم أ ُْولَ ــئِ َ
(ال ــذ َ
[األنعام]12 :ال
العكج أن نصالي إمياننا من الشوانيبال
أقوَلا كما قلع لدم باألم لنالسي أو ا وأقوَلـا لدـم مجيعـا وأقوَلـا لاازأنـا
مجيع ا :يـا أيهـا اعخـوم حنـن مجيعـ ا مهمنـون بـامث لدـن أعـالوا نتعـاون لنصـالي إمياننـا
من وانيب الظلم لنصالي إمياننا من الالسوق بهللنوان وأ دال ا تلالة إن حنن
علن ــا ل ــك حا ــا امث ن ــب ان وأع ــامل الون ــد ال ــذي أخ ــذ نل ــه نالس ـ اهن ــا
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نيســتتب األمــن ونــت و ا ــاوو أقوَلــا وأنــا ا ســهو نــن هــذا الدــكم الــذي
ي من لنا رب العا ي نب ان وأعامل أقو قو هذا وأنتغالل امث العظيمال
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