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 تاريخ اخلطبة

  8133/ 38/ 81 املوافق  3311،  حمرم  82 ، اجلمعة   

 (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِميَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ األَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)
  يــا ربنــا احلمــد مث اــداا يــوا  نعمــ  ويدــا   م يــد احلمــد مث ا احلمــد مث  

ا ينبغـــي  ـــك  وعهـــك ولعظـــيم نـــلطانكال نـــب انك اللهـــم   لـــك احلمـــد كمـــ
أحصـــي ءنـــا  نليـــك أنـــع كمـــا أءنيـــع نلـــه نالســـكال وأ ـــهد أن   إلـــ  إ  امث 
وحــد     ــليك لــ   وأ ــهد أن دمــداا نبــد  ورنــول  وريــالي  وخليلــ ال خــ  نــ  
 أرنـــل ال أرنـــل  امث إمل العـــاَل كل ـــِ  بشـــ اا ونـــذيلااال اللهـــم ريـــ  ونـــلم وبـــار  نلـــه

دمـــد ريـــكما ونـــكماا زانيمـــي متك مـــي إمل يـــوم نـــيدنا دمـــد ونلـــه آ  نـــيدنا 
ون ونالســي ا ذنبــة بتاــوع امث أعــاملال أمــا بعــد  يــا مالــدينال وأوريــيدم أيهــا ا ســل

 نباز امث:
آيٌة   كتاب امث ن  وع  انتوقالتين طـويكا   يهـا الد ـ  مـن التبشـ  و يهـا 

 أن نتدبلها مجيعاا   م   هـذا ا وقـل  لعلهـا   ولع  من اخل الد   من الت ذيل
أوقظنا من رقاز  ولعلها أنبهنا من غاللةال   كتاب امث ن  وعـ    نـورم األنعـام 
يت ــدا البيــان اعَلــي نــن  ــلياي اءنــي  أحــدحا الالليــا ا ــان  نــن ريــلا  امث 

  والالليــا نــب ان  وأعــامل  الدــا ل بونــد امث وونيــد   ا ســتد  نلــه أوامــل  و يــ 
ــــام مــــهمن بهلللوهيــــة امث نــــ  وعــــ  ومــــوقن بعبوزيتــــ  لل ــــالا نــــب ان  وأعــــامل  ال 

 وخاضع لسلطان هدي  ولشلانيع أمل  و ي   ا يتسا   البيان اعَلي قانيكا:
 [ال11: األنعام]( َ هلَليُّ اْلاَللِيَاْيِ َأَحاُّ بِاأَلْمِن ِإن ُكنُتْم أـَْعَلُمونَ )
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 ل ام؟! وجييب البيان اعَلي قانيكا:أم الالليا االالليا األو  
ـــُن َوُهـــم مُّْهتَـــُدونَ ) ـُــُم اأَلْم ــــِئَك ََل ـــٍم أُْوَل ـــواْ وَلَْ يـَْلِبُســـواْ ِإميَـــانـَُهم ِبظُْل  (الَّـــِذيَن آَمُن

 [ال12: األنعام]
ألك هي اآلية اليت انتوقالتين طويكاال ألمسع  يها ك  اا من البشارم ولدـين 

 ت ذيلوقالع  يها نله ك ٍ  من ال
ـــِئكَ )ولدنــ  نــاز  اــا :  (الَّــِذيَن آَمُنــواْ ) ــٍم أُْوَل أي    (وَلَْ يـَْلِبُســواْ ِإميـَـانـَُهم ِبظُْل
 ال(ََلُُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ )غ هم 

وهــذا  ــي  حنمــد امث نــ  وعــ   –حنــن يــا نبــاز امث مهمنــون بــامث نــ  وعــ  
واحــداا  ــلزاا ريــمداا لنــا ولدــن هــ  مهمنــون بعبوزيتنــا لــ  ومهمنــون بلبوبيتــ   –نليــ  

َنا إمياننـــا هـــذا مـــن الشـــوانيب  هـــ  ريـــالينا إمياننـــا هـــذا مـــن  ـــوانيب الظلـــم أم  ريــالَّيـْ
متا ج اعميان بامث نـ  وعـ  مـع الظلـم   حياأنـا ونـلوكنا و ـهوننا؟ البيـان اعَلـي 

 ياو : 
ــــئِ ) ـــٍم أُْوَل ـــواْ وَلَْ يـَْلِبُســـواْ ِإميَـــانـَُهم ِبظُْل ـــُن َوُهـــم مُّْهتَـــُدونَ الَّـــِذيَن آَمُن ـُــُم اأَلْم  (َك ََل

 [ال12: األنعام]
وما الظلم يا نباز امث؟ ا لاز بالظلم هنا ك  أنواع الالسوق والعصـيان ولـي  

ا ـــلاز  ا ـــلاز بـــ  الدالـــل ألن الدالـــل   يتعـــايمه مـــع اعميـــان قـــ   حـــا ناي ـــانال إ اا 
لدنـــ  َل   ـــع بـــالظلم كـــ  أنـــواع الالســـوق   مـــن آمـــن بـــامث نـــ  وعـــ  بلســـان  و 

 اــد مــ ج إميانــ  بظلــمال كــ  مــن أنلــن بلســان  أنــ  لســلطان األوامــل اعَليــة بســلوك  
مهمن بامث ن  وع  ولدن نلوك  َل يصـطب  بـذ  العبـازم والعبوزيـة مث نـ  وعـ  
بدــ  أنــواع العبــازات الــيت أعل ــون  َل أعــلو عبهتــ  الســؤوز  َل أعــلو أن ــا   

تنونــة الــيت أمــل  امث نــب ان  وأعــامل  ــا  اــد مــ ج وَل أســتلم للعبــازات ا  تلالــة ا 



  الدكتور البوطي     (َك ََلُُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ الَِّذيَن آَمُنواْ وَََلْ يـَْلِبُسواْ ِإميَانـَُهم ِبظُْلٍم أُْولَـئِ )خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 3 موقع نسيم الشام:

إميانــ  بــالظلمال كــ  مــن هيمنــع دبــة الــدنيا متم لــة   ا ــا   متم لــة   التؤــارم  
متم لـــة     ـــو  األر اق ا  تلالـــة  كـــ  مـــن هـــيمن  لـــك كلـــ  نلـــه كيانـــ   ـــلا  
 يســـت مل ا نعطالـــات الســـيئة والظـــلوو ا نـــت نانيية وحـــا ت ال ـــيا الـــيت أطـــوو
بـالالالا  وا عـو ين  انتصـل مـن هــذ  احلالـة رأل مـاٍ  لتؤارأـ   رأل مـاٍ  ألرباحــ  

  اد م ج إميان  بالظلم  وأي ظلمال
ك  من آءل ا نتئ ار نله واعب اعي ار  ك  من طوع مشانل اللاة من 
قلبــ  وأبعــدها إمل  اويــة بعيــدٍم بعيــدم ونشــل    وايــا قلبــ  بــد ا مــن  لــك األءــلم  

  ورا  ينتهــ  ظلو ــاا كهــذا الظــلو الــذي  ــل بــ   را  ينتهــ  ال ــانياة حــب الــذات
ا قتصــــازية ملونــــة بهلللوا ــــا الــــيت أعل ــــون  را  يســــت ملها لصــــاحل   را  يســــت ملها 
يلهــذ  اهبــاا آيبــاا لــيمء مــن ورا  هــذ  ا نــة عيبــ  نلــه حســاب أولئــك ا عــو ين 

 يالعـ  كــ  مـا أــوحي إليـ  بــ  ا تـاعي  ينظـل حاعــة هـه   الالاــلا  إمل ا لوقـات 
من السب  ا تعلعة لُيَ ـو َ  هـذ  ا ـازم إمل نالس  األمارم ب  يوحي إلي  ب   يطان  

نـــوق نـــوزا  ومـــن أعـــ  أن جيعـــ  هـــه   ا عـــو ين يعتصـــلون وعـــوزهم ا ـــا    
نبي   ي  مـن الـدو  ولتعـوز هـذ  العصـارم إمل عيـب هـه   ا ت مـي  هـه   

 امث بظلمالقد م عوا إميا م ب
هــه   التؤــار الــذين  –وزنــوم أضــع الناــا  لدــم نلــه حلو هــا  –هــه   
اجملتمعــة لــديهم بهللنــعار مــا قبــ  هــذ  األ مــة ولدــن  ــا وعــدوا هــذ   ا ــاوا الســلع

ـــلقم الـــذي يشـــا ون   ـــا ا يـــا  ال ـــانياة قـــد أطلـــع بلأنـــها قالـــ وا بهللنـــعارها إمل ال
مــن عديــد هــذ  الســلع بهلل ا ــا أخــي؟! ألن ال ــانياة أهللملنــا بــذلكال هــ  ا ــايع 

ا لأالعـــة ا ديـــد؟ إن كنـــع  علـــع  لـــك  لـــك احلـــا  أمـــا أن أنتهـــ  هـــذ  الاللريـــة 
 ت ـــانل مـــن أرباحـــك مت ـــيكا أنـــك قـــد ا ـــايع هـــذ  الســـلعة بـــال من ا ديـــد 



  الدكتور البوطي     (َك ََلُُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ الَِّذيَن آَمُنواْ وَََلْ يـَْلِبُسواْ ِإميَانـَُهم ِبظُْلٍم أُْولَـئِ )خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 4 موقع نسيم الشام:

هـه   كلهـم أيهـا اعخـوم هـم  ا نسؤم مـع هـذ  ال ـانياة  ـذلك ظلـم وأي ظلـمال
 ياو : امث  ورنو  الذين م عوا إميا م بظلمال

 الواحلديذ ري ي  يا نباز امث   يـَْلَحم   يـُْلَحم( نْ )مَ 
ولعلدــم أاولــون  تلــك هــي عليــلم هــه   الظــا ي  ألــك هــي عليــلم هــه   

   ألك هي عليلم هه   الذين قسع قلو م   ما  نب اآلخلين؟ا شعي
م إ ا َك ـُـَل )نعياو  وقد ُنِئَ  أ لك و ينا الصاحلون قا :  إن رنو  امث 

 الاخلََبذ(
 وريدق امث الااني :

َنةا  َّ ُأِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُمواْ ِمنُدْم َخآريَّةا )  [ال22: األنالا ]( َواأَـُّاواْ ِ تـْ
ا   هــذ  الســانة ا باركــة آمــكا   أن يصــ  ريــوت حلاــي بــ  آمــكا أن أقوَلــ

هـذ  احلالـة مـن  يص  ريوت قل  إمل هه   اعخوم الذين ينته ون ويبتهلون م ـ 
ال يا  م   هذ  ا نة أو م   هذا ا بتك   ينا ون مييناا أو مشـا ا مـن أعـ  أن 
ينته وا الاللرية   للاة ين لو ا وينشلو ا بي نباز امث ا عو ين     من أعـ  أن 
ينتهــ وا هــذ  الاللريــة  ــ   عيــو م أو  ــ   ريــنازياهمال يــا هــذا مــا ا أالعــ  با ــا  

والذي ي يد نن لبانك والذي ي يـد نـن الـدار الـيت نن لامة طعامك الذي ي يد 
ا؟ مــا ا أالعــ  إن عــا   ملــك ا ــوت  ؤــلَّ  إمل أنــدنك امث نــب ان  وأعــامل  يهــ

مص    أ تهللخذ  يئاا 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 أمســـه أحـــدكم آمنـــاا   نـــلب  معـــات   بدنـــ  ننـــد قـــوت يومـــ   دهلل ـــا 

 الي  الدنيا حبذا  ها(حي ت إل



  الدكتور البوطي     (َك ََلُُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ الَِّذيَن آَمُنواْ وَََلْ يـَْلِبُسواْ ِإميَانـَُهم ِبظُْلٍم أُْولَـئِ )خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 2 موقع نسيم الشام:

أنوز  هللقو   ياو  بيان امث ن  وع  نن النـال الـذين ونـدهم أن يدـلمهم 
 باألمن   زنياهم وآخلهتم  من هم؟

 [ال12: األنعام]( الَِّذيَن آَمُنواْ وَلَْ يـَْلِبُسواْ ِإميَانـَُهم ِبظُْلمٍ )
تم أن الظلـم َل  لطوا إميا م بظلم  ها حنن خلطنا إمياننـا بظلـم  ولاـد نلمـ

أنـواع  والظلــم كلـ  نانيــد إمل كيـان مــن يظلــم نالسـ    ظلــم الالسـوق يعــوز إمل مــن 
ميـــارل الالســـوق ألوانـــاا وأنوانـــاا  وظلـــم ا بتعـــاز نـــن أوامـــل امث ونواهيـــ  إ ـــا يعـــوز 
بظلم  إمل نالس   ألـك هـي احلاياـةال والـذي يظلـم إخوانـ    اعنسـانية إ ـا يعـوز 

  نالس  يا نباز امثالظلم    احلاياة أي اا إمل
نباز امث: هـذا الواقـع الـذي   أريـال  أنـا وإ ـا يصـال  بيـان امث نـ  وعـ  هـو 
الـــذي ععـــ  الطغـــام والبغـــام مـــن أطـــلاو العـــاَل اعنـــكمي يلموننـــا بســـهم واحـــد 
ويتؤهــون إلينـــا لتناليـــذ خطــ  واحـــدم اعتمعـــوا نليهــا  و  وامث  لـــو  هـــذا األمـــل 

ميـــان الـــذي امتـــ ج   كياننـــا بـــالظلم  ـــا أُأـــيَ  َلـــذ  الـــذي حـــاق بنـــا  لـــو  هـــذا اع
اخلطـــــ  أن ُأْســـــَتْ َمل  و ـــــا أُأـــــي  َلـــــذ  اخلطـــــ  أن أصـــــ  إلينـــــا وأن أتســـــلب إمل 
جمتمعاأنـــــا    وامث الـــــذي   إلـــــ  إ  هـــــو  ولدـــــن أنظـــــل وأنظـــــلون إمل جمتمعاأنـــــا 
  اعنـــكمية بعـــدت أو قلبـــع  مـــا ا أعـــد؟ أعـــد  ـــعانيل ل نـــكم ألتمـــع وأتـــهلللا

مساعد يتسـابا ك ـ ون إمل نمارهتـا  مـآ ن يتبـارع ك ـ ون   أطويلهـا  أريـوات 
الاـــلآن أتلـــه هنـــا وهنـــا  بهللمجـــ  األريـــوات  كـــ   لـــك موعـــوز  رنـــوم إنـــكمية  
 ــعانيل إنــكمية أتــهلللا ا إنــين أغــوا إمل مــا ورا  هــذ  الصــور  مــا ا أعــد؟ أعــد 

م أعلمون ما أنينال ا هبـوا هذا الظلم الذي حدََّا نن  بيان امث ن  وع   ولعلد
بــــهللخيلتدم ميينــــاا ومشــــا ا إمل أولئــــك الــــذين أغــــدق امث نلــــيهم   الــــل ق  الــــذين 
أكــلمهم امث نــ  وعــ  بــالدنو  الصــاللا  والســوزا   أكــلمهم امث نــ  وعــ  بدنــوٍ  
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أنبـــع مـــن بـــاطن األرت وكنـــوٍ  أتـــهلللا َلـــم   ظاهلهـــا مـــا ا  ـــدون؟ أمـــا  ـــعانيل 
التسـابا إليهـا  أمـا السـلو  اعنـكمي  أمـا نـلو  اعنسـان ويـتم اعنكم  د ـ م 

مع رب    زار     جمتمع     عامعاهتم    ا هنسات الابوية اليت يلنو ا  إن 
أنظل  تؤد أن اعنكم هنالك غليبال هذا هو الـذي ععـ  هـذ  اخلطـ  أتنـامه 

ا ــار ا دــاز  ا أــورق ا أ مــل  ولعلدــم أعلمــون أن األمــل َل يعــد خاليــاا منــذ أن
الســـو يييت  أ  أعلمـــون أن رنييســـة الـــو را  ال يطانيـــة أنلنـــع نلـــه ا ـــء أن العـــدو 
الشــلل الوحيــد قــد غــاب و ا  وأن الغــلب قــد أمــن  ــدانيد  و او ــ   باــي نــدو 
أ ــلل  أ  وهــو اعنـــكم  ومنــذ  لـــك اليــوم ومعظـــم قــازم الغـــلب يتوارءــون هـــذا 

لاــــد أريــــب ع الوءــــانيا مدشــــو ة  أريــــب ع اعنــــكن  يتوارءــــون هــــذا التاليــــل  و 
التاـــاريل نلنيـــة   زانـــي إمل أن يهمـــ  اعنســـان بـــهلل ن ريـــاحب  بشـــهلل ا  ولعلدـــم 
مجيعـاا أعلمــون آخـل أو بعــا هــذ  الوءـانيا ياــو : إن اخلطـل اعنــكمي يتم ــ    
أن  يتداءل أداءلاا نونياا ملنباا  كيل يتداءل؟ يتدـاءل   ربـوع اعنـكم نـن طليـا 

ذي يتنـــامه بســـلنة  ويتدـــاءل   ربـــوع الغـــلب بســـبب قبـــو  ك ـــٍ  مـــن النســـ  الـــ
ال إ اا ينبغـــــي الســـــعي ا  االـــــي ل ريـــــغا  إمل اعنـــــكم ومـــــن ا  نتنـــــاق اعنـــــكم

الكهذ للا ا  نله هذا اخلطل  وكيل يتم الا ا  نله هذا اخلطـل؟ بونـيلتي 
ليـا إ اارهـا  و  اءنتي  أو ا     انلية هذ  الدو  واجملتمعات اعنكمية نـن ط

وامث أيهــا اعخــوم  إن انــتكب ألــك اجملتمعــات الغلبيــة بــ  الــدو  الغلبيــة لدنو نــا 
الظاهلم والباطنة لي   لك لسـبب جمـلز ا تاارهـا إليهـا ولدـن مـن أعـ  أن يشـلوا 

 بذلك  انلية اجملتمعات اعنكميةال
سلمي حى الونيلة ال انية العم  نله أن يست ل الات  هنا وهنا وهنا  با 

يااوم  لك أنـامي و يـازم التنانـ    جمتمعـاهتم  هـذا  ـي  ماـلو ال  ـا ا يسـت ل 
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الاتــ  هنــا وهنــا ؟ مــن أعــ  أن ياــاوم  لــك  يــازم التنانــ ال كــم وكــم قُتِــَ  ننــدما 
 اغتصبع أمليدا العلاق  نعم اغتصبتها واغتصبع ك  ما  يها ومن  يهاال

  م   ليبياالكم وكم هم ا سلمون الذين انت ل الات  
 كم وكم الذين انت ل الات   م   ا  انيل قب   لكال

كــم وكــم يســت ل الاتــ  با ســلمي هنــا وهنــا وهنــا   وهــا هــم أو   يطلقــون 
بهلليـــديهم احلمـــلا  جمتمعاأنـــا  بلـــدنا هـــذا  مـــن أعـــ  مـــا ا يـــا نبـــاز امث؟ مـــن أعـــ  

 اءنتـــي  أمـــا الا ـــا  نلـــه اعنـــكم  واخلطـــة كمـــا أقوَلـــا لدـــم أتم ـــ    ونـــيلتي
الونيلة األومل  ش   انلية ا سلمي نن طليا إ اارهم  أمـا الونـيلة ال انيـة  هـي 
الوقــوو   وعــ  أنــامي ا ســلمي نــن طليــا التنانــ  ا ت ايــد الــذي يـُْلِنــب أنــدا  
امث وأنــدا  اعنــكم  وكيــل الســبي  إمل  لــك؟ بــهللن أــدور رحــه الاتــ  ا مــاني 

هـا أنـتم أـلون كيـل يـَُاتَّـُ  ا سـلمون بهلليـد أنـدانيهم بدون موعب نله ا سلميال 
بانم داربـة اعرهـاب  وكيـل يـَُاتَّـُ  ا سـلمون بهلليـدي إخـوا م بانـم ا هـاز  أ  
ألون  لك؟! إ اا  ا سلمون يـَُاتَّلون هنا ويـَُاتَّلون هنا   وأين هو النصـ ؟ النصـ  

   كتاب امث هو امث  ولدن حااوا الشل ال ما العكج؟ العكج واض 
ـــُن َوُهـــم مُّْهتَـــُدونَ ) ـُــُم اأَلْم ــــِئَك ََل ـــٍم أُْوَل ـــواْ وَلَْ يـَْلِبُســـواْ ِإميَـــانـَُهم ِبظُْل  (الَّـــِذيَن آَمُن

 [ال12: األنعام]
 أن نصالي إمياننا من الشوانيبالالعكج 

أقوَلا كما قلع لدم باألم  لنالسي أو ا وأقوَلـا لدـم مجيعـاا وأقوَلـا لاازأنـا 
أيهـا اعخـوم حنـن مجيعـاا مهمنـون بـامث لدـن أعـالوا نتعـاون لنصـالي إمياننـا  مجيعاا: يـا

من  وانيب الظلم  لنصالي إمياننا من الالسوق بهللنوان  وأ دال  ا  تلالة  إن حنن 
ـــا   ـــا  لـــك حاـــا امث نـــب ان  وأعـــامل الونـــد الـــذي أخـــذ  نلـــه نالســـ   اهن  علن
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نــن هــذا الدــكم الــذي  نيســتتب األمــن ونــت و  ا  ــاوو  أقوَلــا وأنــا ا ســهو 
 ي من  لنا رب العا ي نب ان  وأعامل  أقو  قو  هذا وأنتغالل امث العظيمال


