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 تاريخ اخلطبة

 1533/ 31/ 15 املوافق  3311،  صفر  50 ، اجلمعة   

 إىل احلريةالطريق 
  يددا را ددا احلمددد مث اددداا يددوا  نكمدد  زيدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ي بهدددي ظدددسل زنكدددحل زلك ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
ا أء يددد  ن ددد. نأسدددحل  زأإدددكد أهلل   إلددد  إ  امث أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أنددد  كمددد

زحددد    إددريحل لدد   زأإددكد أهلل دمددداا نبددد  زرالددول  زريددأي  ز  ي دد    دد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث إىل الكددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددليراا  ال كدددم ريددد  زالددد م زادددار  ن ددد. 

دمدددد ريدددسما زالدددسماا زانيمدددي متس مدددي إىل يدددوم الددديدنا دمدددد زن ددد.  ل الددديدنا 
وهلل زنأسددي ا لنبددة اتاددوع امث أكدداىل  أمددا اكددد  يددا مدين  زأزريدديدم أيكددا ا سدد الدد

 نباز امث:
إهلل حريددة اسنسدداهلل زاحدددم مددن أقدددهلل مددا  طددر امث الددب ان  زأكدداىل اسنسدداهلل 
ن ي   حرية اسنساهلل هي ا رقام الد  يدتم الب دوا إدا إىل الشدضز احلادارا اسنسدا  

لا  ادددد م ددد  ل سدددي  التكدددازهلل اسنسدددا  األمثددد   حريدددة اسنسددداهلل هدددي السدددبي  الددد
زل سددددي  الددددوز زالتكدددداير  يمددددا اددددي أ ددددراز  ن دددد. الدددد ك  الددددلا يتأددددق مددددع الكدالددددة 
اسنسدددانية ا ث ددد.  زلادددد كانددد  ك مدددة احلريدددة هدددل  زاحددددم مدددن الشدددكارا  الددد    
اهلتددداا إدددا ن ددددما  ات ددد  األادددوا  إىل هدددل  الأت دددة الددد  أزريددد ت ا م كدددا إىل هدددلا 

اد كاهلل   ال اهلل من ح موا زهم يسمكوهلل أ حل اهلتا ا  اسم احلرية ا   در  زل
أهلل حريدددة قريبدددة الدددتتأتو أاواإدددا زأهلل استمدددع اسنسدددا  الدددي زاز الدددكازم     كددددا  
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زلدن الرناهلل ما االتيا وا من هلا احل م ن د. الدرا  زالدرناهلل مدا ن درزا  ونددزا 
احو الشدام تد  هتداا التدبد  مث احو كمدا أادلب   زلددن أكدالوا نت دد  أهلل احلرية أادلب

 ا ال   اد أهلل جت يكا اسنسانية نن احلرية؛ حاياتكا زالسبي  إليكا زمثراهت
مددن كدد  الدد طاهلل زا  ددي احلريددة احلايايددة يددا نبدداز امث هددي أهلل ي كتددق اسنسدداهلل 

  نأسد  ز دارني   متمكد  إ  الد طاهلل الدحل الدلا   اد   سدوا   كدلد    أا 
ريددة احلايايددة ا ط اددة  زإاا مددا نإتددع إددا اسنسدداهلل ريددورم مددا إددا  ركبدد   أ ددحل هددي احل

زما أ طر أالر ال أس زأهوانيكا  –ق اللحل من أالر نأس  تزنال ح وهتا  إن  ي ك
 زي كتق من أالر متمك  اشىت ري و   زأضراا   –

 زلدن كيف أتم الرح ة الادالية إىل الت اق إل  احلرية يا نباز امث؟
ا إمنددا أتمثدد    أهلل يك دم اسنسدداهلل هويتدد  زأهلل إهلل اخلطدوم األزىل   السدد  إليكد

يدر  أن  نبٌد مم و  خلالا  اللا أادن  زريور  زاللا إلي  هو أدا   زاللا م د  
انط ق زنوز  زإليد  يدتم رنوند  زأند  إمندا يت در    قبادت  زأند  يسد  طبدق إرازأد  

زأضمد  إىل زقااني   زإمنا يتشبع اسنساهلل إدل  احلايادة ن ددما يصدهي م يداا زاتددار 
 مر م هل  اهلوية إا يطالك  ن يكا اياهلل امث الب ان  زأكاىل  يصهي إىل قول :

ددددددداما الا ددددددر   بإرلبِيدددددد ر جتبِددددددضبرازهللب ) ددددددنب ال فدددددد ر ااح إرابا مبسح ددددددةا  بمر ددددددم م ددددددن ند ِكمب       (زبمبددددددا اردا
 [35: ال   ]

   قول  الب ان  زأكاىل:يتضم  
بددد زبإرهلل َيبِسبِسدددحلب ال فددد ا اراادددر  ) دددوب زبإرهلل يادددررِز ب  ر دددفب لبددد ا إر ح ها ِ ا  بدددسب رب زح  بدددسب كباإر
 [ 101: يونس]( لرأبِا ر ر 

   قول  ن  زن :يتضم  
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دددددبكاما ) ددددا  أبحب ددددىتحب إرابا نب دددد ا نب بددددِيدام حبأب بددددةا حب  زبيداِرالر
ددددوب اِلابدددداهررا  دبددددِو ب نرببددددازر ر زبها

 [ 11: األنكام] (يداأبر طاوهللب  اِلمبِو ا أدبوب دحِت ا راالا ا با زبهاِم  ب 
 يصهي إىل قول :

دا ررازهللب إر ح  ر ) ا الحلرا هاوب نا ٌد لحداِم يب صاراكام م ن زازهللر الدرحِابنر إرهللر اِلدب أبمحِن هبلب
ا الحلرا يدبِر اقاداِم إرهلِل أبِمسبحلب ررِ قب ا ابد  ظح دوا  ر ناتدادو  زبنداأادورا * غارازرا  : ا  دحل] (أبمحِن هبلب
20-21 ] 

اسنسددداهلل إىل هدددلا اخلطدددا  الرادددا  زيتضمددد  مدددن  سلددد  هويتددد  نبدددداا يصدددهي 
 مم وكاا اليسا   قباة امث الب ان  زأكاىل 

مددا اخلطددوم الثانيددة الدد   اددد أهلل ي تكددي إليكددا اكددد هددل  يددا نبدداز امث؟ اخلطددوم 
للا ياد د  إهلل إدا  الثانية أهلل يك م ياي اا أهلل أمر  ك   ايد امث زحد   زأن  هو ا

م دددو  أمددر     زيبديدد  ن دددما يشددا   هددو الددلا يسددكد زهددو الددلا يشدداي  ايددد
أك يمدداا هلددلا اسلدد   –إددا  أم أ   –يك ددم الددحل نإامدداا  زإاا أزر  هددلا  ددا  ق بدد  

اخلالق   ا  ق ب  مكااة هللا اسل  اخلالق ز ا  ق ب  حباا هلدلا اسلد  اخلدالق  إ م 
 كتدددق مدددن أالدددر نأسددد  زإدددكواأ  زأهوانيددد   ش يبدددق   انددد  ي تكدددي حالددد  اكدددد هدددلا؟ ي

الد طاهلل ن يد   ش يبدق  –أيداا كداهلل نونكدا  –ال أسي ال طن ن ي   ش يبق لكصبيت  
ألهوانيدددد  الدددد  أددددرز  زأصددددد  أا الدددد طاهلل ن يدددد    كددددلا هددددو ا نكتددددا  األزل زهددددو 
ا نكتددا  األ طددر زاألمثدد   ا إندد  ي كتددق اكددد الددحل مددن أالددر اخلسنيددق أ ددع  لددن 

يأ  هتديد يخيف زلن يطمك  أطميع مطمع  زمن هم؟ إهلل هم إ  نبيد أمثالد   خي
إهلل هددم إ  نبيددد مم وكددوهلل مث دد  هلددلا اسلدد  الددلا   ددق  هلددلا اسلدد  الددلا ايددد  كدد  

هدددلا الدددلا ندددرا  –إدددي  زإليددد  مصددد  كددد  إدددي   أ ددديمدن أهلل يطدددضط  الدددرأهلل 
 ددديمدن أهلل يطدددضط  أ – مم وكيتددد  مث  زهدددلا الدددلا  دددا  ق بددد  مدددن ا أك يمددداا مث



  الدكتور البوطي                                      إىل احلرية                                  الطريق 

 www.naseemalsham.com 4 موقع نسيم الشام:

الرأهلل  خ و ؟! أ يمدن أهلل َيد يد اللل زاهلدواهلل إىل يخ دو ؟! أ ديمدن أهلل خييأد  
يخ دددددو  مكمدددددا أ ادددددد زأرغددددد. زمكمدددددا هددددددز زأندددددلر؟! أ ددددديمدن أهلل يطمدددددع   غددددد  

  مطمع؟! أهلل يطمع من يد يخ وا؟!   يا نباز امث
  لكبوزيدددة زهددددلا   تك مدددوا أهلل احلريدددة احلايايدددة ا ط ادددة إمندددا هدددي الونددد  الثدددا

كيدف أددوهلل حدراا   اسنساهلل زمم وكيت  مث ن  زند   كدن نبدداا حايايداا  دو   زان در
احلريدددة ا ط ادددة  احلريدددة الددد  أكتادددحل مدددن أهدددوا  نأسدددحل  احلريدددة الددد  أكتادددحل مدددن 
الدد طاهلل متمكددحل  زلددن أدددوهلل مصددهياا   هددل  احلالددة إ  إىل األمددر الصددازر إليددحل 

 و   األزحد الب ان  من الواحد اللا   ءا  ل  زهو م
 ريورأاهلل أضكدم أمامكما يا نباز امث جتسيداا هلل  احلاياة:

الصددورم األزىل   كتددا  امث ندد  زندد : الدد رم  رنددوهلل كددانوا أإددباحاا أت ددر  
   سل  مرية  رنوهلل زحدم  زال طان   زكانوا إاا مارالوا أنماهلم الس رية قال 

 [  زهدلا 44: الشكرا ]( اركر حمر  رِرنبِوهللب إرنحا لب بِ نا اِلهبالرباوهللب )أحدهم: 
  مددا نر ددوا هويدداهتم  ز ددا أزر  كدد ت مدد كم هويتدد  نبددداا مم وكدداا مث   لهدد  امث 

ِ اباا   ر  زامسكوا زأبي وا الصورم:  ن  زن   ا رااوا  ب
يب السح بربما الاجحداا قبالاوا  مب حا ارد)

دارازهللب زبماوالبد.  بضاِلار قبدالب  مب دتاِم لبد ا قدبِبد ب * رب   هب
اقبط كبدنح أبيِددريبداِم زبأبِرنا بدادم م دِن  أبهلِل  ابهللب لبداِم إرنح ا لبدببر اكاما الحدلرا نب حمبدادما الس دِ رب  بقب

ددددددد   ددددددلازَر ال حِخدددددد ر زبلبددددددتدبِك بمانح أبيد  بددددددا أبإب اريبدددددد  بدب حداِم  ر نا اا زبألب ددددددسب اااا زبأباِدابدددددد.  ر        (نبددددددلب
 [11-10: ط ]

اركردددد حمر  رِرنبددددِوهللب إرنحددددا لبدددد بِ نا ) مددددااا كدددداهلل نددددوا  أزلوددددحل الددددلين كددددانوا ياولددددوهلل: 
   ما اللا قالو  اكد أهلل نثرزا ن . هوياهتم احلاياية؟(اِلهبالرباوهللب 
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ددنب اِلبدبيد  بددا ر زبالحددلرا) َر مبددا أبندد ب  قبددالاوا لبددن ند ددِكءررب ب نب بدد. مبددا نبا نبددا مر  بطبربنبددا  بدداِق
نِديبا  ي هبلر ر احلِبيبامب الد  إرنحا  مب حا اررباد  با لريدبِهأررب لب با  بطبايبانبا زبمبا أبِكربِهتدب با * قبا ا إرمنحبا أدبِاار
ٌر زبأباِداب. يدِ  [15-12: ط ] (نب بِي ر مرنب الس ِ رر زبال ح ا  ب

زنددد     أدددضن إ  مدددن  دددسل هدددلا  أ دددحل هدددي مثدددرم نبوزيدددة اسنسددداهلل مث نددد 
 السبي  

الصورم الثانية ريدورم أدداز أددوهلل مكاريدرم  رند  مكدرزا لددع مدن يب ثدوهلل 
نن الدنام الصازقي ا ستايمي ا خ صي مث ن  زن   إن  الكيٌد ال ورالدي اا  

أالدد اا تدد  يددد  دب ِيدد  اإدد     احلددر  الكا يددة األزىل زقر الددلا لاا ددبب ابددديع ال مدداهلل
ياريرم الرزهلل  نلا   زاا  يوم ز   ضااط مدن الادباا الدرزهلل إىل مكسددر الا

كددداهلل اظميددع ياومدددوهلل   – األالددرع يتأادددهم  زمدددرح أء ددا  جتوالدد  ابدددديع ال مدداهلل هددلا
زلددن ادديع ال مداهلل هدلا ش يت در  مدن مداند   لأد  الدحل  –ن دما يص  إلديكم 

 ددحل  أندد  اا  الددلا ن ددر  زأقبدد  إليدد  قددانيسا: لك ددحل   أكددر ن  قددال: ادد  أنددا أنر 
ياسم. نياو   قال:  ضن  إااا أستكي اك مدة الاياريدرم الدرزهلل؟ قدال:    زلددن 
ددددِوهللب لهدددد    الددددرناهلل مددددا أحيدددد  إىل  اسلدددد  الددددلا أنددددا نبددددد  َي كددددن مددددن أهلل أال زأبها
احملدمة ا يدانية زحادرمب ن ي  ااسندام  ز ا ندي  اد  إىل الداحة الت أيدل أقبد  إليد  

تضم دد  ا ربابدد ب ن دد. كتأدد  قددانيسا: إنددن مكجددب إددلا الدددين الددلا الاانيددد الرزالددي ي
  أن ح  إىل هلا احلد زنأا ن  

ريدددورأاهلل مدددا أ دددن أن دددا .اندددة إىل م يدددد  كتدددف ااحلريدددة  ل دددا الدددحل  أمدددا أهلل 
 نن طريق احلرية  للحل  يف أا  يف نت دب 

هلل نددر    أهلل نك دم هوياأ دا زأالطريق الادالي إىل احلرية هو هدلا يدا نبداز امث
د  ن دد. السددد    الطريددق الددلا إدددَر  هددأن ددا مم وكددوهلل لواحددد   ءدددا  لدد  زأهلل نكا
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ن دنيلا ال ك م أا مكج م الدتت اق ادي نواا دا  إكدا ا كجد م الد  هدي أقدوع مدن  
ك  قوم  إكا ا كج م اخلارقدة الد  أتسدام. ن د. كد  أندوَا األالد  ة  إكدا ا كجد م 

د بتب ا ادامث نبدداا اخلارقة ألكدا أض دل الد طاكا مدن لد دهلل مو ندا ند  زند   مدن إبددح رير
  هددل  هددي احلاياددة الدد  ي بهددي أهلل نتبيح كددا  أكرمدد  امث الددب ان  زأكدداىل اصددأاأ  رباحدداا 

زكدم أزز زأزز لددو ا هد  ك مددان هدل  أمسددَا الدلين كددانوا اداألمس الاريددب يكتأددوهلل 
 كددا  كددلا هددو الطريددق ااحلريددة احلريددة احلريددة ليك مددوا إهلل كددانوا ريددازقي   الب دد  ن

إىل احلريدددة  الدددتجمك ا مدددن نثدددار زالدددتكل فا الدددبي  ا ادددالوز زلسدددوا أصدددكد ا دددا مدددن 
ما إهلل كانوا يتانرزهلل إدل  الد مدة أ سل مرقام الك  إىل الشضز احلاارا األمث   

 زخي صوهلل ل اياكا  للحل إي    ر 
دز أمدا اددن  تكددالوا أقوهلددا ل أسدي زلدددم زلددد  مددن يسدمع كسمددي  أكددالوا  دد

البيكة مع امث نبيداا لد   نبيدداا حايايدي لد  زمدن ا   سدوا يدرم دا امث ند  زند  
  وار  ال صر ز وار  التضييد زالس م  أقول قويل هلا زأالتهأر امث الك يم 

 
زاكد:  إهلل الكاش ك   قد احتأ  اداألمس ادو زم ا سديو الديدنا نيسد. ن يد  

 وان دا   ا ددأ ا ا باركدة هدل  ريد كاا الصسم زالسسم  زلادد أحسدن رندال الددين إ
إا زقأدددوا مادددموهلل هدددلا ا حتأدددال إدددل  ا  االدددبة الك مددد. ن ددد. ا لتجدددا  إىل امث 
زن د. التادَر ن د. أنتددا  امث زن د. ريد وا  أهلل ي دد ل امث الدب ان  زأكداىل ن ي ددا 

 من إآايب رات  زكرم  زغأران  
  الورية اسالسمية ا باركة  –زما أ ن إ  أن ا  يكاا   هل  الب دم ا باركة 

الدددانيرزهلل ن ددد. هدددلا الددد ك   زمدددا أ دددن إ  أهلل احتأدددا   الدددورية ادددرأهلل السددد ة  –
  حتأال دددا دددديسز الددديدنا نيسددد. ن يددد ا يسزيدددة مدددا أ دددن إ  أكدددا الدددتدوهلل امتددددازاا 
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الصددسم زالسددسم  كمددا كدداهلل الددحل ا حتأددال زقأدداا ن دد. ا لتجددا  إىل امث زالتاددَر 
  سددددوا أدددددوهلل لي ددددة السدددد ة ا يسزيددددة اظديدددددم كددددللحل  يمددددا  ن دددد. أنتددددا  امث 

أحسب  زلون كاهلل رنال الدين ا سي ي أن  وا الحل  مدا أحراندا  يكداا أهلل نك دن 
 أيااا الحل 

إهلل احتأددددا  الأ دددداز  زغدددد  الأ دددداز  زا سهددددي   مثدددد  هددددل  ال ي ددددة زنا  ددددا 
أدق   مدع الدلز  م دو  دا أك موهلل زالدورية نإدر االأت دة الد  أك مدوهلل إدي    يت

ز  مع الشرا ز  مع الدرامة  أرأيتم إىل ايوأاأ ا ال  ز  كا الددر   أرأيدتم إىل 
ِدوا يداِك بدنا ن كدا  الا و  ال  هيمن ن يكا احلد هلل أ يتأدق الدحل مدع ارندام  الدانا  هلب
ن . رؤزهلل األإكاز ز  الشواَر رقصاا زهلدواا زنراددم زادو الدحل  مدن هدلا الدلا 

زلي  أن  كاهلل من ال شدا  ا ككدوز   –مث  هلا األمر؟! إن  نشا  يتكيض  التابال 
 إن  من أحط أنوَا ال شا  

أقددول هددلا زأنددا زاءددق اددضهلل الددوريا الدد  هددي ق ددب زاحددد زالدد  أتجدد  إىل أمدد  
زاحد زال  أتمسحل  يكاا .ب  زاحد حب  امث الب ان  زأكاىل التس  ن د. هدلا 

  ال  قد أدنونا إليكدا إدياطي اسندس ال ك  اللا أقول زلن أد     ا  كرنا
 زاظن 


