
   الدكتور البوطي                               َوأَْوُفواْ ِبَعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم َوإِياَي فَاْرَهُبونِ : خطبة مجعة

١ www.naseemalsham.com :موقع نسيم الشام     

����� ��	
������ ��	
������ ��	
������ ��	
�        
            ����������������    ،،،،    ٠١٠١٠١٠١////    �١�١�١�١    ������ ������ ������ ������     ���١���١���١���١، ، ، ،     ������������        �١�١�١�١    ////�٠١��٠١��٠١��٠١�            

}}}}ِ �!�"#$	
َ� "&
'�ِ(") $*ُ,-.$/"�ِ0 -1)ُ2 &-.$/"�ِ0 ْ��ُ�$)َ2")ِ �!�"#$	
َ� "&
'�ِ(") $*ُ,-.$/"�ِ0 -1)ُ2 &-.$/"�ِ0 ْ��ُ�$)َ2")ِ �!�"#$	
َ� "&
'�ِ(") $*ُ,-.$/"�ِ0 -1)ُ2 &-.$/"�ِ0 ْ��ُ�$)َ2")ِ �!�"#$	
َ� "&
'�ِ(") $*ُ,-.$/"�ِ0 -1)ُ2 &-.$/"�ِ0 ْ��ُ�$)َ2"){{{{  

، يا ربنا لك احلمد هللا محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيدهاحلمد هللا مث احلمد هللا، 
للهــم ال أحصــي ســبحانك ا. احلمــد كمــا ينبغــي جلــالل وجهــك ولعظــيم ســلطانك

وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال . ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك
أرسـله . خـري نـيب أرسـله. شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وصفيه وخليلـه

حممـد وعلـى سـيدنا اللهـم صـل وسـلم وبـارك علـى . اهللا إىل العامل كلـِه بشـرياً ونـذيراً 
وأوصــيكم أيهــا . اً دائمــني متالزمــني إىل يــوم الــدينحممــد صــالًة وســالمســيدنا آل 
  :أما بعد فيا عباد اهللا. ون ونفسي املذنبة بتقوى اهللا تعاىلماملسل

إن اهللا عــز وجــل ألــزم ذاتــه العليــة بعهــٍد جتــاه عبــاده وألــزم عبــاده بعهــٍد جتاهــه، 
وقضــى جــل جاللــه أن يكــون وفــاؤه لعهــده الــذي التزمــه علــى ذاتــه جتــاههم متوقفــاً 

  :لى وفائهم بالعهد الذي ألزمهم به جتاهه فقال عز وجلع
  ].٤٠:  البقرة[ )َوَأْوُفواْ ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم َوِإياَي فَاْرَهُبونِ (
إن وجـــدمت يف عصـــر مـــا مـــن حـــولكم مظهـــراً مـــن مظـــاهر  ،)َوِإيـــاَي فَـــاْرَهُبونِ (

  .)َوِإياَي فَاْرَهُبونِ (هبون اإلرهاب فال تقيموا لشيٍء من ذلك وزناً بل إياي فقط إر 
  :وهو سبحانه وتعاىل القائل

ــُتُم ( ــْد َجَعْل ــِه ِإَذا َعاَهــدمتْ َوالَ تَنُقُضــواْ اَألْميَــاَن بـَْعــَد تـَوِْكيــِدَها َوَق َوَأْوفُــواْ ِبَعْهــِد الّل
  ].٩١:  النحل[ )الّلَه َعَلْيُكْم َكِفيالً ِإن الّلَه يـَْعَلُم َما تـَْفَعُلونَ 
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فقد ألزم اهللا عز وجل ذاته العليـة بعهـٍد جتاهنـا، ولكنـه ألـزم يف الوقـت ا وهكذ
فمـا هـو العهـد الـذي . ذاته عباده، ألزمنا بعهـٍد جتاهـه، وجعـل األول منوطـاً بالثـاين

  ألزمنا اهللا عز وجل به؟
العهـــد الـــذي ألزمنـــا اهللا عـــز وجـــل بـــه هـــو أن نكـــون مصـــدقي للـــدعوى الـــيت 

ومـن  فنحن أعلنا أننا مؤمنـون بربوبيـة اهللا عـز وجـل علينـا. نعلنها جتاه اهللا عز وجل
  :مث أعلنا عن عبوديتنا هللا سبحانه وتعاىل، ألسنا نقول يف مفتتح كل صالة

  ].٥:  الفاحتة[ )ِإياَك نـَْعُبُد وِإياَك َنْسَتِعنيُ (
  :ألسنا نقول

  ].١٦٢:  األنعام[ )َعاَلِمنيَ ِإن َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِّلِه َرب الْ (
يا عباد اهللا، يريد اهللا عز وجل منـا مصـداقها، يريـد اهللا عـز وجـل هذه دعوى 

ــْرنَا الــدعوى بالتنفيــذ فــذلك هـــو  قنا مــا قـــد قلنــاه وفسمنــا تطبيقهــا، فــإن حنــن صــد
الوفــاء بالعهــد الــذي ألزمنــا اهللا عــز وجــل بــه، والبــد حينئــٍذ أن ينجــز اهللا عــز وجــل 

  :يقول موالنا وخالقنا جل جالله. لذي ألزمه بذاته العلية، وال ملزم لهعهده ا
يَــا أَيـَهــا الــِذيَن آَمنُــواْ اْســَتِجيُبواْ لِلّــِه َولِلرُســوِل ِإَذا َدَعــاُكم ِلَمــا ُحيِْيــيُكْم َواْعَلُمــواْ (

نَـــًة ال ُتِصـــيَنب الـــِذيَن * وَن َأن اللّــَه َحيُـــوُل بـَـــْنيَ اْلَمـــْرِء َوقـَْلبِــِه َوأَنـــُه إِلَْيـــِه ُحتَْشـــرُ  َواتـُقــواْ ِفتـْ
  ].٢٥-٢٤:  األنفال[ )ظََلُمواْ ِمنُكْم َخآصًة َواْعَلُمواْ َأن الّلَه َشِديُد اْلِعَقابِ 

  أرأيتم إىل هذا الذي يقوله لنا اهللا عز وجل
وفـائكم للعهـد  نفـذوا التعـاليم الـيت سـتكون مصـداق )اْسَتِجيُبوْا لِّلِه َولِلرُسـولِ (

الذي التزمتم به جتاه اهللا سبحانه وتعاىل ووفاؤكم لـذلك لـن يعـود خبـري إىل مـوالكم 
  الغين وإمنا يعود باخلري إليكم 

  )اْسَتِجيُبواْ لِّلِه َولِلرُسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُحيِْييُكمْ (
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ـــــن ذََكـــــٍر َأْو أُنثَـــــى َوُهـــــَو ُمـــــْؤِمٌن فَـ ( َبـــــًة َمـــــْن َعِمـــــَل َصـــــاِحلاً مـــــُه َحَيـــــاًة طَيَلُنْحِييَـن
  ].٩٧:  النحل[ )َولََنْجزِيـَنـُهْم َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما َكانُواْ يـَْعَمُلونَ 

اهللا عـز وجـل بـه جتاهـه َمـَرده إىل خرينـا، َمـَرده إىل هذا هو العهـد الـذي ألزمنـا 
  .سعادتنا يف العاجلة والعقىب يا عباد اهللا

ة اليت أقبَلْت إلينا حبكمة بالغة نؤمن ا ولسـوف ترحـل وأمام فتنة كهذه الفتن
هــذه الفتنــة يــدعونا اهللا عــز وجــل مــن خالهلــا إىل . عنــا برمحــة بالغــٍة نــؤمن ــا أيضــاً 

يقـول لنـا اهللا . أوامر عدة هي جزء مـن الوفـاء بالعهـد الـذي ألزمنـا اهللا عـز وجـل بـه
  :عز وجل
ـــن( ـــا اْســـَتطَْعُتم م واْ َهلـُــم مـــِه  َوأَِعـــد قـُـــوٍة َوِمـــن ربَـــاِط اْخلَْيـــِل تـُْرِهبُـــوَن بِـــِه َعـــْدو الّل

  ].٦٠:  األنفال[ )َوَعُدوُكمْ 
  )تـُْرِهُبوَن ِبِه َعْدو الّلِه َوَعُدوُكمْ (: أما هذه الكلمة قفوا معي يا عباد اهللا

إن اإلرهاب اإلجرامي ال عـالج لـه إال اإلرهـاب : إنه يقول لنا بصريح العبارة
عقـــايب، واجهـــوا اإلرهـــاب اإلجرامـــي باإلرهـــاب اآلخـــر، ولكنـــه إرهـــاب العقـــاب، ال

ومــــن أصــــر علــــى أن خيلــــط بــــني هــــذا وذاك فهــــو جمــــرم وهــــو ضــــالع يف اإلرهــــاب 
ــد بينهمــا ليجعــل األمــرين ســواء، ســواء كــان يف الــدعوة  اإلجرامــي، مــن أراد أن يوح

اهللا عــز وجــل فهــو يفــرق  أمــا بيــان. إليــه أو يف االبتعــاد عنــه فهــو ضــالع يف اإلجــرام
أميا تفريق بني اإلرهاب اإلجرامـي الـذي جيـب أن نرتصـد وأن نـرتبص بـه واإلرهـاب 

هــذا جـــزء مــن الوفـــاء . العقــايب الــذي ينبغـــي أن نتخــذه ســـالحاً لــدرء تلــك اجلرميـــة
  تعالوا إىل بقية األجزاء. بالعهد الذي أمرنا اهللا عز وجل به

 )ِإَذا َلِقيـُتْم ِفئَـًة فَـاثـْبُُتوْا َواذُْكـُرواْ اللّـَه َكثِـرياً لَعلُكـْم تـُْفَلُحـونَ يَا أَيـَها الِذيَن آَمنُـوْا (
  ].٤٥:  األنفال[
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ذكــر اهللا مطلــوٌب دائمــاً، لكنــه يتأكــد بصــورة خاصــة متميــزة عنــدما تفــاِجئ 
األمــَة مصــيبٌة كهــذه املصــائب، عنــدما تفاَجــأ األمــة املســلمة، املؤمنــة بــاهللا عــز وجــل 

  يرتصدون هلا، يرتبصون بقيمها وحقوقها عندئٍذ يتأكد ذكر اهللا عز وجل  بأعداء
  )يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنواْ ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُُتواْ (

كيـــف الســـبيل إىل أن نثبـــت ونصـــمد مث ال   مـــا هـــي الوســـيلة للثبـــات يـــا رب؟
ل ذلـــك أن تعصـــف بنـــا ريـــاح املخـــاوف؟ ســـبيل ذلـــك اإلكثـــار مـــن ذكـــر اهللا، ســـبي

تتجــه قلــوبكم بالــذكر هيبــًة، إميانــاً، حبــاً، خمافــًة إىل اهللا عــز وجــل وعندئــٍذ البــد أن 
  يكرمكم اهللا عز وجل بالنصر والتأييد

  )يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنواْ ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُُتواْ َواذُْكُرواْ الّلَه َكِثرياً لَعلُكْم تـُْفَلُحونَ (
اس بــذكر اهللا عــز وجــل أولئــك الــذين يقفــون يف اخلنــادق، أوىل النــاس أوىل النــ

بـــذكر اهللا ســـبحانه وتعـــاىل أولئـــك الـــذين أقـــامهم اهللا عـــز وجـــل علـــى شـــرف محايـــة 
األمة، حراسة دينها، حراسة مبادئها وقيمها، هؤالء أوىل النـاس بـذكر اهللا سـبحانه 

الـذي يرويـه  �الم رسـول اهللا وامسعوا يا عباد اهللا كـ. وتعاىل كما قال اهللا عز وجل
  :وغريه مسلم يف صحيحه

)) عبادة يف اهلرج كهجرة إيل((  
أي أثناء الفنت عندما تدور رحى القتل على عباد اهللا عز  ))عبادة يف اهلرج((

وجل دون أن يعلم القاتل ملاذا قـََتل ودون أن يعلم املقتول فيم قُِتل، عبـادة اهللا عـز 
هللا بالـــــذكر، بالعبـــــادة، بـــــااللتزام بـــــاألوامر، باالبتعـــــاد عـــــن وجـــــل أي اإلقبـــــال إىل ا

عندما أُِمَر أصحاب رسول اهللا بـاهلجرة مـن  �النواهي مبثابة اهلجرة إىل رسول اهللا 
  .مكة إىل املدينة
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نعـــم يـــا عبـــاد اهللا، هـــذا معـــىن وفـــاء األمـــة بالعهـــد الـــذي ألزمهـــا اهللا ســـبحانه 
  ىف اهللا سبحانه وتعاىل بعهده جتاهنا فإن حنن وفينا ذا العهد و . وتعاىل به

يَــا أَيـَهــا الــِذيَن آَمنُــواْ اْســَتِجيُبواْ لِلّــِه َولِلرُســوِل ِإَذا َدَعــاُكم ِلَمــا ُحيِْيــيُكْم َواْعَلُمــواْ (
  ].٢٤:  األنفال[ )َأن الّلَه َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنُه إِلَْيِه ُحتَْشُرونَ 

  :أكد إلزامه ذاته العلية ذا العهد الذي ذكر فقالمث أنه 
َوالَ َِنُــــوا َوالَ َحتَْزنُــــوا َوأَنـــــُتُم * َهـــــَذا بـَيَــــاٌن للنــــاِس َوُهــــًدى َوَمْوِعظَـــــٌة لْلُمتِقــــَني (

ـــرٌْح مثْـلُـــ*  اَألْعلَـــْوَن ِإن ُكنـــُتم مـــْؤِمِننيَ  ُه َوتِْلـــَك ِإن َميَْسْســـُكْم قـَـــرٌْح فـََقـــْد َمـــس اْلَقـــْوَم قـَ
األيــاُم نُــَداِوُهلَا بـَــْنيَ النــاِس َولِــيَـْعَلَم اللّــُه الــِذيَن آَمنُــواْ َويـَتِخــَذ ِمــنُكْم ُشــَهَداء َواللّــُه الَ 

ــــب الظــــاِلِمَني   : آل عمــــران[ )َولِــــُيَمحَص اللّــــُه الــــِذيَن آَمنُــــواْ َوَميَْحــــَق اْلَكــــاِفرِينَ * حيُِ
١٤١-١٣٨.[  

  .)َولُِيَمحَص الّلُه الِذيَن آَمُنواْ َوَميَْحَق اْلَكاِفرِينَ (هذه الكلمة إىل أرأيتم 
االبتالء سبب مـن أسـباب التمحـيص، الفتنـة سـبب مـن أسـباب التمحـيص، 

َولِـُيَمحَص اللّـُه (، متحيص اهللا املؤمنني الصادقني من املنافقني الكاذبني يـا عبـاد اهللا
  .)اْلَكاِفرِينَ الِذيَن آَمُنواْ َوَميَْحَق 

أرأيــتم لــو أن األمــة كانــت تعــيش يف ظــل مــن األمــن والطمأنينــة ورغــد العــيش 
أفكنـــت تســـتطيع أن تســــتبني املـــؤمَن الصـــادق يف إميانــــه واملنـــافق الكـــاذب؟ الكــــل 

  .لكن اهلِزة هي اليت تفرق ومن مث يستبني هذا من ذاك. سواء
  .أال ترون كيف أن هذه الفتنة ميـَزْت وفرقت

  ).لُِيَمحَص الّلُه الِذيَن آَمُنواْ َوَميَْحَق اْلَكاِفرِينَ وَ (
اليت هبْت لتدبر  –من أجل أن نقطف من هذه الفتنة  أقول هذا يا عباد اهللا

العرب كثرية لكنها تـتلخص يف أن جنـدد توبتنـا إىل . مثاَرها وأن نلتقط منها ِعبَـَرَها –
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وجـــل علـــى أن نفـــي بعهـــده لكـــي يفـــي  اهللا مجيعـــاً، تـــتلخص يف أن نعاهـــد اهللا عـــز
بعهــــده جتاهنــــا، العــــربة تــــتلخص يف أن نصــــلح مــــا أفســــدنا وأن نـَُقــــوَم االعوجــــاج، 
واحلديث عن إصالح الفساد حديٌث ذو شجون، وأنتم تعلمون أنواع الفساد اليت 
تــــرتاكم ألســــباب شــــىت ولعواصــــف تــــأيت مــــن هنــــا وهنــــا، وتعلمــــون كيــــف يتحقــــق 

وجــل أن يــتم اإلصــالح كلــه يف جــذوره ومثــاره يف أقــرب  اإلصــالح، وأســأل اهللا عــز
  .وقت عاجل يا عباد اهللا

  :بقي أن أقول أمرين اثنني
تعالوا نتأسـى مبـن سـبقنا، بـبعٍض مـن أسـالفنا إذ مـروا مبثـل هـذه : األمر األول

  الفتنة، َمروا مبثل هذا االبتالء، ما الدواء الذي استعملوه إىل جانب الدواء األول 
ـــِه َوأَ ( ـــن قـُـــوٍة َوِمـــن ربَـــاِط اْخلَْيـــِل تـُْرِهبُـــوَن بِـــِه َعـــْدو الّل ـــا اْســـَتطَْعُتم م واْ َهلـُــم مِعـــد

  ].٦٠:  األنفال[ )َوَعُدوُكمْ 
صــدق االلتجــاء إىل اهللا، صــدق التبتــل علــى أعتــاب اهللا، البكــاء يف األوقــات 

. رْت بـه هـذه األرض املباركـةال أريد أن أبتعد، بل أحب أن أُذَكرَُكم مبـا مـ. اخلاصة
ها هو ذا صالح الدين األيويب الذي يرقـد يف شـرق هـذا املسـجد وذاك نـور الـدين 
زنكي الذي يرقد يف غريب هذا املسجد، أال تعلمون كيف طهر اهللا عز وجـل مـا 
هذه األرض املباركة من رجس الصليبيني؟ أال تذكرون أن ملوك الفرجنة أمجع أقبلـوا 

أن يقتنصــوا قــدس اهللا ســبحانه وتعــاىل ويســتلبوه؟ كيــف كانــت النتيجــة؟ مــن أجــل 
َصــد اهللا هــؤالء الغاصــبني وردهــم، وىف اهللا عــز وجــل بالعهــد الــذي ألزمــه جتــاه ذاتــه 
عنــــدما وىف أولئــــك املســــلمون بقيــــادة كــــل مــــن نــــور الــــدين زنكــــي وصــــالح الــــدين 

من البكاء يف األسحار، كم كان  ارجعوا إىل ترمجة نور الدين، كم كان له. األيويب
يناجي مواله وخالقـه يسـتنزل الرمحـة مـن عليـاء ربوبيتـه ورمحتـه، تـأملوا يف سـرية هـذا 
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اإلنســـان الـــذي يرقـــد عـــن مييننـــا، وانظـــروا إىل ســـرية تلميـــذه ومريـــده صـــالح الـــدين 
  .األيويب

، ال أريد أن أفيض يف ذكر اآلخرين الذين واجهـوا فتنـاً كهـذه الفتنـة بـل أكثـر
مث إن اهللا عــز وجــل اســتجاب دعــاءهم وحقــق رجــاءهم ومل يضــيع دمــوعهم، حقــق 

  .اهللا هلم النصر والتأييد، نعم
وأنـا  –الكلمة الثانية اليت أريد أن أقوهلا، أريد أن أتوجه ا إىل هـؤالء النـاس 

هــؤالء الــذين َرُخَصــْت علــيهم أرواحهــم يف  –أوثــر دائمــاً حســن الظــن يــا عبــاد اهللا 
ترخص عليهم أرواح عباد اهللا املـؤمنني، هـؤالء الـذين قـرروا أن جيعلـوا مـن سبيل أن 

أرواحهــم ســبيًال ال حلمايــة أرواح عبــاد اهللا عــز وجــل بــل ســبيًال لتــدمري أرواح عبــاد 
إن كــان يف النــاس مــن  –أيهــا اإلخــوة  –إن كــان : اهللا ســبحانه وتعــاىل، أقــول هلــم

إليــه جهــاد يف هــذا الــذي أنــتم مقبلــون  قــد أقبلــوا إىل أدمغــتكم فغســلوها فــأومهوا أن
ســـبيل اهللا عـــز وجـــل أال فـــامسعوا رســـالة رســـول اهللا الـــيت أرســـلها إلـــيكم عـــن طريـــق 
مسلم يف صحيحه وعن طريق احلاكم يف مسـتدركه وعـن طريـق أمحـد وغـريه، يقـول 

على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى أميت من خرج من ((: لكم رسول اهللا
  )).ي بذي عهدها فليس مين ولست منهمؤمنها وال يف

لعلكــم ال تعلمــون حــديث رســول ! أتريــدون أن أعيــد؟! ؟أمسعــتم أيهــا النــاس
  :اهللا

على أميت يضرب برها وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها وال  أميت من خرج من((
  ))فليس مين ولست منه –أي أهل الكتاب  –يفي بذي عهدها 
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رة مــاٍل ُمِلَئــْت ــا جيــوبكم مث ُدِفْعــُتْم وأمــا إن كــان هــذا الــذي تقبلــون عليــه مثــ
دفعاً عـن طريـق هـذا املـال الـذي أسـكركم فأنسـاكم حـىت أرواحكـم، إن كـان ذلـك 

  :هو الدافع أال فامسعوا كالم اهللا يقول لكم ويقول هلم
ونـََها ُمث َتُكـوُن ِإن الِذيَن َكَفُرواْ يُنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم لَِيُصدواْ َعن َسـِبيِل اللّـِه َفَسـيُنِفقُ (

  ].٣٦:  األنفال)   [َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُمث يـُْغَلُبوَن َوالِذيَن َكَفُرواْ ِإَىل َجَهنَم ُحيَْشُرونَ 
أقــول قــويل هــذا وأســأل اهللا العلــي القــدير أن يلهمنــا مجيعــاً رشــدنا وأن يرمحنــا 

  .العظيممجيعاً باهلداية يكرمنا ا، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا 


