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 تاريخ اخلطبة

  7437/ 43/ 72 املوافق  3011،  ربيع األول  40 ، اجلمعة   

 بنا اهلل يف تعاملنا مع عبادهأدّهكذا 
   ددا ربنددا احلمددد هلل اددداا  ددوايف نعمدد  ز كددا   م  دددهاحلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الدددلطانحل  الدددب انحل اللكدددم   
ندددم كمدددا أءنيدددم علدددد ننسدددحل  زأ دددكد أ     لددد     اهلل أحصدددي ءندددا  عليدددحل أ

زحددده    ددل حل لدد   زأ ددكد أ  دمددداا عبددده زرالددول  زريددني  زخليلدد   خدد  ندد  
أرالدددل   أرالدددل  اهلل  مل العددداش كل ددد ر بشددد اا زندددذ لاا  اللكدددم ريددد  زالدددلم زبدددار  علدددد 

وم دمدددد ريدددسما زالدددسماا دانيمدددي متس مدددي  مل  دددالددديدنا دمدددد زعلدددد  ل الددديدنا 
و  زننسددي ا ذنبددة بتاددوع اهلل تعددامل  أمددا بعددد  يددا مالددد    زأزريدديكم أ كددا ا سددل

 عباد اهلل:
   ممدددا عدددك علدددد كددد  مسدددلم أ   علمددد  أ  الادددل   هدددو  خدددل مدددا تنددد ل مددد  
الددوحي علددد رالددل  زأنبيانيدد   تندد ل للعدداش أمجددع علددد خدداأ رالدد  اهلل زأنبيانيدد  أمجددع 

  اليدنا دمد 
كدد  مسددلم أ  هددذا الكتددا  اللبددار  ت ددم  أمددل   ز   ممددا عددك أ   علمدد   

اءندي  اممددل امزل بيددا  هو ددة ابنسددا  عبدداا مملوكدداا هلل ندد  نسلدد   مبدددأ زنددوده 
 من  زهنا ة رحلت   لي  
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اممددل الينددار بيددا  الولينددة الددهلل أناطكددا اهلل الددب ان  زتعددامل بابنسددا  الددذ  
لينددة الددهلل أناطكددا اهلل الددب ان  أعلدد  عدد  تكلهدد  لدد  يف دكددم تبياندد   زتددت ل  الو 
 زتعامل بابنسا   يما عبدََّل عن  البيا  ابهلي باول :

 [ 11: هود] (ُهَو أَنَشَأُكم م َ  اَمْرضر َزااْلتَدْعَملَُكْم  ريَكا)
زلينة ابنسا  أ   عمل هذا الكوكك امرضي الذ  أقام   ي  عملاناا ماد اا 

  لددد  زطباددداا لل دددوابه الدددهلل أل مددد   دددا يف زعملانددداا ح دددار اا علدددد الدددنك  الدددذ  ر ددد
 تشل ع  ا ن ل 

ا    اهلل عدددد  زندددد  ق ددددد ببددددال  حكمتدددد  زراتدددد  أ   سحدددد  ابنسددددا  يف 
حياتددد  الددددنيا باللقابدددة   لاقبددد  اهلل عددد  زنددد  يف الدددانيل تصدددل ات  زأعمالددد  زقصدددوده 

 زنيات   أليس هو الااني : 
 [ 1: لنسا ا] ( ر َّ الّلَ  َكاَ  َعَلْيُكْم َرقريباا )

 أليس هو الااني : 
ُكْم  َاْحَذُرزهُ )  [ 232: البالم] (َزاْعَلُمواْ َأ َّ الّلَ   َدْعَلُم َما يفر أَنُنسر

 أليس هو الااني : 
نَساَ  َزنَدْعَلُم َما تُدَواْلورُس بر ر نَدْنُسُ  َزََنُْ  أَقدَْلُ   رلَْي ر مرْ  َحْب ر ) َزَلَاْد َخَلْاَنا اْبر
د  قَددْول  *  رْذ  َدتَدَلاَّد اْلُمتَدَلا َيا ر َع ر اْلَيمرير َزَع ر الش َمالر َقعريدد  *  اْلَورر در  َمدا  َدْلنردُ  مر

 [ 11-11: ق] ( ر َّ َلَدْ  ر َرقريك  َعتريد  
ا    اهلل عدد  زندد  عاددد دكمتددي لحنسددا   سحااندد    حدددا ا نعلكددا اهلل 

ا  مل امنيمة زالا دام  اككمدة الينانيدة الب ان  زتعامل يف هذه احليام الدنيا عكد  
االددتا  هددو  ددا لذاتدد  زأرنددأ بسدده الددلطاهنا  مل اليددوم الددذ   اددوم  يدد  الندداس لددل  

 العا ي 
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أمددددا اككمددددة امزمل الددددهلل عكددددد اهلل عدددد  زندددد   ددددا يف دار الدددددنيا  مل امنيمددددة 
زالا ددام  اددد حصددل الددلطاهنم  يكددا ضددم  مددا   كددل هلددم مدد  الندداس مدد  أعمدداهلم 

 –وكاهتم زأقواهلم  زمنعكم م  أ    تجاز زا ذلحل  مل بواط  اممور  مدنعكم زالل
مدد  أ   تجدداز زا يف حكمكددم لددواهل الندداس  مل  –منددع امنيمددة زالا ددام أ َّدداا كددانوا 

بددواطنكم   مل مددا خنددي مدد  قصددودهم   مل مددا خنددي مدد  نيدداهتم  ق ددد بددذلحل يف 
الدانيل امنيمدة زالا دام   ح  اللال  زح  امنبيا  زحد  الصداحلي مد  عبداده زحد 

 ليس محد م  النداس أ   ادت م الدل لم أ ن مد  عبداد اهلل عد  زند  أكدم لد  أز 
عليدد   ذلددحل م  احلكددم بالسددلانيل أز علددد السددلانيل  اددا هددي خصيصددة اخددت  اهلل 
ع  زن  ذات  العلية  ا زنع  مياات ذلحل  وم  اوم الناس لدل  العدا ي   لديس 

أ   تجداز   – للالدول ز  لند  ز  م  مد  امنيمدة   –محد غ  اهلل ع  زند  
 يف حكم  لواهل الناس  ات م بواطنكم زأاللارها   اول اهلل ع  زن  يف ذلحل:

ناا )  [ 49: النسا ] (َز َ تَدُاوُلواْ لرَمْ  أَْلَاد  رلَْيُكُم السََّسَم َلْسَم ُمْؤمر
لنداس اهتمد  يف قال ذلحل  وم أراد أحد الص ابة أ   ات م الل لم أحد م  ا
  السم   منع  اهلل ع  زن  م  ذلحل   اول اهلل الب ان  زتعامل:

 ( َا أَ دَُّكا الَّذر َ   َمُنوا اْنَتنرُبوا َكينر اا م َ  ال َّ    ر َّ بَدْعَض ال َّ    رْا  َزَ  ََتَسَُّسدوا)
 [ 12: احلجلات]

جسددس    دداكم أ    تات مددوا قلددو  الندداس بددال نو   ذلددحل هددو ا عدد  بالت
أ  ختوضددددوا يف بددددواط  الندددداس ز يمددددا   تعلمددددو  مدددد   ددددؤزهنم الداخليددددة الننسددددية 

 البعيدم ع  ال اهل 
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) نددد  ش أزمدددل أ  أُنَداَّدددَك قلدددوَ  يف هدددذا الصددددد ذاتددد :   ادددول ا صدددطند 
رزع ذلدددحل ابمدددام مسدددلم يف ريددد ي    النددداس ز  أ  أ ددد  علدددد مدددا يف بطدددوهنم(

 زابمام أاد يف مسنده 
)  دداكم زال دد   ددن  ال دد  أكددذ   يمددا رزاه الب ددار :  رالددول اهلل   اددول
)مددد  رمدددد مؤمنددداا بكندددل  يمدددا رزاه الب دددار  أ  ددداا:    ز ادددول رالدددول احلدددد  (

 أ   كأاا قت  هذا الذ  رماه بالكنل   ذلحل كاتل (
زلاددد ريدداد  أ  قددال عمددل بدد  ا طددا  يف علددس رالددول اهلل عدد  حاطددك 

)مددا أدرا  عليدد  زقددال لدد :  ا ددتد  نكددار رالددول اهلل  لعلدد  منددا   ابدد  أب بلتعدد  
  بذلحل(

) اددا بشددل كددا   اددول:   زقددد ريددم  يمددا اتندد  عليدد  الشددي ا  أ  رالددول 
مدددينلكم ز نكدددم ختتصدددمو   ض زلعددد  بع دددكم أ   كدددو  أحلددد  أجتددد  مددد  ا خدددل 
 أق ي ل  علد َنو ما أ ع  م  ق يم ل  مد  حد  أخيد   دس  أخدذه  نادا هدي 

أ  ش  ُؤَذ  أ  أَتاز  ال اهل الذ  أ ع  زأراه  مل البدواط  الدهلل  ار(قطعة م  الن
 خ  اهلل ع  زن  ذات  العلية  ا 

لادددد كدددا  زلادددد كدددا  عمدددل بددد  ا طدددا   ادددول:  يمدددا رزاه الب دددار  أ  ددداا: 
بددالوحي زقددد اناطددع الددوحي اليددوم ز اددا  الندداس  ؤخددذز  علددد عكددد رالددول اهلل 

ْندداه زقبلندداه زقلبندداه ززكلنددا نأخددذكم اليددوم ب ددواهل أعمددالك م  مدد  ألكددل لنددا خدد اا أمر
  الل لت   مل اهلل الب ان  زتعامل زاهلل حياالب  علد الل لت 

مجيعاا علد أن    عدو   سدلم  – ا عباد اهلل  –زم  ا  اد أمجع ا سلمو  
أ دداا كددا  أ  حيكددم علددد أحددد مدد  عبدداد اهلل عدد  زندد  عدد  طل دد  اقت امدد  بدداط  

مدددله    عدددو  أ   عتمدددد يف حكدددم بنسدددا  أز علدددد  نسدددا  علدددد مدددا   نددد  مددد  أ
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بدددواط  أمدددله ممدددا خنيدددي مددد  الدددل لت   مددد  قصدددوده    عدددو  ذلدددحل بددد  هدددي نلهدددة 
  أعلنكا بيا  اهلل الب ان  زتعامل

زا   تعدددالوا نتسدددا ل مدددا احلكمدددة مددد  هدددذا الدددذ  ق دددد اهلل عددد  زنددد  بددد   
اهلل عددد  زنددد  لدددو أندددا  للا دددام زاحلكدددام هدددو أ   اظدددوا  عددد  هدددذا  دددا عبددداد اهلل

زامنيمددة زلبنبيددا  أ   تجدداز زا لددواهل الندداس بصدددد امحكددام هلددم أز علدديكم  مل 
بدددواطنكم ز مل ال نددددو  الددددهلل  عتمدددددز  عليكددددا يف قصددددودهم  ذاا لتاطعددددم ز دددديجة 
الالىب زالود ممدا بيدنكم ز هتاندم  يمدا بيدنكم ال ندو  زامزهدام زلت ولدم امخدوم 

اهلل عددد  زنددد   دددا لت ولدددم  ذاا هدددذه امخدددوم  مل عددددازم ز دددااق ز مل  الدددهلل ق دددد
 خصومة زبه ا  

زمدد  هنددا  ددا  اهلل عدد  زندد   باددا ا لو دديجة الددود   باددا ا لصددلة الاددلىب   باددا ا 
لوالدداني  التعدداز  أ   سددتا  هددو بذاتدد   يمددا  تعلدد  بدداحلكم علددد ال ددمانيل   يمددا 

هلل عدد  زندد  أ   لندد  ذلددحل  مل  تعلدد  بدداحلكم علددد الاصددود زالنيددات  بدد   ددا  ا
 دددوم الايامدددة   مل اليدددوم الدددذ   ادددا  يددد  النددداس مجيعددداا عبيدددداا أذ   بدددي  دددد  اهلل 
الددددب ان  زتعددددامل  تلددددحل هددددي احلكمددددة  ددددا عبدددداد اهلل  ز   ممددددا  دددد   هددددذه احلكمددددة 
ز  عنا أمام ريورم ميدانية زاقعية لدذلحل أنندا ندلع زنسحد  أ  الدذ   حيدازلو  أ  

السماز ة بع كا ببعض أز أ    لبوا ا ذاهك زالندلق ابالدسمية    لبوا امد ا 
   هنم هارالو  بع كا ببعض ما هم م  تلحل النلق كلكا زامد ا  كلكا يف  ي 

يف الواقع عدازم  لالة مري ا  هذه النلق زهذه ا ذاهك زامد ا  كلكا   هندم 
بيددنكم  يتكددارنو   بتهددو  مدد  زرا  ذلددحل أ  تنادددا  ددلارم العدددازم زالبه ددا   يمددا 

ز ت اريددمو  ا  تادداتلو  ا  اتدد  بع ددكم بع دداا بددد ا عدد  عدددزهم الددذ  لددو ش 
 نع  ذلدحل لاتلدوا أننسدكم يف الدبي  الوريدول  مل مدا  بتهدو    هندم يف هدذه احلالدة 



  الدكتور البوطي                                       ا مع عبادهتعاملن هكذا أّدبنا اهلل يفخطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 1 موقع نسيم الشام:

   ل دددز  أ  ضوضددوا غمارهددا بددأ   سددتع زا أرزاحدداا أخددلع غدد  أرزاحكددم ابتهددا ا 
كددلت لكددم قبدد  ب ددعة أالددابيع  اددلات مدد  بيددا  للاصددد الددذ  قددد أرادزه  زقددد ذ 

أريدددره علددس اممدد  الاددومي اممل كددي يف أزاخددل التسددعينات مدد  الاددل  ا اضددي 
 وريي  ي  ب لزرم تأليك ا سلمي بع كم علد بعض ز ءارم التناقض بي  ئاهتم 
ز لقكم  زالتال ل مونود  هدذا  دي    دي   خدل  دا عبداد اهلل  العد م الدهلل  دا ها 

  زندد  ببدال  حكمتدد  ا ددواتيم  العد م يف حيددام ابنسددا  با ا دة الددهلل  لحدد  اهلل عد
 ا  مل اهلل ع  زن   زم  هو هذا الذ   علم ا دواتيم  كدم مد   نسدا   بددز أ  
مدد  ا ددؤمني ا لتدد مي  بدد   بدددز أندد  مدد  الدددعام  مل اهلل  بدد   بدددز أندد  مدد  الددذ   

  مينلدددددي زلكنددددد   دددددذهك ضددددد ية  دددددأملز  بدددددا علز  ز نكدددددو  عددددد  ا نكدددددل كننسدددددا
االتكباره  تطو  بلأال  نشوم ا التكبار  نشوم الُعْجك  ز ن ل الناس ز ذا  دذا 
ابنسددا  قددد ُخددترَم لدد  وا ددة السددو   ألدديس بلعددام بدد  بدداعورا  زاحددداا مدد  هددؤ    
أليس تاي ب   اللانيي  ا علز  زاحداا م  هؤ   ُخدترَم لد  بالسدو   زمدا أكيندل مد  

 هذا الاانو  اللبار   نطب  عليكم
زبا اابدددد   مددددا أكينددددل الددددذ    ددددذهبو  ضدددد ية ضددددعنكم ابنسددددار   لتكبددددو  
ا وباددات ز ت ملددو  أ ددكا ا مدد  امز ار زلكنددحل   تعلددم كددم زكددم  تددأش الواحددد 
منكم بين  زبي ننس   زكدم زكدم  شدعل بذلد  زضدعن  زبعدده عد  ربد   تدركد  رادة 

 بعدد  دبدار ز صدطلم معد  ز  تنتكدي رحلتد  مد  اهلل ع  زن  ز ذا ب   اب   مل اهلل
هدددذه احليدددام الددددنيا    زقدددد ريدددنَّن  اهلل عددد  زنددد  يف الصددداحلي مددد  عبددداده  ألددديس 
الن دددي  بددد  عيددداض زاحدددداا مددد  هدددؤ    ألددديس عبدددد اهلل بددد  ا بدددار  زاحدددداا مددد  
هؤ    أليس بشدل احلدايف زاحدداا مد  هدؤ    هدذه احلايادة هدي الدهلل عناهدا رالدول 

   أحدددددكم ليعمدددد   ) والددددذ  ننسددددي بيدددددهباولدددد  يف احلددددد   الصدددد يم:   اهلل
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بعمدددد  أهدددد  اظنددددة  يمددددا  بدددددز حددددذ    باددددد بيندددد  زبينكددددا    ذرا   يسددددب  عليدددد  
الكتدا   يعمدد  بعمدد  أهدد  النددار  يددخلكا  ز   أحدددكم ليعمدد  بعمدد  أهدد  النددار 

   يعمد  بعمد   يما  بدز حذ ما  كو  بيند  زبينكدا    ذرا   يسدب  عليد  الكتدا
  (أه  اظنة  يدخلكا

 ذاا تعالوا أالألكم  ا عباد اهلل م  هذا الذ   ستطيع أ   صنا زاحداا مد  
عباد اهلل ع  زن  يف ال دالي زالتدانيكي مكمدا رأع م داهل التيد  باد دة عليد   مد  
هدددددذا الدددددذ   سدددددتطيع أ   صدددددنا عبدددددداا مددددد  عبددددداد اهلل عددددد  زنددددد  يف الصددددداحلي 

أع د نيدد  ذلددحل عليدد   اممددل خنددي زالعدد م بددا واتيم  ددا عبدداد زا سددتايمي مكمددا ر 
 اهلل 

مددا العدد م أز مددا الدددرس الددذ  أر ددد أ  ناطندد  مدد  هددذا الكددسم  العدد م الددهلل 
 نبهددي أ  َتتينكددا مدد  هددذا الكددسم هددي أ  علينددا أ  نتددأد  مددع عبدداد اهلل مجيعدداا  ددا 

أ  نصنا أننسدنا يف  عباد اهلل  نأمل با علز  زننكد ع  ا نكل نعم زلك  دز 
الدرنددة امعلددد ممدد  نددأمله أز ننكدداه  هكددذا  ؤدبنددا اهلل الددب ان  زتعددامل يف دكددم 
تبيان  زهكذا  نبهي أ  تكو  عسقتنا مع عباد اهلل ع  زن   أ   لتعلمدوا أ  مد  
حيازل أ    ل  امد ا  السماز ة بع كا ببعض بعد الذ   عتمدوه زحيدازل أ  

بع دددكا بدددبعض بعدددد الدددذ   عتمدددوه  لتعلمدددوا  اينددداا أنددد     دددل  الندددلق ابالدددسمية
ليس م  تلدحل الندلق ز  امد دا  يف  دي    ند  عددز هلدم مجيعداا ز ند   د ب   دم 
مجيعدداا  ز ندد   ل ددد أ  ععدد  كدد  زاحددد مددنكم ندداراا تلتكددك علددد  ميلدد  زأخيدد   أقددول 

 قوض هذا زأالتهنل اهلل الع يم 


