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 تاريخ اخلطبة

  2012/ 10/ 22 ادلوافك  1433،  ذو احلجة  10 ، اجلمعة   

  مع عدالة اهلل ال مع دميقراطية النفاق حنن
   ددا رانددا احلمددد هلل اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

 دددبكانحل ال كدددم ال . لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم  ددد طانحل
إلددد  إال اهلل زأشدددكد أن ال . أحصدددي ءندددا  ع يدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع ع ددد  نفسدددحل

خددن ندد  . زحددد  ال شددر حل لدد   زأشددكد أن دمددداا عبددد  زر ددول  ز ددفي  زخ ي دد 
ال كدددم  ددد  ز ددد م زادددار  ع ددد  . أر ددد   اهلل إل العددداِ ك ريددد ن اشدددناا زنددد  راا . أر ددد  
دمدددد  دددسما ز دددسماا دانيمدددي متسزمدددي إل  دددوم  ددديدنا دمدددد زع ددد   ل  ددديدنا 
أمددا اعددد  يددا . سددي ادل نبددة اتقددوع اهلل  عددالون زنفمزأز دديدم أ كددا ادلسدد . الددد ن

 :عباد اهلل
مندددد    ددددر إن اإل ددددسم الدددد ا شددددرجل  اهللا عدددد  زندددد  ادددد  ا  ددددرم  اإلنسددددانية 

  أزذلمدددا معر دددة احلدددا  ءانيكمدددا زنودهدددا  قدددوم ع ددد  أ ا دددي اءندددي ال ءالددد  ذلمدددا
 أمدددا معر دددة احلدددا  مندددا  دددراد منكدددا أن  ع دددم اإلنسدددان مددددون هددد  . ممار دددة العددددل

زأن  ع دددم هو دددة نفسددد  عبدددداا  ادلدوندددال الددد   عدددي    رحاادددا زمبددددأها زمنتكاهدددا
 خس دة مدا   زأمدا ممار دة العددل مم وكاا هلل عد  زند   مند  االاتددا  زإليد  االنتكدا 

ع د  أن  تسقد  أ دراد امتمدع اإلنسدا  هد   الد مدة أز هد ا ا  داس ال دا   عني  
   بي  التمتع لوانبال   س  ضكج  اوانب قوق زااي احلالتنسيا  يما اينكم 

  ادد   ددب إعطددا  كدد   مددن هدد ا زال  ضددكج  حبددا    ددبي  التمسددحل اوانددب حبددا
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ز ددت م      ددحل هددي العدالددة   كدد  مددا  تصددور  غددن منقددو اظددانبي حقدد  كددامسا 
غدن أن العدالدة الد  . زأ اا كان م هبكمأ اا كانع حن تكم  العقس  مجيعاا حب   عنكا 

ع دد  قدددر  ددااهاا  اصريدد   إنددا شددا ها اهلل عدد  زندد  ءوادداا رمستكددا الشددر عة اإل ددسمية 
د دددن  ال اخددتسل      ددس  ضدديا مددن هدد   العدالددة اإلنسددانية   أز ددع معانيكددا

  ال  ضديا  ضيا منكا اختسل   عرق  اخدتسل   لهدة  اخدتسل   مد هب
الد  قدد  دد ع أ دكااا ظانبيدة ادلصدا  ااإلنسدا  ادلط قدة من حدزد ه   العدالدة 

  ز دمم وا  زقع ما اجاندب مدن نواندب العدالدة  نعدع مدن معانيكدا إل التضكية 
مدن خدسل مدا   ه ا ال ا أقول لدم   مم وا   مصدداق هد ا الد ا أقولد  لددم 

 :  قول  اهلل ع  زن    قول
دددددن ٍنا قد دددددْوَم ع   ددددد  أ الج  د ْعددددددنلاواْ ) دددددر  ا لن تدجْقدددددو ع ز ال    ْدددددرنم نجداْم ش  دددددو  أ قدْ  (اْعددددددنلاواْ ها

 [.8 :ادلانيدم]
 دس  عددلوا مدا ايدندم  قوام ع   أن  نسوا العدالدة دم أا ال حيم ندم اهض

 :  ز قولزاينكم
 [.5ٕٔ: ا نعام]( ز إنذ ا قداْ تاْم   اْعدنلاواْ ز ل ْو ك ان  ذ ا قداْرَب  ز انع ْكدن الّ  ن أ ْز اواْ )

 :ز قول
ْمددتام اد ددْي  النجدداسن أ ن إننج ا) ددا ز إنذ ا ح د  ل ّدد     ددْمماراكاْم أ ن  ادد دألزاْ ا  م ان ددالن إنل  أ ْه نك 

 [.58: النسا ] (َت ْداماواْ اناْلع ْدلن إننج الّ    ننعنمجا   عن ادام ان ن 
 :ز قول

دددانن ز إن ت دددا  ذنا اْلقادددْرَب  ) ْحس  دددا  إننج ال ّددد     دددْممارا اناْلع دددْدلن ز اإلن ددد  ع دددنن اْلف ْكش  ك   ز  د ندْ
 [.0ٓ: النك ] (ز اْلماند رن 
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  الدد  شددرل اهلل اددا عبدداد  ادلسدد مي  يمددا مضدد   ددحل هددي عدالددة اإل ددسم 
هدد ا كندا . ز  حل هي عدالة اإل سم ال  شر نا اهلل ع  زند  ادا   هد ا العصدر

نقددارن  ددا ؟  عددالوا زهددد ا حنددن زال ندد ال   ديددغ كددان الهددر  زإالم  ل حالدد  اليددوم
 .عباد اهلل مقارنة  ر عة

زادددسداا ك دددنم أخدددرع    يمدددا مضددد  ا دددتعمر الهدددر  ادددسد الشدددام زادددسد مصدددر 
زكددان احلدددم الرزمددا    دد   وقددع اددي النصدددارع كانددع الشددام مسددتعمرم رزمانيددة 

مدن أند  أن  سدته  احلددم ز نفخ   ننال البهضا  زالعددازم ايدنكم  زاي اليكود
 .د من اال تقرار  وق ه   ا رض  دل  د من البقا   وقكا  الفر ة دلالرزما  

االدددددددددخول   ادلسدددددددديكية  اختددددددددارل  ز  مصدددددددر   دددددددداهر احلدددددددددم الرزمددددددددا 
زراحع    م اقية ادلد اهب اداالارايف    مرباطور ة الرزمانية م هباا من م اهبكااإل

د زالواقدددع أمدددا مدددن أنددد   وانيدددمددد هبكا حبسدددب ال ددداهر اددددا ع مدددن القناعدددة الد نيدددة 
ددر  ادلسدديكيون زأزذزا يا ددية زقٌدتدري اددوا مددن خددسل هدد   السيا ددة       زكددم زكددم قاكن

ني  ألغ من ا وم زاحد  ا عباد اهلل   م حبة اي نطية زاحدم قاتن   ما ال  ق  عم م
الددد  كدددان  -أز قددد  الدديقراطيدددة  -  ذلدددحل هدددو م دددال ل عدالدددة اليعاقبدددة ادلسددديكيي

 إل سم ديارس العدالة  ن ا ؟ان ا   ديغ كديار كا الهر   ن ا 
زأ ر ادلسيكيون ال يما رنال الد ن  يكم  اتنك ْع اسد الشام كما  ع مون 
زخيطألدددوا كتددا  الصددد    يتشددر وا ا قانيددد  زمعر تدد  ع دد  أن  ددمري أمدددن ادلدد مني عمدددر 

زإذا الد  كدان  ب  كدا اليكدود أن اجتد  إل الصدخرم ادلقد دة زنا  عمدر  بددأ . مع 
إل ذلحل ادممر مدن احلددم   كان النصارع  اْد د عاون  راة زأز اخ زأق ار اا م ااة 

   رعان مدا خ دع أمدن ادلد مني عمدر الرزما  ال ت ارم البهضا  اينكم زاي اليكود
  ز رعان ما أقب  كد  مدن كدان من ا ق ار ارداني زراح  ن غ ذلحل ادلدان ردا   
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  اجتدد  إل ادلدددان الدد ا  قد دد    ا إندد معددانو  أز أخدد زا عندد  هدد   ادلكمددةحولدد  
زالددد ا  عتقددددزن أن  اددد نب   يددد  زن دددر  وندددد  يددد  أقددد اراا أز أ رادددة قدددد ادلسددديكيون 

لدنيسددة أ ددب  اال ددم كنيسددة ا دلددا اانني ددْع امجاريع ددْع هنددا  زكانددع  سددم  القمامددة 
 إل  قددد  ر ذلدددحل ادلددددان  ذلدددحل  ن اليكدددود كدددانوا  ادددْد د عاون اددددزرهم القيامدددة  نعدددم

قددددر  ز قد ددد  ادلسددديكيون لدددنفخ م  دددد مدددن البهضدددا  ادددي هددد ال  زأزل دددحل الددد ا  
  خ ددع أمددن ادلدد مني عمددر ردا   زراح  ن ددغ ذلددحل مددن احلدددم البي نطددياسيا ددة 
 .  ه ا العم زأقب  اظميع  ساعدزن   ادلدان

إن عمدددر ِ  فعددد  هددد ا اسدددانيا مدددن رقتددد  زراتددد  زاعدددد ن دددر   ال  : عبددداد اهلل
مددن  رايتدد  اإل ددسمية   عدد  ذلددحل  ندد   ع ددم أن د ددن اهلل  اسددانيا زإنددا  عدد  ذلددحل

 .  ز ت  الشام خن م ال ع   ذلحلهد ا كانوا زهد ا كنا.  ممر  ا لحل
ا تو دوا اا قبدايف ): عنكدا  يمدا  د  عند    زقد ادلصدطف   اتنك ْع مصر

مصدر زقبد  أن  فدت  قال ذلحل   حيا   زقب  أن  فدت   (خناا  من ذلم ذمة زراا
؟  ضددييقاا ع دد  ادلصددر يالشددام   ديددغ كددان  ددت  مصددر؟ أ دددان  ددت  مصددر اددسد 

  كان  ت  مصر عمسا ل مصر ي؟ ال  ا عباد اهللأ دان  ت  ادلصر ي إ  ا ا زقتسا 
ر ددر   كددان عمدد  ادلسدد مي َت   ددرح ادد  ا قبددايف أديددا  ددرح ددرح ادد  ادلصددر ون أديددا  ددرح

اي ادلسد مي زادي عام ة ال  كانع ز مم وا   ادل. مصر من اراءن احلدم الرزما 
زأنددا  -أا  فددازل  يمددا  تع ددا اتنفيدد  شددرعة اإل ددسم ا قبددايف  ِ  دددن هنالددحل 

زلقدد كدان . مانييداا  -ال ا أزعم ه ا الدسم زأ دف  ا  زأندا ادلسد زل عدن َتقيقد  
 إل أن  هنِ      ادلس مون اعد الفت  أ اا منكم عدد ا قبايف كبناا زك ناا نداا 

أال ال  داْفتد دن نج نصدرا  عدن )  نعم  ا  كانع الشرعة الد  يديمن ع د  اظميدع د ن 
زلع دم  ع مون مجيعاا قصة اقتصا  عمر ادن ( نصرانيت  زال  كودا عن  كود ت 
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مددن ااددن عمددر اددن العددا  لشددا  قبطددي أزذا مددن قبدد  زاحددد مددن أزالد اخلطددا  
 .  احلد    يكا  زالقصة معرز ة زال أر د أن أطيعمر ان العا 

إل أن كان  ساززن عدد ادلس مي ا     دزن النصارع   اسد الشام ظ وا 
ضددددد الهدددد ز الصدددد ي  زاد عدددددد الهدددد ز الصدددد ي   عندنيددددَ  زاسددددانيا مددددن ردم الفعدددد  

 .من النصارع   اإل سمادلس مي زدخ  من دخ  
االشددددطر ن الهددددر  أنددددداد ز دددد غ الهددددرايي هددددد ا كددددان أزل ددددحل الدددد  ن هددددم 

زحنن نعت  ندا مسدا  اهلل زهد ا كنا  أزل حل  عت زن نا  سمون  دديقراطية  زرز  زا
أمدا حندن ادلسد مي  دس .   زكيغ أ بكنا زكيدغ أ دبكواع  زن  العدل زالعدالة

زع دد  د ند  زع دد  مدواز ن العدالددة   ع د  شددرهلل اهلل  دبكان  ز عدالند ال حندن أمنددا  
مدن مدواز ن العددل  ال اهلل أن نتمسدحل اد  ندا أمرندا ها حندن مدا ند ال نع دن اسددنا 

الددة اإلنسددانية مددن أندد  اخددتسل د ددن  مددن ديدددن أن نضدديا شددي اا مددن حدددزد العد
    إنندا ال نسدمي هد   دديقراطيدةأن  اختسل م هب  من أند  اخدتسل عدرق

 :لدننا نسميكا اال م ال ا مساها اهلل  بكان  ز عال ا  العدل
دددددن ٍنا ) دددددر  ا لن تدجْقدددددو ع ز ال    ْدددددرنم نجداْم ش  دددددو  أ قدْ  (قد دددددْوَم ع   ددددد  أ الج  د ْعددددددنلاواْ اْعددددددنلاواْ ها

 [.8: ادلانيدم]
قدداا مشدداعر أن   رعددوا اختسزاليددوم حيددازل  ددا عبدداد اهلل الهرايددون  يمددا حيددازلون 

الدراهيددة  مشدداعر اخلددول  مشدداعر الرعددب  مشدداعر البهضددا  اددي ادلسدد مي زغددن 
ن عن طر ا النصد  الد ا  كمسدون اد  إل  ذامدم ال يما ادلسيكيي  إادلس مي 

زاالغتيددال أز عددن طر ددا التقتيدد  زالتفخدديخ ال دداِ أه دد  أن اخرنددوا مددن هدد ا الب ددد 
أن  قع ال نة ا  تكول ال نة إل عدازم   قصارع ما  طمكون إلي  زما إل ذلحل

  زلدددن هيكددال  زاهضددا  ا  صددفا الهددر  ل نتي ددة الدد   عبددوا    ددبي  َتقيقكددا



  الدكتور البوطي                                  مع عدالة اهلل ال مع دديقراطية النفاق حنن: خطبة مجعة

 www.naseemalsham.com 6 :موقع نسيم الشام

  احلصدن إنا هدو حصدن اإل دسمال ا دينع الهر  من الن اح   مسعا  احلصن 
زحندن كندا زال ند ال إندا هدو كتدا  اهلل لتنفي  ه   اخلطدة ال ا ال ديدن أن خياْتد ر ق 

حنددددن متم  ددددي   شددددعب هدددد   الب دددددم ادلقد ددددة : ع دددد  كتددددا  اهلل  زأقددددولأمنددددا  
زنربا دددنا مبدددد نا الددد ا نقد ددد  الادددد أن  ددددون ز  ننددددها زمتم  دددي   قياديدددا 
  هددو كتددا  اهلل  ددبكان  ز عددالزد ددتورنا الدد ا نسددن ع يدد  الدد ا نستضددي  ادد  

ادددددي الفدددددرق   يفعددددد  الهدددددر  مدددددا  شدددددا   زليكدددددازل أن  ددددددخ  عوامددددد  البهضدددددا  
  البهضددددددا  اددددددي ادلدددددد اهب اإل ددددددسمية  اإل دددددسمية  زليكددددددازل أن  دددددددخ  عوامدددددد

زالعدددازم اددي ادلسدد مي زغددنهم  ال   زليكددازل أن  دددخ  عوامدد  البهضددا  زال نددة
د ددن إ ددسمنا أ كددا اإلخددوم .   زلددن  صدد وا إل مددا  بتهددون قدد لددن  نددالوا منددا مندداالا 

هددددددي الدددددد  َتتضددددددن العدالددددددة  زإذا أراد  زلدددددددن   تع مددددددوا أن هدددددد   الدزلددددددةزدزلددددددة 
ا   العدالة احلقيقيدة  دس ادلسيكيون أز اليكود أز أا   ة من الف ال أن  ست   

  لدددن جتدددد م اادددة  دددمزا إليكدددا لدددن جتدددد م اادددة  دددمزا إليكدددا إال ظددد  هددد ا الدددد نزاهلل 
إال عنددما جتدد نفسدكا َتدع  د طان ع   أما  تكر    أحضان العدالة لتطم ن 

  الدزلة اإل سمية ما كانع  وماا ما لتفعد  مدا  ع د  الرزمدان مدن الدزلة اإل سمية
 عتددرب نفسددكا اددممر مددن اهلل خددن ية   الدزلددة اإل ددسمقبدد  زمددا  فع دد  الهرايددون اليددوم

خادم لوحدم ا مة  خن خادم لوحدم اإلنسانية  ه   هي احلقيقة ال   نبهي أن 
 .  أقول قويل ه ا زأ تهفر اهلل الع يمنع مكا

لبددداس هددد   ادددامسي زادددامسدم مجيعددداا أهنددد  اإلخدددوم الددد  ن نسددد وا : عبددداد اهلل
أهنددددد كم ع ددددد  هددددد ا التو يدددددا  اذلدندددددة   دددددداها زحلمتكدددددا  ادددددامسي زادددددامسدم مجيعددددداا 

زأشدرهم متم  ي   نيشنا الع  د   متم  دي   ادلسد كي  دوا  الد  ن غادررير  ادم 
دددْع ع ددديكم هددد   ادلد ندددة اهنهدددا ددددنعاوا زلابريس    أز الددد  ن أغدددراهم ادلدددال  أز الددد  ن خا



  الدكتور البوطي                                  مع عدالة اهلل ال مع دديقراطية النفاق حنن: خطبة مجعة

 www.naseemalsham.com 7 :موقع نسيم الشام

  زأ دمل اهلل أهن كم مجيعاا ع   ه ا التو يا ال ا شا   اهلل ع  زند  ذلد   اذلدندة
 ن  هدددد زها اددددرزح اال ددددتمرار   ن  هدددد زها اددددرزح زندددد  أن  ددددو قكم مجيعدددداا  عدددد 

    ظدد  هدد   اذلدنددة  سددتيق  العقدد     ظدد  هدد   اذلدنددة  رقددد ادد  اكددي الدددزام
مشددداعر العددددازم  مشددداعر البهضدددا    سدددتيق  الفطدددرم اإلنسدددانية  نعدددم  هددد ا هدددو 

 قددا اليددوم  زأقددولأن  تك زهددو الشددمن الدد ا نرنددوالشددمن الدد ا عر نددا    التددار خ 
 يمدا  نعدم  قدول لددم ر دول اهلل   قدول لددم ر دول اهلل : ل  ميع أقول ذلم

: قددال أن ر ددول اهلل   يمددا رزا  مسدد م ز يمددا رزا  النسددانيي زمددا رزا  أاددد رزا 
من خرج من أم  ع   أم   ضر  ارها ز انرها زال  تكاش  م منكدا زال  فدي )

 .(ا ا عكدها   ي  مين
 - من قا   َتع را دة عميدة):  يما رزا  الشيخان ر ول اهلل  قول لدم 

أا را دددة ال  ع دددم مدددن هدددو ادلتمسدددحل ادددا حقيقدددة زإل أ دددن  سددداق زإل أا غا دددة 
 .(من قا   َتع را ة عمية  قاتنْ   قت ت  ناه ية - نتكي    حل هي الرا ة العمية 
شددام  يمددا رزا  البخددارا زال مدد ا مددن حددد   ه  قددول لدددم ر ددول اهلل 

 .أا  كو كما لو قت   (من رم  م مناا ادفر  كو كقت  ): ان عامر
ال  رنعدوا ):  يمدا رزا  الشديخان البخدارا زمسد م  قول لددم ر دول اهلل 

 .(اعدا ضسالا  ضر  اعضدم رقا  اعض
: رزا  البخددددارا زغددددن  مددددن حددددد   عمددددر  يمددددا  قددددول لدددددم ر ددددول اهلل 

م   ادلسد م مدن  د م ادلسد مون مدن لسدان  ادلس م أخو ادلس م ال    مد  زال  سد )
 .(ز د 

  أندا ال أشدحل أنا ال أشحل   أندم  عت زن اا بداعدم ممدد أ كا اإلخوم 
أن أ كدون ع ديدم  -أمدة اال دت ااة  -أندم  عت زن امندم ا  ون اعضاا من أمت  
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  ال  ال  كددون ع دديدم  طددردكم ر ددول اهلل إذا قددام الندداس لددر  العددادلي مددن حولدد 
 يمددا رزا  مالددحل   موط دد  ز خددرزن ام ددانيد     امسعددوا   قددول ادلصددطف  ذلددحل

أا  - أال ليدددد ادن رنددددال عددددن حوضددددي): ك ددددنم  ددددكيكة زقددددد زار البقيددددع قددددال
أال ه ددم أال ه ددم : كمددا  دد اد البعددن الضددال  أقددول -ليطددردن رنددال عددن حوضددي 

 .( سكقاا  سكقاا  سكقاا :  مقول إنحل ال  درا كم ادلوا من اعد :  يقال
ال أ كا اإلخوم أ اا كنتم زمن أا  قع ن دتم زمكمدا غاددنر  اددم زمكمدا قيد  
لدم عن ه ا الب د إن  إ رانيي  أز إن  ك ا  زمكمدا كاندع ادلهر دال ادلاليدة  ال  ال 

 سددكقاا : ر ددول قددانيسا ديدددن مانييدداا أن  قب ددوا أن  دونددوا زاحددداا ممددن  طددردكم غددداا 
كددون ع دديدم ذلددحل  لددي  ايددندم زاددي ا مددر أنددا أع ددم أندد  ال  .  سددكقاا  سددكقاا 

 وع أن  ع نوا العودم إل احلا  لي  ايندم زادي اال دطسح مدع اهلل زمدع عبداد 
اهلل  ددوع أن  ع نددوا التواددة النصددوح اددي زاددي  دددا اهلل عدد  زندد  ال دديما   ظدد  
ه   اذلدنة  ال  ا  ال يما   ظ  ه   ا  ام ادلباركة  ال يما   ظ  ه ا اليوم 

  أنا ال أ صور أادداا أن إخدوم لندا أ داا كدانوا   دوا  كدانوا أ دراداا مدن اظدي  أز  غرا
ددمجون اإلرهدداايي أز ادلسدد كي  ال ديدددن أن  قب ددوا أن  دونددوا  مددن هدد ال  الدد  ن  اس 

 .غداا ممن  طردهم ر ول اهلل ن    م  قانيسا  كقاا  كقاا  كقاا 


