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 تاريخ اخلطبة

  1341/ 41/ 41 املوافق  4101،  حمرم  03 ، اجلمعة   

 عندما يكون احلكم سياسياً والقناع إسالمياً
احلمددد مث ا احلمددد مثم احلمددد مث وددداً يددواا نعمددد ويكددابن م يددد م يددا ر نددا 
لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددالل ونكدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددب انحل ال كدددم   

ندددم كمدددا أءنيدددم ع دددد ننسدددحل  وأ دددكد أن   إلدددد إ  امث أحصدددي ءندددا  ع يدددحل أ
وحددد     ددليحل لدددم وأ ددكد أن دمددداً عبددد  ورسددولد وريددنيد وخ ي ددد  خدد  ندد  
أرسددد د  أرسددد د امث إمل العددداش ك  ددددر  شددد اً وندددليلاً  ال كدددم ريددد  وسددد م و دددار  ع دددد 
وم سددديدنا دمدددد وع دددد حمل سددديدنا دمدددد ريدددالاًل وسدددالماً  ا مددد  متال مددد  إمل يددد

الدددي   وأوريدديكم أيكددا ا سدد مون وننسددي ا لنبددة  تقددو  امث فعددامل  أمددا  عددد بيددا 
 عبا  امث:

إننددا نقدددلأ ا  يدددان امث سددب اند وفعدددامل ا دكدددم فبيانددد  يانددداً ل وانبدددا  الددد  
أناطكا امث سب اند وفعامل  أعناق عبا   وك نكم هبام ونقلأ إمل نانب ذلحل  ياناً 

فكنددد  امث لدددد  عبدددا   إن  دددم نندددلتوا ف دددحل الوانبدددا   حمخدددل يت دددم  احلددد  الدددل 
وحققو ددددا كمددددا أمددددلم بتعددددالوا نصددددهي إمل طا نددددة مدددد  ا يددددا  الدددد  فت ددددم   يددددان 

 الوانبا  ال  أناطكا امث ع  ون  ا أعناق عبا  م يقول:
َِ إرَ  لريَدعتبادداونر ) ند دندتكام م د  ر  * َوَمدا َخَ قتدما اظتردَ  َوانتر  تٍق َوَمدا أارريدددا َمدا أارريددا مر

 [65-65: اللاريا ] (َأن ياطتعرماونر 
 ويقول:
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َعٌة بَإريَاَ  بَاعتباداونر ) ي َواسر  [65:العنكبو ] (يَا عرَبا رَ  اَللريَ  حمَمناوا إرَن أَرتضر
 ويقول:

يَ  حانَدَندا  َوياقريمادوا ا) دَ  لَددا الدد  دلاوا إرَ  لريَدعتبادداوا ال َدَد لات رصر فادوا َوَما أامر ْت لَصداَلاَل َويدا
 [ 6: البينة] (ال ََكااَل َوَذلرحَل  ري ا التَقي َمةر 

 ويقول:
َكوتَن َع ر التمانَكلر ) عاوَن إرمَل اْلَت تر َويَأتمالاوَن  رالتَمعتلاوفر َويَدندت َولتَتكا  م نكامت أاَمٌة َيدت

لَدئرحَل  اما التمانت ر اونَ   [ 101: حمل عملان] (َوأاوت
 ويقول:

َسَنةر ا ت ) َمةر َوالتَموتعر َةر احلَت  [ 126: الن  ] (عا إرملر َسبري ر َر  حَل  راحلتركت
 ويقول:

ٌ َوَ  َسََسسادوا ) َتنرباوا َكثرد اً م دَ  ال َد   إرَن  َدعتدَل ال َد   إرات يَا أَيدتَكا اَللريَ  حمَمناوا انت
 [ 12: احلجلا ] (َوَ  يَدهتَتب  َدعت اكام  َدعت اً 

 ول:ويق
َ َأَخَويتكامت ) َواٌل َبَأريت ر اوا  َد ت ْتمرناوَن إرخت  [ 10: احلجلا ] (إرََّنَا التما

 ددل  طا نددة مدد  ا يددا  الدد  فت ددم   يددان الوانبددا  أناطكددا امث عدد  وندد  
 أعنددداق عبدددا  م بتعدددالوا نصدددهي السدددمع إمل احلقدددوق الددد  ألددد م امث عددد  ونددد  ذافدددد 

  ل  الوانبا م يقول:الع ية هبا سا  عبا   ال  يننلون 
َرت ر  ) دددَت ت رَننَدكام ار ا ت َا ر لََيست دددنكامت َوَعمر ادددوا الَصددداحلر َوَعدددَد ال َددددا الَدددلريَ  حمَمنادددوا مر

لَنَدكام  َنَ  ََلامت  رينَدكاما اَللر  ارتَفَ د ََلامت َولَياَبد  َ َف اَللريَ  مر  قَدبت ركرمت َولَياَمك  َت ت َكَما است
ناً م    َدعتدر خَ   [ 66: النور]( وتبركرمت أَمت
 ويقول:



  الدكتور البوطي                               عندما يكون احلكم سياسياً والقناع إسالمياً خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 3 موقع نسيم الشام:

دددما ) دددمت أَ رَمدددًة َوَِتَعَ كا َرت ر َوَِتَعَ كا دددعرناوا ار ا ت تا ت َونالريددددا َأن ََّنادددَ  َع َدددد الَدددلريَ  است
 [ 6: القصص] (التَواررءر َ 

 ويقول:
كرنَدنَدد* بَددَأوتَحد إرلَدديتكرمت َر دتكاددمت لَددنداكت رَكَ  ال َددالرمرَ  ) دد   َدعتدددر رمت َولَناست دكاما اَ رتَ  مر

 [11-13: إ لا يم] (َذلرحَل لرَم ت َخاَف َمَقامري َوَخاَف َوعريدر 
م البيدددان ال دددلي  نقلأيفدددا ا كتدددا  امثإمل  دددلي  البيدددان  أرأيدددتم يدددا عبدددا  امث 
م والبيدددان وك نندددا هبددداالددد  أناطكدددا امث عددد  ونددد   أعناقندددا  ا ول يت ددم  الوانبدددا 

م وأندتم فع مدون أن احل  ال  أل م امث ع  ون  ذافد الع ية  د سا ناالثاين يت م  
والتدا ع  مد   عدد م  دم ا ثد  ا ع دد أري ا  رسول امث ري د امث ع يدد وسد م 
م أش  ا قتدددا  هبددمسددا ل عبددا   مدد   عددد و ددم النمددوذذ الددل  أمددل امث عدد  وندد  

 فقلؤوا قولد:
لَدئرحَل اَللريَ  َ َد  الّ دا بَ )  [ 00: ا نعام] (بركاَدا اما اقدتَتدر ت أاوت

مدد   عددد م مدد   ددل  فعددالوا نتأمدد  ا موقددف أريدد ا  رسددول امث والتددا ع  
م فعدددالوا نتأمددد  ولنسدددتعل   اختصدددارم مدددا إن يقبددد  الواحدددد مدددنكم إمل الوانبدددا 
وقددد  خدد  اليقدد   انسددالم و يدد  امث  –ريدد د امث ع يددد وسدد م مبايعدداً رسددول امث 

مبشداعل حىت يعكف ع د فلسيخ  دلا انادان ا عق دد وفهليتدد  – ا طوايا عق د
حددىت  ت نددةم مددا إن يدددخ  اناددان ا طوايددا عق ددد و أعمددال العبددا ا  ا العبو يددة 

إمل حددب وفع دديم يكيمنددان ع ددد الق ددبم يعكددف ع ددد  ويدد   ددلا اليقدد  العق ددي 
ا  دوا   مد ع د ف ك  ق بدد وفطكد  ننسدد يعكف  لا اننسان الل  علف امث 

الد  كدان ظ مدا  اظا  يدة ويعكف ع د التسامي بدوق  قايدا  والشكوا  ا ن طة
ْ   الصد ا ة مبت د هبا بيمدا  يدنكم حدىت يتدداعوا إمل م ما إن يتالقدد  عدل مد   د
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ْم  سددداعة" دددعار  جم دددِ  م يتدددداعون إمل جمدددالِ ذكدددلم إمل جم دددِ "فعدددالوا  ندددا نددد
 عدد  وندد م فعليددف  فننيددل أمددل امثإملم يتجكددون مجيعدداً فددلكلالم إمل جم ددِ فناريدد 

انسددددالمم  عددددو م إمل امث عدددد  وندددد م إ خددددال دبددددة انسددددالم ا ق ددددو  النددددا   
ي الدددون نبدددون ا  الدددلي    م حيددددل الواحدددد مدددنكم  ع ددداً مددد  ا شدددلك التدددا ك 

يكدددد   ب بدددع حل تددد ا ونكددد ظ مددا  اظا  يددةم حيدددءكم عددد  انسددالم واناددان 
بإن أعجبحل أخدل  وإن ش يعجبدحل سماً: أو س ِ بتسمع بيقول لد مبت القت  

 ددِ ليسددمعم مددا إن يددأذ امث ويأخددل بيهددل  احلل ددة إمل نانبددد وج بابعدد  مددا فشددا 
 د  يدد  امث راكعداًم حدىت يقدوم سدا ل ال يد  ح د الكاا مد  اللقدا  الواحد منكم 

 جبدددلور انادددانم مت دددلعاًم يهدددل  عق دددد م م تجئددداً إمل امثم  اعيددداً سدددانداًم متبدددتالً 
أريد ا  رسدول   فدل م  د  كدان َللا الدل  حممد   ددويهل  ق بد مب يد م  احلب 

الددد  أناطكدددا امث  و دددم عددداكنون ع دددد أ ا   دددل  الوانبدددا امث رضدددوان امث ع ددديكم 
قيام الدولدة انسدالميةم  د  كدانوا حي مدون م    كانوا منصلب  إمل ح م  أعناقكم

م    كانوا ع يكا انمرباطورية اللومانية أو الساسانيةالبال  ال   يم   أن ات كوا 
  كدانوا امث ع  ون   د؟   يا عبا  امث سيت ق  احل  الل  وعدنايتسا لون مىت 

م  دددده كم الشددددا   أن الدددد  أناطكددددا امث  أعندددداقكممنصددددلب  إمل  ددددل  الوانبددددا  
أن  السدد ا مم أن يطكلو ددا مدد  الكدددرا م  دده كم الشددا   ننوسددكم مدد يطكددلوا 

م   قايا أ ران اظا  يةم  ه كم الشا   أن ادوا ما  ينكم و   يطكلوا أننسكم 
 فننيلاً لقولد ع  ون :نسور احلب والو  إخواهنم 
َوالٌ ) ْتمرناوَن إرخت  [ 10: احلجلا ] (إرََّنَا التما

وقداموا  الوانبدا  الد  أناطكدا  ننلوا  لا الل  أمل م امث ع  وند   ددب ما 
م أعدا  امث َلدم حق  َلم ما كان قد الت م  د ر نا سا كما أعناقكم  امث ع  ون 
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دددددلاوا منكددددا  ونعددددد  مددددنكم أ مدددددة ومَ ككدددددم  ددددال اً وأراضدددددي أخددددل  ا ر  الدددد   اج 
   ددلا  ددو النمددوذذ الددل  اسددكون  أ مددة القيددا ال ا العدداشم أ  فالح ددون ذلددحل

عنددما  ن ذلدحل اللعيد  ا ول م وأعو  بأقول: إونتلكل  يا عبا  امثينبهي أن نتبيند 
ش يكوندددددوا أناطكدددددا امث  أعنددددداقكم كدددددانوا يعكندددددون ع دددددد القيدددددام  الوانبدددددا  الددددد  

 ددد واحلدد  الددل  ألدد م امث يتصددورون أ  عالقددة  دد  ف ددحل الوانبددا  الدد  كا  ناددوا هبددا 
م ش يكونددوا م ش يكونددوا يتصددورون عالقددة ع ددة ومع ددول  ينكمدداسددا كمذافددد الع يددة 

وأن ع دديكم  ينكمددام  دد  كددانوا يع مددون أهنددم عبيددٌد مث يتصددورون عالقددة سدد عة و دد  
ْ وا  ددلا الوانددب الددل   بكددان أن ننددل امث عدد  وندد   أناطددد امث ا أعندداقكمأن يدد

  ما قد أل م  د ذافد الع يةَلم 
ذلدحل اللعيد  مد  ف دحل ا نيدال الد  ندا    عدد عبا  امث: حن  أي اً نيد  

 دداً نعتد   انسددالم  ددلعة ومنكاندداًم م حند  أي دداً علبنددا امث وحممندا  دددم حندد  أيلا و 
الدددلي  ء دددة كبددد ال مددد  الندددا  بنجدددد ا سددداحتنا انسدددالمية أنددد م و دددا حنددد  نن دددل 
  عكدد لندا هبدا مد  ولقدد ق دم لكدم  دا مِ إهندا فسدمية  – يادعون  انسدالمي 

 مدة؟ ع دد كد ن  نالدحل ء دة إسدالميونم مداذا فعدذ  دل  الك مسد مون نعدمم – قب 
ا م ولع كددددا النئددددة ا وملم الن بددددة ا تميدددد ال فنشددددم بيمددددا  يننددددا فسددددمد انسددددالمي 

ْ   انخدددوالم والتمسدددحل  دددنطددداق السددد  ع دددد ريدددلا  امث  دي  امثم بكددد  يسددد   ددد
و دم قددوفنام وريددق امث انسالميونم ع د النكج الل  سار ع يدد اللعيد  ا ول 

 القا  :
لَدئرحَل )  [ 00: ا نعام] (اَللريَ  َ َد  الّ دا بَبركاَدا اما اقدتَتدر ت أاوت

ْ   انسدددالميون ع دددد هندددج  ل دددنكج ذلدددحل اللعيددد  ا ول طبقددداً  ددد  يسددد   ددد
مد  ا يدا  الدالدة ع يدد؟   يدا عبدا   الدل  انتبكندا إليدد وأريدهينا إمل طا ندةالقلحمين 
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   أعندداق عبددا  م  اددهر اوا أناطكددا امث عدد  ونددالدد  لقددد  اددهر اوا عدد  الوانبددا   امث 
سددا كم  أيدد   ددو التونددد إمل الددل  ألدد م امث عدد  وندد   ددد ذافددد الع يددة عنكددا  دداحل  

اً ومشدا ً  ي  امثم الشار ي  ع  ريلا  امثم اللي  يب ثون اينع  النا  التا ك  
م عمد  يندبككم إمل عم  يبصل م  دي  امثم عم  يدَلم ع دد حقيقدة العبو يدة مث

ْ   انخدددوال عبو يددة  و نددا سددب اندم أيدد ؟  ويددة ال أيدد  الددلي  يسددتجيبون ندددا   دد
ا دبتددد ا ق ددوهبمم أيدد   ددم مدد  وليدددخ و ج سددون إلدديكم ليعلبددوهنم ع ددد  يدد  امث 

ْم  سدددداعة الدددد  كددددان يتددددداعد إليكددددا أريدددد ا  رسددددول امث  جمددددالِ فعددددالوا  نددددا ندددد
 دد  ليدداا التبتدد   ؟ أيدد   دديويددلكلون امث سددب اند وفعدداملبيتددلاكلون ويتناريدد ون 

مل ريددعيد إالت كيددة  ددالننِ يددد  امث سددب اند وفعدداملم أيدد   ددو السددعي إمل معددارذ 
م إمل ريددعيد الت دد ية انيثددار  ددد ً مدد  ا ءددلالم إمل ريددعيد احلددب  ددد ً مدد  احلقددد

وفهليددة اناددان  ددد ً مدد  الت دد ية  اْلصددومم أيدد   ددي سدداعا  التبتدد   دداحل و  
م  وقو  التع ديم حللمدا  امث؟  ادهر اوا عد  ذلدحل ك دد مث وقو  احلب  امث ع  ون  

بصددق ذافد الع ية سدا كم إمل احل  الل  أل م امث ع  ون   الب ث ع  السبي  
: انتكدددا   بيمدددا ضادددمرَ  لدددحل ا حكمددددقالدددد ا ددد  عطدددا  امث السدددكندر   ع ددديكم

ْ   ليدد  ع ددد انطمددا  البصدد ال منددحلم نعددموفقصدد   بيمددا طا رددَب منددحل     قيدد  َلدد
م و ددو  ددي  أمددل امث  : أيدد   ددو ان ددباطكم  تكددليب الددننِم  ت كيددة الددننِالنددا
م الد  اجملتمدع انسدالمي؟ معدلر إمل قيدام و دو البوا دة وكلر ا مدل  دد ن   د و ع  

  اكد  أن يدتم إ   عدد يل  وهنا وكدم قي دم ا  دي أن فننيدل الشدلعة انسدالمية 
   يتدددأفد لندددا فننيدددلسددددال احلكدددم  م بمدددا ش نصددد  إملإمل كلاسدددي احلكدددمالوريدددول 

ْ   أريددا تكم عدددو  انسددالم و ددلعة انسددالم ا ددلا ب السياسدديةم ا بكددار    دد
ع دددددد ا مدددددة مدددددلا بكم يسدددددعون سدددددعيكم إمل احلكدددددم لينلضدددددوا السياسددددديةم الدددددلي  
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طوعداً عد  وريدول  دل  ا بكدار إمل ق دوهبم  ون أن يتسا لوا  وأبكار م أياً كانم
معتقدد   ق دم وأقدول: انسدالم أيكدا انخدوال لديِ كدللحل أو كل اًم ولك  انسالم

العق يدة مد  القناعدة وسبي د الدخول إمل العق  طوعاًم ا إند جب أن يت دول أوً  
ْا م جددب أن يت ددول مدد  قناعددة عق يددة  إمل حددب عددارم ا إمل وقددو  احلددب ا الندد

ْا  مثم إمل فع يم حللما  امثم و لا إَّنا يتم ال  امث  دع  طلي  ما أمل ن
َسَنةر ) َمةر َوالتَموتعر َةر احلَت  [ 126: الن  ] (ا تعا إرملر َسبري ر َر  حَل  راحلتركت

م اكد  أن حيقد  بكلا اكد  أن حيقد  القسدلالوريول إمل كلاسي احلكم أما 
ْون بكد   دلا  دو انسدالمقسل النا  ل سد  ا الطليد   م  د  يقبد  امث الدل  يلفد

 د  يقبد  مندد ذلدحل إمل م دا ل انسدالم والددي  ع  ون  مد  إنسدان سدي  سدوقاً 
 م ا لدنع م أيكدا انخدوال ل  احلقيقة ينبهي أن نتبينكدا ؟   يا عبا  امث يوم القيامة

عد  منكداذ كتدا  امث عد  وند م فت قد  مد  ورا  الشدلو  أن  نالحل حمبدا  كثد ال 
وانبددا  يتكددون مدد  أمددلي  اءندد م  ددأن ا ددنكج الددل  رلددد امث لنددا وأعددو  بددأذكلكم 

نَدددا هبدددا مددد  قبددد  امثم وحقدددوق أ لددد م امث عددد  ونددد  هبدددا ذافدددد الع يدددةم حنددد  الدددلي  كا  نت
وسددال لعا نددا ع ددد م بددإن أعلضددنا عدد  الوانبددا  حددلرنا مدد  أن ه ددم  ددلا  ددلا 

لددل  ألدد م امث عدد  أو اأو ع ددد  ددلا احلدد  الددل  قا نددا امث عدد  وندد  إليددد احلقددوق 
وأسدأل  -أنا عندما أسد حل  دلا ا سد حل  ؟ د ما الل  سي ص  ون  ذافد الع ية

ولسوف أنددين م دطلاً سأندين ضم  داور سياسية  ىت  -امث العنو والعابية 
مدد   عددل مدد   ددل  اطدداور قطعدداًم وريدددق ا ثدد  القا دد : أِددل  إمل ب ددحل إمل أن 

ْ   ا سد م    دد أن يكد  ننسددوند ننسد ا ساحة اللقص  م نعدم  إذاً   دد َلد
  دد أن يتجكدوا  -ع  الوريول إمل احلكدم ا معرت  السياسة حبثاً  وقد  خ وا -

ألدديِ كددللحل؟ إذاً ضددد ددداور أخددل  إمل دددور مدد  اطدداور السياسددية وأن ينجددل وا 
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م  ولدوا إمل عبيدد لسد طا  سياسديةمنندلي   وامدل   ولوا م  عبيدد مث عد  وند  
 ددا د ل  نددلا  مدد  حولنددا م و ددلا الواقددع الدد دداؤوا أم أ ددوا إمل عبيددد طدداور سياسددية

 دا د ع دد  دلا الدل     دلا الواقدع الدل  ندلا  أمامندا ع د  لا الدل  أقولدد لكدم
ذا رأيندا أننسدنا أمدام  دلا الشدلو  و داذا رأيندا ط  نداً   ام وإند  مل خأقولد لكم

ناذ يددة سياسددية مدد  ف ددحل السياسددا م  دداذا؟ و خ ددوا ا ب ددحل إخددوال لنددا انقددا وا 
الدل  ألد م  دد ذافدد الع يدة وأريلوا ع د أن يستن لوا احل   الوانبا  هنم خت وا ع  

بونددددنا إخدددوال لندددا م والنتيجدددة النتيجدددة أنندددا ن لندددا سا ندددام نعدددمم  دددل   دددي النتيجدددة
م حيددالنون مدد    نلفددا  ا أهنددم حيددالنون مدد    نلفددا  ا أهنددم أعدددا  لدددي  امث

م  دلا ا مدل  دو الدل  املأ د النا  عداوال ل مسد م  ونسدالم امث سدب اند وفعد
اظدداا ع دد ريدددورنام مد  يصدداب  البهدي انسدلا ي ي نع ندا ندل  و  نكددا  نصددق 

الدددل    يددد ال يطدددل  ا يطدددل  ا يطدددل  أريددد ا  الددددور مددد   اظددداا ع دددد أوطانندددا
ْ   انخددوال إمل أن ينجددل وا إمل   ور ددمم أندد م أ  فددلون ذلددحل؟ مددا الددل   عددا  دد

ندب الدل  ك نكدم امث  دد وقند  م إمل احلد  الدل   لا الن حل؟ إعلاضدكم عد  الوا
ألددد م امث عددد  ونددد  ذافدددد الع يدددةم ولكددد  مددد  اسدددتعج  الشدددي  قبددد  أواندددد   دددد أن 

   أقول قوا  لا وأستهنل امث الع يم يعاقب حبلماند


