الدكتور البوطي

خطبة مجعة :اذلدية ادلخبأة واذلدية الناجزة

تاريخ اخلطبت
اجلمعت 26 ،رمضان 2342 ،املوافق 2822/80/26
اهلديت املخبأة واهلديت الناجزة
احلمددد مث ا احلمددد مث احلمددد مث ادددا يدوا نعمد ويدددا مزيددد يددا رانددا
ل ددحل احلم ددد كم ددا ينبه ددي ظ ددسل وجك ددحل ولع دديم ال د طانحل ال ددب انحل ال ك ددم
أحص ددي ءن ددا ن ي ددحل أند د كم ددا أءنيد د ن دد .نأس ددحل وأإ ددكد أن لد د امث
وحددد إ دليحل ل د وأإددكد أن دمدددا نبددد ورال دول وريددأي وخ ي د خ د ن د
أرال د أرال د امث مل الع دداش ك د ر اش د ا ون ددليلا ال ك ددم ري د وال د م وا ددار ن دد.

ال دديدنا دم ددد ون دد .ل ال دديدنا دم ددد ري ددس اة وال ددسما زانيم ددي متس م ددي مل ي ددوم
الدددي وأوريدديدم أيكددا ادلس د مون ونأسددي ادللنبددة اتاددوع امث أعددامل أمددا اعددد يددا
نباز امث:
لاددد جددلت الددنة امث الددب ان وأعددامل نبدداز أن يصددطأي ك د يددوم م د
أيام رمضان لنأس نتاا م الندار صصدي نددزإم امث دجاا جدا ت ال ي دة
األخ ة مد إدكل رمضدان أنتد امث الدب ان وأعدامل ااددر كد مد أنتد مد أول
الشكل مل خل ورز اللحل اخلرب الص يح ن رالول امث  السن وغ إدا
أ ددحل اذلديددة ادلخبددأة أيكددا ا خددوة مد امث الددب ان وأعددامل لعبدداز أخليددات إددلا
الشددكل ادلبددار وأن ددم هددا م د إديددة يت ددول الت دانيكون ورلددا ادلددارقون والضددالون
واظددا ون ن د ري دلاهلل امث نددز وج د مل ادلهأددلة مل العأددو مل ا ك دلام اللاددا
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لدنكا إدية خمبأة مل يوم ياوم الناس ي للب العادلي مدااا ند اذلديدة النداجزة
اليت اليدلمنا امث نز وج ها خواأيم إلا الشكل ادلبار يا نباز امث؟
ن اذلديددة الندداجزة إددي إديددة الأددلج اعددد الشدددة إديددة اليسددل اعددد العسددل
إديددة نددوزة األمد والسد م وطمأنينددة البددال مل راددوة اسزنددا ادلباركددة إددل يددا نبدداز
امث
ودلددااا نسددتبعد الددحل اا كاند راددة امث الددب ان وأعددامل اأسددع ألن يعتد
الت دانيكي الع دداكأي ن دد .العص دديان السد داني ي أوزي ددة اظكال ددة والض ددسل اا
كاند راددة امث الواالددعة اقتض د أن ينتشد كم مد أدديككم يددوم واحددد ورلددا
حل ددة واحدددة ددياع كم م د ادلعتاددي م د نددار لسددب ددا أل ددم ريدداموا إددلا
أتسددع ألن
الشددكل اا كان د راددة امث نددز وج د قددد اأسددع لددللحل دي د
يدلمنا هدية نداجزة نلاإدا زنياندا إدل نن دل نادد أند الدب ان وأعدامل أإددع
لينا الألج اعد الشدة أإدع لينا اليسل اعدد العسدل أإددع ليندا األمد والسد م
اعد ا ضطلاب والأتنة اليت إاج وماج
وإ أأوقع إلا أمسا مد رادة امث زون زليد خدل أنتمدد ن يد ؟ يدا نبداز

امث ددجن إنالددحل زلدديسا قاطعدا مع نددا نطمد مل أن إددل اذلديددة أيددة وندداجزة أش
أتدالوا إلا اللي ياول امث الب ان وأعامل:
ر
حل مذل دْ ْدم األ ْمم د ْ موْإ ددم م ْكتمد ْددو من)
(الَّددلي م ممنْ دواْ مومشْ يمد ْبر ْس دواْ ر مددانمد ْكم ار ْْ ددم أ ْْولمد در م
[األنعام ]82 :
أدالوا إلا الدسم
(الَّد ردلي م ممنْدواْ) ولاددد منددا و د معتددزون اددالياي اأننددا نبيدد مم وكددون مث نددز
وج د وا ددأن ذلن ددا قي ددوم الس ددموات واألري ل د واح ددد إ دليحل ل د لي د ادللج ددع
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وادلدد،ل اا ددن منمنددون لدند قددال ( :مومشْ يمد ْبر ْسدواْ ر دمدانمد ْكم ار ْْددم) أي ش خي طدوا
ا م ا م إلا إو الشلهلل اللي م أن نا نند وأن نعوز اد مل أنأسدنا
لنتسا ل أخضدعنا أنأسدنا ذلدلا الشدلهلل؟ (الَّ ردلي م ممنْدواْ مومشْ يمد ْبر ْسدواْ ر مدانمد ْكم ار ْْدم)
مها ظ مان اءنان ءالث ذلما ظ م ا نسان لنأس وظ م خوان
أمددا ظ ددم ا نسددان لنأس د يعددى ا الددتدبار ن دد .امث الددب ان وأعددامل ومددا
أكثددل ريددور ا الددتدبار ومددا أكثددل إدواإد وزوا عد مد ال ددم ل ددنأط أن يددن
ا نسددان ادلعاريددي ا يا ددع ننكددا كد نسددان معددلي ألن ياددع ادلعاريددي
لد ادلنم ياع يكا ا يا ع ننكا نعم أزل ا الادم مل ا لاف لد نبوزيت
مث اللنان ما أنتش م الحل ا لاف
ظ ددم ا نس ددان لنأس د د أن م ددنح ن د د األوام ددل ال دديت أم ددل امث ن ددز وج د د ه ددا
يتااإ كا أو ي ايكا ورا ظكليا إلا إو ال م ل نأط
أمددا ظ ددم ا نس ددان ل خ دلي ك ددو كمددا أع م ددون ك د ن ددوة م د أن دواة األاع
يسددلي مد ا نسددان مل أخيد ا نسددانية أيدا كددان إددلا ا نسددان إددو مد ال ددم
لدددان ك د الددا ة أتمث د ا الددا ة ادلعام ددة أتمث د اا الددا ة الدددلب
ا الدتخأاف وا الدتكزا وال مدز والهمدز كد الدحل مد

وناض العكدوز أتمثد
أنواة ال م
نأدن ند ان الأد يدنأن ن ا دا إندا
م ظ دم ا نسدان لهد أن يدن
وإنا إلا إو ال م الثا ورانا نز وج ألزم ااأ الع ية ادأن دد رواا األمد
حي دداة نب دداز ادل ددنمني اشد دلهلل واح دددع أن يظ ع د دوا ن دد .ال ددم وأن ي م د دوا
أنأسددكم اددادلعذ الددلي اكددلت لدددم وأ ين ط دوا ظ ددم خ دوا م
يتسع لللحل أيكا ا خوة
وأأصي إلا الدسم طوي اللي والوق
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مط وب منا أيكا ا خوة – وأنا أادأ انأسي – لدي يدلمندا امث هدلا األمد
اللي ألزم ااأ الع ية ا أن نطكل أنأسنا م ال دم الدلا أن نطكدل أنأسدنا مد
ال م ل لات
أعددالوا أن نعاإددد امث نددز وج د ن دد .أن نظ ددع ن د العصدديان ددجن ل د انددا
الا دددم نس ددلة مل التوا ددة وا ناا ددة مل امث وامث يابد د أوا ددة التد دانيبي مكم ددا كاند د
ادلعاريي كث ة
أعددالوا أيكددا ا خددوة ناطددع ريد ة مددا ايننددا واددي الشدديطان ا يكمددط ويوالددوس
ليكدا أن ن دم خوانندا مد أجد أن ننتصدل ألنأسدنا ن د .حسداهم مد أجد أن
نض ي هم للاح اسي نعوز ا مل جيوانا أو مل مسعتندا أو مل أنأسدنا أيكدا
أوغ نا

الحل نع م أن ضدمانة

ا خوة اللقي العتيد صلرنا م إلا ن
األم أزول وأن رواا األم الينطوي
لع د دديدم أيكددا ا خددوة م د يبددازر يسددألى :ومددااا ن د واج د ادلسددنولي؟
أن أت ددث ند النداس واألمدة والشدع ولدد ألديط إنالدحل مدا ياتضدي أدلك
ادلسددنولي أيضدا االواجد ادلنددوهلل أنندداقكم؟ واظدواب أيكددا ا خددوة أو ا :مددا قددد

اكلأ د لد ددم قب د ح ددي م د أن لد د ما ددام ما ددا ا نن دددما أج ددد أم ددام الاان دددة
الش ددعبية ينبه ددي أن يد ددون ح ددديثي ذل ددا وينبه ددي أن يد ددون نصد د ي موجد د ليك ددا
وينبهددي أن يدددون يددليلي ذلددا مد أن يددزل هددا الادددم يمددا يهضد امث نددز وجد
جاا رأيتْى اعد حي أمام ادلسنولي واج نندنيل أن أاكلإم اواجبكم ادلنوهلل
أنناقكم
وااألمط يا لاا مد إدلا الابيد ياد لادا مدع رنيديط إدل األمدة وقدام
م يناإد اللنييط أن يأي االعكد اللي أناط امث ننا جتا ا السم وقام م
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اكددل اددأن ا الددسم ليس د ك مددة ندداالة ياوذلددا ا نسددان لدن د نكددد مددا اددي العبددد
ورا :
( موااْ ْك ْلواْ نر ْع ممةم الّد ر منم ْدي ْد ْم مورميثماقمد ْ الَّ ردلي مواءمد ما ْددم ارد ر ر ْا قْد ْدتْ ْم مرمس ْعنمدا موأمطم ْعنمدا)
[ادلانيدة ]7 :
قام م ناإد أن يع غ أ ن  .ا السم وأن يدون حارال ا ن  .حددوز
وأحدامد و زااد قددام مد ناإددد أن يضددلب ن دد .يددد مد ارالددون مددع ادلعتا دي
الدأل والتدأ نعم وكان اظواب مطاااا ل اللي ظننا ا مجيعا أن ن
التزام لا ألزم امث ا أن ن إل اللي ل يتنا ل نند حارالد ا لددي امث ندز
وج وأن وا إلا اللي اْكمل ا ن أن الدالتور اظديد ل يددون أعبد ا
ند اذلويددة ا الددسمية ذلددل األمددة لد يدددون أعبد ا ل كويددة الدينيددة ذلددل األمددة
ولسددوف صاال د الا ددة – نعددم إددم ق ددة – الددلي جتدداو وا احلددد وقع دوا الدأددل
والتدأ
ولدى أقول أيكا ا خوة رلا كان الدسم ادلدلاول السداق الدلي أنبدو ا اان
ن مسان ويتعامل اللوا ا نسا ن أصور مشاها ا قليبا ذللا التدأ اللي
نت دث نن الديما ننددما يددون إدلا الددسم النداْ يدْ ْعمد ْ الشدوارة ننددما
يت ددول مل إددعار يْ ْسدتمد ْعم ْ اد الشدوارة أددلع أي نسددانية أاددل ؟ أددلع أي اوا
يال ؟ ألع أي منط يال ؟ وأندتم أع مدون قدانون الأعد ورزات الأعد ومدع الدحل
د مأخوا جبلم
ْخملع) [األنعام ]164 :
( مو م أم رزْر موا رمرة روْ مر أ ْ
لد ينبهي أن نع م إل احلاياة يا نباز امث
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اا أنددوز ددأقول لدددم :د مونددوزون م د قب د رانددا الددب ان وأعددامل اددأم
اليمتد رواقد ولادد اددأ رواقد تدد ولادد االدتع البيدان ا ذلدي الدحل مد خدسل
قول :
ر
حل مذلْ ْدم األ ْممد ْ ) [األنعدام ]82 :
(الَّلي م ممنْواْ مومشْ يمد ْبر ْسدواْ ر مدانمد ْكم ار ْْدم أ ْْولمدر م
حل مذلْ ْم األ ْمم ْ موْإم م ْكتم ْدو من) [األنعام ]82 :
زار الدنيا (أ ْْولمدر م
ولددى أنددوز دأقول أاكددل نأسدي وأاكددلكم ادأ نوغد ال دم اددأ نددن
ح أنأسدنا االدتدبارا ن د .امث و معاندا الددخول أقبيدة
أوزية ال م
ظ م خواننا وظ م ا خلي كث
ادلعاريي ادل مة وأ نن
ك ميت األخ ة اليت ينبهي أن أبا .أاإانندا مجيعد ا أن مسدنولية األمدة و ن

اناسم مل قسمي إي احلاياة واحدة والت واحد الحل اأن إل األمة
ااضددكا وقضيضددكا أمددة واحدددة ك كددا اعضددكا م د اعددض د رأيددتم أاص د ا
الدة احلدم تع موا أن انعداس م أاص الااندة الشعبية ول رأيتم أاصد ا
مسددتملا مسددتملا الااندددة الشددعبية تع م دوا أن د م كددل لتاص د م د ادلسددنولي
ورحم امث احلس البصلي ورضي امث نن رأع رجسا يس احلااج قدال لد :
أا الحل يلاحل امث ج أخش .ن إ حل احلااج أن يتو كم الادلزة واخلندا يل
روينا ن رالول امث  أن قال( :نمالدم أنمالدم كمدا أدوندوا يدومل ن يدحل)
أقول قويل إلا وأالتهأل امث الع يم
أيكددا ا خددوة مددلاة أخددلع أقددول لدددم ن إددل الأتنددة قددد ولَّد ْ لتدددال ولد د
ح ددلار م د د أن أع ددوز تتا دددز ول د د جت دددز االس ددب ال ددلي ق ددد اكلأ د د لد ددم

احلريوا ن  .أن أصدط وا مدع امث ن د .كد ادلسدتويات ا ريدطسح احلايادي يدا
نبدداز امث وأنددا أقددول مد إنددا ك مدديت ألول ددحل الددلي يوغ ددون الاتد وقددد أ ثمدوا
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وأنددلوا أقدول ذلددم :وصددم ن كندتم أتمتعددون ادلرة ااقيدة مد ا دان الأطدلي اددامث
نز وج توق دم إل الأطلة ا انيدة مل ندوز ايدد مل امث وان مدوا أن راددم
ياب د التواددة لدددم أالددوة ل د قت د أسددعة وأسددعي نأس دا ا ن د طددلا ادداب التواددة
وا ناا ددة ا ددال ل د امث لبي ددحل ن ددوزوا ي ددا ن دداس مل امث سمس ددخوا نس ددانيتدم مل
وحشد ددية نكد ددد لدد ددم هد ددا أعد ددوزوا أن د ددلون مل أنأسد دددم وقد ددد نبت د د يكد ددا
ادلخال د واألنيدداب ايددندم واددي اللجددوة مل امث حل ددات نددوزوا مل امث نددوزوا
مل وط ددندم ن ددوزوا مل أرض دددم ادلبارك ددة ن ش أع ددوزوا تع مد دوا أن الن دددم اد د
ن ان الندم قلي مندم وأندتم أع مدون اا وقعدتم ند ان إدلا النددم أي نددم
ال دديدون ال ددحل كي د ال ددتدون ح ددالدم أن ددتم أع م ددون رل ددا ك ددان أدل د ا ينش ددد

أحدكم مع ادلوت و مد لددى أحسد ال د أقدول أندتم خدوة نسدانيتنا إدي
قددلا مددا ايننددا نددوزوا مل امث خ دواأيم إددلا الشددكل أوا دوا ايددندم واددي امث
خدواأيم إددلا الشدكل و اا ادددم ارأأعدتم ا ارأأعددتم مل مصدا ادلسنيدددة وامث يهأددل
اللنوب مجيعا
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