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 تاريخ اخلطبت

  1911/ 90/ 90 املوافق  1341،  شوال  11 ، اجلمعت  

 يف نقد الذاثساعت 

 ضزورة لألمت وقادهتا
   ددا را ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم سددد طانحل  سدددب انحل ال كدددم   
ا أء يددد  ع ددد. نأسدددحل  زأإدددكد أن    لددد     امث أحصدددي ء دددا  ع يدددحل أنددد  كمددد

زحددد    إددل حل لدد   زأإددكد أن دمددداا عبددد  زرسددول  زريددأي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرسددد    أرسددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددل لاا  ال كدددم ريددد  زسددد م زادددارك ع ددد. 

دمدددد ريدددسما زسدددسماا زانيمدددي متسزمدددي  مل  دددوم سددديدنا دمدددد زع ددد.  ل سددديدنا 
ون زنأسددي ا لنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مد ن  زأزريدديدم أ كددا ا سدد الدد

 عباز امث:
 ذا أددلكلنا احلاياددة الااني ددة اددبن ايمددة اشددطل كا الاددازم زالشددع   ن  ددي    
إخصية اعتبار ة زاحدم   ذا ألكلنا  ل  احلاياة    ع م أن ع .  ل  الشخصدية 

سداعة قدسدية مدن نادد الدلا  زأن أعيدد  متمث ة   سانيل أ لاز دا أن أعددع ع د.
أ سدددديس ا سدددديزليا   يمددددا اددددي أن انيكددددا زأعرددددانيكا   مددددا أكثددددل مددددا ألامدددد   ددددل  
ايعرا  مسيزلياهتا اعركا ع . اعض   ل  احلاياة  لكلنا هبدا زانيمداا كتداهلل امث 
 ع  زن   زأبم وا  ا عباز امث    ل  اآل ا  اليت أبملنا هبل  الساعة الادسية:



  الدكتور البوطي                                                           ساعة قدسية   خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 2 موقع نسيم الشام:

ْ  ِمددا قَددِدَم ا لرهَدددإ َزاأِدااددوا ال ِددَ   رِن  َددا أَ ) دد  دَُّكددا الِددلر َن  َم اددوا اأِدااددوا ال ِددَ  َزلاَت  اددلا نَدأا
َا أَدعاَم اونَ   [ 11:  احلشل] (الِ َ  َخبر   ِبر

 أبم وا   قول  سب ان  زأعامل:
نَسانا َعَ . نَدأاسر ر َاصر َم  )  [15-14:  الايامة] (َل ا َزَلوا أَلاَا. َمَعاذر *  َا ر اْلار

   أددددبم وا   قولدددد  اوسددددع  أن  ع ددددم ناانيصدددد  زأراز أن  اددددع أمددددام  و ددددة ذاأدددد
 سب ان  زأعامل   ددم أبيان  ز و  اول:

ْ  ِما َقِدَم ا َزَأِخَل ا )  [ 5:  ا نأطار] (َع رَم ا نَدأا
 ز لا الع م  منا  و   زار الدنيا كما قال الع ما  

أ ط س ايمة أ لازاا من العدوف ع .  ل  السداعة الادسدية عباز امث:  ن ش 
َأ ا   أص ح  اسدداا ز   –ناد اللا   داسبة ال أْ  –  إن الاواني مكما رارير

 ح  اسددداا ز ن مواز ددا مكمددا أ اسددا  أ ردداا  ددي ايخددلع   أصدد أاددو ما اعوناندداا 
    ناددد الددلا   أعددالوا ا  ط ددس  ددو الأددلز  ا  ط ددس  منددا  تمثدد ز  أاددو ما اعوناندداا 

نرلهلل اعض ايمث ة اليت جتسد  ل  احلاياة اليت  رع ا أمامكا ايان امث سب ان  
 زأعامل 

مددا أكثددل مددا أ دداش أ ددلاز ايسددلم الواحدددم  مددا أكثددل مددا  ت دداش ال زنددان ين 
ال زج قد أ در حاوق ال زنة  يما  تع س حباكا اا كل زحنو   زمدا أكثدل مدا أ ددر 

مددن قبدد  ال زنددة   كثدد  هللددا إددل  امث زأمددل ين أ دداا م كمددا ش  عدددع  حددس الدد زج
ذكدوراا ز ناءدداا ين  ايز زع د. سداعة قدسددية مدن نادد الددلا   مدا أكثدل مددا  ت داش 

  زلع ددم أع مدون  دل  ال دا لم من حاكن   ا د اث يندن  نداث اْلناث حلمن
من ا  دإن ايحاداز زالردهانين اظا  ية اليت   أ ال أسلي  مل كث إ من البيو   ز 

  ي اليت أتوضع   مدان احملبة زالونيام 
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 ددل  مل أسددواق التعامدد   مددا أكثددل مددا  ت دداش رنددال ا ددال زايعمددال ن أعددالوا 
مع ال اس ا ستك دي الل ن  هشون أسدواق العمد  زأسدواق ا قتصداز  ذلدحل ين 

ع كدددم  أدددلزن مدددن التجدددار زرندددال ايعمدددال م صدددل ون  مل أادددواهلل اللإدددازي الددديت جت
زجتع كم  تم صون م كا ذا  اليمي  ناا زذا  الشمال  نداا  أز  الاواني زالشلانيع

 عدأددون ع دد. ااتدددا  زسدداني  الهددا زارددددا  زالهددلر زمددا أكثددل  ددل  اينددوا  زمدددا 
أكثددل مددا  ابتَدددَ ا م كددا اليددوم  زمددن ا  ددإن عسقددة مددا اددي  ددي   ال دداس اعرددكم مددع 

زضددهانين اددد ا مددن أن متددد  يمددا اي كددا نسددي  ايخددوم  اعددض أت ددول  مل أحاددازإ 
نسي  التعازن زالونيام  ألع ماذا عس. أن أص ع الشلانيع ا دتواة زماذا عس. أن 
أأع  الاواني ا لسومة ع دما أهي   ل  الساعة الادسدية  سداعة العددوف ع د. 
ال ادددد  سددداعة العددددوف ع ددد. نادددد الدددلا  زداسدددبة الددد أْ  زريددددق مدددن قدددال: 

  بوا أنأسدم قب  أن حتاسبوا()حاس
ش. هبا  ل  ال يايل زساعاهتا  أعالوا عباز امث: أعالوا نتبم    ال يايل زما حتا 

ا ع يدد    ددنتبمدد    العمددل الثمددي الددلي   أقددول م د ددا امث عدد  زندد    ددا  ادد  انيتم 
 دديم أ  ددس  ددل  السدداعا    دديم أتبدددز ادد   ددل  الدددقانيس ز ددي أمانددة زضددع    

ن نع م أ كا اْلخدوم هللدا اع دا اآلن مدن ايدان امث عد  زند  أن اْلنسدان أع اق ا زحن
مددد و   مل  دددل  السدداعة الادسدددية مددن داسدددبة الدد أْ زنادددد الددلا   مدددد و   مل 
ذلددحل مددن الياددي ااحلاياددة الدديت   ر دد   يكددا ز ددي أن ددا نعدديا مددن حياأ ددا  ددل    

د أن  سدتيا   ددداا قسدلاا هللل نعرب   مل مادل  مدن ش  ديمن ادللحل اليدوم طوعداا  دس اد
 زاضطلاراا   ل   ي احلاياة   بهي أن نتبي كا 

الددديت    دددداز  صددددقكا أمدددا ءالثدددة اددد  رااعدددة ايءدددا   تتمثددد     دددل  الصدددورم 
 عمدد   مل ختل دد  ا ددد  ز حددلاق  –أندد   سددم.  نسددان  –العادد   ريددور  نسددان 
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ل   ا د    عمد ا يانا   سبي  أن أعمل نيب  ابرعة   ف  نعم   عمد  مل خت
 مل حتل ددس ا ياندد  مددن أندد  أن أعمددل نيبدد  ابرددعة   ف مددن ا ددال ز ددو  ع ددم لددو 
عدع ع . ساعة من ناد اللا  أن  ل  اآل ف لن أبا. حبيسة   نيبد  اد  
ستسددلي ابخبددم ايمددلاس  مل نسددد  زلسددوف أسددتال ندداراا كاز ددة مددن ال دامددة   

زلسدوف أايمد  ال دامدة ا   أاعدد  زلسدوف  ل بد  ضدلام ق ب  زاي طوا ا نواحن  
 ددل  ال دامددة إدديياا  شدديياا كمددا  ددلزهلل الددد ن  ددوق نددار كاز ددة   ع ددم  ددلا لددو أندد  

 عدع ع . ساعة قدسية من ناد اللا  
دددد ددددا عبدددداز امث   ددددا ندددداس  دددد  اعددددتم عدددداقسا  ددددلهلل زار  مددددن أندددد  أن  دا   حَ لر أا

نإ ادددل     سدددبي  أن  ردددمن أمدددن عددددز هل  ددد  اعدددتم عددداقسا    دددس نأدددوس  خدددوا
عدددز هل  دد  اعددتم هبددلاهل مكمددا كددان الددلل مكيم دداا ع دد. كيددان اْلنسددان  مكمددا  

ح اد  ززن اْلقددام ع د.  دلا مكان  ا كانة  خلم م   االع س  إن  نسدانيت  سدتج
ايمل  لدن  لا  تم اليوم   اذاه ين  لا حي  اي   زادي  نسدانيت  يند  ش  ادع 

ام مدل م ذاأد  زقأدة نادد  زقأدة داسدبة  قدالوا:  ن العاقد    ال داس حل ة زاحددم أمد
 دل  احلايادة    –زحاداا مدا قدالوا  – و من    أع   عدسا  ع دم أند  سدي دم ع يد  

ر دد   يكددا ز إددحل  ددا عبدداز امث  لاددد رالي اعددض مددن  ددي   ال دداس ز ن الواحددد 
مددل اددبعض مدد كم مدد كم   طددم زنكدد   ز ن الواحددد مدد كم  سدد  ذاأدد   زلاددد  ل اي

 مل ا نت ار ليتخ ص من عاااي   ل  ال دامة  أرأ تم  ا عباز امث  مل ما أمدل امث 
ع  زن  ا  زذِكل زنِب   لي  من ضلزرم الوقوف أمام ساعة قدسية من ناد اللا  
 ل  احلاياة  اط  هبا الاازم زختاطد  هبدا ايمدة مجعدا   دا عبداز امث  نعدم  د  

   دددلا ا عددد  الدددلي ق تددد  لددددم احلايادددة الااني دددة:  ن امث ليددد   أن نتدددلكل  مل نانددد
االسددد طان مدددا    ددد   ادددالال ن  ريددد يح أن الادددواني أاَشددد ُّ  ذا ش  ادددع اْلنسدددان 
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الألز ساعة قدسية ل ادد ذاأد  زلددن احلايادة  ددلا أادول:  ن امث ليد   االسد طان 
ِكدل اد  امث سدب ان  ما       االال ن  لدين أا د  ايمدة عدن  دلا العدسج الدلي ذ 

زأعامل  دإن عسنداا  خدل    د ال موندوزاا   دو العدسج الدلي أمددن امث عد  زند  
السد طان م دد   سدد طان ال ايددة  ال ايددة الديت أع ددو اايمددة رياددعاداا إدديياا  شدديياا  مل أن 
 عانس ك   لزإ م كا  ل  الساعة الادسية   مل أن  صبح ك  زاحددإ مد كم  عددع  

 كدد  زاحددد مدد كم ع
َ
اددل الددلي  ددو  دد. داسددبة نأسدد  زع دد. ناددد ذاأدد  ع دد. ضددو  ا 

       لي  اعد  لا ا مل اللي  و  ي  
ال ايدة  مددن الدلي م ددحل أمل داه السدد طان  أي قدازم ايمددة  ال ايدة الدديت أاددوم 
ع . الايم قب  أن أاوم ع . الع دوم  زمدا أ داز  الع دوم إديياا  ن أريدب   مد دة 

َلهلِل  ل  ال اية اليت  ت دث ع كدا ايدان امث سدب ان  أز سسحاا   أ دي من ش  دا 
طل ددس ا لاقبددة  عددن طل ددس زأعددامل   ن امث ليدد   االسدد طان مددا    دد   اددالال ن عددن 

احملاسدبة  عددن طل دس العادداهلل  أند   زلاددد ق د  لدددم:  ن الادانون    ونددد إدديياا 
وندوز  الادواني  معدزماا مكما كان زقيااا زمكما رَي اَح أمل  زلد د  ردلس مدا  دو م

ك كددا   العدداش أمجددع ِبددا  يكددا إددلانيع امث سددب ان  زأعددامل   أونددد إدديياا معدددزماا 
ز منا حتلس ما  و موندوز  أزندد ا عددزم أز ا  ا عددزم الدلي  ادد أن  وندد عدن 
طل ددس العايدددم السدد مية  عددن طل ددس اْلمددان اددامث عدد  زندد   ا عددن طل ددس داسددبة 

 .  ل  الساعة الادسية من داسبة اللا  زمن ناد ال أْ عن طل س الوقوف ع
الددد أْ زالدددلا   أنددد    دددلا  دددو ا  ط دددس   ذا زندددد   دددل  احلايادددة ندددا  ززر 
الاانون لي لس  ل  احلايادة أمدا حلاسدة  ال ايدة  دي الهدلا  الدلي   مدي ز هدلي 
ز لسخ ندلزر  دل  احلايادة ا ث د.  حايادة اْلمدان ادامث  حايادة ال ايدة ع د.  دلا 
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ايسددداس  زأندددتم أع مدددون أ دددن أادددع ا يسسدددا  ال او دددة زكيدددع   بهدددي أن دتددداررس 
 زكيع   بهي لألمة أن دتاَرس من خسل  لا الوان  

ملم أخلع أقول أ كا اْلخدوم ك  دا حباندة  مل أن نادع زقأدة قدسدية مدع نادد 
الدددلا  زأ دددم  دددي   الدددل ن  ددد  ع ددديكم أن  اأدددوا  دددل  الوقأدددة الادسدددية  دددي   

لل ن أإأس ع يكم أكثل هللا أحاد أز أنتادد ع ديكم   دي   الدل ن عمددزا اْلخوم ا
 مل  حدددلاق اسز دددم ز أس كدددا زختل ددد  ززر دددم مدددن أنددد  اردددعة   ف أوضدددع   
نيدددوهبم   دددا  دددلا زامث  ن لدددن أسدددتمتع هبدددل  اآل ف  زامث  ندددا ستسدددلي ابخبدددم 

ماا مدن ندار ال دامدة ايملاس  مل كيانحل  زامث اللي    ل      و  ندا سدتوقد ضدلا
اددي نواحنددحل ا  نددا   مدددن أن ختمددد اشددد  مددن ايإدددال حدد  أددل بحل  أنددا 
 –أإأس ع د.  دي   ايخدوم زأرندو أن  دب هكم كسمدي زنصد ي   دا نداس ك ددم 

أعددالوا ناددع سدداعة قدسددية أمددام ناددد الددلا   حنددن اليددوم نت ددلك  –زأادددأ ا أسددي 
ايرس  أنددد    دددا مدددن  ب ثدددون  دددوق  دددل  ايرس زددددداا سي ترددد  ا اددداطن  دددل  

ل أسددكم عددن قصددور  ددوق  ددلا اللكددام احبثددوا عددن قصددوركم   ادداطن ايرس  أقددول 
لدددم كمدددا ق ددد  قبددد  أ ددام: قصدددورنا قبورندددا  انكددددزا نكدددكم أن  بددد  كددد  زاحدددد 

 ل أس  قصلاا   ااطن ايرس  أقول قويل  لا زأستهأل امث الع يم 


