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تاريخ اخلطبة
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{إِ َّن ولِيِّـي اللّه الَّ ِذي نَـَّزَل الْ ِكتَاب وهو يـتَـوََّّل َّ ِِ
ي}
الصاِل َ
َ َ ُ
َ ََُ َ َ

اِلمــد مث ا اِلمــد مث اِلمــد مث اــدا يـوا نعمــه ويكــا مزيــد يــا را ــا
ل ــحل اِلم ــد كم ــا ي به ــي ظ ــسل ونك ــحل ولع ــيم ال ــلطانحل ال ــب انحل اللك ــم
أحص ــي ء ــا نلي ــحل أنـ ـ كم ــا أء يـ ـ نل ــ .نأس ــحل وأإ ــكد أن إل ــه إ امث
وحــد إ ـليحل لــه وأإــكد أن دمــدا نبــد ورال ـوله وريــأيه وخليلــه خ ـ ن ـ
أرال ــله أرال ــله امث إَّل الع ــاش كلِّـ ِـه اش ـ ا ون ــذيلا اللك ــم ري ـ وال ــلم وا ــار نل ــ.

ال ــيدنا دم ــد ونل ــ .ل ال ــيدنا دم ــد ري ــس اة وال ــسما دانيم ــي متس م ــي إَّل ي ــوم
الــدين وأوريــيكم أيكــا املســلمون ونأســي املذنبــة اتاــوع امث أعــاَّل أمــا اعــد يــا
نباد امث:
يـ ــات كت ــاب امث الـ ــب انه وأع ــاَّل واطـ ــد يكـ ــا امث نـ ــز ون ـ ـ نبـ ــاد
املــنم ي دــذرا مــن أن يتخــذوا نأســكم وليـ ا مــن دونــه دــذرا مــن أن يســت دوا
وندو ملو هم وخـالاكم يـات ك ـ ة ينكـد ويكـلر ااالـاليد إـا ايـا ُن
اعدو هلم ٍّ
ٍّ
امث نز ون هذا الت ذيل نل .مسامع نباد املنم ي أعالوا اريـهوا السـمع إَّل
اعض م كا:
(يا أَيـُّكا الَّ ِذين مُواْ َ أَـت ِ
َّخ ُذواْ اِطَانَةا ِّمن ُدونِ ُك ْم َ يَاْلُونَ ُك ْم َخبَـا ا َوُّدواْ َمـا
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ت الْبـ ْه ِ
ِ
ورُه ْم أَ ْكبَ ـ ُـل قَـ ْد اَـيَّـَّــا لَ ُكـ ُـم
ُّم قَـ ْد اَـ َـد َ َ
ضــا مـ ْـن أَْ ـ َـواه ِك ْم َوَمــا ُُْأــي ُ
َن ـت ْ
ريـ ُـد ُ
اآلي ِ
ات إِن ُك تُ ْم أَـ ْع ِالُو َن) [ ل نملان ]111 :
َ

1

موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

خطبة مجعة :لطمة التاريخ من اخلادم واملستخدم

الدكتور البوطي

امسعوا قوله وهو حيذر من ا مل اخلط نأسه:
َّخ ُذوا ن ُد ِّوي ون ُد َّوُكم أَولِيا أُـ ْل ُاو َن إِلَـي ِكم اِـالْموَّدةِ
(يا أَيـُّكا الَّ ِذين مُوا َ أَـت ِ
َ
ْ
َ َ
ََ ْ َْ
َ َ
ََ
اِلَ ِّق) [املمت ة ]1 :
َوقَ ْد َك َأ ُلوا ِِبَا َنا ُكم ِّم َن ْ
أريهوا السمع أيكا اإلخوة إَّل هذا الكسم اآلخل هبذا ا اللوب املختلف:
ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
ي اِـا َّ
ين أ َْولِيَـا ِمـن
(اَ ِّش ِل الْ ُمَا ا َ
ين يَـتَّخـ ُذو َن الْ َكـا ِل َ
َن َهلُ ْـم َنـ َذاا ا أَليمـ ا * الـذ َ
ون الْم ـ ْـنِمِي أَيـبتَـهُــو َن ِن ـ َـدهم الْعِـ َّـزَة َ ـِ َّن العِـ َّـزَة لِلّـ ِـه َِ
ِ
مجيع ـا) [ال س ــا -131 :
ُد ُ َ َْ
ُُ
]131
امسعوا هذا الذي ياول امث نز ون :
ِ
ِ ِِ
َّخـ ِـذ الْم ْنِمُــو َن الْ َكــا ِ ِل ِ ِ
( َّ يـت ِ
ـحل
ي َوَم ـن يَـ ْأ َع ـ ْ َِلـ َ
ين أ َْوليَــا مــن ُد ْون الْ ُمـ ْـنم َ
َ
ُ
َ
َـلَـ ْـي َ ِمـ َـن اللّـ ِـه ِ َإـ ْـي َ إِ َّ أَن أَـتَّـ ُا ـواْ ِم ـْـ ُك ْم أُـ َاــا اة َوُحيَـ ِّـذ ُرُك ُم اللّــهُ نَـ ْأ َســهُ َوإِ ََّل اللّـ ِـه
الْم ِ
ص ُ) [ ل نملان ]21 :
َ
أأ يدكم يا نباد امث؟! إهنـا أسـع يـات الـبعض م كـا يأـي ويكأـي هـذا مـا
قاله ل ا امث نز ون وهذا ما يصحل مسامع ا وي بهـي أن يسـلع إَّل قلوا ـا ريـبا
مسا
ا الـبو
ولكن ءـُلَّةا مت كلة اليت ألال أعليماهتا مـن أقبيـة ال ـسم أرالـل
َّخ َذ من يوم اظمعة ا من إعار الصسة يوم اظمعة يـوم رـلد
املاضي أامل اان يـُت َ
نل .هذا الذي أنل ـه امث يـوم رـلد نلـ .الـذي ح َّـذر امث نـز ونـ م ـه أرالـل
هــذ الأ ــة املت كــلة مــن أقبيــة :سمكــا أاــول :انعل ـوا ِلــحل اليــوم – يــوم اظمعــة
ـتدن .للمســلمي هــذ
أقــدو يــوم مــن أيــام ا الــبو – يــوم اايــة دوليــة أُسـ َ
البلــدة يــا ن ب ـ ا يــا ن ب ـ ا أمنم ــون هــن أم مسحــدة هــن ! أحاقــدون نلــ.
كتاب امث هن ! أم ماِا هن ! نواب هنم مت كـلون ناإـوا اِلأـست
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الت كليــة نلــ .مــا يبــدو أنمــارهم كلكــا ومــن ا ــِهنم يلالــلون أوامــلهم وأعليمــاهتم
مــن نــوال ال ــسم ويلالــلوهنا مــن أ ـوا ال ــسم أيض ـا مــن هــذا الــذي كــن أن
يصـهي السـمع إَّل مـن ياملنــا اـان نتمـلد نلـ .أعليمــات امث املتكـلرة أسـع مـلات
من يا نباد امث؟!
ولكــن لــي الع ــد كام ـ ا هــذا الــذي أقولــه لكــم إ ــا الع ــد يســلي
ـايخ للبيـ ـ
متأاقمـ ـا إَّل إ ــي خ ــل الع ــد أن ــا اكتش ــأ ا أن املش ـ ِ
ـايخ مش ـ َ
ا ايض وأن املأايت مأتي للموالاد اإلاللانييلي هن املأتون وأول حل املشـايخ
انتمع ـ كلم ــتكم نل ــ .ت ــوع أري ــدروها اان ــه ي به ــي ا ال ــتعانة االع ــدو ي به ــي
ا التعانة االدول ا خلع ي بهي ا الت اد هبا وما هي الدول ا خلع يا نباد
امث؟ إهن ــا أمليك ــا وِيوهل ــا اخلادم ــة وإالـ ـلانيي املس ـ ِ
ـتخدمة أل ــحل ه ــي ال ــدول ال ــيت
ريدرت توع من أول حل وهن اضلورة ا التعانة هبم وضلورة ا الت اد هبم
حب ْـ ُ نــن قــل ن ذـ هــذا الاــل ن الــذي أوحــ .امث اــه إَّل رالـوله واطب ــا اــه
لم أند حب ْ ُ نن ال ة أخـلع ذـ السـ ة الـيت ألككـا ل ـا دمـد  خـا اللالـ
وا نبيا لم أند حب ْ ُ نن نلمـا الشـليعة نلمـا الشـليعة لعلـي ألـتا مـن

دن .إَّل اخلضــو لــه!
أريــدر تــوع مــن هــذا الابي ـ لــم أن ــل أهــو ديــن خــل نُـ َ
هــذا هــو ا مــل الع ــد وهــذا هــو الشــي الــذي أكــاد ا ِن أصــدا أهنــا قــد
مسعته
نعــم لاــد ريــدر م ـ هــذا الأتــوع الــيت أ ــاقض وأهالــد قــل ن امث نــز ونـ
كـن مـاِا ناـول
وهيكات هيكات أن أهلد هذ الأتوع كتـاب امث وقل نـه
يــا نبــاد امث؟ ولاــد مسعــتم اــا م هــذا الــذي ِكــلت ولعلكــم مسعــتم اعــد ِلــحل
هـ ــذ الأتـ ــوع الـ ــيت ريـ ــدرت مـ ــن مشـ ــايخ البي ـ ـ ا اـ ــيض ومـ ــن مأـ ــيت املوالـ ــاد
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اإلال ـلانييلي اــن املســلمي اــن الــذين أقام ــا امث نــز ون ـ ــوا ه ـذ ا رض
املباركة ان املنم ي اامث نز ون ورالله وكتبه أمجع نعل كا ريبا مسـا كـ
يــوم مجعــة أن ولي ــا هــو امث نــز ون ـ وإن ــا ل ــلدد مــا َّ
يلا ــا إيــا را ــا دكــم
أبيانه ل لدد قوله الذي يلا ا إيا :
(إِ َّن ولِيِّـي اللّه الَّ ِذي نـََّزَل الْ ِكتَاب وهو يـتَـوََّّل َّ ِِ
ي) [ا نلاال]116:
الصاِل َ
َ َ ُ
َ ََُ َ َ
يــوم اظمعـة لــن يكــون يــوم رــلد نلــ .كتــاب امث يــوم اظمعــة ليكــونن يــوم
جتدي ــد للبيع ــة م ــع امث ي ــوم اظمع ــة ليك ــونن جتدي ــدا للخض ــو لو ي ــة امث نلي ــا
وللخضو لسلطان امث الب انه وأعاَّل نلي ـا أنـ اـن نت ـل الـ و يـة امث
والـ ـلطانه الـ ـ ه ــذ الو ي ــة أش ــيع اي ــا ا خ ــوة ا خ ــوة اإلنس ــانية ا خ ــوة
اإل انيــة نت اريــل الـ الــلطان هــذ الو يــة نتعــاون الـ الــلطان هــذ الو يــة
الو قِيَ َمَا وأوطان ا واسدنا ال اللطان هذ الو ية قد خنط ولك ـا نت اريـ
يمــا اعــد قــد ن ســ .ولك ــا نتــذاكل مــن اعــد نــامل اــاملعلوال ن كــ .نــن امل كــل
كل ــا مــل ِبعــلوال وكل ــا نــا َ نــن م كــل هكــذا أحــد ل ــا امث وهكــذا َنلَّ َمَــا أش
يا :
(إََِّا الْمنِم و َن إِخوة َا ِ
َخ َويْ ُك ْم) [اِل لات ]11 :
َريل ُ وا اَـ ْ َ
ُْ ُ َْ ْ
يأَ
أمــا أن نطــاط ال ـلأو ِ ا لــذا العــدو الــذي الــياب إلي ــا م ــدا مــن ورا
الب ار كيكات لألاللع الذين يلون أنأسكم خاضعي لسـلطان ا الـل قـااعي
نــدران الس ـ ود هلــم أن يــذلوا ويكون ـوا مــا إــاموا ولكــن لــي هلــم أن يــاملوا
ا ح ـلار ِبــا ااتل ـوا اــه هــم أنأســكم نعــم هــذا إــان ا نباه ــا أ ـزال حبمــد امث
ناري ــعة رموالـ ـ ا أـ ـزال حبم ــد امث ملأأع ــة أـ ـزال اِللي ــة اِلاياي ــة أس ــلي
دماني ــا وِلــحل م ــذ أن أنل ــا نــن نبوديت ــا مث نــز ونـ وحــد وأنــا أالــال هـ
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هــذا التــاريخ ا ذــل مــن االــت اب لأتــوع مشــايخ البي ـ ا اــيض و تــوع املوالــاد
اإلال ـلانييلي؟ أاــدا أارو ــا ا ذــل يعلــم ِلــحل نعــم ه الــحل يــوم أالــود أ ـزال
ا مة ألتا م ه العربة ألو العربة والدرو ألو الدرو إهنا خيانة ملو اين ا ال
الــذين قُ ِ
ضـ َـي نلــ .أن ــم دولــة حضــارية إالــسمية ا نــدل اســبد خيــانتكم
مــاِا عل ـوا؟ االــت ااوا لأتــوع مشــيخة البي ـ ا اــيض االــت ااوا لأتــوع املوالــاد
اإلال ـلانييلي ُاريــموا وملــا اإــتد اخلصــام يمــا اي ـ كم االــت د ك ـ طــلال م ـ كم
جب ــا م ــن أن ــة ا ال ــبان أو ــدوهم ا إهن ــم ط ــلدوهم م ــن الالطب ــة ا إهن ــم
طــلدوهم مــن ذلناطــة وهكــذا أُ ْالـ ِد َل الســتار نلــ .دولــة إالــسمية حضــارية :لـ
مشســكا أتــالق راــو الهــلب قلااــة الــبعة قــلون وملــا خــل خــل ملــحل مــن ملــو
اين ا ال طليدا يبكي قال له التاريخ – ولسان التاريخ لسان الدهل يا نباد امث
– قال له التاريخ :حيـق لـحل أن أبكـي نلـ .ملـحل ضـيَّعتَه كبكـا ال سـا نـحل ش
ـدنو إلي ـا لطمـة التـاريخ هـذ قـ أمـا
الا ظ نليه دا ة اللنال أمـا اـن لـن أ َ
اــن لــن نســتبدل اعبوديت ــا مث نــز ون ـ أي نبوديــة أخــلع أمــا اــن لــن نعيــد
ال ـ ـ ة ملـ ــو اـ ــين ا اـ ــل التـ ــاريخ هكـ ــذا اـ ــن وهكـ ــذا ال ـ ـ عي وهكـ ــذا
ال موت وهكذا ال لا .امث نز ون
ِ
ِ
ِ
( َراـََّا َ أُـ َناخ ْذنَا إِن نَّسيَا أ َْو أ ْ
َخطَاْنَـا َراـََّـا َو َ َْالمـ ْ َنلَْيـَـا إِ ْ
ريـلا َك َمـا َاَْلتَـهُ
نلَــ .الَّـ ِـذ ِ ِ
ِ
ـف َنَّــا َوا ْذ ِأـ ْـل لََــا
ين مــن قَـْبلَــا َراـََّــا َو َ ُالَ ِّم ْلَــا َمــا َ طَاقَ ـةَ لََــا اِــه َو ْانـ ُ
َ
َ
ِ ِ
ين) [البالة ]216 :
َو ْاراََْا أَن َ َم ْو َنَا َ ُ
انص ْلنَا َنلَ .الْ َا ْوم الْ َكا ِل َ
أقول قويل هذا وأالتهأل امث الع يم

5

موقع نسيم الشامwww.naseemalsham.com :

