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 تاريخ اخلطبة

  2832/ 81/ 18 املوافق  3311،  مجادى األوىل  80 ، اجلمعة   

 االفتتان بالدنيا أبرز العوائق أمام هنضة حضارتنا
   ددا ربنددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز ددداف  م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم ال 
صدددي ءندددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع ن ددده نالسدددحل  زأ دددكد أن ال  لددد   ال امث أح

زحددد  ال  ددر حل لدد   زأ ددكد أن دمددداا نبددد  زرالددول  زريددالي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر بشددد اا زندددل راا  ال كدددم ريددد  زالددد م زبدددار  ن ددده 

متسزمددد   مل  دددوم دمدددد ريدددسما زالدددسماا  ائمددد  الددديدنا دمدددد زن ددده  ل الددديدنا 
ون زنالسددي ا لنبددة بتاددوع امث تعددامل  أمددا بعددد فيددا مالددد    زأزريدديدم أ كددا ا سدد 

 نبا  امث:
مدال  تتممد    نن  زن    اهدا   نداش ريدنن مد  ال حدمة باهرم  ر نا امث

هدلا الصدنن فت دد النمددال تسدعه   احرة باحأدة ند  أرزاقكددا   ز دة بعدد  لددحل 
  احرة   تواضدع ندم زنددا  ائدضر  ضدرا بد  ا أد    مل أنشا كا ز داوقكا مد

زن دده حدد  تددرم تن ددر الواحدددم مدد  هددل  النمددال ز  ا جندداح  قددد نبتددا   ننبيكددا 
ن ه ت  توقع  زتن ر ز  ا بالنشدوم قدد أالددروا ز  ا بالطهيدان قدد هديم  ن يكدا  
أريب ع تستخن بمنشا كا الد  تدمزإ  ليكدا مد  احرة زأريدب ع الددنيا الد  
تت ر  فيكا ضدياة أمدام أطمانكدا زن رهدا  زتن در ز  ا تشدد نالسدكا جناحيكدا  مل 
نددو السددما  تب ددك   ت ددحل احنددوا  ندد  أزطددان أخددرع لنالسددكا  زلددد  مددا هددي 



  الدكتور البوطي                           االفتتان بالدنيا أبرز العوائق أمام هنضة حضارتناخطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 2 موقع نسيم الشام:

  ا  قدددائق حددد  تهددددز هدددل  النمدددال رزقددداا ل عصددداف  زالطيدددور الددد  تت دددر    ندددو 
 السما  

بدددد  امث الددددب ان  زتعددددامل نبدددا  امث:  ندددد   رد مدددد  الدددددرزد الدونيدددة  بصددددرنا 
ليع مندددا أن   النددداد شددداالا بشدددر ة أريدددايا مأددد  هدددلا الطهيدددان  دددا تو دددع أهندددا قدددد 

جنداح   ننددان مد  زهددم الهد  زننددان  خدر مدد  زهدم الاددوم انط ادع مدد  متتعدع 
مأدددد  مددددا انط اددددع مندددد  ت ددددحل النمددددال زانتكددددع  مل العاقبددددة  اوددددا  هددددلا  رد مدددد  

 الدب ان  زتعدامل  أنداد  ه دوا ند  هو داوم   ه دوا الدرزد الدونية  بصرنا بد  امث
ن  الضعن اللايت اللإ رُك َض   كياناوم  ُخي َ   ليكم أهنم  تمتعون بشي  مد  
اله  اللإ زضدعوا أ دد كم ن يد  زأهندم  تمتعدون بسدسن مد  الادوم الد  الدر   مل 

لإ زنددو هم  هددا هددي  إ أمر دددا  الوال ددا  ا ت دددم مأددال حددي ندداب   ددلا الدد
 بصرنا ب  ربنا ن  زن  زهدو  ر ندا مدا  شدا  مد  الدن  الددون زندي   هدا هدي زقدد 
ُخي دددَ   ليكدددا أهندددا مت دددحل الددددنيا ك كدددا مددد  خدددسل الدندددوز ا اليدددة الددد  زضدددعع  ددددها 
ن يكا زُخي َ  أهنا متت حل قوم الدون نندما زند  أهنا مت حل م  احال  ة زالادوع 

مشدددرق  أز مهدددرب  زمددد  ا طمعدددع بدددمن مدددا ال ه دكدددا النددداد الدددل   مددد  حو دددا 
ن دده  – ددد ا  ددحل زاحلدددم  –جتعدد  مدد  الدددون ك دد  الدد طاناا  ددا زأن تبسدد   دددها 

زأن جتعد  مد  احالدرم اانسدانية معسددراا  دممتر بممرهدا ز نادا  حلدمكدا   العاش ك د 
هلا الواقع اللإ نرا  مأال لدللحل الصدنن مد  نداش النمدال الدلإ حددءتدم نند   

مددام  لددحل ا أددال  زكددم تمم ددع   ا نط ددق زالعاقبددة الدد  تددت خ    زكددم زقالددع أ
 قصة  لحل العاش م  احليوانا  الضعيالة ال  ُ ْضَرُا ا أ  بضعالكا 

نبا  امث: هل  العيم  نبهدي ند  ا سد م    نبهدي ند  الدل   أقامندا امث ند  
م  أمر دددا اليددوم  ددرفنا يددا  نبهددي أن بدد  العددي  زندد    هددل  ا كمددة الادالددية الدد 
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أن تبسدد  الدد طاهنا ن دده العدداش ك دد  زأن جتعدد  مدد   –كمددا ق ددع لدددم   –حتددازل 
احالددرم اانسددانية معسدددراا  ددا  ناددا  حمرهددا زلضددع حلدمكددا  زلددد  هدد  تع مددون 

الددد   شددده منكدددا زالددد  تراهدددا زاقالدددةا   طر اكدددا با رريدددا  هددد   أن العابدددة الدددد ز 
هي احلضارم ااالسمية ا نبأاة م   –صور  هي فيما تت –تع مون أن هل  العابة 

ا عتاد ااالسمي؟! هلا هو اللإ ليالكا زهي تسعه لبسد  نالو هدا ن ده العداش  
ك    زمصدر هدلا اودوأ أهندا تدرع احلادائق ااالدسمية الع ميدة كيدن تهد ز ربدو  
الهددددددرا بشددددددرطي  احزرزو زاحمر دددددددي  زتسددددددمع قددددددرارا  الدارالدددددد  زا  بصدددددد  

ع  م  الباحأ    العاش الهرو زن كم  ادول:  ن ااالدسم الديكيم  ن ده زا توق
الهدددرا خدددسل نصدددن قدددرن مددد  الددد م   هدددلا هدددو الدددلإ ليدددن الهدددرا   طر اددد  
لت ايدددق احل دددم الدددلإ  تمتدددع بددد   زمددد  ا فكدددو  ضدددع كددد   ددد    خندددق ااالدددسم 
 احلضدددارإ نددد  طر دددق الاضدددا  ن ددده ندددلزر ااالدددسم الدددد     لدددحل حن ااالدددسم

هندا فننندا نعداذ هدلا   زمد  احلضارإ كمدا تع مدون ةدرم ل معتادد ااالدسمي الدد  
الدلإ نعانيد   لسددنا نعداذ مدد  هدلا ال  ددم الدلإ اندد  ن يندا زالددلإ تادو   أمر دددا 

حلريددا ننددو اا  ددا مدد  هنددا زهنددا زهنددا   ال زامث أ كددا ااخددوم لددي  مبتهاهددا  زتتخددل
 نابيع نال  متت دكا زلد  قصدها مد  زرا  م  زرا   لحل أرضاا تسيطر ن يكا زال 

 لحل خنق احلضارم ااالسمية زهدي تع دم أن احلضدارم ااالدسمية لد   ندق  ال   ا 
 امت دع احرة ال  نبع فيكا ااالسم زال  أ رقع منكا احلضارم ااالسمية 

يلا ا ع  ززضعع  ددإ ن ده كأد ر مد  الوءدائق زأندا منتد ر قرأ  كسماا كأ اا 
تدددو مددد   خدددر كتددداا ألالددد   الدددرائي ي  تضدددم  هدددلا ا عددد  الدددلإ أقولددد  لددددم  مدددا ل 

العددسي  ددا نبددا  امث؟ بدداحم  الدددابر حازلددع قددوع الشددر متمأ ددة   اامياطور ددة 
تطانع  مل أن تالعددد  الالعددد   اتددد  زأن  ندددق ااالدددسم   مكدددد  فمدددا االددد الرزمانيدددة
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   لددحل الرنيدد  احزل حدد   لددحل الددبيسا كمددا تع مددون  مددا العددسي الددلإ ُهددررَ   ليدد
ته ددض ن دده قددوع الشددر زقددد كانددع مكيمنددة أكددا  أقددول ن دده العدداش ك دد  أز ن دده 
ءسءة أربا  العاش؟ المحدءدم ن  العسي م  أن  أن نضدع أ دد نا ن ده العدسي 
فنستعم   ن   ند  اليدوم بدمم  احلاندة  مل أن نسدتعم  العدسي الدلإ االدتعم   

وطر  ات  اللإ طاأ بللحل الرني  م  قب نا الدلإ  لحل الرني  حننا نعاذ م  ا
  هأ   أري اا رالول امث زالتابعون زم  بعدهم

نبا  امث:  ن امث ن  زن  قد زضعنا أمام كنوز م  ا دخرا   زضعنا أمدام  
  ما موقالندا منكدا؟ زمدا الدلإ  نبهدي أن نتخدل  مد  قدرار كنوز م  احموال ا تنونة

اظدددواا مدددد  زهدددل  الدنددددوز زهدددل  احمدددوال؟ ا عدددوا   الياالدددتنا  دددل  ا ددددخرا  
خسل بيان امث ند  زند   هدلا البيدان ال بدوإ الع يدض  بدا ء  إ بدد  خاطدض 
امث ندد  زندد  نبددا   مبيندداا تالاهددة الدددنيا م كددداا تالاهددة ا ددال زأن ا ددال ك دد  نددرة 

 زائ   ز كر  لحل بمالاليض متعد م متنونة متدررم  فاال:
َدددا) دددَي َ اُر اْلَادددرَارر   َدددا قَددددْومر  رش  دددَرَم هر خر  :تدددافر] (َهدددلر ر احْلَيَددداُم الدددَدنْدَيا َمتَدددا خ َز رن  اَْ
33] 

 زقال: 
َنُدْم َزَتَداءُدرخ  ر اْحَْمدَوالر ) َا احْلََياُم الَدنْدَيا َلعرضخ َزَ ْوخ َززر َنةخ َزتَداَلاُخرخ بَديدْ اْنَ ُموا أَش 

يُج فَدتَدرَاُ  ُمْصداَلرااا ُا  َ ُددوُن ُحطَامداا  َزاْحَْزاَل ر َكَمَأ ر َتْيكر أَْنَ ضَ  اْلُدال اَر نَدَباتُُ  ُا  َ كر
دددَرمر َندددَلااخ َ ددددر دخ َزَمْهالردددَرمخ م دددَ  ال  ددد ر َزررْضدددَوانخ َزَمدددا احْلَيَددداُم الدددَدنْدَيا  رال  َمتَددداُ   خر َز ر اَْ

 [ 22: احلد د] (اْلُهُرزرر 
 –فددرأع نددد اا مرميدداا ميتدداا  – يح   حددد ك ريدد –زأقبدد  رالددول امث  ومدداا 

قددالوا لدد :  )مدد   شدد إ مدد  هددلا؟(فممسددحل بم ندد  زقددال:  –زقددد فاحددع رائ تدد  
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)زامث  ن الددنيا حهدون ن ده امث ند  زند  مد  ما ا نصنع ب   ا رالدول امث؟ قدال: 
  هل  ن ه أري ايا الل   رموها(

وا مد  اكنوزهدا مددخر   زهدلا اقت ع البيان اا ي دبة الدنيا  زخارفكدا أموا دا
  حدددد    ا ن الددددع ق ددددويم مدددد  دبتكددددا زتونكددددوا  مل امث ق ددددوا نبددددا   ا سدددد م 

 زهيمنع دبة اوالق الب ان  زتعامل ن ه ق ويم أقب  البيان اا ي  اول:
ددَ  الددر ْز ر ) َ َأْخددرََي لرعربَددا ر ر َزاْلط ي بَددا ر مر  :احنددراأ] (قُدْ  َمددْ  َحددر َم زر نَددَة ال ادد ر ال دد ر
32 ] 

 أقب  البيان اا ي  اول:
يعاا )  [ 23: البارم] (ُهَو ال لرإ َخَ َق َلُدم م ا  ر اَحْرةر مجَر

 أقب  البيان اا ي  اول:
ُهَو ال لرإ َنَعَ  َلُدُم اْحَْرَة َ ُلوالا فَاْمُشوا  ر َمَناكربرَكا زَُك ُدوا مرد  ر ْزقرد ر َز رلَْيد ر )
 [ 15:  حلا ] (الَنُشورُ 

أرأ دددتم  مل هدددلا الدددنكج ال بدددوإ؟ ننددددما ن دددم امث نددد  زنددد  أن دبدددة الددددنيا 
اقت عددددع ززالددددع مدددد  ق ددددوا نبددددا   قددددال  ددددم: أقب ددددوا  مل ا ددددال ز مل متددددا  الدددددنيا 
فاالتخدمو   اَن بوالعدم أن تتمكدزا أندم أنتم الل   التستخدمون ا ال زل  

دبددددة الدددددنيا الالانيددددة مدددد  أف دددددتدم تدددددنوا ا ددددال  سددددتخدمدم  اَن زقددددد اقت عددددتم 
كمدا   –زق وبدم فاد أريبح مضموناا زمدالدوالا أنددم  ن مدد ي أ دد دم  مل ا دال 

بنيدتم بد  احلضدارا   بنيددتم بد  أالدباا ا تعدة زالعدي   ا ددلي  – الع دون اَخدرزن 
منددد  الدددالناا ل وريدددول  مل مددد ربدم احلضدددارم لددد  تسدددتعبدكم الددددنيا  لددد   سدددتعبدكم 

أقبددد   لدددحل الرنيددد  أ كدددا ااخدددوم  مل الددددنيا كمدددا  ابددد  اَخدددرزن  ا دددال  زهددددلا 
لددنكم أقب دوا  ليكدا بم دد كم  أقب دوا  ليكدا  قبدال السديد  مل العبدد ا سدتخَدم  أقب دوا 
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 ليكا  قبال اَمر زش  دنوها تتس    مل ق ويم لتكديم  ن يكدا مكيمندة السديد كمدا 
االدتطا  ا سدد مون أن  ته بددوا ن دده  هدو الشددمن بالنسددبة ل عداش الهددرو اليددوم  هدددلا

احلضددارم الهربيددة  نددلا   هدددلا االددتطا  العدداش ااالددسمي   لددحل الرنيدد  احزل أن 
 ته بوا ن ه اامياطور ة الرزمانية  حن أزل حل الناد كانوا  تع اون با ال زالدلخر 

ا ددال بددد   –نعددم  –تع دق العابددد بددا عبو   أمددا ا سدد مون فادد كددانوا  سددتخدمون 
زلدنكم  ستخدمون  االتخدام السيد لعبد   كانوا  اب ون  مل الدنيا  قبال أريناف  

الصددددانع  مل أ زاتدددد  الدددد   سددددتعم كا لت ايددددق ريددددنانات  الدددد   ابدددد   ليكددددا  هدددددلا 
انتصرزا  أال تلكرزن نمر؟ نمر أقب   مل الددنيا كمدا  ابد  هد ال  الهربيدون  ليكدا  

 ددده هندالدددتكا  ن ددده  قامدددة الشدددوار  بددد  الدوفدددة زالبصدددرم  زكدددان هدددو ا شدددرأ ن
الرئيسدية زالالرنيدة زن دو البنيدان زمدا  مل  لدحل  أقدام مشدرزناا حالدطول  درإ  زلددو 
امتد ب  احن  لنالل  لحل ا شرز   فع  ك   لحل  لد  هد   خ دع هدل  الددنيا 

  باي  رتدإ مرقعت  كما تع مون  ز ا الياع  ليد    ق ب ؟ ش تدخ    ق ب  ق 
ن در  مل  –أكرم امث الب ان  زتعامل ا س م  بالدأ  زالدأ  منكدا  زقد –الدنيا 

احمدوال الدد  الددياع  ليدد  زبددده قددائسا: ال كددم  نددحل تع ددم أن دمددداا خدد اا مدد  ف ددم 
تعط  ك  هلا  زأنع تع م أن أبا بدر كان خ اا مد  ف دم تعطد  كد  هدلا  فدمنو  

  هددلا هددو العددسي الددلإ أ نددو بددحل امث أن  دددون هددلا أنطيتنيدد  فتنددةا       دد 
نالسددي زأ نددوكم  ليدد   نابدد  ن دده الدددنيا زلددد  ندددون حراالدداا ن دده ق وبنددا  بعدد  
ق وبندا أزنيددة حلدض زاحددد ال ءداذ لدد  هدو امث  بعدد  ق وبندا أزنيددة لتع ديم زاحددد ال 
ءاذ ل  هو امث  بع  ق وبنا أزنية ل مخافة م  زاحدر ال ءاذ ل  هو امث  ا ناب  

دنيا كنقبددال هدد ال  اَخددر    نسددتخدمكا زنعتصددرها حدد  الأمالددة مدد  أندد   مل الدد
 بنا  احلضارم  م  أن  بنا  ا دنية تناليلاا لاول امث ن  زن : 
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 [ 61: هو ]( ُهَو أَنَشَمُكم م َ  اَحْرةر َزااْلتَدْعَمرَُكْم فريَكا)
يندددا  ن نددد  فع ندددا هدددلا أ كدددا ااخدددوم فدددنن امث الدددب ان  زتعدددامل لددد   سددد   ن 

ندزاا أ اا كان  زلسوأ ه  ك  م   ر د بالعاش ااالسمي اللإ هلا  من  الو اا 
نندددما  ر دددزن أن  نددالوا مندد  مندداالا  مشددد تنا أننددا أريددب نا الواالددية مددع الهددرا   
تعشق الدنيا    تعشق ا ال زاللخر  ز زاؤنا أن نات ع  لحل احلض مد  ق وبندا ا 

امث ن يندا زمتعندا يدا بم دد نا زبعد  منكدا خا مداا  دا شارد هل  ا تعة الد  أتددقكا 
 قد ك النا امث الب ان  زتعامل ب  

نبا  امث: ناش النمال أز رينن م  ناش النمدال  تضدم   رالداا زأإ  رد  
ليع أن العاول البشر ة تان أمام هلا الواقدع مد  هدل  احلدمدة الد  أراندا امث ند  

هدرا قدد ندال مند  السددر كد  مندال  لد   صدح زن    اهدا لنعتصدر منكدا  رالداا  ال
زناقبت  قر بدة زلدند  ال  عتدي  حسدناا ند  الدل    نبهدي أن نعتدي  أتدلكرزن رئيسداا 
مدد  رؤالددا  الوال ددا  ا ت دددم  ريددال هيندداا ز سددرم مددا طدداا لدد   لددحل منددل الددنوا  

ال  الدددر  بددد   – ن ش  تخطالددد  ا دددو   –طو  دددة   الم  ل أمدددر  اَن؟  نددد  اليدددوم 
ز ددا    ندد  اليددوم ال  ع ددم هيندداا مدد  وددال   ندد  اليددوم  ن زقددن أمددام ا ددر م ش  أرة

 تبدد  ريددورم  ا  الددلإ  وانكدد    ا ددر م   ندد  اليددوم ال  ع ددم ا دد   ألسددنا   تدد  
نددد  أن نتممددد  طدددو سا لن ددد  العددديم  دددا نبدددا  امث؟! أالدددمل امث الدددب ان  زتعدددامل أن 

فناتدإ يم   الدنكج الدلإ الد دو  كدي نطدور  بصرنا مبا كان ن ي  الرني  احزل 
أنالسنا   الوانض اللإ أمرنا امث ن  زند  أن نطدور أنالسدنا بد   أقدول قدو  هدلا 

 زأالتهالر امث الع يم 
أما بعد: ف ع  نصي   هل  ال  بوالعنا مجيعداا أن بنيكدا مد  هدل  احلدمدة 

ل   أكرمكم امث ببسطة ال   كرناها زتمم نا فيكا  أرنو أن أزنككا  مل ااخوم ال
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  الدددرز   أكدددرمكم امث بنعمدددة زافدددرم  أجتددد   لددديكم زأنا ددددهم قدددر  الدددد    أخدددوم 
ااهددان بددامث ندد  زندد  أن  طكددرزا ق ددويم مدد  التع ددق بالدددنيا ززخارفكددا كمددا فعدد  
السد ن الصددال  لدحل الرنيدد  احزل زأن  عددو زا بعدد  لددحل فيتمتعدوا مبددا مددتعكم امث 

لنعدديم الددلإ أكددرمكم امث ندد  زندد  بدد  زأن   تالتددوا  مل هددلا الددبس  بدد  ز تا بددوا   ا
زاَءدددار الدددد  بمددددع مددد  هددددلا الددددبس    ن ناالدددداا مددد  الندددداد االددددتن لوا تضددددض امث 

أ نددو هدد ال  ااخددوم  –الددب ان  زتعددامل با دددم  بالتخر ددض  بدداحلر   أنددا أ نددوهم 
 د العون ن  طر ق   مل أن  ستن لوا بدزرهم راا  امث الب ان  زتعامل فيمدزا –

تادددف فضددول أمددوا م مدد  أندد  الددد هددل  الأهددرا   مدد  أندد   نددا م هددل  الددبس   
هل  احبنية ال  ُخر َبْع زال  ُهد َمْع  مل نكد ند د م  اظدم    ا كدان هنالدحل 
مدددد  االددددتن ل تضددددض امث الددددب ان  زتعددددامل بالتخر ددددض زالتدددددم  زالت ر ددددق بدددددزن 

 ان  زتعددددامل بددددالتعم   بالبنددددا   باانددددا م  هدددد  مونددددض ف نسددددتن ل راددددة امث الددددب
تضدددياون  رنددداا أ كدددا ااخدددوم الدددل   تسدددمعون كسمدددي يدددلا؟ ال  أندددتم ال تضدددياون 
 رناا بللحل  بوالعدم أن تعيدزا ما تاا م نكد  زما ُخدر َا زُهدد م خدسل أالدابيع 

م  مل اظدم   مل احلق  زلسوأ جتدزن أن راا  امث الب ان  زتعدامل التعوضدد
 أضعافاا أضعافاا مضانالة  زريد  امث الاائ :

 :البادرم] (م   َ ا ال لرإ  ُدْاررُة ال ادَ  قَدْرضداا َحَسدناا فَدُيَضدانراَلُ  لَدُ  َأْضدَعافاا َكأرد َما )
245 ] 

أ كا ااخوم الل   أكرمكم امث ببسطة   الرز  أ كدركم بدمن احليدام مواقدن  
بسدعا م نان دة ند  طر دق  امث ند  زند  ا لزا نند امث موقالاا  زلسوأ  ددرمدم

مضدددانالة مدددا تبدددللون ز ددددرمدم امث نددد  زنددد  بالسدددعا م اَن دددة  هدددل  نصدددي   
أقدددمكا  دد ال  ااخددوم زأنددا ن دده  ادد  أن هددلا ال ددون مدد  الدد احم الي صدد  هددل  
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احمددة  الي صدد  هددل  الب دددم ضددد الددائر احخطددار  أش  ادد  حبيددبدم ا صددطاله: 
    السو ()رينائع ا عرزأ تاي مصار 


