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 تاريخ اخلطبة

  3114/ 14/ 11 املوافق  1141،  ربيع الثاني  18 ، اجلمعة   

 كونوا ممن سيشهد هلم التاريخ وال تكونوا ممن يلعنهم التاريخ
  يددا رانددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  ويكددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لهدددم ال لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددسل ونهدددحل ولع ددديم سدددلطانحل  سدددب انحل ال
أحصدددي ءندددا  نليدددحل أندددع كمدددا أءنيدددع نلددده نالسدددحل  وأ دددهد أ  ال  لددد   ال امث 
وحددد  ال  ددليحل لدد   وأ ددهد أ  دمددداا نبددد  ورسددول  وريددالي  وخليلدد   خدد  ندد  
أرسدددل   أرسدددل  امث  مل العددداش كل ددد ر اشددد اا وندددليلاا  اللهدددم ريددد  وسدددلم وادددار  نلددده 

دائمدددت متس مدددت  مل يدددوم  دمدددد ريدددسما وسدددسماا سددديدنا دمدددد ونلددده  ل سددديدنا 
و  ونالسددي ا لنبددة اتاددوع امث تعددامل  أمددا اعددد  يددا مالدددين  وأوريدديكم أيهددا ا سددل

 نباد امث:

ياددول ا خرخددو    كدد  مددا كتبددو  ودونددو :    رأيددع   ننبددا  ا ر   ءددار 
 دانلم أ  للدحل كلد  وختليب  م اهل حلق وقت   م اهل   ساد هنا وهنا   دمار

د اإلنسددددا   و   رأيددددع   ننبددددا  ا ر  م دددداهل انددددا  ونمددددلا   منددددا ى نلدددده يدددد
واخضددلار للانددا  وم دداهل حضددارم تتدد لن ومدنيددة  نسددانية ااسدداة  ددانلم أ  للددحل 

  تصددددل ا  أيضدددداا  منددددا ى نلدددده يددددد اإلنسددددا    كيدددد   تمددددع هددددلا  النايضددددا  
اإلنسدددا  ونملددد ي كيددد  يتددد ته ليدددد  أ  تبدددف و؟ددددم  أ  تصدددل  وتالسددددي كيددد  

أ  تسددددتنبع  ددددلاو السددددسم وأ صددددان    ا ر  و   ليددددد هددددلا اإلنسددددا يتدددد ته 
الوقع لات  تدمل وتالسد وتات  وحتلقي كي  يت ته هلا  النايضا    تصدل ا  
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  يتضمن  نااة نن هلا السخالاإلنسا  ونمل   حديثي  ليكم اليوم يا نباد امث 
كثدد مم ممددن خلددن   نكددم لتعملددو  أ  امث ندد  وندد  قددد كددلضم اإلنسددا  و ضددل  نلدده  

أ  امث ندد  وندد  نعدد  مددن اإلنسددا  خليالددة نندد    أر دد  و نكددم لتعلمددو  أيضدداا 
طبددن مددوا ين العدددل الددا  ددا ها امث سددب ان  وتعددامل  يادديم  يهددا ا تمددع اإلنسددا  

وتعلمددددو  أيضدددداا أ  امث سددددب ان  وتعددددامل كلضدددد   اإلنسددددا  اعمددددارم ا ر   عنييهددددا 
   من قائ :احلضاري وا ادي  أش يا  ن

ن دددداهوم م ددددن  الطضي ب ددددا ر ) ددددلر و ر   قدر ن ددددا ا ددددفر  د م  و ا  لرن دددداهومر  ر الربد ددددل  و الرب  ر و ل ا دددددر ك لضمر
يسا  ن ا تد الرضر  [ 07: اإلسلا ] (و   ضضلرن اهومر ن ل ه ك ثر مم مم ضنر خ ل ار

 أش يا  ن  نسل :
 [ 07: البالم] ( ن انر    ر ا  رر ر خ لريال ةا و  رلر ق ال  ر اُّحل  لرلرم س ئرك ةر  رّن  )

 أش يا  ن  نسل  نن لات  العلية:
تد عرم ل كومر  ريه ا)  [ 11: هود] (هوو  أ نش   كوم م ن  ا  رر ر و اسر

 يأي كلضال ك م اعمار؟ا
نلددم أ  اإلنسددا  ال يسددتطيع النهدددو  ا    امث ندد  وندد  هكمتدد  البددداهلم 

كول ددد   هبدددا  ال    حتاادددع لددد  ا نهددد م والوسدددائ  الدددا الادددد أ    هبدددل  ا هدددام الدددا
ولت ايدددن هدددل  الوفيالدددة    كلمددد  امث سدددب ان  وتعدددامل  يسدددالها   هدددلا ا ضدددمار

 ددددار  العاددد  ومدددا يتالدددلع ننهدددا مدددن العلدددم وا عل دددة اإلادددداع  متعددد  امث نددد  ونددد  
اسددا امث ندد  وندد    االادددرم ألواندداا وسدديلة لت ايددن هددل  الوفيالددة الددا أنيطددع ادد 

واالنتدداد يد  نله كث مم من ا متلكا  مدن ا مدوال و  هدا وأ دعل   عدا الدلا  
هبا  عا ا نانية  متع  امث ن  وند  ااحلليدة والاددرم نلده اختدال الادلار  حدلر  مدن 

  هدل  هدي ا نهدد م أسدل قدانو  الهلائد  الدلي قيدد البهدائم واحليواندا  ا خدلع هبدا
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سب ان  وتعامل اإلنسا  هبا لينهض مدن ورا  للدحل االوفيالدة الدا قدد الا متع امث 
  ولكن  لتعلموا يا نباد امث أ  هل  ا نه م أو أ  هل  الصدالا   مندا أنيطع ا 

هدي مدن ريددالا  اللاوايدة   ددالعلم مدن ريدالا  امث  والادددرم ريدالة خاريددة ادامث ندد  
اإلنسدددا  ا دددسل مدددن  و مندددا أكدددلموندد  واإلرادم ا طلادددة ريدددالة مث سدددب ان  وتعدددامل 

ليسددددتطيع أ  يسددددالها   النهددددو  اعمددددارم ا ر  نلدددده الن ددددو  هددددل  الصددددالا 
اللي أمل امث سب ان  وتعامل ا   هل  الصالا  مدن الصدعواة  كدا     اسدتعمل  
  ونههددا الصدداق حااددع سددعادم نلدده وندد  ا ر  مددا مثلهددا  و   اسددتعملع 

ن ونههددددا الثدددداّن دمددددل  هددددل  ا نهدددد م أو هددددل  الصددددالا  أو هددددل  ا سددددل ة مدددد
   أليس هو الاائ :وأ سد  وأ اع  ومن هنا مساها امث سب ان  وتعامل ا مانة

ددددا ) ددددم او ا ر و ا ر رر ر و اظررب ددددالر   دددد  اد تر  أ     رمرلرند ه  ددددن ا ا ر م ان ددددة  ن ل دددده السض  رنضددددا ن ل  ر
نس ا و  رنض و ك ا    ندره ا و ا  ل ه ا اإلرر ال ارن  مر  [ 02: ا ح اب] (ف لووماا ن هووالا و أ  ر
دتد عرم    هدل  ا سدل ة   أو هدل  ا نهد م مدن حدد  ا هلدحل الضداللكي ال توسر

 مل هددلا أندد ل البيددا  اإلهلددي ادد  أندد ل امث سددب ان  وتعددامل نددن طليددن رسددل  وأنبيائدد  
اياندداا يلامدد  و ادد   وميدد   نددن سددائل ا سئددن اإلنسددا  الددلي كلمدد  امث ندد  وندد  

  أن ل  لي  اياناا يعل   أوالا نله لاتد  مال هل  ا نه م من حدها الضارنن استع
تصددلو وال يت ددل   ال     أندد  نبددد  مث ندد  وندد  ال يأندد  مملددو  مث ولدديس مالكدداا 

قبضدددة امث  ا    امث سدددب ان  وتعدددامل ادددتض  لددد  أ  هدددل  الصدددالا  الدددا متعددد  هبدددا  
االمددتس   احلليددة اددتض  لدد  أ  اإلنسددا   العلددم ومددا يتبعدد   الادددرم ومددا يتالددلع ننهددا 

ينالع  هبا قسلاا وال يالع   يئاا منها ااختيار  اتض  البيا  اإلهلي لإلنسا  انصوص 
وا  ة قاطعة ريل ة أ  اإلنسا  يالد  مل هل  احليام الدنيا ناهسا ال يعلم  يئاا 

رم أمانددة و لا االادددرم ادددأ  تسددلي   كياندد  مددن حيددق ال يعلددم  تبادده هددل  الاددد



  الدكتور البوطي        كونوا ممن سيشهد هلم التاريخ وال تكونوا ممن يلعنهم التاريخخطبة مجعة:  

 www.naseemalsham.com 4 موقع نسيم الشام:

ات نواحن  و  كيان   مل حت و لا هي اعدد حدت تدتملن مند  وتعدود مدن حيدق 
ندا    ين دل اإلنسدا   مل لاتد  وقدد ولدد نداهسا ال يعدي  ديئاا و لا ادالعلم سدلع 

  تباه هل  ا مانة لدي   مل حدت ا  ادا تودند   مل  مل كيان  من حيق ال يدري
 اعد نلم  وهكلا  أليس هو الاائ :    رنعة ويهدو هل  اإلنسا  ناهسا 

دن اد عرددر   دعر مم قدودوضما اوض ن ع د   مردن ) اللضد و الضدلري خ ل ا كودم م دن   دعر مم اوض ن ع د   مر
 [ 44: اللوم] (اد عردر قدووضممم   عرالاا و   يرب ةا َي رلونو م ا ي ش ا و 

 أليس هو الاائ :
 [ 16: يس] (نر و م نر ندوع م لر و ندون ك سر و  ر ا ر لر )

الدلي يعدلو اإلنسدا   من النداو مدن أريدهه السدمع  مل هدلا البيدا  اإلهلدي 
    ا أريددهه السددمع  مل التعليدد  اكياليددة اسددتعمال  هلددل  ا نهدد مأوالا نلدده لاتدد 

أريددهه السددمع  مل للددحل كشدد   الددلي يبتدداع نهددا اا مددن السددوق  ددس يسددتعمل   ال 
عم   كيد  يصدا   نعدم   هدخال    كي  يستاعد أ  ين ل  مل ريال ة التعليما 

الدددلين أريدددهوا السدددمع  مل ايدددا  امث نددد  ونددد  قددداموا االوفيالدددة الدددا أمدددلهم امث نددد  
ون  هبا  قاموا اعمارم ا ر  نله الن و اللي  ا   امث  طباوا مدوا ين العدالدة 

 كانددع ريددورم هددلا العمددلا   الددا أن هلددا امث ندد  وندد   لدديهم وو ددعها اددت أيددديهم
التدداريخ ويشددهد  أددلم أنمددال هددخال   أمددا  ئددة أخددلع وقددد رأ  هددل   الددلي يددلكل 

ا  ايدددا الدددا موتد ع دددعر هبدددا   دددعل الواحدددد مدددنهم ادددالعلم الدددلي يتمتدددع اددد   االاددددرا  
الا ميتا  هبا  ااالمتس   ااحللية  وقدد قلدع لكدم  ادا مجيعداا مدن ريدالا  ا تنونة 

ع  مل ريدددال ة البياندددا  ا الوندددة اللاوايدددة  ش يصدددع السدددمع  مل ايدددا  امث  ش يتلالددد
ااظهددا   ددامل مددا  ل أمددل هددخال ي أسددكل؟م هددل  الصددالا  يددا نبدداد امث  تن ددل  مل 
الواحد منهم وقد امتطده ريدهوم هدل  الصدالا  الدا متعد  امث ند  وند  هبدا ليشدد 



  الدكتور البوطي        كونوا ممن سيشهد هلم التاريخ وال تكونوا ممن يلعنهم التاريخخطبة مجعة:  

 www.naseemalsham.com 4 موقع نسيم الشام:

نالسدد  هبددا  مل أنلددده درنددا  البهدددي   مل أنلدده درنددا  الطهيدددا    ددالاي  نددد  ش 
 ة التعليما   فدن أ  العلدم نلمد  وفدن أ  الاددرم قدرتد   يصع السمع  مل ريال

وفن أن  هو اللي ميلحل ك  ما اسط  امث ن  ون  حتدع سدلطا  اد  اسدا يدد  
 مل قمدددة نليددد   ومدددن ا سدددكل ومدددن ا اختدددل مدددن هدددلا السدددكل ملكبددداا ويصضددداند اددد  

  وهكلا  اد  ل حال الواحد منهم  مل الكدا  مدن البهدي البهي   مل قمة الطهيا 
  يهلددي يت ددل  وينتادد  مددن مكددا   مل مكددا  ياددلو مددا حولدد  أيدداا كددا  االشددوا 

داخل   لن  من احلاد اللي ال ااية ل   وهكلا  و ياكم أيهدا اإلخدوم  يداكم أ  
يتناد   تنعتوا حال هلا اإلنسا  االوحشية  ت لموا الوحوش  ال   ن  الكا  اشلي

يادددلو كمدددا قلدددع لكدددم االشدددوا  أيددداا كدددا  ويهلدددي ويت دددل  مدددن مكدددا   مل  خدددل 
ا اليددة لكدد  مددن خالالدد  الددلأي  الوحددوش ملت مددة أدق داخلدد   لندد  مددن ا حادداد 

  حيددام قددوانت مددن قددوانت الهلائدد  الددا  ددبا امث سددب ان  وتعددامل ندداش البهددائم هبددا
مددا هددخال   ددا  الواحددد مددنهم كمددا هددل  البهددائم ال تت ددل   ال طبددن قددانو   نعددم  أ
 ندد  ش يصددع  مل ايددا  امث  ش يصددع قلددع لكددم نبددارم الكددا  اشددلي يت ددل   ددالاي 

 مل ريددال ة التعليمددا  الددا تبددت لدد  هددل  ا نهدد م الددا موت ددع  هبددا  ش يصددع السددمع 
  نا تدحل مدن  نحل منالع  اصدالة الاددرم ولسدع  دانسا هلدا  مل من ياول ل  و حل

 مل مددا ال تدددري  و ددحل    العلددم الددلي ولسددوو تت ددول ننددحل حيددق ال تدددري 
تتمتدددع اددد  لددديس نلمدددحل  لادددد تسدددلب  مل كياندددحل مدددن حيدددق ال تعلدددم وقدددد كندددع 

  سي يت يوم ال تعدلو  يد  و داا سيت ول هلا العلم  مل نه  و مل نسيا ناهسا 
امسددحل  ش يتدد   لدد  أ  يعددلو هددل  احلاياددة  والسددخال الددلي ياالدد   مل الددلهب يددا 

د امث مددن ورا  هددلا الددلي أقولدد  لكددم هددو  ددالا ال يعاقددب امث ندد  وندد  هددخال  نبددا
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اللين سكلوا انعمة امث ن  ون   سكلوا اا نه م الا متعهم هبا  مل حت وهدو 
   أكثل من ملم نن كث مم من الطهام اللين خلوا من قب : الاائ    دكم تبيان 

دددل  ) دددلو ر ا دددحل   رل ا أ خ  دددل لرحل  أ خر ددددريد   و ك  دددل  و أ لرددديم     دددة   ر ض أ خر دددي  ف الرم 
 (الراودددل ع و هر

 [ 172: هود]
ي  دددالا يدددوكهم وقدددد  ل ال ي خدددلهمي  دددالا يدددوكهم يسدددلحو  ويلعبدددو  دددالا 

أمددام من ددل   يدد نس الواحددد مددنهم   اددلاكت اشددلية تت ددل أمددلهم  مل مددا قددد لكلنددا
هم للائ دة الددما  الئيئدة ال كيدة  ا طسل الباقية وا انية ا لادة  يندتعا الواحدد مدن

وهو  دودو  ادا روا   أند    دالا ال ي خدلهم يطلب الواحد منهم  نت الاتله 
ي أتددددرو  اظدددواب يدددا نبددداد امثي    امث سدددب ان  وتعدددامل ش امث أخدددل ن يددد  ماتددددر

ريدهوم مسدوا هبدا  ال اعد أ  امتطوا مدن طهيداام يهلحل الطهام اللين خلوا من قب  
  حيدددق  مل أ  وريدددلوا  مل أنلددده درندددا  الطهيدددا  حيدددق الت لددد وا ا مسدددوا ا مسددد

  تصوروا أام  دوا  هلة من دو  امث سب ان  وتعامل ومن ا رماهم امث من حالن
حكمة امث ن  وند  تادول    اإلنسدا  ال يسداا ننددما يسداط  امث مدن احلصد  

ركددبهم الطهيددا  والبهددي  و منددا يسدداا مددن نلدده العددلش أو السددليل     هددخال  الددلين
  وفنددددوا الاددددوم قددددوم امتلكددددوا فنددددوا العلددددم نلمدددداا هلددددم مددددن دو  امث سددددب ان  وتعددددامل

  فنوا ا ال اللي اسا امث ن  ون  أيديهم نلي   لن تت ول ننهم قانارييتها 
ماهلم وش يعلموا أن  ال توند   كتاب امث  يدة واحددم تعلدن ندن امدتس  اإلنسدا  

 للمال  ياول:
ل الرت   ري ر و  ) ت ار  [ 0: احلديد] (أ نالراووا ممرضا ن ع ل كوم مُّسر

 [ 00: النور] (و  تووهوم م ن مضالر اللض ر الضلري  ت اكومر )ياول: 
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ررنوهوم )  ياول امث ند  وند : نعم دت در ا احلر ددريقر س ن سر   دل ررّنر و م دن يوك دل بو هبر دل 
 [44-44: الالم] (لري هل ومر  ر ض ك يردري م ترت  و أومر * م نر ح يرقو ال  يد عرل موو   
    و ل يلميدد   منددا يلميدد  مددن حددالني هلددلا الددلي لكلتدد  لكددم ددالا يسددتدرنهم

ولكي يلمي  مدن حدالن الادد أ  يسدمو  مل أنلده درندا  الطهيدا      اإلنسدا   
كمدددا قلدددع لكدددم  لا سددداا ال يسددداا مدددن نلددده احلصددد   هدددل  حايادددة  اادددي أ  

ئاا:    قضا  امث ن  ون  نا ل  يدا نبداد امث  و   سدنن امث سدب ان  أقول لكم  ي
واجتد    طليدن  وتعامل ال يل اها خولر  وال  لاها  دلول   كد  مدن ركدب رأسد 

الددلي  ددلر مدن الالسدداد واإل سدداد  خمالالداا أمددل امث سددب ان  وتعداملالبهدي والطهيددا  
  ولكد ّن أرع مصدلع اد  قضدا  امثالادد أ   يدن مكلراا ومتونداا ومكدلراا ومتوندداا 

لكددد ّن أرع   ندددن طليدددن البهدددي والطهيدددا  والالسددداد واإل سدددادهدددخال  الدددلين تددد هلوا 
  و منددا أقددول للددحل يايندداا مددف اسددنة امث ندد  وندد     مصددارنهم الواحددد تلددو ا خددل

 لكبدوا هدم أيضداا وا الطلين ر ا تاهوا ور ا أخط لنا    ااي أ  أتون   مل  خومكون 
هبددا نددن ريددلاب امث سددب ان  وتعددامل  تدداهوا نددن هويددا؟م نبيددداا  وتدداهوا طيددة هددل  ا

ا نن ا ص  اللي لن ياللتدوا مند   تداهوا ندن السدانة الدا ألال  مث ن  ون   تاهو 
سيلل الواحد منهم  يها منكسلاا مهيناا معلناا نن نبوديت  مث وقد جتسد   كيان  

 قول امث:
دددم  ) ددد ُّ م دددن  ر السض ص ددداهومر * او ا ر و ا ر رر ر  رالض  يتر الدددلضار نر ن بردددداا  ر  كو ل ا ددددر أ حر

 [34-30: ملمي] (و ن دضهومر ن ّداا 
أنا دهم امث  أس هلم اآيا  امث  أسد هلم االكتدب ا ن لدة مدن نندد امث أحدن  
هددددلا الددددلي يالعلوندددد  مددددن التدددددم   مددددن التاليددددب  مددددن الاتدددد   مددددن الددددلا   مددددن 

  أحددن  هددلا ميارسددون   أسدد ل  الواحددد مددنهم أنا ددد  اكدد   يددة ا ا تصدداب الالتيدد
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أن هلا امث ن  ون  نله رسول   أنا د  االكتب السماوية كلها  أسد ل  ايايند     
اايع لدي  ااية يات اامث ن  ون  أحن هلا اللي ميارسدون  أم  ند  حدلب معلندة 

   يصدلو  نلده أ  ياتلدوا    لر امث من قت  الئ أو    معلنة نله امث ن  ون 
ال  ) ندد :  الدئ   أميددا كددانوا   ددلر امث ندد  وندد  مدن التاليددب والالسدداد ويعلددن قددائسا 

درين   [ ولكن  يصل نلده أ  يلكدب رأسد     عد  مدا ال 14: ا ائدم](  وربُّ الرموالرسر
 ب  امث سب ان  وتعامل  أليس هدلا حلاداا نلده امث معلندة أو  د  معلندةي مدا لكدم 

ومي أيددن أنددتم مددن  ددلع امث ندد  وندد ي أيددن أنددتم مددن هويدداتكم نبيددداا مث يهددا اإلخددأ
ي ما لكم ال تلنعو ي ما لكم ال تعودو ي واإلنسا  َيط  ولكن سب ان  وتعامل

اإلنسا  اللي اايع ات نواحن  ااايا من  ميان  ادامث وارتباطد  ادامث يعدود  يصدل  
ن ور    مل االريددطس   هددا الالسدداد  يصددطل  مددع امث سددب ان  وتعددامل   هددا أنددتم تودددر

ن و   مل تهميددد ا سدل ة دو   دلب وال قيددد  دالا ال تسدتايبو ي  ددالا ال  أندتم توددر
تعددودو  نددن الهددي  نددن هددلا الددلي حلمدد  امث سددب ان  وتعدداملي  ددالاي أش تاددل وا  
 كتددداب امث وأندددتم تعلندددو  اظهددداد  تاولدددو   نكدددم تل عدددو  لدددوا  اظهددداد  أش تادددل وا

 قول :
ق ةمم أ ور م عرلووومم أ ور  رريرس  مم اد دتر  ) يدرل   ر ك ثر مم م ن َّنضرو اهومر  رالض م نر أ م ل  ارص د  الض خ 

دلاا ن  ريمداا  : النسدا ] (النضاور و م ن يد الرع  ر ل لرحل  اادرتد ه ا  م لر  ا ر الّل ر   س ورو  ندوخرتريد ر أ نر
114 ] 

ل امث نند  وهددلا هددو ا ندل الددلي يدددخل  اددت الندداو  هدلا مددا ياددو اإلريدس  
لددددد   أ ل اكدددددم ا مدددددل  مل أ  تسدددددتهنوا ندددددن امث  أ ل اكدددددم ا مدددددل  مل أ  تدددددديلوا 
فهددددوركم لتعليمددددا  امثي ال أيهددددا اإلخددددوم  ش يصدددد  ا مددددل اكددددم  مل هددددلا احلددددد  

 نودوا  اريطل وا:
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ا الضلرين   م نووار ادرخولووار  ر الس لرمر ك آ ضةا ) و ال  تد تضبرعووار خوطوو ا ر الشضديرط ا ر  رنضد و  ي ا أ يدُّه 
 [ 276: البالم] (ل كومر ن دوو  مُّبرت  

 أقول قويل هلا وأستهالل امث الع يم 


