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الدكتور البوطي

تاريخ اخلطبة
اجلمعة 18 ،ربيع الثاني 1141 ،املوافق 3114/14/11
كونوا ممن سيشهد هلم التاريخ وال تكونوا ممن يلعنهم التاريخ
احلمددد مث ا احلمددد مث احلمددد مث ادددا يدوا نعمد ويكددا م يددد يددا رانددا
ل ددحل احلم ددد كم ددا ينبه ددي ظ ددسل ونه ددحل ولع دديم س ددلطانحل س ددب انحل الله ددم ال
أحص ددي ءن ددا نلي ددحل أن ددع كم ددا أءني ددع نل دده نالس ددحل وأ ددهد أ ال لد د ال امث
وحددد ال دليحل ل د وأ ددهد أ دمدددا نبددد ورس دول وريددالي وخليل د خ د ن د
أرس ددل أرس ددل امث مل الع دداش كل د ر اش د ا ون ددليلا الله ددم ري د وس ددلم وا ددار نل دده

س دديدنا دم ددد ونل دده ل س دديدنا دم ددد ري ددس ام وس ددسما دائم ددت متس م ددت مل ي ددوم
الدددين وأوريدديكم أيهددا ا سددلمو ونالسددي ا لنبددة اتاددوع امث تعددامل أمددا اعددد يددا
نباد امث:
ياددول ا خرخددو كد مددا كتبددو ودونددو  :رأيددع ننبددا ا ر ءددار
دمار وختليب م اهل حلق وقت م اهل ساد هنا وهنا دانلم أ للدحل كلد
من ددا ى نل دده يد دد اإلنس ددا و رأي ددع ننب ددا ا ر م دداهل ان ددا ونمد دلا
واخضدلار للانددا وم دداهل حضددارم تتد لن ومدنيددة نسددانية ااسدداة ددانلم أ للددحل
أيضد دا من ددا ى نل دده ي ددد اإلنس ددا كيد د تم ددع ه ددلا النايض ددا تص ددل ا
اإلنس ددا ونمل د ي كي د يت د ته لي ددد أ تب ددف و؟ دددم أ تص ددل وتالس دددي كي د
يت د د ته ليد ددد هد ددلا اإلنسد ددا أ تسد ددتنبع د دلاو السد ددسم وأ صد ددان ا ر و
الوقع لات تدمل وتالسد وتات وحتلقي كي يت ته هلا النايضا
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اإلنسا ونمل حديثي ليكم اليوم يا نباد امث يتضمن نااة نن هلا السخال
نكددم لتعملددو أ امث ن د ون د قددد ك دضلم اإلنسددا و ضددل نلدده كث د مم ممددن خلددن
و نكددم لتعلمددو أيضدا أ امث ن د وند نعد مددن اإلنسددا خليالددة نن د أر د
يادديم يهددا ا تمددع اإلنسددا طبددن مدوا ين العدددل الددا ددا ها امث سددب ان وتعددامل
وتعلم ددو أيضد د ا أ امث س ددب ان وتع ددامل كلضد د اإلنس ددا اعم ددارم ا ر عنييه ددا
احلضاري وا ادي أش يا ن من قائ :
(ولا د د رد كضلمن ددا ا د ردف دم وا رلن دداهم ر الربد ددل والرب د د رل ور قردن دداهم مد ددن الطضيب ددا ر
و
ر
ر
ور
ض رلناهم نله كثر مم ممضن خل رانا تد رال ر
ضيسا) [اإلسلا ]07 :
ر
و ض ور
أش يا ن نسل :
(ور رل قال راُّحل لررلمسئرك رة رّن ن ر
ان ر ا رر ر خلريالةا) [البالم]07 :
أش يا ن نسل نن لات العلية:
استد رعملوك رم ريها) [هود]11 :
( وهو أنش وكم من ا رر ر و ر
أي كلضالكم اعمار؟اي
ا امث ن د ون د هكمت د البدداهلم نلددم أ اإلنسددا ال يسددتطيع النهددو
هب ددل ا ه ددام ال ددا وكل د هب ددا ال حتاا ددع لد د ا نهد د م والوس ددائ ال ددا الا ددد أ
يسددالها هددلا ا ضددمار ولت ايددن هددل الوفيالددة كلم د امث سددب ان وتعددامل
دددار العا د وم ددا يتال ددلع ننه ددا م ددن العل ددم وا عل ددة اإلا ددداع متع د امث ن د ون د
االادددرم ألواندا وسدديلة لت ايددن هددل الوفيالددة الددا أنيطددع اد اسددا امث ند وند
يد نله كث مم من ا متلكا مدن ا مدوال و هدا وأ دعل عدا الدلا واالنتدداد
هبا عا ا نانية متع امث ن وند ااحلليدة والاددرم نلده اختدال الادلار حدلر مدن
أسدل قدانو الهلائد الدلي قيدد البهدائم واحليواندا ا خدلع هبدا هدل هدي ا نهد م
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الا متع امث سب ان وتعامل اإلنسا هبا لينهض مدن ورا للدحل االوفيالدة الدا قدد
أنيطع ا ولكن لتعلموا يا نباد امث أ هل ا نه م أو أ هل الصدالا مندا
هدي مدن ريددالا اللاوايدة ددالعلم مدن ريدالا امث والادددرم ريدالة خاريددة ادامث ند
ون د واإلرادم ا طلاددة ريددالة مث سددب ان وتعددامل و منددا أكددلم اإلنسددا ا ددسل مددن
ه ددل الص ددالا ليس ددتطيع أ يس ددالها النه ددو اعم ددارم ا ر نل دده الن ددو
اسدتعمل
اللي أمل امث سب ان وتعامل ا هل الصالا مدن الصدعواة كدا
ونههددا الصدداق حااددع سددعادم نلدده ون د ا ر مددا مثلهددا و اسددتعملع
ه ددل ا نهد د م أو ه ددل الص ددالا أو ه ددل ا س ددل ة مد دن ونهه ددا الث دداّن دم ددل
وأ سد وأ اع ومن هنا مساها امث سب ان وتعامل ا مانة أليس هو الاائ :
اظرب د ر
دال د د اد رت أ ر رم رلنده ددا
(رنضددا نل ر ددنا ار مان ددة نل دده ال ضس ددماوا ر وار رر ر و ر
وأ ر ال ران رمرندها والها رر
اإلنسا و رنض و كا فلووما ن وهوالا) [ا ح اب]02 :
لكي ال تو رسدتد رعم هدل ا سدل ة أو هدل ا نهد م مدن حدد ا هلدحل الضدال
أند ل البيددا اإلهلددي اد أند ل امث سددب ان وتعددامل نددن طليددن رسددل وأنبيائد مل هددلا
اإلنسددا الددلي كلمد امث ند وند وميد نددن سددائل ا سئددن اياندا يلامد و اد

نن استعمال هل ا نه م من حدها الضار أن ل لي ايانا يعل أوالا نله لاتد
أن د مملددو مث ولدديس مالك د ا أن د نبددد مث ن د ون د ال يتصددلو وال يت ددل ال
قبضددة امث ا امث سددب ان وتعددامل ا د ضدت ل د أ هددل الص ددالا الددا متع د هب ددا
العلددم ومددا يتبع د الادددرم ومددا يتالددلع ننهددا االمددتس احلليددة اد ضدت ل د أ اإلنسددا
ينالع هبا قسلا وال يالع يئ ا منها ااختيار ضات البيا اإلهلي لإلنسا انصوص
وا ة قاطعة ريل ة أ اإلنسا يالد مل هل احليام الدنيا ناهسا ال يعلم يئ ا
و لا االادددرم ادددأ تسددلي كياند مددن حيددق ال يعلددم تبادده هددل الادددرم أمانددة
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ات نواحن و كيان مل حت و لا هي اعدد حدت تدتملن مند وتعدود مدن حيدق
ين دل اإلنسدا مل لاتد وقدد ولدد نداهسا ال يعدي ديئا و لا ادالعلم سدلع
ندا
مل كيان من حيق ال يدري تباه هل ا مانة لدي مل حدت ا ادا تودند مل
رنعة ويهدو هل اإلنسا ناهسا اعد نلم وهكلا أليس هو الاائ :
(اللضد و الض ردلي خلا وكدم مدن ردع مم اوض نعد رمدن اد رع ردد ردع مم قود ضوما اوض نعد رمدن
اد رع رد قود ضوممم رعالا و ريبةا َيرلو ون ما يشا و) [اللوم]44 :
أليس هو الاائ :
(وم رن ندوعم رلو ندونك رس و ر ا ر رل رن) [يس]16 :
من النداو مدن أريدهه السدمع مل هدلا البيدا اإلهلدي الدلي يعدلو اإلنسدا
أوالا نلدده لات د ا أريددهه السددمع مل التعلي د اكياليددة اسددتعمال هلددل ا نه د م
أريددهه السددمع مل للددحل كشد الددلي يبتدداع نهددا ا مددن السددوق ددس يسددتعمل ال
اعد أ ين ل مل ريال ة التعليما كي يستعم كيد يصدا نعدم هدخال
الددلين أريددهوا السددمع مل ايددا امث ن د ون د قدداموا االوفيالددة الددا أمددلهم امث ن د
ون هبا قاموا اعمارم ا ر نله الن و اللي ا امث طباوا مدوا ين العدالدة
الددا أن هلددا امث ند وند لدديهم وو ددعها اددت أيددديهم كانددع ريددورم هددلا العمدلا
الددلي يددلكل التدداريخ ويشددهد أددلم أنمددال هددخال أمددا ئددة أخددلع وقددد رأ هددل
دع هب ددا ددعل الواح ددد م ددنهم ا ددالعلم ال ددلي يتمت ددع ا د االا دددرا
ا اي ددا ال ددا ومتدع د ر
ا تنونة الا ميتا هبا ااالمتس ااحللية وقدد قلدع لكدم ادا مجيعدا مدن ريدالا
اللاوايددة ش يصددع السددمع مل ايددا امث ش يتلال دع مل ريددال ة البيانددا ا الون ددة
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
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نالس د هبددا مل أنلدده درنددا البهددي مل أنلدده درنددا الطهيددا ددالاي ن د ش
يصع السمع مل ريال ة التعليما فدن أ العلدم نلمد وفدن أ الاددرم قدرتد
وفن أن هو اللي ميلحل ك ما اسط امث ن ون حتدع سدلطا اد اسدا يدد
صدداند ا د مل قمددة
نلي د ومددن ا سددكل ومددن ا اختددل مددن هددلا السددكل ملكب دا وي ض
البهي مل قمة الطهيا وهكلا اد ل حال الواحد منهم مل الكدا مدن البهدي
يت ددل وينتا د مددن مكددا مل مكددا ياددلو مددا حول د أي دا كددا االش دوا يهلددي
داخل لن من احلاد اللي ال ااية ل وهكلا و ياكم أيهدا اإلخدوم يداكم أ
تنعتوا حال هلا اإلنسا االوحشية ت لموا الوحوش ال ن الكا اشلي يتناد
ويت ددل مددن مكددا مل خددل ياددلو كمددا قلددع لكددم االش دوا أي د ا كددا ويهلددي
داخل د لن د مددن ا حادداد ا اليددة لك د مددن خالال د ال دلأي الوحددوش ملت مددة أدق
قدوانت مددن قدوانت الهلائد الددا ددبا امث سددب ان وتعددامل ندداش البهددائم هبددا حيددام
هددل البهددائم ال تت ددل ال طبددن قددانو نعددم أمددا هددخال ددا الواحددد مددنهم كمددا
قلددع لكددم نبددارم الكددا اشددلي يت ددل ددالاي ند ش يصددع مل ايددا امث ش يصددع
مل ريددال ة التعليمددا الددا تبددت لد هددل ا نهد م الددا ومتددع هبددا ش يصددع السددمع

مل من ياول ل و حل نحل منالع اصدالة الاددرم ولسدع دانسا هلدا نا تدحل مدن
حيددق ال تدددري ولسددوو تت ددول ننددحل مل مددا ال تدددري و ددحل العلددم الددلي
تتمتددع ا د لدديس نلمددحل لاددد تسددلب مل كيانددحل مددن حيددق ال تعلددم وقددد كنددع
ناهسا و دا سيت ول هلا العلم مل نه و مل نسيا سي يت يوم ال تعدلو يد
امسددحل ش يتد لد أ يعددلو هددل احلاياددة والسدخال الددلي ياالد مل الددلهب يددا
نبدداد امث مددن ورا هددلا الددلي أقولد لكددم هددو ددالا ال يعاقددب امث ند وند هددخال
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اللين سكلوا انعمة امث ن ون سكلوا اا نه م الا متعهم هبا مل حت وهدو
الاائ دكم تبيان أكثل من ملم نن كث مم من الطهام اللين خلوا من قب :
(وك ددللرحل أ رخ د ول را ددحل رلا أخ ددل الر وا ددلع وره ددي فالرم ددة ر ض أ رخ ددل و ألردديم د ردديد)
[هود]172 :
ددالا ال ي خ ددلهمي ددالا ي ددوكهم يس ددلحو ويلعب ددو ي ددالا ي ددوكهم وق ددد ل
أمددلهم مل مددا قددد لكلنددا ا دلاكت اش دلية تت ددل ي د نس الواحددد مددنهم أمددام من ددل
ا طسل الباقية وا انية ا لادة يندتعا الواحدد مدنهم للائ دة الددما الئيئدة الكيدة
يطلب الواحد منهم نت الاتله وهو دودو ادا روا أند دالا ال ي خدلهم
امث أخددل ن ي د ماتدددري أتدددرو اظ دواب يددا نبدداد امثي امث سددب ان وتعددامل ش
يهلحل الطهام اللين خلوا من قب ال اعد أ امتطوا مدن طهيداام ريدهوم مسدوا هبدا
ا مس دوا ا مس دوا مل أ وري ددلوا مل أنل دده درن ددا الطهي ددا حي ددق الت ل د حي ددق
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
و منددا يسدداا مددن نلدده العددلش أو السدليل هددخال الددلين ركددبهم الطهيددا والبهددي
فند دوا العل ددم نلمد دا هل ددم م ددن دو امث س ددب ان وتع ددامل وفند دوا الا ددوم ق ددوم امتلكد دوا
نارييتها لن تت ول ننهم قا فنوا ا ال اللي اسا امث ن ون أيديهم نلي
ماهلم وش يعلموا أن ال توند كتاب امث يدة واحددم تعلدن ندن امدتس اإلنسدا
للمال ياول:
(وأ رنال واوا رممضا نعل وكم ُّم رست رال رالت ري ر) [احلديد]0 :
وهم من ضم رال اللض ر الض رلي تا وك رم) [النور]00 :
ياول( :و تو و
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احل ردد ر
يق سن رسدت رد ر ون وهم
ب رهبدلا ر
نعم ياول امث ند وند  ( :دل رررّن ومدن يوكدل و
ق ال يد رعل ومو * وأ روملري هلو رم ر ض كري ردي مترت) [الالم]44-44 :
م رن حري و
ددالا يسددتدرنهمي هلددلا الددلي لكلت د لكددم و ل يلمي د منددا يلمي د مددن حددالن
اإلنسدا
ولكي يلمي مدن حدالن الادد أ يسدمو مل أنلده درندا الطهيدا
كمددا قلددع لكددم لا سدداا ال يسدداا مددن نلدده احلص د هددل حاياددة ااددي أ
أقول لكم يئا :قضا امث ن ون نا ل يدا نبداد امث و سدنن امث سدب ان
وتعامل ال يل اها وخ رل وال لاها دلول كد مدن ركدب رأسد واجتد طليدن
البهدي والطهيددا خمالالد ا أمددل امث سددب ان وتعدامل الددلي ددلر مدن الالسدداد واإل سدداد
مكلرا ومتوندا ومكدلرا ومتونددا الادد أ يدن اد قضدا امث ولكد ّن أرع مصدلع
ه ددخال ال ددلين ت د هلوا ن ددن طلي ددن البه ددي والطهي ددا والالس دداد واإل س دداد لك د ّن أرع
مصددارنهم الواحددد تلددو ا خددل و منددا أقددول للددحل يايندا مددف اسددنة امث ند وند
كون ااي أ أتون مل خوم لنا ر ا تاهوا ور ا أخط وا الطلين لكبدوا هدم أيضد ا
هددل ا طيددة وتدداهوا هبددا نددن ريدلاب امث سددب ان وتعددامل تدداهوا نددن هويددا؟م نبيدددا
ألال مث ن ون تاهوا نن ا ص اللي لن ياللتدوا مند تداهوا ندن السدانة الدا
سيلل الواحد منهم يها منكسلا مهينا معلنا نن نبوديت مث وقد جتسد كيان
قول امث:
ر
داه رم
(ر وك د ُّ مددن ر ال ضسددماوا وار رر ر رضال ريت ال دضل را رن نربدددا * لا د رد أ رحصد و
ضه رم ن ّدا) [ملمي]34-30 :
وند و
أنا دهم امث أس هلم اآيا امث أسد هلم االكتدب ا ن لدة مدن نندد امث أحدن
ه ددلا ال ددلي يالعلوند د م ددن الت دددم م ددن التالي ددب م ددن الاتد د م ددن ال ددلا م ددن
ا تصدداب الالتي دا أحددن هددلا ميارسددون أس د ل الواحددد مددنهم أنا ددد اك د يددة
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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
أو معلنة نله امث ن ون لر امث من قت الئ يصدلو نلده أ ياتلدوا
الدئ أميددا كددانوا ددلر امث ند وند مدن التاليددب والالسدداد ويعلددن قددائسا ند ( :ال
عد مدا ال
ب الر وم رال رس ردين) [ا ائدم ]14 :ولكن يصل نلده أ يلكدب رأسد
ور ُّ
ب امث سب ان وتعامل أليس هدلا حلادا نلده امث معلندة أو د معلندةي مدا لكدم
أيهددا اإلخدومي أيددن أنددتم مددن ددلع امث ند وند ي أيددن أنددتم مددن هويدداتكم نبيدددا مث
سب ان وتعاملي ما لكم ال تلنعو ي ما لكم ال تعودو ي واإلنسا َيط ولكن
اإلنسا اللي اايع ات نواحن ااايا من ميان ادامث وارتباطد ادامث يعدود يصدل
الالسدداد يصددطل مددع امث سددب ان وتعددامل هددا أنددتم تود ردن رو مل االريددطس هددا
أندتم تود ردنو مل تهميددد ا سدل ة دو دلب وال قيددد دالا ال تسدتايبو ي ددالا ال
تعددودو نددن الهددي نددن هددلا الددلي حلم د امث سددب ان وتعدداملي ددالاي أش تاددل وا
كتدداب امث وأنددتم تعلنددو اظهدداد تاولددو نكددم تل عددو ل دوا اظهدداد أش تاددل وا
قول :
مم
مم
ر
ريس مم اد ردت
(الض خريدل ر كث مم من ضرَّنو واه رم رالض م رن أمل ارصدقة أ رو م رع ولوو أ رو ر ر
الن ر
ضاو ومن يد رالع ر للرحل ااردتدها م رل ا ر اللّ ر س روو ندو رختريد ر أ رندلا ن ر يمد ا) [النسدا :
]114
اإلريدس اددت الندداو هدلا مددا ياددول امث نند وهددلا هددو ا ندل الددلي يدددخل
ل د د أ ل اك د ددم ا مد ددل مل أ تس د ددتهنوا ند ددن امث أ ل اك د ددم ا مد ددل مل أ ت د ددديلوا
فه ددوركم لتعليم ددا امثي ال أيه ددا اإلخ ددوم ش يصد د ا م ددل اك ددم مل ه ددلا احل ددد
نودوا اريطل وا:
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ر
ر
ر
(يا أيدُّها الضلين منووار راد وخلووار ر الس رل رم كآ ضةا وال تدتضبرعووار وخطووا ال ضش رديطا رندض و
ل وك رم ن ودو ُّمبرت) [البالم]276 :
أقول قويل هلا وأستهالل امث الع يم
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