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 تاريخ اخلطبة

 6422/ 43/ 62 املوافق  2346،  مجادى األوىل  62 ، اجلمعة     

 لنا يف اهلرج واملرج وصايا رسول اهلل 
  يددا رانددا احلمددد هلل اددداا يددوايف نعمدد  ويدددا   م يددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددسل ونكدددحل ولع ددديم سددد طانحل  سدددب انحل ال كدددم   
 يدددحل أندددأ كمدددا أءنيدددأ   دددن ن سدددحل  وأ دددكد أن    لددد     اهلل أحصدددي ءندددا   

وحددد     ددريحل لدد   وأ ددكد أن دمددداا  بددد  ورسددول  وصدد ي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرسددد    أرسددد   اهلل  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا وندددليراا  ال كدددم صددد  وسددد م وادددار    دددن 

 مل يدددوم دمدددد صدددسةا وسدددسماا زانيمددد  متس مددد  سددديدنا دمدددد و  دددن  ل سددديدنا 
ون ون سددي ادللنبددة اتاددوع اهلل أعددامل  أمددا اعددد  يددا مالدددي   وأوصدديدم أيكددا ادلسدد 

  باز اهلل:
 كدي هبلا ادلسددد أن يددون يف م د   دل  السدا ة مد  كد  أسدبوض  د ي ا داا 
اأ  ددد   مدددتجوا اوندددو  ادلصددد    يددد    مدددا ً أرا  اليدددوم موحشددداا  مدددا ً أرا  اليدددوم 

أرا  يف صدددمأرت يدددسنم اوسدددن ويدددسنم معددد  مددد  معدددا    ارغددداا مددد  رواز   مدددا ً
أخربندا ادا أكرمد  اهلل اد  مد   اليتم  لع  السدب  يدا  بداز اهلل  دو أن ادلصدط ن 

وحي ينب     ادلا ي الس يق و   احلا در و د  ادلسدتاب  البعيدد أيوداا وصد  
ن ا وأمرندا ادا  نبهدي أن ن عد  يلنا احلالة اليت منر هبدا اليدوم أزو وصد   ا  ند  ن ص د  

وأصددهن السدددمع  مل   دانددأ الد ددرة  ينددا م دد ن أ دددرر  دد  نصددي ة رسددول اهلل 
 العدو ادلشس  اللي يساص انا الدوانير  دانأ العاقبة  لا اللي أرون 



  الدكتور البوطي                                   لنا يف اذلرج وادلرج وصايا رسول اهلل خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 2 موقع نسيم الشام:

أعالوا أحدءدم    طاني دة ادا وصد  اد  رسدول اهلل حالندا اليدوم لند زاز   انداا 
مشددا ر  ويف مددا أط عدد  اهلل   يدد  مدد  حالنددا انبوأدد  ولندد زاز يايندداا اأندد  معنددا اليددوم يف 

 و ن ش يد  معنا جبسم :
 يما روا  مس م م  حديث أيب سعيد اخلدري: )لتتبع  سدن  مد   ياول 

أي الروم  درباا اشدربرت وارا داا ادلراض حدد لدو زخد  أحدد م ن در  د    –قب دم 
ن لددددددخ تمو ر ويف روايدددددة ل  ددددداكم يف مسدددددتدرك  اسدددددندرت صددددد ي  ا يدددددازة: )ولدددددو أ

ا اكددر  اهلل حلدددال أمتندددا ادددأحددد م ندددامع أمدد  يف الطريدددق ل ع تمددو ر   دددلا وصدد  
 اليوم 

وياددول أيوددداا  يمدددا روا  مسددد م: )أمدددا   دددا سدددتدون  ددد  مددد  اعددددي   يع دددم 
الااأدد   يكددا  يمددا قد ت دد  و  يع ددم ادلاتددول  يكددا  يمددا قيتردد ر قيدد  لدد : وكيدد  الددحل يددا 

والااأدددد  وادلاتددددول يف  –ال العشددددوانيي أي الاتدددد –رسددددول اهللل قددددال: ) ندددد  اذلددددرجر 
 النارر 

وكدددد  الددددحل يف الصدددد ي : )سددددألأي ريب ومدددديت ءسءدددداا  وامسعددددوا مددددا ياولدددد  
أي   ياوي   يكا  – أ طا  اءنت  ومنعين ال ال ة  سألت  أ  يك حل أميت اسنة 

 أ طاني    –اهرو  – أ طاني   وسألت  أ  يك حل أميت جباني ة  –مجعا  ادا ة 
وأددس  -منعددين ريب الددحل –ريب أ  جيعدد  اددأيت أمدديت  يمددا اينكددا  منعنيدد   وسددألأ

 قول اهلل سب ان  وأعامل:
ددد    ندددأر ) اااا م ددد   د دددونقرديمن أ ون مر دددو  النا دددازرري     دددن أ ن يد بدنع دددث      دددينديمن   دددل  قيددد ن  ي

ددددي عاا و ييددددلريق  اد عنو ددددديم ا ددددأنيت  اد عندددد رت ان ددددديمن  ر ددددمن أ ون يد  نبرس  يندددد   نيص ددددر  ي أ رنني ردي  يددددرن ك 
دأي     دينديم ارو كريد رت    اآلي اتر ل ع   كيمن يد  نا كيون      و ك ل ب  ارد ر قد ونميدحل  و  يدو  احلن دقل قيد  ل سن

تد ا رٌّ و س ون   أد عن  ميون  {  [ 67-65:  اونعام]ل دي   ند ب إرت ملسن
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ر  أمدددا مددد  خسلددد  حالن دددا  أمدددا اومددد  دددل  طاني دددة ادددا وصددد  رسدددول اهلل 
النصي ة اليت انط ق منكا  لينا رسول اهلل ادا ع حب   ادا ع   ات   إليدم طاني ة 

 اا اكر 
مدد  حددديث   دد  ادلصددط ن  –وغدد    –يددروي مسدد م يف صدد ي   أيودداا 

أيب  ريرة: )أما   ا ستدون  ٌ  اعدي الاا د  يكا خ  م  ادلا ي وادلا ي خ  
 ي  ليكددا   ددإاا ن  ل ددأن ادددم   ي  ددق صدداح   ادد رت اإا دد رت وصدداح  غددنم مدد  السددا

اهنم  وصاح  أرررت اأر  ر  قال لد  قانيد : أرأيدأ يدا رسدول اهلل رندسا لدي  لد  
غدنم و   اد  و  أررل قدال: )يعمدد  مل سدي    يددو حدد  ي عددر ا يعتد ل أ ددحل 

 ال رو حد يأأي  ادلوت و و   ن أ حل احلالر 
أندد  قددال:  ز واادد  ماندد  والسمددلي و خددرون  دد  ادلصددط ن يددروي أاددو زاو 

) اا رأيدددأ  ددد اا مطا ددداا و دددوع متبعددداا وزنيدددا مددد ءرة و  دددداب كددد  اي رأي ارأيددد  
  ع يحل خباصة ن سحل وزض  نحل أمر العامةر 

ادد  اليمددان  رويدد  البردداري ومسدد م مدد  حددديث حلي ددةوامسعددوا  ددلا الددلي ي
خل  وكنأ أسأل     الشر خما ة أن    ا قال: كان النايت يسألون رسول اهلل 

يدددركين  ق ددأ لدد : يددا رسددول اهلل لاددد كنددا يف نا  يددة و ددر  دا نددا اهلل هبددلا اخلدد  
 ك  اعدد  دلا اخلد  مد   درل قدال: نعدم  ق دأ:  كد  اعدد الدحل الشدر مد  خد ل 

ددد   ددد   –قدددال: نعدددم و يددد  ز خ  نيددد يل قدددال: قدددوم  –يف الدددحل اخلددد  ز خ  ق دددأي ومدددا ز خ 
نيت ويكتدون اه   دي  أعر ون منكم وأندرون  ق أ:  كد  اعدد يستنون اه  س

ل قدددال: نعدددم  أندددايت   دددن أادددواب نكدددنم يدددد ون  ليكدددا  مددد  الدددحل اخلددد  مددد   دددر
اسددتداب قددل و   يكددا  ق ددأ:  مددا أددأمر  يددا رسددول اهلل  ن أزركددأ الددحلل قددال: 
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أ دد ضي أ دحل ال درو ك كدا ولدو أن أعد    دن أصد   ددرة حدد يأأيدحل ادلدوت وأندأ 
 الحلر    ن

مبنيددة   ددن مددااال   ددن رقيددةرت زقياددة   ددل  طاني ددة مدد  نصدداني  رسددول اهلل 
م تد ع  ي اهلل    ون  هبدا  ولادد أنبأندا أند  يف موقد  مد  ادلواقد  أيرري  كد  مدا سدتمر 

 ا  أمت   مل يوم الايامة 
 ل  النصاني   منا انب اأ م   لا الوص   مد   دل  ادلعر دة الديت أط عد  اهلل 

     ون    يكا
 يدا  بدداز اهلل:  اددة  ددلا الدلي أقولدد  لددم أونكدد  نصد اا  مل ن سددي و لدديدم 
مجيعاا  ما لنا نسينا ص تنا ارسول اهلل  ما لنا نسينا   اة رسول اهلل   ينا  ما لندا 

وأصددهينا السددمع  مل أ دددانينا الددلي  يساصددون  أ ر ددنا  دد  نصددي ة رسددول اهلل 
تاب ية ذلددلا الب ددد  خارطددة ر  ددا مدد  ر  ددا  انددا الدددوانير  الددلي  يرمسددون اخلارطددة ادلسدد

 خارطة التاسيم والتبويع ذلل  اومة ا  ذلل  الب دة 
نعم  قال قاني  ً:  ن قدول رسدول اهلل يف احلدديث الدلي اكدرت ) اا رأيدأ 
 دد داا مطا دداا و ددوع متبعدداار   ددن أن قددال: ) ع يددحل خباصددة ن سددحلر  ددلا أمددر 

 مدددا اظدددواب أيكدددا اوخدددوة  ددد   دددلا   سددد   وأددد  أن نددددون يف ادلوقددد  ا جيدددايب
 لالس ال اللي ينب     نك   دي 

دد   رسددول اهلل  ددل  النصددي ة  واحددد أم ونككددا لددد   لشددرصرت ق ددأ:  دد  ون 
  راز أمت  مجيعاا حسناا ول ونككا أ راز أمت  رنا ا ونسا ا 

 اا أصهن السمع ك  واحدرت واحدرت م  أ راز أمتد   مل  دلا   دازة  مل خاصدة 
 اا وحيرسكا وااتعد     واصد  أ دحل ال د  ادلرت  دة    م يد ول اومدرلن س  يرا 

 ددرزي  هددا ري     يتددأأن ذلددم أن يندسددوا وسدد   ددل  اومددة نسددي كر رواز ال تنددة م
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   ل  نصي ة   يكم  رسول اهلل هبا يف أان  رز اد   اليت اايعأ ادلصط ن 
قدددول قدددًو  دددلا مجعكدددا  أ ةاددد  ذلدددل  اومددد – دددي وصدددية  دددام ة  امدددة ل مسددد م  

  وأسته ر اهلل الع يم


