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 تاريخ اخلطبة

 1922/ 90/ 29 املوافق  2341،  رجب  90 ، اجلمعة     

 يف الشام تعاني من الغربة  املصطفىوصايا 
  يددا رب ددا احلمددد مث اددداا يددوايف نعمدد  ويدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ي بغدددي ظدددسل ونكدددحل ولع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
ت كمدددا أء يدددت ن دددى نفسدددحل  وأ دددكد أن    لددد     امث أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أنددد

وحددد     ددريحل لدد   وأ ددكد أن دمددداا نبددد  ورالددول  وصددفي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر بشددد اا وندددليراا  ال كدددم صددد  والددد م وبدددار  ن دددى 

م دمدددد صدددسما والدددسماا زانيمدددي متسزمدددي  مل يدددو الددديدنا دمدددد ون دددى  ل الددديدنا 
ون ونفسددي امللنبددة بتاددوع امث تعددامل  أمددا بعددد  يددا مالدددين  وأوصدديدم أيكددا املسدد 

 نباز امث:
مشددددددوز العاطفدددددة  لي دددددا   دددددديد ا  تمدددددام بشددددد ون ا  ك ددددد   رالدددددول امث 

ا الدتغفار ل دا  ك د  الت  ددان والشدوا  لي دا  أندد  أدلا ورزح أحازيد  صدد ي ة  
 ك  م 

أن قددراا كبد اا مدن املسد مي معر ددون  ون  در  مل حدال املسد مي اليدوم    دد
نن  لا الرالول اللي يتشوا  ليكم ويكتم أم ويستغفر هلم ويسحاكم بالوصايا 
وال صداني،  ت دحل  ددي امل الدام الددوع مددن ورا  املنالدي الدأ نشددعر أدا أو نت ددد  

 ن كا  نعم ت حل  ي امل الام الدوع 
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ا  أالدددوار الادددرون  مرالدددسا خطابددد  هلدددل  اونيدددال مدددن ور  يادددول املصدددطفى 
)أ    ترنعدددوا بعددددي  يدددسب ا ي دددر  بع ددددم يادددول باطبددداا يف ح دددة الدددوزا : 

  ون  ددر    ددد الاتدد  اليددوم يسددت ر رقددا  بعددال  أ   دد  ب غددت  ال كددم  ا ددكد 
باملس مي ن ى أيدي املس مي  ونت م  يف حال من ي سدبون أنفسدكم  مل رالدول 

يادول: لسد ا مدن وصدية رالدول امث يف  دي   امث و مل اإلالسم و ذا ب سان حداهلم 
ْرنَا   بد أن ن فل  ولاد اجتكت  لي ا املتط باح من   ا أو   دا  و بدد ل دا  لاد أيمر
أن حناق  وت  ر و ذا بالس وكاح الشداني ة  دل  قدد قطبَعدت أو دى اايدوص الواصد ة 

  بي  ا وبي رالول امث 
أ ن دى أمدأ ي ددر  )مدن خدرم مدن أمد يمدا صد، ن د :  يادول املصدطفى 

ونادول  دلا  بر ا و انر ا و  يت ا ى م م كا و  يفي بلي نكدد ا   ديم مد  
)أ    يب غ الشا د م دم الغانيب  در  ميبَد بدغأ أوندى لد  ونب  غ كما أمر رالول امث: 

  نب  ددغ  ددلا الددلي قالدد  رالددول امث و ذ بددالونو  رالددول امث  دددلا قددال مددن الددامع 
ال بويددة  و ذا بالد مدداح تسددت ا أددلا اومددر ال بددوي بدد   تشددي، نددن  ددل  الوصددية

)مددددن خددددرم مددددن أمددددأ ن ددددى أمددددأ ي ددددر  بر ددددا أددددلا الت ددددلير ال بددددوي  ذ ياددددول: 
كدددم رأي دددا مدددن   و انر ددا و  يت ا دددى م م كدددا و  يفددي بدددلي نكدددد ا   ددديم مدد  

يس ر من  لا الت لير ال بوي ون  در    دد أو نسدمع أن نشدراح املسد مي قدد 
ا ب يددددي املسددد مي  ش يديَاتدب يدددوا ب يددددي أنددددانيكم ن دددى ال اددديال  دددا أوصدددى بددد  قديتد  يدددو 

 رالول امث  ن ى ال ايال  ا حلر م   رالول امث 
َ تيددددد  يادددددول و ددددلر:  رالددددول امث  )مدددددن قاتدددد  مدددددت رايددددة نميدددددة  َدايتردددد  َ ارتدْ

و  يع ددم الغايددة الددأ تسدد  بدد   ليكددا أي مددن الددار ورا  قيددازم   يع مكددا  نا  يددة 
َ تيد ي نا  يد    يع م أن   ن قيترَ   إن قت   ال مي ب   مل ما ورا  الور اإلالدسم   )َ ارتدْ
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بتب يغد  و ذ  ون  ر ون ا   لا الددسم ونعيدد  ونب دغ  دلا الدلي أمدر رالدول امث 
ددَ   لي ددا مددن  ددر  أو مددن  :ب ددا نسددمع مددن ياددول بدد   بددد أن ن فددل اومددر الددلي وين 

أن نعددرع نددن  ددلا الددلي قالدد  دمددد رالددول امث  ددرا أو مددن   ددا و  ددا    بددد 
ونف   ن ي  ت فيل ما يديَتطَ بدبي ت فيدل  م دا مدن خطدج خارنيدة  مدا نددري مدا يدراز 
َر  دددددس  دددددد    اإلندددددراع  ب دددددا مدددددن ورانيكدددددا  وكدددددم نادددددول ولددددددن رالدددددول امث حدددددلب

 وا الت فاف 
  قدددال ) هندددا الدددتدون  ددد( مدددن بعددددي : نبددداز امث: يادددول ل دددا رالدددول امث 

أي ا ن دباص بد   )امل درم م كدا كتدا  امث يدنا ن ي:  ما امل رم م كدا  قدال: ال
 وت فيل أوامر  

أقول متر و  أقول تت ب   و لا  و يايد   –واليوم و ن  ل  الفت ة لتمر ب ا 
ن  دددر    دددد مو ندددا ورب دددا أرالدددى أمدددراا خاطدددب بددد  نبددداز  ت ب دددق مدددن  –ومث احلمدددد 

 مى قاندم الد اللرانيع  ياول:خسل  لا اومر قاندم  امة تس
 اونعدام}َوَ  َتسيبُّوْا البلريَن َيْدنيوَن مرن زيونر ال ّد ر  َدَيسيدبُّواْ ال ّدَ  َندْدواا برغَدْ ر نرْ مأ 

بدددد  اومددددر املط ددددو  واملسدددد ون ور ددددا كددددان  –أي  ذا كددددان اومددددر املشددددرو   101
انب اللي ت فدل  أو درم أك ر خطورم من الو يدون ذريعة  مل نرمية  –الوانب 

 ي ددب أن تددذ   ددلا اومددر املشددرو  وندد  يت ددول  مل دددرم بدد  يت ددول  مل نرميددة  
 ولاد  ر  البيان اإلهلي لللحل     بسيج بال سبة ملا نرع  قال:

 َدَيسيدبُّواْ ال ّدَ  )أي   تسبوا أصد امكم   َوَ  َتسيبُّوْا البلريَن َيْدنيوَن مرن زيونر الّ  ر )
ون  لا اللي تفع ون يدون ذريعة  مل أن يسبوا  هلدم احلاياي    نرْ مأ َنْدواا برَغْ ر 

و و امث ن  ون    ذاا ش يعد الب اوص ام مشروناا وند  يدوزي  مل الدب اإللد   
الب امث ن  ون    ديا  ذا أوزع  مل قت  ال فدوس الويةدة   ديدا  ذا تسدبب 
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 د  قتد  الدو     ز داا حيدام الدو    يصدب، نن  ع أ وليدن مشروناا   ذا تسدبب ن
حىت ولو كان مشروناا يف أص   ولو كان مسد وناا بد  لدو كدان وانبداا  – لا اومر 

من زرنة زنيدا يصدب، ذلدحل درمداا  ون  در    دد ك د اا مدن املسد مي الدلين قطعدوا 
 ددا بيدد كم وبددي رالددول امث ونصدداني   أو ددى اايددوص  ددد أهنددم يو  ددون يف ارتدددا  

لددددلرانيع الددددأ توصدددد   مل نددددرانيم درمددددة  تصددددر اح قددددد تدددددون يف أصدددد كا ندددداني م ا
مشددرونة ولد كددا تسددت    مل  دد(  يتددلر  أددا الفاندد   مل دددرم  تديْ َ ددقي مددن ورانيكددا 
أرواح  يصب،  لا العم  نرميدة أيكدا اإلخدوم واملتسدبب ندن ذلدحل يصدب، يف  در  

امة ن ى أن  قات  حىت و ن ش يدن امث قاتسا يد باي بد ع الدية و ااَلبي يوم الاي
يشدددعر بدددللحل ونددد  ش  مددد  الدددسحاا وش ياتددد  بريةددداا ولد ددد  خدددرم يكتدددا  خدددرم 

   دانددت العاقبددة  ددلا الددلي أقولدد  لدددم يت دددع  خددرم ميددارس  عددسا ورزوز  عدد 
 ن املبداح يت دول  مل ددرم بد   مل نرميدة  ذا أصدب،  وخطا  امث ند  وند  يادول:

ون يف ارتدددا  الددلرانيع  مل  ددر    ددد ك دد اا مددن املسدد مي يو  دد  ن ذريعددة  مل درمدداا 
  وأنددا   أ ددر اي يددا نبدداز امث بددي  ةددة وأخددرع    أ ددر اي بددي طددرفأ وطددرفأ ن ايدداح

  ك  من يو   يف ارتدا  مدا يعدد ذريعدة  مل ددرم  مدا يعدد أو يددون ذريعدة  خر
   مل نرمية قت  تدون  ل  اللريعة حبدم الات  ذات 

نسقت دا اليدوم   مددأ رالدول امث  أحنددن  امث  أحدب أن أتسدا ل مدا  دي نبداز
 دلا اإلندراع ندن  وأن ا م تسبون  لي  نصغي  مل أوامدر   ذاا ملداذا موق ون ب ن  نبي ا

  ي كدد  وصددايا رالددول امث ح يسحا ددا املصددطفى حببدد   بشددوق   بت  اندد   بوصددايا 
    تفع ددددوا   يدددداكم   يدددداكم  فع ددددواراددددةا و  ددددفاقاا ن ي ددددا  يسددددر  حلاقدددداا ب ددددا:   ت

 أحلركم  التاعون يف ناابي   لا البس   ذاا  وحنن معر ون 



  الدكتور البوطي                            يف الشام تعاين من الغربة  املصطفىوصايا خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 5 موقع نسيم الشام:

 ن كانددت نسددبت ا  مل رالددول امث باقيددة  تعددالوا نبددايع رالددول امث ن ددى السددمع 
  تعدددالوا ن فدددل وصدددايا    دددو رالدددول  لي دددا كمدددا كدددان رالدددو ا  مل العدددر  يف والطاندددة
  نصر 

رر أن ياطدددع نسدددبت   مل رالدددول امث ومدددن ا  كدددو أمدددا  ن كدددان  ي دددا مدددن قدددد قددد
رالول امث مطمةن البال  واءااا من  دلا الد كف   ديع ن يس  يف ال ايال  ا أوصى 

 ذلحل حىت تتمي  الفةاح بع كا نن بعال 
أما حنن  إن ا نع ن يف ك  يوم  اليما يف  ل  امل االبة ب ن ا   ند ال مدن أمدة 

ن أمددة الدددنوم  اددج بدد  حنددن مددن أمددة الدددنوم مدد –ومث احلمددد  –رالددول امث  لسدد ا 
وا الدت ابة معدداا   ن دا   ندد ال نع ددن ب ن دا نتمسددحل بوصددايا رالدول امث الددأ أرالدد كا 

  خنرم نن أمر   اووامر الدأ ن  لي ا من ورا  الارون  نع ن ب ن ا حريصون ن ى أ
ا ورا  ن فدددل ا  دددي الدددأ ت تي دددا مدددن لدنددد   أمدددا اووامدددر الدددأ ت تي دددا مدددن   مددداح مددد
  الب ار  من اجملكول  معاذ امث وحا ى أن نف  كا ن ى أوامر رالول امث 

مددا زم ددا معتدد ين  :مددن يسددمع كسمددي وأزنددو نفسددي أنددا أزنددوكم وأزنددو كدد 
ب سددددبت ا  مل رالددددول امث أن  دددددز البيعددددة لدددد   أن نصددددغي السددددمع  مل وصددددايا   أن 

 التغفرو  يغفر لدم نطبق أوامر   أقول قويل  لا وأالتغفر امث الع يم  ا
ددْرحي نفسددي وأن أوصدديدم كمددا  ددرَكيم كمددا قددد ذكب نبدداز امث: يطيددب يل أن أيذَك 

 قد أوصيتي نفسي بالتوبة واإلنابة  مل امث ت فيلاا لاول امث ن  ون :
يعاا أَيدَُّكا اْلميْ مر يوَن َلَع بديْم تديْف ر يونَ )  [31:  ال ور]  َوتيوبيوا  رمَل ال ب ر مجَر

د ددرم ا لت ددا  الصددازا اافددي  مل امث ندد  وندد   ولدديدن ذلددحل يددا أيكددا ا ب
اإلخدوم  يدا مدن يدب غكم كسمدي لديدن ذلدحل يف اوالد ار  لديدن ذلدحل يف السدانة 
الددأ تاددوم  يكددا مددن رقدداز  وتاددا  يكددا أمددام ربددحل ولدديم بي ددحل وبي دد   يكددا أحددد  
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مددددب   تركددددع وتسدددد د  جاطبدددد  بسدددد وز   متددددللسا بددددلل نبوزيتددددحل بال غددددة الددددأ
 باوال و  اللي تشا   بالطرياة الأ تستطيع 

الت ةوا  مل امث  الت ةوا  مل امث يا نباز امث  للحل  و مفتاح الفرم الاريب  
 أقول الاريب 

ومكمددا كانددت الوالدداني  املازيددة نانعددة  ومكمددا كانددت ك دد م ومشددرونة  ددد  
  الااني :ذلحل   جيدي    مع صدا ا لت ا   مل امث ن  ون   وصدا امث

دددددْم ) َوَلَادددددْد أَْراَلددددد َ ا  رمَل أيَمدددددمأ م دددددن قَدْب ردددددحَل َ َ َخدددددْلنَا يْم براْلَبْ اَلدددددا  َوال بدددددربا  َلَع بكي
 [ 42:  اونعام]  يَدَتَ ربنيونَ 

أوقدداح السدد ر انع و ددا ميعددازاا بيدد دم وبددي امث  أزنيددتدم الددأ تصبدداند  مل 
ر   جطدد  يددا نبدداز امث  ولدددن السددما  الع يددا الددكام اوالدد ار  والددكام اوالدد ا

املط و  أن نبدأ بالتوبة ا ألا ا لت ا   مل امث  أََمْرحي نفسي ألا وأمرح أ  ي 
أددلا وأوصددديت  خدددواين مجيعدداا أدددلا وأوصدددي كدد  مدددن يسدددمع   الدديما قدددازم  دددل  

 اومة ألا 


