
  الدكتور البوطي                                        مباذا نستقبل شهر رمضان املبارك  خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 1 موقع نسيم الشام:

 تاريخ اخلطبة

 8722/ 70/ 82 املوافق  2348،  شعبان  82 ، اجلمعة     

 نستقبل شهر رمضان املبارك مباذا
   ددا را ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل زنهدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال هدددم   
 يددد  ن ددد. نأسدددحل  زأشدددهد أن    لددد     امث أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أنددد  كمدددا أء

زحددد    شددر حل لدد   زأشددهد أن دمددداا نبددد  زرالددول  زريددأي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا زندددل راا  ال هدددم ريدددل زالددد م زادددارك ن ددد. 

دمدددد ريدددسما زالدددسماا زانيمدددي متسزمدددي  مل  دددوم الددديدنا دمدددد زن ددد.  ل الددديدنا 
ون زنأسددي امللنبددة اتقددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا مزأزريدديدم أ هددا املسدد  الددد   

 نباز امث:
 ن هي    الانات ز درم دا امث الدب ان  زأعدامل مبقددم شدهر  املع دم  شدهر 

هددا   مددا هددو أزل مددا   بهددي أن هددا زمددا أن   رمضددان املبددارك  ز دددا اد ددة مددا أن م  
 ؟نستقبل ا  هلا الشهر املع م  ا نباز امث

 ندددد  التواددددة  التواددددة مدددد  الددددانير ا،زران زاملعاريددددي زا ءددددام  أزنددددو  مل ذلددددحل 
نأسدددي  زأزندددو  مل ذلدددحل قدددازم أمت دددا  الددديما   هدددل  الب ددددم املباركدددة  زأزندددو  مل 
ذلحل املس مي نامة  أزنوهم مجيعاا  مل التوادة ال صدوح   مل يد دد البيعدة مدع امث 

زشرانيع  زأحدام   أزنو املت املي  مل الب ان  زأعامل   مل ا ريطسح مع أزامر  
 أن  ق عوا ن  ال  م أ اا كان نون  زأ اا كان مصدر  زأ اا كان البب  
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زقددد شددر هم امث الددب ان  زأعددامل  راالددة  –أزنددو قددازم ا،مددة  مل أن  دونددوا 
زقدد شدر هم امث ادللحل  –زأزندوهم  –شعانير هلا الشهر زمعانيد  زحقوقد  زقيمد  

    الددزانير  هدلا الشدهر    الشدواريف    امليداز      ا دال  مل اا ة شعانير –
دددُر نأسدددي زأذكدددرهم اددد ن امث نددد  زندددل أنطددد. احلر دددة ل نسدددان زل مسددد م أن  زأُذ ك 
 ستجيب ،مر امث  يصدوم أز أ   سدتجيب  يأطدر  زلدد    أدوز أن أعدل مد  

مد  حر تد  هدل   حر ت  هل  البباا ميد   اد  شدعانير هدلا الشدهر  مدا   بهدي أن أعدل
 أزاما لسالتخأاف زلسالتهتار  قو  هلا الشهر 

أزندددوا املسددد مي نامدددة  مل أن   هضدددوا  قدددو  هدددلا الشدددهر الدددل  شدددر  د   ا امث 
 الب ان  زأعامل ا  

أ  القتددددل  –أمدددا اامعددددان   الأددددا الدددن  اهددددا امث الددددب ان  زأعدددامل ااددددرج 
هددي      الردد ر     العصددبية الددل   تس سددل اعضدد  مدد  اعددل ززن مدد ر لدد     ال

طبقداا ل تسدمية الدن  اهدا رالدول  –أما اامعدان ذدلا اادرج  –ل ملهب زل طانيأة 
ف قيمدة هدلا  ما أن م أن مس ماا  م  اامث زرالول  زقدرأ كتداا امث زندر  –امث 

ال طمة السوزا   ما أن م أن مس ماا  م  ادامث حقداا ز مد   الشهر  تون   لي  ذل 
امث حقاا زأس كتاا امث الب ان  زأعامل ا  ن   صر ن د. أن  سدتقبل هدلا ارالول 

ددو ز  زنددُ  رمضددان ا، ددر ،  الددبب  الشددهر ذددل  ال طمددة السددوزا   زحاشدد. أن   س 
م  هل  ا،الدباا ك هدا  دا نبداز امث   ديد   ذا ن دم هدلا املسد م ا ند    دا  قد  

ا  قد  أمداا العددزان اجدارني    دا ذل  الأت ة الدن  اهدا امث ند  زندل اادرج   د
 ستجيب ل عدزان اجارني املع   زالل   هدف  مل انتراث ااالدسم مد  أر د  
ز هدددف  مل ا تصدداا احلقددو  زالرددرزات مدد  أريدد اذا  كيدد   تدد أ. ل مسدد م أن 

ا  ند  أن دم  ستجيب اؤ   الدل   ميع دون   العمدل ن د.  هسكد  ز هدسك أمتد  
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انتراث هدلا الدد   الدل  شدر   امث ند  زندل اد    هدد ون  مل  هد ون  مل  أدم
انتراءدد  مدد  ا،را  زالددل  قددرأ أقر ددر زلدديم ك يأددورز الددل   ع دد  ندد  هددل  الها ددة 

 لس  مبالهاا ز  مأتئتاا    ع م حقيقة ما أقول ز ع م أن
مسدد مون ز ددازلوا أن   طمددوا أل دد   هددلا الشددهر ذددل  الأت ددة الددن  اهددا رالددول 

 اارج؟! امث 
أز أن  مسددد مون ز بدددا عون ارندددارز ليأدددي ادددد ا مددد  أن  بدددا عوا رالدددول امث 

 بددا عوا قرددي م  هددلا الشددهر زحقددو  هددلا الشددهر اددل اددد ا مدد  أن  بددا عوا امث الددب ان  
 زأعامل زأدززا البيعة ل   كي ؟!

مس مون زمتتد أ دد هم حدمداا أز حقيقدة  مل مبا عدة  أندل ارندارز ليأدي ذ  
هدددلا الدددل   دددراه  ن ددد. املصددد   –تي املددد ززنتي ااالدددرانيي ية زالأرنسدددية الشخصدددي

 الل    ت ر  ال  الب دم الواحدم؟!
مدد  هددو هددلا املسدد م الددل   ر دد. أن أعددل مدد  نأسدد  ن ددداا اددلا العدددزان 
اجددارني العجيددب الددل   هدددف  مل  طدديم هددل  الدت ددة الواحدددم ،مت ددا   هددل  

 ُمض ٍغ   مل لقيمات مُت ض ُغ ا أُدب تد   ع؟! الب دم املباركة لي ي ها  مل
ز  أر دد أن أنيدد ذكدر هدل   –مس مون ز ُدع ب دُدزن الطر د  أمدام هدلا زأمرالد  

 ُدع ب ُدزن الطر   نسنيدة أمدام هدلا زأمرالد  ل ديدد ادل  ا،مدة مت ققداا    –ا، ا  
 ؟!    ت أ . هلا ز  ها ززنياها معاا 
 مس مون زميع ون   هلا؟! هلا مست يل  – ا نباز امث  –زأنا أقول 

اي شهر رمضان الدل  ااتعرد  امث الدب ان  زأعدامل زندا  رادة  زندا  أدراحم 
زنت  م  نلاا امث زادي هدلا العمدل ا،رند  أ داقل حداز   ميدد  أن  ت قد   
 زلدد  أقددول اددؤ   ااخددوم: كردد اا مددا  دد  س أحدددنا زهددو مسدد م  زهددو مددؤم  اددامث
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نددد  زندددل    أدددست مددد  ندددرا  رنوندددات  مددد  ندددرا  أزمدددات نأسدددية  مددد  ندددرا  
اطالددة  مدد  نددرا  أطيدداف شددقا  أطددوف اددالريزس  كردد اا مددا   سدد. أحدددنا هو تدد  
ااميانية  يمع  زهو ناٍس حلقيقت    الس    طر  م  هدلا القبيدل لد د  الدرنان 

أن  ددون لد  مد  هدلا  ما  عوز  الرنان ما  تلكر زلئ  ش  وند ما  دلكر   يدأدي
ما  دلكر  مد  نسديان زمدا  وق د  مد   أ دة  أندل  –شهر امث ن  زنل  –الشهر 

 ندددد  ،أصددددور ز  أويددددل  أأصددددور  حقيقددددة أن هددددؤ   ااخددددوم اليسددددتيق ون مدددد  
 أسهتدددم زالتسدددتيق   طدددرم ااميدددان ادددي ندددوايهم زلسدددوف  ؤزادددون ز توادددون ز ن 

 لسان حال أحدهم ليقول: 
 [ 44:  ط ] (ي حل  ر ا  لرتد ر   .ز ن جر  ُ   رل  )

 لسوف  ؤزاون خا عي مط طئي الريزس لقرار امث القانيل:
و م  )  [ 11:  احلجرات] ( ر   ا ال ُمؤ مرُ ون   رخ 

 زلسوف خيضعون ال وكهم ،مر امث القانيل:
 [ 11:  احلجرات] (    ري  رُ وا اد ي   أ خ و   ُدم  )

يد  زادي ا ريدطسح مدع امث    حل ددات  لدي  ادي التيد  الدل   قدع أحدددنا  
 التأاأة   تأتها اانسان  مل امث ز ذا االدرم اااي  قول ل : أقبل   ن  مقبول 

أقددول اددؤ   ااخددوم:  ن كاندد  ا،زمددة اطالددة   ن كاندد  ا،زمددة نأسددية   نددا 
أاشدددركم زأطمئددد دم اددد ندم  ن أقب دددتم  مل امث زنددددزد ا ريدددطسح معددد  زنددددزد 

زلسدددوف  عطددديدم اعدددد م دددع  ليددد  زااميدددان اددد    سدددوف  ه ددديدم مددد   قدددر  التوادددة
زلسوف  ق  لدم ر د العيش زطم ني دة الد أ   را دا هددلا  تعامدل مدع نبداز   
 ن خطوت  مل امث خطوم أقبل  ليدحل امث الدب ان  زأعدامل ذرانداا  ز ن أقب د   ليد  

وم ز ندد  ،نتقددد أن  ااندداا  أقددول هددلا اددؤ   ااخدد ليددحل ذراندداا أقبددل امث ندد  نددل 
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كسمدي هددلا الديوق  كددوام  الأطددرم الدام دة اددي نددوايهم  ز ددم اخددوم مؤم ددون 
 اامث الب ان  زأعامل  يما أنتقد 

 ذ قدددال:   ددد ذكركم مبدددا ريددد  نددد  رالدددول امث  – دددا نبددداز امث  –أمدددا يددد  
  )نبازم   اارج كهجرم  يل(

ا كقيمددة مدد  هددانر مدد  العبددازم أء ددا  الأددا أتضددان  قيمتهددا  أصددب  قيمتهدد
   إذا نر تم هل  احلقيقة مدة  مل املد  ة  راراا م  زار الدأر حلاقاا ارالول امث 

أزندددددو نأسدددددي ا أزندددددوكم مجيعددددداا  مل أن أضدددددانأوا مددددد   – دددددا نبددددداز امث  –  ندددددا 
 طاناأدم زنبازاأدم   هلا الشهر 

  كام دة  م  كان م دم  ص ي الرتاز   مثانية   يص ها   هلا الشدهر نشدر 
ها أز  ص يها   ايت    يخرج زليشهد اظمانة زليصد ها مجاندةا يزم  كان    ص 

   املساند الن أت ل  اعبازم امث ن  زنل 
مددد     يتدددل   كدددل  دددوم زمددد  كدددان  ت دددو مددد  كتددداا امث نددد  زندددل ريدددأ ات 

 م   اظ   الدامل   ي ت  ن أ    كتاا امث ن  اا زم  كان  ت و
اريف   ليددايل رمضددان أأدديل زأتدد ل  االسدداني زالسددانيات ز ذا كاندد  الشددو 

 مل ايددددوت امث لدددددي  ركعددددوا ز سددددجدزا ز ؤزاددددوا ز تواددددوا  مل امث   تضددددان  كميددددة 
 هؤ   الل   أت ل  ذم الشواريف زالطر  املؤز ة  مل ايوت امث ن  زنل 

  دداكم زأن أصددب  املسدداند موحشددة   ليددايل رمضددان    أويددل ذلددحل أاددداا  
أأصور ذلحل أاداا  ز ن را ا ،رحم ا ا م  أن  ديف البيسا م  السبل  قد  هدلا   

  الل  أقول  زأال ل امث الب ان  زأعامل أن  عيلنا م  
ز ذا ز ق ا امث   ز  ا حقو  هلا الشهر قياماا   ليالي     عد اعد ذلحل ززن 

حيددج نئ ددا  أن ن ددوث  قبال ددا  مل امث اشددي  مدد  الشددوانيب  نعددوز  مل ايوأ ددا مدد  



  الدكتور البوطي                                        مباذا نستقبل شهر رمضان املبارك  خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 6 موقع نسيم الشام:

نئ ا زق وا ا طاهرم   نر .    اقبول م  امث  ت  ل ن ي ا م  ن يانيد   زنعدوز  مل 
ر ُنوا  مل الدمي  لقد أبي  ت د  ايوأ ا زي    ن ت ر    هلا القبول    اكم زأن ُأس 
أدا نبارم ن  زنوم  مل كمي زلقد رأ تم ما زرا  الدمي   دا خطدة ارندارز ليأدي 

زهلا حدم   أن م  ي  خدسف  –وم    اكم  ا نباز امث  زلقد ن متم أ ها ااخ
أن أ  أ دداهرم مدد  هددلا القبيددل أدددون ذر عددة  مل هددل  الأت ددة  إدددا درمددة قددو ا  –

زاحداا اقرار م  كتاا امث  زابيان م  رالول امث  زاإمجايٍف م  الع ما  زاملس مي 
 نامة  أقول قويل هلا زأالتهأر امث الع يم 


