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 تاريخ اخلطبت

 1022/ 00/ 05 املىافق  2341،  رمضان  05 ، اجلمعت     

 حتققها ضمانتبشارة شهر رمضان و
   ددا رب ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  و دددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل ونهدددحل ولع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال هدددم   
يددد  ن ددد. نأسدددحل  وأشدددهد أن   إلددد  إ  امث أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أنددد  كمدددا أء 

وحددد    شددر حل لدد   وأشددهد أن دمددداا نبددد  ورالددول  وريددأي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث إمل العددداش ك  ددد ر بشددد اا وندددل راا  ال هدددم ريددد  والددد م وبدددارك ن ددد. 

دمدددد ريدددسةا والدددسماا زانيمدددي متس مدددي إمل  دددوم الددديدنا دمدددد ون ددد.  ل الددديدنا 
ون ونأسددي ا لنبددة بتقددوع امث أعددامل  أمددا بعددد  يددا موأوريدديدم أ هددا ا سدد الددد    
 نباز امث:

أنقددد  إلددديدم بشدددارة  دددلا الشدددهر ا ع دددم  شدددهر امث الدددب ان  وأعدددامل  الدددل  
 تج ددد.  يددد  رب دددا ن ددد. نبددداز  ب أ اأددد  الراانيدددة  أنقددد  إلددديدم بشدددارأ  بددد ن  دددل  

سددر وأدددبر بدد ان امث اليددوم  الأت ددة  بدددأب أدددبر كمددا أقب دد  بدداحم     ددا الت  
ولدددد  ضدددمانة الدددحل إيفدددا أتماددد    التوبدددة ال صدددوو    التوبدددة إمل امث نددد  ونددد  
واحوبددة إليدد  و د ددد البيعددة معدد  وا ريددطسو معدد  ن دد. كدد  ا سددتو اب وبال سددبة 

 لسانير الأئاب 
ولع دم أقولون: أليس   ي بشارة  دلا الشدهر و وك  دا ش أعدد  اندة إمل 

إ ددا بشددارة الشددهر ولددد   ددلا الشددهر   أدد  مدد  ش  قبدد  إمل امث ندد  شددر   نعددم 



  الدكتور البوطي                                       بشارة شهر رمضان وضمانة حتققهاخطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 2 موقع نسيم الشام:

وند  بالتوبدة  ولقدد رالددول امث قدانيسا: دبد ععدد ا بعدد  بعددد مد  زخد  ن يد  رمضددان 
  م  هعأ ر لد   ومد   دو الدل   ددخ  ن يد  شدهر رمضدان  دس  د؟هعأ در لد    دو الدل  

مداب الدح حدلر  امث     ناكأاا ن د. ييد    دو ااك الدل    د  ناكأداا ن د. ا ر 
و ددا  ن هددا   سبددد  دد   ت قدد.  ددل  البشددارة أن ىلددد أو ا  ددداا إمل امث بالتوبددة ا إندد  

 ىلد  د  إمل  ل  البشارة ليت اوهلا 
ولقددد ارأدب ددا  ددا نبدداز امث كادد اا مدد  ا وبقدداب  ولقددد ندأ ددا ن دد. كادد   مدد  

 احو ار  وريدق رب ا القاني :
اردددددد   و م ددددددا أ ري دددددداب د؟م م دددددد  د ددددددب  ع أ  عدددددددر د؟مع و  د ععأ؟ددددددو ن دددددد  ك  ددددددا ك س  دددددديب ة    برم       مُّصر

 [ 33:  الشورع]
وأرنو أن أدون  ل  الأت ة ب   لا ا بدتس  الدل  أقبد  إلي دا بد رازة مد  امث 

أن أدددون   يهددا نعمددة مدد  نعمدد  الباط ددة  أرنددوندد  وندد  وب ددون مدد  الثبيددة أتمادد  
ر وقدددد نبهت دددا إمل العدددوزة إمل امث والتوبدددة بدددي  دددل  الأت دددة قدددد أ ق ت دددا إمل ا نتبدددا

 د    ولئ  كان  ق وب ا قد ب ه  م  القسوة  يد  ردر  دل  ا بدتس اب متواليدة 
متتابعة  أية مد  ن دد امث ا   أسدتيق  ق وب دا وأبقد. ن د. حاهلدا مد  اليد   ومد  

م ا قدد  القسوة    ا  صيبة أخرع أطم وأخطر  ولدين أحسب أن الدارة الداءرة
 بوا إمل امث وقد أنازهتم ا  ة إمل امث ن  ون    لا ما أحسب  وأرنوا أ  أكدون 

 خمطئاا   الحل 
إ  أن   الددحل معاريددي  خطدد ة رتددا كاندد  أخطددر مدد  أ ددحل الددح ك ددا نعددد  
ن يهددددا  يمددددا مضدددد. قبدددد  أن أوانه ددددا  ددددل  الأت ددددة  وأ دددد  أن مدددد  أبددددر  م ددددا ر 

 ددد  ون  دددا و    تأتدددون إليهدددا  أرندددو أن   تبددد   خطورهتدددا أن   ا سددد مي مددد   
 ا س مون إمل أن  توبوا إمل امث م   ل  ا عصية الح أحدءدم ن ها 
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حدء ا ن   ل  الأنت ووريأها ب  وري   لا الل  مررنا ب   رالول امث 
تعم  با بتعداز ن هدا وحدلر حتدل ر حتدرا مد  الددخول  ب زق وري  ا إن  أم ر  أ معر  ح 

والولدددول إليهدددا وكدددرر ا كدددرر ا كدددرر  وأن دددر وإاا بدادددرة كددداءرة مددد  ا سددد مي  يهدددا 
 ستخأون  لا الل  حلر م   رالول امث  ب  ن رب  رأ   أن   ا س مي مد  
 سته نيون  لا الل  أمر بد  رالدول امث ومد   قولدون تد   أ دوا هم إن  دلا مدا   

  قب     لا العصر 
أنتقدد أند  أخطدر مد   الأدة حمدر رالدول امث إن الولول    ل  ا عصدية خم

مد   –  كدسا  –الأت ة الح نعاين م ها اآلن  و ا أنا أنيد ن . مسامعدم بعضاا 
اححاز دددد  الددددح حتددددده رالددددول امث  يهددددا ندددد   ددددل  الأت ددددة وأمااهلددددا وحددددلر مدددد  

 ا شثاك  يها والولول إليها 
مد   درز   درز   درز   قال   حدد   طو د  وريد   يد   دل  احلالدة ا قدال لدد 

  دن يحل خبارية نأسحل وزع ن حل أمر العامة ا س مي: 
وقددددال   حددددد    خددددر اأأدددد) ن يدددد  الشدددديخان: دالددددتدون بعددددد   ددددنت مدددد  

 االتشرف هلا أستشر   وم  وند م ج ا أو معاااا م ها   يعل ب  
 يمددا ريدده ن دد  حدا ددةا ندد  مادد   ددل  الأت ددة ونسندداا  و قددول رالددول امث 

 يحل لسانحل وليسعحل بيتحل وابحل ن . خطيئتحل دأمسحل ن هلا: 
و قددول   حددد    خددر متأدد) ن يدد    صدد   ددل  الأت ددة وأمااهلددا   قددول لدد  

دانمدد إمل حل أة رضي امث ن  : مااا أ مرنا إن أزرك ا الدحل   قدول   اظدوا : 
حجدر  ددق ن يد  حدد الديأحل واأدرك كد  أ دحل الأئداب واظمانداب ولدو أن أعدد  

   حل ا وب وأن  ن . الحلن . أري  شجرة حىت  درك
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أن مخددوز  ددل  الأددنت إيفددا  ددو   ا نتدد ال  و دددلا  وضدده ل ددا رالددول امث 
م هددا    ا نتدد ال ن هددا و اكددد  ددلا مادد، وءددسه وربدداع  وأن ددر وإاا بداددرة كدداءرة 

 دا  دلا الدل   قولد  رالدول امث  تأدر مد  هداع كسمد  وأ قدي  ددل  ر؟ ك  مد  ال دا  أا  
 اا  نعم  دلا مدا  دتم اآلن   مدااا إن ق د  لددم إن رالدول امث الوريا ا ورا  ا  هر 

ريددد . امث ن يددد  والددد م قدددال قبددد  و اأددد  ب شدددهر وقدددد  ار البقيدددع   حدددد   طو ددد  
أ  ليطرزن رندال ند   –دأ  ليلازنَّ رنال ن  حوضي أاكر د  الشا د م  : 

    قول: أ    م أل   م  يقال إن   أدر  كم بدلوا م  بعدك  –حوضي 
 ددا نددا   ددااا نعددر  أنأسدد ا هلددلا التبددد   الددل   ددلر م دد  رالددول امث   دد  
قطع ددا ريدد ة مددا بي  ددا وبددي حبيب ددا دمددد و  دد  ندددنا   نعددثف ب سددبت ا إليدد  ناالدداا 

 م  أمت  ونسبت  إلي ا  خر الرال  واحنبيا  ا بعوءي م  قب  امث و
دمدد  قاأدد  حتدد  را ددة و ددو  ددل  احلالددة الددح  دد   يهددا:   قددول ا صددطأ. 

 نمية  ق؟تر   قت ت  نا  ية 
مددا الرا ددة العميددة   ددي أ ددحل القيددازة الددح   أع ددم أريدد ا ا و  أع ددم الها ددة 
م ها و  أع م ال ها ة الح أورزك إليها   ل   ي الرا ة العميدة  و د  إاا أرزندا أن 

سددددددون  دددددل  الرا دددددة ا والددددداز ا الدددددرانيي ي نب ددددد  الددددد جد أن   ال دددددا  الدددددل   ىل
وا خددابراب ا رك  ددة احمر ديددة ولسددوف أدد أيدم قر بدداا أنبددا  أأصددي ية أضددع ال قددا  
ن . احلروف    لا احمر   ئاب أ تقي قبد  أ دام وأتواريد. بتد نيا ضدرام الأت دة 
   الشام    الور ة م  أن  الوريول إمل الها ة الح ش نرهها    ولد  أولئدحل
ال ا   م الل   رهو ا  وأنوز   أسا ل أمام ون    بقر ن امث و أمام دون  د  

 ب ن  لا القر ن كسم امث و   أزر و
 كسم امث ن  ون   قول:
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ب دا ا و زُّواع م دا د ل؟واع برط ان ةا م   ز؟ونرد؟مع       عل؟ون د؟مع خ  ا الَّلر     م  ؟واع    أد تَّخر   ا أ  دُّه 
بد ددر؟ ق دددع بد يدَّ َّددا ل د؟ددم؟ ن  رددتُّ  ددو ا رهرمع و م ددا ر؟عأرددي ري؟ددد؟ور؟ ؟مع أ كع دد ع أ  دع مع ق دددع ب ددد بر العبد هعض ددا  مر

 [ 118:   ل نمران]  اآل  ابر إرن ك؟ ت؟مع أد ععقر ؟ون  
كدددسم مددد   دددلا  دددا ندددا  و  دددلا كدددسم رب دددا وأندددتم أع مدددون أنددد  ش  دددد    

    التدابعي مد  اردلوا بطاندة مد  الص ابة م  اردلوا بطاندة مد  يد  م  ش  دد
 ي  م  لد   لا كسم مون  إلي ا    

ق دد  لواحددد مدد   ددا   الشددبا  الددل   يرنددون   احمسددياب: مددا اهلدددف 
م  خروندم  الد   ق  : أحب أن أن م  قال: أس ية   ا نجباا  أ  ال ا  

 العقس  م   هدم بيت  لتس ية 
ال مد  دد  إمل بيعدة أنا ش بيين وبي   وق   لبع  م  االت ر اظدل وال قا

حقيقيددة معدددم لددد  ن دد. أن أضددعوين أمددام ال  ددام البددد   الددل  أقددرر أن  دددون 
 و ال  ام السار     ل  الب دة وأكتأي ب ن  دون   السو  واحلس  ماد   دلا 
ال  ام  أ   ددون أكادر الدو اا م د   أرين ال  دام البدد   الدل  الديتم  ن دد ال قداش 

 سدداول أنهدد  مدد  السدداني  أندد     ددلا ا وضددوع  لددي  ا سدداول  ددلا أبددي أن ا
أن ددم مدد  السدداني  قددو  ق دد : ولدددين أن ددم ال  ددام لددي   دد  الددل   نضددع  وإيفددا 

 وضع   اك 
مدد   أنددوز  دد قول  ددا نبدداز امث مدد   ددو  ددلا العاقدد  الددل   عمددد  يهدددم زار  

 دد و  إليدد   أ   وإن كاندد  زاراا نتيقددة أا هددة ا  ددلكر أن  ب دد  ندد  مدد وع  خددر
 أع   لا و ناق  

العق   أو ا: إندار ا  ددر  أن  أش   ن ل ا مجيعاا أن نتبصر وأن  ستيق  م ا
ن هدددي كدددسم رالدددول امث وأن  عددد  وريددديت  احلدددارة احلدددارة م قددداة ورا ندددا  هر ددداا وأن 
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نسددتخ   ددا وأن نتأددو  بددالدسم العجيددب بشدد  ا معصددية كدد ع أ دد  أ ددا أخطددر 
 لل  ىلر ب ا  أرنو و م  أن نعوز إمل رالول امث م  البس  ا

 ددددا نددددا   أحددددد شدددديئي  إمددددا أن  ددددا   ا خددددوة أ مددددوا بوريددددا ا رالددددول امث 
  يع  و ددا وإمددا أ ددم موق ددون ب بوأدد    يتبعددوا كسمدد   أنددا   أأقددول ن دد. رالددول امث 

  
  بهدددي أن نع دددم أن ا ريدددسو أمدددر   ر دددب  يددد  و بدددد م ددد   وأندددا مدددع الدددل   

نون إمل ا ريدددسو ولدددد  ن ددددما نددددنوا إمل أن نسدددتبدل ن امددداا ب  دددام ونضدددع  دددد
ال  ام البد   اآليت ونطمئ  إلي  ونتبي رالدوخ  ن د. أرضد ا بشدد  الد يم ن دنيدل  

   حرج  و لا ما   ىلد  أن  ر ض  نق  ناق  بشد  م  احشدال 
 أنددوز  دد قول وأنددا أحتددده ندد  شددهر رمضددان ونمددا ياطب ددا بدد  رمضددان: إن
شدددهر امث  دددلا  مددد  بشدددارة وأ  بشدددارة إلي دددا مجيعددداا ولدددد   دددل  البشدددارة م وطدددة 
بالتوبة إمل امث  زنحل م   دل  الأت دة  حدىت ولدو ش أدد   أمدا   بهدي  د  االدتقب  
شددددهر امث أن  سددددتقب   بتوبددددة مدددد  الددددلنو  و أمددددا   بهددددي أن  سددددتقب   بتوبددددة مدددد  

 و زندحل ي د  وبدي حبيبد  دمدد ا عاريي واآلءام و أمدا   بهدي أن دددز العهدد ب
م   ل  الأت ة   ما بالحل والأت ة مست رة ورمضدان   داز  أن ندوزوا إمل نبديدم  
اريددددط  وا مددددع رالددددولدم    أسددددتخأوا بوريددددا ا     أ قددددوا بوريددددا ا  بدددد  بدددد وامر  
ونوا يددد  ورا كدددم  هر ددداا  إن  ددد  أب دددا إمل امث  وإن  ددد  نددددنا إمل امث  وإن  ددد  

ركعاا الجداا م تجئي إمل امث ن  ون   وإن  د  أ وندا كتدا  امث  مألنا مساندنا
ندد  وندد  معدد    ندد  رنون ددا مدد  خددسل أسوأ ددا لدد  إمل ادد.  ددلا الددد   الع دديم 

أن  ددل  الأت ددة قددد ولدد  وأزبددرب ولسددوف  دددون خددوارق  لدددم   ؤكددد  نددا أنددوز 
لا أزنددو إنجددا  امث ندد  وندد   لددد    أ سددوا  ددلا الشددر   وأنددا ن دددما أقددول  دد
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نأسي وأزنو احمة ك ها إمل التوبة بد اا م  القازة إمل القاندة إمل الأئاب ك هدا   
 ك  ا مد أون ب ن ناو  ونتو  إمل امث ن  ون  

   ضدددد  ا تأ هددددا ا خددددوة  دددد  اليددددوم نت ددددرك  ددددوق  ددددل  احر  ويددددداا الت 
   دددااا باط هدددا   دددااا نتعامددد  مدددع أ  شدددي  يددد  امث   دددااا نتعامددد  مدددع نصدددبياأ ا

نتعامدد  مددع أ واني ددا   ددااا نتعامدد  مددع أمددور واأأاقدداب  يمددا بي  ددا وبددي  خددر   أ دداا  
كانوا   ااا و ا وق  بي  د  امث والرنوع إمل امث وأنوا بدامث مد  الدانة أد نين 
  نددم دددرق أو  و ددي الددانة الدددرة ا ددوب ن ددما أرحدد  مدد   ددل  الدددنيا خدداو  

 أر امث الو اق  أقول قويل  لا وأالته


