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 تاريخ اخلطبت

 2822/ 80/ 26 املوافق  2342،  رمضان  26 ، اجلمعت     

 واهلديت الناجزةاهلديت املخبأة 
  يددا رانددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  ويدددا   مزيددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددسل وجكدددحل ولع ددديم الددد طانحل  الدددب انحل ال كدددم   
نيددد  ن ددد. نأسدددحل  وأإدددكد أن    لددد     امث أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أنددد  كمدددا أء

وحددد    إددليحل لدد   وأإددكد أن دمددداا نبددد  ورالددول  وريددأي  وخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر اشددد اا وندددليلاا  ال كدددم ريددد  والددد م وادددار  ن ددد. 

دمدددد ريدددسةا والدددسماا زانيمدددي متس مدددي  مل يدددوم الددديدنا دمدددد ون ددد.  ل الددديدنا 
ون ونأسددي ادللنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا موأوريدديدم أيكددا ادلسدد  الدددي  

 نباز امث:
لاددد جددلت الددنة امث الددب ان  وأعددامل   نبدداز  أن يصددطأي   كدد  يددوم  مدد  
أيام رمضان لنأس  نتاا  م  الندار   صصدي نددزإم    امث   دجاا جدا ت ال ي دة 

مل ااددر كد  مد  أنتد  مد  أول األخ ة مد  إدكل رمضدان أنتد  امث الدب ان  وأعدا
  السن  وغ إدا   الشكل  مل  خل   ورز اللحل اخلرب الص يح ن  رالول امث 

مدد  امث الددب ان  وأعددامل لعبدداز    أخليددات إددلا  أ ددحل اذلديددة ادلخبددأة أيكددا ا خددوة
الشددكل ادلبددار   وأن ددم هددا مدد  إديددة  يت ددول التددانيكون ورلددا ادلددارقون والضددالون 

ريدددلاهلل امث ندددز وجددد   مل ادلهأدددلة   مل العأدددو   مل ا كدددلام اللادددا   واظدددا ون نددد  
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لدنكا إدية خمبأة  مل يوم ياوم الناس  ي  للب العادلي   مدااا ند  اذلديدة النداجزة 
 اليت اليدلمنا امث نز وج  ها   خواأيم إلا الشكل ادلبار  يا نباز امث؟

يددة اليسددل اعددد العسددل   ن اذلديددة الندداجزة إددي إديددة الأددلج اعددد الشدددة  إد
إديددة نددوزة األمدد  والسدد م وطمأنينددة البددال  مل راددوة اسزنددا ادلباركددة إددل  يددا نبدداز 

 امث 
ألن يعتدد  ودلددااا نسددتبعد الددحل  اا كاندد  راددة امث الددب ان  وأعددامل اأسددع  

التدددانيكي  العددداكأي ن ددد. العصددديان  السددداني ي   أوزيدددة اظكالدددة والضدددسل   اا  
االددعة اقتضدد  أن ينتشدد كم مدد  أدديككم   يددوم  واحددد ورلددا   كاندد  راددة امث الو 

حل دددة واحددددة  دددياع كم مددد  ادلعتادددي مددد  ندددار    لسدددب    دددا أل دددم ريددداموا إدددلا 
الشدددكل   اا كانددد  رادددة امث ندددز وجددد  قدددد اأسدددع  لدددللحل  ديددد    أتسدددع ألن 
ع يدلمنا هدية نداجزة نلاإدا   زنياندا إدل   نن دل  نادد أند  الدب ان  وأعدامل أإدد

 لينا الألج اعد الشدة  أإدع  لينا اليسل اعدد العسدل  أإددع  ليندا األمد  والسد م 
 اعد ا ضطلاب والأتنة اليت إاج  وماج  

وإ  أأوقع إلا أمسا مد  رادة امث زون زليد   خدل أنتمدد ن يد ؟   يدا نبداز 
  أش امث   ددجن إنالددحل زلدديسا قاطعدداا مع نددا نطمدد    مل أن إددل  اذلديددة  أيددة وندداجزة

 أتدالوا   إلا اللي ياول  امث الب ان  وأعامل:
ْدددْم األمْمدددْ  ومْإدددم م ْكتمدددْدونم )  (الَّدددلري م  ممنْدددواْ ومشْم يدمْ برْسدددواْ  ر مددداندمْكم ار ْْ دددم  أْْولمدددد رحلم ذلم

 [ 82:  األنعام]
 أدالوا إلا الدسم 

د مم وكددون مث نددز ( ولاددد  منددا  و دد  معتددزون اددالياي اأننددا نبيددالَّددلري م  ممنْددواْ )
وجددد   وادددأن  ذلندددا قيدددوم السدددموات واألري  لددد  واحدددد   إدددليحل لددد   ليددد  ادللجدددع 
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أي ش خي طددوا  (ومشْم يدمْ برْسددواْ  ر مدداندمْكم ار ْْ ددم  )وادلدد،ل   اا  ددن   منمنددون  لدندد  قددال: 
  ا م ا  م  إلا إو الشلهلل اللي م  أن نا  نند  وأن نعوز اد   مل أنأسدنا 

  (الَّدلري م  ممنْدواْ ومشْم يدمْ برْسدواْ  ر مداندمْكم ار ْْ دم  )ضدعنا أنأسدنا ذلدلا الشدلهلل؟  لنتسا ل أخ
 مها ظ مان اءنان   ءالث ذلما  ظ م ا نسان لنأس   وظ م   خوان  

أمددا ظ دددم ا نسددان لنأسددد   يعدددى ا الددتدبار ن ددد. امث الددب ان  وأعدددامل  ومدددا 
 عدد   مدد  ال  ددم ل ددنأط أن يددن   أكثددل ريددور ا الددتدبار ومددا أكثددل إددواإد  وزوا

ا نسددان   ادلعاريددي ا   يا ددع ننكددا  كدد   نسددان معددلي ألن ياددع   ادلعاريددي 
لد  ادلنم  ياع  يكا ا يا ع ننكا  نعم أزل ا  الادم  مل ا  لاف لد  نبوزيت  

 مث اللنان ما أنتش   م  الحل ا  لاف 
امث نددددز وجدددد  هددددا  ظ ددددم ا نسددددان لنأسدددد  أن مددددنح ندددد  األوامددددل الدددديت أمددددل 

  يتااإ كا أو ي ايكا ورا   ظكلياا  إلا إو ال  م ل نأط 
أمدددا ظ دددم ا نسدددان ل خدددلي   كدددو كمدددا أع مدددون كددد  ندددوة  مددد  أندددواة األاع 
يسددلي مدد  ا نسددان  مل أخيدد    ا نسددانية أيدداا كددان إددلا ا نسددان إددو مدد  ال  ددم 

اا الدددا ة   الددددلب لددددان  كددد   الدددا ة أتمثددد    ا الدددا ة   ادلعام دددة  أتمثددد  
وناض العكدوز  أتمثد    ا الدتخأاف وا الدتكزا  وال مدز والهمدز  كد  الدحل مد  

 أنواة ال  م 
م  ظ دم ا نسدان لهد   أن يدن     نأدن ند ان الأد   يدنأن   ن ا دا إندا 
وإنا   إلا إو ال  م الثا   ورانا نز وج  ألزم ااأ  الع ية ادأن  دد رواا األمد  

ز  ادلددددنمني اشددددلهلل واحدددددع أن يظ عددددوا ن دددد. ال  ددددم وأن   ي  مددددوا   حيدددداة نبددددا
أنأسددكم اددادلعذ الددلي اكددلت لدددم وأ  ين طددوا   ظ ددم  خددوا م   ا نسددانية  

 وأأصي  إلا الدسم طوي  اللي  والوق    يتسع لللحل أيكا ا خوة 
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مد  لدي يدلمندا امث هدلا األ –أادأ انأسي وأنا  –مط وب منا أيكا ا خوة 
اللي ألزم ااأ  الع ية ا  أن نطكل أنأسنا م  ال  دم الدلا   أن نطكدل أنأسدنا مد  

 ال  م ل لات 
أعددالوا أن نعاإددد امث نددز وجدد  ن دد. أن نظ ددع ندد  العصدديان   ددجن  لدد  انددا 
الادددددم   نسددددلة  مل التواددددة وا نااددددة  مل امث وامث يابدددد  أواددددة التددددانيبي مكمددددا كاندددد  

 ادلعاريي كث ة 
يكددا ا خددوة ناطددع ريدد ة مددا ايننددا واددي الشدديطان  ا يكمددط ويوالددوس أعددالوا أ

 ليكدا أن ن  دم  خوانندا مد  أجد  أن ننتصدل ألنأسدنا ن د. حسداهم  مد  أجد  أن 
نض ي هم للاح اسي  نعوز ا   مل جيوانا أو  مل مسعتندا أو  مل أنأسدنا    أيكدا 

حل   نع م أن ضدمانة ا خوة  اللقي  العتيد صلرنا م  إلا   ن    أوغ نا   ال
 األم  أزول وأن رواا األم  الينطوي 

لعدد   دديدم أيكددا ا خددوة مدد  يبددازر  يسددألى: ومددااا ندد  واجدد  ادلسددنولي؟ 
أن  أت ددث ند  النداس واألمدة والشدع  ولدد  ألديط إنالدحل مدا ياتضدي أدلك  

قددد  ادلسددنولي أيضدداا االواجدد  ادلنددوهلل   أنندداقكم؟ واظددواب أيكددا ا خددوة أو ا: مددا
اكلأددد  لددددم قبددد  حدددي مددد  أن لدددد  مادددام مادددا ا  ننددددما أجدددد  أمدددام الاانددددة 
الشددددعبية  ينبهددددي أن يدددددون حددددديثي ذلددددا وينبهددددي أن يدددددون نصدددد ي موجدددد   ليكددددا 
وينبهددي أن يدددون يددليلي ذلددا مدد  أن يددزل هددا الادددم  يمددا يهضدد  امث نددز وجدد   

أاكلإم اواجبكم ادلنوهلل    جاا رأيْتى اعد حي أمام ادلسنولي  واج  نندنيل  أن 
 أنناقكم 

وااألمط يا  لاا  مد  إدلا الابيد   ياد  لادا  مدع رنيديط إدل  األمدة وقدام 
م  يناإد اللنييط أن يأي االعكد اللي أناط  امث   ننا  جتا  ا السم وقام م  



  الدكتور البوطي                                               اذلدية ادلخبأة واذلدية الناجزةخطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 5 موقع نسيم الشام:

اكددل  اددأن ا الددسم ليسدد  ك مددة ندداالة ياوذلددا ا نسددان لدندد  نكددد  مددا اددي العبددد 
 ورا :
يثماقمدْ  الَّدلري وماءدمامْددم ارد ر  رْا قْدْ دْتْم مسمرْعنمدا ومأمطمْعنمداوما)  (اْْكْلوْا نرْعممةم ال ّد ر نم مدْيْدْم وممر

 [ 7:  ادلانيدة]
قام م  ناإد  أن يع   غ أ  ن . ا السم وأن يدون حارالاا ن . حددوز  
ي وأحدامدد  و زاادد   قددام مدد  ناإددد  أن يضددلب ن دد. يددد مدد   ارالددون مددع ادلعتا دد

الدأل والتدأ   نعم  وكان اظواب مطااااا ل    اللي ظننا ا  مجيعاا  أن   ن  
التزام  لا ألزم  امث ا   أن   ن  إل   اللي ل  يتنا ل نند  حارالداا لددي  امث ندز 
وج   وأن    وا إلا اللي اْك لم ا  ن  أن الدالتور اظديد ل  يددون    أعبد اا 

  األمددة  لدد  يدددون    أعبدد اا ل كويددة الدينيددة ذلددل  األمددة  ندد  اذلويددة ا الددسمية ذلددل
الددلي  جتدداو وا احلددد  وقعددوا   الدأددل  –نعددم إددم ق ددة  –ولسددوف صاالدد  الا ددة 

 والتدأ  
أقول أيكا ا خوة رلا كان الدسم ادلدلاول السداق  الدلي أنبدو ا اان  ولدى

ذللا التدأ  اللي قليباا  ن  مسان  ويتعامل اللوا ا نسا  ن  أصور  مشاهاا ا 
نت دث نن    الديما ننددما يددون إدلا الددسم النداْ يْدْع مدْ    الشدوارة  ننددما 
يت ددول  مل إددعار ْيْسددتدمْع مْ  ادد    الشددوارة  أددلع أي  نسددانية أاددل ؟ أددلع أي اوا  
يال ؟ ألع أي منط  يال ؟ وأندتم أع مدون قدانون الأعد  ورزات الأعد   ومدع الدحل 

  جبلم   د  مأخوا  
 [ 164:  األنعام] (وم م أمزرْر وما ررمة  ورْ رم ْأْخلمع)

 لد  ينبهي أن نع م إل  احلاياة يا نباز امث 
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 ااا أندددوز  دددأقول لددددم:  ددد  موندددوزون مددد  قبددد  راندددا الدددب ان  وأعدددامل ادددأم  
اليمتد رواقد   ولادد اددأ رواقد   تدد  ولادد االدتع   البيدان ا ذلدي الدحل مد  خدسل 

 قول :
ْدْم األمْمد ْ الَّ ) [  82:  األنعدام] (لري م  ممْنوْا ومشْم يدمْ برْسدوْا  ر مداندمْكم ار ْْ دم  أْْولمدد رحلم ذلم

ْْم األمْمْ  ومْإم م ْكتمْدونم )  زار الدنيا   [ 82:  األنعام] (أْْولمد رحلم ذلم
ددلكم ادأ  نوغدد    ال  دم  اددأ  نددن    ددل نأسدي وأاك  ولددى أنددوز  دأقول أاك 

ال  م     ح  أنأسدنا االدتدباراا ن د. امث و معانداا   الددخول   أقبيدة    أوزية
 ادلعاريي ادل  مة  وأ  نن     ظ م  خواننا  وظ م ا خلي  كث  

ك ميت األخ ة اليت ينبهي أن أبا.   أاإانندا مجيعداا أن مسدنولية األمدة و ن 
اأن إل  األمة  اناسم   مل قسمي إي   احلاياة واحدة والت   واحد  الحل

ااضددكا وقضيضددكا أمددة واحدددة  ك كددا اعضددكا مدد  اعددض    دد   رأيددتم أاصدد اا   
الدة احلدم   تع موا أن  انعداس م  أاص  الااندة الشعبية  ول   رأيتم أاصد اا 
مسددتملاا مسددتملاا   الااندددة الشددعبية   تع مددوا أندد  م كددل لتاصدد  مدد  ادلسددنولي  

ي امث نن   رأع رجسا يس  احلااج  قدال لد :   ورحم امث احلس  البصلي ورض
أا  الحل يلاحل امث  ج  أخش.  ن إ حل احلااج أن يتو كم الادلزة واخلندا يل  

  )نمالدم أنمالدم  كمدا أدوندوا يدومل ن يدحل(أن  قال:  روينا ن  رالول امث 
 أقول قويل إلا وأالتهأل امث الع يم 

إددل  الأتنددة قددد ولَّددْ  لتدددال  ولددد   أيكددا ا خددوة مددلةا  أخددلع أقددول لدددم  ن
حددددلار مدددد  أن أعددددوز  تتادددددز ولدددد  جتدددددز    االسددددب  الددددلي قددددد اكلأدددد  لدددددم  
 احلريوا ن . أن أصدط  وا مدع امث ن د. كد  ادلسدتويات ا ريدطسح احلايادي يدا 
نبدداز امث  وأنددا أقددول مدد  إنددا ك مدديت ألول ددحل الددلي  يوغ ددون   الاتدد  وقددد أ ثمددوا 
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وصددم  ن كندتم أتمتعددون ادلرة ااقيدة مدد  ا  دان الأطدلي اددامث وأنددلوا أقدول ذلددم: 
نز وج    توق دم إل  الأطلة ا  انيدة  مل ندوز  ايدد   مل امث وان مدوا أن راددم 
يابدد  التواددة  لدددم أالددوة لدد  قتدد  أسددعة وأسددعي نأسدداا ا  ندد  طددلا ادداب التواددة 

 سمسدددخوا  نسدددانيتدم  مل وا ناادددة  ادددال لددد  امث لبيدددحل  ندددوزوا يدددا نددداس  مل امث   
وحشددددية   نكدددددد لدددددم هدددددا    أعددددوزوا أن دددددلون  مل أنأسدددددم وقدددددد نبتدددد   يكدددددا 
ادلخالدد  واألنيدداب  ايددندم واددي اللجددوة  مل امث حل ددات  نددوزوا  مل امث  نددوزوا 
 مل وطددددندم  نددددوزوا  مل أرضدددددم ادلباركددددة   ن ش أعددددوزوا   تع مددددوا أن الندددددم  ادددد  

وأندتم   أع مدون  اا وقعدتم   ند ان إدلا النددم أي نددم ن ان الندم قلي  مندم  
  كيددد  الدددتدون حدددالدم  أندددتم   أع مدددون  رلدددا كدددان أدلددداا ينشدددد الددديدون الدددحل

أحسد  ال د   أقدول أندتم  خدوة   نسدانيتنا إدي  أحدكم مع  ادلوت و  مد  لددى
   قدددلا مدددا اينندددا  ندددوزوا  مل امث   خدددواأيم إدددلا الشدددكل  أوادددوا ايدددندم وادددي امث

خدواأيم إددلا الشدكل  و اا ادددم ارأأعدتم ا ارأأعددتم  مل مصدا  ادلسنيدددة وامث يهأددل 
 اللنوب مجيعاا 


