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 تاريخ اخلطبة

  9239/ 23/ 92 املوافق  3311،  مجادى األوىل  92 ، اجلمعة   

 اهلل يوصينا بالتوجه إىل املسجد األقصى والصالة فيهرسول 
  يددا ربنددا احلمددد هلل اددداا يددوا  نعمدده ويددداف  م يددد احلمددد هلل ا احلمددد هلل  

مدددد كمدددا ينبودددي لدددالل وجادددل ولعنددديم سددد طانل  سدددب انل ال ادددم   لدددل احل
أحصدددي ءندددا  ن يدددل أندددع كمدددا أءنيدددع ن دددى نالسدددل  وأ ددداد أ    إلددده إ  اهلل 
وحددد     ددليل لدده  وأ دداد أ  دمددداا نبددد  ورسددوله وصدداليه وخ ي دده  خدد  ندد  

رك ن دددى أرسددد ه  أرسددد ه اهلل إىل العددداش ك  دددهر بشددد اا وندددليلاا  ال ادددم صددد  وسددد م وبدددا
دمدددد صدددالةا وسدددالماا زانيمدددي متال مدددي إىل يدددوم سددديدنا دمدددد ون دددى  ل سددديدنا 

و  ونالسددي امللنبددة بتاددوع اهلل أعدداىل  أمددا بعددد فيددا مالدددي   وأوصدديدم أياددا املسدد 
 نباز اهلل:

إ  مما أمجع ن يده ن مدا  املسد مي أ  أق باعدة مد  بادا  األر  امتدد إليادا 
إسدالم  كمدا أمجدع ن مدا  املسد مي أ  الباعدة الالتح اإلسالمي أصدبح بدللل زار 

اليت اأصالع هبل  الصالة   أن سدل ننادا هدل  الصدالة إىل يدوم الايامدة  أق أند  
زار إسالم ماما امتد إلياا العددوا  ومامدا أطداول ن يادا أمدد البودي وا حدتالل  

  احلدددديل الصددد يح قدددانيالا:  أن ددد  املصدددطالى  –وهلدددلا السدددب   –ومددد  هندددا 
أق الاداز الاتدا   ملدا ان أل  البادا   ماٍ   َّ و  أميت إىل يدوم الايامدة )الااز 

  الديت  ددا  اهلل ندد  وجدد  أ  أالددتح فت داا إسددالمياا زخ ددع الددع اسددم زار اإلسددالم
و بدددد أ  هنالدددل مددد  طددداول أ  يطودددى وأ  يبودددي وأ  طتددد  زور اإلسدددالم هدددل   
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مية  و بدد نندنيدٍل مد  داهددة  و بد   هل  احلالة م  حلاسة هل  الباا  اإلسال
كدد  مدد  يليددد أ  يطوددى أو أ  يبوددي ن ياددا  والسدد ال الددلق ينبوددي أ  ياالدد  إىل 
أ هاننا مجيعاا يا نباز اهلل ه  يتسب  ن  احتالل فئة ما لباعة م  باا  اإلسدالم 
 أ  يُنَسددب بسددب   لددل حدددم  ددلني يتع ددج ااددة مددا مدد  جاددا  هددل  الباعددةن

 –إ  افرتضدنا  –احت دع الاددو واحتد  مسدجدها أو  وبعبارة أوضدح نادول: أنيد 
فاحت ه وانتدع ن ى بيع اهلل احللام  أ  بوياا ما انتدع ن ى مثوع رسول اهلل 

فاحت ه أفيدو  هلا ا حتالل موجباا لتوي  حدم ءابع مستال    ليعة اهلل ند  
دمدد وجد ن أفيددو   لدل موجبداا لنسدب حددم أن نده بيدا  اهلل   قل نده أو أن نده 

   أبياندده النبددوقن لاددد احت ددع الادددو واحتدد  املسددجد األقصددى ونالددل  أ  
مد   بااناا أخدلع قدد اُلتَد  أفيددو   لدل مدنراا لنسدب مدا نددبنا إليده رسدول اهلل 
مدنراا   يارة املسدجد األقصدى والصدالة فيده أم أيددو  احدتالل مثدوع رسدول اهلل 

ة فيدده وبيددا  األجددل العندديم الددلق لنسددب مددا ندددبنا إليدده مدد   يددارة مسددجد  والصددال
ينالدده املصدد ي فيددهن أفددب  احتدد  بيددع اهلل احلددلام أيدددو   لددل مددنراا لنسددب فلي ددة 

 احلج اليت نص ن ياا بيا  اهلل الااني : 
جُّ اْلبَدْيعر َم ر اْسَتطَاَ  إرلَْيهر َسبريالا )  [ 79:  ل نملا ]  َولرّ هر َنَ ى النَّاور حر

إىل بيدع اهلل احلدلام ل صدالة فيده وقدد نددبنا ن يده  أفيدو   لل نسخاا ل توجه
ننددما الدد   الصالة والسالم إىل  لدلن والوليد  أيادا اإلخدوة أ  املصدطالى 

ندد  الصددالة   مسددجد  و  املسددجد احلددلام ش يدد ز ن ددى أ  ندددبنا إىل  لددل مبيندداا 
ددَه إلينددا  ف ددي ة الصددالة   كدد  منامددا ولددد  ملددا الددد  ندد  املسددجد األقصددى وجَّ
األمددل ل صددالة فيدده فاددال فيمددا روا  ابدد  ماجدده والبيااددي بسددند جيددد صدد يح قددال: 

 فصدد وا فيدده فددب  صددالة فيدده أعدددل ألدد  صددالة  –أق املسددجد األقصددى  –)إيتددو  
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ومددلة أخددلع أنددوز فدد قول: أ  املسدد مي مدد  لددلأ أ  ياددول لنددا أ  ننسددب مددا قددد 
  أحازيثدده  سددول اهلل نددص ن يدده بيددا  اهلل   ددددم أبياندده ومددا قددد ندددبنا إليدده ر 

الصدددد ي ة  لنددددا أ  ننسددددب  لددددل بسددددب  ا حددددتالل الددددلق قددددد   وهدددديم  ن ددددى 
املسددجد األقصددى ومددا حولدده ملددا ان قددالوا: أل  كشدديا  هددلا املدددا  مدد  املسدد مي 
والصالة   املسجد األقصى انرتاف ب حايدة هدلا ا حدتالل واندرتاف بد   هلد    

ر وموافددددج ن يدددده  أ  العاددددال  مدددد  يتصددددور احملت ددددي أ  يطمئنددددوا أ  نم اددددم مددددنو 
)إيتدو  فصد وا مت ددءاا ند  املسدجد األقصدى:   للن! إ اا ملدا ا قدال رسدول اهلل 

وقددد كدا  املسددجد األقصددى  ندلاك يددل   الددع احدتالل اإلمناطوريددة اللومانيددة  فيده  
  ولادددد أوجددده كثددد  مددد  أصددد ا  رسدددول اهلل   نادددد أ  بددددل و  كمددا أع مدددو 

الالددددتح  أوجاددددوا إىل املسددددجد األقصددددى الددددلق كددددا  يعددددا  مدددد   ناددددد نمددددل قبدددد 
ا حدددددتالل اللومدددددا  فصددددد وا فيددددده  وش نسدددددمع فددددديام مددددد  يادددددول إ  هدددددلا اندددددرتاف 

يتوجدده مددع ء ددة كثدد ة مدد  أصدد ابه إىل مدددة  بددا حتالل  ولاددد رأينددا رسددول اهلل 
ول اهلل وهي زار كالل  وك  م  فياا كانوا دارربي وداَربي  هم الدلي  حداربوا رسد

يوم اخلندق  ويوم اللي  حاربوا رسدول  يوم أحد  هم اللي  حاربوا رسول اهلل 
إىل مددة لديع   أله ادا احملدارربي  اهلل يوم بددر ومدع  لدل فادد أوجده رسدول اهلل 

واحملاَربي أنه جا  ليعتمل  أنه جا  ليطوف بالبيع  مناا م مناا وش خيطدل منده ن دى 
اا مب اربددة املشددلكي لدده وإنالندداا ل صدد ح بيندده وبيددنام  أ   لددل سدديدو  انرتافدد بددال

معددا  اهلل  سددار األمددل ن ددى هددلا املنددوال قلوندداا متطاولددة مدد  الدد م  حدد  جددا  ناددد 
ا حددتالل الصدد ي  لبيددع املادددو ومددا حولدده وأطدداول  لددل ا حددتالل وامتددد أج دده 

أوجاوا أءندا   إىل ما ياار  ءالءة قلو  وما أكثل الناو والع ما  والصاحلي اللي 
هددل  احملنددة و  لدد   لددل ا حددتالل أوجاددوا إىل  يددارة املسددجد األقصددى منالددلي  



  الدكتور البوطي                اهلل يوصينا بالتوجه إىل املسجد األقصى والصالة فيهرسول خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 4 موقع نسيم الشام:

)إيتدددو  فصددد وا فيددده فدددب  صدددالة فيددده أعددددل ألددد  صدددالة   أمدددل رسدددول اهلل الاانيددد : 
   –  أيادا اإلخدوة ش نسدمع هبدل  الالتدوع العجيبدة الديت طلقدع أ اننددا إ  كد   

  أمددا مددا قبدد   لددل فددد  الع مددا    إ    هددل  السددنوا  –أقددول   هددلا العصددل 
  واألمدل الدلق نطدج ك  األنيمة  ك  اجملتاددي  انادازوا لتطبيدج أمدل رسدول اهلل 

به رسول اهلل أمل مط ج  واملط ج للق ن ى إطالقه مدا ش يدد  هنالدل قيدد ن دى 
سدددول اهلل مسدددتوع املط دددج  اأددده  و ددد    نع دددم أ  هنالدددل قيدددداا قُدي دددَد بددده كدددالم ر 

مددد  كالمددده أو مددد  إمجدددا  أصددد ابه أو مددد  بيدددا  اهلل  )إيتدددو  فصددد وا فيددده الاانيددد : 
سدددب انه وأعددداىل  لادددد كدددانوا إبدددا  ا حدددتالل الصددد ي  يددد ورو  املسدددجد األقصدددى 
ولدنام ش يدونوا يتصورو  أ   يارهتم هلم انرتاف هلد    الصد يبيي بد   نم ادم 

 يدددددارهتم ل مسدددددجد األقصدددددى الدددددد  حدددددج ولددددددنام كدددددانوا يع مدددددو  ويتصدددددورو  أ  
لوجدوزهم ومواصدد ة ودديددد لعاددد اهلل ندد  وجد  الددلق أبلمددو    حددج أنالسددام أ  
يصدوا  لل العدوا   فيا نجباا م  أي  انبثاع هل  الالتدوع الوليبدة العجيبدة وأندا 
أيادا اإلخددوة كندع و  أ ال ممدد  طتددا    أمدور زيددنام وهددلا مد  ف دد  اهلل ن دديَّ  

اهتمع ن مي  اهتمع إزراكي ولد  ش أجد   األنيمة السالالي نبشع وحبثع و 
م  قال هلا  ش أجد   أصد ا  رسدول اهلل مد  اناطدع ند   يدارة بيدع املاددو 
أءنا  احتالل اللوما  له  ش أجد هلا هنانيياا  ا إ  أننل ف جد العج  الدلق   

مدد  فدديام وإ ا هددم أالسدد  لدده  أننددل إىل الددلي  يلوجددو  هددل  الالتددوع ويتبنوهنددا  أأ 
يودددو  ويلوحددو  مددع الاددوع الدديت احت ددع ف سددطي واملسددجد األقصددى  دالسددام 
ن ى موانيد مستديلة معلوفة وموءاة ومصورة ا إهنم بعد هلا ياولو  ما ينبوي أ  
ن ور املسجد األقصى أل   لل انرتاف ب حاية ا حدتالل  كيد  نوفدج بدي هدلا 

لنا به بينام وبي قوع إسلانيي  وبدي هدل  اإلخا  الولي  العجي  اللق   ناد 
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 ددددل  اهلل واددددده إىل  قالالتددددوع الوليبددددة والعجيبددددةن أ عددددتم قصددددة  اك الددددلق اخددددرت 
ولدندددده أصددددل ن ددددى أ    يبا ددددلها إ  حبانيدددد  كددددي   ينددددتا  ارأدددددا  الالاحشددددة 

وضوأ   أميد  أ  نتصور هلا أياا اإلخوةن لد  ك   بدم أس لو  فما احلدمدة 
ن احلدمددددة ش أعددددد خاليددددة  العدددداش الددددلق مدددد  حولنددددا قددددد أ ددددافل مدددد  هددددلا األمددددل

واجتمعددع ك متددده الددع لدددوا  الادددوع الصددايونية العامليدددة والدددع لددوا  إسدددلانيي  الددديت 
أعيش إىل جانبنا  اجتمعدع ك مدتام ن دى اجتثدا  كد  مدا ا ده مااومدة و ويد  

هدي  ألم هلا العددو الدلق جدا  يع د  حلبده ن دى اإلسدالم واملسد مي مجيعداا  هدل 
أ  أتملكدد  العددداوة وأ  يتملكدد   –وهددلا  ددلف كبدد  لنددا  –الاصددة  وقددد  ددا  اهلل 

احلددل  مدد  هددل  الادددوع املت ددافلة ن ددى هدددل  األر  املباركددة  ن ددى هدددل  األر  
املادسدددة ون دددى  ددددلفام اهلل باملادددام فياددددا  لدددد  مدددا املسددددتاب ن وكيددد  ينبوددددي أ  

 ة نابعة م  بيا  اهلل الااني : نت ا ى هلا العدوا ن أقوهلا بد ما  موج ة خمتصل 
  الَّدددلريَ   َمنُدددواْ وَشَْ يَدْ برُسدددواْ إرميَدددانَدُام برنُْ دددٍم أُْولَددددئرَل هَلُدددُم اأَلْمدددُ  َوُهدددم مُّْاتَدددُدو َ )

 [ 22: األنعام]
أ عددددددتمن أياددددددا اإلخددددددوة الددددددلي  يددددددلون  ويسددددددمعون   أياددددددا اإلخددددددوة الددددددلي  

يدددا  اإلهلدددي اهلدددابن إليندددا مددد  املددد  يسدددمعون  مددد  بعيدددد: أرجدددوا أ  نتددددبل هدددلا الب
 األن ى 
  الَّلريَ   َمُنواْ وَشَْ يَدْ برُسواْ إرميَانَدُام برنُْ ٍم أُْولَدئرَل هَلُُم اأَلْمُ  َوُهم مُّْاَتُدو َ )

أعددددالوا نعاهددددد اهلل   لدددد  هددددلا الدددددالم قددددازة  و ددددعباا وجيشدددداا وأمندددداا ن ددددى 
أعددالوا  –أول مدد  يعاهددد اهلل ا   وأنددا  –اخددتالف الالئددا   أعددالوا أياددا اإلخددوة 

نعاهدد اهلل ند  وجد  ن دى أ  نلسدب إميانندا مبو ندا  هد  لندا مدوىل كد  ن معدا  اهلل  
أعالوا نلسب نادنا مع اهلل ن ى أ  نت ا ى الن م  والن م نونا  أخطلمها ل م 
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اإلنسا  لنالسه  أعالوا نعاهد اهلل ن  وجد  ن دى أ  نن دم أنالسدنا  نتدو  إىل اهلل 
  سانيل األزرا   م  سانيل املعاصي كبارها وصوارها  فدب   لدع بندا الاددم نعدوز م

فنتو  إىل اهلل واهلل ياب  التوبة  أعالوا نعاهد اهلل ن ى التوبة  نعاهدد اهلل ن دى أ  
نن م أنالسدنا باملعاصدي وبدالعدوف ن دى مدا يو د  اهلل  ا أعدالوا نعاهدد اهلل ند  

إ  اهلل ندد  وجدد  يدددل  الن ددم  يددبو  الن ددم وجدد  ن ددى أ  ين ددم بع ددنا بع دداا  
وأه ددده  أعدددالوا نعاهدددد اهلل ن دددى أ  نددددو  حلاسددداا ل عدالدددة  ن دددى أ  نتسدددامى نددد  
الن م  أقوهلا لنالسي وأزنو إىل هلا العاد مع اهلل قازأنا  وأسد ل اهلل هلدم التوفيدج 
والسددد  ن دددى صدددلاطه  جيشدددنا  وأسددد ل اهلل نددد  وجددد  لددده التوفيدددج وأ  لع ددده مددد  

او مبازنيددده وقيمددده   دددعبنا ن دددى اخدددتالف فئاأددده واخدددتالف مسدددتوياأه  أزندددو حدددل 
الددلي  الت ددنام هددل  األر  املباركددة  الددلي  نالسددي وأزنددو هدد    اإلخددوة مجيعدداا 

 دددلفام اهلل باملادددام فدددوق هدددل  األر   وإنددده لشدددلف كبددد  ن ندددا  مجيعددداا أ  نددددو  
 مصداق هل  ا ية الدلمية   كتابه املبي

َوُهددم )نعددم   أُْولَدددئرَل هَلُددُم اأَلْمدد ُ )إ اا   َمنُددواْ وَشَْ يَدْ برُسددواْ إرميَددانَدُام برنُْ ددمٍ الَّددلريَ   )
   مُّْاَتُدو َ 

د  بَددْير َيَديْدهر َوَ  ) واهلل اللق   إله إ  هو إنه لدالم حج  َ  يَْ أريهر اْلَباطرُ  مر
ددْ  َخْ الرددهر  سددوف أن نددا سدد ابة   إ  صدددقنا فعاهدددنا اهلل ندد  وجدد  ن ددى هددلا ف  مر

راانيدددة مدددد  األمددد  ا هلل مدددد  قبدددد  اهلل سدددب انه وأعدددداىل  ولددد  يسددددتطيع ندددددو أ  
يتوشانا بسو   ول  أستطيع نداوة العاش أمجع أ  أندال مد  األر  املباركدة مندا ا 

 منا ا  أقول قو  هلا وأستوالل اهلل العنيم  وأ  أنال م  أمة املصطالى 


