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 تاريخ اخلطبة

  7537/ 50/ 31 املوافق  3311،  مجادى الثانية  72 ، اجلمعة   

 بني يدي شهر رجبنصيحة 
  يددا رب ددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  زيدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ي بهدددي ظدددسل زجهدددحل زلع ددديم الددد طانحل  الدددبحانحل ال هدددم   
ن   إلددد  إ  امث أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أء يدددع ن ددد  ن سدددحل  زأشدددهد أ

زحددد    شددريحل لدد   زأشددهد أن دمددداا نبددد  زرالددول  زريدد ي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرالددد    أرالددد   امث إمل العددداش ك  ددد ر بشددد اا زندددليراا  ال هدددم ريددد  زالددد م زبدددار  ن ددد  

دمدددد ريدددسما زالدددسماا زانيمدددني متس مدددني إمل يدددوم الددديدنا دمدددد زن ددد   ل الددديدنا 
ن زن سددي ا لنبددة بتاددوع امث أعددامل  أمددا بعددد  يددا و مالدددي   زأزريدديدم أيهددا ا سدد 

 نباز امث:
إن اإلالدددسم   يتحاددده زجدددوز   عدددا ا راالدددقاا إ  إنا انط ددده أزلددد  مددد  جدددل   
راالدد   يسددتار   طوايددا الا ددب زانتهدد   خددر  إ  الدد وكا  جددا شددر  امث ندد  زجدد  

امل    زأمددر بدد  زحراالددة ل مبدداز، زالادديم  زأ ددحل الدد ة مدد  الدد   امث الددبحان  زأعدد
كوندد   مددا مدد  حاياددة أسددتطع  دداخرم لبنددني راالددقة ءابتددة إ  ز ددا جددلزر باط ددة 
خ يدة  اظبدد  ا شددم الدلي ياددازم الريدداو العاأيدة زال نددا   زالدد   ل مدا الددلي  ع دد  
راالددقاا اددلا الشددد  ا ته ددبي إن الددلي  ع دد  راالددقاا إرددا خددو خددلا الادددر الددلي 

اا بشد  خمرزطي   زاخ  ا رض   للحل نرا  ن    اخر ا رض إن يدون مبثوء
اظدد   اي ددي مدد  اظبدد  خددو الددلي يبعدد   يمددا نددرا  مدد  م دداخر اظبددال ا الددتارار 
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زالثبا   زالشجرم ا عطا م الوار ة ال سل مدا الدلي  ع هدا أت دام  زأعطدي  ارخدا 
الشدددهيةي إن الددددلي  ع هددددا كدددللحل إرددددا خددددو اظدددلزر إن أتشددددابحل   أربددددة ا رض 

أغددوار   زالب ددا  الباالدده الع دديم الددلي يدد زحم بسدددان    ا ن دد  ز   زأسددري  
ا زالدددا زا زا مدددا الدددلي  ع هدددم يسدددتارزن  يددد   م دددني مطم  دددنيي إن ا الدددا  
اي ي الراال  اللي يبع    نلحل الب ا  الاوم زالر الثبا   أج  أ حل خي ال ة 

إ  زلددد  بددداط  مددد  الددد   رمل العدددا ني الدددبحان  زأعدددامل  مدددا مددد   ددداخر أدددرا  العدددني 
حيم    زال اخر دمول زليس حامسا  أقول خلا بني يدي ما أريدد أن أقولد  لدد  

  مد  كدان يريدد أن يتبدني مددع رالدو  زاحد م دم بد  مدا ي بهدي أن أقولد  ل  سدي
اإلالددسم   كياندد  ال دداخري   يعددد إمل البدداط  زليعددد إمل طوايددا ق بدد  زليبحدد  ندد  

خراا مدد  السدد و  زا نمددال العإددوية  دد ن جددلزر نلددحل اإلالددسم الددلي يتبدددع  ددا
زجد خل  اظلزر راالقة   طوايا الا ب   يحمد امث ن  زج  ن د  أن إالدسم  
حايادددة  م هدددر زرزو  شدددد  زمإدددمون  أمدددا إن نددداز  بحددد  نددد  جدددلزر خدددلا 
اإلالدددددسم   طوايدددددا ق بددددد  زش  دددددد    دددددلاز  إ  التع ددددده بدددددا خوا  زالشدددددهوا   إ  

ا   إ  ح دددددوف الددددد  س زا دددددوع   ددددديع م أنددددد  لددددديس مددددد    إ  العصدددددبيالرنوندددددا 
اإلالسم اللي أمر امث ن  زج  ب    شدي   إن إالدسم  أشدب  مدا يددون بشدجرم 
أءبتدع ن دد   دداخر مدد  ا رض ززن أن يدددون ظدلزرخا نصدديب مدد  باط هددا  مددانا 
أ ت ددر اددل  الشددجرم الددش أءبتددع شدددسا ن دد   دداخر ا رض إ  أن أسدد يها الريدداو 

مددني أز نا  الشددمال  كددللدم اإلالددسم  ز شددحل أن  ي ددا مدد  قددد يسدد ل نا  الي
أيهددا اإلخددوم مددا خددو البدداط  الدددلي ي بهددي أن نإددم   إلالددسم ا ال دداخريي كيددد  
ميددد  أن لصدد  ن دد  جددلزر خ يددة أسددتار   بددواط  أ  دددأ ا لتبعدد    إالددسم ا 

هددي أن زي ب –ال دداخري حاياتدد  زرزحدد  ز ان يتدد ي اظددوامل ندد  خددلا أيهددا اإلخددوم 
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إن السدبي  إمل حصدول خدلا البداط  يتمثد     –أختصر الاول جهد ا الدتطانة 
خطدددوأني اء تدددني  أن يعدددرب ا سددد م ربددد   ا سددد م الدددلي ش يعدددرب بعدددد ربددد  لددديس 
مس ماا حاياة     خو مس مي ا سد م الدلي   يعدرب ربد  خدو مسد م   احلايادة 

أن يعرب ا س م رب   يعر   بصد اأ    خواني   لرنوناأ    سن   إناا ايطوم ا زمل 
يعر دد  ب ئانيدد  احلسددف  يعر دد  ب عمدد  الددش أتددوامل إليدد   يعر دد  برالدداني  احلددب الددش   
أ اطدددع ال سددد تها ن ددد   يعر ددد  بدددللحل   ددد نا نر ددد  زأبي ددد  اناددددحع لددد  مددد  خدددل  
ا عر ة مشانر احلب  لا اإلل  ج  جسل   زلاد ق ع بدا مس كسمداا أنيدد طر داا 

ليددوم  مدد  ربددا نعددم امث ندد  زجدد  بلاأدد  الع يددة  بددد أن يعشدده امث الددبحان  م دد  ا
زأعدددامل  نلدددحل  ن اإلنسدددان   كددد  زقيادددة يسدددتاب  نعمدددة جديددددم مددد  ن دددد امث 
الدددبحان  زأعدددامل   ددد نا أأدددي  لددد  أن يددددون يا ددداا يدددربا خدددل  الددد عم بدددا  عم  يدددربا 

زإ م الدديتحول  رالدداني  احلددب هرالدد ها كيدد  أتصددور أن يددلزل حددال خددلا اإلنسددان
 ق بدد ي  شددحل أن اابددة الددش  طددر امثع اإلنسددانه ن يهددا يالادد  ندد  زجدد  التسددتيا 
زالي ادو  نازخدا يدا نبداز امث  زأقدول لددم شدي اا  خدر: إن نوامد  احلدب   حيدام 
اإلنسددان   أ يددد ن دد  ءسءددة نوامدد   أحدددخا اظمددال  زخدد    الدددون أمجدد  جدد  

زخدد    الدددون مدد  حيسدد  إليددحل غدد  ي ءالثهددا خ دده اظمددالي ءانيهددا اإلحسددان  
الع مددة  زخدد  ي بهددر اإلنسددان بع مددة خم ددوا مددع زجددوز خددلا ايدداله الددلي خ دده 
  بدددد   صدددوري خدددل  خدددي نوامددد  احلدددب  زك هدددا امتعدددة بددد  دصدددورم   نا  امث 

ز  أريددد  –الددبحان  زأعددامل   دد نا ربطددع نعددم امث ندد  زجدد  الوا دددم إليددحل بددا  عم 
أج   –ال عم  زخ  يتسع ال م  لتعدازخاي خ  يتسع العمر لبياهنا أن أندز خل  

إن ربطددددع خددددل  الدددد عم بددددا  عم نشدددداع امث الددددبحان  زأعددددامل   إددددسا ندددد  ريددددور 
اظمال الش أكرمحل امث ن  زجد  ادا  م هدا مدا أكدرم ني يدحل ادا  زم هدا مدا أكدرم 
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كد  نلدحل   زم هدا مدا أكدرم ودحل زأن دحل بد   زم هدا مدا أكدرم ئعدحل بد     محل بد 
ريور م  اظمال ميتعحل امث البحان  زأعدامل ادا  زك ددم يع دم نلدحل   د نا نر دع 
امث ن  زج  إناا بص اأ  زلط   زنعمد  الدش أ دد إليدحل  بدد أن وبد   زإنا أحببتد  
طرز  دبتحل ل  دبة ا غيدار ك هدا  طدرز  دبتدحل ل قداله الدبحان  زأعدامل دبدة 

مدا  يهدا  دبدة الدلا   دبدة العصدبية زا خدوا   الدرخم زالدي ار  دبدة الددنيا بدد  
نعم زيصب  ن دنيل  ق بدحل زندا ا قدالدياا حلدب زاحدد   ءداال لد  أ  زخدو حبدحل مث 
الدددبحان  زأعدددامل  ن دنيدددل  يسدددري الدددر خدددلا اظدددل  الدددلي خددديم  ن ددد  ق بدددحل إمل 
السدد وكا  ال دداخرم   كيانددحل  ن دنيددل  يدددون انايدداز   مددر امث ندد  زجدد  انايددازاا 

  اخر زالباط   زلد نحل أاول ما قال  موال  الد يم   ال
ْ عع إرلهْيحله رهمل  لرتدهْرضه )  [ 44: ط ] (زهنهجر

ن دنيل  يدون انايداز   زامدر   حراالدتحل ل اديم زل مبداز،  كد  نلدحل م بعثداا 
مدد  حرقددة    ددلاز   مددد  شددوا  إمل مددو   زخالاددحل الدددبحان  زأعددامل  خددلا خدددو 

امث  زإنا كددان خددلا الدددسم زاضددحاا  مددا أحددو   اظددوامل ندد  خددلا السددلال يددا نبدداز
إخوم ل ا م  بعيدد أز قريدب أن يتبي دو   زأندا ن ددما أقدول مدا أحدو  إخدوم ل دا زامث 
يع ددم أن خددلا الشددعور الددلي أنددا ن دد  اددل  الد مددة   ي بثدده إ  مدد  إشدد اا    

بعددوا ندد  دبددوام احل اياددي  خددل   ي بثدده إ  مدد  و ددان  خددل   اإلخددوم الددلي  حعجر
اإلخدددوم الدددلي  خيم دددع الددددنيا ن ددد  أ  دددد،م أشددددا ا زألوانددداا  مددد  نصدددبية  مددد  
االتدبار  م  أعشه ل مال  مد  حادد زضدهي ة يهتاجدان   ال دلاز  مدرض أالد ل 
امث الددبحان  زأعددامل أن يعددا يف زيعددا يدم زيعددا  خددل   اإلخددوم مدد  نلددحل  خددلا 

خددددو الددددلي  ع هددددم ميع ددددون بسدددد حل  الدددددا  خددددو الددددلي  ع هددددم ميع ددددون   الاتدددد  
الدما   زما  م ي بر    م ني  كم زكدم  ددر  ز ددر غد ي أدرع مدا ال انيددم الدش 
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يعددوز اددا خددل   اإلخددوم إن يددرزن أن الثددد  قددد زاخددم نسددا ا مددا كعدد   ءدداكس   كعدد   
الدددعيدا    بيدددو،م مدددع أ زاجهددد  زأخ هددد   مدددانا االدددت اززا ن ددددما جع دددوا اليدددتم 

زإنا ادم ي  درزن  كدانوا  م دني   حجدور  بدانيهم زأمدا،م   دال ريدهاري هاّج  ب  أط
ليجدزا أن سهم يتا بون   بيدا  موحشة م  اليتم   حد  ا  أنا أالد ل   رجدع 
خدددل   اإلخدددومي مدددا الدددرب  الدددلي رجعدددوا بددد ي إن كاندددع خ الدددحل  انيددددم رجعدددوا ادددا 

   عدد  ا  طدده أتسددام  زأع ددو ن دد  خددلا ا الدد  الددلي أسددببو   نددا   بددر    م ددني
بشددد  مددا يدددا ع ندد هم  زلددد  أنددوز   الدد ل مددا الددرب  ا ددا  الددلي ندداززا بدد  مدد  
زرا  خددددلا ا مددددري قيدددد    إهنددددا خمدددددرا  أخددددلزخا  هيجددددع أنصدددداام زجع ددددتهم 
يشددم  زن مدد  احليددام زجع ددتهم يعشدداون الدددم زرويتدد  زالاتدد  زم دداخر   ق ددع:    

دد ه إنسددا نية اإلنسددان اددلا الشددد  العجيددب لدد   اإلنسددان إنسددان ز  ميددد  أن َعْسه
إناا السلال زارز  زأنا أقول: إن خل   اإلخوم ملم دون بدامث زإن ش يدوندوا كدللحل 
 بوالعهم أن ياولوا لس ا مد  امث زمد  زي د    شدي   لد  دا   نادول خدلا  نادول 

 إهنم ملم ون بامث  كي  إناا مي قون حرما  امث  ياول  م مو خم زخالاهم:
دددبه ال ّددد ع نه هْيددد ر ) دددا زهغهإر الردددداا  ريهه ددد  مع خه ددد ه وع ع جههه دددداا  هجه زهمهددد  يدهْاتعدددْ  معْلمر ددداا ماتدهعهم 

اباا نه ريماا   [ 33: ال سا ] (زهلهعه ه ع زهأهنهد  له ع نهله
كيدد  ميددد  أن أكددون ملم دداا بددامث زأومدد  خددلا التهديددد زخددلا الونيددد زخددلا 

 اف خل  اآليةي خلا شي   شدي    خدر  شدهر الهإب اللي يرتاني  م  خسل أل
رجب يط  زنمدا قريدب الديه   زشدهر رجدب زاحدد مد  ا شدهر احلدرم الدش حدرم 
امث البحان  زأعامل    يا  متعدزم ابتدا  الاتد   يهدا زلدو كدان وده  زلدد  مد  

 قوأ  ل  أن يدا ع ن  نلحل
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ددددْهر ) ددددره شه ددددهعورر نر ددددده ال ّدددد ر اءْد هددددا نهشه اا  ر كرتهدددداملر ال ّدددد ر يدهددددْومه خه هددددهه إرن  نرددددد مه الشا
دددددواْ  رددددديهر    دددددرعم  نهلردددددحله الدددددد ي ع اْلاهدددددي مع  هدددددسه أهْ  رمع دددددا أهْربدهعهدددددة  حع هه دددددمهازها  زها هْرضه مر دْ الس 

 [ 36: التوبة]( أهن عسهدعمْ 
   ياددت   الواحددد مدد دم أخددا   دد ن قت دد   خيدد  هثابددة قت دد  ل  سدد  زإرددا أي 

   م ن س  بللحل  
 الباري البحان  زأعامل: نكر
 [ 212: البارم] (يهْس هلعونهحله نه ر الش ْهرر احلْهرهامر قرتهال   ري ر قعْ  قرتهال   ري ر كهبر   )

أي مدد  أكددا الدبددانير أن ياتدد  إنسددان إنسدداناا ودده أز بدددزن حدده  أن يبدددأ 
 قتا ا الا الشهر

ا ال لري ه  مه عواْ  ه وعر اواْ شهعه )  [ 2: ا انيدم]( آنيرره الّ  ر زه ه الش ْهره احلْهرهامه يها أهيداهه
اآليددا  كثدد م  أقددول مدد  م ط دده الشدد اة  ددل   اإلخددوم الددلي  غعددر ره اددم: خددا 
أنتم أورطتم زلد  ال ررية   أ ال الالة  زشهر رجدب يطد  زبعدد ءسءدة أيدام أز 

ب أقددددد  الددددديه   مدددددا مدددددوق دمي ألسدددددوب أ  دددددون وددددداززن امث نددددد  زجددددد   ألسدددددو 
أستق ون ب مر امث ن  زج ي ما أنتاد  ألسوب أ  ون أستهرتزن الا التحدلير 
الربدداال ز  الددبي  مددانا االددتهرتفي مددا ال انيدددم الددش ندددف ادداي   يددا أيهددا اإلخددوم  
اريدددط حوا مدددع امث مدددع ا تتددداو خدددلا الشدددهر ا بدددار  أزل ا شدددهر احلدددرم  ندددوززا إمل 

ون نددد  ر ا  دددابتهوا ن دددد امث الدددر ا زأندددا امث  اريدددط حوا مدددع امث  إن ك دددتم أبحثددد
الد يددد  بدددد ن امث الدددد  قدم مددددع اإلالددددعاز بدددد ا مدددد  أن يددددر قدم  تقت اددددوا بددددللحل 
الدددر ا  إن ك دددتم أريددددزن ا تعدددة   سدددوب يددددرمدم با تعدددة ا باحدددة ا شدددرزنة مددد  
الب ها الش أسعدكم   العاج ة زاآلج ة  نعم  أما أزل حل ا باند اللي  ي  قون 

ان خدددل  ا ات دددة غددد  نددداب ني   با شدددهر احلدددرم  غددد  نددداب ني بدددالا    غددد    نددد  



  الدكتور البوطي                                              بني يدي شهر رجبنصيحة خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 2 موقع نسيم الشام:

ناب ني بالدما  ال كية الاي دة الدش أدراا أقدول  دل  : اريدط حوا مدع امث زأنتادد أن 
بي دم زبني امث رهدا   أقدول خيطداا بد  إن بيد دم زبدني امث خيوطداا أسدتطيعون أن 

حاياددي مددع امث الددبحان  زأعددامل  مددا لدددم  أتمسدددوا اددا  تعددوززا إمل ريدد    عددال  
ز ندددا  بدددر     دددانا أرالددد ون إلددديهم نددد ان الاتددد ي  دددانا أ  قدددون زأندددتم   زيددداركم 

  نددد  البعيدددم أز الاريبددة أ  قددون   ندد ان ال ت ددة ندد  طريدده ا ددال الددلي أرالدد ون 
 طريده ا الدد حة الدش وشدددزني  داناي مددا ال انيدددم الدش الددتعوززن اداي أمددا إن كددان
خلا الدسم   يسدري إمل أ  ددأدم   ندا أحدلركم أيهدا اإلخدوم أحدلركم مد  الدهام 
ا الحار  الهام ا الحار   ختط   الهام ا الدحار مسدمومة  الدهام ا الدحار 
أتعددامل مدد  أ ددوا  الباكيددا  اا زنددا  ا   ومددا  الثد دد   الددهام ا الددحار أتعددامل 

 –ا تحددددوا  ناندددددم جيددددداا  –مدددد  أ ددددوا  اليتددددام  ريددددهاراا زكبدددداراا  الددددهام ا الددددحار 
التسدددددمعون   الددددددانا  السددددددحر كيددددد  أتعددددددامل الصدددددديحا  إمل امث  ريدددددديحا  

 ا   ومني  رييحا  ا  دوبني 
أيهدددا اإلخدددوم خدددلزخا ك مدددة  يهدددا كثددد  مددد  العدددام: إنددددم   أسدددتطيعون أن 
أ طحوا الا اللي أ ع ون جددران ن دام زلدد دم إردا أ ع دون ادلا الدلي أ ع دون 

ل كيددة  قتدد  الددا    قتدد  ا ط ددال  قتدد  ا مهددا   مددا أبعددد خددلا ندد  خدددر الدددما  ا
 نا  

أن يدرم دددا ندددوزاا ريدددازقاا إمل زي ددد  الادددو   ال هدددم أالددد ل امث الدددبحان  زأعدددامل 
اشهد أال ما أقول خلا إ  م  م ط ه الش اة ن   نباز  التدانيهني زا سدتايمني  

يدا مدو ي  خددلا نشدد أف     أقدول خدلا إ  مد  م ط ده الرادة ادم زخددلا ربيتدف
أقدددول خدددلا مددد  م ط ددده الرادددة   يدددا نا اظدددسل زاإلكدددرام اخددددنا زاخددددخم إمل الدددوا  

 ريراطحل ا ستايم  أقول قو  خلا زأالته ر امث الع يم 


