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 تاريخ اخلطبة

  0330/ 30/ 03 املوافق  3300،  شعبان  03 ، اجلمعة   

 ضانمبني يدي رنصيحة 
  يددا رب ددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  زيدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

طانحل.  دددبحانحل ال  دددم   لدددحل احلمدددد كمدددا ي بهدددي ظدددسل ز  دددحل زلع ددديم  ددد 
أحصدددي ء دددا  ن يدددحل أندددع كمدددا أء يدددع ن ددده نالسدددحل. زأ ددد د أن    لددد     امث 
زحددد     ددليحل لدد   زأ دد د أن دمددداا نبددد  زر ددول  زريددالي  زخ ي دد . خدد  ندد  
أر ددد  . أر ددد   امث  مل العددداش ك  ددد ر بشددد اا زندددليلاا. ال  دددم ريددد  ز ددد م زبدددار  ن ددده 

مدددد ريدددسما ز دددسماا زانيمدددني متس مدددني  مل يدددوم د ددديدنا دمدددد زن ددده  ل  ددديدنا 
ون زنالسددي ا لنبددة بتاددوع امث أعددامل. أمددا بعددد  يددا مالدددي . زأزريدديدم أي ددا ا سدد 

 نباز امث:
 ن هددي     دداناس زلسددوب نسددتاب  زيسددتاب  العدداش ار ددسمي ك دد   دد ل 

  سدددتاب   زأندددا ن ددده يادددني أنددد   مددد    طيددد    رمضدددان ا بدددار امث الع ددديم  ددد ل 
شدم زاليسل بعد العسل.. أقول  نين ن ه ياني بللحل ز  غلز البشانيل الاللج بعد 

أنددا ) دد ن امث ندد  ز دد  ياددول  يمددا يلزيدد  ر ددول امث ندد  ربدد    احلدددي  الاد ددي 
 ؟!زليس ظ اا   ديف  ذا كان األمل ياي اا  (ن د ظ  نبدي يب   ي   يب ما  ا 

نيل  مددا الدلي  ددتحم ون لدد  هدلا مددا  ديحم   ل ددا  د ل امث ا ع ددم مدد  البشدا
.. لو  أل ا هلا الشد ل ا ع دم ند  خد  هديدة ي بهدي ؟زأنتم أستاب ون  م  اهلدايا

 دد ل امث ندد  لدددان اظددواد اهلديددة الوحيدددم الددم ي ت لهددا م ددا   أن نتادددم  ددا  ليدد 
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 مل امث ا الايام حباوق هلا الش ل ا تمث    رييام  هي التوبة ال صوح أز ا ز   
أ حل هي اهلدية الم ي ت لها م دا  د ل امث  دبحان  زأعدامل.. ..  قيام ليالي أيام  ز 

ال صدددوح زهدددي أوبدددة يطالدددهب امث نددد  ز ددد   دددا زانيمددداا     مياددداس  أز  ز ا التوبدددةأ
 يطالهب  ا نباز  مجيعاا حىت الل   زاألنبيا .. أش يا : ..  ل  معني

يعاا أَيدَُّ ا ال  ) ُ وَن َلَع َُّدم  أُدال  رُحونَ َزُأوبُوا  رمَل ال َّ ر مجَر  (ُمؤ مر
 (يَا أَيدَُّ ا الَّلريَ   َمُ وا ُأوبُوا  رمَل ال َّ ر أَدو بَةا نَُّصوحاا ) أش يا :
مددل حددىت ر ددول امث ريدد ه امث ن يدد  زن دده  لدد  ز دد م زهددو مشدد  هددلا األلاددد 

ذاا   . أ دتهالل امث   اليدوم م دة مدلم( ن ده ق د ) ند  ليهدان الااني   يما ريد  ن د : 
تاب   دددا  ددد ل ن نسدددأالدددم ي بهدددي  بددداظ   األزل مددد  هدددل  اهلديدددة تعدددالوا أذكدددلكم 

التوبة الصازقة ال صوحة  مل امث يدنونا امث ن  ز   مجيعاا  مل أن ندتمم  رمضان 
مل اظدي    مل ز م األمدل    هدي زندوم  مل الادازملش ل    ل رمضان هدل  اهلديدة

دنو  مل ذلدحل  ديدف   أددون هدل  مد ول امث ذا كان ر د  مل األمة بشىت   اهتا 
 .اس ك  دددا مددددنوي   مل أوبدددة ريدددازقة نصددوحة بدددني يددددي امث  دددبحان  زأعددداملالال دد

مددع مادددم هددلا الشدد ل ا بددار  ليسددع زأقددول لدددم  ن التوبددة الددم ي ت لهددا امث م ددا 
ا  هندم     ال اس ن ده ألسد ت م ضالتوبة التا يدية ا تمث ة   ك ماس يدلرها بع

ليصدد حوا مددا بأنالسدد م زليايمددوا م  ددا مددا   حددواهلمأمل زاقع ددم ليصدد حوا  التددون ي ت
حنددد  مددددنوزن اأن  مل أن بددددز البيعدددة مدددع امث نددد  ز ددد    ندددوج   يدددا نبددداز امثا

ن بي  دددا زبدددني اللحيددد  نددد  هدددل  احليدددام الددددنيا  ددداناس بددد  زقددداني  أزحنددد  نتصدددور 
 معدززاس  ديف أدون أوبت ا  مل امث ن  ز   ن دنيل 

أزيل األمددل بددد  أزنددو ز أز ا أزنددو نالسددي  عددم هددلا هددو ا ط ددود م ددا مجيعدداا ن
  هل  األمة مجعا أزنو ز ءالثاا أز رابعاا  يش ا زأزنو ءانياا   اهتم 
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أأو د   ليدد  ز مل ززلت ددا العلبيددة ذكددل اظددي   دل  الدددنوم  ددس بددد أن أزن ددما 
اندد  ا عتدد  باوأدد  ا   دد  أأو دد   ددا  مل  يشدد ا الشددام     مزار ددسمية بالتع يددة 

أأو ددددد   ليددددد  ز مل ززلت دددددا العلبيدددددة ألمتددددد  ا تسدددددامي نددددد  التبعيءدددددة الللي دددددة ألنددددددا   
هدي أركدان     اظدي   اد   ءسءداا  اا  ذ ززنوا باألمس زنانيمدزار سمية بالتع ية 

ب  هي أركان كانع را  ة   ب ا  ززلت ا العلبية ار سمية ك  ا.. لاد  دا  امث 
أن يلح وا  لي  زهو قضا  قضدا  امث  دبحان  زأعدامل زلد  دا التع يدة الدم  ن  ز  
  ندب ا  لي ا

 مل اظلمددددة الددددم  ن أقوهلددددا   بيددددان الدددددا عأزلدددد   كانددددع يل ك مددددة أ ددددتطيع 
حبددددع ز  أقدددول الدددم ذهبدددع بدددأرزاح هدددؤ     هدددو قضدددا  قضدددا  امث نددد  ز ددد  

 ان الدددا ع  مل هددل  اظلمددة  دد نينن أقددول ك مددة زقياددة   بيددأ ذا ك ددع أريددد  زلددد 
  خطدة أز  دد   مدد  خطدة مل ددومة ابتهددا  يددا نبدداز امث أقدول  ن الدددا ع   يتمثد  

حبلكدة ا ددلبوح.. ه الددا ع يتمثد   يمدا يسدم زلدد   الوريدول  مل غايدة أز هددب 
احللكة العشوانيية الم أاال  ن ده غد  هددع مد  احليدوان ا دلبوح قبد  أن  مل يتم أأر 

ا كاندع مد  ندوحل احللكداس العشدوانيية الدم يت دب     اللزح.. هل  اظلمة  منختلج م
 ي ددددا اليانيسددددون يددددد ع م يأ دددد م زأددددد ع م أحاددددازهم  مل أن يتصددددل وا ن دددده غدددد  

  يما أريف.هل  هي ك مم الم أقوهلا زأنتاد أنين زقي   .هدع
 يش ا زبعد يا نباز امث يطيهب يل أن أأو   السانة م  ن ه هلا ا  رب  مل 

ز  أدددلل ز  هتدددون ألي  أ دددنيالشدددام  تب تددد  الدددم   ب مانددد  الشدددام  كمدددا ق دددع 
 ندز م  األندا  أقول لل ال هلا اظي  ك  م

 ندددم أتحم ددون اليددوم أبعددة   أظدد  أن    يددو  العدداش بدد    ززل العدداش 
مدد  لمدد  مث  ددا قبدد  اليددوم زلاددد ندددس  مل التدداري  الاصددي الاددد  زاحلدددي    ددم 
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هددل  التبعددة  مل اليددوم ز ددا  امث ندد  ز دد  أن  ثددل ن دده  ددي    ززلددة قددد لمدد أن
 يتحم  ا  يش ا
لاب طدة أتمثد    حدلد كمدا قدالوا كونيدة  عدسا أتهد   ليد  مد  أع ن هل  التب

العددداش أمجدددع أسدددتعم   يددد  األ ددد حة ا ت وندددة ك  دددا ا ازيدددة زا ع ويدددة زا لد زنيدددة 
 .زارنسمية

ارية ا تمي م الم يتحم  ا  يش ا اليوم ي بهي با ااب  أن أمام هل  التبعة اخل
مدا هدي   ة زيتددون م  مدا ميد ان نددل متددا  مدع هدل  التبعد أيتح ه مب يدة أتدا د

ند  يتحمد  أكمدا     دا  يشد ا بصدورم خاريدة رمبدا  دهن يتحأهل  ا  ية الدم ي بهدي 
 يتمتع  يش ا بد  ة أت      أن ماهل  ا  ي ن  .خاريةاليوم بصورم هل  التبعة 

مددد  اظب دددة ال اريدددعة الشدددا ة  بدددد مددد  أن يتدددوج هدددلا الشدددمو  بدددلل العبوزيدددة مث 
زن دنيددل   ز بددد أن يتددوج هددلا الشددمو  بددلل السددهوز  و نددا زخالا ددا  دد   سلدد 

يضددددلد هددددلا اظددددي  ا ثدددد  األن دددده   التعددددايل ن دنيددددل  ليدددد  ز  ايتحادددد  مددددا نصددددبو 
زالته دددهب ن ددده  دددانيل الادددوع الدددم أتوا دددد  ليددد  مددد   دددلق زغدددلد زمشدددال ز  دددود 

يسددتطيع أن  ادد  اخلددوارق زا عهدد اس   بدد   ددي    امث ندد  ز دد  ن دده ن دنيددل 
 يدي  اخلوارق زا عه اس

 
زرم  عدسا مشو  اظب ة  دي  نعتد  بد  نعتد  بد    أ دحل ا  يدة الدم يتمتدع بد  ندا

هلا اظي  زلد  هلا الشمو  امام هل  التبعة اخلارية    يما الم يتحم  ا   
بد م  أن يتوج مشو  هل  اظبا  بالسهوز مث   بدد ان يتدوج هدلا الشدمو  بدلل 
العبوزية مث ن  ز     بد أن أصب  الثهور الم يلاب   ي ا هؤ   اظ وز البوا   

  بددد أن أدددون الثهددور التبتدد  مث ندد  ز دد   داريددهب ن أدددون زت  ددة مددع أ  بددد 



  الدكتور البوطي                           نصيحة بني يدي رمضان                       خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 5 موقع نسيم الشام:

ل  صل م  ن يا   أل  أادلوزا قدول امث ند   مآل ارأباط بامث ن  ز   مآل ا ت  ال
 ز  :
َ ُحدونَ )  (يَا أَيدَُّ ا الَّلريَ   َمُ وا   رَذا َلاريُتم   رَ ةا  َاءد بُُتوا  َزاذ ُكُلزا  الّ َ  َكثرد اا لََّع َُّددم  أُدال 

 [45: الالاألن]
أنددا أنتدد  تبدداه م ا لأالعددة الشددا ة الددم ش هتدد    يددوم أقددول هلددؤ   األخددوم ز 

خيدددحل  ددا كمددا أز حنددو ذلددحل مدد  األيددام لعدددز زش أددلك   مل لددلم طعددام أز  ددلاد 
خيدددددحل اأخددددلزن أقددددول هلددددم  ندددددم  ن ارأبطددددتم بددددامث  ع ددددتم مدددد  ءهددددوركم داريددددهب 

بددلل نبددوزيتدم مث أصددطبهون صددل م دد  ألأبطددون  ي ددا بددامث ندد  ز دد  أسددت  لون ال 
يته ددده ن ددديدم بصدددالة قاهليتددد  صدددالة ب ددد ن امث نددد  ز ددد  يته ددده ن ددديدم ن دنيدددل 

 دد ذا أقددول هددلا زأنددا الضددام   ددا أقددول..  ربزأدد .. يته دده ن دديدم بصددالة انتاامدد  
مدد  ال دداس زلددد  م  تم األندددا  أيددا كددانوا  دد هنم لدد  يددلزا   أ  اريدددم بشددلاا ب ددل 

ة امث قاهليددددلسددددوب يددددلزن   أ  اريدددددم ربزس امث ز  دددد زن   أ  اريدددددم  دددد
زلسدددوب يددددون هدددلا أنددددىت  دددسح أسدددتعم ون  مدددد  حيددد  أددددرزن أز   أدددددرزن 

أأريددم  داهد ن ده ذلدحل مد  كتداد امث؟  ل  صل العا   اللي  يدلمدم امث بد 
 أش أالوزا قول : 

تُدُ وُهم  َزلَددر َّ الّ َ  قَدتَدَ ُ م  َزَما َرَمي َع )   ( رذ  َرَمي َع َزلَددر َّ الّ َ  َرَمه َدَ م  أَدا 
ش أددد  ندد  طليدد  األيدددي م ن ددد هددل  اأيددة بشددي  مدد  التالددد ؟ أمددا زقالددت

الم رمع زلدد  هدلا الددسم ند  طليد  هلل دي امث ند  ز د  بصدالة قاهليتد  بصدالة 
 انتاام  أش أالوزا قول امث ن  ز  :

بد ُ ُم الّ ُ  برأَي دريُدم  ) َزخُي  رهرم  َزيَ ُصل ُكم  َنَ ي  رم  َزَيش فر رُيُدزَر قَددو م  قَاأرُ وُهم  يُدَعل 
 [14: التوبة] (مُّؤ مر رنيَ 
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مخسداا  )أنطيدعأش أسمعوا كسم ر ول امث ياول  يما اأال  ن يد  الشدي ان 
  )نصدلس باللندهب مسد م  د ل(أزل هدل  األمدور اخلمدس   (أحدد قب دي   ش يعط
 عد م  ل  ربزأد   د   سلد    ع ز     ن امث ن أأي  نصل باللنهب؟كيف 

م  دل انتاامد   د   سلد  أته ده   ر دول امث  عد م  دل قاهليتد   د   سلد   
زأريحاب  زالدلي   داوزا مد  بعدد  زهددلا يددخ  امث اللندهب   ق دود أنددا  امث 

 ن  ز    لا السسح 
مضدده  ددسح    دديما   هددلا ا  عطددف أ ندد  .. هددلا السددسح أي ددا األخددوم 

حلاياددي  اهددلا الدددسم  هللسدددبدد  اليددوم .. الوقددع يضددي  زالشددواهد الددم  الددلي منددل
 كث م لد  أضع أمامدم منوذ اا زاحد 

 مل ا هددلد زريدد   نبددد الددلا  الددداخ  الددلي ظ ددل مدد  هددلا ا شددلق مته دداا 
قبانيد  مد  الرببددل زنمومتد   خؤزلتدد  مل أقصده ا هدلد زند ل ضدديالاا ن دد أقاربد  زبدين 

  العهيبدددة لتواضدددع  الهليدددهب خلدمتددد  الدثددد م لدددلكل  مو ندددا لعبازأددد أزقدددوا بددد  زأحبدددو 
مضده  دم  أحددقوا بد  كان قانيم ال يد  كدان خازمداا لعبداز امث   زخالا ا     سل 

زمددا ا ددتال  ددم الاددوم   األندددلس حددىت احبدد  أندداس كثدد زن زدد     األندددلس مل 
م زهدددلا قامددع أحبددو  ا رك ددوا  ليدد  ا زخ ددوا ار ددسار ددسمية  يع مددون الشددليعة

زنامداا زعدع  25كثدل مد  أ زش يدد  لد  مد  العمدلززلة ار دسم ن ده يدد قانيددها 
عددع بددأن ززي ددة   ددسمية زلدددس    انا  ددحل األزل   ندداش الاللبددة  نددلا   ددار 

ن زري   مل حيد  أمل ذي اظ سياس زا لاههب ا  ت الة  األندلس  تو   تيش  
.. مدددا الدددلي  عددد  ر دددسمية زقامدددع ا علكدددة أقدددام نبدددد الدددلا  الدددداخ  ززي تددد  ا

  أع دم أزرزبدا  ددبب   زبدار؟  دي  نهيدهب  دي  غليدهب  مل اليدوم دار ان يدويل األ
اا مدد  ال دداس   يتهدداز  ابألندد  ن دددما ن ددل  مل نبددد الددلا  الددداخ  ش  ددد  يدد   دد
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مس زالعشددلي  نامدداا ز منددا ن ددل  و ددد  يدد  قاهليددة امث ز ددد  يدد   ددربزس انمددل  اخلدد
زاخ دد  اهل ددع زندداز م   مدداا مدد  حيدد   ددا   اللنددهبز ددد  يدد  انتاددام امث زاخ دد   امث

زهدددلا    ددع حيددام  ددار ان  ددحابة مدد  السددواز حياأدد  ش أالارقدد  بعددد ذلددحل  مل 
 ن ماس هلا مثال أقول  لدم أ

ليدد  بدداعي  ادددمع  ددا أمل  يشدد ا بعددد التع يددة الددم  أو دد  أأنددوز مددلم أخددلع 
ر دول  أنبأندامث هلا الش ل  د ل رادة كدم ا   ع زباعدم زبا م هلا الش ل أش

 امث 
 مل  اأتصد ون  دأقول بعد ذلحل ا ع وا م  ءهوركم الم أوارزن  ي دا داريدهب 

 مل امث ن   أز  دززا التوبةامث ن  ز   اأصال العبد بلب  أوبوا  مل امث ن  ز   
ن نددددون أة مددع امث نددد  ز دد  ز دد  مدددع زخددول هدددلا الشدد ل ا بدددار   دددززا البيعددد

خدواندم مدد  البشددل ر   ددوزاا ا بدد  أن أدوندو بيدد لدد  قن أنددتم  دوزاا  و نددا زخالا دا ز 
مل اأن  أقددول لددد   ددلز  ددلز مدد   يشدد ا الددلي انتدد  بدد  أنتدد  بأندد  ش يدددن لعدددز 

لعمددلز بدد  العدداا كونددوا أحالددازاا ألزل ددحل  حلل اعاددا  أم ددا  خلالدددحالدداز أأقددول كونددوا 
  ج ا رأبدداط بالسدد و  ا رأبدداط أنددين ا رأبدداط بددا  .ي  ز  أنددين ال سددهب البشددل 

مث ندد  ز دد   دديدلم ا مجيعدداا ا أنددا الضددام  بددأنل بعددد هددلا قددو يم زأنددا أبا بدددأ زالادد
 بأنا يهب ال صل خبوارق ال صل .. أقول زق ي هلا زأ تهالل امث

 


