
  الدكتور البوطي                                          ..لكي ال تعود احملنة إذا غابت .خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 1 موقع نسيم الشام:

 تاريخ اخلطبة

  2032/ 00/ 00 املوافق  3311،  شوال  20 ، اجلمعة   

 تعود احملنة إذا غابت ... اللكي 
   ددا ربنددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدد  ز كددا   م  ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا  نبهدددي ظدددسل زنكدددحل زلع ددديم الددد طانحل. الدددب انحل ال كدددم ال 
إال امث أحصدددي ءندددا  ن يدددحل أندددت كمدددا أءنيدددت ن ددده ن سدددحل. زأ دددكد أ  ال إلددد  

زحددد  ال  ددل حل لدد   زأ ددكد أ  دمددداا نبددد  زرالددول  زريدد ي  زخ ي دد . خدد  ندد  
أرالددد  . أرالددد   امث إمل العددداش ك  ددد ر بشددد اا زندددل لاا. ال كدددم ريددد  زالددد م زبدددار  ن ددده 

دمدددد ريدددسما زالدددسماا دانيمدددي متس مدددي إمل  دددوم الددديدنا دمدددد زن ددده  ل الددديدنا 
 لنبددة بتىددو  امث تعددامل. أمددا بعددد  يددا و  زن سددي امالددد  . زأزريدديكم أ كددا ا سدد 

 نباد امث:
إين ألرندددو أ   كدددو  الددد م  ا تبىدددي لددد زال  دددل  احملندددة أ امددداا ق ي دددة معددددزدم  
زلكين أؤكدد لكدم أندين ال أنط د  إمل  دلا اللندا  مد  رؤ دة أالدباأ ماد دة زأنشدطة 
 الياالية زحنو ا تت ل  ن ه األرض  زما كنت معتمداا ن ه  ل  األالدباأ أ اداا 

 وم حتدءت ن  مىدم  ل  احملنة قب  النتي أز أكثل تىل باا  زإمنا  ي رؤ دا أررر دتتركدا 
ننددد قدددزم  ددل  احملنددة زلددد   زااددا  زأالددتل امث الددب ان  زتعددامل أ   ىدد  مددا قددد 
أرانيدد    إقبااددا بدداألمد ز  إدبار ددا اليددوم. ذكدددلم لكددم  ددلا مىدمددة بددي  دددد  

زإلدددديكم ءانيدددداا أ  نن ددددل مج ددددة مدددد  األزامددددل بدددد   تددددلكلم أتوندددد  سددددا إمل ن سددددي أزالا 
الوانبددددام الدددد  هللاطبنددددا امث ندددد  زندددد  سددددا ن دددده أنىدددداأ  زال  ددددل  احملنددددة الدددد  
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التنىاددي قل بدداا بدد ذ  امث ندد  زندد .  نالددحل ندددم زانبددام مددا  نبهددي أ  نعددلض 
ننكا زما  نبهي أ  نستكي سا  أزل  ل  الوانبام أ  ن ينا أ  نع م أ  امث ن  

أقامنا   كون   لا   ناش امسد  نداش األالدباأ  ال دحل    دلا زال ر د   زن  
 ما م  قاا   ىاي  امث ن  زن  إال زجيع  بي  د د  الدبباا. إ   دل  احملندة كدا  
اا أالباسا  وم أقب ت زلسوف جند أ  اا أالباسا  وم تدبل  زلك  جي  أ  نع م 

زإمنددا ال ان يددة  سددببكا   نبهددي أال  مجيعدداا أ   ددل  األالددباأ  ددك ية ال  ان يددة اددا
حتجبنا األالباأ زال  جبنا ناش األالباأ ن  ا سب  األزحد ز و امث الدب ان  
زتعددامل   نبهددي أال حتجبنددا اليددد الدد  بتددد إلينددا بالعطددا  أز بسددنا ببتالددا   نبهددي أال 
حتجبنددا  ددل  اليددد ندد  ريدداحبكا الددل   ددو الددل    يددد ز اددل   ددتمل ز ن ددل  جيدد  

ندد  الىانيددد الددل   ددتمل زالددل   نكدده زالددل  إليدد  التن يددل   جبنددا حتددل  اظنددود  أال
 ددلا الواندد   نبهددي أ  نع مدد  نيددداا  ددا نبدداد امث  زنندددما نتدددبل كتدداأ امث جنددد  
م يئاا سدل  التدلكلم  تدتم وا   حدد ق الىدل   ند  بدين إالدلانيي  زاحملندة الد  أرالد كا 

:امث ن  زن  إليكم  تتم وا   السب رَسب  ر
   زتتم وا   ا 

ر َزلَتَدعت ر َّ نر رّواا ) در َّ  ر اأَلرتضر َملَّتَديت لَانيريَ   ر التكرَتاأر لَتدر تسر َنا إرمَل َبينر إرالت َزَقَايدت
َددا بَدَعثدتنَددا َن َدديتكرمت نربَدداداا لَّنَددا أرزتٍر بَددتتوا َ دددر دا َ َجاالرددوات * َكبردد اا   َدد رَذا َنددا  َزنتدددر أرزال ر

 [5-4: اإلاللا ] (َسَل الد  َارر زََكاَ  َزنتداا مَّ تعروالا خر 
اللانيي إمل الوضع     أ  خبتنصل  و الل   ع  ز و الل  ن ل ز و الل  

 قاه زلك  تتم وا   قول  تعامل:
 (بَدَعثدتَنا َنَ يتكرمت نرَباداا لََّنا أرزتٍر بَتتوا َ در دا )

و. تدددتم وا    دددل  احلىيىدددة كيددد  زمدددا  ع دددم نندددود  إال  ددد -نندددود بيدددد امث 
 تتج ه    ل  اآل ة ال  بد زاقعنا اليوم بشك  مبا ل:
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ددد  حَتتدددتر ) َعدددَق َن َددديتكرمت َندددَلاباا م ددد   َددددوتقركرمت َأزت مر دددَو التَىدددادررر َن َددده َأ   َدبدت قرددد ت  ر
َيعاا َز رلر َ  بَدعتَاكرم بَتتَو بَدعتضا   [55: ماألنعا] (أَرتنر ركرمت َأزت  َد تبرَسكرمت  ر

 دد   ددلا الددل  نددلا  دبددوو زمسددجو    ندداش األالددباأ ا اد ددة  معدداذ امث  
م أهنا أ كال  لككا امث ن  زن   زاحملل   دو امث  زا سد   دو امث  جي  أ  نع 

  كلا  و أزل زان   نبهي أ  نتبين  دانيماا.
الواندد  الثدداين: قددد نتسددا ل  مددا  ددو السددب  الددل  نعدد   ددل  احملنددة تىبدد  

مددا السددب  الددل  نع كددا اليددوم تدددبل   نبهددي أ  نع ددم أ كددا اإلخددوم انطسقدداا مدد  ز 
الوان  األزل الل  ذكلت  لكم أ  السب    قدزم  ل  احملندة أز   إرالدال امث 

رتكبنا دا  اداز ام ااز نا دا  ااز ندا ا طدور احلمدلا  ن  زند  ادا إليندا معدا ا ا
ا ؤم  أال  تجاز  دا  ااز نا دا  زلع كدم ال  بي لنا كتاأ امث ن  زن  أ  ن ه 

تددلكلز   زش  درددَتث لكثدد   دد  كددا   عيشددو     ددل  الب دددم أ   رددلَك لزا زأ   نبكددوا 
  ز ل  مشك ة أخل   زقوع ا نكل مصديبة زالسدكوم ن ده ا نكدل مصديبة أخدل 

 كددلا  ددو الددب  إقدددام  ددل  احملنددة  زلع ددي أزضدد ت ذلددحل   مناالددبة مددلم  أمددا 
 دددل  احملندددة الددد  الدددتل   نمدددا قل ددد  ندددداا   مندددا  دددو الادددلانة الددد   الدددب   زال

 تالنكا نباٌد مث ن  زن   وق  ل  األرض ا باركة  التجا ام  دندا   ابتكدال  
زقوف كث  م  نباد امث ن  زن  الل   قد ال نعل كم زلكنكم أري يا   زلكدنكم 

لا االلتجددا  ا سددتمل أزليددا  مث ندد  زندد  ز دديكم األبدددال   ددلا التاددلع الددداني    دد
الاليما   اا  ع األخ  م  ال ي   و السب     زال  ل  احملنة. لع   يكم مد  
 ىددول: زلكننددا ن ت ددت ويندداا زندداالا  ددس نددل  م كددلاا اددلا االلتجددا   أنددت ال تددل  
نعم  رأ ت  يئاا زغابت ننحل أ يا   ري يث أنت ال تل  زلكندحل لدو حكمدت 

 ىيىددة  األبدددال الدددل   أخددو نددنكم رالدددول امث نى ددحل لبصددل  نى ددحل سدددل  احل
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ا  م موندددودز   نددددريددد يا  الدددل    سددتجي  امث نددد  زنددد  نعدددم  زاألمونددودز  
)رأ أ ددعق أغددو ذ  طمددل   بدداليي مددد وعا زالددل   زريدد كم رالددول امث قددانيسا: 

  زم   ت  راة امث ن  زن  مونودز  باألبواأ لو أقسم ن ه امث ألبلَّ قسمة(
الطدداب بالصدداب  حندد    كثدد  مدد  األحيددا  نلكدد  رؤزالددنا   ارتكدداأ أندد   ددلحم 

احمللمام زلك  امث ن  زن  ال انا حند  الطداحلي بوكدة  دؤال  الصداحلي   كدلا 
 دددو الوانددد  الثددداين الدددل  جيددد  أ  نع مددد . إذا ن مندددا  دددلا   ننتىددد  إمل الوانددد  

 الثالق الل  جي  أنب  ن سي زأنبككم إلي .
ىدددول غدددداا: إذا غلبدددت  دددل  احملندددة زغددددم حدددد ثاا مددد  أحاد دددق ررأَّ قانيددد   

التار خ زالت ت ويناا زناالا زإذا باألم  زالطمتنينة نادا إمل ربوع  امنا  ل  لع د  
ش  عد مثة حانة إمل االلتجا  إمل امث  لىد نّ ل امث ما قد التجتنا إلي  م   ىول: 

بدددد  للاددددا قددددال: ش تعددددد مثددددة حانددددة إمل أن دددد   ش تعددددد مثددددة حانددددة إمل الاددددلانة  
االالددتىامة أ ادداا ن دده أزامددل امث ندد  زندد . ال ال  ددا نبدداد امث   ددل  خطيئددة قات ددة 
 اعكا الشيطا    طل ىنا. اإلنسا    ك  األحوال بت د احلاندة إمل أ   ادلع 

زمدددا أكثدددل  -ز  تصددد  بتنتددداأ امث نددد  زنددد   إ  كدددا  ودددل ا ندددة  ودددل بدددابتس  
  انتدد  إمل الاددلانة زاضدد ة    تجدد  إمل امث ندد  زندد   -بددتس ام أريددناف اال

  زإذا نا ا  امث الب ان  زتعدامل ند  الدبس  أ داا كدا    انتد  ل  ع نن   لا البس 
زندد  أ   بىددي لدد  نعمددة  ددل  العا يددة   دددنو امث الددب ان  مسددتملم  دددنو مث ندد  

ذاا  اإلنسا    ك  األحدوال زتعامل أ   بىي ل   ل  النعمة زال  ستبداا بنىمة  إ
دتدا  إمل امث ندد  زندد   زاحلصد  الددل   ىددي أمدد   دل  الب دددم زالددل   اددم  أال 

 دددل  الادددلانة  زان دددلزا إمل   -زلسدددوف تدددل   إ   دددا  امث  -تعدددود  دددل  احملندددة 
 كتاأ امث كي   لك ل زكي   نب :



  الدكتور البوطي                                          ..لكي ال تعود احملنة إذا غابت .خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 5 موقع نسيم الشام:

َتَجاَأ َلكرمت ) َتهريثروَ  َربَّكرمت  َاالت  [9: األن ال] (إرذت َتست
 .نع  االالتهاءة البباا لسالتجابة

 [43: األنعام] ( َدَ وتال إرذت َنا  رمت بَتتالرَنا َتَالَّنروات )
 [43:  األنعام( ]إرذت َنا  رمت بَتتالرَنا َتَالَّنروات َزلَدكر  َقَستت قدر روبدركرمت )  س أ  

 [77: ال لقا ] (قر ت َما  َدعتَبتر بركرمت َرِّب  َلوتاَل درَناؤركرمت )
الدددنا   (قردد ت َمددا  َدعتبَددتر بركرددمت َرِّب  لَددوتاَل درَندداؤركرمت )الح ددوا  ددلا الكددسم العجيدد  

 نعم.
عريَ ) نرونَدَنا َرَغباا َزَرَ باا زََكانروا لََنا َخا ر  [99: األنبيا ] (َزَ دت

 نبهدي أ  نع دم  دل  احلىيىدة أ كدا اإلخدوم  االلتجدا  إمل امث زعي دة العبدد    
نندما أكو  مبت ه أدنو  كدي  ل دع ندين الدبس   زننددما  ل دع ندين ك  األحوال  

البس  أدنو  أ   بىدي  دل  العا يدة  أ   بىدي  دل  النعمدة زال  لالد  ن ده أنىاسدا 
النىمددددة  إذاا  العبددددد دانيمدددداا دانيمدددداا ماددددطل إمل أ   كددددو  م تصددددىاا بتنتدددداأ ا ددددومل 

 .الب ان  زتعامل
  إذا أكلمنددا امث ندد  زندد  م بدد الواندد  األخدد  الددل  أذكددل ن سددي زأذكددلك

نما قل   زغابت  ل  احملنة زتن سنا الصعدا  بعد ا    اكم أ  تنسوا  كل امث 
أ   ددكل امث  ددو أ   ددل  لسددان  ندد  زندد  ن دده ذلددحل  لعدد   دديكم مدد  قددد   دد  

بك مة احلمد مث  الشكل مث  ال  ا أخي   لا  كل تى يد  ال قيمة ل  نندد امث 
ندد  زندد  ن دده  زال  ددل  النىمددة ز ددي  النعمددة بعددد ا أ   ندد  زندد .  ددكل امث

ننىددل أزامددل امث ندد  زندد  زأ  نعا ددد امث أال نعكدد  ن دده لهددو ال  لضددا  لنددا  أال 
  نعكددد  ن ددده ددددلم ال  بددد  امث لندددا  أال نشدددلد نددد  ريدددلاط  إمل هنددد ا ال  بددد  لندددا

م   دلا  دو  كل امث أ  نع   اريطسحنا مع امث ن ه كد  ا سدتو ام أ كدا اإلخدو 
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الشكل العم ي زإمنا  كدو  ال سدا  غطدا ا ادلا الشدكل العم دي  ز د  رأ دتم غطدا ا 
بدددز  زنددا   نعددم  ددا نبدداد امث  البددد مدد  أ  نشددكل امث ندد  زندد  نندددما تهيدد  
 دددل  احملنددددة نندددا  نشددددكل  ن دددده مسدددتو  الىيددددادم  نشددددكل  ن ددده مسددددتو  نيشددددنا 

نددددا زنشددددكل  ن دددده مسددددتو  الباالدددد  نعددددم  نشددددكل  ن دددده مسددددتو  زعاني نددددا زنمَّال
زألسنة توءيد  مندا مدع امث  الشع  ك    نعم  نبهي أ  نكو  مجيعاا ألسنة نكد مث

الدددب ان  زتعدددامل أنندددا النشدددكل  بعدددد  زال  دددل  احملندددة زقبددد   زاادددا أ اددداا  نشدددكل  
 .الشكل الل   لضي 

 ل  زانبام ذكلهتا م خصة  أبددأ بن سدي نعدم  أذكدل ن سدي سدا ا أتوند  
أحبددداِّب مجيعددداا  أتونددد  سدددا إمل إخدددواين  أتونددد  سدددا إمل قيدددادم  دددل  األمدددة  سدددا إمل 

أتون  سا إمل نيشنا الدل   دو أزمل النداو بدت   شدم راني دة االالتشدكاد  دو أزمل 
الناو بت  تىل نيند  بلؤ دة امث ند  زند  نمدا قل د   أخاطد  بد  كد   ئدام  دل  

م  الت ص   أقول قدٍو األمة  إذا نا دنا امث ن  زن  ن ه ذلحل     نعمة األ
 . لا زأالته ل امث الع يم

أمدددا بعدددد  يدددا نبددداد امث: ء دددة مددد  الع مدددا  حنسددد  أهندددم ن مدددا    الدددد   أز 
طدددسأ ن دددم متمكندددي  دددل كم امث نددد  زنددد  با ىدددام  دددوق  دددل  األرض ا باركدددة 
 ز ددل كم امث ندد  زندد  باالنتمددا  إليكددا  نا ددوا زتى بددوا   نعيمكددا الددنوام طددوال

مدع ن دام  دل  الدزلدة ززاقدع حاادا  راضدي بكد  مدا وكد  أ  تتصد   منسجمي
بدد  الدزلددة مدد  أمددور ال دانددي إمل بياهنددا حد إ  اللضددا قددد أنسددا م الوقددوف ن دده 
بعدددض بددد  كثددد  مددد  ا نكدددلام عكدددلم  يمدددا بينندددا زكاندددت مددد  ا طدددورم اكددددا   

أ   ىولددوا  أنسددا م اللضددا أ   ى ددوا أمددام  ددل  ا نكددلام باإلنكددار  أنسددا م اللضددا
ألزليا  األمور إ   لا منكل  زن لنا زإذا سم قد زلَّوا اليوم زندو كم  دطل ددازر 
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غل بة  دازر ختدم احلم ة األمل كية الصكيونية اإلاللانيي ية ا علز ة  ز ا االتىل سم 
ئتندا  ت ددءو  ند  نبدوَّما ند ددم ن ده أنىداأ    أحاا  ا مولي ال  احلم دة  ونر

   ونئنددا بددتهنم  ت دددءو  ندد  زحددي ند ددد خدداا اللالدد  زاألنبيددا  نبددوم دمددد 
رالددون  ز رَدر الددون   رأ نددا م  ت دددءو  ندد   خمددال  ل ددوحي الددل  كددانوا  ىلزندد  زَ دت
زحي ند د  تع   بن ام احلكم زالشلزر ال   نبهي أ  تتو ل   احلكم زاحلداكم 

الددل   تمسددكو  بدد    زتتم نددا  وندددنا أهنددم  ن صدد و  سددلا زاحملكددوم زمددا إمل ذلددحل
ن  األنيمة الل   ال  وا ز كدم ادم األنيدال ك كدا   ن صد و  بد   علضدو  ند  
اإلمدددام الشدددا عي  نددد  اإلمدددام مالدددحل  نددد  اإلمدددام أِّب حني دددة  نددد  اإلمدددام أادددد  
زن لنددا  وندددنا أهنددم  دددلو  بتحكددام ند دددم ال نكددد اددا سددا تتع دد  بن ددام احلكددم 

لد  األنيمدة  أنلضدوا نمدا  ىولد  اإلمدام الندوز  زذ ول  إمل  خل  زقد أنلضوا نمدا قا
   مونددد   أنلضدددوا نمدددا  ىولددد  اإلمدددام ا دددازرد    كتابددد  األحكدددام السددد طانية  
ز دددو الدددل   كدددانوا  درالدددو   دددل  الكتددد   ز دددم الدددل   كدددانوا  عيددددز  ز دددلكلز  
ز بينددو  ز دددا عو  ندد   ددل  األ دديا   مددا الددل  حصدد   مددا الددل  نددل   ددا نبدداد 

أزن  الكسم   مج ة زاحدم أقوادا لكدم زكد ن مدنكم  ع دم ت صدي   دل  امث  إنين 
اظم دة: أال بدئد الدد   الدل   كددو  خادمداا ذلديسا ل سياالدة األمل كيدة الصددكيونية 
اللننددا   أال نعددم السياالددة الدد  تكددو  خادمدداا أميندداا لددد   امث احلىيىددي الددل   بددين 

 زال  كدم زالل  جيمع زال   لق.


