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 تاريخ اخلطبة

  2032/ 30/ 31 املوافق  3333،  ذو احلجة  03 ، اجلمعة   

 موجه للمحرومني من احلجزاءٌ ع
   ددا را ددا احلمددد مث اددداا  ددوا  نعمدده و دددا   مز ددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا   بهدددي ظدددسل وجكدددحل ولع ددديم الدددلطانحل  الدددبحانحل اللكدددم   
يددد  علددد. نأسدددحل  وأإدددكد أهلل    لددده    امث أحصدددي ء ددداء عليدددحل أنددد  كمدددا أء 

وحددد    إددر حل لدده  وأإددكد أهلل دمددداا عبددد  ورالددوله وريددأيه وخليلدده  خدد  ندد  
أرالدددله  أرالدددله امث  مل العددداش كل دددهر اشددد اا وندددل راا  اللكدددم ريددد  والدددلم وادددار  علددد. 

دمدددد ريدددسما والدددسماا زانيمدددني متس مدددني  مل  دددوم الددديدنا دمدددد وعلددد.  ل الددديدنا 
وهلل ونأسددي ا لنبددة اتاددوع امث أعددامل  أمددا اعددد  يددا موأوريدديدم أ كددا ا سددلالددد ن  
 عباز امث:

أعوز  أحدءدم مرم أخرع عن هل  األ ام والليايل العشر اليت أقسدم امث عدز 
 وج  هبا   ددم أبيانه  ذ قال: 

ددْأعر َوالْددَوْأرر * َولَيَددالع َعْشددرع  *َواْلَأْجددرر ) َهددْ   ر َذلرددحَل * َ ْسددرر َواللَّْيدد ر  رَذا * َوالشَّ
ْجرع   [5 - 1: الأجر]( َقَسم  ل لري حر

أحدددءدم عددن هددل  األ ددام والليددايل الدديت نددر ا ددا والدديت نعددي    رحاهبددا  هددي 
 يمدا روا  الباداري عدن اادن عبدا   األ ام والليايل اليت حتدد  ع كدا رالدول امث 

)مدددا مدددن أ دددام : الددديت هبدددر هبددارضددي امث ع ددده وهدددو  تحددد  عدددن   ددد  هدددل  األ ددام 
  و ح دوا العمد  الصداف  يكدا أحد   مل امث الدبحانه وأعدامل م ده   هدل  األ دام(
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  كلمدة )العمد  الصداف(َعبدََّر اأوالع كلمة جامعة وهي  أهلل رالول أ كا اإلخوم 
الددديت أمدددر امث عددز وجددد  هبدددا   العمدد  الصددداف أشددم   يمدددا أشدددم  أو ا العبددازا  

  ا  هلل هدل  الدلمدة    البااد  الصدحي  مدن الد تهواي كدا رالدول امث ددم أبيانده
 مل أهلل أ تكددي هددل    ددرزاا ومجاعددةحتت ددن وأشددم  كدد  مددا  صددل  اينتمددع اإلنسددا  

   مدددا مدددن  اإماطددة األذع عدددن الطر دددل كمددا قدددال رالددول امثاألعمددال الصددداحلة 
امث   ؤز ه اإلنسداهلل ااتهداء مرضدامحيال اخل  لإلنسانية  رزاا أو جمتمعاا عم  رياف 
أجددر ذلددحل أضددعا اا   حتصدد.       وضدداعل لدده امث الددبحانه وأعددامل  عددز وجدد 

  الددبحانه وأعدداملأتبددني هددل  األضددعان    ع دددما ناددل اددني  دددي ر  العددا ني 
عددن األعمددال أهلل امث عددز وجدد  رادددار مددا  ددززاز رضدداا  ولدددن  لتعلمددوا  ددا عبدداز امث

 ددإهلل امث عددز وجدد   مل امث عددز وجدد  ا ددؤمن   هددل  األ ددام الصدداحلة  ذ  تاددر  هبددا 
اايام العبد االسي  من األعمال  األعمال اليت أسيء  مل اإلنسانية  ززاز الاطاا 

  الددديت ندددا عليكدددا   دددددم أبياندددهأو اددداإلعران عدددن أوامدددر امث الدددبحانه وأعدددامل 
 سدا  امث عدز رادار مدا  ددرم امث العبدد  ذ  عمد  العمد  الصداف   هدل  األ دام 

الدددلي    مدددا االدددحل اددداليوم لددد. الدددلي  سددديء  مل اإلنسدددانية   هدددل  األ ددداموجددد  ع
الدلي أقسدم امث عدز أ  وهدو  دوم عر دة وهدو الدوأر أُدو َجْ   يه هدل  األ دام والليدايل 

  ددوم عر ددة ومددا أزرا  مددا هددلا اليددوم    أر ددد أهلل أطيدد    احلددد   ع دده  وجدد  ادده
وأهلل أتعرضدوا لدد  مدا مدن أالدرار  أهلل أ الوا ك  ما  يدهولدن اوالعدم أ كا اإلخوم 

ادددد  مدددا  ددددن أهلل أابلدددوا  يددده مدددن األعمدددال لإلقبدددال  يددده  مل امث   يددده مدددن رادددا 
 -  وقدددد   ريدددحي  مسدددلم و ددد   ريددديام ذلدددحل اليدددومالصددداحلة و  مادمدددة ذلدددحل 

)رييام  دوم عر دة أحتسد  علد. قال:  أهلل رالول امث  -أريحا  الس ن كلكم 
  ه ددا  اددد أهلل ( أيددة وأهلل  يدده كأددارم الدد ة ماضدديةأهلل  يدده كأددارم الدد ة امث عددز وجدد  
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اددأهلل  دددوهلل  ددم  كددانوا حيلمددوهلل  مل مددا قبدد  أ ددام قليلددة:  هلل ل ددا  خددوم وأخددوا   أقددول
اددأهلل   رحددا  مدددة  كددانوا حيملددوهلل نصددي    االت ددا ة امث الددبحانه وأعددامل  ددم 
عدني راك   هل  األ ام طانيأني مصلني  هدوا و روحوا  مل اي  امث البحانه وأعامل

كمددا حتت ددن احلجدديج   كددانوا حيلمددوهلل ليدد  نددار اددأهلل حتت دد كم ذرا عر ددة  الدداجد ن
وأهلل  أهلل  شددوا  مل امث إدؤونم مدا والدعتكم الشددوعواأهلل اوالدعكم  ندلا   أمجع
وا اددني  دددي امث مددا والددعكم البددداء  كددانوا حيلمددوهلل هبددلا  و جددأم حيدد  ايدد كم  بددد

الدلي ش  وريدد م دل اعبدة  بدا   و جدأم أوريدد الواني هلا اللي كانوا حيلمدوهلل اده
اددأهلل  دددوهلل  ددم  مل هددلا اليددوم   وجدده هددؤ ء الددلي كددانوا حيلمددوهلل  رالددول امث 

ا اراددة  مل امث الددبحانه وأعددامل  وأنددا  نصددي  مددن هددل  الطاعددة  نصددي  مددن هددل 
األش الددلي أرجددو أنددا الددتاأل مددن لددواعج أر ددد   ماددامي هددلا أهلل أالهكددم أعز ددة 

خليبدة الديت ُم ُدوا هبدا  أقدول وأرجدو من ل د. اهل  التعز ة  اجأهم  أرجو أهلل ختأل 
هلا اللي الأقوله: عبد امث ان ا بار  رج  من كبار الصداحلني و م  أهلل  سمعوا 

  هدلا   أالتطيع أهلل أحتد  اليدوم  – و  أأأملَّ عل. امث –ا  من كبار األولياء 
و   ايدد  امث احلددرام حاجدداا  مل   اددول: ك دد    العددام ا اضددي ا اددام عددن م اقبدده
 تحددءاهلل  ادول الواحدد نانيماا وع د رأالدي اء داهلل رأ تين   الرؤ ا ليلة من ليايل مىن 
ن قَبردَ  امث حجكدم   هدلا العدامل قدال البدا : أأددري كدم هدم الدل م كما لآلخر: 

وقبدد  ريدأ  امث عدد كم مجيعداا    قدال:  هلل كبدد اا مد كم ش  ابدد  امث حجكدم ولدددن 
   اددول عبددد امث علدد. أندده ش حيددجاا اأ دد  مو ددل اإلالدددا  الشددامي حجكددم مجيعدد

وأعلدم  ولدي  يل َهدمإ    أهلل أعدوز  دأعبر علد. هدلا الرجد ان ا بار :  االتيا   
  واجتكدد   مل الشددام الددلي أكرمدده امث ادده قصددته والسددب    هددلا الأ دد  الع دديم

ا  هلل عبددددر  علدددد. مو ددددل اإلالددددد مل أوأخددددل  أأدددد  وأأدددد  وأأدددد  وريدددد   
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قدددال:  حددددءين عدددن مدددع احلدددج  أحججددد ل قدددال:     الشدددامي  الدددألته مدددا خددد  
  قددال لدده: أنددا  ددإهلل حدددءتين  سددأخ  قصددتحل  قددال: ومددا السددب ل قددال: حدددءين 

أهلل أزخدددر كددد  مدددا  ز دددد مدددن وكددداهلل مدددن إدددأ  م دددل أول العامددد   عملدددي  الددددان
 ايد  امث  مل أحج اه   نا ة العام أو اللي  ليده  مداهلل أرجو أهلل نأاا  اييت 

 ددددن أهلل أأدددي  وجدددد  أهلل ا بدددالا الددديت ازخر دددا احلدددرام  و دددا زندددا ا والدددم ن دددر  
  واي مددا أنددا عانيددد  مل    أخددل  أعددد العدددم مل احلددج  مل ايدد  امث احلددرامأدداجيت 

أأدو  ون در   دإذا ارانيحدة الشدواء االتابلتين امرأيت وكاند  حدامسا الدار ذا   وم 
وحددددءكم عدددن لددد  يل: اذهددد   ددداطرن ادددا  ج ان دددا   الددددار  أعطتدددين وعددداءا وقا

   أخدددل  الدددلي أأدددو  رانيحتدددهوأندددين أاجدددة  مل إددديء مدددن هدددلا الشدددواء وضدددعي 
رج  امرأم وحدءتين من وراء البا   قلد   دا وحددءتكا الوعاء وطرق  البا   خ

  ن در  وألببد  ا قالد : وطلب  م كا أهلل أ ع إيئاا من الشواء   هدلا الوعداء
نا م طرم أهلل أخ   ع كا   إهلل رأ   عن قصيت وأ عين أخ  الأعطيحل ولدن ز

مددا   وجددي م ددل  دد م أعطيتددحل  قددال: مددا الاصددةل قالدد : أهلل ذلددحل  صددل  لدددم 
 ذا ون دددر  و وأو زي  ت دددوروهلل اليدددوم جوعددداا ونأدددد  ال أادددة م دددل أالددداايع طو لدددة 

علد. مارادة م دا إدام قدد نأاد  اا س   طدرن اداهبم و تكددزهم  ن در   وجدد  
ألقددددم  دددم م كدددا   أخدددل  قطعدددة م كدددا وجئددد  هبدددا  مل البيددد  هدددا أريدددحاهباوألاا

وأنددا ألطددم    اددول اإلالدددان:  رجعدد  حيمدديكم مددن ا ددس  و سددد رماكددمطعامدداا 
الدلي كداز أعا  وأو زهدا مدن هدلا السده  وجكي  قل    نأسي: هل  جاريت 

مث احلدرام    أهلل أحدج اده  مل ايد  امدن أجدوأندا أمجدع ا دال  أهلل  وز كم  مل ا دس 
هدلا وقلد   دا: خدلي وعد   طرق  ااهبا أخل  هلا ا بلا الأانيض لدي كله 
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أاشددر  اددأهلل امث ش مددال  أرالددله امث عددز وجدد   ليددحل  قددال لدده عبددد امث اددن ا بددار : 
  اسببحل أن ا  قب  حجة احلجيج أمجع حجة  ا   دت  لحل أن  

وضدددددعوا كددددد  ككدددددم   أهلل  دوندددددوا واألخدددددوا  الدددددل ن  أقدددددول  دددددؤ ء اإلخدددددوم
و يددأوا  ددلا وا الددزاز   َهيَّددأوا ال أاددة وَهيَّددأ  هددلا العددام  مل ايدد  امث احلددرامحجاجدداا 
: أ  أر دوهلل مدن وراء ذلدحل مرضدام كانوا حيلموهلل اه  حي  اي كم واني ذلحلاللي  
ا   ا علددوا هددلا دددخر لدددم ع ددد امث  أ  أر دددوهلل مددن وراء ذلددحل األجددر الع دديم امث

كأددارم لددلنو  كبدد  مددن مددن حجدددم  جيعدد  امث عددز وجدد    علدده مو ددل اإلالدددان
  ألسدددتم قدددد وضدددعتم نصددد  الدددل ن قدددد    ابددد  امث عدددز وجددد  حجكدددماحلجدددا  
حجاجددداال نعدددم قدددو ا   التوجددده  مل ايددد  امث احلدددرام أهلل أ أادددوا هدددلا ا دددال  أعيددد دم
 عدز وجد   أ  أدروهلل مدا  ز ددكم أجدراا عدن امث  مل  اوالعدم أهلل أتوجكوا اه واحداا 

روهلل   أ  أدهلل ال دبا   أ  أروهلل ال ا  الل ن ُإر ُزوا من ز ارهماحلاجا   أ  أرو 
 مل البيوأا  اليت ُخر َاْ   أ  أدروهلل  مل ال دا  الدل ن  لتأتدوهلل  ي داا ويدا ا  بحبدوهلل 

ال  عدوزوهلل اده    دوهلل اده ايدو مل عدوزوا أ كدا اإلخدوم واألخدوا  عن إيء من ا د
ايددد  امث احلدددرام  عدددوزوا اددده  مل هدددؤ ء أهلل حتجدددوا اددده  مل ا ا دددال الدددلي عدددزمتم هبدددل

األجددر الددلي  أهلل  دتدد  لدددم امث عددز وجدد  وأنددا ال ددمني وأنددا الدأيدد  احملتدداجني 
 كتبه  و ل اإلالدا   أقول قويل هلا وأالتهأر امث الع يم 

 تدد  علدد. أأهلل مشددياة   الدددم عرايددة جمدداروم ل ددا عبدداز امث: لعلدده قددد الهدددم 
وادددددأهلل علددددد. العددددداش  ادأدددددر الدددددور ا وارز دددددامسدددددع العددددداش العدددددر  واإلالدددددسمي أمجدددددع 

وأهلل علددد. ا والدددر ن أهلل ااتا دددا   الدددبي  امث عدددز وجددد  اإلالدددسمي أمجدددع أهلل  تجددده 
 عي دوهلل اده ا اداألني الدل ن   ؤ ء متمدبسا   مدالع  متمدبسا   الدس ع  ادموا العوهلل 

  اليت وقع    الور اأما الدأر أو الرزم امث جماهد ن   البي  جي  أهلل  تجكوا 
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 أمراهلل اء اهلل أ كا اإلخوم: واللي أر د أهلل أقوله
من رؤ ة رأ دا وعسم اعتمد  اليت نطا  هبلا احلدم أو ا: ما هي احملدمة 

نا عليه ل وهلا ما أو إكازم من أنا  إكدوا هبلا الدأرأو كسم كأري مسعته 
ل وعلد. هدي هدل  احملدمدة الديت نطاد  هبدلا احلددمعلماء الشر عة اإلالدسمية  مدا 

 أو من إكازم إكوز إكدوا اللحلل أو من  ع  رأو أي أالا  من قولع مسعو  
ددُلوا  لي ددا  األمددر البددا : أن ددا ش نددر مددن قددبلكم مددن ذَكََّرنَددا   هددؤ ء الددل ن أُْرالر

مددددددن  رأدبددددددوهلل الأددددددواح  و هبددددددا رأ  ددددددا  دددددديكم االتواددددددة  مددددددن االددددددت طَاَ ا االشددددددكازم 
  رأ  دددا  ددديكم مدددن  سددددزوهلل   رأ  دددا  ددديكم مدددن  عدأدددوهلل علددد. ا اددددرا وا واادددا 

 مل ا صددلني   ريدددس م   مل الددراكعني السددداجد ن أء دداء أدددوجككم رريدداا الاتددد  
حيطموندا    رأ  ا  يكم مدن  اصددوا  مل زور العبدازم مدن مسداجد وك داني   مل امث

ما جرع م هبوذجاا لللحل أالبا  ا أااز وأالبا  ا ح ان  وحسبد لصاوهلل هبا 
زوَّْ  علددد. مسدددع العددداش مدددن إددد اعا  ريدددارخة ااظدددامع األمدددوي الدبددد    حلددد  

ددَد مددن زخدد  ااالددم اظكدداز أمجددع  مل   قددواذن اخ قدد  هبددا جدددراهلل ا سددجد  ُوجر
لرم  ُزن َسدددْ  الأدددرت أ دددا أددددني   أوجكدددوا  مل خدددزانين هدددل  ا سددداجد ا عدددا م الاددد

 أرضداا  نعدم ألاوهدا أرضداا ا ا صاحل وألاوهدا   أخرجوا م كا صاحل  حطموها
عصددر الصددحااة  أجدد  أوارء اهددا مددن ا تمبلددة   إددعرا  واجتكددوا  مل ااءددار ال بو ددة 

  أقبلدددوا  مل هدددل  ااءدددار مدددن عصدددر الصدددحااة   مل هدددلا اليدددوم  إدددعرا  ال ددد  
ل! ومددن العجدد  الدددلي   أهددلا هدددو م كددر اظكدداز   الدددبي  امثال بو ددة  حطموهددا

دددُلوا  لي دددا ي ورردددا   دددححل  بدددد و   ع دددوهلل   ايدددو  امث أهلل ايناهدددد ن الدددل ن أُْرالر
ونز ااا وأدنيساا  والل ن ا مدوا ادالدأر ختر باا وحتر ااا مادمتكا هلا اظامع األموي 

    اإعدازم هدلا ا سدجد اظدامع  مل إدأنهحىت  بدؤوا  عسا     ار  م قراروالرزم 



  الدكتور البوطي                                           موجه للمحرومني من احلج عزاء  خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 7 موقع نسيم الشام:

والوالدداني  الدديت وا يزانيددة الدديت  اددد م كددا ا اللجدداهلل ا ع يددة حددىت  شدددلو   اددر  ددم قددرار
  ألدددي  وهدددا هدددم أ ء  أعلدددوهللالبدددداءم هبدددا م دددل  جدددر حصدددول هدددل  ال دبدددة   بهدددي 

اإإددازم وأهلل  عددن الددل ن  ُدتدََّكُمددوهلَل اددالدأر   التار دد  عجيبدداا أهلل  عددن ايناهدددوهلل 
أهلل الددور ا لددو ن   أ لدد  ال ددن  ادد  أقددول أ لدد  ال ددن  أنددا متددياوعمارأدده ا سددجد

 مل رنيدي   الدرانيي  أصدا يه وأرالدل  معده كتااداا  الرانيي  الأ اا  ا  رال    قل  
أتطلددع  ليددده وأعددد  ات أيدددل كدد  مدددا وأ عتدده االصدددد ل العز ددز وأها لدده   احلددد  الددوز 

ولعبدروا لعبدر هدؤ ء علد.   ان دا ال دانيع مدن مصداف  دا وحاجيدا   دا  ذاا  الرانيي  
  علدد. أهلل هو ت ددا   أ دديع خأيددة ضددانيعة عدد كمالدديت كاندد  وهو ت ددا علدد.  الددسم ا 

)هدي خد م امث :   حدد   ريدحي  نعدموكيل أ يع ورالول امث قال عن الشام 
 نعتز هبا هل  الشكازم ( من أرضه جيت   ليكا خ أه من عباز 

الهدايل أأوجه اه  مل جيشد ا العز دز  ماذا ااي  ا عباز امثل ااي أهلل أقول إيئاا 
و ليدم  مل قازم هل  األمة مجعاء را أأوجه اه  مل نأسي لعز ز الهايل أج  أج  ا

  أزعدوهم ادني  ددي امث الدبحانه وأعداملأزعوهم قيازم وضدباطاا وج دوزاا  مل التوادة 
الدددبحانه    أزعدددوهم  مل أ أيدددل أوامدددر امثالدددبحانه وأعدددامل مل ا ريدددطس  مدددع امث 
كد  مدا قدد حدرم امث الدبحانه   عدن  أزعدوهم  مل التسدامي وأعامل جكدد ا الدتطاعة

  ايد كم وادني الشدكازم  أنم أقدر  الأئدا  كلكدا  مل لاداء امث  أ   ليعلموا وأعامل
  تكيئوااأهلل  للااء امث  تكيئوا كم أحرع ال ا  اأهلل ررا زقانيل اي كم واني لااء امث 
أندددم الددديدونوهلل  هلل هدددم  علدددوا ذلدددحل   أعددددهم وأندددا ال دددامن للاددداء امث عدددز وجددد 

دددْرُ  االرعددد   مل  :الاانيددد    احلدددد   الصدددحي  قاا لددددسم رالدددول امثمصددددا )ُنصر
ادد    طبددل ولاددد قددال العلمدداء  هلل هددلا لددي  أمددراا خاريدداا ارالددول امث  مسدد م إددكر(

ورَّاءدداا    دوندوا كمدا أقدول لددم أدوندوا  مل  دوم الايامددةعليده وعلد. ج دوز ا سدلمني 
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كونوا كما أقول لدم ا  كما  ادول    اليت خا امث عز وج  هبا رالوله ل  ا ز ة 
 :مصداقاا لدسم امث عز وج ولسون  دوهلل ك  م دم  امث البحانه وأعامل

اْدُكُم الّلُه ارأَْ در ُدْم َوُُيْزرهرْم َو َ ُصرُْكْم َعَلْيكرْم َوَ ْشلر رُيُدوَر قَددْومع ) قَاأرُلوُهْم  ُدَعل 
 [ 14: التواة] (مُّْؤمر رنيَ 

 هددددو الددددس أهلل أعددددىت الددددس   رعدددد  العدددددو لتعلمددددوا  ددددا أ كددددا اإلخددددوم أ   
ددْن َمددْن  ددْن َمددْنل مر ا لتجدداء  مل امث   الدديما ع دددما  دددوهلل هددلا ا لتجدداء ريددازراا مر

وليسددمع الددل ن   عتون ددا اددالدأر  وليسددمع   هددل  هددي كلمدديت األخدد م  واجكددونم
هلل نويل دن أهلل نويل وجك ا  مل إطر الهر      دن أ     الل ن   عتون ا االرزم

 وجك ا     مل مرضام امث عز وج   وريدن امث الااني :
ُّ الَّلر َن  َمُ واْ ُُيْررُجُكم م َن ال ُُّلَما ر  رمَل ال دُُّورر )  [ 257: البارم] (الّلُه َويلر

الديت   نشدحل   أمدا هدل  الأتدوع هلا هو ولي ا  دمد نبي ا  ومو نا امث ولي ا
وح ي  اتوقيع  الرانيي   لسد ا م كدا  ض األمر دي  أنا ريدر  من البي  األاي

   أقول قويل هلا وأالتهأر امث الع يم   إيء


