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عوها .. فرصة  املباركة  األيام  هذه  ال تُضيّ

 اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطيخطبة 

 03/30/9191بتاريخ    
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكارئ امزيده، يا كبنا لك احلمد ةما ينابغي 
جلالل وجهك ولعظيم سلطانك، سابحانك اللهم ال أحصي ثناءًا عليك أنت ةما أثنيت على 
نفسك، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شصيك له، وأشهد أن سيدنا ونابينا حممدًا عابده وكسوله 

يه وخليله خري نيب أكسله، أكسله اهلل إىل العامل ةله بشريًا ونذيصاً. اللهم ةل وسلم وباكك على وةف
سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد ةالًة وسالامًا دائمني امتالزامني إىل يوم الدين، وأوةيكم أيها 

 املسلمون ونفسي املذناب  بتقوى اهلل تعاىل.

 أاما بعُد ريا عاباَد اهلل:

جل  و  أقسَم اهلُل عز  امعّظمٍ  عنَد اهلِل سابحانُه وتعاىل، على أيّاٍم اماباكةٍ  أنتم امقابلوَن عّما قصيٍب 
اليت ، وِعَظِم أجِص الطّاعاِت سابحانُه وتعاىلوتنويهًا مبكانتِها عنَد اهلِل تنويهًا بشصِف هذِه األيّام،  بلياليها
امن شهِص ذي احلّج ، َي أيّاُم العشِص األّوِل هتلَك عز  وجل  يف هذِه األيّام. هبا اإلنساُن إىل اهلِل يتقّصُب 

: حمكِم تابيانهعز  وجل  عنها يف  وتلَك هي الليايل اليت قاَل اهللُ 

يقسُم بِه اإلنسان، ليَس امن نوِع الَقَسِم الذي قسٌم جمازيٌّ عز  وجل  بِه الذي يقسُم اهلُل  والَقَسمُ 
بينُه حكمًا وشاهدًا  امنهُ عز  وجل   جيعُل اهللُ أجلُّ وأمسى بعَد اهلِل عز  وجل  ذلَك ألّنُه ال يوجُد شيٌء 

، وإشاكٌة إىل علوِّ بِه عنَد اهلِل سابحانُه وتعاىلُمقَسِم ـتنويٌه بِعَظِم ال. ولكن  الَقَسَم القصآين  وبنَي عاباده
ينابُِّه عابادُه ركأن  اهلَل سابحانُه وتعاىل به، واالحتفاِء ُمقَسِم بِه ـإىل االهتماِم هبذا ال، ودرٌع للعابِد امكانته

رما امن العاِم ةلِّه، لياٍل رصيدٌة  يف أّوِل هذا الّشهِص املاباككِ اِن ساليت تقابُل على اإلنإىل أن  هذِه الليايَل 
. وقد شصَح املصطفى وعن كبِِّه سابحانُه وتعاىلشاكٌد عن هويّتِه ريها، ينابغي أن متص  باإلنساِن وهَو ساٍه 

: إذ قاَل يف احلديِث الّصحيحةتاُب اهلِل عز  وجل  اليت نو َه هبا  وأة َد هذِه احلقيقَ  ةّلى اهلُل عليِه وسل َم 
العشِص  أي يف األيّامِ  ،
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: ؟ قالَ كسوَل اهلليا  وال اجلهاُد يف سابيِل اهللِ  قالوا:"امن شهِص ذي احلّج ، األوىل 

يف بأن  األيّاَم والليايَل  مِ ، امع العلاملاباكةِ  املقابل إىل هذِه األيّاِم ألفُت نظصي ونظصةم يا عاباَد اهلِل 
بنَي األاماةِن ابِ  تةما راوَت يف الصُّ ولكن  اهلَل عز  وجل   يف حقيقته، ، رالزامُن واحٌد جوهصها شيٌء واحد

اليت ةما يشاُء وللحكمِ  رقد راوَت أيضًا بنَي األزامنِ    رضيلتِها،األاماةِن و جوهِص على الّصغِم امن وحدِة 
، رصةٌ  إثَص رصة  كمحِ  اهلِل عز  وجلّ وهَي على ةلِّ حاٍل امظهٌص امن امظاهِص سابحانُه وتعاىل.  يشاؤها اهللُ 

أن يلتفتوا إىل اهلل  عز  وجل  اهلِل ن والتّائهنَي عالعاةنَي والّشاكديَن عنها لعابادِه يعلُن اهلُل عز  وجل  
، وأةثَص طاهصأةثَص امن قلٍب سليٍم ال يكلُِّف اإلنساَن اهلِل عز  وجل  امعه، رإن  الّصلَح امع ويصطلحوا 

سابحانُه النّفِس على الصّجوِع إىل ةصاِط اهلِل ، ومبعاهدِة لالنصياعاهلِل عز  وجل  لفتٍ  ةادقٍ  إىل امن 
 . وتعاىل

وةم ِه الليايل ويف املناسابات؟ ةم تكّصكوَن احلديَث عن هذناسابات:  املاما يُقاُل يل يف  وةثرياً 
العشِص األوىل عن الليايل ؟ حّّت لقد غدا احلديُث الواكدِة يف شأِِناعن اآلياِت واألحاديِث تتكّلموَن 

وقد رلماذا ةلُّ هذا الّتكصاِك  حبديٍث تقليدّي،أشابَه اما يكوُن  يف خطابٍ  ةهذِه اخلُطاب  امن ذي احلّج ِ 
الذيَن يترب اموَن هبذا الكالِم  ؤالِء اإلخوةُ هرما هو اجلواُب الذي ينابغي أن يسمعُه  ؟وعصروا وعى النّاسُ 

وإىل  هُ إىل االةطالِح امعإّّنا ندَب عاباَدُه أن  اهلَل عز  وجل  اجلواب: ةّلما حاَن اميقاُته؟ الذي نعيدُه  
 . عز  وجلّ حلقائِق عابوديّتهم هلِل تغذيً   يف هذِه األيّامِ إليِه بالطّاعِ  والعابادِة اإلةثاِك امن اإلقاباِل 

إذ  ، ةنّا باألامِس عابيداً هلِل امع تطّوِك األزامن تتابد ُل وتتغيـُّص وتعاىل  هلِل سابحانهُ رإذا ةانت عابوديـّتُنا 
شيئًا رما ينابغي أن نكصَِّك أغنياء، إن ةاَن األامُص ةذلَك أحصاكًا إذ حتو لنا إىل  وأةابحنا اليومَ  ةنّا رقصاءَ 

ظاهصاً املتصقً  بكياناتِنا أاّما إن ةانت عابوديـ تُنا هلِل عز  وجل   .وراتت أساباُب احلديِث عنه راَت اميقاُتهُ 
إن ةاَن هناَك ويف حالِ  الغىن يف حالِ  الفقِص وأحوالِنا عز  وجل  يف ةلِّ تقلُّاباتِنا ، حنُن عابيٌد هلِل وباطناً 
ياَء تنابُض أقو  مث  حتو لنا إىل شابابٍ أطفااًل ُكّضَع عنداما ةنّا  ،ا وإدباكِه عنّانإلييف حالِ  إقاباِل الّدهِص غىن، 

يف ةياناتِنا هلِل عز  حتَت امظّلِ  عابودّيٍ  امستمصٍّة هذِه تتحص ُك إذا ةانت أحوالُنا املتابّدلُ   .القّوُة بنَي جواحننا
إذًا ينابغي أن ، اما داامت عابوديـّتُنا هلِل امستمصًّة امستمصّةأن تكوَن هذِه الّتذةصُة أيضًا إذًا رينابغي  .وجلّ 

 أيضًا امستمصّاً. بغذاِء هذِه العابودّيِ  يكوَن الّتذةرُي 
قد عن ذلَك ن  احلديَث على الّصغِم امن أ واألامطاكِ ملاذا ال تتربُّم امن تكصاِك احلديِث عن املواسِم 

ُه قد تطو َك وملاذا ال يعلُن اإلنساُن أن  ملاذا ال تتربّم؟ ةما توُل امن ةثصِة تكصاكه؟ أةابَح حديثًا تقليديًّا  
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ذا رٍم راغٍص حيتاُج إىل ألن  اإلنساَن ةاَن وال يزاُل إىل قطِص الّسماِء وناباِت األكض؟ وحتص َك امن احلاجِ  
، ةابغٌ  ركذلكم عابودّيُ  اإلنساِن هلل ،هابوطهعلى الّصغِم امن تقلاباتِه وةعودِه و  شصابٍ حيتاُج إىل طعام، 
رهو عابٌد هلل،  دكةاِت الذُّلِّ واحلّط وامهما هابَط إىل أدىن العزِّ جاِت ك امهما اكتفَع إىل أعلى د بهِ الةقٌ  

وطاملا   ظصورهُ الّشمِس امهما ةانت حيتاُج إىل أشّعِ  إذا ةاَن األامُص ةذلك، ركما أّن اإلنساَن 
طاملا ةاَن حيًّا تتصاعُد  والّتذّلِل والتابّتل هلِل بالطّاع ِ إىل أن يغّذَي عابوديّتُه ، رهو ةذلَك حباجٍ  ةاَن حيّاً 

 . األنفاُس وهتابُط وكاَء ةدكه
يناديهم ريها على عابادِه الُعصاِة يطّلُع اهلُل عز  وجل  هبا، عز  وجل  اهلُل  نارصةٌ  ساحنٌ  أةصاموهَي 

وال حيتاُج األامُص امنكم إال إىل احُلُجَب واألستاك، ممّا بيين وبينكم أن: أقابِلوا رقد كرعُت بلساِن احلاِل 
وامالُكنا وكبُّنا الذي هو وليُّنا  تفوتُنا يا عاباَد اهللِ . أرنرتُك هذِه الفصةَ  ، وإال إىل عزميِ  قلبةدق لفت ِ 

 ينادينا؟اخلالئِق أمجع امن دوِن 
امع اهلِل رصةَ  اةطالٍح حقيقيٍّ إلينا أن جيعَل امن هذِه األيّاِم املقابلِ   أسأُل اهلَل سابحانُه وتعاىل

أقوُل قويل هذا وأستغفُص اهلَل  وجّل،ةادقٍ  إىل اهلِل عز  توبٍ  وأوبٍ  وأن جيعلها امناسابَ  سابحانُه وتعاىل، 
 راستغفصوُه يغفص لكم... العظيمَ 

 


