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 بارك للدكتور توفيق رمضان البوطيخطبة العيد األضحى امل

 :أما بعد فيا أيها املسلمون

  َعَاا ي َلَشِديد  )َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَِئن َشَكْرُتُْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن َكَفْرُتُْ ِإنَّ يقول اهلل جل شأنه: 

إن من تأمل واقع بالدنا ومعاناهتا خالل سنتني ونصف السنة، ويالحظ التصعيد اخلطري 
الاي أثري يف الفرتة القريبة املاضية، حىت حبس الناس أنفاسهم، مث تأمل ما آل إليه األمر بعد 
ذلك جيد نفسه أمام فجر بزغ نوره، يبشر بفرج يعيد للوطن أمنه وللمواطن طمأنينته. وحنن إذ 

اهلل تعاىل على عظيم فضله يف ذلك وحنمده، ال يسعنا إال أن نوجه الشكر أيضاً ألولئك  نشكر
الاين بالوا الكثري من دمائهم حرصًا على سالمة الوطن واألمة. ونوجه الشكر لربان السفينة 
الاي وفقه اهلل حلسن اخلروج من املأزق الاي أريد زج البالد فيه. سائلني اهلل تعاىل أن يسدد 

 اه ملا فيه خري البالد والعباد يف دينهم ودنياهم.خط

وشكُر اهلل سبحانه حيصن النعمة، ويزيد منها. ويقتضي منا مضاعفة اجلهد يف طاعته، وجتنب 
 معصيته. والبحث عن مسالك الصدق يف التقرب إليه.

نساين واآلن لننتقل إىل مرحلة إعادة البناء. سواء على الصعيد العمراين أو على الصعيد اإل 
واالجتماعي. مرحلِة إعادة بناء الفهم الصحيح لإلسالم الاي حاول البعض تشويه معامله. 

دمري وأبشع   شعارًا للتاهلل أكربحىت جعلوا من أعظم شعار حيمله املسلمون تعظيمًا لرهبم )
نه اصور القتل. وال أزال أذكر مقولة قائد الوطن بضرورة تعميق إميان اجليل الناشئ باهلل سبح

وتعاىل. إلزالة سوء الفهم الاي تركه ارتباُط صور اإلرهاب والقتل والتدمري هباا الشعار القدسي 
 )اهلل أكرب .

أرادوا تغرير البسطاء بالك. وإسالمنا كما كان قال العالمة الشهيد رمحه اهلل هو: كما أنزله 
: وما هلل تعاىل إذ قالاهلل وليس كما تريد قوى الشر والكيد لإلسالم. إسالمنا كما وصفه ا

 أرسلناك إال رمحة للعاملني.
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 َما تَ ْقفُ  الَ وَ )إسالمنا علم وحضارة. وليس ختلفًا ومهجية. فاهلل تعاىل هو الاي قال لنا: 
والعلم نرباس   َخَلقَ  الَِّاي رَبِّكَ  بِاْسمِ  اقْ رَأْ )وهو الاي بدأ تنزيل كتابه بقوله:   ِعْلم   ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ 

 لإلنسان يرتقي جمتمعنا. وبه ندرك معىن تكرمي اهللبه نعرف ربنا، وبه ندرك عظمة ديننا، وبه 
َر َلُكم مَّا يِف َأَلَْ تَ َرْوا َأنَّ اللََّه َسخَّ ) بتسخري ما يف السموات وما األرض له يف قوله جل شأنه:

جُيَاِدُل يِف اللَِّه بَِغرْيِ  نالسََّماَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعلَْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة َوبَاِطَنًة َوِمَن النَّاِس مَ 
فهو سبيل استغالل الكون يف خدمة اإلنسان بالتقدم العلمي.   ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكتَاٍب مُِّنريٍ 

 والنهضُة العلميُة هدف ديين وواجب شرعي.

إسالمنا أمرنا أن ندعو الناس إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة، ال بالقتل وسفك الدماء وبث 
شاعر احلقد والكراهية. بل إن إسالمنا منح اإلنسان غري املسلم احلق يف ممارسة شعائر دينه. م

ِإىِل َسبِيِل رَبَِّك ُع ادْ )فال إكراه يف الدين. ويف الوقت نفسه أمر باحلوار املثمر اإلجيا ي فقال: 
َن َضلَّ َعن َسبِيِلِه ْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهوَ بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْْلُم بِالَِِّت ِهَي أَ   َأْعَلُم ِِ

عامل حىت . ومىت كانت العقائد تعتنق باإلكراه؟ وقد علمنا ربنا حسن التَوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن 
 اللهِه مُثَّ أَْبلِْغُه َمْأَمَنُه مَ )َوِإْن َأَحد  مَِّن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَ مع عدونا فقال: 

صلى اهلل   وروى الشيخان: عن َأ ي ُموَسى قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَّهِ َذِلَك بِأَن َُّهْم قَ ْوم  الَّ يَ ْعَلُموَن  
  تُ َعسُِّروا َيسُِّروا َواَل َبشُِّروا َواَل تُ نَ فُِّروا وَ ) :ل بعض أمره قان أصحابه يفم اً ِإذا بعث أحد عليه وسلم

َهاُكُم اللَُّه َعِن )اَل يَ ن ْ أَل يقل اهلل تعاىل:  ،لة غري املسلمني من غري املعتدينوأمر حبسن معام
ِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَِّايَن َلَْ يُ َقاتِلُوُكْم يِف الدِّيِن وَلَْ ُُيْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقِسطُوا إِلَيْ 

 ْلُمْقِسِطنَي .ا

 َوالَ  َجَِيعاً  اللههِ  ْبلِ حِبَ  َواْعَتِصُمواْ )إسالمنا توحيد للكلمة وليس متزيقًا ْلا. فاهلل تعاىل يقول: 
  َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  فََأْصِلُحوا)...: . ويقول رحُِيُكمْ  َوَتْاَهبَ  فَ تَ ْفَشلُواْ  تَ نَاَزُعواْ  َوالَ )ويقول:   .تَ َفرَّقُواْ 

اَل ): الق صلى اهلل عليه وسلم هنَّ رسول اللَّ أ عنهرضي اهلل  كالس بن منوروى مسلم عن أ
ُجَر َأَخاُه فَ ْوَق تَ بَاَغُضوا َواَل ََتَاَسُدوا َواَل َتَدابَ ُروا وَُكونُوا ِعبَاَد اللَِّه ِإْخَوانًا َواَل حيَِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن يَ هْ 

 . َثاَلَثِة أَيَّامٍ 
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فيما  يه وسلمصلى اهلل عل أين اخلوارج اجلدد والتكفرييون أدعياء اإلسالم من وصية رسول اهلل
 أيها الناس أي يا)النَّاس يوم النَّحر  بطابن عبَّاس رضي اللَّه عنهما حني خ رواه البخاري عن

الوا: قهاا؟  فأي شهرقال:  ،قالوا: بلد حرامفأي بلد هاا؟ قال:  ،قالوا: يوم حرام يوم هاا؟
ُكْم بَ َلدِ  فَِإنَّ ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم َوَأْعرَاَضُكْم َعلَْيُكْم َحرَام  َكُحْرَمِة يَ ْوِمُكْم َهَاا يِف  :قال ،شهر حرام

 قال  لَُّهمَّ َهْل بَ لَّْغتُ اللَُّهمَّ َهْل بَ لَّْغُت ال): فقال فأعادها مراراً مث رفع رأسه  ْم َهَااَهَاا يِف َشْهرِكُ 
ا لوصيَّته ِإىل أالَّاي نفس وا: فن عبَّاس رضي اللَّه عنهماب  فليبلغ الشَّاهد الغائب تهمَّ ي بيده ِإَّنَّ
 "يضرب بعضكم رقاب بعض اً  ترجعوا بعدي كفَّار ال -

طرف العتدال. حنن يف سورية نرفض التوديننا دين الوسطية وا ،إن التطرف يولد التطرف
اجملايف لديننا، والاي يتجلى يف موقف التكفرييني الغالة، الاين يستبيحون دماء الناس جملرد 
خمالفتهم يف ماهبهم، كما نرفض التطرف الاي جيعل من موقف التكفرييني مسوغًا للنيل من 

 الدين والقيم اإلميانية والشرائع الربانية.

فجر التاريخ اإلسالمي حيتضن أطيافًا متعددة تعيش بسالم ووئام. معابده  إن وطننا منا
مصانة، واجلميع ميارس شعائر دينه حبرية، فكل منطق يتخا من اإلرهاب واإلقصاء واإللغاء 

  ُحْسناً  لِلنَّاسِ  قُولُواْ وَ )منهجًا له مرفوض يف وطننا. وكل منطق يدعو للتعايش يف ظل قوله تعاىل 
 مقبول ومرحب به.  خبلق حسن وخالق الناس) صلى اهلل عليه وسلم وقوله

لنعد فنبين وطننا باحملبة والرتاحم والتعاطف والتعاون. ولنمسح على جراح الوطن بيد احلرص 
شاعر الغرية على هاه األمة املصابة وهاا الوطن اجلريح ... لننب وطننا ولنوحد صفنا يف  ِو

بة أعداء ديننا ووطننا. باحملظل إميان وعدالة وحمبة، ولنتجاوز مشاعر الكراهية الِت فجرها 
 والتآخي، ببناء سورية املتجددة والنهوض هبا.

 .أقول قويل هاا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين


