د .حممد توفيق رمضان البوطي

وبالشكر تدوم النعم

وبالشكر تدوم النعم
د .حممد توفيق رمضان البوطي
جل شأنه يف كتابه الكرمي :وما أَصاب ُكم ِّمن ُّم ِ
صيبَة فَبِ َما َك َسبَت
أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهلل َّ
ََ َ َ
يدنَّ ُكم َولَئِن َك َفرُت إِ َّن َع َذ ِاب لَ َش ِديد
أَي ِدي ُكم َويَع ُفو َعن َكثِي ويقول َّ
جل شأنه :لَئِن َش َكرُت ألَ ِز َ
السماء أَن ََي ِسف بِ ُكم األَر ِ ِ
ِ
ِ
ور  أَم أ َِمنتُم َّمن ِيف
َ
ض فَإ َذا ه َي ََتُ ُ
ويقول سبحانه :أَأَمنتُم َّمن يف َّ َ
َ ُ
اصبا فَست علَمو َن َكيف نَ ِذي ِر  ولََقد َك َّذب الَّ ِذ ِ ِ
ِ
ِ
ف َكا َن
َّ
ين من قَبل ِهم فَ َكي َ
َ
َ
الس َماء أَن يُرس َل َعلَي ُكم َح ً َ َ ُ
َ َ
ِ
ِ
الرْحن إِنَّه بِ ُك ِّل َشيء ب ِ
صي مث
صافَّات َويَقبِض َن َما ُُيس ُك ُه َّن إَِّّل َّ َ ُ ُ
نَك ِي  أ ََوَل يََروا إِ َل الطَّ ِي فَوقَ ُهم َ
َ
يقول سبحانه :قُل أ ََرأَي تُم إِن أَصبَ َح َما ُؤُكم َغوًرا فَ َمن يَأتِي ُكم ِِبَاء َّمعِي ويقول سبحانه قُل َمن
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
ين  قُ ِل
يُنَ ِّجي ُكم ِّمن ظُلُ َمات البَ ِّر َوالبَح ِر تَدعُونَهُ تَ َ
ضُّرعاً َو ُخفيَةً لئن أَجنَانَا من َهذه لَنَ ُكونَ َّن م َن الشَّاك ِر َ
ِ
ث َعلَي ُكم َع َذابًا ِّمن
اللّهُ يُنَ ِّجي ُكم ِّمن َها َوِمن ُك ِّل َكرب ُمثَّ أَنتُم تُش ِرُكو َن  قُل ُه َو ال َقاد ُر َعلَى أَن يَب َع َ
ِ
ِ ِ
ِ
ف اآلي ِ
ِ
ِ
ات
يق بَع َ
س بَعض انظُر َكي َ
فَوق ُكم أَو من ََتت أَر ُجل ُكم أَو يَلبِ َس ُكم شيَعاً َويُذ َ
ف نُ َ
صِّر ُ َ
ض ُكم بَأ َ
ف
ت َعلَي ُكم بَِوكِيل  لِّ ُك ِّل نَبَإ ُّمستَ َقر َو َسو َ
ب بِِه قَوُم َ
ك َوُه َو اْلَ ُّق قُل لَّس ُ
لَ َعلَّ ُهم يَف َق ُهو َن َ وَك َّذ َ
تَعلَ ُمو َن  وروى مسلم عن النيب  يروي عن اهلل  أنه قال:
"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما ف ا تظاوموا ،يا عبادي كلكم ضال إال من هديته

فاستهدوني أهدكم ،يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ،يا عبادي كلكم عارٍ إال من
كسوته فاستكسوني أكسكم ،يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا فاستغفروني أغفر

لكم ...ثم قال :يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خريا فليحمد اهلل ،ومن
وجد غري ذلك ف ا يلومنَّ إال نفسه ".

أيها المسلمون :ما أصابنا يف األسبوع املنصرم من انقطاع املاء يستوقفنا بعض الشيء ألخذ دروس
وعرب منه ،فهو حدث ل نألفه يف مدينة دمشق من قبل هبذه الصورة هَّز البلدة من أقصاها إل أقصاها،
وجتمع الناس على أبواب املساجد وحيث توجد اآلبار وعلى صهاريج املاء صفوفاً وأرتاّل ،نساءً ورجاّلً
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وأطفاّلً يريدوا أن ُيألوا أوانيهم ماءً واهلل سبحانه يقولَ  :و َج َعلنَا ِم َن ال َماء ُك َّل َشيء َحيّ ل تقوم
املدن إّل على املاء ،وّل ُيكن أن تكون هناك حاضرة إّل حيث يكون املاء؛ ألنه ّل تقوم اْلياة إّل حيث
يكون املاء ،حدث هز املنطقة كلها وترك حالة من الفزع يف قلوب الناس ،يف اْلقيقة عندما كنت أرى
القادمي إل املسجد يريدون أن ُيألوا أوانيهم الصغية كنت أتأثر ،وكل إنسان كان يتأثر للمشهد املرعب
الذي جيري يف دمشق اليت اعتادت أن يكون املاء فيها عذباً وفياً فإذا هبا جتف وَترم من املاء ،عندما
نرى مثل هذا اْلدث ينبغي أن نتأمله ونأخذ منه دروساً كثية ،أول هذه الدروس أننا غافلون عن واجب
عز وجل هبا .والنعم كثية يف
الشكر مستخ ّفون بعظيم النعمّ ،ل نأبه وّل نكرتث للنعمة اليت يكرمنا اهلل َّ
ِ
ت
مقدمتها نعمة اهلداية ،مث نعمة العافية ،مث نعمة الطعام والشراب والغذاء وسائر النعم َ وإِن تَعُ ُّدوا نع َم َ
ِ
أجل ما تتمتع به مدينكم هذه املاء العذب الذي قيض اهلل له ذلك الينبوع العذب
صَ
اللّه ّلَ َُت ُ
وها ومن ّ
املبارك ،لتنعم به هذه املدينة ،فأين شكر النعمة ،إهنا تبدد ويستخف هبا وقلما نسمع كلمة الشكر .وقد
اقرتنت يف حالتنا هذه ظاهرتان ،ظاهرة إغداق النعمة من السماء وظاهرة احتباس املاء يف صنابي املياه،
سوط تأديب وتذكي بنعمة ،اجتمعا معاً ليذكرنا ربنا تبارك وتعال بواجب الشكر وأن عنده العطاء
وعنده املنع ،وأن عنده اإلحسان وعنده سياط التأديب ،ولئن جرت سياط التأديب على يد أولئك
اجملرمي الذين ل يبالوا يف أن حيرموا املاليي من النساء والرجال واألطفال من سر اْلياة من املاء من أجل
مواقفهم الدنيئة؛ إن َّ
دل هذا يدل على مدى إجرامهم من جهة ،وعلى مدى تفريطنا حنن من جهة
أخرى ،هم سياط تأديب بالنسبة لنا ،وتصرفهم يف الوقت نفسه يدل على مدى دناءة نفوسهم وروح
اإلجرام اليت تعمقت يف نفوسهم و ترسخت يف ضمائرهم.

اطن
أما آن هلذه األمة أن تستيقظ؟ أما آن هلذه األمة أن تلقي السالح ويعانق األخ أخاه ،ويصاحل املو ُ
اطن لكي ننعم ببلدنا ،البالد األخرى تتقدم وحنن نتقهقر ،األمم تتعانق وجتتمع على مصاْلها وحنن
املو َ
ندمر مصاْلنا ،من أجل وّلء رهنوا أنفسهم فيه جلهات خارجية هتدف إل َتطيم هذا الوطن وقتل هذا
الشعب ،فكانوا األدوات الرخيصة لتنفيذ تلك اجلرُية .أقول :هذا الوطن قد تلتهب ظهور أبنائه بسياط
التأديب ولكنه مع ذلك هو يف ظل كفالة اهلل تعال ،فال سعدت نفوس اللئام وّل اطمأنت قلوهبم بي
جواحنهم ،هذا الوطن يف ظل كفالة اهلل تعال " إن اهلل تكفل يل بالشام وأهله" ولكن يف الوقت ذاته ّلبد
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أن ندرك جيداً أن ما أصابنا إمنا أصابنا بذنوبنا ،أن ما أصابنا إمنا أصابنا بتفريطنا ...بظلمنا لبعضنا،
باستغاللنا لبعضنا ،باألثرة اليت ظهرت فيما بيننا ،باألنانية باْلرص واجلشع باّلستغالل والظلم الذي
يعامل الواحد منا به اآلخرين ،أما آن لنا أن نستيقظ؟ أما آن لنا أن نعود إل رشدنا بعد كل سياط
التأديب اليت أهلبت ظهورنا؟ أجل إنه قانون إهلي وما أَصاب ُكم ِّمن ُّم ِ
صيبَة فَبِ َما َك َسبَت أَي ِدي ُكم َويَع ُفو
ََ َ َ
َعن َكثِي  وكما ورد يف اْلديث القدسي " إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إياها ،فمن وجد
ضَّرعُوا لرتتفع
خياً فليحمد اهلل ،ومن وجد غي ذلك فال َّ
اءهم بَأ ُسنَا تَ َ
يلومن إّل نفسه " فَلَوّل إِذ َج ُ
األكف إل اهلل ضارعة تائبة من الظلم الذي جيري فيما بليننا من اّلستغالل واجلشع الذي اتسمت به
نفوسنا ،ينبغي إن نعيد قراءة واقعنا ونثوب إل رشدنا بعد كل هذا الذي نذوقه من سياط ربناّ ،ل تنتظر
اآلخرين؛ ابدأ بنفسك ،ابدأ ببيتك ،ابدأ بنفسك وبولدك وبزوجتك ،فإذا قام كل منا بأمر نفسه وأهل
بيته ومن من حوله صلح اجملتمع .واعلم أن دعاءنا والتجاءنا وصدق توبتنا باب لصالح اْلال وتفريج
الكرب ودفع البالء عن هذه األمة ،التوبة النصوح جتاوز مرض األنانية واألثرة اليت جتلت يف معامالتنا مع
بعضنا.
أنا ّل أشك أن كثيين من أبناء هذا الوطن اتسموا بأخالق يندر وجودها يف أمم أخرى ،وجدنا فيهم
الكثي من البذل والكثي من العطاء؛ بل وجدنا اإليثار وتقدمي اآلخر على النفس ،وجدنا من يضيق على
نفسه ليوسع على اآلخرين ،ولكنا وجدنا أيضاً اجلشع واّلستغالل والظلم واألنانية ،جيب أن نتجاوز هذا
املرض الذي انتشر فيما بيننا ،جيب أن نرتاحم وأن نتعاطف ،إن ما يصيب أخاك من األل يصيبك
أنت ،وإن ما يصيب أخاك من اْلاجة والفاقة يعود بآثاره عليك ،وإن ما يصيب أخاك من اليسر
والسعة تستفيد منه أنت.
أسأل اهلل تعال أن يرزقنا حسن اّلعتبار ،وأن يتوب علينا ويردنا إل دينه رداً مجيالً ،وأن ّل حيرمنا
فضله وإحسانه ،فنحن واهلل فقراء إليه ضعفاء ليس لنا من ملجأ إّل إليه.
خطبة اجلمعة 2112-11-28
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