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هل لنا من بداية جديدة مع بداية عام هجري جديد
د .حممد توفيق رمضان البوطي
ِ ِِ
ك َوُه َو
أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي :تَبَ َارَك الَّذي بِيَده الْ ُم ْل ُ
علَى ُكل شي ٍء قَ ِدير  الَّ ِذي خلَق الْموت و ْ ِ
ور
َ
اْلَيَا َة ليَْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َح َس ُن َع َملا َوُه َو الْ َع ِز ُيز الْغَ ُف ُ
ٌ
َ َ َْ َ َ
َْ
ك َوَما قَلَى  وقال سبحانه :
ك َربُّ َ
ُّحىَ واللَّْي ِل إِ َذا َس َجىَ ما َوَّد َع َ
وقال سبحانهَ  :والض َ
اْلنسا َن لَِفي خس ٍر إَِّّل الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا ا َّ ِ ِ
َوالْ َع ْ ِ ِ ِ
الص ِْْب
اص ْوا بِ ْ
اص ْوا بِ َّ
َ َ ََ
اْلَق َوتَ َو َ
لصاْلَات َوتَ َو َ
ُْ
صر إ َّن ْ َ
َّها ِر إِذَا ََتَلَّى  وقال َ  :والْ َف ْج ِرَ ولَيَ ٍال َع ْش ٍر 
 وقال جل شأنهَ  :واللَّْي ِل إِذَا يَ ْغ َشىَ والن َ

يقول النيب  فيما رواه اْلاكم يف املستدرك على الصحيحني ":اعتنم مخسا قبل مخس ،شبابك قبل
هرمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك " وروي عن أيب الدرداء  أنه
قال ":ابن آدم طأ األرض بقدمك فإهنا عن قريب تكون قْبك ،يا ابن آدم إمنا أنت أيام  ،كلما ذهب
يوم ذهب بعضك "
أيها املسلمون ،نودع قريب ا عام ا مضى من حياتنا ونستقبل عام ا جديدا ،ولكننا ّل ندري كم قدر
اهلل لنا من العمر من بعد .ماذا يعين انتهاء عام من حياة اْلنسان املسلم وابتداء عام ،ولقد فرأت آيات
وجدنا أهنا كلها وغريها آيات كثرية نوهت بأمهية الوقت وخطورة شأنه ،فالوقت هو أنت ،وإضاعة الوقت
تعين إضاعة وجودك ،تعين قتلك لنفسك ،ألنك أنت جمموعة أيام ،ويومك الذي تعيش فيه ،هو وقتك
الذي ينبغي أن تغتنمه ،مضي عام وإقبال عام آخر يف شأن أهل الدنيا والعقلء منهم يقتضي العودة إىل
العام املنصرم ،ودراسة الربح واخلسارة ،والصادر والوارد ،مدى النجاح أو مدى الفشل خلل العام الذي
مضى .هذا شأن أهل التجارة والصناعة ،والدول أيضا هلا خطط سنوية وخطط مخسية وغري ذلك،
فالتعامل مع الوقت أمر له أمهيته لدى العقلء ،والوقت بالنسبة لإلنسان املسلم هي الفرصة اليت يشرتي
هبا سعادة الدنيا وسعادة اآلخرة ،أو يودي بنفسه إىل شقاء يف الدنيا وشقاء يف اآلخرة ،فهل يا ترى
يدفعنا هذا املعىن إىل أن نعود إىل العام الذي انصرم ،ونستعرض حياتنا خلل العام املنصرم يف سلبياهتا و
إجيابياهتا ،يف خريها وشرها ،يف رحبها وخسارهتا ،أخطائها وصواهبا ،إنه واجب علينا أن نعود إىل أنفسنا
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ونراجع حساباتنا ،فنحن ندرك جيدا كم مضى من عمرنا ،ولكن من منا يعلم كم بقي من عمره ،من
منا يعلم كم بقي له من فرصة يستدرك فيها خسارته وما كان قد ضيعه من أيام حياته ،حنن نتعامل مع
رب كرمي رحيم ،ولكنه يف الوقت ذاته وصف نفسه بأنه قوي عزيز ،ووصف نفسه بأنه جبار ،ووصف
عذابه بأن عذاب أليم ،ففي الوقت الذي بشر فيه فقال  :نَبئ ِعب ِادي أَّن أَنَا الْغَ ُفور َّ ِ
يم  حذر
ْ َ
ُ
الرح ُ
ِ
وقالَ  :وأ َّ
يم  واملسألة بالنسبة للتجار ّل شك أن العقل يقتضي منه العودة
َن َع َذ ِايب ُه َو الْ َع َذ ُ
اب األَل َ
إىل حساباته وتقدير األرباح واخلسائر واألخطاء واخلطط الناجحة ،هذا بالنسبة ْلياة التاجر اليت هي
هذه الفرصة اليت يعيشها من حياته الدنيا ،ولكن التاجر والصانع وأنت وكل إنسان هذه اْلياة إما أن
يشرتي هبا السعادة اخلالدة أو يشرتي هبا الشقاء اخلالد ،فاألمر أخطر من صفقة َتارية أو من ربح
اكتسبه خلل عام انصرم ،أو خسارة وقع فيها خلل عام انصرم ،األمر أخطر من ذلك بكثري ،التعامل
هنا مع من خلقك ،التعامل مع من أوجد حياتك من أجل ممارسة هذه املهمات والوظائف والواجبات
عز وجل بك .ترى لو عدنا إىل أنفسنا وراجعنا العام الذي انصرم ،بل شك من حقنا أن
اليت أناطها اهلل َّ
ننظر إىل أوضاعنا املادية واّلقتصادية ،وإىل مسعتنا ومدى حتسنها أو تقهقرها ،ولكن األخطر من ذلك
أن تعاملك يف شأن اْلياة ليس تعاملا مع سوق َتارية أو رصيد اجتماعي أو مكانة مرموقة أو غري
ذلك ،تعاملك هنا تعامل مع من خلقك سبحانه وتعاىل ،والذي يعلم منك السر وأخفى ،يعلم خائنة
األعني وما ختفي الصدور ،مهما كنت تتكتم على شيء فسرك وعلنيتك بالنسبة إليه سواء ،هل فكرت
يف أن اْلياة اليت تعيشها هي حياة أنت مسؤول عن كل ْلظة فيها بني يدي قيوم السموات واألرض،
بني يدي من ّل ختفى عليه خافية ،بني يدي من أمسك بلجام هذا الكون فل تفلت ذرة وّل جمرة من
قبضته ومن سلطانه ،وأنت هباءة يف هذا الكون ،هل فكرت يف ذلك؟ هل فكرت يف أنك مسؤول وقد
فضمن ذلك كتابه وسنة نبيه ،وأوضح ذلك لك من خلل العْب والعظات
بلغك ما أنت مسؤول عنه ّ

اليت متر عليك يف اْلياة ،وما الذين حنملهم على كواهلنا كل يوم لنودعهم إىل املقْبة إّل عظات وعْب لنا
حنن ،تقول لنا وأنت أيها اْلامل اليوم حممول غدا.
أجل لقد منحنا ربنا تبارك وتعاىل هذه الفرصة ،هي نعمة نشرتي هبا اخللود يف جنات اهلل ،نشرتي
هبا رضوانه نشرتي هبا السعادة ،نشرتي هبا رضاه نشرتي هبا حالة الطمأنينة القلبية اليت نفتقدها اليوم،
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نشرتي هبا رضوان اهلل سبحانه وتعاىل ،كما جنين هبا سعادة الدنيا ،فسعادة الدنيا ّل تكون بكثرة األموال
فكم من جامع للمال أرقه ماله وأتعبته ثروته ،وكم من إنسان قوي البنية ّل تفيده قوة بنيته يف موقفه ويف
حتمل مسؤولياته ،املوضوع :مسؤولية بني يدي اهلل  فَ َمن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َال َذ َّرةٍ َخ ْريا يََرهُ َ وَمن يَ ْع َم ْل
ِمثْ َق َال َذ َّرةٍ َشّرا يََرهُ  نقول ألنفسنا وحنن نودع عاما لنستقبل عاما آخر ونقول لكل إنسان ضيع الفرصة
وأنفق من العمر وراء األوهام ووراء سراب األخيلة اخلادعة نقول ما يقوله لنا ربنا  أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّمنَا
عز وجل.
َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَث ا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْي نَا َّل تُ ْر َجعُو َن  هبذا خاطبنا اهلل َّ
جرت علينا ما أنتم أعلم به ،فصارت بلدنا مدار اهتمام
مخس سنوات وحنن نعاّن من أهوال ّ
الكرة األرضية كلها يف قضيتها ،وموضع اهتمام مجيع العامل ،وها حنن نرى التداعيات اليت وصلت هلا
أحوالنا اليوم يف بلدنا ،ونأمل أن تكون عاقبتها خريا ،ترى أكانت تلك العبثية اليت رأيناها يف طرقنا
جرت على بيوتنا ونفوسنا وقرانا ومدننا وأبناء هذا البلد املبارك كل
وشوارعنا أكانت جمرد عبث ،أم إهنا َّ
هذه اآلّلم؛ من دماء نزفت ،ومن كثريين شردوا ،ومن تقطع أوصال بلدنا ،ومن حالة من القلق
واّلضطراب استبدت باألطفال والرجال والنساء والشيوخ نتيجة تلك الصيحات العابثة اليت طاملا حذرنا
منها وقلنا إن وراءها خمططا خطريا نتيجة تلك الصيحات العالية ،اليت طاملا حذرنا منها ،وقلنا إن النيب
قل من استجاب ،وها حنن نرى يف الدنيا نتائج تلك
 قد حذر من مثل هذه التصرفات ،ولكن ّ
الصيحات العابثة ونتائج اّلندفاع الذي يسعى وراء األوهام من خلل نوع من الفوضى املخطط هلا ،هم
كانوا يسريون وّل يدرون إىل أين ،بينما كانت أقدامهم تقودهم إىل حتوفهم ،نتيجة عدم تدبرهم يف
ٍِ
ضو َن َّل َختْ َفى ِمن ُك ْم َخافِيَةٌ ما
العواقب ،هي عواقب دنيوية فما بالك بالعواقب األخروية  يَ ْوَمئذ تُ ْعَر ُ
بالكم باملوقف يوم القيامة إذ ينادي ربنا تبارك وتعاىل  أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَث ا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْي نَا َّل
تُ ْر َجعُو َن  تعاىل عن العبث ،خلقك ملهمة استخلفك يف هذه األرض ملمارسة مسؤوليات ،أين ضيعت
نفسك؟ فكنت أداة لتخريب وطنك وكنت أداة لقتل نفسك وإخوانك وكنت سببا يف آّلم يعاّن منها
جر علينا وإىل ماذا وصل بنا؟ نقول ما قاله ربنا
املليني ،هل تدبرنا هذا اجلزء من خمالفة شرع اهلل ماذا ّ
تبارك وتعاىل عن فريق من الناس وهم يصطرخون يف نار جهنم  :ربَّنا أَخ ِرجنا نَعمل ص ِ
اْل ا َغْي َر الَّ ِذي
َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ
ُكنَّا نَعمل  ماذا يكون اجلواب  أَوَمل نُعمرُكم َّما ي ت َذ َّكر فِ ِيه من تَ َذ َّكر وجاء ُكم الن ِ
َّذير  إهنا نعمة
ََ ُ َ
َ ََ ُ
َْ َ ْ
َْ ُ
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الوقت إهنا نعمة اْلياة اليت ينبغي أن تكون حتريضا للعقول وإيقاظا لألفهام واستخراجا للعْب ،لئل نقع
فيما وقعنا فيه ،أن نتدارك األمر قبل فوات األوان ّل زلنا يف اْلياة الدنيا وّلزالت الفرصة بالنسبة لنا
متاحة أن نصحح ما قد وقعنا فيه بامليزان اْلهلي ،بالنسبة للميزان الدنيوي األمور أخذت جمراها وهي
َّ ِ
ِ
آخَر
سنن إهلية ّلبد أن تؤدى إىل نتائجها ،ولكن اهلل َّ
ين َّل يَ ْدعُو َن َم َع اللَّه إِ َهلا َ
عز وجل يقولَ  :والذ َ
ِ
العذاب
يضاعف له
ك يَ ْل َق أَثَاما 
س الَِّيت َحَّرَم اللَّهُ إَِّّل بِ ْ
ْ
اْلَق َوَّل يَ ْزنُو َن َوَمن يَ ْف َع ْل َذل َ
ُ
َوَّل يَ ْقتُلُو َن النَّ ْف َ
القيامة وخيل ْد فيه مهان ا  إَِّّل من تَاب وآمن وع ِمل عملا ِ
ِ
ك يُبَد ُل اللَّهُ َسيئَاهتِِ ْم
يوم
صاْل ا فَأ ُْولَئِ َ
َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
َ
َ
حسنَ ٍ
ات َوَكا َن اللَّهُ َغ ُفورا َّرِحيما  فها من توبة؟ ويقول سبحانهَ  :واتَّ ُقواْ يَ ْوما تُ ْر َجعُو َن فِ ِيه إِ َىل اللّ ِه ُثَّ
ََ
تُ َو َّّف ُك ُّل نَ ْف ٍ
ت َوُه ْم ّلَ يُظْلَ ُمو َن
س َّما َك َسبَ ْ
يف هناية عام جدير بنا أن نراجع ما مضى من عمرنا ،ونصحح ملا نستقبل من حياتنا ،فقد نعيش
لعام قادم وقد ّل نعيش ،نسأل اهلل حسن اخلامتة وسلمة السري وأن يرزقنا عقوّلا تستيقظ وفهما يتدبر
لنعرف مواطئ أقدامنا لقادمات حياتنا إن قدر لنا أن نعيش.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
خطبة اجلمعة 2015/10/02
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