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َّ ِ
ين َآمنُواْ اتَّ ُقواْ اللّهَ
أما بعد فيا أيها املسلمون ،يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
اْسعوا وأ ِ
ِِ
َطيعُوا
َح َّق تُ َقاته َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنتُم ُّم ْسل ُمو َن ويقول يف آية أخرى  :فَاتَّ ُقوا اللَّهَ َما ْ
استَطَ ْعتُ ْم َو َْ ُ َ
وأ ِ
َنف ُقوا َخ ْْياً أِّلَن ُف ِس ُك ْم  ويقول سبحانه َ وَمن يَت َِّق اللَّهَ ََْي َعل لَّهُ َمََْرجاً ويقول جل شأنهَ  :وَمن يَت َِّق
َ
ٍ
اللَّهَ ََْي َعل لَّهُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسراً ويقول سبحانهَ  :ولَ ْو أ َّ
َن أ َْه َل الْ ُقَرى َآمنُواْ َواتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بََرَكات أم َن
َّ ِ
ض ولَ ِكن َك َّذبواْ فَأَخ ْذنَاهم ِِبَا َكانُواْ يك ِ
ْسبُو َن 
ُ َ ُ
َ
الس َماء َواِّل َْر ِ َ
أيها املسلمون ،تعاين اِّلمة يف بالدنا ويف سائر بالد اِّلرض من شدة يف أمنهم وضائقة يف رزقهم،
ومشكالت يف عالقاهتم وسائر شؤوهنم ،ويبحثون عن َمرج مما يعانون منه ،تُرى هل من َمرج من هذه
الشدة؟ هل من فرج من هذه املعاناة ،كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يدلنا إىل بوابة الفرج واملخرج من هذه
الضيق ،أمل يقل ربنا َ وَمن يَت َِّق اللَّهَ ََْي َعل لَّهُ َمََْرجاً َ  وَمن يَت َِّق اللَّهَ ََْي َعل لَّهُ ِم ْن أ َْم ِرهِ يُ ْسراً َ  وَمن
ِِ ِ
َجراً  التقوى بوابة الفرج وسبيل اخلالص من املعاناة ،سبيل اخلروج
يَت َِّق اللَّهَ يُ َكف ْأر َعْنهُ َسيأئَاته َويُ ْعظ ْم لَهُ أ ْ
من كل ضيق ،كل منا يشعر ويعلم ويعاين صباح مساء من مشكالت يف أمنه ،ومشكالت يف رزقه،
ومشكالت اعرتت البناء االجتماعي والعالقات فيما بني الناس .ونبحث مجيعاً إىل مىت؟ وما املخرج؟ كنا
يف سعة واهلل سبحانه وتعاىل يقول يف كتابه الكرمي  إِ َّن اللّهَ الَ يُغَيأ ُر َما بَِق ْوٍم َح َّىت يُغَيأ ُرواْ َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم 
مل يتغْي احلال من سعة إىل ضيق ومن أمن إىل خوف ومن رخاء إىل شدة إال بسبب منا حنن ،وهذا
مصداق قوله تعاىل وما أَصاب ُكم أمن ُّم ِ ٍ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَ ْع ُفو َعن َكثِ ٍْي أما وقد أُصبنا
صيبَة فَبِ َما َك َسبَ ْ
ََ َ َ
نتيجة تقصْينا و ذنوبنا فما املخرج؟ املخرج هو نفس البوابة اليت خرجنا منها من أسباب السعة والرخاء
إىل مضائق الشدة هو نفسه أن خنرج من املعصية وأن نلتزم الطاعة ،وأن نقف عند حدود اهلل يف مجيع
أمورنا وعالقاتنا وتصرفاتنا ،ليعد كل منا إىل نفسه؛ إىل صالته هل يؤديها على الوجه الذي ينبغي؟ هل
يؤديها كما أمر اهلل سبحانه وتعاىل مستوفية شروطها وأركاهنا؟ أم إهنا غدت جمرد طقوس ال روح فيها؟
فلنبث فيها روح املخافة من اهلل واحملبة له واخلشوع بني يديه لكي نفلح ،أمل يقل اهلل تعاىل قَ ْد أَفْ لَ َح
1

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

ولو أن أهل القرى آمنوا واتّ قوا

د .محمد توفيق رمضان البوطي

الْم ْؤِمنُو َن الَّ ِذين هم ِيف ص َالهتِِم خ ِ
اشعُو َن هل أدينا زكاة اموالنا وهل بذلنا احلقوق اليت رتبها اهلل
َ ْ َ
َ ُْ
ُ
سبحانه وتعاىل علينا من زكاة وصدقات ونفقات ،أمل يلزمنا ربنا تبارك وتعاىل باإلنفاق على الزوجة
والولد ،وعلى الوالدين وعلى من محّلنا مسؤولياهتم؟ هل أدينا هذا احلق؟ هل دفعنا زكاة مالنا على الوجه
الصحيح أم إننا حاولنا أن حنتال على الزكاة وكأننا نتعامل مع إنسان مثلنا؟ أنت تتعامل مع عالم
الغيوب ،أنت تتعامل مع رب السموات واِّلرض ،فعندما تؤدي الزكاة إنا هذه الزكاة هي هلل ،وإن كان
عز وجل ،هو الذي يقبل منك صاحل عملك ،إن كنت
ظاهرها لعبده ولكنها إمنا تقع موقعها عند اهلل َّ
تعطي يف يد الفقْي لكن هذه الزكاة إمنا هي هلل وليست للفقْي ،الفقْي هو الساحة اليت أوجب اهلل عليك
ِ ِ
ِ
ني فِ ِيه هل أديت احلقوق اليت يف ذمتك
بذل هذا املال يف سبيله َ وأَنف ُقوا ممَّا َج َعلَ ُكم ُّم ْستَ ْخلَف َ
للمشرتي والبائع؟ للمستأجر واملؤجر؟ أم إننا ويف هذه الضائقة يف الذات انتهزنا فرصة الضيق والشدة
ليأكل بعضنا بعضا ،ليظلم بعضنا بعضا؟ ليستغل بعضنا بعضا ،الرتاحم بوابة الرمحة ،إذا أردت أن
عز وجل يف هذه احلالة اليت حنن فيها وَيعل لك من هذا الضيق فرجاً وَمرجا "الرامحون
يرمحك اهلل َّ
يرمحهم الرمحن" ولكن أنتم أدرى أننا نستغل حاجة اِّلخ فنزيد عليه أعباءه ،ونرفع له اِّلمثان ونضاعف
عليه اِّلجور مستغلني ،الظروف اليت يعاين منها الناس ِّلنه مضطر ،واملضطر يُلجأ ،و اإلجلاء أحد أسوأ
اِّلساليب يف التضييق على الناس.

نعم علينا أن نتقي اهلل يف حق أرحامنا ،هل وصلنا أرحامنا أم قطعناها ،علينا أن نتقي اهلل يف حق
جْياننا وإخواننا وأصدقائنا والبعيدين ،هل يا ترى أطلقنا ألسنتنا باخلْي والثناء والنصح ،أم إننا أطلقنا
اِّللسنة يف الغيبة والنميمة والكذب ،لنعد إىل أنفسنا ه َذا كِتَاب نَا ي ِ
احلَ أق هكذا سيقول لنا
نط ُق َعلَْي ُكم بِ ْ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
صغِ َْيةً َوَال َكبِ َْيةً
ربنا وتعاىل ،ويقول لنا يف كتابه أيضاً :اقْ َرأْ َكتَابَ َ
ك وقالوا َمال َه َذا الْكتَاب َال يُغَاد ُر َ
ِ
إَِّال أَحصاها ووج ُدوا ما ع ِملُوا ح ِ
َحداً  لو أن اِّلجل جاءك الليلة أو جاءك الساعة
اضراً َوَال يَظْل ُم َربُّ َ
كأَ
ْ َ َ ََ َ َ َ َ
ماذا أعددت هلذا اِّلجلِ ،باذا تزودت للموقف بني يدي ربك سبحانك وتعاىل عندما يقول لك اقْ َرأْ
ك ح ِسيباً ه َذا كِتَاب نَا ي ِ
احلَ أقِ 
لنتق اهلل لكي جند من هذا
نط ُق َعلَْي ُكم بِ ْ
ك َك َفى بِنَ ْف ِس َ
َكتَابَ َ
َ
ُ َ
ك الْيَ ْوَم َعلَْي َ َ
كل منا ،املدين والعسكري ،املوظف واِّلمين ،كلنا مطالبون بتقوى اهلل
الضيق فرجاً وَمرجاً ،ليتق اهلل ٌ
سبحانه وتعاىل ،الكبْي والصغْي ،اِّلمة كلها َيب أن تبحث عن َمرج لنفسها .وإن كنا نعلم أن هناك
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من يتمىن أن تتطاول اِّلزمة ،لكي يقتات على داء الناس ويعيش من وراء مصائبهم ،هؤالء هم وقود نار
جهنم يف الدنيا واآلخرة ،هم الذين ستنزل هبم القوارع؛ ِّلهنم مل يتعظوا مما أصاب اِّلمة من مصائب.
ما التقوى؟ فسر عبد اهلل بن مسعود  قوله تعاىل :اتَّ ُقواْ اللّهَ َح َّق تُ َقاتِِه فقال(( :هو أن يطاع
فال يعصى ،ويشكر فال يكفر ويذكر فال ينسى)) أن يطاع فال يعصى يطاع يف تنفيذ اِّلوامر ،ويطاع يف
عدت
اجتناب النواهي ،لو أننا عدنا إىل هنارنا وليلنا وتأملنا  -وأنا أولكم؛ ينبغي علي أن أتأمل  -إذا ُ
يف املساء فتصفحت يومي الذي مضى كم نفذت من أوامر وكم خالفت ،وكم ارتكبت من مناهٍ وكم
وقفت عند حدود؟ لوجدنا أننا مقصرون جداً ،وأن علينا أن نتوب توبة نصوحاً ،وأن نعود إىل ربنا

ونتدارك تقصْينا ،اليوم أيها اِّلخوة عمل بال حساب ،وغداً حساب بال عمل ،غداً لن جتدي معنا
ون لَعلأي أَعمل ِ ِ
ب ارِجع ِ
ت  لن تفيدنا الندامة ِّلن ساعة الندامة قد مضت
يما تَ َرْك ُ
َ َْ ُ َ
َ ر أ ْ ُ
صاحلاً ف َ
وفاتت.
يرى بعض العلماء أن قوله تعاىل اتَّ ُقواْ اللّهَ َح َّق تُ َقاتِِه  قد نسخه قوله تعاىل  فَاتَّ ُقوا اللَّهَ َما
استَطَ ْعتُ ْم  إال أن أكثر العلماء على أن هذه اآلية حمكمة وليست منسوخةِ ،بعىن أن اهلل سبحانه
ْ
حق تقاته سبحانه
وتعاىل ال يكلفنا ما ال نطيق ،هكذا بني لنا الَ يُ َكلأ ُ
ف اللّهُ نَ ْفساً إِالَّ ُو ْس َع َها لذلك ُ
وتعاىل كما بني ابن مسعود  أن يطاع فال يعصى وأن يشكر فال يكفر ،الشكر !..تسأل اإلنسان
عن حاله فيجيب (أخي اِّلمور صعبة اِّلمور فيها ضيق اِّلمور فيها شدة والسيولة قليلة) اهلل أكرب ،يا
أخي الكثْي منا يعاين ،والكثْي منا منعم؛ فلنشكر اهلل على نعمة الطعام الذي يأكله ،فليشكر اهلل على
نعمة املاء النمْي الذي يشربه ،أنتم ترون وتسمعون أن أشقياء اِّلرض وجمرميها قطعوا املاء عن مدينة
كربى يف سوريا ،هذا اإلنسان الذي يعاين من الظمأ وقلة املاء وشحه ،هذا يعاين من مصيبة فإذا وصل
املاء إىل بيتك عذباً منْياً فاشكر اهلل وامحده ،قل احلمد هلل الذي جعله عذباً فراتاً برمحته ومل َيعله ملحاً
أجاجاً بذنوبنا ،إذا وجدت أن اِّلسوق فيها من اخلْيات ما فيها نعم الغالء موجود ،والغالء منشؤه أمران
اِّلمر اِّلول قلة املوارد ،واِّلمر الثاين أنانية التجار ،فال ينكرن ذلك تاجرِّ ،لن هذا اِّلمر موضع معاناة،
وهو أمر معروف ،نستغل حاجة بعضنا .لكن مع ذلك كونه موجوداً امحد اهلل ،كونك يف بيتك اشكر
اهلل .مئات اِّللوف شردوا عن بيوهتم بسبب هذا اإلجرام الذي ارتكب يف بلدنا بسبب الفتنة اليت أوقد
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ات غبية هلم ،اشكر اهلل أنك يف بيتك " من أمسى و أصبح
نارها أعداء أمتنا ،وكان يف أبناء أمتنا أدو ٌ
آمناً يف سربه معافاً يف بدنه عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا ِبا فيها" امحد اهلل وقليل من عبادي
يدنَّ ُك ْم  الشكر ليست كلمة على اللسان ،الشكر
الشكور ،اهلل سبحانه وتعاىل يقول لَئِن َش َك ْرُُْت ِّلَ ِز َ
حالة تعرتي العبد أنك أنت يا رب أنت الذي أكرمت وأنت الذي أعطيت ،فلك احلمد ولك الثناء،
استعمل هذه النعمة فيما يرضيه ال تستعملها يف معصيته ،ال تستعملها يف حماربته ،ال تستعملها يف
اإلعراض عنه َ ح َّق تُ َقاتِِه لزوم حق تقاته بالتزام أوامره واجتناب نواهيه ،وكذلك بأن يشكر فال يكفر
و أخْياً أن يذكر فال ينسى ،كم نذكر اهلل يف اليوم؟ ليس ذلك الذكر امليت على اللسان ،وإمنا ذلك
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
َِّ
ت
الذكر الذي وصفه اهلل َّ
ت قُلُوبُ ُه ْم َوإِ َذا تُليَ ْ
ين إِ َذا ذُكَر اللّهُ َوجلَ ْ
عز وجل عندما قال :إمنَا الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
َعلَْي ِه ْم آيَاتُهُ َز َادتْ ُه ْم إِميَاناً َو َعلَى َرأهبِ ْم يَتَ َوَّكلُو َن  نعم هذا ما ينبغي أن يكون؛ أن تكون ألسنتنا رطبة
بذكر اهلل وأن يكون حضور مراقبة اهلل حياً يف قلوبنا ،وهذا يستلزم أن يكون قلبك ولسانك وأعضاؤك
دائما يف حالة حضور مع اهلل سبحانه وتعاىل.

أسأل اهلل أن حيي قلوبنا بذكره وأن يوفقنا اللتزام حدوده وأن َينبا الوقوع يف معصيته ،التقوى أن
ِ
نالحظ مسؤولياتنا جتاه القريب والبعيد الوالدين والبعدين ،أمل يقل اهلل تعاىل َ وآت َذا الْ ُق ْرََب َحقَّهُ
السبِ ِيل والَ تُب أذر تَب ِذيراً إِ َّن الْمب أذ ِرين َكانُواْ إِخوا َن الشَّي ِ
ِ ِ
اط ِ
ني 
َوالْم ْسك َ
ني َوابْ َن َّ َ َ ْ ْ
َ
َُ َ
َْ
أيها املسلمون ،إذا شعرُت بالضائقة وشعرُت بأن احلياة أصبحت منكسة فيما كنا نتمتع به من نعم،
عز وجل يقول ربنا يف
ط خطوة تقربنا إىل اهلل َّ
فلنعد إىل اهلل ولنتق اهلل ولنصلح من حال أنفسنا ولنخ ُ
احلديث القدسي الصحيح " ومن تقرب إيل شرباً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إيل دراعاً تقربت إليه
باعاً ،ومن أتاين ميشي أتيته هرولة"
أسأل اهلل تعاىل أن حيىي قلوبنا بالتقوى ،وأن يردنا إىل دينه رداً مجيالً وأن يفرج عنا فرجاً قريباً إنه
ْسيع جميب.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم ولسائر املسلمني
خطبة الجمعة 2102/10/22
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