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د .حممد توفيق رمضان البوطي
الرِحي ِم َوالْ َف ْج ِر *
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك على يف كتابه الكرمي :بِ ْس ِم اللَّ ِه ا َّلر ْْحَ ِن َّ
ِ
ك قَ َسم لِ ِذي ِح ْجر ويقول سبحانه:
َولَيَال َع ْشر * َو َّ
الش ْف ِع َوالْ َوتْ ِر * َواللَّْي ِل إِ َذا يَ ْس ِر * َه ْل ِيف َذل َ
ِ
ِ
ِ
ومات  و قد ذكر املفسرون يف بيان معىن الليايل
ليَ ْش َه ُدوا َمنَاف َع ََلُ ْم َويَ ْذ ُك ُروا ْ
اس َم اللَّه ِيف أَيَّام َم ْعلُ َ
العشر واأليام املعلومات ،أهنا عشر ذي احلجة اآلتية بعد أيام قليلة إن شاء اهلل ،وقد صح عن النيب
جل منها يف
فيهن خري واحب إىل اهلل َّ
صلى اهلل عليه وسلم أنه قال « :ما من أيام العمل الصاحل َّ
عز و َّ
هذا العشر ،قالوا :وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال :وال اجلهاد يف سبيل اهلل إال رجل خرج بنفسه وماله
فلم يرجع من ذلك بشيء» ،وروى مسلم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :العبادة يف اَلرج
كهجرة إيل" وعنه صلى اهلل عليه وسلم أنه قالَّ " :
إن لربكم عز وجل يف أيام دهركم نفحات فتعرضوا
َلا ،لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة ال يشقى بعدها أبدا».
أيها املسلمون؛ فرصة قادمة وموسم كرمي ،يكرم اهلل سبحانه وتعاىل به عباده ،جيدر أن يتنافس فيه
املتنافسون على املزيد من التقرب إىل اهلل جل شأنه بشىت وجوه التقرب ،حىت أنه جعل هذا العشر
مدخال إىل ركن عظيم من أركان ديننا؛ ركن احلج ،ومل تنحصر مزية ذلك باحلج بل جعل الرتغيب فيه
للعمل الصاحل كله ،وجاء بلفظ عام فقال« :العمل الصاحل» أي كل أنواع العمل الصاحل مشمولة هبذا
النص فيشمل ذلك صيام هناره ،وقيام ليله ،والصدقات وصلة الرحم وتالوة القرآن ،وسائر القربات،
وقد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال«:إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وإن صنائع
املعروف تقي مصارع السوء ،وإن صلة الرحم تزيد العمر وتنفي الفقر ،وأكثروا من قول الحول وال قوة
إال باهلل فإهنا كنز من كنوز اجلنة ،وإن فيها شفاء من تسعة وتسعني داء أدناها اَلم» كل هذه القربات
وغريها من القربات جيدر بنا أن نتنافس يف اإلقبال عليها ونتسابق يف املبادرة إليها .أيها املسلمون؛ ما
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أحوجنا اليوم إىل عمل يقربنا إىل ربنا تبارك وتعاىل فيكون سببا يف إمخاد نار الفتنة اليت طافت هبذه
األمة فاكتوت بنارهاَّ ،
وندخر هذا العمل آلخرتنا ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب
سليم .ال تُقابل نريان احملن والفنت إال بشدة االلتجاء إىل اهلل والتقرب إليه واإلنابة إليه ،ومراجعة النفس
وتصحيح التصرفات واألعمال واملواقف .ما أحوجنا إىل عودة راشدة نصحح هبا أحوالنا ،ونقوم هبا
ونقوم املواقف؛ لنكون أقرب إىل هدي اهلل وشرعه،
اعوجاجنا ،ونراجع هبا أنفسنا ،فنصحح التصرفات ّ
وأدىن إىل سبيل الرشاد واحلكمة ،لعل ذلك يكون جسرا لنا يبلغ بنا الفرج من الشدة اليت حلت بنا.
أيها املسلمون؛ إن الوعي يقتضي منا مراجعة الذات وحماسبة النفس وتصحيح األخطاء بَ ِل ِْ
اإلنْ َسا ُن
علَى نَ ْف ِس ِه ب ِ
ص َرية والعقل واإلميان يقتضيان منا مواجهة امواج الفنت بصدق التقرب إىل ربنا وصدق
َ
َ
االلتجاء إليه ،أمل يقل ربنا سبحانه( :فَِفروا إِ َىل اللَّ ِه إِ يِّن لَ ُكم يمْنهُ نَ ِذير مبِني)
حل بنا من الفنت إال بسبب من سوء أحوالنا وسوء تصرفاتنا ،ألن
أيها الناس واهلل ما حل بنا الذي ّ
ربنا تبارك وتعاىل أعطانا قانونا فقال :وما أَصاب ُكم ِمن م ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم َويَ ْع ُفو َع ْن َكثِري
صيبَة فَبِ َما َك َسبَ ْ
ََ َ َ ْ ْ ُ
لذلك على كل منا -وأنا يف مقدمتكم -علينا أن نعود إىل أنفسنا فنستغفر ذنوبنا ونصحح تصرفاتنا
ونقوم أخطاءنا واعوجاجنا ،وأن نعود عودة راشدة إىل اهلل ،واهلل سبحانه وتعاىل قد فتح لنا أبواب التوبة
واإلنابة ،قد فتح لنا أبواب رْحته؛ فأقبلوا إليها قبل فوات األوان قبل أن حيل بنا األجل فنندم والت
ساعة مندم .التزال الفرصة متاحة ما دام فينا نفس يصعد ويهبط بني حنايانا ،ما دام فينا عني تطرف
لنرجع إىل صوابنا ،لنرجع إىل رشدنا.
فإن الفرصة ال تزال متاحةْ ،
َأما وإنه قد أطلت لنا بشائر الفرج والحت ،ومظاهر زوال الفتنة واحنسارها قد بدأت ،فلنقابل ذلك
بالشكر .لنقابل ذلك بتصحيح املسار وتثبيت أقدامنا على طاعة اهلل واإلنابة إليه واإلقبال عليه ،أمل
يدنَّ ُك ْم َولَئِ ْن َك َف ْرُْت إِ َّن َع َذ ِاب لَ َش ِديد.
يقل ربنا تبارك وتعاىل :لَئِ ْن َش َك ْرُْت َألَ ِز َ
أسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا من الشاكرين لنعمه ،واملقبلني على طاعته ،واملتجنبني ملعصيته وممن استددموا
العقل ووضعوا ضوابط الشرع ميزانا لتصرفاهتم وأعماَلم .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم
فيا فوز املستغفرين
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