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خطبة الجمعة للدكتورمحمد توفيق رمضان البوطي
في جامع بني أمية الكبيربدمشق بتاريخ 2019 / 5 / 3
َّ ِ
ِ
ِ
الصيا ُام اك اما
ب اعلاْي ُك ُم ّ
جل شأنه يف كتابه الكرمي :ا
ين اآمنُوا ُكت ا
(َي أايُّ اها الذ ا
أيّها املسلمون؛ يقول ربّنا ّ
ُكتِب علاى الَّ ِذين ِمن قابلِ ُكم لاعلَّ ُكم تاتَّ ُقو ان * أ َّاَيما َّمع ُد ٍ
يضا أ ْاو اعلا ٰى اس اف ٍر
ودات ۚ فا امن اكا ان ِمن ُكم َّم ِر ً
ً ْ ا
ا ا
ْ ْ ا ْ
ا
ِ ِ ٍ
ُخر ۚ و اعلاى الَّ ِذين يُ ِطي ُقوناهُ فِ ْدياةٌ طا اع ُام ِمس ِك ٍ
وموا
ني ۖ فا امن تاطاَّو ا
ع اخ ْ ًريا فا ُه او اخ ْريٌ لَّهُ ۚ اوأان تا ُ
صُ
ْ
فاع َّدةٌ ّم ْن أ َّاَيم أ ا ا ا
ا
احتِ اس ًاًب غُ ِفار
ضا ان إِميا ً
ص اام ارام ا
اًن او ْ
(م ْن ا
اخ ْريٌ لَّ ُك ْم ۖ إِن ُكنتُ ْم تا ْعلا ُمو ان) ،ويقول النّيب صلى هللا عليه وسلم  :ا
َّم ِم ْن اذنْبِ ِه).
لاهُ اما تا اقد ا
حنل عليها بفضل هللا وكرمه،
أيّها املسلمون؛ ها هي ذي موائد ّ
الرمحة اإلهلية قد بُسطت ،وآن األوان أن ّ

الرسالة اليت
وننال من عطاء هللا فيها وإحسانه؛ مائدة الرمحة اإلهلية يف شهر رمضان .والرمحة اإلهلية هي ّ
(واما أ ْار اس ْلنا ا
اك إِال ار ْمحاةً
جل شأنه :ا
بعث هبا سيّد اخلليقة سيّدًن حممد صلى هللا عليه وسلم  .أمل يقل ربّنا ّ
ِ ِ
ِ ِ
ني)؟! ويقول
عمت البشريّة بل العوامل كلّها ،أمل يقل( :ل ْل اعالام ا
ل ْل اعالام ا
ني)؟! هذه الرمحة شاملةٌ عامةٌّ ،
ٍ
ِ
الرمحة اإلهلية هي رسالة النّيب صلى هللا عليه وسلم
(وار ْمحاِيت اوس اع ْ
سبحانه :ا
ت ُك َّل اش ْيء ) من منطلق أن ّ
ٍ
أصناف من النّاس.
 ،أقف يف هذا الشهر املبارك وأحت ّدث إىل
األول ،فهم أولئك الذين أكرمهم هللا ًبهلداية وأنعم عليهم ًبإلسالم والتزموا به .حنن ال ّذين
ّأما ّ
الصنف ّ

ًبلسجود بني يديه ،وأكرمهم ب (ال إله إال هللا) وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ،وًبلتزام أوامره
شرفهم هللا ّ
واجتناب نواهيه .أقول ألنفسنا :هل َي ترى حنن على النحو الذي أمرًن هللا به؟ هل التزمنا فعالً أبوامر
هللا واجتنبنا نواهيه؟ لو أن أحدًن استذكر هذا املعىن وأنّه اللّيلة على ٍ
موعد مع األجل ،هل هو ر ٍ
اض مبا
َّ ِ
س
ين اآمنُوا اتَّ ُقوا َّ
قد أع ّد للموقف بني يدي ربه؟ ليفكر كلٌّ منّا بقوله تعاىل :ا
(َي أايُّ اها الذ ا
اَّللا اولْتانظُْر نا ْف ٌ
ت لِغا ٍد) .ماذا أعددًن للوقوف بني يدي هللا جل شأنه؟ ومباذا قد تزودًن هلول املوقف غداً يوم
َّم ْ
َّما قاد ا
ال ينفع مال وال بنون؟!
يقول لنا النيب صلى هللا عليه وسلم ( :ال اكيِّس – أي العاقل  -ام ْن ادا ان نا ْف اسهُ  -أي حاسب نفسه -
ِ
اجز – أي األمحق  -من أاتْ بع نا ْفسه هواها ،ومتاَّىن علاى َِّ
وع ِمل لِما ب ع اد الْ ِ
األماينّ) .ويقول
ا
ا ْ اا ا ا ا
موت ،اوالْ اع ُ
اَّلل ا
ا ا ا اْ ْ
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لنا سيّدًن عمر( :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ،وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ،وتزينوا ليوم

العرض األكرب) ،يوم نقف بني يدي هللا ال منلك إال ما قد تزودًن به من ٍ
عمل صا ٍحل يسعدًن أن جنده
بني يدي هللا قد ّادخر لنا.
حق أنفسهم وأسرفوا وأوغلوا يف سبل املعاصي
ّأما الفريق اآلخر ،فهم مسلمون لكنّهم ّفرطوا يف ّ
واملنكرات ،نسوا رّهبم وطغوا وأتبعوا أنفسهم شهواهتا؛ هؤالء تناديهم الّرمحة اإلهليّة ،ويف هذا الشهر
ًبل ّذات ،هتز كياهنم وتذ ّكرهم ٍ
بنداء مفع ٍم ًبلرمحة ،مفع ٍم ًبلعطاء واإلحسان ،إذ يقول هللا يف كتابه
ّ
اَّللِ إِ َّن َّ ِ
الكرمي( :قُل َي ِعب ِاد َّ ِ
الذنُوب اِ
َج ًيعا
اسارفُوا اعلاى أانْ ُف ِس ِه ْم ال تا ْقناطُوا ِم ْن ار ْمحاِة َّ
ين أ ْ
اَّللا يا ْغف ُر ُّ ا
ي الذ ا
ْ ا ا ا
الرِحيم * وأانِيبوا إِ اىل ربِ ُكم وأ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ُرو ان).
اّ ْ ا ْ
اب ُثَّ اال تُْن ا
اسل ُموا لاهُ م ْن قا ْب ِل أا ْن اَيْتيا ُك ُم الْ اع اذ ُ
ور َّ ُ ا ُ
إنَّهُ ُه او الْغا ُف ُ
ًبلرمحة موجهٌ إىل أولئك الذين أوغلوا يف سبل املعاصي غافلني عما يستقبلهم .ما
هذا النّداء املفعم ّ
عمل وال حساب ،فلنستعد لذلك اليوم
ينبغي أن يسوفوا فال يتذ ّكروا وقد أتى داعي املوت إليهم؛ اآلن ٌ
ِ
اًن و ِ
ٍ
َّم ِم ْن ذانْبِ ِه)،
ص اام ارام ا
ضا ان إِميا ً ا ْ
احت اس ًاًب غُفار لاهُ اما تا اقد ا
و(م ْن ا
بتوبة صادقة .اأما وقد جاء رمضان :ا
نردها إىل أصحاهبا.
ًبستثناء حقوق العباد اليت ينبغي أن ّ

أمر يف غاية األمهّية ًبلنّسبة لنا َجيعاً ،وًبلنّسبة ملن عرف يف نفسه التقصري
نعم ،صدق التّوبة إىل هللا ٌ

الشيطان عن اإلقبال على هللا ًبلقنوط
واإلسراف؛ ال
يسمحن لليأس أن يتسلّل إىل قلبه؛ ال يص ّدنّه ّ
ّ

من رمحة هللا ،فرمحة هللا وسعت ك ّل شيء.

وجترد عن اإلميان ،تن ّكر
ّأما الفريق الثالث ،فهو فر ٌ
يق مل يعرف معىن اإلميان ،وأنكر حقيقة اإلسالمّ ،
لوجود هللا ،وأعلن أنه غري مؤم ٍن هبذه األمور اليت تؤمنون هبا.

الرمحة اإلهليّة ..نعم هلؤالء ٌّ
هلؤالء ٌّ
الرمحة اإلهليّة ،هلؤالء كلّفنا أبن نوجه نداء الشفقة..
حظ من ّ
حظ من ّ

س
(واال تا ْق ُ
نداء الرمحة ..نداء العقل ..نداء املنطق ..نقول هلم ما يقوله لنا ربّنا تبارك وتعاىل :ا
ف اما لاْي ا
السماو ِ
ات
ك بِِه ِع ْل ٌم ۚ إِ َّن َّ
صار اوالْ ُف اؤ ااد ُك ُّل أُولاٰئِ ا
لا ا
الس ْم اع اوالْبا ا
ك اكا ان اعْنهُ ام ْسئُ ًوال) ( ...قُ ِل انْظُُروا اماذاا ِيف َّ ا ا
ت لِْلموقِنِني* وِيف أانْ ُف ِس ُكم أافاال تُب ِ
(وِيف ْاأل ْار ِ
األر ِ
ص ُرو ان).
ْ
او ْ
ض ا
ْ
آَي ٌ ُ ا ا
ض) ،ونذكرهم بقوله تعاىل :ا
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عرب عنه ربّنا
أبي أسلوب؟ حناورهم بذلك األسلوب اللطيف الذي ّ
هؤالء أمرًن هللا أن حناورهم .ولكن ّ
ِ
ِ
اح اس ُن) ،هؤالء َجيعاً أمرًن أن جنادهلم ًبليت هي أحسن؛ أن
(و اجاد ْهلُم ًِبلَِّيت ه اي أ ْ
تبارك وتعاىل بقوله :ا
ٍ
وأتمل .حبّذا لو أ ّهنم
حناورهم ًبلعقل ..أن حناورهم ًبملنطق ..أن جنلس إليهم جلسة هدوء وتدبٍّر ّ
استجابوا للحوار كما أمر هللا.

أم ّإهنم ينتظرون داعي املوت؟ وهناك يدرك الفرد منهم أنه عب ٌد ،عندما تربد منه األطراف وتتحشرج بني
ٍ
ٍ
أيومئذ يقول إين تبت اآلن؟! ال فائدة من
أّن له الذكرى!
حناَيه األنفاس ،أيومئد يتذكر اإلنسان؟ و ّ
التّوبة وقد انتهت الفرصة ،اليوم لديك فرصة أيّها اإلنسان فرصة ،وحنن عمالً أبمر هللا نناديك؛ تعال
جدير أبن تنال من رمحة هللا .إذا عدت إىل صوابك ،وإذا استيقظ منك عقلك،
وف ّكر ّ
وأتمل ،فأنت ٌ
ذرة من كيانك أنّك عب ٌد ...فقد خلقت
وتنبه منك فكرك ،وصرت تتأمل هذا الكون ورأيت يف كل ّ

يوم خلقت دون مشيئتك ،وق ّدر هللا فيك مقاديره دون إرادتك ،وستنتهي صاغراً ذليالً يوم أجلك،
شئت أم أبيت ،رضيت أم كرهت ،أنت عب ٌد .فكن عبداً تقبل على هللا تبارك وتعاىل ًبختيارك لتصل
إليه هبامة مرتفعة معتزة بز ٍاد عظيم وفّقك هللا له ،وال تكن عبداً آبقاً أتيت إىل هللا وقد اسود وجهك
ٍِ
ضو ان ال اَتْ افى ِمْن ُك ْم اخافِياةٌ) ،أمل يقل
وذلّت هامتك وطأطأت ّ
ًبلذل و َّ
الصغار بني يدي هللا( :يا ْوامئذ تُ ْعار ُ
(وُكلُّ ُه ْم آتِ ِيه يا ْوام الْ ِقيا اام ِة فا ْرًدا).
هللا :ا
الرمحة اإلهليّة أمرًن أبن نعاملهم من خالله ،فنقول هلمّ ( :تا اعالا ْوا إِ اىل اكلِ ام ٍة
لذلك هلؤالء أيضاً
ٌ
نصيب من ّ
اس او ٍاء) .تعالوا إىل حكم العقل ،تعالوا إىل حكم العلم ،ال تظنّوا أن العلم ما أتتون به من ّترهات؛ العلم
مع احلقيقة اإلميانيّة ،وبيننا وبينكم مائدة احلوار ،تعالوا لنتدارس ونف ّكر ونتأمل؛ هل وجد هذا الكون
دون موجد؟! وهل أنت خلقت إبرادتك؟! وهل أنت ستنتهي مبشيئتك؟! أنت يف ِ
أنفاسك
قبضة امن
ا
ُ
بيدهِ
بك حتت سلطانه .تدبّر قبل أن يفوت األوان.
ونبضات قل ا
ُ

هلؤالء َجيعاً نذكرهم بقوله تعاىل( :وإِ اذا سأالاك ِعب ِادي ع ِين فاِإِين قا ِر ِ
َّاع إِ اذا ادع ِ
ان
يب اد ْع اوةا الد ِ
ا
ا ا ا ا
اّ ّ ٌ
يب أُج ُ
فا ْليا ْستا ِجيبُوا ِِل اولْيُ ْؤِمنُوا ِِب لا اعلَّ ُه ْم ياْر ُش ُدو ان).
أقول قوِل هذا وأستغفر هللا العظيم ِل ولكم فيا فوز املستغفرين.
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