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 للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي  عيد األضحى املباركخطبة 

 2019/  8/  11في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

 هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب... 

 احلمد هلل ... 

للعيد معىن ديين ومعىن اجتماعي، ولعيد األضحى معىن ديين يتجلى يف فضل األايم املعدودات من 
عشر ذي احلجة، مضى عشر ذي احلجة وقد تنافس فيه املتنافسون، واغتنمه من اغتنمه ابلقرابت  

ي احلاجات.  والطّاعات والّصيام والقيام، والذكر والّصدقات وتالوة القرآن، وبذل ما استطاعوا بذله لذو 
ٍم َمْعُدوَداٍت( اليت  مث ختم ذلك ابألايم املعدودات اليت أشار إليها يف كتابه فقال: )َواذُْكُروا اَّللهَ يفي َأايه
هي أايم العيد. يوم الّنحر وأايم الّتشريق؛ أي األايم الثالثة اليت تليه. مث شرع لنا يف هذا العيد األضحية  

 وأمران بذحبها.  

جتماعي للعيد، فهو حالة التواسي والتزاور والتواصل بني املسلمني لتوطيد عالقاهتم أما املعىن اال
ُنوَن إيْخَوٌة فََأْصليُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم(؟ ائتمننا على األخوّ  َا اْلُمْؤمي ة  االجتماعية. أمل يقل ربنا تبارك وتعاىل: )إيَّنه

دها وإصالح ما قد يعرتيها من أسباب الوهن اليت عقد رابطها رّب العزّة جّل شأنه، فأمران بتوطي
 والضعف. هذا ما ينبغي أن نضعه نصب اهتمامنا. 

وهذا املعىن يستلزم أموراً يف املناسبٌة االجتماعية يف مقّدمتها صلة الّرحم. فينبغي يف هذا العيد أن نوّطد  
 ما من األسباب، فنكون كما  العالقة بيننا وبني أرحامنا، وأن نرّمم ما قد تتعّرض له هذه العالقة لسببٍ 

َنَك وَ  ي بَ ي ْ َي َأْحَسُن فَإيَذا الهذي لهيتي هي يّيَئُة ۚ اْدَفْع ابي َنُه َعَداَوٌة  قال هللا تعاىل: )َواَل َتْسَتويي احلََْسَنُة َواَل السه بَ ي ْ
يٌم(. يف هذا العيد، يتعانق ذوو األرحام.. يتعانق األقرابء.. يتزا ٌّ َحَي ورون ويتساحمون ويتصافون.  َكأَنهُه َوِلي

تتوطد عالقة احملبة فيما بينهم، وتغسل أدران تلك األمور اليت علقت يف صدورهم أسباب اجلفاء.  
جلَاري  وكذلك األمر ابلنسبة للجوار. أمل يوصنا ربنا ابجلار؟! أمل يقل الّنيب يين ابي : ))َما زَاَل جربييُل يُوصي

 ُه((؟ َحَّته ظََننُت أَنهُه َسيُ َورّثُ 
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املعىن اآلخر هو أن نوّطد العالقة فيما بيننا مع كّل إخواننا، مع كّل مسلم. ما ينبغي أن تكون العالقة  
بني املسلم وأخيه املسلم عالقًة سلبيًة؛ عالقَة جفاء، عالقًة فيها كراهيٍة أو سوء معاملة. فربنا تبارك  

لُّ ليُمْسليٍم َأْن يَ ْهُجَر َأَخاُه فَ ْوَق َثاَلثي لََياٍل،  يقول:  وتعاىل قد كّلفنا أن نصلح فيما بيننا، والّنيب ))ال َيَي
((. نعم أوصاان هللا تعاىل بكّل هؤال المي لسه ي يَ ْبَدُأ ابي َياني فَ يُ ْعريُض َهَذا َويُ ْعريُض َهَذا، َوَخرْيُُُهَا الهذي ء يَ ْلَتقي

ي اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى َواْلَمَساكينيي عندما قال لنا: )َواْعُبُدوا اَّللهَ َواَل ُتْشريُكوا بيهي  ْلَواليَدْيني إيْحَسااًن َوبيذي ًئا ۖ َوابي َشي ْ
(. حَّت ذلك الغريب الذي حّل يف  بييلي جْلَنبي َواْبني السه بي ابي احي ي اْلُقْرََبٰ َواجْلَاري اجْلُُنبي َوالصه َواجْلَاري ذي

، له علينا حقٌّ أن نكرمه وأن نوصله إىل بلده، ونيّسر بلدان، فانقطعت به الطّريق دون الوصول إىل بلده
 له أسباب عودته إىل ذويه. 

ُنوَن   َا اْلُمْؤمي هذا هو اإلسالم، إسالٌم يبين جمتمع احملّبة.. جمتمع التآلف والتعاون والتحابب. جمتمع: )إيَّنه
َبْ  ُموا حبي يًعا َواَل تَ َفرهُقوا(، جمتمع: )َوال تَ َناَزُعوا  إيْخَوٌة فََأْصليُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم(، جمتمع: )َواْعَتصي لي اَّللهي َجَي

ْم َوتَ رَاَحُي  نينَي يفي تَ َوادّيهي ْم  فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ريَُيُكْم(. هذا اجملتمع الذي أوصاان النيب به فقال: ))َمَثُل اْلُمْؤمي هي
ْنُه عُ  ؛ إيَذا اْشَتَكى مي ْم َمَثُل اجلََْسدي هي ى((. وفيه يقول  َوتَ َعاطُفي َهري َواحْلُمه لسه ْضٌو َتَداَعى َلُه َسائيُر اجلََْسدي ابي

، اَل َيْظليُمُه، َواَل ُيْسليُمُه، َوَمْن َكاَن  النيب يف توصيتنا بتوطيد العالقة فيما بيننا: ))اْلُمْسليُم َأُخو اْلُمْسليمي
يهي، َكاَن اَّللهُ يفي َحاَجتيهي، َوَمنْ  ْن ُكُراَبتي يَ ْومي  يفي َحاَجةي َأخي فَ رهَج َعْن ُمْسليٍم ُكْربًَة، فَ رهَج اَّللهُ َعْنُه ُكْربًَة مي

َياَمةي((.   اْلقي

اجملتمع املسلم جمتمع التضامن.. جمتمع التحابب. أّما احلالة اليت آل إليها املسلمون اليوم، فإّّنا حالٌة  
ْيطَاَن يَنزَُغ  مؤسفة. هي حالٌة لّّب املسلمون فيها نزغ الشيطان، إذ و  صفهم هللا تعاىل بقوله: )إينه الشه

بييًنا(. شياطني اإلنس وشياطني اجلّن َياولون دائبني إفساد   نَساني َعُدوًّا مُّ ْيطَاَن َكاَن ليْْلي نَ ُهْم ۚ إينه الشه بَ ي ْ
على بالدهم  العالقة فيما بني املسلمني، وإاثرة اخلالفات فيما بينهم، ليتمّكنوا من إسالمهم وليسيطروا

 ومقّدراهتم. 

أجل، هذا دأب شياطني اإلنس من دول الطغيان والبغي والعدوان؛ أن يتآمروا على أّمتنا فيثريوا أسباب  
الّنزاع والكراهية فيما بيننا. وإنّه ملن ما يؤسف له أن جند بعض املسلمني يستجيبون لنزغ الشيطان..  

َيدثوّنا ويثريوّنا. بل يزيدون على ذلك أن يشعلوا حروابً  مبؤامرات العدو. فيقومون إباثرة الّنزاعات و 
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دمويًة فيما بينهم وبني إخواّنم.. يرفعون السالح فيما بينهم وبني إخواّنم.. حَّت إذا انداهم اجلهاد  
 لتحرير املسجد األقصى أغمدوا السالح وطأطأوا الرؤوس أذالء. هذا مما يؤسف له يف جمتمعاان اليوم. 

اىل أيمتننا على أمتنا.. على وحدتنا.. على حتاببنا.. على تعاطفنا. والتعاطف يبدأ ابألسرة  هللا تبارك وتع
 من خالل بّر الوالدين، وميتّد إىل األرحام، مث إىل اجلريان، مث إىل اجملتمع اإلسالمي برّمته. 

لكراهية، حَّت نكون  نسأل هللا تعاىل أن يعيد إلينا األلفة واحملبة وأن يزيل مما بيننا أسباب اخلصومة وا
 إذا قال: )فََأْصليُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم(.   كما أمر ربنا 

 أقول قوِل هذا وأستغفر هللا العظيم ِل ولكم فيا فوز املستغفرين.


