
 2019/  11/  29للدكتور حممد توفيق رمضان البوطي يف جامع بين أمية الكبري بدمشق بتاريخ  خطبة اجلمعة

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                         1

 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2019/  11/  29في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما   أّما بعد فيا أيّها املسلمون؛ يقول ربنا جّل شأنه يف كتابه الكرمي: }الَِّذيَن آتَ ي ْ
ُهْم لََيْكُتُموَن اْلَْقَّ َوُهْم يَ ْعَلُموَن{ ويقول سبحانه: }َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل اّللّهِ يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم ۖ ن ْ  َوِإنَّ َفرِيًقا مِّ

اًء فَاَلََّف َبْْيَ قُ ُلوِبُكْم فَاَ  ُتْم اَْعدََٓ يعًا َوََل تَ َفرَُّقوۖا َواذُْكُروا نِْعَمَت اّللّهِ َعَلْيُكْم ِاْذ ُكن ْ   ْصَبْحُتْم بِ ََج۪
ًۚ
ِنْعَمِتهَ۪ٓ ِاْخَواًن

ُ َلُكْم اهََيتِ۪ه َلَعلَُّكمْ  ُ اّللّه ِلَك يُ َبْيِّ َهۜا َكذه ى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَاَنْ َقذَُكْم ِمن ْ ُتْم َعله ََتَْتُدوَن{ ووجه النيب   وَُكن ْ
ُتْشرُِكوا ابهلِل شيًئا وَل  اخلطاب إىل وفد املدينة املنورة يف بيعة عقبة األوىل فقال: )ابيُعوِن عَلى أن َل    ملسو هيلع هللا ىلص

، َتْسرُِقوا وَل تَ ْزنُوا وَل تقتُ ُلوا أوَلدَُكم، وَل أتتوا ببهتاٍن تفََتُونَُه بَْي أيِديُكم وأرجِلُكم، وَل تْعُصوا يف معروفٍ 
نْ َيا فهو   اَرٌة، ومن  فَمْن َوَّفَّ منُكم فَأْجرُُه على هللِا، وَمْن َأَصاَب ِمن ذِلَك شيًئا فُعوِقَب بِه يف الدُّ َكفَّ

 أصاَب ِمن ذلَك شيًئا مث سََتَُه هللاُ فهو إىل هللِا، إن شاَء عفا عنُه، وإن شاَء عاقَ َبه(. 

نقف فنتأمل مشهد اهلجرة النبوية الشريفة،    ،ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون؛ ضمن دراستنا لسرية اْلبيب املصطفى    أيها
الشريفة، أمام انطالق الدعوة اإلسالمية  وما سبقها وما تالها. وحنن اليوم أمام مقدمات اهلجرة النبوية 

فيها من القهر  صحابهعشر سنواٍت قاسيٍة، عاىن هو وأ ملسو هيلع هللا ىلصإىل خارج مكة املكرمة؛ فقد أمضى النيب 
توجه بدعوته إىل الوفود القادمة   ملسو هيلع هللا ىلصواَلضطهاد والقمع والتعذيب واإلساءات الكثري الكثري. مث إن النيب  

د أخرى، فكان البعض منهم يرّدونه ويعرضون عنه، والبعض كان  إىل مكة املكرمة بقصد اْلج أو مبقاص
 يوادعه ويعتذر منه.  

فحياهم وقال: )مَمْن أَنْ ُتْم ؟ قَاُلوا: من اخْلَْزرَُج قَاَل: أَِمْن  -املدينة املنورة  -أن لقي رهطاً من يثرب  إىل
َّتَّ ُأَكلَِّمُكْم؟ قَاُلوا: بَ َلى، قَاَل: َفَجَلُسوا َمَعُه( فأخربهم َمَواِل اْليَ ُهوِد؟ قَاُلوا: نَ َعْم، قَاَل: أََفاَل ََتِْلُسوَن حَ 

هللا إىل هذه األمة، ودعاهم إىل توحيد هللا، ونبذ عبادة اْلجارة اليت َل تضر وَل تنفع، ودعاهم  يبأنه ن
الذي توعدتكم   إىل مكارم األخالق واخلري واهلدى والرشاد. فتأملوا فيما بينهم وقالوا: )تعلُمّن إنه للنيب

ُعوٌث اْْلَن َقْد َأظَ  َزَمانُُه نَ تَِّبُعُه فَ نَ ْقتُ ُلُكْم َمَعُه قَ ْتَل َعاٍد َوِإَرَم( فال يسبُقّنكم   لَّ به اليهود إذ قالوا: )ِإنَّ نَِبيًّا َمب ْ
  إليه(. ووجدوا فيما دعاهم إليه ما اقتنعوا به، ونل القبول يف عقوهلم وقلوهبم فأسلموا. مث وعدوه يف
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يف العقبة مع رهٍط    العام القادم أن أيتوا ومعهم إخواهنم من أهل املدينة املنورة. وبعد عاٍم اجتمع النيب  
من املدينة املنورة، فيهم وجوه املدينة املنورة؛ منهم أسعد بن زرارة وعبادة بن الصامت وأبو اهليثم بن  

عرض عليهم، ألن الوفد الذي كان قد لقيهم  التيهان وآخرون، فعرض عليهم األمر، وكانوا على بينٍة مما  
وأسلموا، مث قال هلم: )ابيُعوِن  ملسو هيلع هللا ىلصقد بشروا بدعوته. فما كان منهم إَل أن تقبلوا من النيب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

أيِديُكم    عَلى أن َل ُتْشرُِكوا ابهلِل شيًئا وَل َتْسرُِقوا وَل تَ ْزنُوا، وَل تقتُ ُلوا أوَلدَُكم، وَل أتتوا ببهتاٍن تفََتُونَُه بْيَ 
 وأرجِلُكم، وَل تْعُصوِن يف معروٍف( فبايعوه على ذلك.

ليتوىل تعليمهم اإلسالم وتعليم من يتقبل هذه الدعوة. ومضوا   أرسل معهم شاابً هو مصعب بن عمري  مث
إىل املدينة املنورة.. مضى عاٌم ليعودوا ومعهم مصعب بن عمري؛ مضوا اثنا عشر رجالً وعادوا إىل مكة  

 بيعة العقبة الثانية.  ملسو هيلع هللا ىلصعام الذي يليه أكثر من سبعْي ما بْي رجٍل وامرأٍة ليبايعوا النيب يف ال

يف العقبة للمرة األوىل؟! تضمنت خالصة   ملسو هيلع هللا ىلصعند هذا املشهد وأأتمل: ماذا تضمنت بيعة النيب  أقف
لعقيدة.  اإلسالم؛ الدعوة اليت يدعوا إليها ديننا، تضمنت خالصة هذا الدين: توحيد هللا، تصحيح ا

برسول هللا   اإلميانوتصحيح العقيدة يقوم على ركنْي أساسيْي: اإلميان ابهلل واإلميان ابليوم اْلخر مث 
إذ لبوه فيما دعاهم إليه، مث أَل يسرقوا وَل يزنوا وَل يقتلوا أوَلدهم وَلأيتوا ببهتاٍن يْي أيديهم   ،ملسو هيلع هللا ىلص

 فيها اهلدى والرشاد؛ يف معروف: أي ما  يف أمٍر من األمور اليت ملسو هيلع هللا ىلصوأرجلهم، وَل يعصوا رسول هللا 
 . السليمةتعارف الناس على قبوله و تقبلته الفطرة اإلنسانية 

وفد املدينة املنورة، وعلى هذا ابيعوه، وعلى هذا   ملسو هيلع هللا ىلصهي دعوة اإلسالم، وإىل هذا دعا رسول هللا    هذه
 مضوا لينفذوا ما ابيعوه عليه.

نتوجه إىل املخالفْي: تُرى ماذا تنقمون على اإلسالم من أمر؟! أتنقمون عليه يف دعوته إىل توحيد   واْلن
هللا؟! أتريدون عبادة األشخاص واْلجارة واألشجار والشمس والقمر؟! أتريدون أن تضيعوا يف متاهة  

عدم السرقة؛ إىل عبادة املخلوقات، يف ضاللٍة ما بعدها ضاللة؟! مث تضمنت هذه البيعة دعوًة إىل 
كّف اليد عن أن متتد إىل أموال الناس ظلمًا وعدواًن بغري حق. أتريدون أن تشيع يف اجملتمع السرقة 

 والغصب واَلعتداء على اْلقوق وسلبها وأكل أموال الناس ابلباطل؟!  
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أن ترقى إليها   إىل عدم الزن؛ إىل طهر اجملتمع.. إىل بناء العالقة األسرية على أمسى صورٍة ميكن دعوةٌ 
صورة اجملتمع اإلنساِن؛ العالقة الطاهرة بْي الرجل واملرأة، ِبيث َل تكون إَل يف إطار اْلياة الزوجية  
الطاهرة، اليت هي املنبت الصحيح لوجود اإلنسان.. لنشأة اإلنسان.. لَتبية اإلنسان. أم إنكم تريدون 

اَلحنراف وحنو ذلك؟! قال: )وَل تقتلوا أوَلدكم( الفوضى يف عالقة الرجل واملرأة، واخليانة والفساد و 
هنى عنه ديننا وحرمه إسالمنا. والقتل إَل أييت إَل ابلقتل،   - سواًء كان للقريب أم للبعيد  -القتل 

النقي عن اإلجرام يسمو وتقوم العالقة بْي أبنائه على احملبة والتعاون    جملتمعواجلرمية َل أتيت إَل ابجلرمية. وا
مبا أيمرن به من خرٍي.. مبا أيمرن به من  ملسو هيلع هللا ىلص لثقة. نعم؛ مث بعد ذلك، وَل نعصي رسول هللا واخلري وا

  وسالمة معروٍف.. مبا أيمرن به من دعوٍة إىل مسّو األخالق، وإىل احملافظة على سالمة هذا اجملتمع.. 
 .  ملسو هيلع هللا ىلصهذه األمة.. وسالمة هذه البالد. هبذا أمرن رسول هللا  

م املخالفون له الذين يعَتضون على الدعوة اإلسالمية؟ ما ذا جيدون فيه مما  ينقم على اإلسال ماذا
 ينتقدونه وينقمون عليه؟! أتريدون أن تعود أمتنا إىل اجلاهلية؟!

مست أمتنا واتفقت كلمتها بعد خالف واجتمع مشلها    ملسو هيلع هللا ىلصمتسكت هبذه املبادئ اليت دعا إليها النيب    ملا
بعد متزق، ومضت تنشر العدل واخلري واهلدى يف أرجاء األرض، فأنقذت الشعوب من قهٍر وظلٍم وبغٍي 
وعدواٍن.. أنقذت الشعوب من عبادة العباد، ومست هبم إىل عبادة خالق العباد، جل شأنه. فارتفعت  

املشرق واملغرب. اجتمع مشل هذه األمة على اخلري واهلدى. صار لألمة    راية هذه األمة خّفاقة فيما بْي
 مكانٌة رفيعة يف صفحة التاريخ، َل ترتقي إليها مكانة وَل يسمو إليها شعٌب من الشعوب.

هذه الدعوة وصلت أبنوارها وعدالتها وخريها وبفضلها إىل الصْي شرقاً وإىل األندلس غرابً. وَل   نعم؛
تنال القبول يف قلوب الناس يوماً بعد يوم. نعم؛ هذه دعوتنا، لكننا عندما ختلينا عنها    تزال دعوتنا هذه

حيث تقدمت اْللة وختلف   غرب ختلت عنا. تُرى ماذا قدم لنا اْلخرون؟! أتريدون منا أن نسري خلف ال
 اإلنسان، حيث ارتقت اْللة ولكن هبط اإلنسان إىل مستوى البهيمة.. إىل مستوى التخلف.. إىل

مستوى اجلرمية.. إىل مستوى التمزق؟! ها هي ذي األسرة يف الغرب قد متزقت واهنارت، وها هي ذي  
اجلرمية.. انتشر اَلغتصاب..  نتشرت اجلرمية تفشت يف أرجاء اجملتمع الغريب واجملتمعات األخرى. ا
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بة.. خوفاً من  انتشرت السرقة.. نعم؛ قد يرى البعض مظاهر خارجية لألمانة خوفاً من عدسات املراق
 سطوة األمن.. ولكن َل لطهارة نفوسهم.. فنفوسهم أحّط من أن تكون نقيًة أو أمينة.  

هنا أتكلم عن اجملموع َل عن اجلميع. هناك منهم من يشمئّز من أوضاع اجملتمع الغريب.. وحنن  وأن
مع أٍم دون  نشفق على وضعهم.. نشفق على األطفال املشردين الذين يعيشون مع أٍب دون أم، أو

وإمنا ترعاهم   ،أٍب، أو بدون أٍب وَل أٍم، يعيشون يف مداجن. نعم؛ هي حماضن أشبه مبداجن؛ َل يربَّون
هيئة الرعاية فيهم مبقدار الرواتب اليت يتقاضوهنا، وقد يكون هنالك من اإلمهال ما جيعلهم عرضًة لكثرٍي 

 من املساوئ واألمراض. 

ري خلف الغرب حيث بلغ اَلسَتقاق فيما ذكر بياٌن لوزارة اخلارجية  يدعون هؤَلء؟! إىل أن نس  إَلم
األمريكية هلذا العام أنه بلغ عدد الرقيق األبيض أكثر من واحٍد وعشرين مليونً، أكثر من نصفهم إنٌث  

أجل أن يقدم جسده    منلتجارة اجلنس أو لتجارة األعضاء. أصبح اإلنسان قطع تبديٍل يتاجر جبسده  
)إكسسوارات( ألجساد أنٍس يشَتون أعضاءه مث يرمى ويقتل. نعم؛ هذا موجوٌد يف الغرب.   قطع تبديل

تفككت األسرة، واْلَلف من النساء كل سنة يقتلن على يد أزواٍج أو يد الشريك فيما يسمونه، أو  
فه؟!  الذي تريدون أن نسري خل   الراقياألزواج يُقتلون على يد الشريكات كما يسمون. هذا هو اجملتمع  

 أهذه هي األمم اليت حتضرت فيها اْللة، وختلف فيها اإلنسان واهنار فيها اجملتمع.

نبحث عن طريق اهلداية.. عن طريق السعادة.. عن طريق العزة.. عن طريق الكرامة.. من خالل   حنن
. عودٌة  هذا الدين. إن آخر هذه األمة لن يصلح إَل مبا صلح به أوهلا؛ عودٌة راشدٌة إىل هذا اإلسالم.

والربهان.. املبنية على   لراشدٌة إىل توحيد هللا.. عودٌة راشدٌة إىل العقيدة الصحيحة املبنية على الدلي
قواعد العلم والدليل. مث بعد ذلك استقامٌة وطهٌر وعالقٌة نقيٌة يف جمتمعنا من أن متتد يٌد إىل اْلرام، أو  

 ه صحيح.أن تقام عالقٌة فيما بْي رجٍل وامرأٍة على غري وج

 . ملسو هيلع هللا ىلصإىل هذا دعان اإلسالم، وعلى أن نكون على اهلدى والرشاد الذي تركنا عليه نبينا  نعم؛

 هللا تعاىل أن يردن إىل دينه رداً َجيالً وأن جيمع كلمتنا على اْلق واهلدى.  أسأل

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


