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 خطبة ا�جمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2019 /12 /  27�� جامع ب�ي أمية الكب�� بدمشق بتار�خ 

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر  1َواْلَعْصِر ( (أّما بعد فيا أيّها املسلمون؛ يقول ربنا جّل شأنه يف كتابه الكرمي:  ) ِإنَّ اْإلِ
أََوملَْ نـَُعمِّرُْكْم (ويقول سبحانه:  )) ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا اِبحلَْقِّ َوتـََواَصْوا اِبلصَّْربِ 2(

(ال تـَُزوُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة َقَدَما َعْبٍد َحىتَّ ُيْسَأَل  : ملسو هيلع هللا ىلص. ويقول النيب )َما يـََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاءَُكْم النَِّذيرُ 
َمالِِه ِمْن أَْيَن َأَخَذُه   نْ َعْن أَْربٍَع َعْن ُعُمرِِه ِفيَما أَفْـَناُه َوَعْن َجَسِدِه ِفيَما أَْبالُه َوَعْن ِعْلِمِه َماَذا َعِمَل ِفيِه َوعَ 

ك قبل ِسَقِمك، (اغتنِ : ملسو هيلع هللا ىلصويقول النيب  َوِفيَما أَنـَْفَقُه) تَ ك، وِصحَّ ْم مخًسا قبل مخس: شباَبك قبل ِهَرمِ
ك قبل موِتك) ك، وحياتَ  .وغناك قبل فقِرك، وفراَغك قبل ُشغلِ

(إمنا أخاف عليكم اثنتني: أنه قال:  رضي هللا عنه  ابن املبارك عن سيد� علي بن علي طالب ويروي
طول األمل، واتباع اهلوى، فإن طول األمل ينسي اآلخرة، وإن اتباع اهلوى يصد عن احلق، وإن الدنيا 

 اليومقد ترحلت مدبرة، وإن اآلخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة، فإن 
 .عمل وال حساب، وغدا حساب وال عمل)

 ..   املسلمون أيها

سواٌء من   -ماذا يعين ابلنسبة لنا انتهاء عاٍم وابتداء عام؟ اعتاد الناس عند انتهاء عاٍم وابتداء عام  
أن حييط ذلك مبظاهر    -عمر الزمن أو من عمر أحد�؛ أي بذكرى مولده أو عيد ميالده كما يسمونه  

أو عن بداية وجودي،    دي ؤال الذي يطرح نفسه هنا: عندما أبتعد عن اتريخ ميالالبهجة والسرور. والس 
أكون قد أ�يت عاماً من عمري مضى واستقبلت عاماً جديداً يقبل؛ ترى ما سّر ذلك السرور؟ وتلك 

 السعادة ومظاهر البهجة اليت تقرتن بذلك؟

ين أنين اقرتبت إىل أجلي عاماً كامًال؛  لنحلل ذلك بطريقٍة عقالنية. إن مرور عاٍم من حيايت يع تعالوا
: (� ابن آدم، إمنا أنت أ�م..كلما مضى وأنين دنوت إىل �اييت عاماً كامًال. وكما قال احلسن البصري

أ�ا فرصٌة جديدٌة أتيحت   -فيما أختيل  -. فما سر هذا السرور إذاً ؟ فلسفة ذلك يوٌم نقص بعُضك)
لها إمنا هي متعٌة وسرور. وما أرى يف هذا الكون كائنًا حيًا حياته  يل للمتعة والسرور، وكأن احلياة ك
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كلها متعٌة وسرور، بل أجدها عمالً وجداً ونشاطاً وحتمالً للمسؤولية. حىت دواب األرض، جتد أ�ا هلا  
وظيفًة تنفق حياهتا يف أداء تلك الوظيفة. وقد يقرتن ذلك ببعض مظاهر املسرة والسعادة فذلك أمٌر 

  .ولكن احلياة ليست كلها هلٌو ولعٌب ومتعٌة وغفلةمجيل، 

اليت نعيشها هي حياة ابتالء؛ حياة امتحان. وما ُقّدر ألحٍد يف هذه احلياة الدنيا أن يبقى فيها؛   احلياة
هذه احلياة مؤقتة. هي مزرعٌة حصادها غداً بعد املوت، وعمٌل نتائجه جتدها غداً بعد املوت. قل يل  

مسروراً؟ السرور ليس هنا، السرور الذي جتده هنا هو جمرد تشجيٍع لك على ماذا أعددت لتكون 
ممارسة مسؤولياتك والقيام بواجباتك. السرور احلقيقي هناك بعد املوت؛ يوم حتصد ثواب أعمالك 
الصاحلة ومرباتك واخلري الذي أنفقت حياتك فيه، إذا كنت قد استثمرت هذه احلياة يف اخلري، إذا كنت  

  .يوم القيامة اً يرضيك أن تلقاه غد عز وجل هذه احلياة يف تقرٍب إىل هللاقد وظفت 

املسلمون؛ علينا أن ندرك يف هذه املناسبة ويف كل مناسبة؛ أن كل يوٍم تغرب مشسه فرصٌة قد  أيها
خسرهتا إن مل تكن قد مألهتا بصاحل العمل، إن مل تكن قد مألهتا ابلقرابت وابلعمل النافع لنفسك 

. إن كنت ال وت نت ُوِجدَت يف هذه الدنيا لكي تعمل صاحلاً وحتصد نتائجه غداً بعد املوجملتمعك، أ
وسرتحتل إليه، فتزود   عز وجل تريد أن تفكر يف ذلك، فحرر نفسك من املوت. أما إنك يف قبضة هللا

 .أن يرزقنا حسن االستعداد ليوم املعاد عز وجل للقدوم عليه. أسأل هللا

 فيا أيها املسلمون؛  وبعد

ونشكر الفعاليات االقتصادية؛ التجار وغريهم الذين استجابوا لدعوة املؤسسة  عز وجل نشكر هللال  إننا
الدينية؛ وزارة األوقاف يف خفض أسعار السلع واخلدمات اليت يقدمو�ا ألبناء هذه األمة، يف ظرٍف 

 .وانيعاين فيه أبناء األمة من حصاٍر غاشٍم جائٍر ظاٍمل تفرضه علينا دول البغي والعد

عن هؤالء، تضامن أبناء جمتمعنا من فعالياٍت اقتصاديٍة وجتاٍر وأطباٍء وغريهم من شىت الفعاليات؛   ختفيفاً و 
استجابوا لنداء وزارة األوقاف واملؤسسة الدينية فيها استجابًة فاقت التوقعات، وجتاوزت ما كنا ننتظر.  

وهذه األمة ال تنقاد لشعوٍر أو   مة،ذلك أل�ا المست شعورًا دينيًا متأصًال يف قلوب أبناء هذه األ
كما تنقاد للشعور الديين الذي يتأّجج يف كيا�ا. وما عليك إال أن توقظ هذا الشعور ليندفع أبناء   دافع ٍ

  .هذه األمة لالستجابة ألي مشروٍع خرييٍّ بّناء
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ية، بل هي كانت هذه الدعوة من وزارة األوقاف واملؤسسة الدينية فيها ال حتمل أي صفة قسر   ولقد
دعوة طوعية اعتمدت على شيٍء واحٍد؛ على رغبة هذه األمة يف التقرب إىل رهبا، وأن يرتاحم أبناؤها  

أبناء   استجاب فيما بينهم. أيقظت الشعور الديين لدى كل أبناء هذا الوطن على اختالف أطيافهم. ف
ماق قلوهبم فرتمجوه بسلوكهم. هذا الوطن هلذا الدافع الديين، هبذا الشعور الفياض الذي ينبعث من أع

وهذا ما كان قد أشار له السيد الرئيس يف لقائه مع املدّرسات، عندما بّني أن هوية هذه األمة انتماؤها  
 .الوطن الوطنها ولدينها وأن الدافع الديين هو دافٌع فعاٌل يف هذ

يف شىت اجملاالت، الذين  إننا لنشكر جتار هذا الوطن وفعالياته االقتصادية واخلدمات املختلفة أجل؛
استجابوا لدعوة املؤسسة الدينية ووزارة األوقاف، ومل يشكر َهللا من مل يشكر الناس. وكانت االستجابة  

كلهم وّحدهتم هذه    بية،على امتداد هذا الوطن بشىت احملافظات، ومن شىت األطياف الدينية واملذه
ن نشكر املؤسسة الدينية ووزارة األوقاف إلطالق  الدعوة. وإذ استجاب هؤالء، فإن من واجبنا أيضاً أ

هذه الدعوة اليت المست ضمري هذه األمة ووجدا�ا، فكان فيها شعوٌر وإحساٌس أبمل أبنائه وحاجة  
 .أبناء هذا الوطن أبنائه، وحركت فيهم مشاعر التكافل والرتاحم والتضامن بني

 املسلمون؛  أيها

االقتصادي الغاشم والعدوان املستمر من قبل دول الطغيان على يعاين وطننا الكثري من آاثر احلصار  
وطننا، ولكن وطناً يرتاحم أبناؤه ويتضامنون ويتكافلون ويتعاونون لن يغلبوا إبذن هللا تعاىل، وسينتصرون.  

  ؟(الرامحون يرمحهم الرمحن): ملسو هيلع هللا ىلصأما قال النيب 

العزة جّل شأنه، ألننا إذ ترامحنا فسريمحنا،   بنصٍر قريب إبذن هللا تعاىل، وأتييٍد كامٍل من ربّ  أبشروا
وإذ تعاوننا فسينصر�. إن أمًة يتضامن أبناؤها ويتكافلون ويرتامحون، لن تغلب بعون هللا تعاىل. ستنتصر  

تكافل أبنائها وتضامنهم    خاللوستتجاوز كل هذه املصاعب وكل هذه التحد�ت، وستسطّر أمتنا من  
 .السؤدد إبذن هللا تعاىل وتعاو�م أسباب النصر وأسباب 

إن هذا الشعور جيب أن يكون شعوراً غامراً يقظاً حياً يف قلب كل أبناء هذا الوطن، يف خمتلف   وأقول
مواقعهم ويف خمتلف اختصاصاهتم. املوظف جيب أن يرحم أبناء هذه األمة.. والشرطي جيب أن يرحم  
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يرتاحم أبناؤها   وأمةٌ يرمحوا أبناء هذه األمة.  أبناء هذه األمة.. واملسؤولون يف شىت اجملاالت جيب أن
  .سوف تدوس على كل القوى الغامشة اليت تتحدى هذا الوطن وتريد اإلساءة إليه والنيل منه

 .سنبارك ألبناء وطننا قريباً ابنتصاٍر إثر انتصاٍر ومبجٍد يعلو كل جمد -إبذن هللا تبارك وتعاىل   - وإننا

 العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين. قويل هذا وأستغفر هللا أقول


