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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 /2 /  21في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

ُْم ظُِلُموا و ِإنَّ   أُِذن  ): كتابه الكرميشأنه يف   جل  ربنا ا بعد فيا أي ها املسلمون؛ يقول أم   لِلَِّذين  يُ ق ات  ُلون  ِبِ َّنَّ
:  شأنهجل  ويقول    (ع زِيز  ِإنَّ اَّللَّ  ل ق ِويٌّ   ي  ْنُصرُهُ  م نْ  و ل ي  ْنُصر نَّ اَّللَُّ )ويقول سبحانه:    (اَّللَّ  ع ل ٰى ن ْصرِِهْم ل ق ِدير  

ا الَِّذين  آم ُنوا) ام ُكمْ  ِإن َي  أ ي ُّه  و الَِّذين  )وقال يف شأن املنافقني:  (ت نُصُروا اَّللَّ  ي نُصرُْكْم و يُ ث بِ ْت أ ْقد 
اَّللَّ  و ر ُسول ُه ِمْن ق  ْبُل و ل ي ْحِلُفنَّ ِإْن و ُكْفرًا و ت  ْفرِيًقا ب نْي  اْلُمْؤِمِنني  و ِإْرص اًدا ِلم ْن ح ار ب    م ْسِجًدا ِضر ارًا اَّتَّ ُذوا

اِذبُون   ُْم ل ك   :يف وصٍف جامٍع لصفات املنافقني ملسو هيلع هللا ىلصويقول النيب  (أ ر ْدَن  ِإال اْْلُْسَن  و اَّللَُّ ي ْشه ُد ِإَّنَّ
ع  (( ْن  أ ْرب  ًصا، م  الِ اِفًقا خ  ان  ُمن  ن ْ  ُكنَّ ِفيِه ك  ة  مِ ْصل  ْت ِفيِه خ  ان  ْن ك  م  ْت ِفيِه و  ان  ُهنَّ ك 

ة   ْصل  ْن  خ  اِق  مِ ف  َتَّ  النِ  ا ح  ه  ع  د  ا :ي  ذ  ، إِ ان  ن  خ  ، اْؤُتُِ ب  ذ  ث  ك  دَّ ا ح  ذ  إِ ، و  ر  د  د  غ  اه  ا ع  ذ  إِ م   و  اص  ا خ  ذ  إِ و 
ر ج   .))ف 

حلب من فيها عانت  بعد سنواٍت شديدةٍ  ..من املعاَنة الصعبة بعد سنواٍت مريرةٍ أيها املسلمون؛ 
على أرضها حَت مت تطهري تلك  عدواٍن مباشٍر  تعاين من بعد أن كانت  .. قذائف اْلقد واإلرهاب 

واستمرت لتقتل اآلالف من األطفال والنساء واألبرَيء وهتدم البيوت   ،ولكن القذائف مل تتوقف  .األرض
هنا   طنهمبعد سنواٍت من املعاَنة شرد فيها مئات األلوف عن بيوهتم وعن و  .. فوق رؤوس أصحاهبا 

انتصر   ؛لجوء إىل املخيمات املهينة .. بعد سنوات من هذه املعاَنة لمنهم الكثري حَت اضطر  ،وهناك
وهلل انتصرت    ؛نعم  .انتصر اجليش على اإلرهاب..  انتصر اْلق على الباطل  ..  انتصرت حلب  ..الوطن

 . من أبطالنا ومواطنينا  ومصابرةٍ  بصبٍ  ، اْلمد واملنة

تطهري املناطق احمليطة بدمشق بفضل   من قبلمت  كما    ،مت حترير وتطهري تلك املناطق احمليطة حبلب  ؛أخرياً 
وآثروا   ،ون الفرار وقد ابعوا الوطن والدين واألمانةرج اإلرهابيون اجملرمون منها يلو وخ  .هللا تبارك وتعاىل

 والتشرد. يانة اخل

الناس مطمئنني وهلل اْلمد ... عاد عاد األمان إىل حلب بفضل هللا املعاَنة، من  سنواتٍ بعد أقول: 
 واملنة. 
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أهم   ؟!ماذا كان جيين أولئك اجملرمون بقذائف اْلقد واإلرهاب اليت يرمون هبا السكان اآلمنني يف حلب
وحقدهم وكراهتهم   عمالتهميعبون عن  إَّنم  أم  ؟!  أهم بذلك يعاجلون مشكلة؟!  بذلك ينتصرون لقضية

وكراهتهم للوطن وكراهتهم للناس وكراهتهم للمواطنني اآلمنني.. حقدهم على اإلنسان.. اإلنسان    ،للحق
  . يف سبيل الشيطان .. حتت اسم اجلهاد كل ذلك ارتكب   .اإلنسان اآلمن .. اإلنسان املرأة ..الطفل
جهاد  يف سبيل تدمري هذا   .. جهاد  يف سبيل خدمة أمن إسرائيل  ..إنه جهاد  يف سبيل الشيطان ؛أجل

ها هو ذا قد   .وأقوى من أن ينهزم ،مولكن الوطن بفضل هللا تبارك وتعاىل أصلب من أن حيط   .الوطن
ابيني ومن أسيادهم  من وطننا يعاين من هؤالء اإلره  نقول أال يبقى شب  لو   .هزم أولئك اجملرمني ولووا فارين

 .  وممن استخدمهم

من عاملنا    بل إىل كل شبٍ   ؛من وطننا  ويعيد األمن واألمان إىل كل شبٍ   ،أن يطهر بالدَن  سأل هللا  ن
من بقاع العامل اإلسالمي تعاين من  إىل كل بقعةٍ  ..إىل كشمري ..إىل اليمن ..إىل فلسطني ؛اإلسالمي
وأن ينصر   ،لنسأله تعاىل أن يؤيد اْلق على الباط .واعتداء املعتدين وإرهاب اإلرهابيني ةظلم الظلم

رض من رجس اإلرهاب وأن يطهر األ  ، املظلوم على الظامل وأن يعيد األمن واألمان والسالمة والطمأنينة
 ورجس أسيادهم. 

وإن كان ال يزال البعض خيدعون بدعوى التدين اليت يلبس   .واَّنزم املنافقالنفاق اَّنزم  ؛ أيها املسلمون
  ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب ؟! هذا الذي يدعوه إىل الظلم والبغي والعدوان والغدر ابجلار أي تدينٍ  .قناعها ذلك املنافق

ُن،: ))يقول فيما رواه البخاري ْؤمِ ُن، واَّللَِّ ال ي ُ ْؤمِ ْن َي رسول  واَّللَِّ  واَّللَِّ ال ي ُ : م  ُن، ِقيل  ْؤمِ :  ال ي ُ ال  ؟ ق  اَّللَِّ
ذي هُ  ال الَّ اِئق  و   ؟!وبوطننا يفعلها جار السوء ِبمتنا ابئقة بقيت مل   وأي  (( أْيمُن جاُرُه ب  

وإذا حدث    ،إذا اتئمن خان)  ؟!مل يتصف هبا  وهل بقي من الصفات األربعة صفة    .يدعي التدين  ؛نعم
يقول فيما رواه مسلم:   ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب    .يكذب ويكذب   ؛أجل  .(وإذا خاصم فجر  ،وإذا عاهد غدر  ،كذب 

وال ينظر إليهم، وهلم عذاب  أليم : شيخ  زاٍن، وملك   يزكيهم، وال ال يكلمهم هللا يوم القيامة، ثة  )ثال
، وعائل  مستكب   قل هلذا اإلنسان أن يؤوب إىل رشده .. أن يتوب إىل ربه إن كان مؤمناً   .(كذاب 
إن كنا   عن العدوان على إخوانه وجريانه  وأن يكف   .. يعود عن ظلمه .. أنبربه.. أن يعود عن غيه 

 . تلك األخوةب من إميانٍ  يبدو يل أن فيه بقيةً ولكن ال  . إن كان ال يزال يؤمن ابألخوة.. إخواَنً له
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تلك املدينة اليت كانت ترفل ابخلري   ..أيها املسلمون؛ إننا إذ نبتهج ابألمان الذي عاد إىل حلب. حلب
أولئك اإلرهابيون اجملرمون    فمزق أماَّنا وعكر صفوها ابلظلم والبغي والعدوان  ، والعز واألمان والطمأنينة

 .  الطمأنينة إىل ربوعها لعودة فكان حقاً علينا أن نبتهج ألماَّنا وأن نسر   .اليوم طهرت حَت 

وأن   ، من أرضنا ذرة ترابٍ كل وأن تطهر  شر األمان والطمأنينة تأن ين   هللا  إننا لنأمل ونرجو  :نقول
  .تطهر كل بقعٍة من عاملنا اإلسالمي من الظلم والبغي واإلرهاب والعدوان

وكيف ال؟ كيف ال يغيث هللا تعاىل   .أن يعيد الطمأنينة إىل تلك القلوب الواجفة هللا  إننا لنرجو
  بكاء األرامل يرتفع إىل هللا  ؟!  أن ينتقم هلن  ضارعاً إليه    هذه األمة وبكاء الثكاىل يرتفع إىل هللا  

هذه الصيحات ال ميكن   ..بكاء اليتامى واملساكني الذين ظلموا واعتدي عليهم وشردوا؟!  أن ينتقم هلن  
ميكن أن   ال  ثالثة  ؛ وهللا سبحانه وتعاىل ال بد أن يستجيب للمظلوم .قد بلغت عنان السماء . أن ترد

  .. ال يقف يف وجهها عائق .. شيءا  دوَّن ولتصعد إىل السماء ال حييرد دعاؤهم ومنهم دعوة املظلوم. 
.  بكاء اليتامى واملساكنيو  بكاء الثكاىل واألراملو املظلومني آالم على  وهللا مطلع   . ترقى إىل هللا 

وال تزال   .. ذاقت حلب الكثرينعم؛   إبذن هللا تبارك وتعاىل.قريب   املعاَنة فرج  بعد ولكن  نعم؛ عانوا
   .بعض البقاع تعاين

وأن يطهر  ابلطمأنينة ابألمان  وطننا  كل شٍب من    ل  أن يظل   ،حلب ابألمان  كما أظل    وإننا لنسأل هللا  
 الظامل. الغاشم ومن اإلرهاب   من العدو  وطننا 

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


