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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 / 5  /  22في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

  . (َتذَكَّرَ  َمنْ  أََوَلَْ نُ َعمِ رُكْم َما يَ َتذَكَّر ِفيهِ )  :كتابه الكرميشأنه يف    جل  ربنا  يقول    ، ا بعد فيا أي ها املسلمونأم  
وعن عمره فيم أفناه؟  أربع: عن سأل عنيوم القيامة حىت يُ  ال تزول قدما عبد  )) : ملسو هيلع هللا ىلص ويقول النيب

روي عن  قد و . ((وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ه؟ هل عمل بوعن علمه  جسمه فيم أباله؟
 .(كلما ذهب يوٌم ذهب بعضك   ؛نت أايمأمنا إ اي ابن آدم):  قوهلماأيب الدرداء وعن احلسن البصري 

مضى لن تستطيع استعادته ولن ؛ كلما مضى يوٌم نقص جزٌء منك   ت أايمأن منا إ ،أيها املسلمونأجل 
شأنه مبا قد   ومضى إىل هللا جل   ،من حياتك انصرم العودة إليه. جزءٌ ك لاسرتجاعه، لن متتستطيع 

 من حياتك.   ، جزءٌ أو قبح، من طاعة  أو معصية من حسن    ، مألته من خري  أو من شر

فهل   كما ميضي العمر كله.وها هو ذا شهر رمضان قد انصرم، وحنن يف الساعات األخرية منه، مضى  
  ؟  هبا  استفدان واستثمران هذه النفحة اإلهلية العظيمة اليت أكرمنا هللا قد لنا أن نراجع أنفسنا كم كنا 

كيف كنا قد    .لتقرب إىل هللا سبحانه وتعاىل للتنافس والتسابق إىل اوموسمٌ  ساحنةٌ  فرصةٌ  ،كامل  شهرٌ 
   ؟ مع هذه الفرصة العظيمة اليت أكرم هللا هبا عباده ..مع هذا املتجر.. تعاملنا مع هذه املوسم

كم تعرضنا هلا؟ مضى بلياليه  (( أال فتعرضوا هلا؟ إن لربكم يف أايم دهركم لنفحات أال))  ملسو هيلع هللا ىلص:النيب  قال  
سبحانه   ظمئ من ظمئ وجاع من جاع وسهر من سهر تقراًب إىل هللا نعم، املباركة وأايمه العظيمة.

املتقاطعون وعادت احملبة بعد   فتواصلتنافس الطائعون املتقربون إىل هللا يف أايم هذا الشهر. وتعاىل. 
بذلوا   ، خلري جمال  ميكن أن يتقربوا به إىل رهبم سبحانه وتعاىل. نعم وبذل احملسنون خري بذل   ،هجر

وهم فأسعدهم فأسعد ،ووسعوا على من ضيقت عليهم الظروف احلرجة  ،جربوا قلواًب منكسرةً ف الكثري
 ابألجر اجلزيل.   هللا 

عظيم أاتحه هللا   متجٌر وموسٌم جتاريٌ  ؛ األعمال يف شهر رمضان أجرها مضاعٌف أضعافاً كثريةً  ،أجل
  الذكر والطاعة  أبنوار  ليايل هذا الشهر    ظلمات   وليحيي  ،ليتصل املتقاطعون وحيسن احملسنون  ، لعباده

قطعٌة من  ..فكيف أنفقتم ليايل هذا الشهر أيها املسلمون؟ فكروا .واالستغفاروالقيام وتالوة القرآن 
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ما قد وفقنا    واملأمول أن يكون قد تقبل هللا سبحانه وتعاىل  ،قد مألمتوها  مب  ؛ عمركم مضت إىل هللا  
 .تهمن عمل  على قل  و  تهعلى قل   هللا له يف هذا الشهر من خري  

وأن يصلنا كما حاولنا أن   ،جيرب قلوبنا كما حاولنا أن جنرب قلوب عبادهنسأل هللا سبحانه وتعاىل أن 
ووسعنا فنسأل هللا أن يوسع علينا يف الدنيا واآلخرة كما حاولنا   ،أن نصلهم من عبادهنصل من ينبغي 

  أن نوسع على إخوة  لنا يف الدنيا واآلخرة إن شاء هللا تعاىل.

ترى هل ستتكرر مرة أخرى؟ هل سنعيش إىل رمضان   . نت فرصةً أيها املسلمون، كان مومساً عظيماً وكا
على منربه   ملسو هيلع هللا ىلص صعد النيب  ؟ نستثمرها يف التقرب إىل هللا خر فنجد مثل هذه الفرصة العظيمة لآ

وبعد أن انتهى من خطبته سأله الصحابة: )اي رسول هللا مسعناك تقول:  .))آمني آمني آمني(( :وقال
أبعده هللا فدخل النار ))إن جربيل أاتين فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له آمني آمني آمني( قال: 

ضيعها من ضيعها فحرم نفسه. نسأل هللا تعاىل أال نكون منهم.  فرصةٌ  .قل آمني، فقلت: آمني((
هللا  قبلن  ن أقبلتم على هللا فيها ليُ إ ، وهللاىل أن يشملنا بعفوه وقد بقيت الساعات القليلةنسأل هللا تعا

  .عليكم ابملغفرة والرمحة 

تقرب ومن ، تقربت إليه ذراعاً  تقرب إيل شرباً من ))أَل يقل ريب سبحانه وتعاىل يف احلديث القدسي: 
وانتهز   أقبل وال تدبر  .أنت مقبٌل على كرمي. ((هرولة أاتين ميشي أتيتهومن ، تقربت منه ابعاً  إيل ذراعاً 

 . فإهنا قد ال تعود مرة اثنية  ،وإن كانت الساعات األخريةالفرصة وال تضيعها، 

قد صمت وقمت وبذلت فهل تقبل هللا تعاىل مين؟ إن عالمة القبول  ترى  أيها املسلمون، يتساءل املرء:  
ُكِتَب َعَلْيُكُم  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا)واضحة. هللا تعاىل يقول يف كتابه الكرمي: أيها املسلمون 

هذا الشهر صفة  من صيام وقيام  اكتسبنا    نفإ  .(َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ  ُكِتبَ  َكَما الصِ َيامُ 
  ، ومعاصي وإعراضاً وجتاوزاً  تقصرياً    ،أما إن عدان بعد رمضان كما كنا قبله  .منا  قد تقبل هللا  ل التقوى ف

فهذا دليٌل على أننا َل نستفد. إن عالمة قبول هللا تعاىل منا صيام وقيام هذا الشهر أن نغدو بعده خرياً  
 أن تكون إن شاء هللا تعاىل بعد رمضان خرياً منك قبله إقبااًل على هللا  ة  فكن على عزمي ،منا قبله

 وطاعًة له وتباعداً عن معصيته وجتنباً لتلك املعاصي. 

يتقبل منا مجيعاً وأن جيعل هذا الشهر بداية انفراج وزوال الغمة وانصراف  أن تعاىل سبحانه و سأل هللا أ
 بالدان وحتررها من كل غاصب  ومن كل معتد .االبتالء وزوال العدوان على 


