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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 / 7  /  31في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

ن  و  )ربنا جل شأنه يف كتابه الكرمي:  أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول   ٍم مهْعُدود اٍت ۚ ف م  اذُْكُروا اَّلله  يفي أ َّيه
عن هذه  ملسو هيلع هللا ىلص النيب  عن    . وروى مسلم  (ت  ع جهل  يفي ي  ْوم ْْيي ف َل  إيْْث  ع ل ْيهي و م ن َت  خهر  ف َل  إيْْث  ع ل ْيهي ۚ ليم ني ات هق ى  

 . "هلل تعال  وذكرٍ  وشربٍ  أَّيم مىن أَّيم أكلٍ " : قال األَّيم

ومتثل أمام عينيه مشاهد    ،يف هذه األَّيم يستذكر اإلنسان املسلم احلج إل بيت هللا احلرامأيها املسلمون،  
)اللهم زد هذا    :فإذا وقع بصره عليها رفع يديه قائَلً   ،احلج؛ الكعبة املشرفة اليت متأل القلب هيبًة وجَللً 

شرفه وعظمه ممن حج أو اعتمر تشريفاً وتعظيماً    وزد من  ،البيت تشريفاً وتعظيماً وتكرمياً ومهابًة وبراً 
وميضي ليطوف    (.فحينا ربنا ابلسَلم  وتكرمياً ومهابًة وبراً( ويقول: )اللهم أنت السَلم ومنك السَلم

وهذا   ،إن البيت بيتك واحلرم حرمك )قائًَل:    ،جر األسود إل امللتزم فالبابحول الكعبة ابدائً من احل
ْث ميضي إل امللتزم    .(مين على النار وآمين من عذابك يوم تبعث عبادكفحر    ،مقام العائذ بك من النار

 جر فالركن اليماين ليعود إل احلجر األسود مرًة أخرى ويعيد الكرة. فمقام سيدان إبراهيم فوراء احلي 

لكنه يف عظمته يكاد يكون من أعظم   ،يف سبعة أمتارٍ   أي جَلل! أي هيبة! بناء  ل يتجاوز سبعة أمتارٍ 
أودع فيه تلك اهليبة لنسبة هذا البناء إل جَلل ربوبيته سبحانه    ألن هللا    !ملاذا؟  .معامل الدنيا كلها

يُم  )قال تعال:    ؛لنبيْي كرميْي  وقد كان رفع قواعده أبمٍر من هللا    ؟!وتعال. وكيف ل و إيْذ ي  ْرف ُع إيبْ ر اهي
نها اْلق و اعيد    . ( مين  اْلب  ْيتي و إيْْس اعييُل ر ب هن ا ت  ق بهْل مي

بواٍد  بل  ، يف أي مكان؟ يف منتزهات؟ يف بساتْي؟ يف معامل اترخيية؟ ل ،أقام هللا تعال هذا البيت ؛نعم
نتُ  رهب هن ا)غري ذي زرع. قال ربنا تبارك وتعال على لسان سيدان إبراهيم:   بيو اٍد غ رْيي  ُذري يهيتي  مين إييني  أ ْسك 

ة   رهمي ر ب هن ا ليُيقييُموا الصهَل  ًة م ين  النهاسي َت ْويي إيل ْيهيْم و اْرزُ   ذيي ز رٍْع عيند  ب  ْيتيك  اْلُمح  ر اتي  ف اْجع ْل أ ْفئيد  قْ ُهم م ين  الثهم 
ي ْشُكُرون   إليهم؛    أفئدةواجعل    .(ل ع لهُهْم  َتوي  وتتله  املؤمنْي  وتشتاق  القلوب  َتوي  هذا  يومنا  ف  إل 

فة. فإذا ما انتهى من طوافه وصلى ركعتْي مضى إل الصفا  وتنظر وتطوف حول الكعبة املشر    لتقف
وهو السعي وراء  وبقي شيء     ،لكن الذكرى قد انسلخت  ،د ذكرى عظيمةً واملروة وسعى بينهما ليخل  

 . أمر هللا تنفيذ 
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ما    -اآللف املؤلفة    .. هذه احلشود  .إل مىن ومن مىن يتوجهون إل عرفة  افإذا جاء يوم الرتوية مضو 
.  ة  ابألمل برمحة هللا  ممفع  ، قلوهبمينطلقون إل عرفة  ،مئات األلوف بل املَليْي  -  عدا هذا العام

ينظر هللا تعال إل الواقفْي  ف  إل هللا    لكنه مكان  تبسط فيه األكف    ماذا يف عرفة؟ صعيد  أجرد  
هناك فيقول هلم: )اذهبوا فقد غفرت لكم( وهل أعظم من ذلك؟ عندما يذهب الناس إل عرفة وقد  

 ينادوا رهبم ويناجوه ويتضرعوا إليه.جتردوا من ألقاهبم ومن ثياهبم إل ما يشبه األكفان لكي 

   إل مىن ليبيتوا ويرموا اجلمرات. فيها ْث  امساًء إل مزدلفة ليبيتو   بعد ذلك   أيها املسلمون؛ يعود املسلمون
النصياع املطلق   ؛العبودية املطلقة هلل سبحانه وتعال  ؛املعىن األول  :فيها معنيان  تجلىي  كل هذه األمور

شيء   بدأت؟  حيث  إل  وأعود  أطوف  أن  وتعال. ماذا يف  سبحانه  التامة هلل  لبيك  والدينونة  واحد :   
  . تعظيم شعائر هللا هو تعظيم هللا؛    :هذا هو املعىن األول. املعىن اآلخر  !اللهم لبيك! أمرتين فامتثلت

أو كان  ر  ائشعالهذه   مىن  أو كانت  الكعبة  عرفةإن كانت  أو  هلا    املشاعر  تلك كل    ؛مزدلفة  أماكن 
ة ما ميس من تلك العظمملسو هيلع هللا ىلص  ولقد طهر النيب    . ينبغي أن تصان تلك العظمة  !هلا عظمتها !  قدسيتها

 يوم طهر الكعبة املشرفة من األصنام. 

من قدسية    .. من قدسية املشاعر املقدسةأو    من قدسية الكعبة املشرفة  ميكن أن ميس    إن أي معىنً   ؛نعم
من عظمة تلك    ..ه العقاب. من انل من قدسية تلك األماكناحلرمْي الشريفْي؛ ل بد أن ينال صاحب  

هللا   فيها  قال  اليت  ف إيَّنه ا)  :األماكن  اَّللهي  ش ع ائير   يُ ع ظي ْم  اْلُقُلوبي  و م ن  ت  ْقو ى  من   .(مين  ينال  من  أما 
شعائر هللا أبي إساءة أو    رٍة من الصور. ما ينبغي أن متس  بصو   العقاب هللا  من  قدسيتها فَل بد أن ينال  

 تدنيس. 

املدينة املنورة حىت    حنوفمضى الركب    ،ملسو هيلع هللا ىلص  إذا انتهينا من مناسك احلج واشتاقت القلوب إل احلبيب
ما ينبغي للمشتاق   ،نعم  (.أيها املشتاق ل تنم)قول له:  يأمامهم خنيل املدينة كأنه بلسان احلال    رإذا م

صار على مقربة من احلبيب املصطفى وقد  ينام  يف أحشائها    .ملسو هيلع هللا ىلص  هناك أن  املنورة اليت تضم  املدينة 
كاان امتداداً لعظيم    نوصاحبيه سيدان أاب بكٍر وسيدان عمر رضي هللا تعال عنهما الذي ملسو هيلع هللا ىلص    رسول هللا

 إجنازاته وعظيم جهاده رضي هللا تعال عنها وأرضامها. 
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قد فين. ميت   ملسو هيلع هللا ىلص    إذا وقف فوصل إل املواجهة الشريفة وقال: )السَلم عليكم( هل تظن أن النيبنعم؛  
 .لريد عليك السَلمملسو هيلع هللا ىلص    بل إن النيب))إن هللا قد حرم على األرض أجساد األنبياء((   :قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

   :قلت لهفوخاطبته ملسو هيلع هللا ىلص  وتصورت أنك أمام النيب كفإذا وقفت هنا

ملسو هيلع هللا ىلص    فاعلم أن رسول هللا  ..(السَلم عليكم َّي خري خلق هللا  .. رسول هللاالسَلم عليكم َّي حبييب َّي )
 يرد عليك السَلم. 

..  ممتزجة  أبنفاس احلبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.. املدينة املنورة نسماَتا  ل تنسى وصفحات  مليئة  ابخلري  معامل  
الذي كان سبباً  ملسو هيلع هللا ىلص    فصارت أطيب من املسك تشرفاً حببيبنا املصطفىملسو هيلع هللا ىلص    تراهبا تشرف بوطء النيب

 ديه ومنهاجه. هل لْي ثإل هذا اليوم ما دمنا ممترفع هاماتنا وعزة أمتنا ل

املنورة  ؛نعم أحد  ..املدينة  قلت  ملسو هيلع هللا ىلص:فقد    إن  النيب  بْي   " جبل  حيبنا وحنبه أحد  "   قال  حيتضن  ألنه 
ملدينة وغريها  وبساتْي ا  ؟! وهل ينسى يوم بدر  ..وبدر   ؛أحشاءه سبعْي شهيداً من أبطال الصحابة. نعم

   .موضع تعظيٍم وتكرمي ؛يف أحشائنا.. يف قلوبنا ..معامل ينبغي أن تظل يف ذاكرتنا؛ معامل املدينةمن 

"  يقول فيما رواه الرتمذي: ملسو هيلع هللا ىلص  فالنيب ،واإلمكاانت إذا كان قد حيل بيننا وبْي ذلك لصعوبة الوسائل 
من صلى الصبح يف مجاعة ْث جلس يف مصَله يذكر هللا حىت تطلع الشمس ْث صلى ركعتْي كان مثل 

))صلوا علي وسلموا   :فيقولملسو هيلع هللا ىلص    شوقك إل النيب  عنأما    .فأبشروا  "  أجر حج وعمرة اتمة اتمة اتمة
 كنتم((.تكم وسَلمكم تبلغين أينما فإن صَل

 . أسأل هللا تعال أن يكرمنا ابلقبول والفرج والعافية وأن يكرمنا ابحلج إل بيت هللا احلرام

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


