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خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي
في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 0202 /3 / 19
َّ ِ
َّ ِ
ين ََ يَ ْعلَ ُمو َن إََِّّنَا
ين يَ ْعلَ ُمو َن ََالذ َ
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول اهلل جل شأنه يف كتابه الكرمي( :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الذ َ
ي تَ َذ َّكر أَُلُو ْاْلَلْب ِ
َّللا َح َّق ُت َقا ِت ِه ََََ َتَُوتُ َّن إََِّ ََأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو َن)،
اب)َ ،يقول سبحانهَ ( :يا أَ ُّي َها الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا ا َّتقُوا َّ َ
َ
َ ُ
ِين آ َم ُنوا ُخ ُذوا
َّللا َما اسْ َت َطعْ ُت ْم)َ ،يقول اهلل اهلل جل شأنهَ ( :يا أَ ُّي َها الَّذ َ
َيقول يف موضع آخرَ ( :فا َّتقُوا َّ َ
ح ِْذ َر ُك ْم فَانِْفرَا ثُب ٍ
ات أَ َِ انِْفرَا َِ
َج ًيعا).
ُ َ
ُ

أيها املسلمون؛ عشر سنو ٍ
ات عجاف مرت على ٍ
فتنة طافت هبذه البالد ،فسالت بسببها الدماء َانتشر بسببها الدمار
ٍ
َأعقبتها التبعات الرهيبة من ٍ
َتشرد َدما ٍر َاضطر ٍ
اب يف البناء اَجتماعي الذي نعيش فيه.
أزمات اقتصادية خانقة
حالة ٍ
نعم ،حىت كره اْلخ أخاهَ ،اعتدى اجلار على جارهَ ،صرنا يف ٍ
بائسة بسبب هذه الفتنة السوداء.
َمثان سنوات مرت على استشهاد من كان يقف على هذا املنرب ٍ
حبرقة ..بأسى ..حبرص ..ينصح َيعظ َيبني حكم اهلل
ٌ
حمبة َ ٍ
رقة َبكل ٍ
يف جمريات اْلحداثَ ،يبني ما ينبغي أن يكون عليه حالنا بكل ٍ
رمحة .مستدًَ باْلدلة ،موضحاً احلكم
ات على الفتنة َمثان سنو ٍ
الشرعي مؤيداً بنصوص اْلحاديث َكالم اْلئمة .نعم ،عشر سنو ٍ
ات على استشهاد من كانت

له ي ٌد بيضاءٌ يف جلم هذه الفنت ما استطاع إىل ذلك سبيالً ََ .زلنا نعاين من تداعياهتا َإىل اهلل امللتجأ َإليه املشتكى.
ترى أيها املسلمون ،ماذا جيب علينا أن نفعل لكي نتجنب املزيد من تداعيات هذه الفتنة َلئال نقع يف مثيالهتا؟
ثالثة أمور هي يف غاية اْلمهية بالنسبة لنا َبالنسبة لكل مسل ٍم حيثما كان:
اْلمر اْلَل؛ العلم َاْلمر الثاين؛ الوعي َاْلمر الثالث؛ التقوى.

أما العلم فهو الذي يبصرك حبكم اهلل تعاىل يف َجيع أحوالك اخلاصة َالعامة؛ يف شؤَنك اليت تتعلق بعباداتك َمعامالتك
َأسرتك َعالقاتك اَجتماعيةَ ،يف مواقفك مما قد يطوف بك من أموٍر َ ٍ
أحداث قد تكون يف غاية اخلطر إن مل تدرك
حكم اهلل فيها.
أجل ،لقد أَضح  -رمحه اهلل  -حكم اهلل يف جمريات اْلحداث اليت تطوف بنا .فذكر حكم اهلل يف اخلرَج على َيل
اْلمر َنقل إَجاع العلماء عن اإلمام النوَي َغريه من كبار اْلئمة؛ على أن اخلرَج على َيل اْلمر حر ٌام شرعاً َأيد
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ذلك ٍ
بأدلة منها قوله ﷺ فيما رَاه مسلمٌ يف صحيحه" :من خرج عن الطاعة َفارق اجلماعة فمات فميته جاهلية"
َقوله ﷺ" :من خرج على أميت يضرب برها َفاجرها ََ يتحاشى من مؤمنها ََ يفي بذي عهدها فقتل فقتلته جاهلية"
اية عميةَ -..كلهم كان يقاتل حتت ر ٍ
ٍ
اية ُعمية ،أجل َهم اليوم أدرى بذلكَ ،إن كابرَاَ.. -،من
"َمن قاتل حتت ر ُ
ٍ
ٍ
قاتل حتت ر ٍ
لعصبة  -فقتل فقتلته جاهلية".
لعصبة أَ يغضب
اية عُمية  -يقاتل
حكم من اْلحكام اليت كان يوردها َهي ليست من أرائه أَ بنات أفكاره أَ َجهة نظره؛ إهنا حكم الشرع يف
هذا ٌ
ِن َو ََل ُم ْؤ ِم َن ٍ ٍ
جمريات اْلحداث اليت تطوف بناَ ،اليت على كل مسل ٍم أن يرجع إليها .قال تعاىلَ ( :و َما َك َ
ان لِم ُْؤم ٍ
ضى َّ
ون لَ ُه ُم ْال ِخ َي َرةُ مِنْ أَم ِْر ِه ْم) أين حنن من هذه اآلية؟ أين حنن من قوله
َّللا ُ َو َرسُول ُ ُه أَمْرً ا أَن َي ُك َ
إِ َذا َق َ
َّللا َو َمن
َّللا َوأَطِ يعُوا الرَّ سُو َل)؟ أين حنن من قوله تعاىل( :مَّن يُطِ ِع الرَّ سُو َل َف َق ْد أَ َط َ
اع َّ َ
تعاىلَ ( :وأَطِ يعُوا َّ َ
ك َعلَي ِْه ْم َحف ً
ِيظا)؟ كل هذه اإلرشادات توجهنا إىل أن نتفيأ ظالل إرشاد النيب ﷺ َكيف َجهنا
َت َولَّ ٰى َف َما أَرْ َس ْل َنا َ
إىل خماطر ستأيت من بعده َتزق اْلمة َتوقعها يف شر أعماهلا َيف أسوأ نتائج ما قد يقومون به.العلم حبكم اهلل تعاىل يف
املواقف َيف العالقات َيف التصرفات.
َاْلمر الثاين هو الوعي؛ َقد ذكرت الوعي قبل التقوى! الوعي أن يدرك اإلنسان املخاطر اليت تطوف باْلمة َاملكائد
بينة من أمره َعلى ٍ
اليت حتاك ضدها ليكون على ٍ
معرفة يف مواطئ أقدامه ،فال ينحرف ذات اليمني ََ ذات الشمال
بل يتشبث هبدي اهلل َهدي رسول اهلل ﷺ.
لقد تبني لكل ذي ٍ
عقل أن ما جرى كان مكائد دَلية تراد هلذا الوطن َلألمة برمتهاَ ،لكن من خالل أبناء هذا الوطن.
أريد هلذا الوطن أن يكون ممزقاً ،مشتتاً ،عربة ملن يريد أن يرفض مكائد العدَ َمكر املاكرينَ .لكن لو أننا كنا على ٍ
بينة

من أمرنا َأصغينا إىل النصحَ ،بعد لو َ داعي َستدراك ما مضى! َلكن أمل نصغ إىل اعرتاف أدَات هذا املكر كيف
َصفوا سورية بأهنا مصيدة أفلتت من أيديهم؟! أما مسعتم كالمهم؟! أما مسعتم اعرتافهم أهنا مصيدة أفلتت من أيديهم؟!
غالب على أمره ََ .بد أن حتقق هذه اْلمة
طبعاً ،هم سينتقمون من هذه املصيدة اليت أفلتتَ ،لكن حكم اهلل تعاىل ٌ
بعون اهلل َبعودهتا إىل رهبا  -بإذن اهلل تعاىل  -عافيتها.
نعم؛ أيها املسلمون حنن نعاين اليوم من ٍ
آَم ممضة ،من شدائد قاسيةَ .لكن ،كم قال خطيب هذا املنرب( :توبوا إىل
اهلل) لكي يفرج اهلل عن هذه اْلمة .نصح َجيع أبناء هذه اْلمة من ٍ
قادة إىل سياسيني إىل اقتصاديني إىل ٍ
رعية إىل أفراد،
أن يعودَا إىل اهلل  لكي يفرج اهلل عن هذه اْلمةَ ،أناط ذلك مبدى العودة الصادقة إىل اهلل َ التوبة َاإلنابة إليه.
َحنن اليوم نؤكد ما كان قد ذكرهْ ،لن ما ذكره إَّنا هو ما تضمنه كتاب اهلل َمقتضى إرشادات اهلل َرسوله ﷺ .مث اْلمر
اآلخر الذي أرشدنا إليه كتاب اهلل َسنة رسوله ﷺ هو أن نرتاحم َأن نتعاطفَ ،أن يأخذ القوي منا بيد الضعيف،
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َالغين منا بيد الفقريَ ،أن ينظر كل منا إىل حال هذه اْلمة نظرة إشفاق .العدَ ميكر بنا َحييك بنا املؤامرات إثر
غالب على أمره إذا تبنا إليهَ ،إذا اختذنا من أَامره َإرشاداته َشرعه كاحباً لنا َضابطاً لتصرفاتنا
املؤامراتَ ،لكن اهلل ٌ

َمرشداً لنا.

لقد جتلى لكل ذي َعي أن ما طاف بنا إَّنا كان مكيدةً عاملية هلا أهدافها ََ يتسع املقام لذكرها.
َّللا َما اسْ َت َطعْ ُت ْم).
َّللا َح َّق ُت َقا ِت ِه) َيقول أيضاًَ ( :فا َّتقُوا َّ َ
اْلمر الثالث هو تقوى اهلل .اهلل تعاىل يقول( :ا َّتقُوا َّ َ
رجل كان على ٍ
ما هي التقوى؟ التقوى أن نلتزم أَامر سبحانه َتعاىل َأن جنتنب نواهيه .كم من ٍ
درجة من العلم َعلى
در ٍ
اية ََعيَ ،لكن دناءة نفسه َضعف إرادته جعلت أقدامه تنزلق يف املغريات َالوعود َيف كث ٍري من اْلعطيات .كم
من الناس كان على ٍ
درجة من العلم يعرف فيها حكم اهلل يف َقائع اْلمور َكم من ٍ
رجل من العلماء كان يدرك خطورة
املؤامرة اليت ترسم لبالدنا َلبالد املسلمنيَ ،مع ذلك مل يكن على ٍ
درجة من التقوى جتعله يتجنب اَنزَق يف مزالقها

َيف كث ٍري من احنرافاهتا َخماطرها .آثر املغريات اليت قدمت له على دينه َعلى َطنه َعلى أمته َعلى سالمتها َآثرها
على عرضه أيضاً.
نعم ،هذا الذي عانينا منه فهل من عودةٍ راشدةٍ إىل اهلل؟ هل من عودةٍ راشدةٍ إىل كتاب اهلل َسنة نبيه؟ هل من ٍ
توبة
نتوب فيها إىل اهلل سبحانه َنندم على ما كان منا من تفريط ،إن كان حبقوق اهلل  يف شأن أسرتنا ،أَ حبقوق اهلل يف
املتعاملني معنا أَ حبقوق اهلل تعاىل يف شأن هذه اْلمة :هل من ٍ
توبة َعودةٍ راشدة؟ أقول هذا للجميع لكي نستيقظ
ِين أَسْ َرفُوا َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم َل َت ْق َن ُ
طوا مِنْ َرحْ َم ِ ٍ
ِي الَّذ َ
َنؤَب إىل رشدنا َاهلل سبحانه َتعاىل يقول( :قُ ْل يا عِ َباد َ
َّللا َي ْغ ِف ُر ُّ
وب َجمِي ًعا إِ َّن ُه ه َُو ْال َغفُو ُر الرَّ حِي ُم).
َّ ِ
الذ ُن َ
َّللا إِنَّ َّ َ
َاهلل لئن تبنا َتاب اهلل علينا ليفرجن اهلل تعاىل عناَ ،ليصلحن اهلل تعاىل أَضاعناَ ،ليباركن اهلل تعاىل يف أرزاقناَ ،ليجعلن
من املكائد مرتد ًة إىل حنور أصحاهبا بإذن اهلل تعاىل.
أسأل اهلل تعاىل أن جيمع مشلنا على ما يرضيه َأن يردنا إىل دينه رداً َجيالً.
أقول قويل هذا َأستغفر اهلل العظيم يل َلكم فيا فوز املستغفرين.
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