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خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي
في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 2021 / 3 / 26
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أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا جل شأنه يف كتابه الكرميَ ( :و َسا ِرعُوا إِ َ َٰل َم ْغفَرة ِّمن َّربِّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
ُ َها َّ َ َ ُ َ ْ ُ
ِ
لِْلمت َِّقي* الَّ ِذين ي ِنفقو َن ِيف َّ ِ
اظ ِمي الْغي َ ِ
ِِ
ِ
ِ
ي َع ِن الن ِ
ي) ويقول سبحانه يف كتابه الكرمي:
َُ ُ
َّاس ۗ َواللَّهُ ُُيب الْ ُم ْحسن َ
ظ َوالْ َعاف َ
ُ َ
السَّراء َوالضََّّراء َوالْ َك َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(إِ َّن ْاَْب رار لَفي نَعيم* َعلَى ْاَْرائ ِ
ك فَ ْليَتَ نَافَ ِ
س
ك يَْنظُُرو َن* تَ ْع ِر ُ
ضَرَة النَّعي ِم* يُ ْس َق ْو َن من َّرحيق ََّّمْتُوم* ختَ ُامهُ م ْس ٌ
ف ِيف ُو ُجوه ِه ْم نَ ْ
ك َوِيف َذل َ
َ
َْ َ
الْ ُمتَ نَافِ ُسو َن).
وروى ابن حجر يف املطالب العالية وابن حبان يف صحيحه وغريمها عن النيب ﷺ أنه قال" :إن ربكم يطّلع يف ليلة النصف من شعبان

على عباده فيغفر هلم كلهم إال ملشرك أو مشاحن -ويف رواية :أو صارم* –أي :من ميارس القطيعة مع إخوانه .وروى البيهقي عن عائشة
أي ليلة هذه؟ قالت :اهلل ورسوله أعلم .قال :هذه ليلة النصف من شعبان ،إن اهلل يطلع
رُي اهلل عنها أن النيب ﷺ قال هلا" :أتعلمي ّ
على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم املسحريمي ويخخر أهل احلقد كما هم".

أجل ،ليلةٌ مباركة ولئن كانت اْحاديث فيها بعض الضعف كما يقول علماء احلديث ،إال أهنم يقولون هم أنفسهم إن تعدد طرق الرواية

عن عدد من الصحابة جيعلها يخيد بعضها بعضا ،فصارُ موُع قبول واعتماد من قبل عامة العلماء .حنن على مشارف شهر رمضان
املبارك وحسن االستعداد لشهر رمضان يقتضي منا أن نكون على حالة من مزيد من التقرب إَل اهلل جل شأنه والتهيخ هلذا املوسم العظيم
الذي حنن مقبلون عليه.

فإن أُفنا إَل ذلك أن هذه الليلة ليلةٌ مباركة ،باالعتبار الذي ذكرُ من اْحاديث النبوية الشريفة ،وباعتباراُ ثابتة يف السنة املطهرة
منها أن هذه الليلة من الليايل البيض من كل شهر قمري والنيب ﷺ أمر بصيام الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر من كل شهر
ثابت يف مسند اإلمام أيمد .أُف إَل ذلك ما رواه مسلم عن النيب ﷺ أن اهلل ميهل  -أي
أمر ٌ
قمري باستثناء شهر ذي احلجة .وهذا ٌ

ميهل حىت الثلث الثاين من الليل بل يدعهم يسحرُيون  -حىت إذا مضى الثلث اْول نزل إَل السماء الدنيا – أي :نزل أمره ،فيقول :هل
من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟
أجل ،ينادينا ويدعونا إَل أن منثل بي يديه فنرفع اْكف إليه سائلي مستغفرين تائبي آيبي صادقي يف اإلقبال عليه حىت ينبلج الفجر.
فرصةٌ سنحت لنا ..ال تصغوا إَل أولئك الغوغاء اجلهلة الذين يصدون عن سبيل اهلل ،فيكثرون الكالم واللغط حول ليلة النصف من
شعبان ،هذه اْحاديث اليت رويناها تشمل النصف من شعبان وغري النصف من شعبان ،وحنن أمام أحاديث النصف من شعبان تلقاها
العلماء بالقبول وأمام النصف من شعبان حنن على مشارف شهر الريمة .الشهر الوحيد الذي ورد ذكره يف كتاب اهلل تعاَل عندما قال:
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َّ ِ
ِ
ِ
ي أُن ِزَل فِ ِيه الْ ُق ْرآ ُن ُهدى لِّلن ِ
ص ْمهُ) .أجل ،هذا شأن شهر
( َش ْه ُر َرَم َ
َّاس َوبَيِّ نَاُ ِّم َن ا ْهلَُدى َوالْ ُف ْرقَان فَ َم ْن َش ِه َد مْن ُك ُم الش ْ
َّهَر فَ ْليَ ُ
ضا َن الذ َ
شعبان!

على أن النيب ﷺ فيما ثبت من السنة كان يكثر من صيام شهر شعبان استعدادا وتعظيما لشهر رمضان املبارك .فما ينبغي هلخالء الص ّد
عن سبيل اهلل وتثيبط مهة املخمني عن اإلقبال إَل رهبم ،وحنن يف أمس احلاجة إَل اإلقبال على اهلل  .حنن اليوم غارقون يف أوحال
املعصية! هل يستطيع أحدنا أن ينكر ذلك؟ تطوف املعاصي من حولنا واملغرياُ واملفاسد بل دخلت إَل عقر دارنا ،أليس كذلك؟ حنن
اليوم بأمس احلاجة إَل توبة نصوح واستغفار صادق وبسط أيدي االستغفار إَل اهلل  أن يغفر لنا.
أمر آخر؛ لقد طافت بنا الشدائد وأحدقت بنا احملن واشتد بنا الكرب وُاقت بنا احلياة ،وكلكم يرى ما تعاين منه اْمة واهلل سبحانه
وٌ
ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم َوَزيَّ َن َهلُ ُم الشَّْيطَا ُن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن) .كم حنن اليوم حباجة إَل أن
ضَّرعُوا َوٰلَكن قَ َس ْ
وتعاَل يقوله( :فَلَ ْوَال إِ ْذ َجاءَ ُهم بَأْ ُسنَا تَ َ
نبسط أكف االفتقار والتذلل والتضرع إَل اهلل جل شأنه ،أن يكشف عنا من البالء ما ال يكشفه عنا غريه ،إنه هو الغفور الرحيم! هو
السميع اجمليب! ربنا سبحانه وتعاَل.
فال تلقوا السمع إَل هخالء السفهاء الذين يزهدون الناس يف طاعة اهلل تعاَل ويصدون عن سبيله .أعرُوا عن هذه السفاهاُ وانتهزوا كل
فرصة تسنح لكم والنيب ﷺ يقول" :إن لربكم يف أيام دهركم لنفحاُ ،أال فتعرُوا هلا" حنن حباجة إَل أن نتعرُ لنفحاُ العطاء اإلهلي
ومواسم العفو اليت يعرُها ربنا تبارك وتعاَل علينا ،لكي نعود إليه ونتوب إليه ونتضرع إليه ،فهل من مستيقظ نادم على تقصريه ،وكلنا
ضَّرعُوا) حنن يف أمس احلاجة إَل أن نبسط
ذلك الرجل! كلنا يعيش يف حالة من الضنك والشدة ،قال سبحانه( :فَلَ ْوَال إِ ْذ َجاءَ ُهم بَأْ ُسنَا تَ َ
أكف التضرع إَل ربنا الكرمي أن يكشف عنا من البالء ما ال يكشفه عنا غريه وأن يغفر لنا من الذنوب ما قد أحاط بنا من كل جانب.
نسأل اهلل تعاَل أن يردنا إَل دينه ردا مجيال ونسأله أن يفرج عنا ما أمهنا وأغمنا وأن يدفع عنا من البالء والشدة ما ال يدفعه عنا غريه إنه
هو السميع اجمليب.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين.
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