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خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي
في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 2021 /4/ 2
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا جل شأنه يف كتابه الكرمي( :ش ْه ُر رمضان الَّ ِذي أُنِْل فِ ِيه الْ ُق ْرن ُن ُُ ىد
ِ
ٍ ِ
ِ
لِلن ِ
يضا أ ْو عل ٰى سف ٍر
ص ْمهُ ۚ وم ْن كان م ِر ى
َّاس وب يِّ نات من ا ْْلُد ٰ والْ ُف ْرقان ۚ فم ْن ش ِهد مْن ُك ُم الش ْ
َّهر ف ْلي ُ
يد بِ ُك ُم الْعُ ْسر ولِتُ ْك ِملُوا الْعِدَّة ولِتُكبِّ ُروا اللَّه عل ٰى ما ُدا ُك ْم
يد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْسر ول يُِر ُ
فعِ َّدةٌ ِم ْن أيَّ ٍام أُخر ۚ يُِر ُ
ِ
ت
اب اجلنَّة ،وغُلِّق ْ
ولعلَّ ُك ْم ت ْش ُك ُرون) ويقول النيبﷺ فيما رواه مسلم" :إِذا جاء رمضا ُن فُتِّح ْ
ت أبْو ُ
ِ
ِ
ي".
وصفدت الشَّياط ُ
اب النَّارُ ،
أبْو ُ
أيها املسلمون؛ خص ربنا تبارك وتعاىل شهر رمضان بذكره بالسم يف كتابه ،وذلك تنويهٌ منه سبحانه
لعظيم شأن ُذا الشهر وكبري منِلته وكونه املوسم الذي ينبغي أن حنرص عليه ،فلياليه فيها الرتاويح وأيامه
موسم أشار اهلل  إىل أنه قد نِل فيه القرنن -أي :أن له منِلةى ختتلف عن منِلة
فيها الصيام .وُو
ٌ
موسم ربنا تبارك وتعاىل أكرمنا به؛ ُو شهر الرمحة ،شهر املغفرة ،شهر التوبة ،شهر الصرب
الشهور كلهاٌ .
والصوم.
والصوم كما قال اهلل تعاىل يف احلديث القدسي" :الصوم يل وأنا الذي أجِي به" ويقول تعاىل( :إََِّّنا يُو ََّّف
الصابِرون أ ْجرُُم بِغ ِْري ِحس ٍ
اب)ُ .و شهر اإلخالص ألن املرء يصوم ول تفرق يف مشهده ومنظره بينه وبي
ْ
َّ ُ
املفطر .إَّنا يصوم لوجه اهلل تعاىل .ميسك عن طعامه وشرابه ومشتهياته ابتغاء رضوان اهلل سبحانه .شهر
شهر تعود فيه العالقات فيما بي
التنافس يف الطاعات والتسابق إىل القربات ،شهر التسامح والتواصلٌ ،
الناس إىل الوضع السديد الذي يرضي اهلل تعاىل.
غين
ُذا ُو شهر رمضان ،فكيف نستقبله؟ فما ُي األمور اليت ينبغي أن نعدُا لستقبال ُذا الشهر؟ ٌ
عن البيان أن من أعظم األمور اليت ينبغي أن حنرص عليها يف استقبال ُذا الشهر العظيم أن نتعلم
أحكامه؛ أن نعود بالذاكرة إىل ما قد قرأنا ومسعنا من أحكام ُذا الشهر وقيامه ،أن نعرف شروط الصوم
أمور ختص املرأة يف ُذا الباب،
وأحكامه ومبطالته ومفسداته ،كل ذلك ينبغي أن نعود فنراجعه .وُناك ٌ
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ينبغي أن تكون حريصةى على معرفتها ،حريصةى على تعلمها ،كلنا ينبغي مبقدار اُتمامنا هبذا الشهر أن
هنتم بأحكامه ،وأن نتعلم شروط الصيام وأركانه ومفسداته ومبطالته .كما ينبغي أن نتعلم ما ينبغي أن
نبذل فيه من اجلهد يف القربات ،من تالوة القرنن ألنه الشهر الذي نوه اهلل  فيه بأنه نِل فيه القرنن،
فينبغي أن نوثق الصلة بيننا وبي القرنن يف ُذا الشهر.
ُذا الشهر تسمو فيه الروح وتنشط فيه النفوس للطاعات والقربات والبذل والعطاء .شهٌر تسعد فيه األسر
كما ل تسعد يف غريه ،ألن الفرصة فيه أوفر من أجل اجتماع العائلة على الفطور والسحور ،واجتماع
العائلة سبب لتوثيق الوشائج والروابط فيما بي أفرادُا .واألمر الطبيعي أن تكون العائلة دائماى على ٍ
حالة
ٌ
من الجتماع والتواصل .ولكن شهر رمضان فيه من الظروف واألسباب ما جيعل األسرة أكثر تواصالى
واجتماعاى ووئاماى إذا كانت على النهج السديد.
شهر تسعد فيه األسر هبذا التواصل ويرتاحم فيه الناس وتِكو فيه النفوس ويكثر فيه البذل ويكثر فيه
ُذا ٌ
العطاء .كثريٌ من الناس جيعل زكاته يف شهر رمضان ،مع العلم بأن الِكاة ليست مرتبطةى بشهر رمضان،
نعم زكاة الفطر مرتبطة بشهر رمضان .اما الِكاة مرتبطةٌ بسبب احلول عندما يتوفر لديك النصاب وحيول
ٍ
عندئذ ينبغي أن تؤدي الِكاة اليت عليك،
عليه احلول ،سواءٌ يف حمرم أو شعبان أو ذي احلجة أو يف غريُا،
شهر يتواصل فيه من سادت عالقاهتم
فإذا عجلتها يف رمضان فال بأس ولكن ل تأخرُا إىل رمضان .وُو ٌ
حالة اجلفاء فتصفو القلوب وتتسامح النفوس وتعود العالقة فيما بينهم على النحو الذي يرضي اهلل .
ما ينبغي أن يكون بيننا جفاء ،ول قطيعة ،وما ينبغي أن نسمح للشيطان أن ينِغ بيننا.
مررنا بفرتةٍ ،ولألسف ،كنا خاضعي فيها لنِغ الشيطان ،فبث فيما بيننا الكراُية واجلفاء ،بل بث فيما
بيننا عوامل الصراع واخلالف والكراُية والقتل وسفك الدماء .ما هبذا أمرنا اهلل  بل! أمرنا اهلل 
ِ
صلِ ُحوا ب ْي أخويْ ُك ْم واتَّ ُقوا اللَّه لعلَّ ُك ْم تُ ْرمحُون) ما قال أفسدوا بي أخويكم.
بقوله( :إََِّّنا الْ ُم ْؤمنُون إِ ْخوةٌ فأ ْ
وقال سبحانه( :إِ َّن الشَّيطان ينِغُ ب ي ن هم إِ َّن الشَّيطان كان لِ ِْْلنس ِ
ان ع ُد ًّوا ُّمبِينىا) .يف رمضان ينبغي أن تعود
ْ
ْ
ْ ُْ
القلوب فيه إىل صفائها وأن تعود املودة واحملبة إىل النفوس مرةى أخر  ،بعد ٍ
حالة من اجلفاء سادت فيما
بي الناس .ما ينبغي أن نسمح للقطيعة واجلفاء أن تسود فيما بي أبناء اجملتمع.

2

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

خطبة اجلمعة للدكتور حممد توفيق رمضان البوطي يف جامع بين أمية الكبري بدمشق بتاريخ 2021 / 4 / 2

يقول علماؤنا" :التخلية قبل التحلية"ُ .ذه كلمةٌ عظيمةٌ ْلا دللةٌ كبرية .ويقصدون هبا أن ختلية النفوس
من أدراهنا ينبغي أن تكون قبل إضفاء القربات واحلسنات والربكات عليها .ولكي تتضح الصورة أكثر،
أقول :لو أننا أتينا بألذ وأفخر أنواع الطعام فوضعناه يف ٍ
إناء قذر ،ما مآله؟ تعافه النفوس ويفسد الطعام
ول ميكن أن يستفيد منه أحد .وُذا شأننا إذا مل نعد إىل ُذه القلوب وإىل جوارحنا فنطهرُا من الذنوب.
بأن نعود إىل أنفسنا فنحاسبها وإىل قلوبنا فننقيها من األحقاد واحلسد والضغينة والكرب .ذلك ألن أمراض
القلب تفسد علينا صيامنا بل تفسد علينا حياتنا .لذلك ،ينبغي أن نبدأ فنطهر ُذه القلوب ونطهر ُذه
اجلوارح من اآلثام والذنوب .إن كان اللسان أو كانت اليد أو كانت العي أو كانت األذن؛ ُذه اجلوارح
إن كانت قذرىة مبا ارتكب هبا من نثام .فإنه جيب أن نعود إىل ربنا فنتوب .أقول ُذا لنفسي وأقوله لكل

من يسمعين :جيب أن نعود إىل أنفسنا فنطهرُا .واهلل لئن طهرنا قلوبنا وجوارحنا من الذنوب واآلثام
واألمراض ليصلحن اهلل حالنا وليفرجن اهلل عنا!

شهر ينبغي أن تنقى فيه القلوب ،وتسمو فيه النفوس إىل
وشهر رمضان شهر الرتاحم ..شهر الصفاءٌ ..
رضوان اهلل  .وذلك بالتخلية بتطهري قلوبنا وجوارحنا بالتوبة الصادقة .وقد تكرر الكالم عن شروط
ٍ
شروط بالنسبة حلقوق اهلل :أن ندع اإلمث ،ونقلع عنهُ ،ذا الشرط األول .إذا كنت
التوبة؛ وُي ثالثة
أرتكب الذنب وأقول أثناء ارتكابه" :استغفر اهلل" ُذه عبارة فيها قلة أدب مع اهلل .أول أم ٍر ينبغي أن نبدأ
شعور صادق وحرقةٌ يف قلوبنا بالندم على ما بدر
به أن نقلع عن الذنب .والشيء الثاين :أن يكون لدينا ٌ
عِم أكي ٌد أل نعود إىل ذلكُ .ذه الشروط بالنظر إىل الذنوب مجيعها ،ل سيما
منا .والشيء الثالثٌ :
فيما بيننا وبي اهلل .أما إذا كانت بيننا وبي العباد ،بيننا وبي إخواننا ،أو بيننا وبي أرحامنا ،أو بيننا وبي
متعاملينا؛ فإن مثة شرطاى رابعاى يضاف إليها ،وُو أن نرد احلقوق إىل أصحاهبا وأن يتسامح الناس فيما
بينهم.
ُذه ُي التخلية؛ لكي تصبح قلوبنا مرنهتا نقية ،ولكي تصبح جوارحنا طاُرة يف استقبالنا لشهر رمضان،
ويف توجه ألسنتنا إىل اهلل وحنن ندعو ونتضرع إليه ،أن تكون ُذه األلسنة نقية طاُرة من الغيبة والنميمة
والسب والشتم وغري ذلك من الذنوب .وأن تكون القلوب طاُرىة كما ذكرنا من احلقد واحلسد والكرب
وغريُاُ .ذه ُي التخلية قبل التحلية كما ذكرنا.
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أيها املسلمون؛ إننا نعاين من مصاعب قاسية ،ل خيفى ذلك على أحد .أمتنا متر يف أسباب معيشتها
ومتطلبات حياهتا بظروف ومصاعب قاسية جداى ،ول شك أن أيدي قذرة تتآمر على ُذه األمة وعلى
ُذه البالد .إل أن ذلك أيضاى ُو نتيجة ذنوبنا ،ونتيجة أعمالنا ،نتيجة نثامنا؛ ُل عدنا إىل اهلل 
فحاسبنا أنفسنا؟
لو أن كالى منا عاد إىل نفسه ،إىل بيته ،إىل أسرته ،فنظر يف الوضع الذي يعيشه؛ يف سلوكه الشخصي ،يف
عباداته ،يف معامالته ،يف حتمله ملسؤولياته عن أسرتهُ .ل أدينا احلقوق اليت علينا وجتنبنا احملظورات اليت
حباجة إىل عودةٍ
ٍ
ٍ
صادقة إىل ذواتنا لكي نقول" :يا رب ظلمنا انفسنا واعرتفنا
منعنا منها ربنا؟ أعتقد أننا
بذنوبنا وُا حنن نقف على بابك وعلى أعتابك ..قد تبنا إليك" وكما سبق انذكرت :بالشروط اليت قد
ذكرهتا "قد عدنا إليك ..اللهم ففرج عنا ما حنن فيه ..اللهم اكشف عنا من الشدائد ما ل يكشفه عنا
إل أنت .تآمرت الدنيا علينا ولكنا ل خنشى أحداى إن كان اهلل معنا.
كن مع ربك  ليكون اهلل معك .لنعد إىل اهلل  ،ليعود علينا بالرمحة! إن اهلل  يقول( :إِ َّن اللَّه ل
ي غيِّ ر ما بِقوٍم ح ََّّت ي غيِّ روا ما بِأنْ ُف ِس ِهم) ما قال :ما يغري ما ٍ
بقوم من خ ٍري ،بل ل يغري حالنا من خ ٍري وسعادةٍ
ْ
ْ
ُ ُ
ُ ُ
وبر ٍ
ٍ
ضيق ،إل إذا غرينا ما بأنفسنا؛ ول يغري حالنا من ٍ
كة وسعة إىل ٍ
وضنك وشدة إىل رخاء إل إذا
ضيق
غرينا ما بأنفسنا من فساد و ٍ
ذنوب ونثام .لذلك ،قال تعاىلُ ( :ك ُّل ن ْف ٍ
ت رُِينةٌ) وقال سبحانه:
س ِمبا كسب ْ
األنْسا ُن على ن ْف ِس ِه ب ِ
(ب ِل ِْ
صريةٌ) كلنا ينبغي أن نعود إىل أنفسنا ونقف بي يدي ربنا بصدق ،ونقول :عدنا
إليك يا اهلل ..عدنا إليك يا رب فاقبل عودتنا.
أخرياى أقول :أيها السلمون؛ إن شياطي اإلنس واجلن ،وشياطي اإلنس بالذات ،تستنفر يف رمضان .لكي
تبث أنواع املفاسد عرب وسائل التواصل واإلعالم ،بغية إفساد األمة ونشر املوبقات والفجور .تنشط يف
العام كله لتبث من املفاسد ما يستهدف دينكم وأخالقكم وأولدكم وسالمة أعراضكم وأسركم ،تبذل
ٍ
ٍ
خبيث جداى ،لكي تنشر املفاسد والفجور واإلباحية يف اجملتمع ،لكي
بشكل مدروس
جهداى كبرياى جداى
تفسد البن والبنت على أبيهما وأمهما ،لكي تنشر العقوق وتنشر الفسق والفجورُ .ل لنا أن نقنن
العالقة بيننا وبي ُذه الشاشة؟ ونضبط األمور لنحمي أنفسنا وحنمي أسرنا وحنمي أبنائنا وبناتنا؟ ل ينبغي
أن يكون ُذا الشهر املبارك فرصةى لالنصراف عن اهلل ،بل ينبغي أن ننصرف إىل باب اهلل ..إىل أعتاب
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اهلل ..إىل التضرع إىل اهلل  ..هناره صرب وصيام وليله تراويح وقيام! ُذه أيام مباركة ما ينبغي أن نفرط
هبا!
أسأل اهلل ان يردنا إىل دينه رداى مجيالى.
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أقول قويل ُذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين.
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