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خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي
في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 2021 /4 / 61
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احملسنني) نعم ،وربنا تبارك وتعاىل يوصينا بالصوم ويقول{ :لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن} .أسأل اهلل أن يرزقين وإياكم صفة التقى
حىت نكون من الذين أكرمهم اهلل تعاىل جبوائز املتقني.
أقول قول هذا وأستغفر اهلل العظيم ل ولكم فيا فوز املستغفرين.
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