
وطي                                                                                  فضائل شهر رمضان       وفيق رمضان الب تور ت      الدك

سيم الشام                                                                                 1 وقع ن  www.naseemalsham.comم

 خطبة اجلمعة للدكتور توفيق رمضان البوطي
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 بعنوان فضائل شهر مضان

: أما بعد فيا أيها املسلمون 
رمي ك ى الَِّذيَن ِمن ) : يقول اهلل تعاىل يف كتابو ال يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعلَْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَل

 )قَ ْبِلُكْم لََعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن
َن اْْلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمن  (:ويقول جلَّ شأنو َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنزَِل فِيِو اْلُقْرآُن ُىًدى لِّلنَّاِس َوب َي ِّنَاٍت مِّ

ْن أَيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد الّلُو ِبُكُم الُْيْسَر َوالَ يُرِيُد  ةٌ مِّ ى َسَفٍر فَِعدَّ ْهَر فَ ْلَيُصْموُ َوَمن َكاَن َمرِيًضا أَْو َعَل َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
ى َما َىَداُكْم َولََعلَُّكْم َتْشُكُروَن  ُرواْ الّلَو َعَل َة َولُِتَكب ِّ  َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعٍتِّ فَِإِّنِّ *ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِملُوْا اْلِعدَّ

اِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوْا ِل َولْيُ ْؤِمنُوْا ِب لََعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن اِع ِإَذا َدَع  )َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ِإَذا َجاَء َرَمَضاُن ) :روى البخاري ومسلم عن أِب ىريرة رضي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال

َدْت الشََّياِطُُت فُ تَِّحْت أَبْ َواُب اْْلَنَِّة َوُغلَِّقْت أَبْ َواُب  ) النَّاِر َوُصفِّ
َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَانًا َواْحِتَسابًا  (:وروى أبو ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو وسلم فيما أخربه البخاري

َم ِمْن َذنِْبِو َم ِمْن َذنِْبو، َمْن قَاَم لَيَلَة اْلَقْدِر ِإميَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُو َما تَ َقدَّ  (ُغِفَر َلُو َما تَ َقدَّ
ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُو ِإالَّ الصَِّياَم فَِإنَّوُ ِل َوأَنَا َأْجزِي ِبِو ): ويفْ احلديث القدسي الذي أخرجو البخاري

َوالصَِّياُم ُجنٌَّة َوِإَذا َكاَن يَ ْوُم َصْوِم َأَحدُِكْم َفََل يَ ْرُفْث َواَل َيْصَخْب فَِإْن َسابَّوُ َأَحٌد أَْو قَاتَ َلوُ فَ لْيَ ُقْل ِإِّنِّ اْمُرٌؤ 
ائِِم فَ ْرَحتَاِن يَ ْفَرُحُهَما  ائِِم أَطَْيُب ِعْنَد اللَِّو ِمْن رِيِح اْلِمْسِك لِلصَّ ٍد بَِيِدهِ ََلُلُوُف َفِم الصَّ َصائٌِم َوالَِّذي نَ ْفُس ُُمَمَّ

 (ِإَذا أَْفَطَر َفرَِح َوِإَذا لَِقَي َربَّوُ َفرَِح ِبَصْوِمِو
بِاَْلََْتِ وََكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن  َكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعلَْيِو َوَسلََّم َأْجَوَد النَّاِس): ويف احلديث الصحيح

َعلَْيِو  اْلُقْرآَن فَ َلَرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو يف  َرَمَضاَن ِحَُت يَلَقاُه ِجرْبِيَل وَكاَن يَ ْلَقاُه يف ُكلِّ ليلة يف َرَمَضاَن فَ يُداَِرَسُو
 (اْلُمْرَسَلِة َوَسلََّم َأْجَوَد الناس بِاَْلََْتِ ِمْن الرِّيِح
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:  أيها املسلمون 
حلَّ بنا شهر رمضان و بسطت لنا موائد الرمحة اإلْلية يف ىذه األيام، شهر رمضان شهر الرمحة شهر 

وغلقت أبواب ): التوبة شهر املغفرة شهر اإلحسان، شهٌر أشار النيب  إىل عظيم رمحة اهلل بعباده فيو، فقال
طيبة الصاحلة، يف ،(النار، وفتحت أبواب اْلنة َت يف النفوس ال ر وىو أنو تستيقظ نوازع اَل  وأشار إىل معٌت آخ

 فمكر الشيطان يف ىذا الشهر املبارك يكون يف حالة بعد عن (صفدت الشياطُت): النفوس السوية، قال
ن، أما  َت مستيقظة، على أن الذين يصفدون ىم شياطُت اْل اإلنسان، ىذا إن كانت نوازع اإلنسان حنو اَل

شياطُت اإلنس فلعلهم ُيَضاعفون جهودىم يف ىذا الشهر أكثر من غَته، ألنو يريدون أن يفسدوا على الناس 
. رونق ىذا الشهر، ويفسدوا عليهم نشوة العبادة فيو

: أيها املسلمون
ى )الحظوا كيف ربط ربنا سبحانو وتعاىل بُت الصوم وبُت التقوى  ُكِتَب َعلَْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَل

فما العَلقة بُت الصوم وبُت التقوى؟ ، (الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم لََعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن
العَلقة واضحة إن تأملنا طبيعة ىذه العبادة،إن الصَلة تنهى عن الفحشاء واملنكر، أما الصوم فهو 

يكسبك جبلة أو صفة تتجذر يف قلبك وتتأصل يف أعماق نفسك إهنا صفة التقوى وكم أثٌت ونوه كتاب اهلل 
ّب اْلُمتَِّقُت)، عز وجل بصفة التقوى َا ي َتَ َقبَُّل اللَُّو ِمَن اْلُمتَِّقَُت) ،(ِإنَّ اللَّو ُيُِ َواْعَلُموا أَنَّ اللََّو َمَع ) ،(ِإَّنَّ

كل ىذا للمتقُت، فهل التقوى  ،)إنَّ اْلُمتَِّقَُت يف ِظََلٍل َوُعيُون (،)ِإنَّ اْلُمتَِّقَُت يف َجنَّاٍت َونَ َهر(، (اْلُمتَِّقَُت
كن أن نستشفها يف ظاىر اإلنسان؟  النيب ، (الت َّْقَوى ىاىنا):  نفى ذلك فقال صلى اهلل عليو وسلمصفة مي

التقوى حالة قلبية تصل مابُت ىذا القلب وبُت ربو، والصلة بُت الصوم وبُت التقوى أن الصوم عبادة ال تظهر 
على كيان اإلنسان فأنت ال تستطيع أن تفرق ىذا الصائم من غَت الصائم، ليس ىناك مظهر يدل على 

الصوم  فهو عبادة سلبية، ىو امتناع وليس فعًَل، فأنا أراك حُت تصلي، وأراك حُت تزكي، وأراك حُت تذىب 
ج، ولكن ال أستطيع أن أميز الصائم من غَت الصائم ج وتعود مثقًَل هبدايا احل  .إىل احل

راقبة اهلل سبحانو وتعاىل، ذبوع  الصوم عبادة فيها معٌت اإلخَلص هلل عز وجل، فالقلب يكون حياً دب
وأنت يف غرفتك وتتضور جوعاً بانتظار أذان املغرب، ال مينعك من طعامك وشرابك إال خمافتك من اهلل، 

وجل، ىذا الذي ميز عبادة الصوم، وْلذا قال ربنا سبحانو وتعاىل يف  وُمبتك هلل، ورغبتك إىل اهلل عز
، كل عمل ابن آدم لو، أي حظ  (ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُو ِإالَّ الصَِّياَم فَِإنَّوُ ِل َوأَنَا َأْجزِي ِبِو): احلديث القدسي

النفس موجود، فرصة أن يتباىا فيو اإلنسان بعملو موجودة، أما الصوم فإن فرصة اإلخَلص فيو ىي 
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طعام والشراب يف خلوتو وجلوتو يكون ىذا الصوم  املوجودة، واإلنسان عندما يكون صائما ممتنعاً عن ال
إيقاظاً ملعاِّن مراقبة اهلل جّل شأنو يف قلب ىذا اإلنسان، لذا غدا ىذا الشهر دورة تدريبية للنفوس املؤمنة 

تتكرر كل سنة شهراً كامَلً توقظ يف قلب اإلنسان معاِّن مراقبة اهلل سبحانو وتعاىل واحلياء منو، واَلوف منو 
راقبة اهلل عز رغبة إليو، قلب حٌي دب ب لو، وال ا ىناك حالة مع رب العزة جلَّ  واحل وجل، ليستهناك مظاىر، وإَّن

وجل وخشيتو، ما  شأنو بُت ىذا اإلنسان وبُت ربو،اإلخَلص فيو ىو الذي ُيرك يف القلب معاِّن ُمبة اهلل عز
الذي مينعك من طعامك وشرابك؟ ما الذي مينعك من شهوتك؟ شيء واحد ىو مراقبتك لربك عز وجل 

ستحضارك أن اهلل معك، وأن اهلل يراك، وأن اهلل حاضر، وأن اهلل شاىد على أعمالك، ال يعزب عن علمو  ا
مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض، فإذا كنت يف حالة خلوة بينك وبُت ربك، فإن معاِّن املراقبة هلل عز 

وجل يف  فتجعلك أكثر حرصاً على أن تنال رضاء اهلل عز. وجل تستيقظ أكثر فأكثر يف حالة الصوم
. صيامك

طعام والشراب لون من ألوان قهر   على أن ىذا الصوم ال يعتد بو ألن قضية التدريب على االمتناع عن ال
وجل أو حلظ النفس، فكثَت من الناس من ُيب أن يقهر نفسو بالصوم، حىت  النفس، سواء كان ذلك هلل عز

طعام والشراب، وسائر املفطرات، عنواناً  غَت املسلمُت، لكن املسلم ال يعتد بصيامو إال إذا كان امتناعو عن ال
ى اهلل عز . وجل عنو عن صيامو عن كل ما هن

الة العادية، ولكن  زوجية من املباحات يف احل فالطعام والشراب من املباحات يف أصلهما، واملعاشرة ال
اإلنسان الصائم تقرباً إىل اهلل عز وجل وابتغاء رضوانو، وطمعاً يف ثوابو، ميتنع عن ىذه املباحات، فكيف بو 

رمات  طعام !! عن احمل رمات أشد امتناعاً، وإذا كان خوفو من اهلل وحبو لو، جعلو ميتنع عن ال إنو عن احمل
والشراب، فإن حبو هلل سبحانو وتعاىل، سيجعلو أشد حذراً مما حرم اهلل عز وجل، من غيبٍة أو َّنيمٍة أو 

كذٍب، أو شتٍم أو ظلٍم أو أكٍل ألموال الناس بالباطل، أو إساءٍة ْلار، أو قطيعة لرحم، كل ذلك مما حرم 
ي أنٍت  اهلل عز رمات وأنا أدع طعام والشراب ومها من املباحات يف أصلهما؛ وأقًتف احمل وجل أَو امتِنع عن ال

َمْن َلَْ يَدَْع قَ ْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِو َواْلَْْهَل فَ لَْيَس لِلَِّو   (:صلى اهلل عليو وسلمصائم؟  لذلك قال رسول اهلل 
زور، قول الباطل، القول املخالف للحق(َحاَجٌة أَْن يَدََع طََعاَمُو َوَشرَابَُو املسالك املنحرفة : والعمُل بو. قول ال

ستقامة وطاعة اهلل سبحانو وتعاىل، أي أن اهلل عز طعام  عن هنج اال وجل لن يتقبل منو صيامو عن ال
طعام والشراب إن َل يكسبك رقابة  اهلل ما يردعك عن ظلم أخيك  والشراب، ما فائدة صيامك عن ال

. اإلنسان، عن البغي والعدوان على أخيك اإلنسان، عن أكل مال الناس بالباطل
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حنن اليوم يف شهر رمضان أيها املسلمون، حنن يف دورة تدريبية على مراقبة قلبية هلل جل شأنو حنن اليوم 
يف شهر الرمحة يف شهر التقرب إىل اهلل يف شهر القرآن، النيب كان أجود الناس وكان أجود ما يكون يف 

َت، أَفتكون فرُص الشدة سبباً يف  رمضان، عهدنا بأبناء بلدنا ىذا أهنم على جانب من رقة القلب وأصالة اَل
زيادة التباذل والعطاء؟ أم تكون فرص الشدة سببا يف األنانية والبعد عن اهلل؟ 

: أيها املسلمون
ا كانت الصدقة  صدقت السر أوىل بالقبول، وأعٍت بصدقة السر ىنا أن  ما نقص مال من صدقة و لردب

ربح،  شتدت الضائقة بأبناء جمتمعنا، بِعُو واقنع بأقل ال كرب بنا ا شتد ال تنظر ألبناء جمتمعك بعُت الرمحة، وقد ا
ربح وسيكرمك اهلل عز وجل بالربكة فو تصدْق . اهلل لن ينقص مالك، وسيضاعف اهلل لك ال

ظلم ُسٌم يدخل يف جوفك، وإن تساُماً  ستغَلل واالحتكار وال إن مااًل ُأخذ من جيوب الناس بالغش واال
كن أن ختففو  تمع ماال مي تمع، ولَُيخفف من ضائقة ىذا اجمل يسري بُت أبناء جمتمعنا لَُيخفف من آالم ىذا اجمل

مساعدات من ىنا أو ىناك، ال تنتظروا مساعدة من أناس يف الشرق أو يف الغرب  فنحن يف غٌت عن 
حنن يف غٌت، حنن إذا كنا كاْلسد الواحد يعطف بعضنا على ، مساعدات تأيت إلينا لتذلنا أو لتهُت أمتنا

. بعض ويرحم بعضنا بعضاً سنكون قوة إذًا واهلل ال تقهر، ألن اهلل سبحانو وتعاىل عندئٍذ  سيكون معنا
أفنستجدي املساعدات من ىنا أو ىناك أو ننتظر أو نتوقع خسئوا، حنن يف غٌت؛ إذا كنا متحابُت، إذا 

ُت إىل دول تقدم املساعدة مرىونة  إىل شعوب أو حنن لسنا حباجة إىل أمم أو. كنا متعاونُت، إذا كنا مًتامح
بكرامة أمتنا، مرىونة بتقدمي التنازالت عن حقوقنا مرىونة بإثارة  الصراع بُت أبناء أمتنا، حنن يف غٌت عن أي 

كن أن تكون مشروطة  بكرامة ىذه األمة أو وحدة صفها . مساعدة أو معونة مي
كلمة  ِهْم َوتَ عَاطُِفِهْم َمَثُل اْلََْسِد؛ ِإَذا )عودوا أيها املسلمون إىل وحدة ال َمَثُل اْلُمْؤِمِنَُت يف تَ َوادِِّىْم َوتَ رَامحُِ

ى َهِر َواحْلُمَّ ى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َساِئُر اْلََْسِد بِالسَّ ى أعضاؤىا ألَل فرد منها بالسهر ،(اْشَتَك  وإن أمة يتداع
واحلمى لن تغلب، وإن أمة تستبد األنانية بُت أبنائها وتفرق بُت أبنائها الضائقة، فيكون بُت أبنائها من األثرة 

ال فائدة من أي مساعدة إذا كنا على .ما نرى، أمر يهدد خبطر داىم لن ذبدي معو املساعدة وألوان اإلغاثة
 .األنانية  وعلى هنج األثرة واْلشع فيما بيننا

: أيها املسلمون
شهر رمضان دورة تدريبية على التقوى، شهر تستيقظ فيو مشاعر الرمحة، أما مسعتم أن رسول اهلل أجود 

ما يكون يف شهر رمضان؟ ملاذا؟ ألنو صائُم ويتلوا القرآن، كانت مراجعة القرآن كل ليلة بينو وبُت سيدنا 
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جربيل عليو الصَلة والسَلم، وبصيامو وبتَلوة كتاب اهلل تستيقظ مشاعر الرمحة يف القلب فيكثر البذل 
ًتاحم، وتنحسر معاِّن األنانية واألثرة واْلشع . ويكثر العطاء، ويكثر ال
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ًتاحم،على أساس من التحابب، على أساس من  لنراجع أنفسنا لُنِعد بناء ىذه النفوس على أساس من ال

وجل بأن يبذل كل منا حنو أخيو أسباب املساعدة واإلغاثة والرمحة،حنن اليوم حباجة إىل أن  التقرب هلل عز
تستيقظ القلوب مرة أخرى، وتتعانق األفئدة، ونبسط أيدينا إىل بعضنا باحملبة والوئام، والتعاون والسَلم، 

كراىية اليت سادت يف جمتمعنا  ة معاِّن ال سلحة أسلحتهم، وليعلنوا أهنم مستعدون إلزال فليغمد أصحاب األ
راتو . بتخطيط خارجي لتمزيق ىذه األمة ولتمزيق ىذا الوطن وتدمَت ُمَقدَّ

أما آن لنا أن نعود !! سنتان ونيف، سنتان ونصف، وحنن نعاِّن من جراح تنزف، أما آن لنا أن تستيقظ
جمتمعنا ىذا جمتمع التحابب والعاطف . ال يؤمن أحدكم حىت ُيب ألخيو ما ُيب لنفسو!! إىل ربنا 

َشْهُر َرَمَضاَن )ما ينبغي أن يكون على ىذه الشاكلة، !! والتعاون، أفيصبح جمتمع التقاطع والتدابر والتقاتل 
هلل(الَِّذَي أُنزَِل فِيِو اْلُقْرآُن ُىًدى لِّلنَّاِس ًتاحم واالصطَلح مع ا .  ىذا ىو شهر رمضان شهر ال

: أيها املسلمون
بة  أسأل اهلل  أن يرزقنا حسن اإلنابة إليو وأن جيعل من ىذا الشهر شهر عودة إىل رحاب ىدايتو إىل احمل

ًتاحم إىل أن نتخلى عن جشع نفوسنا وأن نتعاون على بذل . إىل التعاون إىل التباذل إىل التعاطف إىل ال
راح عن بعضنا .  اْلهد يف سبيل مسح اْل

أقول قوِل ىذا وأستغفر اهلل العظيم ِل ولكم 


