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 رمضان البوطي خطبة اجلمعة للدكتور توفيق

 50/50/3502بتاريخ 

 رمضانبعنوان اغتنموا 
 

َناٍت ِمَن َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس ) يا أيها املسلمون يقول اهلل جل شأنه : َوبَ ي ِّ
ٌة ِمْن  ْهَر فَ ْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمرِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ أَيَّاٍم ُأَخَر يُرِيُد اللَُّه اْْلَُدى َواْلُفْرقَاِن َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

َة َولُِتكَ  ُروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ   (ب ِّ
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم )وقال قبل ذلك :  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

ْن أَيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة أَيَّاًما مَّْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ  * تَ ت َُّقونَ  ٌة مِّ رِيًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُمونَ  ٌر لَُّه َوَأن َتُصوُمواْ َخي ْ رًا فَ ُهَو َخي ْ   (طََعاُم ِمْسِكنٍي َفَمن َتَطوََّع َخي ْ

)ِإذا جاء رمضان ن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: رة رضي اللَّه عنه أَ ي هر َأيب عنروى مسلم 
ياطنيالنَّ  واببواب اجلنَّة وغّلقت أبفتِّحْت أ دت الشَّ )فرض اللَّه عزَّ وجلَّ عليكم شهر : وقال أيضاً  ،(ار وصفِّ

 .(أُمهه كيوم ولدته وبخرج من ذُّن اً انًا واحتسابِإمي ه وقامهاميامه، فمن صق رمضان، وسننت لكم
 أيها املسلمون :

ينبغي أن نستعد فشهر رمضان حيل بنا كل سنة ثالثني يوما أو حنوه ، هذا الشهر العظيم له منزلة كرمية 
َلِة اْلَقْدر) هذا الشهر فيه نزل القرآن .، ونكون على مستوى ضيافتهاستقبالهسن حل ِإنَّا أَنزَْلَناُه (( ِإنَّا أَنزَْلَناُه ِف لَي ْ

َبارََكةٍ ِف  َلٍة مُّ إىل بيت العزة إىل ونزول القرآن ِف شهر رمضان ِف ليلة القدر مبعىن نزوله من اللوح احملفوظ  (لَي ْ
، أي آيات حبسب مناسباهتا ومقتضيات احلكمة سيدنا جربيل جنوماً  ومن مثة كان يتنزل به، السماء الدنيا

 اإلْلية .
، شهر األُعطية شهر فيه انتصر املسلمون الرمحةشهر رمضان شهر االنتصارات، شهر الفرج، شهر 

، خرجوا السرتداد املسلمني، قلة ِف العدد والُعدة، قلة قليلة هزمت طغيان قريش ثالث مئة من مذهالً  انتصاراً 
من املغتصبة أمواْلم  فيها ، فبدال من أن يواجهوا تلك القافلة اليت كانتم املادية من قافلة قريشحقوقهبعض 

 .ة أضعافهم ويزيد وانتصر املسلمون، واجهوا جيشاً جمهزاً معداً يبلغ ثالثقريشعتات  بلق
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، إذ استعاد املسلمون مكة وقد طهرت من أوضار شهد انتصار املسلمني ِف فتح مكة شهر رمضان
 .ركنيالشرك وطغيان املش

وللخري على ، قلألمن على اخلوف، وللوحدة على التمز  انتصاراً  شهر وشهر رمضان نرجو اهلل أن يكون
 ى اخلطر الذي يهدد األمة والوطن.ولسالمة األمة والوطن عل، الشر

وأن يعيد إليها وحدهتا ومتاسكها وأن يعيد ْلا ، وأماهناأمنها وجل أن يعيد ْلذه األمة  اهلل عز نرجوأننا ل
جيدد لنا من بركات شهر رمضان  ، أسأل اهلل عز وجل أنار اليت أقلقت ليل األمة وهنارهاسالمتها من األخط

متادى من االبتالءات واحملنة  الذي حيل بنا خالل األيام القادمة القريبة ما جيعل هذه األمة هتنأ بعد ليل طويل
 النزاع والشقاق بني أبناء األمة.والفزع واخلوف وحالة التمزق واخلالف و 

 :أيها املسلمون
كل ) : الرمحة إذا تعرضوا ْلذه الرمحة وكما قال رسول اهلل هذا الشهر يتجلى اهلل سبحانه وتعاىل بِف 

 (من أطاعين دخل اجلنة ومن عصاين فقد أىبومن يأىب قال  قالوا يا رسول اهلل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب
، حلتنا مع اهلل مصاحلتنا مع بعضنا، إذا اصطلحنا مع اهلل اقتضت مصاوشهر رمضان فرصة للصلح مع اهلل

 .بيننا مما حالة اجلفاء والوحشة والكراهية والصراع البيينوزوال 
كناية عن الرمحة   (تغلق فيه أبواب النريان تفتح فيه أبواب اجلنة) :شهر رمضان تتهذب فيه النفوس قال

 .ليهاإويطمعون للوصل يض على العباد الذين يتعرضون ْلا اليت تف اإلْلية
، الشيطان على إغواء اإلنسان تضعف مبعىن أن سلطة (تصفد فيه الشياطني): ِف شهر رمضان قال

، ولذلك فإن الصوم صيام هذا الشهر استسلمنا ْلا هي أشد من الشيطان ولكن النفس األمارة بالسوء إذا
يَا أَي َُّها الَِّذيَن )ل ربنا تبارك وتعاىل عن الصوم الحظوا كيف قا .وقيامه على النحو الذي حيقق هتذيب النفوس

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ آَمُنواْ    )ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
نت ، أن نكتسب صفة التقوى فإذا  كلتقوىامولة من التمسك بعبادة هذا الشهر هي إن الثمرة املأ

يب أن أمسك عن  ، فأجدرمما أباح اهلل عز وجل عن املفطرات من طعام وشراب ومعاشرة زوجية أمسك
على االعتداء االعتداء على دماء الناس  ،باللسان أو اليد االعتداء على أموال الناس ،االعتداء على عباد اهلل

 من الشراب والطعام حترميا ِفحترميًا كل هذا هو أشد ،  لغيبة النميمة والكذب السب الشتما،أعراض الناس
 .هذا الشهر وِف سائر أيام السنة
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م اهلل تعاىل ِف ك عن املفطرات اليت هي ِف عامة أيام السنة مباحة فأوىل أن منسك عما حر إذا كنا منس
ظلم أو  أي ، أووإيذاٍء باللسان أو إيذاٍء باليد، من غيبة ومنيمة وأكل أموال الناس بالباطل مجيع أيام السنة

 أو عدوان .بغي 
املودة  ِف شهر رمضان أهنم يتباذلون معاين نا بأبناء بلدنا، وعهدُ ، شهر الرتاحمشهر احملبة رمضانشهر 

خالل اإلحسان على األسر  من خالل الزكاة من خالل تفطري الصائمني من، والرمحة من خالل الصدقات
على كل فرد  جعلت واجباً  ،ببالدنا، هذا الفقر املصطنع الذي فرضته فتنة طافت ببالدنا وطال طوافها الفقرية

اءه الذي يأكله وثوبه الذي أن يقاسم أخيه الفقري رغيفه الذي يأكله وإن ،ستطاعهمسلم منا أن يبذل مُ 
وطعام ، فباالقتسام تكثر ويباركها اهلل عز وجلت ، فإذا قلَّ اجة شديدة ملحة ألن نقتسم النعمة، حنن حبيلبسه

مسة املؤمنني ، ولكنه لن يكفي إال إذا فاضت قلوبنا بالرمحة باحملبة بالتعاطف الذي هو الثنني يكفي الواحد
 مثل اجلسد، إذا اشتكى  مقل املؤمنني ِف توادهم وترامحهم وتعاطفهم)، نا هو الرتاحم والتواددوطبيعة جمتمع

 (منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
نَّ إ) :قل اهلل تعاىلت على الشيطان كيده ومكرنا بنا املتمثل ِف إثارة النزاع والشقاق أمل يجيب أن نفوِّ 

نَ ُهمْ ال ْيطَاَن يَ ْن زَُغ بَ ي ْ اإلنس أقذر وأخطر من ، شيطان رورة أن يكون الشيطان شيطان اجلنوليس بالض (شَّ
بينما شياطني اإلنس ينشطون ِف  ،، بل لعل شياطني اجلن ِف هذا الشهر يتمتعون بإجازة ْلمشياطني اجلن

ياطني اإلنس واجلن بأن ال ندع فرصة ، فالبد أن نفوت الفرصة على شهذا الشهر كما ال ينشطون ِف غريه
إلثارة اخلالف والنزاع والشقاق بني أبناء األمة بإثارة األحقاد والشقاق والنزاع حبجة أو بأخرى حنن مكلفون 

ه اجلار مع جار  :، فكيف بنا أن نكون مسلمنيلمني وغري مسلمنيبأن نتماسك على مستوى البلدة مس
مزقت األسرة واجملتمع وذلك ألننا استسلمنا الفتنة اليت طافت ِف بالدنا  ، إنواألخ مع أخيه والزوج مع زوجته

ال ينبغي أن ندع أعداء اإلنسان أن ميزقوا جمتمعنا ويدمروا سعادة أبناء ،إن الشيطان ينزغ بينكم،طانللشي
 جمتمعنا .

 أيها املسلمون :

دد كل سنة وهي مشكلة إثبات هذه املشكلة اليت تتج األوىل، ة البد أن أحتدث عنها أو مسألتنيمسأل
 ناك أحكام وضوابط ، هيست هي مشكلة ولكن يسموهنا مشكلةداعي ألن تكون مشكلة ول ، الالشهر

ً ِف هذ حمدودةاملذهبية الفات اخلْلذه املسألة و  س قضية إثبات الشهر  ي، إال أنه أراد البعض تسيه املسألةجدا
 من الدين مطية ألغراضهم السياسية؛، جعلوا لسياستهم طيةعلوا من الدين موج ،الدين كله اكما سيسو 
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. وال يثبتون أيضاً حبسب رياح وجهة النظر السياسية ،حبسب رياح وجهة النظر السياسيةوالدة الشهر فيثبتون 
 :وتعاىلنه ثبات الشهر كما قال سبحافنحن عندنا إل.ساقط من االعتبار ِف فقهنا اإلسالمي هذا املنطق

ْهَر فَ ْلَيُصْمهُ )  :يقول  ، والنيبوشهود الشهر أي حضور املرء ووجوده حيث يثبت (َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
 (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)

 أيها املسلمون :
حيث تتم والدة الشهر  هناك والدتان للشهر والدة فلكية هي حالة االفرتاق مابني الشمس والقمر

صوموا ): مثة والدة شرعية عرب عنها النيب  أن ، إالنية واحدة ال ختتلف بني بلد وآخروهي حلظة كو  .بذلك
 (لرؤيته وأفطروا لرؤيته

، فقضية احلساب القمريالشهر  ، أعينميكن أن يزيد عن ثالثني وال ينقص عن تسعة وعشرين الشهر ال
، ومن ة عشرين ساعة أو مثانية عشر ساعةوالوالدة الشرعيهنا ليست موضوع اعتبار إن بني الوالدة الفلكية 

ت ِف من أن يثب، ولذلك فإنه ليس هناك حرج مث فإن احتمال رؤية اْلالل ختتلف من بلد آلخر بعض الشيء
عاملية تبني مدى إمكانية الرؤية  وهناك مراكز ،، وفق قواعد فلكية معروفةا البلد وال يثبت ِف البلد اآلخرهذ

واحلسابات الفلكية الفلك  . قضاياذه املسألةمعروفة من اآلن بالنسبة ْلنيتها بالنسبة للبالد وهي وعدم إمكا
، كما لو قال أحدهم فإذا استحالت الرؤية رددنا كالم من يدعي الرؤية، فاد منها ِف النفي ال ِف اإلثباتيست

صدق ، هل يومخسة عشر دقيقةهلل اليوم أشرقت سبحان ادقيقة لكن  32اليوم الشمس تشرق ِف الرابعةو
ْمس َواْلَقَمر حِبُْسَبانٍ ) :أحد منكم ذلك قال اهلل تعاىل ليس هناك  ،)ُكلُّ َشْيٍء ِعنَدُه مبِْقَدارٍ (: ، وقال(الشَّ

 إذا كان ،ية تتبع طبيعة األقاليم واملناطقفوضى ِف مسألة النظام الكوين وكذلك بالنسبة للقمر إمكانية الرؤ 
خذ بأحد املذهبني كنا مجيعاً فإذا قضى احلاكم باأل، حبكم احلاكمهناك خالف فقهي ميكن أن نتجاوزه 

ملسألة موكولة إىل وااحلاكم ويل األمر أيًا كان أي القاضي الشرعي ، و حكم احلاكم حيسم اخلالف ،وراءه
 .املسألة مثار إشكال بالنسبة لنا ، فال جتعلوا من هذهالقضاء الشرعي

ليلة  النية لكل تبييت : الصوم يشرتط فيهاراً شديداً فأقولأختصر ِف أحكام الصوم اختص :سألة الثانيةامل
للسحور ، إذا ربطت الساعة ت أي ما قبل الفجر، أي من املغرب إىل الفجر، ومعىن التبييمادام صوم فريضة

النية هي العزم على الصيام ف، ددت طعامك للسحور فقد نويت الصومأو أعللسحور ين أو قلت جلارك أيقظ
 .النية موقعها القلب.و وليست عبارة عن كلمة تقال
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معاشرة زوجية، أو أي تعمد الستنزال : اإلمساك عن املفطرات اليت هي طعام أم شراب أو الشرط الثاين
: فقالواعد عنها، وضبطها الفقهاء كل هذه األشياء مفطرة يتجنبها الصائم ويبتمبداعبة أو حنوها.  ، املين

األحكام ل يصافمن جتاويف اجلسم عرب منفذ مفتوح، فاإلبرة ال تفطر، وت االمتناع عن دخول عنٍي جوفاً 
 .ِف دروس الصوم إن شاء اهلل تعاىلأذكرها 

عل هذا ، وأن جين يفقهنا ِف الدين ويلهمنا الرشدهذان أمران أردت أن أؤكد عليهما، أسأل اهلل تعاىل أ
 .وألفة وحمبة ورمحة ونصر ووحدة الشهر القادم شهر فرج

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم


