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  ملعيسو
 
 أ واملظ ينذال

 
 ونبلنقي بلنقم ي

  د. حممد توفيق رمضان البوطي  

  : وتعاىل سبحانه اهلل يقول املسلمون أيها فيا بعد أما

 ِمنك م   َشِهدَ  َفَمن َواْلف ْرقَانِ  اْْل َدى مِّنَ  َوبَ ي َِّنات   لِّلنَّاسِ  ه ًدى اْلق ْرآن   ِفيهِ  أ نزِلَ  الَِّذيَ  َرَمَضانَ  َشْهر  ]
 ِبك م   ي رِيد   َولَ  اْلي ْسرَ  ِبك م   الّله   ي رِيد   أ َخرَ  أَيَّام   مِّنْ  َفِعدَّة   َسَفر   َعَلى َأوْ  َمرِيًضا َكانَ  َوَمن فَ ْلَيص ْمه   الشَّْهرَ 
 [َتْشك ر ونَ  َوَلَعلَّك مْ  َهَداك مْ  َما َعَلى الّلهَ  َولِت َكب ِّر واْ  اْلِعدَّةَ  َولِت ْكِمل واْ  اْلع ْسرَ 

َا اْعَلم وا] :سبحانه ويقول نْ َيا اْْلََياة   أَّنَّ َنك مْ  َوتَ َفاخ ر   َوزِيَنة   َوَْلْو   َلِعب   الدُّ  اْْلَْمَوالِ  ِف  َوَتَكاث  ر   بَ ي ْ
 َعَذاب   اْْلِخرَةِ  َوِف  ح طَاًما َيك ون   ث َّ  م ْصَفرًّا فَ تَ رَاه   َيِهيج   ث َّ  نَ َبات ه   اْلك فَّارَ  أَْعَجبَ  َغْيث   َكَمَثلِ  َواْْلَْوَلدِ 

نْ َيا اْْلََياة   َماوَ  َوِرْضَوان   اللَّهِ  مِّنَ  َوَمْغِفَرة   َشِديد    [اْلغ ر ورِ  َمَتاع   ِإلَّ  الدُّ

 ف فأكثر الفنت فذكر اهلل، رسول عند قعودا كنا: قال عمر بن اهلل عبد عن ماجة ابن روى  

 وحرب، هرب هي": قال اْلحالس؟ فتنة وما اهلل رسول يا: قائل فقال اْلحالس، فتنة ذكر حىت ذكرها

 ثم املتقون، أوليائي وإمنا مين، وليس مين، أنه يزعم بييت أهل من رجل قدمي حتت من دخنها راء،الس فتنة ثم

 فإذا لطمة، لطمته إال األمة هذه من أحدا تدع ال الدهيماء، فتنة ثم. ضِلَع على كوَرِكٍ رجل على الناس يصطلح

 ال إميان فسطاط فسطاطني، إىل الناس يصري حتى كافرا، وميسي مؤمنا، فيها الرجل يصبح متادّت، انقضت: قيل

     " غده من أو يومه من الدجال فانتظروا ذاكم كان فإذا فيه، إميان ال نفاق وفسطاط فيه، نفاق
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 "إيل كهجرة اهلرج يف العبادة": قال صلى اهلل عليه وسلم النيب عن يسار بن معقل عن مسلم وروى

 فال ارحتل قد نراه أن ويوشك ،اْلياة هي كما سريعاً  ميضي رمضان ذا هاهو :المسلمون أيها
 العظيم اْلجر وننال مغفرته لننال إليه والتقرب عليه لإلقبال فرصة لنا اهلل جعلها عظيمة فرصة نضيعنَّ 
 إذا غداً  ذخرا لنا تكون ولكي وسلوكنا، حياتنا يقوم قلوبنا ف بنور وجل عزَّ  اهلل يكرمنا ولكي عنده،
 .وجل عزَّ  اهلل يدي بني وقفنا

 مقتضى هو اْلعمال صاحل ف اْلياة واستثمار قادم لشك واْلجل فرصة اْلياة املسلمون أيها 
 رمضان شهد ممن فكثي   تتكرر، ل قد العظيمة اْلياة فرص من فرصة رمضان وشهر لواجب، وأداء العقل

 إىل اْلجل به يبلغ ل قد الشهر هذا شهد ممن منا كثياً  ولعل  السنة هذه يشهده مل املاضي املنصرم
 أن بنا جدير لذلك [  ََت وت أَْرض   بَِأيِّ  نَ ْفس   َتْدرِي َوَما َغًدا َتْكِسب   مَّاَذا نَ ْفس   َتْدرِي َوَما] القادمة، السنة

 ف اهلل عبادة ف اهلل طاعة ف فنستثمرها منه، املتبقية والليايل الشهر، هذا من املتبقية اْليام على حنرص
  اخلسارة، وفيه  والدمار الوبال فيه ْلو   ف بل منه؛ فائدة ل ْلو   ف نضيعها أن من بدلً  اهلل، إىل التقرب

 اْلجهزة وهذه الشعوب، أفيون الكرة للشعوب، إنقاذ والدين(  الشعوب أفيون الدين): املالحدة قال
 أفيون هي اجملتمع وتفسد اْلخالق وتدمر اْلسرة لتقوض اْلخالقية املفاسد أنواع اليوم حتمل اليت

 إىل مبجتمعنا وانعطفت والفتيات، الشباب وأفسدت اْلسرة، ودمرت أمتنا أهلك اليت هي الشعوب،
 أم اإلعالم شاشة على نتابع كنا سواء هذه، أو الشاشة تلك ف جيري ملا متابعته نتيجة اْلالك هاوية
 من كثي ف  ألسفول– تلك أو الشاشة هذه حتمل مل العنكبوتية، والشبكة التصالت شاشة على

 نستيقظ أن علينا أمتنا، وهتلك جيلنا وتفسد جمتمعنا تدمر أن شأهنا من اليت املفاسد إل  -اْلحيان
 تسمعه وما حمصية ونظراتك حمصية حركاتك [َعِتيد   َرِقيب   َلَدْيهِ  ِإلَّ  قَ ْول   ِمن يَ ْلِفظ   َما] حماسبون فنحن

 اخللق بني كنت وإن معك، اهلل كان وحدك كنت فإن ، عليك مسجل إليه تنظر وما عليك، مسجل  
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 هذا ف واْلديث العاملني، لرب الناس قام إذا غداً  ينفعك أن ميكن فيما وانظر فيه، أنت فيما اهلل فاتق
 . يطول

 من والعاقل بعدها، ما ْلا لعل خطية جسام فنت اْليام هذه ف بأمتنا تطوف :المسلمون أيها
 إىل واللتجاء اهلل حببل والتمسك اهلل، حببل العتصام من مزيداً  الفتنة ْلذه وادخر اهلل حببل استمسك

 اليت الفنت من النجاة إىل سبيالً  وجل عز اهلل إىل واللتجاء الرشاد وطريق اْلدى طريق من وجعل اهلل،
 وجل عزَّ  اهلل أرجو اليوم وحنن ونيف، سنوات ثالث عليها مضى فتنة ببالدنا طافت اْلمة، هبذه تطوف

 من قواعده الزلزال ْلذا يكون أن ذلك من واْلخطر ببالدنا؛ طاف خطي زلزال أواخرها، ف نكون أن
 دولة ت عِمل   املغتصبة اجلرحية فلسطني واليوم العروبة، أو اإلسالم تدعي دول من ومرتكزاته الدين منتسيب
 الوحشية والتدمي القتل آلة غزة وف فلسطني ف شعبنا ف اإلرهابية العصابات دولة الطغيان دولة اإلجرام
 متصور أمر وهو. ومسمعه العامل عني أمام منها أحط ول منها أقذر التاريخ يسجل مل اليت اْلمجية
 ف املفسدون أهنم بأنفسهم عرفوا بل ؛ املفسدون هم اْلرض، ف اإلرهاب أداة وهم اجملرمون فهم منهم،
 هبذا[. ومفسديه فيه الفنت وناشري وجالديه، العامل سادة إل لسنا حنن]: قال ْلحدهم، عبارة ف اْلرض
 الدولية مؤسساتنا تكون أن أما منهم، متوقع أمر وهو لواقعهم، مطابق وصف وهو أنفسهم، وصفوا
 اليت املقبورة املنظمة كتلك اإلسالمية واملنظمات اإلنسان، وحقوق السالم على اْلرص تدعي اليت العاملية

 الرهيبة اجلرائم عن العني يغمضون هؤلء كل العربية، الدول جبامعة يسمى وما التعاون، منظمة ىتسم
 يذبح شعب حبق تنديد أو قرار أي اختاذ عن وتعجز والقتل اإلجرام آلة وترتكبها فلسطني ف جتري اليت

 أشد يتخذوا أن حنوها أو ساعة وعشرين أربع وخالل استطاعوا بينما تدمر، ومبقدسات ويقصف
 مؤامرة لتنفيذ وطن، ووجود أمة حياة تستهدف فتنة هبا طاف عندما بلدنا حبق تارخيهم ف القرارات

 وجلبوا سوريا ف للجهاد تنادوا الفتنة مشايخ جند أن لألسف خفية، وغي مكشوفة أصبحت دوائر رمستها
 إن جندهم تشتعل وفلسطني حترتق، وفلسطني واْلن والدمار، املوت فيها ينشر من اْلرض آفاق من ْلا
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 ْلم، اهلل يستجيب لن.  وسوريا إسرائيل على للدعاء تنادوا فيهم ضمي استيقظ إن هبم اْلماسة طافت
 فلسطني ف العدوان نار أحرقتهم الذين اْلرامل وأنني اليتامى، واستغاثة الثكاىل، لبكاء سيستجيب إَّنا

 َوَسيَ ْعَلم  ] عليهم اهلل حجة وهي ْلم، اهلل يستجيب لن عليها، الكوين والعدوان سوريا ف الفتنة ونار
 ف ْلا وقوداً  نكون أن أرادوا فتنة عن بأنفسها ننأى أن فعلينا حنن أما ،[يَنَقِلب ونَ  م نَقَلب   َأيَّ  ظََلم وا الَِّذينَ 

 الذي فلسطني ف الرابض العدو جهة واحدة، جهة إىل اْلسلحة وكل البنادق منا تتوجه وأن بالدنا،
 تستيقظ أن عندنا هم ملن اْلوان آن وغيها، غزة ف هناك شعبنا ف والتدمي والذبح القتل آلة ي عمل

 جهة إىل أسلحتهم يوجهوا وأن إخواهنم صدور عن أسلحتهم يغمدوا أن إىل نفوسهم تنتبه وأن عقوْلم
. ومهجية بوحشية غزة ف اْلمة أبناء يقتل والذي اْلقصى، املسجد اغتصب الذي العدو جهة: واحدة

 ديننا فشوهت ديننا على تآمرت شعبنا على تآمرت أمتنا على تآمرت دول أحضان ف نرَتي أن أما
 وهذه الدول هذه: أقول اإلسالم، هذا عن العامل تنفي ف سببا تكون لكي مرعبة منفرة بصورة وعرضته

 أن من ْلم فخي   متأخرين استيقظوا وإن يستيقظوا أن فآمل وطننا أبناء أما ذلك، منها يتوقع اجملتمعات
 ف ْلم تكون لن ْلم، مقربة اْلرض هذه فستكون اْلرض هذه إىل جلبوا الذين أولئك أما يستيقظوا، ل

 وإذا ،"وأهله بالشام يل تكفل اهلل إن " :اهلل رسول فيها قال أرض هذه قرار، هبا اهلل تكفل اليت اْلرض هذه

 إىل نعود أن علينا: اْلمور وْلولياء وللرعية وللعسكري، للمدين أقول الفتنة عن بأنفسنا ننأى أن أردنا ما
 اإلساءة يد ميد أن نفسه له تسول من لكل حداً  نضع وأن والعدوان، والفساد الظلم ننبذ أن علينا اهلل،

 ملؤها الشفقة ملؤها الرمحة ملؤها قلوبنا تكون أن ينبغي الوطن، هذا ف له أخ   إىل الفساد أو الظلم أو
 وطننا أبناء ف واإلفساد والبغي الظلم يد نعمل أن ل ديننا، وأبناء أمتنا وأبناء وطننا أبناء على اْلرص
 املؤسسات وتقويض الكهرباء حمطات تدمي جهادي عمل بأنه يوصف بأن ينبغي ل أمتنا، وأبناء

 اجلرائم، هذه مثل يرتكب الذي هذا كان أياً  وهناك، هنا اْلبرياء وقتل واملساجد البيوت وقصف الصحية
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 وسيخيب مطمئنة آمنة اهلل بإذن بالدنا وستعود الباطل، وسيزهق اْلق سينتصر عليه وبالً  ذلك سيكون
  .تعاىل اهلل بعون أعداؤها

 الثانيةطبة اخل

 جيب ما الفطر، صدقة ف جيب ما مقدار حول نقاش جرى الفطر، صدقة أحكام بعض على أؤكد
 الرجل بيد حفنة واملد أمداد، أربعة والصاع البلد، قوت غالب من صاعاً  يتجاوز ل: الفطر صدقة ف

 كل على جتب اليت الواجبة الفطرة مقدار تساوي أمداد أربعة  غرام كيلو نصف يقارب ما أو املعتدل،
 ذلك، قيمة حول جدل ثار وقد وليلته، العيد يوم إىل نفقتهم عليه جتب من ونفقة نفقته ميلك قادر
 وهتبط ترتفع اْلسواق فإن القيمة قضية أما شرعاً، الواجب باملقدار املسالة نربط أن علينا: أقول

 املال، عني من الفطر صدقة تعطي أن اجلمهور مذهب على ميكنك:  فانظر وآخر، يوم بني وتضطرب
 النوع ومن الرز، من غرام كيلو واثنان الرز، هي انتشاراً  واْلغلب للناس نفعاً  اْلكثر الغذائية املادة واليوم

 هو كما القيمة تدفع أن شئت إن ث. الواجب املقدار هو هذا املتدين، من ول الفاخر من ليس الوسط
 اإلمام مذهب ف هو كما املال عني تدفع أن شئت وإن ذلك، فلك حنيفة أيب اإلمام مذهب ف

 إن أخرى مرة القيمة تقدير وأما فابذل، للفقي أنفع هو ما إىل وانظر. ذلك فلك وأمحد ومالك الشافعي
 .النقود إىل وليس الغذائية، السلعة هذه قيمة إىل يعود اْلمر أقل، أو أكثر أو مائة ثالث كان
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