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 له أمانة ال ملن إميان ال
  د. حممد توفيق رمضان البوطي  

 :الكرمي كتابه يف شأنه جل   اهلل يقول املسلمون أيها فيا بعد أما

 [تَ ت  ُقونَ  َلَعل ُكم   قَ ب ِلُكم   ِمن ال ِذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصَِّيامُ  َعَلي ُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا   ال ِذينَ  أَي َُّها يَا ]

َلةِ  يف  أَنزَل َناهُ  ِإن ا]: شأنه جل   ويقول  رِ  لَي   َراكَ  َوَما* ال َقد  َلةُ  َما أَد  رِ  لَي   َلةُ  * ال َقد  رِ  لَي    أَل فِ  مِّن   َخي  ر   ال َقد 
ر   م بِِإذ نِ  ِفيَها َوالرُّوحُ  ال َمََلِئَكةُ  تَ نَ ز لُ  * َشه  ر   ُكلِّ  مِّن َرِّبِِّ رِ  َمط َلعِ  َحّت   ِهيَ  َسََلم  * أَم    [ال َفج 

 : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لقا، عنه اهلل رضي هريرة أيب عن البخاري روى

 "ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إمياناً رمضان صام من"

 يبقَ  ومل املنصرمة األيام بنا حل   ضيف باالنتهاء، آذنت قد رمضان أيام ذي هاهي :المسلمون أيها
 عز   اهلل كرم مبوائد الناس على حيل ضيفاا  ويعود عاماا  ليغيب مرحتَلا  ميضي مث ثَلثة، أو يومان سوى له

 منعطفاا  الشهر هذا جعل ملن هنيئاا  واستغفر، وذكر تبتل ملن وهنيئاا  وقام، صام ملن فهنيئاا  وإحسانه، وجل
 إقباالا  اهلل على فيه أقبل اعوجاج، بعد فيه واستقام فساد، بعد فيه وأصلح إدبار، بعد فيه فأقبل حياته يف

 الصفة هذه وتعين الصفة هذه وتعين التقوى، صفة وهي أال الدنيا يف غنيمة أعظم فاكتسب صادقاا 
 ما له غفر: ومنها الثمرات من العظيم وجىن معاصيه، واجتناب طاعته بالتزام اهلل حدود عند الوقوف

 يكن مل وما الكبائر، اجتنبت ما الذنب من تقدم ما اهلل يفغر أن غنيمة من أعظمها وما ذنبه، من تقدم
 تبارك ربنا قال إذ والندامة؛ العبد من التوبة صحت إذا أيضاا  الكبائر تغتفر وقد للعباد، حقوق فيها

َتَدى مُث   َصاِلِاا َوَعِملَ  َوآَمنَ  تَابَ  لَِّمن َلَغف ار   َوِإّنِّ  ]:وتعاىل  [ اه 

 جينيها اليت الثمرة أن أي التقوى، وصفة الصوم بني وتعاىل تبارك ربنا ربط لقد :المسلمون أيها
: نقول أن نستطيع فإننا سلوكية، بصورة الصفة هذه نرتجم أن أردنا وإذا العظيمة الصفة هذه هي العبد
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 أن ينبغي اليت والثمرة ديننا، يف الزاوية حجر اخللق وحسن اخللق، حسن صومه من اإلنسان يكتسب أن
 الطعام من حرمان جمرد ليس فالصوم وحجه، وزكاته وصومه صَلته من اإلنسان سلوك يف تتحقق

 االستقامة إىل صاحبه ليسمو القلب وجلفي عز   اهلل مراقبة ملشاعر إيقاظ   الصيام تربية، الصيام والشراب،
 الدين بني تَلزم فهناك ،"له عهد ال ملن دين وال له، أمانة ال ملن إميان ال": النيب قال أما األمانة، إىل التقوى إىل

 أو جاري، وأؤذي املسجد يف أصلي أن السلوكية،  االستقامة وبني الدين هذا أركان بني اِلسن، واخللق
 يف األول الصف يف أكون أن له، رصيد وال له قيمة ال مظهر جمرد نفاق جمرد املسجد يف الصَلة أن

 وأي هذه صَلة وأي هذا دين أي األمانة، يف وأخون الناس على وأكذب معامليت، يف وأغش املسجد
ّن مل إذا هذا صيام  والوفاء وخمافته بتقواه اهلل مع اِلسن اخللق من بدأ اآلخرين مع اِلسن اخللق إىل يُقد 

 أي! ؟ ِّبا إلينا عهد اليت األمانة إزاء ِّبا وجل عز   اهلل أكرمنا اليت اجلليلة النعم إزاء وتعاىل سبحانه له
 األمانة إىل السليم اخللق إىل القومي السلوك إىل بنا ارتقت قد العبادة هذه تكن مل إذا صيام وأي صَلة

 العبادة هلذه قيمة ال! أرحامه؟ ويقطع والديه يعق فيمن هذه عبادة وأي صَلة أي!  التعامل؟ حسن إىل
 بك يسمو األمانة، إىل بك يسمو اإلخَلص، إىل بك يسمو الرب، إىل بك يسمو خلقاا  فيك تنتج مل إذا
 يف اخللق حسن وبني اإلميان بني التَلزم الحظوا. اآلخرين مع التعامل حسن إىل بك يسمو الصدق، إىل

 سبحانه قوله

َنا] نَسانَ  َوَوص ي   ناا أُمُّهُ  ََحََلت هُ  ِبَواِلَدي هِ  اإل ِ ن   َعَلى َوه  ِ  يف  َوِفَصالُهُ  َوه  ُكر   َأنِ  َعاَمني   ِإَل   َوِلَواِلَدي كَ  ِل  اش 
رِكَ  َأن َعلى َجاَهَداكَ  َوِإن * ال َمِصيُ  ُهَما ُتِطع ُهَما َفََل  ِعل م   ِبهِ  َلكَ  لَي سَ  َما يب  ُتش  ن  َيا يف  َوَصاِحب    [َمع ُروفاا الدُّ

 عقيدتك مع يتعارض ال فيما معاملتهما وحسن بربمها مكلف فإنك كافرين، الوالدان كان لو حّت-
 مُث  ]  - اهلل مع الصادقني اهلل إىل الراجعني التائبني طريق يف امشِ  – [ِإَل   أَنَابَ  َمن   َسِبيلَ  َوات ِبع  ] –ودينك

 أثر ووبني السليمة واألخَلق القومي السلوك بني التَلزم الحظوا [َ تَ ع َمُلون ُكنُتم   مبَا َفأُنَ بُِّئُكم َمر ِجُعُكم   ِإَل  
، اخللق حسن إىل يدفعك الذي هو هذا. وجل عز   يديه بني املوقف ِّبول والشعور وجل عز   هلل الرقابة
 بني تقف عندما يديه بني غداا  املوقف ِّبول والشعور وحمبته وجل عز   اهلل خمافة فيك تنميه الذي وهذا
ُئوُلون ِإن  ُهم َوِقُفوُهم  ]فيقول يديه  معك، املتعاملني حقوق عن يسألك والديك، بر عن يسألك [م س 
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 فَ َتُكن َخر َدل   مِّن   َحب ة   ِمث  َقالَ  َتكُ  ِإن ِإن  َها بُ يَن   يَا" لقمان وصية وامسع نعم أرحامك، حقوق عن يسألك
َرة   يف  َر ضِ  يف  َأو   الس َماَواتِ  يف  َأو   َصخ   ختدع؟ أن تريد من معصيتك؟ ختفي أن تريد أين "الل هُ  ِِّبَا يَأ تِ  األ 
 فأنت وجل، عز   اهلل مع أهنا املعاملة حقيقة لكن اخللق مع املعاملة ظاهر. اهلل مع تتعامل أنت ؟من

 عندما وأنت دينية، مسؤولية تؤدي املعاملة يف تصدق عندما وأنت دينياا، واجباا  تؤدي والديك ترب عندما
 ال وقد هنا الدنيا يف عليه حتاسب قد نعم عنه اهلل سيسألك دينياا، واجباا  تؤدي معاملتك يف أميناا  تكون

 ال ُمنَكرِ  َعنِ  َوان هَ  بِال َمع ُروفِ  َوأ ُمر   الص ََلةَ  أَِقمِ  بُ يَن   يَا" اهلل يدي بني املسؤولية من مفر ال ولكن حتاسب،
ُُمور َعز مِ  ِمن   َذِلكَ  ِإن   َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواص رب    خلق الناس على التكرب – لِلن اسِ  َخد كَ  ُتَصعِّر   َواَل  "األ 
َر ضِ  يف  ََت شِ  َواَل ]  -وجل عز   اهلل عند صاحبه يهان خلق سيء، خلق ذميم،  حيُِبُّ  اَل  الل هَ  ِإن   َمَرحاا األ 

ِيكَ  يف  َواق ِصد  * َفُخور   خُم َتال   ُكل   َواتِ  أَنَكرَ  ِإن   َصو ِتكَ  ِمن َواغ ُضض   َمش  َص  ِميِ  َلَصو تُ  األ   الحظوا [اِلَ 
 ويقول العبادة، وبني وجل عز   اهلل ومراقبة خَلقاأل بني السلوكي، واملعىن اإلمياّن املعىن بني التَلزم

َواَلُكم تَأ ُكُلوا   َوالَ ] :سبحانه َنُكم أَم  ُلوا   بِال َباِطلِ  بَ ي   ك امِ  ِإىَل  ِِّبَا َوُتد  َوالِ  مِّن   َفرِيقاا لَِتأ ُكُلوا   اِلُ   بِاإِلمث ِ  الن اسِ  أَم 
 ظامل ومظلوماا، ظاملاا  فيها أن شك ال فيها، اليت اخلَلفات يف وانظروا حماكمنا إىل ارجعوا [تَ ع َلُمونَ  َوأَنُتم  

ُلوا  ] الظاملني بطن يف حقه وصار عليه اعتدي قد ومظلوم اآلخرين حق يأكل أن يرد ك امِ  ِإىَل  ِِّبَا َوُتد   [ اِلُ 
 قبضة من تفلت أن ميكن هل ولكن ترشيهم، أن أو القضاة ختدع أن تستطيع وقد احملكمة، يف تنجو قد

َواَلُكم تَأ ُكُلوا   َوالَ ] شأنه جل   العزة رب َنُكم أَم  ُلوا   بِال َباِطلِ  بَ ي   ك امِ  ِإىَل  ِِّبَا َوُتد  َوالِ  مِّن   َفرِيقاا لَِتأ ُكُلوا   اِلُ   أَم 
 [تَ ع َلُمونَ  َوأَنُتم   بِاإِلمث ِ  الن اسِ 

َربُوا   َوالَ  ] َسنُ  ِهيَ  بِال يِت  ِإال   ال َيِتيمِ  َمالَ  تَ ق   -اِلقوق وخّنا األمانة ضيعنا ؟ هي أين اليتامى حقوق– [َأح 

َربُوا   َوالَ ] َسنُ  ِهيَ  بِال يِت  ِإال   ال َيِتيمِ  َمالَ  تَ ق  ُلغَ  َحّت   َأح  هُ  يَ ب   ُفوا  ] [َأُشد  دِ  َوَأو  ُفوا][ بِال َعه   ِكل ُتم   ِإذا ال َكي لَ  َوَأو 
طَاسِ  َوزِنُوا   َتقِ  بِالِقس  َسنُ  َخي  ر   َذِلكَ  يمِ ال ُمس   ِإَذا ال ِذينَ  * لِّل ُمطَفِِّفنيَ  َوي ل  ]: سبحانه اهلل يقل أمل [تَأ ِويَلا  َوَأح 

َتاُلوا   تَ و ُفونَ  الن اسِ  َعَلى اك   [ُُي ِسُرونَ  و َزنُوُهم   َأو َكاُلوُهم   َوِإَذا * َيس 

 جمتمع يف تسي أن لألخَلق ميكن وال له، أخَلق ال ملن دين وال له، أمانة ال ملن دين ال أقول أجل 
 سطوة خَلل من الناس يتصور حيث الغرب يف هناك هي خطورة اجلرائم أنواع أشد إن. فيه دين ال
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 حقيقة، أخَلقاا  وليست اقتصادية، أخَلق إهنا مصلحية، أخَلق إهنا. أخَلق على أهنم واملراقبة القانون
 تلك رمى األخَلق تلك مع مقصده اصطدم فإذا مقصده، إىل يصل أن ِّبا ليستطيع نفاق أخَلق إهنا

 النظرية مظاهر من مظهراا  إال الذرائعية وما إليها، يتوصل اليت املصلحة عن وحبث قدميه حتت األخَلق
 .األخَلق يف الغربية

 من لدينا تتحصل مبا مثرهتا، من القومية األخَلق من جننيه مبا عبادتنا قيمة: املسلمون أيها وبعد
 إىل يدها َتد أن وعن اِلرام، عن ترتفع نفوس من واستقامة، حسنة، معاملة من أمانة، من سوية، أخَلق
 .اآلخرين أعراض إىل أعينها َتد أن أو اآلخرين، حقوق

 تسمح ال والقذائف الدمار ودخان املوت رائحة ولكن مهم هذا يف واِلديث عميق، فاجلرح وبعد
 والعدوان، البغي دولة ترتكبه ما أهوالِ  من ونسمع نرى ما إزاء جداا  واملهم املهم اِلديث يف أستمر أن ل

 على وليبنوا هلم، ليست أرض على ليرتبعوا الدنيا يف اخللق أشرار شراذم مجعت اليت املسخ الدولة تلك
 واألبرياء والشيوخ والنساء األطفال على يعتدون. هلم دولةا  شعب وحقوق أمة حطام على األرض تلك

 العنف، دولة اإلنسان، حقوق دولة ِّبا زودهتم اليت املدمرة واألسلحة والطائرات القذائف أنواع بأعنف
 يوم قامت دولة فهي أمريكا على أعيب ال أنا. العامل يف واإلرهاب العنف ترعى اليت الدولة، الدجل دولة

 بالسَلح قصفت دولة أول هي أجل وجوداا، لنفسها لتبين أبادته بكامله، شعب أشَلء على قامت
 يف الشعوب، حقوق يف اإلنسان حقوق يف دروساا  العامل تلقن أن تريد مث بكاملها، مدناا  ودمرت النووي
 َتشي اليت الدول وتلك األمم، حقوق وعلى الشعوب حقوق على تعتدي أمة أول وهي األمم حقوق

 يف واألمة الشعب على يقع الذي الظلم ذلك العاملي الصهيوّن النفوذ حتت تساند لكي خلفها من
 .وغزة فلسطني

 أعجب ولكين الوحوش، تلك على أعيب ال الذئاب، على أعيب ال اجملرمني، على أعيب ال أنا 
 تلك جتمع سنتني قبل كانت وقد املوتى صمت تصمت واإلسَلم، العروبة تدعي كانت مؤسسات من

 هذا حماربة على يتواصوا لكي جتمعهم بأمسائها، املنرب هذا ألوث أن أريد ال خمتلفة بأمساء املسماة العصابة
 نعتب الذين هؤالء، فيه اخلراب نشر على إليه، اجملرمة العصابات إرسال على حرمانه، على البلد،
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 قرار أصحاب أهنم يوماا  يثبتوا مل الدائرة تلك يف موظفون ألهنم ؛ عليهم أعتب ال أيضاا  وهؤالء، عليهم
 كانوا وقد اآلن صمتوا الذين املزيفة اللحى ذوي على أعتب لكنين، ألسيادهم مسرتق قرارهم ن حر

 خَلف، والدمار اخلراب بَلدنا يف نشر ممن األلوف عشرات بَلدنا إىل أرسلوا حّت اجلهاد إىل يتداعون
 بَلدنا فتدمر بَلدنا إىل النتنة البضائع تلك تستورد أن أما ؛ خَلفاتنا حنل بأن أوىل حنن، حنن بيننا فيما

 ومن النفط ومن الكهرباء ومن التعليمية مؤسساهتا ومن الصحية مؤسساهتا ومن مصانعها من فتحرمها
 يصمتوا أن  املستغرب هذا اجلهاد باسم البلد هذا يف واخلراب الدمار فتنشر، ذلك كل ومن االتصاالت

، غزة يف أهلنا حق يف واإلرهاب اإلجرام يد ترتكبه ما عن كامَلا  صمتاا  يصمتوا، املوتى صمت اآلن
 يف اجلهاد إىل يتداعون كانوا وأمس، َتاماا  صمتوا وقد األبرياء النساء ن األبنية حتت يقتلون األطفال

 يعلم وكلنا، يداها كبلت أجل يداها كبلت ولكن غزة إيذاء موقفها تقف أن ينبغي اليوم سورية، سوريا
 الوطن هذا فضل يقروا الكثيين جعل ما فيها لسوريا وكان، موقفه فيه لسوريا كان املاضية غزة حرب أن

 يقيد أن له أريد ولكن، دائماا  األمة قضية مع وقف الوطن هذا، األمة هذه وفضل الشعب هذا وفضل
، عنده ينتهي فجر ليل لكل:  نقول ذلك مع ولكن ؛ األمة قضايا عن بنفسه ليشغل األمة قضية عن

 وستنكشف األسطورة ستنتهي نقول، إليها ينتهي هناية دجال ولكل، تفضحها فضيحة أكذوبة ولكل
رِهِ  َعَلى َغاِلب   َوالّلهُ ]  إذن وعند، اِلقيقة ثَ رَ  َوَلِكن   أَم   [يَ ع َلُمونَ  الَ  الن اسِ  َأك 

رَحُ  َويَ و َمِئذ  ] اليوم ذلك وسيأيت اجملرمون يتساقط أن والبد، اِلقيقة تنكشف أن البد: أقول  يَ ف 
 [الر ِحيمُ  ال َعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاء َمن يَنُصرُ  الل هِ  بَِنص رِ *  ال ُمؤ ِمُنونَ 

 الثانيةخلطبة ا

 ومشرب مطعم من، وليلته العيد ليوم أهله وكفاية كفايته ميلك ممن مطلوبة الفطرة باختصار وأقول
 نفقتهم عليه اهلل أوجب وعمن جتهوزو  نفسه عن الرجل عن الفطرة جتب الفطرة ومقدار، وكفاية ومسكن

 على والواجب، عليهما ينفق كنفه يف كانا إذا أبويه وكذلك، عليهم ينفق كنفه يف هم الذين أوالده ،أي
 وغالب، البلد قوت غالب من كغ اثنان تقريبا يساوي مقدارها مث، احتاجا إن أبويه على ينفق أن االبن
 استعماله يشيع الذي الرز أنواع أوسط من رز كغ اثنان، الرز هو اآلن الفقي به ينتفع الذي البلد قوت



 حممد توفيق رمضان البوطيد.     له أمانة ال ملن إميان ال
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 وميكن املادة تتوفر أن ميكن، وينزل يصعد فالسوق بقيمة أقدرها ال وأنا، الفطر زكاة مقدار هو جمتمعنا يف
 أوسط من كغ اثنان املعيار أقول لكن، السوق حبسب البضاعة سعر يتذبذب إذن وعند تتوفر ال أن

 يوم مشس زوال إىل وقتها ويستمر، نفقتهم عليك جتب ال ممن واملساكني الفقراء على تنفق، الرز أنواع
، العيد صَلة بعد بذهلا جواز يف خَلف مثة ألن، العيد ليلة ينفقها أن واألوىل األفضل لكن، العيد

 قصر إذا إمثا ارتكب أنه مبعىن، بالواجب وليست عادية صدقة فهي ِّبا تصدق من أن إىل يشي فاِلديث
، واملساكني الفقراء على وتوزع، األمر وانتهى اإلمث ارتكب، تعوض وال تقضى وال، وقتها يف أدائها يف

 ال كان من أي الفدية قضية أما، والداللة املعىن عظيمة لكنها املقدار بسيطة القيمة بسيطة وهي
 يف مقدارها، الفدية عليه جتب من أو  اهلرم أو شفاؤه يرجى ال الذي املرض بسبب الصوم يستطيع
 كامله الشهر عن تكفي كغ 51 مبقدار صيامه عن فدية يتصدق فاهلرم، يوم لكل رز كغ نصف مذهبنا
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