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 تتقونلعلكم 

 عيد الفطر خطبة 

 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 اهلل أكرب ما صام صائم وقام يف ليايل هذا الشهر، وسبح هلل ومحده وكرب، اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب.

اهلل أكرب ما نظر اهلل تعاىل إىل عباده يصومون مع شدة الظمأ ويقومون مع شدة التعب، ويتنعمون 
 اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرببتالوة كتابه فرحم وعفى وأعطى وأجزل وأكثر 

اهلل أكرب ما رحم املسلم إخوانه، وواصل بالزيارة والعطاء والرتاحم والتسامح وجتاوز وغفر، اهلل أكرب 
 اهلل أكرب اهلل أكرب. 

مضى شهر رمضان، بعد ثالثني يومًا تزامحت فيه مناكب املصلني يف بيوت اهلل لقيام لياليه يف 
آن، وتسابق احملسنون يف تقدمي ما يّسره اهلل عندهم إلخواهنم من خري أكرمهم اهلل عزَّ الرتاويح وتالوة القر 

وجل به، مضى رمضان لكن آثاره جيب أن تبقى دلياًل على أن معاين هذا الشهر دخلت القلوب 
 وغريت النفوس وأكسبت املؤمنني التقوى، اليت كانت هدية هذا الشهر.

لمون، أن يغدو املرء بعدها خريًا مما كان قبلها، فالصالة كما وصفها عالمة قبول العبادة أيها املس 
رِ اهلل عزَّ وجل:  اِء وااْلُمْنكا ْحشا ى عاِن اْلفا ها ةا ت ان ْ الا ومن مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر فال  ِإنَّ الصَّ

ُكِتبا عالاْيُكُم ل: خري يف صالته، والصوم سبب الرتقاء املسلم إىل سدة التقوى، أمل يقل اهلل عزَّ وج
ا ُكِتبا عالاى الَِّذينا ِمْن ق اْبِلُكْم لاعالَُّكْم ت ات َُّقونا  ما يااُم كا والتقوى صفة جامعة ملعاين االنضباط باخلري  الصِّ

واإلقالع عن الشر وااللتزام باألوامر واالجتناب للنواهي، التقوى حالة شعورية يرتقي فيها اإلنسان املؤمن 
، إىل خمافة اهلل، يرق فيها قلبه لذكر اهلل، خيشع فيها قلبه آليات اهلل، التقوى حالة شعورية، إىل حمبة اهلل

وحالة سلوكية يرتقي فيها اإلنسان املؤمن إىل سدة رفيعة من السمو يف أخالقه وسلوكه وتصرفاته. هذا ما 
متصدقني متواصلني  ينبغي أن يكون نتيجة هذا الشهر بعد ثالثني يومًا أمضيناها صائمني قائمني،

 مرتامحني، إن أثر هذا الصوم أو أثر هذا الشهر ينبغي أن نلمسه يف حياة األفراد ويف عالقات اجملتمع.
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أما األفراد فينبغي كما أشرت أن يصبح املرء منا أشدَّ التزامًا وأرق قلباً، وأكثر إقبااًل على الطاعات  
ذرًا من الوقوع يف املخال نٍَّة فات، أامل يقل اهلل تعاىل:والقربات، وأشدَّ حا ْغِفراٍة ِمْن رابُِّكْم واجا ارُِعوا ِإىلا ما سا وا

ْت لِْلُمتَِّقنيا  اوااُت وااأْلاْرُض أُِعدَّ ما ا السَّ اِظِمنيا اْلغاْيظا  عاْرُضها رَّاِء واالضَّرَّاِء وااْلكا الَِّذينا يُ ْنِفُقونا يف السَّ
بُّ اْلُمْحِسِننيا وااْلعااِفنيا عاِن النَّاِس وااللَّ  ُروا اللَّها  ُه ُيُِ ُهْم ذاكا ًة أاْو ظالاُموا أانْ ُفسا واالَِّذينا ِإذاا ف اعاُلوا فااِحشا

ا ف اعاُلوا واُهْم ي اْعلاُمونا  نُوبا ِإالَّ اللَُّه واملْا ُيِصرُّوا عالاى ما ْن ي اْغِفُر الذُّ ما ُروا ِلُذنُوِِبِْم وا ْغفا زااُؤهُ   فااْست ا ْم أُولاِئكا جا
نِْعما أاْجُر اْلعااِمِلنيا  ا وا اِلِدينا ِفيها اُر خا ا اأْلانْ ها نَّاٌت جتاْرِي ِمْن َتاِْتها ْم واجا ْغِفراٌة ِمْن راِبِِّ ينبغي أن يعود كل منا  ما

إىل نفسه، هل ارتقى إىل تلك الصفة؟ هل وصل إىل تلك املثابة؟ إن مل يكن فليجتهد حىت يصل، ألنه 
 مة املتقون.إمنا ينجو يوم القيا

أما اجملتمع فينبغي أن يغدو أشد متاسكًا وترامحًا وتعاونًا وتالمحًا وتناصحاً، باحلكمة واملوعظة  
احلسنة، جمتمعنا ينبغي أن يعود إىل نفسه فرياجع ذاته، ليصلح من أوضاعه، ويقّوم من اعوجاجه، 

سالم ديٌن قام لكي تتماسك وليتواصل أبناؤه تواصل التحابب والتعاطف والتعاون والتناصح، فاإل
العالقات االجتماعية فيه، يدور احلكم الشرعي دائما مع توطيد العالقات االجتماعية، وبث مشاعر 
احملبة واإلخوة والتعاون بني أبناء اجملتمع، فالصالة يف املسجد، والصيام يثري مشاعر الرمحة حنو الفقراء 

إىل مزيٍد من البذل لإلخوة احملتاجني، والزكاة واجٌب واملساكني والتقوى هلل سبحانه وتعاىل، تدفع 
اجتماعٌي فيه بذل املال من القادر لذوي الفاقة، هذا اإلسالم، إسالمنا بناء للمجتمع على أسس احملبة 
والتعاون والتماسك والتعاضد، وكل جهد يهدف إىل متزيق هذا اجملتمع هو جهد مدمر يف ميزان 

ْيطاانا  :ناهضه، واهلل سبحانه وتعاىل يقولاإلسالم، ُياربه اإلسالم وي ُهْم ِإنَّ الشَّ ن ا زاُغ ب اي ْ ْيطاانا ي ان ْ ِإنَّ الشَّ
اِن عاُدوًّا ُمِبيًنا ْنسا انا ِلإْلِ إن حماولة تفتيت اجملتمع جهٌد يبذله الشيطان وجنوده وأتباعه لكي يثريوا  كا

اء بني أطياف اجملتمع، ال ينبغي أن نقع يف مشاعر الكراهية بني أبناء اجملتمع والتناقضات والفرقة والعد
خمططات هتدف إىل تفتيت بنائنا االجتماعي، وإضعاف روابط اجملتمع اإلسالمي الذي تفيأنا ظالله 
بالتحابب والتعاون والتوادد، فما ينبغي أن ينقلب ذلك إىل تقاطع وتدابر وعداء و كراهية. البد من 

أزمة وما ينبغي أن ننسى آالمنا، وآالم أبناء جمتمعنا نتيجة مؤامرة العودة إىل الذات، فنحن نعاين اليوم 
مضى على اشتعال نارها يف بالدنا مخس سنوات ونيف، دمرت وسفكت الدماء وشردت وأصابتنا 
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إصابات أليمة جداً، ما ينبغي أن ننسى آالمنا، واهلل سبحانه وتعاىل يأمرنا أن نعود إىل أنفسنا وننظر يف 
اِء أنفسنا، واهلل سبحانه وتعاىل يقول: أسباب ذلك يف  ْذنااُهْم بِاْلباْأسا ٍم ِمْن ق اْبِلكا فاأاخا ْلناا ِإىلا أُما ْد أاْرسا لاقا وا

رَُّعونا  رَُّعوا... واالضَّرَّاِء لاعالَُّهْم ي اتاضا اءاُهْم باْأُسناا تاضا رجعوا إىل اهلل والتجؤوا إليه ورفعوا   ف الاْوالا ِإْذ جا
ة إىل اهلل عزَّوجل تائبني، متضرعني مبتهلني أن يكشف اهلل عنا هذه الغمة، وأن يصرف األكف الصادق
انُوا  عنا هذا البالء ا كا ْيطااُن ما ُُم الشَّ ْت قُ ُلوبُ ُهْم وازايَّنا َلا رَُّعوا والاِكْن قاسا اءاُهْم باْأُسناا تاضا ف الاْوالا ِإْذ جا

ُلونا  ْيٍء  : خنشى من النتيجة األخرى،إذ يقول ي اْعما ُروا ِبِه ف اتاْحناا عالاْيِهْم أابْ واابا ُكلِّ شا ا ذُكِّ ا ناُسوا ما ف الامَّ
ْذنااُهْم ب اْغتاًة فاِإذاا ُهْم ُمْبِلُسونا  ىتَّ ِإذاا فارُِحوا ِباا أُوُتوا أاخا ْوِم الَِّذينا ظالاُموا وااحلْاْمُد لِلَِّه  حا ف اُقِطعا دااِبُر اْلقا

  رابِّ اْلعاالاِمني

اجملتمع اليقظ اجملتمع العائد إىل ربه، اجملتمع الذي عرف طريق اخلري، عن  يف املقابل وصف النيب 
مثل املؤمنني يف توادِّهم وترامحهم »: فيما رواه مسلم، قال: قال رسول اهلل  النعمان بن بشري 

هذا ما ينبغي  «ىوتعاطفهم، كمثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلم
أن يكون عليه جمتمعنا، نتأمل ألمل بعضنا، خنفف عن بعضنا، نساعد بعضنا، ننهض بالضعيف منا، وال 
نستغل األزمة ملزيد من اإليالم للمحتاجني، ما ينبغي أن تتحول األزمة إىل سبب إىل االستغالل واجلشع؛ 

 والرمحة حباَلم وشأهنم.بل ينبغي أن تكون األزمة سبباً لتخفيف األمل عن إخواننا 

إنك ال تدري.. نعم أنت اليوم على بساط النعمة وقد ينسحب هذا البساط من َتتك كما  
انسحب من َتت أخيك، فارفق بأخيك ألنك إن نظرت يف حال أخيك كان ذلك سببا لرمحة اهلل بك 

الرامحون »، ويقول: «من ال يارحم ال يُرحم»يقول:  أنت، وسببًا إلحسان اهلل تعاىل إليك، والنيب 
 «.ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء»، « يرمحهم الرمحن

وهي حرم آمن،  وبعد، فال يسعين أن أجتاهل تلك اجلرمية البشعة اليت ارتكبت يف مدينة رسول اهلل 
أحد جبل ُيبنا هذا »فيما رواه البخاري، عندما كان داخاًل إىل املدينة مارًَّا إىل أحد:  يقول النيب 

أي أن الدماء فيها آمنة، حىت احليوانات  - «وحنبه، اللهم إن ابراهيم حرم مكة، وإين أحرم ما بني البتيها
؟ هؤالء فيها آمنة_ فكيف يرتكب هؤالء اجملرمون جرميتهم يف املدينة املنورة على مقربة من رسول اهلل 
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مريكا، وأعدهتم ملناهضة اإلسالم وحماربته يف عقر داره، جمرمون دربتهم قوى الطغيان الكافرة يف إسرائيل وأ
وباسم اإلسالم ُياربون اإلسالم، وهنا أستذكر معكم ما قبل مخس سنوات، يوم كنا حنذر من فتنة لن 
نستطيع ولن يستطيع املوغلون فيها إذا ما وضع أقدامهم يف منعطفها أن يتماسكوا يف منحدرها، إهنا 

ىل نتائج مدمرة، وهاهم أولئك الذين رعوا ودافعوا عن الفتنة بدأت أيديهم نفق مظلم يودي باألمة إ
َترتق ِبا، وإنه ليؤملنا أن ميوت مسلم يف أي بقعة من بقاع األرض، وإنه ليغضبنا ويثري حفيظتنا ويثري 

رمسه التغيظ يف قلوبنا واألسى أن تنتهك حرمة املدينة املنورة على أيدي هؤالء اجملرمني، املخطط الذي 
برنالد ليفي وأصحابه من املتآمرين على ديننا وعلى وطننا وعلى أمتنا وسار األغبياء يف ركب مؤامرته، 
يظنون أهنم سيحصدون احلرية وما حصدوا إال املوت، وما حصدوا إال الذل، وما حصدوا إال التشرد، 

قوع يف مستنقعاهتا، هذه أقول: علينا أن نستيقظ وأن نعود إىل هدي نبينا يف جتنب الفنت وعدم الو 
املؤامرة هتدف إىل تدمري املنطقة وتشويه اإلسالم، مث التخلص من تلك القطعان البشرية اليت زجت لتنفيذ 
تلك املؤامرة. وها حنن نرى كيف أهنم بدأوا باملرحلة الثالثة منها، نقول: إن انتهاك حرمة املدينة املنورة هو 

سالم، ولألسف وباسم اإلسالم. أسأل اهلل تعاىل أن يكشف عن األمة امتداد بشع وإيغاٌل يف حماربة اإل
هذه املصائب، وأن يعيد األمن واألمان والسالم والطمأنينة إىل البالد والعباد، وأن يكف أيدي الطغاة 
البغاة املفسدين يف األرض، وأن جيعلهم نكاالً، وفرج اهلل تعاىل عن األمة وحفظ اهلل تعاىل البالد كلها، 

 سيما احلرمني الشريفني.ال

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم لسائر املسلمني


