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 التنكر ملعاني الهجرة وعظاتها

 اإلمام الشهيد البوطي

 02/01/2009املوافق   1430، محرم 05، الجمعةتاريخ الخطبة  

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك أثنيت على نفس  سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

كنا نتوقع أن يستتتتتتقبل عاملنا ا ستتتتتالمي فااَة العام اد رل بت ديد البيعة هلل ستتتتتبحانه وتعاىل و زيد من 
من ورائه ولكنا واي لألستتتتج فوجبنا بنقيك  لك،   اد رة ودروستتتتها الك تركها لنا رستتتتول هللا    االلتزام بعظات 

فوجبنا  ا قد رأيناه من أن معظم قادة العامل العريب وا ستتتتتتالمي متنكرون ملعاى اد رى وعظارا، معرهتتتتتتون عنها 
 مستخفون هبا.

ن نضتتتتحي ابلدنيا كلها،  ظاهر الر ستتتتة  من خالل ه رته من مكة إىل املدينة أب  أوصتتتتاان رستتتتول هللا  
فيها وكل أنواع املشتتتتتتتهيات وااهواء الك تتهل  فيها يف ستتتتتتبيل القيم ا نستتتتتتانية واملبادن الك شتتتتتترفنا هللا ستتتتتتبحانه 

، يضتتتتتتتتحون ابملبادن  وتعاىل هبا. وننظر وإ ا جبل هؤالء القادة يستتتتتتتتريون على النقيك من وصتتتتتتتتية رستتتتتتتتول هللا  
ستتتامية الراستتتخة يف ستتتبيل املشتتتتهيات وااهواء ويف ستتتبيل استتتتبقاء الكراستتتي والعرو . أوصتتتى ا نستتتانية والقيم ال

َمْن بعده من خالل ه رته من مكة إىل املدينة ومن خالل إعالنه ااخوة ا ستتتتتتالمية وترستتتتتتيخه  رستتتتتتول هللا  
ة وأن نؤدل ن نكون أمناء على هذه ااخو أبأوصتتتتتتتتتتتتتتى   جلذورها يف أول دولة إستتتتتتتتتتتتتتالمية أقامها رستتتتتتتتتتتتتتول هللا  

  حقوقها، وننظر وإ  جبل قادة عاملنا العريب وا ستتتتتتتتتالمي يتنكرون دذه ااخوة ويتنكرون لوصتتتتتتتتتية رستتتتتتتتتول هللا  
الشتتهوات وااهواء وااموال، أما ويضتتحون أبخوة ا ستتالم يف ستتبيل ترستتيي الكراستتي ويف ستتبيل مزيد من نستت  
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َلى ويُعَمُل بنقيضتتتتتتتته،   (يكمإمنا املؤمنون إخوة فهصتتتتتتتتلحوا بني أخو )قول هللا عز وجل:  فقد أصتتتتتتتتبم أمراً منستتتتتتتتياً يُتتتْ
 ُيسَمع وُيسَتَخجُّ بشهنه.

عباد هللا إن هذا القتل الذل يستتتحر اليوم اباافال والنستتاء والشتتيوا وكل الذآء، هذا القتل الذل اول 
ذا القتل الذل يستتتتتتتتحر إىل معني لدم ال جيج، ليس مصتتتتتتتدره بقعة معينة، ليس املعا به أهاإ ازة وإمنا املعا هب

العامل ا ستالمي كله وإمنا أهل ازة هو الرمز ااقد  دذا العامل ا ستالمي ودذا اددا املرستوم الذل مل يعد خفياً 
 على أحد.

وإن املستتتاجد الك ُهدّ َمْت فيها واملصتتتاحج الك ُمزّ َقْت على أرهتتتها ليس املعا هبا بقعة معينة وإمنا املعا 
د وأينما انتشتترت وستته وإىل أل جهة وصتتلة أشتتعته، وإمنا ازة وأهل ازة هبا القضتتاء ع لى ا ستتالم كله حياما ُوج 

هو الرمز ااقد  دذا اددا املرستوم اي عباد هللا. وإن قوى الشتر الك تصباب ابابرايء وتفعل فعلها الذل تذو  
النا  أبداً وإمنا هي حصتتتتتتتتتتيلة الفبات له أفبدة الوحو  يف أداادا، هذه القوى ليستتتتتتتتتتت متمالة يف شتتتتتتتتتتر مة من 

وتلك الك تضتتتافرت جهودها بدافٍع من ااحقاد والضتتتغائن   العاملية كلها تلك الك اجتمعت على عداوة ا ستتتالم
للقضتتاء على هذه الشتتمس الستتااعة الك انتشتترت أشتتعتها يف آفاو الدنيا، وما إستترائيل و يودا من ااتباع ا ونة 

 القوى الك تفعل فعلها اليوم. إ ا الرمز ااقذر دذه
مها رمزان اثنان؛ ازة الرمز ااقد  للعامل ا سالمي الذل يُراد القضاء عليه، الرمز ااقد  لإلسالم الذل 
يُراد إافاء نوره، أما الرمز ااقذر فهو إستتتتتتترائيل و يودا من ا ونة، إستتتتتتترائيل هذه رمز لقوى الشتتتتتتتر املتضتتتتتتتافرة يف 

والك قررت قرارها وأمجعت على أن تقضتتتتي على هذا ا ستتتتالم أينما وجد وأن تقضتتتتي على  اجلهات ااربع للعامل  
 خطره وأن تتخلاب من االهطرا  الذل تعاى منه من جراء خطر انتشار ا سالم هنا وهناك.

عباد هللا يف الوقت الذل أشتتتترقت وس عاٍم ه رل جديد واامة ا ستتتتالمية تعيج  كرى ه رة رستتتتول  
كرى أول دولة إستتالمية مستتاملة أقامها رستتول هللا صتتلى هللا عليه وعلى آله وستتلم، يف فااة هذا وتعيج     هللا  

ننظر فما ا نرى؟ نرى أقنعة ا ستتتتتتتتتالم الزائفة وهي   العام وأمتنا ا ستتتتتتتتتالمية تعيج  كرايت ه رة املصتتتتتتتتتطفى  
وم تتساقط هذه ااقنعة، اليوم أمام تتساقط من وجوه أولبك الذين كانوا، ور ا ال يزالون، يتظاهرون اب سالم، الي

هذا االمتحان الرابى، امتحان الدعوة إىل االنتصتار لإلستالم، إىل االنتصتار للقيم، إىل االنتصتار للستلم الذل دعا 
إليه ربنا من خالل بعاة كل الرستتتتتتتتتتتتتل واانبياء وا ستتتتتتتتتتتتتالم يدعوا إىل االنتصتتتتتتتتتتتتتار لإلخوة املظلومني الذين يُتَقت لون 

َفُك دم اؤهم صتبا  مستاء، ننظر وإ ا هبم ينحازون إىل صتفوا العدو اارعن، ننظر وإ ا أبقنعة ا ستالم الك وُتستْ
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تتساقط من وجوههم، ولكههنم يقولون إن بلسان القول أو بلسان احلال ملن يدعوهم إىل كم وكم وكم ُخد ْعَنا هبا  
م إننا منال هذه اامة الك نصبع على كرستتتتتتتتتتتتتي أن حيققوا العهد الذل أُقيم يف أعناقهم لكههنم يقولون ومن قال لك

 فوو صدرها، إننا منال قوى الشر، إننا منال إسرائيل الك هي الرمز ااقذر وااجنس لقوى الشر يف العامل كله.
هتذه اننتة اي عبتاد هللا دتا  تاهر وابان، دتا مظهر جلي ودتا ابان خفي، أمتا الظتاهر اجللي فمتهستتتتتتتتتتتتتتتاة  

نة ما أ ن أن اترخينا ا ستتتتالمي  لوه ومره ستتتت ل مال هذه الظاهرة، ا ياانت الكارية الك تتقطع دا القلو ، حم
مرت يف العامل ا ستتتتتتتالمي إن يف ربوع اربنا ا ستتتتتتتالمي أو يف ربوع شتتتتتتترقنا هذا كارية ولكنها ما بلغت هذا املبل  

وجل ليستتتتتتتبني الصتتتتتتادو من الكا   قط، هذا هو الظاهر حمنة وبالء أما الباان فإمنا هو منحة من منم هللا عز 
 ولكي تتمزو أقنعة النفاو اي عباد هللا.

أما ازة وأهاليها فال أستتتتتتتتتتتتتتطيع أن أرستتتتتتتتتتتتتل إليهم من فوو هذا املكان إال عزاًء واحداً يتمال يف آيتني يف 
 عز أن يبل  كل منهما آ ان هؤالء ا خوة الصتتتتتتتتامدين الصتتتتتتتتابرين، أما ااوىل فقول هللا  أرجو كتا  هللا عز وجل

إن ميستتتتتستتتتتكم قر  فقد مس القوم قر  ماله وتلك ااايم نداودا بني النا  وليعلم هللا الذين آمنوا ويتخذ )وجل: 
وأما اآلية الاانية فهي قول هللا ،  (منكم شتتتتتتتتتتهداء وهللا ال حيل الظاملني وليمحاب هللا الذين آمنوا وميح  الكافرين

إال تنصتتتتتروه فقد نصتتتتتره هللا إ  )ؤالء ا خوة تذيداً للظى قلوهبم:  عز وجل ولكهمنا أنزلت يف هذا العصتتتتتر خطاابً د
يف الغار إ  يقول لصاحبه ال ازن إن هللا معنا فهنزل هللا سكينته على رسوله    اأخرجه الذين كفروا اثى اثنني إ  مه

الحظوا أيها ا خوة   (يموأيده جبنود مل تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة هللا هي العليا وهللا عزيز حك
مل يقل   (وجعل كلمة الذين كفروا الستتتتتتتتتفلى)  فرو ما بني هاتني اجلملتني لتدركوا املدى البعيد من معىن كل منهما

وجعل كلمة الذين )وكلمة هللا العليا، مل يسلط عليها اجلعل الزماى ا اص بوقت معني وإمنا جعلها مجلة مستهنفة 
 يف كل عهد ويف كل وقت علم  لك من علم وجهله من جهل. (العليا كفروا السفلى وكلمة هللا هي

أما قادة العامل العريب وا ستتالمي فهقول دم، ولستتت أان القائل ولكنه ا ستتالم، ولكنه إنذار هللا عز وجل 
 أو تبشتريه، ولكل أن يستلك أحد الستبيلني أقول دؤالء: عمر الزمن قصتري فما بلك بعمر ا نستان، ولعل الواحد
منهم يكمن موته خلج أ نه، ولعله ستتتيصتتتبم اداً ولن ميستتتي، ترى ما هي الكنوز الك ستتتريحل هبا إىل هللا؟ أين 
ستتتتتتتتيحمل كرستتتتتتتتيه عندما يرحل إىل هللا عز وجل من خالل القذ الذل ستتتتتتتتيتمدد فيه مث من خالل املوقج الذل 

هم أنه ستتتتتتتيقج أمام هللا جالستتتتتتتاً على عرشتتتتتتته مصبعاً يقج بني يدل موالان ر  العاملني فيه، من  ا الذل يظن من
على كرسيه، لن ترحل إىل هللا إال عارايً من  لك كله كما قال هللا سبحانه وتعاىل، لن ترحل إىل هللا عز وجل إال 
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فقرياً من  لك كله، وحيك تدارك الستتتتتتتاعات الباقية من عمرك قبل أن ترحل إىل هللا واص الشتتتتتتتقاء الذل ال هناية  
، إخوانك الذين يلت بون إليك ويستتتتتتتتنصتتتتتتترون هللا عز وجل عن اريقك ينبغي أن تعلم أن النصتتتتتتتر إمنا هو من له

عنتد هللا ولكنته ابتالء يبتلي هللا عبتاده بعبتاده من أجتل أن يايتل هؤالء هبؤالء أو أن يعتذ  هؤالء جبرميتهم يف ح  
 هؤالء.

ختذ املتال ولكن ال تعبتده، اجلس على    اي ع بتاً حلتال إنستتتتتتتتتتتتتتتان أامك عينيتة عن احلقيقتة الستتتتتتتتتتتتتتتااعتة،
إن كل من يف )الكرستتتتي الذل أقامك هللا فيه ولكن ال تعبد كرستتتتيك صتتتتبا  مستتتتاء، أنت راحل عن هذه الدنيا 

ستتصحل إىل هللا ، (الستتموات واارإ إال أا الرمحن عبداً، لقد أحصتتاهم وعدهم عداً وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 
إمنا املؤمنون إخوة )خبدمتك  خوانك، بتحقيقك وتنفيذك ملوالك إ  يقول:  بشتتتتتتتتتتتتتتيء واحد، بعملك الصتتتتتتتتتتتتتتا ،

 نيه مث أيىب إال أن يفستتد ما بينه وبني أاي ع باً ملن يستتمع كالم هللا ويصتتك   “أصتتلحوا”  (فهصتتلحوا بني أخويكم
، نتاجني منهمأخويه، يستتتتصتتترخه إخوانه يف هللا أن يفتحوا الستتتبل أمامهم، أمام مرهتتتاهم، أمام جرحاهم، أمام ا

ليصتافم ااا أخاه، ليعان  ااا أخاه، ليعني ااا أخاه فال يستت يل هؤالء القادة إال الاالو اا ن والاالو  
 السبل أما إسرائيل فتهمر لتطاع، اكم ليُتنتَْغَك دا الرأ  بذل.

فقنا ان نقطج أن جيعل منها عذة وأستتتتتتهله ستتتتتتبحانه وتعاىل أن يو  ستتتتتتبحانه وتعاىلهذه اننة أستتتتتتهل هللا  
منها العذة. أما شتتتامنا هذه فهستتتهل هللا ستتتبحانه وتعاىل دا مزيداً من الصتتتذ، أستتتهل هللا ستتتبحانه وتعاىل دا مزيداً 
من التوفي ، أن متد ما أمكن أن متده من جستتتتور التعاون، من جستتتتور النصتتتتر، من جستتتتور ااخوة الك أمران هللا 

دوافعنا مجيعاً بلوغ مرهتتاة هللا، استتتنتتتتتتتتتتتتتتتتتزال رهتتى هللا ستتبحانه وتعاىل،  عز وجل هبا وأستتهل هللا عز وجل أن جيعل
 أقول قوإ هذا وأستغفر هللا العظيم فاستغفروه يغفر لكم.

احلمد هلل محداً كارياً كما أمر وأشتهد أن ال إله إال هللا إقراراً بربوبيته وإرااماً ملن جحد به وكفر وأشتهد أن 
له، خري نيب أرستله، أرستله هللا إىل العامل كله بشترياً ونذيراً. عباد هللا اتقوا هللا فيما  حممداً عبده ورستوله وصتفيه وخلي

أمر وانتهوا عما هنى عنه وزجر وأخرجوا حل الدنيا من قلوبكم فإنه إ ا استتوىل أستر. أيها ا خوة ما أ ن إال أن 
تعذوا عنها  ا يال  صتتتتتتتدروكم و ا خيفج   قلوبكم قد فاهتتتتتتتت ابملشتتتتتتتاعر احلارة املؤملة، وما أ ن إال أهنا تنتظر أن

لظى هذه احلرقة يف أفبدتكم. لقد أصغيتم إىل الكلمات الك قلتُتَها وآن اآلن أن تعذوا أنتم عن مشاعركم املهتاجة  
بعد أن  الك إن دلت على شتتتتتتتتتتتيء فإمنا تدل على مزيد من ا ميان ابهلل ومن التعل   عىن ااخوة يف ستتتتتتتتتتتبيل هللا.  

صالةة امعع  بسعالعكأ أن متععسا ص صالهن  اا امل الجد لا عسا أصالساعكأ معن ن عن ممالاعر أ  ننتهي من 
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ولتطلقسا ز راعكأ عر عسهنا إىل عنان ال الالالعاتب عوعاسهنا أةعض  عالالالا ع  إىل ج عأ ويس أن   الالالتجض ب ز را   
أ قظتهأ ز رة من  اه بسعالالالالالالالعكأ أن عر عس ا وأن عنمالالالالالالالرو ا ص اغ اذ لعلها عولا راان القاةة الرا د ن   ا 

و  ا نوهتهأ  وس حلسل املعا ب   ا. اخريسا بعد صالالالةة امعع  إىل عالالالاح   اا امل الالالجد لتعلنس ا الأ را   
ر خ ا ب مع ا ص معان   أخسة واحدة ععنون هبا وععلعسهنا الا ن ةأهبأ أن  تمالالالالالالالالالالرامسا وأن   بصالالالالالالالالالالرخ ا ص صالالالالالالالالالال 

و فيستتتتتتتت ا  لدعائه. وشتتتتتتتيء آخر أريد أن أقوله لكم، هي ، وأستتتتتتتهل هللا عز وجل أن جيعل منا من يدع تفر سا
يف مال هذه احلال ويف مال هذا الكر  ا ان  أن ندعَو بدعاء النازلة    ستتتتتتتنة ماهتتتتتتتية عل َمَنا إايها رستتتتتتتول هللا  

عند االعتدال يف الركعة ااخرية من الصتتتالة أل عند االعتدال من الركعة الاانية من صتتتالة اجلمعة اآلن هو دعاء 
لنازلة نستتتتتت يل فيها امر هللا ستتتتتبحانه وتعاىل، وكلكم يؤمن والشتتتتتك أن فيكم من ستتتتتيستتتتتتت يل هللا عز وجل ا

 دعاءه.
 


