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 ستغل احلج لتحقيق مزيد من الشقاق واخلالفهكذا يُ

 2991من خطب عام 

 الشهيد حممد سعيد رمضان البوطياإلمام 
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءًا عليك أنت كما أثنيت على نفسك، 

يه وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله وصف
وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشريًا ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 
حممد وعلى آل سيدنا حممد صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يو  الدين، وأوصيكم أيها املسلمون 

 ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

َ هذا وُعِلَم ركٌن من أركاِن اإلسال ، أنَّ احلجَّ إىل بيِت اهلِل احلراِ   يف ما من شك   ممّا ُعِلَم وقد تبنيَّ
يف وكالُ  اهلِل سبحانُه وتعاىل مسلم، اليت ال يرتاُب فيها اإلسالِ  الّضرورّيِة البدهّيِة وحقائِق من أحكاِ  

 :إذ قاَل يف حمَكِم كتابهِ  .املستطيعنَي صريحٌ وجوِب احلجِّ على 
 .موضٍع يف كتاِب اهلِل سبحانُه وتعاىلوهذا الكالُ  مكّرٌر يف أكثَر من  

كظاهرٍة متبيّنٍة   يف هذا العصرِ إىل بيِت اهلِل احلراِ  ذا احلجِّ هأيضًا أنَّ واقَع ولكن ينبغي أن نعلَم  
يف حديثِه الّصحيح: رسوُل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم حقيقَة ما قالُه إّّنا جتسُِّد  ،يراها املسلمون

جوابًا عن  إىل أن قاَل عليِه الّصالُة والّسال ُ  ،
قال: ؟ اهلِل يومئذ : أمن قّلٍة حنُن يا رسولَ سؤاِل سائل

سألُه أحدهم عن ّما ـول 
 . _و احلياةأ_ الوهِن قال: 

هبا مآَل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم اليت وصَف رسوُل اهلِل صورًة تتجّسُد فيها هذِه الّصفُة فنحُن ال جنُد 
أّما الكثرُة فحدِّث عنها وال  .إىل بيِت اهلِل احلرا  واقِع احلجِّ يف هذا العصرِ  كما تتجّسُد يف  املسلمنيَ 



   حممد سعيد رمضان البوطي الشهيد ما خطبة اإل       مزيد من الشقاق واخلالف                     يستغل احلج لتحقيق هكذا 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشا   :     2

وظََّف وأّما الغايُة اليت وهم يف تكاثٍر وازدياد،  كثريونَ من كلِّ حدٍب وصوٍب  فاملقبلوَن إىل احلجِّ حرج، 
وإذا الحظنا هذِه بل يف انعداٍ  كّلّي،  ، فإّّنا ال أقوُل يف تناقصاحلجَّ من أجلِهااهلُل سبحانُه وتعاىل 

احلجَّ سبحانُه وتعاىل الوظيفِة اليت وّظَف اهلُل وتناقُص أو انعداُ  : تزايُد العدِد من حيُث الكّم، احلقيقة
لقولِه عليِه الّصالُة يف هذا العصِر جتسيٌد أنَّ واقَع احلجِّ الحظنا فعاًل من أجلِها، إىل بيتِه احلراِ  

 .  : والّسال
أرُض ، أو تفيُض هبا عتيقوهَي تزدحُم حوَل بيِت اهلِل العاٍ   من احلجيِج يف كلِّ لو أنَّ هذِه الكثرَة 

وكانت  تسرُي على ّنِج اإلسال ِ كانت فعاًل  الكاثرةَ لو أنَّ هذِه الكثرَة ىن، بقاُع مِ عرفة، أو تفيُض هبا 
عزَّ وجلَّ من ، إذاً حلّقَق اهلُل صّلى اهلُل عليِه وسلَّموبسّنِة رسوِل اهلِل بكتاِب اهلِل عزَّ وجلَّ هتتدي فعاًل 

من هذِه الكثرِة وجلعَل اهلُل سبحانُه وتعاىل يقي املسلمنَي من كلِّ سوء،  حزاماً الكثرِة اإلميانّيِة هذِه 
إىل ولكنّنا ننظُر  .ووحدهتموغناهم عّزهم وقّوهتم بل حيصِّنوَن بِه بِه املسلموَن حصنًا يتحّصُن العظمى 

بل فال نرى شيئًا،  ه الكثرةِ ، وننظُر إىل رصيِد هذهبا الكمُّ العدديّ فعاًل اليت يتباهى هذِه الكثرِة الكثريِة 
العتيِق على الّرغِم من أنَّ بيَت اهلِل تهم وضياعهم وتشتّ  ونرى ما يؤكُِّد تفرَُّق املسلمنينرى ما هو خمٍز، 

من أعمالِه وأنَّ كلَّ عمٍل  من شعائِر احلجِّ  وعلى الّرغِم من أنَّ كلَّ شعارٍ والوئا ، يدعوهم إىل االّّتاِد 
بل  ةً يكونوا ال يدًا واحدويهيُب باملسلمني أن أن يّتحدوا،  يهيُب باملسلمنيركٍن من أركانِه وأنَّ كلَّ 

 .أيضاً قلبًا واحداً 
من كلِّ حدٍب وكأّنَّم يتقاطروَن فرقتهم، ليعلنوا مزيدًا من عوامِل  كَ كأّّنم جيتمعوَن هنا  نولك
أال األخرى، الفئِة اليت تفرُِّق ما بنَي الفئِة و مزيدًا من األخاديِد لتحفَر كلُّ فئٍة إىل هناَك وصوٍب 

هبا أثناَء وكيَف تتباهى هبا كيَف تتسامى يزدهي كلُّ فرقٍة ؟ إىل اآلراِء اليت تسمعوَن إىل الّشعارات
ِر اإلسالِ  مبقدأركاِن ا، مبقداِر ما هو ركٌن من احلجُّ إىل بيِت اهلِل احلرا ؟ موسِم احلجِّ إىل بيِت اهلِل احلرا 

 ،على صراٍط سواءواجتماِع كلمتهم ولتضافِر قواهم  والجتماِع مشلهم الّّتاِد املسلمنيَ  ر  ثَـ عنٌي ما هو مَ 
َ لنا هذا ووظائفه، والذي نفتقدُه من احلجِّ آثارُه مظاهرُه، والذي نراُه اليوَ  من احلجِّ  علمنا أنَّ وإذا تبنيَّ

يف جسِم جمتمع،  ال يستشري خطرٍي جّداً يعانوَن من سرطاٍن بل وبيٍل جّداً، بالٍء يعانوَن من املسلمنَي 
 .يستشري يف جسِم اإلسالِ  ذاتهاإلسالِ  ذاته، يف جسِم وإّّنا يستشري 

غريَها، وما حجَّ حّجًة  صّلى اهلُل عليِه وسلَّمَ حّجَة رسوِل اهلِل أمتّثُل أقوُل هذا الكالَ  وأنا عندما 
وأحدقوا بِه املسلموَن من حولِه وقد ازدحَم ينثرُه وينشرُه الذي كاَن  هديهِ ، وأنظُر إىل إىل عملهوأنظُر 

عليِه ى وكاَن بوسِع املصطف صّلى اهلُل عليِه وسلَّمَ وأنظُر إىل وصايا رسوِل اهلِل من كلِّ حدٍب وصوب، 
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أن كاَن بوسعِه ،  املسلمنَي يف ذلَك املوقفهبا اليت ودََّع الوداِع وهَو خيطُب خطبَة الّصالُة والّسالُ  
اخلطوَط أن يضَع هلم ضمَن اخلطوِط العريضِة  ، وكاَن بوسعهِ حكاِ  اإلسالمّيةيقَف هبم على دقائِق األ

لكي ال خيتلَف  نقطتُه أو نقاطهُ يضَع على كلِّ حرٍف ، وكاَن بوسعِه أن الّدقيقَة أيضاً التّفصيلّيَة 
 .الّدقائِق من بعديف هذِه املسلموَن 

وال أراُه وقَف من هذِه القضايا التّفصيلّية، فال أراُه عرََّج على شيٍء ولكّّن أصغي إىل خطابِه هذا 
ََ الكلّّية، وإّّنا رسَم للمسلمنياالجتهادّية، من هذِه املسائِل عنَد مسألٍة  ووضعهم أماَ  اخلطوِط  املباِد

بِه وأماَ  ما من فروعها أماَ  ما قد جيتهدوَن اجملّمعة، وتركهم اجلذوَر واعتصَر هلم من اإلسالِ   ،العريضةِ 
أن يعوَد إىل خطابِه وبوسِع كلِّ منكم بأفهامهُم االجتهادّيِة فيه، يتقرّبوَن إىل اهلِل سبحانُه وتعاىل قد 

َ هذا الذي أقول،يوَ  عرفَة يف حّجِة الوداِع صّلى اهلُل عليِه وسلََّم  ملاذا مل وبوسعِه أن يتساءل:  ليتبنيَّ
واملظنوُن ؟ الفرعّيةيف املسائِل االجتهادّيِة من اختالفاهتم صّلى اهلُل عليِه وسلََّم املسلمنَي ُيرِح رسوُل اهلِل 

وأهلمُه قد أوحى إليِه أنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ  - إن مل يكن الـُمتََأكَّد - مبرسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلَّ 
ِع ضَ ملاذا مل يَ  يقينًا،- فلماذا وقد أهُِلَم ذلكحاُل أّمتِه من بعد، اليت ستؤوُل إليها االختالفاِت 

رِق أماَ  طُ  إال باطلٌ الذي ال يوجُد بعدُه اليت هَي الّصواُب هلم احلقائَق صّلى اهلُل عليِه وسلََّم فى طاملص
 ملاذا صمت؟ وأماَ  سبلهُم االجتهادّية؟  املسلمنيَ 

ََ القاطعةَ األموَر األساسّيةوإّّنا رّكَز وأكََّد  صمَت عن ذلَك كّلهِ  أن يطوَف اليت ال ميكُن  ، املباد
يف القضايا قبَل أن يتشاجروا أنَّ على املسلمنَي يعّن هذا: فماذا يعّن ذلك؟ حوهَلا خالف، 

َِ أن جيتمعوا عليهم قبَل هذا اجلزئّيِة اخلالفّية، االجتهادّيِة  فإذا مل  .األساسّيِة الكلّّيةعلى هذِه املباد
َِ األساسّيةِ تمعوا جي  يف أنشطتهمُ فال خرَي اإلميانّية،  يف تربِة عقائدهمُ ا هومل يوطِّدو  على هذِه املباد

، فإنَّ والقضايا اجلزئّيةيف املسائِل الفرعّيِة ومهما اجتهدوا بعَد هذا يف الفروِع بعَد ذلك، االجتهادّيِة 
إن ساروا املسلمنَي  ولكنَّ  .إال بالّضررولن تعوَد إليهم باخلُسران، هذِه لن تعوَد إليهم إال أنشطتهم 

الكلّّيِة الرّاسخِة ومبادئِه عزَّ وجلَّ فجعلوا من كتاِب اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم وراَء هدِي رسوِل اهلِل 
ومن عزَّ وجلَّ فيما بينهم، بياَن كتاِب اهلِل ومن سّنِة رسوِل اهلِل صّلى اهلُل عليِه وسلََّم دعامَة حياهتم، 
َِ الكلّّيِة  سواٌء يف األموِر جعلوا من ذلَك دستوَر حياهتم، اإلسالمّية، املتمثّلِة يف الّشريعِة العاّمِة املباد

واجتمعت يف أفئدهتم خوُه هبذا األمِر فرسّ إن هم بدؤوا  ،الّسلوكّيةأو يف الّتطبيقاِت واألموِر االعتقادّيِة 
أو سواٌء اّّتدوا ، ررموقٌف ال يعوُد بأيِّ ضفإنَّ موقفهم من تلَك القضايا اجلزئّيِة عليِه كلمتهم، 

 .صّلى اهلُل عليِه وسلَّمهلِل اتلَك هي وصّيُة رسوِل سواًء اتّفقوا أو مل يتّفقوا، اختلفوا، 
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ا واملفروُض أّّنم والذيَن يتأّملوّنَ  هذِه الوصّيةِ َن املسلمنَي الذيَن يسمعو حاُل  ولكن إالَ  آلَ 
ملا خّططُه رسوُل اهلِل آَل حاهلم إىل الّسرِي يف طريٍق مناقٍض هؤالِء املسلمني؟ إالَ  آَل حاُل  ؟يتدّبروّنا

وراحوا اليوَ  أعرضوا عن اجلذوِر ولكنَّ املسلمنَي ، أمرهم باالجتماِع على اجلذوِر صّلى اهلُل عليِه وسلَّم
َِ الكلّّيِة تمعوا أن جيصّلى اهلُل عليِه وسلََّم أمرهم رسوُل اهلِل مبتاهاِت الفروع، يشتغلوَن  على هذِه املباد

يف تلَك القضايا اجلزئّيِة املتفّرعِة وترَك هلُم اخلالَف وترَك هلُم االجتهاَد اليت ال يسعهم أن خيتلفوا فيها، 
صّلى اهلُل عليِه فيما سامَح فيِه رسوُل اهلِل أّّنم مل يتساحموا فكاَن حاُل هؤالِء املسلمنَي االجتهادّية، 

َِ الكلّّية، وأعرضوا كلَّ اإلعراِض  يف تلَك القضايا اجلزئّيةِ يف اخلالِف واالجتهاِد وسلََّم  عن تلَك املباد
ّتَت  ظاهرَة التّهارجِ املقّدسِة نالحُظ إىل أنشطِة احلجيِج يف تلَك البقاِع ومن مثَّ فإنّنا عندما ننظُر 

وإنَّ االّّتاِد والّتضامِن واالتّفاق، أكثَر ممّا نرى ظاهرَة  سبياًل لالّّتادِ اليت جعلَها اهلُل مظّلِة هذِه الّشعريِة 
 .اإلخوةأيّها هذِه لكارثٌة ما بعَدها كارثٌة 

اليت وّظَف اهلُل عزَّ وجلَّ  وأن نكوَن يف الّساعاتِ  ،القدسّيِة العظمىأن جتمعنا مظّلُة هذِه الّشعريِة 
أكثَر ما نكوُن ظالَل هذِه الّشعريِة يف الوقِت الذي نتفيُّأ ، نكوُن جلمِع املسلمنيهذِه الّشعريَة فيها 

التّهارج، تسمُع شعاراِت تسمُع شعاراِت يف كلِّ بقعٍة من البقاِع وأكثَر ما نكوُن ختاصمًا، هتارجًا 
إي واهلل، ر، احّّت األطفاُل الّصغ ومن فِم كلِّ خطيبٍ  فوَق كلِّ منبٍ  التّبديعِ تسمُع شعاراِت الّتكفري، 

كلماِت الّتشريك، يلقَّنوَن  كلماِت التّبديع، يلقَّنوَن  الذيَن مل يبلغوا سنَّ الّرشِد حّّت األطفاُل الّصغاُر 
مبا قد لُقَِّن الذيَن من حولِه وليتّهَم النّاَس  ـ،ظَ ليقوَل ما قد ُحفِّ  إىل هنا وإىل هناكَ وُيدَفُع الواحُد منهم 

 .؟ مل يِع جواباً ماذا تعّن مبا تقول: ولو سألَت هذا الطِّفلأن يتّهمهم به، 
ذويِب أسباِب لت اهللُ إّّنا شرعُه واحلجُّ الذي شرعُه اهلُل شاهدناها، وهذِه كارثٌة  ،هذا واقٌع رأيناه

شرعُه اهلُل عزَّ وجلَّ على كلمٍة سواء، من هذِه الّشعريِة لموَن سليجتمَع املشرعُه اهللُ عزَّ وجلَّ اخلالف، 
هذِه العبودّيَة إال ليعانقوا ، وما جاؤوا إىل هذا املكاِن هلليف تربِة عبوديّتهم االجتهادّيَة ليدفنوا قضاياهُم 

َِ مثَّ ينصاعوا  يومًا من  أن ختتلَف حوهلالألّمِة اإلسالمّيِة اليت ال ميكُن العظمى األساسّيِة إىل املباد
 ؟ ، من املسؤوُل عنهاسالمّيةإلِه الّشعريِة اهذِه هي مشكلُة هذ .األيّا 

، وكلُّنا ينبغي هاكلُّنا ينبغي أن نستشعرَ مسؤوٌل عن هذِه الكارثة،  ، كلُّ مسلٍم ليَس هذا هو املهمّ 
هلدٍف هذا الرّكُن خادمًا إال ليكوَن اخلمِس ما شرَع ركنًا من أركاِن اإلسالِ  أنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ نعلَم أن 

تتساقَط عوامُل البغضاِء يف أن على ّنٍج واحد، األسرِة اإلنسانّيِة يتمّثُل يف مجِع كلمِة قدسي  
على مشاعَر ربّانّيٍة على صراٍط سواء، هذِه األفئدُة فتجتمَع هذِه األسرِة من قلوِب أفراِد والّشحناِء 
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هلذا ، وإذا كاَن الّصياُ  إىل هذا اهلدفإيصاِل املصّلنَي شرعها اهللُ من أجِل . فإذا كانِت الّصالُة واحدة
يعرُض فلماذا أيضًا، يف ّتقيِق هذا اهلدِف تاجًا وإذا كاَن احلجُّ ف، دهلذا اهلوإذا كانِت الزّكاُة اهلدف، 

عوامِل يف أن يلتّذوا يف خلِق ميعنوَن هبا؟ وملاذا هذِه األركاَن اليت ربَط اهلُل عن األهداِف املسلموَن 
 الفرقِة والّشقاِق بنَي املسلمني؟ 

عصبيّاتِنا ألنفسنا، وأن ُيسِقَط وأن ُيسِقَط أن يبصِّرَنا حبقيقِة دينِنا أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل 
بأقنعٍة إسالمّيٍة والذي ُسِِتَ مثَّ ُسِِتَ مثَّ ُسِِتَ ، اخلفيُّ جّداً، هذا الّداُء اخلفيّ  ا.لذواتِنحوافَز انتصارِنا 
الهثًة لتحقيِق إّّنا تسعى من هذِه الفئاِت أنَّ كلَّ فئٍة لرأينا، ولو كشفنا هذِه األقنعَة متنّوعٍة كثرية، 

 مثابَة وحدةٍ جعلُه اهلُل سبحانُه وتعاىل يف أمٍر الّصراعّيِة اِق هذِه احللبِة طلتحقيِق سيادهِتا يف نذاهِتا، 
 يل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم...و أقوُل قومثابَة ألفة، 


