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  ُمْخِجلواقع في ظل الحديث عن اإلسراء والمعراج 

 03/21/2991اإلمام البوطي في  خطبةتاريخ 

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد 

ه وخليله خري نيب أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله وصفي
أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشرياً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا 
حممد صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل 

 تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

عادة اخلطباء واملتكلمني أن يتحدثوا يف مثل هذه األيام من كل عام عن مكرمة اإلسراء لقد دأبت 
ولقد كنا نتحدث عن هذه  ،واملعراج اليت اختص اهلل هبا رسوله حممدًا صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

 وهو  أمامنا يفاألمل الذي نرى دالئله بارزة  ؛املناسبة يف مثل هذه األيام وحنن مشحونون باألمل
فكان  ،املسلمني يف مشارق األر  ومغارهبا حلماية اإلسالم ولرعاية حقه والستعادة ما سلب من أرضه

احلديث عن اإلسراء واملعراج مصحوبًا بغليان الشعور اإلسالمي املتجه إىل استعادة احلق واستعادة 
 .األر 

جند أنفسنا يف تراجٍع بداًل من  عراجولكننا يف هذا العام عندما نريد أن نتحدث عن دروس اإلسراء وامل
وجند أنفسنا ومن حولنا الكثري والكثري من األيدي اليت ترتفع باالستسالم أمام هذه احلالة اليت  ،اإلقبال

وكيف ميكن أن يكون  ؟كيف ميكن أن تكون النفس  .إن التفتنا ميينًا أو التفتنا مشاالً  ،نراها من حولنا
كيف يكون اإلنسان وهو غريق   ؟ديث عن هذه املناسبة القدسية الكربىالبال والفكر منسجمني يف احل

عندما جيد أكثر املسلمني من حوله وقد نكصوا على أعقاهبم  ؛يف حبار اخلجل من اهلل سبحانه وتعاىل
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ستسالم بعد أيديهم باال -كما قلت لكم  -ورفعوا  ،وتركوا األمانة اليت علقها اهلل عز وجل يف أعناقهم
 ،والسالح الذين يتجهوا هبما املسلمون سعيًا الستعادة احلق ال أكثرأن كانت أيديهم مليئة بالقوة 

إن اإلنسان ليخجل وإين ألشعر باحلياء من اهلل عندما أريد أن . والستعادة املقدسات ال أكثر من ذلك
  .أتكلم عن دروس اإلسراء واملعراج

يف كل أسبوع تسمع نبًأ جديداً  ،لالستسالمتتزايد األيدي من حولنا  أال تالحظون أيها األخوة كيف
 ،الستسالمباآمنت بالسلم بل رفعت يدها  :ال أقول ،مقبلة تسمع خربًا عن جهة جديدة ويف كل فرتة
لعدو ال يزال مستشرياً او  ،والقدس اليت يتحدث عنه اخلطباء مبناسبة اإلسراء واملعراج سليبة ،العدو جامث

مث يدعو بعد ذلك  ،وال يزال يؤكد أن يده لن تنحسر عن هذه البقعة اإلسالمية املقدسة ،طغيانه وبغيهيف 
لدعوى السلم  تلك هي الرتمجة احلقيقية .أي يدعونا إىل أن نستسلم لقراره هذا ؛ومع ذلك إىل أن نسامله

يده لن تنحسر عن  ،تههي دعوة إىل أن نستسلم لقرارا ،سواء جاءت من أمريكا أو ظهرت من إسرائيل
ومع ذلك  .ومستوطناته ستظل كما هي ،منه ءوطغيانه لن يتقلص شي ،إلسالماقدسنا اليت هي ملك 

كيف   .واملسلمون من حولنا ال تزال أيديهم ترتفع استجابة هلذه الدعوة ،فاستسلموا لقرارنا هذاتعالوا 
صلى اهلل عليه وسلم وهي ملطخة ببقع  وكيف نتجه بوجوهنا إىل املصطفى ؟نتكلم عن اإلسراء واملعراج

 اخلجل من هذا النكوص على أعقابنا ومن هذا الواقع الدامي الذي نعيشه. 

إن اإلسالم هو دين السلم وهل من دليل على هذا أوضح وأقوى من  :أيها األخوةقلت لكم باألمس 
"يا أيها الذين آمنوا  وهل من دليل على هذا أوضح من قوله تعاىل: .من اسم اإلسالم ،اسم السالم

حبثت عن من يصدق يف  لئنف ادخلوا يف السلم كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني"
حيدثك عن وانظر إىل تاريخ اإلسالم  ،فانظر إىل اإلسالم واملسلمني ،ترسيخ دعائم السالم يف األر 

ولو أردنا أن نفتح ملف التاريخ لنربز  .ر صدق اجتاه اإلسالم واملسلمني إىل ترسيخ دعائم السلم يف األ
ولكن اإلسالم الذي دعى إىل السلم علمنا كيف نغرس  ،لضاق بنا احلديث ،احلقائق الدالة على هذا

هذا اإلسالم علمنا أن السلم ال تستنبت بذوره إال يف مناخ  .فسيلة السلم فوق أرفع روايب األر 
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قد العدل فال بد أن يزهق وحيثما فخ  ،فوق تلك الرتبةلسلم فحيثما وجد العدل ال بد أن خيضر ا ،العدل
هذه هي احلقيقة وهكذا علمنا إسالمنا  .السلم والبد أن يتحقق يف مكان ذلك الطغيان والبغي والعدوان
 ،ع ُمضراً فوق روايب األر  اإلسالمية كلهانوهكذا سار املسلمون من قبل عندما غرسوا نبات السلم فأي

حيث يقتل املسلمون اليوم حيث تسيل الدماء الزكية  ،سلوا البقاع اليت وصل إليها اإلسالم ،سلوا التاريخ
هل ضاق املسلمون ذرعًا بغري املسلمني بتلك البقاع؟ هل حصد لقد استظلت تلك املناطق باإلسالم 

أو محراء أو سوداء  املسلمون النصارى واليهود ومن لف لفهم ألوهم يشكلون بقعًا بني املسلمني زرقاء
ملا مد رواق العدل استنبت من خالل  ،؟ ال بل مدوا رواق العدل يف هذه املناطق كلهاهل فعلوا ذلك
وتلك هي وتلك هي مهمتنا  ،الناس كيف يتحقق السلم فوق األر فنحن الذين نعلم  ،ذلك السلم
نعلم أن النبات ال ميكن أن  ،ولكننا عندما ندعو إىل ذلك وخنطو خطواتنا يف سبيل ذلك ،رسالتنا

ميكن هذا والرتبة املناسبة للسلم  ال ؟هل ميكن أن تنبت جذعًا فوق صخر .يستنبت إال يف تربة مناسبة
 ؟ إمنا هي تربة العدل فأين هو العدل

وال يزال يرسخ مستوطناته اليت عندما يكون هذا العدو اجلامث يف أرضنا ال يزال ميد رواق طغيانه 
بعد اليوم أن القدس اإلسالمية لن تعود إىل حظرية وال يزال يؤكد يف اليوم  ،املسلمنياغتصبها من 

كيف يتوقع أن تكون هذا الطغيان  .أجل أن القدس اإلسالمية لن تعود إىل حظرية اإلسالم ،اإلسالم
 ؟ حقالً لسلٍم ميكن أن يستنبت فيه

ستسالم إىل أن ال يتسرب هذا االونسأل اهلل سبحانه وتعاىل  ،نعم هنالك مستسلمون من حولنا
املكلوءة حبماية اهلل كما  ألر ستسالم إىل هذه اونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ال يتسرب هذا اال ،أرضنا

هؤالء  ،ال نعلم كيف ميكن؟ هؤالء املستسلمون ليسوا هم رمبا الذي ينطق التاريخ من خالهلم أبداً 
ومن وراء هؤالء مسلمون لكنهم مسلمون هلل مسلمون لدين اهلل مسلمون  ،املستسلمون سيزهقون

وإن تصرفوا فعلى هدٍي من شرعة اهلل سبحانه  ،سم اهلل يتكلمونافإن تكلموا فب ،وألمر اهلللسلطان اهلل 
ال ميكن أن يتحقق هذا  ،ستسالم مهني أن يكون رداًء إلسالم كرميوال ميكن إطالقاً ال ،وتعاىل يتصرفون
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الذي يؤمن بأن أمريكا ودول البغي  ؟من هو هذا املغفل اجلبان ؟من هو هذا الغر ؟شكل من األشكالب
الذي يصدق؟ كيف ميكن لسلطان الغرب الذي ميزق السلم  هناك تصنع حقيقة السلم هنا من؟ من هو

بيعون السلم يف مث ياء ءوالذي حيرقه يف أتون تلك احلرب الظاملة الضارية اليت يذبح فيها املسلمون الرب 
الذين يذحبون السلم ويقطعونه إربًا إربًا يف الغرب ال ميكن أن يكونوا رواد سلم حقيقي هنا  ،بالدنا هنا

كيف ميكن أن نصدق أن تنظر أمريكا إىل هؤالء املسلمني الذين يذحبون يف تلك  .يف الشرق إطالقاً 
ال  ،الذي أذعنت به الدنيااء من كل ذنب آمنون يف ديارهم ال يريدون إال احلق ئالبالد اإلسالمية وهم بر 

وقد طالب باألمس أناس غري مسلمني بتقرير املصري فرفعت روسيا يد  ،يطلبون أكثر من تقرير املصري
ال يقتنصون حقًا من صاحب ال يبغون ال يطغون  ،وهؤالء يطالبون بتقرير املصري فقط ،االستسالم هلم

فيما هتدم دورهم بل قراهم فيم يذحبون؟ فيم يقتلون؟ لسلم عاملي قط  ال يسيئون ال يضيقون سبيالً  حق
 ؟ بل مدوهم

أفيمكن أن يكون إنسان عاقل  ،هؤالء الذين يفعلون هذا أو يباركون هذا هم الذين يبيعوننا السلم هنا
أو الدولة اليت تريد أن تقوم دالالً  واإلنسان .السلم ال يتجزأ أيها األخوة .مصدق هلذا الذي جيري

لبضاعة السلم يف العامل ينبغي أن تغار على السلم الذي ميزق هناك دون أي موجب ودون أي سبب 
أين أمريكا اليت ترسل رسلها يف كل  .روسيا تفعل فعلها هذا وكأوها الوحيدة على مسرح العامل ،قط

ماهلا تستنهض  !ماهلا ال تستنهض روسيا إىل السلمأسبوع أو أسبوعني إلينا ليستنهضونا إىل السلم 
مل يقتنصوا حقاً  !مل يقتنصوا أرضاً مل يقتنصوا قدساً أولئك األوغاد ليوقفوا جمزرهتم املتجهة إىل أناس برئاء 

 ماهلا ال تعلم روسيا السلم كما تعلمنا هنا؟ آمنون يف عقر دورهم آلخر بشكل من األشكال 

 :قلت ؟ملاذا ال نتكلم عن مآسي املسلمني يف تلك الديار يف اخلطب والدروس وحنو ذلك :قيل يل
؟ إنين كلما تكلمت وهل صمتخ مرة عن مشكلة املسلمني يف تلك الديار حىت أعود وأتكلم بعد صمت

إنين كلما تكلمت عن مأساة  ،عن مشكالت املسلمني فأنا أتكلم عن البوسنة واهلرسك من خالل ذلك
 ،وغريهاملسلمني وتألب بعضهم على بعض فأنا إمنا أتكلم عن مصائب البوسنة واهلرسك والشيشان  جتزأ
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متاماً   ،والذي يريد أن يتكلم عن مآسي املسلمني ينبغي أن يعلم كيف خيطط للحديث عن هذه املآسي
اإلسالم من أعداؤنا الذين ميزقزن السلم هناك وحياولون أن يعدموا  ،كما خطط أعداؤنا لتلك املآسي

ماذا صنعوا قبل ذلك؟ قطعونا إربًا إرب جعلوا كل شرحية تقف باملرصاد أمام الشرحية  .هناكجذوره 
طبقوا ما ينص  ،والتناقضات بني املسلمني يف كل بلدة إسالميةاستثاروا وهيجوا اخلصومات  ،األخرى

والذي يقول ينبغي إثارة التناقضات  ،29عليه تقرير جملس األمن القومي األمريكي الذي أعلن يف عام 
عندما أحتدث أدعوا أبناء أميت وديين إىل أن  .بني املسلمني يف كل دولة إسالمية حىت تتآكل قواها
إىل أن يطبقوا قول اهلل إىل أن يعودوا أمة واحدة شتباك يتحدوا إىل أن ينهوا هذا اخلصام إىل أن يفكوا اال

فأنا أحتدث عن مشكلة البوسنة  ،فتفشلوا وتذهب رحيكم" ا تنازعو "وأطيعوا اهلل ورسوله وال :عز وجل
 ،البوسنة واهلرسك البوسنة واهلرسك :واهلرسك وليس احلديث عن هذه املشكلة أن أمسك مسبحة وأقول

 وليس احلديث عن مشكلة املسلمني هناك أن أستثري العواطف لدى املسلمني وأحيلها إىل هلب يتلظا
تلك مهميت أن أستثريكم وأمضي كثريون هم الذين يقولون هبذه  :قلت هلم ؟حىت إذا سألوين ما العمل

السبيل أن أحتدث عن املنهج الطريق الذي ينبغي أن  ،الطريقة عن مآسي املسلمني لكن هذا ليس سبيالً 
 .نسلكه حلل معضلة املسلمني هناك

ون اليوم متضامنني على مستوى الشعوب والفئات لو كان املسلمأما واهلل الذي ال إله إال هو 
وأن يثريو واجلماعات اإلسالمية وعلى مستوى احلكام والقيادات ملا جرأ أولئك األوغاد أن يفعلوا فعلهم 

 .علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل ،هذه املصائب وهذه اجملازر يف صفوف املسلمني هناك قط
وانصعنا إلرادهتم  ، رتمت يف ظالم ليل يف الغرب هناكاليتولكننا ملا خضعنا لتلك املخططات 

عندما طلبوا أن  ،نعم سنصبح كذلك وأصبحنا كذلك :قلنا .طلبوا منا أن نصبح مزقًا متدابرةولتصرفاهتم 
يصبح املسلمون الذين هم متمسكون حببل واحد يسريون على صراط واحد ملتزمون بشرعة واحدة 

نعم لبيك ها حنن قد  :قلنا ،متناقضة متصارعة يذبح املسلم أخاه املسلمعندما طلبوا منا أن نصبح فئات 
وما حوهلا وما  ولدت مآسي املسلمني يف البوسنة واهلرسك ،عندما استجبنا لتلك اخلطط .فعلنا ذلك



 البوطيالشهيد  اإلمام  احلديث عن اإلسراء واملعراج يف ظل واقع ُمخِْجل

 www.naseemalsham.com                                                                        موقع نسيم الشام 6 

فإذا أردت أن أتكلم عن مآسي املسلمني فينبغي أن أدخل البوابة املنطقية إىل احلديث  ،وقبلهابعدها 
 :هي هذا الذي أدعوا إليه دائماً لبوابة املنطقية وا ،عنها

واتركوا عودوا إىل جذع وحدتكم أيها املسلمون  .أيها املسلمون أسقطوا حواجز الفرقة مما بينكم
لينحط به عدوانًا على ظهر أخيه األغصان اليت جعلتم من كل غصن منها سالحًا ميسك به املسلم 

إن مل  ،حديثي عن البوسنة واهلرسك أن أنادي املسلمني حكامًا وشعوبًا أن يعودوا فيتضامنوا ،املسلم
يستطيعوا أن يتحدوا وأن ال جيعلوا تضامنهم تكتيكًا بل أن جيعلوا تضامنهم شرعة ومنهاجًا ومبدًأ ال 

أن يزدرد  أعداء وإال فإن املسلمني ال بد أن يصبحوا مضغًا مضغًا مضغ وال بد  ،ميكن أن يتحول عنه
وال ميكن حىت للمغفلني أن  ،كل مسلم يعلم هذه احلقيقة ،املسلمني هذه املضغ واحدة إثر أخرى

ونصيحيت لنفسي ولكل مسلم أن  .جيهلوها هذه هي الكلمة اليت ميكن أن نقوهلا مبناسبة اإلسراء واملعراج
"وال تكونوا من إىل أن يرعو إىل كالم اهلل  ،إىل أن يطبقوا أمر اهلل ،ندعوا أنفسنا وإخواننا إىل أن يتحدوا

 .هذه اآلية تنطبق ويا لألسف علينا اليوم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون"
    العظيم. أقول قويل هذا و أستغفر اهلل


