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 .. ليت قادتنا يرددونها
ٌ
 كلمة

 خطبة اإلمام الشهيد البوطي

 27/7/2001تاريخ الخطبة: 

 ينبغي جلالل   ربنا لك احلمد كما يا ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
وأشهُد  ،كوجهك ولعظيم سلطانك, سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  

وخليله خرُي نيٍب  هه وصفيّ دنا ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ  ال شريك له وأشهُد أنّ  اهلل وحدهُ ه إال لأن ال إ
دنا آل سيّ  الّلهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وعلى ،أرسله اهلُل إىل العامل كلٍّه بشرياً ونذيراً  ،أرسَله
 تقوى اهللونفسي املذنبة ب ملسلمونكم أيها اوأوصي ،وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً   حممد
 .تعاىل

 ..فيا عباد اهلل أّما بعدُ 

إن هلل مالئكًة سياحني  :لقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال يف حديٍث طويل
الئكة ملاذا يبحث م ،لقد توقفت أكثر من مرة وأنا أتأمل يف معىن هذا احلديث .يبحثون عن حلق الذكر

ن يف خلواٍت من جيلسو املقربني إىل اهلل عز وجل ويف الناس املؤمنني  عن حلق الذكر خاصةً اهلل عز وجل 
هاّل حبث هؤالء املالئكة عن هؤالء األفراد الذين يذكرون اهلل يف  ؟خاصة هلم ذاكرين مسبحني مهللني

 ؛كرلم أن هؤالء املالئكة يبحثون خاصة عن حلق الذ وملاذا أعلمنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وس ؟خلواهتم
عن  وقد عرفت مما قاله العلماء الربانيون اجلواب ،أي عن اجلماعات اليت تداعى أفرادها لذكر اهلل عز وجل

  .هذا

ة كتاب يتداعون إىل مدارس ،وختلصت منهم الشوائب ،وقد صفت منهم النيةعندما جيتمع املسلمون 
فإن سراً  ،هنايتهم وانتقاهلم من هذه احلياة الدنيا إىل رحاب اهللاهلل أو إىل ذكر اهلل ويتناصحون ويتذاكرون 

 إىل قلب ومن من قلبٍ املوعظة تتالقح القلوب وتسري آثار  ،آنذاك ال يتحقق يف اخللوات الفرديةيوجد 
ب رسول وهذا هو السبب يف أن أصحا ،ذكر اهلل سبحانه وتعاىلنفٍس إىل نفس وتعجن املشاعر عجنًا ب
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تعالوا بنا نؤمن  :أن يقول الواحد منهم إلخوانه بني احلني واآلخراهلل صلى اهلل عليه وسلم كان من عادهتم 
 .ساعة

اهلل وجيدد بيعته فيجدد إميانه بفيم يطلب من أصحابه وإخوانه هذا التعاون ويف وسعه أن جيلس يف داره 
القى املؤمنني عندما يت ،منفرداً مع نفسهالسر أن هذا التالقح ال يوجد عندما يكون اإلنسان خالياً  ؟مع اهلل

م وصفت وزكيت قلوهبوالبد أن يكون فيهم أناٌس خشعت بصائرهم هلل  ،مقربنيالبد أن يكون فيهم 
  .نا نؤمن ساعةتعالوا ب ،يكون ملثل هؤالء الناس تأثرٌي كبرٌي على بقية اجلالسني ،نفوسهم عن الزغل

يت تغشوهنا إن يف اجلمعات أو يف اجلماعات أو يف حلق الذكر أو يف حلق الهذه اجملالس أيها اإلخوة 
هذه  إن من أهم أسرار :يطول احلديث عنها لكين أقول باختصاركل ذلك هلا أسراٌر بالغة جداً   ،الدروس
 السادرة بعد غفلتها وأهنا توقظ النفوسأهنا جتلو القلوب بعد صدئها وأهنا ترقق القلوب بعد قسوهتا اجملالس 

لى اهلل صويف احلديث عن رسول اهلل  ،إال عن طريق التناصح ،إال عن طريق التالقيكل ذلك ال يتم   ...
احلديد إذا مسه املاء قالوا كما يصدأ  ويف رواية إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ احلديد :عليه وسلم

وذكر اهلل عز وجل عندما يكون مع التالقي وعندما  ذكر اهلل وتالوة القرآن :قال ؟وما جاله يا رسول اهلل
لى وإذا علمنا مدى حاجة رسول اهلل ص .للقلوب وبالتذاكر فأعظم بذلك جالءً يكون متوجًا بالتناصح 

أمل  ،ن ذلك مدى افتقارنا حنن إىل هذه اجملالس أيها اإلخوةإىل مثل هذه اجملالس ندرك ماهلل عليه وسلم 
ْ نَ ْفَسكَ  :رسولهتقرأوا قول اهلل عز وجل وهو خياطب  يِّ االَّذ يَن َيْدُعوَن َرب َُّهم ب اْلَغَداة  وَ  َمعَ  َواْصِب  ْلَعش 

ُهْم تُر يُد ز يَنَة احْلََياة   يُر يُدوَن َوْجَههُ  َناَك َعن ْ نْ َيا َواَل تَ ْعُد َعي ْ أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ذ ْكر نَا َوات ََّبَع َهَواُه  َمنْ  َواَل ُتط عْ  الدُّ
  .وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا

إن يف  - كلما أكرمنا اهلل سبحانه وتعاىل بلقاٍء جندد فيه إميانناة:  وصراحأيها اإلخوة أقول لكم حقًا 
ليت اأمحد اهلل وأشكره كثرياً أن قيض لنا هذه اللقاءات  ،أو يف مناسبات أخرىساعة كهذه الساعة املباركة 

رموا حلكين آسى وأحزن جداً وأشفق على فئتني من الناس  ،جندد من خالهلا إمياننا وجنلو هبا صدى قلوبنا
 ،ادة واحلكامفئة الق :الفئة األوىل ،حرموا من هذه اللقاءات وأنسها ورحيانيتها ،من هذه اجملالس ونشوهتا

هؤالء الذين تراكمت فوق ظهورهم أعباء املال وتكاثرت الدنيا يف بيوهتم ويف صناديقهم ومن  :الثانيةالفئة 
عر باحلزن واإلشفاق أش .املوقوت الذي يعيشون فيه كل شيء وتقلبوا من الدنيا يف ذلك الرغدفنسوا   ،حوهلم
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هؤالء القادة الذين يتقلبون من حياهتم يف غمار الشؤون السياسية واإلدارية وما إىل  ،الفئتنيحقًا على 
ون من هذا حمروم ،إن واجهوا فإمنا يواجهون من يزيدون غفالهتم غفلة ومن يزيدون أفئدهتم قسوة ،ذلك

نافذة فيها س سراديب خانقة ليمتضي ومتضي يف  حياهتم ،تعالوا بنا نؤمن ساعةحمرومون من شعار  ،اللقاء
لب الذي حيرك ينري القنسيم تذكر اهلل النسيم الذي  ،يطل عليهم من خالهلا نسيم تعالوا بنا نؤمن ساعة

الناس من اختنقت  يفلكن  ،وكل إنساٍن بذور اإلميان وبذور حمبة اهلل موجودة يف حنايا قلبهنبضات اإلميان 
  .بسبب ابتعادهم عن ري هذه اجملاس واللقاءات أيها اإلخوة هذه الفطرة ومن مث هذه البذور

ىل أن يعلموا كيف السبيل إهؤالء الناس   ؟هؤالء الناس كيف السبيل إىل أن يشموا رائحة عبوديتهم هلل
 ،بني يديه وأهنم راحلون إىل اهلل فواقفونأهنم إمنا يتقلبون من دنياهم يف يوٍم عما قريٍب ستغرب مشسه 

  من الناس لو أراد أن يقول اً حىت آل هبم األمر أن زيدمث ازدادت قسوة مث ازدادت قسوة  قست القلوب
 .أجل أيها اإلخوة .ونسقها وصيغتهامل يفقهوا منها إال ظاهرها حروفها وكلماهتا كلمًة 

ة إىل بأمس احلاج -هلذه األمة وقد كان أول رئيس دولٍة  -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كان 
ْ َعَلى   :هذه اجملالس ومن مث يقول لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َْمد  رَ  فَاْصِب  بَِّك َما يَ ُقوُلوَن َوَسبِّْح حب 

َا قَ ْبَل طُُلوع  الشَّْمس  َوقَ ْبلَ  نْ  ۖ   ُغُروهب  إذا كان رسول  َفَسبِّْح َوَأْطرَاَف الن ََّهار  َلَعلََّك تَ ْرَضى اللَّْيل   آنَاء   َوم 
فكيف  ،إىل جلسة تعالوا بنا نؤمن ساعة ؛إىل هذه اجملالسة ،إىل هذا التالقي ،إىل هذا العالجحباجٍة  اهلل

لذي تعاين ا شديد هذا هو الداءأيها اإلخوة باختصار  ؟اليومبنا حنن اليوم بل كيف بقادتنا قادة هذه األمة 
  .منه أمتنا بقادهتا وفئاهتا املختلفة

كانوا   ،كانوا يعلمون دائهم ودوائهمفيما مضى كان القادة الذين جاؤوا عِب القرون اليت مضت وخلت  
 ،ي قلوهبمل فيها من شأهنا أن تقسعز وجيعلمون أن تقلبهم فيما هم فيه من الوظائف اليت أقامهم اهلل 

من شأهنا أن حتبسهم من احلياة اليت يعيشون فيها يف يوم واحد هو عمر  ،من شأهنا أن تنسيهم معادهم
ما تبحث ويبحثون فعاًل ككانوا يبحثون عن الدواء   ،لكنهم كانوا يبحثون عن الدواءو  ،هذه الدنيا وحده

كانوا يستقدمون العلماء إليهم أو   ،أو كثرياعن هذه اجملالس مهما كان حظهم من ذلك قلياًل املالئكة 
  .وليسمعوا من يذكرهم باهلل سبحانه وتعاىلفيجلسون إليهم لتجلو قلوهبم حلون إليهم ير 
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علماء وملا انتهى من احلج سأل عن ال ،رحل سليمان بن عبد امللك حاجاً إىل بيت اهللأجل أيها اإلخوة 
عامل ينار ومسع عن سلمة بن د ،فكان يذهب إليهم أو يأيت الواحد منهم إليه ،العاملني يف املدينة املنورة

قال له سليمان  ،فذهب إليه سلمة بن دينار رمحه اهلل تعاىل فاستقدمه إليه ،أبو حازماملدينة وزاهدها العظيم 
ال  ،لأعيذك باهلل أن تقول ما مل حيص :قال له يا أمري املؤمنني ؟ما هذا اجلفاء يا أبا حازم :بن عبد امللك

قال له أبو  ؟ليت شعري يا أبا حازم ما الذي لنا عند اهلل :قال له .يومقبل الوال أنا رأيتك أنت تعرفين 
إ نَّ اأْلَبْ رَاَر َلف ي  :قال جتد قول اهلل عز وجل ؟أجد فماذا :قال له ،اعرض نفسك على كتاب اهلل :حازم
يمٍ   ،نَع يمٍ   :ال لهق ؟ليت شعري كيف قدومي غداً على اهلل :قال له ،بكى سليمان َوإ نَّ اْلُفجَّاَر َلف ي َجح 

  .وأما املسيء فكالعبد اآلبق اهلارب جير إىل مواله ،أما احملسن فكالغائب يقدم على أهله

يدين هبا نفسه  ،يأخذ الواحد منهم بعد هذه اجللسة زاداً يرقق هبا قلبهكانوا يبحثون عن هذه اجملالس 
  .زاٍد آخر مرة أخرىفإذا عادت القسوة إليه حبث عن  ،ينفض هبا الدنيا عن كيانه ،من مواله

ذهبنا إليه وكان ف ،دعيت ومجعاً من العلماء إىل جملس هارون الرشيد :يقول سفيان بن عيينة رمحه اهلل
يا سفيان  :فلما جلس واطمئن به اجمللس قال يل ،رأسه بردائهدخل مقنعاً  ،آخرنا دخوالً الفضيل بن عياض

ذه يا حسن الوجه أنت الذي قلدت ه :فنظر إليه وقال ،وأومأت إليهفقلت له هذا  ؟أيهم أمري املؤمنني
ائح بكى هارون الرشيد وجلس يسمع نص ،لقد تقلدت أمراً عظيماً  ،األمة ووضعت أمرها بيدك ويف عنقك

املال لكن  لذين وفدوا إليه بشيٍء منويف هناية اجمللس أكرم العلماء ا ،العلماء ويرقق قلبه هبذه اجملالس
 ،ت أزهد مينأنيا أمري املؤمنني  :! قال لهما أزهدك يا أبا علي :قال له هارون الرشيد .الفضيل استعفى

  .وأما أنت فقد زهدت يف اآلخرة الباقية ،فلقد زهدت بالدنيا الفانية أما أنا :قال ؟كيف :قال

كل من مر من القادة واحلكام والرؤساء وامللوك كانوا يبحثون عما ينعش   ؟أيها اإلخوة ماذا أقول لكم
وكان يف العلماء ما يسمون أهل احلسبة والقائمني بشؤون  ،أجل هكذا شأهنم ،قلوهبم بني احلني واآلخر

وكان للسلطان  ،وأن ينبهوا إىل اليوم اآلخر الذي حنن مجيعًا مقبلني إليهمهمتهم أن يذكروا باهلل  ،احلسبة
 .وأن ينبهوه إىل املصريثلة من العلماء يكلفهم بأن يذكروه باهلل حممد الفاتح 
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 .كانوا يعانون من الداء ولكنهم كانوا يأخذون أنفسهم بني احلني واآلخر أيضاً بالدواء.. هذا هو الداء 
عد يف الدواء مل يتأملوا بأهنم  وأحسب ،أما اليوم فأكثر قادتنا اليوم يف عاملنا العريب يعانون من هذا الداء

عاش هبذه إىل االنتوألن كان يف فئات هذه األمة فئة هي أحوج ما تكون  ،ومل يبحثوا بعد عن هذا الدواء
ي فئات القادة فإن أول هذه الفئات ه ،ومبن يذكرها باهلل عز وجلاجملالس وإىل أن ترقق أفئدهتا بذكر اهلل 

  .م مقبلون إليهالغد الذي ه وقد نسواون يف نعيم املال جتارًة وما إىل ذلك يليهم هؤالء الذين يتقلبواحلكام 

 ،من ظمأ لكنها تعاينألنين أعلم أن الفطرة اإلسالمية موجودة  ،أنا شديد احلزن شديد الشفقة عليهم
مل  لكنها تعاين من ظمأً و  ،هؤالء أشبه ما يكون باألرض الصاحلة جداً جداً  ؟فأين هو الذي يروي ظمأها

وإين ألذكر أكثر من جملٍس مع أناس من هذا القبيل ومن هذا املستوى  ،يالمس وجهها املاء منذ أمٍد طويل
ونظرت فوجدت أنين  ،حترك لساين بكلمات تذكر باهلل فاهتاجت املشاعر واستيقظ الفؤاد وحتركت الفطرة

  .أمام أرٍض ظمئى حباجة إىل املاء الذي يتعهدها مث يتعهدها مث يتعهدها

كنت أمتىن أن تكون هلذه القادة مساجدهم إن مل يستطيعوا أن يّدخلوا مع سائر الفئات يف هذه 
  .املساجد العامة

توقظهم  ،اقهمنتوقظهم إىل املوت الذي يأخذ خب ،كنت أمتىن أن يسمعوا تذكرًة توقظهم إىل يوم املعاد
على  هذه اللقاءات مرة يف كل أسبوع كنت أمتىن أن تتحقق هلم  ،على موعد معهاهم  إىل املواقف اليت

ؤالء الذين قضى اهلل هلكما تبىن القصور أيها اإلخوة بكل مرافقها ينبغي أن تبىن فيها مساجد أيضاً  ،األقل
ء  ولكن الشأن بالنسبة هلؤال ،ويف خدمة األمة وأعظم ذلك من عملأن ينغمسوا يف شؤون الدولة عز وجل 

ؤالء لى عندما يطببون هفيها مرض معٍد خطري يقومون خبدمة رائعة جُ قريًة سرى كشأن أطباء دخلوا 
كل ذلك يدعوهم إىل أن يتخذوا   ،لكن ال شك أن العقل يدعوهم وحب احملافظة على النفس ،املرضى

ك فيهم أي اي ضرر وال تت ألنفسهم محايًة ضد هذه العدوى حىت ينتهوا من عملهم إىل خدمة ال تعقبهم 
  .أون ويطببون الناس منهمرض مما كانوا يِب 

فسهم واهلل يعلم أمتىن أن يتعهد قادتنا وحكامنا أن ،حزٍن وإشفاقأمتىن أيها اإلخوة وأقول هذا من منطلق 
 ،تذكرهم هبوياهتم ،واإلدارية توصلهم إىل اهللنافذة نافذة واحدة خالل حياهتم السياسية  وافتحي ،مبا ينعشهم



 .. ليت قادتنا يرددونه
ٌ
 اإلمام الشهيد البوطي       اكلمة
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رأيت  واهلل لو أن هذا الدواء حتقق ولو أن باب هذه الصيدلية فُتح إذاً ل ،تذكرهم مبصريهم غداً بني يدي اهلل
تعالوا بنا نؤمن  ،ورؤوف ورحيموربنا سبحانه وتعاىل كرمي  ،قد حلتكثرياً من مشكالتنا اليت نعاين منها 

ن هم ليت أ ،اهنليت أن قادتنا يرددو ، ورثناها من أصحاب رسول اهللكلمٌة نرددها وهلل احلمد  ،ساعة
 .نؤمن ساعةيقولوا تعالوا بنا لاآلخرون يتداعون 

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم


