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 خطبة اإلمام الشهيد البوطي

 71/8/1007تاريخ اخلطبة: 

 ما ينبغي جلالل  كياربنا لك احلمد   ،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  ه إال اهلل وحدهُ لأن ال إ
دنا آل سيّ  الّلهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وعلى ،راً أرسله اهلُل إىل العامل كلٍّه بشرياً ونذي ،أرسَله
 تقوى اهللونفسي املذنبة ب ملسلمونوأوصيكم أيها ا، وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً   حممد
 .تعاىل

 ..فيا عباد اهلل أّما بعدُ 

 عباده يف األرض يف هذه احلياة الدنيا بنعمة بعد نعمة اإلميان ال أعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل أكرم
مل يتوج اإلنسان  .أجّل وأعظم من الكتاب الذي نزله عليهم خطاباً هلم وتشريفاً وتعليماً وهتذيباً واإلسالم 

قبل اهلل عز وجل أجل وال أعظم من هذا اخلطاب الذي أّهل اهلل سبحانه وتعاىل بين  يف األرض بتاٍج من
اآليات ن سبحانه وتعاىل موحسبكم ما قد تقرأونه يف كتاب اهلل  .ومل يكن لذلك من قبل أهال ،م لهآد

وتوضح أمهية هذه الصلة اليت انعقدت بني اإلنسان وربه من خالل هذا  ،اليت توضح عظم هذه املنة
  .اخلطاب الذي تنزل إليه من علياء ربوبيته

توى أمره بأن يرقى إىل مس ،يكون على مستوى هذا الشرف ومن مث فقد أمر اهلل عز وجل اإلنسان أن
وأول معاين الشكر هلذه النعمة اليت أسداها اهلل عز وجل إىل هذا اإلنسان  ،فيكون شاكراً هلاهذه النعمة 

رفة ودراية أوىل تالوة كتاب اهلل عز وجل عن مع .مث يعمل بهأن يتعرف على كتابه هذا فيتلوه مث يتدبره 
اطب به خهلذه النعمة ولذا خاطب اهلل عز وجل رسوله حممدا صلى اهلل عليه وسلم مبا  خطوات الشكر
َي إ لَْيكَ  :فقالعباده أمجع  َل ل َكل َمات ه  َوَلْن َتَ دَ  م نْ  َواْتُل َما أُوح  مث   ُدون ه  ُمْلَتَحًدا م نْ  ك َتاب  رَبَِّك ال ُمَبدِّ

  .وتعاىلسبحانه كرر وكرر األمر بتالوة كتاب اهلل 
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بحانه ظهر أمهيًة إضافيًة لإلقبال على تالوة كتاب اهلل س هذا املع ى ااته كم يُ وانظروا أيها اإلخوة إىل
نه جيعل من تالوة  ولك ،يأمر اهلل عز وجل رسوله ومن معه بصالة الليلوتعاىل يف آٍي من كتاب اهلل املبني 

ي  إ نَّ َربََّك يَ ْعَلُم أَنََّك تَ ُقوُم أَْدََنٰ م ن ثُ لُثَ  :الككتاب اهلل سبحانه وتعاىل عوضاً عن قيام الليل ملن قد فاته 
ُر اللَّْيَل َوالن َّ َواللَّهُ ي ُ  ائ َفةٌ مَِّن الَّذ يَن َمَعكَ اللَّْيل  َون ْصَفهُ َوثُ لَُثهُ َوطَ   ق َْرُءوافَا ن ُُتُْصوهُ فَ َتاَب َعَلْيُكمْ ل َم َأن لَّ عَ  َهارَ َقدِّ
 ْبتَ ُغوَن م ن َفْضل  اللَّه  ي َ َوآَخُروَن َيْضر بُوَن يف  اأْلَْرض   َضىٰ َعل َم َأن َسَيُكوُن م نُكم مَّرْ  َما تَ َيسََّر م َن اْلُقْرآن  

ْنهُ فَاق َْرُءوا َما تَ َيسَّ  َقات ُلوَن يف  َسب يل  اللَّه  َوآَخُروَن ي ُ  ْنهُ عاد فأكد وكرر  َر م  أي إن الذي  فَاق َْرُءوا َما تَ َيسََّر م 
إن د فإن ورده هذا يقوم مقام التهج ،يواظب على تالوة كتاب اهلل عز وجل ويتخذ لنفسه من الك ورداً 

  .مل يتح له الك

ان هل ك ؟به اإلنسانالذي توج اهلل عز وجل ولكن كيف كان موقف اإلنسان اَتاه هذا الشرف 
  ؟شكوراً هلذه النعمة اليت نبهنا إليها كتاب اهلل عز وجل

 عز كتاب اهلل،  قل هو نبأ عظيم أَنُتْم َعْنُه ُمْعر ُضونَ ، ُقْل ُهَو نَ َبٌأ َعظ يمٌ  :يقول بيان اهلل عز وجل
وليت أن هذا الذي يقوله اهلل عز وجل وهو حيمل  ،أنتم عنه معرضون ؟ولكن مااا قال بعد الك .وجل

إااً لقلنا إن  ،ليت أن هذا الكالم مل يكن ينطبق علينا حنن يف هذا العصر ،يف طيه العتب الشديد والرقيق
ميان عن اإلوإن اهلل عز وجل إمنا يعين بذلك ثلًة أعرضت  ،املراد من الك أناس آخرون خلو من قبلنا

الشديد  أن هذا العتبولكن يبدو يل أيها اإلخوة  ،اهلل صلى اهلل عليه وسلموابتعدت عن هدي رسول 
أشرت  على الرغم من هذا التنويه الذي ،يف هذا العصرينحط أول ما ينحط علينا حنن املسلمني والرقيق 

 الرغم من تنبيه وعلى ،عز وجل  يف بيان أمهية اإلقبال على كتاب اهلللكم إىل بعض منه يف كتاب اهلل 
املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ودعوته املتكررة إىل اإلحتفاء خبطاب اهلل سبحانه وتعاىل لنا وحديثه عن 

ر فإاا هم أنظر إىل جل املسلمني يف هذا العص ،األجر العظيم الذي يدخره اهلل سبحانه وتعاىل ملن يتلوه
  .عن هذا الكتاب معرضون

 :ن مسعودباملصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه الرتمذي من حديث عبد اهلل 
حرف  ال أقول أمل حرف بل أقول ألف ،من قرأ حرف من كتاب اهلل فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا

 .والم حرف وميم حرف



 اإلمام الشهيد البوطي                                  عظيم أنتم عنه معرضون                                             أ قل هو نب

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 3
 

ويقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه مسلم يف صحيحه وأبو داوود من حديث أيب هريرة 
ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه فيما بينهم إال نزلت رضي اهلل عنه 
 .وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة واكرهم اهلل فيمن عندهعليهم السكينة 

هلل عليه قال: سألت رسول اهلل صلى امن حديث أيب اٍر رضي اهلل عنه ابن حبان يف صحيحه ويروي 
ليك بتالوة قال ع ،عليك بتقوى اهلل فإهنا رأس األمر كله قلت يا رسول اهلل زدين :وسلم أن يوصيين فقال

  .أي يوم القيامة القرآن فإنه نور لك يف األرض واخر لك يف السماء

ري مما قال وقد اكرتكم ببعٍض يس -على الرغم من هذا الذي يقوله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ،تهانهإعراض اس ،أنظر إىل واقع املسلمني اليوم فأجدهم معرضني عن كتاب اهلل إعراض استخفاف -

هذه  ،ه بشكل مابولعل الفئة القليلة القليلة اليت تلتفت إىل كتاب اهلل عز وجل وتع ى  ..إعراض نسيان
أنسون بكتاب اهلل عز يست ،إىل اهلل سبحانه وتعاىل بعد شرودفئة من الشباب الذين أقبلوا الثلة أو النخبة 

وال  -أيها اإلخوة يف هذا العصر من املسلمني ولكن أنظر إىل السواد األعظم  ،وجل بني احلني واآلخر
سلمني ال وإمنا أُتدث عن امل ،اهلل لنا وهلم اهلدايةأقول من التائهني والشاردين والفسقة والكفرة أسأل 

بل إن سالم فأجد أن اإل -املعرتفني باإلسالم والذين يرون أهنم يسريون على طريق اهلداية والرشد أنظر 
ْم أَنتُ ، ُقْل ُهَو نَ َبأٌ َعظ يمٌ  :ومن مث فأنا عندما أقف عند قول اهلل سبحانه وتعاىل ،القرآن غريب فيما بينهم

 .ال أتصور إال أن هذا اخلطاب يتجه إلينا حنن املسلمني يف هذ العصر َعْنُه ُمْعر ُضونَ 

ة ويزفرون إسالمية ونفسية خمتلفكثرياً ما أصادف إخوة يتحدثون عن مشكالت إجتماعية و   ؟ما السبب
كتاب اهلل  ،الجعكتاب اهلل تالوًة خري  ،إن كتاب اهلل خري عالج :وأقول .ويتأففون حبثاً عن عالجات هلا

على هذه  .كتاب اهلل سبحانه وتعاىل تطبيقًا وتنفيذًا ملضامينه وأحكامه خري عالج ،تدبرًا خري عالج
 ،ومع الك فأنظر ألجد أن القوم معرضون عن هذا الدواء الناجع .عمالً  ،تدبراً  ،تالوةً املستويات الثالثة 

..  هم فأجد أنه إعراض استخفافبل أتأمل وجوههم ومشاعر نفوسهم اليت تنعكس على قسمات وجوه
هكذا ينبغي  ،نظريٍة فلسفية تتعب األلباب وتزجهم يف حريٍة من األمروكأن الواحد منهم ينتظر أن أجيبه ب

بعض يف تعابريهم ال طعيتن أن يكون الدواء خطرياً ومعقداً وفلسفياً وعلى مستوى املشكلة أو اإلشكالية كما
 ! ؟أهؤالء مسلمون أيها اإلخوة .عن الك
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أن الذين يريدون أن يتعاملوا مع القرآن إمنا فأجد  -وال أقول إىل كلهم  -أنظر إىل جل املسلمني 
  جل أن يدجبواهي من أإمنا صلتهم بالقرآن  ،يتعاملون معه ليجملوا به كلماٍت هم على ميعاد يف إلقائها

فإاا  ،يدجبوها بآياٍت من هنا ومن هنا يف كتاب اهلل عز وجل ،خطبًا هلم ،حماضرات هلم ،كتابات هلم
  .نسي القرآن ومت اإلعراض التام عن كتاب اهلل سبحانه وتعاىلانتهت املهمة 

 ا أنظروكم وكم تشمئز نفسي عندم ؟وأراها بعيين أيها اإلخوةمااا أقول عن هذه الظاهرة اليت أعيشها 
تعادهم بفأجد مسلمًا يتعامل مع الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ويعلن عن حرقته على واقع املسلمني وا

يلجئ إىل  ،أن يعود إىل سورة يف كتاب اهلل عز وجل فيستعني بالفهرسأنظر إليه وهو حياول  ،عن دين اهلل
 أول القرآن يف أي مكان تقع أيفسورة األنفال  ،عرض هذه السورتالفهرس يف آخر كتاب اهلل عز وجل ليس

ملرحلية وعندما يبدأ بدراسته انعلم أن الطفل الصغري عندما خيرج من املهد ! وقد كنا ؟أم يف آخر القرآن
ف  القرآن حبافظته وااكرته دون أن حيويتعلم كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يعلم أماكن سور القرآن األوىل 
ني يتحرقون هذا هو حال مسلمأ .ورباع يستطيع أن يعلم مواقع السور كل من قرأ القرآن مث ى وثالث ،غيباً 

 ! ؟على كتاب اهلل سبحانه وتعاىل

 :دعوين أصنف لكم األمر حىت تتحدد املشكلة

د ز وجل من قريب من عهأما الشباب املتجهون إىل دين اهلل عز وجل والذين اصطلحوا مع اهلل ع
 .ه غيباً من يسعى إىل حفظقريب أو منذ نعومة أظفارهم فأكثرهم يقبلون على كتاب اهلل بل فيهم 

 ،فإاا َتاوزنا هذه الفئة أنظر إىل الطبقة األوىل إقتصاديًا يف اجملتمع الطبقة اليت تتقلب يف نعيم الغ ى
العالقة  اب اهلل وأنظر بعد البحث والتمحيص فإاابكتالرتف وأتأمل صلة هذه الطبقة وأفرادها يف نعيم 

 حيتاج إىل أن يسأل أهي آية من كتاب اهللالشيء! ولعل الواحد منهم إاا طرقت مسعه آية من كتاب اهلل 
 مناسبة إال يفال يطرق مسعه القرآن  ؟أم هو حديث من كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

يء من بدأت هذه اجللسة بشجلسة مع التلفزيون أو اإلااعة  ،سة عزاٍء حضرهامن املناسبات التالية: جل
إاا َتمعت  .حفٌل مبناسبة عقد قران أو حنوه بُدء هذا احلفل بشيء من القرآن ،القرآن طرقت اآليات مسعه
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ذه هي الطبقة ه ،وتراكمت آيات يف اهن أحدهم من كتاب اهلل فبسبب مناسبة من هذه املناسبات ترتاكم
  .الثانية

تاب اهلل كأما الطبقة الثالثة واليت هي الطبقة العليا: املسؤولون واليت هي أحوج الناس إىل أن يشدهم  
حانه فهم أبعد الفئات كلها عن التعامل مع كتاب اهلل سب ،عز وجل وإىل أن يعيشوا مع كتاب اهلل عز وجل

  .وتعاىل

ينحط علينا حنن أيها  أَنُتْم َعْنُه ُمْعر ُضونَ ، نَ َبأٌ َعظ يمٌ ُقْل ُهَو  :أجل أليس قول اهلل سبحانه وتعاىل
  ؟اإلخوة

املأل اإلنسانية عن  وشرفنا به فامتازت بذلكتاٌج من الشرف األغر توّج اهلل به عقولنا وتّوج به كياناتنا 
سبب أيها  سبحانه وتعاىل! هنالكنعرض عن خطاب اهلل  ،ونعرض عنهاألعلى فضالً عن بقية املخلوقات 

هد لنا هبا وهي تسمية ال ع ،يسمون اليوم باإلسالمينيلعل املسؤولني عنه هم الذين  هذا السبب ،اإلخوة
ون فهي زمة أما إسالميحنن نعلم أن هنالك مسلمني ملتزمون ومسلمني شاردين وفئات غري ملتمن  قبل 

 ون أيها اإلخوة ينظرون اليوم إىلهؤالء اإلسالمي .تسمية حديثة وال أعلم ما هو السبب أو املوجب هلا
ذي يتعامل فاإلسالم الال تتم خدمته إال مبقارعته لألفكار األخرى وأن هذا الفكر اإلسالم على أنه فكر 

تواجه  ،أفكار العلمانيني تواجه أفكار الليربالينيمعه جل اإلسالميني اليوم إمنا هو عبارة عن أفكار تواجه 
الذي اإلسالم إاًا ف ،لالقتصاد يف جمتمعاهتمالذين يبحثون عن منافذ أخرى قتصاديني أفكار أولئك اال

أين اجلذور اليت  ،إسالم النقاش ،إسالم الفلسفة ،إمنا هو إسالم الفكرةينبغي أن يتغلب على تلك األفكار 
 ؟رباً  وخالقهواله عالقة اإلنسان عبداً مع مأين جذور اإلسالم اليت تتمثل يف  ؟تتمثل يف عبودية اإلنسان هلل
 عز لب اإلسالم ويقني اإلسالم بأنه عبد هللهذا اجلزع لإلسالم الذي ميثل  ،هذا اجلزع لإلسالم التعبدي

  .وغابوجل ااب 

بل أمام ما يسمى اليوم  ،أمام أغصانه ،أمام أحكامه الفوقيةحنن اآلن يف هذا العصر من اإلسالم 
ارهم وأفكأجد أن مشاعرهم العاطفية ! عندما ألتقي مع هؤالء اإلخوة وأجلس إليهم بالفكر اإلسالمي
عل كثرياً ج هذا التصور أيها اإلخوة ،منصرٌف إىل اإلسالم الفكري منبتًا عن هذا اجلزعالعقلية كل الك 
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ندما تشتد ع .معه فكراً  وإمنا يتعاملون ،من هؤالء اإلسالميني ال يتعاملون مع القرآن تالوًة أي تعبداً 
يلجئ إىل القرآن ليجمع منه احلجج اليت  ،وعندما يدعى الواحد منهم إىل نقاش وجدل ،اخلصومات

على أنه  ،ينظر أحدهم إىل القرآن على أنه جمموعة أفكاريتغلب على خصمه فكريًا إمنا يستطيع هبا أن 
ر الفكر اإلسالمي فينتص ،فيتصادم الفكر مع الفكر ،أفكار تأخذ هذه األفكار لتضرب هبا األفكار األخرى

  .اإلسالم على هذا النحو أن تنتصر على اآلخرين أبداً وال ميكن ألمة تفهم  ،على الفكر اآلخر

عين ما أن طريقه إمنا هو إسالم املعتقد وعندما أقول إسالم املعتقد إن اإلسالم الذي أقبلنا إىل اهلل ع
اب اهلل سبحانه من مشاعر العبودية هلل والتبتل على أعتيف القلب ويف العاطفة  تفرزه املعتقدات اإلسالمية

تفجر بعد مث إن هذا اجلزع ي، هذا هو جزع اإلسالم ،سبحانه وتعاىلوتعاىل والذل والضآلة بني يدي اهلل 
  .تشريعاً يتفجر بعد الك  ،يتفجر بعد الك سلوكاً  ،أحكاماً الك 

ت سلمني يبتعدون عن هذه اجللسة اليت أصبحاليت جعلت كثرياً من املهذا عامل من أخطر العوامل 
ك من كتاب أو أقل من الجلسة العوام تقريباً أن جيلس هكذا مستقبل القبلة ويقرأ جزءاً أو جزءاً ونصف 

ألمر غاب ألن هذا ا ،من دوره هذاأنه انتهى وقد محد اهلل مث يقوم فيضع املصحف يف مكانه اهلل عز وجل 
قارنة هذه اجللسة أمر غييب وحنن اليوم يف عصر م ،هذه اجللسة ال تعرب عن فكراإلسالم اليوم إسالم فكر 

  .األفكار مع األفكار

ثري من غفالت كأنا ال أعين بالرقدة  ،قل من يتنبه إليها أيها اإلخوة ينبغي أن نصحو من رقدةٍ 
يصطلحون بني احلني واآلخر يعودون فاهلل هلم اهلداية والكثري منهم  أسأل ،الشاردين عن دين اهلل عز وجل

 ،تبتاًل هلل ،تتمثل يف أننا نسينا مع ى اإلسالم عبودية هلللكن الرقدة اخلطرية اليت ال نتنبه إليها  ،مع اهلل
فكرون املأال تسمعون إىل هذه الكلمة اليت تصك أمساعكم دائمًا  ،اإلسالم الفكريواستبدلنا بذلك 

وأنا  ،إهنا خطة أيها اإلخوة.. األفكار اإلسالمية أال تسمعون إىل هذه ،املفكر اإلسالمي ،اإلسالميون
راحوا و مث إن فئة من الغوغاء واملغفلني أخذوا هذه اخلطة  ،خطة رمسها أعداء دينكم ،الناس بذلك رىأد

  .يطبقوهنا إن بغفلٍة أو بدون غفلة
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وتعاىل وانقياداً  عبوديًة هلل سبحانهأما اخلطة فرتمي إىل أن تفرغ أدمغة املسلمني من احلقيقة اإلسالمية 
الفكر إمنا هو  ؟اإلسالمي والفكر اإلسالمي من أين يأيت الفكرمث حيل حمل الك الفكر لسلطان اهلل وأمره 

اً مع الفكر ملتزمة إلتزاماً تاماً وشديدة اإلنسان هو الذي يتأمل كلماإلنسان هو الذي يفكر  ،عمٌل إنساين
ر مع اإلسالم وتكرر الك يف أاهاننا وترسخت يف أاهاننا هذه العالقة كلمة الفكفإاا ارتبطت   ،اإلنسان

هذا اإلسالم  ،األفكار اإلنسانيةبني اإلسالم والفكر فلسوف يأيت يوم نعتقد فيه أن اإلسالم إمنا هو مثرة 
من تلك  هذا هو اهلدف .فكرية لبين اإلنسان سابقًا والحقاً الذي ندعى إليه إمنا هو نتيجة إعتصارات 

املغفلني  إمنا املشكلة يف ،لكن املشكلة ليست فيمن رسم اخلطة وهو عدو. عنهااخلطة اليت كم وكم قرأنا 
 .أمساعنا صباح مساءعلى وجعلوا منها معزوفًة يرددوهنا أخذوا هذه اخلطة ورحبوا هبا الذين 

الك  كانت نتيجة ،واألفكار اإلسالمية واملفكر اإلسالمي واملفكرون اإلسالميونالفكر اإلسالمي 
أصبجت غريبة هذه اآلية  َربَِّك َوتَ َبتَّْل إ لَْيه  تَ ْبت ياًل  َوٱاُْكر  ٱْسمَ  :أن ابتعدنا عن تالوة كتاب اهلل كما أمر

 .عن جمتمعاتنا

 ،الم يف جوهرهنعم هذا هو اإلس ؟هم الذين يذكرون اهلل عز وجل ويتبتلون إليه تبتيالً أيها اإلخوة أين 
يها النتيجة اليت ينبغي أن ننتهي إل .اجلذري وحل مكانه ما يسمى بالفكر اإلسالميُاوب هذا اإلسالم 

جهد  اطردوا كلمة الفكر اإلسالمي من أاهانكم ،أيها اإلخوة هي أواًل أن نصحو إىل هذه احلقيقة
أن تعود إىل   ال سيما بلدتنا اإلسالمية هذهوالنتيجة الثانية أننا هنيب مبجتمعاتنا اإلسالمية  ،استطاعتكم

 ينبغي أن تعود إىل  وأوىل الفئات اليت .عماًل به،تدبراً  ،تالوةً  ،معرفةفتعانقه وُتتضنه كتاب اهلل عز وجل 
 .هي اإلخوة املسؤولونكتاب اهلل عز وجل 

امعاتنا ينبغي أن تكون ج ،تكون مدارسنا بكل مراحلها خادمًا أمينًا لكتاب اهلل عز وجلينبغي أن 
ات ََّبَع ر ْضَوانَهُ  َمن   يَ ْهد ي ب ه  اللَّهُ ، اللَّه  نُوٌر وَك َتاٌب مُّب نيٌ  مِّنَ  َقْد َجاءَُكم .خادماً أميناً لكتاب اهلل عز وجل

رَاٍط مُّْسَتق يمٍ ال مِّنَ  ُسُبَل السَّاَلم  َوخُيْر ُجُهم هذا هو مفتاح النصر  ظُُّلَمات  إ ىَل النُّور  ب إ ْان ه  َويَ ْهد يه ْم إ ىَلٰ ص 
نفسكم خدماً له واجعلوا من أ ،يزال بني أيدينا امحلوه وتشرفوا بهمفتاح النصر ال تضيعوه هو ال  ،وحيكم

ويثبت  ينصركم اهلل سبحانه وتعاىل ،واجعلوا صلتكم باهلل عز وجل عن طريق جنواه لنا وخطابه إيانا
 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم .أقدامكم


