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 الدعامة املفقودة

 لـ اإلمام الشهيد البوطي

 11/7/2002تاريخ الخطبة: 

 نبغي جلالل  ياربنا لك احلمد كما ي ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محدًا 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 صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى ،ه بشرياً ونذيراً أرسله اهلُل إىل العامل كل   ،هأرسلَ 
 تقوى اهللونفسي املذنبة ب ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً   حممد
 .تعاىل

 ..فيا عباد اهلل أّما بعدُ 

 حيحينبثق سؤاهلم هذا عن احلديث املعروف واملشهور الص ،سؤال آخر يتطارحه كثري من املسلمني اليوم
ال ق ،ستداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها :عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال

الرهبة  بل أنتم كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل وسينزعن اهلل :قال ؟أمن قلة حنن يا رسول اهلل يومئذٍ  :قائل
 :يقول قائلون حب الدنيا وكراهية املوت :قال ؟من قلوبكم وسيقذفن يف قلوبكم الوهن قالوا ما الوهن

توعد به ذي يتوعدهم به إمنا يوهذا الذي ال ؟ملاذا وحديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن املسلمني
وملاذا  ؟فلماذا كان أولئك املسلمون يف حياهتم اليت عاشوها كالبنيان الراسخ وكاألساس املتني ؟املسلمني

ملاذا  ؟السيل غثاًء كغثاء ملاذا يكونون ؟يكون املسلمون يف العهد الذي ذكره رسول اهلل كهذا العصر وحنوه
وقد كان  ،ختلى عنهم اإلسالم اليوم حىت أصبحوا غثاًء كغثاء السيلو جعلهم اإلسالم كالبنيان الراسخ 

  ؟اجلامع املشرتك بينهما موجوداً أال وهو اإلسالم

 :ر كالتايلاجلواب هو باختصا ،الذي بتطارحه كثري من الناس اليوم أيها اإلخوةاجلواب على هذا السؤال 
 ،لبدعامة اإلميان بالعقل ودعامة احلب بالق ،اإلسالم ال يتكامل يف كيان اإلنسان إال إذا قام على دعامتني
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وإذا  .فإذا وجد اإلميان مستندًا إىل دعامة العقل وحده فال يستطيع هذا اإلميان أن يفعل لصاحبه شيئاً 
من الرعيل األول  ذلك .ن صاحبه شيئاً وحده فهو اآلخر ال يستطيع أن يفعل يف كياوجد اإلميان العاطفي 

 دعامة اليقني العقلي أواًل ودعامة احلب عن طريق ،املسلمني إمنا قام إسالمهم على دعامتني متكاملتني
نتبني هذه  وحنن عندما نقرأ كتاب اهلل عز وجل جيب أن .أفئدهتم اليت كانت أوعيًة حملبة اهلل ورسوله ثانياً 

  .واقف اليت يربط هبا بيان اهلل عز وجل العقل بالقلباحلقيقة وجيب أن نتبني امل

ذُ  َمن م َن النَّاس  و  :قوله عز وجلأال تقرأون  َوالَّذ يَن  ۖ   ُدون  اللَّه  أَنَداًدا ُيُ بُّونَ ُهْم َكُحب  اللَّه   م ن يَ تَّخ 
ْنُكْم َعْن د ين ه  فَ  َمنْ  الَّذ يَن آَمُنوايَا أَي َُّها  :أال تقرأون قوله عز وجل هآَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا ل لَّ  َسْوَف يَْأِت  يَ ْرَتدَّ م 

  .إىل آخر اآلية اللَُّه ب َقْوٍم ُيُ ب ُُّهْم َوُيُ بُّونَهُ 

أصبحوا غثاًء  و فإذا رأيتم أن املسلمني اليوم قد آلوا إىل ما قد أخرب عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ذلك أن  إذا رأيتم هذه الظاهرة فاعلموا أن سبب ،لرايب الذي يتعاىل فوق السيلكغثاء السيل كهذا الزبد ا

ستعمرهتا أما قلوهبم فقد ا ،مسلمون بعقوهلمأكثر املسلمني اليوم شعوبًا وحكامًا هم يف أحسن أحواهلم 
يف الم عن فاعلية اإلسبذلك عن إمياهنم وحجبوا بذلك املختلفة فحجبوا األهواء والشهوات وامللذات 

 .حياهتم

 ،إىل عظيم لطف اهلل وإىل بالغ كرم اهلل سبحانه وتعاىل وإحسانهوهنا أحب أن أقول لكم كالماً ينبهنا 
ُيتاج ىت ال حلقد اقتضت حكمته بل اقتضت رمحته أن ُيقق كل أسباب حمبة العبد هلل سبحانه وتعاىل 

وميسر وقصري يتبني  مفتوحياً كان معبد سبيل اإلنسان أ ،إىل عنة وجهاٍد يف سبيل غرس حمبة اهلل يف قلبه
أقول لكم يف أوجه اإلحسان اإلهلي الذي يرد من اهلل سبحانه وتعاىل تباعاً دائماً  إىل كل عبد هذا الذي 

و الكثرية اليت تفد من اهلل عز وجل إليك لمظاهر املنن  ،مظاهر اللطف ،مظاهر اإلحسان ،عبد من عباده
ية لمون الكلمة العربوإنكم لتع ،جتذبك إىل حمبة اهلل سبحانه وتعاىلأسباب كل ذلك   ،عدت إليها وتبينتها

ول واآلخر طبيعة من احملسن األ ،جبلت النفوس على حب من أحسن إليها :الصادقة اليت يعرفها كل منكم
م ن ب ُكم  َوَمااهلل  ؟من الذي يكشف السوء عنك .اهلل ؟من املنعم املتفضل .اهلل ؟لإلنسان هبذه احلياة

فما أيسر لإلنسان الذي ينشد متام إميانه باهلل ويبحث  مُثَّ إ َذا َمسَُّكُم الضُّرُّ فَإ لَْيه  جَتَْأُرونَ  اللَّه   ن  ْعَمٍة َفم نَ 
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ب العبد بل الغريب أن ال ُي ،سبيل حمبة العبد للرب ميسور ،أن جيدها أمامه عن الدعامة الثانية إلسالمه
  .ب هذا اإللهالذي عرف ربه أن ال ُي

اً سبيله معبد فذلك أيض ،أما سبيل حمبة اإلنسان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فذلك أيضًا ميسر
فى عز وجل بنا إذا صاغ حبيبه املصطبل إنه مظهر من أجل مظاهر رمحة اهلل  ،وهلل عز وجل حكمة بالغة

طفى صلى اهلل صاغ اهلل سبحانه وتعاىل نبيه املص ،على أعلى الرتب أخالقاً صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم 
حباً  ،رعايةً  ،خدمةً  ،تواضعاً  ،اً ذوق ،ُخُلقاً  ،رقةً  ،عليه وسلم على أفضل ما ميكن أن يتخيله ويتصوره لطفاً 

ولكي يكون  ،لكي يكون سبيل حبك له ميسوراً  ؟ملاذا ملاذا صاغ اهلل عز وجل رسوله على هذه املزايا.. 
بة رسول حمال حتتاج إىل أن جتاهد نفسك يف سبيل غرس  ،إىل أن تتكلفعبداً ال حتتاج حبك له مطريق 

ا إلينا ه سبحانه وهو يشري إىل هذه النعمة اليت أسداهانظروا إىل قول .بني جواحنكبعد اهلل عز وجل  ،اهلل
ُكْم  م نْ  َلَقْد َجاءَُكْم َرُسول   :من خالل ما ميز به حبيبه املصطفى ٌ  َعَلْيُكْم َعز يز  َعَلْيه  َما َعن تُّْم حَ أَنْ ُفس  ر ي

ن نَي َرُءوف   يم   ب اْلُمْؤم  باهلل لرسول اهلل صلى اهلل عليه من أجل أن يتيسر حب اإلنسان املؤمن  ؟ملاذا َرح 
ْلب  اْلقَ  يظَ َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغل   اللَّه  ل نَت هَلُمْ  م نَ  ةٍ فَب َما َرمحَْ انظروا إىل قوله عز جل  .وسلم

ُهْم َواْستَ ْغف ْر هَلُْم َوَشاو ْرُهمْ  َحْول كَ  م نْ  اَلنَفضُّوا يتيسر سبيل حمبيت من أجل أن  ؟ملاذا اأْلَْمر   يف   فَاْعُف َعن ْ
  .لرسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلموحمبتك 

ان أفضلهم وك ،الناس ُخلقاً أنه كان أمسى ويعلم كل من درس سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وكان  ،ضاوكان أسرع الناس ر  ،كان أبطئ الناس غضباً  ،وكان ألينهم عريكة ،وكان أكثرهم تواضعاً  ،طبيعةً 

يه ا هو املصطفى صلى اهلل علهذ ،كان أنفع الناس للناس  ،بشكل من األشكالال يغضب لنفسه قط 
ما رآه أحد من األعراب  ،َوإ نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظ يمٍ  :الذي قال عنه اهلل عز وجلوعلى آله وسلم 

 ،من اللقاء األول دءاً ب ،إال وتعشقه متحررة عن عصبيتهأصحاب القلوب الغليظة فنظر إليه نظرة موضوعية 
كتلة   ،تهذيبكتلة من ال  ،كتلة من الرقة  ،ألنه صلى اهلل عليه وسلم صيغ كتلة من األخالق السامية ؟ملاذا

ا الواقع قبل لنتعلم من هذ ،من التيسري بني الناس وكان منوذجًا صاغه اهلل لناهذه الكتلة  ،اضعمن التو 
 .واقع اإلنسان وكيف يكون واقع اإلنسان مع أخيه اإلنسانالكالم كيف يكون 
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م كيف كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلملف احلديث عن مشائل والوقت أيها اإلخوة ال يتسع لنفتح 
كان صلى اهلل   كيف  ،كيف كان سريعاً إىل قبول املعذرة  ،كيف كان متواضعاً   ،قبل إخوانهمسحاً مع أعدائه 

سلم أياً كان ولكن امل ،ال يتسع الوقت لبيان هذاكيف كان حييًا   ،عليه وعلى آله وسلم شديد التواضع
نا على املصطفى صلى فإذا تعرفصلى اهلل عليه وعلى آله وسلم رسول اهلل من معرفة مشائل ينبغي أن يتضلع 

لن تتمتع باختيار  ،هل يُعجزك أن تغرس بني جواحنك حبه ،وتبينت مزاياه هذهاهلل عليه وعلى آله وسلم 
 وحمبتك للمصطفى إمنا هي غصن من جذع حمبتك هلل ،البد أن يتجه قلبك إىل حمبة املصطفى ،أصالً 

 ،هو الذي نشأه على هذه األخالق الفاضلة رمحًة بكذلك ألنك البد أن تعلم أن اهلل  ،وتعاىلسبحانه 
فإذا وجدت  ،ولكي يتيسر لك سبيل حمبته بل سبيل تعشقهلكي تعرف من هو حممد عليه الصالة والسالم 

 عليه وعلى عبد للرب أواًل مث لرسوله حممد صلى اهللإلينا حمبة الاليت يسر اهلل عز وجل سبيلها هذه احملبة 
 .فقد وجدت الدعامة الثانيةآله وسلم 

ُيب فلن يكون املسلمون الذين إذا وجدت الدعامتان دعامة العقل الذي يصدق والقلب الذي 
ألن  ؟هذا لكن ملاذا آل هبم األمر إىل ،يف إسالمهم على هاتني الدعامتني غثاًء كغثاء السيل أوالً يعتمدون 

لدعامة الذي نسف ااحلب اهلابط  ؛غيبها احلب األدىن ؟ما الذي غيبها ،احلب غائبة أيها اإلخوةدعامة 
ومن مث فقد .. ال حملبة امل ،حملبة الرغائب ،حملبة الشهوات ،مغرسًا حملبة األهواءوقلوبنا أصبحت  ،الثانية

ُيل ال  وإسالم  هبذا الشكل ،عجلة جانبية واحدةأصبح إسالمنا إسالماً أعرج يسري إن جاز التعبري على 
  .وال يقود أصحابه إىل نتيجة من النتائجمشكلة 

راضنا إىل معاجلة أدواءنا وأموحنن الذين ننشد السبيل  ،هذا هو مرض العامل اإلسالمي اليوم أيها اإلخوة
التذكر أال وهو أن تتجه قلوبنا ب ،وأنه موجود أمامنانعلم أن السبيل ميسور وأن الدواء موصوف ينبغي أن 

 تتذكروبنا فلينبغي أن تتجه ق ،إىل اهلل الواحد األحد الفرد الصمدإىل اهلل احملسن بعد أن اجتهت عقولنا 
اإلله احملسن اللطيف الودود الذي يرعاك والذي يراك يف تقلبك والذي يسهر إن جاز التعبري على رعايتك 

 .وال كسهر األم على وليدها

ذلك ألن اإلنسان حباجة إىل أن يتبني هذه احلقائق عن طريق األمور احملسوسة واملعروفة يف حياتنا أشبه 
يدة الدواء أن نتجه إىل سرية املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فنتبني أن هذه األخالق احلم ،نعيشها اليوماليت 
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لنا ما يغنينا أو قد نا ألن كنا مل نره فإن ؟ما الفرق بيننا وبينهم ؟ملاذا تعّشقه أصحابه ومل نتعشقه حنن ،فيه
حبه أصحاب رسول اهلل أ ال نتعشقه وحنبه كماحنن نعلم مشائله فلماذا  ،معرفتنا لشمائله ،عن رؤيتهيعوضنا 

  ؟سلمصلى اهلل عليه وعلى آله و 

 ،سول اهللر منها أن املسلم يسري وراء النهج الذي كان عليه ر نتائج أخرى مث إن هذه احملبة البد أن تثم
ل اهلل ال ميكن أنا عندما أحب رسو  .يتخلق باألخالق اليت كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم متخلقاً هبا

هلل رياً كما حذر رسول اهلل صلى اجعظال ميكن أن أكون  ،أن أكون فظاً غليظاً ال ميكن  ،أن أكون متكرباً 
أجل وأنا  .أقلده كما يقلد العشاق معشوقيهم اليومعليه وسلم البد وأنا أحب املصطفى أن أسري وراءه أن 

 ؟أنبؤكم بأقربكم مين جمالس يوم القيامةأال  :عندما أمسع كالم رسول اهلل يف احلديث الصحيح وهو يقول
تٍل جعظري كل ع  ؟الذين يألفون ويؤلفون, أال أنبؤكم بأبعدكم مين جمالس يوم القيامةأحاسنكم أخالقًا 

  .انف عن هذه الطبيعة وهذه األخالق اليت أحدثكم عنهاجمأي كل إنساٍن  جواظ

البد  ،عاً يلشيئاً من تواضعه فأجعله طبالبد أن أمتثل أنا عندما أحب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
 عليه البد أن أكون كما قال املصطفى صلى اهلل ،أن أمتثل شيئاً من أخالقه اإلنسانية الراشدة فأحتلى هبا

ىل هذا البد احلب يقودين إ ،أن أكون أرضاً سهلة إلخواين املسلمني دائماً ال بد  ،وسلم ممن يألف ويؤلف
 .النهج

قولون وأهنم يزيدون على مليار وربع كما يكثر يف انتمائهم إىل اإلسالم فإن رأيتم أن املسلمني اليوم  
 ؟يءملاذا املسلمون اليوم كثر يف حني أهنم ال يتأتى منهم ش ا السؤال إىل أذهانكم فتساءلتمهذ وقفز ،اليوم

نسوا اجلواب الذي ت ال ؟غثاًء كغثاء السيلوملاذا آلو إىل أن يكونوا كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 ،احلداثة نسقط عشاق ،نسقط اللرباليني ،نسقط املالحدة ،هم مسلمون يف أحسن األحوال ،حدثتكم عنه

سالم دعامة لإلأما الدعامة الثانية  ،هم يف أحسن أحواهلم مسلمون بعقوهلم ،نسقط املتربمني باإلسالم
 .احلب هلل ولرسول اهلل فهي غائبة

     .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم

  


