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 املرجعية تغابعندما 

 لـ اإلمام الشهيد البوطي

 11/08/2002تاريخ 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 

سبب  إىلإنكم لتعلمون أن مصائب األمة اإلسالمية قد تكاثرت وتزايدت حىت كادت أن حتيلها 
لذي تسرب اولكن ما من ريب يف أن أخطر هذه املصائب اليت حاقت هبا هذا الشتات  ،ختناق والدمارلال

 ؛ة شىتتلك هي املصيبة العظمى اليت تفرعت عنها مصائب كثري  ،هذه الفرقة اليت حلت حمل وحدهتا ،إليها
ولكنا تنازعنا وأصر املسلمون  َواَل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ر حُيُكمْ  :هنانا اهلل عز وجل عن التنازع فقال

 لذين تفرقوا فحاقت هبم املصائب من كل اجلهاتهنانا اهلل عز وجل أن نكون كأولئك ا ا،إال أن يتنازعو 
َواَل َتُكونُوا َكالَّذ يَن  :فأبينا إال أن نسري مسريهتم وأن نتبعهم فيما هناهم اهلل عز وجل وأعرضنا عن قوله

تلك هي املصيبة الكربى اليت حاقت باألمة اإلسالمية وأنا  .َما َجاَءُهُم اْلبَ ي  َناتُ  م ن بَ ْعد   تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا
عن فرقة القادة واحلكام وإمنا أحتدث عن الشتات الذي حاق باملسلمني بالشعوب يف هذا الصدد ال أحتدث 

فما هو السبب األهم واألول هلذا البالء الذي حاق هبذه  .اإلسالمية بقطع النظر عن حكامهم وقادهتم
 ؟ر  السراا ي الذي توضع يف كياهنااألمة بل هلذا امل
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أهم األسباب أيها اإلخوة ذاك السبب الذي يتمثل يف غياب مرجعية دينية ميثلها علماء صادقون 
فات كان لكٍل عندما غابت هذه املرجعية اليت تتمتع هبذه الص ،وسلطة تنفيذيةخملصون يتمتعون بصالحية 

يان ا تقتضيه مصاحله بل كما تقتضيه يف كثري من األحأن يتكلم عن اإلسالم ما يشتهي وكما يريد وكم
لذين افلما نظر املسلمون عامتهم اجلاهلون حبقائق اإلسالم نظروا فوجدوا أن كثريين هم  .رعوناته وأهواؤه

ينظر عامة  ،ةراء متناقضة خمتلفآفال ينزعون إال من يقفون يف فهم اإلسالم ليفهموه أو ليفهموه الناس 
 ،رمهذا حيلل وذاك حي ،فيجدون أن اإلسالم ليس أكثر من آراء متصارعة ومن أفكار متناقضةاملسلمني 

ر وهذا هذا يكف ،ذاك يقول إنه بدعة وذاك يقول بل إنه سنة ،هذا يقول إنه جائز وذاك يقول إنه واجب
س مثة من يليس مثة من رقيب ولعن اإلسالم كما يريد وكٌل يأخذ حظه من الكالم ... حيذر من التكفري 

 الذي جعل املسلمني يؤولون إىلهذا هو السبب األهم  ،مرجٍع جيمع نثار هؤالء الناس على صراط واحد
  .غياب املرجعية اإلسالمية اليت تتمتع بالصفات اليت حدثتكم عنها ،هذه احلال من الشتات ومن الفرقة

هم انوا أعزة؟ ما الذي حفظ عليكفيما مضى متحدين ومن مث  وانظروا أيها اإلخوة كيف كان املسلمون 
 كانوا أن قادة املسلمني ،؟ السبب يعود إىل شيء واحدوحدهتم وما الذي جعلهم يستمرون يف تضامنهم

األوىل يف هذه احلياة تتمثل يف حراسة اإلسالم ويف النظر إىل شأنه ويف الوقوف على يعلمون أن مهمتهم 
ن قادة األمة كا  .واملعادون لدين اهلل عز وجلالثغرات اليت ميكن أن يتسرب منها املبطلون واملشككون 

تتمثل يف  ةفكانوا يعتمدون مرجعية إسالمي ،اإلسالمية بكلمة خمتصرة خدامًا وحراسًا لدين اهلل عز وجل
 ،فيذية كافيةومتعت بسلطة تنمث إن هذه املرجعية أعطيت صالحيتها التامة  ،علماء خملصني موضوعيني

عهد برعاية اإلسالم إىل هذه املرجعية واشرتك قادة املسلمني من جانب وهؤالء العلماء الذين ميثلون مرجعية 
كان إذا أراد ف ،ونظامههلل سبحانه وتعاىل يف حراسة شرع ا، هذا الديناإلسالم من جانب آخر يف حراسة 

ل على اإلسالم ليسرب فكرة باالة أو ليتقو أحد املتسربني بالكيد أو بدافٍع من دوافع التهدمي إىل اإلسالم 
ومن  ،نه مبطلأوعوقب وعزر بعد أن يستدعى وبعد أن يناقش وبعد أن يتبني هو منه بريء أجلم فمه ما 

يثري فيما فمث فقد كان اإلسالم مكلوًء وكان املسلمون حمفوظني من كل اجلوانب من خطر يتسرب إليهم 
  .اً وفرقة وتشرذمابينهم خالفاً فيسبب هلم شقاق
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و كان اخلليفة بل قل كان القائد أ  ،استمرار احلالفة اإلسالمية أيها اإلخوةواستمرت هذه املرجعية 
بَ ْعد ه ْم  َخاَلئ َف يف  اأْلَْر   م ن  َجَعْلَناُكمْ مُثَّ عز وجل د قول اهلل احلاكم كان إذا وقف عن

عز  شعر بثقل هذا الشرف الذي عهد اهلل ،اليت وضعت يف عنقهشعر بثقل األمانة  تَ ْعَمُلونَ  َكْيفَ  ل َننظُرَ 
يريدون أن يرتبصوا  ينيف سبيل حراسة هذا الدين من الذفسهر ليله وأجهد هناره وأتعب هناره وجل به إليه 

  .متناقضة شىتأو أن يعبثوا به أو أن حيطموه فيحيلوه إىل جذاذ إىل أفكار وإسالمات به 

هذا  ومل يكن وجودهم وقفًا علىمنذ عصوٍر قدمية خلت أعداء اإلسالم موجودون واملرتبصون به كثر 
لذي اوكانت الطرق مليئة بالقتاد ما بينهم وبني اهلدف  ،كانت السبل موصدة أمامهمولكن   ،الزمن فقط

ون أن مهتمهم ألهنم كانوا يعلم ،وكان دين اهلل مكلوًء باخلدم الذين حيرسونهكانت احلراسة قوية   ،يبتغون
فقد خلف من بعدهم خلف آخر أما اليوم  ،العظمى اليت وكلهم اهلل عز وجل إليهم هي حراسة الدين

لسياسية فال يرون إال مهمة واحدة هي املهمة المني ينظرون إىل املهمة اليت أنيطت هبم أصبح أوالً قادة املس
بأشكال ولغايات و تلك هي املهمة اليت ينبغي أن يتقنها احلاكم مبعىن الكر والفر ألسباب  .باملعىن احلديث

جل أما املهمة العظمى اليت وكلنا اهلل عز و  ،اليت خلق اإلنسان من أجلهاأما الغاية العظمى  .متنوعة شىت
ويف أحسن  ،عن أذهان معظم القادة واحلكام إن مل أقل غابت عنهم هنائياً فقد غابت  ،إليها ووكلها إلينا

ا الدينية وننظر إىل املهام اليت ينهضون هباألحوال وكل اإلسالم إىل ما يسمون وزراء األوقاف أو الشؤون 
ألمور املكتبية وتقوم على حتريك امهام تقوم على التوقيع  ،مهام مكتبية ،مهام إدارية ،تقليديةوإذا هي مهام 

 ،رفنا اهلل هباأما هذه الشرعة اليت ش ،أما الدين وسلطانه .واإلدارية والورقية اليت تدور يف حلقة مفرغة مغلقة
يُت َلُكْم د يَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم ن ْعَميت  وَ اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت  :أما اإلسالم الذي خاابنا اهلل عز وجل قائالً  َرض 

ْساَلَم د يًنا محاية  عن ،يف شغل شاغل عن محاية هذه اجلوهرة فاملسلمون اليوم بدءًا من قادهتم َلُكُم اإْل 
ت هذه ملا غاب .بني يديهاهلل عز وجل بأعناقنا والذي سيسألنا عنه غداً إذا وقفنا هذا الشرف الذي أنااه 

وأحيل األمر إىل موظفني ميارسون هذا األمر من خالل املهمة القدسية عن أذهان معظم قادة املسلمني 
مرجعية تتمثل  ،غابت املرجعية وأقول أي مرجعية تلك اليت غابت ،عمل روتيين مكتيب كما قد قلت لكم

 .تنفيذيةصادقني خملصني يتمتعون بصالحيات وسلطة يف علماء 
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ون ويتناقشتمع جمامع فقهية كثرية جتامع الفقهية مثاًل أعنيها فأنا ال أعين اجملهذه هي املرجعية اليت 
يب وال جند مث تغتوضع على الرفوف مث تطوى هذه األحكام سرعان ما  ويتكلمون ويدلون بأحكام ولكن

ما الذي  ،يةهذه املرجععندما غابت  .أي سلطة تنفيذية تقود إىل تطبيق هذه األمور بشكل من األشكال
كلهم و تتمثل يف أناس كٌل يتأبط غايًة حيلم هبا وينشدها ويسعى إليها ظهر بعد ذلك؟ ظهرت فقاقيع 

يد أن حيرس وليس فيهم من ير ليس فيهم من يغار على دين اهلل  ،يستخدمون اإلسالم ملصلحته وغايته
يفي هذا تقاعد عن عمله الوظ ،ينشد غايتهكٌل منهم  :لكن كما قلت لكم ،دين اهلل عز وجل من العبث

ال أن يتسلى إبه ويزجي وقته عن اريقه من األعمال مل جيد أمامه شيء يتسلى فأراد أن يتسلى بعمل 
 جبعندما كان ميارس عمله الوظيفي كانت احل ،غايته جمرد تسلية ،ويزجي وقته باحلديث عن اإلسالم

يبحث عن  ،واآلخر يبحث عن شهرة .بق من اإلسالم شيئاً قائمة بينه وبني اإلسالم ومل تكن جتده يط
تشري إليه ومل جيد سبياًل إىل ذلك أقصر من أن يتحدث عن اإلسالم يبحث عن األصابيع اليت  ،مكانة

وكيف السبيل إىل ذلك؟ السبيل إىل ذلك أن يعلن الشذوذ تلو  .ويركب إىل هذه الغاية مطية اإلسالم
ت أنظار الناس فإن ذلك قمنٌي أن يلف ،خيالف به شرع اهلل سبحانه وتعاىل وأوامرهفيما الشذوذ تلو الشذوذ 

له غاية الشهرة اليت  وعندئٍذ تتحققإليه وذلك قمنٌي أن جيعل الناس يتحدثون عنه حىت لو حتدثوا عنه بنقد 
قتضى األمر ن اال يبايل إ ،على سلم اإلسالموذلك هو أمله ال يبايل أن سار إىل هذه الغاية  ،يبحث عنها

ال يبايل أن خيالف املقطوع واجملمع عليه يف دين اهلل سبحانه وتعاىل مادام أنه  ،حيطم مبادئ اإلسالمأن 
  .يستخدم اإلسالم وال خيدم دين اهلل سبحانه وتعاىل

لن استعداده تبحث عمن يعواآلخر علم أن هنالك اوابري تسربت إىل العامل اإلسالمي من العامل الغريب 
اًل من الغرب فلما علم أن هنالك رسأجل  ،تبديله وتطويره وحتويله إىل ساحة للحداثةتغري اإلسالم و  عن

 ،لالعبنيلتغيري اإلسالم وتبديله وتطويره وحتويله إىل ما يشبه كرة بني الفرقاء ايبحثون عن من هو مستعٌد 
ل بذلك رحباً لعله يناليلفت أنظار أولئك الناس إىل نفسه لعله ينال بذلك حظوة سار يف هذا الطريق 

 وأنتم تعلمون أن هنالك من ال يتبوء مكانة مرموقة إال إذا أثبت أنه ،وظيفًة عظمىلعله ينال بذلك  ،مالياً 
ألفكار ا وهكذا نشأت على أعقاب هذه املرجعية فقاقيع من ،أن يعبث بدين اهلل سبحانه وتعاىلمستعد 
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أخذ كل واحد منهم  ،يف كياناهتا غرية ما على دين اهلل سبحانه وتعاىلاليت ال عالقة هلا باإلسالم وليست 
 .أخذ كل واحد منهم يتحدث عن إسالم جديد يدعو إليه ،يديل بآراءه املخالفة لدين اهلل

اثرت ومن مث تك ،يدةوما أيسر أن ختضع لقراءة معاصرة جدأما النصوص فما أيسر أن تلوى أعناقها 
لعقائد اتكاثرت اآلراء يف اإلدالء بأحكام اهلل سبحانه وتعاىل يف أمور  ،املذاهب يف فهم اإلسالم وتفسريه

اعات أخرى هلذا احلزب ومجوسرعان ما تألفت مجاعات تنتصر آناً ويف أمور التشريعات السلوكية آناً آخر 
ملختلفة وقام الصراع بني هذه اجلماعات املتنوعة ا ،الثالثالرأي ومجاعات أخرى تنتصر للرأي تنتصر هلذا 

املوحد وإذا هو قد حتول بأيدي هؤالء احلرفيني إىل سبب للفرقى وإىل ونظرنا إىل اإلسالم الواحد اجملمع 
املرجعية  ،ما السبب أيها اإلخوة؟ السبب غياب هذه املرجعية اليت حدثتكم عنها ،إسالمات متناقضة خمتلفة

  .ية أجلتنفيذيتمتعون بصالحية وسلطة صادقني خملصني لوجه اهلل مثل يف علماء اليت تت

رْي  َويَْأُمُرونَ  َوْلَتُكن م نُكْم أُمَّةٌ  :ربنا عز وجل يقول َهْونَ وَ  ب اْلَمْعُروف   َيْدُعوَن إ ىَل اخلَْ َوأُولََٰئ َك  اْلُمنَكر   َعن   يَ ن ْ
ملصيبة اإىل حكام املسلمني وننظر لنجد  ،املسلمني قادةعهد اهلل عز وجل هبذه األمة إىل  ُهُم اْلُمْفل ُحونَ 

قابة تبتغي شيئاً لكنها ر تتفتح هلا أعني كثري من قادة املسلمني هنالك رقابة يف كثري من األحيان  ،األام
ن ال يكون حديث املتحدثني ع نأ ،القادةاملتكلمني عن اإلسالم يضر هبؤالء  واحد: أن ال يكون حديث

إذا حمل السهر على اإلسالم ومصاحله فهذه هي الرقابة اليت حلت  ،يتضمن نقدًا هلؤالء القادةاإلسالم 
ليه ميويقطع أوصال اإلسالم حسب ما يريد وحسب ما وجدوا أن فالناً من الناس يسرح وميرح كما يشاء 

تلك هي املصيبة  ،هقادة واحلكام يباركون عمله ويعرضون عنولكنه ال يدلو بأي كلمة سوء إىل ال ،عليه هواه
 .أيها اإلخوةاألام 

أتريدون أن تعلموا إذًا السبب الذي جعل املسلمني كشعوب يتفرقون مث تتحول فرقتهم إىل شتات 
زايدت هذه إذا ت ،وإذا استمر األمر على هذه احلالة ،هذا هو السببفتدابر فخصام يف كثري من األحيان 

لمني سينتهي وأن واقع املسأن قوة هذه األمة آيلة إىل زوال ومل نعثر على دواء حيمينا منها فلتعلموا الفرقة 
 .إىل خذالن
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َنا َنْصُر اْلُمْؤم ن نيَ  َكانَ  :لقد ألزم اهلل عز وجل ذاته العلية بأن ينصر املؤمنني هو القائلنعم   َحقًّا َعَلي ْ
والذين هم يسهرون على دين اهلل حقًا ويعلمون أن مهمتهم الذين هم مؤمنون حقًا ملؤمنني لكن أر ي ا

اته ذأريك كيف ينفذ اهلل عز وجل الوعد الذي ألزم به  ،رعاية هذا الشرف الذي أنااه اهلل بأعناقهماألوىل 
نظر إىل أعداء مث ننظر إىل املسلمني فنجد هذه احلالة اليت وصفت لكم جانبًا منها لكن عندما ن ،العلية

يد أن يهلك هؤالء ير نتساءل ملن ينتصر اهلل عز وجل عندما اهلل عز وجل الذين يرتبصون بدينه ال بد أن 
؟ دين اهللل ؟ يف سبيل من ولسواد عيون من؟ أين هم القادة املسلمون الذين جعلوا أنفسهم خداماً األعداء

  .أنظر وأحبث ميينا ومشاالً فال أجد إال القادة الذين جيعلون الدين خادماً هلم

 .وأن يلهمهم الرشدأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يصلح املسلمون قادة وشعوبا 

     .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم

  


