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 هللا هللا في أصحابي

 خطبة اإلمام الشهيد البوطي

 11/11/1991تاريخ الخطبة: 

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محداً 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 أن ال إله إال اهلل 

شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل وحده ال 
العامل كله بشرياً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد صالًة وسالماً دائمني 

 تقوى اهلل تعاىل.متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة ب

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

وقد قسم علماء الشريعة  ،قرب قيام الساعةتدل على إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنبأنا عن عالمات 
 .وعالمات كربىعالماٍت صغرى  :هذه العالمات إىل قسمني اثننيوالعقيدة 

عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يصل اخلرب عنها إىل درجة  العالمات اليت أنبأتلك  :واملراد بالصغرى
 .كثرُة الفنت  :من هذه العالمات الصغرى اليت أنبأ عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .القطعي واليقيينالتواتر 

  اً وأي ،كان مظهر هذا االضطراب  اً أي ،يف صفوف األمةتعين كل ما يسبب اضطرابًا أو فوضى وكلمة الفتنة 
فمن  .وهو نوٌع من الفنتواأللفة والتالقي على الود كل ما خيالف النظام  .كانت حدوده  اً وأيكان شكله 

وأن يكثر االختالف بني وأن يكثر الفوضى يف الرأي أي أن تكثر االضطرابات  ؛أن تكثر الفنتأشراط الساعة 
ولقد صح عن  ،ذلك رمبابل حيملهم على ما وراء  ،حىت حيملهم هذا االختالف إىل التهارج واخلصامالناس 

قالوا: وما  ستكون فنٌت من بعدي أنه قال:رواه عنه علٌي رضي اهلل عنه  الرسول صلى اهلل عليه وسلم فيما
ن وممن اعتصم به هداه اهلل ونبأ من قبلكم فيه حكم ما بينكم كتاُب اهلل  قال: ؟العاصم منها يا رسول اهلل

 .. واحلديُث طويلقصمه اهلل تعاىل تركه من جبارٍ 
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كثرة على أن من عالمات قرب الساعة   -كما قلت لكم   - يدل أوالً  :وهذا احلديث يدل على أمرين اثنني
يفر إليه اإلنسان منها الرجوع إىل كتاب اهلل  أٍ وخري ملجمث إنه يدل على أن خري معتصٍم من هذه الفنت  ،الفنت

فإنه سيظل فمن فعل ذلك  ،والتمسك بأوامره واالنتهاء عن نواهيه ،باالهتداء هبديهبالتدبر فيه مث عز وجل 
اهلل ومن ند أو ابتعد عن كتاب  ،مؤثرًة وخطريةمهما كانت هوجاء ومهما كانت معصومًا عن رياح هذه الفنت 

  .كتاب اهلل   أمل يقل عندما ُسِئل ما العاصم منها قال:. عز وجل أطاحت به رياح هذه الفنت

كما نرى مصداق  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عندما حدثنا عن الفنتوحنن اليوم نرى مصداق ما قاله 
هو املالذ واملعتصم من هذه الفنت ما قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ جند كتاب اهلل سبحانه وتعاىل 

 إطاللة خطٍر ال يعلم مداه أحٍد إال اهلل. اليت تطل علينا اهلوجاء 

األلسن أحب أن أحدثكم عن  ،عن واحدٍة من هذه الفنتولكين أحب أن أحدثكم اليوم  ،وهذه الفنت كثرية
أو عن األقالم املسمومة اليت تكتب  ،إىل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمبقالة السوء  اليت متتد متطاولةً 

ورمبا كتب ذلك أو قيل ذلك باسم  ،يسيء حبِق أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمكالمًا يف الظالم  
حذر منها رسول اهلل صلى وهذه فتنٌة من أخطر الفنت اليت  ،وباسم الغرية على دين اهلل سبحانه وتعاىلاإلسالم 

صلى اهلل عليه ول رسول اهلل أن جند املسلمني وقد راحوا إىل تلك الفئة اليت كانت ح ؛اهلل عليه وسلم وأنبأ عنها
حٌد بأي أذًى بلسان أو الذي حذر املصطفى صلى اهلل عليه وسلم من أن ميتد أاألول  لوسلم إىل ذلك الرعي

ولكنا جند  .واحلديث صحيح من بعديال تتخذوهم غرضًا اهلل اهلل يف أصحايب عندما قال: بقلٍم إليهم 
باللسان أو بالقلم باسم ويتهجم عليهم بل رمبا من يشتمهم ويسخر منهم  ،اليوم من يسيء القول إليهم

وانظروا كم جير هذا  ،من فنتوانظروا كم جير هذا املوقف  .سبحانه وتعاىلوباسم الغرية على دين اهلل اإلسالم 
عز  اهللكتاب ؟ العاصم منها كما قال رسول اهلل وما العاصم من هذه الفتنة. إىل رزايااملوقف املسلمني 

  .وجل

 ،رضي اهلل عنهاشىت يف حق أم املؤمنني عائشة من املسلمني كتابًا فيه قالة السوء بأشكاٍل عندما يقرأ شاٌب 
وجيد أن مربراته وعندما يقرأ هذا الكالم  ،أو يف حق أبو بكر أو عمر أو عثمان أو يف حق أٍي من الصحابة
ماذا يفعل هذا الشاب عندما يقرأ  .ودوافعههي الدين والغرية على الدين حبسب ما يتبدى من لسان الكاتب 
؟ أو أنه يقرأ كالمًا صحيحًا كما يقول كاتبه هذا الكالم؟ وكيف يدرك أنه يقرأ كالمًا باطاًل ينبغي أن يرتفع عنه
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؟ العاصم منها كما ولكن ما العاصم منها ،وإهنا لفتنة وأي فتنةا حلرية إهن ،على اإلسالميندفع إليه باسم الغرية 
  .رسول اهلل الرجوع إىل كتاب اهلل عز وجلقال سيدنا 

والذين يؤذون املؤمنني  :قول اهلل عز وجلفلسوف تذكر أنك قرأت فيه ارجع إىل كتاب اهلل وتدبر 
 .وإمثاً مبيناً واملؤمنات بغري ما اكتسبوا فقد احتملوا هبتاناً 

ة على ز  يف صفة املؤمنني أهنم أذلٌة على املؤمنني أعِ تقرأ فيه كالم اهلل سبحانه وتعاىل أرأيت إىل العاصم 
 .حممٌد رسول اهلل والذين معه أشداُء على الكفاِر رمحاُء بينهم :تقرأ فيه قول اهلل سبحانه وتعاىلالكافرين 

من قوله صلى اهلل وتقرأ من مؤيدات ذلك يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما اتفق عليه الشيخان 
 .املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده عليه وسلم

وعلمت أن هؤالء الذين متتد  ،وتدبرته رأيت فيه معتصمككتاب اهلل فإذا وقفت على هذا البيان الناصع يف  
يف صلى اهلل عليه وسلم ليسوا من كتاب اهلل يف حق أصحاب رسول اهلل لبث قالة السوء كالثعابني ألسنتهم  

الذي جعله معتصمك ضد الفنت  وجتد أن هذا الكتاب الرباين  ،وليسوا من اإلميان باهلل عز وجل يف شيءشيء 
بدينك وإميانك من  وهكذا تنجو  ،كلهاجتد أنه خري حصٍن يؤويك وخري ملجئ يبعدك عن هذه الفنت   ،كلها
 .إىل أن ترحل عن هذه الدنيا إىل اهلل سبحانه وتعاىلهذه العواصف كل 

 فقد احتملوا هبتانًا وإمثًا مبيناً والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا مل  ،الذين يؤذون املؤمنني
ومل يقيد املؤمنني بأن يكونوا  ،علماء أولياءمل يقيد املؤمنني بأن يكونوا  ،صاحلنييقيد املؤمنني بأن يكونوا 

 ،كانكل من يؤذي بلسانه أو بأي وسيلٍة من الوسائل مؤمنًا من املؤمنني كيف ما    أن بل أعلن ،صحابة كرام
تد إليه األلسن فليعلم أنه احتمل يف جنب اهلل هبتانًا وإمثًا مبينًا . فكيف عندما يكون هذا اإلنسان الذي مت

زوجات وكيف عندما يكون واحدة من أمهات املؤمنني  ؟باألذية من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عند كل مشكلٍة وعند كل وجتعله احلكم هل ميكن وأنت تعود إىل كتاب اهلل  ؟رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .هل ميكن أن تتصور أن هذا الذي يفعله هذا عنده آثارة من دين؟ معاذ اهلل ،فتنة

والذين معه أشداء على الكفار  :التابعني لسيدنا حممد بأول صفة إذ يقولعندما يصف اهلل سبحانه وتعاىل 
 .خيجل منه اإلنسانالكالم الذي مث تنظر فتجد من يلغو بالظلم واإلمث و  ؛رمحاء فيما بني املؤمنني رمحاء بينهم
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ممن يسري مع رسول اهلل صلى اهلل عليه هل ميكن أن تتصور أن هذا واحٌد  ؟كان مذهبه  اً وأي ؟حنلتهكانت   اً أي
 .صلى اهلل عليه وسلموسلم بعد هذا الوصف الذي وصف اهلل به أتباع رسول اهلل 

أن ألتقط أخطاء املؤمنني من وميزان اإلسالم مقياس الدين يف لو جاز  :وأقوهلا اليومولقد قلت باألمس 
سيحول حال إىل أي شيء  ،إذاً باإليذاء يف حقهم وملد اللسان أو القلم للهجوم عليهم ألجعلها مربرًا حويل 

إنسان ليتقرب إىل اهلل ينطلق كل سيؤول إىل أن ال شك أن حال املسلمني سيؤول حال املسلمني املسلمني 
أو عز وجل أن أحبث عن أي خطيئة إذا كانت قربيت إىل اهلل  ،ألن كل بين آدم خطاءحبرب أخيه اإلنسان ذلك 

وملد اللسان أو القلم ألجعل منها مربرًا للهجوم الصاعق عليه يرتكبها إنسان من الناس حىت عن معصية 
وأن يقضي كٌل منهم حياته  ،يف اهلجوم على إخواين املؤمننيإذاً ينبغي أن أقضي حيايت كلها  ،باإليذاء يف حقه

بعضها بعضًا يف أتوٍن من تصبح أمة قد حتولت إىل رحًى يطحن وهكذا فإن هذه األمة  ،يف اهلجوم علي  أيضاً 
 ويكون ذلك قربًة إىل اهلل عز وجل.  ،الدامية اليت ال تنتهياحلرب 

وما معىن قول سيدنا رسول  ؟تفرقواموا حببل اهلل مجيعًا وال واعتص :إذًا أين بقي معىن قول اهلل عز وجل
  ؟غرضاً من بعدياهلل اهلل يف أصحايب ال تتخذوهم اهلل 

أبدًا وكل الناس ما عدا الرسل واألنبياء أن أصحاب رسول اهلل قد أصبحوا هبذا معصومني إن هذا ال يعين 
بأن ال مند ألسنتنا بقالة أدبنا ولكن اهلل عز وجل على الرغم من ذلك  ،معرضون للمعاصيمعرضون لألخطاء 

مل يقل املسلمون من سلم املسلمون  املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده .السوء حبق أي من إخواننا
اهلجوم على إذًا ما هي الدوافع اليت حتمل إنسانًا على أن يكتب فينشر وينشر املعصومون من لسانه ويده 

ما  .على أمهات املؤمنني بل على عيون أمهات املؤمننيبل على عيون أصحاب رسول اهلل  ،أصحاب رسول اهلل
إمنا هي  ،إمنا هي غرية على العصبية ،؟ ال واهلل إمنا هي غرية على اهلوىأهي فعاًل غرية على دين اهللهي الدوافع 

احلالقة كما املهلكة األنا اجلماعية  ،إمنا هي غرية على الكربياء وحب الذات واالنتصار لألنا ،غرية على الشهوة
 .هذا هو الدافع بل حالقة الدينال أقول حالقة الشعر  :قال سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

فما أيسر أن يتسع وأما االجتهاد يف ساحة اإلسالم الواحد  ،أما االختالف يف الرأيوإننا لنقول دائمًا 
من  ،لوجه اهللولكن على أن تنطلق هذه االجتهادات من دافع اإلخالص  ،اإلسالم هلذه اإلجتهادات املتعددة

أن تتجمع أخريًا مث مهما تكاثرت البد هلذه اآلراء االجتهادية عندئٍذ  ،دافع الغرية فعاًل على دين اهلل عز وجل
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يكون بدء وهكذا  ،هي نقطة الغاية القدسية ،األقدسهي نقطة اهلدف  ،على نقطة واحدةمث تلتقي تتجمع 
ولكنك ال تنظر إىل  ،اليت تنطلق منها رمبا خطوط كثريةكقاعدة اهلرم املختلفة  هذه اآلراء  ،هذه االجتماعات

وال تسري متباعدًة لكن عندما جند أن هذه اآلراء االجتهادية  ،اهلرم إال وقد احتدت هذه اخلطوط كلهامة ق
يتربأ من هذه بصريح بيانه فنجد أن كتاب اهلل وعندما نعرضها على كتاب اهلل  ،ال يف منطلق وال يف هنايةتلتقي 

 .النفسمن حظوظ  وإمنا هي نابعة ،نعلم عندئٍذ أن هذه اآلراء ليست نابعة من ساحة الدين ،االجتهادات

قيام وأنبأ أن ظهورها بعض من عالمات قرب  ،اليت حذر منها رسول اهللأجل أيها األخوة إهنا من الفنت 
عتَصم الذي ذكره رسول اهلل عندما ُسئل فما العاصم منها؟ قال ،الساعة

ُ
العاصم   :واألهم من هذا أن نعلم امل

جتدون وتدبروه هجوماً على أٍي من أصحاب رسول اهلل فاعتصموا بكتاب اهلل فإذا رأيتم من يهذي  .كتاب اهلل
  .قد يتقنع يف كثرٍي من األحيان باسم اإلسالم جتاه هذا العمل الذي ،ميزان كتاب اهلل اجتاه هذا الشذوذ

إذًا جبهد َمن ِمن اجلنود وأهاًل هلذه النقيصة  ،وليت شعري لو أن الصحابة فعاًل كانوا أهاًل هلذا اهلجوم
وارتفع رأس األمة بتاريخ املسلمني عاليًا من أين جاء هؤالء  ،وقامت هذه الفتوحات ،انتصرت هذه األمة

هم إذا مل يكن أصحاب رسول اهلل  ؟أم خرجوا من طبقات األرض جناً  ؟من مساء اهلل مالئكةاجلنود؟ أهبطوا 
إن مل يكن أصحاب رسول اهلل  ،الذي يطوق أجيال املسلمني من بعدهم إىل أن تقوم الساعة أصحاب الفضل

عن هذا م ترى أنتحدث عن حلم عندما نتكل ،صلى اهلل عليه وسلم هم الذين أسدوا إىل األمة هذا الفضل
أنتحدث عن حلم عندما نتكلم عن مقادة احلضارة يوم سلمها اهلل سبحانه وتعاىل  ؟الفتح اإلسالمي العظيم

أيدي أصحاب رسول من هي األيدي إن مل تكن  ؟مقادة احلضارةتسلمت من هي األيدي اليت للمسلمني 
رضوان اهلل تعاىل ومن معهم من بقية الصحابة الكرام وعلي إن مل تكن أيدي أبا بكر وعمر وعثمان  ؟اهلل

 . عليهم

اهلل اهلل يف أصحايب ال  :صلى اهلل عليه وسلماللهم إنا نشهدك أننا ماثلون أمام وصية رسولك املصطفى 
 .فإنه لو أنفق أحدكم مثل ُأحٍد ذهباً ملا بلغ ُمَد أحدهم وال نصيفهتتخذوهم غرضاً من بعدي 

فاستغفروه يغفر ما ظهر منها وما بطن  وأن يقينا الفنتونسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يثبتنا بالقول الثابت 
  .لكم 

 


