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وجهك  ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل   اي ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ ،ك ولعظيم سلطانك, سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   الّلهم صلّ    ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 . تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

مبقدمه ويستقبلونه كما يستقبل يبدو أن أكثر املسلمني الذين حيتفلون بقدوم شهر رمضان املبارك إمنا حيتفلون  
حىت إذا تناول منه لقيمات فلما رآه على املائدة أقبل إليه إقبال النهم املشتاق    ،إنساٌن جائٌع اشتاق إىل طعاٍم بعينه

   .وأدبر عنه انسياً وبعد قليٍل أعرض عن الطعام وقام  ،بدأ يتربم منه وبدأ ميل

إذا   ، هر رمضان املبارك إمنا هو استقبال مزاجي من هذا القبيل متاماً أن استقبال كثرٍي من املسلمني لش ُُييل إيل  
مث إن العدد يقل واالزدحام   ، مكانأقبلت الليايل األوىل منه فاضت املساجد ابملصلني وتزاحم الناس ورمبا مل يبق هلم  

املبارك وفيه تُتوقع ليلة القدر وهو أفضل ما يف هذا الشهر  إذا أقبل العشر األخري منه  حىت    ، وال يزال يرتاجعيرتاجع  
  .وإهنا لتكاد تصبح فارغةتنظر إىل املساجد  ،من ألف شهر  - كما قال هللا سبحانه وتعاىل   - اليت هي خرٌي 

  يف االصطالح مع هللا سبحانهاملسألة ليست مسألة إقباٍل على هللا عز وجل بسائق من العبودية وبسائق من الرغبة  
من مظهر من فأقبلوا إليه إقبال اإلنسان الذي ُحرم وإمنا هو موسم اشتاق إليه الناس بعد غياب عام  ،وتعاىل

بعد أن كان  ويعود فيعرض  ،ويزداد املللمث إنه بعد ذلك ميل  ،وله فيها ذكرايت رمبااملظاهر كان قد اشتاق إليها 
  .مقبالً ومشتاقاً 

وأن   ،فإمنا يدل على أن القلب فارٌغ عن اإلخالص هلل سبحانه وتعاىلأيها اإلخوة إن دل هذا على شيء 
ها هو ذا العشر األخري من هذا   .هؤالء الناس ال يبتغون فيما يقدمون عليه مرضاة الباري واخلالق سبحانه وتعاىل
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ىل قيام هذا الشهر إىل مرضاة هللا عز وجل وإوكان من املفروض أن يكون الناس أكثر إقباالً  الشهر املبارك قد أقبل  

مما ذكرته لكم ومن الشبه ولكنك لدى املقارنة تنظر فتجد ما يؤسف له  ،يف هذا العشر األخري منهم يف أوائله
العشر األخري فيه الليلة اليت حتدث عنها بيان هللا   . واقعةالذي عقدته بني هذا األمر وبني ما ُُييل إيل أنه حقيقٌة 

َلة  اْلَقْدر  ) ( عز وجل يف سورة مستقلة  َلُة اْلَقْدر  )1إ انا أَنْ زَْلَناُه يف  لَي ْ َلُة اْلَقْدر  َخرْيٌ م ْن أَْلف  2( َوَما أَْدرَاَك َما لَي ْ ( لَي ْ
 . )َشْهرٍ 

َلُة اْلَقْدر  ) :يف قولهيف هذا الوصف الرابين هلذه الليلة وأتملوا أتملوا  هل تصورمت خطورهتا   . ( َوَما أَْدرَاَك َما لَي ْ
وسلم فيما رواه الشيخان  ولقد صح عن املصطفى صلى هللا عليه  املظنون أهنا تكون يف هذا العشر األخري    ؟وأمهيتها

ُغفر له  " :" ويف روايةٍ من قام ليلة القدر إمياانً واحتساابً ُغفر له ما تقدم من ذنبه" :قالأنه صلى هللا عليه وسلم 
قال أخربان رسول هللا  وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عبادة ابن الصامت    ." ما تقدم من ذنبه وأتخر

أو مخس وعشرين الواحد والعشرين أو ثالث وعشرين التمسوها يف ليلة )عن ليلة القدر فقال  صلى هللا عليه وسلم  
أي   (ذنبه وما أتخر احتسااًب ُغفر له ما تقدم منرمضان من قامها  أو تسٍع وعشرين أو آخرأو سبٍع وعشرين 

 . ذنوبه كلهاُغفرت له 

أما أمته فهو أن جيايف نفسه عن مضجعه  ،وقيام هذه الليلة أقله يتم حبضور صالة الرتاويح كاملة يف املساجد
يطرق  ،ابب الرضى اإلهليوخالقه سبحانه وتعاىل مستغفرًا آيبًا اندمًا يطرق يف تلك الليلة وأن يقبل إىل مواله 

   .أن يصفح مواله عن ذنوبه كلها ،الصفحابب 

ويف الناس من يتصورون أن ليلة القدر حمصورة وخمبوءة يف ليلة السابع والعشرين وهي رقية من رقى الشيطان 
عن اإلقبال إىل هللا عز وجل يف الليايل الناس لكي يعرضوا   هذا اهلاجس استقر يف أذهان كثري من ،أيها اإلخوة 

إىل أن حنتفي هبا يف ليلة احلادي  األخرى ظناً منهم أبن ليلة القدر حمصورٌة يف ليلة السابع والعشرين إذاً ال داعي 
ما يدل بل إن يف أحاديث املصطفى صلى هللا عليه وسلم  ،والعشرين أو الثالث والعشرين أو اخلامس والعشرين
عز وجل عنا حلكمة من أجل أن يتصيدها ولقد أخفاها هللا على أن شهر رمضان كله مظنة هلذه الليلة املباركة 

أخفاها هللا ولكن يف الناس من نسخوا هذا اإلخفاء اإلهلي   ، يف كل ساعة من ساعات هذا الشهر املبارك اإلنسان  
 . هذا شيء ؟سبحانه وتعاىل هلاإذاً فما معىن إخفاء هللا  ،حصراً هنم أهنا يف ليلة السابع والعشرين إبعال

شيٌء آخر يتسرب به التائهون عن صراط هللا سبحانه وتعاىل ويدسه احلاقدون على دين هللا عز وجل وأسأل 
لو كان هذا األمر انزاًل من عند هللا  لو كان هذا الكالم صحيحًا و  :يقول أحدهم ،هللا عز وجل لنا وهلم اهلداية
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هنا رمبا كانت  ألن الليلة اليت هي ليلة احلادي والعشرين من رمضان    ،إذاً لتاه الناس يف حقيقة ليلة القدرعز وجل  

ومن مث فكيف يصدق أن تكون ليلة القدر يف العامل كله يف ميقات واحد يف  ،بياض هناٍر يتألأل يف مكاٍن آخر
  .وهذه حقيقة معروفة ،حني أن الليايل واألايم تتوازعها الكرة األرضية

هؤالء الذين يقولون هذا الكالم ُُييل  : فامسعوا اجلواب وتبينوهبعض التائهني أيها اإلخوة هذا الكالم يدسه 
أو  واليت يكون الوقت فيها لياًل انبٌع من تلك الساعة اليت نرصدها  ،يلة انبٌع من طبيعتهاأن فضل هذه الل إليهم 

من طبيعة الشمس  ،ُُييل إليهم أن سر هذه الليلة انبٌع من طبيعة الزمن ،أن يكون الوقت فيها هناراً أو غري ذلك 
  ؟فهل األمر كذلك يف ملكوت هللا عز وجل أو اهلالل الذان يسراين 

أرض عرفة من حيث الطبيعة كأي أرٍض من أرض هللا الواسعة يف  ، األزمنة كلها واحدة واألمكنة كلها واحدة
واألزمنة تفضل يف جتليات هللا سبحانه وتعاىل ال فرق ولكن املكان يفضل يف جتليات هللا عليه  ،األرضجنبات 

يف ساعة حمددة معينة من من بالد هللا الواسعة  فعندما تكون ليلة احلادي والعشرين مثاًل يف هذه املنطقة .عليها
فيتوب عليهم ويغفر هلم  يتجلى على أهل تلك املنطقة يف تلك الساعة فإن هللا عز وجل  ، هذا الشهر املبارك 

عليهم  مكان آخر بعد ذلك يف ساعات يتجلى هللا عز وجل وعندما تصبح هذه الليلة ذاهتا يف  ،ويصفح عنهم
وليس مصدره انبعاً من األرض وليس انبعاً  مصدر الفضل من عند هللا عز وجل  ،ذاهتاهناك يف تلك الساعات 

إال مرضًا هو  د عرفتم أن اإلحلاد مل يكن مصدره يف يوم من األايم ولق ، ولكن اجلهل يُعمي ،من طبيعة األرض
   .املختلفة فتبينوا اجلواب واعرفوهمرض اجلهل أو املرض العقد النفسية املتنوعة 

واألزمنة كلها   ،وإحسان منها بفضٍل منهمتساوية ولكن هللا يتجلى على من يشاء األمكنة كلها يف طبيعتها 
  ، ى عباده يف أي بقعة من البقاعابملعىن الفلكي واحدة ولكن هللا عز وجل يتجلى يف الوقت الذي يشاء منها عل 

  .منقسمة يف جنبات األرضمتوازعة فليلة القدر قد تكون ليايل شىت 

املبارك فما ينبغي أن وإذا أقبلنا حنتفي هبذا الشهر أن أعود فأبني لكم إن األمور خبواتيمها أيها اإلخوة ينبغي 
بال إنساٍن هنٍم اشتاق إىل طعام حىت إذا تناول منه لقيمات وشعر ابلشبع أعرض منه وقام يكون إقبالنا إليه كإق

والرحلة  ،عن سريان إىل هللا ،إقبالنا إىل هللانعرب بذلك عن  ، ال إمنا نعرب عن احتفالنا هبذا الشهر املباركعن املائدة 
سر   ،اليقني هو املوت   ؟وما اليقني أيها اإلخوة  (َواْعُبْد َرباَك َحىتاٰ ََيْت َيكَ )الرحلة إىل هللا ال تنقطع    ،إىل هللا مستمرة

 . (فَإ َذا فَ َرْغَت فَاْنَصْب * َوإ ىَل َربّ َك فَاْرَغبْ )بينك وبني هللا عز وجل ال متل نعم ضع منهاج الرحلة   ،إىل هللا
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  ؟ ما السائق الذي يدعوين إىل االستمرار ؟ الرحلة اد  الذي يشدين إىلما احلال ترتاجع إايك لعل قائاًل يقول 

الذي بني يديك لعلك ال تعلم أو لعلك نسيت أنت سائر إىل هللا ستموت غداً السائق أو احلادي منهاج الرحلة  
نعكاساً لطبيعة اوالقرب سيكون    ،املوت يضعك يف دهليٍز بني يدي حساب هللا سبحانه وتعاىل  ،واملوت ليس عدماً 

وإن كانت رحلتك إىل هللا رحلة إعراٍض  ،كان القرب روضة من رايض اجلنةفإن كانت رحلة إقبال  رحلتك إىل هللا 
  . صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  كما بني لنا حفرة من حفر النار  فاعلم أن قربك سيكون  وأتفٍف وتربٍم أبوامره 

يتربم  ،أبولئك الذين تكون كلماهتم مسجة على اآلذان مث على القلوب   ابلشاردين ، ابلتائهنيوإايكم أن تتأثروا  
 ، يتربم أحدهم ابحلديث عن عذاب القرب ،الواحد منهم إذا مسع من يتحدث عن منهاج الرحلة اإلنسانية إىل هللا

ه مكبل نأل  ،ألنه مكبٌل أبصفاد شهواته شيء طبيعي أن يضيق ذرعاً بذلك    ،ويضيق ذرعاً بذلك وعما بعد املوت  
 .حيدثه عن املوتى وعن املآلمن فهو ال يريد املنحطة برغائبه احليوانية القذرة 

ال قبل له أبن يعود إىل الوراء تلك هي القصة إنساٌن يسري يف نفق مظلم ذي اجتاه واحد  ، أجل أيها اإلخوة
كلما أوغل سرياً يف هذا الطريق اشتد الظالم عليه ما الذي حيدث؟   ، أن هذا االجتاه لن ينتهي إال إىل سدواعلم 

ي جيد نفسه قد ركب أما العاقل الذ  .تلك هي سرية هؤالء الناس  .بعد ذلك غيظا  ولعله ينفجروأخذ منه ابخلناق  
 ،عن آخر حمطة ما الذي سينتظره ،عن حمطاته ،أو أُركب قطاراً البد أن يتسائل عن منهاج رحلته يف هذا القطار

أجل ابألمس رمبا مسعتم كالم من يتأففون من كالم هللا عن عذاب القرب وال  ؟ما الذي سيقع لكي َيخذ العدة
أمل تقرأوا قول هللا عز وجل عن آل  ،هللا هو الذي يتحدث  ،أقول من كالم رسول هللا وال من كالم زيد من الناس

َها ُغدُ )فرعون  ل  ف ْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاب  النااُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ ُلوا آَل ف ْرَعْوَن َوَحاَق ِب  يًّا ۖ َويَ ْوَم تَ ُقوُم السااَعُة أَْدخ  وًّا َوَعش 
  .(َأَشدا اْلَعَذاب  

وما فائدة   ؟أما ينبغي أن نصغي السمع حىت أنخذ العدة ،ربنا هكذا يقول لنا ربنا حيدثنا عن منهاج رحلتنا
وحىت ال تتبني  مل حىت ال تتبني ما حوهلا ما فائدة أن أكون وريث النعامة الغبية تضع رأسها يف الر  ؟اإلعراض

فنتخذ من وال يزال يف العامل أغباء كان مضرب املثل  ،وحىت ال ترى الصياد الذي يرتبص هبااخلطر احملدق هبا 
أعرضت اليوم وأعرضت غداً مث أعرضت بعد ! رحلٌة حنن مسريون فيها وصائرون إليها ؟النعامة قدوة لنا اي هؤالء

أتتيين بعد حنٍي    ؟بعد املوت ولكن ما الذي سيحصلمن حديث هللا عما جيري  يتأففون  وانقدت هلؤالء الذين  غد  
آنذاك  فأن أغض الطر هل أستطيع  .إىل هللا منييت وأتتيين الساعة اليت يطلب إيل فيها الرحيل من هذه الدنيا 

هل أستطيع أن أقول دعك فأان دعين من كالمك هذا  ؟هل أستطيع أن آخذ بنصيحة هؤالء األغبياء ؟أيضاً 



   2003/   11/   14بتاريخ  خطبة اإلمام الشهيد البوطي                                                  إايكم وامللل .. األمور خبواتيمها
أان مسوٌق إليها  . هلذا الذي تتكلم عنهفإنين لن ألقي ابالً  َوَجاَءْت )سيقول يل لقد حانت ساعة الرحيل رحلة ٌ

ْنُه حتَ يدُ  حلَْقّ  َذل َك َما ُكْنَت م  أجرت األمل  ،أن أعود إىل املاضي فأجرت الندمالبد يف تلك الساعة  (َسْكَرُة اْلَمْوت  اب 
  ؟.ه وتعاىل وهو عين راضملاذا مل أهتيأ هلذا اليوم حىت ألقى هللا سحبان ؟ملاذا مل آخذ العدة ؟ملاذا مل أستعدوحيي 
أن ال جيعل مصريان اتباع الثقالء على النفوس   ، أن ال جيعل مصريان اتباع األغبياء أسأل هللا عز و جل  إلخوة  أيها ا

       .أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم  .فضالً على اآلذانوعلى العقول 

  


