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د .حممد توفيق رمضان البوطي
أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهلل جل شأنه يف كتابه الكرمي :وما أَصاب ُكم ِّمن ُّم ِ
صيبَة فَبِ َما َك َسبَت
ََ َ َ
ِ
ِ
ِ
ضنكا َوََن ُش ُرهُ يَوَم
ض َعن ذك ِري فَِإن لَهُ َمعِ َ
يشة َ
أَيدي ُكم َويَع ُفو َعن َكثي وقال سبحانهَ  :وَمن أَعَر َ
ِ
ِ ِ
ب ِل ح َشرتَِن أَعمى وقَد ُكنت ب ِ
ك آيَاتُنَا فَنَ ِسيتَ َها
ك أَتَت َ
صيا  قَ َال َك َذل َ
ُ َ
القيَ َامة أَع َمى قَ َال َر ِّ َ َ
َ َ
ِ
ضرعُوا َولَ ِكن قَ َست قُلُوبُ ُهم َوَزي َن ََلُ ُم
َوَك َذل َ
اءهم بَأ ُسنَا تَ َ
نسى وقال جل شأنه:فلَوال إِذ َج ُ
ك اليَ وَم تُ َ
الشيطَا ُن َما َكانُوا يَع َملُو َن وقال سبحانه يف بيان ما أصاب الصحابة الكرام يف غزوة أحدَ  :ولََقد
ِ
ِِ
صيتُم ِّمن بَع ِد َما أ ََرا ُكم ما
ص َدقَ ُك ُم اللّهُ َوع َدهُ إِذ ََتُ ُّسونَ ُهم بِِإذنه َحّت إِ َذا فَشلتُم َوتَنَ َازعتُم ِيف األَم ِر َو َع َ
َ
يد الدُّن يا وِمن ُكم من ي ِر ُ ِ
ِ ِ
صَرفَ ُكم َعن ُهم لِيَبتَلِيَ ُكم َولََقد َع َفا َعن ُكم َواللّهُ ذُو
يد اآلخَرةَ ُث َ
ُ
َُتبُّو َن من ُكم من يُِر ُ َ َ
ِِ
ي
فَضل َعلَى ال ُمؤمن َ
أيها املسلمون تعاين األمة اليوم ومنذ سنوات من شدائد متوالية ،فتنة عمياء أفسدت حياة الناس
وعالقاهتم ،نزيف دموي ذهب بأالف الناس ،ولعل بعضهم ذهب بيد أخيه أو بيد ابن عمه ،فتنة دمرت
الوطن ومزقت اجملتمع ومكنت العدو وأبعدت الصديق ،ولو تدبرنا األمر لوجدنا أن ما جيري إمنا هو مثرة
بعدنا عن ربنا تبارك وتعاىل ،فلقد ابتعد الناس عن هنج رهبم وإرشادات نبيهم املصطفى  سواء يف
عباداهتم أم يف معامالهتم أم يف رعايتهم ألنفسهم وأوالدهم أم يف أداء احلقوق اليت اؤمتنوا عليها أم يف
املرشد
عز وجل هبا ،فلقد صارت ولألسف الشاشة ووسائل االتصال
أداء الواجبات اليت كلفهم اهلل ِّ
َ
واملوجه ألكثر الناس يف عصرنا هذا فوقع ما وقع ،وكان من املمكن أن تكون املصيبة نعمة بنتائجها لو
أهنا أيقظت الناس من غفلتهم ،إال أن كثيا من الناس متادوا يف الغفلة وأمعنوا يف تنكب الطريق ،واهلل
ِ
ِ
ِ
يد العِ َق ِ
اب
ين ظَلَ ُموا ِمن ُكم َخآصة َواعلَ ُموا أَن اللّهَ َش ِد ُ
سبحانه وتعاىل يقولَ  :وات ُقوا فت نَة ال تُص َيب الذ َ
ولعل العارض اجلوي الذي أصاب بالدنا من خالل تلك العاصفة الرملية لعلها أزعجت الكثيين بل
لعلها قتلت البعض ممن ال يتحملون مثل هذه العاصفة الرملية اخلطرة ،ولكن ال تدري ماذا وراء هذه
العاصفة من نعم ميكن أن يكرم اهلل تعاىل هبا البالد بنتيجة األمر ،فهي اليت ميكن أن تقتل الكثي من
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اآلفات اليت تضر باملزروعات أو تضر البيئة من جهة أخرى ،يقول اهلل تعاىل يف حادثة األفكَ :ال
ََت َسبُوهُ َشّرا ل ُكم بَل ُه َو َخي ر ل ُكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من االث ظاهر األمور شديد ومؤل أما
باطنها فبحسب ما ميكن أن يستفيد املرء نتيجة ما يصيبه ،فإن أيقظته احملنة وأرجعته إىل ربه وأيقظت
عصي التأديب إذا أيقظت العبد هي رمحة به.
قلبه ،فإهنا واهلل نعمة وألطاف من اهلل سبحانه وتعاىل ،إن ّ
وَنن اليوم يف حرب ضروس شرسة مع الفتنة ومع أعداء األمة من دول البغي والعدوان ،وللنصر يف
املعركة شروط البد منها ،أشار إليها حديث النيب  الذي رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحي
عن ابن عباس  أن النيب  يقول ":احفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك ،إذا سألت فاسأل
تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف الشدة ،واعلم أن ما أصابك ل يكن
اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهللّ ،
ليخطئك ،وما أخطأك ل يكن ليصيبك ،واعلم أن اخلالئق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا ل يرد اهلل
أن يعطيك ل يقدروا عليه ،ولو اجتمعوا على أن يصرفوا عنك شيئا أراد اهلل أن يصيبك به ل يكن
لينصرف ،واعلم أن النصر مع الصرب ،وأن الفرج مع الكرب ،وأن مع العسر يسرا" هذه وصية للنيب 
من شأهنا أن تثبت القلوب ،وأن تنهض باملعنويات وأن تزيد ثقة املؤمني برهبم فتدفع هبم إىل سبل
طاعته وتدارك تقصيهم ،ومثل هذا وصية سيدنا عمر  لسيدنا سعد وهي موجهة لألمة كلها بكل
فئاهتا مدنييها وعسكرييها ،لكل من يواجه هذه الفتنة العمياء اليت أودت بالكثيين وعركت يف ثفاَلا
الكثيين ،فعندما وجه سيدنا عمر سيدنا سعدا بن أيب وقاص إىل حرب الفرس قال له (( :أما بعد
فإين آمرك ومن معك من األجناد بتقوى اهلل على كل حال ،فإن تقوى اهلل أفضل عدة على العدو
وأفضل املكيدة يف احلرب ،وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احرتاسا من املعاصي منكم من عدوكم ،فإن
ذنوب اجليش أخوف عليهم من عدوهم ،وإمنا ينصرون على عدوهم مبعصيتهم هلل )) سبب عدائنا مع
أولئك خروجهم عن طاعة اهلل ،فإذا عصينا َنن أيضا استوى الطرفان ،وهم أكثر عدة و عددا منا ،إذا
عز وجل
سيتغلبون علينا ،أما إذا اتقينا اهلل يف الوقت الذي هم ناصبوا رهبم العداء واملعصية فإن اهلل ِّ
سوف ينصر التقي على الشقي ،وسوف ينصر احملسن على املسيء سوف ينصر املسلم املستقيم على
الفاجر املنحرف ،ث يقول عمر (( :يا سعد ال يغرنك من اهلل أن قيل خال رسول اهلل  وصاحب
عز وجل ال ميحو السيء بالسيء ،ولكنه ميحو السيء باحلسن ،فإن اهلل سبحانه
رسول اهلل  ،فإن اهلل ِّ
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تعاىل ليس بينه وبي أحد نسب إال طاعتَه ،فالناس شريفهم ووضيعهم يف ذات اهلل سواء ،اهلل رهبم وهم
عباده ،يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة ،فانظر األمر الذي رأيت عليه النيب  مذ بعث إىل
أن فارقنا فالزمه فإنه األمر؛ هذه عظيت ،إياك إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من اخلاسرين ))
هذه وصية عمر بن اخلطاب لسيدنا سعد بن أيب وقاص فكانت مثرهتا أن نبهت قلب سعد وأيقظت فيه
دوافع الطاعة وااللتزام وصدق االتباع ،فكانت نتيجة ذلك االنتصار ،االنتصار على أقوى دولة باغية يف
ذلك العصر مستكربة طاغية ،ل تغنهم حصوهنم ول تفدهم أعدادهم وال عدهتم اهنزموا أمام احلق ،وصار
الفرس ممن رأوا يف سيدنا سعد والصحابة الكرام االستقامة على أمر اهلل والطاعة هلل سبحانه واألمانة
واالستقامة والعدل واخلي بشائر انتصار للفرس على طغاهتم ،فكان الفرس يساقون إىل املعركة
بالسالسل ،بينما هم يريدون أن ينضموا إىل املسلمي ويقفوا إىل جانبهم ،وقف كثي من الفرس إىل
جانب اجليش املسلم عندما سنحت الفرصة َلم ،هذا الذي حرك فيهم أسباب الوعي وإدراك حقيقة
دعوتنا ،فدعوتنا إىل اخلي ال إىل الشر ،إىل العدل ال إىل الظلم ،إىل اإلحسان ال إىل اإلساءة ،إىل حسن
املعاملة ال إىل سوء املعاملة ،إىل األمانة ال إىل اخليانة ،هذه مبادئنا وهذا منهجنا وهبذا ينتصر جيشنا
وشعبنا وأمتنا ووطننا.
أقول هذا الكالم يف الوقت الذي نعاين فيه ال شك يف ذلك ،وَنن نرى بأم أعيننا تألب الدنيا على
أمتنا وتكالبها على وطننا.
لكنن يف الوقت الذي أشعر فيه مبدى اخلطر ال يفوتن أبدا وال يفوتنكم األمل الوطيد بكفالة اهلل َلذا
البلد ،أجل هناك ومضات نور تشرق علينا وتبشرنا أن هذه األمة منتصرة بإذن اهلل تبارك وتعاىل ،فالشام
عز وجل ،أجل فنحن قد ال ننتصر بتفوق عسكري ،ولكنا سننتصر بعناية ربانية ،عندما
حمط عناية اهلل ِّ
يتقن تالوة كتاب اهلل،
أرى مساجدنا تعج باألطفال الذين يتعلمون كتاب اهلل ،تعج بالفتيات اللوايت ّ
عندما أرى جمالس العلم يف مساجد بالدنا تغص وهلل احلمد بالوافدين إثر الوافدين لدورات علمية بعد
عز وجل وسنة نبيه  أقول :إن املؤسسة
دورات علمية ،ينهلون من معي ديننا ومن معي كتاب اهلل ِّ
الدينية يف بالدنا مؤمتنة على هذا النشاط ،وهي تؤدي األمانة على الوجه األفضل وهي تشجع وتنهض
مبسؤولياهتا هبذا ،وانظروا إىل أطفالنا إىل بناتنا إىل نسائنا إىل شبابنا تعج هبم مساجد دمشق ألهنم موضع
3

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

د .حممد توفيق رمضان البوطي

شروط النصر

عز وجل ،فلئن ضاقت صدور أولئك الذين يكيدون َلذا الوطن فإننا نقول َلم :قل موتوا
عناية اهلل ِّ
عز وجل ،وستنتصر بإذن اهلل عاجال غي آجل مبقدار إقبالنا على اهلل
بغيظكم فالشام حمط عناية اهلل ِّ
مبقدار إقبال هؤالء األطفال هؤالء الشباب هؤالء الفتيات على بيوت اهلل ومبقدار إقبال شبابنا على
مواجهة العدو بقوة وإصرار.
لن تستلم سوريا ولن تستلم الشام للكيد والتآمر مهما بلغت قوته ومهما تألب األعداء عليهم ،أجل
سننتصر بكتاب اهلل ،سينتصرون مبجالس العلم ،سينتصرون بااللتجاء إىل اهلل ،سينتصرون بالثبات يف
املواقف كما قال ربنا تبارك وتعاىل :إذا لقيتم فئة فَاث بُتُوا َواذ ُك ُروا اللّهَ َكثِيا ل َعل ُكم تُفلَ ُحو َن تضمنت

عز وجل.
اآلية شرطي من شروط النصر ،الثبات واألمر اآلخر أن ترتبط قلوبنا باهلل ِّ

عندما أرى يف كل أسبوع أو أسبوعي آالف األطفال يؤمون مسجدا ما يف دمشق لكي يسربوا
حمفوظاهتم من كتاب اهلل من سن اخلامسة إىل سن املراهقة ،هذا حيفظ جزءا وهذا حيفظ جزأين وهذا
عز وجل ،آالف الطالب يف
حيفظ مخسة أجزاء من القرآن وهكذا ،أقول هذه بلدة هي حمط عناية اهلل ِّ
كل أسبوع أو أسبوعي جيرون امتحانات ملدى إقباَلم وتقدمهم وَتسن مستواهم يف تالوة كتاب اهلل
وحفظه ،ولكتاب اهلل إشراقات يف قلوب الناس ،ولكتاب اهلل آثار تنتهض وترتفع هبا مهة الناس وينتصر
هبا وطننا بإذن اهلل تعاىل .البد أن جنمع بي األمرين اثبتوا واذكروا اهلل كثيا .أقول لئن ضاقت صدور
البعض هبذه احليوية اليت ظلت مستمرة على الرغم من القذائف وعلى الرغم من احلرب الشرسة .أقول
أما من خرج من الشام فقد حكم على نفسه ،وأما من بقي يف الشام فهم املرابطون الذين ستكلل
مرابطتهم بإذن اهلل بالنصر القريب والفرج الوشيك.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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