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 كيف يمكن ألي يد أن تلوث بركة هذه األرض املباركة 

 اإلمام الشهيد البوطي

 19/11/2010املوافق   1431، ذو الحجة  13، الجمعة

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

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 الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

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

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

اجملتمع فقد علمتم أن إن املصيبة الفادحة ال تكمن يف املعاصي إذ يرتكبها اإلنسان أو تعيش أو تشيع يف  
ه ْم اَل ﴿  لتواب وعلمتم أن هللا هو القائل:هللا سبحانه وتعاىل نعت نفسه اب ُقْل اَي ع َباد َي الَّذ يَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنُفس 

يعاً إ نَُّه ُهَو اْلَغُفوُر  يمُ تَ ْقَنُطوا م ن رَّمْحَة  اَّللَّ  إ نَّ اَّللََّ يَ ْغف ُر الذُّنُوَب َجَ   [. 53: ]الزمر ﴾الرَّح 

وإمنا تكمن املصيبة الكربى يف أن تشيع املعاصي يف اجملتمع أو أن يصطبغ هبا األفراد مع االستهانة هبا ومع  
اخلطرية  النتائج  إىل  االلتفات  عدم  ومع  منها  التوبة  ضرورة  إىل  التنبه  عدم  ومع  خطورهتا  إىل  االلتفات  عدم 

ي الباري سبحانه وتعاىل مثل هذا اجملتمع على أعقاهبا. تلك هي املصيبة الفادحة  واالبتالءات الكربى اليت قد يبتل 
اليت ينبغي أن نتبينها حىت نتوقى من الوقوع فيها. وإهنا لُسنٌَّة أخرى أو قانون آخر من القوانني اليت أعلنها هللا عز 

 وجل يف حمكم تبيانه. 

ألوان من   املعاصي وشاعت  ارتكبوا  أمم  ثَ َنا عن  ببعض حدَّ فأخذهم هللا عز وجل  املعاصي يف جمتمعاهتم 
االبتالءات ليستيقظوا وليتنبهوا ولتسوقهم تلك االبتالءات إىل اإلانبة إىل هللا فلم يلتفتوا إىل شيء من ذلك وأعرضوا  

َوَلَقْد ﴿  ل:الكبري. أتملوا يف قوله عز وج  عن الرسالة اليت أرسلها هللا عز وجل إليهم منذراً وحمذراً فحاق هبم العقاب
ْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َلَعلَُّهْم يَ َتَضرَُّعوَن. فَ َلْوال إ ْذ جَ  اءُهْم ََبُْسَنا َتَضرَُّعواْ َولَ ك ن َقَسْت أَْرَسلَنا إ ىَل أَُمٍم مّ ن قَ ْبل َك فََأَخْذاَنُهْم اب 

 [. 43-42:  نعام]األ ﴾قُ ُلوهُبُْم َوَزيََّن ََلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ 
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هكذا يبني هللا عز وجل لنا سبب هالك بعض األمم. مل يكن السبب جمرد العصيان ولكن السبب كان  
االستخفاف ابلعصيان وعدم التنبه إىل الرسالة احملذرة اليت وصلتهم من عند هللا عز وجل متمثلة يف ألوان من 

َوَلَقْد َأَخْذاَنُهم ﴿  وهو يوضح مصداق هذا القانون:  وجلاملصائب كاليت نعاين منها اليوم. وأتملوا يف قوله عز  
ْلَعَذاب  َفَما اْسَتَكانُوا ل َرهبّ  ْم َوَما يَ َتَضرَُّعونَ   [. 76: ]املؤمنون ﴾اب 

 تلك هي حيثية إهالك تلك األمة اليت يتحدث عنها البيان اإلَلي. 

عن طريق كليمه موسى فرعوَن ومأله وقوَمه، ولقد أنبأان بيان هللا عز وجل عن آايٍت أرى هللاُ سبحانه وتعاىل  
نبَّههم هللا من خالل تلك اآلايت إىل ضرورة اليقظة، إىل ضرورة اإلانبة والتوبة إىل هللا فأعرضوا واستخفوا، وانظروا 

ُْؤم ن نيَ َوقَاُلواْ َمْهَما أَتْت َنا ب ه  م ن آيٍَة لّ َتْسَحَراَن  ﴿  :كيف يعرب هللا بل البيان اإلَلي عن استخفافهم َا َفَما ََنُْن َلَك ِب   ﴾ هب 
فََأْرَسْلَنا َعَلْيه ُم الطُّوفَاَن َواجْلَرَاَد َواْلُقمََّل َوالضََّفاد َع ﴿  قبة هذا االستكبار العذاب األطم:فكان عا  [.132:  ]األعراف

 [. 133: ]األعراف ﴾جمُّْر م نيَوالدََّم آاَيٍت مَُّفصَّاَلٍت فَاْسَتْكرَبُواْ وََكانُواْ قَ ْوماً 

العاقبة كما   وعندئٍذ كانت  إىل هللا  اإلانبة  وبني  بينهم  االستكبار حال  لكن  استيقظوا  يستيقظوا،  مل  أيضاً 
 تعلمون، نبذهم يف اليم وأغرقهم يف ذلك العذاب الواصب.

وجل، ليس فينا من جيهل   عباد هللا: إننا نعلم َجيعاً أسباب هذه املصيبة اليت تطل علينا من مساء هللا عز 
األسباب الكامنة وراء هذا الغضب اإلَلي الذي يرتاءى لنا من مسائه وال ينبع لنا من أرضه، ما أظن أن فينا من 
جيهل هذا السبب السيما الذين يكمنون وراء هذه األسباب، ولكن االبتالء اخلطري هو هذا الذي أقوله لكم. 

ان هللا عز وجل به، هنالك من يستخف هبذه الرسالة اإلَلية اليت خياطبنا  هنالك من يستكرب على هذا الذي يذكر 
هبا واليت حتمل بني طياهتا النذير اخلطري، نعم إهنا مصيبة فادحة ال أذكر أننا ابتلينا ِبثلها يف شامنا هذه قط ولكنها  

 مع ذلك هي مقدمة، مقدمة ملصيبة أطم ولغضب إَلي أشد. 

كامنًة يف معصية تزل هبا األقدام فكلنا ضعفاء وكلنا معرضون   –أقول لكم  مرٌة أخرى    –ليست املصيبة  
للمعاصي، ليست املصيبة كامنًة يف أن ينجرف اجملتمع لسبب ما إىل بعض االَنرافات، فاجملتمع هو الفرد املتكرر  

ً كانوا ضعفاء كما وصفهم بيان هللا سبحانه وتعاىل، لكن املصيبة الكربى اليت   تطل علينا من مساء هللا  والناس أايَّ
عز وجل تكمن يف اإلعراض عن التوبة، تكمن يف االستكبار على الرجوع إىل هللا سبحانه وتعاىل، تكمن يف 
االستخفاف هبذه املصيبة وحماولة عدم االعرتاف هبا إىل هذا اليوم، هذا هو الشيء املخيف اي عباد هللا وهذا ما  
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ه إىل أنفسنا فإن وجدان أننا من هؤالء الذين يستخفون بعقابيل املعاصي  ينبغي أن َنذره وما ينبغي أن نعود ب
فلنسرع ابإلانبة والتوبة إىل هللا عز وجل ولنذكّ ْر إخواننا، أقاربنا الذين يلوذون بنا بضرورة التذلل واإلانبة إىل هللا  

 سبحانه وتعاىل وعندئٍذ يرتفع البالء. 

ق من الضعف ال حتجب اإلنسان عن رمحة هللا بل لعلها تسوقه إىل  املعصية اليت ُيساق إليها اإلنسان بسائ
 رمحة هللا، وصدق من قال: معصية أورثت ذالً وانكساراً خرٌي من طاعٍة أورثت عزاً واستكباراً. 

إنين أقول أيها اإلخوة اعتماداً على ُسنٍَّة قرأهُتا ولعلكم تقرؤوهنا يف كتاب هللا عز وجل، أقول: إن هذه املصيبة 
اليت نعاين منها اليوم واليت هي جديدة يف نوعها ستبقى بل هي متجهة إىل االستفحال وإىل االتساع إن مل نعاجلها  

 معاجلة عامة بتوبة صادقة وإانبة إىل هللا سبحانه وتعاىل.

املعاصي، كل املسلمني متعرضون َلا، أصحاب رسول هللا تعرضوا للمعصية. يف عهد عمر أمري املؤمنني اثين  
خلفاء املسلمني وقع قحط يف عام من األعوام يسمى عام الرمادة، خرج عمر بن اخلطاب بوصفه أمري املؤمنني 
مع أصحاب رسول هللا َجيعاً يستسقون والذوا وتوسلوا بعم رسول هللا العباس فماذا قال العباس عم رسول هللا؟  

ه مل ينزل بالء إال بذنب وال يكشف البالء إال التوبة  اللهم إن –وهو جيأر إىل هللا متذلالً ابلدعاء والتضرع  –قال 
وها هي ذي أيدينا ممتدة إليك ابعرتافنا ابلذنب وها هي ذي نواصينا بني يديك ابلتوبة فاسقنا، َنن اتئبون، َنن 

 وملا  راجعون إليك. قاَلا عم رسول هللا، قاَلا أمري املؤمنني عمر، قاَلا كل أصحاب رسول هللا. ملا رجعوا إىل هللا 
أعلنوا التوبة واإلانبة أمام ابب هللا عز وجل ُسُقوا يف مساء ذلك اليوم وامتدت السقيا وامتد كرم هللا عز وجل ومل 

 ينقطع.

قائل   يقولن  قائل هذا، حسبنا هذا    – أيها اإلخوة    – واليوم ال  يقولن  نتداعى إىل االستسقاء، ال  تعالوا 
و  التداعي  استجبنا َلذا  إن  إننا  لشروط هذا الكالم.  توفر  دون  االستسقاء  به من  أمران هللا عز وجل  ِبا  قمنا 

االستسقاء لن تتحقق االستجابة. إذا مل نقدم بني يدي هذا االستسقاء أمام هللا توبًة صادقة على كل املستوايت 
ون َبن هللا عز جل ورداً للمظامل فإن االستسقاء ال يفيد بل رِبا كان سبباً لشماتة الشامتني ممن ال يؤمنون وال يثق

 هو الرزاق وأن األسباب جند من جنود هللا عز وجل. 

  ءة وقد نجَّ هللا إليها أنبياءه: ومع ذلك فإنين أبشركم َبن شامنا هذه مكلوءة بعناية هللا، وكيف ال تكون مكلو 
َناُه َوُلوطاً إ ىَل اأْلَْرض  الَّيت  اَبرَْكَنا ف يَها ل ْلَعاَلم نيَ ﴿  [. 71: نبياء]األ ﴾َوََنَّي ْ
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هو سيدان إبراهيم ولوط. هذه األرض هي هذه األرض اليت أنتم فيها. شامنا هذه مكلوءة بعناية هللا، ومهما  
وفدت إلينا اخلطط عن ميني ومشال من أجل امتالخ هذا الدين من هذه البلدة فلسوف تبوء تلك اخلطط وأرابهبا  

ة اليت تعود ذكراها يف هذه األايم. َلذه  ابخلذالن. وإنين أحدثكم عن وجٍه من أحد وجهني للحركة التصحيحي
احلركة التصحيحية وجه سياسي ووجه آخر ديين، وأكثر الناس يعلمون وجهها األول السياسي، وأان حمدثكم عن 

 الوجه اآلخر الديين. 

جاءت املناسبة للحديث  –رمحه هللا    –يف لقاء من اللقاءات اليت كتبها هللا عز وجل يل مع رئيسنا الراحل  
فقال: إن الذي دفعين إىل القيام هبذه احلركة إمنا هو شيء واحد، محاية    –احلركة التصحيحية    –هذه احلركة    عن

معتقد هذه األمة ودينها مما كان يراد َلما، فلقد كانت الشيوعية على األبواب وإن هي إال خطوات وسيعلن  
به محايًة لدين هذه األمة ومعتقداهتا اإلسالمية، مث  اإلتباع لإلحلاد والشيوعية ولكن هللا سخََّرين  فقمت ِبا قمت  

 قال يل: وهذه حماضر اجللسات خري شاهد على هذا الذي أقوله لك. 

َد من تربص بدين هذه األمة ولكن يداً رابنية جاءت فأبعدت شبح هذا اخلطر عن أرضنا   إذاً ابألمس ُوج 
د ستدفع عنها اخلطر ومن مث فاألرض اليت وصفها هللا ابملباركة  املباركة، واليوم اليد اإلَلية احلانية موجودة، هذه الي

 كيف ميكن ألي يد أن تلوث بركتها؟!  

 أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم.


