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 الوازع الديين سبيلنا إىل التخلص من التخلف

 خطبة اإلمام الشهيد البوطي

 م62/62/2996 بتاريخ

احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءًا عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد وجهك 

أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خري نيب 
مد وعلى لل سيدنا أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشرياً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حم

حممد صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل 
 تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

أما أننا حنن املسلمون يف هذا العصر قضي علينا بالتخلف، فإهنا حلقيقة ثابتة ال جمال للريب فيها، 
أن نعود إىل دراسة هذا التخلف والتنقيب عن أسبابه للتخلص منه، فتلك أيضًا حقيقة ال وأما أنَّ علينا 

هبم أن أالدهشة البالغة، أننا نرى أناسًا د منولكن األمر الذي يثري للعجب إىل درجة  جمال للريب فيها.
أسباب هذا  التنقيب عن نيعكفو على احلديث عن التخلف الذي تعاين منه هذه األمة اإلسالمية، مث ع

سببًا لذلك إال بقايا إنتماء هذه األمة إىل اإلسالم، فكأن السبب األوحد  التخلف، ولكنهم ال جيدون
الذي جعل هذه األمة تعاين من ختلفها املذموم، أهنا ال تزال تركن إىل بقية باقية من إسالمها، وال تزال 

 قة واملعروفة لنا مجيعًا يف التاريخ.سرهتا الباوحضا إمياهنا،  وإىل كما يقولون  إىل تراثهاتعتز بصلة ما 
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واقع هذه األمة تبينوا هلذه  -حبسب الظاهر  -قهم وما رأيت واحدًا من هؤالء الباحثني الذين يؤر 
التخلف سببًا لخر، واألعجب من هذا أن أسباب التخلف واضحة للعيان يتبينها ال أولوا البصائر فقط 

 أيضًا.بل  يتبينها أولوا األبصار 

هذا هو األمر العجيب الذي ال أعده إال مظهرًا هو األخر من مظاهر التخلف يف هذه األمة، 
ذلك  نقذها اهلل سبحانه وتعاىل من براثستعمار، مث أنهذه األمة ذات يوٍم  مبا يسمى االمنيت عندما 

ستعمار وأن التحرر من نعتاق من لثار ذلك االروا أن االالبالء، جاء من رجال هذه األمة من تصو  
عقابيله إمنا يتثمل ذلك كله بفتح الشوارع العريضة وإقامة األبنية الباسقة ونبذها عن ميني ومشال خبطوٍط 

على النهج الذي كان يسري عليه ذلك العدو املستعمر، وقام هؤالء  ذكورًا وإناثاً والسري بالناس ، وميول
 .مورل إليهم أن سلم التقدم حتصر درجاته فقط يف هذه األي  الذين تصوروا األمر على هذا  النسق، وخُ 

جيعلوا  وأن الباسقة  بنيةتيح هلم فعاًل أن يفتحوا الشوارع العريضة وأن يرفعوا األأعلى ذلك و  عكفوا
وأن ،ستطاعوا أن جيعلوا الشوارع هنا تشبه الشوارع هناك اضواء الساطعة و باأل ألالساحات وامليادين تتأل

مث  ،لك الفجاج األخرىتالغادين والرائحني والغاديات والرائحات هنا يشبهون ويشبهن أولئك الناس يف 
إذا هم و نظروا بعد ذلك ميينًا ومشااًل مث  ،عادوا إىل بيوهتم وأماكنهم مطمئنني أهنم قد ختلصوا من التخلف

 .ذلك التخلف أةقوا يف مزيٍد من محغر  قدإذا هم و بل نظروا  ،ال يزالون يعانون من بالء ذلك التخلف

بل إن  ،إذًا مل تستطع تلك الشوارع وال تلك األبنية وال تلك املظاهر أن ختلصهم من ذلك البالء
حيققوا  ن لقد أتيح هلم أ ،هو اآلخر مل يستطع أن خيلصهم من ذلك التخلف تادالقوة اليت تتمثل يف الع

كما يقول املثل ذة بالقذة  ا تلك اجملتمعات النائية حذو القوأتيح هلم أن يقلدو  ،كل ما كانوا حيلمون به
هذه حقيقة ساطعة  وواضحة نعلمها  .العريب فعلوا كل ما حيلمون به دون يتخلصوا من ذلك التخلف

نا يف دأما ينبغي أن ترشدنا هذه احلقيقة الواضحة إىل البالء إىل السبب األطم الذي يصف .مجيعاً 
هذه من هم الذين سيستخدمون لدنيا قوة أولئك األعداء  تهالعتاد ضاألغالل، هب أن قوة من ا

 القوة.
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وا يف وضح   ،منوا حبقهم الذي وضعوا حياهتم يف سبيلهلا بنجا  إمنا هم جند  إن الذين سيستخدموهن
ولكن كيف السبيل إىل ذلك من ذا الذي يضحي بشهواته  أهوائهم،بكل شهواهتم و  هذا احلقسبيل 

 .ها هنا تكمن املشكلة ،سبيل احلق الذي لمن بهيف أهوائه و 

احلق هو القيم على السلوك وجلعل الشهوات واألهواء هي اخلادم الذي  هذاال سبيل أبدًا جلعل  
تتحقق الرتبية اإلنسانية  نول ،أال وهو الرتبية اإلنسانية املثلى ،يوضع حتت األقدام إال عن طريق واحد

هذا الوازع اإلمياين هو الذي جيعل اجلندي قادراً  .اهلل سبحانه وتعاىلبمياين املثلى إال عن طريق الوازع اإل
 شامخهذا الوزاع اإلمياين هو الذي جيعل يف البنيان ال ،أن يرقى إىل مستوى العتاد الذي أمكنته املادة منه

هذا الوازع اإلمياين هو الذي جيعل يف املؤسسات  ،وهو الذي يضع يف الشوارع العريضة روحانيتها ،هسر  
هذا الوازع الديين هو الذي  ،وسرها املنتشر إىل العقول والقلوب ،التعليمية أو العلمية إشعاعها النابض

لعكوف لياًل لجيعل الطبيب إذا بات يف مستشفاه يعلم كيف خيدم أمته وال جيعل من ذلك فرصًة نادرًة 
 ع الديين الذي غاب من حياتنا هو السر يف ختلفنا.ز ذا الواه ،على شهواته وأهوائه

ن أسباب التخلف ختلص من غباءه ساعًة عء الذي يكتبون غبيااأل هؤالءمن  بياً لو أن غ ولودت
لوددت أن يعلم ذلك ال  ،وتنبه إىل احلقيقة املثلى الساطعة أمام كل بصر وأمام كل بصرية ،واحدة

ولودت أن يرجع أن يعلم هذا بالرجوع إىل  أ،له أن ال يقر  ،كتابه  يف بالرجوع إىل سنن اهلل يف عباده املنثورة
 فِينَا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ }أما حنن فمنذ قليل وقفنا عند قول اهلل عز وجل:  .مظاهر الكون الساطعة أمامه

  .96العنكبوت{اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ وَ  ُسبُ لَنَا لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ 

تأيت بقائم  لن عرفنا كيف يكون اجلهاد عرفنا رو  اجلهاد وعرفنا خطواته وعرفنا أن خطوات اجلهاد 
 لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  فِينَا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ }وما رو  اجلهاد إال هذا هذه اخلطوات على روحه إال إذا استقامت 

 فَ لَُنْحيِيَ نَّهُ  ُمْؤِمن   َوُهوَ  أُنَثى أَوْ  ذََكرٍ  مِّن َصاحِلاً  َعِملَ  َمنْ }  96العنكبوت{ اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اللَّهَ  َوِإنَّ  ُسبُ لَنَا
 .أي لنعتقنه من ختلفه الذي يعاين منه 69النحل{طَيَِّبةً  َحيَاةً 



 خطبة اإلمام الشهيد البوطي                                                      الوازع الديين سبيلنا إىل التخلص من التخلف        

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                           4

متلكت ذات يوم مظاهر ا ،من الدول العربية واإلسالمية القريبة منا دولةيا عباد اهلل كلكم يعلم أن 
ومع  ،نائَي البعيدالالقريب والعدو وامتلكت ترسانة من القوة ارعبت العدو  ًا،متلكت مفاعاًل نووياالقوة 

 ؟؟إىل ما لل حال ذلك املفاعل الباسق وتلك الرتسانة القوية املخيفة ؟ذلك فإىل ما لل حال هذا كله

إن أردنا أن نفهم التقدم  ؟ترى ملاذا هتاوى .د هتاوى ذلك كله يف جنح ليلة سوداء حالكةلق
 .فها هو جاء التقدم متامًا طبقًا للتقدم اآلخر بل حتقق ،املادية همبظاهر  خلفوالت

ولكن هذا التقدم الظاهري الذي يدغدغ مشاعر  ،إذا أردنا أن نعتمد على املقايس املادية وحده
هذا التقدم مل يغِن  .عن حقيقة هذا الدين العظيمًا ئنف والتقدم مبخللذين يتكلمون عن التاء ابياألغ

القوة أقيمت يف هذه ذلك ألن  ؛بل هتاوى كما قلت لكم حتت سلطان مكيدة رخيصة ،أصحابه شيئاً 
 وجه وما احلصن الذي يقف يف ،التقدم أقيم بعيدًا عن أي حصن من احلصون هذاالعراء ذلك ألن 

احلصن كامن يف كينونيت اإلنسانية عندما .. احلصن كامن يف تربييت .. احلصن كامن  يف ذايت  ؟التقدم
د كان سهاًل جداً على قومن مث ف ،هذا احلصن مل يكن موجوداً  .تتوج بتاج اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل

ك القوة فريكلها بقدمه كما قد إىل مظاهر تلكل منهما يأيت  أن وعلى العدو النائي البعيد  ،العدو القريب
 .وقع فعالً 

أليس يف عرب الدهر القدمية واحلديثة  ؟ملن يريد أن يفهم األمور على حقيقتها لك كله عربة  يس يف ذلأ
وال بأس من أن نأخذ العرب من  واقع أعدائنا ومن واقع  ،ما جيعلنا ندرك هذه القضية اليت مل تعد معقدة

 ن.املؤم ةسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضالوال تزال كما قال ر  فاحلكمة كانت ،األمم األخرى

فعاد  ،لقد فوجئت أمريكا ذات يوم بأهنا متخلفة عن منافستها لن ذاك يف غزو الفضاء وأعماله
قنية تحبثو عن ذلك يف هل  .عن سبب هذه الثغرة ،املسؤولون هناك ينقبون عن سبب هذا التخلف

الثغرة يف الرتبية  هذهإمنا حبثو عن ..أبدًا  ؟ية غري متوفرةدهل حبثو عن ذلك من خالل قوة ما ؟ناقصة
الرتبية السلوكية ويف األخالق اليت ينبغي أن تتوفر ولقد تبينوا أهنا هي النقيصة اليت  الثغرة يف  هذهعن  احبثو 

 .نهام عانونكانوا ي
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 ،ا األسرار اليت أعتقتهم من التقدم وهم غري مؤمننيولكن كيف أتيح هلم أن يتبينو  :وال يقولن قائل
الذي غدا  جوفال يقولن قائل هذا الكالم الباطل األ ؟ومل يتح لنا أن نتبني هذه األسرار وحنن مؤمنني

ولو أننا درسنا أسباب ختلفنا  ،لو كنا مؤمنني باهلل حقاً  .القلوب والنفوسيف ثقيل على اآلذان وممجوجًا 
وملد اهلل سبحانه  ،عليهم يدرسها أولئك الناس ألمكننا اهلل سبحانه وتعاىل من التفوق على الطريقة اليت

ولرأينا أن تقدم تلك األمم قد هتاوى بكل  ،ة إىل أن تقع يف أيدينا حننلدوتعاىل زمام حضارتنا اخلا
خلف فال جيد إال ولكن ملا لل أمرنا ملا أقول لكم أن فينا من املسلمني من يريد أن يعاجل الت، مظاهره

، احلال هاملسلمني إىل هذ أمرعندما لل  ،املسلمني إىل إسالمهم نتماءاسبب واحد للتخلف هو بقايا 
وعندما أمكنهم اهلل من قوى يتمتعون هبا ومن غىن جعل اهلل  ،عندما لل دينهم إىل مظاهر شكليةو 

ذلك كله يف ساحة  اتركو  ،ك كله يف العراءذل امث تركو  انري ومن مال وفري ال تأكله الن ،أراضيهم صندوقًا له
ق عليهم وكلََهُم اهلل عز وجل إىل شأهنم  وطب  سبحانه تعاىل، من ساحات البعد والعهر والرتك ألوامر اهلل 

 .الباري سبحانه وتعاىل قانونه الذي ما كان ليشذ يف يوم من األيام

نت املنعطف األوحد إىل إعتاق اهلل الك فيهاأيها الناس هذه العربة العظمى لو أننا أخذنا أنفسنا  
ال وهو أن نعلم أن العلوم املادية أ ،منعطف واحد ال ثاين له ،إيانا من كل مظهر من مظاهر التخلف

وقيادة هذه اجلنود ال ميكن أن تكون  ،كل ذلك جنود تنفيذيةوأن مظاهر التقدم املادي   ،التقنية وحنوها
وأن تبقى على  على سوقهاوالرتبية اإلنسانية املثلى ال ميكن أن تستوي  .إال بالرتبية اإلنسانية املثلى
دت النفوس إىل معىن وشُ  ،جت حبقيقة اإلميان باهلل عز وجلإال إذا تو   ،األسس الثابتة الراسخة هلا
ون وعندئذ يضحي كل  منا بشهواته وأهوائه يف سبيل دلف الشار آعندئذ يت ،العبودية إىل اهلل عز وجل

 لَنَ ْهِديَ ن َُّهمْ  فِينَا َجاَهُدوا َوالَِّذينَ } :وانظروا بعد ذلك كيف حيقق اهلل عز وجل فينا معىن قوله ،أمتهمصلحة 
  {اْلُمْحِسِننيَ  َلَمعَ  اللَّهَ  َوِإنَّ  ُسبُ لَنَا

 .أقول قويل هذا واستغفر اهلل العظيم


