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  حتى تعود األمة لسابق عهدها

 خطبة اإلمام الشهيد البوطي

 02/4/0221تاريخ الخطبة: 

 ينبغي جلالل   ياربنا لك احلمد كما ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
وأشهُد  ،كوجهك ولعظيم سلطانك, سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  

وخليله خرُي نيٍب  هه وصفيّ دنا ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ  ال شريك له وأشهُد أنّ  وحدهُ ه إال اهلل لأن ال إ
دنا آل سيّ  الّلهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وعلى ،أرسله اهلُل إىل العامل كلٍّه بشرياً ونذيراً  ،أرسَله
 تقوى اهللونفسي املذنبة ب ملسلمونها اوأوصيكم أي ،وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً   حممد

 .تعاىلو 

 ..فيا عباد اهلل أّما بعدُ 

أً إن العرب وجدوا يف العامل خط) :قال يف حديث لهأخربين بعضهم أن واحداً من حاخامات اليهود 
  (.جذورهم والقضاء عليهمجتثاث اوإن من الواجب تصحيح هذا اخلطأ بإبادهتم و 

هذه املشاعر وهذه املعاين وهذا العدوان موجود منذ  ؟ما الذي يزعجك من هذا الكالم :قلت له
َقْد َبَدت   :ولقد أخربنا اهلل عز وجل عن ذلك قائالً  ،عصوٍر قدمية يف صدور هؤالء الناس

إال أن هؤالء الناس   .إ ن ُكنُتْم تَ ْعق ُلونَ  يَات  َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اْل  ُصُدورُُهْم َأْكبَ رُ  ا ُُتْف يأَف َْواه ه ْم َومَ  م نْ  اْلبَ ْغَضاءُ 
وارتبطت بقدرة  ،وقد حتصنت حبصن اإلسالم واعتزت مببادئه وقيمهكانوا ينظرون إىل هذه األمة العربية 

كانوا جيرتون   ،فكان اجلنب مينعهم من أن يفوهوا هبذا الذي انطوت عليه أفئدهتم وصدورهم ،اهلل وتوفيقه
مث نظروا اليوم  .فوسهم ومينعهم اخلوف واخلور واجلنب من أن ينطقوا بذلك أو أن يفوهوا بهعدواهنم يف ن

ن ونظروا فوجدوا أهنم حتولوا إىل نثاٍر م ،فوجدوا أن العرب قد شردوا من هذا احلصن الذي أعزهم اهلل به
وا خيافون منه خيافون مما كانوتأملوا يف وحدهتم اليت أعزهم اهلل هبا وإذا هي اليوم حطام فلم يعودوا  ،األمم

وغاب عنهم اجلنب واخلور الذين كانا مضرب املثل يف حياهتم من قبل ففاهت ألسنتهم مبا انطوت  ،باألمس
 .ال جديد يف األمر أبداً  .عليه نفوسهم
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باألمل واحلزن فليكن أملك وحزنك متجهًا إىل ما قد حل إذا كنت تريد أن تأسى وأن تشعر  :وقلت
ذا الذي ينبغي ه ،وجه حزنك وأساك إىل هذا املصري الذي آل إليه حال قياداتنا العربية الكثرية ،هبذه األمة

 الذي واملعىنأما هذا احلديث  ،أن نتأمل منه وهذا هو مصدر احلزن الذي ينبغي أن خييم على نفوسنا
ق به وسبب ا هو النطواجلديد هو إمن ،هو أمٌر قدمي قدمي ،استكن منه يف النفوس فهو ليس شيئًا جديداً 

  .النطق به هذه احلالة املهينة اليت ال أقول آلت إليها األمة العربية بل أقول آلت إليها القيادات العربية

أن العرب كانوا قبل اإلسالم مضرب املثل يف املهانة إذ كانوا مضرب حنن نعلم أيها اإلخوة علم اليقني 
بلوا إىل أهنم كانوا يعيشون على هامش التاريخ فلما أقوحنن نعلم علم اليقني  ،يف التفرق والشتاتاملثل 

أدخلهم اهلل عز وجل بعد ذلك الشرود يف حصن سالم وملا صدقوا اهلل عز وجل فيما بايعوه عليه اإل
 إجياٍي واحتدت أفئدهتم بعد ُتالٍف وشقاق وأصبحوا مصدر تطبيقٍ  ،تفرقفاجتمعت كلمتهم بعد  ،اإلسالم

َْبل  اللَّ  :لقول اهلل عز وجل ُموا حب  يًعا َواَل تَ َفرَُّقواَواْعَتص  لَّه  َعَلْيُكْم إ ْذ ُكنُتْم أَْعَداًء َفأَلََّف ال ن ْعَمتَ  َواذُْكُروا ه  َجَ 
 ،ومكنهم من األرض ،نثاروَجع كلمتهم بعد  ،أعزهم اهلل بعد ذل بَ نْيَ قُ ُلوب ُكْم َفَأْصَبْحُتم ب ن ْعَمت ه  إ ْخَوانًا

لقوى والقدر وورثهم ا ،ورثهم اهلل سبحانه وتعاىل األرضو  ،ت وألق احلضارات اليت من حوهلموكشف طاقا
 كلنا يقرأ هذه احلقيقة اليت خطها لنا التاريخ فما الذي حصل بعد  ،كانت األمم األخرى تتمتع هبااليت  
  ؟ذلك

ذه الذي آل إليه أمر ه ،حمنطىل إسالم تقليدي الذي حصل أن اإلسالم يف حياة هذه األمة حتول إ
نأمل من و وقوى أخرى نأمل من ورائها اخلري االرتباط باهلل عز وجل إىل أمٍم أن والئها قد حتول عن األمة 

يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ال  :يف حني أن اهلل عز وجل حذرنا قدميًا ونبهنا مرارًا وتكرارًا وقال ،ورائها الدعم
ُذوا ب طَانَةً   .ُدون ُكمْ  م نْ  تَ تَّخ 

ُذوا ب طَانَةً  :حذرنا اهلل سبحانه وتعاىل ْأُلوَنُكْم َخَبااًل َودُّوا ُدون ُكْم اَل يَ  مِّن يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا اَل تَ تَّخ 
ومع ذلك فأعرضنا عن هذا البيان  َأْكرَب  أَف َْواه ه ْم َوَما ُُتْف ي ُصُدورُُهمْ  م نْ  َما َعن تُّْم َقْد َبَدت  اْلبَ ْغَضاءُ 

 .احملذر

  .وأمعنا يف التنازعأعرضنا عن هذا البيان  َواَل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ر حُيُكمْ  :قال لنا اهلل عز وجل
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يًعا َواَل تَ َفرَُّقوا :قال لنا َْبل  اللَّه  َجَ  ُموا حب  اهلل وأمعنا يف التشتت ولكنا أعرضنا عن حبل  َواْعَتص 
  .والتفرق

هذا  اهل أحب اهلل سبحانه وتعاىل -وهو اللطيف هبذه األمة واحلفي هبا  -لنا أحب اهلل عز وجل 
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم د يَنُكْم َوأَْْتَْمُت  :قال ،صن الذي به عزها وإليه مردها وبواسطته اجتماع كلمتهااحل

ْساَلَم د يًناَعَلْيُكْم ن ْعَميت  َورَ  يُت َلُكُم اإْل  أعرضنا عن هذا اإلسالم اجلامع واكتفينا منه مبا يشبه الشعارات  ض 
ماذا كانت ف ،نعمحمنطة  -كما أقول  -مبظاهر تقليدية إلسالم على الصدور وْتسكنا من االيت توضع 

  ؟النتيجة

كانت النتيجة أن تسربت أسباب الشقاق والبغضاء والتفرق بني هذه األمة اليت كانت مضرب املثل 
ضامن إىل أن يعاجلوا مشكالهتم بشيٍء من الوفاق والتوعندما يتداعى أفرادها  ،والوفاقلاللتحام والتضامن 

 ،ات باأليديج املصافحنسي ،إمنا يشيع فيما بينهم نسيج اجملاملة -يف أحسن األحوال  -وسد الثغرات 
ق فإذا تفر  ،لونكل ذلك شكل وتكتيك كما يقو كل ذلك مظهر  ،فإن زاد األمر على ذلك فهو عناق 

وعاد  ،وعادت مهيجات اخلالف تتنامى وتتزايد ،اجملتمعون وذهب كٌل إىل شأنه عادت الثغرات تتفتح
ط الوحيد هنالك قوى تعلم أن الشر  ،ذلك ألن هنالك قوى تنفخ يف نريان هذا التفرق ،التدابر إىل شأنه

د منه أن الشرط الوحيد الذي الب ،ولتغلب قوى الشر عليهاالذي البد منع لتهافت هذه األمة ولضعفها 
آلفاً توأن ال تتمكن من أن تعود إىل سابق عهدها  ،حطامأن تعود وحدهتا التارخيية إىل  ،تبقى متناثرة

ًة كي تبقى هذه األمة بعيدو الشرط الوحيد الذي البد منه  هنالك من يعلم أن هذا ه .ووحدة وتضامنا
من  أسباب مزيٍد يف ومن مث فإهنا تنفخ وال تزال تنفخ ،النصر والتوفيقبعيدًة عن معني عن سدة القوة 

  .ومزيد من الشقاق واخلالفاتالتفرق 

  :ولكين أقول أيها اإلخوة جواباً عن سؤال طرحه كثري من الناس

  !؟األمة شلت فاعليتها فلم تعد تستطيع أن تسد ثغرات اخلالفات املصطنعة فيما بينهاأحقاً أن هذه 

بفريسٍة  أشبه ما تكونأحقاً أن بني األعداء من حوهلا استطاعوا أن ميزقوها شر ممزق وأن جيعلوا منها 
  ؟حتولت إىل أشالء مبعثرة



 خطبة اإلمام الشهيد البوطي                                                                               حتى تعود األمة لسابق عهدها

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 4
 

نبضات قلب  ووحدهتا النابعة من قيقيتضامنها احلع لو شاءت أن تعود إىل سابق أحقاً أهنا ال تستطي
  ؟متحد

 تزال مفتحة الواألبواب إىل الرجوع إىل وحدهتا العزيزة املعزة ال أيها اإلخوة إهنا تستطيع السبل مفتحة 
هي أن تعود  ،هي أن تعود فتصطلح مع اهلل سبحانه وتعاىل ،ولكن املسألة حتتاج إىل شرط واحد ،أجل

لذي أن تتجاوز هذا اإلسالم التقليدي االنتمائي ا ،القيادات العربية فتصطلح مرة أخرى مع اهلل عز وجل
إىل اإلسالم  ،نإىل اإلسالم املهيم ،وأن تنتقل إىل اإلسالم الفعاليف املناسبات جترته يف كالمها ولساهنا 

من ذلك إىل  ،تحول من ذلك إىل سلوك يتحولمث ي ،عز وجل يف أعماق القلب الذي يتجلى عبودية هلل
هنا ألال إىل إعراض عن الخرة واستغراق يف محأة هذه الدنيا  ،ومرضاة اهللجتنيد للدنيا يف سبيل الخرة 

ما الذي مينعها  ؟من أن تعود فتتمسك هبذا الشرط وتنفذههذا هو الشرط الوحيد فما الذي مينعها  .الدنيا
  ؟أيها اإلخوة

بالنصر عندما تتحقق شروطه وتوعد باخلذالن عندما اإلله الواحد األحد موجود وهو الذي وعد 
بَ ْعد ه   م نْ  إ ْن يَ ْنُصرُْكُم اللَُّه َفال َغال َب َلُكْم َوإ ْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَّذ ي يَ ْنُصرُُكمْ تتحقق شروطه 

ُنونَ  اللَّه   َوَعَلى إ ْن  :سبحانه وتعاىلوحنن نعلم بإسالمنا التقليدي أن هذا كالم اهلل  ،فَ ْلَيتَ وَكَّل  اْلُمْؤم 
استفهام إنكاري يتضمن معىن  د ه  بَ عْ  م نْ  يَ ْنُصرُْكُم اللَّهُ َفال َغال َب َلُكْم َوإ ْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَّذ ي يَ ْنُصرُُكمْ 

جتدد ميثاقها أمامه و اليوم أيديها إىل اهلل بصدق تصطلح معه بصدق فإذا مدت القيادات العربية  ،التحدي
 وتعاىل يبعد عنها وإن اهلل سبحانه ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل ينصرها ،وضاللبعد ابتعاٍد وشرود وبعد تيه 

  .وشرقاً وغرباً مييناً ومشاالً  ةسائر الفات ويبعد عنها أمواج العدوان املدهلم

 ،زال قادرة على أن تعود إىل سابق عهدها وأن تتحصن مرة أخرى حبصن قوهتاإذا فهذه األمة ال ت
ىل درجة اخرتاعها إال تكلفها اخرتاعات قوى مل تبلغ  ،تنفيذه وهذا الشرط ال يكلفها اقتصاداً ال تستطيع

فها هذا يكل ،إمنا يكلفها هذا الشرط أن تصدق مع اهلل مرة أخرى... ما ال تطيق ال يكلفها  ،وابداعها
من ذا الذي يزعم ف ،السلوكإقراراً إىل اللسان تنفيذاً عن طريق الشرط أن ينطلق إسالمها يقيناً من القلب 

  ؟أنه عاجز عن تنفيذ هذا الشرط
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عن  الذي يصد ،هذا الشرط شيء واحد عدم الرغبة تنفيذ نعم الذي يصد والذي يقف عقبة عن
املصاحل  ،الشهوات اليت هيمنت على قلوبنا ،ا استعمرت أفئدتنواحد الدنيا اليت تنفيذ هذا الشرط شيء

واليت جعلتنا  ،مرء الذلبل اليت جعلتنا نست ،العاجلة اليت جعلتنا حمجوبني عن خالقنا وبارئنا سبحانه وتعاىل
 .هذا هو البالء ،اليت مسعناهانتعود على مثل هذه الكلمات 

ادة هذه وعندما يعود كٌل من ق ،فنصطلح مع اهلل عز وجليف أن نعود عندما تتحقق الرغبة الصادقة 
من  ،من االنكسار على أعتاب اهلل ،إىل ساعة من التبتل بني يدي اهلل ،األمة إىل ساعة من النقد الذايت

فإن اهلل عز  ،ز وجلعواستغفاراً ورجوعاً إىل اهلل  سن توبةلمث تنهج األ ،الرجوع إىل محى اهلل سبحانه وتعاىل
ر مرة أخرى القوة ويفج ،خالق القوى والقدر يشل فاعلية األعداء الذين حييطون بنا ويرتبصون بنا وجل هو

النحو  وخوفاً ومهابة كما كان األمر على هذاوميلؤ أفئدة أعدائنا مرة أخرى رهبة منا  ،مما بيننا ومن صفوفنا
 .هذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن نعلمها أيها اإلخوة .باألمس

 تستطيع إن هذه األمة ال :دون أن يدركوا احلقائق بعقوهلمخيلتهم قلت مراراً ألناٍس يقولون بأولقد 
قبيل كالم كثري من هذا ال  ... إهنا ال ْتلك ،إن هنالك قوى تصدهم عن ذلك ،أن تعود إىل سابق وحدهتا

الذي كنا  لقدميوأصبح االستعباد ا ،أن هذه األمة أصبحت مشلولة بكل معىن الكلمةأمسعه خييل إيل 
 .األمر ليس كذلك .أكثر علواً من هذا الذي توصف به حال هذه األمةنسمع عنه 

ال  ،خيكنك وبني أيكل شيء ميكن للعدو أن يغتصبه منك إال أن يغتصب صلة ما ب :قلت وأقول
ر ك سفاملتآلفني سالكني مسلعندما تكون ثلة من األصدقاء املتحابني  ،ميكنه ألي عدو أن يفعل ذلك

طاع القمن املمكن ْتامًا أن يقبل هؤالء  -قطاع طرق  -واطلعت عليهم فلول أعداء  ،إىل غاية هلم
ملمكن من ا ،حىت من بلغة طعامهممن املمكن أن يعمد هؤالء القطاع فيجردوهم  ،فيجردوهم من أمواهلم

ربوا سيت ولكن هل يتمكنون من أن .بشيء ماديذلك ألهنا قوة مادية ترتبص  ،أن جيردوهم حىت من ثياهبم
ألن هؤالء  ؛هذا ما ال ميكن ؟فيما بينهم إىل بغضاءإىل صلة ما بني هؤالء األصدقاء فيحيلوا الود الذي 

أما  ،يةوالقهر فإهنا تظل أسبابًا مادوسائل وأسباب مادية للتغلب الناس مهما ْتكنوا ومهما أتيحت هلم 
املأل األعلى ال ميكن لقطاع الطرق هؤالء أن حييلوا ود ما بني هؤالء فسر رباين هابط من احلب أما التآلف 

 .وبغضاء أبداً األصدقاء إىل عداوة 
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عندما  ،بشكل من األشكالأيضاً ال فرق وما يصدق على هذه الثلة يصدق على قادة األمة العربية 
عامرًة  احملبةوعندما تكون معاين  ،متصلة وعندما تكون جسور الود ممتدة ،متناميةتكون مشاعر األمة 
وال قوى اإلنس واجلن تستطيع أن حتطم هذه الصلة ما دول الشرق وال دول الغرب  الموجودًة يف القلوب 

حنن الذين  ،حنن الذين أعرضنا عن معىن التآلف ومعينه ومصدره ،فال يقولن قائل هذا الكالم ،بني األفراد
 يكن ملومن أجل أن يفوه العدو مبا نتخاصم من أجل أن يرقص العدو على جراحنا آثرنا أن نتنابذ وأن 
 .باألمس القريبيستطيع أن يفوه به 

حانه أن يعودوا فيصطلحوا مع اهلل سبأن يلهم قادة هذه األمة أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أيها اإلخوة 
ز وال إىل ع أنه ال ميكن أن يصلوا إىل أيوأسأله سبحانه أن يلهمهم  ،وتعاىل ليصلح اهلل عز وجل أمورهم

د هذه تنفيذه على صعيويرتددون فيما بينهم من أجل أي جناح وال أي هدٍف سياسي يطمحون إليه 
 ،منهد ب هذا األساس هو املنطلق الذي ال ،إذا انطلقوا من هذا األساسالسياسية املتنوعة إال االجتاهات 

  .عدائهميزجون الوقت لصاحل أأهنم َجيعاً ى شعوهبم وليعلموا وإال فليعلموا َجيعاً أهنم يضحكون عل

ويل كل  إنه وأن يصلح أحوالنا َجيعاً أن يتجلى على عبادة بالرأفة والرمحة أسأل اهلل سبحانه وتعاىل 
 .توفيق

 .استغفر اهلل العظيمأقول قويل هذا و 


