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 مبعث الخوف والغيرة على اإلسالم

 اإلمام الشهيد البوطيخطبة 

 11/5/1001تاريخ الخطبة: 

 ينبغي جلالل   ربنا لك احلمد كما يا ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
وأشهُد  ،كسلطانك, سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  وجهك ولعظيم 

وخليله خرُي نيٍب  هه وصفيّ دنا ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ  ال شريك له وأشهُد أنّ  اهلل وحدهُ ه إال 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 ملسلمونكم أيها اوأوصي ،وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً   حممد
 .تعاىل

 ..فيا عباد اهلل أّما بعدُ 

لقد قضى اهلل سبحانه وتعاىل أن يستمر الصراع يف هذه احلياة الدنيا بني احلق والباطل منذ فجر الوجود 
ومنذ فجر  .تلك سنة من سنن اهلل سبحانه وتعاىل يف عباده ،إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليهااإلنساين 

انوا وما واألعداء الذين يرتبصون بدين اهلل عز وجل كالبعثة النبوية على صاحبها أزكى الصالة والتسليم 
ق الذي ابتعث يزالون يضعون اخلطط ويرتبصون باحلق ويبذلون كل ما ميلكون من أجل الوقوف يف وجه احل

أن هنالك أمماً و خططاً تتكاثر للرتبص باإلسالم فإن رأينا اليوم أن هنالك  ،اهلل عز وجل به الرسل واألنبياء
بحانه إهنا سنة ماضية يف عباد اهلل س ،فما هو باألمر اجلديدتلتقي للعمل على القضاء على هذا الدين 

. .ومهما رأينا هذه الظاهرة متكررة من خالل مناسبات متر بنا أو منر هبا  ،وتعاىل إىل أن تقوم الساعة
نسى أهنا سنة ي أن ال نغحتيط بنا عن ميني ومشال فينبمتنوعة متبدلة د لإلسالم مهما رأينا مظاهر الكي

 .ال تتبدل وال تتغريربانية 

نعلم أن اخلوف الذي ينبغي أن تفيض به قلوبنا على اإلسالم ينبغي أن يكون مصدره مث ينبغي أن 
فليكن مبعث خوفنا على اإلسالم من أنفسنا من أخطائنا  ،ف على دين اهلل ونغار عليهإذا كنا خنا ،حنن
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لى اإلسالم أنفسكم وتتصوروا أن اخلوف عوإياكم أن توجهوا اخلوف إىل غري مصدره فتنسوا  ،من اعرتافاتنا
 .إمنا هو آت من تلك اخلطط اليت ترتبص بدين اهلل سبحانه وتعاىل

ين عن باإلسالم عن التبشري واملبشر ترتبص عن الدول اليت مهما تكلم الناس عن أنواع هذه اخلطط 
أن تغاروا ريدون إن كنتم وال بد ت ،بتلك اجلهاتاإلسالم  فإياكم أن تربطوا خماوفكم على ،الوسائل املختلفة

من تبديلكم  ،من احنرافاتكم ،من معاصيكم ،من أنفسكم عليه اإلسالم وختافوا عليه فليكن خوفكم على
 .مع اهلل عز وجلمن عدم صدقكم  ،وتعاىللدين اهلل سبحانه وتغيريكم 

يَا  :انظروا أيها اإلخوة إىل كالم اهلل عز وجل كم هو دقيق يف التعبري عن هذا املعىن الذي أقوله لكم
ر ينَ  خيوفنا اهلل عز وجل  مل أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا إ ن ُتط يُعوا الَّذ يَن َكَفُروا يَ ُردُّوُكْم َعَلٰى أَْعَقاب ُكْم فَ َتنَقل ُبوا َخاس 

ع وإمنا حذرنا اهلل عز وجل من أن نطي.. من تبشري الكافرين  ،من أسلحة الكافرين ،من خطط الكافرين
باالحنراف عن أوامر  ،اليت ترضيهموإطاعتنا هلم ال تكون مببايعتهم وإمنا تكون بالسري يف الطرق  ،الكافرين

ر ينَ  َبل  اللَُّه َمْواَلُكمْ  :قال هذا املعىن إذمث انظروا كيف أكد  ،اهلل عز وجل ُر النَّاص  عودوا إىل  َوُهَو َخي ْ
وتساءلوا عن حالكم فإن رأيتم أنكم توالون اهلل عز وجل وتصدقون يف بيعته فاطمئنوا اطمئنوا باالً أنفسكم 

ر ينَ َوُهَو َخي ُْر  ُكمْ َبل  اللَُّه َمْوالَ  لن يستطيع الكافرون أن ينالوا منكم مناالً  قُ ُلوب  الَّذ يَن   يف   َسنُ ْلق ي ،النَّاص 
َا َأْشرَُكوا ب اللَّه  َما ملَْ يُ نَ زِّْل ب ه  ُسْلطَ   .ب ْئَس َمثْ َوى الظَّال م نيَ وَ  َوَمْأَواُهُم النَّارُ  انًاَكَفُروا الرُّْعَب مب 

الباطل حيدق باحلق  أيها اإلخوة أنحنن نرى  ،هذا املعىن يتجلى بدقة عجيبة يف بيان اهلل سبحانه وتعاىل
وأهنم هم  ،وأهنم األقوى ،كلهاويبدو للناظر ألول وهلة أن خطط املبطلني تثمر وتأيت أُ  ،من كل اجلهات

ولكن دققوا يف األمر على ضوء ما قد ذكرت  .لإلنسان لدى النظرة األوىلكل هذا يرتاءى   ،األكثر مناالً 
طٍط أين جاء؟ مل يأت من خهذا الذي تالحظونه من  .اهلل عز وجلما قد بينه لنا كتاب لكم وعلى ضوء 

 ولكنها جاءت بسبب أخطائنا حنن ،ومل تأت من عدٍد كانت هي األكثر ،كانت هي األقوىدقيقٍة ماكرة  
  .يف حق أنفسنا بل يف حق موالنا عز وجل

 ،الصنا لربنالعدم إخ، الحنرافاتناكان ذلك نتيجًة هذا الباطل الذي استشرى وهيمن حبسب الظاهر إمنا  
 ،وجل قط نعد منه إىل اهلل عزالذي خضنا خماضته مث مل للتبديل والتغيري  ،لعدم صدقنا يف إسالمنا
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كائدين واستبدلنا هبا ما عند اآلخرين من الذين نسميهم اللألخالقيات اإلسالمية اليت ألقيناها وراءنا ظهرياً 
  .لإلسالم

 َواَل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ر حُيُكم :قال لنا ،تعاىل أن ال نتنازع أمرنا أن نتحدأمرنا اهلل سبحانه و 
اليت قادتنا إىل  ألن أهوائنا هيولكنا تنازعنا  ،هذا التنازعومل يكن مثة من جيربنا على  ،خالفنا أمره وتنازعنا

  .ذلك وإىل رغباتنا الدنيوية قادتنا إىل هذا

يًعا َواَل تَ َفرَُّقوا :اهلل عز وجلقال لنا  َْبل  اللَّه  َجَ  ُموا حب  ة املسلمني أوالً إىل قادواجته هذا األمر  َواْعَتص 
  .وأسبابهالقادة عن أمر اهلل عز وجل واحنطوا يف التفرق فأعرض  ،مث إىل شعوهبم ثانياً 

على الباقية  ةر العاجلوأن ال نؤثنغرت مبتاع الدنيا وأن ال نبيع الباقي بالفان إىل أن ال نبهنا اهلل عز وجل 
 :قال لنا ،كتابه سبحانه وتعاىلء القاتل يف  من أن نقع يف هذا البالوحذرنا مث حذرنا مث حذرنا  ،اآلجلة

 ٌٰر لَِّمن  ات ََّقى َرُة َخي ْ نْ َيا قَل يٌل َواآْلخ    .َواَل ُتْظَلُموَن فَت ياًل  ُقْل َمَتاُع الدُّ

َهادُ  اُهْم َجَهنَّمُ ٌل مُثَّ َمْأوَ َمَتاٌع قَل ي، اْلب اَلد   يف   ذ يَن َكَفُروااَل يَ ُغرَّنََّك تَ َقلُُّب الَّ  :قال لنا فماذا   َوب ْئَس اْلم 
وزخارفها  بكل مظاهرهاعز وجل؟ سال لعابنا على الدنيا كان موقفنا بعد كل هذا التحذير من كتاب اهلل 

 ،إىل ألق هذه الزخارف عند هؤالء الذين خنشى على إسالمنا منهمواجتهت أبصارنا وبصائرنا  ،وأهوائها
 الكثري من مباد  فبعنا الكثري ،من تعشقهم للدنيا وأهوائها أئمة بل إماماً لناواجتهنا إليهم مبطامعنا واختذنا 

  .هذه احلياة الدنيا القليل من زخارفديننا بالتافه التافه 

ون هذه أال تسمع ،ومن هنا رفع من رفع من املسلمني وهم كثر لواء مبا يسمى بالدعوة إىل احلداثة
منتمون إىل اإلسالم ورمبا يظهرون اخلوف على اإلسالم  ؛مسلمون يف الظاهر ؟!الكلمة اليت تصك آذانكم

 ؟ وما احلداثة ،يسمى باحلداثة اليت ترتبص به وهم يف الوقت ذاته يدعون إىل مامن اخلطط 

يف ونسيح  وأن نسوح ،اإلسالم وأحكامهرقة االلتزام بضوابط أن خنلع  :احلداثة تتلخص بكلمة وجيزة
احلداثة . عاىلللكيد لدين اهلل سبحانه وتالغربية اليت ميثلها هؤالء الذين خيططون  رحاب األهواء والشهوات

ربية وليت أهنا أقول يف محأة احلضارة الغ .يف محأة احلضارة الغربيةوالتقلب هي التفلت عن ضوابط اإلسالم 
  .ُفسرت بالتقاط الثمرات الصحيحة العلمية املفيدة للحضارة الغربية
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ل ورثنا برسولنا حممٌد صلى اهلل عليه وسلم عن أن خنون هذا الدين الذي ورثنا إياه  هنانا اهلل عز وجل
وأثىن ديل حذرنا من التب .. األوامر اليت ورثناهاحذرنا من أن خنون هذه  ،َجيعاً إياه سائر الرسل واألنبياء 

ن نَي  مِّنَ  :أمل يقل .عز وجل عليه وثبتوا على احلق وما بدلواعلى أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل  اْلُمْؤم 
ُهم َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيه  ر َجاٌل َصَدُقوا  ن ْ ن ُْهمحنَْ َقَضٰى  مَّن َفم  ما بدلوا يف  َوَما بَدَُّلوا تَ ْبد ياًل  رُ يَنَتظ   مَّن َبُه َوم 

 .. سعياً وراء التبديلفجئنا نلهث  ،شروى نقريدين اهلل 

أال تالحظون أنه يف كل يوٍم كم نفاجئ بأحكاٍم جديدة تنسخ أحكاماً ثابتًة يف كتاب اهلل وسنة رسول 
 اهلل؟ 

 ؟؟ أال ترون إىل هذا كلهإىل الفتاوى اليت  تسوق حسب الطلب أال ترون كما قلت لكم باألمس

ام ونغري خنون هذه القيم وهذه األحكأمر اهلل عز وجل وحتذيره من أن أال ترون إىل الظاهرة اليت تناقض 
 ؟ ونبدل منها

ل كَ  أن نعتز بشعائر هذا الدين وأن نعظم هذه الشعائريدعونا اهلل سبحانه وتعاىل إىل  َوَمن يُ َعظِّْم  ذَٰ
ظيمها أمرنا اهلل بتعمن الشعائر اليت ؟ فماذا كان مآلنا مع هذه الشعائر تَ ْقَوى اْلُقُلوب   م ن َشَعائ َر اللَّه  فَإ ن ََّها

كم يعلم  كل  .فليت أن هذا األمر كان شيئاً منسياً  ،وأنا ال أريد أن أذكركم مبنسي ،هذه الصلوات اخلمس
ماكن وكم هنالك يف أ ،وكم هنالك من مظاهر التأفف منها ،الصلوات اخلمس من تصٍد لشعريةكم هنالك 

ي شكل من هبا بأجهاٍت شىت من الوقوف يف وجه مظاهر هذه الشعرية أو التمسك ويف معسكرات ويف 
  .األشكال

بحانه كتاب اهلل س  ،إىل مادة منافسة ،حتول الكثري منها إىل مادة جتارةشعائر اإلسالم أيها اإلخوة 
إىل تسابق هنالك أيٍد تتنافس وتومل تكن  ،يف صدر اإلسالم مل يكن قد غرق يف األلق والزخارفوتعاىل 

كانت قاً  ولكنه كان مطب ،ودخائله وكتاباتهبأعلى ما ميكن من الزخارف يف مظهره إخراجه مذوقًا جمماًل 
من ى ما ميكن يف إخراج أعلننظر فنجد تنافس الناس على اختالف مستوياهتم واليوم أحكامه كلها مطبقة 

سابق الفين وننظر للتأهنا غدت أداًة فننظر فنجد  ،مظاهر البذخ والتذويق يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل
بني ية ز ما من فرحٍة تعلن إال ويكون هذا الكتاب تعبرياً عنها واهلدية الرم ،تعقدفنجد أنه ما من مناسباٍت 
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نظر ارائع جداً ولكن انظر إىل ما حتت هذا اإلعالن لو أن هذا اإلعالن كان حتته مضمون حسناً  ،يديها
بل جتد هنالك إعراضًا عن مضمون هذا جتد نفسك أمام فراغ هذا الشعار  ،إىل ما حتت هذه الظاهرة

  .تنوعةوباذخة من األشكال املبإخراحه بألوان متنوعة وخمتلفة الكتاب الذي يزوق اآلن ويتباهى الناس 

 .ما أقوله عن كتاب اهلل عز وجل أقوله عن املساجد أيضاً 

د وعن كتاب اهلل عز وجل أقوله أيضاً عن كثري من املؤلفات اليت تُنشر وُتوزع هنا ما أقوله عن املساج
اخرتق هذه .. ولكن األمر أخطر من ذلك  ،وكلها ينم عن أن هنالك من يعظمهاكلها شعائر  ،وهناك

ٍة دينية عن جتارة دنيوية بسلع ،إىل ما حتت ذلك جتد أن األمر عبارة عن جتارةالصور وهذه الظواهر وغص 
  .اليومهذه هي الظاهرة اليت نراها  ،إال من رحم ربك

وينام  ،م احلداثةيغدو ويصبح هب ،فريٍق تربم باإلسالم ،أكثر الناس اليوم عبارة عن فريقنيأيها اإلخوة 
 .هذا فريق ،والتقلب يف محأة احلداثة الغربيةأي التخلص من ضوابط اإلسالم القدمي  ،حلم احلداثة على

لولة ذفتجد أهنم اختذوا من اإلسالم مطيًة ولكنك تتأمل وتنظر  ،فريٌق آخر مسلمون ينادون بااللتزام
ن يسلكه أوالواقع أن اإلسالم أيها اإلخوة أقصر طريق ممكن  .ألرباحهم ،ملغامنهم ،لتجاراهتم ،ألهوائهم

لكه أقصر طريق ميكن أن يس ،رئاسةأقصر طريٍق ميكن أن يسلكه اإلنسان إىل  ،اإلنسان إىل مغنم مايل
لفريق وذاك قلة وبني هذا ا .يطوف الناس من حوله بالتعظيم والتبجيلاإلنسان لكي يصبح مرشداً كبريًا 

ا َعاَهُدوا اللََّه مَ اْلُمْؤم ن نَي ر َجاٌل َصَدُقوا  مِّنَ  ممن وصفهم اهلل عز وجلقلة من الصادقني 
ُهم َعَلْيه   ن ْ ُهمَقَضٰى حنَْ  مَّن َفم  ن ْ ُلوا تَ ْبد ياًل  يَنَتظ رُ  مَّن َبُه َوم   .َوَما َبدَّ

سالم فخافوا اإل ختافون علىإن كنتم  :أقول هذا الكالم وأستعرضه على أمساعكم لكي أعود فأؤكد لكم
كم من إعراض ،من إعراضكم عن اإلسالم ،من معاصيكم ،عليه من أنفسكم خافوا عليه من احنرافاتكم

وى فغاروا عليه بتصعيد أنفسكم فوق هذا املستإن كنتم تغارون على اإلسالم  .عن وصايا اهلل عز وجل
تصفوهنا بني  يت ختافون منها واليتالإن كنتم تريدون أن تقفوا يف وجه هذه اخلطط  .الذي قد وقعنا فيه

 .. معودوا إىل أنفسك .أن تعودوا إىل أنفسكمفالسبيل لدرء خطر هذه اخلطط عنكم  ،احلني واآلخر
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ذه اخلطط أن ميكن هل ال ،ولو بشكٍل غري مباشرولستم ممن يطيع هذه اخلطط تأكدوا أنكم تطيعون اهلل 
 .ورائهاومهما كانت هنالك عدٌد وقوٌة وعتاٌد من  ،مهما الحت قويةً  ،تنال منكم مناالً قط أبداً 

َقل ُبوا َخاس   ُتط يُعوا الَّذ يَن َكَفُروا يَ ُردُّوُكمْ  إ نْ أمل تقرأوا قول اهلل  إن تطيعوا واإلطاعة  ر ينَ َعَلٰى أَْعَقاب ُكْم فَ تَ ن ْ
اليت آل اع املزرية هذه األوضوإمنا الطاعة تتمثل يف  ،ليست حمصورة يف أن يقدم أحدنا يده ليبايع الكافر ال

ر ينَ  َبل  اللَُّه َمْواَلُكمْ  :أمل يقل اهلل ،إليها واقعنا اإلسالمي ُر النَّاص  قُ ُلوب   يف   َسنُ ْلق ي؟ أمل يقل  َوُهَو َخي ْ
َا َأْشرَُكوا ب اللَّه  َما ملَْ يُ نَ زِّْل ب ه  ُسْلطَانًا   .الَّذ يَن َكَفُروا الرُّْعَب مب 

اليت ئد كل هذه املكا  ،أقوهلا لكم وكونوا على يقني أنين ال أبالغ وال أصانع وال أتكلفخوة أيها اإل
يست إال أصداًء لكل هذه اخلطط اليت تبدو أهنا قد تفوقت علينا وتغلبت على مبادئنا وقيمنا   ،أحاطت بنا
ن وكل من شاء أن يتخلص مكونوا على يقني من هذا األمر  ،ليست إال أصداًء الحنرافاتنا ،لسوء حالنا

عنه ذات اليمني  نفليعلم الدواء الذي ذكره لنا ربنا سبحانه وتعاىل ال يشردهذه املكائد وأن يستعلي فوقها 
  .وذات الشمال

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم


