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 هذا هو سالح النصر

 إلامام الشهيد البوطي خطبة
 51/6/1005 بتاريخ

وجهك  ي جلالل  ربنا لك احلمد كما ينبغ يا ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال اهلل لوأشهُد أن ال إ ،كولعظيم سلطانك، سبحانك اللّهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله اهللُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دنا ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ  ال شريك له وأشهُد أنّ  وحدهُ 
الماً دائمني متالزمني وس صالةً   دنا حممداللّهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيّ  ،كلٍّه بشرياً ونذيراً 

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى اهلل سلمونملوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 ..فيا عباد اهلل أّما بعدُ 

مة وأن تعلم أنه ال نصري هلا أمام األحداث املدهل ،آن لألمة العربية واإلسالمية أن تستيقظ من سباهتالقد 
قوة تفيدها إال قوة ال و  ،ال نصري هلا إال الرجوع إىل اهلل سبحانه وتعاىل.. وأمام املصائب الكثرية اليت تطوف هبا 

  .االرتباط باهلل عز وجل

 من العرب وجرب كثري ،فيما مضى كانت هنالك رؤية ضبابية أمام هذه احلقيقة يف أنظار كثرٍي من الناس
ر ألنفسهم وكي يتخلصوا كي يستنزلوا النصوطرقوا أبوابًا كثريًة غري باب اهلل   ،لفة غري هذا الطريقواملسلمني طرق خمت

  .وجتارهبم بأي نتيجة مفيدة قطفلم تأيت مغامراهتم  ،تطوف هبماملصائب اليت من عقابيل 

قومية ننتصر برباط ال :قال قائلهم ،رأينا ومسعنا من حياول أن يستنزل القوة عن طريق إيقاظ مشاعر القومية
 .على أعدائنا

ا هو الشرط هذا هو املعني لنصرنا وهذ ،سبيل االرتباط باألرض وبالتاريخواجته فريق آخر يقولون إمنا هو 
 .حقوقناالستعادة 

وعربوا عن هذا اليسار مبا يشاؤون من التعابري آنًا مسوا ذلك  ،هي اليسار ،بل هي االشرتاكية :وقال آخرون
  .فلم تأيت جتارهبم بأي نتيجةلربالية وآنًا آخر العلمانية 
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ك ويف ساحة املقاومة وطرق أبواب النصر إمنا هم أولئت ونظرنا فوجدنا أن الذين يتغلبون يف ساحة املغامرا
تيه يف األمثلة نكلنا نالحظ هذه الظاهرة والداعي إىل أن   .الذين شدوا قلوهبم بعد عقوهلم إىل اهلل سبحانه وتعاىل

ق ااملتجهة إىل إحقاق احلق وإزهها هي ذي املقاومات املتنوعة  ،اليت نضرهبا ونتجاوزها الواحدة إىل األخرى
 .واستعادة احلقوق إىل أصحاهباالباطل 

  .لقد ُفل هذا السالح ؟أين هو مصري أولئك الذين كانوا يقاومون بسالح القومية

أو ما يعرب عن  بالتاريخأين هم أولئك الذين كانوا يستنزلون النصر عن طريق االرتباط باألرض أو االرتباط 
  .تلك األسلحة كلها لقد فضأت ؟اخللبيةمثل هذه األمور الومهية 

من الذين ينتصرون يف الساحة اليوم ومن الذين يبثون دخائل الرعب والذعر يف صدور األعداء احملتلني 
الذين ينتصرون أمامنا على الساحة املرئية هم أولئك الذين فرغت أفئدهتم  ،كلكم يعلم اجلواب  ؟والغاصبني من

هلل هلل وإميانًا به وحبًا له واجتاهًا منهم إىل ما قد وعدهم به ا من االخنداع بالدنيا وزخارفها مث فاضت تعظيماً 
هنم إمنا تفاهة هذه احلياة الدنيا وأدركوا أهؤالء الذين عرفوا من خالل ارتباطهم باهلل عز وجل  .سبحانه وتعاىل

عرفوا هذا من  ؟الدهليزفما قيمة يتجاوزا الدهليز إىل املقر ميرون من احلياة كلها يف دهليز وأهنم على وشك أن 
م وعقوهلم وتشبعت أفئدهتعرفوا أن املوت ليس عدم وإمنا هو رجوٌع إىل اهلل عز وجل  ،ارتباطهم باهلل عز وجل

ىَل اللَّه  ُُت َشُرونَ  أَو   َولَئ ن مُّتُّم  ) :بقول اهلل سبحانه وتعاىل روا الدنيا يف الوقت الذي استعظمها تصغسفا (قُت ل ُتم  إلَ 
حوهلم يف  واستهانوا بكل احلظوظ اليت ترتاقص من ،يف الوقت الذي ُخدع هبا غريهمواستهانوا بزخارفها  ،غريهم

ر وإن  دون الوصول إىل النصفركلوا بأقدامهم احلياة الدنيا إن كانت هي العائق  ،الوقت الذي سكر هبا غريهم
  .كانت هي العائق دون الوصول إىل احلق أجل

هم أوالء  ها ،الرعب والذعر يف أفئدة أولئك األعداء املغتصبني واحملتلني ... بثت وال تزالالنتائج اليت ورأينا 
ثمني يف تصوير أضيع الوقت الوال أريد أن أفصل وال أريد أن  ،يف اخلطوة العملية اليت ينبغي أن يتخذوها حيارون

وا اهلل فربطوا د أال وهو وجود أناٍس عرفكل ذلك نتيجة لشيء واح  ،احلال وُتليل الواقع املخزي الذي يتقلبون فيه
ُقل  َمتَاُع الدُّن  يَا قَل يٌل ) :مث أصغوا إىل ما يقوله اهلل عن الدنيا من مثل قولهقلوهبم باهلل إميانًا وحبًا وتعظيمًا وخمافًة 

ٌر لَِّمن  ات ََّقٰى َواَل ُتظ َلُموَن فَت ياًل  رَةُ َخي   خ    * ال ب اَلد   يف   َك تَ َقلُُّب الَّذ يَن َكَفُروااَل يَ ُغرَّنَّ ) :من مثل قول اهلل عز وجل .(َواْل 
 .هذا هو سالح النصر احلقيقي (َوب ئ َس ال م َهادُ  ۚ   َمتَاٌع قَل يٌل مُثَّ َمأ َواُهم  َجَهنَّمُ 
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ا وأقصد بكلمة حنن هذه األمة بقضها وقضيضها بقادهت -هو أن علينا حنن والذي أريد أن أقوله أيها اإلخوة 
ن القوة يف ذلك أل ،أن مصدر التوفيق هذا وأن مصدر النصر هذا وال ثاين لهأن يعلموا  -أواًل وبشعوهبا ثانيًا 

اخلادم أيهما  ،والقوة املعنوية املكتنزة واملخزونة داخل كيان اإلنسان ،الكون كله تنقسم إىل قوتني اثنتني: قوة اْللة
ا ألن هذه القوة تتحرك بيد حمركه ،كلكم يعلم أن قوة اْللة أو مسها القوة املادية هي اخلادم ؟وأيهام املخدوم

اليد   صاحب هذه ،هو صاحب اليد اليت ُترك هذه اْللة ؟ومن هو القائد .من قائدها تذهب وجتيء بسلطان
هذه القوة هي  ،هذه القوة املعنوية املخبوئة وراء الصدر املخزونة يف أعماق القلب ،كيف حيركها بالقوة الداخلية

القوة املعنوية هذه من أين تأيت من أين تتجمع وراء الصدر أو  .فخادمُتكم هي صاحبة السيادة أما اْللة اليت 
  ؟بني جوانج اإلنسان

ايٌف ونظرنا فوجدنا أن هذا كالٌم خر  ،ان باألرضأهنا تأيت من ارتباط اإلنس :قلت لكم حاولنا مراراً أن نقول
متابعيت هلذه  يف سبيلعندما أنظر فأجد أن املوت يرتبص يب  .باطل ميجه العقل وميجه فكر اإلنسان أيًا كان

  .سأضحي باألرض يف سبيل احلياة اليت هي أغلى ؟مبا أضحياألرض 

 ،الدار اليت بنيتهابمن االرتباط بالوطن  ،االرتباط بالقوم بالتاريخ منإن هذه القوة إمنا تنبع من االرتباط  :قالوا
قد حيايت أنين عندما أجد أنين سأفرأيت  ؟ونظرنا فما الذي وجدت.. الذي أحييته بالعقار  ،باألرض اليت زرعتها

 الوطن من خالل رغبة احملافظة على ،من خالل داري اليت بنيت ،من خالل الدفاع عن التاريخ الذي أُتدث عنه
ما قيمة  ؟ما قيمة العقار ؟أجد أنين سأفقد حيايت كلها إذاً فما قيمة الوطنأو على العقار الذي أحييت عندما 

ل  ومن هنا كانت هذه الوسائ ،يف سبيل أن أحافظ على حيايتومن مث فال بد أن أعرض عن ذلك كله  ؟الدار
 .عرف ذلك األمحق والذكيعرف ذلك القاصي والداين  ،ذلًة وليس سلمًا إىل نصٍر أبداً كلها مُ 

وعرف دعاة  ،وزالت الرؤية الضبابية ،وهكذا زال الغموض الذي كان يُغشي على بصائر من الناس قبل اليوم
وها هي ذي  ،ةُخلبي أن كل هذه الوسائل وسائلوما إىل ذلك عرفوا . .ووواللربالية قومية واليسارية والعلمانية ال

لمون  ما العربة اليت ينبغي أن يأخذها القادة كلهم واملس .وعلى نتائج اإلجيابالساحة تشهد على وقائع السلب 
طهري األرض من العدو ويف تكلهم إن كانوا صادقني يف الرغبة اليت يعربون عنها يف استعادة احلقوق ويف طرد 

 ؟الغاصبني
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ن بعده إىل هذا الباب الواحد الذي ال يوجد باب ميف هذا فينبغي عليهم مجيعا أن يتجهوا إن كانوا صادقني 
ه ويف طوجه إىل صراينبغي أن يصدقوا مع اهلل يف الت ،ينبغي أن جيددوا بيعتهم هلل .ال معه وال قبله إىل النصر أبداً 

كانوا   نتيجة هلذه الدعوة إن هذا الواقع احلتمي ،االنضباط بأحكامه على كل املستويات وعلى سائر الصعد
على  مبقدار ما يكون أولئك الذين يقفون ؛ ال إشكال فيه بشكل من األشكالتالزم بنّي  .أجل.. صادقني فيها 

ها لأولئك الذين يرابطون يف اخلنادق مبقدار ما تكون أفئدهتم مرتبطة باهلل واثقة بأن هذه احلياة الدنيا إمنا ينتعالثغور 
ي هلؤالء الذين ينبغ .وفضله . م اهلل سبحانه وتعاىلاإلنسان للوصول إىل مرضاة اهلل وإىل مقعد صدق عند كر 

لقيم واملبادئ والرتيث والتوثب للدفاع عن اوالذين يصطفون يف خنادق احلراسة يقفون على الثغور قبل غريهم 
نبغي أن يتفاعلوا إذاً ي .وستنصرهم يقيناً  ،تنصرهم اليت ميكن أنينبغي أن يعلموا أن هذه القوة واألرض والعرض 

تنفيذ شعائر ببأداء حرمات اهلل  ،باالرتباط باهلل ؟مع هذه القوة وأن يوجدوها وأن يدعموها وكيف يكون دعمها
من  وما وجدت أيها اإلخوة يف فئات املسلمني فئًة أحوج إىل هذه القوةاهلل بتطبيق أحكام اهلل سبحانه وتعاىل 

راسة على الثغور ويف موقف احلمن فئة أولئك الذين أقامهم اهلل سبحانه وتعاىل خالل مثوهلا يف حمراب العبودية هلل 
من أولئك العسكر الذين شرفهم اهلل سبحانه وتعاىل مبوقف الدفاع عن أمتهم إذا كانت هذه األمة  ،اخلنادق

. ضعاف ذلكأفإن هذه الفئة ُتتاج إىل أضعاف  ،وةختزن بني جواحنها هذه القمبجموعها بأمس احلاجة إىل أن 
صلة بينه وبني بلكنه مستخٌف  ،حيرس الثغور ويتنقل يف اخلنادقفإذا رأيت من يتهاون هبذه القوة وإذا رأيت من 

ومع ذلك  ،أجل.. .عليه فاعلموا أن النصر غائٌب عن هؤالء الناس مستهنٌي بالقوة اليت يعرضها اهلل عز وجل اهلل 
  .سواء استيقظنا هلذه القوة وتعاملنا معها أم مل نستيقظ ،العدو لن يطمئن بااًل أبداً فإن 

يتجه ك لقد بلغين أن أحدهم قبل ذل ،أرأيتم أيها اإلخوة إىل هؤالء الذين يقومون بعملياهتم االستشهادية
ريد إال أن يدخل ويعلن أنه عبد ال ي ،لهوينتشي وهو يناجيه وينتشي وهو يستنزل رضاه  ،إىل ربه ساعاٍت طوال

هلل سبحانه اوخالل مناجاته الطويلة وخالل إقباله إىل اهلل عز وجل يتجلى  .أجلًا مرحومًا مأجورًا رحابه مغفور 
حلياة الدنيوية اليت تزداد هذه ا ،تزداد قوى الشر تفاهًة أمامه ،فتزداد الدنيا ضآلًة أمامهواإلكرام وتعاىل عليه بالرمحة 

 .ترون وجتدون يقتحم املوت كماوخيلو أمامه شيء واحد هو ما مقبٌل عليه ومن مث ختفق بني جواحنه تفاهًة أمامه 
ألرض من تطهري ا ،أن حيرس شرف االنتصار هللآل على نفسه ملاذا ال يكون كل جندٍي  ؟ال نأخذ العربةملاذا 

لى أقل تقادير وع ؟استعادة احلقوق إىل أصحاهبا ملاذا ال يتخذ كل جندي قراره أن يكون كهذا اإلنسان ،الغاصبني
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وا إ ذَا ا أَي َُّها الَّذ يَن آَمنُ يَ ) :الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل بهجيعل خطاه إىل اهلل يف النصر والتأييد ضمن هذا النهج 
ل ُحونَ  َكث ريًا لَق يُتم  ف َئًة فَاث  بُتُوا َواذ ُكُروا اللَّهَ    .(لََّعلَُّكم  تُ ف 

دق يف الرغبة من أمتنا هذه تصوجيعل كل شرحية ويوقظ التائهني لعل هذا الكالم أيها اإلخوة يوقظ السادرين 
ال قيقة اليت لعلهم يستيقظون إىل هذه احل ،على األعداء واسرتجاع حقوقنا منهميف النصر ويف الرغبة بالتغلب 

قولنا وإن كان هنالك وهم قد علق يف عوإن كان هنالك خطأ يف تصورنا ميكن أن يتغافل أو يتعامى عنها عاقل 
 .مع احلق أينما كانفليعلمونا وحنن 

 .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم


