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ًهل 
 
 ؟نحن مسلمون حقا

 خطبة اإلمام الشهيد البوطي

 42/8/4001تاريخ الخطبة: 

 ينبغي جلالل   ربنا لك احلمد كما يا ،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  ه إال اهلل وحدهُ 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 سلمونملوأوصيكم أيها ا ،وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً   حممد
 .تعاىل

 ..فيا عباد اهلل أّما بعدُ 

ما تزال مثة كثرة كبرية من املسلمني يتساءلون صباح مساء إىل مىت يظل املسلمون يعانون من هذا الذل 
 ،ذ منهم احلقوقفأخ ،الذي سلطه اهلل سبحانه وتعاىل عليهم من جراء هذا العدو واهلوان الذين احنطا عليهم

وج  من والعدو من ،واملسلمون مسلمون ،وطرداً وتشريداً  قتالً  ما يشاءونال منهم ك ،واغتصب منهم األرض
ثري من ال يزال هذا السؤال واردًا على ألسنة ك ؟اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانهلعنهم أولئك الذين 

 الثانيةة وينبغي أن أجيب عن هذا السؤال رمبا للمر  .بأجهان كثرٍي من املتسائلنياملسلمني وال يزال يطوف 
  .يليقان هبذا املقام وإجياز رٍ أو الثالثة باختصا

كم تبيانه يف حمأحنن أولئك املسلمون الذين وعد اهلل عز وجل  ؟قاً ينبغي أن نتساءل أحنن مسلمون ح
عند اإلجابة على هذا السؤال توضع النقاط على احلروف  ؟وبأن أن ينتصف من أعدائهمبأن ينتصر هلم 

  .يطمئنهماجلواب الذي ويعلم هؤالء املتسائلون 

ها الناس ويدعي ،ويؤطر هبا الكيان ،اللسانشعاراٍت جُيمل هبا إجا كان اإلسالم  ؟ما اإلسالم أيها اإلخوة
 ولكن اإلسالم ،فما أيسر أن يكون هذا العامل كله مسلماً  ،دون شاهٍد يصدق هذه الدعوة أو يكذهبا
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س الناواإلسالم ليس إطارًا جيمل به  ،اإلسالم ليس كلمات يرددها اللسان ،ليس كذلك أيها اإلخوة
قاد حقيقة عتواال .عتقادالكيان ومن مث سلوٌك ينسجم مع هذا االيُهيمن على اإلسالم اعتقاٌد  ،أنفسهم

لنا  ،فأحاكمهم على وجودها أو عدم وجودهاال أستطيع أن أدخل إىل قلوب الناس  ؛جامثة يف القلب
ولكن تعالوا إىل  ،يتبىن عقائد اإلسالم فينبغي أن نصدقوإجا ادعى اإلنسان أنه  ،الظاهر واهلل يتوىل السرائر

  ؟أهي موجودة ،ذا االعتقادنتائج ه

ملسلم يكون ا ،سبحانه وتعاىليكون شاكراً لنعم اهلل  :املسلم له شواهد على صدق إسالمه البد منها
ل وعلى بصره وكرر جلك على مسعه ب ،اليت كرهها اهلل عز وجل بعينيه وجعلها متاع الغرور زاهداً يف الدنيا

هذه املعامل  .املسلم ينبغي أن يكون خوف اهلل عز وجل مأل قلبه وأن تكون املهابة منه مأل كيانه .أيضاً 
  .فهل جتلت هذه املعامل يف حياتنا حنن املسلمني .الكربى حلقيقة اإلسالم

نعم حنن  :أظن أن يف املسلمني اليوم من يقول ،هل شكرنا اهلل سبحانه وتعاىل على نعمهأيها اإلخوة 
سأله ي نقول احلمد هلل والشكر هلل وما مناسبة متر وما صديق يلقى صديقه ؟كيف  ،نشكر اهلل صباح مساء

هو الشكر  أهذا ؟الذي أمر اهلل سبحانه وتعاىل به عبادهأهذا هو الشكر  .عن حاله إال ويردد كلمة الشكر
أهذا هو الشكر  ؟ع َباد َي الشَُّكورُ  مِّنْ  َوقَل يلٌ  رًااْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشكْ  :الذي خاطب به آل داوود قائالً 

من قال إن  ؟فَاجُْكُروِن  أَجُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِل  َواَل َتْكُفُرون   :الذي أمر اهلل عز وجل به عباده إج قال هلم
طٍع النظر بقالشكر مسخ يف حياة املسلمني برضا من اهلل عز وجل إىل أن آل إىل كلمة يرددها اإلنسان 

  ؟عن السلوك

فأجد أن  -لدى النسبة ولعلها خري البالد اإلسالمية وبلدنا منوج  منها  -أمتنا اإلسالمية أنظر إىل 
الذي متعهم ق يعتصرون من الرز  ،الكثرة الكاثرة من املسلمني يتقلبون من الدنيا يف نعيم ويف رغد عيش

وأنظر وإجا هبم قد جعلوا من هذه النعم املختلفة اليت ال جمال  ،سكرًا يسكرهم ميتعهماهلل عز وجل به 
 والثروات أصحاب الغىن .جعلوا منها جدرانًا غليظًة حجبتهم عن املنعم أنستهم املنعم املتفضللعدها 

مون الليل والنهار يف جتاراهتم والذين هم دون جلك حيليتقلبون يف غناهم يف ثرواهتم يف مزارعهم يف شؤوهنم 
كرمهم مبثل عز وجل إن يف سرهم أو يف عالنيتهم يعتبون عليه أنه مل يبأن يكونوا أمثاهلم ويعتبون على اهلل 
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األموال الكثرية كما و واألثاث الرائع واملزارع العظيمة ومل ميتعهم بالدور الفخمة  ،ما أكرم به أولئك املرتفني
 .متع أولئك اآلخرين

ل اثنان: فريٌق يلهو ويتقلب من نعم الدنيا اليت أكرمه اهلل عز وجأنظر فأجد أن جل املسلمني فريقان 
وفريق آخر مل يصل إىل جلك الشأو يف نعم الدنيا متوسط احلال أو دون جلك  ،هبا مبا قد أنساه املنعم

كالمها غائب  ؟ملاجا مل ينل هذه الدرجة الباسقة اليت ناهلا أقرانه وأصحابه وأنداده .يف هم واصبيعيش 
ز وجل عيصرف العبد النعم اليت أغدقها اهلل أن هو وشكر النعمة  ،أين هو شكر النعمة ، عز وجلعن اهلل

  .عليه للوظيفة اليت ُخلق من أجلها

ن الدنيا فأرى أهنم قد اختذوا م ،إىل جل املسلمني يف بالدنا وإىل موقفهم من اإلسالمأنظر أيها اإلخوة 
ُتونَ  :لوصدق عليهم قول اهلل عز وج ،سكناً هلم يظن الواحد منهم أنه  اجلْ َبال  بُ ُيوتًا فَار ه نيَ  م نَ  َوتَ ْنح 

 ،يكفيه منه تذكرة ،والدين يكفيه منه التفاته كلها جمندٌة لدنياه  ،قدراته ،نشاطه ،فكره ،أعضاؤه ،خملد
  .ذا اخليط الواهيه وهذا إن مد بينه وبني الدينهذا إن التفت إىل الدين  ،يكفيه منه حالةٌ متر به مر الكرام

أين هو  ع َباد َي الشَُّكورُ  مِّنْ  َوقَل يلٌ  اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكرًاهذه أول صفة من صفات املسلمني 
  .والدين كله يتلخص كما قال العلماء يف شكر املنعم ؟شكر املنعم

ًة يف الدنيا أصبحت كلمة غريبيف وأحسب أن كلمة الزهد  ،املظهر الثاِن لإلسالم الزهد يف الدنيا
. الزهد .الزهد ،وتذكرتنا وحواراتنا الدينية واإلسالميةأصبحت كلمًة غريبًة يف ساحات أحاديثنا  ،أمساعنا

وأنظر  ،بل إن يف املسلمني اليوم من يستخف بكلمة الزهد عندما تتكرر على األلسن ،أصبح شيئاً تارخيياً 
 اْعَلُموا :فوقها واالبتعاد عن متاه الدنيا والرتفعضرورة الزهد يف الدنيا  فأجد ربعه يركز علىإىل كلمات اهلل 

َاأَ  نْ َيا احْلََياةُ  منَّ َنُكْم َوَتَكاثُ رٌ  َلع بٌ  الدُّ َكَمَثل  َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر  د  ْمَوال  َواأْلَْواَل اأْلَ  يف   َوهَلٌْو َوز يَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ ي ْ
َرة  َعَذاٌب َشد يٌد وَ  َفرًّا مُثَّ َيُكوُن ُحطَاًمافَ تَ رَاُه ُمصْ  َيه يجُ  مُثَّ نَ َباتُُه  َوَما  َور ْضَوانٌ  اللَّه   م نَ  َرةٌ َمْغف  َويف  اآْلخ 
نْ َيا احْلََياةُ    إ الَّ َمَتاُع اْلُغُرور   الدُّ
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أجلل  ،هذا معىن الزهد ،أنظر وقد أمرِن اهلل عز وجل كمسلم أن أسخر دنياي وأجعلها مطيًة آلخريت
أنظر وإجا  .الدنيا اليت متعين اهلل عز وجل هبا وأجعل منها مطيًة جلواًل أبلغ هبا مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل

  .م إىل أهوائهمإىل شهواهتجلوالً ليصلوا هبذه املطية إىل دنياهم جبل املسلمني قد جعلوا من الدين مطية 

رِن اهلل عز وجل يأم .من املسلمني ملا قد أمر اهلل سبحانه وتعاىل بهالعكس الذي ميارسه كثري الحظوا 
وأنظر  ،إجا رزقين من متاع الدنيا ما رزق أن أجعل من جلك كله مطيًة تبلغين مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل

 أليس يف ؟أال تعرفون هذا املعىن ،وإجا يب أجعل من الدين مطيًة لتوصلين إىل دنياي إىل شهوايت وأهوائي
أال تالحظون كم وكم فينا من ينشط يف جمال الدين ويتحرك حبسب  ؟جهنكم صوٌر وصوٌر من هذه احلقيقة

طايا لبلوغ ميتخذون من هذه األنشطة الدينية الظاهر خبدمة الدين ونتأمل وإجا بالكثرة الكاثرة من هؤالء 
 هذا هو الدليل العكسي اآلخر الذي يعاِن .أغراض منافع مصاحل دنيوية مغامن وما أكثر أنواع هذه املغامن

  .منه املسلمون اليوم

اإلسالم اليت البد منها أن تتجلى آثار املخافة اليت هتيمن على الفؤاد على كيان اإلنسان من ظواهر 
ر جلك يف البد أن يظهر أث - الذي ينبغي أن يشع يف الفؤاد ،الرهبة ،أن يتجلى مظهر اهليبة ،وظاهره
أين هم  ؟هم املسلمون الذين هيمنت خمافة اهلل عليهم يف سلوكهم يف عباداهتم يف مظاهرهم أين .الكيان

  أمل يقل اهلل عز وجل ؟يف عباداهتم يف تبتلهمالذين هيمنت خمافة اهلل سبحانه وتعاىل وهيبته عليهم 
 ََوَخاُفون  إ ن ُكنُتم مُّْؤم ن نيأمل يتعهد بأن يعطي األرض لعباده ؟أمل يكرر الباري سبحانه وتعاىل هذا ؟ 

أين هو مظهر هذا اخلوف  جلك ملن َخاَف َمقامي وخاف َوع يد   :قال ؟الصاحلني الذين وصفهم مباجا
  ؟أيها اإلخوة

سالم عندما أقارن بني اإل ،يشكو من حالهعندما ألتفت ميينًا ومشااًل وأنظر إىل نفسي فأنا أول من 
ما ينبغي أن  .وواقعنا أجد أن بيين وبني هذا اإلسالم أوديًة كبرية وعميقًة جداً الذي كلفنا اهلل عز وجل به 

أينا أوىل  ؟أم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمحنن أيها اإلخوة  .يف شيءأعتب على اهلل أمام هذا الواقع 
 :ز وجلعب إىل ربه هو الذي قال له اهلل نيب حبيرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ؟باخلوف من اهلل

َوَلَسْوَف يُ ْعط يَك َربَُّك فَ تَ ْرَضى،  عز وجلومع جلك كان املثل األعلى يف اخلوف من اهلل.  
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 :يروي الرتمذي والنسائي وابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما من حديث مطرف عن أبيه يقول
ا رسول اهلل صلى هذ .ءرأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي ويف صدره أزيز كأزيز الرحى من البكا

ا رسول رضي اهلل عنه قائالً: ما النجاة ييسأله عقبة بن عامر  ،اهلل عليه وسلم معصوم من اآلثام والذنوب
ن أين ميقول له: "أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك" البكاء على اخلطيئة  ؟اهلل

  .الذي سنقف غداً بني يديهمن اخلوف من الديان  ؟يأيت

 رضي اهلل عنهما قال: مسعت خطبة مليروي البخاري يف صحيحه من حديث أيب جر وأنس بن مالك 
حىت إجا ختمها  هل أتى على اإلنسان حني من الدهرتلى سورة الدهر  ،أمسع مثلها من رسول اهلل قط

أطت  "أّطت السماء وُحق هلا أن تأط ،إِن أرى ماال ترون وأمسع ماال تسمعون" :انتهى إىل هنايتها مث قال
أطت "ب الرحل حتته قتوكبري فتقعقع من  كبري  ثقلقتب الرحل أطى إجا وضع فوق اسم صوت يقال ل

واهلل لو علمتم ما أعلم  ،ساجدًا هللرأسه ما من موضع قدم إال ملك واضع  ،السماء وُحق هلا أن تأط
أرون إىل اهلل سبحانه وخلرجتم إىل الصعدات جت بالنساء على الفرشكثريا وملا تلذجمت   لضحكتم قليالً ولبكيتم

كيف ينبغي أن   ." هذا كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلمتعضدليت أِن كنت شجرًة  ،وتعاىل
ول أنس فنظرت يق ؟راط اهلل سبحانه وتعاىلالتائهون البعيدون الشاردون عن صيكون حالنا حنن العصاة 
أين حنن من  .وله خنني من البكاء كل منهم وجههصلى اهلل عليه وسلم وقد سرت  إىل أصحاب رسول اهلل 

لى وجوههم عأين هم الذين جتلت مهابة اهلل يف قلوهبم  ؟أين هم الباكون من خشية اهلل ؟هذا أيها اإلخوة
أين  ؟أعالها من أدىن الفئات إىلأين حنن على كل املستويات على كل املستويات  ؟وألسنتهم وسلوكاهتم

  ؟كيف كانوا  ،حنن من واقع سلفنا الصاحل وكم فينا أناٌس يتمسحون بواقع السلف وينسبون أنفسهم إليهم
ف كان أال تعلمون كي ،تغلي مبخافة اهلل سبحانه وتعاىل على اختالف فئاهتمكانت قلوهبم أوعية كاملرجل 

إ نَّ  :ىلوقف يصلي الفجر فقرأ قول اهلل سبحانه وتعا ؟عمر وعمر أمري املؤمنني وواحد من املبشرين باجلنة
رُي اجلْ َباُل سَ ، يَ ْوَم مَتُوُر السََّماُء َمْورًا، َداف عٍ  م نْ  َما لَهُ ، َعَذاَب َربَِّك َلَواق عٌ  رًاَوَتس   .أجل ،فوقع مغشياً عليه ي ْ

وعندما  ،فينحين إليه قائالً: ادعو ِل فإنك صغري مل تسود صحائفك بعدكان يلقى الطفل الصغري 
ه وأصر جاء خادمه ليحملها عن ،ليبلغ هبا تلك املرأة العجوزمحل خرارة الطحني كما تعلمون على ظهره 

  ؟إصرارا فصاح به عمر وقال: ابتعد عين ثكلتك أمك أفتحمل عين أوزاري يوم القيامة
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ت أفئدهتم حتول ،زاهدين يف الدنيا كما قد أمر ،عندما يكون املسلمون اليوم شاكرين لنعم اهلل كما أمر
انه وتعاىل سيطهر أن اهلل سبحإىل أوعية تفيض خمافة من اهلل مهابةً من اهلل فأنا أضمن للعامل اإلسالمي كله 

عصي التأديب   ،ولكن أيها اإلخوة من شأن رب العاملني أن يؤدب عباده ،هذه األرض من هذا الرجس
كثرية ومتنوعة ومع هذا كله فال تتصوروا أن معىن هذا الذي قلت أن جيعل اهلل عز وجل بسبب واقع 

ق وارفة الظالل لليهود ال إطالقاً لن جيد هؤالء الناس استقراراً هلم فو اليوم من أرض فلسطني جنة املسلمني 
َوإ ْج  :ولن جيدوا يف يوم من األيام هلم أمناً وطمأنينة فيها وكيف وقد توعد اهلل عز وجل قائالً ك األرض تل

َعَثنَّ َعَلْيه ْم إ ىَل يَ ْوم  اْلق َياَمة   أن هذا الوعيد لكن ينبغي أن نعلم  َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاب   َمنْ  تََأجََّن رَبَُّك لََيب ْ
 كلما جتمعوا يف تلك األرض ولسوف تتفجر عليهم تلك األرضسيعاقبهم اهلل   ،نال يعين انتصارنا حن

املسلمني  تتهاوى علىعصي التأديب  ،أن جلك يعين انتصار املسلمنيبراكني ولكن إياكم أن تتصورا 
 .ووعيد اهلل عز وجل يالحق أيضاً اليهود لينفذ فيهملتوقظهم 

 .أقول قوِل هذا وأستغفر اهلل العظيم


