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 ؟حتى ال يقول قائل: متى نصر هللا

 خطبة اإلمام الشهيد البوطي

 62/4/6006تاريخ الخطبة: 

 نبغي جلالل  ياربنا لك احلمد كما ي ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محدًا 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  اهلل وحدهُ ه إال لأن ال إ
دنا آل سيّ  الّلهم صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى ،ه بشرياً ونذيراً أرسله اهلُل إىل العامل كل   ،هأرسلَ 
 قوى اهللونفسي املذنبة بت ملسلمونم أيها اوأوصيك ،وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً  حممد
 .تعاىل

 ..فيا عباد اهلل أّما بعدُ 

من  ،المية اليوماإلس اليت تعصف مبجتمعاتنا وحياتناإن من دأب الشيطان أن ينتهز مثل هذه الفنت 
 ؟و نصر اهللهيوسوس إليهم يسأهلم أين دأب الشيطان أن ينتهز هذه الفرص ليوسوس إىل ضعاف اإلميان 
رض هاهم الطغات يف جنبات األ ؟أين هو وعد اهلل الذي قد أخذ على ذاته أن ينتصر لعباده املؤمنني

فماله ال ينتصر هلم  .ينحطون بكل أنواع الظلم على عباد اهلل املؤمنني به املستمسكني هبديهيستكربون و 
  ؟وماله ال يهلك الطغاة من أعدائه وأعدائهم

إىل عقول املسلمني إذ يوسوس إليهم مبثل هذه املعاين يف مثل هذه ولكي ال جيد الشيطان سبياًل 
اىل وقوانينه يف سنن اهلل سبحانه وتعينبغي أن نتذكر  ،الظروف العصيبة اليت متر بالعامل اإلسالمي أمجع

 .وكشكعز وجل بدالً من أن يزجنا الشيطان يف املتاهات ويف الريب ويف الحىت نزداد بذلك إمياناً باهلل عباده 
باد اهلل سبحانه يف عتلك هي السنة املاضية  ،ولكنه ال يهملهماذكروا أن اهلل سبحانه وتعاىل ميهل الطغاة 

 آي الكتاب وتبينوا هذه السنة يف الكثري والكثري يف .بدء هذه اخلليقة إىل أن تقوم الساعةوتعاىل أمجع منذ 
  .املبني اليت ينبئنا اهلل عز وجل من خالهلا إىل هذا القانون
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َََٰذا احلَْد يث   :أمل تقرأوا قوله سبحانه وتعاىل  َحْيُث اَل يَ ْعَلُمونَ  نْ م   َسَنْسَتْدر ُجُهم َفَذْرين  َوَمن ُيَكذ ُب هب 
  .هذا كالم اهلل سبحانه وتعاىل ؟إ نَّ َكْيد ي َمت نين  َوأُْمل ي هَلُمْ * 

ريُ  م ن وََكأَي ن :أمل تقرأوا قوله سبحانه وكأين من  ؟ قَ ْريٍَة أَْمَلْيُت هَلَا َوه َي ظَال َمةن مُثَّ َأَخْذتُ َها َوإ ََلَّ اْلَمص 
 ،وبغواوا على اهلل عز وجل وعثوا يف األرض فساداً فظلموا وطغكثرية هي األمم والبالد اليت مترد أهلها   ،قرية

 أخذاها وإَل مثمدة من الزمن ما شاء اهلل أن ميد هلا هذا احلبل  على الغارب احلبل أمليت هلا أي تركت هلا
  .املصري

ا يُ َؤخ رُُهْم ل يَ ْوٍم َتْش َُُ  إ َنََّ  ظَّال ُمونَ َواَل ََتَْسََبَّ اللَّهَ َغاف اًل َعمَّا يَ ْعَملُ ال أمل تقرأوا قول اهلل سبحانه وتعاىل
يت طغت وبغت وعثت يف األرض كتاب اهلل عز وجل عن تلك األمم الاقرأوا أحاديث  . ف يه  اأْلَْبَصارُ 

هرت سبحانه وتعاىل مبجرد أن ظأفهلكهم اهلل  .. فساداً كقوم نوح وكقوم هود وكقوم صاحل وكقوم لوط
عاىل أمهل وترك جتدون أن اهلل سبحانه وت ال اقرأوا ؟حيااهم وظهر البغي والطغيان يف سلوكهماالحنرافات يف 

  ؟كم وكم عثوا يف األرض فساداً   ؟كم وكم ظلموا  ؟كم وكم أفسدواهلم احلبل على الغارب  

  ؟أساؤوا كم وكم  ؟ما الذي فعله هؤالء الناس قُت َل َأْصَحاُب اأْلُْخُدود   :اقرأوا قصة أصحاب األخدود
َها إ ْذ ُهمْ *  النَّار  َذات  اْلَوُقود  *  قُت َل َأْصَحاُب اأْلُْخُدود   وسفكوا وحرقواكم وكم طغوا وبغوا وقتلوا   َعَلي ْ

 ،هذا الذي فعلوه إَنا فعلوه على امتداد واسع من الزمن ُشُهودن َوُهْم َعَلى َما يَ ْفَعُلوَن ب اْلُمْؤم ن نَي *  قُ ُعودن 
  .أهلكهم اهلل عز وجل لكنه مل يهلكهم ما بني عشية وضحاهاولقد 

  َتَضرَُّعونَ َوَلَقْد أَْرَسلَنآ إ ىَل أَُمٍم م ن قَ ْبل َك َفَأَخْذنَاُهْم ب اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َلَعلَُّهْم ي َ أمل تقرأوا قوله سبحانه 
فَ َلمَّا َنُسواْ َما *  واْ يَ ْعَمُلونَ َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُ فَ َلْوال إ ْذ َجاءُهْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعواْ َولَ ك ن * 

َا أُوُتواْ  ذُك ُرواْ ب ه   ْم أَبْ َواَب ُكل  َشْيٍء َحىتَّ إ َذا َفر ُحواْ مب  كما هو    بَ ْغَتًة فَإ َذا ُهم مُّْبل ُسونَ  ْذنَاُهمَأخَ  فَ َتْحَنا َعَلْيه 
َا أُوُتواْ  شيءأمريكا اآلن فتحنا عليهم أبواب كل  شأن  .إ َذا ُهم مُّْبل ُسونَ بَ ْغَتةً فَ  َأَخْذنَاُهم َحىتَّ إ َذا َفر ُحواْ مب 

صرب نوح و  ؟كم لبث نوح يف قومه أيها اإلخوة وهم يظلمون وهم ميارسون شر أنواع الطغيان والبغي
إ َذا َجاَء  َحىتََّٰ  أهلكهمحىت إذا جاء امليقات الذي ال يعلمه إال اهلل عز وجل وأمره اهلل عز وجل بالصرب 
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ال تنسوا  َعَلْيه  اْلَقْوُل َوَمْن آَمنَ َسَبَق  َمن ُكلٍّ َزْوَجنْي  اثْ نَ نْي  َوأَْهَلَك إ الَّ  ف يَها م ن أَْمرُنَا َوفَاَر الت َّنُّوُر قُ ْلَنا امحْ لْ 
  .ب اهلل عز وجلكتاهذه السنة املاضية يف  

ني ظهرانيهم صلى اهلل عليه وسلم بكم طغى املشركون إذ كان رسول اهلل   ،وانظروا وقائع ذلك يف التاريخ
لما ف ،الشمس كما تعلمونكم عذب منهم َتت رمضاء   ؟كم قتلوا منهم  ؟كم عذب املسلمني  ،يف مكة

بحانه سأهلك من بقي على طغيانه وهدى من أقبل إىل اهلل جاء امليقات احملدد يف علم اهلل عز وجل 
ب إىل أفئدتكم بأي يستطيع أن يتسر هذه السنة الربانية فإن الشيطان لن فإذا تبينتم  .وتعاىل راشداً مهدياً 

وتعاىل  شيئًا من الريب بعدالة اهلل سبحانهولن يستطيع أن يداخل إىل عقولكم أو إىل أفئدتكم  ،وسواس
  .وحكمه

وال يتسع الوقت للحديث حكمًا باهرة يف هذا اإلمهال  -ال أقول حكمة بل  -إن هلل عز وجل  مث
رصة فأن هذا االمتداد يف أجل طغيان الطغاة  :ولكنها حكم باهرة جليلة من أمهها ،عن سائر هذه احلكم

 فرصة لكي يعود الشاردون عن صراط اهلل عز وجل فيعودوا إىل ،من أمثالنااليقاذ الشاردين عن صراط اهلل 
 ،دف واحدجيتمع الكل على شعور واحد وه ،يؤوب املعرض عن اهلل سبحانه وتعاىليتوب الفاسق  ،صراطه

لعربية اوآثارها كيف وحدت مشاعر أمتنا وحدت هذه الفتنة اليت تعصف برياح دمارها أال ترون كيف 
الدمار و هذه الفنت اليت تعصف مبظاهر الظلم  ،هذه حكمة من احلكم ،كلها فجلهاواإلسالمية إن مل أقل  
هذا القرع مدة من الزمن إَنا هي أجراس خطٍر تقرع على مسامعنا وال بد أن يستمر واهلالك واإلهالك 

يؤوب وليتوب  ليستيقظ من يستيقظ وليؤوب من ،يستيقظ من سباتهلكي تعطى الفرصة ملن يستطيع أن 
  .إىل اهلل سبحانه وتعاىل من يتوبمن يتوب 

من مثرات أعمالنا ومن نتائج سوء أيها اإلخوة إَنا هي هذه الفنت وأمثاهلا  .. شيء ثانٍ .. هذا شيء
ا إىل حيث ميارس نوال جيوز أبداً أن نتجه بأبصار ينبغي أن نعلم هذه احلقيقة  ،معاملتنا هلل سبحانه وتعاىل

عاصي شأن من يرى نفسه معصوماً عن كل امل ،نعود بالتأمل يف أنفسنا وواقع حالنا دون أنالطغاة طغياهنم 
عن جرائمهم  ويتحدثوليس عليه إال أن يلقي املناظري ويتفح  حال هؤالء الطغات واآلثام واالحنرافات 

 هذه الفنت وهذه الكوارث إَنا هي انعكاس لسوءإن ال  ،وجنايااهم وكأنه امللك املعصوم عن كل جريرة
  .حالنا
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أفرأيتم إىل أمتنا اإلسالمية هذه لو أهنا كانت على العهد ولو أهنا كانت اليوم تستمسك حببل اهلل 
ألقزام اأم أفكان هلؤالء األعداء  ؟هلذه العاصفة أن اهبأفكانت ، سبحانه وتعاىل كما أمر قادًة وشعوباً 

ن أوامر اهلل عولكنا أعرضنا  .معاذ اهلل ؟أن يطغوا طغياهنم وأن يستشروا بظلمهم وعتوهمالصغار األذالء 
وأصبحنا نكرر ما  ،وحبثنا عن اجلديد واملستحدثسبحانه وتعاىل وتربمنا بشرائعه وإنكم لتعلمون ذلك 

 شعوب واللكثري من ا  وعلى مستوى .على مستوى كثري من القيادات ،مللنا من القدمي ،طاب لنا التكرار
ال ميكن لربنا عز وجل أن خيلف وعدًا قطعه على ذاته العلية  .كانت العاقبة هذا الذي نراه  ،أقول الكل
 .أجل

َنا َنْصُر اْلُمْؤم ن نيَ  :ربنا سبحانه وتعاىل قال واهلل ال خيلف  ،واهلل أصدق الصادقني وََكاَن َحقًّا َعَلي ْ
  .قعناولكن جيب علينا أن نتحسس أحوالنا وأن نعود إىل وا ،العليةامليعاد وال خيلف عهداً قطعه على ذاته 

ُذوا َعُدو ي َوَعُدوَُّكْم َأْول َياءَ تُ ْلُقوَن إ لَْيه   :يقولربنا سبحانه وتعاىل   م ب اْلَمَودَّة  يَا أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا اَل تَ تَّ ُ 
ى هذه الذي تتمزق فيه هذه األمة َتت رحطري ويف هذا املنعطف اخلكثري من املسلمني   وننظر إىل حال

أعداءهم عانقون فنجدهم يإىل طائفة من املسلمني وقيادات العامل اإلسالمي الكوارث العجيبة الغريبة ننظر 
 ،األطفال ،ممتدة إىل أيدي أولئك الذين ختضبت بدماء األبرياءننظر فنجد أيديهم ال تزال  ،أي عناق
الذين قتلوا بدون جريرة ال تزال أيدي هؤالء القادة املسلمني إىل دماء اإلخوة املسلمني املؤمنني األمهات 
مع وع بل األدب تنفيذ بل اخلضأين هو  .تلك األيدي اليت تتقاطر منها دماء األبرياء باملصافحةممتدة إىل 

ُذوا َعُدو ي َوَعُدوَُّكْم  :قول اهلل سبحانه وتعاىل   ؟َأْول َياَء تُ ْلُقوَن إ لَْيه م ب اْلَمَودَّة  اَل تَ تَّ ُ 

وت على رؤوس واهدميه للبيميارس تقتيله وتنكيله هذا العدو الذليل القذر املهني  :كما قلت باألمس
تل إخواننا العدو يق ،حراسة سفارات هذا العدووكثري من قادة املسلمني مهمتهم أن ميارسوا بذل أصحاهبا 

 .القادة املسلمون ميارسون خفارة سفارااهم مبنتهى الذل ومنتهى الوضاعة واهلوانهؤالء وأبناءنا وأخواتنا و 
بحانه سفما ينبغي أن نستعجل النصر الذي وعدنا اهلل  ،عندما يكون حال املسلمني على هذه الشاكلة

 .وتعاىل به
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به ألن فيه عربة  فأذكركمقد حدثتكم به وأعود وإين ألذكر يف هذه املناسبة خرباً كنت يف يوم من األيام 
بل   من كبار الصاحلنيقامت احلرب العاملية األوىل كما تعلمون وكان إذ ذاك يف العراق رجل  ،وأي عربة

رأى فيما  ،ويشرتك يف تلك احلربيف أن يدخل  است ُار اهلل عز وجل ،كان مظنة والية امسه ابراهيم الراوي
كران منفصالن واملعس واآلخر ألعداء اهلل سبحانه وتعاىلكبريين أحدمها للمسلمني يرى النائم معسكرين  

طاً ويتقابالن يقول ابراهيم الراوي رمحه اهلل تعاىل: رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقف متوسيتناظران 
هلا أال تنتضم  أال تنتصر ،يا سيدي هذه أمتك :فأقبلت إليه وسلمت عليه وقلتبني هذين املعسكرين 

قني اليمني وأنظر ذات الشمال فال أعلم أي الفريإَنا جئت كي أنتصر ألميت ولكين أنظر ذات  :! قالإليها
إذا كان هذا الذي رآه ابراهيم الراوي إبان انفجار احلرب العاملية األوىل فما الذي ميكن أن يقوله  .من أميت

لكم حه داعي إىل أن أوضرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن واقع املسلمني اليوم وأنتم تعلمون ما ال
 الوقت يستجيب لكن يف الوقت الذي يريد ال يفال تستعجلوا النصر اهلل سبحانه وتعاىل  ؟وأذكركم به
  .هذا شيء ،الذي نريد

 ،ذي نريدلاهلل عز وجل ينتقم من الظامل ويهلكه يف الوقت الذي يريد ال يف الوقت ا :الشيء الثاين
ل ال يعين أن يكون إهالك اهلل إياهم من أج ،ولكن اهالك اهلل للظاملني والطغات ال يعين انتصارنا حنن

ة والبغاة فإن سنة اهلل عز وجل يف الطغا ،سواء كنا على العهد أم مل نكن على العهد ،أبداً سواد عيوننا حنن 
و إن حينها لعامل كله واهلل الذي ال إله إال هأمريكا اليت تعثو فساداً يف ا .أنه قد ميهلهم ولكنه ال يهملهم

ن أجلنا هذا سيكون مولكن ال تتصورا أن  ،وإن ميقات إهالك اهلل عز وجل هلا آلت ال ريب فيهلقريب 
حنن إن أذهب اهلل عز وجل عدوًا سلطه علينا باهلالك فلسوف يأيت عدوًا آخر يسلط علينا ما دمنا قد 

 ،ا بصدقطلح مع رهبصعندما تعود هذه األمة قادًة وشعوبًا فت .عن النهجنكثنا العهد وما دمنا ابتعدنا 
  .ة حلمايته إيانامجوتر أعداءنا ويكون إهالك اهلل هلؤالء األعداء ترمجة لتأييده لنا عز وجل عندئٍذ يهلك اهلل 

ازدراء  عليهم ومدىالذين يعلمون مدى ضغط الشعوب اإلسالمية بقي أن أقول شيئًا لبعض القادة 
: إننا يقول أحدهم ،وصغار وصغار يف أعني هذه األمةهلم ومدى َتوهلم إىل صغار الشعوب اإلسالمية 

قولوا هلؤالء  ،ال نستطيع يف هذه احلال أن نعلنها حرباً على أمريكا احلرب على اسرائيل حرب على أمريكا
صلوا إىل أنتم لن ت ؟أعلنوها حرباً على من ال تستطيعون أن َتاربوهم :الصغار من الذي قال لكمالقادة 
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 حبستم حنن نكتفي منكم بأن تتجاوزوا الدهاليز اليت ،أنتم ال تزالوا تراوحون يف دهاليز ،تلك املرحلة بعد
طيعون إنكم تست ،وال نطالبكم بشيء أكثر من ذلكالعدو الرجس  اطهروا أرضكم من هذ ،أنفسكم فيها

يهم ولكم أسوة مبن طهروا أراضتستطيعون أن تفعلوا ذلك  ،القذرةطهروا أرضكم من هذه السفارات أن ت
م مل ترتقوا بعد إىل هذه الدرجة لكنكنكم صغار وأنكم حنن نعلم أ ،أما القتال فال نطالبكم به ،منها

تنفيذ هذا الشرط:  نوله شرط واحد متلكو أما القتال فسبيل ذلك مفتوح وبني  .متلكون أن تطهروا أراضيكم
أن توحدوا صفوفكم وأن توحدوا قلوبكم وأن تتجهوا من حياتكم هذه اليت تعيشوهنا إىل هدف واحد 
ىل إ عندما تتحدون وتتضامنون وتسقطون فوارق ما بينكم ومصاحلكم العاجلة الدنيوية وتتجهون مجيعاً 

لكون فإنكم عندئٍذ متهو االنتصار لدين اهلل عز وجل وتطهري هذه األرض املقدسة من الرجز هدف واحد 
 .كل شيءأن تفعلوا  

  .أقول قوَل هذا وأستغفر اهلل العظيم

  


