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 رب ضارة نافعة

 خطبة اإلمام الشهيد البوطي

 13/09/2002تاريخ الخطبة: 

وجهك  لالِ  ياربنا لك احلمد كما ينبغي جل ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال اهلل لوأشهُد أن ال إ ،كولعظيم سلطانك, سبحانك الّلهم 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 
ماً اامم ن مللالمم ن وسلال صلالةً  دنا حممدالّلهم صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى آِ سيّ  ،ه بشرياً ونذيراً كل  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بلقوى اهلل ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 ..فيا عباا اهلل أّما بعدُ 

ر به لعل هذا املثل ينطبق على هذا املنعطف اخلطري الذي متو  رب ضارة نافعة :لقد صدق املثل العريب القامل
مرة كان اعاة القومية يف بلالانا العربية واإلسلالمية يرون أن أطماع الدولة املسلعفيما مضى   .أملنا العربية واإلسلالمية

ا منها من مث فقد كان اأهبم أن يغذوا هذه القومية وأن جيعلو و أو الدِو املسلعمرة إمنا تلجه إىل قوميلنا العربية 
وا وأصحاب النظرة اإلشرتاكية كان. حاولوا أن جيعلوا منها اينًا إثر اين :بل أكاا أن أقِو ،مكان عقيدةعقيدة 

البلالا  بأهنا أطماع اقلصااية وأن أطماعهم إمنا تلوجه إىل اخلريات اليت تلملع هبايفسرون أطماع الدِو الكربى فينا 
وكان أصحاب الرؤى العلمانية هم اآلخرون يفسرون أطماع هذه الدِو الكربى بالطريقة اليت العربية واإلسلالمية 
  .م وأمزجلهم اإلحلااية والعلمانيةتنسجم مع ختيلالهت

ي كانت هذا الغطاء الذننظر فنجد أن  ،عندما انلهى عهد القطب ن وغاب أحدمها ليحلل اآلخر حملهواليوم 
حاً وأن القصد واضأن اهلدف قد أصبح وننظر فنجد  ،أطماع الدِو الكربى تلجه عليه إلينا مغطاة بنا قد احنسر

راحة وبدون أي الكون كله تعلن اليوم صالقطب الواحد امللحكم بناصية  اترى نفسهفالدولة اليت  ،مل يعد خمبوءً 
وال  ،غريها وتعلن أهنا ال تطمع ال يف قومية عربية أ ،مواربة وبدون أي تغطية سياسية كما كان األمر عليه من قبل

ن اليوم الدولة هكذا تعل ،اوة امللأصلة للقرآنهي العد ،تطمع بذخر وال بكنوم وإمنا هي العداوة امللأصلة لإلسلالم
لحكم يف العامل ومن مث تبيح لنفسها أن تذهب يف مذهب الطغيان إىل أاى الواحدة اليت ترى أهنا القطب امل

لذي اإهنا تعلن اليوم يف كل مناسبة يف صحافلها ويف جملمعاهتا الرمسية ويف أنديلها ومؤسساهتا أن العدو  ،الدركات



 اإلمام الشهيد البوطي                                                                                                                   رب ضارة نافعة

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                        2

نيه بقويل وقد وهذا ما أع .عض األحيان يعرب عن اإلسلالم بالقرآنإليه اليوم باحلرب إمنا هو اإلسلالم ويف بتلجه 
  .تذكرت املثل العريب القامل رب ضارة نافعة

أعلقد أن الذين كانوا يرفعون باألمس لواء القومية ويرون أنه احلصن الذي ينبغي أن يلجئ إليه املسلمون اليوم 
وأعلقد أن أولئك  ،وعرفوا أهنم كانوا مغفل ن وكانوا خمدوع ن وتامه نء النا  اليوم اسليقظوا للحقيقة أعلقد أن هؤال

ة يف الوقوف يف وجه العدو إمنا هو االشرتاكيويرون أن السلالح األمضى الذين كانوا يرفعون لواء االشرتاكية 
طمعاً هلذا العدو وعلموا أهنا ليست ماسليقظوا للحقيقة  بأشكاهلا امللنوعة املخللفة أعلقد أهنم هم اآلخرون أيضاً 

ألن العدو  ؟املسلشري وأن مسألة االقلصاا إن ارتفعت أو اخنفضت ال متثل احلصن الواقي هلذه األمة أبدًا ملاذا
يه العدو األوحد الذي حتقد عل ،الذي أعلنت عنه أمريكا وهي القطب الواحد فيما تلصور عن نفسها اليوم

اإلرهاب كيفما   فالقرآن هو منبع ،القرآنإمنا هو اإلسلالم وإمنا هو كلاب اهلل سبحانه وتعاىل للقضاء عليه وختطط 
لو أن ملالمكة تنزلوا من مساء اهلل إىل : ولقد قلت باألمس. واإلسلالم هو منبع إرهاب أيضًا كيفما كان ،كان

مة لواء اين اهلل اإلسلالم إذًا أللصقت هبم هت يف هذه الدنيا مثاِ الرمحة ومثاِ اللطف يرفعون فكانوا ،األرض
األمس فدعاة القومية ب .وإذًا الحقلهم أسباب القضاء عليهم وهذه حقيقة مل تعد خافية على أحد ،اإلرهاب

ون ألعينهم على لإلحلاا والعلمانية يفلحيفلحون أعينهم على هذه احلقيقة اليوم واعاة االشرتاكية والذين يروجون 
  .اليوم هذه احلقيقة

هل هنالك عاقٌل أيها اإلخوة من العرب واملسلم ن يلصور أن بوسعه أن يقف مع الطغيان األمريكي يف خندق 
من ! ؟يكون موقفه موقف املدافع عن وطنه وأرضه وحقوقه ،عز وجل ويكون موقفه شريفاً واحد حملاربة اين اهلل 

من ذا الذي  ،ها يف العامل واحد ال ثاين له هو اإلسلالمذا الذي يلصور اليوم وقد أعلن الطغيان األمريكي أن عدو 
واالبلعاا عن  قة الدينبيلصور يف عاملنا العريب واإلسلالمي أن السبيل األوحد يف وجه هذا الطغيان هو خلع ر 

جل رب ضارة أ ؟منذا الذي يلصور أن تصفيق املسلم ن ملا يهدف إليه ذاك العدو هو سبيل انلصارنا ؟اإلسلالم
  .نافعة

 بباً أرجو أن تكون هذه الضامقة اليت منر هبا س ،حسن الظن باهللأنا أرجو اهلل وهذا أمل وتفاِؤ مين منطلقه 
 ويعلم ما من عاقل إال ،هذه األمة اإلسلالمية على مسلوى قااهتا وعلى مسلوى شعوهبامن أهم األسباب ليقظة 

مطمع العدو وهو الذي خييف العدو إنه اإلسلالم هذا السلالح هو  ،أنه مل يبق يف يد هذه األمة إال سلالح واحد
إذا  و خياف منه إمنا هو اإلسلالم ولكن إذا كان العدو يرى أنه أخوف ما ميكن أن  ،إنه اين اهلل سبحانه وتعاىل
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ا فماهل .وأمضى من األسلحة الفلاكة كلهاكان هذا العدو يرى أن سلالح اإلسلالم أمضى من السلالح النووي 
 ! ؟اإلسلالمي اليوم وهي تلملع هبذا السلالحتلجرأ على العامل 

اجلواب أيها اإلخوة أن الطغيان األمريكي تفحص وحبث مث تفحص وحبث فوجد أن علالقة هذه األمة باإلسلالم 
هذه هي  .سلالمالرتاثي إىل تاريخ هو تاريخ اإلتراجعت مث إهنا تراجعت مث إهنا متثلت يف خيط واه امسه االنلماء 

لعهد وإمنا أحتدث ادين اهلل سبحانه وتعاىل اليوم وأسلثين القلة من املسلم ن الذي ال يزالون على علالقة هذه األمة ب
دث عن ال أحت ،ومن هم يدورون يف فلكهمأحتدث عن القااة ومن هم تبع هلم  ،أحتدث عن الكل ،عن اجملموع

يس له أي لله شكل وصورة ولكنه أن سلالح اإلسلالم مل يعد موجوااً ومن مث فقد علم الطغيان األمريكي  .القلة
  .لكم وقد أكدت لكمذكرت ومن هنا انلقل من اور اللجرأ اخلفي إىل اإلعلالن كما قد فاعلية ومن هنا جترأ 

سلم ن قد يف أن إسلالم املما الدليل الذي يعلمد عليه  ؟ما الدليل الذي وقع عليه الطغيان األمريكي يف هذا
فكك هذا الل ،هذا اللهارج الذي تسرب إىل ااخل اجمللمعات اإلسلالمية ؟لهوعاا مظهرًا ال حقيقة عاا صورة 

رون كيف  أال ت ؟أال ترون إىل األمة اإلسلالمية كيف كانت وإىل ما آلت .الذي حتِو إىل صراع فلهارج فقلاِ
يًعا كانت األمة اإلسلالمية جتسيدًا لقِو اهلل عز وجل  َْبل  اللَّه  َجَ  ُموا حب  كيف كانت فعلالً   َواَل تَ َفرَُّقواَواْعَلص 

انظروا اليوم أال ترون كيف أن األمة اإلسلالمية حتولت إىل فئات كل فئة تأكل الفئة األخرى  كاجلسد الواحد مث 
ذا الواضحة اليت ينبغي أن يعلمها كل منكم على هولست بصدا ذكر األالة  ،كل فئة ترتبص بالفئة األخرى

لذي ارون وتدابرهم الذي حتِو إىل خصام فقلاِ فيما بينهم هو الدليل واملسلمسك هتارج املسلم ن هذا الذي ت
على العهد مع اهلل  ونلكن ليلم لو أن املسلم ن كانوا ال يزاوهذا األمر مل يلم ومل ي ،يعلمد عليه الطغيان األمريكي

اىل ولكن ما أغرب  سبحانه وتعلو أهنم كانوا ال يزالون صااق ن يف متسكهم باإلسلالم عبواية هلل ،سبحانه وتعاىل
شرفها كلاب ال بل بيان ألمور يسل ،ال أقِو خرباً عن أحداث ماضيةسبحانه وتعاىل ما يطالعنا عليه كلاب اهلل 

أَْو  فَ ْوق ُكمْ  م نْ  اَعَذابً ُقْل ُهَو اْلَقاا ُر َعَلٰى َأْن يَ ب َْعَث َعَلْيُكْم  :اهلل عز وجل وينبئنا عنها أال تقرأون قِو اهلل سبحانه
يَ ًعا َويُ  َأوْ  حَتْت  أَْرُجل ُكمْ  م نْ   وََكذَّبَ  ُنَصر ُف اآْليَات  َلَعلَُّهْم يَ ْفَقُهونَ  َكْيفَ  اْنظُرْ  َ  بَ ْعضٍ ذ يَق بَ ْعَضُكْم بَأْ يَ ْلب َسُكْم ش 

هذا هو املسلقر هلذا النبأ الرباين  َوَسْوَف تَ ْعَلُمونَ  ل ُكل  نَ َبٍإ م ْسلَ َقر   * ُقل لَّْسُت َعَلْيُكم ب وَك يلٍ  ب ه  قَ ْوُمَك َوُهَو احلَْق  
و يذيق بعضكم أو يلبسكم شيعاً أ كما توعدملاذا جعلنا اهلل سبحانه وتعاىل   .الذي أخربنا به كلاب اهلل عز وجل

 .ألنا خرجنا من حصن اين اهلل سبحانه وتعاىل فكانت هذه هي العاقبة ؟ملاذا بأ  بعض
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إن اهلل موى  :ما يقوله املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح الذي يرويه مسلم وغريهوامسعوا 
محر وإن أميت سيبلغ ملكها ما موي منها وإين أعطيت الكنزين األفأراين مشارقها ومغارهبا َجعها  يل األرض

وأن أي ال يهلكها عامة مبصيبة عامة كشأن األمم السابقة  بسنةواألبيض وإين سألت ريب أن ال يهلك أميت 
ن يُرا فقاِ يل اهلل عز وجل يا حممد إين إن قضيت قضاًء فل ،ال يسلط عليها عدواً من غريها فيسلحل بيضلها

ىت فيسلحل بيضلهم ح ولقد أعطيت أملك أن ال أهلكها بسنة وأن ال أسلط عليها عدوًا من سوى أنفسهم
هلذه األمة عندما هذا هو العقاب الذي ااخره اهلل عز وجل  يهلك بعضهم بعضا ويقضي بعضهم على بعض

  .اليوم كما هو شأن املسلم نعندما يسيل لعاهبا على الباطل الذي يلملع به عدوها  ج من حصن اينها و ر خت

إن املسلم ن إمنا يهلكهم عدو يأيت من الشرق أو من الغرب خيطأ خطأً   :خيطأ أيها اإلخوة من يقِو اليوم
هلل صلى ه لنا رسِو اوهذا الذي شرح ،إن الذي يهلك هذه األمة اإلسلالمية هذا الذي قاله ربنا يف قرآنه .كبرياً 

نعم والعدو ينظر ملا وجد أن وعيد  ويسيب بعضهم بعضا حىت يهلك بعضهم بعضا يف حديثهاهلل عليه وسلم 
هدف إىل جين اليوم عمل يالعمل الذي ختطط له أمريكا  ،بدأ جيين الثمار ومل يبدأ هو بالقضاء ،اهلل قد حاق بنا

ينا على حنن الذين قض ،هبافنحن الذين توكلنا عن ذلك العدو أما مرحلة القضاء على هذه األمة  ،الثمار فقط
ىب من ذلك العدو تنشد الرضى وتنشد القر أصبحت كل فئة  ،أنفسنا عندما تدابرنا فلهارجنا فلخاصمنا فلقاتلنا

 .أفغانسلان عنكم ببعيد ةوما قص

يف هذا األمر ولوال أن املسلم ن تسابقوا من هنا وهنا وهناك أال تلساملون من هم الذين كانوا عونًا ألمريكا 
افعة أيها اإلخوة أعوا فأقِو رب ضارة ن ؟أن ختطو خطوة واحدة يف ذلك الطريقليدعموا ذلك الطغيان أفكان هلا 

انية فأنعم ا صحونا وإذا اسليقظنا هبذه الضربة الربرب ضارة هي عصا تأايب تلنِز علينا من عليا الربوبية فإذ
اهلل سبحانه  وخنافها واملأمِو هو وكم وكم سلكون األرباح أكثر من اخلسارة اليت نلوقعها ،من تأايب رباينبذلك 

إمنا وأن جيلمعوا ال لكي جيامل بعضهم بعضا كالعااة و وتعاىل أن يكرم قااة هذه األمة اإلسلالمية بيقظة صحيحة 
 .ولعل ذلك يلمجديدة صحيصة صااقة هلل سبحانه وتعاىل واهلل هو املأمِو ليعلنوها بيعة 

   .العظيمهذا وأسلغفر اهلل أقِو قويل 


