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 ؟!!أين هو الطيب

 لـ اإلمام الشهيد البوطي

 27/2/2002تاريخ الخطبة: 

 

وجهك  جلالل   ربنا لك احلمد كما ينبغي يا ،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 
الماً دائمني متالزمني وس صالةً   دنا حممدالّلهم صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيّ  ،ه بشرياً ونذيراً كل  

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

 ..عباد اهلل فيا  أّما بعدُ 

ه  إ نَّ الَّذ يَن َكَفُروا يُ ْنف ُقوَن أَْمَواََلُْم ل َيُصدُّوا َعْن َسب يل  اللَّ  :سبحانه وتعاىل كنت الساعة أتأمل يف قول اهلل
تأملت يف هذا الكالم الرباين  .ُرونَ يُ ْغَلُبوَن َوالَّذ يَن َكَفُروا إ ىَل َجَهنََّم ُُيْشَ َفَسيُ ْنف ُقونَ َها مُثَّ َتُكوُن َعَلْيه ْم َحْسَرًة مُثَّ 

يرتبصون  عظيمة تنطق حبال املسلمني اليوم وتنطق مبآل أعدائهم الذين -وأي بشرى  - بشرىفرأيت يف تضاعيفه 
الذين أعلنوا احلرب على دين اهلل سبحانه وتعاىل يرصدون األموال الكفرة الفجرة الطغاة هم  ها ،هبم الدوائر

ما  ؛حانه وتعاىلعن سبيل اهلل سبالطائلة ليصدوا املسلمني عن التعامل مع دينهم وعن اإلقبال إىل رهبم وليصدوا 
هو بيان اهلل وها  ،شأفة اإلسالم يف ديار اإلسالماليقل عن مئيت مليار ُرصد َلذه احلرب اليت هتدف إىل اجتثاث 

وال مث ستذهب وستتبدد هذه األم ،بأهنم سينفقون هذه األموال مث إهنا ستكون حسرة عليهمعز وجل يبشر 
  .مث إهنم يوم القيامة إىل جهنك ُيشرون أيضاً  ،يُغلبون

يَز اللَُّه اْْلَب يثَ  :سبحانهفقرأت اآلية اليت تليها وهي قول اهلل ولكين تابعت  َعَل اْْلَب يَث َويَْ  م َن الطَّي ب   ل َيم 
يًعا فَ َيْجَعَلهُ  َعَلى   بَ ْعَضهُ  ُرونَ  أُولَ ئ كَ  َجَهنَّمَ  يف   بَ ْعٍض فَ يَ رُْكَمُه َجَ   ،هنالك خبيٌث وهنالك طيب نإذ  .ُهُم اْْلَاس 

وما الطيب  ،هىل للطيب ضد اْلبيث الذي يرتبص بوحديث البيان اإلَلي إمنا يتضمن انتصار اهلل سبحانه وتعا
ها وخالقها اجتهت بصدق إىل موال ،عليهإال اجلماعة املؤمنة برهبا اليت صدقت ما عاهدت اهلل سبحانه وتعاىل 
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سلطان اهلل عز وجل خضعت ل ،تولت اهلل سبحانه وتعاىل واختذته من دون الناس َجيعاً ولياً َلا ،بباطنها وظاهرها
 ،عت رأسها به عالياً ورفوخضعت لسلطان اهلل سبحانه وتعاىل يف االنتهاء عما هنى واعتزت بدين اهلل  ،فيما أمر
تلك اليت  وما اْلبيث إال أمم البغي والطغيان ،سبحانه وتعاىل بالطيبومسها بيان اهلل  اجلماعة اليت تلك هي

  .استكربت على اهلل عز وجل وتلك اليت ناصبت عباد اهلل املؤمنني العداء

عاىل على دينه البد أن يغار اهلل سبحانه وت ،إذاً فاآلية تتحدث عن احلال اليت يتالقى فيها خبيٌث مع طيب
هنم بعد أن يبوء فيجعله يف جيث بعضه على بعض كما قال وعلى حرماته والبد أن ُيمي الطيب وأن يركم اْلب

  .بالذل واَلوان يف دار الدنياوبعد أن يبوء باْلسران وبعد أن يبوء باالضمحالل 

بيان اهلل يتحدث عن  ،ْلبيثوقفت عند هذا البيان اآلخر أتأمل أين هو الطيب يف جمتمعاتنا اليت يرتبص هبا ا
ريكمه َجيعاً ليميز اهلل اْلبيث عن الطيب ويعل اْلبيث بعضه على بعض ف ،اْلبيثفيها الطيب مع حاٍل يتالقى 

 ؟وأين يتجلى الطيب يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية كلها تساءلت أين هو الطيب .فيجعله يف جهنم

ن بوجهها عنظرت كما ينظر أي إنسان آخر إىل واقع األمة اإلسالمية اليوم فلم أجد إال َجاعات تشيح 
بيث إىل أو باطناً ال ظاهراً تتجه بالوالء إىل هذا اْلوأمره وتتجه بالوالء ظاهراً وباطناً هدي اهلل عز وجل وسلطانه 

تأملت يف َجهرة املسلمني وحاَلم وإذا هم يتقدمون بالوالء إىل اْلبيث الذي يتهدده  ،أعداء اهلل سبحانه وتعاىل
علن اْلبيث ي ،بالوالء إىل موالهم وخالقهم األوحد سبحانه وتعاىل عز وجل باْلسران بداًل من أن يتجهوااهلل 

ىل َجهرة املسلمني وأنظر إحربه الالهبة ضد وجود اإلسالم واملسلمني مقنعاً باألسباب الشكلية اليت يتحدث عنها 
سابقون ليقدموا يت ،ليستخدموه لعدوانهيقدمون له املال  ،األرض ليستخدمها لعدوانهوإذا هبم يقدمون َلذا اْلبيث 

شأفة ث على إخواهنم ومن مث ليجتث هذا اْلبي ،جرياهنميف سبيل أن يشن اْلبيث حربًا على إليه اإلمكانات 
غدا اليوم أمراً و الكل وليقضي على املسلمني َجيعًا وليحقق حلم الصهيونية الذي كان إىل األمس القريب سرًا 

 .معلناً مفضوحا

وحبثت فلم أجد إال  ،كما قال يف حمكم تبيانهتساءلت أين هو الطيب الذي سينتصر له اهلل سبحانه وتعاىل  
ولكن  ، احلمدوهلليوجد منهم يف كل صقع واألرض الختلو من الطيب وأهله  ،من األفراد مبعثرين هنا وهناكقلًة 

ال أجد  ،فال أجد إال خبيثًا أو تابعًا ْلبيث ،لقادةأنظر إىل ا ،أنطر إىل الكثرة الكاثرة أنظر إىل اجلمهرة الكربى
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يَز  ،وم غريبة عنهبل أجد جمتمعاتنا اليوأعود إىل بيان اهلل عز وجل فأجدين غريباً عنه إال خبيثاً أو ذيالً ْلبيث  ل َيم 
ُرونَ  أُولَ ئ كَ  َجَهنَّمَ  يف   ًعا فَ َيْجَعَلهُ يُه َجَ  بَ ْعٍض فَ يَ رُْكمَ  َعَلى   َوَيَْعَل اْْلَب يَث بَ ْعَضهُ  م َن الطَّي ب   اللَُّه اْْلَب يثَ    .ُهُم اْْلَاس 

اجلمهرة  عندما تكون ،ولتمنيت أن لو كنت خمطئاً أو مبالغاً عندما تكون حال هذه األمة كما قد وصفت لكم 
شيح هذه اجلماهري عندما ت ،ذا العدو املرتبصالكربى من املسلمني يف بالد اإلسالم على اختالفها ذيواًل تبعاً َل

الءها إىل العدو مث متد و  ،ألمر اهلل سبحانه وتعاىل االستجابةعن  ،عن اإلقبال على اهلل ،بوجهها عن الوالء هلل
عز  وأين هو اْلبيث من الطيب حىت مييز اهلل! ؟كيف يكون حال هذه األمة  ،الذي نعته اهلل عز وجل باْلبث
 ! ؟وجل هذا عن ذاك أيها اإلخوة

ال أريد أن أفتح ملف احلديث التفصيلي الذي يربهن على تربم األمة اإلسالمية من إسالمها وعلى إعراضها 
أفيض ال أريد أن  ،وعلى تعلقها مبا يتباهى به العدو الذي خيطط حلربنا احلداثةعن دينها وعلى تعلقها مبا يسمى 

ان أو الرباهني ج أي منكم إىل تذكرة َلا أو بياٍن للربهاحلديث يف األدلة التفصيلية اليت يقرأها كٌل منكم وال ُيتا 
لذا أعود فأقول ماذا عسى أن تصنع القلة اليت ال تزال على العهد واليت ال تزال تعتز بوالئها ملوالها وخالقها  ،عليها

اهتا عإذا  كانت غريبة بني جمتم ،إذا كانت هذه القلة قد غدت غريبة يف أرضها اإلسالمية ،وتعاىلسبحانه 
ى ماذا عسى أن تصنع القلة وقد علمتم أن املصطفإذا كانت غدت كالترب النادر بني الرتاب األغرب  ،اإلسالمية

  قال نعم إذا كثر اْلبث ؟أهنلك وفينا الصاحلونقال لزينب رضي اهلل عنها أم املؤمنني صلى اهلل عليه وسلم 
 ،الدليل على هذا الذي أقول فكلكم يعلم الدليللست مبعرض  :وكما قد قلت لكم ،هو ذا اْلبث قد كثر ها

و تعلق على أباإلسالم غدا شارة يرددها لسان اإلسالم يف اجملتمعات اإلسالمية غدا يف حقيقته غريباً واالرتباط 
أيها ليوم املسلمني اهذا هو واقع  ،تدل على انتماء تارخيي ،أو مظهرًا من املظاهر اليت تنطق بانتساب ،صدر

 .اإلخوة

لذي أنظر إليهم وإذا هبم ينقادون َلذا الكيد ا ،وأنظر إىل العدو الكافر الذي توعده اهلل عز وجل مبا قد قلت
وأنظر إىل  ،نون هباال أقول ُيلمون هبا بل يستيقبتنبؤات دينية  ،بدافع من باطل دينهم ،بدافٍع ديينخيططون له 

ليست فيه شائبة  ،ينهض على دعائم العلمج اهلل عز وجل حياهتم بديٍن املسلمني الذين يعتزون باحلق والذين تو 
ن وحي عمعرضون عن هذا الدين إن حتركوا فيتحركون بعيداً أنظر إليهم وإذا هم  ،ليست فيه شائبة دجل ،خرافة

هم عليهم هذا الدين حىت لو أحبوا أن يرتبطوا به فإهنم خيجلون أن يعلنوا عن حتركبعيداً عن ما ميليه  ،هذا الدين
ْلطة اليت تطبخ ترتبط هذه ايف أمريكا يف كل يوم  ،وعن توجهاهتم بوحٍي منه وهذا شيء تعرفونه جيداً بامسه 
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إذ هتود املسيحي  ،سيحيملالتقى فيها اليهودي مع اوتنبؤات دينية  بأحالم ،ترتبط برؤى دينية ،ليومولعلها نضجت ا
 ،اٍر من الرؤى الدينيةتتحقق فوق نبينهما فهذه اْلطة اليت يرتبص هبا عدو اهلل بنا إمنا واختلط احلابل بالنابل 

ربأة عن موتسري قدمًا بدافٍع من معتقداٍت خرافية دينية وحنن املسلمني الذين نعلم أن ديننا ينهض على احلقائق 
في حناول أن نصفي كالمنا عن الوحي الديين وإن قررنا حناول أن نصإن تكلمنا  ،عن ديننابعيدون الباطل وشوائبه 

اإلخوة  كيف ميكن أيها ؟أال ترون إىل مصداق ما أقولقراراتنا عن ماميكن أن يشمه العدو من ارتباطات بالدين 
 اللَّه  ْنف ُقوَن أَْمَواََلُْم ل َيُصدُّوا َعْن َسب يل  إ نَّ الَّذ يَن َكَفُروا ي ُ  :أن نعود فنستبشر هبذا البيان اإلَلي الذي يقول

 ؟أين هو الغالب الطيب ،البد يف الساحة من غالب ومغلوب ،َفَسيُ ْنف ُقونَ َها مُثَّ َتُكوُن َعَلْيه ْم َحْسَرًة مُثَّ يُ ْغَلُبونَ 
هذه  .موجود إنه وهم غري ؟أين هو الطيب ؟من العدوومن مث ففيما ينتصر اهلل سبحانه وتعاىل للوهم مفقود 

  .متثلوها استيقظت عقوَلم َلااحلقيقة أيها اإلخوة وددت لو أن املسلمني قادًة وشعوباً 

هذه األزمة  وأن يعل من أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوقظ أمتنا اإلسالمية إىل االصطالح مع اهلل من جديد
د رمراته رجوعاً عصى تأديٍب جنأسأل اهلل عز وجل أن يعل منها مث تدنوا إلينا لتأخذ منا باْلناق اليت تدنو إلينا 

 .وإقباالً إىل اهلل سبحانه وتعاىلإىل اهلل وصدقاً مع اهلل 

     .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم

  


