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 قصة الطغيان األمريكي

 الشهيد البوطي اإلمام  لـ

 03/01/2003: الخطبةتاريخ 

 

 ينبغي جلالل   ياربنا لك احلمد كما ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
وأشهُد  ،كسبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ، وجهك ولعظيم سلطانك

رُي نيٍب دنا ونبينا حممداً عبُده ورسولُه وصفّيه وخليله خسيّ  ال شريك له وأشهُد أنّ ه إال اهلل وحدُه لأن ال إ
دنا آل سيّ  الّلهم صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى ،ه بشرياً ونذيراً ه، أرسله اهلُل إىل العامل كل  أرسلَ 
 تقوى اهللونفسي املذنبة ب سلمونملوأوصيكم أيها ا ،صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين  حممد
 .تعاىل

 ..عباد اهلل فيا  أّما بعدُ 

ازدهت أنبت يف جوانبها األجنحة فهلك مجاعة من النمل إن من سنن اهلل يف خملوقاته أنه إذا أراد أن يُ 
إىل  وضاقت هبا جنبات األرض فاجتهت مزهوة إىل السماء وانطلقت ،هبا ومل يعد يعجبها البقاء يف أوكارها

ر وما هي إال ساعات حىت تصبح طعاماً للطيو  ،وأخذت خترج عن حدودها وتنسى ضعفها ،طبقات اجلو
  .وإذا هي بعد ذلك أثٌر بعد عني ،والعصافري واحلشرات

 سبحانه أمةٌ من الناس متعها اهلل ،تلك هي قصة الطغيان األمريكي يف هذه السنوات بل يف هذه األيام
وتسرب القوة  ازدهت هبذه ،كما ُُيتع مجاعات النمل باألجنحةمكانات  زيٍد من اإلوتعاىل مبزيٍد من القوة ومب

واجتهت إىل  ،الذي يستطيع أن يتحكم بناصية املكوناتإىل رأسها الطغيان وتومهت أهنا القطب األوحد 
حقوق الناس تطمع فيها مجيعاً واجتهت إىل كل نوٍع من الثروات اليت وزعها اهلل سبحانه وتعاىل بني عباده 

 ،اوذات الشمال تريد أن تظفر أرزاق الكون كلها حلساهبفسال لعاب طغياهنا عليها واجتهت ذات اليمني 
حلق هو ونظرت فوجدت أن دين اهلل ا ،ن نداً هلاتريد أن تُبعد كل من ُيكن أن يتوازن مع قوهتا أو أن يكو 
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هلل فقررت أن تناصب ا ،اخلطر الذي يتهددها يف طريقها إىل هذا الطغيان ذات اليمني وذات الشمال
 األسرة يفالعداء وقررت أن تقضي على دينه وعلى شرعته وعلى النظام الذي أقامه اهلل سبحانه وتعاىل 

جنحة تلك هي قصة الطغيان األمريكي ملا رأت األ .ية عدالة ما بني أفرادهاحفظاً حلقوقها ولرعا ؛اإلنسانية
 .القوادم واخلوايف اليت ظهرت بني جنبيها

 الذي كم وكم فيه منوأنا أيها اإلخوة إمنا أقصد الطغيان األمريكي وال أقصد الشعب األمريكي  
الذي كي إمنا أقصد الطغيان األمري ،ومبقدار ما فيه من التخلف الفكرييه من اجلهالة الطيب مبقدار ما ف

وعن  ،ماٍت ترتددجهاراً علناً عن طريق كللقد بلغ األمر إىل أن يستهزأ برسول اهلل  .انتعله الكيان الصهيوين
ذلك  ،أيضا أستبشر أتأمل ولكينوأنا أيضا ويف الناس من تأملوا ويتأملون هلذا  ،طريق صور كاريكاترييٍة تُنشر

 جوانبها األجنحة يُنبت بنيألننا رأينا أن اهلل سبحانه وتعاىل عندما يقضي قضاؤه بإهالك مجاعة من الطغاة 
 .املزيفة

َرف يَها فَ َفَسُقوا ف يَها َفَحق   :أمل تقرأوا قول اهلل سبحانه َها اْلَقْوُل عَ  َوإ َذا أََرْدنَا َأن ن ُّْهل َك قَ ْريًَة أََمْرنَا ُمت ْ َلي ْ
 َكَفُروا مُث  نَ َوَلَقد  اْستُ ْهز َئ ب ُرُسٍل م ن قَ ْبل َك َفَأْمَلْيُت ل ل ذ ي :أمل تقرأوا قول اهلل سبحانه ؟َفَدم ْرنَاَها َتْدم ريًا

َسْت ْأُسَنا َتَضر ُعوا َولََٰك ن قَ فَ َلْوال إ ْذ َجاَءُهْم بَ   تقرأوا قول اهلل سبحانهأمل ؟َفَكْيَف َكاَن ع َقاب   َأَخْذتُ ُهمْ 
ْم أَبْ َواَب ُكل  َشْيٍء َحىت َٰ فَ َلم ا َنُسوا َما ذُك ُروا ب ه  فَ َتْحنَ *  قُ ُلوبُ ُهْم َوَزي َن هَلُُم الش ْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  ا َعَلْيه 

َا أُوُتوا َأَخْذنَاُهم بَ ْغَتًة فَإ َذا    ؟ُهم مُّْبل ُسونَ إ َذا َفر ُحوا مب 

ظاهرة الطغيان املستشري الذي يتجاوز بأصحابه حدودهم حتمل بطيها بشارة وأي إن هذه الظاهرة 
  .ألن سنن اهلل سبحانه وتعاىل ال يلحقها خلف ،هذه حقيقة الريب فيها .بشارة

 :انه وتعاىلحقول اهلل سبنطباقًا دقيقًا على اولقد تأملت أيها اإلخوة فوجدت هذه الظاهرة تنطبق 
يًدا يًداَوَمه دتُّ *  َوبَن نَي ُشُهوًدا * َوَجَعْلُت َلُه َمااًل َّم ُْدوًدا * َذْرين  َوَمْن َخَلْقُت َوح  مُث  َيْطَمُع َأْن *   َلُه َْمْه 

يَات َنا َعن يًدا َكال  *  أَز يدَ  ُقُه َصُعوًدا*  إ ن ُه َكاَن ِل    .َسأُْره 

لعربة بعموم ا ،هو الشخص الذي نزلت به هذه اِليات بسببههذا الكالم ال ينطبق على فرد فقط 
الطغيان  بياٌن حلال كل من يستبد به ،هذه اِليات بياٌن لألفراد واجلماعات ،ال خبصوص السبباللفظ 
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أنه القطب  ما قلت لكمك  ويتوهم فيزداد طغيانا ،ُيلي له الباري سبحانه وتعاىل ويفتح أمامه الطريق معبداً 
ن بوسعه ويظن أيشذ عن إنسانيته  ،خيرج عن طوره ،األوحد يف الكون جينح ذات اليمني وذات الشمال

أن يطوي الكون كله بكل ما فيه من خريات وبكل ما فيه من حقوق لآلخرين مث جيعل ذلك كله داخل 
  .ولكن اهلل العلي القدير باملرصادهكذا خُييل إليه  ،صندوقه

ا أن فال أعين هبذأيها اإلخوة عندما أقول هذا الكالم متأكدًا مؤمنًا بسنن اهلل عز وجل يف كونه 
ار املسلمني هالك الطغاة ال يعين انتص ،يف عاملنا اليوم هي اليت ستنتصراجلماعة املسلمة حبسب الظاهر 

لوا من الصدق بإسالمهم والذين حتو هالك الطغاة ال يعين انتصار املسلمني الذين تربموا  ،الذي خالفوا العهد
رددها تإىل ألسنة تكتفي من االلتزام بأوامره تكتفي من ذلك يف كلماٍت  ،جتامل اهللمع اهلل إىل ألسنٍة 

 .األلسن

 ،اغيوأمواهلم يف خدمة هذا الطانظروا إىل املسلمني اليوم كيف يقدمون أعراضهم وأراضيهم وأوطاهنم 
خرون يقدمون هذه املقدرات كلها ملن يسانظروا كيف  ،يف خدمة من يريد أن يقضي على دين اهلل عز وجل

 يعين ال نرتاب يف ذلك قط ولكن هذا الهالك الطغاة بطغياهنم سنة ماضية  .مبحمٍد عليه الصالة والسالم
داثة الء الذين ينشدون احلهؤ  ،أن املسلمني الذين تربموا بإسالمهم ،أن املسلمني التائهني عن دينهم

خون أحكام اهلل بل ينسهؤالء الذين ال أقول يفتون مبا حرم اهلل  ،وينشدون ما يسمونه التشديد والتطوير
وقانون اهلل عز وجل  ،هؤالء البد أن يُطبق عليهم قانون اهلل سبحانه وتعاىل عليهم أيضاً  ،سبحانه وتعاىل

 :ليوم نسري منه يف املرحلة التاليةولعلنا ايف حقهم طويل ذو مراحل متعددة 

لعلها تعيدهم  ،ههملعلها تنب ،عصي التأديب لعلها توقظهمالعصي اليت تتهاوى على ظهور املسلمني 
حنن من سنن  .باً مث شعو لعلها تدعوهم إىل أن يعودوا فيصطلحوا مع اهلل سبحانه وتعاىل قادًة  ،إىل الرشد

ها نسري يف هذا املنعطف واملأمول أن تستيقظ أمتنا وأن تنهض هنضت ،اهلل عز وجل نسري يف هذا املنحىن
اء وال إىل قوة وال وال إىل بقوأن تعود فتصطلح مع رهبا سبحانه وتعاىل وأن تعلم أن ال سبيل هلا إىل عزة 

شعوب وعلى كل األحوال فاألمل منعقٌد على ال ،إىل غىن إال عن طريق الصدق مع دين اهلل سبحانه وتعاىل
أعلنوا احلرب  القوة املادية اليت يزدهي هبا أولئك الذين نعم إن ،من اخلرياليت فيها الكثري والكثري إلسالمية ا

 ،تنا باهللثق ،إُياننا باهلل :على دين اهلل عز وجل ال منلك منها شيئًا ولكنا منلك ما هو أخطر من ذلك
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اىل فيها سيما يف مواسم اخلري ويف املواسم اليت يتجلى اهلل سبحانه وتع الالتجاؤنا إىل اهلل  ،صدقنا مع اهلل
يب هذه القوة أهم وهذه القوة أخطر والعربة بالنتائج وعما قر  ،على عباده بالنصر واالستجابة والتوفيق

 .ستتجلى النتائج

     .ول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيمأق

  


