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 رمضان شهر النصر .. ولكن؟!

 طي بواإلمام الشهيد الخطبة 

 2003/  10 / 24تاريخ ب

وجهك  ايربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل   ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ ،ك ولعظيم سلطانك, سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

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

 . . عباد هللا فيا  أّما بعد  

  :سلمان الفارسي رضي هللا عنه قالروى ابن خزمية يف صحيحه والبيهقي يف سننه بسنٍد صحيح من حديث  
أيها ( :أقول ولعله كان يف مثل هذا اليوم فقال ،خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف آخر يوٍم من شعبان

شهرٌ جعل هللا صيامه فريضة وجعل  ،شهرٌ فيه ليلٌة هي خري من ألف شهر ،الناس قد أظلكم شهرٌ عظيٌم مبارك
ومن تقرب فيه بفريضٍة كان كمن  ،فيما سواهيه خبصلة من اخلري كان كمن أدى فريضة قيام ليله تطوعا من تقرب ف

هو شهر املواساة تزداد فيه األرزاق من فطر  ، فريضًة فيما سواه هو شهر الصرب والصرب جزاؤه اجلنةأدى سبعني
 .)صائمًا فيه كان مغفرًة له من ذنوبه وكان له مثل أجر عمله ال ينقصه من ذلك شيء

يف أواخر شهر  ،هذا بعض ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف خطبة له يف مثل هذا اليوم
اليوم وأن نعود إىل تلك األايم اليت كان رسول هللا صلى هللا عليه ومن اجلدير أن نتخيل أنفسنا يف ذلك  .شعبان

أي يف  - هذه فقرات من خطابه يف ذلك اليوم ،يهم ويذكرهمينصحهم ويوص ،وسلم فيها بني ظهراين أصحابه
كلماته  جالسني مع أصحابه رضوان هللا عليهم وحنن نصغي إىل  ومن اجلدير بنا أن نتخيل أنفسنا  .مثل هذا اليوم

  ، وجديٌر بنا أن نتفاعل مع كلماته متاماً كما تفاعل أصحابه رضوان هللا عليهم  ،هذه بني يدي شهر رمضان املبارك 
سبحانه وتعاىل بكل شراشره يتوب يُقبل إىل هللا  ،كأمنا ُُيلق الواحد منهم خلقاً جديداً كان إذا أقبل هذا الشهر  

يقف وقته كله ليله وهناره   ،يف جنب هللا سبحانه وتعاىلخطًأ ارتكبه من كل ما قد يتخيله تقصريًا أو سهوًا أو 
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وليله قائم القيام الذي يرضي هللا   ، هناره صائم الصوم الذي يرضي هللا  ؛على استنزال رضوان هللا سبحانه وتعاىل
قال  اة كما وتشيع فيما بني املسلمني بعضهم مع بعض معاين األلفة ومعاين املساواة واملواس ، سبحانه وتعاىل

 . )فيه تفتح أبواب اجلنان وفيه تغلق أبواب النريان(املصطفى صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

ما أحرى بنا حنن املسلمني اليوم أن نتخيل أنفسنا وحنن جنلس مع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى 
سيما وحنن نعاين من آالمنا   ؛ونتلقى معهم منه صلى هللا عليه وسلم هذه املواعظ يف خطبته اجلامعة تلك آله وسلم  

حدقت بنا واليت طوق بالؤها أو كاد أن يطبق على وحنن نعاين من مصائبنا اليت أ ، املمضة اليت تعرفوهنا مجيعاً 
وخري متنفٍس إمنا هو هذه   ،حنن أبمس احلاجة إىل أن جند متنفساً من هذا البالء الذي كاد أن يطبق علينا  ،خناقنا

   .الفرصة الساحنة واملتمثلة يف عودة هذا الشهر املبارك إلينا

ما قد يتخيله أو يتصوره بعض التائهني من عباد هللا عز وجل كلما ذكرانهم وأان ال أعين هبذا الذي أقول 
عن االستعداد وأن نندبر عن العدة اليت ال أقصد ما يتخيلونه من أن علينا أن ننفض أيدينا  ،اباللتجاء إىل هللا

املعىن الذي لفت إليه املصطفى صلى هللا عليه وسلم  لكنين ألفت النظر إىل ،أمران هللا سبحانه وتعاىل ابختاذها
أريد أن نعلم مجيعاً وأريد أن يعلم قادة املسلمني يف مقدمة املسلمني أن كل ما ميكن أن   ،أنظاران وأنظار أصحابه

 يدخره املسلمون من عدد وأن كل ما ميكن أن جيمعونه من الوسائل املادية املختلفة على الرغم من ضرورهتا وعلى
يتمثل هذا فإن ذلك كله ال يغين عن املسلمني أي غناء ما مل  ،الرغم من أمهيتها ووجوب عدم التساهل يف أمرها

املعىن الذي يقوله املصطفى صلى هللا عليه وسلم وما مل يعودوا إىل موالهم وخالقهم عوداً محيداً ما مل يعودوا ابلتوبة  
مث أن يلتجؤوا إىل هللا عز  ،اثنياً   سبحانه وتعاىل على صراطه املستقيممث ابلعزم على السري إىل هللا ،و اإلانبة أوالً 

 . وبذٍل رابعاً وجل ابنكسار 

جيدي على  كل ما ميكن أن يتخذوه من العدد والوسائل املادية املختلفة اليت يتخذها أعداء املسلمني ال
ابلتوبة النصوح وابلعودة السليمة احلقيقية إىل هللا  املسلمني شيئاً إال إذا تّوج هبذا األمر الذي أقول لكم فإذا توج 

   .فإن هذه العدد والوسائل املادية تفعل فعلها العظيم آنذاك

ما الذي ينقصنا أو ما الذي ينقص العامل اإلسالمي اليوم أيها اإلخوة لكي ينصرهم هللا سبحانه وتعاىل 
 اليت وقعوا فيها؟ وينتشلهم من وهدة الذل 
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الذي ينقصهم هو االنكسار على أعتاب   ،سبحانه وتعاىلوهذا التوجه إىل هللا  هذا االلتجاء    الذي ينقصهم هو
  ؛فرصة هذا الشهر املبارك  -ال سيما عندما تقبل هذه الفرصة الذهبية اليت تطل علينا يف كل عام مرة  هللا عز وجل  

فإذا أقبل املسلمون إىل هللا عز وجل فيه بصدق وكان يف .. هو شهر التأييد الرابين لعباده .. هو شهر النصر 
إذا التجأوا إىل هللا   ،عز وجل فيه قادة املسلمني وحكامهم والبطانة اليت تدور من حوهلممقدمة املقبلني إىل هللا 

دة هو   فإن هللا عز وجل ينتشلهم من  ، واتبوا من اآلاثم والذنوب اليت يتعرض هلا املسلمون مجيعاً يف كل آنبصدق  
  .هذا الذل

والوسائل اليت هبا يتغلب هبا العدو الشرس على املسلمني موجودة عند  ،العدد املادية موفورة لدى املسلمني
لكنها جامدة معطلة فهل تساءلتم ملاذا هي معطلة؟ ألن هذه الوسائل لن  ،ولكنها ال تفعل شيئاً املسلمني أيضاً 

والعدد إمنا تتمثل يف شيء وروح هذه الوسائل  ، منها يف هذه الوسائل تفعل فعلها إال إذا سرت الروح اليت البد
عز وجل عندئٍذ تفعل هذه األجهزة وهذه الوسائل والعدة يف صدق العبودية مع هللا  ، يف االلتجاء إىل هللا  :واحد
  .فعلها

   ... كذبوا  .إن العامل اإلسالمي ويف مقدمته العامل العريب يعاين من فقٍر وضنك  :قالوا

ولقد  ،أرضه صندوٌق للكنوز واملدخرات الكثرية ،ليس يف العامل كله من هو أغىن من العامل العريب واإلسالمي
ولكن العجب العجاب أهنم مع ذلك يظهرون  ،هذا العامل أبضعاف ما متع به اآلخرينمتع هللا سبحانه وتعاىل 

   .وكأهنم فقراء وكأهنم ال ميلكون شيئاً 

والقوة املادية  والعلماء الذين ميكن أن يتباهى هبم العامل ال يكادوا ُُيصون فيما بينهم    ، العلم مغروس يف رؤوسهم
لعامل جمرد عن كل ما ميكن أن  ولكن مع ذلك لدى النظرة األوىل يبدو أن هذ ا  ،موجودة فيما بينهمبكل أصنافها  

ولكن األمر كما    ،يبدو ألول وهلة أنه فقري إىل ذلك كله وما هو بفقري  ،أجهزةً   ،ماالً   ، عدةً   ،يعتربه اإلنسان متاعاً 
تلك   ،قضى هللا سبحانه وتعاىل أن ال ينتصر املسلمون اعتماداً على األجهزة اليت يعتمدها أعداءهم  ،قد قلت لكم

َوأَع دُّوا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مّ ن قُ وٍَّة َوم ن ( :ني على الرغم من أن هللا أمرهم ابالعتماد عليها فقالهي سنة رب العامل
ُبوَن ب ه  َعُدوَّ اَّللَّ  َوَعُدوَُّكْم َوآَخر يَن م ن ُدوهن  مْ   .)رّ اَبط  اخْلَْيل  تُ ْره 
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وهم معرضون عن االلتجاء  ولكن لو أن املسلمني استعانوا هبذه العدد وتوافرت لديهم أضعفها ومجعوها مجيعاً  
ذاته  هكذا آل ربنا سبحانه وتعاىل على  ،ال ميكن أن ينتصر هلم هللا عز وجل ،فال ميكن أن ينصرهم هللا  هللا،إىل

 .العلية

يتعاملون معه كما كان املنافقون يف صدر   ،عن هللا عز وجلواملسلمون اليوم أو جل املسلمون اليوم معرضون 
وجيملون حركاهتم وأعضاؤهم جيملون ألسنتهم أبلفاظ اإلسالم    ،اإلسالم يتعاملون مع املصطفى صلى هللا عليه وسلم

هذا شأهنم وهكذا جل املسلمني اليوم  .على نقيض ذلك ولكن قلوهبم منطوية  ،ببعض من عبادات اإلسالم
  .السيما قادة املسلمني ،سبحانه وتعاىلمع هللا  يتعاملون

 ، فكثريأما الغىن فموفور وأما املال    ،بل رأينا أنفسنا أمام هذه املفارقة  ،من جراء ذلك حاق بنا هذا الذي حاق 
  ،موجودةألن الروح اليت ينبغي أن تسري يف ذلك كله غري    ، وأما العلم فوفري وكل ذلك ال يغين عن املسلمني شيئاً 

  ،وقد أطل علينا هذا الشهر الذي نبه سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أمهيته يف مثل هذا اليومواليوم 
إىل أنفسنا واملواقع اليت نتحرك فيها أو اليت  لنتذكر هذا الذي قاله املصطفى صلى هللا عليه وسلم ولنعودنعود 

وليت أن هذا الكالم أو   ،ل إلخواننا ولكل من ميكن أن يبلغهم كالمنانقول ألنفسنا ونقو   ،نراوح فيها يف أماكننا
 ،عن نصر هللا سبحانه وتعاىلالذين غدوا هم احلجاب الذي ُيجب املسلمني بعضه يطرق أمساع قادة املسلمني 

فهل لكم أن تعودا  ها هو ذا قد أطلت عليكم هذه الفرصة العظيمة املباركة مرة أخرى  :أقول ألنفسنا وهلم مجيعاً 
سبحانه  هذا اإلعراض عن هللا  .. هذا النسيان.. قة هذا العصيان ب؟ هل لكم أن ختلعوا ر إىل هللا عودًا محيداً 

من  أوبة محيمةإىل هللا سبحانه وتعاىل مث تؤوبوا وأن تتجردوا من هذا الذي حجبنا وحجبكم عن هللا  ،وتعاىل
يًعا( :تعاىل يدعوان دائمًا إىل التوبة؟ وربنا سبحانه و صادقةخالل توبة  مجيعًا سواٌء الذي يرى   )َوُتوبُوا إ ىَل هللا  مجَ 

يًعا أَي َُّها (نفسه معصوماً عن املعصية نفسه عاصياً أو الذي يرى   ُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفل ُحونَ َوُتوبُوا إ ىَل هللا  مجَ    )اْلُمْؤم 

قيقي؟ هل حمث هل لكم أن تقفوا أمام ابب كرمه ابنكسار  ؟ فتصدقوا يف التوبة لههل لكم أن تؤوبوا إىل هللا 
؟ ال أن جتعلوا من املسكنة هالة تتجملون هبا  لطفه ومغفرته ابنكسار ومسكنة وصدقلكم أن ترتاموا على أعتاب  
؟ هل لكم أن من دخائل نفوسكم ،ال هل لكم أن جتعلوا املسكنة تنبثق من أفئدتكميف احلفالت وبني إخوانكم 

وصدق  فاقبل اللهم توبتنا وأقبل اللهم رجوعنا وها حنن قد تبنا إليك ملوالكم بصدق ها حنن قد عدان إليك تقولوا 
وأن تبتعدوا عن نواهيه  ؟ هل لكم أن تصطلحوا معه فتعاهدوه على أن تلتزموا أوامره جهد االستطاعة  يك التفافتنا إل

 ..  تعاونوا على الرب والتقوى وال تتعاونوا على اإلمث والعدوانأن تو جهد االستطاعة 
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 ، وأان بذلك ضمني ،فلسوف ينصركم هللا نصراً مؤزراً ولسوف يكرمكم خبوارق النصرإنكم إن فعلتم ذلك  اأم
من اإلعراض عن موالكم أما إن كنتم تصرون على أن تظلوا عاكفني على ما أنتم عاكفون عليه    ،وأان بذلك زعيم

فالذي أعرفه من سنن رب   ،ستكبار على عبوديتكم هلل سبحانه وتعاىلمن اال ،من التناسي هلوايتكموخالقكم 
إىل وهدٍة ذل شر   وأن هذا يعين أنكم ستنتقلون من وهدة ذلٍ   ،مأن هذا نذير سوء لك  ،العاملني أن هذا نذير سوء

 . ولسوف تنتقلون منها إىل أسوء من ذلك كله تلك هي سنة رب العاملني ،منها

واعتززمت ابحلضارة اليت مما ملككم هللا إايه وملكتم ما ملكتموه ذلك ألنكم إمنا انتصرمت يف يوم من األايم 
وأعرضتم  قد تنكرمت هلذا اإلسالم  أما وإنكم اليوم    ،كله عن طريق اإلسالمإمنا انتصرمت ومتلكتم ذلك  تتحدثون عنها  

ختسروا النعمة اليت جاءتكم عن طريق فال بد أن  ،استخفاف كما تعرفونعنه وأصبحت عالقتكم به عالقة 
وإمنا عن طريق قدراتكم  ،اإلسالمتسرتدوا ما تشاؤون لكن ال عن طريق تستطيعون أن وبعد ذلك  ،اإلسالم

 .عندئٍذ البد أن تتنكبوا هذا النهج وأن تسريوا وراء النهج الذي يسلكه أعداؤكم ،وعن طريق حيلكمومهاراتكم 

 . سبحانه وتعاىل يف عبادهتلك هي خالصة لسنة رب العاملني 

ىل سر االنتصار الكامن يف ليال أمجع أال فأقبلوا إواإلسالمي شهر رمضان ينادي أيها اإلخوة العامل العريب 
النصر مفاتيحه مودعة لدي أما إن أعرضتم    ،أال أقبلوا إن كنتم صادقني يف أنكم تنشدون النصر  ،هذا الشهر وأايمه
   :وصدق من قال  . وأصبحتم تنتشون ابملهانةفقولوها قولوا إنكم تعودمت على الذل عن هذه الفرصة 

 الطاعم الكاسي أنت واقعد فإنك  ....   ترحل لبغيتهاال دع املكارم 

 . إن هذا أهجى بيت نطق به العرب يف ابب اهلجاء :قالوا

ولذلك اليوم إال األمة العربية واإلسالمية هبذا الذي فعلت به نفسها وهللا ال يستهل هذا اهلجاء  :وأان أقول
من كره االستشهاد ابلشعر يف  وإن كان يف العلماء ولقد قلته وقلت ذلك مرة أخرى  ، يصدق ذلك البيت عليها

 . مثل هذه املواقف

     .أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم 

  


