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 متى نصر هللا؟

 الشهيد البوطياإلمام خطبة 

 03/7/4332تاريخ 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  ه إال اهلل وحدهُ لأن ال إ
دنا آل سيّ  الّلهم صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى ،ه بشرياً ونذيراً أرسله اهلُل إىل العامل كل   ،هأرسلَ 
 تقوى اهللونفسي املذنبة ب ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً   حممد
 .تعاىل

 ..عباد اهلل فيا  أّما بعدُ 

ال أعلم عهداً مضى يف حياة املسلمني حاق هبم الذل وطافت هبم املهانة واستحر فيهم القتل كهذا 
تار ولعل يف الناس من يتصور أن العهد الذي مين فيه املسلمون بغزو الت ،العهد الذي مير به املسلمون اليوم

  ،كن األمر ليس كذلكول ،للمهانة يف حياهتمواملغول كان أشد فتكاً باملسلمني وأكثر إيذاءً هلم وأكثر بعثاً 
نة اليت أما املها ،يف مناطق حمدودة معينةحمصورة يف صقع معني من أصقاع املسلمني كانت املصيبة آنذاك 

فهو بالءٌ  ائهم،برئعلى  ،والقتل الذي تدور رحاه عليهماليوم والذل الذي احنط عليهم حلقت باملسلمني 
  .مجعاءتشرتك فيه فئات املسلمني مجيعاً وتشرتك فيه املناطق والبالد اإلسالمية عام 

لى اهلل عليه رسول اهلل صأنه ما مر عهٌد من العهود باملسلمني منذ بعثة ولكن ينبغي أن ال ننسى أيضا 
كان املسلمون فيه أكثر تربماً من اإلسالم وأكثر استخفافاً منهم به وأكثر معاداة له   ،وسلم إىل هذا اليوم

  .ينبغي أن نتبني هذا عندما نتبني ذاك .منهم يف هذا العصرإن علناً أو سراً 
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ن جل املسلمني ولك ،إلسالم أيضًا وفريواالنتماء الشكلي إىل االعامل اإلسالمي اليوم يف تعداده كثري 
سواءٌ سلكوا د له به وخيططون للكييستخفون باإلسالم ويعلنون التربم  ،اليوم سواء فيهم القادة أو الشعوب

  .أو سبيالً خفياً  إىل ذلك سبيالً معلناً 

إلنسان أن ل ينبغي ال ،ال جيوز لإلنسان أن يرتاب يف عهود اهلل عز وجل ووعوده ،أمام هذ الواقع وذاك
ذل الذي على املزيد واملزيد من الدما يصغي إىل األخبار اليت يتسقطها فيسمع ما يدل يداخله ريب عن
ما ينبغي ملن  ،من املسلمنيويسمع ما يزيد من القتل الذي يستحر بالربءاء هنا وهناك  ،حييق باملسلمني

  .طيصغي السمع إىل هذا أن يداخله أي ريب يف كالم اهلل وعهوده ق

كثرية لك بعباراٍت  قرر ذ ،نعم إن ربنا عز وجل ألزم ذاته العلية يف حمكم تبيانه أن ينصر عباده املؤمنني
م به ذاته عز وجل شيئًا يُلز ما رأيت يف كتاب اهلل  ،وحسبكم من ذلك هاتان اآلياتان ،وبأساليب شىت

ا يف كتاب اهلل عز هاتني اجلملتني التني نقرأمهبقوٍة وتأكيد كما يلزم ذاته العلية هبذا النصر من خالل العلية 
تأملوا يف التأكيد الذي غمست فيه هذه اآلية  .إ نَّ اللََّه َلَقو يٌّ َعز يزٌ  نُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصرُهُ َولَيَ  :وجل
 َُولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصرُه.  ون اليت م تأكيد وأن النأن الالم اليت صدر فيها الفعل اليعرف علماء العربية

ال  إ نَّ اللََّه َلَقو يٌّ َعز يز :فقالزاد األمر تأكيداً  ،َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصرُهُ  ُختم هبا الفعل نون تأكيد
  .يُغلب

وجل  وليس يف الكون من يلزم اهلل عز وَكاَن َحقًّا َعَلْينا َنْصُر اْلُمْؤم ن نيَ  :وتأملوا يف قوله عز وجل
 ،اده املؤمننير عببأن ينصفمن أين كان حقاً على اهلل نصر املؤمنني؟ هو جل جالله ألزم ذاته العلية  ،بشيء

 :وليقرب قائٍل يقول وهو يقف يف موقف الدالل على اهلل  .كاَن َحقًّا َعَلْينا َنْصُر اْلُمْؤم ن نيَ  ألزم ذاته
وَكاَن َحقًّا َعَلْينا َنْصُر  :أين هو هذا النصر الذي ألزم اهلل عز وجل به ذاته العلية؟ أين هو مصداق قوله

 ؟ اْلُمْؤم ن نيَ 

على هذا اإلنسان قبل أن يسأل على مصداق كالم اهلل عز وجل أن يتبني كما قلت لكم واقع املسلمني 
  .اليوموبعبارة أدق واقع جل املسلمني 
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م يف واستخفوا به وأعلنوا رغبتهتربموا بإسالمهم أن املسلمني يها اإلخوة ما رأيت وال مسعت أجل أ
ل األصعدة ويف ككما أعلنوا ذلك يف هذا العصر على كل املستويات التحرر منه يف عصٍر من العصور  

م الكثري مما ورمبا كان فيه ،قادة املسلمني اليوم أكثرهم ال يعي أصاًل من اإلسالم شيئاً  .وبكل املناسبات
شدون ما يسمى اليوم جلهم ينشعوب املسلمني  .وأوامر اهلل اخلمسة يف حياتهال يعلم كيف يؤدي عباداته 

رجوا من هذا يعلنون بأساليب شىت رغبتهم يف أن خي ،ينشدون ما يسمونه اليوم بالعلمانية ،اليوم باحلداثة
على تصنيع  كفونجل علماء املسلمني اليوم عا  .أخرىشيطانية العهد الرباين ويدخلوا يف عهٍد أو عهوٍد 

ؤالء جل ه .حسب طلب فئات معينةأجل حسب الطلب  ،الفتاوى واستخراجها للناس حسب الطلب
 ،شهواهتمل ،لرغائبهم ،لدنياهم ،جيعلون من اإلسالم مطية ذلولة ملصاحلهم -وال أقول كلهم  -العلماء 

ست شيئًا غري ليوأتبني أن هذه املطية اليت تستذل هلذه الرغائب وعندما أنظر إىل هذه املطية الذلول 
 رباً أخذت بتيارها فئات املسلمني شرقًا وغالشهوات واألهواء  .يكاد أن يستبد الرعب بفؤادي ،اإلسالم

و أنين فتحت لوالوقت يطول  ...على أهواءه ليل هنار ،على شهواته ،يعكف على رغائبهفأصبح جلهم 
وعن مظاهر دخوهلم عمالء أذالء لتخطيط خمططات ملف احلديث عن مظاهر تربم املسلمني بإسالمهم 

جيسد  أضعكم أمام منوذجلكن دعوين  .يطول الكالم لو دخلت يف هذا ،وضعها أعداء اإلسالم التقليديون
  .يت أقوهلا لكمهذه احلقيقة ال

بكل  ،أن تستضيف يف هذا العام الذي حنن فيه الثقافة اإلسالميةأهلمت دولة أوروبية يف هذا العام 
ي جعلت منها منرباً وأعلنت على مسع العامل اإلسالممعانيها وجعلت من بلدة من بالدها هي فرانكفورت 

 ،حضارته ،مبادئه ،شرعته ،ليتحدثوا عن اإلسالم عقائدهتدعوه أن يوفد علماءه ومفكريه وأدباءه وبصره 
 ؟عريبوكيف كانت االستجابة من العامل ال ؟ما الذي حصل ،كما يشاؤونثقافته ولريدوا على لغوا الالغني  

نة جلبوصفها اللسان الناطق باسم العامل العريب اإلسالمي وأوفدت عن طريق اهتمت اجلامعة العربية 
ن املتربمني كان كلهم مومخسة ومخسني عاملًا ومفكرًا إىل ذلك املنرب ليتحدثوا عن اإلسالم  اعتمدهتا مئة 

م ممن يعلن كله  ،كلهم من الذين يرفعون شعار احلداثة والعلمانية  ،كلهم من املعادين لإلسالم  ،باإلسالم
ا ضاغط مل يضغط عليه ،هذا مقياس اجلامعة العربية .هلذا العصر إال أربعة منهمأن اإلسالم غري صاحٍل 

ختتار للحديث عن اإلسالم من يكرهون اإلسالم ومن يريدون بشكل من األشكال ومل يكلفها أحد بأن 
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اعتمدت اللجنة اليت علمت أهنا ستختار هذا النموذج من  ،أن يستبدلوا به غريه ولكنها هي اختارهتم
دق عليهم فأين هم املسلمون الذين يص .واهلل يعلم السر وأخفى ،واهلل رقيب ،واهلل عز وجل يطلع ،الناس

 م املؤمنونأين ه ؟أين هم الذين ينصرون دين اهلل عز وجل ؟عز وجل ولينصرن اهلل من ينصرهقول اهلل 
أين هم هؤالء  ؟نصر املؤمنني وَكاَن َحقًّا َعَلْينا َنْصُر اْلُمْؤم ن نيَ  الذين يصدق عليهم قول اهلل عز وجل

  ؟املؤمنون أيها اإلخوة

األمل من هذا عن عندما أمسع من خالل إذاعات مرئية أو مسموعة كلمات يعرب أصحاهبا من خالهلا 
ا ال عندما أمسع هذ.. واألمل من هذا الذل الذي حاق هبم  ،الذي حييق بالعامل العريب واإلسالمي اليوم

إهنم  ،إهنم يرحبون بالذل وال يتربمون به ،منافقون كاذبون ،منافقونأشك يف أن أصحاب هذه الكلمات 
ربمون بالذل ويأبون يت يأبوهنالو أهنم  ،حبال من األحوال يأبوهناوليسوا ممن تعودوا عليها  ،باملهانةيرحبون 

يتخلصون  ،فرصة من هذا الذي يتظاهرون بتربمهم منهاملهانة إذن الستعملوا السبيل الذي خيلصهم يف أقرب 
ما من  :ئللكن صدق عليهم قول القا .يف أقرب فرصة من هذه املهانة اليت يتظاهرون بأهنم يتأملون منها

    :بل صدق عليهم قول ذلك القائل ،جرٍح مبيٍت إيالم

 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي               ع املكارم ال ترحل لبغيتها د 

تصور أن فئة من الناس تستأهل هذا اهلجاء هبذا الشكل إال جل أهجى بيت عرفه العرب ولعمري ال أ
قتضي أن ألتجئ تبالشعر يف هذا املوقع فإن الضرورة وألن كره كثري من العلماء االستشهاد  .املسلمني اليوم

لمكارم وال أنت لست أهاًل ل ،دع املكارم ال ترحل لبغيتها أنت ،الذي ال أجد بدياًل عنهإىل هذا التعبري 
ا يصدق على املهانة هذا متعودت على الرتحيب بالسياط أنت تعودت على الذل  ،تعلم كيف تعتز هبا

ليت تنهال الو أهنم كانوا فعاًل يتأملون من عصي املهانة والذل والظلم  ؟ملاذا ،العامل العريب واإلسالمي اليوم
االصطالح جمدداً  ،الرجوع إىل اهلل ؟ما هو الطريق املفتوح ،تخلص منهعليهم إذاً لسلكوا الطريق املفتوحة لل

 نبثق من الفؤادأن يقول قائلهم بامسهم مجيعاً كالماً ي ،جتديد البيعة الصادقة مع اهلل ،مع اهلل سبحانه وتعاىل
وعجلت إليك ريب لرتضى عائٌد إليك بقليب ولكن ها أنا ذا عائد إليك  ،نعم قد شردت عن بابك

 .وقاليب
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 سبحانه ناطقة هبا ألسنتهم إذاً لبدل اهلل ،نابضة هبا مشاعرهلو أن العامل اإلسالم استعلن هذه احلقيقة 
نَّ اللََّه اَل خُيْل ُف إ   :وصدق اهلل القائلواهلل عز وجل ال خيلف امليعاد  ،وألكرمهم بالنصر ،وتعاىل ذهلم عزا

يَعادَ  من ميلك أن يكذب ربنا يف هذا  ؟وَكاَن َحقًّا َعَلْينا َنْصُر اْلُمْؤم ن نيَ  من الذي يتهم إذ يقول .اْلم 
نُصَرنَّ اللَُّه َمن َولَيَ  :القائلأن يكذب موالنا وخالقنا من ذا الذي يستطيع  ؟العهد الذي ألزم به ذاته العلية

ة على فتات احلضار وسال اللعاب منهم تربم املسلمون بإسالمهم ولكن ملا  ؟إ نَّ اللََّه َلَقو يٌّ َعز يزٌ  يَنُصرُهُ 
 وه ألنفسهم منإىل هذا الذي ارتضأسلمهم اهلل سبحانه وتعاىل  ،رماها الغربيون وراءهم ظهرياً الغربية اليت 

 .املهانة والذل

ا يسمى ويوم منحهم اهلل مولقد قلت لكم مرة إن العرب مل يرتقوا إىل سلم احلضارة يوم ارتقوا إليها 
 سلم اإلسالم مل يسلكوا إىل ذلك ،إال سلمًا واحدًا هو سلم الدينمل يرتقوا إىل ذلك بالعصر الذهيب 

حانه وتعاىل ال نقلهم اهلل سببداعات والعلم واملعارف واالخرتاعات واإلاجلهد اليت سلكها اآلخرون السبل 
 ،الماليوم يرفضون اإلس ، سلم واحد هو سلم اإلسالممن واد التخلف إىل صعيد احلضارة والتقدم عرب

  .يرفضون اإلسالم إذاً عودوا إىل ما كنتم عليه

ظ فيها بقايا أفئدهتم تستيقليت أن  ،ليت أن قادة العرب واملسلمني يسمعون هذه احلقيقة بعقوهلم
مع اهلل عز يصطلحون جمددا ً يعودون إىل اهلل ولعلهم لعلهم  ،لعلهم يعودوناإلميان باهلل عز وجل مشاعر 

  .ولسوف يتحول خذالهنم إىل نصروجل إذاً لسوف يتحول ذهلم إىل عز 

أسأل اهلل عز وجل أن يلهمنا مجيعاً الرشد وأن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أقول قويل هذا و 
      .فاستغفروه يغفر لكمأحسنه 


