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 ذا حلت علينا املصائبله

 خطبة اإلمام الشهيد البوطي

 17/9/2004تاريخ 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 
ِ سيّ  ،ه بشرياً ونذيراً كل   لالماً دائمني متلالزمني وس صلالةً   دنا حممدالّلهم صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى آ

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

 ..عباد اهلل فيا  أّما بعدُ 

نسبوها عزوها إىل شؤم غريهم و أهنم إذا أصيبوا مبكروه أو مرت هبم مصيبة كان من دأب العرب يف اجلاهلية 
فكانوا دائمًا يرون أن املصائب اليت متر عليهم إمنا هي من شؤم   ،إىل سبب من األسباب اخلارجة عن أنفسهم

صطفى سبحانه وتعاىل ببعثة املحىت إذا أكرمهم اهلل  .ال حييلون شيئًا منها إىل أنفسهم ؛كذا أو من شؤم كذا
انوا كوقّوم فيما قّوم هذا التصور األخرق الذي  صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم قّوم معظم معتقداهتم الباطلة 

 ق ه  ْمَناُه طَائ رَُه يف  ُعنُ وَُكلَّ إ نَساٍن أَْلزَ  :يقِوفيما أنِز تصحيحًا لعاداهتم تلك فأنِز اهلل عز وجل  ،ينطلقون منه
 :وأنِز اهلل عز وجل فيما أنِز أيضا تقومياً لذلك التصور اجلاهلي يقِو .َوُُنْر ُج َلُه يَ ْوَم اْلق َياَمة  ك َتابًا يَ ْلَقاُه َمنُشورً 

 يَبٍة فَب َما َكَسَبْت أَْيد يُكْم ليس هنالك إذًا شؤٌم ينتاب األمة من جراء  .َويَ ْعُفو َعن َكث ريٍ َوَما َأَصاَبُكم م ن مُّص 
  .ومصائب األمة نابعة من ذاهتامنوط بنفسه شؤم اإلنسان  ،عامٍل خارجي

فما  ،لالمالذي كان قبل اإلسولكن يبدو أيها اإلخوة أن املسلمني اليوم عادوا حينون إىل ذلك الوضع اجلاهلي 
وامل أما حنن فقلما نعود لنفتش عن ع ،خارج وجودنا ،عن سبب هلا خرج أنفسنانبحث من مصيبة متر بنا إال 

  .يف عاداتنا ،يف أوضاعنا ،ملصائب أو هذا املكروه يف سلوكناهذه ا

إىل  ولكن أين هم الذين يعودون .بل من مصائب كثرية ،حنن اليوم نعاين كما تعلمون ال من مصيبة واحدة
املسلمون الذين م أين ه ؟يف شؤوهنم وعاداهتم ،يف سلوكهم ،يف واقعهمأنفسهم ليبحثوا عن عوامل هذه املصيبة 
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يَبٍة فَب َما َكَسَبْت أَْيد يُكْم  :يف معاجلة هذه املصائب مع قِو اهلل سبحانه وتعاىليتعاملون  َوَما َأَصاَبُكم م ن مُّص 
ن فهيهات أما حن ،شاجب غرينانعلق مشكلالتنا مب ،عدنا اليوم إىل ما كان عليه العصر اجلاهلي .ُفو َعن َكث ريٍ َويَ عْ 

 ،سلوكنا ،لننتقد يف هذه الساعة أنفسنادقائق من النقد الذايت أن متر بنا ساعٌة جنلس فيها إىل ساعة أو إىل 
  .عاداتنا ،أخلالقنا

هو يتحدث عن و وأبو داود والرتمذي  هفيما يرويه ابن ماجكلنا نسمع قِو رسِو اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعاً  :يقِو ،قيام الساعة الفنت وعما ميكن أن يواجه املسلمني من بعده قبيل

 ،إىل آخر احلديث .. فعليك خباصة نفسك ودع عنك أمر العامةودنيا مؤثرًة وإعجاب كل ذي رأي برأيه 
لى اهلل املعاش وإذا بنا نناقض وصية رسِو اهلل صوننظر إىل واقعنا  ،واحلديث معروف أو ينبغي أن يكون معروفاً 

اِ نسلط املصائب اليت ترتى وتأيت إلينا من ميني ومش ،نسلط املناظري املكربة على أمر العامة .وسلم متاماً عليه 
للنظر إىل  وال يعود الواحد منا دقيقة واحدةعليها املناظري املكربة وحناِو أن نعلق عليها ونتحدث عنها ونعاجلها 

 ،يانهإىل البحث عن سبب هذه املصائب يف ك ،عوجاجهامنا رمبا حلظة إىل تقومي ال يعود الواحد  ،خاصة نفسه
ما تعلمه من سنة رسِو اهلل وعاليت ميارسها بعيدًا عما ورثه من كتاب اهلل يف الرتبية اجلاحنة  ،يف أسرته ،يف بيته

  .صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

إذا رأيت شحاً مطاعا وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل  :نبينا املصطفى يقِو واصفاً احلالة اليت نعانيها
 .أمر العامةُعد عاجل هذه املشاكل من خلالِ النظر إىل نفسك ودع عنك  ذي رأي برأيه فعليك خباصة نفسك

ر  أمر العامة مظهٌر مل ،ال بل سأدع خاصة نفسي وأمهلها وأعود إىل أمر العامة :أما حنن فكأن لسان حالنا يقِو
تمثل يف رة تأمام ظاه ،أمام ظاهرٍة تتمثل يف وجع الرأس ،ومن الغباء أن تقف أمام املظهر ،متوضع يف كيانك
اليت تفعل ة عن اجلرثوم ،وضع يف كيانكمهذه الظاهرة دون أن تبحث عن املر  املتتقف أمام  ،ارختاء األعصاب

  .جبسدكهذا كله 

وَُكلَّ إ نَساٍن  :عز وجليناقض هذا احلديث النبوي الشريف ويهمل قِو اهلل واقع أمتنا اليوم أيها اإلخوة 
 ،مصائبه كلها إمنا هي من جريرة نفسه ،هو الذي حُيمَّلها ،مسؤولياته هو الذي حيملها ُعُنق ه  أَْلَزْمَناُه طَائ َرُه يف  

ار أمام قوله اعتبوراءنا ظهريا ومل نعد نقف وقفة أعرضنا عن هذا الكلالم وألقيناه  .هذا معىن كلالم اهلل عز وجل
يَبٍة فَب َما َكَسَبْت أَيْ  :سبحانه   .َويَ ْعُفو َعن َكث ريٍ  :أي مصيبة مث قاِ ؟ما املصيبة د يُكمْ َوَما َأَصاَبُكم م ن مُّص 
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 هو أن نعود إىل أنفسنا بساعة قدسية من ،مطلوب منا أن نعاجل هذه املصائب كلها بدواء واحد ال ثاين له
ما  ؟ملختلفةاماذا صنعنا حىت منينا هبذه املصائب  ؟ماذا فعلنا حىت سلط اهلل عز وجل علينا العدو ،النقد الذايت

 حىت حتولت قوتنا إىل ضعف وحتولت وحدتنا إىل تفككالذي فعلناه من الذي استوجب غضب اهلل علينا 
وارتفع  جنابت الغمةفإن حنن فعلنا ذلك ا ،نعود إىل ساعة قدسية نعاجل فيها أمراضنا ؛هذا هو الدواء ؟وخصام
 .إليه وإذا هي منحسرة زائلة اليت تقبلوهكذا كان السلف الصاحل يعاجل املصائب  ،البلالء

 ،نهمع ما أمرنا به اهلل عز وجل ومع ما هنانا عإىل علالقاتنا  ،إىل أوضاعنا ،إىل أخلالقنا ،إىل عاداتناعندما نعود 
ومن  واهلل سبحانه وتعاىل يعاقب يف الدنيا ويف اآلخرة ،لون واحد فقطجند أننا عاكفون على ألوان من الغي ال 

ا رسِو وهكذا أكد لن ،هكذا علمنا كتاب اهلل ،أجلأن يرسل إليهم األعداء عقاب اهلل لعباده يف الدنيا مظاهر 
 .والتابعون من بعده والسائرون على هنج ذلك السلف الصاحل إىل يومنا هذاوهكذا أيقن أصحاب رسِو اهلل  ،اهلل

 جند أنفسنا أمام قائمة طويلة من األسباب اليت ارتكبناها يف حنن أيها اإلخوة إذا رجعنا إىل األسباب والعوامل
 .إىل أولئك األعداء أن سلطهم اهلل عز وجل علينافكان من جراء ذلك أن وكلنا اهلل عز وجل  ،حق أنفسنا

! ال ؟ارةإىل التج ؟إالم تدعو ،نظر إىل هذه اللوحات اإلعلالمية عن ميني ومشاِأنا عندما أمشي يف السوق وأ
عرب عنه إىل ما ي ؟! حسنًا لكن كثري منها يدعو إىل ماذا إىل ماذا أقِو؟إىل الزراعة ،! ال مانع؟إىل الصناعةبأس 

 ،سمعونههذا الذي ت ،أجل هذا الذي نراه .العهر بكل معىن الكلمةأو طرب أما املسمى فهو زوراً وهبتانًا بفٍن 
  ؟للمصائب اليت ستطرق أبوابنانعلم أنه يف قانون اهلل سبب من أهم األسباب املباشرة أما ينبغي أن 

     هذا الذي يسمى  ،للضرورةهذا الذي يسمى وأنا مضطٌر أن أدنس هذا املكان وهذا املنرب هبذه الكلمة 
قبل هذه اخلطة كيف نست  حبضارهتا ،بأخلالقها ،عندنا حنن هذه األمة اليت تعتز بدينها ؟    ما مكانهسوبر ستار 
ويعلم  حنن نعلم وما من واحٍد يتابع األحداث إالال واهلل لسنا أغبياء  ؟أحنن أغبياء ؟كيف نستقبلها  ؟برتحاب

من  ،لالقمن أجل تقويض البقية الباقية من األخبيوت الناس مجيعاً رصودة القتحام هذا اللف  القذر املليارات امل
 ،سنة رسِو اهللو من أجل تقطيع بقايا احلبل املوصِو بيننا وبني كتاب اهلل  ،أجل تقويض البقية الباقية من الشرف

  .وإذا ضاعت األخلالق يف األمة فقد ُتودع منها

وط درجات تتمثل يف الرقي والسمو ودرجات تتمثل يف اهلب ،الفن له درجات كثرية ،أنا ال أحتدث عن الفن
الفن  ،لروحغذاًء لرحم اهلل الفن الذي كان يف يوم من األيام  .نعمومن اخلطأ أن يُطلق اسم الفن عليها  ،والقذارة
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يه الفطرة فطرة بالذوق الرفيع يوق  فميتعه  ،حجاباً حيجب اإلنسان ضد غرائزه احليوانيةالذي كان يوماً من األيام 
فن دفن ُدفن ليحل يف حمله العهر إن مسعتم بكلمة ال الفن ؟الفن! أين هو هذا الفن ،عز وجلاحلنني إىل اهلل 

ولقد  ،واهلدف من ذلك استجرار األمة إىل قربهاعبارة عن غطاء زيف بكلمة الطرب فاعلموا أن ذلك كله مسعتم 
  .نعت هذه الكلمة القذرة      سوبر ستار     قلت عنها أمجل قرٍب ألتعس أمة

رائها ماتت ومل ترتك من و  ،ألتعس أمة ماتت ؟وأمثاهلا أمجل قرب ولكن ملناليوم يشاد من هذه الكلمة  ،نعم
 ،من حتذيرات ،من أوامر ،ما بينها وبني اهلل من وصاياعندما تكون أمتنا اإلسلالمية هبذا احلاِ تقطع  .إال الذكرى

يف لوك ب ي األمحر ي نِز مبالذينبغي أن تتوقعوا البلالء  ؟ماذا تتوقعون ؟ماذا تتوقعون عندئٍذ من مصرٍي هلذه األمة
عطيتكم هاتوا األمانة اليت أ :بلسان احلاِقاِ هلم اهلل  ،األندلس عندما آِ أمرهم إىل هذا الذي آِ إليه أمرنا اليوم

  .وطويت دولتهمطُردوا  ،عودوا من حيث جئتم ،إياها

رد عنا الذي جيعل رب العاملني يال تتوقعوا أيها اإلخوة وهذه هي حالنا أن ترتد عنا املصائب وأي دالٍِ هذا 
رنا ونقوم إما أن نتوب إىل اهلل ونصلح أم :ال بل توقعوا أحد أمرين ،املصائب اليت تأيت ذات اليمني وذات الشماِ

ى هذا الغي وإما أن نعكف علفالبلالء سريتفع ونسري أخلالقنا على النهج الرضي الذي أمر اهلل به إذاً إعوجاجنا 
اهلل عز نون لكن ي أحتدث عن قاس من روح اهلل أوأنا ال أي.. عوا املزيد واملزيد إذاً فتوق ،ونزداد إمعانا يف هذا األمر

 .كمفاستغفروه يغفر لسواء صراطه املستقيم أسأِ اهلل عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا إىل  .وجل

     

  


