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 يف درس اإلمام الشهيد البوطيأمالت ت
 حكيمة: فاطمة مشاركة 

يف درس من دروس  الشيخ الشهيد سعيد رمضان البوطي يف  سلسلة شرح احلكم العطائية رقم 
ما أهلمه اهلل تعاىل به وما تعانيه سوريا من تطرق إىل حال سوريا  حيث شرح اهلل صدره ليقول  152

واألسباب اليت من أجلها تواجه سوريا هذه الضغوط وما يقال ضغوطات كبرية لتميزها عن غريها ، 
، واهلدف هو حتقيق خطة مرسومة رمستها يد الصهيونية ويطبقها يف اإلعالن ، هي أمور فرعية كاذبة  

 اخلدم التابعني هلا . 
 لماذا ؟؟؟والخطة ترمي إلى خنق اإلسالم في مهده    

كن أن ميدد اسمسي  الذ  تعتقده اليهود يف هذا العا م إال  أنه ال مي»ألمر هي أسطورة تقول 
على  «أن يفس  له اجملال إال  إذا أخليت هذه األرض من اإلسالم ، وال ميكن بعد أن نفس  له جماال

، والعدب من ساسة العا م الذين اإلسالمي يظهر مسيحهم الذ  ينتظرونه اإلسالمالعا م حطام 
، حزب اهلل أو . وإذا مسعتم أسباب غري ذلك لبناناخلرافة والدجل عششت يف أدهاهنم هذه

 ....كلها ذرائع من أجل التوصل إىل خنق اإلسالم .أو
، هي ، وقلب الشام دمشقأن الشام كما أنبأنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموقد عرف العا م 

العربية من مشرقها الذ  هو الشام وهناك ، ينتشر يف البالد القلب النابض لإلسالم وإشعاع اإلسالم
 :، أذكركم ببعض منهاأحاديث كثرية عن الشام وفضله

، فأتبعته بصر  فإذا بينما أنا نائم إذ استلب عمود اإلميان أو اإلسالم من حتت رأسي» يف قوله
 .  « الشامالفنت يفأال إن األمن واألمان عندما تكون »وقال  «هو نور ساطع ُعِهَد به إىل الشام 
.  «أهل الشام سوط اهلل يف األرض ينتقم هبم ممن شاء من عباده»: ومن األحاديث الصحيحة

قساط اسمسلمني يوم  »قول اسمصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما ص  عنه على شرط الشيخني وي
 «يومئِذ  اسملحمة يف أرض يقال هلا الغوطة إىل جانبها مدينة إمسها دمشق هي خري منازل اسمسلمني

، وال يعين ذلك ذلك من عرف وجهله من جهلوأطمئنكم أن شام اهلل مكلوءة بعنايته عرف 
، وإمنا البد من أخد األسباب حلماية الشام والبد من اعتصارها إسناد الظهور إىل جدران الكسل ال

حتققت األسباب فإين ، فإذا إال  بأمر اهلل عز وجل، وينبغي أن نعلم أهنا ال تعمل شيء حىت الثمالة
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مين أن وهو أن أحد الصاحلني الذين أعتقد بصلحهم بل أكثر من صالحهم طلب  :أقول لكم شيئا
 :، أن يقوم بالواجب التايلأنبئ كل من أراهأنبئكم و 
 . التوبة إلى اهلل من كل ذنبـ  2
 ـ  أن يتخذ كل واحد منكم وردا دائما يدوم عليه وهو :  1

 «اهلل المنتقم الجبارال إله إال »
الذكر ، وهو من أجل أكثروا من هذا الورد جهد استطاعتكم وهو ذكر مقرون بأمساء اهلل احلسىن

. ولسوف جتدوا الدالئل الساطعة على قول رسول اهلل صلى اهلل عليه الذ  يأمرنا به اهلل عز وجل
 . ، وحديثه عن قلب الشام و الغوطة و دمشقهاوسلم وحديثه عن الشام

، فيقفوا وقفة الذين ال يراهم يف اسمسدد إال أن يعودوا إىل أنفسهمودعوة الشهيد إىل اإلخوة 
نقد ذايت ساعة من الزمن ليتبينوا ضرورة رجوعهم إىل اهلل واحلديث موجه إىل التائهني إىل الشاردين 

اض للمدتمع . وتعلمون إىل الفسقة،  إىل الفاجرين ، هؤالء ال ينبغي أن يكونوا جراثيم يسببون األمر 
: قال «أهنلك وفينا الصاحلون » قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لسيدة زينب عندما قالت له :

. وعليكم أن تعودوا إىل اهلل والزمن خيدع يف ظاهره وجيعل اإلنسان يتأفف  «نعم إذا كثر اخلبث  »
 يف باطنه .
 

، وأ  عفونة إىل مىت ؟؟ النهايات يرى فيها عفونة اإلنسان يف البدايات يتعشقها فإذا انتهى إىل 
توبوا إىل اهلل وربنا ثواب حيب الرجاع إليه ، ويقول له أهال وسهال ، وقد مشيَت إليه خطوة مشى 

 إليك ذراًعا ومن أقبل إليه ذراعا أقبل إليه باًعا ، ومن أقبل إليه ميشي أقبل إليه هرولة .
لق الفرج القريب ، خبوارق وهي موجودة ، ومنها ماهي ولسوف جتدون أن  رب العاسمني سيخ

 . انتقاما تغص منها األعالم الدولية
 

وما حدث يف جنوب شرق أسيا فيها أمور وأموٌر والتاريخ يتحدث عنها ولكنهم َعَموَها ، وما 
ظهرها ؟؟ أخبار اجلزيرة اليت ابتلعها اهلل تعاىل كما هي ، ماذا كان يف داخل اجلزيرة ؟؟ وماذا كان يف 

 «ال إله إال اهلل المنتقم الجبار »من دعاء واألمر حيتاج إىل التوبة وأكثروا 
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 دعاء
، وال حول وال قوة إال باهلل العلي  املستعان وعليك التكالنوأنت  اللهم لك احلمد وإليك املشتكى »

العظيم ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا حممد النيب األمي احلبيب العدل احملمود شايف العلل ومفرج 

 الكرب بإذن عالم الغيوب .

اللهم إنَّا عبيدك أمنا بك ، جدنا إليك والتجأنا إىل رحابك ووقفنا أمام باب كرمك وجودك ، ودخلنا يف 

فضلك ، بسطنا أكف الرجاء إىل مساء رمحتك يا رمحان يا رحيم يا رمحان يا رحيم يا رمحان يا رحيم ساحة 

تدارك هذه األمة باإلصالح ، تدارك هذه األمة بالتوبة يا رب العاملني ، تدارك هذه األمة بالنصر املؤزر ، اللهم 

بلدةً آمنة هذه البلدة ل واإلكرام ، اجعل اللهم إنَّا نسألك أن تنصر دينك من خالل محاية بلدتك هذه يا ذا اجلال

جبل كتابك مهتدية هبدي نبيك حممد صلى اهلل عليه وسلم وسائر بالد املسلمني ، مطمئنة رخية مستظلة 

وها حنن قد دعوناك كما   «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » اللهم إنك أنت القائل يف حمكم تبيانك

أمرت فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت ياذا اجلالل واإلكرام . اللهم انتصر لدينك يف مشارق األرض 

، اللهم كف أيدي الطغاة عن دينك ، يا رب العاملني   اللهم،  ومغارهبا ، اللهم كف أيدي العابتني عن قرءانك

  :ل واإلكرام ، اللهم إنك أنت القائليا ذا اجلال، أسلبهم القوة اليت متعتهم هبا

حنن ننتظر أخذك الطغاة ، هذا  «وكذلك أخذ ربك القرى وهي ظالمة إنَّ أخذه أليم شديد»

إلعداد  انتقامكأخذك الذي عرفناه وعهدناه يا ذا اجلالل واإلكرام اللهم إنَّا ننتظر    األخذ يا ذا اجلالل واإلكرام

من الطغاة الذين أرخيت هلم احلبل على الغالب أمدًا طويال يا ذا اجلالل واإلكرام  انتقامكدينك ، اللهم إنَّا ننتظر 

، أما أنى أن هتلكهم يا اهلل يا من يرانا وال نراه ، يا من يسمع كالمنا ، يا من يعلم سرنا وعالنيتنا . اللهم إنَّا نسألك 

بنا مجيعا لساحة فضلك ، لساحة فضلك وجودك . أن الطاحلني منَّا بالصاحلني ، فإن مل يكن فينا صاحلا فه
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نسألك يا ربي بالشعث الغرب الذين لو أقسم عليك أحدهم ألبررت قسمه ن ولدينا منهم كثري ، ونسألك اللهم 

وبيننا منهم كثريين ، نسألك اللهم هبؤالء الصاحلني مجيعًا أن بعبادك الصاحلني من عبادك اهلادين املهديني 

اءنا ، وحتقق رجاءنا وأن ترد طغيان الطغاة عن أرض اإلسالم ، يا ذا اجلالل واإلكرام ، تستجيب الساعة دع

يا أرحم من سئل ، ويا أكرم من أعطى ، اللهم إنَّك تعلم أهنم حيقدون على قرءانك ، أهنم يريدون أن يستبدلوا به 

هج تربيتهم ، أن ميحوا كثريا من معامل غريه ، اللهم إنَّك تعلم أهنم يريدون من اإلسالم واملسلمني أن يغريوا من

اإلسالم والدٍّين ، اللهم إنَّك تعلم أهنم يضغطون على عاملك اإلسالمي من أجل أن يسريوهم يف الطرق اليت 

، أن تتدارك إسالمك بالنصر املبني يا رب العاملني ، يا اهلل إنَّك تسمع يشاءون ، فنسألك اللهم أن تتدارك دينك 

مكاننا وتعلم سرنا وعالنيتنا ، وحنن ضيوفك يا رب العاملني ال تدعنا خنرج من ساحة فضلك  كالمنا ، وتعلم

واستضافتك إالَّ وأعطيتنا ، أعطينا سؤلنا نسألك يا من ال يشغله شأن عن شأن ، يا من ال تغلطه كثرة املسائل 

احنا على ذاتك العلية إالَّ استجبت ، يا من ال يتربم من إحلاح  عباده امللحني عليه إالَّ استجبت دعاءنا بإحل

دعاءنا ، وحققت رجاءنا حبسن ظننا بك ، نسألك  إالَّ استجبت دعاءنا يا رمحان يا رحيم يا منتقم انتقم ممن 

 أعلنوا احلرب على إسالمك .أعلنوا احلرب على إسالمك يا جبار انتقم ممن  

 «واحلمد هلل رب العاملني   وصلَّى اهلل على احلبيب األمي وعلى ءاله وصحبه أمجعني 
 


