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من أين يبدأ حل كل املشكالت

من أين يبدأ حل كل املشكالت؟
خطبة لـ اإلمام الشهيد البوطي
تاريخ الخطبة2000/4/14 :
ويكافئ َمزيده ،يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه
ُ
أشهد
وجهك ولعظيم سلطانك ,سبحانك اللّهم ال أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،و ُ
عبده ورسولُه وصفيّه وخليله خريُ ن ٍيب
أشهد أ ّن سيّدنا ونبينا حممداً ُ
أن ال إله إال اهلل وحدهُ ال شريك له و ُ
صل وسلِّم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيّدنا
أرسلَه ،أرسله اهللُ إىل العامل كلٍّه بشرياً ونذيراً ،اللّهم ِّ
حممد صالةً وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم الدين ،وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل
تعاىل.
بعد فيا عباد اهلل. .
ّأما ُ
ما تزال املشكالت اليت حتيق باملسلمني يف عاملهم اإلسالمي تتزايد وتتفاقم.
تتفاقم فيما بينهم املشكالت اإلجتماعية واملشكالت األخالقية اليت تغزو بيوهتم وتذيب قدسية
األسرة فيما بينهم .وتتجه إليهم املشكالت اإلقتصادية اليت حتاول أن تشل فاعليتهم وأن تقضي على
قدراهتم وأنشطتهم .وتتفاقم متجهةً إليهم املشكالت السياسية ومن ورائها العسكرية ،كل ذلك يُصوب
إىل العامل اإلسالمي من جهة واحدة ،والغرض من ذلك القضاء على البقية الباقية لكيان هذه األمة،
ومن مث القضاء على اإلسالم الذي يتجلى يف مظهر هذه األمة وكياهنا.
والوقت ال يتسع لتفصيل احلديث عن هذه املشكالت ،ال يتسع الوقت للحديث عن املشكالت
اإلقتصادية اليت تتجه بالقصد إىل شل فاعلية هذه األمة وأنشطتها االقتصادية املختلفة ،ال يتسع الوقت
للحديث عن املشكالت االجتماعية واألخالقية اليت تتسرب إىل كل بيت فضالً عن كل مدينة وقرية
وحملة ،ال يتسع الوقت للحديث عن املشكالت السياسية واليت تتهددنا من وراءها املشكالت العسكرية.
ولعل كل من أويت حظاً من الوعي الثقايف يعلم تفاصيل ذلك كله ،ومن مث فهو ليس ٍ
حباجة إىل فتح هذا
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امللف يف مثل هذا املوقف يف مثل هذا الزمن ،ولكين أتسائل معكم عن العالج الذي به ندرء به هذه
املشكالت الكثرية املختلفة املتعاونة من أجل هدف واحد ،ما السبيل إىل أن ندرء هذه املشكالت عن
أنفسنا بل عن العامل اإلسالمي كله؟
سبيل ذلك يتمثل يف عالج واحد ال ثاين له :أال وهو أن تعود هذه األمة إىل سابق وحدهتا ،أن تعود
هذه األمة إىل ما قد ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل هلا من التضامن ومن االحتاد واالجتماع على كلمة اهلل
سبحانه وتعاىل ،هذا هو العالج .فإذا مل هتتدي هذه األمة إىل عالجها هذا الذي به شفيت فيما مضى
من أمراض وبيلة أخطر من هذه األمراض اليت تتهددنا ،إذا مل هتتدي هذه األمة إىل هذا العالج فال
ميكن أن جتد من وراء ذلك أي عالج آخر؛ مهما تفلسف الناس عن القومية ومعانيها وآثارها وجدواها،
مهما تفلسف الناس عن العلم والعلوم احلديثة وضرورة اإلقبال إليها والضرب بسه ٍم عمل ٍي مع العامل
فيها ،مهما حتدث الناس عن الفلسفات االجتماعية املختلفة ،ومهما نشط الناس هنا وهناك حبثاً عن
ٍ
ٍ
سياسية جديدة خمتلفة يربع فيها البارعون ،كل ذلك ال ُُيدي ،كل ذلك يتبخر ويذهب أدراج
سبل

الرياح ما دامت هذه األمة قد ركنت إىل التفسخ الذي وقعت فيه ،ما دامت هذه األمة تركن إىل
اخلصومات اليت ارتضتها لنفسها بعد التضامن الذي ارتضاه اهلل سبحانه وتعاىل هلا.

معني العالجات كلها يكمن يف الوحدة ،يف أن تعود هذه األمة مرة أخرى إىل وحدهتا السابقة ولوال
أن هذا هو أس العالج كله وهو مصدر األدوية كلها ملا خاطبنا اهلل سبحانه وتعاىل آمراً ناصحاً موجهاً
إىل هذا العالجَ  :و ْاعتَص ُموا حبَْبل اللَّه ََجيعاً َوَال تَ َفَّرقُوا ،ملا كرر وعاد فقالَ  :وَال تَنَ َازعُوا فَتَ ْف َشلُوا
ب رحيُ ُك ْم.
َوتَ ْذ َه َ
وكأن يف الناس املؤمنني هبذا الكالم يسألوا فما السبيل إىل أن نسرتجع وحدتنا؟ ما السبيل إىل أن جند
هذا اجلاذب الذي َجعنا باألمس ووحدنا ،فعشنا متضامنني وتفجرت من داخل ذلك قوتنا وعزتنا،
تفجرت من ذلك مظاهر غنانا ،ما السبيل؟
ٍ
متعرجة كثرية خمتلفة ،وخيتلفون
عند البحث عن جواب على هذا السؤال يتيه الناس يف سبل
ويتناقشون ويتجادلون يف الطريقة املثلى الستعادة هذه األمة وحدهتا .وأنا أقول أيها اإلخوة يف كلمة
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جامعة :السبيل الذي يعيد هذه األمة إىل وحدهتا شعورها جباذب ُيذهبا إىل حبل اهلل عز وجل ،هذا
الشعور أين ينبثق؟ ينبثق من القلب ،القلب هو حمل هذا الشعور وهو مكمنه ،وإذا مل يوجد لدى أفراد
هذه األمة الشعور الذي ُيذب أفرادها بعضهم إىل بعض ،بل فئاهتا ُيذهبا بعضها إىل بعض ،بل بلداهنا
ودوهلا جتذهبا بعضها إىل بعض ،فإن هذه الوحدة املنشودة ال ميكن أن تتحقق ،الذي ُيذبين إليك
وُيذبك إيل هو الشعور اجلاذب ،والشعور اجلاذب ال يوجد يف كالم يردده اللسان ،وال يف ابتسامة أواجه
هبا صديقاً أو يواجههين ذلك الصديق مبثلها ،إمنا يوجد الشعور يف حنايا القلب ،فالقلب هو مغرس
ذلك الشعور اجلاذب ،ومن أين يأيت هذا الشعور ليهيمن على القلب؟ ال يأيت إال من مصدر واحد من
عند اهلل عز وجل .ما السبيل إىل أن استنزل هذا الشعور من علياء الربوبية؟
ما السبيل إىل أن يستنزل الناس مشاعر االجنذاب إىل بعضهم ،مشاعر التآلف فيما بينهم ،مشاعر
حتطيم الفوارق وأسباب اخلالف فيما بينهم .ما السبيل إى أن يستنزلوا هذه املشاعر إىل قلوهبم من عند
بارئهم وموالهم وخالقهم؟
اجلواب يتمثل يف شيء واحد :ذكر اهلل عز وجل ،االكثار من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل .وكم قلت
وأعود فأكرر فأقول إنه العالج املنسي يف عاملنا اإلسالمي اليوم.
يتسابق املسلمون إىل فئات وإىل فجاج وإىل وسائل شىت حبثاً عن عالجات خيالية حيلمون هبا لعالج
بعض منها فيما بينهم واليت يتهددهم كثريٌ منها وهي آتية إليهم
مصائبهم ،لعالج املشكالت اليت توضع ٌ
يبحثون عن عالجات شىت وهم عن هذا العالج الوحيد تائهون ،ذكر اهلل سبحانه وتعاىل ،أمل تسمعوا
قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه أمحد والرتمذي والبيهقي واحلاكم على شرط الشيخني وأبو
داوود وابن ماجة يقول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم :أال أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند
مليككم وخري لكم من إنفاق الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضربوا عنقه قالوا بلى
يا رسول اهلل ،قال  :ذكر اهلل.
ورمبا عجب بعض املسلمني من هذا الذي يقوله رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ،ورمبا
تاهوا يف معىن قوله عليه الصالة والسالم :وخري لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم
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فيضرب أعناقكم وتضربوا أعناقه رمبا قال قائل وقاهلا بعض الناس :كيف يكون ذكر اهلل هذا خرياً من
اجلهاد؟ كيف يكون ذكر اهلل هذا خرياً من بناء اجملتمع عن طريق التضامن والتكافل االجتماعيني؟ ليس
هذا معىن كالم رسول اهلل.
معىن كالم رسول اهلل هذا أن ذكر اهلل هو املفتاح ،ما قيمة أن تقف أمام الدار وليس مفتاح هذه
الدار بيدك؟ ما قيمة أن تتباهى بالصرح الكبري أن تنسبه إىل نفسك مبلكية أو غريها وأنت ممنوع من
الدخول إىل هذا الصرح ألن مفتاحه ليس بيدك؟ املفتاح الذي ييسر هلذه األمة سبيل التضامن والتكافل
االجتماعيني هو ذكر اهلل ،املفتاح الذي ُيعلك جتاهد حقاً يف سبيل اهلل فتتغلب على عدوك هو ذكر
اهلل سبحانه وتعاىل.
إذا مل يعمر فؤاد اإلنسان بالذكر لن يوجد هذا الشعور الذي أحدثكم عنه ،وإذا مل يوجد هذا
الشعور لن أشعر باجلاذب الذي يدعونين إليك ولن تشعر باجلاذب الذي ُيذبك إيل ،ومن مث فإن
ٍ
بشكل من األشكال ،السر الذي ُيعلين أحن إليك ومن مث تذوب سائر
الوحدة املنشودة ال تتحقق
التضاريس واخلالفات اليت بيين وبينك ،اإلكثار من تذكر اهلل عز وجل وذكره ،والسر الذي ُيذبك إيل
هو أيضاً ذكر اهلل سبحانه وتعاىل ومن مث يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا الكالم ،املفتاح قبل
كل شيء البد من أن يتسر السبيل إىل تلك األهداف وسبيل ذلك الشعور القليب والشعور القليب ال
يتفجر إال من خالل اإلكثار من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل.
أمل تسمعوا قول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغريمها من حديث أيب هريرة:
أنا عند ظن عبدي يب وأنا معه إن ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ،وإن ذكرين يف مأل
ذكرته يف مأل خري من مأله ،وإن خطى إيل خطوة دنوت إليه ذراعا ،وإن دنا إيل ذراع دنوت إليه باعا،
وإن أقبل إيل ميشي أقبلت إليه هرولة .. .إىل آخر هذا احلديث .أمل تسمعوا هذا احلديث؟ كلنا
ملقى على الرفوف هو من املنسيات بغمار حياتنا اإلجتماعية اليت
ملقى وراء آذاننا ً
مسعناها لكنه ً
نعيشها.
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ملاذا يُلح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا اإلحلاح العجيب على الذكر؟ لسبب واضح رمبا أقول
بسيط ،كل املشكالت اليت يعاين منها العامل اإلسالمي يف هذا العصر أو يف غري هذا العصر يبدأ
عالجها من إصالح القلب ،وال ميكن أن تتم معاجلتها من خالل إصالح اهليكل اجلسمي بكل ما له
من عوارض والقلب ما الذي يصلحه؟ ال يصلح القلب إال عالج واحد :رقابة اهلل ،ورقابة اهلل من أين
تأيت؟ من اإلكثار من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل ،هذا العالج ،إن أقبل إليه املسلمون فئات وَجاعات
سرعان ما ُيدون السبيل الذي يعيد إليهم وحدهتم كفئات وَجاعات ،وإن أقبلت إليه الدول متمثلة يف
حكامها وملوكها وقاداهتا عكفوا على ذكر اهلل سبحانه وتعاىل ،سرعان ما ُيدون سبيل الوحدة قد تعبد،
وأسباب اخلالفات ذابت .ولكن إن مل يتحقق هذا العالج ،وإن ظل املسلمون معرضني عن اهلل سبحانه
ٍ
مشكلة إىل مشكلة
وتعاىل يبحثون يف كل الوسائل البسيطة املختلفة اخللبية واخليالية ،فإهنم سينتقلون من
إىل مشكلة.

ها هو ذا العامل العريب واإلسالمي يضج منظمة التجارة العاملية هتديد خطري للعامل اإلسالمي،
واهلدف منه شل فاعلية هذه األمة اقتصادياً.
ها هي ذي اخلطط اإلجتماعية واألخالقية اليت نُغزى من خالهلا عن طريق هذه األقنية املتنوعة
املختلفة الكثرية ،اليت تغزو بيوتنا وتغزو عقر دورنا ،هتدف إىل حتطيم ركائز اجملتمع يف حياتنا ،هتدف إىل
حتطيم البقايا الباقية من أخالق هذه األمة.
ها هي ذي وسائل النسيج السياسة الرعناء اليت هتدف إىل أخذ البقية الباقية من ممتلكات هذه األمة
والبقاء على البقية الباقية من قوهتا ،ومد رواق االستعمار اجلديد على العامل العريب واإلسالمي كله ،ومع
ذلك فالعامل العريب واإلسالمي يلتفت ذات اليمني وذات الشمال ال ميلك إال أن يرفع صوتاً وخيفض
صوتاً وال ميلك إال أن يتالقى القادرون على اختاذ القرارات ليتناقشوا وليتحاوروا مث ليعودوا إىل ما كانوا
عليه ،كل ذلك ال ُيدي ،وسائل اخلنق تقبل مث تقبل وهي عما قريب ستأخذ منا باخلناق ،وهذا هو
مصداق كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نعم :ستداعى األمم عليكم كما تداعى األكلة إىل
قصعتها هذا مصداق كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،والعالج واضح العالج ماثل أمامنا وموالنا
وخالقنا ينظر ويبصر حالنا هل سنهرع إىل هذا العالج؟ إذاً ستعود هذه األمة من حيث ال حنتسب إىل
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سابق وحدهتا وإىل سابق عزهتا وإىل كل قوهتا ،العالج مرة أخرى أقوهلا وباختصار إمنا يتمثل يف الشعور
القليب الذي يدفع إىل التالقي إىل التضامن إىل االحتاد ،هذا الشعور القليب ال يأيت إال من جتليات اهلل عز
وجل ،وجتليات اهلل عز وجل ال تأيت إال من اإلكثار من ذكر اهلل سبحانه وتعاىل بدءً من القادة والرؤساء
وامللوك واحلكام إىل القاعدة الشعبية املتمثلة يف األفراد والفئات.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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