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 هو االحتفال الحقيقي  االنضباط بوصايا رسول هللا

 اإلمام الشهيد البوطي

 20/03/2009املوافق   1430، ربيع األنور  24، الجمعة

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

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 بعدُ 

 لذكرى   ابتهاجاً   الزينة  مبظاهر  انغماسه   من  أريت  مار   فأعجبين  هذا   احلميدية  بسوق  اليوم  هذا  صباح  مررت 
 ترتجم  هل  ترى  تساءلت  تساؤل،  ذهين  إىل  قفز  ما  سرعان  ولكن  وسلم  آله  وعلى  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  مولد
 يف   وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  لوصااي   األخرى   واألسواق  السوق  هذا  أصحاب   انقياد   اجلميلة   الزينة   هذه

  هللا   رسول   رمسه  الذي  للنهج  األخرى  واألسواق  السوق  هذا  أصحاب   انقياد  حقاً   الزينة  هذه  ترتجم  هل  املعاملة؟
   املختلفة؟ واالقتصادية االجتماعية العالقات  يف التعامل، يف بعده من  ألمته وسلم عليه هللا صلى

  إمنا   وبشرائعه  وبعباداته  بعقائده  اإلسالم   أن   وهي  أحد  جيهلها  أن  ينبغي   ما  حقيقةً   هللا  عباد  اي   تعلمون  ولعلكم
 الداعية   اإلنسانية  الفطرة  وحلماية   السيئة  العالقات   من  اإلنسانية  األسرة  هذه  حلماية   خادماً   وتعاىل  سبحانه  هللا  جعله

 وجل  عز  هللا  علم  ولو   واجملتمع،  الفرد  إسعاد  سبيل  يف  التعاون  إىل  والداعية  والوفاق  احلب  إىل  والداعية  الوائم  إىل
  فيما   والوفاق   الود  جسور   ول َمدّ    سوء  كل  من  اإلنسانية   األسرة  حلماية  الدين  هذا  عالج  من  خرياً   عالجاً   هنالك   أن

 رسول  عليه  تركنا   ملا  لالنقياد  دقيقة  ترمجة  وأمثاُُلا   الزينة  هذه  هل  أتساءل  وعدت   الدواء،  ذلك   إىل  عباده  لوجَّهَ   بينها 
 إىل  نعود  عندما   فاجر،  إال  عنها  يزيغ   ال  كباطنها   ظاهرها  نقية  بيضاء  على  تركتكم:  القائل  وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا

 شرائع  أن  وجند  املعاملة  يف  يتمثل  إمنا  الدين  أن  جند  وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا   رسول  هبا  أوصاان  اليت  الوصااي   هذه
   األخالق. مكارم ألمتم بعثت إمنا : القائل هللا رسول  وصدق  الفاضلة،  األخالق يف مجيعها تصب اإلسالم



 اإلمام الشهيد البوطي                                                                                                  حتفال الحقيقيهو اال   االنضباط بوصايا رسول هللا  

 WWW.NASEEMALSHAM.COMموقع نسيم الشام                                                                                                                          2

 عن   يضيق  كثرية  أعناقنا  يف   أمانة  ووضعها  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  عليها  ترَكَنا  اليت  الوصااي  وإن
 عليه  هللا  صلى  املصطفى  يقول  الدين،   هذا  بشأن   والتذاكر  للتوصية   فيه   نتالقى  الذي  املبارك  الوقت  هذا  استعراضها

  هللا   من  بَر ئَ   فقد  يوماً   أربعني  الطعام  احتكر  من:  علي  حديث  من  مستدركه  يف  واحلاكم  أمحد  يرويه   فيما  وسلم
  يوماً   السوق  دخل   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  صحيحه  يف  مسلم  يرويه   فيما  ويقول  منه،   وجل  عز  هللا   وبَر ئَ 
  ابئع   اي   هذا  ما  للرجل  والسالم  الصالة   عليه  فقال  بلالً   فرأى  فيه  يده   فأدخل  فأعجبه  طعاماً   يبيع   رجالً   فوجد

  منا،   فليس  غشنا  من  الناس،  يراه  لكي  فوق  من  جعلته  هال:  له  فقال  مطر  أصابه  أي  السماء  أصابته  فقال  الطعام؟
 قال  الشيخان،  عليه  اتفق  فيما  هللا   عبد  بن  جرير  ويروي  عنه،  هللا  رضي  هريرة  أيب  حديث  من  مسلم  يرويه  واحلديث

 عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  جذبين  ألنصرف  وذهبت  اإلسالم  على  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  ابيعت  عندما
 صلى  النيب  أن  األسقع  بن  واثلة  ويروي  املعاملة،  يف  أي  مسلم  لكل  النصيحة  عليَّ   فاشرتط  فعدت   ثويب  من  وسلم

  يبيع   أن  المرئ  حيل  ال:  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  أنه   صحيح  بسند  والبيهقي  احلاكم  يرويه  فيما   قال  وسلم  عليه  هللا
   هللا.  عباد اي  كثرية  هذا يف واألحاديث آفة، من فيه ما يبني أن إال رواية ويف عيب، من فيه ما يبني أن إال متاعاً 

  الزينة   هل  ترى  أخرى  مرة  نتساءل  تعالوا   املعاملة،   هذه  يف   يصب  إمنا   وشرائعه  وعباداته  عقائده   يف   الدين  إن
  هذه؟   هللا   رسول   بوصااي   لالنضباط  دقيقة   صحيحة  ترمجة  هي  هل  فيها   األغر  الشهر  هذا  يف   أسواقنا  ُغم َست    اليت
 جل  ربنا   يقول  وسلم؟  عليه   هللا  صلى   هللا   رسول   مع  مث   وتعاىل  سبحانه   هللا   مع   صادقة  لبيعة   دقيقة   ترمجة   هي  هل

ُفوا﴿:  جالله ل ق س طَاس    َوز نُوا  ك ل ُتم    إ َذا  ال َكي لَ   َوأَو  َتق يم    اب  َسنُ   َخري ر   َذل كَ   ال ُمس  : ويقول  ، [35  :االسراء﴾  ]ََت و يالً   َوَأح 
يزَاَن،   َوَوَضعَ   َرفَ َعَها  َوالسََّماءَ ﴿  إ َذا  الَّذ ينَ   ل ل ُمطَفّ ف نَي،  َوي لر ﴿:  ويقول  ، [8-7:الرمحن﴾  ]ال م يزَان    يف    َتط َغو ا  َأالَّ   ال م 

َتاُلوا تَ و ُفوَن، النَّاس   َعَلى اك  ُروَن، َوزَنُوُهم   أَو   َكاُلوُهم    َوإ َذا َيس  ُم   أُولَئ كَ  َيُظن   َأال ُُي س  ُعوثُونَ  َأَّنَّ   .[4 :املطففني﴾  ]َمب  

 هذا   عن  خطرياً   إعراضاً   جند  جند؟  ماذا  كله،  الباطن  إىل  ال  الباطن  من  شيء  إىل  الظواهر  خنرتق  تعالوا  هللا  عباد
 منطوية  مصانعنا  وتعاىل،  سبحانه  هللا  به  أمر  أن  بعد  هللا  رسول  به  أمر  الذي  هذا  عن  هللا،   رسول  به  أوصى  الذي
 اليت  واآلفات   والغش  الزغل  من  كثري  على  منطوية  مزارعنا  ذلك،   يف  القول  لتفصيل  جمال  وال  الغش  من  كثري  على

  الزائدة   املبالغة  هذه  جتد  أكثرها  إىل  أو   املزارع  هذه  من  مزرعة  أي   إىل  ادخل  اجلسوم،  إىل   األمراض  أبخطر  تسري
  متأل   وأن   ابملال  أصحاهبا  جيوب   متأل  أن  شأَّنا  من  اليت  الكيميائية  األمسدة  استعمال  يف  املبيدات،  استعمال  يف

 َوال ﴿:  وجل  عز  ربنا  يقول  لكم؟  أقوله  الذي  هذا  يف  مبالغ  أان  هل  اخلطرية،  الوبيلة  ابألمراض  اآلكلني  جسوم
ُدوا َر ض   يف   تُ ف س  َها بَ ع دَ  األ     [56:  ألعراف﴾ ]إ ص الح 
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  السماء   من  األمطار  تتن زل  مطهر،   طاهرٍ   نقيٍّ   وطعامٍ   وفري  لرزق   أداة  وجعلتها   األرض  لكم  أصلحت  أي
 إنكم   مث  األرض  هذه  داخل  خزائن  يف  تستقر  مث  الشوائب  من   مصفاة  منقاة  ابطنها  إىل  األرض  ظاهر  من  فتسري
 تبعث  اليت  الوبيلة  اخلطرية  اآلفات   هبذه   ميتزج  املاء   أصبح  حىت  الرتبة  هذه  أفسدمت  فمالكم  النقي  املاء  منها  تشربون
 اليت  اُلرمونية  األغذية  ترى  ترى؟  ماذا  املداجن  هذه  من  مدجنة  أي  إىل  ادخل  اجلسوم؟  يف  خمتلفة  متنوعة  أمراضاً 
 اآلكلني،   جسوم  يف  يسرى  اخلطري  املرض   وتضمن  جيوهبم  به   تفيض  الوفري  املال  املداجن  هذه  ألصحاب   تضمن
   هللا؟  عباد اي  ظاهراً  مرئياً  أمراً  أقوله الذي هذا أليس

  أن   حياولون   الذين  أكثر   ما  ولكن  اختالفهم   على  املتعاملني  حقوق   ترعى  مجيعاً،   الناس  حقوق   ترعى  قوانينا
 وضعوها  والذين  القوانني  من  حيذّ ر  من  جاء   فإن   وأنواعها،   أصنافها   أكثر   وما  ابلرشوة،   القوانني  هذه  فاعلية  يشلوا

  من  حيذره  من  جاء   وإن   كلها،  القوانني  هبذه   التامة   االستهانة   على  يدل  الذي  الكالم  قال  هبا   ابملتالعبني  واملرتبصني
 بعفو  الرجاء  قبيل  من  هذا  وليس  ورحيم،  غفور  هللا  إن  قائالً   تدلل  وجل  عز  هللا   يدي  بني   فيها   ريب  ال  قريبة  وقفة

 يقصرون  عندما  عباده  على  يتوب   وتعاىل  سبحانه  هللا  إن  نعم  وتعاىل،  سبحانه  هللا  على  الدالل   قبيل  من  هو  وإمنا  هللا
   عباده.  حلقوق إهدارهم لعباده يغفر  وتعاىل سبحانه هللا إن قال من ولكن حقوقه أداء يف

 الشهر   هذا  يف  املشاحة،  على  فمبنية  العباد  حقوق  أما  املساحمة  على  مبنية  هللا  حقوق  لكم  أقول  أخرى  مرة
 مولد   بذكرى  الفرحة  إعالن  إن  أقول   أن  ميكن  وال  يوماً   قلت  وما  هبا  حنتفي  اليت  الذكرى  هذه  مناسبة  يف  األغر
 عليه   هللا  صلى  هللا  لرسول  احلب  ترمجة  هو  بل  شرعي  أمر  هو  بل  شرعي  غري  أمر  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول
 وسلم   عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  مولد  بذكرى  الفرحة  مظاهر  يرفع  الذي   هذا  يكون   أن  إما  ولكن  وسلم  آله  وعلى
 يعرب اليت الزينة هذه على واألجر املثوبة له وتعاىل سبحانه هللا  أجزل صادقاً  كان   فإن كاذابً،  يكون  أن وإما صادقاً 

 ظاهر  ابنطباق  أيضاً،  تعبريه  بصدق  وجل  عز  هللا  وأاثبه  هللا  رسول  مولد  بذكرى  فرحته  وعن  قلبه  مكنون  عن  هبا
  اي   شديد  وجل  عز  هللا   يدي   بني  فعقابه  كاذابً   كان  إن   أما  وجل،  عز   هللا  عباد  مع  وتعامله  سلوكه  واقع  على  قوله
   هللا. عباد

 أانساً   جيد  القيامة  يوم  حوضه  على  أمته  يستقبل  إذ  وسلم  عليه  هللا  صلى  املصطفى  إن  لكم  قلت  وابألمس
  بعدك،  من  بدلوا  كم  تدري  ال  إنك   له  فيقال  هلم  أال  هلم  أال  فيقول  الضال  البعري  يُطرد  كما  يُطردون  الناس  من

 وصيتك  وألقوا  غشوا  منا،   فليس  غش  من  ُلم   قلتَ   ظهرايً،  وراءهم  وصيتك   فوضعوا  التعامل  بصدق  أوصيتهم
 كل  عن  يسألوا  ومل  الربح  ُلم  يضمن  ما  كل  وفعلوا  التعامل  يف   وكذبوا  فغشوا  التعامل  بصدق  أمرهتم  ظهرايً،  وراءهم
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 يطردوا  أن  هؤالء  عاقبة  فإن   مث  ومن  اُلالك  إىل  هبم   تودي  اليت   اخلطرية  األمراض  وجل  عز  هللا  لعباد  يسبب  قد  ما
  وأغلب  وبيل،  عقاهبم  جنته،   عن ُلم  هللا   لطرد  ترمجة  هو  إمنا هللا رسول  حوض  من  وطردهم  هللا،  رسول  حوض  من

  إمياَّنم   أن  الظن  أغلب  لكم  أقوله  الذي   هذا  على  عاكفون  وهم  الدنيا   هذه  عن  ويرحلون  ميوتون   الذين  أن  الظن
   هللا.  رسول حممد  هللا  إال إله ال كلمة  على ميوتوا لن وأَّنم سيفارقهم

  للزينة   تتوجياً   البيعة  هذه  اجعلوا  وسلم،  عليه  هللا  صلى  حممد  رسولكم  مع  البيعة  جددوا  عودوا،  هللا  عباد  فيا
 املصطفى   ابيعوا  فرحتكم،   عن  هبا   تعربون   اليت  لالحتفاالت   تتوجياً   البيعة   هذه   اجعلوا  فرحتكم،  عن  هبا   تعربون  اليت

 هذا  عن   بعيداً   القلب  يكون   مث  اللسان  على  يدور  كالماً   تكون  ال  كي  بيعتكم  ونفذوا  جمدداً   وسلم  عليه  هللا  صلى
 لرسولك   البيعة  جندد  وأن  لك   البيعة   جندد  أن  أُلمنا  اللهم  كلها،  شؤوننا  لنا  أصلح  اللهم  اللسان،  به  نطق  الذي
 . العظيم هللا وأستغفر هذا قويل أقول األغر، املبارك الشهر يف وسلم عليه  هللا صلى حممد

 


