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 سعادة العاجلة والعقبى

 اإلمام الشهيد البوطي

 24/04/2009املوافق   1430، ربيع الثاني  29، 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 سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ،  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 

هبا وقطفت مثار العربة منها أرجو أن نشرتك يف االستفادة من هذه العربة وأن نشرتك يف أخذ  جتربة مررتُ 
نني، أما أحدمها الدرس من هذه التجربة. ما زرُت يوماً صققعاً من أصققاا العامل الغرإ إال وعدت منه بشقعورين اث

فشقعور اسسقى وافشقفاا والرمحة سانس يظلون يبح ون عن مفتاع سقعادة الدنيا وأسقبام الطم نينة فيها ح  إ ا 
ع ر الواحقد منهم على مقا هنقه مفتقاحقاً للسققققققققققققققعقادة وركن إليقه فوجئ منقه بنقيي مقا كقان يتوق  ومل  قد فيقه إال مقا 

ا الشقققعور ال اه فهو االسقققتغراا يف  ٍَّ ال سقققاحل له من ال ناء على هللا يزيده شققققاًء ابحلياة واسقققتيحاشقققاً منها، وأم
ومن الشققكر لالقنا وموالان عز وجل أن شققرفنا بطققوابا هذا الدين، أن شققرفنا بقواعد هذه الشققريعة ال  تكف َلت  

 لنا سعادة العاجلة وبشرتنا بسعادة العقىب.
َت إىل هلم فيقه الليقل وامتقد سققققققققققققققواده يف اسرجقاء نظر  هقذا الغرم القذأ أان عقائقد منقه قبقل سقققققققققققققققاعقات إ ا أ

سققاحات  لك الصققق  وشققوارعه وميادينه وأزقته وإ ا هي قد أصققبحت فار ة كل قد عاد إىل داره وم واه أو م واه 
من الليقل،  لقك سن اسمن  ري مسققققققققققققققتتق  وسن اجلرائم ك رية وهقذا هو ميققااقا. وعنقدمقا  وأ إىل دارك يف تلقك  

من خالل شقققققققرفة أو  وأ إىل نُقُزٍل تطل على الشقققققققارا من خالل النافذة ال جتد يف الشقققققققوارا إال السقققققققاعة وتطل 
العرابت الذاهبة واآليبة، ويف الليل ال ميكن أن يهدأ ضققققققجي  عرابت النجدة وعرابت افسققققققعاي إىل آخر الليل، 

د من املشقققققاهد ال  تبعع الشقققققعور   لك سن مهام هؤالء الناس تبدأ تقريباً بعد اهلزي  اسول من الليل فهذا مشقققققه
اسول يف نفسققققي. وتنظر إىل وجوه الذين جتاوزوا مرحلة الكهولة من حياام ودخلوا يف مدارش الشققققيأوخة، تت مل 
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قد اكتسقققت قناا الك،بة، قناا احلزن واسسقققى  لك سن أصقققحام هذه الوجوه يف هذه الوجوه فتجد أن معظمها 
إىل  ري رجعة وههر من وراء  لك املصقققققققري اذتوم الذأ ال مفر منه بل ا هول   قد ودعوا ليايل هلوهم وأايم عب هم

أيطقققققاً ابلنسقققققبة إليهم،  لك املصقققققري الذأ يدنوا إليهم رويداً رويدا، فهذا هو املشقققققهد اآلخر الذأ يبعع اسسقققققى 
 والشفقة يف نفس كل مت مل ومتدبر.

اذرجة يف الغرم ك رية ولكن الغري  أن نصقي  املرأة واملهن، اي عباد هللا، املهن القاسقية واحلري القاسقية 
من هذه املهن أوفر وأك ر من مهن الرجال، عرابت القمامة ما أك ر ما تقودها النسققققاء، عرابت النقل وما يتبعها  
من محل لألثقال ما أك ر ما تقودها النسققققاء، صققققيانة شققققبكات الصققققري الصققققحي ما أك ر ما تُقَنا  ابلنسققققاء دون 

ا أريد أن أ كر لكم أنواعاً من هذه املهن املؤملة القاسققققية ولكن الغري  أن نصققققي  املرأة من هذه املهن الرجال، م
أوفر حظاً من الرجال، فهذا مشقهد آخر من املشقاهد ال  تبعع اسسقى والشقفقة على أولجملك ا تمعات يف تلك  

أقل بكل ما قد شققققققققرا هللا سققققققققبحانه مل ببقية إن الربوا، ف عود وأنظر إىل جمتمعاتنا افسققققققققالمية ال  ما تزال تتمت   
وتعاىل وأمر ف جد أهل هذه ا تمعات متحررين من هذه امل،سقققي ال  تعتصقققر القلوم، مير اهلزي  اسول من الليل  
ويتبعه اهلزي  ال اه وتنظر إىل اسسققققواا والشققققوارا والسققققاحات وامليادين يف بالدان وإ ا هي ال تزال تع  ابلذاهبني 

َحالّ  قد بقيت أبواهبا متفتحة، ال خوي وال هل  وال رع   لك سن اسمن مستت   واآلي
َ
بني وال يزال ك ري من امل

وسن اسخالا افسققققققققالمية ال تزال موجودة يف وسن عني الشققققققققريعة افسققققققققالمية احلارسققققققققة تكلؤ أمتنا افسققققققققالمية  
الذأ يبعع اسمن والطم نينة يف النفوس، وصدا  مغارسها وال يزال ديننا الذأ شرفنا هللا عز وجل به ال يزال هو  

من عمل صقاحلاً من  كر أو أن ى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ييبة ولنجزينهم أجرهم ححسقن ما كانوا )هللا القائل: 
،  ( اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعم  ورضققققققيت لكم افسققققققالم ديناً )وصققققققدا هللا القائل:    ،(يعملون

جوه أولجملك الذين دخلوا يف مدارش الشقققيأوخة من رجالنا الذين عاشقققوا يف هل افسقققالم والذين نعم. وتنظر إىل و 
تَقَرب وا على مققائققدة هققذا الققدين فتجققد اسل  يزدهر بققه وجوههم وجتققد مظققاهر اسمن والطمقق نينققة قققد هيمنققت على  

ل عليها، علموا املبدأ وعلموا كياانام، ملا ا؟ سهنم قد علموا قصقققققققققققة هذه الرحلة افنسقققققققققققانية، أيلعهم هللا عز وج
ولجملن متم أو )املنتهى وعلموا معىن املوت وحسققققققققبكم من معناه املؤنس ومن معناه املبشققققققققر قوله سققققققققبحانه وتعاىل:  

 أال ما أجل هذه النعمة، ما أجل هذه املكرمة ال  أكرمنا هللا سبحانه وتعاىل هبا.، (قتلتم فىل هللا حتشرون
أما ينبغي أن ايمن الشققققفقة يف قلوبنا على أولجملك الذين حرموا من فهم معىن املوت، أولجملك الذين حرموا 

أسققققققققرة ال تزال تعتز هبذا   من فهم معىن هذه احلياة ومنهاجها وبراجمها. وتنظر إىل املرأة ال  منت وترعرعت يف هل
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الدين وال تزال تعتز بشققققققرائعه وأخالقه فتجدها ترتب  من حيااا على عرا الكرامة، على عرا العزة، هل وجد  
ة القمامة، هل وجد  يف جمتمعاتنا  ر يف جمتمعاتنا افسقققققققققالمية امرأة زجها العوز أو زجتها الطقققققققققرورة إىل تقود سقققققققققيا

طر  إىل أن حتمل أثقال الناس من مكان إىل  افسققققققالمية امرأة زجتها الطققققققرورة إىل أن تقود سققققققيارة النقل وأن ُتطقققققق 
مكان؟ ال أيها افخوة، ما أهن أن أعينكم رأت شققيجملاً من هذا قا،  لك سن هللا سققبحانه وتعاىل كر م املرأة، أمر 

يف عوٍز وضققققققققققققققرورة ح  إ ا اسم أن يكون هو احلارس على كرامتها، أمر اسم أن يكون هو الذأ مين  أن تُقزَش   
يقة إن كقانقت تعي  يف دار فتزوجقت أمر الشققققققققققققققارا الزوش أن يقوم اقا كقان يقوم بقه الوالقد من قبقل فهي مكرمقة مك

أبويها أو تعي  يف دار زوجها، على أن الشقارا مل مينعها من العمل لكن ال بسقائ  ضقرورة وإمنا بسقائ  ر بة، إ ا 
ئم م  ضقققققوابا اآلدام الشقققققرعية ال  أوصقققققاها هللا سقققققبحانه وتعاىل هبا فال وجد العمل الذأ يناسقققققبها والذأ يتال

 حرش. نعم، هذا هو جمتمعنا.
وعندما أقارن جمتمعاتنا افسققققققققققققالمية، وشققققققققققققامنا جمتم  يقن يف مقدمة تلك ا تمعات وأنظر وأقارن، أما 

، من ال ناء  حدود له من الشقكر هلل ينبغي أن نشقعر هبذا الذأ أقول لكم؟  أما ينبغي أن نشقعر ب َيمٍّ ال سقاحل وال
الذين آمنوا ومل )على هللا عز وجل الذأ أكرمنا هبذه الشقققققققرعة وشقققققققرفنا هبذا املنهاش، الذأ جعلنا  ن قال عنهم:  

اسمن يف الدنيا واسمن يف اآلخرة، لن يقعوا يف ، (أولجملك هلم اسمن) ملوا ، (يلبسوا إمياهنم بظلم أولجملك هلم اسمن
يتفيؤون هالً وارفاً من هالل   مرائم، لن  دوا أنفسقهم بعيدين عن الطم نينة وأسقباهبا، سقيجدون أهنخوٍي من اجل

اسمن والطم نينة ور د العي  وسققققققالمة العي  يف هذه الدنيا العاجلة، هذا إىل جان  ما بشققققققران هللا عز وجل به  
من ال يزال يسققققيل لعاهبم على الصققققور واملظاهر  من سققققعادة العقىب. ولكن الذأ يؤملنا اي عباد هللا أن يف جمتمعاتنا

الغالفيققققة لتلققققك ا تمعققققات الغربيققققة وهم يف  فلققققة عمققققا هو موجود يف داخققققل الغالي، ليققققت أن هؤالء افخوة 
واسخوات يتجاوزون صققققور الغالي ال  هي صققققور لقلة من   الت هوليود، لقلة من  النسققققاء املرتفات، أال ليت 

خيرتقون صقققققققققور الغالي هذه ويدخلون يف داخل تلك ا تمعات لريوا امل،سقققققققققي، لريوا ما   أن إخوة لنا وأخوات لنا
يعتصقققققر القلوم أملاً، لعل فيكم ك ريين  هبوا ورأوا ما رأيت، وأان وهللا ال أابلا أيها افخوة، أصقققققن لكم جزءاً  ا  

 رأيت ولو أنين تتبعت لرأيت أك ر وأك ر.
ويعايف أبناء جلدتنا، إخواننا وأخواتنا، منها أن فينا من قد عافاهم هللا   املصققققققيبة ال  أسقققققق ل هللا أن يعافينا

عز وجل من اجلرم وم   لك فإن أحدهم إ ا رأى هؤالء الذين يعانون من مرض اجلرم وإن الواحد منهم يكاد 
ا ابتلى به  ميزا جلده حكاً حياول أن يقلده يف احلك أيطققاً، وحيك أنت معا ، أنت لسققت مريطققاً، عافاك هللا  
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أولجملك الناس، ملا ا متد أصقققابعك بل أهافرك إىل جلدك فتحك كما حيك أولجملك الناس، أيصقققل التقليد ابفنسقققان  
جتقاوزت مرحلقة الكهولقة إىل الشققققققققققققققيأوخقة وققد اجتواهقا ال   العقاققل احلر إىل هقذه القدرجقة اي عبقاد هللا، رأيقت املرأة  

طل  تعي  وحيدة يف منققققزل قصي هلا تنتظر النهاية ال  هرجها الصدي  بل اسصدقاء واجتواها الزوش، هجر ومل ي
من هذه احلياة وتت مل يف مظهرها وإ ا ابلشققققاء يعتصقققرها اعتصقققاراً، ال ولد يتعري عليها وال أي أو أخت يعرفها 

أوخة فإن وإمنا البالء والشقققاء مها صققديقاها فقا، أما املرأة يف جمتمعاتنا افسققالمية عندما تدخل يف مدارش الشققي
هالة الكرامة تزداد حراسقة هلا، وإن عرا العزة تزداد رسقوخاً فوقه، ال يُقق طقَى دوهنا حمر، الكل يرج  إليها، الكل  

 يُقَقبّ ُل يديها صباع مساء.
اي هؤالء النقاس امحقدوا هللا على هقذا القذأ أكرمنقا بقه من حيقع يفتقر إليقه أولجملقك النقاس، نعم هقذه هي 

س وأؤكد لكم  لك اليوم، احلطارة افنسانية هي هذه، حنن ال الغرم الذين نتمت  ابحلطارة احلطارة، قلتها ابسم
افنسقققققققققققققققانيقة املتم لقة فيمقا  كرت لكم، حنن متألفون يف شققققققققققققققيء واحقد هي النقاحيقة العلميقة التقنيقة فقا والغرم 

أخرى إىل هذه املنة الرابنية   متألن يف كل مظاهر احلطارة افنسانية إال هذا اجلان  التقين فقا. تعالوا نعد مرة
،  ( اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعم  ورضققيت لكم افسققالم ديناً )ال  يوا هللا هبا أعناقنا إ  قال: 

 رضينا اللهم إسالمك ديناً لنا فوفقنا اللهم للتشري به ولتطبيقه كما أمرت أقول قويل هذا وأستغفر هللا.

 


