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 معالجة قسوة القلب

 اإلمام الشهيد البوطي

 15/05/2009املوافق   1430، جمادى األولى 21، 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 الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك  ،  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 

كثرٌي من الناس يسألونين بني احلني واآلخر عن السبب يف أهنم ال جيدون لذة العبادة عندما يُ ْقب ُلْوَن هبا إىل 
هللا عز وجل، حياولون أن يتمتعوا ابخلشوع وال يتأتَّى هلم ذلك، حياولون أن تكون مشاعرهم متجهة إىل هللا عز 

وتشرد هبم أفكارهم ذات اليمني وذات الشمال. واجلواب أن   وجل يف وقوفهم بني يديه ولكن ال يتأتَّى هلم ذلك،
السبب يف ذلك حجاب النعم اليت يغدقها هللا سبحانه وتعاىل على عباده كالقوة اليت يتمتعون هبا والغىن الذي  

إلنسان يكرمهم هللا عز وجل به واملعارف والعلوم اليت ميتعهم هللا سبحانه وتعاىل هبا، من شأن هذه النعم أن تنسي ا
ضعفه، أن تنسي اإلنسان عجزه وخملوقيته ومملوكيته هلل سبحانه وتعاىل وأن تزجه يف َوْهٍم من االستقالل ابلذات، 
َب عن هللا سبحانه   يف وهم من الغىن والقوة الذاتية ومن مث فإن هذا الذي يقف بني يدي هللا عز وجل وقد ُحج 

فقره بني يدي هللا عز وجل فما الذي جيعله خيشع وهو يتخيل   وتعاىل هبذه النعم ينسى حاجته إىل هللا وينسى
ويتصور غناه واستقالله؟ ما الذي جيعله يدرك أنه بني يدي هللا وأنه خياطب هللا وأن هللا يراقبه وإن النعم اليت يكرمه 

 هللا عز وجل هبا تطوف ابلنشوة يف رأسه؟ هذا هو السبب، ولكن فما العالج؟  

نسان أنه كتلة من الضعف والعجز وأن الفقر هوية ذاتية موجودة يف كيانه وأن النعم اليت العالج أن يعلم اإل
يتمتع هبا أايً كانت إمنا هي عوارض أتيت اليوم وتذهب غداً، إن الذي أبرز اإلنسان إىل الوجود إمنا هو اخلالق عز 

إال بضعفه. إذا أدرك اإلنسان هذه احلقيقة وجل، أوجده عارايً إال من فقره، اتئهاً إال من ذله، عاجزاً بل جاهالً  
وعلم أهنا هي هويته دائماً مهما رأى نفسه غنياً ومهما رأى نفسه قوايً ومهما رأى نفسه متمتعاً ابملعارف والعلوم  
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فإن إدراكه هلويته جيذبه إىل اخلشوع بني يدي مواله وخالقه، وانظروا إىل هذا املعىن كيف جسده بيان هللا عز وجل 
ْنَساُن َضع يفاً ﴿قوله سبحانه وتعاىل:  يف   َأْن خُيَفّ َف َعْنُكْم َوُخل َق اإْل   ُ ْنَساُن خُ ﴿[  28  ]النساء:  ﴾يُر يُد اَّللَّ ل َق اإْل 

، وانظروا إىل قوله سبحانه وتعاىل:   ﴾َضع يفاً  َْلق  اإلنسان ومل أيت من بعد اخلَْلق  َد مصاحباً خل  أي إن الضعف ُوج 
ضعف، أي كينونته هي الضعف ذاهتا، وإمنا يريد الباري عز وجل من هذا أن يبني لنا أن نعمة    ُخل َق اإلنسان من

القوة ونعمة العلم والرفاهية والغىن ما ينبغي أن ينسينا كل ذلك اهلوية اليت ُخل ْقَنا هبا، ينبغي أن نعلم أن هذه النعم 
لكم وتذهب غداً، هذا هو العالج الذي ينبغي أن  الوافدة إلينا إمنا هي عوارض والعوارض أتيت اليوم كما قلت  

 أيخذ اإلنسان نفسه به، فإن هو فَ َعَل ذلك ختلص من هذه املشكلة اليت يشكو منها.  

ولننظر اي عباد هللا إىل ابلغ لطف هللا سبحانه وتعاىل إذ يبتلي اإلنسان بني احلني واآلخر ابالبتالءات املتنوعة  
يبتليه به بعد الغىن وكالضعف يبتليه به بعد القوة واالضطراب يرسله إليه بعد   كاملرض يبعثه يف جسمه وكالفقر

َنا تُ ْرَجُعون ﴿األمن والطمأنينة، وصدق هللا القائل:   َنًة َوإ لَي ْ لشَّرّ  َواخلَْرْي  ف ت ْ ُلوُكْم اب  ُلَونَُّكْم ﴿[،  35]االنبياء:    ﴾َونَ ب ْ َولَنَ ب ْ
، ملاذا؟ أين هو مظهر اللطف [155]البقرة:    ﴾َواجْلُوع  َونَ ْقٍص م َن اأْلَْمَوال  َواأْلَنْ ُفس  َوالثََّمرَات  ب َشْيٍء م َن اخْلَْوف   

الرابين يف هذه االبتالءات؟ مظهر اللطف أن موالان جلَّ جالله حيب منا أال َنْسَكَر ابلنعم اليت يغدقها علينا وأال 
نا هويتنا أننا خملوقون من الضعف وآيلون إىل الضعف، كيف السبيل إىل حتجبنا هذه النعم عن مراقبته، وأال تنسي

ذلك لو أن كانت النعمة مستمرة دائمة إذا لكانت حاجزاً وألنستنا هذه النعم هوايتنا وضعفنا ولكن هللا عز وجل 
عوضاً عنه الفقر،   عندما يبتلي عباده بني احلني واآلخر هبذه املصائب اليت تعلمون خيفي املال والغىن لريسل إليه

خيفي ويستل منه العافية لريسل إليه نوعاً من األمراض، يستل منه األمن الطمأنينة لريسل إليه طائفاً من اخلوف  
واالضطراب لكي يصحو اإلنسان هبذا إىل حقيقة أمره وليعلم أن هذه النعم اليت تفد إليه إمنا هي كما قلت لكم 

   .حتل حمل اهلوية اإلنسانية األساسيةعوارض، والنعم العارضة ال ميكن أن 

يقول:   َواأْلَْبَصاَر  ﴿ربنا عز وجل  السَّْمَع  َلُكُم  َوَجَعَل  َشْيئاً  تَ ْعَلُموَن  أُمََّهات ُكْم ال  بُُطون   م ْن  َأْخَرَجُكْم   ُ َواَّللَّ
ما النعم اليت ُتْسك ُرَك ، أي أنك اي ابن آدم ضعيف يف كينونته، كتلة تعجز يف هويته، أ[ 78]النحل:    ﴾َواأْلَْفئ َدةَ 

بني احلني واآلخر فإمنا هي عوارض أرسلتها إليك فال حتجبنك هذه العوارض عن هويتك. إذا علم اإلنسان هذه 
احلقيقة وأدركها السيما عندما جيد احملن اليت متتزج مع املنح والنعم فلسوف يزول هذا اإلشكال ولسوف لن يسأل 

لم عجزه. إن كانت النعم مقبلة إليه التجأ إىل هللا يسأله أن يستبقيها وإن كانت هذا اإلنسان سؤاله هذا عندما يع
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النعم أو بعضها مدبرة عنه التجأ إىل هللا أن يعيدها إليه فهو يف كل األحوال ملتجئ إىل هللا عز وجل، هذه حقيقة 
 ينبغي أن نعلمها اي عباد هللا.  

ن يف كثري من األحيان حيتاج إىل أن أيخذ العظة والدرس وإن ألقول لكم إن من العجيب املؤسف أن اإلنسا
من األطفال الصغار وهو الرجل الكبري الذي يتمتع ابلوعي والعلوم واملعارف، أرأيتم إىل الطفل ميسكه والده من 
عضديه ويلصقه بصدره ويشرف به على واٍد سحيق ماذا يصنع هذا الطفل واألب حيتضنه وهو ميسك به؟ إنه  

اً ويرسل إىل أبويه مشاعر االستعطاف واالسرتحام من خالل عينيه إىل أبويه أال يرتكه وأن يظل ممسكاً يرجتف خوف
به وأن يظل متشبثاً به وهو يعلم أنه يف حضن أبيه وهو يعلم كيف أن والده ميسكه من عضديه ومع ذلك فهو  

اً، ال يستطيع أن يرد غائلة األذى عن يعلم أنه عاجز، الطفل يعلم هويته، يعلم أنه ال ميلك من أمر نفسه شيئ
نفسه إن هو استقل أبمره ولذلك فهو يرسل نظرات االستعطاف إىل أبيه متشبثاً به يف حالٍة من االزدايد والتعلق  

 الشديد بصدره كي ال يرسله ويرتكه، ملاذا ال يكون شأننا مع موالان وخالقنا كشأن هذا الطفل مع أبيه؟

الطفل أنين ال أملك إن استقللت أبمر نفسي، ال أملك شيئاً من حيايت، ال أملك  أان أعلم كما يعلم هذا  
أي ُمَقوّ ٍم من مقومات عيشي، يف اللحظة اليت يتخلى هللا عز وجل فيها عين أحتول إىل ال شيء، فلماذا ال يكون  

من هللا إيل ينبغي   شأين مع موالي وخالقي كشأن هذا الطفل مع أبيه؟! حىت ولو كانت احلفاوة موجودة مرسلة
أن أعلم أنين معرض للهالك، ينبغي أن أعلم أنين ال أستطيع أن أستقل أبمر نفسي شيئاً. هذا هو جوايب هلذا  

 الذي يسألين هذا السؤال. 

ولكن إذا كانت قسوة القلب فينا حنن املسلمني قد بلغت مبلغاً تتغلب حىت على هذه احلقيقة اليت أبينها  
ي وأنصح مثَل هذا السائل ابلشيء الذي قلته ابألمس، ُزْر املشايف بني احلني واآلخر انظر لكم فإين أنصح نفس 

إىل حال املرضى وهم يعانون من األمراض املتنوعة املختلفة، أتمل يف حال هؤالء املرضى الذين َذَوْت منهم الوجوه  
أصغ  إىل األوجاع اليت تنتاهبم واليت وضؤلت فيهم األجسام، أصغ  إىل األنني الذي يرتفع من صدورهم وحلوقهم،  

يتقلبون يف غمارها صباح ومساء، كانوا مثلك يف العافية بل أقوى وكانوا يتمتعون مبثل ما تتمتع به من العافية  
ورغد العيش، َسْلُهْم عن الكنوز املالية وقيمتها يقل لك كل واحد منهم ُخْذ كل ما أملكه من كنوز، ُخْذ كل ما 

 ات وأَع ْد إيل نعمة العافية. أليس هذا دليالً على اإلنسان ُخل َق من ضعف وأنه آيٌل إىل الضعف؟!  أملكه من مدخر 
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فإن كانت القسوة القلبية ما تزال مصاحبة لك فأضف إىل ذلك زايرة القبور، انظر إىل هذه القبور وانظر 
فارهني أمثالك، كانوا  من  أانٍس كانوا  بعظام  بل  احملشوة جبثث  األرض  العيش، كانوا إىل  برغد  يتمتعون  ، كانوا 

حمجوبني مثلك ابلنعم عن املنعم وانظر إىل ما آل أمرهم، أتمل يف اجلنائز اليت حُتَْمل لتلقى يف احلفر اليت أعدت 
هلم، رمبا كان داخل هذا النعش فتاة ذات قامة ميساء ومجال ابهر وعينني ساحرتني ملاذا آل أمرها إىل هذا الشبح 

ا؟! رمبا كان هذا الذي ميتد داخل هذا النعش ملفوفاً يف أكفانه قائداً عظيماً إذا نطق أصغت الدنيا  املرعب ملاذ
 كلها إىل قراره وحكمه، ذو إرادة انفذة، ذا سلطان قاهر، ملاذا يستسلم اليوم إىل هؤالء الذين حيملونه إىل حفرته؟!  

مهما كنت غنياً، مهما كنت عاملاً، مهما كنت أتمل يف هذا الذي أقوله لك تعد إىل دارك وأنت تعلم أنك 
قوايً فأنت ضعيف وأنت كتلة ضعف وعجٍز بني يدي موالك وخالقك سبحانه وتعاىل. أليس هذا الدواء كافياً اي  
عباد هللا أليس هذا العالج كافياً لكل من أسكرته نعمة القوة، لكل من أسكرته نعمة احلكم، لكل من أسكرته  

ْرُه نُ َنكّ ْسُه يف  اخْلَْلق  ﴿شافات والرفاهية؟! صدق هللا القائل:  نعمة العلم واالكت ، غالفان  [68]يّ س:    ﴾َوَمْن نُ َعمّ 
من الضعف، غالف ضعف انطلقنا منه يوم الوالدة وغالف من الضعف والعجز ننتهي إليه عند املوت. اللهم ال  

  قويل  أقول  لك،   عبوديتنا  ذل  عن  نتيه   وال  يتك ربوب  تنسنا فضلك، اللهم اجعلنا إذا وقفنا بني يديك ال نتيه عن
 العظيم. هللا وأستغفر هذا


