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 شجرة اإلسالم الباسقة

 اإلمام الشهيد البوطي

 22/05/2009املوافق   1430، جمادى األولى 28، 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 أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك الّلهم ال  ،  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 

بوسعنا أن نتصور اإلسالم شجرة ابسقة اينعة مثمرة، أما جذورها الضاربة يف طوااي األرض فتتمثل يف هيمنة  
الواحدة   اإلسالمية  العقيدة  ميثلها  فإمنا  جذعها  وأما  والفؤاد،  النفس  طوااي  على  وجل  عز  هلل  العبودية  مشاعر 

َدة، واليت ال جمال للخالف فيها، وأما أغصاهنا فهي   تلك األحكام والشرائع السلوكية واملبادئ األخالقية  واملوحّ 
املتنوعة، وأما مثارها فهي السعادة اليت وعد هللا سبحانه وتعاىل هبا كل من تشرف هبذا اإلسالم، وكل من هيمنت  

هذه   عقائده اإلميانية على عقله يقيناً، وعلى قلبه وجداانً وحباً، هذه احلقيقة جسََّدها لنا بيان هللا عز وجل يف
َمَثالً َكل َمًة طَيّ َبًة َكَشَجَرٍة طَيّ َبٍة َأْصُلَها  ﴿الصورة، وقد صدق ربنا القائل يف حمكم تبيانه:    ُ أملَْ تَ َر َكْيَف َضَرَب اَّللَّ

ُ اأْلَْمثَالَ  َا َوَيْضر ُب اَّللَّ نٍي ِب  ْذن  َرهبّ    ]إبراهيم:  ﴾ ل لنَّاس  َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّرونَ ََثب ٌت َوفَ ْرُعَها يف  السََّماء ، تُ ْؤِت  ُأُكَلَها ُكلَّ ح 
هذه خالصة البنيان اإلسالمي بدءاً من جذوره اخلفية يف طوااي الكيان والنفس عبودية هلل عز وجل،    .[24-25

 .د هللا عز وجل هبا عباده املؤمننيوانتهاًء بثمار السعادة اليت وع

فبوسعنا أن نعلم أن عبودية اإلنسان هلل عز وجل هي معني التزاماته   -اي عباد هللا    -وإذا عرفنا هذه احلقيقة   
أبحكام الشريعة واملبادئ اإلسالمية املتمثلة يف العقائد واألخالقيات وغريها، هيمنُة سلطان العبودية على اإلنسان 

َراَن منها بيان هللا عز وجل، وإذا    هي مصدر االلتزام أبوامر هللا عز وجل، وهي مصدر االنتهاء عن النواهي اليت حذَّ
حىت ما حنسبه منها    - هيمنت حقيقة العبودية هلل عز وجل على نفس اإلنسان أاّيً كان اصطبغت أعماله كلها  
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حبقيقة العبودية هلل عز وجل، وحتولت إىل عبادة يتقرب هبا هذا اإلنسان إىل هللا    -من األعمال الدنيوية املختلفة  
   .عاىلسبحانه وت

قدار هذا اإلنسان الذي هيمنت مشاعر العبودية هلل على كيانه الداخلي، إذا ساقته إىل فالحة  فإذا ساقت األ
األرض وحراثتها واستخراج اخلريات منها، فإن عمله الدائب هذا يصبح عبادة من أجّل العبادات إىل هللا، وال 

رضا هللا سبحانه وتعاىل من خالل كدّ ه يالحظ من خالل نشاطه يف هذا الذي وجََّهْته األقدار إليه إال أن يستنزل  
وإذا ساقته األقدار إىل إشادة مصانَع وإنشاء صناعاٍت فإنه إمنا يتجه ابلبناء الذي شاده وابلصناعة اليت ،  وجهده

أقامها إىل هذا الذي يرضي هللا سبحانه وتعاىل، تغيب عن مشاعره فكرة األرابح الدنيوية، تغيب عن مشاعره 
حلظوظ النفسية املختلفة، ذلك ألن سلطان العبودية املهيمن على كيانه الداخلي يقوده إىل حيث  فكرة األهواء وا

وإذا ساقت األقدار هذا اإلنسان إىل وظائف خمتلفة، ،  رضا هللا سبحانه وتعاىل، وحيجبه عن حظوظ نفسه املختلفة
اليت ميارسها، وحُيَْجُب عن حظوظه    وإىل رتب حكومية متفاوتة، فإنه ينسى يف عمله الذي ينهض به معىن املهنة 

النفسية اليت هو بصددها، وال يتصور إال أنه إمنا ُوظّ َف هلذا العمل من قبل مواله وخالقه سبحانه وتعاىل، العمل 
اإلداري الذي أنيط به له مظهر وكلنا يعرفه ويتبينه ويعلم حدوده، ولكّن له مضموانً أيضاً، ومضمون هذا العمل 

   .مشاعر عبوديته هلل سبحانه وتعاىلوحتدده  إمنا تعرّ فه

العمل الوظيفي أو اإلداري الذي ميارسه إمنا يسأل نفسه: ماذا   إذا عاد هذا اإلنسان أايً كان مستواه يف 
صنعت يف هذا اليوم من األعمال اليت تقربين إىل هللا؟ هل تنكبُت اجلادة وفعلُت شيئاً ال يرضي هللا عز وجل؟ 

مة قدسية تتمثل يف رعاية هذه األمة، تتمثل يف نقلها إىل املستوى الذي ينبغي أن تتبوأه والذي  لقد أنيطت يب مه
ارتضاه هللا سبحانه وتعاىل هلا، ترى هل فعلُت ما أملك يف هذا السبيل؟ ترى هل إذا عدت إىل هللا عز وجل 

تعاىل؟ ترى إذا ختطّفين املوت أستطيع أن أجعل من خدماِت هذه شفيعاً بني يدي تقصريي أمام هللا سبحانه و 
مشاعر   عباداٍت تنبض هبا  -اليت هي حبسب الظاهر دنيوية    -عما قريب ترى هل أستطيع أن أجعل من املهام  

تلكم هي وظيفة العبودية يف كيان اإلنسان، وهذا ما تفعله العبودية توجيهاً يف حياة   اىلعبودييت هلل سبحانه وتع
 . كانت بصبغة العبادة والتقرب إىل هللا سبحانه وتعاىلاإلنسان ويف صبغ األعمال أايًّ 
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أن عبودية اإلنسان لإلنسان هي أبلغ مظهر من مظاهر الشقاء والضيم، ولكن   -اي عباد هللا    -ومن املعلوم   
عبودية اإلنسان هلل سبحانه وتعاىل هي النشوة اليت ال ميكن أن تعلوها نشوة مسعدة، شعور اإلنسان أبنه منسوب  

عله ينتشي وال نسان بذل عبوديته هلل عز وجل جيإىل هللا ابلعبودية له مبعث سعادة ما بعدها سعادة، شعور اإل
 ره.كنشوة السكري بسك

إىل كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة، انظروا إىل كلماته اليت افتتح    -أيها اإلخوة    -انظروا   
تطيع أن ، أان أس﴾ال إله إال هللا وحده، صدق وعده، ونصر عبده﴿هبا خطابه وقد أحدق املشركون به، قال:  

أتبني مدى النشوة اليت كانت تطوف برأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد نسي نبوته ورسالته وتذكر عبوديته  
 . هلل سبحانه وتعاىل ونسب نفسه يف تلك الساعة إىل هللا بنسب العبودية له

اذا تتعب نفسك كل أتملوا يف قوله صلى هللا عليه وسلم لعائشة رضي هللا عنها، وقد جاءت تقول له: مل 
أفال أكون عبداً ﴿هذا القدر يف قيام الليل حىت تتورم قدماك وقد غفر هللا لك ما تقدم وما أتخر؟ أجاهبا قائاًل:  

أفال أكون  ﴿، كان بوسعه أن يقول: أفال أكون شاكراً، لكنها نشوة العبودية جعلته يطرب هلذه الكلمة:  ﴾شكوراً 
وعندما حتدث البيان اإلهلي عن رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم مبناسبة املكرمة اليت أكرمه هللا    ﴾عبداً شكوراً 

د  ﴿هبا، مكرمة اإلسراء مث املعراج، ماذا قال:   اْلَمْسج  احْلَرَام  إ ىَل  د   اْلَمْسج  م َن  لَْيالً  ب َعْبد ه   َأْسَرى  الَّذ ي  ُسْبَحاَن 
نت هنالك صفة ترضي املصطفى صلى هللا عليه وسلم، وتبعث السعادة يف كيانه  ، ولو كا[1  ]اإلسراء:  ﴾اأْلَْقَصى

ُتْم يف  َرْيٍب ِم َّا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبد اَن فَْأُتوا  ﴿أجّل من هذه الكلمة الستبدل البيان اإلهلي تلك الكلمة هبذه،   َوإ ْن ُكن ْ
ْثل ه   ْن م   [ 23 ]البقرة: ﴾ب ُسوَرٍة مّ 

ولكن كأين بكم تسألون: ما معىن عبودية اإلنسان هلل عز وجل؟ أو ما معىن شعور اإلنسان ابلعبودية هلل عز 
أن يستشعر اإلنسان منتهى الذل ملن هو أهل هلذا الذل، وأن يستشعر    -أيها اإلخوة    -وجل؟ معىن هذه العبودية  

وتعاىل، لذلك اإلله احلي القيوم، هذه هي حقيقة   اإلنسان منتهى اململوكية ملن هو املالك أال وهو هللا سبحانه
َب اإلنسان عن هذه احلال، حال العبودية اليت هتيمن على طوااي   عبودية اإلنسان هلل سبحانه وتعاىل، وإذا ُحج 
النفس، فإن اإلسالم يغدو يف كيان هذا اإلنسان جمرد أفكار، جمرد رؤى، جمرد نقاشات، جمرد مواقف من مثل 

الذي أقف به أمامكم، واألفكار اإلسالمية ما كانت لتأِت أبي حقيقة قط، األفكار اإلسالمية وحدها هذا املوقف  
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جمتمعاتنا   من  يف كثري  ذلك  دالئل  ترون  ولعلكم  شيئاً،  تفعل  ال  وجل  عز  هلل  العبودية  جبذور  تتصل  أن  دون 
َذل َقة، ويف بياانت سامية، ويف مؤلفات   اإلسالمية، إسالم الفكر ال حيقق شيئاً، هذا اإلسالم الذي يتمثل يف ألسنة 

ُتَصدَُّر وتَسوَّق ذات اليمني وذات الشمال، هذا كله إذا مل يكن مّتصالً هبذا الذي أحدثكم عنه، إذا مل يكن 
مّتصالً بوقود العبودية هلل عز وجل، ال ميكن هلذه األفكار مهما َكثُ َرْت ومهما كانت صائبة ومنطقية ال ميكن أن 

 . كيان أصحاهبا شيئاً تفعل يف  

وهنا ال بد أن ألفَت نظركم إىل شيء جيب أن نتبينه، ولعله يدخل يف شعار من الشعارات اليت حُيَاَرُب هبا 
اإلسالم بشكل خفي، كلمة فوجئنا هبا يف هذا العصر تلتصق ابإلسالم واإلسالميات واإلسالميني دون أن جند 

النسب هلذا الكلمة أو هلذه  ة، هذه الكلمة هي )الفكر اإلسالمي، األفكار اإلسالمية، املفكر فيما مضى ذكراً 
اإلسالمي، املفكرون اإلسالميون(، هل مسعتم هبذه الكلمة يف القرون اليت خلت؟ ما أظن أن فيكم من مسعها، 

فشيئاً يف   الربهان عليها، هي أن يستقر شيئاً  الكلمة؟ هنالك خطة، وأان املسؤول عن  تُ َروَُّج هذه  أذهان  ملاذا 
الناس أن اإلسالم إن هو إال أفكار بشرية تكاثرت مث تكاثرت، مث إهنا تناسقت، مث إهنا اصطبغت    وحتولت إىل دين

بصبغة الدين، وهكذا فالدين يف عقائده وشرائعه ليس وحياً من عند هللا لعباده، وإمنا هو رؤى وأفكاٌر جتمعت مث  
الكلمة، ولكم ُقدّ ْمُت يف مؤمترات ومناسبات ابسم املفكر  هذا هو املقصد من ترويج هذه  ،تناسقت مث ترسخت

 .اإلسالمي

وأعود فأقول لكم: اإلسالم عبودية هلل سبحانه وتعاىل، مث إن شجرة اإلسالم تنبثق من هذه اجلذور، عقائده 
من يتمسك هبذه  متثل جذعه، أغصانه متثل شرائعه، مثاره متثل الوعد الذي قطعه هللا على ذاته العلية ِبسعاد كل  

 .املبادئ، هي شرعة هللا، هي الشرف الذي شرفنا به هللا عز وجل عن طريق رسله وأنبيائه الذين أتوا مع الزمن

  اللهم ال حترمنا نعمة العبودية لك، اللهم إذا أُبْ َنا إليك اجعل من عبوديتنا الضارعة لك شفيعاً بني يدي 
 .تقصريان اي ذا اجلالل واإلكرام

 العظيم.قول قويل هذا وأستغفر هللا أ


