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 األخالء يومئٍذ بعضهم لبعض عدو إال املتقين 

 اإلمام الشهيد البوطي

 26/06/2009املوافق  1430، رجب 04، 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 ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك الّلهم ال أحصي  ،  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 

  بعض  إليها  دعا  وليمة  داره  يف  أقام  قريش،  مشركي  من  وهو  ُمَعيط،  أيب  بن  عقبة  أن  النـزول  أسباب   يف  ورد
  فلما   وسلم،  آله   وعلى  عليه   هللا  صلى  هللا   رسول  الوليمة   هذه  إىل  ُدع يَ   فيمن   وكان   قريش،   من  املشركني  وجوه

  شهادة   شهد   إن   إال  طعامه  من  يطعم  أن  وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا   رسول  أىب  ابلطعام،  وجيء   املائدة،   حضرت 
  مائدة   وضعت وقد داره  من وسلم آله وعلى عليه هللا صلى  حممد خيرج أن معيط أيب بن  عقبة على فعز   اإلسالم،

  كان   خلف  بن  ُأيبّ   امسه  صديق  له   وكان   كلهم،  اجلمع  أمام  اإلسالم  شهادة   فشهد  منها،  يطعم  أن  دون  الطعام
 قد  أنك   أحقاً :  له  يقول  عقبة  إىل  ُأيبّ   فأسرع  صبأ،  قد  صاحبك   إن:  له  قيل  إليها  عاد وملا  آنذاك،  مكة  عن  غائباً 

  له،   اإلسالم   شهادة  شهدت   إن  إال  طعامي  من  أيكل  أال  على  وأصر   داري،   الرجل  دخل  لقد:  له  فقال  صبأت؟
 وترد  وجهه  يف  وتبصق  حممداً   تلق  مل  إن  حرام  وجهك   من  وجهي:  ُأيبّ   له  فقال  بكلمة، خاطره  أطيّ بَ   أن  فأحببت

  وأعلن   وسلم،   عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  فيها  لقي  لقاء   فرصة  حتني   منه،  صديقه  طلبه  ما   عقبة  وفعل  دينه،   عليه
 وجهه.  من طرفاً  أحرقت وجهه  إىل شظية البصقة فارتدت  وجهه، يف وبصق اإلسالم، عن ارتداده

  على  وجل  عز  هللا   بيان   تعليق  وإليكم  النـزول،  وأصحاب   السرية  علماء   رواه  الذي  وهو   حدث،  الذي  هو  هذا
َتن    ايَ   يـَُقولُ   يََدْيه    َعَلى  الظ امل ُ   يـََعض    َويـَْومَ ﴿  : تعاىل  هللا  يقول  حدث،   الذي  هذا   ايَ ,  َسب يالً   الر ُسول    َمعَ   اَّت َْذتُ   لَيـْ

َتن    َويـَْلَت  ْنَسان    الش ْيطَانُ   وََكانَ   َجاَءن    إ ذْ   بـَْعدَ   الذّ ْكر    َعن    َأَضل ن    َلَقدْ ,  َخل يالً   ُفالانً   َأَّت  ذْ   ملَْ   لَيـْ ﴾ َخُذوالً   ل ْْل 
 [     25/27:الفرقان]
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 الضالني   هؤالء  أكثر  ما   خلف،  بن  وُأيبّ   معيط  أيب  بن  عقبة  من  كالا   اليوم  خيلفون  الذين  أكثر   ما  هللا،   عباد
ضّلني،

ُ
 تنـزل   أن  املناسبة  اقتضت  اللذين  الشخصني  هذين  عن  ليس  بيانه  يف  وتعاىل  سبحانه  الباري  وحديث  وامل

  به،   يتصف   الذي  ابلضالل  يكتف  فلم  خلف،  بن  ُأيبّ   هنج   على  سار  من  كل  اآلية  تعن  وإمنا  عنهما،   اآلايت   هذه
 تعاىل،   هللا من القرب  لذة ذاق من كل  يشمل وتعاىل سبحانه هللا  كالم  إن  أيضاً، اآلخرين يضل أن على أصر   بل

      والكفر الضالل إىل الرجوع  اللذة وهبذه  النشوة هبذه استبدل مث  اإلميان، حظرية إىل والعودة التوبة  نشوة وذاق

  سبحانه   هللا  يدي  بني  الوقوف  عن  قرينه  صد    إليه،  وصلت  أن  بعد  اهلداية  عن  قرينه  صد    قرين  من  وكم  كم
 وتعاىل   سبحانه  هللا   مناجاة   عن  صده  األسحار،  يف  السجود  عن  صده   وجل،   عز  هلل   املناجاة  لذة   عن  صده   وتعاىل،

  وصدق   الفاسدة  اخللة  ضحية  ذهبوا  الذين  أكثر  ما  فيها،  تقل ب  وكم  كم  اليت  اللذة  تلك   وبني  بينه  حيل  اخللوات،  يف
ءُ ﴿  :القائل  هللا ال   هبم   حييق   وعما  هؤالء  وعن  ،[67:  الزخرف﴾ ]اْلُمت ق نيَ   إ ال    َعُدو    ل بَـْعضٍ   بـَْعُضُهمْ   يـَْوَمئ ذٍ   اأْلَخ 

  َفال   الس ُجود    إ ىَل   َويُْدَعْونَ   َساقٍ   َعنْ   ُيْكَشفُ   يـَْومَ ﴿  :وجل  عز  هللا  يقول  قلوهبم  أتكل  اليت  الندامة  وعن  غداً،
َعةً  َيْسَتط يُعوَن،    .[42-43: القلم﴾ ]َسال ُمونَ  َوُهمْ  الس ُجود   إ ىَل  يُْدَعْونَ  َكانُوا  َوَقدْ  ذ ل ة   تـَْرَهُقُهمْ  أَْبَصارُُهمْ  َخاش 

 فانقطعوا   الدنيا،   دار  يف  هلم  قادة   أو  أصدقاء   أو   أخالء  إلضالل  انقادوا   أانس  عن  وجل  عز  هللا  يقول  هكذا
 القيامة   يوم  نشوته،   ذاقوا   أن  بعد  وجل  عز  هللا   يدي   بني   الوقوف  عن  انقطعوا  لذته،   ذاقوا  أن  بعد  هلل  السجود  عن
  إ ىَل   َويُْدَعْونَ   َساقٍ   َعنْ   ُيْكَشفُ   يـَْومَ ﴿  له   يتأتى  ال  ولكن  سجوده،  لذة  ليتذكر  فيسجد يعود أن  منهم   الواحد  يريد

َعةً   َيْسَتط يُعوَن،  َفال  الس ُجود    َوَمنْ   َفَذْرن  ,  َسال ُمونَ   َوُهمْ   الس ُجود    إ ىَل   يُْدَعْونَ   َكانُوا  َوَقدْ   ذ ل ة    تـَْرَهُقُهمْ   أَْبَصارُُهمْ   َخاش 
ََذا ُيَكذّ بُ       [44-43: القلم﴾ ]يـَْعَلُمونَ  ال َحْيثُ  م نْ  َسَنْسَتْدر ُجُهمْ  احْلَد يث   هب 

 الدنيا  دار  يف  كانوا  الذين  هؤالء  قلوب   تفري  اليت  الندامة  أّخاذة  بطريقة  لنا  يصور  وجل  عز  هللا  بيان  هللا،  عباد
 الندامة اإلهلي  البيان  يصور  ألنفسهم، الشخصية بضالالهتم مقتنعني غري ُمضّلني كانوا  أو أضلهم، ملن  ضحااي  إما
تَـَنا   ايَ   يـَُقوُلونَ   الن ار    يف    ُوُجوُهُهمْ   تـَُقل بُ   يـَْومَ ﴿  هبم  حتيق  اليت   َساَدتـََنا  َأطَْعَنا   إ ان    َربـ َنا   َوقَاُلوا,  الر ُسوال  َوَأطَْعَنا   اّلل َ   َأطَْعَنا   لَيـْ

ْعَفنْي    آهت  مْ  َربـ َنا, الس ب يال فََأَضل وانَ  وَُكََبَاَءانَ  ُهمْ  اْلَعَذاب   م نَ  ض   .     [68-66: األحزاب ]﴾ َكب رياً   َلْعناً  َواْلَعنـْ

  لْلضالل،   استجابوا  الذين  هؤالء  به   يُعاَقبُ   الذي  العذاب   صورة   إىل  أرأيتم!  هللا؟  عباد  اي   الصورة   هذه  إىل  أرأيتم
 يف    ُوُجوُهُهمْ   تـَُقل بُ   يـَْومَ ﴿  أتملوها  صورة  ﴾الن ار    يف    ُوُجوُهُهمْ   تـَُقل بُ   يـَْومَ ﴿اإلضالل    على   بدورهم  أصروا  والذين

تَـَنا  ايَ  يـَُقوُلونَ   الن ار    هل  وحيك، ﴾ الس ب يال فََأَضل وانَ   وَُكََبَاَءانَ  َساَدتـََنا  َأطَْعَنا  إ ان   َربـ َنا َوقَاُلوا , الر ُسوال َوَأطَْعَنا اّلل َ  َأطَْعَنا  لَيـْ
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 غري  مصريك  إليه   حياتك،   بيده   عليك،  حينو  بك،  يرأف   عليك،  ينعم  كبري  لك   هل  وحيك،!  ربك؟  غري  سيد  لك 
! كبرياً؟  أو سيداً  دونه من تتخذ  مث مصريك، إليه من تنسى كيف!  أمرك؟ بيده من تنسى كيف!  له؟ اثن ال واحد
  ألسنتهم  على  تنطق  اليت  هي  الندامة  إن  قلوهبم،  تفري  الندامة  أخذت   وهكذا  الدنيا،   دار  يف  اتهوا  هكذا  ولكن
  يَبزها  اليت   الندامة  من  صورة  وليست  صور  ﴾الس ب يال  فََأَضل وانَ   وَُكََبَاَءانَ   َساَدتـََنا  َأطَْعَنا  إ ان    َربـ َنا  َوقَاُلوا﴿  الكالم  هبذا

  الدنيا،   احلياة  مرحلة  األوىل،  املرحلة  يف  يزال  ال  الدهر  وإن  ساحنة،  تزال  ال  الفرصة  وإن  وجل،   عز  هللا  بيان   أمامنا
      ضالل. بعد للتائبني شرود،  بعد لآليبني ساحنة الفرصة التكليف، مرحلة

  سبحانه  هللا  أعدها  اليت  للمستكَبين،  وتعاىل  سبحانه  ربنا  أعدها  اليت  العقاب   ألوان  استعرضت  لقد  هللا،  عباد
ل وا  أن   على  أصروا   للذين   بل  للضالني  ال  وتعاىل   والطغاة  للعاتني  وجل  عز   هللا  ادخره  عقاابً   وجدت   فما   اآلخرين،  ُيض 

ل وا  أن  على  أصروا  ملن  أعده  الذي  العقاب  من  أشد  عباده  من  وجل   عز  هللا  بيان  يف  عقاابً   أجد  مل  هللا،  عباد  ُيض 
 يف   وقف  ملن  هللا،  إىل  السالكني  طريق  يف  وقف  ملن  وأعده  وجل،  عز  هللا  كتاب   لنا   بيـ َنهُ   الذي  العقاب   من  أشد
 الصور   من  لواحدة   وإهنا   الصورة،  هذه   يف  أتملوا  وتعاىل،   سبحانه   هلل   لعبوديتهم  أو  لعبادهتم  إن   املمارسني  طريق

لتـ ْقَوى،  أََمرَ   أَوْ ,  اهْلَُدى  َعَلى  َكانَ   إ نْ   أَرَأَْيتَ ,  َصل ى  إ َذا  َعْبداً ,  يـَنـَْهى  ال ذ ي  أَرَأَْيتَ ﴿  الكثرية  َكذ بَ   إ نْ   أَرَأَْيتَ   اب 
، ن    يـَْعَلمْ   أملَْ   َوتـََوىل  َته    ملَْ   لَئ نْ   َكال    يـََرى،  اّلل َ   ِبَ  َية ،  لََنْسَفعاً   يـَنـْ لن اص  َيةٍ   اب  ,  الز اَبن َيةَ   َسَندْعُ ,  اَند يَهُ   فـَْلَيدْعُ ,  َخاط َئةٍ   َكاذ بَةٍ   اَنص 

 [     19-9: العلق﴾ ]َواْقََت بْ  َواْسُجدْ  ُتط ْعهُ  ال َكال  

  أكَب،   وهللا   هللا،   إال  إله  وال  هلل،   واحلمد  هللا،   سبحان  أكَب،  وهللا   هللا،   إال  إله  وال  هلل،   واحلمد  هللا،   سبحان
  صورة   أكَب،  وهللا  هللا،  إال  إله  وال  هلل،  واحلمد   هللا،  سبحان  أكَب،  وهللا  هللا،  إال  إله  وال  هلل،  واحلمد   هللا،  سبحان
  إن   يهدده  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  أمام  وقف  جهل،  أبو  إنه  الدنيا،  دار  يف  بطلها  من  -  هللا  عباد  اي  -  أتملوها

 ال ذ ي  أَرَأَْيتَ ﴿  بلطف  خياطبه  وجل  عز  هللا  بيان  جاء  بقدمه،  عنقه  يدق  أن  البيت  يف  يصلي  أخرى  مرة  رآه  هو
 إىل يسري  لعله احلق، طريق على  يسري يصّلي الذي هذا لعل ﴾اهْلَُدى َعَلى َكانَ   إ نْ  أَرَأَْيتَ , َصل ى  إ َذا َعْبداً , يـَنـَْهى
لتـ ْقَوى، أََمرَ  أَوْ , اهْلَُدى َعَلى َكانَ   إ نْ  أَرَأَْيتَ ﴿ متنعه؟ ملاذا  املثلى،  اإلنسانية من يتعامل  لعله اهلداية، طريق  أَرَأَْيتَ  اب 

،  َكذ بَ   إ نْ  ن    يـَْعَلمْ   أملَْ   َوتـََوىل    يصلي   حممداً   رأيت  لئن:  قائالً   فهدده  وعاد  طغيانه،  مارس  الرجل  لكن  ﴾يـََرى  اّلل َ   ِبَ 
َته    ملَْ   لَئ نْ   َكال  ﴿:  يقول  وجل  عز  هللا  بيان  فجاء  ألقتلنه،  احلرام  البيت  يف  اليوم  بعد َية    لََنْسَفعاً   يـَنـْ لن اص    لنسحبنه   ﴾اب 
َته    ملَْ   لَئ نْ   َكال  ﴿  النار   إىل   انصيته  من َية ،  لََنْسَفعاً   يـَنـْ لن اص  َيةٍ   اب   فـَْلَيدْعُ ﴿:  قال  انديه   بدعوة  هد دَ   ﴾َخاط َئةٍ   َكاذ بَةٍ   اَنص 

       ﴾َواْقََت بْ  َواْسُجدْ  ُتط ْعهُ  ال  َكال  ,  الز اَبن َيةَ  َسَندْعُ , اَند يَهُ 
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  هللا،   هو   واحد  ولينا   أن  نعلم  لكي   ساحنة   والفرصة   أمامنا،  هللا   بيان   يضعها   أو   أمامها،  هللا   بيان   يضعنا  صورة 
﴾ هَلُمْ   َمْوىَل   ال  اْلَكاف ر ينَ   َوَأن    آَمُنوا  ال ذ ينَ   َمْوىَل   اّلل َ ﴿  وتعاىل  سبحانه  هللا  هو  واحد  موالان  هللا،   هو  واحد  كبريان

 [     11: حممد]

  بعد   وليس  ولينا،  هو  عبيده،  حنن  هللا،  إىل  منسوبون  حنن  -  هللا  عباد  اي  -  األرض  جنبات   يف  يتامى  لسنا
  وتعاىل،   سبحانه  جالله  جل  األوحد،  كبريان   األوحد،  سيدان نطيع أن  إال  ميكن  ال  كبري،  وال  سيد   من  لنا  هللا  والية

  إايكم،   الفرصة،  تضيعوا  أن  إايكم:  قائلة  تنطق  وجل  عز  هللا  كتاب   يف  تتكرر  اليت  والصور  ساحنة،  تزال  ال  الفرصة
 املوقف   ليتخذ  القيامة،  عرصات   يف  ووقف  اآلخرة،  احلياة  إىل  املوت   بوابة  عَب  ارحتل  أنه  منكم  واحد  كل  ليفَتض

  أن   يقيناً   تعلم  أن   املهم   شاء،   أايً   املوقف   هذا   وليكن  ندم،  يف   يزجه   لن   أنه  يقيناً   يعلم  الذي   املوقف   ليتخذ   اآلن،
 بني  القيامة  عرصات   يف  تقف  عندما  وأسىً   ندامة  فؤادك  حيرق  ولن  الندم،  يف  يزجك   لن  اآلن  تتخذه  الذي  املوقف

  هللا   بيان   لنا   يقوله  ما  هذا  تشاء،  الذي   الطريق  الدنيا  هذه  يف  اسلك   مث   الندامة،   حاذر  وتعاىل،   سبحانه  هللا   يدي
ءُ ﴿  وتعاىل  سبحانه ال    هللا   إىل  بيدك  أيخذ  الذي  خليلك   هللا؟  عبد  اي  الدنيا  هذه  يف  خليلك   هو  من  ،﴾اأْلَخ 

   جبزاءه.   وتعاىل سبحانه هللا  يكرمكما  أن بعد حببه وجل عز هللا فيكرمكما

  أخي،   اي  خليلك  هو  هذا  ، ﴾يفّ   للمتحابني  حمبيت  وجبت﴿  ، ﴾القيامة  يوم  نور   من  سرر   على  يف    املتحاّبني﴿
 من   تتخذ   أن  إايك  لك،  خليالً   اإلنس  شياطني  من  شيطان  من  تتخذ  أن  إايك  هللا،  على يدل ك   الذي  ذاك  خليلك 
  ندامة،   يف  معاً   الضالل  هذا   يزجكما  مث  ضالل،  يف  القيامة  يوم  فيزجك   لك،  صديقاً   اإلنس   شياطني  من  شيطان
ُتهُ   َما  رَبـ َنا   َقر يُنهُ   قَالَ ﴿  :القائل  وجل  عز   هللا  وصدق ُموا  ال   قَالَ ,  بَع يدٍ   َضاللٍ   يف    َكانَ   َوَلك نْ   َأْطَغيـْ  َوَقدْ   َلَدي    ََّتَْتص 
ْلَوع يد ، إ لَْيُكمْ  َقد ْمتُ  مٍ  َأانَ  َوَما َلَدي   اْلَقْولُ  يـَُبد لُ  َما اب   [     29-27: قّ ﴾ ]ل ْلَعب يد   ب َظال 


