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  املسلم يحتاط لدينه 

 اإلمام الشهيد البوطي

 31/07/2009املوافق  1430، شعبان 09، 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 

  احلب   من  عاطفة  حتول  وفكره  عقله  على  يقيناً   هيمن  الذي  اإلسالم  يكون  أن  فإما:  رجلني  أحد  املسلم  إن
  ،فكره طوااي يف العقلي واليقني اإلميان  احتُب سَ  الذي الفريق ذلك  من يكون  أن  وإما ،قلبه  إىل هلل والتعظيم واملهابة 

 األول  الرجل  فأما.  مجلة  ولألغيار  والرغائب  واألهواء  الشهوات   حلب  هنباً   العواطف  َمكَمن  هو   الذي   قلبه  وبقي
  أن   فيه   فالشأن   ،ومهابةً   وتعظيماً   حباً   قلبه  على  وهيمن  ،واعتقاداً   فكراً   عقله  داخل  من اإلمياين  اليقني  انتقل  الذي
  كثري   يكون   وأن  ، هللا  مبحبة  دائماً   انبضاً   قلبه  يكون  أن  فيه  والشأن   ،وجل  عز  هللا  من  والوجل  اخلوف  دائم  يكون

  سبيالً   يكون  أو  ،هللا  من  قربه  ملزيد  سبيالً   يكون  أن  ميكن  ما  له  الح  كلما  فإنه  مَثم   ومن  ،وجل  عز  هللا  إىل  االشتياق
 ضعيفاً   أو  صحيحاً   حديثاً   السبيل  هذا  يكون   أبن  مبالٍ   غري  واختذه  ،السبيل  هذا  إىل  سعى  عنه  وجل  عز  هللا  لصفح

 يدع  ال   مبا  رسوله   وسنة  هللا  بكتاب   يقينياً   ثبوتً   الثابتة   األعمال  فضائل  يف   يدخل  رآه   الذي   هذا   أليس  حسناً،   أو
  شأن   حسناً،   رمبا  أو   منكراً   رمبا  أو  ضعيفاً   حديثاً   له  الح  الذي  السبيل  هذا  يكون  أن  عليه  فال  إذاً   للشك؟  جماالً 

      .وتعاىل سبحانه هلل االحتياط كثري  يكون  أن وخالقه مواله من اخلائف  شأن  حيتاط، أن احملب اإلنسان

 أحاديث   وردت   فقد  شعبان،  شهر  املبارك،  الشهر  هذا  فضائل  يف  واضحة  تتجسد  لكم  أقوهلا  اليت  احلقيقة  هذه
 أيضاً  ضعيفة أحاديث ووردت  ،املختلفة ابلعبادات  عليه اإلقبال فضل ويف ،عموماً  الشهر هذا فضل يف صحيحة

 يشعر   وألنه  ،هللا  يدي  بني  فيه  سيقف  الذي  اليوم  من  همٍّ   يف  يعيش  ألنه  ،ينظر  وال  يبايل  ال  احملتاط  ولكن  ،فضله  يف
      .تقصريه هبا  يتفادى  وسيلة أي عن ومشاالً  مييناً  يبحث أن عليه وأبن ،مقّصر أبنه  دائماً 
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 يفطر  كان   وسلم  عليه  هللا   صلى   أنه   عنها   تعاىل  هللا   رضي  عائشة  حديث  من  الشيخان  عليه  اتفق  فيما   ورد
  منه   أكثر  شهر   يف   رُئيَ   وما  ،يفطر  لن   أنه  يَُظن    حىت  صائماً   ويستمر  ويصوم  ،يصوم  لن  أنه   الصحابة  يظن  حىت

 وهو،  ورمضان  رجب  بني  الناس  عنه   يغفل  شهر  ذلك ﴿:  فقال  ذلك   عن  ُسئ لَ   ولقد  ، شعبان   شهر   يف   منه  صياماً 
  يعب   وهو   ، عليه  متفق  احلديث.  ﴾ صائم  وأان  هللا   إىل  فيه   عملي  يُرفع  أن   فأحب،  هللا   إىل  األعمال  فيه   تُ ْرَفعُ   شهر
       .آخره إىل أوله من الشهر هذا فضيلة عن

:  فقال جبيل أتين﴿: قال وسلم عليه هللا صلى أنه أيضاً  عنها هللا رضي عائشة حديث من البيهقي ويروي
 قبيلة  امسها  قبيلة  أي-كلب   بين  غنم   شعر  بقدر  الناس  من  فيها  وجل  عز  هللا  يعتق،  شعبان  من  النصف  ليلة  هذه
،  مشركٍ   على  فيها  وجل  عز  هللا  يطلع  ال  -النار  من  الليلة  هذه  يف  حيصى  ال  عدداً   وجل  عز  هللا  يعتق  أي  كلب،  بين
 ما   آخر  إىل  ضعيفاً   أو  صحيحاً   كان  رمبا  واحلديث  ،﴾مخر  مدمن  وال،  مسبل  وال،  رحم  قاطع  وال،  مشاحنٍ   وال

      .اآلن بصدده لست الذي الفن هذا يف  أدخل أن أريد وال ،هنالك 

 فصلى   ليلة  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قام:  قالت  أهنا   عنها  هللا  رضي  عائشة  عن  أيضاً   البيهقي  وروى
 فرجعت  ،فتحرك  قدمه  إصبع  أي  إصبعه  وحرْكتُ   إليه  فقمت  ،قُب ضَ   قد  أنه  ظننت  حىت  السجود  وأطال  فسجد
 على   أثنيت  كما  أنت  عليك   ثناءً   أحصي  ال  منك   بك   وأعوذ،  عقوبتك   من  بعفوك  أعوذ  إين﴿:  يقول  ومسعته
 ولكين  ، هللا  رسول   اي   ال:  قلت  بك؟   خاس   قد   النيب  أن  أظننت    عائشة   اي: يل  قال  صالته   من  انتهى   فلما  .نفسك 

،  شعبان   من  النصف   ليلة   إهنا :  قال  ،أعلم  ورسوله   هللا:  قلت  هذه؟  ليلة   أي   أتدرين:  فقال  ، قُب ّضتَ   قد  أنك   خشيت
  داعٍ   من   هل  أال  فأعطيه؟  سائل  من  هل  أال  له؟  فأغفر  مستغفر  من  هل  أال:  فيقول،  عباده  على  فيها  هللا  يطلع

 مراسيل  من  هو:  البيهقي  ويقول  ،نعم  مرسل،  احلديث.  ﴾هم   كما  واألحقاد  الشحناء  أهل  ويرتك  له؟  فأستجيب
       . ضعيف حديث أنه أفرتض ولكين ، اجليدة املراسيل من وهو ،احلارث  بن العالء

  عز  هلل  واملهابة  التعظيم  ومن  ، مهتاجة  احلب  من  عاطفة  إىل  رأسه  يف  العقالين  اإلميان  حتول  الذي  املؤمن  إن
 الصفح   فيها  جيد  أن  ميكن  سبيل  أي  عن  ابحثاً   متحوطاً   يكون  أال  لدينه؟  حمتاطاً   يكون  أال  شأنه؟  يكون  كيف  وجل
 أي   ويف  ،كان  يوم  أي  يف  هللا   إىل   هبا  يُ تَ َقرمبُ   اليت  العبادات   من  عبادة  الصوم  وتعاىل؟  سبحانه  هللا   من  ذنوبه  عن

  أن   ولنفرض  ،وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا   رسول  على  واملفروضة  لنا   املندوبة   العبادات   من   الليل  وقيام   كان،  شهر
  فقوموا   شعبان  من  النصف  ليلة  كانت  إذا﴿:  ضعفه  على  االتفاق  مت  آخر  حديث  هنالك   بل  ،ضعيف  احلديث

 هذه  يف يطّلع  وجل  عز  هللا  أن  ومسعت  ،بتقصريي  وأشعر  ،موالي  من  أخاف  إنسان  ولكين  ﴾هنارها  وصوموا  ليلها
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 أال   ،عنهم   ويصفح  ،عليهم  فيتوب   ،وعفوه  وجل  عز  هللا  ملغفرة  يتعرضون  الذين  التائهني  العصاة  عباده  على  الليلة
       هللا؟  عباد اي  أحتاط

  وأحاول   ،العلمية  األكادميية  اجملالس  يف  عنه   يبحثون  للذين  الكالم  هذا  أترك   ،ضعيف  احلديث  هذا:  يل  قيل
  خري   الصالة  عبادة،  الصالة  أن  أعلم  وأان  ،أحتاط  أن  إىل  تدعوين  احلرقة  ألن  ،الضعيف  احلديث  هبذا  أمتسك   أن

 قيام  على  يصب  هل  الليل،  قيام  ما   أدراك  وما  الليل  وقيام  ،جنة   والصوم  ،قربة  الصوم  أقل،  أو   منها  فأكثر  مشروع
 حيجب  ملن  عجباً   اي   عجباً   اي   ومناجاته،   خماطبته   بلذة  ينتشون  فوقفوا  ،هللا  حمبة  أفئدهتم  يف  ُغر َستْ   من  إال  الليل
 عن ابحلديث  عنها  نفسه  حيجب  إنه   مث  ،وجل  عز  هللا  إىل قربة  أهنا  على  العلماء  أمجع  اليت  الطاعة  هذه  عن  نفسه
      .هنالك  ما آخر  إىل.. . أو أو ضعفه أو احلديث هذا صحة

  الواجب  من  لكان  إذن  واحلرمة  احلل  بني  هو  أمرٍ   يف  الضعيف  احلديث   هذا  ورد   لو  نعم  هللا،   عباد  اي   غريب    أمر  
  هبا   يتقرب   اليت  العبادات   من  هللا،  إىل  الُقرب    من  أنه  يف  شك   ال  مبوضوع  يتعلق  أمر    هذا  لكن  ،صحته  نتحرى  أن

  كان  اليت  الليايل  تلك   من  ليلة  أليست  شعبان؟  ليايل  من  ليلة   أليست  شعبان  من  النصف  ليلة  هللا،  إىل  اإلنسان
 الذي  الشهر  هذا  من  يوم  صيام  شعبان   من  نصف  صيام  أليس  فيها؟  الليل  يقوم  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول
      فيه؟ الصيام ُيْكث ر هللا  رسول كان

  حلب  هنباً   قلبه  جعل  مث   ،عقله  يف  فكراً   اإلميان  حقائق  حبس  من  إىل  السمع  تصغوا  أن   إايكم  ،اإلخوة   أيها
 حيجب  ما كل  ومن بعيد هو ما  كل  من تعرفون ما حلب الشهرة، حلب الرغائب، حلب األغيار، حلب الشهوات،

 عز  هللا   إىل  اجتهوا   ممن  تكونوا   أن  جاهدين  حاولوا  هؤالء،  إىل  السمع  تصغوا  أن  إايكم  وجل،   عز  هللا  عن  اإلنسان
  العاطفة   جناح  احلب،  وجناح  ،أبداً   عنه  غىن  ال  الذي  العقالين  اإلميان  جناح:  هللا  إىل  هبما  نرقى  اثنني  جبناحني  وجل
 هبذين  إال  وجل  عز  هللا  إىل  إنسان  يصل  لن  مهابته،  يف  وتتمثل  ،هللا  من  اخلوف  يف  وتتمثل  ،هللا  حمبة  يف  تتمثل  اليت

      .اجلناحني

  العلم   ولكن  ،والباطل  احلق  بني  للتفريق  إايه  هللا  وهبنا  الذي   امليزان  هو  العقل  ضروري،  أمر    الفكر  ،هللا   عباد  اي
 لك   تقول  والباطل،  احلق  لك   تكشف  كاشفة  صفة  العلم  مؤثرة،  صفة  وليست  ُمْعل َمة  صفة  -العلماء  قال  كما-

 ذلك   عن  واالبتعاد  احلق  طريق  يف   السري  إىل  يُ ْنه ُضكَ   ال  العلم  ولكن  ،الباطل  هو  وهذا  ،احلق  هو  هذا:  العلم  صفة
 . اآلخر الطريق
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َمة  يف  الذي  املصباح  إىل  أرأيت  مصباح،  العلم  وجيعله   اإلنسان  حيرك  الذي  إن  يسريها؟  الذي  أهو  السيارة  ُمَقدم
 هذا   وجل،  عز  هللا  من  اخلوف  هلل،  والتعظيم  املهابة  هلل،  احلب  بعاطفة  الفّياضُ   القلبُ   هللا  مرضاة  إىل  قدماً   يسعى

  أدوية   فيها   جند  أحاديث   أمام  أنفسنا  جند  مث   ،الوقود  هذا  يوجد  وعندما  وجل،   عز  هللا  إىل  حيركنا  الذي  الوقود  هو
 قرابت   تتضمن  دامت  ما   ضعيفة   أم  صحيحة  أحاديث  أهي  نسأل  ال  ، جلراحاتنا  ضماداً   فيها   جند  أجل   ألمراضنا،

 يقع  عندما مىت؟ لكن تتجسد لكم أقوله الذي هذا ودالئل هللا، إىل اإلنسان تقرب  قرابت  أهنا على العلماء اتفق
يَ   مهما  العلم  حقائق  أن  منا  لكل  يتبني  عندئذٍ   املوت،  سياق  يف  اإلنسان  فلسفات   تكاثرت   ومهما  ،الدماغ  هبا  ُحش 

 ،والشهوات   واألهواء  للرعوانت   مستعمراً   القلب  كان  كله،  ذلك   عن  غافالً   كان  القلب ولكن  ،ابهلل  واإلميان  اليقني
 كنت   اليت  األفكار  أخي،  اي  عنك  تغيب  املوت،  آالم  عند  تتطاير  الدماغ  داخل  يف  حمشوة  كانت  اليت  األفكار  فإن
  ، آنذاك  فكرك  على  يطفو  الذي  ولكن  ، هبا  يبتلينا  أن   هللا   شاء  اليت  السكرات   شدة  من  تزول  دماغك   هبا  حشوت   قد

 الليل   آانء  تعظمه  الذي  من  انظر  حبك؟  متحضه  الذي  من  فانظر   ،التعظيم  هو  احلب،  هو  لسانك   على  يطفوا  ورمبا
 ولسوف  ،لسانك   على  ستطفوا  اليت   هي  أهنا  فاعلم  رعوانتك   أهواءك،  شهواتك،  حتب  كنت  إن  النهار؟   وأطراف

 جعل   ممن  كنت  إن  أما  الرايح،  أدراج   وتذهب  فتطوى  أفكارك  أما  ، هللا  إىل  الدنيا   هذه  من  ترحل   وأنت  هبا   هتتف 
  خلقين   الذي  موالك  هو   واحدٍ   لتعظيم   وقفاً   قلبك   جعلت  كنت   إن  أما  هللا،   هو  له  اثين  ال  واحدٍ   حلب  وقفاً   قلبه

 لك   حتمل   وجل   عز  هللا  إىل  الرحلة  أبن  فأهنئك   ،له  اثين  ال  واحدٍ   ملخافة  وقفاً   قلبك  جعلت  كنت  إن  أما  وخلقك،
      .شىت بشائر

  احلديث  هذا   أن   املناسبة   هذه  مثل   يف  بل  الشهر  هذا  مثل  يف  ويعلموننا   يذكروننا  الذين   هؤالء  ملثل  قولوا
  يف  احلديث   يكون  عندما  تقول  الذي   هذا  عن  حدّ ثْ َنا:  له  قولوا ...  وهذا  النكارة  عظيم  وهذا  مرسل  وهذا  ضعيف

  الضعيف   احلديث  مضمون  يكون  عندما  لكن  ،عنه  ابالبتعاد  حنتاط  عندئذٍ   ،وحرمته  إابحته  بني  اخلالف  وقع  أمر
 جمال  ال هنا  فاألمر ،إليها  وسلم عليه  هللا  صلى هللا  رسول  دعاان وكم كم  بقربة يتعلق عليها، ات ف قَ  قد بعبادة متعلق

      .وقوة ضعف عن للحديث فيه

  حالنا  وسوء تقصريان يدي بني شفيعاً  لك  حبنا من جنعل حىت ،حلبك  وقفاً  قلوبنا جتعل أن نسألك  إان اللهم
 .العظيم هللا وأستغفر ،هذا  قول أقول العاملني، لرب  الناس يقوم يوم يديك  بني وقفنا وإن  إليك  رحلنا إن

 


