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 ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتاب 

 اإلمام الشهيد البوطي

 07/08/2009املوافق  1430، شعبان 16، 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 

املسلمني قائلني: إن نبينا موسى الكليم  ورد يف أسباب النـزول أن ثلة من اليهود تباهوا على النصارى وعلى 
انجاه ربه سبحانه وتعاىل مباشرة وعياانً، وهي مزية انفرد هبا عن سائر األنبياء، فقالت ثلة النصارى: إن نبينا  
عيسى ابن مرمي معجزة هللا عز وجل يف األرض، أحيا به هللا عز وجل األموات، وقالت ثلة من املسلمني: إن نبينا  

لَْيَس   هللا عليه وعلى آله وسلم هو آخر الرسل واألنبياء، وبُع َث للعامل كله، فأنزل هللا عز وجل قوله:  حممداً صلى
َول يّ  اَّلله   ُدون   م ْن  لَُه  ْد  ُيَ  َوال  ب ه   ُُيَْز  ُسوءاً  يـَْعَمْل  َمْن  اْلك َتاب   أَْهل     ّ أََمان  َوال  ََمان يّ ُكْم  رياً ِب  َنص  َوال    ]النساء:  اً 

4/123] . 

مجع األمنية، واألمنية هي الرغبة اليت هتيمن على كيان اإلنسان دون أن يسلك أي   -اي عباد هللا-األمان  
سبيل للوصول إليها، تلك هي األمنية، ومعىن كالم هللا عز وجل الذي توجه به إىل كل هذه الفئات أن هذه 

املسلمني ابنتمائهم إىل آخر الرسل واألنبياء، واعتزاز النصارى بعيسى   األمان ال تقربكم إىل هللا شروى نقري، اعتزاز
ابن مرمي الذي ميزه هللا عز وجل على سائر األنبياء مبا ميزه، واعتزاز اليهود أيضاً بسيدان موسى الكليم، كل ذلك 

م إىل هللا سبحانه وتعاىل من األمان اليت ال تفيد أصحاهبا شروى نقري، إمنا الذي يفيدهم السلوك، إمنا الذي يقرهب
االنقياد ملا أمر به هللا سبحانه وتعاىل، واالبتعاد عما هنى عنه هللا عز وجل، ومن مث فإن كل من يتورط ويرتكب 
قام بعمل من  املخالف لذلك يعين أن كل من  سوءاً ال بد أن ُُيزى به، مسلماً كان أو غري مسلم، واملفهوم 

د أن ُيزيه هللا عز وجل اجلزاء األوىف، إن كان مسلماً فجزاؤه يف الدنيا واآلخرة  األعمال الصاحلة للمجتمع ال ب
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ُكاّلً   معاً، وإن كان غري مسلم فال بد أن يعجل هللا عز وجل له اجلزاء األوىف يف دار الدنيا، وصدق هللا القائل:
 . [17/20 ]اإلسراء: بّ َك حَمُْظوراً منُ دُّ َهُؤالء  َوَهُؤالء  م ْن َعطَاء  َربّ َك َوَما َكاَن َعطَاُء رَ 

عباد هللا، كم هو ضروري أن نتذكر هذه اآلية وسبب نزوهلا يف هذا املنعطف اخلطري الذي مير به العامل     
أمجع، عندما جند العامل اإلسالمي وقد ركن معظم املسلمني فيه قادة وشعوابً إىل األمان دون أن حتركهم هذه 

النهوض ِبي واجب، يعتزون ابنتمائهم الرتاثي إىل اإلسالم، يعتزون ابنتمائهم إىل احلضارة اإلسالمية،  األمان إىل  
َوالسهَماَء    حىت إذا جاء ميعاد التطبيق والتنفيذ وااللتزام هبذا امليزان الذي شرفنا هللا عز وجل به وألزمنا به إذا قال:

يزَاَن، َأاله َتطْ  . رأينا معظم هؤالء الذين يعتزون ابنتماءاهتم [8-7/ 55  ]الرمحن:   َغْوا يف  اْلم يزَان  َرفـََعَها َوَوَضَع اْلم 
اإلسالمية، ويتعزون بصلة الرتاث، الرتاث الذي يربطهم ابحلضارة اإلسالمية، جندهم قد أعرضوا عن هذه التعاليم،  

خيجلون من أن يصطبغوا ابلعبادات اليت   جندهم قد جتاهلوا الشرائع اليت شرفنا هللا عز وجل هبا، جندهم يرتفعون أو
 . كلفهم هللا عز وجل هبا، والسيما رأس العبادات وهي الصالة

اي       اإلهلي   -عباد هللا-ينبغي  البيان  نتذكر هذا  أن  العريب واإلسالمي  نرى حالنا هذه يف عاملنا  وحنن 
ّ  أَْهل  اْلك َتاب    املخيف: ََمان يّ ُكْم َوال أََمان  . أمانيكم ال تفيدكم [123/ 4  ]النساء:    َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً ُُيَْز ب ه  لَْيَس ِب 

 . شيئاً، اعتزازكم ابإلسالم الرتاثي ال يقربكم إىل هللا عز وجل شروى نقري

وال أقول: كل -عباد هللا كم هو عجيب عجباً ال ينتهي أن أنظر إىل حال كثري من املسلمني قادة وشعوابً  
فأجدهم خيجلون من أن يـُتَـوّ ُجوا اعتزازهم الرتاثي ابإلسالم ابلسلوك الذي أمر به هللا عز وجل، خيجلون   -املسلمني

من أن يصطبغوا أمام الراحل واآليت والغادي بصبغة العبودية هلل سبحانه وتعاىل، والسيما الصالة اليت هي شبكة  
إىل كثري من أعضاء اجملتمعات الغربية وهم يعلمون  االتصال بني العبد وربه سبحانه وتعاىل، يف حني أنين أنظر  

أهنم يرتبطون من دينهم بتقاليد وطقوس، ولرمبا يعلمون أن موازينهم العلمية ال تتفق مع تلك الطقوس، ولكنك 
تنظر فتجد أهنم يضعون هذه الطقوس من حياهتم يف موضع السلوك القدسي، وتنظر إىل لقاءاهتم املتنوعة املختلفة،  

دُت يف مناسبات شىت وإذا ب صلواهتم يف كثري من األحيان جزء ال يتجزأ من اجتماعاهتم ولقاءاهتم تلك، ولكم ُوج 
فيما بينهم، فرأيتهم ال يبدؤون عمالً ميارسونه أايً كان إال بصلوات يؤدوهنا على طريقتهم اخلاصة، ولقد ُكلّ ْفُت 

 . بتهال ودعاء أتوجه به إىل هللا ابمسهم مجيعاً يوماً من األايم ِبن أبدأ أان جملسهم ذاك بصلوات أي ا
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أال تثري هذه الظاهرة العجَب اي عباد هللا؟! حنن الذين نعلم أننا نرتبط حبقائق دينية تسجد هلا قواعد العلم، 
نرتبط بقيم إسالمية دينية جعلها هللا سبحانه وتعاىل موئل النصر يف اترخينا القصي والقريب، جعلها هللا سبحانه  

عاىل معني حضارة إنسانية ابزخة َكَسَفْت نور احلضارات األخرى، نعلم هذا كله، مث إننا خنجل أن جنعل من وت
انتمائنا إىل هذا اإلسالم الذي تسجد له حقائق العلم، خنجل من أن حنيل ارتباطنا به إىل سلوك، خنجل من أن  

 شرفنا هبذا امليزان الذي جعله أمانة يف أعناقنا إذ قال: نصطبغ بصبغة العبودية هلذا اإلله الذي شرفنا هبذه التعاليم،  
 ُر ُُتْس  َوال  ْلق ْسط   اب  اْلَوْزَن  َوأَق يُموا   ، اْلم يزَان  يف   َتْطَغْوا  َأاله  يزَاَن،  اْلم  َوَوَضَع  َرفـََعَها  اْلم يزَانَ َوالسهَماَء    ]الرمحن:   وا 

! لنا شخصيتان: شخصية دينية نذكرها ونرفع الرأس ، كيف هذا؟ أهو ازدواج يف الشخصية نعان منه؟[7-9/ 55
هبا عالياً عند االنتماء، وهو انتماء تراثي، وكثري ما نُل حُّ على هذه الكلمة )تراثي( حىت إذا حان االنضباط هبذا  

هذه   االنتماء الذي شرفنا هللا عز وجل به تربمنا أو جتاهلنا أو خجلنا وترفعنا، كيف ميكن أن حنل هذه الظاهرة بل
 .املقارنة اليت وضعتكم أمامها، وأان أرى ذلك بعيين فيما أذهب وآيت

لقد تعلمت من هذا الذي أتملته ورأيته يف ربوع الغرب، تعلمت مزيداً من االعتزاز هبذا الدين الذي شرفنا 
تماًء على طريقتنا  هللا به. أان معتز به ولكين عندما أجد هؤالء الغربيني ال يعلنون عن صلتهم بطقوسهم الدينية ان

حنن، بل يعلنون عن انتماءهم إىل هذه الطقوس ابلسلوك وابالعتزاز، بل بلقاءات يف كثري من األحيان رمسية،  
العبودية هي اتج، اتج كم وكم انتشيت بشعوري  ،  علمين ذلك أن أزداد اعتزازاً هبذا الذي شرفنا هللا عز وجل به

 . جل بهِبنين أصطبغ هبذا الذي شرفين هللا عز و 
     

ً
 وتيـــها

ً
 وكدت بأخمص ي أطأ الثري         ومما زادني شرفنا

 وأن صيرت أحمد لي نبيـا     دخولي تحت قولك يا عبادي 

نعم، هذا الذي علمين أال أشعر ِبي حرج عندما حتني ساعة الصالة وأان يف مكان كطائرة تقلين إىل مكان    
ما، وال ميكن أن أمجع هذه الصالة إىل غريها مما قبلها أو بعدها قمت، وأعلنت أنين أريد أن أؤدي فريضة ريب، 

ْهُت ابالستخفاف، ما أكثر   أما عندما كنت على منت طائرة من الطائرات العربية واإلسالمية، فما أكثر ما ُوْوج 
ْهُت ابملنع واالزدراء إن بشكل مباشر أو غري مباشر، ولكن عندما كنت مسافراً على منت طائرة أوربية،   ما ُوْوج 
وحان ميقات الصالة، وقلت لطقم املضيفني: إنين حباجة إىل أن أؤدي شعرية ريب، أقبل فريق املضيفني مجيعاً،  

ََ للصالة، وأقبلوا إيله يطلبون مين أن أقوم فأصلي،  وحبثوا ع  ن مقعد فارغ، طووا هذا املقعد، ووسعوا منه مكااًن
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وعندما قمت ألصلي اجتهوا إيله يرجونين أن أدعو هللا هلم ابهلداية، نعم هذا الذي أقوله لكم، تعلمت قسطاً منه  
 . من اعتزاز أولئك الناس بطقوسهم الدينية

انتشيت يف عبادة لوجه ريب فيها مثل تلك الساعة، يف مطار من تلك  وإنين ألذكر ساع ة ما أعلم أنين 
املطارات األوربية، أنتظر ميقات اإلقالع، حانت الصالة، وخفت أن تفوتين واملصلى يف املطار موجود لكنه بعيد،  

هللا الذي    قمت بسطت ردائي اخلاص ابلصالة، واجتهدت يف القبلة، ووقفت أصلي، وتذكرت حديث رسول
. العبادة يف اهلرج أي يف الصخب والضجيج واللهو املنسي عن هللا عز  العبادة يف اهلرج كهجرة إيلّ مسلم    يرويه

وجل كهجرة إيّل، وقفت أصلي، وقفت أانجي هللا عز وجل، والقوم من حويل غادون رائحون يف شؤوهنم وأعماهلم،  
 وأان  ولكين أانجي اخلالق، أانجي موالي وخالقي، شعرت بنشوة ما مثلها نشوة، وأان أصدقكم ما من عني رمقتين 

أصلي هلل وحيداً يف ذلك املكان إال وكانت نظرة صاحب هذه العني إيّل نظرة إكبار، نظرة إجالل، تـَُرى ما سر 
 هذه الظاهرة اي عباد هللا؟  

لعل سرها يكمن يف التايل: كثرياً ما يكون احملروم متشوقاً إىل النعمة اليت ُحر َم منها، فإذا رأى من يتمتع هبا،  
َُمتهُع ابلنعمة،  اهتاجت مشاعر  

الشوق بني جواحنه هلذا الذي مّتعه هللا عز وجل به، وكثرياً ما يكون اإلنسان امل
والذي مضى عصر بل دهر بل سنوات عليه وهو يتمتع بنعمته هذه، كثرياً ما يكون قد شبع منها وتربم منها،  

، أذَكّ ُر نفسي وأذَكّ رُكم هبذا البيان اإلهلي  أعود فأقول لكم: اي عباد هللا    فهو ينظر إىل البديل لعل هذا هو السر
ْد َلُه م ْن ُدون  اَّلله  املخيف   ّ  أَْهل  اْلك َتاب  َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً ُُيَْز ب ه  َوال ُيَ  ََمان يّ ُكْم َوال أََمان  رياً لَْيَس ِب    َول ّياً َوال َنص 
يكفي، االنتماء الرتاثي إىل اإلسالم ال يكفي، اإلصالح هو  . االعتزاز ابإلسالم وحده ال  [123/ 4  ]النساء:

الذي يـَُقرّ ُب العبد يف ميزان هللا والفساد هو الذي يـُْبع ُد العبد يف ميزان هللا عز وجل، سواء كان هذا اإلنسان 
 .مسلماً أو غري مسلم، أقول قويل هذا، وأستغفر هللا العظيم

 


