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 الوازع الديني 

 اإلمام الشهيد البوطي

 25/12/2009املوافق  1431، محرم 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 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 

إن ازدهار التضااااامن والتعاون بكل أشااااكاله يف التمعاة العربية واهسااااالمية رهن بشاااايء واحٍد البد منه 
َد الوازع الديين مهيمناً على قلوب أفراد التمع خضااااااااعوا لقرار هللا القا ئل يف أال وهو وجود الوازع الديين، فإذا ُوج 

وإذا خضاااااااااعوا رذا القرار الراب  فالبد أن  ضاااااااااعوا بعد ذلك وينقادوا  مر هللا   (إمنا املؤمنون إخوة)حمكم تبيانه:  
واهصاال  كلمة تشامل كل معا  التعاون وتشامل كل مظاهر  (فأصالحوا بني أخويكم)القائل بعد ذلك مباشارة:  

هذه الكلمة تشاااااااامل كل هذه املعا    (لحوا بني أخويكمفأصاااااااا)الود والتآلف وتشاااااااامل كل مظاهر تبادل املنافع،  
عر لقرار هللا القائل:  والوازع الديين من مَثَّ  ضااااااااعهم   (إمنا املؤمنون إخوة)اهنسااااااااانية اهاابية، فالوازع الديين ُ رضاااااااا 

 ، ولكن إذا غاااب الوازع الااديين البااد أن تغياا  ا خوة(  فااأصاااااااااااااالحوا بني أخويكم) مر هللا عز وجاال القااائاال:  
اهسااااااااالمية بل اهنسااااااااانية أيضاااااااااً من وراء ذلك والبد أن ةل حمل ا خوة عندئٍذ ا اننية والفردية وعندئٍذ يغي  
اهيثار وةل ا ثرة يف مكان ذلك، ويغي  التعاون والتآلف وتتجلى يف مكان ذلك ا اننية واالساااااااااتكبار، تغي  

الشماتة، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها وأال نراتب مشاعر الشفقة، مشاعر احل  والرمحة وةل حمل ذلك مشاعر 
فيها قط. لعلكم تساااااااااااااألون عن الدليل، وعن إمنا نتحده عمن أعلن أنه مؤمن ابهلل عز وجل ولو أنه كان يقول 

قَاَرَن تعاون املسلمني وآتلفهم وتسابقهم إىل التعاون،     املصطفىذلك بلسانه، الدليل على هذا اي عباد هللا أن 
ال  أخو املسااااالم ال يظلمه وال  ذله و قال: املسااااالم ابلتقوى، قال ذلك من خالل أسااااالوب يلفت النظر قرن ذلك 

حيقره، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشاري إىل صادره، كل املسالم على املسالم حرام، دمه وعر اه 
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ثاله مراة وكأهنا مجلة اعرتا اااااااااااية يف أال ترون إىل قوله عليه الصاااااااااااالة والساااااااااااالم: التقوى هاهنا يكررها   ،وماله
مو ااوٍع، بساا  الظاهر، ال عالقة له ابلتقوى، املساالم أخو املساالم ال يظلمه ال  ذله ال حيقره، ما املناساابة ال   

ليقفز إىل شايء آخر فيقول: التقوى هاهنا يكررها ثالًً ويشاري إىل صادره لنعلم أن هذه الوصاية النبوية    دعته 
جههاا إليناا لن تتحقإ إال ابلوازع الاديين يهيمن على القلا ، وهال التقوى إذ عيمن على القلا  إال الغاالياة ال  يو 

فأحبهم   اخللإ كلهم عيال هللا  :ترمجة دقيقة للوازع الديين اي عباد هللا. الدليل على ذلك أيضاااااً قول املصااااطفى 
، قلا  من فا  قلباه حبااً هلل، تدغدق قلا   ؟نإىل هللا أنفعهم لعيااله، هذه الكلماة: أحبهم إىل هللا تدغدق قلا  م

من هيمنت مشااااااعر التقوى عليه، تدغدق قل  من هيمن الوازع الديين عليه ومن مث فهو يساااااعى جاهداً ليتقرب 
إىل هللا مبزيد من احل  يناله من هللا ومن مث مبزيد من احل  يكرمه به هللا سااااااااااابحانه وتعاىل، اخللإ كلهم عيال هللا 

 أنفعهم لعياالاه. لعال فيناا من يقول وإان لنحماد هللا عز وجال أنناا نتمتع ابلوازع الاديين، لعال هاذا فاأحبهم إىل هللا
الذي يقول هذا الكالم يتصاااااااااااااور أن الوازع الديين يتر  من خالل شاااااااااااااعاراة ترتفع، لعل هذا الذي يقول هذا 

 عز وجل يف الرائي أو اهذاعاة أو الكالم  يل إليه أن الوازع الديين ينبثإ من أصااااااااااااواة مفامة تتلوا كتاب هللا
احلفالة، ال اي عباد هللا، الوازع الديين ينبثإ من الداخل وال أييت إىل اهنسان وال يتسرب إليه من اخلارج، الوازع 

، هذا هو الوازع الديين شاااااااعور مهيمن ينبثإ من داخل القل  مث إنه يتجلى على ناهر اهنساااااااان سااااااالوكاً والتزاماً 
عندما قرن هذه اآلًر والنتائج بتقوى هللا عز   الديين، مث إن رذا الوازع الديين آًراً ونتائج ذكرها املصاااااااااااااطفى  

وجل: املسااالم أخو املسااالم ال يظلمه، ال  ذله، ال حيقره، كل املسااالم على املسااالم حرام، دمه وعر اااه وماله، أين 
هبم القتل صابا  مسااء؟ أين هم املسالمون ينتصارون  ر  ح  تَ سار م وها هم أوالء يَ هم املسالمون الذين ينتصارون هخواهن

تَاَل  وُعَدَُّم على رتوسااااااااهم وتتحول ما بني عشااااااااية وأخرى إىل  هخواهنم ويدافعون عنهم وها هي ذي بيوعم ُتساااااااار
نظر فنجد أولئك الناس  قبور؟ أين هو االنتصار لرخوة اهسالمية بل اهنسانية وها عن نرى يف مواسم الفرحة، ن

املوة واحلياة، الوازع الديين! ليس هنالك وازع   يّ غَ ارتون اآلالم املمضااااة، ارتون الشااااقاء الذي اعلهم بني ما اااا  
ديين تتمتع به جمتمعاتنا العربية واهسااااالمية كما قد  يل إلينا أن نتصااااور ولكن تعالوا اي عباد هللا لكي نزداد يقيناً  

كم نقالً عن كتاب هللا عز وجل، تعالوا نضاااااع صاااااورة اهااب أمام السااااال  ونضاااااع الطرد أمام ه لهبذا الذي أقول
العكس ونضااااااع الداء أمام الدواء لكي نقارن ولكي يتبني لنا مزيدل من النهان عن لريإ الضااااااد، وبضاااااادها تتميز  

ين يتمتعون ابلوازع الديين، ا شاااااااااااياء كما قالوا. إن الناس الذين  ساااااااااااكون اليوم بزمام احلكم يف تركيا هم من الذ
يتمتعون باه تربياًة إ اانياة مناذ نعوماة أنفاارهم، وقاد شااااااااااااااااء هللا عز وجال أن أكون واحاداً  ن يعلم هاذه احلقيقاة ال 
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اليوم بل قبل اليوم أيضاااً، ورحم هللا ذلك املرشااد الراب  الذي أنبتهم هذا النباة احلساان والذي بو بني جواعهم 
تحده عنه، إن هذا الوازع الديين اعلهم ينظرون إىل شاااااااااامنا هذه على أهنا أر ل مقدساااااااااة الوازع الديين الذي ن

كما قال املصااطفى صاالى هللا عليه وعلى آله وساالم، يقفون من هذه ا ر  وقفة تنك، وقفة تقديس، أجل، ما 
 هو الذي اعلهم  دون الذي اعلهم ينظرون إىل شاامنا هذه هذه النظرة؟ الوازع الديين ومن مث فإن الوازع الديين

يد الود والتآلف إىل شااااااامنا وأهله والقائمني بشااااااؤونه، هذا الوازع الدين هو الذي اعلهم  دون جسااااااور التعاون 
بكل معىن الكلمة،  دون جساااااور تبادل املنافع، إن الدافع إىل ذلك اي عباد هللا اسااااارتاتيجية إ انية ًبتة مساااااتقرة  

اً  ر، َعل َم ذلك من َعل م وجهله من جهل، نعم إن ألسااانتهم قد ال تتقن النطإ بلغة وليس تكتيكاً ساااياساااياً مرحلي
القرآن ولكن فلنعلم أن سااااااالطان القرآن ولغته يهيمن على جمامع نفوساااااااهم، يهيمن على قلوهبم، وإنك لتنظر إىل  

، أجل. عباد هللا ما أحدهم وهو يتلو القرآن أو يصااااااااااااااغي إليه وإذا بدموع عينيه ترتجم معا  ما يساااااااااااااامع أو يقرأ
 ااااااارَّةر عجمة اللساااااااان إذا كانت عروبة القل  يرتمجها سااااااالطان القرآن املهيمن على النفوس، وماذا تفيد عروبة 

واخلضااااوع لكتاب هللا وساااالطانه! هذه احلقيقة تضااااعنا أمام برهان اللسااااان إذا كان القل  يعا  من عجمة الفهم 
ا سااااااااااااااليب نعاا  مناه يف جمتمعااتناا واآلخر إااا  رأيتموه اب مس آخر على هاذا الاذي أقولاه لكم، دليالن أحاد ا

ولسااااااااااود ترون مزيداً من دالئله قريباً، فهل لنا اي عباد هللا أن نقطف قرة هذه احلقيقة، هل لنا أن نوق  إخواننا  
لديين بني يف جمتمعاتنا العربية واهساااااااااااالمية ويف مقدمتهم قادة هذه ا مة أن يعودوا فيتحساااااااااااساااااااااااوا مكان الوازع ا

بشااايء واحد ال ً  له هو هذا الوازع الديين  طان اهساااالم ال  كن أن يتمثل إالجواعهم! اي أيها الناس إن سااال 
الذي يهيمن على القل  فإن مل يوجد هذا الوازع الديين فا لسااااااااااانة ال  تنطإ ابلفلسااااااااااافاة املاتلفة ال قيمة را  

اة الشاااااااامال ال معىن را. أسااااااااأل هللا ساااااااابحانه وتعاىل أن يكرمنا تر  ذاة اليمني وذتوالشااااااااعاراة ال  ترتفع و 
ابالعتزاز هبذا الدين الذي شااااااارَّفَاَنا هللا عز وجل به وأساااااااأله سااااااابحانه أن يغرس بني جوانز أفراد هذه ا مة الوازع 
الاديين ح  يتاآلف أفرادهاا وح  يعطف النااس بعضااااااااااااااهم على بعت، ح  يعطف الاذين يتفيؤون نالل الرخااء 

ُك دماااتهم وتاادور رحى املوة عليهم. أقول قو  هااذا  وا فااَ  من والطمااأنينااة على إخواهنم الااذين يُاَقتاَُّلون وُتساااااااااااااار
 وأستغفر هللا العظيم فاستغفروه يغفر لكم.

 


