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 وسلم عليه  صلى هللاطاعة هللا وطاعة رسول هللا 

 اإلمام الشهيد البوطي

 29/01/2010املوافق  1431، صفر 14، 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 

من احلقائق البدهية اليت ال تغيب عن فكر أي إنسان مسلم أن مبىن اإلسالم وأساَسُه إمنا هو على طاعة  
هللا وطاعة رسوله، ومن األمور البدهية اليت ينبغي أال تغيب عن ابل أي مسلم أن بني طاعة هللا وطاعة رسوله  

طاعة رسول هللا عن طاعة هللا سبحانه وتعاىل،   تالزماً دائماً، فال تنفصل طاعة هللا عن طاعة رسوله، وال تنفصل
نأُكمأ ﴿وصدق هللا القائل:   َمأر  م  وصدق ربنا القائل:      ﴾اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا َأط يُعوا اَّللََّ َوَأط يُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل  األأ

َأطَاَع اَّللََّ ﴿ فَ َقدأ  الرَُّسوَل  يُط ع   القائل:    ﴾َمنأ  فَإ نَّ اَّللََّ ال ُيُ بُّ ُقلأ  ﴿وصدق هللا  تَ َولَّوأا  فَإ نأ  َوالرَُّسوَل  َأط يُعوا اَّللََّ 
 .﴾الأَكاف ر ينَ 

ولكن فلنتساءل: ما املراد بطاعة هللا ورسوله؟ ليس املراد بطاعة هللا ورسوله كما قد يتصور البعض أداء  
تتمثل طاعة هللا وطاعة رسوله ابلعمل   عبادات مألوفة معروفة وحمدودة كالصالة والصيام واحلج وحنو ذلك، وإمنا 

الصاحل الذي يكرر بيان هللا عز وجل األمر به، واالنتهاء عن الفساد واإلفساد الذي كم وكم ُيذر هللا سبحانه  
وتعاىل منه، فطاعة هللا عز وجل تتمثل يف كل عمل يصلح األمة اإلنسانية، واالبتعاد عن الفساد واإلفساد، بعد 

َها﴿ز وجل على الصالح يف كل ما يتعلق حبياتنا ومعيشتنا أن أقامنا هللا ع َرأض  بَ عأَد إ صأالح  ُدوا يف  األأ  ﴾َوال تُ فأس 

  طاعة هللا عز وجل تتمثل إذاً يف كل ما يصلح اإلنسانية مجعاء  
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اجر طاعة هللا عز وجل تتمثل يف أال جيعل التاجر من خداع الناس ومن غشهم يف املعاملة ويف السلعة اليت يت 
  هبا أساساً ومورداً لرزقه

طاعة هللا سبحانه وتعاىل تتمثل يف أن يكون الطبيب أميناً على أرواح الناس، فال يتاجر أبجسادهم، وال  
  يتاجر أبرواحهم يف سبيل مجع املزيد من املال

ل مزروعاته وأغذيته  طاعة هللا سبحانه وتعاىل تتمثل يف أن يكون املزارع أميناً على أقوات الناس، فال جُيَمّ   
ُلها يف أعينهم ابلسموم واملبيدات املهلكة، ليجعل من طعمها سبباً ملوهتم وأمراضهم  اليت يقدمها للناس، ال جُيَمّ 

  وهالكهم

طاعة هللا سبحانه وتعاىل تتمثل يف أن يكون أصحاب املطاعم أمناء على حياة الناس وعلى صحة كل   
عندهم األطعمة اليت يرتفعون هم عن أكلها، ال يقدموا لآلكلني يف مطاعمهم  واحٍد منهم، فال يقدموا لآلكلني  

  اللحوم الفاسدة، األغذية احملرمة

طاعة هللا سبحانه وتعاىل تتمثل يف أن يكون أصحاب املواشي يف البادية أمناء على أول قوت يُ َقدَُّم للناس   
قليل عندما أييت موسم الربيع ليمزوجها أبغذية الناس،    أال وهو السمن، ال يستقدموا أكياس الشحوم احليوانية بعد

  .مث يقدموها هلم سبباً لألمراض واهلالك من أجل أن ميلؤوا جيوهبم مبزيد من املال

َات  ﴿أأزيدكم أمثلة اي عباد هللا! كلكم يعلم معىن قول هللا عز وجل:    ُلوا الصَّاحل  ، تلك  ﴾إ نَّ الَّذ يَن آَمُنوا َوَعم 
َها﴿هي الصاحلات، وكلكم يعلم معىن قول هللا عز وجل:   بَ عأَد إ صأالح  َرأض   ُدوا يف  األأ تُ فأس  ، كلكم يعلم  ﴾َوال 

املساجد، ويصلون  يَ غأَشون  ممن  الكثري  وفيهم  الناس وهم مسلمون  يستجيب هؤالء  ملاذا ال  ترى  ذلك، ولكن 
ب  إىل  أوقاهتا، ويذهبون حجاجاً  الصلوات يف  نقول، ال  ويؤدون  الذي  ينقادون هلذا  احلرام، ولكنهم ال  يت هللا 

يصغون السمع إىل االبتعاد عن الفساد واإلفساد، ال يصغون السمع إىل هذا العمل الصاحل الذي أمر هللا عز وجل 
  به؟

أن  لو نظران إىل اجملتمع وإىل القائمني بشؤونه من جتار وأطباء ومزارعني وأصحاب املواشي وغريهم لوجدان   
اجلميع إال من رحم ربك عاكفني على اإلفساد، عاكفني على تقدمي أسباب الفساد واهلالك واألمراض الوبيلة  
قلته لكم   قد  أيها اإلخوة ما  اجلواب  السمع؟  ملاذا ال يصغون  اإلنسانية ويف هللا سبحانه وتعاىل،  إلخواهنم يف 

وا على شطٍر واحٍد من اإلميان، أال وهو ذلك الذي  ابألمس، وال بد أن أعود فأكرره اليوم، هؤالء الناس اعتمد
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يستقر يقيناً يف العقل، وافتقدوا الشطر الثاين أال وهو العاطفة اليت ينبغي أن هتيمن على القلب، املتمثلة يف ُحّب 
بعقوهلم،  هللا وُحّب رسوله، املتمثلة يف تعظيم هللا وتعظيم رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، هؤالء مؤمنون  

ال ميكن أن يفرغ من انعكاس شيٍء ما إليه    -أيها اإلخوة-لكن قلوهبم فارغة عن حمبة هللا عز وجل، والقلب مرآة  
ابحلب والتعظيم، فإن فرغ القلب عن حمبة هللا ال بد أن تستبق إليه حمبة الشهوات، حمبة األهواء، حمبة املال، حمبة 

ذه األشياء، ومن مث تكون قيادة اإلنسان بيد هذه الشهوات واألهواء، وال املناصب، ال بد أن حتتل القلب حمبُة ه
  يستطيع اإلميان العقلي األعزل أن يقودهم على ما يرضي هللا سبحانه وتعاىل

هذا هو الداء اي عباد هللا، وقد حدثتكم ابألمس عن الوسيلة اليت ينبغي أن نتبعها لنحقق حمبة هللا وحمبة   
من أجل أن تطرد حمبُة هللا حمبَة األغيار، وأان اليوم أؤكد لكم هذا املعىن، وأضيف إليه شيئاً مل    رسوله بني جواحننا 

أقله ابألمس، أال وهو حمبة رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، من أحب هللا ال بد أن ُيب رسوله، بينهما  
إىل رسوله، أوامر هللا جاءتنا عن طريق واحد، ومن تالزم ال ينفّك، وحنن إمنا نتبع أوامر هللا عن طريق اإلصغاء  

خالل انفذٍة ال اثين هلا، أال وهي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، متمثالً يف أقواله، متمثالً يف أفعاله، متمثالً يف 
به،  أخالقه، ولذلك أمران بيان هللا عز وجل بتعظيم رسوله، أمران ربنا سبحانه وتعاىل ابألدب مع مصطفاه وحبي

يٌع َعل  ﴿ وصدق هللا القائل:   َ يََدي  اَّللَّ  َوَرُسول ه  َوات َُّقوا اَّللََّ إ نَّ اَّللََّ َسَ  ما معىن    ﴾يمٌ اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا ال تُ َقدّ ُموا َبنيأ
َ يََدي  اَّللَّ  َوَرُسول ه  ﴿ أي ال تسرعوا ابحلكم يف األمر قبل أن ُيكم به رسول هللا، ال تسرعوا     ﴾ال تُ َقدّ ُموا َبنيأ

اَي أَي َُّها الَّذ يَن ﴿ابحلديث عن أي شيٍء ما قبل أن تصغوا إىل ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك،  
ّ  َوال جَتأَهُروا َلُه اب   َواَتُكمأ فَ وأَق َصوأت  النَّيب  ُكمأ ل بَ عأٍض َأنأ حَتأَبَط أَعأَماُلُكمأ آَمُنوا ال تَ رأفَ ُعوا َأصأ ر  بَ عأض  هكذا   ﴾لأَقوأل  َكَجهأ

أيمران ربنا سبحانه وتعاىل أبن نذهب يف احرتام حبيبه وتوقريه وتعظيمه وحمبته إىل درجة أال جنهر أبصواتنا فوق 
وجه ألصحابه الذين صوته، ال بل ينبغي أن خنفض أصواتنا عن صوت املصطفى صلى هللا عليه وسلم، احلديث م

كانوا يعايشونه وجيالسونه، لكنه أمر لنا أيضاً بتوقري املصطفى ومبحبته وتعظيمه واألدب معه، وحسبكم أن ربنا  
ل يماً اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا َصلُّوا عَ ﴿عز وجل أيمران ابلصالة عليه    ﴾َليأه  َوَسلّ ُموا َتسأ

قلب وهيمنت حمبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الفؤاد عن إذا هيمنت حمبة هللا عز وجل على ال 
طريق دراسة سريته والوقوف على معامل حياته طردت حمبُة هللا وحمبُة رسوله حمبَة الشهوات واألغيار من القلب،  

مث ال ميكن وهيمنت عندئٍذ هذه احملبة الرابنية اليت تتمثل يف فرعني: حمبة هللا ورسوله، هيمنت على القلب، ومن  
لإلنسان أن ينقاد لشهواته اليت تغلب حب هللا عليها، ال ميكن أن ينقاد ألهوائه، املال يضعه حتت قدميه يف سبيل  



 اإلمام الشهيد البوطي                                                                                                                  عليه وسلمصلى هللاطاعة هللا وطاعة رسول هللا  

 WWW.NASEEMALSHAM.COMموقع نسيم الشام                                                                                                                          4

إىل هللا،   هبا  يتقرب  عبادة  طبه  الطبيب جيعل  التجارة جيعلها خاضعة يف سبيل هللا،  رسوله،  وطاعة  طاعة هللا 
هذه قرىب يتقربون هبا إىل هللا، ال بدافع اإلميان العقلي األعزل، وإمنا    أصحاب األغذية واملطاعم جيعلون من أعماهلم

  بدافع احلب هلل ورسوله

اي عباد هللا انظروا إىل سرية املصطفى جتدون أن هللا عز وجل جهزه بصفات وأخالق جتعل اإلنسان السوي  
عليه وسلم، ومن مث ييسر سبيل اتباعه،  يف طبعه يعشقه، أجل، ملاذا؟ من أجل أن ييسر ربنا سبيل حمبته صلى هللا  

فَب َما َرمحأٍَة م َن اَّللَّ  ل نأَت هَلُمأ َوَلوأ ُكنأَت َفظّاً َغل يَظ الأَقلأب  اَلن أَفضُّوا  ﴿ييسر سبيل االنقياد ألوامره وصدق هللا القائل:  
يسر لنا أصحاَب القلوب  صفة صاغ رب العاملني نبيه احملبوب عليها من أجل ماذا؟ من أجل أن ي   ﴾م نأ َحوأل كَ 

اإلنسانية الطبيعية سبيَل التعلق برسول هللا، سبيل حمبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومن مث يتيسر لنا سبيل 
  االنقياد ألمره وإتباع وصاايه اليت أوصاان هبا 

لذين يتاجرون على  ترى هل سنّتجه بقلوبنا إىل حمبة هللا ورسوله؟ ترى هل أنمل من إخواننا يف اإلنسانية ا 
حساب اإلفساد يف اجملتمع، على حساب أرواح الناس، على حساب مصاحل الناس، من أجل أن ميلؤوا صناديقهم 
املالية ابألموال املكدسة وغداً سيودعوهنا إىل غري لقاء، ترى هل سيعاجلون أمراضهم هذه؟ هل سيطهرون قلوهبم 

هللا عز وجل ورسوله؟ إذن سيصلح اجملتمع، إذن ستختفي مظاهر من حب الشهوات واألهواء، ويغالبون هبا حمبة  
الفساد واإلفساد، وإذن لن نسمع األحداث اليت تقشعر هلا األبدان من ألوان من الغش وألوان من اخلداع وأنواع  

  من اإلساءة ملصاحل الناس، ألرواح الناس

ييسر   إخواننا مليئة حبب هللا ورسوله، وأسأله عز وجل أنأسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعل قلوبنا وقلوب   
 لنا مجيعاً سبل ذلك.  

 .أقول قوِل هذا وأستغفر هللا العظيم


