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 لو يطيعكم في كثير من األمر لعنتم 

 اإلمام الشهيد البوطي

 26/02/2010املوافق   1431، ربيع األول  13، 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 الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك  ،  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 

 إىل  اإلصغاء  يف  نستمر  تعالوا  القدسية  رايحها  علينا  هتب  اليت  املصطفى  مولد  ذكرى   نفحات   استمرار  مع
اْْلَْمر  َلَعن تُّْم  مّ نَ  َكث ريٍ  يف   َلْو يُط يُعُكمْ  ۚ   ﴿َواْعَلُموا َأنَّ ف يُكْم َرُسوَل اَللَّ  :  قائالً   فيه   خياطبنا   الذي   اإلهلي   البيان   هذا

ميَاَن َوَزي ََّنهُ  ُدوَن﴾أُولََٰئ   ۚ   ف يُقُلوب ُكْم وََكرََّه إ لَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلع ْصَيانَ  َولََٰك نَّ اَللََّ َحبََّب إ لَْيُكُم اإْل  .  َك ُهُم الرَّاش 
  أصحابه  مع  ابْلمس  كانت  تنقطع،  مل  بنا   صلته  وأن  ومعنا  فينا   هو  صلى هللا عليه وسلم  حممداً   أن   ابْلمس  علمنا
  هللا  كالم   فامسعوا  ولكن  ومراقبة  وحب   وشوقٍ   حنني  صلة  معنا   اليوم  وهي  وروح  ورؤية  جسم  صلة  الكرام  الربرة

  ما   كثرياً   ،﴾ اَْلْمر  َلَعن تُّمْ  م نَ  َكث ريٍ  يف   ﴿َلْو يُط يُعُكمْ   أبمته  رمحته  من  جانباً   لنا   يصف  وهو  ذلك   بعد  وتعاىل  سبحانه
ُلوا  أن   إىل  ورسوله   هللا  حمبة   تدفعهم  الصحابة   كان  املصطفى   فكان   به   ُكلّ ُفوا  مما  أكثر  بل  يطيقون   مما   أكثر  أنفسهم  ُُيَمّ 

 قوايً   للرب   العبد  حب  يكون  قد  حبه،   من  بكثري  أقل  اإلنسان  طاقة  أن  مبيناً   ذلك   من  صلى هللا عليه وسلم مينعهم 
﴿َوُخل َق   ابلضعف  اإلنسان  ابتلى  هللا   ولكن  حبه   مع  تتكافأ  اليت  واملعجزات   ابخلوارق   ينهض   أبن  ُيلم  جيعله  جداً 

ْنَساُن َضع يًفا﴾  .  اإل 

 عز   هللا  اتب   أن   بعد  جاءه   تبوك،  غزوة  عن  املتخلفني  من  كان  وقد  عنه،   هللا   رضي  مالك   بن  كعب  جاءه﴿
 مايل  من  أخنلع  أن   عليَّ   هللا   توبة  من  إن   هللا  رسول  اي :  قائالً   صلى هللا عليه وسلم  هللا   رسول  إىل  يُ ْهرَعُ   عليه  وجل
 نعم   أي   ،﴾لك   خرير   فذلك   مالك   بعض  عليك   أمسك   بل:  صلى هللا عليه وسلم  املصطفى  له  قال  صدقة،  كله
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 كيانك   ولكن  هلل  عبوديتك   عن  حبك،   عن  التعبري  سبيل   يف  شيء   بكل   تضحي  أن   إىل  يدفعك   هذا  حبك   إن
 . ذلك  على يقوى ال  إنسان كل  كيان  يف وجل عز  هللا أقامه الذي اجلسمي

  قد   هللا   إن  الناس   أيها   اي :  فقال  الناس  يف  خطب  أنه  عنه  هللا   رضي  هريرة  أيب  عن  وغريه  مسلم  اإلمام  ويروي﴿
 حت   صلى هللا عليه وسلم  املصطفى  عنه  سكت  عام؟  ألكل  هللا   رسول  اي  رجل  فقال  فحجوا  احلج  عليكم  فرض
  فافعلوه  أبمرٍ   أمرتكم  إذا  تركتكم  ما  اتركوين  الناس  أيها  تستطيعون  وال  لوجبت  نعم  قلت  لو:  فقال  ثالثً   الرجل  رددها

اَْلْمر   م نَ  َكث ريٍ  يف   يُط يُعُكمْ َلْو    وجل:   عز  هللا  قول  معىن  هو  فذلك   فدعوه،  شيء  عن  هنيتكم  وإن  استطعتم  ما
 يعطف  ذاته   الوقت  يف  ولكنه  هللا  رساالت   يبلغهم  ْلمته  رسوله  قلب  يف  وجل  عز  هللا  أودعها  اليت  الرمحة  إهنا  ،﴾َلَعن تُّمْ 

لوا أن  يريد  ال  عليهم، وُينو عليهم لوا أن  يريد  ما شططاً،  أنفسهم ُُيَمّ    كان   إذا  البديل؟ ما  ولكن عنتاً   أنفسهم ُُيَمّ 
 يكن مل  ولو  به  ُيلم  ما  بكل  ابلنهوض  إال  حبه  لظى  ُيرْب دَ   أن  يستطيع  وال  احلب  مشاعر جواحنه  بني  هتتاج  اإلنسان

﴿َولََٰك نَّ اَللََّ :  القائل  هللا  بيان   يف  هذا  عن  اجلواب   أييت  احلال؟  هذه  يف  حبه   لظى  يرُْب دُ   الذي  ما  ذلك   على  قادراً 
ميَاَن َوزَي ََّنهُ َحبََّب  ُدوَن﴾ ف يُقُلوب ُكْم وََكرََّه إ لَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلع ْصَيانَ  إ لَْيُكُم اإْل     .أُولََٰئ َك ُهُم الرَّاش 

  يشفع  ما   هنالك   به،  حتلمون  مبا   القيام  عن  عجزكم  يف  لكم  يشفع  قد  ما   هنالك   إن  أي   هللا؟  عباد  اي   املعىن  ما
 إىل   يدعوكم  احلب  هذا   أن   صحيح  وتعاىل،   سبحانه   هلل  جواحنكم  بني   املهتاج  حبكم  حبق  القيام   عن  عجزكم  يف  لكم
  أن   عن   ختلعوا  أن  إىل  يدعوكم  احلب   هذا  أن  صحيح   هلل،  مناجني  راكعني  ساجدين  تساهروه  كله  الليل  تقوموا  أن

  هذا   إنه  كله،  ذلك   عن  يعيضكم  شيئاً   هنالك   ولكن  كعب  يفعل  أن   أراد   كما  كله  املال  إىل  انتسابكم  أنفسكم
 قال  رمبا والكفر، والعصيان الفسق كراهية  من قلوبكم يف هللا غرسه الذي هذا إنه قلوبكم، إىل حببه  الذي اإلميان

 من  كثريٍ   يف  الفسق واملؤمن  يف  ينحط  اْلحيان  من  كثريٍ   يف  واملؤمن  يعصي  اْلحيان  من  كثريٍ   يف  املؤمن  ولكن:  قائل
 يهتاج   الذي   احلب  بضريبة  القيام  عن  له   عوضاً   ذلك   يكون  فكيف  وتعاىل  سبحانه  هللا  أوامر  عن  يشرد  اْلحيان

   جواحنه؟ بني لظاه

  مرتكزر   واإلميان  إال  مؤمناً   يكون  ال  املؤمن  اإلنسان  هللا،  عباد  اي  اآلية  هذه  تعنيه  الذي  اجلواب  يف  فتأملوا  تعالوا
  يفعل  كيف  ولكن  والكفر  للفسوق  كارر   للعصيان،  كارهر   وهو  إال  مؤمناً   اإلنسان  يكون  ال   فؤاده،  من  احلب  زاوية  يف

  هبا،   اإلنسانَ   هللا  ابتلى  اليت  غريزته  من  بسائق  شهوته،  من  بسائقٍ   املعصية  إىل  يندلق  قد  إذاً؟  يعصي  كيف  ذلك،
  ولكنه   اْلحيان  من  كثريٍ   يف  عليه  فتتغلب  هتتاج  اليت  الغريزة  من   بسائق  مؤمن  وهو  وجل  عز  هللا  صراط  عن  يشرد  قد
 الكراهة  هذه  ذلك،   يكره  إليه،  القدم  به   زلَّتْ   الذي  هذا  يكره  فيه،   اندلق  الذي  هذا  يكره  مؤمن  وهو  ذاته  الوقت  يف
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 املعصية  كراهية  من احلالة هذه حتفزه اتئباً، وجل عز هللا إىل يقبل أن إىل عصيان من وقع ما يف وقع أن بعد حتفزه
  اتئباً  ابكياً  اندماً   متأملاً  هللا إىل يقبل  أن إىل الكراهية  هذه حتفزه إليه،  جنح الذي الفسوق كراهية  من ارتكبها، اليت
  هذا  وتعاىل، سبحانه  هللا  رحاب  إىل أوبته  وتعاىل سبحانه  هللا  وقبل ذابت  قد ابملعصية  وإذا ذهب قد  ابلذنب وإذا

ميَاَن َوَزي ََّنهُ : وجل عز قوله معىن    .ف يُقُلوب ُكْم وََكرََّه إ لَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلع ْصَياَن﴾  ﴿َولََٰك نَّ اَللََّ َحبََّب إ لَْيُكُم اإْل 

  أجل  والعصيان؟  الفسوق  إىل  وجينحون  واْلوزار   املعاصي  يرتكبون   من  املؤمنني  ويف  هذا  كيف  قائل  يقولن  ال
  هذه   من  يتأملون   أمرهم،  على  ُغل بَ   الذي   هذا  من  ويتأملون   فيه   وقعوا  الذي   هذا  يكرهون  ذاته  الوقت  يف  ولكنهم
 رحاب   إىل  يعودون   اتئبني،  هللا  رحاب   إىل  يعودون  مث  ومن  العصيان  إىل  فدفعتهم  جواحنهم  بني  اهتاجت  اليت  الغريزة

ُلُكم  ال  معناه   هللا؟  عباد   اي   مؤداه  ما  وجل  عز  هللا   لنا   يقوله  الذي  هذا.  مستغفرين  راجعني  وتعاىل  سبحانه  هللا  ُأمحَّ 
ُلُكم  ال  وجل،  عز  هللا  كالم  هذا  عنتاً،  يف  اهتاجت  إذا  احلب  مشاعر  إن  نعم  به،  كلفتكم  الذي  هذا   يف  عنتاً   ُأمحَّ 

 ما   كل  ينفذ  أن  إىل  ذلك   يدفعه حبه،  عن  بذلك   ليعلن  املعجزات   يفعل  أن  إىل  احلب  هذا  صاحب  دفعت  القلب
 وجل  عز  هللا   ابتاله   الذي  ضعفه ولكن  هذا  إىل  يدفعه حبه حبه،  عن  هلل  بذلك   ليعلن  حلبه   ضحيةً   جيعله  أن  ميكن

 وجل  عز  هلل  احملب  الصاحل  الرجل  ذلك   كان  لقد  نعم  فعل،  قد  ما  ينفذ  أن  من  مينعه  ابملرصاد   طريقه  يف  يقف  به
 :يقول هلل حبه عن  هبا يعرب  يفتأ ما كلمة  يردد

 سواك قصٌد                فكيف ما شئت فامتحني وليس لي في 

 جاء  االمتحان،  يف  ينجح  أن  استطاع  هل  ولكن  وجل  عز  هلل  النجوى  هبذه  لسانه  ُيرك  كان  احلب  منطق
  صربه   إن  مث  صرب  إنه مث  صرب البول، حبصر هللا  ابتاله  مبرض،  هللا  ابتاله  الرحيم، الرمحن اإلله من له،  هللا من اجلواب 

 إىل يدفعه احلب تناقضاً، فيها هللا أقامه اليت اجلسمية احلالة وبني جواحنه بني املهتاج حبه بني أن َتذَكَّر إنه مث نفد
 اْلطفال  يلقى  السوق  إىل  خيرج   فكان  هذا  يف   أخطأ  أنه  علم  ال،   له   يقول  اجلسمي   والضعف  املعجزات   يفعل  أن

  لسانه   وأنطق  عليه  تغلب  احلب  منطق  ولكن  كذاابً   ليس  إنه  الكذاب،  لعمكم  هللا  ادعوا  ويقول  احللوى  يعطيهم
  هو   هذا.  حبه  عن  هبا  يعرب  كان  اليت  للحالة  مناقضاً   كان  ذلك   كل  اجلسمية  وكينونته   ضعفه أن  إال  قال  الذي   هبذا

  يف   لكم  وجل،  عز   ابهلل  اإلميان  حب  جواحنكم،  بني  هللا   غرسه  الذي   احلب   هذا  يف  لكم  أي   هللا،   بيان   يعنيه  الذي
  تستجيبوا  أن  عن  يغين  ما  والفسوق  العصيان  كراهية  الكفر،  كراهية  من  جواحنكم  بني  وجل  عز   هللا  غرسه  الذي  هذا

  عنها تنخلعوا وأن كلها  أموالكم ترتكوا  أن أو جبسومكم تضحوا أن فتحاولوا قلوبكم على املهيمن الصادق للحب
  هذا   والعصيان،  والفسوق  الكفر  كراهية  اإلميان،   حب  ذلك؟  عن  يغنيكم   الذي   ما  غىن،   ذلك   يف  لكم   هنائياً،
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  لعباده   اخللد  جنان  هيَّأ  عندما  وتعاىل  سبحانه   هللا   وإن.  واْلوبة  التوبة  إىل  احلب  هذا  وسيدفعكم  لكم  شفيعاً   سيكون
﴿َما  :  قال  وإمنا  املالئكية  درجة   إىل   ارتقوا  ملن  النعيم   هذا  يهيئ  مل  أبداً،  للمعصومني  النعيم  هذا  يهيئ   مل  الطائعني

  أي  ، ﴾هذا﴿  اآلية  ومعىن  راجع  يعين  آيب  وكلمة  آيب  من  مبالغةر   صيغة  واْلواب ُتوَعُدوَن ل ُكلّ  أَوَّاٍب َحف يٍظ﴾  
 الشرود كثري  كان  إذا إال هللا إىل  رجاعاً  العبد يكون  وال وتعاىل، سبحانه   هللا  إىل رجاعٍ  لكل توعدون  ما النعيم هذا
 .  هللا عن

 به   زيَّنَ   الذي  اإلميان  من  جيعل  أن  وتعاىل  سبحانه  هللا  أسأل.  رقعه  على  مات   ملن  فطوىب  راقع  واهن  املؤمن
   العاملني. لرب  الناس يقوم يوم إليه أُبْ َنا إذا لنا  شفيعاً  والعصيان والفسوق الكفر كراهية  ومن قلوبَنا

 .العظيم هللا  وأستغفر هذا قويل أقول

 


