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 مآل الشاردين

 اإلمام الشهيد البوطي

 06/08/2010املوافق  1431، شعبان 26، 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 

  إىل   ينقسمون  اآلاثم  املعاصي  يف  واملوغلني  أوامره  عن  واملبتعدين  وتعاىل  سبحانه   هللا   صراط  عن  الشاردين  إن
 اثنني. فريقني

  ولكن   االحنراف  يكره   إليها،   تدفعه  نفسه   ولكن  املعصية  يكره   أمره،  على  فمغلوب   منهما  األول  الفريق  أما 
 احملرمات   من  كثرياً   وارتكب  املوبقات   من  كثرياً   فارتكب  النفسية  كينونته   ضعف  حتت  وقع  ولرمبا   عليه،  يتغلب  ضعفه
 اللهم:  يقول  حاله  لسان  وكأن  هللا  ألوامر   استجابته  لعدم  ومتأملم   هللا  صراط  عن  شارد  أنه  يعلم  األحوال  كل  يف  ولكنه

 كياين.  يف  ركبته الذي الضعف ولكنه  حكمك  على استكباراً  عصيتك  حني عصيتك  ما إين

  بقوله:   سبحانه   هللا  خاطبهم  الذي  هم  الفريق  هذا.  واملغفرة  الصفح  هللا  عباد  اي   –  مآله  الناس  من  الفريق  هذا 
رَُفوا  الَّذ ينَ   ع َباد يَ   ايَ   ُقل  ﴿ ه م    َعَلى  َأس  َنُطوا   اَل   أَنُفس  يعاً   الذُّنُوبَ   يَ غ ف رُ   اّللََّ   إ نَّ   اّللَّ    رَّمح َة    م ن  تَ ق   ال َغُفورُ   ُهوَ   إ نَّهُ   َجَ 

يمُ   [  53: الزمر] ﴾الرَّح 

  مآله واآلاثم املعاصي يف أوغل ومهما وتعاىل سبحانه هللا  صراط عن ابتعد مهما الناس من الفريق هذا مآل 
 عز   هللا  يعيده!  إيل  مصريك  أن  تعلم  أن  آن  أما!  إيل  رجعتك   آَنت    أما:  يقول  وكأنه  إليه،  وجل  عز  هللا  جيذبه  أن

   وهديه. صراطه  إىل وإحسان وإكرام منه بلطف وجل
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 من   انتهى  واحداً   فيه  أن  أظن  ما  لكم  حاله  وصفت  الذي   الفريق  هذا  يف  أن  –  هللا  عباد  اي  –  أظن  وما 
 الذُّنُوبَ   يَ غ ف رُ   اّللََّ   إ نَّ ﴿  : بقوله  هللا  خياطبهم  الذين  هم  هؤالء.  له  مغفور  غري  وهو   هللا  إىل  ورحل  هذه   الدنيوية  حياته 
يعاً  يمُ  ال َغُفورُ  ُهوَ  إ نَّهُ  َجَ   ﴾الرَّح 

  عن  اتئهني  حياهتم   يف  كثريةً   أشواطاً   ساروا  أانساً   املعاصرة  حياتنا  يف  ورأينا  املتصرمة  العصور  يف  مسعنا  ولكم
 من  أصبح   قد  حني  بعد  هو  وإذا  فجأة   وتنظر  لرعوانهتم  يستجيبون  أهواءهم،  يتبعون  شاردين  وجل،  عز  هللا  أوامر
  العاملني  رب   سنة  هي  تلك   صراطه،  على  واملستقيمني  ألوامره  امللتزمني  هللا  عباد  أفضل  من  التائبني،  هللا  عباد  خرية
 .الفريق هذا من بنماذج أذكّ رَُكم  دعوين . هللا لطف مظاهر من عظيم ملظهر وإنه

  ملعة   إىل  الليل  تساهر  داره  وكانت  والقصف  اللهو  يف  املثل  مضرب   كان   البصرة  أمراء   من  أمري  احلايف  بشر 
 . داره من ذلك  كل  يهدأ ال والقصف والغناء واللهو الفجر

 رجل  أمام  هبا  وإذا  الباب   فتحت   القصر،  جواري  من جارية  خرجت  طارق،  الباب   طرق  الليايل  من  ليلة  يف 
 يف   الباب  وصفقت  فاستضحكت  عبد  أم  حر    الدار  هذه  أصاحب  قائالً   سأهلا  االمشئزاز،  مظهره  يثري  اهليئة  رث 

 اخلرب،  ما   سأهلا   تضحك،  وهي  سيدها   إىل  عادت .  عبد  أم  حر    أهو  يسأل  البصرة  أمري  يعلم   ال  جمنون   وقالت   وجهه
  اجلارية   وصفته   الذي  الرجل  ووجد  ويسرة  مينة  والتفت  الباب   إىل  بشر  قفز.  وكيت  كيت  األمر  سيدي  اي:  قالت
  قلت؟  ماذا:  قال.  نعم:  قال  الباب؟  طرقت  أنت:  له  وقال  بيده  أمسك   أدركه،   حت   حافياً   إليه   نفسه  فشد  بعد  على
 نعم:  قلت  حر    هو  بل  قالت  عبد،  أم  حر    الدار  هذه  صاحب  فسألت  واللهو  القصف هذا  مسعت  شيء،  ال:  قال
  أشهدك   هذا  اي:  وقال  بيده  أمسك   بشر،  قلب  إىل  اللحظة  تلك   يف  اهلداية  دخلت.  العبيد  شأن  ليس  هذا  نعم
 . حافياً   وبقي حافياً   هللا مع اصطلح. عبداً  هللا يلقاين ولسوف عبداً  أبقى ولسوف عبد أين هللا أمام

  وسبق   وتعمدٍ   ختطيط  عن  يكن  مل  استكبار،   عن  يكن  مل  بشر  احنراف   ألن  ملاذا؟  الصلح  كان  واحد  حملة  يف 
 . لرعوانته استجابة  كان   لضعفه، استجابة كان  إصرار،

  وكانت  طريق،  قاطع   كان   ل صَّاً،  كان   اللصوصية،   شأنه   كان   السوء،  يف  املثل  مضرب   كان   عياض  بن  الفضيل 
 يعلم   كان  لعله  بل  هللا  على  استكباراً   املعاصي  هذه  يف  يوغل  يكن  مل  ولكنه  واآلخر  احلني  بني  إليها  خيتلف  خليلة  له

 . ويتأمل
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  هزيع   بعد   اجلدار   تسور  الدار،  من  املال  من  شيء  الستالب   فرصة   هنالك   أن  علم  جداراً،   َتَسوَّرَ   ليلة  ذات  
   .اآلية هذه يقرأ الليل صمت يقطع صواتً  مسع الدار داخل إىل ينقلب أن  أراد فلما نيام، والناس الليل من طويل

ر    قُ ُلوهُبُم    خَت َشعَ   َأن  آَمُنوا  ل لَّذ ينَ   ََي ن    أملَ  ﴿ قّ    م نَ   نَ َزلَ   َوَما  اّللَّ    ل ذ ك    قَ ب لُ   م ن  ال ك َتابَ   أُوُتوا  َكالَّذ ينَ   َيُكونُوا  َواَل   احلَ 
ََمدُ  َعَلي ه مُ  َفطَالَ  ُهم   وََكث ريم  قُ ُلوهُبُم   فَ َقَست   األ  ن   ُقونَ  مّ   [  16: احلديد] ﴾فَاس 

 آن،   لقد  ريب  اي   بلى:  قائالً   اجلدار  ذلك   فوق  يقف   وهو  وصاح  الفضيل  قلب  يف  اآلية   هذه  أسرار  دخلت 
 . هللا مع واصطلح اغتسل عائداً، وحتول آن لقد

  اليوم  املعاصرين  الناس  يف  وكم  املبارك،  بن  هللا  عبد  وأمثال  بشر  وأمثال  الفضيل  أمثال  من  التاريخ  يف  وكم  وكم 
 دفعهم   أهواؤهم،  النفسية،  رعوانهتم  دفعتهم  الذين  إهنم  هم؟  من   لكن.  أخباركم  لكم  ذكرت   الذين  هؤالء أمثال  من

  هللا   رمحة   فلحقتهم  أهوائهم  على  يتغلبوا  أن  يستطيعوا  ومل  ارتكبوا  ما   ارتكاب   إىل  البشرية  غرائزهم  دفعتهم  ضعفهم،
 . لطفه هبم وأحاط وجل عز

 حرمها،   مبن  مستخفاً   املعصية  يرتكب  إصرار،  بسبق  متعمداً   ويرتكبها   للمعصية  خيطط  ففريق  الثاين  الفريق  أما 
 . األول الفريق عن كبرياً   اختالفاً  شأنه خيتلف اإلخوة أيها الفريق هذا .واألحكام الشرائع شرع مبن مستهيناً 

  أسري   الذي  هبذا  مؤمن  أان:  يقول  وإمنا  يل  هللا   ادع  ضعيف  ولكين  حمق  أنت  لك   يقل  مل  ُتذَكّ رَ   أن  أردت   إن 
  أمري،   الناس  من  أحد  ميلك   ال  أان  احلضارة،   إىل  متجه  احلداثة،  إىل  متجه  العتيق،  املاضي  من  متحرر  أان  عليه،
 وجل  عز   هللا  أبوامر  مستخفاً   يعصيه  ولكنه   وجل  عز  هللا  يعصي  مربراً،  ذلك   يرتكب   ولكنه  يرتكب.  شئت  ما  أفعل

ُم  ﴿:  بقوله  وتعاىل  سبحانه  الباري  عناهم  الذين  هم  هؤالء.  أبحكامه  مستهيناً    َفَمهّ ل  .  َكي داً   َوَأك يدُ .  َكي داً   َيك يُدونَ   إ هنَّ
ل ُهم   ال َكاف ر ينَ   [  17-15: الطارق] ﴾ُرَوي داً  أَم ه 

 [ 54:  عمران   آل] ﴾ال َماك ر ينَ  َخري ُ  َواّللُّ  اّللُّ  َوَمَكرَ   َوَمَكُروا  ﴿ :وتعاىل سبحانه  هللا بقول  املعنيون هم إهنم 
َدهُ   اّللَُّ   ذُك رَ   َوإ َذا﴿  :وجل  عز  هللا   بقول  املعنيون   هم  إهنم  ََأزَّت    َوح  ُنونَ   اَل   الَّذ ينَ   قُ ُلوبُ   امش  َرة    يُ ؤ م  خ  آل    َوإ َذا   اب 

ُرونَ  ُهم   إ َذا ُدون ه   م ن الَّذ ينَ  ذُك رَ  تَ ب ش   [45: الزمر] ﴾َيس 
  هللا،   رمحة  عن  حتجزه  لن  له  ابلنسبة  املعاصي  أبن طمأنه  األول  الفريق  عن  حتدث  كيف  هللا   كتاب   إىل  أرأيتم 

ن يوم لشقائه سبباً  اإلنسان معاصي كانت  ومت  . الدايَّ



 اإلمام الشهيد البوطي                                                                                                                                                               مآل الشاردين 

 WWW.NASEEMALSHAM.COMموقع نسيم الشام                                                                                                                          4

 أبمر  مستخفاً   املعصية  يرتكب  الذي   هذا  هبا،  مستهيناً   املعصية  يرتكب  الذي  الفريق  هذا  الثاين،  الفريق  أما 
 يقبل  ال   أيضاً،   غريه   حق  يف  ولرمبا  نفسه   حق  يف  هلا   خيطط  للمعصية،   خيطط   وجل،  عز  هللا   بكتاب   مستخفاً   هللا، 

 وهنالك   ذكرت،  الذي  هذا  يف  اإلهلي   البيان  يعنيهم  الذين  هم  هؤالء  املذكّ رين،  تذكرة  يقبل  ال   الناصحني،  نصح
ُم  ﴿. الفؤاد تزلزل تذيب أخرى آايت  ل ُهم   ال َكاف ر ينَ  َفَمهّ ل  . َكي داً   َوَأك يدُ . َكي داً   َيك يُدونَ  إ هنَّ  ﴾ُرَوي داً  أَم ه 

ن  َيا  يف    هلُم  ﴿  :وجل  عز  هللا  قول  عليهم  يصدق  وإمنا  منها  هاربون  ألهنم  هللا  رمحة  تصادفهم  لن  هؤالء  ز يم   الدُّ   خ 
َرة   يف   َوهَلُم    [114: البقرة] ﴾َعظ يمم  َعَذابم  اآلخ 

  عليه،   للقضاء  فخططوا  وشرعه  هللا  دين  على  حقدوا  أانس  من  وكم  كم.  املطلوب   إىل  الوصول  عدم  اخلزي 
يَ   . الفريقني أي من اآلن حنن، هللا  عباد اي ذلك  على شاهد  أكرب والتاريخ عليه، يُ ق َضى  أن قبل عليهم ُقض 

  رعوانهتم  ضحية  وقعوا  ضعفهم،  ضحية  وقعوا  الذين  الشاردين  هؤالء  من  نكون  أال  وجل  عز  هللا  وأسأل  أرجو 
 َوآَخُرونَ ﴿  : عنهم  هللا   قال   ممن  نكون   أن   أرجوا  وتعاىل،  سبحانه   هللا   على  املستكرب  الفريق  من  نكون   وأال  وأهوائهم

اً  َعَمالً  َخَلُطوا   ب ُذنُوهب  م   اع ََتَُفوا   يمم  َغُفورم   اّللَّ  إ نَّ  َعَلي ه م   يَ ُتوبَ  َأن اّللُّ  َعَسى َسيّ ئاً  َوآَخرَ  َصاحل   [  102: التوبة] ﴾رَّح 

   ﴾التوابون اخلطائني وخري خطاء  آدم بين كل﴿ :هللا رسول قال وقد كيف   املعاصي، من مربئني لسنا حنن 

  يظل   الذي  الفريق  من  جيعلنا  أن  وجل  عز  هللا  ألسأل  وإين  غفور،  ربنا  ولكن  والنهار  الليل  يف  خنطئ  حنن 
  أن   حناول.  وتعاىل  سبحانه   هللا   بشرع  التحلي  صعيد   إىل   هللا،  أبوامر  االلتزام  صعيد  إىل  بنفسه   ليسمو   نفسه  جياهد
 من  إليك   تربأان  إان  اللهم:  قائلني  هللا  خناطب  قوة،  وال  لنا  حول   ال  أن  نعلم  وحنن  الصعيد  هذا  إىل  أبنفسنا  نسمو
ر    خطاان،  اللهم  فسدد  وقوتنا  حولنا  أوهام   بقية   تزال  وال.  أبوامرك  وااللتزام  صراطك  على  السري  إىل  سبيلنا  اللهم  َيسّ 

 . ظاهرون وهم هللا أمر َييت حت خالفهم من يضرهم  ال القومي النهج على سائرين الصاحلني هللا عباد من

 .هللا  وأستغفر هذا قويل أقول


