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 الوصايا اإللهية تشريف قبل أن 
 
 تكون تكليفا

 اإلمام الشهيد البوطي

 17/09/2010املوافق  1431، شوال 08، 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 

، عجيب شأن اإلنسان جيلس على مائدة الرمحن سبحانه وتعاىل فيتناول منها ألواانً ال ُُتَْصى مما لذَّ وطاب 
ميتع هللا عز  ه،الغذائية املتنوعة يف جسمه وجسد  طعوٍم ولذائذ خمتلفة متنوعة ومما له آاثرهمما يتمتع به فمه من  

ميتع هللا سبحانه وتعاىل أنفه بروائح تطربه ،  وجل عينيه مبشاهد من اجلمال املتنوع يتيه عن وصفه الكالم والبيان
 .يتيه عن وصفها أيضاً البيان والكالم

يتقلب يف ذلك  ،  أقامه هللا عليها يف مهاٍد مل تستطع أمه أن هتيأ له مثل هذا املهاديتقلب من األرض اليت  
َن الطَّيّ َبات  :  كله وهو يعلم أن مصدر ذلك قرار هللا القائل َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِن  آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف  اْلَبّ  َواْلَبْحر  َوَرَزقْ َناُهم مّ 

يالً َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى كَ  َّْن َخَلْقَنا تَ ْفض   .  [70]اإلسراء:  ث رٍي ممّ 

حىت إذا جاء وقت الوصااي اليت يوجهها هللا سبحانه وتعاىل إىل هذا اإلنسان املكرَّم يوصيه مبا يسعفه ومبا  
ويلتفت يسعده وحيذره عما يشقيه إذا به يشيح بوجهه عن هذه الوصااي وإذا به يسيء الظن هبا ومبن يوصيه هبا  

 .ليأخذ بدالً عن ذلك وصااي عدوه وأعداء هللا سبحانه وتعاىل

إنه ألمر غريب! كيف أحسن الظن ابهلل عندما أجلس على مائدته وأتلقى منه النعم اليت ال ُتصى مث أسيء  
أوصاهم إال مبا فيه  هذا على الرغم من أن هللا سبحانه وتعاىل يؤكد لعباده أنه ما  ،  الظن يف وصاايه اليت يوصيِن هبا

إال مبا يضمن سعادته َلُكُم  .  خريهم وما شرع هلم  يُت  َوَرض  ن ْعَميت   َعَلْيُكْم  َوأَْْتَْمُت  د يَنُكْم  َلُكْم  َأْكَمْلُت  اْليَ ْوَم 
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ْساَلَم د يناً  هذا الذي يقول هذا الكالم هو ذاته الذي أقامنا فوق هذه األرض املليئة مبظاهر .  [3]املائدة:    اإل 
كيف يتأتى لإلنسان أن حيسن الظن ابهلل آانً مث يسيء الظن به  ،  اإلكرام ألفواهنا وألنوفنا وألعيننا وملشاعران أمجع

 . آانً آخر

عباد هللا: لن ُيْسع َد اإلنساَن شيٌء  كالوصااي اليت وجهها هللا سبحانه وتعاىل إىل عبد املكرم ولن يشقي  
ليس من دأيب يف مثل هذه املوقف أن أسرد احلكاايت والقصص وما ،  اإلنساَن شيٌء كإعراضه عن هذه الوصااي

أظن أين فعلت ذلك مرًة ولكِن اليوم سأقص عليكم خباً ألنه يفيض ابلعبة وألن الذي يصغي إليه ويستعمل 
دة عقله إن كان اتئهاً أو ضاالً البد أن ينتقل خالل دقيقة واحدة من أقصى أودية التيه والضالل إىل أعلى أصع

 . اإلميان واهلداية

قبل سنوات خلت أقبلت إيلَّ يف مكتيب يف اجلامعة فتاة قد سرتت جزءاً من شعر رأسها جبزٍء من غطاء 
التجأت إيلَّ قائلة أان على شفري اهلالك فهل يل أقص عليك خبي  ،  وارتدت ثياابً هي أقرب إىل العري منها ابلسرت
قالت: نشأت يف بيت ال يعرف اإلسالم ال فكراً ،  ؟ أصغيت إليهالعلك تنقذين من هذا اهلالك الذي يرتبص يب

درست حىت وصلت إىل اجلامعة وأان ال أتقيد بشيء ألنِن مل أَُربَّ على أي منهٍج ديِن أو أخالقي ،  وال سلوكاً 
أحببته وعرفت جعلُت قليب نُ ُزالً للشباب وأصبحت أتعرف على الواحد إثر اآلخر مث إين تعلقت بواحٍد منهم  ،  قط

وتواثقنا على الزواج مث إنه يف ساعٍة من الساعات انل مِن كل ما يبتغي وراح يعدين ابلزواج ،  أنه أحبِن أيضاً 
ورحت أستعجله ابلزواج مث إين أخذت أستعجله وأضيّ ُق عليه األمر وذات يوٍم نظر إيلَّ وقال: إنِن عندما أقرر 

قالت: يف تلك اللحظة استيقظت ويف تلك ،  اة مثلك ال ترد يد المسالزواج أختار فتاة مستقيمة ال أختار فت
اآلن لو علم أهلي مبا مت يل لقتلوين أو ذحبوين ُتت قانون جناية الشرف  ،  اللحظة علمت أنِن أسري يف طريق اهلالك

 . ماذا أصنعما العمل؟ ، أما اجملتمع فقد لفظِن بعد أن خدعِن متمثالً يف شبابه، اليت ال شرف هلا يف احلقيقة

أهلك ُتولوا إىل أعداء ويوشكون أن يقتلوك  ،  قلُت هلا: اآلن تعرتفني أبن الدنيا كلها ُتولت إىل أعداء لك 
واجملتمع أخذك لباابً ورماك قشوراً وهو سيفعل ذلك يف املستقبل أيضاً بك ومل يبق لك إال ،  لو علموا مبا مت لك 

املتبقي هو اإلسالم،  ه اإلسالمصديق واحد أتعلمني من هو؟ قالت: من؟ قلت: إن هو وصااي هللا  ،  صديقك 
فإن أنت صدقت معي العهد واصطلحت مع هللا سبحانه وتعاىل يف فكرك وسلوكك والتزامك  ،  سبحانه وتعاىل

اآلن  ،  قالت: اآلن أعلن عن توبيت إىل هللا بني يديك ،  وآدابك أرجو أن هللا هو الذي سينتشلك من هذا الشقاء
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بصَّْرهُتا مبا ينبغي أن تفعل يف فكرها ويف مظهرها وقلت  ،  اآلن سأفعل كل ما أيمرين به هللا،  إليه  أعلن عن رجوعي
 . هلا ترددي علي

ما هي إال أايم حىت أقبل إيل يف مكتيب شاب يقول يل إنه ُترى الفتيات ،  انظروا اي عباد هللا إىل رمحة هللا
فلم يعثر فهال دللتِن على فتاة أستطيع أن أجد فيها متعة دنياين لينتقي منها واحدة تليق ابلتزامه ودينه وأخالقه  

قلت: إن أنَت قبلتها زوجة لك كتب ،  والتزامي يف ديِن؟ قلت له: نعم ووصفت له احلال وذكرت له قصة الفتاة
؟ قال: نعم هللا لك أجر اهلداية ومت ََّعَك هللا سبحانه وتعاىل بنعيم الزواج يف الدنيا فهل لك أن جتمع بني سعادتني

 . ولقد رضيت

وشاء هللا عز وجل بقدرته وألطافه أن جيتمعا وأن يتعارفا مث أن يتعاهدا على الزواج عن طريق األهل وانطوت  
القصة ونسيت اخلب ومر على ذلك عاٌم أو عامان وذات يوٍم كنت أعود من بعض احملافظات ونزلت من العربة 

أمام فتاة حمجبٍة حجاابً اتماً ترتدي ثياابً سابغة مع أانقة يف املظهر وهي يف اسرتاحة من تلك االسرتاحات وإذا يب  
قالت: أان اليت كنت ،  قالت: أمل تعرفنا؟ قلت: ال،  ُتتضن طفالً صغرياً على صدرها وإىل جانبها شابٌّ مل أعرفه

مرة ما مثلها مع ها أان ذا أعيش سعادة غا،  اتئهة يف مناكب األرض وانتشلِن هللا عز وجل بدينه عن طريقك 
إال من خالل التزامي ،  زوجي هذا وأشهد يف كل حلظة أن سعاديت هذه مل تتحقق إال من خالل التزامي أبمر هللا 

 . هبذا املظهر الذي أوصاين به هللا سبحانه وتعاىل

 تذكَّْرُت ورجعُت القهقرى ابلذاكرة إىل ما قبل عام وعام ونصف وتذكرت صورهتا عندما جاءت إيلَّ وهي 
نصف عارية وقد خدعها اجملتمع وراحوا أيكلون منها كما قلت لكم اللباب ويرموهنا قشراً على نواصي الشوارع 

 . لو سارت على هذا املنوال

تبني لكل من آمن ابهلل أن وصااي هللا سبحانه  ،  مليئة ابلدرس،  مليئة ابلعبة  –أيها اإلخوة    –هذه القصة  
ابلفكر أو ما تعلق منها ابملظهر وااللتزام والسلوك كل ذلك تتمة ملظاهر إكرام هللا  وتعاىل سواٌء ما تعلق منها  

وهذا اخلب الذي أقصه عليكم جيسد هذه ،  أجل،  كل ذلك تتمة ملظاهر إسعاد هللا عز وجل لإلنسان،  لإلنسان
اجملت،  احلقيقة إىل  األسرة  من  بدءاً  ضارية  وحوش  إىل  إليها  ابلنسبة  الدنيا كلها  واألصدقاء ُتولت  والسوق  مع 

من الصديق الذي انتشلها؟ من هو الصديق الذي أسعدها بعد شقاء؟ كانت تسري على شفا جرف  .  والشباب 
أما اجملتمع فكان يريد أن يتخذ منها كما قلت لكم ألعوبة يتسلى هبا هذا مث  ،  إن هي إال دقائق أو أايم وستذبح
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من خالل وصاايه  ،  كن هللا الكرمي العظيم من خالل دينه القوميهذا مث ذاك وترمى بعد ذلك على نواصي الطرق ول
 . احللوة املسعدة كل ذلك هو الذي انتشلها من الشقاء ومسا هبا إىل صعيد سعادٍة ما مثلها سعادة

يتقلب من أرض هللا يف مهاٍد وال  ،  أليس من احلق أن أقول مرة أخرى اي عجباً لإلنسان عجباً ال ينتهي
ميتع ، بلذائذ ال حصر هلا، ميتع فمه من عطاء هللا عز وجل بطعوٍم ال حصر هلا، ترعى به طفلها كمهاد األم اليت

مسعه عينه أنفه حياته من إكرام هللا وعطائه أبموٍر ال حصر هلا وهو يعلم أهنا آتيٌة من عند هللا عز وجل حىت إذا 
ألزْم نفسك هبذه الضوابط وهبذه  ،  كذا وكذا  حان أن يوصيه هللا عز وجل فيقول له: إذا جلست على املائدة فافعل

َكرّ م  األول وهو هللا أعرض .  النظم لتتناول طعامك على حنو شهي
ُ
عندما أييت ميقات الوصااي اليت جاءت من امل

عندما أجد الفم احملتاج واجلسم  ،  طعامه وشرابه ولذائذه كلها،  أعرض عنه عند وصاايه وأتقلب يف نعيمه ،  عنه
  هذا لؤماً اي عباد هللا؟ أليس، احملتاج

أعرض عن وصاايه إن يف الفكر أو   –إن كنت من صنف الرجال أو النساء    –أعرض وأشيح عن وصاايه  
يف السلوك وهو الذي كرمِن وهو الذي يعطيِن ويسقيِن مث ألتفت بدالً من اإلصغاء إىل وصاايه ألتفت إىل وصااي  

كيف ينبغي أن تكون عالقايت يف ،  ينبغي أن يكون مظهري  كيف ،  كيف ينبغي أن أعيش،  أعداء هللا وأعدائي
اجملتمع؟ أتلقى األجوبة عن هذا كله ممن؟ من أعداء هللا وأعدائي أان! أهم الذين كرَّموك على املائدة اليت تتناول 

اً وال عليها ما لذَّ وطاب؟ أهؤالء هم الذين ميتعون فمك أبنواع الطيبات؟ أهؤالء هم الذين جعلوا من األرض مهد
كمهد األم لطفلها كما قلت لكم؟! هؤالء هم الذين كرَّموك حىت تثق بوصاايهم؟! أم هللا عز وجل هو الذي 

جعل لك األرض مهداً كما قلت لك مث إنه توَّج هذا اإلكرام إبكرام ،  متعك ،  أطعمك ،  سقاك،  كرَّمك وأعطاك
 . إنه لعجب ال ينتهي ، الوصااي؟! عجبٌ 

،  أن جعلتنا من املؤمنني بتكرميك لنا ،  جعلتنا من املؤمنني بعبوديتنا لك وبربوبيتك لنااللهم لك احلمد أن  
،  إذ أمرتنا هبا،  آمنا أبن تكرميك لنا طريٌق أوله متعة الدنيا بكل أصنافها وآخره الوصااي اليت ْتتعنا إذ ذكَّْرتَنا هبا

اي أرحم من ُسئ ل واي أكرم   -ها حنن نعدك  ،  كأبق علينا نعمة االنضباط بوصااي،  فاللهم أبق علينا هذه النعمة
لن نتلق الوصااي إىل من لدنك تلك اليت جاءتنا وحياً عن طريق ،  نعدك أننا لن نكون لؤماء قط  -من أعطى  

كيف  ،  معتقداتنا أنخذ دستور ذلك من لدنك ، أفكاران، سلوكنا أنخذ دستوره من لدنك ، رسلك وأنبيائك مجيعاً 
جعلت من ذلك كله خدماً ،  وأنت الذي  استخدمت أرضك كلها بل كونك كله ملصاحلناال وأنت الذي كرمتنا 
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أقول قويل هذا   .بسالم  –دار الدنيا    –حىت خنرج من هذه الدار  ،  فأبق علينا اللهم هذه النعمة حىت نلقاك،  لنا
 .وأستغفر هللا العظيم


