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 الهرج واملرج؛ سببه وعالجه 

 اإلمام الشهيد البوطي

 22/10/2010املوافق   1431،  ذو القعدة 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 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 

إن الشأن بنا أننا مجيعاً نتجه بني احلني واآلخر لنستطلع آخر أنباء العامل اإلسالمي بل آخر أنباء العامل كله  
 . ار العامل هذهفما الذي نسمعه وحنن نتنقل بني املصادر السمعية والبصرية ألخب

النهب والعدوان على   – كما تعلمون    –إننا    أنباء القتل واالنفجارات وأخبار السلب  ال نطلع إال على 
احلقوق واغتصاب األوطان واملمتلكات واخلطط الكائدة الرامية إىل اإليقاع بني األشقاء. أعتقد أننا ال نكاد نطلع  

 .عندما حناول أن نتبني ذلك على شيء غري  هذا من أنباء العامل 

أن أبطال هذه الفنت وهذه اخلطط املختلفة، هؤالء الذين ينفخون يف نريان    – اي عباد هللا    – والعجيب حقاً   
الفنت والقتال واالنفجارات وحنوها كلهم يدعي أنه ميارس من خالل عمله العدَل واالنضباط ابحلق، كلهم ينعتون  

من يزعم أو يعرتف أبنه إمنا يبغي ويتجاوز العدل إىل الظلم، هذه ظاهرة كلنا   أنفسهم ابتباع العدل وليس فيهم
 . نتبينها ونعلمها 

إنكم لتعلمون أن نسبة عشرة ابملئة من سكان العامل يسعون جاهدين إىل أن يتحكموا ببقية سكانه، يسعون  
حياولون جاهدين أن جيعلوا من   جاهدين إىل أن جيعلوا من بقية الناس جنوداً لتحقيق مآرهبم ولتنفيذ خططهم،

َظَهَر اْلَفَساُد يف  اْلَبّ  َواْلَبْحر    بالد العامل أسواقاً استهالكية ملنتجاهتم، وصدق هللا عز وجل القائل يف حمكم تبيانه
َا َكَسَبْت أَْيد ي النَّاس    . [41]الروم:  ِب 
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لعامل والذي ال تكاد تعود به أخبار األجهزة  هلذا اهلرج واملرج الذي يسود ا  –اي عباد هللا    – فما السبب   
 . املرئية واملسموعة بغريه

السر يف ذلك أن اإلنسان يف كينونته األصلية عندما يكون متحرراً من املبادئ والقيم، هذا اإلنسان أضرى   
بتداع الوسائل وحٍش يف العامل كله، ال من حيث قوته اليت يسخرها ملآربه بل من حيث قواه الفكرية اليت يسخرها ال

والخرتاع السبل ألفكاره اليت حياول أن يهيمن هبا على اآلخرين، وأنتم تعلمون أن وحوش الغاابت تتمتع بقوهتا 
الذاتية ولكنها ال تتمتع ِبا يتمتع به اإلنسان من مدراك يسخرها الخرتاع مزيٍد من القوى ومزيٍد من وسائل اهليمنة  

 . على اآلخرين

ايً كان ال يصلحه إال جلام حمكم من الدين احلق يلجمه عندئٍذ تستيقظ اإلنسانية بني  ولذا فإن اإلنسان أ  
 .جواحنه وعندئٍذ يتحول هذا املخلوق من وحٍش شرس إنسان يتمتع بكل ما نعرفه من معاين اإلنسانية

ين احلق  الدين احلق هو اللجام الوحيد الذي يصلح حال اإلنسان وخيضعه للعدالة احلقيقية. ذلك ألن الد 
رُُه الدين هبويته عبداً مملوكاً ضعيفاً هلل عز  إمنا يعين أوالً أن يتعرف اإلنسان على هويته، يقف أمام مرآة ذاته فيبصّ 
رُُه الدين أبن مآله على هللا وأبن   رُُه الدين بعد ذلك أبلوهية هللا عز وجل له ورقابته الدائمة له، يبصّ  وجل، يبصّ 

كون بني يدي هللا ومن مث يتطامن لقرار هللا عز وجل ويرمق بطرفه إىل السماء ليتلقى موازين وقوفه ال ميكن إال أن ي
َوالسََّماء َرفَ َعَها   العدل من هللا، وال خيرتع هذه املوازين انطالقاً من مصاحله الذاتية املختلفة، وصدق هللا القائل 

يزَاَن. َأالَّ َتْطَغْوا يف   ُروا اْلم يزَانَ َوَوَضَع اْلم  ْلق ْسط  َواَل ُُتْس  . َوأَق يُموا اْلَوْزَن اب   . [9-7]الرمحن:  اْلم يزَان 

امليزان الذي يعنيه بيان هللا سبحانه وتعاىل إمنا هو العدل. والفرق بني العدالة اليت هتبط من علياء الربوبية   
عيها اإلنسان وخيرتعها انطالقاً من رعوانته ورغائبه وقوته  أمانًة مستوَدَعًة بني يدي اإلنسان والعدالة الزائفة اليت يد

اليت يتمتع هبا أن العدالة اليت تنزل من علياء الربوبية ال تفرق بني الناس ألي موجٍب من املوجبات، عدالة هللا عز  
بني عريب وجل ال تفرق بني األداين واملذاهب، عدالة هللا عز وجل ال ميكن أن تفرق بني قوي وضعيف، ال تفرق  

 . وأعجمي، عدالة هللا سبحانه وتعاىل ميزان يتسامى على هذه االعتبارات كلها

أما اإلنسان عندما يريد أن يستخرج موازين العدالة من كيانه فإن منطلق هذا امليزان إمنا هو قوته أو ضعفه،   
  بني هذا وذاكمنطلق هذا امليزان مصاحله، منطلق هذا امليزان رعوانته، وما أعظم وأوضح الفرق 



 اإلمام الشهيد البوطي                                                                                                                                            الهرج واملرج؛ سببه وعالجه 

 WWW.NASEEMALSHAM.COMموقع نسيم الشام                                                                                                                          3

 َوالَ جَيْر َمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعد ُلواْ اْعد ُلواْ ُهَو أَقْ َرُب ل لت َّْقَوى :امسعوا قرار هللا عز وجل بل أمره القائل 
وأنصفوهم    تَ ْعد ُلواْ اْعد ُلواْ َعَلى َأالَّ  بغضكم ألعدائكم     َشَنآُن قَ ْومٍ ال حيملنكم    الَ جَيْر َمنَُّكمْ   [8]املائدة:  

 ُهَو أَقْ َرُب ل لت َّْقَوى 

اي عباد هللا إىل هذه احلادثة اليت جتسد العدالة الرابنية اليت كم وكم حنن حباجة   –أيها اإلخوة    –وانظروا   
 .إليها السيما يف هذا العصر

اهنم ضعيف. سرقوا أمتعة ابهظة أسرة مكونة من عدد من األشخاص يف عصر رسول هللا )، مؤمنون لكن إمي 
الثمن من عند إنسان من أصحاب رسول هللا رضوان هللا عليهم، وطاب هلم أن يلصقوا هذه اجلرمية جباٍر يهودي  
يعيش بلصق هذا اإلنسان الذي سرق متاعه. حبكوا التهمة وأحكموها أميا إحكام بوسائل يضيق الزمن اآلن عن 

سارق احلقيقي. واستدعى رسول ث واهتم فيمن اهتم جاره اليهودي واهتم أيضاً الذكرها وبياهنا. مث إن املسروق حب
السارق احلقيقي فاستنكر وأظهر غضبه قائالً اي رسول هللا أنتهم وحنن أهل بيت مسلم أال فلينظر هذا املسروق   هللا

اليهود التهمة حول  ي اجلار وضاقت سبل جاره الذي بلصقه وليتبني دالئل اجلرمية اليت ارتكبها هو. وحامت 
التهمة عليه وكاد رسول هللا أن حيكم عليه وأن يقاضيه جبرمية السرقة وإذا بعشر آايت من كتاب هللا عز وجل تنزل 

حلَْقّ  ل َتْحكُ   دفاعاً عن اليهودي البيء وجترمياً للسارق املسلم احلقيقي، وامسعوا بيان هللا َم إ انَّ أَنزَْلَنا إ لَْيَك اْلك َتاَب اب 
يماً. َواْستَ ْغف ر  اّلّلَ إ نَّ اّلّلَ َكاَن َغُفوراً رَّ  َا أَرَاَك اّلّلُ َوالَ َتُكن لّ ْلَخآئ ن نَي َخص  يماً. َوالَ جُتَاد ْل َعن  الَّذ يَن َبنْيَ النَّاس  ِب  ح 

ُفوَن م َن النَّاس  َوالَ َيْسَتْخُفوَن م َن اّللّ  َوُهَو َمَعُهْم إ ْذ  خَيَْتانُوَن أَنُفَسُهْم إ نَّ اّلّلَ الَ حيُ بُّ َمن َكاَن َخوَّاانً أَث يماً. َيْسَتخْ 
َا يَ ْعَمُلوَن حمُ يطاً. َهاأَنُتْم َه ُؤالء َجاَدْلُتْم َعن ْهُ  نْ َيا َفَمن جُيَاد ُل يُ بَ يّ ُتوَن َما الَ يَ ْرَضى م َن اْلَقْول  وََكاَن اّلّلُ ِب  ْم يف  احْلََياة  الدُّ

ر إىل أن نزل يف آخر اآلايت العش   [109-105]النساء:    ْم يَ ْوَم اْلق َياَمة  أَم مَّن َيُكوُن َعَلْيه ْم وَك يالً اّلّلَ َعن ْهُ 
 ًْب َخط يَئًة أَْو إ ْْثاً مُثَّ يَ ْرم  ب ه  بَر يئاً فَ َقد  اْحَتَمَل هُبَْتاانً َوإ ْْثاً مُّب ينا  [ 112]النساء:  َوَمن َيْكس 

عدالة هللا، وذلك هو الفارق الكبري بني العدالة الرابنية اليت شرَّفَ َنا هللا عز وجل هبا منزلة من مساء تلك هي  
كرمه وإحسانه وبني العدالة الزائفة اليت تنبع من هنا وهنا وهناك منطلقة من الرعوانت البشرية، منطلقة من مشاعر 

 .، منطلقة من الرغائب واملصاحل الشخصية الزائفة والعابرةالقوة اليت يتمتع هبا عشر ابملئة من سكان هذا العامل

 ؟ما العبة اليت ينبغي أن نقطفها اي عباد هللا من هذا الكالم الذي أقوله لكم
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العبة اليت ما أظن أهنا ُتفى على أيٍّ منا هي أن من أراد أن حيقق اجملتمع الذي يعيش فيه ابلعدالة احلقيقية   
َبْت إال يف تربة اإلميان ابهلل، إال يف  فليعلم أن هذه العدالة ال ميكن أن تنبع إال يف تربة الدين وال ميكن أن ُتْستَ ن ْ

صور أن بوسعه أن يقتطع العدالة عن مصدرها احلقيقي أال وهو الدين احلق تربة مراقبة هللا سبحانه وتعاىل، فمن ت
وتصور أنه يستطيع أن حيقق العدالة احلقيقية بني الناس دون أن تكون هذه العدالة موصولة جبذورها، دون أن  

ذه الصورة اليت تكون موصولة ابإلميان ابهلل، ابخلوف من هللا سبحانه وتعاىل فقد أبعد النجعة ولن يقع إال على ه
تفجري   وقتال،  قتل  لكم،  ذكرته  الذي  واملضمون  الشكلي  األلق  ذات  الزائفة  العدالة  صور  من  لكم  ذكرهتا 
وانفجارات، تكفري ألسباب وأنواع شىت، تربص حبقوق الناس، خطط ترمي إىل اإليقاع بني األشقاء، تلك هي 

وجل وعندما تكون هذه العدالة انبعة من األرض وال تكون    صورة العدالة عندما تَ ن َْبتُّ العدالة من رقابة هللا عز
 . انزلة من مساء هللا عز وجل

القائل  .  ومرة أخرى أذكّ ُر نفسي وأذكّ رُُكم بقرار هللا  اْلم يزَان  َتْطَغْوا يف   يزَاَن. َأالَّ  اْلم  َوَوَضَع  َرفَ َعَها  َوالسََّماء 
ْلق ْسط  َواَل  ُروا اْلم يزَانَ َوأَق يُموا اْلَوْزَن اب   . [9-7]الرمحن:  ُُتْس 

 .ولكم يل  يغفر فاستغفروه العظيم هللا  وأستغفر هذا قويل أقول


