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ويكافئ َمزيده ،اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه
ُ
أشهد أن ال إله إال هللا
ولعظيم سلطانك ،سبحانك اللّهم ال أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،و ُ
عبده ورسولُه وصفيّه وخليله خريُ ن ٍيب أرسلَه ،أرسله هللاُ إىل العامل
أشهد أ ّن سيّدان ونبينا حممداً ُ
وحدهُ ال شريك له و ُ
صل وسلّم وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّدان حممد صالةً وسالماً دائمني متالزمني
كلّه بشرياً ونذيراً ،اللّهم ّ
إىل يوم الدين ،وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى هللا تعاىل.
بعد فيا عباد هللا ..
ّأما ُ

قلوب ٍ
تعالوا نبتهل إىل هللا سبحانه وتعاىل وخناطبه من أعماق ٍ
مؤمنة به قائلني :اللهم إان قد ُمط ْرَان بفضلك
وإحسانك ال بعملنا وعدلك ،كنا ننتظر أن تعاقبنا لسوء أعمالنا وللكثري من مظاهر إعراضنا ولكنك أريتنا من
ذاتك العلية وجه الصفح ،أريتنا وجه املغفرة واإلكرام فنسألك اللهم أن تقدران على شكر نعمك وأن تلهمنا القيام
حبق هذا الشكر لك كما ينبغي وعلى النحو الذي يرضيك اي ذا اجلالل واإلكرام.
مث إن سؤاالً – اي عباد هللا – يظل يتكرر على كث ٍري من األلسن ،ومهما أجبنا عن هذا السؤال البد أن جند
أن ألسناً تلوك هذا السؤال مرةً أخرى ،ذلك ألن يف الناس من حيركون ألسنتهم هبذا السؤال أو االستشكال
ولكنهم ال يوجهون آذاهنم قط إىل مساع اجلواب ،فكيف السبيل حلل هذه املعضلة؟ كيف نتابع اإلخوة الذين
يكررون سؤاهلم هذا يف كل ٍ
اند ويف كل جمتمع ويف كل مناسبة مث إهنم يعرضون عن اجلواب ألهنم قد ال يوجدون
يف أماكن مثل هذا املكان املقدس.
السؤال هو ما قد أجبت عنه منذ عدة أسابيع ،ملاذا تربطون حبس األمطار واالبتالءات املتنوعة ابملعاصي
اليت قد نتورط فيها وها هي اجملتمعات الغربية غارقة إىل احلمأة يف كل أنواع املعاصي ويف كل مظاهر االحنراف
والسوء ومع ذلك فإن نعم هللا عز وجل ال تنقطع عنه ،وإن قَطَْر السماء يظل يصافح كل ٍ
أرض من تلك األراضي،
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يف كل بقعة من تلك البقاع؟ هذا هو السؤال ،فما اجلواب؟ أعود فأكرر اجلواب مرة أخرى ،وليت أن اإلخوة
الذين يسألون يُتَاح هلم أن يسمعوا اجلواب بطريقة ما.
عباد هللا :إن يف الناس من خياطبهم هللا عز وجل يطلب منهم التوقيع على ميثاق اإلميان به والعبودية له،
ومن الناس من وقعوا على هذا امليثاق خياطبهم هللا عز وجل بضرورة تطبيق مقتضيات امليثاق ،فانظروا إىل الفرق.
خياطب هللا سبحانه وتعاىل التائهني الشاردين عن اإلميان به الذين مل يدخلوا بعد ساحة التعرف عليه وساعة
اّلل َعلَْي ُك ْم َوميثَاقَهُ الَّذي َواثَ َق ُكم به إ ْذ قُ ْلتُ ْم َمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا﴾
﴿واذْ ُك ُرواْ ن ْع َمةَ ّ
االلتزام حبقيقة العبودية له يقول هلمَ :
[املائدة.]7 :
﴿مس ْعنَا
يقول هلم :لقد أصغيتم إىل امليثاق الذي دعوتكم إىل التوقيع عليه ،وها أنتم وقَّ ْعتَ ْم وذلك عندما قلتمَ :
َوأَطَ ْعنَا﴾ ،إذاً فأنتم مطالبون ابلتطبيق.
﴿وأ َْوفُواْ ب َع ْهدي أُوف ب َع ْهد ُك ْم﴾ [البقرة﴿ .]40 :أ َْوفُواْ ب َع ْهدي﴾ الذي وقَّ ْعتُ ْم عليه عندما
يقول هلم أيضاًَ :
قلتم :آمنا أُوف أان ب َع ْهدي جتاهكم إبرسال النعم ومحايتكم من كل سوء وإعطائي لكم األجور اليت وعدتكم هبا.
﴿اي أَيُّ َها
عندما خياطب ربنا سبحانه وتعاىل الشاردين عن هذا التوثيق ،الشاردين عن اإلميان به يقول هلمَ :
َّ
ين َآمنُواْ﴾،
َّاس﴾  ،وعندما خياطب الذين آمنوا به ويدعوهم إىل تطبيق مقتضيات امليثاق يقولَ :
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
الن ُ
ض َّل فَإََّّنَا
َّاس قَ ْد َجاء ُك ُم ْ
احلَ ُّق من َّربّ ُك ْم فَ َمن ْاهتَ َدى فَإََّّنَا يَ ْهتَدي لنَ ْفسه َوَمن َ
فامسعوا والحظوا الفرقَ .
﴿اي أَيُّ َها الن ُ
يَض ُّل َعلَْيهَ﴾ [يونس .]108 :هذا خطاب للناس مجيعاً يدعوهم فيه إىل التوقيع على ميثاق العبودية هلل ومعرفته.
َّاس قَ ْد َجاءتْ ُكم َّم ْوعظَةٌ ّمن َّربّ ُك ْم َوش َفاء لّ َما يف ُّ
اس اتَّ ُقواْ
الص ُدور﴾ [يونسَ .]57 :
َ
﴿اي أَيُّ َها النَّ ُ
﴿اي أَيُّ َها الن ُ
َربَّ ُك ُم الَّذي َخلَ َق ُكم ّمن نَّ ْف ٍ
س َواح َدةٍ َو َخلَ َق مْن َها َزْو َج َها﴾ [النساء.]1 :
أالحظتم؟ اخلطاب موجه إىل الناس الذين مل يقعوا بعد على صك عبوديتهم هلل ،وعلى صك معرفتهم هلل عز
وجل ،ال يطالبهم هللا إال بشيء واحد ،يطالبهم ابلتوقيع على هذا امليثاق ،فإن وقَّعوا فيطالبون بعد ذلك ابلتنفيذ
وإن مل يوقعوا تركهم وشأهنم لعقاهبم الذي ينتظرهم يوم القيامة.
أما الذين آمنوا وصدَّقوا ووقَّعوا على صك هذا امليثاق بينهم وبني هللا عز وجل ،وقَّعوا على صك عبوديتهم
هلل وألوهية هللا واحداً ال شريك له ،وقَّعوا على احلقوق املرتتبة يف ذممهم وأعناقهم جتاه هللا عز وجل فيخاطبهم
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َّ
َّ
ين َآمنُواْ الَ
ين َآمنُواْ أ َْوفُواْ ابلْعُ ُقود﴾ [املائدة .]1 :أ َْوفُواْ ابلْعُ ُقود اليت التزمتم هباَ .
قائالًَ :
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
َّت تَ ْعلَ ُمواْ َما تَ ُقولُو َن﴾ [النساء.]43 :
تَ ْقَربُواْ َّ
الصالَةَ َوأَنتُ ْم ُس َك َارى َح ََّ
َّ
ين َآمنُواْ﴾ إال ليذ ّكرهم ابلعهد الذي وقَّعوا عليه جتاه رهبم وخالقهم،
وهكذا ،ال يقول هلمَ :
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
َّ
ين َآمنُواْ﴾ ليدعوهم إىل تنفيذ هذا العقد.
خياطبهم ب َ
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
تبني لنا هذا – أيها اإلخوة – فأعود فأقول :أما حنن املسلمني املؤمنني ابهلل فلقد وقَّ ْعنا العقد ،وقَّعنا
إذا َّ َ
صك عبوديتنا هلل وأعلنا عن هويتنا عبيداً مملوكني هلل ووقعنا على حقوق هللا عز وجل علينا ووقَّعنا على أننا منقادون
لشريعة هللا وأمره ،فإذا أعرضنا بعد التوقيع عن أوامر هللا عز وجل ،أعرضنا بعد التوقيع عن الواجبات اليت واثقنا
ٍ
بني يف حمكم
هللا هبا إذ قلنا مسعنا وأطعنا نستحق عندئذ العقاب يف دار الدنيا قبل يوم القيامة كما توعَّ َد وكما َّ َ
تبيانه.
أما أولئك الناس الذين مل يوقّعوا على صك هذا العقد وأعرضوا عن دعوة هللا عز وجل هلم ليوقّعوا على صك
عبوديتهم هلل وليوقّعوا على ابلغ حقوق هللا يف ذممهم وليوقّعوا على ضرورة تنفيذ شرائع هللا وأمره يف حياهتم فإن هللا
عز وجل ال يكلمهم وال خياطبهم وال أيمرهم بتنفيذ ما مل يوقّعوا عليه ،ال أيمرهم بتنفيذ الشرائع اليت مل يتعرفوا
عليها ،وهذا من أدق مظاهر عدالة هللا عز وجل.
بل أقول لكم شيئاً آخر اي عباد هللا .لو أن هؤالء الذين مل يوقّعوا على صك العبودية هلل وعلى التزامهم بتنفيذ
أوامر هللا ،لو أهنم تركوا اخلمرة ولو أهنم تركوا املعاصي كلها أفيثيبهم هللا عليها؟ أفيجزل هللا هلم األجر على شيء
من ذلك؟ أبداً ،لن يثيبهم على شيء من ذلك .كما أهنم لن يثيبهم على تنفيذ شيء مل يوقّعوا مع هللا على صك
العبودية هلل هلم فكذلك ال يعاقبهم يف دار الدنيا أيضاً.
هؤالء الذين يعيشون يف الغرب ،نعم إهنم يتقلَّبون يف محأة الرذائل ،إهنم يتقلبون يف حبار متالطمة من املعاصي
ولكن ملاذا يالحقهم هللا عز وجل وملاذا يعاقبهم على ذلك وهم مل يوقّعوا على الصك الذي دعاهم هللا سبحانه
وتعاىل إىل التوقيع عليه ،مل يقولوا :آمنا بك اي إهلنا وها حنن خاضعون لتطبيق أمرك ،مل يقولوا :ها حنن مؤمنون
ابلرسل واألنبياء الذين ابتعثتهم وها حنن مؤمنون بقرآنك حَّت خياطبهم هللا وحياسبهم على عدم تنفيذ أوامر هللا
الواردة يف هذا القرآن ،مل يوقّعوا ،هؤالء مل يلتزم هللا أن يعاقبهم يف دار الدنيا وإَّنا التزم أن يعاقبهم على عدم توقيعهم
صك عبوديتهم هلل يوم القيامة.
3

موقع نسيم الشام WWW.NASEEMALSHAM.COM

ً
جوابا على مقولة :لو كان القحط بكثرة املعاص ي لكان الغرب أولى به منا

اإلمام الشهيد البوطي

أما حنن املسلمني ،أما حنن املؤمنني ،أما حنن الذين نتلوا كتاب هللا آانء الليل وأطراف النهار أو نصغي إىل
كتاب هللا عز وجل يُتلى على مسامعنا يف كل مناسبة ووسائل إعالمنا املسموعة واملرئية ،أما حنن الذين نقول
صباح ومساء :إننا مؤمنون بك وبوحدانيتك ،مؤمنون بقرآنك فال شك أن هللا عز وجل يالحقنا بتنفيذ هذا الذي
َّ
ين َآمنُواْ أ َْوفُواْ ابلْعُ ُقود﴾ [املائدة.]1 :
وقَّعنا عليه َ
﴿اي أَيُّ َها الذ َ
وصك مثبت يف أعناقكم إذاً ينبغي أن توقعوه ،وقَّعنا على هذا الصك فإذا أعرضنا بعد
عق ٌد وقَّعتموه ،عقد ٌّ
ذلك عن مقتضى التنفيذ ،إذا أعرضنا بعد ذلك عن أوامره ،إذا احنططنا بعد ذلك يف األوزار اليت حذران هللا عز
ٍ
عندئذ نستحق العقاب الدنيوي .وهذا فرق دقيق ولكنه واضح ،فرق ما بيننا حنن املسلمني املوقعني
وجل منها
لصك العبودية هلل واإلميان به إهلاً واحداً واإلميان بكتبه ورسله وأنبيائه وبني أولئك الشاردين الذين مل يوقعوا على
هذا الصك أبداً.
هل أزيدكم بياانً أيها اإلخوة هلذه احلقيقة؟
أرأيتم إىل هيئة األمم املتحدة تنتهي إىل وضع مشروع تريد أن تلزم به الدول املختلفة ،ماذا تصنع؟ ترسل هذا
املشروع إىل البالد العربية أو غري العربية املختلفة لكي يروا رأيهم يف هذا املشروع ،فالذين وقَّعوا على املوافقة
يالحقون بضرورة التنفيذ ،والذين مل يوقعوا على املوافقة وأعلنوا أهنم غري مقتنعني به فإن هذه اهليئة الدولية ال
تالحقهم وليس من حقها أن تالحقهم.
عدالة هللا عز وجل يف حق عباده – اي عباد هللا – دقيقة وعجيبة ولكين أعود فأقول :ترى هل أان حباجة
إىل أن أجيب عن هذا السؤال مرة اثلثة ورابعة وخامسة؟ أغلب الظن أنين سأحتاج إىل ذلك ألن الذين يطرحون
هذا السؤال ال نراهم يف مثل هذا املكان ومن مث فإهنم يشفون غليلهم بطرح السؤال ،حيركون ألسنتهم بذلك
ولكنهم ال يوجهون آذاهنم إىل اإلصغاء إىل اجلواب.
أما ما يتعلق ابحلضارة الغربية ملاذا أتلقت وأما حضارتنا اإلسالمية ملاذا خابت وتراجعت فلهذا السؤال جواب
آخر أجبت عنه أيضاً يف مرة من املرات من هذا املكان ولكين سأعود فأجيب مرة أخرى عن هذا السؤال لنزداد
ثقة بعدالة هللا ولنزداد ثقة برمحة هللا اليت جتاوزت حدود هذه العدالة.
أقول قويل هذا وأستغفر هللا العظيم فاستغفروه يغفر لكم.
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