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ويكافئ َمزيده ،يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه
ُ
أشهد
وجهك ولعظيم سلطانك ,سبحانك اللّهم ال أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،و ُ
عبده ورسولُه وصفيّه وخليله خريُ ن ٍيب
أشهد أ ّن سيّدنا ونبينا حممداً ُ
أن ال إله إال اهلل وحدهُ ال شريك له و ُ
أرسلَه ،أرسله اهللُ إىل العامل كله بشرياً ونذيراً ،اللّهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيّدنا
حممد صالةً وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم الدين ،وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل
تعاىل.
بعد فيا عباد اهلل..
ّأما ُ
صفتان ينبغي أن يكون املسلمون  -ال سيما يف هذا العصر  -على بينة منهما :أما الصفة األوىل،
فهي من أخص مسات اإلسالم ومن أهم مستلزماته .وأما الصفة األخرى فهي من أخطر ما حيذر منه
اإلسالم.
أما الصفة األولى :اليت هي من أخص مسات اإلسالم ومن أهم مستلزماته فهي (اإلنسانية) بكل
ما يف هذه الكلمة من معىن ،وهي الرفق بكل ما يتضمنه من خصائص ومزايا ،وهي األخالق اإلنسانية
احلميدة .ولو أن اهلل عز وجل علم أن هنالك شرعة غري شرعة اإلسالم وديناً غري دين اإلسالم يضمن أن
تتحقق يف حياة الناس مبادئ األخالق الراشدة واإلنسانية احلميدة والرفق يف التعامل إذاً ألمرهم اهلل بتلك
الشرعة ،ولكن اهلل وهو العليم احلكيم علم أن معني األخالق اإلنسانية الراشدة والرفق بكل ما يف هذه
الكلمة من معىن إمنا هو اإلسالم وال شيء غري اإلسالم ،ومن مث شرف اهلل عباده هبذا الدين.
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انظروا وتأملوا يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل جتدون أن كل مبادئ العقيدة اإلسالمية وسائر أحكام
الشريعة اإلسالمية تدور على حمور الرفق ،تدور على حمور األخالق اإلنسانية الفاضلة السامية ،تدور على
حمور بناء اجملتمع اإلنساين بالصالح واالبتعاد عن الفساد واإلفساد.
يدو َن عُلُوا يف ْاأل َْرض َوَال
ين َال يُر ُ
انظروا إىل قوله سبحانه وتعاىل :ت ْل َ
ك الد ُ
َّار ْاْلخَرةُ ََْن َعلُ َها للَّذ َ
ني تأملوا يف هذا الكالم.
فَ َس ًادا َوالْ َعاقبَةُ ل ْل ُمتَّق َ
انظروا إىل قول اهلل سبحانه وتعاىلَّ :ال َخْي َر يف َكث ٍري من ََّْن َو ُاه ْم إَّال َم ْن أ ََمَر
ٍ
ب ٍ
يما.
ضات اللَّه فَ َس ْو َ
ني النَّاس َوَمن يَ ْف َع ْل ََٰذل َ
ك ابْتغَاءَ َم ْر َ
ص َال ٍح بَ ْ َ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إ ْ
ف نُ ْْتيه أ ْ
َ
َجًرا َعظ ً
الحظوا وتأملوا وتدبروا هذا الكالم الرباين.
ٍ
وها إ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَ َٰى ُكل َش ْي ٍء
قفوا عند قوله سبحانهَ  :وإذَا ُحييتُم بتَحيَّة فَ َحيُّوا بأَ ْح َس َن مْن َها أ َْو ُرُّد َ
َحسيبًا.
احلَيَاة الدُّنْيَا َويُ ْشه ُد
ك قَ ْولُهُ يف ْ
انظروا وتأملوا يف قوله سبحانهَ  :وم َن النَّاس َمن يُ ْعجبُ َ
صام
اللَّهَ َعلَ َٰى َما يف قَ ْلبه َوُه َو أَلَ ُّد ْ
اْل َ
ك
ما الدليل على أنه ليس كما يقول؟ الدليل ما يليَ  :وإذَا تَ َوَّ َٰىل َس َع َٰى يف ْاأل َْرض ليُ ْفس َد في َها َويُ ْهل َ
ب الْ َف َس َاد هذا هو املقياس.
ْ
َّس َل َواللَّهُ َال ُحي ُّ
احلَْر َ
ث َوالن ْ
انظروا إىل املعىن الذي يعرف البيان اإلهلي التقوى به عندما يقولَ  :و َسارعُوا إ َ َٰىل َم ْغفَرٍة من َّرب ُك ْم
ٍ
َّ
السَّراء َوالضََّّراء
ين يُنف ُقو َن يف َّ
ض َها َّ
ض أُعد ْ
َو َجنَّة َع ْر ُ
َّت ل ْل ُمتَّق َ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ني من هم املتقون يارب؟ الذ َ
ني
ني الْغَْي َ
ني َعن النَّاس َواللَّهُ ُحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
ظ َوالْ َعاف َ
َوالْ َكاظم َ
هل أزيدكم أيها اإلخوة من آي الكتاب املبني ما يوضح أن مدار الشرعة اإلسالمية كلها على تغذية
اإلنسانية بغذائها السليم وعلى أن يكون اإلنسان ملكاً يتحرك وميشي فوق هذه األرض باألخالق وبالرفق
وباللني وباإلصالح بدالً من اإلفساد .هذه هي الصفة اليت هي من أخص خصائص اإلنسانية ومن أهم
مزاياها.
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أما الصفة الثانية واليت هي من أخطر ما حيذر منه اإلسالم ،فهي اهلوان هي الذل هي الضعة  ..وكم
وكم أناس التبست عليهم الصفة احملمودة األوىل هبذه الصفة املذمومة الثانية ،اإلسالم الذي شرفنا اهلل عز
وجل به يسمو باإلنسان صعداً فوق مستوى اهلوان اليريد له اهلوان يرتفع به صعداً فوق مستوى الضعة،
ال يريد ربنا لإلنسان الضعة بشكل من األشكال ،ال يريد الباري سبحانه وتعاىل من اإلنسان أن يركن إىل
اه ْم يف الْبَ ر َوالْبَ ْحر
الذل كيف؟ وهو الذي قال اهلل عز وجل عنهَ  :ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِن َ
آد َم َو َمحَْلنَ ُ
اه ْم َعلَ َٰى َكث ٍري ِّم َّْن َخلَ ْقنَا تَ ْفض ًيال الحظوا أيضا أيها اإلخوة كم وكم حيذر
اهم م َن الطَّيبَات َوفَ َّ
ض ْلنَ ُ
َوَرَزقْ نَ ُ
بيان اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان وال سيما املسلم من أن يركن إىل اهلوان ،من أن يركن إىل الضعة والذل
لغري اهلل سبحانه وتعاىل.
َّيب قَاتَ َل َم َعهُ رب يُّو َن َكثرير فَ َما َوَهنُوا ل َماَ
انظروا وتأملوا يف قول اهلل سبحانه وتعاىلَ  :وَكأَين من ن ي
ين تلك هي صفات عباد اهلل الربانيني
ب َّ
استَ َكانُوا َواللَّهُ ُحي ُّ
صابَ ُه ْم يف َسبيل اللَّه َوَما َ
ضعُ ُفوا َوَما ْ
ََ َ
الصابر َ
وحنن منهم إن شاء اهلل تعاىل.
ني
انظروا إىل قول اهلل عز وجل َ وَال ََتنُوا َوَال ََْتَزنُوا َوأَنتُ ُم ْاأل َْعلَ ْو َن إن ُكنتُم ُّم ْْمن َ
ك
ني َوَم ْن يَ ْف َع ْل ذَل َ
ين أ َْوليَاءَ م ْن ُدون الْ ُم ْْمن َ
تأملوا يف قول اهلل سبحانه ال يَتَّخذ الْ ُم ْْمنُو َن الْ َكافر َ
س م َن اللَّه يف َش ْي ٍء هل الحظتم الفرق أيها اإلخوة بني الصفتني؟ هل الحظتم الفرق بني الرفق,
فَلَْي َ
اللني ,اإلنسانية ،األخالق السامية ،الشفافية الروحية وبني الضعة واهلوان والذل ،فرق كبري .الصفة األوىل
جاء اإلسالم لريبينا عليها وليدعونا إليها أما الصفة الثانية فإمنا جاء اإلسالم ليكرمنا بأن يرتفع بنا عن
وهدَتا.
إذا تبني لنا هذا أيها اإلخوة فاعلموا أن هذا الذي يُنعت به اإلسالم واملسلمون اليوم من قبل أناس
عرفنا ومل يعد األمر سراً أهنم خيططون للقضاء على اإلسالم ،إذا الحظنا كم وكم وكم تتكرر َتمة الصاق
اإلرهاب ،العنف ,الغلظة ،القسوة باإلسالم  ..إذا الحظتم هذا فاعلموا أهنا خطة ،وأن هذه اْلطة َتدف
إىل شيء ينبغي أن نكون على بينة منه .هْالء الذين يقولون هذا عن اإلسالم ليسوا عمياً ،إهنم يعلمون
أن اإلسالم بريء من هذا ،إهنم يعلمون أن اإلسالم هو الذي جيسد أعلى درجات األخالق اإلنسانية
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املثلى ،وهم الذين يعلمون قبلنا أن أجدادهم وأسالفهم إمنا تعشقوا اإلسالم فدخلوا يف رحابه هلذه املزية
اإلنسانية اليت فيه ،ولكنهم يتعامون عن هذه احلقيقة اليت يعلموهنا ،أفتعلمون ملاذا؟ هنالك عدة أسباب
لكن من أهم هذه األسباب ،من أهم أسباب تكرير هذه التهمة الكاذبة اليت يكرروهنا صباح مساء،
اإلسالم دين اإلرهاب ،دين العنف ،دين الغلظة والقسوة واملسلمون إمنا هم مظهر هلذا اإلسالم الذي كان
من شأنه كذا وكذا  ...هدفهم من ذلك أن يستنزلوا ضعاف النفوس من املسلمني من مرتبة العزة والكرامة
إىل مستوى اهلوان والضعة مث أن يستنزلوهم فاملزيد فاملزيد فاملزيد حىت يصبحوا عبيداً هلم .أعرفتم احلكمة
أيها اإلخوة يف املسلمني وياال األسف.
أناس يعانون من ضعف النفس ،يعانون من املعىن الذي حذر رسول اهلل املسلمني منه " ال يكن
ر
أحدكم إمعة " يعانون من هذا الوصف يصغون إىل ما تقوله أمريكا أو غري أمريكا عن اإلسالم واملسلمني
صباح ومساء وتطرق الكلمة أمساعهم ،املسلمون إرهابيون واإلسالم دين اإلرهاب ،دين العنف ،ضعفهم
حيملهم على أن ينفضوا أنفسهم و إنسانيتهم من هذه الصفة ،كيف ينفضون أنفسهم منها بأن ينزلوا
أنفسهم من برج الكرامة اليت رفعهم اهلل إليه ،بأن ينزلوا أنفسهم من هذا املستوى شيئاً فشيئاً فشيئاً ليلتصقوا
بوادي الضعة واهلوان الذي حذر اهلل سبحانه وتعاىل منه .ومن هنا تنظر إىل هْالء املسلمني ضعاف النفوس
الذيليني تنظر فتجد أن الواحد منهم ترتعد فرائصه هلعاً ويتصرف بكل ما ميكن أن يربأه من العنف أن
يربأه من اإلرهاب حىت تزول هذه التهمة عنه وكيف السبيل إىل ذلك؟ أن ينزل إىل مستوى اهلوان بل رمبا
إىل مستوى العبودية وإن مل يعلم امسها أجل ،ومن هنا فإن هْالء الناس يصبحون جنوداً ألولئك األعداء
إن اقتضى األمر أن خيونوا أمتهم خانوها ،إن اقتضى األمر أن يبيعوا مبادئهم بعرض من الدنيا قليل باعوها،
إن اقتضى األمر أن يساملوا أعدائهم الذين يستلبون احلقوق ويستعمرون الديار ويقتلون الربءاء فعلوا ذلك،
إن اقتضى األمر أن يعينوهم بالوقود من أجل أن يستعينوا بذلك مبزيد من التقتيل والتنكيل فعلوا ذلك ملاذا؟
لكي ال ينعتوا باإلرهاب ،لكي ال ينعتوا بالعنف.
هذه الظاهرة أيها اإلخوة هي مصدر ٍ
ضعف نفسي أوالً ،وهي أثر من أثر االستعمار النفسي ،ورحم
اهلل من قال :إن املشكلة ال تكمن يف أن يستعمر عدو أرضاً للمسلمني ،إمنا املشكلة يف أن تكون نفوس
املسلمني مستعمرة ،هنالك نفوس مستعمرة يا عباد اهلل.
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ولقد علم اهلل عز وجل احلكيم الرحيم أن يف الناس من قد تلتبس عليهم األمور ،تلتبس عليهم العزة
اليت يأمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بأن ال ننزل من عليائها ،مع اإلنسانية والرفق واللني واألخالق احلميدة اليت
أمرنا اهلل عز وجل أن ال نتسامى فوقها ،علم اهلل أن يف الناس من قد تلتبس عليهم هذا بذاك أو أن يف
الناس من يعانون من الضعف واهلوان النفسي فأرشدنا بيان اهلل عز وجل إىل هاتني الصفتني :أمرنا باألوىل
وحذرنا من الثانية ،وأكد لنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم الذي يقول :إن اهلل رفيق حيب الرفق يف
األمور كلها هو ذاته الذي يقول  :املْمن القوي خرير وأحب إىل اهلل من املْمن الضعيف استعن باهلل
وال تعجز هذا األمر الذي وضعنا اهلل عز وجل منه أمام ميز ٍان دقيق ينبغي أن نكون على بينة منه.
هذه الكلمة تتكرر على أمساعنا صباح مساء نسبة اإلسالم إىل اإلرهاب نسبته إىل العنف وما إىل
ذلك من كلمات ،ما ينبغي أن حيملنا ذلك على أن نستشعر أننا نقف من هذا الكالم يف قفص اَتام
وأننا متهمون وأن علينا أن ننفض أرديتنا وكواهلنا ونفوسنا من هذه التهمة وكيف ننفضها؟ بأن ننزل مث
ننزل مث ننزل إىل قاع الذل واهلوان ونصبح ذيليني تبعاً ألولئك الناس بل نصبح عبيداً إن مل نسمى بالعبيد.
أال ترون إىل أكثر التصرفات اليت يتصرفها كثري من العرب واملسلمني يف هذه األيام ،يعقدون الندوات
واملْمترات يف كل مناسبة ليْكدوا بأهنم ليسوا إرهابيني ،ليْكدوا أهنم ليسوا عنيفني والدليل على ذلك أننا
مستسلمون ملا َتبون ،أننا ال نقول كلمة مرعبة يف وجه أعدائنا ،أننا نستسلم للعدوان أننا نعينهم على
عدواهنم ،أليس هذا كافياً؟ أليس هذا كافياً؟ أليس هذا داعياً إىل أن تقلعوا عن اَتامكم لنا؟ هل هنالك
ضعف أشد من هذا الضعف؟ هل هنالك هوا رن أبلغ من هذا اهلوان؟ ملاذا اإلسالم أيها اإلخوة؟
تاج توج اهلل عز وجل به رأس اإلنسانية ليستشعر اإلنسان بعزته ،بكرامته ،ومنبع الكرامة يف
اإلسالم ر
اإلسالم عبودية اإلنسان هلل ،أنا عبد ملوالي أنا عبد لواحد ال ثاين له ،عبودييت له ،هواين له ذيل له ،أما
اْلخرون فهيهات هيهات أن يطمعوا بأي هوان مِن هلم ،هيهات أن يطمعوا بأي ٍ
ذل أو تبعية هلم ،من
علم أنه عب رد هلل كان عزيزاً يف رحاب الدنيا هْالء الناس توجوا رؤوسهم بل قلوهبم بتاج العبودية هلل ملا هانوا
وملا استكانوا كما حذر اهلل عز وجل يف حمكم تبيانه .ليت شعري أمل يقرأ هْالء الناس القرآن؟ َ وَكأَين من
استَ َكانُوا ديننا يرفض
َصابَ ُه ْم يف َسبيل اللَّه َوَما َ
ني
ضعُ ُفوا َوَما ْ
َّيب قَاتَ َل َم َعهُ رب يُّو َن َكثرير فَ َما َوَهنُوا ل َما أ َ
االستكانة ،ديننا يركل التبعية ،ديننا يركل اهلوان ويف الوقت ذاته ديننا دين الرفق ،دين الصالح بدالً من
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العزة والرفق صفتان ال انفكاك للمسلم عنهما

اإلمام الشهيد البوطي

اإلفساد ،دين األخالق اإلنسانية احلميدة دين الشفافية يف الشعور والروج هذا هو اإلسالم أيها اإلخوة.
أسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يصلح حال املسلمني حىت يستجيب دعائنا فينتصر للمسلمني .أسأل اهلل عز
وجل أن يطهر أرض اإلسالم من اْليانة ،أسأل اهلل عز وجل أن يطهر أرض اإلسالم من املهانة ،من التبعية
الذليلة.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم.
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