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 االستنجاد بالوازع الدينيخطر مرض اإليدز ... و

 لإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
 أيها اإلخوة؟ما الوازع الديين 

من جرّاء تعظيمه إنه باعث نفسي يتنامى لدى اإلنسان من جرّاء إميانه ويقينه باهلل عز وجل، مث 
له، وخوفه منه، وحبه له، وثقته به، فيدفعه إىل اتباع أوامره واجتناب نواهيه، والثقة باملصلحة الكامنة 

 يف شرائعه وأحكامه.

ومن شأن هذا الباعث إذا هيمن على كيان اإلنسان أن خيفف من غلواء الشهوات واألهواء يف 
يف غيبه، وأن يوجه آماله وأمانيه إىل اخلري الذي  نفسه، وأن يصغر الدنيا بكل ما فيها من زخرف

 وعده اهلل به، مما هو مقبل عليه بعد املوت.

وعندئٍذ يتكون له من هذا الوازع حصن يقيه من آفات احلضارة )ولكل حضارة آفات( فيجين 
 الناضج والطيب من مثارها، وبتعد عن املّر واملهلك من حناظلها.

تستنبت اليوم، يف ربوع الغرب، ولدى املسلمني التقليديني الذين  غري أن فكرة الوازع الديين،
يشكلون كثرة غالبة يف البالد العربية واإلسالمية، فيما يشبه أنابيب اإلخصاب أو احلقول االصطناعية 

 اليت يتم فيها زرع أنواع من النباتات واألعشاب. 

وأنابيب اإلخصاب، فلن تكون له قدرة بيد أن العلم مهما أبرز قدرة يف جناح احلقول االصطناعية 
 ما على غرس الوازع الديين يف حقول احلاجات أو الضرورات اخلارجية، أياً كان نوعها.

أي أن االعتماد على الباعث الذرائعي يف محل الناس على التدين وااللتزام بضوابط الدين، دون 
وع لسلطانه بطريقة علمية مقنعة، لن يأيت أخذ اإلنسان منذ طفولته األوىل حبوافز اإلميان باهلل واخلض

 بأي نتيجة إجيابية، وأغلب الظن أنه لن يقوى على حتقيق أي جناح.

لقد كان املريب والفيلسوف الفرنسي )جان جاك روسو( من أوائل من روج للدين الذرائعي، أي 
ب املتفق عليها، لتوظيف الدين، بقطع النظر عن صحته أو عدم صحته، خلدمة النظام املتبع والرغائ

ولقد كتب العامل الربيطاين )نبتام( يف ذلك موسوعته اليت مساها )أصول الشرائع( وأصدر الفيلسوف 
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األمريكي كتابه )الربامجاتزم( و)إرادة االعتقاد( و)العقل والدين( وكل ذلك يدور حول حمور السعي 
ىل ذلك. فأين هي آثار ما كتبوه أو إىل إجياد الوازع الديين من خالل الشعور باحلاجة االجتماعية إ

 اصطنعوه أو دعوا إليه يف أي من جمتمعاهتم الغربية.

ها هي ذي مشكالهتم املتنوعة تتوالد وتتفاقم، وها هي احلقول االصطناعية مل تنبت يف نفوس 
 الناس شيئاً مما يسمى بالوازع الديين.

عون إليه من معاجلة مشكالهتم اليت لست هنا بصدد نقد النهج الذرائعي عند الغربيني، فيما يس
يعّد مرض اإليدز واحدة من أبرزها. فإن لدينا من عدوى هذا النهج ما ميلك علينا الوقت كله للنظر 

 يف معاجلة أنفسنا. 

إن واقع جمتمعاتنا العربية هي لب اجملتمعات اإلسالمية، ال يكاد يدع فرصة للوازع الديين أن 
القلوب.. إنه يفور يغلي بكل ما من شأنه أن يستثري يف النفوس الغرائز يسلك طريقه الصحيح إىل 

واألهواء وأن يزجها يف سبيل الغواية واالحنراف. مث إنه يفيض إىل جانب ذلك باألفكار اليت حترتف 
 حماربة احلق والرتويج للباطل.

ميد غاشية من  وال ريب أن من شأن ذلك كله أن يعكر صفاء الفطرة اإلميانية يف النفوس، وأن
ىل التعلق بالشهوات على األلباب والعقول، فتتجه القلوب من جراء ذلك إ األوهام والضالالت

ل بالسعي وراء زخارف الدنيا ولذائذها. ومن مث فال يبقى فيها متسع لشيء من واألهواء وتشتغ
ة هذا الشعور الثالثي مشاعر احلب هلل أو اخلوف منه أو التعظم حلرماته. وهل الوازع الديين إال هيمن

 على الفؤاد؟

كل هذا، وأكثر املمسكني بأزّمة األمور يرون الربيق املبهج اخلادع، وال يبصرون العواقب القريبة 
حىت إذا  ،ون يف تروجيهم لذلك الربيق، وجتند لذلك أجهزة اإلعالم على اختالفهاناملدمرة. فيمع

ين، تلفت الكل عن الوازع الديين!! وجيء باألئمة فوجىء القوم بنكبة تسربت وال عالج هلا إال الد
 .. وعقدت لذلك ندوات، وحشدت الكلمات. واملرشدين

نفاجأ يف جمتمعاتنا هذه مبا تفعله املخدرات، وبالويالت الصاعقة اليت باتت هتددنا هبا، فتتذكر 
بيل الشرعي األول ويردعنا الفساد املستشري اليت غدت الس..  عندئٍذ ضرورة استدعاء الوازع الديين

.. وتطل أخطار هذا الوباء  للكسب واالرتزاق عند كثري من الناس، فنهرع حبثًا عن الوازع الديين



 البوطي لإلمام الشهيد                                                    بالوازع الدينياالستنجاد مرض اإليدز ..  وخطر 

3   www.naseemalsham.com  

املرعب على العامل كله، من حيث مل يكن متوقعًا لدى أي من ذوي التنبؤات العلمية والتأمالت 
صل أو دواء، فيضطرنا احلال املستقبلية، ويستيئس الباحثون واملعاجلون من فائدة االستنجاد بأي م

 مرة أخرى لالستنجاج بالوازع الديين!...

نظر إليه وإىل سبيل االستفاة منه، واحلالة هذه، كما أال تالحظون، أيها السادة، أن الوازع الديين ي  
املبيدات الزراعية، يرتك بعيدًا يف اخلزائن أو الرفوف، حىت إذا  ولو كان من العقاقري العالجية أ

تذكروه من نسيان، وأقبلوا إليه فاستخرجوه من خزائنه أو الضرورات الداعية إىل استعماله، هجمت 
 رفوفه، ليسعفوا به أنفسهم من أخطار قيل هلم إنه ال عالج هلا إال الوازع الديين!.. 

هنا جتّند لتحقيق الرغائب وقضاء أ فمن قال إن الوازع الديين أداة تستخدم عند الطلب، أو
 األوطار؟

اليت تفاجئ اإلنسان، ال ميكن أن وليكن واضحًا أيها السادة أنين ال أعين هبذا، أن املصائب 
توقظه من ضالله، وال ميكن أن تغرس يف فؤاده شعورًا غامرًا من الوازع الديين. بل ما أكثر ما تكون 

إىل أمت  املصائب سياط تربية أو أجراس إيقاظ، فيتحول صاحبها من أقصى درجات التيه والضياع،
 درجات الرشد واالنصياع.

ولكن الذي استنكره هو أن يظل اجملتمع عاكفًا على هنجه املخالف ألوامر اهلل بعيدًا عن 
ه الوازع ياالصطباغ احلقيقي بذل العبودية هلل، مث إنه يستنجد مع ذلك يف أوقات الشدة مبا يسم

 الديين.

مة يف جمتمعاتنا العربية اإلسالمية، عندما والذي أطالب به وأحل عليه، هو أن على قادة األنظ
تدامهها أخطار كهذا اخلطر الذي نتحدث عنه، وقد استيقنت أنه ال مالذ منها إال إىل اهلل، 

صطالح معه والتوبة إليه، أقول: إن على قادة هذه اجملتمعات أن يفعلوا ما يفعله أولئك األفراد باال
حكامه، يضبطوا جمتمعاهتم بأنظمة الشرع وأوأعادهتم إىل اهلل، فالذين أيقظتهم سياط هذه املصائب 

وأناثاً بأصول الرتبية اإلسالمية وضوابطها يف املدارس واألسواق، واألندية، ومن  اً ويأخذوا الناشئة ذكور 
 خالل وسائل التثقيف واإلعالم.

د وكيان اجملتمعات. يسري سلطانه يف أفئدة األفرا الديين، عندما أثر من آثار الوازعوهذا أول 
يف احلقيقة إال  نحلصا وسيتحقق هلذه اجملتمعات من ذلك احلصن الواقي من هذا اخلطر وأمثاله، وما
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ل واملرأة عن طريق الضوابط واألحكام اليت شرعها اهلل جاالنصياع لشرع اهلل يف تنظيم صلة مابني الر 
 عز وجل للجميع.

تتجلى يف دفعه اإلنسان إىل االنصياع ألمر اهلل رغباً ورهباً وصفوة القول أن قيمة الوازع الديين إمنا 
ن هذا الوباء محبكمته ورمحته. فإذا حتقق االنصياع ألمر اهلل على مستوى الفرد واجملتمع، تطهر املسلم 

مفيد منها، فسعي ال أو وأسبابه. وأما االستنجاد بكلمة )الوازع الديين( وحماولة اعتصار مصل واق 
إنه ألشبه ما يكون مبن حياول التطبب باسم الدواء أو مبظهره وشكله، دون أن يستعمله طائل منه، و 

 على الوجه امللطوب مشفوعاً باحلمية املطلوبة معه.

وإذا مل يظهر أثر الوازع الديين يف محية يأخذ اجملتمع نفسه هبا، ويف صرب  على الدواء الذي وصفه 
وجل، ففيم احلديث عن وهم ال وجود له؟ وفيم االستنجاد وأمر به مصدر هذا الوازع، وهو اهلل عز 

 باسم ال مسمى له؟

وعلى كل حال، فاهلل املستعان أن ينقلنا من التعامل باأللفاظ والشعارات، إىل املثول يف حمراب 
 العبودية هلل خاضعني حلكمه مطبقني لشرعه، واحلمد هلل رب العاملني.  

 


