اإلمام الشهيد البوطي

واعلموا أن اهلل يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه
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{واعلموا أن الله يعلم ما ِفي أنفسِكم فاحذروه}
متى يكرمنا اهلل بنعمة اإلخالص لوجهه؟

اإلمام الشهيد البوطي
ما حتدثت يوماً عن منكر تلبّست به الدولة أو بعض من مؤسساهتاِّ ،
مذكراً بضرورة اإلقالع عنه ،إال
واجهتين على ذلك من الناس عبارات املديح واإلطراء ومشاعر اإلكبار واإلعجاب ..ورمبا نَ َعتَين كثري منهم
بالبطولة واجلرأة النادرة ،ونكران املصاحل الشخصية يف سبيل االنتصار ألمر اهلل والدفاع عن احلق ..ورمبا
إيل منهم من يهلل ويصفق ،لنهوضي هبذا الواجب اجلهادي ،وحيمسين ويدفعين إىل املزيد.
أقبل ّ
ولكين ما أذكر أين حتدثت عن ذلك املنكر ذاته أو مثله ،متجهاً به فئة من الناس ،بعيداً عن الدولة
واملسؤولني ،حمذراً منه ومهيباً بضرورة اإلقالع عنه ،إال واجهتين على أعقاب ذلك عبارات النقد والعتاب.
ورمبا نالين الكثري من التقريع ،وا ههتمت من جراء ذلك بالقسوة والبعد عن ضوابط احلكمة! ..ويف الذهن
اآلن مناذج وشواهد كثريةٍ ،
لكل من هاتني احلالتني املتناقضتني!..
ترى ما الفرق يف مشروعية إنكار املنكر والتحذير منه ،بني أن تكون أنت املتلبّس به فيتجه اإلنكار له
والتحذير منه ،مين إليك ،وبني أن يكون رئيسك هو املتلبس به فيتجه اإلنكار والتحذير إليه؟..
ملاذا تظهر خطورة املنكر وشناعته ،عندما يظهر يف إحدى مؤسسات الدولة ،وتغيب خطورته وتنطوي
شناعته ،ويغدو أمراً مقبوالً عندما يظهر يف أي من املرافق العامة العائدة إىل جتار أو رجال أعمال أو أي
طبقة مرموقة من الناس؟..
ال أجدين من هذا السؤال إال أمام جواب واحد ،ال أملك سبيالً للتحول عنه ،إنه اجلواب التايل:
إن احلافز يف كال احلالتني ،إنما هو األمزجة والمصالح.

هتب يف وجه الدولة
أما يف الحالة األولى ،فإن أمزجة أكثر الناس تنتعش وتطرب ملرأى املعارضة إذ ّ
ورجاهلا ،لسبب ما أياً كان ..السيما عندما تتورط الدولة يف بعض املظامل وتنال من ٍ
حقوق لآلخرين .فهم
ّ
إذ يصفقون ويطرون وميدحون ،إمنا ين ّفسون بذلك عن مشاعرهم ويشفون به غليل نفوسهم.
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أما يف الحالة الثاني ،فإن أمزجة الناس بعضهم جتاه بعض ،خاضعة لشبكة املصاحل املتبادلة ،واألطماع
الدافعة ،واألغراض السارية..
وهو األمر الذي يقتضيهم اختاذ موقف جامع من الدفاع العن أنفسهم فحسب بل أيضاً عن رفاقهم
وأندادهم الذين جتمعهم معهم شبكة املنافع واملصاحل .فهم إذ ينتقدون ويتهمون بالقسوة والشرود عن
ضوابط احلكمة ،إمنا يرسخون بذلك آماهلم املصلحية ،ويدافعون عن شبكة عالقاهتم التجارية.
أما مسألة التوجه إىل رضا اهلل والقرب منه ،فغائبة عن الساحة يف كال احلالني!..
واألمر الذي يؤرق النفس ويرمض القلب ،يتمثل يف مواجهة السؤال التايل:
متسحاً بدينه يف الظاهر،
عندما يتعامل جلّنا مع اهلل الذي يعلم السر وأخفى ،على هذا املنوالّ ،
واستخفافاً به وإعراضاً عنه يف الباطن ،ما هي املعاملة اليت جيب أن نتوقعها منه لنا؟ ..ترى كم واحداً منهم
التفت إىل خطاب اهلل وقرآنه فوعاه ،ووقف أمام قوله تعاىل:
ي
{ َو ْاعلَ هموا أ َّ
اح َذ هروهه} [البقرة ]232/2 :؟!!...
َن اللَّهَ يَ ْعلَ هم ما ييف أَنْ هفس هك ْم فَ ْ
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