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د .حممد توفيق رمضان البوطي
اك إَِّل
أما بعد فيا أيها املسلمون ،يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي يف وصف النيب َ  :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
جل شأنه  :ححم َمد َرس ُ ِ َ ِ
ِ
ين َم َعهُ أ َِشدَاء َعلَى الْ ُكفَا ِر ُر َمحَاء بَْي نَ ُه ْم تَ َر ُاه ْم
ي ويقول َ
َر ْمحَة لِّْل َعالَم َ
َ ُ
ول اللَه َوالذ َ
ضوانا ِسيماهم ِيف وج ِ
وه ِهم ِّمن أَثَِر ال حسج ِ
َِ ِ
ود ويقول سبحانه يف
ُرَكعا ُس َجدا يَْبتَ غُو َن فَ ْ
ُ
ْ
َ ُْ ُُ
ضل ِّم َن الله َور ْ َ
ِِ
نت فَظّا
وصفه  ( وإنك لعلى خلق عظيم) ويقول َ
نت ََلُ ْم َولَ ْو ُك َ
جل شأنه :فَبِ َما َر ْمحَة ِّم َن اللّه ل َ
ضواْ ِمن حولِك فَاعف عْن هم و ِ
ظ الْ َق ْل ِ
ت فَتَ َوَك ْل َعلَى
َغلِي َ
استَ ْغف ْر ََلُ ْم َو َشا ِوْرُه ْم ِيف األ َْم ِر فَِإذَا َعَزْم َ
ب ّلَن َف ح ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ
ِ
ي روى اإلمام أمحد يف مسنده واحلاكم يف املستدرك والرتمذي يف سننه عن
اللّ ِه إِ َن اللّهَ ُُِي ح
ب الْ ُمتَ َوِّكل َ
عبد اهلل بن عمرو بن العاص  أنه  قال « :الرامحون يرمحهم اهلل ،ارمحوا أهل األر يرمحكم أهل
السماء ،الرحم شجنة من الرمحن فمن وصلها وصله اهلل ،ومن قطعها قطعه»
أيها املسلمون ،النيب  ويف ذكرى مولده ينبغي أن نتأمل سريته العطرة ومشائله الكرمية وهديه العظيم،
لنجدد العهد على اتباعه والسري على هديه والتمسك بشريعته والتزام أوامره واجتناب نواهيه ،النيب الكرمي
حتارب شريعته اليوم باسم شريعته ،وُيارب دينه باسم دينه يف تطرف قذر يأخذ شكلي ،شكل
الذي َ
يظهر اإلسلم يف أشد أنواع العنف ،وتطرف آخر يريد أن يتخلى عن اإلسلم ألنه العنف ،بينما رسالة
النيب  هي الرمحة املهداة ،هي اخلري كله ،وغريها شر كله ،هذه الرسالة هي الرمحة وما سواها قسوة
ِ
ي للعاملي
وبغي وعدوان ،اهلل جل شأنه بي هدي نبيه  بكلمة قال َ وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إَِّل َر ْمحَة لِّْل َعالَم َ
كلهم إنسهم وجنهم مجاداهتم وحيواناهتم ونباتاهتم ،صغارهم وكبارهم مسلميهم وكفارهم ،واليوم نتأمل
بعض ملمح الرمحة اليت أرسلها اهلل عَز وجل من خلل شخصه  ،هو رمحة للبشرية كلها ،وّلحظوا
رمحته  خبصومه.
أما رمحته بعموم األمة فاحلديث ّل ُيتاج دليل وّل برهان لكننا سوف نعرج عليها إن شاء اهللّ ،لحظوا
أن ألد أعداء النيب  مل يكونوا من الكافرين ،وإمنا فئة من الناس اندست بي املؤمني وادعت اإلميان
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فحاربت اإلسلم حتت مظلة اإلسلم ،إهنا فئة النفاق فهل تعامل النيب  مع هذه الفئة السيئة اليت أفرد
َلا كتاب اهلل الكثري من البيان والتحذير بشأهنا ،اهلل سبحانه وتعاىل أَلم النيب  أن يتعامل مع املنافقي
بالرمحة والشفقة والصرب عليهم ،ومواقف عبد اهلل بن أيب بن سلول وحزبه من الدعوة اإلسلمية منذ اليوم
األول ،وّل سيما يف غزوة أحد فما بعدها ،كانت جلية يف عدوانيتها ويف حقدها على اإلسلم وتآمرها
على اإلسلم وتعاملها مع أعداء اإلسلم ضد اإلسلم ،ومع ذلك صرب النيب  عليها وتعامل معهم
بالرمحة ،مل يدع عبد اهلل بن أيب بن سلول فرصة لإليقاع باملسلمي إّل واستغلها ،حىت إنه أراد أن ُيدث
فتنة بي األنصار واملهاجرين يف غزوة املريسيع ،حيث قال تلك الكلمة البشعة ( :ما حنن وجلبيب
قريش إّل كمن قال مسن كلبك يأكلك) هذه الكلمة كانت كافية لضرب عنقه ،ألنه أساء هبا إىل الدولة
اإلسلمية يف ركنها املتمثل يف رسول اهلل وأصحابه الذين جاؤوا من مكة ،فماذا كان رد فعل النيب ؟
سيدنا عمر  وجد أن من املناسب أن تضرب عنقه ،فقال النيب  « أتريد أن يقول الناس إن حممد
يقتل أصحابه ،بل نصرب عليه مادام بيننا» ويأيت عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب بن سلول إىل النيب  ،وهو
مؤمن ليس كأبيه ،ويطلب من النيب  أن يأذن له يف أن يضرب عنق أبيه ويأتيه برأسه ،فقال له النيب
ّ :ل ،بل نصرب عليه مادام بيننا ،ومير عبد اهلل بن أيب بن سلول وميوت ويرق قلب ابنه عبد اهلل ومن
حقه أن يرق قلب اّلبن على أبيه ألنه كان منافقا ،واملوت يعين أنه أفضى إىل نتائج نفاقه ..إىل النار،
فأتى النيب  متأثرا وقال للنيب ( :يا رسول اهلل لو أعطيتين قميصك ألكفن به أيب عسى أن خيفف
عنه) فما كان من النيب  إّل أن خلع قميصه ،وأعطاه لعبد اهلل ليكفن به رأس النفاق ،هكذا تعامل
النيب  مع أشد الناس عداء له ،ومل يكتف بذلك بل جاء عبد اهلل بن عبد اهلل يرجو النيب  أن
يصلي على أبيه ،فخرج النيب  الرمحة املهداة من أرسله اهلل رمحة للعاملي رمحة بعبد اهلل بن عبد اهلل ّل
بعبد اهلل بن أيب لكن رمحة بابنه الذي أشفق على أبيه ،فما كان من النيب  إّل أن قام وصلى عليه،
هكذا تعامل رسول اهلل  مع من؟! مع رأس النفاق ،كانت هذه املعاملة سببا يف امتصاص مشاعر
احلقد اليت زرعها هذا الرجل يف نفوس كثري من أبناء املدينة املنورة ،فما كان منهم إّل أن انقلبوا عليه بعد
أن كانوا معه ،ألن الرمحة تشرتي القلوب ،ألن الرمحة إصلح ،ألن الرمحة جتتذب النفوس .أما العنف
صور اإلسلم
الذي ولدته مصانع أمريكا من خلل إسلم صنعته لتدمر اإلسلم باسم اإلسلم ،فإنه ّ
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على أنه فظاظة ،على أنه شدة ،على أنه قسوة؛ هم صنعوه ليشوهوا به اإلسلم ،هم ابتكروا تلك الطريقة
القذرة ليظهر اإلسلم يف صورة عنيفة فظة غليظة ليحاربوا اإلسلم باسم اإلسلم.
رمحته  باملؤمني ،يقول النيب « :ما من مؤمن إّل وأنا أوىل الناس به يف الدنيا واآلخرة ،اقرأوا إن
ِِ
ي ِم ْن أَن ُف ِس ِه ْم » أرحم هبم من أنفسهم ،نعم هو أرحم بنا من أنفسنا ،حنن
شئتم :النِ ح
َيب أ َْوَىل بِالْ ُم ْؤمن َ
جنتذب أنفسنا إىل نار جهنم باتباعنا أهواءنا وهو  يقف بيننا وبي النار حاجزا خياف علينا ،ماذا
يقول النيب ؟« :فأميا مؤمن ترك ماّل فلورثته ،فلريثه عصبته من كانوا ،فإن ترك دينا – ليس عنده
سداده – أو ضياعا – أسرة ليس هناك من يكفلها – فليأتين فأنا موّله» هذه هي الدولة اإلسلمية
وهذا هو اجملتمع اإلسلمي ،هذه هي الرمحة الربانية املتمثلة يف كفالة النيب  يف رعايته لألمة ومن بعده
شريعة اهلل تتكفل باألمة امتدادا لكفالته.
رمحته بالكفار من أعدائه :كم صرب على أذاهم؟ ثلثة عشر عاما وهم يذيقونه ألوان اّلضطهاد والقهر،
ألوان التعذيب ،ألوان احملاربة .كم تآمروا على حياته لقتله! كم فعلوا بأصحابه! أما النيب  فعندما
متكن منهم – هناك موقفان متكن فيهما النيب  من الكفرة؛ املوقف األول عندما رده أهل الطائف
بأسوأ رد؛ تطارده شتائمهم وحجارهتم ،حىت أوى إىل ظل حائط لعتبة وشيبة ابين ربيعة وناجى ربه ودعا
ذاك الدعاء الذي اهتز له عرش الرمحن« :اللهم إين إليك أشكو ضعف قويت وقلة حلييت وهواين على
الناس ،أنت رب املستضعفي وأنت ريب ،إىل من تكلين؟ إىل عدو يتجهمين؟ أم إىل قريب ملكته أمري؟
اللهم إن مل يكن بك علي غضب فل أبايل » ويأتيه جربيل ومعه ملك اجلبال يقول له ( :إن شئت يا
حممد أطبقت على قريش األخشبي ) أهلكتهم بأن أطبق اجلبال عليهم ،فيقول النيب ّ « :ل ،بل إين
ألرجو أن يأيت من أصلهبم من يؤمن يب فيدخل اجلنة » إن مل يؤمنوا هم فليؤمن أطفاَلم فاملستقبل َلذا
اإلسلم ،املستقبل َلذا الدين ،فلعلهم إذ عاندوا أن يأيت من أصلهبم من يؤمن يب فيدخل اجلنة ،وعندما
قال أحدهم :يا رسول اهلل ادع اهلل على املشركي ،قال« :إن اهلل بعثين رمحة ومل يبعثين لعانا» رفض أن
يدعو اهلل على املشركي ويصف رسالته ودعوته فيقول « :إمنا مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا
فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب اليت تقع يف النار يقعن فيها ،فجعل ينزعهن ويغلبنه
فيتقحمن فيها ،فأنا آخذ حبجزكم عن النار وهم يتقحمون فيها» وصف نفسه برجل أوقد نارا فجعلت
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احلشرات هتوي إىل تلك النار[ ،معروف أن الفراش جتتذبه النار واملصابيح] فتقع فيها فتهلك ،فجعل
الرجل يأخذ هبا ويبعدها لئل حترتق بالنار ،يقول :أنا الذي آخذ حبُ َج ِزكم وأبعدكم عن النار َ ح ِريص
ِِ
ي َرُؤوف َرِحيم 
َعلَْي ُكم بِالْ ُم ْؤمن َ
رمحته  باألطفال :ميسح على رؤوسهم ويقبلهم؛ بل كان يعطي باكورة الفاكهة َلم خيصهم هبا.
أما رمحته باليتيم :فيقول« :أنا وكافل اليتيم كهاتي» سيكون مع النيب  يف اجلنة ،أما من أكل مال
ِ َِ
ين يَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َال الْيَتَ َامى
اليتيم فليوطّن نفسه ملا توعد اهلل به من يأكل أموال اليتامى ظلما  إ َن الذ َ
ِِ
صلَ ْو َن َسعِريا 
ظُْلما إَِمنَا يَأْ ُكلُو َن ِيف بُطُوهن ْم نَارا َو َسيَ ْ
رمحته باحليوانات :حىت احليوان نال قسطا من رمحة املصطفى  ،أحل اهلل لنا أكل األغنام واملاشية
واألبقار وغريها ،ولكن مل ُيل لنا تعذيبها وّل اإلساءة إليها ،علينا أن نطعمها إذا جاعت ونرعاها ونُعىن
هبا ،ولكن «إذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة ولريح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته» وقال النيب « :اتقوا اهلل يف
هذه البهائم فاركبوها صاحلة وكلوها صاحلة » أشفق النيب  على الدواب كما يشفق على اإلنسان
ألهنا روح وقال« :دخلت امرأة النار يف هرة حبستها فل هي أطعمتها وّل هي تركتها تأكل من خشاش
النار» دخلت النار بسبب هرة عذبتها باحلرمان من طعامها وشراهبا ،وقال« :غفر اهلل لرجل يف كلب
سقاه» .نعم هذا هو ديننا وهذه رسالة حبيبنا املصطفى  ،وليست رسالة القتل والعنف واإلجرام.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
خطبة اجلمعة 8102/2/82
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