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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2019/  11/   8في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

ََيتآَنا َأْن َأْخرآْج   أّما بعد فيا أيّها املسلمون؛ يقول ربنا جّل شأنه يف كتابه الكرمي: )َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسٰى ِبآ
لآَك ََلََيٍت لآُكلّآ َصبااٍر َشكُ  مآ اَّللاآ ۚ إآنا يفآ ذَٰ َيا َن الظُُّلَماتآ إآََل النُّورآ َوذَكّآْرُهْم ِبَآ ربنا   وٍر(، وقالقَ ْوَمَك مآ

يَم َوَمْن َدَخَلُه  تبارك وتعاَل يف كتابه الكرمي عن الكعبة املشرّفة وحرم مكة: )فآيهآ آََيٌت بَيّآَناٌت َمَقاُم إآبْ رَاهآ
َها أَْربَ َعٌة ُحُرٌم( ملا هلا من مزيٍّة  ن ْ ًنا(. ويقول سبحانه يف كتابه الكرمي منّوهًا ابألشهر احلرم: )مآ َكاَن آمآ

املدينة املنّورة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ))ما هذا  ملسو هيلع هللا ىلصء النيب وخصائص. وعندما جا
اليوُم الاذي تصومونَُه؟ فقالوا: هذا يوٌم عظيٌم. أجَنى هللاُ فيه موَسى وقوَمُه. وغراَق فرعوَن وقوَمُه. فصاَمُه 

وأمَر   ملسو هيلع هللا ىلصُل هللاآ رسو  اَمهُ : فنحُن أحقُّ وأْوََل مبوَسى منكْم، فصملسو هيلع هللا ىلص موَسى شكرًا. فنحُن نصوُمُه. فقال 
ه((. وسئل النيب فيما رواه مسلم عن صيامه يوم االثنني فقال   : ))َذاَك يَ ْوٌم ُولآْدُت فآيهآ،َ فيه و  ملسو هيلع هللا ىلصبصيامآ

 أُْنزآَل َعَليا فآيهآ((. 

 املسلمون  أيّها

يف سّنته وّبني أمهّية ارتباط   ملسو هيلع هللا ىلصلألزمنة واألمكنة منزلًة يف ديننا، نّوه هبا كتاب هللا وأيّد ذلك النيب  إنّ 
عّلل صيامه ليوم االثنني، فقال: ))َذاَك يَ ْوٌم   ملسو هيلع هللا ىلصاحلدث ابلزمان واملكان. ولذلك فقد رأينا أّن النيب 

((. وأيّد اهتمام  إسرائيل بيوم عاشوراء الرتباط ذلك اليوم حبادٍث عظيٍم؛  بينُولآْدُت فآيهآ وفآيهآ أُْنزآَل َعَليا
يوم جّنى هللا تعاَل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فعربوا عن اهتمامهم ابلزمان ابهتمامهم  
ابحلدث الذي جرى يف ذلك الزمان. وأعلن أنه أوَل مبوسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. فالزمن مرتبٌط  

يسمو وترتفع أمهّيته وتعظم مكانته لعظمة وأمهّية احلدث الذي جيري فيه.   ،فيهابحلدث الذي جيري 
 ذلك ألّن األزمنة واألمكنة وعاٌء لألحداث اجلليلة اليت جتري يف حياة األمة ويف حياة البشرية.  

ل يتجاهل املرء أمهّية الزمان وأمهّية املكان وارتباطها ابحلدث الذي جيري فيها؛ هذا نوٌع من اجله فأن
واملكابرة، من تنّكر الرتباط احلدث اجلليل بزمانه أو مبكانه فهو إما جاهٌل أو مكابر. وهلذا نرى أّن  

يربّنا تبارك وتعاَل نّوه بقضية الّزمان فقال: )َشْهُر َرَمَضاَن ا أُنزآَل فآيهآ اْلُقْرآُن( ربط ما بني الزمان وما   لاذآ
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ي  ، فعظُم شأن رمضان لعبني نزول كتاب هللا   ظمة احلدث الذي جرى فيه فقال: )َشْهُر َرَمَضاَن الاذآ
(. وقال لسيدان موسى ع َن اهْلَُدٰى َواْلُفْرقَانآ الصالة والسالم:   ليهأُنزآَل فآيهآ اْلُقْرآُن ُهًدى لآّلنااسآ َوبَيّآَناٍت مّآ

مآ اَّللاآ( ماذا يف أَيم هللا؟ املراد ليس الزمان، وإ َيا منا املراد احلدث اجلليل الذي يعترُب الزمن )َوذَكّآْرُهْم ِبَآ
الوعاء الذي يرتبط به. وأَيم هللا يف هذه اَلية، كما ذكر املفسرون، تلك األَيم اليت عظمت فيها نعمه  
جّل شأنه سبحانه وتعاَل، أو عظمت فيه نآقمه فكانت عربًة ملن يعترب. ومن ذلك، اليوم الذي جّنى 

يه فرعون وقومه. فاكتسب الزمان أمهّيته وقيمته من احلدث اجلليل الذي هللا فيه موسى وقومه، وأهلك ف
 قام فيه أو وقع فيه.  

كان لألزمنة أمهّيٌة وإذا كانت هلا تلك املنزلة وإذا كان علينا أن نستذكر ابألَيم األحداث اليت   وإذا
ات، منقذ البشرية من وقعت فيها، فإّن من أجّل األحداث يف اتريخ البشرية أمثال والدة سّيد الكائن

. فأن يتناسى أو يتجاهل أو ينكر علينا احتفاءان واحتفالنا  ملسو هيلع هللا ىلصأرسله هللا تعاَل رمحه للعاملني سيُدان حممٍد  
فهذه مكابرٌة وجهل وعناد واستكبار. نعم إّن أعظم حدٍث يف اتريخ   ملسو هيلع هللا ىلصواهتمامنا بذكرى مولد النيب 

ووالدته، إذ اقرتنت والدته ابلبشائر واإلرهاصات  ملسو هيلع هللا ىلصما يتعلق ببعثة النيب  -يصّنف فيها  -البشرية 
ببعثته وبنبّوته. واألحاديث يف هذا كثريٌة، تدّل على  بّشراليت تدّل على عظيم شأنه ورفيع مكانته، وت 

احتفى بيوم مولده ال على مستوى العام، بل على  ملسو هيلع هللا ىلصهذا املعىن الذي نشري إليه. أما رأينا أن الّنيب 
يكثر من صيام يوم االثنني معلالً ذلك ِبنه يوٌم ُيشكر هللا تعاَل فيه، ألنه ولد  مستوى األسبوع، فصار  

 !؟ملسو هيلع هللا ىلص ىفيه املصطف

 والنيب    ،ملسو هيلع هللا ىلصينكرون علينا احتفاءان واحتفالنا واهتمامنا وفرحنا وسروران بذكرى مولد املصطفى    كيف
ألمر عندما وجد احتفل، ال على مستوى العام بل على مستوى األسبوع الواحد، ابلصيام. وكذلك ا
 بصيامه.   وأمرأن يهود املدينة املنورة يصومون يوم عاشوراء قال: ))حنن أوَل مبوسى منهم(( وصامه 

فإن للمحطّات الزمانية واملكانّية أمهّية عظيمة ما ينبغي أن نتجاهلها، وال ينبغي أن متّر علينا دون  إذن
  ينبغي أن نستفيدها منها. اهتماٍم ودون أن نوليها العربة والعظة والفائدة اليت

األمكنة، فمكة املكرمة يعظم شأهنا بوجود الكعبة املشرّفة فيها، ويعظم شأهنا بوجود مقام  وكذلك 
سيدان إبراهيم فيها، ويعظم شأهنا بوجود الّصفا واملروة فيها، ويعظم شأهنا بوجود زمزم فيها. كل تلك  
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. وابملقابل، عندما يكون  يةً جعل هلا مزيًّة ومكانًة وأمهاخلصائص اليت خّص هللا تعاَل هبا مكة املكرمة، 
من املستكربين فيها، فإن مروران منها   املكان مكاانً حّل فيه العذاب ونزل فيه هالك الناس وانتقام هللا 

من احلجر؛ دار مثود قال: ))ال تدخلوا  ملسو هيلع هللا ىلصينبغي أن يقرتن مبظاهر العربة واالتّعاظ. عندما مّر النيب 
مّر مقنعاً    ملسو هيلع هللا ىلصذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصاهبم، إال أن تكونوا ابكني((. مث إّن النيب  مساكن ال

من أن ينزل بدَير الذي ظلموا أنفسهم.   وهيبة من غضب هللا  رأسه مسرعاً، يعلن بذلك خشيته من هللا
 سواء كان ابلنسبة للزمان أو ابلنسبة للمكان.   ملسو هيلع هللا ىلصهذا ما كان من النيب 

احتفل   ملسو هيلع هللا ىلص رفع هؤالء عقريهتم وقالوا: بدعة. عجيب أمرهم! النيب  ملسو هيلع هللا ىلصنا بذكرى مولد النيب احتفل  إذا
بذكرى مولده، واهتّم بذكرى جناة سيدان موسى عليه الصالة والسالم من فرعون، فكيف جتعلون  

 اهتمامنا ابحملطّة الزمانية اجلليلة العظيمة بدعة؟!  

! ماذا ينقمون على احتفاالتنا بذكرى  ؟ملسو هيلع هللا ىلصمولد النيب الذي جيري عندان وعند أمثالنا يف ذكرى  وما
هل فيها إال أن نستذكر سريته العطرة ومشائله الّشريفة وأخالقه الكرمية الّسامية لنجعلها   ؟ملسو هيلع هللا ىلصمولد النيب  

 : )لاَقْد َكاَن َلُكْم يفآ َرُسولآ اَّللاآ رميقدوًة لنا ومنهاجًا حلياتنا؟! أما قال ربّنا تبارك وتعاَل يف كتابه الك
إن مل نكّرر وجنّدد صلتنا بسريته وبشمائله   ملسو هيلع هللا ىلصُأْسَوٌة َحَسَنة(؟! كيف ميكن أن أنتسي برسول هللا 

وِبخالقه؟! جنّدد عالقتنا وصلتنا ونذّكر هبا أنفسنا وأهلينا وأبناء جمتمعنا، لتتوثق الّصلة بيننا وبني رسول  
من مشائله منهجًا حلياتنا وسلوكنا وأخالقنا  وبني أخالقه.. بيننا وبني مشائله. لنجعل  ا .. بيننملسو هيلع هللا ىلصهللا 

وبسريته، فأّي مناسبة هي اليت   ملسو هيلع هللا ىلصوتصرفاتنا. إذا مل تكن مثل هذه املناسبة سببًا لتذكريان بشمائله 
 ستشدان إَل هديه وإَل سريته وإَل منهاجه؟!  

على صوت   ملسو هيلع هللا ىلصلنيب إننا إمنا جيري يف احتفاالتنا أشعاٌر وقصائُد تنشد ِبصواٍت شجيٍة لطيفة. أثىن ا  مث
أحد الّصحابة وهو أبو موسى األشعري، فقال: ))أوتيت مزماراً من مزامري آل داود((. والّذوق الرفيع  

مدح   بن اثبتٍ  نأمٌر مطلوب. وماذا يف ذلك؟ أما أنشد سيدان حسا ملسو هيلع هللا ىلصيف إنشاد شعر مدح النيب 
  ملسو هيلع هللا ىلص شعراً يف املدح والثناء على سيدان رسول هللا    بني يديه؟! أما أنشد عبد هللا بن رواحة   ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  

بعد زمٍن أمضاه يف خمالفة  ملسو هيلع هللا ىلصأمامه؟! أما أقّرمها على ذلك؟! أما وقف من جاء اتئبًا إَل رسول هللا 
 وأنشد أمام  ويشّبب بنسائهم، فجاء اتئباً  منهج احلق، وكان على منهج اجلاهلية يسئ إَل املسلمني
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قصيدته اليت قال فيها: نبئت أن رسول هللا أوعدين .. والعفو عند رسول هللا مأمول؟!  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
فطرب هلذا الكالم الّصادق يف مدح رسول  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأنشد قصيدته الشهرية اليت أصغى إليها رسول هللا 

 وخلع بردته وألبسه إَيها.   ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

دحه ويثين عليه، فما هلم ينكرون علينا إنشاد املنشدين ومدح  مع من مي ملسو هيلع هللا ىلصهو منهج رسول هللا  هذا
مما جيعل القلوب تزداد تعلقاً به وتزداد حمبًة له.. تزداد إقبااًل على هديه   ،ملسو هيلع هللا ىلصاملادحني لسيد الكائنات 

 وسريته وأخالقه؟! 

ال ينكره إال  اَلخر؛ مظاهر البهجة والفرح اليت تقرتن هبذه املناسبة أمٌر عظيٌم وأمٌر مطلوٌب، واألمر
جاهٌل أو جاٍف أو مستكرب. نعم؛ أولئك القساة الذين امتألت قلوهبم جفوًة وقسوًة ينكرون علينا  

أتوا إَل رسول هللا   الوالئد! حىت ؟ملسو هيلع هللا ىلص. أما حتركت املدينة املنورة لقدوم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفرحنا برسول هللا 
ن والئد من بين النجار .. َي حبذا  يرحبون به ويتعلقون به وينشدن وينشدون هؤالء الصغار: )حن ملسو هيلع هللا ىلص

: هللا يعلم ))أحتببين؟ فقلن: نعم َي رسول هللا. فقال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصحممٌد من جار( فقال هلم رسول هللا 
أن قليب حيبكّن((. هذا رسول هللا.. وهذا مدح رسول هللا.. وهذا اإلنشاد يف مدح رسول هللا.. وهذا 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالفرح برسول هللا 

علينا؟ ولألسف، األمر العجيب أهنم حيتفون ابحملطّات الزمانية ويهتّمون هبا. ومن  ينقمون  عالمَ 
اهتمامهم هبا اهتمامهم مبا يسّمونه ابليوم الوطيّن، واهتمامهم بذكرَيٍت تتعلق برجاهلم وملوكهم 

بذكرَيهتم   وحيتفون  جاهلمويعتربوهنا بدعًة، مث يعّظمون ر   ملسو هيلع هللا ىلصوزعمائهم. ينكرون علينا احتفالنا برسول هللا  
وِبَيم اترخيهم.. حنن ال ننكر عليهم، فليحتفوا بذكرى يومهم الوطين أو بغري ذلك، ليحتفوا.. لكن 
كيف ينكرون علينا ويعّدوهنا بدعًة؟! كيف ينكرون علينا فرحنا برسول هللا.. ابتهاجنا مبولده.. جتديد  

لينا ذلك؟ وهم حيتفون مباذا؟ العهد مع رسول هللا على الطّاعة والتمسك هبديه؟! كيف ينكرون ع
 حيتفون ِبَيٍم حنن نعتربها اثنويًة ابلنسبة لتارخينا وأجمادان. ولكن ال ننكر عليهم ذلك، ذلك شأهنم..  

.. فلنحتفل بذكرى مولده عليه الصالة والسالم.. ولتمتلئ بيوتنا عرضاً وبياانً  ملسو هيلع هللا ىلصبرسول هللا  فلنحتفل
. ألخالقه للطفه لرمحته لتواضعه.. لتلك الشمائل العطرة؛ ما وشرحًا لسريته ومشائله وكرمه وحيائه.. 

. كان إذا مّر ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى  مّست يد الصحايب يداً وال حريراً وال ديباجاً أرّق وأنعم من يد حبيب هللا
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. الذوق الرفيع.. األخالق  ملسو هيلع هللا ىلصعرف الناس مروره من هذا الطريق من شذا عطر جسده الشريف 
الرمحة .. هذه األخالق اليت حنن ِبمّس احلاجة إليها وإَل معرفتها يف شخص   السامية.. التواضع اجلّم..  

ال أنيت فنجعل بيوتنا منطلقاً لشعاع هذا   ملاذا.. ملاذا ينكرون علينا أن جنّدد الّصلة هبا؟!  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  
 تعترب النور احملمدّي الذي ينبعث من ذكر سريته وذكر مشائله وذكر أخالقه وذكر وقائعه وأَيمه اليت

مفتاح اتريخ أمتنا وبداية أجمادان اليت صنعت لنا امسًا يف صفحة التاريخ، ورفعت من ذكر هذه األمة 
 !  ؟ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  جهادو   ملسو هيلع هللا ىلصابرتفاع ذكر رسول هللا 

وأخالقه الكرمية.   ملسو هيلع هللا ىلصولنجعل من بيوتنا مدرسًة تدّرس فيها سرية املصطفى ومشائل املصطفى  فلنحتفل
اً وعطراً وشذًى يتنشر يف هذا اجملتمع ليتعّلم الناس القيم السامية، ال أن نكون  ولتكن هذه السرية فوح

الذي يهدي   ملسو هيلع هللا ىلصذياًل ذلياًل مهيناً، نّتبع أمم البغي والعدوان.. أمم الّضاللة والفساد..فلنتبع رسول هللا 
الكرامة..   إَل صراٍط مستقيم. يهدي إَل اجملد.. يهدي إَل احلضارة.. يهدي إَل العزّة.. يهدي إَل

((. نعم؛ هذا رسول هللا   . ملسو هيلع هللا ىلصيهدي إَل األخالق، أمل يقل: ))إمنا بعثُت ألمتم مكارَم األخالقآ

! فلتبتهج ما دام ذلك االبتهاج وذلك السرور منضبطاً، ال  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصماذا يف أن تكون بيوتنا مبتهجًة به  مث
حتفاالتنا منضبطًة مبا أمر هللا  يرتكب فيه منكر وال تنتهك فيه حرمة، بل نلتزم ِبداب النبوة، وتكون ا

 . ملسو هيلع هللا ىلصبه ورسوله 

 وصدق اتباعه وأن جيمع قلوبنا على ما يرضيه.  ملسو هيلع هللا ىلصهللا أن يرزقنا صدق حمبة النيب  أسأل

 قويل هذا وأستغفر هللا العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين. أقول

 


