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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2019/  11/  15في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

أّما بعد فيا أيّها املسلمون؛ يقول ربنا جّل شأنه يف كتابه الكرمي: )َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز 
َّللَِّ  َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم ِِبْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم( وقال سبحانه: )ولََّقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل ا

أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يَ ْرُجو اَّللََّ َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اَّللََّ َكِثريًا(. وروى البخاري عن النيب ُأْسَوةٌ 
))ال يُ ْؤِمُن أحدُكم حىت أكوَن أحبَّ إليه من ولِدِه، ووالِدِه، والناِس أمجعنَي((. وروى البخاري أيضاً عن  

فيه وجد هبن حالوة اإلميان: من كان هللا ورسوله أحب إليه مما   أنه قال: ))ثالٌث من كنّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
يعود يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه كما يكره أن  سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن 

 يقذف يف النار((. 

ويقيمون مظاهر احلفاوة واالبتهاج يف البيوت    ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون؛ حيتفل املسلمون يف ذكرى مولد النيب    أيها
. وتتضمن هذه املباهج واالحتفاالت مظاهر ملسو هيلع هللا ىلصواألسواق واملنتدايت ويف املساجد تعبرياً عن حمبة النيب  
عليه الصالة والسالم،  هوذكر مشائله ومآثر  ملسو هيلع هللا ىلصإكراٍم وحمبٍة من مساٍع ألانشيَد عذبة يف مدح النيب 

  عن حمبة الناس للنيب عليه الصالة والسالم.  ِبإلضافة إىل مظاهر أخرى تعرب

أوىل املناسبات الزمانية أمهيتها. وذكران مثالني على   ملسو هيلع هللا ىلصأمٌر مشروٌع بال شّك، فلقد ذكران أن النيب    وهذا
ذلك: اهتمامه بذكرى مولده على مستوى األسبوع، فكان يصوم االثنني ويقول: ))هذا يوٌم فيه 

عاشوراء ألنه   ممون عاشوراء قال: ))حنن أوىل مبوسى منهم(( وصاولدت((. وعندما رأى اليهود يصو 
يوٌم جّنى هللا فيه موسى عليه الصالة والسالم من فرعون وصامه وأمر بصيامه. هذا دليٌل على أمهية 

 . ملسو هيلع هللا ىلصاملناسبات الزمانية يف ديننا ويف سنة نبينا 

حقيق اهلدف املقصود منها وهو حمبة  أننا نتساءل: هل تكفي هذه املظاهر من االبتهاج واحلفاوة لت إال
ومشائله وسنته؟ هل  ملسو هيلع هللا ىلص! ترى هل أمثرت هذه االحتفاالت وهذه املباهج دراسة سرية النيب ؟ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

هذه املعاين فلقد  قتدفعت بنا إىل التشّبث هبديه الّشريف والتمّسك أبوامره واجتناب نواهيه؟ إذا حتق
وحتولت من مباهَج إىل قربٍة نتقرب هبا إىل هللا جّل   حّققت احتفاالتنا مقاصدها وحّققت أهدافها،
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شأنه. أما إذا مل يتحقق هذا اهلدف، فإهنا حمّبٌة عقيمٌة ال تثمر وال جدوى هلا، بل هي جمّرد ادعاٍء ال  
 تتجاوز كوهنا كذلك.  

 تدفع بنا  املسلمون؛ احملّبة عاطفٌة جّياشٌة تتأّجج هبا القلوب، ولكّن هذه العاطفة اجلّياشة اليت أيها
للتشّوق إىل رؤية من حنب وزايرة من حنب، وإىل تعلق القلوب هبذا احملبوب، ترى هل يكفي هذا 
الشعور؟! أم إن احملبة احلقيقية تدفع بنا إىل االلتزام أبوامره وإىل اجتناب نواهيه وإىل التمّسك بسنته  

 . ملسو هيلع هللا ىلصث هبا وإىل االعتزاز مبا أمران به، هبديه.. بدينه.. ِبلرسالة اليت بع

تتمثل يف الّشغف أبن نصغي إىل سريته، وأن نصغي إىل صفاته ومشائله، وأن   ملسو هيلع هللا ىلص دالئل حمبة النيب  إن
نعري السمع ِبهتماٍم شديٍد إىل أحاديثه، اليت فيها أوامر جيب أن نتبعها، ونواٍه جيب أن جنتنبها، وتعاليم  

تعاىل مشمولني برمحة هللا سبحانه    هللاا إن شاء  إذا ما متّسكنا هبا سعدان يف الدنيا وجنوان يف اْلخرة، وكن
 وتعاىل.

االعتزاز بسنته والتمّسك هبديه، وااللتجاء إىل تعاليمه لتكون هي احلصن الذي    ملسو هيلع هللا ىلصمن دالئل حمبته    إن
 نتحصن به واملنهج الذي نتمّسك به والرسالة اليت ندعو إليها. تُرى هل حتققت هذه املعاين؟! 

ة الّصالة عليه؛ أن نكثر من الصالة عليه شغفًا به وحبًا له ورغبًة يف أن  كثر   ملسو هيلع هللا ىلص من دالئل حمبته  إن
: )من صلى علي مرًة صلى هللا  ملسو هيلع هللا ىلصيصّلي هللا علينا، فريمحنا ويغدق علينا من إحسانه، أما قال النيب 

األجر ملن صلى عليه    عليه عشراً، ومن صلى علي عشراً صلى هللا عليه مائة( وهكذا يضاعف هللا تعاىل
 . ملسو هيلع هللا ىلصصبابًة وحباً به  ملسو هيلع هللا ىلص

تدفع إىل تعّلق القلب به واحلرص على اتباع سنته والتزام   ملسو هيلع هللا ىلصوكثرة الصالة عليه  ملسو هيلع هللا ىلصذكر النيب  كثرة
منهاجًا يعصمنا من   ملسو هيلع هللا ىلصأوامره واجتناب نواهيه. حنن اليوم حباجٍة إىل أن جنعل من هدي رسول هللا 

إىل أن جند يف منهج رسول هللا وهديه وسنته    االحنرافات والّضياع الذي تعاين منه أمتنا اليوم. حنن حباجة
 سبيالً يفضي بنا إىل سعادٍة يف الدنيا وعزٍّة يف الدنيا، وسعادٍة وعزةٍّ يف اْلخرة إن شاء هللا تعاىل.  

سيبادلنا احلّب ِبحلّب، بل حببٍّ أعظٍم وعطٍف أكرٍب  ملسو هيلع هللا ىلصحتقّقت هذه املعاين فينا، فإّن النيب  إذا
قيامة بشفاعته، يوم نكون يف أشّد احلاجة إىل شفاعته، يوم ال ينفع ماٌل وال بنون،  يوم ال  وسيكرمنا هللا 
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 ملسو هيلع هللا ىلص( سليٍم من األغيار، متعلٍق هبدي املصطفى  : )ِإالَّ َمْن أََتى اَّللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ ملسو هيلع هللا ىلصولكن تنفعنا شفاعته  
 . ملسو هيلع هللا ىلصحمٍب هلل ورسوله 

! سلوا الصحابة الكرام عن ذلك. ؟ملسو هيلع هللا ىلصللنيب    املسلمون؛ كيف كان الصحابة الكرام يرتمجون حمبتهم  أيها
عند خالته أن   ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا بن عباس كان فىًت صغرياً، لكّنه كان عاقاًل، وكان حيرص يف ليلة نوم النيب 

ليتوضأ قام   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  قاميف ليله فيتبعه ويقتفي أثره. فكان إذا  ملسو هيلع هللا ىلصينام عنده، حىت يرى أحوال النيب 
  ملسو هيلع هللا ىلصيف الليل طويلة جتشم صعوبة ذلك، ووقف خلف النيب  ملسو هيلع هللا ىلصنيب فتوضأ، وإذا قام يصلي وصالة ال

 غداً يف اْلخرة.  ملسو هيلع هللا ىلصيصّلي الساعات الطويلة، يتحّمل ذلك رغبًة يف أن يبقى مع النيب 

حىت يف مأكله ومشربه وملبسه ويف هيأته. هكذا كان   ، ملسو هيلع هللا ىلصكان شديد االتباع للنيب   هللا بن عمر  عبد
وقال   ملسو هيلع هللا ىلص فيما روت السيدة عائشة رضي هللا عنها أتى النيب  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة.. رجٌل من أصحاب النيب 

مايل وأهلي  ناي رسول هللا: )وهللا إين ألحبك أكثر من نفسي، وهللا إين ألحبك اي رسول هللا أكثر م
يت فما أطيق عنك صرباً حىت آيت إليك فأنظر إليك، مث إين ذكرت اي وولدي، وإين ألذكرك وأان يف الب

رسول هللا أنين سأموت وأنت كذلك، وغداً ستدخل اجلنة وترفع مع النبيني أما أان فسأكون مع عامة 
! مل ملسو هيلع هللا ىلصاخللق فال أراك( أي جنة هذه اليت ال أراك فيها وأان هنا ال أطيق عنك صرباً؟! فماذا قال النيب 

بقوله سبحانه:)َوَمْن يُِطِع  ملسو هيلع هللا ىلصء اجلواب من رب العزة جّل شأنه، جاء الوحي إىل رسول هللا جيبه. جا
َهَداِء وَ  يِقنَي َوالشُّ َوَحُسَن أُولَِئَك   احلِِنيَ الصَّ هللَا َوالرَُّسوَل فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم هللاُ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّدِّ

غدًا يف   ملسو هيلع هللا ىلصة هللا ورسوله سبيل سعادتنا غدًا يف اْلخرة، وسبيل أن نكون مع رسول هللا َرِفيًقا( طاع
 اْلخرة.

كما وصفته    ملسو هيلع هللا ىلص. ملاذا كانت كل هذه احملبة؟! كانت أخالقه ملسو هيلع هللا ىلصهذه أحوال حمبة الصحابة للنيب  نعم،
الناس يداً،  السيدة عائشة: )كان خلقه القرآن(. كان أحسن الناس َخلقًا وأحسن الناس ُخُلقاً، ألني

.. كان كثري التواضع،  أطيب الناس رائحًة.. أحسن الناس َخلقًا وُخُلقًا ومعاملًة.. أكثر الناس تواضعاً 
جيلس مع الفقري واملسكني، ويليب دعوة الفقري والغين، ال أينف. كانت الدنيا دبر أذنه، ليست موضع  

)إن كان ليمر علينا الشهر والشهران ال يوقد  اهتمامه وال اكرتاثه. تقول السيدة عائشة رضي هللا عنها:  
 واملاء(.  مريف بيت آل حممٍد انٌر، كان طعامنا األسودان؛ الت
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 ملسو هيلع هللا ىلصفراشه من أدم؛ من جلٍد حمشّو ليفاً. أي أنه كان شظفاً، هل كان ذلك عن فاقة؟ ال، النيب  كان
عن اهتمامه. مل يكن يكرتث هلا وكان مل يعاِن الفاقة، إمنا كانت الدنيا ِبلنسبة له أمرًا اثنواًي وبعيدًا 

استظل بظّل شجرٍة مث مضى وتركها( وهذه  -أي مسافر  -يقول: )مايل وللدنيا.. ما أان فيها إال كراكٍب  
حقيقتنا مجيعاً، حنن هنا يف ظّل شجرٍة ال نلبث أن نرتكها ومنضي إىل هللا سبحانه وتعاىل، فما لنا  

كان ألطف الناس ُعشرًة، كان أكثر الناس تواضعاً،    ملسو هيلع هللا ىلصا؟ النيب وللدنيا، فلماذا أتسران الدنيا مبحبته
املسكينة الفقرية.. كان وفياً لتلك املرأة املسنة العجوز    رأة كان أكثر الناس عطفاً على املساكني. حىت امل

اليت كانت من صوحيبات سيدتنا خدجية رضي هللا تعاىل عنها، فكان يصلها وكان يعطف عليها وفاًء 
 عظيمة أم املؤمنني سيدتنا خدجية رضي هللا تعاىل عنها. لزوجته ال

وجيدر بنا أن نطلع عليها. يقول سيدان أنس رضي   ، ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث لو أننا تكّلمنا عن مشائل النيب  يطول
وما مشمت عطراً أطيب من رائحة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه: )ما ملست حريراً وال ديباجاً ألني من كّف رسول هللا 

عن شيء مل   هللا عشر سنني، فما قال يل عن شيٍء فعلته مل فعلته، والولقد خدمت رسول  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
.. هلذا أحب الناس النيب  ملسو هيلع هللا ىلصأفعله لو أنك فعلته، إمنا كان يقول: قضاء هللا خري( هذا خلق رسول هللا 

 وألنه حريٌص علينا كما قال تعاىل: )َحرِيٌص َعَلْيُكْم ِِبْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيٌم(.  ملسو هيلع هللا ىلص

سلمون؛ لقد ِبَدَران رسول هللا وبدأان ِبحملبة قبل أن ُُنلق، اشتاق إلينا قبل أن نوجد. فلقد أتى امل أيها
البقيع كما يروي مسلم يف أُوخريات أايم حياته وسّلَم على أهل البقيع وقال: )السالم عليكم  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

إخواننا، قالوا: اي رسول هللا،  رأيت    يندار قوم مؤمنني.. اللهم ارحم أهل بقيٍع الغرقد.. مث قال: وددت أ
أنتم اي أيها املسلمون أنتم   -ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحايب. إخواين الذين يؤمنون يب ومل يروين 

  - مث قال: وإين فرطهم على احلوض  -اشتقاق إليكم قبل أن ختلقوا  ،ملسو هيلع هللا ىلصاملعنيون بشوق رسول هللا 
تعرفهم ومل ترهم؟ قال: أرأيت لو أن رجالً له خيٌل    كيف   هللافقيل: اي رسول    – أي ينتظران على احلوض  

بني ظهري خيٍل دهٍم هبٍم، أال يعرف خيله؟! قالوا: بلى اي رسول    -بيضاء اجلبهة والقوائم    –غرٌّ حمجلٌة  
هللا. قال: فإهنم أيتون غرًّا حمّجلني من الوضوء وأان فرطهم على احلوض(( أبشروا اي أيها املسلمون  

ِبتباعه يعرفكم مث قال: )أال يذادّن رجاٌل عن    ملسو هيلع هللا ىلصمون للصالة املواظبون على حب النيب  املقي   ون املتوضئ
 حوضي كما يذاد البعري الضاّل.. أانديهم أال هلّم أال هلّم أال هلّم فيقال: إهنم قد بدلوا بعدك(. 
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من غرّي لن احنرفوا عن النهج وهجروا هدي رسول هللا واستغنوا عن سنة املصطفى أولئك غرّيوا، و   الذين
 . ملسو هيلع هللا ىلصيتعرف عليه النيب 

هللا أن جيعلنا ممن ثبت على النهج وسلك طريق اهلدى.. أسأله تعاىل أن يرزقنا صدق احملبة وأن   أسأل
 جيمع قلوبنا على ذلك.

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


