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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 / 8 /  28في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

                                                 و ل ق د  أ و ح ي  ن آ إ ىل   م وس ى   أ ن  أ س ر  )يف كتابه الكرمي:  سبحانه وتعاىل  ربنا  أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول  
ي  ه م م  ن     *                     د ر ك ا و َّل  ت  ش ى                                                                       ب ع ب اد ى ف ٱض ر ب  َل  م  ط ر يق ا ِف  ٱل ب ح ر  ي  ب س ا َّل  ت   ف                                                               ف أ ت  ب  ع ه م  ف ر ع و ن  ِب  ن ود ه  ف  غ ش 

ي  ه م   عندما قدم املدينة    أنه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  عن  البخاري  وروى  .  (               و م ا ه د ى                                و أ ض ل  ف ر ع و ن  ق  و م ه    *                          ال ي م   م ا غ ش 
جنى   صاحل، يوم       يوم   ذاه  :قال اليهود ()ما هذا؟فقال َلم:    ،عاشوراءيوم  املنورة وجد اليهود يصومون  

مبوسى  أوىلأان ):  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب    فقال  ،ونصومه، فصامه موسى  من فرعون وأهلك فرعونهللا فيه موسى  
 .(منكم، فصامه وأمر بصيامه

                          إىل عرب  ينبغي أن نتأملها. يرشدانهذا املشهد أيها املسلمون، 

          إىل نوح    ،من لدن آدم عليه الصالة والسالمكلهم  املعىن األول الذي جيب أن نقف عنده؛ أن األنبياء  
  بعثهم هللا                                   هؤَّلء األنبياء رسل  من عند هللا تعاىل    كل؛  ملسو هيلع هللا ىلص                                   وإىل إبراهيم وإىل سيدان وحبيبنا حممد   

من حيث  ربنا تبارك وتعاىل أنه َّل فرق بي واحد وآخر          وقد بي    .وكلهم جيب اإلميان هبماَلدى،  و ابحلق  
تعاىل كلهم كما ما مل يؤمن أبنبياء هللا  وَّل يصح إميان املؤمن    (         ر س ل ه        م ن                           ن  ف ر  ق  ب ي   أ ح د    َّل)فقال:    النبوة

 وكلفوا ابلدعوة إليه.  ،وصفت. كلهم أخوة بعثوا ابحلق واَلدى

أن ارتباط األحداث ابلزمان واملكان يكسب ذلك الزمان وذلك املكان   ؛األمر اآلخر الذي نقف عنده
أمهية وخطورة      وشأان            وخطورة          أمهية   مبقدار  تعاىل يف    وشأن     وصفه كتاب هللا  فحدث   احلدث.                                      ذلك 

           حدث  عظيم    ؛ىت بنجاة موسى عليه الصالة والسالم من الطاغوت فرعون وإهالكه لفرعونمواضع ش
              ف ال ي  و م   )  كما قال تعاىل:                                    الباطل وبقي عربة  يف املتحف الفرعوين         وأزهق    ،انتصر فيه احلق على الباطل

   .(                      ل م ن  خ ل ف ك  آي ة                                    ن  ن ج  يك  ب ب د ن ك  ل ت ك ون  

هو يوم العاشر من حمرم فاكتسب يوم العاشر من حمرم  ؛هو عربة لكن هذه العربة ارتبطت بزمان  ؛أجل
                                       ولذلك كان جديرا  أبن حيتفى بتلك املناسبة    .وخطورة ذلك احلدث   دث أمهية ذلك احل مبقدار        أمهية  

: يقول ملسو هيلع هللا ىلصنيب                                                                               الزمانية كل سنة ألمهية ما جرى يف ذلك اليوم. صام بنو إسرائيل تبعا  لسيدان موسى وال
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 ملسو هيلع هللا ىلصنيب وموسى عليه الصالة والسالم نيب. صام النيب    ملسو هيلع هللا ىلصأجل ألن النيب   (.مهمبوسى من أوىلأان )
                                                                               إَّل أنه ندبنا إىل أن نصوم يوما  قبله أو يوما  بعده متيزا  عن اليهود وخمالفة  َلم.   ، وأمر بصيامه ،عاشوراء

فإن هذا    ،                                                                                 وإذا كانت املناسبات الزمانية أو املكانية تكتسب أمهية  مبقدار أمهية احلدث الذي جرى فيها
      جبل  ا أحد )هذقال:  ف  ه ب                          احتفى ِببل أحد عندما مر    ملسو هيلع هللا ىلص. النيب  ة نبو ال  هدي  جنده يف             أصل  شرعي  
               ه سبعي شهيدا   ئكان حيتضن يف أحشا  .لكنه مل يكن أصم  ،نسب احملبة إىل اجلبل األصم (حيبنا وحنبه

                                                               قضوا على سفوحه يوم غزوة أحد فداء  وتضحية  للدعوة اإلسالمية وللنيب   ،ملسو هيلع هللا ىلصمن أصحاب رسول هللا  
وكلما مر منه نظر إليه نظرة حب ونسب   ، وأن يشري إليه  ملسو هيلع هللا ىلصفاستحق جبل أحد أن حيبه النيب    .ملسو هيلع هللا ىلص

 وأصحابه. ملسو هيلع هللا ىلص وأحب اجلبل النيب ملسو هيلع هللا ىلص النيب  هأحب  (جبل حيبنا وحنبه)قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحملبة إليه كما أنه 

ال )قال للصحابة الكرام:    داير مثود قوم صاحل الذين أهلكهم هللا    ؛جر   حل  ابملسو هيلع هللا ىلص وعندما مر النيب  
أي متعظي    (تكونوا ابكني أن يصيبكم مثل ما أصاهبمأنفسهم إال أن  الذين ظلموا داير تدخلوا

                                             ومر مسرعا  حىت جتاوز الوادي الذي فيه داير مثود.   ،قنع رأسه أي غطى رأسه   ملسو هيلع هللا ىلصمعتربين. مث إن النيب  

 !شتان بي أحد وداير مثود و 

سيدان إبراهيم وسيدان إمساعيل ب                                                              وإذا كانت عبادة احلج فيها معان  فهي كلها إحياء  لذكرايت  ترتبط  
                    زمانيا  ومكانيا .   الصالة والسالمعليهما 

وإذا كانت تنعكس هذه األمهية على الزمان أو املكان الذي جرى فيه                             إذا كان احلدث يكتسب أمهية  
الكائنات سيد البشرية    فخرفإن من أعظم أحداث التاريخ على اإلطالق ذكرى مولد    ،ذلك احلدث 
                                                كان إرهاصا  للبعثة النبوية اليت مشلت البشرية كلها   وميالده  ؟!كيف َّل  .ملسو هيلع هللا ىلصة سيدان حممد الرمحة املهدا

الذي  احلدث األهم    ملسو هيلع هللا ىلصفكانت وَّلدته    .(                                              و م ا أ ر س ل ن اك  إ َّل ر مح  ة  ل ل ع ال م ي  )أبنوارها وهديها قال تعاىل:  
                             فإذا وجدت أنوارا  تشع يف مشرق   ،للبشرية كلها     ا  يبشر وينبئ ابلبعثة النبوية املباركة اليت كانت إنقاذ

 .  ملسو هيلع هللا ىلص                                         فما هي إَّل أثر  من آاثر وَّلدة املصطفى وبعثته  ، ويف مغرب األرض بنور اَلدايةأاألرض 

 ! ملسو هيلع هللا ىلصبذكرى مولد املصطفى  واحتفالنا  ان  ءاحتفا  أن ينكر علينا خوارج العصر ومبتدعته     ب  ومن عج
ابملناسبات  ابحتفائنا واحتفالنا  وابألصل الشرعي الذي نستند إليه    ،ملسو هيلع هللا ىلص                              جهال  منهم مبا أرشدان إليه النيب  

 ثقافتهم لألسف َّل تسعفهم يف معرفة ذلك. عجيب شأهنم!   إَّل أن.  جليلة                           الزمانية اليت ترتبط أبحداث   
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ماذا يف  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصغري ذكر مشائله وسريته وهديه والدعوة إىل اتباع هنجه  ملسو هيلع هللا ىلصوماذا يف اَّلحتفال مبولد النيب 
أما قدم   ؛ وابتهج به  ملسو هيلع هللا ىلص                    وهو أمر  أقره النيب    ؟  إَّل مدحه والثناء عليه  ملسو هيلع هللا ىلصال بذكرى مولد النيب  اَّلحتف

                                       معتذرا ؟ أما أثىن على سيدان حسان بن اثبت   ملسو هيلع هللا ىلصبردته لسيدان كعب بن زهري عندما وقف ميدح النيب  
رواحة  ؟ أما مدحه عظيم شهداء يوم تبوك سيدان عبد هللا بن  ملسو هيلع هللا ىلصعندما أنشد الشعر يف مدحه عليه  

                                                                                  هو وسيدان جعفر وزيد بن حارثة رضي هللا تعاىل عنهم؛ أما مدحه عبد هللا بن رواحة بشعر  من أمجل 
؟ ماذا ينكرون علينا؟ أينكرون علينا أن نستذكر سريته وهديه وأخالقه ومشائله؟  ملسو هيلع هللا ىلصما مدح به النيب  

  ملسو هيلع هللا ىلصيدان رسول هللا  أصبح الفىت منهم ولألسف يعرف عن أرابب الفن الساقط أكثر مما يعرفه عن س
 ملسو هيلع هللا ىلص  عن النيبأكثر مما يعرفه    –الشعوب يف هذا العصر    أفيون  -يعرف عن َّلعيب الكرة    .وأصحابه

 ومن الكعبة املشرفة.  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحابه بينما هو على مقربة من مسجد النيب 

 أما جيدر هبم أن يعودوا إىل رشدهم؟! ينكرون علينا ذلك!

الصدر األول أحداث  بط هبا ذكرى أليمة. لعلها من أشد  الذكرى ترتوبعد أيها املسلمون؛ فإن هذه  
. وَّل شك أن من أشد املنكرات ومن أفظع اجلرائم  لكل مسلم؛ إهنا استشهاد سيدان احلسي          إيالما   

وننكرها على من   ، وننكرها على من أمر هبا  ،. ننكرها عليه أشد اإلنكارجرمية قتل سيدان احلسي  
                    غدا  يوم القيامة.   رضي هبا؛ كل هؤَّلء مسؤولون أمام هللا 

                                        خ ل ت    َل  ا م ا ك س ب ت  و ل ك م م ا                      ت ل ك  أ م ة  ق د  )ما قاله ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي:    :إَّل أننا نقول
فما ينبغي    (         ر ه ين ة                           ك ل  ن  ف س مب  ا ك س ب ت  )له تعاىل:  اقما  ل  ونقو   (                                                           ك س ب  ت م    و َّل  ت س أ ل ون  ع م ا ك ان وا ي  ع م ل ون  

  سنة اليوم إلاثرة الشقاق بي   1400احلادثة اليت جرت يف الصدر األول قبل أكثر من  تلك  أن تستغل  
بل ينبغي أن منسح من قلوبنا مشاعر احلقد اليت   . وإاثرة مشاعر الكراهية بي فئاهتم  ،املسلمي  فئات 

 . متناحرة                      هذه األمة إىل فئات  شىت وميزقوا ،ود وغري اليهود أن يثريوها يف قلوبنا جتاه بعضناأراد اليه

 أسباب الفرقة واخلصام.  ا بينن مماوأن يزيل  ،أسأل هللا أن جيمع مشل أمتنا على احلق واَلدى

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


