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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 /  12 /  11في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

                                                        )ق د  ن  ع ل م  إ ن ه  ل ي ح ز ن ك  ال ذ ي ي  ق ول ون                                                                  أم ا بعد فيا أي ها املسلمون؛ يقول ربنا جل  شأنه يف كتابه الكرمي:  
                                       : )إ ن  اَّلل   و م الئ ك ت ه  ي ص ل ون  ويقول سبحانه                                                                         ف إ َّن  م  ال ي ك ذ  ب ون ك  و لك ن  الظ ال م ني  ِب ايت  اَّلل   َي  ح د ون (

                              ر س ول ه  ل ع ن  ه م  اَّلل   يف                                                                                                                        ع ل ى الن ب    اي  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه  و س ل  م وا ت س ل يم ا * إ ن  ال ذ ين  ي  ؤ ذ ون  اَّلل   و  
ر ة  و أ ع د  َل  م  ع ذ اًب  م ه ين ا(  خ                                                           الد ن  ي ا و اْل 

                أي ها املسلمون؛  

                    أذى  كثريا ، واهتموه    ملسو هيلع هللا ىلصيذكر اإلمام الطربي وعلماء السرية واحملدثون أن املشركني يف مكة انلوا من النب   
                                                  قالوا: )ب ل  اف َت  اه  ب ل  ه و  ش اع ر ( إىل آخر    ملسو هيلع هللا ىلصًبلسحر واجلنون والشعر ونسبوا إليه الكذب تنزه عن ذلك  

مكة كما مل يتجرأوا من قبل، حىت   مشركوما هنالك. وبعد موت أيب طالب اشتد عليه األذى وجترأ  
                                                                                   ضاق به األمر. فخرج إىل الطائف يبحث عن مناخ  يستجيب الناس فيه لدعوته، وتوجه ًبلدعوة إىل 

هم أسوأ من موقف مشركي قريش؛ استقبلوه أسوأ استقبال، ومع  أهل الطائف وزعمائهم، فكان موقف
أن الضيف ينبغي يكرم. وهكذا كانت عادة العرب، إال أن هذه العادة يف الطائف اخنرمت وشذت؛ 
                                                                                           ألنه واجههم بدعوة  إىل توحيد هللا تعاىل، فكذبوه واستهزأوا به وشتموه، ووجهوا سفهاءهم لينالوا منه  

                                          عائدا  إىل مكة ليتابع مسرية الدعوة على أرض    ملسو هيلع هللا ىلصانصرف احلبيب املصطفى  بشتائمهم وحجارهتم. ف
 والصرب. ات وعرة شائكة صعبة، ولكن ال بد من الثب

                                                                         متواراي  عن حجارة سفهاء الطائف، وبعد مسافة  طويلة  مشيها على قدميه يف أرض    ملسو هيلع هللا ىلص النب    انصرف
لعتبة وشيبة ابين ربيعة.    -            أي: بستان     –                                                وعرة تبلغ حنو مثانني كيلومَتا ، حىت وصل إىل ظل حائط   

،           أ ش ك و                                                ضارعا  إليه هبذا الدعاء اخلالد: "الل ه م  إل ي ك    وهناك رفع يديه إىل هللا  يل ِت  ، و ق ل ة  ح                                    ض ع ف  ق  و ِت 
  ، ال م س ت ض ع ف ني  و أ ن ت  ر يب  الر اِح  ني ! أ ن ت  ر ب   ، اي  أ ر ح م   الن اس  ؟ إىل  ب ع يد                                                                                                  و ه و اِن  ع ل ى                                  إىل  م ن  ت ك ل ين 

؟ أ م  إىل  ع د و  م ل ك ت ه  أمر ي؟ الل ه م  إن  مل   ي ك ن  ب ك   ، غري  أن  عافيت ك هي           ع ل ي                                                                                ي  ت ج ه م ين                                          غ ض ب  ف ال  أ ًب ِل 
          ت نز ل  يب                                                                                           أوسع  ِل، أعوذ  بنور  وجه ك ال ذي أشرقت  له الظ لمات  وصل ح عليه أمر  الد نيا واْلخرة  أن

                                                                                    غضب ك أو ُت  ل  علي  سخط ك لك الع تَب  حىت  ترض ى". وإنه لدعاء  واجف هتتز له السماوات. 
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مكة   نزل أهل  على  أطبقت   شئت  إن  حممد  "اي  له:  وقال  اجلبال  ملك  ومعه  هللا  من  أبمر                                                                           جربيل 
وا منه، بل أرادوا  لريضى إبهالك من آذوه وشتموه وانل  ملسو هيلع هللا ىلصاألخشبني" أي: أهلكتهم. ما كان النب  

هم    ؤمنواقتله. ما الذي قاله؟ قال: "بل أرجو أن أيِت من أصالهبم من يؤمن يب فيدخل اجلنة" إن مل ي
 فسيؤمن أبناؤهم. 

وُتمل وعاد ليتابع  ملسو هيلع هللا ىلصالنفس الطيبة الطاهرة واجه إيذاء قريش، فماذا كانت النتيجة؟ صرب النب  هبذه
ته خارج مكة، فأكرمه هللا تعاىل وفتح أمامه اْلفاق. أول                                      السري، ولكنه غدا يبحث عن منطلق  لدعو 

فمالئكة السماء    األرض                                                                     أمر  أكرمه هللا به هو معجزة اإلسراء واملعراج. وكأنه بقول له: لئن ضاقت بك  
ترحب بك. وارتقى به جربيل برحلة املعراج حىت بلغ السماء السابعة وهناك توقف جربيل لريقى النب 

وأوحى إليه ما أوحى،                                                          ملنتهى، ألنه مقام  ال ينبغي لغريه أن يبلغه، وهناك انجى ربه وحده إىل سدرة ا  ملسو هيلع هللا ىلص
 ومما أوحى فريضة الصلوات اخلمس.  

بعد الرحلة املؤملة؛ وأما اإلكرام الثاِن: فإنه انطلق بدعوته، واتبع السري    ملسو هيلع هللا ىلص                     هذا أول إكرام  للنب    كان
عن منافذ أخرى يف الوفود القادمة إىل مكة، ولعله   ما كان ليتوقف وما كان لينهزم. مضى حبث لدعوته

                       بوفد  من األوس واخلزرج؛    تعاىلقد لقي من الرد السلب أو اللطيف أو غريه ما لقي، إىل أن مجعه هللا  
                                                                                                 من أهل يثرب املدينة املنورة. فلما عرض عليهم دعوته، قالوا: )تعلمن  إنه للنب الذي توعدتكم به يهود(  

                                                                              د اليهود َلم بنب  أظل زمانه سببا  يف إشراق نور اَلداية يف قلوهبم واستجابتهم لدعوة  كان توع  أرأيت؟
                                                                                      وقالوا له: )لقد تركنا فومنا وما بني قوم  من العداء والنزاع مثل ما بينهم، فإن َيمع هللا بك    ملسو هيلع هللا ىلصالنب  

يهود فلما جاءهم ما  . أما ال سالمية                                                          أمرهم فال رجل أعز منك(. وكانت هذه فاُتة انفراج  يف الدعوة اإل
 عرفوا كفروا به !!

أشد األذى وسخروا   ملسو هيلع هللا ىلصاستهزأ به أبو جهل وأبو َلب والوليد وعقبة بن أيب معيط؛ وآذوا النب    نعم
منه، ولكن ماذا كانت العاقبة؟ مضى أبو جهل وأبو َلب ومضى عقبة والوليد وغريهم من صناديد  

تزال   الوانتصرت دعوته، و   ملسو هيلع هللا ىلص، وارتفع شأن النب  الشرك إىل نفاايت التاريخ وهامشه، ونسيهم الزمن
                                                                                      تنتصر وتنتقل من نصر  إىل نصر ومن امتداد  إىل امتداد رغم أنف احلاقدين واحلاسدين والضاغنني.

فما موقفنا حنن؟   ،ملسو هيلع هللا ىلص                        برسوم  ينسبوَّنا إىل النب    - بتخيلهم    - يسخر سفهاء الغرب ويسيئون    واليوم
                                                          ردود فعل  آنية، ما لثبت أن مخدت أو ستخمد. هكذا كان املوقف؛  الذي ظهر لنا أن املوقف كان جمرد  
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ل قدوة   واحنرافاته  وفجوره  وفسقه  بضالالته  الغرب  يعترب  منا  زال كثري  ال  ذلك  أليس         كثري                                                                         ومع  منا، 
 كذلك؟! يف ملبسهم ومطعمهم ومشرهبم وعاداهتم وسلوكهم واحنرافاهتم! 

خرية وشتم واستهزاء سفهاء الغرب؛ بل النصرة  إزاء س  ملسو هيلع هللا ىلصهذه هي النصرة الصحيحة للنب    ليست
هبديه ومشائله وسريته ودعوته ودينه واملبدأ الذي دعا إليه؛    ، ملسو هيلع هللا ىلص                                 الصحيحة أن نزداد معرفة  برسول هللا  

العاطفة اْلنية    اس                                                                          أبن نتعمق يف معرفة ذلك، حىت نبين موقفنا على أساس  من العلم واملعرفة، ال على أس
 وردود الفعل. 

                                                                                 خر: أن نزداد متسكا  إبرشاداته وهديه وسنته وأخالقه وما أمران به واجتناًب  ملا َّناان عنه. اْل واألمر

                                                                                  الثالث: أن نضع خطة  علمية  منهجية  مدروسة  يف كيفية توجيه الدعوة وشرح حقيقة اإلسالم    واألمر
ذبني، ولتتضح  للعامل كله ليتضح تزييف املزيفني ودجل الدجاجلة وكذب الكا  ملسو هيلع هللا ىلصوحقيقة رسالة النب  

املصطفى   حلبيبنا  املشرقة  املتأل قة  النب    ،ملسو هيلع هللا ىلص                                      الصورة  سرية  نصرة    ملسو هيلع هللا ىلصفَتمجة  أعظم  وليست                 هي  له، 
                                                                                        املظاهرات وال املقاطعات؛ كل ذلك ردود فعل  آنية! لكن املطلوب منا أن نكون أشد حرصا  على هديه  

                            معرفة  ومتسكا  ودعوة  إليه. 

و وعتبة وشيبة والوليد وغريهم، سينهزم طغاة الغرب وسائر  اَّنزم أبو جهل وسقط يف أرض بدر ه  وكما
  . نسأل هللا ملسو هيلع هللا ىلصوصدق متسكنا هبديه    ملسو هيلع هللا ىلصأعداء دعوتنا مبقدار إخالصنا وصدق انتمائنا إىل رسول هللا  

                            أن يردان إىل دينه ردا  مجيال . 

وهللا ليس                       َّلل   ي  ن ص ر ك م (                    )إ ن  ت  ن ص ر وا ا                                                      الشعارات، فهذا أمر  ال قيمة له. يقول هللا سبحانه وتعاىل:    أما
متسككم،  يف  إن صدقتم  التزامكم..  يف  إن صدقتم  إميانكم..  يف  إن صدقتم  لكن  لنصرتنا،  حباجة 

                                                                   ي س ت  ب د ل  ق  و ما  غ ري  ك م  ُث   ال  ي ك ون وا أ م ث ال ك م (.      و ا                  )و إ ن ت  ت  و ل  . وإال، يقول ربنا تبارك وتعاىل: سينصركم هللا

                                                                                 سبحانه وتعاىل أن يردان إىل دينه ردا  مجيال  وأن ينصر املخلصني من عباده إنه مسيع  جميب. هللا أسأل

 قوِل هذا وأستغفر هللا العظيم ِل ولكم فيا فوز املستغفرين.  أقول


