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 حبٌّ بحب

 اإلمام الشهيد البوطي

 13/03/2009املوافق   1430، ربيع األنور  17، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

تعالوا بنا يف هذا اليوم املبارك من هذا الشهر األغر نقف على مشاهد من أتثر املصطفى صلى هللا عليه 
وعلى آله وسلم بذكرايت وقف عليها سواء كانت حلوة أو مرة، تعالوا نتأمل فيما فعلت بنفسه هذه الذكرايت 

أن املصطفى صلى هللا عليه وعلى آله وسلم   يروي الشيخان البخاري ومسلم﴿ جواحنه من الشجو،  وما بعثت بني
عندما عاد من غزوة تبوك ووصل إىل داير مثود قال ألصحابه: ال ميرَّنَّ أحٌد منكم بداير القوم الذين أهلكهم هللا  

هللا صلى هللا عليه وسلم رأسه بردائه    عز وجل إال ابكني خاشعني أن يصيبكم مثل ما قد أصاهبم، وقنَّع رسول
وروى الشيخان أيضاً أنه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عندما قفل عائداً من ﴿،  ﴾ومرَّ مسرعاً حىت جتاوز الداير

غزوة تبوك ووصل إىل مشارف املدينة املنورة والحت أمامه بيوٌت من بيوهتا والح أمامه جبل أحد األشم قال عليه 
وروى مسلم يف صحيحه أنه صلى هللا عليه وسلم ﴿،  ﴾م: هذه طابة وهذا أحد جبل حيبنا وحنبهالصالة والسال

عندما علم أن يوم عاشوراء، العاشر من حمرم، هو اليوم الذي أجنى هللا عز وجل فيه سيداَن موسى من فرعون أمر  
   .﴾بصيامه

وعلى آله وسلم والسر يف ذلك اي عباد هللا أن  هذا ما فعلته الذكرايت بني جوانح املصطفى صلى هللا عليه  
املكان كما تبقى  تبقى هذه احلادثة موجودة يف طي  الزمان واملكان حيتضنها،  من  تقع ومتر ولكن كالً  احلادثة 
موجودة أيضاً يف طي الزمان، إن مل يرها البصر املثبت يف الوجه رأهتا البصرية املثبتة يف القلوب، هذه حقيقة ال 

ها، فإذا كان الزمان واملكان عندما عادا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلادثة اليت وقعت ومرَّ عليها  مرية في
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عهد بعيد أو قريب فأاثرت بني جواحنه هذا الشجو سواء متثل يف خوف من هللا أو متثل يف حنني وحب فماذا  
حيمل إلينا حادثة الرمحة اإلهلية اليت أكرم هللا    عسى أن يفعل بني جواحننا هذا الزمان الذي استدار اليوم وعاد

  .طفى صلى هللا عليه وعلى آله وسلمسبحانه وتعاىل هبا عباَدُه أمجع يوم والدة املص

عود فأقول إذا كان الزمان واملكان الذي أعاد كل منهما إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حادثة مرت أ
جو واملشاعر اليت حدثتكم عن طرف منها ماذا عسى أن يفعل بنا هذا فأاثرت بني جواحنه ما أاثرت من الش 

الزمن الذي استدار اليوم وعاد وها حنن نستقبله حيمل إليها حادث الرمحة اإلهلية املتمثلة يف مولد املصطفى صلى 
 هللا عليه وعلى آله وسلم؟ هل أان حباجة إىل أن أجيب عن هذا السؤال؟ 

واب بدهي ولكن البد لذلك من شرط هو يف الواقع جامع مشرتك بني ما اهتز له  لعلنا مجيعاً نعلم أن اجل 
شعور املصطفى صلى هللا عليه وسلم وبني ما ينبغي أن هتتز له مشاعران اجلامع املشرتك هو احلب، احلب هو 

صطفى ، احلب هو الذي جعل املهذا ُأُحد جبل حيبنا وحنبهالذي جعل املصطفى صلى هللا عليه وسلم يقول:  
الذين  أولئك  ولكن حب  والصخور  احلجارة  تلك  اجلبل  ذلك  ليس حب  إنه  اجلبل،  بذلك  يتغزل  أقول  أكاد 
استشهدوا فاحتضنهم سفح ذلك اجلبل األشم، احلب هو الذي فعل ما فعل مبشاعر املصطفى صلى هللا عليه  

ذي رفع احلجب عن املاضي وقد وسلم واحلب هو الذي جعل بصريته ترى احلادثة وكأهنا تقع آنذاك، احلب هو ال
َد مثل هذا احلب بني جواحننا حلبيبنا املصطفى صلى  مرت عليه سنوات وبصرته وكأنه واقع حاضر اليوم، وإذا ُوج 
هللا عليه وعلى آله وسلم فالبد أن تطوف بنفوسنا املشاعر ذاهتا والبد أن نتبني هذا احلدث العظيم اجلليل الذي 

تعاىل بعباده أمجع واملتمثل يف والدة املصطفى صلى هللا عليه وسلم وما أعقبها من بعثة،  جيسد رمحة هللا سبحانه و 
   .بُع َث هبا سائر الرسل واألنبياء وما أعقبها من نشر هذه احلنفية السمحاء اليت 

ن فتعالوا اي عباد هللا نتلمس مكان احلب حلبيبنا املصطفى صلى هللا عليه وسلم، دعوين أقل لكم إن اإلميا
العقالين وحده ال يكفي بل أقول إن اإلميان العقالين وحده ال ينجي صاحبه يوم املعاد، البد من أن يتحول  
اإلميان العقالين املثبت يقيناً يف الفكر والعقل إىل حب وتعظيم ومهابة يف القلب، اإلنسان بقطع النظر عن قفصه 

ه حيب ويعظم ويبجل أو يبغض ويكره، والرحيل إىل  اجلسدي مؤلف من حقيقتني اثنتني، عقٍل به يدرك وقلٍب ب
هللا عز وجل ال ميكن أن يتم على حنٍو يرضيه إال جبناحني اثنني، جناح اليقني العقلي حبقائق هذا الدين العظيم 
وجناح احلب، احلب ملوالان وخالقنا عز وجل ومن مث احلب ملن أحبه هللا عز وجل وابتعثه رمحة للعاملني حممٍد صلى 
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 عليه وعلى آله وسلم، فإذا حتققت مشاعر هذا احلب فإن االحتفال واالحتفاء بذكرى مولد املصطفى صلى هللا
   .قسرايً وال يكون فعالً اختيارايً هللا عليه وسلم يصبح انفعاالً 

أرأيت إن كان فؤادك قد هيمنت عليه مشاعر احلب لرسولك، مشاعر احلنني إليه والشوق إىل اجملالس اليت  
لت هبا أعني أصحابه مث رأيت نفسك أمام الزمن الذي حيمل يف طياته هذا احلدث األغر هل تستطيع أن  اكتح

تُن ْيَم مشاعر الشجو بني جواحنك؟! هل تستطيع أن تُن ْيَم مشاعر احلنني إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف 
يث يتكلم فيها رسول هللا صلى هللا  نفسك؟! لن يكون لك إىل ذلك من سبيل قط، فكيف إذا وقفت على أحاد

عليه وسلم بل يعرب فيها املصطفى صلى هللا عليه وسلم عن شوقه إليك، عن اشتياقه إىل إخوانه الذين مل يرهم، 
 أال تبادله حباً حبب؟!  

روى اإلمام مالك يف موطئه وغريه أن املصطفى صلى هللا عليه وسلم دخل قبيل وفاته إىل البقيع فسلم  ﴿
أهل البقيع مث قال: وددت لو أين رأيت إخواننا، قال له أحد أصحابه ألسنا إخوانك اي رسول هللا؟ قال: بل  على  

أنتم أصحايب وإخواين الذين مل يلحقوا بعد وسأكون فرطاً هلم على احلوض، قال قائل منهم أو تعرفهم اي رسول 
غرٌّ حمجلة وسط خيول دهٍم هبٍم، أي سوداء،    هللا؟ كيف تستقبل من مل تر؟ قال: أرأيتم لو أن رجالً له خيول

، ها أنت ترى كيف أن املصطفى صلى  ﴾أفكان يعرفها؟ قالوا نعم قال: فأان أعرفهم غراً حمجلني من آاثر الوضوء
هللا عليه وسلم حين إىل إخوانه وعرب عن هذا احلنني ببليغ كالمه، وإين ألسأل هللا عز وجل أن جيعلين وجيعلكم  

خوانه الذي اشتاق إليهم، أفال نبادله حنيناً حبنني؟! أفال نبادله شوقاً بشوق؟! وإذا رأينا أن الزمن َقدََّم مجيعاً من إ
لنا جمدداً هذه اهلدية املطوية يف كيانه، كيان هذا الزمن، وأعاد إلينا احلدث األجل يوم والدة املصطفى صلى هللا  

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني جواحننا، وإذا اهتاجت عليه وسلم أفال هتتاج وتضاعف مشاعر احلنني إىل  
هذه املشاعر فهل من سبيل إىل أن ال نعرب عنها أبلسنتنا إذاً الختنق اإلنسان، البد من أن يتحدث عن شجوه،  
البد من أن يتحدث عن حنينه إىل املصطفى صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، ولكن احلب اي عباد هللا سائق 

 ما يرضي احملبوب، احلب حاٍد ولكنه حيدو بنا إىل ما يرضي هللا ورسوله، احلب ال ميكن أن حيمل يسوق إىل
صاحبه على الشرود عن صراط احملبوب، حمبوبنا هللا ومن مث فإن حمبوبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، احلب ال  

ُلوا تَ ْبد يالً ﴿ سبحانه وتعاىل: ميكن أن حيمل احملب على أن يبدل ويغري، احلب جيعلنا مصداق قول هللا  .﴾َوَما بَدَّ

ولقد حدثتكم عن الشطر األول من ذلك احلديث املبشر ولكين أمسكت عن الشطر الثاين فألذكره لكم  
لكي حناذر أن ال نقع فيما حذر منه رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، يقول صلى هللا عليه وسلم يف 
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أال ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعري الضال، أي ليطردن رجال عن ﴿حلديث:  الشطر الثاين من هذا ا
حوضي كما يطرد البعري الضال وقع بني جمموعة مجال، فأقول أال هلم أال هلم فيقال إنك ال تدري كم بدلوا من 

أٍخ يف هللا،  ، عباد هللا وصييت اليت أخاطب هبا نفسي وأخاطب هبا كل  ﴾بعدك فأقول فسحقاً فسحقاً فسحقا
كل أٍخ يف اإلنسانية، أخاطبكم هبا مجيعاً أال نبدل، أال نغري، أن نظل ُحرَّاساً للنهج اليت تركنا رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم عليه، أال نشرد عن هذا النهج إىل اليمني أو إىل الشمال، أن نتمثل حتذير ربنا عز وجل إذ يقول: 

رَاط ي ُمْستَ ﴿ إن   ﴾ونَ ق يماً فَاتَّب ُعوُه َوال تَ تَّب ُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ب ُكْم َعْن َسب يل ه  َذل ُكْم َوصَّاُكْم ب ه  َلَعلَُّكْم تَ ت َّقُ َوَأنَّ َهَذا ص 
املتنوعة  كنا ُحرَّاساً على النهج الذي تَ رََكَنا عليه رسول هللا مل نبدل ومل نغري على الرغم من الدواعي واملغرايت الكثرية  

  .يديه حيمل بشارة العفو واملغفرة فإين أستطيع أن أبشر نفسي وأبشركم أبن الوقوف أمام هللا عز وجل وبني

أسأله سبحانه وتعاىل أن يوفقنا ويوفق هذه األمة قادة وشعوابً على التمسك حببل هللا، على التمسك مبا أمر  
ل عنه وهي أقل ما تفرضه علينا ضريبة احلب لسيدان رسول هللا عز وجل واالنتهاء عن كل ما قد هنى هللا عز وج

هللا صلى هللا عليه وسلم، وليس حبُّنا له إال فرعاً عن شجرة حبّ نا ملوالان وخالقنا جل جالله، أقول قويل هذا  
 وأستغفر هللا العظيم فاستغفروه يغفر لكم

 


