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 واعلموا أن فيكم رسول للا 

 اإلمام الشهيد البوطي

 19/02/2010املوافق   1431، ربيع األول  06، 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 أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك  ،  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 

يف هذا الشهر شهر ربيٍع األنور هتب رايح أقدس ذكرى، ذكرى والدة احلبيب األعظم خامت الرسل والنبيني 
مشاعر الشجو واحلنني بني جوانح كل من حممد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، يف هذا الشهر املبارك هتتاج  

عرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسرت مشاعُر من مشاعر  احلب إىل قلبه، يف هذا الشهر يشد احلنني 
والشجو كل الناس من أمة املصطفى صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إىل مرابع سريته النبوية، إىل مشاهد حياته  

بارك تستيقظ مشاعر احلب لدى كل من قال بلسانه املصدق لقلبه: أشهد أن ال إله  القدسية، يف هذا الشهر امل
  إال هللا، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

ولكين أحب أن أقول لكم اي عباد هللا: إننا مل ننفصل عن حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومل حتجزان  
ور أو كما قد ُُيَيَُّل إىل كثري منا، إن حممداً صلى هللا عليه وعلى عن حياته القرون والسنوات املتباعدة كما قد نتص

آله وسلم ال يزال فينا، وال أقول معنا بل إنه صلى هللا عليه وسلم حيٌّ يف مشاعران، هو صلى هللا عليه وعلى آله  
، أمل يقل ربنا سبحانه وتعاىل َحيٌّ يف قلوبنا، هذا كالم هللا عز وجل، وليس ختيالً مين أو افتئااتً وتصوراً على لساين

ولعلكم تعلمون أن القرآن إمنا تنـزل خطاابً ألمة حممد صلى هللا  ﴿َواْعَلُموا َأنَّ ف يُكْم َرُسوَل اَّللَّ ﴾  خطاابً لنا مجيعاً:  
عليه وسلم مجعاء يف كل الظروف، يف كل األماكن ويف كل األزمنة، فهو ليس خطاابً ألصحاب رسول هللا وحدهم، 

خطاابً لقرن أو قرنني من الزمن ذلك الذي يـُنـَْعُت بعصر السلف، وإمنا هو خطاب لكل من بُع َث إليهم    وليس
  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فآمنوا به، واستّنوا سنـََّته، وابيعوه على السري على النهج الذي بُع َث به 
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ميَاَن َوَزيَـَّنُه يف   َواْعَلُموا َأنَّ ف يُكْم َرُسوَل اَّللَّ  َلْو  ﴿  يُط يُعُكْم يف  َكث رٍي م َن اأْلَْمر  َلَعن تُّْم َوَلك نَّ اَّللََّ َحبََّب إ لَْيُكُم اأْل 
ُدونَ    دعوين أقف اليوم عند هذه اجلملة يف مفتتح  ﴾قـُُلوب ُكْم وََكرََّه إ لَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلع ْصَياَن أُولَئ َك ُهُم الرَّاش 

، أما أصحابه الربرة الكرام فقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم  ﴾﴿َواْعَلُموا َأنَّ ف يُكْم َرُسولَ هذه اآلية  
جبسده وروحه، كانوا جيلسون إليه، وكانوا يسمعون منه، وكانت أعينهم تكتحل مبرآه، فهو فيهم جسداً وروحاً  

ول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يزال يف الناس الذين جاؤوا من بعد وبياانً ونطقاً ونصحاً، ولكن فما معىن أن رس
 عصر الصحابة؟ ما معىن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يزال حياً فينا وليس معنا فقط؟ 

معية حب املصطفى ألمته، لكل من سيأيت مع الزمن مؤمناً به ملتزماً أبوامره  -اي عباد هللا-إهنا معية احلب 
ن تقوم الساعة، إهنا معية احلنني منه عليه الصالة والسالم إىل أولئك الذين آمنوا به ومل يرهم ومل يروه، إهنا  إىل أ

معية الشوق إىل أولئك الذين استبدَّ به صلى هللا عليه وسلم احلنني إليهم، إهنا معية الدعاء هلم، معية الدعاء 
، وأَْنع م هبا من معية، أمل تسمعوا ما قد صح عن رسول هللا صلى الضارع هلم متجهاً بدعائه إىل هللا سبحانه وتعاىل

﴿إ ْن تـَُعذّ هْبُْم هللا عليه وسلم أنه تال قول هللا عز وجل على لسان عيسى بن مرمي على نبينا وعليه الصالة والسالم  
ُْم ع َباُدَك َوإ ْن تـَْغف ْر هَلُْم فَإ نََّك أَْنَت اْلَعز يُز احلَْك يمُ  ﴿َربّ  مث تال قول هللا عز وجل على لسان إبراهيم اخلليل  ﴾  فَإ هنَّ

يٌم﴾ ُنَّ َأْضَلْلَن َكث رياً م َن النَّاس  َفَمْن تَب َعين  فَإ نَُّه م ينّ  َوَمْن َعَصاين  فَإ نََّك َغُفوٌر َرح  استبدَّ به احلنني عندئٍذ إىل أمته،    إ هنَّ
   .عدهإىل الناس الذين مل يرهم والذين سيأتون من ب

﴿اللهم أميت، اللهم أميت، جاءه جربيل يسأله: ما الذي يبكيك اي حممد؟  بكى عليه الصالة والسالم وقال:  
. أمل يبلغكم ما ورد يف فقال: أميت، فأوحى هللا عز وجل إليه عن طريق جربيل يقول له: لن نسوءك يف أمتك﴾

ليه وعلى آله وسلم زار البقيع قبيل وفاته، فسلم على الصحيح أيضاً مما رواه مالك يف موطئه وغريه أنه صلى هللا ع
﴿وددت لو أين رأيت إخواننا، قال له أحد أصحابه الذين كانوا من حوله: ألسنا إخوانك أهل البقيع، مث قال:  

اي رسول هللا؟ قال: بل أنتم أصحايب، وإخواين أولئك الذين مل يلحقوا بعد، وسأكون فـََرطَاً هلم على احلوض،  
لهم على احلوض، قالوا له: أوتعرفهم اي رسول هللا؟ كيف وأنت مل ترهم؟ قال: أرأيتم لو أن رجالً له خيوٌل سأستقب

 أفكان يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فأان أعرفهم ُغرَّاً من آاثر الوضوء  -أي سوداء-غرٌّ حمجلة وسط خيول دهم هبم  
﴿ 

لنا:    ﴿َواْعَلُموا َأنَّ ف يُكْم َرُسوَل  أليست هذه معيًة اي عباد هللا؟ أليس هذا مصداق قوله عز وجل خطاابً 
الذين تشرفنا ابإلميان به، ولكن أعيننا مل  اَّللَّ ﴾ إلينا، حنن  أْنع م هبا من معية احلنني منه صلى هللا عليه وسلم   ،
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 جتعل املصطفى صلى هللا عليه وسلم يتشوق إلينا، أْنع م هبا من معية تكتحل برؤيته، أْنع م هبا من معيٍة تلك اليت
تلك اليت يعدان من خالهلا املصطفى صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه سيستقبلنا على احلوض، وأنه سيسقينا  

 سيكرمنا من يده الشريفة شربة ال نظمأ بعدها، وال ريب أن ذلك عنوان لشيء أجّل وأعظم أال وهي الشفاعة اليت
هللا سبحانه وتعاىل هبا عن طريق رسوله املصطفى صلى هللا عليه وسلم، فتلك هي املعية اليت عربَّ عنها البيان  

 ﴿َواْعَلُموا َأنَّ ف يُكْم َرُسوَل اَّللَّ ﴾ اإلهلي خطاابً لنا وألمته مجعاء 

 إلينا حنيناً وشوقاً وحباً، فأين  تلك هي املعية اليت بينها الباري سبحانه وتعاىل، واليت تتجه من رسول هللا 
هي املعية اليت ترقى منا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ أين هو احلنني الذي يستبد بقلوبنا إىل حبيبنا حممد  
، قلوب نا اليت يفرتض أن تكون ملتاعة ابلشوق إىل   صلى هللا عليه وسلم؟ أين هو الشجو الذي يهيمن على القلب 

ى هللا عليه وسلم؟ أين هو مصداق هذا احلنني إن قلنا: نعم إننا لنشعر ابحلنني؟ مصداق احلنني أن  رسول هللا صل 
نسري على النهج الذي سار عليه رسول هللا، مصداق احلنني أن نلتزم ابألوامر والوصااي اليت تركها لنا من بعده 

ه اليت وجهها إلينا، بل إىل أمته مجعاء يوم رسول هللا، إن مصداق احلنني والشوق إىل رسول هللا أن نلتزم بوصااي
كان يؤدي حجة الوداع، ويوم خاطب أجيال املسلمني اآلتني من بعد من خالل خطابه املودع املليء ابلوصااي  

 ؟والنصائح واألوامر، أين هو االلتزام هبذا الذي أوصاان به رسول هللا وتركه وصيًة علَّقها أبعناقنا من بعده؟ أين 

علموا اي عباد هللا أن املصطفى صلى هللا عليه وسلم ليس ذا شخصية واحدة كما يتصور كثرٌي من أال ولت 
الناس اليوم أنه رسول بُع َث إىل الناس، فهو يبلغ عن هللا عز وجل ما يوَحى به إليه وانتهى األمر، ال، تلك هي 

َدْت بل ُول َدتْ   عندما هاجر املصطفى صلى هللا عليه شخصية النبوة، وهذه حقيقة، ولكن له شخصية أخرى ُوج 
وعلى آله وسلم إىل املدينة، وأقام أول دولة إسالمية شهدهتا أمة املصطفى صلى هللا عليه وسلم بعد بعثته املشرفة، 
الشخصية الثانية للمصطفى صلى هللا عليه وسلم أنه كان إمام املسلمني، أنه كان رئيس دولة، هبذه الشخصية 

يوش، هبذه الشخصية كان يعلن احلرب عندما جيد أن الضرورَة داعيٌة إىل إعالهنا، هبذه الشخصية كان جُيَيّ ُش اجل
كان يربم الصلح، هبذه الشخصية كان يسوس حال الغنائم واألسرى، هبذه الشخصية كان يـُْقط ُع ومُيَلّ ُك، هي  

هللا عليه وسلم ابلرفيق األعلى    شخصية إمام املسلمني، هي شخصية رئيس الدولة، وعندما حلق رسول هللا صلى
انقطعت البعثة ألنه خامت الرسل والنبيني، ولكن مل تنقطع حقيقة الشخصية الثانية، بقيت متسلسلة إىل يومنا هذا، 
ولسوف تبقى متسلسلة إىل أن تقوم الساعة، ما معىن خالفة أيب بكر لرسول هللا؟ أما البعثة فقد انتهت، ومعاذ 

، وينبغي   هللا أن أييَت نيبٌّ  بعد املصطفى، إهنا خالفة رائسة الدولة تسلسلت منه إىل أيب بكر فعمر فعثمان فعليٍّ
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أن نعلم من هنا أن اإلسالم ديٌن ودولة، أن اإلسالم ديٌن يتمثل يف الوحي الذي أنزله هللا عز وجل على رسوله  
اليت أانطها رب العاملني بشخص حممٍد   حممٍد صلى هللا عليه وسلم هدايً وتشريعاً، وهو دولة تتمثل يف اإلمامة

صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، مث آلت من بعده إىل من ينبغي أن يكونوا حراساً على دين هللا، حراساً على  
أوطان املسلمني، حراساً على احلقوق أال تـُْغَتَصب، حراساً على كيان األمة اإلسالمية املتمثلة يف الدولة اإلسالمية  

أن تبذل كل ما متلك يف سبيل ردع ورد العدوان الذي يطمع يف النيل منها، ينبغي أن نتمثل هاتني   اليت ينبغي
الشخصيتني يف حياة رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، أما بقية اآلية، وأما املعاين الكثرية اليت حتضنها  

 .  إليها يف موقف آخر اجلمل التالية منها، فأرجو أن يوفقنا هللا سبحانه وتعاىل للعودة

 أقول قويل هذا واستغفر هللا العظيم.


