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 أين هي ثمرة احتفالنا بعيد المولد في حياتنا

 3/9/3993: خطبة اإلمام البوطيتاريخ 
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد 

ه وخليله خري نيب أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله وصفي
أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشرياً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا 
حممد صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل 

 تعاىل.

 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

ولقد كان الناس فيما  ،هو شهر مولد املصطفى صلى اهلل عليه وسلمتعلمون أن هذا الشهر املبارك 
ولكن  ،حيتفلون يف يوٍم واحد من هذا الشهر باعتبار أنه يوم مولد املصطفى عليه الصالة والسالم مضى

أنه شهر والدة  انتقلوا من االحتفال باليوم الواحد إىل االحتفال بالشهر كله علىالناس بعد ذلك 
بل إن يف الناس من أخذوا حيتفلون هبذين الشهرين ربيع األول والذي  ،املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

نتفائل هبذا ولقد قلنا وال نزال  ،يليه على اعتبار أهنما شهرا مولد املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
االحتفال بالشهر إىل االحتفال السيما عندما يكون متصاعدًا من االحتفال باليوم إىل االحتفال 

وكنا نقول إنا هذا لدليٌل نابٌض بنين على حب هؤالء الناس لرسوهلم حممٍد صلى اهلل عليه  ،بالشهرين
 .وسلم

ولكنا أخذنا ننتظر مثار هذه االحتفاالت وظللنا ننتظر وننتظر دون أن جند هلذه االحتفاالت إال مثاراً 
أم ما هو املوقف  ؟وهل حنارب هذا االحتفال بعد الرتحيب ؟التفاؤل فهل نعود إىل اليأس من بعد .قليلة

مبولد املصطفى يف ميكن أن نتجاوب شعورًا وعاطفًة مع احتفاالت الناس وك ؟الذي ينبغي أن نتخذه
ال جند إال ما وحنن عندما نلتفت عن مييننا ومشالنا  ؟طوال شهٍر أو شهرين من الزمنصلى اهلل عليه وسلم 
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ورأيناها رأيناها بوارق غريبة  ؛قتداء بهبوارق االفإن رأينا  ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خيالف هدي
 . ورأينا مظهر الشذوذ يف ذلك كله بالنسبة ملا عليه أكثر الناس اليوم ،عجيبةخطواٍت 

صلى إن اإلنسان املسلم يف مثل هذا الشهر املبارك ليشعر باحلزن واألسى وهو حيتفل مبولد رسول اهلل 
رسول اهلل وماكان ذلك ألنه يقارن بني ما كان عليه  ،اهلل عليه وسلم أكثر من أن يشعر باألمل والتفاؤل

فال جيد  بعدًا شاسعًا مث ينظرفيجد  ،يوصي به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما عليه املسلمون اليوم
فكيف ال يكون االحتفال  ،إال وهو يزداد اتساعاً وال جيد هذا البعد مع األيام  ،إال مزيدًا من هذا البعد

صلى اهلل عليه وسلم مبعث أسى وحزٍن يف فؤاد من ينشد االقتداء برسول اهلل صلى اهلل بذكرى رسول اهلل 
 ؟!عليه وسلم

 ومثال التقلب ،والسالم يف حياته اليت يسلكها مثال الرتفع عن زهرة احلياة الدنيالقد كان عليه الصالة 
العدم والفقر فحاشى أن يكون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقريًا ولكنه كان مثال ال أقول يف  -

يه وسلم وألمر ما آثر املصطفى صلى اهلل عل ،يف االستغناء عن الدنيا ومظاهرها املختلفة كلها -التقلب 
ومل  ،فلم يكن عليه الصالة والسالم يتمتع إال مبا يتقلب به الفقراء يف بيوهتمأن يكون هذا منوذج حياته 

وهو الذي  ،مجعهما عنده ذات يوميكن يشبع املصطفى صلى اهلل عليه وسلم من لونني قط من الطعام 
ومن  ،أن ال تأسرهم الدنيام أمته ذلك كله من أجل أن يعلن  ،الشم أن تتحول بني يديه ذهباً  راودته جبال

كمائن عن القادم سيحاولون أن ينصبوا هلم سلسلة  أن أعداء املسلمني يف املستقبل أجل أن يوضح هلم 
ما الفقر  لوا خريًا فواهللم  "أبشروا وأَ  :يف احلديث الصحيح. أمل يقل هلم طريق الدنيا وشهواهتا وأهوائها

فتهلككم   ن قبلكمأن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها مَ أخشى عليكم ولكين أخشى عليكم الدنيا 
  "كما أهلكتهم

إىل حال كثري ممن حيتفلون بذكرى مولد  تإننا نلتف ،صلى اهلل عليه وسلمفأين هو االقتداء برسول اهلل 
وجند أن التباهي  ،ال أول له وال آخرفنجدهم يتقلبون يف ُزخرف من الدنيا  ،رسول اهلل أو سيحتفلون

واليت تشهد على بعدنا وما أكثر املظاهر اليت مرنت بنا  ،هو طريق املنافسة بينهم وبني األندادوالتفاخر 
الكربى ن هذه الفجوة فما قيمة أن حنتفل بذكراه وحنن نعاين م .عن هدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

 بيننا وبينه.
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ويف جمتمعاتنا من ينصب  ،كان عليه الصالة والسالم يشد على بطنه احلجر واحلجرين من شدة اجلوع  
وتشم من خالل هذه املوائد رائحة املوائد الفخمة الضخمة اليت تتجمع عليها ألوان خمتلفة اليت ال حتصى 

كيف ال خنجل من حبيبنا حممٍد عليه الصالة  .مهالتباهي والتفاخر أكثر مما تشم رائحة الطعام الذي تطع
وحياتنا على هذه  ؟من الرتفع واالبتعادعندما نرى أن عالقته بالدنيا كانت على ذلك النحو والسالم 

  ؟وأهوائهامن التقلب يف محأة الدنيا وشهواهتا احلال 

نسان عندما يستعمله اإلولكنين ممن يُذكر بأن املباح يصبح حرامًا  ،وأنا لست ممن حيرم املباح
ما قيمة أن حنتفل بذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه  ،وكم قلت هذا وكم أوضحت هذا ،اتهللمبا

إذا كانت سرية  ،وسلم خالل يوٍم من شهر أو خالل شهٍر من شهرين أو خالل شهرين كاملني
وتبليغ دين اهلل وقيامه بواجب  ،تنبض يف البكور واآلصال بالدعوة إىل اهللاملصطفى صلى اهلل عليه وسلم 

بعيداً عن اتباع بعيداً عن ظل أي مصلحة  ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف بيته يف أسرته يف أوالده
بقصٍد واحٍد وإمنا يندفع إىل ذلك  ،أجل بعيداً عن ذلك كله.. بعيداً عن مزج الدين بالسياسة  ،أي غاية

كن منكم أمة ت"ول :وتطبيق قولهأال وهو استنزال رضا اهلل سبحانه وتعاىل  ،وال شائبة فيهال ثاين له 
  هم املفلحون"يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك 

يف دعوته إىل أهل بيته ويف إعالنه  ،ولقد رأينا كيف جتسد عمل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذا
آمراً باملعروف وكم كرر هذا وأعاد  ،وأنه لن يغين عنهم من اهلل غناء ،شروا نقري يفيدهم يوم القيامةأنه لن 

وننظر إىل واقعنا  ، انتقل يُبل غ قومه مث انتقل يُبل غ الدنيا كلها املعمورة اليت من حوله، مثناهيًا عن املنكر
ويف جمتمعاتنا ويف أنديتنا  ويففنجد أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مطويان من حياتنا يف بيوتنا 

ننظر  ؟وأين هم الناهون عن املنكر يف بيوهتم ؟بني الرفقة واألصحاب. أين هم اآلمرون باملعروفلقاءاتنا 
 ،مبصري ابنتهمل يعد يبايل أٌب  ؛أن اإلمهال قد حل حمل اتباع سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمفنجد 

وأن جيد أن سريها يف  ،أن ترقص الدنيا أمامها مبستقبٍل زاهر ،وإمنا يبايل من هذا املصري بشيٍء واحد
طريق عملها الدراسي أو غري الدراسي سيأتيه يف املستقبل القريب أو البعيد مبا يُطمئن دنياه ومبا يُطمئن 

مهما شياطني اإلنس  ،الده ملتويةً ولكن مهما كانت هذه الطرق اليت تعيش فيها ابنته أو أو  ،رغد عيشه
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فإن الشعار الذي  ،ومهما كانت السبل ال ترضي اهلل عز وجل ،واجلن ترتصد يف منحنيات هذه الطرق
  .حيميه دين رباً هو إن لل ،ذكر الدينيرتفع إذا 

عن إىل رمحة اهلل كننا حنن احملتاجون وليس للرب حاجة إىل عباده قط ول.. ًا حيميه أجل رب دينإن لل
"لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن   :طريق قيامنا مبا أمر اهلل عز وجل به ولقد قال اهلل عز وجل

مل يقل  فكان حقاً علينا أن نقتضي برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. ملاذا كان يرجو اهلل والدار اآلخرة "
؟ أليس ملستقبلك املصطفى معرضاً عمَّا كلنفه اهلل به: إن للدين رباً حيميه؟ أليس لدنياك أيضاً رٌب حيميها

تتلهث على مصري وأوالدك أيضًا رٌب حيمي ذلك كله؟ ملاذا نسيت اهلل عز وجل وأنت  ومستقبل ابنتك
خبدمة دينه. أين هي الدعوة إىل اهلل عندما ُيكلفك ورزق أوالدك وبناتك وتذكرت قدرة اهلل فقط رزقك 

"ادعو إىل سبيل ربك باحلكمة أين هي الدعوة إىل اهلل عز وجل اليت تتمثل يف قوله  ؟اهلل أيها األخوة
ب طبقًا ملا أمر رسول اهلل وناسأين هم املبلغون عن اهلل  ؟"واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن

 ؟أين هم املقتدون برسول اهلل وبأصحاب رسول اهلل ؟فأبلغها كما مسعها""نضنر اهلل امرًء مسع مين مقالًة 
أين هي الدعوة؟ أين هم الدعاة؟ ما أكثر الذين يتحركون باسم اإلسالم وما أقل الذين يدعون إىل اهلل 

 سبحانه وتعاىل. 

مجيعًا تعرفون الفرق بني الدعوة إىل اهلل كما كان يفعل رسول اهلل وكما كان يفعل أصحاب  ولعلكم
ما أعظم الفرق بني هذا وذاك. لقد سخرنا  ،والتحرك املرتاوح يف مكانه باسم اإلسالم ،رسول اهلل

عامة وما أكثرها آلمال الرئاسة والز رنا اإلسالم سخن  ،ثرية ما أكثرها وما أكثر أنواعهااإلسالم ألهواٍء ك
وفتحنا أعيننا بعد  ،سنجعل من السياسة خادمًا لإلسالم :قلنا .سخرنا اإلسالم آلماٍل سياسية ،تنوعاً 

ننظر إىل هذا  ،كما ترون يف مشارق األرض ومغارهباحلظات لنجد أننا جعلنا اإلسالم خادمًا للسياسة  
 . الواقع وننظر إىل سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فنجد بينهما بعد املشرقني

هم بني غين مرتف  ،واملسلمون يف غفلٍة عن دينهموالقوى الشريرة تزيده متزقاً  ،العامل اإلسالمي يتمزق
وحجبه فقره عن  ،عن تذكر دينه ه فقرهوبني فقرٍي صدن  ،من غناه يف َسكٍر بل يف ُسكٍر ال هناية لهيتقلب 

. وما خيال املعىن الذي قاله رسول  "كاد الفقر أن يكون كفراً " :وصدق رسول اهلل القائل .تذكر إسالمه
وواهلل ما الفقر أخشى عليكم ولكين أخشى عليكم  الدنيا أن "عندما قال: اهلل إال مصداق هلذا الواقع 
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وكيف  ."ُتهلككم كما أهلكتهمفتُفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
يتحول هؤالء الناس إىل فئاٍت حسب قواهم  ،تح الدنيا ويتنافس القوم يف سبيلهاعندما تُفيكون اإلهالك 

وإنساٌن ختلف كثرياً  ،وإنسان ختلف ،الغري مقدس إىل الدنيافإنسان جمل سباٌق يف هذا الطريق  ،املختلفة
 .هناكه الفقر فيفحاق 

فريٍق يعاين من فقٍر  ،يتحول إىل فريقنيالناس يف سبيل الدنيا الذي يتنافس فيه وهكذا فإن اجملتمع 
 ،بل غىًن طائل كبري يرقى به إىل درجة عجيبة وخطرية من الطغيانماٍل وفريق آخر يعاين من متقع 

فقٌر متقع ينادي بلسان احلال . وهذا ما نعانيه اليوم ،حييق اهلالكاملتناقضني وبانقداح هذين الواقعني 
فيما اليت فتحها الشيطان وسدوا هذه الثغرات هؤالء األغنياء السكارى أال أنصفوا جمتمعكم اإلسالمي 

  .فليس هنالك من جميببيننا وبينكم 

إذا دعى الداعي إىل  ،إنسانًا متناقضاً اإلنسان الغين السكران مباله إنسانًا عجيبًا من هذا الدنيا جتعل 
متمثاًل يف حفالت فإذا  ،املال باملاليني متمثاًل على موائد ثرنتكلها وافتح يديه وجيوبه  التفاخر والتباهي 

سكن ب ؛املتقعنيء طوي هذا الواقع وُنشر واقع آخر وجاء من يدعو هؤالء األغنياء إىل إنصاف الفقرا
ببلغة من العيش  ،من السكن املعنوي الذي دعا إليه اهلل عز وجل حيققونه يف حياهتم نيؤون إليه بك

وأن الصناديق أقفلت قبضت وأن اجليوب انكمشت انوجدت أن األيدي املفتحة  ،حيققوهنا يف بيوهتم
بأي وجٍه نقبل إىل رسول فحدثوين وأجيبوين وأن األلسن بدأت تشكو من قلة السيولة. هذا هو واقعنا 

واجلماعات بذكرى مولده وهذا عندما حتتفل الفئات وكيف بنا أن ال خنجل منه  ،اهلل باالحتفال بذكراه
 . واقعنا

ولكن أسوء ما ميكن  ،اإلنسان الذي يرى نفسه بعيداً عن اهلل ينبغي أن يداري بعده بشيء من اخلجل
اخلجل والتنزه والتحرر عن احلياء. أسأل اهلل البعد عن أن يصل إليه العاصي هو أن يضم إىل عصيانه 

وأن ال جيعلنا من أويل الدعاوي الكاذبة اليت  ،أن جيعلنا من أويل األفعال املقربة إىل اهللسبحانه وتعاىل 
  .تصدنا عن اهلل فاستغفروه يغفر لكم


