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 واقع مؤسف في ذكرى املولد

 لـ اإلمام الشهيد البوطي

 24/05/2002الخطبة: تاريخ 

 نبغي جلالل  ياربنا لك احلمد كما ي ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محدًا يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
وأشهُد  ،كسبحانك الّلهم ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  ، وجهك ولعظيم سلطانك

وخليله خرُي نيٍب  هه وصفيّ دنا ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ  ال شريك له وأشهُد أنّ  ه إال اهلل وحدهُ لأن ال إ
دنا آل سيّ  الّلهم صل  وسل م وبارك على سيدنا حممد وعلى ،ه بشرياً ونذيراً أرسله اهلُل إىل العامل كل   ،هأرسلَ 
 تقوى اهللونفسي املذنبة ب ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين صالةً   حممد
 .تعاىل

 ..عباد اهلل فيا  أّما بعدُ 

بحانه سبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم جزءٌ ال يتجزأ من اإلميان باهلل إنكم لتعلمون أن حم
ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب  :وصدق املصطفى صلى اهلل عليه وسلم إذ قال فيما صح عنه ،وتعاىل

 .من ماله وولده والناس أمجعني إليه

ب بل السلوك ال يتحقق إال بدافع احملبة عندما تكون شعورًا يله ،واحملبة شعوٌر قبل أن تكون سلوكاً 
وفؤاده   واحملب البد أن يتجدد احلب بني جواحنه وأن يهتاج الشجو يف قلبه .اجلوانح وتضرم مبشاعره األفئدة

سواء كانت ذكريات  ،كلما مرت به ذكرى من ذكريات من حيبأو  كلما رأى أثرًا من آثار من حيب 
  .والمياري أو يرتاب يف هذه احلقيقة أحد ،زمانية أو ذكريات مكانية

مرت إىل قريب أو إىل حبيب يوده ويفيض قلبه حباً له و قلبه باحلب  اً أرأيت لو أن أحدنا كان مشدود
  ،يهبه اليوم الذي التقى فيه أو الذي ولد فرأى املكان الذي كان يقيم فيه أو مر  ،به ذكرى من ذكرياته

تلك  ؟بني جواحنه وكيف تضطرب مشاعر احلب جمدداً له يف فؤادهكيف تستيقظ مشاعر الشجو عندئٍذ 
م إذ  لفما بالكم مبن كان قلبه فياضًا مبحبة رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وس حقيقة يعرفها كٌل منا
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من ذلك و ذكرى من ذكريات حبيبه املصطفى صلى اهلل عليه وسلم مث مرت به  ،كان إميانه باهلل متكامالً 
رم لرسول اهلل البد أن حيركه الشجو والبد أن يضط إن كان حمباً حقاً  ؟ذكرى يوم والدته كيف يكون حاله

املوضوعات أو  والجمال ملناقشة مثل هذهإىل املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم بني جواحنه احلنني 
 .فاملنطق فيه للحب وليس ألي شيء آخر ،املسائل الشعورية

هبم احلياة  ين امتدترسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم الذوإين ألعلم أن كثرياً من أصحاب 
أمامهم  ميكن من الذكريات اليت هتب كانت أقل ما  ،طويلة بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلمإىل سنوات 

ن البكاء يأخذهم مث فكا ،وأيام جلوسهم إليه ولقائهم لهتعود هبم إىل أيام املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 
  .وكان الشوق يضطرم يف أفئدهتماليردهم 

ة نسيدنا بالل بعد وفاة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم بسنوات إىل املديوحسبكم أن تعلموا يوم عاد 
لى اهلل كما كان شأنه أيام رسول اهلل صناشده كثرياً ممن فيها عندما حانت الصالة أن يقوم فيؤذن  املنورة و 

اب رسول فكيف كانت حال أصح .فاعتذر يف بادئ األمر وملا اشتدوا بالرجاء عليه قام فأذن ،عليه وسلم
وما من  ،ما من عنًي إىل وحتولت إىل نبع دموٍع وبكاء ؟بل كيف كانت مشاعر التابعني يومئذٍ  ؟اهلل آنئذٍ 

يف أيها اإلخوة فك ،فيه الشوق واحلنني إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم جقلب إال واهتا 
كيف   ،أننا حنب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم -ونرجو أن نكون صادقني فيما ندعي  -وحنن ندعي 

سنا رائحة وفاحت يف نفو هذا احلبيب العظيم ية إذا مرت بنا ذكرى والدة ينبغي أن تكون حالنا الشعور 
كيف يكون حالنا إذا امتزجت هذه الذكرى مبشاعرنا احملبة   ،هذه الذكرى وعبُق هذا الشعور املؤنس

مث البد أن  ،د أن هتتاج بني جواحننا مشاعر الشوق إليه واحلنني إليهالب ؟للمصطفى صلى اهلل عليه وسلم
  .نرتجم هذه املشاعر باالحتفاء واالحتفال بذكرى مولده صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم

ني بلكي يكون هذا االحتفال ترمجانًا حقيقيًا للشوق الالهب  ؟ولكن كيف يكون هذا االحتفال
كون هذا االحتفال يحملبتنا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينبغي أن اجلوانح ولكي يكون تعبرياً صحيحاً 

ا الشعور إىل أن ينبغي أن يدفعنا هذ ،ينبغي أن يكون جتديدًا منا للتمسك هبديه ،جتديدًا منا للبيعة له
أم إهنا  ؟ي ال تزال جذوة باقية يف أعماق نفوسناأهنتلمس مكان حمبتنا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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ى صلى أن يكون احتفالنا واحتفاؤنا بذكرى مولد املصطفهكذا ينبغي  ؟حتولت إىل رماد وإىل أثٍر بعد عني
  .اهلل عليه وسلم

كما قلت وأما ترمجان هذا احلنني ف ،أما الرابطة بني هذه املناسبة واحلب فال يستطيع أحٌد أن ينكرها
وإىل جتديد احملبة له  ،ينبغي أن تدفعنا الذكرى إىل جتديد البيعة له ،لكم ينبغي لكي يكون ترمجاناً صحيحاً 

  .والتمسك هبديه وسنته وشرعته

وأقول لكم هبذه املناسبة أيها اإلخوة أنا ال أملك أن أكذب شعور من يدعي حمبة رسول اهلل صلى اهلل 
ولكين أقف دائمًا عند الظواهر إذا رأيت أن الكثرة الكاثرة ذلك ألننا ال نطلع على السرائر  ،عليه وسلم

لصدر ال أستطيع أن أجد ما يثلج ا ،أعرضت عن هدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من املسلمني وقد
املسلمني   وإذا نظرت ووجدت يف ،يف احتفاالت املسلمني بذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وجل  زعكثرة كاثرة تدعو إىل نبذ السنة النبوية بداًل من التمسك هبا احتجاجًا بالرجوع إىل كتاب اهلل 
وأنظر فأجد أن هلؤالء الذين يقولون الكالم األخرق من يصفق هلم ومن يروج كالمهم ومن جيعل ، وحده

دق ميكن أن أص العندما أجد هذه الظاهرة  ،صدًى لباطلهم سواءٌ كان من القادة أو من غريهممن حديثه 
  .اعر احلب لهترمجان حقيقي ملشأن احتفال املسلمني اليوم بذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ول اهلل صراعاً غريباً من نوعه بني املسلمني الصادقني يف االنتماء إىل رس ،حنن اليوم نعيش صراعاً عجيباً 
بني من يزعمون أهنم و صلى اهلل عليه وسلم واملتمسكني بشرعة اهلل وهدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم 

دعو هؤالء ي .يدعون إىل التمسك باملعني األوحد الذي هو القرآنوأهنم الذين  ،غيارى على كتاب اهلل
ه يدعوننا إىل اإلعراض عن هدي رسول اهلل صلى اهلل علي ،الناس الذين يأتوننا بنغمة مل نسمعها من قبل

نفذ أأما رسول اهلل فلم يكن إال ساعي بريد  ،وإىل التمسك مبصدٍر واحٍد هلذا الدين أال وهو القرآن ،وسلم
ف أمام إىل أن نقداعي  واملهم أن ننظر إىل الرسالة اليت محلها أال وهي القرآن وال ،ومضىإلينا الرسالة 

 ،هكذا يقول اليوم قائلون وهم من أبناء جلدتنا ويتظاهرون بالتوجه إىل قبلتنا .هذا الساعي املوظفشخص 
تاب اهلل عز ونعود إىل ك. هلذا الدين احلنيفمصدراً ثانيا ً ويدعوننا إىل أن ال نتخذ إىل جانب كتاب اهلل 

 ْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ ُقْل إ ْن ُكْنُتْم حتُ بُّوَن اللََّه فَاتَّب ُعوين  حُيْب ْبُكُم اللَُّه َويَ ْغف   :بصريح العبارةوجل فنجده يقول لنا 
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 ،ببكم اهلل ورسولهحيقل يا حممد إن كنتم فعالً حتبون اهلل فاتبعوين أي اتبعوا حممداً  ،هكذا يقول اهلل عز وجل
 . مَّن يُط ع  الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللَّهَ أنظر فأجد أن اهلل عز وجل يقول 

ذا هليف اجملتمع الذي حيتفل به املسلمون مبولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يروج هلذا الكالم التافه 
ث هذا رك يف أيديهم لبحمث ال أجد من يضرب على أيدي هؤالء وحيطم األقالم اليت تت القذر الباطل

 .الباطل العجيب

ول اهلل عي أن اجملتمع يلهج حبب رسوأدكيف أحتفل بذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   
ارس وأنتم تعلمون أهنا خطة قذرة أتتنا من دوائر مت ؟صلى اهلل عليه وسلم وفيه هؤالء الدجاجلة الكاذبون

ب عز عليهم أن يدعو املسلمني إىل اإلعراض عن كتا .منذ حيناً الغزو الفكري وسبل القضاء على اإلسالم
 السذج واملغفلني لعل يف ،أحداً قالوا اتبعوا كتاب اهلل وال تتبعوا من دونه  ،اهلل ألن أحداً لن يستجيب هلم

ما بني  على صلة وللقضاء ،والبسطاء من يتبعهم فكان هذا السبيل هو السبيل الغري املباشر لنبذ القرآن
على آله و  وهل مثة سبيٌل بني املسلم وكتاب اهلل إال املصطفى صلى اهلل عليه. اإلنسان وكتاب اهلل عز وجل

  ؟تصوروا إذا تقطع بنا هذا السبيل كيف ميكن أن هنتدي إىل العمل بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل؟ وسلم

يف و سألين الكثري عن السبب يف حجب اهلل عز وجل النصر عنا أيها اإلخوة باألمس وقبل األمس 
كال وأجبت ويبدو أن جوايب مل يسد مسداً كافياً من اإلش ؟تسليطه الكفرة واملارقني من أعداء دينه علينا

  .يتطارحونهالذي كانوا وال يزالون 

فاحت رائحة  هؤالء الذين ،يظن الكثري من هؤالء املتسائلني أن املشكلة تكمن يف قادة املسلمني فقط
لشعوب أما ا ،ياينحييدوا عن هذا املنهج اخلمن سلوكهم وعالقاهتم وأصروا إصرارهم على أن ال اخليانة 

من  ،ه وسلمصلى اهلل عليمتمسكة بكتاب اهلل وهدي املصطفى  ،ملتزمة جادة الصراط اإلهليفظنوا أهنا 
إن اهلل سبحانه وتعاىل ال يظلم وإن اهلل عز وجل عدٌل ال ميكن إال أن حيقق ما وعد وقد وعد  ؟قال هذا

 ،الشعوب .إ ْن تَ ْنُصُروا اللَّهَ يَ ْنُصرُْكمْ يف انتصارهم هلل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينصر عباده املؤمنني الصادقني 
ة على النهج القومي ثابتالشعوب اإلسالمية اليوم حتولت إىل بؤر ال تنظروا إىل القلة أجل هنالك قلة ال تزال 

بؤر تدعو  رة بؤرإىل الكثرة الكاث اولكن انظرو  ،حبمد اهلل كما أنبأ املصطفى صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
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بؤرة أخرى  ،بؤرة أخرى جتاهر بالدعوة إىل العلمانية ،إىل احلداثة تربمت من القدمي من دين اهلل عز وجل
الغرية على دين اهلل الم وتتظاهر بترتدي أقنعة اإلسبؤرة أخرى ولعلها أخطر البؤر  ،تنعت نفسها باللربالية

مث إهنا تسلك عرب أقنية خفية أسوء السبل لتفتيت هذا الدين وللقضاء على  ،كتاب اهلل عز وجلوعلى  
وبعد ارتداء  ،وإمنا عن طريق التسرب إليه عرب األقنية اخلفية ،شرعته لكن ال عن طريق اهلجوم الظاهر عليه

 ءوالغرية على كتاب اهلل عز وجل وقد حدثتكم الساعة عن مناذج من هؤالمظاهر الدعوة إىل اإلسالم 
  .الناس

ىل اإلعراض عن إأال ترون أيها اإلخوة أن بني ظهرانينا اليوم من جيذبوننا بطريقة خبيثة وعجيبة جدًا 
ك واالستبدال عن ذليدعوننا إىل اإلعراض عن ذلك  ،مضمون كتاب اهلل عز وجل اآلمر الناهي املشرع

عجاز العددي يف من حيدثوننا عن اإلالقريب ثارت ثائرة باألمس  ،بالتسلي بألفاظه وحروفه وما يتعلق به
ن ه فتٌح جديد يدعى من خالله املسلمو والبسطاء من عامة الناس فظنوا أنأما املغفلون والسذج  ،القرآن

بأن هذا القرآن كالم اهلل عز وجل وأما الذين نظروا وحمصوا ووضعوا عقوهلم ميزاناً هلذه إىل مزيٍد من اإلميان 
تاب كفقد علموا وتبني ذلك فيما بعد أن هؤالء يدعون املسلمني إىل أن ينسوا أو يتناسوا مضمون  الدعوة 

 يدعوننا إىل أن ننسى ونعرض عن هذا املضمون ،احملذراهلل اآلمر الناهي املشرع املوجه املوصي الناصح 
جنمع  سورة وأن عدد حروف كل ،القرآنالذي تنزل القرآن ألجله وأن نتسلى باحلديث عن عدد كلمات 

خدعة  ؟ةأرأيتم إىل اخلدع ،التسعة عشرةونطرح ونتحدث وننظر فكم تساوي هذه اجملموعات من جمموعة 
  .ورب الكعبة أيها اإلخوة وأنا أول من يعرفها ويدرك خلفياهتا

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ماله وولده من حب رسول اهلل القائل أين حنن أيها اإلخوة 
أين هو احلنني إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف  ؟أين هي رائحة هذا احلب ؟والناس أمجعني

  ؟أين هو هذا احلنني ،يف مشاعر قادة هذه األمة ،يف عالقات ما بيننا ،جمتمعاتنا

 قطعة مجاد تتمتع بشعور من احلب لرسول اهلل أكثر مما يتمتعيا عجباً أيها اإلخوة عندما أنظر فأجد 
سلم مؤمل أال تعلمون يوم حن اجلذع إىل املصطفى صلى اهلل عليه و ! إنه لشعوٌر به أصحاب القلوب اخلفاقة

 كان عليه الصالة والسالم يستند يوم اجلمعة أثناء خطابه إىل  ،باحلديث الصحيح الذي يرويه البخاري
قام رسول و مث إن منرباً ُوضع له بعد أن استأذنوه يف ذلك فأُقصي اجلذع ووضع املنرب يف مكانه جذٍع وراءه 
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طرف من  وإذا حبنني وأننٍي ينبعث من ذلك اجلذع القصي يفاهلل صلى اهلل عليه وسلم خيطب على املنرب 
 نزل املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وقطع حديثه واجته إىل ،يسمعهأطراف املسجد وكل من يف املسجد 

ليه وسلم وأبقى صلى اهلل عى استلمه املصطف ،حيث ذلك اجلذع اجلامد الذي ليس له قلب كقلوبنا ختفق
وإين قلت لو أردت أن أترجم حنني هذا اجلذع إىل كالٍم نعقله  ،إىل أن سكت ،إىل أن سكتيده عليه 

ت من احلانية على ذلك اجلذع لرأيولو أردت أن أترجم ملسة املمصطفى صلى اهلل عليه وسلم  ،ونفهمه
 أعلى رابية يف إن شئت غرستك خنلة ؟وسلم ماذا تريديقول املصطفى صلى اهلل عليه  :ذلك احلوار التايل

ذع قال ال ولكن اجل ،فوق هذه األرض تبقى إىل أن تقوم الساعة يأكل الناس من مثارك ويتفيؤون ظاللك
 هذا حوار ما بني حبيبنا املصطفى وجذٍع جامٍد ال قلب ،أحب قربك ال أحب شيئاً مما تقول ،أحب قربك

يه وسلم حبب رسول اهلل صلى اهلل علأين هي أفئدتنا النابضة  ؟من هذا احلننيأين حنن أيها اإلخوة  .له
  ؟أين هو مصداقه ؟وإن ادعينا أننا حنبه فأين هو ترمجان هذا احلب

 .اللهم اغفر لنا اسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

  .أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم


