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 واقع األمة اإلسالمية يف ظالل املولد النبوي
 الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي

ها هو ذا شهر ربيع قد أقبل من جديد حيمل يف طياته عبق الذكرى، ذكرى والدة حبيبنا 
وهاهم املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا يتهيئون لالحتفال  ،حممد صلى اهلل عليه وسلم

هبذه الذكرى إللقاء اخلطب الرنانة والقصائد الرائعة والكلمات ذات التأثري واملضمون، 
عن  -يا عباد اهلل  -ولسوف جتند لذلك وسائل اإلعالم على اختالفها، ولكين أتساءل 

د به يف كل عام وبني واقع األمة اإلسالمية العالقة بني هذا االحتفال املتكرر الذي نسع
املعرضة عن معظم ما قد جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم املفتونة مبعظم ما ُتْسِفْيه علينا 
رياح الغرب والشرق من هنا وهناك. ترى هل يقربنا هذا إىل اهلل عز وجل ورسوله أم إنه حيقق 

ت الكالمية املتنوعة واملتفننة مع واقعنا العكس يف حياتنا؟ إنين ألشعر أن هذه االحتفاال
صلى اهلل عليه  الذي وصفت ال يقربنا إىل اهلل عز وجل، بل إنه ليفرض اخلجل من رسول اهلل

إنه ليفرض علينا أن نستغرق يف االستحياء واخلجل من أن خناطب رسول اهلل صلى  ،وسلم
 اهلل عليه وسلم بكالم ال يؤيده السلوك.

صلى اهلل عليه وسلم َوَضَعَنا أمام مجلة من الوصايا واملبادئ، األوامر  إنكم لتعلمون أنه
 ،والنواهي، وأكد لنا أننا إن أخذنا أنفسنا هبذه الوصايا واألوامر فلن يتخلى اهلل عز وجل عنا

ولسوف يضمن اهلل لنا مصاحل العقىب وسعادة اآلخرة  ،ولسوف تتحقق مصاحلنا الدنيوية
 أيضاً.

ل املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ورحل الرعيل األول مث الثاين مث الثالث ولكن بعد أن رح
َهَواِت( مث جاء الرابع اَلَة َوات َّبَ ُعوا الشَّ كما يقول ربنا  )َخَلَف ِمن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

سبحانه وتعاىل، نسوا أو تناسوا معظم تلك الوصايا، نسوا أو تناسوا معظم تلك األوامر 
)أال  والنواهي. وإنكم تعلمون أنه صلى اهلل عليه وسلم قال فيما صح عنه يف حديث طويل:

)كما يذاد البعري الضال فأقول:  أي لُيطردن رجال عن حوضي لَُيَذادنَّ رجال عن حوضي(
أال هلموا أال هلموا فيقال: إنك ال تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول: فسحقًا فسحقاً 

 فسحقاً(.
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ترون يا عباد اهلل كيف أنَّا ممعنون يف تبديل ما أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل باحملافظة  وها أنتم
عليه، ما أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بأن نكون أمناء وثابتني عليه. ها أنتم ترون املطامع اليت 

 ر.تدعونا عن ميني ومشال إىل أن نغري ونبدل ما قد ائتمنه اهلل سبحانه وتعاىل علينا من أوام
)لتجدن أَثَ رًَة من  إنكم لتعلمون أن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم قال فيما صح عنه:

قاهلا يف وصية مؤثرة كل التأثري، ونظرنا إىل أنفسنا  بعدي فاصربوا حىت تلقوين على احلوض(
ْسَنا هذه الوصية أيضاً، استبدلنا باإليثار األَثَ َرة واالستئثار وبداًل من أن نصرب على  وإذا بنا َنكَّ

الألواء ونصرب على التمسك باملبدأ الذي أمرنا اهلل عز وجل به ضجت منا النفوس واألهواء 
 ،وأسرعنا نعانق أهواءنا وشهواتنا على النقيض مما أوصانا به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

به أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مرَّ مع بعٍض من أصحا -يا عباد اهلل  -ولقد صح 
قالوا: يا )من يشرتي مين هذا بدرهم(  ِِبَْدٍي ميت ملقى يف الطريق فأمسك بأذنه وقال:

هلُل أشد كراهية ) رسول اهلل إننا ال حنبه بشيء وماذا نصنع به؟ قال صلى اهلل عليه وسلم:
. مسعنا هذا الذي يقوله رسول صلى اهلل عليه وسلم وإذا بنا نضع هذه للدنيا هبذا عليكم(

اليت قال عنها رسول اهلل هذا الذي قال نضعها من أفئدتنا يف املركز األول من احلب،  الدنيا
ال نفرق بني أن يكون سبيل ذلك حالاًل أو  ،أال ترون ها حنن نُ ْهرَع مساء صباح جلمع املزيد

)لو كان البن  حراماً ونظرنا فإذا بنا جنسد الكالم الذي قاله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
م واٍد من ماٍل البتغى إليه ثانيًا ولو كان له واديان من مال البتغى إليهما ثالثًا وال ميأل آد

ال يغنيه إال املوت، ال حيجبه عن هذا احلب إال القرب الذي  جوف ابن آدم إال الرتاب(
 ينتظره.

هذا هو حالنا بعد أن حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الدنيا وقيمتها وهو 
 بهها هبذا اجلدي امليت.يش

)ال يؤمن أحدكم باهلل حىت أكون أحب إليه من  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال لكم:
ونظرنا وإذا بنا جنعل  )ونفسه اليت بني جنبيه( ويف رواية صحيحة ماله وولده والناس أمجعني(

حب تقليدي أجل هنالك  ،أفئدتنا حلب كل شيء إال حلب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
مكانُه اللسان الذي ميدح، مكانه اللسان الذي يثين، أما القلب فقد هيمنت عليه الدنيا، 

 هيمنت عليه الشهوات واألهواء.
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وإنين أتساءل ترى إذا ُدِعْيُت إىل كالم يف مثل هذه املناسبة اليت َسَنْشُرُف هبا عما قريب 
َت املعرب عن اخلجل، الصمت املعرب هل اخلليق يب أن أتكلم أم اخلليق يب أن أصمت الصم

عن اإلقرار مبا انتهت إليه حالتنا وبالتضييع الذي أوغلنا فيه لوصايا رسول اهلل وأوامره اليت 
أكدها فيما بيننا؟ أعتقد أن اأَلْوىَل يب هو الصمت، ذلك ألنين إن تكلمت وحتدثت عن 

اهلل الذي أجد أن بيين وبني  احلب الذي ال أجد مصداقاً له وحتدثت عن االشتياق إىل رسول
رسول اهلل جدرانًا من األهواء والشهوات والدنيا اليت هيمنت على كياين فلسوف أشعر 

ولسوف أشعر بأنين أضع على وجهي قناعًا يناقض ما قد هيمن على قليب، وأنا  ،بالكذب
عامله  أنا أتصور أن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ينادينا من بعيد يف ،أحتدث عن نفسي

الربزخي، يف حياته الربزخية: لقد قلت لكم وأنا أودع الدنيا من خاللكم لقد تركتكم على 
بيضاء نقية ظاهرها كباطنها ما يزيغ عنها إال هالك فلماذا ُزغتم عن هذا الذي تركتكم عليه؟ 

 ملاذا استعضتم عن ما يسيل لعابكم عليه مما يربق أمام أعينكم يف شرق أو غرب؟
أي لو  )لو علم املسلمون ما يف العتمة والفجر( رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يقول لنا

)ألتومها ولو  علموا ما يف اخلروج لصالة العشاء وصالة الفجر إىل املسجد لشهود اجلماعة
ونظرنا إىل أنفسنا عندما يقبل املساء تتوازعنا السهرات، تتوازعنا املقاصف، تتوازعنا  حبواً(

ويستمر ذلك بنا إىل هزيع أخري من الليل مث نعود وقد امتأل النعاس بأعيننا، فإذا  أماكن اللهو
جاء وقت الفجر وفتحت املساجد الستقبال الوافدين إىل املسجد نظرت وإذا مبعظم هذه 
املساجد يكاد يكون فارغًا إال من قلة من الشباب حترقت قلوهبم وهيمن حبُّ اهلل عز وجل 

ا ِعْلَيُة القوم، أما الطبقة األوىل من الناس، أما رجال األعمال أو أكثرهم على قلوهبم، قلة، أم
وإين ألتأمل   )ألتومها ولو حبواً(. أقول فهم يف شغل شاغل عن هذا الذي قاله رسول اهلل:

كيف كانت الطرقات إىل املساجد يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ كانت مظلمة،  
ذلك فقد كانوا يتسابقون إىل املساجد لشهود صالة العتمة كانت مليئة بالوحل ومع 

والفجر، أما اليوم فالطرق معبدة، الطرق واسعة مليئة باألضواء واملساجد كثرية وقريبة ومع 
ذلك فإن ِعْلَيَة القوم وإن أكثر الناس يف شغل شاغل عن هذا الذي قاله رسول اهلل صلى اهلل 

 عليه وسلم.
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بيننا اليوم وما بني الرعيل األول يتجسد يف هذا املشهد الذي ترونه أيها اإلخوة: فرُق ما 
يف شخص عمر بن اخلطاب يوم وفد إىل الشام استجابة لرجال الدين املسيحي فيها وقد 
أصرَّ على أن ال يرتك مرقعته اليت كان يفضل لبسها دون غريها. عاتبه أبو عبيدة عتاباً رقيقاً، 

حنن قوم أعزنا اهلل باإلسالم فمهما ابتغينا العز  ،عبيدة لو غريك قاهلاأوَّه يا أبا " قال له عمر:
 ."بغري ما أعزنا اهلل به أذلنا اهلل

هل تأملتم يف معىن هذا الكالم؟ هل تأملتم يف املعىن الذي ترتمجه هذه الكلمات؟ إنه 
حبضارٍة يقول: إن هذا التاج الذي يتألق فوق رؤوسنا مل ننسجه مباٍل ملكنا، مل ننسجه 

َنا هبا، إمنا الذي نسجه يد اهلل وإمنا الذي شرَّفَ َنا به ووضعه  ،أقمناها، مل ننسجه بقوة تَ َغلَّب ْ
فوق رؤوسنا هو اهلل عندما بايعناه صادقني على اإلسالم الذي شرفنا به، فلئن َسِكْرنَا هبذا 

تَ وِّج ولئن سكرنا بالنعم، باحلضارة، بالغىن الذي مُ 
ُ

ْعَنا به ونسينا اليد اليت التاج ونسينا امل ت ِّ
أعطت إذاً فذلك لؤم هو من شر أنواع اللؤم. ال، لسوف يظل الناس مجيعاً يعلمون أن عرب 
اجلزيرة مل يرقوا إىل ُسلَِّم احلضارة ِبهد وإمنا قفز هبم قضاء اهلل عز وجل إىل أعلى صعد 

 احلضارة عندما التزموا صادقني هبذا الدين.
ننتشي بالتاج نعم ولكنا  تتاريخ هذه األمة  - اج الذي يُزهى به تارخيناإىل التاليوم ننظر 

نسينا املتوِّج. عباد اهلل: أجيوز هذا؟ نتحدث عن تاريخ األمة اإلسالمية، نتحدث عن 
ون  احلضارة العربية اليت تغلبت يف يوم ما على سائر احلضارات والعلماء الغربيون ال يزالون يعدُّ

لى الشرح والفهم، حنن نتباهى هبذا التاريخ، نتباهى هبذا التاج ولكنا ذلك لغزًا يستعصي ع
أعرضنا عن املتوِّج، أعرضنا عن الذي شرفنا هبذا التاج وشردت أعيننا إىل بعيٍد بعيد، شردت 
أعيننا إىل التقاليد املمجوجة، شردت أعيننا إىل األهواء وعما قريب ستودعنا األهواء أو 

حل ولسوف جيد كل واحد منا مقره يف حفرة ضيقة ال تكاد تتسع نودعها، وعما قريب سنر 
 إال له، ولسوف حنيا ونعود لنقف بني يدي رب العاملني فماذا أنتم قائلون؟


