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 من عيد اهلجرة إىل عيد املولد

 العالمة الشهيد السعيد 

كان يومًا ثقياًل ينوء حبمل تاريخ كبري من أجماد هذه األمة   1931حمّرم عام  1يوم اخلميس 
. 

 يوم حيمل ينبوع وجودها، وسر أجمادها، ومبعث عّزهتا، وروح وحدهتا ..!

كان يوماً ارتسم على مشسه الباب العظيم الذي دخلت منه هذه األمة إىل التاريخ مثّ تبّوأت 
 عرشه، وقد كانت قبل ذلك ملقاًة على هامشه، شاردة وراء ُسوره، ذلك يوم اهلجرة ...!

 فكيف استقبله املسلمون عندنا ؟.. وكيف احتفلوا به وكيف أكرموا مقدمه ..؟

 وم ومّر كما ميّر أي يوم آخر دون أن يأبه به احد ... لقد أقبل الي ال شيء

ولقد طلعت مشسه، مث ارتفعت، مث استوت يف قبة السماء، مث دلفت إىل مغيبها مث انغمست 
وغابت فيه دون أن ترى يف الناس من حيفل هبا، أو يلتفت إىل عظيم ما حتمله من تاريخ، أو 

 له الدنيا كلها ذات يوم ..!!يستهدي بشعاعها إىل غابر جمد هلذه األمة سجدت 

وهكذا دخل اليوم األول من عام هجرّي جديد، دخوَل اليتيم إىل داٍر ال عشرية له فيها وال 
 أهل، ولكّنه هنا يتيم بني أهله وغريٌب بني قومه وعشريته ..

وقبل ذلك بشهر أو أقل، دخلت أجراس الكنائس واحتفاالهتا بيوت املسلمني كلهم، ومسعوا 
 طوعاً أو كرهاً ..! ذلك كله
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وازّينت األسواق وزخرفت احلوانيت واحملال التجارية اإلضاءات امللونة وأشجار الكريسمس 
وأغرقت واجهاهتا بالقطن اليت صيغت منه عبارات، وُشّكلت به شعارات، متاماً كما هو الشأن يف 

 أي سوٍق من اسواق أوروبا ..!

 من ملالهي العاّمة فقط، بل جتاوزهتا إىل داخل كثريوجتّلت هذه الصور ذاهتا ال يف األندية وا
قة األوروبية على الطري –البيوتات اإلسالمية العريقة !.... حيث احتفلت األسر وجتّمع أفرادها 

 يف سهٍر صاخب إىل مطلع الفجر .. كل ذلك، احتفاالً بقدوم عاٍم ميالدي جديد !... –ذاهتا 

مله من ذكريات، وبكل ما ُسجل فيه من تاريخ عّز، ويأيت بعد ذلك يوم اهلجرة بكّل ما حي
فال يرتفع له شعار، وال تبتهج به دار، وال حتس به يف سوق، وال تسمع عنه يف إذاعة وال تقرأ عنه 

 يف صحيفة ..!

على األمة اليت مل يكن يُعرف عّز األرض إال هبا، فأصبحت وذّل األرض ال  أال ياحسرتا
تلى سي اهلوان ولكن تتعّشقه، وال تعاين من الذي بل تسرتيح إليه، وال تُبيُعرف إال هبا .. أّمة تقا

 بالّضيِم ولكن تُرّحب به ..!

ما الذي نفعكم مما يفعله املستعمرون يف افتتاحات أعوامهم امليالدية  يا هؤالء الناس !..
غ بيوتكم بحىت تقّلدوهم يف ذلك أمّت تقليد وتسبقوهم يف االبتهاج هبا والصخب من حوهلا، وص

 وإذاعاتكم بشعاراهتا وإحيائها ..؟

وإمنا هو عنوان وجودكم ومسرح  –وما الذي ضرّكم من تارخيكم ورأس عامكم اهلجري 
 فُتعرضوا عنه هذا اإلعراض وتنَسوه هذا النسيان ..؟ –أجمادكم 

 م اهلجريأن ال تعرفوا لعامك –وقد فّرغتم أنفسكم لوظيفة التقليد  –أفمن احلتم عليكم 
معناه وأن ال تؤدوه حّقه، إال بعد أن يسبقكم إىل ذلك أولئك السادة، فيحتفلوا به لكم ويؤدوا 

 حقوقه عنكم، فتفعلوا مثله بدوركم تقليداً، وتنهجوا هنجكم حماكاًة واتباعاً ؟..
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أم هل من احلتم إذا قام اخلطباء يف مساجدكم يُذّكرون هبذا اليوم وخطورته وينبهون الناس 
لني إىل حقوق هذا اليوم وضرورة القيام بواجباته، أن يظهر من إعراض الناس عنهم ما واملسؤو 

 يصبح تكذيباً هلذا احلق، وعقوقاً هلذا اليوم، وكفراناً لفضله ومجيِل أياديه ..؟

 من أنتم، بل ما أنتم لوال اهلجرة ..؟! يا هؤالء الناس.!

ويكم، أم أي أرض كانت تقّلكم، أم أي اسم كان يُذكر لكم يف العامل أم أي وطن كان حي
 أي حضارة كانت تنتسب إليكم، لو مل تكن اهلجرة .؟!

هل كنتم تعرفون اسم الشام اليت تفخرون بأجمادها، أو العراق اليت تتباهون حبضاراهتا، أو مصر 
 وايل تعتّزون برتاثها، بل هل كانت لكم فلسطنٌي تذودون عنها، أو ثروة ختيفون العامل بسالحها ل

ذ أمر ربّه فيهاجر األرض يف سبيل املبدأ، ويرتك  مل يُبعث فيكم هذا النيب األمي القرشي، ولو مل يُنفِّ
الوطن يف سبيل العقيدة، ولو مل جيعل اهلل له من أرض هجرته ) املدينة ( منطلقًا إىل شرق العامل 

 وغربه ومشاله جنوبه ؟!..

ائدة ريرة هذا النكران، قّم اخذكم جبريرة تقليٍد ال فماذا تقولون غداً لعاّلم الغيوب إذ أخذكم جب
 فيه واتباع ال حكمة من ورائه ؟..

... يستيقظون من طفولتهم الصغرى علة الطنني والرّنني اللذين  أوالدكم يا مسلمون
ذاهنم بأحاديث آتعّج هبما ليلة رأس السنة امليالدية، يرضعون منكم لبان عاداهتا وتقاليدها، وتفيض 

املعّلقني من أفراد األسرة وغريهم على هناية العام املاضي .. وبداية العام اجلديد، والتقاليع املستوردة 
اليت مُتارُس عند توديع ذاك واستقبال هذا !.. حىّت إذا بلغ الطفل أشده استحكمت الصورة يف 

نة إن هي إال أن أيام الس –مما غذي به  –أغوار نفسه وانصبغ هبا عقال وقلباً ووجداناً، وهتيّا له 
دائرة مغلقة متماسكة، ال ينتهي ذيلها إال عند رأسها الوحيد : أول كانون الثاين حيث رأس السنة 

 امليالديّة !...
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أما اهلجرة واحلديث عنها فكالم كالطيف يردده األجداد .. وأما مكاهنا من دائرة العام وأيامه، 
 قدم، ومل يبق منه إال رمٌز كالطلل، وإنه ألشبه ما يكون بشارٍة على قربفقد عّفى عليه الصدأ وال

 مهجور رمبا ذكر بعض العابرين بقراءة الفاحتة !..

 أفيسعدكم يا مسلمون أن تربوا أوالدكم على هذا النهج ؟..

ن م أفال يؤرق لكم باالً، أن تقبلوا إىل اهلل غداً حتملون أوزار هذه الرتبية على ظهوركم عذاباً 
 اهلل ونكاالً ...؟

أكتب هذا الكالم، وإن ذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم، تلوح يب من بعيد، ولعل  
كالمي هذا لن ينشر إال واملسلمون يف أحناء عاملهم اإلسالمي يستقبلوهنا، وينصرفون إىل االحتفاء 

 االحتفال هبا .

لونه لن يقع هلم هلذه الذكرى، فإن مجيع ما يفعولكين أعتقد أن املسلمني مهما فعلوا يف استقبا
 موقع القبول من صاحب الذكرى حممد عليه الصالة والسالم .

إن األمة اليت تصُدق يف احتفائها مبولد نبيها حممد صلى اهلل عليه وسّلم، ال تذهب هذا 
ا ال تسرتضي املذهب العجيب يف احتفاالهتا التقليدية برأس السنة امليالدية.وقد علمت جّيدا أهن

بذلك قلب عيسى عليه الصالة والسالم، وإمنا تسرتضي به نظرة إجيابية إىل هذه األمة !.. نظرة 
ترمي بشرر من احلقد على دينها وغابر عزها وأجمادها! .. نظرة ال تقيم الدنيا إال من خالل 

 األحقرين : متعة الفرج ومتعة البطن !..

م يا مسلمون يف احتفالنا بذكرى مولد نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلّ  فتعالوا نكن صادقين
هذه املرّة.ولنفّسر صدقنا هذا بسلوك ميسح عنا ماضي آثامنا ويرضي رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسّلم عّنا .
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قد غدت مشبوبة وناضجة وما رأيتها يف عهد من  –وهلل احلمد  –إن عواطفنا اإلسالمّية 
 ها اليوم ،.العهود أنضج من

عرب و  –صديقة وعدّوة  –إن كال من الظروف واحلرب والسلم، وموقف الدول األجنبية منا 
احلياة اليت نراها من حولنا واملآسي اليت الحقتنا يوم ابتعدنا عن محى إسالمنا، كل ذلك  قد أورثنا 

رى ... وبأن من الكبد احليقيناً ال يتزعزع بأن اإلسالم ممن حياتنا كالروح من اجلسد وكاملاء البارد 
 ال ميحقها إال اإلسالم عقيدة أوالً ونظاماً، وأخالقاً ثانياً . –على اختالفها  -مشكالتنا  

وقد وىّل العصر الذي كان يتجّمل فيه بعض الناس باإلحلاد، وجياهر بالفسوق والكفران.إهنا 
 اليوم ) موضة ( قدمية، وتقليعة بائدة .

 سون يف عرض عظمة اإلسالم اليوم !..إن مالحدة األمس، يتناف

وإن الدنيا كّلها قد علمت أن اإلحلاد ليس إال ظاهرة مرضّية، تتسلل إىل الفكر بواسطة جرثومة 
من أهواء النفس، او ُعقدها، أو عصبيتها، أو ردود فعلها!.. وليس بعد اإلسالم من ملجأ ألي 

 فكر حر، بعد أن ختلص من وباء اإلحلاد .

 ودكم اليوم يا مسلمون ؟ يا مسلمون: علماء ومثّقفني ومدرسني وعماالً وموظفني؟وإذن فما مج

كيف تستقبلون مولد نبيكم حمّمد صلى اهلل عليه وسّلم، من سجن هذا اجلمود، وقد علمتم 
 أن مرياثه الوحيد الذي وضعه يف أعناقكم إمنا هو النهوض بأعباء الدعوة إىل اهلل ؟..

 تالفيف تلك الضاللة اليت تزعم على ألسنة كثري من اجلهال بأن أو ال تزالون تعيشون يف
لإلسالم ) رجال الدين ( هم املسؤولون عن الدفاع عنه إذ هوجم، وعن إحيائه إذا ذبح، وعن 

 إعادة تشييده إذا هدم، وأن غريهم ليسوا إال نظارة يتخذون أماكنهم أمام املسرح ؟!..
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من هذه الضاللة البشعة، وأن نقف خاضعني خاشعني  لقد آن لنا، مجيعاً، أن نستغفر اهلل
 أمام قول اهلل عّز وجّل :

 99فّصلت :  "ومَن أحسَنُ قوالً مِِّمَّنْ دَعآ إىل اهللِ وعمِلَ صالِحاً وقَالَ إنِّين منَ املسلِمِني "

 "كّلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعّيته" مثّ أمام قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم: 

 –نتسبنا إىل حزبهوقد ا–ن نبسط أمياننا بصدٍق إىل اهلل عّز وجّل نبايعه هبا على أن نكون مُث أ
 أعضاء عاملني ال أشخاصاً تقليديني.

إّنكم لتكثرون الكالم يف هذه األيام عن اجلهاد وتسمعون عنه كثرياً، ولكن اعلموا أن أهم 
 إمنا هو جهاد الدعوة إىل اإلسالم جهاد يستنفر له اإلسالم املسلمني مجيعاً، يف هذا العصر،

 والتعريف به، بقلب متحّرق صادق هلل عّز وجّل .

ولست أعين أن قتال العدو الذي يستحّل أرضنا يأيت يف الدرجة الثانية من هذا اجلهاد، أو 
أنه ينبغي أن يؤَخر إىل ما بعد قيام املسلمني بواجب الدعوة إىل اإلسالم، ال .. ليس هكذا، فإن 

اجلائم يف أرضنا ومقاومة الصائل واجب مستقّل بذاته، ُيكّلف به املسلمون بقطع النظر عن  العدو
اجلهاد الذي نتحّدث عنه .. فإذا خرج العدو من ديارنا، فإن مالحقته بعد ذلك بالدعوة إىل 

 اإلسالم والقتال يف سبيلها، هو اجلهاد .

بيل اهلل املسلمون مجيعاً، للجهاد يف سإن القاعدة العريضة الكربى اليت جيب أن ينطلق منها 
اليوم، إمنا هي جهاد الدعوة إىل اإلسالم على شىّت املستويات وبكّل الطرق واألساليب ولكن 

 باحلكمة واملوعظة احلسنة .

ولو هنض املسلمون اليوم أو أكثرهم أو كثرة عظيمة فيهم، هبذا اجلهاد، ال يبتغون إال وجه 
بية أو غرضًا او ضغينة، َلفتح اهلل على أيديهم وبألسنتهم آالف رهبم ال يسوقون أمامهم عص

 القلوب املوصدة ولرأيت للمسلمني جمتمعاً إسالمياً غري هذا الذي نراه اليوم .
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 ولكّن آفة املسلمني أحد بالءين، بل كالمها معاً ..!

م وشأنه، ال آفة املسلمني أهنم أحد رجلني : رجٌل يتقّلب يف نعيم دنياه منصرفًا عن اإلسال
 يبايل باملصري الذي ينتهي إليه ..

وآخر: يدعو إىل اهلل وغلى اإلسالم بزعمه، ولكن بسالح من عصبّيته وكربيائه، وبسائق من 
حقد متمّكن وراء صدره! وقليل جداً يف املسلمني من ينهض بواجب الدعوة إىل اهلل دون أن خيلط 

 بذلك حّظ نفسه ودافع عصبّيته.

أن أكثر املنصرفني عن اإلسالم ال يلتفتون إىل دعوة الداعني إليه وال يتأثرون وما السر يف 
 بكالمهم؟؟ ..

أّن أكثر هؤالء الدعاة قد أصبح مظهر الدين جزءاً من شخصّياهتم، وأصبحت مظاهر  السر  
يتهم يذودون عن ذاتاإلسالم من مقّومات ذاتّيتهم، فرتاهم يدافعون عن هذه املظاهر من حيث 

وكرامتهم .. وحيّس اآلخرون هبذا، فتستيقظ عوامل العصبية يف نفوسهم، ويقوم من ذلك حاجز 
 حيول دون وصول كلمة احلق صافية إىل أفكارهم ....

وإنّه ملنزلق خطري ما ينبغي أن يقع فيه املسلم إذ يدعو إىل اإلسالم، بل عليه أن يرتّفع عن 
 الدائم إىل حقيقتني عظيمتني: االنزالق فيه بالتنّبه

 ، فإن كراهية الشخص من حيث ذاتهال كراهية شخصهكراهية معصية العاصي   األولى:
حقد يأباه اإلسالم وينهى عنه .. وما ينهى اإلسالم اإلنسان عن فسوق أو عصيان أو كفر إال 

 شفقة على املتلّبس به .

ق بينهما ربّه واالنتصار لذاته، وما أدّق الفر أن ال خيلط اإلنسان بني دافع االنتصار ل الثانية:
 ملن ال يكون دائَم الرقابِة على نفسه .
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ُربَّ رجٍل ذي مظهٍر ديين يقابله بعض الفاسقني بتصّرف ساخر من الدين، فيأخذه اهلياج 
ويتمّلكه الغضب، ورمّبا بطش به وضربه ..  وهو لو تأّمل فيما قد دفعه إىل ذلك لرأى أنه حب 

 ر لشخصه، إذ كان يف تلك السخرية جرح لشخصيته الدينية .االنتصا

وآية ذلك أنه لو كان متجّرداً عن هذا املظهر، ملّر بذلك الفاسق غري مكرتث وال ملتفت إليه، 
 وملا حّرك العصيان أو السخرية لديه أي غرية أو هياج .

جواحنه، فال يتأثر  أنانية أو عصبية تستفحل بني –وإمنا حيبس الفاسق يف فسقه على األغلب 
بتذكري ناصح وال بتنبيه واعظ.والشيء الوحيد الذي ميلك إزالة هذه العصبية أو األنانّية فيه، أن 
يشعر شعوراً واضحاً بتجّرد اإلنسان الذي ينصحه ويذكره، وأن يقتنع بأنّه ال يهدف من نصيحته 

مه من مستوى احلب ه .. وأنه إمنا يكلّ إىل استعالٍء عليه، أو إىل تغّلب، أو تقوية لعصبته أو عصبّيت
 له والشفقة عليه .

فإن زاد الداعي إىل ذلك أن راح يقابل اإليذاء بالصفح، والسخرية بالرضى، واستدبر حظ 
نفسه واالنتصار لذاته، فإن ذلك من شأنه أن يوقظ  كوامن اإلنسانية عند الطرف اآلخر، وحييي 

 يف فكره موضوعية البحث والنظر .

وجّل ربنا القائل يف حمكم كتابه لنبّيه حمّمد صلى اهلل عليه وسّلم عن املنافقني الذين كانوا 
ٍَة ِمَن ال"يستقبلون دعوة اإلسالم بأهواء نفوسهم بداًل من أفكار عقوهلم :  لَِّه لِنمَت هَلُمم  فَِبَما َرمحم

وا ِمنم َحوم  تَ غمفِ َوَلوم ُكنمَت َفظًّا َغِليَظ المَقلمِب اَلن مَفضُّ ُهمم َواسم ُف َعن م ِر  ِلَك  َفاعم َمم رم هَلُمم َوَشاِورمُهمم يف األم
ِلني" بُّ المُمتَ وَكِّ لم َعَلى اللَِّه  ِإنَّ اللََّه حيُِ َت فَ تَ وَكَّ  153:  آل عمران فَِإَذا َعَزمم

يب عبد اهلل بن أُ  –وانظر كيف طّبق الرسول وصّية ربه جّل جالله يوم بلغه قول رأس املنافقني 
يف غزوة املريسيع عن الرسول واملهاجرين: قد نافرونا  وكاثرونا يف دارنا، واهلل ما أعدنا  –بن سلول

وجالبيب قريش )يقصد املسلمني( إال كما قالوا .. مَسّن كلبك يأكلك، أما واهلل لئن رجعنا إىل 
 املدينة ليخرجّن األعّز منها األذل!.
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ال  عليه وسّلم قاتله، وقال عمر رضي اهلل عن : أوحِسب بعض الصحابة أن النيب صلى اهلل
أضرب عنقه يا رسول اهلل ؟.. وجاء عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب بن سلول يقول لرسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسّلم: بلغين يا رسول اهلل أنك تريد قتل أيب فإن كنت البد فاعاًل فمرين أنا أمحُل إليك 

 رأسه!

 .. معنا بل نرتّفق به وحُنسن صحبة ما بقيميسه بأذى وقال البنه:  ولكن رسول اهلل أىب أن

لقد كان من آثار هذا املوقف من النيب عليه الصالة والسالم، أن انفض عن ابن سلول كثري 
من قومه ومجاعته، فكان إذا حّدثهم حبديث عن املسلمني بادروه باملعارضة والتعنيف، ولقد قال 

يوم قلَت  كيف ترى يا عمر؟ أما واهلل لو قتلتهرضي اهلل عنه بعد ذلك:   عليه الصالة والسالم لعمر
 ألرعدت له آنف، لو أمرهتا اليوم بقتله لقتلته.

لقد آن لنا أن نستيقظ إىل حقيقة الدنيا اليت من حولنا، وأن يتعّرف كّل منا على  يا مسلمون
 . عز  وجل  إننا عبيد أذالء، ُمِهرت أعناقنا بختم العبودي ة هلل هويته: 

فلننهض مجيعًا بالوظيفة اليت كلفنا هبا سيدنا .. وال يهمنكم رزق وال مال فإن سيدكم قد 
ضمن لكم ذلك كّله، إن أنتم قمتم مبسؤولياتكم الوظيفّية جتاهه : "ال نسألك رزقًا حنن نرزقك 

 والعاقبة للتقوى "

نا وجامعاتنا ومعاملنا بيوتنا ومدارسحنن معشر العبيد هلل، النهوض بالدعوة إىل دينه يف  ووظيفتنا
ووظائفنا وأسواقنا، وبني زمالئنا وأصدقائنا، ال نقيم حمبة أو صداقة مع إنسان إال على أساس 

 الدعوة إىل اهلل، وال نكره أو نبغض إنساناً إال يف سبيل اهلل .

ا يف هل .. ألن احلقد دخان لنريان االنتقام الشخصي، وشخصياتنا ذائبة ال وجود ال حنقد
 طريق الدعوة إىل اهلل .



 رمضان البوطي د. حممد سعيد  من عيد اهلجرة إىل عيد املولد

 www.naseemalsham.com                                                               موقع نسيم
 10الشام:

قة .. ألن العصبية مظهر ألنانّية اجلماعة وال أنانّية فرديّة أو مجاعّية يف بوت ال ننحاز لعصبية
 العبودية املطلقة هلل .

 .. فقد كفانا مالك امللك كلِّه، كل طمع فيمن دونه .. ال نطمع يف دنيا أو مصلحة

تضاعيفها  عن احلقيقة .. احلقيقة الكربى اليت تندرج يفقطب سعينا كّله يف الدنيا هو البحث 
حقائق الدنيا أمجع.فإذا اهتدينا إليها فإن من حق األسرة اإلنسانية كلها علينا أن نعرض هلا سبيل 
هذه احلقيقة، وخيانة كربى أن يهتدي أحد األخوين إىل الطريق السليم، فينحط فيه معرضًا عن 

 توصله إىل اهلالك .أخيه الذي أسلم نفسه ملتاهة 

... فإن حنن قمنا هبا، كان ذلك خري إحياء لذكرى مولد رسول اهلل  هذه وظيفتنا جميعا  
صّلى اهلل عليه وسلم، وكان ذلك أقصر سبيل لنصر متكامل قريب، وجمد صادق ال ينال منه عدّو، 

 ن ... بو وقّوة ختيف منكم الدنيا كّلها. سيأتيكم ذلك كّله وأكثر ... من حيث ال حتتس

  

 

  

 


