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 خطى نور الدين الشهيدعلى 

 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 لَْيلا  بَِعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ   :أما بعد فيا أيها املسلمون، يقول اهلل جلَّ شأنه يف كتابه الكرمي
وقال  الَبِصيُ  السَِّميعُ  ُهوَ  إِنَّهُ  آيَاتِنَا ِمنْ  لُِنرَِيهُ  َلهُ َحوْ  بَارَْكنَا الَِّذي األَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَل  اْلَْرَامِ  اْلَمْسِجدِ  مِّنَ 

  الصَّاِبرِينَ  َمعَ  الّلهَ  ِإنَّ  َواْصِِبُواْ  رحُِيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فَ تَ ْفَشلُواْ  تَ نَاَزُعواْ  َولَ  َوَرُسوَلهُ  الّلهَ  َوَأِطيُعواْ   :شأنهجلَّ 
اء َمَعهُ  َوالَِّذينَ  هِ اللَّ  رَُّسولُ  حمحَمَّد  وقال سبحانه:   يَ ْبتَ غُونَ  ُسجَّداا  رُكَّعاا  تَ رَاُهمْ  بَ يْ نَ ُهمْ  ُرََحَاء اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّ

صلى إل بيت  " أن النيب ويف اْلديث الصحيح الذي رواه البخاري:  َوِرْضَواناا  اللَّهِ  مِّنَ  َفْضلا 
أي الكعبة املشرفة، تكون قبلته إل البيت "  املقدس ستة عشرا أو سبعة عشر شهراا وكانت تعجبه أن

قاتلون :" ل تزال عصابة من أميت يقال ، عن النيب وروى ابن حجر يف املطالب عن أيب هريرة 
، ل يضرهم من خذهلم ظاهرين على وعلى أبواب بيت املقدس وما حوله ،على أبواب دمشق وما حوهلا
 اْلق إل أن تقوم الساعة " 

ن، ما أظن مسلماا خيفى عليه فضل بيت املقدس واملسجد األقصى أول القبلتني، أيها املسلمو 
على زيارته، وبشر بفتحه، فبني أن أول األحداث اخلطية  وثالث اْلرمني الشريفني، فقد حض النيب 

، وأن اْلدث الكبي الذي يلي وفاته فتح بيت املقدس. املسجد األقصى الذي اليت متر باألمة وفاته 
يف ليلة اإلسراء  بط رب العزة بينه وبني املسجد اْلرام يف الرحلة القدسية اليت أكرم اهلل تعال هبا نبيه ر 

 َحْوَلهُ  بَارَْكنَا الَِّذي األَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَل  اْلَْرَامِ  اْلَمْسِجدِ  مِّنَ  لَْيلا  بَِعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ فقال: 
اليت توضح وحدة الرسالت السماوية وأن مصدرها واحد، بل إن اْلديث الصحيح أن  لبني تلك الرابطة

املسجد األقصى بين بعد املسجد اْلرام بأربعني عاماا، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على خطورة 
شأنه وعظيم األمانة اليت تركها سلفنا الصاحل بني أيدينا، ولكن لألسف أضعناها، أيها املسلمون 

أنصف الناس يف ذلك فأنصف  ف املسجد األقصى وبيت املقدس كثياا، مع أن سيدنا عمر استهد
املسحيني وأنصف اليهود الذين كانوا يعبثون بقدسيته، وَحى الكنائس اليت كانت يف القدس وما حوهلا، 

لة وَحى الصخرة املقدسة واملسجد األقصى، والعهدة العمرية اليت حتفظ حقوق أهل الكتاب يف الدو 
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اإلسلمية موجودة، يعرفها الكثي من املثقفني املسلمني وغيهم، مع ذلك تعرض املسجد األقصى 
وتعرضت القدس لعتداءات خطية قام هبا الصليبيون الذين ليس هلم صلة بسيدنا عيسى سوى الدعوى 

ويف الوقت الذي  الكاذبة، وباسم املسيح وننزه املسيح عن ذلك، قاموا بغزو بلدنا وغزو بيت املقدس. 
كان دخول بيت املقدس على يد سيدنا عمر بسلم وأمان وعهدة تارخيية حتفظ اْلقوق، دخل أولئك 
اجملرمون إل بيت املقدس على أشلء أهل بيت املقدس مزقت املصاحف وانتهكت اْلرمات وقامت 

ة بالنسبة هلؤلء اجملرمني؛ ألن اجملازر اليت سطر التاريخ أخبارها مبآسيها وبصورهتا الدامية، كانت تلك فرص
املسلمني شغلوا بأنفسهم عن أنفسهم، وشغلوا خبلفاهتم عن القضية األهم وختلوا عن وحدة الكلمة، 
فكان تشتت األمة سبباا يف اغتياهلا وانتهاك حرماهتا والدوس على حقوقها. قد يستغرب اإلنسان من 

بقاءهم قرنني من الزمن، ل أقول ستني عاماا بل قرنني  طول مدة بقاء أولئك الغزاة يف بلدنا، فقد قارب
من الزمن، إل أن قيض اهلل تعال لألمة السلطان نور الدين زنكي، الذي جاء من املوصل هو والذين 
معه، وهو كما هو معلوم أعجمي كردي، لكن قلبه كان ينضح باإلميان، وكان هذا اإلميان قد بعث فيه 

ملقدس وعلى وحدة األمة وعلى سلمتها وكرامتها، ومتكن وهو ويل أمر هذه الغية واْلرص على بيت ا
من أن يرسم طريق استعادة بيت املقدس، والطريق هو إعادة بناء األمة، فأمتنا  –رَحه اهلل  –البلد 

حباجة إل إعادة بناء، حتدث الناس ويتحدثون عن إعادة اإلعمار، نقول إعمار اللبنات والدعائم للبيوت 
املساكن أمر ليس صعباا، على الرغم من كل الدمار الذي أْلقته الفتنة ببلدنا لكن إعادة إعمار األمة و 

أمر يتطلب جهداا أكِب، وعملا جاداا وسعياا حثيثاا وبرامج صحيحة تستمد من دورس التاريخ وعِبه آلية 
مستعيناا بالعلماء العمل الصحيحة. حرص على نشر الدعوة لتصحيح العقيدة والسلوك واألخلق 

الثقات ل العلماء الذين يبيعون أنفسهم، بل ممن يوثق بعلمهم وصلحهم وتقواهم، ملباشرة خطة 
  –اإلصلح. أنشأ املدارس، وسفح قاسيون هذا بنيت عليه مئات املدارس وبعضها ل يزال موجوداا 

لب إل دمشق إل غيها. كمدرسة الصاحبة، وغيها تلك أطلل وكثي منها ليزال موجوداا، من ح
بصمات صلح الدين األيويب ونور الدين الشهيد ل تزال ماثلة أمام أعيننا لتبني طريق بناء األمة. لقد 
استعان بالعلماء الثقات من مرشدين وأهل تصوف يف إصلح أخلق الناس وسلوكهم، وكان هو 

ته لكي يستضيئوا بإرشادت املرشدين. حيضر تلك اجملالس تلميذاا ومعه قاد -نور الدين زنكي  -نفسه
حرص على العدل ومسع نصح الناصحني ومشورة املستشارين، كان حازماا مع ذوي الرعونات واملنحرفني. 
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واهتم ببناء اجليش بناءا صلباا متيناا. ومن ذلك اجليل الذي أعده، اجليل الذي أعده باملدارس ومبجالس 
ي سيبدأ به املرحلة اجلديدة يف استعادة األرض وطرد الغزاة منها، الذكر والرتبية والعلم جعله اجليش الذ

اختار أهل الصلح من أهل اخلِبة واملعرفة، واختار صلح الدين قائداا مث صار سلطاناا، والذي طهر 
 مصر أولا من الفساد الذي كان فيها، مصر كانت تعج مبا يسمى باملصطلح السياسي املعاصر بالعملء؛

الذين كانوا يبيعون األرض مقابل الكرسي، ويبيعون كرامة األمة ويبيعون حقوقها لألوغاد الصليبني مقابل 
 اإلبقاء على زعامات مزيفة.

عبد الستعمار ل يكون حراا ول ينشئ أمة حرة، واملتقممون لنفايات أمريكا والغرب ل ميكن أن 
ل لبناء حرية ول إلصلح أمة. أراد صلح الدين أن يبين يوثق هبم ليصنعوا تارخينا أو ليصنعوا جمدنا و 

جيلا طاهراا، فذهب إل مصر فطهرها من أولئك الذين ينحنون للصليبني يف سبيل اإلبقاء على كرسي 
مزيف، نور الدين الشهيد وصلح الدين األيويب مل يكونا من أهل فلسطني، ول من أهل غزة ول من 

بلد بعيدة بعض الشيء، ولكن شيئاا كان يربط قلوهبم ببيت املقدس هو دينهم أهل الشام؛ بل كانوا من 
عليها؛ بل ائتمنهم رب العزة جلَّ  وإمياهنم وغيهتم على تلك املقدسات اليت ائتمنهم سيدنا عمر 

 شأنه عليها يوم نصر املسلمني بالعدل واْلق واإلميان.

اجملرمني نفايات الشعوب. تعبث مبقدساتنا، وهي واليوم بيت املقدس أسي، تعبث به أيدي أولئك  
اليوم هتدد بقاء املسجد األقصى بني ْلظة وأخرى، فهو معرض  للهنيار ليبنوا يف مكانه ألنفسهم صرحاا 
جيسد عدوانيتهم وتارخيهم امللطخ بالعار باإلجرام، بالفساد والعدوانية، متمتعني حبماية من أولياء أمر من 

يب. اليوم املقادسة املرابطون الذين يواجهون أكِب ترسانة عسكرية يف الشرق بأجسادهم رمسوا الربيع العر 
 حبجارهتم بصمودهم بإرادهتم بصلبتهم بغيهتم على املسجد األقصى خذلناهم، ُخذلوا والنيب 

 أجل ُخذلوا لقد ماتت األمة... فلم تعد تسمع أنني" خيذله ول يسلمه:" املسلم أخو املسلم ل يقول
املشردين ول بكاء املطرودين من بيوهتم، ومل تعد تستيقظ قلوهبم غيةا على املسجد األقصى ول على 
تلك املقدسات، اخلليل وضعوا أيديهم عليها ودنسوا مسجد سيدنا إبراهيم اخلليل، وهم يدنسون 

بتحرير اليمن، وينتهكون يف كل يوم حرمة املسجد األقصى، أما األمة العربية واإلسلمية فمشغولة 
 ومشغولة بتحرير سوريا؛ ألن أولياء أمورهم عهدوا إليهم بذلك، إن جراحنا عميقة وأملنا ممض، حنن اليوم
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 تَ نَاَزُعواْ  َولَ نقول تفرقوا ول تعتصموا  تَ َفرَّقُواْ  َولَ  َجَِيعاا  الّلهِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُمواْ   نطبق اآلية منكسة
نقول تنازعوا وتفرقوا. اليوم جتد التحالف الصلب يف ضرب بلد عريب صغي  رحُِيُكْم  َوَتْذَهبَ  فَ تَ ْفَشلُواْ 

فقي، تدمر بيوته ويقتل أهله، جتد مائة دولة ترسل نفاياهتا إل هذا البلد جتتمع كلمتهم حتت رايات 
ا حتت راية مزيفة لتدمي هذا البلد. استطاعوا أن جيمعوا كلمتهم، ولكن ليس حتت راية اإلسلم وإمن

أميكا، اجتمعت كلمتهم وحتالفت صفوفهم، ونشروا الفتنة حىت يف البيت الواحد، فغدا األخ يكره أخاه 
 واجلار يكره جاره.

حنن حباجة إليك يا نور الدين. حنن حباجة إليك يا صلح الدين لتعيد بناء األمة اليت مزقها  
عادة بناء أمة بدأ من الفرد إل األسرة إل اجملتمع ..العدوان الصهيوين القذر. حنن حباجة اليوم إل إ

لسرتداد اْلق لستعادة الكرامة إليقاظ اإلميان.. لتصحيح املسار... لتوحيد الكلمة، ل حتت راية أميكا 
ولكن حتت راية ل إله إل اهلل، ل راية ل إله إل اهلل اليت يضعوهنا هم زوراا وعدواناا، ولكن حتت راية 

ي كفاراا يضرب بعضكم رقاب :" ل ترجعوا بعدإذ قال ة اإلميانية اليت أرسى دعائمها رسول اهلل الرتبي
اليوم  . حننبَ يْ نَ ُهْم  ُرََحَاء اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاء الرتبية اإلميانية اليت عّلَمنا إياها كتاب اهلل:  بعض"

 أشداء فيما بيننا رَحاء على الكفار.

ن إصلح األمة هو اخلطوة األول، ولنبدأ باألقرب: لنصلح البيت، أنت مسؤول، من أين نبدأ ؟ إ 
أنت إن كنت ابناا أو كنت أباا أو كنت زوجاا أو كنت أخاا أنت مسؤول، فانظر فيما عهد اهلل إليك من 
مسؤولية، وليسألنك اهلل عمن هم يف عهدتك، خطة اإلصلح يطول اْلديث عنها، ولكنها ليست 

ألمهية ولعل حديثاا يدور حوهلا بشيء من التفصيل مستقبلا، واخلطوة الثانية هي َجع الكلمة؛ مبجهولة ا
وهي نتيجة طبيعية إذا صلحت نفوسنا اجتمعت كلمتنا، إذا صلحت عقولنا وقلوبنا اجتمعت كلمتنا، 

جيمعنا التخلي  َجع الكلمة املمزقة اليت مزقتها الولءات املختلفة جيمعها العداء لبعضنا وخدمة عدونا،
عن املقدسات والتخلي عن أهلنا وضرب إخواننا، هناك تآلفوا وعلى أبواب فلسطني تنازعوا، وإذا 
باْلراب والبنادق بدلا من أن توجه إل العدو توجه إل األخ واألهل. حنن حباجة إل إعادة بناء العقول 

يدته يف خلقه، أقول يف خلقه وهذا ما ينبغي بناء اإلميان بناء القلوب بناء الفرد الصحيح يف عقله يف عق
أن تلتفت إليه اجلهات املعنية بكل مرافقها من اإلعلم إل الرتبية إل املسجد إل غي ذلك، أن تبذل  
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كلها جهوداا متواصلة يف إعداد الفرد السليم والبيت النظيف واألسرة الطاهرة واجملتمع املتماسك على 
إل إعادة بناء لكي ننتقل من البناء إل التحرير، بناء الفرد فبناء الوطن  اخللق والفضيلة، حنن حباجة

 فمواجهة العدو بصلبة وقوة، بكلمة واحدة ل بكلمات متناحرة. 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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