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 البطل صالح الدين األيوبي

 اإلمام الشهيد البوطي

 24/07/2009املوافق  1430، شعبان 02، الجمعة

وجهك   ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل    اي  ،احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه ويكافُئ َمزيده
ه إال هللا لوأشهُد أن ال إ  ،ك ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفس  سبحانك الّلهم ال أحصي  ،  ولعظيم سلطانك 

أرسله هللاُ إىل العامل   ،هه وخليله خرُي نيٍب أرسلَ ه وصفيّ دان ونبينا حممداً عبُده ورسولُ سيّ   ال شريك له وأشهُد أنّ   وحدهُ 
وسالماً دائمني متالزمني   صالةً     دان حممد الّلهم صلّ  وسلّ م وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّ   ، ه بشرياً ونذيراً كلّ  

 .تعاىل ونفسي املذنبة بتقوى هللا  ملسلمونوأوصيكم أيها ا ،إىل يوم الدين

 . .عباد هللا فيا  أّما بعدُ 

الثورة على اغتصااااااااااااااا  هتب يف هذه األايم ذكرى بطوالت تعتز هبا شااااااااااااااامنا هذه أ ا اعتزاز، إ ا ذكرى 
ى على االحتالل والااادفااااحل عن احلرياااة واحل ، إ اااا ذكرى الثورة عل احلقوق والااادفااااحل عن احل ، إ اااا ذكرى الثورة  

اإلابحية والدعوة إىل االنضااااباب ابملبادل والقيم، ذكرايت مرت هبا دمشاااا  ومر هبا شااااامنا ولكن التاري  مل ي كها  
متر، خلادهاا التااري  وينبغي وفااًء مناا لاذه الاذكرى أن نتاذكرهاا وأن نتحاد  عنهاا وأن نساااااااااااااات ر  الع  والادرو  

ي، ذ لك االسااتعمار الذأ أصاار آنذاك إال أن يَاُعدس نفسااه حلقًة يف منها، إ ا ذكرى الثورة على االسااتعمار الف َرِنساا 
ساالساالة الغزوات الصااليبية الو مرت وانقضاات أصاار نادهتا إال أن يعت وا أنفسااهم ورثًة ألول ك الصااليبيني، أمل يقل 
 واحد من جنراالت فرنسا وند ونف أمام ن  بطل اإلسالم صالح الدين هذا الذأ يرند إىل جانب هذا املسجد

ل الق  بقادماه هاا ناد عادان اي صااااااااااااااالح الادين، إذاً إناه يعاد نفساااااااااااااااه واحاداً من ورثاة أول اك  اجلاام،، ناال وهو يركاَ 
الصاااليبيني ويعد ذلك االساااتعمار حلقة يف سااالسااالة تلك الغزوات الصاااليبية فماذا كان جوا  بطوالتنا يف شاااامنا  

ن ورثة لبطل اإلسااااالم صااااالح الدين الذأ  هسر  هذه، نام من يقول: ل ن كنتم ورثة ألول ك الغزاة الصااااليبيني فنح
الشاام وبيت املقد  من رج  الصاليبيني، نام يوساف العظمة، نام إبراهيم هنانو، نام إخوة لكل منهما يدافعون 
عن احل ، يدافعون عن القيم، يلبون نداء هللا ساااااااااابحانه وتعاىل وأنتم تعلمون أن يوسااااااااااف العظمة ند ال أنول ند 

 تقى شهيداً يف هذا اليوم أو يف مثل هذه األايم.سقط شهيداً بل ار 
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هذا الذأ ون، ما ينبغي أن  ر يف كل عام دون حديث عنه. لقد انطوى ذلك االساااااااااتعمار وأيد هللا عز 
اإلخوة اجملاااهاادين الثااائرين على البااا اال واملاادافعني عن احل  لكن ينبغي أن نقف أمااام هااذا الااذأ أعلنااه  وجاال  

ى أن ذلك االحتالل إمنا هو حلقة يف سالسالة الغزوات الصاليبية، إذاً الثملر مل يرند بعد االساتعمار آنذاك، أصار عل 
الاذأ جعال  هو واحلقاد مل تنطفئ جاذوتاه بعاد بال أصااااااااااااااروا على أ م هم أحفااد أول اك الصااااااااااااااليبيني وورثتهم وهاذا
دفاحل عنها واملبادل  أبطالنا يقولون إذاً حنن أحفاد صاااااااااااااالح الدين وحنن الذين ورثنا عن صاااااااااااااالح الدين القيم وال

واالساااتبساااال دو ا، نعم أيها اإلخوة، تعالوا نعد إىل ينبوحل اململسااااة عندما ااهت فلول الصاااليبية إىل بالدان هذه، 
بقيات هاذه الفلول أكثر من ماائو عاام كماا تعرفون مث إن هللا عز وجال نيي لت ليا هاذه البالد من شاااااااااااااااء هللا 

هري هذه األرض من رج  ذلك الغزو، إنه بطل اإلساااااالم حقاً صاااااالح سااااابحانه وتعاىل أن يشااااارفه  سااااا ولية تط
الدين األيويب. ماذا كان يصااان،س يسااام، عن الغزوات الو يُفاَجئ هبا املصاااريون يف مصااار هنا وهناك فينقذ  من 
الشااااام إىل مصاااار وامد تلك احلرو  هنا وهناك بتوفي  من هللا عز وجل عجيب، مث ما يلبث أن  تيه ا    ن  
فلول هذا الغزو ينتشاااارون يف الشااااام وأن حرابً أُلِ َبِت جذوهتا هنا وحرابً ألبت جذوهتا هنا وهناك من بالد الشااااام 
فيكر عائداً من مصاااار إىل بالد الشااااام وهكذا يذهب إىل مصاااار ويعود منها، يذهب إىل الشااااام ويعود منها ملبياً 

 نداء مواله وخالقه سبحانه وتعاىل.
فات مسااتشاارية بني كثرٍي من األمراء الذين يسااتظلون اب الفة العباسااية فااه مسااتعيناً نظر فوجد أن ا ال

ابهلل، مسااااتعيناً ه انه القوأ وعلمه الغزير بدين هللا عز وجل وإخالصااااه هلل، ااه إىل رأ  الصاااادحل و ، الشاااامل 
على تلك ا الفات،  ، وسااااد ثغرات ا ال  وال يعلم كثري من النا  أن من أجلى مظاهر بطوالته أنه نضااااى  

الشاااامل، وحسد القلو  نبل أن يوحد الصاااافو ، كان فارة انتصاااااراته العظمة يف   اي وما حولا، نصااااره هللا أ ا 
أول ك الصااااااليبيني فعفا عمن عفا ونتل من اسااااااتح  القتل، مث إن نصاااااار، أيده أ ا أييد وأساااااار ثلة كبرية من نادة 

 فيما أنول وأان أنقل لكم تر ة هذا البطل الذأ يرند إىل جانبكم، أمل صااااااااااااااالح الدين نظر، أملوا اي عباد هللا
فوجد أنه حباجة إىل جيش ال تزداد كميته إىل القدر الذأ ينبغي أن يطم ن إىل االعتماد عليه، ال بل شاااااااااااعر أنه 

وجل، مصااااااااااااااطبي حبقيقة العبودية هلل، متشااااااااااااااب،   حباجة إىل جيش هو من حيث الكيفية ذأ إ ان كامل ابهلل عز
 عرفة دين هللا عز وجل فزرحل القاهرة ابملعاهد واملدار  العلمية اإلسااااااااااالمية وعاد فااه إىل الشااااااااااام، زرحل سااااااااااف  
ناساااااايون هذا ابملدار  العلمية والشاااااارعية امل تلفة ولعلكم ادون اليوم كثرياً من أ اللا، وهكذا أنشاااااامل عشاااااارات 

ر  العلمية اإلسالمية يف كل من الشام ومصر، كان يرعاها مباشرة وكان حيضر فيها آانً مدرساً وآانً املعاهد واملدا
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متعلماً، حىت إذا اسااتطاحل أن ُيَكوّ َن من خر ي هذه املعاهد والدارسااني فيها ساادى وحلمة اجليش الذأ كان حيلم 
بوعد هللا، مصاااطبٍي بذل العبودية هلل، ااه به ونظر فوجد أنه أمام جيش موصاااول العوا ف ابهلل، موصاااول اليقني 

 هبذا اجليش متكالً على وعد هللا ونصره إىل بيت املقد  وسرعان ما كتب هللا له النصر والتملييد.
ذا النصاار أ ا عجب ولعلكم  يعاً تعلمون أن الغر  الذأ كان يساامى آنذاك ببالد الفر ة عجبوا من ه

سااااااتغراهبم فتحول إىل تقدير وتبجيل ألن هذا البطل اإلسااااااالمي كان يسااااااتلهم أ ا اسااااااتغرا  وزاد ا واسااااااتغربوا منه
سااااااااااااااريه من تعااليم هللا، من كتاا  هللا عز وجال، فكاان  م، بني صااااااااااااااراماة احلكم والتنفياذ دون هوادة وبني الرأفاة  

رمحة من هللا لنت   فبما)نول هللا عز وجل لرسااااااااوله: ه األعلى دائماً اي عباد هللا  لَ ثاَ والرمحة وشاااااااافافية القلب وكان مَ 
فإذا )مث نال:  (لم. ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضاوا من حولك فاعف عنهم واساتغفر لم وشااورهم يف األمر

، وكم كاان يردد هاذا الوعاد، بال هاذا البياان القاا ، يف كتاا  هللا   (عزمات فتوكال على هللا إن هللا حياب املتوكلني
أجل ،  (كم فمن ذا الذأ ينصاااااركم من بعده وعلى هللا فليتوكل امل منونإن ينصاااااركم هللا فال غالب لكم وإن اذل)

اي عباد هللا ذلك هو صااااالح الدين البطل اإلسااااالمي الذأ نيضااااه هللا لتطهري بالد الشااااام من غزو الصااااليبيني مث 
ل جاء أحفاد صااااالح الدين يوم أعلن االسااااتعمار الفرنسااااي أنه لي  إال حلقة يف ساااالساااالة الغزوات الصااااليبية فقا

ه الء األحفاد أما حنن فنحن إذاً من أحفاد بطل اإلسااااااااالم صااااااااالح الدين، وأان أعلم أن ه الء األحفاد ساااااااااروا  
لعظمة، نرأت تر ة إبراهيم هنانو، كانوا يسااااااريون على  جه ولعلهم ساااااارية صااااااالح الدين، نرأت تر ة يوسااااااف ا

ت منها حماوالً أن ال أغريسَ شااي اً من الكلمات الو وصاايته الو أوصااى هبا البنه وها أان أنرأ لكم فقراينفذون  كانوا 
نُق َلِت عن فمه، يقول صاااااااالح الدين األيويب البنه: )أوصااااااايك بتقوى هللا تعاىل فإ ا رأ  كل خري وآمرك  ا أمر 

صااااايك حبفظ نلو  و هللا به فإنه سااااابب  اتك، حافظ على عباداتك وأكثر منها السااااايما الصاااااالة يف موانيتها وأ
واألمراء وأراب  الادولاة فاإا ماا بلغات ماا بلغات إال  اداراة الناا  وال رقاد على أحاد فاإن املوت ال يبقي الرعياة  

على أحد واحذر حقوق ما بينك وبني النا  فإنه ال يغفر هللا إال برضااااااااااهم وما بينك وبني هللا يغفره هللا بتوبتك 
الساااتعمار الفرنساااي الذأ عد نفساااه لعلنوا ابألم ،  إليه فإنه كرمي(، أجل أظن، ولعلي أعتقد، أن ه الء الذين أ

فنحن أحفاد بطل اإلساااالم صاااالح الدين، سااااروا سااارية  إذاً حلقة يف سااالسااالة احلرو  أو الغزوات الصاااليبية نالوا 
صااااالح الدين، اسااااتلهموا النصاااار من موالهم األجل بعد أن التزموا  وامره وابتعدوا عن نواهيه. أما صااااالح الدين 

بن الوليد ذاك الذأ نال وهو اهس مل يق، صااااااااااريعاً يف حر  من احلرو  بل أعاد ساااااااااارية خالد  فكيف نضااااااااااى حنب
يتقلب على فراش املرض: ما من ونعة من املوان، إال شهدهتا وما من ش  يف جسمي إال وهو حمل لطعنة بسيف 
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أعني اجلبناء.   أموت على فرشاااااااااااااي حتف أنفي كما  وت البعري فال انمت ذا  أو ضاااااااااااااربة برم  وم، ذلك فها أان
هكذا تويف صاااالح الدين األيويب بعد أن أوصاااى هبذه الوصاااية املقتضااابة، نال: أوصااايكم  ن تدفنوا سااايفي الذأ 

 هدت فيه معي يف ن أ فلعله يكون يوم القيامة خري شاهد وشفي، يل.جا
مونفه  يف ذكرى يوسااااااااااااااف العظمة الو ما ينبغي أن متر دون حديث عنها ودون انتطا  للع ة منها من

ومن مونف إخوانه ويف ذكرى هذه احللقة الو تعود بنا إىل الغزوات الصااااااااليبية والبطل الذأ نيضااااااااه هللا عز وجل 
لتطهري شااااااااااااامنا هذه من رج  تلك الغزوات ينبغي أن ثخذ دروساااااااااااااً كثرية من ذلك، إىل جانب هذه الدرو  

لذأ يرند إىل جانبنا، هذا الذأ نيضاااااااااه هللا لتطهري ينبغي أن نتصاااااااااف ابلوفاء وأن يتمثل الوفاء فينا، الوفاء لذا ا
الشاااااااااااام من رج  الصاااااااااااليبيني هل أعطيناه حقهس  هل أنمنا متحفاً ينط  ل ره ويتحد  عن  راه، هل فعلنا 

ها أل فالنا لكي نر  البطولة كابراً نذلكس  هل وضاعنا  راه يف كلمات على اجلدران ندرساها صاباح مسااء ونلق
هللا العلي القدير أن يرزننا نعمة الوفاء وأن يكرمنا  ثل ما أكرم به أول ك األبطال حىت نسااااااري  عن كابرس  أسااااااملل

سااريهتم وحىت  عل من اتصااالنا ابهلل يقيناً يف العقل ووجداانً يف القلب  ناً لنصاار هللا عز وجل لنا، أنول نويل هذا 
 وأستغفر هللا العظيم.

 


