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اإلمام الشهيد البوطي
الجمعة 20 ،ذو الحجة 1431 ،املوافق 2010/11/26
ويكافئ َمزيده ،اي ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد هلل محداً يوايف نعمه
ُ
أشهد أن ال إله إال هللا
ولعظيم سلطانك ،سبحانك اللّهم ال أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،و ُ
عبده ورسولُه وصفيّه وخليله خريُ ن ٍيب أرسلَه ،أرسله هللاُ إىل العامل
أشهد أ ّن سيّدان ونبينا حممداً ُ
وحدهُ ال شريك له و ُ
صل وسلّم وابرك على سيدان حممد وعلى آل سيّدان حممد صالةً وسالماً دائمني متالزمني
كلّه بشرياً ونذيراً ،اللّهم ّ
إىل يوم الدين ،وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى هللا تعاىل.
بعد فيا عباد هللا ..
ّأما ُ

ٍ
ٍ
ت اببتالء فالذت من ذلك بصدق االلتجاء
ما وقعت األمة اإلسالمية يف يوم ما يف مصيبة أو مهلكة وما ُمنيَ ْ
إىل هللا عز وجل والتضرع إليه وإعالن ذل العبودية له إال واجنابت عنها تلك املصيبة وأبدل هللا عز وجل عسرها
يسرا .تلك سنة من سنن هللا عز وجل اليت أيخذ هبا عباده أثبتها هللا عز وجل يف حمكم تبيانه نصوصاً واضحةً
ت نظري وأنظاركم إليها يف قوله عز وجل:
قاطعةً وشهد بذلك التاريخ وكلنا يقرأ مصداقاً هلذه السنة اليت ألْف ُ
ني﴾ [الذارايت.]50 :
﴿فَفُّروا إ َىل ه
اَّلل إ ّّن لَ ُكم ّمْنهُ نَذ ٌير ُّمب ٌ
فروا من مصائبكم ،فروا من املهالك اليت تطوف بكم ،فروا من االبتالءات املتنوعة اليت تقرعوا أبوابكم ،فروا
اب لَ ُك ْم﴾
منها إىل هللا عز وجل .وكلكم يقرأ قوله سبحانه وتعاىل يف حمكم تبيانه﴿ :إ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َربه ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
[األنفال.]9 :
قرن االستجابة ابالستغاثة وجعل االستغاثة – أي صدق االلتجاء إىل هللا والتضرع والتذلل على اببه – جعل
ضهرعُواْ َولَـكن
اءه ْم ََبْ ُسنَا تَ َ
ذلك مثناً لكشف الضر وإزالة البأس .وكلكم يقرأ قوله سبحانه وتعاىل﴿ :فَـلَ ْوال إ ْذ َج ُ
وهبُْم َوَزيه َن َهلُُم الشْهيطَا ُن َما َكانُواْ يـَ ْع َملُو َن﴾ [األنعام.]43 :
ت قُـلُ ُ
قَ َس ْ
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دعوّن اي عباد هللا أضعكم أمام شواهد من التاريخ اإلسالمي األغر الذي ينطق هبذه السنة املباركة نطقاً بيناً
س فيه ،والوقت يضيق عن الوقوف على سائر الشواهد التارخيية ولكن فلنلتقط منها على وجه السرعة ما
ال لَْب َ
يسمح به الوقت.
ت ابحلمالت الصليبية تواردت وتوالت هذه احلمالت وبقيت ما شاء
كلنا يعلم أن هذه البقعة املباركة قد ُمنيَ ْ
هللا هلا أن تبقى وطاف من ذلك اليأس يف نفوس كث ٍري من املسلمني وظ هن كثريٌ منهم أن بقعة مباركة قد استلبت
من املسلمني وقضي عليها وظنوا أن هذه البقعة املباركة قد احتلت وال أمل يف رجوعها ،ولكن فما الذي مته بعد
ذلك؟
ظهر نور الدين زنكي ومعه تلميذه وصاحبه صالح الدين فكان السالح األول واألمضى الذي توجه به كل
منهما إىل فلول الصليبيني إمنا هو االلتجاء الصادق إىل هللا والتذلل على أعتاب هللا وإعالن ذل العبودية هلل عز
وجل ،ولعلكم مجيعاً تعلمون مناقب نور الدين زنكي الذي يـَُزار قربه على مقربة من هذا املسجد اجلامع .كان إىل
جانب اإلعداد التام الذي يهيئه ويلزم األمة به كان ميضي معظم الليل قائماً ابكياً ساجداً ملتجئاً إىل هللا سبحانه
وتعاىل وكان أخوه بل تلميذه صالح الدين األيويب يطرق ابب هللا ابليد ذاهتا ،يد املسكنة ويد الذل وإعالن
العبودية التامة هلل سبحانه وتعاىل ،كان ذلك الروح اليت البد منها لالستعدادات املادية ،نعم البد من االستعداد
املادي لكنه كاجلسد ،وهل رأيت جسداً يقوى ويتحرك بدون روح ،روح هذا اجلسد الفرار إىل هللا﴿ .فَفُّروا إ َىل
ني﴾ [الذارايت.]50 :
ه
اَّلل إ ّّن لَ ُكم ّمْنهُ نَذ ٌير ُّمب ٌ
ت على أعقاهبا ،واقرؤوا اتريخ هذا املنعطف
ورهد ْ
وسرعان ما طَ ُهَر ْ
ت هذه البقعة املباركة من احلمالت الصليبية ُ
اب
جتدون شيئاً عجيباً ،جتدون مظهراً عجيباً كبرياً لسنة هللا عز وجل اليت تقول﴿ :إ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َربه ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
لَ ُك ْم﴾ [األنفال.]9 :
شاه ٌد آخر ،ذلك هو عهد ما يسمى ابلدول املتتابعة .انفصمت عرى الوحدة اإلسالمية يف هذه البقاع
وتفككت أوصاهلا وحتولت الدولة الواحدة إىل ما ُسّ َي ابلدويالت املتتابعة ،ولسوء احلظ فقد كانت كل دولة
تناصب العداء جلارهتا للدولة األخرى فما الذي كان عالجاً أنقذ األمة من هذا النذير اخلطري الذي أوصل األمة
إىل شفا جرف؟
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ظهر بني هذه الدول املتتابعة رجل يرأس واحدة منها هو عثمان أرطغل جد اخللفاء العثمانيني .كان شأنه
التجلبب جبلباب العبودية هلل وكان غذاؤه الذي يستجمع به قوته االلتجاء إىل هللا واستمرار البكاء يف الليايل
يب له ابلبورصة ،وملا حانت
الطوال بني يدي هللا عز وجل ،كان شديد التعظيم لشعائر هللا عز وجل .استضافه قر ٌ
ساعة الرقاد دلههُ على غرفة نومه اليت أعدت له وأطبق الباب ومضى صاحب الدار .نظر الضيف – عثمان أرطغل
– فوجد مصحفاً معلقاً على جدار هذه الغرفة ،دان منه وإذا هو كتاب هللا عز وجل ،اختذ عثمان أرطغل من
كتاب هللا موقف اجلندي من قائده ووقف هذه الوقفة إىل ملعة الفجر مل جيلس ومل يرقد ،وملا عرف صاحب املنزل
هذا سأله معاتباً ،قال :كيف أرقد ،كيف أمدد رجلي يف مكان فيه كالم هللا يناجيين وخياطبين .شاء هللا عز وجل
أن يتوىل هذا الرجل مجع هذه الدويالت وتوحيدها مرة أخرى يف دولة واحدة وولدت الدولة العثمانية عن طريق
﴿جَزاء وفَاقاً﴾ هلذا االلتجاء إىل هللا عز وجل وصدق مرة اثنية قول هللا﴿ :إ ْذ تَ ْستَغيثُو َن
توفيق هللا سبحانه وتعاىل َ
اب لَ ُك ْم﴾ [األنفال]9 :
َربه ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
هو ذاك الذي أوصى ابنه قبيل وفاته قائالً :كنت اي بين كنملة يف الضعف فأعطاّن هللا كل هذا خبدمة دينه
فعش خادماً لدين هللا حارساً لشريعة هللا فإمنا ذلك واجب امللوك على وجه األرض .أأزيدكم اي عباد هللا من
الرباهني التارخيية على هذه السنة الرابنية؟
عهد ملوك الطوائف يف أقصى املغرب ،حتطمت صخرة الدولة األموية القوية يف األندلس وحتولت إىل نثا ٍر
البعض
البعض
ورذاذ ألخطاء كثرية يضيق الوقت عن ذكرها وحتولت هذه الدولة الواحدة إىل دويالت خياصم
َ
ُ
وتستعني كل دولة َبعداء هللا سبحانه وتعاىل لالنتصار على اإلخوة ،على اجلوار ،على من مجعهم مبدأ واحد
ودين واحد .لكن إالم آل هذا األمر؟ انظروا إىل اخلطأ مث انظروا إىل الوجه الثاّن ،إىل تصحيح اخلطأ.
ظهر يوسف بن اتشفني – ويوسف بن اتشفني هذا هو مضرب املثل يف بكاء الليايل ،هو مضرب املثل يف
الزهد ،هو مضرب املثل يف االخشيشان يف امللبس واملأكل واملأوى ،هو مضرب املثل يف قيام الليايل متهجداً
اَّلل إ ّّن لَ ُكم ّمْنهُ نَذ ٌير
ساجداً ابكياً داعياً – التجأ إىل هللا والذ بباب هللا سبحانه وتعاىل ون هف َذ قوله﴿ :فَفُّروا إ َىل ه
ني﴾ [الذارايت.]50 :
ُّمب ٌ
مجع هللا عز وجل به ملوك الطوائف وإذا بتلك الدويالت عادت فتالمحت وعادت إىل دولة واحدة ،تالمحت
الصخرة اليت كانت قد استحالت إىل نثار عادت إىل القوة .ما السر؟ السر األول االلتجاء إىل هللا ،االصطالح
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مع هللا ،م ّد اجلسور بينه وبني هللا سبحانه وتعاىل ،وهللا يستجيب .مرة أخرى صدق قول هللا عز وجل﴿ :إ ْذ
اب لَ ُك ْم﴾ [األنفال .]9 :أأزيدكم اي عباد هللا؟ نعم.
تَ ْستَغيثُو َن َربه ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
ها هو ذا حممد الفاتح الذي كان حيلم َبن يكون اإلنسان الذي أشار إليه املصطفى إذ قال :لتفتحن
القسطنطينية فلنعم األمري أمريها ولنعم اجليش ذلك اجليش ،أقام االستعدادات املادية – مل ينسها – كأمت ما ميكن
أن يقيم هبا إنسان ال يؤمن إال ابملادة وسلطاهنا ،بىن قلعته املعروفة على ضواحي القسطنطينية آنذاك يف أقل من
أربعة أشهر ،وال ميكن للتقنية املعاصرة أن تبنيها يف مدة هي ضعفا ذلك الوقت ولكن على ما اعتمد حممد
ني﴾
الفاتح؟ اعتمد على ما قد قصده ،اعتمد على تنفيذه ألمر هللا القائل﴿ :فَفُّروا إ َىل ه
اَّلل إ ّّن لَ ُكم ّمْنهُ نَذ ٌير ُّمب ٌ
[الذارايت.]50 :
ايوَرهُ – خادمه – بعد هزيع من الليل إىل خيمته ليستشريه يف أمر وإذا هو قد افرتش األرض
أقبل إليه َ
ساجداً على الرتاب ليس بني وجهه والرتاب أي فاصل ،يبكي ويضرع إىل هللا ويناجي هللا سبحانه وتعاىل يستنزل
الياوُر وقفة اجلندي أمام القائد ينتظر أن ينتهي من سجوده بل من مناجاته ملواله وخالقه .كان
النصر ،وقف َ
ذلك هو سر الفتح اإلهلي الذي حققه هللا سبحانه وتعاىل على يد حممد الفاتح ،مرة أخرى جند أنفسنا أمام
اب لَ ُك ْم﴾ [األنفال .]9 :ماذا أقول لكم ،التاريخ كله –
مصداق قول هللا تعاىل﴿ :إ ْذ تَ ْستَغيثُو َن َربه ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
أيها اإلخوة – ينطق هبذه السنة الرابنية.
عقبة بن انفع وصل داعياً إىل هللا عز وجل جماهداً إىل املغرب األقصى ،نزل يف ٍ
أرض سبخة كلها غاابت
وأدغال حمشوة ابلسباع والوحوش الضارية ،ونظر فرأى أن ذلك املكان هو املنطلق املفضل ،هو املكان الذي
يسمونه اليوم االسرتاتيجي ،نظر إىل من حوله من أفراد جيشه فانتقى البقااي الباقني من أصحاب رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وكانوا أربعة عشر ،مجعهم واجتمع معهم بقية القوم وأخذوا يلتجئون إىل هللا من الصباح إىل املساء
يناجون هللا ،يستنزلونه النصر يلتجئون إليه وقد أعلنوا عن ذل عبوديتهم له ،وقد أعلنوا عن فرارهم من أنفسهم إىل
هللا سبحانه وتعاىل إىل املساء ابكني متضرعني يستنزلون النصر من عند هللا ،وملا دان املساء وقف عقبة فوق رابية
يف ذلك املكان املوحش وأخذ خياطب تلك الوحوش ،أخذ يقول هلا َبعلى صوته :أيتها الوحوش املتناثرة يف هذا
املكان جئنا لنبلغ رساالت هللا ،جئنا لننفذ أمر هللا فهال ذهبتم إىل مكان آخر لنجعل من هذا املكان منطلقاً
لرسالتنا .نظر القوم يف صباح اليوم الثاّن وإذا هبذه الوحوش حتمل صغارها مبتعدة .كان ذلك املكان هو املكان
الذي بنيت فيه مدينة القريوان.
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هل أزيدكم اي عباد هللا؟ ارجعوا إىل التاريخ ،التاريخ كله ينطق بذلك ،سنة هللا ماضية يف عباده ال تتبدل وال
تتحول ،وحنن كما تعلمون منر اليوم ٍ
حبالة مل نعهدها من قبل أبداً كما تعلمون ،القحط واجلفاف اللذان ينذران
بشيء وبيل وخطري ،إهنا رسالة – اي عباد هللا – وهللا الذي ال إله إال هو إهنا رسالة آتية من عند هللا عز وجل
هلا مضمون وهلا مقتضى وفيها متطلبات فهل نتأمل فيها؟ هل ننفذ مقتضياهتا؟ هل ننفذ املطالب اليت تتضمنها
هذه الرسالة؟
أسأل هللا العلي القدير أن يوفقنا لذلك ،أقول قويل هذا وأستغفر هللا.
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