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الدكتور حممود رمضان البوطي
على الرغم من مآس مؤملة حصلت إلخوة لنا يف فلسطني ،وخذالن يندى له اجلبني ،فقد اجنلت غبار
املعركة عن نصر من هللا عز وجل مبني .
وقد كان الناس يف تعبريهم عن مشاعرهم جتاه إخواهنم مذاهب :
 فمنهم املتنكر ملظلة (إمنا املؤمنون إخوة) فال يعنيه ما حيصل للمسلمني. ومنهم من ابتت فلسطني واملسجد األقصى ابلنسبة إليه حقبة اترخيية قد طوهتا ذاكرة النسيان . ومنهم من كان يزجي وقته يف حتليل أبعاد القضية ويفلسفها لك ،مث يقرتح احللول متوسدا أريكته،وهو يعدد كم سقط من شيب وشبان.
 ومنهم من التهبت مشاعره الصادقة واستثريت عاطفته اجلياشة ،لكن ما ابليد حيلة سوى أن ينالبلسانه من اخلونة املطبعني ،ويغمز على الصغار الذين مدوا يد الصغار ألعداء الدين ،من العرابن أو من
األعاجم الذين أشبعوان تصرحيات عنرتية مما ال يكلف جهدا وال شططا .ومن هذا الفريق جتد من كان
يتمىن لو فتحت أمامه احلدود ليحارب اليهود ،انتقاما إلخوانه ونصرة لألقصى.
ولو أتملنا بعني احلكمة واإلنصاف ،لرأينا أن كل هذه املواقف مل تعد على إخواننا بطعام يسد رمق
جائعهم ،ومل تدفع عنهم سفك مزيد من دمائهم ،ومل تنب هلم مهدما ،ومل تنل من عدوهم نيال ..إن هي
ردود أفعال سرعان ما نعود بعدها إىل الرقاد.
ذلك ألن الفورات اآلنية اليت تنبع من عاطفة صادقة ،لكن دون أن حتتكم إىل ميزان عقلي وال إىل
ختطيط مستقبلي ال أتيت بنصر؛ سنوات طويلة من التخطيط والتآمر بذل فيها أعداؤان الغايل والنفيس،
أفيعقل أن نفشل مؤامراهتم ونفك عقدها بردود أفعال ،فنخرج بعدها منتصرين؟ !
أتدرون كيف حرر وصالح الدين األيويب ومن قبله نور الدين الشهيد بيت املقدس من رجس
الصليبيني؟
سنوات وهم أيسسون جيال منضبطا بسلوكه ،ملتزما أبوامر ربه ،راسخا يف عقيدته ،قواي يف بنيته،
مالكا لزمام نفسه ،قائما على الرجولة ال على امليوعة ،على العلم والوعي ال على السذاجة واجلهل،
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فكان هذا اجليل نواة اجليش الذي حرر بيت املقدس من الصليبيني .فينبغي أن خنطط كما خيططون،
وأن نكون فاعلني ال منفعلني ،ولنا يف أسالفنا أسوة وقدوة.
*
*
*
أال وإن أعىت عدو يرتبص بنا اليوم هو نفوسنا ،وما دامت جذوة النفس األمارة متقدة مستحكمة،
فإن حب الشهوات سيتغلب على حب اجلهاد ،وسيذهب اجملاهد ضحية شهواته ونزواته ولن يصمد يف
وجه مغرايته .إخواننا ينتظرون أن ننتصر هلم ابلتخلي عن معاصينا ،ابلتمسك بديننا ،بتعلم أحكام
شريعتنا .وهذا ما يغيظ عدوان.
أمل تسمعوا خرب رفاعة بن زيد الضيب إذ رمي بسهم يوم خيرب فكان فيه حتفه .فقال الصحابة هنيئا له
الشهادة فقال رسول اّلل صلى هللا عليه وسلم" :كال .والذي ن فس حممد بيده إن الشملة لت لتهب عليه
انرا .أخذها من الغنائم ي وم خيرب .مل تصب ها المقاسم"؛ أخذ رداء من أرض املعركة مل يضعه يف الغنائم،
فكان سبب دخوله النار.
وبناء على هذا اخلرب  ..ترى هل حنن على استعداد للخوض يف معركة نقصد هبا وجه هللا؛ ليس لنا
فيها طمع ال بنقري أو بقطمري؟
لئن كنا عن السيطرة على النفس األمارة عاجزين ،فنحن عن جماهبة العدو اجلامث يف املسجد األقصى
أعجز .
ولئن كنا عن بذل أوقاتنا يف سبيل تعلم ديننا شحيحني ،فنحن عن بذل أروحنا أخبل.
ولئن كنا عن ترك النوم يف سبيل أداء صالة الفجر يف مجاعة ،أو عن الصالة املكتوبة متكاسلني،
فنحن عن اخلوض يف ساحات الوغى يف سبيل هللا أكسل.
أال وإهنم إلعادة الكرة خيططون ،وحنن عن واجبنا والنهوض حبالنا غافلون ومعرضون.
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