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الدكتور محمود رمضان البوطي
حديث نبوي حيمل يف طيه دفعا معنواي لكل حمبط ،ولكل مهموم ،ولكل ايئس .وهو احلديث
الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن أنس رضي هللا عنه أن النيب ﷺ قال( :إن قامت الساعة ويف
يد أحدكم فسيلة ،فإن استطاع أال َتقوم حىت َي ِغرَسهاَ ،فلي ِغر ْسها).
من املعلوم أن الغرس حيتاج إىل زمن مديد من التعهد والرعاية ليشهد الغارس مثار غرسه ،وحيصل
على نتيجة عمله ،ومع ذلك فإن النيب ﷺ يوصينا قائل :حىت ولو كنت ممن سيشهد عياان القيامة
أبهواهلا وهي تقوم ..إايك أن تلتفت ،أمتم عملك ،اتبع مسريتك ،فإن الوقت أعجل من االلتفات
واالنشغال عما أنت فيه ،اغرس فسيلتك حىت ولو كنت متيقنا أنك لن تشهد مثار غرسك .فل
مكان لليأس واإلحباط يف ديننا.
واليوم منعت الشام دينارها ومديها ،وأجهد الناس من الشدة واحلصار ..ولعلها  -وليست هي
(منَع ْت ْالِعَراق ِدْرَََهَها َوَقِفَيزَها،
بذاك  -األايم اليت حدثنا عنها النيب ﷺ فيما رواه مسلم إذ قالَ َ :
الشْأم مْدَيَها َوِدَين َارَهاَ ،وَ َمنَع ْت ِم ْصر ِإْرَدَََّّبا َوِدَين َارَهاَ ،وعْد ُْت ِم ْن َحْيث َبَدْأ ُْتَ ،وعْد ُْت ِم ْن
َوَ َمنَع ْت َّ
َحْيث َبَدْأ ُْتَ ،وعْد ُْت ِم ْن َحْيث َبَدْأ ُْت).
وعلى فرض أننا نتقلب يف هذه األايم اليت قصدها النيب ﷺ ،ما ينبغي أن نشوش على الناس،
ما ينبغي أن نثبط اهلمم .إذ ما أدراك أهنا ذات األايم اليت ورد ذكرها يف هذا احلديث؟! فإن أهواال
أشد ومصائب أطم وأعظم قد مرت على جبني الدهر ،سواء أايم الصليبيني أو املغول والترت أو من
قَبلهم أو من بَعدهم ..كانت َّ
أشد وطأة وأعظم بلء وقسوة من األايم اليت نتقلب َّبا ،مث إن األايم
السوداء مضت واجنلت ،وبتنا نقرأ عن تلك احلقوب وأهواهلا يف بطون الكتب .ومهما عظمت
الشدائد واشتدت الصعوابت اليوم ،فإهنا لن تبلغ مبلغ تلك احملن اليت شهدها أهل الشام يف تلك
األايم.
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وسواء أكنا نرزح حتت نري احلصار الذي حدثنا عنه النيب ﷺ أم مل نكن ،ما ينبغي أن نستسلم،
ما ينبغي أن نعجز ونيأس ،ما ينبغي أن تتقاعس اهلمم عن السعي ،عن نفض غبار التخلف والتبعية
والدعة ،عن النهوض إىل سدة احلضارة والسيادة والرايدة .ألننا أصحاب رسالة ،ألننا أحفاد أولئك
األبطال الذين سادوا العامل ونشروا األخلق والقيم.

املسلم  ..مهما اشتدت عليه األهوال ،وكثرت من حوله الشدائد والصعوابت أيىب اخلنوع.
املسلم  ..ال خيبو عزمه ،وال تفرت َهته ،وال هتتز معنوايته ،وال ختور قوته.
املسلم  ..ال يتأثر ابلشائعات ،وال ينفعل مع املبالغات.
املسلم  ..مؤثر غري متأثر ،فاعل ال منفعل.

املسلم  ..ال جينب مع قول املرجفني ،وال يقعد مع املثبطني.
املسلم  ..مهما اشتدت عليه الطامات ال يفقد توازنه ،وال تزعزعه أزمة ،وال تزحزحه شدة.
ألن املسلم كيس فَ ِطن كما وصفه النيب ﷺ ،ال َخيدع وال خيدع كما قال سيدان عمر رضي هللا

عنه :لست ابخلب وال اخلب خيدعين.
ألن املسلم يتجلى ِ
معدنه يف الشدائد واحملن؛ كالذهب الترب بني ذرات الرتاب األغرب ،تتجلى
صفاته ويربز جوهره ومعدنه عندما يعرض لنار الشدائد واحملن الكاوية.
ألن اإلسلم ال يؤمن إال ابلرجولة الناضجة ،والعزائم الصادقة ،واهلمم الواثبة ،والعقول الزكية،
والقلوب األبية.
ألن اإلسلم ال يعرف الضعف والكسل ،ويذم الشكاية حىت يف املرض ،وحيرم اجلنب حىت يف
احلرب ،وينهى عن الذل يف السؤال.
مث إن هلذا الدين إقباال وإدابرا كما قال النيب ﷺ فيما رواه الطرباين ،وإقبال الدين إمنا يكون
بعزائم رجال حتمل على عاتقها ما تنوء عن محله اجلبال ،فاخرت لنفسك أن تكون مع أرابب اهلمم،
فتسجل لنفسك أثرا وبصمة يف احلياة ،وموقفا عند هللا عز وجل بعد املمات ،فإن مل تكن لك
الشد من العزمية واألزر ،ال يف التثبيط وكسب الوزر.
بصمة يف اإلقبال والنهوض ،فلتكن يف َّ
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