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 ؟!تبعد الثالث سنوا سنخرجمباذا 
  د. حممد توفيق رمضان البوطي

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإََل الّلِه َعَلى َبِصريٍَة أَنَْا َوَمِن ات َّبَ َعِِن : اهلل جلَّ شأنه يف كتابه الكرمي يقول
يِن َقد : ويقول جلَّ شأنه َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما أَنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكيَ  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن الَ ِإْكرَاَه يف الدِّ ت َّبَ يَّ

يٌع عَ  ويقول  ِليمٌ َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمن بِالّلِه فَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقَى اَل انِفَصاَم ََلَا َوالّلُه َسَِ
ِة َوَجاِدَْلُم بِالَِِّت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم ادُْع ِإَِل َسِبيِل َربَِّك بِاْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلََْسنَ : سبحانه

وروى  "، وبشروا وال تنفروايسروا وال تعسروا" :ويقول النيب  مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 
 بن يزيد اجلعفي رسول اهلل ل سلمة : سأن أبيه قالوائل اْلضرمي ع مسلم بإسناده عن علقمة بن

، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ،مراء يسألونا حقهم ومينعونا حقنا: يا نيب اهلل أرأيت إن قامت علينا أفقال
: ، فقال رسول اهلل الثالثة، فجذبه األشعث بن قيسيف  وأ، مث سأل يف الثانية ل فأعرض عنهمث سأ

، فإنه "من كره من أمريه شيئًا فليصرب   وقالمحلتم"  وعليكم ما"اَسعوا وأطيعوا، فإمنا عليهم ما محلوا 
ً مات ميتة اجلاهلية ة فمات، مات ميتة ميَّ "من قاتل حتت راية عُ  :وقال  "من خرج من السلطان شربا

 جاهلية" 
ثالث سنوات مضت، ثالث سنوات عجاف مريرة قاسية تركت البالد دمارا،  :أيها المسلمون

، العدو صابنا التشريد والكراهية والضياع، وسادت العالقات أحقاٌد وكراهية، أوخلفت األمة أشالء ودماءً 
الِت : لعل املرحلة التارخيية جلار وجاره، واألخ وأخيه، أقول، والبعض ينادي باجلهاد بي ايرتع يف فلسطي

ليوم هو وإن الوضع الذي تعاين منه الدعوة اإلسالمية ا، ، هي األخطر يف تاريخ هذه األمةمنر هبا
يخ أمتنا إلساءة ، وإن صورة اإلسالم قد تعرضت يف هذه املرحلة من تار األصعب على امتداد الزمن

الربيع أو اإلصالح  ن مت تسويق هذا الذي جيري حتت اسم، ولئيسبق أن تعرضت ملثله من قبلمل وتشويه 
؛ فإن على كل املوغلي يف هذه اْلالة باجلهاد ، ووصفت أنشطةاْلرية أو غري ذلك من التسمياتأو 

يقظة ووعيًا ملا جيري يف  غيور على هذه األمة ودين هذه األمة وسالمة أبنائها وأرضها أن يكون أكثر
مراجعة للذات، وعندما أقول منا؛ ث سنوات تقتضي منا ثال الساحة، وأن يضعه يف موضعه الصحيح.
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، يف كل موقع من مواقع هذه األمة ،، من والة ورعيةاف هذا الوطن من موالي ومعارضيِن مجيع أطيأع
  .علينا أن نراجع ذاتنا وأن نعيد فهم ودراسة هذا الواقع الذي نعاين منه .ولكل فئة من فئاهتا
 : لئن كانت الرصاصة، وأقولله بالدنا جهاداً َست ما تعرضت لقد صدرت فتاوى  :أيها المسلمون

، عودوا إَل أولئك الذين أصدروا توى الضالة تدمر وطناً وتقتل أمة، فإن الفتقتل رجاًل والقذيفة هتدم بناءً 
البعض منهم يتمادى إَل هذه الساعة يف إصدار تلك الفتاوى  ؟هم؟ وما وضعأين هم تلك الفتاوى

، هذا الوطن ألوانًا وأطيافًا شىت عشنا يف وإثارة الوقيعة بينهم. ،ء الناسًا منه يف تسويغ سفك دماإمعان
، مع كوننا ى تباين األلوان واختالف الوجهات، تقبل البعض منا اآلخرل بعضنا بعضًا وتعايشنا علبِ ق

، ولكن مع ذلك عشنا يف ظل هذه األرض قبل كٌل من أنه خمطئ ويؤمن هو بنظره أنا خمطئوننؤمن ب
جريان  ،، فيها أطياف شىت. وأحياء دمشق مثاٌل على ذلك؛ بل ومتعاوناً راضياً  عاش معهاآلخر و 

باسم اجلهاد و باسم اإلصالح  باسم اْلرية لبعضهم يعيشون مع بعضهم. من الذي أثار هذه املشكلة؛
تعودوا  ؟ أريد منكم اآلن أنهم الذين نادوا هبذا اجلهاد؟ وخلف من يسريوناملرء من  أيضاً، وكم يتساءل

الث ؟ من هو أول من حترك يف ساحة املرجة يف مثل هذا اليوم قبل ثبالذاكرة إَل أرض الواقع، من هم
عودوا فاسألوا  ؟سنوات، وهل له صلة باإلسالم؟ ومن الذين حركوا الفتنة يف جامع بِن أمية، وكربوا

واعرتف كبريهم ، ليسوا مسلمي ِن أميةالذين قادوا املظاهرة وأثاروها يف جامع بإن  .وراجعوا وتأملوا
خدمة هل ، ابنه هو الذي أثار تلك املظاهرة ، اعرتف أن أريد أن ألوث هذا املنرب باَسه، والبذلك

يكون ل شح هو الذي رُ من  ؟على سالمة هذه األمةحرصًا أم  ؟هنوضًا حبرية هذا الوطنأم  !لإلسالم ؟
ال عالقة له هبذا  ،عليم ألنه مرتد شتم رسول اهلل ختلى عن وطنه وطرد من الت رجلٌ إنه ! ؟َلم زعيماً 

ذين يقودون مسريهتم؟ ، أهؤالء الن وال عالقة له بقيمه وال مببادئه، وال يعرف هذا الوطن أصالً الوط
، عينة؟ تركتهم هللغافل أم باالرتباط مبصاحل مبالغفلة أم بالت م أدري هل أهتمهذا اْلراك أناس الهب ينهض

فوا بأبنائنا وشبابنا يف ، ويقذليسوغوا هذه الفتنة ينهضون به الذي بي يديه جيتمع اخلصوم،لويل واهلل هو ا
، بسبب أولئك الذين هربوا بقيت أسرة إال وفقدت حبيبًا َلا وما ،قهم فما بقي بيت إال وجرحأتون حير 

 ؟ أين هم هذا الوطن، لكي حيرقوا أبناءيزالون يشعلون النار  ، والخارج البالد وتركوا البالد تشتعلإَل 
 ألن دماء هذه األمة يف رقاهبم، من أي اجتاه كانوا. ؛رض، وتنبذهم األيف الفنادق، ستنبذهم الفنادقأ

 إهنم أبناؤنا الذين، أبناء جرياننا كلهم أبناؤنا، أبناء هذا الوطن  وهؤالء خسرنا الكثري من الشباب
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أين هم اآلمنون الذين كنا جند  ا وبوطننا وببيوتنا.نائنا وبأسرنخسرناهم يف فتنة عمياء قذرة أودت بأب
لكي  (اهلل أكرب )شعار محل أهل الفتنة، تنا يف الغوطة، أين هم؟ شردهتم هذه الفتنة العمياءانسنا يف زيار أُ 

شعارات دينية ملضمون خيدم من يعادي هذه األمة ويعادي قيمها،  والً عن ذلك كله.جيعلوا اإلسالم مسؤ 
ذنت باألفول ووصلت إَل ، إننا لنرجو أن تكون الفتنة قد آبعدها غطاء تغطى به فتنة عمياء َلا ما

عافيتها حتتاج  األمة تستعيدوحىت ، جلرح عميق، واألسى يقطع األكبادا :ولكن أيها املسلمون هناياهتا.
 أقول .متضي يف هذه الغواية، و ى يف ُسباتأن تستيقظ األمة متأخرة خري َلا يف أن تبق ولكن ؛إَل الكثري

نا أن نعيش رُ ، فنحن قدَ اْلقد حكمًا فيما بيننا أن جنعل ، ما ينبغيهذا الكالم لكل أطياف هذه األمة
يت املعاجلة من ، وال تأمع بعضنا وكنا سعداء، ولئن كانت هناك أخطاء، فإن اخلطأ يعاجل من قبل أهله

 عدو هذه نقذف الكثري منهم إَل، ادو، فالعدو ال يريد مداواتنا، الدواء ال يستورد من العمقبل أعدائه
رى مبا جيري يف ساحة مؤملة ، وأنتم أدخلصومة بينه وبي أخيه تكم إليه، وحيمنها األمة يستجري به ..

أيتحول إَل  َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِّْلَعاَلِميَ  يبنا تبارك وتعاَل رمحة للعاملديننا الذي َساه ر  مؤسفة.
بون وكانوا ، وكيف يتحار ظروا كيف يتربأ كل منهم من اآلخر؟ انلدماءدين يأمر بقتل األبرياء؟ وسفك ا

ومن  ؟خيتصمون عالم؟ وفيم، مث بدؤوا ، هوية اإلصالحهوية اْلرية ،الربيع ، هويةقد دخلوا هبوية واحدة
إلسالمي من علماء العامل ا ، رأيتغبت عنكم األسبوع املاضي الذي أعطاهم وموَلم وقواهم؟ لقد

ن الذي جرى مل يكن قرارًا علمياً، وال قراراً أل ،إعادة النظر يف كل الذي جرى أقصاه إَل أقصاه يقررون
أكثر من مئتي ومخسي  معموا بلغة واحدة، اجتإسالمياً، وإمنا كان خطيئة حبق هذه األمة، كلهم تكل

، يا ، لنعد إَل السالم، لنعد إَل العيش املشرتكنعد إَل السلم: لشىت أرجاء الكرة األرضية ليقولواعاملاً من 
اخلطأ حمسوب تدعون إَل السلم؟ ! تم أمة ودمرمت وطناً! أو أوطاناً ن بعد أن قتلاآلصمت طويل و هلل .. 

إَل ويستغفر وأمره إَل اهلل ، وأن يتوب وعلى كل إنسان أن يراجع خطأه .نعلى صاحبه أيًا كان فليك
، ال بالنسبة يل أن حياسب، وأن ينال جزاءه إَل من أخطأ بأنه أخطأ، وأن جيب كأمة ننظر، لكنا  اهلل

ولكن بالنسبة ْلق اهلل وحق األمة وحق البشرية؛ بل ْلق هذا الدين الذي شوه. باسم الدين قُِتل  ،لكو 
 ،قصفت خطوط إمداد النفط والغاز، جسور ، دمرت، دمرت مساجد، دمرت مشايف، قتل أبرياءلأطفا

َواَل تُ ْفِسُدوْا يف اأَلْرِض بَ ْعَد ، هذا الذي قاله اهلل عزَّ وجل ال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها
نَ  الذين يعيثون يف األرض فساداً  اْلُمْحِسِنيَ  ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا ِإنَّ َرمْحََت الّلِه َقرِيٌب مِّ
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فئة من الناس، قد ي م جزاًء مل يقدره أل، وقدر َلوتعاَل فيمن حياربون اهلل ورسولهصنفهم اهلل سبحانه 
: اهلل كأشد جزاء ورد يف كتاب اهلللكن املفسد يف األرض جزاؤه ورد يف كتاب أقبل الكافر يف وطِن، و 

، هبذا الوعيد لهم من خالف أو يُنَفوا من األرضيهم وأرجيدأن يُقتَّلوا أو يصلبوا أو تقطع أ جزاؤهم
مراجعة ألنفسنا وملواطئ أقدامنا؟ على كل من أخطأ  أال حنتاج إَل أعد َلم يف اآلخرة. عدا ما .توعدهم

منَّ العدو بقتل أنفسنا ال خنداجع أنفسنا ونتبصر مواطئ أقدامنا، ، بل على كل منا أن نر أن يراجع نفسه
 َْوالَ تَ ْقتُ ُلواْ أَنُفَسُكم .هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعاَل 

وأن حيارب اإلسالم باسم اإلسالم، ، اإلسالم ما كان قد حرمه اإلسالم أمر عجيب أن ينسب إَل 
ه يقولهو ما ، األمر ة الرَسية الِت يقودها ويلالذي نعرفه يف أصول قتالنا أللد أعدائنا يف اْلرب املعلن إن

وال تقطعوا شجرة وال تعقروا شاًة إال  -من األعداء  –" ال تقتلوا طفاًل وال شيخًا وال امرأًة :النيب 
هناهذا وُ إَل ، و هبذا أمرنا ملأكلة " ذا إذا كان التعامل مع عدٍو لنا؛ فكيف مع مسلم هو منا ؟! ، هجِّ

خيالف ، ألنه جتهاديةميكن أن يكون من األمور اال عض ماالفنا يف بخي هاملسجد لكن يصلي معنا يف
 .ويل األمر وليس له من األمر شيء ، مث ميارس دورالردة، حيكم عليه بحيكم عليه بالكفر ،يقتله

َواَل جُتَاِدلُوا أَْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ  ، يقوم علىعلى احملبة، ويقوم على التعايش ديننا أيها املسلمون يقوم
ربنا  ادُْع ِإَِل َسِبيِل َربَِّك بِاْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلََْسَنِة َوَجاِدَْلُم بِالَِِّت ِهَي َأْحَسُن   بِالَِِّت ِهَي َأْحَسُن 

 نفروا وال تبشروا. ارس اليوم هوما مي بشروا وال تنفروا ""ك وتعاَل رسم لنا معامل الدعوة تبار 
، امنا، وندرس مواطئ أقدد ثالث سنوات عجاف أن نعيد النظر، ونعيد مراجعة أنفسناعلينا بع

ن جنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو  الونبحث عن مسلك نصلح به األمر  َر يف َكِثرٍي مِّ َخي ْ
، أن هتا، أن تصطلح األمة مع قضاياها، أن تصطلح األمة مع ذاوالصلح خري ِإْصاَلٍح بَ ْيَ النَّاِس 

، وأن تعامل أخاها وشريكها يف األمة مع األمة، وأن تعرف عدوها، وأن تعامل عدوها مبا ينبغيتصطلح 
 .ورسولهكما أمر اهلل عزَّ وجل   على النحو الصحيح ،وطن يف هذه األمة يف هذا اجملتمعهذا ال

ن يعيد َلذه األمة أمنها أن يلهمنا السداد والرشاد ، وأن يوفقنا لعود محيد لدينه ، وأأسأل اهلل 
 . وأماهنا
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