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 ؟!آن لنا أن ندرك حقيقة هذه الفتنةأما 
 د. حممد توفيق رمضان البوطي 

  :اهلل جلَّ شأنه يف كتابه الكرمي أما بعد فيا أيها املسلمون يقول

  رِِكنَي  ِمنَ  أَنَا   َوَما الّلهِ  َوُسب َحانَ  ات َّبَ َعِن  َوَمنِ  أَنَا   َبِصريَة   َعَلى الّلهِ  ِإَل  أَد ُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقل  ال ُمش 

كنت قد هنيتكم عن "  :قال عن أبيه عن النيب  عبيدة سليمان بن روى احلاكم يف املستدرك عن
كما روى ذلك الشيخان   ،يف زيارة قرب أمه وقد أذن اهلل سبحانه وتعال لنبيه  "زيارة القبور أال فزوروها

تأذنته يف أن أزور قربها و اس": ن يف زيارة قرب أمه قالاستأذ ، فقد روى مسلم أن النيب يف صحيحهما
 "بكى من حوله، فبكى صلى وأ" فزار قربها: قال أبو هريرة  "وروا القبور فإهنا تذكر املوت، فز فأذن يل

 إل اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول اهلل  أنه ملا بعثه رسول اهلل وعن معاذ بن جبل 
ا ولعلك أن متر إنك عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذ يا معاذ" :ميشي حتت راحلته، فلما فرغ قال

حنو املدينة  ، مث التفت فأقبل بوجهه لفراق رسول اهلل  جزعا  فبكى معاذ ، مبسجدي هذا وقربي
فيما رواه مسلم عن السيدة  وكان رسول اهلل  "إن أول الناس يب املتقون من كانوا وحيث كانوا": فقال

السالم عليكم دار قوم ": فيقول يزور القبور –مقربة البقيع–خيرج من آخر الليل إل البقيع : عائشة
  "، اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقدلون وإنا إن شاء اهلل بكم الحقونغدا  مؤج، مؤمنني، وأتاكم ما توعدون

أم  ؟زيارة القبور بدعةهل ، تباع وليس جهال  وابتداعل علم واأج ،متباع وعلديننا ا أيها المسلمون
مل تلقه نبيا ، توفيت وله من العمر  فأم النيب  ؟بذلك حىت لقبور أهل الفرتة إن اهلل تعال أذن لنبيه 

، ، هذا هو حال النيب فأذن له، فأتى قربها وبكى وأبكى، فاستأذن ربه يف أن يزور قربها ست سنوات
 كما قال النيب زيارة القبور   ذلك ألن يف زيارة قربه يف أمر معاذ بن جبل  وتلطفوأمر بزيارة القبور 

وكما أمر  جتاه أمه، ، والوفاء يقتضي الزيارة كما فعل النيب وألهنا وفاء للميت يف شرعنا، تذكر باآلخرة
 . بلطف سيدنا معاذ بن جبل 

بن شرف  سيدنا امإمام يحى ما جرى يف نوى قبل يومني من انتهاك حلرمة قرب :أيها المسلمون
، جرمية يف حق رسول اهلل تكون يف حق إمام جليل من أئمتنا جرمية يف حق ديننا قبل أن وي النَ وَ 
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 جرمية بكل معايري امإجرام وانتهاك احلرمات وامإساءة لألمور املقدسة الطاهرة من معان  جتسدها ،
ذا مكانة كسيدنا ، والسيما إذا كان زيارة القبور والوفاء حلق امليت يف شأن توجيهات رسول اهلل 

، حىت جاءت هذه كم زاره من صاحلني، وكم تبارك بآثاره من علماء امإمام يحى بن شرف النَ َووي
العصابة من األوباش والوحوش البشرية املسلحة بأسلحة أمريكية وإسرائيلية واملنفذة ملخطط صهيوين 

، لتنتهك قرب إمام من أئمتنا وعظيم من دة هذه األمةودين هذه األمة ووح للنيل من كرامة هذه األمة
لتقي ، احملدث اواملتوىف سنة ست وسبعني وستمائة ،تنا اجملدد ملذهب امإمام الشافعيعظماء تاريخ أم

نيا يف املذهب الشافعي، املدقق يف علومه املعروف بزهده، ، وإمام أهل الدالنقي الورع إمام أهل الشام
ملا ترددوا  ، ولو متكنوا من تفجري قرب النيب أألنه يزار؟ ه! بأي حجة وبأي دليلينتهك قربه! يفجر قرب 

، وكبريهم حتدث عن من مسجدهمؤخرا  وقبل ذلك  ، ولقد دعوا إل إخراج قرب رسول اهلل يف ذلك
، ال ال زرنا قرب النيب  ، ينتقدون أن نقوليف مسجد رسول اهلل  وثنية وصف هبا وجود قرب النيب 

سجد امليأبون أن يسمى و ، فيه ال بوجود رسول اهلل ل زرت مسجد النيب، وهل تشرف املسجد إق
، وهذا جفاء ، بينهم وبني رسول اهلل نة ألن بينه وبني رسول اهلل جفوةيقولون مسجد املدي وي؛النب
، فلم تعد كلهافهم من أزالوا معامل البقيع  وهذه البادرة ليست جديدة  .هو معلنبل  ،فاء ليس خفيا  اجل

رسول اهلل  لقبور آل بيت، وال  لقرب إمام من أئمتنا يف البقيع، والمزية لقرب صحايب وال لقرب تابعي هناك
 أمرك أن متشي وال يعرتض عليك وي امشِ  واحدا  من جاهليهم أين قرب فالن؟ قال لك:، وإن سألت

، إهنم ينفذون خمططا بريطانيا  ة البقيع لفعلواملدينة ومنع زيار ، ولو متكنوا من منع زيارة اتبحث عن القرب
  ها ومقدساهتا.يف فصل األمة عن تارخي

سنة بالنهي عن الوأما خمالفة  ،أما اتباع السنة فهو دين ،البدعة هي خمالفة السنة :سلمونأيها الم
ن على إمامنا امإمام ، أنا ال أدري ماذا ينقمو كرة اليت قام هبا هؤالء اجملرمونزيارة القبور فهي البدعة املن

، بل إن مساجدهم يف كل مكتبة من مكتبات املسلمني ، وكتابه رياض الصاحلنيوي رمحه اهلل تعالوَ الن َ 
الصاحلني رأيت ذلك مجيعها يقتصر جملس العلم فيها على قراءة حديث من رياض مساجد هؤالء 

وا معامل قبور أزال –عال ورضي عنه وي رمحه اهلل توَ ، فما الذي ينقمون على إمامنا امإمام الن َ بنفسي
ضا  كثريا من معامل تاريخ ، وأزالوا أيفيه ، وأزالوا معامل قبور أهل بيت رسول اهلل الصحابة يف البقيع

 النبوة وابقوا معامل ، أزالوا معاملفاسدة فيجب أن تظل باقية، أما معامل تارخيهم تاريخ ثورهتم الالنبوة



 د. حممد توفيق رمضان البوطي  ؟!آن لنا أن ندرك حقيقة هذه الفتنةا أم

 www.naseemalsham.com                                                                        : موقع نسيم الشام 3 

، جيب أن مر ملكيىت اآلن جبانب املدينة املنورة بأاألشرف ال يزال ماثال  ح، حصن كعب بن الصهيونية
، أما أن متحى وجيب أن تزال ألهنا شرك يف املدينة فيجب أما معامل النيب  ؛يبقى وجيب أن يصان

شجرة يف ذلك جمرد  ، قربس جمصصا  ومل يعد أصال  هناك معاملوي قربه ليوَ ، امإمام الن َ دمعاملهم فتوحي
 .فضل هذا امإمام على أمة امإسالم وليتذكرواعندها وي وَ ملكان يأيت الناس لزيارة امإمام الن َ ا

؟ أما آن ة اليت مسيت زورا  وهبتانا  ثورةن تدركوا حقيقة هذه الفتناوبعد أيها املسلمون أما آن األوان  
ن األوان أن نستيقظ ونركل هذه ؟ أما آنا قبل أن تكون مؤامرة على وطننالنا أن ندرك أهنا مؤامرة على دين

 ؟لشعارات القذرة اليت دمرت بلدناا

، وبرودة منكم لربودة اجلو يف هذا املسجد كنت أريد أن أستفتح خطبة اجلمعة بكلمة أعتذر فيها  
ل تركوا حمطة كهرباء مل أجل ه –ة نجو هذا املسجد يف احلقيقة إمنا هي إحدى مثرات هذه الثورة العف

تركوا خط إمداد للنفط مل يدمروه؟ هل تركوا مشفى مل يستهدفوه؟ هل تركوا مسجدَا مل ؟ هل يدمروها
 يزال يف خميلة البعض أن هذه الثورة ال ؟ أوَ فوهامل يستهد؟ هل تركوا مقدسا  من مقدساتنا يستهدفوه

 مهأن تصفالدوائر اليت أرسلتهم إال وتأىب  ،تشويه ديننا باسم دينناتستهدف هنا جرمية لإلصالح؟ أم إ
هك احلرمات؟ ت؟ أي إسالم هذا الذي ينوتسمي دولتهم الدولة امإسالمية، أي إسالم هذا بامإسالميني ،

 ؟ تهك فيه األعراضنل فيه األبرياء؟ أي إسالم هذا الذي تأي إسالم هذا الذي يقت  

ت إن شاء اهلل خراستكون ُمدَّ   عزَّ وجل إذ هتطل علينا ثلوجحنن اليوم ننعم بنعمة السماء بنعمة اهلل
م اجعلها سقيا رمحة ال ، نعم حنن نقول احلمد هلل ولكننا نقول يف الوقت ذاته اللهلسقيا هذه البشرية

، أنني األطفال م هذه الفتنةذا األمر؟! أنني املشردين الذين شردهته به يذكرنا، ما الذي سقيا عذاب
ل ، وال تزابسبب هذه الفتنة اليت يسموهنا ثورة اكوالذين شردوا هنا وهن ،الذين جتمدوا بسبب هذه الفتنة

 ،ا ويعودوا إل رشدهمو ، وبدال  من أن يستيقظ الناس بعقوهلم ويرَعو بعض العقول العفنة تسميها ثورة
يعيدوا حلمة هذه األمة إل  ، ويدوا األمور إل نصاهباأن يع ويقولوا نستغفر اهلل مما مضى ويفكروا يف

لون بأوامر يوغ، سب ألبناء هذه األمة وهلذا الوطني منسح املاضي جبديد يكتمتاسك وتوادد وتعاطف لك
ات ومبزيد من تدمري خارجية يف مستنقع هذه الفتنة النتنة مبزيد من سفك الدماء ومبزيد من انتهاك احلرم

 .هذا الوطن ومتزيق هذه األمة
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  ؛من الفنت عا  من املفاسد وأنواعا  أما آن لنا أن نرفض هذه  الشعارات العفنة اليت خبأت وراءها أنوا 
ال  للصهيونية ان أبوا إال أن تكون رؤوسهم نع، ممِّ ت ألن دعما  هلا يأيت من هناككلما قيل انتهت متادَّ 

حربا  ، و أن هذا الذي جرى يف سوريا كان حربا  لدين اهللم ل، أما آن لنا أن نستيقظ ونعال  ألمريكااونع
مهالكهم وذهبوا ضحية هذا ؟ وكم من شبابنا زجوا يف من األبرياء قتلواأيها املسلمون، كم  لكم أنتم
 التضليل؟

و هإن كل إنسان كان ضحية هذه الفتنة سواء من هؤالء أو من هؤالء  :قلت وأقول مرة أخرى 
ون فتنة عمياء م يف أتا هبو ، وزجارة لوطننا وخسارة لديننا أيضا . كم ضللوا من شبابخسارة ألمتنا وخس

، ولكنهم مضوا تاركني جرحا  انتهى األمر لقلنا للنفوس آجاهلاولو أهنم مضوا و ، ضحايا رخيصة فمضوا
رسون احلقد ويؤججون نار يغعرفوا كيف  نتهي يف قلوب هؤالء وقلوب هؤالء.عميقا  وأحقادا  ال ت

ألواننا ختالف ، عشنا قرونا  على اوادد والتعاطف والتحابب والتعايشالكراهية يف أمة كانت معروفة بالت
وامإصالح له طريقه، ولإلفساد أيضا   مور كانت سائرة على خري ما يرام.، واألوأطيافنا نتعايش ونتعاون

من الذات ال يكون بأوامر  دائما يكون نابعا  ؟ امإصالح سلكوا سبيل امإفساد أم امإصالح ، فهلطريقه
عشرات  .ون بوصاية من جهة غربيةال يك ،، ال يكون بوصاية من تلك الدولة وهذه الدولةخارجية

بالد نارا  تتأجج ودمارا  لني ليجعلوا من هذه اللني أو مضلَ الدول زجت مبن يسمون مقاتلني مسلمني مضلِ 
؟ أما آن لنا أن نعرف أن ما جرى كان مؤامرة على دين هذه األمة قيقةأما آن لنا أن ندرك احل ،ينتشر

لكي نعود قرونا  للوراء  ألمة وعلى البنية التحتية هلذا الوطن؛ه اوعلى شباب هذه األمة وعلى اقتصاد هذ
ة ومهانة بعد أن  يلذللتعود فسادا  بعد أن كانت صالحا ، ولتعود ، و تعود خرابا  بعد أن كانت عمارا   ولكي

 القدر. عةية ورفيز كانت عز 

 ، وأن مابالشام وأهلهعلموا أن اهلل تكفل إذا كانوا يراهنون على أن تسقط هذه البالد جبرائمهم فلي 
وبأسباب البقاء فيها، وأن يطيح بأسباب االستقرار فيها جرى كان ميكن أن يزيل هذه البالد برمتها 

 سوف ""إن اهلل تكفل يل بالشام وبأهلهوبأهلها الذي تكفل هبذه البالد هو ، ولكن اهلل غالب على أمره
، سنرى كيف تداس هاماهتم بنعال أبناء هذه لنعاله الفتنة ورؤوسها يداسون بانرى إن شاء اهلل هناية هذ

 رروا أو ممن قاوموا.وشباهبم ممن غُ األمة الذين مزقت قلوهبم حزنا  على أوالدهم 
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الذين صدرهتم الدوائر الصهيونية و ال مكان يف هذه البالد هلذا الرجس الذي استورد من هنا وهناك  
لوطن وال مكان هلم يف هذا ا ، الألحقاد فيما بني أبنائهولتنشر ا وصنعتهم لتدمر بالدنا ولتفسد جمتمعنا

وجل  ، الشام موضع كفالة اهلل عزَّ ام املالئكة باسطة أجنحتها عليها، فالشمكان هلم يف هذه البالد
 ُيَنَقِلُبونَ  ُمنَقَلب   َأيَّ  ظََلُموا الَِّذينَ  َوَسيَ ع َلم  

 نفوز املستغفريلعظيم يل ولكم فيا أقول قويل هذا وأستغفر اهلل ا
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