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الرسوم املسيئة وموقفنا من أحداث باريس

د .حممد توفيق رمضان البوطي
ك بِ ِْ
ْم ِة
أما بعد فيا أيها املسلمون يقول ربنا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرميْ :ادع إِِىل َسبِ ِيل َربِّ َ
اْلك َ
ِ ِ
ِ
والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
ِ ِِ
ين
َح َسن إِ َّن َربَّ َ
ك ه َو أ َْعلَم ِِبَن َ
اْلَ َسنَة َو َجاد ْْلم بِالَِّت ه َي أ ْ
َ َْ
ض َّل َعن َسبيله َوه َو أ َْعلَم بالْم ْهتَد َ
ئ بِرسل ِّمن قَبلِك فَح َ ِ َّ ِ
ِ
ين َس ِخروا ِمْن هم َّما َكانوا بِِه يَ ْستَ ْه ِزؤون
است ْه ِز َ
وقال سبحانهَ  :ولََقد ْ
ْ َ َ
اق بالذ َ
يقول اإلمام الطربي يف معىن هذه اآلية يقول :ذكره لنبيه  مسلياً عنه بوعيده املستهزئني به عقوبة ما
يلقى منهم من أذى االستهزاء به واالستخفاف يف ذات اهلل ،يقول :هون عليك يا حممد ،هون عليك ما
يف ويف طاعت وامض ملا أمرتك به من الدعاء إىل
أنت الق من هؤالء املستهزئني بك املستخفني حبقك َّ
توحيدي واإلقرار يب واإلذعان لطاعت ،فإهنم إن متادوا يف غيهم وأصروا على املقام على كفرهم نسلك
هبم سبيل أسالفهم من سائر األمم غريهم من تعجيل النقمة ْلم ،وحلول املثالت هبم ،فقد استهزأت
أمم من قبلك برسلهم أرسلتهم إليهم ِبثل ما أرسلتك فيه إىل قومك وفعلوا مثل فعل قومك بك فحاق
بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ،أي نزل هبم عقاب استهزائهم.
أيها المسلمون :هذه اْلادثة املفتعلة يف باريس أخت تلك اْلادثة الت افتعلت يف أمريكا يف اْلادي

عشر من أيلول ،من أجل أن حيشد أعداء اهلل صفوفهم حملاربة دين اهلل ،احتشدت زعامات ونعال لتلك
الزعامات لتشييع جثامني الذين قتلوا بطريقة ما .أما اجمللة أو الصحيفة فهي تلك الصحيفة الساقطة
الوضيعة الت سلك رساموها مسلك أوغاد الشوارع يريدون أن يلطخوا الشمس بنعاْلم وأن ينالوا وجهها
ببصقة عادت إىل صحيفتهم ،يريدون أن ينالوا من رسول اهلل؟ خسئوا يف أن ينالوا من تلك القمة
السامقة ،من تلك الشمس الساطعة ،يريدون أن حيجبوا نورها بأكفهم القذرة لن حتجب الشمس
بأكفهم القذرة إمنا سيحجبون أبصارهم عن تلك الشمس ،تلك الشمس الساطعة ستبقى مشساً متألقة
يف السماء ،وسيبقى أولئك األوغاد أولئك السفلة الوضيعون سفلة وأوغادا وسوقة ،ليس ْلم يف جمال
اْلوار قدم ميكن أن تصل إىل ميدانه ،وليس ْلم يف جمال املنطق كلمة ميكن أن يقنعوا هبا إنساناً ،ولكن
ِ
ِ
ضاء ِم ْن أَفْ َو ِاه ِه ْم َوَما ُتْ ِفي صدوره ْم أَ ْكبَ ر 
ُّم قَ ْد بَ َدت الْبَ ْغ َ
َ وُّدواْ َما َعنت ْ
أيها المسلمون :إهنا حرب شرسة ضد إسالمنا .ولكن البد أن حنلل حقيقة تلك اْلرب؛ بادئ ذي

بدأ نقول :إن العدو عدو وال يالم العدو يف عدائه ،ويتوقع من تلك اجملتمعات املتهالكة املفككة الت
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شاعت فيها الفحشاء وانتشر فيها العداء واإلجرام والقذارة األخالقية واالحنرافات ال يتوقع من تلك
اجملتمعات الساقطة – وأنا أتكلم عن اجملتمعات الساقطة وليس عن اجملتمع الغريب كله – ال يتوقع من
أولئك السفهاء الوضيعني أن يكونوا أرقى مما وضعوا أنفسهم فيه ،العدو ال يالم على عدائه ويتوقع يف
عدوانه كل شيء ،وليست هذه العداوة وليدة اليوم ،ولكن اْلقد الذي اعتلج يف قلوهبم تفاقم ،ألن
اإلسالم قد انتشر يف جمتمعاهتم ،ولقي القبول من أولئك الذين يعانون من تفسخ جمتمعهم فغدوا يبحثون
عن اخلالص من حالة القلق الت استبدت ِبجتمعاهتم ،من حالة الضياع الت ضاعت فيها قيمهم
وأخالقهم ،من حالة التفكك الذي حطم جمتمعهم ودمر أسرهم .غدوا يبحثون عن اْلقيقة ،مضوا
يبحثون عن اْلدى ،وهذا هو الذي أثار أولئك السفلة ،كيف للهدى أن ينتشر ،كيف ميكن للنور أن
يبدد ظلماهتم ،ال يالم العدو على حقده وعدوانه ألنه عدو والعدو ال يستعطف ،ولكن ترى ملاذا
استطاعوا أن يصلوا غلى هذا املستوى من النفوذ ؟
أيها المسلمون املؤامرة متكاملة ،أريد بكم أن تعودوا بالذاكرة لسنوات قليلة يوم أرسلوا إىل سوريا،

يوم حركوا الفتنة يف سوريا أججوها وزودوها باإلعالم والسالح واملال .فعلوا كل ما يف وسعهم حملاربة هذا
البلد ألنه مصدر إشعاع اْلداية للعامل كله شاء من شاء وأىب من أىب ،هذا البلد عرف بأنه مصدر علم
مصدر معرفة مصدر هداية ،فحقدوا عليه وسلكوا يف حقدهم مسالك شىت ،آخر مسالكهم أن يثريوا
فتنة عمياء يف بلدنا هذا ،وتوىل كِرب تلك الفتنة خارجياً أمريكا وفرنسا وليست بريطانيا وأملانيا أقل منهما،
كرب تأجيج تلك الفتنة يف بالدنا وتغذيتها ،وكانوا يرسلون  -وسبق
الغرب األوريب واألمريكي تولوا مجيعاً َ
أن حتدثت عن هذا األمر – يرسلون من عندهم مسلمني صنعتهم مراكز وهابية متطرفة أثارت يف قلوب
أولئك اجلهلة معاين اْلقد وقالوا ْلم اذهبوا إىل اجلنة عن طريق سوريا ،اسلكوا عن طريق سوريا السبيل
السريع للوصول إىل اْلور العني ،أثاروا اْلقد يف قلوهبم ،وظنوا أولئك أهنم أتوا إىل هذه البالد ليفتحوها
ويعيدوها إىل اإلسالم ،فشاعت فينا تلك الفتنة ونسب ْلا من يؤججها ويستثري نارها ،وجد فيهم أكلة
األكباد واإلنتحاريون القتلة الذين مل يفرقوا بني امرأة وال رجل ،وال بني مسجد وال منزل ،استباحوا البالد
كلها بطوْلا وعرضها فدمروا وأفسدوا وعاثوا يف األرض فساداً ،وكانوا يأتون إىل بالدنا ومعهم وفود
إعالمية تصور جرائمهم وتوثق وحشيتهم مث تعرض تلك الصور يف وسائل اإلعالم الغربية لتقول هذا هو
اإلسالم ،إسالم صنعوه هم ليشوهوا به اإلسالم ،إسالم صدروه وسلحوه ليحاربوا به اإلسالم ،هذه
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املرحلة األوىل ،واملرحلة الت تليها أن يفجروا الفتنة باسم اإلسالم يف بالدهم ،لكي ينفروا الناس الغربيني
الذين يئنون من فساد جمتمعهم لكي ينفروهم من اإلسالم ولكي جيففوا منابع اْلداية يف بالدهم وليوقفوا
املد اإلسالمي املنتشر يف بالهم ،ترى هل هذه الصور واضحة؟ أمل تعد الصورة اآلن بينة املالمح
عرض يف وسائل إعالمهم لتقول هؤالء
واضحة املراحل؟ أرسلوا إلينا من ميارس أعمال وحشية ت َ
صور وت َ
هم املسلمون ،مث يستعملون وسائلهم إلحداث مثل تلك اْلوادث يف بالدهم ليقولون هذا هو الوحش
الضاري قد غزى بالدكم فأوقفوه عند حده.
العدو عدو ال يستعطف وال يالم يف عدوانه ،واملنظمات الدولية هي جزء من هذا العدو ،واْليئات
الدبلوماسية العاملية هي جزء من هذا العدو ،هم ينتعلون تلك املنظمات لتربير قرارات جائرة ،ولكن ربنا
تبارك وتعاىل أوجد نوعاً من التوازن يف الكون ،ومن مظاهر هذا التوازن أن تكون هناك قوى تريد أن
تعيث فساداً ،وقوى ُتاف من ذاك الفساد ومتنعه ،هم يترتسون ِبنظماهتم الدولية مادامت تلك
املنظمات تشرعن وحشيتهم وجرائمهم ،فإذا ما حيل بينهم وبني الوصول إىل قرارات فعالة جتاوزوا تلك
املنظمات .فالدميقراطية عبارة عن نعل يلبسونه مىت شاءوا وخيلعونه مىت شاءوا ،وحقوق اإلنسان عبارة
عن شعار يتسرتون به من أجل تربير محاية أوغاد الصهيونية ،وكذلك حقوق املرأة وحقوق الطفل وحقوق
ت لفظها أعطتك مدلوْلا،
اإلنسان كلها شعارات خيفون حتتها تدمري اجملتمعات اإلنسانية ،وهي إذا قَلَْب َ
نعم ،ولكن ما مقصودهم من إثارة ذلك بالنسبة لنا؟ املراد أن تثور فينا ردود الفعل ،والت يهيئون األجواء
ْلا ،ويسلطون األضواء على من قد تثور ثائرهتم بردة الفعل غري املنضبطة الغوغائية الطائشة؛ من أجل أن
يقال هؤالء هم املسلمون ،سبق أن صدرت رسوم يف الدمنارك ،وجرى ما جرى بعدها ،يقال بأن من
رسم تلك الرسوم عندما متت حماورته دخل يف اإلسالم واستغفر ربه وأناب – أنا مل أره ،ولكن وصف لنا
ذلك  -واملتوقع لو أننا حاورنا بإنصاف وعلم ومنهجية صحيحة ،وعرضنا صورة اإلسالم بصورة سليمة
لن يكون ْلؤالء األوغاد سوق من القبول ،ولن يروا قبوالً يف اجملتمعات ،ولكن هتيأت األجواء لقبول تلك
السفالة الت ظهروا على العامل هبا ،فصارت سفالتهم مسوغة باملنطق العدائي اْلاقد .اآلن وبدالً من أن
تثور فينا ردود الفعل فنتظاهر وخنرب القنصليات والسفارات ونفجر ونضرب وغري ذلك ،تعالوا بنا نعيد
قراءة اْللول الصحيحة ،حنن جمتمع اعتدنا على أن يكون حتركه دائما ردود فعل ،وردود الفعل عبارة عن
حالة آنية ما تلبث أن هتدأ وينسى أصحاهبا املشكلة الت كانوا قد ثاروا من أجلها .ينبغي أن يكون لنا
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والء لديننا ومعرفة بنبينا وإميان مبين على أسس علمية صحيحة لعقيدتنا ،ينبغي أن نعرف من هو حممد
 ،وبعد أن نعرفه نتمثل أخالقه ونقتدي هبديه ،بعد أن ندرس سريته ومشائله وأخالقه وهديه وسنته،
نتعلمها حبرص ألهنا ديننا ،ألهنا منهج حياتنا وألنه نبينا الصادق املصدوق من أرسله اهلل رمحة للعاملني،
من به وجدت هذه األمة وارتفع ْلا شأن يف التاريخ ،من إذ متثل سلفنا أخالقه فذهبوا إىل شرق األرض
بتلك األخالق فعشق الشرق هذه األخالق فآمنوا دون أن يصل إليهم جندي واحد ،آمنوا باألخالق
النبوية الت محلها أهل بيت رسول اهلل  من جتار حضرموت ،فلما رأى أهل إندونيسيا وبالد أرخبيل
املاليو ملا رأوا تلك األخالق عشقوا هذا الدين أحبوا هذا الدين متسكوا هبذا الدين ،ما بالنا اليوم جنهل
من هو رسول اهلل  ،نعرض عن قراءة سريته ومشائله وأخالقه لنعرف هويتنا الت تنتسب إليه لنعمق
والءنا وهويتنا من خالل التمسك هبديه ،ينبغي أن نعرف أوالدنا وأهلنا على سرية املصطفى  وهديه
ك  ما قال بالعنف
ومشائله الطيبة املباركة وأن نلتزم منهج القرآن يف الدعوة إىل اهلل ْ ادع إِِىل َسبِ ِيل َربِّ َ
وال قال بالقتل وال قال بالتفجري قال :بِ ِْ
اْلَ َسنَ ِة وقالَ :و َج ِاد ْْلم بِالَِّت ِه َي
ْم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ْ
اْلك َ
ِ
ُّم
أْ
َح َسن ألن ديننا رمحة للعاملني وليس تفجرياً وال تدمرياً ،نعم ..هم هؤالء املعادون لنا َ وُّدواْ َما َعنت ْ
ِ
ِ
ت الْب ْغ ِ
ِِ
ورد َة الفعل ،وبرجموا
الفعل ّ
قَ ْد بَ َد َ َ
ضاء م ْن أَفْ َواهه ْم َوَما ُتْفي صدوره ْم أَ ْكبَ ر  هم الذين أحدثوا َ
للمسألة من أجل أن تصل إىل األهداف املرسومة ولكن هل من مستيقظ؟ إن جوابنا على ما نرى هو
أن نعود إىل هويتنا فنعمق جذورنا يف هذه اْلوية ،ونؤكد على انتمائنا ألهنا هوية مبنية على أسس علمية
وأخالقية ،على أسس سامية راقية ال ترضي السفاهة وال هتبط إىل تلك املستويات الوضيعة؛ بل ترقى إىل
ِ
مستوى إنساين رفيع وَال جتَ ِادلوا أ َْهل الْ ِكتَ ِ
َح َسن هم الغربيون الذين عرفوا اإلسالم
اب إَِّال بِالَِّت ه َي أ ْ
َ
َ
حقيقة – لألسف أقول – يدافعون عن اإلسالم أكثر من أدعياء اإلسالم ،ارتضى البعض أن يكونوا أداة
ألولئك األوغاد يف تشويه اإلسالم يف بالدنا وغريها من البالد .وانظروا إىل ليبيا أهذا هو اإلسالم! انظروا

إىل اجملازر ،انظروا إىل اْلضارة كيف تدمر ،وإىل الدين كيف يشوه.
أقول لنعد إىل هدي رسول اهلل  إىل سريته العطرة ،إىل دينه القومي فنتعلمه وهذا هو الرد على
سفاهة السفهاء واحنراف املنحرفني وشتائم الشامتني ،ال ينبغي أن نتوقع من عدو أن يكون حمب لنا فهو
عدونا.
خطبة اجلمعة 2015-01-16
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