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 ضمانة سالمة الوطن ...اإلسالم 

 د. حممد توفيق رمضان البوطي

 تَ تَِّخُذوا َل  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَاأما بعد فيا أيها املسلمون، يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي: 
لَِياءَ  َوَعُدوَُّكم   َعُدوِّي قِّ  ِمنَ  َجاءَُكم   ِبَا َكَفُروا َوَقد   بِال َمَودَّةِ  إِلَي ِهم   تُ ل ُقونَ  َأو   َأن   َوِإيَّاُكم   الرَُّسولَ  ُُي رُِجونَ  اْلَ 
ُتم   ُكن ُتم   ِإن   َربُِّكم   بِاللَّهِ  تُ ؤ ِمُنوا  ِبَا أَع َلمُ  َوأَنَا بِال َمَودَّةِ  إِلَي ِهم   ونَ ُتِسرُّ  َمر َضاِت  َواب ِتَغاءَ  َسِبيِلي يف  ِجَهاًدا َخَرج 

َفي ُتم   َعل هُ  َوَمن   أَع َلن ُتم   َوَما َأخ  َهاُكمُ  َل مث يقول سبحانه بعد ذلك:  السَِّبيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  فَ َقد   ِمن ُكم   يَ ف   يَ ن  
 ُيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  إِلَي ِهم   َوتُ ق ِسطُوا تَ بَ رُّوُهم   َأن   ِديَارُِكم   ِمن   ُُي رُِجوُكم   وَلَ   الدِّينِ  يف  يُ َقاتُِلوُكم   لَ   الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ 

وروى ابن حجر يف املطالب العالية، واْلاكم يف املستدرك على الصحيحي عن ابن عباس  ال ُمق ِسِطيَ 
  قال: قال رسول اهلل: «  من استعمل رجاًل على عصابة ويف من تلك العصابة من أرضى هلل منه

 «فقد خان اهلل وخان رسوله وخان مجيع املؤمني

أيها املسلمون، اتضح أن ما جرى وجيري يف وطننا إمنا كان بتصميم خارجي يستهدف سالمة 
يتظاهر بأنه املدافع الوطن واملواطني، و يستهدف بصورة أخطر دين هذه األمة، ولكن بأسلوب خبيث 

عن الدين ويتقنع بلباسه وهو إمنا يريد حماربته من خالل تنفري الناس منه، وتشويه صورته هنا ويف العال  
كله. أو بعبارة أخرى كان ما جيري يهدف فيما يهدف إىل حماربة اإلسالم باسم اإلسالم، أما وقد بدأت 

األخرى اليت تريد انتهاز الفرصة لالنقضاض على هذا  القوى اليت متارس ذلك الدور باإلضافة إىل القوى
الوطن، وتنفيذ اجلزء املتمم من املخطط لتمزيق وحدته وضرب أبنائه بعضهم ببعض، أما وقد بدأت هذه 
اخلطة تنهار وتتعرى اْلقائق وتظهر الوجوه من خلف األقنعة، طبعًا يبدو أن علينا يف هذه املرحلة اْلذر 

ية لتقضي أيضًا على الوطن، هناك قوى تقنعت باسم اإلسالم حملاربة اإلسالم، من قوى تتقنع بالوطن
واليوم تظهر قوى تتقنع بالوطنية لتقضي على الوطن، وذلك من خالل تنفيذ اخلطة نفسها بنسبة ما أريد 
به تشويه اإلسالم إىل اإلسالم، وادعاء أن ما جرى إمنا جرى ألن اإلسالم وراء ذلك، طبعًا هذه من 

تمة املخطط، ومن حلقات املؤامرة أن ينسب إىل اإلسالم كل هذا الذي جيري. مع أن اإلسالم كان هو ت
الذي قد واجه هذه املؤامرة وبذل الكثري وجند املسجد والكلمة وكل ما لديه من وسائل يف سبيل سالمة 
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وأعداء اإلسالم أرادوا هذه األمة وسالمة هذا الوطن، ولكن أعداء هذا الوطن الذين يتقنعون بالوطنية، 
أن يستكملوا حلقات هذه املؤامرة بنسبة هذه املؤامرة إىل املسجد واملؤسسات الدينية وغريها مما يتصل 

 باإلسالم بصلة.

كان اإلسالم وليزال ضمانة سالمة هذا الوطن ووحدته ومجع كلمة أبنائه على اختالف أطيافهم،   
هؤلء املتقنعون بالوطنية ينسبون ما جرى من أحداث وجرائم  وهذا ما يزعج القوى املعادية، لذلك أخذ

إىل املساجد واملؤسسات الدينية التعليمية، هؤلء هم الفريق نفسه الذي كان يقوم باجلرائم اليت هتدد 
سالمة أمتنا ووحدة وطننا، إل أهنم يف هذه املرة ميارسون الدور من خالل التقنع بالوطنية ليقضوا على 

طن وسالمة األمة، يلبسون ثوب الوطنية وغريها ليحققوا اجلزء اآلخر من املخطط اهلادف إىل سالمة الو 
متزيق الوطن وضرب أبناء األمة.  كان املسجد وليزال أحد ضحايا جرائم هذا املخطط اخلارجي، وهذا 

مشل األمة، ما ل ُيفى على املتتبع لألحداث، وكانت املؤسسات الدينية ضمانة وحدة هذا الوطن ومجع 
وحنن هنا يف هذه املسألة يف الذات إمنا نتبع أوامر ديننا ونلتزم توجيهات شريعتنا اليت أقامت عالقة 
املسلمي مع غريهم على أساس التعايش والتعامل اإلجيايب والتعاون بي املسلمي وغريهم من أبناء 

الذي محى املعابد؟ أليس اإلسالم هو اجملتمع. أليس اإلسالم هو الذي محى الكنيسة؟ أليس اإلسالم هو 
الذي ضمن سالمة مجيع املواطني على اختالف دياناهتم، والتاريخ يشهد على أعظم صورة تدل على 
ذلك. أجل اإلسالم هو الضمانة، ومن أراد أن يلصق باإلسالم ما أرادت الدوائر اخلارجية إلصاقه 

سالم وترفع شعار اإلسالم على معاداة اإلسالم باإلسالم من تلك العصابات اليت تدعي النتساب لإل
وعلى مناوأة اإلسالم وعلى تشويه اإلسالم، أقول هذه حلقة أخرى يف املؤامرة اليت تستهدف هذا الوطن 
وتستهدف هذا اإلسالم. حنن يف هذا الوطن حضارتنا وسالمتنا وأمننا ووحدة فصائل وأطياف شعبنا 

 مظلة تعاليم ديننا الذي ألزمنا أن نعامل اآلخرين كما قال اهلل تعاىل: وتعايش أبناء أمتنا إمنا يتم ذلك يف
 َهاُكمُ  َل  ِإنَّ  إِلَي ِهم   َوتُ ق ِسطُوا تَ بَ رُّوُهم   َأن   ِديَارُِكم   ِمن   ُُي رُِجوُكم   وَلَ   الدِّينِ  يف  يُ َقاتُِلوُكم   لَ   الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يَ ن  

هذا ما أمرنا به اهلل عزَّ وجل، وهذا ما قد وجدناه يف حياة املسلمي. بالد الشام  ال ُمق ِسِطيَ  ُيُِبُّ  اللَّهَ 
هذه كان أهلها من النصارى كنائسهم ل تزال ماثلة إىل اليوم يف أحيائهم، وهي تشهد حبسن معاملة 

أبناء هذه البالد، بل  املسلمي ألبناء هذه البالد، طبعًا هذه البالد تشهد بأن اإلسالم احتضن مجيع
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رَاهَ  َل اإلسالم مينع من أن يكره إنسان على ترك دينه، أل يقل اهلل تعاىل  َ  َقد   الدِّينِ  يف  ِإك  دُ  تَ بَ يَّ  الرُّش 
أليس يف العهدة العمرية أن ل يكره أحد على ترك دينه؟ أليس يف العهدة العمرية ضمان   ؟ال َغيِّ  ِمنَ 

كنائس النصارى ومعابد اآلخرين أن ل متس بسوء وأن ل متس صلباهنم ول أمواهلم ول بيوهتم ول 
املؤامرة  أهاليهم؟ هؤلء الذين يريدون أن يلصقوا باإلسالم تلك اجلرائم اليت تشوه اإلسالم هم جزء من

اليت تستهدف هذا الوطن باسم الوطنية، هم الفريق الذي يتآمر على سالمة هذه البالد من خالل 
الطروحات اليت متزق أبناء الشعب، وتضرب فئات هذه األمة ببعضها، وهي ختدم اهلدف الذي قامت 

اليوم بعد سنوات  الفتنة من أجله أل وهو تشويه هذا اإلسالم. أجل املراقب لألمور يدرك أن الغرب
طويلة من نشاط الدعوة اإلسالمية بي أبنائه وإقبال الكثري الكثري من أبنائه على الدخول يف اإلسالم، 
اليوم أصبح من الصعب جداً أن تتحدث باسم اإلسالم يف العال الغريب، ملاذا؟ ألهنم وجدوا خري وسيلة 

ه بأم أعيننا، هل هؤلء نزلوا من السماء أم نبعوا أن ُياربوا اإلسالم حتت اسم اإلسالم، وهذا الذي نرا
من األرض؟ من هؤلء ؟ ومن أين جاءهتم القوة ومن أين جاءهم السالح حىت يعملوا يف بالدنا هذه 
أنواع التخريب والتدمري والقتل واجلرائم الوحشية، من هؤلء؟ ومن الذي سلحهم ومن الذي يدعمهم؟ 

لذين وجهوا هؤلء هم الذين ينسبون ذلك لإلسالم، وهم الذين يريدون أل يتساءل أحدنا هذا السؤال! ا
هلذه األمة أن تنهار وهلذا الوطن أن يتمزق ويدمر. هذا أمر ينبغي أن يعيه اجلميع حنن هنا نطبق تعاليم 
ديننا اْلنيف من حيث وجوب التعايش وأن ندعو إىل ديننا باْلكمة واملوعظة اْلسنة وأن جنادل اآلخر 

 هي أحسن، وأنه ل جيوز أن نسيء معاملة إنسان حتت مظلة هذا الوطن، إمنا يساء ملن يسيء من باليت
 اجملرمي والقتلة، يساء إىل من يسيء من الغزاة الذين يريدون ألمتنا ووطننا هذا السوء والدمار. 

متنا ومصاحل أمر آخر لبد من اإلشارة إليه وحنن مقبلون على اختيار من ميثل تطلعاتنا ومصاحل أ
شعبنا من املؤسسة التشريعية املسماة: جملس الشعب، هذه املؤسسة ينبغي أن يكون لنا دورنا يف اختيار 
األمي العدل الكفء الصاحل الذي يؤمتن على مصاحل هذا الوطن ومصاحل هذا الشعب، يف قيمه ومبادئه 

جعل هذا عهدة يف رقابنا وأمانة  يب ومعيشته ومستقبله وخطة املستقبل القريب والبعيد لسالمته، والن
أي وىلى  –من استعمل رجاًل  »: حنن مسؤولون عنها، وانظروا إىل اْلديث الذي يقول فيه النيب 

واختار وهو نوع من التولية، حنن نوليهم على املؤسسة اليت ختطط لقوانيننا ولنظام حياتنا وإلدارة شؤون 
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اجلماعة، هذا – من استعمل رجالً على عصابةيقول : هذه البالد من خالل املؤسسة التشريعية. النيب 
أي –ويف تلك العصابة من هو أرضى هلل منه  –وطن يعين هو جمموع اجلماعات كلها يف ظل هذا الوطن

سوله وخان مجيع فقد خان اهلل ور  –أكثر أمانة وأكثر تقى وأكثر حرصًا على سالمة ومصاحل هذا الوطن
أما وإن علينا أن خنتار الرجل األمي الثقة الذي يُطمأن إىل سالمة مساره وسالمة برناجمه  «املؤمني

وصدق دعواه، طبعاً الشعارات املعسولة اليت ترفع، كل إنسان يرفع شعارات معسولة ل يوجد أمجل منها، 
على مصلحة هذه األمة وقيم هذه األمة ولكن عند التنفيذ من عهدنا منه الصدق واألمانة واْلرص 

 ومبادئ هذه األمة . 

 أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم فيا فوز املستغفرين
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