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 أمور ال بد منها لتجاوز الفتنةثالثة 

 د. حممد توفيق رمضان البوطي

َوَما أُِمُروا ِإَّلَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّه ُُمِْلِصنَي أما بعد فيا أيها املسلمون، يقول اهلل جلَّ شأنه يف كتابه الكرمي: 
ََلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ  يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّ ُقْل ِإِّنِّ أُِمْرُت َأْن ويقول سبحانه:  َلُه الدِّ

ينَ  َا ويقول جلَّ شأنه:  أَْعُبَد اللََّه ُُمِْلًصا َلُه الدِّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ََّل يَ ْعَلُموَن ِإَّنَّ
ُر أُوُلو اْْلَْلَبابِ  ا ِحْذرَُكْم فَاْنِفُروا ثُ َباٍت أَِو اْنِفُروا يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُخُذو ويقول جلَّ شأنه:   يَ َتذَكَّ

يًعا. ثَلٌث َّل يُغلُّ عليهنَّ قلب املؤمن، إخَلص العمل هلل، والطاعة لذوي اْلمر، »: ويقول النيب  َجَِ
إن اهلل َّل ينظر إىل صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إىل قلوبكم : ». ويقول «ولزوم َجاعة املسلمني 

:»  ويقول« كّيس فطن حذر»ويف رواية « املؤمن بأنه كّيس حذر» النيب  وقد وصف «وأعمالكم
إذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول يف النار، فقلنا: يا رسول اهلل؛ هذا القاتل فما بال املقتول؟ 

 «قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه.

أيها املسلمون؛ ما أظن أننا حباجة إىل أن نستذكر مرارة السنوات اخلمس العجاف اليت مرت بنا، 
فنحن َّلنزال نتذوق شدائدها ونتجرع مرارهتا، ولكن علينا أن نعود منها بالعربة اليت جتعلنا ننتفع هبا يف 

َرٌة ِْلُوِل اْْلَْلَبابِ َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم عِ :احلاضر واملستقبل، فقد قال ربنا سبحانه علينا أن نتدبر  ب ْ
اْلمر ونفكر ماذا كان ينقص اْلمة؟ وما اْلسباب اليت أوقعت اْلمة يف هذه املصيبة اجلسيمة اليت ضربت 

نستطيع أن نلخص ذلك بكلمة بيديها ورجليها يف أبناء وطننا هذا؟ ملاذا جرى بنا هذا الذي جرى؟ 
فما أصابنا إَّنا أصابنا بسبب  ْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعْن َكِثريَوَما َأَصاَبُكْم مِ واحدة 

منا حنن، ولكن علينا أن حنلل اْلمر بعض الشيء، لكي نستدرك يف املستقبل ونعود من مصيبتنا إىل واقع 
 رياً وأكثر صَلحاً.نتجاوز فيه هذه املصيبة، ونتمكن من أن نستقبل غداً أكثر أماناً وأكثر خ

ثَلثة أمور أقف عندها، وقد َّل يتسع املقام إلعطائها حقها، ولكين أضع عناوينها، وأذكر  
إن اهلوية اليت ينبغي أن حنملها هي اإلميان باهلل،  اْلمر اْلول:خَلصة عن كل منها ْلفصل بعد ذلك. 

 أن نتحسس يف قلوبنا موضع واليت تقتضي منا أن يكون عملنا خالصًا لوجه اهلل، حنن حباجة إىل
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اإلخَلص هلل يف أعمالنا، وأن َّل تكون أعمالنا ملصلحة آنية، ملكاسب مالية، ملوقع اجتماعي مرموق، 
لزعامة حنلم هبا، لشهوة نبلغها من خَلل نشاطاتنا. فيما إذا كان اإلخَلص رائدنا فإنه يغدو ميزانًا َّلبد 

اإلخَلص يستلزم وقفة مطولة بعض الشيء؛ ْلن اإلخَلص أن نزن به اَّلمور قبل أن نقبل عليه، هذا 
سر يودعه اهلل يف قلب من أحب من عباده، والسبيل إىل بلوغ درجة احملبة عند اهلل َّلبد من بيانه 

 وتفصيله، ْلننا َجيعاً حباجة إليه واملتحدث أفقركم وأحوجكم إليه.

 الدين، ومعرفة حكم اهلل يف تصرفاتنا مرتتب على اْلول ومتَلزم معه، إنه الفقه يف اْلمر الثاِّن 
ومواقفنا، ْلن معرفة حكم اهلل عزَّ وجل مع إخَلصنا له عزَّ وجل هو أمر مهم يف غاية اْلمهية. ولعل مما 
يدمي القلب أنين وكثريًا منكم كنا يف بداية هذه السنوات العجاف نتحدث مع بعض من اخنرط يف 

هذا َّل جيوز واهلل تعاىل يقول...، فكان البعض يتكلم بالكلمة َّل الفتنة، ونقول هذا حَلل وهذا حرام، و 
يلقي هلا باَّلً، تقذف به يف أودية الردة والكفر. حىت إن أحدهم قال وهو حافظ لكتاب اهلل:) إذا كان 
الدين هكذا فَل نريده(!! قيل هذا الكَلم وكثري منكم مسعه، فوصل بنا اْلمر إىل ما وصل بنا إليه. الدين 

يأمر بسفك الدماء، والدين َّل يأمر بالعمالة إلسرائيل، والدين َّل يأمر بالتفريط باْلوطان وتقسيم َّل 
البَلد، والدين َّل يأمرك بأن تتخلى عن أخيك من أجل الصهيونية وأمريكا. إذا كان الدين يطلب منه 

 َّل ينفك أحدمها عن ذلك فهو َّل يريد هذا الدين.!  هذه هي الردة بعينها، العلم بالشرع واإلخَلص هلل
اآلخر، ويرتتب كل منها على اآلخر؛ فاإلخَلص هلل يقتضي معرفة حكمه، ومعرفة حكمه تقتضي منا 

 أن جنّد يف اَّللتزام به والتمسك به والعمل مبقتضاه.

والذي يفتقر إليه الكثريون وأظن، وأرجو أن َّل يكون ظين ُمطئاً، أننا أدركنا ضرورته  اْلمر الثالث 
وأننا شعرنا مبدى أمهيته، والذي طاملا نبْهنا إليه وحذرنا من ُماطره لكن الكثريين أعرضوا واستخفوا  اآلن،

ومل يبالوا؛ بل استهزؤوا وسخروا. إنه الوعي، وإدراك ما وراء جمريات اْلحداث. لقد قيل لنا يف بداية الفتنة 
ا إن املخطط مرسوم من قبل إن املخطط يستهدف تقسيم سوريا فسخروا من هذا الكَلم، وقيل لن

الصهيونية هناك، من قبل عصابة الستة الصهاينة والذين يتزعمهم برنارد ليفي فسخروا من هذا الكَلم. 
وبني أيدينا الوثائق واْلدلة، وها حنن حنصد نتائج غبائنا وإعراضنا عن أن يكون لدينا من الوعي ما يلفت 

اْلكمة فيما جيري. ها حنن أصبحنا موضع نزاع دوِل، أنظارنا إىل خطورة ما جيري، وإىل ما وراء 
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أصبحت القرارات الدولية هي اليت حتدد مسارنا وموقعنا ومستقبلنا، وكان من واجبنا أن نكون حنن 
أصحاب القرار؛ فنحن اْلدرى مبا يصلح أمرنا ويصلح مستقبلنا، وها حنن نرى كيف تسعى جهود 

شعبنا. الوعي، َّلحظوا كم نبه ربنا تبارك وتعاىل إىل ضرورة الوعي  اآلخرين إىل تفتيت وطننا بعد أن فتتوا
فقال: )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُخُذوْا ِحْذرَُكْم( ونبه إىل ظاهرة النفاق املوجودة منذ عصر النبوة، وحذرنا منها 

أما املنافقون فهم من  ْلن املنافقني أشد خطرًا على اْلمة من الكفرة. فالكفرة يف معسكراهتم ومواقعهم،
بين جلدتنا، ويلبسون لباسنا وقد يصلون يف مساجدنا ويتحدثون بلغتنا ويباروننا يف اْلمور الدينية، إَّل أن 
قلوهبم منطوية على خيانة.. على عمالة.. على وَّلء للعدو ضد اْلخ والصديق. الوعي ملا خيطط من 

والوعي يقتضي منا أن نقرأ ما وراء احلدث، وأن َّل  خَلل اْلحداث اليت تدور من حولنا ولطاملا حذرنا،
نكون ساحة لتأثري اإلعَلم القذر الكاذب الذي يريد أن يزجنا يف هذا املصري اْلسود الذي نراه،  كان 
يفرتض بوسائل اإلعَلم أن تكون ناقلة للخرب. أما أن تتحول وسائل اإلعَلم كلها إَّل القليل القليل منها 

يات الفتنة اليت جتري يف بَلدنا، أجل كانت غرفة إدارة عمليات، متارس التضليل إىل غرف إدارة عمل
ومتارس إحداث الوقيعة فيما بني اْلخ وأخيه ومتارس دور التآمر على الوطن واْلمة بآن واحد، وهي 

 أدوات كان كبري علمائنا قد بني أهنا أداة صهيونية منذ وجدت تلك الوسائل، منذ سبعة عشر عامًا بنّي 
أهنا صناعة صهيونية، وكنا نعرف من الذي أسسها ومن الذي صنعها، وملاذا صنعت ولقد أدت دوراً  

كامًَل يف خدمة اهلدف الذي وجدت من أجله. وهل كان لدينا من الوعي ما يدفع بنا إىل احلذر؟ َّل، 
 بل كنا نسخر من النصيحة الواعية ونستخف هبا.

َّل ينفصل الواحد منها عن اآلخر، الوعي بدون علم وَّل ثَلثة أمور حنن بأشد احلاجة إليها  
إخَلص ميكن أن حيول صاحبه إىل أداة بيد اْلجنيب من حيث يدري َّل من حيث َّل يدري، وكثريون 
هم أداة بيد اْلجنيب مبا باع به نفسه من مال، أو مبا وعد به من موقع ومنصب، وكثريون آفتهم اجلهل، 

 وآفتهم الغباء.

اإلخَلص هلل جلَّ شأنه، كما قال العلماء، سر يقذفه اهلل تعاىل يف قلب من أحب  ن؛أيها املسلمو 
من عباده. فهل من سبيل إىل أن نكون من أحباء اهلل، وكيف ميكن أن يكون العبد حمبوباً عند اهلل وحمباً 

 على أمر نفسك هلل؟ إذا كنت حمبًا هلل فذلك دليل على أن اهلل حيبك، ودليل حمبة اهلل أن تؤثر أمر اهلل
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وشهوة ذاتك، وأن تؤثر أمر اهلل عزَّ وجل على أي أمر آخر مهما كان مصدره. وأن يكون قلبك وعاء 
لذكر اهلل.. ملخافة اهلل.. للحياء من اهلل، وهذا يستلزم جماهدة قد يطول احلديث فيها؛ لكن َّلبد لكل 

أصحاهبا فقال: )َفَسْوَف يَْأِت الّلُه ِبَقْوٍم  منا أن جيتهد يف سبيل أن ينال تلك الدرجة اليت وصف اهلل هبا
بُّونَُه(. ولعل من أهم أسباب حمبة العبد هلل عزَّ وجل كثرة ذكره والتدبر يف آَّلئه وشكر نعمه  ُهْم َوحيُِ ب ُّ حيُِ
ومتابعة تَلوة كتابه بتدبر وخشوع، وأن يقوم يف اْلسحار خيلو إىل اهلل، ويتصور الوقفة بني يديه غداً 

بينه وبني اهلل ترَجان، يوم تبدو السريرة عَلنية. جيدد العهد مع اهلل يف كل ليلة، ويضع بني يديه  ليس
عجزه وفقره واعرتافه بذنبه وتقصريه، وجيتهد يف التوبة واإلنابة هلل ويصدق يف عزمية اإلنابة هلل عزَّ وجل، 

ل دل ذلك على أنه حمبوب عند اهلل، أما فإذا ما جدد العبد يف كل يوم ذلك العهد بينه وبني اهلل عزَّ وج
إذا حرم فليبِك على نفسه، وليبحث عن سبب حرمانه، ولعل صَلة الفجر َجاعة يف املسجد مظهر من 
مظاهر حمبة اهلل، ْلن هذه مائدة َّل يدعى إليها إَّل احملبوب... إَّل املرضّي، ولذك جيتهد املخلص هلل عزَّ 

َواذُْكْر َربََّك ة وعلى اإلكثار من ذكر اهلل، أمل يقل اهلل تعاىل: وجل يف احلرص على صَلة الفجر َجاع
أمل يقل اهلل  يف نَ ْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اجلَْْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآْلََصاِل َوََّل َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلنيَ 

، من يذكرك؟ رب السموات واْلرض يذكرك يف املأل اْلعلى إذا ذكرته ذكرك فَاذُْكُروِّن أَذُْكرُْكمْ تعاىل: 
ْلنك ذكرته، وأي شرف وأي مكانة حيلم هبا ُملوق يف الدنيا أن يذكره رب السموات واْلرض يف ملئه 
اْلعلى ثناء عليه وحبًا له، أَّل حترص على أن تكون حمبوبًا عند اهلل! إذا وثقت صلتك باهلل وراقبت اهلل 

مل لك فجعلته يف ميزان شرعه ويف ميزان حكمه. وحبثت عنه أهو مقبول عند اهلل أم عزَّ وجل يف كل ع
َّل؟ فكنت حريصاً عليه أن يكون موافقاً لشرع اهلل عندئٍذ أنت حمبوب عند اهلل، عندئٍذ ميكن لعملك أن 

دئٍذ يكون على جادة اإلخَلص وميكن لعملك أن يثمر وأن يكون من املقبولني عند اهلل عزَّ وجل، وعن
تشعر بلذة الصلة باهلل عزَّ وجل، فَل تؤثر على حبه وَّل على شرعه شيئًا يف الدنيا كلها، عندئٍذ يهون 
عليك أمر الدنيا بكل من فيها ومن فيها أمام عظمة من أنت بني يديه، من امتأل قلبك بذكره وتعظيمه 

ُهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَ : واحلياء منه. واهلل تعاىل يقول  نَ ْهِديَ ن َّ

يضيق املقام عن أن نعطي اْلمر كله حقه لكن أرجو اهلل عزَّ وجل أن يوفقنا يف اْلسابيع القادمة 
 إن أحيانا اهلل عزَّ وجل ملتابعة اْلمر فهو يف غاية الضرورة وغاية اْلمهية واخلطورة.
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مر: متتاز بَلدنا هذه مبؤسساهتا الدينية والتعليمية الدينية، هذا البلد بفضل لكن يستوقفين هنا أ 
اهلل عزَّ وجل وبكفالة اهلل عزَّ وجل له متتلئ أحياؤه باملؤسسات التعليمية الشرعية، أو حبلقات العلم يف 

على مخسني املساجد. قبل ثَلثني عامًا كانت يف دمشق ثانويتان شرعيتان فقط، أما اآلن فيزيد عددها 
يزدحم الطَلب على أبواهبا. وهذه ظاهرة إجيابية من ناحيتني، ظاهرة إجيابية تدل على أن أمتنا قد 
أدركت ضرورة العلم الشرعي وأمهية العلم الشرعي، واجلهة الثانية هي أن وطننا هذا يرعى املؤسسة 

ستعمل القائمني على املؤسسة التعليمية الشرعية وحيرص عليها. وهذا من فضل اهلل تبارك وتعاىل أن ا
الدينية. إن على املؤسسة التعليمية الشرعية أن تسعى للنهوض باملدارس الشرعية، ولكنين أعود فأقول إن 
اإلخَلص لدى القائمني على هذه املؤسسات شرط لنجاحها، فما مل يكن اإلخَلص رائدًا هلم هلل 

آخر دنيوي مهما كان فليكن، فإن املؤسسة  وحده َّل ملصلحة دنيوية وَّل ملوقع اجتماعي وَّل لغرض
ستكون وباًَّل عليهم وحجة عليهم. على َجيع القائمني على املعاهد الشرعية واملؤسسات التعليمية 
الشرعية أن يتقوا اهلل يف شأن هذه املعاهد وأن يتقوا اهلل يف شأن الطَلب الذين يدرسون يف هذه املعاهد. 

 وأن يغرسوا يف قلوب طَلب هذه املعاهد حمبة اهلل واإلخَلص له.  وأن يتجردوا يف عملهم هلل وحده

 أسأل اهلل أن يوفقنا ملا يرضيه، وأن يفرج عن أمتنا فرجاً قريباً عاجَل.

 أقول قوِل هذا وأستغفر اهلل العظيم ِل ولكم فيا فوز املستغفرين
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