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  بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 واحدة إلى اإلخوة الداعين إلى مشروع مرجعية إسالمية

الكلمة الكاملة لفضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في اجتماع علماء  
 32/6/3122دمشق، والذي عقد في مسجد العثمان )الكويتي( وذلك يوم الخميس 

احلمد هلل عن نعمه الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما مل نعلم وأفضُل الصالة وأمُت التسليم 
 له وصحبه أمجعني , وبعد أيها األخوة:على سيدنا حممٍد وعلى آ

 ُأحب أن أحدثكم بادَئ ذي بدء عن:

العوامل التي جعلتني أقرر أن يكون حديثي إليكم حديثًا دينًيا بحًتا ال يُداخله حٌظ في 
 السياسية أو نحوها قط:

خطباء دمشق باسم العامل يتمثل يف هذا البيان اإلفرتاضي الومهي املنسوب إىل ثُلٍة من 
 "مشايخ الثورة السورية".

لعلكم مجيًعا تعلمون ما أعلم أنه بياٌن افرتاضي ومهي، والذي أعلمه إىل هذه اللحظة أن  " 
علماء سوريا ال دمشق فقط وخطابَئها ال يتمتعون بعلٍم ناضج في الشريعة اإلسالمية فقط 

 "بل يُ تَ وِّجون علومهم بها بالوعي

 :-معكم طبًعا –إىل أن أبدأ فأتسائل  هذا هو الذي دعاين

هل هنالك بادرة ثورة على كتاب اهلل وعلى َهْدِي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل 
 أن تكون ثورة على ما يسمى بالنظام؟

 هذا البيان اإلفرتاضي جعل هذا السؤال يقفز إىل ذهين.
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 كيف أستطيع أن أعلم اجلواب احلقيقي عن هذا السؤال.  

السؤال هو: هل هنالك ثورة أو بادرة ثورة على كتاب اهلل وعلى هدي رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وسلم قبل أن تكون ثورة على ما يسمى بالنظام؟

هذه املراجعة اليت أرجو أن تكون موجزة، واليت سنبدأها مع كل منكم علمًيا واليت جتيب عن 
 هذا السؤال.

ل لكم: أنا أشُرف أن أجلس إىل إخواين وأصدقائي أيها اإلخوة: ُأحب أن أقو  أوأًل:
وزمالئي الذين جيمعين معهم شرُف الدعوة إىل اهلل إن على املنابر أو يف الندوات واحملاضرات 
املختلفة، فبيننا جامٌع مشرتك من معرفِة الشريعة ومصادرها وأحكامها. حديثي إليكم ليس 

 تعليًما، بل هو تذكري، وأنا ال أشك يف ذلك.

دعونا نبدأ بكتاب اهلل عز وجل، كتاُب اهلل تعاىل َرسََّخ قاعدًة معروفًة لدينا مجيًعا هي: 
 قاعدة سد الذرائع.

وتتلخص هذه القاعدة يف أن أيَّ أمٍر مشروع إذا اسُتخِدم ذريعًة لـُِمحرم، يتحول هذا األمر 
َذ املشروع إىل حُمرم مثِلِه، ويأخُذ فيما يتعلق بدرجة اخلطورة يف احل رمة ما تأخذُه النتيجة اليت اُّتِخ

 هذا املشروع ذريعًة هلا. 

ويف كتاب اهلل عز وجل أكثُر من نص على هذه القاعدة، لكْن أَبـْيَـُنها وأصَرُحها قول اهلل عز 
 ((.َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فَ َيُسّبوا اللََّه َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلمٍ ))وجل:

الحظون أن اهلل عّز وجّل َحرََّم َسبَّ املسلمني لألصنام، وهو يف األصل مشروع، َسبخ ت
األصنام أمٌر مشروع، لكنَّ اهلل عّز وجّل َحرََّمُه عندما يكون ذريعة ِلَسبِّ املشركني لّله عّز وجّل، 

 ((.َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلمٍ َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه فَ َيُسّبوا اللََّه ))
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 .مبدأ سد الذريعةاستظهر مجيع علماء الشريعة من ذلك 

إذا َعِلم أو غلب على ظنه أنه  -من حيث هو مشروع  –كُل أمٍر مشروع يبدأه اإلنسان 
إىل أمرٍ حُمَرَّم. وهذا ميكننا بل ينبغي أن نتذكر  باالتفاقسيُجُر إىل حمرم؛ فإن هذا املشروع يتحول 

من أبرِز اإِلسقاطات اليت جُتسد هذا القانون: هذه املسريات اليت أقبل إليها كثرٌي من الناس يف أّن 
بادِئ األمر بنية طيبة، وبتصور بعيد عن األخطاء والنتائج احملرمة، ولكن تبني أن هذا الذي 

ما غدت  نفرتض أنه كان مشروًعا غدا وسيلة وذريعة إىل أخطر نوع من أنواع احملرمات، فَسْرعان
هذه املسريات أعماالً حتريضية خبطٍة مرسومة، وًسْرعان ما حتولت إىل أفعاٍل وردوِد أفعال 

ُمتصادمة، خبطٍة مرسومة، وًسْرعان ما حتولت األفعاُل وردوُد األفعال املتصادمة إىل َهرٍْج وقتٍل 
 وسفٍك للدماِء الربيئة، وأنتم تعلمون هذا جيًدا.

لُفَضالء ال احتدث عن املسؤولية املباشرة: أتقُع على هذا الطرف أم وأنا اآلن أيها اإلخوة ا
أنَّ ِكال الطرفني يتحمالن  -إن مل أقل يقيين  -على هذا الطرف، أبًدا، بل أغلُب الظن 

 املسؤولية.

ما الباب الذي فُتح فاندلقت منه إلى مجتمعاتنا هذا القتل الذي استحر ولكن: 
 نتصور أنه كان مشروًعا في بادئ األمر؟ بالبرآء، هذا األمر الذي كنا

منذ عصور قدمية، أنا منذ  -قالوا: مسريات سلمية، النتجاوز حدود ذلك. لكننا نعلم 
أنَّ مسرياٍت كانت ُّترج يف دمشق بنيٍة طيبة، بل بدافع إمياين وإسالمي، لكن  -شبايب أعلم

لصاحلهم، يفاجؤون هبتافات مل َسرعان ما كان يتسرُب إليها آخرون ليستثمروا هذِه املسريات 
 إًذا ما الذي نستظهر من هذا؟تكن ُمربجمة، وهذا كان يتم، واآلن األمُر ذاته نراه بأُمِّ أعيننا، 

أن كتاب اهلل عّز وجّل ُُيَرِّم علينا الدخول يف هذا العمل الذي قد يرتاءى  نستظهر من هذا
كما   –ٍم من احملّرمات فقط، بل هو أنه مشروع يف بادئ األمر، ولكنه ذريعة ال إىل حُمَرَّ 

 ذريعٌة إىل جرمية من أخطر اجلرائم، من أخطر اجلرائم. -تالحظون
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 .بسد هذه الذريعةإًذا فالشريعة اإلسالمية تأمر 

ما موقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من هذا القانون )سد الذرائع الوارد في 
 القرآن(؟

رح وموقف املطبق هلذه القاعدة وحتويلها من موقف الشا -كما تعلمون-كان موقفه 
 املستوى النظري إىل الواقع التطبيقي.

الحظوا مظاهر تطبيق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقانون سد الذرائع، تطبيق ذلك يف 
 عصره ولفت نظر املسلمني يف العصور اآلتية إىل ضرورة تطبيقه:

الذي يرويه أبو هريرة، يقول فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه  املتفق عليهاحلديث 
))ستكون فنٌت بعدي، من استشرف هلا تستشرفه، فمن وجد منها ملجأً أو معاًذا فليعذ وسلم:
هذا أمٌر من رسول اهلل أن يبتعد عن هذه الفنت، ذلك ألهنا ذريعة إىل حمرٍم، بل ذريعة إىل  به((،

 ِبطها وأن يضع هلا حالً.جرائم ال يتأتى لإلنسان أن يض

تعاَلوا إىل احلديث اآلخر، وأنا مبدأي كما قلت لكم ديين، أُذّكُر نفسي وأُذّكركم بكالم 
 رسول اهلل ملن تساءل: 

هل بدأنا ثورًة على كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل أن نبدأ الثورة على ما يسمى 
 بالنظام؟ أريد أن أعلم اجلواب يف النهاية.

)) إهنا يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه مسلم واحلاكم من حديث أيب بكرة:
ستكون فنت، أال مث إهنا ستكون فنت، القاعد فيها خرٌي من املاشي فيها، واملاشي خرٌي من 

الساعي إليها، فإذا نزلت أو وقعت، فَمن كان له غنم فليحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليحق 
ومن مل تكن له غنم أو أرض فليَـْعَمْد إىل سيفه فـََيُدقَّ على َحدِِّه حبجر مث لِيَـْنجو بنفسه، بأرضه، 

اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت )كررها ثالثاً(. فقال رجٌل: يا رسول اهلل 
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فضربين  -ك من الراوي الشّ  -أرأيَت إن ُأْكرِْهُت حىت يـُْنطََلَق يب إىل َأَحِد الصََّفنْي أو الِفَئتَـنْي 
أال ترون أنه صلى اهلل عليه رجٌل فقتلين. قال: يبوُء بإمثه وبإمثك ويكوُن من أصحاب النار((، 

 ؟وسلم لكأنه يصف يف هذا الذي يقول هذه الفنت يف هذا املنعطف الذي منر به

ف  وُأِحبخ أن أقرأَ َلُكم النصوص حىت ال أَزيَد من عندي كلمة أو أضي –حديث آخر 
َوَصَف  -كلمة، أنا ال آيت برأٍي من عندي، هذا كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أقرأُهُ 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه الفتنة وصًفا دقيًقا، وحّذر من التورط فيها يف آخر احلديث 
َنسائي وابن يرويه الرتمذي وال ، احلديث))عليك خباصِة نفسك َودَْع َعْنَك أمَر العامة((قائاًل:

 ماجة واحلاكم.

سأله أحد  الصحابة عن املوقف الذي ينبغي أن يتخذه وقد أخرب عن فنت ُمْدهلَِمٍَّة  -
 ))أمسك عليك لسانك، وْلَيَسْعَك بيُتك، وابِك على خطيئتك((.:ستقع، قال له

هذا بعض األحاديث الصحيحة اليت ُيسقط فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاعدة سد 
 الذرائع القرآنية على هذه الوقائع.

قبل أن أنتقل إىل نقطة أخرى، هنالك َمْن ناقشين وأنا أُذَكِّرُُه هبذه األحاديث، قال: هذا 
موقف سليب، ومل جيد أيَّ َحرٍَج يف أن يتهم املصطفى صلى اهلل عليه وسلم بأنه اُّتذ موقًفا سلبًيا  

اهلل صلى عليه وسلم مهس هبذا األمر يف أُُذن حذيفة بن يـُْعتَـَرُض عليه فيه. قلت له: لو أّن رسول 
اليمان أو يف أُُذن فالن أو فالن لقلُت َلَك نعم موقف سليب، لكنَّ هذا األمَر، أو هذه الوصية 

اهلامة إمنا يتوجه هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل كل فرٍد فرٍد فرٍد فرٍد من املسلمني، 
ويف اللغة العربية إذا أردُت أن أُؤكد، ال أُعمم التوجيه، وإمنا أوجه بصيغة: الفرد، للتأكيد. 

اخلطاب إىل كل فرٍد، فرٍد على ِحَدا، فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يـَُوجُِّه ُنْصَحُه إىل كل 
 مسلم.
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فتصور، عندما يأتِمُر كلُّ مسلم بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في مثل هذه 
ى خاصَِّة نفسه ويهتُم بشأنها، كما قال عليه الصالة والسالم في هذه الحالة، يعود إل

  األحاديث، ما الذي سيحصل؟

 يف ساعات، وال أقول يف أيام، هتدأُ النَّْئَمة وتنطوي املشكلة ويزول اإلعصار، أليس كذلك؟

اك هذا مبدأ تربوي خياطب به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الناس مجيًعا، وإذا كانت هن
فئة تتآمر وتتحرك يف الظالم وتغطي نفسها بعامة الناس الذين خيرجون من املساجد فلسوف 

 يـَتَـَعَرْوَن عندئٍذ، ولن جيدوا مجًعا يتسللون يف داخله.

 النقطة األخرى: موضوع الخروج على الحاكم 

يف هذه القضايا ال أنا ليس يل يف هذا رأي هنائًيا أيها اإلخوة، إطالقًا، وعشت حيايت وأنا 
فيما يتعلق هبذه القضايا.  –وأنا أتشرف هبذا اجلْب  -أملك أيَّ جرأة، بل إنين جلباٌن كلَّ اجُلْْبِ 

إذا وإمنا أنقل لكم حرفًيا كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأقول لكم هبذه املناسبة: 
الذي ننتصر فيه  اختلف السلطان والقرآن فنحن مع القرآن، ولكننا نسلك المسلك

ال نقفز يف انتصارنا  -هذا ينبغي أن يكون معلوًما - للقرآن بالطريقة التي رسمها لنا القرآن
 الومهي للقرآن فوق املنهج الذي رمسه لنا القرآن. 

)) من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يقول:
 . متفق عليه يَتًة جاهلية((على السلطان شبرا فمات، مات مِ 

رمبا كان فينا من يظن أن هذا األمري ال بد أنه أمري مثايل، وال بد أنه أمري ملتزم بعيٌد عن 
َفسِّقات واألمور اليت تنحرف عن جادة الشرع.

ُ
 امل

تعاَلوا فامسعوا احلديث التايل من كالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه مسلم من 
ٌة ال يهتدون بهدايتي وال َيْسَتنون ِبُسنَّتي، وسيقوم فيهم فة:حديث حذي ))يكون بعدي أَِئمَّ
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رجاٌل قلوبهم قلوب شياطين في جسمان إنس. قال حذيفة: فقلت كيف أصنع يا رسول 
اهلل إن أدركُت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع لألمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع 

 بَواًحا لكم عليه من اهلل سلطان((. وَأِطْع، إال أن تَ َرْوا ُكْفًرا

إًذا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يـَْقِصد: أّي أمري، بشرط أن ال يتلبس بكفٍر َبواح. 
وأنتم تعلمون ولرمبا كان فيكم واهلل َمْن يعلم أكثر مين أيها  -وأحبخ هنا أْن أُذَكِّر نفسي وأُذَكِّرَُكم
ُُ هو الذي ال الكفُر الَبواح: -ِجَدين أمام هذه الوجوهاإلخوة، وأنا َأْشُرف مرًة ُأخرى بأن أَ 

َُيَْتِمل وال واحد يف املئة من احتماِل تأويِل املوقف تأويالً دينًيا. عندما ُتَسد االحتماالت كلها، 
هذا هو  -وال يبقى حىت احتمال واحد يف املئة  جيعل من هذا اإلنسان باقًيا على إسالمه 

  –الكفر الَبواح

أن يعلن اإلنسان عن نفسه أنه َكَفر، ألن اإلنساَن هو الذي ُيكِفُر  الكفر البواحُ  وقالوا:
 نفَسُه.

َرهُ  ، وإمنا الكافر هو ذاَك الذي إذا كان اإلنسان يُعلن عن إسالمه ال يستطيع أحد أن ُيكفِّ
ا هو يبدأ هَو فيكفر نفسه: يـُْعِلن عن إحلاده، يعلن عن شكه بالقرآن، يعلن يعلن ..وهكذا. هذ

 الذي لنا عليه سلطاٌن يف موقفنا أمام اهلل يوم القيامة. الكفر البواحمعىن 

وقف خيطب يف حجة الوداع، وال شك أنكم  -أيها اإلخوة-النيب عليه الصالة والسالم 
 -عندما أقرأ خطبته هذه-قرأمت خطبة النيب يف حجة الوداع، وال شك أن املشاعر اليت تنتابين 

اهلل لكأين أشعر أن رسول اهلل خياطبنا من وراء األجيال، خطابه خيرتق األجيال تنتابكم مجيًعا، و 
َر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أن يتحول جيالً بعد جيٍل بعد جيٍل.. إلينا حنن:  َحذَّ

رَ ، المسلمون إلى فئات يقتل بعضها بعًضا رَ من ذلك يف أول خطابه، و َحذَّ من ذلك يف  َحذَّ
أال ال ترجعوا بعدي ُضاّلالً يضرب بعُضُكم رقاَب بعض، أال هل بلغت، اللهم :" آخر خطابه

 ، أال ال ترجعوا بعدي ُضاّلالً.فاشهد"
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يا مجاعة، يا ناس هذه وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، " ال ترجعوا بعدي ُضاّلاًل"، 
ب بعض؟ أي: أنتم ما الذي يقصده املصطفى صلى اهلل عليه وسلم بُضالالً يضرب بعضكم رقا

املسلمون َيْسَتِحرخ القتُل فيما بينكم، ال أن املسلمني يواجهون أعداءهم الكافرين، أعداءهم 
ْسَتِحّلني لألرض املغتصبني للحق، ال، بل يستحر القتل فيما بينهم، 

ُ
املارقني، أعداءهم امل

:)) ال يدري القاتُل فيما يـََتهاَرجون. ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف وصف هذه احلالة
 .ال يدري القاتُل فيما قَ َتل وال المقتوُل فيما قُِتل ،وهذا ما يقع قَ َتل وال المقتوُل فيما قُِتل((

 أيها السادة:

 أنا كثريًا ما أستقبل أسئلة عجيبة وغريبة، لكنها مؤملة جًدا.

يقول أحُدُهم: أنا يف ساعٍة فـََقْدُت فيها وعيي، وفقدت فيها ُمَقوِّمات إنسانييت، فضربت 
 وقتلت، واآلن استيَقَظْت إنسانييت، واستيقظ إمياين ماذا أصنع؟

، استُِثري فثار فقتل، واالستثارة ُُمطٌط هلا، الحظوا متى كان ذلك، في هذه المسيرات
 ُهوَِّج، فاهتاج فقتل.

سأُلين ماذا أصنع؟ أنا يف حالة هياج، فقدُت عقلي، فقدت إنسانييت، وأنا أعلم أن يأتيين في
 هذا حرام، لكن فعلت، ورمبا قُِتَل أيًضا، وفـََعل..إىل آخِر ما هنالك.

))أال ال ترجعوا بعدي ُضاّلالً يضرُب بعُضُكم رقاَب النيب عليه الصالة والسالم يقول:
 .بعض((

إًذا هذا هو موقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما يتعلق باخلروج على احلاكم. يقول 
يل قائل: هذا يقتضي أن ََنَْنع، وأن نرضى باملنكر الذي ينتشر، وأن نرضى بالفساد الذي ينتشر 

 إذا اتـّبَـْعنا رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
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َأَمَرنا في الوقت ذاتِِه بأن نأمر قال هذا، ال أبًدا يا أيها اإلخوة، رسوُل اهلل الذي 
، قاعدة: ال طاعَة لمخلوٍق في معصيِة الخالقوأوضح لنا  عن المنكر. بالمعروف، وأن ننهى

))كلمُة َحٍق عند سلطاٍن وقال لنا يف احلديث الصحيح عندما ُسِئَل عن أفضل اجلهاد قال:
 . سلطاٍن جائر عندٍق كلمُة حَ ، ومل يقل يف الشارع، قال عند، عند، جائر((

وأنا ال أذكر لكم إال أحاديث  -النيب عليه الصالة والسالم قال يف احلديث الصحيح 
:)) خيُر الشهداء حمزة، ثم رجٌل قام إلى إماٍم فَأَمَرُه ونهاُه قال -صحيحة ولعلكم تعرفوهنا 

 في ذاِت اهلِل فقتله على ذلك((.

على الخروج على اإلمام ولو َفَسق، وهذا  النبي عليه الصالة والسالم نهى المسلمين
 .إجماٌع نقله اإلمام النووي عن المسلمين جميًعا

لكن هل هذا يعين أننا َنْسَتْمرِىء املعصية اليت تنتشر؟ يف الوقت ذاته أََمَرنا أن نأُمَر احلاكم، 
وتعاىل، فإن ُقِضَي على هذا ، ونالِحُقُه ونـًْتبَـُعُه ونُذَكِّرُُه باهلل سبحانه لكن باللسانوأن نـَْنهاُه، 

 اإلنسان اآلِمِر باملعروف والنـَّْهِي عن املنكر فهو شهيد، إًذا األمر ليس كما يتصور بعض الناس.

قد يقول قائل وكيف السبيل إىل أن نـُبَـلَِّغ احلاكم األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ أكيد 
س هذا هو السبيل. وإمنا السبيل إىل أكيد ليس السبيل إىل ذلك الغوغاء يف الشارع، أكيد لي

َرُه باهلل عّز وجّل باحلكمة واملوعظة  ذلك أن َتْطُرَق باب أمري املؤمنني أو رئيس الدولة، فـَُتذَكِّ
كثرٌي منكم إذا أراد أن َيْطُرَق   -وأنا ال أريد أن أحتدث عن نفسي -احلسنة، وهذا يتيسر كثريًا، 

طيع أن يـُْنِجَي األمر باملعروف والنهي عن املنكر لصاحب باب املسؤولني يُفتح هلم الباب ويست
 العالقة.

 ؟  وإن مل تستطع

 املنرب الذي أقامك اهلل عز وجل فيه َوريثًا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو نافذة ثانية.  -
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 .اإلعالم الذي حنن اآلن بصدد تطويره، هو نافذة أخرى -

 النوافذ املفتوحة بيننا وبني القيادة، بيننا وبني املسؤولني موجودة.

 هذه ُخالصة ما أريد أن أقوله لنفسي ولكم أيها اإلخوة.

إًذا أعود فأقول: هل هنالك يف املسلمني من قرر ثورًة على كتاب اهلل وعلى َهْدِي رسول 
الذي ذََكْرتُُه يستطل اجلواب على هذا  اهلل، ومن مَثَّ قرر ثورة على ما يسمى بالنظام؟ لعل الكالم

 السؤال. 

أياً كان األمر، فأنا عل يقنٍي أّن هؤالء اإلخوة وأمثاهلُم ممن أكرمهم اهلل مبعرفة الشريعة 
اإلسالمية، ال يف دمشق وريِفها، بل يف سوريا ُكلِّها، ال أرتاب يف أّن اهلل عّز وجّل أكرمهم إىل 

 عي أيًضا.جانب العلم بشريعة اهلل، بالو 

هل جئُت بكالٍم من عندي أيها اإلخوة؟ ال أبًدا، أنا ناقل، أنا ناقل. فإذا كان هنالك من 
يـَُفسُِّر هذا الذي نقلته عن كتاب اهلل وسنة رسول اهلل بأنين من أتباع النظام، وبأنين من شيوخ 

وسلم، وأنا عندئٍذ السوء ومن أتباع النظام، فمعىن ذلك أن هذه هتمة لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
ال أشُك يف أّن حممًدا عليه الصالة والسالم لو ظهر فيما بيننا، َوذَكََّرنا بنصائحه هذه، جلَاَء من 

 يقول له: أنت من أتباع النظام، أنت من مشايخ السوء.

ومع ذلك أقول: األمر باملعروف والنهي عن املنكر ينبغي أن يكون َدْيَدنَنا، وأنا من 
ائًما ولست من املتشائمني. أنا أرى هذه اإلصالحات أبواب وقد فُِتَحْت، وأنا أشاهد املتفائلني د

أهنا تسري وال تسري ببطئ، ولكنها تسري بنظام، وال تسري  قفز، ولعل من اخلري أن تسري هذه 
املبادىء اإلصالحية بنظام، وأظن أن أي دولة أوروبية عندما تريد أن تُقيم يف حياهتا منهاًجا 

حًيا، البد أن يستمر هذا املنهاج يف إمضائه َوتـَْهييِئِه، ال أقول أسابيع، رمبا شهور. فلماذا إصال



 د. حممد سعيد رمضان البوطي                                       األخوة الداعني إىل مشروع مرجعية إسالمية واحدةإىل 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                              11

يستعجُل أُناٌس ُنْضَج عملياٍت إصالحيٍة مل أمسع أهنم يستعجلون مثَلها يف أموٍر إن كانت يف 
 أمريكا أو أوروبا؟

 والوقت ال يتسع ألضرب لكم أمثلًة على ذلك.

ضارٍع إىل اهلل عّز وجّل أْن جُيَنَِّب رُبوَع شاِمنا هذه الفنت، هذا دعاءٌ وأختم كلميت بدعاٍء 
بارك أيًضا بدعاٍء ُمَفصَّل، واحلمد هلل رب العاملني.ُمَلَخٌص اآلن، وأ

ُ
 حب أن ينتهَي هذا اجمللس امل

 


