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 ة هى أوىل الناس باحلديج عن حلهاأول من حتدث عن هذه الفتن
سعيد رمضان زلمد كثريون قابلتهم ال يعرفون شيئا عن الرؤيا الصادقة اليت رآىا شيخنا احلبيب الدكتور 

البوطي واليت أدىل بتصريح حوذلا بشكل صريح ال يقبل الشك وذلك دلراسل موقع نسيم الشام ونشرت على 
 .وبقيت منشورة على ادلوقع حىت حلظة كتابيت ذلذا ادلقال واقعالكثري من ادل

 :  دلراسل موقع نسيم الشام ما قالو الدكتور البوطي حرفياً  أوالً أنقل 
حظي مراسل موقع نسيم الشام بلقاء مع األستاذ الدكتور زلمد سعيد رمضان البوطي، وأجرى معو 

 كان لو موقف منو.  احلديث التايل حول مسلسل )ما ملكت أديانكم( الذي
ذكرتم في الكلمة التي أثارت جداًل في األوساط، أنكم قد رأيتم بعينكم ما يدل على سخط إلهي * 

 مقبل من وراء ىذا المسلسل وبثو. كثيرون ىم الذين يسألون عن ىذا الذي رأيتموه. وكيف تم ذلك؟
باء نازاًل من السماء مبظهر مادي كل ما أملك أن أقولو أنو كان بني يقظة ونوم، وكان الذي رأيتو و   -

مرعب، ذي بقع سرطانية محراء تبعث على التقزز واالمشئزاز، ومع ىبوطو السريع حنو األرض أخذت تنفصل 
منو حيوانات كثيفة وكثرية طائرة راحت تنتشر وبسرعة فوق دمشق، وقد علمت أهنا جراثيم لوباء خطري متجو 

 للتغلغل داخل البلد.
 تقررون أنو مظهر للسخط اإللهي بسبب ىذا المسلسل؟ * ما الذي جعلكم

 ىكذا استقر يف ذىين، ومل يكن يل يف ذلك أي اختيار. -
 * ىل تعتقدون أن ىذا الوباء مقبل وواصل إلينا؟

األيام أو األشهر القادمة ىي اليت جتيب عن سؤالك. وإين ألسأل اهلل تعاىل أن جيّنب بلدتنا ادلباركة كل  -
 وأنواعو.مظاىر السوء 

 * في الناس من فهم أن كالمكم عن مخرج المسلسل يوحي بتكفيره. ما تقولون في ذلك؟
ال أذكر أنين كفرت مسلمًا طوال حيايت. وليس يل أن أنزع منو صفة اإلسالم الذي يعتز بو وينتمي  -

طالق الكلمة القرآنية إليو. ولكين على يقني أنو تورط من ىذا ادلسلسل يف أخطاء واحنرافات كبرية، ال سيما إ
ذات اإلحياءات ادلعروفة يف أذىان كثري من احلداثيني والعلمانيني وادللحدين، وىي )ما ملكت أديانكم( وحنن مل 

 نفهم من ىذا اإلطالق إال السخرية بالكلمة القرآنية.
 * في الناس من تصوروا أن ىذه الغلطة قد توصلو إلى الكفر.
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ي كربت أو صغرت ال تستلزم حبد ذاهتا الكفر. بل يف تارخينا الغابر ىذه الغلطة معصية، وادلعاص -
واحلاضر كثري من الذين توغلوا يف أكرب ادلعاصي، حتولوا فأصبحوا من أقوم الناس ديناً وأفضلهم صالحاً وسلوكاً. 

. على أن وإين ألرجو أن يكون مآل ىذا ادلخرج إىل مثل مآل ىؤالء الذين حتولوا فأصبحوا من أصلح الصاحلني
 ادلسؤولية ليست مسؤولية ادلخرج وحده، بل ىناك ادلؤلف أو ادلؤلفة، ولعلها تتحمل من ذلك القسط األكرب.

وادلهم أن أحداً، حىت الرسل واألنبياء، ال ديلك أن ينزع اإلسالم ممن يعلن عن نفسو أنو مسلم، مهما 
لقائل: )معصية أورثت ذاًل وانكساراً، خري من تورط يف ادلعاصي واآلثام. ويرحم اهلل ابن عطاء السكندري ا

 طاعة أورثت عزاً واستكباراً(
أخالقية ونحوىا، في المسلسل، ما ىي إال أن المشاىد السلبية الال * يؤكد األستاذ نجدت أنزور

 صور ألحداث واقعة فعاًل، وليست افتئاتاً على أشخاص. فما رأيكم بذلك؟
نني وادلتدينات من قد تتغلب عليهم أىواؤىم ورعوناهتم فيتورطون يف أنا ال أشك أن يف رلتمع ادلتدي - 

االحنراف، وىذه سّنة ربانية ماضية يف اجملتمعات والعصور كلها، حىت يف عصر الصحابة الذي ىو أفضل 
 العصور. أمل يقل رسول اهلل )كل بين آدم خطاء(؟

% منو؟! من 20جملتمع ادلتدين بسواد % من ا00ولكن من الذي يربر أن نلطخ بياض االستقامة البالغ 
الذي يربر أن نستعلن هبذه األخطاء وخنرجها أمام األبصار بطريقة مغرية، تشجع الشباب على اقتحامها، 

 وهتون أمامهم من خطورهتا، دون أن نربز مظهر االستقامة وادلستقيمني، وجنعل منو مشجعاً للسري يف طريقو.
أن أسلك الطريق ذاتو فأخرج  –األستاذ أنزور ومؤلفة ادلسلسل مربرًا إذا كان ىذا الذي فعلو  –بوسعي 

مسلساًل عن اجملتمع اإلسالمي يف عصر الصحابة، أملؤه مبشاىد السوء واالحنراف. وإذا عصر الصحابة قد 
حتول أمام األنظار إىل عصر شذوذ وىواية جنس. ال يكلفين ذلك إال أربعة أو مخسة من مظاىر األخطاء اليت 

 ورط فيها مسلمون، أبرزىا وأضع ذلا سيناريوىات جاذبة، أليس عملي ىذا عندئذ جردية إنسانية نكراء؟ت
بل أقول لك: أنا وأنت، وأنزور، واآلخرون .. ألسنا متورطني يف أخطاء كثرية، ولكننا مستورون بسًت اهلل؟ 

  الذي تفضل علينا بو اهلل.فهل من العمل اإلنساين أو الفين اذلادف أن يأيت من يكشف عنا ىذا السًت
 * ما ىي نصيحتك اآلن للفريق الذي أبرز ىذا المسلسل وأصبح في مرحلة العرض؟ 
ال أنا، وال موجدو ىذا ادلسلسل ديلكون إصالح شيء من فساده اآلن. ولكن الذي دنلكو ىو أن  -

 يد جندت أنزور.  نوصي الناس بأن يعرضوا عنو. وىذا ما ال يروق ألفراد الفريق وعلى رأسهم الس
     نشكركم على ما تفضلتم بو من إجابة.
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   .البىطي تىركالد انتهى تصزيح
يف أي مل يكن حينذاك و   10/0/2010بو شيخنا البوطي ىو  أدىلتاريخ ىذا التصريح الذي  :أوالً 

 ال يقول قائلحىت  عليها اسم الربيع العريب امكان من العامل العريب أي دليل أو مقدمة ذلذه الثورات اليت أطلقو 
 .سوريا إىلالدكتور البوطي استند يف تصرحيو ىذا لتوقعات توقعها بان ينتقل ما مسي بالربيع العريب  إن

منهج موضوعي  إتباعودروسو وخطبو  أحاديثويف مقاالتو ويف  الدكتور البوطي معروف عنو دوماً  :ثانياً 
عن طريقة  ما غريباً  ن مثل ىذا التصريح قد يعترب نوعاً إو  ،خاصةبطريقة منهجية  عقالين يقنع فيو كل الفئات
لذي جعل الدكتور البوطي يصرح وبكل جرأة عن حقيقة ما ا فما ،اليت تعودنا عليهاالدكتور البوطي ومنهجيتو 

طي بعد ىذا الدكتور البو والكثري يعلمون كم تعرض  ،رؤيا واضحة جلية ال حتتمل الشك رأىرأى لوال أنو 
فليس  ،عن ىذا الذي تعرض لو الدكتور البوطي أمثلةذكر  أريدوال  ،ىل االنتقاد والسخرية والتكذيبإالتصريح 

على موقع دار الفكر ومل يًتاجع الدكتور  ورغم كل ذلك بقي ىذا التصريح منشوراً  ،ىذا غاييت يف ىذا ادلقال
منو بعدما مسعت  يكون ىذا التصريح زلذوفاً  أنا ادلوقع توقع كلما فتحت ىذأكنت   شخصياً  وأنا ،البوطي عنو

  على بقاء ىذا التصريح منشوراً  اً ولكن الدكتور البوطي كان مصرّ  ،البوطي عليو أعداءالسخرية اليت اهنال هبا 
 . لعلمو بصدق ما رأى

 ،محراء بقع سرطانية)ية دلا جيري اآلن يف سور  دتعنا يف تصريح الدكتور البوطي لرأينا وصفو دقيقاً  إذا :ثالثاً 
سقط كلمة جراثيم أو بقع سرطانية محراء أ أن أريداآلن ال  وأنا ،(جراثيم لوباء خطري متجو للتغلغل داخل البلد

 ،الًتكيز على وصف البوطي ذلا أريدولكن  ،على أي من الفئات ادلتهمة بكوهنا اجلراثيم ادلنتشرة يف البلد اآلن
حو ر واحلل الذي يط ،ءفنحن اآلن يف قتل ورعب ودما ،عن ماىيتهم ومن ىم وذلك بغض النظر ،دقيقاً  أليس

 أيا كان ادلصدر الذي يأتينا منو القتل والرعب والدماء. علينا الدكتور البوطي اآلن ال خيتلف 
ملجأنا للتخلص  ىل أنإشارة إيف ىذا  ،من السماء نازلالوباء لو عدنا لتصريح البوطي يقول لنا فيو  :رابعاً 

 خرية بتاريخخطبة اجلمعة األ يف وخصوصاً  وىذا ىو الذي يركز عليو شيخنا البوطي كثرياً  ،نو ىو رب السماءم
لقولو  سحار مستنداً ىل اهلل يف األإوحد ذلذه ادلشكلة ىي التضرع ن احلل األأحيث بني ب ،11/11/2011
  .(َسْت قـُُلوبـُُهمْ فـََلْوال ِإْذ َجاءُىْم بَْأُسَنا َتَضرَُّعواْ َولَـِكن قَ ) :تعاىل
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كما وصف ن بعض الناس رغم معرفتهم هبذه الرؤيا وشهودىم لتحققها اآلن  أالغريب  ءالشي :خامساً 
وىنا مصداق قول رسول  ،ختدم أىواءهيف ذلك تربيرات  ماً ستخدمن يتعامى عنها أرغم ذلك حياول  ،البوطي

 .خل(إ....  متبعاً  وىوىً  مطاعاً  رأيت شحاً  إذا)اهلل 
نبياءىا رغم وجود ادلعجزات أتكذب  أنالسابقة كيف كانت تتجرأ  باألممراحة أين كنت أفكر والص

الكرامات  ولكن حالنا اآلن قد يشبو حاذلم فنحن نكذب أولياءنا رغم وجود ،الصرحية على صدق نبوهتم
من ىذه الكرامات  امةال كر إا ىذا الذي حصل مع شيخنا البوطي وم جراىا اهلل عليهم،أاخلارقة للعادات اليت 

ولكن ادلشكلة اآلن  ،ن نصحنا بكيفية احلل واخلروج من ىذه األزمةإن يصرح هبا حىت نستمع منو أأذلمو اهلل 
ىواءنا وعن أصرنا نبحث ىنا وىناك عن حل خيدم ىوائنا فأنا ال يتوافق مع أن احلل الذي يطرحو علينا شيخ

أعداء البوطي ىذه الثغرة )اتباع اذلوى( ليصدروا ما طاب ذلم من وىنا استغل  ،فتوى ترتاح ذلا نفوسنا ال قلوبنا
 .  دي رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمفتاوى وليحرفوا ى

يكتفي مبا وأن ال  وقفو ىذا أن يعيد النظر مرة أخرى: أنا اآلن أدعو كل من انتقد الدكتور البوطي دلسادساً 
وىي موجودة على البوطي هبذا الشأن  وخطب وفتاوى االتوأدعوه ليطلع على كل مق ،تبثو عنو قنوات الفتنة
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ن أىل اهلل إن يتضرع أوأدعوه  ،كم شرع اهلل ال ىوى نفسو يف ىذارة أخرى بتمعن وأن حيأن يقرأىا مأدعوه 

ابو وارزقنا اجتن تباعو وحببنا فيو وأرنا الباطل باطالً اوارزقنا  اللهم أرنا احلق حقاً  ،يريو طريق احلق حىت يتبعو
وجل سوف ينتصر للدكتور البوطي ويظهر خيتلجين بأن اهلل عز  كبرياً   وإن شعوراً  ،وكرىنا فيو يا أرحم الرامحني

بكرامة جلية واضحة يراىا كل الناس فربنا عز  نا زلمد صلى اهلل عليو وسلم وذلكصدقو وشفقتو على أمة سيد
   .(ِإنَّ اللََّو يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا( )َولََينُصَرنَّ اللَُّو َمن يَنُصرُهُ )يًتك من نصره  وجل ال

  .  لتعم الفائدة هنشر ن كل من يقرأ ادلقال موأخريا أرجو 
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