
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

العامل مجيعا بني مؤيد فرح مرسور، وبني    املاضية عن حدث عظيم، وأمر مهم شغل  الكالم يف األيام  كثر 

للتاريخ مزور  حاقد  من    ،طاعن  الصليبيني  السيام  وبعض  العرب  وصهاينة  لصوص بعض    الغربيني 

الفاتح   السلطان  أوىص  وكام  كان،  كام  مسجدا  صوفيا  أيا  مسجد  إرجاع  وهو  العريب،  الوطن  يف  االعالم 

كنيسة أيا صوفيا، ومعلوم رشعا أن نص الواقف كنص    أوقف بهحممد الفاتح رمحه اهلل يف صك العقد الذى  

أتاتورك   أيام  العلامنية  احلكومة  لكن  تبديله،  وال  تغريه  جيوز  ال  لسان  الشارع  عىل  وكذبوا  وبدلوا  غريوا 

 (1931( بعد أن أوقفوا الصالة فيه سنة )1934سنة ) الشعب الرتكي وحولوا املسجد إىل متحف 

ريض    ملاذا حول الفاتح الكنيسة ملسجد ومل مل يفعل كام فعل عمر بن اخلطابفام قصة مسجد أيا صوفيا؟ و

 ؟ بعدم الصالة يف كنيسة بيت حلم اهلل عنه

العام   بيزنطة033يف  منطقة  إىل  دولته  عاصمة  األول  قسطنطني  الروماين  اإلمرباطور  نقل  مدينة  )  م  هي 

تسميتها روما اجلديدة، لكنها محلت   ، كان يرغب يف(إغريقية قديمة كانت تقع عيل مضيق البوسفور برتكيا

 .اسمه فصارت القسطنطينية

ثقل   انتقل  اجلرمانية،  الشعوب  أيدي  عىل  روما  سقوط  عاصمة ومع  القسطنطينية  إىل  الرومانية  احلضارة 

بيزنطة املعروفة كذلك باإلمرباطورية الرومانية الرشقية، وورثت معه املستعمرات يف رشق املتوسط: مرص  

 .وبالد الشام وآسيا الُصغرى

القسطنطينية   فتح  املسلمون  حاول  سنة    11وقد  الفاتح  حممد  السلطان  اهلل  قيض  حتى  ففتح 1453مرة 

 . يوما وأهنى الدولة البيزنطية وقىض عليها 53بعد حصار  املدينة 

وكانت أصال هذه الدولة يف حالة صدام مع القوى األوروبية وعىل رأسها الكنيسة الكاثوليكية)الفاتيكان( 

اكرب كنيسة بالعامل اىل أن    والتي كانت  ( االطامعة يف إخضاع الكنيسة الرشقية املتمثلة بكاتدرائية )أيا صوفي

  70أنشأ االسبان كنيسة كبرية عوضا عن كنيسة أيا صوفيا التي حوهلا املسلمون ملسجد وذلك تقريبا بعد  

 سنة من سقوط القسطنطينية وفتحها 



 

 

 

الرابعة  الصليبية  محلتهم  مسار  غريوا  الذين  الكاثوليك  األوروبيني  أيدي  عىل  العاصمة  هذه  سقطت  وقد 

القسط  وتدمرًيا ليغزوا  هنًبا  املدينة  أشبعوا  أن  بعد  كاثوليكية  ويقيموا أرسة التينية  ويسقطوا حكمها  نطينية 

وأول يشء فعله الكاثوليك ملا دخلوا    م.1261م قبل أن يسرتد البيزنطيون سيادهتم عليها سنة  1204سنة  

در يعطيك  عندما  اللص  أقبح  )وما  كاثوليكية  لكنيسة  صوفيا  أيا  حولوا  األمانة القسطنطينية  يف  وسا 

للحقائق(  وبرت  وتزوير  افرتاء  وهذا  ملساجد  الكنائس  حول  وأنه  اإلسالم  عن  وملا يتكلمون  حورصت    ، 

أن ُُيِضع كنيسته الرشقية للكنيسة الرومانية  قسطنطني احلادي عرش    القسطنطينية من السلطان العظيم وافق

لنرصتهالكاثوليكية   أوروبا  ملوك  دعوة  ب  مقابل  قوبلت  رئيس رفض  ولكنها  عنه  عرب  الذي  الشعب  من 

قائاًل:   البيزنطي  الالتينية  ))الوزراء  القبعة  رؤية  عىل  القسطنطينية  يف  اإلسالمية  العاممة  رؤية  أفضل  إنني 

 (( !فيها

اجليش   نحو    املسلم   العثامينكان  من  يتألف  من  و مقاتل،    (250000) جراًرا  متألًفا  البيزنطي  اجليش  كان 

جرى   آالف  عجلبضعة  عىل  وجنوة   مجعهم  واملقاتلني  املراكب  بعض  أرسلت  التي  البندقية/فينيسيا  من 

   .مقاتل حلامية مصاحلهام التجارية يف املدينة  4000التي أرسلت 

نعم لقد حول السلطان الكنيسة ملسجد ألن البلد فتحت عنوة وقرسا ولو فتحت صلحا كام فتحت مرص 

ولعل كثريا منا يسمع   بدل،وكام تصالح أهل إيلياء )القدس( مع عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ملا غري وال  

ا كاثوليكا وتصاحلوا  بحي تقسيم يف إسطنبول مل يبن فيه مسجد حتى هذا العرص ألن أهل هذا احلي كانو 

ومل  عهدهم  املسلمون  فوىف  مسجدا،  املحلة  هذه  يف  يبن  أال  الرشوط  ضمن  من  وكان  الفاتح  حممد  مع 

 ينقضوا 

وطليطلة وقرطبة وإشبيلية لقد عقدوا مع بني األمحر أمراء   ولكن تعالوا لنرى ماذا فعل النصارى بغرناطة 

بابا ا92غرناطة عهدا وصلحا من) بتغري ( رشطا حتت رعاية  الناس  يلزم  لفاتيكان أال تغلق املساجد وأال 

دينهم فام إن دخلوا غرناطة حتى نقضوا كل العهود بمباركة البابا وسفكوا الدماء وألزموا الناس باعتناق 

وأنشأو لكنائس    االنرصانية  وحولوها  املساجد  هدموا  النرصانية،  تاريخ  يف  العار  وصمة  التفتيش  حماكم 

وه  ومخارات  الكنائس، واسطبالت  من  بكنيسة  تارُيهم  يف  املسلمون  يفعله  مل  احلمراء   ذا  قرص  مسجد 

 وهذه رصبيا ونحن نمر بذكرى جمزرة رسبينتشا التي سلم فيها   بغرناطة كنيسة، جامع قرطبة كاتدرائية، 



 

 

 

اهلولندي   النساء    8000اجليش  من  اآلف  ويغتصب عرشات  ليقتلهم مجيعا  الرصيب  للجيش  آالف مسلم 

مسجدا وأحرقوا مكتبة بلغراد بام فيها من كتب    271الرصب أحرقوا    ، مع العامل املتحرضمرأى وسحتت  

وخمطوطات إسالمية وهذا باألمس القريب وليس من مئات السنني بل يف القرن املايض، ويف القرن املايض  

وقتلوا   وهدموه  االثري  بابرى  مسجد  عىل  اهلندوس  هندوسيا   2000هجم  معبدا  وبنوا  املسلمني    من 

السالم، ورجل  السالم  محامة  غاندي  بكلمة   بمباركة  العرب  صهاينة  يتكلم  ومل  ساكنا  العامل  حيرك  ومل 

كالب  املزعومة فسكت  وللدولة  لليهود  عاصمة  القدس  بتحويل  صوته  بأعىل  نادى  ترامب  هذا  واحدة، 

عليه   أنكر  من  نر  ومل  الدين  وأعداء  االحتالل  هدمالعرب  دولة  املساجد  و   مسجدا،  1200ت  عرشات 

واحلفريات حتت املسجد األقىص والعامل ساكت ودور سينام    مثل مسجد قيسارية االموي،  جعلتها مخارات

 .             ويتفرج

بالعدل  الرشع  حدود  ليفرض  الدين  شمس  آق  شيخ  العالمة  قام  صوفيا  أيا  ملسجد  السلطان  وصل  ملا 

األوربيني ومعاملة  يغري    واالنصاف  فلم  والصلبان باحلسنى،  والصور  الكنيسة  معامل  من  شيئا  السلطان 

      .فعله اتاتورك ملا حوهلا ملتحف  املنقوشة عىل اجلدران غطاها السلطان بطبقة رقيقة تسهل ازالتها وهذا ما

احلقائق  تلك  والتسامح   كل  والفجورتمل    والعدل  العهر  قنوات  هلا  يف تطرق  وطريقته  اردوغان  اكره   ،

 السياسة هذا شانك ولكن اياك أن حيملك الكره لشخص عىل تشويه دينك وانصاف رشيعتك  

بعد  إال  البيزنطية  الدولة  عاصمة  يدخلوا  ومل  شهيد  مخسمئة  بعد  إال  صوفيا  أيا  ملسجد  املسلمون  يصل  مل 

  40حصاد ها التحالف املغويل الصليبي  حتالف النصارى مع املغول ودعمهم لتدمري العامل اإلسالمي فكان  

 مليون مسلم  

قرار ارجاع أيا صوفيا مسجدا هو قرار الشعب الرتكي واختياره وال حيق ألي شخص غري تركي التكلم يف 

أسامء   غريوا  عثامنية  ألهنا  املساجد  سجاد  غريوا  البلدان  بعض  يف  االمر  أسامء   الشوارعهذا  حتمل  ألهنا 

الوا هذه مصلحة وشأن داخيل إذا عليكم أن حترتموا الشأن الداخيل للشعب الرتكي  السالطني العثامنيني وق

بل  جان  بابا  و  اوغلوا  داود  وأمحد  غول  عبداهلل  اردوغان  خصوم  فيهم  بمن  اخلطوة  هذه  دعموا  والذين 

االمر  ألن  الفكرة  وشجع  دعم  الشعب  حزب  مرشح  اوغلوا  حمرم  الرئاسة  منصب  عىل  اردوغان  منافس 

   22ا وكنيسة ومتحفا بل القضية أن تركيا حاولوا غزوها  يف عقر دارها بعد أن حتالف ضدها  ليس مسجد 



 

 

 

العثامنيون يف  فيها  انترص  اشهر  تسعة  املعركة  فاستمرت  أيا صوفيا  ونيوزلندا ألجل  اوربية وأسرتاليا  دولة 

جاء ة اخلالفة حتى  عىل دول   التآمروبقي    معركة جناق قلعة بعد ان خرسوا ربع مليون شهيد من املسلمني

 26ذان واللغة العربية وكل ما يمت لإلسالم وقتلوا  ن واآل آاتاتورك فاعلن االنقالب عىل اإلسالم والقر

القفقاس دولة يف البلقان و   22الفا من علامء املسلمني وطلبة العلم االتراك لينتقم بعدها العامل املتحرض من  

 والقرم فلم يبق فيها مسجد واحد 

تم رفع   1931خر مرة عام  آ وثامنني عاما من نفس النقطة واملكان التي رفع فيها    85ذان بعد  لقد رفع اال

سنة فلعلها إشارة من اهلل    85االذان بعد انتهاء برنامج رمضاين اسمه خري من الف شهر واالف شهر هم  

     وتربيك هلذه اخلطوة  

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


