آاي صوفيا بشرى خري يف زمن الباطل
عدت خبيايل أعواماً وعقوداً بل قرونً عديدة ووصلت إىل اخلالفة العثمانية وزمن السلطان حُم َّمد خان الثاين بن حمراد بن حُم َّمد،

الذي عحرف اختصاراً مبحمد الثاين ث لقبه األشهر ُممد الفاتح بعد أن حتققت بشارة رسول للا ﷺ على يديه ف حديثه« :لَتُ ْفتَ َح َّن
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نعم ..عاد خيايل إىل هذا الزمن الذهيب وقت فتح القسطنطينية ،األمل املنشود للفاحتني املسلمني ،عاصمة البيزنطيِّني ..حلم
األجداد وأمل األجيال ،والذي كان من أعظم األحداث والفتوحات ف اتريخ أمة اإلسالم ،ونقطة حتول ف اتريخ العال...
وختيلت أنين أراه وهو يدخل آاي صوفيا أكرب كنيسة ف العال آنذاك ،واليت متثل القيادة األوىل ورأس اهلرم األرثوذوكسي ف العال
وموازية ومساوية للفاتيكان ف روما هذه األايم...
يدخلها فاحتا منتصراً بعد حصار طويل ومعركة شاقة ،لكن أيضاً يدخلها رحيماً عطوفاً؛ فقد سجد شكرا هلل ،ث طمأن النصارى
من الرهبان والناس على أنفسهم وأمواهلم وحياهتم وأنه ال خوف عليهم ،ث اشرتاها وحوهلا إىل مسجد ودفع الثمن كامال من حر ماله
للرهبان األرثوذكس ،ليجعله واألراضي احمليطة به وما عليها من مبان وقفاً لصاحل املسلمني كافة...
ث قفزت خبيايل عقوداً عديدة إىل األمام وصوالً لفرتة من أقسى األوقات ف اترخينا اإلسالمي حني هدمت دولة اخلالفة العثمانية
ف بداية القرن العشرين امليالدي؛ عام  1342للهجرة 1924 ،ميالدي...
فرتة حزينة من اترخينا ..ففي عام 1934م حول اهلالك مصطفى كمال آاي صوفيا وقف السلطان ُممد الفاتح إىل متحف يزوره
اجلميع بال صالة وال أذان!
ث عدت إىل أرض الواقع وإىل أايمنا هذه؛ حيث أحعيد آاي صوفيا ليكون مسجداً تحقام فيه الصلوات ويحرفع األذان صادحاً عالياً..
(أعيد ول يتم حتويله) ،ونسمع األصوات الفرحة والتكبريات املهللة الصادحة ف كل مكان ف تركيا وخارجها ف الشرق والغرب...
وكذلك األصوات الناعقة بعدم جواز ذلك متناسني أنه هبذا رجع لألصل الذي أوقفه عليه ُممد الفاتح بعد شرائه ،مع أنه وقتها ل
يكن حباجة لذلك ..ألنه وفقا لألعراف الدولية ف ذلك الزمن وما تاله فإن البالد اليت تفتح قسراً وعنوة هلا طريقة معينة ف التعامل
ختتلف عن البالد اليت تفتح صلحاً وسلماً ...فيمكنه حتويل الكنائس إىل مساجد بال لوم أو انتقاد.
وتبعاً هلذا أقول ملن حيسب هذا العمل حملمد الفاتح خطأً مقارنة مبوقف عمر بن اخلطاب عندما فتح القدس إنه ال ينفع أن
نقارن بني املوقفني؛ فعمر بن اخلطاب رضي للا عنه فتح القدس صلحاً بعد أن حاصرها جيش املسلمني ،والناس داخل القدس فتحوا
له األبواب وأعطوه املفاتيح واتفقوا فيما بينهم ،وكانت بنود هذه االتفاقية تقضي أال ميس املسلمون كنائس النصارى ف القدس ،أما
البالد اليت تفتح قسراً فهي ملك للمسلمني وال توجد اتفاقيات ،ومع حقه ف ذلك إال أنه اشرتاها ،ث حوهلا ملسجد.
فلتسكت أصوات النفاق والباطل بعدم جواز ذلك ،وبعدم جواز إرجاعه اآلن ليكون هذا املسجد.
وإبذن للا يتحقق قريباً اجلزء الثاين من بشرى رسولنا ﷺ بفتح روما ،كما ورد ف ما رواه احلاكم ف املستدرك وغريه عن عبد للا
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