
 نبذة عن حياة العلّامة اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

 جمع وإعداد: موقع نسيم الشام

هـ يف قرية تقع على ضفاف هنر دجلة عند نقطة التالقي بني 9431 -م 9191ولد عام * 
 والعراق وتركيا، وتدعى جيَلَكا تابعة جلزيرة ابن عمر املعروفة جبزيرة بوطان.حدود سوريا 

ىل. الذي هاجر إىل دمشق إثر اإلجراءات أبوه العالمة مال رمضان البُوطي رمحه اهلل تعا* 
 اليت اختذها اتاتورك يف سبيل حماربته للدين ...

للعلم مل يقتصر على جهد التحق مبدرسة ابتدائية يف منطقة ساروجة .. لكن تلقيه  *
املدرسة فقط .. بل كان لوالده الدور األبرز. وعن تلقيه العلم يف تلك املرحلة يقول الشيخ: 
)كان أيب بعد ذلك هو معلمي األوحد .. علمين أواًل مبادئ العقيدة اإلسالمية، مث علمين 

ة اللبيب يف سرية ، من خالل رسالة صغرية امسها: ذخري موجزًا من سرية سيدنا رسول اهلل 
احلبيب. مث أخذ يعلمين مبادئ علوم اآللة من حنو وصرف. وسّلكين يف طريق حفظ ألفية ابن 
مالك يف النحو. فكان يفسر يل كل يوم مخسة أو ستة أبيات منها، وكان علي أن أتقنها بعد 

ومل أكن  ذلك حفظاً يف بياض ذلك النهار. فأذكر أنين حفظت األلفية كلها خالل أقل من عام.
قد ناهزت البلوغ بعد، ويف الفرتة ذاهتا حّفظين والدي نظم الغاية والتقريب للعمريطي يف الفقه. 

 وهي ألف ومائتا بيت(.

توفيت والدته وله من العمر ثالثة عشر عاماً. فتزوج والده من زوجة أخرى، من أسرة تركية  *
 ة إىل اللغة الكردية والعربية.فاضلة، فكانت سبباً يف إملامه باللغة الرتكية باإلضاف

.. عند الشيخ حسن حبنكه امليداين بعد انقضاء املرحلة االبتدائية التحق جبامع منجك  *
ويتحدث الشيخ عن هذه املرحلة بالقول: ) .. أقبل إيل ذات يوم قبل أن ميضي يب فيسلمين 

ماله اليت يعلقها علي .. أصَغَر تلميذ إىل شيوخ معهد التوجيه اإلسالمي، ينصحين وحيدثين عن آ
اعلم يا بين أنين لو عرفت أن الطريق املوصل إىل اهلل يكمن يف كسح القمامة : وقال يل فيما قال 



من الطرق، جلعلت منك زبااًل، ولكين نظرت فوجدت أن الطريق املوصل إىل اهلل هو العلم به 
وأكد كثرياً، أن ال  وبدينه، فمن أجل ذلك قررت أن أسلك بك هذا الطريق. مث شدد عليّ 

بعد أيام مضى يب إىل دار الشيخ  أجعل قصدي من دراسة هذا العلم أي شهادة أو وظيفة ..
 حسن حبنكة رمحه اهلل، وتركين أمانة بني يديه ويف معهده، ومضى عائداً إىل شأنه .

 ومنذ ذلك اليوم انقطعت عن الدار، وأصبحت طالبًا داخليًا يف معهد التوجيه اإلسالمي،
وكنت أتردد على الدار لرؤية والدي أيام الثالثاء فقط من كل أسبوع، أبقى عنده بياض ذلك 

 النهار، حىت إذا أقبل املساء استأذنته عائداً على منجك.

كنت أشرتك مع الطلبة الكبار يف اجللوس إىل دروسهم اليت يتلقوهنا من الشيخ دون أن أعي 
عد ذلك أن حضوري كان مفيداً .. ويف أيام الثالثاء كنت منهم إال النزر القليل، ولكين تبينت ب

أتلقى على والدي مزيدًا من الدروس.. تلقيت عليه دروسًا يف النحو ويف البالغة، وقد حفظت 
على يديه عقود اجلمان للسيوطي، كما درست عليه كتبًا يف املنطق، واملقوالت العشر، ودرست 

 عليه شرح مجع اجلوامع يف األصول(.

يف تلك الفرتة تقدم للخطابة وصعد املنرب ومل يكن قد جتاوز بعد السابع عشرة من عمره، و  *
 وذلك يف أحد مساجد امليدان القريبة من جامع منجك. 

رّغبه بعض أساتذته يف حفظ القرآن الكرمي وشجعوه على ذلك، وبالفعل فقد استجاب  *
بنّي له عظيم األجر الذي ينتظر حافظ  وبدأ باحلفظ، ولكن والده رمحه اهلل على الرغم من أنه

 القرآن، فقد حذره من الوزر واإلمث اللذين يلحقان مبن حيفظ القرآن الكرمي مث ينساه.

فتوقف عن مواصلة حفظه، لكنه غدا بعد ذلك من املكثرين لتالوته، حىت إنه كان خيتم يف  
 حفظه للعديد من السور مع كل ثالثة أيام ختمة، فكان من نتيجة إكثاره لتالوة القرآن الكرمي

استحضاره جلل السور ومواضع اآليات فيها، من دون أن يقوم بأي جهد للقيام حبفظ شيء 
 منها على الطريقة التقليدية اليت يتبعها من يريد أن حيفظ شيئاً من القرآن الكرمي.

ته األدبية ومتتعه وكان إلكثاره من تالوة القرآن الكرمي يف تلك الفرتة الدور البارز يف اهتماما
 بالسليقة العربية، والبالغة اليت تتجلى يف أحاديثه وكتاباته.



 تزوج وهو يف الثامنة عشر .. وله من األوالد ستة ذكور وبنت واحدة.* 

يف هذه الفرتة أصبح مولعًا بقراءة الكتب األدبية ألدباء معاصرين وغابرين مثل: مصطفى  *
ظهرت  9199واملازين، إضافة إىل مقامات احلريري، ويف عام صادق الرافعي، واجلاحظ، والعقاد 

أوىل أعماله وهي مقالة بعنوان أمام املرآة، نشرهتا له جملة التمدن اإلسالمي، مث تبعتها يف امللجة 
، لكن باكورة أعماله األدبية حبق كانت قصة ترمجها من اللغة الكردية، وهي ذاهتا مقاالت أخرى
ي )ممو زين(، وهي قصة متثل احلب العفيف والعاطفة امللتهبة والوفاء النادر. املعروفة بامسها الكرد

 وقد أفرغها املرتجم يف بيان عريب مشرق وبنيان قصصي جذاب، وال تزال طبعاهتا الكثرية تتواىل.

أمت دراسته يف معهد التوجيه اإلسالمي، الذي كان قد حتول حينئذ إىل  9194ويف عام  *
 وبذلك قضى ست سنوات يف جامع منجك عند الشيخ حسن حبنكة.معهد شرعي نظامي. 

ذهب إىل القاهرة الستكمال دراسته اجلامعية يف األزهر. ويتحدث عن  9193ويف عام * 
وشيئًا مما فوقها وحتولت إىل تلك املرحلة وخاصة عن جتربته األدبية: )وملا أهنيت دراسيت الثانوية 

األزهر الستكمال دراسيت اجلامعية فيها .. كنت أرسل من القاهرة يف كل أسبوع مقااًل أدبيًا أو 
اجتماعيًا إىل جريدة األيام اليت كان يصدرها املرحوم نصوح بابيل حتت عنوان "من أسبوع إىل 

 (.9199-9193أسبوع" كان ذلك خالل عام 

 .9199صوله على اإلجازة يف الشريعة من كلية الشريعة باألزهر عام عاد لدمشق بعد ح *

 .9191مث حصل على دبلوم الرتبية من كلية اللغة العربية يف األزهر عام * 

 . 9191عني مدرساً للرتبية الدينية يف محص عام  *

اذية أصبح معيدًا يف كلية الشريعة جبامعة دمشق، فموفدًا إىل القاهرة لنيل درجة األست *
)الدكتوراه( يف الفقه وأصوله، وكانت اطروحته كتاب )ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية( 

 نال عليها مرتبة الشرف األوىل مع التوصية بالتبادل .. 



 م عني مدرساً يف كلية الشريعة جامعة دمشق فأستاذاً مساعداً، فأستاذاً. 9119ويف عام * 

م عنّي عميداً هلا، مث رئيساً لقسم 9111م وكياًل للكلية، مث يف عام 9119وُعني يف عام * 
 العقائد واألديان. وهو اآلن متقاعد ومتعاقد مع اجلامعة حماضراً.

كان بعيدًا عن احملافل العامة، ومكتفيًا باحلقل   9119خالل هذه الفرتة وحىت عام  *
يني يف مسجد السنجقدار يستقطب الكثري من شباب األكادميي باإلضافة إىل درسني أسبوع

دمشق وما حوهلا، مث انتقل بسبب ضيق املكان إىل مسجد تنكز فمسجد اإلميان .. وما زالت 
دروسه قائمة فيه حىت اليوم بفضل اهلل تعاىل، ودروس أخرى يف مسجد والده الشيخ مال رمضان 

 للحكم العطائية. البوطي واجلامع األموي، ومن أبرز هذه الدروس شرحه

م ربطت بينه وبني الرئيس الراحل حافظ األسد عالقة شخصية عندما 9119بعد عام  *
طلب الرئيس اللقاء بالدكتور البوطي إثر قراءته لبعض كتبه. وأصبح يستدعيه بني احلني واآلخر 

لق يف جلسات طويلة، وقد كان من أبرز نتائج تلك اللقاءات استجابة الرئيس لطلبه إذ: أط
سراح عدد كبري من املعتقلني على دفعات، وفتح اجملال لعودة الذين خرجوا بسبب األحداث 
اجلارية آنذاك، باإلضافة إىل معاجلة كثري من القضايا األخرى املتعلقة باملعاهد الشرعية واإلعالم 

ر والكتب اإلسالمية .. وقد تسببت عن هذه العالقة افرتاءات كثرية ألصقت عمدًا بالدكتو 
 البوطي، تبني للناس مجيعاً فيما بعد بطالهنا وتفاهتها. 

كان للشيخ موقف متميز من األحداث الدامية اليت وقعت يف اجلزائر .. تعرض حلمالت * 
من اهلجوم بسببها .. وخاصة بعد تأليفه كتاب اجلهاد يف اإلسالم. وعقدت أكثر من ندوة 

جيب وبعد ثالث سنوات صدر بيان من منتقديه ملناقشة مضمون الكتاب والرد عليه .. لكن الع
 يف تلك الفرتة يتضمن ذات املوقف الذي اختذه هو مع بداية األزمة .. 

  ومن أبرز األفكار التي تميز بها في مسيرته العلمية والدعوية:* 



يعتب على بعض املفكرين اإلسالميني انصرافهم عن العبادات واألذكار واألوراد اليت هي  -
 ألول يف طريق الدعوة إىل اهلل.الزاد ا

يناقش العمل على ترويج كلمة "الفكر اإلسالمي" و"املفكرين اإلسالميني" وله يف ذلك  -
 وجهة نظر معروفة.

 يتمتع بروح شفافة .. بّكاء .. ويالحظ هذا يف كثري من دروسه وحماضراته. -

ة سراً وجهراً .. ال سيما مل يتوقف عن نصح احلاكم .. وكان له وقفات مع احلكام يف سوري -
فيما يتعلق بالصالة يف اجليش والوقوف بوجه بعض املسلسالت، وموقفه من طرد املنقبات من 

 بعض الدوائر احلكومية معروف .. ومناهج الرتبية اإلسالمية واللغة العربية.

نشاطاته العلمية في سفره تشعبت اختصاصاته العلمية والفكرية وانعكس هذا على  *
: فقد مكنه تبحره يف العلوم العقلية والنقلية من تشرب مقاصد ه وفي كتبه ومحاضراتهوحضر 

الشريعة والفهم الدقيق ملراميها وغاياهتا، مما أكسبه مقدرة فائقة على ربط القدمي باجلديد، 
فساعده ذلك على احلضور الدائم يف كل احملافل العلمية والفكرية، اليت تطرح فيها على بساط 

واملناقشة أهم وأخطر القضايا اليت تشغل احليز األكرب من التفكري اإلنساين، واليت هلا دور البحث 
 األبلغ يف توجيه اجملتمعات اإلنسانة فكرياً وعلمياً.

ومتّيزت كتاباته بأنه مل يقف فيها موقف املدافع الضعيف، بل واجه الغربيني بتسفيه أفكارهم 
ا، ال سيما تلك اليت تتناول حقائق اإلسالم، وملتزمًا خالل وإبراز الدالئل العلمية على هتافته

 ذلك جانب الدقة واحليطة يف كل ما يكتبه أو يقوله.

 * له نشاطات عديدة على الصعيد العربي والدويل. منها: 

شارك يف الكثري من املؤمترات والندوات العربية والدولية كامللتقى الفكري اإلسالمي يف  -
 ديدة.اجلزائر لسنوات ع

حاضر يف معظم الدول العربية والغربية من أبرزها حماضرته يف جملس برملان االحتاد األوريب  -
 .9119يف سرتاسبورغ عن حقوق األقليات يف اإلسالم سنة 

 وشارك كمستشار يف بعض لقاءات اجملمع الفقهي اإلسالمي -



  عضو يف هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية -

 عضو مجعية نور اإلسالم يف الغرب / فرنسا -

 عضو يف مؤسسة طابا / أبو ظيب -

 وهو اآلن املشرف على النشاط العلمي يف اجلامع األموي بدمشق. -

 مسي عضو اجمللس األعلى ألكادميية أكسفورد -

 عضو اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية / عمان -

 9003نال جوائز عديدة منها جائزة ديب لشخصية العام  -

له برامج عديدة من احللقات العلمية الدينية واالجتماعية بثت وتبث من أقنية فضائية  *
متعددة، منها: مع البوطي يف قضايا الساعة، مع البوطي يف حياته وفكره، اجلديد يف إعجاز 

 من القرآن والسنة, وبرنامج دراسات قرآنية الذي القرآن, اإلسالم يف ميزان العلم, مشاهد وعرب
 ال يزال يف إلقاءه منذ ربع قرن. 

وهي كثرية جدا ناهزت اخلمسني .. اإلنسان مسري أم خمري/ هذه  ومن أبرز مؤلفاته:* 
مشكالتنا/ وهذه مشكالهتم/ هذا والدي/ حماضرات يف الفقه املقارن/ اإلسالم مالذ كّل 

احلب يف القرآن ودور احلب يف حياة اإلنسان/ من الفكر والقلب/  اجملتمعات اإلنسانّية/
يغالطونك إذ يقولون/ منهج احلضارة اإلنسانية يف القرآن/ الالمذهبية أخطر بدعة هتدد الشريعة 
اإلسالمية/ السلفية مرحلة زمنية مباركة وليست مذهب إسالمي/ شخصيات استوقفتين/ املرأة 

لطائف التشريع الربايّن/ ال يأتيه الباطل/ عائشة أم املؤمنني رضي اهلل بني طغيان النظام الغريّب و 
منهج احلضارة اإلنسانية يف اإلسالم/ نقض أوهام املادية اجلدلية/ جتربة الرتبية اإلسالمية يف  عنها/

ميزان البحث/ أحباث يف القمة )عشر كتيبات(/ قضايا فقهية معاصرة/ حتديد النسل/ قضايا 
هب التوحيدية والفلسفات املعاصرة/ التعرف على الذات/ اإلسالم والغرب ... ساخنة/ املذا

شرح وحتليل احلكم العطائية )البن : لكن أبرز مؤلفات الشيخ على اإلطالقوغريها الكثري 
 جملدات. فقه السرية النبوية، كربى اليقينيات الكونية. 3عطاء اهلل السكندري( 



ت عدة: كاإلنكليزية والفرنسية واألملانية والرتكية والروسية والعديد من مؤلفاته ترجم إىل لغا
 واملالوية.

إنه عامل عصري جمّدد، ورع خملص، سليم الطوية، حسن النية واملقصد، غيور على شرع * 
الطيبة واملوعظة اهلل واألخالق اإلسالمية، جريء يف احلق، مأل حياته وحياة الناس بالكلمة 

احلسنة، واحلكمة النافعة بالكتاب والسنة النبوية، متبع للسلف الصاحل، حمذر من البدع، وداعية 
 إسالمي متفوق يف كل ميدان.

 

الشيخ رمحه اهلل تعاىل اختذ  9099عام بالفتنة اليت وقعت يف سوريا مع بداية فيما يتعلق و   *

كان له موقفاً فقد   ،أحداث اجلزائر والذي كان سببًا يف إيقافها منذات املوقف الذي اختذه 
معاجلة أسباب  دأب فيه علىابتعد فيه عن أسلوب التحريض و رد به عن غريه. تف حياً وصر  واضحاً 

ووجه النصح لكال الطرفني، ، مستندًا يف كل ما ذهب إليه إىل الدليل الشرعي سفك الدماء
حثيثة لتشويه صورته، لكن اهلل سبحانه حاوالت فكانت فرصة خلصومه للنيل منه، وللقيام مب

، 9094/ آذار/ 99وتعاىل أنزله املنزلة الالئقة به. عندما اختاره شهيدًا مساء يوم اخلميس 
، يف جملس وصفه عاقل يف خامتة يتمناها كل مسلم هـ.9343دى األول / / مجا 90املوافق: 

ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
محة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل ويتدارسونه فيما بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الر 

ندما كان يلقي درسه يف تفسري القرآن الكرمي يف مسجد اإلميان بدمشق مع ع(. فيمن عنده
  .رمحهم اهلل تعاىل أمجعني، حوايل مخسني من طلبة العلم الشرعي

ويف ختام هذه السرية املباركة العطرة، ورّداً ملا يشيعه املغرضون: نؤكد أن الشيخ كان حىت آخر  *

 رغم كل اإلغراءات اليت حتدث عنها. حلظة يف حياته يرفض أن يغادر الشام إىل أي دولة أخرى



واليت سّجلها يوم استشهاده، كما أنه  يف قضايا الساعة احللقة األخرية من برنامج مع البوطييف 
 .يف تركيابنات أو أوالد يقيمون ليس له أي 

هذا والدي، البدايات، حبوث ومقاالت مهداة إىل الدكتور حممد  :مراجع ومصادر النبذة* 
 سعيد رمضان البوطي، وأرشيف املوقع ومصادر أخرى.

 
 
 

 ليت متثل منهج الشيخ وفكره على موقع الفيسبوك:والصفحة ا

https://www.facebook.com/Sh.AlBouti 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iN9jeJ65o4M
https://www.facebook.com/Sh.AlBouti
https://www.facebook.com/Sh.AlBouti

