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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وقفة بني الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي ومنتقديه

 الكاتب: موفق اخلالد

عرفت  فضيلة  الدكتور  البوطي   منذ أمد طويل ، وأفدت من علمو بني  يدي البحث: 
فو ما أتاح يل معرفة الكثري ؽتا مل يعر مستمعًا وقارئًا ومتابعًا حملاضراتو التلفزيزنية ونشاطاتو 

 اآلخرون.
*          *            * 

تعرض الدكتور البوطي وال يزال يتعرض عتجوم عنيف من كثري من اصتهات حبجة أو 
بأخرى. وقد وجو النقد إليو من فئات شىت. منها جهات علمانية حاقدة على اإلسالم 

بينو وجدت الفرصة مناسبة للنيل من الدكتور البوطي بسبب تاريخ من الصراع الفكري 
وبينهم من خالل مؤلفاتو وحواراتو اليت مرغ فيها أفكارىم ومذاىبهم يف الوحل وكشف اللثام 
عن زيفها وبطالهنا، وال سيما يف كتابيو : نقد أوىام اظتادية اصتدلية، وكتابو : العقيدة 

الرد على كثري من أفكارىم  اإلسالمية والفكر اظتعاصر. باإلضافة إىل كتب أخرى مشلت
هتم بأسلوبو العلمي اظتتميز. أضف إىل ذلك الندوات اضتوارية اليت عقدت بينو وبني وشبها

الدكتور الطيب التيزيين واليت كانت عتا آثار قوية يف ساحة اضتوار بني االجتاه اإلسالمي 
 واالجتاه اليساري اإلضتادي.

دت الفرصة وأنصار الفكر اإلضتادي خسروا اظتعركة آنذاك مع الدكتور البوطي. واآلن غ
اصتو الضبايب اليت خلفتو األوضاع القائمة يف سورية، واليت مناسبة لشن ىجوم عليو يف غمرة 

بغض النظر عن صحتو أو عدم صحتو. وال شك أن بوسع  ؛كان للدكتور البوطي فيها دوره
أنصار الفكر اإلضتادي أن يسامهوا يف صب ألوان النقد والشتائم حبقو يشفون بذلك غليلهم 

  وىو خصمهم الذي أذاقهم مرارة اعتزدية.؟ يدون بذلك من زتلة النيل منو، كيف الويز 
ىذا الفريق من الناقدين ال يتورعون عن تشويو صورة الدكتور البوطي بشىت األكاذيب 
واالفًتاءات الرخيصة، وال شك أن زتلتهم ىذه تتفق مع رغبة كل التوجهات اضتاقدة على 

 ية أو اليسارية أو غريىا.اإلسالم سواء منها اللربال
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فريق آخر ديثل الشكل اظتتطرف من اإلخوة السلفيني، وىؤالء أشك يف صدق سلفيتهم. 
وأعتقد أهنم يتسًتون وراء صفة السلفية لصب جام حقدىم على كل من خالفهم. وأضع 

كالم ؟...أقف التزامًا بإشارة استفهام حول حقيقة توجههم...ىل حيملون وجهة إسالمية
من كذب  صلى ا هل عليو وسلم : ىال شققت على قلبو...وإن كانت اظتظاىر السلوكية النيب

 تدفع ؿتو الشك يف سالمة توجههم الديين.وافًتاء وحتريض على الفتنة 
أما اإلخوة السلفيون فإهنم على الرغم من اختالف وجهات النظر بينهم وبني الدكتور 

القيم األخالقية اإلسالمية مل بينهم وبينو، ونوع من البوطي فإنو تبقى ذتة ضوابط لطريقة التعا
 مهما ارتفعت وتريتو.تضع اضتدود طتالفهم اظتستمدة من أدب اطتالف 

وىنا ال بد أن أستعرض حتلياًل لشخصية الدكتور البوطي يف إطار عالقتو مع اآلخرين من 
تررتو من الكردية ؽتو  ؼتتلف الفئات. بدأ الدكتور البوطي حياتو أديبًا من خالل كتابو الذي

زين والذي ديثل قطعة أدبية مؤثرة نقلها بكل رتاليتها الفنية إىل اللغة العربية وأضفى عليها 
 من قدرتو البالغية ما زادىا رتاالً وتألقاً. 

مث اجتو اجتاىًا فكريًا دفعو إليو شعوره بالغرية عندما وقع على كتابات يف التاريخ تنال من 
: دفاع عن اإلسالم والتاريخ ومقاالت رّد فيها على إسالمية يف كتابوشخصيات تارخيية 

آخرين. مث ألف كتابو: اظتذىب االقتصادي بني الشيوعية واإلسالم رّد فيو على النظرية 
االقتصادية الشيوعية ، مث ألف كتاباً ضمنو خربتو اليت اكتسبها من خالل تدريسو ظتادة الًتبية 

. مث عني معيداً يف كلية الشريعة ة الًتبية اإلسالمية يف ميزان البحث "، شتاه: " جترباإلسالمية
: ضوابط اظتصلحة يف الشربيعة لدكتوراه يف الفقو وأصولو بكتابوجبامعة دمشق ونال درجة ا

، ليعود إىل كلية الشريعة ليبدأ رحلتو العلمية اصتديدة بتأليف كتابو الذي اشتهر يف اإلسالمية
فقو السرية النبوية والذي ترجم إىل كثري من لغات العامل. مث كتابو: كربى  شىت بقاع العامل :

التوحيد بلغة علمية معاصرة. وعندما ظهرت بعض  اليقينيات الكونية والذي ضمنو علم
والتمذىب هبا، الدعوات الوىابية اظتتطرفة يف سورية واليت كانت تنال من اظتذاىب األربعة 

 مذىبية أخطر بدعة هتدد الشريعة اإلسالمية.تناوعتا بالرد بكتابو: الال
العلمي مبؤلفات نالت شهرة وأثرًا متميزًا ومنها كتابو: نقض أوىام اظتادية  مث تواىل إنتاجو

مث كتابو: منهج اضتضارة اإلنسانية يف اإلسالم  وألف غتموعة أحباث يف سلسلة  ،اصتدلية
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من ىو سيد القدر ، وباطن  :منها مهية،ة تناولت مواضيع يف غاية األشتاىا: أحباث يف القم
اإلمث ، وإىل كل فتاة تؤمن با هل ، واإلسالم ومشكالت الشباب، وغريىا مث كتابو حوار حول 

 .: على طريق العودة إىل اإلسالم وكتب كثرية أخرى، وكتابمشكالت حضارية
باضتقل  كان بعيدًا عن احملافل العامة، ومكتفياً   1891خالل ىذه الفًتة وحىت عام 

يستقطب الكثري من شباب األكادديي باإلضافة إىل درسني أسبوعيني يف مسجد السنجقدار 
 دمشق وما حوعتا. 

ة الرئيسية يف االحتفال اطتاص بالقرن اطتامس عشر مكلف بإلقاء الكل  1892ويف عام 
 اعتجري أمام الرئيس الراحل حافظ األسد، وكانت سورية تعاين أحداثًا خطرية ...وكان

لكلمتو أثر طيب يف نفوس الناس ويف نفس الرئيس نفسو. ألنو دعا اصتميع إىل مراجعة 
وعدم إلقاء التبعة على الفريق اآلخر . ونصح بالتزام  ،الذات وحتمل كل فريق ظتسؤولياتو

 العدل...
 مل تنشأ عالقة مباشرة بعد ذلك بني الرئيس والدكتور البوطي نتيجة تلك الكلمة.

سنوات؛ وكانت األحداث اطتطرية ال تزال تلقي بظالعتا على البالد  ولكن بعد ثالث
طلب الرئيس اللقاء بالدكتور البوطي على إثر قراءتو لبعض كتبو. وجرى لقاء ظتدة سبع 

 ساعات متواصلة. كان معظم  اضتديث خالعتا من طرف الرئيس الراحل. 
ا الدكتور البوطي ما طلبو مث جرى لقاء بعد فًتة وجيزة دام مدة ست ساعات طلب خالعت

يف الزيارة األوىل وىو: إخالء سبيل معتقلي اإلخوان ومن مشلهم االعتقال يف أحداث 
دفعة يف الة خريًا . وفعاًل أطلق سراح عدد كبري من اظتعتقلني اظتر الثمانيات.فوعد يف ىذه 

أخرى كبرية أيضًا مث تواىل إطالق سراح آخرين ولكن على  ة، مث أطلق سراح دفعاألوىل
بسبب مل تبلغ مقدار الدفعة األوىل والثانية. وبدأ بفتح اجملال لعودة الذين خرجوا  ،دفعات

انوا مطلوبني أو غريىم. وعاد كثري منهم بفضل ا هل تعاىل. و اليزال باب األحداث ؽتن ك
 تسوية أمر ىؤالء مفتوحاً فيما أعلم.

م الدكتور البوطي باهتامات كثرية، فمن متهم أنو يريد تأسيس حزب ل ىذه الفًتة اهته خال
ل من الرئيس الراحل سيارة فارىة، تسلم منصبًا وزارياً، وآخر أنو حصإسالمي، وآخر أنو سي

إىل غري ذلك ...وىذه الشائعات أو االهتامات كانت من جهات ؼتتلفة. ولكن ذلك مل يثن 
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عن الطريق اليت اختارىا. وكان كسبو من ذلك كبرياً ؛ فقد خرج اآلالف من الدكتور البوطي 
السجون، وعاد الكثريون مبساع منو مباشرة أو جبهود آخرين إىل سورية بعد أن كانوا ال 
يستطيعون العودة إليها، ظتوقف اختذوىا أو النتماءات كانوا ينتمون إليها أو بسبب وشايات 

 ضدىم وىم األكثرية.
بعد ذلك أحداث دامية خطرية يف اصتزائر بعد االنقالب على نتائج االنتخابات وقعت 

اليت ؾتحت فيها جبهة اإلنقاذ، وقد اقتضى األمر من الدكتور البوطي أن يؤلف كتابو: اصتهاد 
. الذي مل ينج من زتالت ىجوم عنيفة ليست أقل ؽتا تعرض لو سابقاً أو يتعرض عتا اليوم. 

ظتناقشة مضمون الكتاب وكتب ردًا على ما كتب من انتقادات  وعقدت أكثر من ندوة
 للكتاب. 

واليوم وقد جتاوز الدكتور البوطي الثمانني من العمر جيد نفسو أمام إعصار يعصف بسورية 
 وشعبها بعد ثورات قامت يف تونس ومصر وليبيا مث اليمن...

عهم الدكتور البوطي يف كانت اضتركات السابقة معروفة اعتوية إىل حد ما، قد خيتلف م
 بعض اظتواقف والتصرفات. 

ولكننا اليوم نقف أمام حركة تتوجو من قبل جهة ختفي نفسها وراء شاشة اضتاسوب، أو 
: ذلك غري واضح. الشعار الذي حتملووراء ػتطات فضائية ...ىويتها وبرناغتها ومسارىا كل 

؟ ود برنامج اإلصالحاتاإلصالحات. وىذا االسم ال خالف حولو. ولكن من الذي يق
نرى فيهم اظتتدينني، ونرى إىل جانبهم  ومن الذي حيدد سقفو، وبرناغتو؟ وما ىوية اظتنادين بو؟

اليساريني اظتالحدة، وإىل جانبهم الليرباليني، واظتنادين حبقوق اإلنسان، مع تناقض يف 
ى النظام، ] وأزيد التوجهات، وتعارض يف برنامج العمل. يلتقون يف شيء واحد ىو الثورة عل

وىم  –على ذلك أهنم يلتقون يف شيء آخر ىو التهجم على الدكتور البوطي [ مث خيتلفون 
     ؼتتلفون يف كل شيء بعد ذلك. 

إن مبدأ اإلصالح قد شتعناه من القائمني على السلطة يف سورية، كما شتعناه من 
 ية اإلصالح الذي يريده اظتعارضون؟اظتعارضني. ولكن ما ماى

العجيب يف األمر أن الدكتور البوطي كان قبل أشهر انتقد كثرياً من التصرفات اليت يقوم   
هبا مسؤولون يف الدولة سواء يف غتال اإلعالم، أو يف غتال الًتبية والتعليم العايل، أو يف 
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غتاالت أخرى، وكثري من الناقدين اليوم كانوا يلتزمون الصمت آنذاك. واآلن يثورون ويتهمون 
 الدكتور البوطي مبماألة الدولة.

وجو الدكتور البوطي النصح للدولة أمام مسؤويل الدولة، ووجو النصح للشعب على 
مسامع الشعب. ولكن اظتغرضني ال يريديون ذلك، ألن من أىم أىدافهم نسف اصتسر الذي 

 وعلمائها.ويبذلون ما يف وسعهم لنسف الثقة بني األمة  يصل بني األمة ومرجعياهتا الدينية.
مكن ضمن خطة اليوم يشعر الدكتور البوطي بوجوب العمل على ػتورين: اإلصالح اظت

: حقن الدماء وإعادة حالة الطمأنينة واألمان يف البالد. ولكن ذتة صحيحة، وػتور آخر ىو
فريقًا من الناس يشعرون أن عودة الطمأنينة يضر مبخططهم، وأن من الضرورة مبكان العمل 

دماء ونسف كل خطوة ديكن أن يتم من خالعتا اإلصالح يف جو من اعتدوء على سفك ال
 واضتوار. فإذا ما بدت بادرة إصالح نادوا لقد تأخرمت...

وأن يتأخر اإلصالح مشكلة  ...ولكن اظتشكلة األكرب أن تنسف جهود اإلصالح ويقطع 
 الفتنة وأسباهبا. د اليت تسعى لدرءالطريق دوهنا. وأن تنسف اصتهو 

 ه ىي فكرة الدكتور البوطي.ىذ
 ماذا يريد منتقدوا البوطي:

، حيث تبوأ تشويو شخصيتو ونسف ثقة األمة بو أما من حيث شخصو فإهنم يريدون
موقعًا متميزًا يف نفوسهم من خالل جهوده العلمية والدعوية خالل ستسني عامًا من حياتو 

قنوات كثرية. يف غتال الفقو  الدعوية. سواء من خالل كتبو أو أحاديثو التلفزيونية يف
اليت يثريوهنا عن  واألصول، أو يف غتال الرّد على أعداء اإلسالم يف العقيدة أو الشبهات

، وعن الًتاث والتجديد، ويف غتال الرد على أدعياء اإلسالم الذين يصنفون النص والتأويل
 لظالميني ...أنفسهم يف صف اظتتنورين ويصنفون اظتلتزمني بقواعد الشريعة يف صف ا

ستسون عامًا أو يزيد أمضاىا حفظو ا هل يف الدعوة يف مساجد دمشق حيضر دروسو 
 اآلالف من الشباب والنساء، يتلقون منو العلم ...

ستسون عامًا أو يزيد أمضاىا حفظو ا هل وىو يكتب يف شىت العلوم الشرعية من السرية 
يم ويزيل الكثري من اللبس. حىت جتاوزت والعقيدة والفقو وااألصول ...يصحح خالعتا اظتفاى

 مؤلفات الستني كتاباً بعضها بلغ أربع غتلدات.
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ستسون عامًا وىو يشارك يف النشاطات الدعوية من خالل مشاركاتو الفعالة يف اظتؤدترات 
 اليت تعاجل ؼتتلف القضايا اإلسالمية اظتعاصرة..

منهج ألرض ومغارهبا ديشون وفق للدكتور البوطي أجيال من الطالب ينتشرون يف مشارق ا
واضح من اإللتزام هبدي ا هل ورسولو، ومنهج السلف الصاحل ، ويتبعون األئمة الذين أرتعت 

 األمة على اتباعهم.
إن النيل من الدكتور البوطي خيفي وراءه حقد أولئك الذين ىزموا يف ساحة اضتوار العلمي 

فًتاءات، وتفسري اظتواقف الشريفة من خالل كاذيب واالفلجؤوا إىل أسلوب الشتم وإثارة األ
 فهمهم السيء.

ىربوا من ساحة اضتوار العلمي ألهنم أجنب من اظتواجهة، وأطالوا ألسنتهم باإلقذاع والشتم. 
 واستغلوا فرصة قيام الفتنة ىنا وىناك ليجعلوىا مركباً عتم لتحقيق أغراض حقدىم الدفني.

يقول عتم ما قالو ربنا تبارك وتعاىل عن قوم واجهوا مثل  ال ديلك اظترء إال أن ىؤالء وأمثاعتم
) وإذا شتعوا اللغو أعرضوا عنو وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال نبتغي    ىذا اظتوقف: 

 اصتاىلني (


