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 عقد ووعد وأمل
 

  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
 االنبهار دةعق انكسار من الحقا   سنشهده وما نشهده ما  اليوم هبا  منر اليت السورية األزمة نتائج أهم إحدى
 .... عام بشكل   بالغرب

فخروج السوري من بيئته إىل بيئة خمتلفة وخاصة الغربية منها مكنته من عمل مقارنة قريبة بني املزايا والعيوب 
 ايل يتمتع هبا كال الطرفني .

لغريب ، اولقد وجد أن الصورة ختتلف يف كثري من األحيان عن الصورة النمطية اليت احتفظ هبا عن االنسان 
فكال الطرفني يتمتع مبزايا وعيوب على السواء وهذه خطوة هامة يف عملية التبادل الثقايف اليت هي خطوة أوىل 

 يف عملية املواكبة احلضارية اليت نطمح إليها مجيعا  .
قول  بذل الغرب واليزال األسباب اليت مكنته من تبوأ حضارة ومكانة عالية ويف هذا حتقيق للسنة الربانية يف

  اهلل " كال  مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظورا "
فمعايشة هذه األسباب اليت أخذ الغرب هبا نفسه عن قرب واليت مّكنته من التقدم واالزدهار ، تسهل عملية 

كتور البوطي رمحه اهلل د التأثر بل والتأثري هبم مع الوقت وخاصة  أن املسلم لديه الكثري لينقله إليهم وقد أشار ال
  يف كثري من املناسبات عن االستعداد الغريب احلايل الكبري لتلقف وتقبل اإلسالم الصحيح . 

فمثال  إدراك أمهية الوقت واحملافظة عليه وقبل ذلك إدراك املكانة الكبرية لإلنسان بوصفه إنسان وتقدير جهوده 
دؤوب  الصغر وأشياء كثرية وكثرية أخذ الغرب هبا نفسه بشكل   ، وأمهية التنشأة احملبة للعلم واالكتشاف منذ

ومتواصل ، وهي يف حقيقتها مبادئ إسالمية غفلنا حنن عن تطبيقها ال بل جعلها اهلل أمورا  تعبدية تستحق 
 الدنيا يف ثوابا  مضاعفا  يف الدنيا واآلخرة وهذه ميزة كبرية لنا عليهم ، فالفرق كبري جدا  بني العمل جملرد الرفاهية

وبني أن يكون العمل وسيلة لتحقيق غاية وهدف يتخطى هذه احلدود ليفوز مبا هو أكرب وأبقى ، واآلثار يف  
كال احلالتني كبرية وخمتلفة على اإلنسان ، ولذلك فاإلنسان الغريب يشعر اآلن هبذا الفراغ املعنوي الذي سيزيد 

 منه احتكاكه األخري الغري مسبوق باملهّجرين ...
هذا التعايش القريب املتبادل بدأت بعض إرهاصاته يف الظهور ، فما جنده اليوم من احلضور العريب واإلسالمي 
يف خمتلف مناحي احلياة الغربية ابتداءا  من اللغة العربية اليت أصبحت تدرس يف مدارس أوروبة وصوال  إىل انتشار 

بة وخوف ة يتخوف منها البعض لديهم وينظرون إليها برياألمساء اإلسالمية للمواليد بكثرة واليت أصبحت ظاهر 
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قت رواجا   انتشارا  أنواع األطعمة اليت ال من ضياع وغياب اهلوية الغربية ، ومناح  أخرى كثرية وأيسرها وأسرعها 
 كبريا لديهم .

وأقسى احلروب  األزمة السورية اليوم يف عامها الثامن وبشهادات العديد من السياسيني والعلماء كانت من أعىت
 على مدى التاريخ ....

 وسريُوى عنها الكثري وستكون متهيدا  حلقبة قادمة خمتلفة بإذن اهلل .... سُيكتب عنها الكثري 
 حنن متفائلون ...حنن واثقون .. حنن مأمورون بالتفاؤل ال بل إن التفاؤل يف ديننا يصنع األحداث .

الم أنه ما من حمنة إال ويف طياهتا منحة ، أمل يقل عليه الصالة والس أمل يكن الدكتور البوطي يردد على مسامعنا
 ) إمنا الغنم على قدر الغرم ( .

نعلم أن هناك العديد من املصاعب والتحديات ... ولكننا نعلم أيضا  أن هناك العديد من العلماء العاملون 
ل بالسر صحيح ذلك ألن مدد أرواحهم موصو احلقيقيون الذين بذلوا الكثري وأعطوا الكثري ووجهونا التوجيه ال

 الساري يف مجيع املكونات .
نوية لذي حتقق وأجنز مما كان يدعونا إليه ، ليس يف الذكرى السا سنقف لنحكي للدكتور البوطي رمحه اهلل ما

شعوبنا بفحسب بل بني احلني واآلخر ، فأسأل اهلل أن يعيننا على ذلك وأن ينهض بنا مجيعا  ببالدنا وبأمتنا و 
ي رسول اهلل ما يرضيه فينا .   لرير


