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اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
يف الناس اليوم من إذا ساقتهم الظروف إىل حمادثة احلكام ،وإبداء املشورة هلم ،مل يبالوا
برضاهم بل تكلفوا لسخطهم ،يف سبيل أن يرتفع هلم شأن بني الدمهاء وعامة الناس ،وفيهم من
إذا ساقتهم الظروف إىل األمر ذاته ،مل يبالوا برضا الناس ومل يهتموا بسخطهم يف سبيل أن يرتفع
هلم شأن عند احلكام!..
أولئك ،شأهنم مداهنة الناس ،وال يبالون ابلثمن الذي يدفعونه لذلك  ..وهؤالء شأهنم
مداهنة احلكام ،وال يبالون هم اآلخرون ابلثمن الذي يدفعونه لذلك.
وتبحث عمن ال يبايل برضا الناس وال احلكام ،يف سبيل رضا هللا وحده ،فال تقع منهم إال
على النزر اليسري.
أقل سوءاً من مداهنة احلكام ،ومع ذلك فهي األكثر
ويف اعتقادي أن مداهنة الناس ليست ّ
على صعيد الواقع.
وسبب ذلك أ ّن جماهبة احلكام بعنف املعارضة وقسوة املواقف ،كانت وال تزال يف أذهان
الناس مظهراً للجهاد يف سبيل هللا ودليالً على اجلرأة يف طريق الدعوة إىل هللا ،يف حني أن جماهبة
الناس بذلك ،مل تكن يف أذهاهنم يوماً ما ،مظهراً ألي معىن من معاين الدعوة أو اجلهاد.
ومنذ صدر حيايت العلمية واالجتماعية ،إىل أول الثمانيات من القرن املاضي ،مل أكن قد
دخلت يف جتربة اخلوض مع احلكام يف أي مواجهة أو جماهبة أو حوار..
مث شاء هللا عز وجل أن أبدأ اخلطوة األوىل على هذا الطريق فألقيت كلمة جامعة دمشق
أمام الرئيس حافظ األسد رمحه هللا ،يف احلفل الذي أقيم على م ّدرج جامعة دمشق ،مبناسبة
دخول القرن اخلامس عشر اهلجري  ..وإين ألذكر أنين استنصحت والدي رمحه هللا يف األمر،
فوضعين من خالل نصيحة طويلة ال جمال لسردها هنا ،على رأس صراط ال ألتفت فيه مينة إىل
الناس ،وال يسرة إىل احلكام ،بل أجته فيه إىل مرضاة هللا وحده  ..وكانت كلميت اليت ألقيتها يف
تلك املناسبة ،من وحي هذا املنهج.

1

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

اإلمام الشهيد البوطي

إىل هواة األخيلة الكاذبة

لعل القارئ يذكر أن عاصفة مشكالت أاثرهتا فصائل من اإلخوان ،مع الدولة ،كانت
و ّ
جل ،بل كل العاملني يف احلقل اإلسالمي ،يتّقون غضبة تلك
آنذاك على أش ّدها  ..وكان ّ
احلركات أكثر مما يتّقون الدولة وعقاهبا  ..فكانوا يلوذون ابلتجاهل والصمت ،مهما سئلوا عن
موقف الشريعة اإلسالمية من تلك التصرفات ،ومهما سئلوا عم موقف الشريعة من طريقة جماهبة
الدولة هلا!.
اجلو العاصف ،أمام الرئيس رمحه
فلما دخلت ميدان هذه التجربة ،وألقيت كلميت يف ذلك ّ
هللا ،مستلهماً رضا هللا وحده ،مل حيل عظيم رضا كثري من الناس هبا ،دون هتديد خفي تلقيته من
بعض رؤوس اجلماعة ،ألين أقررت حبكم الرئيس يف كلميت تلك ،ودعوت له ،ووصفته فيها بقائد

هذه األمة!..
مث شاء هللا أن أخطو اخلطوة الثانية على هذا الطريق ،فتحدثت يف التلفزيون السوري من
خالل ندوة رمضانية كان يديرها األستاذ مروان شيخو  ..وكان الرئيس رمحه هللا ،قد استجاب
آنذاك لتحقيق سلسلة من اإلصالحات الدينية اهلامة رجوته إجنازها يف كتاب خاص رفعته إليه
 ..منها رفع احلظر عن طائفة كبرية من الكتب اإلسالمية ،كانت قد منعت بقرار من وزارة
اإلعالم آنذاك  ..عدت مرة أخرى إىل والدي رمحه هللا ،فحدثته بسلسلة تلك اإلصالحات،
واستشرته يف التنويه هبا وشكر الرئيس عليها.
صرح هبا وبشكره عليها ،عمالً بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :مل
فقال يل :بل ّ
يشكر هللا من مل يشكر الناس" وتشجيعاً له يف السري على هذا الطريق.
وملا فعلت ذلك ،وشكرت من مسيته صاحب اليد اخلفية على إجناز تلك اإلصالحات،
جراء ذلك ،يف قائمة املمالئني واملداهنني للدولة!..
رأيت يف الناس من قد صنّفين ،من ّ

وملا بلغ األمر والدي ،أقبل إيل قائالً- :وقد تصور أنين متأمل من حديث هؤالء الناس:-
بوسعك أن تسلك سبيالً تنال به رضا الناس كلهم عنك ،ولكن فلتعلم أنه لن يكون إال سبيل
النفاق!..
فاملنافق هو وحده الذي ميلك أن ينال رضا الناس كلّهم ،يف كل األحوال.
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منذ ذلك اليوم ،مل أحد بتوفيق هللا ورعايته عن هذا املنهج ،يف كلمايت وأحاديثي اليت شاء
هللا أن ألقيها أمام الرؤساء وامللوك:
• ال أبدأ فأطرق أبواهبم ،ابتغاء أي مغنم ،أو حبثاً عن أي مصلحة دنيوية خاصة أو عامة.

• إن دعاين رئيس الدولة إليه ،ملشورة أو مهمة ،استجبت ،إذ ال يسعين يف حكم الشريعة
اإلسالمية إال ذلك .ولكين ال أصطحب معي (انتهازاً لتلك املناسبة) أي حاجة شخصية
أرجوها منه أو أعرضها عليه.
• ال ّأدخر وسعاً يف نصحه وتذكريه ابهلل ،وبعظم املسؤولية اليت حيملها هلذه األمة،
ابألسلوب احملبب البعيد عن التصنع ،واملغموس مبشاعر الغرية واحلب ،كلما سنحت الفرصة
لذلك .إن يف لقاء شخصي مغلق ،أو يف كلمة ألقيها على رؤوس األشهاد.
• أثين عليه بكل ما عرفته فيه من صالح وخري ،سواء عرف الناس معي ذلك منه ،أم مل
يعرفوا ..محالً له على املزيد ،وحتذيراً له من التحول إىل النقيض ،وإحقاقاً للحق.

أأتىل على هللا حبكم غييب أقطع به ،ال يف حق حاكم ،وال يف حق أي من عباد هللا،
• ال ّ

مهما كان حق حاكم ،وال يف حق أي من عباد هللا ،مهما كان شأنه .ولكين أجنح دائماً إىل

حسن الظن ابهلل ،يف حق نفسي ويف حق سائر عباده .وهو األمر الذي حيملين على الرتفع عن
اخلوض يف حقهم وحيفزين على حسن الظن هبم.
(من مقدمة كتاب :هذا ما قلته أمام بعض امللوك والرؤساء للدكتور حممد سعيد رمضان

البوطي)
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