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 الفكرة   مرافئ   يف ..    مواربة   أو   خلداع  ضرورة   ال 

 والطبيب أمحد خريي العمري  حممد احلبش الشيخ د.  ردًا على 

 البوطي عن املطر   بشأن تصرحيات د. 

 رشي   الء الدين آل األستاذ ع 
سريته الثقافية معادلة مركبة من العقل والقلب.  البوطي تتنازعه عرب جمموع د. شك أن ال

والقلبية... لتكّون رؤية تكاد تكون متفردة يف بلد�   الفكرية  املرّكبات  وتتوحد يف شخصيته 
الدعوية، ووعيه الديين   الثنائيتان الفكرية الوجدانية متجاورتني يف ممارسته  سورية... تتمظهر هااتن

 .فهو حيمل مشروع العاِمل الناسك 
واحلقيقة بوصفهما ابابً  العقالين واحلوار وقول احلق  فذات العلم حتثه على التفكر والتداول

 .الصحيح ومدخالً للدين
هبذين  . الواعظ واملريب وصاحب الرقائق واحلكم ليكون  وذات الناسك تدفع به يف ثبات  

ويف مسرية الرجل العلمية  ..حمرجة السالحني واجه الدكتور سعيد خصومه، وقد حشرهم يف زوا�
ومفهوم  جند أن الرجل ارتقى أفقيًا وعمود�ً: ويظهر ذلك يف االنفتاح العقلي، واتساع املصادر

السلوك، احلضور يف قلوب  اهلوية وسعة الصدر واملشاعر وختطي حدود الزمان واملكان، ارتقاء
الزوا� وبّز وبال منازع   جوانب عدة من هذه اآلخرين وأذها�م والشك أن مقام البوطي المس

 أقرانه... 
الثقافية اإلسالمية وازداد نفوذه يف قيادة الفكر الديين عرب  وقد تعزز موقعه العلمي يف احلياة

احلكومة والناس   املبايعة املعنوية أو العلمية له من كبار علماء الشام وقد ابدر للمصاحلة بني
منطوية على نزعة توجيهية واثقة كل   تاابته وتقريب وجهات النظر وكسر أي انعزال وجمموع ك

 ..واستصحاب املعية اإلهلية. الثقة يف أمهية استحضار الرقابة
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للمؤسسة الفقهية احملافظة يف سورية فقّوض البناء العقلي  أّسس الدكتور البوطي اترخياً جديداً 
  ليستكتب الرتاث فحسب، ونّشط الذهن احملافظ ليطّلع ويقرأ كتباً  الذي يعتمد على

 ...صفراء
يف أذهان الناس الذين يعرفون احلق وأهله، ويف قلوهبم  إن حضور د. البوطي املعّزز واملكّرم

عليه السالم  املناطقة، لتأثريه يف احلياة ويف الواقع االجتماعي وصدق اإلمام علي معلل كما يقول
يد مبا فعله من خري والشيخ السع "عندما قال: "من كمال السعادة السعي يف إصالح اجلمهور

ومع االحرتام  ،املعريف وجهاده العلمي...يستحق كل تقدير وابهتمامه أبمور املسلمني ونضاله
يفسر بعضه   مينع نقده وحواره وقد فعلت ذلك معه يف مقال سابق يل، فروائع األفكار واحملبة ال

حنو متبادل كما يقول  تتمّرى على  بعضًا والعقول الفذة مرا� جيلو بعضها بعضًا و الثقافات 
الذي قال: "من طبيعة الناس يف كل زمان ومكان   ورحم هللا الفيلسوف علي الوردي ..حرب.

كلهم على رأي واحد، وهم ال بد أن خيتلفوا يف آرائهم ووجهات نظرهم.  أ�م ال ميكن أن يتفقوا
ريخ البشر شخص هنا جاء املثل القدمي وهو: "رضا الناس غاية ال تدرك". فلم يظهر يف ات ومن

يف ذلك هو يف نسبة عدد   أو شيء رضي الناس عنه مجيعاً، ولكن الفرق بني شخص وآخر
 . 1ضني عنه إىل عدد الساخطني عليهالرا

فتصرحيات مساحة اإلمام البوطي حول الغيث  ...جداَ  ولكن أجد أن املوضوع اليوم خمتلف
 أليس من حق السعيد أن يبدي رأيه دون  ...واحنباسه آراء شخصية ال حتمل أي صفة إلزامية
ألهل  خباصة أن د. البوطي قد ابت مرجعاً  !!وجل أو خوف مادام ال حيمل أي إساءة ألحد؟ 

 ...دمشق بل لغالبية سورية
 اخلطيب أمحد معاذ الذي قال عن الغزايل ما ينطبق علىالفاهم  وجزى هللا خريًا شيخنا 

ينسف سوابق جهاد العظيم  ولكن من ذا الذي ،ورمبا نبا السيف الصقيل مرات قليلة :البوطي
وقد شهدت له دروب اهلداية وحبور العطاء   ، صاحب سيف احلق املشرع دائماً يف خدمة اإلسالم

 
 د.على الوردي، يف الطبيعة   1
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وغزارة   للواء بشموخ العامل احلق ورمحة الداعية اهلادييرفع فيها ا ،واجلهاد وساحات العلم والدعوة
 ..فاالعتدال سنة ال يطيقها إال احلكماء. ."العامل البحر

 ...واضحة يف كثري ممن انتقد الشيخ وهتجم عليه أعرتف وبدون جماملة أين شعرت خبفة
وًال مث ما جاء يف كالم الشيخ الدكتور حممد احلبش أ بعض ولعل من حقي أن أبدي رأيي يف

العمري على  أتفق مع الشيخ احلبش والطبيب ... األسنان أمحد خريي العمري طبيب
وكل يؤخذ من كالمه  قداسة ألحد املكاشفات واحلوارات الفكرية ذلك أنه ليس مثة ضرورة

ملاذا � شيخنا   ... حممد احلبش حيفظه هللا تعاىل ولتكن اجلولة احلوارية مع األخ الشيخ ...ويرد
  !؟  من مس اإلميان أبذى حىت تدافع عنه !!التعايل يف النقد دفاع عن اإلميان ؟ هذا حممد احلبش

أعتقد � شيخنا الفاضل أنك   !يف مساحات أخرى ؟ وملاذا هنا ظهر دفاعك عن اإلميان وغاب 
 الصواب وكان عنوان مقالك استفزاز�ً.  جانبت

رجال الدين  د: ولست أدري ملاذا يكون جمرد مناقشةمث كيف تقول عن املسلسل املنقو 
مدعاة للمبالغة يف   استغرب هذا الكالم منك فهل تعد النقاش !عدواً� على هللا والشريعة ؟

حيمل إال سيفًا خشبيًا عن فن ال يقوى  أليس هذا الكالم الدفاعي عن مسلسل ال !التهجم ؟
 التطرف جرًا !!! أليست مالمح جمتمعنا جير وجبدارة إىل الدفاع عن نفسه فهو عمل درامي

ولنكن صرحني � د. حممد هل الساحة الدينية يف سور� متلك  !!!تلك املظاهر السوري أتىب كل
فما مساحتهم؟ وهل  ،ولنفرتض وجود هؤالء هذا الطيف املتنطع الذي مت عرضه يف املسلسل؟

أكرب؟  هل تتم معاجلة اجلهل جبهل الكل؟ وما املصلحة يف التعميم؟ مث  جيوز تعميم اجلزء على
اجلهات الرمسية وضمائر الناس الذين مسوا يف شعائرهم  أليس املسلسل يفتح ابب احلساسية بني

انتخبك الشعب يف جملسه أن متثل إرادته وأن   كان األوىل بك � شيخ حممد وقد  !!؟ ومعتقداهتم
 القضاء وإحالة الكاتب واملخرج للمحاسبةتطالب وأنت رجل الربملان بفتح ملف املسلسل يف 

أال ترى أن السيد الرئيس تكلم  .والتشويه القانونية بتهم السب والتشهري وخلق البلبلة وإاثرة الفتنة
ولنفرتض أن مثة خطأ وهو موجود بال   ..مثًال ؟ الفن؟ مث ملاذا كل هذا الذعر من القبيسيات  عن

اخلطأ أم أن   هل ترى أن العالج كان يستهدفولكن،  .عند القبيسيات وعند غريهن. شك 
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هل يف إحياء اخلصومات بني الناس والعداوات وتضخيم  !النص كان يستهدف أصل املوضوع؟ 
 أكرب؟ األخطاء حل للخطأ أم أن هذا قد يؤدي إىل خطأ

القرابة واخلصوصية بني احلاكم واحملكوم وبني الدين   لقد وصلنا يف سورية إىل شيء من
كما   وأكاد أجزم أن أمن البالد ، املسار الوطين والقضا� العليا تشغل اجلميع ت والسلطة واب

املرحوم السيد الرئيس حافظ   كما أن جهود  ،يعتقد كل املتدينون أو غالبهم هو اإلميان نفسه
  .جمتمع آمن يتوافق اجلميع على ضرورة التأكيد عليه األسد واستمرار مسرية الرئيس بشار يف خلق

مواقع �جحة وصلنا إليها مدافعني عن مسلسل ال خيدم تلك  فطنة أن نرتاجع عنمن ال فهل
 !!! التوجهات 

حياول زرع فتنة بني أبناء البالد هو عمل ينبغي   وأ� أقول: كل عمل فين أو نتاج فكري
 .حماسبته ومنعه

واملناصحة وليس يف  فعالجها يف إطار الفكر والتوجيه  أما األخطاء يف املؤسسات الدينية
خريي العمري يف موقفه من العالمة  عمل شهواين مثري. وأما وجه اختاليف مع األخ الطبيب أمحد

فمنهج العمري قائم على التبعيض واحلول  :رمضان البوطي اإلمام املريب الدكتور حممد سعيد
و عرض العضالت وحىت النهاية وهو منهج بدوره يدفع حن الذي الزم املقال برمته من البداية

العلمية اليت ستصب يف �اية األمر مع اخلصوم...وال ترهب ذاببة. فأ� ال أشك   وثقافة العنرت�ت 
كما أن كالم    .جيهل ما جاء يف ثنا� املقال الذي كتبه العمري يف أن أي طالب علم مبتدئ

 ع على رأي فضيلةأهل الذوق واملواجيد تفسري وبيان ومن املفيد اإلطال الدكتور البوطي له عند
وخترجياته يف بيان   الشيخ حممد خري الطرشان حول موضوع الرؤ� والكشف وحول احلكم الشرعي

املنار حممد خري: "للشيخ اجلليل يف هذه  ما قاله الدكتور البوطي حيث جاء يف كالم شيخنا 
تناسب املقام الذي هو  أمضاها يف العلم والدعوة رؤية روحية شفافة  السن و بعد ثالثة أرابع قرن

وليس   وتعكس املعاين اليت يعايشها، وله أن يعرب عما يرى من مكاشفات وإهلامات، فيه،
وتغييب آراء سائر أهل  لإلعالم املقروء واملغرض أن يقتصر على نقل رؤية الشيخ اجلليل وحده

لشيخ يف هذه املرحلة  عليه ال جيوز أن حتمل آراء ا العلم يف كثري من قضا� العصر الساخنة، وبناء
 معاصرة بقدر ما هي رؤى ذاتية قلبية وروحية رأى فيها الشيخ نذيرًا من على أ�ا مناهج فكرية 
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تعاىل يف العلن دون حياء منه   اهلالك نتيجة البعد عن هللا تعاىل واجملاهرة يف العصيان ومبارزة هللا
 فكيك هو الذي أوصل الطبيبومنهج الت ."الشيخ  أو رادع. وهذا ابختصار هو ما حيذر منه

فانشغال العمري يف  العمري وبدون أي شعور إىل موافقته لألضداد يف تكريس غري املطلوب 
نسف كالم البوطي من ضرورة رد املظامل   من اثنوية الرؤ� جعلته يقف يف خندق واحد مع

  .اوئ االجتماعيةاإل�بة والتوبة عن املقابح احلضارية واملس  والكف عن اإلساءة وإحياء مفاهيم
ال يدري مع خصوم الدين على إقصاء احلق الذي �دى به   وبذلك تالقى العمري من حيث

 .البوطي
التدين الواعي مجيعاً وأن تكون ساحة األفكار ليست  ويف اخلتام آمل أن نتالقى على مفهوم

 حسب أو التشفي أو التلميع وخري ما أ�ي مقايل به هو معتقد� منصة لتصفية احلساابت 
  :ليس لدينا ما نستحيي من إعالنه ألنه  ،إننا سنكشف عن نوا�� كلها" :احلكيم الغزايل صياغة

 يوم –والتزمنا  ،ومبحمد صلى هللا عليه وسلم نبّيًا ورسوالً  ،ديناً  وابإلسالم ،لقد رضينا ابهلل رابًّ 
يف هذه التعاليم وال يف  سولي ،أن ننفذ تعاليم كتابنا وسّنة نبينا صلى هللا عليه وسلم –أسلمنا 

  ،إنه سيعيش يف بالد� مثلنا .العيش بعيداً عنها ويرغب يف ،تلك السّنة ما يضري امرؤ يؤثر الكفر
  ، فسندعه ميوت بغيظه ، عنا فإذا اشرتط أن نرتد عن ديننا حىت يرضى  . عليه ما علينا ،لنا له ما

 .منافق وال يلومنا على ذلك إال أمحق أو
 

 منقول


