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وأبدأها ابلذي اعتربه خليفة من بعثه هللا رمحةً ونوراً ...
مّل رمضان البوطي  ...رحم هللا والده
ومرب  ...الدكتور الشيخ حممد سعيد بن ي
أبدأها أبستاذي ي
وابرك لنا يف عمره...
عرفين هللا عليه وأكرمين بذلك  ...فأحال أايمي نعيماً  ...وعرفت احلياة
لقد تعرفت عليه أو ي
احلقيقية ...
ومسو وانشراح
انتقلت إىل رايض وارفة الظّلل وعذبة املياه  ...يف دوح رائع السحر واإلبداع ًّ ...
وجعل -بفضل هللا -عيوين تسرحان يف اجلمال احلقيقي  ...وتدور وتتأمل يف عامل اجلمال املتألق
الني ِ
ضر.
مجاالً  ...أيخذ الروح من عوامل لعوامل  ...يطري أبجنحة من سىنً إىل هللا  ...ويسمو حبس فوق
كل
كل حمسوس إىل َر ِ
وح السكينة واألنس واالرتياح  ...وينور فكري بنور املعرفة احلقيقية اليت تدحض َّ
ً
زيف وحترق أوراق الشيطان ...
لقد كنت يف مرحلة أحبث يف الّلوعي عمن أيخذ بيدي إىل هللا قلباً وفكراً  ...وكنت أنتظر رمحة
هللا بعد جتربة مريره ...
وسيظل األكرم.
علي من هللا الذي كان وال يزال
ي
وبعث هللا من أرشدين إليه  ...وتوالت املكرمات ي
وأقول  ...لقد تعلمت من شيخي أن البشر من يوم عهدهم ظليوا عاجزين عن التعبري عن مكنون
يصعِدون هذا املخزون من املشاعر ابلغِناء  ...أو أبلوان البّلغة  ...ولكنهم مل
مشاعرهم وكانوا ي
يستطيعوا أن يصلوا للتعبري احلقيقي عن مكنون ذواهتم املشتعلة ابإلحساس ...
أما البيان اإلهلي يعرب التعبري الكامل عن احلق وعما يريده ـ
وأان واحد من هؤالء البشر ,وإين اآلن ال أستطيع أن عرب عن الذي أكرمين هللا به  ...ومازال ...
وبسر عبودييت له سبحانه  ...وابخلري املبارك الذي تسلسل بعدها
من اإلحساس بربوبية هللا العظيم َّ ...
خصلةً يف إثر خصلة ...
كنت ال أقرأ وال أحب القراءة واملطالعة  ...فأصبحت أعشق العلم والكتب والقراءة  ...وأقتين
املزيد واملزيد من الكتب يف ألوان الثقافة اإلسّلمية املتنوعة  ...حيث كان منهجه العلم وكل من أراد
أن جيادل يف مسألة جزئية حياكمه للمنهج العلمي ابتداءً من املسلَّمات إىل أدق املسائل وأعقدها ...
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وكنت ال أفهم بعض املسائل  ...أو ال أستبني مقصد الشارع منها  ...فقد كان هللا يلهمه
التحدث هبا  ...وكان يصل إىل نواة فكري وسويداء قليب ...يقنعين متام اإلقناع  ...ويلهب يف فؤادي
هليب الشوق إىل هللا مبشاعر تنتشر كأريج الطيب  ...تنعشين وهتيج فطريت اإلميانية األصيلة...
لقد كنت وكنت  ...وكنت مييتاً فأحباينَ هللا ...
ولكم كان يطيب له احلديث عن العبودية هلل سبحانه  ...وإين ألجد يوماً بعد يوم أن هذا هو
حمور احلياة وعليه يدور كل شيء نعم  ...وكنت أرفع رأسي ابإلسّلم إذ حيدثنا عنه  ...وعن إكرام هللا
لنا ِ
أن اصطفاان مسلمني له  ...لقد كانت قناعيت ابإلسّلم تزداد يوماً بعد يوم ديناً عظيماً قييماً ...
وهو الذي ارتضاه ربنا لنا ...ربنا احلكيم  ...ولذلك قلت لك اي قارئي أين كنت ميتاً فأحياين هللا ...
أمل تسمع قوله تعاىل (استَ ِجيبواْ ِيِلِ ولِ َّلرس ِ
ول إِ َذا َد َعا ُكم لِ َما ُْحييِي ُك ْم) نعم ملا حييينا  ...فاللهم أدمنا
ْ ُ
َ ُ
أحياءً ...
احلار الذي يهمي من
ولو أردت أن َّ
أفصل يف الوجد الذي كان يغلي بني جواحني  ...والدمع ي
مقليت  ...واخلفقان الذي يرجتف به فؤادي  ...واخلشوع الذي يهيمن على أعضائي عندما كان
يتحدث عن هللا  ...ويشهق  ...لقد كان يؤث ـِير ب يف حاله  ...و شعوره  ...والتياعه  ...ويصل إىل
الشغاف  ...قبل أن يتحدث ابلعبارات  ...فأنوار احلكماء تسبق أقواهلم ...
أحس أنه يكتب بشفافية عالية  ...يسكب روحه الطاهرة على الورق
أما كتاابته  ...فقد كنت ُّ
بصدق واضح وضوح الشمس يف كبد السماء  ...وكان ذاك يزيكي كتاابته ويطيبها للنفس بشكل
الفت لّلنتباه ...
تشع نوراً جيلو عن العقل غشاوته  ...وينعشه ابملعرفة احلقيقية والربهان الواضح
لقد كانت كتاابته ي
علمي رصني  ...إذ كان قلمه ابملرصاد ألرابب الغزو الفكري ...
اجلليي يفنيد الشبهة ُّ
ويردها أبسلوب ي
واملّلحدة  ...واملستشرقني  ...واملاديني  ...والعابثني
وال تكفي قناعة العقل  ....بل كان من نور كتاابته ما يشبع الفؤاد حباي وارتياحاي وانشراحاي ملا
يّلقيه من املشاعر  ...ويطري طائره حنو احلبيب األول  ...وحنو منازل الوطن الذي أبعد عنه وابت
الظمأ نصيبه وقدره ...
ينشلنا من ضيعة األكوان إىل
لقد كان يفتح هلذا القلب نوراً
ووميض ذكرى لتلك احلمى ُ ...
َ
ملكوت يِ
املكون ...
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أشرت
مطول  ...وإمنا
ولست هنا بصدد عرض املؤلفات ومضامينها فهي حتتاج لبحث َّ
مفصل َّ
ُ
إشارة ...
وكنت أجد عندما يتحدث واحة أنس يف شكله  ...ورحيان عطر يف كّلمه  ...وهندامه ...
أحس بدفء يتخلخل عظامي اليت طاملا اعرتى الربد أوراقها  ...ولطاملا ضرب اخلريف هبا
وكنت ي
جنونه ...
أحس ببصري ميأله
وعندما تدور كأس املدامة اإلهلية  ...وتطفح  ...ويبثها أقداحاً إثر أقداح  ...ي
النور
الوضاء.
وبعقلي جتلى من السكرة  ...ويعود الصحو  ...وأحس بوجهه قطعة قمر يعكس النور ي
أتج َج
وأما أحاديث الروح فّل تَسل عن رحلتها  ...فأنشودة الروح احلنني اىل هللا  ...وكان ميثـيـل ُّ
بيديه كتخبُّ ِط طائر يريد أن يطري اىل ِ
حنينها ِ
مساء حرية لطاملا عشقها وانتظر الفتح  ....ليشرع
َ
أبجنحته يف مسائها
ِ
أنس ذكراها ما حييت ...
التسلين عن ليايل مقمرات  ...التسلين عن أايم هوىً ال َ
التسلين عن دموع ذقتها أحلى من العسل املصفى دموع تشرح حيب وحنيين ...دموع ال تدري إال
هطّلً  ...تعرب أبحلى ِ
لسان مقال وتشرح عن حايل أببلغ بيان ...
ي
وحديث الفؤاد كنت أذوب بني السطور  ...وأعيش بني
فتحت فصول احلب يف كتاابته
واذا
َ
ُ
أدغاله اليت يرمسها بريشة السحر واجلمال واحلب واحلنان ...
أما العلم الشرعي فقد كنت أفهم العلم الشرعي مبقاصده  ...وكان ممزوجاً بروح التصوف ...
ِ
اإلخّلص هلل  ...واألدب معه ...
وهتميش حظوظ النفس وجماهدهتا  ...وحب اآلخرين واإليثار هلم  ...واحرتام وحب عباد هللا
مجيعاً ألهنم عباد هللا  ...وكره معصية العاصي ال لعاصي بعينه ...والدعوة اىل هللا على أساس احلب
واخلوف على املنصوح  ...واألخوة يف هللا.
والغرية على األسّلم وحب اخلري للناس مجيعاً  ...وبناء األمة  ...ووعي الواقع وإدراكه واحلكمة يف
التعامل معه  ...والكثري الكثري من املعاين الرتبوية واالخّلقية والعلمية اليت التع يد والحتصى.
وعندما كان يتلو القرآن كان يرتجم عن مشاعر بوح والتجاء  ...ونداء ضارع  ...وحنني ابعث
ودعاء واجف  ...وخشوع لعظيم جليل.
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ِ
وعمق إحساس  ...إنه عليمنا أن الدعاءَ مهنتنا  ...وليس وسيلتنا
والدعاء بعفوية وضراعة
فحسب  ...وهو طابعنا نعرب به عن حالة عبوديتنا  ...عن هوايتنا  ...عبيداً مملوكني لقيوم السماو ِ
ات
ي
واألرض ...
حر وسالسل
حر ( ...وهللا ٌ
تزعم أنك ّ
عيب أن َ
وإىل اآلن أذكر كلمةً قاهلا  ...إىل من يزعم أنه ي

مكبل هبا  ...إمنا حنن عبيد مملوكني هلل سبحانه وتعاىل) هذه اهلوية اليت نقشت يف نواة كل
العبودية ٌ
خلية من خّلايي وأسأل هللا الثبات ...
هم األمة على كاهله  ...والعديد من احلسرات يف نفسه على حال أكثر
كنت أشعر أنه حيمل ي

(اللهم اكفنا ما أمهنا وأنت أعلم مبا نزل بنا) إذ
املسلمني  ...وقد كان ذلك جلياً عندما كان يدعو
ّ
كانت تضم معجماً ملفردات مهوم وآمال وأحزان رسخت يف الفؤاد  ...ولكن األمل ابهلل – على
اللهم إننا ننتظر فرجك ...
الرغم من ذلك جيلوها -وخاصةي عندما يقول ي

وكم كان يردد شوقه لرسول هللا صلى هللا عليه وسليم عندما يقول( :حنن وإن مل تكتحل عيوننا
مايبح ويكفي).
مبرآه فإن من الشوق ِّّ
(ابلروح ابل يدم نفديك اي رسول) وعندما
وكان أن مسع املتظاهرين الغاضبني لرسول هللا يرددون قول ي
أخذ يعرب عن هذا املوقف وكأن تياراً من النشوة يلهب كيانه  ...وسكرة الفرح حتيي خّلايه  ...إذ
كان ذلك نبضاً حلياة مازالت يف قلوب الناس حباً لرسول هللا عليه الصّلة والسّلم.

إن معرفيت أبستاذي الدكتور سعيد نضجت عندما قرأت كتاب (هذا والدي)
يف عميق
حياة الشيخ ُم يّل رمضان البوطي (رمحه هللا) هذا الكتاب الذي طاملا أبكاين  ...وأثير ي
التأثري.
لقد كان حببيه هلل وشهوده والسري على حمكم شرعه والفهم عنه والبعد عن هوى النفس  ...واليةً
هلل وحده وابتغاءً ملرضاته يف كل السكنات واألحوال  ...هذا شأن رجل حياته هلل  ...هجرته إىل هللا
إذ هاجر من بلده ومهوى فؤاده وترك املال والدار بسبب آية يف كتاب هللا  ...فتوقيع كيف كانت
لذريته  ...إنه فرق كبري بني الكّلم واحلال  ...لطاملا كان احلال أبلغ أتثرياً من
سلسلة اإلكرام له و ي
املقال ...
أقول  ...إن جيلنا حباجة ملثل هؤالء العلماء الرابنيني  ...أن يتتلمذوا يف جمالسهم  ...وينهلوا من
معينهم  ...تراث النبوة الثير  ...أن جيمعوا العلم مع العمل  ...والعمل مع األخّلق ( ...فاألخّلق
4

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

حممد حسني قاسم

مشاعل نور على الطريق

هي الثمرة لعقيدة صحيحة راسخةً يف القلب  ...وعبادات فرضها هللا سبحانه وتعاىل  ...ومن مثَّ تربية
أّن لنا األخّلق بغري هذا املنهج الرابين السديد.
سلوكية ووجدانية) و ي
يف النهاية أقول جزى هللا عنا سيدان حممداً صلى هللا عليه وسليم ما هو أهله  ...فإمنا أحتدث عن
خلفائه  ...وهم به ...فكل كّلم مجيل وكل حرف مشرق ينورت به أايمي  ...واهتاجت به مشاعري
غرة مجالك وجّللك.
وفاض به لساين وعجز عنه بياين  ...كله ايسيدي ايرسول هللا  ...إمنا هو من ي
اللهم ابرك لنا يف شيخنا وأستاذان الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي واجعله اللهم من الذين
أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتّلء هو وذرييته أمجعني  ...واحلمد هلل رب
العاملني.
تلميذك احملب :حممد حسني قاسم
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