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وإنكم ال تزالون خبري ما عرفتم احلق
وكان العامل فيكم غري مستخف به
نقل اإلمام الغزايل يف كتاب العلم من اإلحياء أن ابن مسعود رضي اهلل عنه كان يقول
"أنتم يف زمان خريكم فيه املسارع يف األمور وسيأيت بعدكم زمان يكون خريهم فيه املتوقف
لكثرة الشبهات" .قال حذيفة رضي اهلل عنه" :أعجب من هذا أن معروفكم اليوم منكر زمان
قد مضى وأن منكركم اليوم معروف زمان قد أتى وإنكم ال تزالون خبري ما عرفتم احلق وكان العامل

فيكم غري مستخف به" .إهنا وصايا من صحابيني جليلني ما أحوجنا إىل تأملها وإمعان النظر
فيها .أما الكالم املنسوب البن مسعود رضي اهلل عنه ،فيخربنا حبال املسلم الصادق يف
إسالمه إذا كثرت الشبهات أمامه ،فإنه يتوقف حىت يظهر له احلق وال يسارع يف اتباع ما مييل
إليه بادي الرأي .وأما وصية حذيفة رضي اهلل عنه ،الذي عرف بأنه كان يسأل رسول اهلل
عن الفنت والشر ،فإنه يدعو إىل معرفة احلق والتمسك به عندما تنقلب املوازين فيغدو املنكر
معروفا؛ وبإجياز بليغ أرشد رضي اهلل عنه إىل سبيل معرفة احلق أال وهي طريق العلماء ،كيف
ال وهم ورثة األنبياء .فحث حذيفة رضي اهلل عنه على أال يستخف املسلمون بالعامل فيهم،
وال شك أن حتذيره من االستخفاف بالعامل الصاحل يشمل التحذير من املساس مبكانته
الشخصية وإلقاء رأيه ظهريا.
أسوق هذه الوصايا وقد هالين أن قرأت كالما جياهر يف االنتقاص من مجهرة علماء هذه
األمة ابتداء من اإلمام الغزايل وانتهاء بالعالمة حممد سعيد رمضان البوطي .مل يكن ذلك
مناقشة علمية تصدر عن عامل جمتهد ،بل حماولة رخيصة الستثمار الفتنة الراهنة لتأجيج
مشاعر الناس ضد العلماء العاملني.
نعم ،مل يكتف مروجو الفتنة باإلعراض عن اهلدي النبوي ،مث بالتأفف من العلماء الذين
صدعوا بتذكري األمة ،على كل املستويات ،بوجوب االلتزام حبكم الشرع باإلصالح ويف
الوقت نفسه االبتعاد عن الفتنة حقنا للدماء وقطعا للطريق على األعداء املرتبصني بالشام
وأهله .بل فتح بعضهم صفحة جديدة من الغي سودوها بكالم يدعو إىل الثورة على
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اإلسالم ممثال بالعلماء ورثة األنبياء على األقل – هكذا قال أحدهم – منذ اإلمام الغزايل
حىت العالمة البوطي! هذا اهلجوم على ورثة األنبياء يكشف مبا ال يدع جماال للشك أن فريقا
من منتقدي العالمة سعيد رمضان البوطي حفظه اهلل ال يصدر عن اجتهاد شرعي علمي،
وال ينشد جمرد االنتصار ملوقف أو حتليل سياسي ،بل يستهدف بشكل مستقل – ورمبا
بشكل رئيس – تنفري الناس من الشرع احلنيف وصدهم عن االستماع للعلماء العاملني
واتباعهم.
فاملتتبع ملواقف هذا الفريق جيد أن هناك محلة منظمة ومنهجية لتنفري األمة من الشرع
الشريف من خالل املساس برموزه التارخيية واملعاصرة من السادة العلماء الذين قيضهم اهلل
للذود عن حياض الشرع وإظهار حكمه للكافة .وتتجلى هذه احلملة من خالل ممارسات ال
ميكن أن تكون متت عن جهل أو خطأ ،وأعين ما يلي:
 .1تشويه كثري من كالم العالمة سعيد رمضان البوطي حفظه اهلل وفتاواه عرب بعض
الفضائيات واملواقع االلكرتونية .وال ميكن أن يكون هذا التشويه مت عن غري قصد،
والكالم الكامل والفتاوى الواضحة غري احملرفة أو اجملتزأة منشورة ومعروفة ملن أراد أن
يتثبت ويتعرف موقف الشيخ حقا ومن مث مناقشته بضوابط الشرع واملنهج العلمي.
 .2تغييب بعض مواقف الشيخ البوطي وفتاواه عن هذه القنوات (مثل الفتاوى اخلاصة
حبكم الصائل والتظاهر والقاتل امللجأ) .ومن الوضوح مبكان أن هذه الفتاوى اليت
صدرت بشكل عام وتشمل مجيع األطراف يف الفتنة الدائرة تتناقض مع الصورة
املشوهة اليت يريد هذه الفريق اختالقها عن الشيخ البوطي وزرعها يف أذهان الناس
لصدهم عن الشرع الذي يبينه؛ ولذلك مل يكن من حميص أمامهم من جتاهل هذه
الفتاوى وتغييبها لكي ال يتجشموا مشقة التوفيق املستحيل بينها وبني افرتاءاهتم على
الشيخ.
وبعد هذا التشويه لبعض الفتاوى وتغييب بعضها اآلخر ،جاء تصريح بالدعوة إىل املساس
(برمزية الشيخ البوطي) باعتباره ميثل – كما يقر هذا الفريق املتعدي نفسه – العامل الزاهد
امللتزم بأصول الشرع ،وذلك ليغري الناس – السيما الشباب – موقفهم من الشيخ البوطي
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ومن مث لينفروا من السواد األعظم من علماء األمة والعلم – بل قل الدين – الذي محلوه
جيال عن جيل.
ولذلك جتاوز أحدهم – وهو يدعي االنتصار للقرآن الكرمي واستلهام مواعظه – العلم
والتاريخ بزعمه أن علماء األمة منذ اإلمام أيب حامد الغزايل أورثوا األمة الرضا بالظلم
واالكتفاء من الدين باجلزئيات والركون إىل اخلرافات! وملا وقف هذا املتجاوز أمام سرية الشيخ
البوطي ومل ميلك إال أن يقر له مبا عاينه فيه من يعرفه بالصحبة واملشاهدة وعرفته األمة عنه
بالشهرة واالستفاضة من زهد ينأى به عن التزلف للحكام أو التملق لسلطان ،فإنه مل جيد
سبيال لالعرتاض على الشيخ إال باالنتقاص من علماء األمة الذين ينتمي الشيخ إىل دوحة
العلم الذي جيمعهم ويصدر عن معني النبوة الذي يلتمس كلهم منه والذين ميثل الشيخ
بقيتهم يف عصرنا .فوجدنا هذا املتجاوز يدعو إىل رفض موقف الشيخ البوطي ال ألن هذا
املعرتض اهتدى إىل دليل شرعي يرجحه على األدلة الشرعية اليت أعلنها العالمة البوطي على
املأل (فهذا املتجاوز ليس مظنة علم شرعي أصال) ،بل ألن الشيخ البوطي ينتمي إىل – كما
قال – ((التيار الديين التقليدي الذي يعد امتدادا للتيار األشعري والذي ساد لفرتة طويلة يف
الفكر اإلسالمي ،على األقل منذ الغزايل أي تزامنا مع عصور التدهور اليت دخلتها احلضارة
اإلسالمية ))...ويزيد هذا املتنطع يف بيان رأيه قائال إن العلماء الزاهدين مثل الشيخ البوطي
– كما يقر هو له بالزهد – مل ينافقوا السلطان ومل يتقربوا منه أو يتزلفوا إليه أو يطمعوا مبا
عنده ،لكن مشكلتهم – فيما يرى هو – أهنم يعتربون أن ((دور عامل الدين من صنفه جيب
أن يكون يف دعم السلطة (السلطان املتغلب) واالستقرار على الوضع القائم مهما كان هذا
الوضع سيئا)).
هي إذا (ثورة) على الشرع الشريف الذي شرحه ونقله األئمة األعالم (على األقل منذ
الغزايل!) يريد إشعاهلا فريق من الناس على هامش الفتنة متقنعني باالنتصار ملطالب
اإلصالح .فهل وقفتم أمام منوذج فاضح لإلعجاب بالرأي وطاعة اهلوى أظهر من موقف
هذا الفريق من املعرتضني على الشيخ البوطي؟ الذين ملا أعيتهم حجة العالمة البوطي أن
يدحضوها ،وتضاءلوا أمام زهد الشيخ وورعه ،ثاروا على مصدر تلك احلجة ومدرسة ذلك
الزهد والورع! (وأنا أعين الفريق املتعدي الذين ميثلهم ذلك الذي اقتبست من كالمه املسيء ،ال
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العلماء اجملتهدين الذي خالفوا الشيخ يف اجتهاده مع انضباطهم ،مثله ،بأدب اخلالف واحلرص على
األمة).
وبعد ،فإنه ال ميكن – بتقديري – النظر إىل حماولة املساس برمزية العالمة البوطي يف
سياق االنتصار ملوقف سياسي ،بل إهنا حماولة مشبوهة تتناغم وتتكامل مع محلة عاملية
إلفقاد املسلمني احرتامهم ملقدساهتم وذواهتم من خالل إظهارهم عاجزين املرة تلو األخرى
أمام اإلساءة هلذه املقدسات .فمن تطاول على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بالكالم
والرسوم الذي أخذ يصدر عن أفواه شخصيات من خمتلف املستويات الدينية والسياسية
والثقافية يف الغرب ،إىل حرق املصحف ،إىل تدنيس املسجد األقصى وغريه ،جند اآلن من
أبناء جلدتنا من يريد تقويض مكانة العلماء يف اجملتمع .هؤالء الذين يريدون املساس برمزية
الشيخ البوطي وورثة األنبياء الذين يتصل هبم إمنا يرقصون على املوسيقى اليت يعزفها املسيؤون
لرسول اهلل واملصحف الشريف يف الغرب وحيطبون حببلهم من حيث يدرون أو وهم ال
يشعرون.
ولعل قائال يقول إن وجود فريق من الناس دأب على االعرتاض على العلماء ومدرسة
العلم الشرعي حتت شعار التجديد ليس أمرا جديدا .وهذا صحيح ،لكن اجلديد هو ما قاله
املتعدي املشار إليه من أنه مل يعد جيدي توجيه النقد دون تسمية العلماء بأمسائهم ،ألن
النقد اجملرد لألفكار دون املساس برمزية عامل مثل الشيخ البوطي بالذات ال حيدث الصدمة
املطلوبة لدى الناس واليت يراد بإحداثها صرفهم عن العلماء! هي إذا مرحلة جديدة من
اهلجمة على العلماء حصن الشرع الشريف .ولوال األقوال الصرحية والقرائن القوية ،لقلت إن
هذا الفريق – كأناس آخرين– اختلطت عليه األمور؛ فالفنت كما يقال إذا أقبلت تشاهبت.
ِ
ِ
ني)).
ني َسبِيل الْم ْج ِرم َ
لكنهم صرحوا مبا يف أنفسهم (( َولتَ ْستَبِ َ
وحسبك دليال على نوايا هؤالء أهنم يستخفون بكتب العالمة البوطي اليت طبقت شهرهتا
اآلفاق ،وتلقتها األمة على خمتلف مستوياهتا الثقافية والعلمية بالقبول وارتدت عنها خائبة
سهام املرجفني والناقدين .فأي صلف وأي استعالء يزين هلذا املتعدي أن يضع نفسه فوق
عقول األمة مجعاء فيصف انتشار هذه الكتب بأنه كان نتيجة (غسيل دماغ خضع له
الناس)  -كذا  -أو أن هذه الكتب تقنع السطحيني فقط .فجل األمة إذا من السطحيني
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حسب ما يراه هذا! أيصرف هذا الزعم البني بطالنه الناس عن كتب الشيخ البوطي أم
يكشف هلم صلف هذا الذي يعرتض اعرتاضا غري علمي على الشيخ البوطي؟ أو ميكن هلذا
املتجاوز أن يدفن كتب العالمة البوطي؟ هيهات! أىن له أن يدفن الكتب يف حفرة وهو
يطمر نفسه ،من فرقه إىل قدمه ،بالرتاب الذي يرفعه من احلفرة.
لو كان هذا الفريق املتعدي على العلماء يقيم وزنا لضوابط الشرع ألصغى إىل حتذير ابن
مسعود رضي اهلل عنه من املسارعة يف الشبهات – ناهيك عن القتل احملرم – ولتورع وتوقف
قبل أن يذكي نار فتنة تزهق فيها أرواح األبرياء .ولو كان هذا الفريق يتوخى اجتهادا شرعيا
يوصله إىل معرفة احلق اللتزم بوصية حذيفة رضي اهلل عنه باحرتام العلماء .وال شك أن هذا
املتعدي يعرف – مهما تدىن علمه الشرعي – أن ابن مسعود وحذيفة رضي اهلل عنهما من
صحابة النيب الذين أضاءوا لألمة سبيلها اليت خطها رسول اهلل وسلكها العلماء مذاك ،قبل
الغزايل ،ومنذ الغزايل إىل العالمة البوطي.
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