ّ
هنيئا لك أن صدقت الرؤيا ...

كلمة وفاء للعالمة حممد سعيد رمضان البوطي
حممد سليمان
احلمد هلل الذي يثبت املؤمنني بالقول الثابت ويهيئ هلم من أمرهم رشدا .احلمد هلل
الذي يتخذ من املؤمنني شهداء وحيشر املتقني إىل رحاب رمحته وفدا .وصلى اهلل على سيدنا
حممد خامت النبيني وعلم اهلدى.
وبعد ،فإن النفس لتتلوى من تباريح األسى ،ويفيض القلب حزنا وجوى لفقدك أيها
العامل الرباين يا ذا التقى .وعظم اهلل أجرنا وأجر مجيع امللسلمني؛ اللهم اخلفنا يف مصيبتنا
خريا منها.
فامسح يل أيها الشيخ الشهيد أن أخاطبك وقد خرجت من سجن الدنيا عابرا باب
االنتقال من حياة إىل حياة ،كما كنت تكرر وصف املوت يف أحاديثك املتلفزة يف األسابيع
األخرية .مل نلتق يف عامل األشباح فدع روحي حتدث روحك وقد عربت الربزخ فارتقيت حيا
ترزق عند ربك إن شاء اهلل .امسح يل أن أناديك وأنا ما أزال خلف الربزخ أنتظر سائال اهلل
التثبيت وأن جيعلين من الذين مل يبدلوا تبديال.
يا شيخي الحبيب..

نفتقدك وعزاؤنا أن بشائر حلسن اخلامتة اكتنفت رحيلك ،وسبقتها إليك دالئل التثبيت
اإلهلي .فقد رحلت وأنت متلبس بطاعة ،أو بلسببها ،وقد نذرت عمرك هلا وهي الدعوة إىل
اهلل .واحملراب الذي عرف لوعتك وط ِرب ملناجاتك ربك ،صار معراج روحك .وال أزال أذكر

أنك قلت على منرب اجلمعة قبل أسابيع قليلة إنك كنت ترجو أن ترحل إىل اهلل بللسان يدعو
إليه ملستشفعا بقوله تعاىل (ومن أحلسن قوال ممن دعا إىل اهلل) .فيا هلا من كرامة أن يتوفاك
اهلل على أحب عمل متنيت أن تلقى وجهه الكرمي به .وأعظم هبا من خامتة أن يتخذك اهلل
شهيدا لريفع لك يف عليني مقعد صدق عند مليك مقتدر.
يا شيخنا..

ألن سريتك العطرة عرب رحلتك إىل اهلل طوال أكثر من مثانني عاما تتلخص يف مظاهر
تثبيت اهلل وحبه لك ،إذ كنت شابا نشأ يف طاعة اهلل ،فصرت عاملا أمرت بالقلسط واملعروف
وهنيت عن البغي واملنكر ،وبقيت زاهدا عرف حقيقة الدنيا فعاملها بأنفة ،وألن إشراق
البدايات دليل إشراق النهايات ،لذلك كله تطوف يف وجداين قناعة بأنك إذ ُكشف عنك
غطاؤك أسلمت روحك الطاهرة وفرحك شديد ،وتكاد أذن ذهين تلسمع صوتك هاتفا
(فزت ِ
ورب الكعبة) كأحلى ما يكون النشيد.
وإنه ملن عالمات قبول اهلل وحبه لك ،أن اهلل عز وجل أمدك بالتثبيت ومنحك الصرب
حىت متر من هذه الفتنة بلسالم .فأراك اهلل احملنة يف إقباهلا ،فلم تتأخر عن التحذير والدعوة
للتوبة واإلنابة إىل اهلل ،ومل ختش إذ صرحت برؤياك يومها لوم احلاسدين ونقد اجلاهلني ولؤم
الكائدين؛ فصدقُك منعك أن تكتم ما أراك اهلل ،ورأفتك بالناس دفعتك إىل تذكري الغافلني
وإشفاقك على الناس محلك على حتذير التائهني.
تبني
مث أراك اهلل املصيبة يف إدبارها ،ومل تتوان عن إعالن ذلك للناس تثبيتا هلم ،وظللت ّ
احلكم الشرعي الذي انتهى اجتهادك إليه خملصا هلل ال حتيد عنه طلبا لرضا ناس وال تداهن
فيه لتدفع سخط ناس.
فهنيئا لك أن صدقت الرؤيا والتزمت ما أراك اهلل بيقني ال يأتيه ريب وإميان ال يداخله
زيغ.
رحلت يا سيدي قبل أن تبصر مصداق رؤياك ،فحلسبك اليقني حبكمة اهلل وإميانك
بأن أمر اهلل آت ،واألمر كله هلل من قبل ومن بعد ،وهو الذي قال ألحب اخللق إليه:
ك ٱلْبَالَغ َو َعلَْي نَا
َّك فَِإنَّ َما َعلَْي َ
ض ٱلَّ ِذي نَ ِعده ْم أ َْو نَتَ َوفَّ يَ ن َ
( َوإِن َّما ن ِريَن َ
َّك بَ ْع َ
ِ
ساب)[ :04سورة الرعد].
ٱلْح َ
أوليس لورثة النيب صلى اهلل عليه وسلم – وأنت منهم – نصيب من هذا اخلطاب
ك ٱلْبَالَغ َو َعلَْي نَا
َّك فَِإنَّ َما َعلَْي َ
ض ٱلَّ ِذي نَ ِعده ْم أ َْو نَتَ َوفَّ يَ ن َ
اإلهليَ (( :وإِن َّما ن ِريَن َ
َّك بَ ْع َ
ِ
ساب))؟ كيف ال وقد آتاهم اهلل جزءا من ستة وأربعني جزءا من النبوة ،هو الرؤيا
ٱلْح َ
الصاحلة .هنيئا لك أن صدقت الرؤيا.
يا سيدي..

توقفت مليا عند هذه اآلية الكرمية ومثيالهتا يف حمكم التنزيل ،واطلعت على كالم
ُ
مفلسريها فكأهنم إذ يشرحون بيان اهلل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم يصفون حالك أيها الوريث
احملمدي وقد انتهجت طريقته والتزمت هديه.
ض ٱلَّ ِذي نَ ِعده ْم أ َْو
ٱصبِ ْر إِ َّن َو ْع َد ٱللَّ ِه َح ٌّق فَِإ َّما ن ِريَن َ
يقول الباري عز وجل( :فَ ْ
َّك بَ ْع َ

َّك فَِإلَْي نَا ي ْر َجعو َن) [ :77غافر].
نَتَ َوفَّيَ ن َ

قال القشريي رمحه اهلل عند تفلسري هذه اآلية يف (لطائف اإلشارات)ُ " :كن بِقلبك
فعل هبم ،واستيقن بأنه ال بقاء جلولة باطلهم  ..فإن
فارغا عنهم ،وانظر من ُ
بعد إىل ما يُ ُ
تك يف ريب من مقاساهتم ذلك ب ع ُد" .أجل وإنك كلما
لقيت بعض ما ُ
نتوعدهم به وإالّ فال ُ
تفاقمت هذه املصيبة كنت تزداد التجاء إىل اهلل وثباتا على حلسن ظنك باهلل ،فكان قلبك
فارغا عن املخاطر اليت تتالطم حولك ملستيقنا بصدق وعد اهلل.
وألنك يا شيخنا أحببت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهبداه اقتديت ،ظللت ثابتا
صابرا مبدد من عند اهلل ،مل يثنك ترغيب وال ترهيب ،ومل يزحزحك نقد أو جتريح ،إذ قلت
احلق ،وأكثر الناس للحق كارهون ،ومنهم من يكرهه يف كل فريق اقتحم هذه الفتنة.
يكفيك سيدي دليال على صدقك أن كل الفرقاء كانوا ينشدون دعمك .حىت خمالفوك
طمعوا أن تتبىن كالمهم غثَّه ومسينه .وللسان حال الفرقاء مجيعا يشهد بعلو كعبك يف العلم
ومسو مكانتك يف القلوب .وال خيتلف عاقالن على أن الصورة اليت اختارك اهلل عليها تدل
على حلسن اخلامتة وأي خامتة  ..يتمناها كل مؤمن ،يف بيت من بيوت اهلل بل يف احملراب،
وأنت تلقي درسا يف كتاب اهلل.
وإذ انتقلت إىل جوار ربك ،راح كل فريق (صادقا أو ملستثمرا) يلسعى العتصار معان
من استشهادك تؤيد موقفه ،مقرين بللسان احلال أو املقال أن تأثريك العلمي والدعوي لن
ينقطع برحيلك وأن حمبتك لن تغيض يف القلوب مبوتك .تنافلسوا على كلمة منك يف حياتك،
وتباروا يف حماولة استنطاق جثمانك .فما أعظمك حيا وما أعظمك ميتا!
وكل من ألقى اللسمع لكالمك بأذن واعية أو قلب حاضر أدرك كيف انتقيت كلماتك
احرتازا من كلمة قد تتضمن إقرار منكر لدى هذا الفريق أو ذاك .وأُشهد اهلل أنين مل أكن
أجد يف كالمك ما جيعلك واقفا يف صف هذا الفريق أو ذاك ،بل كنت على منصة احلكم

الشرعي تبني اجتهادك بدقة يف احلكم على هؤالء وهؤالء .فأصل امللسألة واضح لديك حيث
بلسطته يف كتابك (اجلهاد) ،وأما تفاصيل تطورات األحداث فقد أظهرت احلكم فيها من
حيث اجلهاد والصيال والدفاع عن النفس وحرمة قتل األبرياء ولو باإلكراه وواجب اجليش
وضرورة اصطالحه مع اهلل والتزامه ما ينبغي أن يقوم به وخطر التدخل األجنيب .وإن وقع يف
كالمك ما قد يفلسر بطرق خمتلفة كنت توضحه جليا يف موقعك االلكرتوين نسيم الشام،

كما أوضحت حكم النفير العام بأنه ينطبق بالنلسبة للعدوان اخلارجي ،وأنه يف الظروف
احلالية يكون املطلوب من كل واحد الوقوف مع وطنه ضمن اختصاصه وعليه أن يق ّدر
مآالت ما يدعى إليه حلسب ما يغلب على ظنه ويتصرف وفق ذلك.
هل يف ذلك احنياز أعمى لفريق ضد آخر؟ ال واهلل ،بل هو بيان دقيق حلكم الشرع
(إن جاز يل أن أصف كالمك العلمي).
أجل يا قطب هذا الزمان ،هنيئا لك أن صدَّقت الرؤيا ،فكان تعاملك مع اهلل ،تقول
ما وفقك إليه ال تأبه بلسخط من هامجوك ،وال تنتظر شكورا ممن وافقوك وقلبك فارغ عن
الذين رمبا خادعوا اهلل وخادعوك .صربت على الذين ظلموك وترفعت عن الذين اهتموك،
ض
وكل موقوف بني يدي الديان يوم يقوم الناس لرب العاملني .قال تعاىلَ ( :وإِ َّما ن ِريَن َ
َّك بَ ْع َ
َّك فَِإلَْي نَا َم ْرِجعه ْم ث َّم ٱللَّه َش ِهي ٌد َعلَ ٰى َما يَ ْف َعلو َن)[ :04يونس]
ٱلَّ ِذي نَ ِعده ْم أ َْو نَتَ َوفَّ يَ ن َ
صربت ومل تبدل جزءا من كالمك مل يرق لفئة أو استنكرته مجهرة .فهل جزاء الصابرين
إال عطاء من اهلل بغري حلساب؟ ذكر اللسلمي رمحه اهلل يف (حقائق التفلسري) عند قوله تعاىل:
َّك فَِإلَْي نَا ي ْر َجعو َن):
ض ٱلَّ ِذي نَ ِعده ْم أ َْو نَتَ َوفَّيَ ن َ
ٱصبِ ْر إِ َّن َو ْع َد ٱللَّ ِه َح ٌّق فَِإ َّما ن ِريَن َ
(فَ ْ
َّك بَ ْع َ

"اصرب على شدائد الدنيا فإن وعد اهلل حق ملن صرب فيها على الشدائد أن يوصله إىل الراحة
الكربى وهو مقعد صدق عند مليك مقتدر".
وبصربك وثباتك كنت من الربانيني الذين يتملسكون هبدي النيبَ ( :وَكأَيِّن ِّمن نَّبِ ٍّي قَاتَ َل
ِ
ِ
َصابَه ْم فِي َسبِ ِ
ٱستَ َكانواْ َوٱللَّه
يل ٱللَّ ِه َوَما َ
ضعفواْ َوَما ْ
َم َعه ِربِّيُّو َن َكث ٌير فَ َما َو َهنواْ ل َمآ أ َ
ب َّ ِ
ين* َوَما َكا َن قَ ْولَه ْم إِالَّ أَن قَالواْ ربَّنَا ٱ ْغ ِف ْر لَنَا ذنوبَنَا َوإِ ْس َرافَ نَا فِي أ َْم ِرنَا
ي ِح ُّ
ٱلصاب ِر َ
ت أَقْ َدامنَا وٱنْصرنَا َعلَى ٱلْ َقوِم ٱلْ َكافِ
ِ
ين)[ :607-604آل عمران].
ر
َوثَبِّ ْ
ْ
َ
ْ
َ
ومع الصرب مجعت اإلحلسان إىل من أساء إليك .فوقع ثوابك على اهلل:

اب ِ
ِِ
ٱلدنْ يَا َوح ْس َن ثَ َو ِ
اب ُّ
ين)[:601
ٱآلخ َرةِ َوٱللَّه ي ِح ُّ
(فَآتَاهم ٱللَّه ثَ َو َ
ب ٱلْم ْحسن َ
آل عمران].
يا إمام العصر..

لقد جلسدت يف هذه احملنة معاين الثقة باهلل والرضا عنه وصدق االلتجاء إليه مع اليقني
باالستجابة والصرب على البالء ،فأبيت إال أن تعطينا دروسا عملية ملا أفضت يف شرحه يف
دروسك وبلسطت بيانه يف كتبك .فكنت داال مبقالك وأحوالك على احملجة ،وأقام اهلل بك
على املبدِّلني احلجة.
ولقد جلسدت وظيفة ورثة األنبياء إذ كنت تذكر الناس بلهفة وشفقة ،وتدعو هلم
بصدق وحرقة ،وختشى أن يفنت امللسلمون يف دينهم ،فتثبتهم وتبشرهم السيما يف تأكيد
صدق كالم رسول اهلل عن بركة الشام ووعد اهلل ألهل الشام بالنصر والفرج .وإنين ألظن أن
إقامة اهلل لك يف الشام من آثار رمحته تعاىل بالشام وأهله ،فإن أخطر الفنت ما كان يف الدين،
وقد كنت حصنا له يف الشام .وإذا تذكرنا خطر التنصري يف اجلزائر الذي غذته جرائم كهذه
اليت تطوف بالشام اليوم ،وتصدى له علماء على مثل هنجك ،أدركنا ما كنت تذكرنا به من
أن األمن واألمان حني تكون الفنت يف الشام ،ففيها حصن اإلسالم وأيقنا أن اهلل قيضك
للشام وأهله برمحة منه كي ال تكون فتنة يف الدين؛ وكل خطب دون ذلك يهون.
ت قَ ْوِمي يَ ْعلَمو َن *
بل كأنك تلستمر يف الدعاء للناس من مقعدك اآلن فتقولٰ ( :ي لَْي َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين)[ :67-64ي س]
ب َما غَ َف َر لي َربِّي َو َج َعلَني م َن ٱلْم ْك َرم َ
أجل ،هذا حلسن ظين بك يا سيدي وخالص دعائي .وحلسن ظين بريب أنه اختذك
شهيدا ومشلك ببشرى املتقني (إِ َّن ٱلْمت َِّق ِ
َّات ونَ َه ٍر* فِي م ْقع ِد ِ
ٍ
ص ْد ٍق ِعن َد ملِ ٍ
يك
َ َ
َ
ين في َجن َ
َ
ُّم ْقتَ ِد ٍر) [ :44-40القمر].
وأما الذين عادوك ،اخلاطئون الذين قتلوك وقتلوا حفيدك البار ،قتلوك وأنت تعلِّم الدين
ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين
ين يَ ْكفرو َن بآيَات ٱللَّه َويَ ْقت لو َن ٱلنَّبيِّ َ
وتأمر بالقلسط فيبشرهم اهلل بالعذاب األليم (إِ َّن ٱلذ َ
يم * أولَٰئِ َ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ش ْرهم بِ َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍ
ين يَأْمرو َن بِٱل ِْق ْس ِط ِم َن ٱلن ِ
َّاس فَ بَ ِّ
ين
ك ٱلذ َ
بغَْي ِر َح ٍّق َويَ ْقت لو َن ٱلذ َ
ِ ِ
ِ
ت أَ ْع َماله ْم فِي ُّ
ين)[ :66-66آل عمران].
َحبِطَ ْ
ٱلدنْ يَا َوٱآلخ َرة َوَما لَه ْم ِّمن نَّاص ِر َ

حادوا اهلل ورسوله فأعلنوا إرادهتم حتدي اللسكينة اليت ينزهلا اهلل على
يا لشقائهم إذ ّ
جمالس الذكر ،وحتدوا رسول اهلل الذي أخرب أن موت العامل ثلمة يف اإلسالم.
ك ٱل ِ
(أَلَم ي ْعلَمواْ أَنَّه من يح ِ
اد ِد ٱللَّهَ َوَرسولَه فَأ َّ
ْخ ْزي
َّم َخالِداً فِ َيها ٰذلِ َ
َ َ
ْ َ
َن لَه نَ َ
ار َج َهن َ
ٱل َْع ِظيم) [ :46التوبة].
ض ٱلَّ ِذي
ٱصبِ ْر إِ َّن َو ْع َد ٱللَّ ِه َح ٌّق فَِإ َّما ن ِريَن َ
اللهم أسألك بأسرار قولك (فَ ْ
َّك بَ ْع َ
َّك فَِإلَْي نَا ي ْر َجعو َن) أن ترينا ما وعدت شيخنا من تفريج كرب الشام
نَ ِعده ْم أ َْو نَتَ َوفَّيَ ن َ
وأهله.

وأسألك يا ربنا بصدق وعدك
َّك ٱلَّ ِذي َو َع ْدنَاه ْم فَِإنَّا َعلَْي ِه ْم
ن ِريَن َ

ك فَِإنَّا ِم ْن هم ُّمنتَ ِقمو َن * أ َْو
ووعيدك (فَِإ َّما نَ ْذ َهبَ َّن بِ َ
ُّم ْقتَ ِدرو َن)[ :06-06الزخرف] أن تطهر الشام من

املارقني والبغاة والطغاة وتنتقم من قتلة الشيخ البوطي وحفيده ومن قتلة األبرياء يف الشام.
إلى جنة الخلد يا شيخنا سعيد
إلى جنة الخلد يا أخانا أحمد

جمعنا اهلل معكم وشهداء الشام بالحبيب المصطفى في الفردوس األعلى.

