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ارتقى أعلى املراتب إىل أن أصبح شهيداً
الكاتب :رنا العقاد
بداية أهنئ مجيع حميب الدكتور البوطي ،يف شهادته اجلميلة املشرفة:
استشهد فضيلته يف ليلة اجلمعة ،يف جامع اإلميان ،أثناء درس تفسري القرآن "أشرف علم على
اإلطالق"  -ألنه مدارسة كالم اهلل  -يف جملس علم حتفه املالئكة ،بعد صالة املغرب ويف انتظار
صالة العشاء ..عبادات بعضها يف بعض وبركة يضاعف بعضها البعض  -مجع بركة املكان
"اجلامع" ،الزمان "اجلمعة" ،اجمللس "تفسري كالم اهلل عز وجل" ،وفوق كل ذلك جملس العلم
حتفه املالئكة بأجنحتها اليت ترفرف هبا على الشام أصالا رمحة وبركة وسكينة! الشام اليت مل يقبل
أن خيرج منها يوما إىل غريها ولو كانت مكة.
تفكـروا يف اخليــــــــــــــــــــــارات:
أوالً :لو ركن فضيلته إىل الدنيا :النشق وحصل على املال واملكانات العاليات يف أعظم
اجلامعات العربية واإلسالمية ،وأزيدكم أنه رفضها سابقا باجملان فكيف تظنون أن يشرتيها اليوم
بدم السوريني..
ثانياً :لو متسك فضيلته باحلياة :وهذا حق ملن يشاء  -لقلل دروسه واقتصر على صالة

اجلمعة فقط ،أو حىت جمرد دروس تلفزيونية مسجلة تفي باملطلوب ،لكنه كان جماهدا لنشر العلم
الذي مل يتواىن عنه يوم ا لسنوات عمره املباركة املديدة  -حىت أنه كان يرفض دعوات ملؤمترات
علمية عاملية ،يتهافت عليها العلماء ،كي ال يقطع طالبه من تتابع الدروس ،هو فقيه األولويات
والعامل بضوابط املصلحة واملخلص العمل والسريرة هلل.
ثالثاً :لو خشي الشهادة :لطلب أن يُنقل بيته من ركن الدين بني عامة الناس ،إىل مكان آمن

بالقرب من املسؤولني ،ولو قبل بذلك كان أحب ما يكون للنظام ،مع العلم أين أخربكم :أنه
لطاملا تلقى وأهل بيته التهديدات املباشرة الكثرية يف القتل ،وتوعدوه على جدار بيته ،حىت أنه
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عظيم بأن احلوادث -كما علمنا-
أحبطت حماولة سابقة ..لكنه -1 :طالب شهادة  -2إميانه ٌ
هي اليت جتري خدمة لقضاء اهلل تعاىل ،ال العكس.
املســـــــــــــــــــــتفاد:

أوالً( :وما كان لنفس ان متوت إال بإذن اهلل كتاب ا مؤجالا .ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن
يرد ثواب اآلخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين).
ثانياً :لكل أجل كتاب وال ميوت إنسان ،إال يف وقته وقد استويف عمره ورزقه كاملني ..هذه
عقيدة راسخة عندنا املسلمني ،إذن  -ليلة اجلمعة  -كان قضاء اهلل تعاىل برحيل الدكتور سعيد
إىل جوار ربه ،لكن اللطف اخلفي مبحبيه واجلائزة لعمره املبارك وإلخالصه كانت كرامة الشهادة.
ثالثاً :ولو سلمنا بالشهادة كان من املمكن أيض ا أن تكون يف بيته أو يف الطريق ،لكن اهلل
تعاىل أراد أن يعرفنا قدر عباده املخلصني يف الدنيا قبل اآلخرة فاختار له ما حتدثنا عن من
بركات بعضها إىل بعض ،وأن يصعد على رأس موكب من الشهداء عزيزا.

ِ
رابعاً( :و ِسيق الَّ ِذين اتَّ َقوا ربَّهم إِ َىل ْ ِ
ت أَبْ َوابُ َها َوقَ َال ََلُ ْم
وها َوفُت َح ْ
اجلَنَّة ُزَمرا َح َّىت إِذَا َج ُاؤ َ
َ َ َ ْ َ ُْ
خزنَت ها س َالم علَي ُكم ِطبتم فَادخلُوها خالِ ِدين * وقَالُوا ْ ِ ِ ِ
ص َدقَنَا َو ْع َدهُ َوأ َْوَرثَنَا
احلَ ْم ُد للَّه الَّذي َ
َ َ ُ َ َ ٌ َ ْ ْ ُْ ْ ْ ُ َ َ َ َ
ِِ
ِ
ني) ،ويف احلديث قال رسول اهلل( :يُبعث كل
ض نَتَبَ َّوأُ ِم َن ْ
اجلَن َِّة َحْي ُ
َج ُر الْ َعامل َ
ث نَ َشاء فَن ْع َم أ ْ
ْاأل َْر َ
عبد على ما مات عليه) أخرجه مسلم ...فهنيئ ا للجمع.

خامساً :ليس اخلرب رحيل الدكتور السعيد  -بإذن اهلل  -لكن املعجزة والكرامة هي يف أنه مل

يرحل من قبل  -رغم مجيع الفتاوى القذرة بقتله ،وكل التحريض من هوام الناس وعامتهم على
ذلك ،ألن اهلل أراد أن يستويف الدكتور رسالته وتبليغها كما خواص األنبياء واملرسلني فقد تويف
حممد صلوات اهلل عليه بعد أن بشره ربه بتمام املهمة وكان مشتاق يرتقب  -كذلك الدكتور
البوطي مل يرتك لنا شيئا يف أمرنا إال وبينه ...وهذا سلوان طالبه ومتابعيه.
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سادساً :ماذا لو تويف الدكتور البوطي ،على سريره لشمت عدوه وحزن حمبوه ...هل كان
يتوقع أن ُخيلَّد؟ إنك ميت وإهنم ميتون للنيب صلى اهلل عليه وسلم وحنن كذلك ،هو رحل عزيزا
شاخما بقوة الكلمة واملنطق الذي مل يرده أحد ،املهم كيف سنرحل حنن ..كيف سريحل
القرضاوي؟! اتركوها لأليام وغذا لناظره قريب ..قالوها سابقا بيننا وبينهم اجلنائز.
سابعاً :إذن بعد كل هذه الكرامات والربكات ،ملاذا حنن حزاىن على رحيله:

 -1مبوت العامل يثلم يف اإلسالم ثلمة ،ال يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار ،كما وجرح
يف قلوبنا أن يرحل عنا مريب أحببناه وتعلقنا حباله قبل مقاله.
-2وجود الصاحلني بيننا شفاعة وهبم تتنزل الرمحة والربكات ،وأذكركم كذلك خباصة حديث
األبدال يف الشام ،يقول سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم( :األبدال يف أهل الشام ،وهبم
يُنصرون وهبم يُرزقون) رواه الطرباين بإسناد حسن .وعنه أيضا (األبدال بالشام ،وهم أربعون رجالا
كلما مات رجل أبدل اهلل مكانه رجالا :يُسقى هبم الغيث ،وينتصر هبم على األعداء ،ويصرف
عن أهل الشام هبم العذاب) رواه أمحد بإسناد حسن.
 -3نعلم أن ما عند اهلل خري للبوطي ،من هذه الدنيا وما فيها من تعب وبالء وطول جهاد،
وقد امتحن كثريا وثبت ،وابتلي حىت حمص إميانه فكان راسخا عميقا واحلمد هلل ،ولكننا حزاىن
باب علم عظيم مشهود .كما حدث مع السيدة أم أمين
النقطاع العلم عنا ،فقد أغلق برحيله ُ
مرضعة النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما سأَلا َلا أبو بكر وعمر ،ما يبكيك أمل تعلمي أن ما
عند اهلل خري لرسول اهلل فأخربهتم أهنا تبكي النقطاع خرب الوحي من السماء ،فجلسوا يبكون
معها ...وهكذا يرفع العلم مبوت العلماء.
 -4علينا أن نتحمل مسؤولية ربانية يف الدعاء لألمة ...فقد كان رمحه اهلل كثري االستغفار
لألمة ورقيق احلال والدعاء ،كثري القيام من الليل ..وبذلك فإن الشام واألمة والدنيا من بعده
يتيمة وحنن كذلك .لن نستغفر له كما يستغفر للفقيد بل سنستغفر لنا ولألمة اإلسالمية
األموات واألحياء وهنديه نيتنا يف ميزان حسناته.
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 -5ترك لنا إرثا ثقيال من احلب ،قد يكثر على قلوبنا استيعابه وعلى عقولنا السري يف هنجه
وعلى نفوسنا اجملاهدة له  -للوصول إليه  -فقد:
 علمنا أن ال نكره الكافر أو العاصي وإمنا نكره املعصية فيه ،ألننا حنبه ونرجو له اخلري ..ليس
كما يفعل الكثري اليوم حيول اخلالف إىل انتقام شخصي.
 علمنا أن نظن يف الناس الظن احلسن ،وأن للمجتهد أجر وإن أخطأ ،وأن يكون حظنا من
هوى فينا .وكان يقول :كل من وقع يف أو اهتمين اجتهادا
الدنيا نصر اهلل ،ال نصر نفس أو ا
فأرجو أن ال خيلو من أجر االجتهاد ..رمحه اهلل.
 علمنا أن ال نقول إال بالعلم وأن ال ننازع األمر أهله ،وأن نراعي األولويات يف عملنا
وضوابط املصلحة "علم له أصوله".
 كان دائم التذكري بإصالح الباطن والنوايا واإلخالص هلل ،كان ب ّكاء هلل جمذوب ا له يف جمالس
الذكر ،وعامل موفق ومناظر قوي احلجة والربهان.
 زاهد عن الدنيا وعرضت له كثريا وزينتها  -حبلِّية تامة "حالالا ال حراما"  -ومع ذلك
رفضها" ،رفض عروض التدريس من أكرب اجلامعات العربية واإلسالمية ،كي ال خيرج من
أرض الشام مصداق ا ألحاديث النيب عن بركة الشام وإن فيها خرية اهلل من خلقه".
 وقف ونصح عاليا الرئيس حافظ األسد يف اجلامعة أمام الناس يف أول تواصل مباشر -حىت
ظنوا أنه مفقود  -لكن الرئيس  -بتوفيق من اهلل  -قبل منه وبذلك فتح له باب من
املناصحة مع احلاكم ال املداهنة ..وبذلك كسبت سوريا وجهها اإلسالمي الوسطي املشرق
اليوم بني كل دول العامل قاطبة يف معاهدها وجوامعها ودروسها.
 عرض عليه تشكيل حزب إسالمي برئاسته فرفض ،برؤيته املخلصة واختار رعاية معاهد العلم
ونشرها.
 فعرضت عليه الوزرارة وأيضا أىب املنصب الرمسي ليبقى مستقالا.
 عرضت عليه اإلقامة يف دور وثرية لكنه فضل بيته املتواضع جدا جدا لكن املرتب.
 أعطى ومل يأخذ شيئا لنفسه من احلاكم ،ال مال وال سلطة أو منصب أو نفوذ ..بقي مدرسا
يف الكليات وخطيبا ينطق هبموم األمة وينصح من على منابر اجلامع عالنية فيستجاب له،
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يف وقت غريه مل جيرؤ على النصيحة أو اإليعاذ ،وكان يوكل ويطلب منه .وهذه العادة حىت
خرجوا كلهم والزالوا ساكتني ،بينما بقي يف بيته يصدح بكلمة احلق كما يراها ال خيشى فيها
لومة الئم ،ألنه يطلب اآلخرة وليس الدنيا.
 به ُمسح بالصالة يف صفوف اجليش ،وبه فتحت املعاهد لتحفيظ القرآن وبه مت اإلفراج عن
جمموعة من اإلخوان املسلمني املعتقلني وبه عادت املنقبات إىل أعماَلن يف التدريس والكل
ساكت وشاكر.
 مل يتقرب يوما إىل فئة من فئات اجملتمع كتجار أو فنانني أو مسؤولني ..وغريهم ،وكان دائم
النصح َلم وكانوا دائمي االنتقاد والشكوى منه.
 وهو من حذر قبل بضع أشهر من فتنة تصيب الشام بذنوب اقرتفتها أيدي الفسوق ،وحذر
من عذاب أليم آت على الشام ،وهذا ما مت.
 هو الذي كان دائم التذكري للحاكم باإلصالح مع اهلل ،ويدعو له بلفظ "عبدك هذا" الذي
ملكته زمام أمورنا ،ويف كثري من األحيان دون ذكر امسه ..ليذكره بالعبودية هلل وأنه مكلف
خبدمة الناس وإقامة أمر اهلل فيهم.
 هو فقط من كان ينتقد كبار املسؤولني يف الدولة عالنية من منرب جامع اإلميان ،يف دروسه
وكلهم غريه ساكتون -.هو من تكلم عن ضوابط اجلهاد يف اإلسالم من حوايل األربع
سنوات يف برنامج ،منع جملرد عنوانه عن الفضائيات العربية واإلسالمية  -كي ال يغضب
احلكام!!
 كان يعتذر عن معظم املؤمترات ،حيث يرى إهنا ليست أكثر من بروتوكالت شكلية وال
يرجتى ممن حيضروهنا إصالحا ،إال مصاحلهم الشخصية ولذلك كان رمحه اهلل يفضل متابعة
دروسه مع بسطاء طالبه ،عليها.
 كان عاشقا للبساطة يف حياته ،بعيدا كل البعد عن كل حب يف الظهور ،هو العالمة البوطي
كما استحق لقبا من مؤلفاته ،مل يقبل أن تنسب له األلقاب املزخرفة كاملفكر اإلسالمي
وغريها بل وانتقدها..
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 رفض الظهور يف أشهر الشاشات وأعظمها يوم كانت اجلزيرة تبحث عن عامل تكرب معه
وتكربه ،وترددت إليه كثريا مراسلة اجلزيرة ورفض اخلروج ولو ملرة واحدة ألنه كان يعلم ماهية
هذه القناة ،فرتكها زاهدا للقرضاوي ،وأصر على تركها من بعد ذلك.
هذا بعض مما أعلم عن مواقف الدكتور البوطي ،الذي رفض منصب الوزارة ،وسلطة احلزب،
ورفاهية الدنيا بسياراهتا وبيوهتا ،وسياحة أرضها بالسفرات واملؤمترات ،ورفعة مكانتها باأللقاب
كمفكر وعامل يف أشهر الكليات ،والشهرة يف أشهر القنوات الفضائية..
ترى :ماذا بعد كل هذا كان يريد من احلاكم ،وأي حاكم ،بل ماذا يري من الدنيا إال وجه
ربه؟! ويلكم كيف حتكمون!!  -باملناسبة يف ذلك اسألوا رفاق دربه يف األمس خصومه اليوم -
هم من جييبوكم ،بل هم األقدر على إجابتكم .شهد له من اختلف معه من العلماء العاملني
فضالا عن املتفقني معه بالصدق واألمانة والورع ..وبأنه ال ينطق إال مبا أوصله إليه اجتهاده
ونظره" ،وكنت أناقشه حول األحداث اليت جترى يف املنطقة وقد يشت ّد النقاش واالختالف يف
وجهات النظر فال أجد بعدها منه جفوة وال جترحيا بل كان يقول يف كل من وقع يف أو اهتمين
اجتهادا فأرجو أن ال خيلو من أجر االجتهاد" احلبيب علي اجلفري.
 -6حزاين على فراقك ،ويف قلوبنا جر ٌح لن يندمل إال أن نلقاك ،على الصعيد الشخصي
حزينة يف تقصريي للسنوات األخرية يف حضور ذلك اجمللس املبارك ،حزينة أين مل أكن معه،
متشوقة للقياه ،وأرجو أن حيشرين اهلل معه ومع النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ليس بعمل يل،
إمنا حببهم.
 -7يف خطبته األخرية حتدث عن تلك البشرى اليت رآها وسأل اهلل التعجيل هبا ،فكنا نظنها
عامة لنا السوريني فإذا هبا خاصة لشخصه فقط ،وهي لنا سلوا ٌن عن فقده ،وفرح له ملا آل إليه
احلال عند العدل الكرمي ..لكن حزن ضمين أن كنا نتمناها عامةا للشام ،فاحلمد هلل مبا تفضل

عليه وخصه .ويف حديث للحبيب للجفري من أسبوعني قال" :إنه مل يبق من العمر إال أياما
معدودة وإين ألَسرتوح اجلنة من ورائها فال تنس أخاك من الدعاء".
 -8حجة الدكتور البوطي القوية ومنهجه الفكري املعتدل الصايف ،كانا حيشران خمالفيه إثر
كل خطبه ،أمام أنفسهم ..فال هم قادرون على جتاهل احلكمة وال هم قادرون على ردها..
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وعودوا لرتوا اجلميع مشغول بكالمه ال برد علمي وإمنا باستهزاء حبت وتوعد ..كما فعل
املشركون بنبيهم إذ دعاهم ملا حيييهم!
 -9ولذلك اصدروا فتوى القتل ..فلنقرأ سورة غافر اآليتان ( َوقَ َال ر ُجل ُّم ْؤِم ٌن ِّم ْن ِآل فِْر َع ْو َن
ول رِّيب اللَّه وقَ ْد جاء ُكم بِالْب يِّ نَ ِ
ِ
ك َك ِاذبا فَ َعلَْي ِه
ات ِمن َّربِّ ُك ْم َوإِن ي ُ
َ
يَكْتُ ُم إميَانَهُ أَتَ ْقتُلُو َن َر ُجالا أَن يَ ُق َ َ َ ُ َ َ
ِ
ك ِ ِ
اب * يَا
ض الَّ ِذي يَعِ ُد ُك ْم إِن اللَّهَ َال ي ْه ِدي م ْن ُه َو م ْس ِر ٌ
ف َك َّذ ٌ
صادقا يُصْب ُكم بَ ْع ُ
َكذبُهُ َوإِن يَ ُ َ
ِ
ِ
ين ِيف ْاأل َْر ِ
نص ُرنَا ِمن بَأْ ِس اللَّ ِه إِ ْن َجاءنَا قَ َال فِْر َع ْو ُن َما
قَ ْوم لَ ُك ُم الْ ُم ْل ُ
ض فَ َمن ي ُ
ك الْيَ ْوَم ظَاه ِر َ
ِ َِّ ِ
ِ َِّ
الر َشاد)
يل َّ
أُري ُك ْم إال َما أ ََرى َوَما أ َْهدي ُك ْم إال َسب َ
 -10أخريا كما كل مرة تثبت رؤية البوطي ،كما اليوم ثبتت إىل أين مازلتم ذاهبون يف البالد
والعباد ،أين أنتم يا علماءنا ومل يبق أحد منكم معنا ،هل أمست الشام غري صاحلة للعيش
ومباذا؟! ..وكيف وفيها أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم بدوام فضلها وتفضيلها وإليكم
الرابط..
http://www.albasrah.net/ar_articles_2011/0611/hisham_1906
11.htm
ما احلل؟ هل نلحق بكم مجيعا ونرتكها ،هل عدالة الشرع يف نظركم أن ينصر األقوياء على
حساب الضعفاء ،أنتم ال ترون هناية للسيناريو الذي دافعتم عنه ودفعتمونا إليه ..وبذلك أجدد
دعوة السيد الشهيد :اجتهدمت فأخطأمت  -عودوا ..وإن مل تستطيعوا العودة فعودوا بقولكم
واجتهادكم ..عودوا إىل ما ترونه من احلق ..عودوا قبل أن نعود كلنا إىل اهلل ..فكلنا راحلون
ومن رحل باألمس سواء مع من رحل اليوم ،ومن هو راحل غدا وستذكرون ما أقول لكم وأفوض
أمري إىل اهلل.
 -11وبعد مقتله الذي أردمتوه وأىب اهلل إال أن تكون شهادةا مشهودة يف األرض والسماء
مبوكب عظيم مخسون شهيدا ،أنتم مضطربون بدمه وحتملون النظام قتله ..لكنه كان يعلم أنه
سيستشهد على أيديكم وابنه الدكتور توفيق وكانت يل حمادثة قريبة معه وأنا وكل سوري وكل
متابع وأنتم قبل كل ذلك ،كلنا نعلم ..وهو قضاء اهلل له نسلم ،وهي فرحة ألنه يستحق
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الشهادة وقاتله يستحق أن يكون حطبا جلهنم ومن وااله ،وعليه لعنه اهلل واملالئكة والناس
أمجعني ...ملعون باع دنيته وأخرته بفتوى قتل ملعونة.
" -12وأما من يستسيغ هذه اجلرمية النكراء الختالف يف املواقف أو االجتهاد شريك ملن
ارتكبها يف إمث القتل وجرمية التعدي على بيوت اهلل" احلبيب علي اجلفري.
وهنا أخص كل من حرض علي الدكتور الشهيد رمحه اهلل ،بكلمة أو رأي أو من خالل مواقع
التواصل االجتماعي وبوستاهتا الرخيصة  -حتسبونه هين ا وهو عند اهلل عظيم! كلمة يقوَلا املرء
يهوي به سبعني خريفا يف جهنم ..والعياذ باهلل .
احلمد هلل أن حصل له ما كان يريده الشهيد البوطي ويتمناه ،بل ما عاش عمرا يطلبه،

فاستحقها الشهادة مكافأة وليست مثن!
وال أعلم أحدا مثل الذي كان عليه شهيدنا وعالمتنا احلبيب البوطي ،فغدت يا سيدي من
بعدك الدنيا يتيمة إال أن يشاء اهلل أن ينصر احلق .أنا ال أبكيك وإمنا أبكي علينا..
وأما هو فو اهلل لو خري بني البقاء والشهادة الختارها بعد أن أتعبته الدنيا كما تفعل مع جل
الصاحلني يف آخر عمرهم ،إجابة لدعائهم :اللهم أخرج الدنيا من قلوبنا ..ومتحيص ا إلمياهنم
ورفعا ملقاماهتم .بعد أن مهدت َلم سابقا ليزرعوها بأعمال عظيمة عظيمة ..حيث كان العمل
وتدبر حيث آن الرحيل ..ألهنا جن ٌد من جند اهلل وكرامةا لعباد اهلل املخلصني.
وبذلك نسأل اهلل الصرب والسلوان ألنفسنا وآلل الشهداء الذين ارتقوا بصحبة عامل رباين
يشفع َلم ويشفعون ألهلهم وأخص بالدعاء آل البوطي الكرام ،مصابكم مصاب األمة
واإلسالم والعلم ..مصابكم مصابنا ،حنن السوريني األحرار..
وأخص الدكتور توفيق رمضان البوطي األستاذ الفاضل  -تعلمنا منكم حسن الصرب ومجيله -
فأرجو اهلل أن يرزقكم وزوجكم الكرمية بسحائب من سكينته جتلو عنكم كل حزن بفقد الوالد
الكبري واالبن البّار ..هي الدنيا الفانية سجن املؤمن وحرية املارق الكافر...
بعد اليوم لن خنذله ،كما فعلنا سيكون صوتنا باحلق أعلى مع حفظنا املنهج عنه "قدوتنا
البوطي" ..احلب ومتين اخلري للمخالفني ودعوهتم للحق باليت هي أحسن ..هذا إرثنا من
البوطي..
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جزاك اهلل عنا خري ما جزى عامل عن أمته ،نشهد أنك عملت وأخلصت وعلّمت وبيّنت
وأكملت حىت أمتّمت ..وحانت لك البشرى ..فهنيئ ا لك .وجزى اهلل عنا أسوتنا وحبيبنا وجامعنا
يف الرسالة حممد صلى اهلل وعلى آله وصحبه وسلم ،خري ما جزى نيب عن أمته ..الرمحة املهداة
للعاملني الذي جاءنا نورا ..وبسنته مؤمترين وعلى هنهجه سنظل سائرين..
نسأل اهلل الثبات وحسن اخلامتة لنلحق بالركب العظيم ..الذي تابع يف سري سلفنا الصاحل..
واحلمد هلل رب العاملني .
أختم :ما بعد استشهاد الدكتور سعيد رمضان البوطي ،ليس كما قبله ،وكلماته باقية يف

ضمائركم تقول لكم عودوا ..يف بداية الفتنة كانت األمور خمتلطة علينا مث اليوم بعد كل ما جيري
بأن احلق والباطل مع حيز بسيط من التداخل ،واآلن أصبح حق ا صرف ا وباطالا صرف ا.
ويف ذلك يقول د.علي مجعة ،حفظه اهلل" :عاش محيدا ومات شهيدا فدل حبياته على ظلم
الظاملني وطغيان الطاغني ،ودل مبماته على اخلارجني املارقني والظلمة الفاسقني ،تقبله اهلل يف
الصاحلني وأحلقنا به على متام اإلسالم وكمال اإلميان".
فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا بإذن اهلل ،وقد استحق مرتبة الشهداء
والصديقني واألبرار .يف ذمة اهلل ونعم املقام( ..أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون فيها حتية
وسالما).
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استشهد العالمة البوطي فليهنأ الظالميون
الكاتب :ابراهيم العجلوني
كان العالمة الشيخ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي واحدا من أبرز رجال التنوير الذين
عرفهم تارخينا املعاصر ،وش ّكلت األسفار اجلليلة اليت ألفها ركن ا مهيب ا يف املكتبة العربية
اإلسالمية ،بدءا بكتابه عن "الال مذهبية" ومرورا بكتبه بالغة االمهية" :كربى اليقينيات الكونية"
و"فقه السنة" و"السلفية" و"أوهام املادية اجلدلية" ,وانتهاء بشرحه حلكم ابن عطاء اهلل
السكندري الواقع يف ثالثة أجزاء ,أو ما أصدره رمحه اهلل بعد ذلك من كتبه ورسائله وأحباثه..
كان الشهيد البوطي علم ا من أعالم الفقه والفلسفة والتصوف ,وأستاذا متميزا صاحب منهج
يف النظر ,وأديبا صاحب عبارة ,وخطيبا يأخذ بألباب السامعني ،ولكنه إىل ذلك كله ,وقبل
ذلك كله ,كان رجالا حر التفكري ,يؤمن بضرورة أن ال يعتقد أمرا دون أن يعرضه على العقل
وموازينه ,وعلى الفطرة املربأة النقية وحدوسها ,ولعل هذا امللمح األصيل يف شخصيته أن يكون
وراء تأليفه لكتابيه العظيمني" :كربى اليقينيات الكونية" و"أوهام املادية اجلدلية" اللذين كانا وما
يزاالن اكثر الكتب مبيعا يف مكتبات العامل االسالمي واللذين يعترب أوَلما مواجهة معرفية
إسالمية لظاهرات الوجود ,ويعترب ثانيهما دفعا فلسفيا ومنطقيا قوي العارضة ألسس االعتقاد
الشيوعي.
كان احلبل الذي يعتصم به اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي جمدوالا من العقل
والوجدان يف آن ،كان ذهنه املتوقد حمكوما بقلبه احملب خللق اهلل مجيعا ،وكانت عاطفته اجلياشة
حمكومة مبنطق عقلي حييط مببادئ االفعال وغاياهتا ،ولقد ارتبط "فقه الواقع" عنده "بفقه
الرشد فيما ستنتهي إليه االمور قبل حدوثها ،وكان ذا رأي موزون يف
املآالت" فكان يستبني ُ
وقائع السياسة ومل يكن ممن يُقعقع َلم بالشنان أو ممن يؤخذون بظاهر الدعاوى ،وظل إىل آخر
حلظات عمره امليمون مستمسكا هبدوئه املوضوعي وبصريته النافذة ،وظل يعلّم السوريني والعرب
10
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واملسلمني مجيعا كيف يذودون عن أنفسهم الظالميات على أنواعها ،سواء ما تقادم عهده منها
صنع على عني أعداء األمة املرتبصني هبا.
أو ما ُ
لقد استشهد أستاذنا البوطي "أستاذ كل مسلم مستنري" مع اثنني وأربعني تلميذا من حمبيه،
وهو يلقي درسه يف أحد مساجد دمشق العزيزة.
استشهد رمحه اهلل واملالئكة حتف به ومبريديه فعسى اهلل أن جيعمه حببيبه وشفيعه الذي كان
"فقه سريته" عليه صلوات اهلل وسالمة هو مرشده وهاديه ،وعسى اهلل أن تصحو أمتنا من
غفالهتا وجهاالهتا وأن خترج ،من قريب ،مما هي فيه.
وليهنأ الظالميون إىل حني فإن ما أناره الراحل الكبري من عقول وقلوب كفيل بالتصدي َلم
كل حني.
املصدرhttp://www.alrai.com/article/576038.html :
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يف عزاء الشيخ البوطي
الكاتب :حممد صالح بوشتلة
حينما طلب امللك النعمان من الشاعر عبيد اهلل األبرص أن ي ِ
سمعه شعرا قبل أن يقتله!
ُ
حالت الغصة دون القول ،فقيل يف ذلك "حال اجلريض دون القريض" ،وهذا لعمري حالنا اليوم
بفقد هرم الدعاة الشيخ سعيد رمضان البوطي ،فغصة مغادرة الشيخ متنعنا القول والكالم وتلزمنا
فضيلة الصمت وحرقته ،ليس ليوم أو يومني ،بل فقده خليق بأن يشغلنا عن الكالم عنه وفيه
الوقت كله والزمن جله ،إذ ال عزاء يليق به ،فالكالم واللغة ها هنا يعلنان استقالتهما ،ألنه ليس
فيهما ما يليق بفضائل شامخ يعادله ،وعامل مياثله.
لكن هيهات أن نصمت ،وحنن ننصت لكالم البعض يف غيبته ،وبعد موته ،فسيء كالمهم
ومهاتراهتم املريضة جيعلنا ننسى جلل املصاب لنرد عنه أزيز غباوهتم وأوساخ أدران جهلهم ،فقد
كثر القول من كثري من الوعاظ اجلهال  -ويا للحسرة  -يف حقه من الذين ما أن مسعوا خبرب
نعيه والتحاقه بالرفيق األعلى حىت ارجتلت عقدهم النفسية الكلمة وصعدت ذنوهبم ومحاقاهتم
منرب القول مزغردة بضياع صوته ،صادحة بالضرب يف الرجل ،لتهبنا مواقفهم حق أن نتساءل:
أهؤالء براغيث أم بشر؟ أَلم قلوب أم مكان القلب وضع جلمود صخر أو حجر؟
هيهات هيهات َلم من الشيخ سعيد ،فذكاءه مل ولن يكون أبدا بنباهته وإميانه الدافق،
وأبدا لن يكون تساحمه الكبري الكرمي يف مثل "متاسحهم" ،إنه ذلك املبدع والعبقري وفوق كل
هذا كان أروع إنسان ،إنه اإلنسان الكامل بتعبري السادة املتصوفة الذين كانوا يرهبون ترهيب منلة
فما بالك بقتل البشر ،الشيخ سعيد كان إنسانا مفرطا يف إنسانيته ،كان يُ َدبِّج كالما كله أشعار،
وحبماس ومجال ربات الشعر كان يتقوله ،وصوته احلزين جعل املاليني لسنوات تتأىب عليها
كفكفة دموعها السخينة ،وكالمه كان لعقود حديث عهد بالسماء ،وبالرعيل األول من
الصحابة والتابعني ،ولوال احلظ الغادر وبالدة الغباء وغدر الضباع املختبئة يف جلد األسد لكان
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كالمه الذي ال يتسع إال حكمة كلما تقدم صاحبها يف شيخوخته الراسخة يف حكمة العطاء
واملواهب الربانية والفيوضات الرمحانية.
كتب الشهيد اجلميلة املزينة بطيب الكالم ومساحة األفكار العذبة ،كانت توبيخا للمنتشني
اليوم ملوته ،فلطاملا طأطأوا رؤوسهم لقوهتا احلقانية ،وامحرت أذاهنم لفراك كلماته َلا ،كتبه اجلميلة
املزهرة بألفاظ أكرب ضمان ووعد لروح الشيخ بأهنا لن تكون أبدا حتت الرتاب احلقري ،إذ ستضل
دوم ا كما أبدا صوت ا ال أغالل له ،متأل مساءنا بالسحب اجلميلة عوض سحب دعاة التشدد اليت
لن تستطيع حجب الشموس السموحة عنا بكدر غمامها.
باستشهاد الشيخ ارجتف اجللد املرتاخي على اجلسد البايل ،وتساقطت مثار البلو لوحدها
دون أن تكتمل مسار حالوهتا الربانية ،آه! لكن اجلذور يف باطن األرض ضاربة يف قاع السماء،
وأكيد ستكتمل مسرية حلمها اجلميل اجلليل لتعانق التاريخ.
باستشهاد الشيخ أحس األكثرون أن احلدث حمنة لنا ومنحة لشيخ ،وتعرف الكثريون أن
ذهابه عنا عقاب لنا ،ورغبة إَلية بأال تكون يد األسد ملطخة بدم األطفال فقط والعجائز من
أشد الناس براءة ،بل بدم الصاحلني أيض ا .فيكتمل صك االهتام وليستحق صاحبه نار الويل مبا
كسبت هو وجحافل الشبيحة وريثة سر اخلطيئة القابلية.
باستشهاد الشيخ ،منح ليلنا ساعات أطول ولفت أرضنا غيوم سوداء ،وتلبدت حناجرنا
بالدمعات السكرانة بآهات الثكاىل ورذاذ املآسي احلار جدا ،واستبد احلزن باملقل والقلوب،
وصفدت أيدي أحالم ربيعنا بأغالل شوكية ،وصلبت سكاكني القدر بسائر األعضاء ،واستقر
قلبنا الكبري يف بركة العنت املضين.
باستشهاد الشيخ ،فقدنا شجرة األكلبتوس الكبرية اليت كانت تثمر أدبا وإميانا ،وحبا صوفيا
ينري األرواح املظلمة اخلربة ،وانصرمت رابطة احلب اجلامعة اليت كان هو وقلة قليلة مثله من أتباع
احلقيقة احملمدية واحلكمة الشعشعانية ممن يدعون َلا ويزين الطريق الوعرة َلا ،ويرص صفوف
آلجل كسب معركتها احلامسة ضد شبيحة ،وبلطجية الكره والفوضى القاتلة.
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باستشهاد الشيخ ،عرفنا أن أرحيية السماء هي من اختارت مثله لتعريفنا بأن العامل الصاحل هو
وحده يف الكون جمرة ومشس كبرية ،وانطفاؤها يساوي كونا منبعجا بالظالم ،وزحف ا لعوامل
الكائنات الدموية اَلاربة من احلضيض إىل حيث حنن.
باستشهاد الشيخ قصر أمد النهار وبعد الفجر وأقبلت الشتاء اجلافة من القطر وتعاقبت
الطلقات املؤذنة باخلراب واملعلنة عن جنون نريون املسعور أسد السطوة والقسوة والدم والنار
واحلديد واإلحساس املخدر وأترعت دمشق أبواهبا للحزن العاري ومها ريفها لعمائم بين ساسان
املتوحشة اَلمجية.
باستشهاد الشيخ ضاع مفتاح ألحدى أبواب السالم وأدارت قبة السماء عنا وجهها وتاهت
من أيدينا جنمة من جنوم السماء اليت ترقب املسافرين بعني اإلحاطة واحلذر والرعاية إىل هدف
الغابة والوصول.
غادرنا الشيخ البوطي فكان أفضل ما ميكن للذين يتكلمون فيه باللمز واَلمز هو الصمت،
حىت ال يصري كل واحد منهم ذئبا يعوي كلما أراد أن يتفوه بكلمة عن شيخ من شيوخ اإلسالم،
نفع اهلل به ،وانتفع املسلمون مبكتوبه ومبقوله ،وأفضل ما ميكن حملبيه أن يفعلوه ألجله هو أن
يشيعوا بني الناس علومه الوفري وكتبه الغزيرة فهي وحدها من تضمن له أجنحة رشيقة يف عوامل
الربزخ لتحلق به إىل مقعد صدق عند مليك مقتدر ،فجزاء عامل مثله حامل علم راسخ رسوخ
صدقه مع ربه جنات وهنر.
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التعليق على استشهاد شيخنا البوطي وحرب الوكالة عن إسرائيل
الكاتب :د .حممـد سالمــــه األردن
كلمات قاَلا جنل الشهيد الدكتور توفيق البوطي والذي أعرفه عن قرب وتربطين به صداقة
وأخوة "قتلوا الشيخ بالوكالة عن إسرائيل" ،وكان مهاتري حممد رئيس وزراء ماليزيا األسبق قد أعلن
قبل ذلك قائالا عندما حتدث عن جمريات األحداث يف العامل ودور الصهيونية يف هندسة هذه
األحداث يف املؤمتر العاشر ملنظمة الدول اإلسالمية "العامل اليوم حيكمه اليهود بالوكالة ...إهنم
جيعلون اآلخرين حياربون ويستميتون دوهنم" .وفعالا يظهر صدقهما باغتيال الشهيد شهيد احملراب
العالمة األستاذ الدكتور حممد سعيد البوطي ،إهنا عمليات من صنع تلك القوى تقوم هبا
جمموعات بالوكالة حيث أصبح العدو قادر على استغالل العواطف وحنني الشباب املسلم
للشهادة ،باإلضافة إىل تلك العناصر اليت تتخذ من العواصم األوروبية مقارا َلا وتسعى جاهدة
للقصاص من األنظمة يف دوَلم ما هم إال وكالء يعملون مبوجب وكالة فوضت إليهم وقد
وجدت تلك العناصر يف أوروبا ليس ألن أوروبا تعمل حبرية الرأي فقط وإمنا ألهنم يرون هبذه
العناصر أدوات ميكن استعماَلا عند الضرورة ولذلك فهم يتيحون َلم كافة الفرص املتاحة لتكون
هذه العناصر عند احلاجة أداة من أدوات االنقضاض على دوَلم ومن هنا جيب أن يدرك هؤالء
أن املوقف يتطلب منهم عكس ما خيططون وعليهم أن يعتربوا بالوعي السياسي الذي يعيشه
الغرب ،وأن ال يسلموا أمورهم إىل كل ناعق ونافخ يف كري العاطفية واحلماسة ،هذا التخلف يف
الوعي وقلة الفقه يف واقعنا سواء كنا نعيش يف شرقنا أو يف غرهبم حىت أصبحت نعرات كل ناعق
باجلهاد واخلالفة تضعفنا وتصيب مواقع الضعف يف نفسيتنا ،وذلك لبساطتنا وشعورنا غري املوفق
باحلرمان والظلم الذي أصبح مدخل العدو األول ،اغتالت يد احلقد والكراهية هذا العالمة
املصباح املنري والذي عُرف عنه العقل والعلم واحلكمة وهذا هو الفرق بني املسلم اإلجيايب واملسلم
السليب ،فقد كان رمحه اهلل مدرسة حبد ذاهتا متثل وسطية هذا الدين العظيم إن رحيل الشيخ جيب
أن حيدث يقظة وصحوة حقيقية ليؤسس مستقبل جديد لألمة العربية واإلسالمية ما نرجوه وحنن
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نودع أستاذنا وشيخنا أن تلتف كل العمائم حول هذا النعش فمنابر الشيخ ال تزال شاهدة على
ما تركه من فكر نري حنن بأمس احلاجة إليه يف هذه الليايل املظلمة واليت حياول األعداء فيها متزيق
اجلغرافيا بعد أن توغلوا يف متزيق اَلوية ،عزائي لك صديقي وأخي الدكتور توفيق ولكل من عرف
الشيخ ،أن الشيخ كان لألمة ،روح بريئة طاهرة ارتقت إىل بارئها اغتالته يد احلقد ،قتلوه ليقتلوا
به كلمة احلق ،احلزن يعتصر القلب يا شيخنا فنالوا من جسدك ولكنهم مل ينالوا من فكرك
وعلمك وعقلك سنذكرك يا شيخنا وستذكرك مآذن املسجد األموي ،سيذكرك منربه ستذكره
مساجد العامل ومنابره ،أسأل اهلل أن يعوض اإلنسانية واألمة خريا ،قتلوه يف حمرابه يُعلم كلمة
احلق قتلوه ألنه أراد أن جيمع وال يفرق ،أسألك يا اهلل بعزة عرشك ومببلغ علمك وبعظمة ذاتك
بكل صفاتك جبمالك بكمالك بعطفك بلطفك يا أمان اخلائفني أن ترحم شيخنا رمحة واسعة
وأن جتمعنا به يف جنات النعيم يا رب البيت العتيق ،سالم عليك يا سيدي سالم عليك يا
شيخنا ،سالم على البوطي شيخ العلماء سالم على البوطي ،شهيد احملراب ،وأستاذ العلماء
سالم على البوطي الذي أعاد جمد علوم اإلسالم.
واهلل الذي ال إله إال هو إن احلياة بالنسبة يل انقسمت قسمني قبل معرفيت بالشيخ البوطي
وبعدها "أقصد املعرفة املعنوية أما الشخصية فلم يكرمنا اهلل هبا بعد ،نناَلا يوم لقاءه إن شاء اهلل"
واآلن هي تنقسم قسمني آخرين قبل استشهاد البوطي وبعده فلمن تركتنا يا سيدي يا حبيب
الفؤاد وزهرة احلياة ،يا سيدي من الذي نستفتيه مللماتنا القادمة ،من الذي نثق جبوابه بعدكم يا
سيدي ،من الذي يفهم دقائق نفوس الشباب مثلكم يا مهجة عيين ،من الذي يبكينا حب ا هلل
وحياء منه بعدكم يا موالي ،من الذي ينشر كالمه خشية هلل تسري يف قلوبنا ،من لنا بعدك يا
كل حيايت؟!.
لنا اهلل بعدك يا سيدي ولنا رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،كما قال أبو بكر الصديق يوم مل
يرتك شيئ ا ألوالده من زاد يقيمون به وأدهم فقال تركت َلم اهلل ورسوله ،فأنت يا شيخنا املزود
وأنت الزاد فقد قلت أيضا من مل جيد مرشدا فليكثر من الصالة على رسول اهلل يقيض اهلل منه
مرشدا له فيستغين به عن الناس ،فاللهم قد رزقته شهادة كان قد متناها وكم وكم دمعت عيناه
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لذكر اجملاهدين ،وكم حتسر لعدم نيله بسهم من جهادهم أما واهلل فقد نال غايتهم اليت يصبون
إليها دون أن حيتاج إىل أن يغري ما أقامه اهلل فيه ،فكم قال يف شرحه للحكم العطائية إن اهلل
يؤيت عبده ما شاء من أجر العمل هلل علما وجهادا دون أن يضطر إىل تغيري ما أقامه اهلل فيه من
عمل ،هذا إن أحب اهلل عبده وملس الصدق يف قلبه فهنيئا لك يا موالي بلوغك الغاية من
اجلهاد وهنيئا لك صدقك مع اهلل الذي دلت عليه خامتتك الراقية وأحسن اهلل عزاء أيتامك الذين
تركتهم بعدك ال جيدون من يسألون ليشفي صدورهم من سوء الدنيا و واهلل إن الدنيا بعدك
ليست كالدنيا قبلك ،ما بقي فيها ما يسر ونعزي أنفسنا خماطبني موالنا وخالقنا الذي جعل
منك بريد حب وهداية إىل قلوبنا احلزينة:
وليتك ترضى واألنام غضاب
فليت ك حت ل و واحلي اة مريرة
وبيين و بني الع املني خراب
وليت الذي بيين و بينك عامر
و كل ما فوق ال رتاب تراب
إذا صح منك الود فالكل هني
ما أظن جرح روحي مبصابنا فيك سيلتئم يوما وال نقول إال ما يرضي ربنا.
إنا هلل و إنا إليه راجعون والسالم على روحك الشفافة.
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مشروع النازية والفكر اإلقصائي يغتال
رجل الوسطية الشرعية واإلعتدال الواعي اإلمام البوطي
لفضيلة الدكتور :حممد محود األهدل
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد:
آبائي إخواين لقد مسعت باجلرمية الشنعاء يف أرض الشام سوريا اليت استشهد على إثرها علم
من أعالم األمة اإلسالمية ,علم من أعالم الرتبية ,علم من أعالم احلوار الدكتور حممد سعيد
رمضان البوطي رمحه اهلل ,إنه رجل احلوار من الطراز األول.
إننا نعزي أنفسنا ونعزي أمتنا العربية واإلسالمية بعالمة الدنيا الذي استشهد يف بيت من
بيوت اهلل بعد أن أداء صالة املغرب وبدأ درسه العلمي والرتبوي لطالبه ،إنه شهيد احملراب والعلم
وشهيد املعرفة واحلق ،وشهيد كلمة احلق يف ظل التجاذبات ,ويف ظل الضبابية الفكرية.
إن الدكتور البوطي رمحه اهلل صاحب مدرسة مميزةَ ,لا معاملها الفكرية ,وَلا معاملها املنهجية
والسلوكية ،إنه العامل الذي انتهج احلوار منهجا يف خطابه ويف تدريسه ,انتهج احلوار منهجا يف

لقائاته وحبوثه ,انتهج احلوار مع من خيالفه يف الدين ومع من خيالفه يف الفكر ويف املذهب ،إنه
تتلمذت على يديه بواسطة كتبه
ايل زمانه ,وفيلسوف مرحلته ,وفقيه عصره ,وزاهد وقته ،لقد
غز ُّ
ُ
منذ نعومة أظفاري من عام 1401ه  .وقف أمام املادية اجلدلية ونقدها نقدا علمي ا موضوعي ا
بعيدا عن االنفعاالت والعاطفة ,فكان كتابه "نقد أوهام املادية اجلدلية الديالكتيكية" وإذا عرضنا
هذا الكتاب على شبابنا اليوم أو على شبابنا املثقف أقسم لكم باهلل أهنم لن يستطيعوا أن
يتجاوزوا صفحة واحدة يف نقده للمادة اجلدلية ،ألهنم ال يدركون ثقافة ،وليس َلم رصيد من
الثقافة العلمية.
وقف اإلمام البوطي أمام الذين مييعون اإلسالم باسم املصلحة حينا وباسم الضرورة واملرحلة
حينا آخر أو باسم مصلحة اجلماعة واألحزاب ،فكانت رسالته الدكتوراه حتت عنوان "ضوابط
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املصلحة يف الشريعة اإلسالمية" أين فقهاء الشريعة؟ أين طالب كلية الشريعة؟ أين طالب
احلقوق الذين يقرؤون هذا الكتاب ويدركون مدى سعة اإلسالم وضوابطه يف رؤيته للمصلحة؟.
وقف اإلمام البوطي أمام الفكر العلماين كالطود الشامخ حياور حوارا موضوعيا فأخرج كتابه
"يغالطونك إذ يقولون" وأخرج كتابه "هذه مشكالهتم"  .دعا أمته إىل الرجوع إىل اإلسالم
فأخرج كتابه "على طريق العودة إىل اإلسالم" وطبعه مرة ثانية حتت عنوان "العودة إىل الذات"
عُرف بتحليله الواقعي واملوضوعي لبعض مشكالت املسلمني ،فكتب "هذه مشكالتنا" كما
كتب "هذه مشكالهتم" يعين بذلك األوربيني والعلمانيني.
كان شخصية متوازنة يوازن بني متطلبات الفكر ,ومتطلبات القلب ،فكتب كتابه "من الفكر
والقلب" ,كان ميلك عاطفة جياشة تدل عليها قصته األدبية "ممو زين" وكتابه "احلب يف القرآن"
أين األدباء؟ أين الذين يتكلمون عن احلب؟ إهنم يتكلمون عن احلب ,لكنه ملوث باملعصية
وملوث بالبعد عن اهلل ,يتكلمون عن احلب ,ولكنهم يفكرون ما بني السرة والركبة ,اقرءوا كتاب
"ممو زين" َلذا الرجل األديب القصة األدبية اليت يبكي اإلنسان حينما يقراها ،بكيت مرات
متعددة وأنا أقرا هذه القصة األدبية.
اإلمام البوطي تأدب مع أئمة املذاهب اإلسالمية ،عرف قدرهم وقوة مستندهم االجتهادي
وخطورة التنكر َلم فألف كتابه احلواري "الال مذهبية أخطر بدعة هتدد الشريعة اإلسالمية" ,نقل
علم التوحيد من ثوبه القدمي إىل منهج علمي معاصر يف كتابه "كربى اليقينيات الكونية ووجود
اخلالق ووظيفة املخلوق" وكتابه لطالبه يف كلية الشريعة "العقيدة اإلسالمية والفكر املعاصر",
علمنا أن اإلسالم ال تستطيع أي قوة أن حترفه فكتب كتابه "ال يأتيه الباطل".
وضعنا أمام حضارة إسالمية إنسانية تنطلق من القرآن يف كتابه "منهج احلضارة اإلنسانية يف
القرآن" .أزال الشبهات عن كثري من األحكام الشرعية اليت أساء كثري من اإلسالميني وغريهم
فهمها ،أخرج كتابه "اجلهاد يف اإلسالم كيف نفهمه وكيف منارسه" وأخرج كتابه يف العقيدة
"اإلنسان مسري أم خمري" ,وضع املرأة مبيزانه الشرعي والعلمي فكتب كتابه "املرأة بني طغيان
النظام الغريب والطائف التشريع اإلسالمي".
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إن الغرب ينظرون إىل املرأة من منظور الشهوة والعبث ,لكن اإلسالم ينظر إليها أهنا إنسان
من منظور يالطفها يف معامالته وأحكامه.
حاور اإلمام البوطي رجل الفلسفة املاركسية يف الوطن العريب الدكتور الطيب التيزيين واملنظر
للفلسفة املاركسية يف الوطن العريب ,ناظره أمام اجلمهور يف مدرج اجلامعة وما حكم عليه بشيء،
لكنه حاكمه بالعلم واملنطق.
إنه حيمل قوة الكلمة وليس قوة البندقية واإلرهاب واالستبداد ،لقد حاور هذا الرجل فصار
هذا الرجل إىل يومنا هذا يثين على الدكتور البوطي مع كونه ماركسيا .أخرج كتابه حتت هذا
العنوان "اإلسالم والعصر" ،خاطب الغرب بكتابه "اإلسالم والغرب" ،أدرك أن األمة اإلسالمية
حباجة إىل منهج تربوي متوازن فوضعنا أمام موسوعته الرتبوية "احلكم العطائية شرح وحتليل".
ناقش الذين انبهروا بالفكر التنويري ويصفون منهج اإلسالم بأنه منهج ظالمي فأخرج كتابه
"الظالميون والنورانيون" .أدرك أن احلياة واحلضارات أقامها اهلل وفق سنن وأنا سقوطها وفق
سنن فكتب كتابه "من سنن اهلل يف عباده" .أحب رسول اهلل عليه الصالة والسالم وتفاىن يف
حمبته وحمبة سنته وحمبة آل بيته وأصحابه رضي اهلل تعاىل عنهم فأخرج لألجيال كتابه املسمى
"فقه السرية" وهو حبق اسم على مسمى .قرأ تاريخ الرجال فكتب "شخصيات استوقفتين"
حتدث فيه عن "روجيه غارودي واإلمام الغزايل والفضيل بن عياض ومصطفى السباعي وبديع
الزمان النورسي" أمتىن أن يقرأ هذا الكتاب ،كي نعرف منهجية الرجل يف حتدثه عن العظماء.
ترىب على والده وتأثر به وحلى منهجه يف كتاب حيمل عنوان "هذا والدي" .عاش مع الناس
وتلقى رسائلهم وأخرج كتابه "مع الناس" وكتابه "مشورات اجتماعية" وكتابه " كلمات يف
مناسبات" خاطب الزعماء وخاطب امللوك برؤية واعية وخطاب موضوعي ال متلق فيه وال
استجداء وسجل ذلك يف كتابه "هذا ما قلته أمام بعض الرؤساء وامللوك" خاطب الناس بأن
اإلسالم هو املخرج ملا نعانيه فكتب "اإلسالم مالذ اجملتمعات اإلنسانية ملاذا وكيف ؟".
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ندواته تشهد له باحلوار املوضوعي وخري دليل على ذلك الندوة املطبوعة بعنوان "احلوار سبيل
التعايش" الذي اجتمع فيه مع آية اهلل حممد مهدي مشس الدين الذي ميثل رئيس اجمللس األعلى
الشيعي يف لبنان ,ومع جودت سعيد الذي ميثل فكرا إسالميا موضوعيا بال عنف وال طغيان.
ناقش قضايا معاصرة على قناة نور الشام بعقلية فلسفية فكرية موضوعية واعية .إنه اإلمام
البوطي الذي استشهد باألمس بعد أدائه لصالة املغرب وقد بدأ درسه يف تفسري كتاب اهلل
فالتحق بالرفيق األعلى يف بداية درسه وقد رأينا نظارته على ورقة درسه وهي ملطخة بدمه.
إن استشهاد اإلمام البوطي يذكرنا باستشهاد سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل تعاىل عنه يف
املسجد واستشهاد سيدنا اإلمام علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاىل عنه يف املسجد ,وذكرنا
باستشهاد سيدنا عثمان بن عفان وهو صائم يقرأ كتاب اهلل .هذا هو البوطي الذي عرفته
األجيال وعرفته أوروبا وعرفه الشرق وعرفه الغرب .لقد كان اإلمام البوطي رمحه اهلل حيمل
مشروعا إسالميا عامليا أساسه العلم واملعرفة والعبودية هلل تعاىل واحلكمة واحملبة والتدرج والعاملية
والوعي واحلق ،بعيدا عن التسيس والصراع والتآمر يف طرحه ،ال يؤمن أن اإلسالم مبشروعه
العاملي حيمل االستبداد والطغيان والعنف يف تطبيقه ،حيمل منهج األصالة بثبات بغري مساومة
وال مزايدة وال اسرتضاء ،مدرك ملرحلته وما يدور فيها وما حييكه أعداء اإلسالم لإلسالم
ومداخلهم الفكرية والسياسية والثقافية املباشرة وغري املباشرة ،يدرك أن هناك خطة رمسها الغرب
بشقيه األمريكي واألوريب من وسائلها استخدام بعض املسلمني السطحيني واملسيسني وفقهاء
املغالطات والتربيرات وفقهاء القصعة وأكلتها ،ويدرك أن من وسائل الغرب استخدام أويل الرغبة
يف الوصول إىل احلكم بغري وسائله املشروعة الذين يؤمنون مبنهج ميكافلي "الغاية تربر الوسيلة"
بدالا من القاعدة الشرعية القائلة "الغاية تقرر الوسيلة" وليست تربر ،أدرك أن هؤالء يستخدمهم
الغرب يف تنفيذ خططهم ،فوقف شاخم ا يف خطاباته ولقاءاته وكتاباته ،فأدرك أعداء اإلسالم
وأذنابه من مساسرة الفكر والثقافة والسياسة خطورة منهجه عليهم وعلى مشروعهم فقتلوه .يرى
أن مقتضيات املراحل وتغرياهتا ال تعطينا مربراُ إلخضاع اإلسالم َلا بل جيب أن ُخنضع املراحل

21
www.naseemalsham.com

موقع نسيم الشام

مقاالت وإضاءات خمتارة حول استشهاد العالمة الشهيد الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي (.. )1

ومتغرياهتا ملنهج اإلسالم وسياسته ،ومبعىن أدق ال خنضع اإلسالم لرغباتنا بل خنضع رغباتنا
لإلسالم ،وهبذه الرؤية فرق ما بني اإلسالم السياسي وسياسة اإلسالم.
أن قتل اإلمام البوطي يكشف عن مشروع دموي نازي يستهدف املفكرين والفنانني واألدباء
واألطباء والسياسيني يف الوطن العريب ويف الوطن اإلسالمي حىت تكون املنطقة فقرية من هؤالء
وبذلك ينشأ اجلهل واالحنراف والتعدي والتطرف واإلرهاب.
اإلمام البوطي مفكر عاملي وعاملي الفكر ,حيمل يف عقله وقلبه الصفاء والنقاء واحملبة والسالم
واملعرفة املتسعة ,عاش عامليا مل يتمحور بتمحور نظام كما يقولون ,ومل يتمحور بتمحور مذهب
كما يفرتون ,ومل يتمحور بتمحور حزب كما ينقلون وكما هي عند بعض الشخصيات املرموقة
يف العامل اإلسالمي .إنه صاحب جهاد واجتهاد ,كان له الدور يف اإلصالح ما بني النظام
السابق وحركة اإلخوان املسلمني حينما طلب منه بعض املسؤولني يف الدولة ماذا تريد أيها
الشيخ؟ وماذا تطلب ننفذه لك ,وإذا قُدِّم هذا الطلب إىل بعض الناس سيقدمون أوراقا يكسبون
من خالَلا أمواالا أو مناصب ألنفسهم أو ألوالدهم أو جلماعاهتم أو ألحزاهبم لكنه ترك ذلك
كله وقال َلذا املسؤول :أطلب منك أن خترج من يف الداخل وتدخل من يف اخلارج ,ماذا تعين
هذه الكلمة؟ أن خترج من يف الداخل أي خترج احملبوسني يف غياهب السجون وأن تدخل من يف
اخلارج الذين شردوا .كانت هذه هي كلمته اليت خاطب هبا هذا املسؤول.
إن قتلة هذا اإلمام ال يؤمنون باخلالف ,فمن خيالفهم يف أفهامهم جيب أن يصفى وجيب أن
يُقتل وجيب أن يُبرت وجيب أن خيرج من هذه احلياة .
إنين أتساءل كيف سيقبل على اهلل يوم القيامة من خطط ونفذ لقتل هذا اإلمام ,لقد قتل يف
بيت اهلل يف ليلة مجعة ,وهو من الشخصيات العلمية ذات السعة املعرفية أثرى املكتبة اإلسالمية
بأكثر من سبعني كتاب ا ,هؤالء ما احرتموا املكان وما احرتموا الزمان وما احرتموا األشخاص ،ألن
هؤالء ال يؤمنون بذلك ,فال يدركون قيمة الزمن وال قيمة املكان وال قيمة األشخاص ,فهم
يدمرون األمكنة واألزمنة ويدمرون األشخاص ,قتلته مل حيرتموا املكان وال الزمان ,لقد كان اإلمام
البوطي ثروة ليس لبلده سوريا ولكن للعامل كله .لقد وقف بكلمته أمام منرود العصر ,فقال منرود
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العصر :اقتلوه اقتلوه فقتلوه ،هذا الرجل الذي ينبغي أن ندرس معامل فكره ومعامل مدرسته.
والذين اغتالوه وأراقوا دمه يف بيت من بيوت اهلل أبانوا عن مشروعهم الدموي فعرفناه ،وحالته اليت
اغتيل فيها واملكان الذي أريق فيه دمه أبان عن مشروعه فعرفناه ،وشتان بني املشروعني ،مشروع
الكلمة والنصح واالرتبا بكتاب اهلل ومشروع إراقة الدماء وكبت احلريات .لقد استشهد وهو
يقول كلمة احلق ويريب األجيال.
وأخريا لقد قال سعد بن جبري رضي اهلل عنه :قبل أن يقتله احلجاج الطاغية "اللهم ال تسلطه
على أحد بعدي أبدا" وأقول أنا من على هذا املنرب "اللهم ال تسلط قتلة البوطي على أحد بعده
أبدا وال جتعل َلم مكانة يف بلدنا وعاملنا اإلسالمي".
إن الدكتور البوطي الذي عاش عمره مدافع ا عن اإلسالم مبحاضراته وحواراته ولقاءاته وتأليفه
وتدريسه سيفقده العامل اإلنساين ،ألن له حمبني وتالمذة يف الوطن العريب ويف أوروبا ويف تركيا.
لقد انتقل هذا اإلمام من عامل إىل عامل خري منه ,ال أجد أن أعزي نفسي وأن أعزي أمتنا إال ما
قاله أحد الشعراء يف ولده:
شتان بني جواره وجواري
جاورت أعدائي وجاور ربه
ُ
هذا الرجل الذي كان يتقن اللغة الرتكية والكردية واإلجنليزية والعربية ,أفىن حياته وهو خيدم
أمته ومل يستجد أحد ,هذه هي آثار الفنت اليت حتل بأمة حممد عليه الصالة والسالم .هذا هو
البوطي الذي عاش مع اهلل سبحانه وتعاىل ,كثري من الناس جيهلونه ادخلوا إىل موقعه يف االنرتنت
واعرفوا ماذا كان يكتب إىل يومنا هذا كيف تعامل مع من سبه ,كيف تعامل مع من شتمه كيف
تعامل مع من تكلم عنه بكالم ال يليق مبسلم وال يليق بعلماء فهو يدعوهم إىل احلوار وأخريا قال
َلم :لقد أخطأمت يف اجتهادكم وأنتم مأجورون على ذلك فعودا إىل وطنكم .إن اإلمام البوطي
مدرسة كاملة متكاملة َلا معاملها وأبعادها .اللهم إين أبرأ إليك من قتلة البوطي ومن قتلة كل
مسلم وأبرأ إليك ممن يرضى بذلك اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد وصلى اهلل على
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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