من ِح َكم اهلل تعاىل يف استشهاد العالّمة البوطي

حممد الغريب

من حِكَم اهلل تعاىل يف استشهاد العالّمة البوطي
الكاتب :حممد الغريب
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم األمتّان األكمالن على املبعوث رمحة للعاملني
سيّدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
أبني يف هذه األسطر ،بعضاً من حكم اهلل تعاىل اليت جتلّت يف خامتة اإلمام
أريد أن ّ
الشهيد السعيد رضوان اهلل تعاىل عليه ،وسأختصر ذلك يف اآليت.

ويتمّن
 - 1اخلامتة العجيبة:
ّ
الشك أ ّن كل إنسان مسلم يسأل اهلل تعاىل حسن اخلامتةّ ،
أن يكرمه اهلل تعاىل بالشهادة يف سبيله ..وأن أقصى ما يرجوه العامل الربّاين هو أن يقبضه اهلل
تعاىل يف جملس العلم ،يعلّم الناس اخلري ،ذلك أ ّن هذا من أعظم أنواع اجلهاد ،وقد ورد عن
أيب الدرداء وابن عمر رضي اهلل عنهم( :يوزن مداد العلماء ودم الشهداء ،فريجح مداد
ضحى الشهداء بأرواحهم إال بسبب ما مسعوه من العلماء؟.
العلماء على دم الشهداء) وهل ّ
أظن أن غاية ما كان يطمح إليه العالمة البوطي كان يعدو هذا ،بل أجزم أنّه لو كان
وال ّ
إليه أمر خامتته ،ملا كان خياله يتّسع ألكرر من هذا ..أن يرحل إىل اهلل تعاىل وهو يف جملس
العلم.
جل وعال إذا أعطى
بيد أ ّن اهلل تعاىل شاء أن يكرمه مبا ال خيطر على قلب بشر ..وهو ّ
أدهش بعطائه  ..أمل يستجب دعوة سيّدنا عمر الفاروق رضي اهلل عنه ،إذ كان يقول:
اللهم إين أسأل شهادة يف سبيلك ،وموتاً يف بلد رسولك عليه الصالة والسالم" وهذا دعاء
" ّ
غريب ،فدولة اإلسالم هي القوة العظمى يف العامل ،وقد ابتلعت إمرباطورية كسرى ،وأودت
بقيصر ،فكيف يستشهد أمري املؤمنني يف قلب عاصمة دولة اإلسالم؟ .بلى ،لقد أكرمه اهلل
بالشهادة يف سبيله ،و يف بلد رسوله عليه الصالة والسالم ..إنّه عطاء اهلل تعاىل ،واستجابته
لعباده الصادقني.
الزيادة من
ولقد حت ّققت أمنية العالّمة البوطي فقبض على كرسي ال ّدرس .. ،مثّ جاءته ّ
عند اهلل تعاىل ،فكانت الشهادة اليت ساقها اهلل تعاىل إليه سوقاً ،ليموت عظيماً كما عاش
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عظيماً ..أجل هل كان خيطر ببال العالّمة البوطي أن يقبضه اهلل تعاىل شهيداً ،وأن يقبضه
يفسره ،وأن ترتفع معه حلقته ،يرتقي معه ما
وبني يديه كتاب اهلل تعاىل  -وليس غريه ّ -
يزيد على األربعني من طالّبه ليتابع معهم درسه يف املأل األعلى ،ولينتقل من روضة من رياض
اجلنّة يف الدنيا ،إىل رياض اجلنة يف رحاب اهلل تعاىل؟!.
أسأل اهلل تعاىل أن تكون البقية  -ممّن كانوا حاضرين يف حلقته ،والذين غابوا عنها
بأشباحهم وتعلّقت هبا قلوهبم  -على موعد مع شيخهم ،وأن يكرمهم اهلل تعاىل مبرل ما
أكرم به إمامهم وإخواهنم.
 - 2فضح أعداء اهلل واملتالعبني بشرعه :لقد كانت العملية االنتحارية اليت ن ّفذها

حركه لتنفيذها ،من عميان القلوب،
أشقاها وباالً على ذلك
الشقي ،وعلى من أفتاه هبا ،أو ّ
ّ
ففي احلديث عن سيّدنا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّمَ ( :من أعان على قتل امرئ مسلم
ولو بشطر كلمة؛ جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه :آيس من رمحة اهلل) ..إ ّن وزر هذه
اجلرمية ووباهلا سيالحق أولئك الذين أوغروا صدر هذا الشقي على ربّاين األمة وزاهدها،
فزجت به العماهة يف جرمية ال يتقبّلها مؤمن ،وال حىت كافر..
حبجتهاّ ،
وعالّمتها الناطق ّ

كيف واجلرمية بيّنت منوذجاً جديداً من املخلوقات اليت مسخها اهلل تعاىل مسخاً عجيباً؛ وال
كذلك مسخ القردة واخلنازير ،ال يراعون حرمة لبيت اهلل تعاىل ،وال لكتابه ،وال للعلم
والفكر ،وال لألبرياء من عباد اهلل ،الذين ال ذنب هلم إال أ ّهنم حضروا درس علم ،يبتغون
أتصور أن هذه الكيفية اليت متّ هبا تنفيذ جرمية
معرفة أحكام اهلل تعاىلُّ ،
وتقرباً إىل جنابه ..ال ّ
ِِ
العصر بامتياز ،إال مصداقاً لقوله تعاىلِ :
ني) أجل لقد زاغوا فأزاغ اهلل
(ويُض ُّل اللّهُ الظَّالم َ
َ
عدوه  -من حيث يريد إسقاطه
العدو على صدر ّ
يتصور أن يعلّق ّ
قلوهبم وأعماها ،وإال فهل ّ
 أعظم وأشرف وسام ؟!. – 3تطييب اهلل تعاىل خلاطر الشهيد :لقد كان ممكناً ،أن يتخلّص هؤالء احلاقدون من

السفهاء والبله والغوغاء،
شخص الشهيد البوطي ،بكيفية يص ّفق هلم بسببها بعض املغ ّفلني و ّ
ولكن ما كان اهلل تعاىل ليهلك بسبب شهادة الشهيد السعيد مسلمني تقاصرت أفهامهم
عمن
وضاقت مداركهم عن استيعاب موقفه ،كيف وهو الذي كان يسأل اهلل تعاىل أن يعفو ّ
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أساء إليه ،و ّاّتمه بالنفاق اجتهاداً أو جهالً ،ومن مثّ وقع يف عرضه سبّاً وشتماً ،بل كان
جل
يسأل اهلل تعاىل أن يريبهم على اجتهادهم ..إنّه القلب الرحيم العارف بربّه ،واملوصول به ّ
وعال ،والشفوق على عباده.
يتمم إكرامه لشهيد احملراب الراين ،بأالّ ينغّص عليه شهادته بإهالك
لقد شاء اهلل تعاىل أن ِّ
بعض املسلمني بسببه؛ فجعل استشهاده فضحاً ألدعياء اجلهاد واإلسالم ،وعصم أيضاً كررياً
حيركوا ألسنتهم بقالة ال ّسوء يف ح ّقه ،أو أن يبدوا الشماتة والتّش ّفي
من البسطاء من أن ّ
بنهايته ..أجل ،لقد افتضح أمر اجملرمني املارقني ،الذين ح ّذر منهم سيّد األولني واآلخرين،
متّن لو أنه عليه الصالة والسالم قتلهم بيده الشريفة  ..أليس هؤالء هم أحداث األسنان،
وّ
السهم من
سفهاء األحالم ،الذين يقولون من قول خري الربية ،وميرقون من ال ّدين كما ميرق ّ
الضالة املارقة تقدم على مرل هذه اجلرمية النكراء ،من يقدم عليها
الرميّة؟َ ..من غريُ هذه الفئة ّ
السفهاء الذين شيّخوا على أنفسهم شياطيناً يتاجرون بال ّدين ،ويبيحون قتل املسلمني
إال ّ
الربآء باسم اجلهاد ،ويعِدون السفهاء األشقياء باحلور العني إن هم ن ّفذوا جرائمهم.
ها قد أضاء الصبح لذي عينني ،وافتضح أمر املتاجرين بدين اهلل تعاىل ،أولئك الذين
أّن هلم ذلك ،وما أفتوا به من
سارعوا من اللحظة األوىل إىل دفع التهمة عن أنفسهم ،ولكن ّ
كل دار ،ومسعه كل
جواز قتل من ّ
حرم اهلل قتله ،وما قاموا به من التحريض على ذلك دخل ّ
كل من يبصر؟! .ستكتب شهادّتم
ذي مسع ،وعاين ما قاءته أفواههم املفتئتة على شرع اهلل ُّ
ويسألون ..واهلل املوعد.
 - 4رمحة اهلل تعاىل بأحباب الشهيد السعيد وتالمذته :لقد كان العالّمة البوطي إمام

األمة قاطبة ،وكان مرال العامل الربّاين ،الذي
بالد الشام بال منازع ،بل كان أبرز علماء ّ
يذ ّكرك بسلف هذه األمة وبكبار صاحليها ،فتعلّقت به قلوب اآلالف املؤلّفة من املسلمني،
عجل اهلل تعاىل بكشفها وزواهلا مع
ملمة ،قبل هذه الفتنة – ّ
كل ّ
وكان مفزع الناس عند ّ
جرائها
الرهيب على الشام وأهل الشام ،فاضطربت من ّ
العافية التامة  -اليت ناءت بكلكلها ّ
الرؤية عند كرري من الناس ،وأضاعوا البدهيات ،فوقع ما مل يكن خيطر يف البال ،وهو أن يتّهم
ّ
العالّمة البوطي يف دينه ومبماألة الظلمة والوقوف إىل جانبهم ،وتربير اعتداءاّتم ،وا ّّتم
متسكاً به ،وكان يعظم يوماً فيوماً يف أعينهم ويف
باخليانة ..ولكن الذين عرفوا الشيخ ازدادوا ّ
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قلوهبم؛ ذلك أ ّهنم رأوا فيه النموذج العملي للعامل الربّاين الذي يتسامى فوق أغراض الدنيا،
مغري وال
ضحى بكل شيء يف سبيل مرضاة ربّه ،ومن أجل أن يلقى سيدنا رسول اهلل غري ّ
وي ّ
املادي واملعنوي ،ولسان
مب ّدل ،نعم لقد أعرض عن الدنيا وتسامى على زخارفها وحطامها
ّ
حاله يتمرّل هذه األبيات ،اليت طاملا ناجى هبا ربّه:
وليتك ترضى واألنام غضاب
فليتك حتلو واحلياة مريرة
وبيين وبني العاملني خراب
وليت الذي بيين وبينك عامر
كل الذي فوق الرتاب تراب
هني
الود فالكل ّ ن
صح منك ّ
إذا ّ
و ّ
يتصورون أن يأيت يوم حيرمون فيه من بركة رؤيته ،ومن مساع حديره
ما كان تالمذته وحمبّوه ّ
يعز عليهم أكرر أن يرحل عن ال ّدنيا من دون أن تظهر عالمات صدقه ألويل
العذب ،وكان ّ
البصائر ،فلذا كانوا يطمعون أن يبقيه اهلل حىت تنجلي الفتنة ،ويتّضح للناس حقيقة موقفه
جو الفتنة املكرب،
وسداد رأيه ،و ّ
لكن اهلل تعاىل لطف به وهبم  ..لطف به إذ أخرجه من ّ
ط على األبرياء ،وقد كان الشهيد
ومن الفظاعات اليت ترتكب فيها ،ومن الظلم الذي ينح ّ
كل
مرهف اإلحساس ،يتأثّر من الشيء الذي ال خطر له؛ فكيف هبذه األهوال اليت ترتكب ّ
جل وعال ،مثّ
يوم ،لقد استأثر اهلل تعاىل به ورفعه إىل دار كرامته ،وإىل حم ّل القرب من جنابه ّ
أكرم تالمذته وحمبّيه كذلك – واحلمد هلل  -إذ جعل من استشهاد إمامهم خري عزاء هلم.
إنين واحد من أقل أولئك الذين أكرمهم اهلل تعاىل مبحبّة هذا اإلمام اجلليل ،وأسأل اهلل
تعاىل أن يزيدين حبّاً فيه ،وواهلل ما أحببته لغرض دنيوي ،ولكن ألنين مل أجد من هو يف مرل
إيل علمه ،وشدتين إليه اللّوعة الصادقة
صدقه وبصريته وتقواه ،لقد ش ّدين إليه صدقه ،وحبّبه ّ
أحس يف كلماته زفرات فؤاد ملتاع،
اليت متيّز هبا  ..كنت أجد عنده احلرقة على دين اهلل ،و ّ
يتضرم فيه نار الشوق إىل اهلل تعاىل واخلشية من جنابه  ..كنت أرى
أشم فيها رائحة قلب ّ
و ّ
فيه مرال العامل الربّاين ذي الشخصية املتكاملة ،الذي جيمع بني املوسوعية العلمية القائمة
على التحقيق ،والفكر الراقب والبصرية النافذة ،والقلب اخلاشع والضراعة الواجفة ،وأناقة
أتصور الدنيا بدونه ،ولكنّين كلّما تذ ّكرت اهليئة اليت رحل هبا إىل اهلل
املظهر ..وما كنت ّ
تعاىل؛ امتأل كياين كلّه نشوة وطرباً ،وشعرت برضى بالغ ،بل بسرور عجيب يسري يف كياين،
تظهر آثاره يف أسارير وجهي ..وهل هناك ويل هلل تعاىل أو واحد من كبار ال ِ
ص ّديقني ال
ّ
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يغبطه على تلك اخلامتة العزيزة اليت أكرمه اهلل تعاىل هبا ،و اليت تذ ّكر بقول اهلل تعاىل( :إِنَّهُ َمن
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ي ت َِّق ويِ ْ ِ ِ
ني) و
ني) وقوله تعاىلَ ( :ك َذل َ
ك ََْن ِزي الْ ُم ْحسن َ
َجَر الْ ُم ْحسن َ
يع أ ْ
ص ْرب فَإ َّن اللّهَ الَ يُض ُ
َ َ
أتأىل على اهلل تعاىل ،وإّمنا لنا
(وَك َفى بِاللّ ِه َش ِهيداً) فإين أرى يف هذه اخلامتة – وال ّ
قوله تعاىلَ :
الظاهر -شهادةً من اهلل تعاىل بطهارة هذا اإلمام السعيد ونبله وصدقه مع ربّه.
لي أن تبقى حقيقة إمامي خفيّة على الناس ،وأن يرتك اهلل تعاىل أمر
لقد كان شاقّاً ع ّ
لما جاءت اخلامتة بالشكل الذي ق ّدره اهلل تعاىل؛ علمت أ ّن اهلل
إظهارها إىل يوم القيامة؛ ف ّ
تعاىل شاء أن يظهر لعباده الذين يفهمون عنه مكانة الرجل عند ربّه ،وصدقه الفريد مع
وفهمت من ذلك أن هذه بداية تؤذن بأ ّن اهلل تعاىل سيعلي شأنه بعد رحيله،
جنابه،
ُ
وسيظهر دالئل صدقه يف ال ّدنيا قبل اآلخرة.
 – 5رفع اهلل شأنه وشأن املدرسة اليت كان هو إمامها يف هذا العصر :لقد كان بعض

اجلهال وبعض أنصاف املتعلّمني ،وآخرون ممّن يُنسبون إىل العلم ،وبعض من حيمل ألقاباً
ّ
علميّة مرموقة ،يقولون عن الشيخ الشهيد إنه قد باع دينه ،وأنّه قد افتنت يف آخر عمره ،وركن
يتحسر
إىل الذين ظلموا ،ورّمبا كان فيهم من جيزم أن خامتة السوء بانتظاره ،وكان فيهم من ّ

على موقفه من أحداث سورية ويقول :لقد سقط بسبب موقفه هذا ،وأسقط مدرسة كاملة،
يقصد بذلك مدرسة أهل السنّة واجلماعة من األشاعرة واملاتريدية ،اليت كان هو وجهها
درة يف هذه السلسلة
وصاحب لوائها ومشس مسائها يف هذا العصر حبمد اهلل تعاىل ،فقد كان ّ
حجة اإلسالم الغزايل رضوان اهلل عليه ..مثّ
الذهبية املباركة الفريدة ،اليت من أبرز َنومها ّ
جاءت هذه اخلامتة العجيبة ،لتقول لكل من عنده مسكة من عقل ،وبقية من البصرية :أتراه
سقط ،وأتراها سقطت مدرسة أهل السنة واجلماعة ،أم أ ّن اهلل تعاىل رفعه ،وزاد به مدرسة
التكفرييني ،الذين ابتليت هبم
سود به – حيّاً وميتاً -وجوه املبتدعة و
احلق ِرفعة وتألّقاً ،و ّ
ّ
أهل ّ
هذه األمة احملمدية يف هذا العصر؟!.
 – 6دفاع اهلل تعاىل عن أوليائه :كان الشهيد السعيد غري مبال بال ّدفاع عن نفسه ،وكان
َّ ِ
ِ
ِ
ين َآمنُوا) يقوهلا
 حني يسمع وقوع الناس فيه – ّيردد قوله تعاىل( :إ َّن اللَّهَ يُ َداف ُع َع ِن الذ َ
مع ابتسامة تنيب عن اليقني والرضى والرقة التامة بوعد اهلل تعاىل ،فهل تركه اهلل تعاىل؟ .حاشا
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من ِح َكم اهلل تعاىل يف استشهاد العالّمة البوطي

حممد الغريب

افق واملخالف ،بل حىت احلاقد الذي يقيت فيه أثارة
وكالّ ،لقد شاء اهلل تعاىل أن يُنطق املو َ
احلر من
من اإلنسانية ،باستنكار اجلرمية الفظيعة ،اليت استهدفت تغييب صوت ّ
الرأي ّ
احلق و ّ
خالل قتل العالّمة البوطي ..أجل ،لقد اختلف الناس يف شأن هذا اإلمام اجلليل يف حياته،
ولكنهم مل خيتلفوا يوم شهادته ،بل اتّفقوا مجيعاً على أن ما جرى جرمية بكل املقاييس ..وهنا
أقول :إ ّن هذا من آثار بركة اإلمام الشهيد ،ومن عالمات غرية اهلل تعاىل عليه ،إذ جعل موته
بداية وفاحتة للتقارب بني اإلخوة املختلفني بشأنه ،تؤذن بأن ما كان من االختالف سيؤول
التكفرييني ،أمل يقل إن ما جيري يف سورية
إىل وفاق بإذن اهلل تعاىل ..أمل حي ّذر الشهيد من
ّ
مؤامرة يُبتغى هبا إسقاط اإلسالم باسم اإلسالم ،وليس الغاية منها إسقاط النظام ،وأنّه يبتغى
من وراء هذه الفتنة إشعال حرب طائفية ال ختمد ،وتسليط هذه الفئة املارقة العميلة على
رقاب املسلمني؟! .نعم لقد كانت هذه العملية االنتحارية دليالً ساطعاً وبياناً قاطعاً ،بأ ّن
املتمردة على ال ّدين وعلى اإلنسانية  -اليت ال تعرف حرمة هلل تعاىل وال
هذه الفئة العميلةّ ،
كل من ال
لبيوته وال لعباده وال حلرية الرأي  -لن ترحم أحداً ،ولن ت ّ
رتدد ولو للحظة يف قتل ّ
يكون منقاداً هلا ،وملتزماً بالتبعيّة العمياء هلا ..وها حنن اليوم نرى ونسمع رؤوس املعارضة
تربمهم هبذه الفئة.
يعلنون عن ّ
اللهم ،أن تتقبّل عبدك العالّمة حممد سعيد رمضان البوطي ومن
ويف اخلتام أسألك ّ
الصدِّيقني ،وأن تكرمهم جبوار سيّد األنبياء واملرسلني عليه أفضل
كان معه يف الشهداء و ِّ
رب العاملني حبرمة هؤالء األطهار أن جتعل من شهادّتم
الصالة وأمتّ التسليم ،وأسألك يا ّ
سبباً لفرج قريب قريب للشام وأهله ،وعودة لألمن واألمان ِ
وعّزة اإلميان إىل ربوع شامنا
حيي يا
وتقر بذلك أعينهم وأعني عبادك املسلمني ،وأسألك يا ّ
املباركةّ ،
رب العاملني ،يا ّ
حبيب له ولعبادك الصاحلني ،أن تكرمين وسائر تالميذ سيّدنا وإمامنا السعيد مبا أكرمته
كرميّ ،
احلق ،والشهادة يف سبيل إعالء كلمتك ،وأن تلحقنا هبم وأن جتمعنا هبم
به من الربات على ّ
يف دار كرامتك؛ مبحض فضلك وجودك ومنّك إنك أكرم األكرمني.
اجلمعة  9مجادى الرانية 1434ه  ،املوافق  19نيسان 2113م
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