اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي

إىل الذي يدينين التباعي احلق

إىل الذي يدينين التباعي احلق

يطرح فيها
أثناء قراءتي لبعض كتبكم وخاصة السابق منها وجدت اختالفًا بين ما ً
من آراء وبين بعض آرائكم التي تبنيتموها في كتب صدرت حديثة لكم أو بعض ألاحاديث
التلفزيونية التي تجرونها ،ما قولكم في ذلك؟
ما كنت حبمد اهلل ،يوما ما من جبابرة االعتداد بالفكر أو الرأي على حساب العلم ،وإمنا كنت
وال أزال باحثا عن احلق منقبا عنه يف مصدريه القرآن والسنة ،ضمن اجملال االجتهادي الذي
أقدرين اهلل على اخلوض فيه.
ومن مث فإن من اخليانة مبكان أن يتبني يل احلق خمالفا الجتهاد رأيته ،مث أاجال لذا احلق
الذي تبني يل ،انتصارا لذايت وحتسبا ملا قد يقوله الناس عين ..ولقد كنت وال أزال بعيدا عن
رجاعا إىل احلق الذي يتبني يل أو يتفض أحد الناس فيبينه يل.
لذه اخليانة حبمد اهللّ ،
بعد ظهور الطبعة األوىل منه.
نبهين أحد اإلخوة إىل مالحظات يف كتايب
وملا نظرت فوجدت أن لذا الذي نبهين إليه ذلك األخ لو احلق ،صححت اخلطأ فيه الطبعات
الالحقة وسجلت شكري له يف املقدمة.
آل إىل رمحة اهلل ينبهين إىل مالحظات يف كتايب
إيل صديق َ
وأرس ّ
 .ونظرت فوجدت أنه على حق يف كثري منها ،فشكرته وانتظرت الفرصة الساحنة
ورجعت إىل ما تبيني يل أنه احلق.
قب مخسة وثالثني عاما ،كنت حديث العهد باحلصول
وعندما ألّفت كتايب
غضة يعوزلا مزيد من التبصر
على املؤل اجلامعي ،وكان كثري من معلومايت على سعتها ّ
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والتحقيق ،لذا فقد أدخلت عليه طائفة من التعديالت ،تبعا ملا اقتضاه التحقيق العلمي الالحق
الذي وفقين اهلل إليه من بعد .والذي يقارن بني أول طبعة منه وآخر طبعة يتبني ذلك.
ولقد كنت وال أزال شافعي املذلب ،ولكن ضيق أفقي العلمي يف الفقه زجين فيما مضى يف
عصبية ملذليب لذا ،كما لو شأن كثري من الناس ،فكنت منذ أول عهدي بدراسة الفقه
أتعصب للرأي القائ بأن موجب اجلهاد القتايل إمنا لو الكفر ال احلرابة ،ولو أحد قولني
لإلمام الشافعي رمحه اهلل ،ولو اختيار كثري من أصحابه.
مث إن اهلل أكرمين ووفقين ملزيد من التبصر باألحكام الفقهية وأدلتها ومل أقف مبداركي العلمية
احلد الذي نلت به شهادة الدكتوراه ،كما لو شأن كثري من أصحاب لذه الشهادات،
عند ّ
وظللت أعكف عكوف التلميذ على مراجعة معلوماته ابتغاء التأكد منها والتوسع فيها غري
فاستقر يف ذلين وترسخ يف قناعيت ،بعد طول تتبّع ملا ذلب إليه همهور
متحرج وال مستكرب،
ّ
الفقهاء وبعد طول تتبّع آليات اجلهاد يف القرآن ومقارنتها بعضها ببعض ،وبعد الرجوع إىل
يعتد هبا عند اهلل عز
مواقيت نزوهلا ،وبعد الرجوع إىل ما لو مقرر من أن العقيدة اإلسالمية ال ّ
وج إن مل تكن يقينا مستقرا يف العق  ،ولو ما ال ميكن مح الناس عليه باجلرب واإللزام :استقر
يف ذلين بعد ك ذلك أن احلق الذي تقتضيه األدلة جمتمعة يف كتاب اهلل عز وج  ،لو أن
اجلهاد القتايل إمنا شرع درءا للحرابة الواقعة أو املخطط هلا ،ولو أحد قويل اإلمام الشافعي.
ل قد تبني يل ما مل تكن تتسع له مداركي العلمية من قب  ،ولو أن قول اهلل تعاىل:
إخبار وليس إنشاء ،واخلرب ال خيضع للنسخ كما لو مقرر ،وإال لسقط
الفرق بني النسخ والكذب .ولقد تبني يل ما مل يكن معلوما يل أيضا من قب  ،من أن قول اهلل
من
تعاىل:
أواخر ما نزل من القرآن ،وقد هنى اهلل فيها عن قت املشركني ،ب أمر حبمايتهم وإرجاعهم إىل
مأمنهم ..كما تبني يل أن النيب صلّى اهلل عليه وسلّم مل جيرب أحدا من املشركني من أل مكة
يوم الفتح على الدخول يف اإلسالم ،ب عاد أدراجه إىل املدينة وكثري من أللها مشركون ..وملا
تطهرت مكة من املشركني مل يكن ذلك عن طريق قتلهم ب بإبعادلم عنها ..كما تبني يل ما
ّ
ليست من القت
مل أتبينه من قب  ،من أن (املقاتلة) يف حديث
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بسبي  ،كما قال اإلمام الشافعي ،ب بينهما فرق كبري أثبتّه وبيّنته مفصال يف كتايب (اجلهاد يف
اإلسالم) ..ولقد تبني يل ما كانت بضاعيت العلمية القليلة بعيدة عن التنبه إليه ،من أن النيب
صلّى اهلل عليه وسلّم كان يوصي يف حروبه اجلهادية كلها أن ال تقت امرأة مشركة وال شيخ
كبري ال يتأتى منه القتال وال مستأجر وال عسيف ،وأنه لو القائ :
ولو يدل بوضوح على أن رسول اهلل مل يكن يتتبّع يف قتله الكفار صفة الكفر،
ب صفة احلرابة.
وحلسن احلظ مل أكن حبمد اهلل مثقال بداء عصبية أو عبادة للرأي أو حياء من الناس أن
علي الرجوع إىل احلق الذي تبني يل،
يتهموين جبه كنت مأخوذا به لعدة سنوات ،حىت يعظم ّ
عز وج  ،إما عن طريق اتباع األئمة فيما
ب إن رائدي لو الوقوف على ما أرى أنه حكم اهلل ّ
ال قب يل باالجتهاد فيه ،وإما ببذل ما أملكه من اجلهد يف الدراسة والبحث ،فأنا ال أتردد يف
الرجوع إىل ما استقر يف عقلي ويقيين أنه احلق ،وال أتردد يف اإلعالن عنه بك وسيلة ممكنة.
وتلك لي الفضيلة اليت يدعو املنطق إليها ويأمر اهلل هبا.
وإذا كان اإلمام الشافعي الذي ال أبلغ أن أرقى إىل معشار علمه ،قد رجع عن كثري من
اجتهاداته الفقهية القدمية يف مذلبه اجلديد ،وأعلن عن ذلك غري متحرج وال مستكرب ،أفأقف
أنا دون االعرتاف باحلق رعاية لنفسي ومحاية لسمعيت ،وحتسبا النتقادات من يقول يل ((من
فمك أدينك))؟!..
لذا فإين أنتظر الفرصة الساحنة ألدخ آخر تعدي على كتايب فقه السرية ،وأعلن فيه عن
رجوعي إىل احلق الذي أوضحته مفصال يف كتايب اجلهاد.
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