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زفرة مكلوم
الدكتور امري مصطفى خرنوب
احلمد هلل ،والصالة والسالم على خري خلق اهلل ،حممد حبيب اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد:

فالذكرى ّأم املنافع ،ومنها املؤمل ومنها املداوي ،منها ما يرتك ندباً الميكن للنفس البشرية نسياهنا،
ومنها ما يبلسم جراح الروح ويزيلها ،أشبه برتياق يزيل السم من اللديغ ،وحتضر اليوم ذكرى استشهاد
اإلمام العالمة حممد سعيد رمضان البوطي رمحه اهلل ،وهي حتمل هذين املعنيني ،تؤمل النفس بفراق عامل
رباين نادر الوجود ،وتبلسم الروح مبا حتمل من معاين العزاء والتأسية ملن هم أمثايل مازالوا يعانون من ثقل
ِ
عانيت أمام ما
هذه احملنة العظيمة ،فيستحضر املرء روح هذا اإلنسان الطاهرة ويقول مناجياً نفسه :ماذا
ِ
قدمت أمام ما قدم ،فيتضاءل كل جهد ويصغر كل حزن ،وتذوي كل تضحية أمام من
عاىن ،وماذا
ضحى بروحه يف سبيل كلمة احلق ..ضارباً عرض احلائط بشهرته وشعبيته وصيته الذي بلغ اآلفاق غري
عابئ هبذه الدنيا الدنية واضعاً رضا مواله نصب عينيه ليس غري ،وإنين أعلم يقيناً أن من اختذ موقفاً
ذم
مناوئاً لإلمام الشهيد لن يغري هذا املوقف جملرد قراءة ما أنافح به عنه ،بل ورمبا سينالين ما ناله من ّ
أرد غيبة رجل أحسبه من خرية صاحلي وعلماء بالد الشام يف
ألبني موقفاً و ّ
وقدح وتشهري وأذى ,إمنا ّ
عصرنا..
فهذا الرجل نشأ وترعرع حتت نظر والده العامل الرباين املعروف والزلت أذكر كالمه عندما اصطحبه
أول مرة لدراسة العلم الشرعي مبا معناه أين لو كنت أعلم ياولدي أن جناتك يف مجع القمامة ألخذتك
إليها ولكن جناتك يف طلب العلم وتعلّمه وتعليمه وهذا دأب اإلمام الشهيد كل حياته ,إما طالباً متميزاً
منوراً ,هذه النشأة العلمية يف بالد الشام جعلت منه ابن بالد الشام
حاذقاً لبيباً وإما معلّماً ِّ
مؤدباً َّ
املقدسة الطاهرة بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معىن أراده هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي أخ
أن عمود الدين قد عمد به إىل الشام ومن هو الدين لوال علماء الدين؟
وال شك عندي أن هذه الشخصية الكرمية من ضمن الفرقة اليت أخ عنها املعصوم صلى اهلل عليه
وسلم "ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق اليضرهم من خالفهم" فرغم كثرة املعرتضني على كالمه يف
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هذه احملنة ورغم احلملة اإلعالمية اهلوجاء ضده – طبعاً بتوجيه غريب  -فإنه مل يبارح موقفه بل زاده بياناً
وحجة وبرهاناً وسطوعاً ونصوعاً,فاحلق هدفه واحلق سبيله ،واحلق حجته رمحه اهلل رمحة واسعة.
ترى يف هذا الرجل الشافعي ،وترى فيه اجلويين ،وترى فيه الغزايل ،وترى فيه الباقالين ،وترى فيه
األنصاري ،وترى فيه النووي ،فهو الشك بقية السلف وخالصة علومهم وهذه النتيجة عصارة سنني
طويلة قرأت فيها كتبه مبعظمها وحضرت دروسه وحماضراته ورشفت من معني نبعه الصايف املتحدر من
يف أثراً
األجلة إىل قلبه الواسع الصايف املص ّفى ،ولقد ترك َّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ع مشاخيه ّ
وبركة وحاالً التبارحين وأرجو هبذا النجاة من هول الق ويوم القيامة ،يوم الفزع األك مصداق احلديث
القدسي "وجبت حمبيت للمتحابني فيَّ"
جتسدت يف شخصية شهيد احملراب احلرية بأرقى معانيها ,فهو رجل ال تأخذه يف اهلل لومة الئم ،ال
يرجتي من خملوق جزاء وال شكورا ،ومعلوم ماذا فعل هبدايا وجوائز منحت له من هيئات ومؤسسات
وقادة دول ,فتصرفه هبا ال ينم عند العقالء عن شخصية تريد احلياة الدنيا وزينتها ،ولو كان يسعى لذلك
مابقي يف دمشق رغم ما عرض عليه من إغراءات مادية ال ميكن إلنسان عادي أن يصمد أمامها خارج
سورية ،وعلى كل فهو شخصية فذة على شكل مزيج فريد من العلم بأصول الفقه والفقه خاصة منها
الشافعي ،مع علم التوحيد والعقائد والسرية النبوية وعلم اإلحسان أو التصوف ،يتحدر ذلك بلغة عربية
قل مثاهلا يف عصرنا متيزت بالسهولة والبعد عن الغريب واملمجوج مع اسرتسال ال نظري له يف معاين اللغة
يشهد له بذلك املوافق واملخالف ،وجيمع مع تلك اخلصائص الفهم الثاقب واالستنباط الدقيق لألحكام
مع خشية من اهلل حتجزه عن التعصب لرأيه إن ظهر الدليل املخالف واألمثلة كثرية وعديدة
هذا مع شدة يف احلق ووضوح يف البيان والرؤية واحلكم ،مع لواذ بأهل اهلل خاصة بوالده العامل
اجلليل الرباين وذلك عند املعضالت واملشكالت ،وها هو قد نال ليس فقط الشهادة بل أعلى درجات
الشهادة لقوله كلمة احلق أمام صاحب قوة (سلطان) جائر وهو يعلم أن القتل من نصيبه يف حال استمر
على الصدع بكلمة احلق وال ينبغي أن ينصرف الذهن فقط لكلمة سلطان إىل اإلمام.
ومن ذموه وقدحوا فيه بأقذع العبارات كنت أمسعهم يكيلون له أهبى عبارات املديح واإلشادة
والتوقري ،وهؤالء -وإن نسبوا إىل العلم -فإن رؤيتهم كانت قاصرة وذلك لقصورهم بفهم أصول الفقه
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ومدارك احلق وكانوا غري مدركني لنتائج فتاواهم الكارثية على البالد والعباد ،وإين ألرجو منهم وقفة حماسبة

مع النفس قبل أن حياسبهم رهبم ولتكن وقفة صادقة ،ترى لو مسعتم كالم العالمة الشهيد هل كانت األمور
ستؤول ملا آلت إليه؟ وإن كنت أستبعد منهم الرتاجع.

أما أولئك الذين أتوا من أصقاع األرض حيملون ننت الوهابية فال كالم معهم مهما ناصبوا اإلمام
الشهيد العداء ألنه كان كالشوكة يف حلوقهم من خالل كتبه وحماضراته ودروسه فال نستغرب الفرحة
بزوال إمام من أئمة الضالل -حسب زعمهم– عند إذاعة نبأ وفاته.
وهؤالء احلثالة مهمتهم املقدسة اليت رصدوا أنفسهم هلا هي خدمة أعداء الدين -لألسف -عرفوا أم
مل يعرفوا ،شاؤوا أم أبوا ,وأك دليل أهنم يرتكون العدو اجملمع عليه ويديرون له الظهر مث تنتفخ أوداجهم
مبقاتلة أعداء اهلل والدين من أبناء جلدهتم ودينهم ؟؟؟؟ وكذلك الفوضى والفنت اليت أشاعوها ويشيعوهنا
يف بالد الشام وأرض الكنانة.
إنين كطالب من أصغر طالب الشيخ أريد إهداء روحه الطاهرة شيئاً مما اختلج من ٍ
معان يف
لوعة ٍ
صدري من إكبار وإجالل واقتباس واهتداء وتعزية وتأسية و ِ
فقد وفرحةِ ٍ
روحي أرجوه وإن مل
وصل ٍّ
أكن أهالً له؛ وأسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن جيعل سريي من سريه ،وقويل من قوله ،وعملي
من عمله ،وأن حيشرنا وإياه حتت لواء سيد املرسلني سيدنا حممد صلوات ريب وسالمه عليه ،فإن املرء
حيشر مع من أحب وأشهد اهلل على حبه وحب ابيه ومواالته ومواالة أبيه فإهنم واهلل جنوم االهتداء
وأفالك العناية ووسائل الرقاية.
هذا واهلل أعلى واجل وأعلم.
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