الذكرى الثالثة لرحيل المجاهد العلم اإلمام البوطي
بقلم الدكتور حممد محود األهدل
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد فقد مرت ثالث
سنوات على رحيل فقيدنا اإلمام الشهيد وما زالت أنوار معرفته تشع ومشس معرفته مضيئة تستمد
أجيالنا من مشس معرفته وأشعة أنواره فأحببت أن أشارك يف هذه الذكرى من باب التذكري لنفسي
وألمثايل واضعاً بعض معامل مدرسة هذا الرجل السيما وأن اهلل قد أنعم علي منذ نعومة أظفاري أن
تعرفت على مدرسة هذا العلم الشهيد وعشت معها من خالل مكتبته وله احلمد على هذه النعمة
وغريها ،وما زلت إىل يومنا هذا وأنا أهنل من هذا العطاء
الرباين والفيض الرمحاين اجلامع بني خطاب العقل والروح والتحليل الواعي جملريات هذه األحداث
وتصورات الفكر وبلورة العقل الذي منحه إمامنا الشهيد اجملدد الذي إذا حتدث أو كتب موضوعاً من
مواضيع العلم واملعرفة خاطب فيه العقل باملنطق واملوضوعية والتحليل وخاطب الروح بالتهذيب
والتنقية والرتقية وخاطب الوجدان بالذوق واحملبة وقرأ الواقع واألحداث من منطلق الواقعية ال العاطفة
واخليالية.
اإلمام البوطي مدرسة متجددة ذات معامل متوازنة وثابتة مل خيضع فيما يكتبه أو يقوله لضغوطات
الواقع وميوالت احلاكم ورغبات اجلماعات وهجمة املعارض بل اعتمد على املنهجية املعرفية والشرعية
املصحوبة باملراقبة هلل واخلشية له واخلوف منه وقد برزت مصداقيته يف أكثر من حدث وأزمة ومشكلة
مرت هبا األمة فكانت كتاباته ومواقفه موفقة وحقيقية ،أدرك مبعرفته الواسعة والعميقة أين يضع
العقالنية وأين يضع الوجدانية وال يضع أحدمها مكان اآلخر وأين ميزج بينهما .
عاش مع املنهجية العلمية واملعرفية املاضية بثوابتها وأسسها وخاطب املرحلة املعاصرة برؤية منهجية
أصيلة بال حتريف وال تزيف وال متيع وال تذويب ،مل حيكم غرائزه يف متطلبات حياته وقراءة واقعه
وحتليل متغرياته وعالقاته .
بلور رؤيته املقاصدية بلغة األصالة واملعاصرة يف كتابه ضوابط املصلحة وبلور املنهجية املعرفية بلغة
الثوابت ولغة املرحلة يف كتابه كربى اليقينيات الكونية واعاد صياغة املنهج الذوقي والسلوكي والرتبوي
بلغة متوازنة ال إفراط وال تفريط يف كتابه "احلكم العطائية شرح وحتليل".
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برزت منهجيته الواعية يف قراءة األشخاص يف كتابه "شخصيات استوقفتين" وكتابه "هذا والدي"
وما كتبه عن مصطفى السباعي وحممد البشري اإلبراهيمي .
شخصية حررت الفكر والعقل والقلب واللسان والعلم واجلوارح من سوى الرب فعاشت هلل ومع
اهلل ال تأسره بريق الشعارات بل يضعها حتت دائرة التمحيص والتحليل العلمي كما عمل يف كتابه
"الظالميون والنورانيون" فقد حمص كثرياً من املفاهيم والشعارات اليت روج هلا ونقدها نقداً منطقياً.
اإلمام البوطي اتسمت مدرسته باحلوار العلمي املفتوح لكل ما استشكله العقل اإلنساين من
قضايا الفكر والثقافة والعقيدة والسياسة والشريعة واملنهج ولو كان االستشكال يف ثوابت الديانة
فكتبه وحماضراته ولقاءاته تفيض بطرح األسئلة واألجوبة بأسلوب حواري راقي وقد أعطانا مناذج يف
كتاباته للحوار العلمي املفتوح حيث وضعنا أمام مجلة من التساؤالت الصرحية يف قضايا عده يف
كتابه "يغالطونك إذ يقولون" وكتابه "حوار حول مشكالت حضارية" وكتاب "اإلسالم والعصر"
حماوراته املباشرة ،ولكتاباته حوارات رصينة وعميقة وواثق من نفسه.
وقد اتسم اإلمام البوطي رمحه اهلل من خالل فكره ومواقفه بكونه وحدوي اخلطاب واملنهج والنهج
والسلوك واملواقف والرؤية فقد عمل على مجع األمة ودعا إىل وحدة املواقف السياسية لألمة العربية يف
مواجهاهتا للصهيونية العاملية واالحتالل اإلسرائيلي ومواجهاهتا هليمنة العوملة والغزو الفكري والثقايف
وغريه فهو جيمع وال يفرق ويبين وال يهدم ويصلح وال يفسد ويضع األمة أمام احلقائق ال األوهام.
البوطي مدرسة رفضت التطرف والعنف يف التدين كما رفضته يف الفكر والسياسة والسلوك وعمل
على كشف األقنعة اليت خيتبئ ورائها اإلرهاب وأبان مصدره وممونه ومنهجه وسلوكه واألنظمة اليت
تقف ورائه.
من يقرأ لإلمام البوطي ويتابع أطروحاته الفكرية والعلمية وحبوثاته يف اللقاءات واملؤمترات وعالقاته
مع املفكرين واملثقفني والعلماء الذين هلم تصوراهتم وميوالهتم املختلفة ذات التوجهات املذهبية
واحلركية والفكرية جيد أنه عاملي الفكر والعالقات واملعرفة مل ينحصر فكره ومل تتمحور مواقفه ومل
يسخر نفسه وعلمه يف صراع أو نزاع مذهيب او سياسي أو طائفي .التزاماً بالعاملية والوحدة اإلسالمية
واملصداقية .
اإلمام البوطي رمحه اهلل يف شخصياته قدرات علمية ارتقت به إىل أن تكون فلسفة املادية اجلدلية
قائمة بقواعدها بني يديه ال أساس هلا بعد أن وجه هلا ضربات حىت أسقطها ومل تعد باستطاعتها أن
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تثبت على قدم ،وعندما ظهرت يف األمة مجاعة مست نفسها بالسلفية وانطلقت من هذه التسمية
لتفريق املسلمني والتحريش فيما بينهم توجه بعقله وفكره إىل دراسة هذه الظاهرة ودراسة أثارها
ونقدها النقد العلمي الذي مل يستطع أحد من أقطاهبا أن ينقد ما بناه من أسس علمية يف نقده رمحه
اهلل وهكذا توجه بنقده إىل أسس هذه اجلماعة وأثارها ومل يتوجه إىل املسائل اليت تبنتها يف حياهتا،
رجل اتسمت مدرسته بتصحيح املفاهيم اليت يساء فهمها واستخدمت استخداماً سيئاً وكان العبث
هبا كما استخدم اجلهاد يف غري حمله.
إن اإلمام البوطي رمحه اهلل إذا أعمل عقله وفكره يف مسألة ما يضعها على طاولة البحث
والتحليل والتحرير ألصوهلا وما يرتتب عليها من مستجدات كما عمل يف كتابه "قضايا فقهية
معاصرة" فليس عشوائياً يف طرحه وحبثه .
اإلمام البوطي مدرسة هلا معاملها الفكرية والعلمية والرتبوية والفلسفية ذات أصالة ومعاصرة واعية
ومرونة متوازنة ورؤية عميقة.
لقد أكرمين اهلل بالعيش معه ومع كل جديد من كتبه وأتابع إصداراته فقد كانت كتاباته الزاد
لعقلي وروحي وفكري وأكرمين اهلل بلقائه يف ترمي الغناء وصافحته يف قاعة املؤمتر يف عام 0202م
وقلت له لقد قرأت كتبك وآخر ما قرأت الظالميون والنورانيون فقال يل :هذا أخر ما كتبته ،وقصيت
عليه رؤية رأيتها ومن مالحمها أين زرت والده معه إىل قربه فقال يل :ستزور دمشق بإذن اهلل وطلبت
منه اإلجازة يف كتبه فقال يل :يا ولدي ما طبعتها إال وأنا جميز لقارئها.
إن اإلمام البوطي بفكره الواسع ورؤيته املتسعة وحيوية كتاباته ستنهل منه األجيال املتعاقبة ملا
ستجده من إجابات على تساؤالت ومعاجلة لقضايا هتم الشباب وتعاجل قضاياهم الفكرية والرتبوية
وغريها ،وستضل مدرسة البوطي متجددة يف أبنائه وتالمذته وأبناء أمتنا العربية واإلسالمية.
لقد عاش منذ نعومة أظفاره خادماً لدين اهلل ومنافحاً عن شريعته بلسانه وعقله وقلبه وقلمه وقدمه
وسخر كل ما أنعم اهلل عليه يف مرضاته إىل أن استشهد يف بيت من بيوت اهلل مع كتاب اهلل وملقياً
درسه لثلة من عباد اهلل عاشوا معه ينهلون من علمه يف ساعة مباركة ما بني صالة املغرب والعشاء يف
ليلة مباركة هي ليلة اجلمعة فرحم اهلل اإلمام البوطي ورحم أصوله وفروعه وجعل يف فروعه اخلري والربكة
وأسأله سبحانه أال ينزع السر من أهله ويلحق الفرع بأصله بفضله وجوده وكرمه.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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