
 ؟ أين أنت يا شيخ حسن حبنكة، أمل يرث حكمتك إال البوطي

 لألستاذ بدر اخلراط

منهج الشيخ حسن حبنكة رمحو اهلل تعاىل ىو منهج السلف الصاحل يف الفنت وىو اليوم 
منهج كل علماء الشام ادلعتربين، وما شذ عن ىذا ادلنهج منهم إال دعاة التجديد وال حول 

 .وال قوة إال باهلل
 :وىذه نقول أسوقها من كتاب لولده العالمة عبد الرمحن رمحو اهلل تعاىل

       " ،بينما الشيخ اإلمام خيطب أراد بعض ادلندسني إطالق كلمات إثارة ضد الدولة
الفتنة نائمة : "من شأهنا التحريض على اذلياج والتظاىر اجلماعي، فأخرسو الوالد اإلمام وقال

سم األمر، ومضى يف خطابو رصينًا ىادئًا شجاعًا ضابط للموقف، وح" لعن اهلل من أيقظها
زللاًل حتلياًل منطقياً، يطالب اجلماىري بأال حيركوا ساكناً، ويطالب الدولة بأن تعلن موقفها يف 

 ".صحفها، وشجب ادلقالة الفاجرة اليت نشرت يف إحدى رلالهتا

       " لة فوقف الوالد يف زلرابو مغضباً وأراد البعض حتريك ادلصلني للتظاىر ضد الدو
وقام الشيخ حسني خطاب خيطب بالناس بعدم إثارة .. يطالب اجلماىري باذلدوء وقمع الفتنة

 ".الفتنة واشتد صائحاً إلخراس ادلشاغبني ادلثريين

       " وبعد اخلطبة جاؤوا للقبض على الوالد اإلمام وكانت اجلماىري حتيط بو وادلسلحون
ادليدان يلتهبون محاسة للدفاع، لكن أيب مل يسمح أن يطلق رصاصة واحدة من شباب حي 

ونظر إىل األمر حبكمتو وعقلو، فقد علم أن مسلحي حي ادليدان ال قدرة ذلم على مقاومة 
أسلحة اجليش ورأى أن الدفاع دفاع خاسر وأن الضحايا سيسقطون دون أي ربح يرجى 

واسع وأن النكبة ستحل بسكانو من جراء القيام للقضية، وأن حي ادليدان سيتعرض لتدمري 
بدفاع أرعن، أو ثورة رعناء، ففدى األمر بنفسو ومحى الرجال والنساء وساكين حي ادليدان 

 ".اجملاىد البطل واستسلم لالعتقال وسلم أمره إىل اهلل عز وجل بعد أن متنع أول األمر

ه ولكن األمر كان أكرب والشيخ كرمي راجح حاول جهده أن يوصل رسالة احلكمة ىذ
 :منو، فقد هنى عن التظاىر يف أول األحداث بلهجة صارمة



       "ال أريد أن أمسع أي صوت، وإذا بيصري أصوات لن تكون : وآخر كلمة أقوذلا لكم
 ".اللي عندي أنا مربيهم ىدوليو ما بيشتغلوا شي!! من مجاعيت أنا 

       " الصراخ والعياط والزعيق، ال أريد شيئًا من وال أريد كذلك يف اخلارج شيء من
 ".ذلك

 :وقد خلص معاناتو قائالً 
.. ولقد كان واثقاً بأن الغوغائية ال جيين منها ذووىا إال العنت والفشل، والتقهقر والزلل" 

وما أحوج ادلسلمني اليوم إىل التأسيس اذلادئ واخلطى الثابتة، وكم فّوت الغوغائيون على 
 ".ادلسلمني فرصاً ساحنة

نتسب الشيخ البوطي ىو الوريث الشجاع الوحيد دلدرسة السلف فإىل أي مدرسة ي
 !!الشتامون؟

 منقول من صفحة األستاذ بدر الدين اخلراط

 


