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 ذكرى اإلمام الشهيد البوطي قالوا ... في 

 

مع رقة قلبه ورهافة حسه ومهجية ووقاحة احلملة عليه مل يرتدد يف موقفه ومل يلن للمجرمني واخلونة يف 
الكثري  لربه سبحانه حقن الكثري من الدماء وأفشلخطابه ومع شيخوخته ظل منتصب القامة ال ينحين إال 

من خطط الشر اجتمعت قلوب الناس بكل أطيافهم على حمبته مع كثرة االفرتاء عليه لتشويه موقفه رؤيته 
ثاقبه ألنه كان يعي ما خيطط لوطننا، وألنه كان ينظر بنور اهلل أرادوا تفتيت الشعب السوري لتنفيذ خطة 

 ع كلمته رهمه اهلل وجااه اهلل عن األمة خرياتقسيم سورية فوحده ومج
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 
من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه قلب نابض باحملبة وعقل عامر باحلكمة جيل الكبار ويعطف 
على الصغار طاهر الذيل نظيف اليد عرف حقيقة الدنيا فاهد وآمن بوعد اهلل فعمل ال أعرف فيمن عرفت 

وحا أرق وأشف من روحه ومل أعرف من ختم له مبثل تلك اخلامتة شهادة بني املنرب واحملراب وبني يديه ر 
الكتاب كتاب اهلل مع قوم صفت قلوهبم مبحبته ومودته كل واحد فيهم ال يتواىن عن أن يفتديه مبهجته 

عتهم إىل امللكوت قد شيفكان هلم أن رافقوه يف رحلته العلوية إىل ملكوت أرحب ال تعب فيه وال نصب ل
األعلى مالئكة كانت حتفهم بالرهمة أمل يقل سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا احلبيب املصطفى صلوات اهلل 

ما جلس قوم يف مسجد من مساجد اهلل يتلون كتاب ويتدارسونه بينهم إال نالت عليهم : ]وسالمه عليه
لى هذا فكيف إذا ختم هلم وهم ع[ فيمن عندهالسكينة وغشيتهم الرهمة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل 

احلال وزيد عليها الشهادة ياهلل ما أروعها من خامتة اللهم اجعل شهيد املنرب واحملراب وصحبه يف مقعد 
 صدق عندك يا أكرم األكرمني يارب العاملني

 د. بديع السيد اللحام
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فأرى العالمة الشهيد وهو  .... باحلياةكم تستدعي املناسبة صور الذكريات فتنبض يف الصدر مفعمة 
يقف فينا، حماضراً معلماً ومربياً، بقامته املهيبة ووجهه املنري، فأمسع صدى كلماته متأل جنبات القاعات يف  

  ويف هذه الذكرى أقول:....  كلية الشريعة اليت كانت يومها تغص بالطالب والطالبات
على عصارات فكرك ومثرات عقلك ، نشأت يافعة على  يا سيدي وأستاذي أنا ابنة جيل ترىب ونشأ 

كتابك إىل كل فتاة تؤمن باهلل ، وعشت مبادئ اإلسالم حية نابضة يف كتابك فقه السرية ، أنا بنت جيل 
فهم جذوره يف سلسلة مدخل إىل فهم اجلذور، ومسا هبمته إىل القمة بسلسلة أحباث يف القمة، جيل أدرك 

وقلبك ، وبكى لقصة احلب الذي نبت يف األرض وأينع يف السماء، ورأيت رقة احلب السامي من فكرك 
مع بنات جيلي كرامة املرأة يف الشريعة، ومنة اهلل عليها، ملا جليت الفرق بني حاهلا يف أوار طغيان النظام 

 فال أنسى قامتك املهيبة ووجهك الوضاء يوم كنت تق . الغريب ومكانتها يف ظل لطائف التشريع الرباين
فينا مدرسًا يف كلية الشريعة يف جامعة دمشق تقضي جل حماضراتك واقفًا حتدثنا عن فقهك لسرية النيب 
صلى اهلل عليه وسلم حمملة بلواعج حبك وشوقك، ونور إخالصك يسري فينا، ويف دروس العقيدة 

، وال أنساك يف الفكر ةاإلسالمية كنت تسقي غراس اإلميان يف قلوبنا ببيانك الناصع لألدلة النقلية والعقلي
املعاصر وأنت تنقض املذاهب واألفكار الباطلة بقوة احلجة وعمق املناقشة، وكيف أنسى حماضرات أصول 

سيدي ال أنسى ـ ما حييت ـ قاعة درسك  .الفقه وأنت تذلل لنا صعابه ببيانك الناصع وشرحك الواسع
صرب، فإذا ودها، كنت جتيب عن تساؤالتنا باليت كانت تكتظ بطالبك قياماً وقعوداً والصمت اخلاشع يس

ملست من السائل أنه مل يسأل لتوضيح مشكل وال لبيان جممل، وقفت فينا مربياً وماكياً ومرشداً، وإذا زل 
لسان أحد طالبك فصرح باسم عامل مشرياً إىل خطئه يف رأيه واجتهاده، وقفت حبام فاصاًل بني استغابة 

 .دلة، لقد كنت متا  العلم بروح األخالق، وتقدم الفكر بلسان العامل الربايناألشخاص، وجتلية احلقائق واأل
سيدي عندما توقظين قسوة الواقع إىل حالنا يف الفقد املرير، ال أجد ما جيرب كسر القلب، أو ميسح دموع 

لقائد العظيم ا احلان، إال هذه اخلامتة السعيدة املسعدة اليت أكرمك اهلل هبا، وأراك ترقد باطمئنان يف جوار
صالح الدين األيويب بعد أن بلغت أمانتك وأديت رسالتك، فأُراك تعلمنا مبرقدك، كما كنت تعلمنا 

سيدي لقد فارقتنا  ... حبياتك، أن نصرة قضايا األمة كما تكون بالسيف، تكون كذلك بالكلمة والقلم
 العظيم أن نعم بثمراته، فأسأل اهللجبسدك، ولكنك عشت فينا بفكرك، فرتكت لنا إرثًا عظيمًا ال زلنا ن
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يعلي مقامك، ويتقبل جهادك، ويلحقنا بك يف الصاحلني، وأن حيشرنا معك حتت لواء سيد املرسلني صلى 
 واحلمد هلل رب العالني ... اهلل عليه وسلم

 د. غيداء المصري


