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بسم اهلل الرمحن الرحيم
نيب بعده ,وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
احلمد هلل وحده ,والصالة والسالم على من ال َّ
شريك له شهادة عبد ال غناء له عن هنضة القلوب بأهلها ,وشرح الصدور بذكرها ,وأشهد َّ
أن سيدنا
حممدا عبده ورسوله جوهر الفضائل كلها ,ومعدن النبوة بأصلها ,ومظهر الرث النافع لألجيال على
امتدادها من نطق بنور حرفها فقال صلى اهلل عليه وسلم( :العلماء ورثة األنبياء)..
وبعد؛ فإنَّه لمن دواعي السرور واالفتخار ,واحلبور واالعتبار ,أن يقدر اهلل تعاىل مثل هذا اللقاء
إحياء للقلوب المحبَّة ,والعقول املعتبة بالوقو ب ن يدي قامة جليلة من قامات بالدنا الشامية اليت
رحلت إىل اهلل تعاىل رحلة الشهادة والشهود يف معراج احلب وخلوص العبادة سيدي الشهيد السعيد
الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي عليه الرمحة والرضوان ,من خب شأنه أهل العقول والعلم فضال
عن أهل القلوب والفهم ,وأدرك فضله ون فعه على سائر البالد كل متجرد عاش جوهر احملبة ب ن
أهلها ,والفكرة مع أصحاهبا ,والعلوم يف رحاب خمتصيها.
ص هبا سيدي
إخويت األكارم؛ مما الشك فيه أنَّه ليس بالمكان الوقو عند كل اجلوانب اليت خ َّ
الشهيد السعيد رمحه اهلل تعاىل السيما يف عجالة من الوقت كهذه ,لذا فما ال يدرك كله ال يرتك
جله ,وحسبنا من السوار ما أحاط باملعصم ومن القالدة ما أحاطت بالعنق .وعليه؛ فدونكم
مقتطفات من ضياء مكنونه ,وسراج مضمونه؛
أوال؛ شمولية اختصاصاته؛ اليت جعلت المست قرئ يدرك بيق ن مدى التوفيق الهلي الذي متَّعه
اهلل تعاىل به ,حيث َّ
أن قضية االختصاص العلمي ت تطلَّب جهودا كبرية ,ودراسة دؤوبة ,ومصابرة
مستمرة ,وذلك ما يستغرق أوقاتا ,بل أعمارا ,أما و َّ
أن الواقع لدى الشهيد السعيد يصدق تلك
احلقيقة ,فذلك ما يشري إىل خرق العوائد كرامة له ,وداللة على واليته عند مواله سبحانه القائل:
(شهد اهلل أنَّه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم)
أقول :لقد كانت مشولية الفتة ,وذلك من بيان العمل املثمر حيث مؤلفاته يف صنو تلك

الفنون فوق الست ن جلها موسوعات شافية ,وبطريقة أكادميَّة هادفة ,من علم التوحيد _العقيدة_
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ككتاب كبى اليقينيات الكونية الذي أثرى املكتبة السالمية ,فقد جعل منه خالصة ما جاء به
املتقدمون من ثوابت العقيدة ,وبيانات الرد على شبهات املتخرص ن على عقيدة السالم بالدليل
وتفسريه ,واحلجة وبياهنا العقلي ,وبسبيل املصادرة وضوابط فن املنطق.
مثَّ إىل علوم القرآن وعرض روائعه ,إىل علوم الفقه وأصوله يف مؤلفات متنوعة ,من ذلك
[ضوابط املصلحة][ ,وحتديد النسل] وغريها الكثري الذي من العسري حصر ذكره يف مثل هذا الوقت
اليسري ,إىل السرية النبوية وفقهها ,وهل من أحد مل يطَّلع على [فقه السرية النبوية] ذلك الكتاب
الذي تناول فيه إمامنا جوانب احلياة النسانية ربطا باحلياة النبوية املوثَّقة بالتنزالت العلوية وحيا من
هامة أبرز من خالهلا حكم اهلل تعاىل يف الكثري من املسائل
البدء إىل اخلتام مع الوقو على نقاط َّ

فضال عن النوازل ببيان الدليل وسبب النزول والوقائع املسببة للحكم ما ال يستطيع ضبطه إال أهل
التمك ن يف باقي الفنون ,ناهيك عن اخلب رة الوافية يف علوم احلديث رواية ودراية ,فضال عن رائع
الفكر الذي متَّعه اهلل تعاىل به ,كسالح للحق مسلول سلَّه اهلل تعاىل على كل متَّهم هلذا الدين زورا
وهبتانا ي ن ور به عقول القارئ ن ,وي ي قظ قلوب الغافل ن ,وي رد به الشاردين ,ويسكت به املبتدع ن
واملغال ن ,كل ذلك برصانة اجلملة األدبية اليت متيَّزت هبا لغتنا العربية ...أضف إىل ذلك متابعته
الدقيقة لشؤون األمة يف عاملنا العريب والسالمي بغرية ااهرة ,وهَّة عالية مع بيان للحق جلي ,ورد
على المسيئ ن قوي لملكه احلجة بيسر عجيب وحلظ مدهش يف نظام التجرد يف العرض ,بل َّ
إن
املستقرئ لكتايب [هذه مشكالهتم] ,و[هذه مشكالتنا] يدرك تلك اخلصائص املرتِة لعلمه الغزير
وفكره املنري .نعم؛ إنه لتوفيق كبري من اللطيف اخلبري صاحب الشهيد السعيد عمره كلَّه ليد َّل على
عظيم صلته بربه سبحانه وحبه الغامر للحضرة الهلية ما أثر خالصة للخالصة شرحت واقع ت قلب
السالك يف طريق اهلل تعاىل ثرة زكيَّة يانعة ال يستغين عنها اخلاص والعام أال وهي شرحه الوايف للحكم
قل نظريه يف دنيا الكتَّاب املعاصرين بشهادة املنصف ن ,شرحا مشيَّدا بالكتاب والسنة
العطائية ببيان َّ
عام
وجذور العقيدة شرحا وافيا ِع فيه مكنون شروح السابق ن ,وزاد عليها من ف تح اهلل ما جعله َّ
النَّفع لكل أحد ولع َّل السَّر يكمن يف معرفة شيخنا حبال صاحب احلكم ومنهجه السديد حيث
متَّعه اهلل تعاىل بشفافية املتبصر عب ر صلة روحيَّة سامية ,املستقرئ للحر مصحوبا بالفهم لقصود
الربط ب ن أصالة الضوابط العلمية
السبك اجلميل والعرض احلكيم مبنهج َّ
صاحبه هذا مع نور َّ
ومقاصدها اهلادفة ,وبتدبر املوحد لربه العامل مبا ي رضيه املتفاعل بنور تلك املداخل العرفانية السامية,
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فغدا الكتاب جوهرة التَّعر بالتَّلطف على مقام الحسان املزكي من التشو  ,لقد ربط فيه ب ن
حق العمارة الدنيوية ,وإسار القلب للمعبود مبقام العبودية اخلالصة تض َّمن لفتات غنيَّة ألسرار بيان
املوىل الكرمي (إيّاك ن عبد وإيّاك نستع ن) فكان نباسا لكل باغ للخري وطالب ملسالك الوصول إىل
املأمول ,قد ص َّحح فيه الكثري من املفاهيم ,ف ن هض بالقلوب ورَّدها إىل ع َّالم الغيوب بصفاء التعامل
مع اهلل تعاىل يف غمرة ضياء األمر الهلي اجلاذب للقلب توحيدا وشهودا ,باجلوارح تكليفا إقامة حلق
الشرع ,وبالقلب شهودا للمتصر احلق سبحانه حتقيقا ,وذلك هو الفقه األكب حلكم اهلل تعاىل عن
اهلل تعاىل وباهلل تعاىل فقها ربانيا يرفع العبد من دنيا احلظوظ النفسية إىل س َّدة احلقوق العلوية.
ثانياً؛ خطابه الروحي؛ الكامن يف حرفه املكتوب الذي أسر ِهرة كبرية من قارئيه ,واليت أشارت

السالسة األدبية ,والدقائق اللغوية املشفوعة
إىل ليونة التأليف على نظام الضوابط العلميَّة ,وسياق َّ
بركائزها العلمية املسماة بالقواعد الضابطة لكل فن على حد سواء ,وذلك مع كل علم وفن يفرد له
صفحاته ,ويسخر ألجله ق لمه وجليل أوقاته ,وما ذلك إال لعظيم الصدق يف التَّعليم والتذكري
والعرض للمراد بإخالص فريد يرتجم جالل املراقبة لذي اجلالل سبحانه وتعاىل.
فرد به رضي اهلل تعاىل عنه,
ثالثاً؛ الرابط الوثيق بين حرف التأليف والخطاب بالكلمة؛ مما ت َّ
أجل! إىل مستوى يشعر القارئ بأنَّه المخاطب بالكالم والمعين بالنصح واملقصود بالتَّعليم بدليل
أقره القريبون منه املالزمون له كيف َّ
أن لسانه
السريع الذي شهد به ق ّراء َّ
الشيخ عليه الرمحة ,و َّ
التفاعل َّ
بالتذكري ال ي ن فك عن ق لمه يف التَّحضري ,وكثريا ما نطق هبا الربانيون واملنصفون يف حقه أنَّه رمحه اهلل
تعاىل ألشبه بالمام الغزايل الذي أبقاه اهلل تعاىل يف ضمري األمة وأجياهلا إىل يومنا هذا عب ر تلك
للسالك ن ,ودليال للباحث ن ,وسندا
التآليف اليت غدت مصادر جلهابذة العلماء والرباني ن ,وعونا َّ
للمصنف ن ,وشاهدا للعارف ن.
رابعاً؛ الرابط المدهش بين علمه وعمله؛ فلم يكن رمحه اهلل تعاىل ناطقا مبا ال يفعل فعلى
الرغم من يقينه بفضل العلم وجزيل ثوابه عند مواله ,فإنَّه مل تشغله يوما منظومة علمه املوَّزعة على
األوقات عن نظام عمله والتفاعل مع كل أمر يذكره ,أو هني يذر به ,أو عظة ي نبه من خالهلا ,فمع
جريان الوقت يف العلم والتعليم ,والنَّشر والتأليف ,والنفع والتوجيه ,ق لب ي نبض باملراقبة هلل تعاىل ت بتال
وإنابة واحتسابا على منت اخلو من عدم القبول ,والرجاء باملغفرة والعفو طمعا بتحقيق املأمول.
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خامساً؛ قيمة الوقت عند اإلمام؛ بإعطائه حقَّه يف نظام األمر الشرعي ,من أسرار التوفيق
الهلي ما أثر بركة ممتدَّة على احلس واملعىن ,ع َّمت أعمارا ,ومشلت أجياال ,فلقد كان للوقت أهيَّة
الرتيب ,ومرورا مبنثور االرتباط املتالحق ,وانتهاء
كبرية لدى الشيخ رمحه اهلل تعاىل بدءا مبنهج العبادة َّ
بالوعد الشريف الالزم .أجل! لقد كان ابن وقته مع كل مطلب وبكل ما حتوي هذه الكلمة من
عمق وداللة وإشارة.
سادساً؛ الوعاء الضامن لكل ما سبق ذكره أال وهو سالمة القلب؛ وذلك ما كان يّتمتَّع به
اجتاه كل أحد السيما خمالفيه ,وكثريا ما كنا نصغي ب ن يديه ألثري لطف اخلطاب إذا ذكر الرَّد عليهم
بالدليل يقول :نسمع عن إخوة لنا يقولون كذا وكذا...اخل مث يدعو هلم باهلداية وهو يتمىن ِع الكل
الصدر
على املنهج العلمي ,لقد جعل اهلل تعاىل قلبه الزاكي هو الصراط الذي اجتاز عليه إىل رحابة َّ
لتحقيق اهلد السامي من الدعوة إىل اهلل تعاىل أال وهو مبلغ رضاه .نعم! إنه املنهج الذي كان
يرتقي يف معراجه ,ويث الدعاة لالرتقاء عليه وكان إذا استشهد بقوله تعاىل( :ي وم الي ن فع مال وال
ب نون إّال من أتى اهلل بقلب سليم) يقول قد قال سبحانه( :بقلب سليم) ومل ي قل بأوقار من العلوم
أن المع َّول عليه عند اللقاء إمنا هو القلب السليم َّ
والعبادات ,معلال َّ
ألن صاحب القلب السليم هو
العامل باهلل ,العامل هلل ,الساعي من أجل هلل ,الدال على اهلل ,وما تلك اجلوارح إال تبع لذلك القلب.
هذا؛ َّ
وإن من أج َّل ما كان يتجلَّى على سيدي الشهيد السعيد رمحه اهلل تعاىل يف استجالء ذلك
القلب الغامر طيف احلب اخلالص الذي كان ي ت رجم بسخاء َّ
الدمعة كلَّما ذكر اهلل تعاىل حمبوبه األول
سبحانه ,وكثريا ما كان يسمع جرس ذلك الوجدان بتلك األشجان الصادحة إذا َّأم القوم يف صالة
الفجر بصحل له عمق امتداد الفضاء السامي املستنزل جتليات املوكب الهلي يف سحر من (ت تجاَف
جنوب هم عن املضاجع يدعون ربَّهم خوفا وطمعا وممَّا رزقناهم ي نفقون) إمامة علوية لفجر يلق
باملؤمت ن يف فضاء ضياء ذلك املوكب الهلي إىل اسرتواح ألق ن فس الصبح اهلادي ليوم مبارك من أيام
دعوة الشيخ إىل اهلل تعاىل ذاك العظيم الذي اختصر يف شأنه اجلليل ونفسه الكرمية أزمنة وأمكنة
وأشخاص رمحه اهلل تعاىل.
سابعا؛ تزكية النَّفس عند المام الشهيد من أهم املطالب َّ
الدعوية؛ هي أس البناء لشخصية
الداعية ,فكم كان يذر من استثمار الداعية شخصه حلظواه النفسية ,ولقد كان من أجل ركائزه يف
ذلك منهج والده سيدي الويل العار الرباين الشيخ مال رمضان الذي أ َّسسه منذ نعومة أافاره على
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املراقبة هلل تعاىل بأطر النفس على عدم اتباعها هواها ,وجعلها ت بعا ملا جاء به سيد األنام عليه
الصالة والسالم ,ولطاملا كان منه التَّحذير يف مقام التذكري َّ
أن هنضة السيد الوالد به كانت باحلال
واألقوال واألفعال ,هبا كان ي قرع باب القلب مستخرجا خبايا تلك النفس اليت كثريا ما ت ب رر باطلها
بكلمة احلق التفافا وت لونا ,السيما يف معرض االنتصار هلا تشفيا من نظام التعامل مع العباد ,هذا؛
ومن بديع قول سيدي الشهيد السعيد ما جاء يف سياقهَّ :
إن النهوض مبهام الدعوة ليس أكثر من
وايفة يسخر اهلل _للقيام هبا_ من يشاء ,ورمبا كانت احلكمة من اختيار من يشاء هلا ابتالء ,ورمبا
كانت تربية وهتذيبا للمرشد الداعي أكثر من أن تكون نصيحة للناس الذين ي رشدهم ,وكم من
مرشد ض َّل من خالل فت نة الرشاد...انتهى .لذلك كثريا ما كان يتمثَّل كالم المام الرفاعي قدس

سره "أي سادة؛ أنا لست بشيخ لست مبقدَّم على هذا اجلمع لست بواعظ لست مبعلم ,حشرت
تغمدين اهلل برمحته
مع فرعون وهامان إن خطر يل أين شيخ على أحد من خلق اهلل تعاىل إال أن ي َّ
فأكون كآحاد املسلم ن .من أجل هذا كان المام الشهيد يقولَّ :
إن العامل كلَّما ازداد معرفة باهلل
تعاىل وتقربا منه ازداد اهتاما لنفسه ,وشعورا بتقصريه ,وخوفا من عواقب هذا التقصري ...من وصل
إىل حقيقة التوحيد ,وأسقط َّ
حظ نفسه من طريق دعوته إىل اهلل تعاىل مل ي عد ميزج انتصاره هلل
بانتصاره لن فسه ولمن يلوذون به ,بل يصبح انتصاره هلل وحدهَّ ..
ألن العامل الرباينَّ ال يدعو إىل نفسه,
أو إىل ِع دون غريه ,وإمنا يدعو إىل السالم ف ي نصح هلل ال لشيء سواه ..إنَّه مبقدار ما ييط
عز وجل ,ولو
الداعي إىل اهلل نفسه هبالة من التقديس وي نتصر هلا مبقدار ما ي هتك قدسيَّة شرع اهلل َّ
كان حمبا لنفسه حقا إذا جلنَّبها غضب اجلبار...
أقول :وكم أوق فنا بالتأمل والتَّدبر على قصة ب لعام بن باعوراء ذاك الذي مل تنفعه علومه على

غزارهتا ملا اندلق إىل الدنيا ومفاتنها فهوى يف سحيق مظلم حيث سلب خريي الدنيا واآلخرة ,وكنا
نسمع خطاب التحذير ذاك من صدى تالوته لتلك اآليات التالية قصته( :واتل عليهم ن بأ الّذي
الشيطان فكان من الغاوين* ولو شئ نا لرف عناه هبا ولكنَّه أخلد إىل
آت ي ناه آياتنا فانسلخ من ها فأت ب عه َّ
األرض واتَّبع هواه )...اآليات .إخويت األكارم؛ لقد كان الّالفت للنظر َّ
أن المام الشهيد رمحه اهلل
تعاىل كلَّما ارتقى يف معارج املعار ازداد حتققا بعبوديته اخلالصة ملن عر  ,وانغمس أكث ر وأكثر يف
لكن اهلل يعلم أين ال أحايب إال موالي ال
مقام االفتقار للعظيم الغفار .كان يقول :إنين قد أحايب َّ
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أحايب غريه ,ولسو أجعل من حيب له وحتيزي إليه زادا أستفيد منه يوم أن أقف ب ن يديه وإهنا
لوق فة آتية طال العهد أو قصر.

ثامناً؛ الشوق إلى المعبود؛ ففي أواخر املطا الدعوي تعاام شوقه إىل ربَّه حىت ما كادت
جتف دمعته يوما ,ولقد كان من أواخر تآليفه كتاب [احلب يف القرآن] ترجم فيه لواعج الشوق اليت
تفجرت طاقات وجدانية ,وأحواال عرفانية أاهرت حبَّه لقاء اهلل وحنينه
كمنت جذوره يف أعماقه ,مث َّ
إىل مست قره وأصل مأواه ,ولسان احلال منه يتلو (وأ َّن إىل ربك املنت هى) فجعل يكثر من تالوته؛ هذا
ومن روائع نظمه؛
نائيا عن أحبَّيت وصحايب
يا أنيسي إذا جلست وحيدا
ورفيقي يف رحليت واغرتايب
يا سريي يف موحشات الليايل
ن أمامي مبحنة أوعذاب
جنَّيت أنت كلَّما أق فر الكو
شر الذكر يل بآي الكتاب
من أنا يف جماهل الكون لوال
كيف يلقى الشيطان مين مناال وخطاب الرمحن حصين وبايب
ين ونور القرآن تاج شبايب
واالم الكروب كيف ي غشي
بدَّدته ألطا آي عذاب
ب يأس أصابين من ذنويب
ر َّ
أب عدهتا آيات يوم احلساب
وأمان من اهلوى ساورتين
وبت رتيله طويت مصايب
يف الدَّياجي ومنقذي يف الصعاب

يف رحاب القرآن ألقيت رحلي
ذاك كنزي إن اف ت قرت وفجري

إخوتي األكارم؛ جتلى ذلك يف توجهه احلاسم ,وعدم ت لفته ,مع كثرة بكائه ,وعظيم ت بتله,
وروعة إنابته ,وحر دعائه ,مع كثرة تالوته لكتاب ربه ,وحالة جذبته إىل خالقه املعبة عن شعوره
بدن و األجل ,ويقينه حبتميَّة اللقاء يف رحاب احملبوب األول سبحانه وتعاىل ,فازداد شوقه وعظم
التزامه ,وسا تطلعه ,إىل ذلك املستوى الذي نطق به أهلوه؛
وارحم حشى بلظى هواك تس َّعرا
زدين بفرط احلب فيك حتريا
فاسح وال جتعل جوايب لن ترى
وإذا سألتك أن أراك حقيقة
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احملمدية ي تألأل به
فأبرز اهلل تعاىل فيه مقام الرضى فيما ابتلى ,وجعل فيه سبحانه نور الوراثة َّ
حميَّاه ,ولقد كان املتأمل لتقاسيم وجهه املبارك لي قرأ "أال ما أحلى الرجوع إليه" فكان من حكمة
القدر الهلي ذلكم اللقاء املوعود الذي حفظ يف ضمائر جيل هذا الزمان ورجاله وكبائه على عافية
احلب املعريف شهادة شاهدة على أحقيَّته يف املقام الذي ب َّوأه مواله إياه ب ن املنب واحملراب جمليا بذلك
مكنون قول الصادق املصدوق صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح؛ (ي ب عث كل عبد على ما
املشر منطلق املكانة للمقام األعلى إىل حيث اجلوار األسىن
مات عليه) فكان ار املكان األدىن َّ
الصاحل ن وحسن أولئك رفيقا)
(يف مقعد صدق عند مليك مقتدر) (مع النبي ن والصدق ن والشهداء و َّ
و َّ
كأن احلال المصان منه يتلو بيان احلق:
(ياليت قومي ي علمون مبا غفر يل ريب وجعلين من المكرم ن)
رحم اهلل الشهيد السعيد وأجزل له املثوبة مبا هو أهله وجزاه خري اجلزاء ,وجزاء اخلري ما جازى
عاملا عن قومه فقد نصح لقومه حيّا وميتا ,وإين ألرجو اهلل تعاىل أن يشرين وحمبيه حمشره حتت لواء
وخاصته إذا
السيد األعظم صلى اهلل عليه وسلم بشهود املقام احملمود يف يوم ال يزن فيه أهل اهلل
َّ
حزن الناس آم ن آم ن يارب العامل ن ,واحلمد هلل رب العامل ن.
(دعواهم فيها سبحانك الله َّم وحتيَّت هم فيها سالم وآخر دعواهم أن احلمد للَّه رب العامل ن)

وكتبه محمد الفحام
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