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 في مناسبة إستشھاد الصديق واألخ العزيز الدكتور محمد سعید رمضان البوطي -
 رحمه هللا - التي تكون شھادته تجسیداً لتلك المعاني التي نشأ علیھا وتربى ، كما

 وإن فیھا إستذكارا للقیم اإلسالمیة الخالدة التي عاشھا في حیاته فكراً وروحاً
 وجھاداً ، قیٌم كانت عنده بمثابة الحیاة الحرة له ولكل المحبین والمريدين .

 

 إن الواقع الُمر الذي تعیشه سوريا ھذه اإليام وھذا الصراع العنیف بین مكونات
 الشعب ، ھو الشر وھو الفتنة التي طالما تحدث عنھا منذ سنیین ، والتي قال عنھا

 : إنھا ستدفع سوريا وأھلھا إلى الھاوية ، وإننا في الوقت الذي نستنكر فیه ھذه
 الجريمة البشعة التي أستھدفت الدكتور البوطي بكل مايحمل من رمزية وعنوان ،

 إنما نستنكر ذلك الدور الذي لعبه بعض رجال الدين الذين حولوا اإلسالم إلى
 شعارات وخطب سیاسیة وكراھیة وإرھاب وعنف ، وھو إستنكار لتلك الفتاوى التي

 تبیح الدم الحرام والبیت الحرام ، و التذكیر بھذا الفعل وببشاعته ھي مراجعة
 موضوعیة لمسیرة التنظیمات والحركات التي تتخذ من اإلسالم شعاراً لھا في

 التعبئة والتحريض ، كما إن التذكیر بھا ھو تحفیز للعقل العربي المسلم كي الينخرط
 إلى األبد في ھذا الفساد والجدل األممي .

 

 إن معركة البوطي لم تكن ضد فئة أو حزب أو جماعة بعینھا بل كانت معركًة ضد
 الجھل والتخلف والفئوية و الطائفیة ، كان مشغوالً رحمه هللا في تنقیة األجواء وإبعاد
 سوريا عن المتاھة التي ترسم لھا بالخفاء ، وھذا مالمسته في حديثه ذات مرة عن

 الجھاد في البالد اإلسالمیة كیف ولماذا ؟ وجدته يتحدث في المساحة التي
 أحسست فیھا إنه سیدفع حیاته ثمنا لذلك ثمناً إلنتصار الفكرة واحقاق الحق ،



 تحدث فیھا عن معنى كیف يبدأ التاريخ من جديد في سوريا التي ھي محور تفكیره
 وشعوره الدائم الذي يعیشھا بوجدانه وضمیره ويعیشھا بعقله فكراً ومفاھیم د .

 

 عاشت سوريا في وجدانه بھمومھا ومشاكلھا وتطلعاتھا بماضیھا وحاضرھا
 ومستقبلھا مثلما سیعیش ھو بعد الیوم في وجدان ابنائھا واجیالھا المقبلة. ، وجعل
 مقايیسه في الحیاة فكرية وقیمیه و حضارية شاملة ال فئوية أو مذھبیة ضیقة ، وبلغ

 في ثقافته الدينیة مبلغاً كبیراً ، كان عارفا في القرآن واثقا من نفسه ومن كفاءته ،
 وكان الدين عنده رسالة وكانت الشھادة عنده الرھان األخیر ، بحضوره الحسي

 الفكري والعملي في أن يذھب شھیداً للحق ويخلد في الذاكرة لیصبح مشعال في
 طريق الحق متحدياً طیور الظالم أعداء هللا والحق واإلنسان .

 

 إن قبوله بالشھادة ھكذا ھو موقف ال يتاح اال للصفوة من الرجال المؤمنین المخلصین
 ، وھو لیس قبوال للشھادة بقدر ما ھو إقبال علیھا يساوي في ذلك تبلیغ الرسالة

 المحمدية وإبالغھا ، كان مؤمناً بالحیاة كإيمانه بالموت .

 

 ان استشھاد الدكتور البوطي يطرح في آن معاً محنة سوريا والمأساة التي يعیشھا
 شعبھا منذ سنیین ، ولقد كان له دور في إرساء السلم األھلي بحكم عالقاته

 الشخصیة والفكرية ودوره المؤثر في خلق التفاعل بین مختلف مكونات الشعب
 السوري ، ومن ھنا ظلت شخصیته مستقلة دافعة للخیر وعاملة علیه .

 

 إن الجريمة البشعة التي أستھدفته ، ھي إرھاب منظم من جماعات ظالمیه ومن
 فتاوى حاقدة وتفسیرات دينیة خاطئة وعبث وجھل وھوس وفوضى غیر مسبوقة ،

 لقد أفنى البوطي حیاته مجاھداً في سبیل الحق ونصرة المظلوم وإعالء كلمة
 التوحید ، عرفته عن قرب وعرفت فیه حب الخیر والعمل الصالح ، ولقد كان في كل

 األدوار داعیة للحق في قلمه وفكره ولسانه ، أغنى المكتبة اإلسالمیة وأعز اإلسالم
 والمسلمین بما كتب وبما سطر ، وإن الید التي نالت منه إنما نالت من ھذا الجھد

 وھذا الفكر وھذه الروح الوسطیة روح اإلسالم والقرآن العظیم .

 

 



 

 إن الشر والفتنة التي تتربص بأھل الشام وببالد الشام ، سیعم بلوآھا البالد والعباد
 وھي لن تتورع بعد الیوم من إستباحت كل

 

 

 المقدسات التي أعزھا هللا ، وإنني في ھذه المناسبة التي أستنكر فیھا ھذه
 الجريمة البشعة ، أجدد الرفض لھذا السلوك العدواني الذي أستھدف روح التسامح

 وروح المحبه وروح التعايش التي كان يدعوا لھا ، وإنني إذ أعزي فیه العالم
 اإلسالمي ورجال الدين المخلصین وطلبة العلوم والمفكرين ، أدعوا هللا له تمام

 الرحمة وتمام الرضوان ، ولذويه ولمحبیه الصبر والعزاء ..

 

 

 وإنا � وإنا إلیه راجعون
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