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 ًمسؤًلْتيم عه تنالضاهتم ًتطاًذلم .. منتمذً الشْخ الثٌطِ
 حممذ سلْمان: الىاتة
فهؤالء مل يعرفوا  ؛لن أحتدث عن الوىابيُت من بُت منتقدي الشيخ سعيد رمضاف البوطي

مل تنجدىم مذقة علم كدأهبم من قبل و . ادلنهج العلمي يف ردودىم على كتبو فيما مضى
هم مسكة من منطق يف زلاولة تفنيد حججو لفهم موقفو من األزمة يف سورية ومل تسعف

 .األدب وىم يعلقوف على موقفو يف الفضائيات عنهم الشرعية، وضل
 عن نفر من العلماء أو الدعاة الذين خربوا الشيخ - ويف القلب غصة - لكٍت سأحتدث

مث دلا خالفوا موقفو من األزمة وبدرت تناقضاهتم  ،وبعضهم تتلمذ على يديو ،وطادلا شهدوا لو
يف ىذه ادلقالة وأحاوؿ . بدلوا بالنقاش العلمي اذلجـو الشخصياستحوذ عليهم رأيهم فاست

اللجوء إىل التجريح  :ثاوْاًالتناقضات اليت وقعوا فيها؛  :أًالًتتبع تطور موقف ىذه الفئة ألبُت 

أفسر موقفهم وما آؿ إليو يف ضوء ما  :ًثالثاً؛ ىذا التغَت ودالالت بعد الثناء وادلدحوالنقد 
 .الذي قد يًتتب على شعورىم بادلسؤولية أو بالذنب بالتفكَت احلامليعرؼ يف علم النفس 

 :الشْخ الثٌطِ التنالضات عنذ منتمذُ مٌلف: أًالً
دوف حتديد اسم عامل أو طالب علم من ادلنتقدين، سأستعرض أبرز ما اطلعت عليو من 
مواقفهم وما انطوت عليو من تناقض سواء أكاف التناقض بُت موقفهم أثناء األزمة وموقفهم 

 :قبلها أو التناقض يف موقفهم نفسو أثناء األزمة
 اوم فْما عذا دالة تلثسو تىفز تٌاحمذٍ جٌاس اخلزًج علَ احلالتنالض مه دْث 

مل يعرؼ عن أحد من منتقدي موقف الشيخ البوطي أنو قاؿ قبل األزمة جبواز اخلروج 
وف بدروسهم العامة وبلساف حاذلم وكانوا يقرّ . على احلاكم فيما عدا حالة تلبسو بكفر بواح

 .الوضع يف سورية مل يكن ضمن حاالت جواز اخلروج على احلاكمبأف 
ويعرؼ الناس ويسمعوف يف دروس التفسَت ادلسجلة ألحدىم أنو أوضح وأكد قاعدة سد 

َعْدواً ِبَغَْتِ  َواَل َتُسبُّوْا ٱلَِّذيَن َيْدُعوَف ِمن ُدوِف ٱللَِّو فَػَيُسبُّوْا ٱللَّوَ ) :الذرائع عند تفسَته قولو تعاىل
ْم مَّْرِجُعُهْم فَػيُػَنبِّئُػُهْم ِبَا َكانُوْا يَػْعَمُلوفَ  ِعْلٍم َكَذِلَك َزيػَّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم مُثَّ   :األنعاـ] (ِإىَلٰ َرهبِِّ
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وال غلدوف يف تفسَته ما ػليد عن ما أكده وشرحو الشيخ البوطي عندما استند . [ٛٓٔاآلية 
من األدلة الشرعية دلنع أساليب التعبَت عن الرأي اليت تقود  إىل ىذه القاعدة باعتبارىا واحداً 
 .إىل استثارة العنف وسفك الدماء

إذا كاف ذلك موقفهم ادلعروؼ عنهم وادلستند إىل نصوص الشرع وما أكده العلماء 
غليز اخلروج على احلاكم فيما عدا حالة  اجملتهدوف، فإهنم يناقضوف أنفسهم إذ يتبنوف موقفاً 

وىم يف ذلك ػلاكوف الشيخ القرضاوي الذي كاف مذىبو على ضلو ما . فر بواحتلبسو بك
من حيث مدى جواز اخلروج على احلاكم كما جاء يف كتابو عن اجلهاد طبعة  ذكرت آنفاً 

 !يف ادلسألة بإصدار خاص ِبناسبة الربيع العريب ، مث بدؿ مذىبوٕٙٓٓسنة 
 :الثٌطِ ادلربرات آتْة ًاعتربًىا أدلةالشْخ ساق تعض منتمذُ  ًلتربّز مٌلفيم اجلذّذ

خواف ادلسلمُت تعمل يف دولة عربية نشر على االنًتنت وبثتو زلطة لإل فقاؿ أحدىم ببياف
 إنو مل يؤيد اخلروج على احلاكم سابقاً ( مع أنو مل يعرؼ عنو تأييده لألخواف ادلسلمُت سابقاً )

ـ فقد أمجعت فئات الناس على ألف الناس مل يكونوا رلمعُت على طريقة التغيَت، أما اليو 
 .ذلك

على  فهل إمجاع عامة الناس مصدر من مصادر األدلة الشرعية؟ وىل ىناؾ إمجاع أصلً 
 أرض الواقع من ىذا النوع؟

و مبطوف ويفًتض أن)وقاؿ آخر إنو بعد البحث والتنقَت، والغوص يف بطوف كتب الفقو 
اكتشف أف احلاكم الظامل ؼلتلف عن احلاكم الفاسق الذي ال غلوز اخلروج !( من العلم سابقاً 

وىنا أسأؿ كل أحد ما إذا كاف يًتؾ . عليو، وأف الظلم إذا بلغ درجة كبَتة وعامة جاز اخلروج
مر  النصوص العامة الصرػلة من األحاديث الشريفة وما بٍت عليها من أقواؿ أىل العلم على

 !صرنا اكتشف ما مل تأت بو األوائل؟العصور ويأخذ بقوؿ فرد يف ع
التضحية وعلى أية حاؿ، بأي منطق تشريعي ؽلكن أف ختضع مسألة بالغة اخلطر مثل 

وأىن للناس أف يتفقوا  .بلغ درجة كافية للخروج أـ ال سفك الدماء لتقدير ما إذا كاف الظلمب
إف مثل ىذا ادلعيار يف مثل ىذه ادلسألة اخلطَتة تأباه حىت القوانُت  !على تقدير ذلك

دوف وجو حق ظلم يسَت بينما قتل ادلئات أو عشرات مث من قاؿ إف قتل فرد واحد . الوضعية
َنا َعَلٰى َبٍِتۤ ِإْسرَائِيَل أَنَّوُ )أمل يقل اهلل تعاىل . ظلم كبَت سًا ِبَغَْتِ َمن قَػَتَل نَػفْ  ِمْن َأْجِل ٰذِلَك َكَتبػْ
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َا قَػَتلَ  يعاً  نَػْفٍس َأْو َفَساٍد يف ٱأَلْرِض َفَكَأظلَّ أال . [ٕٖمن اآلية  :ادلائدة]اآلية ...  (ٱلنَّاَس مجَِ
بالواقع ادلؤمل يف العامل على سقم الطبع وتأثره يف درجة الظلم يف القتل تبعا للعدد تدؿ التفرقة 

نتيجة جرائم الغرب العنصري وإعلمو  عادياً  الذي أصبح فيو القتل باجلملة خرباً ادلعاصر 
وماذا يقوؿ وحجم اجلرائم يقاس باألرقاـ وليس ِبقياس القيم؟  الذي جعل إنكار اجلرؽلة نسبياً 

صاحب ىذه التفرقة يف حيف احلكومات اليت تفرض ضرائب غَت شرعية ترىق الناس عامة، 
وعلى أي أساس سيمنع والدماء؟  ىل يوافق أف ىذا ظلم عاـ يسوغ اخلروج والتضحية باألمن

 ؟تقديره الشخصي لدرجة الظلم أبناًء على: اخلروج يف مثل ىذه احلالة
 طزّك اإلصالح ًالتغْريمه دْث 

ويف مواعظهم ودروسهم العامة، وكثَت منها مسجل وسائر بُت أيدي الناس ورائج يف 
طادلا أكد ىذا النفر نفسو ما أخذه  ،نًتنتومتاح على اإل األسواؽ وذائع يف وسائل اإلعلـ

من أف التغيَت يبدأ بإصلح ما بُت الفرد وربو وأف جور احلكاـ من  ن العلماء عموماً الناس ع
وأف األمر بادلعروؼ  ،ض ادلرض األساسي وىو كثرة اخلبث أي بعد الناس عن دين اهللاأعر 

 .عن ادلنكر ظهور منكر أشد والنهي عن ادلنكر لو ضوابط شرعية منها أال يًتتب على النهي
جواز اخلروج على احلاكم باعتباره من األمر بادلعروؼ اليـو رغم ذلك تبٌت ىذا النفر 

ولعلهم مسعوا . (كلمة حق عند سلطاف جائر)والنهي عن ادلنكر، وأف ذلك يندرج يف باب 
فإهنا كلمة حق مجاعية عند سلطاف  متظاىرينرأي من قاؿ إف ادلظاىرات وإف أدت إىل قتل 

 :وأكتفي ىنا باالقتباس من كتاب إحياء علـو الدين لإلماـ الغزايل ما نصو. جائر
وأما ادلنع بالقهر فليس ذلك آلحاد الرعية مع السلطاف، فإف ذلك ػلرؾ الفتنة ويهيج "

يا ظامل يا من ال : وأما التخشُت يف القوؿ كقولو. الشر ويكوف ما يتولد منو من احملذور أكثر
، وإف كاف ال فذله إن وان حيزن فتنة ّتعذٍ شزىا إىل غريه مل جيشؼلاؼ اهلل وما غلري رلراه 

 . انتهى االقتباس ."ى نفسو فهو جائز بل مندوب إليوؼلاؼ إال عل
كلمة حق "اكتشاؼ جديد متجاىلُت أف فرضية  أخرى يأيت ىذا النفر بدعوى مرةو 

بكلمة احلق مل تغب عن فطاحل  إىل غَت الصادع "لشهادة ادلفًتضةا"وجر القتل  "مجاعية
فقرروا أنو ال غلوز  العلماء الذين قيضهم اهلل ليبينوا شرعو وينَتوا الدرب لألمة يف زمن الفنت

األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر بطريقة جتر الشر للغَت فما بالك إذا جرت الشر للبلد 
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ر توىم، كما ىو حاؿ بعض العامة، أف منع اخلروج على احلاكم أو لعل ىذا النف .والعباد
ذلم ىنا ألبدد  وال أستطيع أف أجعل نفسي معلماً . يكافئ إقرار ادلنكر الذي يتلبس بو احلاكم

 . ىذا الوىم
 يم مه األسمة وفسوفتنالض ادلنتمذّه يف مٌل

 أستطيع شخصياً  وال. كما أسلفت مل يكن موقف النفر يف بداية األزمة كما ىو اليـو
قبوؿ أف موقفهم األوؿ كاف بسبب وجودىم داخل سورية، وأف موقفهم احلقيقي ىو ما عربوا 

فقد صرح أحدىم أف سبب تغَت تعبَته عن موقفو يرجع إىل . عنو بعد خروجهم من سورية
بأنو جهر ِبوقفو  على الفضائيةآخر باىى كما ! يف بداية األزمة حتقق إمجاع مل يكن موجوداً 

 .!(النتوء اجلغرايفليظهر فجأة يف ذلك ) سورية سورية وعلى ادلنابر قبل خروجو منداخل 
إىل التناقض العاـ ادلتمثل بتغَت ادلواقف والذي يدؿ يف أفضل االفًتاضات أف  إضافةو 

األمور سلتلطة عليهم من الناحية الشرعية واحتاجوا كل ىذا الوقت لبلورة موقفهم، فإف ىناؾ 
 .تناقضا لديهم يف التفاصيل

 فمن جهة اعتربوا أف اإلمجاع كفيل بتحقيق أىداؼ اخلروج، ومن جهة أخرى يربطوف
. حتقيق تلك األىداؼ بالدعم والتسليح اخلارجي، ويلوموف الغرب وأمريكا للتباطؤ يف ذلك

وليس فقط  التسليحىو ر جائزة وما يريدونو ػإال القوؿ إف االستعانة بالغرب غي يسعهممث ال 
على  ويف الوقت نفسو يقرروف ما ىو معروؼ من أف الغرب ال ؽلكن أف يكوف أميناً . التدخل

 . يف دعمهم لمُت وال صادقاً سعرب وادلمصاحل ال
فهل ىناؾ خلط أعجب من ذلك؟ كيف توصلوا إذف إىل أف ادلعطيات على األرض 

أنو قاؿ  أحدىمأال يذكر من ستسلحهم أمريكا والغرب؟  وضدترجح صلاح أىداؼ اخلروج؟ 
ن ينتظر ؟ شل(أمريكا يف حرب ضد اهلل)يف زلاضرة باالصلليزية يف مانشيسًت يف بريطانيا أف 

دلضحك ؟ وال يقولن أنو ينتظر التسليح من دوؿ اخلليج، ألنو سيكوف من اإذف التسليح
والقوات األمريكية تربض على  مستقلً  ف ىذه الدوؿ دتلك قراراً ادلبكي أف يطالبنا بتصديق أ

 .فالتسليح اآليت منها ىو تسليح أمريكي بشكل غَت مباشر حتماً  أراضيها؛
ف موقف الشيخ البوطي متفق حقيقة أتفنيد فيو حاوؿ نًتنت على اإل بياناً أحدىم ونشر 

إف ، فقاؿ أمثاؿ الشيخ حسن حبنكة والشيخ مل رمضاف رمحهما اهللمع منهج علماء الشاـ 
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ويستنصحوهنم بينما يف ادلاضي لو تكلم العلماء دلا ( مثلو ىو)يسمعوف للعلماء اليـو الثائرين 
 استجاب للناس وليس العكس؟ ىو الذيؿ أليس الواقع أنو ولكٍت أسأ. استجاب ذلم الناس

ليقل ! ؟ّ بقولو إف الثائرين يسمعوف لومّحل نفسو إياىا عن الدماء أية مسؤولية ولعمري 
مل يدعهم إليو أىلو لكي ال غلروا إىل احلي معارؾ يهرب من  أال يدخلوا حياً للمسلحُت إذف 

 . تلواملَ قُ  قتل فيها آخروف ال يعرفوفويُ  خشيتها الناس
يف  من منتقدي الشيخ البوطي من ىذا النفرقوؿ عضو آخر  القوؿويتناقض مع ىذا 

أنو ال يرضى ِبخرجات منشور على موقعها االلكًتوين  حديث لصحيفة الدستور األردنية
اجتماع الدوحة وأف االئتلؼ الذي مت تشكيلو ال ؽلثل ىوية سورية وال أىداؼ اخلروج الذي 

اخلارجُت فئة من أف أـ أف ادلقصود  الذين يسمعوف للعلماء؟اخلارجوف ىم إذف  فمن. أيدوه
شلا يؤكد أف ادلسلحُت يف سورية ىم فصائل متفرقة  ىذا إذف تسمع ذلذا النفر؟  دوف غَتىم

ومهما يكن من أمرىم فإف احلقيقة أف ىؤالء النفر من منتقدي . كل منها يتبع جهة ما
للضحايا قبل أف  ا للمجهوؿ وجرفتهم شهوة االنتقاـة بل انقادو الشيخ البوطي ال يقودوف ثور 

 .طف أضواء االستوديوىات والكامَتات أبصارىمخت

 :االوتماي مه حماًلة الزد العلمِ إىل التجزّخ الشخصِ: ثاوْاً
ا من زلاولة ليس أدؿ على ضعف حجج منتقدي موقف الشيخ البوطي من أهنم انتقلو 

 ؛على موقفو إىل التجريح والنقد لشخصو زلاولُت زعزعة ثقة الناس فيو الرد العلمي ادلضطرب
 .أو من قبل الذين ال يعلموفمن ادلستعمر وأعوانو  إالوىو أسلوب مل نعهده يف التاريخ 

على الفضائية إياىا وغمزوا ودلزوا مع ثالث ال أعرفو فقد اجتمع اثناف من ىؤالء النفر 
 .خ وأنو ال يسمع من الناس حقيقة ما غلريزلاولُت التشكيك حبسن نية الشي

فبدأ يف جواب على سؤاؿ على االنًتنت بالثناء على ، وانفرد آخر بأسلوب عجيب
الشيخ البوطي وحالو مع اهلل إال أنو قاؿ خذوا عن الشيخ العلم يف كذا وكذا والتأخذوا عنو 

من طبقة تلميذ تلميذ الشيخ  أحسبوو  - ىكذا إذف أقاـ ىذا الداعية ! السياسة الشرعيةيف 
وتذكرت زلاضرة ذلذا الداعية يف . للمستوى العلمي للشيخ البوطي من نفسو مقوماً  - البوطي

نًتنت استنكر فيها سوء أدب بعض طلب العلم أحد رلالس الوفاء يف دمشق مسعتها عن اإل
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ُت ىذا الداعية مطلوب فقط بادلتعلم لعل أدب . الذين يعاملوف مشاؼلهم معاملة األنداد
 !وتلميذه

طفح باجلرأة على العلماء حيث  إال أف ىذا الداعية عاد يف وقت الحق ونشر مقاالً 
عن عامل يتصدر للفتوى يف أخطر  نعت الشيخ البوطي ِبا ال ينبغي من طالب علم، فضلً 

لسنوات  مواقف للشيخ البوطي ال علقة ذلا باألزمة وترجع ادلسائل؟ وذكر الداعية نفسو أيضاً 
وذلك للتشكيك  ماضية وقاؿ الداعية إهنا ال تنسجم مع األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر

 كيف نفسر ىذا النقد الذي يتم بأثر رجعي؟ دلاذا ظل ىذا النفر: قلت. بشخص الشيخ
ساكتُت على الشيخ طواؿ ىذا الزمن؟ ودلاذا انقلب موقف ىذا الداعية من اخللؼ ادلؤدب 

أخشى ما  ومن الثناء واإلجلؿ إىل غَت ذلك؟ زمة إىل اذلجـو الشخصي الحقاً األ يف بداية
 انطوت عليو صدورعلى حسد دفُت غَت العلمي وغَت اللئق أخشاه أف يدؿ ىذا ادلوقف 
ما من حكيم " :قاؿ كعب رضي اهلل عنو. كشفت عنو األزمةف بعض الناس حىت من الدعاة

 [.، فصل احلسدذكره العز بن عبدالسلـ يف مقاصد الرعاية] "روا عليويف قـو إال حسدوه وكثّ 
  :الذوةت الشعٌرليزًب مه لالتفىري احلامل : ثالثاً

ولكن كلـ ىؤالء الدعاة الذين حتولوا من نقد موقف ، يف علم النفس لست سلتصاً 
الشيخ البوطي إىل نقد شخصو فراحوا ػلاولوف الشق عن صدره وحتليل شخصيتو، شجعٍت 

 . انتقادىم للشيخ من منظور نفسّي طادلا فتحوا ىم احلديث يف ىذا البابعلى زلاولة تفسَت
يكوف عندما يتمٌت ادلرء وجود واقع معُت مث ينظر  ىناؾ ما يسمى بالتفكَت احلامل، والذي

ىذا التمٍت فيحاوؿ إقناع نفسو بأف كل شيء حولو يؤيد نظرتو، يف  حتت تأثَتإىل األشياء 
. وإف خالف األمنية حُت إف التفكَت السليم ينظر إىل األشياء كما ىي ليعرؼ الواقع كما ىو

يتدرب لفًتة كافية، فإف التفكَت السليم يؤدي ربة ومل فإذا كاف لديك فريق رياضي ضعيف اخل
على أما إذا استحوذت أمنية حتقيق البطولة . وقع أف ػلقق نتائج شلتازة يف أية بطولةإىل عدـ ت

قلل من أعلية أحد الناس فإنو معرض للتفكَت احلامل الذي غلعل خربة الفريق كبَتة يف عينيو وي
قادر على حتقيق كأس  وة غَت واقعية وىي أف فريقإىل نتيجىذا احلامل توصل التدريب فيعدـ 

 .البطولة ويصبح يتصرؼ ويقرر بناء على ىذه القناعة الزائفة
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وراء تأييدىم للخروج من  أف يكوف ىؤالء الدعاة ركبوا حبر التمٍت فتمنوا شيئاً  ؽلكن إذاً 
أو أف الوضع  ف ىناؾ إمجاعاً أمث ىيأ ذلم التفكَت احلامل أفضل،  رأوا فيو مستقبلً والعنف 

على مر العصور، إىل غَت ما ادلانعة من اخلروج ضمن فتاوى العلماء  القائم ال يندرج أصلً 
 .ىنالك

من ، أهنم وجدوا أنفسهم ساعلوا زاد من دتكن ىذا التفكَت احلامل يف أذىاهنمولعل ما 
الذنب ب الشعورمن  وىروباً  . زج الناس يف العنف وبذؿ الدماءيفخلؿ مواقفهم وكلمهم 

 بتفكَت حاملأقنعتهم أنفسهم  ،وادلسؤولية عن نتائجو ،الذي قد يكونوا أوقعوا أنفسهم فيو
 . بأف اخلروج والعنف جائز يف الوضع القائم

الندـ  تأجج (وسلماً  بدذلا أمناً أعّجل اهلل يف زواذلا و )شهور ىذه األزمة  و مع مرورولعل
وطي ليس من ادلنظور الشرعي فقط بل حىت ما تبُت من صحة موقف الشيخ الببعد  لديهم

أف نطالبهم باإلقرار اآلف  عليهم ثقيلٍ  يا لو من عبءٍ ف. على مستوى التحليل السياسي أيضاً 
ولو  -ادلعنوية عن التسبب فهذا اإلقرار يكافئ االعًتاؼ ِبسؤوليتهم  !أهنم أساؤا التقدير

ال بد أنو جتلى ذلم اآلف أنو مهما تكن نتيجة إنو حيث . بإراقة دماء أبرياء -حبسن نية 
فإهنم لن غلدوا يف أفضل األحواؿ أكثر من منابرىم وشكل النظاـ بعدىا األزمة الراىنة 

م أي دور يف صياغة مستقبل دوف أف يكوف ذلقبل األزمة والعودة إىل دروسهم كما كانوا 
 .سورية السياسي والتشريعي

وأملي نابع من  ،يعينهم على ذلكذلك؟ أرجو اهلل أف ليعًتفوا ب أنفسهم فيهزمو فهل س
 (َتذَكَُّروْا فَِإَذا ُىم مُّْبِصُروفَ  ِإفَّ ٱلَِّذيَن ٱتػََّقوْا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَِّن ٱلشَّْيطَافِ ) :قولو تعاىل

 [ٕٔٓاآلية  :األعراؼ]
شيخ سعيد رمضاف ال من يأخذوا درساً أما إذا استعصت عليهم أنفسهم، فأنصحهم أف 

يدفعو الشعور اإلنساين ضد الظلم لسلوؾ سبل غَت مشروعة لرفعو ومل البوطي الذي مل 
ىجمة  حىت لدرء شهوة جلب رضا اجلماىَت واحملافظة على الشعبية والعن احلق  وزحزحي

 .ظادلة واسعة النطاؽ عليو
مشكلة )صل من ف( وىذه مشكلتنا)وأختم بفقرات أقتبسها من كتاب الشيخ البوطي 

 :(لية ادلضنية بُت ادلعلم والتلميذداجل
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غَت أننا نشهد يف ىذا العصر جدلية عجيبة يف طريقة التعلم وادلعرفة، السيما يف نطاؽ "
ادلعارؼ الدينية وأصوؿ الدعوة اإلسلمية، ففي الوقت الذي يطلب من ادلعلم أو الداعي أف 

أف يستلهم قواعد  السليمة، يطلب منو أيضاً  يعلم الناس وينشر الدعوة اإلسلمية على أصوذلا
 !..ىذه األصوؿ وضوابطها من العامة الذين يعلمهم أو يثقفهم ويرشدىم

وليعلم أف من غاص يف حبار التوحيد حجب عن الناس وعن أطماعو فيهم فهاف ... 
أف  أما من غاص يف حبار الدنيا وأىوائها فل ريب. عليو أف ال يهتم إال برضا اهلل عز وجل

ذلك ػلجبو عن رؤية اهلل واالصطباغ حبقائق وحدانيتو، ومن مث فإنو ال يهتم إال برضا الناس، 
فاللهم أسعدنا . يسعده إذ إنو ال يرى غَتىم أمامو، على أنو لن يناؿ من اىتمامو ىذا مناالً 

ِبرضاتك وال طلشى إال من  بشهود وحدانيتك، حىت ال نرى يف الكوف سواؾ فل نطمع إال
 .ىػ.أ "طكسخ

 .اللهم احفظ الشاـ وثّبت العلماء، آمُت
 
 
 
  


