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 .. واألدب مع اهلل تعاىلالبوطياألستاذ خامتة 
 الكاتب: حممد الغريب

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رّب العاملني، وأفضل الصالة وأمّت التسليم على سّيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني.
عن خامتة اإلنسان،  احلديث   ،نسمع من العلماء يف دروسهم وخطبهم وجمالسهم نلل مل

وكيف يلقى اهلل تعاىل، وكنّا نسمع منهم التأكيد على أّن اخلامتة نتيجة وخالصة صادقة أليام 
الذي  -.. من أجل ذلك كان أّول ما خيطر ببال املسلم اليت أمضاها وحياته عمراإلنسان

أن يسأل: على أّي حال  ،إذا مسع مبوت إنسان -وسوء اخلامتة امتة حسن اخليدرك ما معىن 
 ؟.، وبأي هيئة لقي ربّهمات

أن ينتهي الّلجاج بشأن  ،لغين نبأ استشهاد األستاذ البوطيمن أجل هذا توّقعت حني ب
ن يعترب من موقفه، وأن ي  

 
قطع شّك م ن يف قلبه شّك، هبذا اليقني الذي أظهره اهلل تعاىل مل

 ه.عباد
مل يشغلوا أنفسهم  -السادة العلماء مبا فيهم كثري من  -لناس اأّن كثريًا من ولكّنين فوجئت

احلديث عن القاتل، وأصدروا أحكامهم اجلازمة منذ الّلحظة هبهبذا السؤال، بل تشاغلوا عن
 بتحديد اجلهة اليت قتلت.األوىل 
يف  أن ينطق بكلمة رمحه اهلل يطاوعه لسانه علىمثّ كان منهم الشامت، ومنهم من مل      

يف خدمة هذا  -إىل اللحظة اليت استقبل فيها املوت  - حّق مسلم عامل أمضى عمره كّله
وكان .. ن مطّية لدنياه يف يوم من األيامومل يستطع أحٌد أن يّدعي أنّه جعل من الديالّدين، 

فاّدعى أّن الشيخ   ،كذب للشيخكان يقصد أن يعلى الشيخ، بل رمّبا  منهم كذلك م ن كذب 
كذباً سواء كان   ،وعلى كل حال هو كذب ..خبصوص ما جيري يف سورية كان قد غرّي موقفه

 كذباً لهه أو  يلع
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مبنطق الفضائيات الكان جديرًا بكّل مسلم أن يتعامل مع هذا احلدث باملنطق اإلمياين، 
مليًّا عند اخلامتة اليت  يقفأن  –فضاًل عن العلماء  –بكّل مسلم  قميناً .. وكان اسةيوالس

 اختارهتا حكمة اهلل تعاىل الباهرة هلذا الّرجل.
ليفرتي لسان الغيب،  م ن جعل من نفسهبأنه باع دينه، بل كّنا نسمع ونرى  اهّتموهلقد 

أنّه سيلقى سوء اخلامتة إذا بقي على جيلم بفكان يّتهم الرجل بالنفاق، و على اهلل الكذب، 
 .موقفه

إىل الّلحظة اليت لقي اهلل تعاىل فيها، فما الذي كان، ثابتًا على موقفه  قد بقي الّرجلل
 كيف اختار اهلل تعاىل له أن يلقاه؟.و 

الذين توّرطوا يف أوحال دعك من و  ،أقول لك يا أخي املسلم: دعك من منطق الفضائيات
، خْلِي  ر ة ( هل  م ا ك ان   م ا و خي ْت ار   ي ش اء   م ا خي ْل ق   )و ر بُّك  وعش مع قوله تعاىل: السياسة وأدراهنا،
، من عباده املدبّر املقّدر، وشاهد تعامله مع من صدق معه تأّمل يف حكمةدعك ممّن قتل، و 

 .ِبع ْهدِك ْم( أ وفِ  ِبع ْهِدي )و أ ْوف واْ وقف ملّياً عند قوله تعاىل:
يوم، حىت يف اليوم  كلّ   لقد كان األستاذ البوطي رمحه اهلل خيرج من بيته إىل صالة الفجر

.. وما كان أيسر أن من األماكن .. وكان خيرج إىل اجلامعة، وإىل غري ذلكالذي قبض فيه
ة اليت كان يركبها مل تكن .. إن السيارة العتيقالطريق برصاصة واحدة أو رصاصتني يف ي قتل

شارع من شوارع دمشق، أو يف بعض  يف،مبفرده.. ملاذا مل يقّدر اهلل تعاىل له أن يقتل مصّفحة
 .!؟أزقّتها

تمّيل جلمعة، وهو معتكف يف بيت من بيوت اهلل، يلقد شاء اهلل تعاىل أن يلقى عبده ليلة ا
كان الّرجل قد و  ..الصادقنيطلبة العلم مجوع ومبا يرتاده من  ،العلمي ا ميوج به من النشا مب

قد صّح أن رسول اهلل  صلى اهلل عليه و ،املغرب مث جلس ينتظر صالة العشاءأّدى صالة 
أال أدّلكم على ما ميحو اهلل به اخلطايا، ويرفع به الدرجات؟. قالوا: بلى يا رسول )وسلمقال:

إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة  قال:اهلل، 
 . (الربا فذلكم 

عاكفاً  ،األجلفيها .. لقد كان يف الّلحظة اليت أتاه ربا أّي ولكن .. نعم كان يف ربا 
أن  أجل، اختار اهلل تعاىل.. فّسر كالم اهلل تعاىل، وليس غريهكان يفعلى تعليم الناس اخلري، 
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لريفع  أفّاك أثيمجاء رمّبا  ،، ولو كان عاكفًا على تدريس غريهيقبضه وهو يفّسر كالمه
وأهل  : إنّه كان يدّرس من كتب املبتدعةبلهجته التكفريية اجلاهلية العمياء يقولعقريته،و 

 .، ويريح الناس من نعيقهم.. ولكن شاء اهلل تعاىل أن خيرس هؤالءالّشرك والضالل!
ما ):يف احلديث الصحيح عند اإلمام مسلم وغريه ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم يقول

اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نللت عليهم السكينة 
 . (عندهوغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن 

هلل" فاختار اهلل يا اه:"قول   كان آخر ما مسعه الناس من كالمهاألستاذ البوطي   أصيب وحني
.. وكان آخر ما رأى الناس من ه لفظ اجلاللةعبد على لسان هما جيريآخر تعاىل أن يكون 

، وأقرب ما يكون .. وهي أحب وضعية إىل اهلل تعاىلرادي، أنّه خّر ساجداً هلل تعاىلفعله اإل
أقرب ما يكون ):العبد من ربّه وهو على تلك احلال، كما ثبت يف صحيح مسلم ويف غريه

 .(وهو ساجد من ربّهالعبد 
مث قد اختار اهلل تعاىل أن يأخذ هذا الّرجل يف موكب مهيب ضّم حوايل مخسني من طلبة 

: ما ينبغي أن تأتينا مبفردك، وأن لشهيد السعيدوكأّن اهلل تعاىل يقول ل.. الصادقنيالعلم 
الذين  الصادقني األطهار، خنّصك وحدك بكرمنا، بل سنرفع معك العشرات من تالمذتك

– لعواصف، سنرفعهم معك ليلّفوك إليناا هّلهتمما زاغت هبم األهواء، وال بقوا على العهد، و 
 :وليسعدوا برفقتك إىل جلوتك يف حضرة القدس -وأنت عروسهم

 لسعيد فإهّنم سعداء وإذا سّخر اإلله أناساً 
ن هم يف تكرميًا سنفعله وقبل ذلك  ..تكرميًا لك ولتالمذتكذلك أجل، سنفعل 

 
مل

وهم يف شوق إىل لقائك، وممّن كنت يف شوق إىل لقائهم، حتّبهم وحيّبونك،  ممّن ،استقبالك
حبيبنا املصطفى عليه الصالة والسالم، الذي متّسكت هبديه، وعلى رأسهم فخر الكائنات 

 اه غري مبّدل ملا جاء به.قّدمت حياتك يف سبيل أن يرضى عنك، وأن تلقو 
الذي  ، رمل الثبات يف هذه األّمة احملّمدية،نهأيب بكر رضي اهلل عللصّديق األكرب وتكرميًا 

 اضطربشبهته يف ثباتك، حني فأ ثبت يوم الّرّدة وثبت يوم وفاة حممد عليه الصالة والسالم،
 .الناس
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الذي سال دمه اللكي على املصحف  وتكرميا لشهيد احملراب عمر، ولشهيد الدار عثمان
لّي رضي اهلل عنهم وأرضاهم، هؤالء وشهيد احلق ع الشريف كما سال عليه دمك اللّكي،

الذين أحببتهم وأحّبوك، فأشبهت أّوهلم مبوتتك يف احملراب، والثاين باستشهادك وأنت عاكف 
 .على أيدي املارقني اجملرمنيعلى تالوة كتاب اهلل تعاىل ومدارسته، والثالث، باستشهادك 

شيء مبنطقه يف الذي كان منطقك أشبه  ،م الغلايل رضي اهلل عنهوتكرميًا حلّجة اإلسال
 .باحلّجة والربهان، واجلمع بني العقل والوجدان الّذود عن دين اهلل

 وبقية الورّاث احملّمدينّي كرميًا للشيخ عبد القادر الكيالين وابن عطاء اهلل الّسكندري، وت
 الذين كانت تربطك هبم ِصلة روحانية خاّصة. رضي اهلل عنهم،

رضي اهلل عنه، الذي كنت تعّد نفسك واحداً  بديع اللمان النورسييد األولوتكرميًا للسع 
إن شاء  السعيد الثاين الشهيدعندنا لتكون أنت  ،تالميذه، وحترص على اتّباع منهجهمن 
 .اهلل

من قّصة  -من غري ك لفة  -معان وضعها اهلل تعاىل لنا على طرف الثمام لنجنيها هذه 
املؤمن هي معان يفهمها و ، رمحه اهلل تعاىل ورضي عنه الشهيد السعيد خامتة األستاذ البوطي

 .بفطرته، مهما كان زاده من العلم قليالً 
لكّل من  ،عنده عظيم قدرهه و فضل  عبده و  شرفاهلل تعاىل أن يظهر شاء مع هذا فقدو 

 .وال يفهمونه أولئك الذين ال يتعاملون مع املنطق اإلمياينينتمي إىل اجلنس اإلنساين، حىت 
نيا جوار ذلك األسد، الذي خشعت الد يها الشهيد السعيدألقد اختار اهلل تعاىل لك

بقي شاغراً ينتظرك منذ كان على موعٍد معك، ف  .. ذلك اجلوار الذيللئريه، وذّلت الّروم هليبته
كما تضّم األّم الّرؤوم ،  إذ تضّمك حبنانوتنتشي بك تسعة قرون تقريباً، لتسعد تلك الرتبة 

 وليسعد ذلك األسد جبوارك املبارك، فهنيئاً لك وهنيئاً له.ولدها احلبيب بعد طول غياب، 
ف ه، وكيأيّها الّشهيد السعيد: لقد عّلمتنا كيف يكون ثبات املسلم على احلّق الذي آمن ب

عّل وجل إال أن  اهلل يستهني العامل الصادق بالدنيا كّلها يف جنب مرضاة اهلل تعاىل، وقد أىب
 ،أّي خامتة يسأل الل ه تعاىل أن يكرمه هبا تعّلم منهلي، لكّل مسلم جيعل من استشهادك درساً 

 .حسن اخلامتةسأل اهلل هو إذا 
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وهل هناك ويلٌّ هلل تعاىل  ..امتة مثل اخلامتة اليت أكرمك هبانسأل اهلل تعاىل أن يكرمنا خب
 ؟!.وص ديق ال يغبطك على تلك اخلامتةأ

يا أخي املسلم، ويا أيها العامل الذي أكرمه اهلل تعاىل فجعل من عقله وصدره وعاء للعلم ف
نا بقالة ، وحتريك ألسنتالشريف، أال ينبغي أن نتأّدب مع اهلل تعاىل، وأن نكّف عن ظّن الّسوء

، جانب  االستكبار، ومل يتنّكر لإلنص الّسوء يف حّق من أظهر اهلل تعاىل  -اف لكّل ذي لبٍّ
 .دالئل صدقه مع جنابه

من أن تسيئ  حذاِر  ويا أيّها اإلنسان، الذي عرف معىن البطولة والشهامة والغرية، حذارِ 
 إىل صالح الدين يف جواره.

 .بك املؤمنني اللهّم ارزقنا حسن األدب معك ومع أوليائك ومع عبادك
 2213نيسان،  21مجادى األوىل، املوافق  22اإلثنني

 حممّد سعيد رمضان البوطي يف رحاب اخلالدينالعالمة 
 السيد منري بازهري الكاتب:

إن من رجال العلم من إذا غابوا مل يفتقدوا خللودهم يف نفوس العقالء جبهودهم العلمية 
 العميقة اليت أبانوا هبا احلقيقة.. وردوا هبا عن دين اإلسالم الفرية والشبهة..

ومطلب سامي، حىت  لقيم النبيلة، بغية شريفة،وا أن بقائهم بني عشاق الفضيلةصحيح  
نا ندرك تعدي نفعهم، وواسع أل ،أنه لو جاز افتداؤهم بآالف منا لكان األمر لدينا حمبوباً 

 كما ندرك تصاغرنا عن سامي مقامهم، وعلي فضلهم.  ،علمهم
 اجعون،بل نقول: إنا هلل وإنا إليه ر  ،رهولكنا مع مجيع ذلك ال نسخط ما قضاه اهلل وقد

وكثر اهلل يف أمة  واهلل نسال أن خيلف هذا اإلمام يف األمة ويف أهله وتالميذه باخللف الصاحل،
 وأعلى يف فراديس اجلنان نلله ومقامه. اإلسالم الدعاة املخلصني من أمثاله،

بيوت اهلل تعاىل  ولكون العالمة حممد سعيد رمضان البوطي رمحه اهلل تعاىل من عشاق
 ه اهلل تعاىل أن يستشهد يف حمراب من حماريبها.، وفقوروادها

ومل  ،هلل عليه وآله وسلم، مل يقض حنبهولكونه من عشاق البالغ لدعوة رسول اهلل صلى ا
 إال وهو على منرب البالغ عن رسول اهلل عليه الصالة والسالم.، يلفظ آخر أنفاسه
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إال يف وقت شريف، هو ، مل ميت رض لنفحات اهلل تعاىلولكونه من أهل استدامة التع
 وقت مابني املغرب العشاء، يف ليلة شريفة، هي ليلة اجلمعة.

وهي مرتبة علية، ال ينال وسامها اجمليد بصدق ووضوح إال  ،ولكونه ممن يعشقون الشهادة
وجعله من أسعد الناس بنواهلا، بعد أن ساقها اهلل إليه  ،بطال األجماد، توجه اهلل بتاجهااأل

وهكذا جيمع اهلل تعاىل اخلريات املتعددة للخريين  العبودية هلل واخلدمة لشرعه..وهو يف حمراب 
 والصاحلني من عباده.. من خلقه..

ممن مل يعذر الشيخ  ،أو من طمس اهلوى بصائرهم ،رباب االندفاع وراء سراب األوهامأما أ
اليت  ،اضحةعلى نصوص الشرع الصرحية الو  يف اجتهاده، كفاهم يف الرد عليهم، افتئاهتم

الفتنة بني أبناء امللة  ، من عدم خوضه يف أذكاء نارليها هذا اإلمام يف موقفه األخرييستند ع
، ومنها: أمر النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم بللوم اجلماعة وإمامهم، والسمع والطاعة الواحدة

وردت يف  وقد بوب اإلمام النووي ألحاديث صحيحة لألمري، وإن ضرب الظهر وأخذ املال،
باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني دل على هذا داللة قاطعة، فقال: "صحيح مسلم، ت

 فراجعه . "روج على الطاعة ومفارقة اجلماعةعند ظهور الفنت، ويف كل حال، وحترمي اخل
يف  والدكتور حممد سعيد رمضان البوطي رمحه اهلل تعاىل، ما عهدناه يف قراراته العلمية جباناً 

يف البوح باحلق إذا استبانت له أدلته وخلت عن  مقداماً  ، ولكن عهدناه شجاعاً ققول احل
، فقد سارت بتناقضاهتم الركبان، وحتدث أما غريه ممن ينكر عليه الشبهة واملعارض..

 بتالعباهتم بنصوص الشرع صغار الولدان..
ه يف حيتذى ب ، وعلماً شهيداً  ، ومات بطالً فرحم اهلل البوطي، فقد عاش داعية شجاعاً 

 ،حىت أتاه اليقني..الثبات على املبادئ الشرعية، والقواعد الدينية املرعية
تسعى سعيها الالهث إىل أن  معلنةً  وصفوة القول أن هناك حرباً  ورمحه اهلل حيث قال:

حتيل ألوهية اهلل ورمحانيته إىل شيطان غوي ماكر، وأن تسمو بالشيطان وكيده إىل مستوى 
 احلاكمة دون اهلل عل وجل وهيهات.. الربوببية

على أن هذه احلرب املعلنة، ما كان هلا بكل هذا الذي حتاوله وتسعى إليه أن جتعل من 
احلقائق البدهية قضايا مشكلة، لوال مساسرة لقادة هذه احلرب منتشرون ومنتثرون يف شىت 

 ارات لرتديدها.مناكب عاملنا اإلسالمي، دأهبم تلقي األوامر لتنفيذها، وترقب الشع
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وصدق من قال: مل يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئا من جذع الشجرة، لوال أن غصنا 
 منها تربع أن يكون مقبضا للفأس..

وإذا كان يف جمتمعاتنا اإلسالمية من يتربعون أن يكونوا مساسرة أذالء لقادة هذه احلرب 
اىل من ينهضون ليكونوا مساسرة املعلنة على اإلسالم، فإن يف جمتمعاتنا هذه حبمد اهلل تع

التبصري باحلق لينالوا شرف الدعوة إليه، وليعودوا بالشاردين والتائهني إىل ساحة العبودية 
 الضارعة هلل تعاىل، وإىل واحة االلتلام بدينه وهديه.

ريق على ط ال لقوة ذاتية لديهم تسمو على قوة خصومهم ولكن ألن اهلل اصطفاهم جنوداً 
ي رِيد ون  أ ْن ي ْطِفئ وا ن ور  اللَِّه بِأ ف ْو اِهِهْم و ي ْأىب  اللَّه  ِإالَّ أ ْن ي ِتمَّ ن ور ه  و ل ْو  )احلتمي القائل: تنفيذ قراره 

اِفر ون    هذا وباهلل التوفيق . (ك رِه  اْلك 

 منهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظرف
 الكاتب: خملص محيد الدين

بينت فيه أن موقف  وما بدلوا تبديالكنت منذ مخسة أشهر قد كتبت مقااًل عنوانه 
عالمتنا الشهيد مل يكن وحيًا قد ألقي إليه وال استلهامًا من بنات أفكاره وإمنا كان منهجاً 
سار عليه هو وكثري من أولياء اهلل والعلماء قبله وقد رسم هذا املنهج من خالل دراسته لسرية 

ا الشهيد مصداقاً سيد البشر سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والتسليم وقد كان موقف سيدن
ق وا م ا ع اه د وا اللَّه  ع ل ْيِه ف ِمن ْه م مَّن ق ض ى حن ْب ه  و ِمن ْه م )لقول اهلل تعاىل  ِمن  اْلم ْؤِمِنني  رِج اٌل ص د 

وقد كان سيدي حني كتبته "ممن ينتظر" أما اليوم وقد "قضى  (مَّن ي نت ِظر  و م ا ب دَّل وا ت  ْبِديال
نه ما بدل وال غري فقد كان شهيدنا مثااًل يف الثبات والرسوخ وال يرضى حنبه" ويشهد اهلل أ

)أحب من األعمال إال أحبها إىل اهلل متبعًا بذلك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 .ملنهج الذي سار عليه يف كل حياتهفكانت الدميومة ا إىل اهلل أدومها وإن قّل( األعمال

 ومثاالً على ذلك مما أعلم:

استمر يف إعطاء دروس العلم يومي االثنني واخلميس بني املغرب والعشاء يف أواًل: 
مساجد دمشق طيلة أربعني عامًا ونيف _ وقد مسعت من أحد الشيوخ الذين تتلمذوا على 

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readrticle&pg_id=36329&page1=2
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 ،يد العالمة الشهيد يف جامعة دمشق مث خرج لينال درجة املاجستري يف جامعة خارج سوريا
ية أن هذا الطالب يستطيع التواصل مع شيخنا العالمة: قال له فلما علم عميد هذه الكل

سلم على الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي وقل له أن جامعتنا تتشرف أن تكون من 
أعضاء اهليئة التدريسية فيها والسكن مؤمن واملركب مؤمن واألسرة مؤمنة واملبلغ الذي تضعه 

ب إال أن ذهب إىل الشيخ يف أحد دروس االثنني فما كان من هذا الطال ،يكون راتبًا شهرياً 
نقل للشيخ ما قاله عميد هذه اجلامعة فرد عليه الشيخ و  واخلميس يف جامع السنجقدار

قائالً: أبلغ سالمي هلذا الدكتور وقل له إن حممد سعيد رمضان البوطي ليستحيي أن يقف 
وأشار بيده  ،لدنيا زائلأمام اهلل فيسأله عن مخسة آالف طالب ضيعهم من أجل عرض من ا

إىل الطالب احلاضرين يف الدرس وكانوا قرابة مخسة آالف _ فهكذا كان متسكه باستمرار 
واستشهد يف مسجد اإلميان يف أحد هذه الدروس اليت مل تتوقف رغم ما مر  هذا الدرس

 على هذه البلدة من نوائب.
علمت من أحد أفراد أسرته  ، وقدال ينام بعد صالة الفجر إىل أن تطلع الشمسثانياً: 

املقربني أنه ال يعرف عنه أنه نام ليلة عن التهجد )قيامه قبل الفجر بساعة أو أكثر( مهما  
 .كان متعباً 
يقرأ ما ال يقل عن جلء من القرآن يوميًا _ مع العلم أنه كان يف شبابه شديد ثالثاً: 

 .ل إىل مخسة أجلاء يومياً التعلق بكتاب اهلل ومكثراً لقرائته _ ويف أواخر حياته وص
 وصاه هبا والده.أمنذ أن صباحاً مل يرتك قراءة سورة يس كل يوم رابعاً: 

ساء  مالرمسي يعرض على التلفليون السوري والذي تلفليوين ه الاستمر يف برناجمخامساً: 
املعروف واملشهور ربنامج الوهو  .عامًا ونيف أكثر من عشرينكل أسبوع كل أربعاء من  

 .(دراسات قرآنية)باسم 
، واستمر يف باب الصغري كل يوم مجعة بعد صالة الفجرمقربة زيارة قرب والده يف سادساً: 

 .هذه الليارة حىت فرتة قريبة من استشهاده
، بلغ عددها ما اجلمعة استمر قرابة ثالثني عاماً درس تفسري قصري بعد صالة سابعاً: 

انتقاله خطيباً من مسجده )مسجد مال رمضان يقارب األلف درس. وتوقف هذا الدرس مع 
 البوطي إىل اجلامع األموي(.
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هكذا كانت حياة عالمتنا الشهيد ملكًا للدعوة إىل اهلل قضاها كلها متعلمًا مث معلماً 
 داعياً إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة:

دين اهلل والدفاع طاولة التأليف اليت أبقت لنا ما يقارب أربعني كتاباً، خلدمة على إما  
عن اإلسالم والذود عنه وإظهار جوهره ومكنونه العظيم أمام عني اجلاحد واجلاهل 

 واملستشرق واحلاقد واملتعلم.
ويشهد له احلال اليت لقي هبا اهلل عل وجل وهو  ،ميعلتاملنابر واحملاريب وكراسي العلى أو 

م هبا على رؤوس األشهاد بإذن وهي احلال اليت سيقو  ،على كرسي العلم الذي نذر نفسه له
مسون من طلبة العلم الذين نالوا شرف صحبته، وذلك مصداقًا لقول هو واخلتعاىل اهلل 

 .)حيشر كل عبد على ما مات عليه(:حبيبنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم
يومًا ما بني يدي رب األرباب  ال يكاد يغيب عن خيايل ذلك املشهد الذي سنقفه

 .ها روحهفيواحد من بين البشر على احلال اليت قبض اهلل كل   سيحشرحيث 
عن دعوة اهلل ساه معرض آخر ومن ه، يعصي وهويبعث على صورته هلل فمن عاٍص 

 يظهر لألنام بصحبة شيخنا من مقبل على اهلل تعاىل بعبادة من العبادات. لكن و تعاىل. 
 ينقطعوا عن دروس التفسري رغم الظروف اليت أحاطت بنا. أبوا أن طالبه ممن مخسني من 

 .متحّلقني حول شيخهمشرون حيمنهم إخوان يل وأحباب و 
ألن هناك .. ه يف الشام مدينة العلم والعلماءلقد رحلوا، وتوقف الدرس الذي مل يبق سوا

ده يف بلسان حاهلم، ومنهم من جن أبواب جهنمقد أقنعه بعض من دعاة ، شقيًا من اجلهالء
سوف ف أنك إذا أوقفت درس تفسري كتاب اهلل الذي مل يبقى سواه يف الشام بعض القنوات:

 يكرمك اهلل بكرم ما بعده كرم وستكون حوريات اجلنة بانتظارك!!
 باهلل عليكم أليس من عّلم هذا الشقي أشد إجراماً منه؟!

متنا وطالبه وأن يفرج عن ومل يبقى لنا اآلن سوى أن ندعو اهلل أن يكرمنا مبا أكرم به عال
 بلدنا ما نلل هبا وأن يرمحنا رمحة واسعة وأن يرد املسلمني إىل دينهم رداً مجيالً.

 اللهم إنا نسألك اإلخالص يف كل ما نقول وما نعمل.
 واحلمد هلل رب العاملني.

 


