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 هلم لنت اهلل من رمحة فبما
نزوالً عند الرغبة امللحة لصاحبها، واستحالفه باهلل وسؤاله ننشر هذه األسطر،  مالحظة:

 جباه رسول اهلل )إدارة املوقع(.
واهتم ، الذي ابتلى فصرب رسول اهلل النيب والسالم على سيدنا وموالنا ةاحلمد هلل والصال

  :ما بعدأ ،وذي فحمد وشكرأفغفر و 
بنور اهلل وينطقون بتوفيق  ينظرونهنم أاملتقون  ن مما اختص اهلل به أولياؤه املقربون وعبادهإ
اهلل  وال خيافون يف اً كان مر يقولون احلق ولو   ،الناس يسعون لرضا اهلل وال يأهبون بسخطو اهلل 

عرف أال  نينأالعظيم  يشهد اهلل العلأسيدنا الشيخ البوطي و  ومن هؤالء األكابر ،ئملومه ال
ال من خالل أعرفه أوال  ،و بعيدأمن قريب  ةعالق يأوبينه  بيين وليس ةالشيخ معرفه شخصي

حمطه قطار  قابلته يفملصر منذ شهور و  ةزيار  ن الشيخ كان يفأ ةولألمان ولكن ،التلفاز وفقط
  .ىل املطار فسلمت عليه وطلبت منه الدعاءإ متوجهاً  وكان ر،مص

اما  وانتقادا  خرجت عن يتعرض له الشيخ من اهت هو ما ويؤملين املهم ما حيزنين
بل  ،عظممرنا به رسولنا األأحسن الظن الذى  بل حىت خرجت عن ة،دب واللياقحدود األ

 ؟!كابر املسلمنيأاملسلمني كيف واملتهم عامل من  حادعذار آلالتماس األ ةخرجت عن ضرور 
األوىل لشعب سوريا  ةالرسال ،عندي رسالتان ولكن طناباإلحب أوال  ةطالأريد اإل ال

حداث األ دىل برأيه يفأعندما  يالشيخ البوطأن قول هلم أ :العظيم وألهل الشام املباركني
عراض أ ةدماء الناس ومحاي وحقنورأب الصدع  صالحال اإلإ يمل يكن يبغ بداً أ ةاجلاري

ن أحنن نريد فقط  ،هبا وجهه اهلل يوهو يبتغ الإ ةواحد ةمل يقل كلم وصدقوين ،املؤمنا 
  نألك فالعقل يقول يريد الدنيا وحاشاه ذ ن كان الشيخإ .ن تعطلت القلوبإحنكم العقول 

ريد و يأ عرفنا الشيخ يبحث عن منصب ديين فهل ،لككل طالب للدنيا يريد املقابل لذ
ليه إعرض عليه ولقد سعت الدنيا  ن الشيخ رفض كل منصبأالكل يعرف  ي؟مطلب دنيو 

دىن أو أمر قاب قوسني صبح األأ نأبعد  وأبعد كل هذا العمر  وأ ،فكان دائم اهلروب منها
حد الثقا  اللذين أ .حاشاه لكحاشاه ذ ؟!و يسعى خلف حطامهاأمييل الشيخ اىل الدنيا 

يدنا رسول اهلل ومعه الشيخ س املنام ى يفأنه ر أ خربينأالح رجل معروف بالصعرفهم وهو أ
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ن ئنا مطمأسيدنا الشيخ ويقول له  ىلإالنيب صلى اهلل عليه وسلم يبكي وينظر وكان  يالبوط
 ،ن الشيطان ال يتمثل يبإف ينآر  فقد ينآمن ر  :والنيب يقول ،رضنت على وجه األأدمت  ما

الرؤيا  قص   ين الذأقسم باهلل أو ، مقعده من النار وأفليتب متعمداً  يمن كذب عل يضاً أويقول 
 :ن النيب قالأواعلموا  ،هذا الشيخ اهلل يف عباد فاهلل اهلل يا ،حد املشايخ الثقا  الصاحلنيأيل 

 ةالثانية والرسال ،"هتوي به ىف النار سبعني خريفاً  هلا باالً  يالعبد ال يلقيقوهلا  ةرمبا كلم"
نا حىت اجرؤ على أفمن  ،كالم  أيقول لك أن أمن  قلأحقر و أ ينإلسيدنا الشيخ وواهلل 

ى به حبيبه صلى اهلل ذى سل  الكرمتني قول احلق ال عينيك أمامضع أ يسيد يا ولكين ،الكالم
 الَنَفضُّوام  المَقلمبِ  َغِليظَ  َفظ اً  ُكنتَ  َوَلوم  هَلُمم  لِنتَ  الل هِ  مِّنَ  َرمحمَة   فَِبَما} :له حيث قال لهآعليه و 

ُهمم  فَاعمفُ  َحومِلكَ  ِمنم  تَ غمِفرم  َعن م الوجود بسيد  ين تقتدأهل أ يسيد يا نتأو  ،{هَلُمم  َواسم
  .فضل مولودأو 

هذه  ان تنشرو أسألكم جباه سيدنا رسول اهلل أباهلل و  قول ألهل املوقع الكرام استحلفكمأ
 .الكلما 


