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 للمتطاولني هدية
  الصاحل الكرمي عبد

 

 
 

 آله وعلى حممد سيدنا على السالمو  الصالة العاملني رب هلل احلمد ،الرحيم الرمحن اهلل بسم
 :بعد أما .أمجعني وصحبه

 ،نظريه قل عامل اهلل حفظه البوطي رمضان سعيد حممد الفاضل الدكتور الشيخ العالمة اإلمام
 أنك فاعلم ظهرك يف يطعنك من وجدت إذا يقال كما .نظريه قل عليه هجوما   جتد أن فطبيعي

 املقدمة يف
 وقرأت كربت !! البوطي الدكتور حيب ال أن ميكن الوجود يف مسلما   أن يوما   أتصور مل

 يبق أن لتصوري أريد كنت ... للوراء قليال   تصوري رجع .. العنكبوتية الشبكة هلذه ودخلت
 وجدت لقد... اهنار التصور هذا لكن ... ( البوطي شيخال يكره مسلما   أتصور ال) حد عند

 الذي الفاضل اجلليل العامل يصفون وتطبيقه بدينهم ويعتزون بل مسلمني أهنم يقولون مسلمني
 سيقرأ امم الكرمي القارئ وليعذرين - يصفونه األمة وقضايا اإلسالم خدمة يف املبارك عمره أفىن
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 - العصر بلعام - الطاغية - الكافر - الزنديق - ملضلا الضال - ءبالقي أنا أصفه كالم من
 إخل إخل إخل - السلطان شيخ - القبوري - اجلهول!!!!!!! اجلاهل

 اكتفوا لكنهم ،يسبوه أن حقهم ومن األول عدوهم كونه بالشيخ امللحدين بآراء مررت
 يف املتأسلم بداعاإل هذا من يتمكنوا مل أبدا   لكنهم العاجز سالح وهذا فقط السخريةو  بتخطيئه

 يَْأُكلَ  َأن َأَحدُُكمْ  َأحيُِب   بَ ْعضا   ب َّْعُضُكم يَ ْغَتب َواَل ) من هم أين ترى ... الشتمو  والقدح السب
 "ِِبَْسبِ  من هم أين (12)احلجرات/ (رَِّحيم   تَ وَّاب   اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َوات َُّقوا َفَكرِْهُتُموهُ  َمْيتا   َأِخيهِ  حلَْمَ 

 َوِعْرُضُه" َوَمالُهُ  َدُمهُ  َحرَام   اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  ُكل   اْلُمْسِلَم، َأَخاهُ  حَيِْقرَ  َأنْ  الشَّر   نمِ  اْمرِئ  
 :أيض ا وأخرجه . ((2614 رقم ،4/1891) ومسلم ،(2217 رقم ،2/222) أمحد أخرجه
 أفىن جليال   شيخا   ليس أنه هب .باملئة ألف صحيح حديث ( (11221 رقم ،1/82) البيهقي

 مثله وحديث آيات مثلها آية ؟؟؟؟؟ .. مسلم جمرد أنه هب ،اإلسالم خدمة يف املبارك عمره
 .األحاديث آالف

 :هم سبعة الشيخ خصوم ؟ خاصموه ومل الشيخ خصوم هم من
 بنوه ما نقضت كتبا   ألف من أليس ،للعيان بادية له خصومتهم وسبب :امللحدون

 ملن ومعلما   البالد هذه يف اإلحلاد أوصال يقطع سيفا   منه اهلل يضق ،بسيفهم وهزمهم بسالحهم
 كان أن وبعد وبراهينهم حججهم استهداف أراد من كل أمام عرايا للعيان فبدو مبارزهتم يريد

 فإن ... املتقدمني كالكبار متاما   املبتدئني العلم طلبة بيد ألعوبة صاروا العلماء هلم يتصدى
 مسلم لكل واضحون ألهنم الصوت امنخفضو  اخلصومة اقليلو  ءوهؤال .عجب فال خاصموه
 .تقي كل من مكروهون

 ذلك دين ذي لكل عداوة لكنها شخصية غري عداوة وهذه اإلحنالل: ودعاة والفساق السفهاء
 ... اجملتمع هذا يف العوراء العني بأهنم ويشعروهنم فسادهم ويردون مضاجعهم يقضون أهنم

 ال خاصة مواسم هلم وهؤالء .أميانكم" ملكت "ما قضية إثر على يخالش هامجوا من ومثاهلم
 .ضرهبم عند إال يصرخون ال أهنم كما بغريها، الدين ضد ينشطون
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 يف احلكومة ضد املسلح اجلهاد رأوا من منهم حصرا   وأقصد السوريني: املسلمون اإلخوان بعض
 وهم ... رأيهم ير مل أنه عليه ونينقم املاضي، القرن من 94 لعام السبعينات أواخر يف سوريا
 أسبابه له الشيخ فضيلةو  املسلمني، بقتال رأيهم ترى ال اليت السياسية قيادهتم عن منشقون ذاهتم

 فهو أصاب أو الشيخ فضيلة أخطأ يكن ومهما السياسي، الديين احلزب فكرة رفض يف املنطقية
 يف تقدح أن أو .. لرأيبا معك اختلف ألنه شخصا   تسب ألن مسوغ هناك وليس اجتهد

 .لألمانة اخلصومة قليلي وهؤالء وفكره( حياته يف البوطي مع )راجع  ...شخصه
 بالرأي معهم ختتلف ال كافرا ، ستكون باختصار ألنك ملاذا؟ هلم، خصما   تكن ال السلفيون:

 وأ أزهري برأي تأخذ مث فقهيا   حكما   ولو ترفض أن إياك اإلسالم، من خرجت باختصار ألنك
 من أضل ضاال   وستصبح .. املوبقات السبع ارتكب ممن فسقا   أشد تكون عندها ألنك شامي
 فرق ومنهم بعضا   بعضهم ويكفر بعضا   بعضهم يضرب شتات ذاهتم أهنم مع .. أهلك محار
 قدماه شلت أو هلل خشية البكاء من عيناه عميت ولو منهم ليس من كل ضد اجلهاد يرون

 وحممد تيمية البن انتسب من غري األمة علماء بكل الكفر إال له يشفع نل بالصالة القيام لطول
 ملن عجب فال الوهاب، عبد ابن إال جمدد وال تيمية ابن إال عامل ال أنه وشهد الوهاب، عبد بن

 مذهب ال مباركة مرحلة "السلفيةو اإلسالمية" الشريعة هتدد بدعة أخطر الالمذهبية" ألف
 ارتضى قد أليس زنديقا   يصبح وأن عصره، بلعام الشخص هذا يصبح أن عجب ال إسالمي"

 قدسوا إذا الناس يكفرون الذين وهم الوهاب؟ عبد ابن مع واختلف رأيا ؟ تيمية ابن رأي غري
 على األمم ليضحك املتنيب أين الزمن، ومبكيات الدنيا عجائب إحدى إهنا !!!! األشخاص

 .زمانه يف األمة على ال حنن جهلنا
 عن دافع وألنه الوهابية يكفر ال البوطي الدكتور ألن األخرى املضحكات إحدى ش:األحبا

 .املستقل رأيه وله يهادن ال ألنه .. الضرائر حرب من اهلل أجارنا ... كفروه تيمية ابن اإلمام
 ال الرجلني ألن الدين صالح يكرهون كما متاما   يكرهونه هؤالء الكرد: السياسيون بعض

 أعجمي وال عريب بني لديه فرق ال تقي مسلم كل كما قدميهما حتت هي بل قوميتهما يريان
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 يرى قتايل وكذلك علماين حزب الكردستاين العمال حزب أن تذكر من البد وهنا .بالتقوى إال
 .أهدافه لتحقيق القتال

 جهاديون وهؤالء سلفيون ركبها ويف إخوان املعارضة ركب يف السورية: السياسية املعارضة
 نصرة يف آخر رأي له أن كما املسلمني، ضد اجلهاد يرى ال البوطي والدكتور ملسلمنيا ضد

 ويف علمانيون املعارضة ركب ويف ... اهلل بإذن خاصة فقرة هلا سنفرد أخرى وطريقة املظلومني
 شر السورية املعارضة كل أن أعين ال وهنا األسد، ورفعت خدام كشيعة مطرودون لصوص ركبها
 .فقط ذكرت من عنيت إمنا كثر واألطهار الشرفاء من فيهاف اهلل معاذ

 الكبار وبأدب بالرأي معه خيتلفون الذين أولئك الشيخ خصوم بني من أقصد مل مالحظة:
 هؤالء خصوم نسميهم ال هؤالء املنهجي، العلمي بالرد ويكتفون يشتمون وال يسبون فال

 .بالرأي بينهم اختلفوا ولو حىت عنك رغما   حترتمهم كبار وقرناء له أنداد نسميهم
 ؟ وألمته لدينه اهلل حفظه الشيخ قدم ماذا

 سدوا الذي املكان سدوا أو .. اللوم من ألبيكم أبا ال عليهم أقلوا
 الشمس ضوء العني تنكر فقد نعم، الشيخ، قدمه عما للكالم تضطر أن بالنفس حيز مما إنه

 . سقم من املاء طعم الفم وينكر رمد من
 ينخر وسواسا   الشيخ اسم وأصبح منهجا   أصبحت فقد امللحدين وحماربة العقيدة يف كتبه أما
 أصبحت األخرى هي وآلبائهم حصرا   هلم املوجهةو  للشباب وكتبه .... الصغرية العلمانيني عقول
 اإلسالم" وإليك .. الصدر ويثلج الغليل يشفي جوابا   منهم مستشكل لكل شافيا   جوابا  

 السلوك يف وكتب اجلهاد يف وكتب .. املباركة الكتب تلك من فذا منوذجا   الشباب" ومشكالت
 ورؤاه األمة مهوم يف وكتب الوسطي اإلسالم عن الدفاع يف وكتب املؤمنني أم عن الدفاع يف وكتب

 ... الكافرين وقتال اجلهاد إىل اجلوربني على املسح من الفقه يف كتب اهلموم، تلك حلل
 حياضر العامل بلدان لشىت مسافرا   أو بلده يف إن واحملاضرات الدروس قييل املبارك عمره أفىن

 ؟ النداء األمة تليب مل إن ذنبه فما ويستنهضها، األمة ويستصرخ
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 اإلسالميني املفكرين بعض على يعتب نراه املشاغل وكثرة الدروس وكثرة الرتحال كثرة وبرغم
 وهو خيالفه مث لشيء يدعو أن فحشاه وذكره عبادته كثرة ذلك من فنستقرأ وذكرهم عبادهتم قلة
 عينيه نرى عندما وتعاىل سبحانه احلق مبواله هيامه نستقرأ ... العمر من الثمانني ناهز من

 .وحماضراته دروسه يف "اهلل" اجلاللة لفظ ذكر كلما ختنق اليت وعربته الصادق بالدمع تفيضان
 وما كان، إن مثله السالطني شيوخ كل ليت أال سلطان" "شيخ يراه ملن ذلك بعد وعجبا  

 ؟ حالال   حرم مىت أو حراما   أباح مىت ؟ السلطان هلوى فتوى أفىت فمىت ... سلطان بشيخ هو
  .... الظاملني عن وسكت ،املستضعفني ينصر مل وقالوا .جيدوا ولن مل ِبثوا لو فوهلل كذبوا

 تطيل أن يكفي أشد، بل وم،الي كرتكية اإلخوان أحداث عقب الثمانينات يف كانت سوريا
 مشتبها   لتصبح واجلماعات اجلمعات املساجد يف تصلي أن يكفي ،الوجود عن لتختفي حليتك

 باختصار ،الشارع يف عنوة حجاهبن ينزع حقيقية معاناة يف املتحجبات النساء كانت .بك
 لكن ... الضالنيو  عليهم املغضوب من احلكومة عند لتصبح دين رائحة عندك يشم نأ يكفي
 ؟ اليوم سوريا هي كيف

 السنة طقوس وميارس السنة مساجد يف يصلي االسم غري علويته من له ليس العلوي رئيسها
 القطر طول على أصبح سين الديين منهاجها سنيا   عاملا   قدم دينيا   شيئا   يقدم ان أراد إذا تلفزيوهنا

 شيئا   الدين أصبح اإلسالمي، الكتاب رانتش القرآن، لتحفيظ معاهد وجنوبا   مشاال   وغربا   شرقا  
 املسلمني جهاد تريد لفرق تنتسب ال لكن لك بدا ما صلي .. موبوء   كان أن بعد طبيعيا  

  ... سلفية( – إخوان)
 الذي املكان نفس يف الفقري العبد أنا صليت حىت اجليش تغزو الصالة بدأت رويدا   ورويدا  

 بشكل مجيعا   نصلي كنا كاملة سرية ومعي صليت يةاملدفع كلية يف اإلخوان جمزرة به حدثت
 نسبة وكنا أحد من اعرتاضا   نلق ومل صلينا أغرارا ، نزال وال بل العسكرية الكلية يف وواضح ملفت

 وكانت .. إليها فرزنا اليت القطع باقي يف وكذا السرايا باقي يف كان وكذا السرية من % 26
 بل القطع مداخل عند حقيبيت فتشوا كلما لضباطا يراها حقيبيت يف معي خالد عمرو كتب
  ... اجلوزية قيم البن الفوائد كتاب بينها وكان
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 ... بنفسي ملسته الذيو  حدث الذي التطور توضيح أريد أنا النظام صورة تلميع أريد ال أنا
 وطيالب الشيخ أحدمها املباركة البلدة هلذه اهلل قيضهما جليلني شيخني عنه مسؤول التطور وهذا

 من يريد ممن العجب .خفاء ويف وبصمت جبد عمال لقد .. كفتارو أمحد الشيخ هو واآلخر
 يرى ذاته والبوطي املنرب على من ونصحه احلاكم فساد مبناقشة يبدأ مث املنرب يصعد أن البوطي

 اإلمام بقول رأيه ما لذلك يدعوه ممن مث الصوتية(، الدروس احلكم شرح )يراجع رياء ذلك
  :الشافعي

 اجلماعة يف النصيحة وجنبين .. انفرادي يف بنصحك تعمدين
 استماعه أرضى ال التوبيخ من .. نوع الناس بني النصح فإن

 سلطان عند حق كلمة اجلهاد أعظم) وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حديث من هم وأين
 من اهلل رسول يقل ومل "عند" تناسوا وأ ونسوا الشيخ، على اهلجوم يف به يتغنون الذينو  (جائر
  "عند" قال بل وفرنسا لندنو  الدمنارك يف أو اجلائر السلطان بلدة يف أو اجلائر السلطان ظهر وراء

 حيرتم الذي اإلسالم يهدم وال يبين الذي اإلسالم الوسطي اإلسالم أصبح حىت جاهد الشيخ
 كان أن بعد وال  ومقب سوريا يف عاديا   شيئا   اإلسالم ذلك أصبح حىت جاهد يقصيه وال اآلخر
 .احلق السلفي اإلسالم .. تغتفر ال جرمية

 جهاده كل وأغفل سلطان بعامل فومسوه العلمانيني يعجب مل لذلك لدينه جاهد هو إذن
 .عليه وشطب
 الرئيسو  الرئيس احلكومة سوريا ويف احلكومة أصدرت قريب عهد منذ ؟ بالزمن نبتعد ومل

 سوريا علماء من البوطي غري ومن التدريس، سلك من املنتقبات بفصل قرارا   أصدرت احلكومة
 البوطي غري من احملجبات، من يسخر هابط مسلسل خرج أحد، اعرتاضه يرق ومل ؟اعرتض
 ؟اهلل بدين يهزأ من يكفرون ال الصغرية على يكفرون كانوا من وأين سوريا، علماء من غضب
 من 1611 عن يزيد عما اإلفراج يف سببا   نوكا البلد خارج املنفيني وال املساجني ينس مل البوطي

 كل وإخراج املنفيني إلعادة األسد حافظ ودعى  .خصومه وأغلبهم السياسيني السجناء
 .وفكره( حياته يف البوطي مع برنامج يراجع ) املسجونني
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 يأيت لن العطائية احلكم شارح لكن .. احلاكم نصح عن يتوقف ولن يتوقف مل البوطي إذن
 النفس تنقية ضرورة ويدرس درس لطاملا الذي فهو نعم، للحاكم، مبناصحته الناس مامأ ليتباهى

 يف يقع أن يصعب الرياءو  العجبو  الفخرو  الناس اسرتضاء يف ورغبتها وحظوظها عيوهبا من
 إن احلاكم إليه سيستمع كيف مث ؟احلاكم وبني بينه جيري مبا ليبوح الداعي فما .. املباهاة مطب
 طفل إن ؟احلاكم بنيو  بينه جرى عما الناس حيدث مبجالسه هو لينطلق إليه سجل كلما كان

 .هذا يفعل ال صغري
  ... املظلومني ينصر ال وهو سلطان شيخ فهو وإال حيدثهم أن الفاضل الشيخ يريدون وهم

 ك دوا وال كدروه ا ال أن ع م وا وإن .. هبا جزوا فيهم النعماء كانت وإن
 .. والرؤساء األمراءو  السالطني جليس وهو البسطاء بني بسيطا   الدين ركن يف اليزال مث
 عاد لكنه منهم جبائزة يعد مل العربية الدول من كثري يف وجمالسته بعلمه فرغبوا دنياهم عن رغب

 .البوطي هو هذا ... واحلاقدين واحلاسدين الكاذبني أنوف رغم هلم مناصحا  
 

 :سوريا وأحداث الشيخ
 ؟ الشيخ قال ماذا

 اإلصالح طريقة .إصالحه وجيب فساد فيها سوريا أن يرى :بالتايل آراءه مجيع خصتل
 يف فيه جنح الذي منهجه هو وهذا التظاهر، طريق عن وليس احلاكم مناصحة هي برأيه املناسبة

 وهم حق، وهذا املندسني بعض هناك أن يرى آنفا   فيه حتدثنا اليت النقلة تلك سورية نقل
 مث النظام، إسقاط ِبجة والتخريب القتل إلشاعة ويسعون علنا   يظهرونهو  اآلن بذلك يتفاخرون

 صلى من وهو ذلك يقول فكيف مندسني املتظاهرين كل أن يقل ومل املندسني بعض قال أنه
 أي ... موقفه نناقش اآلنو  بذلك وصرح احلاكم ناصح وقد .بالشهداء ووصفهم موتاهم على

 ... املناصحة بل التظاهر يرى ال أنه
 ؟تظاهر امسه شيء يوجد السنةو  بالكتاب فأين ... السنةو  بالكتاب إال نعمل ال قوم حنن

 عن النهي الو  باملعروف األمر هو هكذا وال املناصحة تكون هكذا فما احلاكم مناصحة قلتم فإن
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 وختريب املسلمني كقتل جتلب اليت املصاحل من أكرب مفاسد التظاهر يف أن كما املنكر،
 احلديث ويف أيقظها، من ملعون ملعونة وهي القتل من أشد والفتنة فتنة هذا ويف ... املمتلكات

 قلوبو  أنس جبثامني حكام عن مالك وأخذ ظهرك جلد ولو أطع ومسلم البخاري أخرجه الذي
  ... شياطني
 من كثريينو  احلنفية بن وحممد عباس وابن عمر ابن نعم، ؟الصحابة حياة من مثال هناك هل

 مل اليت احلرة يوم جمزرة أرتكب الذي يزيد على السالم عليه احلسني خروج على اعرتضوا الصحابة
 يقتل ال لكي خرج لكنه الصادق خبرب مقتوال   نفسه عرف السالم عليه احلسني حىت .. بدريا   تبق
 احلاكم على اخلروج أراد مبن أحرى أليس ؟رأيكم ما واآلن ثانية، حرة أهلها وليجنب املدينة يف
 ؟ اهلل رسول أصحاب قاتل اهلل، رسول بيت آل قاتل كيزيد حكمهم من بالصحابة يقتدي أن

 .وسلم عليه اهلل صلى
 السعودية علماء بعض بل .. عليه الرتكيز فلما الشيخ فضيلة كرأي ؟األمة علماء رأي ما

 فمن بصفهو  البوطي الشيخ مع سوريا علماءو  العلماء، كبار من وأحد وهو املتظاهرين قتل يرى
 ؟بقي

 ،البحرينني من موقفه ذلك وأكد يفهم اإلشارة من اللبيبو  املسلمني اإلخوان من القرضاوي،
 أهنم هب ذنب، من أقبح بعذر يسمى ما هذا !!! شيعة إهنم بقول الطائفيني بعض عنه واعتذر
 وارتد ؟صحايب على هتمة ويثبت ؟ظلم يهودي يف رسوله يعاتب نزل الكرمي القرآن أليس يهودا  
 البشر حلقوق مقياسا   يوما   يكونا مل الدينو  امللة ...(112 إىل116 ياتاآل ) الصحايب ذلك
...  
 إشفاء األول مهه من يعتربه لن ال ؟فأخطأ اجتهد نعتربه ال ملا أخطأ الشيخ أن لنفرتض ذلك ومع

 ... حياته يف األوحد احلاكم هو اإلسالم يكن مل من يعتربه لن للسلطة، السعي أو غليله


