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 املٌلف احلمْمِ نهعاليت انبٌطِ يٍ انفخنت يف سٌرّت
 أبو ػلِت السوريالكاتب: 

 .آلو وصحبو أٚتعُت هلل رب العادلُت والصالة والسالـ على سيدنا زلمد وعلى احلمد
 األكرمُتوفك أسرانا عاجالً غَت آجل يا أكـر  وارحم الذين قتلوا من إخواننا واشف جرحانا نااللهم انصر 

منها شلكن ألي أحد مهما  فإننا يف ىذا العصر عصر الفضائيات واإلنًتنت أصبح الدخوؿ ألي: أما بعد
الظروؼ اليت ٘تر ببلدنا سوريا تظهر وتنشر أخبار من  كاف مستواه الثقايف أو الديٍت أو األخالقي، ويف ىذه

وال يتسٌت لكثَت منا فالف وفالف من الناس عن أحداث الثورة يف سوريا  ىنا وىناؾ وتصرػلات وشائعات عن
 . التصديقىذه األخبار لذلك مصَت ىذه األخبار  التحقق من صحة

أكرب عادل يف سوريا العالمة د. زلمد سعيد رمضاف البوطي قد  ومن بُت ىذه األخبار اليت نشرت أف
 . وجوىهم ال تعرؼ الصالة وأهنم حثالة وأهنم ينتعلوف ادلساجد دلقاصدىم وصف ادلتظاىرين بأف

 ىذا اخلرب بكثرة وبث على اإلنًتنت والفضائيات وأغلب الناس صدؽ ىذا اخلرب ودل يكلف انتشر وقد
 . نفسو بالتحقق من ادلوضوع

عندما مت إرساؿ ىذا ادلقطع فقاؿ البنو نتأكد من  وأذكر ىنا كلمة للشيخ عدناف العرعور يف قناة وصاؿ
قبل أف نتهم أي أحد بأنو أخطأ ألننا سنحاسب ىو التصرؼ الصحيح  صحة ىذا الكالـ حقيقة وأمانة وىذا

ؿ: إف اهلل عز وجل يقو  .الوقت الكايف للتأكد هما يبدو أف الشيخ عدناف دل يكن عند على كالمنا ولكن على
 {نَاِدِمُتَ  فَػَعْلُتمْ  َما َعَلى فَػُتْصِبُحوا ِّتََهاَلةٍ  قَػْوماً  ُتِصيُبوا َأف فَػَتبَػيػَُّنوا بَِنَبأٍ  فَاِسقٌ  َجاءُكمْ  ِإف آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا}

ونسألو للتحقق من صحة فهمنا وذلذا  غلب أف نتأكد ،فعندما نسمع أحيانًا كالمًا غريبًا من شخص ما
الفيديو ومشاىدة ما قبلها وما بعدىا وقمت ٔتراسلة الدكتور  فقد أمضيت وقتًا طوياًل جدًا يف تتبع مقاطع

وقرأت ما كتب عنو حىت أقف على حقيقة ادلوقف، وعند التحقق والرجوع إذل ما  ويوالبوطي واطلعت على فتا
 .كل الكالم عار عن الصحة تماما  البوطي كانت ادلفاجأة الكربى، قالو د.

يف ادلسجد جلست داخل ادلسجد عند  ثلة من الناسالكالـ وما بعده ٕتدوه ٖتدث عن  وارجعوا إذل أوؿ
الصالة حىت إذا  ادلسجد األموي من جهة ساحة ادلسجد اذلوائية ودل يشًتكوا يفمن الداخل قرب باب  الباب

  .متحدث عنه فهؤالء هم الذينانتهت الصالة دخلوا يف الصفوؼ وبدؤوا باذلتافات 
فأترككم مع كالمو لتعرفوا ىل ىو قاؿ  مث إف ىذا ادلونتاج وصل أخَتًا للدكتور البوطي وعلق عليو بنفسو

  ة.حثال ادلتظاىرين ال يصلوف أو أهنمأو اعتقد بأف 
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 يعني رآىى بعْنو يف  د. انبٌطِ مل ّخكهى عهَ املخظبىزٍّ ًئمنب عهَ أشخبص يعْنني يف ٌّو مجعت

 : يإخزة املسجذ مل ّصهٌا اجلًعت ًنكٍ بعط انكذابني برتًا انكالو
الصالة ولكٍت ٖتدثت  ادلعارضُت بأف جباىهم ال تعرؼ السجود أو أودل اهتم ادلتظاىرين سواء ادلؤيدين ))
يشاركوىم يف  أفدوف  األمويادلسجد  أسابيع عن ثلة من الشباب كانت تنتظر خروج ادلصلُت من( 5)منذ 

خرجوا  إذاادلعارضة، وكاف ذلك. عند باب اجلامع حىت  عند باب اجلامع، وراحوا يعلنوف ىتافات الصالة
 ادلسَتات أما ادلونتاج الذي تعمد إليو بعض األقنية أسبوع ظهرت فيو أوؿ كاف ذلك يف، و وفهماندسوا يف صف

 ((.منبوذ علم رل هبا فهو عمل ال أخالقي وادلواقع، إلقراف حديثي ذاؾ، ّتموع ومظاىرات ال
وكم سخيف ضد عادل كبَت مثل البوطي وكم ظلم وشتم  فكم كنا سلطئُت عندما تركنا التحقق من اهتاـ

 .وقع الناس جراء ذلك يف احملرمات
، أيعقل أف !األموي كيف ؽلكن أف يتهم ادلتظاىرين بأهنم ال يصلوف وىو صلى هبم إمامًا يف ادلسجدو 

حديثو ىذا وبُت مشهد دعاء يف ٛتص ليثبت  يفهم الكالـ هبذه الطريقة الغبية؟ مث يأيت بعض البسطاء ويقرف
 .!؟ وفللدكتور البوطي أف ادلتظاىرين يصل

مث إنو كيف  الصالة؟ مث إنو كيف من ادلمكن أف يصف ادلتظاىرين بأهنم ال يصلوف وادلظاىرات ٗترج عقب
اهلل وينتعلوف ادلساجد مث يصلي عليهم ويسأؿ  من ادلمكن أف يصف ادلتظاىرين بأهنم ال يصلوف وأهنم حثالة

  ة.ذلم أف غلعل ذلم أجر الشهاد
 من ادلتظاىرين ادلوقف احلقيقي للدكتور البوطي 
 انشيبدة درعب ًّسأل اهلل هلى أٌ ّنبنٌا أجز د. انبٌطِ ّصهِ عهَ ظذبّب : 

إذل فضيلة الدكتور زلمد سعيد رمضاف البوطي حفظو اهلل ىل  السالـ عليكم ورٛتة اهلل وبركاتو (1س )
درعا والذين صليت عليهم صالة الغائب يف جامع اإلؽلاف ليسوا شهداء أخذاً  الشهداء الذين سقطوا يف

 و إف كانوا شهداء فما الذي ؽليزىم عن من مات بعدىم اجلميع دل ،قاتل ٖتت راية عمية" "منباحلديث 
 ؟.يكونوا يقاتلوف

مع الكافرين ٖتت  ادلسلم قتياًل يف معركة ؤالء ال يتمتعوف بالشهادة ٔتعناىا اخلاص، وىو سقوطى (1ج )
ولكنا نرجو أف يكرمهم اهلل بأجر الشهادة ٔتعناىا العاـ شأهنم   .. قيادة شرعية، وىم ال يغسلوف وال يكفنوف

 .حرقاً، وضلو ذلك، وىؤالء حكمهم يف التجهيز كحكم غَتىم كشأف ادلبطوف، وادليت
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 البوطي ْترقة وبكاء لسوريا دعاء الدكتور ) انصالة فهْكخب عهَ انغٌغم: ًيٍ أراد أٌ ّشبىذ يمطع
  .(دقيقة من ادلقطع على شهداء سوريا يوتيوب ٕتدوف الصالة يف آخر وصالة الغائب

 ال بد أنما سبق مث يقوؿ إف البوطي قاؿ عن ادلتظاىرين إهنم ال يصلوف وأهنم حثالة  أقوؿ فالذي يسمع
 .يكون في عقله شيء

 ُبشبر األسذ ًيف يٌلع آخز دزق كخب انبٌطِ ألَو انسجٌد عهَ صٌر  عهَ اننج انبٌطِ جيْش خبَك

 .بشبر األسذ أجبس انسجٌد عهَ صٌر
 :السؤاؿ على الشكل التارل فإنو قد جاءه، وىذا ٖتريف وكذب وتشويو واضلطاط أخالقي وديٍت

 : لو أجر بدؿ الوزر اجملرب على السجود على صورة بشار إذا نوى السجود هلل
دخلوا على البيوت ومنهم بيتنا  ضلن نقطن يف منطقة دوما، دلا اجتاح األمن والشبيحة ادلنطقة (2س )

دل نشارؾ يف أي مظاىرة مناوئة للنظاـ  إنناعلمًا  وقاموا بإجبارنا على السجود لصور الرئيس بشار األسد
ولكم جزيل الشكر  ؟وىل غلب علينا دفع كفارة آٙتوفللصورة فهل ضلن  وخوفًا من القتل قمنا بالسجود

 .أف تدعي لنا بأف يزيح اهلل الغمة عنا وعن سوريا احلبيبة واالحًتاـ ونريد منك
، بمثابة بساطعن سؤالك احملدود أقوؿ لك: اعترب صورة بشار ادلوضوعة على األرض  جواباً  (2ج )

 .. يكتب اهلل لك أجر السجود لو بدالً من الكفرثم اسجد فوقه هلل عز وجلعليو  وقف
عمار بن  وقد ورد حديث عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بأكثر من ىذا فقد جاءه الصحايب أقوؿ

وسلم( ويذكر آذلتهم ٓتَت  ياسر وأخربه أف ادلشركُت قد أخذوه وعذبوه حىت يسب الرسوؿ )صلى اهلل عليو
 إن عادوا فعد :ففعل ذلك فقاؿ لو كيف ٕتد قلبك قاؿ: مطمئن باإلؽلاف فقاؿ

 (بِاإِلؽلَافِ  ُمْطَمِئن   َوقَػْلُبوُ  ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإالَّ  إؽلَانِوِ  بَػْعدِ  ِمن بِالّلوِ  َكَفرَ  َمن) ت اآلية:ونزل
بساط فيو صورة وىو موجود يف الكتب  وللعلم فإف العلماء قبل أف ؼللق البوطي قد أجازوا الصالة على

لذي أجرب على ، وما رأيكم أف نقوؿ إف ارلرباً الشخص  الفقهية ألف الصورة حينئذ مهانة فكيف إذا كاف
 !؟! أىكذا تريدوف أف يفيت ؟ صار كافراً  ،السجود للصورة وسجد

 .عائب قوالً صحيحاً وآفتو من الفهم السقيم وكم من !ىل رأيتم الفرؽ بُت العادل واجلاىل ؟
يا  ":يف أحكاـ ادلساجد ادلساجد إعالـ"الزركشي يف كتابو  لإلماـوفتوى السجود على الصورة ٕتدوهنا 

عن قوة قاىرة ويف ىذه احلالة  ادلادي الناتج اإلكراهسيدي يف حالتُت فقط غلوز السجود على الصورة يف حالة 
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 الصالة على الصورة يف حاؿ عدـ وجود سجادة أو ما ال ػلاسب الشخص على ادلعصية واحلالة الثانية وىي
 ".الفريضة ال للصالة على الصورة للصالةاً ة كليبىنا موى يشاهبها ألف النية

 يٍ َبل ينو يٍ انعهًبء  د. انبٌطِ ّزفط لبنت انسٌء يف دك 
 وإسرائيلور وغَته من عمالء أمريكا ععدناف العر  بعض الذين يدعوف العلم كأمثاؿ إفسيدي  يا (3س) 

لكي  والوسطيةمصداقية علماء الشاـ وباألخص علماء السلوؾ  يستغلوف ىذه الثغرات لكي يقضوا على
 إالالشاـ ويف ٚتيع خطبكم وفتاويكم ٓتصوص ىذه األحداث دل غلدوا ثغرة واحدة  ربوعينشروا بدعتهم يف 

  .الفتوى اليت يتكلموف هبا حىت اآلف يف ىذه
العلم على  أواًل: ليس من شأين أف أحرؾ لساين أو قلمي بقالة السوء يف حق أي من أىل (3ج )

يلتزموا ٔتثل ىذا الذي ألتـز بو،  اختالؼ فئاهتم ومستوياهتم. ولقد أوعزت إذل القائمُت بشؤوف ىذا ادلوقع أف
 .وأعتقد أهنم ملتزموف بذلك

تكوف جلزء من كائن حّي كرأسو أو عضو من أعضائو مثاًل، ْتيث ال ػليا لو كاف  ثانياً: الصورة اليت
بساط أو  الطبيعة اليت ال حياة فيها، فال حرج فيها شرعاً، والصالة فوؽ حكمو كحكم صور أشياء حقيقة،

خالؼ األوذل، واألفضل  سجادة عليها صور األشجار أو ما يف حكمها من أشياء الطبيعة كالنقوش والورود
 .والرسـو كي ال ينصرؼ ادلصلي بذىنو إليها أف يكوف الشيء الذي ُيصلي عليو خالياً من سائر األشكاؿ

  ادلساجد يف أحكاـ ادلساجد كره اإلماـ الزركشي يف كتابو: إعالـذ  
صالتو صحيحة أيا كاف شأف البساط أو الثوب  عليو فإف الذي يُقِبل على اهلل بصالة أو سجود، وبناءً 

حىت لو ُأجرب ، و واألشكاؿ اليت عليو، ما دامت صالتو هلل عز وجل الذي يصلي عليو، وأيًا كانت الصور
  و.ص ما، فسجوده هلل صحيح ومثاب عليفوؽ بساط عليو صورة شخ السجود ادلصلي على

 ِيٍ عهًبء انسهطت ىم د. انبٌط:  
ادلناسبة ليس كل شيوخ السلطة مرفوضوف فقد ، و  شيخ السلطة ىو من ينصبو احلاكم ليكوف مفتيًا للبالد

 . يكوف شيخ سلطة ومستقيم
احملافظات  فهو ليس مفتيًا عامًا وال مفتيًا ألي زلافظة من ال ينطبق على د. البوطيشيخ السلطة  ولقب

منصب وزارة األوقاؼ  وليس لو أي منصب ال يف الدولة وال األوقاؼ والكل يعرؼ ىذا بل عرض عليو
مث يصر البعض بعد ذلك على أنو من  !فرفض، أال يدؿ ىذا على زىده يف ادلناصب وزخارؼ احلياة الدنيا؟

 ف.السلطاحكاـ 
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 بٌطِ ًاملبلد. ان : 
وال من  أكثر الكتب مبيعاً يف سورية وىي كثَتة فهو ليس ْتاجة إذل ماؿ من أحد ال من السلطة كتبو من

 . مادياً وزاىداً يف ادلناصب ماذا إذف سيستفيد إف كاف أفىت إلرضاء السلطة إف كاف مكتفياً ف غَتىا
 ينكزاحو َبه عٍ ىم د. انبٌطِ يإّذ نهنظبو ًيذاح نو أو أَو َبصخ نو : 
 : يتحدث عن التغيَت يف سوريا د. البوطي  -1

 .جداً  ضرورة التغيَت اجلذري يف سوريا وىذا يدؿ على أنو يعتقد أف الفساد يف سوريا كثَت فقد ٖتدث عن
 : د. البوطي ٖتدث عن اإلصالح قبل أف يتحدث عنها أي شخص  -2

 .احلريات وعن مشكلة احلزب الواحدالنظاـ حىت قبل وجود ادلظاىرات عن مشكلة  ٖتدث مع
 .من احلكومة عرض مسلسل ما ملكت أؽلانكم استنكر

 .بقعة ضوء استنكر من احلكومة بعض ادلقاطع يف مسلسل
 .صلى وأنا مسعتها بأذين استنكر منع الصالة يف بعض قطع اجليش وقاؿ : أرأيت الذي ينهى عبداً إذا

 .الًتبية ت من وزارةاستنكر من احلكومة تسريح مئات من ادلنقبا
  .استنكر العبث ٔتناىج الًتبية اإلسالمية وال سيما يف ادلدارس اخلاصة

  .من ادلعتقلُت السياسيُت 151كاف سبباً يف اإلفراج عن 
 .من يقوؿ إف د. البوطي منافق للسلطة؟ أو د. البوطي راض بالفساد؟ مث يأيت بعد ذلك كلو

 . قد جهر بإنكار الفساد قبلنا ٚتيعاً وقبل أف ؼلرج متظاىر واحد يف سوريا فكيف ذلك وىو
 انبٌطِ نْس يع اننظبو .د : 

 ما موقفكم من النظاـ يف سورية ؟ (4س )
 السوري من حيث ىو ولكٍت معٍت بواجب األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر لست معنياً بالنظاـ (4ج )

 ما قمت بو من قبل وال أزاؿ جهد استطاعيت والقتل بغَت حق من أكرب اهلل ورسولو وىذا وىذا ما يأمر بو
 .الكبائر اليت غلب إنكارىا

 نادلتظاىري ادلوقف احلقيقي لد. البوطي من تصرفات النظاـ ضد 
 ٍّاجلنذُ لخم املخظبىزٍّ دخَ نٌ لخم حيزو عهَ، ًد. انبٌطِ ظذ ئجزاو اننظبو ًحيزو لخم املخظبىز: 

امرنا  إذااختلفنا مع بعض ىنا يف حاؿ  أنا جندي يف اجليش السوري وقدشيخي الفاضل  (5س )
دل نقم بضرب  إف فإننااحلي ىل ظلتثل لألمر أـ ال؟ وللعلم  الضابط ادلسؤوؿ عنا بضرب ادلتظاىرين بالرصاص
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 بأقصىفكلنا نثق بعلمكم لنعرؼ كيف نتصرؼ نرجو اجلواب  شرعياً  ونريد جواباً  ادلتظاىرين سنقتل حتما
 .وشكراً   .سرعة

يلجئو إذل ذلك، ولو  نص الفقهاء على أف ادللَجَأ إذل القتل بدوف حق ال غلوز لو االستجابة دلن (5ج )
اخلطورة سواء، ومن مث فال غلوز للملَجأ  علم أنو ُسيقتل إف دل يستجب لو، ذلك ألف كال اجلرؽلتُت يف درجة

 .إذل القتل تفضيل حياتو على حياة برئ مثلو
 بٌطِ ّعهٍ عهَ انخهفبس لخم املخظبىزٍّ دزاود. ان:  

تظهر  أين تذىب سوريا ... أفتيت ألحد ادلتسائلُت أنو ال غلوز قتل ادلتظاىرين ... دلاذا ال إذل (6س )
التلفاز حلقنت الكثَت من  على التلفزيوف وتعلن وتكرر ىذه الفتوى واهلل لو أعلنت ىذه الفتوى على شاشة

 سورياالدماء من الدماء يف 
قبل، وقلتو يف آخر حديث تلفزيوين رل. أدل تسمع استشهادي يف ىذا بقوؿ رسوؿ  قلت ىذا من (6ج )

َواَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد ِبَعْهِدِه، فَػَلْيَس مْن  َوَمْن َخرََج َعَلى أَُميِت َيْضِرُب بَػرََّىا َوفَاِجَرَىا، وال يتحاشا مؤمنها، "اهلل
ىنالك ٖتذير وٖترمي دلا ذكرتو من قبل أوضح وأقوى من ىذا الذي ذكره رسوؿ  )رواه مسلم وأٛتد( ىل أَُميِت"

 .اهلل عليو وسلم اهلل صلى
 ِحٌبت اجلنٌد يٍ لخم املخظبىزٍّ نفخٌٍ د. انبٌط : 

 عليكم فضيلة الشيخ احلبيب أنا رلند يف اجليش السوري أطلقت النار على بعض السالـ (7س )
عذاب وضيق صدر  ن، بعد صدور األوامر، فال أدري من قتل ومن جرح، غَت أين منذ ذلك احلُت يفادلتظاىري

ادللجأ إذل القتل إال مؤخراً. سؤارل:  ال يعلمو إال اهلل، حىت تأيت أفكار ودل أعلم بفتواكم يف حكم اجلندي
أف أقدـ نفسي للقصاص، أـ  النفس كثَتا باالنتحار، ىل غلب تطاردين الكوابيس ادلفزعة ليل هنار، وتفكر

  ال أعلم من قتلت أو جرحت، أـ ماذا أفعل؟ غلب علي الدية مع العلم أين
فإف ربك عز وجل أرحم شلا تتصور. تقوؿ: إنك ال تعلم من قتل أو  ىّوف األمر على نفسك، (7ج )

جلروح أـ سبباً  النار، فإذا كنت تقصد أنك ال تعلم ىل كاف ما أقدمت عليو سبباً  جرح من جراء إطالقك
القتل، ألف األصل  ودل تتأكد أف يف الناس من قد قتل بسببك، إذف فالشرع ال غلرمك وال ػلملك جريرة لقتل،

وأف تدعوا اهلل دلن تسببت ذلم باجلروح أف  يف ىذه احلاؿ يكفي أف تتوب صادقًا إذل اهلل تعاذل،، براءة الذمة
 .يصفحوا عنك

ال  من قد قتل، فادلطلوب أواًل إعطاء الدية ألولياء ادلقتوؿ، ونظراً إذل أنكادلصابُت  أما إف تأكدت أف يف
ورثتو الدية اليت يطلبوهنا،  تعرفهم، فادلطلوب منك أف تعاىد اهلل إذا ظهر الشخص الذي قتلتو وعرفتو فستعطي
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نبغي أف ٗترج فإذا علمت أنك ال تطيق ذلك، في مث يطلب منك باإلضافة إذل ىذا أف تصـو شهرين متتابعُت،
أوسط الوجبات اليت تتناوذلا يف بيتك. وكن على يقُت بعد ىذا  عن صياـ كل يـو قيمة وجبة طعاـ لفقَت من

 .وغفر لك ذنبك وإياؾ أف تعود بأف اهلل قد عفا عنك
 ًديو ييذًر د.انبٌطِ املعخذُ عهَ انعزض جمزو : 

من  أناعمركم فضيلة الدكتور  يف وأمدالسالـ عليكم فضيلة الدكتور بارؾ اهلل لنا بكم وحفظكم  (8س )
ولكن  أشارؾمشاركا يف مظاىرات ولن  دل يكن يوماً  قرية الزيارة التابعة جلسر الشغور سيدي الفاضل الفقَت

كاف تفتيش النساء بطريقة   ؿاألطفاتفتيش وفتشوا الرجاؿ والنساء وحىت  بيتنا اجليش بعملية إذلسيدي دخل 
بيده  دل يستطع التحمل وىاٚتهم أخي أعيننا، أماـالعورة  أماكنودلس  أجسادىنعلى  أيديهم مهينة ووضع

قريتنا  أفاجليش مع العلم  إذلقتلوه فهل يعترب شهيدا فنرجوا منكم توجيو رسالة  أهنم إالكاف منهم  فما
 فإننافعل اجليش ْتقهم نرجوا منكم التبيُت سيدي  يأخذوا بالثأر جراء ما أفعشائرية وقد اقسموا اليمُت على 

 .الشكر نثق بعلمكم ولكم جزيل
الغريزي صائل ولو أف أخاؾ عاجلو وكاف  إف ىذا اجملـر الذي ٕتاوز حّد وظيفتو إذل شلارسة عملو (8ج )

أخي أف مثل ىذه األعماؿ يدعى إذل ولتعلم يا اهلل هدرا   دمه )أي الجندي( في شريعة ىو القاتل لو، لكاف
كثَت منهم تربية فكرية أو سلوكية، بل ال ؼللو حشدىم من أراذؿ أصحاب ادلوبقات،  القياـ هبا أناس دل يتلق

عرفت اسم  مث فال بّد أف تتعرض البيوت اآلمنة أو بعضها لشيء من ىذه اجلرائم ادلؤسفة. وليت أنك ومن
ّترؽلتو، وال أشك يف أنو سيناؿ جزاءه  ًا لساعدتك يف إبالغ القائمُت باألمر،ىذا اجملـر أو تبعتو العسكرية إذ

 .ولسوؼ يكوف عربة لغَته
 جيب أٌ ّكٌٌ َصخ احلبكى سزاًسْذَب حمًذ صهَ اهلل عهْو ًسهى : : 

من أراد أف : "والسنة البن أيب عاصم ومستدرؾ احلاكم قاؿ )صلى اهلل عليو وسلم( ثبت يف مسند أٛتد
كاف قد أدى  د لو عالنية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو بو فإف قبل منو فذاؾ، وإالبطاف بأمر فال يلسل ينصح

 . الذي عليو" وانتبهوا إذل قولو كاف قد أدى الذي عليو
 .ورٔتا أدت إذل قتل الناصح تعطي نتائج عكسيةالنصيحة يف ادلأل  وىذا ألف

 .، وىا ىو يتحدث اآلف عن نفسوساكت أو مؤيد يعني أبدا  أنه الالبوطي للحاكم  وعدـ مساعنا لنصح

 ّعهٍ ىذا نئال ّذىب ثٌابو انبٌطِ ّنصخ املسإًنني ًّنيبىى عٍ اجلزائى سزاً ًال .د : 
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يوصلوف أسئليت إذل  سيدي احلبيب الدكتور البوطي حفظو اهلل ورعاه، ال أدري ىل أىل ادلوقع ال (9س )
 قيمة لإلجابة عنها. و لكٍت أقوؿ صادقاً  أف أسئليت ليست ذاتحضرتكم أـ أنكم ال تريدوف أنتم اجلواب أو 

أرسل ىذه األسئلة سيدي احلبيب طالبك وزلبيك وققعوا يف  حلضرتكم ىو الذي غلعلٍت احًتاميأف حيب و 
اخلروج منها قد يسأؿ سائل عن السبب. فأقوؿ لكم بكل صراحة: بسبب  ورطة كبَتة ال يدروف كيف

 اليت ىناؾ من بًتٚتها للنيل من حضرتكم بُت الناس، سواء كاف ذاؾ الشخص من ادلوالُت مواقفكم و أقوالكم
نصائحهم ذلؤالء  أو من ادلعارضُت. قلت لنا أنك تنصح أورل األمر و أنك لست من الذين ػلبوف أف ينشروا

لذي جعلو ادلوذل صلى اهلل عليو وسلم ا الناس. فقالوا: و لكنك سيدي تنصح الناس جهرا على منرب رسوؿ اهلل
: إف دل يكن أورل األمر أمامك ىم العامة من الناس، قلناأمانة لديك. فإف قلت أنا أنصح من ىم أمامي و 

يستمعوف عرب أثَت اإلذاعة أو التقارير ادلكتوبة على اخلطبة وما جاء فيها. فإف  أيضا ػلضروف نصائحك فإهنم
يستحقوف والئك  فهم ال -يستمعوف دلا غليء هبا أي ال ػلضروف خطبة ٚتعة وال-يكن ىذا أو ذاؾ  دل

اإلطالة ، إال أهنا نفثة مكلـو ببالده  وزودؾ عنهم أماـ من يرى ما يفعلونو. سيدي احلبيب سازلٍت على
أكثر كلمة أثارت الناس وأوقعتهم يف حَتة ىي قولك عن  وقادهتا من علماء وساسة. وللحق سيدي أف

تكرب الكثَتين ىذه الكلمة وخاصة إذا كانت بعيدة عن الواقع بعض الشيء. أس ادلتظاىرين أهنم حثالة، فقد
 . مواطن سوري ىداه اهلل على كتبك ودروسك : احملب

يف اجملالس اخلاصة لكبار ادلسؤولُت شلا يدخل يف األمر بادلعروؼ  لو حدثتك عما قلتو وأقولو (9ج )
  بضرورة التوبة.. إذف ألىدرت ثوايب عند اهلل إفبصورة عامة، ؤتسائل خاصة، والتذكَت والنهي عن ادلنكر

 كاف رل على ذلك من ثواب عنده، فلماذا ٖترجٍت؟
يكوف ادلنرب العاـ أداة تبليغ للخاصة، وتكوف الفرصة مواتية لذلك، فال  على أين أقوؿ: عندما يصلح أف

إذل االجتماع  يف وزير األوقاؼاستعماؿ ادلنرب لذلك، وأضرب لذلك مثاًل يـو دعا ادلسؤولوف شلثاًل  حرج من
بادلعاصي اليت ال تفيد معها تلك  إلقامة صالة االستسقاء، فقد كانت تلك الدعوة فرصة مناسبة للتذكَت

اليقُت بأننا لن صلد استجابة من اهلل، أعلنت عن  الصالة، وقد أعلنت عندئذ ذلك للناس مبينًا عذري يف
سريح ادلنقبات والًتحيب ٔتسلسل "ما ملكت أؽلانكم" وما فيو من الًتبية وت التجاوزات اليت تقع يف وزارة

 .اهلل وشرعو سخرية بكتاب
اعتذارًا عن االستجابة لدعوة.. ولتعلم أف  ولكن فلتعلم أف ذلك كاف حديثًا مرتبطًا ٔتيقاتو، وبيانًا جاء

 . ود األفعاؿإذل ادلسَتات، وتصادـ األفعاؿ مع رد اجلو دل يكن آنذاؾ مشحوناً بعوامل اخلروج
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األمور اليـو على مأل من الناس، لتسبب عن ذلك ىياجات ال ضابط ذلا من  إنٍت لو ذّكرت ٔتثل تلك
التذكرة  ولكانت نتيجة ذلك أعدادًا من القتلى أنا أٖتّمل عند اهلل مسؤولياهتم، وجلاءت ىذه عقل وال شرع،

 .بالشر بدالً من أف تأيت بأي خَت
غلهلو أي عاقل منصف، ولكن يتجاىلو ادلفتئت على شرع اهلل أواًل  ي ىذا الوإين لعلى يقُت بأف كالم

 . ثانياً، وادلستجيب لعصبيتو ثالثاً  وعلى مدارؾ العقل
فقد نقلت عنو فيما سبق إعالنو على التلفاز ٖترمي قتل  أقوؿ بل إف د. البوطي جهر يف إنكاره ادلنكر

 نية ويف فتاويو وإىدار دـ الشبيح ادلعتدي وتسمية القتل باجلرؽلةأحاديثو التلفزيو  ادلتظاىرين أكثر من مرة يف
وىل يستطيع أف يفعل  وسؤالو اهلل للشهداء أف ينالوا أجر الشهادة وصالتو عليهم وىل تريدوف أكثر من ىذا

مستعار مث يطلب من العلماء أف  أكثر من ىذا؟! بل إف بعض منتقديو ٕتده يدخل على اإلنًتنت باسم
وعالنية، وأقوؿ للمنتقدين "أتأمروف الناس بالرب وتنسوف  وقد جهروا ودل يسكتوا ونصحوا الظادل سراً غلهروا، 

 وىم حريصوف على أشجع منا وأكثر خوفا  من اهلل منا وأتقى منا وأكثر إخالصا  منا إن علماءناأنفسكم"، 
عند ادلتدينُت والعلماء  نائمُت، وىل وكانوا ينكروف على النظاـ ادلنكرات عندما كنا تطبيق الشريعة أكثر منا،

  التضييق عليهم؟ من باب أوذل شيء أىم من تطبيق الشريعة واحلكم بالشريعة وعدـ
دلاذا  الذين نشروا ادلقطع ادلبتور وشوىوا الفتاوى، وىنا البد لنا أف نتساءؿ، دلاذا أولئك الكذابُت ادلنحرفُت

 !رضتها؟الفتاوى اليت ع دل يعرضوا وال واحدة من ىذه
الذين ىم ضد الدين فقد يكونوا ىم الذين أساؤوا  وعلى شعبنا االنتباه من بعض العلمانيُت واليساريُت

اآلخرين ، ليقطعوا الصلة والثقة بُت الشعب والعلماء ، فاليـو يسقطوف  األدب مع العلماء ليفتحوا الباب أماـ
 . غَته البوطي وغداً 

 زعبًد.انبٌطِ املسرياث املإّذة دزاو ش : 
فجاء رد الشيخ بأف اخلروج يف ادلظاىرات ادلؤيدة داخل يف حكم وجوب  سئل عن حكم ادلسَتات ادلؤيدة

 !!.بعد كل ىذا يأيت من يقوؿ د. البوطي ينافق للسلطة مث، سد الذرائع
 :من قبل الفاسقُت مث تاب وىو اآلف يستسمحو اطلدع باألكاذيب عن د. البوطي

الشيخ سأروي لك احلقيقة اخلالصة اليت حدثت كما  : يا سيديرٛتة اهللالسالـ عليكم و  (11س )
كما تعلم و كاف كالمك يبلغٍت بواسطة ٚتل وتصرػلات وأنا دل أكن  يلي: بدأت األزمة احلالية يف سورية

برسالة عتب إذل ىذا ادلوقع وأشهد اهلل وأشهدؾ  إليكبل كالمًا رلتزًأ و كنت قد بعثت  أمسع كالمك كامال
ين نلت من شخصك الكرمي بشتائم مث بعد ذلك مسعت وشاىدت خطبك ادلتالحقة وكالمك وعقلت ما أ
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أستغفر اهلل عما بدر مٍت وأعاىد اهلل أف  تقوؿ وفهمتو ووعيتو ٘تاما بإذف اهلل أدركت فداحة ما اقًتفت وإين
فأنت الشيخ الكرمي وأنا والسماح عما بدر مٍت من قوؿ ْتقك  أبُت ىذا األمر للمسلمُت وأطلب منك العفو

بالغيب  يشهد أف عينّيي تدمعاف ندماً وأنا أكتب ىذا الكالـ فرجائي يا شيخ أف تسازلٍت الشاب ادلتسرع واهلل
 أفاهلل عنا خَتا أرجو أيضا  وأسأؿ اهلل أف يطيل عمرؾ وينفعنا من علمك ويرٛتك ويدخلك اجلنة وجزاؾ

اخلبيث والسالـ  مراجعة كالمك كامال و يتبُت الطيب من إذلتنشر كالمي عسى أف يقرأه أحد الغافلُت فينتبو 
 .اهلل يا شيخ و أقبل يديك عليكم ورٛتة اهلل أحبك يف

اجتهاد، بل أدعو اهلل أف يكتب لو األجر على  إنٍت أسامح كل من ؼلالفٍت الرأي عن جهل أو (11ج )
كاف رلتهداً، أما ادلخالف عن عناد واستكبار فإين حىت لو سازلتو،  ، وعلى اجتهاده إفنيتو إف كاف جاىالً 

اهلل بسبب استكباره ولقد تبُت رل من كالمك أف سلالفتك رل كانت عن اجتهاد أو  لسوؼ يتعرض دلقت
جتهاده من ا وقد تبُت لك اآلف ما كاف خافيًا عنك، فأسأؿ اهلل أف يثيبك ثواب اجملتهد ادلخطئ يف جهل،

 .قبل، وأف يثيبك اآلف ثواب اجملتهد ادلصيب يف اجتهاده اليـو
رل  على جذوة اإلخالص الذي يبدو من حرارة كالمك، وأسأؿ اهلل أف يكـر اإلخوة ادلخالفُت وأىنئك

  .ٔتثل ما أكرمك بو من التجرد عن ىوى النفس وعصبية الذات
 يٌلف انذكخٌر انبٌطِ يٍ ينخمذّو : 

 :كثَتاً وأعللتو لكن يبدو أنٍت غلب أف أجيب عن ىذا السؤاؿ عن سؤاٍؿ تردد علي أجيب
احملبوف والغيارى على احلق وعلى الناس الذين يثقوف هبم, فَتسلوف إرل أو على  كثَتوف ىم األخوة من

 :أو ؼلاطبونٍت شفاىاً يقولوف اذلاتف
ص الذي ألقيتو يف ىذا ادلسجد قبل ثالثة أسابيع اخلا كثٌَت من الناس يتهمونٍت دلواقفي السابقة يف الدرس

ر وباجلهالة ويفندوف موقفك فيقولوف: ىؤالء يتهمونك بالضالؿ وبالكف ،وأربع أسابيع وتعلموف ادلوقف
 ىو موقفك من ىؤالء الذين يقولوف ىذا الكالـ ؟ , فماخلاو..

سنوف الظن يب أنٍت قلت كالـ حىت أشفي غليلهم، فهم يعلموف وػل و البعض منهم ػلبوف أف أرد عليهم
 يتصوروف أف كالـ ىؤالء يف بعض ادلواقع أو يف بعض األجهزة رٔتا غلعل بعض الشباب حق، والبعض منهم

 .يرتابوف ويشككوف يف كالمي فينبغي أف أعود فأبُت وأوضح
 : ىنا أحب أف أجيب

وقدرًة بالغة على التعبَت وقدر على  بّيناً واحلمد هلل قد أُتيت لساناً -النقطة األوذل: أنا بوسعي أيها األخوة 
أتكلم يف ادلناسبات اجلماىَتية ادلختلفة أف أُرضي الناس كلهم  حوؾ الكالـ , أنا كنت وال أزاؿ قادرًا عندما
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ولكن ىذا يكلفٍت شيء غارل جداً, يكلفٍت أف أصبح منافقاً, ادلنافق يستطيع أف  على سلتلف ادلستويات
إؽلاين شائبٌة من  أؿ اهلل عز وجل أف ؽُلتٍت مؤمنًا صايف اإلؽلاف, ال أرحل إذل اهلل ويفالناس كلهم وأس يُرضي

 .الشوائب
أُدافَع عما قلتو وُبَث يف التلفاز أكثر من مرة وأف أدافع عن  النقطة الثانية: أقوؿ ذلؤالء األخوة: بوسعي أف

 وادلتفق مع وصايا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليوقلت إال احلق ادلتفق مع كتاب اهلل عز وجل  نفسي مبينًا أين ما
ن يا إخوانا إذا ، لكوسلم وأنٍت لست كما يقولوف وأنٍت إنساف بريء من ىذه التهم, بوسعي أف أقوؿ ىذا

مرائياً, إذًا أنا عندما قلت ىذا احلق, قلتو  قلت ىذا الكالـ سأرحل إذل اهلل غدًا ّتعبة فارغة ولسوؼ أصبح
أف أبرز براءيت شلا قد أهتم بو وىا أنا ذا أُدافع عن نفسي وأقوؿ كذا  ذايت, ومن أجلمن أجل أف أبرز قيمة 

 يـو القيامة سيقاؿ رل إنك قلت وفعلت من أجل أف يقاؿ عنك أنك ملتـز وأنك مستقيم وأنك وكذا, لكن
رحل إذل اهلل أف أ قادر أف تدافع عن نفسك فقد أخذت أجرؾ )اتفضل مع السالمة(, ال واهلل يا أخي ال أريد

أبداً, وإذا أردت أف أدافع عن نفسي  سبحانو وتعاذل خارل الوفاض هبذا الشكل أبداً, لذلك أنا لن أدافع
 .ثواب أكوف قد أىدرت كل الثواب دلا قد فعلت إف كاف رل

ف أف أقوؿ: واهلل ؽلكن أف أكو  النقطة الثالثة: موقف عدـ الدفاع عن نفسي ال ؼلولٍت باسم التواضع مثالً 
ويعتربوين جاىاًل ويعتربوين بلعاـ بن باعوراء ىذا العصر,  أنا سلطًأ وىؤالء األخوة الذين ُيضللوين وُيكفروين

 الصادقُت وأنا جاىل كذلك ىذا غَت جائز , ألف ىذا إذا قلتو يوجد ناس كثر يثقوف يب وؽلكن أف يكونوا ىم
على حق و أدافع عنهم  أف أقوؿ ؽلكن أف يكونوا ومن مث مواقفهم أنا أٖتمل وزرىا يـو القيامة, وإذا أردت

 إذاً ما احلل؟. أنا أٖتمل أوزارىم يـو القيامة وؽلكن أف أكوف على خطأ وشلكن وشلكن..اخل, ففي ىذه احلالة
و ورُبيُت عليو يف بييت وألقى اهلل زمتنفسي فيما قلت ويف منهجي الذي الت احلل أف أصمت, ال أدافع عن

ما ادلوقف الذي  أٖتدث أيضًا ُمربرًا مواقف اآلخرين الذين ُيكفروف وُيضللوف... اخل, إذاعليو, وال  عز وجل
ادلوقف ىو أف أصمت وأف ُأحيل األمر إذل  :ينبغي أف أٗتذه. أقوؿ ذلؤالء األخوة الذين يالحقونٍت بالسؤاؿ

 الَِّذينَ  َعنِ  يَُداِفعُ  اللَّوَ  ِإفَّ }يقوؿ قُلت أبتغي وجو اهلل إذًا قرار اهلل  اهلل سبحانو وتعاذل إما أف أكوف فيما قد
, وإما أف أكوف قد قلت ذلك ألُبرز أماـ الناس ُقدريت 38احلج{َكُفورٍ  َخوَّافٍ  ُكلَّ  ػلُِبُّ  اَل  اللَّوَ  ِإفَّ  آَمُنوا

أنا احلالة  والكالمية وإذا جاء من غلادلٍت أستطيع أف ُأجادلو وأتغلب عليو باجلدؿ, إذًا ففي ىذه العلمية
 .خسرُت دنياي وآخريت

أقوؿ شيًء يف دين اهلل عز وجل أقوؿ ما قد عرفتُو فيما درستو  ىذا ما أقولو وألتـز بو، أنا عندما أُدعى أف
 رسولو، وأنا ال أبارل برضا الناس وسخطهم، ىذا ادلبدأ قد وضعتو ُنصب عيٍت وأرجو أف يف كتاب اهلل وسنة
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أرضى الناس بسخط اهلل وكلو اهلل  من":يقولوه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلميتوفاين اهلل وأنا ملتـز هبذا الذي 
 "مؤنة الناس إذل الناس، و من أسخط الناس برضا اهلل كفاه اهلل

الذي يكفرونك ويقولون  ما موقفك من هؤالءىذا مبدأي الذي أسَت عليو, وقد يقوؿ رل أحدىم: 
 عنك كذا وكذا؟

ذلم اجتهادىم على أنٍت سلطأ, درلتهدين يف دين اهلل عز وجل و  ىؤالء اإلخوةموقفي أيها األخوة إذا كاف 
إذل ىذا من اجتهاد أخطئو فيو، فما على اجملتهدين من سبيل أسأؿ اهلل أف يثيبهم  ضاؿ, تائو لكن انطلقوا

إذا نقوؿ: ، اجتهادىم، ىذا إذا كاف اجتهادىم الصايف عن الشوائب جعلهم يتهموين بادلروؽ... اخل على
 .يثيبهم اجتهد اجملتهد فأصاب فلو أجراف وإذا أخطأ فلو أجر واحد، و اهلل

سيطرت على كياناهتم أو  أما إذا كاف سبب موقفهم ىذا حقدًا يهيمن على قلوهبم أو عداوة نفسية
عندئذ إذا أدعو ٔتا دعا بو سيدي الشيخ  مصاحل شخصية ال يرضى عنها اهلل عز وجل تسوقهم إذل ذلك فأنا

ومن كادين فكده ومن بغى علي فخذه ومن نصب رل ىلكًة  اللهم من عاداين فعادهشيخ أٛتد الرفاعي: ال
حقد، من ضغينة، من مصلحة ذاتية يريد أف يضحي بسبب مصلحتو بالدين   ىذا إذا كاف ينطلق من فأىلكو،

 فما على اجملتهدين من أو أي شيء ففي ىذه احلالة ىذا ىو ُدعائي, أما إذا كاف رلتهداً  كلو أو البلد كلو
 .سبيل وليتكلم الذي يريده

السوداء وعصور غريبة وعجيبة ادلونتاج وعصر الغرؼ  ضلن اآلف أيها األخوة نرى شيئًا غريبًا عجيباً، عصر
 . , صور ال أصل ذلا تركبجداً 

ادلسجد  اخلروج من  اآلف وصل ادلونتاج لعندي, يف أوؿ أسبوع قامت بو مسَتة كنت خطيب األموي أثناء
الصالة ولكنهم كانوا ينتظروف خروج  كاف يف ثلة قليلة يف مدخل ادلسجد من الداخل, أُناس دل يشًتكوا يف

باذلتاؼ, طبعاً أنا قلت عن ىؤالء الناس أف جباىهم ال تعرؼ  ادلصلُت ودلا خرج ادلصلوف اندسوا بينهم وبدؤوا
 , ويأيت من, وكأف الكل يهتفوفلوف, فيندرلوا فيهميف داخل ادلسجد ريثما ؼلرج ادلص السجود, كانوا ينتظروف

يصلوف, ىذا مثاؿ  يسقط كالمي ىذا على كل ادلسَتات يف كل احملافظات وغلعلٍت أهتم كل الناس بأهنم ال
 .وال يرضى اهلل عز وجل عنو للمونتاج الذي ؼُلتلق بواسطتو شهادة زور, ىذا شيء ال نرضى عنو

 .هبذا السؤاؿ ال يالحقونٍت بعد ذلك هبذا السؤاؿ وة الذين يالحقونٍتأسئل اهلل عز وجل أف غلعل اإلخ
 موقف الدكتور البوطي من منتقديو يوتيوب ًصٌرة اكخب عهَ انغٌغم: نزؤّت املمطع انسببك صٌث  
 سعيد رمضاف البوطي د.زلمد : 

o األوذل حائز على شهادة الدكتوراة من كلية األزىر بدرجة الشرؼ  
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o قسم العقائد واألدياف يف كلية الشريعة قبل سابقاً  رئيس 
o رسائل الدكتوراة يف جامعة دمشق يشرؼ على  
o  االختصاصات مؤلفاً يف سلتلف 61لو أكثر من 
o ودعاءه صاحب حاؿ وكالـ مؤثر وىذا أمر يعرفو كل من حضر أو مسع دروسو 
o ٘تسهما النار، عُت بكت من ال عيناف ":صلى اهلل عليو وسلمالبكاء من خشية اهلل وقد قاؿ  كثَت

 " خشية اهلل وعُت باتت ٖترس يف سبيل اهلل
o صالة االستسقاء يف اجلامع األموي بعد القحط وانقطاع ادلطر لفًتة طويلة فكاف ينزؿ كاف يصلي 

 .ادلطر وىم اليزالوف يف ادلسجد
o االستسقاء بُت ذلم فعندما طلبوا منو صالة  كاف ينتهز الفرص لألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر

ادلنكرات وبُت ذلم بعضها والنيب صلى اهلل عليو  أف سبب انقطاع ادلطر ىو مساح الدولة ببعض
 " عند سلطاف جائر "أفضل اجلهاد كلمة حقوسلم يقوؿ : 

 أمر دل نفهمو أو دل يعجبنا أف  ويف ختاـ ىذه ادلقالة فأذكركم بضرورة احًتاـ العلماء وعند وجود
"ومن لو أجراف وادلخطىء لو أجر واهلل يقوؿ :  م وضلسن الظن هبم فادلصيب يف االجتهادنسكت وال نتكل

 " يعظم شعائر اهلل فإهنا من تقوى القلوب
أميت من دل غلل كبَتنا ويرحم  "ليس منأو دل يقل النيب عليو الصالة والسالـ :  .والعلماء من شعائر اهلل

 ادلسندرواه أٛتد يف  "صغَتنا ويعرؼ لعادلنا
فكيف إذا كاف   نفى النيب عليو الصالة والسالـ أف يكوف من ادلسلمُت من ال غلل كبَتنا أو عادلنا فقد

 !كبَتنا وعادلنا ؟
 " أميت ٛتلة القرآف وأصحاب الليل " أشراؼأو دل يقل النيب عليو الصالة والسالـ :

 !؟ فكيف إذا كاف من ٛتلة القرآف وأصحاب الليل
 !؟ يف األرض يكن العلماء أولياء اهلل فليس هلل ورلأما مسعتم اإلماـ النووي يقوؿ : إذا دل 

 " "من عادى رل ولياً فقد آذنتو باحلرب: يف احلديث القدسي واهلل يقوؿ
منتقصيهم  واعلم يا أخي أف حلـو العلماء مسمومة، وعادة اهلل يف ىتك أستار :اإلماـ النووي وتذكروا قوؿ

 .القلب فمن تعرض للعلماء بالثلب )بالذـ( ،باله اهلل قبل موتو ٔتوت معلومة،
لناس فضاًل عن العلماء ا فصونوا ألسنتكم عن البذاءة والغيبة والسب والشتم وقلة األدب عن سائر

  ."النار على وجوىم إال حصائد ألسنتهم "وىل يكب الناس يف، قاؿ )صلى اهلل عليو وسلم (: والصاحلُت
 "واحلديث يقوؿ : " ادلسلم من سلم ادلسلموف من لسانو ويده
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 " ادلسلم فسوؽ وقتالو كفر سباب"
 " ليس ادلؤمن بالطعاف وال اللعاف وال الفاحش وال البذي "

على ىذه ادلقالة  إف النهي عن ادلنكر واجب شرعي، فلينهى بعضنا بعضًا عن مثل ذلك ودلوا إخوانكم
 . الوزرلتكسبوا األجر و٘تحوا 

َناُكم َلَقدْ }كل ىذا الذي ذكرتو يصر على رأيو ويستكرب أف يغَته .  وأنا أعلم أف ىناؾ من الناس بعد  ِجئػْ
  .{ِفيِهنَّ  َوَمن َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َلَفَسَدتِ  أَْىَواءُىمْ  احلَْقُّ  اتػََّبعَ  َوَلوِ }، { َكارُِىوفَ  لِْلَحق   َأْكثَػرَُكمْ  َوَلِكنَّ  بِاحلَْق  

 . و آخر دعوانا أف احلمد هلل رب العادلُت
 لالطالع على روابط ما سبق ذكره من كالـ للدكتور اضغط ىنا

http://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readviestor&pg_id=21091&page1=2

