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 (5مشاركات خمتارة )

 جدّي .. اإلمام الدكتور حممد سعيد
  حممد توفيق بن حممد سعيد رمضان البوطي: حسن كتبه

سّيدي  .تَب عنكدكأن ه ، لستر أنا الذي حيق ل تتريدد، قد نلَت ما تتمىنسيدي الشهيد
يهل  ، تمل أحَظ بنظيٍة منكم قبَل الِفياق تمل أرتِو من نبع العشق اإلتقد كنتر يف غريَبيت عنكم بعيد
َش بني جواِِنِكرم تتشّعب يف كّل ذرٍّة من كيانكم تمل أهنل تأستمد الذي فاض به فؤادركرم تَعشّ 

خدمِتكرم فواأسفاهر على ، تمل دركتب يل شيَف اجللوِس عند أقدامكم ت عطاًء مزددمن ال منكم 
، تمهما كتبتر عنكم دا سّيدي داخلادم القعييدًا عنكم تمل أكرن على أعتابكم عمٍي أمضيتره بع
تأّّن ملثل  أن ؟ ال أرجيد ، تكيَف يل أن أصَف حالكم  وصفر خصالكمالوفاء بفمقامكم أعلى ت 

 .مع اهلل حاٌل فيددأعلى مياتب القيب من اليمحن تلكرم  دكتب عنكم تقد ارتقيترم إىل
، تبقيَت يف ِخَضّم األحداث تاألهواِل ثابتًا تواِجهر اقددن لك تكيداحلِشيِذَمٌة من الّساقطني   

، قد خالفوَك تهامجوك األحداث الثابت الوحيديف ساحة  الشَّيس على العباد تالبالدايهلرجوَم 
عليهم تكنت ذا اليأي شفقر بل حاربوك فكنَت امل ،تأرسلوا صبياهنم تسفهاءهم فشتموك

عت هذه ، تشيدت رضوان اإلله تبيه تاإلرشاد تالنصح اجلهد اجلهيد، تبذلت يف التوجالسددد
 .الدنيا البائسة بثمن زهيد

دفيد ؟ لن دنفَع النصحر أن  املخلصا عسى الكالم تالنصح من حتّجي قلبه دا سيدي ماذأما 
 .العنيدَ 
قتلوَك  .عصابٌة جميمٌة سّفاحةٌ  إهنم.. تَغدرتا بك دا سّيدي، مسوا تخّططوا تمكيتاتر  أنذرتا .. 

 -أخ  أمحد  -يدَك قتلوَك سّيدي تقتلوا معك حف ، ه يف درِس تفسرِي القيآِن اجمليديف بيت اإلل
تأعطاه من فيض  ، راد رفقتكم فكتب اهلل له ما ديدد، أمحد الذي تشّيف خبدمتكم تأتنِعَم احلفيد

ن ميافقًا تخادمًا لكم يف هذه الّدنيا تيف األخيى قد زرفَّ معكم ، فكاكيمه تجوده املزدد
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تقياء يف رحاب بيت اهلل مخسني من طالبك األمعك ، قتلوا شهيدفكان أخ  معكم التبيفقتكم 
 .تالعذاب الّشددد يف الدنيا تيف اآلخية له الودل من اهلل أهلك نفسه فشق أت دزدد، جيمية 
  صيَ قاليف فيدتس اإلله لك فإين أرجو دا سّيدي أما أنت 

َ
 .يدشامل

عنهر بإذن اهلل لن ِنيد، ت  ،تنا إليههنجَك الذي ربّيَتنا عليه تأرشددا سيدي أن نلزم علينا عهداً 
 همين تأهل  بالّسري على خطا سيدي على الّنهج الّيشيد، لنيتق  أعلى اجلنان بصرحبتِ أكي  يا ربف

، مع احلبيب املصطفى تالنّبيني تالّصّددقني َصعيديف أعلى  يمحتك تإحسانكتصحبِة أخ  أمحد ب
 .احلني نَتنَ ّعمر بالعيِش الّيغيدتالّشهداء تالصّ 

بعفوك  دا ربفاستجب   إليك تضيعناعلى أعتاِب َجودك التجأنا ت الَلهم على باِبك تقفنا ت  
 . عبيدفقياء تلك ك يلإتكيمك تصفحك تأنت الكيمي اليحيم تِنن 

  النَّاسر أَنْ ترمر اْلفرَقيَاءر ِإىَل اللَِّه َتاللَّهر هرَو اْلَغيِنُّ احلَِْميدر ﴾﴿ دَا أَد َُّها   

 

 خامتة اإلمام البوطي صفعة يف وجه الصغار املتطاولني
 حممد سلطانيالكاتب: 

. لقد قرِتل   إىل جوار ربّه شهيدا بإذن اهللنتقل الشيخ اجلليل األستاذ سعيد رمضان البوطا
إال دعوات إىل التقيب إىل اهلل تعاىل  دلق  مواعظه اليت مل تكن دوماً  بيت اهلل طاهياً ظلما يف 

. لقد نذر رسول اهلل صّلى اهلل عليه تسّلم تخدمة ددنه تإشاعة اإلصالح تالصلح يف أّمة سّيدنا
ا اجلهبذ . لقد تويّف هذاحلذر من مكائد أعدائها تأعواهنمعميه لتنبيه املسلمني إىل نبذ الفيقة تإىل 

املسامل الكّيس الدمث اخللوق بعد أن اطمأّن إىل تصول رسالته بنسبة ميحية إىل كّل أصقاع 
األرض تإن كّنا متأّكددن بأنه لو سرئل عن درجة رضاه ممّا قّدم لقال بأنه ال دزال ديى أنه مقصي 

لعلماء تذتي ، تهذا هو شأن الكبار من االكثري بطيق أكثي جناعة تميدتددةتتائق إىل حتقيق 
. ذهب اليجل ديمحه اهلل ي املستنرية بأنوار املدد اإليهل العقول اجلّبارة تاإلميان الياسخ تالبصائ

، تعاش ترأى ما دكفيه ك  نقول بأنه قد استهلك حياته متاما  ترض  عنه تقد بلغ من العمي عتّياً 
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، فما بالك إن اء حفدتهخ ترأى أحفاده ترمبا أبنكما دقويهلا كّل إنسان طال به العمي حىت شا 
 تفّضل اهلل على هذا املتويّف نعمة السع  يف سبل اهلل دتبّوأ من خرياهتا ما دشاء تدعيد توزدعه على

. دا من قتلَت األستاذ سعيد رمضان البوط  رمحه اهلل نبّشيك عباد اهلل هدادة تتوجيها تقيادة
هلل . فأنت مل تيزئ اليجل يف من ا خبسيانك يف الدنيا تيف اآلخية إال أن تدركك عنادة أزلية

، ال يف شباٍب تال يف حياة كيمية تال يف جاٍه مشيتع هو مثية قبول يف األرض تالكل دعلم ش ء
لسماء، تال يف اجتهاد تعمل، تال يف عقل ترزانة أن القبول فيها ال دتّم إال بعد القبول يف ا

دها اجمليم إّن إجيامك يف حق نفسك . أاشة تطالقة تجه ترتح خفيفة لّينة، تال يف بشتحكمة
. فأنت إن كنَت قد انطلقَت لقتله بدافع جيامك يف حّق األستاذ ديمحه اهللأقسى تأعظم من إ

، تكيف ال عات أشد بالفشل يف مهّمتك القذرةى بلسظدتل لسعات احلقد فإنك اآلن حتمل كياناً 
، . فجيميتك جمانيةليجل تاألمة منه شيئاً تأنت مل تنل ممّا كان يف نّيتك حيمان ا ذردعاً  تكون فشالً 

. تميّة أخيى دتحفنا رّب العزّة ني لددن اهلل تالصاحلني من عبادهفما أكرب محاقة احلاسددن املبغض
بدليل آخي على تفاهة فكي املنكيدن على أهل اهلل تاهتزاز إمياهنم تفقيهم األخالق  فيفضحهم 

بكالم معسول منافق مرتّدي متقهقي إىل ما تراء الزدف  من حتت ألسنتهم اليت طاملا ختّفوا تراءها
ن تإن اختلفوا يف الشكل . تأتلئك من احلاقددلنداءاهتم أهل الزدف تعقول الزبدفانقاد 
، وط  ك  دعزلوه تفكيه عن املؤمنني. لقد التجؤتا إىل كل الوسائل يف حياة األستاذ البتاملضمون

إبعاده عن ايهليئات العلمية اليمسية ألهنم هم من ميّنون عليها تإن أفلحوا يف  لكنهم مل دفلحوا أبداً 
 . ون عليها من مال اهلل الذي آتاهمممّا دتصّدق
. أتداجها حبضية علماء صلحاء حكماء، ترتدبضات تنفخ من أقزام تنّط أمام جبال عجباً 

 بأرض احملشي أخرياً  . لكن للجميع اجتماعاً لك اهلل دا كعبتنا املشيفة، تما أشقاك دا أميت بالغثاء
تما  -وعد رفع الستار عن الفصل األخري . حينها سيحني محبضية سلطان ال دظلم خملوق عنده

. تما سيصنع الفيق بإذن اهلل أن من حّصة اللسع. لسعات اللهب تعقارب جهّنم -أطوله 
 .تمهانة تإدالماً  ، تتلك تاهلل أشّد اللسعات كّياً سيكون يف أتىل الصفوف هذه املية الشهيد
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 أعجب فتاوى العصر ومثارها!
 الكاتب: أبو سعادة حممد عبدالرمحن حسني )غاني( الصومايل

 

 -يف القدمي أجالء عندي  -تإن تعجب فاعجب لفتاتى خمتلفة يف هذا العصي من علماء 
هتمام بأمور املسلمني, تاحدة تقول: ال للسفي ألقصى, ألهنا يف قبضة ألد األعداء يف جماالت اال

الد احليب تالكفي أم لش ء آخي؟!، تالسفي إليها تأخذ التأشرية عون تسند للعدت! ملاذا؟ ألهنا ب
تاألخيى تنادي: دا للجهاد يف سوردا, تأخذ الغنيمة تالشهادة يف أرضها؟! مىت صارت سوردا 
 ،أرض الكفي تاحليابة بعد اإلسالم بل تيف التاردخ كل من دكيدها دهلك تخذ مثال التتار

جاج مل دغلب عليها إال جيش مثال اخلوارج يف عهد احل شها دقوى على املارقني تخذتجي
الشام!. تالثالثة تنادى األمم املتحدة النصية ملسلم  بورما! ملاذا؟ رمبا ألن املسلمني يف جهاد 

كل هذه الفتاتى تياتدين بني   ،فارغة لنصي املسلمني يف بورما!! سوردا مشتغلون تليست ددهم
 تاألخيى!.                                                                             الفينة

)من أتاكم تأميكم تاحد, ديدد أن دشق عصاكم أليس النيب صلى اهلل عليه تسلم قال: 
 .                                                                               (فاقتلوه
ذا حياربون األمياء تاهلل أمي بطاعتهم إال يف املعصية تالكفي؟! تيف املعصية ال دقاتلون كما فلما

بينته السنة. مث إن كانت هناك دتلة سقطت تدتلة أخيى قامت دتقاتلون يف امليدان كما 
 ِمنَ  طَائَِفَتانِ  َتِإن)أليس األمي اإليهل  أن نصلح بينهما تنقاتل اليت تبغ  بعد اإلصالح  ،دزعمون
َتتَ لروا اْلمرْؤِمِننيَ  نَ هرَما َفَأْصِلحروا اق ْ َا بَ َغتْ  فَِإن بَ ي ْ  َتِف ءَ  َحىتَّ  تَ ْبِغ  الَّيِت  فَ َقاتِلروا اأْلرْخَيى َعَلى ِإْحَداُهر

نَ هرَما َفَأْصِلحروا فَاءتْ  فَِإن اللَّهِ  أَْميِ  ِإىَل  بُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َتأَْقِسطروا بِاْلَعْدلِ  بَ ي ْ ( أم إن اليت اْلمرْقِسِطنيَ  حيِر
ال أتذكي  -سقطت تعرزلت كافية باهلل!. تدقير ابن كثري يف دزدد الفاسق أت يف دزدد بن معاتدة 

 -بعد ذكيه ملن أفىت بكفيه أن خليفة اهلل يف أرضه  - بالبدادة تالنهادة كان لطول عهدي  أدهما
 سب إليه من معاص م كل ما نرغ تاملسلمني ال دكمن أن دكون كافياً  - تأرض الشام منها

تفساد, تإن كان نسبة الكفي النتساب النظام للشيعة فكم للشيعة من سلطة مل دنازعها أهل 
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تال أرى هم رغم تضييقهم لعلماء السنة!. السنة يف عهد العباسيني تمل دأخذتا سيفا يف تجه
دعهم تإخياجهم من تتيت إال قتل املسلمني  -حسب رؤدة من دصدرها  -فائدة يف هذه الفتاتى 

 !!            ع حبور العني بعد حلظة االستشهادستمتا أرضهم, تاال

يف الصومال جيبنا اخليتج على احلكام تأسقطنا دتلتنا قبل ثالثة تعشيدن سنة فلم جنن إال 
مثار الذمار تالودل تايهلالك تقتل املسلمني, أمام املساجد بعد الصالة تيف الصالة, تالتفجري أثناء 

وضع يف الدرتس تمل نزل يف أتددة الضالل تائهني تحتت اليادات العمية متقاتلني!! تأرى هذا ال
تالفيج قيدب  -تهذا مثار اخليتج على احلكام  قتل تتشيدم، -تحدُها -سوردا متاما يف سنتني 

تلكن السؤال الوحيد هو َمن ِمن العلماء دتحمل هذه املسؤلية؟ من الذي حيض  -إن شاء اهلل 
"مات على القتل تأباحه؟! تاحد من هذا القبيل أجاب معلقا على استشهاد العامل اجلليل تقال 

تمل دتب تال دسعين إال طلب املغفية له"! تلك أدها القارئ أن تتساءل من الذي مل دزل منذ 
مث تساءل من الذي  بدادة الفتنة بعدم اخليتج, تعدم القتال حتت رادة عمية حىن استشهد زاهداً 

 حمسوب؟!                                                                      تعلى أهل الثيتة  مل دزل حييض الناس على القتل تاإلفساد تمل دزل يف األحياء معدتداً 
      !! تاجلواب جوابك خذ لنفسك ما تشاء من تعصب أت طيح له.                                                                         دع األمساء تتعلق باألعمال

 ما فيه رشدهم, تاحقن دماءهم تتحد كلمتهم.                اللهم أبيم ألمة حممدا 
 تآخي دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

 )وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً(
 الكاتب: ابنة الشام

 مجيع االفرتاءات على سيدي الشهيد وقاً()َتقرْل َجاء احلَْقُّ َتَزَهَق اْلبَاِطلر ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزهر 
رضاه كانت غادتها تلبيس احلق أعيد رمضان البوط  رض  اهلل عنه ت العامل اليباين حممد س

من تصول صوت سيدي للناس كافة تلكن هيهات فقد تصل صوته تنور قلبه  خوفاً  بالباطل.
 رض تدليل ذلكصقاع األأاحلق للناس كافة تبلغ احلق لكل سالم ببيان اإلتأدى رسالته 

نه مل تعد أاحلق تأدرك اليهود تمن تاالهم  ميانسيدي ألهنم أرادتا إسكات صوت اإل استشهاد
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وب تاستيقن اجلميع صحة موقف ىل القلإخيى ملنع هذا النور من الوصول أي تسيلة أهنالك 
 مواقفه معرتفاً  تاآلخي بدأ بالرتاجع عن اً تعلو  درك تلكن جحد ظلماً أالبعض استيقن ت  ...سيدي

ة الشهيد حممد فثبت على احلق تاتبع سيدي العالم بصحة موقف سيدي تآخي كان مرتدداً 
على من خالفه  تباالً  إالميان فلم دكن استشهاد سيدي يف مسجد اإل... سعيد رمضان البوط 

مه كل ن دستشهد يف هذا املكان ليبلغ صوته تامسه تعلأن اهلل أراد حبكمته تبتدبريه تعاداه أل
 ليتساءل كل من جهله تمل دعلمه؟ من هو حممد سعيد رمضان اآلفاق يف كل زمان تمكان،

؟ كيف كان ما ه  مواقفه تما ه  اجتهاداته ؟دن كتبه لدراستها؟ مل استشهدأ ؟ ما فكيه؟البوط 
ي تياب ضمه؟ تلسوف دكون مصدر أرض جاء ت أي أ ؟ منحياته إسالمه تكيف كانت سرية

حلقيق  تديد على كل الكائددن سالم اتالنقاد لقيتن عدددة ليظهي به اإلللباحثني  يهلامإحبث ت 
جعل استشهاده لإلسالم تمبلغا كذلك  داعياً فكما أن اهلل جل جالله جعل حياة سيدي  له...

تكما كانت خطبة سيدي العالمة  لكافة الناس... سالم العدل احلقاإل للحق مبيناً  دعوة تتبليغاً 
 حاددثأعن  رضاه خطبة الوداع دفاعاً أعيد رمضان البوط  رض  اهلل عنه ت س حممد الشهيد

 ، جعله اهلل أدضاً عجاز النبوة فيهاإلنا  يف الشام تصحتها مبيناً  رسول اهلل صلى اهلل عليه تسلم
تاستشهاده يف مسجد  سالم احلق تمواقفه ترؤداه تالكيامة اليت أراها اهلل لهتدعوته لإل يف حياته

إين رأدت عمود ) ملعجزة تنبوة رسول اهلل صلى اهلل عليه تسلم يف حددثه هذا: قال بياناً  مياناإل
الكتاب انتزع من حتت تساديت، فنظيت فإذا هو نور ساطع عرمد به إىل الشام، أال إن اإلميان 

بُّ كرلَّ َخوَّاٍن  )ِإنَّ اللََّه درَداِفعر َعِن الَِّذدَن آَمنروا ِإنَّ التتأكدتا  .(إذا تقعت الفنت بالشام لََّه اَل حيِر
تمن شبهات فقد عيل صرب أعداء  تال تصغوا لكل من هب تدب فال تعريتا آذانكم َكفروٍر(
دددهم كل احليل تالسبل أتمن تاالهم تسقطت من  عداء الددن احلق من اليهود تالغيبأالشام ت 

يب هيدية أيدي حممد سعيد رمضان البوط  فعن س  اليباينمل  الكيمي العامام هذا اجملدد التقأ
ِإنَّ اللََّه دَ ب َْعثر يهِلَِذِه اأْلرمَِّة َعَلى رَْأِس كرلِّ )هلل صلى اهلل عليه تسلم قال : رض  اهلل عنه عن رسول ا

ا اِنيف أنه كلم )ُيدد يهلا ددنها(تسلم: تمعىن قوله صلى اهلل عليه  (ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيرَدِّدر يهَلَا ِددنَ َها
_  عليهم نعمته ترضيه يهلم ددًنا الكثري من الناس عن جادة الددن الذي أكمله اهلل لعباده تأمت

ا بصريًا باإلسالم، تداعيًة رشيًداب
ً
، س بكتاب اهلل تسنة رسوله الثابتة، دبصي الناعث إليهم عامل
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 اط املستقيم كتاب اهلل، تديدهم عن اِنيافهم إىل الصي ات األمورتُينبهم االِنياف، تحيذرهم حمدث
سبة للددن الذي ، ال بالنتسنة رسوله صلى اهلل عليه تسلم، فسمى ذلك: جتددًدا بالنسبة لألمة

، أما اإلسالم إمنا دطيأ مية بعد مية على األمة، فإن التغري تالضعف تاالِنياف شيعه اهلل تأكمله
تسلم املبينة له، قال تعاىل:  ه صلى اهلل عليهنفسه فمحفوظ حبفظ كتاب اهلل تعاىل تسنة رسول

تكم   )َتقرْل َجاء احلَْقُّ َتَزَهَق اْلَباِطلر ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزهروقاً(، )ِإنَّا َِنْنر نَ زَّْلَنا الذِّْكَي َتِإنَّا لَهر حَلَاِفظروَن(
مؤمتني به شاء اهلل  نإنا إت  يف صالة العشاء مؤمتني به  كان سيدي حيب تالتة هذه اآلدة علينا

رضاك تزادك اهلل من فضله تجوده تكيمه فقد كنت أسيدي السعيد ت  رض  اهلل عنك دا دائماً 
 :قائالً  املتواضعة اخلالصة له دائما ختاطب اهلل بعبوددتك

 الذي مل تزل حمسنا نتأت  أتيناك بالفقي دا ذا الغىن

 


