
. .  فاحذروه البوطي هو هذا

الرحيم الرحمن الله بسم

البوطي هو هذا
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بصير أبو ؛ حليمة مصطفى المنعم عبد ؛ الشيخ بقلم

- الرجل هذا إلى ينظرون يزالون ل الذين المضللين هؤلءا إلى
نصممرة علممى الحريصممين المممة، علممماءا مممن أنه - على عصره بلعام
!  ضدها وليس المة مع أنه .. وعلى الدين

..!  كتب ما وبعض الرجل، منطق فتنهم الذين هؤلءا إلى

للرجممل ليسممتمعوا الرحممال يشممدون يزالون ل الذين هؤلءا إلى
ًا ..!  ودنياهم دينهم في ينفعهم ما عنده يجدوا أن منهم ظن

!  يعرفه .. ول الرجل يجهل من كل إلى

ًا، هؤلءا إلى عصممره بلعممام كلمممات إليهم .. نخط وغيرهم جميع
ًا أربعين مرور بمناسبة ألقاها التي الكفرية طاغيممة هلكا علممى يوممم
بلعمممة قائمممة فممي تممدخله .. الممتي السممد حممافظ النصمميري الشام
اللممه ديممن مممن انسمملخوا - الذين الول بلعامهم يكن لم - إن العصر
..!  الطاغوت ونصرة دين في ودخلوا تعالى،

عليها ونعلق الرجل كلمات من كلمة كل عند نقف أن أردنا ولو
ًا ليبلغ الرد واتسع المقام، بنا .. لطال ً مصنف الوقات .. ولكن كامل

الطواغيت أحضان في الساقط المتملق هذا أن .. كما لهذا تتسع ل
وطممواغيته أسياده ومن منه أغلى .. فأوقاتنا ذلك كل منا يستحق ل

عمت الذي الهالك هذا وكفر ضلل من المة تحذير ضرورة .. ولول
ً عنيناه لما العباد من كثير على وراجت فتنته والرد..!  بالذكر أصل

الطممواغيت حضممرة في ألقاها التي كلماته بذكر سنكتفي لذلك
مع والطغيان، الكفر علمهم الذي كبيرهم هلكا بمناسبة الظالمين،

نثبتها منها بد ل التي الضرورية اليسيرة والشإارات التعقيبات بعض
ومدى وكلماته، مقاله هول بنفسه القارئ .. ليرى المقال نهاية في

وحممده تعممالى .. واللممه بالرجممل بلغ الذي والتملق والنحطاط الكفر
بالله.  إل قوة ول حول ول حسبنا،

ً وإليك قال:  ما .. وبئس مقاله أول
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. .  فاحذروه البوطي هو هذا

حافظ الراحل الرئيس أربعين كلمة
الله رحمه السأد

الرحيم الرحمن الله بسم

لحممود     الرئيممس     السمميدالسممد.  بشممار الرئيس: الدكتور السيد
!!  الكرام الضيوف اللبنانية، الجمهورية رئيس

عنممدما المناسممبات هممذه مثممل فممي المتكلميممن بعممض دأب
البطولية، أعمالهم استعراض على وقادتهم، زعمائهم عن يتحدثون
دون الفريدة، الفذة ومواقفهم لهم، وجل عز الله توفيقات وخوارق

بتلممك تتصممل والممتي وراءاهمما، الكامنممة الخفيممة العوامممل عنممد وقوف
هممذه فممي أريد أنا وإنما والغصان، بالفروع الجذع اتصال البطولت

الخفية العوامل وأهم بعض عن أو العوامل، عن أتحدث أن الدقائق
مممن     الراحممل     قائدنا شإخص في كله العالم عرفه قد ما وراءا الكامنة
جامعة بكلمة ومصابرة، وصبر صمود ومن ،عبقريات     ومن     بطولت
ًا     كممان     الراحممل     قائممدنا     بمماطن     إنأقول:  أن علممى ،ظمماهره     مممن     خيممر
وكممان والصمدقاءا، المقربيممن ممن وإكبممار حمب مبعممث كممان ظاهره
!!!  والعداءا الخصوم من وإعجاب تقدير مبعث

ًا النسان باطن يكون عندما أن     ذلممك     فمعنى ظاهره؛ من خير
النسممان وأن وأخفممى، السر يعلم  الذيالله!     مع     هو     إنما     تعامله     جل
تسممري أن بممد فل ثم ومن ، تعالى لله المراقبة كثير أحيانه أكثر في
بممد  وليمتلكها!     التي     البشرية     قوته     جانب     إلى     إضافية     قوة كيانه في
!!!  معجزة     أو     خارق أنه يبدو ما التوفيق من يسانده أن من

ًا هذا كان ولقد أهممم هممو يكممن لممم إن العوامممل، أهممم مممن واحد
عرفهمما الممتي الفممذة المزايمما ورائها من انبعثت التي الخفية العوامل

!!!  تعالى الله رحمه الراحل قائدنا     شإخص في العالم
عن     أنبأت     التي     مواقفه     وشإاهدنا العجيب، صموده شإاهدنا لقد

تزال، وما العقول تساءالت ولقد ،رباني إلهام     عن     بل!! إلهي     توفيق
!!!  المواقف هذه كل يقف جعلته التي القدرات عن

تهيمممن بممل بممه، تحيممط كممانت التي الضغوط أن لتعلمون إنكم
كممان     أنممه     لممو منممه، ُيممراد لممما يستسمملم أن مقتضاها من وكان عليه،

ً !!!  وحدها     البشرية     قدراته     إلى     موكول
عند     من     تتنزل     إضافية     قدرة     ولكن محدودة، البشرية القدرات

الواحممد بممالحرف لممي قممال !! ولقممدالبشرية قدرته     تدعم     كانت     الله
كممان لممو علممى تمممارس الممتي الضغوط أعوام:" إن بستة وفاته قبل
".  متفائل فأنا ذلك ومع لتفتت، حجر على

قممدرة     من     تنبع إنما الكلمة هذه أن تتصورون السادة! هل أيها
؟!!نعرفها     كالتي     إنسانية

الصمملب الحجممر قممدرة تغممالب النسانية القدرات كانت ومتى
الضممغط هممذا أمممام التفمماؤل هممذا يممأتي أيممن ومممن الصممم؟ والصخر
ً     وليممس ،العلممى!     مممن     هابط     تفاؤل     إنه الخانق؟ ًا     تفمماؤل مممما     بشممري

ًا     نعرفه !!!  الخوة     أيها     جميع
ألقاه خطاب في بارز بشكل يتمثل لكم أقوله الذي هذا ولعل

فممي العممرب المحممامين اتحمماد مممؤتمر  م) فممي1994(  عممام فممي
تجممدون ولسمموف هممذا، خطممابه مممن فقممرات عليكم سأتلو دمشق،
والثمممرات النتائممج مع امتزج كيف عنه، نتحدث الذي الخفي العامل
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اللممه     رحمممه     الرئيممس     السمميد     وكممأن تلحظممون ولسوف تجلت، التي
حيمماته مممن يخاطبنمما ولكممأنه ،إليممه     رحممل     الذي     عالمه     من     علينا     يطل

استسمملم معاهممدة علممى بممالتوقيع نفسي أصم يقول:" لم البرزخية
لممي يجلممب لن شإيءا على تجرني بأن لذاتي أسمح لن إسرائيل، مع

ًا، شإبعت لقد التاريخ، مر على اللعنات سوى عممري وأمضميت حكم
الولى، العرب قضية هو وسبيلي العرب، وحدة وهدفي أناضل، وأنا

ًا إلي بالنسبة فلسطين وظلت ًا رمز علممي تمممر ولممم ُيمممس، ل خالد
العدالة ميزان وأن حق، على أنني خللها من أؤمن لم واحدة لحظة

حيمماتي فممي رأيت السلم. لقد ولصالح لصالحنا النهاية في سينتصر
ًا التلفزيون شإاشإة على وشإاهدت لموات، عدة جنازات منهمما. كثير

نفممس المحتمموم, وكممل قممدره سمميأتيه المطمماف نهاية في والنسان
اللممه بقضاءا مؤمنين صاغرين طائعين الموت الموت. سنذوق ذائقة

والنمماس نفسممي، عممن راٍض وأنمما أممموت أن أريد فإنني وقدره. ولذا
اللممه رضممى أنمال أن ذلمك، ممن والهممم ذلمك وقبممل عنمي، راضمون

"!!  الله بإذن سأكون وهكذا أنا ورحمته. هكذا
أو الكلم هممذا قلممت : لمموالسممد     بشممار     الدكتور     الرئيس     السيد

ًا كان أيام الرئيس السيد أمام نحوه من جاءا لربما ظهرانينا؛ بين حي
ًا منمه ابتغممي مممدح بمأنه هممذا كلمي يفسر ولكممن مصمملحة، أو مغنممم
المممدح ل البرزخيممة، حيمماته فممي اليمموم لكنممه اللممه، إلى رحل الرجل
ممما     بهمما،     أضممن     أن     ينبغممي     ما     الحقيقة     لكنها يجرحه، القدح ول يطريه
ُغّص     أن     ينبغي !!  ببيانها     أ

بمه ُعممرف مما وجممذع وأسمماس، جممذع شإمميءا لكممل السادة أيها
قلتممه     الممذي     هممذا النادرة والقدرات الفذة المزايا من الرئيس السيد

!!  لكم
إليممك اليمموم هذا في المر آل السد: لقد بشار الدكتور السيد

من الشوائب     من     صافية     صادقة     ببيعة أولً. ثم وجل عز الله بمشيئة
ًا. بيعممة الشممعب هذا بممالولءا إل تممترجم أن يمكممن - ل واللممه - ل ثانيمم

تسممتطيع ل بيعممة الشمموائب، عممن الصافي العفوي     وبالحب     الصادق،
تستطع ولم إليها، تتسامى أن المصطنعة المطبوخة الديمقراطيات

ْغِشي أن المزايدات الشإكال!! من بشكل منها شإيءا على ُت
ًا؛ نعرفها حقيقة هذه الشممعب     هممذا     مممن     تمت     البيعة     هذه جميع
منممك المة. موعد به منك. استبشرت موعد على . جاءاتلسيادتك

مممواطن لكممل ستترسممخ الممتي بالكفاية جذوره ستمتلق الفساد بأن
!! المة هذه في

المراكز بأن يقضي الذي المبدأ مع منك موعد على جاءات بيعة
ل والمكانيممات، الخممبرات أصحاب يتبوؤها إنما والعمال والوظائف

فقط.  والنتماءاات الهويات أصحاب يتبوؤها
المممة؛ هممذه مممن استبشار وعلى منك موعد على جاءات بيعة

بممه     تممأتي     لما     الدقيقة     المراقبة     مع     الماضي زلت     عن     بالصفح     موعد
بممأن سمميادتك مممن موعممد علممى جمماءات . بيعممةالمسممتقبل     في     اليام

ركمزت وكممم كممم المتي بالشمفافية الشمعب أفراد كل ويتمتع يتحلى
الشفافية ! تلكقلب     كل     دخل     الذي العميق     الحلو     خطابك في عليها

ل الخلق شإممفافية إن الرئيممس سمميادة يمما لتعلممم وإنك الخلق، في
القائل:( النكليزي المثل ذلك صدق ولقد الدينية، التربية إل تصقلها

!!  ) أجل أخلق بدون دين ول دين بدون أخلق ل
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ًا وتعالى سبحانه الله نسأل أقاممك مما علممى يقدركا أن ضارع
والسمملوكا التطممبيق مممن معنممى المممة هذه حب من يجعل وأن فيه،

عممن عبممارة الحممب يكممون ل وأن ،واحممد     خنممدق     فممي     معك     والوقوف
!!  فقط تتردد وهتافات ترتفع شإعارات

ًا وجل عز الله أسأل تقممرب حسممنة، ببطانممة يكرمك أن ضارع
ًا ونحن كلها  والمةالصعب!!     لك     وتيسر     البعيد،     لك موكولممون جميع

وحده. وتعالى سبحانه الله توفيق إلى ذلك وبعد ذلك قبل
وبركاته!  الله ورحمة عليكم والسلم
. )1( م20/7/2000 هم/1421 الول  ربيع18 الخميس

حافظ     الطاغوت     الهالك     تأبين     بمناسأبة     وقال
السأد

ًا لست لكني أسممًى     كله     كياني     مل الحدث هذا إن قلت إن مبالغ
ًا يفرز لن لساني أن أشإعر نطقت فمهما ،القدم     إلى     الفرق     من شإيئ
مثلممك، مممؤمن وأنمما تعلمممت أنممي غير السى، هذا إل فؤادي في مما

ًا     وتعلمنمما     ورثنا     وكلنا ًا     قممدر الرئيممس     السمميد     مممن     اليمممان مممن     كممبير
..!!  الراحل     الوالد

بمعيٍن     الفذ     قائده     من     الشعب     هذا     تمتعالركن:  الفريق سيادة
الممتي الحكمممة مممن الكممثير الكممثير المعيممن هممذا من تضلع ،ينضب     ل

السممهر فممي الشممموخ مممن والكممثير الكثير المعين هذا تضلع تعلمها،
تضلع وقد المعين، هذا من انتشى وقد الشعب .. هذا الحقوق على

ًا يمكن ل المعين هذا من ورثها التي المعارف من كؤوس إثر كؤوس
ًا يتجه أن يمكن ل ذلك، بعد فمه مذاق يغير أن ً يمين ليبتعممد وشإمممال

ًا، المعين هذا عن ..!!!  المعين مع سيبقى أبد
ّكرالركن     الفريق     سيادة ٍءا : أذ مممن أعلممم مما أكثر تعرفه بشي

ًا،     كمان تعمالى، اللمه رحمه الراحل قائدنا أسرار أقمول     أجممل،     عبقريم
ًا     هذا. وكان ًا     حاكم يأخممذ     كممان     واللممه     هذا. لكنه     أقول     العالم،     في     فذ

وجممل     عممز     اللممه     إلممى     اللتجمماءا     من     توفيقه     شإحونات     يأخذ     وكان     مدده
 !!..

يمما .. ولكنممي ثقيممل الحمممل أن أعلممم أنمما ،أجممل     المموريث،     أنت
يتخلممى     لمن     اللممه     وأن     سينصممركا، اللممه     أن     يقيممن     على الفريق سيادة

..!! عنك
هممذه مممن ينتقممل لممم بممأنه السمموري الشممعب هممذا لهنممئ وإني

ً يتفيأ يزال ل بل ل محرقة؛ شإمس إلى المظلة ًا     ظل يممزال ول ،وارف
 ..!! )2( المعين ذلك من المتفرع الدافق النهر مع يسير

والتعليق     التعقيب

كلمممات من كلمة كل عند نقف أن أردنا لو قبل من ذكرنا كما
أو الشممرعية الناحيممة مممن .. ونناقشممها الممذكر النفممة الرجممل هممذا

ًا منها ننقص لم بكاملها الرجل كلمة هذه 1 ًا حرف نقلناها .. قد واحد
عليه. الوقوف يشاءا لمن يمكن النترنت، على موقعه من

وقلبممه كيانه ملت التي المناسبة تلك في الرجل كلم كامل أنظر 2
ًا ًا حزن النترنت! على موقعه .. في وأس
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بنما .. لطمال للواقمع ومطابقتهما صممدقها ممدى جهممة من أو العقلية،
ًا منا ذلك ولستغرق المقام، ً مصنف تعقيبنا في سنكتفي .. لذا كامل

التالية:  بالنقاط صاحبها، وعلى عليها

الصممريحة الممموالة فممي يممدخل الرجممل كلم مممن تقممدم - ما1
سورية، في ونظامه ولحزبه الحاكم الطاغوت وملة للكفر والكبرى

تعالى.  الله دين عرفا اثنان وطغيانه كفره على يختلف ل والذي

الممذي بلعممام إسممرائيل بني عالم في تعالى قوله ُيحمل وعليه
دعمماءا بسممبب قومه أعلم كان أن بعد دينه ومن الله آيات من انسلخ

الموحممدين: {واتممل المممؤمنين علممى قممومه بنممي مممن للكفار به دعا
مممن فكممان الشيطان فأتبعه منها فانسلخ آياتنا آتيناه الذي نبأ عليهم

هممواه واتبممع الرض إلممى أخلممد ولكنه بها لرفعناه شإئنا . ولو الغاوين
العراف: يلهث} تتركه أو يلهث عليه تحمل إن الكلب كمثل فمثله
170-176 .

تتخممذوا ل آمنوا الذين أيها تعالى: {يا قوله كذلك ُيحمل وعليه
فممإنه منكممم يتولهم ومن بعض أولياءا بعضهم أولياءا والنصارى اليهود
أوليمماءا والنصممارى اليهممود أتخممذ لم أنا قال . فإن51المائدة: منهم}

..؟! 

وطمماغوتهم، وحزبهممم، النصمميريين، اتخممذت لممه: قممد نقممول
تيميممة ابممن ينقل - كما العلم أهل بإجماع وهؤلءا .. أولياءا، ونظامهم

يتخممذ تعممالى: {ل ..! قممال والنصممارى اليهممود مممن - أكفممر وغيممره
ذلممك يفعممل ومممن المممؤمنين دون مممن أوليمماءا الكممافرين المؤمنممون

تعممالى: {ول . وقممال28عممران: آل شإمميءا} فمي اللممه ممن فليمس
مممن اللممه دون مممن لكم وما النار فتمسكم ظلموا الذين إلى تركنوا
. 113هود: تنصرون} ل ثم أولياءا

للصلح يتوسط كان - أنه - البوطي الرجل هذا عن ُيذكر ومما
الخمموان وبيممن البمماحي العلممماني ونظممامه الهالممك الطمماغوت بيممن

الجرائممد فممي عنممه ُنشممر وقممد للخمموان قمماله مممما وكان المسلمين،
أن بشممرطين: أولهممما إل سممورية إلى تعودا أن يمكن والمجلت: ل

ّطئمموا .. أن أنفسممكم تجّرممموا أنفسممكم تحملمموا .. أن أنفسممكم تخ
.. السوري الشعب بحق حصلت التي الجرائم جميع عن المسؤولية

ولنظممامه القائممد للسمميد إساءاات من منكم بدر ما كل عن وتعتذروا
..!!  التقدمي البعثي

السياسممية القيممادة ممموالة فممي تممدخلوا الثمماني: أن الشممرط
البعممثي الطمماغوت ديممن فممي تممدخلوا أن آخممر .. وبتعممبير الحاكمممة
ٍذ الشرطين: يمكممن بهذين أتيتم ..!! إن وموالته الفممذ للقائممد حينئمم
..!!  عنكم يعفوا قد وربما بشأنكم ينظر أن السد حافظ النصيري

مممن عنهممم يصممدر ممما تتبممع خلل - مممن - وللسممف والخمموان
تمدل - كلهمما منهمما المتممأخرة - وبخاصممة وبيانات وتصريحات مواقف

لممم الن حممتى ذلممك .. ومع الشرطين لهذين استجابوا قد أنهم على
..!!  والعفو والرحمة بالمن عليهم الطاغوت يتكرم
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. .  فاحذروه البوطي هو هذا

ًا للكممافر تكفيممره بعممدم البمموطي يكتفممي - لممم2 ًا كفممر بواحمم
الملة عن مخرج بذاته كفر وهذا الشام؛ طاغوت كفر في والمتمثل

ًا البممواح الكفممر سمممى بممأنه البوطي يكتفي .. ولم .. والكممافر إيمانمم
ًا؛ الصراح الكفر تعممدى .. بممل الملة عن مخرج بذاته كفر وهذا مؤمن
الحين الوليماءا درجمة إلمى الكافر الطاغوت رفع أن إلى ذلك .. الص
.. الربانيممة المعجزات أيديهم على تتحقق التي النبياءا درجة إلى بل
البشممر قمموة غيممر إلهيممة قمموة نمموع السممفاح الطمماغوت في جعل بل

التي البشرية قوته جانب إلى إضافية " قوة يملك .. فهو المعروفة
بعض فوق بعضه والمغلظ المركب الكفر من كله " .. وهذا يمتلكها

!!..

- ظنمموا بقلة - ليسوا الناس من لشريحة إضلل فيه كذلك وهو
.. يممموت .. ولممن بحق إله السد حافظ أن المراحل من مرحلة في

ا البشمر لمدى المعروفمة القموة غيمر أخمرى قموة وفيمه ول - كم يق
منهمما الممتي الشممعارات لممه يرفعمموا أن دعمماهم - مممما تماما البوطي

افظ يما البمد .. إلمى البمد قولهم: إلى ن .. طلبنما السمد ح اللمه م
حافظ يجلس .. حلك حلك الله .. يا السد حافظ لنا فأرسل المدد،
!!!  محلك

أسممتاذه مممن وورث تعلم أنه ُينكر - ل البوطي - أي فهو لذلك
أبنمماءا مممن المسمملمين بممدماءا الملمموث الجممزار النصمميري الطمماغوت

!!  اليمان من الكبير .. القدر السد حافظ ولبنان سورية

حممافظ هممو اليمان في شإيخه أن وصراحة وضوح بكل يقر فهو
ّلم، وما الشيخ .. فبئس السد السممد حممافظ شإيخه التلميذ وبئس ع
 !!..

الله .. وأن الطاغوت الكافر سيوفق تعالى الله بأن - جزمه3
بممالله والطعممن الكفممر عيممن .. وهذا عنه يتخلى .. ولن بد ول ناصره
.. وصممفاته وبأسمممائه بممه يليممق مممال سممبحانه له نسب حيث تعالى؛
ًا تعالى الله من فجعل .. وهذا الظالمين المكذبين للمجرمين نصير

البواح!!  الكفر عين

الغيممب علممى الحكممم مممن نمموع فيه كلمه فإن ذلك إلى إضافة
- قائممدكا أن بمموطي يمما أدراكا .. فممما تعالى الله نفس في ما وعلى

ًا باطنه كان السد - حافظ الله شإاءا إن جهنم إلى ظمماهره مممن خير
سينصممر اللممه أن أدراكا .. وممما تعممالى الله إل يعلمها ل .. والبواطن

فممي ممما .. أعلمممت الغيب .. أطلعت عنه يتخلى .. ولن السد بشار
بعقممول .. وتسممتخف الكممذب اللممه علممى تفتري أنك .. أم الله نفس

..؟!!  أمامك هم الذين الطرش

كلمممة في السد باسل الهالك ابن الهالك على حكم قبل ومن
..!! قممال بجناحين يطير .. وكأنه الجنة في الن يراه له: بأنه تأبينية

. وقممال59النعممام: هممو} إل يعلمهمما ل الغيب مفاتح تعالى: {وعنده
الغيممب} أعلممم ول اللممه خزائممن عنممدي لكممم أقممول ل تعممالى: {قممل

علممم يممدعي ل وسلم عليه الله صلى الرسول كان . فإذا50النعام:
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. .  فاحذروه البوطي هو هذا

.. الموحي طريمق عمن ربمه إيماه علمممه ما إل نفسه تلقاءا من الغيب
اللممه نفس في وبما بالغيب، العلم تدعي - أن بوطي - يا بك أفيليق
..؟!! 

ّ ً لنفسك ضمنت هل ..؟!! الجنة أهل من تكون أن أول
ثلثين قال: أدركت ُمليكة أبي عن صحيحه في البخاري أخرج

علممى النفمماق يخمماف كلهم وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب من
وميكائيل.  جبريل إيمان على إنه يقول أحد منهم ما نفسه،

ُيزكممون ل وسمملم عليممه اللممه صمملى محمممد أصممحاب كممان فإذا
ًا أنفسممهم علممى النفمماق .. ويخشممون تعالى الله على أنفسهم ورعمم

ًا والطمماغوت نفسممك تزكممي وأنممت بممك .. فكيممف خممالقهم مممع وتأدب
؟!!  ورضوانه جناته فسيح .. وتدخله تعالى الله على الكافر

كلمممة كل .. حيث كلمه من تقدم ما كل في الصريح - كذبه4
الشممعب أبناءا من يسمعه من .. وكل بوطي يا كذاب له: أنت تقول

تتخطفممه أن خشممية عليممه الممرد يستطيع ل - الذي المقهور السوري
يمما كممذاب لممه: أنممت - يقممول الطمماغوت جنممد من المسعورة الكلب
ذلممك علممى .. ونقسم الحديث صدقتها وما أمتك كذبت .. قد بوطي

 !!

ً يتفيأ السوري الشعب كان متى ًا ظل عنه: ل تقول حتى وافر
ً يتفيأ يزال ًا ظل قائممده مممن الشممعب هممذا يتمتع يزال ل .. وأنه وافر
..؟!!  ينضب ل بمعين الفذ

سجين أو طريد أو شإهيد وفيه إل الشام بيوت من بيت من ما
يعيممش .. لتجعلممه الملهم الفذ قائدكا زبانية ظلماءا ليلة في تخطفته

المموافر الظممل هممو .. أهممذا والتعذيب والقتل القهر أقبية غياهب في
؟!!  ظلله يتفيأ السوري الشعب يزال ل والذي تعنيه، الذي

بحممق مجممازر وجنده الفذ قائدكا فيها وارتكب إل مدينة من ما
.. وممما اللممه ربممي يقولممون أنهممم سمموى لهممم ذنب ل المنين؛ أهاليها
.. ببعيممد العممالم مسممامع وعممن عنك مساجدها وتدمير حماه مجزرة

يتفيممأه الممذي المموافر .. والظممل ينضممب ل الذي المعين هو هذا فهل
؟!!  وتريده تعنيه الذي .. أهذا السوري الشعب

ً الملهممم الفذ قائدكا - بقيادة النصيري النظام يدع لم - سممبيل
كممادت أن .. إلممى سمملكه وقممد إل والمممؤمنين ورسمموله اللممه لحممرب
يمما تعنيممه الممذي هممذا .. فهممل الشام أرض من الشريعة معالم تخفى
؟!!  السوري الشعب يتفيأه الذي الوافر الظل من بوطي

.. والرهمماب والقهممر الكبت .. هذا والجوع والخوف الفقر هذا
بممه يشهد .. والذي الساعة مدار على السوري الشعب يعيشه الذي

الظممل مممن هممذا .. هممل بالشام مر سبيل عابر كل .. بل منصف كل
؟!!  تعنيه الذي الوافر
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وحزبممه، وإرادتممه، ولشممريعته، للطاغوت، الشعب تعبيد أن أم
ينضب ل الذي المعين .. ومن الوافر الظل من عندكا .. هو وحكمه
؟؟!! 

ً بموطي - يمما لنمما أذكممر ًا - ظل السمموري الشممعب يتفيممأه واحممد
ثم كذاب ثم كذاب .. فأنت تفعل ولن تفعل لم .. فإن وأمان بحرية
..!!  كذاب

أهمل .. خنمت دينمك .. خنمت المسملمين .. خنمت أمتمك خنت
ًا سائلك تعالى .. والله صدقتهم وما عليهم، .. وكذبت بلدكا عمن غد

هذا!!  كل

ينصممحوكا؛ حممتى أو بسمموءا، يممذكروكا أن الناس يخاف قد الن
وأنممت وإشإممارتك، أمركا رهن وهم يحرسونك؛ الفذ قائدكا جنود لن

لممن القادمة الجيال .. ولكن بلدكا وأهل شإعبك ضد الساهرة عينهم
يخممافوكا؛ لممن لنهممم والشممتائم؛ باللعنممات إل يذكروكا ولن ترحمك،

ٍذ ولنه ذلممك .. وممما وجود أو أثر وجنده الفذ لطاغوتك يكون لن وقتئ
الله. شإاءا إن ببعيد

يمكمن .. ل البمموطي لسممان علممى بممواح كفممر مممن تقدم - ما5
علممى قممدرة أو قوة من أوتوا - مهما والتحريف - بل التأويل لرباب

وصممف إلممى أو الكفممر، دون ممما إلممى يممأولوه أن التأويل أو التحريف
تممأويلتهم فممي خرجمموا إذا .. إل البممواح الكفممر وصممف عممن يخرجممه

اللغويممة والممدللت الشممرعية، المفمماهيم حممدود عممن وتحريفمماتهم
..!!  المعتبرة

كفممر ممن منه ويظهر أظهر - فيما البوطي ُيعذر أن يمكن - ل6
أو التأويممل، أو بالجهممل، كالعممذر التكفيممر؛ موانع من مانع - بأي بواح

..!! المعتبرة التكفير موانع من غيرها أو الكراه،
ًا لممه يجممدوا أن وحمماولوا المتكلفممون لممه تكلممف ومهممما إل عممذر

تممرد الممتي بالكفر الصريحة والعبارات المواقف ذلك مقابل ووجدوا
وإقالممة الرجممل، إعممذار منهمما أرادوا الممتي وتممأويلتهم تكلفهم عليهم
..!!  عثراته

ًا هنا موضع ل وبالتالي قبل الحجة قيام " ضرورة لمقولة مطلق
ُيحمممل عندما الصحيح موضعها المقولة هذه أن المعين! " إذ تكفير
ًا معتممبر شإممرعي لمممانع الكفممر فممي وقممع معيممن على الكفر .. شإممرع
!  البوطي هكذا وليس

ًا لنمما بممد ل فإنه ذكره تقدم ما جميع خلل - من7 أن مممن شإممرع
مرتممد     كممافر     بممأنه البمموطي رمضان سعيد محمد الدكتور على نحكم
ُتجرى بعينه .. والخرة الدنيا في وتبعاتها الردة أحكام جميع عليه .. 
تلبممس ما كل ومن وجنده، الطاغوت من براءاته للمة ُيظهر أن إلى
! القاطعة بالبينة عليه ثبت بواح كفر من به
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ًا الرجل كون ذلك من يمنع ول اتسمماع .. أو الشريعة في دكتور
ًا لممه كممان .. أو السلمي العالم في واسمه صيته فممي نافعممة جهممود
مممورد عنممد لممه يتشممفع ل هممذا .. فكل واللتزام الطلب مراحل أول

علممى بممه ُيختممم وبما بالخواتيم، العبرة .. ولن المغلظ البواح الكفر
إن بيممده نفسممي :" فوالممذي وسمملم عليه الله صلى قال كما المرءا،
َدكم ذراع، إل وبينهمما بينممه يكممون ممما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل أح
أحممدكم . وإن فيدخلها النار أهل بعمل فيعمل الكتاب؛ عليه فيسبق
فيسممبق ذراع، إل وبينهمما بينممه يكممون ما حتى النار أهل بعمل ليعمل

عليه.  " متفق فيدخلها الجنة أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه

حممتى أحممد بعمممل تعجبمموا :" ل وسمملم عليممه اللممه صمملى وقممال
ًا يعمل العامل فإن له، يختم بما تنظروا مممن برهة أو دهره من زمان

ً فيعمممل يتحول ثم الجنة، دخل عليه مات لو صالح بعمل دهره عمل
ًا، ًا ليعمل العبد وإن سيئ عليممه مممات لممو سمميئ بعمممل دهره من زمان
ً فيعمل يتحول ثم النار، دخل ًا، عمل ًا بعبممد الله أراد وإذا صالح خيممر

".  عليه يقبضه ثم صالح، لعمل فوفقه موته قبل استعمله

الختام.  وحسن الثبات تعالى الله نسأل

يممروق ل قممد البمموطي بحممق الصممادر الشممرعي الحكممم - هممذا8
لهممم .. فنقممول الشممريعة بأحكممام الجهلة أو للرجل المتعصبة لبعض

.. صممادقين كنتممم إن علينمما تنكرونممه فيممما وبرهانكم أدلتكم أخرجوا
والحممق ودليممل، حممق - طلب والفضممل والمنممة الحمممد - ولله فنحن
وشإممركم ألسممنتكم كفمموا .. أو نملممك ممما وكممل أنفسنا من إلينا أحب

.. لكممم ول لي ليس والحكم موردكم، ليس فالمورد عنا، وجهالتكم
وحده.  القدير العلي لله هو وإنما

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

؛ حليمة مصطفى المنعم عبد
بصير أبو

هم16/11/1421
www.abubaseer.com
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هذه تنـزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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