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 هذا هو البوطي فاحذروه 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

إىل هؤالء املضللني الذين ال يزالون ينظرون إىل هذا الرجل ـ بلعام عصره ـ على أنه من 
 علماء األمة، احلريصني على نصرة الدين .. وعلى أنه مع األمة وليس ضدها !  

 إىل هؤالء الذين فتنهم منطق الرجل، وبعض ما كتب ..! 
هــؤالء الــذين ال يزالــون يلــدون الرحــا  ليســتمعوا للرجــل دنــان مــنهم أن  ــدوا عنــده مــا إىل 

 ينفعهم يف دينهم ودنياهم ..! 
 إىل كل من  هل الرجل .. وال يعرفه ! 

إىل هــؤالء عيعــان، و ــ هم .. هــك إلــيهم كلمــا  بلعــام عصــره ال فريــة الــ  أل اهــا  نا ــبة 
يـة اللـام النصـ ا حـافس األ ـد .. الـ  يفدقلـه يف الاممـة بغعمـة مـرور أربعـني يومـان علـى هـغ  طا 

العصــر ـ إن ي ي ــن بلعــامهم األو  ـ الــذين انســل وا مــن ديــن هللا يفعــاىل، ودقلــوا يف ديــن ونصـــرة 
 الطا و  ..! 

ولو أردان أن ن ف عند كل كلمة من كلما  الرجل ونعلق عليها .. لطا  بنا امل ـام، وايفسـع 
 كامغن .. ول ن األوالا  ال يفتسع هلذا .. كما أن هـذا املتملـق السـاالك يف أحضـان الرد ليبلغ مصنفان 

الطوا يــال ال يســتنق منــا كــل ألــت .. فلوالايفنــا أ لــى منــه ومــن أ ــياده وطوا يتــه .. ولــوال ضــرورة 
حتذير األمة من ضغ  وكفر هذا اهلالت الذا عمال فتنتـه وراجـال علـى كمـ  مـن العبـاد  ملـا عنينـاه 

 لذكر والرد..! أصغن اب
لذلت  ن تفي بذكر كلمايفه ال  أل اها يف حضرة الطوا يال الظاملني،  نا بة هغ  كب هم 
الـذا علمهــم ال فــر والط يــان، مــع بعــض التع يبــا  وا اــارا  اليســ ة الضــرورية الــ  ال بــد منهــا 

 فـر واالططـاو والتملـق نمبتها يف هناية امل ـا  .. لـ ا ال ـارن بنفسـه هـو  م الـه وكلمايفـه، ومـدا ال
 الذا بلغ ابلرجل .. وهللا يفعاىل وحده حسبنا، وال حو  وال الوة إال ابهلل. 

 وإليت أوالن م اله .. وبئس ما الا : 
 كلمة أربعني الرميس الراحل حافس األ د رمحه هللا 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 س اجلمهورية اللبنانية،رمي السيد الرميس حلودالسيد الرميس: الدكتور بلار األ د.  
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 الضيوف ال رام !!  
دأب بعض املت لمني يف ممل هـذه املنا ـبا  عنـدما يتنـدعون عـن هعمـامهم والـاد م، علـى  

هلم، ومواالفهم الفذة الفريدة، دون والوف عند  ا تعراض أعماهلم البطولية، وقوارق يفوفي ا  هللا 
البطوال  ايفصا  اجلـذ  ابلفـرو  واأل صـان، وإ ـا  العوامل اخلفية ال امنة وراءها، وال  يفتصل بتلت

أان أريد يف هذه الدالامق أن أحتدث عن العوامل، أو عـن بعـض وأهـم العوامـل اخلفيـة ال امنـة وراء مـا 
، ومـــن صـــمود وصـــ  الامـــدان الراحـــل مـــن بطـــوال  ومـــن عب ـــر  الـــد عرفـــه العـــاي كلـــه يف اـــ   
، علــى أن دــاهره كــان الراحــل كـان قــ ان مــن دـاهرهإن ابطــن الامــدان ومصـابرة، ب لمــة جامعــة أالـو : 

 مبعث حب وإكبار من امل ربني واألصدالاء، وكان مبعث يف دير وإعجاب من اخلصوم واألعداء !!! 
 فمعـ  ألـت أن جـل يفعاملـه إ ـا هـو مـع هللا!عنـدما ي ـون ابطـن ا نسـان قـ ان مـن دـاهره   

، ومـن   فـغ بـد أن يفسـرا نـه كمـ  املراالبـة هلل الذا يعلم السر وأقفى، وأن ا نسان يف أكمر أحيا
وال بد من أن يسانده من التوفيق ما يبدو  الوة إضافية إىل جانب الويفه البلرية ال  ميتل ها!يف كيانه 

 !!!  قارق أو معجزةأنه 
ول د كان هذا واحدان من أهم العوامل، إن ي ي ن هـو أهـم العوامـل اخلفيـة الـ  انبعمـال مـن 

 الراحل رمحه هللا يفعاىل !!!  ا   الامدانزا  الفذة ال  عرفها العاي يف ورامها امل
 بـل عـن إهلـام!! وااهدان مواالفـه الـ  أنبـل  عـن يفوفيـق إهلـيل د ااهدان صموده العجيب،  

 ، ول د يفساءلال الع و  وما يفزا ، عن ال درا  ال  جعلته ي ف كل هذه املواالف !!! رابين
و الــ  كانــال حتــيك بــه، بــل  ــيمن عليــه، وكــان مــن م تضــاها أن إن ــم لتعلمــون أن الضــ و  

 !!!  لو أنه كان موكوالن إىل الدرايفه البلرية وحدهايستسلم ملا يُراد منه، 
ـــهال ـــدرا  البلـــرية  ـــدودة،   ـــدعم الدريف  ول ـــن الـــدرة إضـــافية يفتنـــز  مـــن عنـــد هللا كانـــال يف
ام:" إن الض وو ال  متارس على لو كان !! ول د الا  يل ابحلرف الواحد البل وفايفه بستة أعو البلرية

 على حجر لتفتال، ومع ألت فلان متفامل ". 
 ؟!!يفنبع من الدرة إنسانية كال  نعرفهاأيها السادة! هل يفتصورون أن هذه ال لمة إ ا  
ومىت كانال ال درا  ا نسانية يف الب الدرة احلجـر الصـلب والصـ ر األصـم؟ ومـن أيـن     

نعرفـه  ولـيس يففـاؤالن بلـر ن  ـا، إنـه يففـاؤ  هـابك مـن األعلـى!الضـ ك اخلـانق؟  هذا التفاؤ  أمام هـذا
 !!!  عيعان أيها األقوة

ــذا أالولــه ل ــم يتممــل بلــ ل ابره يف قطــاب أل ــاه يف عــام     م( يف  1994ولعــل هــذا ال
ل مؤمتر احتاد احملامني العرب يف دملق،  ليفلو علي م ف را  من قطابه هذا، ولسـوف دـدون العامـ

وكـلن اخلفي الذا نتندث عنـه، كيـف امتـزع مـع النتـامث والممـرا  الـ  دلـال، ولسـوف يفغحظـون 
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، ول لنــه طاطبنــا مــن حيايفــه ال هقيــة الســيد الــرميس رمحــه هللا يطــل علينــا مــن عاملــه الــذا رحــل إليــه
علـى  ي و :" ي أصم نفسي ابلتواليـع علـى معاهـدة ا تسـغم مـع إ ـراميل، لـن أ ـن لـذا   ن دـرين

ايء لن  لب يل  وا اللعنا  على مر التاريخ، ل د ابعال ح مان، وأمضيال عمرا وأان أانضـل، 
وهديف وحدة العـرب، و ـبيلي هـو الضـية العـرب األوىل، ودلـال فلسـطني ابلنسـبة إيل رمـزان قالـدان ال 

تصــر يف مُيــس، وي متــر علــي حلظــة واحــدة ي أؤمــن مــن قغهلــا أنــن علــى حــق، وأن ميــزان العدالــة  ين
النهاية لصاحلنا ولصاحل السـغم. ل ـد رأيـال يف حيـا  جنـاها  عـدة ألمـوا ، واـاهد  علـى اااـة 
التلفزيون كم ان منها. وا نسان يف هناية املطاف  يليفيه الدره احملتوم, وكل نفس أام ة املو .  نذوق 

وأان راٍض عـن نفســي، املـو  طـامعني صــا رين مـؤمنني ب ضــاء هللا والـدره. ولـذا فــ نن أريـد أن أمــو  
ــل ألــت واألهــم مــن ألــت، أن أان  رضــى هللا ورمحتــه. ه ــذا أان وه ــذا  والنــاس راضــون عــن، والب

  لكون إبأن هللا "!! 
: لـو اللـال هـذا ال ـغم أو طـوه أمـام السـيد الـرميس أ م  السيد الرميس الدكتور بلار األ ـد 

 نه مدح ابت ي منه م نمان أو مصلنة، ول ـن كان حيان بني دهرانينا  لر ا جاء من يفسر كغمي هذا 
ل نهـا احل ي ـة الرجل رحل إىل هللا، ل نه اليوم يف حيايفـه ال هقيـة، ال املـدح يطريـه وال ال ـدح  رحـه، 

 !!  ما ينب ي أن أضن هبا، ما ينب ي أن أُ ّ  ببياهنا
ا  الفــذة أيهـا السـادة ل ـل اـيء جـذ  وأ ـاس، وجـذ  مــا ُعـرف بـه السـيد الـرميس مـن املـز  

 !!  هذا الذا اللته ل موال درا  النادرة 
ببيعـة أوالن.    السيد الدكتور بلار األ د: ل د آ  األمـر يف هـذا اليـوم إليـت  لـيئة هللا  

ابلــوالء مــن هــذا اللــعب  نيــان. بيعــة ـ ال وهللا ـ ال مي ــن أن يفــ جم إال  صــادالة صــافية مــن اللــوامب
عن اللـوامب، بيعـة ال يفسـتطيع الـدمي راطيا  املطبوقـة املصـطنعة  الصايف الصادق، وابحلب العفوا

 أن يفتسامى إليها، وي يفستطع املزايدا  أن يفـُْ ِلي على ايء منها بل ل من األا ا !!
. جـاء  علـى موعـد هذه البيعة متـال مـن هـذا اللـعب لسـياديفتهذه ح ي ة نعرفها عيعان   

د  ــتمتلق جــذوره ابل فايــة الــ   ت  ــخ ل ــل منــت. ا تبلــر  بــه األمــة. موعــد منــت  ن الفســا
 مواطن يف هذه األمة !!

بيعـة جـاء  علــى موعـد منـت مــع املبـدأ الــذا ي ضـي  ن املراكـز والودــامف واألعمـا  إ ــا 
 يتبوؤها أصناب اخل ا  وا م انيا ، ال يتبوؤها أصناب اهلو   واالنتماءا  ف ك. 

 موعــد ابلصــفن عــن هال ن هــذه األمــة  بيعــة جــاء  علــى موعــد منــت وعلــى ا تبلــار مــ 
. بيعـة جـاء  علـى موعـد مـن  ـياديفت  ن املاضي مع املراالبة الدالي ة ملـا يت  بـه األ م يف املسـت بل

الـذا  قطابت احللو العميـقيتنلى ويتمتع كل أفراد اللعب ابللفافية ال  كم وكم ركز  عليها يف 
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تعلم    ـيادة الـرميس إن اـفافية األقـغق ال ! يفلـت اللـفافية يف األقـغق، وإنـت لـدقل كل اللـب
يفص لها إال ال بية الدينية، ول د صدق ألت اململ ا ن ليزا ال امل:  ال أقغق بدون ديـن وال ديـن 

 بدون أقغق ( أجل !! 
أن ي ــدر  علــى مـا أالامــت فيــه، وأن  عـل مــن حــب هــذه  ضـارعان نسـل  هللا  ــبنانه ويفعــاىل  

، وأن ال ي ــون احلــب عبــارة عــن والوالــوف معـت يف قنــدق واحــدالســلو  األمـة معــ  مــن التطبيــق و 
 اعارا  يفريففع وهتافا  يف دد ف ك !! 

 يف ــرب لــت البعيــد، ويفيســر لــت الصــعب!!ضــارعان أن ي رمــت ببطانــة حســنة،  أ ــل  هللا  
 واألمة كلها وطن عيعان موكولون البل ألت وبعد ألت إىل يفوفيق هللا  بنانه ويفعاىل وحده.

 لسغم علي م ورمحة هللا وبركايفه! وا 
 (. 1م  20/7/2000هـ/ 1421ربيع األو   18اخلميس  
والــا   نا ــبة يتبــني اهلالــت الطــا و  حــافس األ ــد: ل ــن لســال مبال ــان إن اللــال إن هــذا  
، فمهما نط ال أاـعر أن لسـاين لـن يفـره اـيئان  ـا يف مأل كياين كله أ ىن من الفرق إىل ال دماحلدث 
ا ميـان  وكغان ورعنا ويفعلمنـا الـدران كبـ ان مـنال هذا األ ى،    أين يفعلمال وأان مؤمن مملت، فؤادا إ

 ..!!  من السيد الرميس الوالد الراحل
، يفضــلع مــن هــذا متتــع هــذا اللــعب مــن الامــده الفــذ  عــنٍي ال ينضــب ــيادة الفريــق الــركن:  

املعني ال م  وال م  من اللموخ يف السهر املعني ال م  ال م  من احل مة ال  يفعلمها، يفضلع هذا 
على احل وق .. هذا اللعب والد انتلى من هذا املعـني، والـد يفضـلع كؤو ـان إعـر كـؤوس مـن املعـارف 
ال  ورعها من هذا املعني ال مي ن أن ي   مذاق فمه بعد ألت، ال مي ن أن يتجه ميينـان واـاالن ليبتعـد 

 عني ..!!! عن هذا املعني أبدان،  يب ى مع امل
: أأكِّــر بلــيٍء يفعرفــه أكمــر  ــا أعلــم مــن أ ــرار الامــدان الراحــل رمحــه هللا  ـيادة الفريــق الــركن 
كـان عب ـر ن، أجـل، أالــو  هـذا. وكـان حاكمـان فـذان يف العــاي، أالـو  هـذا. ل نـه وهللا كـان  قــذ يفعـاىل،  

 ..!! مدده وكان  قذ انوان  يفوفي ه من االلتجاء إىل هللا عز وجل 
 علــى ي ــني أن هللا، أان أعلــم أن احلمــل ع يــل .. ول ــن    ــيادة الفريــق نــال الوريــث، أجــلأ 

 ..!!  ينصر ، وأن هللا لن يت لى عنت
 ــــــــــــــــــ 

( هذه كلمة الرجل ب املها ي نن   منها حرفان واحدان .. الد ن لناها من موالعه على ا ن نال، مي ن ملن يلاء 1 
 الوالوف عليه. 
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إين ألهنــه هــذا اللــعب الســورا  نــه ي ينت ــل مــن هــذه املظلــة إىل اــس  رالــة  ال بــل ال و  
 ( ..!! 1، وال يزاال يس  مع النهر الدافق املتفر  من ألت املعني دغن وارفان يزا  يتفيل 
 :  ـ التع يب والتعليق 
نفـة الـذكر .. كما أكران من البل لو أردان أن ن ف عند كل كلمة من كلما  هـذا الرجـل اآ 

وننااللها من الناحية اللرعية أو الع ليـة، أو مـن جهـة مـدا صـدالها ومطاب تهـا للواالـع .. لطـا  بنـا 
امل ام، وال ت رق ألت منـا مصـنفان كـامغن .. لـذا  ـن تفي يف يفع يبنـا عليهـا وعلـى صـاحبها، ابلن ـاو 

 التالية: 
ل ــ ا لل فــر وملــة الطــا و  مــا يف ــدم مــن كــغم الرجــل يــدقل يف املــواالة الصــر ة وا -1 

 احلاكم وحلزبه ونظامه يف  ورية، والذا ال طتلف على كفره وط يانه اعنان عرفا دين هللا يفعاىل. 
وعليه ُ مل الوله يفعاىل يف عاي بن إ راميل بلعام الـذا انسـلخ مـن آ   هللا ومـن دينـه بعـد  

وايفـل علـيهم  علـى املـؤمنني املوحـدين:أن كان أعلم الومه بسبب دعاء دعا به لل فار من بـن الومـه 
نبل الذا آيفيناه آ يفنا فانسلخ منها فليفبعه الليطان ف ـان مـن ال ـاوين . ولـو اـئنا لرفعنـاه هبـا ول نـه 
ـــــب إن حتمـــــل عليـــــه يلهـــــث أو يف كـــــه يلهـــــث  ـــــل ال ل ـــــع هـــــواه فمملـــــه كمم ـــــد إىل األرض وايفب أقل

:176-170األعراف . 
 أيهــا الــذين آمنــوا ال يفت ــذوا اليهــود والنصــارا أوليــاء   وعليــه ُ مــل كــذلت الولــه يفعــاىل: 

 .51املامدة: بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم من م ف نه منهم 
 ف ن الا  أان ي أختذ اليهود والنصارا أولياء ..؟!  
ن و  له: الد اختذ  النص يني، وحزهبم، وطا و م، ونظامهم .. أولياء، وهؤالء إبعا  أهل  

 ين ل ابن يفيمية و  ه ـ أكفر من اليهود والنصارا ..! العلم ـ كما 
ال يت ذ املؤمنون ال افرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعـل ألـت فلـيس مـن  الا  يفعاىل: 

 . 28آ  عمران:هللا يف ايء 
وال يفركنوا إىل الذين دلموا فتمس م النـار ومـا ل ـم مـن دون هللا مـن أوليـاء    والا  يفعاىل: 
 . 113هود:ون ال يفنصر 
و ا يُذكر عن هذا الرجل ـ البـوطي ـ أنـه كـان يتو ـك للصـلن بـني الطـا و  اهلالـت ونظامـه  

العلماين ا ابحي وبني ا قوان املسلمني، وكان  ا الاله لإلقوان والد ُنلر عنه يف اجلرامـد واالـغ : 
 ــــــــــــــــ .. أن ختطِّئوا  ال مي ن أن يفعودا إىل  ورية إال بلرطني: أوهلما أن دّرِموا أنفس م

 !( أنظر كامل كغم الرجل يف يفلت املنا بة ال  مأل  كيانه واللبه حزانن وأ ان .. يف موالعه على ا ن نال1 
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أنفس م .. أن حتملـوا أنفسـ م املسـؤولية عـن عيـع اجلـرامم الـ  حصـلال  ـق اللـعب السـورا ..  
 للسيد ال امد ولنظامه البعمي الت دمي ..!! ويفعتذروا عن كل ما بدر من م من إ اءا  

اللرو الماين: أن يفدقلوا يف مواالة ال يادة السيا ية احلاكمة .. وبتعب  آقر أن يفـدقلوا يف  
 دين الطا و  البعمي وموااليفه ..!! 

إن أيفيتم هبذين اللرطني: مي ن حينئٍذ لل امد الفذ النصـ ا حـافس األ ـد أن ينظـر بلـلن م  
 يعفوا عن م ..!! ور ا الد 
وا قــوان ـ ولأل ــف ـ مــن قــغ  يفتبــع مــا يصــدر عــنهم مــن مواالــف ويفصــر ا  وبيــاان  ـ  

وخباصة املتلقرة منها ـ كلها يفد  علـى أهنـم الـد ا ـتجابوا هلـذين اللـرطني .. ومـع ألـت حـىت اآن ي 
 يت رم الطا و  عليهم ابملن والرمحة والعفو ..!!  

ــوطي بعــدم يف -2   فــ ه لل ــافر كفــران بواحــان واملتممــل يف كفــر طــا و  اللــام  ي ي تفــي الب
وهذا كفر بذايفه خمرع عن امللة .. وي ي تفي البوطي  نـه  ـى ال فـر البـواح إميـاانن .. وال ـافر ال فـر 
الصراح مؤمنان  وهذا كفر بذايفه خمـرع عـن امللـة .. بـل يفعـدا ألـت إىل أن رفـع الطـا و  ال ـافر إىل 

صـاحلني .. بـل إىل درجـة األنبيـاء الـ  يفتن ـق علـى أيـديهم املعجـزا  الرابنيـة .. بـل درجة األولياء ال
جعـل يف الطـا و  السـفاح نــو  الـوة إهليـة  ــ  الـوة البلـر املعروفـة .. فهــو ميلـت " الـوة إضــافية إىل 

 جانب الويفه البلرية ال  ميتل ها " .. وهذا كله من ال فر املركب وامل لس بعضه فوق بعض ..!!
كــذلت فيــه إضــغ  للــر ة مــن النــاس ـ ليســوا ب لــة ـ دنــوا يف مرحلــة مــن املراحــل أن وهــو  

حافس األ د إله  ق .. ولـن ميـو  .. وفيـه الـوة أقـرا  ـ  ال ـوة املعروفـة لـدا البلـر ـ كمـا ي ـو  
 البـوطي متامــا ـ  ـا دعــاهم أن يرفعــوا لــه اللـعارا  الــ  منهــا الـوهلم: إىل األبــد .. إىل األبــد   حــافس
األ د .. طلبنا من هللا املدد، فلر ل لنا حافس األ د ..   هللا حلت .. حلـت  لـس حـافس  لـت 

 !!! 
لــذلت فهــو ـ أا البــوطي ـ ال يُن ــر أنــه يفعلــم وورث مــن أ ــتاأه الطــا و  النصــ ا اجلــزار  

 !! امللوث بدماء املسلمني من أبناء  ورية ولبنان حافس األ د .. ال در ال ب  من ا ميان 
فهو ي ر ب ل وضوح وصراحة أن اي ه يف ا ميـان هـو حـافس األ ـد .. فبـئس اللـيخ ومـا 

 علَّم، وبئس التلميذ اي ه حافس األ د ..!! 
 جزمه  ن هللا يفعاىل  يوفق ال افر الطا و  .. وأن هللا انصره وال بد .. ولن يت لى  -3 

ه  ـبنانه مـاال يليـق بـه و  امـه وصـفايفه عنه .. وهذا عني ال فر والطعن ابهلل يفعـاىل  حيـث نسـب لـ
 .. فجعل من هللا يفعاىل نص ان للمجرمني امل ذبني الظاملني .. وهذا عني ال فر البواح!! 
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إضافة إىل ألت ف ن كغمـه فيـه نـو  مـن احل ـم علـى ال يـب وعلـى مـا يف نفـس هللا يفعـاىل ..  
افس األ ـد كـان ابطنـه قـ ان مـن دـاهره .. فما أدرا    بوطي أن الامـد  ـ إىل جهـنم إن اـاء هللا ـ حـ

والبــواطن ال يعلمهــا إال هللا يفعــاىل .. ومــا أدرا  أن هللا  ينصــر بلــار األ ــد .. ولــن يت لــى عنــه .. 
أطلعـال ال يــب .. أعلمـال مــا يف نفــس هللا .. أم أنـت يففــ ا علــى هللا ال ـذب .. ويفســت ف بع ــو  

 الطرش الذين هم أمامت ..؟!! 
ى اهلالـت ابـن اهلالـت اب ـل األ ـد يف كلمـة يتبينيـة لـه:  نـه يـراه اآن يف ومن البل ح ـم علـ 

 اجلنة .. وكلنه يط  جبناحني ..!! 
 . 59األنعام: وعنده مفايفن ال يب ال يعلمها إال هو  الا  يفعاىل: 
. فـ أا كـان 50األنعـام:الـل ال أالـو  ل ـم عنـدا قـزامن هللا وال أعلـم ال يـب  والا  يفعاىل: 
ال يدعي علم ال يب من يفل اء نفسه إال ما علمه إ ه ربه عن طريق الوحي .. أفيليـق بـت  الر و  

 ـ   بوطي ـ أن يفدعي العلم ابل يب، و ا يف نفس هللا ..؟!! 
 هغَّ ضمنال لنفست أوالن أن يف ون من أهل اجلنة ..؟!! 
كلهـم   نـ  أقرع الب ارا يف صنينه عن أيب ُملي ة الا : أدركال عغعـني مـن أصـناب ال 

 طاف النفاق على نفسه، ما منهم  أحد ي و  إنه على إميان ج يل ومي اميل. 
ال يُزكـــون أنفســـهم علـــى هللا يفعـــاىل .. وطلـــون النفـــاق علـــى  فـــ أا كـــان أصـــناب  مـــد  

أنفسهم ورعان ويتدابن مع قال هم .. ف يف بت وأنال يفزكي نفست والطا و  ال افر علـى هللا يفعـاىل 
 فسين جنايفه ورضوانه ؟!! .. ويفدقله 
كذبه الصـرين يف كـل مـا يف ـدم مـن كغمـه .. حيـث كـل كلمـة يف ـو  لـه: أنـال كـذاب     -4 

بوطي .. وكل من يسمعه من أبناء اللعب السورا امل هـور ـ الـذا ال يسـتطيع الـرد عليـه قلـية أن 
كـذبال أمتـت   يفت طفه ال غب املسعورة من جند الطـا و  ـ ي ـو  لـه: أنـال كـذاب   بـوطي .. الـد

 وما صدالتها احلديث .. ون سم على ألت !! 
مىت كان اللعب السورا يتفيل دغن وافران حىت يف و  عنه: ال يزا  يتفيل دغن وافـران .. وأنـه ال  

 يزا  يتمتع هذا اللعب من الامده الفذ  عني ال ينضب ..؟!! 
 ته يف ليلة دلماء هابنية ما من بيال من بيو  اللام إال وفيه اهيد أو طريد أو  جني ختطف 

الامــد  الفــذ امللهــم .. لتجعلــه يعــيأ يف  ياهــب أالبيــة ال هــر وال تــل والتعــذيب .. أهــذا هــو الظــل 
 الوافر الذا يفعنيه، والذا ال يزا  اللعب السورا يتفيل دغله ؟!! 

م ما من مدينة إال واريف ـب فيهـا الامـد  الفـذ وجنـده حبـاهر  ـق أهاليهـا اآمنـني  ال أنـب هلـ 
 ــوا أهنــم ي ولــون ريب هللا .. ومــا حبــزرة محــاه ويفــدم  مســاجدها عنــت وعــن مســامع العــاي ببعيــد .. 
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فهل هذا هـو املعـني الـذا ال ينضـب .. والظـل الـوافر الـذا يتفيـله اللـعب السـورا .. أهـذا الـذا 
 يفعنيه ويفريده ؟!! 

هللا ور ـوله واملــؤمنني إال  ي يـد  النظـام النصـ ا ـ ب يـادة الامـد  الفــذ امللهـم ـ  ــبيغن حلـرب 
والد  ـل ه .. إىل أن كـاد  ختفـى معـاي اللـريعة مـن أرض اللـام .. فهـل هـذا الـذا يفعنيـه   بـوطي 

 من الظل الوافر الذا يتفيله اللعب السورا ؟!! 
هـــذا الف ـــر واخلـــوف واجلـــو  .. هـــذا ال بـــال وال هـــر وا رهـــاب .. الـــذا يعيلـــه اللـــعب  

. والذا يلهد به كل منصف .. بل كل عابر  ـبيل مـر ابللـام .. هـل السورا على مدار الساعة .
 هذا من الظل الوافر الذا يفعنيه ؟!! 

أم أن يفعبيد اللعب للطا و ، وللريعته، وإراديفه، وحزبه، وح مه .. هو عند  مـن الظـل  
 الوافر .. ومن املعني الذا ال ينضب ؟؟!! 

لــعب الســورا  ريــة وأمــان .. فــ ن ي يففعــل ولــن أأكـر لنــا ـ   بــوطي ـ دــغن واحــدان يتفيــله ال 
 يففعل .. فلنال كذاب   كذاب   كذاب ..!! 

قنال أمتت .. قنال املسلمني .. قنال دينت .. قنال أهل بلد  .. وكذبال عليهم، ومـا  
 صدالتهم .. وهللا يفعاىل  املت  دان عن كل هذا!! 

جنــــود الامــــد  الفــــذ  اآن الــــد طــــاف النــــاس أن يــــذكرو  بســــوء، أو حــــىت ينصــــنو   ألن 
 ر ــونت  وهــم رهــن أمــر  وإاــاريفت، وأنــال عيــنهم الســاهرة ضــد اــعبت وأهــل بلــد  .. ول ــن 
األجيا  ال ادمة لن يفرمحت، ولن يذكرو  إال ابللعنا  واللـتامم  ألهنـم لـن طـافو   وألنـه والتئـٍذ لـن 

 ي ون لطا ويفت الفذ وجنده أعر أو وجود .. وما ألت ببعيد إن ااء هللا.
ما يف دم من كفر بواح على لسان البوطي .. ال مي ن ألرابب التلويـل ـ بـل والتنريـف ـ  -5 

مهمـا أويفـوا مــن الـوة أو الـدرة علــى التنريـف أو التلويـل أن  ولــوه إىل مـا دون ال فـر، أو إىل وصــف 
ـــواح .. إال إأا قرجـــوا يف يتويغ ـــم وحتريفـــا م عـــن حـــدود املفـــاهيم  طرجـــه عـــن وصـــف ال فـــر الب

 ة، والدالال  الل وية املعت ة ..!! اللرعي
ال مي ن أن يُعذر البوطي ـ فيمـا أدهـر ويظهـر منـه مـن كفـر بـواح ـ  ا مـانع مـن موانـع  -6

 الت ف   كالعذر ابجلهل، أو التلويل، أو ا كراه، أو   ها من موانع الت ف  املعت ة ..!!
ــه عــذران إ ال ووجــدوا م ابــل ألــت املواالــف ومهمــا يف لــف لــه املت لفــون وحــاولوا أن  ــدوا ل

والعبارا  الصر ة ابل فر ال  يفرد عليهم يف لفهم ويتويغ ـم الـ  أرادوا منهـا إعـذار الرجـل، وإالالـة 
 عمرايفه ..!! 

 وابلتايل ال موضع هنا مطل ان مل ولة " ضرورة اليام احلجة البل يف ف  املعني! " إأ أن هذه 
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 ل فر على معني والع يف ال فر ملانع ارعي معت  ارعان .. امل ولة موضعها الصنين عندما ُ مل ا
 وليس ه ذا البوطي ! 

مـن قـغ  عيـع مـا يف ــدم أكـره ف نـه ال بـد لنـا اــرعان مـن أن ط ـم علـى الـدكتور  مــد  -7
.. ُدــرا عليــه عيــع أح ــام الــردة ويفبعا ــا يف الــدنيا   نــه كــافر مريفــد بعينــه ــعيد رمضــان البــوطي 

أن يُظهر لألمة براءيفه من الطا و  وجنده، ومن كل ما يفلبس به مـن كفـر بـواح عبـال واآقرة .. إىل 
 عليه ابلبينة ال اطعة !

وال مينــــع مــــن ألــــت كــــون الرجــــل دكتــــوران يف اللــــريعة .. أو ايفســــا  صــــيته وا ــــه يف العــــاي 
فع لـه عنـد ا  غمي .. أو كان له جهودان انفعة يف أو  مراحل الطلب وااللتزام .. ف ل هذا ال يتل
:" فوالـذا مورد ال فر البـواح امل لـس .. وألن العـ ة ابخلـوايفيم، و ـا ُطـتم بـه علـى املـرء، كمـا الـا  

نفســي بيــده إن أحــدعكم ليعمــل بعمــل أهــل اجلنــة حــىت مــا ي ــون بينــه وبينهــا إال أرا ، فيســبق عليــه 
لنـار حـىت مـا ي ـون بينـه ال تاب  فيعمل بعمل أهل النار فيدقلها . وإن أحدكم ليعمل بعمـل أهـل ا

 وبينها إال أرا ، فيسبق عليه ال تاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدقلها " متفق عليه. 
:" ال يفعجبوا بعمل أحد حىت يفنظروا  ـا طـتم لـه، فـ ن العامـل يعمـل همـاانن مـن دهـره والا  

ان، وإن العبـد أو برهة من دهره بعمـل صـاحل لـو مـا  عليـه دقـل اجلنـة،   يتنـو  فيعمـل عمـغن  ـيئ
ليعمل هماانن من دهره بعمل  يه لو ما  عليه دقل النار،   يتنو  فيعمل عمغن صاحلان، وإأا أراد 
ــه ". نســل  هللا يفعــاىل المبــا   ــل مويفــه فوف ــه لعمــل صــاحل،   ي بضــه علي ــد قــ ان ا ــتعمله الب هللا بعب

 وحسن اخلتام. 
وق لبعض املتعصـبة للرجـل أو اجلهلـة هذا احل م اللرعي الصادر  ق البوطي الد ال ير  -8

 ح ــام اللــريعة .. فن ــو  هلــم أقرجــوا أدلــت م وبرهــان م فيمــا يفن رونــه علينــا إن كنــتم صــادالني .. 
فننن ـ وهلل احلمد واملنة والفضل ـ طغب حق ودليل، واحلق أحب إلينا من أنفسنا وكل مـا  لـت .. 

لـيس مـوردكم، واحل ـم لـيس يل وال ل ـم .. وإ ـا أو كفـوا ألسـنت م واـركم وجهـااليف م عنـا، فـاملورد 
 هو هلل العلي ال دير وحده. 

 وآقر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
 
 هـ.                 عبد املنعم مصطفى حليمة 16/11/1421
 م.                                   أبو بص   9/2/2001
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