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 ؟ةقباسلا هت0ايخ نم نامرد قراط ب$ له

 هباحصأو هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو دمحلاو هللا مسب
 ،هاده عبّتا نمو
 دييW يف نامرد قراط حيرصت يناوخإ ضعب ّيلإ لسرأ دقف ،دعب امأ
 ّاله :ةقباسلا هت_ايخ نوفرعي نورخآ لاق امك تلقف ،يبيللا شيجلا

 !؟لبق نم ناك

 نأ الإ اًئيش هنع ينغي ال نامرد قراط نم دييأتلا اذه نإف ،ناك امهمو
 يتلاو ،ةيفلسللو يبيللا شيجلل ةقباسلا هت_ايخ نم ةحيرصلا هتبوت نلعي

 يف دسفملا مهلخدتو ،نونئاخلا ةقفاعصلا" :لصف يف اهضعب تعمج
 :اهّصن اذهو ،"لاتقلاو ةوعدلا يف ايبيل نوئش

 ليذختلا رمأ يف ايبيل ةقفاعص رطخأ نامرد قراط باطخلا وبأ"
 ريشملا كَّنحملا هدئاق يف يفخلا نعطلاو ،يبيللا شيجلا نم نيدهاجملل
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 دنع بَّقلي اذهل ؛ا�دج ةركام بيلاسأ هلو ،رتفح مساقل� ةفيلخ
 :ـب ايبيل يف نييفلسلا

 -ةقفاعّصلا بلعث وهو– "ايبيل تافرع"

 :ركملا اذه ىلع نهربت يتلا ةيزخملا هفقاوم مكيلإو

 يبيللا شيجلا لاتق يف عيبر خيشلا ىوتف طابحإ ىلإ هيعس :ًالوأ
 ركام بولس� رتفح مساقل� ةفيلخ ريشملا يف هزمغ عم ،جراوخلل

 رتفح لوح اوفتلا عيبر خيشلا لاق له مهضعب هلأس امدنعف ،سيسخ
 ؟هوحص_و

 ،هيلع لخدا" :هل لاق اًعيبر خيشلا نأ اًيعدم ركام بولس� باجأ

 -ةباجإلا يف ركملا اذo– ىفنو ،"ةيمالسإلا ةعيرشلا قبَّطي هل لقو
 امب هملع عم ،هدييwو ريشملا لوح فافتلالا ىلع عيبر خيشلا َّثح

 ةيالو داقتعا هنع ركذُي هنأ عمو ،بابلا اذه يف عيبر خيشلا نع لقني
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 ةفيلخ ريشملا ةدايقب شيجلا لوح فافتلالا هنم مزلي يذلاو ،ناملربلا
 .اًسأر كلذب عفري مل هنكل ،رتفح مساقل�

 -اذه َّحص نإ– هل ركذ امنإ اًعيبر خيشلا نأ -هللا كاعر– هبتناو
 نيبو هنيب اميف ،هللا عرش قيبطتب رتفح مساقل� ةفيلخ ريشملل ةحيصنلا
 ،ةيفلسلا ةقيرطلا يه امك ،ةبتاكمل� وأ ،كلذ عاطتسا نإ– ا�رس ريشملا

 !!! ألملا ىلع ال

 نم همالك يف ام بيبَّللا ىلع ىفخي الو ،باوجلا يف هثبخ ىلإ رظناف
 اذه هعينص نكل ،ةيعرشلا ةقيرطلل فلاخملا ينلعلا راكنإلاو نعطلا
 نع -ةدحاو ىوتف ولو- لقني مل هنأ برغتست الف ،هسيبلتو هركم دكؤي
 خيشلا ىلع دّدرتي هنأ عم جراوخلل شيجلا لاتقل هدييW يف عيبر خيشلا
 .اًرارم عيبر

 لواح -ريبك رود اهيف شيجلل ناكو- هتاربص برح تناك امل :اًين}
 ذافن اًيعدم شعاودلا عم حلصلل ىعسيو لاتقلا فقويو لخدتي نأ
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 دض شيجلا ةرصانم نع يفلسلا بابشلا ضعب فعضأ امم ؛ةريخذلا
 ،هل ةدناسملا ةوقلاو شيجلل تناك ةبلغلا -دمحلا ®و– نكل ،جراوخلا
 رمألا اذهو ؛ةليلق م±أ دعب ةتاربص ريرحت مت لعفل�و ،ةريخذلا ريفوت متو
 ملعلا ةبلط ضعب دنع ةّصاخ نامرصو ،هتاربص ةنيدم يف فورعم
 .كانه

 هيف ً_ايب فاقوألل ةماعلا ةئيهلا تردصأ برحلا ءانثأ هنأ كلذ دكؤيو
Wباطخلا وبأ جعزناف ،ةتاربص يف جراوخلل يبيللا شيجلا لاتق ديي، 
 ،"؟ً_ايب اوردصتو اوتفت نأ مكل لاق نم" :لاقو اًركنتسم مهيلع لصتاو
 لَبِق نم دَّنُجي نأ لبق ةوخألا ضعبل يمامعلا تاحرف هلقن اذهو
 .ةقفاعصلا

 لوخدل دهمف ،يفاذقلا مالزأ مهيمسي نم لاتقب ةنافشرو يف ىتفأ :اًثل}
 قيعيل ةنافشرو نم يليوجا نكمتو ءامدلا تكفسو يناوخإلا يليوجا
 . سلبارط وحن نآلا شيجلا مدقت
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 حالسلا ذخأ مكح نع يبيللا بونجلا يف بابشلا ضعب هاتفتسا :اًعبار
 حالسلا متذخأ اذإ :مهل لاقف ةدايقلل عباتلا 12 ءاوللا عم نواعتلاو
 شيجلا ىلع متبسُح يأ- فرط نود فرط ىلع متبسُح دق نونوكت
 !!ةنتفلا يف متلخد دق نونوكتو -جراوخلا دض ريشملا ةدايقب يبيللا
 يف ًالوخد جراوخلا دض شيجلا ةدناسم رورغملا ملاعتملا اذه لعجف
 !!ةنتفلا

 ا�دن هسفن ربتعي نأ رورغملا ملاعتملا اذه ىلع بيرغب كلذ سيل :اًسماخ
 تفلاخ ينإ :ًالئاق حجبت ثيح ،-هللا هظفح– يرباجلا ديبع خيشلل
 ةصاخ ىوتف اÄإ :لاق مث ،ترس يف هاوتف يف يرباجلا ديبع خيشلا
 امف ،تافرع -ةقفاعَّصلا بلعث– هبحاص هربخأ امك ،ةتارصم له�
 ن� ديفت -هللا هظفح- ديبع خيشلا نم ىوتف تجرخ ىتح اوثبل
 مأ نامرد :امهيف بذاكلا نم ىرت ايف ،- ةصاخ تسيلو ةماع ىوتفلا
 !؟نييفلسلا ىلعو ءاملعلا ىلع كرتشملا بذكلا هنأ مأ !؟تافرع
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 ىَمْعَـت نِكَلَو ُراَصْبألا ىَمْعَـت َال{ اÄأ مأ ،راصبألا يلوأ ± اوربتعاف

 !؟ }ِروُدُّصلا ِيف ِيتَّلا ُبوُلُقْلا

 طبر عم ،ءاملعلا مالك ىلع شيوشتلاو سيبلتلا ىلإ -هللا كاعر- رظناف
 ىواتف قاهزإو ،اهريغ نع ًالضف لزاونلا يف مÈ يفلسلا بابشلا
 ،كلذ وحنو ،اهفيرحتب ةرÉو ،اهصيصختب ةرÉو ،اهئافخÊ ةرÉ ءاملعلا
 :مهنع لاقُي نأ َّقُح كلذل ،ءاملعل� اًرتست اذه لك نولعفيو
 رتستي يذلا ريغصلا ميئللا رجاتلا وه قوفعُّصلا نأل ؛"ةقفاعص"
 ةميظعلا بساكملا هسفنل قِّقحيل همس� لمعيو ،قومرملا ريبكلا رجاتل�
  !!اهقحتسي ال يتلا

 يليوجا عم ةيدو ةقالع هطبرت نامرد قراط باطخلا وبأ :اًسداس
 هلقنو ،كانه نييفلسلا نيب ضيفتسم اذهو ،هيلع ينثي لب ،يناوخإلا

 .ةقفاعصلا لبق نم دَّنُجي نأ لبق يمامعلا تاحرف كلذك
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 تبث دق هنأ ملعلا عم ،هيلع يليوجا نم لاومألا قادغإ تبث دقو
 امبر ىرخأ تاهج كانهو ،اًضيأ يبيللا شيجلا ةهج نم لاملا هذخأ
 ةقفاعصلا ميظنت" كّرحت يتلا يه يتلا تاهجلا اهّلعلو ،اًضيأ هتمعد
 !"يملاعلا

 ةدايقب يبيللا شيجلا دييأتل ً_ايب اوردصي نأ ناتنزلا لئابق ضعب دارأ املو
 دِّيؤملا نايبلا اذه رادصإ عنمي نأ اًدهاج باّطخلا وبأ لواح ،ريشملا
 يبيللا شيجلا دييW يف -دمحلا ®و– نايبلا جرخ كلذ عمو ،شيجلل
 .جراوخلل دهاÏا

 ناتنزلا نم رخآ ٌنايب ردص )1440 نابعش 8( يف م±� اهدعبو
 ذوذشل� لوألا نايبلا باحصأ هوبتاك مÖّا لب ،قباسلا نايبلل اًضهانم
 ضفرن" :ةحارص اولاقو ،مهلثمي ال نايبلا اذه نأو ،ناتنزلا لئابق نع
 يه يتلا ،ةلودلا ةيندمب كسمتنو ،ةلودلا ةركسع ةدوع اًعطاق اًضفر
 ."رياربف نم رشع عباسلا ةروث ئدابم ىمسأ نم
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 نوعفري نيذلا نيملسملا ناوخإلا بزح ةنشنش وه مالكلا اذهو :تلق
 قوف -خلإ ..ةركسعلا ضفرو ةيندملاو ةيروثلا وحن– ةيبزحلا تاراعش
 .ةيعرشلا لوصألاو ةيمالسإلا ةديقعلا

 !؟ءافخلا يف يناثلا نايبلا اذه فلخ نامرد قراط نوكي لهف

 !ديدج لكب ىلبح م±ألا تلاز امو ،اًدعبتسم سيل :لوقأ

 يبيللا شيجلا عم لاتقلا نأ يعَّدي هنأ نامرد قراط نع ربخلا ءاج لب

 ُلوُقَـي نَّم مُهْـنِمَو{ :نيقفانملا ىوعد هذهو ،ةنتف لاتق هنأ جراوخلا دض

 ٌةَطيِحُمَل َمَّنَهَج َّنِإَو اوُطَقَس ِةَنْـتِفْلا ِيف َالَأ ِّينِتْفَـت َالَو ِّيل نَذْئا

 .}َنيِرِفاَكْلِ�

 ذيفنت نع -هرماوأ نع ردصت يتلا- بئاتكلا ضعب تلذاخت اذهلو
 !!! يبيللا شيجلل ةماعلا ةدايقلا ةهج نم مÖءاج رماوأ
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 ةريبك رئاسخ ديبكتب يبيللا شيجلا دوسأو لوحف ماق نأ ثبل ام نكل
 ناوخلل نيرصانملا ناتنزلل نيعباتلا- نيلتاقملا نم ةنوخلل حاورألا يف
 ركنأو ،رخآلا ههجو رهظأو ،اًيك� نامرد قراط جرخف ،-نيدسفملا
 ينإف" :لاقو ،نيقراملا جراوخلا عم فصب ا�فص نييناتنزلا ءالؤه فوقو
 ةلتاقملاو نيدسفملا ناوخإلا نم مويلا مكقيدص سمأل� مكودع ىرأ
 ءالؤه ،ين±رغلا بذاكلا نتفلاو رشلا يتفم مهسأر ىلعو ،نيمرÏا
 اودارأو ،ين±رغلا مرÏا ىوتفب مكءامد اوكفسو مكءانبأ اولتق نيذلا

Öنيبئاخ هللا مهدرف !اومعز اهريغو نيواطتو ةدامحلا ىلإ مكريج 
 ."خلإ... نيبملا قحلا ىلع  متنك مكنأل ؛مهيلع هللا مكرصنو ،نيئساخ

  ؟اه_ركذ يتلا ةقباسلا ةيزخملا فقاوملا يف ةيمحلا هذه نيأ :تلق

 !؟قحلا ىلإ ةبوأو كنم ةقافإ هذه له

 بزح نم ةنوخلل كتاودع يف اًقداص تنك ولف ،كلذ يف كشأ
 !؟يليوجا :ةنوخلا مهسوءر دحأ ىلإ ددوتلا اذه اذاملف ،ناوخإلا
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  !؟هتوطس نمو هنم فئاخ هنأل :ضعبلا لوقي دق

 !؟فلزتلاو ةنهادملا يضتقي فوخلا لهو :لوقأ

 شيجلا ةرصانم بوجو ىلإ ةحيصنلا هذه يف كموق دشرت مل اذاملو
 كنم ليذختلا ناك اذاملو !؟ةنوخلا ءالؤه دض رتفح ريشملا ةدايقب يبيللا

 !!؟.... ليذختلاو ليذختلاو -لبق نم–

 !صانم نيح تالو ،ناوألا تاوف دعب اÄإف ،ةبوأو ةقافإ تناك ولو

 ةحص اهيف يفني نامرد قراط مس� ةثداحم كلذ دعب ترشُن نكل
 هذه تبنتجا دقو ،اًئيش بتكأ مل" :لوقيو ،هنع مالكلا اذه رودص
 نأ ودبي" :ًالئاق ّدرف ،"خيش ± كتحفص هذه" :لئاسلا لاقف ،"!ةنتفلا
 لقو ،بابشلا رذحو" :لاق مث ،"!ثبع وأ قارتخال تضرعت ةحفصلا
 ."!كاذ عم الو اذه عم ال ،مكتويب اومزلا مهل
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 ىلع يكابتلا يف لوألا روشنملا نأو !يفنلا اذهل يفن اًضيأ رشُن اهدعبو
 !!!... قرتخت مل ةحفصلا نأو ،حيحصلا وه ناتنزلا ىلتق

 مس� رشُن امهالكف ،ىلوألا يفن نم ىلو� ةيناثلا يفن سيل :تلق
 بجاولا ناك كلذل ،لهس اذه يف بعالتلا نأ مولعمو ،نامرد قراط
 اًعومسم اًئيش ردصي ن� ثبعلا اذه مسحي نأ نامرد قراط ىلع
 ،هتبوت يف لجو زع ® اًصلخم ةقباسلا هفقاوم نم هتبوت هيف نلعي هتوصب
 شيجلل حيرصلا هءالو نلعي مث ،ةقفاعصلا بيعالأ نم هتءارب رهظُيو
 !ةنوخلاو جراوخلا دض دهاÏا

 ببسب ؛ةقرحملا ىلإ ناتنزلا بابشب ِّجَّزلا يف اًببس نامرد قراط نكي ملأ
 ؟هليذختو هبعالت

 اولذب نيذلا نيدهاÏا لاجرلا دض يناوخإلا يليوجا ةماسأ عم فقي ملأ
 ؟سيسخو نابج لك نم ايبيل ريهطتل مهحاورأ
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 ءانبأ دشريو ،يليوجا ةماسأ يجراخلا نم ةحيرصلا ةءاربلا نلعي مل اذامل
 اذه عم لاتقلا كرتو مÖويب ىلإ عوجرل� ةصاخ ناتنزلاو ةماع لبجلا
 !؟يجراخلا

 نم ةيوفشلا ىواتفلا هتءاج مأ !؟يليوجا ةماسأ نم اًفوخ تكس له
 !؟ةنيدملا يف ةيرسلا سلاÏا

 شيجلا داهجل مهدييW يف ناتنزلا خويش رارقإ يف ةدحاو ةملك بتك َّاله
 يك ؛صبرتلاو ليذختلا وه مأ !؟يبيللا برغلا يف جراوخلا دض يبيللا
 !؟ةفكلا حجرت نمل ىري

 ايبادجإ ةنيدم يف ءافرشلا نييفلسلا لوحفب ىسW :لِّذخملا اذهل لوقأو
 ىتح ؛يجراخلا نارضجلا دض مهرمأ ةالو عم لاجرلا ةفقو اوفقو نيذلا

 .هروجفو هِّرش نمو هنم يطفنلا لالهلاو ايبادجإ هللا ىَّجن
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 نيذلا ةَّماع يبيللا قرشلا  ندم يف ءافرشلا نييفلسلا لوحفب ىسW لب
 جراوخلا نم مÖريشع ءانبأ ضعب دض مهرمأ ةالو عم لاجرلا ةفقو اوفقو
 . مهرش نم مهدالب هللا ىجن ىتح

 ؛دوصقم هباحصأو نامرد قراط نم بعالتلا اذه نأ رهاظلا نكل 
 ىلع نامرد قراط باسح مدع عم ،شيوشتو طقف ةلبلب ثادحإل

 َال َكِلَذ َْنيَب َنيِبَذْبَذُم{ نيقفانملا ةمس هذهو ،رخآلا نود نيفرطلا دحأ

 .}ًاليِبَس ُهَل َدَِجت نَلَـف ُهللا ِلِلْضُّي نَمَو ِءَالُؤَه َىلِإ َالَو ِءَالُؤَه َىلِإ

 نيملسملا شيج ةهج ىلإ زاحني نأ قداصلا نمؤملا ىلع بجاولاف
 ـها."نيقراملاو ةنوخلا لاتقو مالسإلا ةرصنل ةحضاو ةيار عفر يذلا

 هب ىلدأ يذلا هحيرصت ناك نإ نامرد قراط ىلع بجاولاف :تلق
 بوتي نأ صلخمو قداص بلق نم اًعب_ يبيللا شيجلا دييW يف اًرخؤم
 نأ هتبوت مامت نمو ،تاضقانتلاو ت_ايخلا هذه نم ةنلعم ةحيرص ةبوت
 هيف عقو اميف اًببس اوناك نيذلا ةقفاعصلا جهنم نم ةحيرصلا ةءاربلا نلعي
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 مهو ،مهملظ نيذلا قوقحلا باحصأ نم لّلحتي نأو ،ت_ايخ نم
 :نافنص

 هليذخت ببسب مهؤامد تكفس نيذلل مدلا ءايلوأ :لوألا فنصلا
 !ةلِّلضملا هيواتفو

 ناكو ،ّقح ريغب مهيف نعط نيذلا ء±ربألا نويفلسلا :يناثلا فنصلاو
 !ناودعلاو يغبلا ىلع ا�ينبم هنعط

 دعاوق الو ةيملع لوصأ نم قلطني ال قبس ام لك يف نامرد قراطف
 موسرو ،ةقفاعصلا هناوخإ عم هكرحت ءاوهأ نم قلطني امنإ ،ةيفلس
 .ةيفلسلا دعاوق ضعب ليوW ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا اهيلع اوراسو اهوعدتبا

 ىلع نكل ،قداص يفلس ّلك اذÈ حرفي امك هتبوتب حرفأ -هللاو– ينإو
 هفوخل اًرظن ؛اهيلإ رطضا ةيسايس ةبوت تسيل ةحيحص ةبوت نوكت نأ
 .يبيللا شيجلا راصتنا مامت دعب ةقحالملا نم



 ؟ةقباسلا هت0ايخ نم نامرد قراط ب$ له

	

	Page	16	

 لَّجؤي مث ،ردصتلا نع فقوتلا هيلع بجي ةقداصلا ةبوتلا هراهظإ دعبو
 .هتيلهأو هتماقتسا اهيف تبثت نمزلا نم ةهرب

 اونوكي نأو ،مهسفنأ يف هللا اوقتي نأ هب اورتغا نيذلا ةوخألا حصنأو
 مÈ رّرغ هنأ اوكردي نأو ،اًفنآ ةروكذملا اهطباوضب ةبوتلا ىلع هل ً_وع
 .نيملسملا نم مهريغبو

 بتكو
 يرصملا نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ

 1440 لاوش 19 نينثإلا ةليل
 رصم - ةرهاقلا

 


