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تقديـــم

اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون والرتاث  ال تتوقف اإ�سدارات 

الوا�سع  مبفهومها  الثقافة  اإلى  تنظر  الأنها  ذلك  حمدد،  اجتاه  اأو  واحد  مو�سوع  عند 

واأدب واجتماع وغريها، وهكذا  تاريخ  االإن�سانية من  املعارف  التي ت�سم خمتلف  وتنوعاتها 

تكون ا�سداراتنا.

ونحن اإذ نقدم اليوم ديوان ) واحات وظالل( لل�ساعر اأحمد حممد ال�سديق، وهو �سوت 

�سعري معروف انطلق منذ �ستينيات القرن املا�سي �سادحا بق�سائد ا�سهمت يف تاأ�سي�س امل�سهد 

ال�سعري يف قطر، اإمنا نقدم منوذجا �سعريا له توجهه املنفرد، من خالل ق�سائده التي تغنت 

بقيم الدين االإ�سالمي احلنيف ورجاله، وهو على هذا يحمل فيما يحمل القيم النبيلة التي 

ن�سعى اإليها لبناء جمتمع مت�سامح متطلع نحو الرقي والنماء. 

نرجو اأن يكون ـ هذا الديوان ـ مفيدا ونافعا وممتعا للمهتمني بالثقافة وال�سعر على وجه 

اخل�سو�س. ونعد قراءنا مبزيد من اال�سدارات القادمة ا�سهاما من وزارة الثقافة والفنون 

والرتاث يف تعزيز دورها يف تنمية الثقافة القطرية والعربية

واهلل من وراء الق�سد

  الدكتور 

حمد بن عبد العزيز الكواري
وزير الثقافة والفنون والرتاث
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 مقدمــة
»ال�شعر ديوان العرب«..

»العـرب اأمـة �شاعـرة«..

مقولتان اأثبت التاريخ والواقع �سحة كل منهما.. 
بل اأثبتت الدرا�سات اأن ال�سعر عند العرب اأغزر واأوفر من �سائر االأمم واحل�سارات القدمية، 
وتتلقى  االحتفاالت  تقيم  القبيلة  كانت  حتـى  عندهم،  رفيعة  مبنزلة  يتمتع  ال�ساعر  وكان 
التهاين اإذا نبغ فيها �ساعر من اأبنائها.. الأنه �سيكون ل�سانها الذي يذّب عنها، وميجد ف�سائلها 
واأن�سابها، ويخلد ماآثرها وانت�ساراتها التي تفخر بها.. وُربَّ بيت واحد يف املدح والثناء يرفع 
قبيلة، وبيٍت من الذم والهجاء ي�سع اأخرى.. ومن هنا كانت اأهمية ال�سعر لديهم وتاأثريه 
الكبيـر يف حياتهم وجمتمعاتهم.. حتى علقوا الق�سائد التي حظيت بتقديرهم واإعجابهم يف 

جوف الكعبة.. وكاأنهم بذلك ي�سفون عليها هالة من االإجالل والتقدي�س. 
البياين  واإعجازه  وبالغته  الكرمي  القراآن  بف�ساحة  ال�سعراء  انبهر  االإ�سالم  جاء  وملا 
ال�سعف وال�سمور من جراء ذلك، فاإن  اأ�سابه  ال�سعر  اأن  العجيب، وعلى خالف من يزعم 
ال�سواهد تدل على اأن هذا االنبهار �سحذ عزائم كثيـر من ال�سعراء الذين ان�سرحت �سدورهم 
لالإ�سالم، واتخذوا من �سعرهم �سالحاً للدفاع عن دين اهلل يف مواجهة اأعدائه من امل�سركني.. 
واأقرب  والتفوق عليهم..  ملقارعة اخل�سوم  وثقافياً  القراآن غذاء معنوياً  ا�ستمّدوا من  وقد 
�ساهد على ذلك ما جرى بني الزبرقان �ساعر وفد متيم الذي جاء اإلى النبـي �سلى اهلل عليه 
و�سلم خالل العام التا�سع للهجرة، وبني ح�سان بن ثابت �ساعر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، 

فقد ان�سدالزبرقان ق�سيدته يومئذ مفاخراً بقومه، فقال: 

 مـــنـــا املــــلــــوك وفـــيـــنـــا تــقــ�ــســم الـــربـــُع نـــحـــن الـــــكـــــرام فــــال حــــــّي يــعــادلــنــا 

اأحـــــد  لــــنــــا  يـــــاأبـــــى  اأبــــيــــنــــا وال   اإنـــــــا كــــذلــــك عـــنـــد الـــفـــخـــر نـــرتـــفـــُع  اإنــــــــا 

فاأجابه ح�سان بق�سيدة على وزنها وقافيتها فاأجاد واأبدع، واعتـرف وفد متيم باأنه اأ�سعر 
من �ساعرهم الزبرقان، وكان ذلك �سبباً يف اإ�سالمهم.. ومما قاله ح�سان: 

الــــذوائــــب مـــن فــهــر واإخـــوتـــهـــم ــــَبــــُع اإن  ــــّنــــة لـــلـــنـــا�ـــس ُتــــتَّ ـــوا �ــــسُ ـــن ـــي  قـــــد ب

بعدهُم �سباقون  الــنــا�ــس  يف  كــان  ـــُع اإن  ــبــقــهــم تـــَب ــــــــى �ــس  فـــكـــل �ـــســـبـــق الأدن

وينطلق ال�سعر بعد ذلك على خطى ح�سان بن ثابت ر�سي اهلل عنه. 



8

واأنهم  يهيمون.  واد  كل  اأنهم يف  تر  اأمل  الغاوون.  يتبعهم  )وال�سعراء  تعالى  قوله  وينـزل 
يقولون ما ال يفعلون. اإال الذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات وذكروا اهلل كثيـراً وانت�سروامن 
علم  فلما   ،227 ال�سعراء 224–  ينقلبون(  اأي منقلب  الذين ظلموا  بعد ما ظلمواو�سيعلم 
النبـي �سلى اهلل عليه  اإلى  االآيات جاءوا  بهذه  بن مالك  رواحه وكعب  بن  ح�سان وعبداهلل 
اأنهم  واأخبـرهم  روعهم  النبـي  فهّداأ  بالذم،  ت�سملهم  ممن  يكونوا  اأن  خ�سية  يبكون  و�سلم 
داخلون يف اال�ستثناء، وذكر ابن كثـيـر اأن اال�ستثناء ي�سمل اأي�ساً �سعراء اجلاهلية الذين تابوا 
واأنابوا واأقلعوا عن مهاجمة االإ�سالم. واملراد بال�سعراء املذمومني باالآية هم �سعراء امل�سركني 
الذين كانوا يهجون النبـي �سلى اهلل عليه و�سلم وي�سيئون اإلى االإ�سالم وهم الذين عناهم 
احلديث النبوي:)الأن ميتلئ جوف اأحدكم قْيحا خيـر له من اأن ميتلئ �سعرا( و�سبب وروده، 
كما يف م�سند االإمام اأحمد عن اأبي �سعيد قال: بينما نحن ن�سري مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
ال�سيطان  و�سلم: )خذوا  النبي �سلى اهلل عليه  ين�سد، فقال  �ساعر  اإذ عر�س  بالعرج،  و�سلم 
قْيحا، خيـر له من اأن ميتلئ �سعرا(.. اأما  اأحدكم  ال�سيطان، الأن ميتلئ جوف  اأم�سكوا  – اأو 
اأهل احلق فاإنهم مطالبون مبجاهدة اأعداء االإ�سالم باأل�سنتهم واأيديهم كما جاء يف احلديث 
قال  اأنه  اأبيه  بن مالك عن  بن كعب  الرحمن  اأحمد يف م�سنده عن عبد  االإمام  رواه  الذي 
للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم: اإن اهلل عز وجل قد اأنزل يف ال�سعراء ما اأنزل، فقال �سلوات اهلل 
و�سالمه عليه: )اإن املوؤمن يجاهد ب�سيفه ول�سانه، والذي نف�سي بيده، لكاأن ما ترمونهم به 

ُح النَّْبِل(.  َن�سْ
بل اأكثـر من ذلك، فلئن كان اأهل اجلاهلية يعتقدون اأن ال�سعر من وحي اجلن وال�سياطني، 
فقد بني النبـي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن ال�سعر االإ�سالمي الذي يدعو اإلى االإميان ويح�س 
على اخلري، موؤيد من اهلل بوا�سطة املالئكة املكرمني.. فقد كان عليه ال�سالة وال�سالم يقول 
حل�سان )نافح عنا، وروح القد�س يوؤيدك( ويقول: )اهجهم وجربيل معك( ويقول )اأجب 

عني، اللهم اأيِّده بروح القد�س(، وروح القد�س هو جربيل عليه ال�سالم. 
النبي  لتكرمي  اأهال  االإلهي، وكان  التاأييد  ا�ستحق  العظيمة،  املهمة  بهذه  ال�سعر  قام  فاإذا 
�سلى اهلل عليه و�سلم، حيث اأمر باإقامة منبـر يف م�سجده ال�سريف ليقف عليه ح�سان ويلقي 
�سعره على امل�سلمني.. ومن اأجل هذا ال�سعر خلع بردته ال�سريفة على كعب بن زهري حني 

اأن�سده قوله: 

بــه  يــ�ــســتــ�ــســاء  ـــنـــور  ل الــــر�ــــســــول  �ـــســـيـــوف اهلل مــ�ــســلــول  اإن  مــــن   مـــهـــنـــد 

وال �سك اأن املنبـر والبـردة رمزان عظيمان لتكرمي ال�سعر االإ�سالمي واإعالء �ساأنه وتبليغ 
�سوته اإلى النا�س، حماطاً بالّدعم والت�سجيع لتحقيق ر�سالته يف املجتمع.. واالأمة. 

وتزكية  العلم  االأجيال، وح�سهم على طلب  تربية  ال�سعر يف  اأثر  ن�ستعر�س  اأن  اأردنا  ولو 
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االأخالق ورباطة اجلاأ�س والدفاع عن الوطن واحلرمات.. وغيـر ذلك من املكارم والف�سائل 
وال�سيم العالية، ل�ساق املجال وما ات�سعت له هذه املقدمة.. ويكفينا قول الفاروق عمر بن 
اخلطاب ر�سي اهلل عنه وهو يو�سي االآباء باالأبناء )َرّووُهْم ما يجُمُل من ال�سعر( وكان ال 
يعر�س له اأمر اإال اأن�سد فيه بيت �سعر، و�سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حيث يقول 
ومما  النحو،  هذا  على  كانوا  عليهم  اهلل  ر�سوان  ال�سحابة  وجلُّ  حلكمة(.  ال�سعر  من  )اإن 
القراآن،  من  �سيء  عليكم  خفي  )اإن  قوله  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س  بن  عبداهلل  عن  يروى 
فابتغوه يف ال�سعر، فاإنه ديوان العرب( واملراد بال�سعر هنا �سعر اجلاهلية، فهو املرجع املعتمد 
اأهل اللغة وخا�سة يف �سواهد النحو، وعون ملف�سر القراآن يف فهم ما يغم�س عليه من  عند 
االألفاظ يف التنزيل احلكيم.. ويوؤثر عن عمر قول مماثل وهو )عليكم بديوانكم ال ت�سلوا( 
قالوا: وما ديواننا ؟ قال: )�سعر اجلاهلية، فاإن فيه تف�سري كتابكم، ومعاين كالمكم( وقال 
علومها(  وم�ستودع  اآدابها،  وُم�ستنبط  حكمتها،  وخزانة  العرب،  ديوان  )ال�سعر  قتيبه:  ابن 
املاآثر،  االأن�ساب، وعرفت  العرب، به حفظت  للع�سكري: )ال�سعر ديوان  ال�سنعتني  ويف كتاب 

وُتُعِلّمت اللغة(. 
القراآن  اأنزل  وبها  االإلهي،  الوحي  ل�سان  فهي  ال�ساد،  لغة  �ساأن  رفع  نعلم  كما  واالإ�سالم 
ُكِتَب  وبها  االأمة..  لهذه  احل�سارية  االإ�سالمية  العربية  الهوية  عنا�سر  من  وهي  الكرمي، 
تراثها العظيم الِعْلمـي منه واالأدبي و�سائر ما عندها من املعارف والفنون.. ومن هنا فاإن 
اأعظم  من  وال�سعر  ووجودها،  وح�سارتها  واأ�سالتها  االأمة  بهوية  اهتمام  باللُّغة  االهتمام 
العربية  اللغة  ا�ستعادة  ومنها  النبيلة..  الغاية  هذه  لتحقيق  بها  ي�ستعان  التي  الو�سائل 
اأجمادها ال�سابقة، ف�ساًل عن كونها من عوامل الوحدة بني االأمة اإلى جانب الدين والعقيدة 

و�سائرالعوامل االأخرى..
كما اأن لل�سعر دوراً مهماً يف نه�سة االأمة، وحْفِزالهمم على امل�سي يف هذا ال�سبيل، والتحرر 
من قيود اجلهل والتخلف واالختالف، وحتري�س ال�سباب على االعتـزاز بدينه واأمته والعمل 
اجلاد يف ميادين اخلري والبذل والعطاء بكافة اأنواعه، والتم�سك باملبادئ والقيم التـي يرتقي 

بها الفرد واملجتمع وي�سود االأمن والتعاون والرتاحم بني النا�س. 
ويح�سرين قول اأبي متام اجلامع لهذه املعاين: 

َدَرى �َسنَّها ال�سعُر.. ما  ـــكـــارُم  ولوال ِخالٌل  ـــغـــاُة الـــُعـــال مــــْن اأيــــن ُتــــوؤَْتــــى امَل  ُب

وقول املتنبي: 

 على قــدر اأهــل الــعــزم تــاأتــي العزائم
 

 وتـــــاأتـــــي عـــلـــى قــــــدر الـــــكـــــرام املــــكــــارُم 
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�سغارها  ال�سغري  عــني  يف   وتــ�ــســغــر يف عـــني الــعــظــيــم الــعــظــائــُم  وتــعــظــم 

وقول اأحمد �سوقي: 

 فـــــــاإن هـــــُم ذهــــبــــت اأخــــالقــــهــــم ذهـــبـــوا  واإمنــــــا االأمــــــم االأخـــــــالق مـــا بقيت 

وقوله يف الن�سال من اأجل احلرية: 

ــــــــــــــَدقُّ ولــــــلــــــحــــــريــــــة احلــــــــــمــــــــــراء بـــــــــاٌب  جــــــــٍة ُي ــــــــرَّ  بــــــكــــــل يــــــــــــٍد ُمــــــــ�ــــــــسَ

بعد هذه اجلولة يف التعريف بال�سعر ومكانته واأهميته ودوره يف بناء احلياة واملجتمع، اأودُّ 
احلديث عن جمموعتي ال�سعرية التي بني يدي القارئ الكرمي ب�سفة مبا�سرة:

وبداية اأقول: اإن الكلمة اأمانة وم�سوؤولية.. 
وانطالقاً من ذلك.. فقد األزمت نف�سـي يف �سعري كله بالو�سوح واجتنبت الغمو�س؛ الأن 
ال�ساعر يكتب للنا�س ولي�س لنف�سه.. فالبد اأن يكون حري�ساً على اأن يفهمه قراوؤه لي�ستمتعوا 
ب�سعره وينتفعوا به.. واأذكر يف هذا ال�سياق مقوله الأحدهم اإذ �سئل: ما اأح�سن ال�سعر ؟ فقال: 
ما اأعطى القياد، وبلغ املراد. وقال اآخر: خري ال�سعر ما فهمته العامة، ور�سيته اخلا�سة.. 
ويف مقولة الآخر نقاًل عن ابن املعتـز: اأح�سن ال�سعر ما مل يحجبه عن القلب �سـيء. واأقول 
بهذا ال�سدد: اإن كان البد من الغمو�س ب�سبب ا�ستعمال بع�س الرموز واال�ستعارات، فليكن 
�سفافاً جذاباً.. ال طال�سم والمبهمات يتعذر فهمها اأو ا�ست�ساغتها.. كما هو حال كثري من 

�سعر احلداثة هذه االأيام. 
اأتوقف عن اال�ستطراد يف احلديث، الأبني للقارئ الكرمي عملي.. يف تق�سيم  اأن  اأود  وهنا 
جمموعتي ال�سعرية هذه على النحو الذي يراه.. وهو اأنها مكونة من خم�س باقات.. لكل 

منها ا�سم خا�س بها يتفق مع طبيعة ما ان�سم اإليها من الق�سائد، وهي كالتايل:

الباقة الأولى وعنوانها: »قرة العني يف مديح نبي القبلتني«
وحتتوي على ع�سر ق�سائد فى مديح نبينا حممد �سلوات اهلل و�سالمه عليه ويف الدفاع 
تاأتي يف  اال�ساءات  هذه  باأن  علماً  االآثمة..  االإ�ساءات  امل�سيئة وغريها من  الر�سوم  �سد  عنه 
الغالب على عك�س ما يريد اخل�سوم، اإذ اأنها حتفز غري امل�سلمني للبحث عن احلقيقة فيما 
يتعلق ب�سريته �سلى اهلل عليه و�سلم، ور�سالته.. وينتهي الكثريون منهم اإلى اعتناق االإ�سالم.. 
كان  وقد  وانت�ساره..  وظهوره  الدين  هذ  مب�ستقبل  االإرها�سات  قبيل  من  تكون  اأن  ولعلها 
ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم يف معارك الفتوح �سد الفر�س والروم ي�ستب�سرون بالن�سر اإذا 
ا�ستقبلهم االأعداء ب�ستم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم واالإ�ساءة اإليه ويتوقعون قرب الن�سر، 
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واأقرب برهان بني اأيديهم يوؤكد �سحة ذلك، ما كان من فتح مكة.. واالنت�سارات التي �سبقته 
ثم  امل�سركني،  اأيدي  على  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  لها  تعر�س  التي  االإ�ساءات  كل  رغم 

التمكني من بعد لالإ�سالم وامل�سلمني يف االأر�س.

الباقة الثانية بعنوان: »اآفـاق..«
وت�سم خم�سا وثالثني ق�سيدة: تختلف يف مو�سوعاتها بني النظرات التاأملية والدينية 
والوطنية وال�سيا�سية والوجدانية واالجتماعية، واجلامع بينها اأنها ذات اآفاق رحبة طليقة 
تت�سع لكل جماالت ال�سعر واأغرا�سه ومعانيه التـي تدخل �سمن االإطار العام ملفهوم االأدب 
االإ�سالمي، وتعريفه وفق ما هو معتمد لدى رابطة االأدب االإ�سالمي العاملية باأنه )هو التعبيـر 

اجلميل عن الكون واحلياة واالإن�سان، من خالل ت�سور االإ�سالم للكون واحلياة واالإن�سان(.
وملا كان االإ�سالم بكماله و�سموله هو منهج احلياة الفا�سلة البعيدة عن االإ�سفاف والعبث، 
ال�سمات  تلك  يحمل  اإليه  املن�سوب  ال�سعر  فاإن  واالنحالل..  ال�سالل  رج�س  عن  واملنـز 
املت�سع  الف�سيح  الرحب  واإمنا االنطالق  اإنغالقا وال ت�سييقا..  واخل�سائ�س وال يعني ذلك 
لكل تعبري هادف جميل ولكل اإبداع نظيف مفيد عن الكون واالإن�سان واحلياة.. وذلكم هو 
قاد يف العامل  االأدب احلقيقي ومنه ال�سعر و�سائر اجنا�س االأدب التي نّوه بها كبار االأدباء والنُّ

حتى قال قائلهم )اإن اأعظم فن كان دائما هو الذي يعك�س االإدراك الديني لع�سره(.

الباقة الثالثة وتتاألف من ت�شع ق�شائد وعنوانها:»درة الإ�شالم«
واملراد بها املراأة امل�سلمة امللتزمة بدينها وحجابها و�سلوكها وكافة ما جاء به ال�سرع احلنيف 
من قيم واأخالق واآداب.. حتر�س على تطبيقها، والعمل مبقت�ساها.. عقيدة وعبادة.. ولي�س 

جمرد تقليد وعادة..
وعائ�سة  خديجة  هما  املوؤمنني  اأمهات  من  اثنتني  عن  ق�سيدتان  الباقة  هذه  جملة  من 
ر�سي اهلل عنهما وعن �سائر اأمهات املوؤمنني. وال يخفى على القارئ اأن �سرية كل من هاتني 
التـي ينبغـي الوقوف  ال�سيدتني العظيمتني تنطوي على كنوز خالدة من الدرو�س والعبـر 
عموما،  للمجتمع  بل  فح�سب  للن�ساء  بالن�سبة  ال  منها،  واال�ستفادة  فيها  والتاأمل  عندها 
ومن ذلك تعلم الثبات على املبداأ وبذل املال واجلهد يف �سبيل الدعوة، وال�سرب على البالء، 
وامل�ساندة املتبادلة بني الزوجني يف احلق وحتري الدقة يف نقل االأخبار وال�سواب يف املواقف، 
والتورع عن االجنرار وراء ال�سائعات املغر�سة، وح�سن الظن باملوؤمنني واملوؤمنات، والت�سليم 
ب�سدق ما اأخرب اهلل به فى كتابه، وعدم ال�سكوت على افرتاءات الكذابني واملبطلني.. وغري 

ذلك مما يتك�سف للقارئ يف ثنايا الق�سيدتني املذكورتني.
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والق�سائد االأخرى ت�ستدعي كل منها الرتوي يف قراء تها،والوقوف عند معانيها، وال اأجد 
اأن بع�سها اأولى بالتنويه من بع�س.. واالأمر مرتوك للقارئ الكرمي يف كل احلاالت.. 

الباقة الرابعة وا�شمها: »هل ت�شهدون؟«
اأمام  ال�ساحة  على  ملا يجري  اال�ستنكار  معـنى  وفيه  الت�سع،  ق�سائدها  اإحدى  عنوان  وهو 
عيون اجلميع من اأحداث موؤملة بالن�سبة لل�سعوب امل�سلمة عربية و غري عربية،وفيه معنى 
االإثارة والتحري�س على اال�ستجابة لتلك ال�سيحة وتلبية الغر�س الذي اأطلقت من اأجله.. 

وهو الن�سرة و االغاثة..
اخليـري  وهوالعمل  هذااملحور..  حول  تدور  الباقة  هذه  ق�سائد  بقية  فاإن  هنا  ومن 
التطوعي، و�سوره، ومن�ساآته، ومنجزاته، واحل�س عليه، والتعاون يف �سبيله، حتقيقا لقوله 
تعالى )وتعاونوا على الرب والتقوى(املائدة/2 وقوله �سبحانه ).. واإن ا�ستن�سروكم يف الدين 
فعليكم الن�سر..(االأنفال/72 وقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )واهلل يف عون العبد ما كان 

العبد يف عون اأخيه( رواه م�سلم عن اأبي هريرة.

الباقة اخلام�شة وهي: »مراثي الراحلني«
اأئمة  امل�سلمني.. وكلهم  اأعالم  َعلَما من  اثني ع�سر  اثنتا ع�سرة ق�سيدة، يف رثاء  وعددها 
وعلماء كبار ودعاة واأدباء و�سعراء وتربويون وم�سلحون،انتقلوا اإلى جوار ربهم، �سائلني اهلل 

عز وجل لهم جميعا الرحمة واملغفرة والدرجات العلى من اجلنة.
واأ�سرت  الفي�سل يف ذلك  الوفاةهو  تاريخ  االأ�سماء، جعلت  وخروجا من احلرج يف ترتيب 

اإليه حتت العنوان بعبارة )ترتيب االأ�سماء بح�سب تاريخ الوفاة(.
•••••

والتـراث  والفنون  الثقافة  وزارة  اإلى  اجلزيل  بال�سكر  اأتوجه  اأن  اإال  ي�سعني  ال  وختاماً، 
الثقافة وطباعة كتبها وموؤلفاتها  ب�سوؤون  املعنية  الر�سمية  املوؤ�س�سة  باعتبارها  بدولة قطر 
املختلفة، ون�سرها، وت�سجيع املوؤلفني من �سعراء واأدباء وكتاب على امل�سي يف عطائهم االأدبي 
التنمية  يف  واالإ�سهام  العربية  املكتبة  الإثراء  الهادف  والفكري  ال�سعري  واإبداعهم  املتنوع 
الثقافيةلالأجيال وتزويدهم بزاد الروح والفكر واللغة واالأدب والثقافة عموماً، ودفعهم اإلى 

االإبداع والتميزيف هذه املجاالت.. واهلل ويل التوفيق،،،

اأحمد حممد ال�شديق
الدوحة، يف 22 من ذي احلجة 1433هـ

املوافق 7 نوفمرب 2012 م
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افتتـــــاح 

ـــــــَرُح فــيــهــنَّ اخَلـــيـــاُل ِهــــَي ذي واحــــــاُت �ــســعــٍر وِظــــالُل  َرْحـــــَبـــــٌة.. َيـــ�ـــسْ

ـــُنـــهـــا ــــى ُحـــ�ـــسْ ــــَجــــلَّ ــــَت ـــفـــاٌف َقـــــْد َكـــ�ـــســـاُهـــنَّ اجَلـــمـــاُل وِريـــــــا�ـــــــسٌ َي و�ـــسِ
 

ــــْت ــــَرَق راري اأ�ــــسْ  وجَنـــــــاواهـــــــا ُدمــــــــــــــوٌع.. وابــــتــــهــــاُل وُقـــــلـــــوٌب كــــــالــــــدَّ

ــــيــــا فــمــا امــــتــــثــــاُل اأْدَركــــــتــــــهــــــا رحـــــمـــــٌة ُعــــْل هلِل  بـــــعـــــُد  مــــــن   فــــاَتــــهــــا 

ــــهــــا ــــــُن َلـــــهـــــا ُفــــْر�ــــســــاُن ــــــادي ــــــي ِن�ساُل وَم نــيــا  والــدُّ يــِن  الــدِّ يف   �َسْبُقُهْم 

ـــــِه �ـــســـاَق املـَــجـــاُل وُطـــمـــوٌح.. كـــاَن حَمــ�ــســوراً.. وهــا  ُهـــــَو عــــْن اأَْحـــــالِم

ــــْم َيـــــَزْل ـــــ ــــذا..َل ــــَوى َهـــــذا وَه ــْعــُمــُر الـــواحـــاِت بــاحُلــ�ــســَنــى ِرجـــاُل و�ــــسِ  َي

هـــا ِحــبــاُل هــــــَي واحـــــــــــاُت ُنــــفــــو�ــــٍس �ـــســـدَّ َن�سيِج احُلـــّب والــّتــقــوى   مــن 

ـــيـــاِء َدْومــــــــاً َتـــْرَتـــقـــي ـــْل ـــــَم املـــــــاآُل  واإلــــــى الـــَع ـــــْع ــــدِق يــــا ِن  ومــــــــاآل الــــ�ــــسِّ

                              

                                                       ال�شاعـــــر





الباقة الأولى

قرة العني
يف مديح نبي القبلتني
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الرحمة املهداة

له يف �سحيفة  امل�سيئة  بالر�سوم  والتنديد  و�سلم  عليه  اهلل  ر�سول اهلل �سلى  الذب عن  يف 
دامنركية.

ــداُء ال..لــــــْن َيـــ�ـــســـرَيَك مــنــهــُم ا�ــســتــهــزاُء ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــَب دونـــــــــــَك االأعـــ  مــهــمـــــــــــا تــــاألَّ

جى تعوي.. وهْل الدُّ ــا والــنــجــــــــــــــوَم ُعـــــــــــواُء دعهْم كالًبا يف  ـــــَريَّ ـــ ـــ   ُيـــــوؤْذي الــثُّ

بــاطـــٍل ــْطــوِة  ـَــ �ــســـ ــَم  ـــ ـــ رْغـــ حـــقٌّ  ــاُء احلــــقُّ  ـــ ـــ ـــ ــقـــ   واحلـــــــقُّ لـــيـــ�ـــَس ملــــا �ـــســـــــــــــــواُه َب

كــرباوؤهــــــــْم املـــدى  على  هـــْم ُجــَهــــــــالُء والــكــافــروَن  ــْوا فـــــي ِكـــرْبِ ـــ ـــ  مــهــمــا َعــَت

ـــــٌل وال ُخــيــــــــالُء اأ�ــســتـــــاُذهــــــــْم ِفــــــــرعــــــــوُن فـــــي َجــَبـــــروِتــِه ـــ ـــ ـــــِه َخــْيـــ ـــ ـــ ـــ   لــــــــــــــْم ُتــْغــِنـــ

اأبـــو جــهــٍل.. وما اأتـــــى  ُخطـــاُه  واالإْزراُء وعــلــى  مُّ  ــذَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الـــ اإالَّ   لــلــجــهــــــــــــــــــــِل 

اإخفــائها على  َتْقــــَوى  ال  ــْمــ�ــُس  ــوداُء الــ�ــسَّ ـــ ــــــــاِء �ــَســحــــــــابــــــــٌة �ــس ـــرْبَ الــفــ�ــســـ ــــ  َع

جلــــالِلــــِه مــا  ـــــِويُّ  الــُعــْل ــاِن َفــَنــــــــــــــاُء واجلــوهــُر  ـــ ـــ ـــ مـــ ــَر الــزَّ ـــ ــْب  وجــمـــــاِلــــــــــــــِه َع

َمكفــوَلـــٌة!..  ..! ــٌة  يَّ ُحــرِّ َـــــــــــــــــاُء ُعــدواُنـهـــْم  ــِهــْم ُطــلـَـقـــ ـــ ــْرِمـــ ـــ ـَــُدوَن ِبــُجـــ ـــتــــ ُـــْع  وامْل

�ِسْفلَـٌة ــاِغـــــُر  اأَ�ــسَ َوْهـــْم  َـــــــــــاُء َيَتَعــاَظُمـوَن..  ــــــــــــــوَبــــــــٌة َعــْمــيــــــ  وعــيــــــــوُنــهـــــْم َمــْعــ�ــسُ

اإمنـا ـــــيٌء..  �ــَس َيْحِمــيـِه  ال  يــــــــُن..  ُن�َســــراُء الــدِّ ـــــْم  ُهـــ ــاِد  ـــ ـــ ـــ ـــ واالإِحْلـــ  ِلــْلــُكــْفــــــــِر 

َهــاَمــَنــا ُنطــاأِْطـــــَئ  اأْن  ـــا  ِمنَّ ــراُد  ـــ ـــ َـــــــــــاُء َوُي ــَعــفـــ ــا �ــسُ ـــ ـــ ـــ ــَن ـًـا اإِنَّ ـــ ـــ ـــ ـــــوَل دومـــ ـــ ـــ ـــ  وَنــُقـــ

َلنا َوَمـــا  ــنَي..  ــِل ُــْر�ــَس امْل َخْيـــُر  اُء َوُيــَهـــــــــــاُن  ْغـــ�سَ واالإِ ــْمــِت..  الــ�ــسَّ ُخـُنـــوُع  اإالَّ    

يُبَنا َن�سِ الِعَبـــاِد  دوَن  َوَهـــْل  ا�ــْســِتــْخـــــَذاُء؟! َعَجبــًا..  بديِنَنا  املَ�ســا�ِس   ِعْنـــَد 
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ـــــوَن.. َفــــــــَزْلـــــِزيل ـــــي َلـــْن يــُكـــ ـــ ـــ  َيــا اأَْر�ــــسُ ِفيَمْن اأَْفــ�ــَســــــــُدوا َواأَ�ــَســــــــاُءوا َكـــالَّ َوَربِّ
 

ال َفَكْيـَف  ــراِت..  ــَكـــ ـُـْن امْل ِبــلَــْيــِل  َغِرقــوا 
 

ـــــَداُء؟ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبــي ِعـــ ــَنـــ ــُهــْم ِلــْل ـــ ـــ ـــ ــدُّ ِمــْن ــَت ــْس ــ�   َي

َقـى َوِبالتُّ َجـــاَء  ْهِر  ِبالطُّ الــِذي  ــــــــلــمـــــاُء َوُهــَو  ــْت ِبــ�ــِســـــــــــراِجـــــــــــِه الــظَّ ــَع ــ�ــسَّ ــَق   َوَت

اأْعــَنــاِقـــــَنـــــا ِفــي  الــلـــــِه  َر�ــســــــــوَل  َيــا  ـــٌة َوَوَفــــــــاُء َلـــَك  ـــبَّ ــُقــــــــوِق.. حَمَ ــى احْلُ ـــ ـــ ـــ  اأَْوَف

وَطــاعـٌة ــُفـــــــــــو�ــِس..  الــنُّ ِمـــلَء  ــٌة  ـــــلَّ ـــ َوجَتِ
 

ٌح.. َوَثــَنـــــــــــــــــاُء ـــــــــــــــــدُّ ــُروَرٌة.. َومَتَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــْب  َم

َرِخي�َسٌة ِفَيَك  َوِهــَي  ــَك..  َل ـــُلـــوَن َعــْنــــــــــــــَك ِفــــــــــــــداُء اأَْرَواُحَنــا  ــــ ْهــــ   َواملــــــاُل واالأَ

اْقَتَفـى َوَمــا  ــَت..  اأْن املـُـْهــَداُة..  ْحمُة  َحــمـــــــــــاُء الرَّ الــرُّ ْفــــــَوُة  ال�سَّ ُهــــــــــــــداَك   اإالَّ 

ُكلَّــــها امْلَــَكـــــــــــاِرَم  ـــــَك  �ــَســَمــاِئــُل جــمــَعــْت 
 

َــالُء الُف�سـ يقب�ُس  ِلـَك  َف�سْ ُنــوِر   ِمــْن 

ِجْئَتــــــُه ـــــى  ـــ ـــ اأَنَّ رِّيِّ  ـــــدُّ ـــ ـــ الـــ َكــاْلــَكــْوَكــِب 
 

ــاُء ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــُج االأَْرَجـــ ـــ ـــ ـــــوهَّ ـــ ـــ ــِه َتــَت ـــ ـــــاِعـــ  ِبــ�ــُســعـــ

ـــَذا ِبال�سَّ َتْنَفـُح  اْلــُقــــــــْراآُن  اأَْخـــالُقــَك 
 

اْلُعلَمــــاُء َيــَتــَنــــــــاَفــــــــ�ــُس  ِبــــِه  َمــــــــْن  َيـــا    

ِدالُء مَلْ َيْبُلُغــوا ِمْن َفْي�ِس ِعْلِمـَك َغرْيَ ما اْلَغـِزيــِر  اْلَبْحــــِر  ِمـــَن   َبلــَغْت 

َوِجْئَتنا اْلِكــراُم  �ُسُل  الرُّ ِبــَك  ــُه ُنـــــَظـــــــــــَراُء ُخِتَمْت  ـــ ــًنــا َمــــــــا َلـــ ـــ  بــاْلــَوْحـــــــــــــــــي ِديـــ

َمـْنـِزٌل ــــــــَك  َربِّ ِعــْنـــَد  ــْدِرَك  ـــ َقـــ اْلُعَظمــــاُء َوُعــُلــــــــوُّ  ــُر  َيــَتـــــَقــا�ــسَ َدْركــــِـــــــــــــِه   َعـــــــــــْن 

َوْحَيــــُه َيــْجــَعـــــُل  ــُث  َحــْي اأعــلَــُم  ـــــاُء اللــــــُه  ـــ ـــ َوَعــَطـــ ــــــــٌة  ـــ ِمــْنــَحـــ َة  ــبــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ الــنُّ  اإِنَّ 

ــُهـْم َوُكلُّ ــاِنــُئــــــــوَن..  الــ�ــسَّ ُيريــــُد  ــاَذا  ـــ ــِب َحــّيـــــــــــــــــٌة َرْقــَطـــــــــــــــــاُء َم ــَقــــــــــــــلُّ   ِعــْنـــــــــــَد الــتَّ

اأََي�ْسَتـِوي اِنُئــوَن..  ال�سَّ ُيـريــــُد  اُء؟ َمـــاَذا  َغــــــــــــــرَّ ــــــــٌة  وَمــلَّ ــــــــــــــالِل..  الــ�ــسَّ  َنْهـــُج 
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�َسِغيَنٍة ِلــُكــلِّ  �ُسْحًقا  َلـُهـْم..  ُء �ُسْحقـــًا  ـــــَرٌة �ــســــــــالَّ ـــ ـــ ــِقـــــــــــــــــيِّ َكــ�ــِســيـــ  َوَيـــــــــــُد الــ�ــسَّ

اإِ�ْســالِمَنا َعـلى  َحْربــًا  اأَْعــلَــُنــــــــوا  ُحلَــفاُء َقــْد  ــَدٍق  ـــ ـــ َخــْن ِفـــي  َوَجــِمــيــُعــُهـــــــــــْم    

ٍن مَتـــــــــــدُّ بــــذاِت  َلْي�َســــْت  َّـــــٌة..  ـــــــــــْلــــــــِم.. َوا�ــْســِتــْعـــــــــــالُء َهــَمــِجــيـــ َــاُقـــــــــــٌم ِلــلــظُّ   َوَتــفـــ

ــٌح َفا�سِ ـــارِة  احَل�سَ ِبا�ْســِم  ــــــــٌك  ُي�ســـاُء َوَتــَهــتُّ ـــــاِف  ـــ اَلــَعــَفـــ ــالِق  ـــ ـــ ـــ اأَْخ ـــــلِّ  ـــ َوِلــُكـــ   

ـــــٌة.. َيــ�ــْســـــِري بهـا ــُنـــــوَنـــ ٌة جَمْ ــوَّ ـــ ــــاُء ِهـــَي ُقـــ مَّ �صَ ــٌة  ـــ ـــ ـــ ـــ َو�آَلـــ ـــــقـــــــــــوِط..  �لــ�ــصُّ  َد�ُء 

ــاِتــهــا َرَجــــــــــــــاُء َوِر�ــَســـــــــــاَلـــــُة االإِ�ــْســــــــــــــالِم َحــْبـــــُل جَنَ ــــــــَجــــــــاِة  ِلــلــنَّ ِفيَهـــا  َكــــــــــــــاَن  اإْن    

َمَقـــاُمـُه �ُســوِل  ِللرَّ ُيــْعـــــَرُف  ــــــــَرُة اْلــُعــَقــــــــــــــالُء َوُهــَنــــــــاَك  ـــــيـــ ــُه َتــــــــِديــــــــُن اخْلِ ـــ ـــ  َوَلـــ

ــنا ال�سَّ ــــــــاَح  َو�ــسَّ الـَحـــقِّ  َوْجـــُه  ــنُي  ــِب الــُغــلـَـــــــواُء َوَي َوَتــْذَهـــــُب  ِللّتاِئِهيــــَن..    

ـهــــْم َخال�سِ َدْرَب  ــاأَنَّ  ـــ ِب ُيـــــْدِرُكــــــــوَن  ــــــــــــــــــــاُء اإِذ  ـــــاُبـــــُه اْلــَو�ــسَّ ـــ   ِهــــــــي َنــْهــُجــــــــُه َوِكــَتـــ

ــــٌق ُمَتَدفِّ َنْبُعــها  اْلــِهــــــــداَيـــــــــــــــــُة  ـــــه  ـــ َـــــاُء َوِب ِظمـ اْلــَبــاِحــُثــــــــــــــوَن  ــــــــوَن   َوالــالِهــثـــ
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مولد �سيد الأبرار

 �ــســمــ�ــســاً.. َتــفــيــ�ــُس بــ�ــســاطــِع االأنــــواِر اأكــــــــــِرْم مبــــولــــِد �ـــســـيـــِد االأبـــــــْــــــــــراِر

ــــِح االأزهــــــــــــــاِر اأحــيــا االإلــــُه بــِه الــقــلــوَب فــاأمــرَعــْت ـــــحـــــْت كــــتــــفــــتُّ  وتـــــفـــــّت

 اأُمـــــــٌم.. جنـــْت مـــْن مــوجــبــاِت الــنــاِر وحتــــــررْت مـــن َجــهــلــهــا و�ــســاللــهــا

بــ�ــســابــِغ ف�سِلها ــْت  َرحـــمـــٌة عــّم ــــــــْدراِر هـــَو  ـــِب املِ ـــيِّ نـــــى.. كـــالـــ�ـــسَّ  كــــلَّ الـــــدُّ

تنق�سـي ال  مــو�ــســولــٌة  ـــتـــابـــِع االأعـــــ�ـــــســـــاِر واالأمـــــ�ـــــســـــاِر وهــــدايــــٌة  ـــت  ب

عـــــبـــــادٍة كـــــــلُّ  لـــــ�ـــــســـــواُه  ال  �ــــســــيَء لـــالأ�ـــســـجـــاِر واالأحـــــجـــــاِر هلِل..   ال 

ـــــاِر كال.. وال الطاغوِت اأو ِبَدِع الهوى ــــهــــا لــــــلــــــواحــــــِد الـــــقـــــّه  هــــــي كــــلُّ

ــــه وكــــتــــاِبــــه االأقــــــــــداِر �ـــســـلـــى عـــلـــيـــه بــــوحــــِي ومـــــالـــــُك  الـــ�ـــســـمـــاِء   ربُّ 

ـــه.. ور�ـــســـوُلـــه ـــيُّ ـــب  عـــلَـــُم الـــــُهـــــدى.. ذو هــيــبــٍة ووقـــــاِر هـــو عـــــبـــــُدُه.. ون

ـــــــٍة ـــــــيَّ مِّ ــــــــك اأبــــــلــــــُغ االأ�ـــــــســـــــراِر ومـــــعـــــلِّـــــُم الـــــّدنـــــيـــــا عــــلــــى اأُ  فــــــيــــــِه.. وذل

الُهدى �ُسنِن  اإلى  ُير�ِسُدنا  ـــاُل حــــبَّ الـــبـــاري قد جاَء  ـــن  وعـــلـــى خـــطـــاُه ن

ـــفـــوُز يف الــــّداريــــِن حتـــَت لــوائــِه ــــــواِر وَن  وجــــــــــواُره يف اخُلـــــلـــــِد خـــــرُي ِج

ــفــوٌة �ــس الـــنـــبـــوِة  مـــدر�ـــســـِة  االأطــــــــــهــــــــــاِر ُرّواُد  عــــــــــبــــــــــاِده  بـــــــــني   هلِل 

 قــــْد َجـــــلَّ مـــن �ـــســـرٍف ومــــن اإكـــبـــاِر خرُي الُقروِن.. حباهُم الرحمُن ما

كــلَّ ما االإ�ــســالم فيهم  يــُد  ــــــــــــــاِت واالآثـــــــــــــاِر َغر�سْت   حــــمــــلــــْت مــــــن االآي
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اأ�ــْســرَقــْت  اأقــــبــــا�ــــَس نـــــــوٍر مــــن �ـــســـنـــا املُـــخـــتـــاِر ومــكــارُم االأخــــالِق فيهم 

الــديــاَر مــهــاجــريــَن لربِّهْم ـــاِر تــركــوا   فــا�ــســتــقــبــلَــْتــُهــْم فــــرحــــُة االأنـــ�ـــس

ــــــــاِر حـــّلـــوا لــديــهــْم يف اجلـــوانـــِح اإخــــوًة ــــــــث  بــــــالــــــربِّ والــــــتــــــكــــــرمِي واالإي

ـــحـــاِر ت�سـري بهم ِقَيُم ال�سماِء كما �سرْت ـــس  عـــــرَب اجِلـــــنـــــاِن نـــ�ـــســـائـــُم االأ�

ــهــم ـــمـــاِر �ــســهــدْت لــهــْم ُغــــرُّ الـــوقـــائـــِع اأنَّ ـــريـــِن و�ـــــســـــاَدُة املـِــ�ـــسْ ـــــُد الـــَع  اأُ�ـــــسْ

بــه فــــاقــــوا  اإذ  اهلِل  ثــــنــــاُء   ِقـــَمـــَم الــــُعــــال... ومــطــالــَع االأقـــمـــاِر وكــــفــــى 

ــنــا�ــِس كـــــاملـُــــْزِن الــتــي  هـــي مــبــعــُث االإخـــ�ـــســـاِب واالإثــــمــــاِر فــــــاإذا بــهــم لــل

حِمراُبهْم هوا  توجَّ حيُث  ِة �لأذكـــــــــاِر واالأر�ــُس  ـــــــاِط.. ولـــــــــذَّ ب ـــــــرِّ  بــــن �ل

ن�سيَدهْم فــــاإنَّ  الـــّداعـــي  َدعـــا  ـــــــــــُة الــــَبــــتــــاِر واإذا   حلــــــُن الــــــــِفــــــــداِء.. وَرّن

ــــــٍة نـــيـــا ُطــــلــــوَع نــهــاِر يـــا يـــــوَم مـــــولـــــِده.. ومــــولــــِد اأُمَّ  طــلــعــْت عــلــى الـــدُّ

االأوزاِر مــا كـــاَن اإال اجَلــهــُل قــبــَل ُبــزوِغــهــا مــــن  َحــــَمــــاأ  يف   واالأر�ـــــــــــسُ 

ــجــوُد فــكــان لــلــوَثــِن الــذي ـــَحـــْت عــلــيــه �ـــــســـــوارُد االأطــــيــــاِر اأمـــا الــ�ــسُّ  �ـــســـلَ

ــَرٍة ــْك ــــــــني ِقـــــمـــــاِر بـــاتـــوا عــلــى َغــَفــالِتــهــم يف �ــس ــــــــنَي غـــــانـــــيـــــٍة وب  مــــــا ب

عــِد يف كــالــرَّ ـــٍد  بــ�ــســوِت حُمـــمَّ  اآذاِنـــــــهـــــــْم.. مــــن �ـــســـعـــَقـــِة االإنــــكــــاِر واإذا 

ــــــاِر َيدعو اإلى الّدين احلنيِف جُملجاًل ــــــّف ــــفــــِر والــــــُك ــــُك  وُمـــــــــزلـــــــــزاًل لــــل

ُمعلناً َي�سَدُع  بالتوحيِد   دعـــــــــــــواُه بـــــــاالآ�ـــــــســـــــاِل واالأبــــــــكــــــــاِر والــوحــُي 
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.. غــرَي م�ساِوٍم ـــــــــــذاِر ويــقــوُل جــاَء احلـــقُّ ــــقــــريــــع واالإن الــــتَّ  وَيــــــِجــــــدُّ يف 

ــــراِر خابت مكائُدهم جميعاً.. واكت�ست ــائــِب االأ�ــــس  بـــــاخِلـــــْزِي كــــلُّ عــ�ــس

ـــــت عـــلـــيـــهـــْم ِنــــقــــمــــُة اجلــــــّبــــــاِر وهـــــــَوْت قـــــالُع اجلـــاهـــلـــيـــِة بــعــدمــا  حـــــلَّ

َبــعــَدهــْم ُقــَريــَظــَة  عــوا كبني  دى.. وُعـــقـــوبـــَة الـــغـــّداِر وجتــرَّ  كـــاأ�ـــَس الــــــــرَّ

مـــكـــابـــٍر كــــــــلِّ  فــــــــوق  اأكـــــــــــرُب  خــــّتــــاِر اهلُل  ُمــــ�ــــســـــــــِرٍف  اأْو   ومـــــعـــــانـــــٍد.. 

 ُبــ�ــســـــَرى ِرمـــــــاِل الـــبـــيـــِد بـــاالأمـــطـــاِر وانـــ�ـــســـاَح مــــوُج الـــفـــاحتـــنَي كــاأنــهــْم

بالُهدى احل�سارِة  مغاليَق  ـــــاِر فتحوا  ـــــكـــــلِّ مـــــديـــــنـــــٍة مَبـــــن  واأَتــــــــــــــــــْوا ل

ـِر اأ�سرقْت املُـــــخـــــتـــــاِر هي ذي م�سابيُح التح�سُّ ـــــــــــــــِة  الأمَّ اآَل   واملــــــــجــــــــُد 

ــــْوَن ِذمــــاِر والـــكـــوُن يــوَلــُد مــن جــديــٍد هاهنا ـــمـــاً.. واإميـــــانـــــاً.. و�ــــسَ  ِعـــْل

ٍة وَفـــــخـــــاِر؟ و�ساألُت نف�سـي اأيَن نحُن من االأُلى ــــدو لــــهــــْم يف ِعـــــــــزَّ  َنــــ�ــــسْ

ـــِد اأحــمــٍد ــــي يــــوَم مـــوِل ـــــــْوُت رّب ـــــــــــِة االأخـــــــــيـــــــــاِر ودَع  بـــــــــــــــــوالدٍة لـــــــــــالأُمَّ

رَب الـــذي ــتــاأنــُف الـــــــدَّ ــ�ــس ــهــا َت الــواري فــلــعــلَّ هاِب  كال�سِّ وُت�سـرُق   بــــَداأْت.. 

1432/11/13 هـ - 2011/11/9 م
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وجئتنا يا ر�سول الله

 وبـــــثَّ يف جــنــبــاِت االأر�ـــــــسِ اأ�ــســبــاحــا يف ُظلَمِة اجَلْهِل هاَج الُكفُر وان�ساحا

 يــ�ــســـــروَن �ــســحــراً واأزالًمــــــا واأقـــداحـــا والــنــا�ــُس اأ�ـــســـرى الأوثـــــاٍن و�ــســْعــَوذٍة

وال جُميَب..  ال  لكْن   مــن مينُح الــنــا�ــَس اأحــالًمــا واأفــراحــا وي�ستغيثون.. 

َمـــرحـــَمـــًة اهلِل  ر�ـــســـول  يـــا  ُر الــــنــــا�ــــَس اأبـــــدانـــــا واأرواحـــــــــا وجــئــتــنــا   حتــــــــرِّ

مفتاحا وكـــــان مــــولــــُدَك املـــــــربوُر مـــوِلـــَدنـــا لـــلـــخـــرياِت  احَلـــــقُّ   وديــــُنــــَك 

ــقــاً  ولــــلــــهــــدايــــِة واالإميـــــــــــاِن ِمــ�ــســبــاحــا ولــلــحــ�ــســارة واالأخــــــــالِق ُمــنــَطــلَ

ـــَت بـــاحلـــقِّ ُدنــيــانــا مبـــا َر�ـــَســـدْت ـــن واإ�سالحا َزيَّ تقومياً  منَك   وا�ستْلَهَمْت 

ـــــَرًة الحا وقـــمـــَت تــ�ــســَدُع بـــالـــقـــراآِن تــبــ�ــسِ قــد  والــّتــمــكــنِي  النَّ�سـِر   وبــــارُق 

�ساحا يـــوَم انبعثَت مــن الــغــاِر املـُـنــيــِف اإلــى لــلــُهــَدى  تبتغيها  الـــورى   ُدنــيــا 

َمِة اهلِل ال َتخ�َسى �سواُه.. وقْد  حـــاَطـــْتـــك عـــيـــنـــاُه.. غــــــّداًء وَرّواحــــــا يف ِع�سْ

احا كـــلُّ املـــكـــارِم واالأجمـــــــاِد.. َمــْرِجــُعــهــا االإ�ــســالُم و�سّ اأ�ــســرَق  اإْذ   اإلــيــَك.. 

 غــيــثــاً.. يــعــمُّ بــقــاَع االأر�ـــــسِ �سّحاحا وِمـــــْن َمــعــيــنــَك نــــوُر الــعــلــِم ُمــنــبــثــٌق

ُدنيا بال ديٍن فما ح�َسَدْت �ساَء  اأتــــراحــــا َمْن  الـــبـــيـــِد  ـــــراَب  �ـــــسَ اإال   َيــــــــداُه 

فل�سفٌة ُتــعــطــيــَك  ال  لــــوالُه  اإجنــاحــا الـــّديـــُن  اهلِل  عــنــد  املـــــاُل   كـــــاّل.. وال 
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طماّحا فاجَهْد لُن�سـرِة هذا الدين مُمت�سقاً وللتمكنِي  ــاِء..  املــ�ــس  �ــســيــَف 

نــيــا مــواِعــَظــُه ـــوى مــــن كـــــان ملـّــاحـــا واهلُل مُيــلــي عــلــى الــدُّ ـــس  وال يــعــيــهــا �

••••••

 من كان ذا فطنٍة يف النا�س فّياحا)1( عفواً ر�سوَل الُهدى.. يا من َيديُن لُه

 و�ــســعَّ بــعــد اجنــــالِء الــلــيــل اإ�ــســبــاحــا ُولدَت.. فال�سعُد قد الحت مطالُعُه

خفقْت ما  العر�ِس  اإلــُه  عليك  نّفاحا �سلى  الرو�ِس  ن�سـُر  وهفهف   ريــٌح.. 

ــــه قـــــلـــــٌب بــــعــــد غـــفـــلـــتـــِه الـــــروِح ِملحاحا ومـــــــا تــــنــــبَّ ُدعـــــاِء  يـــزل يف   فــلــم 

 �ــســدا بـــِذْكـــِرَك اأهــــُل احُلــــبِّ اأمــداحــا ومــــا تــعــالــى نــــــداٌء لـــلـــفـــالِح.. ومــا

ــــِة االإ�ــســالم قاطبًة  ربٌّ جتـــلـــّى.. عــظــيــَم الـــقـــدِر فــّتــاحــا َيــجــزيــَك عــن اأُمَّ

 �ــســلــّى عــلــيــَك قــريــَر الــعــنِي ُمــرتــاحــا واملـــــــرُء مـــــــاداَم مـــو�ـــســـواًل بــخــالــقــِه

••••••

�ــســّداحــا من هاُهنا ُب�سـرياُت الفتِح قد ُوِلَدْت الـــكـــوِن  يف  طـــائـــُرهـــا   وراح 

هـــُر مــن اأكــمــامــِه فــِرًحــا فواّحا ويــولــُد الـــزَّ بالعطِر  املُ�سطفى  مــولــِد   يف 

1431/1/29 هـ - 2010/1/15م 

 

)1( َفّياح: فيا�س بالعطاء الوا�سع الكثري .
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هذا ر�سول الله

املُقَتدى هــذا ر�ــســوُل اهلِل.. نــربا�ــُس الــُهــدى الــربيــِة.. واحلــبــيــُب   خــرُي 

َم�َسى َمــْن  اأعظُم  اهلِل..  ر�سوُل  ــدا هــذا  ى وِمـــَن ال�سماِء مــوؤيَّ َ  فــوَق الـــ�َّ

بــاَدَرُه االإ�ساءَة واعَتدى �ــُســلَّــْت يــُد اجلـــاين.. فــكــْم مــن واِلـــٍغ ْج�ِس  الرِّ  يف 

�ــســدا لو كان ُيدِرُك ذو ال�سفاهِة ما َجَنى  الأتــــــاُه يـــرجـــو عـــْفـــَوه ُمــ�ــســرَتْ

.. يــ�ــســدو قلُبه ـــدا واخـــتـــاَر ديـــَن احَلـــــقِّ حمـــمَّ اتـــبـــعـــُت  اإين   ولـــ�ـــســـاُنـــه: 

بوَة – وَيحهم – ُهُزواً لهْم ها الّرامي �ُسدى جعلوا النُّ  طا�سْت �سهاُمَك اأيُّ

ــدا واإلــــيــــَك �ـــَســـْهـــُمـــَك راجــــــٌع بــنــ�ــســاِلــِه  َيـــْفـــري حــ�ــَســا َمــــْن را�ـــســـُه ُمــتــعــمِّ

ــ�ــســَطــفــى.. ولـــــواوؤُه غدا ديــــُن الــنــبــيِّ امُل ُمنت�سـٌر  فهَو  فــعــْلــُتــْم..   مهما 

ُمعربدا �ــــســــرَع الــــ�ــــســــالَم عــــقــــيــــدًة وحتـــيـــًة بال�سالم  يبط�ُس   و�ــســواُه 

ــهــا  قــتــاًل.. وتــرويــعــاً.. وحــقــًدا اأ�ــســودا و�ـــســـنـــاعـــُة االإرهـــــــــاِب اأنــــتــــْم اأهــُل

 �ــســاعــْت جــرائــُمــُه.. وعـــاَث واأفــ�ــســدا و�ـــســـهـــادُة الـــتـــاريـــخ تـــدمـــُغ كــــلَّ َمـــْن

لت�سعدا لـــوال ر�ـــســـوُل اهلل.. والـــديـــُن الــذي لــلــقــلــوب  ُطـــْهـــًرا  ــّع  �ــس  قـــْد 

ن.. ال.. وال لَي�سعدا مل تعرفوا معنى التَّمدُّ اأراَد  وَمــْن  النهو�س   درَب 

ــحــوا بــحــ�ــســارٍة ـــــــوالُه.. مل تــتــبــجَّ ـــدا ل  والــــــغــــــرُب ظــــــلَّ بــجــهــلــه ُمـــتـــبـــلِّ
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معهدا لــــــوالُه مـــا هـــجـــرْت عـــيـــوٌن نــوَمــهــا لُتن�سَئ  اأو  فجراً..   لُت�سـيَء 

ــهــا  ــــِت الـــــعـــــبـــــادُة كــلُّ ــــ�ــــسَ دا وبــــــه متــــحَّ وجتـــــــــرُّ خـــــالـــــ�ـــــســـــاً..  ـــــا  حـــــبًّ  هلِل 

 اأن ُيطعَن االإح�ساُن اأو اأْن ُيجَحدا؟! فِلَم اجلحوُد؟.. وهل ُيجاَزى حُم�سٌن

••••••

اأال انتظْر اللَّدود..  َت�سَهدا واأقــوُل للخ�سِم   ما كنَت تخ�ساُه.. فع�ْس كْي 

َتــرى قـــــادٌم.. وغــــداً  ــدا ديـــُن احلنيفة   عــيــنــاَك اأمـــــــواَج اخلـــالئـــِق �ــُســجَّ

ــــدا ومــنــائــَر الــتــوحــيــِد فـــوَقـــَك.. بينما ــــوحِّ اً وُم ـــــداُء مــــكــــربِّ ـــــنِّ  يــعــلــو ال

با ــدا واإذا ع�س�سَت على االأنامِل ُمغ�سَ ِع الــغــيــَظ احلــبــيــ�ــَس ُمــنــكَّ  فــتــجــرَّ

َجلمدا واإذا نطحَت ال�سخَر.. ُعْدَت بغرِي ما ُتــنــاطــَح  اأن  فــحــاذْر   راأ�ـــــٍس.. 

فاإنها تــ�ــســاُء..  مــا  لنف�ِسك  املـَــدى فــاخــرْت  واإْن طـــال  ُعــلــيــا..   حلــقــيــقــٌة 

ربيع االأول 1429هـ.

مار�س 2008 م.
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النبوة واملعجزات

ِ ؟ اجِلــــــــــــْذُع َحــــــــنَّ بـــلـــهـــفـــٍة وحتــــــننُّ املوؤمِن  َقْلُب  فكيَف  اإليِه..   �سوقاً 

نى الــذي عــمَّ الدُّ الــنــوِر  ني هــو منبُع  ال�سَّ والَوجُه   .. ريُّ الدُّ  والكوكُب 

 يــهــدي اإلــــى احُلــ�ــســنــى بـــقـــوٍل لـــنيِِّ بــر�ــســالــِة الــتــوحــيــِد جـــاء ُمــبــ�ــســـــراً

ــبــُحــُه ــه بــالــوحــي اأ�ــســفــر �ــسُ ــاُب بـــــنيِِّ وكــت كـــــتـــــاٍب  اأو  ديــــــن  خـــــري   عـــــن 

ـــِه ــــرر االإنـــ�ـــســـاَن مـــن اأغـــالِل  وهـــداُه مــن تيِه الــ�ــســالِل االأرعـــِن قـــد حَّ

ـــِن فــلــتــعــتــ�ــســْم بــيــديــه اأيـــديـــنـــا على وتـــيـــقُّ بــــعــــزمــــٍة  الـــــفـــــالِح   درب 

اأ�سنامهم زلــزلــت  النبوة  ذي  اإذ اأ�ـــســـار مِبــْحــَجــِن هــي   فــهــوْت ُجـــــذاذاً 

ــــٍل زائ بـــتـــاج  اأو  مُبـــــْلـــــٍك..  الغنـي لــيــ�ــســْت  اأو  للوجيِه  هــَي  وال   كـــال.. 

َي�سطفي ــِة  الــربّي ربُّ  ِمــنــحــٌة   خـــــرَي الـــعـــبـــاد لـــهـــا كـــــــراَم املــــعــــِدِن هــي 

ــمــاِء ُمــهــيــِمــِن فــافــهــم كــنــايــة ذلـــك الــ�ــســـــرِّ الــذي  هــو مــن اإلــــٍه يف الــ�ــسَّ

ـــ�ـــســـُك يــنــفــُح مــنــه نـــفـــَح جــِبــلَّــٍة الهني املِ واخُلــُلــِق  االإح�سان   و�سمائُل 

دعا من  اأف�سُل  اهلِل  ر�ــســوُل  ذا  يني هو  ال  باحلقيقِة..  َيــ�ــســَدُع   هلِل.. 

ـــك خــلــفــه لــ�ــســَت الــذي ين واعـــلـــْم بـــاأنَّ َرِك الدَّ نيا اإلى الدَّ  تهوي به الدُّ

ـــِن  ال ي�ستقيُم على الطريقِة غرُي ذي ــــــرٍّ حُمـــ�ـــسِ ــــدق واإميـــــــــاٍن و َب  �ــــسِ

ـــــه ــلــِن اآتـــــــــــاُه مـــنـــطـــَق كــــــلِّ �ـــــســـــيٍء ربُّ ــْع  لـــكـــْن لـــفـــرِط تـــو��ـــصـــٍع مل ُي

ــــا كــــمــــاِء االأعــــــــنُيِ اأراأيــــــــَتــــــــه.. واملـــــــــاُء يـــنـــبـــُع دافــــقــــاً ـــه عــــذًب  مــــن كـــفِّ
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ــِن ُي�سَقى به جي�ُس ال�سحابة يف الفال اأو اأحــ�ــسُ اأْيــــُنــــٍق  ـــهـــم مـــن   وِركـــاُب

ها ــــِن هَي ذي يُد النُّعمى وتلك ُفيو�سُ  والــــنــــبــــُع َحــــــيٌّ مـــــــاوؤه مل يــــاأْ�ــــسَ

هــــا ــــدُّ ــــٌل لـــلـــحـــيـــاِة.. مَيُ ِن املـــــــاُء اأ�ــــس ـــــُل كـــــلِّ مَتــــــدُّ  بــنــمــائــهــا بــــل اأ�ـــــسْ

 مـــن غـــري اأفـــــــواٍه لــهــا اأو األـــ�ـــُســـِن؟ اأراأيــَت يف يِده احَل�سـى قد �سبَّحْت

ــِن وُيــ�ــســلِّــم احلــجــُر االأ�ـــســـمُّ عليه يف ــاأن الــنــا�ــســِك املــتــديِّ  �ـــَســـَغـــٍف كــ�ــس

ُمهْمِهًما البعرِي  ذاك  اإلــى  املَُتَم�ْســــِكـــــِن وانــظــْر  ب�سكايــــِة  ه  �ــســـــرِّ  يف 

ه ـــرَّ اأو َم�ْسَكِن فــُيــهــيــُب بــالــراعــي لــُيــحــ�ــســَن ِب اأو م�سـرٍب..   يف َمطَعٍم.. 

ـــعـــٌة اأتـــــْت ـــــرٌة مـــفـــجَّ ِن وتـــ�ـــســـيـــُح ُحـــــمَّ  كــــي تــ�ــســتــغــيــَث بــــه غــــيــــاَث حتـــــزُّ

الذي الُع�سِّ  اإلــى  فرخاها  وتعتنـي فاأعيَد  الــفــراَخ   هــَي فيه حتت�سُن 

ِن مـــــاذا اأقـــــــول؟ واإمنــــــا هـــي َقـــطـــرٌة ــــدوَّ  مــن بــحــِر تــلــك املـُــعـــجـــزاِت ُم

ــهــا ــرهــاُن  اإن �سئَت فاقِب�ْس من �سناُه وَبْرهِن حــيــث الـــنـــبـــّوُة �ـــســـاطـــٌع ُب

وِعــقــُدهــا فيما حوى  �ِسمطاه.. من اأبهى العقود واأثمِن املــعــجــزاُت.. 

اإْذ اهلل..  كــــتــــاُب  اأبــــــــًدا  ــــهــــا  وتنحنـي واأجــــلُّ يــقــوُل  ملــا  الــعــقــوُل   تعنو 

ِن والــنــا�ــُس يف ظــمــاأٍ اإلــيــه.. وكــلُّ من �سَّ حُمَ غــرُي  منه  قايَة  ال�سِّ  ُحـــِرَم 

وذي بــه..  ال�سماِء  ر�ساالُت  ــــــــــه وّهــــــــــاجــــــــــٌة لــــــــالأعــــــــنُيِ ُختمْت   اآيــــــــــاُت

ـــٍر يــنــجــلــي اإعــــجــــاُزه  ُحــَجــجــاً تـــدوُم على َمـــداَر االأزُمـــِن وبــــكــــلِّ عـــ�ـــسْ
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الـــــذي اإال  اأ�ــــــــســــــــراُره  ــِن مــــكــــنــــونــــٌة  ــِك املُــْم ــهــوِر  الــظُّ مـــَن  االإلـــــُه   اأِذَن 

فبيُته �سوِل  الرَّ نهَج  عــْن  حــاَد  االأوهـــِن من  النَّ�سيِج  مــَن   كالعنكبوِت 

ى م�سَ قــْد  ما  ب�سرِعه  االإلـــُه  َمـــِن ن�سَخ  حــمــِن الَذ مبـــاأ  بــالــرَّ  مـــْن الَذ 

الَهوى اهلِل.. الُخــَدُع  ــنــي الديُن وحُي  يـــااأُّمـــتـــي.. َفـــبـــِه ُخــــذي و مَتــَكّ
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نحبك بعد الله
احُلــبُّ ولي�ْسَهِد  اهلِل..  بعَد  ــَك  ُنــِحــبُّ حُب    ومن دوِنــَك االآُل االأكــاِرُم.. وال�سَّ

ــمــَتــنــا كــيــف نرتقي القلُب واأنـــــت الــــذي عــلَّ بــِه  ي�ست�سـيَء  حتى  ــَك..   بــُحــبِّ

نُفو�سنا مــن  اأغــلــى عندنا  اأنـــَت   ومــن كــلِّ مــا نهفو اإلــيــِه.. ومــا ن�سبو وهــا 

بــِه ينجلي  الــــذي  ــهــُج  الــنَّ هــو  بُّ وذاك  عي    الوامُق    ال�سَّ دِق   فيما   يدَّ  مدى  ال�سِّ

نُفو�ِسنا ِمــْن  واإْن  اأَْوَلــــى..  بنا   وغــايــاُتــنــا ُحــ�ــســُن املُــــــواالِة.. والـــُقـــْرُب األ�سَت 

وا ولـــــو نـــطـــَق االإميــــــــــاُن قـــــال الأهـــلـــِه ُهبُّ ُن�سـرٍة:  اإلــى  الداعي  دعا  ما   اإذا 

َمــ�ــســوبــًة �ــســتــبــَقــى  ـــم  فـــدعـــواُك ْوُب)2( واإال   اإلى اأن يزوَل الّراُن اأو ينجلي ال�سَّ

لََح الك�ْسُب ولــــوالَك يــا خـــرَي الـــربّيـــِة مل يــِطــْب نيا.. وال �سَ  لنا العي�س يف الدُّ

••••••
ــقــى ــثــمــُر الـــــرِبَّ والــتُّ ـــا ُي ـــَك ُحـــبًّ طُب ُنـــِحـــبُّ الرَّ ُغ�سُنُه  اأرواحــنــا  يف   ويخ�سـرُّ 

مثلما الـــروِح..  خفقُة  ُت�سلي   ُت�َسلِّي ُعيوٌن فا�َس من َجفنها الَغْرُب)3( عليك 

نكبو وطوُعك منا القوُل والفعُل والهوى ُهـــــداَك وال  نــعــدو   ولــبــيــَك.. ال 

اأقــعــدنــا نحبو لـــك الــعــهــُد مــنــا مـــا حــيــيــنــا.. واإنــنــا الــعــجــُز  مـــا  اإذا   اإلـــيـــَك 

ــحــي َتـــــمَّ فــبــالــعــفــو  ـــــت  زلَّ قــــــَدٌم  ــعــُب واإن  الــ�ــسَّ َيــ�ــســُهــُل  بــهــا  األــــطــــاٌف   وهلِل 

َنى الدُّ يف  ِّراعاِت  ال�سـ ُكربى  ُقنا  ــه الــ�ــســـــرُق والــَغــْرُب ُتوؤرِّ  ُيــغــايل بها يف َغــيِّ

ْوب: ما اختلط بغريه من االأ�سياء . )2( ال�سَّ
)3( الَغْرب: الدمع . )3( ال�سب: توقدالنار، واملرادالتولع و�سدة احلب .
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ــا لــبــادروا )1(  ولـــو عــرفــوا االإ�ـــســـالم َحــقًّ ــِقــهــْم �ـــَســـبُّ  اإلــيــه وفــيــهــم مــن َتــَعــلُّ

ـــواك الـــيـــوم مـــــــورُدُه عـــذُب ومن نبِعَك الُعْلويِّ من هدِيه ا�ستَقْوا  فــلــيــ�ــس �ـــسِ

اإلـــيـــك.. اإلــــى بـــر االأمــــــاِن مـــالُذُهـــم

الــُهــدى يــا طــلــعــَة  �ــســالُم اهلل   عليك 

اأجــل.. ها ُهنا يا قــوُم فلينزل الركُب

ـــــرُب ـــــن بــــاحلــــقِّ اأر�ــــســــلــــُه ال  حتــــيــــَة َم

ــــدا ـــبـــيـــنَي الــــكــــراَم ُمــــوؤيَّ  بــخــري كــتــاٍب فــانــطــوت دونــــه الــُكــْتــُب خــتــمــَت الـــنَّ

فــُقــهــا وا�ــســٌع رْحـــُب وبـــيـــنـــَت لـــالإنـــ�ـــســـاِن كــيــف تــ�ــســو�ــُســُه  �ــســريــعــُة عــــدٍل.. اأُ

ـــهـــا ــْرُب �ــــســــوا�ــــســــيــــٌة كـــــــلُّ الـــــعـــــبـــــاِد بـــِظـــلِّ والــُع الــُعــْجــُم   و�ــســيــاِن يف ميزانها 

التقى ذوو  االإلـــــِه  عــنــد  .. فهَي لهم ثوُب فـــاأْكـــَرُمـــُهـــم  الِبـرِّ  َك�َستهم �سفاُت 

اإمنــا الــّديــِن  نيا على  اآثـــروا الدُّ .. والّدنيا هي اجلفُن والُهْدُب ومــا   هو الَعنْيُ

الُعجُب تزوُل.. ويبقى.. وهي عوٌن ملن م�سـى ُه  َم�سَّ ومــا  الــكــربى..   لغايتِه 

ــــــلِّ مــتــاِعــهــا ْهُب ومــــا قــيــمــُة الـــدنـــيـــا وُك ال�سُّ ــِعــَ�ِت  وُب  .. اأر�ـــسٌ ُزلــزلــْت   اإذا 

ـــوا ـــَوُل فـــَوْل فــيــهــا  الـــنـــاِر  بـــاأهـــل  ْحُب وُزجَّ  ال�سُّ مُتطُر  مثلما  ُدمــوٌع  ْت   و�سحَّ

ُتــطــفــَئ الــلَّــظــى اأْن  ــراِت الـــالهـــبـــاِت بــــاأن تخبو ولــكــنــهــا هــيــهــاَت  ـــ  ولــلــَحــ�ــَس

�سفيُعهْم اأنَت  واخَلْلُق  الُهدى..  الكْرُب نبيَّ  املوقِف  ا�ستدَّ يف  ما  اإذا   جميًعا 

ـــًة مـــثـــاَب اإلـــــيـــــَك  اإال  َيــــــِجــــــدوا  تْن�َسبُّ ومل  الــ�ــســدائــُد  حيث  مــن   لت�سفَع 

لـــهـــا اأنـــــــــــه  َيـــــــــــرى  نــــــبــــــيٍّ ال   �سواك.. فاأنت املُفرُد.. العلَُم.. النَّْدُب)4( وكـــــــــل 

••••••

)4( الندب: النجيب، وال�سريع اخلفيف عند احلاجة . 
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يكن مل  ربِّـــك..  عند  اأعــلــى  َكــعــُب مقاُمك  ِلـــَعـــلـــيـــاِئـــِه  يـــرقـــى  اأن   لـــغـــريك 

�ساجٌد ال�سفاعِة  اأجــِل  اأنــت من   ُتناجي وُتثني.. والورى هاَجُهْم َنْحُب)5( وهــا 

وما ا�ستجابُته..  احلــقِّ  من   بـــخـــاٍف عــلــيــِه قــــطُّ مـــا بــلــَغ اخَلـــْطـــُب وجــاءت 

ُد.. ُقل ُت�سَمْع.. واإن كنَت �سافًعا مَّ )6( حُمَ ْع.. كذاك احِلبُّ ُيكرُمُه احِلبُّ  ُت�َسفَّ

ــُب مــيــزاُن احلــ�ــســاِب.. ففائٌز ُمنَكبُّ وُيــنــ�ــسَ الوجِه   �سعيٌد.. وخمــذوٌل على 

ُثـــلَّـــٌة تـــنـــعـــُم  اهلِل  عــــر�ــــِس  ظـــــلِّ  ـــــَرهــاالــُقــْرُب  ويف    َلــُهــم اأْوُجـــــٌه بــالــنــوِر َنــ�ــسَّ

 ذوو احُلبِّ فيمْن جلَّ من اأجلِه احُلبُّ َفــَيــْغــِبــُطــُهــم حــتــى الــنــبــّيــون.. اإنــُهــم

رى الذُّ يا من تطاَمَنِت  الُهدى  ُب نبيَّ  الُه�سْ لــُه  ـــْت  َذلَّ و  نعلَْيِه   ِلـَموطىِء 

اأُ�ْسِدَلْت فوَقُه احُلْجُب واألــقــى غــمــاُم الــ�ــســيــِف بـــرَد ِظــالِلــه َلو   عليِه.. كما 

ى ْلُب واأخالُقَك القراآُن مي�سـي على ال�َّ ال�سُّ معدُنَك  االإميـــاِن  ِة  ِعـــزَّ  وِمـــْن 

كلها االأر�ـــُس  بــِه  ت�ْسـُرْف  ــــٌة مــن َقــبــُل.. كــال.. وال �سعُب ومثُلَك مل   وال اأُمَّ

ُب بــــك املــــثــــُل االأعــــلــــى لـــكـــلِّ فــ�ــســيــلــٍة  واأحــ�ــســُبــُه َيــخــتــاُل مــن حتــِتــك الـــرتُّ

ـــًة ــــعــــاراِت الـــ�ـــســـالم حتـــيَّ  ومـــاكـــاَن يــومــاً ُمــْبــَتــغــاَك هـــَي احلـــرُب جـــعـــلـــَت �ــــسِ

ـــبُّ وكــــــلُّ �ــــســــالٍة فـــالـــ�ـــســـالُم ِخــتــاُمــهــا والـــلُّ مــعــنــاه  االإ�ـــــســـــالُم  هـــو   وذاك 

 رحـــــاُب �ــــســــالٍم.. ال ُيــخــالــُطــهــا عــيــُب وجــــنــــاُت عـــــدٍن طـــيـــبـــاٌت.. رحــاُبــهــا

ــــهــــا اإال عــلــى احلـــــقِّ ُمــ�ــســلــٌم اأَمَّ ــلــُه مــــــــوالُه.. واغــــُتــــِفــــَر الـــّذنـــُب ومــــا   تــقــبَّ

••••••

)5( النحب: �سدة البكاء واملراد حالة ال�سيق والكرب يف املوقف عند احل�سر ..
)6( احِلب )بك�سر احلاء(: املحب، واملراد احلب ال�سديد بني اهلل ونبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم فكل منهما حب االآخر.
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ُرْعُب �سدعَت بديِن احلقِّ يف النا�ِس ُمنِذراً واْنتاَبهْم  ــْرِك  ال�سِّ اأَهــُل   فُكبِكـَب 

ــــَب َجــْمــُعــهــْم ـــبـــثـــوا حــتــى تــــاألَّ �َسْغُب َومـــاَل ويدفُعهم  َجــهــٌل..  ــهــْم  �ــسُ  ُيــحــرِّ

باطٍل تــرهــيــُب  َيثنيه  الـــذي  ـــِه َيــْنــبــو ولــ�ــســَت   وال �ــســيــُفــك الـــبـــّتـــاُر عـــن حـــقِّ

ــوفــهــم ْهـــُب وكــــان لـــزامـــاً مــنــَك َجــــــْدُع اأُن  لــيــخــ�ــســاأَ ُعـــــــدواٌن.. ويــنــقــمــَع الـــرَّ

ْبــنــا عــلــى احَلـــــقِّ ِعــــّزًة  ومـــنـــَك تــ�ــســـــرَّ

 
عُب  و يف ُن�سرِة االإ�سالِم ُي�ْسَت�ْسَهُل ال�سَّ

وريبة �َسْعًفا  لُم  ال�سِّ منك  كــان  الُغْلُب)7( ومــا  والفتيُة  الَقّهاُر  ُرَك   ونا�سِ

حُب وملــــا تـــهـــاوى الــُكــفــر وانــــَبــــتَّ َحــْبــُلــُه الرَّ واالأُُفـــُق  بِح..  ال�سُّ وجــُه   تهلَّل 

عوك من االأذى  عفوَت.. وجاء الفتُح.. وانق�سَع الَكْرُب ورغم الذي قد جرَّ

ـــاَرٍة ــحــراُء تــــاَج َنـــ�ـــسَ  و�سعَّت �ُسمو�ُس الِعلِم.. وانبعَث اخِل�سُب واأُلـــِبـــ�ـــَســـِت الــ�ــسَّ

 هي النوُر.. والتحريُر.. واملنهُج اللَّحُب)8( اأيـــا نــا�ــِســَر الــتــوحــيــِد.. خــرَي عقيدٍة

عُب اأ�ــســاب بــهــا االإنــ�ــســاُن اأ�ــســَمــى مكانٍة  ال�سَّ عي�ُسُه  اهتدى  ملـّـا  بها   وطــاب 

َيربـْو َعـِجبـُت... ملاذا اليوم َتنتـِكـ�ُس اخُلـــطـى َبـحــِرناهائٌج  يف  َــا  اخَلـنـ  ومـــــوُج 

ــْكــُب كــــــــــاأينِّ بـــلـــيـــل اجلــــاهــــلــــيــــِة عــــاِتــــيــــاً ــــُه الــنُّ ـــا زعــــازُع ـــن ـــوؤذي ــــعــــوُد.. وُت  َي

ـــُه ـــالُل .. واأمــــــــا �ـــسَ  فالالنُّ�سُح ُيْجدي..ال..وال الَوْعُظ والَعْتُب َمـــــبـــــاِذُلـــــُه ُكــــــــــْ�ٌ

االإ�ــســالِم طــوُق جناتنا ــُبّ ولي�س �سوى  الــطِّ َعــَجــز  اإذا  ال�سايف  البل�سُم   هــو 

••••••

)7( الغلب: االأقوياء االأ�سداء
)8( اللحب: الَبنّي الوا�سح .
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بــه درَب اخلــال�ــِس.. وكلُّهم الــلَّــْغــُب)9( َمــَهــْدَت  ُيرهُقُه  حني  �سياأوي   اإليه 

قاِدٌم والنَّ�سـُر  االإ�سالُم..  اإّنه  ـــرٌّ �ـــســـوف ُيـــظـــهـــرُه الــغــيــُب اأجــْل..   وذلـــــك �ـــسِ

 على مــوعــٍد.. مــا �ــســاَب اإميــاَنــنــا َرْيـــُب ر�ُسوَل الهدى.. اإّنا بُب�سـراَك مل نزْل

م         1429/1/10 هـ 2008/10/10

)9( اللَّغب: التعب واالإعياء . 
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الإ�رساء.. فتح ومنهاج

ــركــيــنــا ـــ ـــهـــم َعــمــيــنــا وملــــــا �ـــــســـــاَق �ـــــســـــدُر املــ�ــس ـــِت ـــواَي ـــوا يف ِغ ـــّجــــ ــــ  وَل

ــــرْبِ بــْغــيــاً ــــُغ  وُعـــــْدواًنـــــا.. وعـــاثـــوا ُمــفــ�ــســديــنــا تـــــنـــــاَدْوا كـــالـــذئـــاِب ال

حــتــى اهلِل  ر�ـــــســـــوَل  اآَذْوا  حـــزيـــنـــا وكــــــم  مــــهــــمــــوًمــــا  هلِل   �ــــســــكــــا 

الكافرينا ويـــــجـــــاأُر بــــالــــدعــــاِء.. وكــــــلُّ قــلــٍب قــلــوِب  �ــســوى   يــــذوُب.. 

وتهوي قريُتهم..  الطهَر  ــــْغــــرَق يف ظــــــالِم اجلــاهــلــيــنــا وتنفي   لــــَت

ــــَكــــُه الــــهــــوى عــــبــــًدا َمــهــيــنــا ومــــــن َيــــْتــــَبــــْع هــــــــواُه بــــال زمــــــاٍم  متــــلَّ

َيــــــَدَع الـــر�ـــســـوَل لــهــم رهينا وحــــا�ــــســــا لـــــلـــــّذي خـــلـــق الــــربايــــا  بــــاأن 

ــــحــــدي �ــســابــريــنــا وال ال�سحَب الكراَم.. وقد اأجادوا  اأفــــــانــــــنَي الــــّت

ـــا ـــــُه هــــــــًدى لـــلـــُمـــّتـــقـــيـــنـــا؟ األـــيـــ�ـــس هــــو الـــــــذي اآتـــــــــاُه وحـــًي ـــــل  واأر�ـــــس

حــــقٌّ بــــالــــتــــمــــكــــنِي  اهلِل  َيبينا ووعـــــــــــُد  اأن  يــو�ــســُك  ال�سبِح   ووجـــُه 

 بـــــــاأهـــــــواِل الـــــُعـــــتـــــاِة املـُــجـــرمـــيـــنـــا وَيــنــطــلــُق الـــّر�ـــســـوُل.. وال ُيــبــايل

ــــِعــــدُّ الـــ�ـــســـفـــوَة االأبـــــــــراَر ُجـــنـــًدا اليقينا ُي ــذكــي  ُي الــــورى  دنــيــا   ويف 

ــــــراِء اأُفــــقــــاً ــــــس ــــُح لـــيـــلـــُة االإ� وَتــــفــــَت
 

 لـــــدعـــــوِتـــــِه.. ومـــنـــهـــاًجـــا ُمــبــيــنــا

ـــبـــيـــنـــا وحتـــتـــ�ـــســـُد املـــــالئـــــُك وهــــــي نــــوٌر  ورهـــــــــُط االأنـــــبـــــيـــــاِء ُمـــرحِّ

ذا َمــْن  فقيل:  لل�سالِة..  ــيــنــا ؟  ونـــوِدَي  ــل ــَس ــــواَك لــهــا َيـــــــوؤمُّ املُــر�  �ــــسِ
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بــ�ــســجــَدتــِه اجلبينا وت�سحُك �ساحُة االأق�سـى ابتهاًجا َلــَثــَمــْت   وقـــد 

ــّديــن احلــنــيــِف غــــدْت عرينا وعــــانــــَق �ـــســـدُرهـــا خــــرَي الـــربايـــا  ولــل

فينا وهــــا هــــَو يف الـــ�ـــســـمـــواِت الـــَعـــوايل ال�سَّ وال  ال�سهاَب  َرِكـــَب   ومــا 

ـــــعـــــراُج يـــبـــلـــُغ فـــيـــِه �ــــســــاأًوا ـــــو امل الـــعـــاملـــيـــنـــا ُه ربِّ  عــــنــــد   عـــظـــيـــًمـــا 

 اأمـــــــــــنٌي نـــــا�ـــــســـــٌح اآخـــــــــى اأمـــيـــنـــا وجـــــربيـــــُل االأمــــــــــنُي لــــــُه قـــريـــٌن

ـــــــــــُتـــــــــــُه.. ثــمــيــنــا وُيـــــهـــــديـــــِه اإلـــــــــُه الــــعــــر�ــــِس كـــنـــًزا  فـــــفـــــاَز بـــــــِه واأُمَّ

فيها االأرواُح  تــرتــقــي  ـــريـــنـــا ! �ــــســــالٌة..  ـــتـــطـــهِّ ـــُم ـــــِه لـــل ــــــ  وَيـــــــــا َلـــــّل

املـــثـــاين تـــرجـــيـــُع  الــــلَّــــَهــــواِت  قـــيـــنـــا ويف  ــــْهــــٍد طــــــاب لـــلـــُمـــَتـــذوِّ  كــــ�ــــسَ

ــا ُخـــطـــاُه امل�سلمينا ويــــاأتــــي الـــفـــتـــُح مــقــتــفــًي الــــُوجــــوِد  يف   لــيــنــ�ــســـــَر 

ـــادوا و�ـــســـادوا  ويـــــا نـــ�ـــســـَل االأُبــــــــــــاِة الــفــاحتــيــنــا فــيــا اأحــــفــــاَد مـــن �ـــس

ف�سريوا اأال  �ــســوِل  الــرَّ َهـــدِي  ــــوا ُمــ�ــســِلــحــيــنــا على   وبـــــالـــــقـــــراآِن ُهــــبُّ

ــــزَّ بــــاالإ�ــــســــالِم ديــنــا وَمــــــْن والـــــى اإلــــــَه الـــعـــر�ـــِس عــبــًدا  اأ�ـــــســـــاَب الــــِع

ا�ــســتــكــانــوا اإذا  لــلــخــانــعــنَي  ُمــ�ــســتــكــيــنــا فـــُقـــل  يــــُك  مل  اهلِل   ر�ــــســــوُل 

يـــوًمـــا االأبــــــــــــراُر  اأ�ــــســــحــــاُبــــُه  ُم�ست�ســــِلميـــــنا وال  هـــْم  عـــدوِّ  لــبــْغــِي 

ــرٌة وذكــــرى تــبــ�ــســـ ــــتــــوِح الــقــادمــيــنــا ويف االإ�ـــــســـــراِء   الأجـــــيـــــاِل الــــُف

رَب متــهـيـداً... ومرحــى مـُهـتـدينـــا اأَِعـّدوا الــدَّ ُهــــداًة  ُجـنداً...   بهـْم 
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الهجرة اإلى الغد

 كـــــــــاّل.. ولــــكــــن لــــلــــَغــــِد املـُــــرتائـــــي هـــاجـــرَت.. ال َهـــرًبـــا مــن االأعـــــداِء

غاِة وُظلِمهْم ـــِة الـــَعـــ�ـــســـمـــاِء هاجرَت... ك�سـًرا للطُّ ـــحـــرّي  و�ـــســـعـــيـــَت لـــل

 هــــدًفــــا.. وُمــنــطــلــًقــا لـــكـــلِّ َفــ�ــســاِء لــبــنــاِء دولــــِتــــَك الـــتـــي تــ�ــســبــو لها

َل دعــــــوًة ــــــزَّ ــــــن ـــَغ الـــــوحـــــَي املُ  ُعــظــمــَى.. تــلــيــُق بــ�ــســيــِد الــُعــظــمــاِء فـــتـــبـــلِّ

ُر االإنـــ�ـــســـاَن مـــن اأ�ـــســـفـــاِدِه لـــــلـــــُكـــــرباِء وحتـــــــرِّ لـــيـــ�ـــس  عــــــــبــــــــداً..   هلل 

••••••
ـــــهـــــا املــــبــــعــــوُث فـــيـــنـــا رحـــمـــًة ــلــمــاِء يــــا اأيُّ نــيــا مـــن الــظَّ  يـــا خُمـــــرَج الــدُّ

َرى  ورفــــعــــَت هــامــَتــهــا اإلـــــى اجلــــــوزاِء بــــــّواأَت بـــاالإ�ـــســـالِم اأُمـــتـــَك الـــــذُّ

ـــــــــــاِن واجُلـــــهـــــالِء ووقــفــَت تــدعــو.. والــُعــتــاُة بكفِرهْم ــــدٌّ مــــن االأوث  �ــــسَ

لتحتفي ـــاِة  احلـــي اآفــــــاَق   بــالــقــادمــنَي عــلــى ُهـــــًدى ومــ�ــســاِء فــفــتــحــَت 

ــا  و�ـــســـهـــدَت فــيــِه عــجــائــَب الـــبـــْلـــواِء اأمــــا الــطــريــُق فــكــان �ــســوًكــا دامــًي

عَذاِبهْم ُـوِن  اأَتـ دوَنَك يف  حُب  عـــون �ـــــســـــراوَة اّلــــــــــــالأْواِء وال�سَّ  يـــتـــجـــرَّ

ــّرًعــا ـــــــــه لـــــلـــــِهـــــجـــــرِة الـــــــغـــــــّراِء حــتــى اأتـــــى اأمــــــُر االإلـــــــِه ُمــ�ــســـ ـــــــــواَب  اأب

ــا ــابــقــوَن طــالئــًع ب�سماِء فــــــاإذا بـــهـــْم يــتــ�ــس ـــــرى  الــثَّ ــُل  َتــ�ــسِ  اأ�ــســواُقــهــم 

ُب االأر�ــُس اجلديدُة وهَي يف  َجــــــــَذٍل.. وُحـــ�ـــســـِن ِوفـــــــادٍة واإخــــــاِء وترحِّ

ـــُف بينهم تـــوؤلِّ الــُوثــقــى  ـــَر بـــنـــاِء والــــُعــــروُة  ــــ  وتــــقــــيــــُم بـــــاالإيـــــثـــــاِر خـــي

ــاِء وعلى التُّقى اأن�ساأَت م�سجَدك الذي ــعــ�ــس  يـــحـــوي ُنــــــــواَة االأُّمــــــــــِة الــَق

ــــــَركــــــاِء ويـــ�ـــســـعُّ �ــســمــ�ــَس هــــدايــــٍة وعــــبــــادٍة �ــــــسُ بـــــــال  خـــــالـــــ�ـــــســـــٍة   هلِل 
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ـــِر االأنــــــحــــــاِء واالأرجــــــــــاِء تـــ�ـــســـري اأ�ــــســــعــــُة نــــــــــوِرِه وّهــــاجــــًة ـــائ ـــس �  يف 

اإقــــ�ــــســــاِء وكــتــبــَت د�ــســتــوَر الــعــدالــِة �ــســامــاًل غــــــرِي متـــيـــيـــٍز وال   مــــن 

ًة ُحرَّ تنه�ُس  وهي  املدينَة..  ـــاِء ترعى  ــهــا.. وبـــعـــْدِلـــهـــا الـــَو�ـــسّ  بــنــظــاِم

ـــعـــمـــاِء كــلُّ احلــقــوِق َمــ�ــســونــٌة.. وظالُلها  بـــــاالأمـــــِن واِرفــــــــــــٌة.. وبـــالـــنَّ

ــَقــ�ــســوا الـــُعـــهـــوَد بــخــ�ــســٍة وجــفــاِء لـــكـــنَّ اأو�ـــــســـــاَب الـــيـــهـــوِد كـــداأْبـــهـــْم  َن

رقوا يف االأر�ــِس.. اإْذ حلَّْت بهْم ُة الــبــاأ�ــســاِء فتفَّ ــمــاِء.. و�ـــســـدَّ  ِنـــَقـــُم الــ�ــسَّ

••••••
الُهدى َمهَد  يا  االأبـــراِر..  َطْيَبَة  ُّـــرفـــاِء واالأُمـــــنـــــاِء يا   يـــا مــعــقــَل الـــ�ـــســــ

يا حبيبُة.. فافخري لِك  َجباِء اأرواُحــنــا  النُّ وب�سحبِه   باملُ�سطفَى.. 

واأينعْت ثــراِك..  على  اجلهاُد   ثــــــمــــــراُتــــــه بــــــالــــــِعــــــزِّ والــــعــــلــــيــــاِء َنَبَت 

ومبعًثا الفتوِح..  اخُلـــلـــفـــاِء وغــَدْوِت حا�سرَة  ودارَة   لـــلـــنـــاهـــ�ـــســـنَي.. 

ــهــْم  ومــهــاجــريــَن.. و�ــســفــوٍة ُخــلــ�ــســاِء مـــا بـــني اأنـــ�ـــســـاٍر َنــــديــــُن بــحــبِّ

 رفـــــعـــــوا مـــــنـــــاَر عــــقــــيــــدٍة ولــــــــواِء هــْم خــامــُة االإ�ـــســـالِم.. هــْم اأجــنــاُده

ـــــــَقـــــــْت بــــحــــ�ــــســــارٍة �ـــســـمـــاِء وتـــــدافـــــعـــــْت رايــــــاُتــــــهــــــْم خـــفـــاقـــًة  وتـــــــاألَّ

••••••
ــــٌز.. ُمــــتــــوّقــــُد االأ�ـــــســـــواِء هاجرَت.. واالأمُل الكبرُي على املدَى  ُِمــــتــــحــــفِّ

نــــيــــا مبـــجـــٍد قـــــادٍم ـــُر الــــدُّ ــــ ـــبـــ�ـــسِّ  يـــاأتـــي �ـــســـنـــاُه مـــع الـــغـــِد املـــرتائـــي وُي

�ِسرُّ َفالِحها بغُة الرحمِن..   هـــو كــاحَلــيــا لـــرُبـــوِعـــهـــا اجلــــــرداِء هو �سِ
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بـــبـــهـــائـــِه ــــهــــا  َيــــُعــــمُّ ــــهــــاِر  كــــالــــنَّ لــالأحــيــاِء اأو  كــــالــــّروِح  اأو   فـــُتـــفـــيـــُق.. 

••••••
ـــُم مــنــهــَج الــَعــلــيــاِء مْن وحِي �سريتَك التي نفحْت �سًذا  �ــســنــظــلُّ نـــر�ـــسُ

ــٌة  لـــلـــفـــاحتـــني.. عــلــى مــــدى االآنــــــاِء هــو مــنــهــٌج لــلــ�ــســاعــديــَن.. وُخــطَّ

زحُفنا �سيبُلُغ  االأق�سـى  اإلــى  االإ�سراِء وغــًدا  ُخطى  على  ُت�سـيُء   �ُسُهًبا 

م   1431/4/22 هـ - 2010/4/7
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لبيك ر�سول الإ�سالم
ـــــــيـــــــَك ر�ــــــــــســــــــــوَل االإ�ــــــــــســــــــــالِم  يـــــــــــــا خـــــــــــــــــرَي نـــــــــبـــــــــــــــــــيٍّ واإمـــــــــــــــــــــــــاِم لـــــــّب

ـــــالتـــــي و�ــــســــالمــــي  واإلــــــــــــيــــــــــــَك قـــــــــيـــــــــادي َوِزمـــــــــــامـــــــــــي اأُهـــــــــديـــــــــَك �ـــــسَ

لّبيَك ر�سوَل االإ�سالِم

••••••
حـــــــمـــــــِن  لــــــــبــــــــيــــــــَك بــــــــــــروحــــــــــــي وِكــــــــــيــــــــــاين لــــــبــــــيــــــَك حــــــبــــــيــــــَب الـــــــرَّ

َك َجـــــــْحـــــــُد الـــــُكـــــفـــــراِن ــــامــــي مــــــا �ـــــــســـــــرَّ ــــس ــــ� ـــــــَك ال ـــــــزَل اأْ مـــــــن ـــــــــوَّ  فـــــــــتـــــــــَب

لّبيَك ر�سوَل االإ�سالِم

••••••
ــــُد نــــحــــَتــــ�ــــسِ وراَءَك  نــــــحــــــُن  ــــــحــــــُد هـــــــا  ـــــــــــــــــْروِة ديـــــــــــنـــــــــــَك نــــــّت ـــــــــــــــــُع  وب

ــــــــــِذمــــــــــاِم وميــــــــــــــــنُي الـــــــبـــــــيـــــــعـــــــِة ُمـــــنـــــعـــــقـــــُد ب اأبـــــــــــــــــــــــداً  ــــــــُث  نــــــــنــــــــُك  ال 

لبيـــــــك...
••••••

ــــِل حـــــمـــــِة جـــــئـــــَت وبــــالــــَفــــ�ــــسْ .. وبـــــــالـــــــعـــــــْدِل بـــــالـــــرَّ  وبـــــــــديـــــــــِن احَلــــــــــــــــــــقِّ

َجــــــهــــــِل يف  ــــــــَم  الــــــــعــــــــاَلـــــــــ  والـــــــــكـــــــــفـــــــــُر قــــــــــريــــــــــُن االإظـــــــــــــــــــالِم لــــــــكــــــــنَّ 

لّبيـــــــَك...

••••••
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ــــــــَك �ـــــــســـــــيـــــــدعـــــــوُه احُلــــــــــــبُّ ِلـــــِنـــــدائـــــَك لـــــو اأ�ــــســــَغــــى الـــَقـــــــْلـــُب ــــــــي  فــــــــاإل

ــــــرُب ــــــَغ ـــُل وال ــــ ـــقـــب ـــُي ــــــرُق �ـــس ُد كـــــــــــــــــلُّ االأقـــــــــــــــــــــــــــــواِم والــــــ�ــــــسَّ  وُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردِّ

لّبيـــــــَك...

••••••
خـــــــــــــــــــــاّلِق دعــــــــــــــــــــــواَك مـــــــــــكـــــــــــارُم اأخــــــــــــــــالِق ربٍّ   وعـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــادُة 

ـــــــــة َحـــــــــــــــــــــــقٍّ وِنــــــــــــــظــــــــــــــاِم وكـــــــــتـــــــــاُبـــــــــَك اأعــــــــــظــــــــــُم مـــــيـــــثـــــاِق  حلـــــــــمـــــــــاي

لّبيـــــــَك...

••••••
َرِر الـــــَبـــــ�ـــــســـــــــــِر اأطـــــــلـــــــعـــــــَت نــــــــــوابــــــــــَغ كـــــــــــالـــــــــــدُّ دنــــــــيــــــــا  يف   تـــــــــتـــــــــاألـــــــــُق 

واحلــــــــامــــــــي مــــــــعــــــــجــــــــزًة خــــــــــــالــــــــــــدَة االأثـــــــــــــــــِر الــــــــنــــــــا�ــــــــســــــــُر   واهلُل 

لبيـــــــك...

••••••
اأوحــــــــــى ـــــهـــــا  ب واهلُل  )اقــــــــــــــــــــــراأْ( 

 
 قــــــــــــراآنــــــــــــاً.. ُد�ــــــــــســــــــــتــــــــــوراً.. فـــتـــحـــا

مُتـــــحـــــى ال  ِعـــــــــــــــزٍّ  ـــــــــــاّلِم وحـــــــــ�ـــــــــســـــــــارَة  ـــــــــــظُّ ال بـــــــــعـــــــــرو�ـــــــــسِ   اأودت 

لّبيـــــــَك...

••••••
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ــــــْة ــــــمَّ الــــــِق املــــــــجــــــــِد  يف  ـــــلـــــمـــــْة وبـــــلـــــْغـــــنـــــا   وجــــــــلــــــــْونــــــــا بــــــــالــــــــنــــــــوِر الـــــظُّ

ـــــــــَتـــــــــنـــــــــا ُثـــــْلـــــَمـــــه  ودهــــــــــــــانــــــــــــــا ِمـــــــــــــــعـــــــــــــــَوُل هـــــــــــــــــــّداِم واأ�ـــــــــســـــــــابـــــــــْت اأُمَّ

لبيـــــــك...

••••••
ــــــْج تــــــتــــــاأجَّ ــــــنــــــُتــــــنــــــا  حِمْ ذي  املـــــــــخـــــــــَرْج هــــــــــَي  هـــــــــو  اهلِل   و�ــــــســــــبــــــيــــــُل 

ـــــَهـــــْج ــــــواُه فــــلــــيــــ�ــــَس لــــنــــا َمـــــْن ــــــسِ ــــــ� ُقــــــــــنــــــــــا اجُلـــــــــــــــــرُح الـــــــّدامـــــــي ب  وُيــــــــــوؤرِّ

لبيـــــــك...

••••••
ـــــــــُد االأعـــــــــــــــــــــداِء ـــــــــا كـــــــــْي ـــــــــن ـــــــــوؤذي ُعـــــــنـــــــا ُغـــــ�ـــــســـــ�ـــــسَ الــــــــــــــّداِء ُي  وُيـــــــجـــــــرِّ

ــــــهــــــداِء  ذاكــــــــــــيــــــــــــًة كـــــــالـــــــغـــــــيـــــــِث الــــــهــــــامــــــي وتـــــ�ـــــســـــيـــــُل دمـــــــــــــــاُء الــــــ�ــــــسُّ

لبيـــــــك...

••••••
يــــــِن ُق ِلــــــلــــــدِّ ـــــــمـــــــكـــــــنِي يــــــــا َمـــــــــــــْن يـــــــتـــــــحـــــــرَّ  يـــــــهـــــــفـــــــو لـــــــــبـــــــــلـــــــــوِغ الـــــــتَّ

ـــــــــّطـــــــــنِي  واملــــــــ�ــــــــســــــــلــــــــُم مــــــــــــرفــــــــــــوُع الـــــــــهـــــــــاِم تـــــــــدعـــــــــونـــــــــا رايـــــــــــــــــــــُة ِح

لبيـــــــك... 

ربيع االأول1427هـ  مار�س 2006م.
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�سالم عليك..
)اعرتافات رجل غربي.. هداه اهلل اإلى الإ�شالم(

�سالٌم عليَك

اأيا خامَت االأنبياْء

َّرى.. اأيا خرَي من دبَّ فوق الثـ

ماْء.. وارتقى لل�سَّ

�سالٌم عليَك

اأيا �سفوة اخللِق..

يا رحمَة اهلِل للعاملنْي

ويا �سيّد املر�سلنْي

�سالٌم عليَك..

وِمْن قبُل �سلََّم حتى احَلَجْر

وا�سي.. وحتى اجلباُل الرَّ

جْر.. وحتى ال�سَّ

وِجذُع النَّخيِل الذي قْد �سجاُه احَلننْي

و�سلََّمِت اجلنُّ �ساهدًة بالبالِغ املُبنْي

بيُة املُر�سَعة بُّ والظَّ كما �سِهَد الّذئُب وال�سَّ
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جوِد.. كذاك البعرُي الذي قْد َهَوى لل�سُّ

ومْل ميتِلْك اأدُمَعه..

وكلُّ اخلالئِق ت�سهُد يف االأر�ِس

اأْو يف ال�سماْء..

كما �سهَد املوؤمنوْن

و�سلى عليَك االإلُه..

و�سلى املالئكُة املُْكَرموْن

.. ِد باحلقِّ فيا ُكلَّ َمْن اآمنوا باحلبيِب املُوؤيَّ

�سلُّوا عليِه.. �سالًة يذوُب لها القلُب..

اأو تتنّدى الُعيوْن..

••••••

اأال ليت َمْن يجهلون احلقيَقَة

عْن َجهلِهْم َيْرِجعوْن..

اأال ليَتهم ُيدِركوْن

باأنَّ الذي َيجحدوْن

ب�سارُة عي�سى..
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وَدعوُة »اإبراَم« من قبُل..

وْهَو الذي َيْعرفوْن..

َفما باُلهْم ُينكروْن ؟

اأَي�ْستكربوْن ؟ 

ولوالُه ما َعَرفوا كيَف ُتْبَنى احَل�ساَرة

ج�َس.. كال.. ومل يغ�سلوا الرِّ

هارة وال عرفوا ما الطَّ

وظلُّوا هناك اأُ�ساَرى ظالِم الُقروْن.

اأال ي�سُكروْن ؟!

لتلَك ال�ّسمو�ِس التي اأَطلََع الفاحِتوْن ؟

ياًء وِدفئاً ف�َسبَّْت �سِ

واأ�سفْت عليهْم ثياَب النَّ�ساَرة..

�سالٌم عليَك..

ر�سوَل الهدايِة.. والعلِم..

َمبعوَث ربِّ الوجوْد

�سالٌم يفُوح كِعطِر الُوروْد
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اأطلَّ علينا بف�سِلك فجٌر َجديْد..

وذاَب اجَلليْد..

اأال ليتنا قْد جعْلنا كتابك تاجاً لنا.

وؤو�ْس تت�ساَمى اجلباُه به والرُّ

ويف ِظلِّه تتزّكى النُّفو�ْس

لنْي ولكنَّ اآباءنا االأوَّ

.. تعاَمْوا عِن احلقِّ

ريْق �َسلُّوا الطَّ

وها نحُن مْن خلِفهْم َنرتّدى

ومْن �ُسْكِرنا ال ُنفيق

وما بنَي حنٍي وحنْي

ُيَزلِزُلنا منك �سوُت اليقنْي

فن�سحو قلياًل..

و�ُسرعاَن ما َنتنا�َسى..

فَنْهِوي اإلى احلاِفَرة

وَنْح�َسُبها اِلّقمَة الزاِهَرة
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نائْع َّا اإبتدعنا ال�سَّ ونغرتُّ اأَ نـ

واأّنا ُنحلُِّق َعرْبَ الَف�ساْء..

نخو�ُس هنا اأوُهناَك..

ُنخيُف الرَبايا..

واأّنا ُعتاٌة..واأنَّا ُن�سارْع..

ول�سنا واإْن اأرهقتنا املتاهاُت

بالقانطنْي..

فَرغم الِغ�ساَوِة فوَق الُعيوْن

فال ُبدَّ اأن ي�سحَو الغافلون

وقْد الَح يف اأُفقنا بارٌق ُم�ْستبنْي

ُرنا بالـَمتاْب.. يذكِّ

وُينذُرنا باأليِم الَعذاْب..

وها نحُن جئنا اإليْك..

نقوُل: �سالٌم عليْك..

ُنقبُِّل منَك الَيَديِن..

ومْوطَئ َنْعلَْيَك..



48

ْن اأ�ساَء اإليْك  ذلك اأْطَهُر ممَّ

ركْبنا اجَلهالَة..

�ِسرنا وراَء الِغوايِة حتى اعَتَدينا َعلَْيْك

فحاً.. وُعْذراً.. فعفواً.. و�سَ

وديُن احَلنيَفِة..

حاْم.. ال ديَن َيعلُوه يوَم الزِّ

 .. وطوبَى مِلَْن عانق احلقَّ

عنَد ابتداٍء 

وما حاد عن عهِدِه يف اخلتاْم

1427/1/24 هـ - 23 / 2 /2006م
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الباقة الثانية

اآفـــــاق
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اإلى قادة امل�سلمني

مبنا�سبة انعقاد موؤمتر القمة االإ�سالمي بالعا�سمة القطرية الدوحة
يف 17�سعبان 1421هـ - املوافق 13 نوفمرب 2000م

ــــــداِد ــــــنــــــا بــــغــــيـــــــــِر �ــــــسَ وُثــــــــغــــــــوُر اأّمــــــِت مـــا زلـــــُت بــا�ــســِم املــ�ــســلــمــنَي اأنـــــادي

ــُر جــيــادي ـــ  مـــازلـــُت بــا�ــســِم املــ�ــســلــمــنَي ُمــنــاِفــحــاً والـــ�ـــســـعـــُر يف املــــيــــداِن خــي

يلتقي �ــســمــُل املُـــنـــــــى.. كــــالــــُدرِّ يف االأقــــــالِد احلــبــيــبــِة  دوحــِتــنــا   يف ظـــلِّ 

اأعـــــيـــــادي مـــــن  الـــــيـــــوَم  ذاك  التُّقى فـــــكـــــاأَن  فوُف على  ال�سّ َدِت  توحَّ  واإذا 

ــــــعــــــاِد ـــــــعـــــــاِم واالإ�ــــــسْ ــــهــــا ُتـــــــــــْدين لــــنــــا غـــايـــاِتـــنـــا وَنــــــــفــــــــوُز بـــــــاالإْن  ولــــعــــلَّ

ـــمـــاِد قــادَة االإ�ــســالِم.. هل يف َجمِعكم هـــــذا جلــــــرِح الـــقـــلـــِب بـــعـــ�ـــُس �ـــسِ  يا 

عـــــــاِد اأو  ـــــــٍة  ُمـــــــلـــــــمَّ لــــــكــــــلِّ  ــْرَتــهــْم هــــــــــــدٌف   املــ�ــســلــمــوَن.. وحــيــُثــمــا اأبــ�ــسَ

ـــــــداِد االأَ�ـــــــسْ َزحـــــمـــــِة  ــــدوا رايــاِتــنــا وتــــكــــاَتــــفــــوا يف   ُلـــــّمــوا الــ�ــّســتــاَت.. ووحِّ

 وبـــــــكـــــــلِّ اأر�ـــــــــــــــسٍ حِمـــــــنـــــــٌة وَعـــــــــــــواِد

ـــنـــادي  واملـــ�ـــســـتـــغـــيـــُث عـــلـــى الـــــــــــّدواِم ُي

االأ�ـــَســـى اإال  اأُّمـــتـــــــي  يف  اأرى  ال   اأنــــا 

 جـــــوٌع.. وحــــرمــــاٌن.. وعـــــاُر تــخــّلــٍف

اأو �ـــســـادوا عــلــى االأ�ـــســـيـــاِد ــــــوا بـــالـــَفـــْتـــِح..  ـــنـــا لــ�ــســنــا �ـــســـاللـــَة مـــن اأََت  وكـــاأّن

ــــا عـــلـــى مـــيـــعـــاِد ــــي ن ــــدُّ ــــاتــــذَة الــــــَورى ِجـــئـــنـــا اإلــــــــى ال  وكــــاأّنــــنــــا لــ�ــســنــا اأ�ــــس

ـــيـــاِط بـــَجـــْمـــِرهـــا �لــــَوّقــــاِد ـــــــْذُع �لـــ�ـــصِّ ــى االأ�ـــســـرِي كــاأّنــهــا َل  و�ــســكــايــُة االأقــ�ــسَ

حـــ�ـــســـاِد يـــــــوَم  االأوراِق   يــتــ�ــســاقــُط الــ�ــســهــداُء يف اأحــ�ــســاِنــه كـــتـــ�ـــســـاُقـــِط 

االأكــــــبــــــاِد ـــــــَذُة  ـــــــْل ُف اأو  حمــــــنــــــٍة..  اأوالُدكــــــــــــْم يف  بـــــاأّنـــــهـــــْم  تـــــــــروَن   اأوال 

ــــــّرَة االأَْحـــــــقـــــــاِد ــــــسِ وحناِنكْم ِدْرعــــــــــــاً َيـــقـــيـــهـــْم � عطِفكْم  مــن   فْلَتْجعلوا 
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فــاإنــه حــــــتــــــٌم عـــــلـــــيـــــكـــــْم دعـــــــــــــــوٌة جلـــــهـــــاِد املــــجــــرمــــوَن..  متــــــاَدى   واإذا 

ــــــــــــــــــاِء واالأجــــــــــــــــــداِد با وكـــــــــرامـــــــــِة االآب وال�سِّ الّطفولِة  با�سِم   نا�سدُتكْم 

عيوُنهْم َظـــْمـــئـــــــى لــــُعــــ�ــــسٍّ اآِمــــــــــــــٍن.. وِمـــــهـــــاِد االأبــريــاِء..  ال�سغاِر   با�سِم 

ــــــهــــــاِد و�ــــــسُ وتــــــفــــــجــــــٍع  ـــــــــٍة  لـــــــــوَع ـــراعـــٌة يف  ــــهــــنَّ �ـــسَ  واالأمـــــــهـــــــاِت.. وكــــلُّ

 ِمــ�ــســكــاً.. ومــنــهــا قـــْد جــعــلــُت ِمــــدادي

 لـــــلـــــُخـــــْلـــــِد.. واالأبــــــــنــــــــاِء واالأحــــــفــــــاِد
َعْت ماِء.. ت�سوَّ  با�سِم املدامِع.. والدِّ
االأبــاة.. وقد م�سوا امليامني   با�سم 

ـْــرى.. وبــــاالأجَمــــاِد ـــبــــ ُحلِمهْم بـــالـــَوحـــدِة الـــُك يف  اأْغــَرقــوا  ال�سبيبِة   با�سم 

 والقبلِة االأولى.. واأعرا�ِس احلمى والـــــنـــــاِر َتــ�ــســتــعــ�ــســي عـــلـــى االإْخـــــمـــــاِد

ـــلـــمـــاِت �ــســمــ�ــَس َر�ـــســـاِد جى وتــ�ــســعُّ يف الـــظُّ  با�سم املنائِر.. وهَي ت�سطُع يف الدُّ

ـــاِد ــيــِد الــــِكــــراِم.. واإِّنـــهـــا تــــــاٌج يـــ�ـــســـيُء عـــلـــى َجــــبــــنِي الـــ�ـــسّ  ومـــاآثـــِر الــ�ــسِّ

َجــــمــــاِد ُعــــــــــــروِق  الذي اأَحــــــيــــــا مــــــواتــــــاً يف  الغيُث  هَي  كانْت   وح�سارٍة.. 

ــلــمــوَن.. وطـــــــاَل لـــيـــُل ُرقــــــاِد ــتــ�ــس  َنـــْزهـــو بـــهـــا.. لــكــْن عــلــى َغــَفــالِتــنــا مــ�ــس

ـــادي  نـــا�ـــســـدُتـــكـــْم.. واالأمـــنـــيـــاُت كــثــيـــــرٌة تـــرنـــو اإلـــيـــكـــْم كـــالـــلَّـــهـــيـــِف الـــ�ـــسّ

ــــَم ُمــــــــــراِد ــــــا عــــظــــي ــــــن ــــــُت َيْنَثنـي لــــــَتــــــنــــــاَل اأمَّ ال  الـــذي  الــعــزَم   فلتعِقدوا 

ـــِر ِعــــمــــاِد ــــه الــتـــــي بـــــاتـــــْت عـــلـــى َخـــــطـــــٍر بـــغـــيــــ ــــَت ـــعـــوا لـــلـــّديـــِن راَي  ولـــرتَف

ــــــــــــــــالأْواِء واالإْجـــــــهـــــــاِد ــــــّدِة الَّ  اأو مــا َتــــَرْوَن طــيــوَرنــا قــْد هــاجــَرْت مـــــن �ــــــسِ

وِبــــــعــــــاِد ُغـــــــرَبـــــــٍة  ـــــــــْت يف  ـــــــــلَ اأوَغ  مــــــا 

ــــتــــاِد ـــــــــّدٍة وَع ــــُل ُع ــــــْرجــــــى.. واأفــــ�ــــس  ُت

 لـــو كـــانـــِت االأوطــــــــاُن رو�ـــســـاً اآِمـــنـــا

و�سيلٍة خيـُر  واالإحــ�ــســاُن   الــعــدُل.. 

ــُدنــا.. واأيـــن احلـــادي ؟ اأيــــَن طريُقنا اأْم اأيـــَن ُمــْر�ــسِ الـــّركـــبـــاُن:   يــتــ�ــســاءُل 

ــــــــــــــُوّراِد ؟ ــــــــــْذٍب ُيــــلـَـــّبـــــــــي حـــــاجـــــَة ال  يــا قــــادَة املـــلـــيـــاِر.. هـــْل مـــْن َمــْنــهــٍل َع
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؟ الـــوادي  َح�سي�ِس  يف  نحبو  ـــــــا لـــَنـــمـــِلـــُك كـــــلَّ اأ�ــــســــبــــاِب الـــُعـــال فــعــالَم   اإنَّ

ـــــــداِد ؟ ُتــلــِفــنــا �ــســيــئــاً.. �ــســوى عــــدٍد مـــن االأَع مَلْ  ــنــا  ــَت ــْي اأحــ�ــسَ اإن   وعـــــالَم 

 اأيَن النهو�ُس ؟ وكيَف ن�سمو مثلَما تــ�ــســمــو هـــنـــاَك �ـــســـواِمـــُخ االأَْطــــــــــواِد ؟

 وعـــــالَم َنـــْبـــَقـــى عــــالــــًة.. وحــقــوُقــنــا مــ�ــســلــوبــٌة.. ونـــغـــو�ـــُس يف االأَْنـــــكـــــاِد ؟

ــاِد ــّي ْمـــــِل.. ُتــخــفــيــِه عــــِن الــ�ــسَّ ـــعـــاَمـــِة.. راأ�ــُســهــا يف الـــــرَّ  اإنـــــا َغــــَدْونــــا كـــالـــنَّ

َتــْلــَقــى لها َمـــــــْن تــ�ــســتــغــيــُث بــــــِه عـــلـــى اجَلــــــــاّلِد ــِر.. ال  ــنــا يف الــّنــيـــ  ورقــاُب

ْعــــُب يف اأحـــ�ـــســـاِئـــنـــا.. َيــْغــتــاُلــنــا جـــــّفـــــْت اأزاِهــــــــُرنــــــــا عـــلـــى االأَْعــــــــــــــواِد  الــــرُّ

ــــُه بـــ�ـــســـواِد حى خـــــلـَــــَط الــــ�ــــســــقــــاُء بــــيــــا�ــــسَ ال�سُّ يف  تخاَفَت  اأَْعُيِننا   و�سعاُع 

ــــــــــْردي مـــــن االإفـــــ�ـــــســـــاِد واالإحْلـــــــــــاِد  ُت

ــــــٍة.. وعـــــــن اإْعــــــــــــداِد ــــــَي ــــــرب  تــــقــــومي َت

التـي بالِفَتِ  اجليِل  عقوُل   ُتْغَزى 

ــلُّ عْن  ونــقــوُل: هــْم اآمــاُلــنــا.. وَنــ�ــسِ

ـــهـــْم لــــلــــَحــــقِّ بـــــاملـِــــْر�ـــــســـــاِد ـــُع مــكــُرهــْم فـــجـــمـــي َد  تـــعـــدَّ واإْن   املـُـــعــــتــــدوَن.. 

ـــــى عـــقـــيـــَدُتـــنـــا اخُلـــــنـــــوَع الـــبـــادي ـــــاأَْب ُد قـــــوَلـــــنـــــا: اإنــــــــا َلـــهـــا َت ـــــــــــــردِّ  هــــّيــــا ُن

فال لـــــــْن َتــــ�ــــســــتــــلــــنَي َقــــنــــاُتــــنــــا لـــلـــعـــادي ـــ�ـــسٌ  ـــْب َن اأعــــراِقــــنــــا  يف  داَم   مـــا 

ــــــاِد اآ�ــــــســــــاُده مــــــا كــــــــــاَن َمـــــــْرهـــــــوبـــــــاً بــــــال اآ�ــــــس ُحـــــمـــــاُتـــــه  الـــــعـــــريـــــَن   اإّن 

ـــــــــالِد ـــــــِة اأّمــــــــــــــــٍة وب عوا الُهَدى نـــــهـــــجـــــاً لـــــــرْفـــــــَع  يا قادَة االإ�سالِم فا�ْسرَتِ

ــــعــــاِد ــــراِن يــــــــوَم َم ُعــنــا االأذى فــــَنــــبــــوَء بــــاخلــــ�ــــس  وحــــذاِر مــن اإَحــــٍن جُتــرِّ

ــى عـــن االأْجــــنــــاِد ــعــَمـــ  و�ــســعــوبــكــْم اأجـــنـــاُدكـــْم يــــوَم الــوغــى ال حَتـــِجـــبـــوا الــنُّ

ــِة االأجـــ�ـــســـاِد وال�سعوُب ج�سوُمكْم حتــيــا الـــــروؤو�ـــــُس بــ�ــســحَّ روؤو�ــٌس..   اأنتم 

َــــى حـــــــراً بــــال اأ�ــــســــفــــاِد ـــــَم احلــــمـــــ  َفـــَتـــذوُد عــن حــرمــاِتــهــا حتـى َتــرى َعـــــلَ
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ــــَم الـــّنـــ�ـــســـرُي املـــ�ـــســـتـــعـــاُن الـــهـــادي ــــْع مــــالُذنــــا ِن ــــِه  وفــــي مــــــوالنــــــا..   واهلُل 

زاِد ـــــــُل  اأفـــــــ�ـــــــسَ هلِل  ــــــُه  ــــــَت اإن حّمــــــ�ــــــسْ والنُّ�سُح  نا�سحاً..  اإال  ل�سُت   اأنا 

ـــِن قــيــاِد ـــَطـــْت.. فــــاأَْولــــوهــــا بـــُحـــ�ـــسْ ـــي اأعناِقكْم ن االأمــانــُة وهــَي يف   هــي ذي 

ــــْرحــــاً را�ـــــســـــَخ االأَوتـــــــــــاِد ـــهـــا تــــزكــــو وتــــثــــمــــُر َوْحــــــــــَدًة وُتــــقــــيــــُم �ــــسَ  ولـــعـــلَّ

اأعــــيــــادي مــــــْن  الـــــيـــــوَم  ذاَك  الّتَقى فـــــكـــــاأنَّ  فوُف على  ال�سُّ َدِت  توحَّ  واإذا 
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ر�سالة اإلى �سالح الدين
عفواً �سالَح الّديِن..

ليُل الّتيِه يحمُلنا اإليَك..
على جناِح ال�ّسْوِق..

مقهوريَن..
ت�سفُعنا اأعا�سرُي الَهزمَيْه

••••••

.. ن�سكو.. نئنُّ
ريِح.. واأنَت ترقُد يف ال�سَّ

ٍب.. كاأّننا نرجوَك اأْن تهتزَّ مْن َغ�سَ
ونحُن العاجزيَن..

نغطُّ يف اأوهاِم َغفلَِتنا الَعقيَمْه

••••••

باالأم�ِس كنَت هناَك اإْذ َدّوى نداُء القد�ِس:
اأق�ساُه”!!. “وا 

.. واالأفَعى على اأعناِقنا تلَتفُّ
كاَن البحُر يقذُف بالعلوِج..

واأنذَرْت �سفاَرُة التاريِخ..
ِدَقٌة وخيمه.. واالأخطاُر حُمْ

••••••

ياِح الهوِج ووقفَت كالعمالِق يف وْجِه الرِّ
تنفُخ يف ال�سمري الوعَي..
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تن�صُج من خيوِط �لنوِر �آفاقاً..
ُج نخوَة االإمياِن.. توؤجِّ

ْحَوِتَنا الَقومَيْه يف اأوجاِع �سَ

••••••

ناديَت: َبا�سِم اهلِل..
َعًة ِقالُع الكفِر.. ْت ُمَفزَّ فارجتَّ

يوُف.. وامت�سقْت �سواِعَقها ال�سُّ
َك الراياُت.. َدْت يف َكفِّ توحَّ

ِق يف امليداِن.. واندفعْت �سيوُل الرَبْ
ِظها ال�سكيمه.. مت�سُغ من تغيُّ

••••••

»اهلُل اأكرُب«  يف فِم االأَْهواِل..
ُترعُد..

ليُب.. بينما« حّطنُي» ت�سهُد كيَف ينَدِحُر ال�سَّ
تدو�ُسُه خيُل الُفتوِح..

يذوُق يف َنَدٍم َجحيَمه..

••••••

ْهِر.. يًّا.. خفيَف الظَّ ورحلَت َمْر�سِ
ْدِق الَيقنِي.. مْل حتمْل �سوى �سِ

وعّفِة النف�ِس التي اأَْخلَْتَك مْن ُدنياَك..
ال ترجو �سوى الرحمِن..

ال ُيغريَك بعَد ر�ساُه ماٌل اأَْو َغنيَمه

••••••
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لكنَّهْم عادوا �سهايَنًة..
ِر.. وهْم ُقّطاُع هذا الَع�سْ

اأحالُف الِغواَيِة..
رِّ والُعْدواِن.. ُهْم جنوُد ال�سَّ

يغتالوَن نب�َس الّروِح..
يقت�سموَن حْلَم اجلاِئعنَي..

وكلُّ ماأْ�ساٍة وليَمْه..

••••••

)هانحُن ُعْدنا يا �سالَح الّديِن(
.. ُمْذ قيلَْت ونحُن ن�سجُّ

«واغوثاُه» !..
حْياُء نح�سُب اأنهْم اأَ

والظلماُت تخُنُقنا..
ويا َلْلعاِر !..

َنٌة �َسقيَمْه.. كلُّ خليٍَّة فيهْم ُمَدجَّ

••••••

وعجبُت..
كْم ي�ستنجُد االأحياُء باملَْوَتى..

ْيِل.. .. واأنت احليُّ واملوَتى ُغثاُء ال�سَّ
واالأ�سواُر ت�سُقُط..

واللََّظى جتتاُح..
ال ُتبقي لنا.. من حقِلنا

اإاّل َه�سيَمْه

••••••
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وَحذاِر !..
لْو غاَمْرَت..

�سوَف تكوُن �سيفاً يف زنازيِن الَعذاِب..
ب�سحبِة االأطهاِر

تنه�سهْم كالُب الَقْهِر..
ُيْلهُب ظهَرُهْم �صوُط �جَلرمَيْه..

••••••

ُر االأَْق�َسى.. اأتقوُل: جئُت اأَُحرِّ
ُرُه مَن االأَْرجا�ِس.. اأُطهِّ

اأُْعِتُقُه ِمَن االأَْيدي االأَثيَمه ؟!

••••••

َمْن اأنَت ؟
كيَف اأََتْيَت ؟

ما هذا الُهراُء ؟
وَمْن ُتراَك ؟

وهْل هَي الَفْو�َسى ؟
َبِة االإْرهاِب.. ُخذوُه.. فاإنَُّه ِمْن ُع�سْ

يجهُل اأَنَّ َغلَطَتُه َج�سيَمه

••••••

هَي ذي احلقيقُة يا �سالَح الّديِن..
باَت احُلرُّ مق�سو�َس اجَلناِح..

ُيذاُد َعْن اأَ�سواِقِه الُعليا..
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ُيراُد لُه الَهواُن..
يظلُّ مغلوَل الَعزمَيه

••••••

ُد االآهاُت.. اأّواُه !.. كْم َترَتدَّ
يبعُثها �َستاُت االأُمنياِت..

كاأّنها ري�ُس الطريَدِة قْد َتَبْعَ�..
وَهَي جَترتُّ العذاباِت االأليَمْه

••••••

والقادموَن على ُخطاَك..
تعاَهدوا..

وؤوا بالّنوِر.. وَتَو�سَّ
واْبتاعوا ِجناَن اخُلْلِد باالأَْرواِح..

طّيَبًة.. َن�سائُمها َكرميه..

••••••

ِحّطنُي.. َعرْبَ ِجراِحنا..
ِمْن غْرَبِة االأَْحَزاِن..

�سوَف تعوُد..
ْلِم اللَّئيَمْه تك�سُر �سوكَة الظُّ

••••••

وهناَك �ِسرُّ اهلِل..
واالأَْرحاُم ُتْنِجُب..
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والَغُد املَوعوُد ُيوؤِذُن بالُقدوِم..
ِر القدمَيْه ويف َيَدْيِه وثيقُة الّن�سْ

••••••

فاإَلى هناَك..
اإلى هناَك..

لي يا َنْف�ُس.. َتَعجَّ
فاالآماُل داِنَيٌة..

وغاَيُتها واإْن َدِمَيْت َعظيَمْه..
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احتاد علماء امل�سلمني

األقيت بالنيابة يف حفل تاأ�سي�س احتاد العلماء امل�سلمني عام 1225 هـ املوافق 2004م يف لندن، 
اأواخر العام  اإليه وتولى رئا�سته ف�سيلة الدكتور العالمة يو�سف القر�ساوي، ويف  وقد دعا 

2011م. انتقل مقر احتاد العلماء اإلى العا�سمة القطرية الدوحة.

ُمعتكُر؟ واالأفــُق  اأبدوؤها..  اأين  ــَحــُر من   كـــاأمنـــا تــــاه يف ظــلــمــائــه الــ�ــسَّ

وتُر اأمـــا الــثــغــوُر فــبــاتــت ُتــ�ــســتــبــاُح.. وال وال  قو�ٌس  لتح�سينها   يجدي 

ـــــَرٌق  و�ــســوُتــهــا يف الــقــوايف خــافــٌت حــذُر ودمــــعــــٌة يف املــــاآقــــي مــــاوؤهــــا ُح

ــالِل.. وقد الــ�ــسَّ ثعابنَي  تــراهــا  ـَرُر اأال  ها االآفاُت وال�سّ  هاجْت.. ويف �ُسمِّ

جماِهِلها �ستى  يف  ت�سهُد  َتنتثـُِر واالأر�ـــُس  الــّريــِح  مــهــبِّ   اأكــبــاَدنــا.. يف 

 كال.. وال العي�ُس.. اإال اجلوُع والَكَدُر ال ال�سمُل فوق ه�سيِم القهِر ملتئٌم

 اآالُمـــنـــا.. ومتـــادى الــغــا�ــِســُم االأ�ــســُر ماذا هناِلَك؟ ما يجري؟ لقد َعُظَمْت

ـــكـــبـــوُت يــنــفــجــُر  وكـــل �ــســرب مــن االأوطــــــان حُمــتــِدٌم ـــه امل ـــركـــان  يــــكــــاُد ُب

 اإذ ت�ستغيُث.. و�سيُف الُعْرِب ُمنك�سـُر؟ مايل اأرى الُقد�َس ال ُي�سغي لها اأحٌد

هيوُن قد �َسَرَبْت  فيها جذوَر اغت�ساٍب لي�س َتْنَبتـُر؟ تلك املرابُع هْل �سُ

ــُكــفَّ يــُد الـــُعـــدواِن مــا بَقيْت تنحدُر ولـــْن َت القاِع  نحو  وهي   اأ�ستاُتنا.. 

نــــاأمتــــُر ويـــاأكـــُل الـــذئـــُب َغــــــْدراً كـــلَّ �ــســاردٍة اهلِل  بـــــاأمـــــِر  نــــعــــوَد   حـــتـــى 

••••••
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ياِع.. وقْد يتَّجُر اجلهُل بالديِن باٌب لل�سَّ بالّديِن  َمــْن  باجَلْهل   ُيفتيَك 

َّـَتـُه َمـِطيـ اأَم�َسى  قْد  الديُن  ــَة الــدنــيــا وُيــ�ــســتــهــُر كاأمنا  ــتــَع  يــجــنــي بــه ُم

اأبــداً اأُّمـــٌة  َتــرَقــى  باجَلْهِل  ال لي�س 
 

َتنت�سـُر اجَلــهــِل  بــ�ــســالِح  وال   كـــال.. 

َمــَدُر الديُن روٌح به َت�سمو احلياُة.. وال الــّروح �سل�ساٌل وال   ُيغني عن 

البدُو واحل�سـُر هــو احلــ�ــســارُة اأخــالقــاً يــ�ــســوُد بها ويرَقى  ال�سماِء..   عدُل 

بــــالــــَغــــٌة هلِل  حـــــجـــــٌة  ـــــــنـــــــا  ـــــــراآُن ُق
 

ـُر ُه حافٌل.. َغ�سُّ اجَلنـى.. َن�سِ  ورو�سُ

الُل.. وَمْن .. فهو املُبطُل اخَل�ِسـُر ولي�َس من دوِنه اإال ال�سَّ  ال يرَت�سـي احَلقَّ

ٍم ُمعَت�سِ كلُّ  فلّبى  املنادي..  يعتذُر نادى  لي�َس  هّيا  قيَل  اإْن   ..  بــاحلــقِّ

حُمَت�ِسباً اهلِل  ُحــرمــاِت  عــن  ـــِدُر يـــذوُد  ـــبـــَت َي اهلِل  ديـــــِن  غــــايــــاِت   ونـــحـــَو 

 هـــُم االأبــــــــاُة.. حـــمـــاُة املِـــّلـــِة الــُغــــــــُيـــــُر طوَبى لهْم ع�سبًة يف اهلِل قْد َنه�سوا

طربوا قد �ساءهْم ما اأ�ساَب الّديَن من وَهٍن �سوا وَي�سْ  فعاهدوا اهلَل اأن مَيْ

ِة.. هْم ــوَّ ــُب ُهــُر اأئــمــٌة.. َوِرثــــوا عــلــَم الــنُّ الــزُّ االأجنـــُم  الليايل  حالكاِت   يف 

ــرُب وامل�سلموَن.. و هْم اأن�ساُء حمَنِتهْم ــَت ــْخ ــبــاتــهــْم يف حَمــــّك اجِلـــــدِّ ُي  َث

�ساملٌة االإ�ــســالِم  على  حــرٌب  َتنح�سـُر؟ ُت�َسنُّ  لــيــُل  يــا  متى   ويــهــِتــفــوَن: 

لَنْجَدِتها وا  ُهبُّ �سفيَنُتهْم..  ـــّجـــاَدُة الـــُغـــَرُر تاهْت  ــوُة الـــنَّ ــْف  فــاأنــتــُم الــ�ــسَّ

عافيٍة رمــُز  يعلو  حيث  ويــزَدِهــُر و�سوُتُكْم  اإميــانــاً  �سِد  الرُّ اإلــى   َيهدي 
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بكْم امل�سلمنَي  �سمَل  اهلُل  ـُر ويجمع  اخَل�سِ املـَـْنــِبــُت  يــزكــو  ِة  االأُخـــــوَّ  ويف 

نــيــا.. ونعمُرها الــدُّ نوراً.. وبراً.. واإ�سالحاً كما عمروااآبــاوؤنــا عــمــروا 

••••••

القدُر ودعـــوُة اخلــرِي واالإحــ�ــســاِن باَركها �ساأَنها  واأعــلــى  ال�سماِء..   ربُّ 

َقى.. و بها االإ�سالُم َينت�سـُر هيا ارَفعوها.. وبا�سِم اهلِل من�َسوؤها  على التُّ

15 /1425/5 هـ 

3 /2004/7م
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مكانة العلم والعلماء

ُيحيينا حمُن  الرَّ به  نــوٌر..  ل�ساَل   والّطينا العلُم   كالروِح    يحيي    به    ال�سَّ

�سَطعوا اإذ  الــنــوِر  لهذا  اأ�ـــســـاءْت يف ليالينا الــوارثــوَن   كــانــوا جنــومــاً 

امليامينا عــلــى �ــَســنــاهــا اأفـــاقـــْت وهـــَي نــاِبــهــٌة الــُغــرَّ  تقتفي   عــقــوُلــنــا.. 

َتهدينا اأئمٌة.. قد تغار ال�سم�ُس اإن طلَعوا الكون  التي يف دروِب   وهي 

••••••
اأمــــُة االإ�ـــســـالِم َتوهينا ذخائُر �لعلِم ت�صكو وط َء ُغرَبِتهـا �ــســكــْت   كــمــا 

َته �ِسّكينا �سطا عليها.. و�ساد الَغْرُب نه�سَ ــهــِر  الــظَّ يف  اإحــ�ــســاَنــنــا   وردَّ 

ٍب وُمْغَت�سِ ملـِــَوْتـــوٍر..  ترتكوها  �ِسّجينا ال  باحَلْظِر  حولها  من   ُيقيُم 

ــنــا ـــاٌء الأُمــِت  لـــكـــْي َتـــــعـــــوَد.. َفــــرتتــــاَد املــيــاديــنــا اإحـــيـــاوؤهـــا الـــيـــوم اإحـــي

••••••
َقى والّنوِر.. َثرَوُتهْم ُمِقّلينا طوبى الأهِل التُّ عا�سوا  وقــْد  الــعــلــوُم..   هــَي 

ُمِكّبينا عذٌب لديهم عذاُب الَبحِث اإذ �َسِهروا ــاقــاً..  ُعــ�ــسَّ حائِف  ال�سَّ  على 

ومتكينا خا�سوا بحاراً من الِعرفاِن.. ُبغَيُتهْم اإعـــزازاً  احَلــقَّ  ين�سـُروا   اأَْن 

هداَيُتها مـــنـــاراٍت..  ُي�سيئوا  ُمــرّبــيــنــا واأْن  اأو  دعـــــــــاًة..  ـــعـــاملـــنَي..   لـــل

••••••
هلِل.. حمَت�ِسباً كــْن  الــعــلــِم  قـــارَئ  اًل.. وَتْثبيتاً.. وحَت�سينا يــا  َيِزْدَك َف�سْ
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اأخل�ْس َم�ساعيَك.. واْدُع اهلَل مْلَتِم�ساً
 

اآمينا يــا ربِّ  وُقــــْل:  ــداَد  الــ�ــسَّ  مــنــه 

ِة.. ال ــوَّ ـــ ــُب ـــ  يــحــَظــى بـــِه غـــرُي اأفـــــذاِذ املـُـجــّديــنــا فــاإمنــا الــِعــْلــُم مـــرياُث الــنُّ

اإذا �ــســواُه..  ُيغني  ال  كــاملــاِء..   ما �سئَت يف االأر�ِس ُعمراناً ومَتدينا العلُم 

اأو رياحينا واجلهُل حم�ُس �سراٍب الَح عن َكَثٍب نــهــراً  فــيــه  تـــرى   ولـــْن 

�ِسْرعُتنا َتــر�ــســاُه  ال  ــُف  الــَتــخــلُّ املاليينا هـــذا  َمــ�ــسَّ  الـــذي  اخُلــنــُوَع   وال 

نـــيـــا اأ�ــســاطــيــنــا   بْل نحُن بالِعْلِم قد �ساَدْت ح�ساَرُتنا  وفـــيـــه ُنــــْطــــِلــــُع لـــلـــدُّ

ــٌع ــَب نـــيـــا لــنــا َت ْت اأوالــيــنــا كــنــا االأوائـــــــــَل.. والـــدُّ  �ــســعــاُرنــا )اقـــــراأْ( بها عـــزَّ

ـــٍم عــلــى االإميــــــاِن ُنــْنــ�ــســئــه ــيــنــا وكــــلُّ ِعـــْل ــّل ــُمــ�ــسِ ــــالالِت الـــ  َوالُنــــــِقــــــرُّ �ــــس

نــيــا.. وَتــْتــَبــُعــه وحت�سينا الــديــُن َتعنو لــه الــدُّ وَتــْقــبــيــحــاً  ورداً..   اأخــــذاً 

ـــعـــٌة خـــا�ـــسِ اهلِل  ِب  لـــكـــتـــا  ــــنــــا  ــــا.. وبــــــه ِنـــْلـــنـــا اأمـــانـــيـــنـــا وكــــلُّ ــــن ــــاُق  اأعــــن

 وميـــــالأُ االأر�ـــــــسَ تــكــبــرياً وتــاأذيــنــا والــفــتــُح اأقــبــَل حتــريــراً ملــْن ُظِلموا

َنـــْنـــ�ـــُســـــــُرُه الــــــرِبُّ  اإال  َثــــّمــــَة   والـــعـــدُل جُنــريــِه حــتــى يف اأعــاديــنــا ولــيــ�ــس 

ـــُتـــنـــا ــْت عـــن االأجمـــــــاِد اأُمَّ َمــعــا�ــســيــنــا ومــــا تــخــلَّ فــيــنــا  مـــا  ـــــُك  ـــــَت واأْف  اإاّل 

قـــائـــمـــٌة اهلِل  يف  لـــنـــا  ــــقــــوَم  ت ــقــيــَم عــلــى احَلـــــقِّ املــوازيــنــا ولــــــن   حــتــى ُن

منهَجنا واالأخــــالَق  العلَم  والــّديــنــا وجنــعــَل  والـــــقـــــراآَن  اهلَل  ــَر  ـــ  ونــنــ�ــسُ

24 / 11 / 1426 هـ
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ُنحّييها قــْد جئنا  الــنــوِر..   واهلُل ذو الف�سِل باالإح�ساِن َيجزيها طالئُع 

 ُتعطي ثماَر اُلهدى.. �سبحاَن ُمعطيها طابت نفو�ساً.. فطاَب ال�سعُي.. وانطلقْت

وتنويها هــَو الــذي قــْد حباها مــْن مواهِبِه ذكــــراً  ا�ــســتــوجــبــوا   ُرّواُدهــــــا 

دوهــــــــــا مبــــــاِء الـــطـــهـــِر َيـــرويـــهـــا طوبى لهم.. هيَّوؤوا للَغْر�ِس ُتربَته  وزوَّ

ْت �سنابُله ْرُع.. وا�ــســتــدَّ الـــــزَّ ــُت اأُحــ�ــســيــهــا فــاأيــنــَع  ــنــاٌت لــ�ــس  ويـــنـــُعـــُه حــ�ــس

غـــاَيـــِتـــهـــْم كـــــلُّ  لــــ�ــــســــواُه  ال  كافيها هلِل..  فــاهلُل  اأخل�َسْت  اإْن   والنف�ُس 

 يـــــوَم اجلـــــــــزاِء.. وجَتـــنـــيـــه اأَيـــاديـــهـــا ح�ساُدها.. �سوَف تلقاُه مبا ك�َسَبْت

َمراميها هذي املياديُن تدعوكْم.. وقد �َسَرَعْت منها  فــاْبــُلــغــوا   اأبـــواَبـــهـــا.. 

وتوجيها وعاجلوا ما اأ�ساَب النا�َس ِمْن َوَهٍن اإ�ــســالحــاً  النَّهَج  دوا   و�ــســدِّ

.. واْنبِعُثوا نيا دياجيهاوبــادروا يا دعاَة احَلــقِّ  كال�سم�ِس.. َتْطوي عِن الدُّ

وتب�سـرٌة تـــذكـــرٌي..  اهلِل  ــنــا جـــنـــُدهـــا.. بـــالـــروِح َنــَفــديــهــا ر�ــســالــُة   وكــلُّ

••••••
َي�ْسفيها يا حاماًل م�سعَل الّتوحيِد.. يا اأماًل الــرّوِح  يف  برتياِقه   َي�سـري 

ــــــُة قــا�ــســيــهــا ودانـــيـــهـــا اأال ترى فتنَة االأهواِء.. كم �َسِقَيْت يَّ  بـــهـــا الــــــرَبِ

مباِذُلها َتغزونا  ـر  التَّح�سُّ َمراعيها با�سِم  َتْرَعى  اأْن  النا�َس   َفَجنِّبوا 

  حتية للدعاة اجلدد يف حفل تخريجهم باإدارة الدعوة – الدوحة.
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لٍَف راميها َكِم ا�ستطاَل على االإ�سالِم ذو �سَ الكفِر  �سهاُم  اأ�ــســابــْت   لكْن 

ِغواَيتها يف  نفو�ٌس  مَتـــادْت  ناعيها وكـــْم  االأر�ــــسِ  الأهـــِل  َنعاها   حتى 

ـــــــَتـــــــُه ُظــــْلــــمــــاً اأعـــاديـــهـــا وكْم جَتّني على املختاِر ذو �َسَغن و�ـــــســـــاَم اأُمَّ
 

ْج�َس والُعْدواَن والّتيها ومْل يكْن جمُعهْم باملُعجزيَن.. وهْم  قد اأدمنوا الرِّ

ــــيــــاً وَتــْنــبــيــهــا واإمنــــا يف ابـــتـــالِء املــوؤمــنــنَي بهْم ــــهــــْم َوْع ُث ــــوؤرِّ  َحــــْفــــٌز ُي

َفَتهديها فَمْن �سواَك لتنويِر الُعقوِل.. ومْن الهادي  ِم�سباُحها   �سواَك 

 َيـــــذبُّ عـــن وجـــِهـــِه زيـــغـــاً وَتــ�ــســويــهــا وَمْن �سواَك لديِن احَلقِّ حُمَت�ِسباً

ــَتــِهــٍد قـــائـــٍم هلِل.. جُمْ ــعــلــي الأمــــِتــــِه الــــُكــــرْبى َمــعــالــيــهــا الُبـــــدَّ مـــن   ُي

ُتُه ُحجَّ والــقــراآُن   .. احَلـــقُّ مَعانيها �سبيُله  يجلو  املــ�ــســَطــفــى  ــُة  ــّن  و�ــُس

ِتِه اأَ�ِسعَّ ِمــْن  ُم�سيئاً  �ُسعاعاً  ُتْذكيها فكْن  االأْرواَح..  توِقُظ   وداعــيــاً.. 

باالإمياِن حُتييها اأوقْد �سموعاً لتبديِد الظالِم.. مبا والنَّف�ُس   اأوتيَت.. 

ُلـــًغـــًة ِتـــْبـــيـــاِنـــِه  يف  ـــــر  لــلــَعــ�ــسْ .. فاعرْف كيَف َتاأْتيها واإنَّ  ُفنوُنها الُكْ�ُ
 

ظامئٌة لالإ�سالِم  املالينُي  َنــْبــِعــَك املَــــرْبوِر �ساقيها حيُث   واأنــــَت ِمـــْن 

ــًة ـــَي احَلـــقِّ اأنـــَت الــيــوَم داعيها فــا�ــســَدْع بــهــا دعــــًوة هلِل خــاِلــ�ــسَ  يــا داِع

1428/4/21 هـ
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تهنئة وتكرمي

ال�سيخ  لف�سيلة  العماري مبنزله،  عبدالقادر  ال�سيخ  اأعده  الذي  التكرمي  األقيت يف حفل 
العالمة الدكتور يو�سف القر�ساوي مبنا�سبة فوزه بجائزة امللك في�سل.  

 وحــــــــفــــــــاوٍة بــــالــــعــــلــــِم والــــعــــلــــمــــاِء هــــــــذا مــــــقــــــاُم حتـــــــيـــــــٍة.. ووفــــــــــاِء

الــورى دنــيــا  يف  العلِم  �سياُء  ـــْت ربـــــوُع االأر�ـــــــسِ بــالــظــلــمــاِء لــوال   غـــرَق

 ُيــحــيــي الـــقـــلـــوَب بــــنــــوِره الـــو�ـــســـاِء والعلُم بال�سـرِع احلنيِف هو الذي

هــــا يف املـــــاِء كــــاملــــاِء.. ال ُيــغــنــي �ـــســـواه.. واإمنـــا  اأ�ـــــســـــُل احلـــــيـــــاِة و�ــــســــرُّ

 تـــدعـــو الأهــــــل الـــعـــلـــِم خـــــرَي ُدعــــــاِء كــــلُّ اخلـــالئـــق حــيــث دبَّ دبــيــُبــهــا

 اأعــ�ــســا�ــِســهــا.. واحلــــوُت يف الـــداأمـــاِء حتى النِّماُل بُجْحِرها.. والطرُي يف

وَقــــ�ــــســــاِء وتقوُل ربِّ اغفْر َلهْم وارَحْم.. فهْم ــــٍة  عــــقــــوَب لــــ�ــــســــوِء   َدْرٌء 

ِة والــهــدى ـــبـــوَّ عـــنـــاِء ورثـــــوا تــعــالــيــَم الـــنُّ كــــــلَّ  اهلِل  يف   وا�ــــســــتــــعــــَذبــــوا 

 ِعــــــْدٌل هـــنـــاَك �ــســوى دِم الــ�ــســهــداِء ومـــــداُدهـــــْم يـــــوَم الــقــيــامــِة مـــاَلـــُه

ُح�سُنها ــَق  تــاألَّ قــْد  ال�سمائُل  ـــخـــبـــِة االأَُمـــــنـــــاِء تــلــَك   بــــوجــــوِه هــــذي الـــنُّ

واإمــاَمــنــا �سيَخنا  فــيــهــْم  ـــهـــنـــئـــٍة.. وحـــ�ـــســـِن ثـــنـــاِءواأَُخــــ�ــــسُّ   بــعــظــيــِم َت

النُّجباِء عــاّلمــَة االإ�ـــســـالم.. حــْبـــــَر علوِمه �ــســفــوَة  اخلــالئــِق..   �سمَح 

ومرابطاً جمــاهــداً  احلــيــاَة  ــــــالِء خا�َس  َب ـــــدِق  و�ـــــس �ــــســــَغــــٍف  يف   هلِل.. 
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ـــاِء واأقوُل: ح�سُبَك ما ا�سطفاَك حلمله ـــن ـــس و� ـــاً  ـــن ـــس � مـــــن  الـــــربيـــــِة   ربُّ 

اجلــوا بــحــِر  مــن  اأجــــلَّ  اأراَك  ــمــاِء اإين  ــِة الــ�ــسَّ  ئـــــِز.. فــاعــتــ�ــســْم بــالــقــمَّ

حيُثما اأهـــــــٌل..  لــلــتــكــرمِي   قــد كــنــَت.. وهـــَي جَتــلَّــُة الــُفــ�ــســالِء والأنــــــَت 

َجــــــزاوؤه ــــــــاِم  االأن فــــوق  ِمـــــْن  ــُر َجـــــزاِء واهلُل  ـــ ـــِة الـــفـــردو�ـــِس خــي  يف جـــنَّ

با ال�سِّ �ــســارْفــَت  اأنــك منذ  ٍد وَعـــــيـــــاِء وكــفــاَك  ـــــــــــــَردُّ ـــِر َت  تـــــدعـــــو.. بـــغـــيــــ

َتــَزْل يــراِعــَك مل  اأو  ل�ساِنَك  ــــــــالأْالِء وعلى   جتــــري فــيــو�ــُس الـــنـــوِر والَّ

ُمبيِّناً الــطــريــَق  للنا�ِس  ــــــراِء وُتــ�ــســـــيُء  ــــــــِة الــــــَغ ـــــَقـــــى واملـِـــــــلَّ  نــــهــــَج الـــــتُّ

واأُلِب�سْت االأمــــوُر..  ت�ساَبَهِت  وؤى ثـــوبـــاً مـــن االأهــــــواِء واإذا   فــيــهــا الـــــــرُّ

لَْت ــــيــــاِء اأَْعَمْلَت �سيَف الراأِي فيها.. فاجْنَ  لــــلــــّنــــاظــــريــــَن حــــقــــائــــُق االأ�ــــس

ــهــا .. الأنَّ ـــَت اأ�ـــســـبـــاَب الـــُغـــُلـــوِّ ـــْي ـــَف ـــرِّ َبـــالِء وَن  ُتــْفــ�ــســـــي اإلــــى �ــَســَطــٍط و�ـــسَ

ًة عـــاِة مهمَّ لـــدُّ ا  تــر�ــســيــَد  ــــــِة االآبـــــــــــــــــــاِء لــــــالأبــــــنــــــاِء وجــعــلــَت   كــــــُمــــــهــــــمَّ

نا�سحاً املَ�سريِة  َخلَِل  االأدواِء وك�سفَت عن  تــــلــــُكــــُم  ـــــــْن  ِم  بـــعـــالِجـــهـــا 

ــٍة ــَن ــْت لــِف ــَتــَجــرَّ  ُتــ�ــسْ اأال  ـــَت   َيــ�ــســعــى الـــطـــغـــاُة لـــَزْرِعـــهـــا بـــَدهـــاِء وَحـــَر�ـــس

الـــعـــجـــفـــاِء اأعــلــنــَت اأن احلـــلَّ يف االإ�ـــســـالِم.. ال الــــبــــاطــــِل  هــــــاِت  ــــــرَّ ُت  يف 

ــــــْدَت »عــــلــــمــــانــــيــــًة« مـــــغـــــرورًة ـــــفــهــاِء فــــــنَّ ــــِة الــ�ــسُّ  وفــ�ــســحــَت كــــلَّ ِغــــواَي

ـــداَد وحــكــمــَة احلــكــمــاِء هي ذي ق�سايا الفْقه للجيِل الذي  يــرجــو الـــ�ـــسَّ
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ــِقــيِّ َبــ�ــســريٌة واالأ�ـــســـواِء والــفــقــُه يف قــلــِب الــتَّ الــــدفِء  ذاِت   كال�سم�ِس 

ْغَت ِمْن »فقه الزكاة« وِعْلِمها  تــــاجــــاً الأهــــــــِل الــــعــــْلــــِم والـــُفـــَقـــهـــاِء قد �سُ

مـــوِرداً احلقيقَة  َي�سدو  ملــْن  االإرواِء وغــدا  ـــــَب  طـــــيِّ قــــريــــبــــاً   عـــــذبـــــاً 

 نــحــو احلــــــراِم وال اإلــــى الــَفــْحــ�ــســاِء ور�سمَت دائرَة احَلالِل.. فلم َيُجْز

ــقــاً لــيــل مــوثَّ واالآراِء واأقـــمـــَت لــلــنــا�ــِس الــدَّ االأحـــــــكـــــــاِم  مــــعــــر�ــــسِ   يف 

ـــبـــحـــَت فــــيــــِه مـــــنـــــارَة االإفـــــتـــــاِء واالأخُذ بالتَّي�سرِي يف الَفْتوى.. لقْد  اأ�ـــس

ــَي تــ�ــســهــد اأنــهــا  بــــَك َتــ�ــســتــقــيــُم مـــنـــاهـــُج اخُلـــطـــبـــاِء اأَّمــــــا املـــنـــابـــُر.. فــهـــ

ـــه  تــقــفــو خـــطـــاَك مـــواهـــُب الــ�ــســعــراِء وكــــذلــــَك الــ�ــســعــُر الـــَبـــلـــيـــُغ وَفـــنُّ

.. لي�س �سوى الهدايِة للَورى واالإْحـــــــيـــــــاِء واَلهمُّ االإ�ـــــــســـــــالِح   واإرادِة 

••••••

الذي احلــقِّ  اإخـــوَة  يا  االأَْرزاِء فا�ستب�سـروا  يف  ــــْوِد  كــــالــــطَّ ــــِه  ب  وَقــــفــــوا 

بـــجـــالِء ال.. لن يطوَل الليُل.. فالَفْجُر الذي ذٌن  ــــــــــــوؤْ ُم اآٍت..   تـــــرجـــــوَن 

ــبــوا األَّ ــــــه.. مــــن قـــ�ـــســـوٍة وعــــــداِء والــنــ�ــســـــُرلــالإ�ــســالِم.. مهما   يف َحــــــْرِب
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ملتقى الأبرار  2 ∗

واالأقماُر تطلُّ  ال�سمو�ُس  ذي   وعـــلـــى خـــطـــاَك ُتــ�ــســعــ�ــســُع االأنــــــواُر هي 

واالآثـــــــــاُر هي ذي �سهوُدَك وهي ح�سُبَك حجًة االأعــــــمــــــاُل  ــــعــــَر�ــــسُ  ُت  اإذ 

ـــبـــٌة اأطـــــهـــــاُر هي ذي ِغرا�ُسَك اأينعْت.. وثماُرها ـــ�ـــس  يف كــــــلِّ اأر�ــــــــــسٍ ُع

 حـــــبـــــاً.. وكــــيــــُد الـــ�ـــســـانـــئـــنَي َبـــــــواُر واإلــــيــــَك يــهــفــو كــــلُّ قـــلـــٍب مـــوؤمـــٍن

ــيــِه.. زاغــــْت مــنــهــُم االأبــ�ــســاُر لي�سوا على �سيٍء.. وتلك ُفلوُلهْم  يف الــّت

ـــٌم على ــهــا ُظـــلَ هـــــاُت.. وكــلُّ َّ ُدهــــا الـــــغـــــداَة نـــهـــاُر والـــــرتُّ ـــــٍم.. ُيــــَبــــدِّ ـــــلَ  ُظ

روؤو�سهْم فــوق  واأنـــَت  َمناُر يتغيَّظوَن..  وُي�سـيُء منك  رَى..  الــذُّ  تعلو 

ــُر مـــا َيــ�ــســعــَى لـــه االأبــــــراُر دْعُهْم لناِر احلقِد.. وانه�ْس للَّتـي  هــــَي خــيـــ

االأوزاُر ما �ساَق �سدٌر.. اأو اأ�ساَح عِن الُهَدى بــــه  َعــــُظــــَمــــْت  وقـــــــْد   اإال 

كــعــا�ــســفــٍة م�سْت اإال  �ــســاأُْنــهــم  ــــهــــا عـــــرَب الــــَفــــ�ــــســــاِء غـــبـــاُر مــا   وذيــــوُل

واإْن ــــْرٌج..  ُع ُخــيــولــَهــْم  بـــاأنَّ   �ــســهــلــْت.. واأنــــَت الــفــار�ــُس املِــغــواُر اأدري 

ـــنـــاِء كـــبـــاُر ولقد َعَفْفَت.. وكاَن ِحلُمَك وا�سعاً ـــظـــفـــُر بـــالـــثَّ  وكــــــــذاك َي

االأقـــــــداُر فا�سَتْعِذِب الكاأ�َس املريرَة.. فهـَي يف ـــديـــُرهـــا  ُت االإلـــــــــِه..   ذاِت 

   األقيت يف احلفل الذي اأقيم تكرمياً لل�سيخ الدكتور العالمة يو�سف القر�ساوي والتقى فيه مع اأ�سحابه 
∗

 2 
العلماء وتالميذه االأوفياء.
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فــوراَءهــا مِبــْحــنــٍة..  ابُتليَت  ـــــــْدراُر واإذا  ـــُث ِهــبــاتــهــا ِم  ِمـــــَنـــــٌح.. وغـــي

ه الف�سِل فيما َخطَّ  قــلــُم املــ�ــســيــئــِة.. لــيــ�ــس عــنــه َخــيــاُر والف�سُل كل 

مْن عليَك  االإلــُه  فَتَح  مبا   اأ�ــــــســــــرارِه.. وَلـــِنـــْعـــَمـــِت االأ�ــــســــراُر فاْهناأْ 

َنــواُلــهــا عــمَّ  اهلِل..  �سبيِل  يف  ـــهـــا االإحـــــ�ـــــســـــاُن واالإيـــــثـــــاُر هــَي   غـــايـــاُت

ــِتــنــا على ـــُف �ــســمــَل اأُمَّ ُد االأفـــــكـــــاُر ولــقــْد تـــوؤلِّ ــــدَّ ــــ�ــــسَ ــــُت ـــهـــا.. َف  عـــلـــمـــاِئ

الِعدى ُجــه  يــروِّ ـــَقـــى االأخـــطـــاُر ويـــزوُل عنها مــا  ُتـــتَّ اأو   مـــن فـــتـــنـــٍة.. 

النَّبيِّ وطهِره �ــَســرِف  ــــه الــــُكــــّفــــاُر وُيـــذاُد عن  ـــرى حـــقـــائـــَق ديــــِن ــــ  فـــَي

ها ِمــْن حقِّ اأمــا  االأمـــــــواُل واالأعــــمــــاُر؟ والِقبلُة االأولـــى..  ُتـــبـــَذَل   اأن 

فاإمنا امُل�سلموَن..  ا�سَتَغاَث  ـــاُر واإذا  ــــهــــم اأبــــــــداً هـــــُم االأنـــ�ـــس  اإخــــواُن

 فــــلــــه بــــكــــلِّ فـــ�ـــســـيـــلـــٍة مـــ�ـــســـمـــاُر من �ساَء اأْن َيحظى بح�سِن َجزاِئه

ِم�سداُقهْم هنا  ها  احلميِة  ـــعـــاُر اأهــُل  .. ودعـــــــــوٌة.. و�ـــسِ  َعــــَمــــٌل اأبــــــــرُّ

�س�سْت.. وعلى التُّقى  قــــامــــْت.. ولــيــ�ــس لــقــاعــٍد اأعــــــذاُر هَي من�ساآٌت اأُ

ديــنــاُر هو ذا الذي يبَقى.. وينفُع.. يوم ال ــــــٌد.. وال  وَل اَل   يـــجـــديـــَك.. 

ــــُة املــــــــاأَوى.. وِنـــْعـــَم الـــــّداُر  واملــــــــرُء يـــومـــئـــٍذ بـــظـــلِّ َعـــطـــاِئـــه  واجَلــــنَّ

••••••
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ــــٌة وَوقـــــــاُر عــاّلمــَة االإ�ـــســـالِم... يــا مــن زاَنــُه ــــِع رفــــَع ــــوا�ــــسُ  بـــعـــد الــــتَّ

ــــــاُر يــا اأيــهــا الــداعــي.. واأنــــَت اإمــاُمــنــا  واالإكــــــب اهلِل  يف  ُحـــبـــنـــا  ــــــَك   ل

ــيــاُر لـــكـــاأنَّ هـــذا احلــ�ــســَد مــنــَك اأ�ــســعــٌة ـــ ـــ ـــ  والأنـــــــَت فـــيـــِه الـــكـــوكـــُب الــ�ــسَّ

ُة حوَلها ـــ�ـــُس االأ�ــــســــحــــاُر كال�سم�ِس جتري.. واملَجرَّ  وبـــ�ـــســـوئـــهـــا تـــتـــنـــفَّ

 لـــلـــّديـــِن.. تــرنــو نـــحـــَوَك االأنـــظـــاُر واراَك مهَوى القا�سديَن.. ومرجعاً

 بــــيــــَدْيــــَك.. وهـــــَي كـــاأنـــهـــا االأنــــهــــاُر ومناهُل الرّت�سِيد والُفتيا.. غدْت

ــهــْم واأُواُر والـــظـــامـــئـــوَن بـــكـــلِّ اأر�ــــــسٍ كــلُّ لـــهـــفـــٌة  وفــــيــــهــــْم  ــــــــــــْوٌق..   َت

ــلــهــا َيـــــــدوُر مــــداُر وحمافُل الِعْلِم االأَ�سيِل.. عليَك يف  ُكـــْبـــــــَرى مــ�ــســاِئ

ِة.. مل يــزْل ــبــوَّ ـــا.. ويــحــمــُل نـــــوَره االأخـــيـــاُر الــعــلــُم مـــرياُث الــنُّ  غـــ�ـــسًّ

َرِر التـي ــْدَت جــيــَد الــعــلــِم بـــالـــدُّ اأَ�ْسفاُر قــلَّ  هَي ِمْن �سنيِعَك يف الُهدى 

ــــــــــٌة مـــنـــكـــوَبـــٌة حمـــتـــاجـــٌة لـــــَك اأُمَّ
 

ـــــراُر  َيـــْغـــتـــاُلـــهـــا الـــ�ـــســـفـــهـــاُء واالأ�ـــــس

ــَك التـي  اآثــــــرَتــــــهــــــا.. وامَلـــــنـــــهـــــُج املــــخــــتــــاُر َو�ــَســطــيــُة االإ�ــســالِم دعــوُت

َم�صاُر هَي لبُّ ديِن امل�سطَفى.. وبدونها ِّر�ِط  �ل�صـ على  َي�صتقيُم   ل 

ِفـــــــراُر ال لــلــَيــمــنِي وال الــَيــ�ــســاِر.. واإمّنــــا ـــــواُه  �ـــــسِ اإلـــــــى  لـــيـــ�ـــس   هلِل.. 

َعــْدٌل كلُّها ــــغــــاُر بالُي�سِر جــاءْت.. وهــَي  ـــــٌة و�ــــسَ ــــبــــديــــُل فـــــذلَّ  اأمــــــــا ال

ُه ـــدُّ ــقــيــ�ــســنِي: الـــُغـــُلـــوُّ و�ـــسِ ـــالـــكـــني ِعـــــثـــــاُر ال لــلــنَّ ـــ�ـــس  فــــكــــالهــــمــــا لـــل
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ـــُب تـــــارًة ـــيُّ ـــ�ـــَس وِنـــــفـــــاُر وكـــالهـــمـــا فـــيـــه الـــتَّ مـــــذمـــــوَمـــــٌة  َجـــــــْفـــــــَوٌة   اأو 

ـــروُة الـــُوْثـــَقـــى �ــســبــيــُل جَنــاِتــنــا  وكـــتـــاُبـــنـــا الـــــهـــــادي هــــــَو املـِـــعــــيــــاُر الـــُع

••••••

ـــــــطـــــــاُر؟ يا اإخوَة االإ�سالِم.. هْل ِمْن جامٍع االأْق ــــُد  تــــتــــوحَّ ـــــِه   يف ظـــــلِّ

َقى التُّ على  وهــَي  االأرواُح  ــــواُر تتعانُق  ــــس ــــــــذوُب بـــني �ــســعــوبــنــا االأ�  وَت

ــــــٌة.. وَفـــخـــاُر ال.. لي�َس اإال اهلُل.. والديُن الذي ــــــراَم ٌة.. وَك  هــــَو ِعـــــــــزَّ

ها ـــاُر لـــواله مــا ائــتــلـَـَفــْت ُقــلــوٌب.. َهمُّ ـــّه  مــــا يـــرَتـــ�ـــســـيـــِه الـــــواحـــــُد الـــَق

 فـــلـــيـــنـــَطـــِلـــْق بــــاالأُمــــنــــيــــاِت ِقـــطـــاُر وحـــ�ـــســـارٌة.. الُبـــــدَّ مـــن اإحــيــاِئــهــا

ــنــا ـــراُر ولــتــْنــَفــِتــْح كـــلُّ الــــــدروِب.. َيــُحــثُّ ــ�ــســمــيــُم واالإ�ـــس  يف �ــســْعــِيــنــا الــتِّ

ا�سَتوى فـــاإذا  ُخـــْطـــَوٌة..  الــبــدايــَة  االأثــمــاُراإن  ُج  َتـْن�سُ الَعقيَدِة..   غر�ُس 

25 جمادي االآخرة 1428 هـ )10 يوليو 2007 م(
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ريا�ض الأخوة

املَ�سامُع الُقلوِب  وى  جَنْ اإلى  ــوالــُع وُت�سغي   لــقــاٌء بـــِه تــزهــو الــنــجــوُم الــطَّ

ــــُع ـــيـــٌل بـــــــاالأخـــــــوِة يــــاِن ِة اأ�ـــســـرَقـــْت ورو�ــــــــــسٌ ظـــل  وجـــــــوٌه بـــــاأنـــــواِر املَـــــــــــَودَّ

بيتُه ومـــــا �ــــســــاَق بــــيــــٌت بـــاملـــحـــبـــِة وا�ــــســــُع والــبــيــُت  الـــّرحـــَمـــِن  ــِف  كــَن  ويف 

ـــَك جــامــُع ــَك مــو�ــســوٌل.. وُحـــبُّ ــُل َنَظْمَته وحــْب ِعــْقــداً  َلــــَه الــعــر�ــِس  اإِ  فــبــاِرْك 

َــْحــيــا.. وتــزكــو املــنــابــُع ُعـــــــَروٍة َيــطــيــُب بــهــا امل اأوثــــــــُق  اهلِل  يف  هــــــذِه   اأجـــــــْل 

َمـــطـــامـــُع اأو  �ـــســـهـــَوٌة  َغـــلـَــبـــْتـــهـــا  ُت�سيُبها ومـــــا  لــُدْنــيــا  نف�ٌس  َجــَنــحــْت   ومــا 

الّطبائُع َت�سفو  وبـــاالإميـــاِن  غــاَيــٌة ُتــــراُم..  الف�سائِل  يف  لــَعــْمــري   وتــلــَك 

ــــــَو مـــغـــبـــوٌن ومـــــا هـــــَو جـــــازُع ــه فـــمـــا َه ُحــبَّ اأخــلــ�ــَس  ملـــْن يف اهلِل   وطـــوَبـــى 

ِة الــَعــْر�ــِس بــاِهــٌر �ــَســنــاهــا عــلــى الـــُغـــرِّ املـَـيــامــنِي �ساطُع ـــدَّ ــُرُهــْم يف �ـــسُ مــنــاِب
 

زارُع ُهــــَو  مــا  ذاَك  اإْذ  ــٌد  حــا�ــسِ ــاَءُه جــَنــى  الـــعـــبـــاِد قــ�ــس ــى ربُّ  ــ�ــسَ َق  واإّمــــــا 

ًة وعـــا�ـــَس ر�ـــســـّيـــاً هـــــادَئ الـــبـــاِل قــاِنــُع ِعفَّ النَّْف�ِس  ِغَنى  اإِاّل  الِغَنى   ولي�َس 

املــــكــــُرمــــاِت َروائــــــــُع َقى َخـــالئـــُقـــهـــْم يف  التُّ ال�ساحلنَي ذوي  اأُ�سوٌة يف   لنا 

 و�سحُب َر�سوِل اهلِل اأَف�سُل َمْن َم�َسى على اإْثــــِرِه يــْقــُفــو اخُلــَطــى.. َوُيــتــابــُع

عـــاِزُع ــُهــْم يف احَلــيــاِة الـــزَّ ــْت  بِهْم ُيْقَتَدى يف َمْنَهِج الّديِن والُهَدى ومــا َزْعــَزَع
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ًة جُتـــايف ُجــنــوَب الــعــاِبــديــَن املـَـ�ــســاجــُع ـــــزَّ ــوا اأَِع ــبُّ  عــلــى احُلــــبِّ واالإيـــثـــاِر �ــَس

ـــداً وَتــنــ�ــســاُب َحـــّرى يف اخُلــــدوِد املـَـدامــُع ـــجَّ �ـــسُ هلِلِ  لــــــالأَْذقــــــاِن   َيــــــِخــــــّروَن 

َراأَْيـــَتـــهـــْم اأُ�ـــســـوداً.. وحــاَقــْت بــالــُعــداِة املـَـ�ــســارُع ــِجــهــاِد  لــل َهـــّيـــا  قـــيـــَل   واإْن 

ْرُب.. ال َتْخَدْعَك عنه اخَلوادُع َفَذاِلُكْم ُهَو الدَّ َيْحيا عزيزاً..  اأَْن   فَمْن �ساَء 

.. واحَلـــقُّ �سائُع احَلــــقُّ دُّ  ُيــ�ــْســرَتَ ى بهْم  والــــ�َّ ـــمـــاواِت  الـــ�ـــسَّ اأْجــــنــــاُد   وهلِلِ 

ـــــيُّ املـُــداِفـــُع  يذودوَن عن ُطْهِر الَعقيدِة واحِلَمى وِنـــْعـــَم الــَفــَتــى احُلــــرُّ االأَب

الــ�ــســراِئــُع َتـــ�ـــســـوَد  اأْن  ـــا  حـــقًّ ِلـــديـــِنـــِه َفــــالُبــــدَّ  ُحــــّبــــاً  اهلِل  ُحـــــبُّ  كـــــاَن   واإْن 

ـــــُع َـــــراب امل ـــيـــِه  عـــل اإال  َتـــــــْزَدهـــــــي  ــــــٌة وال  ــــى لـــلـــمـــعـــارِج اأُمَّ ــــْرَق  وبــــالــــَعــــْدِل َت

ــُع ـــعـــاَدِة نــا�ــس ــــٌر لـــلـــ�ـــسَّ ــــْج  ولو �ساَد عدُل اهلِل واحلبُّ يف الَورى الأ�ـــــســـــرَق َف

املَجامُع فيها  والُبهتاِن  ْلِم  الظُّ ـــْت على  ـــَق  ولــكــّنــهــا دنــيــا املَــــظــــامِل.. اأََطـــَب

ــهــا واملـــَراِتـــُع .. ال ِتــلــَك الــلُّ يُّ لها ُهـــَو الـــــرِّ واإ�سالُمنا  َظــْمــاأَى..   ح�سارُتهْم 

ــالِل َفــواجــُع بـــَهـــْدِيـــِه فــخــلــَف َمــتــاهــاِت الــ�ــسَّ لـــلـــِعـــالِج  ُتـــــبـــــاِدْر  مَلْ   اإذا 

ــْم وقـــْد �ــَســِبــَع اجُلــثــمــاُن والـــــّروُح جائُع  َتــئــنُّ بــاأثــقــاِل اخَلــطــايــا ُظــهــورُه

ــــجــــاَة املـَـــوانــــُع ــجــاِة َوَلــْيــَتــهــا َتــــــــزوُل مِلـَــــــْن �ــــســــاَء الــــنَّ ــرُّ الــنَّ ــنــا اأََجــــــْل �ــسِ  لــَدْي

املـَــنـــافـــُع اهلِل مـــنـــُه  لــــَوْجــــِه  ــــْت   وخـــــرُي عـــبـــاِد اهلِل َمـــــْن َعـــــمَّ خــــرُيُه وطــــاَب
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ــــهــــا اخلــــــلــــــوُد بــــــديــــــِن احلـــــــــقِّ اأُمــــــُتــــــنــــــا تـــ�ـــســـوُد  ورايـــــــُتـــــــنـــــــا يــــعــــانــــُق

ـــَل مــــن َبــ�ــســا�ــَســِتــهــا الــــُوجــــوُد عـــقـــيـــَدُتـــنـــا هـــــَي الـــتـــوحـــيـــُد ديـــنـــاً  تـــهـــلَّ

ـــُب.. حــيــُث حَتــتــ�ــِســُد احُلــ�ــســوُد ووْجـــــُه ربــوِعــنــا اخَلــ�ــســـــرا ِء َطــْلــٌق ـــَرحِّ  ُي

جميعاً تــربــُطــنــا  االإ�ــــســــالم  حــــــدوُد ُعــــرى  اأو  ُق  ُتـــــــَفـــــــرِّ ُحـــــُجـــــب   فـــــال 

ـــجـــوُد اإلــــى الــرحــمــِن ُوْجـــَهـــُتـــنـــا.. َتــعــالــى  لــــه الـــتـــقـــديـــ�ـــُس حـــــقٌّ والـــ�ـــسُّ

ـــلـــبـــاُب هــــدًى ونــــوراً ــنــا الُّ ـــيـــاَغـــِتـــهـــا اجُلــــــــدوُد حــ�ــســارُت َ يف �ـــسِ  َتـــــَفـــــننَّ

يــقــِبــ�ــُس مــن �َسناها الــغــرُب   وهــــــْم يف الــــــَغــــــْرِب يـــومـــئـــذ ُرقــــــوُد وجــــاَء 

وروُد ولـــــوالهـــــا ملــــا �ـــســـَطـــعـــْت �ــســمــو�ــٌس َعـــبـــَقـــْت  وال  نـــيـــا..  الـــدُّ  عــلــى 

َودوُد ومــنــهــُجــنــا هــــَو الـــــقـــــراآُن.. اأوحــــى ربٌّ  لـــلـــمـــ�ـــســـَطـــفـــى   بـــــــه 

اإال لــيــ�ــس  ــــعــــادَة  الــــ�ــــسَّ راَم  ــعــوُد فــــَمــــْن  ـــ ـــ ـــــِــرَعـــِتـــه الـــ�ـــســـعـــادُة والــ�ــسُّ  ِبـــ�ـــسِ

ــــــــُف بــــيــــَنــــنــــا قــــلــــبــــاً وفـــــكـــــراً ــــــــوؤلِّ ـــــــــــــداً نــــــــذوُد ُي  وعــــــــن ُحــــــُرمــــــاتــــــه اأب

ـــيـــوٌث ُغ الـــــتـــــاأََمـــــْت  اإذا  ــــٌب.. ال َتـــخـــيـــُب لـــه وعــــوُد عـــزائـــُمـــنـــا   وِخــــ�ــــسْ

ـــِرَه االأعـــادي َك احُلــ�ــســَنــى.. واإن  ــــا َولــــــوُد لَنا  ــــن ــــُت مَّ ـــرى.. واأُ  لـــنـــا الـــُبـــ�ـــســــ
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ـــْعـــٍد ـــَتـــدُب االأ�ـــســـوُد فــــكــــْم مـــــْن خــــالــــٍد فـــيـــهـــا و�ـــسَ ـــْن  وعـــنـــَد اخَلــــْطــــِب ُت

ـــْدٍق ـــوَطـــِن الـــكـــبـــرِي ِذمـــــــاُم �ـــسَ واجُلـــــهـــــوُد ولـــل ُتــــــبــــــَذُل  االأرواُح   لـــــه 

ــْحــَوِتــنــا الــُبــنــوُد فــــهــــّيــــا يـــــا اأخــــــــا االإ�ــــــــســــــــالِم هـــّيـــا ـِـرْت لــ�ــسَ ـــ ــ�ــس  فــقــْد ُن

ـّـي ــمـــ َه اهلِل  يف  اأَخـــــــي  يــــا  ــــَك  ــــُف واجُلـــــمـــــوُد وهــــمُّ ــــلُّ ــــَخ ــــتَّ ـــــنـــــا ال ُق  يـــــوؤرِّ

ــ�ــســـــي ـــِم واالإميــــــــاِن مَنْ ـــْل ـــعـــوُد بـــنـــوِر الـــِع ُم والـــ�ـــسُّ ـــــدُّ ـــــَق ـــــتَّ  وغـــايـــُتـــنـــا ال

ــــــالِم َدْومــــــــاً ـــــهـــــا َتــــعــــوُد نـــنـــا�ـــســـُد اأّمـــــــــَة االإ�ــــــس ِت ـــِتـــهـــا.. وِعـــــزَّ  لـــَنـــْهـــ�ـــسَ

ــَرى ـــ ــْت ــهــا اخلـــــرياُت َت ـــعـــَمـــــــى جَتــــــوُد ومـــــلُء ربــوِع  بــــكــــلِّ ذخــــــائــــــِر الـــنُّ

ــــِة واملـَـــعــــايل ــــدا�ــــسَ ــــراُث الــــَق ــهــوُد ومــــيـــــ ــــِه.. لـــقـــْد �ـــَســـِهـــَد الــ�ــسُّ ــــِت ــــَرْوَع  ب

ـــــاٌر نـــُود ؟! واآمـــــــــــــــــــــــــاٌل.. واأحــــــــــــــــــــالٌم كـــــب ــواِعــُد والـــزُّ  فــاأيــَن لــهــا الــ�ــسِّ

ــــــنــــــا ُجـــــنـــــوُد َهــــُلــــمَّ اأخــــــــي.. َهــــُلــــمَّ مـــعـــاً نــلــّبـــــي ــــــِت  ونـــــحـــــُن ملـــــْجـــــِد اأُمَّ
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ـــهـــيـــِد ــــــُه َنــــَفــــ�ــــُس الـــ�ـــسَّ .. كــــــاأَنَّ ـــــــــــــوؤُجُّ ــــُت.. ويف َيــــدي َلـــَهـــُب الــَقــ�ــســيــِد َي ــــْي  اأَت

الُغموِد يف  ُيــْخــَنــُق  ْيِف  ال�سَّ ولــــكــــْن َكــَوْمــ�ــِس  َفـــــــــــــــَرٌح..  ـــــِه  ـــــجـــــاِت َخـــــلَ  ويف 

ــمــيــِد ؟ ـــثُّ احُلـــــــْزَن كــالــَقــْلــِب الــَع ـــُب ــــاأَْلــــُت: َعــــــالَم يـــا طـــــرْيَ االأَمــــــاين َت  �ــــسَ

! ُعــهــوِد  مــْن  التََّخلُِّف  ُغ�َس�ِس  ــْيــنــا على  َقــ�ــسَ َكـــــــْم  قــــائــــاًل يل:  َه   َتـــــــــــــاأَوَّ

ـــيـــنـــا املـَــجـــيـــِد ـــــال ِحــــــــراٍك عـــلـــى َعــــَتــــبــــاِت مـــا�ـــسِ ـــــا عـــــاجـــــزيـــــَن ب ـــــن ـــــْف  َوَق

الَبليِد ــِل  والــَكــ�ــَس ــ�ــْســويــِف  الــتَّ ــوى  ــَنــْعــنــا �ــسِ ـــفـــاِخـــُر بـــــاجُلـــــدوِد.. ومــــا �ــسَ  ُن

قـــــوِد َبـــــْحـــــِر الـــــرُّ َنـــــُغـــــطُّ يف  ــــا مـــــا َطـــــَوْيـــــنـــــا مـــــــْن َلـــــيـــــاٍل ونــــحــــُن  ــــفــــان  َك

ـــعـــوِد ؟ ـــُق ـــال ـــري ِلـــغـــاَيـــِتـــهـــا.. َوَنـــــْقـــــَنـــــُع ب ــُن ؟ بــيــَنــَمــا االأَْفــــــالُك جَتْ ــُك ــ�ــْس اأََن
 

ــٍر َمــ�ــســيــِد ! ـــْن َقــ�ــسْ ــنــي عــلــى االأَْوهـــــــاِم ِم ــْب  وكــــــْم ُرْحــــنــــا مـــــَع االأْحــــــــــالِم َن

ـــا املُـــ�ـــســـيـــَئـــُة بــــاخُلــــمــــوِد ـــن ـــُت ـــلَ ـــْع ـــسُ ـــْوِك ُيـــْدمـــي و�  وبــــــاَء َحـــ�ـــســـاُدنـــا بـــالـــ�ـــسَّ

ـــــدوِد ـــــــُد احِلــــــْقــــــِد الـــــلَّ ــــنــــاِجــــُزنــــا َي ُت ئــــاُب بـــنـــا.. وبـــاَتـــْت ـــَع الــــذِّ وقــــْد َطـــِم

نـــا الـــَكـــنـــوِد ؟! ِ  ُنــــقــــاُد.. وال َنــــقــــوُد.. فــكــيــَف َنــْرقــى وَنــْنــَهــ�ــُس مـــْن َتـــَعـــ�ُّ

ـــــى بــــاملـَـــهــــاَنــــِة كـــالـــَعـــبـــيـــِد ؟ ـــــْر�ـــــسَ ــــابــــقــــنَي.. فـــمـــا َدهــــانــــا اأََن ـــــا الــــ�ــــسّ ـــــّن  وُك

ِتـــــــي بــــاملـَـــزيــــِد ـــــكـــــو.. ثـــــــّم نـــــــاأْ ـــــــــا مـــــــّنـــــــا َوفـــــيـــــنـــــا وَنـــــ�ـــــسْ ـــــــــن  واآَفـــــــــــــــــــــُة داِئ

ـــْعـــِي الـــَوئـــيـــِد ـــُع املَـــ�ـــســـاَفـــُة.. حـــيـــُث َنــــْنــــاأَى عـــــِن الــــغــــايــــاِت بـــالـــ�ـــسَّ ـــ�ـــسِ ـــتَّ وَت
 

َحــــــَة الــــُكــــبــــوِد ـــــُرنـــــا ُمــــــَقــــــرَّ ــيــا.. واأَمــ�ــَســْت حـــــوا�ـــــسِ  لــقــْد �ــســاقــْت بنا الــّدْن
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ـــــــــِذُر بــــالــــَوعــــيــــِد ـــــــــْن ــــنــــا.. وُي ــــُل  ِحـــــــزاُم اجلــــــوِع واحِلــــــْرمــــــاِن َطـــــْوٌق يــــكــــبِّ

ــــاعــــي الـــــَغـــــْدِر تــــرُقــــُد بــالــَو�ــســيــِد ــُف حــوَلــنــا االأخــــطــــاُر.. حتى اأَف  وتــعــ�ــسِ

ـــــَرُه ِرْجـــــ�ـــــُس الـــَيـــهـــوِد ـــــْه ــــ�ــــُس ُط ــــَدنِّ ــــى اأ�ـــســـرياً ُي ــــ�ــــسَ  وبــــــاَت املــ�ــســجــُد االأَْق

ــــــالأَ ُكـــــــــلَّ ِغــــــيــــــٍل بــــــاالأُ�ــــــســــــوِد ــــــْم ــــــَن ِل
 

ــــــالِم َهـــّيـــا  ونــــــــــوِدَي يــــا َبـــنـــــــي االإ�ــــــسْ

نـــــوِد ــــراِع َعـــــــِن الـــــزُّ ــــَر لــــلــــ�ــــسِّ ــــمَّ َوَعـــــــــــــْزٍم و�ــــسَ َحـــــــــــــْزٍم  ذي  كـــــــلُّ   فـــــــبـــــــادَر 

ـــا اأََمــــــــــٍل َولـــيـــِد ـــَن ـــَحـــَث َعــــــْن �ـــسَ ـــٍر لـــيـــْب َكـــبـــيــــ ــــــٍب  ــــــْل َق ذي  كـــــــلُّ  واأَقــــــــبــــــــَل 
 

ــعــيــِد ــــِة ِمــــــْن َب ـــ�ـــســـرُي اإلــــــى املـَـــَحــــجَّ  فــاأْبــ�ــســَر يف املـَـــــَدى َقــبــ�ــســاً ُمــ�ــســيــئــاً ُي

�ــســيــِد ــِج الــرَّ ــْه َتــــَرْعــــَرَع يف ِحــَمـــــى الــنَّ ـــٌس ـــْر� ِريــــا�ــــسُ الـــِعـــْلـــِم.. واحــــــاٌت وَغ

�ـــســـْعـــيـــاً اإلــــــى نـــ�ـــســـِر الــــِهــــدايــــِة يف الــــُوجــــوِد  .. هلِلِ ــــــــُه  ــــــــَه وْج ــــــــــــــَويلِّ   ُي

ـــــــاالإميـــــــاِن.. واخُلــــــُلــــــِق احَلـــمـــيـــِد ـــِم ن�سمو وب ـــْل الـــِع بـــنـــوِر  اأجــــــْل   يـــقـــوُل: 

ُقـــــيـــــوِد اأْو  ـــــٍف  ِلـــــَعـــــ�ـــــسْ ــــو  ــــن ــــْع َن ـــْعـــٍف وال  لـــلـــُعـــال يف غـــــرِي �ـــسَ ـــاً  ـــهـــو�ـــس  ُن

ــــِم الــــَفــــْجــــِر اجَلــــديــــِد ــــلَّ ـــ�ـــســـي بـــهـــا يف �ــــسُ ــــــِتــــــنــــــا.. ومَنْ ــــاَء اأُمَّ ــــن  ُنـــعـــيـــُد ب

ــديــِد الــ�ــسَّ والــــــــّراأْي  ــــالِح  االإ�ــــسْ ـــّنـــــَــى َذوو  ــــُل مــــا مَتَ ــــ�ــــسَ اأَْف الــــــُقــــــراآِن  ويف 
 

ـــجـــوِد ـــسُّ ـــــِل والـــ� ـــــاأَمُّ ــــــــــــراُب الـــــتَّ ـــي وحِمْ ـــَجـــلِّ  وهـــــــذا الـــــــَكـــــــْوُن ِمـــــــــــــْراآُة الـــتَّ

ــــقــــوِل بــــــال ُحـــــــــدوِد ــــُع ــــل ــــــــعــــــــاِرُج ل وِذْكــــــــــَرى َم ــــَرٌة  َتــــْبــــ�ــــسِ االآفـــــــــــاِق   ويف 

ـــَك مـــْن حَمــيــِد ــيــِك.. مــا َل ــبَّ َفـــُقـــْل: َل ـــــالِم.. َتــــْدعــــوَك املـَــعـــايل  اأخـــــا االإ�ـــــس

ـــَك الـــــُوعـــــوِد ـــي فـــــُكـــــْن اأَْهــــــــــــاًل لـــهـــات َظْمئـَى واالأَْرواُح  ــِر..  ــ�ــسْ الــنَّ  ُوعــــوُد 
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ـــمـــيـــِد ـــــمـــــوٍم َك ـــــْه ــــــــلَّ َم ــــِعــــ�ــــَس ُك ــــْن لــــُت  بــــَوْحــــٍي مــــْن اإَِلــــــــِه الـــَعـــْر�ـــِس جـــــاَءْت

ــروِد ُطـــمـــوُحـــَك لــيــ�ــَس بـــاحُلـــُلـــِم الــ�ــسَّ ـــى ـــلَّ ـــَع املُ الــــــَقــــــَدِح  اأنــــــــَت ذو  ــــَك   لــــَعــــلَّ

ـــــعـــــوِد ِم َوالـــــ�ـــــسُّ ــــــَقــــــدُّ َمــــــــنــــــــاراً ِلــــــلــــــتَّ ــْت  حـــ�ـــســـاَرُتـــنـــا مــــَن الــــُفــــْرقــــاِن �ــَســعَّ

ِبـــحـــْكـــَمـــِتـــِه.. َوَجـــــــْوَهـــــــِرِه الـــَفـــريـــِد ــــــا ّي َ ـــــْق فــــــــوَق هــــــامــــــاِت الــــــ�ُّ  َفـــــحـــــلِّ

ـــــَبـــــُة الــــــــــُوروِد ـــــــَن االآيــــــــــــــاِت.. َطـــــيِّ ِم ــــحــــاُر َعــــــــٌة ِب ـــــــَك ُمــــــــرَتَ ـــــــَدْي  وبــــــــنَي َي

ــــِم َوالـــــــَوْعـــــــِي املـُــفـــيـــِد َرحـــــيـــــَق الــــِعــــْل ـــــتـــــاُر مــنــهــا ـــــ�ـــــسْ ــــــذي َي  هــــنــــيــــئــــاً لــــــّل

ــعــيــِد الــ�ــسَّ َغـــــــِدِه  ُروؤى  عــــْن  ـــُب  ـــقِّ ـــَن ُي ـــيـــايل ــــَر الـــلَّ ــــِه ـــــى لـــــّلـــــذي �ــــسَ  وطـــــوَب

َكــــاأْ�ــــٍس َوجـــيـــِد َخــــى اإلـــــى  ــــرَتْ وال ا�ــــسْ ـــــٍو ـــــْه َوَل َدَعــــــــــٍة  اإلـــــــى  َيــــــْرَكــــــْن   َومَلْ 

.. بــــاجُلــــْهــــِد اجَلـــهـــيـــِد ـــُهـــنَّ َنـــفـــاِئـــ�ـــسَ  َيــغــو�ــُس اإلــــى احَلـــقـــاِئـــِق ُمــ�ــْســَتــثــرياً

ــــوِد كــــاملـَـــ�ــــس ال  ـــــِه  ـــــ�ـــــسِ ـــــْف َن ـــــِد  ـــــيِّ كـــــ�ـــــسَ ــــٍة.. ِبـــــَعـــــْزٍم ــــلَ ــــــواِجــــــُه كــــــلَّ ُمــــعــــ�ــــسِ  ُي

ــْطــَوَة الــبــاغــي احَلــقــوِد وَيــرُفــ�ــُس �ــس ـــا ْحــــَمــــِن ربًّ ــــَوى الــــرَّ َيــــْرجــــو �ــــسِ  وال 

ـــمـــوِد ـــــِه مــــيــــاديــــَن الـــ�ـــسُّ َيــــخــــو�ــــسُ ب ــــَحــــدّي الــــتَّ جـــــْمـــــُر  ــــــِه  اأَْعــــــمــــــاِق  ويف 

ــــكــــرامــــِة واخُلــــــلــــــوِد ــــال ِلـــــَتـــــْظـــــَفـــــَر ب حــــيــــاًة ــــــــــِتــــــــــِه  اأُمَّ روَح  ـــــُل  ـــــِع ـــــ�ـــــس  وُي

ـــــيـــــِد ـــ�ـــســـِر االأَك وَتــــــْرفــــــُع رايــــــــَة الـــنَّ ـــِد االأَعـــــــادي ــْعــ�ــســي عــلــى كـــْي ــَت ــ�ــْس ــَت  َف
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ـــــنـــــا اأَْحـــــــلَـــــــى َنـــ�ـــســـيـــِد ـــــِب حلــــــــادي َرْك ـــدو ـــْغ ـــَت  وَيــــــوَمــــــئــــــٍذ قــــ�ــــســــائــــُدنــــا �ـــس

ــهــيــِد لـــهـــا َعــــــَبــــــٌق.. كــــاأَْنــــفــــا�ــــِس الــ�ــسَّ ــــرى َوُبــــ�ــــسْ ـــــــــــَرٌح..  َف ـــهـــا  ـــمـــاِت ـــِل َك  ويف 

20/3/1420 هـ - 2009/3/17م
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اد لن ت�سيع ال�سّ

ــــــــَة الــــَعــــَرِب ــعــايل اأُمَّ ــَم ـــي لــل �ـــس جي يا �ُسمو�َس ال�ّسْعِر.. واْلَتِهبـي وَحـــرِّ  توهَّ

الُق�ُسِب اأثواِبها  يف  الــوْجــِه..  َرْوَنـــَقـــهـــا َن�سريَة  الــــقــــراآِن  ُلـــغـــِة  اإلــــى   ُرّدي 

واالأََدِب ــِم  الــعــْل ِرحـــــاِب  يف  .. رافــــَعــــًة لـــواَءهـــا..  ـــــزِّ جـــيـــهـــا بــــتــــاِج الـــــِع ـــوِّ  وَت

َهــِب والــرَّ االأَْرواِح  يف  ــخــاُذِل  الــّت ـــْد اأُريـــــَد بها َزْرُع  ــُبــهــاٍت.. َق واأَْبــِطــلــي �ــُس
 

َحى.. وياَعَجبي ! ْطَق بالُف�سْ يـــنـــا الـــذي َتــْطــَغــى ِرطــاَنــُتــه َي�ستنِكُف النُّ وكـــْم راأَ
 

اأَِب وِبـــــرِّ   .. اأُمٍّ ِر�ـــســـا  عــــْن  نـــــاأَى  وال 
 

ــــِتــــِه ُهــــِويَّ َتـــَخـــّلـــى عـــــْن  اأقــــــــوُل   وال 

اأََرِب ــوِن مــْن  الــُه َحــيــاِة  َفما َيــْبــقــى لنا يف  اللِّ�ساُن  �ــســاَع  اإذا  اأقــــوُل:   لكْن 

َيــِب والــرِّ ــكِّ  الــ�ــسَّ ِلــبــا�ــَس  َلِب�ْسنا  عباَءَتنا فــقــْد  َحى  الُف�سْ ــِن  َع َخلَْعنا   اإذا 

�َسَبِب بال  َفاأَْق�َسْوها  َبنيها..  على اأَيـــدي  بالُعقوِق  ـــَزى  اأَجُتْ اللُّغاِت..  اأُمُّ 
 

َنِب ـــواَرى الــّراأ�ــُس بالذَّ  حّتى الَعناويُن واالأَ�سماُء َقْد ُم�ِسَخْت ُحــروُفــهــا.. وَت

ــ�ــَســِب ــَنــْتــهــْم بــُحــ�ــْســِن اجلــــاِه والــنَّ َمكُرَمٍة وَزيَّ ُكــلَّ  ــَعــْتــهــْم  اأَْر�ــسَ التي   وْهــَي 

ُهِب ال�سُّ ــــِم  بــِه فــوَق هــاِم االأَجْنُ �َسَرٍف ت�سمو  ِمــْن  اهلُل  َحباها  ما   وَح�ْسُبها 

والَغلَِب ــواِن  �ــسْ بــالــرِّ فــاز  �ساَنها  ــْت َرِحــــٌم بــالــّديــِن َتــْرِبــُطــهــا َمــْن  �ــَس ــَقــدَّ  َت

؟! والُكُتِب  �ــْســفــاِر  االأَ �َسّيَد  بــِه  ماِء.. اأاَل اأَْعــِظــْم  ْت باأَْح�ساِنها َوْحَي ال�سَّ  �َسمَّ

ــَوِب ــَوَة الــنُّ ــبــايل َقــ�ــسْ ــفــوَظــًة ال ُت  هــَي الــِوعــاُء الـــذي َيــْحــوي َمــاآِثــَرنــا حَمْ
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ــِب واحَلــ�ــَس االأَجْمـــــــاِد  ُذَرى  ـــنـــا  ـــَدْت بــُعــَرى االإ�ــْســالِم رايَتنا وبـــّواأَْت  َقــْد وحَّ

ْهِر واحِلَقِب ى.. ِمْن َقدمِي الدَّ َ ــْت ُخطاُه على وْجِه ال�َّ َدبَّ ُمْذ  اآَدَم..  ْنَو   يا �سِ

والِعَنِب بالّتنِي  اأَْيــَنــَعــْت  اإْذ  َفــرائــُدُه كــاالأر�ــِس  طــاَبــْت  اإْذ  بال�ّسْعِر   اأَْيــَنــْعــِت 

اْجَتَمُعوا عــلــيــِك.. يــا خــرَي ِمــنــهــاٍج خلــرِي َنبي اجلّنِة  اأهــِل  َمنِطُق   واأنــِت 

ْبِق.. اأْو اأَْغَرْبِت يف النَّ�َسِب  اأْف�َسْحِت عْن كلِّ ِعْلٍم يف الَقدمِي.. وما اأَْحَجْمِت يف ال�سَّ

َتــِب الــرُّ اأرفـــَع  َوحـــازوا  الغاِبريَن..  َبَرعوا يف  َمــْن  االأبــطــاُل  ُفْر�َساُنِك   وَبــزَّ 

اأِْي بــالــَكــِذِب ــي َفــ�ــســاَد الــــــرَّ  َمِن ادََّعى فيِك َعْجزاً.. فالُق�سوُر بِه وقـــْد ُيــَغــطِّ

واللَِّعِب باللَّْهِو  ال  والــَعــْزِم..  ِلـــغـــاَيـــِتـــِه بــاحَلــْزِم  ـــَعـــى  َيـــ�ـــسْ  وكـــــلُّ ذي غــــاَيــــٍة 

بي رْيَ واْقرَتِ َلنا َوْعداً.. َفُغّذي اإليِه ال�سَّ اإِنَّ  عِر..  ال�سِّ �ُسمو�َس  يا   تاأَلَّقي 

ــُجــِب الــنُّ ــهــا  اأَبــنــاِئ �ــســوى  نــكــوَن  اأَاّل 
 

بنا ُيــهــيــُب  مــيــثــاقــاً  ــاِد  لــلــ�ــسّ  واإِنَّ 

6/8/1429هـ - 2008/8/7م
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اإرها�سات الغد

 

ــــُد ــــــمــــــاوؤنــــــا بـــــُغـــــيـــــوِمـــــهـــــا تــــتــــلــــبَّ ـــــِة يــــوَلــــُد و�ــــــسَ  عـــــــاٌم عـــلـــى حــــــدِّ االأ�ـــــســـــنَّ

ــــداُد ُتــعــربــُد َم�سرُينا حـــيـــُث االأعــــا�ــــســــرُي الــــ�ــــسِّ بــاَت  الــرُبكــاِن  �َسفا   وعلى 

ــعــالــب حــوَلــنــا َتــ�ــســتــاأ�ــســُد ـــُب الــثَّ ـــنـــا يف الـــغـــاب �ـــســـلَّ طــريــُقــنــا ُعـــ�ـــسَ  وكـــاأنَّ

ــَهــُد ؟ ــــِه الـــُعـــيـــوُن �ــســَنــ�ــسْ بعِدِه مّمــــا َتــــَقــــرُّ ب مْن  فهْل  عــاٌم..  ى  انَق�سَ  واإذا 

َتـــخـــُمـــُد ال  وَجـــــــــــذَوًة  اجلـــــــــــراَح..  وؤى اإال  ب�سُر خلَف هاتيَك الرُّ  اأنا ل�سُت اأُ

ُد ــى تــتــمــدَّ ــهــا ُحــــَمــــٌم.. عــلــى اأر�ـــــسِ احلــَمـــ كــاأّن مــــاِء  الــــدِّ �ـــســـراعـــاِت   واأَرى 

ُمــفــ�ــِســُد املَــ�ــســونــِة  بــــاحُلــــَرِم  عــــاَث  ٌب اأْو  واإْن متاَدى غا�سِ اخُلنوَع..   تاأَبى 

ــــَدْت نــهــايــُة َمــــْن يـــجـــوُر وَيـــْجـــَحـــُد ــــُع واهلُل َيْدَح�ُس َمْن عال ُظْلماً.. وما َب
 

ـــــــــِه.. ولـــــْن َيــــطــــوَل املـَـــْوعــــُد اآيــــــــــــٌة يـــــدنـــــو بــهــا وعـــــُد االإَل يــــــــــوٍم   يف كــــــــلِّ 

ــــــُد ــــــاأَّك ــــــَت ـــــٌة َت ـــــنَّ ــــــــالٍء.. �ـــــسُ ــــــــت قـــــبـــــِل اب
 

مـــْن متـــكـــنَي  ال  هلِل..  ــــّنــــٌة  �ــــسُ  هــــي 

؟ ـــُد  وَتـــْنـــ�ـــسُ ُهــــــــداُه  يف  تــــرغــــُب   ..  اأََومـــــا تـــرى ُدنــيــا الـــــَوَرى اأ�ــســواُقــهــا هلِلِ

ـــُد ؟ ـــلَّ ـــَب ـــهـــا يـــَت ـــُل ـــــزيـــــُغ.. وَعـــْق  اأََوما َترى االأجياَل تنه�ُس.. بعدما كــــــــاَدْت َت

ــُد ؟ ــَعــى اإلـــيـــه وَتــْقــ�ــسِ ــ�ــْس ـــــَو قـــــاِدٌم هـــذا الــــذي َت ُه ملـــا  اإرهــــا�ــــســــاً   اأو لــيــ�ــَس 

ـــُجـــُد ــــمــــاِء وَتـــ�ـــسْ ـــــاِر الــــ�ــــسَّ ـــــُه تـــعـــنـــو جلـــــّب َل خــــالــــ�ــــســــٌة  هلِلِ  هـــــجـــــرٌة   هـــــــَي 
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ُد َع�َسى لــيــتــوَب.. فــهــو عــلــى الــّطــريــق ُمــ�ــســدَّ َمــْن  توقُظ  هلِل..   هي هجرٌة 

الــبــطــولــِة َت�سعُد ِقــَمــِم  اإلـــى  ـــاًل..  ْحِب الكراِم ت�سابقوا َخـــْي  وعلى ُخَطى ال�سّ

ـــُد ـــُر االأنــــــــــــاِم حمـــّم ــــ  خا�سوا املَعامَع.. اأَ�سَعلوا �سم�َس الُهدى واإمــــــاُمــــــهــــــْم خـــي

ــــُد ـــهـــا مـــــن خــــلــــِفــــهــــْم تــــتــــَوحَّ ـــــــــٍة يـــــا لـــيـــَت اأُمَّ ـــــــَدْت غــــايــــاُتــــهــــْم يف   وتـــــــوحَّ

ـــردَّدوا ــــ ـــَت فلْن َيــ�ــســتــ�ــســلــمــوا اأبــــــــداً.. ولـــــْن َي حِمَنِتهْم  ظــالُم  ــَهــمَّ  اْدَل  مهما 

 الــُبــ�ــْســَريــاُت لــهــْم هــي االأمــــُل الــذي بـــ�ـــســـعـــاِعـــِه اأرواُحـــــــــهـــــــــْم َتـــ�ـــســـرت�ـــســـُد

عــــــــــــــاٌم.. كــــــذلــــــَك دهـــــــُرنـــــــا يــــتــــجــــدُد ــــــى عــلــى اآثـــــاره ـــى.. واأت  عـــــاٌم مـــ�ـــسَ

ــــــنــــــا بــــ�ــــســــيــــائــــهــــا تـــــتـــــوّقـــــُد اأعــــــمــــــاِق  وحــ�ــســارُة االإ�ــســالم اإن غــابــْت ففي

ـــُد ــــْل بـــفـــجـــِرَك يـــا َغ وتــــوّهــــجــــاً.. اأقــــِب  وغــــداً �ــســتــ�ــســرُق وَهــــي اأعـــظـــُم قــوًة

1428 /23/12 هــــ - 2008/1/1م



87

ــــــة احُلـــــّريَّ

ــــــــــــــــــدا اأَْزَب اأْو  واأَْرَعـــــــــــــــــــــــــَد   ..  ُمـــــقـــــّد�ـــــســـــٌة اأنــــــــــــــِت.. مـــهـــمـــا َعــــــدا عــــــــــــــــدوٌّ

َتــــْخــــُمــــَدا ولـــــــْن  متــــــــــوَت..  لــــــْن  ــــــُة نــــــــــــــــــوِرِك وَهـــــــــاَجـــــــــٌة وال..  ــــــعــــــل  و�ــــــسُ

ــــــدا ـــغـــاِة وبــــــــاُبــــــــِك بــــــــاخَلــــــــرْيِ لــــــــْن ُيــــــوؤْ�ــــــسَ ـــِف الـــطُّ ـــٌة رغـــــــَم عـــ�ـــسْ  مـــقـــّد�ـــس

دى َعـــــهـــــا الــــّظــــلــــُم كــــــاأ�ــــــَس الــــــــرَّ ــــ�ــــٌس وجـــــرَّ ــــُف  الأجـــــلـــــِك كــــــْم اأُْزِهـــــــــَقـــــــــْت اأْن

ـــــدا ـــــَب ـــــْع ـــــَت ـــــ�ـــــسْ ــــــ�ــــــســــــاَم الـــــــــعـــــــــذاَب وُت لــــكــــْي ُت نــــفــــ�ــــســــاً  اهلُل  خـــــــلـَــــــَق   ومـــــــــا 

َيــــْنــــَهــــدا اأَْن  الــــَفــــْجــــِر  عـــلـــى  ــــالُم ويــــــاأَبــــــى   وحـــّتـــــــى مـــتـــــــى َيـــ�ـــســـتـــبـــدُّ الــــظَّ

ــــدا ْرَب واملـَـــْقــــ�ــــسِ  َيـــــــــــــــُذرُّ الـــــــَقـــــــتـــــــاَم عـــــلـــــى وْجـــــــِهـــــــِه لــــكــــْي ُيــــخــــطــــَئ الــــــــــــدَّ

ـــــدى ـــــسُ ـــــهـــــا َتـــــــــَتـــــــــهـــــــــاَوى � ـــــُق ـــــــــــًة.. بـــيـــَنـــمـــا مـــــواثـــــي يَّ ـــــــْوِك ُحـــــــــــرِّ ـــــــمَّ  و�ـــــــسَ

َعــــــْرَبــــــدا اأْو  ــــــــــــَم  االإْث قـــــــــــاَرَف  ـــــــــْن  ـــِر الــــــُغــــــواِة وَم ــــلــــوِك لـــغـــيــــ  ومـــــــا فــــ�ــــسَّ

ــــــــــحــــــــــَرُم مــــنــــهــــا دعـــــــــــــاُة الــــــُهــــــدى ـــُه وُي ــــى عـــلـــى احُلــــــــرِّ اأنـــفـــا�ـــسُ  وحُتــــ�ــــسَ

َدى ـــهـــْم َيـــ�ـــســـَتـــجـــرُي الـــــــرَّ ـــــــْن بـــطـــ�ـــسِ اجُلــــنــــاِة وِم ِغـــــرا�ـــــُس  االأَذاِة  ــــوُك  ــــس  و�

َغــــــدا َمـــــــــْن  اأو  راَح  َمـــــــــْن  ـــــــاأخـــــــُذ  ــــًة وت ــــقــــَم  ومُتــــــــِطــــــــُر اأحــــــــقــــــــاُدُهــــــــْم ِن

واملـُــــــْقـــــــَعـــــــدا والـــــ�ـــــســـــيـــــَخ  االأُمَّ  ـــــِدِه وال  ـــــْه َم يف  ـــــْفـــــَل  الـــــطِّ تـــــرحـــــُم   وال 

ـــَدى �ـــسَ وَدوَّى  َطـــــْبـــــٌل..  ــــجَّ  �ــــسَ ـــــــْم  ـــعـــونـــا بـــــزْيـــــِف الــــوعــــوِد وَك  وقــــــْد اأ�ـــســـَب
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ــــــدا ــــــُه قــــــــْد َب ُروُه فـــــ�ـــــســـــوَف تــــــــرى بــــــوؤ�ــــــسَ ـــــــهـــــــْم َحــــــــــــرَّ ــــــمــــــوا اأَنَّ  وَمـــــــــْن َزَع

ــــــِلــــــَم اأَْعـــــــنـــــــاَقـــــــهـــــــا والـــــــَيـــــــدا ــعــوُب لــــــُتــــــ�ــــــسْ ـــراِب ُتـــ�ـــســـاُق الــ�ــسُّ  ونـــحـــَو الـــ�ـــسَّ

ــــدا ــــسَ ــــ� ْف اأَ اأَْو  ــــلَّ  �ــــسَ َمـــــــْن  ــــرُّ  �ــــسَ وهـــــــْم 
 

ــــالِح ـــــْم اأَْدعــــــــيــــــــاُء الــــ�ــــسَّ ـــــُه ـــــاُن ـــــّه  وُك

ـــــدا ـــــــراً بــــنــــا ُمـــــْر�ـــــسَ ـــــالِء ! لـــــَقـــــْد كـــــــــاَن َمـــــــْك ـــــَب ـــــْل اأَحــــــــرّيــــــــٌة تــــلــــَك ؟ يـــــا َل
 

ــــَهــــدا َتــــ�ــــسْ اأَْن  اجلـــــــرائـــــــِم  ــــُب  ــــس مـــــاَر وحــــ� ْوَرَثـــــــْتـــــــنـــــــا الـــــدَّ  وغـــــاراُتـــــهـــــْم اأَ

ــــدا ــــــَدْم َغ ــــــْن ــــــــْن يــــــاأَمــــــِن الـــــذئـــــَب َي الَف�ساِء وَم يف  ــقــوا  َحــلَّ واإْن   ُوحـــو�ـــٌس.. 

••••••

اأُوَلـــــــــــــــدا اأَْن  قــــــبــــــَل  ـــــْلـــــُتـــــهـــــا..  تـــــَكـــــفَّ
 

ــــتـــــــــي يَّ  اأقـــــــــــــوُل: اأَجــــــــــــْل تــــلــــَك ُحــــرِّ

دا ــــــــرَّ عــــــــاً �ــــــــسُ ــــــــرَّ ــُكــَن االأَْر�ــــــسُ حتـى مَتــيــَد وَتـــــــــقـــــــــِذَفـــــــــُهـــــــــْم �ــــــــسُ َتــ�ــْس ــــْن  وَل
 

ــــــــــْن ُنـــــخـــــِلـــــَف املـَــــــْوِعـــــــدا  وهــــا نـــحـــُن مــــْن اأَْجـــلـــهـــا نــاهــ�ــســوَن ُجـــــــــنـــــــــوداً.. وَل

29/10/1426 هــــ - 2005/12/1م
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�سكوى القراآن

 - تدني�س امل�سحف على اأيدي اأعداء االإ�سالم -

ـــْدَفـــُع عـــْن َعــريــنـــــي ؟ ـــُد َت ـــفـــوُر.. وَيـــْزَدريـــنـــــــي فــاأيــَن االأُ�ـــسْ ــنــي الـــَك ــ�ــُس ــَدنِّ  ُي

ــــقــــنِي الــــــرَبايــــــا ولــــــكــــــْن َيــــبــــتــــلــــي �ــــــســــــدَق الــــَي ربُّ  بــــعــــاجــــٍز   ولــــيــــ�ــــَس 

َي�سكو اأذى الـــعـــدواِن.. والــرجــ�ــِس املـَـهــنِي ؟ والـــقـــراآُن  الــ�ــســمــُت..   عـــالَم 

ـــاِج املـَــ�ـــســـوِن ؟ ــــْوٌن لـــديـــكـــْم.. يـــا َذوي الـــّت ـــــِة االآيـــــــــاِت �ــــسَ  األـــيـــ�ـــَس حُلـــــْرَم

ـــْربـــي َوُهــــــوين ؟ نـــدائـــي فـــاأيـــَن الــــَغــــْوُث يف َك مـــ�ـــســـاِمـــَعـــُكـــْم  ـــــْقـــــَرْع  َي  اأَمَلْ 

ُق بــــــــنَي اأقـــــــــــــــذاٍر َوطـــــــــــنِي ؟ ــــــــــــــــــزَّ َحــــــــــٌد بــــــاأَين اأَُم ــــى لـــكـــْم اأَ ــــ�ــــسَ اأَمــــــــا اأْف
 

ــــُع املـُــ�ـــســـتـــكـــنِي ! ـــَت َطــــْب ـــْم اأْدري بـــــــاأنَّ الـــ�ـــسَّ اأعــــَجــــُب حـــني  لــ�ــســُت   ولـــكـــْن 

••••••
ــغــاُن فيهْم -وقــــْد َعــُظــَمــْت - مـــواريـــُث الــقــروِن ـــْرِب.. واالأ�ــس ــلــوُج الـــَغ  ُع

ــــِق املـَـ�ــســنِي ـــِق.. واخُلــــُل جُتدي بـــَنـــْبـــِت الـــِفـــ�ـــسْ لي�َس  واحل�سارُة   ُوحــو�ــٌس.. 

ـــــالِم َحـــْربـــاً مبـــــا َحـــــمـــــلـــــوُه مـــــن ِحـــــقـــــٍد َدفـــــــنِي  اأَ�ـــســـاعـــوهـــا عــلــى االإ�ـــــسْ

ــــْوِك املــاآ�ــســي كـــــــذاَك ُجــــنــــوُد اإبـــلـــيـــ�ـــَس الـــلَّـــعـــنِي !  ومــــا زَرعــــــــوُه مــــْن �ــــسَ

ذائــــــِل واملُـــــجـــــوِن ؟ ـــــنـــــاَف الــــــرَّ زايــــا واأَ�ـــــسْ  األـــ�ـــســـَت َتـــــرى املـَــــجـــــازَر والــــرَّ

ــــيــــاَع ديــــــِن ! ُر حــــنَي َيــغــدو فـــ�ـــســـاَد عــــقــــيــــدٍة.. و�ــــسَ ــــَحــــرُّ  ويــــا بــئــ�ــَس الــــتَّ

ـــْرَعـــى ِلــــ�ــــســــائــــمــــِة املـُـــــنــــــاِفــــــِق واخَلــــــــــــــوؤوِن ــــْوُه نـــظـــامـــاً.. وْهــــــَو َم  و�ــــســــمَّ
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�َسْعٌب َيــــــــــذوُق الــــــَوْيــــــَل مــــــْن حــــــنٍي حلـــنِي ــوؤْ�ــِس  ــُب ال َجــحــيــِم  ـــْغـــَرُق يف   وَي

••••••

ــــواُه لـــدى االأَزمــــــاِت ِمـــْن حــ�ــســٍن ح�سنِي ــــس � ــــكــــْم  ل لــــيــــ�ــــَس  اهلِل   كـــــتـــــاُب 
الـــّظـــنـــوِن. ــــــَتــــــويــــــِه وَتـــــ�ـــــســـــِرُب يف مــــتــــاهــــاِت   فــــــال قــــــــــــّرْت عــــــيــــــوٌن جَتْ

ـــــْهـــــِج املـــبـــنِي ــــِه عـــلـــى الـــــنَّ ــــَرِت ــــ�ــــسْ ـــوا لــــُن ـــــالِم ُهـــّب  َفــــُهــــّبــــوا يــــا بـــنـــي االإ�ـــــس

ــِل َوالـــ�ـــّســـجـــوِن ــال�ــس ــْحــطــيــِم الــ�ــسَّ  َوُخـــــو�ـــــســـــوهـــــا غــــــمــــــاراً عــــاتــــيــــاٍت لــَت

ـــاِك بــــاحَلــــْبــــِل املـَـــتــــنِي ـــس ـــمـــ� ـــت ـــس ــــ�ــــســــيــــيــــِد املَـــــــــكـــــــــاِرِم واملـَـــــعــــــايل واال�  وَت

االأَوايل عــلــى َجــــــــَدٍد.. َوُهـــــــْم خــــرُي الـــقـــروِن ـــُجـــِب  الـــنُّ �ـــســـريَة  ـــريوا  ـــس  َو�
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هم عّلُة الِعاّلت

فــــاِت ـــــزيـــــدوا عـــــــذاَب ِتــــلــــَك الــــرُّ ـــبـــاِت ال َت ـــيـــتـــُكـــْم تــــرتكــــوَنــــُهــــْم يف �ـــسُ  َل

ــــاِت كــــَري ــــذِّ ـــعـــيـــدوَن �ــــســــاِلــــَف ال ـْرَب عنهْم َتـــ�ـــســـَت وا التُّ  وَدعوهْم.. ال َتْنُف�سُ

اأَذاِة بــــعــــ�ــــسُ  ــــعــــلــــمــــوَن  َت لـــــــْو  ا مـــا َتـــْفـــعـــلـــوَن.. ولــكــْن ُهــــــــَو  ـــــرًّ  لــيــ�ــَس ِب

ـــــاِة احَلـــــي يف  هـــــْم  ـــــرُّ �ـــــسَ ذاَع  ــــمــــا  ــــلَّ ـــراٍد ُك  حـــيـــُث َتـــْربـــو اأَْوزاُرهـــــــــــْم بـــاطِّ

 اأَتـــــقـــــولـــــوَن: يــــا َلــــــُه مـــــْن َعــظــيــٍم َعــــْبــــَقــــِريِّ االأَفـــــكـــــار والـــَفـــْلـــ�ـــَســـفـــاِت ؟

 كيَف هذا ؟... وكاَن يف ُجْحِر �َسبٍّ َيــــَتــــ�ــــســــّهــــى املـَـــــ�ــــــســــــارَب املُــــْظــــِلــــمــــاِت

ـــِف اخلـــــاِدعـــــاِت ـــفـــا�ـــسِ خـــيـــِل اْغـــتـــــِــراراً ُمــــوَلــــعــــاً بـــالـــ�ـــسَّ ــى ِفـــْكـــَر الـــدَّ ــنَّ ــَب ــَت  َي

ـــتـــاِت ـــــُه يف �ـــسَ ـــــْجـــــرَتُّ مــاقــا لــــــوا ُهــــــــــــراًء.. وَعـــــْقـــــُل ـــغـــاِء َي ـــبَّ ـــَب  وْهــــــــَو كـــال

ــــــِكــــــالِت واالأََزمـــــــــــــــــــاِت ـــــــَة املـُـــــ�ــــــسْ ِعـــــــلَّ
 

فــيــِه اأَنَّ  زاعـــمـــاً  ــــّديــــَن..  ال  َيـــْنـــِبـــُذ 

ـــهـــاِت ـــُب ـــــاًل ِمـــــــَن الـــ�ـــسُّ عــــيــــِه َجـــــْه ــَم احَلــ�ــســارِة فيما َيــــدَّ ــــراُه َخــ�ــسْ  بـــْل َي

ــــــْرِب فـــيـــنـــا ُهــــــــْم ِعـــــلَّـــــُة الـــــِعـــــالِت ــــــَغ  ـ

 مــــْن َجــمــيــِل اخِلـــ�ـــســـاِل واملـَـــْكــــُرمــــاِت

الـ َعبيِد  ِمــْن  اأَ�ْسباُهُه   َوَلــَعــْمــري.. 

ِر.. لــكــْن ـــــَحـــــرُّ ــــكــــرَة الـــــتَّ ـــــنـــــوا ِف  َزيَّ

ـــــاِت ـــــّي ــــهــــا مـــــــْن َخــــــبــــــاِئــــــِث الـــــنِّ ــُف َعــّمــا حتــــَت ــــاُب الـــُفـــ�ـــســـوِق تــكــ�ــسِ ــــي  وِث

••••••

ـــــــْوراِت ــــ�ــــســــاِل والـــــــثَّ َزعــيــٍم كـــــــاَن رمـــــــَز الــــنِّ ِمــــْن  َلــــُه  يـــا  ـــقـــولـــوَن:  َت  اأَْم 



92

ــــــِجــــــزاِت ــــــــــــــى بــــــــــاخَلــــــــــواِرِق املُــــــْع ـــــــــًة.. وْهـــــَو َفـــــْرٌد واأََت ــِر اأُمَّ ــ�ــسْ  قـــــاَد لــلــنَّ

الــــــغــــــايــــــاِت ــــــــِه  ِظــــــــلِّ يف  ـــــواًء َوَبــــــلَــــــْغــــــنــــــا  ـــــى ِل ـــًة.. واأَْر�ـــــسَ  وَبــــَنــــى نـــهـــ�ـــسَ

ـــغـــاِة الـــطُّ ُعـــــهـــــوِد  يف  االأَكـــــــاذيـــــــِب  َجــــــْت عــلــى الــنــا�ــِس اأَبــــوا ُق   َهـــَكـــذا َروَّ

ـــــى َمــــــــــــــــــراَرَة الـــــّنـــــَكـــــبـــــاِت ــعــُب غـــــاِرٌق يف املــاآ�ــســي َيـــــَتـــــَحـــــ�ـــــسَّ  َبــْيــَنــمــا الــ�ــسَّ

ـــاِت ـــهـــا الـــكـــاِذب ـــروِق ـــــْن ُب ـــــَفـــــَرْت َع اللَّيايل اأَ�ـــــسْ َعــبــــْـَر  الّتحريِر   َوَدعــــاَوى 

هـــــاِت َّ املَ�ْسـ ـــــــــــوؤوُم.. �ـــــســـــاَدْت َمــــنــــاِبــــُر الـــــرتُّ ــــة«  َوْيِب�سَ »الرُّ َعْهــد   ومَتــاَدى 

عــاِة ــُت الــدُّ ــْي ــْجــُن َب ــمــاِن نـــــاراً.. والــ�ــسِّ واالإيـــ ـ الَعقيَدِة  اأَْهـــُل  لَى  َي�سْ  حيُث 

ــــْهــــُلــــكــــاِت الــــتَّ ِة  ُهـــــــــــوَّ ــــقــــوطــــاً يف  ــيــاً َوَعــــــْدواً َو�ــــسُ ــْغ ــــَرَف الـــّظـــاملـــوَن َب ــــسْ اأَ�
 

الــَفــواِت بعَد  االإْدراُك  بئ�َس  ؟..   هــْل ُتـــرى اأَْدَركـــــوا فــظــاَعــَة مــا َيْجـ ـنوَن 

الــــ�ــــســــكــــوِك والـــــَغـــــَفـــــالِت ــــــيٍّ غـــــــــارٍق يف  ــــــلَّ َدِع  َيــــَتــــحــــَدّى االإ�ــــــســــــالُم ُك

ـــحـــاِت َوالــــــّرايــــــاِت ـــْي ـــَيـــْبـــقـــى هـــــَو املـَــــنـــــاُر َتـــ�ـــَســـاَمـــى فــــــوَق ُكــــــلِّ الـــ�ـــسَّ  و�ـــَس

االآتـــــي حــــيــــُل  الــــرَّ َيــــــــــــاأِْزَف  اأْن   َفا�ْسربوا الَبْحَر.. اأَْو َفُثوبوا ِلُر�ْسٍد قـــبـــَل 

ــجــاِة ؟ ــكــوَن َطــــْوَق الــنَّ ـــرى مَتــِل ـــْل ُت َغْمٌر َه فالَبْحُر  النُّفو�َس..   َواأَِعـــّدوا 

ـــبـــاِت الـــثَّ اأُ�ــــــــسُّ  ــــَو  ــــْه َف اهلِل..  اإال َمــــْنــــَهــــُج  لي�َس  ُزْلــــِزَلــــْت..  االأَْر�ـــــسُ   واإذا 
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هــــاِت ّ  �ــســرِح الـــطـــرَف حــيــُث �ــســئــَت وهـــاِت مـــن طـــريـــِف االأخـــــبـــــاِر.. والــــرتُّ

 �ــــســــرتى اآفـــــــــَة الـــ�ـــســـيـــاطـــني تـــغـــزو بـــجـــيـــو�ـــِس االإغـــــــــــــواِء كــــــلَّ اجلــــهــــاِت

اإ�ـــــســـــاِر الـــتـــ�ـــســـلـــيـــِل.. واملُــــغــــِريــــاِت  وُيــــ�ــــســــاُق الـــ�ـــســـبـــاُب نـــحـــَو املـــالهـــي يف 

ــــَهــــواِت ـــتـــى مــــا لــــَدْيــــهــــا ِمـــــن فـــتـــنـــِة الــــ�ــــسَ ـــ�ـــسَ  تــــــتــــــحــــــّراُه حـــــيـــــُث كــــــــان ِب

ــــــواِت ــْبــحــاً َومــــــ�ــــــســــــاًء.. مـــبـــحـــوحـــة االأ�ــــــس  وطـــبـــوُل الــّتــهــريــِج ُتـــقـــَرُع �ــسُ

الـــــَغـــــداِة ـــبـــاِح  �ـــس اأو  الــــلــــيــــِل..  ْقــــ�ــــسُ واملـــــعـــــازُف حتى اآخـــــــر   بــيــنــمــا الــــرَّ

ــــــالِت ـــــذي ال ُيـــبـــاَرى هــــــَو جنــــــُم الــــــِغــــــنــــــاِء.. واحَلــــــَف ـــــــَوذا املـُــــطـــــِرُب ال  ُه

ـــــقـــــاِت ـــــوِب املُ حـــــــمـــــــاأَُة  بـــــــْل  كـــــــــال..   ويــقــولــوَن: هــا ُهنا الــَفــنُّ واالإبــــداُع .. 

ـــــَع الــــــــــَغــــــــــراِم والــــــغــــــاِنــــــيــــــاِت ـــــري  اأنـــفـــَق الــعــمــَر غـــارقـــاً يف خــطــايــاُه �ـــــس

ــــُد االآثــــــــــــاِم يــــــــــزداُد يـــومـــاً بــــعــــَد يـــــــوم اإلــــــــى احلـــــ�ـــــســـــاِب االآتـــــــي ــــي  ور�ــــس

 راكــــبــــاً �ـــســـهـــوَة الـــــُغـــــروِر انــتــ�ــســاًء بـــاملـــَعـــا�ـــســـي حــــربــــاً عـــلـــى الــــّطــــاعــــاِت

ـــــاحـــــاِت ـــــسّ ـــــ� ـــــال ب يــــــــِعــــــــجُّ  ـــــٍق  ـــــعـــــي ن َيــــــــــذرُع االأَر�ــــــــــــسَ جـــيـــئـــًة وذهــــابــــاً يف 
 

ــــِكــــراٍت.. عــلــى �ـــســـدى االأغـــنـــيـــاِت ـــــهـــــْم تــتــثــّنــى �ــــسَ ـــــى اأمـــــواُج ـــــداَم ـــــنَّ  وال

ـــــَزواِت  وهــــَو هــيــمــاُن.. ال ُيــبــايل ارتــكــا�ــســاً وانـــغـــمـــا�ـــســـاً يف الـــرجـــ�ـــِس والـــــنَّ

ــــمــــاِت: ــــِل الــــَك ـــــَيـــــاِع يف  الـــــ�ـــــسَّ ــِه وطـــــعـــــُم  ــْي ــْدَق ــهــا.. بـــنَي �ــسِ ــلــوُك ــمــاٌت َي ــَن ــْي  َه
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ِمـــــْر�ـــــســـــاِة» بـــــال  بـــــحـــــاِر الــــــهــــــَوى  حبٍّ يف  كــمــوجــِة  َت�ستهي..  كما   «عــ�ــْس 

ي�سَغْلَك �ــــــــســــــــيٌء عــــــــن تـــــلـــــكـــــُم الــــــــــــلَّــــــــــــّذاِت» وال  تــ�ــســاُء..  كــمــا  ـــْح   «وتـــَرنَّ

ــــــــــــــاِة» ــــِر اأَن ــــــــــــــاِدْر بــــغــــيـــــ ــــــــــــــــذوي.. ب َربيُع العمِر َي  «وحتــّرْر من كلِّ قيٍد.. 

••••••

ــــــــَكــــــــراِت ــــــمــــــوَم واملـُـــــــْن ــــعــــابــــنُي نــفــخــاً وتـــــــبـــــــثُّ الــــــ�ــــــسُّ  هــــكــــذا تـــنـــفـــُخ الــــثَّ

ــــــَربــــــاِت ـــــــــــَه الــــــ�ــــــسَّ ـــــــــــَوجَّ  هـــكـــذا َتــــهــــدُم املـَــــعـــــاوُل بـــاالأجـــيـــاِل هــــــــدمــــــــاً ُم

ـــــتـــــاِت �ـــــسَ يف  اأحــــــــواُلــــــــنــــــــا   ح�سُبكْم.. ح�سُبكْم.. فقْد طَفَح الكيُل وبــــــــاتــــــــت 

ـــــاِت ـــــي ـــــعـــــاِت عـــــــــــازِع ال باالأوطاِن عـــــ�ـــــســـــَف الـــــــــــزَّ ُف  يع�سِ املَريُر   وال�سراُع 

ـــا مـــــَن الــــــَهــــــواِن كـــوؤو�ـــســـاً اأ�ــــســــلــــمــــتــــنــــا لــــلــــطــــاِمــــعــــني الـــــــُغـــــــزاِة ـــن ـــْت َع  جـــرَّ

••••••

واحُلــــــُرمــــــاِت االآداِب  اخـــــــــرتاِق   كـــاَن جنــمــاً.. بـــْل كـــاَن رْمــــَز �ــســالٍل يف 

 ِعــــ�ــــســــَق الــــلــــهــــَو واملـــــجـــــاَنـــــَة حــتــى عـــــاَجـــــلَـــــْتـــــه اأقــــــــــــــــــــداُرُه بــــــالــــــَوفــــــاِة

ــــئــــاِت ــــيِّ ـــــُه يـــــــــــداُه مــــــــْن �ــــسَ ـــــْت مّمــا غـــــر�ـــــسَ الـــ�ـــســـوَك  يــجــَتــنــي  االآَن   فـــهـــَو 

ـــاحلـــاِت والـــ�ـــسّ االإميـــــــــاِن  درَب  ــــى لــــقــــاَل يــــالــــْيــــَت َدْربـــــــي كــــــاَن   لــــو متــــنَّ

فـــاِت ــ�ــِس الـــرُّ ــْب ُتــــــْرهــــــقــــــوُه بـــاجـــرتاِر الـــّذكـــَرى وَن ال  هلِل..   فـــــــــَدعـــــــــوُه 

ــْم.. ولـــو راأيــــُتــــْم َلــكــانــْت ِعــــَظــــُة الـــــَقـــــرْبِ مـــــْن اأجـــــــلِّ الـــِعـــظـــاِت  لـــو �ــســِمــعــُت

18/2/1427هـ - 2006/3/18م
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حــــيــــِل االآتـــــي ــــوا َغــــــْمــــــَرَة الــــرَّ ـــَهـــواِت َوَنــــ�ــــسُ الـــ�ـــسَّ َمــــــراِتــــــِع  ـــــِرقـــــوا يف   َغ

ـــالِة ــــــوُه َعـــــــْن ِنـــــــــداِء الـــ�ـــسَّ ــــــمُّ  فــَتــحــوا الــقــلــَب لــلــَمــالهــي اْفــِتــتــانــاً واأَ�ــــــسَ

ــــكــــوُه َعـــــــِن اجِلـــــيـــــاِع الـــــُعـــــراِة ـــا اأَْمــــ�ــــسَ حـــقًّ املـــــــــاِل  يف  اإنَّ  قـــــيـــــَل:   واإذا 

َــــَزواِت ــيــ�ــِس االأهـــــــــواِء والــــّنـــــ ــــخــــاٍء يف َخــ�ــس ــــمــــا َيــــــْبــــــُذلــــــوَنــــــُه ِبــــ�ــــسَ ــــَن ــــْي  َب

ــويــِف والـــَغـــَفـــالِت ــ�ــسْ ـــــــــواِء َهــــال اأََفـــْقـــُتـــْم ِمــــْن ُخـــمـــاِر الــتَّ يـــا َعـــبـــيـــَد االأَه
 

ــــْهــــُلــــكــــاِت ؟ ــــــــــاإالَم الــــــُولــــــوُغ يف الــــتَّ ــــراٍب َف ــــَف �ــــسَ ـــــــا َتــــْرُكــــ�ــــســــوَن َخــــْل  اإمنَّ

ــــَفــــحــــاِت ـــــــيـــــــاٍة ُمــــ�ــــســــيــــَئــــِة الــــ�ــــسَّ  اْغــ�ــِســُلــوا بــاملـَـتــاِب ِرْجـــ�ـــَس اخَلــطــايــا حِلَ

ــــــاِت اجَلــــــّن ــــــعــــــوَن يف  ــــــْرَف َت ــــهــــا  ــــلَ  َكــــْم َرَفـــْعـــُتـــْم ِمــــَن املـَـــَبــــاين.. َفــَهــال ِمــــْث

 كــْم َطــِعــْمــُتــْم مــَن االأَطـــايـــِب.. مــاذا قـــْد َبـــَعـــْثـــُتـــْم ُهـــنـــاَك غـــرَي الـــُفـــتـــاِت ؟

ــاحِلــاِت ؟ ــــذا اإالْثــــــــراُء بــالــ�ــسَّ َخــــــــــْرمُتْ ِمـــــَن الــــُكــــنــــوِز.. َفــَهــال كــــاَن َه  وادَّ

ــــَن الــــلَّــــّذاِت ــيــا َنــ�ــســيــَب االأُْخــــــــَرى ِم ْنـــ ـ ـــِرفـــوَن يف ُمـــَتـــِع الــدُّ  اأَْذَهـــــــَب املـُــ�ـــسْ

احَلـــــيـــــاِة هــــــذي  وراَء  َحـــــيـــــاٍة  عــــــْن  َنــــذيــــراً اأَتــــــاُهــــــْم  ُيـــبـــالـــوا مبــــا  مْل 

النَّجاِة وَكــ�ــْســِب  الـــُهـــَدى..  ـــبـــاقـــيـــاِت ُخــــطــــاُكــــْم يف طــريــق  ـــــــّذوا لـــل  فـــــــاأِغ

ـــبـــاِت .. مــــا َلـــــه ِمــــــْن َث حــيــنــاً زائـــــــُل الـــــّظـــــلِّ طـــــاَل  واإْن  نـــيـــا  الـــدُّ ـــَمـــتـــاُع   َف

ـــبـــاِت َغ الـــرَّ مـــن  ـــِبـــَعـــْت  اأُ�ـــسْ ولــــو  ــفــو�ــُس يف غـــرِي اإميـــا ٍن..  ـــَقـــرَّ الــنُّ ــــْن َت  َل
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ر�ـــســـاُه وتــــــــــقــــــــــّرْب اإلــــــــيــــــــه بــــــالــــــّطــــــاعــــــاِت فــــاطــــُلــــْب  هلِلِ  عـــبـــٌد   اأنــــــــَت 

َد اخُلــــُطــــواِت ــــدَّ ْحـ ــــَمـــِن َعـــــْبـــــداً.. ُمــــ�ــــسَ للرَّ عا�َس  َمْن  ال�ّسعيُد  عيُد   وال�سَّ

ـــــُة الــــغــــايــــاِت ـــــُد غـــــاَي ـــــْع �ـــســـيٍء وْهــــــــَو مــــن َب ــــــلِّ  ُك ـَــى  ـــَتـــهــــ ُمـــْن اهلِل  ــــــــى   َواإل
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ــــــا َجـــــنـــــيـــــنـــــا ؟ ــــــ�ــــــسًّ هــــــــْل راأيــــــــــــــَت الـــــّطـــــفـــــَل يــــومــــاً ُبــــــــْرُعــــــــمــــــــا َغ
 

ــــــَن احَلـــ�ـــســـيـــنـــا ـــــِبـــــُه احِلــــــ�ــــــسْ ثـــــــــــــالٍث ُتـــــ�ـــــسْ َغــــــــــــــ�ــــــــــــــســــــــــــــاواٍت   يف 

.. َمـــ�ـــســـونـــا ــــمــــا الـــــــَغـــــــْر�ـــــــسُ ِحـــــمـــــاهـــــا ِمــــثــــلَ يف  َيـــــــْنـــــــمـــــــو   فـــــــهـــــــَو 

ـــــحـــــيـــــنـــــا ــــــــــــــــــــــــــــــواِرِه حــــــــيــــــــنــــــــاً َف اأطـــــــــــ ـ يف  َيــــــــــْلــــــــــَبــــــــــُث  ال   ثـــــــــــــّم 

ـــــــــَعـــــــــاُه َرهـــــيـــــنـــــا ـــــــــيـــــــــا.. مَبـــــــــ�ـــــــــسْ ـــــــ ـ ــــــــــخــــــــــرُج لــــــلــــــّدْن  َرْيـــــــــَثـــــــــمـــــــــا َي

ـــــــــــاأَُه مــــــــــــــــاًء َوطــــــــيــــــــنــــــــا ؟ ـــــــــــ�ـــــــــــسَ اأَْنــــــــــ ـ ــــــْن  ــــــَم َف ـــاً  ـــئ ـــي �ـــس ــــــْن  ــــــُك َي مْل 
 

ـــــــا ـــــــن ـــــــكـــــــي ــــــــــــا َوَم ــــــــــــِويًّ ــــــُر اإنــــ�ــــســــا نــــــــــــــــاً �ــــــــــــسَ ــــــثــــــِم ـــــــَغـــــــًة.. ُت  ُمـــــــ�ـــــــسْ

ـــا ـــيـــون ـــُع ـــبـــي ال ـــسْ ـــ� ـــــــِق الـــــتـــــي ت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــهــــــــــا ُمــــــــــعــــــــــِجــــــــــَزُة اخَلـــــــْلــــــــ ـ  اإّن

ُمــــِعــــيــــنــــا َقـــــــــــــطُّ  ــــــــْذ  ــــــــِخ ــــــــّت َي الــــــــــــذي مْل  اهلِل  ــــــــــُة  ــــــــــَع ــــــــــْن  �ــــــــــسَ

َوَمـــــــِعـــــــيـــــــنـــــــا ِغـــــــــــــــــــــــــذاًء  ــــْد ِي..  الــــثَّ ــــــَة يف  ــــــَم ْح ــــــرَّ ال ـــــُث  ـــــَع ـــــْب  َي

ـــخـــيـــنـــا �ـــسَ ِد  الــــــــــــــــــرَبْ ويف  ــــْيـــــ ـــــــــــــــِف..  الــــ�ــــسَّ َلــــــــَهــــــــِب  يف   بــــــــــــــــــاِرداً 

ـــــــــــَتـــــــــــدُّ َمــــــتــــــيــــــنــــــا  ُهـــــــــــــــــَوذا َيـــــــْحـــــــبـــــــو.. َوَيــــــْكــــــبــــــو ثـــــــــــــــــّم َيـــــــــــ�ـــــــــــسْ

ُيـــِبـــيـــنـــا اأَْن  َوَيــــــْعــــــيــــــا  ــــْطـــــ ـــــــــــــــــــــــــَق..  ــــَتــــجــــمــــُع الــــنُّ ــــــــــــــَوذا َيــــ�ــــسْ  ُه

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــِدَع ِفــــــــــــــْكــــــــــــــراً.. َوُفـــــــنـــــــونـــــــا ـــــْب ُي اأَْن  َيــــــــْنــــــــَفــــــــكُّ  ال   ثــــــــــّم 
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الـــَيـــقـــيـــنـــا ـــــا�ـــــِس  الـــــّن داِعــــــــــــــيــــــــــــــاً َيــــــْغــــــِر�ــــــُس يف  اأْو   عــــــــــــــــامِلــــــــــــــــاً 

فـــــيـــــنـــــا ـــــــخـــــــِرْج الـــــــــــــــــــــّداَء الـــــدَّ ـــــــت ـــــ ـ َيــــ�ــــسْ بـــــــــاِرعـــــــــاً  َطـــــبـــــيـــــبـــــاً   اأَْو 

ــــفــــيــــنــــا ــــــــْقــــــــتــــــــاُد الــــ�ــــسَّ الــــــ ــــــــــــَكـــــــــــْوِن َي ُعــــــــلــــــــوِم  يف  َخــــــــبــــــــرياً   اأَْو 

ــــــــــْدِل.. اأَمـــــيـــــنـــــا ــــــــــالــــــــــَع .. وب ــــــــــــــقِّ بـــاحَلــــ ـ ــــْعــــَب  الــــ�ــــسّ َيـــ�ـــســـو�ـــُس   اأَْو 

••••••

الـــــعـــــامَلـِــــيـــــنـــــا َربِّ  ـــــــْبـــــــَحـــــــاَن  ــــــــــــــْل.. ُثـــــــــــــــمَّ ُقــــــــــــْل: �ـــــــسُ َفــــــــــــــَتــــــــــــــاأَمَّ
 

ِديــــــنــــــا االإ�ــــــــــــــســــــــــــــالَم  َلــــــــنــــــــا  اْخــــــتــــــا َر  اأَِن  احلــــــــمــــــــُد   ولـــــــــــــُه 

ـــــديـــــنـــــا ـــــَت ـــــْه ــــــي ُهـــــــــــــــــــداًة ُم ـــــــــــ ـــــــ�ــــــسِ ــــــــى َتــــــــــــْوحــــــــــــيــــــــــــِدِه مَنْ  وعــــــــل

اجَلــــِبــــيــــنــــا َنـــــْحـــــنـــــي  وال  ــــــنــــــو..  ـ َنـــــــْعــــــــ ال  اهلِل  ــــــــــــــــرْيِ  ــــــــــــــــَغ  وِل
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الكون حمراب الهدى

ــمــاْء وتـــــــــــاأّمـــــــــــْل كــــــــــلَّ �ـــــســـــبـــــٍح ومـــــ�ـــــســـــاْء ـــِب الـــطـــرَف بــــاأفــــالِك الــ�ــسَّ  قـــلِّ

ــــفــــيــــاْء الـــُهـــدى �ــــســــجــــدْت فـــيـــه عــــقــــوُل االأ�ــــسْ الـــكـــوَن حمــــــراُب  هــــذا   اإنَّ 

ـــيـــاْء ــــدي يف اأُْفــــِقــــهــــا ثــــــوَب الـــ�ـــسِّ ــــبــــُح االأجنـــــــــــــــُم فــــــيــــــِه اأبـــــــــــداً تــــرَت  تــــ�ــــس

الــــذي خـــلـــَق االإنــــ�ــــســــاَن مـــــْن طـــــنٍي ومـــــــاْء ؟ اإال  ـــُكـــهـــا  مُيـــ�ـــسِ ُتـــــــرى   َمـــــــْن 

ـــاْء ـــــراِرهـــــا داعــــيــــاً لــلــبــحــِث يف ُعــــْمــــِق الـــَفـــ�ـــسَ  كـــ�ـــســـَف الــــــقــــــراآن عــــــْن اأ�ـــــسْ

ــــــداْء ـــــى الــــــّن ـــــّب ـــــقـــــْد اأفــــــلــــــَح مـــــن َل ــــذكــــي نــــــوَرُه ول  َيــــْحــــِفــــُز الــــفــــكــــَر.. وُي

••••••

ـــنـــا لــــلــــَوراْء ؟! ـــْبـــِق ُكــــّنــــا.. عــجــبــاً كـــيـــَف ُعــــْدنــــا.. ورَجـــْع  نـــحـــُن اأهـــــُل الـــ�ـــسَّ

ـــَم.. �ـــســـالَح االأَقــــويــــاْء ـــْل ــَهــ�ــســوا واطـــُلـــبـــوا الـــِع  اإخـــــــوَة االإ�ـــــســـــالِم هـــّيـــا فــاْن

 اذكـــــــــروا اأ�ــــســــالفــــكــــْم رمـــــــَز الـــُعـــال واجـــــعـــــلـــــوهـــــْم َمــــــَثــــــاًل لــــــالأَْوفــــــيــــــاْء

ــمــاْء الــنَّ ــرُّ  �ــس اأَْو  الــــــــّروِح..  بـــْعـــُث  ــــوا مــــــْن ُكــــــــلِّ نــــبــــٍع طـــاهـــٍر فــيــِه  ــــهــــل  وان

اجَلــــــــــــزاْء مـــــــوفـــــــوُر   .. هلِلِ ـــــــٌد  َمــــــْعــــــَمــــــِلــــــِه عـــــــاِب يف  الــــــــــعــــــــــامِلُ   اإمنــــــــــــا 

املَ�ساْء �سيَف  وا�سـحُذوا  ــــــهــــــا فا�سَتعّدوا..   املـــــــــيـــــــــاديـــــــــُن ُتــــــــــنــــــــــادي اأهــــــلَ

ــــْدِق الـــــَوالْء ــــــّزِة االإ�ـــــســـــالِم.. يف �ــــسِ �سوى ِع َتْرُجوا  وال  اجُلْهَد..   وابُذلوا 
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ُم�ْسلٌم.. اأَْهَوى امَلعايل

الـــــــكـــــــمـــــــاِل درَب  ـــــلـــــٌم.. اأهـــــــــــــــَوى املـَـــــعــــــايل اأقــــــــتــــــــفــــــــي   مـــــ�ـــــس

 هـــــــّمـــــــتـــــــي بــــــــــاحلــــــــــقِّ تــــ�ــــســــمــــو فــــــــــــــــوَق هــــــــــــامــــــــــــاِت اجلــــــــبــــــــاِل

اأبـــــــــــــايل ال  طـــــــــريـــــــــقـــــــــي..  ـــــــٍب يف  ـــــــْع  اأحتــــــــــــــــــــــــّدى كــــــــــــــلَّ �ـــــــسَ

الـــــّلـــــيـــــايل وْجـــــــــــــِه  يف  ــــِف  ــــعــــ�ــــس ــــــاً.. اأ�ــــــســــــمــــــُخ رغــــــــــَم الـــــ ـ ــــــت  ثــــــاب

مبـــــــــــــاِل اأْو  ـــــــــــــجـــــــــــــاٍه  ب رّبـــــــــــــي ال  اهلِل  يف   عـــــــــــــّزتـــــــــــــي 

ـــــــتـــــــهـــــــايل ـــــــــــــْدُق اْب  ولـــــــــــــــــُه اأ�ــــــــســــــــلــــــــمــــــــُت وجـــــهـــــي ولـــــــــــــه �ـــــــــــــسِ

 ولـــــــــــــــــه اأعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــو.. وفـــــــيـــــــه طــــــــــــــــاَب ُحــــــــــّبــــــــــي وامـــــــتـــــــثـــــــايل

ـــــــ ـــــــــــــِق اْعـــــــــتـــــــــمـــــــــادي واّتـــــــــكـــــــــايل اخَلــــــْل عـــــلـــــى  ال   وعـــــــلـــــــيـــــــِه.. 

جمــــــــــــاِل ُكــــــــــــــــــــلِّ  يف  ــــــــــــعــــــــــــاَي  ــــ ـ ــــــــــــــُه الــــــــغــــــــايــــــــُة مـــــــــن مـــ�ـــس  ول

ـــــتـــــغـــــايل ِنـــــــــــــــربا �ــــــســــــي وَهــــــــــّمــــــــــي وا�ـــــس اهلِل  ـــــــــــــــــاُب   وكـــــــــــــــــت

ـــــــــمـــــــــاِن والــــــــتــــــــقــــــــوى حـــــبـــــايل ــــــــــــــقــــــــــــــُت بــــــــــاالإيـــــــــــ ـ  وبــــــــــــــــــــِه وّث

الــــــكــــــمــــــاِل وِمــــــــــــعــــــــــــراُج   وهــــــــــــو مـــــــنـــــــهـــــــاُج الـــــــِهـــــــدايـــــــا ِت.. 

••••••
ـــــــيـــــــاِء ـــــــيـــــــا بــــــــــــــاآيــــــــــــــاِت الـــــــ�ـــــــسّ ــــــــى الــــّدنـــــ ـ  مــــ�ــــســــلــــٌم.. جــــئــــُت اإل

ـــــــمـــــــاِء ــــــــــــــِه ِمـــــــــنـــــــــهـــــــــاَج الـــــــ�ـــــــسَّ ِلــــــّلـــــــ ـ َدعــــــــــوتــــــــــي  يف   حــــــــامــــــــاًل 

ــــــــــــواِء  كـــــي َيـــــ�ـــــســـــوَد احلــــــــقُّ بـــــــنَي الــــّنـــــ ا�ـــــــــــــــــسِ مــــــــــــرفــــــــــــوَع الــــــــــــلِّ

ـــــــقـــــــاِء ــــــــــــــتــــــــــــــي.. يــــــــــــــوَم الـــــــّل  واإلـــــــــــــــــــــى الـــــــــــِقـــــــــــّمـــــــــــِة تــــعــــلــــو اأَّم
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ــائــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــي ودمـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــجـــــــهـــــــادي ومبـــالــــ  اأَفـــــــــــتـــــــــــديـــــــــــهـــــــــــا ب

ــــــــَهــــــــداِء ــــكــــاً مــــــــــــْن َعـــــــــبـــــــــرِي الــــــــ�ــــــــسُّ ــــ�ــــس ـــــــــرْبٍ فـــــــــــــاَح ِم  كــــــــــلُّ �ـــــــــسِ

 �ـــــــســـــــوَف اأَْمـــــــ�ـــــــســـــــي َخـــــْلـــــَفـــــهـــــْم َعــــــــــــــرْبَ طـــــــريـــــــِق االأَْوفــــــــــــيــــــــــــاِء

ــــــــــَد َجــــــزائــــــي  فــــــــــتــــــــــقــــــــــّبــــــــــْل يـــــــــــــــا اإلــــــــــهــــــــــي واجـــــــــعـــــــــِل اخُلــــــــــْل

ــــــــنــــــــاِء ـــــــفـــــــاُه اجُلــــــــــــــــــــْرِح تـــ�ـــســـكـــو مـــــــــــــْن تـــــــــبـــــــــاريـــــــــِح الــــــــَع  و�ـــــــس

ــــــــــــريــــــــــــاِء الــــَقــــْتـــــ ـــــــــــــــــِل.. وظـــــــــْلـــــــــِم االأَب االأعـــــــــــــــداُء يف   اأ�ـــــــســـــــرَف 

ــــْم �ــــســــيــــُف الــــَقــــ�ــــســــاِء ــــِق ــــَت ــــن ــــي ــــــْر وْل يـــــــــــا اإلـــــــــهـــــــــــــــــــي فــــــانــــــتــــــ�ــــــسِ

30/1/1424 هـ   2004/3/21م
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ثبات

اْدَلِهّمي..

واْنَكئي يف غمرِة االأحداِث َهّمي

َك�ّسري عْن ناِبِك املغروِز يف حلمي وعظمي

دي ما �سئِت لالأح�ساِء.. �سهماً بعَد �سهِم �سدِّ

ِم وان�ُسري الظلمَة مْن حويل وال ُتْبقي لَعْيني اأيَّ جَنْ

اأبداً ما كنُت باخلانِع واملَهزوِم..

بل َجّرْدُت اإمياين وَعْزمي..

.. واأَحمي.. فهما �سيفي ودرعي.. اأفتدي احلقَّ

اأنا يا حمنُة َبّحاٌر قدمْي..

طاملا اأقلَع يف الليِل البهيْم

.. طاملا �سارَع اأمواَج االأ�سى يف كلِّ مَيِّ

يتحّدى عا�سفاِت اخلْطِب.. والكْرِب املُِلمِّ

ْبِح.. قائاًل: ال بّد يا ظلماُء مْن اإ�سراِق �سُ

حانياً.. مي�سُح باالأْنداِء اآالمي وجرحي

رحَل االأم�ُس.. وها اأو�َسَك اأْن َيْرَحَل يومي

والغُد املوعوُد كالربعِم يف طّياِت ُكمِّ

ْمِل.. ظامٌئ.. َيحُلُم كالرَّ

وكاالأ�سجاِر.. باالأَمطاِر َتْهمي..
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ْوِد االأَ�سمِّ هامتي.. ت�سَمُخ يف االإع�ساِر.. كالطَّ

ِر الَعظيْم.. اأرقُب ال�سم�َس التي تطلُع بالنَّ�سْ

خذَل ُحْلمي.. ِمُلني الُب�سَرى اإلى الفجر.. وَلْن اأَ �سابراً.. حَتْ

فاْدَلِهّمي !..
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�سموع اإميانية

�ــســاَعــِه ــ�ــِس  ــْي الــَع ِلـــَهـــمِّ  َيــــْجــــَزْع  الــــَقــــنــــاَعــــه ومَلْ  ُرِزَق  ـــــذي  ـــــّل ل  هـــنـــيـــئـــاً 

ـــفـــاَعـــه ــــَل َمـــــــْوِلـــــــِدِه ُل ــــــّدوا قــــْب ــــــِع  فـــــــــــــــِرْزُق املـــــــــــرِء مــــــكــــــتــــــوٌب.. ومَلـّـــــــا ُي

ـــْغـــَنـــى.. وطـــاَعـــه َوَتـــقـــوَى واإميــــــــاٍن بـــه ا�ـــســـَت َوَرٍع  ذو  الـــنـــا�ـــِس  ـَــى   واأغـــنــــ

الِب�ساَعه مــَن  اْقَتَنْيَت  ما  ــِن اأ�ــســَمــى واأنف�ُس  ـــنِّ بــالــرحــَم ــُن الـــظَّ  وحــ�ــسْ

�ِسراَعه ُيهِمْل  مْل  الَغْمَر..   ومــــن يـــركـــْب اإلـــــى الـــغـــايـــات بــحــراً وخا�َس 

ـــه ـــهـــا ُيـــْخـــفـــي ِخـــداَع ـــْرِق ــــــــــا اأقـــــبـــــلَـــــْت دنـــــيـــــاَك فـــــاْحـــــَذْر فــــالِمــــُع َب  واإّم

�َسماَعه واْتــــُرْك  الــِغــنــا  ُفــْحــ�ــَس  ـــا واْهـــــُجـــــْر َذويـــــِه ودْع  ـــــِن اخَلـــن ــــــفَّ َع  وِع

ـــــْردي بــهــا اأهــــــَل الـــَو�ـــســـاَعـــِة واخَلــــالَعــــه  وتـــلـــَك ِغـــــواَيـــــُة الــ�ــســيــطــاِن ُي

ـــه املـَــنـــاَع ــــَنــــُحــــَك  مَيْ اهلِل   فـــال َتــغــِمــ�ــْس ِثـــيـــاَبـــَك يف اخَلــطــايــا وخــــــــوُف 

َدَنــــ�ــــٍس ِطــبــاَعــه ـــُه َفــــواهــــاً اإذا مـــا �ـــســـاَن عــــْن  ـــْت �ـــســـريـــرُت ـــ�ـــسَ ومـــــن َخـــلَ
 

ـــقـــطـــاَعـــه اْن ِتـــــــِه  ـــه.. فــــذلــــَك خـــيـــــــُر ُذْخــــــٍر وحـــــــــــاِذْر يف مـــــــودَّ ـــ�ـــســـاِحـــْب  َف

ــــــُل الـــَبـــ�ـــســـريِة والــــرَباَعــــه ـــِم كــــْن مــنــهــْم وفــيــهــْم وهـــــْم اأَه ـــْل ـــِع  واأهـــــــُل ال

ـــــــْف بـــــاملـــــوا�ـــــســـــاِة الــــِتــــيــــاَعــــه َفـــقـــيـــــــٍر وَخـــــــفِّ ُخـــــُلـــــٍق  بــــــذي  َتـــــــْزَهـــــــْد   وال 

املـَـجــاَعــه اأَو  ــقــاَم  الــ�ــّس َيــ�ــســكــو  ــــــــــْن َعـــــــْونـــــــاً لـــــــُه فـــيـــمـــا ُيــــعــــاين وقــــْد   وُك

َتــْلــَقــى بــُدنــيــا الــنــا�ــِس اأَعـــرا�ـــســـاً ُمــ�ــســاَعــه ـــَت  ـــ�ـــسْ ِل  ويف ظــــلِّ الـــــرّتاُحـــــم 
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ــــــا وبــاحُلــ�ــْســَنــى َتــ�ــســوُن لـــُه اْجــتــمــاَعــه زاي ــــــرَّ ال ُدُه  ُتـــــــــهـــــــــدِّ ـــــْمـــــاًل  �ـــــسَ  وال 

اّت�ساَعه ــُه  وا�ــســاأْل  ..! ربِّ  يــا  يوماً فــُقــْل:  يَق  ال�سّ �سَكْوَت  اإن   وعْي�ُسَك.. 

ـــِف والـــــَوداَعـــــه ـــطُّ ـــلَ ــــْر بـــالـــتَّ ـــــْرفـــــاً وعــــا�ــــسِ �ـــــسِ هلِلِ  فــــلــــَيــــُكــــْن  ـــــــَك   وحـــــــبُّ

راَعـــــه �سَتْجني غــــــَدا ثـــــمـــــَراِت هـــاتـــيـــَك الـــــزِّ هــنــا..  ـــــداَك  َي زَرعـــــْت   ومـــا 

ـــه ـــبـــاَع ـــــقـــــطـــــاٍع وحــــــبُّ َر�ــــســــوِلــــِه َيـــْعـــنـــــــي اّت ان بــــــــال  داَم  هلِلِ   ومــــــــــا 

فاَعه ال�سَّ بها  َتــنــاَل  كــْي  ـــِخـــْذهـــا لـــِذْكـــِرَك..  ـــــــــي.. فـــاّت  عـــلـــيـــه �ــــســــالُة رّب

ـــِزَم اجَلــمــاَعــه ــــاحلــــنَي بـــــــــاأْن ُتــــــوايل طــريــَقــَتــهــم.. وَتـــْلـــتــــ  وحـــــــبُّ الــــ�ــــسّ

ــــْدَر االإ�ــْســتــطــاَعــه عــلــى الــّطــاعــاِت َق ــــُه ــــْن ــــِع ــــَت وا�ــــسْ عـــــــبـــــــداً..  هلِلِ  وكــــــــْن 
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ـــــيَّ الــــّثــــيــــاْب ـــــِق ـــــيَّ الــــــــُفــــــــوؤاِد.. َن ـــــِق باْب َت ال�سَّ َثـــْوَب  هِر  الطُّ على   َلِب�ْسُت 

ـــحـــاْب ــــــــُق فــــــــوَق الـــ�ـــسَّ ـــُت َبــــواكــــرَي ُعـــمـــري �ــَســعــيــداً كـــــــــاأيّن اأَُحــــــــلِّ  َوِعـــ�ـــسْ

ـــــالْب ـــــِق ــــرِّ اْن ــــ�ــــسَ الـــــُفـــــوؤاَد يــــــــــوؤوُل �ـــســـريـــعـــاً ِل اأنَّ  ــــُب  اأحــــ�ــــسَ كـــنـــُت   َومــــــا 

باْب َجى.. وال�سّ يـــــوٍم ِمَن النوِر.. نحَو الدُّ ذاِت  يف  �ــــــســــــاأَْخــــــُرُج   َواأَيّن 

ـــعـــاْب ـــيـــِه بـــــنَي الـــ�ـــسِّ ــــَهــــٍب واأْلــــــَهــــــُث يف الـــّت َغــــْي يف  ـــــاأَْخـــــِبـــــُط  �ـــــسَ  َواأَيّن 

ــُمــ�ــســاْب ! ــْل ـــاَك.. ويـــا َل ـــن ــَقــى ُه ـــكـــنَي فــاأَ�ــْس الـــهـــاِل ِة  ــــــــــوَّ ُه  َواأَ�ــــــســــــُقــــــُط يف 

ــتــي وذلـــــــك مـــنـــهـــا َحــــديــــثــــي الــــُعــــجــــاْب  اأَجـــــــْل تـــلـــَك يـــا �ــســاِحــبــي ِقــ�ــسَّ

ــواْب ــــَرْفــــُت حــتــى َفــــَقــــْدُت الــ�ــسَّ  متـــــاَدْيـــــُت حـــتـــى َرِكـــــْبـــــُت الــــُغــــروَر واأَ�ــــسْ

ــحــاْب ـــــــِل ثـــّم الــ�ــسِّ ــهــاِم اأَلـــيـــمـــاً عــلــى االأَْه ــــِع الــ�ــسِّ ــــَوْق  َوكــــــاَن اْرتــكــا�ــســي َك

ــيــاْب اأَغـــيـــَب َعــــِن الــــَوْعــــي.. ثـــمَّ َيـــطـــوُل الــِغ اأْن  اإلـــــى  ـــلـــي..  ـــْق َع ُر   اأَُخــــــــــدِّ

ــــراْب الــــِق ــــُه  َعــــْن ــــِن  ــــْغ ُي .. مْل  ــــمَّ ــــلَ ــــَث اإذا َت ــــْيــــٍف  كــــ�ــــسَ اإال  الـــــَعـــــْقـــــُل   ومــــــا 

ـــغـــاْب ـــــَغـــــاٍر كـــــــاأفـــــــراِخ ُعـــــ�ـــــسٍّ �ـــسِ ــريــَن �ـــــسِ ــْبــَيــٍة قــا�ــسِ ـــُت َعـــْن �ــسِ  واأَْعـــَر�ـــسْ

ــــــْزٍن.. وُطـــــوَل اكــِتــئــاْب ــــوَل ُح الـــــَوداِد ويـــا ُط ـــــَي ذاُت  َوْه ـــــِهـــــْم..  اأُمِّ  وعــــْن 

ــــمــــرٍي.. َقـــبـــيـــَح االإهــــــــاْب وح�ساً بــــغــــرْي �ــــسَ فاأ�سبحُت  ُم�ِسْخُت..   كــاأيّن 

�ــــــــسِ َتـــْنـــتـــاُبـــنـــي كــــــاأَ�ــــــســــــواِت ريــــــــٍح وِجـــــــــنٍّ ِطــــــــراْب اأْ ـــــهـــــومَيـــــُة الــــــــرَّ  وَت

ـــداهـــا جتــــــــاَوَب يف جــــــوِف غــــاْب ــبــوِل �ـــسَ ـــٍة.. َجــلــَجــلَــْت كــالــطُّ ـــَه ـــَق ـــْه  وَق
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ـــــى الــــقــــاِع بــــنَي الــــّذئــــاْب ــوِء.. يــا َمـــْن ِبهْم َهـــــَوْيـــــُت اإل ــْحــَبــَة الــ�ــسُّ  اأَيـــا �ــسُ

ــَقــ�ــسُّ َنـــْحـــِوي ِبــ�ــُســمٍّ َونــــاْب ــْن ــــــــــــْويِن كـــمـــا َتــــَتــــلَــــّوى الـــّثـــعـــاِبـــيــــ ــــــُن.. َت  اأََت

ــلَّ �ــَســْعــيــي َوخــــاْب ــــْد �ــسَ ـــوي اإلـــيـــهـــْم.. وَق ـــرَّ كــــْي اأَْنـــ�ـــسَ ــــنــــوا الـــ�ـــسَّ  َوَكــــــْم َزيَّ

ـــراْب ــيــاِع َكــــَمــــْن فـــــــاَرَق املــــــاَء نـــحـــَو الـــ�ـــسَّ  َوكــــــاَن اخـــتـــيـــاري �ــســبــيــَل الــ�ــسّ

ـــْقـــِذَفـــِنـــي يف اخَلــــــراْب  َغـــــــَوْيـــــــُت.. و�ـــســـيـــطـــاُنـــُهـــْم قــــــاَدين َبــــعــــيــــداً.. لـــَي

الـــرّتاْب َجــْهــاًل خ�سي�َس  ــرْبِ  الــتِّ ــــُت ِلـــَنـــْفـــ�ـــســـي الــــتــــي اآثــــــــَرْت َعـــِن  ــــِجــــْب  َع

ــــراْب ــــُغ َبـــديـــٍع رمـــــــاَل الـــــَفـــــال.. وَنـــعـــيـــَق ال ـــٍن  ُحـــ�ـــسْ ذاِت  واَحـــــــٍة   َوعــــــْن 
ـــاْب ا َو�ـــسَ ـــــرًّ ــْهــِد ُم ـــــْن راِئــــــِق الــ�ــسَّ الِل وَع ال�سَّ ليَل  ال�سم�ِس  َو�َسِح   َوَعــْن 

ــقــنِي اْرِتــــَيــــاْب ــــْدَق الــَي ـــَدلـــتـــه �ـــَســـقـــاًء.. و�ــــسِ ــــعــــاَدِة.. قــــْد اأََب  وَطــــْعــــُم الــــ�ــــسَّ

ـــــلـــــوُح ِلـــَعـــْيـــنـــي كــــــَوْجــــــِه الــــِكــــالْب َوْجــــهــــي َي ـــــــــــــــْراآِة  مِبِ اأَراُه   َخـــــيـــــايل 

قـــاْب الـــرِّ ــَطــُع منها  ــْق ُت  .. ـــرْيِ  وقــــــْد يـــــــــرتاَءى َكـــــــَراأْ�ـــــــسِ االأتـــــــاِن وكـــالـــطَّ

ــِطــراْب ــْعــرَتيــهــا ا�ــسْ وؤَى َي ــــافــــاُت َمـــــْوهـــــوَمـــــًة وكــــلُّ الــــــرُّ ــــس ـَـــ�  َوَتـــــــْبـــــــدو امل

ـــبـــاْب َمـــ�ـــســـاٍء اأُ�ــــــســــــارُع َمـــــْوجـــــاً َكـــــَمـــــْوِج الـــُع وُكــــــــلِّ  ـــــْبـــــٍح..  ُكـــــــلِّ �ـــــسُ  ويف 

بــــاْب الـــــّنـــــوِر  اإلـــــــى  دوين  اخُلـــــمـــــوِل وُيـــــْغـــــلَـــــُق  ِرداُء  حـــيـــاتـــي   َيــــــُلــــــفُّ 

حــــاْب الــــرِّ ُيـــ�ـــســـيُء  بــَقــْلــبـــــي..  ُهـــنـــاك اأراُه  َبـــ�ـــســـيـــ�ـــٌس  اإال  َيـــــْبـــــَق   ومْل 

احِلــجــاْب َكــ�ــَســْفــُت  َحَتـى  ـــُت..  اْنــَتــَبــْهــُت وعـــاجَلْ ثـــّم   ..! َربِّ  يــا   فـــنـــاَدْيـــُت: 

ــــَتــــجــــاْب ا�ــــسْ االإَلــــــــــــُه  اأَراَد  ــــا  َنــ�ــســوٌح َفــــلَــــمَّ ـــديـــٌق   وكـــــْم ذا َدعــــــاين �ـــسَ

ــُت ِلــَنــْفــ�ــِســي َعــ�ــســرَي احِلــ�ــســاُب ــْب ـــْكـــَرتـــي َنــ�ــسَ �ـــَس َدْت  َبــــــــــــدَّ ـــــْحـــــَوٍة  �ـــــسَ  ويف 
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ـــراْب ْعــــُتــــهــــا مـــنـــُه �ــــســــوَء الـــ�ـــسَّ ــــيــــاِط �ملـَـــــــــاِم وَجــــرَّ ـــــهـــــا بــــ�ــــص ـــــُت ـــــهـــــْب  و�أَل

؟ ــــاْب  ــــب ــــَي ال ـــــَهـــــذا  ِب ـــ�ـــســـعـــريـــَن  َت ؟ اأال  َتـــْعـــِقـــلـــنَي  اأَال  ؟  اإالَم   وقـــــلـــــُت: 

ــِت.. َفـــمـــاذا اجَلــــــواْب ؟ ــْل ــئ ــُس ؟ اإذا مــا � املَــــــَعــــــاِد  لــــيــــوِم  ــــُظــــريــــَن  ــــْن َت  اأَال 

َخــــْلــــِقــــِه واأَيـــــــــــَن َمــــ�ــــســــرُيِك عــــنــــَد املــــــــــاآْب ؟ ِمـــــــــْن  اهلِل  ــــــُة  غــــــاَي  ومـــــــا 

ــهــاْب ــــَرَق يف الــَقــْلــِب ِمـــْثـــُل الــ�ــسِّ واأَ�ــــسْ
 

ــَل َذْنــبـــــي ــْغــ�ــِس ــَت ــْت ُدمـــوعـــي ِل  وفــا�ــسَ

ــُت يف ُمــهــَجــتــي بــاحَلــنــنِي َكـــَمـــْن �ــســاَقــُه االأَْهــــــُل َبـــْعـــَد اْغـــــرِتاْب ــ�ــْس  واأَْحــ�ــَس

ـــتـــاْب ـــــُت.. حـــّتـــى اأفــــــــاَد الـــِع ـــــْب ــى وعـــــاَت ـــَتـــْغـــِفـــراً مـــا َمــ�ــسَ  وراَجـــــْعـــــُت ُمـــ�ـــسْ

بـــاملـَــتـــاْب ـــِرعـــي  َوْلـــُتـــ�ـــسْ اهلِل..   وقــــلــــُت: اأيــــــا نـــفـــ�ـــُس َهــــّيــــا اْرجـــعـــي اإلــــــى 

ــــــــاْب اأَن َعــــــْبــــــداً  َردَّ  ومــــــا  ــــــريــــــٌب..  ـــــي َق ــــــروراً.. وَرْحــــــَمــــــُة َربِّ ــــــسُ  كـــفـــانـــا �

ــعــاْب ــــقُّ الــ�ــسِّ ــــسُ  َويـــــــــاَربِّ َعـــــْفـــــواً.. َرَجـــــْعـــــُت اإلـــيـــَك كــ�ــســرَي الــــــُفــــــوؤاِد.. اأَ�

ـــرَيتـــي مـــا ُيـــعـــاْب ـــــْن �ـــسِ ـــَح ِم ـــِل ـــ�ـــسْ  واأُْلــــــــقــــــــي بـــنـــفـــ�ـــســـي لـــــَتـــــْغـــــِفـــــَر يل وُت

ـــــَد املـَــــتـــــاهـــــاِت ثــــاْب ـــــْع �ــــســــِد َب ــــلــــرُّ ـــه وِل ـــــــى مِلَـــــــــْن عــــــــاَد َعــــــــْن َغـــيِّ  َوُطـــــــوَب

ِ مار�س 2009م
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باري�ض.. يف �سجن البا�ستيل

مبنا�سبة حماكمة رجاء جارودي على كتابه “االأ�ساطري املوؤ�س�سة ل�سيا�سة اإ�سرائيل”

ــــــَذُر والــــــَق ــــــْتُ  الــــــنَّ اإال  ثــــمــــَة  ـــ�ـــس  ـــي  يا عطَر باري�َس.. �ساَع العطُر والزَهُر ول

ــْت كـــلَّ نــاحــيــٍة بالرج�ِس... حتى ا�ستجاَر الطنُي واحلجُر  اأنــفــا�ــُس �ــســهــيــوَن مــ�ــسَّ

َمــــَطــــُر وال  ريٌّ  ال  املــــــــفــــــــازُة...  ــــا الــ�ــســراُب الــــذي ُتــغــري لــوامــُعــُه فـــهـــو   اأمَّ

ـــُر ُتـــْعـــَتـــ�ـــسَ االآالُم  ــبــانــهــا  ُقــ�ــسْ ـــٍة وخــــلــــَف  ـــَق ـــلـــفَّ  تـــكـــ�ـــســـفـــْت عــــن �ـــســـحـــابـــات ُم

ــُر ــَم ــِحــْل بــــاحُلــــْزِن يـــا َق  و�سجُن ‘’با�ستيَل’’ لالأحراِر قد ُفتحت اأبــــواُبــــه.. فــاكــَت

ــى وجـــَهـــُه الــكــدُر  حــتــى الــربــيــع الــــذي تــاهــت بــِفــْتــَنــِتــِه قــ�ــســائــُد الــ�ــســعــِر غــطَّ

ْقـــطـــاُء َتــْنــَهــ�ــُســُه كيف اخلال�ُس ؟ وكيف النَّاُب َينك�سُر ؟  اأفــعــى الــيــهــوديــة الـــرَّ

النَّظُر ِبِه  َيْع�سو  اأو  العقَل...  ُيطفُئ  ـــاكـــاً... واأْقـــَتـــُلـــُه ما  ـــتَّ ــمَّ َف ــ�ــســَتــفــرُغ الــ�ــسُّ َت
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مــٌة اإال عــلــيــنــا... وهــــاَج املـــكـــُر... واالأ�ـــســـُر  اإْن قــيــَل حـــريـــٌة... قـــالـــوا: حمــرَّ

احُلُمُر ُت�ستخدُم  كما  اأو  َمى..  الدُّ ُكـــهـــْم مثَل   كــــــلُّ الــــكــــبــــاِر بـــاأيـــديـــنـــا ُنـــحـــرِّ

ـــاَدُة الـــُغـــَرُر ـــــــراٍء... ونـــحـــُن الـــ�ـــسَّ  ونــحــُن خــرُي �ــســعــوِب االأر�ــــسِ قاطبة بـــال ِم

مَتــــُر ــِتــنــا بــــاأمــــِرنــــا.. كــــلُّ مـــا يف الــــكــــوِن يــــاأْ ــــُل املـــقـــاديـــِر جتــــري يف اأعــنَّ  َخــــْي

ــبــقــي وال َتـــــَذُر ُنعلُنها حـــربـــاً عـــلـــيـــه... فـــال ُت االإ�ـــســـالُم...  لنا  عـــدوٍّ   اأْعــــَدى 

ـــُع الـــَبـــ�ـــَســـُر ـــْخـــ�ـــسَ  لــنــا ِفــلــ�ــســطــنُي.. مَلْ تــلــبــْث لــنــا وطــنــاً ودونــــنــــا كـــاملـــطـــايـــا َي

ــجــُر ـــْحـــِت َنــتَّ ـــــــــاُل ميـــنـــُحـــنـــا ريــــ�ــــســــاً واأجــــنــــحــــًة و بـــاخَلـــنـــا وُفــــنــــوِن الـــ�ـــسُّ  امل

 ومـــهـــنـــُة الـــكـــفـــِر واالإحلـــــــــاِد مــهــنــُتــنــا وكـــــلُّ َذْنـــــــَب لــنــا يف االأر�ــــــــسِ ُمـــْغـــَتـــَفـــُر
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ــَرُر ـــْن ُبــركــاِنــهــا الــ�ــسَّ ُن�سعلها نــــــاراً... تــطــايــَر ِم الـــنـــكـــراَء...  الـــِفـــَتَ  ـــُج  ـــوؤجِّ  ُن

ــــْوِق َنـــْنـــَتـــظـــُر ـــــواِت الــــ�ــــسَّ ـــــــا عـــلـــى َهـــــَب الوهاَد غداً اإنَّ قــادٌم... يطوي   م�سيُحنا 

ُذُر النُّ بِه  تاأتي  اأو  الغيُب...  َيْحِمُل  اُل... فارتقبوا ما  جَّ الدَّ االأْعــوُر   اإْن قلتُم 

اخلطُر هُم  االأق�َسى...  عن  ُقــــهــــا مدافعوَن   ولــــــْن َتـــــَقـــــرَّ لـــنـــا عـــــــــنٌي... يــــوؤرِّ
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بــ�ــســُر وال  �ــســمــٌع  ال  بـــاريـــ�ـــُس  ــــــِت  اأن فا�ستمعي اأم  بــاريــ�ــُس..  مقالُتهم   َهــذي 

ُيــْعــِجــُبــهــا ولـــو َغـــــَدْت يف جــِحــيــِم الــُكــْفــِر َتــْنــَتــحــُر الـــطـــاغـــوِت  اأنــظــمــة  اأنَّ   اأم 

ُر َت�سَ حُتْ االأنفا�ُس  �سدرها  ويف   اأْنعاِك !... اأْنعاِك !... بل اأنعى احل�سارَة اإذ باتْت... 

ـــُر جوانحها واملــــــــوُت بـــاجلـــ�ـــســـِد املـــحـــمـــوِم َيـــْنـــَتـــ�ـــسِ يف  ت�سري  الـــداِء   جرثومُة 

ــِم والــطــغــيــاِن غــارقــٌة وكـــــــلُّ اأربـــــاِبـــــهـــــا بـــــاالإثـــــِم قـــــْد �ـــســـكـــروا ــْل  يف َحـــْمـــاأِة الــظُّ

هـــا االإعــــيــــاُء واخَلـــــَوُر ــًة... هـــدَّ  واأ�سقطْت من �ِسفاٍح َحْملَها... وهوت َمــهــيــ�ــسَ

ــتــهــا و�ــســمــ�ــُســهــا نــحــو قــــاِع الــبــحــِر َتـــْنـــَحـــِدُر ـــمـــْت لــــذئــــاِب الــــغــــدِر ِعــفَّ ـــل ـــس  واأ�

••••••
ــْت بــك الــِغــرُي  خلعِت تاَجِك يا باري�ُس... واختلطْت منك املـــــدارُك... وانــحــطَّ

ــَتــقــُر ــْف ــــك يـــا بـــاريـــ�ـــُس عــا�ــســمــٌة لـــلـــنـــوِر... والـــقـــلـــُب لــــالإميــــاِن َي ــــْن قــــال اإن  َم

العدالة مــْن خــانــوا ومــن غــدروا  هــذا »رجــــاوؤِك جـــــارودي«... يــطــاردُه با�سم 

َحَفروا َقــْد  للموِت  َمــْن  للموت  فانتبهي ُيْدنيِك  باري�ُس  ؟  َمــْن  ُيحاكُم   ومــْن 

واالأَثُر الن�سُل  بئ�س  ال�ّسياطنِي...  نـــيـــا.. �ــســهــايــَنــُة ن�سُل  ـــهـــْم َخــــَبــــُث الـــدُّ  وكـــلُّ

والثمُر الــَغــْر�ــُس  و�ــســاَء  ي�ستهوَن...   بالُعْري... وال�سهواِت الهوِج قد بلغوا مــا 
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ُرْكـــَن دولتهم والـــلـــيـــُل عــنــد انـــبـــالِج الـــنـــوِر َيــْنــحــ�ــســُر  على االأ�ــســاطــرِي �ــســادوا 

َرُر ــــــــــــدُّ ال تــــلــــكــــُم  اإال  ـــــِك  جـــــمـــــاُل  عمالُقِك الفذ - لو تدرين – جوهرٌة ومـــــــا 

والــَوَتــُر ال�سهُم  منه  طــا�ــَس  وال  �سهادُتُه كـــال...  زاغــْت  ما  الَع�سِر...   و�ساهُد 

ُمـــــْنـــــَدِحـــــُر اهلِل  ــــــــــُدوَّ  َع اإنَّ  ْوِد... معت�سماً بــــــــــــاهلِل...  »رجاء»... فاثبْت ثباَت الطَّ
 

ـــُر باِطِلهْم فــــاأنــــَت بــــاحلــــقِّ واالإ�ــــــســــــالِم ُمـــْنـــَتـــ�ـــسِ وجــَه  فادمغ  الــكــرامــُة..   لك 

6/11/1418هـ - 1998/3/4م



112

يوم ال�سالل
الرحلة

ـــــالْل مُتــــَحــــى ذكـــــــــــــــراَك اأيـــــــــــا يـــــــــــوَم الـــــ�ـــــسَّ وال  ـــــــــــــــاُم  االأي  متــــ�ــــســــي 

كــــاالأطــــفــــاْل ـــهـــو  ـــل ون هـــــنـــــاك..  واالأحـــــــبـــــــا َب  منـــــــــــــَرُح  ُرحـــــــنـــــــا   اإْذ 

وظــــالْل ـــٍر  َخـــ�ـــسِ يف  ونـــركـــ�ـــُس  ــــجــــا ِر..  ــــس ــــــاَن االأ�  نــــتــــ�ــــســــلــــُق اأغــــــ�ــــــس

وجـــــبـــــاْل عـــــالـــــيـــــٌة  ـــــفـــــوٌح  �ـــــس  وحتــــــيــــــُط بــــنــــا مـــــثـــــَل االأ�ــــــســــــوا ِر.. 

ـَــــــــــــــــّواْل ــــنــــا بــــــخــــــريــــــٍر مـــــــو�ـــــــســـــــوِل امل  املـــــــــــــــاُء الــــــــــدافــــــــــُق ُيـــــــطـــــــر ُب

.. وتــــرتــــعــــ�ــــُس االأو�ــــــســــــاْل ــرودِتــه َفــــــَنــــــِكــــــزُّ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبـــ ـــ ـــ ـــ ــا بـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ويــ�ــســافــُحــن

االأذيـــــــــــاْل الــــــريــــــِح  ــــــا اأفـــــــــئـــــــــدٌة وتـــــــرفـــــــرُف يف  ــــــــُق مــــــن ــــــــفِّ  وُتــــــــ�ــــــــسَ

ـــهـــا الــــَهــــّطــــاْل ـــَع َلـــــــَهـــــــٍف نــ�ــســتــقــ�ــســي مـــنـــَب يف  الـــــــغـــــــابـــــــَة   نـــــــــرتـــــــــاُد 

حــــاْل الــــرتَّ يف  ــــاً  ــــب رَغ اأو   وتــــــــــكــــــــــاُد حُتــــــــــلِّــــــــــُق اأجــــــنــــــحــــــٌة َفـــــرحـــــاً.. 

 كـــالـــطـــرِي الــــــهــــــاِرِب مــــن قــَفــ�ــٍس يـــــتـــــحـــــرُر مــــــن قـــــيـــــِد االأْغــــــــــــــالْل

ــر مــــالْل  واملــــــــــرُء بـــ�ـــســـحـــبـــِة َمـــــــْن َيــــهــــَوى يــقــ�ــســي الـــ�ـــســـاعـــاِت بــغــيـــ

وخـــــــيـــــــاْل ـــــــــٍم  ـــــــــُل ُح يف  ــــــــــذوُق بــــــهــــــجــــــَة رحـــــلـــــِتـــــنـــــا نــــــتــــــقــــــّلــــــُب  ــــــــــت  ن

وَجـــــمـــــاْل ــــنــــاً  �ــــسَ ذاَت  ُطــــيــــوفــــاً  ــــلــــو ُب   وُيـــــــعـــــــاوُدنـــــــا الـــــــوطـــــــُن املـَـــ�ــــسْ

ُعـــــنـــــا ويـــــــــغـــــــــادُرنـــــــــا وجـــــــــــــُه االآ�ـــــــــســـــــــاْل ــــمــــ�ــــُس تـــــودِّ  وتــــــــكــــــــاُد الــــ�ــــس

االآمــــــــــاْل اأْحــــــلــــــى  ومـــــــا  اهلِل..  ـــنـــا يف  ــــــــــــــــــٌل يـــجـــمـــُع  والـــــــــــعـــــــــــودُة اأََم
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 عند الغدير
املــــ�ــــســــرْي يف  ــــــرُع  ــــــ�ــــــس ُي ــــهــــم  ــــسَّ ــــ� مــــــنــــــيـــــــــــــْر« كــــال »اأبـــــــــــــــــــــي  درُّ   هلِل 

ــــرْي ــــ�ــــس ــــــــــُر الــــَع ـــــِه الــــــــــَوْع ـــــاِئ  وكـــــــــــــــاأمنـــــــــــــــا ُيـــــــــــــــطـــــــــــــــَوى لـــــــــُه مبـــــ�ـــــس

ـــــــُط �ـــــســـــاحـــــكـــــاً ويــــــــــكــــــــــاُد مـــــــــــْن َفـــــــــــــــــــَرٍح َيــــطــــيـــــــــْر ـــــــهـــــــب  يـــــعـــــلـــــو وي

ــــــه فـــتـــغــــ ـــــــــُمــــــــرنــــــــا بــــــــــــــاألــــــــــــــواِن احُلــــــــــبــــــــــوْر  وَتـــــــفـــــــيـــــــ�ـــــــسُ نــــــ�ــــــســــــوُت

ـــــــــــــى الــــــَغــــــديــــــْر ـــــابـــــقـــــوَن اإل ــــوا يـــــتـــــ�ـــــس ـــــــــــا الــــــَبــــــنــــــوَن فـــــقـــــْد مــــ�ــــسَ  اأّم

ــــــاإِ الـــــَغـــــريـــــْر �ــــــسَ ـــــــــه ويـــــخـــــو�ـــــسُ كــــــالــــــرَّ ـــــــــُر ثـــــــــوَب ـــــــــمِّ ـــــــــس ـــــــــ�  هــــــــــــــــــذا ي

ــــِن الـــّنـــ�ـــســـرْي  واأخــــــــــــــــــــــــوُه مــــــــثــــــــُل َفـــــــرا�ـــــــســـــــٍة حــــّطــــْت عـــلـــى الــــُغــــ�ــــسُ

ـــــْر عــــــابــــــثــــــاً مَبــــــــــ�ــــــــــســــــــــاِرِب املـــــــــــــــــاِء الـــــّنـــــمـــــيــــــ اأو  ــــــــيــــــــاً..   مــــــــتــــــــلــــــــهِّ

ـــخـــوْر ـــى الـــ�ـــسّ ــــعــــوِد عـــل ـــــــــواُق الــــ�ــــسُّ  و�ـــــــــــســـــــــــواُه تـــــ�ـــــســـــتـــــهـــــويـــــِه اأ�ــــــســـــــ ـ

ــــرْي ــــ�ــــس واأُ�ــــــــســـــــــ ـــــــُبــــــُعــــــُه اإلــــــــــــى املـَــــــــــــــــــــــْراأَى ُت حــــــــــــــــَذٍر  يف   وُيــــــــــطــــــــــلُّ 

ــــــغــــــرْي ـــــــغـــــــريَة والــــــ�ــــــسَّ ـــــــــــَن الـــــــ�ـــــــسَّ ــــْكـــــ ـ ـــــــــــهـــــــــــاُت هــــــنــــــاَك مُيــــ�ــــسِ  واالأُّم

ـــمـــرْي الـــ�ـــسّ بـــــالـــــَوْجـــــِد  و�ـــــســـــبَّ   قــــــــــد هــــــــــــــــاَج فـــــــيـــــــهـــــــنَّ احَلـــــــنـــــــا ُن.. 

ــــــــفــــــــاٍت.. يـــــحـــــَتـــــِفـــــْلــــــ ــــــــــَن بـــــــذلـــــــَك احَلــــــــــــــــــَدِث املُــــثــــيـــــــــْر  مــــــــتــــــــلــــــــهِّ

بَّ الـــــــَقـــــــديـــــــْر   ـــــــُح الـــــــــــــــــــرَّ ـــــــبِّ ـــــــ�ـــــــس ــــَى وُي ــــهـــــ ــــنُّ ــــــــــْذهــــــــــوُل ال  والــــــــكــــــــلُّ َم



114

 �سجرية التني

ــــْر الــــكــــبــــيـــــ ـــــــــِل  اجلـــــــــَب قـــــــمـــــــِة  ـــــــــــــا لــــــ�ــــــســــــُت اأنــــــ�ــــــســــــى جــــــولــــــًة يف   اأن

الـــــــَغـــــــزيـــــــْر املــــــــــــــــاِء  ملِـــــــنـــــــَبـــــــِع   يـــــــحـــــــدو بــــــنــــــا حـــــــــــبُّ الـــــُفـــــ�ـــــســـــو ِل 

ــــْغ.. وَقــــــــْد َحـــــِمـــــَي الــَهــجــيـــــْر ومْل نــــبــــُل عــــــــــــْدنــــــــــــا  اإذا  ــــــــى   حــــــــت

ــــجــــرْي ـــــــــــــــوادي الــــ�ــــسّ ُج ال  قــــيــــَل: انــــــظــــــروا.. وعــــلــــى املــــدى يــــــتــــــمــــــوَّ

ـــــْر ـــــــحـــــــِر املُـــــثـــــيــــــ  وتــــــــــلــــــــــوُح اآيــــــــــــــــــــاٌت مـــــــــن االإبـــــــــــــ ــــــــــــــــــداِع والـــــــ�ـــــــسِّ

االأَثـــــيـــــــــــْر الــــــّتــــــنِي  ُة  �ــــــســــــَجــــــرْيَ ــــــــــٍب هــــنــــا َك   وُتــــــــــــطــــــــــــلُّ عـــــــــــــْن كــــــــــَث

ـــرْي ــــُمــــهــــا الـــنـــ�ـــس لـــــــهـــــــَفـــــــٍة وافــــــــــــــرَتَّ مــــبــــ�ــــسِ يف  لــــــــنــــــــا  ـــــــــْت  ـــــــــسّ  هـــــــــ�

ـــــِمـــــهـــــا الـــــــَوفـــــــرْي ـــــعـــــاِد مـــــو�ـــــسِ ــــــــــــــنــــــــــــــا جــــــــئــــــــنــــــــا عـــــلـــــى مـــــي  وكــــــــــــــاأّن

ــــمــــرْي �ــــسَ اأو  اأنــــــيــــــ�ــــــسٍ  اإلـــــــــــى   نــــــبــــــَتــــــْت عـــــلـــــى ُجـــــــــــــــــــــُرٍف.. تـــتـــو ُق 

ـــــــــْرٍب مــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــراداٍت ُتــــــغــــــيـــــــــــــْر ــــــــنــــــــا كـــــــــنـــــــــا كـــــــــ�ـــــــــس  لــــــــكــــــــنَّ

ـــْر ــــ جُمـــي وال  ُمــــغــــيــــَث  فــــــال  جنـــا َة..  ال  ا�ــــــســــــتــــــغــــــاَثــــــْت..   واإذا 

ــــُر الـــــــــُغـــــــــزاُة بــــــال َنــــ�ــــســــرْي ــــ�ــــس ــــَت ـــــــ ـ ــــــن  وتــــــــــــــــــــــــــــدوُر مــــــــــعــــــــــركــــــــــٌة وي

ـــــ�ـــــسُّ َجـــــنـــــاِحـــــهـــــا َهــــــ�ــــــسٌّ كـــ�ـــســـرْي ـــــــــــ ـ ــــــــــال ريــــــــــ�ــــــــــسٍ وَغ  وغــــــــــــــــــــدْت ب

ــــرْي ــــ�ــــس ـــــِه الــــَي ـــــِم ٍل” َفـــــــــِرحـــــــــاً مبـــــغـــــَن “ُمنا�سِ كـــــــــل   ويــــــــــعــــــــــوُد 

ـــغـــرْي َلـــــــــــــــــْهـــــــــــــــــِوِه عــــنــــد الــــــــِعــــــــراِك َفــــــتــــــًى �ـــسَ يف   وكــــــــــــــــــــاأّنــــــــــــــــــــه 

ـــــا هــــــــــــــــدٌة عـــــــلـــــــيـــــــِه بــــــــــال نــــكــــيـــــــــْر  ودالئـــــــــــــــــــــــُل الـــــــــــــــعـــــــــــــــدواِن �ـــــسَ
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املـــركبــــة املنكـــوبــــة
فاُء  وبينما َيغُمرنا احلبوُر وال�سَّ

 اإْذ اأقبلْت من فوقنا حافلٌة حمراُء

ماُء  كاأْنها �سحابٌة حّطْت بها ال�سَّ

••••••
 ومل تَكْد حَتجُبها َغيابُة الّطريِق

حيِق  حيث انحداُر ال�سفح نحو َغْوِرِه ال�سَّ

يحٌة ك�سيحِة الَغريِق  حتى تعالْت �سَ

••••••
ياِح ُن�سرُع  قمنا جميعاً مثَل هّبِة الرِّ

ُع  كاأمّنا االأر�ُس بنا مَتيُد اأْو َت�َسدَّ

َرُع عاِء َي�سْ  وكّل قلٍب اأو ل�ساٍن بالدُّ

••••••
 واخرتَقْت اأ�سماَعنا اْرتطاَمٌة نْكراُء

ْرَخاٌت لها اأ�سداُء  واختلَطْت يف اجَلوِّ �سَ

ماُء واالأ�سالُء  وارت�َسَمْت يف خاِطري الدِّ

••••••
 وقلُت: يا رّباُه !.. يا لطيُف !.. يا �سّتاُر !

 وكاَد مْن وْطاأَِتها ُي�سيُبني ُدَواُر
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فُح َوْعٌر.. والطريُق كلُّه ِعثاُر  وال�سَّ

••••••
خوِر نرك�ُس  ومْل َنَزْل فوَق ُنتوءاِت ال�سُّ

 هذا تراُه عاثَر اخُلَطى وذاَك ينَه�ُس

ْدُرُه ُمْنَقِب�ُس  وُكلُّنا ُمْنَفِعٌل.. و�سَ

••••••
 وحوَلنا الوادي الكبرُي موح�ٌس َرهيُب

حيُب كوِن.. الوا�ِسُع الرَّ نا بحُر ال�سُّ  َيُلفُّ

 كاأّننا يف جوِف حوٍت.. واملدى َع�سيُب

••••••
 ماذا َنرى ؟ كاأنَّهْم مَن الُقبوِر َيْن�ِسلوْن

 زاِئغًة عيوُنهْم من َرهَبِة املنوْن !

هْم ُمَولِوٌل.. والَبع�ُس ذاِهلوْن  وبع�سُ

••••••
 قيَل لنا: قْد اأفلَتْت كوابُح االأَماِن

 فانطلقْت مركبُة ال�سوِء بال اّتزاِن

حمِن  قْلنا: اإَذْن فلت�ْسُكروا عنايَة الرَّ

••••••
 اأَْهَوْت بكْم لوالُه يف قراَرِة الِوْدياِن
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َباين  لكّنُه اأحاطكْم بُلْطِفِه الرَّ

واأم�سَكْتُكْم اأذرُع االأَ�سجاِر باالأَح�ساِن
 

••••••
 يا غافاًل عن ربِِّه.. واملوُت منُه اأقرُب

.. فارِجْع.. اأيَن عنه َتذهُب  املُنَتهى هلِلِ

 فيِه الّنجاُة وَحَده.. ولي�َس عنه َمْهَرُب

اأغ�سط�س 1989م
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حديقة “ترمال” 4 ∗

ـــهـــجـــُة الـــنـــفـــ�ـــِس واخلــــاطــــِر هــــــنــــــا اآيـــــــــــــــــُة املـُـــــــــــبــــــــــــدِع الـــــــــقـــــــــادِر  هـــنـــا َب

ــــــــــُد اأغــــــــــــــــــــــرودُة الـــــ�ـــــســـــاعـــــِر ــــاِل وتــــــــــوَل ـــى طــــيــــوُف اجلــــَم  هـــنـــا تـــتـــَجـــلَّ

 بـــهـــاُء الــطــبــيــعــِة َيــ�ــســبــي الــُعــقــوَل وَيـــــــــْزهـــــــــو بــــــــَرْوَنــــــــِقــــــــه الـــــ�ـــــســـــاِحـــــِر

ــــــــَد لـــــــلـــــــّنـــــــاِظـــــــِر  كـــــــاأين بـــــه ِمـــــــْن جـــــنـــــاِن اخلــــلــــوِد ِمـــــــــــثـــــــــــاٌل جتــــــــ�ــــــــسَّ

ـــــِر الـــــّنـــــا�ـــــسِ ـــــهـــــا  ثـــــوِب يف  ـــجـــوِم وتــــــــرُفــــــــُل   ِجــــبــــاٌل تـــعـــاِنـــُق مـــ�ـــســـَرى الـــنُّ

ـــــِق املـــــــاِطـــــــِر ـــــَف ـــــسَّ ـــــ� ـــــال ــــحــــاَب بـــهـــامـــاِتـــهـــا َفــــــَيــــــْنــــــَهــــــلُّ ب  َتــــُفــــ�ــــسُّ الــــ�ــــسَّ

ــــْهــــِد جــــــــــاَدْت َيـــنـــابـــيـــُعـــهـــا وفــــــا�ــــــســــــْت بـــــ�ـــــســـــاّلِلـــــهـــــا الــــــــهــــــــاِدِر  وبــــالــــ�ــــسَّ

بيِل واأُنــــــــــ�ــــــــــسُ املـَــــــــــــــــزوِر مـــــــع الـــــــــّزاِئـــــــــِر ال�سَّ و�ــُســْقــيــا  الــَعــلــيــِل..   �ــِســفــاُء 

ـــــِر ـــيـــِع َثــــــــــراهــــــــــا.. وبــــــــــــاالأََلــــــــــــِق الـــــبـــــاِه ب ـــالـــرَّ َزْت ب ــــــهــــــا طــــــــــــرَّ  وِوْديــــــاُن

ـــِر الـــقـــا�ـــسِ عـــلـــى  ـــــنـــــو  حَتْ االأمُّ  ــــنَي اأَْحــ�ــســانــهــا كـــمـــا  ــــَرى ب ــــُق ـــمُّ ال  َتـــ�ـــسُ

ـــــــاِت ِعــــــــــْقــــــــــٍد.. بـــــــال نــــــاِثــــــِر ـــــــّب ـــــــَح ُهــــنــــاَك َك اأْو  ُهــــنــــا  هــــا  هـــــا  ـــــُ�ُ ـــــْن  وَت

••••••

ـــــهـــــا الـــــفـــــاِخـــــِر ـــــعـــــاِن واِء.. ! عـــــــرو�ـــــــسٌ بـــــَرْي  حــديــقــَة »ِتــــْرمــــاَل« يــا َلــــلــــرُّ

ــــِر ــــاِق واخلــــا�ــــسِ ـــــــــــــــــاُت اأَغــــ�ــــســــاِنــــهــــا ومـــــالـــــْت اإلـــــــى الــــ�ــــسّ اب ــــــْت ُذوَّ  تــــــدلَّ

ـــذا الـــعـــاِطـــِر ــــْدَرهــــا بــــالــــُوروِد فـــفـــاَحـــْت بـــطـــيـــِب الـــ�ـــسَّ ـــــَنـــــْت �ــــسَ  وقـــــْد َزيَّ

ــــهــــا ُيــــــهــــــْفــــــهــــــُف كـــــــاحُلـــــــُلـــــــِم الــــــعــــــاِبــــــِر ــــطــــاِف ــــ�ــــســــيــــُم بــــاأَْع  وَمـــــــــــرَّ الــــنَّ

  ن�سيد مدر�سي مبنا�سبة انعقاد املوؤمتر االإ�سالمي العاملي بالدوحة عام 1421 هـ / 2000م.
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ــــبِّ اأَ�ــــســــجــــاَرهــــا ويـــــلـــــتـــــفُّ كـــــــالـــــــّراِقـــــــ�ـــــــسِ املـــــــاِهـــــــِر  ُيـــــعـــــاِنـــــُق كــــالــــ�ــــسَّ

ـــــِه الــــغــــاِمــــِر ـــــْوِق ــــُح عــــــْن �ـــــسَ ـــــِو�ـــــُس اأَفــــنــــاَنــــهــــا بــــالــــَغــــراِم وُيــــفــــ�ــــسِ  ُيـــــَو�ـــــسْ

ــــــبــــــاِحــــــهــــــا الـــــبـــــاكـــــِر ــَحــى واالأُ�ــســيــُل وروعـــــــــــــــُة اإ�ــــــسْ  و�ــســّيــاِن فيها الــ�ــسَّ

ــــــْح كـــتـــ�ـــســـبـــيـــَحـــِة الـــــّطـــــائـــــِر ــــــبِّ ــــــــَرْح بــهــا و�ــــــسَ ــــْع فـــــــــــــوؤاَدَك وا�ــــــــسْ ــــمــــتِّ  َف

الـــــّثـــــائـــــِر وْجــــــــــــــــــِدِه  يف  ــــــــــغــــــــــَرُق  يــــا�ــــسِ وَي ــــ�ــــســــواَن بـــــنَي الــــرِّ ُد َن ـــــغـــــرِّ  َي

ـــــِر ـــٍر زاِه ـــْو�ـــسِ ـــ�ـــسَ ـــِب خُمْ ـــــَدٍع مــــَن الـــُعـــ�ـــسْ خَمْ عــلــى  فــــاْرُقــــْد  �ــســئــَت   واإْن 

اآَخــــــــــــــــــِر عـــــــــــــــــــــامَلٍ  يف  ــــــــــــــَك  ـــّقـــى احلـــيـــاَة كــــــــــــــاأنَّ ـــلَ ـــَت ـــِنـــهـــا َت  فـــفـــي ِحـــ�ـــسْ

••••••
ـــائـــِر ــــِة الـــ�ـــسّ ــــقــــلَ ُم ـــــْمـــــُح يف  ـــْت كـــمـــا الـــــلَّ ـــ�ـــسَ ـــَق ــــْدُت بـــهـــا فــــــرتًة واْن ــــِع ــــسَ � 

الـــــّنـــــاِدِر االأَدِب  مــــعــــِدِن  ِمــــــْن   �ـــســـحـــبـــُت وجـــــوهـــــاً كــــــــراَم اخَلــــال ئـــــــِق.. 

نــــــاِظــــــِر  وال  ُمــــــــديــــــــٍر  ـــــــــــْن  ِم ــــَقــــى �ــَســْمــُلــنــا فـــــمـــــا  ــــَت  بـــظـــلِّ االإخــــــــــاِء اْل

الــــــعــــــاِمــــــِر بــــــيــــــِتــــــِه  يف  ـــقـــي ونـــــخـــــ�ـــــســـــُع  َنـــتَّ َمـــــــْن  اهلِل  �ــــســــوى  ـــ�ـــَس   ولـــي

ــه تــتــ�ــســاَمــى الــنــفــو�ــُس وطـــــوَبـــــى لـــــذي الــــطــــاَعــــِة الـــ�ـــســـاكـــِر  بــتــقــديــ�ــسِ

ــــــــِر َـــــــــــــَرِح الــــــــّظــــــــاِه ـــــــــــــامل َج ب ـــــــــــــــــــــــاأرَّ ــــٍب ت طــــيِّ جَمــــلــــ�ــــٍس  ـــــُر يف  ـــــُم ـــــ�ـــــسْ  وَن

الــــ�ــــســــاِخــــِر االأَدِب  ذي   واأكــــــــُ� مــــا يــ�ــســتــمــيــل احلـــ�ـــســـوَر ُدعـــــــــاَبـــــــــُة 

ــــــــــِر الــــــَغــــــداِة ِنـــــــــــــــــــداٌء بـــــــَتـــــــَحـــــــنـــــــاِنـــــــِه االآ�ــــــــــسِ �ـــــســـــالِة  ـــنـــا يف   ويـــجـــمـــُع

الــــُبــــكــــوِر ُيـــــــَحـــــــلِّـــــــُق بـــــــاخلـــــــاِفـــــــق الــــــــــّذاِكــــــــــِر ـــــ�ـــــســـــوٌة يف  َن لـــــــُه   وكـــــــــلٌّ 

ـــــِم الـــــّطـــــاِهـــــِر ـــــ�ـــــسَ ـــــــُعـــــــبُّ مــــــن الـــــنَّ َبـــى والـــِبـــطـــاِح َن  ومَنــ�ــســي مـــعـــاً لـــلـــرُّ

ـــاِفـــِر ْفِء والــــــَوَهــــــِج الـــ�ـــسّ ـــبـــاِح عـــلـــى الـــــــــــدِّ اأبــــداَنــــنــــا يف الـــ�ـــسّ �ــــــسُ   ُنــــــروِّ
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ــــِر ــــــِق الــــفــــاِغ ــــــَب ْن ــــــزِّ ــــروِق لــــهــــا ُحـــــــمـــــــَرُة ال ــــَنــــمــــاُت الــــ�ــــسُّ ــــُرنــــا مَنْ ــــَه ــــْب  وَت

ــــِر ــــاِه ــــسَّ ــــ� ــــــــِق ال ــَحــٌة َكـــــَتـــــهـــــوميـــــِة الــــــــواِم ــ�ــس ـــهـــا ُم  ولــلــ�ــســمــ�ــِس يف وْجـــِه

ـــــــَرٌة.. تـــتـــنـــزَّى دمــــــاً.. فـــا�ـــَس مـــن ُجــرحــهــا الــغــائــِر  كــــــــاأين بــــهــــا َعـــــــْبــــــــ

ـــــِر ـــــــــتـــــــــوُق لـــــــرئـــــــبـــــــاِلـــــــِه الـــــكـــــا�ـــــسِ  تــــــــــراَءى الــــعــــريــــُن لـــهـــا �ـــســـاخمـــاً َي

ـــابـــِر الـــ�ـــسّ احُلــــــْرَقــــــِة   فـــ�ـــســـالـــْت عـــلـــى االأْفـــــــــِق مــ�ــســبــوَبــة بـــاأ�ـــســـجـــاِن ذي 

ــــِر ـــــــــى الأجمــــــــــــــــاِدِه مــــــقــــــارَنــــــة االأمــــــــ�ــــــــسِ بــــاحلــــا�ــــسِ  وذكــــــــــــــــــراُه تـــــــــاأَْب

••••••
 فـــاأيـــن الـــــذي كــــان مـــــلَء الـــوجـــوِد َيـــــتـــــيـــــُه بــــ�ــــســــلــــطــــاِنــــِه الـــــــّظـــــــاِفـــــــِر ؟

ـــــــغـــــــدو اأ�ـــــســـــاطـــــيـــــُلـــــه وجتـــــــتـــــــثُّ ُجـــــــرثـــــــومـــــــَة الــــــكــــــاِفــــــِر  َتــــــــــــــــروُح وت

ـــــِه الــــقــــاِهــــِر ــــــــُف مـــــن بـــــاأ�ـــــسِ ــــــــْرُج لــه وَي ُيـــ�ـــســـغـــي  فــــالــــَغــــْرُب  قــــــاَل   اإذا 

ـــــــاِغـــــــِر ـــــــــــــــــــــُة الـــــــ�ـــــــسَّ ــــــــه ِذلَّ ــــــــُل ــــــُت الـــــــــعـــــــــدوُّ بــــــــــــاأوكــــــــــــاِرِه جُتــــــــلِّ ــــــي ــــــب  َي

••••••
بـــــــــــــاِدري ــــــــــي  ــــــــــت اأُمَّ يــــــــا  ُد:  ُهــنــا اأَُردِّ هـــا  “ترماَل” مــــْن   حـــديـــَقـــَة 

ــــِر َنــــا�ــــسِ مــــــْن  اهلِل  �ــــســــوى  ــــواَء ولــــيــــ�ــــَس  ّدي الــــلِّ ــــرَتِ ــــ�ــــسْ ــــي لـــكـــْي َت ــــّب  َوُه
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يف املتحف الإ�سالمي برتكيا  ∗

ـــائـــحـــنَي َمـــــــزاُر ــــــــم مـــــــْن َبـــــعـــــدهـــــْم اآثــــــــاُر وُقــــ�ــــســــوُرهــــْم لـــلـــ�ـــسّ  اأجمــــــــاُدْه

ــمــاُر ؟ ــــفــــراُء خـــــاِويـــــٌة.. فــــاأيــــَن ُمــلــوُكــهــا واجُلـــْنـــُد.. واحُلـــّرا�ـــُس.. والــ�ــسُّ  َق

ــتــاُر ؟! ذاِهـــٌل حُمْ مــاثــٌل �َسْخ�سي.. وَطـــْريف  اخلــــالَفــــِة  داِر  اأيف   عـــجـــبـــاً.. 

ــيــُد.. والـــُعـــّمـــار ؟ اآ�ــســاد ال�سرى اأيــــن الــكــمــاُة الــ�ــسِّ فــاأيــن  ُتــــراُه ؟!   ُحــُلــٌم 

 اأطـــيـــاُفـــهـــْم تـــبـــدو لــنــا مـــن بــعــِدهــْم حــــيــــُث اجّتـــــــهـــــــَت.. كــــاأنــــهــــا تــــذكــــاُر

واالأخـــــطـــــاُر االأَهــــــــــــواُل  بـــهـــا  رى اأوَدْت  والـــذُّ ال�سوامِخ  تلك  على   َلَهفي 

ــغــاُر ! ـــــٌف.. فيا اأ�ـــَســـَف اجلـــهـــاِد.. وَمــــْن عــلــيــِه َي ــهــْم حُتَ ـــَو ذا َعــتــاُد حــروِب  ُه

�ـــســـاروا َقــــــْد  اأَْهــــُلــــهــــا  ُعــــهــــوٍد  وُخـــــوَذٌة وُروؤى  هـــنـــاَك..  َدْرٌع  هــنــا..  ــْيــٌف   �ــَس

ــبــاِب.. واأَْحـــــُرٌف َعــــــَربــــــيــــــٌة.. َيــــــْزهــــــو ِبــــــِهــــــنَّ ِجــــــــداُر  وَزخـــــارٌف حتــَت الــِق

ــــــعــــــاُر واالأَ�ــــــسْ االآُي  تـــبـــكـــي  ـــَك ُغـــــرَبـــــًة َمـــْكـــلـــوَمـــًة وتـــــكـــــاُد  ـــاِل ــكــو هـــن ــ�ــس  َت

ـــهـــا املـُــــْخـــــَتـــــاُر ـــاُن ـــس ـــ� ـــــزُّ بـــــاالأ�ـــــســـــِل الـــــذي ُيــــْنــــمــــى اإلـــــيـــــه ِل ـــــَت ـــــْع ـــهـــا َت  لـــكـــّن

ـــروبـــاً عــلــيــِه اإ�ـــســـاُر ـــِث.. َمـــ�ـــسْ ـــْي ــــُدُه كـــالـــلَّ قــــْي اإال  ــــلــــوُه  ــــْع َي ال   والـــــَعـــــْر�ـــــُس 

ــــِنــــيِّ ِديــــــــاُر ـــــاِج الــــ�ــــسَّ ـــــالـــــّت ـــــدُّ ب ـــــَت ـــــْع َعـــريـــنـــاً.. ال وال  َت ــْحــمــي  َي ــــاُج ال   والــــتَّ

ــــــداُر ــــكــــاً.. لـــــُه بـــــنَي الــــّنــــجــــوِم َم ــــْل �َسيَّدوا ُم قــْد  االأَُلـــى  الطنُي  ال�سَّ  َذَهـــَب 

ـــــــــــــداُر  ُمـــْذ �ــَســعَّ نـــوُر الــفــاحت الــَبــَطــِل الــذي كـــــانـــــْت َتـــــقـــــوُد َجـــــــــــــواَدُه االأَْق

ـــــواُر ـــــس ـــحـــْت اأ� ـــــاِل تـــفـــتَّ ــَقــْت ومـــــــَن اجلـــــب ــِبــيِّ على َيــدْيــِه حَتــقَّ  ُبــ�ــْســَرى الــنَّ

ن�سيد مدر�سي مبنا�سبة انعقاد املوؤمتر االإ�سالمي العاملي بالدوحة عام 1421 هـ / 2000م.
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ــــــُه االإْجـــــــــــــــالُل واالإْكــــــــبــــــــاُر ــِه وَيــــــُحــــــفُّ ى مـــْن َبــاأْ�ــسِ ــي فــَتــهــَتــزُّ الــــ�َّ ــ�ــسِ  مَيْ

ـــــــــــــــواُر االأَن بــــهــــا  واْنــــــَبــــــَثــــــَقــــــْت  �ُسجوِدِه هلِلِ  ِبُطْهِر  وْفيا»  �سُ «اأَيــا   �َسُرَفْت 

ــــحــــاُر ـــِجـــداً َخـــ�ـــَســـَعـــْت بـــه االآ�ـــــســـــاُل واالأَ�ــــسْ َمـــ�ـــسْ ــــِرُق  ُتــــ�ــــسْ هلِلِ  بـــهـــا   واإذا 

ريـــِجـــهـــا االأَْزهــــــــاُر ـــَفـــَحـــْت ِبــطــيــِب اأَ كما َن َب�ساِئُرها..  نيا  الدُّ اإلــى   و�ــســَرْت 

ــــبــــاُر ــــْع ــــِت ا�ــــسْ َعــــــْيــــــِنــــــِه  ـــــــا يف   وكـــــــاأمنَّ
ـــنـــاُر ـــــــــٌد.. وَخـــــــرَّ َم  حـــتـــى َهـــــــَوى جَمْ

ـــى �ـــسَ االأَ َيــْكــ�ــســوُه  الـــيـــوَم  اأَراُه   لـــِكـــْن 

 َوْيــــــٌل ملـَــــْن َطـــَعـــنـــوا املـَــــكـــــاِرَم والـــُعـــال

ـــاُر خـــ�ـــس الـــــــغـــــــروَب  اإّن  حى رّيـــــــــانـــــــــًة..   يا َمْن راأى �سم�َس اخلالفة يف ال�سُّ

ــِر يـــوَم َرحــيــِلــهــا واأ�ـــــــســـــــاَب ُركـــــــــَن املـــ�ـــســـلـــمـــني دمــــــاُر ــْف  رقــ�ــســْت َبـــنـــاُت الــُك
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االأَْطــــــــهــــــــاُر ِبـــــــــِه  َيـــ�ـــســـمـــو  مبــــــا  “عبَداحلميَد”وَعْهَدُه اإال  َتـــْذُكـــروا   ال 

اإْعـــــ�ـــــســـــاُر ـــــهـــــا  كـــــاأنَّ ــــــاَك  ــــــن ُه ْت  ــْيــَحــُتــه الــتــي َدوَّ ـــاريـــِخ �ــسَ ـــــــِة الـــتَّ  يف ِذمَّ

اأَْوطاُر” ــْم  لــُك ــى  ُتــْقــ�ــسَ ــــْن  وَل على  اإْرٍب..  اإْربــــاً  دوَنــهــا  ــُع  ُيــَقــطَّ "“َج�َسدي 

َمّواُر” نـــاِبـــ�ـــسٌ  وِعـــــْرقـــــي  املَُنى اأبــــــــــداً..  فل�سطنَي  مْن  َتنالوا  َلْن  "“ال.. 

ــَفــحــيــِح �ــُســعــاُر ـــِرهـــا هـــــاَجـــــْت.. وفــيــهــا لــل ْفــــــَعــــــى الــــَيــــهــــوِد مَبـــْك  لــكــّنــمــا اأَ

ــِتــعــمــاُر ـــهـــا.. َيـــْجـــتـــاُحـــهـــا ا�ــسْ ـــســـاِئ يـــتـــوِن يف بـــاأْ� والـــزَّ ـــنِي  الـــتَّ ــــاأَْر�ــــسِ  ب  واإذا 

ـــهـــا الــــُفــــّجــــاُر ـــثـــو بــــُطــــْهــــِر َعـــفـــاِف ـــْع ـــْد�ـــُس دامــــَيــــُة اجلــــــراِح اأ�ـــســـريٌة َي ـــُق  وال

ـــْت خــنــاِجــُرهــم بــهــا وبــاأهــلــهــا وخـــــال لـــهـــْم يف اأر�ــــســــهــــا املِـــ�ـــســـمـــاُر  ُغـــِر�ـــَس

ـــفـــاُر ــــهــــْم اأَ�ـــسْ ـــٌب.. وهــــْم يف َوْزِن  واجلـــاثـــمـــوَن عــلــى الــ�ــســعــوِب كــاأنــهــم ُخـــ�ـــسُ

••••••
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ـــــهـــــاُر ــتــي وَيــــــقــــــوُدهــــــا لـــــلـــــَحـــــقِّ وهــــــــو َن ــريــقــِة اأُمَّ  يــا َمـــْن ُيــعــيــُد اإلـــى الــطَّ

ـــى.. �ـــَســـداهـــا.. احلــــبُّ واالإيـــثـــاُر ـــَق ـــَنـــهـــا يف حُلـــمـــٍة وُث ـــْي ـــــُف َب  يــــا َمـــــن ُيـــــوؤلِّ

جــــاُء.. وَيــنــهــ�ــُس االأحــــراُر  وعــقــيــدُة الــتــوحــيــد ُعـــرَوُتـــهـــا.. فهْل يــدنــو الــــرَّ

ـــــــــــداً.. ومـــــا عـــنـــه الــــــَغــــــداَة ِخــــيــــاُر ــ�ــســبــو له اأب ـــــذي َن  هــــذا هـــو االأمـــــــُل ال
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َجّدْد َحَياَتك

ُد ــــَعــــدِّ ــــَرى.. وعـــــطـــــاوؤُه املـُـــَت ـــــ ُد قـــلـــُب الــــثَّ ْد حــــيــــاَتــــَك مـــثـــلـــمـــا َيــــَتــــجــــدَّ  َجـــــــــــدِّ

ُد ـــــَردَّ ــــــ ـــــَت َت وال  ــــوى  الــــُقــــ�ــــسْ اإلــى غــــايــــاِتــــهــــا  ما�سيٌة  االأَفـــــالُك  كما   وانــهــ�ــْس 

ــــــُد ــــــَولَّ ــــــَت ـــــــٌة َت ـــــــــــُة َحـــــــيَّ ـــــــِه االأَِجـــــــــــنَّ َفـــــــِب
 

�ــســاِكــنــاً ـــَك  ـــِن ـــْي ـــَع ِل ـــــدا  َب االأدمُي   واإذا 

ــــُد َتــــَتــــَوقَّ ــــْجــــديــــِد.. ال  ـــِر الــــّت ـــبـــوَبـــٌة بـــعـــنـــا�ـــسِ ـــــهـــــا َمـــ�ـــسْ  والـــ�ـــســـمـــ�ـــُس لـــــوال اأَنَّ

ـــــُد ــــــــُه َتــــْنــــفــــي ادِّعــــــــــــاَء ُجـــــمـــــوِدهـــــا َوُتـــــَفـــــنِّ اُت  قـــالـــوا اجلـــــمـــــاُد.. َفــــــبــــــاَدَرْت َذرَّ

ـــَهـــُد ــمــا كـــــلُّ الــــــرَبايــــــا.. واحَلـــــقـــــاِئـــــُق َتـــ�ـــسْ مــثــلَ نــــ�ــــصــــاٍط..  يف  �إّن   وتـــــقـــــوُل 

ـــْرَقـــُد ـــمـــاِء الـــَف ــى َيـــــــزوَل عــــِن الـــ�ـــسَّ ـــ َيْنَتهـي حــّت ال  َحـــراُكـــُه  الــــُوجــــوُد..   ُهــــَوذا 

ــــُجــــُد ــــ�ــــسْ ــــــِه َوَي ـــح لــــــالإَل .. ُيـــ�ـــســـبِّ  هــَي ذي احَلـــيـــاُة.. وكـــلُّ �ــســيٍء ناِب�ٌس َحـــــــــــيٌّ

ــــُد ــــَغ  هَي ذي اخَلاليا.. وْهَي يف ا�سِتْنفاِرها اأَبـــــــــــــداً ُتــــــِعــــــدُّ ملـــــا َيــــــجــــــيُء بـــــــِه ال

ْجــــــــــَوُد َيــْفــَنـــــى.. وَتــاأْتــي بــاّلــذي ُهــــــَو يف َوظـــيـــَفـــِتـــه الــــَبــــديــــُل االأَ ُتْخلي الـــذي 
 

ـــــرُد َتـــــَتـــــمَّ وال  ِر�ـــــســـــاَلـــــَتـــــهـــــا..  ــــــْعــــــدو   �ــُســنَنُ احَلــيــاِة اإذا ا�ــْســَتــقــاَمــْت َفــْهـــــَي ال َت

ــــَتــــوي َواجَلــــــْلــــــَمــــــُد ــِقــهــا.. َتــ�ــســرُي بـــاأَمـــِرِه املــــــــــاُء فـــيـــهـــا َيــــ�ــــسْ  هـــَي َطـــــْوُع خــاِل
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وؤَى يف الــــّديــــِن.. َوْهـــــَي بـــنـــوِرِه َتــ�ــســرت�ــِســُد الــــرُّ ــْجــديــِد تختلُف  الــتَّ مــنــَهــِج   يف 

ُد ــدَّ ــ�ــَس ــواِب ُت ــقــوُل اإلـــى الــ�ــسَّ ـــٌة حــيــُث الــُع يَّ ـــْم - هــاُهــنــا ُحـــرِّ ـــُد - فـــاْعـــلَ ـــْي  الـــَق
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ــُد ــ�ــسِ َــْق ـــلَّـــْت وخـــــاَب امل ـــهـــا.. �ـــسَ ـــرْبا�ـــسُ َخبا ِن فــاإْن  الــُعــقــوِل..  ِنْبـرا�ُس  ــْرُع   والــ�ــسَّ

ـــــُد ــــــــــراأُي احلـــكـــيـــُم ُمـــــوؤَيَّ ــــــــــراَء.. وال ْد.. ولــــكــــْن يف اإطـــــــــاِر �ــســريــعــٍة َغ  َجـــــــــــدِّ

ــــطــــاُه.. َفــــَزْيــــُغــــُه ال ُيــْحــَمــُد ْد.. ولي�َس عليَك مْن َحَرٍج.. َفَمْن زاَغــــــْت ُخ  َجدِّ

ـــــُد ُمـــــوؤكَّ ــــَت  ــــْل ــــِه َج اإذا  الــــــَهــــــالَك  َفْلَيُعْد اإّن  باَحُة  ال�سِّ ما  يجَهُل  كــاَن   َمــْن 

ــُد ُه َتـــَبـــعـــاً لـــــــذاَك.. َوَلــــــْن َيـــفـــوَز املُــْفــ�ــسِ و�ــَســرُّ الَف�ساُد  َيْف�سو  فَقْد   واْحــــَذْر.. 
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ــَتــْنــِجــُد ــــــــَوَرى ِبـــَعـــَذاِبـــهـــا َتــ�ــسْ ــــــْن ُيـــــريـــــُد االإْجـــــتـــــهـــــاَد.. فـــهـــِذِه ُدْنــــيــــا ال  يــــا َم

ـــُد ـــدوهـــا املـَــ�ـــســـرُي االأنـــَك ـــْع ـــــا َتـــْنـــجـــو.. َوَي ـــــهـــــا.. َفـــــلَـــــُرمبَّ ـــــعـــــاِف ــــا اإلــــــــى اإِ�ـــــسْ  هــــّي

.. مــثــلــمــا لـــلـــّديـــِن اأيــــ�ــــســــاً.. والـــــَعـــــُدوُّ ُيـــَعـــْرِبـــُد ـــــــالأَوطـــــــاِن حـــــــــقٌّ  وعــــلــــيــــَك ل

ــــوؤَْدُد ــــسُّ ــــ� ــــعــــوَد ال َواْقــــَتــــِحــــْم مـــيـــداَنـــهـــا.. حـــّتـــــــى َي ـــْر  فـــ�ـــَســـمِّ َعـــــــْزٍم  ذا  كـــنـــَت   اإْن 
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عمر جديد
الُعْتَبـى فلََك  َمطلبي..  مّني  ْعبا فاأعياَك  مُتَك ال�سَّ  ظلمُتَك يا قلبي.. وج�سَّ

ّبا ْوَح والطِّ اأَبَتغـي ر�ساَك.. واأَ�ستدعي لَك الرَّ اخَلــواطــِر..  مكلوُم  اأنــا   وهــا 

ــٍة قريباً.. جميباً.. يك�سُف ال�سوَء والَكْربا  واأَْرجــــــو الــــذي ُيـــْرَجـــى لــكــلِّ ُمــِلــمَّ

ـــه ُقــْربــا  ولي�َس لنا يف العي�ِس اإْن طاَل َمطَمٌع �ــســوى مــا يــزيــُد املــــرَء مـــْن ربِّ

ْربــــا الــــدَّ َنـــ�ـــســـُلـــَك  اأْن  ـــــدَّ  ُب ال  ــنــا  ِعــــثــــاُرُه ولــكــنَّ َجـــــمٌّ  الــــــــّدرَب  اأنَّ   واأَعـــــلـــــُم 

احُلّبا َفَنْمَنُحه  خـــرٍي..  مــْن  كــاَن  فــمــا كــــاَن ِمــــْن �ـــَســـرٍّ َفـــَنـــْنـــُبـــُذه مــعــاً ومــا 
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�ــِســْربــا لــهــْم  اأفــــــارْق  مَلْ  اأَيّن  ــُت  ــْي ـــْدٍق.. اأ�ــســبــعــوين مــودًة متــنَّ  واإخـــــواِن �ـــسِ

ـــــــا َع مـــنـــي مــــا َعـــِيـــيـــُت لـــــُه َراأْب طْيُفهْم تـــ�ـــســـدَّ غاَب  اإذا  حتى   َيعودوَنني.. 

ْكــبــا ــــَغــــُه الــرَّ ـــــى زائــــــــراً.. حــتـــــى اأَُبــــلِّ اأَت
 

َمْن  ولْو كاَن يف َطْوقي ل�سيَّْعُت كلَّ 

يحوموَن َحْويل .. ال َتِكلُّ لهْم ُرْقــَبى ـــواِهـــُر دوَنــهــْم  وكــــان اأُ�ــســاتــي والـــ�ـــسَّ

َق احُلْجبا ْهُم الذي اْخرَتَ  عــــنــــايــــُة رّبــــــــي فــــــــوَق كــــــلِّ عـــنـــايـــٍة هَي الَعنْيُ وال�سَّ

ــى ــْرَب ــــُه ُق ــــَق لعّلُه يــكــوُن اإلــــى الـــّرحـــَمـــِن اأَْوَث جـــديـــداً..  ُعــمــراً  بها   ُمــِنــْحــُت 

ُدُقُه التَّْوبا اأمِرنا وَنْر�َسى مبا َيْق�سي.. وَن�سْ غايُة  وْهــَو  َن�سَعى..  اهلِل   اإلــى 

َعــْذبــا َمــْنــَهــاًل  اأَْو  َبـــَدْت لنا غـــادًة حــ�ــســنــاَء..  واإْن  ُركـــونـــاً..  لُدنيانا   ونــاأَبــى 

ــــرَّ ِبــهــا َثــْوبــا ــى بــهــا نــفــ�ــســاً.. َوَج  فما اْغرَتَّ فيها غرُي َمْن طا�َس عقُله َفــَد�ــسَّ

ـــــــا َرّب لـــــــُه  واأنَّ  ديـــــــنـــــــاً..  َلـــــــــُه  ــــــــــاأنَّ  ــرْبٍ ِمـــَن املـــاِء جــاِهــاًل ب  وعـــاَم على �ــسِ

ـــِه وفــــاَز الــــذي مَلْ َيــَتــِخــْذ غــــرَيه ِحــْزبــا ـــْزِب  مـــَع اهلِل نــحــيــا.. والــــــَوالُء حِلِ
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ْحبا الرَّ ـــَق  واالأُُف التَّْحليَق  ِك  َتـــرْتُ ــقــا فال  ــلِّ  َعـــِهـــْدُتـــَك َقــْلــبــي لــلــَمــعــايل حُمَ

هــا َذْوبــا  وَلـــــْن َنـــَتـــَخـــلَّـــى عــــْن ُهـــمـــوٍم كــثــريٍة تـــذوُب لها االأحــ�ــســاُء ِمــْن َحــرِّ

ْهبا ال�سُّ دياِجرنا  يف  ُنذكي  َجــى م�ساعَل..   بــاأَْرواحــنــا ال ُبـــدَّ اأْن نــوِقــَد الــدُّ

.. َبْل ِنْعَمِت الُعْقَبى  رْبُ نا ويا ِنْعَم هذا ال�سَّ نا عل الَّالأْواِء.. فاْنَبَثَق ال�سَّ رَبْ  �سَ

ْلبا �سُ َتــْطــهــرِيه  بعَد  فيغدو  الــذي َيــــذوُب..  كـــاجَلـــْوَهـــِر  االآالُم  ــُرنــا   ُتــطــهِّ

ْنبا بــاً وُتذكي َمواَت النف�ِس.. اأو تغ�سُل الذَّ ُمــَذرَّ الـــَعـــْزِم �سيفاً  َحـــدَّ   وَتــ�ــســحــُذ 

ّبا �سَ بَّها  �سَ َقــْد  حَمِن  الرَّ مَن  ــَنــٍة َوُنعَمى   وتــلــَك َلــَعــمــري ِمــْنــحــٌة بــعــَد حِمْ
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ْحبا مُّ ذوي االأرحاِم واالأهَل وال�سَّ َرْو�َسٌة ت�سُ ِة  املََحبَّ َنْبِت  مْن  القلِب   ويف 

ِلِه ووْحــــَدَك يــا رّبـــاُه َمــْن َيــْدَفــُع اخَلْطبا لَو�سْ انــقــطــاَع  ال  حــمــدي..   وهلِل 

اأْو َي�سرُت الَعْيبا ــِب.. فـــوَق عــبــاِدِه في�سِرُف عّنا الــداَء..  ــْي  وَيــعــلــُم عــلــَم الــَغ

ــهــا �ــــســــاَرْت الأَعــــداِئــــهــــا َنــْهــبــا تي مــواطــُن واأُمَّ لديني  بْل  لنف�سي..   ول�سُت 

ْعبا ال�سَّ بها  وحَتمي  اأوطــانــاً..  فوَفها لُتنقَذ  املـُـبــنِي �سُ احَلــقِّ  ــْد على   فــوحِّ

با ِخ�سْ َطيِّباً  عي�َسها  ني  وجَتْ ِكياَنها َمنيعاً..  احلنيِف  الّديِن  على   وَتبني 

�ــســفــاَءُه فــعــالــْج اإَلـــهـــي ِمـــْن َمــواِجــِعــهــا الــَقــْلــبــا ــٌب رَجـــــْوُت  ــْل َق  واإْن كـــاَن يل 

با ُتعاين االأََذى يف ِربَقِة االأَ�ْسِر.. والَغ�سْ
 

 َلَك املُ�ْسَتَكى.. والُقْد�ُس َم�ْسَرى َنِبيِّنا

ْعبا والرُّ الَقْهَر  ُد  نح�سُ �َسَنْبَقى  َو�ــســيــلــًة واإال  اجلـــهـــاَد  اإال  اأرى   ولــ�ــســُت 
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وقـــــــــراآُن تــــوحــــيــــٌد  الـــــــــــــــّزاُد..  َفــَتــْحــُت ِلــلــّنــوِر َقــْلــبـــــي.. َفــْهــَو َجـــْذالُن وزاُدُه 
 

 اأََما راأيَت احَلَيا ُيْحيـي الّثـَرى.. فكذا َيــْحــيــا بـــنـــوِر الــــُهــــَدى قـــلـــٌب ووجــــــداُن

واإميــــــــاُن واإْخــــــــبــــــــاٌت..  �ــــســــجــــوٌد..   والــروُح.. ال لي�س َيــْروي �َسْوَقها اأَبــداً اإال 

اآذاُن ــيــل  والــل بـــهـــا..  ــاُن  الــلــ�ــس  تــنــ�ــســاُب كــالــ�ــســلــ�ــســل االآيــــــاُت عــاطــرًة َيـــجـــري 

ـــِتـــِه الــفــيــحــاِء ُبــ�ــســتــاُن ــحــو بـــرو�ـــسَ ــ�ــســتــفــيــُق ريـــاحـــنُي الـــــفـــــوؤاِد.. كما َيــ�ــسْ  وَت

ـــهـــا َوْجـــــــــــٌد وحْتـــــنـــــاُن ـــنـــا املــــالئــــكــــُة االأطــــــهــــــاُر �ـــســـاهـــدٌة لــــهــــا بـــتـــقـــديـــ�ـــسِ ـــْي  َب

ــــرِّ َهــــّتــــاُن ــــُغ حــــمــــاِت ال ــُخــهــا غـــيـــٌث مـــــَن الــــرَّ ــمِّ ــ�ــســكــيــنــِة اأنــــفــــا�ــــٌس.. ُيــ�ــسَ  ولــّل

واإذعـــــــــــاُن تـــ�ـــســـبـــيـــٌح  والـــــــكـــــــوُن  خا�ِسَعٌة هلِل..  وهـــَي  تــبــدو  اجلــالِمــُد   حتـى 

ــ�ــســواُن  كــــــاأمّنــــــا جــــنــــُة الـــــفـــــردو�ـــــسِ مـــاثـــلـــٌة والــقــلــُب يف َرفــــــَرِف اجَلــــّنــــاِت َن
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اإنـــ�ـــســـاُن اهلِل  عـــنـــَد  ـــــْرجـــــوُه  وَي  ُقْم يا اأخا الّروِح.. وا�سهْد ما َتَقرُّ بِه عــــــنٌي.. 

ــــْن َمـــقـــاِم الــــُقــــْرِب ِحــــْرَمــــاُن ــُه ِم ــــُه �ــَســـــَحــراً فــحــظُّ  َمـــْن فـــاَتـــُه اأْن ُيــنــاجــي ربَّ

ــزاُن ْجـــحـــاِن ِمــيـــ ْمَت ِمْن َح�َسٍن حــتـــــى مَيـــيـــَل اإلــــى الـــرُّ  ر�سيُد ُعمِرَك ما قدَّ

ـــــــرٌّ واإحــــ�ــــســــاُن ــــْعــــُيــــُه ِب ـــــــْن �ــــسَ وَمْرَحَمًة وفـــــــــاَز َم اإ�سالحاً  حياَتَك   َفاْعُمْر 

ْيــــــــِف َتــــــــــــْزداُن فاِنَيٌة َكـــــــغـــــــادٍة بــــفــــنــــوِن الــــــــزَّ َتــْغــُرْرَك  ال  اهلِل..  على  ــْل  ــِب اأَْق
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ــــٌد اأنــــــــت.. واالأمــــــــــــواُل ِعــــْبــــداُن ــــيِّ  واجعْلُه يف اجَلْيِب ال يف الَقْلِب ِدْرَهَمها َو�ــــسَ

ــْيــَك مــا يــحــويــِه باطُنها مـــَن الـــُكـــنـــوِز.. فــال َيـــْخـــَدْعـــَك ُعــمــراُن َنــْعــلَ  وحتـــَت 

ــراُن ْبــــُح بــعــَد َفـــــواِت الــُعــْمــِر ُخــ�ــْس ــــٍة مـــ�ـــســـنـــوعـــٍة كـــــِذٌب والــــرِّ ــــهــــَرَج  فـــكـــلُّ َب

ـــاُن ــــى �ـــس ــــَق ــــَت ــــْل وَلُه عــــنــــَد االإلــــــــــِه بــــيــــوم املُ واحــداً..  هّماً  ُهموَمَك   فاْجَعْل 

ْهـــــِر اأزمــــــاُن َقُرَبْت مــهــمــا نــــــاأْت بـــحـــبـــاِل الـــــدَّ وَقــْد  َوى..  الُق�سْ غاَيُتَك   هلِلِ 

ــــواُن ــــــــْوٌز ور�ــــس ــــُه َف ــــظُّ ـَــــــْن َح ــُه طــــوَبــــى مِل ــْرِجــُع ْحـــَمـــِن َم  وكــــلُّ َحــــيٍّ اإلــــى الـــرَّ
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هذا هو الإميان

ــــُح نـــــورا وَيـــفـــيـــ�ـــسُ يف وجـــــــِه احلـــــيـــــاِة ُحــــبــــورا ــــ�ــــسَ ــــْن  هــــــذا هــــــَو االإميــــــــــــاُن َي

ــــــدورا ـــــــنِي �ــــــسُ ـــــــب ــــــــعــــــــّزِة احَلــــــــــــقِّ املُ  هـــــذا هـــــَو االإميـــــــــاُن يـــ�ـــســـرُح بـــالـــُهـــدى وب

ــهــْم جـــــــلَّ االإَلــــــــــــــُه ُمــــهــــيــــمــــنــــاً.. وَغـــــفـــــورا  وَيـــقـــوُد َمــــْن �ــَســلــُكــوا الــطــريــَق لــربِّ

ـــُه �ـــَســـْعـــيـــاً.. َوكــــــاَن مــــَن الــــعــــذاِب جُمــيـــــرا جـــئـــَت مـــــا  اإذا  ـــــــــًة  َهـــــــــْرَوَل  يـــــاأتـــــيـــــَك 

ــــــــاَء َوْحـــــــــــُي كـــــتـــــاِبـــــِه املـَــــْعـــــمـــــورا ــــــًة واأَ�ــــــــس ـــــــَة رحــــــمــــــًة ورعــــــاَي ــــــَع الـــــــربيَّ ــــــسِ  و�

ــــُل مــــوؤمــــنــــاً وَكـــــفـــــورا ــــَم ــــ�ــــسْ ُلُه وَنــــــــــــداُه َي َف�سْ ُيــْجــَحــُد  فكيَف  ــكــوُر..  الــ�ــسَّ  وهــَو 

ـــاِء ُعـــبـــورا ـــَم ـــسَّ ـــ� ـــنـــوا نـــحـــَو ال ـــِهـــْم مل ُيـــحـــ�ـــسِ َـــــــْن بــــاتــــوا عـــلـــى غـــَفـــالِت  عـــجـــبـــاً مِل

ـــــرورا ـــالَل ُغ ـــْم ؟ فـــعـــالَم قــــْد ركـــبـــوا الـــ�ـــسَ ـــُه نـــيـــا بـــَقـــْنـــَطـــَرٍة َل ـــِت الـــدُّ  اأََوَلـــْيـــ�ـــسَ

ُثــــبــــورا ــــــاِه  ـَـــــَت امل ـــى  ـــبــــ ُعـــْق راأَْوا  ـــى  ــــ ــثــوا حـــّت َيــَتــلَــبَّ مَلْ  ثـــم  قـــلـــيـــاًل..  ــحــكــوا   �ــسَ

ـــَقـــى َمـــــْذخـــــورا َلــُه جــــعــــلــــوُه ُذْخـــــــــــراً بـــالـــتُّ َفِطنوا  ــْو  َل الــُعــْمــَر..  اأَ�ــســاعــوا   َعبثاً 

ــــــْم َمــــاأْمــــورا ــــــِذِه ـــــِهـــــْل.. وجــــــاَء الأَْخ مُيْ فـــــــــاإذا اأَتـــــــاُهـــــــْم هــــــــــاِدُم الـــــــلَّـــــــّذاِت مْل

ُزورا ـــــقـــــارُف  ُت اأَو  املــــــاآثــــــَم..  ـــى  ـــ�ـــسَ ـــْغ َت
 

 فـــحـــذاِر.. ثــّم حـــذاِر ِمـــْن فـــَتِ الــَهــوى

ـــــْن ال يـــكـــوُن َطـــهـــورا ـــْر فـــــــوؤاَدَك.. فــالــفــراديــ�ــُس الــُعــلَــى َحـــــُرَمـــــْت عــلــى َم  َطـــهِّ

ــــــًة وَحـــــريـــــرا ــي بها َفـــــــــــــــْوزاً.. وَتــــــْرجــــــو َجــــــنَّ ــغـــ ــْب ــي َت ـــ  فـــاْعـــمـــُل الأُخــــــــراَك الــت
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جــــورا  وهــــدايــــُة االإ�ـــــســـــالِم مــنــهــُجــَك الـــذي مـــا ِزْلـــــــَت فـــيـــِه عــلــى املَـــــــَدى َمــــاأْ

ــلَــكــاً َمـــْبـــــــرورا ـــبـــُق َمــ�ــسْ ـــْع ــــْدقــــاً.. وَي ِعــــْطــــُرهــــا �ــــسِ ــــُح  ــــنــــَف َي  .. هلِلِ طـــــاَعـــــٍة   يف 

ـــعـــادُة َمــــْبــــدًءا وَمــ�ــســريا ـــَتـــهـــي هــــَي ذي الـــ�ـــسَّ َتـــ�ـــسْ ـــــِه مــــا  ـــــواِن  وَتــــــنــــــاُل يف ِر�ـــــس

••••••

ـــــورا ـــــمـــــِرَك ُب ـــاُد ُع ــــال يــــكــــوَن حـــ�ـــس ــــْي ــمــو بها َك ــ�ــْس ـــًة َت ــــْق لــنــفــ�ــِســَك غـــاَي  اأَطــــِل

ـــبـــاَح َنــ�ــســريا ـــا.. والـــ�ـــسَّ ـــَر َغـــ�ـــسًّ ـــْم  واجـــعـــْل اأ�ـــســـاريـــَر الــــوُجــــوِد طــلــيــَقــًة والـــُع

ــــــتــــــورا ُد�ــــــسْ نـــــهـــــَجـــــُه  وارَفــــــــــــــــْع   .. داعياً هلِلِ فانه�ْس  ال�ّسّماِء  َرى  الــذُّ  وعلى 

ــَتــهــا نـــــــبـــــــرا�ـــَس ديــــــِنــــــَك هــــــاديــــــاً وَبـــ�ـــســـريا ـــَك الــّدنــيــا.. فــهــْل اأَْهــَدْي َتــهــفــو َل
 

ــــــذاَك جــديــرا ـــــــــراُم.. فـــكـــْن ب ـــــْد ُي ــَهـــــى مـــا َق ــَت ُمــْن هــــَي  ــي  الــتـــ ـــَك  ـــُت غـــاَي  واهلُل 
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هي الدنيا

ــــــــدًى ِخـــــــداُع ـــيـــاُع وُزْخــــــُرُفــــــهــــــا بــــغــــرِي ُه ــــاٌع هــــــــذِه الــــدنــــيــــا �ـــسَ ــــي  �ــــسَ

ـــراُع  ميــــــرُّ الـــــعـــــاُم اإثــــــــَر الـــــعـــــاِم فــيــهــا كـــمـــا تـــرتاكـــ�ـــسُ الــــَبــــْهــــُم الـــ�ـــسِّ

 ونــلــهــُث نـــحـــُن يف ركـــــِب الــلــيــايل ولــــلــــ�ــــســــمــــِل افــــــتـــــــــــــراٌق واجــــتــــمــــاُع

ــــــاُع  ولـــــــــــــــالأيـــــــــــــــاِم كــــــــــــــرٌّ ثــــــــــم فـــــــرٌّ ولـــــــــــالآمـــــــــــاِل �ـــــســـــيـــــٌق واتــــــ�ــــــس

ــــــــــٌو واْنـــــــِدفـــــــاُع  تـــال�ـــســـْت ثـــم جـــا�ـــســـْت بـــاالأمـــاين كـــــــذاك الــــبــــحــــُر َرْه

••••••
ُلـــــهـــــا بـــكـــاٌء واآخــــــــــــُرهــــــــــــا دمــــــــــــــــوٌع والـــــــتـــــــيـــــــاُع  هــــــَي الــــدنــــيــــا.. فـــــاأوَّ

َمـــــتـــــاُع ـــــــــــــداً  اأب لــــهــــا  َيــــ�ــــســــفــــو  ـــــــــرُء بـــيـــنـــهـــمـــا ويـــغـــدو وال  ـــــــــروُح امل  ي

َوداُع طــــــالــــــْت  واإْن  اأمــــاٌن وُلـــــقـــــيـــــاهـــــا  لــهــا  فلي�س  ــِحــَكــْت  �ــسَ  واإِن 

ـــــــذاٌب وكـــــْم ظـــمـــَئ الــــكــــراُم بــهــا وجـــاعـــوا َع اأو  حــــ�ــــســــاٌب   عـــطـــايـــاهـــا 

••••••
 هــــَي الـــدنـــيـــا امـــتـــحـــاٌن وابـــتـــالٌء فــــال َيـــــــْغـــــــُرْرَك يف الــــّدنــــيــــا َطـــمـــاُع

ـــراُع ــهــا الـــرَبايـــا و�ـــســـبَّ الأجــــــِل َمـــْغـــَنـــِمـــهـــا الـــ�ـــسِّ ــِت ــَن ــفــْت  َلـــَكـــْم هـــاَمـــْت ِب

 ولـــــكـــــْن حـــبـــُلـــهـــا مـــهـــمـــا متــــــاَدى �ــَســُيــطــَوى مــثــلــمــا ُيـــطـــوى الــ�ــســراُع

••••••
 حــــذاِر فــلــيــ�ــَس يف الـــّديـــِن ابــتــداٌع كـــمـــا فــــيــــهــــا.. بــــــِل الــــــّديــــــُن اّتــــبــــاُع

ــــــــَك ُمـــ�ـــســـَتـــطـــاُع ْحـــَمـــِن َمـــرجـــُع كـــلِّ حــيٍّ وفـــــــــــوُزَك عــــنــــَد ربِّ  اإلــــى الـــرَّ
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ُيـــــــــراُع الــــقــــيــــامــــِة ال  يـــــــــوَم  َفــواهــاً لــــــــــُه..  احُل�سَنى  لــه  �سبقْت   وَمــن 
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ُه الإ�سالم طوبى ملن همُّ

ال�ّساحا واعــــمــــْل الأُخــــــــــراَك.. غـــــــّداًء وَرّواحـــــــا َوداعــاً.. فاْترِك   ُدنياَك قالْت 

ـــــراحـــــا ؟ فــاِنــَيــٌة وَبـــحـــُرهـــا فـــا�ـــَس اآثــــامــــاً واأَْت وَهـــَي  ُخـــُلـــوداً..  َت�سَتهيها   هــْل 

ــهــا.. فــتــحــيــُل الـــذكـــَر َفـــّواحـــا ــَت ــْع ــَن ـــٍة �ــس ـــُم مــنــهــا غـــيـــــــَر نـــاِئـــلَ ـــغـــَن  ولـــ�ـــســـَت َت

�َسـّحاحا ــــواَك  جَنْ يف  َتـــْذريـــِه  ـــٍل والــدمــُع  ـــَم َد لـــلـــرحـــَمـــِن مـــــْن َع  ومـــــا جَتــــــــرَّ

اأَْرواحـــا الظلِم  َجحيِم  مــْن  بها   وكـــــل �ــســيــحــِة حـــــقٍّ مـــنـــَك �ـــســـادقـــٍة حُتيـي 

ــْتــِم مت�َسُحها ونـــفـــحـــة اأنـــــبـــــَتـــــْت ُحــــــّبــــــاً واأَفــــــراحــــــا الــُي  ودمــعــة مــن عــيــوِن 

ـــراحـــا ــّحــاكــا ومِمْ ــهــا مــنــك َمـــكـــُرَمـــٌة وبـــــاَت َمـــــْن بـــــاَت �ــسَ ــْت ــبــَع  وجـــوعـــة اأ�ــس

اأربــاحــا ــُر  واخُلــ�ــْس طـــاعـــًة..   ومــهــجــة بــالــُهــَدى اأنــقــْذَتــهــا.. فغدا ِع�سياُنها 

ــدِه يـــرجـــو بـــتـــقـــواُه تــهــذيــبــاً واإ�ـــســـالحـــا �ــســيِّ اأعــــتــــاِب  يف  زاَل  مـــا   والـــعـــبـــُد 

ــِه يــعــالــُج الــــَوْجــــَد واالأ�ـــــســـــواَق ُمــْلــتــاحــا ــِت ــَراَع ـــَفـــى يف �ــسَ  َوَيـــقـــرُع الـــبـــاَب ُزْل

ِم�سباحا لــلــنــا�ــِس  ـــِه  َهـــمِّ ِمــــْن  ُرُه ُيــ�ــســيُء  ــُه االإ�ــســالُم.. َين�سُ  طــوَبــى ملـَـْن هــمُّ

ُغ الــوجــَه يف املـــحـــراِب.. مبتهاًل حــتــى يـــرى مــطــلَــعــاً للفجِر قـــْد الحــا  ميـــرِّ

 هــــاّل اقـــتـــديـــَت بـــه جنـــمـــاً مبــ�ــســرقــِه يف االأفـــــــــِق يـــ�ـــســـطـــُع لــــلــــرائــــنَي ملـّــاحـــا

ـــّداحـــا �ـــسَ ــــكــــوِن  ال ربِّ  بـــــاآيـــــاِت  وُقْم لـــيـــاًل  ال�سجوِد..  يف  بعيداً  بعيداً   َحلِّْق 

ِمْلحاحا القْلِب..  �َسِجيَّ  ِذْكــٍر..  َطِحباً ِل�ساَن  ُم�سْ َرّبـــاُه..  يا  ُقْلَت  اإذا   واعــِزْم 

واْجتاحا  .. االأر�ــــسِ يف  عَثا  عــدوٍّ  الــُكــْبـــــَرى وحْمَنِتها فكْم  ـــِتـــَك  الأُمَّ  واجــَهــْد 
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�َسّفاحا دَمـــَن القتَل والــُعــدواَن..  اأَ يدنِّ�ُسها َمــْن  االأُوَلــــى  والِقبلُة   الــُقــْد�ــُس.. 

ـــاحـــا ُج لـــلـــتـــهـــويـــِد نـــّب ـــــــــــــــَروِّ ئــاً وَمــــــــــْن ُي ــرَتِ ـــْن ُيــعــرِبــُد يف االأوطـــــاِن جُمْ  وَم

ــَخــَذْت رغــــَم االأعـــا�ـــســـرِي واالأخــــطــــاِر َمــاّلحــا دِت الـــرايـــاُت.. مــا اتَّ  وقـــْد َتـــَعـــدَّ

ِمْفتاحا �ِسَوى االإ�سالِم  َلْن َترى يف  ِتــِه ال  ـــْن كـــاَن َيــْبــحــُث عـــْن ِمــفــتــاِح ِعــزَّ  َم

ـــه الـــّراحـــا ـــا خـــاَل َع اأَو�ـــســـابـــاً.. ومـــا َفــِتــَئــْت دنـــيـــاه َتــ�ــســقــيــِه �ـــُســـمًّ ــــْن جتــــرَّ  وَم

�َساحا مِتْ ــكــِل  الــ�ــسَّ بــُقــْبــِح  ُيــحــاكــي  ــلَــٍف وقـــْد  ــيــاً يـــخـــتـــاُل يف �ــسَ  يـــظـــلُّ مــنــتــ�ــسِ

احا َو�سّ الكوَن  يعلو  ْم�ِس  كال�سَّ  واحلقُّ 

ــاحــا ـــْدٍق عــلــى االأيــــــاِم ُنــ�ــسّ  اإخــــــواَن �ـــسِ

الـــَغـــْدَر �سيمُتها فــــاإنَّ   حــــذاِر مــنــهــا.. 

 فاخرْت لنف�ِسَك.. واالأحداُث �ساخَبٌة

واأَْمــداحــا اأخــالقــاً  مِّ  ال�سُّ َرى  الـــذُّ م�ساِلَكُهْم نحَو  فا�ْسُلْك  بهْم  ظــِفــْرَت   فــاإْن 

ــــن َطــّمــاحــا ــْر لــــفــــْوِزَك يف الــــّداَرْي غــداً �ــســمِّ الــنــجــاَة  �سئَت  اإْن  �َسبيُلَك   هــذا 

اْن�ساحا قــِد  �َسْعباً  وال  ـــْرداً..  َف  احِر�ْس على املَْوِت َتْظَفْر باحلياة.. وال َت�ْسَتْثِن 

 الــكــلُّ فيها �ـــســـواٌء.. لـــْن َتــــَرى اأحـــداً ُتــ�ــْســَبــى كـــراَمـــُتـــُه بــالــَقــْهــِر.. ُمــْرتــاحــا

ْهــــِد اإّمـــــا �ــســئــَت اإيــ�ــســاحــا  وازَهْد بُدنياَك ُزْهَد القادريَن.. وذي حــقــيــقــُة الــــزُّ

َوَجــٍل واْفــــــَزْع ِلـــِديـــِنـــَك.. بـــاخَلـــرْياِت َنــّفــاحــا بال  واْقَهْرها  بَنْعلَْيَك..   َطاأْها 

ــبــاحــا ـــيـــَك« اإمـــ�ـــســـاًء واإ�ــسْ ـــَت اأََتــــــــْت ُدنــــيــــاَك راِغــــَمــــًة َتـــقـــوُل: »َلـــبَّ ـــْل ـــَع فــــــاإْن َف
 

اإجْنــاحــا الــ�ــســْكــِر  بــعــَد  ــْعــمــاُه  بــُن ـــِت االآفــــــاَق رحــمــُتــُه وازَدْد   وا�ــســكــْر ملـَـــْن َعـــمَّ

24/3/1430 هـــــ  2010/3/10م 
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اإلى درة الإ�سالم

ــــالم نــهــجــاً والـــتـــزامـــا ــــس واحت�ساما عــانــقــي االإ� ُطـــهـــراً  بــالــنــوِر   واكــتــ�ــســـــي 

الــــتــــي بــــاخلــــفــــافــــيــــ�ــــس  ُتـــــــبـــــــايل  الظالما ال  وت�ستعدي  احلــقــد..   َتنُفُث 

ـــيـــا الـــــورى و�ساما؟ وانــــظــــري حـــولـــك يف دن �سلى  قد  املُ�سلم  �سوى   َمــن 

ــــا لـــيـــلـــُه؟ ا�ستقاما؟ مــــن �ــــســــوى املُـــ�ـــســـلـــِم اأحــــي اهلل  يف  امل�سلم  �ــســوى   مــن 

احــتــكــامــا يـــنـــبـــُذ االإحلـــــــــاد َوالـــــ�ـــــســـــــــــرَك.. وال اهلل  اإلـــــــى  اإال   يـــرتـــ�ـــســـــــي 

ــهــوَة والــكــ�ــســب احلــرامــا يـــتـــجـــافـــى عــــــن غــــــوايــــــات الــــهــــوى  يــتــقــي الــ�ــسَّ

يـــــــــداً ُيــــــعــــــطــــــي  ال  اهلل  هـــامـــا ولـــــــغـــــــري  اهلل  لـــغـــري  يـــحـــنـــي  وال   ال.. 

ــاً ــن ــعــل ــي ُم ـــ ـــــرعـــــَة احلــــــــــقِّ حــــــيــــــاًة ونــــظــــامــــا وعــــلــــى الـــتـــوحـــيـــد ميــ�ــس ـــــسِ � 

.. مــثــلــمــا ـــــــــــــدٌّ ا.. واعــتــ�ــســامــا اأنـــــــــت يــــــا اأُخـــــــــتـــــــــاُه ِن  هــــو اإميــــــانــــــاً.. وبـــــــــرًّ
 

ــــنــــواِن يف الــــــــــدرِب مـــعـــاً  حتـــمـــالن الــــعــــبء هـــمـــاًّ واهـــتـــمـــامـــا اأنــــتــــمــــا �ــــس

نـــاهـــ�ـــســـاً اإال  الـــنـــ�ـــســـــــُر  يــــطــــرُي   بـــجـــنـــاحـــيـــه.. اإلــــــى االأفـــــــق تــ�ــســامــى ال 

ـــــــنـــــــاًء ودعــــــامــــــا يـــ�ـــســـهـــُد الــــتــــاريــــخ والــــــديــــــُن الــــذي  جـــــــــاء بــــــالــــــعــــــدل ب

ُقـــــــراآنـــــــِه الـــــــوحـــــــُي يف  تــــخــــلــــّى  ذمـــامـــا مــــــا  اأو  ـــا  حـــقًّ اأغــــفــــل  اأو   عــــنــــك.. 

ـــــــت يـــــا اأخــــــتــــــاُه يف ديــــــن الــــُهــــدى مـــقـــامـــا اأن ت  ــــــــــــزَّ َع غــــــالــــــيــــــٌة..  ٌة   ُدرَّ
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الــــذي جــــ�ــــس  الــــرِّ عــــن  اهلُل  ُعــــقــــامــــا �ـــســـانـــك  داًء  لـــــــه  الـــــــغـــــــرب  ج   روَّ

 وخـــــــذي يف دعـــــــوة احلــــــق الـــزمـــامـــا فــاحــفــظــي الـــعـــهـــد.. وكــــــوين اأهـــلـــُه

ـــــري الــــبــــيــــت.. فـــفـــي اأكــــنــــافــــِه  يـــنـــُبـــُت الـــنـــ�ـــسُء كـــــاأزهـــــاِر اخُلـــزامـــى اعـــــُم

ــــــــــُه الـــــــرو�ـــــــسُ الـــــــــذي يـــــزهـــــو بــه  يـــــــوم يــتــنــامــى اإن ــــنــــا.. يف كـــــل   غــــر�ــــسُ

 جـــنـــُة االأخــــــــــرى.. وئــــامــــاً و�ــســالمــا جـــــنـــــُة الــــــدنــــــيــــــا.. عــــلــــى اآثــــــارهــــــا

ـــقـــًى العظاما حمـــ�ـــســـُن االأجــــــيــــــال.. نـــــــوراً وُت يد  ال�سِّ ُينجِب   اأ�سلحيه.. 
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خديجة اأول املوؤِمنات..

ــــــــنــــــــا الــــطــــاهــــرة  عــلــى الــــــروح.. والــ�ــســرية الــعــاطــرة �ــــــســــــالٌم اأيــــــــــا اأُمَّ

الــــــزمــــــاِن جــــبــــني  يف  ًة  ُدرَّ  لــــك احُلــــــــبُّ واحلـــــظـــــوُة الـــغـــامـــرة اأيــــــــــا 

 ونـــــفـــــ�ـــــُس الـــــر�ـــــســـــول بــــــه زاخــــــــرة حـــبـــاِك الـــر�ـــســـول بــ�ــســدق الـــــوداد

ــــ�ــــس وكــــنــــت املُـــعـــني ــــي  وكــــنــــت لـــــه الــــرو�ــــســــة الـــنـــا�ـــســـرة فـــكـــنـــِت االأن

ــــه الـــــبـــــاهـــــرة اأ�ـــســـبـــِت املُـــنـــى كـــلـــهـــا.. فــا�ــســعــدي ــــمــــائــــل  بــــحــــ�ــــســــن �ــــس

ـــــــة اأحــــــــــالمــــــــــِك الـــــبـــــاكـــــرة واأحــــــــرزِت فــيــه الـــر�ـــســـا والــ�ــســنــاَء  وغـــــــاي

 وهـــــــــــــْم قـــــبـــــلـــــه كــــــثـــــــــــــرٌة كــــــاثــــــرة واأعـــر�ـــســـت عـــن خــاطــبــيــك الــكــبــاِر

االأنـــــــــــــاِم ربِّ  بـــــــاإلـــــــهـــــــاِم  ـــرة وذاك   ونـــــــــوِر الــــبــــ�ــــســــرية.. والـــبـــا�ـــس

ــــــهــــــات االأُمَّ اأول  ُتـــ�ـــســـبـــحـــي  ـــرَف بـــالـــنـــ�ـــســـبـــة الــــعــــاطــــرة لـــكـــي  ــــ  فـــنـــ�ـــس

ـــــني ـــــوؤمـــــن ـــــهـــــج األــــــ�ــــــســــــنــــــُة امل ـــــل ـــــــادرة وت ـــــــن  بــــطــــيــــب حمــــــــــامــــــــــِدِك ال

ال�سالم منه  العر�س  ذو  ـــــــــــــــــــــــت الآالئـــــــــــــــــــــــه �ـــــــســـــــاكـــــــرة وُيهديك   واأن

ـــرى بـــبـــيـــٍت بـــاأعـــلـــى اجِلـــنـــا الــفــاخــرة وبـــ�ـــســــ ِحـــْلـــَيـــُتـــه  الــــــدّر  مـــن   ِن.. 

ــلــوين« »زمِّ املُ�سطفى  قــالــهــا   وعـــــيـــــُنـــــِك مــــــن حــــــولــــــِه �ــــســــاهــــرة وُمـــذ 

 نـــ�ـــســـائـــم مـــــن روحـــــــــِك الـــ�ـــســـاعـــرة وظـــــــلُّ املـُــــوا�ـــــســـــاة ُيـــ�ـــســـفـــي عــلــيــه

اآزره كـــــذلـــــك تــــنــــمــــو زهــــــــــــوُر الــــــوئــــــاِم قـــــد  لـــــالإلـــــف  ـــــــــــــُف  االإْل  اإذا 
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ـــــــــــًدا لـــــن ُتـــ�ـــســـام ــــــــــَك خـــــــرياتـــــــهـــــــا مــــــاطــــــرة وُقـــــــْلـــــــِت لـــــــه: اأب  وكــــــــــفُّ

ال�سعيَف وُتــعــطــي  اللهيَف  الـــقـــاهـــرة ُتــغــيــُث  احلــــاجــــة  ذا   وُتـــ�ـــســـعـــُف 

 ُهـــــــــــنـــــــــــاك.. مــــــــعــــــــارفــــــــُه وافـــــــــــرة وهـــــــيـــــــا.. فـــثـــمـــة �ـــســـيـــخ �ـــســـريـــٌر

 ُيــــــــهــــــــّديُء مـــــن زوجـــــهـــــا خــــاطــــره �ـــســـاأ�ـــســـاألـــُه.. وهـــي تــرجــو اجلـــواب

ـــَل عــقــاًل وقــلــبــاً ـــْوَف واأ�ــســغــى ابــــُن َن
 

 وجـــــا�ـــــســـــت عــــــواُطــــــفــــــه الــــثــــائــــرة

!.. ذلــــــك نــــامــــو�ــــســــُه بــــــادرة و�ـــســـاح عــلــى الـــفـــور: ُقــــّدو�ــــُس ُقـــدُّ  و�ــــــــــــسُ

ــــبــــيُّ الـــــذي ـــــــُد.. اأنـــــــــت الــــن  اأتـــــــتـــــــنـــــــا بــــــ�ــــــســــــائــــــرُه الــــــغــــــابــــــرة حمـــــــمَّ

 اأنــــــا�ــــــســــــُر بــــــاحلــــــقِّ مــــــن نـــا�ـــســـره ويــــــــــا لــــيــــتــــنــــي جـــــــــــــــَذٌع يــــومــــهــــا
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الــنــبـــــيَّ َغـــــطَّ  نـــاَفـــره اأجــــــْل ذاك جـــربيـــُل  اأن )اقـــــــــراأْ(.. فــمــا   ونـــــادى 

ــــــــفــــــــى اأنــــــــــــــــه قــــــــــارئ ظــــاهــــرة ولــــــــــكــــــــــْن َن مــــعــــجــــزة  ــــــْفــــــِي  الــــــنَّ  ويف 

ا وجـــهـــراً  الــــذاكــــرة هـــو الــــوحــــُي يـــاأتـــيـــه �ـــســـرًّ ـــ�ـــُس يف �ـــســـفـــَحـــِة  ـــنـــَق  فـــُي

ــــــهــــــا �ـــــــســـــــادرة وتــــنــــ�ــــســــاب مــــنــــه بـــــحـــــاُر الــــعــــلــــوِم ـــــــــــــه كــــــلُّ  وِمــــــــــــــــْن ربِّ

اآمــــــــــــرة هــي )اقــــــراأْ( واأْعــــِظــــْم بــُحــبِّ الكتا قــــــــــــراءتــــــــــــِه  ـــــــــــــــــبِّ  وُح  ب 

 بــــــــــــــــــــــاأول اآيـــــــــــــاتـــــــــــــه الــــــــنــــــــائــــــــرة واأعـــظـــم بــديــن اإلــــى الــعــلــم يــدعــو

ـــــه الــــــــزاهــــــــرة فــــــــاأورث لــــالأر�ــــس نــــــوَر الــ�ــســمــاِء ـــــارت  و�ــــــــســــــــاد حـــــ�ـــــس
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ـــــفـــــوُة االأَّولـــــــــــــــوَن واأُمــــــــُتــــــــه الـــــ�ـــــسَّ
 

االآِخـــــــــــــَرة تــــرتــــيــــُبــــهــــا  كــــــــان   واإن 

••••••

اآمــــــنــــــْت اإذ  خـــــديـــــجـــــُة  حـــــــــاذرةوفـــــــــــــازت  وال  حـــــــــريى  تـــــــــُك  ومل 

ــُب الــ�ــّســْبــِق يف املــوؤمــنــاِت ـــــ�ـــــســـــاُف اإلـــــــــى َكـــــــــــــَرِم االآ�ــــــســــــرة لــهــا قــ�ــسَ  ُي

عــــــــامــــــــرة وبـــــــــــــــورك بــــــيــــــٌت بــــــــه اأجْنـــــــــَبـــــــــْت بــــــــــاآالئــــــــــهــــــــــا   وداٌر 

اأمـــــــثـــــــولـــــــٌة اأُمُّ  يــــــــا  ـــــــــــــــٌة ظــــــاهــــــرة وفـــــــــــــــــــاوؤك   �ـــــــســـــــواهـــــــُدهـــــــاحـــــــيَّ

اجلـــائـــرة جتـــــّرعـــــِت حمـــنـــة اأهـــــــل احلـــ�ـــســـار ـــغـــمـــِة  الـــطُّ اأذى   وذقــــــــِت 

رى اأنـــــــــِت اأُمنـــــــــــــوذٌج يف الـــــــذُّ اآثــــــــــره وهــــــا  اأو  احلـــــــــــــقَّ  عـــــــانـــــــق   ملــــــــن 

ــــرِت مــــن هـــاجـــروا الـــهـــاجـــرة ولـــيـــتـــِك اأبــــ�ــــسَ �ـــســـحـــوة  يف  اهلل   اإلــــــــى 

 ورايـــــــــــــــــاِت اأبـــــــنـــــــائـــــــِك الـــــظـــــافـــــرة ولــــيــــتــــِك اأدركـــــــــــِت بـــــــــدراً وفـــتـــحـــاً

الـــزمـــاُن تـــنـــُظـــري كــيــف دار  الـــــدائـــــرة لــكــي  الــــكــــافــــر  عــــلــــى   ودارت 

ــــــًة بــــــــاِهــــــــَرة واآمـــــــاُلـــــــِك الـــــُغـــــرُّ قـــــد اأ�ـــســـبـــحـــت  حــــــــقــــــــائــــــــَق.. مــــــاثــــــل

••••••
ـــــتـــــة �ــــســــابــــرة مــع اهلل حمـــيـــاِك.. حــتـــــى انــطــوى  بــــــ�ــــــســــــاطــــــك.. ثـــــاب

يــعــتــ�ــســمــَن الـــتـــقـــى  ذواُت   كـــطـــوٍد بـــوجـــه الــــُقــــوى الـــكـــافـــرة؟ فــــاأيــــن 

ال�سعاَب تــتــحــّدى  اإْذ  ْوِج  الــــــزَّ َمـــع  خـــــــــذواًل.. وال خـــائـــرة؟   ـــْيـــ�ـــَســـْت   فـــلَ
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 ومــــــــــــا عــــــابــــــهــــــا اأنـــــــــهـــــــــا تــــــاجــــــرة خـــــديـــــجـــــُة رمـــــــــٌز لـــــهـــــنَّ جـــمـــيـــعـــاً

ـــُل يف بـــذلـــهـــا مـــاَلـــهـــا ــــت بــــــاإنــــــفــــــاِقــــــه خــــا�ــــســــرة بـــــل الـــفـــ�ـــس ــــ�ــــس  ولــــي

تــــــــزوُل  ربـــــحـــــت جـــــنـــــًة ال   ولـــيـــ�ـــســـت كــــُدنــــيــــا الـــــــــورى عـــابـــرة فــــقــــد 

الـــنـــبـــيِّ اأزَر  هــــنــــالــــك  ت  االآخــــــــــرة و�ـــــــســـــــدَّ يف  ــــــعــــــادِة  الــــــ�ــــــسَّ  رجــــــــــــاَء 

••••••
الـــلـــواتـــي بــــني  اهلِل..  ـــرة  ِخـــيــــ ــــمــــن اأجـــــيـــــالـــــنـــــا احلــــا�ــــســــرة اأيــــــا  ــــعــــلِّ  ُي

ا ـــا وبــــرًّ ـــــــنـــــــا الــــطــــاهــــرة اأجـــــــْل.. نـــحـــُن خــلــفــِك ُحـــبًّ ــــِك يــــــا اأُمَّ ــــّي ــــحــــي  ُن
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أم املؤمنني..

الّصّديقة بنت الّصّديق

ـــنـــا اإلــيــِك حَتــايــا احُلـــبِّ والــِبـــــرِّ والثَّنا  حــبــيــبــَة خــيـــــِر املـُــر�ـــَســـلـــنَي.. واأُمَّ

اأٌَة ِمـــــْن ُكـــــلِّ َعــــْيــــٍب.. واإمّنـــــا ــــــــــرِبَّ ِك َمْن اأَْزَرى به الُفْح�ُس واخَلنا ُم  عدوُّ

نا فــداوؤِك مّنا الــّروُح يا َمْن ِبُطهِرها َل وحُي اهلِل.. واِلْعر�ُس ِعر�سُ  تنزَّ

واأهِلِه �سوِل  الرَّ ِعر�ُس  َقبِلنا  ــنــا وِمــْن  َمــ�ــسَّ ــُه فــهــو  َقــــْد مــ�ــسَّ اأذًى   وُكـــــلُّ 

نع ُطْغمٍة َديدَنا وكــلُّ افــرتاٍء فهو ِمــْن �سُ بــات  َقــْد   لها املكُر واالإفــ�ــســاُد 

�ُسموَمهْم الُقرون  خري  يف  ون  ُمثَخنا َيد�سُّ َد�سَّ  يرجْع مبا  ها  َد�سَّ  وَمْن 

 وت�سويَه َمْن �ساَد احل�سارَة واْبَتَنى! ُيــــريــــدون بـــاالإ�ـــســـالم �ـــســـرَّ مــكــيــدٍة

رْت نى وكـــــــلَّ جــــهــــاٍد يف حــــمــــاُه حتـــــــرَّ  �ُسعوٌب و�ساعت �ِسرعُة احَلقِّ يف الدُّ

ُمْلُكُه زال  اأَْن  الطاغوِت  على  ُمْعلَنا وعــزَّ  باحلرِب  �سار  حقٌد   فاأعماُه 

ــُة التـي الــَعــفَّ نا اأعــائــ�ــســُة الــ�ــســّديــقــُة  َي�سطُع بال�سَّ رِّيُّ  الدُّ الكوكُب   هي 

َقى بالتُّ تــنــفــُح  االإ�ـــســـالِم  ـــــراِق اأ�ــســاًل وَمــْعــِدنــا وريــحــانــَة   ُمــطــّيــبــَة االأْع

الّنا�س للُم�سطفى كما اأحبُّ  ــنــا اأبوِك  ــــِك مـــنـــُه يف الــــــُفــــــوؤاِد متــكَّ  وحــــبُّ

؟ ما  ال�سَّ باأمٍرِمن  زوجــاً  لــُه  ُمهيِمنا األ�سِت  ــــاً  رّب الــَعــْر�ــس  اإلــــُه   تــعــالــى 
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ــبــني مــثــيــُلــهــْم ــــــــُه لــلــطــيِّ ــى اأنَّ نا قــ�ــســـ تيقُّ املـُـحــ�ــســنــاِت  ــبــاِت  ــيِّ الــطَّ  مــن 

ورحــمــٌة وداٌد  زوٍج  ِمــــْن  َقـــْد اأحــــرزِت يف ُقــربــِه املُنـَى وحــ�ــســُبــِك  ــــِك   واأنَّ

رى فا�سعدي به  وما كان َمْن ُح�سٍن فقد ُكنِت اأح�سنا بلغِت ِمَن املجِد الذُّ

ِه �ِسرِّ َمو�سُع  اخلــلــِق..  خيـِر  اْغَتَنـى اأثيـرُة  َقِد  النفي�ِس  بالعلِم   وَقلُبِك 

 �سواُه.. فما هذا اخُل�سو�ُس؟ وما َعَنى؟ وبــيــُتــِك َمــْهــُد الــوحــي يــاأتــيــِه دومنــا

والنُّهى العقَل  َيْلِفُت  اختياٌر   اإلـــيـــِه.. ويــ�ــســرتعــي ُقــلــوبــاً واأعــُيــنــا وهــذا 

ـــــُه نا وعـــــنـــــدِك كــــانــــت لـــلـــنـــبـــيِّ َوفـــــاُت دُرِك عند النزع َقْد كان حْم�سِ  و�سَ

ليِّنا وريــــُقــــِك بـــاملـــ�ـــســـواِك خـــالـــَط ريــقــه كالقلب  ــواُك  املــ�ــْس بـــِه   فــ�ــســاَر 

ــٌل ال ُيــ�ــســاهــيــِه مــثــُلــُه ِل.. اأَْو َدنا وذلـــــَك َفــ�ــسْ  وال ما ُيدانيِه َمْن الَف�سْ

ـــِةجـــاهـــٌل ــوا لــطــعــنــِك األــ�ــُســنــا فــكــيــف مَتـــــــادى بــــــــاالأِذ يَّ ــنُّ ــَس  وويـــــٌل ملـــن �

اأجــْل باأنُف�سهْم..  اإال  طعُنهم  تبيَّنا ومــا  ـــيـــاَن..  الـــَب �ـــســـاَء  فـــَمـــْن   واإال 

 اأمــانـاً..  ولن يلقى َمْن اللــــه ماأَمنا  وُم�سَتمرُئ االإيذاِء للّنا�س لن يرى

؟ عـــقـــاُبـــه  مـــــــاذا   وفيَم ترى املَفتوَن باجلِهل اأْرَعنا ؟! وتـــكـــذيـــبـــهـــم هلِل 

َلـُهم َتعاَوى يف اجلحيم وما  م�سكنا كالٌب  الـــّنـــاِر  جــاحــَم  اإال  اهلل   مــن 

باإثِمِه باءوا  والُبهتاُن..  االإفــُك  ـــنـــا ُهو  َهـــيِّ ذلــــــك  اهلِل  عـــنـــد   يــــظــــّنــــون 

وفــاوؤُهــْم ؟!! فاأيَن  اأُمــاًّ  لهم   ول�سُت اأرى يف جمعهم قطُّ ُموؤمنا األ�سِت 
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ٌث ـــوَّ وُيــْلــَعــنــا حــــريٌّ مبـــن يـــوؤذيـــِك وُهــــو ُمـــلَ ـــــــَذمَّ  ُي اأَْن  يف  ـــِه  ـــسِ ـــاأرجـــا�  ب

بغيِظِه َيغلـي  هُم  ال�سَّ اأبـــــوك  ــــْذِعــــنــــا وهـذا  ُم هلِل  ــــنــــ�ــــســــاُع  َي ـــــُه   ولـــــكـــــنَّ

ِذنا فيعفو.. وُيعطي َمْن اأ�ساَء ا�ستجابًة ُموؤْ ْفِح  وال�سَّ بالَعْفِو  اأتى   ِلَوحيٍ 

�ِسنا وُطوَبى ِلَعبٍد يكظُم الغيظ.. قاِدراً  على الّثاأِر.. لكْن َقْد جتاوز حُمْ

االإفــِك در�ساً وعربًة ُهــنــا وَيبَقى حديُث  اأو  ُهـــنـــاِلـــك  ـــلـــى  ـــْت ُت  واآيـــــاُتـــــه 

قيُّ مباجنى وكــــــلٌّ لـــــُه مــنــهــا حـــ�ـــســـائـــُدُه الــتــي  َجناها.. وَقْد خاب ال�سَّ
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وافدة الن�ساء 5 * 

ـــَعـــت بــــاحلــــقِّ وافـــــــــدُة الـــنـــ�ـــســـاِء ـــنـــاِء �ـــسَ ـــــــى �ـــســـمـــ�ـــس الـــــهـــــدايـــــِة والـــ�ـــس  اإل

ُتـــنـــاجـــي اأدٍب  يف  وهــــــي   بــــحــــكــــمــــتــــهــــا.. اإمـــــــــــــــاَم االأنــــــبــــــيــــــاِء فـــقـــالـــت 

 بــــــــِه بـــــعـــــَد الـــــ�ـــــســـــاللـــــِة والـــــَعـــــمـــــاِء اأتــــــاَك الـــوحـــُي نـــــــوراً.. فــاهــتــديــنــا

جـــمـــيـــعـــاً َفـــــنـــــا  �ـــــســـــرَّ اهلل  مـــــنـــــا االإلـــــــــــــُه عــــلــــى الـــــ�ـــــســـــواِء وديــــــــــــُن   وكـــــرَّ

ـــــــذعـــــــُن بـــــالـــــوالِء كــال اجلــنــ�ــســني.. مــن ذكـــر واأُنــثــى  نـــــديـــــُن لــــــــــُه.. وُن

جـــــــال لـــــُهـــــم مــــزايــــا الـــــِفـــــداِء ولــــــكــــــنَّ الـــــــرِّ ويف  اجلــــــهــــــاِد..  يف  ـــــُل   مَتـــــثَّ

الت�سدي ويف  ـــهـــار..  الـــنَّ كــــدِح   الأعــــــــبــــــــاء املـــــعـــــيـــــ�ـــــســـــِة.. والـــــعـــــنـــــاِء ويف 

* وافدة النساء، أو خطيبة النساء، لقب للمحدثة الفاضلة، والصحابية الجليلة املجاهدة: أسامء بنت 

يزيد بن السكن األنصارية، التي قَتَلت يوم الريموك تسعًة من الروم بعمود خبائها. يروي عنها أصحاب 

الرتاجم أنها أتت النبي صىل الله عليه وسلم وهو يف أصحابه فقالت: بأيب أنت وأمي يا رسول الله ! 

أنا وافدة النساء إليك ؛ إن الله عز وجل بعثك إىل الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبإلهك، وإنا معرش 

النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقىض شهواتكم وحامالت أوالدكم، وإنكم معرش الرجال 

لتم علينا يف الُجَمع والجامعات وعيادة املرىض وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك  فُضِّ

الجهاد يف سبيل الله عز وجل، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أو مجاهداً، حفظنا لكم أموالكم وغزلنا 

إىل  عليه وسلم  الله  النبي صىل  فالتفت  األجر؟  نشارككم يف هذا  أفال  أوالدكم،  لكم  وربينا  أثوابكم 

أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مبقالة امرأة قط أحسن من مسائلها يف أمر دينها من هذه؟ 

فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إىل مثل هذا . فالتفت النبي صىل الله عليه وسلم إليها 

فقال: افهمي أيتها املرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن ُحسن تبعل املرأة لزوجها، وطلبها مرضاته، 

واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فانرصفت وهي تهلل.
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احتوتهْم اإذا  ال�سالة..  ف�سل  ــــود االأوفــــــيــــــاِء ويف  ــــفــــوفــــاً.. كــــاجُلــــن  �ــــسُ

ــــعــــايل وامل املــــــــكــــــــارِم..  �ـــســـتـــى  والـــعـــطـــاِء ويف  ُتــــــبــــــَذُل..  الــــُقــــُربــــات   ويف 

ــــِف واحلــــــيــــــاِء ونـــحـــن لـــهـــم حـــبـــائـــ�ـــُس قـــا�ـــســـراٌت ــــعــــفُّ ــــت  عــــلــــى ُخــــــُلــــــق ال

ــٍع املــ�ــســاِء نـــكـــابـــُد.. بـــني حــــمــــٍل.. ثـــم و�ــس  وجنـــهـــُد.. يف الــ�ــســبــاح.. ويف 

ـــــ�ـــــسَّ اأفـــــــــــــراٍخ �ـــســـغـــاٍر ــــوؤهــــم عــــلــــى �ـــــســـــدق االإبــــــــــاِء ونـــــرعـــــى ُع  ُنــــَنــــ�ــــسِّ

ــــغــــذوهــــم.. فــتــزكــو  ـــــــمـــاِء وبــــــاالإميــــــان ن ــــرَة الـــنَّ ــــهــــم.. مــــطــــهَّ ــــُع  طــــبــــاِئ

 وجنــعــل مــن حــنــايــا الــبــيــت رو�ــســاً 

 
فــــاِء  �ــســهــيَّ الـــــَفـــــْيِء.. مـــو�ـــســـول الــــرِّ

اأرادوا مـــــــا  مـــــنـــــا   فــــنــــحــــن لــــهــــم ريـــــــاحـــــــنُي الــــهــــنــــاِء ولــــــــــــــــــــالأزواج 

ــــفــــيــــئــــوا لـــلـــ�ـــســـكـــيـــنـــِة والــــ�ــــســــفــــاِء ُنــخــفــُف عــنــهــُم االأو�ـــــســـــاَب.. حتى  َي

ـــجـــزون حــقــاً؟ ـــهـــْم اأجــــــَرالــــــوفــــــاِء؟ فــهــل جُنــــزى كــمــا ُي ـــلَ ــــعــــَطــــى مـــث  وُن

فـــهـــذا  .. ــــــــــبٍّ ُل كـــــل ذي  ــــغــــى  ــــو الــ�ــســحــُر احلــــــــالُل.. بـــال مــــراِء واأ�ــــس  ُه

�سمعتم قــد  هــل  املُ�سطفى:  ؟! وقـــال  االأداِء  ُحــ�ــســن  يف  الـــقـــول   كـــهـــذا 

املــعــاين ؟! ُدرِر   ومـــــا ُهـــــِدَيـــــْت اإلــــيــــه مــــن الـــــذكـــــاِء ؟ ومـــا �ــســاغــتــُه مــن 

اأهــــــٌل وُهــــــــنَّ   .. لــــــُهــــــنَّ ـــــــويل  ُق ـــمـــاِء اأال  الـــ�ـــسَّ ربِّ  مــــن  الـــفـــ�ـــســـِل   لــــهــــذا 

ــِل عــنــد زوج ذلــــــــك يف اجلــــــــــزاِء اأجــــــل.. ُحــ�ــســُن الــتــبــعُّ ُكــــــــــلَّ   ُيــــــــعــــــــادُل 

••••••
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ت ف�سجَّ الُب�سـرى..  حتمُل  اخِلــــــــبــــــــاِء وعــادت  ربــــــــــــــــاُت  اهلِل   بـــــحـــــمـــــد 

ُكـــــــــلُّ قـــلـــٍب ــــــح  ــــــَح وهــــــــو يــــلــــهــــُج بــــالــــثــــنــــاِء وهـــــلَّـــــل يف اجلــــــوان  و�ــــــســــــبَّ

ــــوٌر ــــ�ــــس ــــــــرددهــــــــا ُع  ومُتــــلــــيــــهــــا ُحـــــــروفـــــــاً مــــــن �ـــســـيـــاِء ومــــــــا زالــــــــــت ُت

حـــــقٌّ اهلل  ديـــــــــن  اأنَّ   فــــــُطــــــوبــــــى لــــــلــــــهــــــداِة االأتــــــقــــــيــــــاِء وتـــــ�ـــــســـــهـــــُد 

مــــــاذا  اهلُل  لــــــــوال  حـــــــــــــــواُء..   مـــ�ـــســـرُيك.. يف مــتــاهــات الــ�ــســقــاِء؟ ويــــــــا 

ــــجــــاِء؟ وهــــل لـــك يف �ــســوى االإ�ــــســــالم ظــلٌّ ــــلــــنَّ ِل ـــبـــيـــٌل  �ـــس اأو   ظـــــلـــــيـــــٌل.. 

ـــحـــابـــي ُي الـــــعـــــدالـــــِة ال   ولــــــكــــــنَّ الــــــهــــــوى اأ�ـــــــســـــــُل الـــــبـــــالِء ومـــــــيـــــــزاُن 
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طيف الأم

املــــــنــــــاْم راأيـــــــتـــــــك طــــيــــفــــاً كـــــبـــــدر الــــتــــمــــاْم يف  ــــنــــي  ــــس ــــ� ــــوؤن ــــي ل  اأطــــــــــــــلَّ 

ـــيـــه ظـــــــــالُل ابـــتـــ�ـــســـاْم كـــــــــــاأين بـــــــه مـــــــن جــــــنــــــان اخلـــــلـــــود ــــــــــراءى عـــل  ت

ـــوقـــي الــــذي االأُواْم فــــــــاأْرَوْيــــــــُت عــيــنــي و�ـــس لــــهــــيــــب  فـــــيـــــه  ـــــــــُد   اأكـــــــــاب

 ويــــا رو�ــــســــًة مـــن ريـــا�ـــس الــ�ــســالْم اأيــــــــــــا جـــــــدثـــــــاً �ــــســــمــــهــــا كـــــاملـــــهـــــاِد

اجلــــــــالِل ذو  بــــرحــــمــــتــــه   واأرخــــــــــى عـــلـــيـــِك ُجــــفــــون الـــغـــمـــاْم �ـــــســـــقـــــاِك 

ــــهــــا حــمــلــتــنــي ــــِن  جـــنـــيـــنـــاً.. وعـــانـــت كـــــروب الــــِوحــــاْم ويـــــا َمـــــــْن عـــلـــى َوْه

�ل�صـر�ْم ومــــن بـــعـــُد ذاقـــــت عـــــذاب املــخــا�ــس ولـــذع  �لــ�ــصــيــاط..   ك�صـرب 

اجلـــهـــاُد لـــعـــمـــري  هـــــذا  اهلُل..   واآيـــــــــــاُت �ــــســــدق الــــثــــبــــات الـــعـــظـــاْم لـــــِك 

احلــــيــــاِة كــــنــــُز  الـــ�ـــســـرُب  هــــو  ـــــابـــــرون املــــــــــراْم وذاك   يــــــنــــــاُل بــــــه الـــــ�ـــــس

الـــنـــعـــيـــم دار  ربــــــــــك  ـــمـــى َمــــقــــاْم فـــــــــجـــــــــازاك  ـــس ـــاأ�  واأحــــــيــــــاك فـــيـــهـــا ب

ــعــمــى يــديــك ــــكــــالْم ولـــــو رحــــــُت اأ�ــــســــدو بــُن ــــيَّ لـــفـــا�ـــســـت ُغـــــيـــــوث ال  عــــل

 ومـــا كـــفَّ يف الــرو�ــس َوْكــــُف الــغــمــاْم وفـــــاح الـــ�ـــســـذا مـــن اأريــــــج احلـــــروِف

 ُخــــطــــاَي.. وُفـــــــزُت بــ�ــســبــق الــفــطــاْم وبــــــــني يـــــديـــــك حتـــــامـــــلـــــُت اأُولــــــــــى

 وحلــــمــــي منــــا واكـــتـــ�ـــســـتـــُه الـــعـــظـــاْم ومــنــك دمـــي قـــد �ــســرى يف ُعــروقــي
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ـــغـــيـــُت مـــنـــك لــنــبــ�ــســاِت قــلــٍب  وتـــــرنـــــيـــــمـــــة املــــــهــــــد عـــــنـــــد املــــــنــــــاْم واأ�ـــس

ـــا  وُلـــــــطـــــــَف ُمــــــداعــــــبــــــٍة وانــــ�ــــســــجــــاْم و�ـــــســـــوت املـُــــنـــــاغـــــاة لـــثـــمـــاً و�ـــســـمًّ

عــــــار�ــــــسٌ ــــي  ــــن ــــسَّ مــــ� اإذا  ــــيــــك حـــــــــراْم وكـــــــنـــــــُت  ــــــــرقــــــــاد عــــل  كــــــــــــــاأنَّ ال

ــــًمــــا َبــــْلــــ�ــــسَ يل  ــــــِك  ــــــاُن حــــــن ــــفــــاَء الـــ�ـــســـقـــاْم وكـــــــــــان  عــــــاُء �ــــسِ  وكـــــــان الــــــدُّ

ــــــــًة االأنــــــــــــاْم واألــــــــــبــــــــــ�ــــــــــسُ عــــــافــــــيــــــتــــــي ُحــــــــلَّ ُعــــــيــــــون  بــــهــــا يف   اأتـــــــيـــــــُه 

املـــــــــــذاِق ُمـــــــــــرُّ  اأمُّ  يـــــــا   ويف الــبــيــت حــلــْت �ــُســجــوُف الــظــالْم ِفـــــــــراُقـــــــــك 

ــعــاْم ُحـــــرمـــــُت الــبــ�ــســا�ــســة عـــنـــد الـــلـــقـــاِء  وُحــ�ــســَن الـــثـــنـــاء.. وطــيــب الــطَّ

ُحــــبــــاًّ حــــولــــك  نــــلــــتــــفُّ  ــــحــــُن  ن  كــمــا الــتــفَّ يف الــُعــ�ــسِّ طـــرُي احلــمــاْم واإذ 

••••••
يـــغـــيـــُب ـــا ال  ـــن ـــن ـــي ب مــــــن   بـــرغـــم الــــهــــمــــوم.. ورغــــــم الــــزحــــاْم خـــــيـــــاُلـــــك 

ـــَن الــنــظــاْم تـــــــركـــــــِت لـــــنـــــا مــــــــــــلَء اأبـــــ�ـــــســـــارنـــــا  ُطـــيـــوَف اجلـــمـــاِل وُحـــ�ـــسْ

ـــــــــاقـــــــــٌة ب زاويـــــــــــــــــــــــــــة  كــــــــــــــل   مـــن الـــزهـــر ُتـــ�ـــســـِعـــُل فــيــنــا الـــُهـــيـــاْم ويف 

ــــطــــاِك ُخ يـــقـــفـــو  وراءِك  ــــذا �ـــســـُيـــحـــرُز هــــذا الـــو�ـــســـاْم ؟ َفــــمــــنــــذا  ــــْن  وَم

ــيــايل؟ ْتـــنـــا الــلَّ ـــــقـــــيـــــا مِلــــــــــاْم تـــ�ـــســـاءْلـــُت: هـــل َغـــريَّ  فـــــُلـــــقـــــيـــــا االأحـــــــــبـــــــــة ُل

ِك مـــنـــا الــــو�ــــســــاُل ـــــــــــــــرُّ  وطــــيــــُب الـــــوفـــــاِء وحـــ�ـــســـُن الــــوئــــاْم وكـــــــان َيـــ�ـــسُ

ــــــذكــــــي بــنــا ــــــَع اأحــــــــالِمــــــــنــــــــا لــــــــالأمــــــــاْم واإيـــــــــــثـــــــــــاُرِك اخلــــــــــرَي ُي  تــــــطــــــلُّ
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اعـــتـــ�ـــســـاْم فــــــــــربــــــــــط بــــــــــــــــاهلل اأرواحــــــــــــــنــــــــــــــا ـــــواُه  ـــــس � فـــيـــه ال يف   لـــنـــا 

الــــرحــــيــــل بــــعــــد  اأُمُّ  يــــــا  ك  الــــكــــراْم وبــــــــــــرُّ داأُب  قـــبـــُل  مــــن  كـــــان   كـــمـــا 

ــــــــُة ربـــــــــــي لـــــــــــدى قــــدمــــيــــك ــــــارُة خـــــــري االأنــــــــــــــاْم وجــــــــن ــــــس ــــــ�  وتــــــلــــــك ب

اإميــــــــانــــــــنــــــــا اأمُّ  يـــــــــــا  ـــ�ـــســـاْم وبـــــــــــــــــــاهلل  ُي كــــــان يف حـــفـــظـــه ال   ومــــــن 

�ــســمــلــنــا بــــهــــا  فــــاجــــمــــع  ربِّ  ــــاك بـــُحـــ�ـــســـن اخلــــتــــاْم ويــــــــا   واأمتــــــــم ر�ــــس

1431/6/4 هـ - 2010/5/17م
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معركة احلجاب

اأر�س اخرى  اإلى الطالبات امل�سلمات الالئي يخ�سن معركة احلجاب يف فرن�سا.. ويف كل 
من بالد الدنيا.

ـــــــدوُر حـــجـــاُبـــِك مـــن نــ�ــســج الـــهـــدايـــِة نـــوُر  ُتــــــــــِدلُّ بـــــه فــــــوق الــــ�ــــســــحــــاِب ُب

ــُه ُزوُر حـــجـــاُبـــِك ِديـــــٌن ال يـــحـــوُل جــمــاُل ذلـــــــــك  بـــــعـــــد  طـــــــــــالٍء   وكـــــــــــلُّ 

ـــِك يـــا اأخـــــت الـــعـــفـــاِف َطـــهـــوُر اإذا الغرُب قد اأم�سى من الطهر عارياً ـــُل  فـــَذْي

ُم�سيئًة االإ�سالم �سم�ساً   فـــــدوري مـــع االإ�ــــســــالم حــيــُث يــــدوُر تدوُر رحى 

رى ــكــنــْت فـــــوق اجلــــبــــال ُنـــ�ـــســـوُر واإن �سقطوا للقاع.. فلت�سكني الذُّ  كـــمـــا �ــس

 وهـــــْل ُهـــــَو ِمـــفـــتـــاُح الـــُعـــلـــوم �ــُســفــوُر؟ وقـــويل لــهــْم: تــاأبــى عــلــيَّ عقيدتي

احلنيف جتــوُر؟ اأهــــذا هــو الــعــدُل الـــذي بــ�ــســـــرْت به الدين  على   بـــالٌد.. 

 ولــــكــــنــــُه كـــــالـــــطـــــود.. لـــيـــ�ـــس يـــخـــوُر وُتــــعــــلــــُنــــهــــا حـــــربـــــاً بــــغــــري هــــــــوادٍة

ـــخـــوُر اأجْل.. اإنه اأقوى من ال�سخر.. اإن بدْت  تـــلـــني لـــعـــ�ـــســـِف الــــظــــاملــــنَي �ـــسُ

ــدوُر؟ وما حال دون الِعْلِم.. اأو دون نه�سٍة �ــسُ للّطغاِة  ف�ساَقْت   حــجــاٌب.. 

تك�سفت احُلــقــوق؟..  مواثيُق   ريــــــاًء.. والحــــت كــالــ�ــســـــراب �ــُســطــوُر واأيــن 

الـــدعـــاوى وُخبثها لــنــا زيـــُف   وكــــــــــلُّ بــــــريــــــٍق ُخـــــــدعـــــــٌة وُقـــــ�ـــــســـــوُر وبـــان 

••••••
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اأُحـــيـــيـــك يــــا اأخـــــتـــــاُه نـــبـــتـــاً ُمـــبـــاركـــاً
 

ــــالالت الــــكــــرام ُجــــــذوُر  لـــــُه مـــــْن �ــــسُ

فاأ�سرقت الــريــا�ــس..  كــاأزهــار  حــوُر جتلت  للف�سائل  رمــــزاً  الــكــون   عــلــى 

ُكبوَدُهْم يفري  الغيظ  �سعرُي   وكـــــــُل كـــــــالِب الـــغـــا�ـــســـمـــنَي َعــــقــــوُر ف�سبَّ 

�سوا عن ِحْقِدِهم حني اأُغلقْت ُدوُر وقد َنفَّ دونـــــــــك  لـــلـــتـــعـــلـــيـــم  ــــالــــك  ــــن  ُه

ُفــجــوُر ُيـــــريـــــدون عـــلـــمـــاً ال خــــــالَق الأهـــلـــه الــهــالك  نحو  بهم   فُيف�سي 

ــــوُر لــقــد جــحــدوا حــتــى االإلــــــَه.. وديــَنــُه  وهــــا هـــي اأخـــــــالُق احلـــ�ـــســـارِة ُب

بوعيِه ُي�سغي  الــقــلــب  اأ�ــســمَّ   لـــ�ـــســـيـــحـــِة اإميـــــــــــاٍن لـــــديـــــِك تـــثـــوُر ولــيــت 

حباُلنا رّثت  ْمُت  ال�سَّ فينا  طال   فــهــل مـــات فــى اأهـــل االإبـــــاِء �ــُســعــوُر؟ واإن 

 مــن الــكــيــد.. تــعــوي فتنٌة و�ــســروُر؟ اأتــــــرتُك ربـــــاُت اجَلــــمــــاِل.. وحــولــهــا

َكــُفــوُر؟ اأُتــــــرتُك يف الــتــيــِه الــبــعــيــِد بــغــري ما ي�ساُء  مــا  ويق�سـي   ن�سرٍي.. 

 يـــكـــوُن لــنــا بــعــد الـــُهـــمـــوِد ُنـــ�ـــســـوُر؟ ونحُن على اخلذالِن.. موتى.. فهل ُترى

ــنــاِت ُخـــــدوُر ولــــو كــــان لـــالإ�ـــســـالم �ـــَســـْيـــٌف ودولــــٌة ـــا ُخـــد�ـــســـْت لــلــُمــحــ�ــسَ  مل

 وال هـــاجـــرْت خــلــف الــبــحــاِر ُطــيــوُر ومـــا الــتــجــاأت يف ظـــلِّ ُكـــْفـــٍر كــرميــٌة

اأْهــــُلــــُه اأنــــــت  اأدركـــــنـــــا مبــــا  ــبــوُر فـــيـــا ربِّ   فــقــد �ــســاق ذرعـــــاً بـــالـــهـــواِن �ــسَ

1415/5/5 هـ  1994/10/10م
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ع�سرية العمر

؟ يعتكُر  لــالأفــق  مــا  العمر  ــُر ع�سرية   يــــكــــاد زورقـــــنـــــا الـــ�ـــســـحـــري يــنــكــ�ــســـ

– وبــيــت فــيــه ن�سترُت األــيــ�ــس حــبــل مــن الــرحــمــن يربطنا  - رغـــم الــبــعــاد 

ذمم لهم  التقوى  ذي  عند   ُتـــرعـــى، هــم االأمــــل املـــوعـــود، والــثــمــُر و�سبية 

�سغف لنا  الذكرى   اإذ اأنـــت اأغـــرودتـــي، والــلــحــن، والــوتــُر هل تذكرين ويف 

ـــمـــاً اأ�ـــســـبـــو لــطــلــعــتــِه  بـــنـــوره تــ�ــســتـــــ�ــســيء االأجنــــــم الـــزهـــُر وكـــنـــت يل ُحـــُل

اأفتديك!: فهل يــوم:  ذات   كــــادت مــوا�ــســمــنــا تــــذوي وتــنــحــ�ــســـــُر؟ وقلِت يل 

لـــــَعـــــْون اهلل مــفــتــقــُر اأتــيــَتــنــي مــثــلــمــا تـــاأتـــي الـــغـــريـــَق يــٌد  ُتـــنـــجـــيـــه، وهـــــو 

اإرادتــــه �ــســاءت  ينتظُر فــقــلــُت: �سبحان مــن  ال�سعد  وكـــان  الــتــالقــي،   هـــذا 

ت�ستعُر وقلِت: يا فار�َس االأحالم! قلُت: اأجل واحلــــب  بــالــهــوى   وجــمــرتــي 

وال�سجُر قــلــبــان، مــثــل �ــســغــار الــطــري والــهــًة والـــوديـــان،  الــظــل،   اأكــنــانــهــا 

 جتـــري ُمــنــانــا مبــا يــجــري بــه الــقــدُر نق�سـي الليايل على عهد الوفاء معاً

َحــّلــي ويف �سفري �ــســلــواَي يف   ومــــا خـــال مــنــك ال �ــســمــع وال بــ�ــســـــُر وكــنــِت 

االأ�ــســواَك موِجعًة؟ اأنبت  الــذي  ـــنـــا الــغــ�ــسُّ ال تــنــمــو بـــه االإبــــُر فما   ورو�ـــسُ

ـــنـــا واحـــــــد، طـــابـــت مــنــاهــلــه ـــَدُر و�ـــســـرُب والـــ�ـــسَّ ـــــــــِوْرُد  ال اإلـــيـــه  اإال   ولــيــ�ــس 
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بــه يــ�ــســتــخــف  اأن  بــيــنــنــا  الــ�ــســجــُر اأعــــيــــذ مــــا  ــه  ــاَل يــغــت اأو  الـــ�ـــســـاآمـــة،   داء 

به نــ�ــســنُّ  مـــا  عــلــيــنــا  يـــهـــوَن  اأن  الــكــدُر اأو  �سفَونا  ويغ�سى  الــهــوان،   عــن 

••••••

بقالية نف�سـي  مــا  الــعــمــر!  الـــِغـــَيـــــــُر عــ�ــســريَة  اأيـــامـــنـــا  عـــلـــى  تــــوالــــت   واإن 

يندثُر ال ترتكي الع�س يف وجه الرياح فقد الــريــح  يف  ع�سنا  على   نخ�سى 

نــحــر�ــســه اهلل  بــــعــــني  اإال  ــُر ولــــيــــ�ــــس  ــــه اأن تــ�ــســعــَد االأ�ــس  هــيــهــاَت مــن دوِن

ن�سـرتها ريــعــان  يف  الــريــاحــني  ــــــٌب َعــــِطــــُر تلك   ريــــــانــــــة، و�ـــــســـــذاهـــــا َطــــــيِّ

بهجته الــبــيــت  رحـــــاب  يف  دي  الــــقــــمــــُر فـــجـــدِّ لــــيــــلــــه  يـــــفـــــارقـــــه يف   فـــــــال 

ائــتــالف، ال انف�سام لها َرُر اأرواحــنــا يف   كــالــعــقــد مــنــظــومــة يف �ــســلــكــِه الـــــدُّ

�ساحكة اأنــــِت  اإذ  فــرحــي  مــن  �ــســمــُر اأهــيــم  وال  اأُنـــــ�ـــــس  ال  جتـــهـــمـــت   واإن 

ـــــْت مــ�ــســاعــره بـــ�ـــســـــــُر ال تــعــجــبــي، �ــســاعــر رقَّ ـــــــنـــــــا  اأنَّ ُكـــــلِّـــــنـــــا يف  ــــــــا  ــــــــذُرن  وُع

واخلــــفــــُر واللطف من �سيمة االأنثى وما ُعهدت االإ�ـــــســـــفـــــاق  ويـــغـــلـــبـــهـــا   اإال 

الــدفَء عافيٌة اإن  ال�سم�س،  تزدهُر فلت�سـرق  الثلج  ان�سهار  بعد   واالأر�ــــس 

10 ربيع االأول 1428 هـ 29 مار�س 2007 م
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يا رفيق العمر

)ر�شالتها الأولى اإلى �شريك حياتها، بعد فراقه لها طلبًا للرزق(

تــرجــعــا حـــتـــى  الـــــنـــــوم  اأذوق   اأو مـــعـــاً منـــ�ـــســـــــي.. كـــمـــا جــئــنــا مــعــا لـــــن 

غــادرتــنــا اإْن  الــــُعــــمــــِر..  رفـــيـــق  االأْدُمـــــــعـــــــا يـــا  اإال  �ــــســــلــــواي  تـــــــرى   لـــــــْن 

�ــــســــاكــــٌن فـــــيـــــِه  اأنــــــــــت  ــــبــــاً  قــــل ــــُلــــعــــا اإنَّ   �ــــســــوف يــــجــــتــــاُز اإلــــــيــــــَك االأ�ــــسْ

وؤى  اأرُقـــــــُب الـــنـــجـــَم.. واأجــــفــــو املــ�ــســجــعــا هــا اأنـــا وحــــدي.. واأطــيــاف الـــرُّ

 مــــا اأَُحـــــْيـــــلـَــــى الــ�ــســمــل اإمــــــا اجــتــمــعــا اأحـــمـــُل الـــذكـــرى حــنــيــنــاً.. واأ�ـــســـًى

�ــســوى يـــاأبـــى  �ــســهــمــاً يف احلــ�ــســا  ـــنـــزعـــا اإن  ُي اأن  ــــــُه  را�ــــــس َمـــــــــْن   ِبــــــــَيــــــــَدْي 

تــــكــــن غـــــري الـــــذي ــــعــــا فــــــرتفــــــق.. ال  ـــــا َطــــيِّ ـــــَت بــــــاالأمــــــ�ــــــس ر�ـــــســـــيًّ  كـــــن

املـــو�ـــســـعـــا لــــك يف اأعــــمــــاق �ــــســــدري مــو�ــســٌع ذاك  مـــــنـــــُه  ـــــــغـــــــادْر  ت  ال 

بـــــهـــــجـــــراٍن.. فــلــْن ْعــــُه  ــــ�ــــســــدِّ ُت انــ�ــســدعــا ال  مــــا  اإذا  الــــكــــاأ�ــــُس  ـــَح  ـــُل ـــ�ـــسْ  َي

ـــيـــِه مـــــا ادعـــــى حــ�ــســُبــنــا احلـــــــبُّ الـــــــذي مـــيـــثـــاُقـــُه ـــــْدُقـــــنـــــا.. ُكـــــــلٌّ عـــل  �ـــــسِ

ــــَة فـــيـــمـــا بــيــنــنــا ــــَم ــــْق ــــلُّ ــــُم ال ــــْقــــ�ــــسِ َنــــْقــــَنــــعــــا َن اأن  ـــنـــا  عـــيـــ�ـــس يف  ـــــــذا  ـــــــبَّ  َح

1425/8/4 هـ 2004/9/18م
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املراأة.. لي�ست فاكهًة للزوار

)على هام�ش اأم�شية �شعرية لنزار قباين(

 قْد جاء ال�ساعُر ذات نهاْر

 �سيطاناً.. يهذي باالأ�سعاْر

ُ يف الت�سبيِب..  يتفننَّ

 بكلِّ ت�ساري�ِس املراأْة

 ُيعطيها مع�سول الكلمات..

 و�سعراً.. كال�سمِّ القاتْل

 كحريٍر ملم�سُه.. لكْن

 اأحُرفُه يف الهدِم معاوْل..

هِر  بركاٌن.. ُيحِرُق غر�َس الطُّ

ُيبعُ�ُه اأ�سالَء َرماْد

ويجوُب بالًدا.. بعد بالْد

ة بيع مزاْد ليبيع العفَّ

باِن ُر اأحالَم ال�سُّ فيدمِّ
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ُنهم َدْر�َس الفح�ساِء.. ُيلقِّ

وفنَّ مغازلِة الن�سواْن

ويظل هو الداُء املرهوُب..

ك�سو�س احلنطِة.. كاالإْدماْن

ويظلُّ املجتمُع املنكوُب..

عليَل الِهّمِة.. والُبنياْن

••••••

هذا ال�ساحُر يا اأختاُه عُدوُّ املراأَْة..

ُقّراُء ق�سائده �َسقطوا..

ك�سحايا.. يف موِت الفْجاأْة..

ال َتْنَخِدعي.. وهو َيُر�سُّ عليِك

قالئَد مْن اأْزهاْر

الَتْنَخِدعي..وهو يقوُل:ُحقوُق املْراأْة..

ُغها بالَعاْر.. ثّم مُيرِّ

ْهوِة..  كِذٌب.. ُيتقُنه جُتاُر ال�سَّ

يا بئ�س التجاْر!..
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ال يعرُف اإال ُلغَة اجِلن�ِس..

وُكلَّ اأالعيِب الُفجاْر

وُيريُدك طوَع يديِه..

يريُد حماِك بال اأ�سواْر

املراأُة ُلعبتُه اأبًدا..وغذاُء ق�سائده املختار

 وُيالحُقها.. حتى خمدِعها..

 يف االآ�ساِل.. ويف االأ�سحاْر..

 يند�سُّ لديها يف الّدوالِب..

 وخلَف املِْعَطِف.. واالأَ�ْستاْر..

ْرب..  ويراقب م�سيتها يف الدَّ

 و�سكَل الّثْوِب.. وُثْقَب اجلورِب..

واالأزراْر..

 يتل�س�ُس يف وجِه املراآِة..

وي�سبُح يف بحر االأوهاْم

ويعانُق اإع�ساَر ُجنوٍن

يف ليِل الفتنِة واالآثاْم..
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ويروُح بال خجٍل يف النا�س..

ُيذيُع حكايات االأ�سماْر..

ُع فوق جناِح ال�سعِر وُيوزِّ

خفايا املراأِة.. واالأ�سراْر

ُر حباً مكذوباً.. وُيزوِّ

ويغامُر.. يختلُق االأخباْر..

وكاأن املراأة فاكهٌة..

واْر.. واأطايُب ُت�سنُع للزُّ

وكاأن املراأة لي�ست اإال اجل�سَد املّواْر..

وكاأن العامَل ماخوٌر..

 والعر�س م�ساٌع.. لالأ�سراْر!!

ويقاُل: ن�سرُي املراأِة..

وهو لها اأعدى االأعداْء..

بل قالوا: فار�ُس اأحالم العذراْء

من بني ق�سائده ياأتي يف ذات م�ساْء

فيدغدغ ليل الُع�ساْق..
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ويوؤجُج ناَر االأ�سواْق

ُق وهي كري�س الطري.. فُت�سدِّ

تعوُم على �سرٍب من ماْء

اأو تغرُق يف بحر �سراب..

خّداٍع.. يف رمل ال�سحراْء..

••••••

هو ذا يرتنح..ذات �ِسماٍل..ذات مينْي..

كالعازِف.. يعبُث باالأوتاْر..

يتلذذ يف متزيق الزهر..

وقتل العطِر..

وتدني�س الديْن

ويكاُد جداُر االأمة اأن ينهاْر..

فحذار.. حذاْر!..

ال ير�سى احل�سمَة..

فهي �سعار املُلتزمنْي..

واحل�سمُة تعني اإغالقاً..
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جلميع ُدروب املُنفلتنْي

ال يدعو يوماً حلجاِب..

ال ميدُح اأنثى موؤمنًة..

تزداُن بُح�سِن االآداِب..

لكْن للُعرِي.. ولالإغواِء..

ُيردُد حلن االإعجاِب..

لو كانت ُكل ن�ساِء الكون..

ن�سيجاً من �سعر الُف�ساْق

لتهاوى ُكلُّ بناِء االأخالْق..

وت�صاقط بعد �ُصقوط �لأوطاْن

�سرُف االإن�ساْن!..

وُيطلُّ علينا..

ُم كال�سكراْن.. وهو ُيهوِّ

ويب�سُرنا بوفاة الُعْرِب..

ويطُلُب جتهيز االأكفاْن..

فهنيئاً.. اإْذ حّققَت ُمناْك..
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األهذا كنَت طوال الُعمِر ُتغني؟..

وتُبثُّ الداَء الفتاْك؟!

األتلك الغاية تعمُل منُذ ُعقوٍد خم�سة؟

ُطالُب ال�سهوِة فوق موائد �سعِرَك..

يا للخ�سه!!

و�سباٌب يلهُث يف الظُلمات..

ليقُتل نف�سه!!

َد.. َر.. اأْو لُيجدِّ َر.. اأو لُيحرِّ ال لُيَعمِّ

َد.. بْل لُيبدِّ

اأو لُيعربَد كالثرياْن..

ا.. �سهواٌت ال حُت�سى عدًّ

وغرائُز هائجٌة.. ُطوفاْن..

توقُظها اأنت.. وُت�سعُلها..

ليكونوا فحماً للنريان!..

••••••

ويقوُل لنا: »قد مات اهلُل«..
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تعالى اخلالُق ذو امللُكوْت..

بْل اأنَت متوُت.. ويبقى اهلُل..

ويا َلهوانك يوم متوْت!!

�ستذوُق الويَل اإذا اأ�سررت على الكفراِن..

مع الطاغوت..

و�ستعلُم.. لكن بعد الفوت..

وتدرُك.. لكن يف التابوْت

و�ستبكي ندًما حيث اهلُل..

هو القهاُر.. وذو اجلربوْت..

••••••

يا هذا الغافُل.. يا مفتوُن..

ُذنوُبك ظاهرٌة للنا�ْس..

تتقياأُ اإفرازات اجلن�ْس..

ومُت�ِسُك بني يديك الكاأ�ْس..

وتظنُّ ن�ساَء االأر�س ملْن يتهافُت

مقطوع االأنفا�ْس..
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املراأة ح�سٌن يف االإ�سالم.. ُجنوُد اهلِل

لها ُحّرا�س..

املراأُة يا هذا فاعلْم.. ال لي�ست َج�سًدا

لالأرجا�ْس..

املراأُة اأُمٌّ حانيٌة.. اأو زوٌج.. ينبوُع االإح�سا�ْس

املراأُة بنٌت.. اأو اأخٌت.. اأو �سعلُة

عطٍف كالنربا�ْس..

املراأُة..تبني من رِحِم امليالِد وُمهجِتها االأُّمْة

ة املراأُة حا�سنُة االأجيال.. ومدر�سٌة نحو الِقمِّ

لوالها ما ازدانْت اأر�ٌس باخُل�سرِة..

اأو كانت َب�ْسَمة..

ِة.. باالإميان.. بديِن الِرفعِة.. بالرحمة لكْن بالعفَّ

مبالئكة النوِر االأطهاِر.. ولي�س ب�سيطاِن

النقمة. 

ذواحلجة 1415 هـ / اأبريل 1995م

••••••
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الباقة الرابعة 

هل ت�سهدون؟
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اأدرك اأخاك!..
الـــتـــنـــكـــيـــدا ُع  يـــــتـــــجـــــرَّ  يف حمــــــنــــــٍة.. 
�سريدا عــنــه  بـــاَت  اأو   فــقــَد احلـــمـــى.. 

 يف كـــوخـــه يــ�ــســلَــى الـــــعـــــذاَب قــعــيــدا

 تــنــ�ــســبُّ �ـــســـيـــاًل جـــــارًفـــــا.. وُرعـــــــودا

وورودا بــــــراعــــــًمــــــا   يـــــــرتاَجـــــــفـــــــوَن 
ــــمــــودا  َحــــــــــّرى.. وَتــــْكــــُتــــُم لــــوعــــًة وُك

ــــــيــــــودا ـــــــــًة وُق  ويــــــفــــــكُّ عــــنــــهــــا ُكـــــــــْرَب

 بـــيـــَع اخلــــــــداِع اإلــــــى اجلــــيــــاِع ُوعــــــودا
خـــــاِء ُبــــــرودا ـــْع عـــلـــيـــِه مـــــَن الـــــرَّ  نـــخـــلَ
�سعيدا ــلــيــِب  الــ�ــسَّ َكـــَنـــِف   ويــعــيــ�ــُس يف 

َتـــــزاَل َبعيدا  ُعـــْد حــيــُث جــئــَت..فــلــْن 

 بـــئـــ�ـــَس املـُـــغــــيــــُث مــــــراِوًغــــــا وَحــــقــــودا

مـــعـــبـــودا وال  َرّزاقــــــــــــــــــا..   نــــــرجــــــوه 

ـــــــُر لـــلـــهـــجـــوِم َلـــــــدودا  ذئــــــبــــــاً.. يـــكـــ�ـــسِّ

 فـــــــــــاإالَم نـــبـــَقـــى خــــاِنــــعــــنَي ُرقـــــــــودا؟

ــــدودا ـــًمـــا و�ــــسُ  ويــــــرى احلــــيــــاَة جتـــهُّ
 َنــْلــَقــى �ــســوى عــيــ�ــِس الــّدخــيــِل َرغــيــدا

ُد ديــــَنــــكــــْم َتـــهـــديـــدا ــــــهــــــدِّ  خـــــطـــــًرا ُي
 َهــــــَدمــــــوا ركــــــائــــــَز لـــلـــُعـــال َوُبــــــنــــــودا
عودا ـــَو الـــذي َيــهــَوى الــطــمــوَح �سُ  وْه
ــــُد الــــّثــــمــــنُي َبــــديــــدا ــــْق ـــنـــاثـــَر الــــِع ـــت  َل

�ــــســــدودا الـــطـــامـــعـــني  الــــــُغــــــزاِة   دون 

ـــــى ُهــنــاَك ُجــحــودا َتــْخــُذُلــوه َقــ�ــسَ اإْن 
 

ــــُر لـــلـــبـــنـــاِء ُزنــــــــودا ــــمِّ ــــ�ــــسَ ــــا.. ُي ــــفًّ  �ــــس

ـــمـــنَي َوطــــيــــدا ـــل ـــ�ـــس ـــــوا مـــــنـــــاَر املُ  اأعـــــل

ـــودا درًعــــــــا.. وكــــونــــوا يف الـــلـــقـــاِء اأ�ـــس
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وحـــيـــدا َتـــــَدْعـــــه  وال  اأخــــــــاَك   اأدرْك 

اإذا َدرًءا  لــــه  وكــــــْن  اأخــــــــاَك   اأدرْك 

فانطوى جوًعا..  احلرماُن   اأو�سامه 

ـــه  الـــــريـــــُح تــــــــــــزاأَُر والـــــــزعـــــــازُع فـــوَق

ـــْبـــَيـــُة االأغــــــــراُر يف اأ�ــســمــالــهــْم  والـــ�ـــسِّ
دمـــعـــًة تــــعــــالــــُج  ــــــٍب  و�ــــــسَ يف   واالأمُّ 

ل�سْكِوها ي�ستجيُب  ذا  ومــن   ت�سكو.. 

ُمــعــلــًنــا يـــــــوٍم  ذاَت  ـــــــُر  املُـــنـــ�ـــسِّ  جــــــاء 
 ويــقــول: مـــْن يــخــلَــْع عـــرى اإ�ــســالِمــِه

ُفــيــو�ــِس َعطائنا ُنــ�ــســِبــُغ مــن   وعــلــيــه 

مــــكــــلــــوَمــــٍة بــــــــعــــــــّزٍة  عــــلــــيــــه  ْت   َردَّ
ــنــا ديــَن ُل  ُنــــبــــدِّ  َنـــــْعـــــَرى..جَنـــــوُع وال 

اأنــــت الـــذي ــريــنــا.. وال  ـــ َيــ�ــْس  ال املـــــاُل 

ـــى عــــلــــى ُفــــُلــــذاتــــهــــا ـــخـــ�ـــس ـــهـــا َت  لـــكـــّن

 يـــا اإخــــــوَة االإميـــــــــاِن.. تـــلـــَك حــقــيــقــٌة

 وعــــــــالَم ُيـــــْفـــــَتُ ُمـــــعـــــِوٌز عــــن ديـــِنـــه
 وبــــــالُدنــــــا بـــــاخلـــــرِي زاخـــــــــــــرٌة.. وال

 يـــا اإخـــــــوَة االإ�ـــــســـــالِم هـــّيـــا فـــادَفـــعـــوا

َتنه�سوا فـــاإْن مل  بــكــْم..  ــ�ــســوَن   يــرتبَّ

الــــربيَء فري�سًة ــ�ــسَء  الــنَّ ــرْتكــوا  َت  ال 

ٍة  لــــــو ل ربـــــــــــاُط عـــــقـــــيـــــدٍة و�أُخــــــــــــــوَّ

 �ـــســـونـــوا ذمــــــاَر املــ�ــســلــمــنَي و�ـــســـّيـــدوا
ـــــــدمـــــــُغ بــــــــاطــــــــاًل.. لــكــنــه  احلــــــــــقُّ َي

وبــادروا ال�سعيِف..  حــقَّ   فلتْحَفظوا 

َتناَف�سوا ِخيِّ  ال�سَّ بالَبْذِل   بالنَّف�ِس.. 

 اأنـــتـــْم ُحـــمـــاُة اجلــيــِل فــا�ــســَطــنــعــوا له
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هل ت�سهدون؟
هل ت�سهدوْن؟ 
هل ت�سمعوْن؟

اأنا �سرخٌة مكلومٌة
اأنا لوعُة القلِب احلنوْن

زادي العذاُب..
وَم�ْسربي يف حمنتي الّدمُع الَهتوْن..

يا م�سلموْن..
ناديُت..اإذ �ساقت عليَّ قيوُد ُدنيانا اخلوؤوْن

اأنا منُكُم.. ال ترتكوين بني اأنياب املَنوْن
ياِع.. ال ترتكوين لل�سّ

وللِعَدى يرتبَّ�سوْن
كي َي�سِرقوا اأطفاَلنا

كي ُيْطفئوا اآماَلنا
لو تعلموْن..

ال ترتكوين هكذا وحدي.. 
واأنتم تنظروْن

وكاأنكم ال ت�سعروْن!..
ياأبى جبيني اأن يهوْن..

َحموا.. كي ُتْرَحموا فلرَتْ
والديُن جوهُرنا املَ�سوْن

وْلَتبُذلوا.. ال َتْبَخلوا..
دوْن  يوَم اجلزاِء �ستح�سُ

ما َتزرعوْن..
نيا باأ ّنــا ُم�سلموْن!.. ولت�سهِد الدُّ

1627/02/14هـ 2006/03/13م
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 اأْدَوَمُه... واإن َقّل

ـــِه.. يف االإ�ـــــســـــالِم.. يف الــديــِن ــــ  ـ
ـــــكـــــويـــــنـــــي ــــــــى والـــــــــــهـــــــــــمِّ َي  �ــــــــسَ
اآالمــــــــــــــــــــي اهلِل   لـــــــــــــغـــــــــــــرِي 
 ـــــــــحــــــــيــــــــاَة بـــــــــغـــــــــرِي اأحـــــــــــــــــالِم
ــــــِب  نـــــــــــــــداَء الــــــــــــــــــــّروِح والــــــقــــــْل
الــــــكــــــْرِب ُظـــــلـــــمـــــَة  جتــــلــــو   َح.. 
ــــــــهــــــــْم َخــــْيــــَمــــه ـــــــلُّ روؤو�ــــــــسَ ـــــــِظ  ُت
 مــــــــــــاِن.. وقـــــــد َبـــــــــــَرى عـــظـــَمـــه
 ـــــــــــَت اأفــــــــــــــــــــراَخ الــــعــــ�ــــســــافــــرِي
املـَــــــحـــــــاذيـــــــِر؟ اأذى  ــــــدُّ  ــــــ�ــــــسُ  َي
ـــــــا ــــــوحــــــيــــــِد اإخـــــــوان  عـــــلـــــى الــــــتَّ
ــــا�ــــِس.. عـــا�ـــَس الــــدهــــَر ِمـــْعـــوانـــا  ـ
فــيــنــا ــــهــــا  ــــَت ــــسْ غــــَر� مـــــنـــــُذ   ُء.. 
لـــيـــالـــيـــنـــا يف  ُتـــــــ�ـــــــســـــــــــــــِرُق   ِن 

 اإلـــــــــــــــــــى واحــــــــــــــــــــــــــاِت اآمـــــــــــــــــــاِل
ـــــــــاَر ُهــــــــــــــــــًدى واإقـــــــــــبـــــــــــاِل  مـــــــــن
ــــائــــي  اأقــــــــ�ــــــــسَّ اجلـــــــــــــوُع اأحــــ�ــــس
 اأ�ــــــــــــســــــــــــارُع كــــــــامــــــــَن الــــــــــــــــّداِء
ـــــِب ــــــائــــــَث الـــــَكـــــ�ـــــسْ  عـــــــلـــــــيَّ خــــــب
ـــــــوى رّبــــــــي ـــــــــي �ـــــــس ـــــــــاب  واأو�ـــــــــس
الـــــــَبـــــــْذال فــــــلــــــُتــــــجــــــِزلــــــوا   اأال 
َقـــــــاّل واإْن  اأَْدَوُمـــــــــــــــــــــــــُه   ِن.. 
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الـــلــــ اأخــــــــــي يف  يــــــا  ــــــــــَك  ــــــــــْوُت  دَع

االأ لــــيــــِل  يف  احلــــــرمــــــاِن   لــــَظــــى 

اأ�ـــــســـــكـــــو اأْن  ـــــــيَّ  عـــــــل ــــــــــِعــــــــــزُّ   َي
الــــــ األـــــــقـــــــى  اأن  عــــــلــــــيَّ  ـــــــزُّ   يـــــــِع
ـــمـــْع ـــــــك يــــــا اأخــــــــــي فـــا�ـــس  دعـــــــوُت
اجُلــــــر مــــ�ــــســــحــــَت  اإْن  ـــــَك   لـــــعـــــلَّ

واأطـــــــــــــــفـــــــــــــــاٌل اأُمٌّ   هـــــــــنـــــــــا 

ُه َرْيــــــــــــــــُب الـــــــّز  و�ــــــســــــيــــــٌخ هــــــــــــــدَّ
ـــــْم لـــــــراأَْيــــــــ ـــــُه ـــــرَت ــــــ  فـــــلـــــْو اأبـــــ�ـــــس

 َفـــــَمـــــْن يـــرعـــى �ــــــســــــواَك.. وَمــــن

 ُعـــــــــــرى االإ�ــــــــــســــــــــالِم جتــــَمــــُعــــنــــا
ــــ ـــّن  وخـــــــــــرُي الــــــنــــــا�ــــــسِ َمـــــــــــْن لـــل
َك اخَلـــــ�ـــــســـــــْــــرا ـــــــــــــــرِّ  كــــــــرائــــــــُم ِب
 مــــ�ــــســــاعــــُل مـــــــْن �ـــســـنـــا االإميــــــــــــــا

 حُتــــــــــيــــــــــُل �ـــــــــــســـــــــــراَب دنــــــيــــــانــــــا

ـــــنـــــا مـــــرابـــــِع يف   وَتــــــــْنــــــــَهــــــــ�ــــــــسُ 

لــــيــــٍل كــــــــــْم  اهلِل..  يف   اأخــــــــــــي 
 اأَِعـــــــــــــــفُّ عــــــن الــــــ�ــــــســــــوؤاِل وقــــــْد

 وَيــــــــاأْبــــــــى الـــــــّديـــــــُن والـــــّتـــــقـــــَوى

ـــــــي ـــــــعـــــــاب ـــــــاأَت ب يـــــــــــــــــــــْدري   وال 

 اأقــــــــــــــــوُل لــــــكــــــْم وبــــــــــي َخــــــَجــــــٌل

 وَخــــــــــــــــرُي الــــــــــــــــرِبِّ واالإحـــــــ�ـــــــســـــــا
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ُمْن�َسـاآت اخلري
اأجنزتها جمعيات وموؤ�س�سات  �سريط وثائقي لعدد من م�سـروعات خمتلفة  اإثر م�ساهدة 

اإ�سالمية خريية..
كانت هذه الق�سيدة..

َجـــــــديـــــــبـــــــا  كــــــــــــــــــــاَن  اأن   بــــــــعــــــــد 
 هــــــــــــا هــــــــنــــــــا اأمــــــــــــ�ــــــــــــس َكـــــثـــــيـــــبـــــا

ـــــــــــدوبـــــــــــا ُن َحـــــــــوا�ـــــــــســـــــــيـــــــــهـــــــــا   يف 
طـــــيـــــبـــــا ــــــ�ــــــســــــَن الـــــرَّ  اأنـــــــــبـــــــــَت الــــــُغ
ــــــــــجــــــــــار والــــــــــــــــــــــــــــــــزرِع قــــ�ــــســــيــــبــــا  ـ
 ويــــــــــــــــــنــــــــــــــــــادي الـــــــعـــــــنـــــــدلـــــــيـــــــبـــــــا
حــــلــــيــــبــــا درَّت  وقــــــــــــــد   عـــــــــــــــــى.. 
ـــــــــــــا وَطـــــــــــــروبـــــــــــــا ـــــــــــــر.. نـــــــــــــديًّ ــــــــــــــ  ـ
ــــــا ــــــبــــــوب  اإلــــــــــــــــــــــــى احلــــــــــــــقــــــــــــــِل �ــــــس

 ــــــــــــــــــــــِه.. قـــــــــــد �ـــــــــســـــــــّد الـــــــــــدروبـــــــــــا
ـــــــــــــبَّ عـــــــلـــــــى الـــــــــــــــــــــــروِح ُهــــــبــــــوبــــــا  ـ
ــــــوبــــــا  نــــــــفــــــــحــــــــًة حُتــــــــــيــــــــــي الــــــقــــــل

ــــــبــــــَح الــــــــرمــــــــُل َخـــ�ـــســـيـــبـــا  اأ�ــــــس

 هـــــــــــــذه الــــــــــرو�ــــــــــســــــــــُة كـــــــانـــــــْت 

مــــنــــه  حَتــــــــــمــــــــــُل  ـــــــــــــــــــــــَزْل  َت  مل 

ـــــهـــــا املــــــــــــــــــاُء حـــتـــى  �ــــــــســــــــال فـــــي
 لـــــِبـــــ�ـــــســـــْت ثـــــــوًبـــــــا مـــــــن االأ�ــــــســـــــ
ـــــــــوُن يــــ�ــــســــدو  فــــــــــــــــاإذا احَلـــــــــ�ـــــــــسّ
املــــــر يف  الــــــــ�ــــــــســــــــاِة   وُثــــــــــــغــــــــــــاُء 
الـــفـــجــــ يف  الــــــــديــــــــِك   واأذاُن 

ـــبَّ  َبـــــْيـــــَنـــــمـــــا الـــــــــَفـــــــــاّلُح قــــــد �ـــس

.. يــــاَلــــّلـــــ ُّ ــــــاُد الــــــــــــــــ�َّ  واحلــــــ�ــــــس

ـــــبـــــِح قــــــــد هــــ ـــــيـــــُم الـــــ�ـــــس  ونـــــ�ـــــس
َــــــرى طــــــــيــــــــُب �ــــــــســــــــذاُه  فــــــ�ــــــســـــــ
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 مـــــــــعـــــــــهـــــــــُد الـــــــــــــــنـــــــــــــــوِر رحــــــيــــــبــــــا
 ـــــــــــــــــــــــــِل.. ويــــــــــــــرعــــــــــــــاه َدوؤوبــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــا ُوثـــــــــــوب فـــــــيـــــــ�ـــــــســـــــتـــــــدُّ   ُه.. 
 عــــــــــــــــــــــوِد.. قــــــــــد �ــــــــــســــــــــاَر قـــــريـــــبـــــا

ــــــــــود يــــعــــلــــو ـــــــــا كــــــــــالــــــــــطَّ  وهـــــــــن

اجلـــيــــ الـــــــــقـــــــــراآَن يف   يـــــغـــــِر�ـــــُس 
 بـــــــــــِلـــــــــــبـــــــــــاِن احلـــــــــــــــــــقِّ يــــــغــــــذو
 فــــــــــــــــــــــــاإذا بــــــــــــــــــاالأَمــــــــــــــــــِل املــــــــو
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َمــــهــــيــــبــــا ـــــــرحـــــــاً  �ـــــــس بــــــــــــدا   ٍم.. 
ـــــــــا  ــــــــقـــــــلـــــــِب ِمــــــــــعــــــــــطــــــــــاًء َحـــــــــدوب
ــــلــــيــــبــــا  فــــــــــــــوَقــــــــــــــه.. لـــــــيـــــــ�ـــــــسَ �ــــسَ
ـــــــي غـــريـــبـــا اأر�ـــــــس ـــــــوَم يف  ـــــــي ال ــــــــُت   ـ
كــــئــــيــــبــــا ال  �ـــــــــســـــــــعـــــــــيـــــــــًدا..   مــــــــــي 

 وهـــــــــنـــــــــا َمــــــــ�ــــــــســــــــَكــــــــُن اأيــــــــتــــــــا
الــــــ ــــــغــــــاِف  �ــــــسِ يف   يــــحــــتــــويــــهــــم 
 وِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٌل يـــــــــــــــــــــــــرتاءى

فــــلــــ�ــــســـــ اهلَل..  ــــــــــــــُد   اأحــــــــــــــَم

 �ــــــــســــــــوف اأ�ــــــســــــتــــــقــــــبــــــُل اأحـــــــــال

••••••
ــــــيــــــبــــــا ــــــــــّبــــــــــاًنــــــــــا و�ــــــسِ  �ــــــــــســــــــــمَّ �ــــــــــسُ
خـــطـــيـــبـــا اأو  ـــــــا..  فـــــــقـــــــيـــــــًه  اأو 
َب خــــ�ــــســــيــــبــــا ْ  يــــــجــــــعــــــل الـــــــــــــــــــــــــــرتُّ
ــــــــى مـــ�ـــســـتـــجـــيـــبـــا  ـــــــــمــــــــوؤمــــــــُن لــــــــبَّ
 لـــــــلـــــــمـــــــ�ـــــــســـــــلـــــــني الـــــــــــذنـــــــــــوبـــــــــــا
َدبـــــــيـــــــبـــــــا املــــــــــــجــــــــــــِد  اإلــــــــــــــــــــى   بَّ 
َطــــــبــــــيــــــبــــــا اأو  ــــــــا   هــــــــنــــــــد�ــــــــســــــــيًّ
ــــــــــــــا ــــــــــــــب ا اأري  عـــــــــــــــــاملـــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــــــذًّ

ا اأديـــــــــــبـــــــــــا  �ـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــًرا ُحـــــــــــــــــــــــــرًّ
ــــــــــِب ُمـــــنـــــيـــــبـــــا ــــــــــْل  خــــــــا�ــــــــســــــــَع الــــــــــَق

بـــــــــــيـــــــــــٌت هلِل   وهــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا 
ــــــيــــــَخ اإمـــــــــاًمـــــــــا  فــــــــــــرتى الــــــ�ــــــس
ـــــُر الـــــــعـــــــلـــــــَم كــــــَغــــــْيــــــٍث   يـــــنـــــ�ـــــســــــ
الــــــــ ُنــــــــــــــــــــــــــــوِدَي  مـــــــــــا   واإذا 
 ويــــــــــــــــــُد الـــــــــرحـــــــــمـــــــــن متــــحــــو
َد مــــــــــــن  يــــــــــــكــــــــــــرُبُ   وغــــــــــــــــــــــــًدا 
ـــــــــــــــاأَْو املـــــــعـــــــايل  بــــــــالــــــــغــــــــاً �ـــــــــــــــسَ

اأو ُمـــــ�ـــــســـــِلـــــًحـــــا  زعــــــيــــــًمــــــا   اأو 
اأو ـــــــ�ـــــــســـــــًنـــــــا  حُمِ ـــــــــا  ولـــــــــيًّ  اأو 
ـــــــعـــــــنـــــــو َي هلِل  ــــــــــــــُهــــــــــــــْم   كــــــــــــــلُّ
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ــــــجــــــيــــــبــــــا ـــــــــنـــــــــاعـــــــــات َع  لـــــــــلـــــــــ�ـــــــــسِّ
ـــــــــــطـــــــــــرُد الـــــــــفـــــــــقـــــــــَر املـَـــــعــــــيــــــبــــــا  ي
ـــــــيـــــــبـــــــا ـــــــــــــاًذا جَنِ ـــــــــــــت ـــــــــــــس ــــــــــقــــــــــِل اأ�  ـ

حـــــــبـــــــيـــــــبـــــــا اهلل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   واإل
 ـــــــــِتــــــــه الـــــــــــــــَكـــــــــــــــْرَب الـــــَعـــــ�ـــــســـــيـــــبـــــا
يــــطــــيــــبــــا اأن  جــــــمــــــيــــــعــــــاً   �ــــــــــــــسِ 

ـــــــُر ُركـــــــنـــــــاً  وهــــــــــنــــــــــا.. اأُبـــــــ�ـــــــســــــــ

اأْن جـــــــــــــاهـــــــــــــداً   يـــــــــتـــــــــوّخـــــــــى 

ــــ ـــــحـــــيـــــَل املـَـــــــــــــْرَء بــــعــــد الـــ�ـــسَّ  وُي
ـــــا ــــــــــاًل لــــــــلــــــــخــــــــرِي.. عـــــفًّ  عــــــــــاِم

ـــــ مَّ اأُ  عـــــن  َيــــــــــــَزْل..يــــــــــــدراأُ  مْل 
 

 وهـــــــــَو َيــــــْرجــــــو الــــعــــيــــ�ــــَس لــلــنــا
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ـــــا ـــــروب �ـــــسُ ـَــــى  ــــــ حُتـــــ�ـــــس اأْن   جــــــــــلَّ 

ُطــــــيــــــوبــــــا نــــــــــيــــــــــا  الــــــــــدُّ   متــــــــــــــــــالأُ 

ــــعــــوبــــا ــــتــــحــــيــــي الــــ�ــــسُّ ــــ�ــــسْ ـــــــاِن َت ـــــــس � 
 ــــــــــــــَفـــــــــــــكُّ َرّزاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ُمــــــثــــــيــــــبــــــا

ـــــــــــى جُمــــــيــــــبــــــا  كــــــــــــــــــلَّ مـــــــــــــن لـــــــــــّب
ــــــــا ــــــــوب ـــــــــــمـــــــــــااًل وَجــــــــن ــــــــــــــــرى �ـــــــــــسَ  ـ

 اآمــــــــــالــــــــــنــــــــــا �ــــــــــســــــــــْهــــــــــًدا وطـــــيـــــبـــــا
تـــــذوبـــــا اأن  ـــــــــى  َب َتـــــــــــاأ   جـــــــــيـــــــــاَل.. 

ــــلــــيــــبــــا  طـــــــــــــــــــاِن.. واحَلـــــــــــــــــــقَّ الــــ�ــــسَّ

ـــــــهـــــــا ِمــــــــــــــْن ُمــــــْنــــــ�ــــــســــــاآٍت   يــــــــا َل

قــــــــاَمــــــــْت  اهلِل  �ــــــســــــبــــــيــــــِل   يف 
 وعـــــــلـــــــى االإميـــــــــــــــــــــاِن واالإحـــــــــــــــ
يــــْنـــــ ال  ـــــــــَر�ـــــــــسِ  ـــــــــَع ال  واإلـــــــــــــــــــُه 
 وِجــــــــــــنــــــــــــاُن اخُلــــــــــْلــــــــــد تـــــدعـــــو 

ـــ ــ�ــس الــُب ِد  َردِّ  ..! قـــ�ـــســـيـــدي   يــــا 
غــــــــٍد يف  ـــــــــــي  ـــــــــــن جَنْ  �ـــــــــســـــــــوف 

واالأ الـــــــّديـــــــَن  نـــحـــمـــي   �ــــســــوف 
 وُنـــــــــعـــــــــيـــــــــُد املـــــــــــْجـــــــــــَد لـــــــــــــالأْو 
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العر�ض اجَلماعي

ــهــم يــتــجــّمــُع  وبـــــه االأحـــــبـــــُة �ــســمــُل
بـــى يــتــ�ــســّوُع  وكـــاأنـــهـــا زهـــــر الـــــــرُّ
ُتـــــــــْزرُع  ومـــــــــــــودًة.. يف كـــــل قــــلــــٍب 

اخلـــالئـــِق تخ�سُع فــــوَق  ــهــا   ولــرّب
تتمّنعوا وال  عــنــه..  حُتــِجــمــوا   ال 
ــحــى بـــاأهـــوِن مــا يــكــوُن وُتــدفــُع  مُتْ

َتــ�ــســمــُع واملــــالئــــُك  ــُد  ــَه يــ�ــس  واهلُل 

ـــٍن بــهــا عـــن اأ�ـــســـلـــه يــتــفــّرُع  ُغـــ�ـــسْ
ُيقَطُع ال  وَحبُلها  الــوفــاِء..  لُة   �سِ

ــَع الــــــزواَج.. فــهــا هــنــا ال مُيــنــُع  مــَن
ــَرُع ــهــم نــحــو املـــعـــايل ُيــ�ــســـ ــاُب  هـــو ب
ُع ــَطــوَّ ُي الــعــزميــِة.. واملـُــحـــاُل   درَب 

َيْطُلُع ال�سعادة  جَنــُم  هنا  هــا   مــْن 

َيــ�ــِســعُّ وي�سطُع  ُعــْر�ــٌس َجــمــاعــٌي.. 
 تـــتـــالأالأُ االأفــــــراُح عــاطــرة الــ�ــّســذا

ًة  طــابــْت جَمــانــيــهــا.. وطــابــْت عفَّ

 وثماُرها احُل�ْسَنى ُيْغّذيها الُهدى
ل�سباِبنا فــقــْل  جــمــاعــٌي..   ُعــْر�ــٌس 
هنا ها  فالعزوبُة  ي�سكو  كان   َمــْن 

 حــيــث الــــِقــــراُن ُمـــبـــارٌك بــتــمــاِمــه

ــْت.. وكــم  كــم اأ�ـــســـرٍة يف ظــّلــه نــبــَت

ــــُق بينها ُتــــوِثّ الـــُقـــرَبـــى   وو�ـــســـائـــُج 

 واإذا املُهوُر غدْت هَي الِعبَء الذي
 اإن الــتــعــاوَن مْل يــزْل بــني الــَورى

لها  �سلكوا  مــن  للخريات   ويــقــوُد 
فانه�سوا هـــذا..  بعد  ِد  دُّ لــلــرتَّ  ال 

 طــوبــى ملـَـــْن يــْقــفــو ُخـــطـــاه ويــْتــبــُع

مطمُع الّنباهِة  ذوي  عند   والفوُز 
ُت�سنُع احلـــفـــاوِة  ُمــرا�ــســيــُم   ولــهــم 
اإْخوتي وا�ستمِتعوا  فا�سَتب�ِسـروا يا 

 ُيــعــطــي االإلــــــُه ملـَـــْن يــ�ــســاُء وميــنــُع
ُع ُمَر�سَّ النُّجوم  ب�َسنا  لــكــْم..   تــاٌج 
ُع ـــــــرَّ  ولـــــَعـــــْفـــــِوه وِر�ـــــســـــاِئـــــه نـــتـــ�ـــسَّ

 هــو �ــُســّنــٌة قــد �سّنها خــرُي الــورى
 ُفر�ساُن هذا احَلْفل قد فازوا بها

واملَُنى التهاين  اأحلَى  لهم   ُنهدي 

اأ�سبابه ــلــْت  فــُذلِّ احَلــــالَل   طلبوا 

ــبــارك بــالــَبــنــنَي.. وهــكــذا  وغــــداً ُن

 �سِعدْت بكْم هذي الّرحاُب.. واأفُقها
غــــايــــٍة الأكــــــــــــرِم  ــــــرجــــــوٌّ  َم  واهلل 
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املجتمع ال�سعيد

 مــــــــكــــــــاِرَم االأخــــــــــــــــالِق واالأعــــــــمــــــــاِل
 َتـــــــــــفـــــــــــوُح بـــــــــــــــــــــــــــاالآداِب واملـــــــــــاآثـــــــــــِر
ــــحــــتــــاِج والــــفــــقــــرِي ــــُم  والـــــــــبـــــــــْذِل لــــل
ــــــجــــــابــــــْة  وَكــــــــــــــــــــَرِم اخِلـــــــــــــــالل والــــــنَّ

االإعــــــالِن ــرِّ ويف  ـــ الــ�ــس ــــْدِق يف   والــــ�ــــسّ
املـُـــخــــاَتــــلــــْة  والـــــــــربُّ واالإحــــــ�ــــــســــــاُن ال 

 واملــــــــــاُل كـــــــــْدُح الـــــَعـــــَمـــــِل الـــ�ـــســـــــريـــِف
 كــالــ�ــّســامــِة الــبــيــ�ــســاِء مــا بــني االأَُمـــــْم

ــــــــــُه ـــــــغـــــــاُه ربُّ ــــــِه.. وُمـــــــبـــــــَت ــــــ�ــــــسِ  لــــــنــــــْف
ُف ـــــوِّ ُيـــــ�ـــــسَ وال  اخَلـــــــْلـــــــَق  َيـــــظـــــِلـــــُم   ال 

االآخـــــــــرة ثـــــــــــواَب  اهلل  مــــــن   يـــــرجـــــو 
 مبـــــنـــــهـــــِج الـــــ�ـــــســـــــــــريـــــعـــــِة الـــــــــغـــــــــّراِء

ـــْفـــوَة الـــرجـــاِل ـــوا مــعــي يـــا �ـــسَ  َحـــيُّ
 فــــــاإنــــــهــــــا كــــــبــــــاقــــــِة االأزاِهــــــــــــــــــــِر
 مــــن رحــــمــــِة الـــكـــبـــرِي لــلــ�ــســغــرِي
ـــــِة االأرحـــــــــــــاِم والـــــقـــــراَبـــــْة ـــــلَ  و�ـــــسِ

ــ�ــســِح لــــالإخــــواِن واجلـــــرياِن  والــنُّ
ـــْة  الــــديــــُن يف احلـــقـــيـــقـــِة املـُــعـــامـــلَ

ـــُد الــ�ــســعــيــِف ـــَن  حــيــث الــــقــــويُّ �ـــسَ
ــلَــْم ـــِلـــُم مــ�ــســبــاُح الــظُّ  واإمنــــــا املـــ�ـــسْ
ــــه  يـــــــحـــــــّب لـــــــــالأنـــــــــام مــــــــا يــــحــــبُّ
ــُف  ُيــعــطــي االأجــــرَي اأَْجــــــَرُه وُيــْنــ�ــسِ

ِه َيـــــــِخـــــــفُّ لــــــــلــــــــمــــــــوؤاَزَرْه ــــــــــــــــرِبّ  ِب
ــــــــاِء ــــــــن االأْب تــــــْربــــــيــــــِة  يف  ـــــــدُّ  ـــــــِج  َي

ــــــــــــــــــــراَء واملــــــــهــــــــاَتــــــــَرة  ويــــــــــــْكــــــــــــَرُه املِ
ـــــجـــــِد  وقــــــــلــــــــُبــــــــُه مـــــــعـــــــّلـــــــٌق بـــــاملَـــــ�ـــــسْ

ـــــواال ــــِث دْوًمـــــــــــا يــــــبــــــُذُل الـــــنَّ ــــْي  كــــالــــَغ

اّتـــــ�ـــــســـــْع اهلِل  بــــــرحــــــمــــــِة  ـــــــــه  ـــــــــُلّ  وِظ

ـــــه طــــــــّيــــــــٌب َرغـــــــيـــــــُد ـــــُس فـــــي ـــــ� ـــــعـــــي  ال
ُد ُمـــــ�ـــــســـــدَّ ِرحــــــــابــــــــه  يف  ـــــــــــــــــــــراأُْي   وال

 يـــــــداً مـــــع االأخــــــــــرى بـــــال اْنــــِفــــ�ــــســــاِم
َجــــــهــــــوُل اأو  َثــــــــــــمَّ  َظـــــــــلـــــــــوٌم   فــــــــال 

ْكــــــبــــــاُن  بــــحــــكــــمــــٍة.. فــــيــــ�ــــســــَعــــُد الــــــرُّ
ـــمـــو عــــلــــى ا�ــــســــتــــقــــامــــٍة وُيــــثــــِمــــُر ـــن  ي
َيــــــــْرعــــــــاُه بــــعــــيــــنــــه  الــــــــــــــــــَوَرى   ربُّ 
ـــــقـــــى والـــــــــــــرِبّ والــــــــّتــــــــاأِْديــــــــِب  وبـــــالـــــتُّ

املـُــعـــا�ـــســـَرْة ُيــحــ�ــســُن  زْوٍج   وخـــــرُي 
ــْغــَتــدي وَي الـــُهـــدى  درِب   َيـــــروُح يف 
 وفــ�ــســُلــه يف الـــنـــا�ـــس قــــْد َتـــوالـــى

ـــْع ـــَف ــقــى قـــد اْرَت ــه عــلــى الــتُّ  اأ�ــســا�ــُس
 وذلـــــك الـــبـــيـــُت هـــو الـــــذي ُنـــريـــُد
ـــُد ــهــا ُمـــوحَّ ــُل ــْم  حــيــث الـــقـــلـــوُب �ــَس
ِوئـــــــــاِم  الــــــــزوجــــــــاِن يف   ويــــعــــمــــُل 
ـــــوؤوُل  كــــالهــــُمــــا ُمـــــــوؤمَتـــــــٌن َمـــــ�ـــــسْ

ــــــــاُن ّب  �ــــســــفــــيــــنــــٌة يــــــقــــــوُدهــــــا الــــــــرُّ

ــرَبُ فــيــْك بـــه  ُتـــعـــَنـــى  اإْذ   والــــَغــــْر�ــــُس 
ــ�ــسُء الـــــــــــــــــذي �ــســـــــــــّواُه  ـــ  وهــكــذا الــنَّ
 بـــــاحُلـــــبِّ نـــــْغـــــذوُه وبـــالـــّتـــهـــذيـــِب
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 وعــــــــزمــــــــِة االإقــــــــــــــــــــداِم واالإميــــــــــــــــاِن
ــحــا ــلَّ ــَس ــ� ُم الــــُعــــال  َدْرِب  يف  ـــم  ـــْل  بـــالـــِع
 ويــــــحــــــتــــــفــــــي بــــــــُحــــــــّبــــــــه الــــــــِعــــــــبــــــــاُد
ــــعــــيــــُد  هـــــــــذا هـــــــــَو املـــــجـــــتـــــمـــــُع الــــ�ــــسَّ

داً بـــــالـــــنـــــور والــــــــقــــــــراآِن   ُمــــــــــــــــــزوَّ
ــِلــحــا ـــّب �ــســاحلــاً وُمــ�ــسْ  حــتــى َيـــ�ـــسِ
ــــبــــالُد  تـــ�ـــســـمـــو بـــــــِه وتــــنــــهــــ�ــــسُ ال
ــــٌح.. تــوحــيــُد  َتـــــــراُحـــــــٌم.. تــــنــــا�ــــسُ
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ــِف الــَهــّتــاِن  وا�ــــســــَدْع بــهــا كــالــعــا�ــسِ
 طـــاقـــاتـــهـــا.. بـــالـــِعـــْلـــِم واالإميـــــــــاِن
 وتـــنـــافـــ�ـــســـوا يف الـــــــرِبّ واالإحــــ�ــــســــاِن
ــــْطــــاآِن  حمــــفــــوفــــٌة بـــــــَروائـــــــِع الــــ�ــــسُّ

 ُمــــتــــَبــــايــــُن االأ�ـــــســـــكـــــاِل واالأْلــــــــــــواِن
ِوْديـــــــــاِن اأو  َجـــــــــــــْرداَء..   وَمـــــــَفـــــــاَزٍة 
ــــــــــــْزداِن بــــاخُلــــْلــــجــــاِن  وبـــــحـــــاُرنـــــا ت

ـــْرجـــاِن ُلـــــوؤٍ َغـــ�ـــسٍّ ومــــن َم  ِمــــْن ُلـــــوؤْ

 بـــعـــد اخَلــــــفــــــاِء تــــتــــوُق لــــالإعــــالِن

دواِن الـــُغـــ�ـــســـوِن  فـــــوق   وثــــمــــاُرهــــا 
ـــيـــجـــاِن ُة الـــّت ــــهــــا مـــــــْزُهـــــــوَّ  وريــــا�ــــسُ

ـــــوَم احلـــ�ـــســـاِد �ــســنــابــُل الــِعــقــيــاِن  ي

ُد الــــِوْجــــداِن  ُقــلــهــا واأنـــــَت ُمـــ�ـــســـدَّ
وفــّجــروا امل�سلمنَي..  ديـــاَر  ـــوا   مَنُّ
غا�سٍم  ظْلٍم  لقيود  تْر�َسخوا   ال 
ُربوُعنا تلك  االإ�ـــســـالِم..  اأمـــَة   يــا 
وجماُلها َثـــَرواُتـــهـــا..  َدْت   وتـــعـــدَّ

 مـــا بـــني ِقـــّمـــِة �ــســاِهــٍق وُثــلــوِجــِه
 الِبيُد تْزَخُر بالُكنوِز.. فمْن لها؟

 َمْن ذا َيغو�س ويْجَتلي اأ�سراَرها؟
 ويــــرى َمــكــاِمــَن ثــــروٍة مــغــمــورٍة
َجنّيٌة فهي  ـُر  اخُل�سْ املُـــروُج   اأمــا 

ــِديــٌة  روِع َن ــُة الــــــزُّ ــَع  واالأر�ــــــسُ يــاِن

ها بِترْبِ الــروؤو�ــِس  ُمْثقلََة   ومتــوُج 

ـــتـــقـــبـــُل الـــــفـــــالَح بـــاالأحـــ�ـــســـاِن  َتـــ�ـــسْ
ــْت َعــجــيــَج الــِعــيــ�ــِس واُلـــرْكـــبـــاِن  عــجَّ
ــــِة الـــّر�ـــســـواِن  كــــان الـــ�ـــســـبـــاُق جَلــــَنّ

ــــِم.. مـــْن ِغـــ�ـــسٍّ ومــــْن ُبــهــتــاِن ــــاالإْث  ب
ـــاِن  َجـــ�ـــَســـٍع.. عــلــى خـــوف مــن الـــّدّي
ِعـــيـــاِن راأَي  َنــــــــراُه   لــلــمــ�ــســلــمــني.. 
ــــكــــاِن  لـــتـــكـــاُمـــل االأْوطــــــــــــــاِن والــــ�ــــسّ
 واإخــــــاوؤنــــــا مــــن طــــاعــــِة الـــّرحـــمـــِن
ُعـــــــدواِن وذي  طــــَمــــٍع  لـــــذي   َدْرًءا 
ــــــهــــــا مــــــا كـــــــان لــــالإنــــ�ــــســــاِن ــــــلُّ  واأَج

الّ�ى ذّراِت  كلُّ  حُك  َت�سْ  وَتكاُد 

 اأمــا الــتــجــارُة.. فهي �ــســوٌق رائــٌج
ليَتُه املكا�سب..  على   يت�سابقوَن 

 حتى ُيجايَف كلَّ ما يغري الورى

دومنــا القناعَة  ُرزَق  مِلـَــْن   ُطــوبــى 

ــال  يـــا لــيــَت �ــســوقــاً واحــــــداً وتــكــتُّ

 ُير�سي على اأُ�ُس�س التعاون َوْحَدًة

نا َفُحبُّ يحوُل..  ما  َة  َثمَّ �سيَء   ال 

 تــدعــو اإلــيــه �ـــســـروَرٌة وفــريــ�ــســٌة

ــهــا ــَت ــْن اأْحــ�ــَس اإذا  بــتــنــمــيــٍة   اأكــــــــِرْم 
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ــــٍن هــنــاك ُيــعــاين  َيــحــبــو.. ومـــن َوَه
ــــركــــوا.. ومــــْوقــــُدهــــْم بـــال نــــرياِن  ُت
ــغــيــاِن ــْطــوِة الــطُّ ــَس  تــْعــنــو الـــبـــالُد لــ�

ــعــِف واخِلـــــْذالِن  وتــبــيــُت رهـــَن الــ�ــسَّ

اإتــــــقــــــاِن وال  اإبـــــــــــــــداٍع  غــــــري   مــــــن 
 والــ�ــســعــُب قــيــُد اجلــــوِع واحلـــرمـــاِن
ـــجـــعـــاِن  نـــفـــٍر مــــن االأفـــــــــــذاِذ والـــ�ـــسّ
 وحتــــــــــــــّرري مــــــن ذلــــــــــٍة وَهــــــــــــواِن
ــــيــــي بــــنــــور احَلــــــــقِّ كــــــلَّ َجــــنــــاِن  حُتْ

بــــاين  عــــــــّزْت بـــــهـــــْدِي كـــتـــابـــهـــا الــــرَّ
ـــتـــيـــُه بــــه عـــلـــى االأْزمـــــــــاِن  جمــــــداً َت

 فـــتـــحـــاً.. اأ�ــــســــاَء �ـــَســـنـــاُه كــــّل مــكــاِن

ــــمــــاآِن ــــظَّ ال ــــِة  َلــــهــــَف  اأْجــــيــــاُلــــنــــا يف 

يــَزْل مل  ال�سناعِة  مــيــداَن   لــكــّن 

قْد الريِح  َمَهبِّ  املواهِب يف   اأهُل 
بينما َز..  والتميُّ َق  التفوُّ  حــازوا 
 وِزمـــــــاُم قــّوتــهــا بـــاأيـــدي َغــرِيهــا
ــِف عــاَلــًة الــّتــخــلُّ رْكـــِب   وت�سرُي يف 

ــيــاِع �سباُبها الــ�ــسِّ تــيــِه   وَيــهــيــُم يف 
�سوى ــهــْم..  اإرادَت �ُسِلبوا   وكاأنهْم 
االإ�ــســالم هــّيــا فاْنَه�سـي اأمـــَة   يــا 
ُعـــْروٍة  اأوثــــُق  التوحيد   وعــقــيــدُة 
 وْلــــَيــــذُكــــِر الـــتـــاريـــُخ قــ�ــســَة اأمــــٍة

وتبّواأْت رى  الــذُّ ح�سارُتها   بلغْت 

 حيث الِهدايُة.. وال�سنائُع �ساحَبْت

بو له ْوَر الذي َت�سْ  فا�ستاأِنفي الدَّ
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الزكاة.. والتكافل
االآالِء حـــــافـــــل  لــــــيــــــوٍم   فــــاْنــــهــــ�ــــسْ 
.. وتـــطـــهـــرٌي.. وطـــيـــُب منـــاِء  فــــر�ــــسٌ
ــــــالِء ـــــرِّ َب ـــــحٍّ و�ـــــسَ  والــــنــــفــــ�ــــُس مـــــن �ـــــسُ
ــــِتــــْجــــداِء اأََنــــــــــٍف عــــن ا�ــــسْ  ويـــــِعـــــفُّ يف 

ـــُن دعــــاِء ـــَعـــْفـــَت ُحـــ�ـــسْ ومــــَن الــــذي اأ�ـــسْ

ـــاِء ـــبـــاُح بـــنـــوره الـــو�ـــسّ  َهـــــلَّ الـــ�ـــسَّ
ــــِة الـــــزكـــــاة.. فــاإنــهــا ــــــادْر بــــتــــاأِدَي  ب
ـــاُن املـــــــاُل مــــن اآفــــاِتــــه ـــ�ـــس  وبـــهـــا ُي

 وبــهــا الــفــقــرُي َيــ�ــُســّد مــن حاجاِته
وكـــفـــاَك مــن رب الــ�ــســمــاء ثــواُبــُه
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ــٍل بــبــعــ�ــِس َعـــطـــاِء؟  وافــــــاَك ذو فــ�ــسْ
ـــِتـــحـــيـــاِء ُدهــــــا عـــلـــى ا�ـــسْ  ُخــــــــــْذُه.. ُيــــــردِّ
 َحــــــــــــَرٌج.. وجْتـــمـــُعـــنـــا ُعـــــهـــــوُد اإخـــــــاِء
ـــــــــراِء ــــعــــِد والــــ�ــــسَّ  تــــدعــــو لـــــه بــــالــــ�ــــسَّ
حـــمـــاِء  ُطــــوبــــى الأهــــــل الـــنـــجـــدِة الـــرُّ
 كـــالـــقـــلـــِب يــــــْرِفــــــُد جـــ�ـــســـَمـــُه بــــدمــــاِء
ــتــ�ــســفــاِء؟ ــــك �ــــســــّدُتــــُه عــــن ا�ــسْ ــــْت ــــَي  اأَْع

دواِء خــــــــرَي  االأخـــــــــــــــويِّ   بــــحــــنــــاِنــــِه 
لــــــلــــــّداِء ــــٌم  بــــْلــــ�ــــسَ الـــــتـــــعـــــاُطـــــَف   اإن 

ـــعـــداِء ــفــي عــلــيــك نـــ�ـــســـارَة الـــ�ـــسُّ  ُتــ�ــسْ

ــك نـــائـــبـــٌة.. وقــد ــْت  اأراأيــــــت لـــو نــاَب

قائال: ك  ل�َسخ�سِ َيدنو   متلطفاً 

 هــو يــا اأخــي يف اهلل حــّقــك..مــا ِبــِه
بالّثنا ل�ساُنَك  رْطــبــاً  ــُه..  فــاأخــْذَت

 

 هـــي نــْفــحــٌة مـــن رحـــمـــٍة..ومـــوّدٍة

رفيُده والــزكــاُة  الّتكاُفُل..  ذا   هو 

 اأراأيــــت لــْو مــر�ــٌس اأ�ــســابــَك فــْجــاأًة

 واأتاك غْوٌث من اأخيك.. اأال ترى
ِء الـــذي ت�سبو له بـــالـــرُبْ  وحُتــ�ــسُّ 
 ويـــُد املــحــبــِة حــيــث تــْبــ�ــســُط ِظلَّها
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ــــاِء؟ ــــن  عـــــْجـــــزاً عـــــن الـــتـــعـــلـــيـــِم لــــالأب
َرجـــــــاِء َبـــ�ـــســـيـــ�ـــَس  اإال   اأحــــــــالَمــــــــُه.. 
ــــــاّلاًل مـــــن االأ�ــــــســــــواِء ــــ�ــــســــاُب �ــــــسَ ــــْن  َي

ـــــبـــــاِء ــــــــــِب اإخــــــــــــواٍن لـــهـــم جُنَ  عـــــن َرْك

ـــــــبـــــــاِء بـــــــاالأْع نــــــقــــــوم  نـــــحـــــن   هلل.. 
 مـــــثـــــُل الـــــــهـــــــواء �ــــــــســــــــرورٌة واملــــــــــاِء

ـــْبـــَيـــِة الــــــــرُبءاِء ّ  واْفــــــــرتَّ َثــــْغــــُر الـــ�ـــسِ
ـــــاِء ـــــن َع كــــــل  َجــــــــــــالُء  الــــــــزكــــــــاَة   اإن 

واْنـــَزوى تقا�سَر..  اإن�ساناً   اأراأيـــت 

 والــهــمُّ اأثــَقــلَــُه.. فــاأْطــفــاأ بــاالأَ�ــســى

لــه ـــــــَتـــــــداًّ  مُمْ اهلِل  بـــحـــبـــِل   فـــــــــاإذا 
يتخّلفوا لــن  َبنيك  اإنَّ  قــيــل:   اإْذ 

اأْمــَرهــم و�َسلِّْم  ملْعهِدهْم..   دْعــُهــْم 
وفــريــ�ــســٌة لــهــم..  حـــٌق   تعليُمهْم 

ـــه ُمــ�ــســَتــبــ�ــســـــًرا  وهــنــا تــهــّلــل وْجـــُه
 ومتـــازَجـــْت دعــواُتــهــم بــدمــوِعــهــْم
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ـــيٌء.. ويــخــ�ــســى فــتــنــَة االإْغــــــــواِء؟!  �ـــس

وِرداِء ِة  ـــــــرْتَ �ـــــــسُ مـــــن  بــــهــــا   اأْنـــــــِعـــــــْم 
ـــــــَرفـــاِء؟ ـــٌن الأْهــــــل الـــعـــّفـــِة الـــ�ـــسّ  ِحـــ�ـــسْ
َوالِء ــــِن  بــــُحــــ�ــــسْ لــــلــــبــــاري  ــــديــــُن   فــــَت
ــــالِء ـــــْيـــــَت فـــيـــه خـــــالئـــــَق الــــُفــــ�ــــسَ  منَّ

 مــــن ِخـــــــــرَيِة االأبــــــنــــــاِء واخُلــــلـَـــ�ــــســــاِء

ـــداً اإلـــــى الـــَعـــْلـــيـــاِء ـــُع ــــى بــهــم �ـــسُ ــــْرَق  َت

 اأراأيَت من يبغي الَعفاَف..وما له
ـــداً اأال ـــُف الــــزكــــاُة ملــثــِلــه َعـــ�ـــسُ ـــِق  َت

اأنها املقا�سِد  ُغـــَرر  مــن  لي�س   اأو 
ُبيوَتهم الوفاِء  ْدِق  �سِ على   َتْبنـي 
ْنَت على الف�سيلة نا�سًئا  واإذا اْحَت�سَ
ــِمــْنــَت لــالإ�ــســالم ِدْرعـــــاً واقــيــاً  و�ــسَ

اأُّمــًة ِلْح  ُت�سْ ِلْحُه  ُت�سْ اإْن   والنَّ�ْسُء 
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اإنهم غرقى.. فانقذوهم
جاءت هذه الق�سيدة تفاعال مع “حملة الغارمني” التي تنظمها موؤ�س�سة )عيد بن حممد 
اخلريية( بالدوحة، يف احل�س على م�ساعدتهم لت�سديد ديونهم، وتفريج كربهم واإخراجهم 

من ال�سجون.

ـــــــــمـــــــــوٌم عـــــلـــــيـــــُل  فـــــــهـــــــو مـــــــــْه

ــــــه الـــــــــــــــــــداُء الــــــوبــــــيــــــُل  مــــــ�ــــــسَّ

نـــحـــيـــُل ـــــــــوجـــــــــُه  وال  زاِن.. 

ـــــــــعـــــــــْزُم كـــلـــيـــُل ـــــــِر.. وال ـــــــْه ـــــــَق  ـ

يــــــــزوُل ال  ِحــــــ�ــــــســــــاراً  ـــــْت   ــــــ�ـــــسَ

ُعـــــــــــدوُل عـــــْنـــــهـــــا  وال   ــــــــــــــاّل.. 

 مـــــــــــا مِلـَـــــــــــْنــــــــــــجــــــــــــاٍة �ـــــســـــبـــــيـــــُل

ــــئــــيــــُل ـــــــلِّ �ــــسَ ـــــــــــــــّرزُق كـــــــالـــــــَطّ ـ
 

ـــــيـــــُل قـــــل اأو  كـــــــــثـــــــــرٌي   ــــــــــــــــُه 

 ـــــــــِطــــــــُر.. والــــعــــيــــ�ــــُس َهـــــزيـــــُل

ــــــــُن الـــثـــقـــيـــُل ي ــــــــدَّ ُه ال  هــــــــــــدَّ

 قــــــْد َجــــــفــــــاُه الــــــّنــــــوُم حــتـــــى
ـــــــُه ثـــــــــــــْوٌب مـــــــن االأحــــــــــ  لـــــــفَّ
 يــْنــهــ�ــُس االأحــــ�ــــســــاَء نـــــاُب الـــ
 وُحــــــقــــــوُق الــــنــــا�ــــس قــــــْد اأمــــــ
 لـــيـــ�ـــس مـــنـــهـــا َمــــــــْهــــــــَرٌب.. كـــ
 كــــــــ�ــــــــصــــــــِيــــــــاٍط لَحــــــــقــــــــْتــــــــُه
ـــــاقـــــِت الــــدنــــيــــا بـــــه والــــــ  �ـــــسَ
 ذهــــــــــَب املــــــــــــــــاُل.. فــــمــــا مــنـــ
ـــــــ مُيْ ال  ـــــِه  ـــــي ـــــّت ال  و�ــــــــســــــــراُب 

ظــــــلــــــيــــــُل ِظــــــــــــــــــــٌل  وال   ٌء 

ـــــــذ غـــــــــــاب املـُـــعــــيــــُل ـــــام.. ُم ـــــتــــــ  ـ

ُنـــــحـــــوُل الــــــوجــــــه  ويف   ٌج.. 

نـــزيـــــــــــــــــــــــُل ـــجـــن  الـــ�ـــس ويف  ـــــــِن   ـ

ــــُل ــــقــــي َم الــــــقــــــْفــــــر  يف   يــــــــــــوِن 

ــــــرْبُ اجلــــمــــيــــُل ــــــُه الــــــ�ــــــسَّ  حــــــظُّ

 جــــــــو.. ويــــــْدنــــــو املـُــ�ـــســـتـــحـــيـــُل

ـــُل ـــي ـــس َـــ�  ــــــقـــــي.. وقـــــــد جـــــــفَّ امل

ــــــــــــــُدُه فــــــيــــــهــــــا دلـــــــيـــــــُل ــــــــــــــِج  ـ

ــــــــــــــــه الــــــــــّرْمــــــــــُل املـَــــهـــــيـــــُل  ُدوَن

ــــــاحــــــِة الــــــــــبــــــــــْذِل ُمــــنــــيــــل ــــــس � 
ُيــــقــــيــــُل اأو  عــــــــــذابــــــــــا..  ــــــــــرُّ   ـ

مـــــــا ال  ـــــــــُب  اخُلـــــــــلَّ ــــــــه   بــــــــْرُق

ـــــُب كـــاالأيــــ ْغ  والـــ�ـــســـغـــاُر الـــــزُّ
ـــــهـــــم بــــــاحلــــــزن ممــــزو  قـــــوُت
ـــــــــــيـــــــــ  وهــــو مــكــ�ــســور اجَلــنــاَحـــ
 لــــيــــ�ــــس لـــــــلـــــــدائـــــــِن واملَــــــــــــْد
ـــــــداداً  والــــــــــــذي يــــــْرجــــــو �ـــــــسَ
ـــــر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــُغ مـــــــــــــــا يـــ ــــُل  فـــمـــتـــى يــــْب

ــــ ـــَتـــ�ـــسْ  وهــــــو كــــالــــظــــمــــاآِن يـــ�ـــسْ
ُيـــْنــــ الــــ�ــــســــْحــــراَء ال  ـــــــــــْذَرُع   َي
ــــراٌب �ــــس ُيــــــْجــــــدي  وال   ال.. 
 وُوعـــــــــــــــــــــــــــوٌد مــــــــــا لـــــــهـــــــا يف
 فــــــهــــــو كــــــــالــــــــغــــــــارِم يـــــْجـــــَتــــــ
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 �ــــــســــــالِم.. فــــاخَلــــْطــــُب جــلــيــُل

ـــــــُل ـــــــكـــــــُم االأجــــــــــــــــــــُر اجلـــــــزي  ل
الـــــَبـــــخـــــيـــــُل اإال  َجـــــــفـــــــا   مــــــــا 

بـــــــديـــــــُل اأو  ـــــــــــــاٌء  ـــــــــــــَن َغ ــــــــــه   ـ

ـــُل ــــ ــــ ـــلـــيــــ  َيـــــــرتـــــــوي مــــنــــهــــا الـــَغ

ـــــُل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اخلــلــيـــ ـــي  ـــغـــِن ُي وال   ٌل.. 

ـــــــْرجـــــــى والــــــَقــــــبــــــوُل ـــــــفـــــــْوُز ُي  ـ

ــــُل ــــَم الـــــفـــــجـــــُر اجَلــــمــــي ــــسِ ــــ� ــــت  ـ

ـــــهـــــْم يـــــــــزوُل ـــــــــــى عـــــْن  واالأَ�ـــــــــــسَ

ـــــــثـــــــيـــــــُل  ـــــــــــــــــِه لـــــــلـــــــفـــــــعـــــــِل َم

ـــــوا اإخـــــــــــــــوَة االإ�ــــــســـــــ ـــــّم  فـــــهـــــُل

 كـــــّلـــــهـــــم غـــــــرقـــــــي. اأغـــــيـــــثـــــوا
 واأعــــــــيــــــــنــــــــوا كــــــــي ُتـــــعـــــانـــــوا
 مــــــا لــــكــــم عــــــن رحــــــمــــــِة الـــلــــ
ـــــا ـــ ـــقـــيـــاَك �ــُســقــيـــ  لــــك عـــــْن �ـــسُ
ــا ـــ ـــ مـــ ال  ـــُع  ــــ ــــ ــــ يـــنـــفــــ ال   يـــــــــوَم 
ــــــ ــــمــــوا وال ــــَن  اأنــــــقــــــذوُهــــــم تــــْغ

 اْزَرعــــــــــــــوا االآمـــــــــــال كـــــي َيــــْبـــــ
 ويـــــــــــــعـــــــــــــودوا لـــــذويـــــهـــــــــــــــــْم
ــــ  وجــــــــــزاُء الــــفــــعــــِل عــــنــــَد الـــّل
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اأي دمع يفي بحقك ؟!

يف رثاء فقيد الدعوة االإ�سالمية وخدمة الِعْلم
ف�سيلة ال�سيخ عبداهلل بن اإبراهيم االأن�ساري )رحمه اهلل وجعل اجلنة مثواه(

وقد وافته املنية يف 1410/3/14هـ - 1985/10/15م

َيـــغـــيـــُب فــهــَو مــنــا - رغـــم الــتــنــائــي – قــريــُب  غــــــــاَب عـــــنـــــا.. وطــــيــــُفــــه ال 

ــــــجَّ املـَـــ�ــــســــيــــُب ـــــى ا�ــــســــتــــكــــى و�ــــــس الــَوّهــاِج حـــــَت كاملِ�سَعِل  املَ�سيِب  رغـــَم   كـــاَن 

حـــــبـــــيـــــُب والــــــــــعــــــــــبــــــــــاِد  هلِل  ـــــاِء �ـــســـبـــاٌب وهـــــــــــــو   فــــهــــو بـــــالـــــعـــــزِم واملـــــ�ـــــس

ــــه فـــهـــو مــنــهــا َجــــــمُّ االأ�ـــــســـــى.. مـــكـــروُب ــــْت ــــلَ ــــَق  وهـــــمـــــوُم االإ�ــــــســــــالم قــــــْد اأَْث

ـــــــــوؤوُب َي ــــ�ــــســــوِر  الــــنُّ يــــــــوَم  اإاّل  َمــــْن لـــيـــ�ـــس  يــــا  ــــَك  بــــحــــقِّ َيــــفــــي  َدْمــــــــــٍع   اأيُّ 

ــــرَك اهلَل..كـــــيـــــف ال َيــ�ــســتــجــيــُب؟ ــــْم  قـــــْد دعــــــــاُه مــــن جــــنــــِة اخُلـــــلـــــِد داٍع َع

ـــــــــثـــــــــوُب َت �ـــــــــــســـــــــــوَف  هلِل   �ــســاَرَع الـــَداَء ال ُيــبــايل.. فكلُّ اخللِق يـــــــــــومـــــــــــاً 

ـــبـــيـــُب الـــطَّ ــــجــــدي  ُي ولـــيـــ�ـــس  َيـــْنـــَفـــْع َدواٌء..  مل  املَـــــِنـــــّيـــــُة..  ـــــِت  َحـــــلَّ  واإذا 

ــــــْل َبــــــكــــــاَك الــــــــُفــــــــوؤاُد وهــــــو َيــــــــذوُب  اإيــــِه يــا �ــســيــُخ !.. مــا بــَكــيــُتــَك �ــِســْعــراً ب

ــــاُه رّبـــــــــي ُهـــــــــروٌب .. ولكْن لـــيـــ�ـــس ممـــــا قــــ�ــــس ــعــيِّ ــْوُت الــنَّ  َقـــْد �ــَســجــايِن �ــسَ

ـــقـــى مــن لــه االأمـــــُر.. ذواجلـــــالِل الــرقــيــُب ـــْب  كـــــل �ـــــســـــيٍء اإلـــــــى فــــــنــــــاٍء.. وَي

ـــــــَي َرْو�ـــــــــسٌ نـــ�ـــســـرٌي َرطـــيـــُب  قــد َحــمــلــنــاَك.. حــيــث مــثــواَك فيما �ــــســــاَء رّب
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ـــحـــيـــُب ــعــالــى الـــدعـــاُء يف �ــســاعــِة الـــّدْفـــِن وقـــــــــْد فــــــا�ــــــسَ بــــــالــــــّدمــــــوِع َن  وَت

ـــــٌف َمــهــيــُب ــيــُل زْح ـــْحـــٌر ِمــــْن اأنــــــــاٍم.. والــ�ــس َب َيـــغـــ�ـــســـاُه  الـــ�ـــســـحـــراِء   واأدمُي 

َعــــ�ــــســــيــــُب ُرْزٌء  املـُــــــ�ـــــــســـــــاَب  ــــٍة َيــ�ــســَهــُد احُلــــــْزُن بـــــــــــــاأنَّ  ــــَن  وعـــلـــى كــــلِّ َوْج

‘‘ الــذي مــالأَ االآفــاَق ذكــــــــــــــراً.. وهـــــــــَو االأريــــــــــــــُب الـــلـــبـــيـــُب ’’عبَداهلِل   اإيــِه 

ـــــطـــــٌر وِطــــيــــُب .. ذكـــــــــــراُه ِع ـــــخـــــيٍّ يِل.. ذو طبٍع �ـــــسَ  طّيب النف�ِس.. طاهُر الذَّ

ــــُه.. و�ـــــســـــدٌر َرحــــيــــُب ــــُل ــــ�ــــسْ  دانــــــــيــــــــاٌت ثــــــــــمــــــــــاُرُه.. وهــــــــــَو ظــــلٌّ �ـــســـابـــٌغ َف

ـــــــى جــــــــاَرْت عــلــيــهــْم ُخـــطـــوُب الــو�ــســَع نــ�ــســرًة لبنـي االإ�ــْســــــــــــ ــــــــــالِم اأنَّ  يــبــذُل 

َخـــ�ـــســـيـــُب عـــــطـــــاٌء  اأو  مــــنــــه   مل يــــــُذْق راحــــــــًة.. فــفــي كــــلِّ اأر�ـــــسٍ نــــفــــحــــٌة 

ون�سحاً تـــلـــتـــقـــي فــــيــــه بــــــــاالإخــــــــاِء الــــُقــــلــــوُب ــــراً  ِب يــفــيــ�ــُس  حــ�ــســوٌر..   اأو 

احَلـــــدوُب االأُب احلــكــيــُم  نــعــَم  ـــا�ـــس..  ـــ ـ  هــكــذا كــــــاَن.. حــيــثــمــا حــــلَّ بــــنَي الــّن

ـــبـــيـــُب  فــــهــــَو غــــــــــاٍد.. ورائـــــــــــــٌح.. كـــ�ـــســـحـــاٍب مــــــــــاوؤه فــــــــوَق كـــــــلِّ اأر�ـــــــــــسٍ �ـــسَ

؟ َيـــطـــيـــُب  و�ـــســـٍف  واأيُّ  �ــــســــواُه تــرتــ�ــســيــِه..  نــــعــــٍت  اأيَّ  ــــِم..  الــــعــــل  خــــــــادَم 

ـــَبـــْتـــهـــا عــــــِن الــــعــــيــــوِن الــــُغــــيــــوُب  اأنــــَت اأهــــُل الــــوفــــاِء.. كـــْم مـــْن ُعــلــوٍم غـــيَّ

ــهــَد الـــــنـــــوَر.. فـــهـــَو َغـــ�ـــسٌّ َقــ�ــســيــُب ـــــــوارى �ــس  وتــــــــــــراٍث.. حتــــــَت الــــغــــبــــاِر َت

ـــــــالال �ـــــــســـــــعـــــــاُعـــــــُه املـَـــــ�ــــــســــــبــــــوُب ـــــــت  اأنــــــَت األــبــ�ــســَتــه مــــَن احُلـــ�ـــســـِن ثــوبــاً ي

ـــ�ـــســـوُب ــــــــلُّ �ــــســــاِد كــــــاَد ِمـــــن قـــبـــُل يـــعـــرتيـــه الـــنُّ  يـــــرتـــــوي مـــــن َمـــعـــيـــنـــه ُك

َدوؤوُب الــــــزمــــــاِن  عـــلـــى  فــــيــــِه  ـــــــــَت  جـــهـــاٍد اأن يف  َتــــــــــَزْل  مْل  اهلُل..  ولـــــــَك 
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ـــــهـــــا حمـــ�ـــســـوُب ــْهــجــاً قــوميــاً لــــــلــــــعــــــبــــــاداِت.. َوقـــــُت  قـــْد جــعــلــَت الــتــقــومَي َن

ــيــوُب ـــظـــِم.. جـــاَنـــَبـــْتـــُه الــُع ـــِم الـــنَّ ـــــٍد حُمـــَك ـــــْق ـــــــاُت ِع  وكــــــــــــــــاأَنَّ االأيــــــــــــــــاَم حـــــــّب

هــا املـَـحــجــوُب  وكــــــــــــــــــــــاأنَّ االأفـــــــــــــــــــــــــالَك مــــــــــا بــــني اأيــديــنــا.. وقـــْد بـــاَن �ــِســرُّ

ــــــَم املـُــثـــيـــُب ــــــْع ــــــٍة.. َوِن ــــــّن ْحــ ـــــَمــــُن مــــن َج الرَّ وَعــَد  مبا  وا�سعْد  هنيئاً..   َنْ 

َعــجــيــُب ــــــٌر  اأْج ــرِب  ِلــلــ�ــسّ لـــكـــْن   ولــــئــــْن كـــــــاَن �ــــســــوُك دنـــــيـــــاَك قـــــْد اآ ذاَك.. 

ـــنـــيـــِه يــــــــوَم اجلـــــــــزاء َعـــــْبـــــٌد ُمـــنـــيـــُب ــــ  �ــســوَف جَتــنــي حــ�ــســاَده خــرَي مــا َيْجــ ـ
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الوداع الأخري

يف رثاء فقيد ال�سعر االإ�سالمي الكبري
االأ�ستاذ الداعية عمر بهاء الدين االأمريي الذي وافته املنّية يف �سهر �سوال1412هـ املوافق 

ابريل 1992م.
)رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه جنات النعيم(

ـــداُح ـــه.. وغـــــاَب الـــ�ـــسُّ ــــَطــــوى ظـــلُّ  ُبــلــبــُل الـــرو�ـــِس هــيــ�ــَس مــنــه اجَلــنــاُح واْن

 ومـــ�ـــســـى جُمـــــَهـــــداً بـــرحـــلـــتـــِه الـــُعـــْلــــ ـــيــا فــــــوؤاداً .. قـــد اأَْثـــَخـــَنـــْتـــُه اجِلـــــراُح

واُح الــــــــرَّ لـــلـــغـــريـــِب  اآَن  اإِْذ  ـــــهـــــاُر..  ـــــُه املــــالئــــكــــُة االأَْطــــــــــ ـ ــــَعــــْت ركـــــَب  �ــــســــيَّ

••••••

اأَرواُح َدْت  ــــــــرِّ و�ــــــــسُ ــــــوٌب..  ــــــل ُق ـــِه بـــعـــيـــداً.. وكـــــْم ها َمـــــــْت   هـــــاَم َعـــــْن ُعـــ�ـــسِّ

ْت ِريـــــاُح ــــْت ُطـــــيـــــوٌر.. وال ا�ـــســـتـــقـــرَّ  و�ـــســـمـــوُع احلــــنــــنِي ذابـــــــــْت.. ومـــــا اآ ب

ــــــاُح ــــــت ـــــــــٌة جَتْ ـــــــــَن ــــعــــاٌب َوِعــــــــــــــــــــــراٌت.. وحِمْ  ُغــــــرَبــــــٌة بــــعــــَد ُغــــــــْرَبــــــــٍة.. و�ــــسِ

.. اأو ميــــوَت االأقـــــاُح ـــْرُق.. والــَغــمــائــُم حتـى ُتــقــفــَر االأر�ـــــــسُ ــــ ـــطـــَرُد الـــَب  ُي

ــبــاُح ــَت ــــرْبٍ بــيــنــمــا الــــّديــــُن واحِلــــَمــــى ُمــ�ــْس ــــــاُب يف كــــــلِّ �ــــسِ ــــــذئ  وَتــــعــــيــــُث ال

ـــَهـــُق املـِــ�ـــســـبـــاُح ْيــــــ ــــــَت َجـــمـــيـــعـــاً.. وَيـــ�ـــسْ بـــــاَلـــــَة والـــــزَّ ـــــاأَُم الـــــذُّ  ُهـــــــــَوذا َيـــــ�ـــــسَ

ـــــُه االأَ�ـــــســـــجـــــاُن واالأَْتــــــــــــراُح ـــــْت اأَغـــــرَق
 

�َسجنٍي �َسْكوى  لوِع  ال�سُّ يف   َي�ْسَتِكي 

ـــمـــاُح الـــطِّ لــــلــــُعــــروِج  ويـــــحـــــدوُه  ـــوا ُه..  ــُل جَنْ ــُه الـــَوْجـــُد.. وهـــو ُيــر�ــسِ  �ــَســفَّ
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ُيــــــــراُح و  بــــهــــا  ُيـــــــْغـــــــَدى  َقـــــــْهـــــــراً  ـــِد اجَلــال ِد  ــــــٍة.. يف َي مَّ ــُه َنــْبــ�ــُس اأُ  نــبــ�ــسُ

.. وَثــــــــــــــــــْوَرٌة َوِجـــــــمـــــــاُح  فــْهــَو ِمــْن ُجــرِحــهــا الــَكــبــرِي انتفا�ٌس َعـــــــْبـــــــَقـــــــريٌّ

••••••

ـــــــه املـَــــــــالُح نَّ ـــــي.. َوعــــــْيــــــنــــــي.. كـــــــاأَ ــــــ ــافــُر يِف َقــْلــبــــــ ـ ــــهــــا املــ�ــس  َوَطـــــنـــــي... اأَيُّ

ـــــجـــــاين َعــــــبــــــرُيهــــــا الـــــــــَفـــــــــّواُح ـــيـــايل و�ـــــس ـــلَّ َقــــْتــــهــــا ال  زهـــــــــرٌة اأنـــــــــَت َمــــزَّ

ـــبـــاُح الـــ�ـــسَّ ُمــــقــــلَــــَتــــْيــــِه  ى يف  ــــوايف َيـــــَتـــــَنـــــدَّ الــــَق ُروؤاُه  َزْت  ـــــــــــرَّ َط ــــــٌم..   ُحــــــُل

َرزاُح ِعــــــْبٌء  ـــدوِر  الـــ�ـــسُّ وفـــــوَق  ـــــِد..  ـــــــْزاأَُر يف الــَقــْيـــ ـ ــِجــهــاِد.. َت ــَحــٌة لــل ــْي  �ــسَ

ـــ ـــبــوُت.. قل يل: متى الـــُوروُد ُيــتــاُح ؟ ـــهـــا الــ�ــســاِخــُب املـَـْك ـــاأٌ اأَنـــــــَت.. اأَيُّ َظـــَم
 

ــــالُح و�ــــسِ ـــــَوتـــــي..  لـــــَدْع ِدْرٌع  ُجــحــوداً َفـــــْهـــــَو  الَق�سيُد..  عنَك  َتَخلَّى   مــا 

ــــاُح ـــَك الــــَو�ــــسّ ـــلـــو َجـــبـــيـــُن ـــْع ـــــُجـــــْرِح َي ـــــاً.. وفــــــوَق الـــ ـ ـــــّي َوِف َتــــــراين اإال   لــــْن 

ـــبـــاُح الـــنُّ الـــــّظـــــالِم  يف  َلــــــجَّ  اأو  ـــُل  ـــْي ـــلَّ الـ ـ االإ�سالُم.. مهما مَتاَدى  اإال   لي�َس 

ــــــراُح .. ولـــيـــ�ـــَس عـــنـــه َب ــــالُم مـــا ِمـــــْن َخــيــار عــــنــــه.. كـــــــالَّ  لــيــ�ــس اإال االإ�ــــس

الــــكــــفــــاُح مــــنــــه  بــــــاحَلــــــقِّ  ويــــعــــلــــو  و ُر  النُّ َيْقُتُلها  �ــســوَف   واخَلــفــافــيــ�ــُس.. 

••••••

ــجــاُح ـــْرَجـــى بــعــَد الـــَعـــنـــاِء الــنَّ ّـــي فــيــَك ُي ــــي.. واأنـــــــــَت غـــــاَيـــــُة ُحـــبــــ  يــــا اإلــــهـــــ

ِجـــْرين مــــا عـــلـــى املُـــ�ـــســـَتـــهـــاِم فــــيــــَك ُجــــنــــاُح ــَجــتــي.. فـــاأَ  لـــَك اأ�ــســلــمــُت مــْه

ـــــــالُح ــــالُح واالإِ�ـــــــسْ وَهــــــْبــــــُت حــيــاتــي و�ـــســـبـــيـــلـــي الــــ�ــــسَّ قــــــْد  يــــا ربِّ   لــــــَك 
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ـــواَرى وعــــلــــيــــهــــا مــــــــَن الــــــُهــــــمــــــوِم و�ـــــســـــاُح ـــُر.. �ــســمــ�ــُســه تـــَت ـــْم  هـــا هـــَو الـــُع

َوراُح َهـــــَنـــــاٌء  َبــــــْل  ُحــــــــــْزَن..  ال  ـــــُة.. بــعــَد الـــ ـــــيــــوِم  ــَي االأمــــــُر يـــا اأَِحـــــبَّ  ُقــ�ــسِ

ــبــاُح ؟  ِحــــيــــَل بــيــنــي وبــــيــــَنــــُكــــْم.. َفـــــَوداعـــــاً اأيـــَن مني تــلــَك الـــُوجـــوُه الــ�ــسِّ

َبــى ؟ واأيـــَن الــِبــطــاُح ؟ ْهباُء” واَحرَّ َقْلبـي !! اأيـــَن مني الــرُّ  اأيَن منـي “ال�سَّ

؟ الِف�ساُح  حــاُب  الــرِّ بنا  �ساَقْت  ــُل مــنــي َقــريــٌب كيف  ــعــيــٌد ؟!.. والــَو�ــسْ  اأََب

ــمــاُح والــ�ــسَّ ـــَقـــى  الـــتُّ اإال  َدواٍء..  ــبــيــُب.. مــا عــــاَد ُيــْجــدي مــــْن  ـــهـــذا الــطَّ  اأيُّ

واْنــــــــ�ــــــــســــــــراُح رغــــــــبــــــــٌة  هلِلِ  ــلــيــٌم فـــــيـــــه  ـــقـــاِم �ــَس  اأنــــــا َقـــْلـــبـــي َرْغــــــــَم الـــ�ـــسُّ

ـــداُح ـــْن ـــُس َتــــــْذوي وَرْهــــبــــٌة َت ـــفـــا� ـــــْرَفـــــِة الــــغــــيــــِب.. واالأن  ونـــــــــــداٌء مــــــْن �ـــــسُ

ــــمــــاُح ــــعــــاُعــــُه الــــلَّ ــــْخــــبــــو �ــــسُ ــــــــــداُع َي ـــــ ـ ـــُة.. واالإِْب كـــيَّ ــْفــ�ــُس الـــزَّ  وَتــفــيــ�ــُس الــنَّ

ـــّحـــاُح ــــــٌع �ـــسَ ــــــْدَم ــــْعــــِر َم .. وَيــْغــ�ــَســى مـــقـــلـــَة الــــ�ــــسِّ ـــِعـــيِّ ـــْوُت الـــنَّ  ثـــّم َيــْعــلــو �ـــسَ

••••••
ــــنــــاَك.. فـــاملـَــعـــايِن ِو�ـــســـاُح ــــَرْف .. َع ــــَحــــقِّ  ايــه يــا ابـــَن االإ�ـــســـالِم.. يــا �ــســاعــَر الـ ـ

ُمــــتــــاُح َحـــــــيٌّ .. حــــيــــُث اجِلـــــــــــواُر  َحــّيــاً.. فــاأنــَت الـ ـــــيــــوَم   كنَت ترجو اجِلـــواَر 

َيـــــــــْنـــــــــزاُح ـــــهـــــا  حـــــجـــــاُب عــــنــــهــــا  ـــــــــَك كــــاملـِـــّر اآِة..  ــــيــــوُب دوَن  تــــــــرتاءى الــــُغ

ـــــراُح ــــُب حــــــقٌّ �ـــــسُ ــــغــــي ـ ــــبـــو اإلـــــــيـــــــِه.. وال ت�سْ مــا  ت�سهُد  وهـــَى  الـــروُح   ترَتقي 

َتــــــْرتــــــاُح ــــــيــــــاً..  الـــــَفـــــراديـــــ�ـــــِس را�ــــــسِ  َنْ َهــنــيــئــاً.. بــعــَد املـُــعـــانـــاِة.. واْنــَعــْم يف 

ــــاُح ــــت ــــْف ــــــَدى ِهــــــــَي املِ الفر دو�ـــــــــسِ عــــــرَب الــــــُه اإلى  والَيقنِي..  الّديِن..   ُعــروُة 

ــــالُح �ــــســــا.. والــــَف الــــرِّ ـــــِه  ـــــْرِب ُق ــــ ــــعـــى ويف  املـَــ�ـــسْ ذلــــــك  ُمــــْنــــَتــــَهــــى  اهلِل   واإلــــــــى 

29/10/1412هـ - 1992/5/1م
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ل الفار�ض الذي ترجَّ

املوافق  1416/10/19هـ.  الوفاة  تاريخ   - الغزايل  الكبري حممد  والداعية  العالمة  رثاء  يف 
1996/3/9م.

«تغمده اهلل بوا�سع رحمته»

ــال ــ�ــسِ َي اأَْن  لـــلـــفـــردو�ـــِس  اآَن  ــَل الــفــار�ــُس املـــغـــواُر.. وارحَتـــال ومـــثـــُلـــُه   تــرجَّ
يِن.. َمْن ذا بْعُد ُي�سِلُحها وَمــــــْن ُيـــعـــالـــُج يف اأوطـــاِنـــنـــا الـــِعـــلَـــال ؟   وُثْلَمُة الدَّ

ين.. َمْن ذا بعُد َيْطُرُدُه وقـــْد متــّكــَن َمـــْن عـــاَدى َوَمــــْن َجــِهــال ؟  واجَلهُل بالدَّ

ــِعــال ــَت ــ�ــس نيا مناَر ُهًدى وقـــلـــُبـــُه عــــا�ــــَس بــــــاالإميــــــاِن ُم الدُّ « يف  »الَغَزايلُّ  كاَن 

ــــــــّدا.. وال َمــثــال ُيجيُد مــا حـــاَك مــْن ِعــْلــٍم.. ومــا َغــَزال  ومــــا عــــَرْفــــُت لـــه ِن

اْنـــَدَمـــال مــا  االآالم..  نـــــاِزُف  ُه وُجـــرُحـــُه  َيْقر�سُ ــْعــِر  الــ�ــسِّ الــنــُ� مــثــُل  ــا   كــاأمنَّ

اخِلــــْذالن والك�َسال َوَيــ�ــْســَتــْقــِبــُح  ــــُج الــــَعــــْزَم حــتـــــى ال َيـــقـــرَّ على َجــــْوٍر..   يــــوؤجِّ

ـــَتـــقـــبـــُل االأََجــــــــــال ؟ َيـــ�ـــسْ ــــجــــِه  تــــوهُّ ـــُه ويف  ـــُت ـــاَل ُذب ـــْت  جـــفَّ بــــاُلــــُه  مـــا   !! اُه   اأوَّ

ــهــال َفــَحــيَّ تــ�ــســلــيــمــاً..  ـــَم..  َـــَرحُّ الـــّتــــ ــــــاُه.. لــيــ�ــَس لنا اإال   هـــذا قــ�ــســاوؤَك يــا ربَّ

اأْح�َسَن العمال مِلَْن قْد  َكِبٍد َحــّرى.. وطوَبى  كلُّ ذي  ُي�ْسقى  �سوَف  كاأ�ِسِه   ِمْن 

اأمـــــال مـــــا  اهلِل  ــــــقــــــاِء  ِل عـــــنـــــَد  ــــــــــاَل  ــرهِّ طــابــْت خــوامُتــُه ون  َمـــْن طـــاَب يف �ــسِ

ُم�ْسَتِغال ــِم  ــْل والــِع الــُهــَدى  ِريــا�ــِس  مـــْعـــتـــِكـــفـــاً ويف  هلِلِ  بــــاَتــــهــــا  لـــيـــلـــٍة   َكــــــــْم 

ُمْعَتِدال االأْحــكــاَم  َيْعِر�ُس  َهــْديــِه..  فاً ِمــْن  ُمْغرَتِ اهلِل..  كتاَب  َيــْرَعــى  زاَل   ما 

َواملُــَقــال ــَر..  ــْك الــِف ــدُّ  ــِك ُي الـــُفـــوؤاِد..  ـــَنـــُحـــُه َذْوَب  ـــالِم.. مَيْ ـــس َق لـــالإ� ـــــْم حتـــــرَّ  وَك
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واملـُـــُثــــال  .. احَلـــــــــقِّ نــــــوَر  عــــاَنــــَق   .. ِ هلِلّ
 

وَدْعــَوِتــِه الــبــّنــا»  « ح�َسِن  ُخــَطــى   ويف 

ــال ُر االأَْر�َس.. ُيْحيي عوَدهـا اخَل�سِ ُيَطهِّ حُمــَتــ�ــِســبــاً اهلِل  لـــديـــِن  َيـــْدعـــو   وراَح 

ـــَرًة ومــــا ا�ــســتــكــى َمـــلَـــال يــــْومــــاً وال َكــلَــال ــــُج الـــّنـــوَر ِتـــْبـــيـــانـــاً.. وَتـــْبـــ�ـــسِ  ُيــــَدبِّ

كي الغْيَث اإْذ َهطال  �سبعوَن عاماً.. وع�سٌر بعدها اتَّ�سلْت حتى الثماننَي.. حَتْ

ــبــاً.. َيــْبــعــُث االأمــال �ــســنــابــُلــُه متــوُج باخلري ِخــ�ــسْ زْرٌع..  لـــــُه  واٍد  ُكـــــــلِّ   يف 

ـــَو يف املــيــداِن َمــْوِهــَبــًة ُتـــْرجـــى لــبــعــِث الـــُهـــدى اإال وَقـــــْد َبـــذال ِخــْر وْه  مَلْ يــدَّ

ــْوَلــُتــُه ك�َسْوَلِة اللَّْيِث.. ال َي�ستبطُن الَوَجـــال ُحـــُرمـــاِت اهلِل.. �ــسَ ـــْن  َع ــــُذبُّ   َي

ــُبــال ـــِة الــ�ــسُّ ـــُد نــــْحــــَو الـــقـــمَّ ـــعـــبِّ بفطَنِتِه كــــَمــــْن ُي االآتــــي  َمـــَن  الـــزَّ  َيــ�ــســتــ�ــســِرُف 

.. فــيــنــهــ�ــُس فــــيــــِه عــــاملــــاً َبـــَطـــال ــٍف حــيــُث َيـــْحـــِفـــزُه حــــــــقٌّ ــ�ــْس  وال ُيـــبـــايل بــَع

ــَفــ�ــســال ُمــْن َيــــنــــاُم عــــِن االأحـــــــــداِث  ــْيــِف قاطعًة وال   يــقــوُلــهــا مــثــَل حـــدِّ الــ�ــسَّ

ــُقــُط الــبــاِطــُل املـَـــْهــــزوُم ُمــنــَجــِدال ــ�ــْس ُتُه َفــَي ُحجَّ م  اخَل�سْ يف  �ساِعَقًة   َتْنَق�سُّ 

نـــى َجــَبــال ُمْعَتـَرٍك وظـــــلَّ فـــــوَق طـــواغـــيـــِت الـــدُّ اإْثـــِر  يف  كــاً  ُمــْعــرَتَ  كــْم خا�َس 

ــَتــمــال ــــنــــوٍز مـــــَن االإلـــــهـــــام ُمــ�ــْس غــــوارُبــــُه عـــلـــى ُك ــــاً  ــــْذب َع ــــْحــــُرُه  ب يــــــَزْل   ومْل 

ُقلاَل ــِدهــا  جَمْ ِمــْن  لها  وَيْبني  ـــــِه خـــرياً..  ـــــِت ــــــُه كـــــلُّ َمــــــْن َيـــــْرجـــــو الأُمَّ  يــــــوؤُمُّ

ـــْهـــِجـــِه نـــهـــٌج مِلـــــْن َعــَقــال ـــَوى َن َدْرُبُكما وهـــــْل �ـــسِ واالإ�ــســالُم  »الِكناَنِة«..   ياْبَن 

ــــَتــــِثــــال مُمْ هلّلِ  ــــه..  ــــَحــــَت ــــْي �ــــسَ ـــــْيـــــَت  با ُحبَّ اجِلهاِد.. وقْد َلـــــبَّ  اأُ�سِرْبَت منُذ ال�سِّ

ُمْبَت�ِسماً وكــنــَت فــيــهــا َرهــــنَي احَلــْبــ�ــِس ُمــْعــَتــَقــال  .. احلــقِّ اأْهــِل  َنَة  حِمْ  َوُذْقـــَت 

ــــُد مـــنـــكـــْم عـــبـــيـــداً عـــــنـــــَدُه ُذُلــــــال ــــري  َوقــْفــَت فيهْم اأمـــرياً.. ال ُتــهــاِدُن مْن ي

فـــْتـــَنـــَتـــُه اأْلــَقــْمــَتــُه مــْن يــَدْيــَك اخِلــــْزَي والَف�َسال االإحلـــــــــاُد  رّوَج  اأْن   ويـــــــوَم 
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ــًة ِمـــَن الــُقــلــوِب الــتــي قــْد اأ�ــســَرَقــْت �ُسَعال ــَع ـــمـــاَر احُلـــــبِّ يــاِن  ثــــمَّ اْجـــَتـــَنـــْيـــَت ِث

فاْحَتمال واالأرزاَء..  الــَهــمَّ  كــابــَد  يقب�سُه َمـــْن  اجلــمــَر  اأّن  كــيــَف   عــّلــمــَتــهــا 

ُمــْكــتــِمــال ـــاأن  َعـــزيـــَز الـــ�ـــسَّ ــَهــُرُه مـــا داَم فــيــنــا  ــْق َي �ــســيَء  الـــُهـــدَى ال   واأّن ديـــَن 

َلــــال ْيـــــَغ والــــزَّ انتك�َسْت وَقـــْوُمـــنـــا َيـــْركـــبـــوَن الـــــزَّ حاُلنا  ما  اإذا  الـــرَبيُء   وهــو 

ــــِه ُدوال ــــْرِع ــَرِتــه حـــتـــى نـــقـــيـــَم لـــــُه مـــــْن �ــــس اأهــــال لــنــ�ــسْ ـــْد بــعــَدهــا  ـــُع َن  ومْل 

 وخــــلــــَف كـــــلِّ فـــقـــرٍي جــــــاَع حمــكــمــٌة ُيــقــيــُمــهــا يف غـــــٍد لــلــظــلــِم َمــــــْن عــــَدال

.. حــتــى روى مـــْن اإثـــِمـــِه الــُغــلَــال  وكـــلُّ َخــْطــٍب بــذنــٍب.. والـــعـــذاُب مَلــْن اأ�ـــســـرَّ

 �ــســرُح احلــ�ــســارِة بــاالأعــمــاِل نــعــُمــُرُه ال بــــاخُلــــمــــوِل.. فــنــبــقــى عـــالـــًة َهــمــال

والقد�ُس َمْرِجُعها االإ�سالُم ..  لي�س لهـا �ـــســـواه.. يــا ويـــَح َمـــْن قـــْد �ــســذَّ اأو َهـــَزال

ــَر والــــُعــــْدواَن ُمــنــخــِذال ــْف لغا�سِبها اأو �ــســاَيــَع الــُك ــرْباً  �ــسِ اأر�سها  مــْن  بــاَع   اأْو 

نـــزال قـــــْد  بــــالــــُقــــراآِن   .. هلِلِ ـــنـــا واحُلـــــْكـــــُم  عـــقـــيـــَدُت اإال  َرنــــــا  ُيــــــَحــــــرِّ  ولــــــــْن 

اْنــَهــَمــال ِمـــْن ُدمــــوِع الـــَعـــنْيِ مــا  ُدنا فنتَّقي  ُت�َسدِّ اأقــبــا�ــٌس..  االإ�ــســاءاُت   هــذي 

ــــني ُمـــْبـــَتـــِهـــال ــــفَّ ــــَك ــــــُع ال ــــا يــــــْرَف ــــن ــــلُّ ــهــا وُك ــِت ــَم بــحــْك ـــعـــّزيـــنـــا  ُت اإْذ   ونـــلـــَتـــقـــي 

ـــاأال ــــفــــراَن َمــــــْن �ـــَس ي�ساأُلُه لـــــَك املــــثــــوَبــــَة والــــُغ  ..! يا َرحمُن   نقوُل: ُرحماَك 

ـــفـــَوَة االأْبــــــــراَر والــُر�ــســال ُمْغَتبطاً ُتــــراِفــــُق الـــ�ـــسَّ الــيــوَم  فيِه  اأنــت  َفــاهــَنــاأْ مبا 
 

ـــزال ــــْعــــَم فـــراديـــ�ـــُس الـــُعـــال ُن  اإنــــا لــَنــْدُعــو اإلــــه الـــَعـــْر�ـــِس َيــْجــَمــُعــنــا غـــــــداً.. وِن
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اإلى اخللود

يف رثاء ف�سيلة ال�سيخ عبداهلل بن زيد اآل حممود
رئي�س املحاكم ال�سرعية وال�سوؤون الدينية يف دولة قطر الذي وافته املنية ع�سر اخلمي�س 

28 رم�سان 1417هـ - 1997/2/27م. 
)رفعه اهلل اإلى الدرجات العال من اجلنة(

حـــجـــاُب املــــنــــوِن  ِوْرِد  عــــن  حـــــال  غياُب ومـــــا  ال�سروِق  بعد  حى  ال�سّ  ل�سم�ِس 

ُمــــ�ــــســــاُب املــــــوؤمــــــنــــــني  ــــــه يف  ب  هــَوى جــبــٌل.. قد كــان باحلق �ساخماً وجــــــــــلَّ 

ــــِر مـــوئـــاًل اأفــــــــــــــاَء بــــــه عــــــــــــــدٌل.. وعــــــــــزَّ َجـــــنـــــاُب  وقـــــد كـــــان لــلــ�ــســرع املـُـــطــــهَّ

ــــت لـــــه بــــالــــ�ــــســــاحلــــاِت رحـــــــاُب ــــسّ  ومــا مـــاَت مــن فــا�ــســْت حمــامــُد ذكــِره وهــــ�

ــــــِب الـــفـــ�ـــســـاِء �ــســهــاُب ــــه كــمــا �ـــســـعَّ يف رْح ــــَد الـــــــدرَب دوَن  وطـــوبـــى لــعــبــد َمــــهَّ

�سكا مـــن الــــــداِء حــيــنــا.. فـــالـــَعـــريـــُن ُمـــهـــاُب واإن  �سيخاً جلياًل..   ق�سى نحَبه 

ـــــال.. و�ــــســــبــــاُب كلُّهْم عـــــــزائـــــــُم تـــهـــفـــو لـــــلـــــُع ــيــُد..  الــ�ــسِّ اأ�سباله  حــولــِه   ومــن 

 وتـــلـــك ِغــــرا�ــــُس الـــــرِبِّ ذاكـــيـــُة اجَلــنــى ولــلــفــرِع مـــْن طــيــِب االأ�ــــســــوِل ِنــ�ــســاُب

ــــــــاُب ؟ يزْل ُيـــ�ـــســـائـــل: هــــْل بـــعـــَد الــــفــــراِق اإِي ومل  الق�ساِء..  ديـــواُن  منه   خال 

ــيــا نـــــــداء الـــــــذي فـــــــوَق الـــ�ـــســـمـــاِء ُيــــجــــاُب  وهـــــا هـــــَو ميــ�ــســي لـــلـــُخـــلـــوِد ُمــلَــبِّ

َمـــطـــّيـــٌة ملــــن �ــــســــاَء و�ــــســــاًل لـــلـــحـــمـــى.. وركــــــاُب وهــــــَي  الــــنــــا�ــــِس  دنـــيـــا   وودَّع 

ــــــراُب ـــــدًى و�ــــــسَ ـــــس  ولـــيـــ�ـــس مبــــخــــدوٍع بـــهـــا غـــــرُي غـــافـــٍل  وكــــــــلُّ َمــــرائــــيــــهــــا �
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ــــــــٌة وكــــــــتــــــــاُب ــــــــنَّ  ومـــن �ــســاَء مــــرياَث الــنــبــوِة.. فــْلــيــُقــْم وبــــــــــــني يـــــــــديـــــــــِه �ــــــــسُ

ـــــُرمـــــات ِطــــــــالُب ـــــْك ـــــه لـــــلـــــَم �سوٌة ومــــــــا فـــــات اأُ املَْجِد  ُذَرى  «ابــُن زيــٍد» يف   وهــذا 

ـــــواُب دٌة.. والـــــــــــــراأُي مـــنـــه �ـــــسَ ـــَمـــٌة مـــــ�ـــــســـــدَّ ُتـــــُه نـــــــوٌر.. وَفـــــْهـــــٌم.. وِحـــْك  وُعـــــدَّ

اْجتهاَده وذلـــــــــــك مـــــــن ديـــــــــــِن االإلـــــــــــــــِه ُلــــــبــــــاُب اأر�ــَســى  التَّي�سرِي  َمنَهِج   على 

ــــعــــاُب ـــــِي اجلـــمـــاِر �ــســهــادًة َتـــــــــــذلُّ بــــهــــا لـــــلـــــُمـــــْحـــــرِمـــــنَي �ــــسِ ــُبــَك يف رْم  وحــ�ــسْ

ـــوفـــيـــُق.. وهــــــَو ُعـــجـــاُب ـــت ـــــٌة يــــلــــوُح بـــهـــا ال ـــــجَّ حَمَ لــــلــــِعــــبــــاِد  ــــيــــا  ُفــــْت كــــــلِّ   ويف 

ـــاُب  ومـــــا كـــــان َيـــثـــنـــيـــِه عــــن احَلـــــــقِّ الئــــٌم ولــــيــــ�ــــس خلـــ�ـــســـم يـــحـــتـــويـــه حـــ�ـــس

االأعـــــالِم.. فهو عباُب الــ�ــســْفــوِة  ِغماَرُه �ــســوى  يخو�ُس  ال  بحٌر..  العلُم..   هو 

ُيــــعــــاُب فـــلـــيـــ�ـــس  راأٍي  ذو  زلَّ  ِع�سمٌة فــــــــــاإْن  قــطُّ  امل�سطَفى  لغيـِر   ولي�س 

َمــــــتــــــاُب الـــــــــذنـــــــــوِب  كـــــــــلِّ  مـــــــن  نــــا وهلِل  مــــَردُّ اخِلـــــتـــــاِم  ـــِك  َمـــ�ـــسْ يف   وهلِل.. 



200

َلَهفي عليك اأبا منري

يف رثاء فقيد الدعوة االإ�سالمية والرتبية والتعليم ال�سيخ/ اإبراهيم اأحمد ال�سديق
تاريخ الوفاة جمادى الثانية1418هـ املوافق نوفمرب1997م.

- رحمه اهلل تعالى واأ�سكنه ف�سيح جناته -

ــــْر ـــــ ــــي ــــن ــــِن الـــّنـــ�ـــســـرْي َلـــــهـــــفـــــي عـــــلـــــيـــــَك اأبـــــــــــــا ُم ـــفـــي عـــلـــى الــــُغــــ�ــــسْ  لـــَه

الـــَكـــبـــيـــــــْر لــــــهــــــفــــــي عـــــــلـــــــى ُذْخـــــــــــــــــــــــِر املـــــكـــــا الــــقــــلــــِب  �ــــســــاحــــِب   رِم.. 

ـــــــى �ــــــســــــمــــــاحــــــِة تــــــلــــــكــــــُم الـــــــ ـــ�ـــســـرْي وعـــــــل ـــــــِق الـــَي ــــمــــاِت.. واخُلـــــــُل ــــقــــ�ــــسَ  ـ

ـــــطـــــا ـــْر وعــــــلــــــى الــــــــّطــــــــرائــــــــِف والـــــّل ـــمـــيــــ  ئـــــــِف مـــــنـــــَك كــــــالــــــَعــــــْذِب الـــّن

الــــــرفــــــيـــــــ االأدِب  ــــِل الـــَبـــ�ـــســـرْي وفـــــــــــــرائـــــــــــــِد  ــــْق ـــــِع.. وحـــكـــمـــِة الــــَع ــــــ  ـ

ــــــــقــــــــيــــــــا عــــلــــى ــــــْر وحــــــــــــــــــــــــــــــرارِة الــــــــلُّ ــــــــــــَكــــــــــــاإٍ َوثــــــيـــــــ  كـــــــــــــــــــــــَرٍم.. َوُمــــــــــــتَّ

واملـــــــــــــــوّد االأخــــــــــــــــــــــــــّوُة  ذي  الــــــــَوفــــــــرْي هــــــــــــَي  ثــــــروتــــــنــــــا  كـــــــنـــــــُز   ُة.. 

ــــــــ ــــــــى ُتـــــــَوثِّ ــــــــْرَب ــــــــُق ــــــــــــُر ال ـــــرْي واأوا�ــــــــــــس ـــــــيـــــــدُة.. واملـَــــ�ـــــس ـــــــِق  ــــــُقـــــهـــــا الـــــــَع

ـــــــى االأَ�ـــــــسَ ــــ�ــــس  ُغــــ�ــــسَ مــــــــْن  ــــــْر اأَّواُه  مــــــــــــــُع مــــــنــــــهــــــمــــــٌل غــــــزي  والــــــــــــــدَّ

ـــــي ـــــتــــــ الــــّنــــظــــيـــــــــْر تـــــــتـــــــ�ـــــــســـــــّدُع الــــــنــــــفــــــ�ــــــسُ الَّ عـــــــــزَّ  اإْذ  ــــــــَك   َعــــــــَرَفــــــــْت

ــــــوا الــــــّل ــــــــْدِر  الــــــــ�ــــــــسَّ يف  ــــعــــرْي وتــــــ�ــــــســــــبُّ   عـــــــــــُج.. وهـــــــــَي الفــــــحــــــُة الــــ�ــــسَّ

ـــــ ــــــمــــــاً اأتـــــــــــى بـــــــاالأمـــــــ�ـــــــسِ ُيــــ�ــــسْ ـــــــــــرُق بــــــــاملـُـــــــَنــــــــى.. لــــــكــــــْن قـــ�ـــســـرْي ُحــــــُل  ـ
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الـــــــزَّ ـــــــُج  ـــــــعـــــــاِل ُي وهـــــــــــَو  عـــــــــــاَد  ــــريــــْر اإْذ  الــــ�ــــسَّ ــــــــُد يف  ــــــــْرُق َي  َفــــــــــــــــراِت.. 

 ــــــــــَك َمــــ�ــــســــيــــئــــُة الـــــــــــــربِّ الـــــقـــــديـــــْر َيـــــ�ـــــســـــري احِلـــــــــمـــــــــاُم بـــــــــــــُه.. وتــــلـــــ

ــــــــــَة احُلـــــــــــــرِّ االأ�ـــــــســـــــرْي وتــــــــــعــــــــــوُدين الـــــــــــذكـــــــــــرى.. فـــتـــنــــ ــــــــــْوَع ـــــــكـــــــاأُ َل  ـ

ــــــــراً ــــرْي واأِحـــــــــــــــ�ـــــــــــــــسُّ جــــــــــرحــــــــــاً غــــــــائ ــــث ــــت ــــس ــــ� ــــــاُر.. وَي ــــــث ــــــت ــــــ�ــــــس  كــــــــــْم ُي

َجـــــــــــــــــــرَّ ــــــــــنــــــــــي وْحـــــــــــــــــــدي اأُ ــــــــْر وكــــــــــاأنَّ ـَـــــــري امل اأحـــــــــــــــــــزاين  كــــــــــاأ�ــــــــــسَ   ُع 

ــــــــــــــــــَت يـــنــــ ـــــــــــــــيٌّ اأن  ــــــفـــــُح طـــــيـــــُب ذكــــــــــــــِرَك كــــالــــَعــــبــــرْي واأقـــــــــــــــــــــــــــوُل: َح

ــــــحــــــائــــــُب االإحــــــــ�ــــــــســــــــان ُتــــــْنـــــــ ــْر و�ــــــس ـــــَوِز الــَفــقــيـــ ـــِعـــ�ـــُس عـــَيـــ�ـــس ذي الـــــِع  ـ

ـــــــرُق بـــــا�ـــــســـــمـــــاً ــــــْر مـــــــــا زلـــــــــــــــَت تـــــــ�ـــــــس ـــــَك االأَثــــــيـــــــ ـــــِع  بـــــلـَــــطـــــيـــــِف مـــــطـــــلَ

ـــــرْي مــــــــا غـــــــبـــــــَت عــــــــن اأهـــــــــــــــــــــٍل.. ويــــــا ـــــس ـــــ� ـــــَع  ِنــــــــعــــــــَم الــــــعــــــ�ــــــســــــريُة وال

ــــــــَجــــــــبــــــــاُء حـــو ُتـــ�ـــســـرْي اأ�ــــــــســــــــبــــــــاُلــــــــَك الــــــــنُّ اأو  ـــُح  تـــنـــ�ـــسَ حـــيـــث  ــــــــــَك..   َل

جـــــى ـــــُف.. والـــــدُّ مــــــــهــــــــِريــــــــْر والـــــــريـــــــُح تـــــعـــــ�ـــــسِ  يـــــ�ـــــســـــتـــــدُّ فــــــــيــــــــِه الــــــــزَّ

ــــــــــا احَلــــــــــن دفُء  الـــَكـــبـــرْي لــــــــكــــــــنــــــــمــــــــا  ـــغـــرَي مـــــَع  الـــ�ـــسَّ َحــــــــَوى   ِن 

ــــــــــــَك َيـــــقـــــتـــــدي ـــــــــْرُف مـــــنـــــَك بـــــهـــــْم َقـــــريـــــْر وجــــــمــــــيــــــُعــــــهــــــْم ب  والـــــــــطَّ
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ُهـــــــْم ـــــــَطـــــــرْيُ ـــــحـــــاُب َف ــــــــــــا الـــــ�ـــــسِّ ــــْر اأّم َيــــطــــيـــــ ال  ـــــــــَك  رو�ـــــــــسِ غـــــــــرِي   يف 

ٌد ــــــرْي والـــــــــــــــــــــــــــــراأُي مــــــــنــــــــَك مـــــــ�ـــــــســـــــدَّ ــــــس َــــــ� ـــــــــهـــــــــدي بـــــ�ـــــســـــعـــــلـــــِتـــــه امل  َت
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الـــــّنـــــفـــــو تـــــــــ�ـــــــــســـــــــاَمـــــــــَرِت  ـــمـــرْي واإذا  ـــــــواَك لــــهــــا �ـــَس .. فــــمــــا �ـــــــسِ  �ــــــــــسُ

اإال َتـــــــــنـــــــــقـــــــــاُد  ال  ـــــــــنـــــــــرْي وتــــــــــــــقــــــــــــــوُد..   لــــــــــلــــــــــكــــــــــتــــــــــاِب املُـــــــــ�ـــــــــســـــــــَت

�ـــســـبـــيــــ يف  عـــــــــمـــــــــَرَك  ـــــــــَت  ـــــــــْي ـــــــــَن َعــــ�ــــســــرْي اأْف واملـَـــــــْحــــــــيــــــــا  اهلِل..  ــــــــــِل   ـ

َكــــــــْم االإ�ـــــــــــســـــــــــالِم  ـــــــــَرِة  ُنـــــــــ�ـــــــــسْ ـــْر يف  ـــفـــيــــ َن اأْو  لــــــــَك  ــــيــــَحــــٍة  �ــــس  ِمــــــــــْن 

مـــــــــوا حُتـــــــــــيـــــــــــي  دعـــــــــــــــــــــــــوٍة  اجَلــهــيـــــْر اأو  ـــوِت  ـــالـــ�ـــسّ ب وِح..  الــــــــــــرُّ  َت 

ـــــاطـــــٌع ـــــس ــــــــُه َمــــطــــيـــــــــْر ومـــــــــــنـــــــــــاُر �ـــــســـــمـــــ�ـــــســـــَك � ــــــــــــــــــــــُق عــــــــاِر�ــــــــسُ  واالأُْف

ـــــــهـــــــَوى الــــــــــُعــــــــــال.. واملـــــــرَتـــــــَقـــــــى ـــــــْعـــــــٌب.. واأنـــــــــــــــَت بـــــــه َجــــــديــــــْر ت  �ـــــــسَ

اجلـــــــيــــــــ درَب  الكثيـْر وتــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــيُء  نــفــائــ�ــِســَك  مــن  ُتــعــِطــي  ــــِل..   ـ

جــــــــنــــــــوداً َنـــــــَهـــــــ�ـــــــســـــــوا  قــــــــــــْد  ـــــــْر هلِل   كـــــــــــــاالأُ�ـــــــــــــســـــــــــــوِد لـــــــهـــــــم َزئـــــــيــــــــ

ـــــــحـــــــوُة الــــــــكــــــــربى تـــخـــو ٍك ُمــــثــــيـــــــــْر والـــــــ�ـــــــسَّ  �ـــــــــسُ غـــــــمـــــــاَر ُمــــــــــعــــــــــرَتَ

ـــــــْت بــــاأ�ــــســــوا ـــــــِر�ـــــــسَ بــــــاحَلــــــريــــــْر وطـــــريـــــُقـــــهـــــا ُف ال  االأََذى..   ِك 

ــــــــــــراِء واالأقـــــــــــــ ـــــــى َتــــــــــئــــــــــنُّ وَتــــــ�ــــــســــــتــــــجــــــرْي ومــــــــــرابــــــــــُع االإ�ــــــــــــس ـــــــ�ـــــــسَ  ـ

ــــــــــَزْل ت مْل  ــــــَر  ـــــــ ــــــَب خــــــْي ــــــ�ــــــســــــرْي اأْحــــــــــــقــــــــــــاُد   وبـــــــنـــــــي قـــــــريـــــــظـــــــَة والــــــنَّ

ـــــــــــِم عــــــلــــــى مـــــــنـــــــاِئـــــــرنـــــــا ُتـــــغـــــيـــــــــــْر ومـــــــــــعـــــــــــاوُل الـــــــــــــَهـــــــــــــْدِم الـــــلَّـــــئـــــيــــــ  ـ

ـــــ كــــال ـــــــِل  ـــــــي ـــــــّل ال عـــــــــــرَب  ــــرْي واأراَك  ــــ�ــــس  ـــــــــَمــــــــْلــــــــدوِغ تــــلــــتــــمــــ�ــــُس الــــنَّ

ــــــــُت مــــــــهــــــــمــــــــومــــــــاً.. تـــكـــا ــــــــي ــــــــب ـــمـــرْي وَت  بــــــــُد.. �ـــــســـــابـــــراً.. َعـــــــفَّ الـــ�ـــسّ
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ــــــــٌب.. َكـــ�ـــســـرْي وجــــــــــنــــــــــاُحــــــــــَك اخَلـــــــــــــّفـــــــــــــاق رهــــــــ ــــــــِع ـــــــُن َعـــــــيـــــــاِئـــــــِه.. َت  ـ

وْهــــــــــ االآالَم..  ــــطــــرْي وتـــــــــ�ـــــــــســـــــــارُع  ــــَت ــــ�ــــس ـــــــرٍّ ُم  ـــــــــــَي َنـــــــــذيـــــــــُر �ـــــــسَ

ـــــــــــْدُر مـــــــنـــــــك بــــــــــال وقـــــــا َحــــ�ــــســــرْي الـــــــــــ�ـــــــــــسَّ ِمـــــــــِعـــــــــِه..  مــــعــــا  يف   ٍء.. 

ُعـــــــــدَّ االإميــــــــــــــــــــــــــــاِن..  مـــــــــــَن  �ـــــــســـــــكـــــــوْر اإاّل  �ـــــــــــســـــــــــّبـــــــــــاٍر  كــــــــــــــــلِّ   ِة 
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ــــــفــــــي ـــــــــَب هــــــاِت ـــغـــرْي ولـــــــــــقـــــــــــْد تـــــــــَعـــــــــجَّ كـــالـــ�ـــسَّ اأْجـــــَهـــــ�ـــــُس  ُرْحـــــــــــُت   اإْذ 

ـــــــــــــــــــُه بــــــ�ــــــســــــفــــــاِئــــــِه ــــْر اأَْدعــــــــــــــــــــــــــــــو َل  مــــــــْن وطــــــــــــــاأِة الــــــــــــــداِء اخَلــــطــــيـــــ

َيـــــهـــــيــــــ ِمــــــــثــــــــلــــــــي  ـــــــــــــــِه  ب ــــــــْر واإذا  ــــــــــــُج بــــــــــكــــــــــاوؤه عــــــــــــرَب االأَثــــــــيـــــــــ  ـ

ـــــــ ـــــدور ؟ والـــــــــّدمـــــــــعـــــــــُة احَلــــــــــــــــــرّى ُتــــــَنــــــفِّ ـــــــَج يف الـــــ�ـــــسُّ ـــــــَوّه َت ــــ�ــــُس مـــــا   ـ

••••••

ـــــــــاًل ـــــــــجِّ ـــــــــَع ـــــــــــنـــــــــــا ُمـــــــــَت ـــــــَتـــــــْدِبـــــــراً ُدْنــــــــيــــــــا الــــــــُغــــــــروْر فـــــــــــاَرْقـــــــــــَت  ُمـــــــ�ـــــــسْ

االآ طــــــــــــــاَلــــــــــــــِت  مـــــــهـــــــمـــــــا   جـــــــــــــــــاُل عـــــــــــاِقـــــــــــَبـــــــــــُة االأُمــــــــــــــــــــــــوْر هلِلِ 

ـــــــــْم مبـــــــــا اآثــــــــــــــــــــرَت ِمـــــــــْن ـــــــــَع ــــــــروْر فـــــــــاْن والــــــــ�ــــــــسُّ ــــــــعــــــــاَدِة  الــــــــ�ــــــــسَّ  داِر 

اجلمعة: 1418/7/7هـ - 7 /1997/11م
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�رساج خبا نوره..

ال�سعراوي  العالمة حممد متويل  ال�سيخ  الكبري  الداعية  وامل�سلمني  االإ�سالم  رثاء فقيد 
1419/2/23هـ.املوافق  املنيةبتاريخ  وافته  وقد  االأعلى(  الفردو�س  واأ�سكنه  اهلل  )رحمه 

)1998/6/17م(

ــــْل جــــلَ ـــــاٌب  ـــــ�ـــــس ُم َلـــــعـــــمـــــري  ـــــــراٌج خــــبــــا نــــــــــوُره وا�ــــســــَمــــحــــْل وذاك   �ـــــــسِ

ــــــوٌب.. و�ــــســــاألــــْت ُمــــَقــــْل ــــــل ـــــى وذابــــــــــْت ُق ـــــمَّ االأ�ـــــسَ ــــــعــــــاُة.. فـــــَع  َنــــــعــــــاُه الــــــنُّ

ــْل ؟ ـــى لــهــْم !.. َهـــْل ُيــــواَرى اجَلــَب ى واأنَّ  وعــــــــــادوا.. وقــــــْد اأوَدعـــــــــــوُه الـــــ�َّ

ــــَعــــْل ــــــــــنــــــــــاراً.. واآثــــــــــــــــــــاُرُه كــــالــــ�ــــسُّ احلـــــيـــــاِة َم يف  مــــــــاآثــــــــُره  ــــى  ــــَق ــــْب ــــَت ــــس � 

ــــَدْل ــــ�ــــسَ ـــعـــنَي ُيــــعــــّزوَنــــهــــا.. واحلـــــجـــــاُب اْن ــــِهــــْم خـــا�ـــسِ  وراحــــــــــوا الأْنــــُفــــ�ــــسِ

َهـــْل الــــَوْجــــُه  اأو  ـــــى  واَف الـــ�ـــســـوُت  ـــلـــوِع اإذا   وذكـــــــــــراُه َتــــخــــفــــُق بــــــنَي الـــ�ـــسُّ

مُيــــــــْل ال  اأحـــــــــاديـــــــــثـــــــــِه  ــــــــــــــــــــْذُب  ـــٌر وَع ـــــِه.. حـــا�ـــسِ ـــــِم ـــــْل  هــــــَو احلـــــــيُّ يف ِع

ـــفـــو�ـــِس ومـــــا اأ�ـــســـلـــَم الـــــــــّروَح حـــتـــى اْكـــَتـــَمـــْل ـــنُّ ـــل ـــــٌة ل ـــــَع ـــــت  وَتـــــفـــــ�ـــــســـــرُيه ُم

ــهــا ويــــــــخــــــــرُج مـــــنـــــهـــــنَّ وهـــــــــو الـــبـــطـــل  وكــــــْم ِمــــــْن مـــــعـــــاِرَك قـــــْد خــا�ــسَ

َيـــعـــلـــو اجلــــــَدْل احَلـــــــقِّ  ُنــــ�ــــســــرِة  ــــاُرُه ويف  ــــِم اإعــــ�ــــس ــــُف بــــاخَلــــ�ــــسْ  وَيــــعــــ�ــــسِ

ُيـــــــَفـــــــْل ال  �ــــــــــســــــــــاِرٌم  ـــــــــُتـــــــــُه   ويــــــْدَمــــــُغ بــــاجَلــــْهــــِل اأهـــــــَل الـــكـــتـــاِب وُحـــــــــجَّ

ـــنـــرُي الــــُوجــــوَد فـــيـــ�ـــســـرٌق مـــنـــهـــا الـــــُهـــــَدى واالأَمـــــــــْل  لـــقـــْد كـــــاَن �ــســمــ�ــســاً ُت

ــــحــــْل ــــنــــاُه اكــــَت ـــــاُب املـُــــبـــــنُي َوطـــــــوَبـــــــى ملـــــــْن بــــ�ــــسَ  وبـــــــــنَي يــــــــَدْيــــــــِه الـــــكـــــت
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ـــــَقـــــى والـــــَعـــــَمـــــْل ــــُت بـــــــنَي الـــــتُّ ــــُب ــــروي الــقــلــوَب فــــتــــْن ـــْذُب َي  هـــَو املـَـنــهــُل الـــَع

ـــــــِه وقــــــــْد فــــــــاَز َمــــــــْن لــــــالإَلــــــه اْمـــــَتـــــَثـــــْل  وتـــــخـــــ�ـــــســـــُع ُمــــــــنــــــــقــــــــاَدًة لـــــــالإَل

••••••

ــــْجــــُم عـــــْن اأُفـــــِقـــــه َقــــــْد اأََفـــــــْل ـــمـــا الــــنَّ َك
 

ــــَطــــَوى  �ــــســــراٌج خــبــا نــــــــوُره.. واْن

ــــهــــا قــــــــْد َرَحــــــــــْل ــــاِحــــُب ــَعــْت وهــــــــا هــــــــَو �ــــس يــا�ــُس الــتــي اأَيــَن  وَتـــــْذوي الــرِّ

ـــــْل ـــــلَ الـــــظُّ ـــاكـــنـــيـــهـــا  �ـــس ظـــــلَّـــــلَـــــْت  وال 
 

 ومــــــــا عــــــــــاَد َيـــــعـــــمـــــُرهـــــا عــــامــــٌر

اْنــــهــــَمــــْل مـــــا  اإذا  كــــَغــــْيــــٍث  ـــنـــاَك َتـــفـــيـــ�ـــسُ  ــــُد ِلـــــلـــــّروِح كــــانــــْت ُه  مــــوائ

ــــْل ــــُب ــــكــــنَي الــــ�ــــسُّ ــــاِل ــــُف لــــلــــ�ــــسّ ــهــا وتــــكــــ�ــــسِ ــواِئ ـــفـــو�ـــَس بــاأ�ــسْ ــْحــيــي الـــنُّ ــُت  َف

ـــــَل ُحــــــلــــــوِل االأَجـــــــــْل كـــمـــا ُكــــــْنــــــَت قـــــْب
 

 ومــــا زلـــــَت تــعــمــُل يف الــعــاِمــلــنَي

ــْل ــ�ــسَ ــــــداَك اتَّ ــــــَرى ُه ـــهـــُر جَمْ  ثــــواُبــــَك يـــجـــري بـــغـــرِي انــقــطــاٍع كــمــا الـــنَّ

ـُـــُزْل ـــــ ــــّن ــْد وِنــــــْعــــــَم اجِلـــــــــــــواُر.. وِنــــــْعــــــَم ال ــَع فــا�ــْس هلِل..  ِجــــــــواُرَك   هــنــيــئــاً 
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اأي جنم هوى ؟

يف رثاء فقيد االإ�سالم العامل الفقيه
�سماحة ال�سيخ: عبدالعزيز بن باز ( وافته املنية يف 1420/1/27هـ.املوافق 1999/5/13م ). 

رحمه اهلل واأ�سكنه الفردو�س االأعلى

وغـــــابـــــا فـــدُمـــوُع االإ�ـــســـالِم َتــْهــمـــــي اْنــ�ــســكــابــا ـــــنـــــاُه  �ـــــس خـــــبـــــا  جنـــــــــٍم   اأيُّ 

ــــارة الـــــّديـــــن اأْدَمـــــــــْت ُمـــْهـــَجـــًة لـــلـــهـــدى.. وَجــــلَّــــْت ُمــ�ــســابــا  ُثـــلـــمـــٌة يف مــــن

ابـــــــــــــــــــــا اأوَّ قــــــــانــــــــتــــــــاً  هلِل   كـــــان مــــــلَء االآفــــــــــاِق يـــ�ـــســـطـــُع نـــــوراً كــــــــــــــــــاَن 

 كـــان رو�ــــسَ االإميـــــــاِن.. يــنــفــُح طيباً وُيـــــ�ـــــســـــيـــــُع االأْخـــــــــــــــــالَق واالآدابــــــــــــــا

ـــُد االألـــبـــابـــا ـــْر�ـــس .. ُي  قـــــد حـــــبـــــاُه االإلـــــــــــُه قـــلـــبـــاً بـــ�ـــســـرياً يــكــ�ــســُف احلـــــــقَّ

العذابا وي�سكو  االأذى  َيــْلــَقــى   يــــحــــمــــُل الــــــهــــــمَّ لـــلـــحـــنـــيـــفـــة ديــــنــــاً حــيــُث 

ــــــخــــــوًة.. واحـــتـــ�ـــســـابـــا ـــْدقـــاً وثـــــبـــــاتـــــاً.. ون �ـــسِ �ـــســـئـــَت  كـــمـــا  اإال  تــــــــراُه   ال 

ــــحــــابــــا ــــــــُف االأ�ــــسْ ـــــفـــــاًء يــــــــوؤَلِّ  واحـــــت

ــوابــا جــى وَتـــْهـــدي الــ�ــسَّ ــنــرُي الــدُّ  يف ُت

ــــعــــاً وخـــ�ـــســـوعـــاً ــــوا�ــــس ـــامـــى ت  يـــتـــ�ـــس

ــا  والـــفـــتـــاوى كـــاأنـــهـــا الـــَبـــْلـــ�ـــَســـُم الــ�ــسَّ

عابا الالِت.. ال ُيبايل ال�سِّ بــ�ــســيــاِء الــــُفــــرقــــاِن ميــحــو عـــن االأَ ْر�ِس ال�سَّ
 

؟ ــْحــرابــا  َواملِ ــْوحــيــَد  الــتَّ يحمي  ـ ْوَد..  ُتــرى يف االأنــام َيْخُلُف هذا الطَّ  َمــْن 

ُهـــــــُدوا َو�ــَســبــابــا اأ�ـــســـتـــا ِت الــــرَبايــــا �ــســيــبــاً  كــــــــلَّ  حــــــوَلــــــه  اهلُل   يــــجــــمــــُع 

َمـــتـــابـــا اأْو  ــــــــــوًة  جَنْ راَم  َمـــــــْن   واإلــــــــــى مــــنــــهــــِل الــــعــــقــــيــــدِة يـــهـــوي كــــــلُّ 

••••••
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ـــقُّ الــُعــبــابــا ـــمِّ الــــُهــــَدى َيـــ�ـــسُ ـــفـــيـــنـــَة حــيــنــاً يف ِخـــ�ـــسَ  يــــا اإمــــــامــــــاً قـــــــاَد الـــ�ـــسَّ

ــــــــَربــــــــنَي واالأغــــــرابــــــا ــــِعــــُف االأَْق ــعــيــِف ال تــتــوانــى ُتــــ�ــــسْ  كـــنـــَت َغـــــــْوَث الــ�ــسَّ

ـــنـــنٍي َعــــــزَّ َمــــــْن �ــــســــاَر يف خــــطــــاَك َجــنــابــا  بـــــــــــــاذاًل لـــــلـــــعـــــطـــــاِء غـــــــــرَي �ـــس

غـــيـــوٍر فــــــقــــــدوا لـــــــالأمـــــــاِن َبـــــــْعـــــــَدك بـــابـــا ـــٍم  ـــْه �ـــس ُكــــــلَّ  اخَلـــــْطـــــُب  َق   اأرَّ

�ِسهابا الـــظـــالِم  كــنــَت يف  كــمــا  ــــرِي..  ــيـــ ـ االأَعــا�ــس يـــحـــوُل دوَن  ـــّداً  �ـــس  كــنــَت 

ـــــًة وكـــتـــابـــا ـــــنَّ يـــــــَن �ـــــسُ  يــا َرَعــــى اهلُل مــهــبــَط الـــوْحـــِي رمـــزاً يــــحــــفــــُظ الـــــــدِّ

••••••
ـــا كـــاب الـــرِّ َفـــــُحـــــطَّ  ــــا  اإلــــــيــــــِه.. هــــيَّ  هـــا ُهـــــَو املـــنـــزُل الـــــذي كـــنـــَت يف �ــســْو ٍق 

ـــقـــنَي َمــــاآبــــا ـــتَّ ْت لـــلـــُم .. اأُِعــــــــــــــدَّ واالأْر �ــــــــسُ ـــمـــواُت  الـــ�ـــسَّ ـــهـــا  َعـــْر�ـــسُ ــــٌة   َجــــنَّ

ـــَعـــْد ِطــــْبــــَت َعـــْيـــ�ـــســـاً يف ُقـــــْرِبـــــِه.. وثـــوابـــا ــــــــــك.. فـــا�ـــسْ  فــهــنــيــئــاً جــــــــواُر َربِّ

1420/2/10هـ - 1999/5/25م
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ب�سائر الفوز

يف رثاء عامل االأدباء واأديب العلماء ال�سيخ القا�سي الداعية الكبري علي الطنطاوي 
رحمه اهلل واأ�سكنه ف�سيح جناته

تاريخ الوفاة 1420/3/4ه.املوافق 1999/6/17م

الــعــلــم واالأدِب فاظفْر مبا �سئَت يف الفردو�ِس من ُرَتِب اأهــــُل  ــِلــَك  بــفــ�ــسْ  �ــســدا 

ُمْنقلَِب ُح�سَن  يرجو  اهلِل  كان يف   طــيــُب الــثــنــاِء ب�سرُي الــفــوز.. ُيــدرُكــه َمــْن 

ُدَرراً َيـــ�ـــســـُع الأالوؤهــــــــا الــــُعــــْلــــويُّ يف الــكــتــِب ــَهــى  الــنُّ ُعــ�ــســاراِت   اأَوْدعــــــَت كــل 

ــبــِب ــُتــُه مــو�ــســولــُة الــ�ــسَّ ــْعــلَ ــْغ نــهــاَيــَتــهــا فــالــفــكــُر �ــُس  ثـــم ارحتــــلــــَت.. ومْل تــبــُل

فــــوؤاٌد غــيـــــُر منجذِب ــريــَن  الــقــلــوَب.. فما يف احلــا�ــسِ نــاجــيــَت   اإذا حتــدثــَت 

ل�َسِل الَعِذِب ـــَدٌة من َع�سَجٍد.. ُرْقِرَقْت كال�سَّ مـــنـــ�ـــسَّ فـــــَحـــــّبـــــاٌت  كـــتـــبـــَت   واإن 

َيـــِب ــهــتــاِن والـــرِّ َيــ�ــســيــُق ذوو الــُب  اأقـــمـــَتـــهـــا ُحـــَجـــجـــاً لـــلـــّديـــِن دامــــَغــــًة بــهــا 

 وتــقــبــ�ــُس الـــنـــوَر مـــن َيــنــبــوعــِه ِعـــرَبا جتــلــو احلــقــائــَق يف اأَثـــواِبـــهـــا الــُقــ�ــُســِب

�ْسِد.. تاأْ�سو اجُلْرَح عن َكَثِب بــاِرقــٌة َتهدي اإلى الرُّ ــــالِف  االأ�ــــسْ ُروؤى   كــاأَّنــهــا مــن 

ـــَوِب َحــــاِفــــلــــٌة َيــــــداُه.. تــزخــُر بــــاالأَجمــــاِد.. والـــنُّ والـــــتـــــاريـــــُخ  َك..  َدرُّ  هلِلِ 

َهــِب رِّ بــالــذَّ  وكْم ذا َن�َسْجَت لنا من َخْيِطِه ِق�َس�ساً حَمــبــوكــًة مــثــَل َحــْبــِك الــــدُّ

ه.. كاختاِط �للَْحِم بالَع�َصِب تخاِلطنا �ُصخو�صُ الــُكــرْبى..  اأَحــداَثــُه   َنعي�ُس 

ِر والَغلَِب النَّ�سْ اأْ�ِس.. بعَد  الرَّ ندُل�ٍس ح�سريَة  اأَ  وقْد نرى كيَف غابْت �سم�ُس 

ـــــداِب واالأُُهــــِب ــَة االأَْه َق ـــــْت ُمــــــَوّزَعــــــًة َحــــرْيى.. ممــزَّ ـــــُتـــــنـــــا بـــــاَت اأُمَّ  َ  وكــــيــــف 
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ــِب ؟ ــِع ــَس ــ� ــْن ُمْن�َسِعٌب مــتــى يـــعـــوُد اإلــيــهــا غــــرَي ُم ْمُل  فال�سَّ بها..  الّدليُل   تــاَه 

الـــــذلِّ والـــُكـــَرِب نــحــَو وادي  ًذى وقـــاَدهـــا  ـــهـــَت كـــــلَّ دعــــــيٍّ �ـــســـاَمـــهـــا بـــــــاأَ  �ـــســـفَّ

 وقد ر�سمَت لها درَب اخلال�ِس.. فما �ـــســـارْت بــغــرِي َمـــتـــاِه الـــعـــاِثـــِر اخَلـــــِرِب

االأَرِب غــــايــــَة  ِمـــنـــهـــا  ـــَت  نـــل اأََدٌب وحـــكـــمـــًة  ــــــــــُه  زاَن ــــهــــاً  ــــْق ِف ـــــــــَك  ربُّ اآتــــــــــاَك 
 

ْهُد َي�ْسفي الّروَح من َعطِب ري منَك يف َن�َسٍق َمذاُقُه ال�سَّ  طالوُة احَلْرِف جَتْ

ُحِب ال�سُّ رّيـــاَنـــَة  ــــَرَدى  َب ِعــْطــِرَهــا  ـــام َتـــْنـــَفـــُحـــُه ِمـــْن  كـــــاأَّنـــــُه مـــن نــ�ــســيــم الـــ�ـــسّ
 

ــٌة َجــَمــعــَت كــلَّ اأ�ــســوِل الــّديــِن واحَلــ�ــَســِب ــلَ ـــــــــاُد مــاِث ــَك واالأَجْمَ اأَجـــــــْل.. هــنــاِل
 

والّلعِب اللَْغِو  َتْكَرُه طي�َس  ْيِف..  ُملَتِزماً كال�سَّ التَّْوحيِد  على  ْلباً  �سُ َت  َن�َساأْ
 

َهــِب و�لــرَّ ــْلــِم  �لــظُّ �ــصــوُط  ُيخيُفَك  ــــَدعــــاً ول  ِب وال  ُطـــغـــيـــانـــاً  ــــــهــــــاِدُن  ُت وال 
 

ـــِب ـــتـــاٍت مــــَن احِلـــَق ْت �ـــســـهـــادًة عـــــرْبَ اأ�ـــس َنَه�سَ �َسّطرَتها  التي   والــّذكــريــاُت 

اللََّهِب م�سبوَبَة  ــَزَفــْت  َن املـــدى..  ـــْدِق خـــالـــدًة عــرَب   َرَوْيــــَتــــهــــا ِبــلــ�ــســاِن الـــ�ـــسِّ

َخَبِب ــالِح يف  االإ�ــسْ اإلــى  ُكْم َمَثاًل يقفو خــطــاُه   َيلَقى ال�سباُب بها يف �َسْخ�سِ

ــــوال َيـــــراُعـــــَك يف ِتـــبـــيـــاِنـــِه الـــَعـــَجـــِب اأبــداً ل َتِهْج  مْل  �ُسُجوناً..  فينا   هيَّْجَت 

ــَخــِب ــُه االإْعـــ�ـــســـاُر مـــْن �ــسَ ــُف ــَخــلِّ ٍج ومـــا ُي  �ِسْفراً.. مَيوُج مبا يف الَبْحِر من جُلَ

ــِب ــــُه زمـــنـــاً عــهــُد الـــوفـــاِء وثـــيـــٌق غـــرُي ُمــْنــَقــ�ــسِ ــــَت ــــي ـــاِء.. وقــــــْد ُولِّ ـــقـــ�ـــس  ولـــل

ـــَت مـــن االإ�ـــســـفـــاق واحَلـــــَدِب ــــا �سلَحْت مبـــا ُوهـــْب ُرمبَّ  عــاجلــَت فــيــِه �ــســوؤونــاً 

َيــخــِب ومل  َيــظــِلــْم  مل  احلقيقة  ـــــَك َمــــْن َيــحــكــْم مَبــنــَهــجــِه عــلــى   و�ـــســـرُع ربِّ

ــِب ــ�ــسِ ـــه ُذْخـــــــٌر ملُــْحــَت  ولــــــْن َتـــ�ـــســـيـــَع الإحــــ�ــــســــاٍن عــــوارُفــــه و اخَلـــــــرْيُ اأعـــمـــاُل

ــَك عــن االأَْغـــيـــاِر يف ُحــُجــِب ــَنــِتــهــا قــد بــاَعــَدْت  زهــــادُة الــنــفــ�ــِس فــى اأَْذيــــــاِل حِمْ
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ـــْثـــويـــِب والــــُقــــَرِب �ــســوى هلِل.. مــْغــَتــِنــمــا بــقــيــَة الـــُعـــْمـــِر لـــلـــتَّ اعــتــزلــَت   ومـــا 

ـــِب َنـــ�ـــسَ اأو  هلِل..  ــبــيــحــٍة  تــ�ــس ــِتــهــا ِكـــــفـــــاَء   ولــيــ�ــس مــا حتــتــوي الــدنــيــا ِبــُرمَّ

ــعــِب والــتَّ االآالِم  مـــن  ثـــقـــيـــاًل..  ــــَك لــــالإ�ــــســــالِم حتــمــُلــُه عــبــئــاً   جـــمـــيـــُع هــــمِّ

ِحـــِب الـــرَّ املـــنـــــــِزِل  ـــلـــوُغ  ُب واآَن  ـــمـــَت فـــيـــه مــــا يــــنــــوُء ِبــــِه َطـــــــْوٌد..   وقــــــْد جتـــ�ـــسَّ

الَعِقِب ويف  الُعْقَبـى  يف  ال�سعادَة  ـــهـــا نلَت  ـــٌر.. يف خـــوامِتِ ـــــــَك خـــيــــ  جــــــواُر َربِّ

14/3/1420 هـ - 1999/6/28م
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وم�سى لأمر الله

يف ذكرى فقيد ال�سعر والرتبية والدعوة الدكتور/ حممد قطبه
الذي وافته املنية يف 1422/1/17هـ - 2001/3/3م

رحمه اهلل تعالى واأ�سكنه ف�سيح جناته

َيرثيها؟ اأَبـــكـــيـــَك.. اأم نــفــ�ــســي الــتــي اأبــكــيــهــا ؟ ُتـــرى  ومــن  ؟  واأيـــن  ؟   فمتى 

ــــــــــــك وحــــــــــــَده ُيـــحـــيـــيـــهـــا هـــا نـــحـــُن كـــــــــاالأوراِق عــــْن اأغــ�ــســانــهــا ــــــهــــــوي وربُّ  َت

دى والـــرَّ جــيــٌل..  يتلوه  ى..  ق�سَ ــــــــَورى َيــطــويــهــاجيٌل  .. بـــــاآجـــــاِل ال  مـــــا�ـــــسٍ

زْرِعــــــــِه حـــ�ـــســـائـــُد  َزْرٍع  ذي  ـــــه يـــــــــوَم ُنــــــ�ــــــســــــوِره َيـــجـــنـــيـــهـــا ولــــكــــلِّ  ـــــَدْي ـــــي  ب
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ـــرْت ــْت َيـــداُه..و�ـــســـطَّ ـــْم خــطَّ ــــراً.. عــلــى اأهـــــل الـــــ�ى مُيــلــيــهــا املـــــوُت.. َك  ِعــــَبـــــ

ــــه  نــــحــــَو اجِلــــــنــــــاِن يـــــقـــــوُدهـــــْم حـــاديـــهـــا هـــــو حُتـــــفـــــٌة لــــلــــمــــوؤمــــنــــنَي.. وبــــاُب

ــٌة ــــْذ يـــاأتـــي احلــــيــــاَة.. فــقــ�ــسّ ُيــنــهــيــهــا واملـَــــــْرُء ُم بــــــــــِه.. واملـــــــــــوُت ال  ــــــدئــــــْت   ُب

ـــــٌل ـــَك زائ فــيــهــا مــــهــــاًل اأخـــــــا الــــّدنــــيــــا فـــظـــلُّ هــــــــاَدُة  الــــــــزَّ هــــــَو  ـــــِقـــــيِّ  الـــــتَّ  زاُد 

الــتــي ال  ــــــــَك  ربِّ عـــنـــَد  داُرَك  ـــــَك هـــــا ُهــــنــــا َتــْبــنــيــهــا الـــــــــداُر  اأَْفــــــَنــــــْيــــــَت مـــــاَل
 

خـــُر لــيــ�ــَس هــو الــنــ�ــســاُر.. واإمنـــا ــقــيــهــا والـــذُّ ــْب ــَت ــ�ــْس ـــالـــُح االأْعــــــمــــــاِل َت  هــــو �ـــس

فــقــْد لــُدْنــيــاهــا  َرَكــــَنــــْت  اإْن  ـــقـــيـــهـــا والــنــفــ�ــُس  ــــــــَتــــــــهــــــــا ملــــــا ُيـــ�ـــسْ اأَْلــــــــــَقــــــــــْت اأَِزمَّ
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َمــْهــَرٍب مــن  وماَلها  احلــ�ــســاُب..  ــنــجــيــهــا ؟ حيُث   عــــنــــه.. فـــهـــْل َعــــِمــــلَــــْت ملــــا ُي

ــَبــْت.. ومــا ــــْرجــــو �ـــســـوى بــاريــهــا حــيــُث املـــوازيـــُن الــتــي ُنــ�ــسِ  لــلــنــفــ�ــِس َمــــــْن َت

ـــــْدوؤُهـــــا وِخــتــاُمــهــا ــــُه اخَلـــــالِئـــــُق َب ـــــِلـــــِه َيـــْجـــزيـــهـــا َفــــلَ ـــــــِه وبـــــَفـــــ�ـــــسْ ـــــــْدِل ـــــــَع  وِب
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.. وقـــــــْد اأتــــــــاين فــــجــــاأًة ــــِعــــيِّ ـــيـــهـــا يــــا َلــــلــــنَّ ـــي ـــْع  فـــــــــاأهـــــــــاَج اأحـــــــــــــــزاين مبـــــــا ُي

 لـــــفـــــداَحـــــِة الـــــَكـــــِلـــــَمـــــاِت مـــــا َتـــْعـــنـــيـــهـــا اإذ قيَل: ماَت.. وما َجرى يف خاِطري

ـــي عـــلـــيـــِه ُمـــنـــاِفـــحـــاً عــــن ديـــِنـــِه ـــهـــَف ــــ�ــــســــاِن َنـــزيـــهـــا َل ـــــــفَّ الــــلِّ  َوِذمـــــــــــــــــاِره.. َع

ــْت عــلــى ُحــ�ــْســِن اخِلــــالِل ِطــبــاُعــُه ـــِلـــحـــاً وَوجـــيـــهـــا ُجــِبــلَ ــــْد َتـــ�ـــســـامـــى ُمـــ�ـــسْ  ولــــَق

حــــاَل لـــُغـــْرَبـــٍة ـــدَّ الــــرِّ ــبــا �ـــَس ـــــْدِق الــــوئــــام َبــنــيــهــا مـــنـــُذ الــ�ــسِّ ـــْت عـــلـــى �ـــــسِ  �ـــســـمَّ

وّهــــــاَجــــــًة �ـــســـعـــلَـــًة  فـــيـــهـــْم  كــــــــاَن  الّتوجيها اإْذ  وُيح�ِسُن  بيَل..  ال�سَّ  َيــهــدي 

داعــيــاً الــفــ�ــســائــل  اإلــــى غــر�ــِس  ـــقـــيـــهـــا ي�سعى  ـــــه مـــــن ُروِحــــــــــــه َيـــ�ـــسْ  وغـــــرا�ـــــسُ

وْحــــــــــَدُه االأمــــــــانــــــــَة  َوِرَث  ــــــه  ــــــــــه هــــــــــَو وْحــــــــــــــــــــَدُه راعــــيــــهــــا وكــــــاأن  وكــــــــــاأّن

فــاْرَعــوى احلقيقَة  َعـــَرَف  ُمبِطٍل  ـــــبـــــُل �ــَســفــيــهــا كــْم   ملـّــــــا دعـــــــــــــاُه.. وكــــــــــاَن َق

اهَتدى بــِه  ِليَب..  ال�سَّ َعــَبــَد  تــاِئــٍه  ـــــــَدُه.. فـــعـــاَف الــّتــيــهــا كــْم  .. اأْر�ـــــــسَ  لـــلـــَحـــقِّ

ـــــٍة ـــــْوَب َت ـــــِه يف  ـــــالِت َغـــــَف ِمـــــــْن  ـــالَل ويــــكــــَرُه الــّتــمــويــهــا واأفـــــــــــاَق   َيـــــاأَْبـــــى الـــ�ـــسَّ

ــهــا طــاقــاُت اأُْهــــــــــــِدَرْت  الــ�ــســبــيــبــُة  ــْهــِو نــــادى: اأيــــَن َمـــْن َيــْهــديــهــا ؟ واإذا   يف الــلَّ
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ـــرى َي اإْذ  الـــفـــواجـــُع  حــمــيــَتــه  ُيــــوؤذيــــهــــا ُتــــْذكــــي  َمــــــــْن  ــــــــــــِة االإ�ـــــــســـــــالِم  اأُمَّ  يف 

َيْحميها؟ وتـــثـــوُر لــالأْقــ�ــســى مـــواِجـــُعـــُه.. وَهـــْل َمــــْن  واحُلــــُرمــــاِت   لــلــُقــْد�ــِس 

ـــــٌة.. مـــقـــهـــورٌة ـــــوَل ـــــل ـــــْغ  والــــــّداُء َيــْنــَهــ�ــُســهــا.. فــَمــْن َيــ�ــْســفــيــهــا ؟ و�ـــســـعـــوُبـــنـــا َم

بينما حـــــــّرى..  املــــاأ�ــــســــاَة  ــ�ــُس  ـــعـــيـــهـــا يــتــحــ�ــسَّ َي وُهــــــــــــــَو  االآالَم   يــــــتــــــجــــــرُع 

 ُحـــــَمـــــمـــــاً.. لـــهـــيـــُب فــــــــــــوؤاِدِه ُيــذكــيــهــا فــــــاإذا بـــاأنـــفـــا�ـــِس الـــَقـــريـــ�ـــسِ َيــُخــّطــهــا

اأ�ــســبــحــْت احَلــــ�ــــســــاَرِة  ِقــــَيــــَم  راأى  ــعــاِف كريها ملـّـــا  الــ�ــسِّ َيــ�ــســوُل على   َوْحــ�ــســاً 

الــتـــــي الـــــَغـــــْرِب  وبـــفـــْتـــَنـــِة  بــهــا  َهـــْت دنـــيـــا الــــــــَوَرى َتــ�ــْســويــهــا اأَْزرى   َقـــــْد �ـــســـوَّ

ًة ــــــــزَّ ِع اإالَّ  بــــــاالإ�ــــــســــــالِم  اْزداَد   مــ�ــســتــمــ�ــســكــاً َثـــــْبـــــَت اجَلـــــنـــــاِن َنــبــيــهــا مـــــا 

ــديــهــا يــْدعــو اإلــــى الـــ�ـــّســـْرِع احَلــنــيــِف ونــــوِرِه ــ�ــْس  َوَلــــِتــــْلــــَك خـــيـــــــُر َنــ�ــســيــحــٍة ُي

فــــيــــِع مــــنــــاَرًة ــــقــــيــــُم لــــــــــالأَدِب الــــرِّ ــــــّمــــــاَء.. نــــحــــَو خـــــــلـــــــوِدِه ُيـــْعـــلـــيـــهـــا َوُي  �ــــــسَ

ــيــهــا يف مـــهـــنـــِة الـــّتـــعـــلـــيـــِم اأنـــــفـــــَق ُعـــــْمـــــَرُه اأَف ا�ـــســـَتـــَطـــْعـــُت  مـــا  اإيّن   َويــــقــــوُل: 

ــَحــْت ــِل اأُ�ــسْ اإْن هـــَي   فـــ�ـــســـالُحـــهـــا فـــيـــنـــا �ـــــســـــالُح َذويــــهــــا ور�ــســالــُة الــتــعــلــيــِم 

ـــــــالِق َجـــْوَهـــُرهـــا الـــذي ـــ�ـــســـاِد َيــقــيــهــا ومــــكــــاِرُم االأَْخ ـــُمـــو بـــهـــا َوِمــــــــَن الـــَف  َيـــ�ـــسْ

ــــنــــوا اإعـــــــــداَدُه ــــُم ؟ اأَحــــ�ــــسِ ــنــيــهــا اأيـــــــَن املـُـــعــــلِّ ــْب َي الـــــــذي  ُهـــــــَو  الــــّنــــفــــو�ــــَس   اإنَّ 

ــْن فــلَ اأهـــــــاًل..  َيـــكـــْن  مْل  ـــُم  ـــلِّ ـــَع املْ عــيــهــا واإذا  ــرَتْ ــْس ــ� ــــْعــــُد َت ـــى َيـــــــداً ِمــــــْن َب ـــَق ـــْل  َت

ـــفـــوُه لــــكــــْي تــــكــــوَن ثــــمــــاُرُه ـــْنـــ�ـــسِ ــــــَبــــــًة.. كـــمـــا َنــْبــغــيــهــا فـــلـــُت ـــــْدِل َطــــــيِّ  بـــــالـــــَع
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ــفــو�ــِس َيــ�ــســوُنــهــا ـــــــُه ُيــــْرديــــهــــا والــــّديــــُن ِحــــــْرٌز لــلــنُّ  اأَّمــــــــــــا الـــــُفـــــ�ـــــســـــوُق فـــــــاإنَّ

••••••

ـــَتـــْدعـــيـــهـــا هـــــذا ُهــــــَو الــــَعــــلَــــُم الــــــذي ُتــــذكــــي بــنــا ـــــْرحـــــاً حـــــنَي َنـــ�ـــسْ  ذكـــــــــراُه ُج

ــــِن اأَداِئـــــــــــــه ُيـــْر�ـــســـيـــهـــا هـــــَي ذي مــــبــــاِدئــــُه الـــتـــي كـــــاَنـــــْت لــه ــــجــــاً بــــُحــــ�ــــسْ ــــْه  َن

ـــــــــــراُه يف ْخ َعـــــنـــــا اإلــــــى اأُ �ــســبــيــهــا بــــاالأَْمــــ�ــــِس َودَّ اْبــــَتــــَغــــْيــــَت  اإذا  ـــنُّ  ـــ�ـــسِ َي  َزَمــــــــٍن 

َقـــ�ـــســـاِئـــِه �ـــســـيـــُف  ُحــــــمَّ  اإْذ  اأَْلــــَفــــْيــــُتــــُه 
 

ـــــًة ُيــْخــفــيــهــا ـــــلَّ ـــــًوا.. ُيـــــكـــــاِبـــــُد ِع  ِنـــــ�ـــــسْ

ملـَــــْن اإاّل  حــــــاَلــــــُه  ــــكــــو  َيــــ�ــــسْ كــــــــاَن  ـــْجـــريـــهـــا مـــــا   اأقــــــــــــــــداُرُه بـــــــنَي الـــــــــــــَوَرى ُي

ـــــى ُقــــهــــا االأَ�ـــــسَ ــــزِّ َحـــــٌة مُيَ ِه ُيــــْدِمــــيــــهــــا َكـــــِبـــــٌد ُمـــــَقـــــرَّ ـــــْهـــــُم الــــــبــــــالِء بــــــحــــــدِّ  �ـــــسَ

ـــــــه ملـّــــــــا َرنـــــــا ـــــــواُق اأَْيـــــديـــــهـــــا طــــــــاَفــــــــْت بـــــــــِه اأ�ـــــــس ــــــــــــــداُه يف  َوَي  ِلـــــَرحـــــيـــــِلـــــِه.. 

داً دِّ ـــــــــــــرَتَ ُم ال  اهلِل  الأمـــــــــِر  ــــى  ــيــهــا ومــــ�ــــسَ ــ�ــس ــــنــــو حلــــكــــمــــِتــــِه الــــتــــي يــْق ــــْع  َي

اأَْهــــلــــيــــهــــا َمـــــــْن فـــــــاَز يـــــــوَم ِلــــقــــاِئــــِه بـــِر�ـــســـاِئـــِه وال  نــــيــــا  لــــلــــدُّ يــــــاأ�ــــــسَ   مْل 

ــَك بـــالـــذي ُيــْر�ــســيــهــا فــاهــَنــاأْ اأخـــا االإ�ـــســـالِم بــالــُبــ�ــْســَرى غــداً ــ�ــسِ  واظــــفــــْر لــنــْف

ــــا ــــــــا الـــَقـــ�ـــســـائـــُد فـــــاملـَــــالِئـــــُك رمبَّ )10( اأّم َتـــْرويـــهـــا  اأَْو  هـــنـــاَك  بــهــنَّ   تــ�ــســدو 

بينَنا اخُلــــْلــــِد جتــمــُع  ــ�ــســى جـــنـــاَن  ــــــــنــــــــا تــــاألــــيــــهــــا وَع ـــــــــــُه َربَّ  وَمــــــــعــــــــاً ُنـــــــــــوؤلِّ

)10( اأخرج الديلمي عن ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه )مرفوعاً(: »ال�سعراء الذين ميوتون يف االإ�سالم، ياأمرهم 
اهلل تعالى اأن يقولوا �سعراً، يتغنى به احلور العني الأزواجهن يف اجلنة« )انظر: تف�سري االألو�سي - اجلزء19 �س 

148 املجلد ال�سابع(.
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يعاتبني: اأين �سعر الرثاء؟

اإلى روح الفقيد الكبري االأديب ال�ساعر: معروف رفيق
رحمه اهلل تعالى واأدخله ف�سيح جناته

تاريخ الوفاة ربيع االأول 1426هـ املوافق مايو2005م.

ال ترحَّ حبيباً  الــذكــرى  اإلـــى  َــى ُدعــــائــــي �ــســاحــكــاً ُمــَتــَهــلِّــال دعـــوُت   فــلــّبـــ

ــِه ــِب ــْح ــرُّ يف وجـــــِه �ــسَ ُمقِبا كــــــاأينِّ بـــه يــفــتـــ �لأ�ــصــاريــِر  مب�صوَط  ــُب  ــَرحِّ  ُي

ثـــــاُء ؟ فـــاإنـــه ُمْبَتلـى يـــعـــاِتـــُبـــنـــي: اأيـــــــَن الـــــرِّ ــ�ــُس  يــوؤاِن اأو  ـــْربـــاً..  َك ــ�ــُس   يــنــفِّ

َرْت تقا�سَ مهما   .. الُبــــدَّ اأجـــْل  ُمْثَقال فقلُت  بالَهمِّ  بــاَت  وَمْتنـي   ُقــــواَي.. 

الــُعــَرى اأوثــــُق  بيَننا  مــا  ما�َسال لــقــْد جمعْت  فالقلُب  عيناَي  �َسلَْت   واإّمـــا 

ــال كــالنــا عــن الــُعــ�ــسَّ احَلــبــيــِب مهاجٌر ــلُّ ــَع الــتَّ اإال  املــــحــــروُم   ومــــا ميـــلـــُك 

و�سيحٌة القلوِب  يف  ُجـــْرٌح  ْلجال فل�سطنُي  الوجوِد جُمَ  ُيــَدوِّي �سداها يف 

ــهــاُة.. و�سّمنا الــلَّ  هنالَك �سوٌت يوِقُظ الّروَح يف الِبلَى وَكـــْم �ــســدَحــْت منا 

ـــْذ كـــاَن الـــلِّـــقـــاُء.. ومــاَلــنــا  �سوى ال�سعِر َيْروي ُغّلَة النف�ِس َمْنَهال عــرفــُتــَك ُم

ِركاُبنا ــْت  َحــطَّ ــَطــِر« االإجمــــاِد  »َق اأَّوال ويف  احُلـــــبِّ  ـــــــــروَدَة  اأُغ واأَْهـــَدْيـــَتـــهـــا 
 

َفْجَرَها وَغنَّْيَت  َعــْهــداً..  لها  ُبْلبال حفظَت  العمِر  َمــْيــَعــِة  يف   وبــيــداَءهــا.. 

ما ُكلَّ  اأعطيَت  الفحياِء  ــال »وللّدوَحِة«  جــاَء املُــوؤَمِّ ــقــَت الــرَّ  لـــَدْيـــَك.. وحــقَّ
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هــا ال وكــنــت لها احلـــادي وَقـــْد َجـــدَّ ِجــدُّ ــــزِّ ــــَغ ــــــَك تـــ�ـــســـدو هــــائــــمــــاً ُمــــَت  كــــــاأنَّ

ــاأَْت مــن اأغــرا�ــِســهــا الــُغــرِّ �سفَوًة ـــــنـــــاًة لـــلـــمـــكـــارِم والــــُعــــال ونــ�ــسَّ  فــــكــــانــــوا ُب

ِه ــرِّ ـــ ــِب َمــنــــْـِزال واأَْلـــَفـــْيـــَت مــنــهــْم َمــــْن َحـــبـــاَك ِب املـــــوّدِة  ـــْدِق  �ـــسِ مــن   واأوالَك 

َة بالَوفا ـــــوَّ ــْرَعــى االأُُخ ــديــِق وَمـــْوئـــال واأْكـــــِرْم مِبـــْن َي  ويــبــ�ــُســُط ظـــالًّ لــلــ�ــسّ

َخليقٍة ِبُح�ْسن  )معروفاً(  كنَت  ِمُر الِقلـَى لقْد   )رفيقاً( �سليَم الّطْبِع ال ُت�سْ

ــــالِم يف ُكــــلِّ حمــنــٍة اأهــُل احَلــقِّ �ساباً وَحْنَظال وكـــنـــَت مـــَع االإ�ــــسْ  وكــْم ذاَق 

ْب ْعِر.. مَلْ ُت�سِ َبُة ال�سِّ ِم َمْقَتال �سالُحك مثلي َغ�سْ ا.. وال نالْت مَن اخَل�سْ  َعُدوًّ

ــرَبي ــْن ِمْرَجال ولــكــّنــهــا ُتـــذكـــي الــّنــفــو�ــَس فــَت ُك  حُتــرِّ اأو  املَنايا..  ــْو�ــِس   خِلَ

ال وتــ�ــســاأَُلــنــي: هــْل مــْن َجــديــٍد؟ ورمّبــا ـــــا حــديــثــاً.. ذا �ــُســجــوٍن ُمــَطــوَّ  اأََدْرن

َد.. واالأَ�ـــَســـى ــرُّ ــ�ــَس �ْسَنا بها الَفال كــالنــا جتــّرْعــنــا الــّت وُظْلَم اللَّيايل.. واْفرَتَ
 

واأَْغلَى املُنـى �ِسرْبٌ ِمَن االأَْر�ِس يف احلمى
 

ال َيقوُل:  اللَّئيُم  واللِّ�ُس  َك..  مُّ  َي�سُ

ذا ْهــِر يف املـَـال ومــا مـــاَت َمـــْن ذكــــراُه تــنــَفــُح بال�سَّ ـــِم الــزُّ  واأ�ــســبــاُلــُه كـــاالأَجْنُ

ـــال ف�َسرْباً اأخا االإ�سالِم.. َلْن َتْذَهَب املَُنى  هـــبـــاًء.. �ــســَتــْجــنــيــهــا ثـــوابـــاً مـــوؤَجَّ

َجــــزاِئــــِه يـــــوَم  اهلِل  ــقــى عـــطـــاُء  ــيــْب ـَــــْن جـــاهـــدوا فــيــِه اأََجــــــلَّ واأَْجـــَمـــال �ــَس مِل
 

الثالثاء 1426/4/16هـ
24 /2005/5م
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َلَك اهلُل.. َكْم عاَنْيَت !!

يف رثاء فقيد العلم والدعوة والتحقيق ال�سيخ الدكتور عبدالعظيم الديب رحمه اهلل رحمة 
وا�سعة واأ�سكنه ف�سيح جناته

تاريخ الوفاة حمرم 1431ه. املوافق يناير2010م 

ْيـُر الطَّ ُهــَو  كــاَن  الّتحليِق  يف  َك  ـــوؤُُه الــَغــْيـــــُر وَطــــرْيُ ــْيــ�ــَس ميـــلَ  َتـــرْكـــَت َفـــراغـــاً َل

ـــ�ـــســـاِرُعـــُه �ـــَســـرْيُ َك فــــيــــِه.. ال ُي ـــــرْيُ ــِب فــائــٌق و�ـــــسَ ــاِع َــ�ــس َك يف َقـــْهـــِر امل ــــرْبُ  و�ــــسَ

ــْمــُر ــبــيــَبــُة والــُع َوْهـــــَو الــ�ــسَّ ال  اأَ ـــْكـــَت..  » االإمـــــاَم اأََعـــــزَّ ما َمـــلَ ـــِنـــيَّ  َوَهـــْبـــَت «اجُلـــَوْي

ْهُر ــْت َيـــراَعـــُتـــُه.. َومــا َطوَى َعْن ُعيوِن اخَلْلِق ِمْن عْلِمِه الدَّ  واأَْحـــَيـــْيـــَت مــا َخــطَّ

ــــْدُر َب اأَْو   .. َتـــــــــالأْالأَ ـــــٌم  جَنْ َيــــْزَدهــــي  كــمــا 
 

نا بـــاِهـــُر ال�سَّ ــنــا..  ــَن ــْي َب َحــــيٌّ  ُهــــَو   َوهــــا 

الَبْحُر ُهــَو  الــُفــنــوِن  �َسّتى  ويف  ــُه ِعــتــاقــاً..  ــريــَعــِة َخــْيــلَ ـــْقـــَت يف ِعـــْلـــِم الــ�ــسَّ واأَْطـــلَ
 

رُّ ــــــــدُّ ـــهـــا.. وهـــــي اّلــــــالآلــــــُئ َوال ـــ�ـــسُ ـــفـــاِئ ـــَقـــْت َن ـــاِهـــراِت تـــاأَلَّ  ِثـــمـــاُر الــلَّــيــايل الـــ�ـــسّ

ــُر ــْف ــــــــاِم َلـــــُه �ــسِ َيـــخـــو�ـــُس ِغــــمــــاَرُه ُيـــ�ـــســـيُء عــلــى ُدنـــيـــا االأَن َمـــــْيـــــداٍن  ُكـــــلِّ   ويف 

ـــــُه ِفـــْكـــُر ــــْنــــٍع.. ال َيــــزيــــُغ َل ـــــقـــــاَن �ــــسُ ِدراَيـــٍة واإْت وُح�ْسَن  َت�سنيفاً  ْبُق..  ال�سَّ  لــُه 

ـــُر ــــ ــــُم واحَلـــْب ـــْبـــُت املـُـــَعــــلِّ لٌَة فــــاأنــــَت بــهــا الـــثَّ َك مْن تلَك اخَل�ساِئ�ِس َخ�سْ َوَحظُّ
 

ـــُر ـــْبــــ الـــتِّ ُهــــــَو  ــــــــــداَد  املِ اأَنَّ  ـــــذا  َحـــــبَّ ـــــا  ُتـــراَثـــُه وي ـــيـــي  حُتْ ُرْحــــــَت  اإْذ   واآَثــــــْرَتــــــُه.. 

ْعُر وال�سِّ َيــ�ــْســُرُف  ْثـُر  النَّ  ..  وذلــــــَك مــــْن اأْجـــــــِل االإمــــــــاِم وعـــْلـــِمـــِه وبــاحَلــَرَمــنْيِ

؟ ــُر  والــّذْك ــْهــُر  والــطُّ التَّْقدي�ُس  ــلَــُه  نـــــاَل االإمـــــاَمـــــَة فيهما وَظــلَّ ـــــْن  مِبَ  فــكــيــَف 
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ــَت ُغــــبــــاراً عــــْن ُكــــنــــوٍز َثــمــيــَنــٍة واأَْو�َسْحَت.. حّتى باَن ِمْن ُع�ْسِرها الُي�ْسُر نــَفــ�ــسْ
 

ْخــــُر الــــذُّ ُهـــــَو  االإَلـــــــِه  ِعــــْنــــَد  الـــــذي   لــــَك احلــ�ــَســنــاُت اجلــــاريــــاُت بــَنــْفــِعــهــا واإنَّ 

الُغرُّ ْفَوُة  وال�سَّ حاُب  واالأَ�سْ االأَْهــُل  َقى ُهــُم  هوُد َذوو التُّ  َوَح�ْسُبَك يف الّنا�ِس ال�سُّ

الــَبـــــرُّ وُقــــْدَوُتــــُه  االأَُب احلــــاين..  ــى الـــِعـــْلـــَم مـــْنـــَك هـــداَيـــًة واأنــــَت  َوجـــيـــٌل َتــلَــقَّ
 

ــْخــُر ـــَنـــٌة َيـــْجـــري بــهــا املـَـــــْدُح والــَف ــْت عــلــيــَك حَمـــاِمـــٌد واأَْلـــ�ـــسِ �ــُســئــلــوا فــا�ــسَ  اإذا 

بــنَي احَل�ساَجْمُر اْنــَتــَمــْت.. والــَهــمُّ  التـي اإلــيــِه  ـــِة  واالأُمَّ الــّديــِن..  ُهموَم   َحَمْلَت 

ــْخــُر ــَطــلــي املــــــرُء نـــــاَرُه َيـــــذوُب لـــُه ِمـــْن َحـــرِّ َجــْمــرِتــِه الــ�ــسَّ ــ�ــسْ  َويـــــــــاُربَّ َهـــــمٍّ َي

ـــْدُر ــــُه الـــ�ـــسَّ ــــِزُف ــــْن َيــْقــِذُف اللََّظى بـــغـــرِي ِهــــيــــاٍج حـــــنَي َي  وكــنــَت الـــذي ُبــركــاُنــه 

ــرُّ ــُه الــــــّداُء والــ�ــسُّ ــَس ــ� ــْه ـــى َن ــــْن َخــْلــِفــِه ِحــ�ــسٌّ َرقـــيـــٌق َوُمـــْرَهـــٌف وَقـــْلـــٌب َتـــَولَّ  وِم

ـــرْبُ �ـــسِ ـــــِتـــــِه  مَّ اأُ اأَوطــــــــاِن  ِمـــــْن  َيـــْنـــُج  ــْدمــيــِه َوْقــُعــهــا َومَلْ  ــُرُه االأَْهـــــــواُل ُي ــ�ــسِ ــْع  وَت

ُحـــرُّ ـــٌه  نـــاِب اأَْو  ـــِع..  ـــْب الـــطَّ َكـــــرمُي  ِه َعـــزيـــٌز  ِبَهمِّ ـــْوال اْحــِتــ�ــســاٌب.. �ــســاَق َذْرعــــاً   وَل

ــعــاَدُة واخَلــْيـــــُر ُعــْقــبــاهــا الــ�ــسَّ ـــا ِمـــَن اهلِل..  �ـــسَ والـــرِّ الــــَكــــراَمــــِة  ِدالالُت   وتـــلـــَك 

••••••

ــَد اجَلــْنــِي ُيــ�ــْســَتــْعــَذُب املُــرُّ  لَك اهلُل.. َكْم عاَنْيَت واجل�ْسُم َقْد َذَوى َعــلــيــاًل.. وعــْن

ـــواَي وهـــْم ُكــْثـــــُر ِعْنَدنا َكــبــيـــــٌر.. وَكــــْم اأَْثـــَنـــى �ـــسِ ــاأُْنــَك  َتــْخــبــو.. و�ــَس ــــراَك ال  وِذْك
 

ــــُر ــــْدٍن حــيــُث ُيــْحــَتــ�ــَســُب االأَْج ــاِت َع ــَجــّن َغــداً ِب َفَمْطلَُعها  غــاَبــْت  اإْن   و�ــَســْمــ�ــُســَك 

ــرُّ ـــ ــَت ــْف ــــروراً.. َيـــُهـــ�ـــسُّ وَي ُمْقِباًل ِلـــُلـــْقـــيـــاَك َمــــ�ــــسْ  « ــِنــيِّ «اجُلــَوْي َوْجـــه  اأََرى   كـــاأَيّن 
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والِب�ْسُر ــُة  املـَـَحــبَّ حَتــــدوُه  ْحــِب  الــرَّ ثــاِويــاً على  َحــلَّ  َمــْن  ا�ْسِتقباِل  اإلــى   َيــِخــفُّ 

ــُر ــــّيــــاَك نــــــوراً.. مـــا ِلـــَرْوَعـــِتـــِه َحــ�ــسْ الَعظيِم”وَيْكَت�سي حُمَ َعْبَد  “يا   ُيناديَك 

ْكُر» وال�سُّ احَلــْمــُد  َلــَك   » ُتناِجيه  واأَنــــَت 
 

ِلِه وَف�سْ الــَكــرمِي  بِّ  الــــرَّ على   َوُتــْثــنــي 

1431/1/23هـ - 2010/1/9م
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َحّطت ركاُبك فا�سرتْح

ال�سيخ  ف�سيلة  الديني  والتعليم  والتوجيه  والرتبية  االإ�سالمية  الدعوة  فقيد  روح  اإلى 
اجلليل عبداملعز عبدال�ستار، رحمه اهلل رحمة وا�سعة واأ�سكنه جنات النعيم

تويف بتاريخ 1432/5/10هـ، املوافق 2011/4/13م 

 غـــيـــاُبـــك عــنــا يف اجلــــنــــاِن ُحــ�ــســوُر وكــــنــــَت اإلـــيـــهـــا ُمــــــْذ ولـــــــدَت تــ�ــســرُي

ْح فـــــاأنـــــَت بـــهـــا بـــعـــد الــــعــــنــــاِء قـــريـــُر ِركاُبَك فا�سرَتِ ْت   وها هَي ذي حطَّ

وفـــيـــــــُر االإلــــــــــِه  ذات  يف  الــرِبِّ والتُّقى وذخـــــــــرك  الـــزاِد يف   وزاُدك خــرُي 

ـــرُي بــــاإذِنــــه اإلــــــيــــــه تــــعــــالــــى مــــــبــــــداأٌ ومـــ�ـــس �ــــســــيٍء  كــــل  ـــــى..  نـــــتـــــاألَّ  وال 

ــُر .. قــــــــاِدٌر.. وجُمــيـــ .. ُمــــــــِذلٌّ ــــزٌّ  واأنـــــــَت لـــه «عـــبـــداملُـــعـــزِّ » و وحـــــَدُه ُمــــِع

ــــَوْيــــداِء الـــقـــلـــوِب جــــذوُر ـــَك مـــوهـــوٌب مـــن اهلِل لــلــورى لـــه يف �ــــسُ  وُحـــبُّ

خوُر �سُ الثَّقيُل  الهمُّ  ظهرَك   وحَتــــمــــُل َهــــــمَّ املـــ�ـــســـلـــمـــنَي.. كـــاأمنـــا على 

ــْمــِت الــ�ــســاحلــنَي وقـــوُر  وِمــــلُء خــيــايل مــنــَك اإ�ـــســـراُق َطلعٍة و�ــســيــٌخ بــ�ــَس

ُت�سرُي اخِلــطــاِب  َوْفــــَق  بينما  ِمنَبـٌر لــهــا..  كــِم اهــتـــــزَّ   وهــامــُة عــمــالٍق.. 

ــُر ـــ ــنــي ـــنـــاَك ُت ــا َمـــــعـــــامُل حـــــقٍّ مـــــْن �ـــس  ويف كـــلِّ اأر�ـــــسٍ قــد َوِطـــئـــَت اأدميــَه

الورى وكــــــْم هـــــَو مـــكـــلـــوُم الـــــفـــــوؤاد غـــيـــوُر ي�ستنه�ُس  جاَء  ْن  عمَّ  وُتنبُئ 

اأجــــــــوُر مـــنـــه  عـــنـــد اهلل  ــــٌة َتــــفــــوُتــــك  ــــرَب  ومـــــا ِمـــــــْن َمـــــقـــــاٍم فـــيـــه هلل ُق
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ــعــاِب َيطيـُر َحه َمــ�ــســاًء.. بــه فــوق الــ�ــسِّ ُن�سْ ــيــَت  ــَولَّ َت قــد  فيمن   وَتــنــُفــُخ 

َيـــ�ـــســـرُي  َوجــاُهــك َمــقــبــوٌل.. وبــاُبــك ُمــ�ــســَرٌع وكــــــل عـــ�ـــســـرٍي يف يـــــديـــــَك 

ـــى بــتــوفــيــق االإلــــــــِه اأمــــــوُر ـــقـــ�ـــسَ با�سٌم وُت والّثغُر  اخلـــرياِت..  يف   ُت�سارع 

ــيــاً وداأُبــــــــــك �ـــســـبـــٌق مـــبـــكـــٌر وُحـــ�ـــســـوُر  وُتـــدَعـــى فــتــاأتــي ُمــ�ــســتــجــيــبــاً ُمــلــبِّ

قــــْد �ــســنــعــَت كبيـُر فــيــمــا   وكــنــَت اأبــــاً لــلــجــيــِل.. َتــهــديــه للُعال و�ـــســـاأُنـــك 

ـــوُر قـــ�ـــس يــــعــــرتيــــه  ال  ــــقــــٌد  وعــــبــــادٌة ومــــعــــَت طــــاعــــٌة  اإاّل  الـــــّديـــــُن   ومـــــا 

ــراِت �َسمرُي املُــْعــ�ــسِ كــمــاِء  َم�سلٌَك ويــ�ــســفــو  و  َنــهــٌج  بـــاالأخـــالِق   ويــجــمــُل 

ــــــَت بــــاأحــــواِل الـــّنـــفـــو�ـــِس َبــ�ــســرُي قريحًة واأن ملكَت  والُفتيا  لِح  ال�سُّ  ويف 

َتــــبــــوُر لـــيـــ�ـــس  اهلِل  يف   ومازال اأهُل الِعلِم هْم ِخريُة الورى و�ـــســـلـــعـــُتـــهـــم 

.. بـــالـــثـــنـــاِء جــديــُر .. حــــفــــيٌّ ــهــْم وِفـــــــــــيٌّ ـــــاٍق.. وكــلُّ َك يف االأجنـــــال ب ـــــرُّ  وب

ــــطــــوُر رْت بـــحـــكـــمـــتـــه لــــلــــقــــارئــــني �ــــسُ تن�سّ يــــداَك  مــا خــّطــْت  كــل   ويف 

ــــــهــــــا لــــلــــمــــوؤمــــنــــنَي ُتــــنــــرُي  واأمليَت ِمْن ِذكرى فل�سطنَي �سفحًة واأحــــــرُف

ـــدوُر يوَمها وجـــا�ـــســـْت بــــاآيــــاِت اجلـــهـــاِد �ـــسُ احلبيبُة  م�سُر  َبــِخــلَــْت   ومــا 

ــُر  وقمَت بهم يف �ساحِة احَلْرِب مر�سداً اأ�ـــــســـــوداً لـــهـــْم عـــنـــَد الـــلـــقـــاِء زئــيـــ

ــُر  بــهــْم َيــفــَخــُر املـــيـــداُن حـــنَي تــهــّلــلــْت كـــتـــائـــُبـــهـــْم.. نـــحـــَو الـــــَعـــــُدوِّ ُتــغــيـــ

�سيَفها ويــــ�ــــســــعــــد فــــيــــهــــا زائــــــــــر وَمــــــــــــزوُر تعانُق  «َحْيفا»  ُرَبــي   وه�ّسْت 
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ـــــَيـــــْت لـــلـــحـــوِر مــنــه ُمـــهـــوُر ــه وقـــــْد ُوفِّ ــــِد ُعــر�ــُس  فـــهـــذا لـــه يف جــنــة اخُلــــْل

وُنــــحــــوُر اأَْنـــــُفـــــ�ـــــٌس  اإال  املَــــهــــُر   وتـــلـــَك لــهــا الــتــحــريــُر الُبــــــدَّ قــــادٌم ومـــــا 

ـــــَة يف اأر�ـــــــــسِ الـــكـــنـــانـــِة نــــوُر ـــــمَّ �ساطٌع  وَث نــوُرك  الغراِء  «الدوحة»   ويف 

ُنـــ�ـــســـوُر اجلــــــــزاِء  يــــــوِم  يف  حـــــلَّ  �َسعادٍة اإذا  داُر  الــفــردو�ــِس  يف   وُبــ�ــســراَك 

.. اأَعــظــُم فرحٍة َيــــــتــــــمُّ بــــهــــا لــــلــــمــــوؤمــــنــــني �ـــــســـــروُر  وروؤيــــُة وجــِه احَلــــقِّ

1432/5/16هـ - 2011/4/20م
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ال�ساعر يف �سطور

ولد يف فل�سطني عام 1941م.
التحق باملعهد الديني يف قطر والتقى فيه خرية االأ�ساتذة وتخرج عام 1966م.

در�س ال�سريعة يف جامعة اأم درمان االإ�سالمية ونال �سهادة اللي�سان�س عام 1970م.
ح�سل على املاج�ستري يف ال�سريعة االإ�سالمية من جامعة االأزهر ال�سريف.

بداأ ين�سر ق�سائده يف ال�سحف اليومية يف فل�سطني املحتلة اأيام درا�سته االإعدادية والثانوية 
قبل خروجه منها عام 1956م.

�صارك ب�صعره يف فل�صطن يف مهرجانات ومنا�صبات وطنية عديدة، وكان له ن�صاط طابي 
ملحوظ.

ن�سرت له جملة االأمة القطرية، وجملتا املجتمع والوعي االإ�سالمي الكويتيتان، وجملة 
البعث االإ�سالمي يف الهند، وجملة ال�سهاب اللبنانية، وجملة امليثاق االإ�سالمي ال�سودانية.

دخلت بع�س ق�سائده �سمن املقررات املدر�سية مبناهج اللغة العربية يف دولة قطر، ودولة 
االإمارات العربية املتحدة، ويف بع�س املدار�س الفل�سطينية.

اأ�سدر عدة دواوين �سعرية، منها : هو اهلل، الربدة اجلديدة، ويخ�سر غ�سن االأمل، راح 
هكذا  الفجر،  مع  قادمون  اجلنة،  طيور  ال�سي�سان،  ملحمة  احلبيبة،  �سراييفو  يا  وكلمات، 
يقول احلجر، ق�سائد الى الفتاة امل�سلمة، نداء احلق، ملحمة القد�س، اأنا�سيد للطفل امل�سلم 

)3اجزاء(، االإميان والتحدي.
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