
 ؟..ناوخالا نع اذام 7

 ببسب «ةنسلا لهأ ةاعد» ىلع !هيف هللا كراب بتاكلا انبحاص بقعي

 عم مهنإف (ةاعدلا ءالؤه) رقاوف نم يهو» :لوقي انيح ةعدتبملل مهعيملت

 «نييفلسلا قحلا ةاعدو «نيينسلا ءاملعلا لضفب (يلامجإلا) مهفارتعا

 ءافضإب .مهركذ رهتشاو مهتيص رشتنا نمم عدبلا لهأ ضعب نوعملي

 : مهباقلأ ىلع ليجبتلا فاصوأ غابسإبو .مهئاسأ ىلع ءانثلا تالاه

 ةيار لماح) نالف :نولوقيو [! !ابجع] ديهشلا مامإلا (نالف) :نولوقيف
 نع ريطخلا دعبلا اذه ًانجهتسم هللا حبسي مث «؟!!اذكه "”(ديدجتلا

 متممأ فيك !هللا ناحبس» :لوقي نيح !!ميوقلا ليبسلاو قحلا حبنملا

 هتينالقعو كاذ متددج فيكو . . ةروهشم هتيفوصو «ةفورعم هتديقعو ؟!اذه

 ""«ةدوهعم لئالدلا مهف يف هتينارصعو .ةدوهشم صوصنلا ةجلاعم يف

 انه نودوصقملا مه نم فرعن يك ةيانع ريثك ىلإ جاتحن نلو .؟! !اذكه

 !"ديهشلا مامإلا وهو مهنم ًادحاو ركذنو «نينيع يذ لكل حضاو رمألاف

 دعبلاو أطخلا نم له لضافلا بتاكلل لوقن انهو هللا همحر «انبلا نسحو»

 نمبف هلاثمأب دهشتسن مل اذإو ءانبلا نسح مامإلا ركذن نأ فلسلا جبن نع

 ةيمالسإلا ةكرحلا ةريسم يف ًايظع ًاءزج مامإلا اذه لثمي الأ مث ؟!ًاذإ

 .(9/7 - ص) ةيمالسإ ةيؤر )١()5(

 ! !نيضرتعملا فونأ مغر (5)
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 بقانم ركذ يف لدعت ال كايإو هللا انده بتاكلا يأ اذامل مث !'”ةرصاعملا

 نأ هتايبلسب تئجو الجر تركذ اذإ فلسلا جهنم نم سيلوأ «!؟ءالؤه

 ءاطخألا نع ثحبلاو بويعلا ركذ لواحت اذالف !هتانسح ركذ ئسنت ال

 مهتايحف ءًادبأ تانسح ءالؤهل سيلوأ «ءالؤل تانسحلا ركذت الو ؟!طقفو

 نع هل هللا رفغ بتاكلا مالك عمسي نم مث '”؟! !ءاطخأ يف ءاطخأ اهلك

 ةيفوصو ةفورعم ةديقع تاذ هنع هلوق يف هللا همحر انبلا نسح مامإلا
 وأ يبرع نبا نع ملكتي هنأ نظي اذه همالك عمسي نم لوقأ . .ةروهشم

 ةدحو ةديقع يهأ ؟!ةفورعملا هتديقع يه اف !!!جالحلا وأ يماطسبلا

 الإ «دقتعن» اك دقتعي لهف ؟!! . .ةيمهجلاو ةلزتعملا ةديقع مأ دوجولا

 . ! ؟ًاعدتبم كلذب راصف تافصلا ليوأت يف عقو هنأل مأ .فلسلا بهذم

 اذه ئنعمف !!ةعدتبم تافصلا ةلوؤم نأ يف انفلاخي ال بتاكلا نأ دقتعأو

 مامإلاو يوونلا مامإلا» رهشنو حدمنو ركذنو يلعنو عفرن نأ انل قحي ال هنأ

 ليوأت يف اوعقو دق مهنأل يسلدنألا مزح نبا مامإلاو ,«ينالقسعلا رجح نبا

 ءانفب لاق دق ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ ًاضيأ اذه ئنعمو .تافصلا

 لجرلا نأ ًاعطق ملعي عقاولاو خرشلاب ملع هل نمو ؛ةيزوبإا ميق نبا كلوقي (5)
 هلهأو مالسإلا نم وهو .ةنسح راقاو حلاص مدق مالسإإلا يف هل ل ليلجلا

 الف .هداهتجال روجأم لب روذعم اهيف وه ةلزلاو ةوفملا هنم نوكت دق .ناكمب
 «نيملسملا بولق يف هتلزنمو (هتمامأو) هتناكم ردهم نأ زوجي الو ءاهيف عبتي نأ زوجي
 . ليلا راد ةعبط (787)ص (1) ءزجلا نيعقوملا مالعإ

 متكتو ءملعت ام أوسأ هنم ركذت نأ كيحخأل ملظ» :نيعباتلا دحأ لوقي (65)

 ةقحلو تاليرغلو يق اعف تبصأ ول» : : ًاضيأ نيعباتلا دحأ لوقيو !«هريخ

 .!!«نيعستلاو ةعستلا اوكرتو ةدحاولا اوذحأل
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 نأ ىلإ ةفاضإلاب كلذ يف ةيزوجلا ميقلا نبا «ميقلا» هذيملت هعبتو رانلا

 هل ةيادب ام ىلإ ثداوحلا لسلستب» :لاق ةيميت نبا مالسإلا خيش

 هنأل هراهشإو هركذ مدع اذه ينعي لهف «ةيابن ال ام ىلإ ثداوح ا لسلستبو

 مدع ْىلإ هذه بتاكلا ىوعد تسيلأ مث ءاهيف سيل ام ةديقعلاب عدتبا
 لهأل لاجملا يطعي دئاقعلا باب يف «أطخلا ين عقو» نمب فارتعالا

 هنأ ةجحب ةيميت نبا مالسإلا خيش ىلع مجهتلل نيقيقحلا «لالضلا»

 ناسنإ لك نأب بتاكلا ملعي الأ .!!'”ايعطق ًاعامجإ فلاخ دق «عدتبم»

 دقتعي هللا همحر انبلا نسح مامإلا نأب لوقي نم ىدحتأ انأو ءتالز هلو الإ

 نيملسملا ةاعدلل هركذ دنع هللا بتاكلا يقتي الأ مث .فلسلا بهذم ريغ

 نينس نم ايندلا رهظ ىلع ًادوجوم سيل ٍلجر نع ثدحتي وهو ًاصوصخ

 اجر نوركذت اذكهأ .مهركذ اونسحتو مكاتوم يف هللا اوقتتلاف الأ «ةليوط
 احرف اهسئاتك سارجأ تقدو ءهتم صلقختلل برغلاو قرشلا بلاكت

 ! . .لاجرلا ميوقت يف اذه مكبولسأ نم اوريغت نأ مكل نا امأ !هداهشتساب

 نع ثدحتلا سيلأ مث !صيقنتلاو حيرجتلاب الإ مكميوقت حلصي الأ
 تادايق) يف نعطلاب «نييفلسلل» ةوعد ةقيرطلا هذبب (ةاعدلا ءالؤه)

 ملعي ملأ 2؟!كلذ ين مهتودق عبطلاب متنأو مهراقتحاو مهبسو (ناوخإلا

 دعاسيو نيملسملا نيب ءانحشلاو ءاضغبلا دجويس هذه هتقيرطب هنأ بتاكلا

 ةوعد يه هذهأ !؟ةيمالسإلا تاعامجلا ءائبأ نيب ةوطاو ةقشلا عيسوت ىلع

 لوأ اهنإ لوقت يتلا ةوخألا ةرصا يه هذهأ . .؟!!حالصإلا يف فلسلا

 .نوندنديو نومعزي امك (6)
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 نونئتفتس مكو .فالخلل باب نم متحتف مكف .نيملسملا ةعامج ءانب يف ةنبل

 لوسرلاو كانهو انه هجوريو هب حرفيسو مالكلا اذه مهفي ال بابش نم

 مهضعبل ناك الإ مهوقع هغلبت ال اثيدح اموق ثدحمب تنأ ام» : لوقي هك

 ًاباب حتفيس ءاذكه ةاعدلا ىلع مكثدحتب سيلأ ؟ . .لءاستن مث "”«ةئتف

 ءاملعلا لب (ةاعدلا) لوقأ ال مارتحا .مدع ىلإ بابشلا نم ريثكل اعساو

 ! ئكتشملا هيلإو ناعتسملا هللاف !!"ةلمج مهنم نوصقتنيسو ءرابكلا ءالجألا

 «قيرطلا طسو» يف ءاقتلالا نع اوفك» : لوقيو هللا هاده بتاكلا ىداتي مث

 نيب ًاقيفوتو تاضقانتملا نيب ًاعيمج نيركفملاو (ةاعدلا ءالؤه) لشم عم
 دوهشملا مهخيرات امأ لوقي مث ؟!!اذكه ؟*«تاتشلل ًاعيمجتو تابراضتملا

 ةيركفلاو ةيهقفلاو ةيدقعلا : تافلاخملا ناولأب لقثم وهف : بوتكملا مهئارتو

 اذالف رظنملا بتاكلا اذهل ًابجعو يبر ناحبس ؟! !بيجع '”«ةيسايسلا ئتح
 ؟! !ةيضقلا يبنيو ! !اهيف نيدلاخ منهج ران يف مهنأ لوقيو همالك لمكي مل

 الأ ىلع موق نآتش مكتمرجي الو» بيجعلا فاصنإلا اذهل ًابجع لوقأ

 تاضقانتم هلك ءالؤه خيرات له «ئوقتلل برقأ وه اولدعا ءاولدعت

 ةيركفلاو ةيهقفلاو ةيدقعلا تافلاخملا ىلإ ةفاضإلاب .,تابراضتمو

 ناكل [ةلمح] «ةعيشلل» هجوم مالكلا اذه ناك ول هللاوف !!!ةيسايسلاو

 مهلاضنب دهشي مهخيرات سيلأ «(ةاعدلا ءالؤه)ب فيكف !!! !قحلل ًايضه

 . ملسم هاور (/)

 .(154 - ص) ةيعقاو ةيؤر (8)
 .(الا/ 5 ا/كصو) ةيعقاو ةيؤر 0,

 .دهاشملاو عقاولا وه اذهو 3
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 مهتدهاجمبو نيطسلف يف دوهيلل مهتعراقمبو هللا ليبس يف مهداهجو

 .نورشتنم ناكم لك يف مه نيذلا مهتاعدبو .نييعويشلاو نيينالعلا

 مهئاطخأب انفارتعا عم اذه لوقن نورئاس نيملسملا مهناوخإ ةرصنبو
 مدختسن ال نكلو «قحلا نم مهل ام ركذن كلذ عم نكلو . .!!ةريثكلا

 عرزت .حلصت الو دسفت يتلا هذه حالصإلا يف ةذاشلا بتاكلا ةقي

 ايجار باتكلا اذه بتكأ» :بتاكلا لوقي مث . .!!ريخب يأت الو رشلا

 له !هللا ناحبس !' ”(سوفنلا هلبقتتو لوقعلا هبعوتستو بولقلا هعست نأ

 هيف دجن الو فيك . . سوفنلا هلبقتتسو بولقلا هعستس قباسلا مالكلا

 ناك اذإ ًاريخأو . .!!حالصإ ةقيقح وأ بدأ بولسأ وأ فاصنإ عون

 لع اهلبق بتعيل هل لوقنف (ةاعدلا ءالؤه) ىلع ًابتاع لاز ام بتاكلا

 دارأ اذإو مهنورهشيو !«عدبلا لهأ» نوعملي ًاضيأ مهخأل «نيينسلا ءاملعلا»

 ؟!نيينسلا انئالع ىلع لاؤسلا اذه حرطيف دكأتلا بتاكلا

 :بتاكلل لوقن :ًاريخأو

 نيص كضرعو ٌروفوم كتيدو قذآلا نم أييلس ايحت نأ تمر اذإ

 نيعأ سانللو تاءوس كلكف  ةأوسب ناسللا كنم نقطني الف

 ! نسحأ يك يلاب نكلو عسفادو ىدتعا نم حماسو فو رعمب رشاعو

 1 تسجل رب سس هس ص سس هه م يسم

 )١١( ص) ةيعقاو ةيؤر - 759(.
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