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 إهداء

أهدي هذا   لعؿذا  داض  ذىل رػ  وح  لدذفقد  لؼسيذد شذقدي و عؾؿذ  

 و ح صذفد   هذاه  دسذر  وقدويت  لسقد حسغ بذد   لذد ا  ثذضو  ورػ أ

. أشلل  هلل شذححسك  وععذسػ أن  ضنؼـذس فقاػذس  أوذرهس و لسذر ظذذ  لؼرآكقة

 وأن خياس حقسعـس بسلدفسد  كام خاس حقسهتس.  ،هنجفس
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تقديه

َْ كَ ﴿ ٌَ  ًْ ُٓ ِْ ٍِ ِّ فَ َ َغيَْي ُدوا اَّللَّ َْ ا ََع ٌَ ٔا  ٌِِنَِي رَِجاٌل َصَدكُ ْؤ ٍُ ْ َْ ال ًْ  ضـٌِٕ ُٓ ِْ ٌِ ُّ َو ََنَْت
ٔا َتْتِديًل  ُ ل ا ةَدَّ ٌَ َْ يَنَْخِظُر َو  .صدق اهلل العظقؿ ﴾ٌَ

 :والصالة والسالم قمغم كبقـا حمؿد وقمغم آلف الطاهريـ وسمعداحلؿد هلل رب العاعملم 

ق صػحات مــ كـقر شمتحـدث قمــ ؿمخصـقة قمظقؿـة شـرسملم دفتل هذا الؽتاب شم

اع طمـدث سمـلم احلـؼ صــروأظمطـر ذم أهـؿ  صـروقػت ذم مرطمؾة هامة ذم شمارخيـا اعمعا

 ةوصمؼـ وقػ الشفقد الؼائد سمؽؾ ؿمـؿقخ ، لؼدوالباـمؾ، الـقر والظالم، اإلؾمالم والؽػر

، كتؽاؾمـةاع ذم زمــ آصــر، وضمدوائقـة الطمـؾ صػمة يؼـدم احلؾـقل ذم زمــ الـالوسم

 /إكـف الشـفقد الؼائـد السـقد اعمجاهـد ،بـآةاعم قمدمالتضحقة ذم زمـ التـصؾ و وأمهقة

  .-رضقان اهلل قمؾقف  - حسغ بد   لد ا  ثضو 

ؾمالم ظمطقات هذا الرضمؾ العظقؿ الذي قماش يؼظا ذم مرطمؾة شمراضمعت فقفا أمة اإل

مــ ؾمـبتؿؼم  شــرداث احلادي قمكبػمة إمم القراء ذم مقاضمفتفا ٕقمدائفا ظماصة سمعد أطم

ا ٓ هيتدي ا طمائرً ، شمؾؽ اعممامرة الرهقبة التل وقػ العامل اإلؾمالمل أمامفا متبؾدً ةؿمـرمبا

، أو التسـؾقؿ كحــاء أمـام العاصـػةمما دفع سمالؽثػم إما لال ،إمم طمؾ وٓ يتجف إمم مققػ

  .ا سمال مـازعا أمريؽق  صـرسمات قم صـرقمتبار أن العااعمطؾؼ سماهلقؿـة إمريؽقة قمغم 

هنقـارات ذم وطمـده، وهـق يـرى آا ذم شمؾؽ اعمرطمؾة ضـرلؼد كان الشفقد الؼائد طما

طمقث سمدأ احلـديث إمم  ،ولقةما لؾؿسؾمتؽبار إمريؽل مستشعرً ؿمتك اعمجآت أمام آ

ا يً دمؼتـ ،ا هنج إكبقاء، مستفديً البسقطة ذم مباكقفا، العؿقؼة ذم معاكقفا الـاس سمؾغتف قمامة

  .وٓ واه ذم قمزم ،، غػم كاكؾ قمـ قدملمؾمبقؾ الصاحل

، سمـؾ كـان وقمف الؼـرآ  سمـاحلرب العسـؽرية فؼـطشــرمل يقاضمف الشفقد الؼائـد وم
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دت طمقـث قمؿـ ،لؾتضؾقؾ وإكاذيب والدضمؾ والتشقيف هلذا الرضمؾ العظقؿ دور آظمـر

 :، وقؾـب احلؼـائؼإقالم اعملضمقرة لتزيقػ القاقع السؾطة إمم شمؼمير قمدواهنا مستخدمة

لـػسفا الطغقان والؼتؾ والػساد  ـَ قمِ شـروشمُ  ،ف مـ ضمرائؿتاقمة ما ارشمؽبظكل شمغطل قمغم ف

  .ذم إرض

، وهـق سمحـؼ رطمؾـة قمـ السـػمة احلؼقؼـة لؾشـفقد الؼائـديتحدث  إن هذا الؽتاب 

قة الزاظمرة سمالعطـاء شـرا مـ صػحاشمف اعمطمقاة الشفقد الؼائد حيؽل سمعًض  شمارخيقة رائعة ذم

  .والتضحقة والبذل

 .وصغم اهلل قمغم حمؿد وآلف الطاهريـ

 

 صالح فؾقتة قمبد السالم

 م0244مايق  42اعمقافؼ  هـ 4141رضمب   02

 

 

* * * 
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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 الطبعة األوىل مقدمة
ف إكبقـاء واعمرؾمـؾلم، ؿمــروالصالة والسـالم قمـغم أاحلؿد هلل رب العاعملم، 

  :حمؿد سمـ قمبد اهلل، وقمغم آلف الطاهريـ . أما سمعد  

كظًرا لإلحلاح الؽثػم سملن كؽتب قمـ ؿمخصقة الشفقد الؼائـد السـقد طمسـلم      

سمدر الديـ احلقصمل، وظمصقًصا مع طمؾقل مـاؾمـبة شمشـققعف فؼـد قؿــا سمؽتاسمـة هـذه 

وقمـ ضمقاكب مـ  –رضقان اهلل قمؾقف  -م  مـ طمقاشمف قة قمـ مالشـرالصػحات  اعم

وكقـػ شمعامـؾ  ،التل واضمففاوع الؼرآ  الذي حترك قمغم أؾماؾمف، والعؼبات شـراعم

قـدمت ؿمخصـقتف  –رضـقان اهلل قمؾقـف  –اشمف ضــرقمؾـًًم أن ما كتب مـ حما. معفا

العظقؿة سملقمظؿ مما يؿؽـ أن يؽتبف أي أطمد، مفًم كاكت قدرشمف ذم التعبـػم. ؾمـائؾلم 

 اهلل أن يتؼبؾ مـا هذا العؿؾ الؼؾقؾ واعمتقاضع سمؿـف وكرمف وضمقده ورمحتف.

اَضة   حيقك قاؾمؿ أسمق قَمقَّ

 م0244مايق  42اعمقافؼ  هـ 4141رضمب  02

* * * 
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 :وسمعد الطاهريـ آلف وقمغم اهلل رؾمقل قمغم والسالم والصالة العاعملم رب هلل احلؿد

 يؿثـؾ يـقم ،إمة شماريخ ذم طماؾمؿ يقم ؿمؽ سمال هق م0220 يـاير 47 اخلؿقس يقم

 سمـدر طمسـلم السـقد فقـف طمطـؿ الذي الققم ففق احلديث صـرالع ذم مفًم   اشمارخيق   امـعطػً 

 هـزالذي  ققمهق ال ،والذلة واخلـقع الصؿت ضمدار -رضقان اهلل قمؾقف  - احلقصمل الديـ

 التـل اإلمؼماـمقريـة وضمـف ذم اعمدويـة ظمتفصــرسم الطـاغقت قمـرش فقـف طمسـلم السقد

 مــ أطمـد ٓ مسـتقى وصـؾت قـد وأهنـا اهلل دون مـ يعبد اإهلً  كػسفا شمتصقر أصبحت

 ظمةصــر أـمؾؼ طمسلم السقد أن إٓ ،اأمرً  هلاصـل يع أو وضمففا ذم يؼػ أن جيرؤ شـرالب

 كػقس هـاك يزال ٓ سملكف معؾـا ائقؾؾمـرإ اعمدلؾة رسمقبتفا وضمف وذم وضمففا ذم والعزة احلؼ

 . اهلل لغػم واخلضقع وآؾمتسالم واخلـقع الذل شملسمك أسمقة

 ظمةصـرال هذه طمسلم السقد فؿ مـ اكطؾؼت واخلطػمة احلرضمة الزمـقة الػؽمة هذه ذم

 اعمـقت ،ٕمريؽـا اعمـقت ،أكـؼم اهلل): ظمةصـر واإلسماء واحلرية الؽرامة ظمةصـر اعمدوية

 ٓ ضمديـد فجـر وٓدة سمـذلؽ لـقعؾـ (لإلؾمـالم صـرالـ ،القفقد قمغم الؾعـة ،ائقؾؾمـرإل

 . واخلـقع ؾمتؽاكةوآ خلقفوا هلقانوا لؾذل فقف مؽان

 واحلريـة العـزة مسـار لألمـة  -رضقان اهلل قمؾقف  -  طمسلم السقد فقف رؾمؿ يقم إكف

 ،قمدائفاأ أقدام حتت مـ وختؾصفا وؾمقادهتا جمدها لألمة ؾمتعقد التل فةشـراعم واعمقاقػ

 العؾـؿ سمـاب طمسـلم السـقد فقـف فـت  يقم ،فقف اكغؿست قد الذي اعمستـؼع مـ وشمرفعفا

مــ  ،مـ كتاب اهلل الذي ٓ يلشمقف الباـمؾ مـ سملم يديـف وٓ مــ ظمؾػـف والققمل واعمعرفة

 قمالقـة اهلل ؾمـبقؾ ذم اجلفـاد رايـة طمسلم السقد فقف رفع يقم ،البحر الذي ٓ يدرك قعره

 يتحؼـؼ طمتـك والـصارى القفقد مـ العامل هذا ومػسدي العاعمل ؾمتؽبارآ ضد ظمػاقة

ن َوُُِريدُ ﴿ :وشمعامم ؾمبحاكف سمؼقلف الصاحللم ٕولقائف سمالتؿؽلم اهلل وقمد
َ
ََّ  أ ٍُ ََ  ََعَ  جَّ ِي  اَّلَّ

ٔا ْرِض  ِف  اْسُخْضِػُف
َ
ًْ  اْْل ُٓ ثً  َوََنَْػيَ ٍَّ ِ ئ

َ
ًُ  أ ُٓ َٔارِثنِيَ  َوََنَْػيَ

ْ ََ  ال ٍَسل ًْ  َوُج ُٓ َ ْرِض  ِف  ل
َ
 َوُُرِي اْْل

نَ  ْٔ انَ  فِْرَغ ٌَ ا َْ ا َو ٍَ ُْ َُِٔد ًُٓ وَُج ِْ ا ٌِ ٔا ٌَّ  َوىََلـدْ ﴿: شمعـامم وققلف (6ـ5:الؼصص)﴾ََيَْذُرونَ  ََكُُ
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َِا ُبٔرِ  ِف  َنَخبْ ْنرِ  َبْػدِ  ٌَِ الزَّ نَّ  اَّلل
َ
ْرَض  أ

َ
ا اْْل َٓ اِِلُٔنَ  ِغَتاِديَ  يَِرُث  .(425:إكبقاء) ﴾الصَّ

 ما ظمالل مـ العدو هبذا كامؾ وقمل قمغم مبـل وؿمامؾ طمؼقؼلذم ؾمبقؾ اهلل  ضمفادإكف 

 ولـذلؽ :العـدو هـذا مـع اعصــرال ذم وكاضمحة طمؽقؿة رؤى مـ الؽريؿ الؼرآن قدمف

 ذاكـرة وذم طمقاهتـا وذم وضمـداهنا وذم إمـة ذاكـرة ذم احمػـقرً  القـقم هذا شماريخ ؾمقظؾ

 .والـفار الؾقؾ اظمتؾػ ما أشمقة إضمقال

 واعمتغـػمات سمإطمـداث مؾقئـة زمـقـة مرطمؾـة هـذا يقمــا إمم التاريخ ذلؽ سملم وما

 وققشمـف احلـؼ قمظؿـة كشـػت التـل احلؼـائؼ مــ الؽثـػم دمؾت ومعفا واعمفؿة الؽبػمة

 . الؼماقة دقماياشمف وزيػ الؼبق  ووضمفف الباـمؾ سمشاقمة اكؽشػت كًم وضماذسمقتف

 مل طمقـث أمتـا أسمـاء أغؾب قمـ طمجبت ـ ولألؾمػ ـ مـفا الؽثػم أن إٓ دمؾت طمؼائؼ

 الػـؽمة ـمـقال الشـًملقة اعمحافظات مـ وغػمها صعدة حمافظة ذم ضمرى سمًم قمؾؿ هلؿ يؽـ

 ،ضمفـة مــ اعمتعؿد اإلقمالمل لؾتعتقؿ اكظرً  :أن إمم الؼرآكقة اعمسػمة فجر سمزوغ مـذ أي اعماضقة

 . أظمرى ضمفة مـ ويزيػفا احلؼائؼ يؼؾب أن قمغم اضماهدً  قمؿؾ الذي اعمضؾؾ واإلقمالم

 والطغقـان شــرال ققى مـ فاؿمؾة حماوٓت زال ٓو كان والتضؾقؾ التآمر ذلؽ كؾ

 اعمتللؼ وكقرها الؼرآكقة الثؼافة وهج إلظمػاء ،الذي اكبعث مـ ضمبؾ مران اهلل كقر إلـمػاء

 والعـزة احلـؼ صـقت إلؾمؽات :رشمػعاتاعمو درضماتشمؾؽ اعم سملم مـ كقره ؾمطع الذي

 ؿمـعار لطؿـس ،لف سماحلب وامتألت اهلل ذم ذاسمت قؾقب مـ شمػجر الذي واإلسماء واحلرية

 قمؾقـف ؾمار الذي احلؼ مـفج قمغم لؾؼضاء ،الديـقة اعمسمولقة روح مـ اكطؾؼ الذي احلرية

 الـذي الؽـريؿ الؼـرآن اهلل كتـب ظمـاشمؿ شمضؿـف والذيقمؼم التاريخ  والصاحلقن إكبقاء

 .    قمباده إمم اهلل رؾمآت لب يؿثؾ

 الؼرآكقـة اعمسـػمة هذه قمؿر مـ أقمقام ؾمتة ظمالل رطماها دارت مدمرة طمروب وؾمتة

 ٓ طمـروب ،إؾمؾحة أكقاع مـ كقع أي يستثـ ومل ،اعمػرـمة الؼقة فقفا اؾمتخدمت الػتقة

 وقـع مؽـان وكـؾ ،إقمـداء لـدى امباطًم  فقفا ؿمـلء كؾ كان فؾؼد ؿمػؼة وٓ فقفا رمحة

 .هلؿ اهدفً  كان أؾمؾحتفؿ كػمان مرمك حتت
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 وأن قاػـــيت أن طمـرب كـؾ ذمالعؿقؾـة هـل وأؾمـقادها  الظاعمـة السؾطة وطمرصت

 مـا اعمعركـة هـذه ذم قنؼؼـحي لعؾفـؿ :والدمار والػتؽ الؼتؾ مـ ضمديدة اأكقاقمً  وابتؽري

التـل ععـقا  السادؾمة احلرب ضماءت طمتكوهؽذا .. الساسمؼة اعمعركة ذم حتؼقؼف ذم فشؾقا

فقفا كقدهؿ ومؽرهؿ وظمبثفؿ وإمؽاكقاهتؿ وسمعد شمشاور مع أؾمقادهؿ قر الؼرار أن شمؽقن 

 مـا كـؾ فقفـا اهلل أقمـداء ضمفـز وقد (اعمحروقة رضإ) مسؿكاحلاؾمؿة وأـمؾؼقا قمؾقفا 

 لســقات مـداها ؾمـقطقل حلرب والدوزم اإلقؾقؿل والدقمؿ والعدة العتاد مـ حيتاضمقكف

ُهـُرونَ ﴿: شمعـامم اهلل قـقل متجاهؾلم ،شمذر وٓ شمبؼل ٓ طمرب ،قمديدة ٍْ ُهـرُ  َويَ ٍْ  اَّلله  َويَ
ََ  َخْيُ  وَاَّلله  انِِري ٍَ ْ    .(42:)إكػال﴾ال

 السـؾطة سمـدظمقل اضمديـدً  امـعطًػـ اعمقاضمفـات فقفـا شمدظمؾ الظاعمة احلرب هذه وذم

 ،الساسمؼة احلروب ـمقال قمـفا قمرف كًمفحسب  امادي   لقس ،فقفا اأؾماؾمق   اـمرفً  السعقدية

 !. القؿـقة السؾطة ضماكب إمم اقمسؽري   دظمؾت وإكًم

 الذي سمالشؽؾ العدوان ذم اأؾماؾمق   ايؽً ؿمـر الظاعمة السعقدية السؾطة دظمقل يؽـ ومل

لقـاء الشـقطان كـًم قـال فلو :سمؾ ازداد فشؾفؿ وضـعػفؿ اعمعتديـ لصال  اعمعركة حيسؿ

 سمـالطػمان دفـع مما :مفًم كثروا هؿ ذم دائرة الضعػ - رضقان اهلل قمؾقف - السقد طمسلم

ضـد ا فؾعؾفؿ سمخـؼمهتؿ وشمؼـقـاهتؿ ؾمـقحؼؼقن شمؼـدمً  ،العدوان يشاركفؿ أن إمريؽل

 ذم وارشمؽبـت إمريؽقـقن اخلـؼماء وحتـرك إمريؽقـة الطـائرات فتحركتأكصار اهلل 

 وٓ ـمػؾ ٓ أطمد العدوان هذا مـ يستثـ ومل اعمجازر أسمشع القؿـ ذم الشًملقة اعمحافظات

 أهؾـة البقـقت ؾمـقاء لؾؼصـػ هدف إمم مؽان كؾ وحتقل ،صغػم وٓ كبػم وٓ امرأة

اهلل الؼقي العزيـز  أن إٓ. اعمستقصػات أو اعمدارس أو إؾمقاق أو اعمساضمد أو سمالسؽان

 .اظمػمً  يـالقا مل سمغقضفؿ كػروا الذيـ اهلل ورد ديـف أكصار مع سمؼقة وقػ وضمؼموشمف سمؼقشمف

 ؾمـقى يـذكر كجـاح أي لؾؿعتـديـ يتحؼؼ أن دون السادؾمة احلرب اكتفتوهؽذا 

وفمفـرت وطمشـقتفؿ  ،وقتـؾ إـمػـال والـسـاء والعـدوان والظؾـؿ انسـرواخل اخلقبة

 . كجزوهأوسمشاقمتفؿ وأهنؿ ؾمػاكقن لؾدماء ومػسدون ذم إرض هذا مما طمؼؼقه و
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اع صــرذم ال اعمشـفد كـؾ يؿثـؾ وـمغقـان وضمؼموت فمؾؿ مـ قمـف حتدصمـا ما يؽـ ومل

 شمعـرف ظماللـف ومـ ،طمدث عما آظمر وضمف هـاك زال فًمعما طمدث  الؽامؾة الصقرة ويؼدم

 .كامؾة ةالصقر لؽ وشمتجغم كامال اعمشفد

 دمؾـت أهنـا إٓ الغاؿمـؿ اعمعتـدي العدو هذا هبا متقز التل والطغقان القطمشقة فبؼدر

مــ ذم احلـرب إومم و معـف واعمـممـلم طمسلم السقد ظمالل مـ أظمر اجلاكب ذم هـاك

 ؾمتبسـالوآصـقر الصـؿقد  أقمظـؿفـقًم سمعـد السقد قمبد اعمؾؽ واعمممـلم معـف ظمالل 

 سمؽـؾ والققـقف الظؾـؿ هـذا مقاضمفـة قمغم ارصـرواإل والتحدي والبطقلة والشجاقمة

 فاؾمـتطاع التضـحقات كاكـت مفـًم الظؾـؿ وهذا العدوان هذا مقاضمفة ذم وإسماء ؿمؿقخ

 مالطمـؿ مــ ؾمـطروه سمـًم الــاس يػـاضمئقا أن مــفكرمـف وو شمعامم اهلل سمعقن اعمجاهدون

 اؾمةؿمــر الؼتـال مقدان ذم هيزمقا وأن ،الظؾؿ هذا وضمف ذم سمقققففؿ والشجاقمة البطقلة

 وسمطريؼـة اؾمـتخدم الـذي ؾمـالطمفؿآلقاهتؿ العسؽرية و وفتؽ سمطشفؿ وققة اعمجرملم

 سمـلم حيؿؾـقنؾمــل الروا كاجلبـال صمـاسمتلم واقػـلم فؽـاكقا ،وهسـتػمية وضمـقكقة مػرـمة

 . هلؿ صـرسمالـ وقمده وسمصدق سماهلل قمالقة صمؼة ضمقاكحفؿ

 اهلل قمـغم وشمقكـؾ وصمبـات وصـؼم قمزيؿة سمؽؾقاضمفات اعم غًمر ظماضقا إيًمهنؿ وسمؼقة

 فؼـط لقس اهلل فؿؽـفؿ والتؿؽلم صـرالـ ومـحفؿ معفؿ اهلل فصدق اهلل مع صدق سمؽؾ

 اقتحـام مــ اهلل مؽــفؿ سمـؾ فحسـب الؼاؾمقة سماشمفضـر وحتؿؾ العدو هجًمت صد مـ

 دولتلم أققى قمغم كبػمة اكتصارات اهلل سمػضؾ هلؿ وحتؼؼ اعمـقعة وصمؽـاشمف اعمحصـة مقاقعف

 .العدوان هلذا اعمتاسمعلم كؾ أذهؾ الذي سمالشؽؾ معفؿ حتالػ ومـ اعمـطؼة ذم

 هـق فجرهـا وسمزوغ اكطالقتفا مـذ الؼرآكقة اعمسػمة هذه سمف فمؾؿت ما أأؾمق مـ كان لؼد

 وؾمـائؾ فلكشئت العسؽرية احلرب قمـ اؾمةؿمـر شمؼؾ ٓ إقمالمقة طمرب مـ سمف ووضمفت ما

 ظمـالل مــ الؼرآكقة اعمسػمة هذه شمشقيف أضمؾ مـ مقضمقد هق ما إمم إضافة ضمديدة إقمالمقة

 والضـحقة ضـحقة الغاؿمـؿ اعمعتـدي وشمؼـديؿ احلؼائؼ وقؾب فؽماءوآ والدضمؾ الؽذب

 مقاقـػ مــ الؼرآكقة اعمسػمة طمؼؼتف عما والتؼؾقؾ التفؿقش ذم اجلاد العؿؾ صمؿ. افماعمً  ًيامعتد

 . وع قرآ  ؿمامؾشـروما حتؿؾف مـ م اعمستقيات كؾ قمغم اكتصارات ومـ فةشـرم
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 مـطؼـة أي ذم ظمـؼم أي لـؼؾ شمتساسمؼ سملهنا قمـفا معروف الػضائقة الؼـقات أن ورغؿ

 أن إٓ قمؾقـف إضـقاء وشمسؾقط شـروالـ هتًممآ مـ الؼؾقؾ يستحؼ يؽـ مل ولق العامل ذم

 مل اهلل أكصـار أسمـداه الذي والثبات والصؿقد الرهقبة واعمجازر اعمدمرة احلروب هذه مثؾ

 .واعمـحطة العؿقؾة الػضائقة الؼـقات مـ الؽثػم قبؾ مـ هتًممآ مـ سمؼؾقؾ حيظ

 سمؾ لؾؿستضعػلم فمؾؿ مـ هـاك جيري ما قمغم اإلقمالمل التعتقؿ ذم إمر صـريؼت ومل

 احلؼـائؼ وشمزيقـػ فـؽماءوآ الػـاطمش والؽـذب الشـائعات اظمـتالق ذلـؽ مع شمرافؼ

 طمسـلم/ السـقد وممؾمسفا اعمسػمة سمؼائد يتعؾؼ ما ؾمقاء مسؿقاهتا سمغػم إؿمقاء وشمسؿقة

 يتعؾـؼ مـا أو كػسـفا سماعمسـػمة يتعؾـؼ مـا أو -رضـقان اهلل قمؾقـف  - احلقصمل الديـ سمدر

 السؾطة قبؾ مـ واجلدية هتًممآ هذا وراء والدوافع الظاعمة لؾحرب احلؼقؼقة سمإؾمباب

 .الؼرآكقة اعمسػمة هذه أسمـاء قمغم لؾؼضاء العؿقؾة

 ظمـالل مــ لؾــاس احلؼائؼ مـ الؽثػم اكؽشػت اعمتلظمرة الػؽمة ظمالل سملكف هلل واحلؿد

 مـا طمؼقؼة وأسماكت ،واعمعتديـ واعمجرملم الظؾؿة ةأؾمق كشػت التل واعمتغػمات إطمداث

 - طمسـلم السقد إول وقائدها اعمسػمة هذه قمظؿة وفمفرت ،اعمجرمقن همٓء يدقمقف كان

 اعمتغـػمات مــ اهلل هقـل مـا ظمـالل مـ إسماة الصادقلم وأكصاره - قمؾقف شمعامم اهلل رضقان

 اعمعتـدون هبـا كطـؼ وطمؼـائؼ ،لؾــاس اعمفؿـة احلؼائؼ مـ العديد أسماكت التل وإطمداث

ًْ ﴿: وشمعامم ؾمبحاكف اهلل لؼقل امصداقً  أكػسفؿ ِٓ َِا َسُُنِي ِ ًْ  َوِف  اْْلفَاقِ  ِف  آيَاح ِٓ ُُفِسـ
َ
َّّ  أ  َحـ

 َ ًْ  يَتََتنيَّ ُٓ َ ُّ  ل َُّ
َ
َقه  أ

ْ
ًْ  اِل َ َول

َ
ُّ  ةَِربلَم  يَْسِف  أ َُّ

َ
ِٓيدٌ  شـٖء ُكل  ََعَ  أ    .(54:فصؾت)﴾َش

 هـذه ذم أطمببــا أمتــا أسمـاء مـ الؽثػم قمـ غائبة طمؼائؼ هـاك يزال الف كؾف هذا ومع 

 سمالشـؽؾ شمؼديؿفا قمـ يـصـرمؼ زلـا ما سملكـا اقمؽمافـا مع قمـفا كتحدث أن اعمفؿة اعمـاؾمبة

 قمـدهؿ عمـ امػتقطًم  اعمجال شماركلم إلقف القصقل اؾمتطعـا ما هق هذا أن إٓ هبا يؾقؼ الذي

 سمقؾمـائؾ أؾماؾمـف قمـغم حتـرك الـذي واعمــفج اعمسػمة هذه قائد قمـ التحدث قمغم الؼدرة

 .السطقر هذه ذم كتب مما وأوض  أؿمؿؾ وأؾمالقب

* * * 
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 حملة عن شخصية الصويد القائد

 اإلكسـاكقة معا  كؾ ضمسد الذي اإلكسان قمـ طمديث هق طمسلم السقد قمـ احلديث

 قمــ طمـديث ،الرضمقلـة آيـات أؾمؿك فقف دمؾت الذي الرضمؾ قمـ طمديث هق ،طمقاشمف ذم

 الؼـقؿ قمــ طمـديث ،اإليًمكقـة والعزة اإلسماء قمـ طمديث ،اجلؿقع أذهؾت التل الشجاقمة

 الؼـرآن قمــ طمـديث هق ،العؾقا أمثؾتف ذم السؿق قمـ طمديث ،السامقة واعمبادئ العظقؿة

 طمـديث هـق ،الرضمؾ هذا ظمالل مـ قمظؿتفا لؽ شمتجغم ،وهداه وسمقـاشمف سمبصائره الؽريؿ

 . الزمان هبؿ جيقد أن قؾ الذيـ العظًمء قمـ

 مــ شمؽتبـف مـا دمـد ٕكـؽ ؿمخصقات هؽذا قمـ التحدث السفؾ مـ فؾقس ولذلؽ

 وؾمـتجد كػسـؽ ذم مؽاكـة مــ هلـؿ وما قمـفؿ شمعرفف ما طمؼقؼة قمـ ةصـرقا شمعد قمبارات

 .اجلؿؾ وشمرشمقب العبارات اظمتقار ذم سمالغت مفًم سمالتؼصػم وشمشعر أمامفؿ ظمجقٓ كػسؽ

ا ومـمصمرة حيقطـف كان ؿمخصقة ققية وضمذاسمة ضمد   -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد

 لؽرمـف سمـف أقمجـب فبعضـفؿ ،يـراه مـ كؾ إقمجاب حمط هالة كبػمة مـ العظؿة دمعؾف

 قؾقهبؿ مؾؽ أظمر والبعض ،الؽبػمة ؿمجاقمتــف إقمجاهبؿ حمط كان آظمرونو ،وؾمخائف

 مـ سمحر أمــام كػسف فقضمد ومعرفتف لعؾؿف اكدهش آظمر وفريؼ ،أظمالقف وكرم شمقاضعـف

 أطمبـقه آظمـرونو ،كظـره وسمعـد طمؽؿتـف فقـف فؿدح سمعضفؿ أمـا ،قعـره يدرك ٓ العؾؿ

 متقـز التـل اإلطمسـان عمقاقـػ قؾـقهبؿ دظمؾ الؽثػم والؽثػم ،هبؿ واهتًممف لؾـاس حلبــف

 وقمـغم ،وشمؼــديره وإضماللـف سمف واإلقمجاب حمبتف قمغم متػؼقن كؾفؿ لؽـفؿ.. هبا واؿمتفر

 سمـدر طمسـلم /السقد كان وهؽذا.. والصػات اعمزايا هذه كؾ طماز الذي القطمقــد أكــف

 .يؽقن أن لف اهلل أراد كًم -رضقان اهلل قمؾقف  - احلقصمل الديـ



  (سضُان اهلل عهًٍ)حسٍه بذس انذٌه انحُثً  انسٍذ قت مه حٍاة انشٍٍذ انقائذ شـشصفحاث م ___________ 05

  

كـان يؿتؾـؽ  -رضقان اهلل قمؾقـف  - ا قمـدما أققل سملن السقد طمسلمولـ أكقن مبالغً 

فؽؾ مػردات احلقاة كـت أضمد لؾسقد طمسـلم كظـرة  ؿمـلءكظرة واقمقة وطمؽقؿة ذم كؾ 

صماقبة فقفا ومـ يؼرأ دروس السقد طمسلم وكقػ شمـاول كؾ جمآت احلقاة وحتـدث قمــ 

 خصص فقف وصاطمب دمرسمة ـمقيؾة.كؾ واطمد مـ هذه اعمجآت وكلكف مت

ي أكف ظمرج مفـدس مؽؾـػ سماعمسـ  عمـطؼـة ضـرومـ الؼصص التل طمصؾت سمؿح

 ،وع الؽفرسماء وكؾػـل السقد طمسلم سمضقافتف قمـدي فاؾمتضػتف ذم سمقتلشـرمران طمقل م

قمدد مـ اإلظمقة الزمالء وحتدصمـا قمــ السـقد طمسـلم وكـان اإلظمـقة  ضـروذم اعمساء طم

كا سمؼقلف: أكا أقمرفف ضمقدا هذا لهذا اعمفـدس سمالسقد طمسلم فػاضمالزمالء حياولقن شمعريػ 

صمؿ طمؽك لــا طمؽايـة قـال: ـمؾبـت مــ السـقد طمسـلم أن  ،ؿمـلءؿمخص يػفؿ ذم كؾ 

يعطقـل ظمريطة ضمغرافقة عمـطؼة مران شمتعؾؼ سمؽقػقـة وضـع ؿمـبؽة الؽفرسمـاء فاؾمـتدقمك 

ريطة فعؿؾقا السقد طمسلم جمؿققمة مدرؾملم متخصصلم ذم اجلغرافقا وكؾػفؿ سمنقمداد ظم

قمغم إقمداد شمؾؽ اخلريطة وكاكقا كؾًم صؾحقا ظمريطة يلشمقن هبـا إمم السـقد طمسـلم وهـق 

سمدوره يعدل قمؾقفؿ شمعديالت دققؼة وهؽذا يلشمقن سماخلريطة وهـق يعـدل قمؾـقفؿ طمتـك 

ضماؤوا سمخريطة قمغم أروع ما يؽقن فتعجبت قمــدما رأيتـف هبـذا الشـؽؾ يػفـؿ ذم قمؾـؿ 

 اخلرائط هبذا الشؽؾ.

 .مل شملت مـ فراغقمـدما كعقد إمم معرفة والده ؾمـعرف سملن هذه الشخصقة 

 سمــ الـديـ أمـػم سمـ الديـ سمدر /الرسما  العامل الؼرآن فؼقف اعمجاهد السقد هق: والده

 . الؽرام آسمائف وقمغم -رضقان اهلل قمؾقف  - احلقصمل حمؿد سمـ احلسلم

 واؾمتشـعاره اهلل مــ وظمشـقتف وشمؼـقاه سمعؾؿـف اجلؿقـع سمـلم قمـرف الـذي هق فلسمقه

 قـقل قمؾقـف يـطبؼ ،ٓئؿ لقمة اهلل ذم شـكخي ٓ وسملكف ،احلؼ ققل ذم وضمرأشمف ،لؾؿسمولقة
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يَل﴿ :شمعامم اهلل
َ
ُّ  كَاحََو  َُِّبي  ٌلَ َوَكأ َػ ا َنثِيٌ  رِبليهٔنَ  ٌَ ٍَ ٔاْ  َذ ُِـ َْ ـا َو ٍَ ِ ًْ  ل ُٓ َصـاَب

َ
 َسـبِيوِ  ِف  أ

ا اَّللل  ٌَ ٔاْ  َو ا َضُػُف ٌَ ٔاْ  َو ََ  َُيِبه  وَاَّلله  اْسَخََكُُ اةِِري  ظماللـف مـ وشمعرف (416:قمؿـران آل) ﴾الصَّ

ــك ــقل معـ ــامم اهلل ق ــا﴿:شمع ٍَ ـــَٕيْ  إِجَّ َ  ش َْ  اَّللَّ ــ ــاِدهِ  ٌِ ــاء ِغَت ٍَ َ  إِنَّ  اىُْػيَ ــزٌ  اَّللَّ  َغِزي
 .(08:فاـمر)﴾َدُفٔرٌ 

 الصاحلــة إقمؿـــال ذم واعمسارقمة والتؼقى سمالـقرع والعــامة اخلــاصة سملم قمرف كًم

 وطمـؾ ودكقـــاهؿ ديــفؿ أمـقر وشمعؾـقؿفؿ وإصالطمفؿ الـاس سمنرؿمـاد آهتًمم كثػم وكان

ـ ااهتًمًمـ واعمحتـــاضملم الػؼراء يقزم وكان ،مشاكؾـــفؿ عقع  اقمــامرً  سمقتـــف وكـان. اظماص 

 يستخــدم وكان ،احلقائـج وقضــاء اعمشــاكؾ وطمؾ احلاضمات وأصحـاب العؾـؿ سمطالب

   .وشمقضمقففؿ وشمققمقتفؿ الـاس لؽمسمقة الديـقة واعمــاؾمبات اجلؿـعة مــؼم

 هـتًمموآ ولقةمسماعمسـ الشعقر وقمغم والتؼقى الؼم قمغم وشمرسمقتفؿ شمفؾمـرسمل اهتًممف أما

 واحلســ سمعـكم يـذكرك الرؾمالة سمقت أهؾ مـ العظام سمآسمائف يذكرك سمحؼ فنكف إمة سملمر

  .قمؾقفؿ اهلل صؾقات العاسمديـ وزيـ واحلسلم

 طمسـلم/ السـقد ولـد العظقؿ الرضمؾ هذا كـػ وذم الؽريؿة ةؾمـرإ هذه فمؾ وذم

   .- رضقان اهلل قمؾقف - احلقصمل الديـ سمدر

   

 سمحـر سمــل الـرويس ةـطؼسمؿ (م4962 فؼماير) هـ4479 ؿمعبان ؿمفر شماريخذم  ولد

شمؾـؽ اعمـطؼـة اعمعروفـة سمجـًمل مـدرضماهتا  ..صـعدة سمؿحافظـةالتاسمعة عمديريـة ؾمـاقلم 

ودياهنا التل شمغطقفا أؿمـجار اعمـقز واعمتؿقـزة سمعذوسمـة واعمؽسقة سملؿمجار البـ اء ضـراخل

  كسقؿفا وشمـقع شمضاريسفا وـمقبة أهؾفا. 

ــت  وكــًم ــف  - طمســلم الســقد ف ــف -رضــقان اهلل قمؾق ــدكقا قمــغم قمقـق ــقر قمــغم ال  ك

 الـبـقة سمقت أهؾ وقمؾـقم الؽريؿ الؼرآن رطماب ذم وشمرقمرع كشــل فنكف والتؼقى  اإليًمن



  (سضُان اهلل عهًٍ)حسٍه بذس انذٌه انحُثً  انسٍذ قت مه حٍاة انشٍٍذ انقائذ شـشصفحاث م ___________ 07

  

 العؾـؿ أسمقـف مــ وشمعؾـؿ الـؼـل الصـاذم اعمعلم هــذا مـ فـفؾ - قمؾقفؿ اهلل صؾقات -

 معـف كؼم وكؼم ؿمب وكؾًم ،وديـف أمتف دماه العظقؿة ولقـةمسماعمس والشعقر امعــً والعؿؾ

 والبصػمة واحلؽؿة والققمل العؾؿ مـ اهلل مـحف امتؿقزً  رضماًل  أصب  طمتك الشــعقر هذا

 مــ وغػمهــا والشجاقمة الصدر وؾمعــة والصؼم والتعؼؾ العالقة وإظمــالق والؽرم

 .  وضمالسف قمرفف مـ كؾ يبفر ما الؽؿـال صػات

 لديف ما كؾ سملن: يؼقل كان أكف درضمة إمم لقالده العظقؿ الدور طمسلم السقد خيػ ومل

 .قرآكقة شمرسمقة رسماه الذي والده سمركات مـ هق

 الديـقـة ولقةماعمس حتؿؾ إمم وسمنظمقشمف سمف يدفع والده كان كقػ طمسلم السقد ويقض 

 الذي والده سملن حتدث (الدورة لطالب شمقصقات) ةضـرحما فػل التضحقات كاكت مفًم

 ٕطمـد يؼـقل كان سملكف إيام مـ يقم ذم مـف يسؿع مل أطمدهؿ هق اولدً  شـرقم صمالصمة يؿؾؽ

 وهـق طمقاشمـف قمـغم حيـافظ أن مـف يطؾب أو رضا هلل فقف الذي العؿؾ يؽمك أن أوٓده مـ

 هيؿـف يؽــ مل والـده سمـلن يعـل ٓ ذلؽ سملن طمسلم السقد ويمكد. لؾحؼ ويعؿؾ يتحرك

 شمضحقة فقفا كان وإن أقمًمل ذم يدظمؾ أن لقلده إفضؾ سملن يعرف ولؽـف أوٓده ؾمالمة

 اجلـبـ قمـغم يرسمقـف أو العؿـؾ هـذا قمــ سمتعـادآ إمم يدفعـف أو ذلؽ مـ يؿـعف ٓ سمـػسف

 ٓ هـا سملكؽ يعرف ٕكف: قائال طمسلم السقد ويضقػ. ولقةماعمس قمـ التخكم أو واخلقف

 أقـدام حتـت اعمسـتؼبؾ ذم يعقش دمعؾف هـا أكت ،ضمفـؿ إمم شمسققف هـا أكت ،سمـؽا شمـص 

 لؾعـذاب وشمعرضـف ،الدكقا ذم لؾذل شمعرضف ،لإلهاكة شمعرضف قدره مـ حتط أكت ،أقمدائف

 . أظمرة ذم
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 تنية امل شخصيتى
 مــ آشماه ما اهلل يمشمقف سملن وممهاًل  اضمديرً  -رضقان اهلل قمؾقف  -طمسلم السقد كان لؼد

 قمؿـؼ ذم حيؿؾـف كـان عمـا كثؿـرة الؼقادة قمغم والؼدرة والققمل والبصػمة واحلؽؿة العؾؿ

 وكرمـف ومروءشمـف وؿمـجاقمتف فنطمسـاكف والؼقـادة العظؿـة ممهالت مـ الطاهرة روطمف

 كؾفـا هووفـاؤ وإظمالصـف لؾؿسـمولقة واؾمتشـعاره سمـاهلل الؼقيـة وصمؼتـف سمالـاس ورمحتف

 أن صماسمتة إهلقة ؾمـة وهذه وممارؾماشمف طمقاشمف ذم واضحة سمرزت وممقزات وكًمٓت ممهالت

 ذلـؽ مـع ويؽمافؼ والبصػمة واحلؽؿة العؾؿ يؿـحفؿ لؾفدى اأقمالمً  قمباده مـ خيتار اهلل

 لتؽــقن وشملهقؾفــا يةشـــرالب مصــؾحة ذم إظمــػم ذم شمـتفــل قمظقؿــة ولقةممســ التلهقـؾ

 .  قماشمؼفا قمغم اعمؾؼاة ولقتفامسمؿس الـفقض سمؿستقى

 -:مـفا سمارزة صػاتسم طمقاشمف ـمقال امعروفً  طمسلم السقد كان ولؼد

 ،اعمحســلم اهلل قمبـاد مــ -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد كان اإلطمسان جمال ذم

 مـا سمؽـؾ آٓمفـؿ مــ والتخػقػ طمقائجفؿ وقضاء الـاس قمـ اعمعاكاة سمرفع هيتؿ فؽان

اإلطمسـان ممـا ٓ يؿؽــ اؾمـتقعاسمف فؼـد كاكـت طمقـاة السـقد مؾقئـة  مقاقـػو ،يستطقع

 والشـامؾ القاؾمـع سمؿعــاه اإلطمسـان ،لؼد كان رضمـؾ اإلطمسـان ،سماإلطمسان إمم الـاس

 مـرشمبط هـق الـذي الـديـ الديـ، سملمر اهتًمم أظمريـ، سملمر هتًممآ رأؾمف قمغم والذي

صـؾقات اهلل  يقؾمـػ اهلل وكبـل ؾمـكمق اهلل كبل قمـ يتحدث كان ما اوكثػمً . سمأظمريـ

 ،العظقؿـة الصػة هبذه متؿقزيـأهنًم كاكا  الؽريؿ الؼرآن ذم قمـفًم اهلل حتدث طمقثقمؾقفًم 

ـا﴿ :اإلطمسان صػة ٍَّ َ هُ  ةَيَـؼَ  َول ُشـدَّ
َ
َٔى أ َِـاهُ  وَاْسـَخ ـ آحَيْ ًٍ ـ اُحْه ًٍ  ََنْـزِي َوَكـَذلَِم  اَوِغيْ

ْحِسننِيَ  ٍُ ْ ـا﴿. (41:الؼصـص) ﴾ال ٍَّ َ هُ  ةَيَـؼَ  َول ُشـدَّ
َ
َِـاهُ  أ ـ آحَيْ ًٍ ـ اُحْه ًٍ  ََنْـزِي َوَكـَذلَِم  اَوِغيْ

ْحِسننِيَ  ٍُ ْ  هبـذه وقمـرف ومتقـز ،أظمـريـ إمم اإلطمسـان كثػم كان ولذلؽ (00:يقؾمػ)﴾ال
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 فاهتًممـف ،هبـا يـتحغم كـان التـل العظقؿة الصػات مـ غػمها مـ أكثر احلؿقدة اخلصؾة

 اعمشـاريع وشمـقفػم ،فقمـ اعمعاكاة رفع قمغم الدؤوب قمؿؾف ظمالل مـ اواضحً  كان سماعمجتؿع

 اهلل قمبـاد مــ اعمستضـعػلما صــرك :اهلل ؾمبقؾ ذم سماجلفاد هذا إطمساكف وشمقج ،لف اخلدمقة

ََ ﴿: سمؼقلف كتاسمف ذم اهلل ذكره الذي اإلطمسان قؿة إمم سمذلؽ لقصؾ ِيـ ـُدوا وَاَّلَّ َْ َِـا َجا  ذِي
 ًْ ُٓ َِّ ِدَح ْٓ َِا ََلَ َ  َوإِنَّ  ُسُتيَ عَ  اَّللَّ ٍَ َ ْحِسننِيَ  ل ٍُ ْ  .(69:العـؽبقت)﴾ال

 إمم الـاس اعمـطؾؼ مـ احلب هلؿ والشػؼة قمؾـقفؿ هـذا مـ مقاقػ اإلطمسان وكذكر

 ذم واطمـد سمقت ذم معف يسؽـ كان قمـدما الدريب اهلل ضقػ إؾمتاذ طمؽاه الذي اعمققػ

: الدريب إؾمتاذ يؼقل معفؿ وشمساحمف الـاس إمم الؽبػم إطمساكف قمغم يدل والذي صـعاء

 وأمسـؽقا ،الــاس فتجؿـع ،ؾمـقارة صدمتف اعمـزل سمجقار حلادث أـمػالف أطمد شمعرض)

 السـقد ضـرفح ،اعمختصة اجلفات إمم يسؾؿقه أن وطماولقا ،الطػؾ صدم الذي سمالسائؼ

 الـذي مـ :هلؿ وقال ،لقسعػف الطػؾ فلظمذ ،واعمقت احلقاة سملم واسمـف احلادث سمعد طمسلم

. السالمة مع ذهبا: هلذا الشخص السقد فؼال. لـؽسالت هذا صاطمب: فؼالقا صدمف؟

 هلـؿ فؼـال! ؟مقـت مأ طمـل أهـق شمدري ٓ واسمـؽ شمطؾؼف كقػ :وقالقا ،الـاس فتعجب

 صدمف أصمـاء لف طمصؾت التل الػاضمعة الشخص هذا يؽػل :- قمؾقف اهلل رضقان - السقد

 السـقد وفمـؾ. اصـغػمً  زال ما فالطػؾ ،احلادث مـ ضمزء ذم شمسبب رسمًم والطػؾ ،لؾطػؾ

 .(طمتك ؿُمػل قمؾقف ويتعب ،ولده يعالج طمسلم

 طمسلم السقد حيؿؾفا كان التل العالقة ومـ اعمقاقػ اعمفؿة والتل شمدل قمغم الروطمقةـ 

 طمـؾ" :قـال ( قاؾمـؿ أسمـق ) فانرْ ضَم  مر  فَ مُ  اعمجاهد إخ زم رواه ما - قمؾقف اهلل رضقان -

 اعقًعـ كــاحترّ  الضقافةاكتفاء  وسمعد ،ا قمكمّ قمزيزً  اضقػً  - قمؾقف اهلل رضقان - طمسلم السقد

 وادي) ذم ػــاشمققّ  مـران إمم الطريؼ وذم ،مران مـطؼة ذم طمسلم السقد سمقت إمم لؾذهاب

 اعمؿتؾئـة احلػـر إطمـدى وذم وهـاك ،القادي ذمصكم لـ وذهبـا ،السقارات مـ وكزلـا (فقَ لِ 
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 تاشـرقم قفًمقمؾ فالتػ احلػرة شمؾؽ ذم اعمقضمقد اعماء سملم رضمؾقف طمسلم السقد وضع سماعماء

أديـا الصالة  أنْ  وسمعد ،ضمائعة إهنا إؾمًمك هذه مسؽقـة :السقد فؼال ،الصغػمة إؾمًمك

 مقضقع امتامً  وكسقت - قمؾقف اهلل رضقان - سمقتف إمم السػم واصؾـاو ظمرضمـا مـ القادي،

 وسمؼقـا ،سمقتف إمم ووصؾـا ،اكتباهـا يثػم الذي سمالشؽؾ قمـدكاما طمصؾ مل يؽـ  ٕن :السؿؽ

 شمتحـرك أن وقبؾ ( ةقَّ الرَّ ) مـطؼة ذم سمقتـا إمم لؾعقدةذم الققم الثا   كـاحترّ  وقمـدما ،قمـده

 ذم :لــا قـال وصـقلف وقمـد ،إلقـا وصقلف فاكتظركا ظمؾػـا مـ السقد كداء ؾمؿعـا السقارة

 اعمؿؾـقءة الـقادي ذم التـل احلػـرة إمم شمصـؾقن قمـدما رضماءً  ،ظمبز يقضمد الؽقسلم هذيـ

: يؼقل )أسمـق قاؾمـؿ ( .الصغػمة إؾمًمك لتؾؽ فقفا اخلبز هذا شمضعقا أنْ  أرضمق سمالسؿؽ

وكقػ أكف ما زال يذكر شمؾؽ  ،فتعجبت مـ هذه الروطمقة التل حيؿؾفا هذا السقد الؽريؿ

    .(  يـاهلا كصقبفا مـ إطمساكف ورمحتف وحيرص قمغم أن إؾمًمك

فـقًم يتعؾـؼ  اضمـد   مفؿـة دٓٓتا إٓ أكـف حيؿـؾ ا سمسقطً وإن كان مققػً  اعمققػ هذا

هلـذا الرضمـؾ وما حتؿؾف مـ ممهالت قمظقؿة  -رضقان اهلل قمؾقف  -سمـػسقة السقد طمسلم 

  االعؿـؾ سمسـقطً  .. قد يؽقن مثؾ هذا لسقادة والؼقادة قمغم الـاس عقًعاالعظقؿ متؽـف مـ ا

 طمسـلم السـقد قـال كًم اعمسللةولقس سمالشؽؾ الذي جيذسمؽ ويبفرك سمشؽؾ كبػم إٓ أن 

 :( الثا  الدرس اعمائدة ) ذم كػسف

 ضمذاسمـة مظاهر قمادة شمؽقن ٓ قد طمقث صادقة معقـة سمؿظاهر إؿمقاء اأطمقاكً  شمتجغم"

 .وإؾمػم والقتقؿ اعمسؽلم إـمعامفؿ ذم - السالم قمؾقفًم - وفاـمؿة قمكم مـ طمصؾ كًم

 إـمعـام ذم يـطؾؼقن أهنؿ وكقػ ،أظمريـ يمصمُِرون أهنؿ كقػ اأيًض  هـاك يؽشػ أمل

 كـان وإن اهلل، وضمـف اسمتغـاء مـطؾؼ مـ أكػسفؿ قمغم وإيثارهؿ ،هبؿ وآهتًمم ،أظمريـ

 امسـؽقـً  ؟ـْ َمـ أقمطقا وٕهنؿ إلقف: احلاضمة أمس ذم هؿ وقدمقه أقمطقه الذي المء هذا

 .   ضمذاسمة؟ مظاهر هذههؾ  ،اوأؾمػمً  ويتقًًم 
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 وهـذا ،مسـؽلم ألػ أـمعؿ هذا أكف :الشؽؾقات هل فقفا اعمؼايقس لقس اعمسللة لؽـ

 امسـؽقـً  أـمعـؿ وهـذا األًػـ صمالصمـلم غـزوة ذم أقمطك هذا أنَّ  .اواطمدً  امسؽقـً  فؼط أـمعؿ

 دٓٓهتـا هلـا التـل صـغػمة كاكت وإن اعمظاهر قمغم يركز أن هيؿف الؽريؿ الؼرآن. اواطمدً 

 .هيؿ الذي هق هذا هذا، كػسقة لؽ لقؽشػ الـػقس: ٕقمًمق سمالـسبة اعمفؿة

 التؼؾقؾ طمتك ٓطمظقا (8: اإلكسان) ﴾ َوَأِشرً  َوَ اِقاًم  سِ ْسؽِقـً  ُححِّ ِ  َظَذ   لطََّعسمَ  َوُ ْطِعُؿضنَ ﴿

 مـا. لقؾـة صمالث واطمد أؾمػم ،لقؾة صما  واطمد يتقؿ ،لقؾة أول واطمد مسؽلم: هـا العبارة ذم

 يعــل!. أؿمـخاص صمالصمـة أقمطك أكف يستحؼ! أؿمخاص صمالصمة. أؿمخاص؟ صمالصمة هـا هؿ

 لـف يؽـقن ٓ اأطمقاًكـ الــاس مئـات قمطاء لؽـ! الـاس مئات أقمطك.. كذا.. كذا أقمطك

 سمذلف: الذي كػسف اإلكسان قمـد طمتك ققؿة وٓ وشمعامم، ؾمبحاكف اهلل قمـد قمؾقف يصػر ،ققؿة

 مل إذا العطاء واطمد، لػرد كان وإن اهلل، وضمف سمف وشمبتغل داظمؾ، مـ يؽـ مل إذا العطاء ٕن

 كػسـؽ شمزكقة ذم أصمره لف يؽقن كػسؽ أقمًمق ومـ اهلل وضمف سمف شمبتغل الـحق هذا قمغم يؽـ

 ولــ اأسمـدً  اأصمـرً  كػسـؽ ذم يصــع لـ امؾققكً  شمعطل لق ُمراءاةً  أقمطقت ما متك لؽـ أكت،

اَم ﴿: الـحق هذا قمغم لقس آظمر غرض ٕي أو مراءاةً  قمؿؾتف مفًم كػسؽ يزكل  ُكْطِعُؿُؽسْ  رِكَّ

 أن وٓ يثــقا أن أظمـريـ مـ وٓ (9: اإلكسان) ﴾ ُصُؽض ً  َوف َجَز  ً  ِ ـُْؽسْ  ُكِر ُد  ف  هللَِّ لَِضْج ِ 

 اضمـذاسمً  يبـدو ٓ اواطمـدً  يتقًًم  ،يتقًًم  أـمعؿـا أكف قمغم ؾمقثـل الذي مـ سمالطبع ٕكف يؿدطمقا:

 لقست الؼضقة. صحق ؟ هذا، اضمذاسمً  يبدو ولقؿة هلؿ يعؿؾ ؿمخص ألػ لؽـ صحق ؟

 .كلقمالم إلقفؿ يشدكا الذيـ همٓء كػسقات أقمًمق لـا يؽشػ ،الـحق هذا قمغم

 اعمفـؿ! صمالصمـة فؼـط العـدد هـق اعمفؿ لقس! صمالصمة فؼط ،اوأؾمػمً  ويتقًًم  امسؽقـً  أـمعؿ

 أن أردكـا التـل هـل العطـاء كحـق الـدوافع.. مـفا اكبعث التل والـػقس العطاء أضمقاء

 كؾفا إمة ؾمقعطقن الـحق هذا قمغم يعطقن الذيـ همٓء، هؿ مـ فتعرف لؽ، كؽشػفا

 (.اعمفؿ؟ هق هذا ألقس يؿؾؽقن، ما كؾ
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 كـادرة ؿمـجاقمة -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد ؿمجاقمة كاكت فؼد الشجاقمة أما

 واحلؽؿـة واهلـدوء اإلكصـاف معفـا يؽمافؼ ؿمجاقمة ،والرأفة سمالرمحة مصبقغة ؿمجاقمة

 ،الشـجاع شمصـاطمب مـا قمـادة التـل والؼسقة العـػ مـ ظمالقة ؿمجاقمة اجللش ورسماـمة

 مــ اواطمـدً هــا  لف وأذكر ،الشجاقمة شمتطؾب التل اعمقاقػ ذم إٓ شمعرف شمؽـ مل ؿمجاقمة

  :هدهتااؿم التل الشجاقمة اعمقاقػ شمؾؽ

 لؾعـام الـقاسمقـة كتخاسماتآ قبؾ (هـ4148) لؾعام القٓية يقم مـاؾمبة ذمـ ما طمدث 

 مـطؼـة ذم اعمـاؾمـبة إلقامةمـ الـاس  غػػم عع مع ضـرطمطمقث  واطمد سمققم (م4997)

 اضمـد   كثقـػ كار إـمالق طمصؾ طمتػالآ ؾماطمة إمم الـاس دظمقل ومع وهـاك (اعمرازم)

 رهقبـة طمالـة وطمصـؾ البعض وضمرح ،امتامً  ظمؾػف طمسلم السقد مرافؼل مـ اصمـان تؾوقُ 

 الـػمان عمصدر الـاس ضمفؾ سمسبب اضمد  ا كان اعمشفد خمقػً و ،اعمـاؾمبة ؾماطمة مـ باهلر مـ

 يؽـؽمث مل طمسـلم السقد أن إٓ وأكصاره وسمشؽؾ قمشقائل طمسلم السقد شمستفدف التل

واصـؾ هـق السـػم  سمقـًم اجلرطمك أؾمعػقا: هلؿ قائاًل  أصحاسمف التػت إمم وإكًم اعمشفد هلذا

 الــاس مـع وحتـدث ،اجلسـقر إؾمـدلكف ك اعمـصة قمغم صعدواعمؽان اعمعد طمتك وصؾ 

 ؾمـاطمة مــ هرسمـقا قماد الـاس إلقف سمعد أنو ،وهدوءهؿ ؿاهبصق إلقفؿ وأقماد ،أهؿوهدّ 

 اكؽماث أي قمؾقف يظفر أن دون هادئة إضمقاء وأقماد إمرظمطقرة  مـ وقؾؾ ،طمتػالآ

 . وأققؿت مراؾمقؿ احلػؾ كًم قرر هلا رغؿ هذه الظروف الصعبة طمصؾ سمًم

 العظقؿـة اهلل آيـات مــ آية ؿمجاقمتف كاكت فؼد قمؾقف ؿمـت التل احلرب ظمالل أماـ 

 اعمجاهـديـ نإ طمتـك اعقًعـ الــاس إقمجـاب مثار كان حيصؾ كان ما سمؽؾ اكؽماصمف فعدم

 وؿمـجاقمتفؿ صؿقدهؿ يستؿدون كاكقا اعمحتشدة الؼقة شمؾؽ كؾ يقاضمفقن كاكقا الذيـ

 ٓ البـال مطؿـئـ يروكـف كـاكقا قمــدما -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد ؿمجاقمة مـ

 وأصـعبؿمـد أ ويـدير والعــػ اهلجؿـة شمؾـؽ كؾ يقاضمف وهق وضمفف سمتسامةآ شمػارق

 .واقتدار ودراية سمحؽؿة معركة
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وقد قمؿؾ إقمداء قمغم أن يطؾعقا قمغم طمالة السقد الـػسقة وما شمركتـف احلـرب قمـغم 

 والتـل مـفـا - رضـقان اهلل قمؾقـف - السـقدل اعمؼاسمالت التل أضمريت مع كػسقتف مـ ظمال

فؾـًمذا ٓ شمسـؾؿ  صــرأكت حما :طمقث قال لف اعمذيع )يب يب د(اعمؼاسمؾة مع ؿمبؽة الـ 

 :كػسؽ؟ فؼال السقد

مققػــا مققـػ ديــل مـاذا يعــل  ،مسللة التسؾؿ هذه قضـقة غـػم واردة غـػم واردة))

سمـا مــ أضمـؾ أن ضـرائقؾ؟ عمـ يؾمـريـػذ شمقضمقفات أمريؽا وإ! عمـ؟ لؾؿعتدي؟ عمـ ؟أشمسؾؿ

     .  ((صـرأمريؽا؟ مققػـا مققػ ديـ ؾمـؼاشمؾ ؾمـؼاشمؾ وؾمـدافع طمتك يلذن اهلل سمالـضـل يسؽم

 : ومـفا

مـع أكــا مــ قبـؾ  واقمتـدوا قمؾقــا إمم سمالدكـا  ،هؿ الذيـ ضماؤوا واقمتـدوا قمؾقــا))

أو ضـد  قد قمؿؾـاها ـمؾؼة رصـاص ضـد أضمـبـل وكتحداهؿ أن جيدوا لديـا أي ضمريؿة

هـؿ اقمتـدوا  ،مـ هذه مل كؼؿ سملي قمؿؾ مـ هذه إقمـًمل ؿمـلءـمرف ذم السؾطة أو أي 

وٕكـا كتحرك قمغم أؾماس الؼرآن لــذكر  ،ائقؾؾمـرٕكـا هنتػ ضد أمريؽا وضد إ :قمؾقـا

ؽـل ذم الـقؿـ والسػػم إمري ،ائقؾؾمـرأمام اهلل ذم مقاضمفف أمريؽا وإ اعمسمولقةالـاس سم

 ًٓ طمتالل وٓ يطؾعقا كؾؿة واطمدة معـف وقـد يؿفد لال اوقمرًض  يتحرك جيقب القؿـ ـمق

احلزب احلاكؿ اقمؽمفت سملن السـػػم إمريؽـل يتحـرك ذم  ،صحػ اعمممتر ،اقمؽمفقا هؿ

أن  اب ضج مـ هذا والـاس لديـا يعرفـقنوجمؾس الـق ،اؾمامقً  االقؿـ كًم لق كان مـدوسمً 

 ،لالطمـتالل اعؿؾ قمغم دمؿقـع إؾمـؾحة مــ أيـدي القؿـقـلم متفقـدً السػػم إمريؽل ي

 ا،مقـداكق   واعمـظًمت إمريؽقة شمعؿؾ ذم القؿـ ذم قطاع الصحة والتعؾـقؿ وغـػمه قمؿـال

 نقمؿؾ كزول إمم اعمجتؿع متفقد مؽشقف وواض  ٓطمتالل القؿـ ومع هذا ٓ يتعرضـق

أمريؽا سمشؽؾ مققـػ ومققـػ  نإٓ عمـ يـاهضق ، وٓ يتعرضقنهلذا السػػم سملي كؾؿة

 .((كحـ مستؿرون ذم قمؿؾـا هذا سمنذن اهلل :ومع هذا كؼقل ،سمسقط يتؿثؾ ذم ؿمعار
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فؼـد كـان  هبـا اهلل طمبـاهمـ اعمؽارم التل  -رضقان اهلل قمؾقف  - كرم السقد طمسلم كان

شمؼديؿف لؽ ذم أضمـقاء احلػاوة ذم لقس فقًم يؼدمف لؽ مـ ـمعام متـقع وإكًم ذم  اكرمف متؿقزً 

ا لديـف ضقػً  عر هبا وهق يؽرمؽ فلكت قمـدما حتؾالؽرم ذم الروطمقة التل شمشمـ البشاؿمة و

 هتًمم سمؽ والعؿؾ قمغم راطمتؽ. ا سمًم شمؾؿسف مـ آ كبػمً شمشعر سملكؽ شمشؽؾ رقًًم 

يؼقم السقد طمسلم سمـػسف قمغم ظمدمة ضققفف وٓ يؽمك هذا إمـر ٕطمـد يؼـدم هلـؿ 

كؽ وأكت ضـقػ لديـف شمشـعر إالطعام ويػرش هلؿ الػراش لؾـقم ويغطقفؿ سمـػسف طمتك 

الـػس وطمسـ التعامؾ  ة كبػمة مـ ظمالل ما شمؾؿسف مـ ـمقبسمسعادة غامرة وراطمة كػسق

هتًمم سمؽ سمـؾ ؾػ آطمؽمام أو البذل أو آقضمقدك لديف ٓ شمشعر أكف يتؽوارشمقاح السقد سم

ظمالق ؾمجقة وفطرة لؼد كان هذا التعامؾ وهذه إ ،ا سمقضمقدكدمد أن السقد مرشماح ضمد  

 .فطره اهلل قمؾقفا

سمـؾ ٓ شمشـعر  ســرأو ذم طمالة ي سـروهق قمغم هذه احلال ؾمقاء كان يعقش ذم طمالة قم

شـعر جمـرد الشـعقر هبـذا ومسـتحقؾ أن شم اأسمدً  سـروأكت ضقػ لديف أكف يعقش طمالة قم

 ا كؾ ما شمشعر سمف هق أن إمقر قمغم أطمسـ طمال. فطقال سمؼائؽ قمـده ضقػً 

ا هـق وجمؿققمـة إمم يذكر السقد العالمة اعمجاهد حمسـ صال  احلؿزي أكف كزل ضقػً 

وقدم هلؿ ـمعام العشاء قمـغم  ،ووصؾقا إلقف الساقمة التاؾمعة مساء ،انرَّ السقد طمسلم ذم مَ 

وسمعد السؿرة واحلديث مع السقد طمسلم يؼقل السـقد  ،اقمشاء حمؽممً وقد كان  ،احلاصؾ

ولؽـل قمـد الساقمة الثاكقة سمعد مـتصػ الؾقؾ ؾمؿعت طمركة  ،ذهبـا لؾـقم :حمسـ صال 

ويؼقمـقن  ،اذم البقت فاؾمتؿعت ٕقمرف ما جيري وإذا السقد مع قمائؾتف قد ذسمحقا كبًشـ

 ضــكفؼ :ضققف الػطقر ذم حلؿويعدون ذلؽ الؽبش لؾصباح طمتك يتـاول ال ،سمتؼطقعف

هـتًمم هذا الؽرم وهـذا آالسقد طمسلم لقؾتف وهق يعد الطعام إمم الصباح فتعجبت مـ 

 .  سمالضققف
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 سمقـت ذم طمسلم السقد مع يسؽـ كان وقد الدريب طمسلم اهلل ضقػ إؾمتاذ ويذكر

 يقضمد ٓ فعـدما اظماص   شمعامال الضققف مع يتعامؾ طمسلم السقد كان: )صـعاء ذم واطمد

أو ذم كؿقن  زسمادي" ذم كلكؾ فؿؿؽـ لديـا اعمادي اجلاكب لؼؾة اكظرً  كتؼشػ كـا ضققف

 لــا يـلي قمـدما لؽـ ،القضمبات دؾمقمة عمسللة يبازم يؽـ ومل ؿمـلء أي ذم أو ")طمقايج(

 كــت أ  مـع أؿمقاء قشؽميل هق خيرج وكان السػرة قمغم قمجقبة أؿمقاء أرى كـت ضقػ

 السـػرة هـذه يشـاهد قمــدما الضـقػ نإ طمتـك :هق خيرج كان لؽـف ،ائفاشـرسم اعمؽؾػ

 وكـان ،ضمقـدة اعماديـة طمالتــا سمـلن يتصـقر كـان الؽبـػم الؽرم مـ يؾؿسف وما ،الؽبػمة

 .اعمـاـمؼ خمتؾػ ومـ وصعدة صـعاء مـسماؾمتؿرار  لزيارشمف يلشمقن الضققف

لػؽمات وكان هيتؿ سمنكرام الضقػ والعؿؾ قمغم راطمتف واجلؾقس معف والتحدث إلقف 

 .(ـف كان يعتؼم هذا مـ كرم الضقافةلؽ ،ـمقيؾة سمالرغؿ مـ أكف كان مشغقٓ أكثر وقتف

سمؽمسمقـة ا ا هيتؿ قمؿؾق ـا مؼتدرً مرسمقً ا وا طمـقكً كان أسمً  -رضقان اهلل قمؾقف  -السقد طمسلم 

  .شمفؾمـرأ

يعؾؿفؿ  ،الؼرآن الؽريؿقمغم أؾماس شمعالقؿ ة اعمباركة الطاهرة ؾمـرؽان يريب هذه إف

إكـرام الضـقػ والصـدق وكـاكقا يتعؾؿـقن مــف  ،سمؿصـاحلفؿ هتًمماحلب لؾـاس وآ

وهذا ما كـت أعمسف ظمالل دراؾمـتل  ،ويزرع فقفؿ الققمل والبصػمة ،والقفاء والشجاقمة

فف صــرالذي يؿؽــ أن ي شـلءفؾؿ يؽـ اكشغالف سمإمة وما شمعاكقف سمال قمـده وسمؼائل معف

. فؽاكقا هؿ .هتؿ الؽامؾة دماه ديـفؿ وأمتفؿاولقمشمف وشملهقؾفؿ لتحؿؾ مسؾمـرقمـ شمرسمقة أ

الساقمد إيؿـ لف ذم حتركـف واؾمـتؼبالف لؾــاس طمقـث كـان سمقتـف ٓ خيؾـق مــ الـزوار 

ا ذم ظمدمـة  وهنـارً فؽاكقا يعؿؾقن لقاًل  ،اعمسػمة اعمباركة مـذ سمداية اوظمصقًص  ،والضققف

   الضققف والزوار وراطمتفؿ.
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شمف شمؼػ سمجاكبـف ذم أطمؾـؽ الظـروف ؾمـرلعدوان قمغم السقد طمسلم كاكت أظمالل او

ظمالل اعمحــة التـل قماؿمـقها ذم احلـرب إومم ة اعمباركة ؾمـروأصعبفا وأصمبتت هذه إ

ون ذم ضمـرف ؾمـؾًمن قمظـؿ شمؾـؽ الؽمسمقـة اإليًمكقـة مــ ظمـالل صـؼمهؿ صـروهؿ حما

وسمالؼـاسمؾ احلارقة  وصؿقدهؿ ووفائفؿ طمتك آظمر حلظة رغؿ شمعرضفؿ لؾحرق سمالبؽمول

ولؽــفؿ كـاكقا أقمظـؿ وأقـقى مــ سمطـش  ،قتؾفؿ حتت الصـخقر واحلجـارةحماولة و

   .اعمجرملم والظاعملم

طمـبس سمعضـفؿ اطمتجـازهؿ ذم صــعاء وأظمـذهؿ وهناية احلـرب إومم شمـؿ وسمعد 

سمعـد اعملؾمـاة التـل طمصـؾت هلـؿ والتـل شمقضمـت دون مراقمـاة عمشـاقمرهؿ مضايؼتفؿ و

صمـؿ شمالهـا  ،اػمة ضمد  بمصقبة فراقف هلؿ ك ، الذي كانأمام أقمقـفؿشفاد السقد طمسلم تسماؾم

ة السقد قمبـد اهلل طمسـلم سمـدر الـديـ احلـقصمل ذم ؾمـجـ إمــ ؾمـرطمبس الؽبػم ذم إ

الـذي  شـلءشمؽـ سمالمل  وهذا الظؾؿ والطغقان سمحؼفؿهذه التعسػات أن إٓ  ،لـالسقاؾم

صـاسمريـ  اعمسـمولقةؽـاكقا قمـغم مسـتقى يمصمر قمؾقفؿ ويضعػ مـ قمزيؿتفؿ وإيًمهنؿ ف

صماسمتلم صامديـ قمغم مبادئفؿ وأظمالقفـؿ وقـقؿفؿ التـل رسمـاهؿ قمؾقفـا السـقد حمتسبلم 

تفديـد والققمقـد رغـؿ مـا كـاكقا يتعرضـقن لـف مــ ال -رضـقان اهلل قمؾقـف   - طمسلم

 .  والؽمغقب والؽمهقب

شمف ؾمــرطمسـلم ٕوإذا أردكا أن كعرف قمظؿة الؽمسمقـة اإليًمكقـة التـل أوٓهـا السـقد 

فـؿ دمسـقد واضـ  لؽمسمقـة فأوٓده أن ا مـ ظمـالل الؽريؿة فنكـا ؾمـجد ذلؽ واضحً 

 رقماهؿ اهلل وطمػظفـؿوالدهؿ ذم طمبفؿ لؾـاس وكرمفؿ وصدقفؿ ووفائفؿ وؿمجاقمتفؿ 

 .ؾمقء ومؽروه وأقمز هبؿ ديـف وأمتف مـ كؾ
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 - رضـقان اهلل قمؾقـف - قد ٓ يؽقن احلقار مـ إؿمقاء التل يتػرد هبا السقد طمسلم 

ا أطمببـت ذكرهـا هــا طمتـك ٓ ولؽـل أطمببت ذكرها هـا ٕن لؾسقد مـفجقة قمالقة ضمـد  

ت لف طمقارات قمديدة مع كؾ إـمقاف وكـان ضـريػقشمـا مثؾ هذه الػائدة اعمفؿة فؼد طم

د إدلـة ؾمــرصـؼم قمجقـب وقـدرة قمـغم اإلقــاع ويؿتاز سمخؼمة قمالقـة ذم اعمحـاورة و

وشمقفمقػفا شمقفمقػا ؾمؾقًم وكان يؿتؾؽ قدرة قمالقة قمغم التحؽؿ ذم احلقار طمتـك ٓ خيـرج 

قمـ مساره فؽان يؿتؾؽ الؼدرة قمغم أن يبؼل إضمقاء أظمقية هادئة مفـًم كـان اعمقضـقع 

امة واعمـرح سمتسـؿتؾؽ الؼدرة قمـغم أن يبؼـل طمالـة آفؽان ي ،ومفًم كان قمؿؼ اخلالف

وحيـرص دائـًم قمـغم أن شمبؼـك الروطمقـة  ،ة سمؼقة ذم هذا احلقارضـرا طماوالضحؽ أطمقاكً 

السائدة ذم احلقار هل روطمقة مـ يريد أن يصؾ إمم احلؼ ٓ روطمقة مــ يريـد أن يغؾـب 

ويسـتؿع إمم حماوريـف سمنكصـات وٓ يـتفجؿ قمؾـقفؿ  ،فؼد كان هـذا مـفجـف ذم احلـقار

ٕكـف مل  :وشمؼدير وٓ حياول أن حيرج حماوره أو أن يستدرضمفويتعامؾ معفؿ سمؽؾ اطمؽمام 

وكـان جيؾـس لػـؽمات ـمقيؾـة ذم  ،يؽـ يرد ذم ذهـقتف أن هيزم مـ حياوره قمغم اإلـمالق

كــت أؿمـاهده مـع سمعـض الشـباب طمتـك  ،اأطمقاًكـ اأؾمبققمً يتعب وقد جيؾس  احلقار ٓ

 خيرضمقا مـ هذا احلقار سمـتقجة إجياسمقة.

* * * 
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 اإلسوامات املبكر  للصويد القائد

ًٓ  امبؽرً  سمدأت طمسلم لؾسقد اجلفادية اعمسػمة  اعمجاهـد العالمـة السـقد والده مع أو

 وسمعـض اخلؾقجقـة الـدول اعمـدقمقم مــ القهايب لؾؿد شمصدى الذي احلقصمل الديـ سمدر

 لؾـقؿـ ؾمتعًمرآ مؼدمة هق الذي اعمد هذا وسمريطاكقا أمريؽا رأؾمفا وقمغم الغرسمقة الدول

 اعمـد هـذا وظمطـقرة العؿـؾ هـذا أمهقـة يدرك طمسلم السقد كان فؼد اإلؾمالمل ولؾعامل

 العـدو ختـدم ومـحرفـة سماـمؾـة سملفؽـار واؾمتبداهلا الديـقة الـاس هقية مسخ ذم القهايب

والتحـرك ذم شمققمقـة  ردوده شــروك سمطباقمة يساكده والده مع فتحرك :لف الساطمة وهتقئ

 واعمفـؿ العظقؿ العؿؾ هذا ذم والده يساقمد واهتًمم ضمد سمؽؾ وقمؿؾ أؾماؾمفا قمغم الـاس

 الـقؿـ شمعقشـفا التـل إوضـاع مسـتغؾلم القهـاسمققن يًمرؾمـف الـذي التضؾقؾ عمقاضمفة

 القؿـ أهؾ قمغم القهايب الػؽر لػرض :هلؿ ؾمؾؿت التل الدولة ممؾمسات ومستخدملم

 زيـػ فؽشػ السـقد طمسـلم ووالـده ،الضًمئر اءؿمـرو والؽمهقب الؽمغقب ـمريؼ قمـ

 ،الــػم والػؽر الصادقة سمالؽؾؿة إمة قمغم سمالغة ظمطقرة مـ يؿثؾف وما القهاسمقلم وسماـمؾ

 الـذيـ وأزٓمفـا السـؾطة قبؾ مـ والتصػقة واعمحارسمة لإلقصاء ذلؽ سمسبب وشمعرضقا

 الـظـام قبـؾ مــ قمؾـقفؿ مقرؾمـت التـل الضـغقـمات كتقجة القهايب الػؽر مع وقػقا

 هؽـذا مؼاسمـؾ قمؾقـف طمصـؾقا الـذي واعمـال لؾسؾطة اوقمشؼً  اأمريؽق   اعمدقمقم السعقدي

 مـفؿ حماولة اعمشاكؾ مـ العديد مران ضمبؾ ذم وسمالذات ؿهلؿ وٕشمباقمف وصـعقا مقاقػ

 . الباـمؾ ودفع احلؼ ةصـرك ذم اقدمً  السػم قمـ لثـقفؿ

 فؼـد وكذهبؿ ودضمؾفؿ القهاسمقلم ضالل كشػ قمغم ووالده طمسلم السقد قمؿؾ وكًم

 التحـرك أضمـؾ مــ البؾـد هـذا أسمـاء ذم واعمثؼػلم العؾًمء مهؿ اؾمتـفاض قمغم اأيًض  قمؿال

 وقركائـف الؽريؿ الؼرآن مـ اعمستؿد الصحق  سمالػؽر اعمجتؿع لتحصلم والثؼاذم العؾؿل



  (سضُان اهلل عهًٍ)حسٍه بذس انذٌه انحُثً  انسٍذ قت مه حٍاة انشٍٍذ انقائذ شـشصفحاث م ___________ 21

  

 سمقـت أهـؾ مــ سمـإقمالم اومـرورً  - آلف وقمغم قمؾقف اهلل صؾقات - حمؿد سمالرؾمقل ًءاسمد

 قمـغم الػؽـر هـذا ظمطـقرة ويػفؿ ،القهاسمقلم سمضالل يؼبؾ ٓ جمتؿعا يؽقن طمتك :الـبقة

 وؿمـارك العؾؿقة اعمدارس سمـاء ذم وؾماهؿ وهـاك هـا فتحرك ،وأظمرة الدكقا ذم مستؼبؾف

 التـل الثؼافقـة احلـرب أمـام اعمجتؿـع حتصـ التل العؾؿقة واحلؾؼات الدورات إقامة ذم

 .إصقؾة وقمؼائدهؿ الديـقة هقيتفؿ قمغم اكبػمً  اظمطرً  ومتثؾ أسمـاءه شمستفدف

    

متقز سمـًم مـحـف اهلل  ،وقريـ الؼرآن ذم وقتف ،السقد طمسلم سمال ؿمؽ كان رضمؾ اعمرطمؾة

الذي وقػ معف سمؽؾ صمبات مــذ اكطالقـة هـذه مـ ممهالت ضمعؾتف حمط إقمجاب والده 

 اعمسػمة الؼرآكقة وحتدث قمـ مؽاكة ولده ذم أكثر مـ مقـمـ ومـ ذلؽ: 

 رمحـة - مصـؾ  قمـغم زيد الشفقد السقد إمم مقضمفة يده سمخط رؾمالة وضمدت أكـلـ 

 واحلؽؿـة العؾـؿ: طمسـلم السـقد ولـده مــ  قد اهلل سملن يعتؼد سملكف فقفا أكد - قمؾقف اهلل

 العالمة السقد ؾملل سملكف اعمدا  يقؾمػ/ السقد اعمجاهد إخ وأظمؼم .. اخلطاب وفصؾ

 سمـلن: معـاه سمًم فلضماسمف وفضؾف طمسلم السقد قمـ - اهلل رمحف - احلقصمل الديـ سمدر اعمجاهد

 . الزمان هذا ذم مثؾف اأطمدً  خيؽم مل الذي سمالشؽؾ وأكؿؾف طمسلم السقد اظمتار اهلل

قمـدما ـمؾب مــ  إومم احلرب  قبؾ ولده إمم الؽريؿ السقد هذا هبا سمعث رؾمالة وذم

مما يعـل  هتديد مـ قبؾ الرئقسؾمبؼ هذا الطؾب  ،افقرً  السقد طمسلم القصقل إمم صـعاء

خ مـع الشـق -رمحـة اهلل قمؾقـف  -التل أرؾمؾفا  .. وهذا كص الرؾمالةأن هـاك ظمقاكة مبقتة

قمؾقؽؿ ورمحـة اهلل والسالم  ،طمػظ اهلل وأقمان القلد طمسلم ،احلؿد هلل )): انَع صال  القَ 

وأظمؼم  سمـًم قـام سمـف وذلـؽ سمحســ كقـة وقـد  ،الققم الشقخ صال  وصؾ إزمَّ  ،وسمركاشمف

ٕهنـؿ  :افؽرت ذم الؼضقة وأكثـرت التػؽـػم فاشمضـ  زم أهنـا قمؿؾقـة ٓ شمػقـدهؿ ؿمـقئً 

الؼؾـؼ قمــدهؿ لـقس مــ ٕن  :اوذلؽ مما يزيدهؿ قؾًؼـ :سمؽًمل الؽػاءةيزدادون معرفة 
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ا وهق ٓ يػقـدهؿ إٓ لـق كـان قـد فؽقػ يطؾبقن وصقلؽ فقرً  ،احلال سمؾ مـ اعمستؼبؾ

 ضــرفنمـا أن حت ،ظمالف فقطؾبقن طمضقرك لتحؼقؼ أكؽ ما زلت حتت الطاقمـة ضـكم

وقد غدروا سمعـكم ؾمـامل  ،ألهنؿ قؾؼقن مـ اعمستؼبؾ ففق يػقد أهنؿ إمم الغدر أقربفأن 

ولؽـ لعؾف حيدوك إمم القفاق الرغبـة ذم  ،هذا ذم ذهـؽ قبكم ضـرطم ولعؾؽ قد ،البقض

 ،أضمر اعمجاهدقمغم ولؽـ ٓ يبعد أكؽ حتصؾ كؾ يقم  ،أفضؾ اجلفاد والرغبة ذم الشفادة

ٓ يقضمـد  ،ٕكؽ الرضمؾ الذي يصؾ  عمؽائد القفقد وأمريؽا :واإلؾمالم حيتاج إمم سمؼائؽ

 ،كػسـؽ ٕضمـؾ مصـؾحة اإلؾمـالم فـاطمػظ :ر قمغم اإلؾمالمضـروذلؽ  ،سمعدك مثؾؽ

الشفادة أمامؽ ففذا رأيل والسالم قمؾقؽؿ ورمحة اهلل وسمركاشمف سمتاريخ ؾمؾخ رسمقـع  ولعؾ

  .(( هـ4105أول 

 (494ذم مؾحؼ الصقر ص (4كظر الصقرة رقؿ) ا)

 كــا إومم احلـرب سمداية ذم: قال البعران صـركا أمحد احلاج اعمجاهد إخ وأظمؼم 

 ،الصـقؾؿل هـادي قمـكم والسـقد أكـا ووصـؾت ،صال  اهلل قمبد قمكم مـ مؽؾػة وؾماـمة

 إمم وآظمـرون فؾقتة، أمحد سمـ صالح العالمةضـل والؼا ،احلقصمل طمسـ سمـ حمؿد والسقد

 ومعـف ،كشقر ذم مسجد ذم وكان - قمؾقف اهلل رضقان - احلقصمل الديـ سمدر العالمة السقد

 قمؾقف اهلل رمحة - الصقؾؿل هادي سمـ محقد اعمجاهد والسقد ،احلؿزي صال  حمسـ السقد

 - مشـحؿ الـرمحـ قمبد اعمجاهد العالمة القالد وطمل ،الرزامل ةقمقض اهلل قمبد وإخ -

 سملكــا وأظمؼمكـاه إمـقر هتدئـة ذم معـف ومــ هـق معـا يتعاون أن مـف فطؾبـا - اهلل رمحف

 الـديـ سمـدر سمــ طمسـلم السـقد إمم لؾقصقل أكػسـا كجفز وأكـا احلرب إليؼاف وؾماـمة

 هـق - قمــف اهللضــل ر - الـديـ سمـدر السـقد فاكسـحب طمؾ إجياد ذم لؾتشاور احلقصمل

 أكـتؿ هـؾ ": سمؼقلـف قمؾقــا اجلـقاب مــف وكـان ،إلقــا قمـادوا صمـؿ ،قتشاوروال أصحاسمف

 ،سمـف ظمـرضمتؿ ومـا ،اذهبـقا ،سملس ٓ ": فؼال ،كعؿ :فؼؾـا "طمسلم؟ القلد إمم متقضمفقن

 آشماه قد طمسلم القلد :لف شماسمعقن فـحـ طمسلم والقلد أكتؿ قمؾقف اشمػؼتؿ وما ،كقافؼ فـحـ

 ".اهلداية قؿة سمؾ ،اهلداية اهلل
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 العبـارات يطؾـؼ يؽــ مل أكـف قمــف معروف احلقصمل الديـ سمدر اعمجاهد العالمة والسقد

 كـان مما ؾمؿعف وما ولده ذم يؾؿسف كان عما العبارات هذه أـمؾؼ ولؽـف ،ٕطمد جمامؾة أو اضمزافً 

 اعمسـتقى قمـغم شمـدل قرآكقة اتضـروحما دروس مـ مقاقػ ومـ طمسلم السقد ولده يؼدمف

 .أطمد قمغم ختػك ٓ والتل -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد ولده إلقف وصؾ الذي

 ةصــرخمت قمبـارة قـال فنكـف - اهلل طمػظـف - احلـقصمل الديـ سمدر اعمؾؽ قمبد السقد أما

 شــرلب اهلل يؿـحـف أن يؿؽــ الذي والؽًمل العظؿة معا  كؾ ـمقاهتا سملم ععت مقضمزة

 ؿمخصقة كان - رضقان اهلل قمؾقف - طمسلم السقد)): طمسلم السقد قمـ ؾمئؾ قمـدما فؼال

 .     ((اؾمتثـائقة

 أرواح شمالمـس التـل وسمروطمـف العالقة سملظمالقف اعمـطؼة أسمـاء سملم طمسلم السقد قمرف

 والػؼـراء واعمحتـاضملم لؾؿظؾـقملم مـالذا كان طمقث وآٓمفؿ وآماهلؿ الـاس ومشاقمر

 إقمجـاب حمـط ضمعؾـف مما سماحلققان وطمتك سماإلكسان وؿمػؼتف سمرمحتف قمرف كًم ،واعمساكلم

 ،الؽريؿـة كػسـقتف مــ يغػم الذي سمالشؽؾ صـعاء ذم سمؼاؤه يؽـ ومل ،واطمؽمامفؿ الـاس

 مػتقطمـا سمقتف فؽان ذلؽ لغػم أو لؾعالج ؾمقاء صـعاء إمم يذهب مـ كؾ إلقف يؾجل فؽان

 .يؽرهف ومـ حيبف مـ سملم شمػريؼ سمدون حمتاج لؽؾ

 مــ العديـد حتؼقـؼ قمـغم قمؿؾ فؼد كؾف اعمجتؿع ظمدمة افقف سمًم مفؿة وقمرف سملدوار

 . اعمـاـمؼ مـ العديد ذم اخلدمقة اعمشاريع

 اعمفؿة اعمشاريــع مـ العديد ظمالهلا مـ وقدم ،اخلػمية آضمتًمقمقة مران ععقة وأكشل

 يقاضمففا كان التل الصعقسمــات رغؿ قمؿؾف قاقمدة متثؾ كاكت التل مران عمـطؼة وسمالذات

 ٓ الـذيـ واعمــافؼلم الؼبائـؾ زقمـًمء وسمعض اعمحافظــة ذم الدولـــة وزمممس سمعض مـ

 . لؾـاس ظمػم أي يتحؼؼ أن يقدون



 24 _______________________________ األمت خذمت فً انقائذ نهشٍٍذ انمبكشة اإلسٍاماث

 

فؼد دفع سمـاعمجتؿع إمم  إمة هنضة ذم والتثؼقػ التعؾقؿ سملمهقة طمسلم السقد وعمعرفة

 التعؾـقؿ مراطمـؾ لؽافـة مـدارس قمـغم احلصقل أضمؾ مـ وشماسمع وحترك ،واعمعرفةالعؾؿ 

 وطمـث ،كبـػم سمشـؽؾ التعؾـقؿ وؿمـجع الديـقة اعمدارس مـ اقمددً  وسمـك والبـات لؾبـلم

 اعمـدارس ذم جيـري مـا يتـاسمع وكـان ،التعؾـقؿ إمم وإكاصما ذكقرا سملسمـائفؿ الدفعقمغم  أسماء

 سمـػسف التدريس ذم ؿمارك أكف طمتك ،وقمؾؿقا شمرسمقيا الػرد سمبـاء وهيتؿ ،مران ذم وظمصقصا

 مــ الؽثػم ذم ةشـراعمـت الغش فماهرة حيارب وكانم 4987مخقس مران قمام  مدرؾمة ذم

 سمشـؽؾ التعؾقؿ مستقى مـ فرفع ،التعؾقؿ قمغم كبػما ظمطرا ويعتؼمها ،القؿـ ذم اعمدارس

 .التلهقؾ مـ قمال مستقى قمكم يديف ـمالب كاكقا قمغم وسمرز ،كبػم

 الؽمسمقة وزارة قمغم إمريؽل السػػم ؾمقطرة مـ ختقفف خيػل ٓ كان كػسف الققت وذم

 لتحـاقآقمـغم  يشجع فؽان الؽمسمقية اعمـاهج صقاغة قمغم ؿمـراعمبا افؿمـرواإل والتعؾقؿ

 إمريؽل السػػم لسقطرة اكظرً  إمريؽقة اهلقؿـة مـ تحررأمؽـ وال مفًم اعمفـقة سماعمعاهد

 ؾمـتحرر التـل الؼرآكقـة اعمسـػمة هـذه طمسـلم السقد شمبـك إظمػم ذم صمؿ.. القزارات قمغم

 .  أؾماؾمفا قمغم حتركقا إن سمالؽامؾ إمريؽقة اهلقؿـة مـ عقعا الـاس

 اعمـطؼـة ذم صـحقة مراكـز لبــاء احلسـلم السقد حترك فؼد الصحل اجلاكب وٕمهقة

 شمؾـؽ ذم الطريـؼ ووقمقرة الصحقة الرقماية واكعدام الؽثػمة إمراض اكتشار مع ظماصة

 سمؽؾ فعؿؾ ،اعمستشػقات إمم يصؾقا أن قبؾ طمقاهتؿ يػؼدون ضـكاعمر مـ فالؽثػم اعمرطمؾة

ــاك يؽــقن أن قمــغم اهــتًمم ــز هـ ــػم صــحل مرك ــة ذم كب ــالؽقادر يغطــك وأن اعمـطؼ  سم

 اعمشـاريع شمـتؿ طمتـك التعـاون إمم ودفعفـؿ الــاس وعـع ،الؽامؾة الطبقة واعمستؾزمات

 صــعاء ذم الصـحل اعمجال ذم لؾدورات والبـات البـلم مـ سمؿجامقع سمعث كًم ،اعمطؾقسمة

 .  وصعدة

 قمؿـؾ فؼـد التقاصؾ ذم كبػمة معاكاة يعاكقن زالقا ما الريػقة اعمـاـمؼ ذم الؽثػم وٕن

 فقفا احلؿػم يستخدمقن زالقا ما التل اعمـاـمؼ إمم لؾسقارات الطرق مـ العديد شمقفػم قمغم
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 سمف يثؼقن الذيـ اعمقاـمـلم مع فعؿؾ :وخلدماهتا لؾسؾطة الؽامؾ الغقاب فمؾ ذم التـؼؾ ذم

 .اعمـاـمؼ هذه إمم لؾسقارات  ـمرق فت  قمغم كبػمة صمؼة

 فؼـد الريػقـة اعمــاـمؼ ذم الـاس مـفا يعا  التل اعمشاكؾ أسمرز مـ هل اعمقاه قؾة وٕن

 مــ العديـدوفـر  طمتك كثػما وشمعب سماعمشاريع اعمختصة اجلفات لدى طمسلم السقد شماسمع

 غايـة ذلؽ ولؽـ طماضمتفؿ يسد الذي سمالشؽؾ شمؽـ مل وإن. اعمـاـمؼ مـ قمدد ذم (الؼمك)

 . اعمقضقع هذا ذم لؾـاس يؼدمف أن يؿؽـ ما

 الصـعقسمات مــ الؽثػم وواضمف مران عمـطؼة كفرسماء وعشـرم صـعاء ذم السقد وشماسمع

 وصـؼمه متاسمعتـف ولؽــ اعمـطؼـة ذم واعمـافؼلم صعدة ذم وللمماعمس مـ ظماصة واعمشاكؾ

 مـران عمـطؼـة كفرسمـاء ؿمبؽة فتقفرت اعمتاسمعة مـ ؾمـقات شـرقم مـ يؼارب ما سمعد أصمؿر

 هـذا مــ يسـتػقدوا أن قبـؾ مـران أسمــاء قماضمؾـت احلرب ولؽـ هلا اعمجاورة واعمـاـمؼ

 . كبػمة ظمسارة هؿسـروظم كثػما طمسلم السقد أضمفد الذي وعشـراعم

 اخلدمقـة اعمشـاريع هـذه مثـؾ واهـتًمم سمجديـة يتاسمع - رضقان اهلل قمؾقف - كان لؼد

فؼـد  فؾقس إمم حيتاج قمـدما اخلاصة أدواشمف مـ أطمقاكا ويرهـ الؽثػمة الػؾقس ويستؾػ

 لـدفع يضـطر كـان ولؽــف كاهؾفؿ يرهؼ أن دون لؾـاس اعمشاريع يؼدم أن حيرص كان

 . اعمختصة اجلفات يتاسمع وهق كثػما شملظمر وعشـراعم أن وظماصة الؽبػمة اعمبالغ

 قمظـؿ قمـغم وشمدل صـعاء ذم وعشـراعم هلذا متاسمعتف ظمالل طمصؾت التل إؿمقاء ومـ

 اعمــافؼلم اعمشـايخ مــ جمؿققمـة وطمبف لؾـاس وشمؼديؿ اخلػم هلـؿ أن طمسلم السقد كػسقة

 إمم طمسـلم سمالسقد ـمقيؾة ؿمؽقى وقدمقا صـعاء ودظمؾقا اضمتؿعقا اعمـطؼة ذم واحلاقديـ

 كثـػم وكـالم فتــة ؾمـقثػم وأكـف وعشـراعم هذا سمنلغاء فقفا ـمالبقه القزارة ذم اهلقئة رئقس

 !. اضمد  

 هبذا واهتًممف طمسلم السقد كزاهة متاما يعرف كان ٕكف اعمسمول: هذا مـفؿ فتعجب

ون أول كاس يدظمؾقن لػماضمعـقا َعد  وٕن همٓء يُ  ،وإظمالصف وحتؿؾف وصؼمه وعشـراعم
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 وقـال الشؽقى قمغم فلـمؾعف طمسلم السقد إلقف دظمؾ طمتك قمـده الشؽقى ذم فمالم! فخبل

 طمسلم السقد أن إٓ. أضمؾفؿ مـ ضمفقد مـ شمبذلف ما يستحؼقن ٓ همٓء طمسلم أخ يا: لف

 . سمحال الـاس يؿثؾقن وٓ مساكلم همٓء: لؾؿسمول قال

 الشـارع ذم اعمــافؼلم هبمٓء والتؼك ظمرج -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد إن صمؿ

 فلظمـذهؿ الـبالد يقصـؾفؿ ما معفؿ يعد ومل هبا دظمؾقا التل الػؾقس قمؾقفؿ اكتفت وقد

 هلـؿ وقـال ،ؿمـؽقاهؿ مـ اهلقئة رئقس قمؾقف أـمؾعف قد سمًم خيؼمهؿ ومل ،معف طمسلم السقد

 كراضمع كـا سملكـا الـاس وؾمقػفؿ الؽفرسماء (مقاـمػم) ومعـا البالد إمم اؾمقي   ؾمـعقد: السقد

 مـا الــاس يعـرف ومل الـبالد إمم عقعـا وقمادوا هذا قمغم واشمػؼقا وعشـراعم هذا ذم اؾمقي  

 الـبالد إمم وصـؾ الـذي اهلقئـة مـ اعمفـدؾملم أطمد ـمريؼ قمـ ـمقيؾة فؽمة سمعد إٓ فعؾقه

 ظماصـة الـاس أوؾماط ذم كبػما اؾمتقاء أصمارت التل الشؽقى هذه قمغم وأـمؾعفؿ ،ممظمرا

 هـذه شمؽــ ومل. الؽفرسمـاء وعشــرم مــ اؾمـتػاد مـ أول وأشمباقمفؿ اعمشايخ همٓء سملن

 مــ طمتـك إومم الدرضمـة ذم مـفـا يستػقد كان سمؾ وحمبقف أشمباقمف قمغم ةصـرمؼت اعمشاريع

 . هبا يلي التل اعمشاريع ضد ويؼػ يعارضف

 لقؼػقا صـعاء دظمؾقا الذيـ اعمشايخ سمؿققػ قمؾؿقا قمـدما مران ذم الـاس سملن وأذكر

 اضمتؿـع وعشــراعم هـذا مـ اؾمتػاد مـ أول هؿ الذي الققت ذم الؽفرسماء وعشـرم ضد

 ســركخ كحــ لـف: وقالقا طمسلم السقد إمم واؤوضما اعمخؾصلم اعمـطؼة أسمـاء مـ جمؿققمة

 يـدفع أن كريـد وأن ،اعمشاريع مـ يستػقد مـ أول نقواعمـافؼ الؽثػمة وكتعب الػؾقس

 البــدق أقمطـاهؿ أن السقد ضمقاب فؽان مـفا حيرمقا أو اعمشاريع ذم مسامهتفؿ اعمـافؼقن

 مسـامهات اكتظركا إذا هلؿ قال صمؿ.. اعمـافؼلم قمـمسامهة  فرق سمـدقل هذا هلؿ وقال طمؼف

 مــ كحرمفؿ أن أما. اخلػم يريدون ٓ ٕهنؿ :أسمدا وعشـرأي م قمغم كحصؾ فؾـ اعمـافؼلم

 .ذكبفؿ ما مساكلم قمقائؾ فؾدهيؿ ممؽـ غػم ففذا اعمشاريع هذه

 سمــاه الـذي الصـحل اعمركز قمـد اعمرات مـ مرة طمسلم السقد مع كـت سملكـل وأذكر
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 سمصـعؼة أصقب قد أطمدهؿ يسعػقن اعمـافؼلم مـ جمؿققمة فرأيت ،مران ذم اعمـطؼة ٕسمـاء

 يستػقد مـ أول وهؿ وعشـراعم هذا مثؾ حيارسمقن همٓء ؾمقدي يا ٓطمظ: لف فؼؾت سمرق

ــٔنَ ﴿: أمثــاهلؿ قمـــ وشمعــامم ؾمــبحاكف اهلل سمؼــقل فلضمــاسمـل. مـــف ــَج  َحْػرِفُ ٍَ ًَّ  اَّللل  ُِْػ ــ  ُث
ا َٓ  .    (84:)الـحؾ﴾يُِِهُروَج

 مـطؼـة ذم لؾعقد مصغم سمبـاء قام فؼد الشؿؾ مل وحماولة اعمجتؿع وطمدة قمغم وحلرصف

 ضمفدا ذلؽ ذم وسمذل يؿؽـ ما أفضؾ قمغم اعمؽان اؾمتقى طمتك الؽبػمة الصخقر مـ مران

 أهـازم لؽـؾ يتسـع كبـػما مؽاكا صارت طمتك اجلبؾقة وـمبقعتفا اعمـطؼة لضقؼ كظرا كبػما

 ذم دائـًم كـان طمقـث اعمشـاريع شمؾـؽ ذم اؿمخصـق   وقمؿؾ سمـػسف فقفا يعؿؾ وكان اعمـطؼة

 .اعمشاريع هذه ذم يعؿؾ وهق الؾقازم ويسفر سمقديف يعؿؾ مـ مؼدمة

 اخلـدمات مــ العديـد ففـاك وإٓ مران مـطؼة ذم طمصؾ ما ؾمقى لقس ذكركاه وما

 .فؼط كؿقذضما إٓ مران ولقس اعمـاـمؼ مـ العديد ذم قدمفا التل

ذم جمتؿع مران  اعمرأة لتلهقؾ كبػمة أمهقة -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد وقد أومم

 فمؾؿفـا وقمـدم سمتؽريؿفـا اعمجتؿـع شمققمقة قمغم قمؿؾ طمقث هبا اعمـقط سمدورها شمؼقم طمتك

 لتؼـقم السـاطمة وهتقئة وشمعؾقؿفا وغػمها واعمفقر اعمقاريث مـ هلا اهلل فرضف ما وإقمطائفا

 قمـدد شمـقفػم ؾمبقؾ ذم وشماسمع قمؿؾ فؼد اعمرأة شمعؾقؿ قمغم وحلرصف وضمف أكؿؾ قمغم سمدورها

 قمــ الؽثـػم احلديث اشمفضـرحما وشمضؿـت مران ضمبؾ ذم لؾبـات احلؽقمقة اعمدارس مـ

 .وشمعامم ؾمبحاكف اهلل هدى أؾماس قمغم احلقاة سمـاء ذم اعمرأة دور

 اخلدمقة؟ اعمشاريع سمتؼديؿ هيتؿ طمسلم السقد كان عماذا: وهض  فس شم ل وهـس ذ

 مــ كـان الريػقـة لؾؿــاـمؼ اخلدمقـة اعمشاريع سمتقفػم السقد اهتًمم أن هق و جلض ب

 :التازم اعمـطؾؼ

 ذم وعمفؿتـف لؾـديـ احلؼقؼقـة الصـقرة يؼـدم أن قمغم حيرص كان طمسلم السقد :أوف

 رفـع قمـغم العؿـؾ هـق وأكصـاره الـديـ يؿثؾقن مـ سمف هيتؿ ما أولقيات مـ وأن احلقاة
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 وشمعؾـقؿفؿ قمــفؿ الظؾـؿ ورفـع طمقـاهتؿ وسمشـمون هبـؿ هـتًمموآ الــاس قمـ اعمعاكاة

 والتعؾقؿ كالصحة) هلؿ اخلدمات وشمقفػم طمقاهتؿ ذم الصالح شـروك وشمققمقتفؿ وشمثؼقػفؿ

 اعمسـجد قمـغم ةصـرمؼت لقست وأكصاره الديـ مفؿة وأن( وغػمها والزراقمة والؽفرسماء

 الصـقرة يؼـدم هبـذا فقؽـقن احلقـاة ؿمـمون لؽـؾ ؿمامؾة هل سمؾ حمدود كطاق وذم فؼط

 شمؼـدم التـل واعمشـقهة الـاقصـة الصـقرة شمؾؽ قمـ سمدٓ اإلؾمالم قمـ قةشـراعم احلؼقؼقة

 مـران جمتؿـع قمـغم اهتًممـف ضمؾ يصب كان ولذلؽ احلقاة ؿممون قمـ مػصقٓ اإلؾمالم

 . وؿمؿقلقتف وكًملف الديـ قمظؿة ظماللف مـ يظفر كؿقذضما لقؽقن

التل ؿمفدهتا وشمدل قمغم كظرشمف الصحقحة وطمبف لؾـاس وؿمعقره الؽبػم ومـ إمثؾة 

ت وٓدهتا وسمعد معاكاة مع القٓدة شمؿ إؾمـعاففا سـرسمؿعاكاهتؿ أن امرأة ذم ضمبؾ مران شمع

إمم اعمستشػك وكتقجة لققمقرة الطريؼ وسمعـد اعمسـافة وكثـرة الـزيـػ مل شمصـؾ اعمـرأة إمم 

سقد طمسـلم عمـا ضمـرى فعؼـد اضمتًمقمـا ٕقمضـاء اعمستشػك إٓ وقد فارقت احلقاة فتلمل ال

ورة أن يساهؿ الـاس ذم سمـاء مركز صـحل لؾؿـطؼـة وأقسـؿ ضـراجلؿعقة وحتدث قمـ 

سملن سمـاء مركز صحل لديف ذم هذه اعمرطمؾة أفضؾ مـ سمـاء مسجد فالـاس يؿؽـ أن يمدوا 

ه ؾمـقمدي إمم مثـؾ هـذ ةالصالة طمتك فقق سمققهتؿ لؽـ اكعدام مثؾ هذا اعمراكز الصـحق

 احلالة اعملؾماوية وظماصة أن الـاس أغؾبفؿ فؼراء ٓ يتؿؽـقن مـ إؾمعاف مرضاهؿ. 

 اعمـدن شمــفض أن حمـاولتفؿ وهق ضمدا ظمطػم هيقدي خمطط مقاضمفة أضمؾ مـ: ووسكقس

 إمم مفـاضمريـ ويتجفـقن إريـاف الـاس يؽمك أن أضمؾ مـ الريػقة اعمـاـمؼ وهتؿؾ فؼط

ذم )الـدرس الثـا  مــ  سمؼقلف ذلؽ قمغم طمسلم السقد جيقب ذلؽ؟ مـ اهلدف ما. اعمدن

 : ؾمقرة اعمائدة(

 هلـؿ متـقفر سمقـقهتؿ ذم فقظؾقن اعمدن ٕهؾ يتقفر كًم إرياف ٕهؾ يتقفر أن كريد))

 يعـقش كـًم ويعقشـقن ؿمــلء سمؽـؾ وهيتؿـقن سمالزراقمـة فقفتؿـقن احلقـاة، أؾمباب كؾ

 اعمـدن شمــفض أن حيـاولقن هـؿ لؾقفقد ظمبقثة ظمطة كقاضمف العؿؾ هبذا وٕكـا أظمرون:
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 ما هق وهذا اعمدن إمم ويتجفقن إرياف الـاس يػّؾت أن أضمؾ مـ اعمدن شمـفض أن ،فؼط

 شُمبــك كثـػمة أطمقـاء شمـرى صـعاء ادظمؾ أن ؾمـقات، شـرقم قبؾ صـعاء ٓطمظ حيصؾ،

 وذا (شمعـز) مـ وذا (صعدة) مـ وذا (ريؿة) مـ وذا (أرطمب) مـ وذا قمشقائقة، سمطريؼة

 ظمطـط مــ مؼصقدة ظمطة هذه نإ: قالقا إلقفا إرياف مـ مفاضمريـ زمحة (طمجة) مـ

 ؾمـقعطؾ اعمـدن ذم الـاس وازدطمام اعمدن، ذم الـاس يزدطمؿ أن أضمؾ مـ الغرسمقلم القفقد

 .ؿمـلء كؾ ويتعطؾ الزراقمة فتتعطؾ الشعقب ذم الؽؼمى اعمساطمات وهل إرياف،

 ،شمؾػـقن ومعــا كفرسمـاء معــا) يريـدون ماذا؟ قمـ اسمحثً  اعمدن إمم يتجفقن قمـدما صمؿ

. اعمـدن؟ ذم حيصـؾ الذي ما ـمقب. اخلدمات؟ قمـ اسمحثً  هؽذا ألقس (قريب ومستشػك

 قمــد سمقت رواسمط، وٓ قمالقات أي سمقـفؿ يؽقن وٓ كبػمة سملقمداد الـاس يتجؿع اعمدن ذم

 كـاس فقفا وؿمؼة كاس فقفا ؿمؼة أطمد، قمـ يسلل أطمد وٓ أطمد، إمم يؾتػت أطمد وٓ سمقت

 قمالقة هلذا وٓ هذا، أيـ مـ هذا يدري وٓ الغالب، ذم يتعارفقن ٓ.. هـا وؿمؼة نوآظمر

 واإلؾمـالمقة، إظمقيـة العالقـات كـؾ سمقـفؿ شمتػؽؽ دمؿعات اعمسؾؿقن فقتجؿع هبذا،

 التـل اهلائؾـة إقمـداد هبـذه اعمـدن داظمؾ شـريـت الػساد يبدأ صمؿ دمؿعات ذم نويتجؿعق

 الػسـاد فقظفـر اهـتًمم وسمـدون رقمايـة وسمدون شمـظقؿ سمدون كبػمة سملقمداد شمتقافد ،شمتقافد

 ،ؿمــلء كـؾ ذم فسـاد إظمـالق، ذم فسـاد العامـة، احلقاة ذم فساد اعمدن، داظمؾ الؽبػم

 شمريـد أظمـرى طمقـاة شمتطؾـب اعمديـة ٕن :يدظمؾ كقػ يبحث ٓزم فػمون هـاك يعقشقن

 يريـد ٕكف :اخمتؾًس  أصب  شمقفمػ ما متك ـمريؼة، سملي وفمقػة قمـ لف يبحث كثػمة، افؾقؾًم 

 إؿمـباع حماولـة أضمـؾ مــ سمديـف ويضحل سملظمالقف، يضحل هـا هق ألقس كثػمة، فؾقس

 مـ كثػم وقمـده مزرقمة، قمـده كاكت الريػ ذم كان يقم لؽـ. اعمديـة؟ ذم احلقاة متطؾبات

 لـف شمتـقفر كثـػمة أؿمـقاء.. أغـام ومعف دضماج ومعف سمؼر ومعف يزرقمفا، التل واتضـراخل

 كؾفا هذه يػؼد اعمديـة ذم لؽـ. ققؿف قمغم أماكتف، قمغم ديـف، قمغم كزاهتف، قمغم احمافظً  فقبؼك

 ؿمؿسـفا صــعاء) يؼقلـقن كـًم واعمديــة ؿمــلء أي هـا يقضمد ٓ الػؾقس، مهف ويصب 

 (.سمػؾقس
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 شمـقفر اعممؾمـػ أكـف مل وفعـاًل . هـذا كـؾ شمػاديــا إريـاف ذم اخلـدمات ُوفرت إذا

 .((إرياف قمـؽ دع اعمدن ذم هـا ذم القؿـ طمتك اخلدمات

وكان يدفع الـاس ذم مـطؼة مران وغػمها إمم أن هيتؿـقا سماجلاكـب الزراقمـل سمشـؽؾ 

سملكـف ٓ جيـقز هلـؿ أن يؽمكقهـا سمـدون ضــل كبػم وأذكر أكف كان يؼقل عمـ يؿتؾؽقن أرا

عضا ها ويقضمف الـاس أن خيصصقا سملقزرقمقها لغػمهؿ يؽمكق زراقمة فنما أن يزرقمقها أو

وشمضـؿـت دروؾمـف  ،ٓ شمستغرق كـؾ أراضـقفؿ سمالؼـاتفؿ لزراقمة الؼؿ  وأمـ أراضق

هـتًمم سماجلاكـب اكـب الزراقمـل إمم درضمـة أكـف ضمعـؾ آاشمف اهتًمما كبـػما سماجلضـروحما

الزراقمل مـ كًمل اإليًمن وأن مـ ٓ هيتؿقن سمالزراقمة هؿ ذم القاقع ٓ حيؿؾقن الروطمقة 

 اع معف.صـروؾمائؾ الاجلفادية وٓ يدركقن ظمطقرة حتركات العدو و

 جمـال ذم اإليـًمن كـًمل ،اإليـًمن))] مؽارم إظمـالق الـدرس الثـا  :  ومما قال ذم

 ؾمـتؽقن آقتصـادي سماجلاكـب آهتًمم ،اكبػمً  ارشمباـما امتامً  سمف مرشمبط اهلل أقمداء مقاضمفة

 مقاضمفـة ذم فةشــرم مقاقـػ شمؼػ وأن أقمدائفا، مقاضمفة ذم شمـطؾؼ أن شمريد التل إمة

 طماضماهتـا ذم وري،ضــرال ققهتـا ذم سمـػسـفا مؽتػقـة ٕهنـا ذلـؽ: قمـغم قـادرة أقمدائفا

 .((وريةضـرال

ؾمـتخدام الءـء حيـذر الــاس مــ آ -رضقان اهلل قمؾقف  - كًم كان السقد طمسلم

وأن حياولقا البحث قمـ سمدائؾ ـمبقعقـة جمرسمـة فإقمـداء حيارسمقكــا  ،يةشـرلؾؿبقدات احل

رضقان اهلل قمؾقف  - طمرسما كبػمة مـ ظمالل هذه اعمبقدات السامة. أما البقدرة فؽان السقد

 يؿـع الـاس مـ اؾمتخدامفا عما حتؿؾف مـ ظمطقرة كبػمة.     -

 قمــ فصــري مل ذلـؽ أن إٓ جمتؿعف سملسمـاء طمسلم السقد قبؾ مـ هتًممآ هذا ومع

 اعمسـتعؿريـ وأؾمـقادهؿ الظـاعملم احلؽام وـملة حتت كؾفا إمة شمعقشفا التل اعمعاكاة سمالف
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 كؾفا إمة ظمالص فقف يؽقن قمؿؾ إمم يتطؾع دائًم فؽان ائقؾؾمـروإ أمريؽا رأؾمفؿ وقمغم

 .   شمعاكقف ما كؾ مـ

 اإلؾمـالم قمظؿـة قمـغم ؿمـاهدا شمؼـدم أمـة أجيـاد مــ أوٓ سمـد ٓ أكف يعرف كان لؼد

 سماـمؾة قمؼائد ضحقة هل التل إمة مستقى قمغم الشامؾ ػملؾتغق مـطؾؼا شمؽقن وؿمؿقلقتف

 هبـذا شمعؿـؾ أمـة إجيـاد ذم اضمادً  فعؿؾ الديـ إمم مسقئة كظرة قمؽست مغؾقـمة وصمؼافات

 يػارقـف ٓ اهـدفً  هـذا وفمـؾ طمقاهتا ونمؿم جلؿقع وؿمامــاًل  كاماًل  الديـ وشُمؼدم الؼرآن

 يعؿؾ سمف معؽمفؾمـل ؾمقا كنـمار احلؼ طمزب إكشاء ذم الػاقمؾة اعمسامهة ظمالل مـ وقمؿؾ

 لقـزل العزلة طمالة مـ وإظمراضمف قمـف الظؾؿ ورفع اعمجتؿع وضع إصالح قمغم ظماللف مـ

 قرآكقــة أؾمــس قمــغم ويقاضمفــف الباـمــؾ لقصــارع احلقــاة معــؽمك وخيــقض الســاطمة إمم

شمذكر،  لؾحزب أي فاقمؾقة  ، ومل يعداحلؼقؼلؾمـل السقا اعمـاخ يتقفر مل وقمـدما.. صحقحة

، قمـدما مل يعد يستطقع أن يؼدم احلزب هذا مـ جواخلر معف ومـ هق طمسلم السقد أقمؾـ

 لألمة ؿمقًئا مـ ظماللف.

 قمـغم والـديـ والعؾـؿ سمالققمل اعمجتـؿع سمتلهقـؾ فاهتؿ يقلس مل طمسلم السقد أن إٓ

 ذم واؾمـتؿر مـفا ؾمتػادةوآ اعماضقة لؾتجارب دققؼ سمتؼققؿ فؼام ،صحقحة قرآكقة أؾمس

 ومــ الـديـ يػرضـف مما مفًم   اضمزءً  شمؼديؿفا يعتؼم كان الذي لؾؿجتؿع اخلدمات شمؼديؿ

 وسمالـذات ،أمـتفؿ هؿَّ  حيؿؾقن الذيـ الصادقلم اعمممـلم قماشمؼ قمغم شمؼع التل القاضمبـات

 .إمة هذه داظمؾ واعمتعؾؿلم اعمثؼػلم

 الدقمايـة هـل هـذه (سماـمـؾ ذم ؽؿأمـثؾ ٓأ أقمـدكؿ ولؽــل شــلءسم أقمدكؿ ٓ أكا)

 الققت ذم اكتخاسمقة كدقماية وزقمت التل صقرشمف حتت طمسلم السقد كتبفا التل كتخاسمقةآ

 قمؿـقم ذم الــقاب جمؾـس لعضقية اعمتؼدملم مـ وأمثاهلؿ الدائرة ذم مـافسقه كان الذي
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 جمؾـس اظمتصـاص مــ لقسـت ومهقة سمؿشاريع لؾـاظمبلم الؼماقة الققمقد يؼدمقن القؿـ

 السـؾطة قمشاق مـ لقس ففق ،الـاس مع صادقا كان طمسلم السقد أن إٓ ،أصال الـقاب

 الؽاذسمة الققمقد وشمؼديؿ الـاس قمغم التضؾقؾ طمساب قمغم ولق لذاهتا قمـفا يبحثقن الذيـ

 أشمباقمـف قمـغم طمـرم - رضقان اهلل قمؾقف - طمسلم السقد أن كًم. أصقاهتؿ كسب ضمؾأ مـ

 . وواقعقة سمؿصداققة قاكيتحر وأن التزيقػ أو كتخاسماتآ ذم الغش

 ورفـع لؾــاس اخلـدمات شمؼـديؿ قمـغم طمرصـف مـطؾـؼ ومــ السقد فنن ذلؽ ومع

 اخلدمقـة اعمشـاريع متاسمعـة ذم مرشمبـف يـػـؼ كان الـقاب جمؾس إمم وصؾ قمـدما معاكاهتؿ

 الــقاب جمؾـس ذم كعضـق مفامـف مــ ذلـؽ يؽـ مل وإن اعمختصة اجلفات لدى لؾـاس

 مــ ذلـؽ ويعتـؼم لؾــاس اخلدمات يؼدم أن هيؿف الذي اعمممـ كػسقة حيؿؾ كان ولؽـف

 .لديف اعمؼدؾمات أقدس

 قمــام صعــده حمافظة ذم( 091) لؾدائرة ممثاًل  الـقاب جمؾس إمم طمسلم السقد دظمؾ

 . احلؼ حلزب كقايب كعضق م4994

 (494ذم مؾحؼ الصقر ص (0اكظر الصقرة رقؿ ) )

 معفا والعؿؾ اعمخؾصة ضمتًمقمقةآ سمالشخصقات قمالقاشمف شمقؾمقع قمغم السقد وطمرص

 صـقاغة طمقث مـ ؾمقاء الـقاب جمؾس ذم ومفؿ سمارز دور لف وكان. البؾد مصؾحة فقف عما

 سمؿحاؾمـبة السـؾطة هـذه داظمـؾشــل اعمتػ الػسـاد حمارسمـة طمقث مـ أو اعمفؿة الؼقاكلم

 العالقة وسمالغتف اخلطاسمقة وقدرشمف احلؽقؿة سمرؤيتف إقمضاء سملم السقد وقمرف. الػاؾمديـ

كًم قمرف  ،ٓئؿ لقمة اهلل ذم شـكخي ٓ وأكف سماحلؼ والصدع الباـمؾ مقاضمفة ذم وؿمجاقمتف

يصؼم  وكان ومبايـتف لؾظاعملم، وآسمتعاد قمـفؿ، وقمدم إظمذ مـفؿ،سمـزاهتف وقمزة كػسف، 

 سمنطمدى واطمد اشمصال ظمالل مـ وسماؾمتطاقمتف ،صـعاء ذم وهق الصعبة الظروف يتحؿؾو

 مــ وأكزه هذا مـ أكؼم كان ولؽـف ،اعمال مـ يريد ما قمغم حيصؾ أن اعمتـػذة الشخصقات

 .  اعمستقى هذا إمم يـزل أن
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 الػـؽمة ـمقال كفإ طمقث سماـمؾ ذم يؿثؾفؿ ٓسمل كاظمبقف وقمد كًم طمسلم السقد كان ولؼد

   .كقع أي مـ سماـمؾ ذم يدظمؾفؿ مل الـقاب جمؾس ذم قضاها التل

 كان التل الؽثػمة الؼروض مـ قرض أي قمغم يققع مل الـقاب جمؾس ذم سمؼائف وظمالل

قتصـاد ؾمـتثؼؾ كاهـؾ آ الؼـروض هذه سملن لعؾؿف خمتؾػة قمـاويـ حتت اعمجؾس يتبـاها

وذم الققـت  ،ؾمـتؽبارراءه مــ دول آالقؿـل لقصب  حتت رمحة البـؽ الدوزم ومــ و

 قريب مـ ٓ الشعب شمعـل ٓ وأهنا الـظام داظمؾ اعمتـػذيـ ضمققب إمم إٓ شمصؾ لـكػسف 

 .اعمحظقر هذا مثؾ ذم الدظمقل ـقم وسملشمباقمف سمـػسف ىيـل فؽان ،سمعقد مـ وٓ

 : ﴾س قؾقًل  صسو  بآ ست  هلل وؿـً ﴿ومما قال ذم 

 شمسجؾ الؼروض أن شمعتؼدون وهؾ. مثؼؾة مـفؽة، قروضا يعطقكـا التل الؼروض "

ـشمُ . الػـال ؟ الـقزراء رئقس قمغم وأ الػال ، الرئقس قمغم أو ،الػالكقة الدولة قمغم  جؾسَّ

 التؼشـػ طمالـة ذم كػسـف الشـعب أضمساد مـ دفعؾمتُ  مـ إظمػم ذم وهل الشعب، قمغم

 ألســا. التؼشـػ مــ طمالـة يػرضـقن الؼـروض، أهنؽتفـا أظمرى سمؾدان هبا مرت التل

 صمؿــ أكت ؾمتدفع أظمرى، قمـاويـ حتت فقفا كحـ مما أؾمقأ طمآت ؾمتػرض متؼشػلم؟

 التغذيـة، ؾمـقء مــ أضمسـامـا شمذسمؾ وأسمـاؤك، أكت وحلؿؽ ؿمحؿؽ مـ الؼروض شمؾؽ

 سمـلن شمسـؿعقن ألستؿ ودمائـا، وحلؿـا ؿمحؿـا مـ أيـ؟ مـ الرسمقية، الػقائد شمؾؽ فـدفع

 طمالـة قمــ شمعؾــ أن قمـغم فةشــرم أن أصـبحت كؽمكقا اوسمؾدً  كالؼمازيؾ اسمؾداكً  هـاك

 .قروض؟ ؿمفر كؾ شمسؿعقن ألستؿ والقؿـ التؼشػ؟

 فقـف لـقس واطمـد أؾمـبقع يؿـر يؽـاد ٓ الـقاب جمؾس ذم كـا قروض، سمعد قروض

 سمعـد ؿمـفر قـروض الـدوٓرات، مـ سماعماليلم قروض قمؾقفا، يصادققن وهؿ قروض،

 ضمـائعلم، كـزال فـًم كحــ أما هؿ، اقْ ؿَ كَ  (لؾتـؿقة لؾتـؿقة،) قروض ؾمـة، سمعد ؾمـة ؿمفر،

 سمقـقهتؿ وقمؾـت ،أضمسـامفؿ غؾظـت مــ هـؿ ،قاؿَ كَ  ـْ مَ  هؿ ولقناعمسم كذلؽ؟ ألقس

 ذم أرصـدهتؿ كؿـت مــ أوٓدهؿ، كًم مـ كاهتؿ،ؿمـر وكؿت كؿقا، مـ هؿ ،وقصقرهؿ

   ".الؼروض مـ كؾف ٕكف كؾف: ذلؽ صمؿـ ؾمقدفع مـ هق والشعب ،البـقك
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 وأدت القؿـقـة القطمـدة شمؾت التل سمإزمة يتعؾؼ فقًم ومعروف سمارز دور لؾسقد كان

 واحلػاظ البؾد مصؾحة قمغم احلريص دور هق دوره كان طمقث م4991 صقػ طمرب إمم

 سمؽـؾ وقمؿـؾ الطرفلم سملم اعمصاحلة فريؼ ضؿـ هق فؽان وؾمالمتف أمـف واؾمتؼراره قمغم

 رأب حماولـة ذم وشمعب قمـاء وسمعد سمرأؾمفا أـمؾت قد اطمرسمً  القؿـ دمـقب قمغم واهتًمم ضمد

 سمـػسـف طمسـلم السـقد فــلى احلـرب إمم ذاهبقن السؾطة قمشاق أن السقد ؿمعر الصدع

 :اعمؿتؾؽـات ومصـادرة إقمـراض وهتؽ الدماء ؾمػؽ ذم كاءؿمـر يؽقكقا أن وسملشمباقمف

 جمؾـس أقمضـاءفرضت قمغم هـاك إقامة إضمبارية  أن رغؿ صعدة حمافظة إمم سمالعقدة فؼام

 .والعاعمل القؿـل العام الرأي قمغم والتلصمػم الظاعمة احلرب قمغم قمقةؿمـر يضػقا طمتك الـقاب

 ٕن لؾحـرب رفضف وأقمؾـ صعدة حمافظة إمم وظمرج الؼرار هبذا يعبل مل السقد أن إٓ

 أقمؾـ صعدة ذم قادها التل اعمظاهرات ظمالل ومـ اعمظؾقم الشعب هذا هق فقفا ؾمـراخلا

لـف دمـار احلـروب وقمشـاق  ضــرحي االرافض عم اعمحافظة هذه أسمـاء ومققػ مققػف قمـ

 طمتـك هذا الرافض مققػف قمغم وفمؾ لؾحرمات وهتؽ القؿـقة لؾدماء ؾمػؽ مـ السؾطة

   .احلرب هناية

 حمافظة ذم وأكصاره طمسلم السقد مـ اعمعؾـ اعمققػ هذا الظاعمة السؾطة قمغم خيػ ومل

 الـقمهل كتصـارآ وكشـقة العظؿـة سمجـقن نمفقوؾمق وهؿ اجلـقب مـ فعادوا صعدة

 احلؿـالت فـزلـت ومهـدان مـران ذم طمسـلم السـقد أكصـار قمـغم غضبفؿ ضمام لقصبقا

 . ومهدان مران أسمـاء قمغم الؽبػمة العسؽرية

 فماعمـة، كبـػمة قمسؽرية محؾة سمـزول الـاس شمػاضمل م07/8/4991 السبت يقم فػل

 اعمـطؼة، أسمـاء أفضؾ واقمتؼؾت العؾًمء، سمققت سمتضـرو سمالبالد، وقمبثت مران، إمم كزلت

 السـبت) قمـقاهنـا ـمقيؾـة قصقدة ذم اعمفؿ احلدث هذا قمكم مصؾ  زيد الشفقد وصمؼ وقد

 (:إؾمقد
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  لسذذذذذذذحُت  ذذذذذذذضٌم أشذذذذذذذضدٌ 

 ُجذذذذذذذرٌح  ظذذذذذذذا بؿفجاذذذذذذذ 

 صذذذذذذذس   لحغذذذذذذذسُ  بػعؾفذذذذذذذس

َكذذذذذس  َنذْؾذُاذْسذِؿذُعذذذذذض  كذذذذاَّ  لد 

 لذذذذذذا كعحذذذذذذَد  لطذذذذذذس ضَت ف
 

 َ ذذذذذرَّ ُن ظذذذذذس ْ  سذذذذذذ  ـذذذذذ   كا 

ذَؾذذذذذذذُ  بـذذذذذذس ْ   حاذذذذذذ  ُكذَغذسِّ

 "  ْ دذذذذذذرلذ"أن  ركعضكذذذذذس لذذذذذذ

ذذذذَغس ْ   صذذذذضًعس  ذفذذذذذز  قذذذذضى  ل َّ

 حاذذذذذ  ُكذذذذذَا َّ  ذذذذذىل  لغحذذذذذس ْ 
 

الرسما   العالمة السقد سمقت شمدمػم سمؿحاولة طمؼدهؿ الظاعمقن أسمدى مران ضمبؾ وذم

الذيـ كاكا غائبلم قمـ اعمـطؼة  سمدر الديـ احلقصمل طمسلم السقد وسمقت احلقصمل الديـ سمدر

فالسقد سمدر الديـ كان ذم ععة سمـل فاضؾ والسقد طمسلم كان ذم صـعاء أصمـاء كزول 

 وؿمباسما أـمػآ وقمدواكا فمؾًم اعمـطؼة أسمـاء مـ اتشـرالع السجـ إمم واقتادوااحلؿؾة 

 اعمحاوٓت رغؿ حماكؿة دون قمام مـ ٕكثر السجـ ذم مـفؿ البعض وسمؼل وؿمققظما

 اطمفؿؾمـر إـمالق قمغم اعمتقاصؾ والعؿؾ قمؾقف شمعامم اهلل رضقان طمسلم السقد مـ قثةاحلث

 مقاقػف قمـ يتـازل سملن إلقف شمؼدم كاكت التل لؾؿساومات طمسلم السقد يستسؾؿ ومل

 هق يدفعف صمؿـ هذا أن يعرف السقد كان ،اطمفؿؾمـر إـمالق مؼاسمؾ والقـمـقة الديـقة

 قمزيؿة مـ يقهـ أن يؿؽـ الذي شـلءسمال طمصؾ ما يؽـ ومل.. اعمقاقػ هلذه وأشمباقمف

 ذم والؼقية فةشـراعم مقاقػف ذم قدماضـل اعم قمـ - رضقان اهلل قمؾقف - طمسلم السقد

 اهلل رقماية أن إٓ صـعاء ذم اؿمخصق   اؾمتفدافف قمغم فعؿؾقا والظاعملم اعمػسديـ مقاضمفة

 .ممامراهتؿ مـ أكؼم كاكت

* * * 
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انشٍٍذ انقائذ َحىمٍت قذساحً 

انىظشٌت َانعمهٍت مه خالل 

 انذساست َاألسفاس 
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 تننية القدرات النظرية والعنلية

 ذم وظماصـة وشمـؼالشمـف ؾمـػرياشمف سمؽثـرة -رضـقان اهلل قمؾقـف  - طمسلم السقد قمرف

 سمقؾمـعف مـا ويعؿـؾ ،مدرؾمـة إمم السـػر حيقل -رضقان اهلل قمؾقف  - وكان احلج مقؾمؿ

 الذي إكؾ هلؿ ويطؾب ،حيبقهنا التل إماكـ إمم هبؿ ويذهب ،السػر ذم رفؼاءه قسعدل

 الــاس حلقـاة التلمـؾ ذم السـػر مــ ويستػقد ،وشملديبفؿ شمرسمقتفؿ قمغم ويعؿؾ ،يعجبفؿ

  .الـاس أوضاع مـ وغػمها السقاؾمقة إوضاع طمتك وأوضاقمفؿ

 العرسمقـة البؾـدان مــ الؽثـػم إمم -رضـقان اهلل قمؾقـف  - طمسـلم السـقد ولؼد ؾمافر

 العرسمقــة الشــعقب شمعقشــف عمــا التلمــؾ مـــ هــذه رطمالشمــف ختؾــق شمؽـــ ومل واإلؾمــالمقة

 إمـة قمؾـًمء مــ الؽثـػم قمغم وشمعرف الظاعملم احلؽام أيدي قمغم معاكاة مـ واإلؾمالمقة

 واخلـزي الـذل مــ إمـة شمعاكقــف وما العامل ٕوضاع وففؿف وقمقــف ذم زاد مما ودقماهتا

 اوطمزكــً اأعمًـ حيـؽمققؾبف  فؽان :وقمؿالئفؿ والصفايـة إمريؽقلم أيـدي قمغم والؼفــر

 وكـقر هـــدى هـق الـذي الؼرآن يدهيا سملم ٕمة اضمد   السقئة القضعقة هذه يرى قمـدمـا

 صمـروات أهـؿ قمـغم وشمـرسمض ،مسـؾؿ اعمؾقار وكصػ مؾقار ـقم قمددها يزيد أمة وسمصائـر

 هـذا ومـع ،الـدكقا قمصـقر أزهـك وذم إرضقة الؽرة قمغم مققــع أهؿ وحتتــؾ ،العامل

 .إظمرى إمؿ هلا شمؼدمف ما فتات قمغم شمعقش ذلقؾة ضعقػة متخؾػة أمة كراها

 أمرهـا وسمـال شمـذوق إكـًم إمـة هذه وأن فراغ مـ شملِت  مل القضعقة هذه سملن يعرف كان

 هـذه -صغم اهلل قمؾقف وآلف وؾمؾؿ  - اهلل رؾمقل فارق أن مـذ وشمػريطفا اخلاـمئ شمقضمففا وقماقبة

 .طمؾفا يؽؿـ أيـ وقمرف اإلؾمالمقة إمة مـفا شمعا  التل اعمشؽؾة قمرف لؼد. الققم وإمم احلقاة

 مــ واطمـدة ذم ذلـؽ قمـغم مثـآ وأذكـر :اعمقضـقع هـذا يعرف دروؾمف يؼرأ ومـ

 ذم الـظـام سمـلم اعمؼاركـة ظمالل مـ الشقطان وأولقاء اهلل أولقاء سملم يؼارن وهق اشمفضـرحما

سمعـد ؾمـػره إمم البؾـديـ  طمسلم صدام أيام العراق ذم والـظام اخلؿقـل اإلمام أيام إيران

 : ذم )الدرس الثا  ؾمقرة اعمائدة( اعمذكقريـ فقؼقل
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 لؾسـقد) كبـػمة صـقرة الصـحراء ذم وهـاك هـا الطريؼ مـعطػ ذم شمرى سمغداد ذم))

 ظمـاص، كفرسمـاء (مـاـمقر)و مؽؾـػ قمؾقفـا ؿمـبؽ ومعفا ،اضمد   كبػمة صقرة (الرئقس

 .الصحراء ذم هـاك.. فققفا وكشافات

  ((سماقمتبار أكف هؽذا شمؽقن اهتًممات أولقاء الشقطان اهتًممات شماففة.

 : فقؼقل اهتًمماهتؿ هل وكقػ اهلل ٕولقاء مثآ صمؿ يؼدم

 وهؽـذا.. قمظقؿة أمة سمـاء إمة شمبـك أن فعاًل  يديف قمغم يؿؽـ الذي الشخص شمرى))

 قبـؾ إيـران قمــ أن إيران فليـ العظقؿة إمؿ يبـقن مـ هؿ الـحق هذا قمغم يؽقن مـ

 قبؾ وطمؽؿقها ؾمادوها ممـ واطمد مؾؽ قمؿر مـ أقؾ هق سمسقط سمػارق اإلؾمالمقة الثقرة

 ؟إمـؿ ويبــقن ،الرضمـال ويبـقن ،احلقاة يبـقن مـ هؿ همٓء ألقس. اإلؾمالمقة الثقرة

 جيعؾـقا أن هيؿفـؿ مـ هؿ أكػسفؿ، هتؿفؿ مما أكثر لؾـاس سمالـسبة احلقاة أمر هيؿفؿ ٕكف

  .((اهلل طمزب سمـائفا ذم متثؾ ققية أمة فتصب  إمة فقبـقا وقمزيزة ققية إمة

 ذم كؼـدمفا أن أطمببــا -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد قمـ أصمر مما فؼط كًمذج هذه

 وفضؾف مؽاكتف شمظفر التل العظقؿة سماعمقاقػ مؾقئة فسػمشمف وإٓ السطقر هذه

مـــ كؾقــة أداب قســؿ الدارؾمــات  -رضــقان اهلل قمؾقــف  -ختــرج الســقد طمســلم 

مـحـف طمصـقلف قمـغم إمم السقدان لتحضػم رؾمالة اعماضمسـتػم سمعـد  ؾمافر ، صمؿاإلؾمالمقة

  .(أم درمان) ضمامعة ذم السقدان ذم العؾقا شمــفادراؾم لقؽؿـؾ دراؾمقة

 إقمجـاب شمثـػم كاكـت التـل العؾؿقـة ومداظمالشمف اعمفقب طمضقره طمسلم لؾسقد كان

 ؾمــقات قمـدة وسمعد ،هـاك اعمثؼػلم أوؾماط سملم كبػم سماطمؽمام فحظل والطالب الدكاشمرة

 لـف أشمـاح مما :الؽريؿ الؼرآن قمؾقم ذم اعماضمستػم رؾمالة حتضــػم لققاصؾ البالد إمم قمــاد

 ويعؿـؾ أمتـف هـؿ حيؿـؾ مــ سمذهـقـة الؽـريؿ الؼـرآن مع يعقــش سملن ؾماكحة فرصـة

 .فقف شمعقش الذي اعمستـؼع مـ إكؼاذها قمغم اضماهــدً 

* * * 
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َكٍفٍت حقذٌمً انشٍٍذ انقائذ 

 وًآَع انقششـشنهم
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 وع القرآنيصـرالتفوه للن

 أطمـداث مــ طمصؾ فقًم ويدقؼ يبحث وسمدأ إمة واقع ذم اكثػمً  طمسلم السقد شملمؾ

 مـا إمم أوصؾفا الذي وما سمت؟ضـر أيـ ومـ إمة؟ أشمقت أيـ مـ ،إمة هذه شماريخ ذم

 :ذم )الدرس إول ؾمقرة اعمائدة( يؼقل إلقف؟ وصؾت

ًمئة ؾمـة واعمسؾؿقن مل جيؾسـقا ألػ وأرسمع ؟فؽمة ـمقيؾةألقست ًمئة ؾمـة رسمعأألػ و))

عماذا؟ ما هق اخلؾؾ؟. ما الذي طمصؾ طمتـك أصـبحـا قمـغم هـذا  ،واطمدة لقـاقشقا ةضمؾس

سمات ضــركؾ مائة ؾمـة هبقط هبقط، وكؿ قد ضماء مــ سمعد  ،إمم حتت ،إمم حتتالـحق؟ 

سمات ضــرهبا التتـار واعمغـقل ضــرسمات ؿمـديدة، ضــرهبا الصؾقبققن ضـر ،لألمة هذه

سمة ضــرلظمرة، وهؽذا ؾمتعًمر اعمت، والصؾقبققن ذم فؽمات آقبؾؿمديدة، الصؾقبققن مـ 

سمة طمتك أصبحقا أن حتت أقـدام القفـقد، ومل جيؾسـقا لقـاقشـقا اعمسـللة مــ ضـرسمعد 

؟ هؾ قمالج هؾ فقف طمؾ؟ هؾ هق وضع طمال   اإمم الؼرآن الؽريؿ لقـظرو اويرضمعق، ضمديد

  .((اهؾ حتدث قمـ أؾمباب هذه اعمشؽؾة؟ أسمدً  اعمشؽؾة هذه؟

 :ذم )الدرس الراسمع ؾمقرة اعمائدة( ويؼقل

ؼمة كافقة، وفقفـا دروس كثـػمة ًمئة ؾمـة فقفا قموأرسمعوكًم قؾت أكثر مـ مرة أن ألػ ))

، وطمؼائؼ دمؾت قمغم ـمقل الؼـرون اعماضـقة ؿمـلءوالقاقع هذا ؿمفد كؾ  ؿمـلءلؽؾ  اضمد  

قمـغم كشـػ احلـؾ، أو البحـث قمــ احلـؾ  اسمالذات سمشؽؾ يساقمد ضمـد   صـرهذا العوذم 

صؾقات اهلل قمؾقـف  -اإلؾمالمل الصحق  عمشاكؾ اعمسؾؿلم، وهؿ مـ يؼقلقن سملن الرؾمقل 

. صؾ  أول هذه إمـة "ٓ يصؾ  آظمر هذه إمة إٓ سمًم صؾ  سمف أوهلا"قال:  ،- وقمغم آلف

كـان مـا ُقـدم وسمـالؼرآن الؽـريؿ.. أو  -صؾقات اهلل قمؾقف وقمغم آلـف  -قمغم يد رؾمقل اهلل 

، ما ُقدم لصالطمفا هق ماذا؟ هق الؼـرآن إلصالطمفا وإن مل شمصؾ إمم الدرضمة اعمطؾقسمة فعاًل 
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فؾـرضمـع إمم الؼـرآن الؽـريؿ، وإمم  ،-صـؾقات اهلل قمؾقـف وقمـغم آلـف -الؽريؿ والرؾمقل 

وما كبحثف، وما كتحدث قمـف إكًم هق ذم إـمـار أن  ،- صؾقات اهلل قمؾقف وقمغم آلف -الرؾمقل 

 صــرذم هـذا الع - صؾقات اهلل قمؾقـف وقمـغم آلـف -مم الؼرآن الؽريؿ وإمم الرؾمقل كعقد إ

قمؾقـف  -الذي سمدا أكـا سملمس احلاضمة إمم العقدة إلقفًم، وطمتك يؽقن لديـا وٓء لإلمام قمـكم 

 . ((سمقا هذه إمةضـروطمتك ٓ يبؼك لديـا ذرة مـ وٓء لمظمريـ الذيـ  ،-السالم

 مــ قمؾقـف كحـ ما مصدر يؽقن أن جيقز ٓ)): ذم )القطمدة اإليًمكقة( يؼقل كان ومما

 !. ديــا مـ هق ،واكحطاط ،وإذٓل ،ضعػ

 هـذه قمـغم إمـة شمؽـقن أن هيقـئ مـا وٓ ،يـقطمل ما ديــا مـ لقس سملكف كؼطع كحـ

 أقمـغم قمـغم أمـة ويبــل ،اأفـرادً  يبــل الذي الؽامؾ اعمـفج هق اهلل ديـ ،السقئة القضعقة

 هـذا: يؼـقل مـ داظمؾـا مـ يلي وقمـدما... داظمؾـا لـػتش اعقعً  فؾــطؾؼ ،ممؽـ مستقى

 . لخإ ...قد ،قد ،قمؾقـا أظمريـ يثػم قد ،متعصب مثػم مـطؼ

 هذه كذلؽ؟ ألقس ،ائقؾؾمـروإ أمريؽا هق يثػمكا أن وجيب ،أن يثػمكا الذي: كؼقل

 اكبػمً  كان مفًم ـمرف أي فؾـرفض ،واقعـا إمم فقفا كرضمع أن جيب التل اخلطػمة القضعقة

 وكان ،قمؾقف إمة الذي الذريع الػشؾ هذا وراء كان سملكف وشملكدكا لـا اشمض  ما إذا أمامـا

 إمم ولـعـد ،كرفضـف أن ،السقئة القضعقة هذه إمم إمة أوصؾت التل إؾمباب مـ اؾمببً 

 . اضمد   الؽثػمة إؿمقاء لـا ؾمقؽشػ مـ كػسف وهق ،الؼرآن قمغم وكعتؿد ،الؼرآن

 يؽــقن ،مغؾــقط سمتجـــل أو ،أقمؿــك سمتجـــل يؽـــ ٓ ،اأيًضــ سمؿقضــققمقة ولؽـــ

 قمــدما سملكـف: اأيًضـ ولؾؿتعؾؿـلم ،اعقًعـ لؾطـالب هؽـذا أققل أن وأريد ،سمؿقضققمقة

 سمـاب أكـف هـذا يعــل ٓ ،معقــة ؿمخصـقات أو ،كذا أو ،كذا كـؼد أو ،كذا كـؼد شمسؿعـا

 فـالن هـؾ شمعـرف أن دون وآظمريـ ،وفالن ،فالن لتـؼد شمـطؾؼ سمعدها ،قمشقائل مػتقح

 . كذلؽ لقس أكف أو ،السقئة القضعقة هذه أؾمباب مـ ؾمبب هق

 افشـقئً  اؿمقئً  كؽتشػ أن قمغم ؾمتساقمدكا وإطمداث ،البداية ذم كطرح ما اعقعً  كتلمؾ
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 هلـذا الرئقسـقة إؾمـباب مــ فعـاًل  أهنـا هناعفا كحـ التل إؿمقاء هذه أن لـا يمكد ما

  .((الديـ وضقاع ،إمة ضعػ إمم أدى الذي الضعػ

 وطمـده اعمصػمية الؼضقة هبذه اعمعـل الشخص سملكف كػسف يؼدم ٓ طمسلم السقد إن صمؿ

 :ذم )القطمدة اإليًمكقة( فقؼقل اعمسمولقة مـ اكبػمً  اضمزءً  يتحؿؾقن أيضا نوأظمر سمؾ

 أن وهـؿ أظمـريـ مــ كطؾب ،كؿتعؾؿلم كحـ سمف كؿتاز أن كريد ٓ شـلءال وهذا))

 أكف ،أظمرى ـمقائػ داظمؾ مـ أو ،الزيدية ـمائػتـا داظمؾ مـ ؾمقاء ،شـلءال كػس يعؿؾقا

 اكطؾؼـقا ولؽــ ،شمسـؿعقن مـا قمـغم الرد هق هيؿؽؿ الذي شـلءال يؽقن أن حتاولقا ٓ

 إظمطـاء شمؼققؿ صمؿ ،لألمة السقئة القضعقة هذه معرفة إمم سماهتًممؽؿ اكطؾؼقا ،سملذهاكؽؿ

 . ؟أيـ مـ

 ظمطـل شمؽشػقا أو ،شمتلكدوا طمتك كظر وضمفة جمرد ضماكبـا مـ يلي الذي هذا واقمتؼموا

 اعمجامؾـة أن أؾمـاس قمـغم ظمطـل لـقس لؽــ ،لـديـا ظمطل كشػ أطمد إذا ماكع ٓ ،لديـا

 . اواقعق   ظمطل ،مؼبقل غػم هذا ،هؽذا شمتحدث َّٓ أضـل شمؼت

 أو ،يزقمؾقا قد أو ،كذا أظمرون يؼقل قد هؽذا؟ شمتحدث عماذا أكت: زم يؼقل أن أما

 وؿمقعة ؾمـة كؾـا ،اأسمدً  وقتفا يعد مل ،أن وقتفا يعد مل هذه: كؼقل ،إلخ ...أو أو يتلعمقا قد

 .((مستضعػلم أصبحـا

 : اأطمدً  يزقمؾ َّٓ أ مـف يطؾب مـ اخماـمبً  يؼقل أن إمم

ؾف أن أريد ٓ أكا))  اسمــ وهق آظمر مذهب اسمـ أكـل مـطؾؼ مـ أغضبف أريد ٓ أكا ،أزقم 

 مــ مشؽؾة هل هذه أن ،مسؾؿلم اعقعً  سماقمتباركا الؼضقة كعالج ،هلذا لقس ،آظمر مذهب

 .((زيدي وأكـل اؾمـق   سماقمتباره أظمر أهاضمؿ ٓ أكا ،مشاكؾـا

 عؾـة اجلؿقـع إلقف يدقمق ما مع مـسجؿة إمر واقع ذم هل الطريؼة هذه أن يمكد صمؿ

 : ذم )القطمدة اإليًمكقة( فقؼقل
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 والرؾمــقل الؼــرآن أن - اإلؾمــالم إمم كعــقد أن جيــب: اعقًعــ كؼــقل مـــ وكحـــ))

 ودون ،كؼـص دون أصـؾف قمـغم لألمة قدم ما إذا ولؽـ -( آلف وقمغم قمؾقف اهلل صؾقات)

 صـؾقات) والرؾمقل ،قمؿؾف ؾمقعؿؾ الؼرآن فنن - آظمريـ مراقماة أضمؾ مـ مسخ حماولة

 اهلل كؾؿـة شمعؾـق وأن ،ومتؽـفا ،إمة هذه جمد إقمادة ذم قمؿؾف ؾمقعؿؾ( آلف وقمغم قمؾقف اهلل

 وذم ،العـرب أوؾمـاط ذم يسـقد الـذي هـق ويؽـقن ،ديـف صـريـت وأن ،وشمعامم ؾمبحاكف

 .((إظمرى إمؿ أوؾماط

 والـذي إمـة سمجسـؿ يػتـؽ الـذي الـــداء قمرفشملمؾف ذم كتاب اهلل  ظمـالل فؿـ

 والعؼائـد اعمغؾقـمـة الثؼافـــات إهنا والـصــارى القـفقد أقدام حتت شمئـ اأرًض  ـمرطمفا

 سماـمؾـة قمؼائـد ضـحقة أكــا جيـــد الــاس واقع ذم اإلكسـان شملمؾ إذا): قالف ومما الباـمؾة

 اهلل صـؾقات رؾمـقلف وقمؽمة اهلل كتاب الثؼؾلم ظمارج مـ ضماءشمـــا مغــؾقـمة وصمؼــافات

 .(آلف وقمغم قمؾقف

 إمم شمعـقد أن إٓ مـفا يـجقفا ولـ إهلقة عمماظمذة معرضــف أمة هذه سملن يمكد كان لؼد

 قمؾقـف اهلل صـؾقات - اهلل رؾمـقل سمقـت أهـؾ ظمالل ومـ الؽريؿ كتـاسمف قمؼم ؾمبحاكف اهلل

 ؾمـتظؾ فنهنـا وإٓ :الـجـاة وؾمـػقـة الؼـرآن قركاء ،الؽتاب اهلل أورصمفؿ مـ - آلـف وقمغم

 .رمحتفؿ وحتت والـصــارى القفقد أقـدام حتت

 قمـغم كعتؿـد أن قمؾقــا جيـب)): العؾـؿ ـمالب مـ جمؿققمف مع لؼائف ذم لف كالم ومـ

 .((فقف كحـ الذي القاقع هذا ذم اهلل إمم كتقب وأن اكبػمً  ااقمتــًمدً  الؽريؿ الؼرآن

 :هلقية  اإليًمكقة (ا ) ذم ضالل مـ إمة شمعقشف ًمقم يتحدث وهق ويؼقل

 ضقاع، أمام إؿمؽآت، أمام أكػسـا وضمدكا ضماكب ذم كبحث أن طماولـا كؾًم وكحـ))

 سمسبب هـا، ـاؾوضؾ هـا، ـاؾوضؾ الؽثػم، شـلءال هـا وأضعـا الؽثػم، شـلءال هـا أضعـا

 .((هذا وسمسبب هذا



 46 _______________________________ انقشآوً نهمشـشَع حقذٌمً َكٍفٍت انقائذ انشٍٍذ

 

 :أمقر قمدة ظمالل مـ إمة سمـاء ذم طمسلم السقد حترك لؼد

 بضــر ذم السـقئة آصمارهـا وسمقـان الباـمؾـة والعؼائـد اعمغؾقـمة الثؼافات كؼد : إول

 .إمة  هذه

 ضـقاقمفا سمسـبب إمـة ضـؾت والتـل اهلل كتـاب مــ البديؾة الرؤى شمؼديؿ : الثا 

ضــل اعما ظمالفـات أفرزهتـا التـل اخلاـمئـة الثؼافـات مـ سمغػمها واؾمتبداهلا

 هـذه هل البديؾ فؽان :احلقاة واقع قمـ البقت وأهؾ الؽريؿ الؼرآن وإقصاء

 الـحـق هـذا قمـغم العـامل لـا وقدمت وضقعتفا سمإمة اكحطت التل الثؼافات

 .كشاهده الذي

 كـؾ ذم ؿمـامال كتاسمـا وشمؼديؿـف أولقيـة وإقمطائف احلقاة واقع ذم الؼرآن إطمقاء :الثالث

 ،وسمقـان كـقر ،ؿمـلء لؽؾ وشمػصقال ؿمـلء لؽؾ شمبقاكا شمؼديؿف ،احلقاة جمآت

 وأكف ،قمـف اهلل حتدث كًم مستؼقؿ اطصـرو ،ومققمظة وؿمػاء ،وسمصائر وهدى

 رؾمـقل قمـ روي كًم ،فقف هل مما إمة ؾمقـؼذ والذي ،الباـمؾ ؾمقزهؼ الذي

 صـؾ  سمًم إٓ إمة هذه آظمر يصؾ  ٓ)):- آلف وقمغم قمؾقف اهلل صؾقات - اهلل

 .((أوهلا سمف

 رأؾمـفؿ وقمـغم الؽتـاب أهـؾ مــ إمـة هلذه التارخيل العدو طمؼقؼة كشػ :الراسمع

 جيـب التل اعصـرال ؾماطمة إمم إمة يعقد أن قمغم وقمؿؾ ،ائقؾؾمـروإ أمريؽا

 كـقاضمففؿ كقـػ الؽـريؿ الؼـرآن ظمـالل مــ وقـدم ،مراسمطة فقفا شمؽقن أن

 وقمغم لألمة إؾماؾمقة الركائز يستفدف اعمرطمؾة هذه ذم العدو وأن ،وهنزمفؿ

 والؾغـة - آلـف وقمـغم قمؾقـف اهلل صـؾقات - والرؾمـقل الؽريؿ الؼرآن رأؾمفا

 : ذلؽ ذم قال ومما ،العرسمقة

 واطمـد ؿمــلء قمـغم شمؽمكـز طمـرهبؿ! كػفـؿ ممـا أكثر يػفؿقن ٕهنؿ دمدهؿ))

 - الرؾمـقل ؿمخصـقة وسمعـده الؽـريؿ، الؼـرآن ضـد ومركز مؽثػ، سمشؽؾ

 .((العرسمقة الؾغة الققت كػس وذم  - آلف وقمغم قمؾقف اهلل صؾقات
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 ذم ؿمـامؾة مقاضمفة أصبحت اعمرطمؾة هذه ذم اعمقاضمفة سملن طمسلم  لسقد أكد  :اخلامس

 ذم وإكـًم ،فؼـط العسـؽري اجلاكـب ذم اعمقاضمفـة شمعـد مل احلقاة جمآت كؾ

 :قال ومما ،قتصاديآ اجلاكب ذم وسمالذات إظمرى اجلقاكب

 هـذه إمم وأوصـؾقهؿ زقمًمؤهـؿ، أذهلؿ وقد يؼاشمؾقا أن لؾعرب يؿؽـ هؾ))

 أصـبحت فؼـد أن أما ؾمـة، مخسلم قبؾ قمسؽرية اعمقاضمفة كاكت. احلالة؟

 شمسـتطقع ققادة شمؼمز أن سمد ٓ. طمضارية اعمقاضمف أصبحت طمضارية، اعمقاضمفة

 .((ضمديد مـ إمة شمبـل أن

ا لؾحقاة مـ ظمالل الؼرآن الؽـريؿ مل يؼدمـف قمبـارة قمـدما قدم لؾـاس مـفجً  السادس:

اشمف ودروؾمـف وٓ طمضـقر هلـا ذم واقعـف ضــرقمـ شمـظػمات سمـلم ـمقـات حما

ك أي العؿكم الذي يؿثؾ اعمحؽ احلؼقؼل ٕي كظرية شمؼدم ٕكف إذا كـان هــا

ٓ يؿؽــ أن شمعـرف قمظؿتفـا إٓ قمــدما شمـرى مـا  -كًم يؼقلـقن  -كظرية 

شمصـعف، ما شمؼدمف مـ أصمٍر، شمرى كًمذج ممـ حيؿؾقن أفؽار شمؾؽ الـظرية، صمؼافة 

فات شمؾؽ الـظرية، فؽماهؿ كقػ هؿ، هـا حتؽؿ قمغم شمؾؽ  شمؾؽ الـظرية، شمقضم 

 الـظرية قمـدما كاكقا جيسدوهنا سمـسبة مائة ذم اعمائة.  

ا لؾحقاة كان الؼدوة فقـف واعمثـؾ ا قمؿؾق  مـفجً  -رضقان اهلل قمؾقف  -لؼد قدم 

قدمف سمؽًملف وعالف وضماذسمقتـف  ،إقمغم ضمسده ذم طمقاشمف ققٓ وقمؿال وؾمؾقكا

طمتك قمرفـا مـ ظماللف قمظؿة احلؼ وققشمف قمرفـا مـ ظماللف ؿمـؿقلقة الؼـرآن 

وطمؽؿتف قمرفـا مـ ظماللف قمظؿة إكبقاء إذ أكـا قمـدما رأيـا صـػات الؽـًمل 

ذم وزم مـ أولقاء اهلل هبذا الشؽؾ مـ العظؿة قؾـا: اهلل أقمؾؿ كقػ هل قمظؿة 

 ؿ. إكبقاء صؾقات اهلل قمؾقف

حيات واعمقاقـػ صــركان السقد رضقان اهلل قمؾقـف يقاكـب إطمـداث والت :اؾماسمعً 

  :واعمتغػمات ذم العامل وحيؾؾفا سمطريؼة قرآكقة ومـ إمثؾة قمغم ذلؽ

فمفر مرة وزير اخلارضمقة إمريؽقة قمغم ؿماؿمة التؾػزيقن وقال: كقد لؾـدول العرسمقـة 
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 اهلل قـال قمــؽؿ: ،طمسلم سمؼقلـف: كـذسمت. فلضماب قمؾقف السقد .واإلؾمالمقة طمقاة أفضؾ

ا﴿ َٔده  ٌَّ ََ  يَ ِي َْ  َزَفُرواْ  اَّلَّ وِ  ٌِ ْْ
َ
ٍُ  َولَ  اىِْهَخاِب  أ ْ ن كنِيَ شـرال

َ
َل  أ َْ  َغيَْيُسً ُحََنَّ  َخـْيٍ  ٌل

ًْ  ٌلَ بلُس  .(425:البؼرة) ﴾رَّ

 قمـداء إمم العـريب الشـعب قمـداء يتحـقل أن كريـد ٓ) :قال السػػم إمريؽل مـرة

 :مـ دروس رمضان( ؿمـرالعاذم )الدرس  أضماب قمؾقف السقد سمؼقلف. (ديـل

قمـدما قؾتؿ لـبل لؽؿ اسمعـث  ،اؾماسمؼً  مثؾؽؿ قمؿؾـا إكًم كحـ هذا كعؿؾ قمـدما كحـ))

 سـبيو ف ُلاحـو﴿: قؾـتؿ قمــدما لـا مؾؽا كؼاشمؾ ذم ؾمبقؾ اهلل. أمل شمـطؾؼقا سمعـداء ديــل
 ذم وكحـارسمؽؿ اهلل، ؾمـبقؾ ذم كؼاشمؾؽؿ كريد فؼط مثؾؽؿ كعؿؾ فؼط كحـ: كؼقل. ؟﴾اهلل

 .اهلل ؾمبقؾ ذم وكتحرك اهلل، ؾمبقؾ

 فؾسطلم إمم فؾقتحركقا اهلل ؾمبقؾ ذم اجلفاد يريدون مـ: وقال الرئقس ادقمك ـ قمـدما

  الؼـقات. أّي  قمؼم

 الؼــقات هـذه مــ قــاة أكت: ذم )دروس مـ قماؿمقراء( أضماسمف السقد طمسلم سمؼقلف

 اعقًعـ وؾمـــطؾؼ لؾتـدريب مراكـز افـت  لؾتطـقع، مؽاشمب افت  اإذً  قمؼمك، فسـتحرك

 .لـؼاشمؾ اعقعً  وؾمــطؾؼ كتدرب،

 مــ يقم أي ذم كراك قد التل العبارة هذه لؽ كشؽر وكحـ الصحق ، اعمققػ هق هذا

 قمؼم يتجف ائقؾؾمـرإ ففـاك اهلل ؾمبقؾ ذم اجلفاد يريد كان مـ): شمسحبفا أن إمم شمضطر إيام

 وقمـرض ـمقل قمغم اعمسموللم مـ واطمد أكت الؼـقات، هذه مـ واطمد أكت (الؼـقات أي

 الغضب: هذا حتتقي قـاة كػسف مـ جيعؾ أن جيب الذي الزقمًمء مـ واطمد أكت إمة، هذه

 .  العدو ذلؽ لتقاضمف ممهؾة أمة مـفا دمعؾ اصحقحً  سمـاء إمة هذه لتبـل

 افتحـقا ؿمـباسمـا، مقلـقا ،َمّقلِقكـا لؾتـدريب، مراكز افتحقا صادقلم كـتؿ إذا: كؼقل

 لقتطققمـقا الــاس مع وؾمـتؽؾؿ ،الشباب وؾمـحرض الشباب وؾمقتجف لؾتطقع مؽاشمب

 يؽـقن أن أمـا لؽــ. كؼاشمـؾ اعقًعـ وكتجـف وكتدرب، كتطقع اعقعً  وؾمـتجف ولقتدرسمقا،

 .الدرضمة هذه إمم أغبقاء لسـا فنكـا الـحق هذا قمغم احلديث
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 ،الؽؾؿـة شمعـقـف مـا سمؽـؾ لؾؼـرآن اقريـً  -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقدلؼد كان 

 ،ؿمــلء لؽـؾ وشمبقاكـا وؿمػاء وسمصائر هدىققٓ وفعال  لؾـاس الؼرآن يؼدم كقػ قمرف

 قمــ امتحـدصمً وقمـده ووقمقـده ( شــرذم )الدرس الثالـث قم –رضقان اهلل قمؾقف  - يؼقل

 :  الؽريؿ الؼرآن مع التعامؾ ذم ـمريؼتف

 كـالم هـق إكًم التػسػم، كؿط قمغم لقس غػمها، أو هذه ؾمقاء أيات طمقل وكالمـا))

 .أيات طمقل وطمديث أيات، مـ سمآؾمتقحاء ؿمـلء أؿمبف

 دمعـؾ التػاؾمـػم مــ والؽثـػم معقــة، ققاقمـد ولـف معلم، كؿط لف اعمعروف التػسػم

 يؽـ مل إذا الـاس، سمقاقع الؽريؿ الؼرآن يرسمط مل إذا ،اضمد   قؾقؾة الؽريؿ الؼرآن مـ الػائدة

 طمقـاة ذم لـف فاقمؾقـة وٓ لف أصمر ٓ اكتاسمً  يصب  إظمػم ذم فنكف ،اواؾمعً  آياشمف طمقل احلديث

 .أكػسفؿ ذم وٓ الـاس،

 يؽقن أن قمـ مـفا طمدث خيؾق ٓ احلقاة أطمداث وكؾ كؾفا، لؾحقاة كتاب هق الؼرآن

 ذم الؼـرآن كحقـل أن اعقًعـ - اهلل ؿمـاء إن - كريد وكحـ مـف، ومققػ إلقف كظرة لؾؼرآن

 غـػمه ذم أو رمضـان ؿمـفر ذم ؾمـقاء - اعمعتـاد هق كًم - شمالوشمف إمم قمدكا ما فنذا أكػسـا،

 طمـديث أي أن ؿمـؽ وٓ آياشمف، مـ كستػقد كتدسمر، كتلمؾ، إجياسمقة، شمالوة لف شمالوشمـا شمؽقن

 ذم سمؾـغ مفـًم يستطقع أطمد ٓ ،اوكاقًص  اصـرقا اطمديثً  يزال ٓ الؽريؿ الؼرآن آيات طمقل

 الؼرآن، يعطقف أن يؿؽـ مما اكثػمً  ٕن الؽريؿ: الؼرآن سمعؿؼ قمؾًًم  حيقط أن واعمعرفة العؾؿ

 واعمتغـػمات اعمقاقـػ، ودمؾقـف، كشـػف قمـغم يسـاقمد إكـًم اره،ؾمــرأ مؽــقن مـ هق مما

 .وإطمداث

 وؾمـؾقكقات الـػـقس، وقراءة سمتلمؾ، احلقاة أطمداث وقراءة سمتلمؾ، اهلل كتاب قراءة

 مـ يستػقد أن قمغم يسؽمؿمد، أن قمغم هيتدي، أن قمغم اإلكسان يساقمد ما هل سمتلمؾ الـاس

 .((الؽريؿ الؼرآن ظمالل
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ؿمفقدا إمم رسمف طمتك شمرك لـا صمروة فؽرية  -رضقان اهلل قمؾقف  -ومل يرشمؼ السقد طمسلم 

قمالقة وكـقزا مـ اعمعرفة ذم كؾ جمآت احلقاة كػقؾة سملن شمبـل أمة ققية قمزيزة إن متسؽت 

ات ودروس ضــرمـا سمـلم حما (ةَمـزَ ؾْ مَ )مـفا إمم أن ما يؼـرب مــ مائـة  كتبهبا وقد 

 كــؾ وظمطاسمـات وكحقهــا رؾمـؿ فقفــا الســقد اخلطـقط العريضــة وإؾمـس اعمفؿــة ذم

ذم اجلقاكـب الؽمسمقيـة واعمعرفقـة والسقاؾمـقة  ااعمجآت التل حيتـاج إلقفـا الــاس عقًعـ

ــة ــة  والدقمقي ـــ اعمجــآت آقتصــادية والعســؽرية واإلقمالمق والـػســقة وغػمهــا م

ضمتًمقمقة والزراقمة والتصـقع وغػمها مـ جمآت احلقـاة.. دروس ؿمـامؾة سمشـؿقلقة وآ

بض طمقاة سمحققية الؼرآن الؽريؿ الـذي يتخاـمـب ـاشمف وشمالؼرآن الؽريؿ وقمؿقؼة سمعؿؼ آي

احلقـاة سمؿتغػماهتـا  -رضـقان اهلل قمؾقـف  -واكـب السـقد  .مع كؾ أمة وكلهنا أكزل إلقفا

 وأطمداصمفا سمعلم قمغم الؼرآن وقملم قمغم القاقع.

اؾمتخرج السقد طمسلم الـدروس اعمفؿـة مــ قمؿـؼ التـاريخ ورؾمـؿ اعمــفج احلـؼ 

ؾمتباققة مما اكطقت قمؾقـف آيـات الؼـرآن اؼبؾ. قدم لـا صمؼافة وأضاء ـمريؼ اعمست ضـرلؾحا

 الؽريؿ الذي ٓ يلشمقف الباـمؾ مـ سملم يديف وٓ مـ ظمؾػف. 

 ،إطمـداث اؾمـتؼراء قمـغم كبػمة قدرة يؿتؾؽ -رضقان اهلل قمؾقف  -لؼد كان السقد 

 كـؾ مقاضمفـة قمـغم شمسـاقمده وطمؽقؿـة واقمقـة قرآكقـة سمرؤيـة شمبعاهتا وشمسؾسؾ وأؾمباهبا

ة )اؿمـؽموا سمآيـات ضــرذم حما ومما قال.. شمقاضمفف أن يؿؽـ التل وإطمداث الصعقسمات

 :اهلل صمؿـًا قؾقاًل(

 أطمـداث احلقـاة واقـع ذم أيـديـا وسمـلم الؽريؿ، الؼرآن ،الؽريؿ الؽتاب أيديـا سملم))

 قـال كـًم ٕكـف واقعفـا: قمـ ويؽشػ طمؼائؼفا، قمـ يؽشػ الؽريؿ الؽتاب هذا كثػمة،

 ." سمعدكؿ ما وظمؼم ،قبؾؽؿ ما كبل فقف ": فقف - آلف وقمغم قمؾقف اهلل صؾقات - الرؾمقل

 ذم طمقلـا مـ كثػمة أطمداث قمـ لـتحدث آضمتًمع هذا مثؾ ذم كجؾس قمـدما وكحـ

 أكػســا قمـغم قطعــا قـد كؽـقن أن سمعد الؽريؿ، الؼرآن ضقء قمغم لــاقشفا إكًم العامل هذا
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ِي﴿ اهلل قمــد مـ وشمعامم، ؾمبحاكف اهلل قمـد مـ كؽتاب سمف كثؼ وأن ،سمف كؾتزم سملن اقمفدً   اَّلَّ
 ًُ َٔاِت  ِف  سـرال َحْػيَ ٍَ ْرِض  السَّ

َ
 الـذي ظمؾػـا، وما أيديـا سملم ما يعؾؿ الذي (6 :الػرقان) ﴾وَاْْل

 . الصدور ذم عما ؿمػاء أكف سمقان، أكف كقر، أكف هدى، كتاب أكف والشفادة، الغقب يعؾؿ

: يؼـقل إذ مــا وشمعامم ؾمبحاكف اهلل يريد كًم الؽريؿ سمالؼرآن التؿسؽ إمم سمجدية لـعقد

َذا﴿ َْ َُْزَْلَاهُ  نَِخاٌب  َو
َ
َتاَركٌ  أ ٔهُ  ٌُ ٔا فَاحَّتُِػ ًْ  وَاتَُّل  هـؾ لــظـر (455:إكعـام) ﴾حُرََْحُٔنَ  ىََػيَُّس

 هؾ العامل؟ هذا ذم جيري ما طمقل مققػ لف هؾ حيدث؟ ما طمقل كظرة لف الؽريؿ الؼرآن

 لـا يؽقن أن يريد هؾ ما؟ قمؿاًل  كعؿؾ أن مـا يريد هؾ ما؟ ولقةممس كتحؿؾ أن مـا يريد

 .حيدث؟ ما كؾ مـ جيري؟ ما كؾ مـ مققػ

 وأن سمـالؼرآن، هنتـدي أن: هـل اعقًعـ قمؾقفـا كسػم أن كريد قاقمدة إـمار ذم ذلؽ كؾ

 قمغم ولـسػم إلقف، ولـدقمق ظماللف، مـ اهلدى لـبحث الؽريؿ، الؼرآن سمثؼافة أكػسـا كثؼػ

 .((وصمبات سماؾمتؼامة هداه

   ويمكد سملن إطمداث ؾمتساقمدكا قمـدما كـطؾؼ سمرؤية قرآكقة فقؼقل:

ل مفؿـة طمتـك سمالـسـبة لـؽ أكـت ذم غرسمؾة الـػـقس، أقمــ اإطمداث مفؿة ضمد  ))

سمالـسبة ٕي واطمد مـا مـ ظمالل إطمداث قد يتؾؿس هق ما لديف مــ كؼـاط  ،اؿمخصق  

ضعػ ما لديف مـ رؤى قد شمؽقن غػم صحقحة، فقصؾ  كػسقتف هق وحياول أن يصح  

وضعقتف. إضافة إمم شمؼققؿ الـاس لبعضفؿ سمعـض شمؼقـقؿ اعمجتؿـع وغرسمؾتـف مــ ظمـالل 

 اقمغم هذا الـحق شمؽقن ظمططً  إطمداث ٕن مستؼبؾ إمة، أي أمة شمستػقد مـ إطمداث

شمعرف أن هذا اإلكسان كذا وهذا كـذا  ،واقمقة قائؿة قمغم معرفة اظمططً  ،قائؿة قمغم معرفة

وهؽذا شمستطقع أن شمعرف فتؽـقن  ،وهذا كذا وشمؾؽ الؼبقؾة كذا وؾمؽان شمؾؽ الؼرية كذا

ظمططؽ سمالشؽؾ الذي ٓ يؽقن فقفا أظمطاء متؽررة، قد شمقكؾ مفؿة إمم ؿمـخص أو إمم 

 .قمة مـ الـاس هؿ ذم القاقع غػم ضمديريـ سملن يؼقمقا سمتؾؽ اعمفؿة وهؽذاجمؿق
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لؾشخصقات سملكقاقمفا.. أمل يؼدم لــا كػسـقة   متؽامالؼققًًم اهلل ذم الؼرآن الؽريؿ قمؿؾ شم

ا  وكػسـقة الؽـافر صــرة الـاعمممـ؟ وققَّؿ لـا كػسقة اعمـافؼ؟ ققَّؿ كػسقة القفقدي وكػسـق

 .((يعؾؿؽ هذه الـػسقة وكقػ ؾمقؽقن ؾمؾقكفا ذم احلقاة، كقػ ؾمقؽقن مـطؼفا  كامالشمؼققًًم 

 وقمـ إطمداث الؽثػمة ذم هذا الزمـ ودورها ذم ففؿ الؼرآن الؽريؿ يؼقل:

سمعؿؼ الؼرآن الؽريؿ: ٕن  ذم العؾؿ واعمعرفة أن حيقط قمؾًًم  ٓ أطمد يستطقع مفًم سمؾغ))

اره، إكـًم يسـاقمد قمـغم كشـػف ؾمــرمما يؿؽـ أن يعطقف الؼرآن، مما هق مـ مؽــقن أ اكثػمً 

 ودمؾقف، اعمقاقػ، واعمتغػمات وإطمداث.

قراءة كتاب اهلل سمتلمؾ، وقراءة أطمداث احلقاة سمتلمؾ، وقراءة الـػـقس، وؾمـؾقكقات 

قد مـ الـاس سمتلمؾ هل ما يساقمد اإلكسان قمغم أن هيتدي، قمغم أن يسؽمؿمد، قمغم أن يستػ

 ظمالل الؼرآن الؽريؿ.

َ ﴿اهلل قال ذم الؼرآن الؽريؿ:  نِرٍ سـرَوىََلْد ي ـدَّ ٌه ٌِـَ  ْو  َٓ ْنِر َذ : الؼؿـر) ﴾َُا اىُْلْرآَن لذِلل

ْْلَاِب ﴿ (47
َ
ٔا اْْل ُ ْول

ُ
َر أ ِّ َوَِلََخَذنَّ ِ ةَُّروا آيَاح َدَّ َتاَرٌك َلل ٌُ َُزَْلَاهُ إََِلَْم 

َ
كرضمـع  (09: ص) ﴾نَِخاٌب أ

إمم الؼرآن الؽريؿ سمتذكر وشمدسمر، وؾمتػفؿ أؿمقاء كثػمة مـ الؼرآن الؽريؿ، يػفؿ اإلكسـان 

 أؿمقاء كثػمة مـف. 

أكت شمستطقع أن شمعرف اعمقاقػ التل هل مـسجؿة مـع الؼـرآن، أو مقاقـػ خمالػـة 

لؾؼرآن، مـ قبؾؽ أكت ومـ قبؾ آظمريـ، أكت ؾمتعرف اعمقاقـػ التـل هـل متػؼـة مـع 

 .((ؿ وشمطبقؼ ٔياشمف، مـ اعمقاقػ التل شمعتؼم رفض لؾؼرآن الؽريؿالؼرآن الؽري

 فقـف ومـا إمـة حتتاضمف ما لقؼدم اومرؿمدً  ومعؾًًم  امقضمفً  اهلل اؾمؿ قمغم اكطؾؼ وهؽذا

ذم )الثؼافة  قال ومما الؽريؿ الؼرآن ظمالل مـ وأظمرة الدكقا ذم وكجاهتا وؾمعادهتا قمزهتا

 : الؼرآكقة(



  (سضُان اهلل عهًٍ)حسٍه بذس انذٌه انحُثً  انسٍذ قت مه حٍاة انشٍٍذ انقائذ شـشصفحاث م ___________ 53

  

 ؾمــجد الؽريؿ سمالؼرآن كتثؼػ أن صمؼافتـا وقمـقان إؾماس مـ اكطؾؼـا ما إذا كحـ))

 احلؽؿـة، سمـف اهلل يؿـحـا سمـا، يسؿق يزكقـا وكتبعف كتعؾؿف قمـدما هؽذا، هق الؽريؿ الؼرآن

 كـًم سمضـقاقمفا، إمة ضاقمت ضاقمت عما التل الؼقؿ كؾ الؼقؿ، كؾ يؿـحـا الؼقة، يؿـحـا

 لـا، اضمد   قمظقؿ فؿمـرو. سمالذات العرب وضع وذم اعمسؾؿلم، وضع ذم أن طماصؾ هق

 الؼرآن سمثؼافة كتثؼػ وأن الؽريؿ، سمالؼرآن أظمريـ كثؼػ أن سمؿستقى كؽقن أن وكتؿـك

ِ  فَْضُو  َذلَِم ﴿ الؽريؿ ِّ  اَّللَّ َْ  يُْؤتِي ُ  يََشاءُ  ٌَ ًِ  اىَْفْضوِ  ُذو وَاَّللَّ  ،يشـاء مــ يمشمقف ﴾اىَْػِظي

 .((العظقؿ الػضؾ هذا يمشمقا أن اهلل يشاء ممـ كؽقن أن فؾـحاول

 :ة )اؿمؽموا سمآيات اهلل صمؿـًا قؾقاًل(ضـرذم حما ويؼقل

 إلـف، مؾؽ، قمـد مـ كزل هق وشمعامم ؾمبحاكف قمـده مـ أكزلف الذي الؽتاب ففذا اإذً ))

 قمؿـكم كتـاب قمؿكم، كتاب وهق. رطمقؿ سمصػم، ؾمؿقع، طمؽقؿ، قمؾقؿ، قققم، طمل، مدسمر،

 ضمـديرة لقسـت هل الؽريؿ الؼرآن يدهيا سملم أمة دمؿد فلن. احلقاة سمحركة يتحرك لؾحقاة

 هتجـر أمـة هـل فمفرهـا، وراء الؼرآن شمـبذ أمة هل ،سملظمالقف شمتخؾؼ ٓ أمة هل سمحؿؾف،

 .مؼفقرة ذلقؾة مـحطة شمعقش سملن ضمديرة أمة هل الؼرآن،

 فـتدسمر الؽريؿ الؼرآن إمم كعقد أن قمؾقـا جيب كتـبف، أن قمؾقـا جيب كستقؼظ، أن قمؾقـا جيب

 .  ((ولقةمسمؿس وسمشعقر قمؿؾقة، وسمروح ضمدي، سمشؽؾ كتدسمرها كتػفؿفا، كتلمؾفا آياشمف،

ة ضــرذم حما قـال وممـا ،الؽريؿ الؼرآن مرطمؾة هل اعمرطمؾة سملن يمكد السقد كان لؼد

 :)آيات مـ ؾمقرة الؽفػ(

 دول حتـرك ائقؾقلم،ؾمـراإل حترك إمريؽقلم، حترك ظمالل مـ إطمداث هذه شملي))

 لديـف حيصؾ وٓ إطمباط، لديف حيصؾ أن يؿؽـ ٓ قرآكقة سمـظرة يتلمؾفا مـ. هذه الغرب

 عمــ لإلؾمـالم، سمالـسبة الػؽمات وأطمسـ أفضؾ مـ الػؽمة هذه يرى أن يؿؽـ سمؾ يلس،

 .فعاًل  اإلؾمالم، ؾمبقؾ ذم يتحركقن كقػ يعرفقن
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 رهقبـة، فعـاًل  هـل. رهقبة وفؽمة مظؾؿة، فؽمة اهنجيدو قرآكقة، كظرة يـظرون ٓ ومـ

 ذم هــا ،فعـاًل  ورهقبـة ظمطػمة، ففل الؼرآن، هدي قمغم يتحركقن ٓ عمـ لؽـ وظمطػمة،

 . أظمرة وذم الدكقا،

 أهنا - وشمؼققؿـا ففؿـا، طمسب قمغم - كتاسمف هدي قمغم اهلل، هدي قمغم يسػمون مـ أما

 ذم يتحركـقن عمـ فؼط، اهلل ؾمبقؾ ذم يعؿؾقن عمـ إمة، هذه شماريخ ذم اعمراطمؾ أفضؾ مـ

 .كتاسمف أؾماس وقمغم اهلل، ؾمبقؾ

 ؾمـلم شـرقم كحق مـ شمؽقن قد رسمًم سمؾ ؾمـتلم، أو ؾمـة، مـ مرطمؾة لقست يبدو وأهنا

 مـا ولؽــ. الدكقا هذه ذم قمجقب سمشؽؾ متغػمات سمدأت ؾمـقات شـرقم كحق مـ ،اشمؼريبً 

 .((.!كفذه مرطمؾة ذم اهلل، كتاب قمـ يعرضقن مـ طمال أؾمقأ

ومع أن الؼرآن الؽريؿ كتاب هداية ؿمامؾة إٓ أن هدايتف مرشمبطة سمالعؿؾ واجلفـاد ذم 

واعمتؼقن هؿ قمؿؾققن يتحركقن سماهتًمم وضمدية وهـا يؼقل  ،ؾمبقؾ اهلل ففق هدى لؾؿتؼلم

 :  ذم ) مدي  الؼرآن الدرس الثالث( -رضقان اهلل قمؾقف  -السقد طمسلم 

 محـؾ اهلل، ؾمبقؾ ذم اجلفاد مقضقع أن وهلذا قمؿؾ: ذم كػسؽ شمؼحؿ قمـدما أظمل يا ))

 شمؼحـؿ قمــدما. العؾـؿ أسمـقاب مــ سماب اعمعرفة، وؾمائؾ مـ وؾمقؾة هل الديـ مسمولقة

 إمم طماضمـة مــ هــاك وكـؿ مشاكؾ، ـم هـاك كؿ سمعد دمد اهلل ؾمبقؾ ذم قمؿؾ ذم كػسؽ

 .إلقف ماؾمة طماضمة هـاك دمد ذوق، لف دمد وطمؾ مشاكؾ، مـفا يتػرع مشؽؾة ودمد طمؾقل،

ؾ أكت إذا لؽـ. هدى شمزداد معرفة، شمزداد هـا  هتـتؿ مـا ،يشء هــاك ما ذهـقتؽ مؼػ 

 سماب هق الذي القاؾمعة اعمعرفة أسمقاب مـ سماب كػسؽ قمغم شمغؾؼ الققت كػس وذم سممء،

 مــ إٓ يعطـل ما والؼرآن الؼرآن، ذم هل سمحؽؿتف ؾمعتف، سمؽؾ العؾؿ ٕن طمؼقؼة: العؾؿ

 حمؾـف جيؾس وهق كان كقػًم ادةقمبَّ  كان لق ،كان كقػًم كان لق اأطمدً  يعطل ما لف، يتحركقن

 .ؾمقعطقف سمسقطة أؿمقاء ،اؿمقئً  يعطقف لـ
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 اهلل، ديــ صـرك شمعـل، ما سمؽؾ الديـ قضقة محؾ يعـل اهلل، ؾمبقؾ ذم طمركتف مع لؽـ

 ذم ،فقـف شمتحـرك الؽبػم العـقان هذا ،اهلل ديـ قمـ دفاع اهلل، قمباد إرؿماد اهلل، كؾؿة إقمالء

 مــ فقف كؿ طمؽؿة، مـ فقف كؿ كقر، مـ فقف كؿ! هدى مـ فقف كؿ شمؾؿس الؽريؿ الؼرآن

 وقػـة يقضمـد ٓ ـمـقل، قمـغم طمركـة سماحلركة، مطبققمة هل هذه احلقاة ٕن عة: معارف

 .اهنائق   فقفا

 الذيـ سماعمتؼلم يذكرك ،ققية قمالقة سماهلل شمرسمطف سماهلل الثؼة قمظقؿ طمسلم السقد كان لؼد

 ذم دوكف ما فصغر أكػسفؿ ذم اخلالؼ قمظؿ": سمؼقلف - السالم قمؾقف - قمكم اإلمام وصػفؿ

 أؾمـباب امبقـًـ يـبغل كًم سماهلل شمثؼ ٓ اأهن إمة أزمات أكؼم مـ أن يعرف وكان ".أقمقـفؿ

 :  ذم درس )الثؼة سماهلل( قال ومما ،هذه الثؼة أزمة

 يعزز أن يؿؽـ ما الؽريؿ الؼرآن ذم ألقس عماذا؟.. سماهلل صمؼة أزمة يعقشقن اعمسؾؿقن))

ْٔ ﴿: قمــف اهلل قال الذي هق الؽريؿ الؼرآن. سمغم وشمعامم؟ ؾمبحاكف سماهلل صمؼتـا َُْزَْلَـا لَـ
َ
ـَذا أ َْ 

ُّ  َجَتٍو  ََعَ  اىُْلْرآنَ  ْحَخ
َ
ًَع  اَخاِشػً  لَرَأ َخَصدل ٌُ  َْ ِ  َخْشـَيثِ  ٌِـ َثـاُل  َوحِيْـَم  اَّللَّ ٌْ

َ
َٓاضــرَُ  اْْل  ُب

َِّاِس  ًْ  لِي ُٓ ُرونَ  ىََػيَّ  ضمعؾـت التل هل سماهلل، صمؼة اكعدام سماهلل، معرفة قؾة (04:شـراحل) ﴾َحَخَفهَّ

 كـًم سمـاهلل وصمؼــا لق هبديف، هيتدوا فؾؿ وشمعامم، ؾمبحاكف اهلل قمـ اسمعقدً  فقنصـريت اعمسؾؿلم

 ؾمبحاكف اهلل وقمد - يـبغل كًم - قـاصدَّ  لق اهلل، إٓ اأطمدً  خيشقن ٓ الـاس ٓكطؾؼ يـبغل

 سمـف وقمـدهؿ ما ،لديـف اأكصارً  يؽقكقن عمـ اهلل وقمد ٕولقائف، اهلل وقمد لؾؿممـلم، وشمعامم

 وقمـدهؿ ومـا الدكقا، ذم والؼقة والؽرامة والعزة والسعادة والـجاح والػالح اخلػم، مـ

 ذم رغبــا عمـا يـبغـل كـًم سمـذلؽ صدقـا لق.. قمدن ضمـات مـ رضقان، مـ أظمرة ذم سمف

 رهبتــا وكؾ رضاه، وذم قمـده، وفقًم اهلل، ذم رغبتـا كؾ لؽاكت أطمد، مـ رهبـا وعما أطمد،

  .((وقمؼاسمف وغضبف وقمقده ومـ اهلل مـ

 ويؼقل:
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 كثـؼ ٓ كقـػ أكف اهلل مـ يستحل يستحل، فعاًل  الؽريؿ الؼرآن شملمؾ إذا فاإلكسان))

 مــ هـق الؽـريؿ الؽتـاب هذا سملن كممـ وكحـ كؼرؤها، وكحـ آياشمف، كسؿع وكحـ سمف،

 لـتـقٓه، الطرف هذا أو الطرف هذا قمـ كبحث عماذا كثؼ؟ ٓ عماذا.. عماذا.. فؾًمذا.. قمـده

 .((وشمعامم ؾمبحاكف اهلل كتقمم ٓ صمؿ

 صــرحما وهـق إومم احلـرب ذم أكـف وشمعـامم ؾمبحاكف سماهلل العالقة صمؼتف قمغم يدل ومما

 أن فقفـا مــف ـمؾبـقاالشعبل العام،  عمممترزب احل الؼمعماكقة الؽتؾة مـ رؾمالة إلقف وصؾت

 أطمـد سماقمتبـاره احلـرب سمققـػ فقفا يطالبف ،اجلؿفقرية رئقس إمم اؾمتغاصمة سمرؾمالة يبعث

 هـذه وصـؾت وقمــدما ،الؼمعمـان ذم ؾمتغاصمةآ هذه يػعؾ قا أن مستعدون وهؿ مقاـمـقف:

: يؼـقل وكـان. العزيـز الؼقي سماهلل ؾمـستغقث: وقال ،هبا رمك طمسلم السقد إمم الرؾمالة

 .اهلل صـرسمـ صمؼتل اهتزت عما هذا اجلرف سماب قمغم وصؾقا قد لق واهلل

 مــ كـؾ طمتـك)): الـدرس السـاسمع( اهلل معرفة) دروس أطمد ذم لؼقلف دمسقد وهذا

.. وـمقاغقـت ،كجباريـ أكػسفؿ ويؼدمقن ،أكػسفؿ يَتَعافَمُؿقن إرض هذه ذم يؼمزون

 مـا. الؼفـار القاطمـد ضمـؼموت أمـام مسـاكلم مسـاكلم، إهنؿ ضعػاء، إهنؿ أذٓء، إهنؿ

 إذا أضـعػـا ومـا !أطمؼركـا ومـا !كحــ أذلــا ومـا !أذهلؿ وما !أطمؼرهؿ وما !أضعػفؿ

 إذا سمصـائركا أقمؿك وما أطمؼركا وما !أضعػـا ما !اهلل مـ كخاف وٓ مـفؿ كخاف أصبحـا

 .((!وشمعامم ؾمبحاكف سماهلل كثؼ وٓ كطؿئـ وٓ إلقفؿ، اـمؿلكـا

وأقسؿ وأقسـؿ ))سمؼقلف:  )يب يب د(وقد أكد قمغم هذه الثؼة العالقة ذم طمقاره مع الـ 

يا أظمتل وأقسؿ لؽ ولؾؿستؿعلم أقسؿ لؽ ولؾؿستؿعلم سملكف لقس لـا قمالقة سملي ـمرف 

 .((صمؼتـا سماهلل قمغم اإلـمالق ٓ قمريب وٓ مسؾؿ وٓ أضمـبل إٓ سماهلل ؾمبحاكف وشمعامم كحـ

ن هذه قضقة إ))وقد أظمؼم  إخ حمؿد حمسـ الػرح سملن السقد قال لف أصمـاء احلرب: 

واهلل وقمـد  ،ٕهنا قضقة طمؼ واسمتــت قمـغم أؾمـاس الؼـرآن الؽـريؿ :ؾمتبؼك مفًم طمصؾ

 .  ((هاصـرسمـ
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سمصػة اعمسارقمة كان قمغم مستقى قمال مـ التحكم  -رضقان اهلل قمؾقف  -السقد طمسلم 

 ًٓ لؼـقل اهلل  اق  ـطمؼقؼـ واعمبادرة ذم إقمًمل التل شمتطؾـب اعمبـادرة واعمسـارقمة وكـان مثـا

ُِٔنَ ﴿ؾمبحاكف وشمعامم:  ٌِ ْٔمِ  ةِـاَّللل  يُْؤ ُرونَ  اْلِخـرِ  وَاَْلَـ ُُ
ْ
ْػُروِ   َويَـْ ٍَ ْ نَ  ةِـال ْٔ ـ َٓ ِْ َِ  َويَ  َغـ

َِهرِ  ٍُ ْ َْيَاِت  ِف  َويَُسارُِغٔنَ  ال
ْ
ْوىَـئَِم  اْل

ُ
ََ  وَأ اِِلنِيَ  ٌِ  .(441:قمؿران )آل ﴾ الصَّ

ا ا يتصػ هبذه الصػة اعمفؿة وظمصقًصـوطمرص قمغم أن يريب اعمجتؿع لقؽقن جمتؿعً 

 رضقان اهلل قمؾقف يؼقلاعمسافات.  صـرذم هذه اعمرطمؾة وكحـ أمام قمدو يعؿؾ قمغم أن خيت

 : ذم )ؾمارقمقا إمم مغػرة مـ رسمؽؿ(

 وذم مفـؿ، ؿمــلء اإلؾمـالم، ذم مفـؿ ؿمــلء هـل اعمسارقمة قضقة اعمبادرة، قضقة))

 كـؼمى أمهقـة هلـا اعمبادرة دمد اهلل، أقمداء مقاضمفة ذم اعصـروال لإلؾمالم، العؿؾ مقاديـ

ا﴿: يتثاقؾقن ممـ وؾمخرية ؿمديد، سمعتاب الؼرآن ضماء وهلذا :اضمد   ٌَ  ًْ ًُ  رِيَو  إَِذا ىَُس  ىَُس
ًْ  اَّللل  َسبِيوِ  ِف  اُِفُرواْ  ْرِض  إَِل  اثَّاكَيُْخ

َ
  (.((48:التقسمة) ﴾اْل

 :ذم الدرس الساسمؼ فقؼقل.. اعمقاديـ كؾ ذم واعمسارقمة السبؼطمسلم  السقد ويؼصد

 السـباقلم، هؿ دمعؾفؿ التل الصػة هل لؾؿسؾؿلم، سمالـسبة اضمد   مفؿة الصػة هذه))

 كـؾ ذم واعمعرفـة، العؾـؿ، مقاديـ كؾ ذم السبؼ أصحاب هؿ دمعؾفؿ إمؿ، ؾمادة وهؿ

 الطـب،: مثـؾ اعمجـآت وكـؾ الزراقمـة، جمـآت مــ الصــاقمة، جمـآت مــ جمال

 ،الـاس وشممظمر إمؿ، شممظمر التل هل التباـمم، التثاقؾ، مسللة لؽـ وغػمها، واهلـدؾمة،

 .((أظمرون فقسبؼفؿ كثػمة، أؿمقاء نيعرفق ما

 :ذم الدرس الساسمؼ فقؼقلمع العدو  اعصـرال طمسؿ ذم اعمسارقمة دور قمـ ويتحدث

 أهـؿ اعمبـادرة صــرقمـ اعمبـادرة، إٓ اعمقاضمفـة ذم احلـروب، ذم اعمقضـقع حيسؿ ٓ))

 متـك لؽــ اعمققـػ، ؾمـقد أكـت شمؽـقن السبؼ، صاطمب أكت شمؽقن اعمسارقمة، ،صـرقمـ
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 طمركـة قمــدهؿ مبـادريـ، كؾفـؿ طمقلـؽ ـَمـ كـان إذا اعمققـػ؟ ؾمقد شمؽقن أن يؿؽـ

  .اعمسارقمة اعمبادرة،

 ذم يـػؼـقن سمـلهنؿ وصـػقا مـ وهؿ اعمتؼلم، اعمممـلم، سملن شمقطمل كؾفا هذه فأيات

 .((ومسارقمة سمؿبادرة، يـػؼقن أهنؿ اء،ضـروال اءسـرال

 يسارع ممـ الـققمقة هذه مـ كان سملكف -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد قمرف ولؼد

 حتركف مـ ذلؽ قمغم أدل ولقس ،الـاس مصؾحة فقف ما كؾ شمؼديؿ ذم ويسارع اخلػمات ذم

 اعمرطمؾـة شمؾـؽ ذم إمـة هبـا متر التل الصعبة الظروف مـ سمالرغؿ الؼرآ  وعشـراعم هبذا

 السـقد ؾمـارع قـد يؽــ مل لـق إطمـداث هذه مع الـاس طمالة ؾمتؽقن كقػ العامل واهلل

 .الزكل الطاهر سمدمف وؾمؼاه لؾـاس وقمبده لؾـاس العظقؿ اعمـفج هذا لرؾمؿ وسمادرطمسلم 

وأمهقـة أن يتحـرك  ،يـدرك ظمطـقرة اعمرطمؾـة -رضقان اهلل قمؾقف  -لؼد كان السقد 

إما أن يسـبؼـا إمم كػـقس أسمــاء  :ويمكد أكـا ذم ؾمباق مع العدو ،الـاس سمجدية وسمػاقمؾقة

 ؾـة (ظمطـقرة اعمرطم ذم ) -رضقان اهلل قمؾقـف  -ومما ورد قمـ السقد  ،أمتـا أو كسبؼف كحـ

 ققلف:ا أسمـاء هذه إمة خماـمبً 

 ذم وؾمقسـعقن مػسـدون، القفـقد إن الؽـريؿ الؼـرآن ؾمبحاكف وشمعامم ذماهلل  يؼقل))

ًٓ  اهلل ضمعؾؽؿ مـ أكتؿ، فقاضمبؽؿ اإذً . قمـفؿ اكثػمً  وحتدث ،افسادً  إرض  سمــل قمــ سمـد

 إرض ذم ائقؾؾمــرإ سمــل فساد شـريـت أن دون حتقلقا طمتك شمتحركقا أن: هق ائقؾؾمـرإ

 وكقصـؾ الـديـ، هـذا لـقصؾ ية:شـرالب إمم كحـ كسبؼفؿ أن أكتؿ، شمسبؼقهؿ أن كؾفا،

 لؾقفـقد اعمجال كػس  أن دون لـحقل كؾفا: يةشـرالب إمم اهلدى هذا وكقصؾ الـقر، هذا

 إمم يسـبؼقكا مــ هـؿ فقؽقكـقن ،افسـادً  إرض ذم يسـعقن أهنـؿ قمــفؿ طمؽـك الذيـ

 .((افسادً  إرض وافقؿؾم يةشـرالب

ذم هذه  ما هق وقت أن يعؿؾ الـاس  :قمغم مـ يؼقلقن -رضقان اهلل قمؾقف  -وجيقب 

  :(رمضانمـ دروس  الراسمع)اعمرطمؾة سمؼقلف ذم الدرس 



  (سضُان اهلل عهًٍ)حسٍه بذس انذٌه انحُثً  انسٍذ قت مه حٍاة انشٍٍذ انقائذ شـشصفحاث م ___________ 61

  

 وقـت كـان أكف دمد الؼرآن إمم شمعال ٓ،: لف قؾ ،(..وقت هق ما): لؽ يؼقل قمـدما))

 حيصـؾ اللـئ طمسـاب ألػ وحيسبقا الـاس يعؿؾ أن وقت ،فعاًل  ؾمـة، أرسمعًمئة قبؾ مـ

 اكتشـاف سمدايـة مــ أو (سماوأور) هنقض سمداية مـ ؾمـة، أرسمعًمئة قبؾ مـ كفذه، وضعقة

 أرسمعًمئة قبؾ أمريؽا؟ اكتشػت متك أمريؽا، مـ (شملمق  مَص ) أن الـاس ألقس ،(أمريؽا)

 اعمسـؾؿقن كـان الذي الققت ذم متلظمرة إٓ أمريؽا شمـفض مل كؾفا، الؼارة اكتشػت ؾمـة

 أرسمعًمئـة قبـؾ قائؿـة دول معــا كان أكػسفؿ، (الزيقد) القؿـ ذم هـا حيؽؿقن حيؽؿقن،

 ذلـؽ مــ طمسـاب ألـػ حتسـب جيعؾـؽ الـذي سمالشؽؾ اشمقضمقفً  يعطل والؼرآن ؾمـة،

 فقًم يعؿؾقا أن يؿؽـ ماذا هـا لؽ يذكر لدهيؿ، الـفقض اتؿمـرمم شمرى وأكت الققت،

 .((متؽـقا إذا

 فقؼقل رضقان اهلل قمؾقف : (رمضانمـ دروس  السادس) الدرس أما ذم

 أؾمـاس قمـغم يؼقم قمؿؾ لؾـاس يؽقن أن وقت هق ما: مثاًل  يؼقل أن مـا البعض))

 صمـرواهتؿ أوـمـاهنؿ ديـفؿ ضد اعمسؾؿلم ضد إمة هذه ضد الؽتاب أهؾ شمقضمف مقاضمفة

َيـَقد   َمـا﴿ هـذه أيـة (!وقت أن لقس أو ،وقت هق ما): سمعضفؿ يؼقل قد مؼدؾماهتؿ

ـَ  ــِذي ــُروا الَّ ـْ  َكَػ ــ ــؾِ  ِم ــاِب  َأْه َل  َأنْ  كلِمَ شـــراعمُْ  َوٓ اْلؽَِت ــزَّ ــْقُؽؿْ  ُيـَ ـْ  قَمَؾ ــ ــػْمٍ  ِم ـْ  ظَم ــ  ِم

 قبؾــا كـان مــ أو ؾمــة سملرسمعًمئة قبؾـا كان مـ قمغم شمػرض كاكت هل (425:البؼرة)﴾َرسم ُؽؿْ 

 يؽقكـقا أن أوروسمـا ذم الـفـقض اتؿمــرمم سمـدايات يـرون قمـدما أهنؿ ؾمـة سمخؿسًمئة

 الــاس معظـؿ الـذيـ الغريب اإلكسان يتجاوزهؿ ٓسمل اعمسؾؿ اإلكسان سمبـاء اضمد   مفتؿلم

 .يتجاوزوهؿ ٓأ الؽتاب أهؾ مـ هؿ هـاك

 قمــدما أولئـؽ سمـلن فعـاًل  سملكف معرفة إظمػم ذم شمعطقؽ أو لؽ شمؼقل أية هذه ٕن

 :ؿمـر مـ لدهيؿ ما سمؽؾ ؾمقتجفقن ؾمقعؿؾقن؟ ماذا ظمػم أي زم يقدون ٓ وهؿ يـفضقن

 لءـالشـ هق ما العدو لؽ، قمدو هق ظمػم أي لؽ يقد ٓ الذي أقمداء، هؿ هذا معـك ٕن

 أن يؿؽــ ظمـػم أي وسملم سمقـؽ حيقلقا أن ،ضـرال هق شـرال هق سمؽ يعؿؾف أن يريد الذي
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 الـفـقض اتؿمــرمم سمـدأت مـا أول ؾمــة سمخؿسـًمئة قبؾـا مـ واضمب مـ فؽان شمـالف،

 اعمسـؾؿقن ألـقس أمريؽـا، شمؽتشػ أن قبؾ مـ سمسقطة أؿمقاء كاكت أوروسما ذم الصـاقمل

 هـذا والؽتاب أمريؽا، شمؽتشػ أن قبؾ  دولة كؿتؾؽ كـا وكحـ أمريؽا مـ يعاكقن أن

 ويبتــقن سمقـقنوإور إلقفـا ويتقافـد كؼـارة أمريؽـا شمؽتشـػ أن قبـؾ مــ أيديـا سملم

 .الؽبػمة اخلطقرة هذه يشؽؾقن أن ويصبحقن

 وسمـلي حتاول أن دولة متتؾؽ وأكت الؼرآن شمػفؿ أكت إذا مستؼبؾقة كظرة شمعطل هذه أية

 إكسـان لؽـؾ وٓ لؽ يقدون ٓ الذيـ أولئؽ يتجاوزك ٓ طمتك ظمؼمات قمغم حتصؾ أن ـمريؼة

 اكشـغؾ قمـدما أكت، سمؽضـرل ققهتؿ ؾمقستخدمقن الذيـ أولئؽ ظمػم، أي إمة هذه ذم

! ؾمـتـباط؟آ هـق ما الؼرآن مـ يستـبط يريد يستـبط أن يريد وهق أظمرى سمعؾقم الـاس

 عمسـتؼبؾ ضـًمكات شمعؿؾ وكقػ واقعؽ مع شمتعامؾ كقػ لتعرف قبؾ مـ شمستـبط مل عماذا

 .((قمؾقفا حتصؾ ـمريؼة وسملي أظمرون امتؾؽف ما متتؾؽ أن فتحاول إمة هذه

ولقتفؿ ذم مقاضمفة اخلطر وضع اجلؿقع أمام مسم -رضقان اهلل قمؾقف  -صمؿ إن السقد 

 أمريؽا دظمقل ظمطر) ذمائقؾقلم فقؼقل ؾمـرالذي يتفدد  إمة قمغم أيدي إمريؽقلم واإل

  :القؿـ(

 وكصـارى هيقد وأولئؽ ،مسؾؿلم سماقمتبارهؿ مققػ لؾؿقاـمـلم يؽقن أن جيب اإذً ))

 يؽـقن وأن مققـػ، لؾدولـة يؽـقن وأن مققـػ، لؾعؾـًمء يؽـقن وأن سمالدهؿ، دظمؾقا

 مـاذا: يؼقلـقن الـذيـ وأولئـؽ. ووـمـقتفؿ ديـفؿ قمؾقفؿ يؿؾقف ما هق مققػ، لؾجؿقع

 أمل أكـت؟ شمعؿـؾ ماذا أركا اإذً  إمريؽققن، وصؾ اإذً : قؾ.. الشعار هذا شمرفعقا أن يعـل

 ،السـؽقت أكـت شمراهـا التـل احلؽؿـة ؾمتؾزم كـت وإذا الشعار؟ هذا شمرفع أن لؽ يلن

 ومتـك الــاس؟ خصــرؾمق ومتك الـاس؟ ؾمقتؽؾؿ فؿتك! ذهب مـ هق الذي السؽقت

 الذلـة قمــده مـ اأيًض  قمؾقفؿ اهلل بضـري وأن يستذلقهؿ، أن سمعد هؾ. الـاس؟ ؾمقؼػ

 ((.اؿمقئً  يؼقل أن يستطقع وٓ يمعمف ما يؿـل كؾ يرى طمقـفا واعمسؽـة؟
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ظمطقرة اعمرطمؾة وأمهقة هذا العؿـؾ اجلدية التل شمتـاؾمب مع السقد مل يؾؿس وقمـدما 

وقمؿؾ قمغم أن يسـتـفض الــاس لقؽقكـقا  ،االعظقؿ وما يؿثؾف مـ طمؾقل لألمة شململ كثػمً 

  :    ، ومما قال ذم ) ظمطر دظمقل أمريؽا القؿـ(ولقةسمؿستقى اعمسم

 مــ فعـاًل  أكؽـؿ مـع - الـاس مع أحتدث قمـدما أكا أعمسف كـت والذي - كحـ اإذً ))

 لؾؼضـقة يـظـروا مل سمعد الـاس أن أعمس كـت لؽـ - ففًًم  الـاس وأكثر ،اوقمقً  الـاس أكثر

 أن اؾمـتطعت مـا مققػ، هلؿ يؽقن أن جيب وأكف ،فعاًل  وظمطػمة واقعقة قضقة فعاًل  سملهنا

 ضمفـة، مــ شمعاـمػ هل الؼضقة وكلن زم يبدو ،فعاًل  إلقفا أـمؿئـ التل الدرضمة إمم أعمس

 أعمس ٓ الداظمؾ ذم لؽـ ضمفة، مـ اأيًض  وشمصديؼ ضمفة، مـ واطمؽمام ضمفة، مـ وصداقة

 أن هـل اخلطـر مقاضمفـة وأن ،اظمطرً  كقاضمف أكـا أكػسـا قرارة ذم امستؼرً  أصب  فعاًل  سملكف

 ((.كالـعامة الؽماب ذم رأؾمؽ وشمدس شمسؽت، أن ٓ ضده، شمعؿؾ

صمؿ أكد سملن ما يـتشؾ الـاس مـ طمالة الالمبآة هذه وقمدم إدراك ظمطـقرة التحـرك 

هـق  ،إمريؽل وسمالذات قمـدما يتجفقن إمم  شمغقػم اعمـاهج الدراؾمقة وفـؼ مـا يريـدون

 :(مما قال ذم ) آيات مـ ؾمقرة الؽفػج وقمقضمام هذا آلقؼق   :العقدة إمم الؼرآن الؽريؿ

م ٓ )) م أي اقمقضماج، يؼـق  سمد أن يعقد الـاس إمم الؼرآن، الؼرآن هذا الؼق ؿ، الذي يؼق 

أي اقمقضماج ذم الـػقس، أي اقمقضمـاج ذم أراء، ذم اعمػـاهقؿ، ذم إفؽـار، ذم الطـرق، 

 مفا.ففق يؼق  

العؾـؿ ٓ يتحركـقن، وٓ  ةَ َؾـوطمتك كػفؿ أن هـاك اقمقضماضمات كثػمة، قمـدما دمد مَحَ 

قمؾقفؿ، ولـقس قمـغم الؽتـاب، الؽتـاب ذم  ايضجقن طمتك ذم هذه الؾحظة اخلطػمة ضمد  

كػسف اهلل قد طمػظ الؽتاب ذم كػسف، لؽـ كحـ سمحاضمـة إمم أن كحػـظ أكػســا، وكحػـظ 

لتزام سمف، والسػم قمـغم هديـف، إذا مل كحػظ اؾمتؼامتـا سمآسمف. و التزامـا، وكحػظ اؾمتؼامتـا

 وهق قق ؿ، ؾمـصب  معقضملم ذم طمقاشمـا، وشمصب  معقضمة كؾ كتائج مقاقػـا هذه السقئة.

لؾسقطرة قمـغم مــاهج  اهيقدي   اكقػ ٓ يعؽمضقن، وٓ يضجقن قمغم أن هـاك شمقضمفً 
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مظــة أن حيصـؾ لألمـة هـذه  ، أهنـاااعمسؾؿلم! أكا أشمصقر هذه أهنا قمــد اهلل كبـػمة ضمـد  

سمات ؿمديدة، وأهنا ذم كػس الققت فضؾ قمظقؿ عمـ يـطؾؼقن لقعارضقا هذه الػؽرة ضـر

 ((التل يتبـاها القفقد، يعارضقها سمجدية.

 ويؼقل:

إذا كـا أغبقاء ؾمقؼفروكـا سمغبائـا. هؿ ما شمغؾبقا قمؾقـا القفقد إٓ لغبائـا، هؾ شمػفؿقن ))

سمالؼرآن. أؤكد قمغم كؾ واطمد أن يتحدث ذم هـذه الـؼطـة، أن ٓ هنتدي  هذه؟ ٕكـا دائًًم 

هذا يػض  إمريؽقلم سملهنؿ قـالقا: يريـدون مؽافحـة اإلرهـاب فؼـط! هـؿ يريـدون 

اطمتالل، وهقؿـة، وطمرب لؾديـ: وإٓ عما ادمفقا إمم شمغقػم اعمـاهج ذم اعمدارس احلؽقمقـة 

 ؟.االتل ٓ خترج طمتك وٓ مصؾلم. ألقس هذا معؾقمً 

أرضمقه مـ كؾ ؿمخص أن يتحرك فقف، كؾ ؿمـخص يتحـرك فقـف. هـذه كؼطـة هذا 

 كتحـدث قمــ الـؼـاط اعمفؿـة فعـغم إقـؾ كتقضمـف، َّٓ قمتؼد مفؿة. وإذا كـا إمم درضمة أأ

كذا، مـ سملم الؽالم الؽثػم  ،كتحدث سملم جماسمركا كؿطؾب، فالن ـمؾب مـا أن كؼقل: كذا

 الذي يتحدث سمف الـاس.

هنـؿ ٓ يريـدون إٓ أن إكؼقل: أن افتض  إمريؽققن، افتضـحقا، الـذيـ قـالقا 

 -حيارسمقا اإلرهاسمقلم! دمد ضمامعة اإليًمن ما حتدصمقا طمقهلا، صحق ؟ ما كـان اعمػـروض 

أهنؿ يزحيقا اعمـاهج طمؼفا؟ ادمفقا إمم اعمدارس احلؽقمقـة  -قمغم زقمؿ أهنا خترج إرهاسمقلم 

ـ الطالب، أي فقفا ضمقؾ، فقفا ؿمعب، فقفا ؿمعب سملكؿؾف. ذم التل فقفا مئات أٓف م

 يقم مـ إيام خيرضمقن سمثؼافة أظمرى.

يعـل لسـا فامهلم حلد أن أن هذا يعتؼم فضقحة لألمريؽقلم؟! ما معـك فضـقحة؟ 

يعـــل يػضــ  كالمفــؿ سمــلهنؿ فؼــط يريــدون أن حيــارسمقا اإلرهــاسمقلم. وأهنــؿ يريــدون 

هلؿ، هيقؿـقن قمؾـقفؿ كـًم  اوصقاغة ضمقؾ يؽقكقن قمبقدً  آطمتالل، وطمرب الديـ كػسف،

ؿ كًم يريدون، وإٓ عما ادمفقا إمم اعمدارس هذه القاؾمعة، وإمم اعمـاهج، هنيريدون، ويثؼػق

 ((، والسعقدية، وقطر، والبحريـ، والؽقيت، والعراق، والقؿـ.صـرذم م
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 ،ؾمـبتؿؼم مــ شــرقم احلـــادي ثادلطمـسم ؾمؿقت التل اعمشمومة إطمداث ضماءت

 هـذه حتؿؾـف مـا غػمه قبــؾ السقد وقمرف ،ـمقيؾة فؽمة مـذ الصفايـة لـفا ظمطـط والتل

أهنا هتدف إمم و ،والؼرآن اإلؾمالم قمغم لؾؼضاء رهقبة أهداف مـ اضمـد   اخلبقثــة اعممامرة

 .ومهــقلم وأقمــــداء زائػة قمـاويـ حتت لؾؿـطؼة ؿمـرمبا طمتاللا

 :ة )اإلرهاب والسالم(ضـرذم حما –قمؾقف  رضقان اهلل -يؼقل 

 قمؾقف كسـػم أن قمؾقـا جيب ؿمـلء فنكف ذلؽ شمػفؿقن - اإلظمقة أهيا - أكتؿ كـتؿ فنذا))

 سمعـد البحريـة الؼطـع حتركت قمــدما هـؿ، أولئؽ قال كًم ـمقيؾة اعمرطمؾة ٕن أن: مـ

 وأن ـمقيؾـة، ؾمتؽقن اعمرطمؾة إن": إمريؽل الرئقس قال (وواؿمـطـ كققيقرك) طمادث

 قـد الـذي الـزمـ إكـف - الطقيـؾ الزمـ هذا ظمالل. "ـمقياًل  ازمـً  ؾمتتطؾب قمؿؾقة هذه

 اعمرطمؾـة شمؾـؽ يستغؾ مـ كؽقن أن فنما - مستقى أطمط إمم يقصؾقكا ٕن اكافقً  رؾمؿقه

 السـالمة طمؼؼــا مـ كحـ وكؽقن يـ،ؾمـرظما أدسمارهؿ قمغم فقـؼؾبقا يعقدوا ٕن الطقيؾة

 .سمالدكا ومصال  وكرامتـا ديــا قمغم طمافظـا مـ كحـ وكؽقن ولديــا، ٕكػسـا

 كرمـاء أقمـزاء إمـا إظمـػم ذم أكػســا ؾمـرى مرطمؾة فنهنا ـمقيؾة اعمرطمؾة كاكت فنذا

 فقـف ممـا أؾمـقأ أكػســا كـرى أن وإمـا رايتـف، قمالقـةٌ  وديـــا ،مرفققمـة رؤوؾمـا ،فاءؿمـر

 جيـب أن مــ فنكـا "ـمقيؾة مرطمؾة إهنا": يؼقلقن أولئؽ كسؿع كـا فنذا ن،قالػؾسطقـق

 هـل ضمعؾقهـا التل الطقيؾة، اعمرطمؾة شمؾؽ ظمالل كعؿؾ أن جيب ماذا طمساب كحسب أن

 كؾؿــة غطــاء وحتــت اإلرهــاب، عمؽافحــة أمريؽــا ققــادة غطــاء حتــت الؽــاذم، الــزمـ

  .(("إرهاب"

* * * 
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مُاجٍت انعمم انجٍادي َ

انمخططاث انخً حسخٍذف ٌزي 

  ائٍم سـشاألمت مه قبم أمشٌكا َإ
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 بداية العنل اجلوادي

م ومـ مدرؾمة اإلمام اهلادي قمؾقـف السـالم سمؿـران 0220 يـاير 47 اخلؿقس ذم يقم

مرطمؾة العزة واحلرية والؽرامة مرطمؾة اعمقاقػ  ،السقد طمسلم يعؾـ سمداية مرطمؾة ضمديدة

 : ظمة ذم وضمف اعمستؽؼميـ(صـرة )الضـرذم حما فة مـ هـاك خياـمب العامل ويؼقلشـراعم

 ؟اؿمـقئً  كعؿـؾ َّٓ أ مستعدون كحـ هؾ: لـؼقل إطمداث هذه أمام ضمديد مـ كعقد))

 مـاذا": يؼـقل مــ قمـغم اجلـقاب هـق فـًم ،اؿمـقئً  كعؿؾ أن مستعدون كحـ :قؾـا إذا صمؿ

 .  "كعؿؾ؟

 : شمـادوا أن ظمةصـر متؾؽقن ألستؿ ظمقا،صـرا :ظمقةاإل أهيا لؽؿ أققل

 صــرالـ /القفـقد قمـغم الؾعــة/ ائقؾؾمــرإل اعمـقت /ٕمريؽـا اعمـقت/ أكؼم اهلل"

 ؟"لإلؾمالم

 لـق قمظـقؿ فؿمــر سمـؾ يطؾؼفـا؟ أن مــؽؿ واطمد ٕي يؿؽـ ظمةصـر هذه ألقست

 خصــر مــ أول أكـتؿ وشمؽقكقن اعمدرؾمة، هذه فتؽقن الؼاقمة هذه ذم أن كحـ كطؾؼفا

 وطمـده، اعمؽـان هذا ذم لقس ظمةصـر ؾمتؽقن - اهلل سمنذن - سمالتلكقد التل ظمةصـرال هذه

 : أظمرى مـاـمؼ ذم - اهلل ؿماء إن - معؽؿ خصـري مـ وؾمتجدون أظمرى، أماكـ وذم سمؾ

 صــرالـ /القفـقد قمـغم الؾعــة/ ائقؾؾمــرإل اعمـقت /ٕمريؽـا اعمقت/ أكؼم اهلل "

 "لإلؾمالم

 .  يؼقهلا؟ وأن يعؿؾفا أن سمنمؽاكف واطمد كؾ ؾمفؾة، ألقست ظمةصـرال هذه

 . قمؾقفؿ سمالغة ظمطقرة شمشؽؾ - والـصارى القفقد - إمريؽقلم كظر وضمفة مـ إهنا
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 أن اإليـًمن أضـعػ وهـق اقمؿـؾ، هؽـذا. كعؿـؾ؟ ماذا: كؼقل قمـدما ٕكػسـا لـؼؾ

 كقـػ مـمصمرة، ظمةصــر أهنا وؾمتعرفقن اجلؿعة، صالة سمعد اضمتًمقماشمـا، ذم هؽذا، شمعؿؾ

 مـا. مـاذا؟: يتساءلقن كؿ،لقخقفق وهـاك هـا واعمرضمػقن وهـاك هـا اعمـافؼقن ؾمقـطؾؼ

 .هذا؟

 القفـقد ضد قمؿؾؽ فاقمؾقة لؽ شمعؽس التل اعمرآة هؿ اعمرضمػقن اعمـافؼقن أشمعرفقن؟

ًْ ﴿: والـصـارى القفـقد إظمقان هؿ اعمـافؼلم ٕن والـصارى: لَـ
َ
ََ  إَِل  حَـرَ  أ ِيـ ٔا اَّلَّ  َُـاَذُل

ًُ  َحُلٔلُٔنَ  ِٓ ِ َٔاُ ََ  ِِلِْخ ِي َْ  َزَفُروا اَّلَّ وِ  ٌِ ْْ
َ
ًْ  ىَِئْ  اىِْهَخاِب  أ ْخرِْجُخ

ُ
ََّ  أ ًْ  ََلَْخرَُج َػُسـ  َول ٌَ

ًْ  ُُِطيعُ  َحدً  ذِيُس
َ
ةَدً  اأ

َ
ًْ  َوإِنْ  اأ ِْ  كُٔحِيُْخ ًْ صـرََلَ  أكـتؿ، شمعرفـقن فحتـك (44: شــراحل) ﴾َُُّس

 هـذه شمغضـبفؿ قمــدما وهــاك هــا اعمـافؼلم ؾمتسؿعقن ظمتؽؿصـر أصمر أكتؿ وشمسؿعقن

 .شمرددوها أن مـ لقخقفقكؿ يـطؾؼقن أو عماذا؟ يتساءلقن ظمة،صـرال

 وهـذه إقمًمل، مـ كثػم متـاولـا وذم سمليديـا وأن كعؿؾ، أن سماؾمتطاقمتـا أن قمرفـا اإذً 

 - القفقد قمغم الؾعـة/ ائقؾؾمـرإل اعمقت /ٕمريؽا اعمقت ظمةصـر/ أكؼم اهلل" :ظمةصـرال

 هـل "لإلؾمـالم صــرالـ / العامل هذا ذم يػسدون مـ ،العامل هذا حيركقن مـ هؿ ٕهنؿ

 .الـاس كػقس ذم اكبػمً  اأصمرً  ؾمتؽمك أصمرها، ؾمتؽمك

 السـخط يؿؽــ، مـا سمؽؾ القفقد يتػاداه الذي السخط السخط،. إصمر؟ هذا هق ما

 يؼـقم الـذي البـديؾ هـؿ اإلؾمـالم أسمـاء مـ أظمرون يؽقن أن قمغم القفقد يعؿؾ الذي

 قمؾـقفؿ، ؾمـخط أكػســا ذم يقضمـد أن يتػـادون اإلؾمالم، أسمـاء مقاضمفة ذم قمـفؿ سمالعؿؾ

 - إطمـزاب وشمؾـؽ ولماعمسـ وذلـؽ اعمؾـؽ وذلـؽ الرئقس وهذا الزقمقؿ هذا لقؽمكقا

 السـخط، هـل وشمتؾؼـك اجلػاء، هل شمتؾؼك - أفغاكستان ذم الشًمل ذم اعمعارضة كلطمزاب

 صـحقة ومراكـز مـدارس لبــاء كبـػمة مبـالغ يدفعقن الذيـ أولئؽ هؿ القفقد ولقبؼك

 ذم السـخط يتػـادوا أن أضمـؾ مــ اعمؾقـارات يـدفعقن إهنؿ .السخط لقؿسحقا وهؽذا

 اخمقًػـ السـخط هـذا ؾمقؽقن كؿ ،امؽؾػً  السخط هذا ؾمقؽقن كؿ يعرفقن إهنؿ كػقؾمـا،
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 ؾمـقؽقن كـؿ ،ضـدهؿ اعمسؾؿلم كؾؿة عع ذم مفًًم  قماماًل  السخط هذا ؾمقؽقن كؿ ،هلؿ

 كؿثؾــا أغبقاء لقسقا هؿ ،اوقمؾؿق   اوصمؼافق   ااقتصادي   إمة سمـاء ذم مفًًم  قماماًل  السخط هذا

 .ؿمـلء كؾ يعرفقن هؿ. كعؿؾ؟ ماذا يؼقلقن

 مـاذا الؽـريؿ الؼـرآن شمعـرف ٓ كــت إذا شمعؿؾ ماذا شمعرف أن شمستطقع ظمالهلؿ مـ

 .((ضدهؿ؟ شمعؿؾ

 : ة )اإلرهاب والسالم(ضـرذم حما ومما قال

اهلل  ":الشـعار هـذا كردد أن: هق - كعؿؾف ما أقؾ وهق - كعؿؾف أن جيب ما أول إن))

 وأن "إلؾمـالم  صــرائقؾ ـ الؾعـة قمغم القفـقد ـ الـؾمـرأكؼم ـ اعمقت ٕمريؽا ـ اعمقت إل

 حتـدث ما وفؼ والـصارى القفقد قمـ دائًًم  لقتحدصمقا مساضمدكا ذم اأيًض  ظمطباؤكا يتحرك

 كخؾـؼ طمتـك اعممؾمػة إطمداث هذه قمـ دائًًم  كتحدث وأن. الؽريؿ الؼرآن ذم قمـفؿ اهلل

 .((كػقؾمـا ذم اوقمقً  وكخؾؼ اعمسؾؿلم، لدى اوقمقً 

 اجلـاد والعؿـؾ التحرك ورةضـرطمسلم  السقد لدى ت هذه اعممامراتقمزز وهؽذا

 إوان آن قـد سملكـف السـقد قمرف التل الصػر كؼطة كاكت وكلهنا قرآكقة رؤية أؾماس قمغم

 مـمامرات سمؾ يقمفا ولقدة شمؽـ مل التل اعممامرة هلذه والتصدي الؼرآ  وعشـراعم لتؼديؿ

 مفـًم قمؿـؾ كؾ وشمـرك إمة هذه إكؼاذ قمغم والعؿؾ ،هق حصـر كًم قمام تلائم مـ أكثر

 ظماللـف مــ لألمـة الـافع العالج وشمؼديؿ الؽبػم اإلهلل وعشـراعم هلذا والتػرغ مفًم   كان

 كػسـف ذم جيـد ففق واإلؾمـــالم الؼرآن أمة إجياد ؾمبقؾ ذم وإظمطار العقائؼ كاكت مفًم

ذم )الـدرس  الشـلن هذا ذم قالف ومما وشمقفقؼف اهلل سمعقن ذلؽ حتؼقؼ قمغم والؼدرة الؽػاءة

 قمؿـاًل  السـاطمة ذم كجـد ٓ ٕكػســا دقمـــاية ولقــس أكــا ذلؽ)) :معرفة اهلل( ؿمـرالعا

 إمم شملهؾـا قد أكـا رسمؿـا اهلل سمحؿد وكحـ.... الضالل مـ الـاس إلكؼاذ اعمطؾقب سمالشؽؾ

 .((وإكؼاذهؿ الـاس هداية جمال ذم أصمر لف يؽقن قمؿؾ لـا يؽقن أن

  :ظمة هبذا الشعار أقمظؿ اعمؽاؾمب والتل ذم مؼدمتفاصـروطمؼؼت ال
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وضمعؾـتفؿ ائقؾ والقفـقد ؾمــرضـد أمريؽـا وإ إصمارة طمالة السخط ذم كػقس الـاس -4

 .يتذكرون قمدوهؿ احلؼقؼل

ائقؾ ومـ يؼػ ظمؾػفـؿ مــ القفـقد والـصـارى قمـغم ؾمـركًم أهنا قدمت أمريؽا وإ -0

 طمؼقؼتفؿ وسمالذات القفقد وكقػ جيب أن شمؽقن الـظرة إلقفؿ والتعامؾ معفؿ.

 .وفضحت أمريؽا وأن لدهيا مشاريع ذم اعمـطؼة سمدلقؾ اكزقماضمفا مـ هذا العؿؾ -4

 .ـ أؾمقادهاقمطة العؿقؾة التل حتركت سمديال وفضحت السؾ -1

وأهنا لقست قمؼقدة وـمـقة  ،وفضحت العؼقدة الؼتالقة التل يرسمك اجلقش قمغم أؾماؾمفا -5

 .وٓ ديـقة وإٓ عما اكزقمج مـ هذا الشعار

ظمة حمارسمـة صــرفحارسمقا هذه ال :وفضحت القهاسمقلم الذيـ اكزقمجقا قمغم أؾمقادهؿ -6

 .ؾمافرة

ائقؾ مــ إطمـزاب والشخصـقات ؾمــرإرشمبط سملمريؽـا ووفضحت كؾ مـ هق مـ -7

 ضمتًمقمقة والؼبؾقة وغػمها.آ

 مارؾمـتف الـذي اخلـداع أكـقاع سملن أظمطـر -رضقان اهلل قمؾقف  -يمكد السقد طمسلم 

، وما يؼقمـقن سمـف مــ أقمـًمل ختـدم الؼاقمدة سمتـظقؿ يسؿك إمة هق ما هذه قمغم أمريؽا

 مـ العامل سمف  وظمدع إمة هذه سمف ظمدقمت الذي اخلداع أكقاع أكؼم هق هذه إمة،أقمداء 

 فؼـد ،اخلـدمات أكـؼم هلؿ وشمؼدم الققم إمم فاقمؾة زالت ما ظمدقمة ائقؾؾمـروإ أمريؽا قبؾ

 شمصـؾ وأصبحت أفغاكستان مـ تشـراكت هذه الؼاقمدة سملن لؾعامل يصقروا أن اؾمتطاقمقا

إرهاسمقة طمسب شمعبػمهؿ، وهـا شمتحرك أمريؽا ومــ يـدور ، وشمؼقم سملقمًمل مـطؼة كؾ إمم

    .ذم فؾؽفا عمقاضمفة همٓء أيـًم كاكقا، وحتتؾ الشعقب حتت ذريعة مقاضمفتفؿ
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 قؿـقص): يؼـال هنـا ذم القاقـع كـًممما قال ذم )ظمطـر دظمـقل أمريؽـا الـقؿـ (: إو

 (الؼاقمـدة شمـظـقؿ مــ واطمـد سمقتؽؿ ذم شمرسمك الؼاقمدة، مـ واطمد قريتؽؿ ذم أكتؿ()قمثًمن

 . مـطؼة كؾ إمم هذا الؼاقمدة سمتـظقؿ فقصؾقن وهؽذا

 امـؼمرً  لقصـعقا مـطؼة أي إمم لقسافروا ومتقيؾفؿ أؿمخاص شمرطمقؾ قمغم يعؿؾقن هؿ

 (إرهـاسمققن أكـتؿ اإذً  الؼاقمدة، شمـظقؿ مـ سمالدكؿ ذم هـاك أن) فقفا، وضمقدهؿ ظمالل مـ

َْ ﴿ قاقمدة قمغم ٌَ ًْ  َو ُٓ َّ ل َٔ ًْ  َحَخ ُِْس ٌِ  ُّ ًْ  فَإَُِّ ُٓ ِْ  مــ واطمـد سمـالدك ذم دام فـًم (54: اعمائـدة)﴾ٌِ

 . إرهاسمققن كؾؽؿ افنذً  الؼاقمدة شمـظقؿ

 ومــ ،إومم الؾحظة مـذ ؾمبتؿؼم مـ شـرقم احلادي أهداف لؾعامل السقد كشػ لؼد

 إلقـف يسبؼف مل وقت ذم ،زقمًمؤه هؿ ومـ ،الؼاقمدة سمتـظقؿ يسؿك ما وطمؼقؼة ،وراءه يؼػ

 :  ذم دروس )لؼاء اعمعؾؿلم( كالمف ومـ وكشاهد كسؿع كـا ما طمسب ،العامل هذا ذم أطمد

 الشـعقب، ذم ظمؾخؾة لققضمدوا هذه، مثؾ حلآت زمان مـ خمططقن إمريؽققن))

 وشمقؾمـقعفؿ شمقؾمـقعفؿ، قمـغم ويعؿؾـقن لؾتقؾمع، قاسمؾلم ،ضمقدة لقست قمؼائد ويطرطمقا

 يلشمقن هنؿ قمـدماإ سمحقث لإلؾمالم، شملصقال يشؽؾ ٓ صحق ، إؾمالمل سمـاء سمشؽؾ لقس

ؾمـقؽقكقن سمالشـؽؾ الـذي يسـفؾ شمـقفمقػفؿ  إرهـاسمققن، هؿ همٓء: فقؼقلقن سمعد فقًم

 إظمـػم ذم السـقؾ، كغثـاء غثـاء ولؽــفؿ كثػمة، مـاـمؼ ذم اكثػمً  واؾمتغالهلؿ وأوضمدوا

 .هنؿ إرهاسمققنإ: يؼقلقن قمـفؿ

 ؾمـتجد سمـلن إرهـاب، مؽافحـة: يؼقلـقن قمــدما أن، إرهـاسمقلم: يؼقلـقن قمـدما

أن  ممؽــ إمريؽـل ألـقس اإلؾمـالمقة، الـبالد ذم كثػمة مـاـمؼ قد صاروا ذم القهاسمقلم

السـعقدية سماؾمـؿ  يـدظمؾقن إرهـاب، سماؾمؿ صـرم يدظمؾقن إرهاب، سماؾمؿ القؿـ يدظمؾ

 البؾدان معظؿ ذم مقضمقدة القهاسمقة أصبحت قد ٕكف أفغاكستان: ذم قمؿؾقا مثؾًم إرهاب،

 وٓ أققيـاء، فقؽقكـقن اصـحقحً  سمـاء اعمسؾؿلم يبـل الذي ومل شمؽـ سمالشؽؾ اإلؾمالمقة،

 يرشمبـقن هـذه، لؾحالـة زمـان مـ نومعد وهؿ أصؾفؿ، قمغم الـاس يؽمك الذي سمالشؽؾ



  (سضُان اهلل عهًٍ)حسٍه بذس انذٌه انحُثً  انسٍذ قت مه حٍاة انشٍٍذ انقائذ شـشصفحاث م ___________ 71

  

 شمشتغؾ هل سمدأت فؼط ،اأؾماؾًم  ضمديدة لقست هذه إرهاب وكؾؿة. .هذا سمالشؽؾ إمقر

 لتفؿة كقؾمقؾة شمستخدم سمدأت ما يقم مـ ةفؽم هلا: يعـل زمان، ففل مـ وإٓ كبػم سمشؽؾ

 .ـمقيؾة فؽمة هلا .بضـرفقُ  آظمر ـمرف قمغم يطرطمقهنا

 هلـؿ يقضمـد ٓ ائقؾؾمــروإ أمريؽـا مقاضمفـة ذم والـصـارى، القفقد مقاضمفة ذم دمد

 دولـة اعمـممـلم، أمػم إؾمالمقة، ظمالفة أفغاكستان ذم أقامقا قد كاكقا اعمقضقع، ذم فاقمؾقة

 سمشـؽؾ هزيؿـة ؿمـؽؾقا شمالؿمـقا، إظمـػم وذم كبـػمة، اأقمدادً  كاكقا وظمالفة، إؾمالمقة،

 .أؾمؾحة ولدهيؿ كبػمة، اأقمدادً  وكاكقا أفغاكستان، ذم غريب

 هــا، طمركـة أفغاكسـتان، ذم فقًم سمعد وروؾمقا السقفقتل حتادآ وضمقد أيام القؿـ ذم

 ويرؾمـؾقن وشمؼمقمـات، اعمسـاضمد، ذم وصــاديؼ اهلل، ؾمـبقؾ ذم لؾجفـاد ودقمـقة ضمفاد،

 كػسـفا، أمريؽـا هذا، شمتبـك كاكت أمريؽا سملن شمض ا إظمػم وذم أفغاكستان، إمم الشباب

 هــاك يعـد مل وأن ...أمريؽل سمتؿقيؾ معسؽرات ويؼقؿقن أمريؽقة سمتقضمقفات كاكت

 يعد ومل الصـاديؼ، وغؾؼقا اجلفاد، اكتفك هـاك، قد صارت مقضمقدة أمريؽا ٕن! ضمفاد

 ((. !اهلل ؾمبقؾ ذم ضمفاد هـاك

مـ ظمالل الؼرآن الؽريؿ سمـلن اإلرهـاسمقلم  –رضقان اهلل قمؾقف  –وأكد السقد طمسلم 

وأهنـؿ مــاسمع  ﴾ويسـػٔن ف اْلرض فسـاًدا  ﴿احلؼقؼقلم هـؿ الـذيـ قـال اهلل قمــفؿ:

اإلرهاب وضمذوره ومـ يصـعقكف، وأن همٓء الذيـ يسؿقهنؿ إرهاسمقلم وشمـظقؿ قاقمـدة 

وقـد شمضـؿـت  هؿ صـقعتفؿ، وهؿ واطمدة مـ ـمرق فسادهؿ وشمضـؾقؾفؿ وضمـرائؿفؿ.

ات احلـديث الؽامـؾ ضـرشمف حتت قمـقان )اإلرهاب والسالم( وغػمها مـ اعمحاضـرحما

والتػصقؾ الؽامؾ حلؼقؼة هذه اعمـمامرة اخلبقثـة، وأن مــ أهـداففؿ مــ شمعؿـقؿ كؾؿـة 

 -)إرهاب( وكسبتف إمم أكاس حمسقسملم قمغم اإلؾمالم أن يرؾمخقا ذم مشاقمركا أن صمؼافتــا 

هل مــ شمصــع اإلرهـاب، وشمؼـديؿ اجلفـاد ذم ؾمـبقؾ اهلل سملكـف  –التل هل صمؼافة قرآكقة 
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ؾمة قمـغم شــرإرهاب، ويؼدمقن هذه الـًمذج السقئة دلقاًل قمغم شمضـؾقؾفؿ وهجؿـتفؿ ال

 .اإلؾمالم احلؼقؼل إصقؾ

صمؿ يشػم السقد ذم ) اإلرهاب والسالم( إمم أن قمؾقـا ذم هذه اعمرطمؾة أن كبادر دائًًم إمم 

هـق، وكرسمطـف دائـًًم سملمريؽـا، أن أمريؽـا هـل التـل شمصــع  احلديث قمـ اإلرهاب، مـا

اإلرهاب لؾـاس عقًعا، وأن القفقد هؿ مـ يػسدون ذم إرض، ومـ يسعك ذم إرض 

 وع.شـرفساًدا هؿ مـ يص  أن يؼال هلؿ إرهاسمققن إرهاسًما غػم م

وأن كتحدث دائًًم قمـ اجلفاد، وأٓ كسؿ  أن شمغقب كؾؿة ضمفـاد الؼرآكقـة، وشمغقـب 

 ؾؿة إرهاب الؼرآكقة: لقحؾ حمؾفا كؾؿة إرهاب إمريؽقة.ك

ُزً ﴿ ة إرهاب الؼرآكقة ذم ققلف شمعامم:وأن كؾؿ ِّ َغـُدوَّ اهللِ َوَغـُدوَّ ُِْتـَٔن ةِـ  ﴾ حُْر
قمغم اعمسؾؿلم أن يعّدو الؼقة سمؽؾ مـا يسـتطقعقن، سمـؾ وأن يؾحظـقا أن شمعـل  (62)إكػال: 

طمتك اعمراسمط التل هل ذم إظمػم ؾمتزرع اهلزيؿة ذم كػـس  طمتك الشؽؾقات، وأن يؾحظقا

ِّ َغـُدوَّ اهللِ  ﴿العدو وشمرهبف: ٕهنؿ جمرمقن، ويسـعقن ذم إرض فسـاًدا   ُِْتـَٔن ةِـ حُْر
ُزً      (62)إكػال:  ﴾ َوَغُدوَّ

 

الشــعقر سمــدافع ذم إكؼــاذ إمــة ذم قمؿؾــف اجلفـادي  -رضــقان اهلل قمؾقــف  -اكطؾـؼ 

واضمبف الديـل وقدم لألمة قمؿال ؾمفال وذم متـاوهلؿ قمبارة  التل يػرضفا قمؾقف اعمسمولقةسم

ائقؾقة ؾمــرقمـ ؿمـعار يرددوكـف كقاضمـب ديــل ومؼاـمعـة لؾؿـتجـات إمريؽقـة واإل

وحتـرك ذم شمثؼقـػ الــاس سمثؼافـة الؼـرآن  ،كؿققػ مـ أئؿة الؽػر ومػسدي هذا العامل

    .شمتحرك سمحركة الؼرآن الؽريؿ لقؽقكقا أمة قرآكقة :الؽريؿ

  :ة )اإلرهاب والسالم(ضـرذم حما – قمؾقف اهلل رضقان - طمسلم السقد يؼقل

 أؾمـاس قمـغم شمؼقم كؾفا كامؾة، شمققمقة معف يؽمافؼ الشعار هبذا هنتػ قمـدما وكحـ))
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 اهلل، لعباد الظؾؿ اهلل، لعباد اإلرهاب إرض، ذم الػساد ،شـرال وضمذور شـرال مـاسمع أن

 القفـقد، أولئـؽ هؿ الؽريؿ، الؼرآن ذم اهلل لعـفؿ الذيـ أولئؽ هؿ كؾفا يةشـرلؾب الؼفر

 . فؾؽفؿ ذم يدور مـ وكؾ ائقؾؾمـروإ أمريؽا هؿ

 سمـققمل، الؼرآكقـة اعمسـمولقة كتحؿؾ أن قمؾقـا فامهلم، كؽقن أن واقملم، كؽقن أن سمد ٓ

 ظمطـقرة كػفؿ وٓ كعل وٓ أظمرون، يعؿؾ ما كػفؿ وٓ كعل ٓ درضمة إمم أصبحـا إذا أما

 كـؾ أولـقس. فقـف كحــ ممـا أؾمقأ طمالة ذم ؾمـعقش أكـا يعـل ذلؽ فنن طمقلـا مـ يدور ما

 اعمسـؾؿلم، رؤوس قمـغم شمـدور كؾفا أطمداث مـ العامل هذا ذم يدور ما أن يعرف مـا واطمد

 .((؟اعقعً  لديـا مػفقم ؿمـلء هذا ألقس واعمسؾؿلم؟ اإلؾمالم ضد طمرب وكؾفا

 هـذه مـــف كـان هـاشمػل اشمصال ذم الظاعمة احلرب أصمـاء (أسمق فمبل) قـاة مع طمقار وذم

ََ  إِنَّ ﴿: يؼقل اهلل إن)): قال الػؼرة ِي ٔنَ  اَّلَّ ٍُ ا يَْسُخ َُْزَْلَا ٌَ
َ
ََ  أ َِـاِت  ٌِ ـَدى اْْلَيل ُٓ ْ َْ  وَال  ٌِـ

ا َبْػدِ  َِّاهُ  ٌَ َِّاِس  ةَيَّ وََلَِم  اىِْهَخاِب  ِف  لِي
ُ
ًُ  أ ُٓ ُِ ُ  يَيَْػ ًُ  اَّللَّ ُٓ ُِ ُِٔنَ  َويَيَْػ ِغ  كعتؼـد كحــ ﴾اللَّ

 ــ اهلل إٓ كخاف ٓأ جيب وكحـ ـ اهلل أمام واضمبـا فؿـ واهلـدى سمالبقـات معرفة لديـا أن

 :لؾجؿقـــــع وكؼـقل ،فقفا كحـ التل اعمرطمؾة هذه أن لؾــاس سمقـا فـحـ لؾـاس كبلم أن

 وكحــ ،إهلقـة مماظمـذة مرطمؾـة ،أقمتؼـد ما طمسب ظمطػمة ةمرطمؾ ذم الققم اعمسؾؿلم نإ

 قمـغم اهلل أوضمبـف ؿمـلء هق هذا ،الـاس سمتبؾقغ الؼرآن ذم اإلهلقة اعمسمولقة هذه مـ كـطؾؼ

َخـذَ  َوإِذْ ﴿ معرفة لدهيؿ مـ
َ
ُ  أ ََ  ٌِيَثـاَق  اَّللَّ ِيـ ٔا اَّلَّ وحُـ

ُ
ُّ  اىِْهَخـاَب  أ َِّـ َِّـاِس  ََلُبَيلنُ  َول لِي

 ُّ َُٔ ٍُ ر البدايــة مـ قمؿؾـا ففذا ﴾حَْسُخ  اهلل ققل مـطؾؼ ومـ ،الؽريؿ نآسمالؼر الـاس كذك 

رْ ﴿: - آلف وقمغم قمؾقف اهلل صؾقات - لرؾمقلف ؾمبحاكف ـا فَـَذنل ٍَ ُْـَج  إِجَّ
َ
رٌ  أ ـَذنل  فــحـ ﴾ٌُ

 وٓ ،ذلـؽ قمـغم كرغؿـف ٓ يؼبـؾ ٓ ومـ ،سملس فال قبــؾ فؿـ ،سمالؼرآن الـاس كذكـــر

 كـذكر أن جمرد لقس والتذكػم ،ؼفكػّس  وٓ ،ـرهكؽػّ  وٓ ،سمتقضمقفـا يتقضمف أن قمؾقف كػرض

 ،فقفـا يتحركقن قمؿؾقة رؤية ،لؾـاس شمؼدم رؤية هـاك يؽقن أن جيب سمؾ ا،قمدو   هـاك أن

 -:قضقتان أمامـا كان إؾماس هذا قمغم
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 الؾعــة /ائقؾؾمـرإل اعمقت/ ٕمريؽا اعمقت /أكؼم اهلل":  ؿمعار رفع : ألوػ  لؼضقة

 ."لإلؾمالم صـرالـ/ القفقد قمغم

  . ((ديـل كقاضمب ائقؾقةؾمـرواإل إمريؽقة البضائع مؼاـمعة:  لثسكقة  لؼضقة

 ومـا والعـراق ٕفغاكستان طمتاللا مـ جيري ما كبػم سماهتًمم يتاسمع طمسلم السقد كان

 خمطـط ؾمـقاق ذم هـق جيـري ما كؾ وأن ،لؾحرمات واكتفاك وقفر فمؾؿ مـ فقفا حيدث

 وهـا :الػرات إمم الـقؾ مـ متتد والتل ،هبا حيؾؿقن التل ممؾؽتفؿ إقامة إمم هيدف هيقدي

 : - قمؾقف اهلل رضقان - طمسلم السقد يؼقل

 اعمجـآت، خمتؾـػ ذم اإلؾمـالمقة الـبالد قمغم الؽامؾة اهلقؿـة إمم شمطؿ  ائقؾؾمـرإ))

 الػرات إمم صـرم ذم الـقؾ مـ الػرات، إمم الـقؾ مـ طمؼقؼقة دولة هلا شمؼقؿ أن إمم وشمطؿ 

 وهـل هلؿ، اهلل كتبفا التل إرض أهنا القفقد يعتؼد التل هل الرقعة هذه ٕن العراق: ذم

 قمؾقفــا يؼقؿــقا وأن وسمحــقزهتؿ، ؾمــقطرهتؿ حتــت شمؽــقن أن سمــد ٓ التــل اعمقعــاد أرض

 .((دولتفؿ

 اإلؾمـالمقة إمـة وضـعقة سمـلن قمرفـقا قد إمة أقمداء سملن طمسلم السقد ويتحدث

 : - قمؾقف اهلل رضقان - طمسلم السقد فقؼقل خمططاهتؿ لتـػقذ ةلمفق وضعقة

 وأن ،أفغاكســتان ذم سمقاضـــر كــًم احلجــاز ذم سمقاضـــري أن سمنمؽــاهنؿ سمــلن قمرفــقا))

 ذم سمقاضــر كـًم الـقؿـ ذم سمقاضــري وأن ،أفغاكستان ذم سمقاضـر كًم العراق ذم سمقاضـري

 ذلـؽ ضـد أمريؽـا شمعؿؾـف مـا قمـغم يعـؽمض أن يؿؽــ الدول مـ أطمد ٓ! أفغاكستان

 .((الشعب
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 شمقاقـة ففل :إلقف متعطشة إمة ما وهق ،اعمرطمؾة شمتطؾبف ما هق التحرك هذا كان لؼد

 ذم إمـؾ فؼـدتأن  سمعـد اوظمصقًصـ ،واحلريـة العزة ـمعؿ ظماللف مـ شمذوق قمؿؾ إمم

 لـذلؽ :واهلـقان الذل طمالة وؾمئؿت ،وقمؾًمكقة ،وققمقة ،ديـقة :أكقاقمفا سمؽؾ إطمزاب

 ،واخلــقع الذلـة رسمـؼ قمـفا ويرفع ،اعمستـؼع هذا مـ يـتشؾفا لعؿؾ ةلمفق الساطمة كاكت

 قؾـقب قمغم مسقطرة كاكت التل واإلطمباط القلس طمالة مـ سمدٓ إمؾ كػسفا ذم ويزرع

 .أسمـائفا

 :   معرفة اهلل( ؿمـرذم )الدرس العا –رضقان اهلل قمؾقف  – طمسلم السقد يؼقل

 سمالشـؽؾ قمؿـاًل  السـاطمة ذم كجـد ٓ ٕكػسـا ؿمـلء ادقماء ولقس فعاًل  كجد وٕكـا))

 شمسـؿعقن هـؾ ؟اؿمـقئً  التؾػزيقن مـ شمسؿعقن هؾ الضالل، مـ الـاس إلكؼاذ اعمطؾقب

 .أظمرى؟ طمركة أو ،اؿمقئً  اإلذاقمات مـ

 مسـجد أو مركـز، داظمـؾ كػسفا قمغم مـزوية قمؾؿقة طمركة إما أظمرى طمركات هـاك

 .((..آظمر ضماكب ذم وخترب ضماكب ذم شمعؿؾ قمؾؿقة طمركة أو فؼط،

 : ذم )ظمطر دظمقل أمريؽا القؿـ( ويؼقل

 أن اهلل، سمتقفقـؼ - اهلل ؿمـاء إن - كـان قـد قمؿؾــا أن إمم كطؿئـ أظمرى ضمفة ومـ))

 ،إمـة فمـروف الظـروف، شمتطؾبـف الـذي العؿـؾ هق قمؿؾـا وأن اهلل، سمتقفقؼ هق قمؿؾـا

 يؿؽــ مـا هق هذا ألقس. أمتـا وواقع ،ديــا وواقع ،كؿسؾؿلم فمروفـا القؿـ، وفمروف

 اهلل سمحؿـد أكـا اكتشػـا أم - أظمرون يؼقل كًم - أظمطلكا أكـا اكتشػـا ففؾ كؽتشػف؟ أن

 .العؿؾ؟ هذا كعؿؾ وكحـ صقاب قمغم

 فقفا اهلل قال التل البشارات مـ قه - أقمتؼد فقًم - وهذا ،ايؼقـً  يزيدكا مما هق هذا اإذً 

ًُ ﴿: أولقائف قمـ ُٓ َ ََياةِ  ِف  ىشـراىْبُ  ل
ْ
ْجَيا اِل  - شمـلي البشـارات (61: يـقكس) ﴾اْْلِخَرةِ  َوِف  ادله
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 وأهنـا مسـتؼقؿة، أقمًمل وأهنا صحقحة، أقمًمل أهنا أقمًملؽ ذم لؽ ـمؿلكة سمشؽؾ - اأطمقاكً 

 .((القاقع ويتطؾبفا ،الزمـ ويتطؾبفا ،اعمشؽؾة شمتطؾبفا التل إقمًمل

 قمــ اسمعقـدً  الؽـريؿ الؼـرآن سمثؼافـة إمـة لتثؼقـػ -رضقان اهلل قمؾقف  - ؾمعك فؼد

 وقاسمؾـة مفقـلة خمؽمقـة أمـة وضمعؾفا ،إمة هذه كقان مزق الذي الضقؼ اعمذهبل الـطاق

 ،إمم إفؼ إرطمب وإوؾمع شمعقد أن إمم ودقماها البعض سمعضفا مع والتـاطمر قتتاللال

 قـادرة أقمدائفا مقاضمفة ذم ققية واطمدة أمة شمبـل التل الثؼافة ،الشامؾة الؼرآكقة الثؼافة إمم

 . والتحدي الصؿقد قمغم

 سملن وأكد ذلؽ، ظمالل مـ احلؾقل وقدم قرآ  مـظقر مـ ومشاكؾفا واقعفا وشمـاول

 وأن. هاســرك أقمـداؤها يسـتطقع ٓ وققية قمظقؿة أمة سمـاء قمغم قادرة الصحقحة الثؼافة

 الصحقحة الثؼافة قمؼم يلي وإصالطمفؿ أسمـائفا، إصالح هق إمة واقع إلصالح الطريؼ

 ومـع ،اقمؿقًمـ احلقاة مع اعمجتؿع شمعاـمل ودمعؾ احلقاة وشمبـل اعمجتؿع شمبـل التل البـاءة،

 ما يغػموا طمتك سمؼقم ما يغػم ٓ اهلل إن) :قاقمدة وقمغم اوصحقحً  طمؽقًًم  فقف ما سمؽؾ القاقع

 .(سملكػسفؿ

 يتضـؿـ الذي الؽامؾ الثؼاذم وعشـراعم هبذا قمالقة وسمبصػمة ،واهتًمم ضمد سمؽؾ حترك

 صمؼـة يؿتؾؽ وكان .الؽريؿ الؼرآن :لعباده العظقؿة هدايتف ذم اهلل قمـد مـ طمؼقؼقة طمؾقٓ

 سمقاقع مرشمبط كتاب وأكف والصحقحة، احلؼقؼقة احلؾقل يتضؿـ سملكف الؽريؿ سمالؼرآن قمالقة

 ظمالل مـ وقدم «والققمظ الثقاب» عمجرد ولقس احلقاة، مـاطمل لؽؾ ؿمامؾ وكظام احلقاة

 اجلؿقـع ودقمـا ،ومشـاكؾفا ٕمتــا الؽؼمى سماهلؿقم امؾتصؼً  اصمؼافق   اـمرطًم  الؽريؿ الؼرآن

 طمـقار ذم معـف والـدظمقل وإكصـاف وسمتلمؾ كامال، ااـمالقمً  وعشـراعم هذا قمغم لالـمالع

 .قمؾقف احلؽؿ قبؾ
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 العـقدة ورةضــرسم يــادي وهق ،اي  ؾمـر ولقس ،اواضحً  اقرآكق   اوقمً شـرم قدم وهؽذا

 ،إؾمـاس هذا قمغم إمة لدى الؼائؿ الءء القضع وشمصحق  ،الؽريؿ الؼرآن صمؼافة إمم

 كـؾ فـقق الؽـريؿ الؼـرآن جيعؾ الذي الثؼاذم والتصحق  ،صمؼاذم اخلؾؾ مـشل أن سماقمتبار

 شمرسمقـة ويريب ،اجلؿقع لدى اعمقضمقد اخلؾؾ ويصؾ  ،ضمديد مـ إمة يبـل الذي هق صمؼافة

 التـل التحـديات مقاضمفـة مسـتقى ذم شمؽـقن أن إمم إمـة ويقصـؾ ،ؾمؾقؿة صحقحة

 إلػـة إمم ويعقدها ،صػقففا ويقطمد ،كؾؿتفا وجيؿع ،العام وضعفا ويصؾ  ،شمقاضمففا

 شمعـالقؿ سماشمبـاع إٓ شمستؼقؿ وٓ شمصؾ  ٓ احلقاة ونؿمم كؾ سملن ويرى ،الصادقة وإظمقة

 ومـع وإرض، السـؿقات مؾـؽ وهق ،وقمؾؿف وطمؽؿتف رمحتف مـطؾؼ مـ هل التل اهلل

 صمؼافـات كشقء ذم لءـالس أصمره لف الذي آظمتالف هذا حيؾ ما فنن الثؼاذم إمة اظمتالف

 الؼـرآن إمم العـقدة هق :أمتـا سمقاقع تضـرأ مدؾمقؾمة ورؤى مسؿقمة وأفؽار مغؾقـمة

 سمشـؽؾ ولؽــ ،ظمؾػـف مــ وٓ يديـف سمـلم مــ الباـمؾ يلشمقف ٓ الذي اهلل كتاب ،الؽريؿ

 . وغػمها اعمذهبقة العصبقة قمـ سمعقًدا صحق 

 وعشــراعم هـذا ذم وطمركتـف كشـاـمف سمـلن - قمؾقـفاهلل  رضقان - طمسلم السقد وأكد

 وٓ التػسـقؼ لغـة يستخدم وٓ ،السالح سمؼقة أطمد قمغم يػرضف ٓ ؾمؾؿل سمشؽؾ الثؼاذم

 هيتدي فنكًم اهتدى فؿـ الؽريؿ، الؼرآن صمؼافة اإلهلل وعشـراعم سمتؼديؿ ويؽتػل ،التؽػػم

 وظمطـقات قمؿكم وعشـرم ضؿـ اقمؿؾق   حترك أكف كًم ،قمؾقفا يضؾ فنكًم ضؾ ومـ لـػسف

 قمؿؾقـة ظمطقات مع اتضـروحما دروس ضؿـ وقدمف ،سمف كادى ،ؾمؾؿقة سمطريؼة قمؿؾقة

 -القفـقد قمـغم الؾعـة -ائقؾؾمـرإل اعمقت -ٕمريؽا اعمقت -أكؼم اهلل) ؿمعار مـفا ؾمؾؿقة

 والتققمقـة ،ائقؾقةؾمــرواإل إمريؽقـة البضـائع مؼاـمعـة إمم والدقمقة( لإلؾمالم صـرالـ

 والػسـاد إظمالقـل واعمسـخ الثؼـاذم والتسؿقؿ اإلقمالمل التضؾقؾ مقاضمفة ذم الـشطة

 .قمؾقفا إمة أقمداء يشـف الذي آقتصادي
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 سمتضـر التل والتػرق التؿزق طمالة هق ضـرواحلاضـل اعما ذم إمة معاكاة أكؼم مـ

 طمالـة أن واعمشـؽؾة رقؿ أي متثؾ وٓ احلقاة ذم هلا ققؿة ٓ أمة وضمعؾتفا وأضعػتفا إمة

 اديـًـ وأصـبحت لألمـة الثؼـاذم اعمـقروث داظمـؾ صمؼافـة أصـبحت قد والتؿزق التػرق

 هـذه مثـؾ فـنن ولـذلؽ :إمـة هـذه داظمؾ طمصؾ ما أغرب مـ وهذا سمف اهلل يتعبدون

 القطمـدة قمــ فتحـدث -رضـقان اهلل قمؾقـف  - طمسـلم السـقد سمـاهتًمم طمظقت الؼضقة

 .إمة ولقةمسمؿس قمالقتفا وقمـ اإلؾمالم مبادئ مـ مفؿ كؿبدأ اإلؾمالمقة

 وأضـعػتفا وفرقتفـا إمـة مزقـت التل إؾمباب يـاقش أن طمسلم السقد يـس ومل

 صمـؿ ،العزيـز كتاسمف ذم اهلل مـفجقة وقمـ اهلل ديـ قمـ وسمعدها اعمغؾقـمة الثؼافات هذه امبقـً 

 الؼـرآن ذم وشمعـامم ؾمـبحاكف اهلل قدمـف ما ظمالل مـ وطمدوي وعشـرم أقمظؿ لألمة قدم

 .معف اهلل ويؽقن لؾتطبقؼ قاسمؾ وعشـرموهق  ،لعباده الؽريؿ

 :ذم )القطمدة اإليًمكقة( اعمفؿ اعمقضقع هذا طمقل طمسلم السقد يؼقل

 اهلل ديــ مبـادئ مــ مبـدأ هـل اعمممـلم ووطمدة ،اعمسؾؿلم وطمدة ،القطمدة قضقة))

 هـق ،يعاشمفشــرشم مــ يعشـرشم أي أو ،اهلل ديـ مبادئ مـ مبدأ أي هـاك كان وإذا ،اعمفؿة

 ،أدائف ـمريؼة يرؾمؿ الذي هق ،يعشـرالت هق هذا كذلؽ؟ ألقس ،أدائف ـمريؼة يرؾمؿ الذي

 . كحـ كمديف وكقػ ،يتؿ أن يؿؽـ وكقػ

 وهـل ،شمقطمـدكا يؽـقن أؾماؾمـفا قمغم التل الطريؼة رؾمؿ! هؽذا شمقطمدوا لـا يؼؾ ومل

 هـل مـا قمغم اعمذاهب هذه شمبؼك أن سماإلمؽان أن مسللة قمـ اكبػمً  ااظمتالفً  ختتؾػ ـمريؼة

 أقمـداء ضـد مذهبف قمغم واطمد وكؾ ،قمؾقف هق ما قمغم واطمد وكؾ ،اعقعً  وجيتؿعقا ،قمؾقف

 !. اإلؾمالم

 ممؽــة كاكـت وإذا ،ممؽـة غػم الـقع هذا مـ وطمدة ،ممؽـة غػم هذه سملن ؿمفد القاقع
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 أن يريـدون فؿتك ممؽـة قؾـا أو ،ممؽـة كاكت لق واقعة جيعؾفا ما إطمداث هذه ذم ألقس

 . يتقطمدوا؟ أن يؿؽـ متك ،يتقطمدوا

 مــفج قمغم شمؼقم إيًمكقة وطمدة هل اهلل قمباد مـ اعمطؾقسمة القطمدة أو ،اإليًمكقة القطمدة

 الؼـرآن ذم قـال وشمعـامم ؾمـبحاكف اهلل ،واطمـدة وققادة ،واطمد وظمط ،واطمد مـفج ،واطمد

ٔاْ ﴿: الؽريؿ ٍُ ٔاْ  َولَ  اََجِيػً  اَّللل  ِِبَْتوِ  وَاْخَخِص كُ  . (((424:قمؿران آل) ﴾َتَفرَّ

 : )الدرس الثا  آل قمؿران( ذم ويؼقل

ٔا﴿ ٍُ ِ  ِِبَْتوِ  وَاْخخَِص ٔا﴿: قمبارة يمكد، ﴾اََجِيػً  اَّللَّ ٍُ  الـذي (اجلًمقمـة واو) فقفا ﴾وَاْخخَِص

ٔا َول﴿ ضمديد، مـ شملكقد ﴾اَجيػً ﴿ صمؿ اجلؿقع، سماقمتصام يقطمل  ضمديـد مــ شملكقـد ﴾َتَفرَّكُـ

 ذم شمتحـرك أمـة أي وطمدة اعمسؾؿلم، وطمدة سملمهقة شمقطمل قمبارات صمالث التػرق، قمـ سمالـفل

 .سمحبؾف عاقمل اقمتصام سمحبؾف، قمتصامآ أؾماس قمغم شمؼقم وطمدة اهلل، أقمداء مقاضمفة

ٔا﴿ ٍُ ِ  ِِبَْتوِ ﴿ اعاقمق   ااقمتصامً  يػقد (اجلًمقمة واو) ﴾وَاْخَخِص ٔا َول اََجِيػً  اَّللَّ  ﴾َتَفرَّكُـ
 سمـًم يدل سمؾ يقطمل وشمعامم ؾمبحاكف اهلل قبؾ مـ التلكقد هذا. قمبارات؟ صمالث هذه ألقست

 اهلل: سمحبـؾ قمتصـامآ هلا يتحؼؼ أن ذم أمة ٕي مـفا سمد ٓ الؼضقة هذه أن قمؾقف غبار ٓ

 شمؽقن أن ٓسمد اهلل، أقمداء شمقاضمف أن مستقى ذم اهلل، ديـ فقفا يسقد أن مستقى ذم فتؽقن

 طمقاشمـا، ذم الديـ ققؿ مـ كثػم شمضقع كقػ طمقاشمـا، ذم التػرق آصمار كؾؿس وكحـ. متقطمدة

 فمؾؿ، يسقد ضالل، يسقد فاؾمدة، ققؿ شمسقد شمػرقـا، إٓ ضقاقمفا أؾمباب مـ ؿمـلء لقس

 ذم ؾمـقادهتا ذم ي صــر ؾمـبب هــاك ولـقس والظؾـؿ، الػساد مـ كثػمة فمقاهر حتدث

 .وطماصال؟ واردا هذا ألقس شمػرقـا، إٓ اعمجتؿع أوؾماط

 : السقد وأكد

 الـذي ؾمـؿآ هـذا (مسـؾؿلم) العام العـقان حتت اعمسؾؿقن يتحرك أن سمد ٓ أكف))

 الضـقؼة اعمذهبقـة إـمـر قمـ سمعقدا - قمؾقف اهلل صؾقات - إسمراهقؿ إكبقاء أسمق سمف ؾمًمهؿ
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 هذه داظمؾ كحرافاتآ لتؾؽ اكتاضًم  وكاكت الثؼافقة إظمطاء شمراكًمت قمـ رؿمحت التل

 .((إمة

ا اقًماصــر يعـد مل اعمرطمؾة هذه ذم اعصـرال سملن طمسلم السقد أكد  سمـؾ فؼـط قمسـؽري 

 هلـذه سمـد ٓ ولـذلؽ احلقاة: جمآت كؾ ذم اعصـر طمضارة، اعصـر ،أمة اعصـر أصب 

 سمالزراقمـة فتفـتؿ غـذائفا جمال ذم كػسفا قمغم لتعتؿد الذاي: آكتػاء كحق شمتجف أن إمة

 خمتؾـػ ذم سمالتصــقع هتـتؿ العسؽري، سمالتصـقع هتتؿ اعمجآت، كؾ ذم سمالتصـقع، هتتؿ

 كقػ يعرف ضمقاًل  شمـشئ أن هتتؿ اعمقاضمفة، سمؿستقى لتؽقن الـاس حيتاضمفا التل إؿمقاء

 .ائقؾؾمـرإل سمالعداء ٕمريؽا، سمالعداء حصـري الغرب، إمم يـظر

 ذم واصـريـت أن سمعد إٓ العسؽري اجلاكب يستخدمقن ٓ أن إمريؽقلم سملن وقال

 يـدركقن ٓ أهنؿ وهل العرب حيؿؾفا التل الـػسقة ظمطقرة قمغم وكبف إظمرى، اجلقاكب

 اعصــرال مــ وأهـؿ اعصــرال ذم مفؿـة وؾمـائؾ هـل التـل اجلقاكـب هذه مثؾ أمهقة

 . اعمرطمؾة هذه ذم وظمصقصا العسؽري

 ومـا اإلؾمـالمقة إمـة سمـف متـر ما ظمطقرة احلقصمل الديـ سمدر طمسلم السقد اؾمتشعر

 كتقجـة اإلهلـل لؾسـخط معرضـة أمـة وأهنا أقمدائفا أيدي قمغم واهلقان الذلة مـ شمعقشف

 ومــ ،هبـا اهلل كؾػفا التل اعمسمولقة قمـ وختؾقفا إصقؾ اعمحؿدي اإلؾمالم قمـ لبعدها

 ،السـقئة القضـعقة هـذه إمم إمـة أوصؾت التل إؾمباب كشػ الؽريؿ الؼرآن ظمالل

 هـذا سمؽشػ يؽتػ ومل أقدامف حتت شمعقش التل إمة هلذه التارخيل العدو واقع وكشػ

 وهيـدهيا اإلؾمـالمقة إمة يقضمف اكطؾؼ سمؾ فحسب إمة هلذه واعمستؼبكم التارخيل العدو

 ويبعـث ،العـزائؿ ويشـد ،اهلؿـؿ ويستـفض الؽريؿ الؼرآن ظمالل مـ الرؿماد ؾمبقؾ إمم

 الباـمؾـة العؼائـد وظمطـقرة زيـػ كشـػ قمـغم قمؿـؾ أن سمعد القائسة الـػقس ذم إمؾ
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 أن ورةضــرو اهلل كتـاب يـبـذها والتل هلا ضحقة إمة كاكت التل اعمغؾقـمة والثؼافات

 سماقمتبـار سمـف شمتؿسؽ سملن - آلف وقمغم قمؾقف اهلل صؾقات - الـبل إلقف دهلا ما إمم إمة شمعقد

 مؽـر كشـػ قمغم وقمؿؾ .شمضقع وٓ شمضؾ ٓ طمتك :إمة هلذه القطمقد اعمخرج هق ذلؽ

 اؾمــرو وهنـارا لقال وسمقـاشمف الؼرآن سمبصائر يرةشـرال وممامراشمف الشقطاكقة وأهدافف العدو

 - آلـف وقمـغم قمؾقـف اهلل صـؾقات - اهلل رؾمـقل قمفـد ذم شمارخيفا إمم إمة ويعقد وإقمالكا

 رؾمـؾ إمم القـاسمس اخلبـز يؼتـاشمقن كاكقا الذيـ اعمستضعػقن الػؼراء احلػاة حتقل وكقػ

 ةرائـد إمم العـامل ذم اعمـسـقة الؼرية شمؾؽ مؽة وأصبحت ،العامل ذم اإلؾمالمقة احلضارات

 .العامل أكحاء كؾ ذم التحرر حلركة وقماصؿة احلضارات

 وطمقــًم ،فشـروال والؽرامة العزة مقاقع قمـ اسمتعدكا قمـدما الققم طمالـا هل وكقػ

 اجلفـاد كآيـات الؽـريؿ الؼـرآن آيـات أصـبحت وطمقــًم ،الؼـرآن وقركاء الؼرآن قمزلـا

 مقثـاق مـ اجلفاد طمذف سمؾ اخلاـمئ والتػسػم والتؿؾص التؼمير مقضع قمـدكا وأطمؽامف

 :العـدو مـع اعصـرلؾ كخقار اإلؾمالمقة إمة زقمًمء أيدي قمغم اإلؾمالمل اعمممتر مـظؿة

 الذلة قمؾقفؿ اهلل بضـر مـ أقدام حتت كعقش مـفزملم وأصبحـا اعمعادلة شمغػمت طمقـفا

 . واعمسؽـة

 قمــ اسمعقـدً  وؿماماًل  اقمام   إمة أقمداء مع اعمقاضمفة وعشـرم يؽقن أن سمد ٓ أكف وأكد

 .إمـة هـذه ضقاع أؾمباب مـ هل التل الضقؼة اإلقؾقؿقة أو الطائػقة أو اعمذهبقة إـمر

 :  )الدرس الثا  مدي  الؼرآن( ذم قال ومما

 قمـغم طمـرب هـل التـل احلـرب كقاضمف أن كستطقع صمؼافة أكػسـا كثؼػ: كؼقل أن))

 قمـغم طمرب لبـان، قمغم طمرب لبـان، فؼط لقس مسؾؿلم، ومسؾؿلم، اإلؾمالم، اإلؾمالم،

 أؿمـقاء لؾـقؿـ، اطمتالل لؾسعقدية، اطمتالل لؾعراق، اطمتالل العراق، قمغم طمرب إيران،

 .هذه مـ

 ؿمــلء أول أكـؽ وقمؽشـرم داظمؾ ذم وقمؽ،شـرم داظمؾ ذم فرقمقة قضقة هل هذه
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. ؟واعمسؾؿلم اإلؾمالم قمغم قمامة هجؿة هجؿتف هذا العدو ألقس العدو؟ يريد ماذا شمـظر

 الشـؿقلقة كػـس العؿقمقـة، كػـس حتؿؾ شمؽقن كظرة إٓ هذا يقاضمف ما هذا، يػؽ ما اإذً 

 ذم العـدو وعشـرم لتقاضمف كػسفا شممهؾ طمركة مسؾؿلم، إؾمالم، طمركة أي. العدو لصد

 ذم يغـػم هــا، يغػم وهق كؾفا ألقست شمعؾقؿقة، مـاهج قمـ يتحدث قمـدما ٓطمظ. ـمرطمف

 .إؾمالمقة؟ صمؼافة طمرب ماذا؟ هق لديف مػفقم إـمار ذم ألقس العراق، ذم يغػم السعقدية،

 أو معقــة، قضـقة يـؼمر مـطؼـة أي مـ أو اجلزيرة، مـ مثاًل  التؾػزيقن ذم يلي قمـدما

 قمـغم اطمرسًمـ شمراهـا أو معلم؟ سمقـمـ مرشمبطة شمراها إظمػم ذم أكت هؾ معقـة، قضقة يـؿؼ

 أن قمـغم طمـرص لـديـا يؽـقن أن وقت ذم أن كحـ. إؾمالمقة؟ صمؼافة إؾمالمل، مػفقم

 هـق والؼـرآن. قـرآ  مققـػ قرآكقـة، صمؼافة قرآكقة، كظرة قرآكقة، إؾمالمقة، صمؼافة كتثؼػ

 يتطؾبـف مـا هـق وهـذا. كػسف الؼرآن كظرشمؽ، طمدود وأيـ كظرشمؽ، شمؽقن كقػ يعؾؿؽ

 .  ((العدو مقاضمفة

 التل العريضة اخلطقط الؽريؿ الؼرآن ظمالل مـ السقد طمسلم رضقان اهلل قمؾقف قدم

 والعسـؽرية قتصـاديةوآ السقاؾمـقةاحلقـاة  جمـآت كـؾ ذم الؽـريؿ الؼـرآن شمضؿـفا

 الشـؿقلقة جيفؾـقن إمة أسمـاء مـ الؽثػم سملن مقضحا واإلقمالمقة والصـاقمقة والؽمسمقية

 احِبَْياًُـ﴿ :قمـف اهلل قال كًم الؽريؿ الؼرآن وأن لؾحقاة كظرشمف ذم الؽريؿ الؼرآن قدمفا التل
 شمؼـديؿ قمـغم ـمرطمـف ظمالل مـ السقد قمؿؾ لذلؽ :الؽؾؿة شمعـقف ما وسمؽؾ ﴾شـٖء ىلُكل 

 لؽؾ شمػصقؾ هق الذي الؼرآن هبذا يثؼقا أن جيب اعمسؾؿلم وأن وكًملف سمشؿقلقتف اإلؾمالم

 قـدمقا الـذيـ أولئـؽ حمؿـال ،طمقاهتـا جمـآت كـؾ ذم إمة هلذه ورمحة وهدى ؿمـلء

 هـذه أسمـاء لدى شمقلدت التل اهلاسمطة الـظرة ذم اعمسمولقة ومشقها كاقصا لؾـاس اإلؾمالم

 احلـؾ يؿثـؾ أكـف طمقـاهتؿ ونمؿمـ قمـ مػصقٓ قدم الذي الديـ هبذا صمؼتفؿ وقمدم إمة
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 إمـة كظـر ذم اإلؾمـالم يؼـدم أن قمـغم وقمؿؾ ،هلمٓء الـاقص التؼديؿ سمسبب واعمخرج

 قمــ يتحـدث وهـق ذلـؽ ذم قالف ومما ،قمؾقف ويعتؿدوا سمف يثؼقا سملن ضمديرا ديـا سماقمتباره

)الـدرس إول مـدي   ذم ﴾شــٖء ىلُكل  احِبَْياًُ ﴿ الؽريؿة أية طمقل اإلؾمالم ؿمؿقلقة

 :الؼرآن( 

 هيـدي احلقـاة، جمـآت كـؾ ذم الــاس هيـدي ؿمامؾة، طمقاة كتاب الؽريؿ الؼرآن))

 ذم وإكـًم الروطمـل العبـادي اإليًم  اجلاكب إمم فؼط ولقس احلقاة، ونمؿم كؾ ذم الـاس

 الـذي اهلل مــ اسمدءً  ،ؿمـلء لف يؼال أن يص  مما ﴾شـٖء ىلُكل  احِبَْياًُ ﴿ احلقاة جمالت كؾ

فف معرفة ،ؿمـلء كؾ رأس معرفتف . كامؾة ؿمبف معرفة ،اضمد   كبػم صمرأ هلا يؽقن سمشؽؾ يعر 

 ."ؿمـلء لؽؾ اشمبقاكً " ،"هدى" ،"ؿمـلء لؽؾ شمػصقال" ففق

: فـؽمة قبـؾ قؾـا كحـ هذه، إؿمقاء شمتـاول فعاًل  أهنا كعرف طمتك ؿمـلء كؾؿة: ـمقب

ؾمــل اهلـد التصؿقؿ ذم سمقتؽ شمصؿقؿ ذم يتحؽؿ أن لدرضمة إظمػم ذم قمالقة لف الديـ نإ

 وذم اإلؾمـالمقة الـبالد ذم مـثال لؾسـؽـ البقـقت شمصؿقؿ سملم ما مثال الػارق. لعًمرشمؽ

 .لؾثؼافة هـا أصمر شمؾؿس أكت الغرب

 هـاك لؾـساء معزولة ؿمؼة ن،اؿمؼت فقف يؽقن أن أؾماس قمغم البقت شمصؿؿ هـا ألست

 سمالرضمـال ظماصـة هـا وؿمؼة هـاك، مـ ومدظمؾ ضمـب، قمغم طماضماشمف سمؽؾ سماحلًمم سماعمطبخ

 .ظماص ومدظمؾ

 واؾمـعة، طمجـرة واؾمع، يؽقن سمقت لؽ يصؿؿ الشؽؾ، هبذا يصؿؿقن ٓ الغرسمققن

 كـؾ وسمـاب هـا، مـ وشمطؾع هـا، مـ وشمدظمؾ هـا، مـ خترج مرأةا هـا، وكـب هـا، كـب

 معقــة، مرطمؾـة ذم كققمقتـف مـزلـؽ، ذم اإلكػـاق طمتك يتـاول الديـ. مـف يدظمؾ يلي مـ

ََ ﴿ كؿقتف ِي ٔا إَِذا وَاَّلَّ َُفُل
َ
ًْ  أ َ ُ  ل ٔاسـري ًْ  فُ َ وا َول ًٌ  َذلَِم  َبنْيَ  َوََكنَ  َحْلُُتُ َٔا  .﴾اكَ

 مسـللة، إمم هيـديؽ هق إغذية، مـ قائؿة يؼدم ما مثاًل  الؼرآن سملن شمتصقر أكت إذا

 أن حيؽـؿ اهلـدى، هذا وهق الػال ، الـحق قمغم واقعؽ يؽقن أن حتؽؿ هل هذه اعمسللة
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 يؽقكـقن قمــدما فاعمممـقن. الػال  الـحق قمغم فاشمؽصـرشم ذم إكػاقؽ، ذم واقعؽ يؽقن

 اؿمخصـق   هـق ؾمـقؽقن مال إمم حتتاج احلركة أن ويعرفقن وهيتؿقن، يتحركقن، متؼلم،

 يـػـؼ شمؼـدير قـؾأ قمـغم الػـائض يريـد ٕكف اف:ؾمـرإ قمـده يقضمد ٓ سمقتف ذم يـػؼ قمـدما

 قمؿـؾ قمــده هلـا، يقفر أن يريد قضقة قمـده ٕن شمؼتػم: وٓ افؾمـرإ ٓ اعمتقؾمطة، الـػؼة

 .يقفر اهلل ؾمبقؾ ذم فقف يتحرك

 إمم هـدى هـؾ شمؼـقل.. قائؿـة هــاك ما شمؼقل أكت إذا الـقع، هبذا اأطمقاكً  هؽذا هل

 يـذكر قائؿـة، شمؽـ مل إن سمطريؼة إلقفا هدى كعؿ: لؽ أققل هذه؟ ظمؽماقماتآ مقضقع

 مـ كثػمة أؿمقاء احلقاة ذم إؿمقاء، فقفا ـمبعت هل احلقاة. كذا إمم وادمف قمؿؾ،ا: كذا لؽ

 .كذا وهلا ظمقاصفا، وهلا اعمعادن، مـ الؽـقز،

 شمػـرض هبـا الؼـرآن رسمطـؽ التـل اعمسـمولقة ضماكب، مـ واؾمعة اإلكسان طماضمقات

 يؽـقن أن قمـغم شمعؿـؾ أن شمـزرع، أن شمصـ ع، أن اعمجآت، هذه كؾ ذم شمتحرك أن قمؾقؽ

 .متؽامؾة أمة سمبـاء هتتؿ أن مفـدؾملم، لديؽ يؽقن أن ظمؼماء، لديؽ

 اعمجـآت، كـؾ ذم يشـتغؾقن ظمـؼماء قمــدك يؽـقن هـذه؟ إمم هـدى الؼرآن ألقس

 شمريـد أكؽ ماذا؟ أضمؾ مـ لؾبحث متقيؾ دراؾمات، سمحث، معاهد، ومعاهد، ويبدقمقن،

 مــ الصــاقمة، متؾـؽ مـ اخلؼمة، متؾؽ مـ أكت شمؽقن ،ؿمـلء إمم أظمرون يسبؼؽ ٓأ

 .غػمها ذم زراقمة، ذم كتػاء،آ متؾؽ

 مــ جمـال أي ذم يتحركـقن قمــدما فقفـا، اهلل شمؾؼـك هـذه مــ واطمدة كؾ ذم ودمد

 قـال التـل ىشــرالب يـتؾؿس اإلهلقـة، الؼمكـة يتؾؿس اإلهلل، التليقد يتؾؿس اعمجآت

ُ ﴿:هـا ٌِِنِيَ  ىشـرَوب ْؤ ٍُ  مظـاهر قدرشمـف، مظـاهر اهلل، معرفـة مظـاهر أيضا يتؾؿس ﴾لِيْ

 . لخإ...مظاهر شمدسمػمه، مظاهر رقمايتف، مظاهر رمحتف،

 قائؿـة لـؽ يعؿـؾ أن يعــل ٓ والتبقـلم كؾفـا، احلقاة يؿأل احلقاة، يؿأل هق فالديـ

 شمؽـقن كقـػ إمم هيـديؽ شمؽـقن، كقػ لؽ يبلم هق سمالتحديد، إؿمقاء سملؾمًمء شمػصقؾقة
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 مـا فقفـا يؽـقن أٓ الصــاقمات ذم طمتـك سملكف ومعؾقم. شمعؿؾ أن يـبغل ماذا إمة، هذه

 هتدي الـقع، هذا مـ معارف إمم هتدي اعمعرفة، مـ أسمقاب إمم هيدي ففق ققاقمد؟ شمسؿك

اع الشامؾ صـرومـ ظمالل طمديثف قمـ ال .التبقلم هق هذا. اعمجآت كؾ ذم لألمة سمـاء إمم

 اع وهل: صـرففؿفا مفؿ ذم ال ،اكبف قمغم قضايا مفؿة ضمد  

وكؼد احلؽقمـات التـل ٓ هتـتؿ هبـذا  ،لؼد حتدث السقد كثػما قمـ اجلاكب الزراقمل

مة وطمريتفا وؾمقادهتا ولقس فؼط ٓ هتتؿ وإكًم شمعؿـؾ قمزة إاجلاكب الذي شمتققػ قمؾقف 

وري مــ حتـت ضــرأسمـاء ؿمعقهبا قمبقدا ٕقمدائفؿ قمــدما شمـؽمك قـقهتؿ اليبؼك قمغم أن 

 ،ل متتؾؽ إمؽاكقات كبػمة وشمؼـدم كػسـفا أطمزاسمـا إؾمـالمقةوكؼد إطمزاب الت ،أقدامفؿ

وكؼد كذلؽ العؾًمء واعمثؼػلم الذيـ ٓ  ،سمقـًم شمتجاهؾ مثؾ هذا اعمقضقع وٓ شمعػم لف أمهقة

ويـدفعقا السـؾطة إمم شمـؽمك حمارسمـة اعمـزارقملم: الزراقمة لقفتؿقا سمهيتؿقن سمتقضمقف الـاس 

  ػاء الذاي ذم مقضقع الؼؿـتكسمؿقضقع آ اط قمزة إمة وؾمقادهتإهنؿ مل يعرفقا ارشمب

ذم )مؽـارم إظمـالق الـدرس  ؿـًم قـالف ،هتًمم هبذا اجلاكب مـ كًمل اإليًمنوقدم آ

 : الثا (

 قمــ شمـدافع أن شمسـتطقع وٓ ،ديـفا قمـ شمدافع أن شمستطقع ٓ إمة أن اضمؾق   اشمض ))

. آؾمـتػماد ولـقس ،أؾماؾمف الزراقمة الذي وريضـرال لؼقهتا فاقدة شمزال ٓ وهل كػسفا

 صــرك جمال ذم الزراقمة سمجاكب آهتًمم ورياضـر أصب  أؾماؾما، أصب  ـما،ؿمـر أصب 

 إذا ـمفارة؟ سمدون الصالة شمص  هؾ.. سمف لقتقضل اعماء إمم اعمصكم طماضمة مـ أؿمد اإلؾمالم

 . فقصكم يتقؿؿ أن يؿؽـ اعماء جيد مل

 إمـة وهلذه ،لإلؾمالم سمد فال سمالؽماب، أو سماعماء ـمفقر مـ هلا سمد ٓ الصالة كاكت إذا

 حتـت ـِمـ ققهتـا ـَمـ قبـؾ ـِمـ هتدد مـ؟ قبؾ مـ وهتدد هتدد، أن يقم كؾ هتدد التل

 حتصـؾ أن سمـد ٓ الزراقمـة، سمجاكب آهتًمم مـ هلا سمد ٓ. مقائدهؿ فتات مـ أقدامفؿ،
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 .((وريةضـرال سمحاضمقاهتا يتعؾؼ فقًم الذاي آكتػاء قمغم

مـ ظمالل آيات الؼرآن الؽريؿ وسمصـائره  وواقمقة يؼظةأمة  مةقمؿؾ قمغم أن شمؽقن إ

ـا يَـا﴿: وشمعـامم ؾمـبحاكف اهلل ققل اجلاكب هذا ذم يؽػقفامعتؼما أكف  َٓ حه
َ
ََ  أ ِيـ ٔاْ  اَّلَّ ُِـ ٌَ  لَ  آ

ٔاْ  ُ َِا َتُلٔل ٔاْ  َراِغ ُ ٔا اُُظْرَُا َوكُٔل ُػ ٍَ ََ  وَاْس ًٌ  َغَذاٌب  َولِيََكفِِري َِل
َ
 .(421البؼرة)﴾أ

 :ذم )الدرس الثا  مـ دروس رمضان( – قمؾقف اهلل رضقان - ومما قال

 شمرؾمخ هل أي القفقد، مع اعصـرال ذم اضمد   مفًم   امـفجً  شمعطقـا سملن شمؽػل أية هذه))

 أي أمام مققػ واختاذ وآكتباه واحلذر القؼظة مـ قمالٍ  مستقى قمغم طمالة اعمسؾؿلم قمـد

 .أكػسفؿ أقمًمق ذم كقة يزال ٓ كان وإن القفقد مـ ؿمـلء

 يدوؾمـقهنؿ الذيـ هؿ القفقد أصب  طمتك اعمسؾؿقن ِيَ أُ  أيـ مـ العرب؟ ِيَ أُ  أيـ مـ

ٔا ل﴿: أية هذه شمعطقفا التل الروطمقة هذه حيؿؾقا مل أيـ؟ مـ ؟أن ُ َِا َتُلٔل ٔا َراِغ ُ  َوكُٔل
ٔا اْجُظْرَُا ُػ ٍَ  سمـًم يؾؿسـقكف سمـًم يشـاهدوكف سمـًم طمتك اهتًمم لدهيؿ يعد مل (421: البؼرة) ﴾وَاْس

 روطمقـة يػؼـدوا أمل اإذً  ،اؿمـقئً  ضـدهؿ يعؿؾقا أن اهتًمم لدهيؿ يعد مل القفقد مـ حيسقكف

 - اؾماسمؼً  قؾـا مثؾًم - وهذا هامة قضقة سملهنا شمرى إذا أية؟ هذه إلقفا وضمفت شمرسمقة فؼدوا

 اضمـدً  اضمـدً  اضمـدً  هامـة واقعفـا ذم هل التل الؼضايا لؾـاس سمالـسبة الصعبة إؿمقاء مـ

 ذم أيـة هـذه كاكت هلذا :اضمدً  احمرضًم  امققػً  يعتؼم الذي هذا اضمدً  ـمبقعقة أمامفؿ ولؽـ

 قمــ ذكـره ما ظمالل مـ الشامؾة العؼمة شمؼديؿ سمعد اعمسؾؿلم لتقضمقف التل أيات مؼدمة

 .ائقؾؾمـرإ سمـل

ٔا ل﴿: معـك أضاقمت التل هذه الـػسقة ُ َِا َتُلٔل ٔا َراِغ ُ ٔا اْجُظْرَُا َوكُٔل ُػ ٍَ : البؼـرة)﴾وَاْس

 كؾؿـة الشعار عاقمة، يا ؿمعار كرفع): كؼقل قمـدما أن اعمقضمقدة الـػسقة كػس هل (421

 ما): قمؾقؽ يردون (اجلؿعة فقف شمصكم الذي مسجدك ذم مسجدك ذم شمؼقهلا سمسقطة قمادية
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: لـؽ يؼـقل مػرداهتا سمصحة مسّؾؿ أكف مع (؟اؿمعارً  كرفع أن يعـل ماذا مـفا الػائدة هل

 أمريؽا): اأيًض  لؽ وؾمقؼقل (ٕمريؽا واعمقت مؾعقكة أمريؽا وطمؼقؼة أكؼم اهلل صحق )

 مــ هــاك مـاذا لؽــ لإلؾمـالم صـروالـ مؾعقكقن والقفقد مؾعقكة ائقؾؾمـروإ مؾعقكة

 شمؾـؽ (..!وهؾ وهؾ، هؾ، هـاك؟ أمريؽا قمغم ؾمتمصمر هل هؾ ققؿة؟ مـ لف ماذا فائدة؟

 قمــ سمؿعـزل لقؽقكـقا لؾؿسـؾؿلم شمرسمـقي إهلـل شمقضمقـف سمداية هذه ٕكف الساسمؼة الـػسقة

 شمشـاسمف البؼـر إن ؟لقهنـا مـا ؟هـل ما: البؼرة كػسقة ،البؼرة روطمقة ائقؾؾمـرإ سمـل روطمقة

 أن أؾمـاس قمغم قام الؽريؿ الؼرآن إن ،اإلؾمالم إن ٓ،..! أن سماحلؼ، ضمئت أن قمؾقـا،

 هبا يستبؼقن ،إطمداث هبا يستبؼقن اضمد   قمالٍ  مستقى قمغم شمرسمقة شمرسمقة، لؾؿسؾؿلم يؼدم

 مـا ومتـك يصحقا طمتك متؽررة سماتضـر سمقاضـري ٕن قمرضة يؽقكقن فال ،إطمداث

 .((اؿمقئً  يعؿؾ أن يتؿؽـ ٓ وضعقة ذم كػسف وضمد صحا

 واهلـقان الذلـة مــ إمـة شمعقشـف عمـا كثػما يتلمل كان طمسلم السقد سملن كعرف قمـدما

 ذم اعمظؾـقم الشـعب معاكـاة أن فقـف ٓؿمـؽ فؿًم أقمدائفا أيدي قمغم ؾمتبدادوآ والؼفر

 وقمـغم اعمؼدؾمات سمؼقة وقمغم الؼدس قمغم القفقدية واعممامرات القفقد أيدي قمغم فؾسطلم

رضـقان  - طمسلم فالسقد ،سمالػعؾ طمصؾ ما وهذا اهتًمماشمف أولقيات مـ ؾمتؽقن إمة

 : ضمقاكب قمدة مـ فؾسطلم ذم جيري ما شمـاول -اهلل قمؾقف 

 قمـغم يؼـع كبـػم ذكـب الؼـدس قمغم واعممامرات الػؾسطقـل الشعب مظؾقمقة أن ـ4

 اعمسـمولقة شمؼع إمة هذه أقمداء مع واحلؽقمات الزقمًمء مشمقاـم ومع عقعفا إمة قماشمؼ

 ظمـالل مــ إومم سمالدرضمـة معـقـة ففـل ،سمؿسمولقتفا شمـفض أن الشعقب قمغم الؽبػمة

 القؾمـائؾ مــ وغػمهـا قتصـاديةآ واعمؼاـمعـة واهلتافـات كاعمظاهرات اعمتاطمة إقمًمل

 قمـغم كبـػما ذكبا متثؾ قضقة ويستباح يظؾؿ وهق الػؾسطقـل الشعب قمغم فالتػرج اعمتاطمة

 وأن شمتحـرك أن قمؾقفـا سمـؾ لزقمًمئفـا شمـتظـر ٓأ إمة قمغم وسمالتازم رةضـراعمت وأهنا إمة
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 :  ة )يقم الؼدس العاعمل( ضـرذم حما قال ومما .مققػ هلا يؽقن

 مشـاقمرها، ذم الؼضـقة هذه إطمقاء ظمالل مـ شمستطقع أهنا كػسفا الشعقب لتعرف))

 هذه كاهؾفا قمـ وشمرفع ،اعمشؽؾة هذه حتؾ التل الصحقحة الرؤى قمـ البحث ظمالل مـ

 الزقمًمء أما ،احلؽقمات أما رة،ضـراعمت كػسفا هل الشعقب ٕن مـفا: شمعا  التل الطامة

 ذم اعمعاكـاة مــ أقمقــفؿ سمـلم يروكـف ما هيؿفؿ ٓ ،مؽؽمصملم غػم هؿ ريـ،ضـرمت غػم ففؿ

 التـل هـل الشـعقب ر،ضــرشمت التـل هل الشعقب. اعمسؾؿلم جلؿقع الدكقا سمؼاع خمتؾػ

 هتـتؿ أن إمم كػسفا الشعقب شمتجف مل وما الضحقة، هل الشعقب واإلهاكة، الذلة شمؾحؼفا

 فـال ومصـقبتفا مشـؽؾتفا مــ واعمخرج احلؾ وشمعرف أقمدائفا، قمغم وشمتعرف سمؼضقتفا،

 .((غػمهؿ مـ أو زقمًمئفا مـ آظمر ؿمـلء أي شمتققع

 العـاعمل الؼدس يقم سمنطمقاء يتعؾؼ فقًم اخلؿقـل اإلمام رؤية وسمؼقة طمسلم السقد وأيد

 سماقمتبارها القفقد ظمطر مقاضمفة ذم لؾؼدس ةصـرك اإلؾمالمقة الشعقب فقف لتتحرك كققم

 طمـديث هـق هـذا)): ة )يقم الؼـدس العـاعمل( ضـرذم حما قال ومما. طمؽقؿة قرآكقة رؤية

 ٕكـف هـق: اقؽمطمـف وقمــدما العاعمل، الؼدس يقم قمـ - قمؾقف اهلل رمحة - اخلؿقـل اإلمام

 إطمـداث مـ اكثػمً  هبا يؼرأ أن يستطقع ورؤية افؽرً  يؿؾؽ صحقحة، رؤية يؿؾؽ رضمؾ

 الرؤيـة هـذه ضماءت أيـ مـ.. لـاعماض ودراؾمة ،ضـراحلا شملمالت ظمالل مـ اعمستؼبؾقة

 مـ الؽريؿ، الؼرآن مـ ضماءت؟ أيـ مـ ؟- قمؾقف اهلل رمحة - اخلؿقـل لإلمام الصحقحة

 .((اكثػمً  القفقد قمـ حتدث الذي الؽريؿ الؼرآن

عمؼاـمعـة الشعقب هـذه قمـغم شمػعقـؾ ا -رضقان اهلل قمؾقف  -وقد طمث السقد طمسلم 

ذم  قتصادية مبقـا أصمرها الؽبػم قمغم أقمداء هذه إمـة وممـا قـالواعمؼاـمعة آرفع الشعار 

 : ون مـ دروس رمضان(شـر)الدرس الثا  والع

 اهلل، ؾمـبقؾ ذم اجلفـاد مــ شمعتؼم آقتصادية، واعمؼاـمعة الشعار، رفع فعال وأقمتؼد))

 قمصـاسمات كـا لق مما إمريؽقلم قمغم ؿمدأ اجلفاد هذا يؽقن قد سمؾ ،فعاًل  اعمفؿ أصمرها وهلا
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 سمشؽؾ قمؾقفؿ يمصمر هذا، مـ أؿمد قمؾقفؿ أصمره أن: هذا أقمتؼد أكا ،فعاًل  وكؼتؾفؿ هلؿ كتؾؼك

 مؼقلـة سمـلي يقاضمفقه أن يستطقعقن ٓ الذي سمالشؽؾ والـػسقة اعمعـقية الـاطمقة مـ كبػم

 أن يسـتطقعقا مل ا،هنائق   إرهاسمقلم: يؼقلقا أن يستطقعقا مل ؾمـتلم مدى قمغم مؼقٓهتؿ، مـ

 كػـس وذم ذريعـة، يعتـؼم ؿمـقئا سمـف يؾصـؼقا أن اؾمـتطاقمقا وٓ ،أسمًدا ـمريؼة سملي يققػقه

  .((رهقبة ومعـقية كػسقة سماتضـر هبؿضـري أكف يعرفقن الققت

 ظماصـة قضـقة ولقسـت الؽـؼمى إمـة قضـقة سماقمتبارهـا الؼـدس قمـ وحتدث ـ0

 الؼــدس قضــقة قمـــ اختؾــق وإن طمتــك الػؾســطقـقلم وأن وطمــده الػؾســطقـل سمالشـعب

 .اأسمدً  الؼدس قمـ شمتخغم أن لألمة ضماز عما ائقؾؾمـرسمن واقمؽمفقا

 طمؼفؿ مـ لقس أكػسفؿ الػؾسطقـققن)): ة )يقم الؼدس العاعمل(ضـرذم حما قال ومما

 قضـقة لقسـت ائقؾؾمـرإ قضقة. مققػفؿ كؼػ أن مـا يريدون صمؿ ،ائقؾؾمـرسمن يعؽمفقا أن

 أكػسـفؿ الػؾسـطقـققن اقمـؽمف لق طمتك ،اعقعً  اعمسؾؿلم قضقة إهنا ،الػؾسطقـقلم ختص

 ٓ فنكف ،ائقؾؾمـرإ دولة داظمؾ مقاـمـلم قمـ قمبارة يؽقكقا سملن رضقا لق طمتك ائقؾ،ؾمـرسمن

 ذم ضمفـادهؿ قمـ يتخؾقا أن لؾؿسؾؿلم جيقز وٓ ذلؽ، قمغم يؼروهؿ أن لؾؿسؾؿلم جيقز

 .(( قمؾقف اهلل رمحة - اخلؿقـل اإلمام قمؾقفا أـمؾؼ كًم (ـماكقةسـرال الغدة) هذه إزالة ؾمبقؾ

 طمقـث الػؾسطقـقة لؾؼضقة الزقمًمء قبؾ مـ السقئ ؾمتغاللآ قمـ اأيًض  وحتدث ـ 4

ذم )دروس مــ  قـال وممـا. ؿمعقهبؿ غضب لتػريغ سممرة يستغؾقهنا أصبحقا الزقمًمء نإ

 :قماؿمقراء(

 ،كعقفـا أن جيـب – اإلظمـقة أهيـا كعقفـا أن جيـب قضـقة وهل – اعمسللة أصبحت))

 أصبحت ائقؾ،ؾمـرإ ضد عمظاهرة دقمقكا ما فنذا الشعقب، مع يتعامؾقن مـ هؿ أصبحقا

 الشـعقب، غضب ٓمتصاص وؾمقؾة شمستخدم أن كػسفا فؾسطلم أصبحت فؾسطلم،

 إمم وؾمخطفؿ غضبفؿ يصؾ قد الذيـ الشعقب، هذه ذم الساظمطلم غضب ٓمتصاص

 هلـا أمـة وكحــ لــا يؽـقن أن قمــ قماقــاأ الـذي ما مققػ؟ لـا يؽقن ٓ عماذا التساؤل
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 مـ هل كػسفا فؽمى مققػ؟ هلا يؽقن أن قمـ قماقفاأ الذي ما.. ؟أؾمؾحتفا هلا ،ضمققؿمفا

 وشمسـػؽ سمقـقهتؿ شمـدمر ،فؾسـطلم ذم أمفـاهتؿ قمـغم ،أسمــائفؿ قمغم ،إظمقاهنؿ قمغم شمتػرج

 . دماؤهؿ

 كؾفــؿ الـــاس أولــقس ذلــؽ؟ وراء اعمســمول مـــ سمعــد يتســاءلقن الـــاس ألــقس

ؾقن  احلالـة، هـذه إمم القضع يصؾ أن قبؾ اإذً  وزقمًمءهؿ؟ طمؽقماهتؿ اعمسمولقة ؾمقحؿ 

قا الـظرة هذه خيؾؼ أن إمم السخط، يتـامك أن قبؾ  اظمرضمـقا الشـقارع، إمم أظمرضمقا هؾؿ 

 ويرى سمقتف إمم يصـراعم يعقد القؿـل، يعقد صمؿ حتدصمقا، شمؽؾؿقا ،اؾمخطقا كػقؾمؽؿ، ذم ما

 القضـع، هـق والقضـع ويـرى ،سمقتـف مــ خيـرج أن قبـؾ طمالتف مثؾ سمقتف ذم وهق كػسف

 هـق الـزقمًمء مققـػ ،اعمققـػ هق واعمققػ اخلطبة، هل واخلطبة ،اجلؿعة هل واجلؿعة

 . اعمققػ

 يؽــ مل إذا جيـدي ٓ الـحـق هـذا قمـغم أؾمبقع كؾ ولق الـاس لقتظاهر الطريؼة هذه

 إمـة هـذه شمصـح  أن ورةضــرسم اإليـًمن مـطؾؼ مـ يتجف هق إمة ذم السخط شمـامل

 كـراه الـذي العـدو ذلـؽ مــ مققػ ٓختاذ اجلؿقع لقتجف كػسفا: شمبـل وأن وضعقتفا،

 ذم سمؿستشـػقاهتؿ سمؿسـاضمدهؿ سمؿـزارقمفؿ سمبقـقهتؿ ،وإظمقاكــا وأمفاشمــا سملسمـائــا يعؿؾ

 قمــد كققػـف أن لـسـتطقع البؾدان: مـ غػمها وذم كشؿػم وذم أفغاكستان، وذم فؾسطلم،

 . ((غػمها وذم فؾسطلم ذم اإلؾمالمقة، البالد ذم شمعبث التل القد شمؾؽ كؼطع وأن طمده،

 :فقفا أيًضا قال اومم

 أن حيـاولقن سمـمرة أصبحت فؾسطلم قضقة أن – يتؽؾؿ أن قبؾ مـ – كعرف كحـ))

 غضبؽ، فرغ هـاك ،ؾمخطؽ فّرغ هـاك هـاك، إمم لقتجف هـا أو هـا الـاس ؾمخط يصبقا

 سمقتؽ إمم قمد صمؿ الػؾسطقـل، الشعب مع شمضامـ ائقؾ،ؾمـرإ ضد الشارع ذم اهتػ اظمرج

 الثؼافة أن وشمرى اعمقاقػ، كػس هل الزقمًمء مقاقػ وشمرى القضع، كػس القضع وشمرى

 .((ائقؾؾمـرإ هل ائقؾؾمـروإ ،أمريؽا هل وأمريؽا اإلقمالم، هق واإلقمالم الثؼافة هل
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 ةصــرمؼت لقسـت القفـقد أـمًمع أن: وهل ضمدا مفؿة قضقة طمقل السقد حتدث ـ 1

ذم )ٓ قمـذر  قـال وممـا الؽبـػم وقمفؿشــرم لتحؼقـؼ البداية هل وإكًم فؼط الؼدس قمغم

 :  لؾجؿقع(

 هـؾ. "الؼـدس وقماصؿتفا فؾسطقـقة دولة إقامة أضمؾ مـ": أن يؼقلقن العرب))

 قمــ شمبحـث هـل الؼـدس شمسـؾؿ أن طمقل لقست هل. الؽالم هذا إمم شمؾتػت ائقؾؾمـرإ

 ولـقس قمؾقفـا ظمطـقرة يشـؽالن الؾـذان مهـا أظمريـ احلرملم إن أظمريـ، احلرملم

 أمهقة ذات مـطؼة الؼدس ٕن لقس فؼط، شمارخيل ارشمباط هق سمالؼدس ارشمباـمفؿ الؼدس،

 كان سملكف يؼقلقن مديـة سماقمتبارها وإكًم ٓ،. قمؾقفؿ سمالغة ظمطقرة شمشؽؾ أو اعمسؾؿلم قمـد

. هذه مـ وقمبارات يدظمؾقها، أن هلؿ اهلل كتب التل اعمديـة هل وأهنا ؾمؾقًمن هقؽؾ هـاك

 ..وشمارخيقة ديـقف هقية ارشمباط

 أن ذم فؼـط ولقس ،فؾسطلم ذم فؼط لقس ـمامعة، هيقدية دولة إهنا هيقدية، دولة إهنا

 الـبالد قمـغم الؽامؾـة اهلقؿــة إمم شمطؿـ  إهنـا سمـؾ فقفـا، شمتؿركز معقـةٍ  رقعةٍ  قمغم هتقؿـ

 إمم الـقـؾ مــ طمؼقؼقـة دولـة هلـا شمؼـقؿ أن إمم وشمطؿـ  اعمجآت، خمتؾػ ذم اإلؾمالمقة

 يعتؼـد التـل هـل الرقعـة هـذه ٕن العراق: ذم الػرات إمم صـرم ذم الـقؾ مـ الػرات،

 حتـت شمؽـقن أن سمـد ٓ التـل اعمقعـاد أرض وهل هلؿ، اهلل كتبفا التل إرض أهنا القفقد

 .((دولتفؿ قمؾقفا يؼقؿقا وأن وسمحقزهتؿ، ؾمقطرهتؿ

 هـق فؾسـطلم ذم حيـدث مـا أن إمم -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد يشػم صمؿ ـ 5

.. ظمـاص سمشؽؾ الػؾسطقـل الشعب ومـ قمام سمشؽؾ العرب مـ لؾتػريط ـمبقعقة كتقجة

 سمدايـة ذم القفـقد مــ والبقـقتضـل لألرا وسمقع ؾمؽقت ومـ شمػريط مـ طمدث ما وأن

ذم  اعمقضــقع هــذه ذم قــال وممــا ،أن غػمهــا وذم الــقؿـ ذم يتؽــرر فؾســطلم اطمــتالل

 : )اإلرهاب والسالم(

 إمم يتقافـدون القفـقد كان ،أراضقفؿ ويبقعقن مـازهلؿ يبقعقن كاكقا الػؾسطقـققن))
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 كحسـب وٓ الـقؿـ إمم أن إمريؽقـقن يتقافـد كًم اطمساسمً  لذلؽ حيسبقن وٓ سمؾدهؿ

 إمم القفـقد حتـقل طمصـؾ؟ الـذي مـا. واطمدة احلال قماقبتف، ذم كػؽر وٓ طمساسمف لذلؽ

 . الػؾسطقـقلم سمقاضـرو قمصاسمات

 امققًػـ يتخذ ٓ قد فنكف إمقر سمدايات ذم امققػً  يتخذ أن قمؾقف أن يرى ٓ مـ كؾ إن

 إمـريؽقلم مــ ٌب ضـر هـاك أصب  لق القاض ، سمالشؽؾ إمقر أصبحت وإن طمتك

 مــ هــاك أن فســجد اإلرهـاب حيـارسمقن أهنؿ مسؿك حتت القؿـ ذم عمـاـمؼ أو لؾقؿـ

 شمؼميـرات(. أكثـر ؾمتثػمهؿ شمتحرك قمـدما يتحرك أن ؿمخص ٕي يـبغل ٓ.. ٓ: )يؼقل

 . شمـتفل ٓ

 سمؾـد، كـؾ مـ كبػمة سملقمداد القفقد شمقافد قمـدما. فؾسطلم؟ ذم قماقبتفا كان ماذا لؽـ

 أن شمؼـقل التـل احلؽؿـة هـذه قمـغم يسػمون هؽذا وكاكقا صامتلم، الػؾسطقـققن وكان

! طمؽؿـة هـل (ذهـب مــ السؽقت فنن فضة مـ الؽالم كان إذا) ذهب مـ السؽقت

 يـرون هبـؿ وإذا القفـقد، لعصاسمات ضحايا أكػسفؿ يرون هبؿ فنذا الػؾسطقـققن ؾمؽت

 أكػسـفؿ يـرون إظمػم ذم هبؿ وإذا هيقدية، دولة فمؾ حتت غرسماء مقاـمـلم اأيًض  أكػسفؿ

 . التؾػزيقن ؿماؿمات قمغم الققم كراهؿ كًم

. يؼاشمـؾ؟ مــ فقفؿ لقس الػؾسطقـقلم أن شمظـ هؾ يقم؟ كؾ سمقنضـري همٓء ألقس

 (التحرير مـظؿة) إؾمؾحة، يؿتؾؽقن ممـ الؽثػم فقفؿ يؼاشمؾ، أن يؿؽـ ممـ الؽثػم فقفؿ

 الـبالد ذم احلركـات سمعـض كاكت قتالقة، ظمؼمات ومتتؾؽ ،اضمقًش  ومتتؾؽ أؾمؾحة متتؾؽ

 مــ السـؽقت: )احلؽؿـة هبذه يؿسؽقن لؽـفؿ الػؾسطقـقلم أيدي قمغم شمتدرب العرسمقة

 هـق أمريؽـا مــ سمالسـالم واعمطالبـة احلـؾ، هق والسؽقت احلؾ، هق واجلؿقد ،(ذهب

 .يقم سمعد ايقمً  سمقنضـري همٓء. السالم لـا ؾمقحؼؼ الذي شـلءال

 اهلل طمزب هؿ هؾ ائقؾقلم؟ؾمـرإ مـ اعمقضمعة سماتضـرال يتؾؼك أن يعقش الذي مـ

 سملقمـداد القفـقد يتقافـد كؿثؾــا كاكقا الػؾسطقـل الشعب ٕن. الػؾسطقـل؟ الشعب أم
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 كـاكقا. ذلـؽ قمقاقـب يتـدسمرون وٓ سمـذلؽ هيتؿـقن وٓ فؾسطلم إمم سمؾد كؾ مـ كبػمة

. وقعت قد التل إطمداث مـ الدروس يلظمذ وٓ الرؤية هذه يرى مـ أكثر وما كؿثؾـا،

 يبقع كًم ،امؽسبً  ويراه مـزلف يبقع القفقد، يدفعفا كبػمة سمؿبالغ زلف مـ يبقع الػؾسطقـل كان

 اعمخطقـمـات الزيدية الؽتب شمؾؽ مـ اكتبً  يبقعقن شمراصمـا، مـ الؽتب سمؾدكا ذم هـا الـاس

 يبقعـقا أن مسـتعدون هــا الــاس ألـقس. الـدوٓرات مــ كبػم سمؿبؾغ يبقعفا الؼديؿة،

 .العقاقب كتدسمر ٓ كبػمة؟ سمؿبالغ مـازهلؿ

 إمم يتقافـدون القفـقد كـان. أراضـقفؿ ويبقعقن مـازهلؿ يبقعقن كاكقا الػؾسطقـققن

 كحسـب وٓ الـقؿـ إمم أن إمريؽقـقن يتقافـد كًم اطمساسمً  لذلؽ حيسبقن وٓ سمؾدهؿ

 إمم القفـقد حتـقل طمصـؾ؟ الـذي مـا. واطمدة احلال قماقبتف، ذم كػؽر وٓ طمساسمف لذلؽ

 .((الػؾسطقـقلم سمقاضـرو قمصاسمات

 وقمــ ،الـقؿـ إمم إمريؽقلم دظمقل ظمطر قمـ مبؽر وقت ومـذ كثػما السقد حتدث

 قاقمـدة إمم العــد قاقمـدة حيقلـقا وأن ،اعمــدب سمـاب قمـغم السقطرة ذم الؽبػمة أـمًمقمفؿ

 ذم قمؿؾـقه الذي السقـاريق يؽررون وأهنؿ ،حمتؾلم القؿـ إمم ضماؤوا ؿوأهن ،هلؿ قمسؽرية

 .فؾسطلم

 :ة )ظمدقمة اإلرهاب(ضـرذم حما - قمؾقف اهلل رضقان - طمسلم السقد يؼقل

 هيـقد الـقؿـ ذم كان فؾسطلم، ظمارج مـ مفاضمرون هؿ ائقؾؾمـرإ ذم الذيـ همٓء))

 ،غػم مبـاللم أن مثؾـا والػؾسطقـققن شمقافدوا، القفقد، شمقافد لؽـ فؾسطلم، ذم مما أكثر

 أو روؾمـقة ضمـسـقة أو أمريؽقـة ضمـسقة حيؿؾ أو ائقؾقةؾمـرإ ضمـسقة حيؿؾ ي الذيلقفقدا

 قمؼؾقة هيقدي، وهق أمريؽقة وضمـسقة أمريؽل سماؾمؿ القؿـ ؾمقدظمؾ هيقدي، هق سمريطاكقة

 .القفقدية الـػسقة معا  كؾ وحيؿؾ ،هيقدي وطمؼد هيقدية،
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 حيـارسمقا يريـدوا فؼـط إكـًم قـالقا) مـرة كؾ ذم يسؾقـا التؼميرات كصدق دائًًم  وكحـ

 ضمقشـا يتطؾـب هـذا هؾ مائة، أهنؿ افؽمض القؿـ، ذم نقإرهاسمق يقضمد كؿ! (اإلرهاسمقلم

 ذم اجلــقسمقلم مـع طمـرب ذم يـدظمؾ أن القؿـل اجلقش يستطع أمل القؿـ، إمم يلي أمريؽقا

 إمريؽقـقن يـدظمؾ أن إمم اطمتـاج هؾ أمريؽل؟ ضمقش إمم اطمتاضمقا هؾ ،م4991قمام 

 حيتـاضمقا ومل أمريؽقلم ضمـقد إمم حيتج ومل م4991 قمام ذم طمرب ذم دظمؾ وهق أكػسفؿ؟

 أؿمـخاص، صمالصمـة يؼـقل الـرئقس) هاسمقلمرإ صمالصمة مقاضمفة ذم عماذا أمريؽقلم، ظمؼماء إمم

 أمريؽـل ضمـقش دظمـقل إمم سمحاضمة القؿـ هؾ (أؿمخاص، صمالصمة سماقل هـاك قال الرئقس

 . إرهاسمقلم؟ يؿـقلم أؿمخاص صمالصمة لققاضمف

 اإلذاقمـة مــ لــا نويطؾعـق كتقبـة نيدظمؾق مرة وكؾ ظمداع، كؾفا أقمذار كؾفا هذه

 قـالقا اإلرهـاسمقلم، حيـارسمقا يريـدوا فؼط إكًم قالقا كذا، يريدوا قالقا) امؼمرً  والتؾػزيقن

 ذم شمـدرسمقا أن؟، مــدمـد  القؿـل اجلقش هؾ (،..!قالقا القؿـل، اجلقش يدرسمقا يريدوا

   ن.قمتدرسم زمان مـ أظمرى سمؾدان ذم وشمدرسمقا إردن ذم وشمدرسمقا العراق

 مـثؾًم ؾمــؽقن كحــ ولؽــ واهقـة أقمـذار كؾفـا ،اأسمدً  إمريؽقلم سمحاضمة ولقسقا

 دول ومــ أمريؽا مـ ؿمديدة محؾة شمقاضمف اضمد   طمرج وضع ذم أن السعقدية أظمرون،

 سملهنا القؿـ قمـ يتحدصمقن أصبحقا أن كذلؽ القؿـ و ..وأهنا إرهاسمقة دولة سملهنا أظمرى

 .كثػم كالم.. وأكف إرهاسمقة دولة

 سمؼقاقمـد مؾقئـة سمالدهـؿ ٕن ؿمـقئا يعؿؾقا أن يستطقعقن ٓ أن السعقديقن لذلؽ

 سمالدهـؿ وامؾـم وقـد رأس لف يرفع أن سمعد يؿؽـ الذي مـ القؿـققن أمريؽقة، قمسؽرية

 وهؿ رأس، لف يرفع أن سمعد فقًم الرئقس يستطقع ٓ كػسفا الدولة طمتك قمسؽرية، سمؼقاقمد

 التـل (العــد) اؾماسمؼً  ،(العـد) هلؿ شمؽقن أن ـمريؼة سملي حياولقن يعـل ؾمـلم مـ فؽمة مـ

 أن وحيـاولقن أمريؽقـة، قاقمـدة شمؽـقن أن ؿمؽماكل،آ احلزب أيام روؾمقة قاقمدة كاكت

 .اعمـدب سماب قمغم هيقؿـقا
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 شمـاسمعقا ل،ـيؿشـ قمؾقف يػرض ؿمـلء وأي مـصبف، هيؿف العرسمقة البالد ذم نمولقاعمس

 كتقبـف ؾمتصؾ مرة كؾ أكف وؾمتجدون إظمبار دائًًم  شماسمعقا إظمبار شماسمعقا شماسمعقا إظمبار،

 يقضمـد ٓ ،(!اإلرهاسمقلم حيارسمقا يريدوا) كالم أمريؽقة كتقبة وصقل مع ويؼمز أمريؽقة،

 سمـلهنؿ يؼقلـقا أمل يقضمـد، ٓ الـقؿـ؟ ذم نإرهـاسمقق يقضمـد هـؾ القؿـ، ذم إرهاسمقلم أطمد

 يؼقلـقن صـاروا قـد أطمـد، هــاك يعد مل اكتفقا فغاكستان،أ ذم والؼاقمدة ـمالبان سمقاضـر

 لؼـاء ذم دولة، مخسلم مـ أكثر ذم رسمًم ةشـرومـت الدكقا، ذم تشـرقد اكت الؼاقمدة سملن أن

 هــاك نإ فقفا يؼقل أمريؽقة شمؾػزيقكقة قـاة مع - مـؽؿ البعض ؾمؿعف رسمًم - الرئقس مع

 لإلرهـاب، ظمصـبة سمقئة القؿـ وأن يؿـل، أصؾف ٓدن سمـ أؾمامة سملن يؼقلقن.. أمريؽا ذم

 .((القؿـ إمم الدظمقل ٕكػسفؿ يؼمروا أضمؾ مـ كالم أي يعؿؾقا أن هـاك حياولقن

 : ذم )ظمطر دظمقل إمريؽقلم القؿـ( اأيًض  السقد ويؼقل

 مؽافحـة ذم الدولـة مسـاقمدة مـؼمر حتـت إمـريؽقلم دظمقل يؽقن أن لـػؽمض))

 وسمؾـدكا ،سمؾـدكا ذم إضماكـب فقتجؿـع ،اكثـػمً  مــف قماكقـا سملكـا لـا ؾمقؼال الذي اإلرهاب

 ،اسمؽـرً  اؿمـعبً  يـزال ٓ هـق إرض، سماـمـ ذم خمزوكة صمرواشمف شمزال ٓ وسمؾدكا مفؿ، مققعف

 سمؾـد أكف كبػمة سملقمداد أفغاكستان إمم دظمقهلا حماولة ذم اأيًض  أمريؽا سمف اهُتؿت ما هق وهذا

 وطمقـئـذٍ  صمرواشمــا، ؾمـقـفبقن وطمقـئـذٍ  ،سمعـد شُمستغؾ مل شمزال ٓ التل الثروات مـ كثػم فقف

 ويصـب  رمحـتفؿ، حتـت اأيًض  دولتـا ؾمتصب  وطمقـفا ؾمقستذلقكـا، وطمقـئذٍ  ؾمقفقـقكـا،

 .اأيًض  كعرفات اهلل قمبد قمكم

 ألـقس القاقـع؟ مــ قمؾقفـا ؿمـقاهد هــاك لـقس فؼـط افؽماضقة أؿمقاء هذه أن أو

 احلػـاظ سمحجـة دظمؾـقا يقم سمالدهؿ، مـ أمريؽا إظمراج قمـ يعجزون أن السعقديقن

 ،وصـدام العـراق - يؼـال كـًم - الؾـدود العدو مقاضمفة ذم اعمؿؾؽة واؾمتؼرار أمـ قمغم

 وققاقمدهؿ العسؽري وشمقاضمدهؿ ،سمقضمقدهؿ والسعقدية ،العريب اخلؾقج سمؾدان واومؾم

! إيران ضدهؿ العظقؿ اخلطر مـ الدول هذه محاية طمجة حتت البحرية، وقطعفؿ الؽثػمة
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: قمــفؿ اهلل قـال كًم ففؿ أولئؽ أما حتؿقفؿ أن يؿؽـ مـ هل إيران سملن اأظمػمً  قمرفقا صمؿ

وَ ﴿
َ
ا أ ٍَ ُدوا ُُكَّ َْ دً  ََع ْٓ ًْ  فَِريٌق  َجَتَذهُ  اَخ ُٓ ِْ  أن يسـتطقعقن هـؾ أن هؿ ها (422: البؼـرة) ﴾ٌِ

 إمم ؾمقضطرون ألقسقا سمالدهؿ مـ خيرضمقهؿ أن طماولقا ما وإذا سمالدهؿ، مـ خيرضمقهؿ

 .صمؼقؾة؟ وأقمًمل ،مـفؽة وأقمًمل مرهؼة، أقمًمل

 ؾمـقبؽقن مــ ،ؾمـقبؽقن مــ وهـؿ دظمـقهلؿ، قمـغم ؿمـؽروهؿ مــ البداية ذم هؿ

 احلؽقمـات، خيـدقمقن وهؽـذا الشـعقب، خيـدقمقن هؽذا.. سمالدهؿ داظمؾ لقضمقدهؿ

 لـؽ فقؼـدم سمالباـمـؾ، احلـؼ يؾبسقن وأهنؿ خيادقمقن، سملهنؿ قمـفؿ اكثػمً  اهلل أظمؼمكا ولؼد

 ،اعمصـؾحة قمـغم واحلـرص ،الـصـ  سمصـقرة ضـدك وممامرشمـف وكقـده وقمـداءه َمؽره

 هـذا ذم مـاهرون هؿ صـعف، قمغم قديرون هؿ سمالباـمؾ لؾحؼ لبس والصداقة، ،واخلدمة

 .زمان مـ

 هـق ألـقس الضـحقة؟ ؾمـقؽقن مـ طمقـئذٍ  إظمػم، ذم قمجزت الدولة أن ولـػؽمض

 .((اأيًض  خٌتَدع التل دولتف كظر يـظر وهق اأيًض  ظمدع الذي الشعب الشعب؟

وقققمـف  سمعـد إٓ اخلطـر يـدركقن ٓوحتدث  لسقد بلن  ددؽؾة لدى  لعذرب أهنذس 

 : ة )مؽارم إظمالق الدرس الثا ( ضـرحما ذم فقؼقل

 ٓ أهنـؿ عقعـا العـرب قمــد قمرسمقـة كػسـقة - يبـدو فقًم - أهنا اعممؾمػ شـلءوال))

 لؽــ.. فمفـقرهؿ ويؼصـؿ يطلهؿ أن سمعد إٓ قمؾقفؿ اعمؼبؾ لؾخطر طمساب أي حيسبقن

 ولق ،اعمائة ذم واطمد ولق اطمتًمٓ حمتؿؾة قمؾقفؿ ظمطقرة فقف ؿمقئا أن رأوا ما إذا هؿ أولئؽ

 .((اخلطر ذلؽ مـاسمع قمغم لؾؼضاء ؾمقـطؾؼقن مـ هؿ ،قمام مائة سمعد

 (479ص  ذم مؾحؼ الصقر كظر اعمجؿققمة إومم مـ القصمائؼا )

 قمــ والـدفاع ؿمـعقهبؿ محايـة ذم سمـدورهؿ لقؼقمقا إكظؿة طمسلم السقد دقما مثؾًم
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 أن سماقمتبـار ٓؾمتـفاضـفا أيضـا الشعقب إمم شمقضمف فنكف وضعفا وإصالح وسمـائفا أمتفؿ

 :اأسمـدً  سمـاخلػم شـرشمب ٓ الزقمًمء مقاقػ وٕن اجلؿقع مـ التحرك شمتطؾب إظمطار طمجؿ

رضقان  - طمسلم السقد كان فؾؼد كػسفا الشعقب قماشمؼ قمغم شمؼع هـا اعمسمولقةف وسمالتازم

 فؾسـطلم ذم يشـاهده عمـا كثـػما وحيـزن ،وآٓمفـا وأوضماقمفا إمة هؿ حيؿؾ -اهلل قمؾقف 

 إلكؼـاذ وؾمـعة ذم مـا سمؽـؾ فعؿـؾ :القؿـ ذم لف ضـرحي وما وأفغاكستان والعراق ولبـان

 :ظمة ذم وضمف اعمستؽؼميـ(صـرذم )ال قال ومما هبا والـفقض الشعقب

 مـا قمـغم لقست إطمداث كتـاول أظمرى، سمروطمقة ولؽـ ولـتحدث، هـا فؾـجتؿع))

 سمـلم اعصـر شمعـقـا، ٓ وكلهنا هـاك أـمراف سملم كلطمداث إلقفا كـظر وكحـ قمؾقف، شمعقدكا

 اعمسؾؿلم كحـ اعمستفدفلم لسـا كلكـا أو اعصـرال هذا ذم اـمرفً  لسـا وكلكـا هـاك، أـمراف

 فقـف ومسـتفدف اعصـرال هذا ذم ـمرف أكف يػفؿ مـ سمروطمقة كتحدث. اعصـرال هذا ذم

 يتـّصـؾ أن يستطقع فال هـا اعمسمولقة قمـ شمـّصؾ وإن سملكف يػفؿ مـ سمروطمقة أسمك، أم ؿماء

 .اهلل يدي سملم يؼػ يقم قمـفا

 وقمـغم القاقـع، وذم أكػســا، داظمـؾ احلؼائؼ مـ الؽثػم لـؽتشػ - اأيًض  - كتحدث

 سمـروح قمؿؾقة، سمروح كتحدث كؾفا، اإلؾمالمقة إمة وشمعقشف كعقشف الذي القاقع صعقد

 مـا هـق هـذا واطمد، سمققمل واطمدة سمـظرة واطمد، سمؿققػ واطمدة سمرؤية كخرج ولة،ممس

 .إمة شمػؼده

ًٓ  اعقعً  كعرف كحـ  هؿ واعمسؾؿلم اإلؾمالم أن أو مستفدفقن، اعمسؾؿلم كؾ أن إعا

 أمريؽــا سمؼقـادة شمـلي التـل الرهقبـة اعمـمامرات هــذه رطمـك رؤوؾمـفؿ قمـغم شمـدور مــ

 .اعمسؾؿقن هؿ مـ كدري ٓ كلكـا ولؽـ ائقؾ،ؾمـروإ

 اعمـطؼة وهذه الؼرية، وشمؾؽ الؼرية هذه ؾمؽان مـ ومثؾؽ مثكم أولئؽ هؿ اعمسؾؿقن

 هـق؟ قمـامل أي ذم كـدري ٓ اجمتؿعً  ،اومهق   اجمتؿعً  اعمسؾؿلم كتصقر أكـا أو اعمـطؼة، وشمؾؽ

 ذم ةشــراعمـت اعمـدن أسمــاء اجلبال، ؾمػقح ذم اعمتـاصمرة الؼرى هذه أسمـاء كحـ هؿ اعمسؾؿقن
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 وكلكــا كبدو هذا ومع.. اعمستفدفقن كحـ اعمسؾؿلم، كحـ اإلؾمالمل، العامل سمؼاع خمتؾػ

 هذه قمـ احلديث قمؾقـا اغريبً  يبدو سمؾ كصحق، أن مستعديـ غػم كػفؿ، أن مستعديـ غػم

 مسامعـا، أظمبارها شمطرق مل ضمديدة أطمداث كلهنا أو شمعـقـا، ٓ أطمداث وكلهنا إطمداث،

 .يقمفا ولقدة أطمداث كلهنا أو

 كـؾ طمـالتلم، مـ فقف كخؾق ٓ واقع أمام أكـا طمؼقؼة لـعرف هق اأيًض  كتحدث قمـدما

 وقمـار، وظمزي، ذل،: َمِفْقـة وضعقة أمام كحـ.. مققػ لـا يؽقن أن قمؾقـا شمػرض مـفًم

 كؿسـؾؿلم كعـرب كحـ والـصارى، القفقد رمحة حتت كحـ إذٓل، إهاكة، اؾمتضعاف،

 كـزال ٓ كــا إن شمؽػل هذه هؾ القفقد، أقدام حتت ائقؾ،ؾمـرإ أقدام حتت فعاًل  أصبحـا

 لتـدفعـا أظمر وسمالققم وسمرؾمقلف وسمؽتاسمف سماهلل وكممـ الؼرآن كحؿؾ كزال ٓ كـا إن ،اقمرسمً 

 . مققػ لـا يؽقن أن إمم

 أكف مـ الؽريؿ الؼرآن كتاسمـا قمؾقـا يػرضف ما ديــا، قمؾقـا يػرضف ما هل: الثاكقة احلالة

 كحــ. وشمعـامم ؾمبحاكف اهلل أمام اعمسمولقةسم الشعقر مـطؾؼ مـ مققػ لـا يؽقن أن سمد ٓ

 كحــ التـل القضـعقة هـذه كؼبؾ سملن - ضـككر أن إمم أظمرون أوصؾـا أو - رضقـا لق

َعة، ضـككر أن سمالؼفر، ضـككر أن سمالذل ضـككر أن كؿسؾؿلم، قمؾقفا  ضــككر أن سمالضَّ

 اهلل ضـكير هؾ لؽـ أظمريـ، مقائد وسمؼايا أظمريـ فتات قمغم العامل هذا ذم كعقش سملن

 فـقًم إؿمـؽال وٓ وقبؾــا رضقـا أكـا مـطؾؼ مـ السؽقت؟ - يديف سملم كؼػ قمـدما - لـا

 . وؾمـؼبؾ ؾمـصؼم فقف كحـ

 الـدكقا ذم كحــ: )ؾمـؼقل هؾ الؼقامة، يقم وشمعامم ؾمبحاكف اهلل يدي سملم وقػـا ما فنذا

ًْ ﴿ كلمركؿ؟ أمل: لـا يؼال أن قمـ ذلؽ ؾمُقْعػقـا هؾ(. قمؾقف؟ كـا سمًم رضقـا قد كـا َ ل
َ
َْ  أ  حَُس

ًْ  ُتْخَل  آيَاِت  ًْ ﴿ ؟(425: اعمممـقن)﴾َغيَْيُس َ َول
َ
ًْ  حَـُم  أ تِيُس

ْ
ًْ  حَـْ َِـاِت  ُرُسـيُُس : غـافر) ﴾ةِاْْلَيل

ـا يَـا﴿: شمعامم ققلف مثؾ شمسؿعقا أمل. ؟(52 َٓ حه
َ
ََ  أ ِيـ ٔا اَّلَّ ُِـ ٌَ ٔا آ َ  اتَُّلـ ِّ  َحـقَّ  اَّللَّ  َول ُتَلاحِـ

 ََّ ُٔت ٍُ ًْ  إِلَّ  َت ْجُخ
َ
ٔنَ  وَأ ٍُ ْسيِ ٔا ُُ ٍُ ِ  ِِبَْتـوِ  وَاْخَخِصـ ٔا َول اََجِيًػـ اَّللَّ  (424: قمؿـران آل) ﴾َتَفرَّكُـ

َْ ﴿: شمعامم ققلف ومثؾ ًْ  َوَْلَُسـ ُِْس ـثٌ  ٌِـ ٌَّ
ُ
َـْيِ  إَِل  يَـْدُغٔنَ  أ

ْ
ُرونَ  اْل ُُ

ْ
ْػُروِ   َويَـْ ٍَ ْ  ةِـال
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نَ  ْٔ َٓ ِْ َِ  َويَ َِْهـرِ  َغـ ٍُ ْ وََلِـَم  ال
ُ
ًُ  وَأ ـ ْفيُِحـٔنَ  ُْ ٍُ ْ ٔا َول( 401) ال ََ  حَُسُُٔـ ِيـ ٔا ََكَّلَّ  َتَفرَّكُـ

ٔا َْ  وَاْخَخيَُف ا َبْػدِ  ٌِ ٌَ  ًُ ُْ َِاُت  َجاَء وََلَِم  اْْلَيل
ُ
ًْ  وَأ ُٓ َ ًٌ  َغـَذاٌب  ل ْٔمَ ( 401) َغِظـي  حَبْـَي ه  يَـ

ٔهٌ  َٔده  وُُج ٔهٌ  َوتَْس ـا وُُج ٌَّ
َ
ََ  فَْ ِيـ ْت  اَّلَّ َٔدَّ ًْ  اْسـ ُٓ ُْ ًْ  وُُجـٔ َكَفـْرُت

َ
ًْ  َبْػـدَ  أ ـاُُِس ٍَ ٔا إِي  فَـُذوكُ

ا اىَْػَذاَب  ٍَ ِ ًْ  ة ُخ ِْ ا( 401) حَْسُفُرونَ  ُن ٌَّ
َ
ََ  وَأ ِي ْج  اَّلَّ ًْ  اْبَيضَّ ُٓ ُْ ِ  رََْحَـثِ  فَـِ   وُُجٔ ًْ  اَّللَّ ـ ُْ 

ا َٓ ونَ  ذِي  حتؿؾــا ألقسـت. كحــ؟ ختاـمبــا أيـات هـذه ألقست (قمؿـران آل( )427) ﴾َخادِلُ

 .((ولقة؟ممس

 :( كقػ هنتدي سمالؼرآنذم ) ويؼقل

 كػسؽ ذم دمد ٓ أكت صمؿ القؿـ إمم اطمتالل سمشؽؾ والـصارى القفقد دظمؾ ما وإذا))

 سمـلمر هتـتؿ ٓ أكـؽ إيًمن، مـ ذرة لديؽ لقس سملكف فاقمرف ؾمخط وٓ غضب وٓ أمل أي

 اعمسـؾؿلم سمـلمر هيـتؿ مل مــ": قـال - آلف وقمغم قمؾقف اهلل صؾقات - الرؾمقل اعمسؾؿلم،

 . "مـفؿ فؾقس

 وٓ ديـؽ وٓ وـمـؽ أسمـاء أمر وٓ اعمسؾؿلم أمر وٓ اإلؾمالم أمر هيؿؽ ٓ إذا فلكت

 الدولـة سماؾمتطاقمة سملن شمتصقر هؾ القؿـ إمم دظمؾقا فنذا. دظمؾ مـ يدظمؾ ،ؿمـلء هيؿؽ

 الدولـة شمعؿـؾ ولــ الدولـة شمسـتطقع ٓ. شمستطقع ٓ ضدهؿ؟ إظمػم ذم ؿمقًئا شمعؿؾ أن

 .اأسمدً  إظمػم ذم ،ؿمقًئا ضدهؿ

 ضـدهؿ، ًئاؿمـق شمعؿؾ ٓ الدول أما الشعقب، إٓ ممصمرة أقمًمٓ أمريؽا ضد يعؿؾ ٓ

 .((كان مؼمر سملي سمدظمقهلؿ يسؿحقن مـ هؿ سمؾ

 :ذم )الشعار ؾمالح ومققػ( قال ومما

 يطؿئــقا أن الصـحق  مــ يعـد مل هؿ، أكػسفؿ الشعقب قضقة أصبحت الؼضقة))

 العـرب احلؽـام العرسمقة، اجلققش.. اأسمدً  يدافع، أن ممؽـ ضمقشفؿ أن أو طمؽقماهتؿ قمغم

 ضـد فؼـط ولـقس إمـريؽقلم لصـال  يعؿؾقا أن مفقئلم أصبحقا مفزوملم، أصبحقا

 اوأيًضـ إمــ، مــ ضمــدي سملكف شمتصقر ٓ أي سمؽمهقب، أو سمؽمغقب ؾمقاء إمريؽقلم،
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 كـان إذا َمـ، ِمـ القـمـ أمـ ـمقب القـمـ؟ أمـ هق ما مـ؟ أمـ أي أمـ، قمـقان حيؿؾ

 الشـعار، هـذا وق ػقا: هلمٓء لقؼقل إمريؽل يلي سمقـًم ويتحركقن يعؿؾقن إمريؽققن

 هـؾ َمــ؟ يـممـ ففق طمؼف، اعمؾصؼات وقؾع سمخدؿمف نويؼقمق ،"مستعديـ": فقؼقلقن

 .((؟يممــا أو إمريؽقلم، يممـ هق

 :ذم )ظمطر دظمقل أمريؽا القؿـ( قال ومما

 إقمـداء قبضـة اؾمـتحؽام إمم شمـمدي التل إؿمقاء مـ أن الزمان هذا ذم فمفر لؼد))

 وكحـ هؿ، فقخدقمقكـا أظمريـ قبؾ مـ خُتَْدع طمؽقماهتؿ أن: هق اعمسؾؿة الشعقب قمغم

 هبـذه اعمعـقـة هـل الدولة): البعض يؼقل وقد طمؽقماشمـا، مـ ضماء ما كؼبؾ أن قمغم كؽمسّمك

 لؽــفؿ (الشـعب سمؿصـؾحة هتـتؿ التـل وهـل إمـر، هذا قمـ اعمسمولة وهل ،الؼضقة

 مصؾحة جيفؾ أن يؿؽـ كثػمة، أؿمقاء جيفؾ أن يؿؽـ خُيدع، أن يؿؽـ كؿثؾـا، أؿمخاص

 هـق مـا ظماللـف مـ ولقعرف سمف، لقفتدي الؼرآن إمم يعقد ٓ أكف يؿؽـ احلؼقؼقة، الشعب

 ؾمــؽقن صمـؿ ُكخـدع، وكحــ خُيـدقمقن فؼد لشعبف، مصؾحة هق الذي الصحق  اعمققػ

 .وهؿ كحـ الضحقة

 الصحقحة الرؤى قمـ البحث ظمالل مـ شمستطقع أهنا شمعرف أن كػسفا الشعقب قمغم

 الشـعقب ٕن مـفـا: شمعـا  التل الطامة هذه كاهؾفا قمـ وشمرفع ،اعمشؽؾة هذه حتؾ التل

 غـػم هـؿ ريـ،ضــرمت غـػم ففـؿ الـزقمًمء أمـا ،احلؽقمـات أما رة،ضـراعمت كػسفا هل

 جلؿقـع الـدكقا سمؼـاع خمتؾـػ ذم اعمعاكـاة مــ أقمقــفؿ سمـلم يروكـف ما هيؿفؿ ٓ ،مؽؽمصملم

 .اعمسؾؿلم

 الشـعقب واإلهاكـة، الذلـة شمؾحؼفا التل هل الشعقب ر،ضـرشمت التل هل الشعقب

 أقمـدائفا، قمـغم وشمتعرف سمؼضقتفا، هتتؿ أن إمم كػسفا الشعقب شمتجف مل وما الضحقة، هل

 أو زقمًمئفـا مـ آظمر ؿمـلء أي شمتققع فال ومصقبتفا مشؽؾتفا مـ واعمخرج احلؾ وشمعرف

 . ((غػمهؿ مـ
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 صمـقرة أقمظؿ قاد الشامؾة الثؼافقة الػؽرية سمثقرشمف -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد

 قمغم صمار ،والظؾؿ لؾطغقان عشـروشم شممؾمس التل الباـمؾة والعؼائد اعمغؾقـمة الثؼافات قمغم

 هلـؿ توهقـل ،احلؽـؿ ؾمـدة إمم الطقاغقـت مـ اعمئات أوصؾت التل اعمـحرفة الثؼافات

 الـاضمحـة الثقرة احلؼقؼقة الثقرة هل الثقرة هذه ،والغؾبة سمالؼفر إمة لقحؽؿقا الساطمة

 هـذه مثـؾ ختـؽمق أنقمـغم  قـادرة غػمهـا وٓ أمريؽا فال :اظمؽماقات أي مـ واعمحصـة

 إمـة دمعـؾ صمقرة ،هبؿ شمـخدع وٓ سمالطقاغقت شمؼبؾ ٓ أمة سمـاء إمم ادمفت صمقرة ،الثقرة

 التـل اعمـحرفـة إفؽـار لتؾؽ فقفا مؽان ٓ صمقرة ،قرآكقة معايػم وفؼ حيؽؿفا مـ شمعرف

 شمارخيفـا قمـؼم اإلؾمـالمقة إمة رقاب قمغم لقتحؽؿقا احلؽؿ ؾمدة إمم اعمجرملم أوصؾت

 طمتـك :العـذاب ؾمـقء ويسقمقها أكتاففا قمغم لقصعدوا أمامفؿ الطريؼ مفدت الطقيؾ

 وصمـروات وطمريـة فؿمــرو وقمـزة كرامة يبقعقا أن إمم اعمرطمؾة هذه ذم إمر هبؿ وصؾ

 يسخروا وأن ؿمعقهبؿ قمغم يتآمروا وأن ائقؾؾمـروإ أمريؽا إمة هذه أقمداء مـ ؿمعقهبؿ

 .  وقفرها وإذٓهلا ؿمعقهبؿ بضـر ذم إمة هذه أقمداء خلدمة قذرة أدوات لقؽقكقا أكػسفؿ

 شمغـػم قمـغم الؼـرآن سمؼـدرة الثؼة كؾ واصمؼ وهق الؽريؿ الؼرآن طمسلم قدم السقد لؼد

وحتصـقـفا مــ كـؾ  ف،لألمة ورفـع الظؾـؿ قمـفـا إن ؾمـارت قمـغم هنجـ لءـالس القاقع

وشمؼديؿ احلؾقل هلا ذم كؾ جمآت طمقاهتا دون طماضمة إمم أن شمعقد إمم أقمدائفا  ،اعممامرات

 :ذم )اإلؾمالم وصمؼافة آشمباع( قال ومما احلقاة شمشعبت وشمغطقة كؾ جمآت احلقاة مفًم

 يظـؾ إرض، قمـًمرة اشمسـعت مفـًم احلقـاة، شمؼـدمت مفـًم احلقـاة، شمشعبت مفًم))

 .فقف ؿمؽ ٓ ؿمـلء هذا. وأكؿؾ ؾ،وأؿمؿ أوؾمع، الؼرآن ويظؾ أوؾمع، اإلؾمالم

 الـديـ، هـذا قمظؿـة كػفؿ أن كستطع مل أكـا هق، داظمؾف مـ اعمشؽؾة هق، اإلكسان إكًم

 وكحـرص سمـف، وكرشمبط أكثر، سمف وكثؼ أكثر، إلقف كـشد طمتك الديـ: هذا كًمل كعرف وأن

 .((قمـف والدفاع كؾؿتف، إقمالء أضمؾ مـ واجلفاد رايتف، رفع قمغم وكعؿؾ قمؾقف،
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 احلـادي أطمداث سمعد العامل هبا يؿر كان التل واحلساؾمة الصعبة الظروف مـ سمالرغؿ

 إٓ الظروف شمؾؽ ذم اعمتحدة القٓيات ضد قمؿؾ سملي الؼقام وظمطقرة ؾمبتؿؼم مـ شـرقم

 سمقاكـف سمؼـقة واؾمـتطاع ،التفقيـؾ هذا مـ أكؼم هصـروسمـ سماهلل صمؼتف كاكت طمسلم السقد أن

 هـذه كـؾ شمقاضمـف قرآكقـة أمـة لبـاء شمرسمقي وكؿـفج كسالح الؽريؿ الؼرآن واؾمتخدامف

وكان مـ أولئؽ قمـدد مــ  ،مـ كؾ فئات اعمجتؿع كبػم دماوب قمغم حيصؾ أن إظمطار

 اهلل رمحـة - احلقصمل الديـ سمدر/ اعمجاهد الرسما  العامل السقد مؼدمتفؿ وذمصػقة العؾًمء 

ؾمعك لتحؼقؼف ـمقؾة طمقاشمـف  أن ما طمقث وضمد سمعقـفا قائؿة أمةوطمده  كان والذي - قمؾقف

اجلفادية ؾمقف يتحؼؼ مـ ظمالل هذه اعمسػمة الؼرآكقة العظقؿـة ـ التـل كـان لـف فضـؾ 

ة هـذا صــرضمتًمقمـل والعؾؿـل لـفتحـرك سمؽـؾ صمؼؾـف آوضع الؾبــات إومم مـفـا ـ 

 ،صــرالؼرآكقة اعمظػـرة إمم إمـام مل يتـقان ومل يؼوع العظقؿ والدفع هبذه اعمسػمة شـراعم

وحتؿؾ الصعاب وأٓم رغؿ كؼم ؾمـف وؿمدة مرضف طمتك أقر اهلل قمقــف طمقـث مل يغـادر 

ورأى اعمسػمة الؼرآكقة شمؼـػ سمؽـؾ قـقة عمؼارقمـة  ،اصـرهذه احلقاة طمتك رأى ديـ اهلل مـت

لتؿسؽ هبذا الـفج الؼرآ  إمة سماصـل الطقاغقت والظاعملم. ومل يـس قبقؾ مقشمف أن يق

   والعؿؾ قمغم حتقيؾف إمم واقع ذم كؾ ؿممون طمقاهتؿ.   اققادة ومـفجً 

 العـامل - رضـقان اهلل قمؾقـف -وكذلؽ كان مــ أوائـؾ اعمسـتجقبلم لؾسـقد طمسـلم 

غػمهؿ مـ و ،اهلادي صالح سمـ أمحد اعمجاهد العامل والسقد ،مشحؿ الرمحـ قمبد اعمجاهد

   .العؾًمء إضمالء

 وكـان ،أظمـرى اأـمراًفـ ؾمـقثػم الـقع هذا مـ قمؿاًل  سملن يدرك طمسلم السقد كان لؼد

 :  ذم )الدرس الثا  اعمائدة( يؼقل كان ومما.. التحديات كؾ مقاضمفة قمغم كػسف اـً مقـم  
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 اكالًمـ طمقلـف اإلكسـان يسـؿع أن سمـد ٓ قمظقًًم  كان مفًم ،مفًم   كان مفًم ؿمـلء أي))

 الؼـرآن طمصـؾ، مما كًمذج قمرض الؽريؿ والؼرآن ،امشقهً  اكالمً  ،امثبطً  اكالمً  ،امعاكًس 

 مـاذا قمباده، إمم أكزهلا التل كتبف أقمظؿ وهق وشمعامم ؾمبحاكف اهلل قمـد مـ كتاب هق الؽريؿ

َذا إِنْ ﴿ قالقا؟ ماذا الؼرآن؟ مؼاسمؾة ذم أظمرون قال ٔا﴿( 01: اعمدصمر)﴾يُْؤثَرُ  ِسْحرٌ  إِلَّ  َْ ُ  َوكَال
َساِطيُ 

َ
ىنِيَ  أ وَّ

َ
ا اْْل َٓ َل  فَِهَ  اْنَختََت ٍْ ِّ  ُت ِصيًل  ةُْسَرةً  َغيَْي

َ
َُْزَلُ  كُْو  وَأ

َ
ِي أ ًُ  اَّلَّ  ســرال َحْػيَـ

ٍَ  ِف  ْرِض  َٔاِت السَّ
َ
 كعؿـة وشمعـامم ؾمـبحاكف اهلل قمــد مــ إكبقـاء ضماء (6-5: الػرقـان) ﴾وَاْْل

 لؾـبـل يؼـقل الؽثـػم يؽقن وقد كبقفا، سمقـفا مـ يلي كان أمة كؾ لؾعاعملم، هدى ،شـرلؾب

 .ؾماطمر كذاب، مػؽمي، ؿماقمر، ،جمـقن: اكػًس  وأزكاهؿ قمؼاًل  الـاس أكؿؾ هق الذي

 وضمـاء إٓ أمـة إمم رؾمقٌل  أرؾمؾ أن حيدث مل ٕكف الؽريؿ: الؼرآن قمرضفا اأيًض  هذه

ـا﴿ ؾماطمر أو جمـقن: يؼقل مـ سمقـفا مـ ـَذا ٌَ َ  إِلَّ  َْ ًْ  شــرب نْ  يُِريـدُ  ٌِـْثيُُس
َ
ـَو  أ  َحَخَفضَّ

 ًْ  .((قمؾقؽؿ يتؽؼم أن (01: اعمممـقن) ﴾َغيَْيُس

 ،الـاس إصالح ذم كعؿؾ أن: هق مهـا)): :  معرفة اهلل( ؿمـرذم )الدرس العا قال ومما

 ،يعارضــا سمؿــ كبازم ٓأ قمغم أكػسـا قمقدكا كًم ٕكـا يعارض: مـ هـاك كان إذا كبازم وٓ

 هـذا. هبا كؽؽمث كؽـ مل ومستؿرة ـمقيؾة معارضة أن وإممضـل اعما ذم طمصؾ قد فؽؿ

 ذم وأكت ؾمقاء يعارضف مـ يؾؼك أن قمؿؾ ذم يـطؾؼ إكسان ٕي حيصؾ قد ـمبقعل ؿمـلء

 مــ شمؾؼـك ،يشـاقؼؽ مــ شمؾؼـك يعارضؽ، مـ ؾمتؾؼك الباـمؾ ـمريؼ ذم أو احلؼ ـمريؼ

 قـد سمـؾ ،قمؿؾـؽ مؼـدار مـ احلط قمغم يعؿؾ مـ قمؿؾؽ، يشقه مـ شمؾؼك قمؾقؽ، يتؽؾؿ

 .((!شمـطؾؼ العبارات مـ كؿ.. أو يػسؼؽ، أو يؽػرك مـ شمؾؼك

عما قد وصؾت إمـة إلقـف  اكظرً  كبػمة ؾمتؽقن اعمفؿة أن يعرف طمسلم السقد كان لؼد

مــ التؼصـػم ضـل مـ البعد الؽبػم قمـ اهلل وقمـ كتاسمف وكقن إمة ضحقة لؽماكًمت اعما

 اإلمـام مؼدمتفؿ وذم العظًمء مـ يستؾفؿ وكان ،الثؼة كؾ سماهلل واصمؼا كان لؽـفوالتػريط 
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ذم )اؾمتشفاد اإلمـام  قال ومما الباـمؾ مقاضمفة ذم والصؿقد الصؼم - السالم قمؾقف - قمكم

 : ( -قمؾقف السالم  –قمكم 

 قمغم الصؼم - قمؾقف اهلل ؾمالم - قمكم مـ كستؾفؿ أن إمم - اإلظمقة أهيا - أطمقضمـا ما))

 سمعزائؿ َرطْمَبة، سمصدور والشدائد العـاء اؾمتؼبال الباـمؾ، مقاضمفة ذم الصؿقد احلؼ،

 .((قمالقة سمبصػمة واضحة، سمرؤية شُمؼفر، ٓ سمنرادات ققية،

 وقمفؿشــرموع الؼـرآ  قمـغم شــراعم هـذه ظمطـقرة وإمريؽقـقن الصفايـة أدرك

 قمـغم ذلؽ ضماء طمتك كؾف العامل مستــقى قمغم ولؽـ فحسب القؿـ ذم لقسؾمتعًمري آ

 الشعــب قمـداء يتحقل أن شـككخ ": ققلف كد هقل(قأدم) القؿـ ذم ؾمػـػمهؿ لســان

 . "ديـل قمداء إمم العـريب

 مـ احلقصمل الديـ سمدر طمسلم يشؽؾف ماشمستشعر طمؽقمة القٓيات اعمتحدة ": وققلف

  ".اعمـطؼة ذم فامصاحل قمغم ظمطر

فقفا قمـ خماوففا مـ شمـامل السخط ت رؾمالة مـ احلؽقمة إمريؽقة أقمرسمت شـروك

  .ضد أمريؽا ذم ؿمًمل القؿـ

ت رؾمالة مـ احلؽقمة إمريؽقة أقمرسمت فقفا قمـ خماوففا مـ شمـامل السخط شـروك

  ضد أمريؽا ذم ؿمًمل القؿـ.

 ؾمـػارهتا تشـرك قمـدما أصمؿة احلرب هذه ذم ضؾققمفا إمريؽقة اإلدارة ختػ ملو

 فقـف ودقمت لؾحؽقمة دقمؿفا فقف أقمؾـت اصحػق   اسمالغً  احلرب ـمالت أن وسمعد القؿـ ذم

 الـديـ سمـدر طمسـلم قمغم لؾؼضاء صعدة حمافظة ذم طمرسمف ذم الـظام مع سمالقققف القؿـقلم

 أظمـرة عـادى 05 سمتـاريخ 576 العـدد ذم البالغ صحقػة ذلؽ تشـرك كًم ).احلقصمل

 .( هـ4105
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 وظمطـر مشـاريعفؿ قمـغم وظمطـره الؽـريؿ الؼـرآن قمظؿة يعرفقن إقمداء كان لؼد

 سمؼقلـف ذلـؽ إمم طمسلم السقد أؿمار وقد أكػسفؿ اعمسؾؿلم مـ أكثر أؾماؾمف قمغم اعصـرال

 :ذم )اإلؾمالم وصمؼافة آشمباع(

 قمظؿتـف يعرفـقن أكػسـفؿ إقمـداء جيعـؾ مـا وهـذا الـديـ، هذا سمف يتؿقز ما هذا))

 فكسمقضــري ٓ، هـق؟ سمقهضـري أن يستطقعقن وهؾ هق، سمفضـر عمحاولة اأؾماؾًم  فقتجفقن

 كبتعـد قمـف، كتخغم ٕن قاسمؾلم سمسفقلة كؽقن قمـدما طمقاشمـا، واقع ذم فكسمقضـري أكػسـا، ذم

 ون،ؤيشـا كـقػًم يػسدون هلؿ اعمجال كػس  إلقـا، يتجفقن وهؿ ـمريؼفؿ مـ كبتعد قمـف،

 .((افسادً  إرض ذم يعقثقن

 لؼد حترك السػػم إمريؽل وفؼ قمدة ظمطقات مفؿة مـفا : 

وهــا  ،ف هق قمغم صقاغة اعمـاهج الؽمسمقيـةشـرادمف إمم وزارة الؽمسمقة والتعؾقؿ لق -4

 آيات مـ ؾمقرة اخلطقة وواضمب الـاس طمقاهلا ذم: ) يبلم السقد طمسلم ظمطقرة مثؾ هذه

 فقؼقل: الؽفػ (

وكحـ جيب أن كتحرك لـعارضفا سمجدية، وكػض  إمريؽقلم هبا ذم كػس الققت. ))

ـا سمعض إؿمقاء، ٓ يتػفؿ سمعض الـاس ما هل التـل يتحركـقن لؽـ لألؾمػ متك ما قؾ

هبا ذم إوؾماط! كحـ قؾـا: كتحرك أمام هذه الػؽرة، سملن كؼقل لؾـاس، كؼـقل لؾــاس، 

وكشقعفا ذم أوؾماط الـاس: أن هذا يدل قمغم أن إمـريؽقلم مـاذا؟ لقسـقا صـادقلم ذم 

ن اإلرهاسمقلم هــا وهــاك: ٕن ققهلؿ: أهنؿ يريدون مؽافحة إرهاب، وأهنؿ إكًم يالطمؼق

اعمدارس احلؽقمقة ذم خمتؾػ سمؾدان الـدكقا هـذه ٓ شمــتج متشـدديـ، ٓ شمــتج مؾتـزملم 

ها قمـغم مـا غػموا اعمـاهج التعؾقؿقة، ويصقغقسماإلؾمالم! فؾًمذا سمادروا إلقفا لقحتقوها، وي

 يريدون؟ مع أكف مـفج ٓ يطؾَّع مؾتزملم سمالديـ؟!.

اسمقلم؟ ٓ، ما يطؾـع إرهـاسمقلم قمـغم مـا يؼقلـقن هـؿ. ففـذا هؾ ٕكف مـفج يطؾع إره
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فضحفؿ، ويبلم لؽؾ ما ٓ يػفؿقن: أن إمريؽقلم متجفـلم لتغقـػم صمؼافـة إمـة هـذه: 

يتقٓهؿ، حيبفؿ، جيؾفؿ، يؿؽـفؿ مـ اهلقؿـة قمؾقف، سمدل مـ أن يؽقكـقا أولقـاء  لقبـقا ضمقال

ؽؿ قمؾقفؿ. يؽقن البديؾ هؿ القفقد، ففـؿ هلل، وحمبلم هلل، وأن يؿؽـقا كتاب اهلل مـ أن حي

 يريدون هذه، يريدون آطمتالل ٕفؽاركا، لـػقؾمـا، لبالدكا، لؼقؿـا، لؽؾ ما يرسمطـا سمديــا.

هؿ يريدون هذه، وإٓ عما ادمفقا إمم اعمدارس احلؽقمقة التل ٓ ختـرج مـاهجفـا وٓ 

؟ حتـدصمقا ذم اعروًفـمؾتزملم، التزام سمبعض إؿمقاء، مـا هـذا معـروف؟ أم أكـف لـقس م

أوؾماط الـاس كحـ كؼقل: إذا كـا أذكقاء كعرف كقـػ كعؿـؾ ؾمـــج  أمـام أي قضـقة 

 يـزهلا إمريؽققن.(

اف سمـػسف قمغم طمبس مـ يرفعقن ؿمعار: )اعمقت ٕمريؽا اعمـقت ؿمـرـ كًم شمقمم اإل0

 ضــروأوردت الصحػ سملكـف كـان حي .ائقؾ( ذم كؾ مـ صعدة وصـعاء وغػممهاؾمـرإل

  . اعمحاكًمت سمـػسف

، والتؼـك ـمـالع قمـغم مـا جيـري قمــ قـربقام سماخلروج إمم حمافظة صـعدة لال ـ4

والسـقد طمسـلم  .وللم سماعمحافظة وسمالعديد مـ اعمشايخ والشخصقات آضمتًمقمقةسماعمسم

 هذه اخلطقة قائال:  هـا يبلم ذم مؾزمة ) الشعار ؾمالح ومققػ (

ٕمريؽل إمم صعدة سمعدها وإذا اعمحافظ قد االسػػم طملم ضماء ضـل طمتك الشفر اعما))

شمقضمقفات كزلت سمؿجؿققمة أؿمخاص يسجـقهؿ: ٕهنؿ كتبقا الشعار،  ،معف طمركة صماكقة

ما هذا يعتؼم قمؿؾ ؾمقئ؟ قمؿؾ  ،وأرؾمؾ سمعض اجلـقد يؼؾعقا الشعار وخيدؿمقه ذم أماكـف

أي يعـل قمؿؾ غػم ـمبقعل، إكف إكسان قمـريب مسـؾؿ ذم الـقؿـ حيـاول أن حيـارب  ،ؾمقئ

كقػ لق قد  ،الؽالم ضد أقمداء اهلل ،حيارب الؽالم فؼط ،كؾؿة دمرح مشاقمر إمريؽقلم

 !.  ؟ااكطؾؼ الـاس قمؿؾق  

ظمتـػم مــ وزارة إمريؽـل هـذا كػسـف اُ والسـػػم  ،فعـدما خيرج السػػم إمريؽل
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كف متخصـص إلؾقؿـ، هق ؿمخص مـ كاكقا يؼقلقن  اظماص   ااخلارضمقة إمريؽقة اظمتقارً 

السػػم  ،فقف ناعمقضقع الذي كراهؿ أن يتحركق وذم هذا ،مقضقع مؽافحة إرهابذم 

ظمالهؿ يؼّؾعقا  ،ظمالهؿ يَؿّسحقا ،كققمقة ظماصة. ظمرج إمم هـا اكزقمج ،هذا اظمتػم لؾقؿـ

ما هـذا ؿمـاهد قمـغم أن هـذا الشـعار مـمصمر قمـغم  .ظمالهؿ يسجـقا أؿمخاص ،إوراق

مثؾًم يؼقل البعض: ما مـف يشء، هل كؾًمت لقس  ،ٓ ما مـ قمؿؾقا يشءإإمريؽقلم؟ و

 ((ما مـفا فائدة!.

ـ شمبـك ؾمحب إؾمؾحة مـ ؾمقق الطؾ  وشمشجقع اعمقاـمـلم قمـغم سمقـع أؾمـؾحتفؿ 1

اء الؽبـػم مــ شــرسملصمًمن كبػمة وقمغم إصمر ذلؽ ارشمػع ؾمعر السالح سمشؽؾ كبػم كتقجـة لؾ

 قبؾ السػػم إمريؽل لؽؾ أكقاع إؾمؾحة.

 ) الشعار ؾمالح ومققػ (:لم إمم ذلؽ ذم مؾزمة وقد أؿمار السقد طمس

مــ السـالح  امثؾًم أن حماولة أن يزور ؾمقق السـالح صمـؿ ذم إظمـػم شمـرى أكقاقًمـ))

لؾقؿـ، لؾفقؿـة  اشمغقب، وشمرشمػع أصمًمهنا، يعـل ماذا، يعـل أن هذا يدل قمغم أن هـاك ظمططً 

 قمـ أكػسفؿ سمف. نٓ جيدوا ما يدافعقوأن يقصؾقا القؿـقلم إمم درضمة أقمغم القؿـ، 

سملي ـمريؼة أن ُيسَحب السالح، أن يغـال،  نأؾمقاق السالح وحياولق قمـدما يزورون

عدم مـ إؾمقاق، ما هذا كؾف يؽشػ أن قمـدهؿ كقايا ؾمقئة لؾؿستؼبؾ، أن قمــدهؿ أن يُ 

كقايا ؾمقئة ضد الشعب هذا، وضد الديـ، واهلقؿـة قمـغم الـبالد، هيقؿــقا قمـغم صمـروات 

 ؟!قمغم كؾ يشء فقفاالبالد، وهيقؿـقا 

ـمقب عماذا السػػم إمريؽل قمـدما خيرج حيسب ألػ طمساب لألؾمؾحة التل يراهـا 

أمامف ذم ؾمقق الطؾ ، مـع أكـف يعؾـؿ أن قمــده صـقاريخ قمـاسمرات الؼـارات، قمــدهؿ 

هـؾ  ،ـمائرات، وكؾ أؾمؾحتفؿ متطـقرة مــ أرقـك إؾمـؾحة، قمــدهؿ قـاسمـؾ كقويـة

ز ذم دكاكلم ذم ؾمقق الطؾ ، هؾ هـق يؿـر مــ  إمريؽل قمـدما يرى البـادق شمؾؽ مركَّ
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قمـدها وٓ يبازم؟ أو يرى ألغام، ويرى قـاسمؾ يدوية، ويرى مقاصػم آر يب ضمـل، وأؿمـقاء 

هؾ هق يؿر مـ قمـدها وٓ يػؽر فقفا، يؼقل: كحـ قمــدكا صـقاريخ، وقمــدكا  ،مـ هذه

  ((حيسب ألػ طمساب هلذا.ـمائرات، إيش سما دمل هذه... 

 :( شـرويؼقل ذم ) الدرس الراسمع قم

وهلذا دمدهؿ قمغم الرغؿ مـ أؾمؾحتفؿ اعمتػققة مـا يـزال خيـاف مــ البــدق هـذا ))

السالح الشخيص، ألقسقا يطقفقن إؾمقاق لػموا إذا فقفا أؾمؾحة؟ وجيؾسقن حيـاولقن 

البسـقطة كـؿ الػـارق سمـلم كقػ يؾػؼقن شمؾػقؼات لسحبفا، يضقعقهنا، هـذه إؾمـؾحة 

ٕكف ٓ يريـد مقاضمفـة  االطؾؼة ـمؾؼة رصاص وسملم الصاروخ الذي لدهيؿ؟ ما زال ظمائػً 

مسؾحة ٓطمظ كقػ هؿ ذم العراق أن؟ ذم العراق أمل يبدو سمحالـة يعــل فقفـا ضـعػ 

سمت ...قتؾ ضـرسمت كاقؾة أو ضـرسمت قمؾقفؿ مدرقمة أو ضـر، شملي قذيػة معقـة اكبػم ضمدً 

ـقد اهتزت أمريؽـا هــاك وهتتـز معـقيـات اجلــقد ذم الـداظمؾ ذم العـراق، جمؿققمة ضم

؟ اسمقه قمسـؽري  ضـرفقتفرسمقن قمغم شمركقا وقمغم ؾمقريا، لؽـ متك وصؾقا إمم العراق متك 

أؿمـقاء  ،سمات أظمرى كثػمة وهلذا كحـ كؼقل الــاس يشـتغؾقن سمالقؾمـائؾ هـذهضـرسمعد 

ٕن هـذه  :اد أكػسفؿ لؾؿقاضمفة اعمسؾحةكثػمة ذم متـاول الـاس يعؿؾقهنا إضافة إمم إقمد

قضقة أؾماؾمقة ٓ يلمـ هذا العدو ـمرفؽ سملكؽ ٓ شمقاضمفف معـك هذا يتجرأ قمؾقؽ يعرف 

، وذم كػس الققت جيب أن اأكؽ مستعد سملن شمقاضمفف سمًم لديؽ مـ ؾمالح مفًم كان سمسقطً 

سـقة مقضقع احلرب الـػسـقة، احلـرب الـػ ،اعمقضقع الثؼاذم :شمشتغؾ سمالطرق إظمرى

كحـ كؼـقل مثـؾ مقضـقع ؿمـعار  ،وهؿ يركزون قمؾقفا سمشؽؾ كبػم ،هل طمرب واؾمعة

لألمـة مــ  ا، يعتؼم حتصقـً اومؼاـمعة اقتصادية وشمقضمقف لؾـاس قمغم هذا الـحق يعتؼم طمرسمً 

 ((ماذا؟ مـ طمرهبؿ احلؼقؼقة .

وللم سماعمحافظة سماختاذ إضمراءات صارمة ضـد مــ يرفعـقن مـ وضمف اعمحافظ واعمس5
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ؾ ِصـوفُ  ،سمقا سمطريؼة وطمشقةذ  وقمُ  ،وقد شمؿ إلؼاء الؼبض قمغم العديد مـ الشباب ،الشعار

 ات مـ اعمدرؾملم .شـرإيؼاف مرشمبات العشمؿ و ،العديد مـ الطالب واعمدرؾملم

 . قديًًم  اشمركق   اـ قام سمزيارة عمديرية راز ح واؿمؽمى مـ ضمبؾ طمرم مدفعً 6

، مــ ذلـؽ شمقزيـع صقرة أمريؽاـ ـ قدم العديد مـ إقمًمل واعمشاريع التل حتّس 7

مــ القٓيـات  هديـة مؼدمـة  ذم سمعض اعمدارس مؽتـقب قمؾقفـا )ت وـماوٓؾمـل كرا

 .اعمتحدة إمريؽقة (

ا سمؼقلـف ذم الـدرس وقد أؿمار السقد طمسلم إمم مثؾ هذه اخلدع وكقػ كتعامؾ معفـ

 :  السادس رمضان ()

ن قققـػ الؼـرآ  يؽـمشاريع يعؿؾ ما يريد لؽـ مققػل هق مققػل مــف اعم يعؿؾ))

سمؼ ذم شمعامؾـؽ معـف التعامـؾ االؼرآ  اؾمتػد مما يؼدم مـ ظمدمات و اعمققػمققػؽ مـف 

اعمفـؿ أن يـروا ذم  ،أو يــدم ذم إظمػم ؾمقاء أراد أن يعتؼم كػسـف مـتجؿال اشمركفالؼرآ  

عـؿ كـًم يؼـدم الصـقاد ن ما قدمقه قمبـارة قمــ ـمُ أوهق سمالتلكقد  - ما قدمقه سملنالـاس 

إذا مل  سملكف ٓ يـػع قمـد هذه إمة لــ يؼـقل لـؽ ذم إظمـػم: نيرو- حلؿعة طة قلؾسؿؽ

يعرفـقن  ،الباري ؾمقؽتب أضمركا، هؿ لقسقا طمقل هذه ،وضمف اهلل كريديؼبؾ قمـدكؿ كحـ 

وإٓ فسقؽقن الـاس أغبك مـ السؿؽة ذم البحـر  ايؼدم هلا أسمدً  سمًمأن هذه إمة ٓ ختدع 

وقد  اقاصدً أكف ضماء مـ البقت  ،ل هلا قطعة حلؿذلؽ فاقمؾ ظمػم كزّ  الصقادالتل قمـدها أن 

أكـف يريـد أن  (السـؿؽة)وهـل ٓ شمـدري  ،لقؼدم لؾسؿؽة قطعة حلؿ وقمؿؾفف ؾشمرك ؿمغ

الصقاد أمل يستػد  ؟أكثر مما قدمأمل يستػد  اقطعة الؾحؿ شمؾؽ، إذً  سمقاؾمطةكؾفا يلكؾفا هل 

طمؼقؼة قطعة حلؿ يستػقد سمدهلا كقؾق أو  ،اعمثؾ ، كؾ أقمًمهلؿ ٓ خترج قمـ هذا؟مقد مماأكثر 

 ((ئفا.كقؾق أو أكثر قمغم طمسب طمجؿ السؿؽة وغبا اصمـلم
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 ـ قمؿؾ قمغم إفساد الشباب واؾمتؼطاهبؿ إمم مستـؼع الػساد إظمالقل والثؼاذم8

 :ومققػ(الشعار ؾمالح  )يؼقل ذم 

 ،أكثـر ففـًًم  ،اأكثـر إدراًكـ ،اوهلذا مما يمؾمػ أن يؽقن القفقد أصبحقا أكثـر وقمًقـ))

وأكثر قدرة قمغم التخطقط مـا وقمـدكا كتاب اهلل، وإطمـداث أمامــا ماصمؾـة، إطمـداث 

وٓ كحسـب  ،أمامـا ماصمؾة، كسـؿع التؾػزيـقن يـؼـؾ كـؾ يشء، الصـحػ، اإلذاقمـات

فعال  نيريدو ،فعال أن هيقؿـقا قمؾقـا نأكف رسمًم همٓء ذم إظمػم يريدو طمساب اعمستؼبؾ،

اخلالقمة قمـغم  ونشـرؾمقـ ،وا الػسادشـرأن يذلقكا ويؼفروكا ويغػموا صمؼافتـا الديـقة، ويـ

 الػساد سمؽؾ أكقاقمف. ،واعمخدرات ،ون اخلؿقرشـرأرقك مستقى، يـ

مــ  ،وطمتك يصب  اإلكسان الذي حياول يستـؽر يؽقن قد هق كػسف كؽر أن يستـؽر

ولـق مـازالقا  ،دهؿ كؽر هـق قمــد الــاسيستـؽر اكتشار الػساد، ذم إظمػم ؾمقصب  قمـ

 ،يتحركقن ذم أوؾماط الـاس، جيعؾقا الؼضايا ـمبقعقة والػساد ٓ شمعـؽمض قمـغم أي يشء

إذا أكت شمشتل شمصكم ؾمػم صكم ما لؽ طماضمة مـ أطمد.! ٓ.. ذم الؼـرآن الؽـريؿ مـا هـق 

ول قمــ أي يشء مهؽذا مـطؼف، أن سمنمؽاكؽ أن شمتجف ذم أقمًملؽ هـذه، ومـا أكـت مسـ

 .آظمر

 ،وا الػسـاد إظمالقـلشــرك ،وا اعمخـدراتشــرك ،وا اخلؿقرشـرإقمداء دظمؾقا ك

 ((فرققا كؾؿة الـاس. ،طمارسمقا الديـ

 يؼقل: (اعمقآة واعمعاداة)وذم 

وأصبحت إؿمقاء كؾفا شمتفقل هلؿ سمشؽؾ قمجقب: ٕكـف فسـدت  ،خمططاهتؿ رهقبة))

ٓ  ،ٓ كحؿـؾ أي وقمـل ،أصبحـا كؾـا فاؾمـديـ ،فسد زقمًمء وؿمعقب طمؼقؼة ،الـػقس

وأصـبحـا كؾــا كتؾؼـك ذم  ،ٓ كػؽـر ذم أي طمـؾ فقفـا ،كحؿؾ أي اهتًمم سمالؼضقة هـذه
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ذم هتقئة كػسقاشمـا مـ الػساد الثؼاذم واإلقمالمل وإظمالقل ما هيقـئ لؾقفـقد أن  ،كػقؾمـا

 ((أكثر مما وصؾقا إلقف طمؼقؼة. ،أظمرى أكثر مما وصؾقا إلقف احيؼؼقا أهدافً 

 يؼقل: ائقؾ(ؾمـرطمذو سمـل إوذم )لتحذن 

فقفا الػساد والضالل أكثر مـ الســة  شـرهـا ذم القؿـ كؾ ؾمـة يـتأكف لسـا كرى وأ))

ن أولئؽ مـ أهؾ الؽتاب، مـ القفقد والـصـارى اؿمـؽموا إٕن اهلل قال قمـفؿ  الساسمؼة؟

الضاللة، كبذوا الؽتاب وراء فمفقرهؿ لقستبدلقا سمف الضـاللة، وأهنـؿ ذم كػـس الققـت 

ِبيَل ﴿يدون مـ أظمريـ أن يضؾقا ير ْن تَِضلُّوا السَّ
َ
 .﴾َوُيِريُدوَن أ

 ((.الػساد إظمالقل ذم خمتؾػ البالد العرسمقة شـريعؿؾقن قمغم ك مـ هؿ

اعمؼاسمؾة مع الــ )يب  وقد أؿمار السقد طمسلم إمم حتركات السػػم إمريؽل طمقث قال

 :يب د(

ًٓ  ،السػػم إمريؽل ذم القؿـ يتحرك)) طمـتالل يؿفـد لال اوقمرًض  جيقب القؿـ ـمق

احلـزب احلـاكؿ  ،صـحػ اعمـممتر ،ؽؾؿة واطمدة معف وقـد اقمؽمفـقا هـؿسم وٓ يتػقهقن

وجمؾـس  ،اؾمـامقً  ااقمؽمفت سملن السػػم إمريؽل يتحرك ذم الـقؿـ كـًم لـق كـان مــدوسمً 

أن السـػػم إمريؽـل يعؿـؾ قمـغم دمؿقـع  اب ضج مـ هذا والـاس لديـا يعرفـقنالـق

لالطمتالل واعمـظًمت إمريؽقـة شمعؿـؾ ذم الـقؿـ ذم  إؾمؾحة مـ أيدي القؿـقلم متفقدً ا

متفقـد مؽشـقف  ،قمؿؾ كزول إمم اعمجتؿـع ا،مقداكق   قطاع الصحة والتعؾقؿ وغػمه قمؿاًل 

 نهلذا السػػم سملي كؾؿـة وٓ يتعرضـق ، ومع هذا ٓ يتعرضقنوواض  ٓطمتالل القؿـ

 .  ((مققػ ومققػ سمسقط يتؿثؾ ذم ؿمعارأمريؽا سمشؽؾ  نإٓ عمـ يـاهضق

 اؾمؽمضـــاء إمم ضمفد سمؽؾ يسعقن الذيـ العرب زقمًمء مـ كغػمه القؿـل الرئقس وحترك

 .  وإوـمان والديـ إمة الضحقة كان وإن طمتك ؾمؾطتفؿ قمغم اظمقفً  ائقؾؾمـروإ أمريؽا



 012 _______________________ األمت ٌزي حسخٍذف انخً انمخططاث َمُاجٍت انجٍادي انعمم

 

 ٕمريؽا اؾمؽمضاء الؼرآكقة اعمسػمة هذه قمغم الؼضاء ذم سمجدية السؾطة قمؿؾت وهؽذا

 .  فؾؽفا ذم يدور ومـ

مـع الــ )يب يب د( ذم اعمؼاسمؾـة  -رضـقان اهلل قمؾقـف  -وهذا ما أكده السقد طمسـلم 

 قمـدما قال:

 أمريؽقـة ورغبـة أمريؽقة سمتقضمقفات قمؾقـا ؿمـقها أمريؽقة سمتقضمقفات طمرب هذه))

 .((السؾطة ضماكب مـ أمريؽل واؾمؽمضاء

 (479ص ذم مؾحؼ الصقر اعمجؿققمة إومم كظر صقر ا)

ظمة صــرلقس غريبا قمغم ضمامع اإلمام اهلادي قمؾقف السالم سمصعدة أن يتجاوب مـع 

جبـؾ مدرؾمة اإلمام اهلـادي سمالتل دوى صداها مـ  -رضقان اهلل قمؾقف  -السقد طمسلم 

 ّس الذي ظمرج مـ الـرَّ  -قمؾقف السالم  -ففق حيؿؾ ذكرى ممؾمسف اإلمام اهلادي  ،مران

ـ هـذا اجلـامع اكطؾؼـت فؿـ ،وهؽـذا كـان ،لقعكم كؾؿة اهلل ذم رسمقع هذا القؿـ اعمقؿقن

لتحؼؼ سمذلؽ هذه اعمسػمة الؼرآكقـة سمدايـة  (ائقؾؾمـرٕمريؽا واعمقت إلاعمقت )ظمة صـر

 ضــرظمة سمؿحصــردة اإلهلقـة أن شمرفـع هـذه الاوؿمـاءت اإلر ،مرطمؾة ضمديدة ومفؿـة

لرئقس قمكم صال  وهق ذم ـمريؼ زيارشمف ٕمراء الـػط ذم السـعقدية لقعـرف أؾمـقاده ذم ا

مرطمؾـة بدايـة إيذاكا سمالبقت إسمقض مـ ظماللف أن زمـ الذل واخلـقع قد ومم وأن هـاك 

كد قأدم)حترك ؾمػػمهؿ السفؾ قمغم إمريؽقلم فؼد  شـلءومل يؽـ ما طمصؾ سمال .ضمديدة

اعمحافظة إسمقة واضمتؿـع سملدواشمـف ذم اعمحافظـة وقمـغم  قمة إمم هذهسـرقمغم وضمف ال (هقل

 :وسماعمرشمزقة مـ اعمشائخ وغػمهؿ مــ اعمــافؼلمؾمـل رأؾمفؿ اعمحافظ ومدير إمـ السقا

ؾمــل لقتؿ سمعد ذلؽ إلؼاء الؼبض قمغم سمعض الشباب وشمعذيبفؿ ذم ؾمجقن إمــ السقا
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والعؿـؾ قمـغم  ،وفصؾ العديد مـ اعمـقفمػلم والطـالب ذم اعمـدارس ،وسمطريؼة وطمشقة

فاضمـلهؿ سمـؼـؾ  -رضقان اهلل شمعامم قمؾقـف  -ولؽـ السقد طمسلم  :مس  الشعار وحمارسمتف

اعمعركة إمم العاصؿة صـعاء وسمالتحديد ذم اجلامع الؽبػم لقعقـد سمـذلؽ الـدور احلؼقؼـل 

صؾقات اهلل  -سملمر مـ رؾمقل اهلل  - قمؾقف السالم -لؾجامع الؽبػم الذي سمـاه اإلمام قمكم 

 مـ قبؾف. - قمؾقف السالم -كًم أقماد الدور إمم ضمامع اإلمام اهلادي  -  آلفقمؾقف وقمغم

 -سمـلمر مــ رؾمـقل اهلل  - فؾمـالم اهلل قمؾقـ -اجلامع الؽبػم الذي سمـاه اإلمـام قمـكم 

هذا اجلامع اعمفؿ والتارخيل كان أول ؾماطمة مقاضمفـة سمـلم  - صؾقات اهلل قمؾقف وقمغم آلف

السقد طمسلم وأكصار اهلل مـ ضمفة وسملم أمريؽا وأدواهتـا ذم الـقؿـ مــ ضمفـة أظمـرى، 

طمقث كاكت ؾماطمة اجلامع الؽبػم قمغم مققمد ذم كؾ يقم ععة مع ؿمباب مــ أسمــاء هـذه 

ائقؾ ـ الؾعـة قمغم القفـقد ؾمـراهلل أكؼم ـ اعمقت ٕمريؽا ـ اعمقت إل)اعمسػمة هيتػقن سمشعار 

ائقؾ مــ ؾمــرقمــ ردة فعؾفـؿ دمـاه مـا شمؼـقم سمـف أمريؽـا وإ اشمعبػمً  (لإلؾمالم صـرـ الـ

 خمططات شمستفدف السقطرة قمغم اعمـطؼة كؾفا.

وإمريؽققن سمدورهؿ كاكقا مـ ظمالل قمؿالئفؿ يؾؼقن الؼبض قمغم همٓء الشباب 

التـل كـان يـديرها السـػػم ؾمــل ايزضمقن هبؿ ذم ؾمجقن إمـ السق ،وسمطريؼة وطمشقة

 اة، وفمؾت احلال هؽذا طمتك سمداية احلرب إومم التـل ضمـاءت شمتقجًيـؿمـرإمريؽل مبا

 هلذه اعمًمرؾمات مـ قبؾ اإلدارة إمريؽقة.

 :مـ دروس رمضان( ؿمـر) الدرس العايؼقل السقد طمسلم ذم 

لــاس الـذيـ هذا كػسف مـ رمحة اهلل سمـا: أن شمؼمز قضقة شمقطمل لؾعـدو كقـػ هـؿ ا))

كف إيسػمون قمغم كتاب اهلل: لقذوققا هؿ كتاب اهلل الذي يريدون أن حيارسمقه: وهلذا كؼقل 
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جيب أن كؽقن ذم قمؿؾـا كؾف، أن كؽقن مـديـلم هلل، مـديـلم لؽتاسمـف، الؼـرآن هـق الـذي 

طمركـا، اهلل هق الذي هداكا، قمغم هديف كـا هبذا الشؽؾ، قمغم هداه ؾمــؽقن أققيـاء هبـذا 

هنؿ متجفلم عمحارسمة الؼرآن، فؾقعرفقا أن الؼرآن لقس سمالشؽؾ الـذي يؿؽــ الشؽؾ: ٕ

 أن حيارسمقه، ويطؿسقه مـ الـػقس.

فئـة صـادقة،  الؼرآن هق يبـل الـػقس سمتقفقؼ اهلل قمغم هـذا الـحـق، أن شمظفـر مـثاًل 

يسجـقا وٓ يبالقا، يؽؼموا، ويسافروا إمم هـاك يؽؼموا، قد أصب  اجلـامع الؽبـػم أؿمـبف 

سمعبارة قمـ مقدان، فقًم سملم الـاس، وفقًم سملم إمريؽقلم، مقاضمفة، هذه اعمقاضمفة هلا  يشء

آصمار فقًم يتعؾـؼ سماجلقاكـب الـػسـقة، واجلقاكـب التـل يسـؿقهنا: اجلقاكـب السقاؾمـقة، 

 ((واعمعـقية، لق مل شمؽـ مقاضمفة مسؾحة.

يؽقلم أن هـاك هـقاضمس لـدى إمـر -رضقان اهلل قمؾقف  -وقد أؿمار السقد طمسلم 

مـ زمان وختقفات مـ ظمطر قادم مـ القؿـ كاكقا يعؼمون قمـفـا مــ ظمـالل اهـتًممفؿ 

سمؿتاسمعة ما حيصؾ ذم القؿـ مـ متغػمات وسمالذات ذم حمافظة صـعدة فؼـد كاكـت لـدهيؿ 

ات سملن الـقؿـ ؾمـقؽقن لـف دور حمـقري ذم إكؼـاذ هـذه إمـة ؿمـرطمساسمات ديـقة ومم

ورسمًم كاكقا قمـغم قمؾـؿ سمحـديث  ،اعممامرات القفقديةوالـفقض هبا وختؾقصفا مـ ؿمباك 

 "إذا هاضمت الػتـ فعؾقؽؿ سمالقؿـ"الذي قال فقف:  - صؾقات اهلل قمؾقف وقمغم آلف -الـبل 

طمقث قال السقد طمسلم سملن هذا احلديث صحق  وأن معـاه أكف ؾمقؽقن هــاك قمؿـؾ ذم 

 القؿـ حلًمية إمة.

رسمة هذه اعمسػمة الؼرآكقة مــذ اكطالقتفـا التحرك إمريؽل اجلاد ذم حما سـروهذا يػ

 ًٓ ولؽــفؿ كـاكقا غـػم  ،اصمؿ سمـاحلرب العسـؽرية صماكًقـ ،سمالسجقن واحلرب اإلقمالمقة أو

مدركلم سملهنؿ مفًم كاكقا أذكقاء فنهنؿ أمـام العؿـؾ اعمميـد مــ قبـؾ اهلل الؼـقي العزيـز 

ث فمفـر اع السـاسمؼة طمقـصــرؾمقؽقكقن أغبقـاء أمامـف وهـذا مـا صمبـت ظمـالل فـؽمة ال

اع مع هذه اعمسػمة الؼرآكقـة وهـذا مظفـر مــ صـرإمريؽققن أغبقاء مـذ أن دظمؾقا ذم 
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اِس لَ ﴿مظاهر ققل اهلل ؾمـبحاكف وشمعـامم:  ْكـَاَ اَلَـّ
َ
ََّ أ ـرِهِ َوىَــِس ُْ

َ
ُ ََغىِـٌب ََعَ أ وَاَّللَّ

ٔنَ  ٍُ  .(04)يقؾمػ: ﴾َحْػيَ

ريؽقلم أذكقـاء إٓ أمـام سملن إمـيؼقل  -رضقان اهلل قمؾقف  -لؼد كان السقد طمسلم 

صمؿ يؼقل: لق أردكا أن كجؿع همٓء الشباب وكػـرغفؿ  ،هذا العؿؾ ففؿ يظفرون أغبقاء

حلػظ الؼرآن الؽريؿ عما اؾمتطعـا متقيؾفؿ ولؽـ السػػم إمريؽل يعؿؾ قمغم دمؿقعفؿ ذم 

هـذا مــ و ،وهؿ سمدورهؿ ؾمقتػرغقن حلػـظ الؼـرآن الؽـريؿؾمـل ؾمجقن إمـ السقا

ِ ﴿ل اهلل شمعامم: قق مصاديؼ واْ َغـَ َسـبِيِو اَّللَّ ًْ َِلَُصده ُٓ َ َٔال ُْ
َ
ََ َزَفُرواْ يُِِفُلَٔن أ ِي إِنَّ اَّلَّ

ًْ حَ  ِٓ ًَّ حَُسُٔن َغيَْي ا ُث َٓ ًَّ ُحْغيَُتٔنَ سـرفََسيُِِفُلَٔج  .(46)إكػال: ﴾ةً ُث

* * * 
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  جراءات التعسفيةمسلسل اإل
 : ظمطقات سمعدة الؼرآكقة اعمسػمة هذه حمارسمة ذم الظاعمة السؾطة حتركت

 .لؾشعار شمردهيؿ سمسبب الدراؾمة مـ وطمرماهنؿ اعمدارس ـمالب مـ العديد فصؾ ـ4

 دمؿقـد صمـؿ الؽمسمـقي الؼطـاع ذم اوظمصقًصـ اعمـقفمػلم مــ اتئـاعم مرشمبات شمقققػ ـ0

 .يؼقل عما وشمػفؿفؿ طمسلم السقد اتضـرحما طمضقرهؿ قمغم هلؿ قمؼقسمة وفمائػفؿ

 إمــ ؾمـجقن وامفؿؾـ الشـعار يـرددون مــ لؽـؾ قمتؼـآتآ مسؾسؾ سمدأ صمؿ ـ4

 :معـقياهتؿ وحتطقؿ أرادهتؿ سـرك لغرض اعمممـلم الصــامديـ سمالشبابؾمـل السقا

 صـادقا كؿقذضمـا سمحـؼ السـجـاء هـمٓء فؽـان السـاطمر قمغم اكؼؾب السحر أن إٓ

 ،وصمبـاهتؿ سمصـؿقدهؿ العامل وافػاضمم ،هنجف قمغم يسػمون ومـ الؼرآن قمظؿة يعؽس

 صـخقرا فؽـاكقا ،ٔياشمـف والـتػفؿ الؼـرآن لتحػـقظ مدرؾمـة إمم السجقن وطمقلقا

 قمــ يتخؾـقن ضمعؾفـؿ ذم وأؾمقادها السؾطة قبؾ مـ اعمحاوٓت كؾ قمؾقفا حتطؿت

 ظمـرج السـجـ مــ ؾمــقات وسمعـد ،ووقمقا وصمباشما صؿقداإٓ  ازدادوا فًم ،مققػفؿ

 طمؼؼــقا أن سمعــد والثبــات والبصــػمة والــققمل اإليــًمن مـــ كتــؾ وهــؿ اعمســاضملم

 .  فماعمقفؿ قمغم ؾماطمؼا اكتصارا وصمباهتؿ سمصؿقدهؿ

 اهلل كتـاب مــ والــقر اهلـدى لؾــاس يؼـدم طمسـلم السقد كان الذي الققت فػل

 رغـؿ والثبـات البطقلـة أروع يؼـدمقن ومعتؼالهتؿ ؾمجقهنؿ ذم السجـاء كان ؾمبحاكف

 الؽمسمقـة مــ ظمقفـا وقمؿالئفـؿ وإمريؽــقلم القفقد مضاضمع وأقض أرقمب مما اعمعاكاة

 إٓ والتعـذيب الؽمهقـب يزيـدها ٓ التل العالقة الـققمقات هذه مـ شمصـع التل الؼرآكقة

 .وصمباشما صؿقدا
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الـدريب مــ قصـقدشمف )هتـاف وهذه إسمقات ٕطمد السـجـاء الشـاقمر ضـقػ اهلل 

 إطمرار(:

ذذذذْخُت  ظاؼذذذذسدي  هلل  ذذذذذربِـَ   َ شَّ

 

 نثذذذذض ي  ذذذذس بذذذذر كَغ  لذجذذذذذفسدِ 

 ى بـذذذض ٍ شذذذذرنسذذذححسَن  لذذذاي أ 

 

 

  ِف رػ نذذم ديدذذذر ذذا  لؼذذدِل  ل

 لقخذذذذَزن بذذذذلنَّ  لسذذذذجَا بذذذذسٌب  

 

 و عذذذذذذر ٌج رػ كقذذذذذذِا  دذذذذذذر دِ 

 وأوحذذذذ  م طذذذذلُم  لسذذذذجِا أن 

 

 بذذذلديشلصذذذـىُل كذذذضَ  نجذذذٍر   

 َنذذذذِزْدن ألذذذذس  لسذذذذجسُن َبْطذذذذذًدس 

 

 وَعْعِا ذذذذذًحس وبذذذذسلِْه     ذذذذطفسدي

 نذذذنن قذذذد َكذذذَاْ ُت َدِ ذذذ  و وحذذذ  

 

 لقحؼذذذذ   لذذذذد ُا  رنذذذذضَ   لعذذذذامدِ 

ُؾذذذذذض كذذذذذا  ُ ذذذذذر     بذذذذذد ِب  هللِ َوْ

 

 و سذذذذع  لؾدذذذذفسدِ  كذذذذا  نذذذذسدِ 

ذم شمؼديؿ هدى اهلل لؾـاس وحتقل جمؾسـف ذم مـران  -رضقان اهلل قمؾقف  -اؾمتؿر السقد  

ورسمك الـاس شمرسمقة قرآكقة وقدم هلؿ مـ ظمالل الؼـرآن الؽـريؿ إمم مدرؾمة قمامرة هبدى اهلل 

 مــ اوهنـارً  لـقاًل  وقمؿـؾ ،إمـة هـذه مـف شمعا  ما لؽؾ واخلالص احلؾ متثؾ التل الرؤية

 لتؿرير ممامرات مـ حيقؽقكف ما وكشػ إمة هذه أقمداء فض  قمغم الؽريؿ الؼرآن ظمالل

 ويتؼبؾفـا ،واؾمـع سمشؽؾ شـرشمـت كاكت التل اتضـراعمحا ظمالل مـ الشقطاكقة مشاريعفؿ

 هبـذا اعمتـلصمريـ اعمقفمػلم وفصؾ قمتؼآتوآ اعمضايؼات رغؿ وارشمقاح ؿمقق سمؽؾ الـاس

 . ؾمـقات صمالث مـ يؼـارب ما ـمقؾة العؿؾ هذا مع شمؽمافؼ كاكت التل العؿؾ

 سمسجقهنؿ الصقت هذا يسؽتقا أن قمؿالئفؿ ظمالل مـ ائقؾؾمـروإ أمريؽا شمستطع مل

 ذم السـجـاء قدمـف الذي والثبات الصؿقد إطمباـمفؿ مـ زاد ومما وإرهاهبؿ ومضايؼاهتؿ

 قمؾـًمء فشـؾ وسمعـد ،سمالشـعار هتـاففؿ سمسـبب ؾمـجـقا الذيـؾمـل السقا إمـ ؾمجقن

 اشمبـاع فؼـرروا العؿـؾ هبـذا قـاقماهتؿ وشمغقػم العؿؾ هذا قمـ وصمـقفؿ إقـاقمفؿ ذم السؾطة

 . أظمرى وؾمائؾ

 (484ذم مؾحؼ الصقر ص كظر صقر اعمجؿققمة الثاكقةا)
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 وظمـالف الصــاقمقة الـثًمن الـدول يضـؿ اضمتًمع يعؼد إمريؽقة ضمقرضمقا وٓية ذم

 هذا مـ واهلدف اعمغزى أطمد يعرف أن دون القؿـل الرئقس ضمتًمعآ هذا ضـرحي اعمعتاد

ــؽ وزقمــًمء اهلل إٓ احلضــقر ــدول شمؾ ـــ ال ــة ذم فؾؽفــؿ ذم يســػم وم  شمؽـــ ومل ،اعمـطؼ

 إمريؽقة اعمخاسمرات قبؾ مـ اعمشبقهة والؾؼاءات اإلقمالم قمـفا حتدث التل يباتسـرالت

 ومـا الؼرآكقـة واعمسـػمة طمسـلم السـقد طمقل اإلرهاب مؽافحة وزمومسم أكقاقمفا سمؽؾ

 هـذا طمؼقؼـة يؽشػ الذي وسمالشؽؾ ،ؾمتعًمريةآ خمططاهتؿ قمغم كبػم ظمطر مـ شمشؽؾف

 مثـؾ القؿـل الرئقس يرشمؽب أن سماحلسبان يؽـ مل طمقث القؿـل لؾرئقس اعمشبقه احلضقر

 قمـاد طمقـثؾمـل ؾمقا حمؾؾ أي يتققعف يؽـ مل ما طمدث ولؽـف السفقلة هبذه احلًمقة هذه

 .الظاعمة احلرب سمؼرار أمريؽا مـ صال  قمكم

 فاعمقضمـف ،التؽػػميـة القهاسمقـة واحلركـة الظاعمـة السـؾطة لـدى إهـداف شمقطمدت

 ،مفدها ذم الؼرآكقة اعمسػمة هذه قمغم لؾؼضاء ضمـب إمم ضمـبا فتحركقا ،واطمد هق والداقمؿ

 إمم ؾمـارقمقا فؼـد إلـقفؿ أوكؾـت ومفؿـة قمؾقـف شمرسمقا ٌؼ ؾُ ظُم  والتػسقؼ التؽػػم لغة وٕن

 قمـغم مزيػـة قمقةؿمـر وإضػاء أكصاره ودماء دمف واؾمتباطمة طمسلم السقد وشمػسقؼ شمؽػػم

 مــ أكثـر مفـدها ذم الؼرآكقـة اعمسػمة وأد قمغم طمريصلم كاكقا فؼد ،العدوان فصقل كؾ

وحتركت أسمقاقفؿ اإلقمالمقة وسمطريؼة ؾمـافرة ذم ؿمـؽـ  .والـصارى القفقد مـ أؾمقادهؿ

محالت التشقية والتؽػػم والتػسقؼ وأكشئت الؼـقات الػضائقة والعديد مــ الصـحػ 

عمقاضمفة الثؼافة الؼرآكقة التل زطمػت قمغم سماـمؾفؿ وفضحتفؿ وأفمفـرت طمؼقؼـتفؿ التـل 

 .إظمػائفا سمالزيػ والتضؾقؾ واخلداعيعؿؾقن قمغم 

قمة إؿمعال فتقؾ ؾمـرؿ وسمًم مـحفؿ أؾمقادهؿ مـ إمؽاكقات إمم لؼد قمؿؾقا سمؽؾ وؾمعف
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لؼد اكزقمجقا كثـػما قمــدما  .احلرب مـ ظمالل شمضؾقؾفؿ وحماولتفؿ إؿمعال فتقؾ احلرب

ائقؾ سمطريؼـة غريبـة وفضـحفؿ ؾمــررفع السقد طمسلم ؿمعار اعمقت ٕمريؽـا اعمـقت إل

تـل يسـتخدمقهنا ذم دقماياهتؿ وأهنؿ امتداد ٕقمداء هذه إمة ويـدهؿ الوكشػ طمؼقؼة 

، ومل يؽتػقا هبـذا، وإكـًم حتركـقا ب الشعقب ومتزيؼفا وشمػتقتفا حتت قمـاويـ ديـقةضـر

ا عمقاضمفة اعم وع الؼرآ ، فؽان هلؿ اعمشاركة الػعؾقة ذم العـدوان قمـغم السـقد شـرقمسؽري 

طمسلم ذم احلرب إومم وما شمالها مـ احلروب، أما أن فؼد صاروا اعمتـزقمؿلم جلؿقـع 

  .اعمقاضمفات سمعد أن أوصؾتفؿ أمريؽا إمم السؾطة أكثر مما كاكقا مـ قبؾ

 (481والراسمعة ذم مؾحؼ الصقر ص كظر صقر اعمجؿققمة الثالثةا)

 السـقد شمتققمـد كاكت وكؾفا طمسلم السقد قمغم شمتقامم والققمقد التفديد رؾمائؾ سمدأت

 معـف شمرافؼ وما (ائقؾؾمـرإل اعمقت ٕمريؽا اعمقت) ؿمعار قمـ يتخغم أن سمد ٓ سملكف طمسلم

 مـ أكؼم كان طمسلم السقد أن إٓ :يرطمؿ ٓ مـ قمؾقف يسؾط ؾمقف أو الؼرآكقة الؽمسمقة مـ

 ،التفديـدات هتـزه فؾؿ ،التحديات مقاضمفة ذم اققي   ضمعؾتف سماهلل الؽبػمة وصمؼتف هتديداهتؿ

 طمسـلم السـقد كـان ذلـؽ ومـع ،فئمبد قمغم وصمباشما ويؼقـا إيًمكا ازداد سمؾ ،الققمقد فيثـ ومل

 العؿـؾ هـق العؿـؾ هـذا وأن مققػـف صـحة اجلؿقـع يػفؿ أن قمغم احلرص كؾ طمريصا

 احلؽؿـة سمـلن لؾرئقس يمكد وكان ،إمريؽقلم ممامرات مـ البؾد ؾمقـؼذ الذي القطمقد

 وضمففـا التل الرؾمائؾ ومـ ،ؿمعبف ويسؾؿ هق يسؾؿ أن أراد إن العؿؾ هذا يدقمؿ أن هل

 قسـؿ مـدير قمــ قمبـارة كػسـف يؼـدم أن صـاحلف ذم لقس وأكف ،احلرب قبقؾ الرئقس إمم

 مصـػم مــ أقـؾ مصػمه يؽقن فؾـ ذلؽ فعؾ إن سملكف لف وأكد ،إمريؽقلم لدى ـمةؿمـر

 إرضـاء سمشعقهبؿ ضحقا الذيـ الزقمًمء مـ وغػمهؿ طمسلم وصدام وقمرفات إيران ؿماه

 قـد الـذي الققـت ذم سمتفؿضـرو قمـفؿ وختؾت أقمًمهلؿ لؽؾ سمالتـؽر فجازهتؿ :ٕمريؽا
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 رؾمـالتف الـرئقس إمم طمسـلم السـقد أرؾمؾفا التل الرؾمائؾ شمؾؽ ومـ. ؿمعقهبؿ كرهتفؿ

 : مـفا التل

 الشـقخ وإخ احلـقصمل، الـديـ سمـدر حيقـك وإخ اعمميـد، غالب القالد إلقـا وصؾ

 اكزقمـاج مـ مـؽؿ فمفر ما ومـفا كثػمة أمقر ذم معفؿ التحدث وشمؿ ،القعان قمكم صال 

 هـذا لـديؽؿ يثـػم مـا ضماكبل مـ حيصؾ مل أكف متلكد ٕكـل :اؾمتغراسمـا هذا أصمار وقد ،مـا

 الـديـ أقمـداء ضـد والقـمـل الديـل القاضمب مـ اكطالق هق إكًم أقمؿؾف وما... الشعقر

 ضماكبــا مـ ـقاواـمؿئِ  واعمـافؼلم اعمغرضلم لتفقيؾ شمصغقا فال ائقؾ،ؾمـروإ أمريؽا وإمة

 ويػضــ  هبــذا يشــفد كاضـــروطما وماضــقـا قمؾــقؽؿ، كتــآمر وٓ لؽــؿ كؽقــد ٓ فــحـ

 ...اعمغرضلم

 وهتـؿ هتؿؽؿ التل إمقر ذم معؽؿ التحدث ؾمقتؿ - اهلل ؿماء إن - سمؽؿ لؼائـا وقمـد

 ورمحة قمؾقؽؿ والسالم. معفؿ طمديثـا شمػاصقؾ لؽؿ يقضحقن ؾمقف واإلظمقان اجلؿقع

 ..وسمركاشمف اهلل

 هـ4105 إول رسمقع 8 احلقصمل الديـ سمدر طمسلم/ أظمقكؿ

 :فقفا قال احلقصمل الديـ سمدر اعمجاهد العالمة السقد والده سمخط إضافة هنايتف وذم

 .اهلل وفؼف احلقصمل الديـ سمدر الؽػاية فػقف طمسلم القلد سمف أضماب ما هلل احلؿد

 الظـروف هذه ذم طمسلم السقد مـطؼ لقتبلم الرؾمالة ذم ورد ما سمعض إيراد أردكا لؼد

 هـذه أقمـداء ضـد هق قمؿؾف كؾ سملن لف أكد طمقث ،لؾرئقس ااؾمتػزازي   يؽـ مل مـطؼف وأن

 السـقد قمـغم العدوان ذم مؼمر أي لديف يؽـ مل الرئقس وأن ،والـصارى القفقد مـ إمة

 اهلل قمبـد قمـكم هق مـ ضمقدا يعرف السقد كان ولؼد ،والظؾؿ والطغقان العًملة إٓ طمسلم

 مــ إمة هذه قمغم الؽبػم اخلطر أن سماقمتبار داظمكم اعصـر أي يتػادى كان أكف إٓ صال 

 صديؼ إمس قمدو يصب  قد الظروف هذه مثؾ ذم كفإ هق قال وكًم ،ائقؾؾمـروإ أمريؽا
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 هـذا طمؼقؼـة طمسلم السقد كشػ احلرب ظمقض قمغم الرئقس ارصـرإ سمعد ولؽـ ،الققم

 يعـرف سملكـف إكبـاء وكآت إطمدى مع شمقاصؾ ذم احلرب ظمالل فؼال :اعمجرم الطاغقة

 جيقز ٓ ،جمرم ـماغقة وأكف ،هضـرطما ويعرف ،ماضقف ويعرف ،ضمقدا صال  اهلل قمبد قمكم

 .واطمدة حلظة السؾطة ذم يبؼك أن

 :مع إؾمتاذ طمسـ زيد اعمؼاسمؾة ذم قال ومما

 اإمامً  كان وإن الشخص سملن الديـقة ومعتؼداشمـا الديـقة صمؼافتـا ،الديـقة صمؼافتـا كحـ))

 ًٓ  ويتقب يـصػف مل ما وٓيتف لبطؾت اواطمدً  اؿمخًص  فمؾؿ صمؿ اعمسؾؿلم مـ سمبقعة ـمؾع قماد

 وذم مهـدان وذم ظمـقٓن سمـالد ذم السـؽان مــ أٓف اتشــرقم فمؾؿ هذا أما ،اهلل إمم

 . ((مػاضمئة سمحؿؾة إسمادة شمؽقن أن أرادوا سمحؿؾة عاقمة وذم ؾمحار

 :يؼقل صمؿ

 وإكـًم وؾمقط قمـ قمبارة ؿمخصا يرؾمؾ مل لؽ أقسؿ طمسـ أخ يا وؾماـمة هـاك لقس))

 مــ رؾمـالء رؾمـالء قمــ قمبـارة إلقـا يلي مـ كؾ اعمسالة قؾـا أظمل يا لؽ قؾت كًم فؼط

 سمعـد ،أضمـاوب يعــل مـاذا أقمـرف وأكا قمـده إمم أضماوب ،أؾمػم ،أؾمػم سملن هذا الرئقس

 وأقمـرف ،ـمبقعتـف وأقمـرف ،اهلل قمبـد قمـكم أقمـرف أكا ا،غبق   لست أكا ،مـف هتديد رؾمالة

 .((ؾمؾقكف وأقمرف ،ماضقف

 : وزظقؿفس  لظسدة  لسؾطة هاه ظا قسل وممس

 لؾـديـ خمالػـة ؾمـؾطة ،فماعمـة ؾمـؾطة ،معتديـة ؾمـؾطة ،ـماغقة ؾمؾطة سملهنا أقمؽمف))

 .لؾؼاكقن وخمالػة لؾدؾمتقر وخمالػة

 ،لؾدؾمـتقر خمالػـة ،لؾـديـ خمالػـة ؾمـؾطة ،صـال  اهلل قمبد قمكم ؾمؾطة هذه السؾطة

 سمـدماء ،أسمـائفـا سمـدماء شمتؼـرب ،أمريؽا إمم شمتؼرب ،معتدية فماعمة ـماغقة ،لؾؼاكقن خمالػة

 ..الشعب هذا أسمـاء
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 إكسان اهلل قمبد قمكم كرى كحـ ،ظمتؾػتا كظرشمـا قمتداءآ هذا سمعد ،قمتداءآ هذا سمعد

 وٓ ديـقــة ٓ الســؾطة ذم يبؼــك أن قمقةؿمـــر لــف يعــد مل إكســان ،ضمبــار إكســان ،ـماغقــة

 ..يسـؽتـا أن وطماول ،أفقاهـا كؿؿ ،لؾديؿؼراـمقة ممارؾمة قمـ قمبارة ؿمعاركا ،ديؿؼراـمقة

 ،ائقؾؾمــروإ ٕمريؽـا أسمـائـف سمـدماء يتؼرب ،غاؿمؿ معتدي فمامل ـماغقة أن هق. شمعرف

 .  اعمقضقع ظمالصة هذا ،هذه السؾطة ذم معف ومـ هق ،اخلالصة هذه

  

 وسمـدأت الظاعمـة احلـرب هلـذه العـام الـرأي لتفقئ اعمضؾؾة اإلقمالم وؾمائؾ حتركت

 السـؾطة قمؾـًمء وسمـدأ ،شمؽتـب اعمـلضمقرة إقـالم وسمـدأت ،شمتحـرك اإلقمالمقة إسمقاق

 الـتفؿ واظمتؾػـت ،فـؽماءوآ الؽذب ذم مفاراهتؿ يبدون الزيػ صـاع وسمدأ ،يتحركقن

 ومـرة يشـرقم اصمـا إمم اعمفدوية إمم لإلمامة مّدعٍ  إمم لؾـبقة مّدعٍ  سملم ما طمسلم السقد ضد

 دفـع يؿــع السـؾطة قمـغم متؿرد صمؿ لؾقبقا قمؿقؾ قالقا وآظمريـ ،إليران فعؿقؾ ضمارودي

 هبـا شمػـردوا غريبـة وسمطريؼة ديـقة سمتفؿ أكاذيبفؿ مسؾسؾ فتقضمقا القهاسمققن أما ،الزكاة

 اهلـقس ووصـؾ.. سمـف شمـلصمر مـف بؿمـر مـ (زير) معفالصحاسمة  يسب: مثؾ غػمهؿ قمـ

 كؼـالبآ أضمـؾ مـ ؾمامل وآل طمقدان ذم القفقد مع مـسؼ كفإ :لشمؼق أن إممهبذه السؾطة 

 إقمالمفـؿ وؾمـائؾ هبـا ـمػحت التلاعمتـاقضة فقًم سمقـفا و التفؿ اتشـروقم!. الـظام قمغم

 وضـقح أمام كؾفا هتاوت ولؽـفا ،أٓف اتشـرسمع وزقمت التل وكتبفؿ ومـشقراهتؿ

ومـع مـرور الققـت  ،وٓ واقـع لـفٕهنا سماـمؾ والباـمؾ ٓ طمؼقؼة لف  :مـطؼف وققة احلؼ

أن يسحب قمغم اؾمـتحقاء زيػـف وسمطالكـف سمعـد وضـقح احلؼقؼـة إمم اضطر الؽثػم مـفؿ 

ائقؾ حتاول ؾمـرورأيـا وؾمؿعـا إـمراف التل قامت سمحرسمـا كقاسمة قمـ أمريؽا وإ ،ودمؾقفا

فـات أن يصـب  اعمجـرم ولؽـ هق ،ضماهدة أن خترج كػسفا مـ هذا العار وهذه اجلريؿة

 احلـؼ" – السـالم قمؾقـف - قمـكم اإلمـام قال وكًمسمؿرور الققت والزمان.  واعمذكب سمريًئا

 ."جلؾج والباـمؾ ،أسمؾج



  (سضُان اهلل عهًٍ)حسٍه بذس انذٌه انحُثً  انسٍذ قت مه حٍاة انشٍٍذ انقائذ شـشصفحاث م __________ 025

  

سمـلن الـدقمايات مـع الــ )يب يب د( وقد أؿمار السقد طمسلم ذم اعمؼاسمؾة التل أضمراها 

 هذه كؾفا لتؼمير احلرب ومما قال: 

لتل قالقها إكًم قالقها مــ سمعـد ن كؾ الدقمايات اإاعمسللة دقماية أكا أريد أققل لؽ ))

وإٓ فاحلؿؾة هل امتداد عما  ،سمقكا حتت هذا الغطاءضـراحلؿؾة لؾتضؾقؾ لقصـعقا غطاء لق

يؽـا قمؿؾقه مـ ؾمجقن ومعامالت ؾمقئة مـ أضمـؾ إؾمـؽات أي صـقت مــاهض ٕمر

هـمٓء ممــ يسؽمضـقن أمريؽـا  ،أمريؽـا يـا أظمـل همٓء هؿ ممـ يعبدون ،ائقؾؾمـروإ

وغػمهؿ مـ الؽثػم مـ زقمًمء العـرب واحلؽقمـات العرسمقـة  ،ًمء العربكغػمهؿ مـ زقم

لقؼـدمقا  :هؿ هؽذا هذا معروف قمـد العرب أن اؾمؽمضاء أمريؽا التؼرب إمم أمريؽـا

 ،قمــفؿ أمريؽـا ضــكقمغم اعمعبد إمريؽـل لؽم اؿمعقهبؿ ولقؼدمقا دماء ؿمعقهبؿ قرسماكً 

 .((معروف هذا

 ،قدمفا الرد الؽامؾ قمـغم كـؾ شمؾـؽ إكاذيـباشمف التل ضـروشمضؿـت دروؾمف وحما

رج قمـ الرؤيـة خي ، وأن ما قدمف ملوٓ أؾماس هلا مـ الصحة ،وأهنا عمجرد التضؾقؾ فؼط

   .ققل احلؼ وسملم ما يزقمؿقكف مـ السبهق سملم ما  اقً رْ الؼرآكقة احلؽقؿة وأن هـاك فَ 

 :يب د(مع الـ )يب  ومما قال ضمقاسما قمغم سمعض شمؾؽ إكاذيب ذم اعمؼاسمؾة

أقسـؿ لـؽ ولؾؿسـتؿعلم سملكـف  ،وأقسؿ وأقسؿ يا أظمتل وأقسؿ لؽ ولؾؿستؿعلم))

لقس لـا قمالقة سملي ـمرف قمغم اإلـمالق ٓ قمريب وٓ مسؾؿ وٓ أضمـبل إٓ سماهلل ؾمـبحاكف 

 .  ((وشمعامم

فضـ  السـقد هـذه إكذوسمـة  ،هتؿقه سملكف يتعاون مع  القفقد ذم طمقـداناأما قمـدما 

 ! ؟صحقحا فؾًمذا ٓ يـزلقن محؾة قمسؽرية قمغم همٓء القفقدسمؼقلف: إذا كان هذا 

 سمؾ إن الرئقس قمكم صال  اقمتذر لؾقفقد فقًم سمعد قمـ هذه التفؿة.
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 مـ الرظمقصة الضًمئر اءؿمـر شمؿ أن وسمعد ،وافؽماءاهتؿ سمؽذهبؿ الساطمة والهق أن سمعد

 ؾمـتعؿؾ رظمقصـة إقمالمقـة وأسمقاق ضماهزة ملضمقرة وأقالم ؾمالـملم وقمؾًمء قبائؾ زقمًمء

قرقمـت السـؾطة ـمبـقل احلـرب  ضمرائؿـف كؾ قمغم قمقةؿمـر وإضػاء العدوان شمغطقة قمغم

 الظاعمة وحتركت متجفة ٓقتحام ضمبؾ مران لتتقج سمذلؽ طمرهبا ظمـالل ؾمــتلم وكصـػ

 ومرشمزقتفـا ضمققؿمـفاوسمؽؾ شمؽؼم وـمغقان ادمفـت مـ السجقن وؿمتك أكقاع اعمضايؼات 

 طمتك فرصة يعطقا ومل معف ومـ السقد قمغم الؼضاء هبدف مران ضمبؾ لتطقيؼ الؼبائؾ مـ

 اعمسـػمة هـذه معفـؿ لتـتفـل الــاس يؼتؾقا أن قمغم طمريصلم كاكقا ٕهنؿ :لؾؿػاوضات

  .الؼرآكقة

قذائػ اعمدفعقة  إـمالق سمدأ م47/6/0221إطمد لققم صباطًما ةؿمـرالعا الساقمةذم 

 السقد قمغم الؼضاء هبدف شمذر وٓ شمبؼل ٓ طمرب سمعدها لتشتعؾ الصقاريخو الدسماسماتو

 اعمرشمزقـة مــ معـف حتركـقا ومــ الـظام هذا وطمشقة وشمظفر القضمقد مـ وأشمباقمف طمسلم

 . اعمال وقمباد

 ،عمبادئفؿ أوفقاء يؽقكقا أن إٓ ـ معفيواعمجاهد طمسلم السقد أمام ظمقار مـ يؽـ ومل

 أو صــرالـ فنمـا التضـحقات كاكـت مفـًم العـدوان هذا لصد الرضمال وقػة يؼػقا وأن

 وصـدق مـققػفؿ وأطمؼقـة قضـقتفؿ قمدالـة هق إومم الدرضمة ذم فاعمستفدف ،الشفادة

 الـػـقس شمبؼـك السـائد هق والعدل احلؼ يبؼك أن أضمؾ ومـ :اكتًمئفؿ وصحة مـفجفؿ

 ..رظمقصة

 مـققػفؿ وأطمؼقـة مــفجفؿ صـحة قمغم أظمـرى ؿمفادة وأكصاره السقد قدم وهؽذا

 إيـاه اهلل مــحفؿ الـذي والتليقـد وصـؿقدهؿ وصؼمهؿ صمباهتؿ ظمالل مـ ومصداققتفؿ
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 صـادق أكـف مققػـف قمغم وصمباشمف وصؼمه سمصؿقده السقد وأصمبت. والصديؼ العدو سمشفادة

 ـمريؼ وأهنا سملمهقتفا لعؾؿف ؾمبقؾفا ذم لؾتضحقة ومستعد لؼضقتف وخمؾص قدمف فقًم وضماد

 وأكف لؼضقتف إظمالصف لؾجؿقع ودمغم ،والـػقس سمالغازم التضحقة شمستحؼ القطمقد الـجاة

 إمـة هلـذه والسـعادة والـجـاة واخلػم لؾحؼ ـمالب وإكًم مـصب أو ؾمؾطة ـمالب لقس

 .اعمؼفقرة

رؾمـات ًموأكد السقد طمسلم سملن هذه احلرب هل طمرب سمالقكالـة وأهنـا شمتـقيج لؾؿ

مـع  ومما قال ذم اعمؼاسمؾة ظمالل احلرب التعسػقة ٕسمـاء هذه اعمسػمة مـذ أن سمدأ هذا العؿؾ

 :إؾمتاذ طمسـ زيد

غطاء لؾحؿؾة التل  ،غطاء ،يا أظمل كؾ ما قالقه هق قمبارة قمـ شمضؾقؾ لؾرأي العام))

قمؾقـا شمػفؿ هذه؟ ذم مـطؼة مران وذم مـطؼة مهدان وذم ؾمـحار وذم  امتامً ضـل ُرشمبت لتؼ

اعمــاـمؼ التـل شمـشـط  ،صـعدةمـطؼة ضحقان ذم عاقمة يعـل ذم قمدة مـاـمؼ ذم حمافظـة 

 ائقؾ.. شمعرف؟. ؾمـرسمشؽؾ كبػم ذم هذا التقضمف والذي هق شمقضمف مـاهض ٕمريؽا وإ

وضـعقتـا وضـعـا أن  ،لديـا يؼلم قمغم طمسـب القضـع ،لديـا اقمتؼاد كحـالؼضقة 

العاعمل واإلقؾقؿل أن هذه احلؿؾة ؿمـقها قمؾقـا سمتقضمقفات أمريؽقة وـماقمة مــ السـؾطة 

ٕمريؽا واؾمؽمضاء مـ السؾطة ٕمريؽا وشمضحقة سملسمـاء الـقؿـ مــ أضمـؾ ؾمـقاد قمـلم 

 أمريؽا. 

هذه احلؿؾة العسؽرية شمتـقيج فؼـط  ،مـذ ؾمـتلم كقاضمف سمحرب متعددة كحـيا أظمل 

ؾمـجقن ذم صــعاء وصـعدة  ،سمالسجقن ،رت كحق ؾمـتلم سمدأت سمالسجقنحلرب اؾمتؿ

ذوا مـ اعمساضمد سمدون هتؿـة يعــل ُأظم ،وطمجة وقمؿران أكثر مـ صمًمكًمئة ؿمخص ؾُمجـقا

ؿ هناجلامع الؽبػم سمصـعاء كـاكقا يؿسـؽق ،سمالشعار ٓ يقضمد أي هتؿة ؾمقى أهنؿ هيتػقن

 . لـالسقاؾمؿ إمم ؾمجقن إمـ هنهبذا الشعار ويؼقدو ويؽؿؿقن أفقاهفؿ قمـدما هيتػقن

صـعاء وصعدة وطمجة وقمؿران السجقن فقفا ما ٓ يؼؾ قمــ صمًمكًمئـة ؾمـجلم قمـغم 
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هـاك يا أخ طمسـ هـاك معامؾـة ؾمـقئة لؾؿـقفمػلم لؾطـالب سمنيؼـاف  امدى ؾمـتلم أيًض 

فصؾ مـ القفمقػة فصؾ ـمالب قمغم مدى ؾمـتلم وذم إظمػم شمقضمقا ذلؽ هبذه  ،مرشمبات

 .((احلرب العسؽرية

 قال: )يب يب د(وذم مؼاسمؾة أظمرى مع ؿمبؽة الـ 

 امتـداد ،امتـداد هـل قمؾقـا هذه احلرب ،كذب كؾف هذا ،شمضؾقؾ كؾف هذا أظمتل يا))

 الؼـرآن أؾمـاس قمـغم يؼقم ائقؾؾمـروإ ٕمريؽا مـاهض كتقضمف لـا عمحارسمتفؿ واؾمتؿرار

 عمحارسمـة وامتـداد اؾمتؿرار هل قمؾقـا ؿمـقها التل هذه احلرب ..ؾمـتلم مـذ هؿ ؟قمرْفِت 

 صمًمكًمئـة كحـق السـجقن ذم لـديـا ععـة كـؾ مسـتؿرة ؾمـجقن سمشؽؾ سمدأت ؾمـتلم مـذ

  سمشعار: اهلتاف سمسبب ؾمجقهنؿ ذم إقؾ قمغم ؿمخص

 (لإلؾمـالم صــرالـ القفـقد قمـغم الؾعــة ائقؾؾمـرإل اعمقت ٕمريؽا اعمقت أكؼم اهلل)

 إيؼـاف مــ ،ؾمـجقن مــ اؾمـاسمؼً  قمؿؾـقه عمـا شمتقيج ،شمتقيج هل هذه فاحلرب ؟ِت قمرفْ 

 ،ضمديـدة لقسـت هـل ،مـ معامؾة ؾمقئة ،ـمالب فصؾ مـ ،مقفمػلم فصؾ مـ ،مرشمبات

 ؿمــقها التـل احلؿؾـة هـذه أن الـقؿـ ذم هـا لديـا ومعروف ضمديدة لقست هذه احلرب

 ومؼاـمعـة الشـعار سماهلتاف هبـذا اعمتؿثؾة ائقؾؾمـروإ ٕمريؽا مـاهضتـا سمسبب هل قمؾقـا

 .  ((كعؿؾف ما كؾ هذا الؽريؿ سمالؼرآن الـاس وشمذكػم البضائع

 ( 481ذم مؾحؼ الصقر ص الراسمعةو الثالثة صقر اعمجؿققمةاكظر )

اإلهلل سمًم مل حيصؾ مثؾف ذم شماريخ  صـرودمؾت ذم هذه اعمقاضمفات الرقماية اإلهلقة والـ

 . قمك ذم مقاديـ اعمقاضمفةصـرعمعتديـ وؾمؼط الؽثػم مـ اية شـرالب

لؼد كان السقد طمسلم يستشعر احلجؿ الؽبػم هلذا التليقد اإلهلل ففـق يعـرف طمجـؿ 

وقـد أؿمـار السـقد  ،الؼدرة اعمادية اعمقضمقدة لديف وأهنا ٓ متثؾ ؿمقئا يذكر لقٓ رقمايـة اهلل
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كػسف إمم طمجؿ هذا التليقد ذم البقان الذي أصدره ظمالل احلرب وكذلؽ ذم اعمؼاسمؾـة مـع 

 طمقث قال:  (يب يب د)ؿمبؽة الـ

 نسمقضــري هـؿ ،كبـػًما إهلق ـا شمليقًدا ا،كبػمً  اإهلق   اكرى شمليقدً  اهلل سمحؿد كحـ أظمتل يا))

يقاضمفقن همٓء اجلـقش وهـؿ سملقمـداد كبـػمة سمالـسـبة  ـالتل فقفا أصحاسمـا الذي اعمقاقع

هذه؟ سمالطـائرات سمالصـقاريخ  شمػفؿلم ا،لؾجقش يؼصػقن قمغم اعمقاقع وٓ شمصقب أطمدً 

سماعمدافع الصقاريخ والؼـاسمؾ مـ اجلـق وسمالرؿمـاش مــ اجلـق مــ ـمـائرات اهلقؾـقكبؽم 

ومع هذا سمحؿد  ،ريخ واعمدافع والرؿماؿمات مـ إرضاوالصقاريخ مـ قاذفات الصق

يـقم واطمـد  ،وإٓ لؽـان يـقم واطمـد ،آية إهلقة ،هذه آية إهلقة ،اهلل يؼقم مؼاشمؾقكا ؾمؾقؿلم

هذه احلرب أرادوا أن شمؽـقن طمـرب إسمـادة ذم  ،إلسمادشمـا ، وكاكقا خيططقنإلسمادشمـا يؽػل

 ،ؿمـلءل قمغم أي مـظًمت إقؾقؿقة وٓ دولقة وٓ ا ٓ كعق  مع أكَّ  ،فمؾ صؿت متعؿد قماعمل

، وسمحؿد سمحؿد اهلل مل يمصمر قمؾقـا احلصار ،ل قمغم اقمتًمدكا قمغم اهلل ؾمبحاكف وشمعاممكحـ كعق  

 .(( كزال أققى سمؽثػم مـ الساسمؼٓو ،أققى سمؽثػم مـ الساسمؼ  يزالقناهلل الـاس هـا ٓ

ظمـالل  -رضـقان اهلل قمؾقـف  -وأمام هذه التليقد اإلهلل الؽبػم محؾـل السقد طمسلم 

جاهـديـ أن يؽثـروا مــ التسـبق  أظمـؼم اعم))احلرب رؾمالة إمم اعمجاهديـ قـال فقفـا: 

 .((واهلل ما قد طمصؾ هذا التليقد ٕي أمة فقًم قد قرأت مـ التاريخ ،ؾمتغػاروآ

 أصـدر لطػـف وقمظـقؿ ٕولقائـف اهلل صــرك دمغم أن وسمعد احلرب قمغم فؽمة مرور سمعد

  :كصف هذا احلرب ذم سمقان أول -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد

 الرطمقؿ الرمحـ اهلل سمسؿ

 .حمؿد آل وقمغم حمؿد قمغم صؾ الؾفؿ

 شمقاضمفـقن وأكـتؿ ،اهلل ؾمـبقؾ ذم دماهدون أكؽؿ ايؼقـً  قمؾؿقاا.. اعمممـقن اإلظمقة أهيا
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 وشمذكػم اهلل ؾمبقؾ قمـ لصدكا إؾمؾحة سمؿختؾػ حيارسمقكـا الذيـ الظاعملم اعمعتديـ همٓء

 :العظقؿ الشعار هبذا اهلتاف قمـ وإؾمؽاشمـا الؽريؿ، الؼرآن اعمجقد سمؽتاسمف اهلل قمباد

 صــرالـ ــ القفـقد قمـغم الؾعــة ــ ائقؾؾمــرإل اعمـقت ــ ٕمريؽا اعمقت ـ أكؼم اهلل)

 .(لإلؾمالم

 وكؾــا واعمسـؾؿلم، اإلؾمـالم ضـد حيةصـر اطمرسمً  شمشـ التل ائقؾؾمـروإ أمريؽا ضد

 واض  وقمؿؾـا هذا، غػم اؿمقئً  كعؿؾ مل أكـا قمؾقـا احلرب هذه ؿمـ مـ اأيًض  يعؾؿ كًم كعؾؿ

 .قمؾقـا بضـرسمال واؤوسمد دياركا إمم هاعقكا الذيـ وأهنؿ وكصػ، ؾمـتلم مـ أكثر مـذ

 صـبف ممـا سمـلكثر إؾمـؾحة أكـقاع سمؿختؾـػ قصـػقكا لؼـد.. اعمممــقن اإلظمقة أهيا

 آيـة دمؾـت فؼـد هذا ومع كشاهد، كـا ما طمسب والػؾقضمة سمغداد أطمقاء قمغم إمريؽققن

 إن وهلؿ لـا وقمؼمة اعمعتديـ، همٓء لؽقد وإسمطال لـا، شمليقدٌ  فقفا التل اهلل آيات مـ قمظقؿة

 شمـلصمػم هلـا يعـد فؾـؿ الثؼقؾـة إؾمـؾحة شمؾؽ ورمحتف سمػضؾف اهلل أسمطؾ فؼد يعؼؾقن، كاكقا

 فـقؽؿ يـمصمر فـال مؽثـػ سمشؽؾ هبا مقاقعؽؿ سمقنضـري أهنؿ كقػ ؿماهدشمؿ وقد يذكر،

 وشمعامم ؾمبحاكف اهلل فؾقٓ ،وقمـؽؿ سمققشمؽؿ قمـ اهلل ففاصـري كقػ وؿماهدشمؿ ،يذكر اشملصمػمً 

 اهلل فاؿمـؽروا. سمقـقشمؽؿ وشمـدمػم قمؾـقؽؿ لؾؼضاء كافق ا واطمد يقم ذم سمف سمقاضـر ما لؽان

 أي مـ وظمافقه اهلل مـ قاقواؾمتح ،اوضمد   ااهتًممً  وأكثر ققةً  أكثر شمؽقكقا واشمؼقه واذكروه

 أكف قمؾؿـا ما التل الرقماية وهبذه أيات هبذه وأكرمؽؿ اهلل أكرمـا فؾؼد إمهال، أو شمؼصػم

 مقاضمفة ذم والتخاذل التؼصػم سملن ايؼقـً  واقمؾؿقا احلروب، مـ طمرب ذم مثؾفا طمصؾ قد

 وصمؼـقا. ضمفــؿ وقمـذاب الـدكقا ذم اخلـزي وراءهـا هلل كبػمة معصقة هق اعمعتديـ همٓء

 وهـق معــا فـاهلل ضماكـب كؾ مـ سمالبالد حمقطلم اعمعتديـ همٓء وضمدشمؿ وإن اهلل صـرسمـ

 .اكصػمً  سماهلل وكػك الق   سماهلل وكػك القكقؾ وكعؿ طمسبـا وهق كاصـركا

 ،ؾمـبقؾف ذم جماهـديـ أصـبحتؿ إذ اهلل شمشـؽروا أن قمؾقؽؿ أن اعمممـقن أهيا واقمؾؿقا

 كؿويعزَّ  ؽؿـْ وُيعِ  قمـؽؿ يرَض  اهلل رضا قمغم فاطمرصقا ،العظقؿ الػضؾ هبذا مـف وطمظقتؿ
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 اهلل أن قمغم - اهلل ؿماء إن - لدلقٌؾ  اعقعً  قمرفـاها التل اإلهلقة أيات هذه وأن كؿ،ويميدْ 

 مــ أقمدائـف بضـرو كؾؿتف وإقمالء ديـف إلقامة أرضف ذم لف اأكصارً  كؽقن ٕن ؾمقميدكا

 اهلل فضـؾ ذلـؽ هـذا؟ مــ أقمظـؿ فؿمـر فلي. وأولقائفؿ ائقؾقلمؾمـرواإل إمريؽقلم

 وأظمـزى سمف طمباكؿ ما وقدروا قمؾقؽؿ اهلل كعؿة فاذكروا. قمؾقؿ واؾمع واهلل يشاء مـ يمشمقف

 .شمضؾقؾ ذم كقدهؿ جيعؾ أمل قمدوكؿ سمف

 سمطائراهتؿ شمبالقا وٓ الظاعملم اعمعتديـ هلمٓء شمصديؽؿ واؾمتبسال ضمد   سمؽؾ فقاصؾقا

 كؾـف هـذا ؿمــر اهلل كػاكـا فؼد ورؿماؿماهتؿ، سمؿدافعفؿ وٓ دسماسماهتؿ وٓ صقارخيفؿ وٓ

 اهلل كحـب جيعؾــا ممـا هـذا ألـقس اهلل؟ مــ قمظقًًم  فضاًل  هذا ألقس ذلؽ، ؿماهدشمؿ وقد

 .رضاه؟ قمغم وكحرص ؾمبقؾف ذم وكستبسؾ وكعظؿف

 .أضمركؿ وكتب مـؽؿ وشمؼبؾ كؿصـروك وأيدكؿ وأقماكؽؿ اهلل وفؼؽؿ

 .اهلل هداكا أن لقٓ لـفتدي كـا وما هلذا هداكا الذي هلل احلؿد

 .وسمركاشمف اهلل ورمحة قمؾقؽؿ والسالم

 صــرالـ/ القفـقد قمـغم الؾعــة/ ائقؾؾمــرإل اعمـقت /ٕمريؽـا اعمـقت/ أكؼم اهلل)

 .احلقصمل الديـ سمدر طمسلم/ أظمقكؿ. (لإلؾمالم

ما ذكره السقد طمسلم رضقان اهلل قمؾقف مـ التليقد الؽبـػم والرقمايـة آهلقـة هـق ممـا 

وقمد اهلل سمف أولقاءه اعمجاهديـ قمـدما ٓ حيصؾ مـفؿ شمػريط أو شمؼصػم ولذلؽ فًم طمصؾ 

 شمدمػم لؾبققت كان كتقجة لتؼصػم طمصؾ مـ البعض.ذم هناية احلرب مـ 

 إرواح ذم فادطمـة ظمسائر السؾطة فقفا شمؽبدت الظاعمة احلرب قمغم زمـقة فؽمة مرت

 لتعرف سـرشمستػ أن العاعمقة اإلقمالم وؾمائؾ سمبعض دفع مما شمذكر كتقجة أي حتؼؼ أن دون

 طمسـلم السـقد ولؽــ سمتحؼقـؼ أؿمـبف هل مؼاسمؾة ذم الصؿقد هذا ؾمـر هق وما حيدث ما
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 السـقد يؼقل (د يب يب)الـ  مع مؼاسمؾة فػل جيري ما طمؼقؼة لؾعامل لقظفر فرصة اؾمتغؾفا

 :   السمال هذا إلقف قدم أن سمعد -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم

 . حمظقر طمزب إمم شمـتؿقن كؽؿإ يؼال ولؽـ

 جمـامقع قمــ قمبـارة كحــ ،لـؾمقاؾمـ شمـظـقؿ لديـا لقس ،طمزب لديـا لقس)): فلضماب

 احلـزيب التـظـقؿ أن مـع شمـظـقؿ لـديـا لقس ،ؾمقاد شمـظقؿ أي لديـا لقس هؽذا، مسؾؿلم

 لســا كحــ هـذا مع الدؾمتقر كص قمغم لديـا هبا مسؿقح احلزسمقة والتـظقًمتؾمـل والسقا

 وٓ ،اإلـمـالق قمـغم طمزسمقـة شمركقبـة أي لـديـا لـقس ،أن لديـا ولقس ؟شمعرفلم ،طمزسمقلم

 قمؿؾــاه لق ـمبقعل ؿمـلء هذا أن مع هذا مـ ؿمـلء لديـا لقس ،اإلـمالق قمغم طمزيب شمـظقؿ

 .   هذا مـ اهلل إمم كؼمأ وكحـ صحق  غػم هذا أضمـبقة ققى إمم اكتًمئـا قضقة: قالقه فؽؾًم

 أمريؽقة سمتقضمقفات قمؾقـا ؿمـقها هؿ احلرب هذه نإ هذه احلرب سمداية مـ قؾـا كحـ

 سمإضماكـب قمالقـة هلـؿ الذيـ هؿ ففؿ ،ٕمريؽا ضماكبفؿ مـ واؾمؽمضاء أمريؽقة ورغبة

 شمقضمقفـات نيـػـذو هـؿ ،أظمرى ضمفات قمـ قمبارة كفإ كؼقل ولقس ،سمالتحديد وسملمريؽا

 ذم كشـاهد كــا سملكــا قؾــا كحــ سمشـؽؾ أظمتـل يـا قمؾقــا ؿمــقها احلـرب هذه أمريؽا،

 يـقم ذم واطمـد يـقم واطمـد يـقم ذم قمؾقــا سمقهضــر مـا سمغداد قمغم بضـرال الػضائقات

 سمغداد أطمقاء مـ طمل قمغم إمريؽققن سمفضـر مما ؿماهدكاه مما أكثرضـل اعما قبؾ اخلؿقس

 وـمـائرات احلرسمقـة سمالطـائرات ـمؾعـة مخسـلم مــ أكثـر الطـائرات الػؾقضمـة، قمغم أو

 يعـــل والرؿماؿمــات واعمــدافع دماهــاتآ كــؾ مـــ الصــقاريخ وقاذفــات اهلقؾــقكبؽم

 الػؾقضمـة، وقمـغم سمغـداد قمغم صبقه إمريؽقلم ؿماهدكا مما سمؽثػم أكثر سمشؽؾ.... سمشؽؾ

 وأهنؿ مستؿرة شمزال ٓ احلرب سملن إلذاقمتؽؿ اعمستؿعقن لقعؾؿ اعمستؿعقن الـاس ولقعؾؿ

 إقمالمـل متعؿـد وشمؽـتؿ صـؿت ،صـؿت فمـؾ ذم لـا قاضقة سمةضـر شمؽقن أن نحياولق

 التؾػـقن إٓ شمصالا وؾمائؾ أي لديـا لقس ،قمؾقـا اهنيؼطعق هؿ التؾػقكات فحتك وقماعمل

 . ((شمؾػزيقن وٓ إذاقمة وٓ صحقػة لديـا لقس هذا
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 ،ا مــ العؾـًمءكاكت السـؾطة الظاعمـة قبـؾ ؿمــ احلـرب إومم قـد ظمـدقمت قمـددً 

مهتفؿ سملن اهلدف مـ هذا البقان هق وودفعت هبؿ إمم شمقققعف وأ ،وضؾؾتفؿ وأقمدت سمقاكا

سمعـد إٓ أكف اشمض  هلـؿ  -رضقان اهلل قمؾقف  -مـع طمدوث أي مقاضمفة مع السقد طمسلم 

قمل ؿمــرسملن السؾطة ظمدقمتفؿ قمـدما رأوا سمـلن السـؾطة شمسـتخدم هـذا البقـان كغطـاء 

احلـرب قمـغم  جمؿققمة سمقاكات شمقض  ما طمصـؾ وشمـديـ لؾحرب مما دفعفؿ أن يصدروا

   كان مـفا هذا البقان:  -رضقان اهلل قمؾقف  - السقد طمسلم

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

ا يَا﴿: شمعامم قال َٓ حه
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ًْ  إِن آ ٍ  فَاِسٌق  َجاءُز ٔا ةِنََتْ ُِـ ن َذَخبَيَّ

َ
ٔا أ ـ حُِصـيُت ًٌ ْٔ  اكَ

اىَثٍ  َٓ ٔا ِِبَ ا ََعَ  َذُخْصتُِح ٌَ  ًْ ٌِنيَ  َذَػيُْخ  .(6: احلجرات) ﴾َُاِد

ًْ  َوَْلَُسَ﴿: ؾمبحاكف والؼائؾ ُِس ثٌ  ٌل ٌَّ
ُ
َـْيِ  إَِل  يَْدُغٔنَ  أ

ْ
ُرونَ  اْل ُُ

ْ
ْػُروِ   َويَـْ ٍَ ْ  ةِـال

نَ  ْٔ َٓ ِْ َِ  َويَ َِهرِ  َغ ٍُ ْ ْوىَـئَِم  ال
ُ
ًُ  وَأ ْفيُِحٔنَ  ُْ ٍُ ْ  .العظقؿ اهلل صدق (421: قمؿران آل) ﴾ال

 ومممـة مممـ كؾ وإمم الدولة ذم مسمول كؾ إمم اجلؿفقرية رئقس فخامة إمم

 :وسمعد وسمركاشمف اهلل ورمحة قمؾقؽؿ السالم

ثِ  َربلَم  َسبِيوِ  إِِل  اْدعُ ﴿: يؼقل وشمعامم ؾمبحاكف اهلل إن ٍَ ِْه
ْ
ِْٔغَظثِ  ةِاِل ٍَ ْ َِثِ  وَال ََسـ

ْ
 ﴾اِل

 .العظقؿ اهلل صدق (405: الـحؾ)

 اهلل مــ العؾـًمء قمـغم اعمؼطقع سمالعفد قماشمؼـا قمغم اعمؾؼاة واعمسمولقة إماكة سمدافع إكـا

 - وؾمـؾؿ وآلـف قمؾقف اهلل صغم - حمؿد اعمصطػك كبقف لسان وقمغم العزيز كتاسمف ذم ؾمبحاكف

 اعمـؽـر قمــ والـفـل سمـاعمعروف إمر واقعف يتطؾب قمؿؾ أي إزاء واحلجة البقان سمنقامة

ة والعزائؿ لؾفؿؿ اواؾمتـفاًض  وقمامتفؿ اعمسؾؿلم خلاصة الـصقحة ولبذل  سمـذل ذم اخلـػمَّ

 اعمـققعلم العؾـًمء كحــ قؿــا وغػمه الؼتال وكػ الدماء حلؼـ ةاحلؿقد واعمساقمل اجلفد
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 يـقم مــذ اجلارية إطمداث قمـف أؾمػرت عما واؾمتؼراء وسمحث شمشاور سمعد البقان هذا قمغم

 إطمـد هذا يقمـا طمتك م،47/6/0221 اعمقافؼ - هـ09/1/4105ضـل اعما إطمد

ــؼ - هـــ7/5/4105 ــة سمخصــقص م،01/6/0221 اعمقاف ــل العســؽرية احلؿؾ  الت

 قمــ كـتج ومـا صـعدة حمافظـة ذم الصـقػل وآل ضحقان، طمقدان، مران، كحق شمقضمفت

 الـديـ سمـدر طمسلم العامل ضد اعمسؾحة الؼقات مـ اعمـاـمؼ شمؾؽ قمغم العسؽري الؼصػ

 وهـدم الـدماء ؾمـػؽ إمم ذلـؽ أدى طمقـث اعمـاـمؼ شمؾؽ مقاـمـل مـ معف ومـ احلقصمل

 لب ذي قمغم خيػك ٓ ما ؾمـكوإ لألؾمػ يدقمق ما ذلؽ وذم :احلرمات واكتفاك البققت

 مــ الضحايا شمؾؽ كاكت ؾمقاء الػتـ اءشـرواؾمت الدماء إراقة قمدم قمغم حيرص وسمصػمة

 واطمـدة وقبؾـة واطمـد وـمــ أسمـاء ظمقةإ فالؽؾ اعمسؾحة، الؼقات أفراد مـ أو اعمقاـمـلم

 سمالصـؾ  وأمر سمقـفؿ فقًم الؼتال اهلل طمرم ،اواطمدً  ارسم   يعبدون ،واطمد وديـ واطمد وكتاب

 إمم الـدقمقة العؾـًمء واضمبـات مــ نإ وطمقـث ،والتـازع آظمتالف طمالة ذم واإلصالح

 إقمـراض وصـقاكة الدماء وطمؼـ الػتـ اءشـراؾمت إليؼاف والسعل البلم ذات إصالح

 إول السـبب أن فقضمدكا إمر ذم كظركا قد فنكا الصػ ووطمدة الؽؾؿة وعع وإمقال

 ٕمريؽــا والعــداء التؽبــػم إقمــالن هــق العســؽرية احلؿؾــة شمؾــؽ إرؾمــال ذم وإظمــػم

 فـنكًم هــ،4105//02شمـلريخ ذم سمقـان مـ قبؾ مـ صدر قد ما نإ وطمقث ائقؾ،ؾمـروإ

 قمسـؽري قصـػ مــ اطمالق   جيري سمًم لف قمالقة وٓ حمض فؼفل ظمالف طمقل ذلؽ كان

 واؾمـتخدم العسـؽرية احلؿؾـة لتؼميـر البقـان ذلـؽ اؾمـتغؾ طمقـث ،اعمــاـمؼ شمؾؽ قمغم

 العؾـًمء مــ هــ،4105//ممرخ سمقان سمعده صدر وقد اديـً  كؼبؾف وٓ كجزه مل ااؾمتخدامً 

 أن ؾمـؿعـا أكـا كـًم العسـؽرية، سماحلؿؾة البقان قمالقة مـ واؤشمؼم البقان ذلؽ ذم اعمققعلم

 سمـدر طمسـلم السـقد أن ذلؽ ومـ العسؽري الؼصػ صاطمبت إقمالمقة إؿماقمات هـاك

 وأظمـرى الـبقة، سمادقماء شمتفؿف وأظمرى ؾؿممـلمل اوأمػمً  اإمامً  كػسف كصب احلقصمل الديـ

 إمـر سمحثــا وقـد اإلؿمـاقمات مــ ذلؽ وغػم أظمرى، دول أقمالم رفع أكف شمدقمل اأيًض 

 كتايب ظمؼم أي قمغم كعثر مل أكا كًم ،قمـف أؿمقع ما صحة وكػك ذلؽ سمتؽذيب قام أكف فقضمدكا
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 إول البقـان ذم وصـػف ؾمبؼ ما أن قمغم اقمً ؿمـر حمرم سمػعؾ يتعؾؼ قمـف صادر ي صـرشم أو

 .أصدروه مـ قبؾ مـ إٓ سـريػ أن جيقز ٓ

ًٓ  اعمحرمات واكتفاك الدماء، ؾمػؽ حيرم فنكف الذمة سمراءة إصؾ أن وسمًم  ٕمـر امتثا

 وهـق ذلـؽ مــ أدكك هق ما وحيرم سمؾ - وؾمؾؿ وآلف قمؾقف اهلل صغم - حمؿد ورؾمقلف اهلل

 .حمؽممة طمرمة سمف يستب  مل ما رأيف إقمالن قمـ رأي صاطمب مـع

 رئـقس – صـال  اهلل قمبد قمكم اعمشػم سمرئاؾمة السقاؾمقة الؼقادة قمغم جيب فنكف ولذلؽ

 ومعاجلـة ،هــاك اعمـقاـمـلم قمــ احلصـار ورفع ،العسؽرية احلؿؾة إيؼاف - اجلؿفقرية

  وؾمـة اهلل كتاب إمم حمتؽؿلم ،احلقار إمم واجلـقح ،الؼقة شمؾؽ اؾمتخدام قمـ الـادمة أصمار

 .- وؾمؾؿ وآلف قمؾقف اهلل صغم حمؿد - رؾمقلف

 ؾمـفؾة فريسـة شمؽقن ٓ طمتك الصػ ووطمدة الؽؾؿة عع إمم إمة أسمـاء كافة وكدقمق

 .صؾقبقة اطمرسمً  قمؾقفا أقمؾـقا الذيـ ٕقمدائفا

 .. فاؿمفد الؾفؿ.. سمؾغـا قد إكا الؾفؿ

 .م06/6/0221 اعمقافؼ - هـ9/5/4105 سمتلرخيف طمرر

ــة ــرئقس فخام ــقل اهلل إن - اهلل طمػظــف - ال ــِث ﴿: يؼ ٍَ ِْه
ْ
ــَم ةِاِل ــبِيِو َربل اْدُع إَِل َس

 َُ ْحَس
َ
ًْ ةِاىَِِّت ِِهَ أ ُٓ ْ َِِث وََجاِدل ََس

ْ
ِْٔغَظِث اِل ٍَ ْ  هذه كسؾؽ أن قمؾقـا اهلل مـ فرض وهذا ﴾وَال

 .سمف اهلل أمركا ما واؾمتخدام ،احلؿؾة سمتققػ إمر فخامتؽؿ مـ فػمضمك :الثالث الطرق

  :أدكاه اعمققعلم العؾًمء قمـ صادر

 .الشامل حمؿد أمحد. اعمميد قمباس سمـ محقد ،اعمـصقر حمؿد حمؿد -

 سمنيؼـاف اعمطالبـة البؾـد ذم وآضمتًمقمقـة السقاؾمـقة والشخصـقات العؾًمء شمقققعات

 .احلرب

 (490ذم مؾحؼ الصقر ص  سمقان قمؾًمء الزيدية (1) رقؿ  قصمقؼةاكظر ال)
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 التـل الطريـؼ مسـافة ؾمـقى شمؽؾػفـا لــ احلـرب سملن شمتققع الظاعمة السؾطة كاكت

  :أؾمقادها طمسبان ذم وٓ طمسباهنا ذم يؽـ مل سمًم فقضمئت أهنا إٓ طمسلم السقد قمـ شمػصؾفا

 ،اهلل أقمـداء آمـال وظمقـب ،اعمعركـة ؾمـػم طمقل الذي سماهلل امستعقـً  اعمقاضمفة قرر فالسقد

 إول الشـفر احلرب قمغم ومر ،اهلل أكصار مـ اعمستضعػلم أيدي قمغم ضمؼموهتؿ وهتاوى

 العـاضمز ضمقشفا هقبة فقفا السؾطة فؼدت ،الثالثها هل شمؽاد شمؽؿؾ الشفر  صمؿ الثا  صمؿ

 .صمؼتف الؼقية سماهلل ؾمبحاكف وشمعاممو لؾسقد طمسلم هصـروك اهلل شمليقد أمام

الشخصقات العؾًمئقة العديد مـ السؾطة  اؾمتدقمت لؾجقش احلاصؾ التفاوي وأمام 

 اظمـؽماق شمسـتطقع فؾعؾفا القؾماـمات ةوسمدأت لعب والؼبؾقة واحلزسمقة والعسؽرية وغػمها

قمــ فعـؾ أي  ومؼاشمؾقفا العسؽرية شمرؾماكتفا قمجزت أن سمعد واخلديعة سماعمؽر اعمجاهديـ

 .  ؿمـلء

هذا كص  (يب يب د)وقد أوض  السقد لعبة القؾماـمات هذه ذم مؼاسمؾة مع ؿمبؽة الـ 

 :السمال واإلضماسمة

 ،اشمؼريًبـ قمـام مــ مػاوضات إلضمراء اؿمخصق   وراءك أرؾمؾ القؿـل الرئقس ولؽـ -س

  إلقف؟. الذهاب رفضت عماذا

 اؿمخًصـ إزم أرؾمؾ أن ؿمفريـ سمـحق هذه العسؽرية احلؿؾة قبؾ طمصؾ هذا، حيصؾ مل -ج

 فسقسـؾط وإٓ ،الشـعار هبـذا اهلتـاف قمـ ،الشعار هذا رفع قمـ كتققػ سملن زم يؼقل

 ما سمعد يػاوض، ؿمخص أي يرؾمؾقا مل سمعد مـ طمصؾ، الذي هذا يرمحـا، ٓ مـ قمؾقـا

 ،مػاوضـلم ولقسقا رؾمالء قمـ قمبارة اأؿمخاًص  أرؾمؾ أيام مخسة سمـحق احلرب سمدأت

 .  كسػم أن.. كسػم أن. .ايش يعـل ضماوب يعـل... ضماكبف مـ رؾمالء

 الشخصقات سمؼقة يالطمؼقن معـاه رهقبة أؿمقاء معـاه ،ؾمجقن معـاه ؟إيش هذا قؾـا

   .امتامً  هذا كعرف اعمحافظة ذم اعمـطؼة غػم وذم اعمـطؼة ذم
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 وهـق الـقـايب اعمجؾـس ذم اقمضقً  كـت وأكت اعمػاوضات سمدأ محقدضـل الؼا ولؽـ -س

  اعمػاوضات؟. أفشؾ الذي مـ الـقايب، اعمجؾس ذم قمضق

 ومـ سمعـد: قبؾ، مـ ولؾحقار لؾؿػاوضات نقاسمؾق كحـ أظمتل يا أطمد إلقـا يصؾ مل -ج

 ومقاقـػ ،شمثؼقـػ ،اأؾماؾًمـ فؽـري مقضـقع هـق فقف كتحرك الذي ٕن اعمقضقع

 لؾــاس شمثؼقػـل البضائع، وشمـذكػم مؼاـمعة وذم ؿمعارات ذم شمتؿثؾ وؾمؾؿقة ـمبقعقة

فف إلقـا يلي ؿمخص أي أن كحب كحـ ،كعؿؾف ما كؾ هذا الؽريؿ سمالؼرآن  قمـغم لـعر 

 لؾــاس شمـذكػم ،الؽـريؿ الؼـرآن أؾمـاس قمـغم شمؼقم التل ،كتبـاها التل هذه الؼضقة

 اأسمـدً  إلقــا يصـؾ فؾـؿ ،هـذه قمغم إمـة ائقكمؾمـراإل إمريؽل العدوان سمؿقاضمفف

 أن رؾمـالء ،رؾمـالء يرؾمـؾقن كـاكقا وإكـًم ،مػاوضـقن إلقــا يصـؾ مل مػاوضقن

 أي ذم يعــل سمـل  مسـتعد هلؿ قؾـا هذا ومع ،صـعاء إمم كسػم إمم الرئقس ،كجاوب

 فسقسـؾط الشـعار وإٓ هـذا قمــ كتققػ قال قمـدما صـعاء إمم كلي مـاؾمب وقت

الـرئقس  هـق عفقرية رئقس ولست طمزب رئقس لست أكا قؾـا يرمحـا ٓ مـ قمؾقـا

 ٓ أكا الـاس وخياـمب يؿـع أن أراد إذا والتؾػزيقن اإلذاقمة ذم خيطب أن سمنمؽاكف هق

 وٓ كػرضـف وٓ الشـعار هـذا رفـع إمم كـدقمق كحـ ،أطمد أفرض هذا الشعار قمغم

 ف.كشمؽػػمية وٓ شمػسقؼقة قمغم مـ ٓ يرفعق اأطمؽامً  كصدر

 واؤدسمـ ما سمعد مـ احلرب سمعد مـ ضماءت كؾفا طمصؾ مـ دقمايات كؾًم ،اففؿل هذه اإذً 

 وظماصـة شمـػـؼ مل اأيًضـ كؾفـا اهلل سمحؿد ولؽـ العام، الرأي لؾتضؾقؾ لتضؾقؾ سماحلرب

   (.وكصػ ؾمـتلم مـذ قمؿؾـا اضمديدً  لقس قمؿؾـا ٕن ـا:كيعرفق الـاس القؿـ ذم لديـا

 (494ذم مؾحؼ الصقر ص ( رؾمالة السقد سمتحديد هبقط اعمروطمقة5كظر الصقرة رقؿ )ا)

  (والغدر اخلدقمة ،القؾماـمة أكذوسمة): قمـقان حتت الشقرى صحقػة أوردشمف ما

 :الؾجـة شمؼرير احلقصمل ورؾمائؾ القؾماـمة جلـة شمػاصقؾ شـرشمـ «الشقرى»

 مران إمم سمالقصقل إمؾ وفـُـؼد القؾماـمة ُأطمبطت
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 التحؼقؼات قسؿ - الشقرى

 التـل والقـمـقـة اخلػمة اجلفقد شمؾؽ ممإ ؿمارةاإل مـ سمد ٓ القؾماـمة قمـ احلديث قبؾ

 قمـالنإ مسـمولقة قمــ الـظر سمغض الـزيػ ووقػ الدماء حلؼـ الؾجـة ذم قمضاءأ سمذهلا

عة القؾماـمة جلـة وصؾت التحؼقؼات قسؿ. العام لؾرأي الـتائج  صـعدة مديــة إمم اعمقؾمَّ

 إمم رؾمـالة سمنرؾمـال اشمالًقـ أقمًمهلـا وسمـدأت)يقلقق( ضـل اعما الشفر مـ 08 إرسمعاء يقم

 لؾقؾمـاـمة آؾمـتجاسمة إلقـف وشمطؾـب مفؿتفـا ـمبقعـة فقفـا شمبؾغف احلقصمل طمسلم العالمة

 . مفؿتفا وشمسفقؾ

 واؾمـتجاسمة سمالؾجــة كـاماًل  اشمرطمقًبـ امتضـؿـً  طمقـدان امم احلقصمل مـ اجلقاب وضماء

 إظمـرى شمؾـق القاطمـدة( أؿمـخاص 4) مصغرة جلان إرؾمال مـفا اـمالبً  عمفامفا واضحة

 وأظمـرى الطرق ووقمقرة الـؼؾ سمصعقسمة شمتعؾؼ ٕؾمباب لديف اعقعً  اؾمتؼباهلؿ ٓؾمتحالة

 قمـغم اعمػـروض احلصـار فمؾ ذم اعقعً  الغذائقة اطمتقاضماهتؿ شمقفػم قمغم قدرشمف سمعدم شمتعؾؼ

 ٕقمضـاء الؽامؾـة إمـقـة احلًمية سمتقفػم ؾمقؼقم أكف احلقصمل، ضمقاب أوض  كًم. اعمـطؼة

 ضماكب مـ الـار إـمالق أن الؾجـة قمغم اممكدً  مـطؼتف، إمم وصقهلؿ طمال اعمصغرة الؾجـة

 . سمققػف الرئقس أوامر ورغؿ قائًًم  زالي ٓ العسؽرية احلؿؾة

: هـؿ أقمضـاء مخسة مـ مؽقكة مصغرة جلـة سمنرؾمال اعمقؾمعة الؾجـة قامت وسمالػعؾ

 حيقـك القعـان، صـال  الشـقخ صمقاسمـف، حمؿـد الشقخ الديـ، سمدر اهلل قمبد حمؿد الشقخ)

 حمؿـد الؾـقاء اعمسافة مـتصػ ذم وفمؾ ،(البعران صـركا أمحد الشقخ احلقصمل، سمدرالديـ

 والتؼـت «مـران» إمم الؾجـة ووصؾت والعزي، دارس، قمبداهلل والعؿقد ضماراهلل ؿمائػ

 ـمؾعـتا إطمـد يـقم قمقدهتا وسمعد والسبت، اجلؿعة يقمل ـمقال لديف وفمؾت سماحلقصمل

 الؾجــة يػـقض احلـقصمل طمسلم أن ذم حتدد والذي إلقف شمقصؾت ما قمغم اعمقؾمعة الؾجـة

 اؿمـؽماط مـع واحلـؾ لـذلؽ لالمتثـال اؾمـتعداده مع لؾؼضقة طمؾ   إلجياد كاماًل  اشمػقيًض 
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 وشمرديـد سمالتـدريس لـف السـًمح اؾمتؿرار ضًمن قمغم الؾجـة شمعؿؾ أن هق: واطمد طٍ ؿمـر

 أكـؼم جلــة إرؾمال إصمره قمغم قررت اإجياسمق   واقمتؼمشمف احلقصمل ردَّ  الؾجـة شمدارؾمت. الشعار

 الؽمشمقبـات ذم البحـث لبـدء اعمـصـقر العالمة سمرئاؾمة اقمضقً  40 شمضؿ إومم، مـ قؾقاًل 

 ،(ومـدافع مفـاضمؿ) سملم اعمقاضمفات اؾمتؿرار رغؿ إزمة واهناء آشمػاق لتـػقذ اعمطؾقسمة

ًٓ  الؾجــة هـذه واكطؾؼـت. قمديـدة كؼـاطٍ  طمـقل معـف لؾتباطمث  وهــاك طمقـدان إمم أو

 . مران ضمبؾ أقمغم فقف ؾمقستؼبؾفؿ الذي اعمؽان فقفا طمدد احلقصمل مـ رؾمالة وصؾتفؿ

 أيـام صمالصمـة هــاك مؽثـت سمؾ ايعً ؾمـر مران سمادماه طمقدان مغادرة الؾجـة شمستطع ومل

 الـذي شمؼريرهـا ذم الؾجــة وكتبـت سمآكتؼـال، العسؽرية الؼقات هلا شمسؿ  أن سماكتظار

 الػـؽمة شمؾـؽ ظمالل وضمرى. امستؿر   فمؾ الـار وإـمالق الؼصػ إن شمؼقل سمعد فقًم أقمدشمف

 اكظـرً  اعمـصـقر حمؿـد العالمـة شمؼـؾ مروطمقة ـمائرة قبقل مؽاكقةإ طمقل احلقصمل مراؾمؾة

 شمسـؿ  أن وقبـؾ. الؾؼـاء وزمـان مؽـان وطمـدد ذلؽ قبقل شمؿ وفعاًل  الصحقة لظروفف

 اؾمـتطاقمت هقؾـقكبؽم مـتـ قمـغم مـران إمم سمآكتؼال الؾجـة ٕقمضاء العسؽرية الؼقات

 أن الطـائرة قمـغم الـذي واعمؽـان مؽاكف سمدقة فقفا طمدد التل احلقصمل رؾمالة قمغم آـمالع

 ذم احلقصمل طمسلم يؽقن أن يػؽمض الذي الققت ذم أي هـاك، الؾجـة لقستؼبؾ فقف هتبط

 مروطمقات صمالث قصػت « هلبقـمفا اعمحدد اعمؽان كػس» سمالؾجـة الطائرة وصقل اكتظار

 ذلـؽ إن فقـف قالـت الـذي شمؼريرهـا طمسب الؾجـة أقمضاء مـ مرأى قمغم اعمؽان طمرسمقة

 الؾجــة مسـاقمل أطمبطـت فصـرالت وسمذلؽ فصـرالت هذا مـ الؾجـة اؾمتقاء امم أدى»

 . «صعدة إمم العقدة وقررت قمؿؾفا ومقاصؾة مران إمم القصقل ذم إمؾ وفؼدت

 الؾجــة قمضـاءأ لقصقل رسمعاءإ يقم واكتظرت العقدة قررت ذلؽ صمرإ قمغم الؾجـة

 الؾؼـاء صمـؿ اجلؿعـة يـقم ذم صـعاء امم متجفة اخلؿقس يقم صعدة وغادرت طمقدان مـ

 يـقمل الؾجــة اضمتًمقمـات وشمقالـت الؾجــة ٕقمضـاء اؾمـتؿع الذي اجلؿفقرية سمرئقس

 رئـقس سمالغنسمـ واكتػـقا سمـالغ أو سمقـان سمشلن اشمػاق ممإ التقصؾ يتؿ ومل وإطمد السبت

 أمـا الؾجــة شمشـؽقؾ قـرار صـاطمب سماقمتبـاره اجلؿعـة يـقم لؼائف ذم سمآرائفؿ اجلؿفقرية



 040 ________________________________ َظائفٍم مه انكثٍش َإبعاد االعخقاالث مسهسم

 

 هـذه كـقرد كحـ... شملضمؾ فؼد لؾقـمـ... ولؾتاريخ هلل الشفادة.. العام لؾرأي التقضق 

 اوشمقصمقًؼـ ئلؾؼـار ظمدمـة وسمؿتاسمعـة مطؾعـة مصـادر مــ قمؾقفـا طمصـؾـا كًم اعمعؾقمات

 . احلؼقؼة ؾمبقؾ وذم. اعمفـة شمػؽمضف كًم لألطمداث

 :الؾجـة سمؼدوم طمسلم السقد مـ شمرطمقب رؾمالة

 وصؾتـا. اهلل طمقاكؿ البعران صـركا محدأ اعمحؽمم إخ القعان صال  اعمحؽمم إخ))

 شمركبــقا أن فــقؿؽـ  (1)(قْ ضَمــالرَّ ) مــ مؼطــع ففــق الطريـؼ أمــا اهلل وطمقــاكؿ رؾمـالتؽؿ

ضَمْق( ذم ؾمقاراشمؽؿ  سمـدر طمسلم/ ظمقكؿأ ،اعمقفؼ واهلل ،اخلط فقق ؾمقارة لؽؿ وشمؾؼك )الرَّ

 .م0221/ 7/ 42 احلقصمل الديـ

 احلقصمل العالمة فقفا التل الؼرية ممإ وصقهلا سمعد الؾجـة شمؾؼتفا التل الرؾمالة

 حيقـك خوإ سمؽـؿ وؾمـفاًل  هـاًل أو سمقتؽؿ البقت اهلل طمقاكؿ الؽرام الضققف ظمقةاإل

 - اهلل ؿمـاء إن - اوغـدً  وكـامقا ارشمـاطمقا الؾقؾـة اؾمتؼبالؽؿ ذم مؽاكـا ذم اإلظمقان وسمؼقة

 ((احلقصمل سمدرالديـ طمسلم/ أظمقكؿ. وسمركاشمف اهلل ورمحة قمؾقؽؿ والسالم. سمؽؿ ؾمـؾتؼل

 : لؾجـة ضؾب ظذ بـس ً   لطسير  هلحضط  دؽسن نقفس ودد  ثضو  هبس بعث  لا   لرشسلة

 اعمروطمقـة سمقاؾمـطة لقــاإ ضمئـتؿ إذا اهلل طمقـاكؿ القعـان صال  الشقخ اعمحؽمم إخ

.. هبقـمفـا مؽـان حيـدد مــ ؾمــجعؾ الؼرية أقمغم ذم اجلؿقؿة فقق هبقـمفا فباإلمؽان

 ؾمقؽقن اهلبقط ومؽان كبػمة (شمالقق) ؿمجرة الؼرية أقمغم ذم هـاك فسقحة (ةسمَ رْ ضمِ ) ففـاك

 صحاسمـاأو (قمكما ضمقّ ) ذم الذي مـزلـا ذم ؾمقؽقن واؾمتؼبالؽؿ. مؽم مائة سمـحق وؿمام مـفا

 رايـة حلؿـؾ حتتـاضمقا وٓ. ضماكبـا مـ اـمؿئـقا اعمروطمقة قمغم الـار ـمالقإ سمعدم ؾمـبؾغفؿ

.. اوؿمـؽرً . يسـتؼبؾؽؿ مــ اعمققـع ذم هــاك وؾمـقؽقن ،الؼرية أقمغم اهلبقط نٕ سمقضاء

 .م0221/ 8/ 4 احلقصمل الديـ سمدر طمسلم/ ظمقكؿأ

                                                           

ضَمْق: قرية أقمغم مران مـ (1)  ق.شـرال الرَّ
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 :مران إمم صمؿ ومـ طمقدان ممإ سمآكتؼال كؾػت التل اعمصغرة الؾجـة قمؿؾ ؾمػم شمؼرير

 والعالمـة الشـامل حمؿـد أمحـد العالمـة القالـد وهؿ الؾجـة مـ جمؿققمة شمقضمفت

 قمكم وإخ القعان صال  وإخ احلقصمل طمسلم إؾمًمقمقؾ والعالمة القزير حمؿد سمراهقؿإ

 احلـقصمل إؾمًمقمقؾ حيقك وإخ قحطان، حمؿد وإخ غالب حمؿد وإخ الضالعل ؾمقػ

 مــ رؾمـالة حترير وشمؿ ،صـرالع سمعد الراسمعة الساقمة م4/8/0221 اعمقافؼ صمـلمآ يقم

 لقـفإ ؾمتصـؾ الؾجــة سمـلن شمتضـؿـ احلقصمل سمدرالديـ طمسلم لألخ القعان صال  إخ

 وقـد لـديـا مــ رؾمـقل قمـؼم رؾماهلاإ وشمؿ هبقـمفا مؽان حتديد وقمؾقف مروطمقة سمقاؾمطة

  .مران إمم مر الباكر الصباح وذم الرضمق مـطؼة مـ وقام شمققػ

 اخلـاوي حمؿـد الؾـقاء طمقـدان إمم وصـؾ م0/8/0221 اعمقافـؼ الثالصماء يقم وذم

 رئقس اعمـصقر، حمؿد سمـ حمؿد العالمة القالد وصؾ الظفر، وقت وذم الؾجـة إمم لقـضؿ

 وأـمؾعـا اعمغرب سمعد طمقدان ذم لقـاإ الرؾمقل وقماد احلقصمل سمدرالديـ حيقك وإخ الؾجـة

 ومؽـان الطـائرة وصـقل مؽـان حتديد قمغم الرد طمقى وقد احلقصمل طمسلم مـ الرد قمغم

 صقرة اومرفؼً  اعمروطمقة قمغم الـار إـمالق سمعدم أصحاسمف أسمؾغ قد سملكف فقفا وذكر ضمتًمعآ

 القضـع شمطـقرات ولؽــ ،اصـباطًم  الثـا  القـقم الطائرة شمصؾ أن ؾماسأ قمغم الرد مـ

 ،الثؼقؾـة سمإؾمؾحة مؽثػ كار إـمالق سمسًمع لديـا مـ امؾحقفمً  كان اعمساء ذم العسؽري

 . اجلبؾ قمغم الـار ـمالقإ أضقاء كرى وكـا

 الطـائرة قمـؼم مـران إمم كتؼاللال مفقلة الؾجـة كاكت وقمـدما اصباطًم  الثا  الققم وذم

 أن حيتؿـؾ الـذي الققت وذم والـصػ الثامـة الساقمة طمقازم ذم صعدة مـ ؾمتصؾ التل

 ـمـائرات صمـالث مـران هاعـت سمالطـائرة وصقلـا اكتظار ذم احلقصمل طمسلم إخ يؽقن

 احلـقصمل طمسلم ومقاقع مران ضمبؾ قمغم حتقم وهل طمقدان مـ كراها وكـا طمرسمقة مروطمقة
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 الؾجــة مساقمل ُأطمبطت فصـرالت وسمذلؽ فصـرالت هذا مـ الؾجـة ؾمتقاءا إمم أدى مما

 ـمالعٓ صعدة إمم العقدة وقررت قمؿؾفا ومقاصؾة مران إمم القصقل ذم إمؾ وفؼدت

  م0221/ 8/ 7 سمتاريخ طمرر. صعدة ذم اعمتبؼقة الؾجـة

 صـال  ،احلـقصمل اؾمًمقمقؾ حيقك/ م ،احلقصمل ؾمًمقمقؾإ اعمـصقر حمؿد حمؿد شمقققعات

   .احلقصمل سمدرالديـ حيقك ،القزير حمؿد سمـ سمراهقؿإ ،القعان قمكم

 اؾمتخدمت السؾطة أن التؼرير ظمالل مـ ويؾحظ (الشقرى) صحقػة أوردشمف ما هذا

 سمسـؼقط القؾمـاـمة مــ يريدوكف كاكقا ما طمؼؼقا قمـدما وأهنؿ والغدر لؾخدقمة القؾماـمة

 صـّدق أن سمعـد التسـؾؾ ـمريؼ قمـ (فةشـرال) مققع وهق ققةشـرال اجلفة مـ مققع أهؿ

 مــ اهلل أقمـداء فتسـؾؾ الؾقؾـة شمؾؽ مقاقعفؿ وشمركقا القؾماـمة ظمدقمة اعمجاهديـ سمعض

 شمؾـؽ كـؾ كؽثـقا سمليـدهيؿ اعمققـع ؾمؼط أن وسمعد اعمجاهديـ قؾة مستغؾلم اعمققع ظمؾػ

 نإ طمتـك شمؼـدير أو قمــدهؿ معــك أي هلـا يعـد ومل القؾماـمة شمؾؽ كؾ ودماهؾقا الققمقد

والبعض أظمـر  إقامتفؿ أماكـ إمم شمعقدهؿ كؼؾ وؾمقؾة طمتك هلؿ يقفروا مل مـفؿ البعض

 .  طماولقا قتؾفؿ

 ذم مؾحؼ الصقر( جمؿققمة صقر القؾماـمة)اكظر   

 اعمحروقــة إرض ؾمقاؾمــة مســتخدمة طمرهبــا اجلــائرة الســؾطة واصــؾت وهؽــذا

 أي يسـتثـقا ومل سمالسـؽان مؽتظـا كـان الـذي مران ضمبؾ الثؼقؾة سملؾمؾحتفؿ فاؾمتفدفقا

 كـؾ مــ اعمـطؼـة هـذه بضــرشم أؾمؾحتفؿ فؽاكت ضمامدا أو متحركا كان ؾمقاء ؿمـلء

 الـذي مـران ؾمـًمء شمػـارق ٓ كاكت التل الطائرات ظمالل مـ اجلق مـ طمتك دماهاتآ

 كبـارا ،ورضمـآ كسـاء اعمـطؼـة أسمـاء مـ العديد فسؼط كؿ( 5 ذم كؿ 6)سمـ مساطمتف شمؼدر

 . وسمطشفؿ هؿؿمـر مـ شمسؾؿ مل احلققاكات طمتك وصغارا
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ذم مؼاسمؾتـف مـع  سمؼقلـفالسؾطة وقد أؿمار السقد طمسلم إمم إهداف اعمبقتة لدى هذه 

 .((هذه احلرب أرادوا أن شمؽقن طمرب إسمادة ذم فمؾ صؿت متعؿد قماعمل)): إؾمتاذ طمسـ زيد

إمريؽققن قمغم أي طمل مــ أطمقـاء قصػقا قمؾقـا ذم سمعض إيام سملكثر مما قصػ ))

ضــل يقم اخلؿقس قبـؾ اعماضـل سمغداد طمتك قمغم طمل اعمـصقرة ذم يقم اخلؿقس قبؾ اعما

مـ اجلق ومـ قاذفات الصقاريخ ومــ اعمـدافع سمشـؽؾ  ارهقبً  ارهقبً  اقصػقا البالد قصػً 

ذم ما قد رأيــا مــ قصـػ قمـغم سمغـداد وقمـغم  قمشقائل وسمشؽؾ مؽثػ مل كجد لف مثقاًل 

 .((لػؾقضمة ومـ أي طمرب ؿماهدكاهاا

مـعقا أي سمعثة لؾفالل إمحر أن شملي  ،مـعقا أي ـمبقب يلي إلقـا ،مـعقا الصحػقلم))

طمتـك  ،طمتك وصقل اعمقاد الغذائقـة ،مـعقا طمتك وصقل الدققؼ ،ؿمـلءمـعقا كؾ  ،إلقـا

 ،ؾمـقأهمٓء يا أظمل ـمؾعقا أ ،ائقؾؾمـرطمصار ٓ شمعؿؾف إ ،كؾفا مـعقها ،وصقل إدوية

لقس لدهيؿ أي ققؿ ٓ مـ ديــ  ،ائقكم ذم معامؾتفؿؾمـرـمؾعقا أؾمقأ مـ اجلقش اإل ،أؾمقأ

 ،ؿمـلءٓ هيتؿقن سملي  ،ؿمـلءوٓ مـ ؿمفامة قمرسمقة وٓ مـ ققاكلم دولقة وٓ حمؾقة وٓ 

 .((احلؿد هلل ،اهلل طمطؿ كؼمياءهؿ فعاًل  ،ولؽـ اهلل طمطؿ كؼمياءهؿ

 سماعمـدافع سمالصـقاريخ سمالطـائرات بضــر الـفـار وذم الؾقـؾ ذم مسـتؿرة احلرب))

 ،الـفـار وذم الؾقـؾ ذم مؽثـػ وسمشؽؾ إؾمؾحة أكقاع سمؿختؾػ سمالرؿماؿمات سمالدسماسمات

 .((احلصار مستؿر ،مستؿرة احلرب

* * * 
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 «احلــسني»ال خــــوف على 

 حمؿد ظس ش

  (32/60/3662 ) 

 أن طمسلم سمدر الديـ صّدق الثالث الؽذسمات الؽؼمى:مر ذم إ كؾ ما

يًمرس طمريتف ويعؼم قمـ رأيـف سمعػقيـة  ضـكصّدق أن ذم هذه البالد ديؿؼراـمقة، فؿ

 كؿؾ.أكامؾة ومدكقة 

ائقؾ مـ مـصة ؾمـرإضد أمريؽا و« الـظام»التل ؿمـفا « اعمقؽرفقكات»وصدق طمرب 

الــاس روح اعمؼاومـة ويـقزع فراح، سمـدوره، يبـث سمـلم «.. اجلزيرة»و ؿماؿمة أالسبعلم 

 قمؾقفؿ صمؼافة الرفض والتحرر.

ق  الرافضـة لؾظؾـؿ واعمتؿـردة « زيـد»ٓزالت قمـد ققؿ « زيدية»ن صمؿة أ، ايًض أوصدَّ

سمالطغقـان مــ أرسمـع  صـرمم واقع، ذم واقع حماإقمغم الطغقان.. فذهب حيقل شمؾؽ الؼقؿ 

 ضمفات إرض.

كػسـف « احلسـلم»لؼصـػم.. لقجـد ن اؾمتـػدت طمبؾفـا اأومل شمؾبث الؽذسمات الثالث 

ــدً  ــق  اصـــرحما اوطمق سمؽــؾ آٓت اعمــقت ذم معركــة اؿمــؽمك ذم احلشــد هلــا: ديؿؼراـمق

 الؾجـة الدائؿة!!.«زيديق»و« فرؾمان العرب»و« آؾمتغػال»

وكـرسمالء شمـلي لتظـؾ رايـة ضـل هل كرسمالء مت«.. احلسلم»ظمقف قمغم  مع ذلؽ، ٓ

 قمـ احلُر وطمتك اكتًمل اعمسػمة. مرفققمة يتؾؼػفا احلر  « ت مـا الذلةهقفا»

ؾمقى  اطمزاب اعمعارضة التل ٓ يعـل الظؾؿ لدهيا ؿمقئً أمـ يستحؼ الرصماء هل، فؼط، 

و ذلؽ الذي حيقل دون اؾمـتالم أكف ذلؽ الذي يصادر طمصصفا ذم الؾجان آكتخاسمقة، أ

 أمـا ذسمـ  الـقـمـ«.. صــرالؼ» مؽتب مـ هلؿ اعمؿـقطمة  الشفرية« إقمطقات»قادهتا لـ
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و أ اسمـائـف.. فـال معــك لـف قمــدها وٓ يسـتحؼ، طمتـك، سمقاًكـقمـغم أ اوشمقزيع اعمقت جماكً 

 .ااؾمتـؽارً 

، شمستحؼف قمصاسمة سماقمـت كػسـفا لؾسـؾطان، ومؽـتـف مــ آؾمـتػراد اوالرصماء، أيًض 

صحاسمف، سمؿًمرؾمات قمديدة كان آظمرها آلتػاف قمغم العؾًمء واؾمتصـدار أو« احلسلم»سمـ

 سمتؼديؿ قرسمان ضمديد، جلالدي السؾطة. ضـكق« سمقان»

سمـؾ مؼاسمـؾ « ظمراؾمـان»أو « الـري»مم ضمالديـ ٓ مؼاسمؾ وٓيـة إلؼد حتقل الضحايا 

 اؾمتبدال اخلقف سمؿخاوف أو مصال  مل يعقدوا سمحاضمة إلقفا!!

أول مــ رمـك »مػم، ؾمقدزم التاريخ سمشفادشمف قمـ ة، ٓ قمـد إضمقال الؼادموقمـد إ

 «.سمسفؿ ذم اعمعركة
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 لي الكيناوي... علي )كاتيوشا(ع 

  لؽر س  خلقض ن ظحد

 (32/60/3662 ) 

كلققى رضمؾ ذم الـظام.. البعض يؼـقل  اقمامً  07قمكم حمسـ إمحر... اؾمؿ يؽمدد مـذ 

ن ققشمف يستؿدها مـ قراسمتف لؾرئقس والبعض يرى أن كال الرضمؾلم يسـتؿدان الؼـقة مــ إ

ال، إٓ أن القاقع يمكد أسمعضفًم البعض  مـفًم يؿتؾؽ قمقامؾ الؼقة اخلاصة سمف. ن ك 

هنـا درع درع مـ قمغم شمبة ـماعما قمرفت أالرضمؾ قمسؽري حمؽمف يؼقد الػرقة إومم م

الرئاؾمة وذراقمفا إققى، كًم لؾرضمؾ ذراع ـمقيؾ يؿتد لؽافة فروع اعممؾمسة العسـؽرية 

 ذم هذه اعممؾمسة. 4و أ 4كان رقؿف  ؾمقاء

وجيزم سملكف صما  أققى ؿمخصقة قبؾقة سمعـد الشـقخ قمغم مستقى الؼبقؾة يعتؼد البعض 

قمـغم  ان كـان ـمارًئـرقماه، قمغم مسـتقى الـقؿـ وإاهلل سمـ طمسلم إمحر، ؿمػاه اهلل و قمبد

 و مشؽؾة قبؾقة.يغقب اؾمؿف قمـ ظمالف أ ما اكف كادرً اعمشقخ وٓ يؾؼب سمشقخ إٓ أ

 حمســ كمن ارشمبـاط اؾمـؿ قمـيرشمبط اؾمؿ الرضمؾلم سمالتقـار اإلؾمـالمل إٓ أ وسمؼدر ما

ض يعتـؼمه ن البعإمم طمد أ كثر محقؿقة ودقمًًم سماعمتشدديـ والعائديـ مـ أفغاكستان أكؼم وأ

محر سماشمساع الؼقاؾمؿ يتؿقز الشقخ إ - يرشمبط سمؼدر ما -ول ذم القؿـزقمقؿ اعمجاهديـ إ

 اعمشؽمكة فقف مع اجلؿقع...

طمـزاب قات إأظمرى كتدسمػم اكشـؼااجلقش والؼبقؾة مل يشغال الرضمؾ قمـ اهتًممات 

 طمزاب.لف الػضؾ سمؿؾء فراغ قائؿة جلـة ؿممون إواؾمتـساظمفا، ويسجؾ 

م كاكت اعمعركة إظمػمة لف ذم طمرسمف ضد الشقققمقة وآؿمؽماكل 4991طمرب صقػ 

كًم قبؾ ذلؽ سمؽثػم.. آؿمـؽماكل وقمـغم شمؽقن سمدأت مع إزمة أو القطمدة وإ التل قد ٓ
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كـان يعـؽمف سمؼـقة وقـدرة الرضمـؾ وؿمـدة  لسان القطمدوي الصادق قمكم ؾمامل البقض،

 ن مل يؼؾفا البقض.، وإ«طػقشالت»قمغم اعمؼدرة ذم  اشملصمػمه.. وآقمؽماف قد يـسحب أيًض 

التـل زمات إ دماوز يتؼـ  الركـ كًم يتؼـ العؿؾ سمسقاؾمة إرض اعمحروقة العؿقد

مـطؼتـف. أو ش التل شمؼع ضـؿـ ققـادة قـشمعؽمضف كًم فعؾ سمعد اطمتالل إريتػميا جلزيرة طم

رة مريؽقا فاذا سمـف يظفـر ذم مــاو وضمقد اؾمؿف ذم قائؿة اعمطؾقسملم أطملم اؿمتد الرهان قمغم

 مريؽقلم.مشؽمكة مع إ

مـراء اجلفـاد ـ قمؾًمء السؾػقة ومشائخ التشـدد وأوالعؿقد الركـ كًم يعرف سمؼرسمف م

 سملكـف مــ دمـر وظمـرب وٓطمـؼ قمؾـًمء ايًضـأفغاكسـتان.. يعـرف أمم إقمغم كطاق يؿتد 

 كاعمجتفد السقد سمدر الديـ احلقصمل.

ضمفـزة الدولـة وشمقضمقفاشمـف اعمتعـددة طمتـك لـرئقس أوكًم يشفد سمؼقة كػـقذه داظمـؾ 

كظام )ظمؾقـؽ سمالبقـت(، كـًم  ٓ )الـزيف فرج سمـ غاكؿ( مػضاًل إاحلؽقمة التل مل يرفضفا 

طمزاب قمقؾقة والشقققمقة واعمدكقة.. وإؾمًمضمؾ سمعدائف لؾزيدية، والصقفقة واإلاؿمتفر الر

كـف أٓ إكـف مــ صمـقار ؾمـبتؿؼم، إكف مل يسجؾ لف ققلـف أواحلرية.. واجلاوي، وسمالرغؿ مـ 

و أن يظــ أة ذم ذهــف سمؼـقة.. ويؽػـل ضــرن اعمؾؽقة وخماوففـا طماأمم طمد إ اصمقري ضمد  

فـقق مركـز سمـدر  ةكسان ما لقعؾؼ لف التفؿـة.. وشمعؾقؼـف شمؾـؽ الالفتـإخيالطف الشؽ ذم 

ضد طمسلم  ةول قمؿؾ لف وما يؼقم سمف ذم صعدأت، مل يؽـ وؾمجـ اعمحطقري قبؾ ؾمـقا

 كؼائد لؾحؿؾة العسؽرية يمكد ذلؽ. اسمدر الديـ احلقصمل طمالق  

سمـدأه.. فؽـًم ظمـرب  طمساسماشمف الشخصقة وٓ يتقاكك قمـ اكًمل مـا ن لف دائًًم اعممكد أ

هق الققم يدمر  ده.. هاؿمـرم وٓطمؼف طمتك 91ودمر مـزل العالمة سمدر الديـ احلقصمل ذم 

آل احلقصمل وغػمهؿ، وغػمهؿ ذم صعدة ويالطمؼ طمسـلم واهلتـافلم ضـد أمريؽـا سمققت 

ضحايا.. إكف رضمؾ دولة ملمقر كـًم ؾمـل ٌم ديـل وٓ شمققػف مآيؿـعف التزا ئقؾ.. ٓاؾمـروإ
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ولقة الرئقس قمًم يعؿؾ.. والـرئقس لـقس سمبعقـد ومل حيب أن يؼمر لـػسف أو يقطمل سمؿسم

 .يـؽر قمؾقف قمؿاًل 

ن أوؾمقذكر التـاريخ  ان سمعض معاعمفا مقضمقدة قمرسمق  الصقرة متشعبة التػاصقؾ إٓ أ

اصة.. وإن كـان قمـكم )كاشمققؿمـا( طمالـة يؿـقـة، أو قمكم الؽقًموي مل يؽـ طمالف قمراققة ظم

 دمؿعفـًم كراهقـة الشـقعة ؾمًم الرضمؾلم يثػمان الرقمب ويتصـػان سمالؼسـقة؟ أو ٓلقس ا

مسـللة كجـاح قمـكم حمســ ذم اؾمـتغػال ن أن كؼقل إ والتشقع والديؿؼراـمقة؟ سمؼل فؼط

حيـرف  مريؽا والعامل سماؾمتبدال ـمارق الػضكم سمحسـلم احلـقصمل غـػم ممؽــ.. قـد رسمـًمأ

ادة. والتضـحقة التـل الشف إكظار ولؽـ إمم طملم.. وسملم كقًموي وكقًموي آظمر مسافة

 مم مـ يشعؾفا ذم كػقؾمـا!كحتاج الققم إ

ويرفض شمقريث )السـاكل( ويسعك لؾحػاظ قمـغم  ؿمؽ كبػمة ظمؼمشمف كرضمؾ دولة ٓ

مم زيـد قمغم السقػ مـ احلسلم إ صـرالدم اكتن سؾطة مـ مـظقره اخلاص لؽـف جيفؾ أال

 كـف ٓية كًم أكد ماكديال، ومـ اعممكـد أصـرقمغم العـ صـركتؾقف السالم( وأن السجـ ا)قم

 سمـ ذي اجلقؿمـ وقمكم الؽقًموي ذم التاريخ..ايـ )وطمم( ويعؾؿ أ
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 )ورطة السلطة(  

  لػاسح  ثؽقؿ  ظحد

 (26/60/3662 ) 

ؾمبتؿؼم  44مريؽان سمعد أطمداث أسمقاب البالد لألقمـدما فت  الـظام احلاكؿ ذم القؿـ 

ن الـظـام قـد ضمــب .. واحلؼقؼـة هـل أ"سمة قمسؽريةضـرإكـا ضمـبـا البالد "قال الرئقس 

ـاعمبؽر قبؾ الرئقس صدام طمسلم.. أمـا الـبالد فؼـد ؾمـؼطت إ كػسف السؼقط سمقـد  اداري 

مريؽـان ــدما قبؾـت السـؾطة شمـػقـذ أوامـر إقم«. يإف. يب. آ»والـ« د. آي. إيف»الـ

 سمالريؿقت كقكؽمول دون رفض يذكر.

شمـظـقؿ الؼاقمـدة، فقضمـد ـمل داظمكم عمالطمؼة وهـؿ اعمـتؿـلم إمم ؿمـرحتقل الـظام إمم 

سمؼـاءهؿ ذم السـؾطة مرهـقن سمافتعـال معـارك ـمقيؾـة ضـد مـا يسـؿك  نرمقز احلؽؿ أ

رهـاب وسمعثـف مــ الؼبـقر مـا دام وهؿ قمغم اؾمـتعداد لؾــػخ ذم روح اإل« اإلرهاب»سمـ

 ـمل )وـمـل( عمقاضمفتف.ؿمـرمريؽققن حيتاضمقن إمم إ

رهـاب سمعـد أن كـان يصــعفا سمقديـف، الـظـام ؿمـطارشمف ذم دمػقـػ مــاسمع اإلأفمفر 

ن دمرسمتف الؼؿعقة ـمقال صمالث ؾمـقات ن معركتف مل شمبدأ مع اإلرهاب وأأ اواؾمتدرك أظمػمً 

مقت كاكـت جمـرد سمروفـات. فاعمعركـة اجلديـدة ضــرذم ملرب وشمعز وذمار وقمدن وطم

ت ظماصة، فالـظـام أمريؽـل أكثـر مـ حمافظة صعدة التل ختبئ هلا مػاضمآ اأـمؾت ممظمرً 

ـادي هبا اشمباع العالمـة طمسـلم ائقؾ التل يؾمـرمريؽا وإن اهلتافات سمؿقت أمريؽا وإمـ أ

 سمدر الديـ احلقصمل كذير ؿممم عمقت الـظام ذم القؿـ كػسف.

سمعضفؿ  ضـككصار العالمة احلقصمل وقأؿمخص مـ  622مـذ قمام اقمتؼؾت السؾطة 

ر إضمفزة القؿـقة لألمريؽان أحتت التعذيب ن همٓء الشباب اعمممـ هؿ قمبارة ، وشمصقَّ

شمـدمػم واؿمــطـ وكققيـقرك وقمـغم السـؾطة ؾمـحؼفؿ ية ذم ـمريؼفـا إمم شـرقمـ قـاسمؾ سم
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سمؽاشمققؿما قمكم حمسـ إمحر وـمائرات حمؿد صال  إمحر الذيـ زضمقا إمم اعمعركة سمجـقد 

لسؾطة ذم معركة مــ ـمـرف واطمـد معظؿفؿ مـ أسمـاء اعمحافظات اجلـقسمقة لؾدفاع قمـ ا

 قمالن احلقصمل اطمؽمامف لؾرئقس.رغؿ إ

قمات الزيديـة الرافضـة لؾظؾـؿ، التـل يـتؿـل قبؾ أؾماسمقع طماولت السؾطة ؿمؼ اجلًم

إلقفا احلقصمل طمػظف اهلل، قمـدما طماولت اكتزاع سمقان قماسمر يـتؼد آراء العالمة طمسـلم سمـدر 

شمباقمـف، لعـادي فتـقى شمبـق  شمصـػقة العالمـة وأالديـ. واقمتؼمت السؾطة ذلـؽ الـؼـد ا

سماحلؿؾـة  أؾماسمقع مـ قـرار السـؾطة الغاؿمـؿ 4ؾمبتؿؼم البقان قبؾ  06ت صحقػة شـروك

اؾمتـؽروها مم مؼمر مـ سمعض أهؾ اعمذهب جلقاز احلؿؾة التل العسؽرية، وحتقل البقان إ

ن السؾطة قد اؾمتغؾت ما ورد ذم البقان مــ اظمـتالف ذم الـرأي مل فقًم سمعد، وأوضحقا أ

 هيدف إمم ممازرة السؾطة قمغم فمؾؿفا.

صـقؾ وٓ إقمت ؿمؼ وطمدة أهؾ اعمذهب الزيـدي السؾطة ذم ورـمة فال هل اؾمتطا

. والسـمال ةن العالمة طمسلم احلقصمل ادقمك لـػسـف اإلمامـأهل أقـعت الـاس سمادقمائفا 

إهؿ عماذا شمعجؾت السؾطة سماحلشقد العسؽرية الضخؿة سمادماه صعدة ظمالل يقملم سمقـًم 

ؿمـفدت اعمـــاـمؼ إظمــرى، مــ قبــؾ، مقاضمفــات سمطقئــة و)كاقمؿـة( ضــد مــا يســؿك 

 «.اإلرهاب»سمـ

كظار إمم صعدة لؼماءة ذمتفؿ مـ مؾػ اإلرهاب ذم ذم شمقضمقف إهؾ كج  الـاقدون 

 القؿـ؟.
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 االنتقال من مائد  الكبار إىل جبال مران
 ما وراء أحداث صعد  يف السياسة اخلارجية

 حمؿد  ل زي

 (26/60/3662 ) 

مشفدان سمارزان وظمطػمان ذم شمداقمقاهتًم، ؿمؽال حمتقى قمالقاشمـا اخلارضمقـة ذم ؿمـفر  

، ايقكقق اعمايض، وهل العالقة التل أصبحت ٓ شمػرض كتائجفا القظمقؿة متاسمعتفا ؿمـفري  

ذا ما أردكا كؿقاـمـلم معرفة أهؿ ما ذم صقرة اعمستؼبؾ الـذي ؾمـصـؾ إلقـف ، إاوإكًم يقمق  

 ومقاضمفتفا سمالالزم.

ول اعمـظر الؽاريؽاشمقري حلضقر القؿـ مائدة ـمعام رؤؾماء الدول الثًم  الؽؼمى إ

لذ وـماب مــ  سمالتفام ما»ور سـريقكقق. وال 49آيالكد ذم القٓيات اعمتحدة يقم ؾمـل ذم 

الطعام طمسب وصػ جمؾة الـققزويؽ لـققمقة مشاركة قادة الدول مــ ظمـارج الـثًم ، 

قمالمقة.. ققؾ ذم وؾمائؾـا اإل مل يمصمر قمغم ذكره ذم كؾ ما اوما سمعثف هذا التطقر مـ كاطمقة م

 ن الرئقس دفع ققؿة وضمبة الغداء كًم ـمؾب سمقش...أا وظمصقًص 

ن طمـذركا مـفـا قبـؾ أو الػضـائ  التـل ؾمـبؼ وأول الـتـائج أاحلدث الثا : فمفقر 

فظـة اعمشاركة واعمتؿثؾة سمؿغامرة الزج سمالؼقات اعمسؾحة ذم مقاضمفة مـع اعمـقاـمـلم ذم حما

كثر ظمطـقرة مــ اعمغـامرة أهنا ليؿؽـ وصػفا سم قؾ ماأ، وقمغم احلدود، وٕؾمباب ةصعد

 ) أظمذكا مـ اعمؼال اعمؼطع الساسمؼ(...ذاهتا..
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 ع للقتلالبحث عن ذرائــ

 ( 26/60/3662 اسبعست )  -  لدض ى

ضمبـال مــ « هلـلاحلـؼ اإل»حياول اؾمتعادة  امامً إ.. فاكتفك سمف احلال اذم البدء كان كبق  

ذم صــعاء  اصـرمران ذم صعدة. هؽذا وضمد العالمة طمسلم سمدر الديـ احلقصمل كػسف حما

 .اوصعدة معً 

كسـج « ؿمـقطان»ضمـؾ أهـاك شمسحؼ اعمقاـمـلم والعسؽر دوامة مقاضمفات دامقة مـ 

ب طمصـار قمـغم احلؼقؼـة لتتسـقد ضــراحلؽايات وحتقط سمتفؿ لتؼمير اجلريؿـة. وهــا يُ 

 طاسمف اعمفقوس سمنلصاق التفؿ التل شمبدأ وٓ شمـتفل.وظم« الشقطان»وهام أالساطمة 

ذم الققم الساسمؼ لؾحؿؾة ضمـاء اجلــدي اعمسـؽلم سمؿعؾقمـة ـمازضمـة.. قـال سمـؼماءة: 

 «..طمدهؿ ذم صعدة ادقمك الـبقة جيفزون لف أن محؾة قمسؽريةأ»

ومم مـدرع سمصــعاء تحريض شمدور.. ومـ معؼؾ الػرقـة إهؽذا سمدأت اؾمطقاكة ال

 لتؾفب احلًمس جلفاد مؼدس.« الـبقة»شمـاصمرت ؿمائعة 

فـراد الؼـقات اعمسـؾحة أو طمـرض أوعاقمتف هاعقا « احلقصمل»ن إآكذاك مل يؼؾ أطمد 

 ماما كًم حيصؾ أن..إالـاس قمغم مـع الزكاة قمـ الدولة وشمـصقب كػسف 

فراد مؼفـقريـ كـان إمم إوامر العسؽرية ٕقمؿؾتف السؾطة سماإلضافة أالقققد الذي 

 ؾمالم مـ صعدة.اإل« سمقضة»شمتحرش سمـ« كبقة»أد لق« اجلفاد»

مل شمؽـ الـبقة كافقـة لؾضـحؽ قمـغم الـرأي العـام وشمضـؾقؾف.. والبـديؾ اجلـاهز ذم 

ان»اعمصػقفة: إمام يعؾـ قمـ كػسف ذم   ركان الـظام اجلؿفقري.أصعدة لتؼقيض « مرَّ

مـام محـؿ الطـائرات أاعمعارك دارت رطماها قمغم ضمبفات قبائؾ قمدة وضمدت كػسـفا 

شمػـرق  رادة قفـر ٓإفرضتفا  -طمسب اعمصادر هـاك -اعمقاضمفة «.. الؽاشمققؿما»قصػ و

 سملم أطمد..
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ويزداد التقهان ذم القهؿ.. والغرق ذم التخبط اعمريـع لتؼميـر اعملؾمـاة التـل طمبؽـقا 

 فصقهلا سمغباء مدهش.

وزقمتف اعمصادر الرؾمـؿقة سمعـايـة قمـغم  امام احلقصمل ذم مترده. ظمؼمً القفقد يساكدون اإل

 صحػ احلؽقمة واحلؽؿ..

ؼالت: طمؼائؼ التاريخ شممكد سمـان راطمت شممصؾ لؾتعاون سمتتبع شمارخيل ف« الثقرة»صحقػة 

لػ قمام يسـتخدمقن القفـقد، أكثر مـ أئؿة قمؼم طمؽؿفؿ الؽفـقي الذي امتد لؾقؿـ قمؼم إ

 «.اهلاؿمؿقلم غػم اعمقاللم هلؿكجقاؾمقس قمغم مشائخ الؼبائؾ ورؤؾماء العشائر وقمغم 

مـ التحريض قمغم احلقصمل وشمؼمير الؼتؾ لؾؿقاـمـلم هـاك سمحجة  اسمدت اعمحاولة كققمً 

 شمعاون القفقد معفؿ..

ن اعمتعاوكلم مع احلقصمل مـ القفـقد قـامقا سمتخريـب إ»ذم اخلؼم يؼقل اعمصدر إمـل 

سؾحة وإمـ اعمتقاضمديـ فراد الؼقات اعمأب وقطعفا قمغم اعمقاـمـلم وشـرمشاريع مقاه ال

 «.ذم اعمـطؼة

ن وقعت إو -قتؾ القفقد ٓ -ا جلفاد احلقصملرسمًم كاكت وقتفا شمستدر متطققملم ضمددً 

 .ذم حمذور التحريض لؼتؾفؿ فعاًل 

ذات اعمصدر يدور ذم فؾؽ التقهان :يـسػ فرية )شمعاون القفقد مع احلـقصمل( سمػريـة 

 «.ية قمؾقفؿضمبار احلقصمل لؾقفقد قمغم مساكدشمف وفرض اجلزإ»

قمــ هـقة قمؿقؼـة شمػصـؾ « اعمصدر»وذم كال طمالتل التحريض وشمؼمير الؼتؾ كشػ 

 همٓء قمـ احلؼقؼة.

يتخـبط ذم دمـاء الــاس  االـتفؿ غريًؼـ« قشـش»ووؾمط طمؾؼة مـ التقهان مل شمـػـع 

 يام.( أ4دها اعمصدر إمـل سمعد احلؿؾة سمـ)ؾمـر.. طمتك شمؾؽ التل واخلراب

ت صـدقت ذم واطمـدة، وكاكـ« احلـقصمل»قاضمفـة ون هتؿة فمفرت فجـلة ذم مشـرقم
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 صعدة.« مران»مم مع اجلًمقمات اعمتشددة إ« مؽافحة اإلرهاب»السبب ذم كؼؾ معركة 

مـل وؾمط ؾمؾسؾة اهتامات كاكت القطمقـدة قمـغم قـدر التفؿة التل دؾمفا اعمصدر إ

 كبػم مـ اعمصداققة:

هل الشـعارات و« ئقؾاؾمـرإمريؽا وت ٕاعمق»حتريض الشباب قمغم شمرديد ؿمعارات 

وشمؾؽ هل هتؿـة طمسـلم « هنا شمتـارم مع رؾمالة اعمسجد ودورهأ» مـلالتل رأى اعمصدر إ

 سمدر الديـ احلقصمل احلؼقؼقة.

سمسـبب ؿمـعار: « احلـقصمل»رد السؾطة ُيطـا« فتفاصـر»ظمر هتؿة آمم إمـ ادقماء الـبقة 

 «.ؾمالملإل صـرائقؾ.. الـؾمـراعمقت ٕمريؽا.. اعمقت إل»

مــ مقاضمفـة الػسـاد والؼضـايا احلؼقؼقـة لؾبؾـد ٓظمـتالق  اهروسمً فعؾقا ذلؽ أن 

اديب البحث قمــ ذرائـع لؾؼتـؾ واحلصـار ؾمـرازمات ضمديدة، وٕضمؾ ذلؽ شماهقا ذم 

 واخلراب العامر أن ذم صعدة.

 (477الصقر ص  اكظر مؾحؼ)

 

 من جورجيا إىل صعد 
 عية للقتلشـرالسلطة والبحث عن 

 ( 60/60/3662)   لػاسح  ثؽقؿ  ظحد

ٓ ذم طمالة واطمدة، هل شمؾـؽ التـل إمريؽان ذم القؿـ أمقؾ إمم شمصديؼ ؾمقاؾمة إٓ 

أكـف ٓ يقضمـد دور ضــل قمؾـفا السػػم إمريؽل سمصـعاء ادمقكد هقل آصمـلم قبـؾ اعماأ

 طمداث التل شمقرـمت فقفا السؾطة ذم صعدة.لؾسػارة ذم إ

( 020سمحسب صحقػة الـاس العدد ) ادارها الرئقس ؿمخصق  أشمقققت اجلريؿة التل 
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ن الرئقس قد طمصـؾ قمـغم أم الصػحة إظمػمة يؼدم مؼارسمة واقعقة قمغم 0221/6/08

مـ واؿمـطـ لؾؼقام سماعمجزرة سمعد قمقدشمف مـ ضقافة قؿة الـدول الـثًم  ذم  ضـرضقء أظم

 م.0221يقكقق  45

إيـف( كـف قـد التؼـك سمؼقـادة الــ )د. آي. أومل خيػ الرضمؾ قمـغم وؾمـائؾ اإلقمـالم 

 لؾؼؿة أصـاًل  امم ضمقرضمقا، وهق مل يؽـ مدقمق  إوالـ)إف. يب.آي( ذم كققيقرك قبؾ ذهاسمف 

مريؽـل مل إي  مستشـارة إمــ الؼـقصــرسمؾ شمؼدم سمطؾـب طمضـقر هلـا سمحسـب شم

ن القؿـ هق الذي شمؼدم سمطؾب طمضقر أكدت ذم طمديث متؾػز أ)كقكدالقزا رايس( التل 

 قؿة الدول الثًم .

قس طمضـقر الزفـة كـان لؾتغطقـة اإلقمالمقـة قمـغم اعمفؿـة الـرئن ـمؾب أرضم  وإ

 صؾقة اخلاصة سمؿؼاسمؾة ققادة اعمخاسمرات والتحؼقؼات الػقدرالقة.إ

دارة أي قمؿؾقـات قمسـؽرية شمطؾبفـا نسم اس مؽؾػ ؿمخصق  الدٓلة ٓ ختػل سملن الرئق

ذم مؽافحـة مـا يسـؿقف  ايؽً ؿمــرن يؽـقن الـقؿـ أم 0220مريؽا.. والتزم ذم كـقفؿؼم أ

 رهاب(.)اإل

مريؽل سمصـعاء قد ٓ يؽقن قمغم قمؾؿ سمتدسمػم السـؾطة لؾعؿؾقـة العسـؽرية السػػم إ

مريؽقة ذم مممتر الـثًم  قـد وفـر لضمفزة إمـ إقمغم صعدة لؽـ لؼاء الرئقس القؿـل سم

طمسـلم شمباع الشقخ العالمـة اعمجـّدد أاخلارضمل لؾجريؿة قمغم صعدة وؾمـل الغطاء السقا

لقس الـظام الـذي سمدرالديـ احلقصمل، اعمـاخ الدوزم أفمفر أمريؽا وكلهنا صاطمبة الػؽرة و

ظمػمة لقاؿمـطـ لتصػقة طمساسمات ؿمخصقة شمتعؾؼ سمؿستؼبؾ احلؽؿ مـع اؾمتغؾ زيارشمف إ

 ...قمقة السؾطة وسمؼائفا.ؿمـرمـ ؿمعبقتف قمغم  شـكشمقار ديـل ممصمر خي

* * * 
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 اهلل مـحـف ومـا وصمباشمف سمصؿقده إومم احلرب ذم -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد

 وحتـدث ،طمؼقؼـتفؿ وكشػ ،ؿمقكتفؿ سـروك ،الظاعملم هقبة طمطؿ والتليقد صـرالـ مـ

 ذم وأكد ،إمحر حمسـ وقمغم صال  اهلل قمبد قمغم وظمصقصا هلؿ سمالـسبة الـفاية سمداية قمـ

 ،كؾـف ماضـقفؿ ذم هلـؿ طمصؾت قد ما هذه سمحرهبؿ ورـمة شمقرـمقا سملهنؿ مؼاسمالشمف إطمدى

 مــ هنايـة يـدرك طمسلم السقد كان لؼد.. فقفا حيؽؿ مـ هق اهلل سمقد صارت احلرب وأن

 هلل واحلؿـد كحــ وهـا ،اعمخزيـة هنايتـف ؾمتؽقن كقػ ،الؽريؿ الؼرآن مقاضمفة ذم يؼػ

 احلـؼ اكتصـار ذلـؽ مـع وكشاهد ،نقالظاعم همٓء يتجرقمف الذي والعار اخلزي كشاهد

 معـف الـاس شمػاقمؾ ومدى اعمجاهديـ مـ معف ومـ طمسلم السقد أضمؾف مـ ضحك الذي

ن َوُُِريدُ ﴿: الؼائؾ اهلل وصدق. قمؾقف وإقباهلؿ
َ
ََّ  أ ـ ٍُ ََ  ََعَ  جَّ ِيـ ٔا اَّلَّ ْرِض  ِف  اْسُخْضـِػُف

َ
 اْْل

 ًْ ُٓ ثً  َوََنَْػيَ ٍَّ ِ ئ
َ
ًُ  أ ُٓ َٔارِثنِيَ  َوََنَْػيَ ََ  الْـ ـ ٍَسل ًْ  َوُج ـ ُٓ َ ْرِض  ِف  ل

َ
نَ  َوُُـرِي اْْل ْٔ ـانَ  فِْرَغـ ٌَ ا َْ  َو

ا ٍَ ُْ َُِٔد ًُٓ وَُج ِْ ا ٌِ ٔا ٌَّ    .(6ـ 5:الؼصص) ﴾ََيَْذُرونَ  ََكُُ

وأكد  ،وقد أوض  السقد طمسلم ـمبقعة هذا العؿؾ وأن السؾطة لقست حمرضمة أمامف

وأهنؿ ذم مؼدمة مـ ؾمقدفع مــ  ،فاؿمؾةأن حماولتفؿ الؼضاء قمغم هذه اعمسػمة هق حماولة 

   :ذم اعمؼاسمؾة مع ؿمبؽة الـ )يب يب د( ومما قال ،ؾمقدفع صمؿـ حمارسمتف هلذه اعمسػمة الؼرآكقة

زيادة قمغم أكف مـسجؿ مع  ،مـسجؿ مع التقضمف الديؿؼراـمل ذم سمالدكا اقمؿؾـا أؾماؾًم ))

هـذا  ،ـمبقعقـةرفع الشعارات ذم وضعقة أو ذم سمؾد حيؽؿف كظام ديؿؼراـمل قضقة  ،الديـ

كحــ ٓ كؼـقم سماعمظـاهرات ذم الشـقارع  ،الشعار يرفـع ذم اعمسـاضمد وسمطريؼـة ؾمـؾؿقة

. هـؿ .. كعـؿ.ؾمقارات وكـفب حمالت دمارية كحـ كرفع الشـعار ذم مسـاضمدكا سـروكؽ

لقسقا حمرضملم مع أمريؽا ولؽـ هؽذا ؾمقاؾمة الؽثـػم مــ زقمـًمء العـرب وطمؽقمـات 

ؾمؽمضـاء ا ،وـماقمة ٕمريؽا اؾمؿعً  ،ـماقمة ،ـماقمةؾمؽمضاء اأمريؽا ضـل العرب أن شمسؽم

ـٔدُ  َغَِم  ضـٕحَرْ  َوىََ﴿أن اهلل قال:  نٕمريؽا وهؿ ٓ يعرفق ُٓ َّّ  اَلََّصـاَرى َولَ  اَْلَ  َحـ
ًْ  حَتَّتِعَ  ُٓ أن يـفقكـا  قمـفؿ طمتك لق فؽروا سمـلهنؿ يسـتطقعقن ضـكلـ شمر (402:)البؼـرة ﴾ُِيََّخ

افة اعمستفدف هـل إكظؿـة إضـ ،ـمريؼ إسمادهتؿ هؿضمف أمريؽا مـ فنكًم أزالقا قمؼبة ذم و
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وكحـ اكطؾؼـا قمغم أؾماس مسمولقة ديـقة قمـغم أؾمـاس الؼـرآن  ،إمم اؾمتفداف الشعقب

الؽريؿ وظمقف مـ اهلل: ولعؾؿــا سمـلن هـذه إكظؿـة مل شمعـد شمشـؽؾ أي وؾمـقؾة دفـاع 

 . ((ائقؾؾمـرذم مقاضمفة قمدوان أمريؽا وإلشعقهبا 

 وشمضحقات ؿمديد قمـاء وسمعد مران ضمبؾ قمغم زطمػفؿ واعمجرمقن الطقاغقت واصؾ

 طمسلم السقد مؽان إمم اعمجرمقن وصؾ إمريؽل لؾؿعبد قرسماكا السؾطة قدمتفا ضمسقؿة

 تسـروك هقبتفا فضاقمت سماهظة أصمًمكا فقفا دفعت يقما صمًمكلم مـ أكثر دامت طمرب سمعد

 .  طملم سمعد ولق وزواهلا لسؼقـمفا وهقلت ؿمقكتفا

ملم إمم السـقد طمسـلم سمـالرغؿ مــ ولؼد ؾماهؿ ذم ؾمؼقط ضمبؾ مران ووصقل اعمجر

ممـا أقمطـك فرصـة ، الـذي طمصـؾ تخـاذلالان كتصارات التل حتؼؼت مـذ سمداية العدوآ

ؾماكحة لؾؿعتديـ أن يقاصؾقا قمدواهنؿ وزطمػفؿ قمغم السقد طمسـلم الـذي كـان طمريصـا 

    .الذي قد اكغؿست فقفالذلة ع مستـؼرص قمغم إكؼاذ إمة ورفعفا مـ كؾ احل

 قضقا قد وأهنؿ مران ضمبؾ قمغم سمسقطرهتؿ اعمعركة كسبقا سملهنؿ الظاعمقن شمصقر لؼدو

 .أظمرى مرة الطػ كرسمالء إذهان إمم أقمادت التل سمقطمشقتفؿ الؼرآكقة اعمسػمة قمغم

ـمػالف وكسـاؤه أالشفقد الؼائد ومعف  صـريام إظمػمة مـ احلرب إومم طمقػل إف

 .اجلـرف البــزيـ وإؿمـعال الــار ذم وضمرى ضخ  وُقطع قمـف اعماء،  ،داظمؾ ضمرف ؾمؾًمن

وهق مـثخـ حمؿقٓ قمغم إكتاف، ٓ شمؼؾف قدماه، ظمرج الشفقد الؼائد مـ ضمرف ؾمؾًمن 

صمـؿ قـامقا سمـنـمالق الــار  ، سمـاء قمغم أمان كاكقا قد أقمطقه،ـمػالف وكساؤهأسماجلراح ومعف 

 .ف ومعف قمدد مـ اعمممـلمقمؾـقا قتؾأو ،قمؾقف مـ كؾ ضمفة

 ،الشـؿر ووطمشـقة زيـاد سمــ اهلل قمبقـد وكراهقة يزيد وفسؼ كرسمالء ملؾماة إذا كاكتو

 سمطقلـة دمؾـت اعمؼاسمؾ ذمفنكف  ،قد شمؽررت مرة أظمرى طمرمؾة وطمؼد ،ؾمعد سمـ قمؿر وأـمًمع

 سمقتـف وأهـؾ أصحاسمف وسمطقلة الؽبػمة وشمضحقاشمف وصؼمه إيًمكف وققة سمـ قمكم احلسلم اإلمام

وأعؾ صقرة لؾؿممـلم الصادقلم  وصؼمهؿ أكصع الذيـ رؾمؿقا سمريشة صؿقدهؿ الؽرام



 062 _____________________________________________ جذٌذ مه حعُد كشبالء

 

 .قمؾقفؿ سمًم صؼموا وصؿدوا وضحقا ورمحة اهلل وسمركاشمفاهلل مع اهلل ومع قضقتفؿ فسالم 

وكؼقل لؾؿجرملم لؼد ظماسمت مساقمقؽؿ وفشؾت ممامراشمؽؿ وذهب كقـدكؿ أدراج 

قمظقًم وطمرا  ف الـاسيؼدم سمـ سمدر الديـ الرياح وشمالؿمت أوهامؽؿ ففا هق السقد طمسلم

شمالطمؼؽـؿ لعــة  ،أكتؿ قمبقدا مرشمزقة مفاكلم صاغريـ أذٓءفمفرشمؿ وأسمقا ذم الققت الذي 

وقمؿؾتؿ قمـغم  ،ف الؼقام هباؿمـرها هل اعمسػمة الؼرآكقة التل كان لؾسقد طمسلم  ،التاريخ

ؿ أهيــا إـمػــاء كقرهــا شمزطمــػ إمم معــاقؾؽؿ لتزيــؾ سمــاـمؾؽؿ وشمؽشــػ طمؼقؼــة اكــتًمئؽ

وشملكـدوا سمـلكؽؿ أطمؼـر وأضـعػ فؿقشمقا سمغقظؽؿ واطمؽمققا سمـار أطمؼـادكؿ  ،اعمجرمقن

ن ولكتؿ الققم قمبقد أذٓء صاغرا ذم وضمف هذه اعمسػمة اإلهلقة وهوأهقن وأذل مـ أن شمؼػق

  شمتسؽعقن قمغم أسمقاب ؾمػارة أمريؽا التل قمبدمتقها مـ دون اهلل.

 واعممؾمـس الؼائـد الـبـقة سمقـت وؾمـؾقؾ الؼـرآن قريـ اعمجاهديـ ؾمقد ودع وهؽذا

 احلقـاة هـذه -رضـقان اهلل قمؾقـف  - احلـقصمل الـديـ سمدر طمسلم السقد الؼرآكقة لؾؿسػمة

 ؿمــرعااعمقافؼ الهـ 4105يـ مـ ؿمفر رضمب لعام شـروالع السادسالطاهر ذم  سمجسده

 أمـة لبــاء وأؾمـس ،قمؾقف ما قمؿؾ وقد ،اا ؿماخمً ا أسمق   طمر  ا كريًًم م ؿمفقدً 0221مـ ؾمبتؿؼم 

 كاكـت مفـًم اإلهلقـة اعمسـػمة هلـذه اهلل صــرسمـ سمالثؼـة مـكمء وقؾبـف اإلؾمـالم أمة الؼرآن

 ،اجلـرف سمـاب ممإ وصؾقا وإن طمتك اهلل صـرك مـ واصمؼ سملكف يؼسؿ كان لؼد ،التضحقات

 وهؽـذا. وشمسـقد صـرولدت لتحقا ولتـت رك قمغم أؾماؾمفاوكان كًم أراد فاعمسػمة التل حت

 سمـالؼقل صمبتــل الؾفـؿ)): الـدقماء هـذا يردد وهق معف كان مـ ذكر كًم الدكقا طمقاشمف ظمتؿ

 .   ((أظمرة وذم الدكقا احلقاة ذم الثاسمت

 وقـدرهتا اعمسـػمة هذه قمظؿة أصمبت الذي طمسلم السقد سملن امتامً  اعمجرمقن ضمفؾ لؼد

 اعمطـاف هنايـة ذم ؾمـؼاها قـد اإلمؽاكقات وؿمحة صـرالـا قؾة رغؿ والصؿقد البؼاء قمغم

 دام ما ظمالدة لتبؼك قمروقفا ذم إسمدية احلقاة ويبعث ضمذورها لقثّبت الطاهر الزكل سمدمف

 قمالقـة رايتفـا وشمبؼـك إرض ـمقاغقـت وسمؽـؾ إظمػم ذم هبؿ لتعصػو والـفار الؾقؾ
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 هنـايتفؿ كتب قد -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد فنن هؿ أما ،الؼقامة يقم إمم ظمػاقة

 . وأولقائف وديـف اهلل مقاضمفة ذم يؼػقن الذيـ الطقاغقت مـ وأمثاهلؿ هؿ ،سمدمف التعقسة

 صــرواكت ؿمـؿقخ سمؽـؾ العدو سمقضمف -رضقان اهلل قمؾقف  - طمسلم السقد وقػ لؼد

 امتلؾمـقً  يتؿـك كان كًم طمقاشمف وظمتؿ ،إمة لتحقا سمروطمف وضحك ،الباـمؾ وضمف ذم لؾحؼ

 ومل ،أوٓدهؿ مـ هنجفؿ وهنج درهبؿ قمغم ؾمار ومـ واحلسلم واحلسـ قمكم الؽرام سمآسمائف

 .  الؽريؿة العزيزة احلقاة فقف فبعث إمة ضمسد إمم دظمؾ سمؾ اهدرً  دمف يذهب ولـ

 الؽبـػم وصـؿقده الػريـدة وؿمـجاقمتف العظقؿـة سمؿقاقػـف طمسلم السقد أضاف لؼد

 سمـًم ؾمـطرها التـل قةشــرواعم فةشــراعم الصػحات إمم شمضاف قةشـرم أظمرى صػحات

 ذم واحلـًمس العزة روح هبا أطمقا قمظقؿة سمشفادة ذلؽ ظمتؿ صمؿ قرآ  فؽر مـ لألمة قدمف

 . اإلهلقة العزة وظماصة والعزة احلًمؾمة روح فقف ماشمت جمتؿع

 وقمزهتـا ففاؿمــرو وكبارهـا إمـة ؾمادة هؿ ـ طمسلم يا ؾمقدي يا ـ الشفداء كان إذا

 .  رؤوؾمفؿ قمغم اعمقضقع التاج أكت وقمزهتؿ ففؿؿمـرو ؾمقدهؿ فلكت

 قمـغم اصــرك: يـصــرك سمشـفادشمف طمؼـؼ قد الشفقد سملن ؾمقدي يا لـا شمؼقل كـت لؼد

 وشمرفـع شمرؿمـدكا كــت لؼد ،أضمؾفا مـ ضحك التل لؾؼضقة اصـروك ،الشخيص اعمستقى

 :   سمؼقلؽ معـقياشمـا

 ل،ـالشخصـ صــرالـ هـق هذا الشفداء، مـ شمؽقن أن لؽ مؽتقب يؽقن قد رسمًم))

 مــ أظمـرون ضُمـبـ أو اعمسـػمة، شمؽتؿـؾ مل لـق طمتـك لـؽ سمالـسبةصـل الشخ صـرالـ

 وسمذلت سمف، شمؼقم أن مـؽ يراد الذي سمالعؿؾ قؿت ،صـرالـ طمؼؼت فؼد أكت أما ورائؽ،

 لـؽ وحتؼـؼ مسـتقى، أقمـغم قمـغم الؼضقة تصـرك قد فلكت شمبذلف، أن سمنمؽاكؽ ما كؾ

  ((...؟الشفداء مـ اهلل قمـد شمؽتب أن قمظقًًم  اصـرك أولقس ،صـرالـ

 فؾؼـد ؾمـقدي يا فاهـل ،هبا حتؾؿ كـت التل الـفاية لـػسؽ شمرؾمؿ سملكؽ كعؾؿ كؽـ ومل

 ويطـق  الظـاعملم جيـرفالذي  كالطقفان هل وها إمة ضمسد ذم اجلفادية الروح سمعثت

 متخبطـلم فلصبحقا وضالهلؿ شمقففؿ سمحر ذم ؾمقدي يا غرققا لؼد ،اعمشمومة سملطمالمفؿ
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 سمـًم إرض هبـؿ ضـاقت أن سمعـد حيتؿقن سمؿـ وٓ يتجفقن أيـ إمم يعرفقن ٓ ضائعلم

 . أكػسفؿ فلكساهؿ اهلل كسقا ٕهنؿ رطمبت

 قـقة مـفـا كسـتقطمل سمقـــا زالـت مـا روطمؽ ولؽـ سمجسدك ؾمقدي يا غادرشمـا لؼد

 .اعمؽاره قمغم والصؼم سماهلل العالقة والثؼة اإليًمن

 كؽـقن أن شمشـققعؽ مـاؾمبة ذم كعاهدك ولؽــا سمعدك كبؼك أن ؾمقدي يا لـا كتب لؼد

 لــا قمبدشمـف الـذي الطريؼ ذم السػم كقاصؾ وأن لـا رؾمؿتف الذي لؾؿـفج خمؾصلم أوفقاء

 اعمؾـؽ قمبـد لؾسـقد مطقعلم ؾمامعلم كؽقن أن ؾمقدي يا كعاهدك وشمضحقاشمؽ سمجفقدك

 طمتـك سمـف شمقضمـف كــت عمـا مـػذا لؽ كسخة سمحؼ وهق ؾمؾػ خلػم اخلؾػ كعؿ هق الذي

 اهلل أمام وضمقهـا سمقضـا وقد اهلل كؾؼك أن كرضمقه ما وكؾ. سمف حتؾؿ كـت ما يديف قمغم حتؼؼ

 . فقؽ وشمؼصػمكا شمػريطـا اهلل لـا يغػر وأن وأمامؽ

 سماحلؼ يـطؼ قماش أسمقا طمرا قماش وفقا قماش صادقا طمقاشمف ـمقال طمسلم السقد قماش لؼد

 سمـؾ ؿمـفقدا طمقاشمـف وظمتؿ اهلل ؾمبقؾ ذم جماهدا وقماش مصؾحا قماش أظمرون ؾمؽت قمـدما

ًُ ﴿. يتؿـاه كان ما وكال لؾشفداء ؾمقدا ََ  وََسَيْػيَ ِي ٔا اَّلَّ ٍُ يَّ  َظيَ
َ
َِْليٍَب  أ َِْليِتُٔنَ  ٌُ  .﴾َح

 يا سبط النور

  ذذذذس َ ذذذذْا قذذذذرأ  لؼذذذذرآَن ظذذذذذ

 

 ُ ْؽذذذذٍث وبـذذذذسَ   جلقذذذذِا أجذذذذسد

  ذهذذذا كذذذسن بضشذذذعض أن  ُعغضذذذ 

 

 ظذذذذامَّ    لذذذذدكقس  ذذذذا رنسذذذذسد

  ذبذذذا كذذذسن بضشذذذعض أن  عؼضذذذ 

 

 ظؿذذذذذرل للهذذذذذا ولذذذذذلوفد

 أم كذذذذذسن بضشذذذذذعض أن عاحذذذذذس 

 

  ثذذذا شذذذض ل أهى   جفذذذسد صذذذ 

 بذذذذا كذذذذسن  بضشذذذذعض أن عغػذذذذض 

 

 نسأل ذذذذذذذة  س قذذذذذذذة  برقذذذذذذذسد

  عجذذذز  كـذذذت وهذذذس قذذذد ظذذذد 

 

 ت  دذذذا جفؾذذذضل بجقذذذا جفذذذسد 
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  ذذذذذس  ضقَظـذذذذذس   ذذذذذا  ػؾاـذذذذذس

 

  ذذذذس  ضجذذذذذَدكس بعذذذذذد    ذذذذذسد

  ذذذذذذس عذذذذذذسَم  هكذذذذذذِر  هلل لـذذذذذذس 

 

 لـذذذذذر ل بذذذذذ  ولؼذذذذذضم  هذذذذذسد

  ذذذذس كذذذذسنَا  وِح  لذذذذد ِا بـذذذذذس 

 

 و ذذذذر د  ثذذذذا وخذذذذر  ذذذذر د

 و دذذذذسُ  هـذذذذذس دذذذذذ كـذذذذس ظط 

 

 و د ذذذذحُف عدذذذذؽقلُت  ذذذذد د

 نلعقذذذذذذذَت  لاػذذذذذذذاَ  أظقـَـذذذذذذذس 

 

َكـذذذذذذس و لـذذذذذذسل  ذذذذذذسد  وحترِّ

 نغذذذذذد   لؼذذذذذرآُن لـذذذذذس هنًجذذذذذس 

 

 وبذذذذ  وظًقذذذذس وهذذذذدًى كذذذذزد د

  ذذذس شذذذحر  لـذذذض  أ ذذذس   عسحذذذت 

 

 كػسذذذذذذذذض رف بسفشادذذذذذذذذفسد 

 وكز ذذذذذدٍ  كحسذذذذذغٍ ضذذذذذذ  مت 

 

 و ز ذذذذٌد  ؿؽذذذذُث و بذذذذُا ز ذذذذسد

 خاِـسصذذذذذذركذذذذذل  ذذذذذس   نذذذذذىَل  

 

 كسذذذذذذًػس لاذذذذذذد َر ه   ألوعذذذذذذسد 

  نذذذذذا  ظقـقذذذذذض عذذذذذرى أممًذذذذذس 

 

 خرجذذذذت لذذذذس َل بؽذذذذاِّ بذذذذلد

 لذذذض شذذذؿعت  ـذذذض دذذذس  كاظذذذرت 

 

   عاضذذذذضُ     ألصذذذذػسددذذذذذرظ

 ْت  ذذذا شذذذسا رلقفذذذس  دذذذض ذذذذرك 

 

 ت لقؼاذذذذذا  عطقفذذذذذس  دذذذذذقلد

 عر ذذذذذسا  كل ذذذذذض  دذذذذذػقفس  

 

 لذذذض كحذذذات ظـفذذذس ضحذذذىل ظـذذذسد

هذذذذس   دُ ذذذذض  لز كذذذذ   قذذذذد نجرَّ

 

 بركسًكذذذذذذس   ذذذذذذدَّ  فشذذذذذذاحد د 

 وأظذذذذذذسد  لذذذذذذروح رػ أ ذذذذذذسٍ  

 

  سعذذذذذت بسذذذذذقضٍ     أل ذذذذذامد

 لاؾذذذذذذذضه  بل ذذذذذذذد  وظذذذذذذذع   

 

 وبسذذذذذحط  أ ذذذذذد و لسذذذذذجسد

    سعذذذذذذض  و لاؽحذذذذذذر  هبذذذذذذس 

 

 شذذذذذرب   ألبـذذذذذس  و ألحػذذذذذسد

 لذذذذذذذقعس   لذذذذذذذدكقس  قذذذذذذذرآنٌ  

 

  صذذذذسدبؼقذذذذسد   هذذذذسٍد  كحذذذذض  

 َظَؾذذذذذذٌس   ؼػذذذذذذضل وف  ذذذذذذللض 

 

 جفذذذذًد   نذذذذقام  ذذذذليت وجفذذذذسد

 لقظذذذذذذذا هاسنذذذذذذذض  قعذذذذذذذسًد  

 

 أله ٍن   أ ض  دقعذذذذذذذذذذذذذذذذذسد

 
 

 لؾشاقمر قمبد القهاب اعمحبم

* * * 
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 مهحق انصُس
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 ه(ع السلطة فً الحرب على السٍد حسٍمرٌكا تعله وقىفها مصىر المجمىعة األولى )أ
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 070 __________________________________________________ مهحق انصُس
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 صىر المجمىعة الثاوٍة ) االعتقاالت والتعسفات ( 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (سضُان اهلل عهًٍ)حسٍه بذس انذٌه انحُثً  انسٍذ قت مه حٍاة انشٍٍذ انقائذ شـشصفحاث م __________ 073

  

 (وبداٌة العدوان الرئٍس ألمرٌكا ) زٌارة والرابعة صىر المجمىعة الثالثة
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 المجمىعة الخامسة ) الغطاء التكفٍري للحرب ضد السٍد حسٍه (صىر  
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 متفرقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؾمالة السقد العامل اعمجاهد/ سمدر الديـ احلقصمل إمم ولده السقد طمسلم يـصحف فقفا  ( 4 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صقرة السقد طمسلم وهق يمدي الؼسؿ ذم جمؾس الـقاب (0)
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 السقد طمسلم وهق يؾؼل البقان اجلًمهػمي عمظاهرة صعدة ضد احلرب قمغم اجلـقب (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قان قمؾًمء الزيديةسم( 1)



 082 __________________________________________________ مهحق انصُس

 

 

  

 رؾمالة السقد طمسلم لؾقعان وحتديد هبقط الطائرة اعمروطمقة (5) 
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 الفورس
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