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مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف خواطر شاب جزائري 

 

 ُد َهَواُن اآلَباِء واألِجداِدـ    ـوَقبيٌح بَنا وإِن َقُدَم الَعِه

( شيخ املعّرة)

ثَؿ أؾَده إذ ..ذم طرف خٚص، فٌرض مًِقم، بٖؾُٚر مًِقمٜ- أول مٚ أـتبف-أـتبف ! وهلذا ادَٚل؟مالي

ُٝ مـ افًثقر ظِٔف-أضِبف، ؾٖظُده  ـَ )ش مقءود أوراؿل»مـ - وؿد يئس ومقءودايت مـ هذه افنٚـِٜ ـثرة، تئده

ـَ اْدُرَجك ـَ اإلمهٚل، حتك إذا ذهٛ زمٚهن ـّ »أمٚم ظَْٔل مـ جديد، إذ ذهبٝ ش ُِٕؼن».. افٍقىض ويَزه ش مقوتٓ

. (ش!!ضٚر احلامم»و

وافهٔػ ذم ْٕزظف - رمحف اهلل-ش حمّد افنبقـل»أَمٚ افَيرف اخلّٚص يقَمٓٚ، ؾُٚن وؾٚة افنٚظر افنٔخ 

َٕٚ ؽر تٖبغ ورثٚء .. إخر فـ تبًد افّْجًٜ فق حسبٝ أهنام )وأَمٚ افٌرض ادًِقم، وإؾُٚر ادًِقمٜ، ؾِؿ يُق

ُٜ صدر (شتَِٔديٚن» َْٔث ٍَ ُٕ ّٞ خزهٚ.. ثّؿ   وؿرأت ادسّقدة ظِٔؽ، أخل إـَز وصٔخل مٚفؽ !ٓ أب

َجِٚا )ووظدُتؽ بتبٔٔوٓٚ، وفُـ ادسَقدة ..بقظّرة َُِِْْٚ) و (َتَقاَرْت بِٚحْلِ َّ َْٚ َمْقِظَدَك بِ ٍْ َِ !-.  يًِؿ اهلل -(َمٚ َأْخ

ؾ٘ذا بٚدَٚل هق هق بغ أوراؿل ادُدشٚت، وإذا يب -.. يقمذاك-ثَؿ ظدت إػ مذـرة افِٔسٕٚس وصٌع هبٚ

!..  ؾٚحلّد هلل افذي أظامين ظْف يقم ـْٝ أضِبف.. أبكه بٌر افًغ افتل رٕٝ إفٔف يقم مٔالده

ٌٜ هلٚ - رمحف اهلل-ومٚ مٙ ظذ وؾٚة افنٔخ افنبقـل  َٜ إوػ صٚحب أشبقع أو أشبقظٚن، حتك أردؾٝ افَرزي

وـَٖن اهلل افذي مجًٓام ظذ إخقة ذم اهلل، وادحبٜ  ..(هل وؾٚة إديٛ افُبر افنٔخ حمّد افىٚهر ؾوالء)

فَد ـٕٚٚ صديَغ صدوؿغ، ؾهَدق اهلل صحبتٓام ! ورمحٓام اهلل... افهٚدؿٜ ذم افدٕٔٚ تَٖذَن أن جيًّٓام بٚدقت

ًٚ بفش افنبقـل»أول أصحٚا ش افىٚهر»ؾُٚن .. وحبٓام .  رمحٓام اهلل، وأحلَْٚ هبام ظذ خر وبخر!حلقؿ

ُٝ إػ افَهٚفح مـ ادسّقدة إوػ مجاًل ُأَخر صقافح، - رمحف اهلل-واحلٚصؾ أيّن بًد وؾٚة افنٔخ ؾوالء  مجً

ََٕسؼ افُتبٜ ادسّشِغ مـ ادٌٚربٜ وإٕدفسٔغ ُٝ أيني مْنٌئ رشٚفٜ ظذ  ! بؾ أؽرتْل.. وأظجبتْل افٍُرة. وزظّ

ثَؿ إذا هل ـرجؾ يروؿؽ ُرواؤه مـ بًٔد، حتك إذا جئتف أو - بٚدَي افرأي-وأظجبتْل ـذفؽ افٍَرات إَُول مْٓٚ 
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َِّتف مل دمده صٔئٚ ل ؽر .. ثؿ يرتُد إفٔؽ رجع صداه مزظجٚ مََِٚ،ؿبٔحٚ.. أو ـهقت يىرا! ـ ـٖن ؿد ُبدي

!  افهقت

ُٝ ظـ إمتٚم افرشٚفٜ، وأظروٝ ظـ  ُٝ ؾٔٓٚ إػ إٔهٚف شٚؿَل -ش افٍؤحٜ»ؾٖرضب !-. وؿد خو

ُٝ أن ...  ُٝ بٚفًلي احلٚبِس ؿِّل مْذ أْدهرش !ؾدرجٝ.. فٔس هذا ظقي »وظِّ يٚ -ؿد ؿِْٔٚك »: ؛ وهتٍ

ُٝ إػ افًالجش!ومِِْٚ صحبتؽ؛ أؾال خرجٝ؟؟- !بٚرد ؾام ش ظزيّٜ إظرج»ؾَرأت ظذ ؿِّل مـ ... ؛ واهتدي

ُٝ »: ظَتؿ أن شَىر . ش!َؿْد َظَرْج

واظِْؿ أيّن ست إػ يَغ جٚزم أين ... وأظقذ بٚهلل أن أـقن مـ اجلٚهِغ؛ ؾٚجًؾ اهلزل ممٚ شبؼ دْبَر أذٕٔؽ

. إٓ صٔئٚ يسرا ممٚ يًتِٟ ذم صدري.. ؽر ؿٚدٍر أن أـتٛ

، (-ـام يَٚل-أو ضرازه ادًامري )وهل هُٔؾ ـؾ ـتٚا،  (أو أشِقبف)مَٚدة هل افَِؿ : إذ فُِتٚبٜ مٚدتٚن

. ومٚدة هل روح افُتٚا افذي يرسي ؾٔف، وهل مًٕٚٔف وأؾُٚره افتل يْبض هبٚ ـؾ حرف

ـْ َأْمِر َريبي )أمٚ افُروح ؾ٘هنٚ  ، واهلل هق افٍتٚح افًِٔؿ؛ وأمٚ اهلُٔؾ ؾٖٕٝ ترى بًْٔل رأشؽ أَي ضراز مـ (ِم

.. متىبيع بىبٚئع جمتًّف افذي ئًش ؾٔف، مقِؽؾ ذم افتُٖثر بف إػ افَنٖو إبًد!! هذا افنُؾ مـ افُتٚبٜش ادًامر»

!! شبٚفبْٚء افٍقوقي»فذفؽ تراه أصبف مٚ يُقن 

َِٜ»أشىر مستبسِٜ وُأَخُر .. ؾٖشىر حٚدٜ، وأشىر هٚئّٜ بؾ .. ٓ ظذ مًْٚهٚ ادنٓقر ذم فسٚن افًرا)ش َبِٚش

ًٚ إػ بًض ظذ ؽر ٕسؼ وٓ ... (1!ظذ مٚ يٍّٓف اجلزائريقن هلذه افُِّٜ مـ مًْك ؾ بًو َُ أشىٌر إػ أشىر، تتن

! ؟؟شبْٚء ؾقوقي»ِٕيٚم، أَي رء تريد هلٚ أن تنبف ؽَر 

ؼ ظْدي أيّن فـ أؿدر ظذ افُتٚبٜ ظـ  ََ ًٜ أرتيض ش ؾِسٍتٓٚ ورجٚهلٚ وٕوٚهلٚ: اجلًّٜٔ»مـ أجؾ ذفؽ، حت ـتٚب

ًٚ أؿرَا إػ ختِٔط ادجٕٚغ وهِقشٚهتؿ؛ فـ أؿدر ظذ ش ـتٚبٜ»أن إٔتسٛ إفٔٓٚ، ويرتيض افْٚس أن يًُدوهٚ  ٓ صٔئ

ِرق هذا افَِؿ ذم  ًْ . شافبٔٚن وافتبٔغ»ذفؽ حتك ُي

 !!شسى وشتسّع- .. افذي حَدثتؽ ظْف-ش روحف »ويٍْخ ؾٔف بًُد .. حغ يٖذن اهلل بذفؽ

وممٚ مل - شٚبَٚ افذـر-بقء مـ هٗٓء ادًٚين، مِمّٚ توَّْف ادَٚٓن - أهيٚ افُريؿ-أمٚ أن، ؾ٘ين مُٚصٍؽ ... 

افنَٚا اجلزائري، ادقفقد ذم ربٔع افسْٜ افثٚفثٜ مـ »إٔٚ -وـُؾ هٗٓء ادًٚين متًِؼ بْيريت !.. يَىِع ظِٔف بؼ ؿبِؽ

وأُي رء هل ذم ٍٕز، وأي رء .. إػ مجًٜٔ افًِامء ادسِّغ اجلزائريغ ورجٚهلٚ-.. افَرن اهلجري احلٚرض

يربىْل هبٚ وبرجٚهلٚ؟؟ 

 ***
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مبٚدهيٚ »ؾِق صٚء أحُدٕٚ أن خيتٚر هلٚ ضٌراًء ختتُص هبٚ وتدُل ظِٔٓٚ افدٓفٜ افُٚمِٜ، وتِّخص ـؾ .. أمٚ هل

ش شىرهٚ إول»و ش ظْقاهنٚ إـز»فق صئْٚ أن ٕهىٍل هلٚ مثاًل مـ ـتٚا اهلل ادجٔد يُقن .. وأظامهلٚش اإلصالحٜٔ

ُِقنَ ): دٚ ـٚن ذفؽ ؽر ؿقفف جؾ وظال َِ ًْ ْؿ َت ُُ َِ ًَ ْؿ أَيِٚت َف ُُ ََْٔٚ َف ٚ َؿْد َب َد َمْقهِتَ ًْ ِٔل إَْرَض َب قا َأَن اهللَ ُ ْ ُّ َِ .. (اِْظ

ْس اإلظجٚز ذم ادْٚشبٜ بغ ؿقفف تًٚػ  ّّ ُِقنَ )َوَتِ َِ ًْ ْؿ َت ُُ َِ ًَ ْؿ أَيِٚت َف ُُ ََْٔٚ َف  وبغ طٓقر آيٚت اهلل وجالئٓٚ (َؿْد َب

ؿبَؾ مئٜ شْٜ ؾَط  (اجلزائر)وارجْع بذاـرتؽ إػ مٚ تًرف مـ تٚريخ هذا افقضـ ... فِْٚس ب٘حٔٚء إرض ادقات

ثؿ اؿٍز هبٚ ـّرة أخرى إػ أواشط .. ؾٕٚيْر مٚذا ترى (أي بًد احتالل ؾرٕسٚ فِجزائر بحقايل شبًغ شْٜ)

ّْٜٔ  و  : ؛ وؿْؾ يلشحجتف افبٚفٌٜ»افثالثْٔٔٚت أو أوائؾ إربًْٔٔٚت مـ افَرن ادٔالدي ادٚيض، واخنْع ٔيٚت اهلل افب

!  ؟؟شمجًٜٔ افًِامء ادسِّغ اجلزائريغ»: هؾ ُترايِنَ خمىئٚ إذ أجًؾ هذه أيٜ ظْقإٚ هلذا افسجؾ افوخؿ

! بؾ هل أـز مـ ذفؽ.. ذم ٍٕزش اجلًّٜٔ»هذه هل 

دؿٝ آخر مسامر ذم ًٕش اإلشالم »ؾَد حٍظ اهلل هبٚ ديْف وفٌٜ ـتٚبف اخلٚتؿ، يقم ـٕٚٝ ؾرٕسٚ حتسٛ أهنٚ 

 ...بؾ أبدَع ممٚ ـٕٚٝ)ـام ـٕٚٝ - ظذ يدهيٚ-، واشتَْذ هبٚ أمٜ أصٍٝ ظذ اهلُِٜ، ؾ٘ذا هل تًقد شبٚجلزائر

َِّٓؿ هبٚ ديَْٓؿ (!!وفًٔذرٕٚ أبق حٚمد َٜ إِْبَراِهٔؿَ )- ـام أراد اهلل-، وظ َِ ٔياًم ِم ـٚفّنّس »- وشتبَك-ؾُٕٚٝ  ..(َؿ

!! شوـٚفًٚؾٜٔ فِْٚس.. فألرض

ؾُٖي أي .. وأمٚ ِرجٚهلٚ! بؾ هذا مٚ اشتىٚع أن يستَْذه افبٔٚن ممٚ ذم ٍٕز... هذه هل اجلًّٜٔ ذم ٍٕز

ـَ ): أظْل ؿقفف تًٚػ! تهِح أن تُقن ظْقإٚ هلؿ؟؟ فًَؾ ظْقان هذا ادَٚل، أحؼ بٚجلًّٜٔ وأهِٓٚ ُأوَفئَِؽ اَفِذي

َدهُيُؿ اْؿَتِدهْ  ُٓ .. ؟(َهَدى اهلُل ُؾبِ

ٓؿ افَهٚحلغ ؾـ ٍِ َِ . وؿد ـٕٚقا ومٚ بٕٚقا.. شافرجٚل أظامل»وريض اهلل ظـ رجٚل اجلًّٜٔ إوفغ، وظـ َخ

ر فإلمٚم بٚديس  ُٝ ٍٕز مرارا، فق ؿدي - ظذ إؿؾ-ادُٞ بٚدديْٜ، أو حَتك بٚفزيتقٕٜ - رمحف اهلل-وؿد شٖف

.. أـثُر تَديرا، وأظيؿ احتًٍٚء بٚفًِامء وافٍوالء- واحلُؼ يَٚل-وادنٚرؿٜ )! ـٚن ادنٚرؿٜ شًٔرؾقن؟؟ش إمٚم»أَي 

َْٚ ٕنٔد- ذم هذا ادَٚم-أشتٖٕس فذفؽ !-.. وفق أظجبْٚك-مَْٚ ٕحـ ادٌٚربٜ  َي ٚ ُف َٕ ٚ يٚ باِلَد اجْلُدودْ »: أ َٕ مْذ ش َجَزائَِر

ك َٓ ـَ أـثرٕٚ ٓ يًرف أن هذا افْنٔد افَقَي افثٚئر، ـٚن مـ ٕيؿ افنٔخ حمّد افنبٚيُل .. ـَْٚ صٌٚرا ٕتِ فُ

ًٚ صَتك ُبقـل افسبٛ إول هلذا ادَٚل، وإن تنًٛ بْٚ افَقل بًدهٚ ؾْقٕ !-.  ادًروف بٚفّنْ

َٕؽ ترى وَفَع ـثر مـ ادنٚرؿٜ ذم هذه إيٚم بٍالن وِظاَلن مـ منٚهر افدظٚة،  وٓ أدَل ظذ زظّل هذا، مـ أ

ْٚ بٖوفئؽ إٓ تٌَِٔد فِّنٚرؿٜ-ؽٚفبٚ-ورؾًٓؿ إيٚهؿ ؾقق ؿدرهؿ  ًُ .. وهذا مرض ؿديؿ جدا ذم ادٌٚربٜ! ، ومٚ وف

راتف؛ وإٔٝ وإٔٚ وؽرٕٚ يًِؿ مـ افًِامء - رمحف اهلل-ووع إشتٚذ مٚفؽ بـ ٕبل  ـي يده ظذ بًض ظَٚبِٔف ذم مذ

ْٝ ... افبٚرظغ ذم مٌٚرا إرض مـ يىٍئ ـؾ منٓقر مْٓؿ بُِّٜ واحدةش ادتحدثغ»وافدظٚة و فُـ َجَْ

َٔتٓؿ ا!!.. ظِٔٓؿ مٌرب ق ومٌري  (!!ومَتك فَٚء مؼي
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َره ـِف، أَي تراث ـٚن شٔسك؟؟ وفق أَن اهلل حَبٚ  ُّ ر فإلمٚم بٚديس أن ٓ يْنٌؾ بٚفتًِٔؿ وافسبٜٔ ظ وفق ؿدي

فإلمٚم حمّد ظبده، و ٍظ فْٚ - رمحف اهلل-يهحٛ افنٔخ افرئٔس ـهحبٜ افنٔخ رصٔد روٚ ..ش واحد»بالدٕٚ بـ

أَي ظِؿ ـٚن شٔهؾ إفْٔٚ؟؟ .. تٍسره ـام حٍظ أخر ظـ إَول

ُٝ ٍٕز ظـ اإلمٚم اإلبراهّٔل  َٕف مُٞ بٚفنٚم، أو تٍّرغ هْٚ -... رمحف اهلل-ومثؾ هذا افسٗال شٖف فق أ

ّٔزا-فِتحَٔؼ وافْؼ، أمل يُـ  يزري بٖمثٚل افًالمٜ أيب ؾٓر حمّقد حمّد صٚـر وابـ - وٓ َٕقل هذا ظهبٜٔ وٓ حت

 !خٚفتف افًالمٜ ظبد افسالم هٚرون، وؽرمهٚ مـ أئّٜ افٌِٜ وأشٚضغ افتحَٔؼ؟؟

ـْ يل ؼ افًالمٜ ظبد افًزيز شرشٚفٜ افوٛ»- إن صئٝ-ؾٚؿرأ .. إٓ تٗم َي ، واؿرْأ رشٚفَتف افًئّٜ إػ ادح

ْٔؿ ظبِد بْل احلسحٚس صٓرٍ - رمحف اهلل-ادّْٔل افراجُقيت  : ذم وبط حرف مـ بٔٝ ُشَح
 

خِٚر َمََٚم إَصِؾ وافَقَرق ٍَ ـَ َفُف       َيقَم اف  َأصًُٚر َظبِد َبْل احلَسحِٚس ُؿّ
 

 (!بُرِسهٚ، ـٚفذي ذم ٕؼة افنٔخ ادّْٔل؟ش افقِرق»أو - ـام رَجحف افنٔخ اإلمٚم-بٍتح افراء ش افقَرق»هؾ هق )

!! إٓ ذم افزمـ إَول.. ، ودَفْل ظذ رجؾ يٍري ؾريف!ٓ ؽر.. ؿرأ هذيـ ادَٚفغ ؾَطا

ْٝ ـتٛ افْقازل افتل ـٚن يْقي ضبًٓٚ - بًد اشسجٚع اجلزائر فسٔٚدهتٚ-وفق أن اهلل أضٚل ذم ظّره  -وخرج

! أَي رء ـٚن ذفؽ شُٔقن؟- بٚفتًٚون مع ظِامء ادٌرا إؿل وتقٕس

َِق..  وٓ .. ؾ٘هنٚ بًٔدة اددى، ٓ تقرث إٓ ؾُرة ؾْدمٚ!..وإين ـٚبح مجٚح ؿِّل ظـ آشسشٚل وراء هذه اف

.ش!إهنٚ تٍتح أبقاا افنٔىٚن» ملسو هيلع هللا ىلصدمر إٓ حرسة وأدٚ، فًِف ٕجؾ ذفؽ ؿٚل ظْٓٚ رشقفْٚ

فُْل أردُت أن أوؿٍؽ ظذ بٚا هذه افتوحٜٔ اجلِِٜٔ مـ هٗٓء افسِػ إوفغ، ب٘يثٚرهؿ تٖفٔػ افرجٚل 

بؾ وافىًـ ذم ... ـٔػ جقهبقا بًد ذفؽ بٚفٌضي واإلظراض..ظذ تٖفٔػ إشٍٚر وريض اهلل ظْٓؿ

. شأصد افْٚس بالء إٕبٔٚء ثؿ إمثؾ ؾٕٚمثؾ»! ًٕؿ!.. إظراض؟؟

 

: وأزيدك بٕٔٚٚ... هٗٓء  هؿ رجٚل اجلًّٜٔ ذم ٍٕز

ًٔٚ هرمٚ، أّمٔٚ ٓ  سـ يَرأ أو يُتٛ،  ك صٔخٚ ظٚصّ ََ ًٔٚ»حغ تِ
حتك إذا جَد اجلد .. يتًتع بٚفًربٜٔش ْؿَبْٚيِِ

َٝ مْف أيٜ واحلديٞ، وافٍقائَد اجلِِٜٔ افًجٔبٜ ٓ صؽ أن أَول مٚ شٔسك ذفؽ ذم ٍٕسؽ هق !! وخٚفىَتف شًّ

ٚ إٔٝ أمل »! شٗال واحد وحٔد،  شُِٔح ظِٔؽ ـؾ اإلحلٚح حتك تًِؿ جقاَبف ًَ ل احلٚج-أح ّي أم إٔؽ هتزأ - يٚ ظ

َٕؽ شتسٖفف ظـ مهدر ـؾ ذفؽ افًِؿ؟؟..ش!!يب؟ .. أو أ

افذي ؿِٛ ـٔٚن افًٚصّٜ .. ًٕؿ افنٔخ افىٔٛ افًَبلش !!إٕف افنٔخ افىٔٛ»: وٓ صَؽ أيوٚ إٔف شٔجٔبؽ

ؾ احلامل ذم ادْٔٚء يتُِؿ ظربٜٔ شِّٜٔ ٓ أثر  ًَ اجلزائريٜ ذات أظقام مـ افْهػ إول مـ افَرن افًؼيـ، حتك ج

. (ـام شَجؾ ذفؽ مٚفؽ بـ ٕبل ذم مذـراتف)، ئَُؿ إظراَا أي، ويٍٓؿ مًٕٚٔٓٚ شرومل»ؾٔٓٚ فدخٔؾ 
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، ؾٚفتّس فف مثٚٓ مـ اجلًّٜٔ ورجٚهلٚ دمْده وإٔٚ بذفؽ  ُٝ إير إٔٝ أَي وجف مؼق مـ وجقه اخلِر ؿد ترـ

!!. زظٔؿ

وفَد ؿٚل افتٚريخ ..ش إٕف أحٔك أمٜ بٖرسهٚ»ظـ افًالمٜ مبٚرك ادٔع - رمحف اهلل-ًٕؿ، فَد ؿٚل اإلمٚم بٚديس 

إن مجًٜٔ افًِامء أحٔٝ ادٌرا اإلشالمل ـِف، ومٚ هذه افرابىٜ بغ صٔقخ اجلًّٜٔ وأمثٚل ظبد افًزيز افثًٚفبل ذم 

. تقٕس، وإبراهٔؿ افُتٚين وظالل افٍٚد وتَل افديـ اهلاليل ذم ادٌرا إٓ مهداق فذفؽ

ؾ٘ذا أردَت بًُد أن ترصد إحٔٚءهٚ فٌِٜ افًرا وآداهبٚ ذم هذا افَىر، وتستَيص مْٚحَل دمديدهٚ، ؾٕٚير ذم 

ورحؿ اهلل اإلمٚم افبنر افذي ؾتح ظِْٔٚ بٚا )ش وْظَقعٍ »اجلزائر إػ ـؾ ـٚتٛ بٚفًربٜٔ بِٔغ، وـؾ خىٔٛ هبٚ 

!!. درى أم مل يدرِ .. شافبًٞ»ؾٓق مـ أَثر ذفؽ  (!!افٌريٛ ذم افُتٚبٜ، ورحؿ اهلل أبٚ ؾٓر افذي اؿتبسْٚ مْف افًبٚرة

 

ش دٓئؾ اإلظجٚز»ويزداد إظجٚبْٚ بام َٕرأ ـِام ازدادت مًرؾتْٚ بـ.. أمٚ ادُتقا مـ آثٚرهؿ، ؾٓٚإْٕٚ َٕرأ

!!.. وأمٚ افساث افنٍٚهل مـ خىٛ ودروس وحمٚرضات، ؾَد ؾٚتْٚ واهلل خر ـثر!! شأرسار افبالؽٜ»و

ُٝ ظـ خىٚبٜ اإلمٚم بٚديس واإلبراهّٔل وافًَبل، ؾُٖيني أحَدث ظـ ؾهحٚء افًرا إوفغ  ث وؿد حدي

. وخىبٚئٓٚ ادنٓقريـ

ُٝ ٕتٍٚ مـ هذه افىريَٜ افٍريدة ذم اخلىٚبٜ ذم بًض صٔقخ  مـ رجٚل اجلًّٜٔ، ؾَد ـْٝ ش افبِٔدة»وؿد أدرـ

ـَ وصَقح - رمحف اهلل-ش ئًش ظٚصقر»أشّع بٕٚبٓٚر إػ افنٔخ - ودٚ أجٚوز افثٕٜٚٔ ظؼة- وؿد أش

ُٕف ُٝ أظجٛ مـ ؿقة حجٜ افنٔخ !..بٔٚ رؽؿ َٕد )... واشتحوٚره فألدفٜ- رمحف اهلل-ش ظع افؼذم»وـذفؽ ـْ

!.. رمحٓام اهلل وؽٍر هلام، ورمحْٚ وؽٍر فْٚ مًٓام (افْٚؿديـ وهتُؿ افسٚخريـ

ُٝ ذم افثٕٚقيٜ-وؿد هَزين ذات مسٚء صتقي  - رمحف اهلل-حقاٌر مع افنٔخ حمّد افىٚهر ؾوالء - أيٚم ـْ

فِنٔخ، - خالف افًٚدة-، ُتِرك ؾٔف ادجٚل (!!واحلقار مـ يتٔؿ حمٚشْٓٚ ـذفؽ)!..شتٍِزتْٚ افٔتّٜٔ»ظروتف 

ٚذ، وبِٔغ أَخٚذ، ظـ  ٍّ .. (بٌِتٓٚ)وش افثامٕغ»فٔتُِؿ ظـ حٔٚتف وٕنٖتف وبٔئتف، ؾقَضٖ فذفؽ بحديٞ ُوْجداين ظّٔؼ ٕ

ِّؿ افنٔبٚين بٔتف افنٓر ؾٔٓٚ  ٛ ظذ ظقف بـ حم ََ ، (شحنق افِقزيْٟ»وهق افنٚهد ظذ مٚ يسّٔف افبٕٔٚٔقن )تً

ٛ ظذ جرير بٔتف ذم صىرهٚ ََ بؾ ... ، وأخذ ذم افُالم ودار، وإٔٚ أـٚد أشَط مـ افىرا(وإن ٕسبف إػ فبٔد)! وتً

ُٝ مثؾ هذا افبٔٚن ادٌرا ادًرا مًًٚ  ؾَد أشجد بٔٝ فِبٔد .. ويل شٌِػ ذم هذا)!! ـدُت أشجد هلل أن شًّ

مٜ أن شٓرت ٕجِٓٚ إػ مٚ بًد مْتهػ افِٔؾ ٕظَٔد شامظٓٚ (!افٍرزدَق أَبٚ ؾراس ؛ وبِغ مـ اؾتتٚين هبذه ادَدي

ُٝ أن اهلل أراد يب خرا إذ مل أشّع بَٔٚن اإلمٚم بٚديس أو اإلبراهّٔل أو .. (وفًعي شجِتٓٚ أيوٚ) حغ ذفؽ، ظِّ
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ـٌ مـ تِؽ افدوحٜ)افًَبل  ُٝ بٔٚهنؿ إذًا فـ (وافنٔخ ؾوالء ؽه وفكُت إػ احلٚل ش 2احسق افٍٔزيبؾ»، وفق شًّ

!! ذم افُالمش ّٕقابْٚ»وش وزراؤٕٚ»أؿّىع ثٔٚيب ضرًبٚ دٚ أشّع، ثؿ أصٌُؾ ٍٕز بسؿًٔٓٚ إذا ذع : اَفتل ؿرإٔٚ ظْٓٚ

: مٚ ـٚن أظرؾف بٚفْٚس يقم ؿٚل.. وهلل دُر أيب افىٔٛ )

. (!!ذو افًَؾ ينَك ذم افًْٔؿ بًَِف 

 

ٛي افدهر، بؾ افْحس صٍٜ مـ صٍٚت ) ؾ٘ذا رجع يب افقاؿع إػ هذه إيٚم افْحسٚت  وأشتٌٍر اهلل مـ ش

،  (أهؾ ادْٚصٛ وافتؼيٍٚت ؾٔٓٚ

« ُٝ ُٝ وشًّ وتَّززُت  ...رأي

ُٝ وَ  ل َأزداَدهٚواحداً ً َحّتك مٚ ُأشَٚئُؾ َظِِّ َُ ش        َظـ ِظِؿ واِحَدٍة فِ

ُٝ مـ رضٕٜٚ افَقم بٌِٜ - ـام يَقل أبق ؾٓر رمحف اهلل- ؽٚيٜ .. وفٔتٓؿ ؾّٓقهٚ أو أحسْقهٚ.. شأخر»وظجب

ش َجْزَأُروا»! مٚ هْٚفؽ ـِامٌت مرصقصٜ ذم ؽر مقاوًٓٚ، إػ ؾِسٍٜ خٚصٜ ذم افَكف ٓ يٍَٓٓٚ ؾقفتر وٓ أمثٚفف

: هبٚ افُرومٜٔ

َٜ إظٚرِا ذم محٚهٚ  فٌٜ إظٚجؿ ؿد ؽزْت       فٌ

ْٝ مـ أروٓـٚ       واشتًّرت حتك شامهٚ  ُّ ومت

!..  أذم ـؾ ادجـٚفس ٓ يرُن شقى صداهٚ؟!.. ظجبٚ

:  رمحؽ اهلل يٚ صَٔخْٚ افنبقـل، فٔٝ هٗٓء افزاصٔع

ًَِــــقا ؾٖشُرهتؿ مَِتٚهٚ قا مٚري اف َُ !! تًَن

وؿد تًَنَؼ ؿبِٓؿ افنٔخ حمّد بـ ظبد افرمحـ افديز ).. إذًا هلٚن اخلىٛ وفَِْٚ فٔس ظذ ؿِٛ شِىٚن

« ًٜ ّٔ : رزإٚ ؽر فًقا ؾَٚلش روم

ـَ افَىقاويس       بديًٜ احلسـ مـ جْس افٍرٕسٔسِ  ْٝ حس  (!!أؾدي افتل شِب

ُٝ دٚري بهِٜ ش مٚري»فُْٓؿ ظبدوا ...  فٔتٓؿ وؿٍقا ظْد ذفؽ وروقا بف ٕسبٜ أو إوٚؾٜ أو )وـؾ مٚ يّ

َٔٚ)ومتّرؽقا فدى ظتبٚهتٚ  ..(!إحلٚؿٚ ْٕ َٔقِة افُد ْزَي ذِم احْلَ
ُؿ اهلُل اخْلِ ُٓ َذاَؿ َٖ !! ؿىًقاش بحرا»وٓ ..  وٓ طٓرًا أبَْقا..(َؾ

ؾَد أخزتؽ .. واظذرين ظذ تداؾع ـؾ هذا اجِلَُذاذ مـ اخلقاضر إػ افقرق، ظذ ؽر ٕيٚم وٓ إسجٚم  ... 

. بقء مـ أشبٚبف، وذم افٍْس مـ مثِف أوًٚف موٚظٍٜ ٓ أحهٔٓٚ
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.. بقيت كلمة أخرية 

: ـٚن يروي ببٔٝ افنٚظر- رمحف اهلل-ؿد تقاتر ظْدٕٚ أن اإلمٚم بٚديس 

إٕٚ وإن ظيّٝ أوائِْٚ      فسْٚ ظذ إجمٚد َٕتُؾ 

ٕبْل ـام ـٕٚٝ أوائِْٚ      تبْل وًٍٕؾ مثِام ؾًِقا 

!!.. مٚ ؾًِقا (ؾقق)وًٍٕؾ : ـٚن يرويف هُذا

 

ؾبَل أن تًّؾ اجلًّٜٔ افٔقَم، ـام ..شظـ صبٚبف ؾٔؿ أباله، وظـ ظّره ؾٔؿ أؾْٚه»وافسٗال أمٚم اهلل ظسر 

: 3 دو هبٚ أول افرـٛ.. ظِّٝ بٕٚمس، وأن تسر ظذ ذفؽ ادٓٔع افذي ذَفِـف افٍرضٜ وافرادة

ؾ٘ن اهلل صؼ هلٚ افدربٚ       ؾَٓبٝ إػ ادٔدان تستسٓؾ افهًبٚ .. دظقهٚ

ُْْٚ أن ختتؿ افيِّٜ ظِٔف، وٓ ظذر فْٚ إٓ أن  وبَل أن ٕسر ذم رـٚهبٚ، وأن ْٕكهٚ ؿدَرٕٚ، ؾَد أوصَؽ وض

!.. ظذ رء- بًد ذفؽ-ثؿ ٓ َٕدر.. ًّٕؾ وٕسًك جٓدٕٚ

 

ِه َمـ َيَنٚءُ ) ُد بَِْْكِ  (َواهلُل ُيَقيي

 

ُه إَِن اهللَ َؿِقيٌّي َظِزيزٌ ) َن اهلُل َمـ َيُْْكُ َُْْٔكَ                                                         (َوَف
 
 
          

                                                                                                                 أخوك األصغر 

 َمالك َطّييب

                                                 
3


