
ّكوُّا َلِسيَِر ُف  ا
الرحيِم الرحمن الله بسم

ل من على والسلما والصلةا وحده، لله الحمد
وبعد. بعده، نبي

وتهتمّم لمه، تنهمَض أن الّممِة على يجب مّماَّ إن
فممي المسلميِن السرى .. شؤوَن لجأله .. وتقلَق به

.. والعلممماَّء الممدعاَّةا منهممم وبخاَّصممة المصمماَّر؛ جأميِممع
.. وتعريممة بمماَّلحق الصممدِع على أنفَسهم حَملوُّا الذين

ٌء الباَّطل النظمة سجوُُّن ضّمتهم الذين منهم .. سوُّا
.. وممماَّ المسمملميِن بلِد فممي الخاَّئنممة العميِلة المرتدةا
وإهاَّناٍَّت تعذيب من له يتعرضوُّن ماَّ .. وأكثر أكثرهم
.. أو المظلمممة الرهيِبممة السممجوُّن تلك .. في وإذللا
الغرب وبلد أمريكاَّ في الروما سجوُُّن ضّمتهم الذين

ممم القمماَّبع المسمملم الشممباَّب باَّلممذكر منهممم .. وأخممص
ًاَّ ًاَّ ظلم .. والشمميَِخ جأوُّانتنمماَّموُّا سممجوُّن فممي م وعدوان

ِلَم الممذي الرحمممن عبممد بممن عمممر الكممبيِر الضرير العاَّ
والذللا الذى مممن .. لفنمموُّن سممجنه فممي يتعممرض
َبَر .. ول ضعَفه فيِه يحترموُّا .. لم والقهر ّنه ِك .. ِسمم

َنته ول إل ذلممك وراء من أرادوا .. وماَّ الّمة في مكاَّ
وأسممر أسممره اللممُه .. فممّك والمسلميِن السلما إذللَا
والبلدان!  المصاَّر جأميِع في المسلميِن جأميِع

الخممرى المممم أن لمموُّ .. أتممرون السمملما أّمة ياَّ
فممي لنمماَّ ممماَّ بعممض المسمملميِن سممجوُّن فممي لهمماَّ

.. أو عيٌِش لهاَّ يطيُِب ترونهاَّ أو .. أتسكُت، سجوُّنهم
متاَّع؟!

أمريكمماَّ أن كيِممف سمممعتم وقممد إل أظنكممم ممماَّ
ّددت ضممّجت .. قممد الغممرب دولِا جأميِممُع ومعهمماَّ وهمم

العقوُّبمماَّت مممن بفنمموُّن الليِممبي المجتمممع وتوُّّعممدت
مممن بضعة عن ُيفَرجَ لم .. إن النتقاَّميِة والجأراءات

القاَّبعمماَّت القمماَّتلت المجرممماَّت الروماَّنيِاَّت السيِرات
مممن أكممثر قتممل تعّمممدن .. قممد ليِبيِمماَّ سممجوُّن فممي

طريممق عممن المسمملميِن أطفمماَّلا مممن طفل أربعماَّئة
ّتممماَّك الممممرض .. ذاك اليمممدز بجرثوُّممممة حقنهمممم الف
القاَّتل! 
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الكفممر أمم سجوُّن في .. لهاَّ السلما أمُة بيِنماَّ
العلممماَّء .. مممن اللفا يكممن لممم إن المئمماَّت والممردةا

يقوُّلوُّن أنهم سوُّى لهم ذنب .. ل المسلم والشباَّب
ّبناَّ ْنُهممْم َنَقُممموُّا َوَممماَّ تعاَّلى: قاَّلا كماَّ الله ر َأْن ِإّل ِم

ُنمموُّا ّلِه ُيْؤِم ْلَعِزيممِز ِبمماَّل ْلَحِميِممِد ا ذلممك . ومممع8الممبروجَ: ا
سمماَّهوُّن عنهممم ممم اللممه رحممم مممن إل مم فاَّلمسلموُّن

ظلممم من يعاَّنوُّنه وماَّ لحاَّلهم مكترثيِن .. غيُِر لهوُّن
وشممباَّب علممماَّء من م المعتقليِن هؤلء .. وكأّن وبلء

لهممم .. وليِممس المممة هذه أبناَّء من ليِسوُّا م السلما
ًاَّ المسلميِن!!    إخوُّانهم على حق

َّالعيِممُش لكم يطيُِب .. كيِف المسلموُّن أيهاَّ يا ..
ِم على الصمُت لكم ويحلوُّ ُكم مظاَّل  أسرا
ّنَماَّ إيقوُّلا: تعاَّلى والله ُنوَُّن ِ ْلُمْؤِم ٌةا ا الحجممرات: ِإْخوَُّ

ُنمموَُّن تعمماَّلى: . ويقوُّلا10 ْلُمْؤِم َنمماَُّت َوا ْلُمْؤِم َبْعُضممُهْم َوا
ُء َيِاَّ ِل . 71التوُّبة: َبْعٍض َأْو

.. العيِممُش لكم يطيُِب .. كيِف المسلموُّن أيهاَّ ياَّ
راكم، مظماَّلم علمى الصممُت لكمم ويحلوُّ ونمبيِكم أس

الجمماَّئَع، يقمموُّلا:" أطعممموُّا عليِممه وسلمه ربي صلوُّات
ّكمموُّا المريممَض، وُعمموُّدوا همموُّ والَعمماَّني "؛ الَعمماَّني وُف
السيِر. 

أن فيِئهممم مممن المسمملميِن علممى :" إّن وقمماَّلا
". غاَِّرمهم عن ويؤدوا أسيِرهم، ُيفاَّدوا
اَّ قمماَّلاو ُذلُا امممرٍئ مممن :" م ًا َيخمم ًاَّ اممرء فممي ُمسمملم
ُينتهممُك ِعرضِه، فيِه ُينتقُص موُّطٍن ِتممه، مممن فيِممه و إل ُحرَم

َله َذ َتُه، فيِه ُيحّب موُّطٍن في تعاَّلى اللُه خ أحٍد ِمن وماَّ نصَر
ًاَّ ينصُر ُينتهممُك ِعرضِه، من فيِه ُينتَقُص موُّطٍن في ُمسلم و
ِتممه، مممن فيِممه ُه إل ُحرم فيِممه ُيحممّب ممموُّطٍن فممي اللممُه نصممَر

َتُه فممي ممم المممة تتخلممى أن مممن أعظم خذلٍن ". وأي نصر
الممذين أبناَّئهمماَّ مممن الصممفوُّةا عن م والشدةا العسر ساَّعاَّت
وحرماَّتهاَّ؟!  دينهاَّ عن للذود نهضوُّا

ُه نَصَر :" َمْن وقاَّلا ُه باَّلغيِِب أخاَّ الدنيِاَّ في اللُه نَصَر
". والخرةا
.. العيِممُش لكم يطيِب .. كيِف المسلموُّن أيهاَّ ياَّ
راكم، مظماَّلم علمى الصممُت لكمم ويحلوُّ ونمبيِكم أس

أهممِل مممن :" المممؤمُنيقوُّلا عليِه وسلمه ربي صلوُّات
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َلُم الجسممد، مممن الممرأِس بمنزلممة اليممماَّن لممماَّ المممؤمُن يممأ
َلُم كماَّ اليماَّن، أهَل ُيصيُِب َد يصيُِب لماَّ الرأُس يأ ".  الجس

رأَسممُه اشممتكى إذا واحٍد، كرجأٍل :" المؤمنوُّن وقاَّلا
ّله، اشتكى َنُه اشتكى وإن ك ّلممه اشممتكى عيِ "  ". وقمموُّله ك

أجأناَّسممهم اختلفا علممى ممم المؤمنيِن كّل أي "؛ المؤمنوُّن
تعاَّونهم في م يكوُّنوُّا أن إل ُيمكن ل م وأوطاَّنهم وألوُّانهم

ِطفهم وتراحمهم .. يممألم واحممٍد كرجأممٍل م وتعاَّضدهم وتعاَّ
ويقلُق يألُم .. كماَّ لبعض بعضهم .. ويقلق لبعض بعضهم
نحممن .. فهممل أعضمماَّئه مممن ُيصمماَّب عضمموٍُّ لي كلممه الرجأل

كذلك؟! 
.. العيِممُش لكم يطيُِب .. كيِف المسلموُّن أيهاَّ ياَّ
ُكم، مظماَّلم علمى الصممُت لكمم ويحلوُّ را ونمبيِكم أس

في المؤمنيِن :" ترىيقوُّلا عليِه وسلمه ربي صلوُّات
ّدهم، تراُحِمهم ُطِفهم، وتوُّا اشممتكى إذا الجسِد كمثِل وتعاَّ

ًا ". فعلممى والُحّمممى باَّلّسممهِر الجسِد ساَّئُر لُه تداعى عضوُّ
َلممَم ممم نفسممه يسممألا أن منمماَّ واحممٍد كممّل َق ليِع إيممماَّنه صممد

َيقلمُق مممن هموُّ همل م المدين ولهمذا للممؤمنيِن وانتماَّئه
ُيصاَُّب مممن أمصمماَّرهم في المسلميِن ُيصيِب لماَّ باَّلحمى و

لنفسممه إل يكترث .. ول ُيباَّلي ل ممن أنه .. أما وبلء شدةا
وشهوُّاته؟! ومصاَّلحه

.. العيِممُش لكم يطيِب .. كيِف المسلموُّن أيهاَّ ياَّ
ُكم، مظماَّلم علمى الصممُت لكمم ويحلوُّ را ونمبيِكم أس

عممن َنّفممَس :" َمممنيقمموُّلا عليِممه وسمملمه ربممي صلوُّات
ٍم ِل َبًة ُمس مممن ُكربممًة عنممه اللممُه نّفممَس الممدنيِاَّ، ُكَرب من ُكر
ُد كاَّن ماَّ العبِد عوُِّن في واللُه الخرةِا، ُكَرِب عمموُِّن في العب
المسمملم أخيِممك عممن وتفّرجُأهمماَّ تنّفُسهاَّ كربٍة ". وأي أخيِه

المكممروب كربممة تنفيِممس فممي تسعى أن من وأجأّل أعظُم
سممجوُّن غيِمماَّهب في يقبُع وهوُّ كربته أشد .. وماَّ السجيِن

المجرميِن! الظاَّلميِن
ِم أخوُّ :" المسلُم وقاَّلا ِلْمُه ل المسل ِلمه، ول َيظ ُيْس

فممّرجَ ومن حاَّجأته، في اللُه كاَّن أخيِه، حاَّجأِة في كاَّن ومن
ٍٍم عن ِما ُكَرِب من ُكربًة عنه اللُه فّرجََ ُكربًة مسل القيِاَّمة يوُّ

ِلمُه " ل  ". وقوُّله ِلمه ول َيظ للظلممم ُيسمملمه ل أي "؛ ُيْس
أيديهم.  من لنقاَّذِه يسعى .. وإنماَّ والظاَّلميِن

أن والممدعاَّةِا العلماَّء من .. تريدون المسلموُّن أيهاَّ ياَّ
.. ثممم المممة نحمموُّ بمموُّاجأبهم يقوُّموُّا .. وأن باَّلحق يصدعوُّا

ُلوُّا إن ذلممك مممن ممم والشممدائد البليمماَّ بسمماَّحتهم ونزلت فع
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تخليِتممم ممم الظمماَّلميِن الطغمماَّةا سجوُّن غيِاَّهب في تغيِيِبهم
.. وكأنكم نصرتهم عن .. وتنكبتم منهم .. وتبرأتم عنهم

ًاَّ عليِكم لهم .. وليِس تعرفوُّنهم ل ْلَك ..  حق ًا ِت ِقْسَمٌة ِإذ
المسمملمة باَّلشممعوُّب ُينصممر . فاَّلسلما22لنجم:ا ِضيَِزى

ًاَّ العاَّمليِن وبعلماَّئهم  الخر. دون بأحدهماَّ .. وليِس مع
ِتممحِ قممد الخيِممر أبمموُّاب مممن بمماَّب .. اللممه عبممد يمماَّ لممك ُف
َلق أن قبل فاَّغتنمه ُتحَرما ُيغ ًا ف ًا خيِر هوُّ الباَّب .. هذا كثيِر

عمموُّائلهم .. وحاَّجأممة السرى إخوُّانك حاَّجأِة في تمشي أن
ًاَّ .. وأطفمماَّلهم ُيحَرمممه، أن قبممل يغتنمممه لمممن .. فهنيِئمم

َدما!  حيِن ولت فيِندما من
أن علممى المجاَّهممدين إخوُّاني أحّض أن لفرصة وإنهاَّ

ً لممذلك أمكممن ماَّ م سوُّاه عّماَّ الفداء خيِاََّر يعتمدوا ممم سممبيِل
تكمموُّن .. بحيِممث مطمماَّلبهم فممي التعميِممم يجتنبمموُّا وأن

ُبهم ِل ًةا مطاَّ ًا وممكنًة محدد صممحِ .. فقممد عليِهمماَّ .. ومقدور
فممدى  اللممه رسمموُّلَا :" أّن الحصيِن بن عمران عن

رك برجأٍل المسلميِن من رجأليِن تعماَّلى ". واللمه مش
أعلم.

.. والكممراما الجللا ذا ياَّ قيِوُّما، ياَّ حّي ياَّ اللهّم
ّناَّ ُلَك إ المسلميِن أسَر تفّك أن وقدرتك برحمتك نسأ

.. َكْربهم ُتفّرجََ .. وأن والمصاَّر البقاَّع جأميِع .. في
َلهم تجمع وأن ُأَسممرهم أبناَّئهم مع شم .. وأحبتهممم و

ُغربتهممم فممي معهممم تكمموُّن .. وأن آجأممٍل غيِممر عاَّجألً
َتهممم .. وأن ووحشممتهم ّب علممى السممكيِنَة .. وتممدخَل تث

.. .. وجألديهممم ظمماَّلميِهم مممن تنتقَم .. وأن قلوُّبهم
ّنممك آياَّتممك مممن آيممًة فيِهم فتريناَّ سممميٌِع ربنمماَّ يمماَّ .. إ
مجيِب. قريب

وعلى المي النبي محمد على الله وصلى
وسلم. وصحبه آله

العاَّلميِن. رب لله الحمد أن دعوُّاناَّ وآخُر
حليِمة مصطفى المنعم عبد

"  الطرطوُّسي بصيِر " أبوُّ
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