مؤسسة باقية لإلنتاج اإلعالمي
تقدّم
مقالة بعنوان

بقلم األخ ناصر الدّين الشّاميّ
شىاٌ  َ 4141ـ

ّ
ملذمت
ّ
ن ػشٍم الذعىاث مىز خلمّ هللا الخلُلت ,ػشٍمّ واخذ وظبُلّ ال مجاٌ فُه
ئّ
للخعذد..
فمً هىح ئلى مدمذ وما بُنهما مً أهبُاء ,صلىاث سّّبي وظالمه عليهم أحمعين,
ّ
الخم جّثير
ّّ
ولهم أّسظلىا بذًً الخىخُذ وواهذ دعىاَم واخذة ,دعىةّ ئلى
ّ
بالذعاة أ ًّّما مىش وَععىن لدشىٍه صىستهم
خفائظ أَل الباػل ّ,فُمىشون ّ ّ

ّ
وٍىفشون الىاط مً خىلهم ثم ًخؼاوٌ املىش
ما اظخؼاعىا ئلى رلً ظبُالّ ,
خذ الخشب ثم جىىن الذائشة على مً بغى وجىىن العاكبت
لاري ّ ّ
ختى ًصل ّ
ّ
لاوػان.
للمخلين وبُنهم وبين رلً خشبّ باللعان والعىان وهجشة مً ّ
ّ
ّ
لعيخه حعالى جبذًال ّوئن الشظل الزًً
َزٍ مً ظنن هللا في خلله ولً ججذ ّ

ًأجىن ًىم املدشش ولِغ معهم مً أخذّ لم ًىىه ّىا كذ فشلىا في دعىتهم
ّ
لاماهت ولىً
 خاشا هلل ّ -وئ ّهما اظخؼشكىا ّوظعهم في ئبالغ الشظالت ّوأداء ّّ
وجىلى الىخائج سخمتّ مىه بعبادٍ.
هللا أمشها بالعمل ّ
ّ
ّ
وظلم لم
صلى هللا علُه ّ
الشدة التي عصّفذ بجضٍشة العشب بعذ وفاجه ّ
وهزلً ّّ
ّ
ّ
جذبير مىه أو كصش هظش ّوئ ّهما هي ظّ ّىت هللا في خلله ,منهم مً
جىً بعبب ظىء ّ
ّ
ختى
ًخدين الفشصت ّ
ًذخلّ في الذًً ػّىعاّ ومنهم مً ًذخلّ هشَاّ ّومنهم مً ّّ
وٍشجذ خائباّ.
ّّ
ًىىصّ على علّبُه

َزٍ ظّ ّّىت هللا ملً اظخلصاَا وعشف معىاَا فؼّىس الخمدُص مالصمّ ّ
ليلّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
وحل ال ًجعل العاكبت ئ ّال
عض ّ
دعىةّ وال ًّمّ ّىً ئ ّال ملً ابخّليّ وصبر لزلً .فاهلل ّ
لاسض وال ًشٍذون
العلى فيها.
ّّ
للزًً ال ًبؼىن الفعاد في ّ
ظالمُت في العشاق
ّّ
لا
الذولت ّ
ملذمت بين ًذي أظؼش خبرتها في هصشة ّ ّ
َزٍ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عُني اللّشش ّي خفظه هللا
الشُخ الجلُل أبي بىش الخّ ّ
والشام ّوأميرَا املفظاٌ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حله.
وله ال ًّترن ّ
َال لزللً ولىً ما ال ًّذسن ّ
على أ ّهني لعذ أ ّ
ّ ّ
العلي اللذًشّ ,وئن
ّّ
مىت
مدع ّ
ّ
الخم فهى
ّّ
فان ّوحذ في ملالي َزا ما أصّاب
ّوحذ ػير رلً فمً جلصير العبذ الفلير.
ممً ًلىلىن
َمىا
الخم ولى على أهفعهم ّوأن ًجعل ّّ
ّّ
أظأٌ هللا أن ًجعلىا ّّ
ّ
اللهم آمين.
طالخىا ّ
هصشة الخم أًىما ّوحذ ّوأن ًجعله ّّ

فأكىٌ معخعُىاّ باهلل وخذٍ مجُباّ على ظإاٌّ عىىهذ به َزا امللاٌ:
" ملارا اخترث الذولت؟ "
والذاوي
فللذ اخترث أن أهىن حىذًاّ جدذ َزٍ الشاًت  -سػم عذّاء اللاص ي ّ ّ
لاعذاء
الشظل في معيرتهم ,جابّعتهم في دسبّ الابخالء وجيالبّ ّ
لها  -أ ّّنها جابعذ ّ
لاوػان وخبغ لاجبا والخالن.
وهالها مثلما هالهم مً هجش ّ
ّ
ّ
الذعىة ئلى
ن دسبّ ّ ّ
الذولت ًجذَّا مخابعتّ ملعيرتهم وخُث أ ّ
فالىاظش ئلى معيرة ّ ّ
ّ
الخم دسبّ واخذّ فلذ اظخىفذ َزٍ الشاًت َزا الششغ بامخُاص.
ّّ
ّ
الىاط مىصىسةّ مً
الشاًت أل ّّنها مخزولتّ مً ّ
اخترث أن أهىن حىذًاّ جدذ َزٍ ّّ
ّ
الشاًت
اهفىذ جؼعًّ بهزٍ ّّ
هللا وهفى به هاصش فان أبىاق أَل الباػل ما ّ
ثم مارا ؟؟
وجصذ عنها ما اظخؼاعذّّ ,
ّّ
وجصفها بأبشع الىعىث
ّ ّ
وال وآخشاّ.
واحعا وهلل الفظل أ ّ
جمذد ّ
ججذّ َزٍ الشاًت في ّ

ّ
ألن الخىاسج واملشحئت ,عليهم مً هللا
الشاًت ّ
اخترث أن أهىن حىذًاّ جدذ َزٍ ّّ
ّ
ّ
ّ
الشاًت فىُف لؼشفي
صفهم على خشبّ َزٍ ّّ
ٌعخدلىنّ ,كذ ّاجفلىا ّوأحمع ّىا ّ
ّ
ما
ّ ّ
اللهم ئ ّال ئرا وان الىظؽ ال ًمُل ئلى َإالء وال
هلُع أن ًجخمعىا على خشبّ ,
ّ
ن َزا َى املىهج الزي دعاها ئلُه مدمذ بً
ئلى َإالءّ,فأصبذ عىذي ًلُىاّ أ ّ
ّ
صلى هللا علُه وظلم.
عبذ هللا ّ
ّ
وبمىه لً ًخزٌّ بيُاهاّ
الشاًت ألن هللا بعذلّه ّ
اخترث أن أهىن حىذًاّ جدذ َزٍ ّّ
كىامه أشالء الصادكين ومالػه دماء الصالخين هدعبهم وهللا خعُبهم.

مىخذّ مً مهاحشًٍ
الشاًت ما ًشب ّىا على أسبعين ألفّ ّّ
فلذ ظلؽ جدذ َزٍ ّّ
ًخلبلهم في الشهذاء ,فياهذ دماؤَم هىساّ ملً اَخذي
ّوأهصاس وعأٌ هللا ان ّّ
وهاساّ على مً اعخذي.
ّ
جبلىس
لامت الجهادي كذ ّ
ألن مششو ّّ
الشاًت ّ
اخترث أن أهىن حىذًاّ جدذ َزٍ ّّ
املشجذًً ئلى
العُؼشة على أوواس ّ ّ
الشاًت فمًّ خشب املعخظعفين ئلى ّ ّ
في َزٍ ّّ
َبت الخمىين بارن هللا.
أ ّّ
الشاًت ألنها أ ّّوٌ مششو ّ خلُليّ لخدشٍش بِذّ
اخترث أن أهىن حىذًاّ جدذ َزٍ ّّ
الذولت الجماعاث
امللذط مً أًذي اليهىد الؼاصبين ,هُف ال ولم جيس ى ّ ّ

ظبُال لظشب
ّ
الذعم واملىاصّشة ولم جترن
الجهادًت في أهىاف بِذ امللذط مً ّ ّ
ّّ
ّ
عذة أمؼشث صىاسٍخها معخىػىاث اليهىد وال
مشاث ّ ّ
اليهىد ئ ّال ظلىخه وفي ّّ
ّ ّ
كمت حبل املىبر في اللذط ولى
الشاًت راتها ظىفّ جشجّفع على ّّ
ن َزٍ ّّ
شً أ ّ
أ ّ
بعذ خّين.
بدم خصىمها أ ًّّما وفاء
الشاًت أل ّنها وفذّ ّ ّ
اخترث أن أهىن حىذًاّ جدذ َزٍ ّّ
ّ
بالصخىاث ئلى
ّّ
الشوافع ئلى البؼش
املخدذة ئلى سّخمّ ّّ
لامم ّ
فمًّ طّشب ّ
ّ
زًذًت ئلى اظتهذاف
ىاس مّشوساّ بالفّخً باليّ ّّ
الش ّ
حىبُت في ّ
لا ّّ
سخل املخابشاث ّ
ّ
ّ
الىصاسي واللائمت جؼى ٌّ ..فما مً أخذّ عادي ساًدىا ئ ّال أراكه هللا هأط املشاس
ّ
وهلل الخمذ.

ّ
ّ
عجميّ
ّ
ّ
العشبي ولا
ّ
وحذث جدتها
الشاًت أل ّوي ّ
اخترث أن أهىن حىذًاّ جدذ َزٍ ّّ
الشافذًً,
وحذث ابً الىىاهت وابً ّّ
ظالمي ّ ّ
ّّ
لا
وحذث ابً الجضٍشة وابً املؼشب ّ
ّّ
ّ
والباهعخاوي واللائمت
ّّ
ّّ
والبرًؼاوي
وجشهُا ,الخلُذ الفشوس ّّي
ّّ
الشام
الخلُذّ بابً ّ
ّ
الذًً فيان ػُفاّ ال ًخلى مً
َمهّم هصشةّ ّ ّ
مخدابين ّّ
ّّ
ولهم واهىا ئخىاهاّ
جؼىٌّّ ..
العاملُت والشّمىٌّ.
ّّ
وحهذّ طشبتّ كاصمتّ ملششو
الشاًت أل ّّنها ّّ
اخترثّ أن أهىن حىذًاّ جدذ َزٍ ّّ
ّ
اليافش واسجاعذ
ّ
الشام صّعم الؼشبّ
جمذدث ئلى ّ
ظاًىغ وبُى ّى فعىذما ّ ّ
ّ
ودق هاكىط الخؼش .فمىز ظذّ وحععىن ظىت لم
لاهظمت اليافشة في املىؼلت ّ
ّ
لا ّّمت ههزٍ املدىمت اللاصمت وظخىىن ظبباّ في
ىحه طشبتّ ملششو جلعُم ّ
جّ ّّ
خشي بارن هللا.
طشباثّ أّ ّ
الشاًت أل ّّنها لم جذخّل في مشاسَعّ مشبىَت أو
اخترثّ أن أهىن حىذًاّ جدذ َزٍ ّّ
ّ
مزلت ولم جشض ى أن ًىىنّ أّمشاؤَا خاسج املُذان ًىعمىن بؼُبّ
مّفاوطاث ّ
ّ
الشُخين جلبلهم هللا حمُعاّ.
ي وهزا ّ
ولامان ,وال فأًً كّخل الضسكاو ّ ّ
العِش ّ

ّ
ّ
ولىني أخببذّ
الخم مىصّىسة ولِعذ بداحتّ ئلى ولماحي ّ
ّّ
ن ساًت
وفي الخخام فا ّ
ّ
ّ
ن
ن
علها جىى حّ ّجتّ لي ًىمّ ال ًىفعّ ماٌّ وال بىى ّ.
أن أّهافذ عنها ّ
ّ
وجشون َزٍ الشاًت وكذ ّسفعذ فىق حبل املىبر
وماهي ئ ّال أ ًّّام جؼىٌّ أو جلصّش ّ
في اللذط وٍىمئزّ ًفشحّ املإمىىن
املىخذون فشخاّ بىصش هللا.
وٍىبر ّّ
ّّ
ّ
َزا باًجاص ػُع مً فُع ّوئ ّال ػاٌ امللاٌ عً الاظدُعاب فاهلل اظأٌ
باألخىة جدذ ساًت الخم ئهه وليّ رلً واللادس علُه.
اللبىٌ ّوأن ًّلخفني ّ

ّ
الشاميّ
الذًً
وهخبه هاصش ّ ّ
ّ
أخذ حىىد ّ
ّ
لاظالمُت في العشاق والشام
الذولت
عفا هللا عىه
سٍف دمشم الؼىػت أسض املالخم
ػشة شىاٌ َ 4141ـ
في ّّ

مإظعت باكُت لإلهخاج لاعالمي

الصفدت الشظمُت على جىٍتر:
@Baqiya_Media
------------------------الشامي) على جىٍتر:
ّّ
الذًً
الصفدت الشظمُت ٌ (هاصش ّ ّ
ّ @bebars171
------------------------
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