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احلمد هلل افواحد األحد افصمد،  افذي مل يلدد ومل يوفدد ومل ي دن فده ـأدوا وحدد، و دّذ اهلل ظدذ  ّمدد 

  ّذ اهلل ظلوه وشّلم خر من ؿَم ورـع وشجد، وريض اهلل ظن آله و حبه ومن هلم اّتبع

 أّما ب عد:

 !!َم افبوع(اهَ طضلوعِ افرد ظذ اه د شاَم ؾقد اّضلعّ ظذ ـلامت فلمدظو ظَدل افسو  

ؾدددددام ولأوالهدددددَ أٓ افالقدددددَإ واأدددددَ ، وـدددددالامن أحسدددددَ ، وضلدددددُ مهلدددددِ يدددددزداد ؾوهدددددَ افروؽدددددَن وافالددددددفوس  

وَفعدددَينوا  ،افندددَ  ملدددك افندددَ  أب افندددَ  أل كدددوا احلقوقدددِ واإلفبدددَ ، ؾلدددو ظُفدددم خدددوُر افقدددوم مدددن رب  

القددغ ِمددن َمددنِْر افأرؿددَن افددذي ندده وف ندده اخلددذٓن افددذي ُهددرم ندده اإلىسددَن مددَ وظددد اهلل ندده ظبددَده اد ،افؼدديعِ

 من افبطالن! َيعرر افعبُد احلَق 

َّ وادددده ىصددددوحِ ونوددددَن  فقددددد آلمددددك و ددددَ افرجددددل ضددددوُل افبوددددَن ذ افددددرد  ظددددذ وفددددك اهلددددذيَن افددددذي  ظمدددد

َّ و  خرى واه ىصوحِ من افرنوع اإلمَم!و ظم

رم ظددذ ادنقددول مددن ون ىصددوحالك   اهددي  امالحددَيف ذ ؿةددوِ ووؿددولأ وَمددَ تسددالحي لددَ تقددول مددن أوا

 ؟!!اإليامن نقول افرنوع اإلمَم

وؿددددرره افعلددددام  خددددالُر مددددَ ىطددددق ندددده افراشددددخون،  ورددُت ظلوددددك ذ افبوددددَن ون آمالحددددَن نقددددول وحدددددٍ 

!! ،افنَ حون وظذ روشهم صوخنَ افرنوع َّ َّ نل راوؽ  افذي فه ذ وفك افقوُل افبديع ؾام تراجع

َّ ذ وفدددك ىُ  ُّ فدددك وكةدددَ وادددك أْن  ظمددد صدددحَ ؾهدددل اهدددذا مدددَ ـلأدددك نددده افرنودددع؟! وم اهدددو اظالقدددَدم ونّونددد

 افذي من وجله َت سي وَتبوع؟!!

ًَ ُتلدددددّبس وُتددددددّفس، ؾدددددام ـَىدددددّ افنصدددددوحِ أٓ َ   ً وؾةدددددوحِ دنهجدددددك افدددددذي ُتقّعدددددد فددددده وُتً دددددل َوِحونددددد ا

 أجرئ اجلنَن ،َؾَيْطِهَرْن يَ رجل ن ّل جرا ة مَ وردَت من ـالمك ومَ ورا ه، وـن واضر افبوَن



   (2( 
 

 ؟!ومَ ؿوفك واّ ٓ ؿو  ؟!موؿأك واّ ٓ موؿأي مَ

ؾموؿأي وؿو  يعرؾه افقَيص وافدايف، ون ل وضوح واظالزا  اهو ؿول األئمِ األظالم  وافراشدخغ  

من األاَم وووضحّ اهذا فك من ؿبل ومن نعد ؾام ـَن منك أػ افودوم أٓ افالددفوس وافروؽدَن وافاللبدوس 

 !وافالواهَن

وفغ ومددددوؿأغ ؾددددذام مددددَ ُورجددددت افالعلوددددق ظلودددده حالددددى ورى نوَىددددك فال ددددون وومددددَ ادظددددَرم ون فلرنوددددع ؿدددد

 مَ ٓ تالوؿع وشالسمع مَ ٓ تالخول! ؾةوحالك ظذ ررو  األصهَد ويومهَ شسى

ثم ِ دَت افطغ نِّلدِ ووادّ ُمّكد ظدذ موؿأدك مدن رشدالن ُمفهدرا وادك ٓ تعدرر حقوقدِ ادنسدوب أفوده 

 من اف الم!! وحقوقِ اهو وم خوَل؟!

ر ظددددذ وفددددك افوددددوم وافوومددددَن؟! وؿددددد وـرىددددَ فددددك ىددددّ  اف ددددالم وتوثوددددق َن ي أوددددك ذ افالعددددر  وَمددددَ ـدددد 

 ادواضع مع افبوَن ؾلاموا تلعثم افلسَن وتوّؿف افبنَن وجُبن اجلنَن؟!.

َّ من اإلىس واجلَن فلاليـد من اف دالم  اهذا رشالن ن ّل وضوح، ؾَجالمع واّ وَمن معك وَمن ِصئ

أن -ن، ثددم وروىددَ نعددد وفددك افبوددَن افددذي مددرل ندده رشددالن مددن افسددلأوِ وؿددد ضددرك وفددك مسددَمعك منددذ  مددَ

 !!-ـَىّ فه شلأوِ ؾوام مٍ وـَن

 وظذ األؿل ؾقد وخزىَم ملَوا مل ختالز هبذه افنصوحِ طرشالن( وم اهذا خَص هب َم؟!.

ظدددددذ رشدددددالن حالددددى تالدددددوقن  ددددددور تلدددددك  وتددددَم افدددددورُ  واخلدددددوُر مدددددن اهلل ون تددددُردّ  -مدددددَ صدددددَ  اهلل-ثددددم 

 افةالٓت ظنه رؽم افالوثوق واإلحَفِ واصالهَر اجلنَيِ!!

 ؾيكن ـَن اهذا افور  وواّ تالهم رجال نَفطعن ذ األفبَيف؟ وـذا افرنوع افالَ ؟!!
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َ ؾددددوهام ويدددام فوسددددَ نمحدددل آؿالددددا ؟! وكددددن افددددفول وو صددددبه ؾهدددل شدددمعالنَ َىدددداَلِهُمُهام نَإلرجدددَ ؟! وو ضعنَددد

 فدفول؟.ا

ٌُ هلددددددام ُتدددددددرَ  اُلدددددد  ، ودوراٌت هلددددددام تًشددددددس، ودؾدددددددٌَ  ظددددددنهام يً ددددددل، ؾَحددددددذر آؾددددددسا ، وافط ودددددددَن، ـُ

 وآظالدا ، ؾورا م يوم ظفوم يقوم افنَ  ؾوه فرب افعَدغ!!

ً  حددغ تً ددل ون اطََمنددَ فرشددالن نددَفطعن ذ األابوددَ  ت أددٌر فدده نددال  ووظجددُ مددن اهددذا واددك تددزداد اؾددسا

 امسا !!

 !م اهذا افال م؟!! وو اهو افالملق اجلَ م؟وتلالز

ًرا فه ظونَ؟!!  اهل ـَن افقَئل أّن ُؿْطًبَ يطعن ذ األابوَ  ُمَ أ 

 !!أوًا َؾُ ْن ُماَلهام افرنوَع حالاًم وواه م أٌر ؿطًبَ ظونًَ!! وـذا انن نَ  افثَيف

ـنددّ لهددل وفددك ؾياددّ جَاهددل نددَفأرك نددغ افنددو  وافعددغ وافقَئددل وافقددول، وافأَظددل وافأعددل، ؾددٌن  

 ؾاللك مصوبِ! وأن ـنّ تعلم ؾَدصوبِ وظفم!!

َ آخر؟!!  وو واك تريد ؾخًّ

 وف ن َمن حأر ألخوه حأرة وؿع ؾوهَ، ومن ـَد فه ؾله ـوَد!!

، وارجع من ؿريُ ؾواهلل  مَ ىَؾعك رشالن وٓ راؾع دؾَظك ظنه ادالم! َُ  ؾَحذر يَ ظَدل افالالظ

ُن وآؾسا  ُِ واخلرسا  ُ  واخلذُٓن!!وف نهَ اخلوب

دظك يَ ظَدل من افروؽَن، ؾام وام ىَؾعدك يدوم ُتصدّف األؿددام، وٓ ينطدق يومهدَ افلسدَن أٓ ندام صدَ  

 فه افرمحن، ؾواهلل مَ ىَؾعك رشالن وٓ ـثرة افروؽَن!!
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 أن ادالئ ِ ت الُ، وأن افرب فو هد، وأن افصحَئف َفاَلْماَللِت!!

َِ األُ  َونَ  ؾدَحرص ظددذ مدَ ينأعددك َواْظَلدمْ  ّْ  َفددوْ  َمدد   َينَْأُعدومَ  َونْ  َظددَذ  اْجاَلَمَعد
ٍ
دد  َٓ  َينَْأُعدومَ  مَلْ  نَِقْ   أِ

ٍ
دد   َؿدددْ  نَِقْ

اَلَبهُ  ومَ  َونْ  َظَذ  اْجاَلَمُعوا  َوَفوْ  َفَك، اّلَلُ  ـَ   َيُُض 
ٍ
ومَ  مَلْ  نَِقْ  َٓ  َيُُض    أِ

ٍ
اَلَبهُ  َؿدْ  نَِقْ   َظَلْوَك!! اّلَلُ  ـَ

ىددَ ؿددَئاًم، و فوددِ ؾددَىالفر ومددَ  ال رد  اىالفددْر مددَ يسددورم ؾسدداليك ؾةددَئُحك وشددالفهر ؿبَئُحددك ذ ردوٍد مالوا

 ذ أيةَح ضالٓت اجلَيف ظَدل افسود واحلزب افرشاليف. افرَد افالَ أ

ىَ ون احلمد هلل رب افعَدغوآ  خر دظوا

ب ه  
ي  /كت 

 
ان  أب و األلي 

 هشام بن فؤاد البيلي 

ال  – 8341ذو الحج ة  22ب وم األرب عاء  ي   رمص-ب 


