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التقوى

بني  �عا  هي  �ملباهلة 
�للعنة   bلوé فريقني 
 Yكا  �u{ �لكا�u؛  على 
 Yكا Y{ "لكن  �لفريقني صا��!   ¤
�لطرفاY كاuبْين، فال شك 
Y �للعنة 
 zتعا �َهللا   َّYعلى كليهما، أل ستحل 
 bبني �لذين طلبو� حلوuسيعامل �لكا
�للعنة ÿتمعني معاملة متسا"ية؛ كيال 

يدعي 
حد�ا 
Y �هللا تعاz نصر¬.
 �

ما �لذ� يعلن �ملباهلة بعد 
Y بد
 Êبطر تلحق  �إل%ي  �لعقا�  بو��� 
فهذ�  �ملوقف،   bستغال� Hا"ال  ما 
مضاعفة؛  لعنة  نفسه  على  سيجلب 
ألنه يقد[ نفسه كأY �هللا تعاz �نتصر 
له هو، "كأنه يريد 
Y §ّرÊ �ملوقف 

"يبّدb كال[ �هللا!
هذ� �ألمر º تعه قنا� �حلكمة �لسلفية 

"بعض �لقنو�� �ملؤ�¨�� %ا، �ل� كانت 
قد 
علنت قبل بضعة 
يا[ �ملباهلة على 
�لشيعي  �لشيخ  uلك  �حلبيب؛  ياسر 
 z{ �لبالغة  "}سا�ته  ببذ�ته   Ê"ملعر�
�لسيد� عائشة �ضي �هللا عنها "�خللفا 
"�لصحابة �ضو�Y �هللا عليهم 
�عني. 
�لشيخ  هذ�   Y
  �"
�  Y
 بعد  
علنوها 
قبل  من  "لوحق  حوصر  قد  �لشيعي 
قناُته  
غلقْت ُ" �لكويتية،  �حلكومة 
"القى  �لطائفية،  �لفنت  }ثا��  بدعو¯ 
 ýلعر�  ºلعا� من  ��تياًحا  �ألمر  هذ� 
قد  عمليا  �لرجل   Y
  �"
�" }�اال، 
�نتهى 
" بد� 
نه ¤ طريقه }z �لنهاية.


نفسهم  ليقدمو�  هؤال  هّب  هنا 
�لفرصة  "�نتهز"�  �إلسال[،   bكأبطا
حّل  ما   Y
 لُيظهر"�  �ملوجة  "�كبو� 
على  �ليل  هو  }منا  به  سيحّل  "ما  به 

صدقهم "صد� فرقتهم "منهجهم! 
�النتها¨�  �ملوقف  هذ�   Y
 "�حلقيقة 
�هللا  على   �Jكب  �
"جر "قاحة  ميثل 
فلو  حقه.   ¤ بالغة  "}سا�   ،zتعا

Y �هللا " zهللا تعا� ��بقد Yكانو� يؤمنو
للمباهلة  تعاz معهم "ناصرهم، %ّبو� 
 Y
 �"���
قبل هذ¬ �ألحد�Ý. "لكنهم 
عن  متغافلني  ملصلحتهم  �ألمر   �"J¸
بذلك سيقعوY حتت غضب �هللا  
¼م 
uلك،  قبل  للمباهلة  �عو�  "لو   .zتعا
حللت  �لشيخ،  uلك  معهم  "تباهل 
متساٍ"  بشكل  كليهما  على  �للعنة 

Y يبدلو� كال[  �"���
تقريبا. َ
َما "قد 
جلبو�  قد  فهم  �لفرصة  "ينتهز"�  �هللا 
 Yكا" مضاعفة،  لعنة  
نفسهم  على 
ما  له  �لذ�  �إل%ي  �لعقا�  بد من  ال 

بعد¬..
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فما هي }ال 
يا[ قليلة ح« مت }غال� 
"�حد�،  ساعة   bخال �لقنو��  هذ¬ 
 µسر
"كأY �لساعة 
تتهم بغتة! "هذ� 
�ستغر�  �لذ�  �لشيعي  مما حدÝ مع 
للشيعي  
غلقْت ُ" 
ياًما.  قناته  }غال� 
قناٌ� "ُ
غلقْت %م بضع قنو��. "�تُّهَم 
�لشيعيُّ بإثا�� �لفنت �لطائفية، "�ִדمو� 
uلك   Jغ" �لطائفية  �لفنت  بإثا��  هم 
كمخالفة  �ملشينة  �ألخر¯  �لتهم  من 
طبيعيا   Yكا" ֲדا.   bإلخال�" �لعقو� 
 ºعا  ¤  �Jنص له  �لشيعيُّ  ¸َد  
ال 
 Yمتشنٍج منه "من مذهبه، "كا ýعر
عجيبا 
Yْ ُتقِبَل مصُر على هذ¬ �خلطو� 
�غم ما تربطها من عالقاٍ� جيد� مع 
"ممولِتها،  �لسلفيِة  ��عيِة  �لسعو�ية؛ 
 Jنفسهم بال معني "ال نص
 فوجد"� 
�غم ظنهم 
¼م »""z{ Y �كن شديد 


ال غالب %م من �لنا²!"
هذ� كله }z جانب 
Y هؤال 
�عيا 
حاليا  
¨"�جه "  � �لن·  على   �Jلغ�
�ملخلص  خا�مه  ناصبو�  قد  كانو� 
�لشديد،  �لعد�   � �ملهد�  "}مامه 
�ملليئة  �ل��مج  من  �لعديد  "قدمو� 
�ملكانة  "�غم  "�الفتر�.  بالكذ� 
�هللا  �ضي  عائشة  للسيد�  �لعظيمة 
 Yكا عليها  �%جو[   Y
 "�غم  عنها، 
�إلسال[  على  للهجو[  "سيلة  �"ما 
"�إلسا� }z �لن· � ""�لدها �خلليفة 

�خلالفة،  مؤسسة   Ìبالتا"  �  b"أل�
�ملهد�  �إلما[  على  �الفتر�   Y
 }ال 
�هللا  عند  ��جة  
عظم  "تكذيبه   �
�ملكلف   Ýملبعو� ألنه  "هذ�  تعاz؛ 
�لن·  به  بّشر  "�لذ�   ،zتعا �هللا  من 
يؤمن   º "من  مبايعته،   z{ "�عا   �
به "يبايْعه فال يستقيم }ميانه éاb. فلو 
بالن· � غيو�ين على  كانو� عا�فني 
"�جتنبو�   � بأخالقه  لتخلقو�  مقامه 
"لعرفو�  "�لز"�،  "�الفتر�  �لكذ� 
�لذ� 
حيا  فيه،  �ملتفا<  �ملطيع  خا�مه 

ماتو¬ هم  Y
�هللا تعاz به �إلسال[ بعد 
فبجمعهم  "فعا%م.  سر�ئرهم  بسو 
%ذ¬ �جلر�ئم يبد" 
¼م قد سّرعو� �حى 
�ل�  �ملكانة  فبئس  عليهم.  �هللا  غضب 

�ختا�"� ألنفسهم!
�لر(ة  "�سع  حليم   zتعا �هللا   Y{
حلمه  فيض  من   �"
� "قد  "�ملغفر�، 
"�(ته ما يوجب عليهم شكر¬ �غم 

جد�   Yكا" يعرفو¼ا.  �ل�  جر�ئمهم 

Y يرجعو� " zهللا تعا� z{ �"يلجأ Y
ֲדم 

}ليه تائبني عندما ير"Y �لعذ�� يلحق 
لألسف  "لكنهم  �لظاملني.  من  بفريق 
 zتعا 
Y ¸علو� �هللا  �"���
قد متا�"� "
شهيد� على كذֲדم "�فتر�ئهم، "�ستغلو� 
 Yألنفسهم. كا ¬Jجتي �"���
�ملوقف "
�هللا  يأمنو� مكر  
ال  ينبغي على هؤال 
يأمن  فال  هذ�.  �لسيئ  مكرهم  مقابل 
�لذين   Y"خلاسر� �لقو[  }ال  �هللا  مكر 
عليهم   Yكا قد�¬.  حق  يقد�"¬   º
به  بآيا� �هللا "ال يستهزئو�  يلعبو�  
ال 
"برسوله كي ال يكونو� ممن قاb عنهم 
�هللا تعاz: ﴿َ"لَِئْن َسَأْلَتُهْم لََيُقوُلنَّ }ِنََّما 
َ"»َياِتِه  
َِباهللاَِّ  ُقْل  َ"َنْلَعُب  َنُخوُ¥  ُكنَّا 
َ"َ�ُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوYَ﴾ (�لتوبة ٦٥)

�هللا.  بآيا�  �للعب  من  �حلذَ�  فاحلذَ� 
فاهللا تعاz غالب على 
مر¬، "لكن 
كثر 
�لفرصة  يعلموY. "ما ¨�لت  �لنا² ال 
ساÍة 
مامهم كي يتوبو� "Öر"� على 
عتباته مستغفرين، قبل 
Y §ل عليهم 

عذ�� مقيم. فهل من مستجيب؟
(�ملقاb بتا�يخ ٢٠١٠/١٠/٢٢) 

فبجمعهـم 1ـذه اجلرائـم يبـدو أنهـم قـد 
عليهـم.  اهللا  غضـب  رحـى  سـّرعوا  
ألنفسـهم! اختـاروا  الـ�  املكانـة  فبئـس 


