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ّبسم اهللا الرحمن الرحيم ّ  
ّعلى الباغي تدور الدوائر واهللا لصاحب الحق ناصر ّ  

ًَ وما كان لمومن أن يـقتل مومنا إال خطأ{ال، : هل بقتل املؤمن؟ قلت: سألين ولدي َ َّ ِ ًِ ُِ ََ ُْ ْ ٍ ُ َِ  {) 92/ ّالنساء (}...َ
ًومن يـقتل مومنا متعمدا فجزاؤه حهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما َ َ َ ََ ًَ َ ُ َ َُ ُ َْ ََّ َ َ ًَ ُ َِ َِ ِ َ ً ًُ َّ ُُ َُ ِّ ْ ْ ّمث ). 93/ ّالنساء (}ْ

ّستحل دماءهم؟ هل يهتك ّال، هل يظلم؟ هل ينهب أموال الناس؟ هل ي: هل يغدر املؤمن؟ قلت: قال يل
ّحرما م؟ هل يعيث يف األرض فسادا؟ هل يعبث حبقوق الناس؟ هل يروع إخوانه يف الدين؟ هل يتعدى حدود  ّ ّ ّ ُ ً

ّبين...اهللا؟ ّإن العبد ال يرتكب هذه اآلثام إال إذا فقد إميانه، كما أخرب رسولنا عليه الصالة والسالم! ُ ّ َ ّ ملاذا : قلت له. ّ
ّا األبدان، وتطري  ا األفئدة، وتتأمل منها النفوس؟ّ، اليت تقشعر منهة الغريبةتسأل هذه األسئل وجدت : قال يل.. ّ

ّ نفوس تزهق، وأموال تنهب، وممتلكات خترب، ومعامل  دم، :ما أجبتين به وما حيدث يف غردايةًتناقضا بني  ّ
ّوحرمات تستحل، وصبية تروع، ونساء تفجع َيقوم  ذا من حيسبون ع...ّ   ..ّلى اإلسالم، ومن يزعمون أ م مؤمنونُ

ّيا بين ّدع عنك هذا الزعم، وال تغرت باملظاهر، فإن اإلميان ما وقر يف اجلنان ونطق به اللسان، وبرز يف امليدان، ! ُ َ ّ ّ ّ
ّكما أمر رب كل األديان ّيا بين. ّ ّال يفعل هذا إال شخص فاقد اإلميان، عدمي اإلحساس، مصنوع من غري طني ! ُ

ّحىت ولو خلق عليها، فإنه مبا يأيت من املنكرات يكون قد ابتعد عنها، وأخل مبا . ّطرة اليت فطر اهللا الناس عليهاالف ّ ّ
ّتدعو إليه وتقتضيه؛ من حسن اخللق، وسالمة القلب، وصالح املخرب واملظهر، وحسن املعشر، وما تأمر به من الرب 

ّمن اتقاء الوقوع يف أعراض : من العدل واإلنصاف، وما ترشد بهّواإلحسان املطلقني مع كل البشر، وما تدفع به 
ّالناس، والتعدي على حقوقهم، وما تطلبه من الرأفة باخللق، وعدم التجاوز على احلق، وما تقضي به من التنزه عن  ّ ّ ّّ ّ ّ

ّاحلسد واحلقد، والبغض والكره، والتخلي عن الضغن وفعل الشر، والتحلى  ّّ ّ ّوح األخوة  بر- ّ بدل كل ذلك - ّ
ّوالتسامح والصفح والعفو، وملء القلب باإلميان والتقوى اليت تقي من ارتكاب الشرور واآلثام ّ ّّ..  

ّهذه املعاين غابت يف أحداث غرداية، وابتعدت عن آيات اهللا وسادت بدهلا آيات شيطانية مناقضة : قال يل
ّلنور الكتاب املبني واهلدي النبوي الشريف ّاعلم أن : قلت له.  ا فيما ينقض ما تبنيه الفطرةد متادى أصحالق. ّ

ّاإلميان بعيد عن هذه النفوس الشريرة، والتقوى ال مكان هلا يف قلوب هؤالء املخالفني لشرع اهللا ّّ ّفهم الظاملون الذين . ّ
ّوصفهم اهللا عز وجل بقوله َ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهللا أولئك حزب الشيطان أال إن حزب {: ّ َُّ َ َ ُ َِ ْ ْ ْ َّْ َّْ ِ ِ َِ ََ َ ُ َْ ِ ْ ُ ْ َ ُ ِ ََ َ ْ

ِالشيطان هم اخلاسرون ْ ّ من يده ولسانه، وحيذرنا ّاملسلم من سلم الناس:   ورسولنا الكرمي يقول لنا،)19/ ا ادلة (}َّ
  .املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه: من الوقوع يف ظلم املؤمنني، ومن الولوغ يف أعراضهم
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رف  ا عن سواء السبيل ّ   إذا زاغت العقيدة واختل اإلميان، وشوهت الفطرة، واحنْ َ ُِ ّ ّفرتقب كل شر، وانتظر كل ..ّ ّّ ّ
واحلياء من اإلميان، وإذا . ّومن حماداته يف أوامره ونواهيهما مينع من اإلمث هو احلياء من استحالل حرمات اهللا، . منكر

َمل تستحي فاصنع ما شئت ِ ّبقول مفدي زكرياء املطعون يف وطنيته من خفافيش الظالم، ومن أدعياء الوطنية املزيفة. ْ ّّ ّ ّّ:  
َهو  الدين  يغمر  أرواحنـــــــــــــــــــــــا ُ َُ ُ ِّ ُبنور  اليقني،  ويرسي   ُ َ ِ ـــــــــهِ   العدالـــ
َإذا الشعب أخلف عهد  اإللــــه َ ْ َ َ ْ َ ُ َوخان  العقيدة،  فارقب  زوالــــــــــه  َّ ْ ُ َ 

ًفلينتظر هؤالء عقاب اهللا الشديد الذي سلط على من سبقوهم من الطغاة، املتمادين سنني، وليس أياما      ّ ّ ّ ّ ّ
ّفكانت النتيجة سخط اهللا وعقابه ...ّوتوا من قوة وبأس شديدين، وما ميتلكون من بطش و ًوشهورا، واملغرورين مبا أ

ّالشديد على من هم يف زمرة فرعون وهامان، ومن هم من طينة مثود وعاد إرم ذات العماد، الذين أخرب اهللا جلت  ّ
ْ أمل تـر كيف فـعل ربك بعاد إرم ذات العماد اليت مل خيلق {: ّقدرته، وعزت نقمته عنهم وعن مصائرهم ومصارعهم َ ُ ِ َ َ َْ َِ ٍ ِ َ ُّ َ َ ْ َ ََ َ َ

َمثلها يف البالد ومثود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي األوتاد الذين طغوا يف البالد فأكثـروا فيها الفساد  َُ ََ ْ ََ ََ ّ ُ ِ ُ
ِفصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبا َّ ُّّ ٍ َ ْ َ َْ َ ُُ قل سريوا يف االرض فانظروا {: وقال) 14 -  6/ الفجر (}ِْملرصادَّ ْ ُِ َْ ُ ْ

ُكيف كان عاقبة املجرمني وال حتزن عليهم وال تكن يف ضيق مما ميكرون ُِ َِّ ٍ ْ َْ ْ َ َ َْ َِ ْ ََْ َ ُ ُ َ   ).70، 69/ّالنمل (}َ
هل ما فعله هؤالء األغرار األشرار يف غرداية هو فساد وطغيان وإجرام؟ هل هو من شاكلة : قال يل ولدي

ّعمل فرعون وأضرابه ممن قص علينا اهللا تبارك وتعاىل أفعاهلم الشنيعة يف القرآن الكرمي ّ هو من طبيعة : قلت. ّ
ّتلك الفعال الدنيئة ّعقابه هلم باملرصاد، نعم وألف نعم، فوعيد اهللا ال يتخلف، ووعده لنصرة املظلومني إذن ف. ِ

ّواملؤمنني احملتسبني الصابرين صادق وحمقق ًومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ...{: فهو القائل. ّ َ ُْ ْ ُْ َ ً َ َِ ِِِّ ً َ ّ َ ُ ْ َفال َ َ
ًيسرف يف القتل إنه كان منصورا ُ ْ َ َّ ِ ْ ِ ْ ِ ْ َ إنا لنـنصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنـيا ويوم {:  وقال) 33/ اإلسراء (}ُ َْ ُّ ِ ُ َ ََ َُ ّ ََ ُ ُُ ْ َّ
ٌيقوم االشهاد يوم ال ينفع مال ا ُ َ ُُ ْ ِلظاملني معذرتـهم وهلم اللعنة وهلم سوء الدارَُ َّ ُ ُ َْ َُ َُ َُ َْ َّْ ُ ُ ُ ِ ّتذكر قول . )52، 51/ غافر (}ّ

ّمدبر هذا الكون، والرقيب على أفعال العباد واخلبري مبا تكنه الصدور وما تأتيه النفوس من شرور، و الدوافع اليت  ّ ّّ ّ ّ
ُ إن متسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا  ا وإن تصربوا {: ور إىل ارتكاب اآلثامَيدفع  ا الغر ِْ َُ ُ َْ ْ ِْ َِ ُ َ ََ ٌ ٌَ ِّْ ْ ْ ُْ ُْ ِ ُ َ ََ ْ َْ

ٌوتـتـقوا ال يضركم كيدهم شيئا إن اهللا مبا يعملون حميط ُ ُِ َِ َّ ًْ ْْ ْ َُ ُ َ ُْ َ ّلقد غفل هؤالء الظاملون عن قوله ).  120/آل عمران (}ََّ
ّعز وجل َ واتـقوا يوما تـرجعون فيه إىل اهللا مث تـوىف كل نـفس ما كسبت وهم ال يظلمون{: ّ َْ ُُ َ ًْ ُْ ُ َ ٍ ْ َ ُُّ ُ َّ َُ َُّ ِ ِ ُ   ).281 /البقرة (}َّ

ّدعنا من هذا كله، فقد فهمت حقيقة ما حيدث يف غرداية، : ّقال يل ولدي بعد هذا احلديث الطويل
ّووعيت طبيعتها، وأدركت أسبا ا وأبعادها، واقتنعت بأن  اية الظلم وشيكة، وأن عاقبة الطغاة اجلناة البغاة  ّّ ّ



3 
 

َّسؤال مهم بـين، هو بيت القصيد، ومربط الفرس، قل يل ما العمل مع هذه املاساة؟؟ ..وخيمة، بارك اهللا فيكم ُ ّ
ّولب التفكري السليم، وأس العمل املفيد املثمر املنتج ّ ّ ّ  .  

ًإن العاقل من يعترب باألحداث، وخيرج منها ظافرا مبا يعينه على جتاوز أخطائه، وإقالة عثراته، وتصحيح مسريته،  ّ
تهد يف البحث عن األسباب اليت تساعده على بناء نفسه، وتشييد بنيان جمتمعه على أسس وتنظيم شؤونه، ومن جي

ًّإن الكيس هو من يثبت يف امليدان، معتزا بشخصيته، متمسكا مببادئه، مستمسكا بغرز إخوانه، متحصنا . صحيحة ً ً ّ ّ ًّ ّ
ّبقواعد البناء احلضاري للحياة السوية، ملتفا حول مؤسساته وهياكله و ّهيئاته اليت ركزت فيه عقيدته، وسقته بفكر نري، ّ ّ ّ

َولقنته أصول العمل اجلماعي، الذي يوقه كثريا من شرور من أراد استئصال هذه الدعامة احملورية يف حياته؛ ليقضي  ّ ّ ً ّ
  ..عليه وعلى وجوده

ّعليك بين بالصمود أمام كل مؤامرة تستهدفك يف أي جمال من جمال حياتك ومتس شخصيت ّ ّ ّ ّ ّ ّك، فإن صاحب ّ
ّاملبادئ الثابتة، وصاحب القواعد الراسخة يف العمل، وصاحب اإلرادة الصلبة يف حتدي كل املخاطر ّ ّ ّ ينتصر على ..ّ

ّمهما يظهر من بأس وبطش، ومهما ميلك من قوة ووسائل، وسند ومدد وعدد، ...الباغي واحلسود واحلقود واملتآمر
ّومهما يطل أمد طغيانه، وميتد حبل سلط ُ ، يصيبه يف مفاصلهفاحلسد ينخر صاحبه من داخله، واحلقد ..انهَ

  .. تبدأ بصاحبها فتنقلب عليه... ّ، والغش واخلداع والغدر واخليانةهاقاتّيت على كل طواملؤامرات تأ
َفالثبات الثبات يف امليدان، والتمسك التمسك باملبادئ، والتعلق التعلق َّ ّّ ّ ّ ّ ّ َّ َّ ّ َ ّ بأسباب النصر الذي يأيت من عند َ

َاهللا احلنان املنان، والرجوع الرجوع  إىل اهللا َُّ ّ ّ فما خاب من باهللا استجار، وما .. ّيف املعتقد والسلوك واملعاملة: ّ
  .ضاع من بنور اهللا استنار

ّبين ّال تفرط يف حقوقك، وال تتأخر عن الدفاع عن نفسك، ورد كل عدوان مهما يكن نوعه! ُ ّ ّ ّ  ومصدره، ّ
ّاقرأ تارخيك واستوعب ما بني طياته من . ّحافظ على تراثك، فهو مصدر قوتك وحياتك، وضمان وجودك

ْمقومات شخصيك، واستلهمه يف ختطيط مسريك، واسرتفده يف تنظيم شؤونك، واستذكره لتأمني مصريك ْ ّ ّ.  
ِيف تارخيك معامل، حذار مث حذار الزهد فيها، مهما يكد الكائدون، ف ِ َ ّ هي لك معاقل حتميك مهما يتآمر ّ

ِاملتآمرون، وتنجيك مهما يفعل احلاقدون، وهي لك حماضن حتتضنك، لتنشأ على سنن من سبقك، فليخسأ  ََ َ
ّفإن احلسود ال ينجح وال يسود، هو حيرتق بالنار ذات الوقود؛ ألنه يتحدى إرادة رب الوجود، . احلاسدون ّ ّ ّ ّ

ّفبشره مبا قال الشاعر وبلغه رسال ّ   :   ته، اليت هي له وعيدّ
ِأيا  حاسدا يل  على نعمـــــــــــــــــــــيت َ ِْ َِ ً ْأتدري  على من أســــــأت األدب  ََ َ َ ْ َ ََ َْ َ ِ ْ َ 
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ــــــــه ِأسأت على اهللا  يف حكمــــــــــــــ ْ ُ ََ ْ ْألنك  مل تـرض يل ما  وهـــــــــــــب  َ َ َ َْ َ َْ َ َّّ 
ْفأخزاك   ريب بأن  ِّ َ ِ  زادنــــــــــــــــــــــــــــــي ْ ْوسد  عنك  وجوه  الطلــــــــــــــــــــــب  َ ََّ َ ُ ََ ْ َّ َ 

ّيف هذا الفعل حماداة هللا املهيمن املتكرب اجلبار، الذي أوعد حماديه بالذلة والصغار، فهو القوي العزيز  ّ ّ ّ ّ ّّ ّ
ّالقهار، إ م هم حزب الشيطان اخلاسرون ّ َّ إن الذين حيادون اهللا ورسوله أولئك يف االذلني كتب اهللا ألغلنب {: ّ َِْ َ ُ ََ َ ََِّ َ ِ ُ ُ ُّ َّ

ٌوأناَ رسلي إن اهللا قوي عزيز  ٌّ ِ َّ ُِ ُ   ..ّوما للظاملني من أنصار)  21 ،20/ ا ادلة (}ََ
ّتذكر بين ُ بنار احلسد منهم قول أحد أساطني تارخيك ا يد الذي حسدك فيه مرضى القلوب، والذي اكتوى ! ّ

ًّواحلقد حيا وميتا،  . ّ، ومضى يف عمله، ويستمر خلفه يف دربهِبال مبا ناله من ذلكُفلم ي. ّالشيخ إبراهيم أبو االيقظان 
، فأكلتهم من داخلهم، وستأكل كل من جسده وروحهُ نارهم ما تأْدَِمل جت...ّحيث اخلطى ّوالركب... والقافلة تسري

ّوكل من سار على الدرب وصل(ّكل من يسري يف طريقهم،  ُليصطلى بناره اليت يوقدها، وحر الفتنة اليت يوقظها) ّ ّ :.
ٌلقد عودتنا احلوادث أن يف طي املصائب تنبت بذور املشاريع الكربى، وال ينبت فيها شيء يف ظ"  ّ ّ الل األمن ّ

ِّوالرخاء واالطمئنان، وإن نبت شيء فيها فسرعان ما يتالشى ويتساقط؛ ألنه ال جيد ما يغذيه من مقومات احلياة ِّ ُ ّ َ ٌ َ ّ".  
ّإقرأ بين َوتدبر وفكر واعترب، ودبـر أمرك، ونظم شؤونك، وامض حيث تفكر وختطط، فال تتأخر، وسر ! ُ ّ ّّ ِّ ِّْ َ ّ

  :َو... ّواعزم وتوكل. تسلمّحيث تقصدوال تتوقف، واصمد وال تس
ــــــــب  خذ  للحياة  سالحهــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــ ْوخض اخلطوب وال  ــــــــ َ ِ ُ 

ّ أحد رواد  ضتنا احلديثة الشاقاهل   :اليقظانّ الشيخ أبو ّما قال شيخ الصحافة اجلزائريةومثل . يخ عبد احلميد بن باديسّ
ْا  الدنيا جهاد   من ينـــــــــــــم ََّإمن َ ْ ٌ ِ َّيـومه، داسته أقدام الرزايـــــــــــــــــــــــا  ّ ُ َ ُ ُْ َ َ َْ 

ّإن ما ابتليت به بين        ُ َ ُ ّأنت وإخوانك يف أرضك وتراثك وتارخيك، ويف مقدراتك وذخائرك! ّ هي  رزايا، ...ُ
ُّإن مل تصكوها وتدفعوها  ّبإرادة ويقظة وإفاقة وتصميم وختطيط، وإن مل  جروا من أجلها النوم والكسل ُ

ّوالتخاذل والتفرق و ّ ُلتـنبتوا مشروعات كربى، تسندون  ا ما ورثـتم من مشروعات، أريد لكم أن تعدم، ... ّ ُ ُ ُْ ُ ِْ
ِإن مل تفعلوا ذلك داستكم هذه الرزايا، وأصبحتم كهشيم احملتظر.. فينعدم وجودكم ّ...     

ّنسأل اهللا الصالح يف الولد والسالمة يف اجلسد والعافية يف البلد ّ ّوفقنا اهللا إىل ما حيبه ويرضاه، وهدى . ّ ّ
ّالضالني املضلني إىل اإلنابة والتوبة، والكف عن الظلم والتعدي على حقوق الناس، ورد املظامل إىل أهلها ّّ ّ ّّ ّ ّ.  
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