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 يباقعلا مئاولو یهاوتلاو رماولا ةسعومجم هتآ ىلع نيدلا نومهقي سانکا
 رخآ ءیشق نینلا اه1 .. ایتدلآ نوگنش نسم اهلكو .. لالحلاو مارحلا دودحو

 را .. دحیآو لمشآو قمعت
 مكادلا نینحلاو ایتدلا ىلإ هي انتج ىدلا میدقلا بحلا ىه هتقیقح ف نيدلا

 یحو رلا یشطجلاو هتص انكح یذلا لصاللا نطولا ىلإ اتيولق قاخنش المي ىلا

 اقوش اتحراوسج نم ةحراص لک المي یذلاو هثع اترتص یدسلا میتلا ىلإ -
 . اهتاوهشیو اهلغ؛وضیو ایتدلا یشناوع هسمطت نیتح ىهو .- اتیتحو

 تیعلاو ملظلاو میقلا ا تطيحي ةلظحك الإ نيثحلا اذه ىلع قیقت الو
 هتم انسل اخناو هتع ءایرغ اتنآ زعشتق + مئاعلا اذه ف بازظبضالاو ىضوقلاو
 لصال! نطولا كلذ ىلإ یقهت اهتظحلو « قيرط یریاعو راوز درجت امتژو

 لک سمهتو ءامست؟ ىلإ ةيكاقلتو قوش ق ؛تسیوقر عنقرتو هتم اتكجحا ىذلإ
 < تتآ نیآ .. دا ام .. اتيف ةحراج

 تادایعلا لك ناق بحلا كلذ باخ 131و .. ةيصضقلا سار وه بحلا نکلو
 وآ ايحيسم وآ ناكامتسم اتیدتم متصت نلو اتيد متصت نل تاعاطلاو

 ی ۔. نيد یلع.. تيعماط ةازع اتوءاجچ نيذلا نويييلصلا ناكأمو « ايدوهي
 للم نم ةلم ىج ىلع ءايريألا نولتقي نبذل! برصلاوحاقس ناسك الی ۔۔ نيد
 وگو .. تيملسم لیاتقلا نورجقی نيذلا مويلا ىيياهرإ ناك الو یراصتلا
 يبيبالجلا او صقو ىحللا ؟ولاط] ولو رهدنلا اوصاص ىلو اعيمج اوت
 . ايش نیدلا نم !یعلب ام.. تایل! اولترو فحاصم ا اولمجی

 یقکت تارجقتمو لیاستقو ةحلسأ اهر هظ یتع لمحت یهو تیمت ةمآ

 .. تارم ةدع ةيضرألا ةركلا قستل

 ىلع فطلب صیقی امتیح .. یقجلا هرسو .. قیطللا .. مسالا ىه كئتق
 هم السو هللا تاولص هللا لوسر قدنصو .- امدع الإ هكرتي الو ملانظلا ةيقر
 .. هيلع

 3 ین ف ا کا

 رختلاو لوألا ومو .. قتاعتسي هتمو .. قتاستسي هي ىذلا ۔۔ هللا یه تلئتق

Eةد  

 نالمحلا عمجی نأ اريخآ عاطتسا بتذلأ ..بجعأ دهشمو .۔ بيجع ءیش

 مهنكاما لالتحا ىلا نوقياستي مهو ..مهرانتخاسب دحاو قبط ف مهعضیو

 لوألا زارطلا نم یربتاکیراک ثدح ..ةيليئارسالا ةيناوشلا لع

 دارتال ايراللا همسا ليقط هدالج ناک « ةيضوحب هتلتق ريكالا ىدتكساللاو
 .نیمعلآ

 دحاآو 2« ةيوقلا هاچ اسب ىتح یرتال ةييجع تاموكح تاسورقلاو
 رثکآ ) ۱۹۱۹ ةتس ات نولقنالا ءابو ق ةيحص نویلم نيرشع لتق اهتاسیرق
 ادا ةدحاو ةنسطعو (هیرقلا امیشوریه ةلبتق هتگتق ام قعس هام نم

 قي راضع ق قالزتاب هبیصت نأ نكمي تالضحلا قیعسض نوع تاجاق

 ..یعایر للش ىلإ یدقی ةبقرلا
 نرو الو اهل ناش ال ةايه ىأ بارت ةرذ نوکت دقق ةسطحعلا بيسم امد

 متاضلا تقولا ف همیشایخ ىلا تللست

 ایا و
 دامس فرست سنا ا



 كلت لك لا انم جاتحي الو تامتیراغول سيلو ازاغلا سيل مالسالاو
 . یواتفلا

 ق لاسقف مالسالا نع ق باسجأ مالسلاو ةالصلا هلع یبنلاو

 ۳۳۲۲۲۲ هما : ةغيلب ةليلق تاملک
 ۱ .قالخألا

 بحت امك كاخأ بحت نأ رثکا ال اهب دلون ىتلا ةهادبلاو ةزطفلا اهنإ

 اهيلع ىلونتسا هذه انايندسف .. دجوت نأ بجول ةرضآ كانه نكت مل ول
 ءایندالا اهيف العو ةلتقلاو نوقفاسنملاو نوباذكلاو نوشترملاو نوسشاشغلا
 نوتهادملا دلقتو نولاجدلا زا فو نوحاسسلا مكحو ءاسخألا عفتراو
 اوذالو فوسهکلاو قدانخلا اومزلف نوييطلا اسمأ « ةسمسوألاو نيشاينلا
 ةرذقلا حاسجنلا عراوش اولزتماو ةسيعصلا مهتمقل نع نوعفادي ناردجلاب

 . هاجلا قلازمو ةرهشلا لاحوأ اوبنجتو

 داول اب مهشاعساو نيملسملا ةدجنل هنسوبلل بهذت ةدحتلا ممالا تاوق

 اهتاپرع ىف تايونسوبلا ءاسنلا فطتخت اهناب أجافن مث ةيودالاو ةيئاذغلا
 سرامت ةبخاص باصتغأ تالفح ميقتو ةمولعم ريغ تاهج ىلإ ةفحصل |
 تالشخلا هذه ف كرتشيو مال سلا دي و تحتو هاركالاب سنجلا أسهيف

 مل ةيقيرفا ةلودو اييناركوأو اسنرفو ادناليزوينو ادشك نم دونج ةبخاصلا

 , مهشارهشل تاسئابلا ةوسنلا ءالؤه عاضخال اهمسا ركذي



 نويلم قلأ كانه نآ ةتسوبلا ف ثدحي ام یرآ انآو قدصأ ال انايحأ |
 ` .ملاعلا ف ملسم

 امنإو .. ةفحاز اشويج مهارأ ناب ملحأ الو !؟ مه نيأ ىسفنل لوقآو
 , مهتوص عمسا نأ ديرأ طقف
 لتاقيو شامضلا ىف براحي هنإ .. ةكرعملا نع بئاغ كسشال مالبسإلا نإ ۰ '
 هذه جراسخ هل دوجو ال نكلو دجاسملا تانوفوركيم ف حفاکیو قرولا ىلع
 . دودحلا

 ةماهشو ةعيفر تايناسنإو لثمو یدابمو ميقو تابيقالخأك مالسإلا .
 بحاش دوجوف دجو ناو .. ةحاسلا ف هسل دوجو ال ةعاجشو ةنامأو قدصو
 . ةربثلا تفاخ



 نوسکلا اذه قلخي مل هللا نإف . لجالا لاط وسلو هللا نذإب رصتنم قحلاو
 . بعللاو ثيعلل

 نخل » نيبعال امهنیب امو ضرألاو تاوامسلا انقلخ امو 0

 نحن كرصتن ىكل نيثباعلل لبحلا ىف دميو نييعالسلا لهمي هللا نكلو

 كلت ءازإ ةفقوانل نوكتلو لعف انل نومكيلو لاقم ال نوكيلو دود اٹل نوكيو
 . اهتياهن ق ةكراشمو ىرجت ىتلا ةلزهملا

 ؟يباوث ىف عماط نم له : يدانت هدودمم هيا ةدكأمو

 دقو .. اهكابش ف عئاض . اهلئابح ق عقاو ءايندلا لسع ف قراغ لكلاو

 امو موي عاض : ةقتاه بلق ةضبت لك عم هسازجأ قدت یذلا توملا كلذ

 . دوعي نل عاض

 ! ةركقلا ىتأتو ةرّكّسلا بهذت ادغو



 ندم سمخ ایاقبو روصع ةسمخ پارت اودجت ..مکلجرا تحت اورظناو

 ةراضحو ةينوعرف ةراضح ..ةرهاقلا بارت تحت تاراضح سمخ راثآو

 امبرو ..ةيمالسإ ةراسضحو ةينامور ةراضحو ةيبراف ةراسضحو ةيقيرغا

 ایاقبو راوغم سراف اهسبلن ناك ةروسکم عرد ایاقب نآلا مکمادقآ تحت

 تاوصأ عمسأ داكأو : مخف پکوسم ف ىشمت ةربمآ اهب لحتکت تناك ةلحكم

 ليتقلاو لتاقلاو هفويضو سرعلاو ..بارتلا تحت شويجلا ريقنو بكاوملا

 .ايارت اووتسا دق ةدحاو ةرفح ىف مولظملاو ملاظلاو

 .ملظن ی نوخن ىأ بذکن نأ ىواسي ايندلا ف ءیشال

 ىذبلا راوچ ىلا ددستي فوس فئاخلاو ..فاخنت نآل انوعدس ءىشال

 قيسي فوس ديدعرلاو توملا نم وجنی نل نابجلاو « ليلق دعب هتم فاخي

 ةليمجلا رئامعلا كلت راهتتو تايانبلا هذه ككفتت فوسو ..هفتح ىلا عاجشلا

 ىلع شقن اهنأك فراخزلا هذه لوزست فوسو « بعللا قرو نم روكيد اهناک

 ..لامرلا و بارتلا ف دسهاوشلا روغت مث ..روبق دسهاوش الإ ىقبت نلو ..ءاملا

 .مسر الو مسأ ىقبيال مث

 صضوخی فوسو ةراسجي ایندلا ىلع لبقي فوس !دیج اذه ىعي ىذلاو

 « مثال ةمول هيف ىشخي ال قحلا لوسقي فوسو « ديدح نم بلقب اهثادحأ

 هلزلزتال سأبلا هجاوي فوسو <« ارقف فاخیال ريخلاب هدي طسبي فوسو
 .لزاونلا هكرمت الو لزالزلا

 عم نولماعتيو هتوري مهنأك هللا نودبعی نيذلا ناسحالا لهأ مه ءالؤهو

 ةرخآلا مكل ملستو ايندلا مكل نيدتل ءالؤه نم اونوكت نأ اودهتجأف



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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