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 ,مامتهالا همسا ءيشلا اذه ءادج ایلاغ اثیش كنم فرست امنأ ةأرملا ةلكشم نإ

 ةيسفنلا ةقاطلا ينعي هنأل.ناسنإلا كلمي ام ىلغأ اذهو

 ةفرعم ةظحل .فاشکا ةظحل ,ةشهد ةظحل .بح ةظحلا «لاعفنا ةظحخ ديرأ

 درج اهنأل ءاه ىنعم ال شيعلا لكأ لجأ نم يايحف .ىنعم ناي لعجت ةظحلا ديرأ
 ديدش موي يف فييكتلا يف سولجلاب هبشأ هدهاوشو بحلا تامالع ءءاقبلل رارمتسا
 دراب موي يف ءفدلا راعشتساب هبشأ ءةرارحلا

 نأ .بذکلل ةجاح ريغ يف كسفن دجت نأ وه بخا ءةفلكلا عفرو ةفلألا وه بحلا

 ءاغصإلا ولحيف امكدحأ ملكتيو .تمصلا ولحيف نانثالا امتنأ اتمصت

 مانمتأ يذلا بحلا وه اذه ةطاسيلا ىهتنمب

 يف يفكت ال اهدحو ةوهشلاف ,ةوهشلا يه تسيل ةأرملاب ينطبرت يتلا ةقالعلا نأل كلذ

 بحلاف «يايح يف اهتفرع ةناستا يأ وأ ,ةيماس نيبو ينيب طابرلا يه ةوهشلا نكت مو .يرظن
 لوقأ تیک اضيأ كلدلو تلیلق ةيفطاعلا ياقالع تناك كل ذلو «يرورضو يساسأ ءيش

 يف تناك ءاوس «تالفحلا نم ةلفح يف ادلباقت املك .(ءاسلاو بطا رعاش نابق رازن)ل

 5 3 ۱ دیحولا تنا» اتئاقدصا ن غ وأ باهولادبع تيب

 يف شيعن ينعي ..توباعلا اهيلع بوتکم ,ةتفال ةرجحلا هذه باب ىلع قلعأ تتک دقل

 تناك اهنأ عم .ءاهرظن يل احل ىنعم ال تحبصأ ةايحلاف ..ةتيملا اح لمحتت مل اذهو .ةربقم

 ءدهزلا ةايحو ةينيدلا ةايحلا هذه هدشب بحت اهفإ تلاق سکعلاب لب .لزالا نم كلذ ملعت

 ةجوزعم اهنأ دقتعت تناك .ریبک بتاكل ةجوز شيعت نأ دیرت ءةيداع ةأرما ةياهنلا يف اهنکلو
 شیعتو «ابوروآو ندتلو سيراب يف اقالحر يضقت ناب ملحتو .نیفورعلا باتکلا دحأ نم
 .توباتلا اهیلع بوتکم عماج حطس ىلع ةرجح يف سیلو ةهفرم ةايح

 هب تیرجآ نأ دعب نکلو هناسنالاو هللا باك ةعابط ةداعإ يف ةركفلا ينتءاجو

 ىقالو "دحللا يقيدص عم راوح "ىمسم تحت ردص لعفلابو .رشنلل هلهؤت يتلا تاليدعتلا
 قوف نم اودان دقف .يتبخاشم مهيوهتسي مئامعلا باحصأ ضعي نأل نكلو .عيمجلا باجعإ

 وه تاك دحللا قيدصلا كلذ نأو یقکلاب ينم حيرص فارتعا باتكلا كلذ نأب مهربانم

 ملو ..(كنشف) ةرملا هذه ةيظفللا مقربعآ تناك نكلو ..ثحبلا ةلحرو داحلإلا مايأ انآ

 امك ةمكاحم مدقأ مو ,نیلوتسلا وأ ءيبرعلاو يرصملا عراشلا نم ءاوس .دحا محل عمتسی
 .داحلإلل عمججملا عقد ةجحب نویلاطی اوناك



 انونج حبصأ مايألا هذه ين ءاطعلا 7 ادج قيض موهفمب ةيقرشلا اندالب يل فرشلا مهفن الزام اننإ

 اهيبكترم دراطت ةبيصم تحبصأ هللا هجول ءاطعلاو ريخلا لاعفأ ةماعلا ءاحفألا تابع وه انتج كرشلاف
 ءايرثألاو نييسايسلا نم اضر ةرظن لباقم ,ءافرشلا نيئاطعلا نعلن انحبصأ علا اذهب فرشلا مهفن الزام فساللو

 ءايبغأ انحبصآ ءامصلا ايجولونكتلا نمز يف اننأ ركني نأ عيطتسي دحأ ال لعفل یوتسلا سفنب بوعشلا ىلع مکحن نأ لواحنو

 ءالهج تونو ,مدنلا دصحتو ,دقحلا رخدنو ءامظلا برشنو ,عوجلا لكأن نحن

 اندلو امك

 نونجلا وه اذه سيلأ ..انحبصأ فيكو انك اذالو فيك فرعن ال

 عراوشلا يف تالبقلا لدابتت األ ةرعاد سيراب..

 مهروعش اولاطا لاجرلا نأل تراها ارتلجتا

 يسنجلا ذونشلا يه ندنل

 لمعلا فرش «ةملكلا فرش وهف..اذه نم ربكأ فرشلا نأ ةقيقحلا نكلو

 يمأل ثلاثلا جوزلا ناك يدلاوو .يدلاول ةثلاثلا ةجوزلا تناك يمأ 8

 ماع ٩۲ يرمعو رافكلا ةيعمج تنوكو ءريصارصلا كشلا ةيادب

 اهنيعتل ةفسلف ىلإ ةجاح يف اقدجوو «ةقسلفلاو تاملسملا تضفر 8

 يمآ نطب يف انأو نم ركفم انأ :لوقي دومحم یفطصم #
 نم مايأ دعب دعس يمأوت تامو ءاطنط يف تشعو .موکلا نيبش يف تدلو 8

 ةدالولا

 يتلا رونلا ةضموب تبجعأو ,يسفن ةدابع يف تقرغتسا نیل هللا ةدابع تضفر 9

 يركف يف ضموت تأدب

 دل تناك ةيعمجلا هذه نأ اذه ةروطخر ؛نیحبس ءاثدصأ ةيعمجلا هذه يف يعم ناكر

 اذالر فی معلمات ولر .قاللإلا ىلع اهلك نايح يل ةيبرغ ةلحرم تناك .امومغ نايدألا

 وه اظعار اخيش نأ اردجتسنابدالا يل يكوكش ثعبم ره ام رأ افلام تنوكت

 ثدمن هلأ اذه يل ببسلاو ,خبش دب ىلع يكركش تالر دفن ..كشلا ىلإ يدان يذلا

 ةئراك ىلإ دوفي نأ نكمي ىطاحلا ظعولا نأ كش الف .ةفيرط أوسأ هذهر ؛اطخر لهب

 لر كش ال ره نت لعب نيل تب لاجل ع يديم عيش لف لر
 .لاح با ىلع لاجدر باذک

 رشبلا بحأ سمت تناك امنأل كلذو ءامب تعم“ امدنع ادج تبضغ یرخا ةعئاش كانهو

 لمأ ةديحولا يتنبا نأ ببسب ينيد لیدبب تمق يننأ اهصن ناکو "لما" يتنبا يبلق ىلإ

 نلف كدلاو رصتب مل نإ اه لاقو .مانلا يف حيسملا ديسلا تأرو ءاريطخ اضرم تضره

 متو ةسيئكلا ىلإ تبهذو :حيسملا ءادن تيل روفلا ىلع ينآو ؛ضرملا اذه نم ادبأ يفشت

 عم هيف دبعتا ريدلا ىلإ باهذلاب كلذ دعب تمقو تيفش ترصنت الو :يريصتتو يديمعت
 نوكأ فيكف ءاقلطم ةحصلا نم اهل ساسأ ال تاعئاش اهلكو "یوشیب ابنألاو ةدونش ابابلا

 يف شيعأو هلل ادجسم تينب انأو ةريدألا يف دبعتاو سنانكلا يف تاولصلا يدؤأ ايحيسم

 سالا ناك عيالك سم ا دعوي نمي مهر یلدا عيا عج ياتو د

 .تاعئاشلا قدص مدع نم نردكاتيف ٠

 انأ نيب ةلصافلا ٌةظحللا يه ام © ؟عقاولاب تيضرو ملحلا يف لمألا تدقف قم ©

 يأ ينو موي يأ يف © ؟نآلا ترص يذلا انأ نيبو“ «ملاعلا رييغتل ملحلا مندقلا

 مايأ كلذ ناكأ ؟اعقاو عقاولاو ءاملح ملحلا نأ تمهف ةظحل يأ ينو ةعاس

 يمامأ طقاستت ميقلا ىرأ انأو "بیردت ىلوأ ةنس'ةلجملا زيلاهد يف ما ,ةعماجلا

 اموي ملحأ تنك نيذلا ,رابكلا باتكلا ٍيذتاسأ دي ىلع ,ىرخألا ولت ةدحاولا

 لا”راعش ىلع تضرتعا نأ درجن ينرفك نم يرفك نيح مأ © ؟مهبلإ ثيدحلاب
 نع ءقرم لوأل «ةبرغلاب ترعش نيح مأ © ؟يريصنت اوعاشأو "لا وه مالسإ
 ؟ةلزعلا ترحخاو ,يدلب يف انأو ,يلهأ

 ىلع تاملك ..طقف رهاظلا نم وه اننيد نأو ..ناعإ الب ..نيد الب شيعن اننأ ه

 . كبر فرعت كسفن فرعاف ..ةداعلا مكحب یدوت تاولصو «تابسانملا يف نسلالا

 مدطصت ال ىتح ..فيكتلاو ةنووملا نم دبال -لوصولا مكحب  نآلا حبصأ#

 .مهيلع بذکلاب سانلا باستكاو قلمتلاو ةلماجماو ةنهادملا نم انل دبالو «كبتشنو

 مهأل .مهبن نيذلا بتجعنو قدئاف مه نأل.مههركن نيذلا قفانن نأ دبال ه

 يذلا تقولا قو ؛انتامرح كهتني ..انلقتعي انحاجن نإ لعفلاب ..قيرطلا يف اننولطعي

 دقفنو ..مالحألا هذه دقفن ةقيقحلا يف انب اذإ ءانمالحأ ققحنو حجنن اننأ هيف نظن

 .ةرطيسلا بحو سنجلاو ماعطلا زفاوح عابشإ لجأ نم اذه لكو .انسفنأ



 ىلإ سن يهتب يذلاو ؛ظوفحم لآ نيسح دوم لامك ىفطصم لوقي قلا هذه يفو
 ينطواج ام لك ناك ':دومحم ىفطصمب رهشلاو ؛بلاط يأ نب ىلع ىلإ ؛نيدباعلا نیز يلع

 ؛مهرفصأ انأ ,ةوخأ ةعبس طسر اشنا دن .تاملسلا زا قطنملا شلرر ,ريكغلل ينعلدي

 ..يأل ةلالا ةجرزلا يمأ نوكت نأ ةيبرفلا ةقرافماو ,يمأل ثلاثلا جوزلا وه يأ نوكبر

 رمألا وهو ...ةليلق مايأب ةدالولا دعب يلوت هنكل ,دعس ها مأوتل تدلر نأ يننورخب امدنعر
 تيم ةيرق يف تدلو .يل هلل هبهو يذلا يمأوت تدفل يننأ ؛يتلوفط يف اريثك ينلغش يذلا
 ةيريدم اهمايأ ىمست تناك يتلاو لول ةظلاحمب موكلا نيش ةنبدمب ,ةميدقلا ناقاخ

 وه يداليب ةداهش يل دبقلا نكلو ,۱٩۲۱ ماع ربمسيد ۲۰ موي يداليم ناكر ,ةیلوا
 يف سانلا تادفتعم نأ هببس ناك اذهر ؛يقيقحلا يداليب دعب يأ ۰۱٩۲۱ ريمسيد ۲۷ موب

 يعاد ال میل ؛توب لا لعل ,عوبسأ رورم دعب الإ مهدييفت معي ال ديلاوما نأ اهتقر
 اووف ار ؛يبأوت عم لعفلاب ثدح ام اذهو ,هلالغر تالجسلاو رتاالار قاررألل

 ص فب يرمع يل نركي نأ نكمي أب رسالا تحاترا نأ دعب الا اب يلبجست
 امدنع ءاماع ۱۲ زواجنأ م ءاريغص اقهارم لازأ ام تنكو ؛يناوطخ ىلوأ وطخأ تنک نيح

 ةيعمج) اهنيمسا دقو -هل لباقلا- تيب يل ةيعمج تنوكف ,عماجلا خيش ىلع درقأ نأ تب
 قارتخا لراغر ةيعمملا هذه تاعوبطم بتكن انك ..اهب خيشلا شرانأ تنكر ,رافكلا

 اوكسمأ مهنكل .ددج ءاضعأ بذي نيلصملا ىلع اهعزونو «هلخادب اهقصلن يكل دجسلا
 هذه يف يلع هبضغ لك خيشلا جرخأ دقر .عماجلا يف ةنخاس ةقلع وبرضو «ةره تاذ يب

 ةقيرط ىلع مكل لوفأس اأ..دالراب ولو ':دومحم خيشلا هيف ان لاق موي ءاج نأ ىلإ
 ءادج ةميظع ةينيد ةقيرط يهر «لرلا يف ةراضلا تارشحلاو ريصارصلا ىلع اب نوضفت

 ذحأر ..'ةديدملا ةميظعلا ةقيرطلا هذه مکیلع يلمأ فوسر ؛ةساركلا حتفب دحار لكر

 ىلع ةقرولا هذه اوقهلا انل لاف مث ,مسالطلار تابآلا نم جيزم نع ةرابع مالك انباع يلمي

 ةفيرطلا هذه يده ىلع ءاعيش اتوم تون فوس رصارصلا ناب نوفشتكت فوسو ,طناخا

 لك ید دادعتسا ىلع تنك ین يلق لك نم تحرل دف علا ."ميقعا ةبيدلا
 «طئاملا ىلع ديدش مامتهاب هتفصلر ,دحاولا فرحلاب هلا ام لك تبتكر .لوفب اه

 ام فاعضأ تحبصأو ,ريصارملا تديارت دقق .ديدش طابحإي تبصأو «يظ باخ نكل

 نیربخا ينلا ةقرولا نم تذطقا رصارصلا نأ اذه نم ىهدألا لب ؛خبشلا ةقيرط لبق تناك

 لك يف كشأ تادبو ,ريبك باصن لجرلا نأ تسسحأ ,اهبوپ نمو .اه أجلم خيشلا 5

 كشلا هرب يه هذه تناكر يلوح نم لك يل نكلو هاجر خيشلا اذه يل سبل هی
 يف كشأ | .زع يديس ظعارو بيطخ دومحم خبشلا اهعرز دقو «يسفن يف تعرز ينل
 .ءيش لك يف كش يلارتعا نكلو ..هيدح يف رأ ,طق اه اعد ينل ةقرولا

 «حيرشتلار ثثجلل يفشع نم :ينأ رکذلآو ..بيجعلا ملعلا اذه حبرشتلاب تقلعتر
 نم لاعفألا هذه نكت و .هراكفأو همالك ىلع ضرتعا نم لوأ ينالو ترکل يفنأل «ةرما
 بنك يف الث ,هاجتالا اذه رشني «اهمابأ ةحاسلا ىلع اذوجوم ارايت.ناك هنكلو ,يلايخ ىحو

 ةروثلا هذه .نبدلا ىلع ةروث مهراكفأ تناك ينلار ؛ليمش لبشو يسوم ةمالسو نوراد

 ایوب يضقأ تكر ؛جيهنملا اذهر قيرطلا اذه ىلع ترس يلالابر ,ريبك لكشب ينتوهتسا
 تاشفانم يف لخدأو «تالاجلا فلخخم يف أرقأو ؛اطنطب ةدلبلا ةبتكم يف تاعاس ١ ىلإ ۵ نم

 يتلا هذه (رافكلا ةيعمج) ءاشنإ دعب ةصاخ ,يرجلاو برضلاب يهتنت تافانخر تالداجمر

 .رفکلل ةوعد عبطلاب اهراكفأ نوربتعي اوناك

 ةيحتل ةملارار ؛ناجنمكلا. زيزفلا دبع ىلسألا ىلع فرمت نأ ردقلا ءاش دنر

 اهر مشا نأ يعم اف ؛روهطلاو حر ءال ةقرف يحاص اكر .تسوم
 افق فرعلا یرهآ انآ مه تلق ينكلر .امهتشهد را ام اهر ؛يدام لباقم نرد تقفارر

 هب ظفتحا نأ لضلأ تنك .يفيفلا ببسلاب مهريخأ الأ بجي ناك .هفارتحا يونآ الر

 انأ - ايئاف انفي ءيش يأب نیا مدع ..يريكفتلا يا ةررذ ل تنك دفل ..يسفلل

 ىلتسألا ناكر .ابلغ مكحأر هبرجأ ءيش لك ..براجتلا ضوخأ نأل جاحأ تک

 حرف هيف ةلبللا رویال يلوق :اهل لوقي اره عتفت امديعر «تيلا ىلإ ناب یاد

 عن الج عمن الار تناكر .ةديسلا يف رأ ىشوفنألا يل رأ ةلفبلا برد يف
 نیا نع ثعبلار براجتلل يسفن كرنأ نأ ديرأ ينأ بعوتسن مر .ب مو! بضفتر

 ثيح ؛البقث هنزر ناكر .ةبوعصب هتلر ءاشرق 8۰ ب تيم ناسنإ ةلج ءارشب تمف

 ىلإ تبمذر .ةهيرك ةحئار رادصإ رأ لكاتلا نم ةنملا ظفحت يتلا ؛نيلامروفلا ةدام هرمغت

 نم ضوح يف اهتعضر يرجح يلوخد درجمو اهلج يتلا ةثجلاب ادج ديعس انأو لرملا
 فوخلاو علها اهاصأو 'توصلاب تعقر ':يمأ ينتدهاش امدنعو .اهفشنب يكل نيلامروفلا

 تنأ ىللا ةببصملا هبإ 'يهجر يل تخرص تقافأ امدنعو اف تعرسأو .يعولا تدقلر

 دح تومآ ال ىضرت ..كبلع مارح ..كيلع مارح ..تب مدآ يب .. يد تببلا اهیاج

 ام تكحضف ..'هتج شوقلامو رباقلا اوحار هلهأ ول لمعلا هيإ ىقيبر ..هدك يأ لمعي
 «يمأ اي ينيحماس اه تلقر ءاهعزف يف تببست يننأل ؛حامسلا اهنم بلطأ اهدي تلبقو «تلاق

 .قوغب حجنأ يكل فيصلا ةزاجإ لاوط حيرشتلا سورد ةئجلا هذه ىلع ركاذأ نأ دبال

 بذج ىلع ةردقلا ..مقالهزم سفن ..هوکلتما ام سفن تكلتما ينأل ٍنورفكأ

 ..يورفك ..لوقأ اب نونمزیر نوعمتسي نيرخآلا لعج ىلع ةردقلا ..هابتنالا

 مالظ شيفافخل ةحاسلا كرتأ الأ بجي ناك#..ريغص وهو هيلع يضقن اولاف

 فلخ كب يهتني ریکفلا درجم نأ فيك ..ةديدج شيتفت مكاحم يف ةاضقل ..ددج

 ودع صخش يرصملا نم اوعنص دقل ..نوجسلا تاملظ لخادو ديدحلا نابضق

 هدایم ليم خرصي يذلا كلذ وه حجانلا نإ9 .. مهفي نأ لراحب ۷ اذهل لهي ام

 ا4 مطحيل لافطألا ةءارب يف هدي عفر نع فكي ال ..هعم فلتخأل ماعلا ىلإ تنج



 كلت يف ادج ةريبك تناك يتلا قزتاخجا هذه ىلع لوصحلا عاطتسا يذلا ملحلا ناك

 امك ملح نع ادرس نكت مل ةصقلا هذه نأ ءانه ةرم لول هب حرصأ يذلا ءيشلاو «مايألا

 ةليل يف يل تثدح دق تناك -ةاسأم- ةعقاول يدرس وه هتلعف ام لك نكل ءاننم بلط

 نرارح ةجردو .اضیرم تنك يننأ ءةليللا كلت ثادحأ صخلمو . عيباسأب ةقباسملا قيست

 هععس ناك - فسألل - يذلاو .بیبطب يرسأ تناعتساف ءةفيعض يبلق تابرضو .ةضفخنم

 قرعلا هنم ببصتب بحاش هجوب ةرسألا ىلإ هجوسف .ةايملا تقراف دق يننأ نظف ءاليقث

 نزحو "توصلاب يمأ تعقر" فأ الإ ناك امف .تیفوت يننأ مهربخآ دقل .."هلل ءاقبلا”:الئاق
 امدنع يننكلو .توباتلا يف يوعضوو نونفک و .يقارف ىلع ةلئاعلا دارفأ عيمج

 معلمو .تسماد ةملظ يف يسفن تدجو ..ينيع تحتفو ,ةمزألا ليحر دعب ؛يبعو تدعتسا

 اهنيب نم ناك .ةددعتم ةلئسأب ينهذ رضحو .هیف .انأ ال ديدشلا بعرلاب ترعشف .نفکلاب

 .فصو الب ةحرف تناك ,ةرسألا ينتداعتسا امدنعو .انأ نيأ

 يل لهسو .سوبللا وأ سوسمملا بقل يلع اوقلطي نأل ايعاد ثداحلا اذه ناك امبرو

 .دعب اميف يجحرشلا بقل

 ..هحوو ..تاسنإلا يف ام لحجأل لاصخسا هيف هدحو لقعلاو قطتملل مالعسالا تإ

 تا عيطعست ال انتإ // هاتدجوأل ادوجوم سيلبإ نكي مل ولو هرمضو ..هتادجوو

 اب ررغ هتأل هججرتو موي لك هنعلت حیش يف // انبوتذ عمسن تأ تود شين

 مهلكشتو مهقلخن نيذلا نحن لب // ةويابحلاو ةرطابألا قلخ يف دعاست نحن..

 انيديآب

 [لتاقلا ءاتبا اعیچ اننأل // انم لكل نيرق مارجالاو .اتیدیآ عتص نم نيطايشلا تو.

 لیباق

 هنيرق هيلع رطیسی نم دجویو .هتیرق ىلع رطیسی نم دجوی نکلو نیرق اتم لکل.

 ضعیلا اتضعبل اتقتحو اندقح نم ج رخ هتکل و ؛حتصي الو ع رزی ال مسلا تر.

 لجالا يهحني نأ دعي الا تولا نيج هلو. .

 هدحو هللا نم رارق تولاق

 ترقلا يف ساتلا اهتع حمسي ریقکت ةكرح لوآ ..لکلا تیاصآ ةمدصلا

 بحاص ..تومام نسح خیشلا ..مدص نم لوآ وه نم توملعت له. . .نیرشعلا

 يلاعلا ةيطسولا ماماتاک ..مویلا رهزآ وه نكي مل فیرشلا رهزالاف . .هسقن یوتقلا

 ام لك لب یوتقلا صت يف ىعسا اورک ذی مل .يراکقآ یلعو هيلع اوضرتعا امدنع

 ساتلا ةثيعت نودیری ال مال ..ملعتملا روتک دلا ئوعمو (م مر ذاتسألا وه نع هورکذ



 ,ةيسو وأ .رصانلا دبع هل اهکرت هل صاخو يعرش ثرإ رصم نأ لکیه ربتعآ اذغو
 ءرصانلا دبع توم دعب مکحلل يعرشلا ثیرولا هسفن ربتعی نأ يف قلا هسفنل ىطعأفأل

 لکیه نأ اهرکنی نأ دحا عیطتسب ال يتلا ةقيقهلاو.ةيكارتشإلل يقيقحلا عناصلا هناب یدانو

 - هنعطف رصاللا دبع تام نأعبل ام هنكلو .رصالا دبع دهع يف رصل يلعفلا مکاخا ناك

 .هتباتکب -هتداعک

 ةرتفلا هذه يف ..نیماع ةدل نیرصلا ما يفشتسم يف تلمع .:ةعماجلا تيفأ نأ دعبو

 درت لثمت األ ءاريشك اه تبحر ىتلاو ۱۹۵۲ ماع يف رارحألا طابضلا ةكرح تناك
 ىهابتنا تفلي ام وه عقاولا ىلع درمتلا ناكف ..دسافلا ىكلملا ماظنلا ىلع بعشلاو شيجلا
 بعشلا دابعتسال ةيرصملا ةلودلا تررح دقف كلذ دعب ةروثلا هذه اتلذخ نكلو .امئاد

 دبع ناسحإ ىجوف امدنع ,فسويلازور يف نالاقم رشن ىلع موادأ اهتفو تنكو .يرصملا
 دبع لاج نيبو ينيب مادص لوأ اذه ناك)..ةروثلا لاجر لبق نم هئاعدتساب سودقلا

 راكفألا هذه رشنب دومحم ىفطصم موقي فيكو ؛هتلجمب رشن ام لوح هعم نيقحتلل (رصانلا

 نموأو ؛يتلجم لخاد نولمعي نيذلا باتكلل ةيرحلا يطعأ انأ :مه ناسحإ لاقو .هتلجم يف

 ىفطصم عم قفتم ريغ نوكأ نأ نکملا نم ..اه متنأ نودانت يتلاو ءا نونمؤت يتلا ةيرحلاب
 ينمزلت ةيفحصلا ةنامألاو ,هتیرح دبيقت عيطتسأ ال يننكل ؛بتكب اميفو هراكفأ يف دومحم
 ىلع قبطنب اذه نكلو ؛هدحو وه سيلو «هيأر نع ربعيل ةحاسم هئاطعإو لب لخدتلا مدعب
 'عيمجلل حاتم درلا قحو يتلجم يف نييفحصلا لك

 وه ناك نأ تقر ,يباجب فقرو ينمعد دق سردقلا دبع ناسحإ نأ نوظحالت متنآ

 فقولا اذه ,رصانلا دبع مهسأر ىلعو «ةروكلا لاجر سني ملو ,سودقلا دبع قالمعلا
 مايأ ينونيدب نأ اوعيطتسي مل مهفأ فيكو «هنجسو هلحسب كلذ دعب هيلع اودرو «ناسحإل
 ماع'ناسنإلاو هللا "لوألا يباتك يف تالاقملا هذه تعمج امدنع مهفقوم رهظو :تالاقملا

 ."شيع لكأ" ىلوألا ةيصصقلا ةعومجملا نع رظنلا انضضغ اذ ١۹



 ک دمحیو مهللا کتاحبس
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 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
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