
  ناخ دجام حیرصت
 
  .ةیرحلا يحنم ىلع هللا ركشأ نأً الوأ دیرأو ،ملسم لجر انأو .ناسنإو ،يعیبط صخش انأو ،ناخ دجام يمسا
 
 يتایح نأ تدقتعا ،اًماع نیرشع ذنم ةیزكرملا تارابختسالا ةلاكول ةعباتلا ءادوسلا عقاوملا يف تیفتخاو ّيلع ضبقلا مت امدنع
 ملو .ىرخأ ةرم يترسأ ىرأ وأ ًادبأ ةیرحلا حنُمأ نل يننأ نم ًادكأتم تنكو .ةیاغلل ًافئاخو ،ًادیحو ،اًریغص تنكو .تھتنا دق
 .يشمی ًاتیم اًصخش ،اًحبش تنك دقل .ال مأ ةایحلا دیق ىلع تنك اذإ ام ىتح وأ ،يل ثدح ام وأ ،يدوجو ناكم فرعی دحأ نكی
 توملا ىنمتأ ام ًابلاغ تنك ،بیذعتلل تضرعت امدنع ،عقاولا يف .دبألا ىلإ اذكھ لظأ نأ ةیزكرملا تارابختسالا ةلاكو تدارأو
  .شیعأ نأ ضرتفملا نم ناك .توجن دقل .توجنو .هللا ينامح دقل .تمأ مل يننكل .ملألاو رعذلا نم بورھلل
 
 لكو .ةدیدج ةفاقثو دیدج دلب يف ةدیدج ةایح أدبأس .رح انأو .ًاددجم ملاعلا ىلإ تُدع دقل .دیدج نم تدلُو دق يننأ رعشأ ،مویلا

 ىلع لوصحلا رظتنأ تنك املاطل ينأل ام ٍدح ىلإ ةمدصب رعشأ .ھملعتأ نأ بجی امم ریثكلا كانھو ،يل ةبسنلاب دیدج ءيش
 .ھضیوعت ىلإ جاتحأ امو ھتدقف يذلا تقولا رادقم اًضیأ كردأو .فاطملا ةیاھن يف ًاعقاو حبصأ دق كلذ نأ ّقدصأ الو ،يتیرح
 .اًماع نیرشع دعب يترسأو يتجوزب يقتلأسو ،ّيلع ضبقلا دعب تدلُو يتلا ،ةرم لوأل يتنباب ًابیرق يقتلأس يننأ كلذ نم مھألاو
  .اًضیأ ٌسمحتم ينكل ،رتوتلاب رعشأ
 
 تلّمحت دقو ،ةدیدع تاونس ذنم ھتلعف ام ىلع ّةدشب مدان انأو .وحن لضفأ ىلع اھلالغتسا مزتعأو ةایحلل ةیناث ةصرف تحنُم دقل
 لالخ اًریثك ملاعلا ریغت دقل .ًاقح فسآ انأ .مھتیذآ نممو هللا نم ةرفغملا بلطأ تلز امو .يبنذ نع ریفكتلا تلواحو ةیلوؤسملا

 يف نوناقلاب اًمزتلُمو ًاعفان اًوضع نوكأس يننأب زیلب بعش ٍةصاخبو ،ًاعیمج مكدعأو .اًضیأ اًریثك تریغتو ،اًماع نیرشع
  .يتاملك نم رثكأ يلاعفأ يف ًایلج كلذ رھظیسو .مكلذخأ نل يننأب مكدِعأو ،يب مكنامیإ ىلع مكركشأ .عمتجملا
 
 .ةیضاملا اًماع نیرشعلا لالخ يل ثدح امو ھتلعف امو يتیصخشبو يب قلعتت ةلئسأ ھیدل لاز ام مكضعب نأ نم نیقی ىلع انأ
 ةروصب ّيضام حرشو ةلئسألا هذھ نع ةباجإلل لبقتسملا يف ام ةلحرم يف ةصرفلا حنست دق ھنأ وھ ھلوقأ نأ يننكمی ام لك
 نیرشعلا ىلع لماك لكشب زیكرتلا نم نكمتأ نلف ،ةیضاملا اًماع نیرشعلا يف اًریثك تّضخ اذإ ىشخأ ينكلو ً.الومش رثكأ

 ام مانتغاو كرحتلا وھ يفدھف .مامألا ىلإ اًمدق يضملا يف تعرسأ املك ،يفلخ يضاملا كرت يف تعرسأ املك .ةمداقلا اًماع
  .”نوشیعی نیرخآلا عدو شع“ وھ نآلا يراعش .وحن لضفأ ىلع يتایح نم يقب
 
 لاجم يف يراجت لمع ءدب دیرأ .صخش يأ ىلع ًائبع نوكأ نأ دیرأ الو .ًایراجتً المع أدبأو لمعأ نأ دیرأ ،ةیاھنلا يف
 دیرأو .يناتسكابلا ماعطلا دیدجلا يدلب يف صخش لكل مدقأ نأ دوأو عئار ٍهاط انأف .ماعط ةنحاش وأ معطم امبر وأ تاراقعلا
  .دیدجلا اننطوم يف تاقادص انترسأو يتجوز نّوكت نأو ،میلعتلا ةصرف يتنبال حاُتت نأ اًضیأ
 
 يتلا يترسأ ةدعاسمب ،ھب تررم امم يفاعتلاو ةحارلل تقولا ضعب ذخأ ىلإ ًاقح جاتحأ ،بیرقلا لبقتسملا يفو ،مویلا نكلو
 ال دق نایحألا ضعب يفو .وماناتناوغ نجس دعب ةایحلا عم ّفیكتلا يف تایدحتلا ضعب ھجاوأ دق يننأ كردأو .اًریثك اھتدقتفا
 لصاوتلا مدع ىجُری .يترسألو يل ةیصوصخلا اًضیأ بلطأو .يفقوم مھفتو ربصلاب يلحتلا مكنم بلطأ اذل ً،الھس رمألا نوكی
  .ّيدل ةماعلا تاقالعلا يلثممو نیماحملا لالخ نم يب لاصتالا ىجُری ً؛ةرشابم يعم
 
 ةموكح ركشأ نأ صاخ لكشب دوأو .مویلا ھیلع انأ ام ىلإ لوصولا ىلع يندعاس نم لك ىلإ ركشلاب مدقتأ ىلإ نأ دوأ ،اًماتخ
يانیتروك ،ةیجراخلا ریزوو زیلب  ةیجراخلا ةرازو يف نیلماعلا عیمجو سوم نایإ ركشأ نأ اًضیأ دوأ .يلوبق ىلع ،نومیا 
 ٍدح ىلع نییركسعلاو نییندملا ،ّيماحم عیمج ركشأ نأ دوأو .ةصلخملا مھدوھجو مھینافتل ،يلقن ىلع اولمع نیذلا ةیكیرمألا

 زلیو نم ٌلك ّينع عفاد دقل ،صوصخلا ھجو ىلعو .ةیضاملا ةنس ةرشع سمخلا رادم ىلع يھاجت خسارلا مھمازتلال ،ءاوس
 ةلءاسملاو ةلادعلا لجأ نم براح نم لكلو ،امھل ًادج نتمم انأف .ةیاھنلا ىتح يبناجب افقوو ةیادبلا نم نیتسیج ایتاكو نوسكید
  .وماناتناوغ لقتعم يف
 
  .مكل اًركش
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