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قوزرم وبأ  یسوم  .د 

هذـه ُأـكنت  ثيح  همحر هللا ، ميهاربإ ) وـبأ   ) يقاقـشلا يحتفد  يقيدـصو  يخأ  داهـشتسال  نورـشعلاو  ةـعبارلا  ىركذـلا  اـنب  رمت 
، اًضيأ ةيمالـسإلاو  ةيبرعلا  انتمأ  دسج  يف  امنإو  بسحف ، ينيطـسلفلا  انبعـش  دـسجو  يدـسج  يف  سيل  اًرئاغ  اًحرج  ىركذـلا 

هلـصوأ يذـلا  يداهجلاو  يركفلا  ثرإلا  مجحب  ريبك ، هب  انباصمف  هب ، انتيزعت  يف  عومدـلاو  تاملكلا  تقاضو  ملقلا ، ّفج  دـقف 
فزانلا همد  رهُطو  هئامتنا ، قدص  ربع  انل 

، قيدص نم  رثكأ  يل  ناك  دقف  ةيدايقلا ، ةقالعلا  راطإ  تزواجت  ةـيئانثلا  انتقالعف  اًراغـص ، ةـيتف  انُك  نأ  ُذـنم  يحتف  يخأ  ركذأ 
مهلا انعمجف  انتريـسم ، لوط  ىلع  لاضنلا  اـنعمجو  اـنرمع ، لـبتقم  يف  يبـالطلا  لـمعلا  اـنعمجو  اـنتلوفط ، يف  ميخُملا  اـنعمج 

يف ةطيــسب  ةرــسأل  دـلُو  ةريبـك ، ةـقاط  اذ  اًزيمتم  هبابــش  يف  ديهــشلا  ناـك  دـقو  دـحاولا ، ركِفلاو  ةدـحاولا ، ةيــضقلاو  دـحاولا ،
نيذلا ةـثالثلا ، هئاقـشأ  عم  مألا  ميتي  شاعو  رـصِم ، عم  دودـحلا  ىلع  نيطـسلف  بونج  حـفر  يف  هب  تدـلُو  يذـلا  هتاذ  ميخُملا 
هتلئاع ةلاعإل  هقتاع  ىلع  ةاقلملا  ةـيلوؤسملاو  ميهاربإ ، وبأ  ديهـشلا  ةـلئاع  رقف  مغرو  يمالـسالا ، هجوتلا  اًعيمج  مهيلع  بلغ 

، ماعلا ّمهلا  نع  هلغـشي  مل  هلُك  اذـه  نأ  الإ  همأ ، نادـقفل  همزالُي  يذـلا  يـسفنلا  راـسكنالا  ىلإ  ةـفاضإلاب  اًنِـس ، هتوخإ  ربكأ  هنوكل 
هلعِفو هناسلو  هنادجُو  يف  ةرضاحلا  يه  ةيمالسإلا  ةمألاو  نيطسلف  تناكو 

يف نـيزيمتملا  ةــبلطلا  نـم  هـمحر هللا  ناـك  ثـيح  نيملــسملا ، ناوخـإلا  ةــعامج  عـم  يبـالطلا  لــمعلا  يف  انديهــش  طــشن  دــقف 
هتوعدـل ناك  دـقو  يميظنتلا ، لـمعلا  يف  ءادـألا  نيـسحتو  ريوطتلا  ةـيغُب  دـقان  حرط  بِحاـص  ناـكو  رـصمب ، قيزاـقزلا  ةـعماج 
نيداـنملا ةوخـإلا  دادـعأ  ةداـيز  يف  ريبـك  رثأ  تاداـسلا ، روـنأ  لاـيتغا  رثإ  رــصم  نـم  هدرط  دـعب  نيطــسلف ، يف  داـهجلل  ةركبملا 

حّلسملا حافكلا  رامغ  ضوخو  يركسعلا  لمعلا  ءدبب 

قوذ بحاـص  ناـكو  لـعف ، اذإ  ةمـصب  اذ  ركِفلا ، ىلإ  لـيمي  اًـمهن ، اـًئراق  اـًناسنإ  ناـك  لـب  بـسحف ، اًـينطو  اًدـئاق  انديهـش  نـكي  مـل 
مالــسإلاب قـلعتت  يتـلا  اـياضقلا  ةــشقانمل  بابــشلل  ةــلبِق  هـتيب  ناـكو  ناـيبلا ، رحِــس  هاـتآو هللا  نـفلاو ، بدــألا  ةءارق  يف  عـيفر 

لجــأل اًرطؤـُـم  شاــع  هــنأ  ــالإ  اًرُح ، نوــكي  نأ  ىلإ  لــيمي  ركفُملا  نأ  مــغُرو  نــفلاو ، نيدــلاو  ةسايـــسلاو  ةـــفاقثلاو  نيطـــسلفو 
هتمأ اياضقب  اًمازتلاو  نيطسلف 



ناـك هنأ  هل  دهـشن  اـننإ  ثيح  ينيطـسلفلا ، بعـشلا  لاـضن  راوشِم  يف  ةدـيدع  تامـصب  همحر هللا - ميهاربإ –  وبأ  ديهـشلل  ناـك 
يلخادلا اندهشم  يف  اذه  انموي  ىتح  هرثأ  سملن  اًكرتشم  ًالمع  انسرامو  ةدحاو ، ةملك  ىلع  اّيوس  انكو  ةينطو ، ةدحو  لجر 

نيطسلف يف 

انكراشت يتلاو  اهلجأل ، لتاق  يتلا  هراكفأ  رضحتسنلو  انريسم ، يف  هلاضنب  يدتهنل  ميهاربإ ، وبأ  انيخأ  ليحر  ىركذ  ىلع  رمن 
انتمأ لاغـشنا  لظ  يف  ينرـضحتسي  انهو  نيطـسلف ، لوح  وأ  جـهنملا  يف  وأ  اّيركف  اًفالخ  اًموي  انفالخ  نكي  ملف  اهيف ، هاـيإو 

ةيـضقلا نيطـسلف  رابتعا  ىلع  مئادلا  هديكأت  ةيداملاو ، ةيرـشبلا  اندراوم  رادهإو  يتاذـلا ، رحانتلاو  ةـيلخادلا  تاكحامملا  يف 
نايكلا وهو  الأ  اًعيمج ، ةمألا  ودع  وحن  ةلصوبلا  بيوصت  ةداعإ  ىلإ  بوؤدلا  هيعسو  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  نيتمألل  ةيزكرملا 

قدـص مـسر  يذـلاو  نيطـسلف ، ريرحت  زاـجنإل  حلـسملا  حاـفكلا  راـيخ  ةـيروحم  ىلع  رمتـسملا  هدـيكأت  ىلإ  ةـفاضإ  ينويهــصلا ،
رهاطلا همدب  هب  هداقتعا 

" يل يغبني  امم  رثكأ  تشع  يننأ  دـقتعأو  ايندـلا ، هذـه  نم  تعبـش  يل " لاـق  نيح  انديهـش  عم  ريخـألا  يثيدـح  ركذأ  تلز  اـمو 
هتداهش يف  اًبيرغ  هاينُد ، يف  اًبيرغ  شاع  نأ  دعب  اًعيمج ، اننيب  نم  هافطصا هللا  دقو  لجألا ، برُق  رعشتسا  هنأكو 

نم اًدـيزم  مهتمأل  نوبهي  ءاـيحأ  مهنإ  نوتومي ، ـال  ءادهـشلا   " هملق هّطخ  اـمب  انديهـش  يثرأ  نأ  ىوس  ماـتخلا  يف  ينعـسي  ـالو 
دــسجلا عزاوـن  نـم  اًـصلاخ  اـًـفثكم  مهدوـجو  ىنعم  رــضحتسي  هـنكلو  ةرهاــطلا ، مهداــسجأ  لــتقلا  يغلي  دــق  ةوـقلاو ، ةاــيحلا 

"، اـهنع نوعفادـي  مهو  اـهلجأل  اولتق  يتـلا  يناـعملا  مجحب  ةرثؤم  ةـيح ، ةـقافخ  مهحاورأ  قـلطيو  هدوـيق ، نم  اًررحتم  هلقثو ،
" َنوُقَزْرُي ْمِهِّبَر  َدنِع  ٌءاَيْحَأ  ْلَب  اًتاَوْمَأ ۚ  ِهَّللا  ِليِبَس  يِف  اوُلِتُق  َنيِذَّلا  َّنَبَسْحَت  َالَو  "
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