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اهعنمي نلو  مل  راصحلا  نأ  سامح ،"  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةـكرحل  يركـسعلا  حانجلا  ماسقلا  نيدـلا  زع  ديهـشلا  بئاتك  تدـكأ 
يذلا اهحالـسو  اهرايخب  ًاكـسمت  الإ  اهديزت  نل  ودعلا  تاسايـس  نأو  ريرحتلا ، ةكرعمل  دادعإلا  رارمتـساو  اهتاردـق ، ريوطت  نم 

ناسنإلاو ضرألا  ريرحت  ىتح  هعضت  نل 
بوـنج حـفر  ةـنيدمب  بئاـتكلل  بـيهم  يركـسع  ضرع  لـالخ  هـل  ةـملك  يف  ماـسقلا  مساـب  يركــسعلا  قطاـنلا  ةدـيبع  وـبأ  لاـقو 

ةهجاوم نع  نابجو  مهاو  وهف  ةـمواقملا  عدر  يف  حـجن  دـق  هنأب  نظيو  ءودـهلل  نكري  ودـعلا  ناك  اذإ   :" دـحألا ءاسم  عاـطقلا 
نذإب هللا" هوملعت  مل  امو  هومتملع  ام  ىوس  انم  اودجت  نلف  ةقامحو ، ةرماغم  وأ  ةعيدخ  وأ  ركم  يأ  نم  هايإ  ًارذحم  عقاولا ،

انيلع ضرفت  نأ  نكمي  ةكرعم  يأ  ضوخو  تقو ، لك  يف  انبعش  نع  عافدلل  ةزهاج  ةمواقملاو  ماسقلا  بئاتك  نأ  ىلع  ددشو 
نيح لك  يفو  لكش  يأب 

نمو ملاعلا ، بوعـش  يقابك  ةميركلا  ةايحلاو  ةيرحلاب  معني  نأ  انبعـش  قح  نمو  ءودهلا ، ةلاح  مدخي  نل  راصحلا  نأ  حضوأو 
هتيرح لين  ررق  بعش  هجو  يف  اوفقت  ال  ملاعلا : يف  ةساسلا  لك  اهعمسيلف  ناكربلا ، دصحيس  بضغلا  عرزي 

، لـيحرلا لـبق  ريرحتلا  ةـكرعم  يف  مهتامــصب  نوعــضي  نيذـلا  لاـطبألا  دادـعإلا  ءادهــش  حاورـأل  ةــيحتلا  هجوـن  اـنه   " فاـضأو
مهتاـضَبق نأ  مهدــهاعنف  ايندــلا ، لـك  ىلع  ةــجحلا  اوـميقي  نأ  دــعب  ىلإ هللا  نوـضميو  دوؤـك ، ٍةرخــصو  ٍةــبقع  لـكب  نوؤزهيو 

" ءاقللا موي  ءادعألا  روحن  يف  سرغُتس  مهسوؤف  ِتابرضو  مهلبانق  اياظشو 

ةحوتفم تافلمو  ةرضاح  قاروأ 

هزجع ىلع  لدت  ةيرـصنع  ةيباقع  تاءارجإب  ىرـسألا  ىلع  ودعلا  ءاوقتـسا  نأ  يركـسعلا  قطانلا  دـكأ  ىرـسألا  عوضوم  يفو 
اهاقليــس يتـلا  ةـلماعملا  سفن  نوقليــس  انيدـل  هارــسأ  نأ  ودـعلا  مـلعيلو  يركــسعلاو ، يــسايسلاو  ينمـألاو  يقـالخألا  هلــشفو 

لالتحالا نوجس  يف  انارسأ 
ةدارإو ةوـق  نـم  اـهاتآ هللا  اـم  لـكب  نوـعب هللا  لــمعت  لازت  ــال  اــهرازوأ ، برحلا  تعــضو  نأ  ذــنمو  ماــسقلا ، بئاــتك   " فاــضأو

نم لـمت  نـلو  لـكت  نـل  يهو  ًابيردـتو ، ًازيهجتو  ًادادعتــساو  ًادادـعإ  هـل ، اـهراتخا هللا  يذــلا  قـيرطلا  لامكتــسا  ىلع  رارــصإو ،
" رصنلاب اهل  نذأي هللا  ىتح  دادعإلا  ةلصاوم 

ىلع ةــحوتفم  اـهتافلمو  ةرــضاح  اـهقاروأ  تـلاز  ــالو  لاجــس ، انودــع  نـيبو  اــننيب  ةــكرعملا  نأ  كردــت  بئاــتكلا  نأ  ىلإ  راــشأو 



مهتيرح لــجأ  نــم  دــهج  لــك  لذــب  يف  ىناوــتن  نــلو  مــل  نيذــلا  لاــطبألا  كــئلوأ  ىرـــسألا ، فــلم  اهتمدـــقم  يفو  اهيعارـــصم ،
ةبغم نـم  ينويهــصلا  ودــعلا  رذــحنو  مـهريرحت ، لــجأ  نــم  لــمعلاو  مهتيــضق  هاــجت  اــنمازتلا  دــيدج  نــم  نــلعنو  مــهتماركو ،

انارسأ دض  ةيعمقلا  ةيهجنعلا  هتاءارجإ  يف  رارمتسالا 
دئاـقلا يه  ةـمواقملا  ىقبتــسو  ءادـعألا ، ةـعراقم  يف  ةـبرحلا  سأر  لظتــس  ماـسقلا  بئاـتك  نأـب  انبعــش  دــهاعن   :" ًـالئاق عباـتو 

 " هتايعرش عبنمو  هلامآ  ةلماحو  ينيطسلفلا ، بعشلل  يقيقحلا 

نايسنلا اهيوطي  نل  ةيضق 

نأ هـتملك  لـالخ  ةدـيبع  وـبأ  دـكأ  ةيرـصملا ، يــضارألا  ىلع  ماـسقلا  يدـهاجم  نـم  ةـعبرأ  فاـطتخا  ىلع  ماـع  رورم  ةبــسانمبو 
انئانبأ ةداعإل  هاجتا  نم  رثكأ  يف  اهدـهج  لذـبت  يهو  بئاتكلا ، ةدايقل  تقو  لك  يف  رـضاح  ةـعبرألا  نيدـهاجملا  ءـالؤه  فلم 

نيفطتخملا
انل ةبـسنلاب  وه  ةيـضقلا  هذه  َلمح  نأو  نايـسنلا ، اهيوطي  نل  مهتيـضق  ّنأب  مهتالئاع  عمو  مهعم  مويلا  دـهعلا  ددـجن   " فاضأو

" ىلاعت نذإب هللا  مازتلاو ، بجاوو  نيَد 

ءادهشلا ةداقلا  ىركذ 

روـن نـم  دادـمب  خـيراتلا  اهلجـسيس  ةـكرعم  اـهنأ  ماـسقلا ، مساـب  يركـسعلا  قطاـنلا  دـكأ  لوكأـملا  فـصعلا  ةـيناثلا  ىركذـلا  يفو 
دنج توربــج  غــلب  اــمهم  اــيلعلا  دــيلا  مـهل  ىقبتــس  قــحلا  ةــندسو  لاــجر هللا  نأــب  ايندــلا  تـملع  يتــلا  ةــكرعملا  كــلت  ءاــمدو ،

هركاسعو لطابلا  ناطيشلا 
عمجي لازي  يذـلا ال  مرجملا  لتحملا  عم  انعارـص  خـيرات  يف  ًالوحت  تلكـشو  هنيع ، ىلع  اهأّيه هللا  ةـكرعم  اهنإ   :" ًالئاق عباـتو 

تاـقاطلا لـك  اـهل  دـشحو  تاـناكمالا  لـك  اـهل  رّخـس  ةـكرعم  يف  هـتبيخو  هقاـفخإو  هلـشف  ّرــس  مـهف  لواـحيو  ةرثـعبملا  هـقاروأ 
ةداــيقو لدــعلاو ، قــحلا  ةــيار  عــفر  بعـــش  ةــكوش  رـــسكب  كــلذ  مــغر  حــلفي  مــلو  باــنذألاو ، ناوعــألا  نــم  دــشح  اــهيف  هرزآو 

" نيتملا لبحب هللا  تكسمتسا 
يف رـصنلا  طويخ  اوجـسن  نيذـلا  لاـطبألا  كـئلوأ  ةـصاخ  ءادهـشلا ، فرـشو  ةداهـشلا  قبع  لـالظ  يف  مويلا  شيعن   " فاـضأو
وبأو راطعلا ، دـئار  نميأ  وبأ  نودـلاخلا ، نيطـسلف  لاطبأ  مهو  ةداهـشلا ، فرـش  مهلينو  مهئاقترا  لبق  لوكأـملا  فصعلا  ةـكرعم 

انتكراش يتلا  ةفاك  ةدهاجملا  لئاصفلا  نم  ةمواقملا  ةداق  نم  مهريغو  موهرب ، دمحم  ةـماسأ  وبأو  ةلامـش ، وبأ  دـمحم  ليلخ 
" ةماركلاو فرشلاو  ةزعلا  قدنخ  يف  انعم  تفقوو  قيرطلا  تاذ 

وبأ ليعامـسإ  سدـنهملا  ديهـشلا  مامهلا  دـئاقلا  انبعـش ، ةداقو  انتكرح  لاطبأ  دـحأ  داهـشتسا  ىركذ  شيعن  امك   :" ًـالئاق فدرأو 
ّدم فقوتـس  ةرداغلا  تالايتغالا  نأ  نظ  ناـبج  ٍودـع  نم  ًـالايتغا  ًاـماع  رـشع  ةـثالث  لـبق  لاـطبالا  برد  ىلع  قبـس  يذـلا  بنش 

" ىلاعت دعو هللا  وحن  انتريسم  يضمو  انداهج 
أفطنت نـل  ىـصقألا  دـنج  رودـص  يف  بـضغ  ةرارــشو  هباـبحأ  بوـلق  يف  ًاراـن  لعــشأ  ىــصقألا  دجــسملا  قـيرح  نأ  ىلإ  راـشأو 
اهقيرط قشت  ىـصقألا - قيرح  ىركذ  يف   - سدـقلا ةـضافتنا  يه  اهو  نذإـب هللا ، نيلتحملا  سند  نم  هريهطتو  هريرحت  ىتح 

ةمواقملا ىنبتيو  ةيرحلل  قوتيو  عوكرلا ، ىبأي  بعش  ريمض  نع  ةربعم  رخآلاو  نيحلا  نيب  اهسفن  ددجتو  باعصلا ، لك  مغر 
تاسدقملا عازتناو  قوقحلا  لينل  ليبسك  داهجلاو 

لوكأـملا فـصعلا  ةـكرعم  ءادهـش  ةـصاخو  انبعـش ، ءادهـش  حاورأ  ىلإ  ةـيحتلا  يركـسعلا  قطاـنلا  هـجو  ناـجرهملا  ماـتخ  يفو 
ىحرجلا ىلإو  نيرباـــصلا ، نيدـــماصلا  مـــهيوذو  ىرـــسألا  ىلإو  ةءاـــطعملا ، ةـــميركلا  مهتـــالئاعو  ءادهــــشلا  يوذو  ةدـــلاخلا ،

ءوجللاو تاتشلا  تاميخمو  نيطسلف  يف  طبارملا  انبعش  ءانبأ  ىلإو  نيمايملا ، ةمواقملا  دونج  ىلإو  نيباصملاو ،
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