
 

 يسسؤم نم لضانمو يواجبلا خيراتلاو ثارتلا يف ثحاب يكف دماح دمحم ذاتسألا عم راوحلا صن
 اهعم اوعقو مث ريشبلا ةموكح براح .دمحأ دمحم ىسوم عم ةيناثلا هتخسن يف اجبلا رمتؤم
 .السك ةيالو يف يناسنإلا نوعلا ةيضوفمب افظوم نآلا لمعي .ارمسأب 'قرشلا مالس ةيقافتا'

 

 

 ،ملسو هبحصو هلا ىلعو دمحم انديس نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلا نيعتسن هبو هللا مسب

 

 

 فايرألا نكست تاعومجم تناك ،ةثيدحلا تاموكحلا لبق ،ةيفيرلا تاعمتجملا .عازنلا يفرط نيب دهعلا يه دلقلا ةملك ىنعم
 ةفلتخملا لئابقلا نيب ،لاتقلا ةجردل لصت مهنيب تارجاشمو تافالتخا لصحت ام اريثك و نئادملا نع نيديعب مهتايح بلغأو
 اوعمجأ هللاب نيفراعلاو ةمئألاو دلبلا نايعأو ،ةيلهألا تارادإلا يف ةلثمملا ،حالصإلا ةداق ]يتأي[ وجيو .نادوسلا قرش يف
  .دلقلا ةلأسم يأ ،ةلأسملا هذه ىلع

 لئابقلا نم بابشلا ضعب نم تالفنالا ضعبو برشلا هايمو يعارملاو ةيعارزلا يضارألا يلع تاعارصلا نوكت ام امئاد
  .مئاهبلا تناك ةدوجوملا ةورثلا نأل مئاهبلا يف تاقرسلا ضرغل ةفلتخملا

 ركذن ةيادبلا يف راطإلا اذه يفو .نييعامتجالا نيحلصملاو ينيدلا لمعلا ةداق ،ةيلهألا ةرادإلا اهيف ام فارطألا لك دعقي
  .ةفلتخملا لئابقلا نيب نيبلا تاذ حالصإو دلقلا تعاتب ةلأسملل يح جذومن ناك ياتيب ىلع خيشلا

 يف ةلكشم مهنيب ثدحت مامعأ دالوأ اونوكي تاتويبلا نيب ىتح دلقلا ةريبكلا تاعومجملا نيب دلقلا اوركتفي سانلا امئاد يهو
 تسيل ]تافالتخالا يأ[ اهلحت يتلا سانلا .فلتخت اهنيب اميف يف تاتويبلا هذه الصأ .تاتويب ىلإ عرفتت لئابق جاوزلا
 الثمف .نادوسلا قرش ريغو نادوسلا قرش يف ةدوجوملا لئابقلا لك نجست نا ةيناكمإ اهدنع ام ةموكحلا نأل ،ةموكحلا
 نا هللا نوعدي نيحلاصلا تاوعد رمألا اذه بحاصي امئادو سانلا نيب اوحلصيلا مه دلقلا رما ىلع نيمئاقلا نايعألا ةلأسم
  .دلقلا ةلأسم يف ةهج يأب زواجت يأ يف نوكيح امف .لئابقلا اوحلاصيو نتفلا عفري

 اذإ :نيفرطلا تايسفن بسح نمز اهل اوددحي ولصأ ةيناثلا ىلع يدتعت ال لئابقلا ىدحأ ثيحب دلقلل نمزلا ديدحت ةلأسمو
 ةليبقلا ىلع يدتعت ةعومجم وأ ةليبق وأ صخش كانه سيل ةرتفلا هذه يف .نينثالا فورظ عاري ربكأ هرئاسخ فرط يف ناك
  .دلقلا ددجي ةلكشملا تاقلحلا لك تلمتكا ام اذإو .دلقلا ةرتف ةياهن ىتح ىرخألا

 سسألا بسح ىلعو سانلا نيب يضارتلاب نوكي ةعامج اي لحلا :دضعن اننكل ،اهانرضح ام يد لئاسملا بابشك نحن نكمم
 ديزي نأل ،دلقلا اهلحي ام ةلكشم يف ام .ةرتفلا كلت يف رابكلا اندادجأ اهب نيشياعو ةطبترم تناك يتلا ،ةدوجوملا قيثاوملاو
  .ةدوجوملا ةيؤرلا بسح ىلع ةدملا ديزتو دلقلا

 نم ديزملل دلقلا اذه ريوطتل ىعسنو ،نطب امو اهنم رهاظلا نتفلا اندالب قي نا لئابقو بابش اعيمج اننيعي نا هللا لأسن
  .ةعقوتملاو ةدوجوملا لكاشملا لحلو ،روطتلا


