
 ىثغى هللا انشدًٍ انشدٛ

 

أصذبة انجالنخ ٔانفخبيخ ٔانغًٕ ٔانغؼبدح انغٛذاد ٔانغبدح ، انذعٕس انكشاو، أدٛٛكى ٔأسدت ثكى جًٛؼبً 

 .فٙ يُزذٖ انذٔدخ فٙ دٔسح اَؼمبدِ انؼبششح

 

ٚجٙء اجزًبػُب ْزا انؼبو فٙ ظشٔف شذٚذح انصؼٕثخ ألٌ انؼبنى ٕٚاجّ صنضاالً الزصبدٚب ٔيبنٛب ٚغزذك انذسط 

ّ ػهٗ أ٘ يإرًش أٔ يُزذٖ أٌ ٚمطغ ثشأ٘ أٔ ٚؼهٍ لشاساً فٙ لعبٚب لذ ركٌٕ يذذدح ٔلذ ٔانجذش يًب ٚزؼزس يؼ

ركٌٕ رفصٛهٛخ. فُذٍ جًٛؼبً يطبنجٌٕ ثًزبثؼخ يب ٚجش٘ ػهٗ يٕالغ انمشاس انذٔنٙ ٔاإلَزبط انؼبنًٙ ٔاألعٕاق 

نى ٔأيُّ ٔعاليزّ . ٔيٍ انًزؼٕنًخ ثًُزٓٗ انجذٚخ ٔانذشص ألَُب أيبو نذظخ رغٛٛش كجٛش ٚمزعّٛ اعزمشاس انؼب

انًزُبلعبد أَُب اٌٜ ػُذ دسجخ يٍ انزمذو انؼهًٙ ٔانزكُٕنٕجٙ ٔانًُٕ غٛش انًغجٕق فٙ رٕافش انغهغ 

ٔانخذيبد ٔسؤٔط األيٕال ،ٔرنك ٚؼطُٛب أعجبثبً رذػٕ ئنٗ االغًئُبٌ ػهٗ انًغزمجم. نكُُب يٍ َبدٛخ أخشٖ 

انغٕاء يب ٚذػَٕب ئنٗ انمهك انشذٚذ نًب َشٓذِ يٍ  َشٓذ فٙ كم أسجبء انؼبنى انًزمذو ٔانُبيٙ ػهٗ

اظطشاثبد ػُٛفخ ، فأيبيُب ػبنى يزمذو رزؼشض يجزًؼبرّ نهًخبٔف ػهٗ أيُٓب االجزًبػٙ ٔػهٗ انزطهؼبد 

انًششٔػخ ألْهٓب ،فٓزِ انؼٕانى انًزمذيخ رصٕسد خالل ػمٕد يبظٛخ أٌ ػصٕس انذشة انزٙ ػبَذ ٔٚالرٓب لذ 

دسح ػهٗ انذٛبح فٙ سخبء يزصم يعًٌٕ ال ٚٓذدِ كغبد أٔ ثطبنخ. ٔفٗ َفظ انٕلذ فمذ اَمعذ ٔأَٓب اٌٜ لب

كبَذ انذٔل انُبيٛخ انزٗ دممذ لذسا يٍ االعزمالل انٕغُٙ رزطهغ انٗ يغزمجم رشاِ ايبيٓب ٔلذ رٕفش نٓب يب 

ْب انزارٛخ ٔػهٗ رذمك نغٛشْب يٍ انغبثمٍٛ انٗ انزمذو , ٔكبَذ رظٍ اٌ فٗ اعزطبػزٓب االػزًبد ػهٗ يٕاسد

يغبػذح انًزمذيٍٛ ثٕاعطخ ْٛئبد ٔيُظًبد ػبنًٛخ نهزكبفم لبدسح ٔكفإح رغبػذ خطبْب ٔرإيٍ دشكزٓب َذٕ 

انًغزمجم. نكٍ انذبنخ انشاُْخ فٗ انؼبنى كًب َشاْب رٕاجّ انجًٛغ ثزُبلط دشط فال دٔاػٙ االغًئُبٌ يزٕفشح 

َٕخ نذٖ انغبػٍٛ نهًُٕ. ٔرنك ٚعغ انؼبنى يفكشّٚ ٔلبئًخ نذٖ انًزمذيٍٛ ٔالدٔاػٙ األيم يإكذح ٔيعً

ٔصبَؼٙ انمشاس فّٛ ايبو رذذ شذٚذ انزؼمٛذ. فال َذٍ ايبو خطش ػبنًٙ يذيش, ٔالَذٍ ايبو ٔظغ اعزمشاس 

ػبنًٙ يطًئٍ, ٔفٗ رمذٚشَب اٌ يب َشاِ ايبيُب عٕاء فٗ يجبل انغٛبعٛخ أ فٗ أدٕال االلزصبد ٔانًبل نّ 

اَّ ارا كبَذ انذمبئك انكجشٖ ػٍ اعجبة انزمذو ظبْشح, ٔارا كبَذ انزمهجبد انغٛبعٛخ  دالالد اعبعٛخ يإداْب

ٔااللزصبدٚخ ٔفٗ اعٕاق انًبل ٔانًًبسعبد انغٛبعٛخ يعطشثخ فًؼُٗ رنك اٌ انخهم فٗ ْزا انزُبلط ثٍٛ 

ٔفٗ االداسح انذمٛمٙ انزٖ ٚذػٕ نالغًئُبٌ, ٔانذبصم انزٖ ٚذػٕ نهمهك يٕجٕد فٗ انُظى ٔنٛظ فٗ األصٕل 

 .ٔنٛظ فٗ االيكبَٛبد

 

ٔفٗ انًذصهخ ٔػهٗ ْزِ االعظ فبٌ يب َُزظشِ يٍ ْزا انًُزذٖ نٛظ لشاساد رصذس فٗ أ٘ لعٛخ يٍ 

انمعبٚب فزنك فٗ سأُٚب ٚزأصش ثأدٕال انغٕٛنخ انذمٛمٛخ انزٗ رٓذد انزًبعك االلزصبد٘ انؼبنًٙ انٗ جبَت 

ح, اَكى فٗ ْزا انًُزذٖ رٕاجٌٕٓ جذٔل أػًبل دبفم اعبنٛت انًًبسعخ انغٛبعٛخ. انغٛذاد ٔانغبد

ثبنمعبٚب انٓبيخ ػبنًٛخ ٔالهًٛٛخ ٔيذهٛخ, نكٍ دػَٕٙ اركشكى اٌ كم يب ٚشغهُب يٍ لعبٚب ٔيشكالد يشٌْٕ 

ثبالغبس األٔعغ , ٔيغ اَُب الَغزطٛغ االَزظبس فٗ كضٛش يٍ انًشكالد دزٗ رُجهٙ انغٕٛو انزٗ رزشاكى دٕنُب 

ٌ دشكخ ْزا انؼبنى انًزصم ثجؼعّ ػهٗ َذٕ فشٚذ فٗ انزبسٚخ الرغزطٛغ اٌ رجذ دهٕال اَجخ اال أَُب َشٖ ا

ٔافعم اال فٗ اجٕاء يغزمشح ٔادٕال يُزظًخ ثذٛش ٚمذس كم يُب ػهٗ انزخطٛػ انغهٛى ػهٗ اعبط سؤٖ 

ٛك ٔاظذخ ٔلٕاػذ ًٚكٍ ػهٗ اعبعٓب اجشاء دغبثبد يزٕاصَخ. ا رًُٗ نكى جًٛؼب ٔنهًُزذٖ كم انزٕف

ٔانُجبح. ٔلجم أٌ أَٓٙ ال ثذ أٌ أرطشق ثاٚجبص شذٚذ نًب جشٖ فجش ْزا انٕٛو يٍ أػًبل لشصُخ ئعشائٛهٛخ ظذ 

يزعبيٍُٛ ػشة ٔأجبَت دبٔنٕا كغش دصبس غٛش ئَغبَٙ ٔغٛش ػبدل يفشٔض ػهٗ أْهُب فٙ لطبع غضح ال 

ٙ اسركجذ فجش انٕٛو فٙ دك نغجت ئال ألَٓى يبسعٕا دمٓى انذًٚمشاغٙ فٙ االخزٛبس . اٌ انجشائى انز

انًذٍَٛٛ انًزعبيٍُٛ يغ شؼجُب رزكشَب جًٛؼبً أٌ ُْبنك دصبسا غٛش ػبدل ٔجشدب يفزٕدب ُٚضف فٙ انمطبع ٔاٌ 

كم يٍ ٚزذذس ػٍ انذشٚخ ٔانؼذانخ ٔانذًٚمشاغٛخ يطبنت اٌٜ ثفؼم شٙء نكغش ْزا انذصبس دزٗ ال رزْت 

أٚعب نهذٔل انؼشثٛخ انزٙ أٔلفٓب ْإالء األدشاس أيبو عبػخ ديبء ْإالء األدشاس عذٖ. ْزِ سعبنخ يٕجٓخ 

 .انذمٛمخ

 

 .ٔانغالو ػهٛكى ٔسدًخ هللا ٔثشكبرّ


