
92 يدوعسلا ينطولا مويلا نع ةبطخ ةمدقم

عفري يذلا هلل دمحلا ، انلا معأ تائيسو انسفنأ رورش نم بهللا ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا ّنإ
هعفنت ال عنص م عدبأف عنصو رم األ رّدق يذلا هلل دمحلا ، ريدق كلذ ىلع ّهنإ ريخلا هديب ءاشي نَم لذيو ءاشي نَم

: دعب ّامأ ، اصع نم ةيصعم وال عاطأ نم ةعاط

92 يدوعسلا ينطولا مويلا نع ىلو األ ةبطخلا

و هتمحرب ةنجلا نيب ام مهقرفيف مهرمأ يف رظني ىتح هيف سّانلا نكسي ًاناكم نوكلا اذه لعج ىلا عت هللا ّنإ
اي ينطولا مويلا ّنإ ، نونمؤملا عنصي كلذ ىلعو ءاقب راد ايندلا هذه ًاموي نكت ملو ، مهلا مع أل مهرايتخاب رانلا
هيلع نكلو ، بهذ نم قبط ىلع ضر األ هذه ىلع مدآ نب ال يتأي ءيش ال ّهنأب انركُذت ةينطو ةبسانم وه هللا دابع

. نيملا علا بر ىلع لا كت اال مث ديرُي ام قيقحت لجأ نم ءاقشلا و يعسلا

ةيبرعلا ةكلمملا ءازجأ لمش ّملو ديري ام قيقحت لجأ نم ًالبق دوعس لآ نب زيزعلا دبع كلملا ومس ىعس دقو
األ ةوطخلا ةباثمب كلذ ناكف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىلإ اهتاقحلمو دجن ةكلمم   نم اهمسا رييغتو ةيدوعسلا

ءانبأ نحن انل ّدب وال ، نمزلا قابسو ريوطتلا ةلجع عم ريسلا و خيراتلا لوحت يف ةلصافلا ةطقنلا و رييغتلل ىلو
رييغتلا اذهل نيديج ًاعانص نوكن نأ انيلع لب ، ًايداع ًافقوم رييغتلا اذه نم فقن أال ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءانبأ نحن رورسلا و حرفلا رهظُو هدييشت يف دعاسنو هيلع نيُعنف

92 يدوعسلا ينطولا مويلا نع ةيناثلا ةبطخلا

نم اهاوس نع اهلضفو نيفيرشلا نيمرحلا الد بل ددؤسلا و زعلا بهو يذلا هلك رم األ عناص نيملا علا بر هلل دمحلا
، اندرأ وأ انئش ىتم مرحلا ةيؤرب حرفنف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ءانبأ نم مكايإو انلعج يذلا هلل دمحلا الد، بلا
نأ ىوس انعسي وال ، ةكلمملا ءانبأ ةفاكل لا فتح واال حرفلا ةنوقيأ وه راهنلا اذه فداُصي يذلا ينطولا مويلا ّنإ
نأ هيلع بجي ناسن اإل ّنأ زيزعلا دبع لكلا ومس نم ملعتن نأو ، ًاعم ٍنآ يف انبولقو انهوجو ىلع ةشاشبلا رهظن

. ميدقلا يضاملا ىلع ءاقبلا وأ عونخلا ب لبقي وال رييغتلا وحن ًامئاد ىعسي

تاعمتجملا ب جامدن واال ، ثيدحتلا و ريوطتلا و ءانبلا ىلع اآلن زكرتت اهدوهجو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يعس ّنإ
نم اًدي نوكن نأ ىوس ماقملا اذه يف انعسي وال ، ةيبرغلا وأ ةيبرعلا تاعمتجملا ةفاك نيب ةوهلا ليلقت ىرخ األ
ىلع نوكن نأو ءاطعلا يف ًادهج رخدن وال انيلو رمأ مث ىلا عت هللا رمأ يف ماد ام كلذ ىلع نيُعنف رييغتلا كلذ

ال صلا هيلع دمحم انديس اطخ ىلع ريسنو ، انل انؤابآ هلعج يذلا ميظعلا ثر اإل ىلع ظفاحُنف ةيلوؤسملا كلت ردق
. مهيلع هللا ناوضر ماركلا ةباحصلا ةفاكو امهاضرأو امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ هيبحاصو الم سلا و ة

92 يدوعسلا ينطولا مويلا نع ةبطخ ءاعد

ًامنص دبعن ملف اإلسالم ةلمب انمركأ يذلا هلل دمحلا ، ءاعدلا ب انتاينمأ هيلإ جرعتف هقلخ نع عفترا يذلا هلل دمحلا
انديس ىلع كرابو ملسو لص هللام الم، سلا و الة صلا هيلع دمحم هبيبح ةلم ىلع انك امنإو بيلصل دجسن ملو
ضر األ هذه عفار اي هللام ، نانجلا لهأ نم نوكن ىتح هتوعد ةلحر يف نيفيرشلا هيمدق تيمدأ يذلا دمحم

و الد بلا ريخ هيف ام لك ىلع دوعس لآ زيزعلا دبع نب ناملس ومس انكلم نعأو ةيم اإلسال انتمأ نأش نم عفرا
، اندرطت ال كتمحر نمو انمحراو ضر األ هذهل ًالهأ انلعجاو هتعاط ىلع انعأو كتعاط ىلع هنعأ هللام ، دابعلا
دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ، نيملا علا بر اي ريخ لك ىلع اهلظ يف ّانعأو انيلع اًريخ ةبسانملا هذه لعجاو



. نيعمجأ هلآ ىلعو

92 يدوعسلا ينطولا مويلا نع ةبطخ ةمتاخ

وال هتيعر هيصعت وال هتيشاح هيصعت فال سيئر وأ كلم ةلود لكل نوكي نأ ضر األ هذه يف ةنسلا ّنإ هللا دابع
ىلع ةميركلا انتلود نيعنو الح، فلا و الح صلا و ريخلا لجأ نم ةدحاو دي انلك نوكن لب ةعاطلا اصع دحأ قشي

هللا لوسر ةريس مزلن لب ثئابخلا قحلن وال رشب يتأن فال ، هسفن نم ّانم لجر لك أدبيو نام واأل نم األ قيقحت
الم. سلا و هللا، نم ناوضر مهيلع هتباحص اطخ عبتتنو الم سلا و الة صلا هيلع


