
ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ركشلا ليزجب مدقتأ نأ دوأ يتلئاع نع ةباينلابو ةيادب
 دومحم ةينيطسلفلا ةينطولا ةطلسلا سيئر دئاقلا بألل
 نيذلا )باقلالا ظفح عم( نيرضاحلا عيمجلو سابع
 بألا ركذتن نحنو مويلا اننوكراشيو اننزح انوكراش
 ةيجار .هتافو ىلعً اموي نيعبرأ رورم دعب رازن وبأ دئاقلا
 فيرشلا سدقلا يف مكايإو عمتجن نأ لجو زع هللا نم
.ةلقتسملا ةينيطسلفلا ةلودلا ةمصاع

 ةليل قفاوي ناكو ١١/١٠ يف ١٩٣٩ ماع يف يبأ دلُو
 ىلإ يدج أجلف ناضمر نم نورشعلاو عباسلا ردقلا
 ةميركلا ةيآلا أرقي هب اذإوً امسا هل راتخيل ميركلا نآرقلا
ٍ مالغب كرشبن انإ ايركز اي : ميحرلا نمحرلا هللا مسب(
 .)اّيمس لبق نم هل لعجن مل ىيحي ُهمسا

 ةديدع براجتب ةئيلم هتايح تناكو ىيحي يبأ مسا ناكف
 يف .ةطالب ميخم ىلإ ءوجُللاف ١٩٤٨ ماع ةرجهلاب ةيادب
 بحب اعبشم هنم قلطناو هتلوفط شاع ميخملا اذه
 هتدارإو هتميزع نم تدازو بُراجتلا ُهتلقص .نيطسلف
 ءانبو ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا ريرحت ىلع هرارصإو
 ،ناك دقف ةمداقلا لايجأللو هلافطأل قرشم لبقتسم
 لابشألا هيف لمحي يذلا مويلا يتأيس ةنأبً انمؤم-



 ،ناك دقف ةمداقلا لايجأللو هلافطأل قرشم لبقتسم
 لابشألا هيف لمحي يذلا مويلا يتأيس ةنأبً انمؤم-
 سدقلا سئانكو نذآم قوف نيطسلف ةيار تارهزلاو
.فيرشلا
 ءاطعلا ىلع نيطسلف بابش ةردقبً انمؤم ناكو -
 ريرحت لجأ نم باعصلا لك زواجتو دومصلاو مازتلالاو
 .ةلتحملا ةينيطسلفلا ضرألا
 امئاد ناكف ةينيطسلفلا ةأرملا رود ةيمهأبً انمؤم ناكو-
 يه .تخألاو ةنبإلاو ةجوزلاو مألا يه ةأرملا نأب رركُي
 ةديهشلاو ةريسألا يهو لتاقملاو ديهشلاو ريسألا ةجوز
 ءانبألا ةيبرت يف ةلماك اهيلع ةيلوؤسملا عقتو ةلتاقملاو
  .ةرسألا كسامت ىلع ظافحلاو مههيجوتو
 ةروثلا روذب اوعرز نيذلا نيطسلف لاجربً انمؤم ناكو-
 ينيطسلفلا بعشلا خيرات مهئامدب اورطسو ةينيطسلفلا
 .ميظعلا

 ريخألاو لوألا هبُح يهف نيطسلف قشعي يبأ ناك
 ذنم يسايسلا لمعلاب رثأتف هتايح ىلع اذه سكعناف
 ينطولا ريرحتلا ةكرح ىلإ مضنا نأ ىلإ هتلوفط
 اهلً اصلخمو اهفادهأبً انمؤم ناك يذلاو حتف ينيطسلفلا
 لكشب ةيرعشلاو ةيسايسلا هتاباتك ىلع كلذ سكعناو
 .ماع

 .نيطسلف ءاوهو نيطسلف بارتو نيطسلف ّبُح يبأ انمّلع



 .نيطسلف ءاوهو نيطسلف بارتو نيطسلف ّبُح يبأ انمّلع
 قيمعلا ناميإلا انيف عرزو ضرألا هذهل ءامتنالا انملع
 له" الافطأ نحنو هلأسن انُك امدنع رُكذأ .اهتيضقب
 نيطسلف" لوقيو انيلع دري ناك "اباب اي هليمج نيطسلف
 ."ضرألا ىلع هللا ّةنج يه

 ريخ لمعا( ددُري امئاد ناكو سانلا لك عمً اميرك ناك
 لثملا ددُريً احماستُمً اروبص ناكو )رحبلا يف هيمراو
 ام كجرخ( هنولأسي ناك املو )جرُخلا يف طُح( ريهشلا
 نم وتقزخ يجرخ انأ(ً امستبم دُري )؟رازن وبأ اي ىلتم
)نامز

 ىتح ةوقب نيطسلف لجأ نم يسايسلا لمعلا هذخأ دقل
 تقولا يضقيل صرفلا زهتني ناك هنكلو هترسأ نم
 انيف عرزي .. ةلئاعلا بحو نطولا بح انيف عرزي .. انعم
 ماسرلا نانفلا رعاشلا ناك همالحأو هتاياوهو هينامأ
 انبهاوم قالطإل ىعسيو انعم حرملا نمً اوج قلخي يذلا
 مسرلا ملاع يف انرحبأ هلالخ نم .قرطلا لكب اهتيمنتو
 رعشلاو ىقيسوملا ملاعو ةمجرتلاو رتويبموكلاو ملاعو
 انأ اندعاسي ناك امدنع ُرُكذأ ،امنيسلاو ليثمتلا ملاعو
 تايحرسم صن ةباتك ىلع لامكو دمحأو رازن يتوخأو
 يتلا ةعمجلا مايأ يف اهليثمتو اهجارخإب نحن موقن



 تايحرسم صن ةباتك ىلع لامكو دمحأو رازن يتوخأو
 يتلا ةعمجلا مايأ يف اهليثمتو اهجارخإب نحن موقن
 لحنلا ةيلخب هيبش ويدوتسا ىلإ لزنملا اهيف لوحتي
 ليثمتلاو ماعطلاو جايكملاو سبالملاب لوغشم لكلاف
 .هسفنب يبأ هب موقي ناك يذلاريوصتلاو

 ةصاخ ىركذ هعم ةظحل لكل تناكفً ابوبحموً اميظع ناك
 انُكف ّانم هقرسي هلمع ناك .خيرات ةلبُقو ةمسب لكلو
 هتايح قيرط ردقلا مسر .قيفوتلاب هل اوعدنو هيلإ ُقاتشن
 ناكو .هللا ةئيشمل مّلس لبً ادبأ ردقلا دناعُي مل هرودب وهو
 تايبأ يف ايلج اذه حضتي فدهل ُهقلخ دق هللا نأً انمؤم
 :اهيف لاق ١٩٧٢ ماع يمأل اهمظن
اهتاظحل نم ُداجمألا عنصُت مل نإ مايألا ُةميق ام(
اهتامسب يفَ خيراتلا مسرن مل اذإ ايندلا ُةميق ام
 ىدملا ىلع .. ّيلع تقاض اذإ ايندلا هذه يف يتميق ام
اهتاوطخ
 )اهنآطُش يف رصنلا ّبُصن يك ةبيبح اي ُرحُبنس اّنإ

ً اردق هتلئاع ةركاذ يف رفحي نأ يبأل لجو زع هللا ءاش
 يتلا كلت اهتميق يف يهاضُت تايركذلاو خيراتلا نم
 عبرألا تاونسلا تناكف نيطسلف ةركاذ ىلع اهشقن
 ةطاشن نعً ةونُع ُهتدعبأ يتلاو هتايح نم ةريخألا
 نعً اديعب اننيب اهاضق يتلاو .ضرملا ببسب يسايسلا
 نم تناك هجراخ مأ نطولا يف انه ءاوس ةسايسلا



 نعً اديعب اننيب اهاضق يتلاو .ضرملا ببسب يسايسلا
 نم تناك هجراخ مأ نطولا يف انه ءاوس ةسايسلا
 لكل كُرتي نأ هليحر لبق دارأ ُهنأكو رُمعلا تاونس ىلحأ
 انم ٌلُك نضتحاف هب صاخلا هتايركذ قودنص انم دحاو
.قاتُشملا ةعولب رخآلا

 قئالخلا ّنحأ اي يبأ
 عجولا دودُح تربعّ زعلا ةرخص اي
 قئادحلاب اهتحت نم ضرألا ترهزأو
يبلق جلُثتل ٍفاوق ينيع عمد نم ُُرطسأس كيلإ
كاوه هيف ُتركذت ٍرصعل تايركذلا ينُعجُرتف
 تايركذلا ُفجترتو كيلإً انينح يبلق ُفزنيف
كايض َءفد ُسملأ دربلا نم يّلعل
 يكبأف
ةياكحلا اهتمتاخ ترطس دقو
 ىركذو ٌروصو ٌصصق ىوس قبي ملو
 ىرشُبو ٌلمأو يفوج ُفصعت جلثلا نمٌ حيرو
 يكبأف
ةميزعلا ُديزي يئاكُب نكلو
ةليمخلا ُّزُهت ٍربص ةّوقب يبلق ُضهنيو
ارطعو ًءاموً ابطُر ُرطُمتف
ً ابعش نَيطسلف ُضرأ ُرهزتو
ارطسفً ارطس ٍدجمَ خيرات ُُبتكي .. ُمُلحت َتنُك امك



ً ابعش نَيطسلف ُضرأ ُرهزتو
ارطسفً ارطس ٍدجمَ خيرات ُُبتكي .. ُمُلحت َتنُك امك

 كثرإ ىلع ظفاحن نأ ىلع كُدهاعُن ،يبأ اي كيلإ
 رمتسن نأ ىلع كدهاعنو ةميظعلا كئدابمو يسايسلا
 تباوثلاو ةينطولا ةدحولا لجأ نم كاطُخ ىلع
 لاطبألا انئادهُش اهلجأ نم دهُشتسا يتلا ةينيطسلفلا
 .تافرع رساي كبيبح زمرلا ديهشلا مهسأر ىلعو
 نيطسلف ّبح اندالوأ يف عرزن نأ ىلع كدهاعنو
ً اميظع ناك مكو شبح رخص مهدجبً امئاد مهرّكُذنسو
 ..اّيصعً ارابج نُكي ملو هتلئاعو هيدلاوبً اّربوً اّيقتوً انونحو
 نيطسلف بارت كنضتحا مويو َتدلو موي كيلع ٌمالسف
 .. اّيح ُثعُبت موي كيلع ٌمالسو .. هب َتمُلح املاط يذلا
 دلُخلا تانج يف كايإو انعمجو هتانج حيسف هللا كنكسأ
 .هللا ءاشنإ

 هللا ةمحر و مكيلع مالسلا و                           
هتاكربو

         ٢٠٠٩/١٢/١٠       
      


