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 هالاو نمو هبحصو هلآو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلاو هللا مسب

 ةكرح نأش يف يمالك يف تعقو يتلا ةرابعلا هجول ًانايبو سبلل ًةلازإو انناوخإل ًاحيضوتف
 اننإ : لوقأ ،ناديز دمحأ ةريزجلا ةانق يفحص عم لجسملا ءاقللا يف ،سامح يدهاجمو سامح
 هلو فورعملا هجهنمو هركف هل ميظنتو ٍبزحك سامح نيب قرفلا حيضوت ىلع ًارارم انزكر دق
 ،تاذخاؤملا نم هيلع انل امو هنم انفقوم ةريثك تابسانم يف انّيبو ،ةددحملا ةيسايسلا هفقاوم
 داسف رزو ةرورضلاب نولّمحتي ال نمم ،اهريغ نمو سامح نم نيطسلف يف نيدها~ا نيبو
 ةحصو ةماقتسالا ثيح نم تاجرد ىلع اضيأ ءالؤهو ،ةيسايسلا هفقاومو هتادايقو ميظنتلا
  .ركفلاو جهنملا

 : حوتفملا هئاقل يف امك ةبسانم نم رثكأ يف ىنعملا اذه هللا هظفح نميأ خيشلا ركذ دقو
 رئاسو ٍسامح يدهاجم نيبو ٍسامحل نييسايسلا ةداقلا نيب يتاملك يف ًامئاد تقرف دق ينأ"
 روتسدلاب اومزتلا املاط ،مهدقتنأ تلزالو م�دقتنا ٍسامح ةداقف ،نيطسلف يف نيدها~ا
 رئاسو ٍسامح ودهاجم امأ ،ةكم قافتا نع مهيلخت اونلعي مل املاطو ،يناملعلا ينيطسلفلا
 لئابق ًةصاخو م�دناسمل ةمألا وعدأو ،مهديؤأ تلزالو م�ديأ دقف نيطسلف يف نيدها~ا
  ."ءانيس

 تبكترا دق سامح نإ ؛ّيلج ٌحضاو سامح ميظنت نم انفقومو انيأر نأ بسحأ هيلعو
 مهحصن نأ -لاثملا ليبس ىلع- ريقفلا دبعلل قبس دقو ،ةميظع ةيعرش تافلاخمو تاماط
 رخآلا عيبر يف باحسلا ةسسؤم عم يل لوألا ءاقللا يف نيتنس لبق تافلاخملا هذه كرت يف

 مازتلا نع عوجرلاو ةيكرشلا سلا~ا لوخد نع عوجرلاب مهحصنن" : تلق ثيح ـه1428
 يف نيدترملاو ةنوخلا ءالمعلا يديأ يف مهيديأ اوعضي الأو ةيبرعلاو ةيلودلا تارارقلا مارتحاو
 نأ مهيلعو ،ةدترملا ةمظنألا تاماعزل ًامارتحا الو ًاءالو اورهظي الأو ةينيطسلفلا ةطلسلا
 حلاصم لباقم ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت نع اولزانتي الو ءاربلاو ءالولا ةديقع اوححصي
 .ةدعاقلا ركفب هيمست ام َةزغ يف ُبِراحت سامحو فيك ،هللا دمحلاو ٌحضاو انفقومف ، "ةموعزم

 دحاو جهنمو دحاو ركف ىلع سامح يدهاجمو اننإ يلوق نم ةريزجلا ءاقل يف درو ام امأو
 اضيأ ينهذ يف ناك هنأ عم ،ّيلاجترا ءاقل يف ناسللا قبسب هبشأ يهو ،ةقيقد ةرابعلا نكت ملف
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 نيحلاصلا نيدها~ا نيب قيرفتلا وهو هالعأ هتركذ يذلا ىنعملا ىلع زيكرتلا اª ملكتلا تقو
 ام ديفت الو ءيش نع ّربعت ال ةروكذملا ةرابعلاف هيلعو ،يسايس ميظنتك سامح نيبو نيقداصلا
 .ريصقتلا هنم عقي الو ئطخي ال نم لجو ،عضوملا اذه لثم يف ليصفتلا بجاولاو ،هديرن

 ؟ًاجهنمو ًاركف سامح فلاخي نم سامح يدهاجم فوفص يف دجوي لهو لئاق لاق نإو
 سامح اوحصني نأ ةوخإلا ءالؤه ىلع بجاولا نأ ىرن نحنو ،ةلق اوناك نإو معن : لوقنف
 نودب ،ةصلاخ ٍةنسو ٍديحوت ةيار تحت اولمعي نأ مهَنكمأ نإو ،اوعاطتسا ام اهيدهاجم َمومعو
 .سامح ُكرتو اهتحت ُلمعلا مهيلعف ،نآلا ةحجار ٍةدسفم

 مالكلا مامتك ،تارقفلا ضعب لجسملا ءاقللا نم تفذح دق ةريزجلا ةانق نإ : ةظحالم
 ًاللعت امبر ،ىرخأ ةليلق ءايشأو ،ايروس ىلع مالكلاو ،برعلا ةريزج يف لمعلاو ةيدوعسلا ىلع
 .ىرخأ عفاودلو جمانربلا تقو ةيدودحمب

 نيذلا ةوخإلاو ،مهفلاو نظلا اونسحأو رمألا اذهل انوهبن نيذلا ةوخإلا عيمج ركشأ يننإو
 مهحصن ىلع اريخ هللا مهازجف ،اوشقانو اوبتك وأ انولسار نمم ،لكشأ امل حيضوتلا اوبلط
  ،مهيعس هللا لّبقتو

 هحيضوتو هلاقم ىلع ُتعلطا دقف يسدقملا دمحم ابأ لضافلا خيشلا ركذلاب ّصخأو
 .ديفملا

 فورظ نم نوملعي امل ًانايحأ اهريغو تانايبلاو دودرلا رخأت ىلع ةوخإلا انرذعيلو ،اذه
 .برحلا

 .ىضريو انبر ُّبحي امل قيفوتلا عيمجللو انل هللا لأسأ

 هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو
 ديزيلا وبأ ىفطصم مكوخأ
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  -  ةماعلا ةدايقلا - داهجلا ةدعاق ميظنت
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