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 سالٌم لِك يا بيت حلم

 َب ٌٍزؼؽُّفبد اْثىَخ اٌشدُّخ!!
٘ى خٍمٕب وٖ َضاي حيًّ ِغئىٌُخ إُٕٔٔب، وَهزُ جذِّا ثأدىإٌب، وٖ َؽُقك أْ  
َشي أوٖدٖ ربذ ظٍُ أو ُعخشح أو ظُك، ْٔٗ يف وً دبي ظُمهُ َزعبَك جذِّا 

ِٓ ميغهُ وأٔٗ ميظ دذلخ ػُٕٗ. َِ  ... و
ىَّح اٌشدُّخ اٌيت متٓ ؼجُؼزٗ اجملُذح أسعً ٌٕب اثٕقٗ  أٌُظ ثغجت رؼؽُّفبد اْث

احلجُت ٌُزجغَّذ وَزأٔظ وَصري ربذ آِٖٕب وٍهب ثؼُٕهب، فٗ َؼىد اِة َزشبسن 
ِؼٕب يف آِٖٕب رشبسوًب ِؼٕىًَب فمػ، ثً رصري ادلشبسوخ ِشبسوخ فؼٍُخ دمُمُخ يف 

 جغذ اثٕٗ!!
ِٓ را َغزؽُغ ثؼذ رٌه أْ َٕغً دٕبْ اْثىَّ ح اٌيت افزمذٔب هبب يف ادلغقُخ أو  َِ

ُِّش ِهّب ثٍغذ شذَّح اٌعُمخ، ثؼقذ أْ   ِٓ را َزعبَك ئىل دذ اٌزز َِ َزجبٍ٘هب؟ أو 
 ػشفٕب ثزأوُذ أٔٗ َزعبَك ِؼٕب وِثٍٕب؟

وئْ وبٔذ أٔىاس ثُذ حلُ يف ٘زٖ اَْبَ ادلجبسوخ ذبزة أثصبس لٍىثٕب ثشذح 
ًُِّ يف أرلبد اٌجٕىَّح ادلٍّىءح دجِّب و عًِٗب، فاْ أصىاد ادلٗئىخ ٖ رضاي رٍقخُّ  ٌٍزأ

َّ جذِّا أْ أرىٍَُّ ِؼؽًُب اجملذ هلل اِة يف اْػبيل، ِىشِِّقًب ِشقبػش اْثقىح     ػٍ
 ادلزؼؽِّفخ اٌيت صبسد ِٕهب ٘زٖ ادلغشَّح وإٌؼّخ ادلزعبػفخ.

ًٖ؟ ِٓ را َغزؽُغ أْ َزمذََّ ئىل ثُذ حلُ ئْ مل جيزثٗ اِة أو َِ  و
ِٓ را لذ ص َِ  بس يف اٖثٓ ومل َغجك أْ اخزبسٖ اِة؟أو 

 ٘زا ٘ى ػُذ اٌجٕىَّح دمًّب، و٘ى ػُذ اْثىَّح ثبٌعشوسح.
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فاْ اِزٓد لٍىثٕب دبشبػش ادلغشَّح ثبٖثٓ، فٍٕب أَعًب ششوخ ِغ اِة يف ِغشَّرٗ 
(، شلجِّقذَٓ ِمبصقذٖ   17: 3)ِذ  «٘زا ٘ى اثين احلجُت اٌزٌ ثٗ ُعشسُد»

ٌٕب يف ادلغُخ لجً رأعُظ اٌؼبمل. ئْ اِة ئر سأي ومسغ اٌشدُّخ ٌٕب اٌيت ادخش٘ب 
 أٔني اٌجششَخ وٍهب أسعً اثٕٗ.

ثً ئْ اِة اٌشدُُ احملت أظهش ٌٕب لذَ زلجزٗ ٌٕب، ئر وضلٓ ثؼذ خؽبح وٌُِقَذ  
ادلغُخ ... واٌؼبمل و٘ى غبسق يف ظٍّخ اجلذىد أدجٗ ٘ىزا وأسعً اثٕٗ ٌُجقزي  

 ٔفغٗ فذَخ ٌٍجُّغ.
ِشبػش دٕبْ اْثىَّح! آٖ أٔقب زلصقىس يف دقت اِة! ئ      أَخ ِزؼخ ٌٕب يف

أعزشؼش دجٗ جذِّا لذميًب لجً ثُذ حلُ ٘زا اٌزٌ ثٗ ػشفين اثٕٗ، و٘زا اٌزٌ ثقٗ  
 أَعًب جزثين ئٌُٗ ...

وزلجخ اِة ٖ صاٌذ واظذخ ادلشبػش يف أػّبلٍ أسي يف ٔىس٘ب ٔقىس زلجقخ   
ً ادلمبصذ ادلىزىِخ يف أعشاس ادلغُخ، وأفهُ ػًٍ ٘ذا٘ب رلذ رثُذخ ادلغُخ ورىُّ

 ِب لجً اٌذ٘ىس.
َّ ِشبػش  ويف احلك أٔب زلصىس ثني اٖثٕني، فّٓ لٍت اِة رمجٍَُّذ أػظُ وأج
زلجخ اهلل ٍِّىعخ ِٕظىسح يف احلُبح اْثذَخ وؼجُؼزٗ أذلُخ اٌيت ُأظهقشد ٌٕقب يف   

َبد احلقت  ادلغُخ ِزجغِّذًا. وِٓ لٍت ادلغُخ اجملشوح ِٓ أجٍٍ رمجٍَُّذ أمسٍ آ
اٌجبري ٌشفغ ٔفغٍ واٌصؼىد هبب يف ؼشَك إٌىس، ؼشَك ِمذَّط وشَّعقٗ دقذَثًب   

 جبغذٖ ادلىغىس، ٌُىصٍين أٔب ثٕفغٍ ئىل أػّبق لٍت اِة.
و٘ب أٔب وٍّب أٔظش ادلغُخ َغىع سيب وأٔزً٘ ِٓ فشغ دجٗ وارعبػٗ وأٔفؼً 

ى اِة أثُقٗ  يف لٍيب حبت ٌزَز واظخ، ٖ أٍِه ئٖ أْ أسفغ ٔظشٌ ئىل فىق ضل
وأيب وً أدذ، وأسي وأدظ حبجٗ اْثىٌ، فأٔزً٘ أَعًب ِٓ فشغ ٘زا احلقت  
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ًٖ واظؽشاثًب ٌزَزًا دىت أوبد أغُقت ػقٓ وػُقٍ     واٖرعبع، فُضداد لٍيب أفؼب
 وأعزشَخ ِٓ فشغ فشديت اٌيت أثمٍذ ػمٍٍ.

خ وّب وزٌه وً ِشَّح أرؽٍَّغ فُهب ئىل اِة وأرمجًَّ ِٕٗ ِشبػش اْثىَّح اٌشدُّ
َزمجٍَّهب اثٓ ػبؼً ِٓ اٌمىح ِغزىني يف دعٓ أثُٗ عُذ وً اٌجشش، ميزٍئ لٍقيب  
شجبػخ وَٕؽٍك ٌغب  رغجُذًب ورلذًا، ٖ َىًّ فشدٍ وٖ هتذأ ٔفغٍ دىت أٔظش 
ئىل اٖثٓ اجلبٌظ يف دعٓ أثُٗ اٌزٌ ثٗ صبس يل ِثً ٘زٖ اجلشأح ئىل صقذس اهلل  

 ؼشفخ ثؽجُؼزٗ اجملُذح.ولذوًِب ثثمخ ئىل أثىَّرٗ اٌشدُّخ وِ
فأٌ رغجُخ َب ٔفغٍ ميىٓ أْ رمذُِِّٗ ئىل اِة اٌغّبئٍ يف روشي ُِٗد اثٕٗ 
احلجُت؟ وأٌ رلذ ٍَُك ثبْثىَّح يف َىَ ػُذ اٌجٕىَّح؟! وٌىٓ ِهّب رلَّذٔب اِة ثبجملذ 
اٌٗئك اٌفبئك، فٍٓ ٔغزؽُغ أْ ٔجٍغ شُئًب شلب ثٍغٗ ادلغُخ يف رٌه. فّب ِٓ ػظّخ 

خ يف ِىظؼهب ئٖ ولذَِّهب ْثُٗ، وِب ِٓ فشصخ ِىارُخ ثمىي دغٓ أو ػّقً  ٖئم
ُٗ ٌّة! دىت فبق يف متجُذٖ ْثُٗ وً دقذود   رلُذ أو آَخ أو صٗح ئٖ ؤغج

ئٔٗ أخًٍ »ئِىبُٔبد اٌجشش ومل َغزجك ٌٕفغٗ ِٕهب شُئًب لػ ِزًّّب اٌمىي اٌمبئً: 
ً ثني اِة ؤفغٗ دبشب! ( ... وٌىٓ ٌُظ ػٓ متبَض أو رفبظ7: 2يف  «ٔفغٗ

وً ِب يل فهى ٌَه )ٌّة( ووً ِب ٌَه »و «أٔب واِة وادذ»ْٔٗ ٘ى اٌمبئً: 
(، ثً ثىفبءح ِزغقبوَخ ووشاِقخ   11: 17، 31: 11)َى  «)ٌّة( فهى يل
 وادذح ِزذذح.

َّ وادذ ِٕقب وقبثٓ    وضلٓ وئْ وٕب لذ رصىسٔب أٔفغٕب يف ػذاوح عبثمخ، و
ػٕٗ يف وىسح ثؼُذح؛ ئٖ أْ اِة اٌصبحل ِب فزئ َؽٍجٕقب   سافط حملجخ أثُٗ ِزغشِّثًب

ثٕذاء احلت اٌصبِذ وَذػىٔب ئٌُٗ ٔبعًُب جهٍٕب يف اشزُبلبد صٗدٗ، وثزىعُّقػ  
 رثُذخ اثٕٗ.
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وِب اٌصىسح اٌيت لذَِّهب ٌٕب اٌغُذ ادلغُخ يف لصخ اٖثٓ اٌعقبي ئٖ شقشدًب   
ُِظهشًا يف هنبَزهب ادلجذ ػخ وُف ُرغغً ػُىة اٌجٕقىَّح يف  ٌصٗح اْثىَّح ثبْوثش، 

 دت اِة فُزٕغً.
مث َضَذ ادلغُخ ُلشثًب ورِٗغًب ٌصٗح أثُٗ ودٕبٔٗ وسلخ ِشبػشٖ ِٓ ضلىٔب يف 
ِمبسٔخ ٌؽُفخ لصريح غضَشح ادلشبػش ِضدمحخ ثبْدبعُظ ثني أثىَّح أٔغبْ وأثىَّح 

ريح أوثش رؼشُّفًب [، ِمشِّسًا يف رأوُذ وُ أْ ٘زٖ اْخ11 - 7: 7اهلل ]أظش: ِىت 
 ػًٍ اخلري وأوثش عخبًء يف رمذميٗ.

وٌمذ وبْ شغً ادلغُخ اٌشبغً أْ َؼشِّف اجلُّغ ثىً وعٍُخ شلىٕخ وغقري  
ِٓ ٘ى اِة ... فٍُ َُىّف فّٗ اٌؽب٘ش ػٓ ٔؽك ٘زٖ اٌىٍّخ اٌؼضَضح ػٕذٖ  َِ شلىٕخ 
 أػض ِٓ وً شٍء، فمذ سآٖ وأساٖ واظذًب ظب٘شًا يف وً ػًّ ولقىي، ِؼٍٕقبً  
ثىظىح أٔٗ ِٓ دعٓ اِة جبء، وثبِة َؼًّ اْػّبي وٍقهب، وِقٓ اِة   
َزىٍَُّ، وِٓ ػٕذٖ َشهذ، وٌٗ ودذٖ ميجِّذ، ويف اِة ٘قى وقبئٓ، وئىل اِة   
َؼىد؛ دىت ئْ اٌزُِٗز فبد ػٍُهُ ػّك ارعبػٗ واسرجىذ ِؼشفزهُ ػٕقٗ ٘قى   

 (8: 14)َى  «أسٔب اِة ووفبٔب ...»فغأٌىٖ: 
لٍىثٕب وِغًَٕ دظٕب يف اِة ثبٖثٓ، ْْ ادلغُخ مل َىف ثؼذ وَب ٌؼظُ ِغشَّح 

( ورٌه 26: 17)َى  «ػشَّفزهُ امسه وعُأػشِّفهُ»ػٓ أْ َؼشِّفٕب اِة دىت اِْ 
 (.54: 8، 13: 14وّب رلَّذ اِة اٖثٓ )َى  «ٌُزّجَّذ اِة ثبٖثٓ»

ورمَّجذ  وإٌفظ اٌيت رالذ دمًّب دت ادلغُخ ورٕغَّّذ سائذخ ألٕىِٗ أذلٍ
ػًٍ مجش ٔبس دجٗ، ٖثذ وأْ رزوق دت اِة أَعًب اٌزٌ ٘ى أمسً اخزجقبساد  

أٌ ربوسَخ اٌثبٌىس  “اٌزبوسَخ اٌثبٌثخ”اٌجششَخ، ٘زا اٌزٌ َُمبي ػٕٗ يف اٌزصىُّف 
اْلذط. ٘زا ٘ى هنبَخ مجُغ اذلجبد وخزبَ ِىا٘ت اٌشوح اٌمذط اٌزٌ خزُ ثقٗ  
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ٌُىقىْ فقُهُ   »هنبَخ سعبٌزٗ ػًٍ اْسض اٌغُذ ادلغُخ صٗرٗ وعإاٌٗ ػٕب يف 
 (26: 17)َى  «احلت اٌزٌ أدججزين ثٗ.

وٌمذ وبْ اٌشعً شذَذٌ أدغبط ثبِة وِب اعزؽبػىا أثذًا أْ َزقزوَّلىا  
مجبي اٖثٓ ئٖ يف أثُٗ، وٖ سعبٌزٗ ئٖ يف ئسعبٌُزٗ، ثً وِب روقشوا اٖثقٓ ئٖ   

واعزّذو٘ب ِٓ اِة ثبدلغُخ أو ثبِة، وِب ؼٍجىا عًِٗب أو ٔؼّخ أو ثشوخ ئٖ 
يف ادلغُخ. و٘زا اٌشؼىس ادلمذَّط يف رفهُُّ اٌشعً ٌشخصُخ اِة حيذِّدٖ َىدٕقب  

اٌزٌ سإَٔبٖ ومسؼٕبٖ طلّّوُ ثٗ ٌىقٍ  »اٌشعىي يف ػجبسح ِىجضح شبٍِخ ِىٍّخ 
َىىْ ٌىُ أَعًب ششوخ ِؼٕب. وأِب ششوزٕب ضلٓ فهٍ ِغ اِة وِغ اثٕٗ َغقىع  

ًٗ.ادلغُخ، ؤىزت ئٌ  (3: 1َى 1) «ُىُ ٘زا ٌىٍ َىىْ فشدىُ وبِ
وئْ لذَّاعٍ اٌمذَغني ثبعٍُُىط ووريٌظ ٌََزؽجُك ػٍٍّ حلُبح اٌششوخ اٌؼُّمخ 

 ِغ اِة وِغ اٖثٓ اٌيت رىٍَُّ ػٕهب َىدٕب اٌشعىي.
فُب ٌُزٕب ٔززوَّق ِشبػش اِة يف روشي ُِٗد اثٕٗ، وصلؼٍهب رّٕى يف لٍىثٕقب  

بسٔب وٌغزٕب ِىبهنب اْوي ادلٕبعت. فٕذٓ أثٕبء اهلل اِة يف ٌزذزً يف دُبرٕب وأفى
 َغىع ادلغُخ وششوزٕب ٍ٘ ِغ اِة وِغ اٖثٓ.

عَٗ ٌِه َب ثُذ حلُ ِغمػ سأعٕب. فمذ وٌُِذٔب فُِه هلل ثبدلغُخ، وصشِد ٌٕب 
 ِىبْ اٌزجين اٌزٌ ُدغجٕب فُٗ أً٘ ثُذ اهلل دلب وٌَُِذ فُِه أخىٔب اٌجىش.

َّ ؼذ فُٗ ثٕىَّاد أٔغبْ اٌىثريح ادلزجبَٕخ ادلزٕقبفشح، فأخقز٘ب   َغىع اٌزٌ ذب
وغغٍهب ثبدلبء واٌذَ وؼهَّش٘ب ولذَّعهب وودَّذ٘ب ثشودٗ اْصيل، ولذَِّهب يف ؼبػخ 

 زلجزٗ ثٕىَّح وادذح ٖئمخ ٌّة ...
( ِغزؽُؼًب أْ جيؼً اٌىقً  11: 2)ػت  «آٍد ثأثٕبء وثريَٓ ئىل اجملذ»و٘ى 

ر مل َغزِخ أْ َذػىٔب أخىح اعزذممٕب ثبرعبػٗ واشزشاوٗ ِؼٕب وادذًا فُٗ، و٘ى ئ
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يف اٌٍذُ واٌذَ أْ ٔذػى أثبٖ أثبٔب. و٘ى دلب ذبغَّذ و٘جٕب فىشٖ اٌزٌ ثٗ اعقزؽؼٕب  
أْ ظلزذ وساء اٌذ٘ىس، ٌٕمشأ ثبٌشوح ِىٕىٔبد اْعشاس يف اْصٌُخ؛ ػقٓ لصقخ   

ُخ لجً رأعُظ اٌؼقبمل  خٍمزٕب احلمُمُخ يف ِمبصذ اِة، ؤؼٍُ إٔٔب وٕب يف ادلغ
 دلمبصذ وِشُئبد اِة اٌصبحل وٌٕهبَخ رلُذح ِفشدخ.

َب ٌِِمَذَ ربسَخ أٔغبْ اٌزٌ أىشفذ أُ٘ وأرلذ دٍمبرٗ اٌشودُخ ثزجغُّقذ  
اٖثٓ، سافؼًب اٌغزبس ػٓ ؼجُؼخ أٔغبْ ادلجبسوخ ادلىشَِّخ يف ادلغُخ َغىع لجً أْ 

 وجٗ ادلُبٖ.رىجذ خٍُمخ ِب ولجً أْ َشف سوح اهلل ػًٍ 
٘زا ٘ى وٍّخ اهلل اْلٕىَ اٌثب  وادلغبوٌ ِغ اِة يف اجلى٘ش صبٔغ اخلٍُمخ 
ادلٕظىسح وغري ادلٕظىسح، اٌزٌ ٌُظ سلفًُب ػٓ ِؼشفزٕب ثً ِمشوء ٖ٘ىرٗ يف خٍُمزٗ 

ُِذسن ٖ٘ىرٗ ثبدلصٕىػبد )سو  ( ... ٘زا اٌزٌ دلب ػشفىٖ مل ميجِّقذوٖ  21: 1و
ُؼٍٓ وَٕؽك خبّّ اِة اٌزٌ أسعٍٗ وَىشف ػٓ ؼجُؼخ واٌٗ، ودلَّب جهٍىٖ ٔضي ٌ

 اهلل ثىٍّزٗ.
٘زٖ ٍ٘ احلُبح اْثذَخ اٌيت ُأظهشد ٌٕب يف جغذ ئٔغبْ، وٍ٘ ٍ٘ اٌيت متقذ  

 اخلٍُمخ ثبحلُبح وربفظهب ِٓ اٌؼذَ.
 ٘زا ٘ى احلك ادلزجغِّذ ٌُؼٍٓ ٌٕب أعشاس اهلل يف رارٗ ويف لُبِزٗ.

 ِعُئًب ثبحلك واحلُبح اٌيت فُٗ، دىت ثٕقىسٖ  ٘زا ٘ى إٌىس اٌزٌ جبء ئىل اٌؼبمل
 ٔغزؽُغ أْ ُٔذسن إٌىس أٌ احلك واحلُبح ِؼًب اٌيت يف اهلل.

٘زا ٘ى أٌٗ ادلزأِّٔظ اٌزٌ حيًّ ؼجُؼخ أٔغبْ ثىبفقخ ٔىادُهقب، اٌقزٌ    
اوزٍّذ فُٗ ِشبػش اٌؽجُؼخ اٌجششَخ دىت َغزؽُغ أْ َزِٗظ ِغ وً ئٔغبْ يف 

خصٗ وً عجُبد اٌجششَخ اٌفبظٍخ ودلغقبد سودهقب   اٌىجىد، ئر جيّغ يف ش
ادلجذػخ ثىً أٔىاػهب وصفبهتب اٌؼذَذح، ِٓ وً شىً ووً جٕظ ووً لبِخ ِٓ 
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فجش اٌؽفىٌخ ئىل غغك اٌشُخىخخ، خٗ صفخ وادذح راد اعُ شُٕغ ِىقشوٖ:  
 .“اخلؽُخ”

ففٍ ادلغُخ، وً رٌ مجبي ووً رٌ ػبؼفخ ٔجٍُخ أو دبعخ ِمذَّعخ ؼب٘شح، 
ارفبلًب وِؼًُٕب ٖ َٕعت ٔذلبِبرٗ وئثذاػٗ. ويف ادلغُخ أَعًب جيقذ وقً   جيذ فُٗ 

ئٔغبْ، خٗ ِٓ اِزُبصاد اٌؼجمشَخ وأذلبَ، جيذ يف ادلغُخ ئٔغبًٔب ٔظريٖ، وٌىقٓ  
 فُٗ ِمذسح أْ َغزىًّ فُٗ وِٕٗ وً ِب رشزهُٗ ٔفغٗ ِٓ ئذلبَ وئثذاع.

ِٓ ٔجزرٗ اٌجششَخ وأرٌَّزٗ ف َِ صبس وأٔٗ غشَت ػٍقً  ووً ِشروي زلزمش، وً 
ػٕصش٘ب، َىذح خبسجًب ػٓ دائشح اػزجبس٘ب ِغ ادلخٍىلبد اْلً ... ٘زا جيذ يف 
ادلغُخ ئٔغبًٔب ِهبًٔب ٔظريٖ َغزؽُغ أْ َغزؼُذ فُٗ وشاِزٗ اٌجششَخ، وجيذ ػٕقذٖ  
سادخ ِٓ وذِّ ٘زا اٌؼبمل، وَزمجًَّ ِٕٗ ششف أخىَخ أمسً ٌؼٕصش أسلقً ودُقبح   

 أثمً.
، ػُذ ٌىً إٌبط، ْٔٗ وٌَُِذ ٌٍجششَخ ِؼني، وُأػؽٍ ٌٕٔغقبْ  ئرًا فبٌُىَ ػُذ

ٍَّّذ فُٗ وً أػىاص٘ب.  اثٓ رى
عٌَٗ ٌِه َب ثُذ حلُ! فأِٔذ دمًّب ٌغِذ اٌُصغشي، فزخىِِه اِزقذَّد ِقغ   
ادلىاٌُذ فُِه ودخٍذ ِٕبؼك اْصٌُخ يف ألصً اٌغّىاد، وصبس ٌٕب ِِٕه ػجقىس  

 ٗهنبئُخ.عهً ئىل رٍه إٌىادٍ اٌجؼُذح يف اٌ
وعَٗ ٌٍٕجُ اٌزٌ ٖ َضاي َعٍء لٍىة احلبجني ئٌُٗ، أٌ وٍّخ احلُبح، اٌيت 
ٍ٘ عشاج ِٕري يف ِىظغ اٌؼبمل ادلظٍُ، َغري أِبَ اٌغقبئشَٓ ػٍُهقب دقىت ٖ    

 رذسوهُ اٌظٍّخ، َشلً هبُ ئىل ِشالٍ اجملذ دىت لٍت اهلل.
ؼني ثبٌشؤَب وعَٗ ػًٍ ِىوت احلىّبء اٌغبئشَٓ يف ًٌُ ٘زا اٌؼّش، ِزشجِّ

وثبٌٕجُ اٌزٌ َزمذَِّهُ وٍَهّهُ دىّخ دلؼشفخ اٌؽشَك، دىّخ ٌُغذ ِٓ ٘قزا  



- 8 - 

اٌذ٘ش وٖ ِٓ ػظّبء ٘زا اٌذ٘ش، دىّخ يف عش، دبٍِني ٘ذاَبُ٘ ِبي اٌؼقبمل  
 واٌز٘ت، وِشزهُبد اجلغذ ِغ اٌٍجبْ، وِش احلُبح ِغ اٌشظً.
ظقىا ثقبٌىهٕىد،   لذَِّىا أِىاذلُ ٌُٕبٌىا ادلٍىىد، وو٘جىا أجغقبدُ٘ ٌُذ 

 وادزٍّىا ادلش ٌُجذوا اٌغشوس.
 ِب أدىُ اجملىط وِب أػّك عش اذلذاَب ... ئْ أعشاس٘ب ٌىثريح.

َُْ ادلّزٍئخ ٔؼّخ اٌيت اخزريد ٌُذً سوح اهلل ػًٍ ُ٘ىٍقهب   وعَٗ ٌٍؼزساء ا
 اٌجششٌ دىت رصري ظلىرجًب أثذًَب ِٔىبُٔخ دٍىي اهلل يف أٔغبْ.

اهلل أفعً ِٓ ٔيب وسعىي، وِٓ اٌجششَني لبؼجقخ، ئر   عَٗ ٌٍيت ذلب داٌخ ػٕذ
 ذلب ِغ اْلٕىَ اٌثب  سثبغ وثُك ِمذَّط َعّهب ئٌُٗ ئىل اْثذ.

عَٗ ٌٍيت وجذد ٔؼّخ أوثش ِٓ ِٗن وِٓ سئُظ ِٗئىخ، وُأػؽُقذ أْ  
ذبٍظ ػٓ ميني ادلٍه يف رلذٖ ْْ اٌمذَش صٕغ هبب ػظبئُ، سفؼهب وأٔضي اْػقضاء  

 ػٓ اٌىشاعٍ.
 ى اٌشة، ٌزَّرٗ دائًّب ِغ ادلزعؼني يف ثين أٔغبْ.٘

ًٗ َؽىِّهبب.  ٌزٌه مجُغ اْجُبي رؽىِّهبب، وعؼٌُذ أٔب ئر ثٍغذ جُ
ثشوبد ثُذ حلُ فٍزذً ػًٍ شؼت اهلل ِٓ جًُ ئىل جًُ، ٌقٗ اجملقذ يف   

 وُٕغزٗ ئىل اْثذ.
 (9191)يناير 


