
(1)ً

 األمل ًالعنلبجدٍد استكبال عاو حنٌ 
 ًإرادة التغَريالتخطَط ً

ًاؾعزقزًاِؿدًًٓربًاؾعوْنيًًًًً ًاؾؼوئلًسيًؽموبه ًآقشيمشيقضينغيً}ً:ً، ًوشياؾؼيفشيورشي ًاؾؾَّقضيلشي وشيجشيعشيْؾشيو

اؾيِّـِنيشيًًَػؿشيوشيوضيشيوًآقشيَيًاؾؾَّقضيلغيًوشيجشيعشيْؾشيوًآقشيَيًاؾؼيفشيورغيًؿصيلضيِصرشيًةًِؾمشيلضيمشيغصيواًَػضضيًؾوًِؿنضيًرشيبُِّؽمضيًوشيِؾمشيعضيَؾؿصيواًعشيدشيدشي

ً ًتشيْػِصقًؾو ًَػصؼيْؾشيوهصي ًاَلًإؾهشيً،{وشياْؾِويشيوبشيًوشيُؽلؼيًذشييضيٍء ًأنضي ً،ًًوَأذفدصي ًوحدشيهصيًالًذشيرقَكًَؾهصي ُٓ ًا إغيالَّ

َؾقهًوعَؾىًآِؾهً،ًاؾؾَّفصيمؼيًصشيلًِّودؾخملمضيًوبورغيْكًعًوـلقؼيـوًحمؿدطياًعشيلدصيهًوردوُؾهصيوَأذفدصيًأنؼيًدقِّدشيـوً

ًً : ًبعــد،ًًفصيمضيًبنحيونػيًإَؾىًقومغيًاؾدِّقن،ًوؿشينضيًتشيِلعشيوصوِلِهًأذيعني

ًدعًاؾيتًاؾعظقؿيًاؾؼقمًؿنػننًًًًًًًًًًًً ًإؾقفو ًجوفرً،ًاإلدالمو ًؼقؿيً،ًاِقوةًوجعؾفو

ودمنًسيًادمؼلولًعومًً،ًتعوديًبوًٓاؾظنًحينؼؾىًاؾعلدًًسيـؿيًاؾذيًقً،األؿل

ًاؾقلسًجدقد ًأفلًاؾعؾمًاؾقلسًًجيىًأنًـموؾىًبوألؿلًوعدم ًػؼدًعدعي ً،واؾملققس،

ًَؼولشي:أـهًً(آًعـفؿورضيً)عشينضيًابضينغيًعشيلؼيوسػيًً؛ًْوًجوءواإلحلوطًواؾمولقطًؿنًاؾؽلوئرً

ً ِٓ ًا ًرشيدصيولصي ًودؾم)َؽونشي ًصؾىًآًعؾقه ًاْؾَؽلشيوِئرصي؟ً( ًؿشيو ًَػَؼولشي: ًرشيجصيلظي ًعشيَؾقضيِه ًَػدشيخشيلشي ؿصيمؼيِؽكطيو

ً ِٓ)َػَؼولشي: ًِبو ِٓاؾشِّرضيُك ًا ًرشيحضيؿشيِي ًوشياْؾُؼصيوُطًِؿنضي ،ً ِٓ ًا ًرشيوضيحغي ًِؿنضي ًوشياْؾنغيقشيوسصي ًوً(، حنيًأردلً،

ًؿودىًاألذعريًوؿعوذًبنًجللاؾـيبً)صؾىًآًعؾقهً ًأبو )رضيًآًعـفؿو(ًًودؾم(

ًً.ًً...(بشيشِّرشياًوشيَؾوًتصيشيػخملرشياأوصوفؿوًؼوئًؾو:ً)ًإديًاؾقؿن

َعلًؿنًاألحداثًاؾيتًؿرتًبفوًداػعوًؼوقطيوًإديًاألؿلًواؾعؿل،ًاألؿيًاؾيتًإنًًًًًًًًً

تيمنؿرً،ًوًواؾعربشياؾدروسشيًًاألزؿوتًواحملن،ًوتيمػقدًؿنًًتلخذًؿنًؿوضقفوًِوضرفوو

ًواؾمـؿقيًوؼمفو ًاؾصوقحًدموًاْيمؼللًسيًاؾلـوء ًتشقًررقؼفو ًإمنو ،ً ًؽونًاؾـيبً؛ ؾذا

)صؾىًآًعؾقهًودؾم(ًحرقصطيوًسيًوؼًًاؾشدائدًعؾىًبًٌروحًاؾمػوؤلًواألؿلًسيً

،ًػعؾىًاؾرغمًمموًًؼؾوبًأصووبهًحمىًالًتميورعًإديًـػودفمًروحًاإلحلوطًأوًاؾقلس
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(2)ً

ًاألؿلً ًقػورؼه ًٕ ًوأصووبه ًفو ًاألذى ًؿن ًودؾم( ًعؾقه ًآ ًاؾـيبً)صؾى تعرضًؾه

ًودؾم(ػقؼولًواؾمػوؤلً ًقشيِيريشيًحشيمؼيىًاأَلؿضيرشيًفشيذشياًَؾقصيِمؿؼينؼيًوشياؾؾَِّهً...)ً:ًهلمً)صؾىًآًعؾقه

ًعشيَؾىًَأوغيً،ًاؾؾَّهشيًإغيالًَّقشيىشيوفصيًاَلًحشيضضيرشيؿشيوضيتشيًإغيَؾىًصشيضيعشيوءشيًِؿنضيًاؾرؼياِؽىصي ًوشيَؾِؽؼيُؽمضيًَغشيِؿِهًاؾذِّئضيىشي

ًاؾصؼيلضيرغي)ً:ً)صؾىًآًعؾقهًودؾم(،ًوقؼولً(تشييضيمشيعضيِهُؾون ًاؾؼيصضيرشيًؿشيعشي ًَأنؼي ًاْؾَػرشيجشيًًوشياعضيَؾمضي ،ًوشيَأنؼي

ػؾوالًاألؿلًؿوًذاؽرًروؾىًوالًاجمفدً،ًوؾوالًاألؿلً،ًً(،ًوشيَأنؼيًؿشيعشيًاْؾعصييضيرغيًقصييضيرطياًؿشيعشيًاْؾَؽرضيِب

ً:شوعرًقؼولًاؾً،ًداؾوؾوؾوالًاألؿلًؿوًػؽرًواؾدًسيًإٌوبً ،ًزارعًوالًحصدؿوًزرعً

ــِلصيًاؾــــػسًبوآلؿـــــــــولغيًأرُؼلصيفــو  ؿوًأضققًاؾعقشًؾوالًػيويًاألؿلًًًًًًًًًأعؾ

ًاألؿلًًًًًًًًً ًأن ًًغري ًاإلدالم ًإؾقه ًدعو ًاؾذيًحيؿلاؾذي ًاألؿل ًًفو ًؾىعاإلـيون

عؿرًبنًوؽونً،ًوالًػوئدةً،ًًأؿلًأعورًأوًأعرجًالًروئلًؿـهبالًعؿلً؛ًألنًاألؿلًاؾعؿل

ًقؼولً: ًاؾؾَّفصيمؼيًً"اّطوبً)رضيًآًعـه( ًوشيقشيُؼولصي: ًَرَؾِىًاؾرِّزضيقغي ًعشينضي ًقشيْؼعصيدصينًَأحشيدصيُؽمضي َؾو

ؾقسًًي:ً""ً،ًوؼولًاِينًاؾلصرًَػَؼدضيًعشيِؾؿضيمصيمضيًَأنؼيًاؾيؼيؿشيوءشيًَؾوًتصيؿضيِطرصيًذشيفشيلطيوًوشيَؾوًِػضؼيًيً،ارضيزصيْؼـِي

ًبوؾموؾيًوؾؽن ًبوؾمؿينًوال ًاألعؿولًاإلميون ًسيًاؾؼؾىًوصدؼمه ًوؼر ًؼوؿطيوًؿو ًوإن ،

ًأحيـواً ًؾو ،ً ًوؽذبوا ًدمينًاؾظنًبوًٓ. :ً ًؼوؾوا ،ً ًهلم ًوالًحيـي ًؿنًاؾدـقو خرجوا

ًً."اؾعؿلًاؾظنًألحيـوا

ًتوؼريًومتهقدًًًًًًًًً ًاإلدالمًإديًاؾعؿلًـظرة ًػرػعًؼدرًؾؼدًـظر ،ً وجعؾهًً،ًوؼقؿمهه

ًواؾمؼدم،ًودلقًؾ ًؿرتلطنيًؾؾرؼي ًواإلصالح ًاؾـهوح ًػوجعل ًًبوؾعؿل، إغينؼيً}تعودي:ؼول

ًعشيؿشيًؾو ًَأحضييشينشي ًؿشينضي ًَأجضيرشي ًصيِضقعصي ًَؾو ًإغيؼيو ًاؾصؼيوِؾوشيوِت ًوشيعشيِؿُؾوا ًآؿشيصيوا ًوؽونً{اؾَِّذقنشي )صؾىًآً،

شيعضيَؾهصي،ًوشيقشيِىقُطًثشيوضيبشيهصي،ًقشيىضيِصفصيً):ًًػؽونقعؿلًبـػيه،ًوقؼومًعؾىًخدؿيًأفؾه،ًعؾقهًودؾم(ً

ًِػيًبشيقضيِمِه ًَأحشيدصيُؽمضي ًقشيعضيؿشيلصي ًَؽؿشيو ًِػيًبشيقضيِمِه ًُٓصشيؾَّى)وؿدحًً(،وشيقشيعضيؿشيلصي ًوشيدشيؾَّمشيًعشيَؾقضيِهًا ًاؾعوؿل(



(3)ً

ؽونًسيًحقوةًاألؿيًفؿقيًاؾعؿلًوأل،ً(اؾيؽيْػَؾىًاؾقشيِدًِؿنشيًخشيقضيرظيًاؾعصيْؾقشيوًاؾقشيدصي:ً)بؼوؾه،ًًاْـمٍ

ًصشيؾَّى)ًػقؼولًعؿلًحمىًسيًآخرًِظوتًاؾدـقو،اؾًودؾم(ًقدعوـوًإدي)صؾىًآًعؾقهً

ُٓ ضيًاؾيشيعيوعشيُيًوشيِبقشيِدًَأحشيِدُؽمضيًَػِيقَؾٌيًَػنغينضيًادضيمشيَطوعشيًَأنضيًَؾوًقشيُؼومشي:ًً(وشيدشيؾَّمشيًعشيَؾقضيِهًا حشيمشيعيىًً)إغينضيًَؼوؿشي

ًَػؾقغردفو( ًاؾعؿلقشيغضيرغيدشيفشيو ًقؽػيًجمرد ًوال ،ً ًاؾعؿل، ًقؽون ًأن ًقـلغي ًؿمؼطيوًإمنو ؼولً،

ً()صشي ًوشيدشيؾعَيمشي ًعشيَؾقضيِه ُٓ ًؾعَيىًا ًقصيمضيِؼشيهصي): ًَأنضي ًعشيؿشيًؾو ًَأحشيدصيُؽمضي ًعشيِؿلشي ًإغيذشيا ًقصيِوىصيعي ًاؾؾعَيهشي ًوإنًؿنً(إغينشيعي ،

ًػؾإتؼونًا ًػقه، ًؼللًاؾلدء ،ًًطبالًختطقطًقمديًإديًاؾمىلقوؾعؿلًعؿلًاؾمىطقطًؾه

ًأنًـضعًخطًطو ًبد ًال ًاًْوؿمودطيً،ًؼصريةًوؿنًثم ًوروقؾي ًقصييمؼللًؿنًًدى، ْو

،ً،ًػفلًخططًؽلًؿـوًعؾىًاْيموىًاؾػرديًأوًؿوؼعهًاْمدييًإلٌوحًعؿؾهًأقوؿـو

ًً،ًوادمنؿورًؼدراتهًوروؼوته؟ًًوتطوقرًـػيه

وًهلعرفًؾهًوجفي،ًوالًقدركًؾهًغوقي،ًاإلـيونًاؾذيًقيريًعؾىًغريًفدىًالًقإنًًًًًًًًًً

ميؼطهًصرقعًاحملن،ًبوئسًاِول،ًذؼيًاؾـػس،ًؼؾقلًػاؾضربوتًواديًعؾقهًإـيونظيًتم

ًعدميه ًأو ًعؿرًاإلٌوز ًؼول ،ًً ًقشيؿضيِشيًً")رضيًآًعـه(: ًَأرشياهصي ًَأنضي ًاؾرؼيجصيلشي ًَأْؽرشيهصي إِّي

واؾمىطقطًًؾؾؿيمؼللًالًقمـوسيًؿعً،ًًَأيضي:ًَؾوًِػيًَأؿضيرغيًاؾدؽيضيقشيوًوشيَؾوًِػيًَأؿضيرغيًاآلِخرشيٍةً"دشيلشيفضيَؾًؾو

ً،ًاؾموؽلًعؾىًآ ًإنًذوءًآًدلػعلًؽذا ًػالًحرجًعؾىًاْيؾمًأنًقؼول: ًتعودي،

ًِؾششييضيٍءًإغيِّيًَػوِعلظيًذشيِؾَكًَغدطي}ؼولًتعودي:ً ؾؽنًذؾكًالًً،{اً*ًإغيؾَّوًَأنضيًقشيششيوءشيًاؾؾَّهصيوشيَؾوًتشيُؼوَؾنؼي

قعينًأنًقؽونًأؿرهًعػوقؾيوًبالًدراديًوالًختطقط،ًػوؾمىطقطًاْمؼنًأحدًأفمًعواؿلً

دللطيوًؾـهوةًًاْدروسًسيًؼصيًـيبًآًقودفً)عؾقهًاؾيالم(ًؽونًاؾمىطقطواؾـهوحً،

ًؿفؾؽي ًؿنًجموعي ًواؾعلود ًحمدقًاؾلالد ًوخطر ،ًً ـيبًآًقودفً)عؾقهًًػؼدًوضع،

ً،ًؽؿوًحؽيًاؾؼرآنًاؾؽرقمًعؾىًؾيوـهًاؾيالم(ًخطيًادمغرقًتـػقذفوًزيسًعشرةًدـي

تشيزضيرشيعصيونشيًدشيلضيعشيًِدـِنيشيًدشيَأبطيوًَػؿشيوًحشيصشيدضيتصيمضيًَػذشيرصيوهصيًَؼولشيً}سيًؼوؾهًتعودي:ًًتلوقًؾوًؾرؤقوًاْؾك



(4)ً

ًَؼدؼيؿضيمصيمضي ًؿشيو ًقشيْلُؽْؾنشي ًِذدشيادظي ًذشيِؾَكًدشيلضيعظي ًبشيعضيِد ًقشيْلِتيًِؿنضي ً*ًثصيمؼي ًتشيْلُؽُؾونشي ًِؿؿؼيو ًَؼِؾقًؾو ًإغيؾَّو ًِػيًدصيضيلصيِؾِه

ًبشيعضي ًِؿنضي ًقشيْلِتي ًثصيمؼي *ً ًتصيوضيِصصيونشي ًِؿؿؼيو ًَؼِؾقًؾو ًإغيؾَّو ًوشيِػقِهًَؾفصينؼي ًاؾؼيوسصي ًقصيغشيوثصي ًِػقِه ًعشيومظي ًذشيِؾَك ِد

ً{قشيعضيِصرصيونشي ،ً ًبني ًاؾيالم( ً)عؾقه ًقودف ًدقدـو ًوازن ًاإلـموجوً،ًاؾدؤوبًاؾعؿلؾؼد

ًػالًً،اْمؼن ًاألفؿقي، ًبوؾغي ًدروس ًوفذه ًاحملؽم، ًواالدخور ًاؾرذقد، واالدمفالك

ًإلجيودً ًاؾيعي ًقـلغي ًبل ًعـدفو، ًواؾوؼوف ًػؼط ًاْشؽؾي ًبعرض ًاالؽمػوء قـلغي

 ًاْىرجًؿنًاألزؿي.

وؿنًأرادًأنًقمعؾمًاؾمىطقطًػؾقملؿلًفهرةًاؾـيبً)صؾىًآًعؾقهًودؾم(ًػؼدً

ًمنوذجطيو ًودؾم( ًعؾقه ًآ ً)صؾى ًاهلهرةًًؽون ًسيًرحؾي ًوفو ًػرتاه ًواْعؾخملم، ؾؾؼوئد

قلتيًبعؾيًبنًأبىًروؾىًػً،ًخيططًوقدبرًوقنقًسيًـصرًآً)عزعيًوجلعي(ًأواًلًوأخريطيا

؛ًؾقـومًسيًػراذهًعؾىًدلقلًاؾمؿوقه،ًوقيؾكًررقًؼوًوِعرطياًغريًؿلفولًً)رضيًآًعـه(

حله،ًوقدبرًؿنًقلتقهًسيًوالًؿعمود،ًوخيملهًسيًاؾغورًحمىًقفدأًاؾطؾىًعؾقهًوعؾىًصو

اؾغورًبوألخلورًواؾطعوم،ًوؿنًقعػيًعؾىًاآلثور،ًوحيينًاـمؼوءًؿنًقؼومًبؽلًؿفؿي،ًوفصيوً

ًعؾىًآًتعودي ًؿموؽلظي ًؽّؾه ًآًتعوديً،سيًفشيذا ًأـهًسيًؿعقي ًؿصيعؾطيو ػقؼولًؾصوحله:ً،

ً.{..َؾوًتشيوضيزشينضيًإغينؼيًاؾؾَّهشيًؿشيعشيشيو..}

ًأًًًًًًً ًـعؾى ًميؽنًأنًــو ًال ًإذ ًصؾلي، ًوإرادة ًأنًؽلًذؾكًحيموجًإديًعزميي مؽد

ادةًؼوقيًؾؾمغقريًسيًإالًبعزمييًوإرًأنًـغريًواؼعـوًـؼمومًغؿورًاْيمؼللًبغريًعدته،ًوال

ضيُػِيفغيمضيًؿشيوًقصيغشيقِّرصيواًحشيمؼيىًِبَؼوضيمػيًؿشيوًقصيغشيقِّرصيًَؾوًاؾؾَّهشيًإغينؼي}:ؽلًاجملوالت،ًؼولًتعوديً ًادشيَأرشيًوشيإغيذشياًِبَل

 ً.{وشيالػيًِؿنضيًدصيوـِِهًِؿنضيًَؾفصيمضيًوشيؿشيوًَؾهصيًؿشيرشيدؼيًَػَؾوًدصيوءطياًِبَؼوضيمػيًاؾؾَّهصي
 أقٌل قٌلُ هذا ًأستغفز اهلل لُ ًلكه

 

    *       *        *ً



(5)ً

ًواؾياِؿدًًٓربًاؾعوْنيًًًًًً ًواؾصالة ًواْردؾني، ًدقدـوًالمًعؾىًخومتًاألـلقوء ،

ً،ًوعؾىًآؾهًوصولهًأذيعني.ًًوشيدشيؾَّمشي(ًىًاؾؾَّهصيًعشيَؾقضيِهحمؿدً)صشيؾَّ

 :إخٌة اإلسالو      

ًاؾمغقريإًًًًًًًًً ًاّوركيًاْـشودًن ًاْػوفقم ًتصوقح ًقشؿل ًأن ًواألػؽورًًالبد ،

ًًاْـورػي ًوؿن ًاإلدالم، ًبيؿوحي ًقمعؾق ًؿو ًسيًًأفؿفو ًاؾؽوـقي ًآ ًؾيـن ًوؼلوؾه ،

ًواالخمالف ًوتردقخًأدسًاًْاؾمـوع ،ً ًػننوارـي ًواؾعقشًاْشرتك، ؿنًًاْمؽوػكي،

ًجيى(ًوجلًعز)ًآًدـنًؿنًؽوـقيًدـيًاؾـوسًبنيًاالخمالفًأنًاْمؽدةًاِؼوئق

ًَؾهشيعشيلشيًرشيبصيعيَكًذشيوءشيًوشيَؾوضي}:ًتعوديًؼولًواحدة،ًبطرقؼيًقػؽرونًالًاؾـوسًألنً؛دمرتؿفوًأن

(ًعزًوجل)ًآًأنًعؾىًدؾقلًاالخمالفًػفذا،ً{ؿصيىضيمشيِؾِػنيشيًقشيزشياُؾونشيًوشيَؾوًوشياِحدشيًةًُأؿشيعيًيًاؾشيعيوسشي

ًعؾىًاؾـوسًؽلًؿعًاِقوةًسيًاؾمعوؿلًعؾقـوًجيىًثمًوؿنً،ًاالخمقورًحرقيًعلودهًؿـح

ً.ـفمؿًؾؾؿىمؾػنيًاإلؼصوءًإديًاؾيعيًدونًعؼوئدفمًوتلوقنًأػؽورفمًاخمالف

ًإديًػدعوً،ذيقعطيوًًاؾـوسًحقوةًؾمـظقمًذرعهً،ًؽؾفوًؾؾلشرقيًآًدقنًاإلدالمًنإ

ًعؾىًتؼومًذيقعطيوًاؾـوسًبنيًاؾعالؼيًوجعلً،ًاؾدقوـوتًأتلوعًبنيًواؾمعوقشًاؾمواصل

ًقشيو}:ًتعوديًؼولً،ًواحدًأصؾفمًألنًذؾكً،ًاؾيؾؿيًواؾمعوقشًواؾمكؾفًاؾمعورفًأدوس

ضينشيىًذشيَؽرػيًِؿنضيًخشيَؾْؼشيوُؽمضيًإغيؼيوًاؾؼيوسصيًَأقؽيفشيو ًَأْؽرشيؿشيُؽمضيًإغينؼيًِؾمشيعشيورشيُػواًوشيَؼلشيوِئلشيًذصيعصيوبطيوًوشيجشيعشيْؾشيوُؽمضيًوشيُأ

ًوعؼوئدفمًوؾغوتفمًأؾواـفمًاخمالفًعؾىًػوؾـوسً،{خشيِلريظيًعشيِؾقمظيًاؾؾَّهشيًإغينؼيًَأتضيَؼوُؽمضيًاؾؾَِّهًِعضيدشي

ًاؾمعورفًؼواؿفوًودقودقيًواؼمصودقيًاجمؿوعقيًعالؼوتًبقـفمًتـشلًاإلـيوـقيًسيًإخوة

ًودؾمًعؾقهًآًصؾى)ًاؾـيبًتعوؿلًخاللًؿنًفذاًوقمضحًواؾمكؾف، ًجممؿعًؿع(

ًواْيؾؿون،ًًذيقعوًاؾـوسًبنيًاؾيؾؿيًاؾمعوقشًأدودهًوعوؿؾيًـظوؿطيوًأدسًػؼدًاْدقـي،

ًًًفمًلـواؾـوًواْؾلًاؾطوائفًفـخممؾًؿنًؿعفمًونـقعقشًؿنًعـوؿًبالدفم،ًسيًاؾقوم



(6)ً

ً.وأؿونًدالمًسيًاآلخرًؿعًاؾمعوقشًفذاتطلققًًإديًاِوجيًأذدًسي

ًاِؼوقًواؾواجلوتًًًًًًًًًً ًاؾورنًفو ًسيًفذا ًأنًاؾذيًحيؽؿـو ًأؽدـو ًوأنًًوؾؼد ،

ًاؾدػوعًسيًذفقدطياًؿـوًؿوتًؿنًوأنً،ًبيواءًدواءًريوقيًاؾؽـوئسًؽوؿوقيًاْيوجد

ًؿػوفقمًتردقخًضوءًوسيً،اْيهدًعنًاؾدػوعًسيًذفقدطياًؿـوًؿوتًؽؿنًاؾؽـقييًعن

ًدقؿوًوالًاؾمودقوت،ًؿواجفيًسيًاؾصفًوحدةًعؾىًواؾعؿلً،ًاْمؽوػكيًاْوارـي

ًالًأدقًبعلورةًأوًوؿيقوي،ًؿيؾمًبنيًػرقًالًذيقعطيوًقيمفدػـوًاؾذيًاإلرفوبًٍدقوت

ًؽلًوعؾقفمًاِؼوقًؽلًهلمًواحدًورنًأبـوءًػوُؿقعًوؿصريًؿصريًبنيًػرق

ًواؾؼضوءًوؽشػهًاؾغوذمًاإلرفوبًوؿواجفيًؿػرداتهًبؽلًاؾورنًػوؿوقيًاؾواجلوت،

ًؿمودقنًجممؿعنيًذيقعطيوًواجلـوًعؾقه ًؽؾهًاؾورنًأؿنًاْيمفدفًألن؛ ًٔيًوؿن،

ًعـصرًأيًأوًعؿقلًأوًخوئنًأوًإرفوبيًأيًعنًاإلبالغًوورـقوًذرعقوًوجوبوًجيى

ًؽلًؿعًاؾمعوونًجيىًؽؿوًعـوصره،ًؿنًوأقعيًقلويًأوًقدعؿهًأوًاإلرفوبًإديًقدعو

ًؾؾعـوصرًوحيمًذهوعيًبؽلًواؾمصديًاإلرفوبًجرائمًبؽشفًاْعـقيًاؾدوؾيًأجفزة

ًاجملمؿعًعنًؾشرفوًؾؽفًِّعـفوًواإلبالغًوػضوفوًؽشػفوًؿنًاؾمىوفًوعدمًاإلجراؿقي

ًً.ًبهًاْرتبصنيًؿماؿراتًؿنًؾهًوصقوـي

ًأًًًًًًًًًًً ًقمؽد ًاإلدالم ًإن ًواؾورن ًاؾدقن ًحق ًن ًقدػعون ًإـيون األؿلًًإديؽل

ًوػقًؿـفًٍؿدروسًؿنًاً،واؾعؿل ًدعقطيو ًواؾلـوءًًؾإلـموجًواإلتؼونؾمىطقطًواإلعداد، ،

قـلغيًأنًقؽونًحلؾيوًــوًوورأولـوًؾدقــوًوػً،واإلحلوطًواؾمشوؤمًالًإديًاؾؽيل،ًواؾـؿوء

ً،ًوتؼدؿه.ًرؼقهوًإديً،ًدعقطيهاؾعؿلًألجؾوًهقؼومًعؾىًاؾمضوقيًسيًدلقؾًًوحؼقؼق

ًًفكنا ملا حتبى ًتزضاياللوه 


