حضرة سيدنا ومىالنا
الشيخ إمساعيل األناراني
( قدّس اهلل سرّه )

اهـبرف اهنبيل ،ؿلد سٖد اهّالٖج ،ؿزٖز اهضغرث اهخبهدٖج ،إيبى اهػرٖلج اهٌلضتٌدٖج
اهـوٖج ،يٌتؾ األشرار اإلهِٖج ّتضر اهيـبرف اهـرفبٌٖج ،يؼِر اهـوّى اهودٌٖج ،ضٖخ يضبٖخ
اهػرق اهظّفٖج ،اهضبئز يلبى اهشٖبدث فٕ اهّالٖج ،اهـتد اهظبهص ،اهّهٕ اهـبرف ،اهزاُد
اهظبتر ،اهـبهى اهـبيل،
اهيرتٕ اهيرضد ،ؿرّس اهضغرث ،يضػ األٌؼبر ّاألٌّار ،األٌبرإٌ اهخبهدٔ اهضٖخ
إشيبؿٖل األٌبرإٌ اهٌلضتٌدٔ  .أسيـِى ٌفـًب ّأٌفـِى سيـبً ،ظفّث اهـويبء اهـبهيًٖ ّكدّث
األّهٖبء اهنبيوًٕ اهـبرف اهرتبٌٕ اهضٖخ إشيبؿٖل األٌبرإٌ ،فِّ اإليبى اهِيبى أّل اهلبئيًٖ
يلبى ضغرث يّالٌب خبهد فٕ اإلرضبد ّأّل األّظٖبء ؿوٓ ذود اهيبل ّاألٌسبل ّاألضفبد،
خدى ضغرث اهضٖخ ّالزيَ يالزيج اهظدِّٖق األنتر هوٌتٕ اهيظػفٓ األؿؼى
ال تًٖ ٖدَٖ خيس ؿضرث شٌج،
ّهى ٖـط هَ أيراً شفرًا ّضغراً ،كبئيبً فٕ أؿخبتَ يبذ ً
فخوفَ كدّس اهلل شرٍّ خالفج يػولج ّأذً هَ تبإلرضبد ،فشوم شتٖل اهرضبدّ ،هيب ّفد ؿوٓ

،

اهضبى فّع إهَٖ فٕ سبيؾ اهـداس خرتٖج اهٌبس فنبً ٖتضد نل ّٖى ؿً أضّال اهشبهنًٖ
فردًا فردًا ذى ٖضظِٖب ّٖـدُب هضغرث يّالٌب خبهد كدّس اهلل شرٍّ ؿدًا ّال ٖزر كدر اهذرث يٌِب
ضٖئبًَ ،فيِيب رأْ كدّس اهلل شرٍّ فِٖى رأًٖب ٖتوغِى إٖبٍ أيرًا ٌِّٖبًّ ،ال ٖذنر يً ؿٌدٍ أيرًا
ضخٓ ٖضدد هَ يٌَ ذنرًا ّٖلّل هوخوفبء ّاهيرٖدًٖ إؿويّا إٌٔ أٌب هّش ظلٖل نل يب
ٌلص فَٖ ضغرث يّالٌب أّظوخَ إهٖنى يً نذٖر أّ كوٖل .

إٌخلل إهَٖ اهشر األؿؼى ّؿِد إهَٖ تبهٌفس اهلدّشٕ األكدّس يً ضغرث اهضٖخ خبهد كدّس
اهلل شرٍّ اهذٔ أّظٓ تّظٖخَ أً ٖنًّ خوٖفخَ يً تـدٍّ ،أٌَ أكبيَ فٕ دشح اإلرضبد يً
تـدٍّ ،سـوَ آيرًا ٌبُٖبً ؿوٓ سيٖؾ خوفبئَ األيسبد ّّظٖبً ؿوٓ أٌسبهَ ّأُل تٖخَ ّأيّاهَ،
ّضد اهلّى ؿوٓ إختبؿَ ّإيخذبل أيرٍ ،فلبل  :يً خبهفَ فِّ يػرّد يً ػرٖلخٕ اهٌلضتٌدٖج
اهـوٖجّ ،ؿوٓ نل اهخوفبء ّاهيرٖدًٖ ّاهشبهنًٖ أً ٖسددّا اهتٖـج يـَ ّٖنيوّا ػرٖق اهّظّل
إهٓ اهلل ؿز ّسل تَ،
كبل كدّس اهلل شرٍّ  ":إخفلّا ّال خخخوفّا ّال خخبهفّا رأي" ّهدٔ اهضٖخ إشيبؿٖل األٌبرإٌ .
ّكبل كدّس اهلل شرٍّ يضٖرًا إهٓ ّرٖذَ اهيػوق تبهّراذج اهـوٖج هوػرٖلج اهٌلضتٌدٖج اهخبهدٖج

:

" أٌب يب يح دٌد خرنح هنى اهصٌخ إسيبعٌل األٌبراًٌ ّأٌب أضيً هنل يً الزى خديخَ
ّإيخذبل أيرٍ أً ٌٌبل يب ال ٌدٌط تَ علل اهعلالء ٌّلصر عٌَ عوى اهعويبء " .

فٕ اإلؿخلبد األّلّ ،فٕ اهزُد ّاهّرؽ ّاهخضّؽ األنيلّ ،فٕ اهـوى ّاإلرضبد
ّاهيـبرف اهـرفبٌٖج ّاهفخّضبح اهودٌٖج األؿرفّ ،تبهخشوٖم ّاهخّسَ ّاهخنيٖل هويرٖدًٖ
ّاهػبهتًٖ األّسَّ ،تبهِيج ّاهيرّءث ّاهخديج ّاهخّاغؾ يب ٖـسز اهوشبً أً ٖسد نويبح خفٕ
ضق

ٍ األيسد

.

ضٖد نبً ؿاليج ؿظرٍ ّيٌبرث ؿويبء ّكخَ ّإيبى أّهٖبء زيبٌَ فِّ اهلػة ذّ اهخظرٖف،
تضر يّاُةّ ،درث ٖخٖيج ّيالذًا هويرٖدًٖ ،تـد إرخضبل ضٖخَ نبً اهضٖخ إشيبؿٖل األٌبرإٌ
أذتح إخّاٌَ كوتًب ّأظضٓ أظضبتَ هتبً فسيؾ نويخِى ّسدد ُيخِى ّكتع تشػِى ّتشػ
كتغِى ّخفف أضزاٌِىّ ،أكبى أّزاٌِىّ ،أسرْ هِى إضشبٌِى ّ ،اؿخٌٓ فٕ أير ؿتبدخِى
ّإؿبدخِى هـبدخِىّ ،كتع زيبى اإلرضبد يً تـدٍ ّأتلٓ األير ؿوٓ يب نبً ؿوَٖ فٕ ؿِدٍ
ّسـل ٖلّل هِى
أهشخى خـويًّ أً ضغرث يّالٌب يً أُل اهلل ُّى ال ٖيّخًّ ؟ ّهى ٖخى ُذا اهضرّؽ إال ّػـً
تـد أ شتّؽّ ،خّفٕ تـد ضغرث يّالٌب خبهد تشتـج ؿضر ّٖي ًب ّدفً خوف يلبى ضغرث يّالٌب

:

كدّس اهلل شرٍّ ّ .كد خزّر فٕ ضٖبث ضغرث اهضٖخ ّأؿلة ّهدًا أشيبٍ ؿتد اهلل ّشر تَ خيبى
اهيشرث .
ّيً أضّاهَ أٌَ هى ٖذق اهوضى فٕ ُذٍ اهيدث ( تـد إرخضبل ضٖخَ) ّنبً ٖلّل  :إٌَ ّٖرد
ؼويج ّكد ذُة ضغرث يّالٌب فيً ٖزٖوِب ؿٌب تـدٍ .

ّنبً ٌؼرٍ إهٓ اهوّش اهيضفّؼ يضدٍّٖ ،خضرْ ّظّل اهفذ اهٌضرٖر ذّ اهنضف
اهـؼٖى إيبى األّهٖبء األظفٖبء ّّارد شرٍّ األؿؼى ّخوٖفخَ اهيػوق يً تـدٍ ّٖلّل هيسيـَ :
خوٖفخٕ ال ٖزال فٕ اهغٖة ،ضٖد ظبضة اهـِد فٕ ّٖى اهـِد ّاهيٖذب

ق يب ُّ يٌنى،

ّاضخرايٕ هشٖدٔ ال أٌشة هٌفشٕ يٌنى خوٖفج تل إخّإٌ ّأضتبتٕ .

ّهيب اضخد تَ اهيرع ّكتل أرتـج أٖبى يً ّفبخَ ّكد خأخر ّظّل خوٖفخَ أّظٓ
تذود يبهَ هفلراء اإلشالى ّأكبى ؿوَٖ ّظًٖب اهضٖخ يضيد اهخبٌٕ ّأكبى يلبيَ فٕ اإلرضبد اهـبى
اهضٖخ ؿتد اهلل اهِرّٔ كدّس اهلل شرٍّ اهذٔ نبً فٕ اهشوٖيبٌٖج ضًٖ ّفبث اهضٖخ كدّس اهلل شرٍّ،
ّأضِد اهيخّاسدًٖ فٕ ُذٍ األكػبر اهـرتٖج هَ تبهخالفج ّاهّظبٖج ؿوٓ اهخوفبء ّاهيرٖدًٖ
ّنخة ظنًب تذهم ٌّظَ  ":تسى اهلل اهرديً ،أيب تعد فلد أكيح يلبيً عوى سجبدث اهيصٌخج
ّاإلرصبد اهيّهى اهصبلح ّاهيجبُد اهفبهخ درٌّش ُذا اهزيبً اهلبئى يلبى اإلدسبً اهسبئر

فً طرٌق اهلّى أّهى اهيسبهم اهسّي سٌدٌب اهصٌخ عتد اهلل اهِرّي ّجعوخَ يدوً نيب
جعوًٌ صٌخً ّأسخبذي ّعيدخً ّيالذي يّالٌب خبهد اهٌلصتٌدي اهيجدد آيرًا ٌبٌُ ًب عوى
سبئر اهخوفبء ّاهيرٌدًٌ
فً ُذٍ اهدٌبر يً خبهفَ فِّ يطرّد يً طرٌلخٌبّ ،كد أكررح نل أدد ٌخّاجد فً اهينبً
اهذي ُّ يٌَ فً أٌبى دضرث يّالٌب إهى أً ٌأخً جٌبة اهصٌخ اهيذنّر ،كبهَ تفيَ ّركى
تإذٌَ إسيبعٌل األٌبراًٌ اهخبهدي "ّ .فٕ األشتّؽ األخٖر ّهى ٖتق يً اهـير إال ّٖيبً ّإذ
تبهخوٖفج
اهيٌخؼر شٖدٌب ّى ّالٌب غّد األٌبى ّظبضة اهزيبً شٖدٔ خبط يضيد اهداغشخبٌٕ كد ضغر
هخلتٖل األؿخبة ّاهخضرف تبهولبء ،فنيل اهـِد ّاهّؿد ّخِول ّسَ شٖدٌب اهضٖخ إشيبؿٖل
األٌبرإٌ ( يؾ ضدث يرغَ يً خضيل تالء اهػبؿًّ ؿً األيج اهيضيدٖج تـد ضٖخَ

)،

إشختضبرًا ّختشيًب يرضتًب يِوالً تلدّيَ ّكبل هَ ٖ :ب ّهدٔ ٌضً فٕ غبٖج اهضّق ّاإلٌخؼبر أيدد
ٖدم هتٖـج اهرغّاً ّهلٌَ اهذنر ّأدخوَ خوّث هيدث أرتؾ ّؿضرًٖ شبؿج تأير اهٌتٕ



ّاهيضبٖخ اهـؼبى
ّّكف خالهِب ؿوٓ أضّاهَ ّرتبٍ تأضشً خرتٖج ّأنيوَ تنيبل األدة ّاهخركٕ ّاهّظّل
ّفٕ خيبى اهّٖى هوخوّث ضغرح رّضبٌٖج اهٌتٕ ّ يبئج ّأرتـج ّؿضرًّ أهف ٌتٕ ّاهشبداح
اهٌلضتٌدٖج ّأئيخِب اهـؼبى ّشٖدٌب ضبٍ اهٌلضتٌد ضبُدًٖ ؿوٓ ٌؼبفخَ ّنيبل ضبهَ ّتأير اهٌتٕ 

ّرذَ شٖدٌب اهضٖخ إشيبؿٖل األٌبرإٌ اهشر األؿؼى ّاهٌفس اهلدشٕ األكدس ّأشرْ إهَٖ شر
ُذٍ اهٌشتج اهزنٖج هوػرٖلج اهـوٖج هٖنًّ صٖخًب ّإيبيًب هوٌلضتٌدٖج ّأيرٍ فٕ يشبء ذهم اهّٖى
اهيضِّد هـّاهى اهيوم ّاهيونّح أً ال ٖتلٓ فٕ اهضبى تل ٖخّسَ فٕ اهضبل إهٓ تالد داغشخبً
ال هَ ٖ :ب ّهدٔ أشرؽ فٕ اهرضٖل كتل أً خػـً ،ؿد إهٓ تالدم يً فّرم
يب ّراء اهٌِر ،كبئ ً
إذا أينً ؿوٓ اهراضوج ّإً هى خسدٍ فتلّث اهػٕ ،أذٌح هم .

ّتـد شبؿبح يـدّداح رفؾ شٖدٌب اهضٖخ إشيبؿٖل األٌبرإٌ كدّس اهلل شرٍّ ٖدَٖ داؿٖ ًب
ّكرأ اهفبخضج ّيشص ّسَِ تٖدَٖ اهضرٖفخًٖ ّهضق تبهرفٖق األؿوٓ رغٕ اهلل ؿٌِى ّأرغبُى،
آيًٖ.

ّهَ نرايبح ؿؼٖيبح ّنويبح نرٖيبح ّيلبى فٕ اهػرٖق سوٖل ّضشتَ ضِبدث تفغل ٍ
اهسزٖل يب كبهَ ضغرث يّالٌب كدّس اهلل شرٍّ فٕ يرغَ  :إٌٕ هى أيح ضٖد خرنح فٖنى
اهضٖخ إشيبؿٖل األٌبرإٌ كدّس اهلل شرٍّ " .

سيدنا إمساعيل الكردميريي
( كدّس اهلل شرٍّ )

شٖدٌب إشيبؿٖل تً أضيد أؿوٓ اهلل خـبهٓ درسبخِى دائي ًب .
ّهد فٕ اهشبتؾ يً ذٔ اهلـدث ّكح اهغضٓ شٌج ُ 1201ـ ،فٕ ّالٖج ضرّاًّ ،اٌخلل
فٕ اهخبيس ؿضر يً ذٔ اهضسج ّكح اهغضٓ شٌج ُ 1277ـ فٕ رٖف كرٖج " أيبشٕ" .

ضيبئوَ  :سشيَ نتٖر ّنبً ذا كّث ،ظّخَ سيٖل يذل ظّح داّد ؿوَٖ اهشالى ّنبً اهضٖخ
خبهد كدّس اهلل شرٍّ ٖلديَ إيبيًب هوظالث ،هٌَّ أتٖع ،ؿٌٖبٍ يبئالً إهٓ اهضيرث ،هضٖخَ ػّٖوج
تٖغبءّ ،فٕ اهٌِبٖج كد غـف سشيَ سدًا .

ّفٕ ذاح ّٖى ّكؾ إسخيبؽ تٌَٖ ّتًٖ ؿتد اهفخبش اهـلبد فٕ " إشالى تّل " ّكد أّظٓ
نل يٌِيب إهٓ اٗخر ّظٖجّ ،تترنج ظضتخِيب اهّاكـج فٕ ذهم اهيسوس كد ّظل يً أختبؽ
ال إهٓ اهضلٖقث ّاهذًٖ هى ٖنٌّّا فٕ ذهم اهيسوسّ ،نذهم شوى ّأّظٓ
إشيبؿٖل خيشًّ رس ً
ؿتد اهفخبش سيٖؾ أختبؿَ إهٓ إشيبؿٖل اهنردٖيٖرٔ ُّّ نبً خبدي ًب هوضٖخ خبهد اهتغدادٔ

ّيأذًٌّب ضلٖلًٖب هَ ّيٌذ إتخدائَ هإلرضبد أٔ اهضٖخ خبهد كدّس شرٍّ نبً ٖرشوَ هوضٖخ إشيبؿٖل
إهٓ األيراء ّاهخوفبء ،ذى سبء اإلذ ً هوضٖخ خبهد هوخّسَ إلشيبؿٖل اهنردٖيٖرٔ يً أتٕ ٖزٖد
اهتشػبيٕ كدّس شرٍّ ّيً أذر ُذا اهخّسَ هَ ضظل هداغشخبً يً أذر اهػرٖلج اهٌلضتٌدٖج
اهـوٖج.
ّضًٖ نبً فٕ شً اهضبدٔ ّاهـضرًٖ هلٌَ اهضٖخ خبهد فٕ اهشوٖيبٌٖج ضًٖ نبً ال ٖزال
فِٖب ذى شأهَ ٖب إشيبؿٖل ؿوٓ أٔ نٖفٖج خر إٌ فلبل إٌٕ أرام يونبً ؿوٓ ظّرث إٌشبً فلبل هَ
اهضٖخ خبهد ال ٖنفٕ نٌّٕ ؿٌدم ُنذاٌ ،ـى إٌِى يالئنج ال ٖـظًّ اهلل خـبهٓ ّال ٖخبهفٌَّ
ػرفج ؿًٖ ّهنً ال ٖلدرًّ هخضيل يب أضيوَ ّهّ ػرفج ؿًٖ ،زدٌٕ ٖب إشيبؿٖل فلبل
د أّظٓ هَ تخيس ّؿضرًّ
إشيبؿٖل ّأرام ؿوٓ نٖفٖج ٌتٕ يرشل ؿٌدُب كبل ٖنفٕ ،ى
ّظٖج ،ذى رسؾ إشيبؿٖل يً ؿٌدٍ فدخل فٕ اهـزهج شتؾ شًٌٖ ّتـد خرّسَ يٌِب ظبر ٖأير
أختبؿَ تفـل اهراتػج هَ ّكد ضظل هَ اهفٌبء فٕ اهدٌٖب ّنذا فٕ األضّال هنً تلٕ هَ اهفٌبء فٕ
اهيلبيبح ُّذا اهفٌبء ضرػ غرّرٔ إلضخيبل اهراتػج ،فإً فـوح اهراتػج إهٓ يً هٖس فَٖ
ُذا اهيلبى اهيذنّر ّهّ تيلدار خيشج ّؿضرًٖ يرث فال ضتِج فٕ ّكّؽ ذهم اهراتػ فٕ أشفل
اهشبفوًٖ فٕ اهػرٖلج اهٌلضتٌدٖج اهـوٖج ّأٌَ ٌٖـزل ضذَ اهذٔ نبً إهٓ اهيلبيبح ّاألضّال فٕ
اهـوّ ّٖغػرة كوتَ فٖيب ٖنًّ تَ اهذّاة ذى ٖيٖل إهٓ يضتج اهدٌٖبّ ،اهضبظل

 :إً رتػ

اهراتػج إهٓ اهٌبكط خيس ّؿضرًٖ يرث ال ٖلدر اهلػة إلدخبهَ فٕ اهػرٖلج اهـوٖج ،ذى أرشل

اهضٖخ خبهد كدّس شرٍّ رشّالً هٌدائَ
إهَٖ ّؿوٓ اهفّر ّظل إشيبؿٖل اهنردٖيٖرٔ هدَٖ فلبل هَ إً تلٖح ؿوٓ ُذٍ اهنٖفٖج تـد ُذا
ال ٖلؾ أيرم إهٓ أشفل اهشبفوًٖ ّكبل هَ ٖب ّهدٔ أال خـوى اً اهراتػج ال خظص إال هيً
ّهّ كوٖ ً
هَ ضلٖلج اهفٌبء ّيؾ أٌم هٖس هم ُذا اهيلبى فنٖف أيرح األختبؽ تفـل اهراتػج هم فشنح
إشيبؿٖل اهنردٖيٖرٔ ّؿسز ؿً اهنالى فٕ ذهم األير  .ذى أدخوَ اهـزهج ّاهخوّث ذالذج أضِر
ذى تـد ذهم أذً هَ اإلذً اهيػوق فٕ هٖوج اهسيـج ّكب ل هَ فٕ هٖوج اإلذًٌٖ ٖنًّ هم يب ٖنًّ،
ذى ذُتب فٕ ذام اهوٖوج إهٓ زٖبرث شٖدٌب يضٕ اهدًٖ ّشنً رّضبٌٖخَ ؿوٓ اهسِج اهٖيٌٓ هوضٖخ
خبهد ّكبل هَ أٌؼر ٖب إشيبؿٖل فٌؼر فرأْ نل يً نبً هِى اإلرضبد يٌَ ضخٓ اهذًٖ فٕ
األظالة .ذى كبل هَ اهضٖخ خبهد ٖب ّهدٔ أؿػٖح ّشويح إهٖم ُذٍ األيبٌبح فنً فٕ ضلِب
ؿوٓ اهٖلؼج ّال خنً خبئًٌب هِب .

ّكبل هَ كترم فٕ " أيبشٕ" ّنبً هَ كّث ؿؼٖيج يً تًٖ خوفبئَ يً سِج اهفبئدث هأليج
ّهى ٖلؾ هِيب تـد ُذا اإلسخيبؽ أٔ إسخيبؽ يً ضٖد اهسشيبٌٖج ّضٌِٖب رسؾ شٖدٌب إشيبؿٖل
ال يً
إهٓ ضرّاًّ ،فـل اهخّسَ إهٓ اهغبزٔ ى ضيد اهنيرأّ ُّنذا إهٓ شتـج ؿضر رس ً
داغشخبً ّتخّسَ ّاضد يٌَ ّظوّا نوِى إهٓ اهضلٖلج ،ذى كبل هـٖبهَ إً نٌخى خضتًّ اإلكبيج
هدٔ فبشنٌّا هنً ال ٖنًّ يٌٕ ضٕء يب ّإً نٌخى خرٖدًّ اهراضج ّاهّشـج أؿػٖنى يب زاد

يً كدر نفبٖخٕ ّٖنًّ هنى اهراضج فَٖ ،ضٖد ّغؾ ؿوٓ ؼِر ٔ اًٗ أضيبل ذلٖوج فتـد اًٗ
هٖس هٕ إذً
هوٌؼر إهٓ ضٕء يب ،ذى ضفر خضح األرع غرفج هخنًّ تيذبتج خوّث هَ ّدخل فِٖب ّنبً ٖولً
فِٖب هيً سبء إهَٖ ألخذ اهػرٖلج ّال ٖخرر يٌِب أتدًا ضخٓ هوخولًٖ ّتـد خيبى خيشج ّؿضرًٖ
شٌج
ال إهٓ تود ث يب ّراء اهٌِر فضظل هِى أذر خّسَِ ضخٓ
فٕ اهخوّث ،إتخدأ تبهٌؼر ّاهخّسَ اّ ً
هورغؾ
فٕ اهيِّد ذى إهٓ اهـّاهى اهنبئٌج فٖيب ّراء تضر اهيضٖػ ّفِٖب ؿّاهى نذٖرث كدر إذٌٕ ؿضر
أهف يوًّٖ ؿبهى ّنوِى ٖلـًّ فٕ زهزهج ضدٖدث يضبتِج هيب ٖنًّ يً ذهم اهيوم اهظغٖر
سشيًب ٌضّ نتر اهسّزث ّهنً فٕ ٖدٍ نل إخخٖبر اهدًٖب شّاء اهزالزل أّ اهخراة ّاهِالم أّ
غٖرٍ ،ذى ٌٖؼر
إهٓ نل اهيّسّداحّ ،اهضبظل هى ٖتلٓ إٌشٕ يب إال ّظل هَ أذر خّسَِ ؿوٓ اهلدر اهيّافق
هَ .

ففٕ غيً خونى اهخيشج ّاهـضرًٖ شٌج نبً ٖخّسَ فٕ ظتبش نل ّٖى ّتأذر خّسَِ
ٖخضرر يً األؿداء األرتـج كدر خيشيبئج أهف رسلُّ ،نذا أدٌٓ يرختج ّأيب أؿالُب فنبً

إذا خّسَ هيً هَ األُوٖج فٕ اهػرٖلج اهـوٖج ٖتلٓ أذر اهخّسَ نٌّر اهيظتبش فٕ كوتَ ٌضّ
خيشج ّؿضرًٖ شٌج ُّذا ٖـد يً أؿوٓ اهِداٖج ذى تـد ذهم خرر إهٓ " أيبشٕ" ؿبزي ًب هوضز
ّتـد خيبى اهضز رسؾ إهٓ اهيدٌٖج اهيٌّرث ّضًٖ نبً فٕ اهرّغج اهضرٖفج كبل هَ رّضبٌٕ
اهرشّل  ال ٖدفً فٕ اهيلبتر اهخٕ نٌح فِٖب يً أذر اهٌفبق فٕ كوتَ ذى ّظل إهٓ "أيبشٕ "
فسوس ٌُبم ؿوٓ شسبدث اإلرضبد ّغبهتًب يب ٖنًّ سبهشبً ؿوٓ اهيضبُدث ٖشٖل اهـرق يً سشدٍ
اهيتبرم ى ذل اهيػر هـؼى اهضٖبء يً خسوٕ ذاح اهتضح األكدس خـبهٓ ّ ،كتل شلّػ كػراح
ؿركَ ؿوٓ األرع ٖلّيّا اهتدالء تضفؼِب ّسيـِب فٕ كّارٖر زسبسٖج ّٖلشيٌِّب فٖيب تٌِٖى
ّٖضظل اهٌظٖة يٌِب هألهّفّ ،يً ٖضيِب فتضى ّاضد ٖرذًّ اهضغّر تضٖد هى ٖضظل هِى
فٕ ؿيرُىّ ،نبً ضبٍ اهٌلضتٌدٔ كدّس شرٍّ ٖلّل هوتدالء دائيبً فإلشيبؿٖل اإلذً هوضفبؿج
هأليج اهيشخضلج هوٌبر ؿوٓ ؿدد كػراح ذهم اهـرق ّؿدد كػرخِب فٕ نل ّٖى ّهٖوج إذٌٕ ؿضر
أهف كػرث .
ّإهٓ ُذا اهضًٖ ٖلّل يّالٌب إً ؿركَ يضفّؼًب ؿٌد اهتدالء هخوم اهترنج اهـؼيٓ ّؿٌد
إٌخلبهَ يً اهدٌٖب ػوة يً اهلل خـبهٓ ٌّبسبٍ تأً ال ٖنًّ ّضخٓ ال ٖظدر اهخٖبٌج يً خوفبئَ
ّيً ٌشوِى
إهٓ ّٖى اهلٖبيج ،أٔ أً ال ٖنً هِى يبتَ اإلشخضٖبء ّٖى اهلٖبيج فأسبة اهلل خـبهٓ دؿبئَ ؿوٓ
ّفق يلظّدٍ .

ّإً اهنيّل يً األّهٖبء فٕ ُى ّضزً فٕ اهوضّد تشتة ّكّؽ خوفبئِى فٕ اهخٖبٌجّ ،أيب
خوفبئَ اهشتـج ؿضر تترنج دؿبئَ هى ٖظدر يٌِى أٔ خٖبٌج ّيٌذ دخّهَ اهخوّث فٕ ضرّاً
ٖـد ضبهَ يً اهٌِبٖجّ ،هى ٖغؾ رأشَ هوٌّى كتل يسٕء اإلذً اهيػوق هَ  .اهوِى إٌفـٌب تترنبخِى
آيًٖ .

ّيً اهلل اهخّفٖق .

