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   :كتب: أسامة اهلتيمي
أكد الدكتور إبراهيم عوض الكاتب اإلسالممي أأسالتاا الد الد اي بالي  

ال الال يوةية  عتاألالالة  ن مالالد م  ا متعالالد  بالالا اع عالال  نالالإل أم لصسالالم    الالوم

يبية العامليالالالالة أاملقتنالالالالراوم أكالالالالخ الوأديالالالالا    ت الالالال  أ الالالالدا  ا  ال الالالال أ

كاهلددأسية مثم، أكاللل  ممدالدا الالدا خ، أهالم أااللرهم ع الق اإل الم   

يهنالالم أاةالالاع، أالالاللاةمب  ا مالالا مالالا تة الاللآ ادماسالالة إو حمالالا  أبعالالد أأأاالال   

أأد ر، أأاةابدا  كرهوم كخ ما هو ةبيخ أ اهر أ يب باعتبالار أهنالم سال  ة  

رأم، أهم ع ق استعدا  ملدا را النيطام ااته ضالد اإلسالم    أجناس شر 

رغم ش ن ت م بالت دمية أالد ور من الغيبيا ،  د رأم أي   ن  ،  بخ جتدهم

أأ مالاللهب ع الالق اإلسالالم  رغالالم كالالخ ا را الالا  الالالا دت الال   الالا ت الال  اي  الالام  

أاملالاللاهب أ  الالو اإلسالالم  مد الالا دامالالا  ألكالالن كالالخ شالالي    الالوم   سالالبيخ  

 د الكر اله الاللي  ت  الق   أفالوا  م ضالد   الن ىمالد  ال ق  التد يإل عن اد

اهلل ع يه أس م  أمن هدا ةراهم اد اختلأا من ايمر كالام  الد  ا رغالم مالا  

كالالاةوا   ولوةالاله  الالبا  مقالالا    كراهيالالة أمر كالالا أمالالا كالالاةوا  ر  أةالاله حةالالا  ال يالالخ  

إهنالالالم    أأ الالالرال الد الالالار عالالالن االالالرع اهنيالالالار الرأ اليالالالة    أمالالالا إو الالالال  



خ مالا  نالغ  ن هالالو ت و الا الطالاهرا  الع ي الا  النالر  ا  بالالةي  كاملومقالا  كال

   مثن، أبة ة  ر  ة

أاالالاا الالالدكتور عالالوض إم تكالالرار اإلسالالا ا  الالالا  تعالالرض هلالالا اإلسالالم   

أالرسوا الكر م  عو  بايساس لدا حنن، إا أةدا مت   وم خت  ا شديعا، خت  الا  

ا، أةتمقال  باله  ا، خت  الا جنالد  ياله لاللا أسالعا ا،  الد ن هناليم باله هياماليًّضِرَمَ

دقالالكا رهيبالالا، أي ةر الالد أم ة يالالد مدالاله أبالالدا، أةكالالرآ كالالخ مالالن  الالاأا إ  ا دالالا  

أالدتيجالالالة هالالالي أم أعالالالدا ةا    أة عدالالاله أي ةطيالالالد أم ةالالالراآ أأ ةقالالالم   الالالوته 

 ت رأةدالالالا أ  يدوةدالالالا أي  اكالالالوم سالالالاحنة  أم أم   تب وهالالالا أ وف الالالوا إليدالالالا  

د أبال الالالد   ال الالال عا  ت الالالو ال الالال عا  ع الالالق أفوهدالالالا أع الالالق أا ا دالالالا، باليالالال

م أةاله أأفال  أأكثالر  أْرَأبادلا ، أبكخ ما خيطر أما ي خيطر ع ق البالاا االا  َال

إهاةالالة أأشالالد إايي  أإةالالي يت الالور أاو دالالا  الالو  ال يامالالة بالال   الالدي اهلل أ الالق  

دضرا رسوا اهلل،   ق اهلل ع يه أسال م، أاالد  لالدلدا أفوهدالا إو ايرض  

لالالوي هالاللا الت  الال  أت الال     مالالن  الالرذ الللالالة أالرعالالب االالا  دت رةالالا مالالن اهلل، إا

البم ا أكراهية الت د  أالت ضر ما  م    شالتم الرسالوا  الام  ألموَضالم َ كالخ   

د ري من سبّابيه لقالاةه تالح دلا اله أ َالرلس  لكالن هالخ هدالاد أدالد  الد  

 ر ة إلهاةة اليخ د الري أب اله مطالواث مث دالا  ت  الق ال ال عا  أي   كالر   أم  

ة قاله  رضالا، أالم ي  دت ؟هالا   خيرج مالن ةطالا  الت  ال  الاللي  رضاله ع الق 

ال  ضد  بيعة ادياا  أي ةدإل أم الغرع، رغم كالخ مالا ةعر اله مالن خت  دالا  

أمالالللتدا أهواةدالالا أرضالالاةا بالدأةيالالة أاسالالتغراادا  ي الالا كةهنالالا إجنالالا  ع الاليم ي  

    الت ر ط  يه، هلا الغرع  نعر أم اإلسم   ت د ، اإلسم  ي املقال م ،  



أع مالة با ديالة أديو الة ااتيالة، أمالن هدالا   الم   اإلسم   ا  يه من سر إهلالي

مرتعبالالوم مالالال  كالالالخ الت الالالو  الع مالالالي أان  الالالاللي  تمتعالالالوم بالالاله  إهنالالالم خيالالالا وم  

اإلسالالالم ، أإم كالالالاةوا  ت رأةدالالالا    الالالم  د قالالالوم عالالالن الالالال  ا الالالول، أحنالالالن  

ةقالالاعدهم ع الالق الالال  بكراهيتدالالا ل  الالرأج االالا حنالالن  يالاله مالالن ضالالع  أف الالخ  

اا  دت رةا كةمم أشعوع  هللا أةا   أ وضق أهرف ة تد   اإلةقام إو ال ؟ث

متةكد أم اإلسم  مدت ر   هنا الة املطالال، ألكالن مالااا عدالا حنالن، أحنالن ي  

منثالالخ اإلسالالم  بالالةي دالالاا مالالن ايدالالواا، ال  الالم إي كمالالا وثالالخ الطالال  املدالال  أرأ   

 ال را  إل  

أأضال الدكتور عوض أم هلآ اإلسا ا  سول تتكرر م ما  ع دا،  

هنا ي هلا إي إاا ع؟مدالا ع؟مالة رفوليالة ع الق ا الرأج  ألن ةقتطي  أض  دد 

مالالن هالاللا املقالالتد   ادضالالاري الالاللي اةغمقالالدا  يالاله دتالالق أ واهدالالا، بالالخ دتالالق  

أةو دا    خ وكن أم ةع؟  هلآ الع؟مة  سول  ة ل ايمر أاتا  و م، أاالد  

 قالالتغر  ارأةالالا، ال  الالم إي إاا ت بقالالتدا دالالالة غالالري عا  الالة بالالللدا  ي الالا ا  الالد  

ة أأ كام ال الدر خيبال  لدالا م افالةا دضالار ة سالارا،  عدد الل  أضعا ا مضاع 

االالد ت  الالر ال الالاا ال؟مديالالة الم مالالة ل عالالو ا إو سالالادة ادضالالارا أال الالوا أالعالال؟ا  

أالكرامة، أإم كدح ي أرى أةدا ةقت د شيئا مالن هاللآ امل افالا ، إا حنالن  

ح  ي ةبلا ف دا   ا رأج من املقتد      مااا  ابيدا ال مدَر  أمالا   الواال

الراهن  م بد أم  بلا الع م  مدا كخ ما   درأم ع يه من ف د ل د اث عالن  

اإلسم  أالتعر   بعب ر تاله أت وااله ع الق اي  الام أاملاللاهب اي الرى أت  اليم  

ان ر ن أم اإلسم  شق ، أمجاهري املدتقب  إليه شق  ح ر م مالا  عمالح  



 غربي  أل دةيا مجعالا   ت   ا ماهري أهنا دثخ اإلسم   كلل  ي بد أم ةب  ل

كي   ت و  اإلسم  ع ق ما عددهم من أ  ام أمن ملاهب سياسالية ت واالا  

  ساد ا  ة عخ هاللا بكالخ عال؟ا أع الخ أمد جيالة ع ميالة أأ الة تامالة بالالد إل 

ع الالق أم املقالال م  لالالن وكالالد م النالالعور بالالالع؟ا أالكرامالالة مالالا  امالالوا  قالالتكيدوم  

امل م الا   البوهنا ع الي م  دكام م املت     أ قكتوم ع ق عق  م  م أم 

 با أع ق احنيا هم يعدا  الد ن أامل ة أتعاأهنم مع م ضد م احل الالبم   

أالعبا   ترى باهلل وكن أم ت د أمة  لا الوض  شيئا ىاما من إجنالا ا   

التالالار و أادضالالارا  إهنالالا   أااالال  ايمالالر أد ي تالاله ي ختت الال    شالالق  عالالن  

يدة،  يدة ا باا، أإم  عمح أهنا شق   دكام ا أألئ   إهنا من ة إل الط

هالاللآ ايأضالالاث، ألثالالار  ع الالق    ح الالر  لالالو كاةالالح شالاليئا ح الالر مالالا رضالاليحْ

أأضالالاع ا امل؟ر الالة المإةقالالاةية أدطمالالح ايو هالالا تطيمالالا، أملالالا اسالالتعلبح  

ا  الالخ أكراهيالالة الع الالم أالث ا الالة إو هالاللا ادالالد النالالاا الالاللي ةالالراآ أة مقالاله  

    بة د دا

   رَّطُايمالم الكروالة، دتالق لالو اضال    أاستطر  الدكتور عالوض االا م إم

إو ال الالمح ع الالق م الالاه دكام الالا بعالال  الواالالح، ي وكد الالا أم تكالالرآ الع الالم  

أالكتالالاع ع الالق الد الالو امل الال؟ي الغر الالب الالاللي ةالالراآ   أمتدالالا انم  إم هالاللا  

   غ الالاةت الار دضالاري،  مالا مالن أمالة كُتاِلب هلالا الد الوض عالن  ر الد ا  الخ أبُ

  ي الالالة   ايرض إي بالالالالع م أالع الالالخ    الع الالالم أاملعر الالالة  إم اإلةقالالالام ه   الالالب 

أالقعي أرا  املعر ة  لكالن أمتدالا، بقالبب مالن بمهت الا ادضالار ة، تقالب  

ج بوابالة الت ضالر بكالخ هاللا ال الدر   ِالأهنا وكن أم ت  ح مالن االاةوم التالار و أتم



ال الالالادن مالالالن ا  الالالخ أالعتالالاله الع  الالالي املتمثالالالخ   أغ بيالالالة  الالالمع املالالالدارس  

 بخ دقب امل اض، أ يبة ايمخ   الوااال   أا امعا ، الل ن هم أمخ املقت

أهلآ التدب ة أالممبايا عامة   ايمالة،  الم إةتالاج أأ إبالداث  اللكر،    الكئيب

   أي إت ام لنق 

  :أأأضالال  الالالدكتور عالالوض أم العراايالالخ  الالرأج ايمالالة مالالن أ مت الالا كثالالريا

ا   مد ا ما  رف  إو ادكالا ، أمد الا مالا  رفال  إو املاضالي أالتالار و، أمد الا مال

 رف  إو ال وى الغربية ايستعمار ة  ألكالن العامالخ اداسالم   كالخ الال  هالو  

النعب    و أم النعوع هبح من سالبااا أة ضالح عد الا أالوع املللالة كمالا  

م باله، أأالالار   وْ مالالتمبْ الدعح سالا ر النالالعوع الالا كاةالالح مبالتما  ثالخ مالالا حنالن مُ

 ي  ع الالق أأضالالاع ا المإةقالالاةية أعم الالح ع الالق أم ت  الالد بركالالب ال الالرم ادالالا

أالعنر ن،  إم كثريا مالن ت ال  العراايالخ سالول تال؟أا، أإم كالام ايمالر  تالاج  

إو أاالالح غالالري ا الالري أة الالر بعيالالد أ الالم متوا الالخ أعالالد  اسالالتعجاا ل دتالالا ج  

أفلدٍّ   تدالاأا ايمالور، أعالد  تالرد ادبالخ ع الق الغالارع ل  كالا  مالرا أ الرى  

ا دالد  لاله  دتق "ي ترف  روة لعا اا ال دوة" املدمرا، أاملؤمن من اتعظ  

من ابخ، أه  كرر ة الإل اي طالا   أأهالم شالي  هالو الع الم أت اليخ الث ا الة  

أاملعر ة، أالعمخ أم العمخ أم العمخ، أاإلت ام أم اإلت الام أالم اإلت الام، أبالدأم  

الالال  ي أمالالخ م مالالا  الال ق امل الال وم أ الالا  ال الالا موم أ كالالق امل؟كالالوم أدالالج  

إلسالالم  لالاله مكاةتالاله الر يعالالة، أ  ددالالا هالالو الالالد ن الوديالالد  ادالالافّوم  أالع الالم   ا

 ياله أأع الق مالن شالةةه أفعالخ العالالالِم  َ  ضاُلخ العابالد كثالريا  أمالا  اللي د  ع



ال  الد ور ادا  من الع م أالث ا ة  إةاله م  ال  أااتالخ، ألالو اسالتمر  ايمالور  

   ع ق هلا الد و  م أمخ

وض إو أةاله ي  أ يما خيص  عالوا ادالوار مال  الغالرع أشالار الالدكتور عال

خ أم أفالالد الطالالرل ان الالر ي  امالالج أي هالالو فالالا    الت الالاأر معالالي أالالم   مالالعْ ُ

ع ق أم أعرض ة قي ع يه أأترامق ع ق ادمياله  حنالن انم ضالع ا ،   رّ ِأُ

 يدالا، بالخ هالو أمالر عالارض    ال  ش   لكن هلا الضع  لاليإل  طر الاما   

اف تالاله:  مد الالا مالالن  دالالر بالاله النالالعوع بالال  ادالال  أان الالر، إي أهنالالا ختت الال    مو

 قالالتديم لالاله أي   كالالر   التمالالر  ع يالاله أالطمالالو  إو إدالالرا  ال الالوا أامل الالدرا  

أالقيا ا، أمد ا مالن ي  رتالا  إي إاا ة ال  عداله هاللا الضالع  أ الار شاليئا  

ح الالر  أاملمدالالظ ع الالق ايمالالة اإلسالالممية انم بوفالاله عالالا  أهنالالا مقالالتكيدة إو  

ا أماهلا أرادت ا، أديااالا  أضع ا امل؟ري، ال  م إي ا ة ا ي ة تض ق بد ق 

اااا  لكن لو استمر الوض  كما هو انم   د تيةس هلآ ال ئة ال  ي ة أتالر    

ة قالال ا أتالالاد النالالعب   اسالالق مالالا   اسالاليه  أم أم تالالاأا إ  ا الاله مالالا  ا  ي  

 قتجيب هلا  أأةا أرى أي ةنغخ أة قالدا كثالريا بالادوار مال  الغالرع، يةاله مالا  

اتدالالا ي تبالالا  بدالالا، أي   م الالا   الالن ايمالالة أي   ا  او الالا أحنالالن ضالالع ا ، أدكوم

 دالا  ول ةياها،  كي      أم أؤمخ من أرا  مثخ ال  ادوار  ريا  أمالا لالو ام

دا   قالالالول  الالالرى الغالالالرع ااتالالاله أرا  الت الالالاأر معدالالالا  ال الالالوا ك مت الالالا  ط نالالالِ أةم

مقموعة، أالضع  ي  ثري إي ايست ؟ا   هلآ سدة كوةيالة تكالم العماالا   

    سم  هو   ن ال وا أاملدعة، أليإل   ن الضع  أالت اااب  ايمم، أاإل



تقالالا ا   يأمالالا  يمالالا خيالالص ال الالوا بإرفالالا  تطبيالالد النالالر عة اإلسالالممية  

الدكتور عوض: ما امل  الو  بتطبيالد النالر عة اإلسالممية  إاا كالام امل  الو   

هو تطبيد الع وبا   قول تكوم غ طة رهيبة أم ةقالارث إو تطبي  الا انم،  

العدا أي مالن ادكمالة أي مالن اد الا ة بالخ لاليإل مالن الالد ن أم  يةه ليإل من  

أعااب الداس ع ق أ طا  ه أأ الر هلالم سالبخ ايمتدالاث عالن ارتكا الا:  مالثم  

ما  ت؟أفوم باله  تالرى هالخ  ع الخ   أمكي  أ بد دد ال؟ةا، أالنباع ي  د

أم  عين شاع  ا ة أعنر ن فدي ا، أهالو املرتالب الاللي   الخ ع ياله كثالري  

إم مثالخ هاللا   أ الم  أهاللا إم أفالدأا عمالم بعالد ختالرف م  من ا الر  

املرتب ي  ك الق إ عالا  اطالة،  ضالم عالن إةقالام  أي  دبغالي أم   الخ مرتالب  

ا الالر ج عالالن ألالال  فديالاله، باإلضالالا ة إو تالالو ري املقالالكن املم الالم بالالةفرا مع ولالالة  

أ أم دافة إو شرا ه، ال  الم إي إاا أارضالته الدألالة مثالن املقالكن ع الق أم  

  م قطا، أبعا د بقيط ل غا الة  كاللل  كيال  ةالدعو إو اطال   الد   كوم الد 

القالالار ، أعدالالدةا ل الالو  كبالالار ي  قالالراوم إي امل يالالارا ، أهالاللآ امل يالالارا   

هي أمواا من سد ط  أ الد  م    دعالد اد الو  إو أ ال ا ا أأي أةالو ر هلالم  

سبخ العين الكر م، أبعدها   د كالر   تد يالل ادالدأ   هكاللا   الوا الع الخ  

د أالد ن  أهللا ه ةر الرسوا  طبد أ الة ع وبالا    مكالة، أي  ب  الا  أاملدط

 جر  اةت اله إو املد دالة، أإمنالا ابتالدأ تطبي  الا بعالد أم اسالت امح ايأضالاث،  

خ  ي الا دافاتاله  أالوااال    مالك أ ار  كدة كخ مق م أم  عين عينة كروة تُ

ل اليم اإلسالممية  أةج أ  م تطبيد النر عة  عدق ح ر، أهالو تطبيالد املبالا ا أا

أأي، كا د أايفت ا  أالقعي أرا  الع م أالعمخ ع ق امتمد أسالباع ال الوا  



  عالالالاه ي  عالالالال إي باياو الالالا : ال الالالوا ايات الالالا  ة، أال الالالوا الع ميالالالة، أال الالالوا  

ادربيالالة، أال الالوا ايفتماعيالالة    أر الالد مالالن املقالال م  أ الالرا ا أمجاعالالا  أم  

ي م ال با  إو أم خي دأا إو  راشال م    كوةوا ك  ية الد خ مدل أم  ط   ع 

أما ما ةراآ انم  عبا   عبا   عبا، ألن   و  لصسم  باله اا مالة  أبعالد  

الالال   الالةتي تطبيالالد ادالالدأ  الع ابيالالة، أمالالا لالالو بالالدأةا انم بتطبيالالد ادالالدأ   أم  

د يالالد   قالالول تكالالوم كارأالالة بكالالخ امل الالا يإل، أي أ الالن اهلل أرسالالوله  رضالاليام  

    لا

ر عالالوض ع الالق ضالالرأرا أم   تالال؟  الدالالاس أأي باإلسالالم   أشالالد  الالالدكتو

اا م إم الداس  تك موم كثالريا عالن اإلسالم  أ تجالا لوم   الالد ن ليالخ  ،  س وكا

 الالوم النالالعرا   ت الال  ا الالا ي ، لكدالال  تد الالر دولالال     ةيالالا  هنالالار، أ   ّ

الوااالال   تت قالالر، إا ي تكالالا  تالالرى االاليم اإلسالالم  أمبا  الاله   أي شالالي  مالالن  

مالالالثم ي   الالالرأ أي   الالالتم بالالالالع م، أكالالالخ  الالاله هالالالو د الالالظ    سالالال وك م   الطالالالالب

امل   ا  ابخ ايمت ام بة ا  ام خ، أهالو   الظ ت ال  امل   الا   أم   الم  

  أ أم تالاللأ  أ أم ااتدالالاث ب يمت الالا  أهالالو  كالالرآ دضالالور ا اضالالرا ، أكالالخ 

أسالالئ ته مالالن أأا  الالو    الدراسالالة دتالالق ابالالخ أم  تقالال م الكتالالاع تالالدأر دالالوا  

 الظ ي ال  المو أم الدار مالا سالي ل ه ايسالتاا، دتالق  كي ية د ظ امل رر )اد

    ل د أ يبح ع وا كثري من الطمع بالعته أالب ه، أالعياا باهلل

مثاا ح ر: اة ر إو م دار ال اللارا أالتنالو  ا  أالضالجة أا دااالا   

أالنالالتا م الالالا دالالع شالالوارعدا  أاة الالر إو اد الالر أاملطبالالا    مجيالال  النالالوارث  

مدا الدالور العا  الة أا طمالة أاملكنالو ة ايسالمد   أادواري  أاة ر إو أع



أاة ر إو البمعالا  العر اةالة    أاالخ   بالاهلل ع يال : هالخ  رضالق اإلسالم   

 لا  أم  ال   إةدا ي ةكال  عالن التجالا ا   أمالور الالد ن، أكالخ مدالا  الرى  

ة قه أ ضخ من أي مُ  حٍ   العالاه، رغالم ف  اله النالدي   تالرى هالخ حنالن أمالة  

ل  ياا  أ  مااا  إةه يمر  ري اد يم أ دعه دالريام، بالخ     د   مديت ا

   ضاي أشد الضما

أدالالوا مالالا  الالر  آ الالالبع  مالالن عالالد  االالدرا اإلسالالم  ع الالق التعالالا ي مالال   

إشكاليا  الع ر أأةه ي      إي ملا مضق ااا الالدكتور عالوض إم اإلسالم   

  جمموعالالة مالالن املبالالا ا أال الاليم ابالالخ أي شالالي  ح الالر  اإلسالالم  هالالو   الالن الع الالم

أالعمالالخ أا الالد أاإلت الالام أالعالال؟ا أالكرامالالة،  مالالا الالاللي   هالاللا االالا وكالالن أم  

 عط الالج، ي أاالالوا عالالن ال  الالا  بركالالب الع الالر، بالالخ عالالن ايا تالاله  أمالالا التالالا  وم  

الل ن  ضعوم العراايخ أمالا  تيالار اديالاا أالت الد  أالت ضالر مقالتدد ن إو   الم  

خييالال     ضالاليد أغالالص لد الالو  ال الالرحم أالقالالدة، أبالالادث     الالاذ عالالن كالالخ مالالا

أمالال  هالاللا  الالإم هلالالؤي   الالوتا     قضالالم رْاملقالال م مالالن ادركالالة إو أمالالا ،   الالؤي  مَ

ئا  أمالا  مقموعا فدا بال  الدالاس، أالدالاس تطيال  كمم الم يةاله ي  ك   الم شالي

وم ع الالق إ  الالام م أةالاله ي أمالخ   ا الالرأج مالالن  الالو    المالالدعاا الع الالم  الالالل ن  ع

خ أاإلبالالداث أاإلت الالام  الت  الال  العالالاتي الالاللي  الاليط  الالم انم إي بالالالع م أالعمالال

م مالد م باإلابالاا   وْأالت طيط أاللأ  الق يم أالد ا  ال ار ،  إهنم ي   مال

  دّلعس  الداس تب مالن  الوا الالد ن إو تقالااو أدوا  الح، أي تطيالد ا لال

مالالن ايمالالر  أع يدالالا أم ةتغالالري رغالالم مالالرارا التغالالري أإ ممالاله، ألكالالن ي سالالبيخ إي  



 و، أليقالح هلالوا أتضاليي  أاالح، أ الا ليالح  هلا  ادياا فلالد  أكمبَالدو أمنال ا

    اومي  ع موم

باهلل ع يال  أ الن هالو اإلسالم    ديالاا    :أتقا ا الدكتور عوض جمد ا

الداس دتالق   الاا إةاله هالو املقالئوا عالن خت   الم  أةالا ي أتك الم عالن امل الاهر،  

  ي موفو ا، أادمد هلل، بخ أتك م عن ا وهر، أتك م عن القالعي الالد أع  

الرغبالالالة المهبالالالة   اإلبالالالداث أايكتنالالالال أالب الالالا عالالالن    أرا  الع الالالم، أعالالالن

اد وا، أعن اهل وّ إو ا ماا، أعن التمق  بالد الا  أالت طاليط  هاللا هالو  

اإلسم  كما أ  مه،   خ هو موفو    دياتدا دتالق ة الوا إةاله هالو القالبب    

تة رةا أعد  داادا بركب الع ر  ل د اا  اإلسم  أمة العرع أدوّهلالا مالن  

  ة تعين  ارج ةطالا  التالار و إو أمالة تقالكن ا الب التالار و أت الو   أمة مت 

التالار و أتقالو  العالاه، أذ هاللا   بضالال  عنالرا  مالن القالد  أ الب  العالالرع  

بعالالدها  ابعالالوم ع الالق امالالة ادضالالارا   أاالالت م ع مالالا أعمالالم أة ا الالة أاالالوا   

  كي   ُتا َم اإلسم   ثخ ت   الت م الق ي ة الرايعة   

 
 


