
 الرجل الذي هزم االستعامر مرتني

 افشقخ جعػر ادفوجر

اشؿحقا يل أن أبدأ ـالمل بـؼؾ صفودة أظتؼد أهنو بؿمداهو وبؿمدهيو ُتغـقـل وُتغـقؽؿ ظـ ؿقل 

وفقال أن هذه الصفودة ذم حوجي إػ تػصقؾ الشتغـقً وأؽـقتؽؿ هبو ظـ ـثر ممو وظقتف ممو . افؽثر

 .يدخؾ حتً ظـقان مشورـتل ذم مممترـؿ افؽريؿ

رضقان اهلل تعوػ , يقم زار بعؾبؽ افشفقد افثوفٌ افسقد حمؿد بوؿر افصدر. 1964ـون ذفؽ صقػ 

إكف متقجف إػ , تورـًو يل رشوفي مع مـ اشتؼبؾف فغقويب ادمؿً. وتػّضؾ بتػؼدي إظالمًو بؼدومف. ظؾقف

. وشورظً إػ ادؽون ألجد أشتوذي جوفسًو وحقدًا ُمطرق افرأس بجوكى افشالل. مـتزه رأس افعغ

رأيً رجاًل ذم . ومو أزال حتً تلثر مو رأيً ومو شؿعً, أكو ؿودم ظذ افتق مـ زيورة جّدك: ؿول

وهو هق جوفس ظذ . وـلكف ؿه ظؿره يتسّؾؼ جباًل صعى ادرتؼك. وجفف مزيٍ مـ تعى وضؿلكقـي

وتوبع افسقد . وهق يعؾؿ ظؾؿ افقؼغ أهنو شتؽقن فف إذ يؾؼوه. يـتظر اجلوئزة مـ ربف, ؿّؿي ذفؽ اجلبؾ

 .يؼقل فؼد ـوكً جؾستل افؼصرة إفقف دمربي فـ أكسوهو, رمحوت اهلل ظؾقف

ؾفق أوالً ـالم ال يؿؽـ فغر مثؾ افسقد افصدر أن . فسً أـتؿ ظـؽؿ أكـل تلثرت جدًا بام شؿعً

ثؿ إن ؿوئؾف مـ ظوئؾي بؾ ظوئؾتغ أكجبتو افعديد مـ أؾذاذ افعؾامء ؾضاًل ظـ أكف ظرف خالل . يؼقفف

ومثؾف ال يؿؽـ أن ُيػوجل بقء مـ صمون همالء . أجؾ ظؾامئفو (افـجػ األذف)حقوتف ذم 

 .وفؽـ مـ رأيتف افققم خمتؾػ متوموً , كعؿ: وظـدمو أدفقً فؾسقد هبذه ادالحظي ؿول. ادؼّدشغ

. وؿبؾ أن يـول افسقد درجي افشفودة شـقات معدودات, ـون ذفؽ ؿبؾ وؾوة افشقخ بلصفر معدودات

فؼد زاركو افققم : وافغريى أكـل ظـدمو جؾسً إػ اجلد رمحوت اهلل تعوػ ظؾقف ذم مسوء افققم كػسف ؿول

. فؼد ـون ذفؽ افؾؼوء ظذ ؿكه حلظي مـ حلظوت افدهر. أشتوذك شقؽقن هلذا افرجؾ صلن ظظقؿ

. وؿرأ ـؾ مـفام اآلخر بؾحظوت ـلكام يؼرأ ذم ـتوب, تعورف ؾقف ظؾامن. ظـقاهنو ادممـ يـظر بـقر اهلل

ال يؿسفؿ ؾقفو كصى ومو هؿ . ظذ رسر متؼوبؾغ)وال صؽ أهنام اآلن ؿد تعورؾو ظذ أحسـ مو يؽقن 

 .(بؿخرجغ

طؾ افشقخ يرتؼقف , ذفؽ اجلبؾ افصعى وؾؼًو فؾصقرة افرائعي وادؾفؿي افتل رشؿفو فـو افسقد افصدر

واحلؼقؼي أن افعورف بسرة افشقخ مـ جفي وبسامت افػسة . وجيوفده زهوء شتغ شـي مـ ظؿره ادديد

افتورخيقي افتل ظؿؾ ؾقفو مـ اجلفي األخرى يرى بؽؾ وضقح أن ادعورك افؽزى افتل خوضفو 

واكـتك ؾقفو مل تؽـ مع اجلبؾ افصعى ادرتؼك بؾ أيضًو وأيضًو مع مـ أؿوم ذفؽ اجلبؾ وبـوه فُقؿثؾ 

 .وفذفؽ ؾنكف آػ أن حيؿقف بؽؾ مو مؾؽتف يداه. مصوحلف ذم ادـطؼي

ومـ ادعؾقم أن مـ أشقأ مو . دخؾ افشقخ مقدان افعؿؾ افػعع ُبعقد هنويي احلرب افعودقي األوػ

بـفويي تؾؽ . متّخضً ظـف هذه احلرب بوفـسبي إفقـو أن ظومل اإلشالم افشوشع ؽدا ـؾف حتً األرس

واشتؾؼك ذفؽ اجلسد افضخؿ ظوجزًا حيقط بف ادـتكون . احلرب مل تعد ذرة تراب إشالمقي حرة

تـػقذًا فالتػوؿوت افرسيي افتل . يتبورون ذم تؼطقعف واالشتقالء ظذ أصالئف. وبليدهيؿ افشػور ادسـقكي

 .ظؼدوهو بغ بعضفؿ افبعض دون أن ُيبدوا أي اـساث بوفقظقد وافعفقد افتل ؿطعقهو فؾشعقب



وحغ ـون افـوس ذم دمشؼ وبروت هيزجقن فالشتؼالل . اـتشػ افشقخ افعودقي ذم وؿً مبّؽر

 .واحلريي مستبؼيـ متػوئؾغ

وذم مذـراتف افتل ـتبفو بؼؾؿف بعد أن وصػ أظامفف ذم دظؿ . ـون هق يعؾـ خقبي أمؾف وتشوؤمف

افذي ُظرف ؾقام بعد بوألول ّسح هبقاجسف , ومؾؽفو ؾقصؾ بـ احلسغ (حؽقمي افؼق افعريب)

ًُ افػتـ ادؼبؾي): ؿوئالً  ثؿ رأيـوه يشد افرحول ظوئدًا إػ مفقى ؿؾبف افـجػ األذف افتل . (وتبّقـ

وكحـ اآلن مـ مقؿعـو افعويل ذم افزمون . ؽودرهو مـذ أربع شـقات بعد أن ؿه ؾقفو مخس شـقات

بقشعـو أن كؼقل أن مؼوديره وحسـ افتقؾقؼ ـوكً تؼقد خطوه إػ حقٌ شقخقض معرـتف افؽزى 

ـون ذم . واألشطقريي وافتورخيقي مع ظرض مـ أظراض افقضع االشتعامري ادستجد ظذ ادـطؼي

 .احلؼقؼي مـ أخطر مو واجفتف ذم ـؾ تورخيفو احلديٌ

وـون افعراق ؿد أصبح ظذ . (افعامرة)جـقب افعراق افذي حورضتف مديـي , ـون ذفؽ ذم اجلـقب

وأوـؾ إفقف أن , افتق حتً االكتداب االكؽؾقزي تـػقذًا دؼررات مممتر افصؾح افذي اكعؼد ذم بوريس

ظذ  (ادـدة)وذم هذا افسبقؾ ابتدع هرضؼي االكتداب أو . يغطل ويؿـح افؼظقي فؾؼسؿي االشتعامريي

بعد أن ؾشؾ ذم . افؽؾؿي افتل تؾّؼػفو وكؼهو ادؾؽ ؾقصؾ األول افذي صور اآلن مؾؽًو ظذ افعراق

 .تثبقً مؾؽف افؼصر افعؿر ظذ شقريي

فؽـ ادستعؿريـ االكؽؾقز اجلدد ـوكقا يدرـقن جقدًا أن شؾطوهنؿ ظذ افبؾد فـ يؽقن بؼدر مو 

دو هـوك مـ حوجز يػصؾ بغ أي شؾطي أجـبقي ؽر مسؾؿي ظذ . ألكف شؾطون دون جذور, يرؽبقن

 .بؾد مسؾؿ

وذم شبقؾ ـرس هذا احلوجز ادتغ ؾنكف مو ان اشتؼرت افسؾطي االكؽؾقزيي ظذ , فذفؽ ؾقام كرّجح

. هقئي ـبرة مـ ادبؼيـ افزوشتوكً (افعامرة)حتك كزفً مديـي , 1924افعراق وحتديدًا ذم افسـي 

وكظـ أن االختقور وؿع ظذ هذه ادـطؼي بوفذات دو ـوكً ظؾقف مـ ختؾػ بوفغ وؾؼر وجفؾ ال 

وربام . حتك بوفؼقوس إػ بؼقي ادـوضؼ افعراؿقي اخلورجي مـ احلؽؿ افعثامين وطروف احلرب, يقصػ

إيران وصعبفو , أخذ االكؽؾقز ذم االظتبور أيضًو أن ادـطؼي ُتطؾ ظذ أـز دمؿع إشالمل صقعل ذم افعومل

وفعؾفؿ ؾؽرو ذم أهنؿ إذا كجحقا ذم تـصر ادـطؼي أي بودعـك افسقود أن تؽقن رأس جسد ثوبً 

دو هـوك مـ صالت متقـي ديـقي . ؾسقؽقن ذم وشعفؿ االكسقوح بودموه ادـطؼي ادتومخي مـ إيران

ومثؾ هذا افتػؽر ؽر مستبعد ظذ افدهوء االشتعامري . واجتامظقي وظوئؾقي بغ ضػتل صط افعرب

 .واالكؽؾقزي

وؿد . مفام يؽـ ؾؼد بـك ادبّؼون مستشػك ضخاًم فعؾف أـز مستشػك ُبـل ذم افعراق حتك تورخيف

بوإلضوؾي إػ ظدد مـ اددارس ومطبعي وأصدر جمؾي وكؼوا ظدداً   ـبرًا , 1958رأيً أضالفف شـي 

وـذفؽ اكتؼ رجوهلؿ اددربقن ذم أوشواط افـوس ذم افؼرى . مـ افؽتقبوت ذم مقضقظوت تبشريي

ؾضاًل ظـ . وـوكقا حقثام حؾقا تصحبفؿ ادعقكوت افسخقي مـ أؽذيي وـسوء. وافدشوـر افػؼرة

وهؽذا ذم خالل شـقات ؿؾقؾي مـ افعؿؾ افدائى ظذ هذا . معوجلي ادرىض جموكًو ذم مستشػوهؿ

ووصؾ األمر هبؿ إػ حد أكف خالل أحد . اؿسب ادبؼون ـثرًا مـ هدؾفؿ افـفوئل, افـحق

وـون ذفؽ . وؿػ ـبرهؿ ومّزق افؼرآن ظؾـًو وكثر أوراؿف, االجتامظوت احلوصدةافتل ـوكقا يـظؿقهنو



وفؽـف ـون ذم افقؿً كػسف كذيرًا فرجوالت افـجػ . بؿثوبي إظالن صورخ بوكتصورهؿ افـفوئل

حتك ذم طؾ احلرب , األذف بلن األمقر ؿد وصؾً إػ احلد افذي ال يؿؽـ افسؽقت ظؾقف

 .االكؽؾقزيي

 أوـؾ مرجع افـجػ األـز ذم زمون افسقد أبق احلسـ األصػفوين رضقان اهلل ظؾقف 1927ذم افسـي 

وؿد ـتى افشقخ ذم إحدى تسجقالتف دحػقطوتف فديـو يؼقل . إػ افشقخ أمر افتصدي فؾخطر افداهؿ

 .ؾرموهؿ يب, إن افسقد يعـل األصػفوين كثر ــوكتف وظجؿ شفومفو ؾرآين أصؾبفو ظقداً 

أمومف تؾؽ ادفؿي صبف ادستحقؾي مؼورظي تؾؽ . وحقداً  (افعامرة)ذم افعوم كػسف دخؾ افشقخ مديـي 

ؾضاًل ظـ أهنو حمؿقي مـؼبؾ افسؾطي . احلؿؾي بعد أن تقضدت واكغرشً ظؿقؼًو ذم صعى اجلـقب

وبعد أربع شـقات مـ افعؿؾ ُشّجؾ صحقػي افشقخ وظذ . االكؽؾقزيي ادوفؽي احلؼقؼقي ظذ افعراق

ؾلؿؾعقا هنوئقًو تورـغ ممشسوهتؿ افضخؿي خوويي . صػحوت افتوريخ أكف أوؿع اهلزيؿي افؽومؾي بوفغزاة

ـُ بوألمس  .وذفؽ درس حؼقؼ بـو أن كؼرأه وكستعقده ـؾ يقم. ظذ ظروصفو ـلن مل تغ

مـ ـد وصز , بام ؾقفو مـ تػصقالت. مـ افصعى أن أؿص ظؾقؽؿ مـ ظذ مـز ؿصي تؾؽ األيوم

وفؽـ مـ . وتػوين وحؽؿي وحسـ تدبر وشقوشي وذم ادؼوبؾ افتخوذل واخلذالن وافتفديد وافقظقد

خصقصًو وأن . ادػقد أن كـّظ مو ـون جيري ذم مديـي افعامرة بغزو مموثؾ ـون مقداكف جـقب افسقدان

. وفؽـفذه مل ُيؼّقض هلو شفؿ مـ شفوم اهلل يردذهو. احلؿؾي افتبشريي افتل ؽزت افعراق هل كػسفو

ومـ ادمـدأن مو بدأه أوفئؽ . وأكـو فـعؾؿ وتعؾؿقن بشؽؾ ـوف شتستى ظذ ذفؽ ادخطط افرهقى

 .افعراق ظذ األؿؾ خمتؾػًو متومًو افققم, افغزاة فق أكف اشتؿر وتثّبً فؽون وجف افعراق 

وذفؽ ذم ظداد جقفي ؿوم هبو إػ  (افعامرة) زار ادؾؽ ؾقصؾ األول مديـي 1930ذم أواخر افسـي 

وأروي فؽؿ ظـ صوهد ظقون أن ادؾؽ دمـّى ددة زيورة اجلـقب خصقصًو . ـوؾيأكحوء ممؾؽتف اجلديدة

. أشقود افبؾد احلؼقؼققن مو فؼقا, ربام حتوصقًو فؾحرج افـوصئ مـ دخقل مـطؼي فؼل ؾقفو االكؽؾقز

ؿبؾ , ظذ افرؽؿ مـ أكف حتاًم مل يؽـ ؿد كز مقاؿػ افشقخ اإلجيوبقي مـف. وأيضًو حتوصقًو فؾؼوء افشقخ

يميد ذفؽ أن ادؾؽ ؿول . شـقات ؿؾقؾي أيوم ـون أي ادؾؽ حوماًل فؾقاء احلريي واالشتؼالل ذم شقريي

وهذا ـالم  (ؾوفشقخ حبقى هق مؾؽ اجلـقب. أكو مؾؽ افعراق ظدا اجلـقب): (افعامرة)ظؾـًو ذم 

بعد أن أكؼذهؿ مـ اهلقة , ؾفق مـ جفي يتؿّؾؼ افـوس افذيـ حمضقا افشقخ افقالء. مبطـ وذو حديـ

وفؽـف مـ اجلفي األخرى يق بقضقح ظـ ضقؼ ادؾؽ مـ تصوظد كػقذ . افتل ـوكقا يـحدروا إفقفو

 .(افغريى)هذا افرجؾ 

هذه افزيورة ومو جرى ؾقفو ممو كعؾؿف وممو ال كعؾؿف ـوكً حدًا ؾوصاًل ذم هذه ادرحؾي مـ شرة 

مـ ذفؽ . ؾعذ افتق بدأت ادشوـؾ ُتػتعؾ مـ ؿبؾ افسؾطيبحقٌ دمعؾ بؼوءه حمػقؾًو بودؽوره. افشقخ

إػ إؽراء بعض زظامء افعشوئر ادحؾقي ادتصؾغ . إصوظوت تطر بخطط جيري إظدادهو الؽتقوفف

ـؾ هذا . بوفسؾطي بقصػفؿ أظضوء ذم جمؾس األظقون بوشتعامل ـؾ مو فدهيؿ مـ كػقذ إلؿالق افشقخ

ثؿ بشسبى اإلؿومي فسـقات ذم بقئي معروؾي , ؾضاًل ظـ أكف ؽدا معتّؾ افصحي بسبى اإلرهوق أوالً 

افذي ـود أن يذهى  (افساخقمو)وؿد ظوكك خصقصًو مـ مرض . بوكتشور ظدة أمراض متقضـي ؾقفو

وال . وفؽـ ذم مؼدمي ـؾ اظتبور ـون جـدي اإلشالم يعزف وحقدًا أكف اكتك ذم هذه ادعرـي. ببكه



ومـذ هذا  (بعؾبؽ) كزل مديـي 1931وهؽذا ذم افسـي . بلس بلن يتحقل ظـفو إػ شوحي جديدة

 1965افتوريخ وخالل افثالث أو األربع وثالثغ افسـي افتوفقي مـ ظؿره أي حتك وؾوتف شـي 

 .ارتبطً شرتف  وأظامفف بودـطؼي ادؿتدة مـ ؽرب شفؾ افبؼوع حتك حؾى وافسوحؾ افسقري

يستؼي بغ أبـوئف , واجف افشقخ ذم هذه ادـطؼي افشوشعي إرثًو ثؼقاًل مـ افتخّؾػ بؽؾ معوكقف

يعقد إػ ؿرون وؿرون مـ االضطفود . وأخقاكف افذيـ يشؽؾقن ثؾٌ شؽوهنو ظذ وجف افتؼريى

ومرة ثوكقي كؼقل أكف مـ افصعى أن أؿص ظؾقؽؿ كؿ ظذ مـز ؿصي . واإلمهول وافتػرؿي وافتؿققز

وفؽـ أرجق أن تسؿحقا يل بلكلبسط ؿؾقالص ذم . أظامفف ذم مقاجفي ذفؽ اإلرث افثؼقؾ وافبغقض

 .ؿصي اكتصوره افتورخيل افثوين افذي ـون مقداكف هذه ادرة ذم شقريي

بوإلضوؾي إػ بطؾفو هق ضبعًو مقضقظفو أظـل بؽالمف اجلامظي افتل ـوكً تؼقؿ , افقجف اآلخر فؾؼصي

ومو مـو مـ ال يتّؼف ويؽز . آكذاك ذم أضراف افالذؿقي ومحص ومحوة ادعروف بوشؿ افعؾقيغ

ب د  اهلل تعوػ حؼ ظبودتف. بوفـسبي إػ ظع ظؾقف افسالم وفؽـ ال بد فـو مـ أن كؼػ ظـد . مـ حقٌ إكف ظ 

 .دو فذفؽ مـ ظالؿي بام كحـ ؾقف, افظروف وادالبسوت افتل ُأضؾؼ ؾقفو هذا االشؿ بوفذات ظؾقفؿ

هؿ مسؾؿقن ظذ خط , واحلؼقؼي أن هذه اجلامظي افؽبرة افعدد ادـتؼة مـ صامل فبـون حتك أفبوكقو

فثقً ذم تورخيفو افطقيؾ مـ صـقف افظؾؿ واالضطفود واالمتفون مو . أهؾ افبقً ظؾقفؿ افسالم

حتقط . وظوصقا ذم ؿراهؿ افبوئسي ذم ظزفي حمؽؿي. ؾػشو بغ أبـوئفو افػؼر واجلفؾ. يعجز ظـف افقصػ

وظـدمو جوء االشتعامر افػركز . هبؿ صـقف افتؼقالت افؽوئبي افتل خترج هبؿ ظـ حقبي اإلشالم

وفذفؽ ؾنكف مو . ظؿؾ ظذ أن يستػقد مـ افقضع افـػز هلمالء خلدمي مؼوظف افتؼسقؿل فؾؿـطؼي

مـفو . إن احتؾً اجلققش افػركسقي ؽرب شقريي حتك أّفػقا حؽقموت مستؼؾي ظـ بعضفو افبعض

وذفؽ مؼدمي إلكشوء دوفي تضؿ األؿضقي افتل . ُشؿقً حؽقمي بالد افعؾقيغ (افالذؿقي)واحدة ذم 

واجلدير بوفذـر أن افػركسقغ هؿ افذيـ ابتدظقا هلؿ هذا االشؿ افذي مو . يشؽؾقن أـثريي بغ شؽوهنو

وإمعوكًو ذم افتؿققز وذم شبقؾ تعزيز . ابتغوء متققزهؿ ظـ بؼقي ادسؾؿغ, يزافقن ُيعرؾقن بف حتك افققم

وزودوه بام شوظده ظذ . أؽروا صـقعتفؿ شؾقامن ادرصد بودظوء افربقبقي, افتؼقالت افشوئعي ظـفؿ

 .خداع افسّذج وافبسطوء مـ افـوس بوفسر وراءه

فؽـف وجد أكف ظوجز . (محوة)افتػً افشقخ إػ وضع هذه اجلامظي خالل احدى جقالتف ذم حموؾظي 

واكتظر حتك جال افػركسققن ظـ شقريي . ظـ ظؿؾ رء مـ أجؾفؿ خشقي مموكعي افسؾطي افػركسقي

 .وؿد ذـر ذفؽ ذم بعض تسجقالتف. وؾوزت بوالشتؼالل

وحقثام حؾ ـون . ذم أواخر األربعقـقوت بدأ جقالتف ظذ مـوضؼفؿ ذم حموؾظوت محص ومحوة وافالذؿقي

واجلدير . يدظقهؿ إػ رص افصػقف وحيثفؿ ظذ رؾع افصقت ظوفقًو مطوفبغ بحؼقؿفؿ ـؿقاضـغ

بديؾ أكف دأب . بوفذـر أن افشقخ بحّسف ادؿقز ـون يشعر بطريؼي مو أكف بذفؽ ـؾـ يؼقم بعؿؾ تورخيل

 (اإلشالم ذم معورؾف وؾـقكف)ظذ أن يسّجؾ أظامفف وفؼوءاتف ذم افالذؿقي وؿراهو ذم ـتوبف ادتسؾسؾ  

أثبتً مؼقفي أن ال هنضي دون ظدافي . وحؼًو فؼد ـوكً تؾؽ أيومًو تورخيقي. (فؾتوريخ)حتً ظـقان 

 .اجتامظقي ودون ضامن احلؼقق اإلكسوكقي جلؿقع ادقاضـغ دون متققز



وؿد ظؿؾ ظذ بـوء مدرشي ذم ؿريي . اشتؿر افشقخ ذم مسوظقف هذه افسـقات مـتؼاًل مـ ؿريي إػ ؿريي

مو يزال معروؾًو بوشؿ بوكقف  (افالذؿقي)مـفو مسجد ذم . وظدة مسوجد ذم ؿرى ادـطؼي (افدريؽقش)

. افذي وّزع ظؾقفؿ بوآلالف جموكوً  (شبقؾ ادممـغ)ومـ أجؾفؿ أّفػ ـتوبي ادعروف . حتك افققم

 (اجلؿعقي اخلريي اجلعػريي)مجعقي محؾً اشؿ  (افالذؿقي)وـون مـ حصود تؾؽ األظامل أن تلفػً ذم 

وافشقخ ظبد افؾطقػ مرهٍ وافشقخ ظبد , برأشي افؼيػ ظبداهلل افػضؾ وظضقيي افشقخ ظقد اخلّر 

وفؾتوريخ أيضًو ٌأول ـوكً هذه . اهلودي حقدر وافشقخ حمؿقد اخلطقى وافشقخ حسغ شوظقد

وؿد ؿومً بلظامل جؾقؾي بعضفو تورخيل ظذ صعقد . اجلؿعقي أول تـظقؿ ضؿ مشويخ افطوئػي

االتصول بوفدوفي واشتصدار ؿرارات هومي مـفو مو يتعؾؼ بتـظقؿ أمقر افطوئػي ومـفو مو يتعؾؼ 

ومـ يريد افتقشع ذم بحٌ هذه األظامل . بتصحقح صقرهتو ورؾع مو كوهلو مـ تشقيف ؾقام شبؼ

. ذم أجزائف ادختؾػي (اإلشالم)افتورخيقي افتل اـتػقـو بذـر إصورة رسيعي إفقفو ظؾقف أن يراجع ـتوب 

 .بعضفو أؽؾػـو حتك اإلصورة إفقفو خقف اإلضوفي. ؾفق حيتقي ظذ وثوئؼ ذم ؽويي األمهقي

أود أن أختؿ ـؾؿتل إػ مممترـؿ افؽريؿ بوفؼقل إن مـ دمتؿعقن افققم فتؽريؿف ـون رجؾ ادفامت 

 .ومو ذـركوه فف فقس إال ؿؾقاًل مـ ـثر وؽقضًو مـ ؾقض. اجلؾقؾي واإلكجوزات افتورخيقي

إن ادغزى األشود افذي كستخرجف افققم مـ افسرة احلوؾؾي فؾشقخ حبقى رضقان اهلل ظؾقف هق أن 

 .افرجول افرجول هؿ افذيـ يصـعقن افتوريخ

ومل . هذا رجؾ االشتعامر بؿػرده مرتغ. بكف افـظر ظـ افظروف افصعبي واإلمؽوكوت افضئقؾي

ظوش مع . أظطك ـؾ مو ظـده ومل يلخذ فـػسف صقئوً . يؽـ شالحف شقى افتػوين واإلخالص ادطؾؼغ

افـوس ذم بققهتؿ وأمه األيوم وافؾقويل متـؼاًل مـ ؿريي إػ ؿريي ومـ بؾدة إػ بؾدة فُقسؿع ـؾؿي اهلل 

 .ظؾقـو أن ُكؼّقد ؿراءتف ـؾ يقم, وذم هذا ـؾف درس فـو. حموربًو افتخّؾػ وافظؾؿ بؽؾ أصؽوفف


