
والتعديل       الجرح في جديدة                     نظرة
: ّنظرة   ال حول مراجعات

أن              يستحق مّما الكثير الن، إليه وصلت ما إلى أّولها من النظرة هذه لقيت
تعالى            الله وّفق إن كتابة وككل المراجعـات، هذه في ونعالجه عنده نقف
وتنّمي           والمراجعة، ّتفكر لل وتدفعه تصدمه إثارة القارئ، تثير أن ّد لب كاتبها

. والكتشاف     البحث في الرغبة لديه
ّبروا           ع حيث ّبين، المح بعض من الحرج من بالكثير جوبهت الفقرة هذه

         - على-  شفقًة سلكته، الذي الّشاق الطريق لهذا شفقتهم عن الله حِفظهم
ودعموه           رأيهم ناصروا وقد باسمهم، تصدر ومن النشرة على وشفقًة الكاتب،

ّتهم             ال ّتى بش جانب كّل من مقذوٌف ّنه أ كما أنصار، إلى يحتاج الجهاد بأّن
ما           وبالخص الورقات وهذه نفّرق، ول نجمع أن والولى فالحرى الباطلة،

في              ما ومع النصار، ل الخصوم ّثر يك الخرى الفقرة قي يكتب وما هنا يكتب
الّشرعي             الجواب إلى ّدك ير الواعي البحث أّن إلّ صواب بعض من القول هذا

. الموهومة           المصلحة دعوى تحت نفارقه ول ِغرَزه َنلَزم أن ينبغي الذي
ّبه             أن أن أريد ّني فإ النظرة، لهذه الّشرعي المستند في وأبحث أخوض أن وقبل

سواء            والمناصرة، التأييد منهم ُيطلب الذين القوم هؤلء من خبرته شيء إلى
هؤلء             والعـاّمة، ّدهماء ال من غيرهم ِمن أو علم، وطلبة شيوخ من هذا كان
بهذه           وأعني والدعاية، النصر لُعقدة أسرى ّنهم أ على الحداث ّلت د القوم
إلى            ينقادون فهم قادة، ل تبع والمشايخ ّكرين المف من الكثير أّن العبارة؛

ل           الشأن، صغيرة ًا غالب تكون والتي البدايات، تستهويهم ول العالي، الصخب
مثلً            أفغاني ٌد قائ جاء فلو ُبنا، شعو اعتادتها التي الّرغبة داخلها في تحمل

ل             حيث الطريق ّول أ في وهو الفغاني، الجهاد بدايات في ًا ّدي ما ًا دعم ليـطلب
وانتهره           قفاه، على لصفعه واسع، شعبي تأييد ول إعلمي، صخٌب يصاحبه

وسمح          الفغاني، للجهاد العلمي الضجيج عل حيث ولكن العبارات، بأقسى
المشايخ            كّل رأيت ًا، واسع ًا عالي ّده م وصار له، المنابر على بالبكاء للمشايخ

كانوا          التي وبالزيارات ًا، حين المالي ّدعم وبال ًا، حين بالفتوى ّده و يطلبون
ًا             مشروع يحمل وهو ّلم يتك من تجد ّلما وق آخر، ًا حين الطائر كحسو بها يقومون

منتهى             هو شيء كّل وكأن الطريق، يرشد أو المسيرة، يقّوم أو الخلل، يصلح
أولئك             عاد إليه، وصل ما إلى الجهاد وصل إذا ّتى ح المنى، وغاية ّطلب ال

يستطيع            الذي فمن لها أب ل الهزيمة ولن سالمين، حظائرهم إلى المشايخ
. بالمس       يقوله كان ما يقول أن الن

لكان           السلمي للمشروع ّنهائية ال المال ّقق ح الجهاد هذا أّن افترضنا ولو
. الخرين         دون من ّيه ول وهو صاحبه، ّلهم وك أبوه، ّلهم ك

الذي             ذا فمن النتخابات، وأمر الجزائر في النقاذ جبهة مع حدث ما وكذلك
عنها             ّلم يتك وأن ّتسع، الم ّدها وم العـالي، صخبها وقت في إليها يشير أن جرؤ

تحسن               أّمتنا أمر هذا لها، أب ل كالولى الن ّنها لك خفّي، بطرٍف إليها يشير أو
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ّوم            تق أو لتقّويه، الّصالح الّضعيف تستثمر أن أّما مرتفعة، وهي الموجة ركوب
. شأنها       من هذا فليس ينهار، لئلّ الكبير

باستحياء            عنه ّلمون يتك له ّيدون والمؤ له، أب ل الن الجزائر في والجهاد
  - ّد       -     يمت أن خير لكّل أهٌل وهو تعـالى الله من لرجو ّني وإ ّنعة، مق وبعبارات

السلم،           دولة بإقامة مشروعه في الولى مواقعه إلى طريقه ويأخذ شأنه،
وصاحبه            ّيه، وول أبوه الكّل فسيصبح الكلمات، هذه القارئ أخي تنس ل حينئذ

فسيخرج           بالممتنعة، ليست وهي الخرى، كانت إن وأّما ّيده، وأ دعمه الذي
في         وأبلغوا نصحوا ّنهم بأ ًا، ضجيج ّدنيا ال وسيملون والعقلء ّناصحون ال

           : بعـد،  الِقطاف يحن لم لكم نقل ألم رويدكم؟ لكم ُقل ن ألم وقالوا ّنصيحة، ال
على             أّمتنا ُع ِق وا كذلك وهو مشايخنا، أمر فهذا وللسف له، أب ل وحينها

       - إلّ   -  ُيحسنون ل فالناس الّضعيف وأّما للواقف، يقال كما أسيرة وهي الجملة،
. وسلخه  ذبحه

ول             ّية، الّشرع ّلته أد ّوة لق ل الجزائر في الجهاد سيحترمون ّناس ال فإّن هنا ومن
أو              العالية ّدعاية ال من ٍة درج إلى يصل حين بل إليه، ّناس ال يعدل ًا ّق ح لكونه
      - عند   - أمره سيكون ّنحناح ال محفوظ حتى ّدقوني ص وحينها المرتقب، ّنصر ال
دون              من أبوه وهو الجزائر، في الجهاد فّجر الذي هو ّنه بأ أصحابه وعند نفسه

ّلة            ق من الجهاد هذا على يشفقون الذين ّبة الح الخوة فعلى ّناس، ال ّية بق
من              معهم جلستم الذين عدد وإلّفكم ًا، كثير ّية القض بهذه يهتّموا ل أن ناصريه
 . وآزروه؟             به فاقتنعوا الجهاد هذا في الحق وجه لهم ّينتم ب ثّم له المخالفين

. شّك      ول مخجٌل العدد أّن أظّن
تسلك             أن لنفسها ّولًرضيت أ فهي ّنظرة ال لهذه الّشرعي ُبعد ال يخّص ما أّما

بما           والعلم ّناس ال وتكشف وسننهم، خطاهم على تجري وأن الّسلف، سبيل
الذين              السلف به قام أمٌر وغيره، خطأ من فيهم وبما وصواب، حّق من فيهم

. ًا      سليم ًا ّي نق ّدين ال هذا لنا أوصلوا
المرء،             ّيات خصوص في تتدّخل ل ّنظرة ال هذه أّن هو عنده الوقوف ينبغي ومّما

أن             المسلم رضي فحيث نفسه، من يستره أن المرء يحب الذي الشيء وهو
من              وقف حيث منه ونقف ذلك، على نعينه فنحن المور من ًا شيئ يكشف ل
بهذا             ّلق يتع ما وخاّصة المرء، ُيظهر ما مع ّنظرة ال هذه تتعامل ّنما وإ نفسه،

ّتى            ح وحده، وذاته لنفسه ملك هو وتصّوره وفهمه وعقيدته المرء ففكر الدين،
أن             ّق الح لهم للخرين، ًا ُملك صـار ٍذ فحينئ للمل وأخرجه إليه ّناس ال دعا إذا

: والباحث            للمناقش ُيقال فل وحينها ُيناقشوه، أن ّق الح ولهم ّدوه، ير أو يقبلوه
   : ذكر          تركتم هّل الخوة بعض من ُيقال كما أو الخصوصيات، في تتدّخل أنت

      ..."   " : ٍم   أقوا بال ما نقول ّننا إ فنقول أقوام بال ما بالقول واكتفيتم السماء،
منه،           يستفيدوا حتى إليهم متوّجه والِخطاب وحدهم، يُخّصهم المر يكون حين

هو             -  كما المر يكون حين أّما المقصود، هو َمن يعرفوا بأن للخرين حاجة ل إذ
          - َهَره   وش إليه، ّناس ال ودعا ُبه صاِح َله حَم ثّم ّور، وتص ٍر فكـ أمُر الحال هذا في

ويقلدونه،            يتـبعونه ّناس لل ِفتنة قوله مع القائل هذا صار ثّم الناس، بين
          - واقع  -  أّن علمي مع هذا فعلناه، ما نفعل أن هو أعتقد فيما هو فالواجب

والنميمة،         الغيبة أعظمها ومن والنقائص بالمثالب مليء السلمي العمل

2



يقول             ما إثباُت منه ُيطلب حين يراوغ والغلب الجميع أّن إلّ للخرين، والكيد
ويهذي.

    " :- أحّب    -   ويعتكف ّلي ويص يصوم الرجل تعالى الله رحمه أحمد المام ِئل ُس لقد
      :  . هو      ّنما فإ واعتكف ّلى وص صام إذا فقال البدع؟ أهل في ّلم يتك أو إليك،
) " مجموع           أفضـل هذا للمسلمين، هو ّنما فإ البدع أهل في ّلم تك وإذا لنفسه،

          ( أو   غيبة ّتعديل وال الجرح علم ًا قديم ّباد الع بعض ّد ع وقد ، تيمية لبن الفتاوى
استجابوا           الحديث أهل من العظماء الرجال أّن فلو القـلوب، يقّسـي ّنه أ

َيم          ِق عن البعيدة ّنها لك ّياشة، الج والعاطفة ّيبة الط القلوب أصحاب لهؤلء،
علم           وسيضيع الكبرى، ّطاّمة ال ٍذ حينئ إنها ّنتيجة؟ ال ستكون فماذا ِعلم، وال العقل

في           الضعيف من الّصحيح تمييز في قدرة للمسلمين يبقى ول الحديث،
الحديث.

ول              فادح، خطأ الّزمان هذا في الجرح قواعد إعمال أّن البعض إليه أشار ومّما
ّنما            وإ حفظهم، ّوة وق ضبطهم في الخرين أناقش لم ّني ولك قوله، وجه أدري

قتال            لفهمهم ثّم َدر، َق وال الشرع لتوحيدْي القوم هؤلء فهم في بحثي كان
   : تذكر         لم لماذا ٍذ حينئ ُيقال فل المجتمعات، على غلبت التي ّدة الر طوائف

             : لم  أمٌر فهذا ّتجويد؟ ال فّن ُيتِقن ّنه أ أو الله، كتاب حفظِة من ّنه أ الّرُجل فضل
جوانبه،            جميع من الّرجل حال لستوعب ول أجله، من الورقات هذه أجمع

هذه            مثل في موطنها هذا فليس استطعتها وإن أستطيعها، ل دراسة فهي
. تحتها             عّما ّين تب التي والدللة العلمة كأمر هو ُيكتب ما أمر فكان ّنشرة، ال

          : رموٌز  هي الّرموز وهذه للّرموز، إسقاط الفعل هذا في إّن بعضهم قال
. ّيفة   مز وليست ّية، حقيق

البحث:            في فليس العلمي، ّنظر ال جهة من محض َطأ َخ القول هذا فأقول
ّق             ح يوجد العلمي والبحث تعالى الله دين في ولكن رموز، وغير ًا رموز العلمي

شيخ           على ّد ير السلم في ّطفل وال وضلل، بدعٌة وخطأ، وهٌم وصواب،
عن            المرء يحجب صوفّي، إرٌث فهو الّرموز وغير الّرموز أمر وأّما السلم،
من            أكبر ّبيه ومح أتباعه نفوس في ويصبح الّرمز يكبر فحين الحقيقة إبصار

. الّسلم      ّق الح على فحينها نفسها، الحقيقة
هذه            على ّد والر ّدتها، وح العبارة قسوة النظرة هذه على ُأخذ مّما وكان

: جهتين   من المؤاخذة
. الخصوم:         ّق ح في والشديدة ّدة الحا اللفاظ استخدام ّية شرع الولى

. العبارات:     لهذه العلم استحقاق الثانية
          : العبارة   أّن ّبة الح بعض يظّن أن ًا ّق ح المؤسف من ّنه إ الولى الجهة بيان
معنى          يفّسرون ّلهم ولع الحوال، من بحاٍل استخدامها ينبغي ل الّشديدة

الظّن             وهذا ّدتها، ش وعدم العبارة رّقة وهو البيان، من ٍد واح ٍه وج على الِحكمة
ظّن           وهذا الحكمة، يجانب العصا استخدام أّن المسلمين بعض كظّن هو

( للواقع         (  الموافقة الحق الوسيلة استخدام هي الحكمة لّن شك، ول مخطئ
الهدف،             تحديد من ّد ب فل هذا وعلى وخسارة، كلفة بأقّل الهدف إلى للبلوغ

. ّققه؟         تح ل أو الهدف ّقق تح الوسيلة هذه هل لنعلم
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ومجانبته           المخالف خطأ بيان وهو ًا، واحد يكون قد المخالف مع والهدف
يقتصر          ٍذ فحيـنئ والكاتب، ّلم للمتك كمطلوب الهدف هذا انفرد فلو الّصواب،

إن             لكن لفظ، قسوة أو عبارة، تشديد دون فقط ّية العلم المسائل على الّراد
ثم              ليرتدع، المخالف زجر هو المراد وهذا الخطأ، بيان غير آخر مراد هناك كان

الغرض،            هذا ّدي تؤ التي العبارات استخدام من ّد لب ٍذ فحينئ عنه، الناس تنفير
هذا           بلوغ يمكن ل ّنه ل الغليظة، واللفاظ الّشديدة، العبارات تكون وهناك

والعراض          استخدامها، في الحكمة تكون وحينها ّطريقة، ال بهذه إل الهدف
. قواعدها      ّد وض الحكمة، مجانبة هو عنها

هديه             على سار ثّم بيان، أفضل ّينته وب ّنبوية، ال ّنة الس ْتُه َشَرَح ُته، ُقل الذي هذا
. حرج       ول نكير غير من الّصالح الّسلف

تبكيتة               في ّلم وس عليه الله ّلى ص ّنبي ال به أمر ما إلى العلم طالُب عاد فلو
آباء          أصول على وأجداده آبائه بأصول والمفتخر ّية، الجاهل بدعوى الداعي

فقد            ِتها، وغلظ ّدتها ش في ّتنفير ال قّمة في هي عبارات لوجد الخرين، وأجداد
: قال             ّلم وس عليه الله صلى الله رسول أن الدب في البخاري المام روى
    .(( َكُر((         َذ هو ههنا والهن تكنوا ول أبيه بهن ُه ُعّضو فأ ّية الجاهل بعزاء تعّزى من

من             ّناس ال وتنفير الجاهلّي، هذا لزجر إل هو ما الشديد اللفظ فهذا الرجل،
وعدم           لوضوحه، المثال هذا اخترت ّنما وإ بهذا، مليئة ّنة والس وفعله، قوله

بال             على تخطر ما أقسى هي اللفظة هذه ولّن عليه، التأويل دخول إمكانية
منها              أقسى عبارة هناك أّن ّور ُيتص ل إذ ًا، أحد يشتم أن يريد حين الّرجل

وأغلظ.
فهمهم،           ورجاحة عقلهم، وفرة مع العبارات هذه أمثال الصحابة استخدم وقد

ّنها              ل خطئها، إلى ّبه ين أو ُينكرها ولم ّلم، وس عليه الله صلى النبي أمام وقيلت
موطنها            من ُنزعت ولو والعقل، الحكمة تمام عن ّبر تع كانت قيلت حين

" : يا             بقوله المشركين أحد ُيجيب بكر أبو فهذا بديلً، لها قام لما بغيرها لتستبدل
          " دون   بنفسها، تحتها عما وتبيُن نفسها، على تدّل عبارة وهي ، اللت بظر ماّص

           . الكلم   لّن مشرك، حق في قيلت عبارة هذه قائل يقول ول إسهاب أو شرٍح
غيرها            دون هي ّنها ل المواطن، بعـض في الكلمات هذه ضرورة عن ههنا
استخدام            من لهم ّد ب ل البارد الدب ّنعون يتص والذين والهدف، للمراد توصل

أن               مضطر وهو إل كان من ًا كائن إنساٍن من وما شّك، ول ًا يوم العبارات هذه
الحال،              بهذا تليق أو المقام هذا تناسب ّنها أ لها ّدر يق لما وتغلظ عبارته، تشتد

عباراٌت             هي العبارات هذه لّن ًا، ّق ح قلته ما لوجد نفسه، المرء راجع ولو
أن            ّد ب فل النسان، ذهن في ًا ّيز ح وتشغل ّنفس، ال في كامنة موجودة

. مواضعها         يضعها من هو والحكيم أبى، أم شاء يستخدمها،
هؤلء           الحياة، معجم من الغليظة الشديدة اللفاظ إزالة إلى يدعون فالذين

 . هذه           ّتربية وال التأديب في العصا كسر إلى يدعو كمن وهم ّذبهم، يك واقعهم
واحدة.

زيادة،:             ول نقٍص غير من سبيلها لها ليستخدم للواقعة المرء تقدير هو والثانية
قدره،            جهة من والواقعة ّظرف ال تقدير في يتفاوتون والناس نسبّي، أمٌر وهذا

وهي             تتفاوت ّنفوس فال تكوينه، وطبيعة المرء ِفطرة إلى يعود المر هذا إّن ثّم

4



وحكمته،            الله قدرة على ّلة الد أعظم من وهذا واحدة، طبيعة على ليست
عنه،              الله رضي الصديق بكر أبي لصورة ما مخياٌل عنده ّنا م ٍد واح كّل ولعّل

ّناس            ال أعظم وهما عنه، الله رضي ّطاب الخ بن عمر لصورة آخر ومخيال
الخرى          على الواحدة وحمل ًا، كثير تختلفان والّصورتان النبياء، بعد وأكملهم

. المرء        بال على يخطر ما أفسد من هو
عليهم             النبياء بين ّنفسي ال ّتفاوت ال هذا لوجد ّعن بتم القرآن المرء قرأ لو بل

      )) : الكافرين     من الرض على تذر ل رّب قال من فليس والسلم، الصلة
         )) : العزيز))   أنت فإنك لهم تغفر وإن عبادك، ّنهم فإ ّذبهم تع إن قال كمن ، ًا ّيار د
على))           غضب حين ّدته ش في الّسلم عليه موسى نفسية وليست ، الحكيم

تدّل         [   صورة وهي عليه، ًا حنق بعصاته يضربه فجعل بثيابه هرب الذي الحجر
جعل            ّتى ح نفسه السلم عليه موسى على ملكت التي الغضب حالة على

        [ ّية  كنفس وتكوينها، الّسلم عليه موسى ّية نفس ليست قلت ، الحجر يضرب
وقد             بالسلم، الطـائف لهل يدعو يديه رافٌع وهو ّلم وس عليه الله صلى محّمد

. الخاطر         مكلوم النفس، كسير والّرأس، القدمين ُمدمى منها ُأخرج

  . محّمد         فمقال له واستقبالهم للحدث ّقيهم تل في تتفاوت ّناس ال نفوس نعم
الذي            ابنه بوفاة يعّزيه وهو السد حافظ الله لعدو البوطي رمضان سعيد

  .     : ّقاه       يتل وقد له وغفر الله سامحه بقوله البعض ّقاه يتل قد ترجمته في كتبناه
     :     .     : الله  أّن إلّ أظّن ما بقوله آخر ّقاه يتل وقد الخذلن من بالله نعوذ بقوله الخر

..     :    . لله       ّو عد رجٌل هذا آخر يقول وقد الكلمة هذه في البوطّي على غضب قد
ّقيه             تل في ّطاب الخ بن عمر ّيل نتخ أن أردنا وإذا بمجملها، ّية شرع عبارات وهي

بن              عمر سمع لو ّنه أ لجزم ّني فإ أنا أّما ًا، متقارب مخيال ّيلنا لتخ الحدث لهذا
من             آخر ِلرجل يقولها وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب أحد ّطاب، الخ
     : ثم         الله، على ّلى أتتأ ويلك، له لقال ّلم وس عليه الله صلى الله رسول أصحاب

. رأسه     أدمى ّتى ح بدّرته عله
للسلم             ّو عد لعين، كافر، حاقد، نصيري بعثّي ٍم لحاك معّمم شيخ يقولها أن أّما

} : هم              تعالى قوله أّن تقدير أقّل على أو عنه، ًا بعيد ّدة الر ّد ح أظّن فما وأهله،
.      { وأمثاله     البوطي حّق في نازلة لليمان منهم أقرب ٍذ يومئ للكفر

   .      : هذه   ّناس ال تقديرات اللفاظ لهذه العلم هؤلء استحقاق الثانية الجهة بيان
فالجماعات            وتختلف، تتفاوت رذيل حقير هو وما جليل، عظيم هو لما اليام

فبعـض          ًا، ّي وضرور ًا مناسب تراه ما بحسب القضايا مع تتعامل والفراد
أخرى            ّية لقض يقعدها ول ّدنيا ال ويقيم القبور، لشرك ًا وزن ُيقيم ل المسلمين

الولء            مناط ّلق يع وآخر فلسطين، في اليهود قتال مثل جليلة، مهنة يراها
الدساتير           لشرك ًا رأس يقيم ول والصفات، السماء توحيد ّية قض على والبراء

لمسألة           يهتّم ول والقتال الّسلح حمل هّمه وآخر ّية، الشرك والقوانين الوضعية
ليست         واهتماماتهم الناس فمناطات وآخر، وآخر، البدع، ومسائل ّتوحيد ال
ّد          وتشت وبراءهم، ولءهم ّناس ال ّلق يع الختلفات هذه ضوء وعلى واحدة،

. تلين   أو عباراتهم
: المثلة    بعض فسأضرب وللتوضيح
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      : سياسي   وهو ّية، ّديمقراط وال الحّرية يعشق رجٌل ّنوشي الغ راشد الستاذ
      - التي     -  التجديد حركة في رأيه عن سئل وقد سألته لو مشاشه، إلى ليبرالي

  " : عن          ًا كثير بحثت فأجاب ّية، العرب الجزيرة في الوهاب عبد بن محّمد بها قام
." أجد             فلم ّثروة ال بتوزيع ّلق تتع الوهاب عبد بن محّمد ّلفات مؤ في ٍة واحد ٍة كلم

           !! الوهاب( عبد ابن زمـن كانت البترول أنابيب أّن راشد اكتشف ّبما ر عجبي
.( أمريكا    إلى ًا سّر ممدودة

          : أّن   لديه يثبت لم ّنه ل حسين، ّدام ص تكفير في ّقف متو اللباني ناصر الشيخ
حسن            ّفر ك ناصر والشيخ الله، أنزل ما بغير الحكم يستحّل حسين صدام

 ( لن (          ّيم الق ابن وتلميذه ّية تيم ابن بتكفير مهتّم ضللي بدعي رجل ّقاف الّس
ّفر             يك لم ناصر والشيخ الحّق، عن ِرض ُمع ّقاف الس أن له ّين وتب ناظره الشيخ

.( ) . تقديرات    جاهل ّنه ل ّنبوة ال ّدعي م
:          : يقول  بمصر المجاهدين عن ّلم يتك حينما الرهاب، شريط في العريان عصام

    (     ) " لباباهم"   بالخطاب يتوّجه وحين ، لهم عقل ل هؤلء أي ضارب عقلهم دول
.(  ) . حّر      هو والحترام ّتمجيد ال عبارات منه تسيل شنودة،

          : ّيد  س لّن قطب ّيد س تكفير ّبما ور بتضليل، الله إلى يتقّرب المدخلي ربيع
الحوالي            وسفر العودة سلمان ويسّمي الله، أنزل ما بغير الحكم يجيز قطب
.(  ) . العدل          يحيا العزيز عبد بن فهد العدل إمام عن خرجوا ّنهم ل بغاة

       : اعتزالها،   يجب فتنة الجزائر في الجهاد يرون ّيون الليب المسلمون الخوان
والقتلى             الله، سبيل في جهاد صالح عبدالله علي راية تحت اليمن قتال وأّما

.( فتنطرد. (   تعترض ل شهداء
      ) : كتابه  في الهلباوي لكمال الوحيد السلمّي الخصم ّطي الش إسماعيل

    " الصّف"     عن خروجه بسبب ، الوسط الّشرق في ّية المريك السياسة
)    : الكويتّي)       الّشعب مع أيقف للكويت ّدام ص اجتياح عند ًا حائر وقف الوحدوي

 . ( فاختار!!)      (   ؟ الجديد الدين صلح ّدام لص ّلق المتم الحزب مع أم المجاهد
.( لها. (      الّسلم عليه لقمان ول حكمة، الشعب

      : الفلسطينّي،     ّدم ال أّن مساء صباح يعلنون فلسطين حماس في المكاتب قادة
     ) . أزرق      الفلسطينّي ّدم ال لعّل نظر، وجهة فلسطينّي بيد يراق أن ينبغي ل

اللون).
..   : تتعب      تفهمها قالوا حين ّيون ّتونس ال َدق وص طويلة، والقائمة
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