
نويس ىد مادرتون ةنبهر

:نأ كوعدي  هللا له
؟ناميإلا ةيؤر يف كراشت

لثم لوهجملا وحن ةوطخ لمعت
؟(ميهاربإ) 

؟ةسينكلا لخاد زيمتمو ديرف قيرط يف ريست

 اسنرف يف  نويس يد ماد رتون ةنبهر نوبسيتار رودويت سسأ
. م1842  ماع

 باش وهو ىحيسملا ناميإلا ىلإ ءاج ، ةيدوهي ةلئاع نم رودويت
 .سدقملا باتكلا ةسارد لالخ نم

امئاد ناك دقل ايعاوً   بعشلاو ةسينكلا نيب ةزيمتملا ةديرفلا ةقالعللً 
 نع ًارابخأ ىقلت سيراب ىف ًانهاك لمعي ناك امنيبو ،ىدوهيلا
 نأب رودويت ىلإ ىحوأ ثدحلا كلذ ،سنوفلا هيخأ ءادتها ةربخ
   .قداصلا هللا بح نع دهشت ىكل ةنبهرلا  سسأو هثدح عبتي

 سنوفلا هوخأو رودويت ةنبهرلا سسؤم
نوبسيتار

ةنبهرلل عيرس ومن ثدح
 ىف ةفلتخم نادلب 10 ىف تويب ءاشنإ متو
 تاعامج دجوي نآلاو ،رودويت ةايح ةرتف
   .ملاعلا ىف ةفلتخم دلب 21 ىف ةينابهر

انتبهوم
 صخش لك بحن ،زييمت نودب بحي ىذلا هللا لثم بحن نأ ىه 

  .ناكم لك ىفو نامز يأ يف بوعشلا لك يف
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،سدقملا باتكلا نم ةمهلم انتاولص
.ةيباتكلا ميقلاب شيعن نأ لواحن

(6/8 اخيم)
؛قحلا عنصت نأ الأ برلا كنم ةبلطي اذامو

 ؛ةمحرلا بحنو 
.كهلإ عم اعضاوتم  كلستو

 ثيح ،ءارذعلا ميرم لخدت لضفب ةنبهرلا تنوكت دقل
 رياني 20 موي نوبسيتار سنوفل أل ترهظو تلجت

 م 1842

 .امور ىف سواردنأ سيدقلا ةسينك ىف

 ىكل سسؤملا ةطساوب هرايتخا مت «نويهص ةديس» مسا
 ةنبا ىهف ،انل ةبسنلاب «ميرم» ىنعم ىلإ ةراشإ نوكي

. لماكلا ىنعملاب نويهص

 ءاجرلاو ناميإلا ئلم تشاع دق ءارذعلا ميرم نإ
 .اهبعشل

ىف تامدخ مدقت نويس ىد ماد ردون ةنبهر

 ءانب و نيرخآلل هليصوت و سدقملا باتكلا ةسارد
 نحنو ,تافاقثلاو  نايدألا و بوعشلا نيب تاقالع
 و نيشمهملا صاخشألاب ساسحإلا ىمنن نأ نووعدم

 .هللا لثم بحلا شيعن نأ نيوعدم نحن

 اده شيعن نأ نيوعدم ةيلودلا ةينبهرلا انتاعامج يف و
 ىف اعم نيفلتخملا انتاوخإ عم ةيمويلا انتايح ىف بحلا
ديلاقتلا و تاداعلا ىف و ةفاقثلا و أ ةغللا

لجأل لمعت

.بحلا و مالسلاو لداعلا هللا توكلم ءانب 


