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إىداء

يف أجزؿ اهلل ثكابيما.إلى كالدٌم الكريم
 ف عمماني الخير كالحؽ، كالتحرم دكمان عما يرضي اهلل تعالى كاجتناب سخطو كغضبو.مى 

 .ي تربيتيما أف أككف دكمان مع الصكاب ميما كمؼ مف ثمفتنفقد عمم
 إلى الزكجة الحبيبة الغالية.. دعاء.

 محؽ.ان لتحريزادتني حبان لمصدؽ ك القمب الصافي كالنفس المخمصة.. التي  صاحبة
 .اكصدقن  الي.. كصبرت معي.. فيي الشريكة حقن  وأنسى ما قدمت فمف

منعني السجف مف رعايتيما كالتمتع بزىرة  دٌم الصغيريف.. شيد كعمر.. المذيفإلى كل
 طفكلتيما.

 إلى فمسطيف كقدسيا كمسجدىا األقصى.
 إلى كؿ مسمـ محب لؤلرض كمقدساتيا.

 كالنفيس مف الشيداء كالجرحى كالمعتقميف. كا مف أجميا بالغاليإلى مف ضحٌ 
 إلى كؿ مف عممني منذ طفكلتي حتى الكبر..

 إلى عمماء األمة كدعاتيا.
 أىدم ىذا الجيد المتكاضع..



 أ

:إقرار

الرسالة، أنيا قدمت بجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة،  معدأقٌر أنا 
ـ اإلشارة إليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عممية باستثناء ما ت

 ألم جامعة أك معيد.

 التوقيع:
ناصر عبد الرحمف  رياض عبد الرحيـ

       1/4/9112التاريخ:  
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شكر وعرفان:

 الحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل.
 .(1)(ال يشكر اهلل من ال يشُكُر النَّاس  (عميو كسمـ  قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

فأكؿ مف أتكجو بالشكر لو، بعد اهلل تعالى، ىك مشرفي الفاضؿ الدكتكر جماؿ عبد الجميؿ عمى ما 
رشاد. و إلي  قدم  مف جيد كنصح كا 

زرع ثـ أشكر فقيو فمسطيف، األستاذ الدكتكر حساـ الديف عفانو الذم اقترح عمي عنكاف الرسالة، ك 
 درجة البكالكريكس في كمية الدعكة كأصكؿ الديف. فيفٌي حب العمـ كأىمو، منذ أف كنت طالبان 

كأشكر كذلؾ مف عٌمؽ في داخمي حب العمـ كزرع فٌي ممكة البحث كالكتابة، أستاذم الفاضؿ 
 الدكتكر محمد عساؼ.

كمناقشة ىذه  نعت فييا، كالتي سمحت لي بكتابةكر مكصكؿ لجامعتي الكريمة التي صي كالش
 الرسالة، كأنا خمؼ قضباف األسر كاالعتقاؿ.

تحممت أعباء البحث عف )رحمة( التي ليا مف اسميا نصيب، إذ  أنيا كالشكر لشقيقتي الصغرل 
 المصادر كالمراجع كتأمينيا لي في سجني، ثـ تحممت أعباء الطباعة كاإلنتاج.

كمتابعة اإلجراءات. كالشكر مكصكؿ كذلؾ  كالشكر لشقيقي زياد الذم تكفؿ بالتكاصؿ مع الجامعة
جيد كمتابعات إلستصدار المكافقة عمى كتابة ىذه  و مفإلى الدكتكر ثائر محاريؽ عمى ما بذل

 .الرسالة كمناقشتيا
تأميف دخكؿ ما بذاله في سجنيما مف لف أبك عيد؛ بالشكر لرفيقي السجف يحيى جادك، كأيم تقدـكأ

لمادة العممية لترل النكر خارج القضباف. كقد بذؿ األخ المجاىد المراجع كالكتب كتأميف خركج ا
في سبيؿ ذلؾ الجيد كالعناء الكبير. كال أنسى المجاىد األسير أسامة مفارجة كجيكده يحيى جادك 

 في متابعة النسخ كأعباء التدقيؽ.
كاهلل أسأؿ أف يجزؿ لمجميع العطاء.

، 1(، تحقيؽ شعيب األرناؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط8217، ح11/199ىػ(، مسند اإلماـ أحمد، )941. الشيباني، أحمد بف حنبؿ، )ت 1
 ىػ، كقاؿ شعيب: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.1491
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ممخص
اإلسبلمية، كتناقش كاقعةن ىامة في تاريخيا. كىي اتفاقية  ىذه الدراسة تخص القضية المركزية لؤلمة

 أكسمك التي فرضت الكثير مف المعطيات في تفاصيؿ القضية الفمسطينية.
كقد قدمت الدراسة تصكران مفصبلن عف الحدث، كممخصان ميمان عف ميزاتو مف كجية نظر القائميف عميو، 

مقدمة  ،يا بأقبلـ أىؿ الخبرة كاالختصاصكطركحات أصحاب ،ثـ عرضت الدراسة نصكص االتفاقية
 ممخصان ىامان حكؿ أىـ عيكبيا كما أيخذ عمييا.

 في الشريعة بأركانيا كشركطيا كتعريفاتيا ةثـ عرضت الدراسة تصكران كاضحان ألحكاـ المعاىد
كمشركعيتيا. ثـ اتبعت ذلؾ بعرض اتفاقية أكسمك عمى ميزاف ىذه األحكاـ كاكتشاؼ نسبة التكافؽ 

 لخبلؼ، ثـ عرضت االتفاقية عمى فتاكل أىؿ العمـ، كقكاعد الفقو ككمياتو كمقاصد الشريعة كغاياتيا.كا
االقتصاد  أككتبيف ىذه الدراسة، إخفاؽ االتفاقية في كؿ المجاالت مف حيث السياسة أك القانكف 

ـ تحظ لفيي كتخالؼ في مضمكنيا المعاىدات المشركعة مف حيث األركاف كالشركط،  ،كالمصالح
 ا.كمياتيلفقو، كتخالؼ مقاصد الشريعة ك بمصادقة أىؿ العمـ كالفتكل كتناقض قكاعد ا

ميصت الدراسة إلى بطبلف االتفاقية كرفضيا كعدـ  . لذلؾ، كاف عنكانيا مكافقتيا ألحكاـ الفقو اإلسبلميخى
)اتفاقية أكسمك في ميزاف الفقو اإلسبلمي(.

 قضية الفمسطينية كنكازؿ الفقو كخصكصان مكضكعات الفقو السياسي.كدفع ليذه الدراسة اىتماـ الباحث بال
يتيا مف أىمية فمسطيف كقضيتيا، كعظيـ الحدث كأثره مما يعطي أىمية بالغة لمعرفة الحكـ مكتنبع أى

 الشرعي ليذه الحادثة النازلة.
فصكؿ، كاف األكؿ لدراسة كقد اتبع الباحث منيج االستقراء كاالستنباط كالتحميؿ، كقٌسـ الدراسة عمى أربعة 

الحدث بتفاصيمو كالثاني قدـ تصكران عف المعاىدات الشرعية. كالفصؿ الثالث كاف لممقارنة بينيما، ثـ جاء 
الفقو  قكاعدالفصؿ الرابع ليستعرض الفتاكل التي صدرت في ىذا الشأف، ثـ يعرض االتفاقية عمى 

ثمان عظيمان، لكنو فر   كمقاصد الشريعة، كصكالن إلى الحكـ الشرعي النيائي، ؽ كالذم اعتبرىا خطيئة كبرل كا 
 بيف خطيئة الفعمة كخطأ الفاعؿ.

ثـ قدمت الدراسة خاتمة بأىـ النتائج كالتكصيات، ككاف منيا بطبلف االتفاقية كأثرىا كأنيا خطيئة كمعصية 
األمني. كىذا ما كبرل، ضركرة االنسحاب منيا كمف تداعياتيا كسحب االعتراؼ بإسرائيؿ ككقؼ التنسيؽ 

 11/1/9117.1لمركزم مؤخران كالتي كانت بتاريخ ينسجـ مع مطالبات المجمس ا
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 ـ، في مقر الرئاسة في راـ اهلل.2018\1\25-24( المنعقدة بتاريخ: 28كاف تاريخ انعقاد المجمس المركزم الفمسطيني في دكرتو اؿ)
 المصدر:

 ww.aljazeera.net/encyclopedia/events/2018/1/16https://w
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Oslo Agreement in the Scale of Islamic Jurisprudence 

Prepared by: Read AbdRaheem Abderahman Naser 

Supervisor: Dr.Jamal Abdeljalel Saleh 

Abstract 

This study is concerned with the central cause of the Muslim people, and discusses an 

important reality in their history. This is Oslo Agreement, which imposed implications on 

multiple aspects of the Palestinian cause.  

The study provided a detailed account of the event, and an important summarization of its 

characteristic from the point of view of its leaders. Thence the study presented the articles of 

the agreement and the ideas of its owners in the words of those who are in the know, and 

provided an important synopsis regarding its flaws. 

This study provides a clear conception of forging agreements according to Syariah Law and 

all its detailed. Thereafter studied Oslo Agreement in light of the mentioned conception, and 

discovering the degree of compliance or incompliance of the agreement with Syariah Law. 

This study then analyzes Oslo Agreement in light of opinions of Syariah scholars, and in light 

of the bases and intentions of Syariah Law. This study unveils the failure of the Agreement in 

all aspects including political, legal, economic, or national interests. The purport of Oslo 

Agreement contravenes the conditions and pillars of permitted agreements in Syariah Law, 

did not gain the approval of Syariah scholars, contradicts the basics of Islamic Jurisprudence, 

and counters the intentions of Syariah.  

The study concluded that Oslo Agreement is annulled and rejected according to Islamic 

Jurisprudence. For that, the study has been titled: “Oslo Agreement in the Scale of Islamic 

Jurisprudence.”  

The researcher has been stimulated to study this topic since he is keen on the Palestinian 

cause, new emerging topics in Islamic Jurisprudence, and the Political Islamic Jurisprudence 

topics.  

The importance of this study stems from the importance of the Palestinian cause. In addition 

to the importance of the event and its implications, which engenders a great importance to 

explore the religious opinion to this transpiring issue. 

The researcher followed the exploration, extrapolation, and analyzing methodologies. The 

researcher compartmentalized the study into four chapters: the first chapter studied the event 
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in detail; the second chapter provided a conception of the Syariah compliant agreements; the 

third chapter compared the two (Oslo Agreement and Syariah compliant agreements); the 

fourth chapter explored the issued Islamic scholars opinions regarding this issue, then 

scrutinizes the agreement in light of Islamic Jurisprudence and Syariah’s intentions, reaching 

the final Islamic opinion, which considered Oslo agreement a grave transgression and a great 

sin, however the distinction was drawn between the erroneous of the action and the 

wrongdoing of the perpetrator.  

The study provided a conclusion that included the most important findings and 

recommendations. Of which was the nullification of the agreement and all its implications, 

the agreement was a grave transgression and sin, and the importance of departing the 

agreement and its repercussion such as revoking the recognition of Israel and stopping the 

security cooperation. This conclusion is in congruity with the decision of the Palestinian 

Central Council (PPC) on May 5, 2015. 
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 المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ْسِجِد اْْلََراِم إََِل الحمد هلل الذم بارؾ فمسطيف كقدسيا، فقاؿ: } ٍَ ْ ََ ال ِ ََلًًْل ٌِ ى ةَِػتِْده ْْسَ
َ
ِي أ ُستَْداَن اَّلذ

ْسِجدِ  ٍَ ْ ٍِيُع اْْلَِصيُ  ال َٔ السذ ُْ َْ آَيَاتَِِا إُِّذ  ٌِ ُّ ََْٔلُ ىُُِنِيَ ِي ةَاَرْكَِا َخ كََْص اَّلذ
َ
{اْْل

(1)
َوََنذيَِْاهُ َولًُٔطا إََِل} :وكال .

ٍِيَ  َ ا لِيَْػال َٓ رِْض اىذِِت ةَاَرْكَِا فِي
َ
.(2){اْْل

 إلى القدسالمكرنة ذم أسرم بو مف مكة كالصبلة كالسبلـ عمى سيد البشر، صاحب اإلسراء كالمعراج، ال
 ليصعد منيا إلى عناف السماء. الشريؼ؛

 كبعد:
ال شؾ أف قضية فمسطيف، كانت كما زالت قضية المسمميف المركزية، بؿ ىي القضية األكثر ضغطان عمى 

ىذه  األحداث الفاصمة في مسيرة مفأعصاب السياسة الدكلية كمفاصميا، كال شؾ أف اتفاقية أكسمك كانت 
 القضية الجمؿ.

أف شريعة اهلل صالحة لكؿ زماف كمكاف، كأنيا تعالج كقائع المسمميف كنكازليـ، كتكضيح ليـ أحكاميا  كبما
 .كاف ال بد  كأف تدلي بدلكىا في الحكادث كترشد سمككيـ

ف معرفة كنازلة بحجـ اتفاقية أكسمك كما نتج عنيا ال تسمح ألحد يبغي كجو اهلل تعالى بأف يتجاكزىا دك 
 تخص األرض المباركة المقدسة. ال سيما كأنياحكـ اهلل فييا، 

مطالبيف  -كالذيف أطمح أف يشرفني اهلل باالنتماء إلييـ -لكؿ ذلؾ، كإليماني بأف أىؿ العمـ الشرعي، 
ال فيـ ال  رشادىـ إلى ما يكصميـ إلى رضكاف ربيـ كرحمتو. كا  بتكضيح حكـ اهلل تعالى لعامة الشعب، كا 

 كرسكلو. ةشرؼ التبميغ عف رب العز قكف يستح
كبناءن عميو، كجدت لزامان عمى نفسي أف أتقدـ بيذا الجيد المتكاضع، نصيحة لبني قكمي كتبميغان لدعكة 

ربي، محتسبان األجر كالثكاب عند مف ال يغفؿ عف مثقاؿ ذرة.

 (.1. اإلسراء، آية )1
 (.81. سكرة األنبياء، آية )2
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الدراسة مشكمة .1
ىذه الدراسة تحاكؿ اإلجابة عف أسئمة كثيرة منيا:

تى بدأت مسيرة التسكية في القضية الفمسطينية؟منذ م .1
ىؿ كانت التسكية حدثان طارئان أـ نيجا متأصبلن؟ .9
ىؿ كانت اتفاقية أكسمك اتفاقية ضركرة أـ خياران طكعيان؟ .1
نجازات التي دفعت إلى تكقيع االتفاقية، كنتجت عنيا؟ما المبررات كاإل .4
ف كاف فما ىي؟ .1 ىؿ في االتفاقية عيكب كمثالب، كا 
ا مفيـك المعاىدة في الشريعة اإلسبلمية؟م .6
ما األركاف كالشركط التي ينبغي تكافرىا في كؿ معاىدة مف كجية النظر الشرعية؟ .8
المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية مف حيث استيفاء األركاف مفيكـ ىؿ تتكافؽ اتفاقية أكسمك مع  .7

كالشركط؟.
ف .2 كاف فما أىـ ما كرد فييا؟ ىؿ ىناؾ فتاكل سابقة في شأف الصمح مع الييكد كا 

؟ىؿ تنسجـ اتفاقية أكسمك مع القكاعد العامة لمفقو اإلسبلمي .11
؟ىؿ تنسجـ اتفاقية أكسمك مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية .11

كؿ ىذه األسئمة لتمكيف اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي ليذه الدراسة، كىك: ما ىك الحكـ الشرعي التفاقية 
أكسمك؟

 :أىمية الدراسة. 2
، كمف أىمية أىمية القضية الفمسطينية ثانيان  نبع أىمية الدراسة مف أىمية معرفة الحكـ الشرعي أكالن، كمفت

 الحدث كأثره ثالثان.

أسباب اختيار الموضوع:. 3
 لقد دفعني إلى ىذا المكضكع عدة أسباب:

محظة ثبلثة عشرة حبي لفمسطيف كأىميا كمقدساتيا، كقد نذرت حياتي دفاعان عنيا، مما كمفني حتى ال .1
عامان خمؼ قضباف السجف كاالعتقاؿ.
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حبي لقضايا البحث العممي الشرعي التي تتناكؿ المسائؿ المستجدة كالنكازؿ الداىمة. .9
السياسي، كما لو أثر كاسع في حياة المسمميف. وعي بالبحث في قضايا الفقلى كى  .1

 حدود الدراسة: .4
سمك مكضكعان كبتاريخ مشركع التسكية زمانان.تتعمؽ الدراسة بفمسطيف مكانان، كباتفاقية أك 

منيج البحث وخطواتو: .5
، كسمكت فييا الخطكات التالية:يالتحميم الكصفي يج المنكقد اتبعت في دراستي ىذه 

قرأت اتفاقية أكسمك كما كتب عنيا قراءة تفصيمية دقيقة، كاستنبطت مف ذلؾ أىـ ما فييا، كقمت  .1
الدراسة. كقد أسيبت في ذلؾ؛ ألف )الحكـ عمى الشيء فرع عف بتحميؿ ذلؾ بما يخدـ اليدؼ مف 

.(1)تصكره(
قرأت ما تكفر لدم حكؿ المعاىدات كالعقكد كأركانيا كشركطيا. .9
ثـ عرضت كؿ ذلؾ عمى قكاعد الفقو كأصكلو كمقاصد الشريعة ككمياتيا مستفيدان في ىذه المرحمة مف  .1

حكـ الشرعي في ىذه االتفاقية عمى ضكء ىذه فتاكل فقياء العصر كمبلحظاتيـ. عندىا تكصمت لم
الدراسة ليككف الحكـ كاضحان ال لبس فيو.

كقد عزكت اآليات القرآنية التي استشيدت بيا إلى مكاضعيا مف كتاب اهلل الكريـ. .4
ر الحكـ عميو إف كٍ كذً  مع تخريج الحديثإال قميبلن،  ماديث الصحيحيف، كلـ أجاكزىاحأحرصت عمى  .1

حيحيف.كاف مف غير الص
عزكت أقكاؿ العمماء كالباحثيف إلى مكضعيا. .6
ترجمت لؤلعبلـ الذيف استطعت الترجمة ليـ، كمف لـ أترجـ ليـ إما ألنيـ أشير مف الترجمة، أك  .8

لتعذر ذلؾ. فمراجع الترجمة في السجف شبو مفقكدة.
لئلطالة كلعدـ تكفر لـ أتكسع في بحث المسائؿ الفرعية كتقصي كافة أقكاؿ المذاىب فييا كذلؾ تجنبان  .7

مكسكعات الفقو القديـ داخؿ السجكف.

 ، بدكف طبعة كدار نشر.71. العكدة، سمماف بف فيد، ضكابط لمدراسات الفقيية، ص1
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مصطمحات الدراسة:. 6
تقكـ الدراسة بتكضيح معنى المعاىدة كالمكادعة, كأنيا بنفس معنى الصمح كاليدنة كاالتفاقية في العصر 

الحالي.

الدراسات السابقة:. 7
 كجدت في ىذا المجاؿ ثبلث دراسات، كىي:

لمدكتكر غساف الخطيب، كتناقش  دكتكراهاألكسط. كىي رسالة  كمفاكضات الشرؽ لسياسة الفمسطينيةا .1
االتفاقية مف الناحية السياسية كالقانكنية كاالقتصادية.

لمدكتكر حسف الخطيب، تتناكؿ الدكر  دكتكراهالسياسة األمريكية تجاه القضية الفمسطينية، كىي رسالة  .9
األمريكي في القضية الفمسطينية.

لمباحث خميس المصرم، تتناكؿ  ت السممية في ضكء الكاقع المعاصر، كىي رسالة ماجستيرالمعاىدا .1
.أحكاـ المعاىدات السممية بشكؿ عاـ

.[كسيقدـ الباحث دراستو بطريقة تختمؼ عف ىذه الدراسات، مف حيث العرض كالشمكؿ كالتركيز] 

أىداف الدراسة:
ككؿ ما تكصؿ إليو الباحث في سياؽ  ،عي التفاقية أكسمكاليدؼ األساسي ليذه الدراسة، بياف الحكـ الشر 

ذلؾ يعد كسيمة ال ىدفان.

خطة البحث: . 8
 ، كاآلتي:كخاتمة فصكؿ ةأربعك  مقدمة إلى تقسيـ ىذه الدراسة إلى عمدت

مباحث: ةُ ريات الحدث وتحميالتو، وفيو أربعالفصل األول: اتفاقية أوسمو مج
 .شركع التسكية السمميةالمبحث األكؿ: منظمة التحرير كم

ا.عييكق  كمي  غأىمي كجية نظر أكسمك مف اتفاقية وتالمبحث الثاني: ما حقق
.في عيكف الخبراء كالمختصيف يةالمبحث الثالث: االتفاق



 ي

 ا.تمييدان لمحكـ عميي يةلبلتفاق المبحث الرابع: قراءة متأنية
 مباحث: ةُ عفي الشريعة اإلسالمية، وفيو أربالفصل الثاني: المعاىدات 

 المبحث األكؿ: تعريؼ المعاىدات
 المبحث الثاني: مشركعية المعاىدات

 المبحث الثالث: أركاف المعاىدات في الشريعة اإلسبلمية
 ف:االمبحث الرابع: شركط صحة المعاىدات في الشريعة، كفيو مطمب

 المطمب األكؿ: الشركط، تعريفيا، أقساميا، أنكاعيا، كأثرىا
 الشركط العامة كالخاصة لصحة المعاىدات في الشريعةالمطمب الثاني: 

 مباحث: ةُ وفيو أربع الفصل الثالث: تكييف اتفاقية أوسمو فقييًا،
 المبحث األكؿ: معنى التكييؼ الفقيي

 المعاىدة. المبحث الثاني: اتفاقية أكسمك مف حيث أركاف
 المبحث الثالث: اتفاقية أكسمك مف حيث الشركط العامة لممعاىدات

 لمبحث الرابع: اتفاقية أكسمك مف حيث الشركط الخاصةا
 مباحث: ةُ وفيو أربع، الفصل الرابع: اتفاقية أوسمو في الفقو اإلسالمي

 التي أجازت الصمح مع المحتؿ المبحث األكؿ: الفتاكم
 التي منعت الصمح مع المحتؿ المبحث الثاني: الفتاكم

 مطالب: ةالشريعة كمقاصدىا، كفيو ثبلث ياتالمبحث الثالث: اتفاقية أكسمك في منظكر كم
 كتاب كالسنة.المطمب األكؿ: فمسطيف في نصكص ال
 العامة الفرعية كالكميات المطمب الثاني: اتفاقية أكسمك في القكاعد

 المطمب الثالث: اتفاقية أكسمك في مقاصد الشريعة
 المبحث الرابع: الحكـ الفقيي النيائي التفاقية أكسمك

 تائج كالتكصياتخاتمة بأىـ الن
فيرس  قمت بعمؿ فيارس تسيؿ البحث، كىي: فيرس اآليات القرآنية، فيرس األحاديث النبكية،قد ك 

فيرس المصادر كالمراجع، كجعمت آخرىا، فيرس المكضكعات. األعبلـ،



 ك

 صعوبات البحث:
ك كنت حران طميقان لقد فرض عمٌي كاقع السجف كقكانيف السجاف، العديد مف العقبات كالقيكد. فكـ تمنيت ل

ييف يدم ما أشاء مف الكتب كالمراجع، كلكف أف تككف سجينان كتنتظر أحيانان شيران أك شيريف حتى تتمكف 
إدخاؿ مرجع مف المراجع، خاصة كأف فييا ما يتحدث عف فمسطيف كالقضية كأحكاـ الجياد. فكمما مف 

سجف كتابان مف الكتب أعادكه مع األىؿ أك تنبو جنكد الحاجز لعنكاف كتاب أرجعكه. ككمما الحظ حراس ال
ناىيؾ عف عدـ سماحيـ إلدخاؿ المكسكعات أك الكتب المجمدة مما ضيؽ لدم إمكانية االعتماد  صادركه

 .عمى مظاف الفقو األصمية
ككتب اهلل عمٌي أف أعيش في غرفةو تثير شككؾ إدارة السجف، مما عٌرضيا لسيؿ مف التفتيشات عمى أيدم 

التي حضرتيا صة تعثر عمى اإلبرة في ككمة القش. فخبلؿ أربعة أشير، صكدرت المادة كحدات متخص
إلى جياز المخابرات دكف عكدة، مما كاف يفرض في كؿ مرة أف أبدأ الكتابة مف تٍ مى قً ني ثبلث مرات، كى 

 جديد، كأف أجعؿ لما أكتب نسخة أك نسختيف أخفييا في الغرؼ األخرل، فإف صكدر شيء أجد لو نسخة
ُـّ العقبات كانت في إرساؿ ىذه أخرل بدالن مف الكتابة مف جديد، كىذا يتطمب مزيدان  مف الجيد كالكقت، كأ

 المادة إلى خارج السجف، كغيرىا كغيرىا.
كلكف اهلل تعالى أنزؿ الصبر كأنعـ بالتكفيؽ كاليسر، فمو الشكر كالفضؿ كالحمد.


