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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل، والصالة والسالم على من ال نيب بعده. 

اجلهاد   من  شديد  ركن  على  تقوم  حياته  جعل  الذي  البدوي  الطاهر  الشيخ  العامل  أوالين  فقد  وبعد 
النائم، وجيتمع املتفرق الروحي والفكري. هذا اجلهاد املتميز الذي به حييا   اهلامد، ويتَّسق النافُر، ويستيقظ 

 املتَشتت.. 

هبا   يطوَّق  يف كلمات  املسامهة  القي   أوالين شرف  الثانية. جيُد كتابه  طبعته  { يف  قدس  اي  لبي ك   { م 
مكانَتها بني كلمات جادْت هبا عقول أويل النُّهى الذين جُييدون لغة فكانت هذه الكلمة الوجيزة اليت أتخذ  

 لغة  املؤلف الشيخ البدوي الروح، بغري ألفاظ، ويَلمُسون خفااي األشياء من عامَل مستور من غري اتصال، شأنَ 
 اعر املْرَهفة واألحاسيس الدقيقة. اليت ختاطب املش

سخَّ  يَق ْظ  عقل  ذي  يغتبطه كل  البدوي  الطاهر  الشيخ  اإلنسانية إن  القضااي  خلدمة  وقلَمه  فكَره  ر 
موفَ  وهو  وجيزة العادلة،  بعبارة  البعيدة  املسافات  خيتصر  والعالج،  التخطيط  ويف  واالختيار،  القصد  يف  ق 

 ! السيطرة الكاملة، والتأثر العميق الواعي، و وافية، ممَّا يُدل على اإلملام  

س مبعاقد تفكريه، وتواريخ ُهو يَته، وقد جعلها مَناط جهده وجممَع ميوله، فأجنز هذا وأتخذ قضية القد
ابرزاً  عنواانً  يكون  أن  الذي ميكن  القي م  عناوين جهاده، وصفحًة مشرقًة من صفحات اترخيه،   الكتاب  من 

 !! وفيقهودليال واضحا من دالئل ت

يتطلَّع   وال  مدامُعه،  تسيل  وال  مشاعره،  هتتزُّ  الشريف وال  القدَس  يذكر  الذي  ذا  ظامئة ومن  بنفس 
وسيوُل دم انفجرت هبا طاقات وطنية أَبْت متله  فة إىل غده املشرق، الذي تفجر نورَه عزائُم ُقدَّْت من حديد،  

 أن تْنحين واستعصت على اخلضوع. 

طاقات أبدعها اخلالق العظيم، الذي ال خيي  ب من اعتزَّ به، وجاهَد يف سبيله، وَأىب إالَّ أن يكون خلفاً 
 صاحلاً لسَلف ه. 
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فهنيئا للشيخ الطاهر البدوي، على جهاده الفكري والقلمي، وخاصًة هذا اجلهاَد من أجل فلسطني 
اطل. ولكن ها يف هنايتها لن يكون هلا إال  ما قرَّره الوحي َمْيداان يتصارع فيه احلق والباليت ظلَّت أمدًا طويال  

  السماوي: } بل نقذف ابحلق  على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق {.

 زمـــانــــا مث  ينـتــصــــــر    * َيَظل احلـــُق منـهـزمـــــا    

 فال تُبــقــ ي وال َتَذرُ    *سيوُف هللا إن ُسل ت                                

 
 ه 1439ذي احلجة  14اجلزائر يف:                                           

 م 2018أوت    26املوافق لــ                                                                                                  

                                                                            

 األستاذ                                                                               

 حممد الصاحل صديق                                                                               
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