
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

:قلاخلا ةمظع رهظي دقعم ءانب ةيحلا ةيلخلا
ماركلا ةوخألا اهيأ ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ةفداصملا لماوعب اهروهظ ليحتسي ثيح ، ةريبك ةجرد ىلإ ةدقعم ةيحلا ةيلخلا ةينب نأ يه اهددص يف نحن يتلا روطتلا ةيرظن هجاوت ةلكشم ربكأ نأ ، ةلكشم اندنع ةقيقحلا

. ةفداصملا لماوعب اهروهظ ليحتسي ثيحب ةريبك ةجرد ىلإ ةدقعم ةيحلا ةيلخلا ةينب نأ يه روطتلا ةيرظن هجاوت ةلكشم ربكأ نإ
ةلاح نويلم فالآ ةرشع ىلع دحاو ةلسلسم يتأتف اهبحسيو ، لفط يتأي نأ لامتحا ، ةرشع ىلإ دحاو نم ةبترم سيكب تاقرو رشع انعضو ول ، ءالع ذاتسأ
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. لقاع يأ هب لبقي الو ، لبقي الو لقعي ال ، مادقألا تحت أدبم ةفدصلا أدبم ، ةفدص اهعنصتل تارذ يفكت ال ينيمألا ضمحلا ةرذ : مهضعب لاق كلذل
ةرم فلأ ��� ربكي ينورتكلا رهجم اندنع نآلا ، ةقيمع رهاجم كانه نكت ملً اميدق ، ديقعتلا ةياغ يف قئاقد نم ةيلخلا ءازجأ عيمج نوكتت ، رخآ ءيش

نم ةفلؤم ، ديقعتلا ةياغ ةدقعم ةثيدحلا رهاجملا تحت ةيلخلا هذه ودبتف ،ً اثيدح ةفورعم ةدقعملا ةيلخلل ةدقعملا ةينبلا ، انه تدب امك ، ةمسقم ةعطق ةيلخ ترهظ ةيديلقتلا رهاجملا
ةرادإ فيرصتو ، نزخمو ، عنصمو ، تامولعم كنبكً اعم لمعت يتلا ماسقألا فالآ

ديرت ال ام لوخد عنمي القاع ءاشغ اهل نإ ىتح

رمأف ةفداصمً ادج دقعملا ماظنلا اذه روهظ امأ ، تقولا سفنب ءازجألاو ءاضعألا هذه عيمج دوجو يرورضلا نم ناك ةايحلا يف رارمتسالا ةيلخلا عيطتست يكل هنأ ، رخآ ءيش
ةيح ريغ ءايشأ نم ةيح ةيلخ رهظت نأ ليحتسم فلأ ِفلأ ُفلأو ليحتسم ، ةيح ريغ داوم نم ةدحاو ةيح ةيلخ جاتنإً اروطت رثكألا تاربتخملا عيطتست الو ،ً امامت ليحتسم
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يأ مايقب ةلواحملا تدعو ،ً ايلك اهكرت ىلإ تدأ ةجرد ىلإ ةيلمعلا هذه ةلاحتسا تدبو ، ةيح ريغ ءايشأ نم ةرفط ترهظ ةيحلا ةيلخلا نأ ، اذه ىلع موقت " نيوراد " ةيرظن
نعً اقباس تمت دق اهقيقحت نع ةمدقتملا مهتاينقت لك عمً اعيمج رشبلا لوقع تزجع يتلا ةيلمعلا هذه نأ يعدتف روطتلا ةيرظن امأ ، ةليحتسمو ةميقع ةلواحم ددصلا اذهب ةبرجت
 . ةيئاوشعلا تافداصملا قيرط
ديدحلل عدوتسم مت راجفنا قيرط نع ��� غنيوب ةرئاط روهظ هبشي تافداصملا ةجيتن دوجولا يف ةيح ةيلخ روهظ نإ : نولوقي ءاملعلا

. كحضم ءيش هنإ ، ةعبطم يف راجفنا نم ) سورال ( سوماق روهظ وأ

:لهذملا اهميمصتو هيإ نإيدلا

، لقعلا هقدصي ال دق ءايشألا هذهل لهذملا ميمصتلاو ، لايخلا دح قوفت تابيقعت اهيف ) هيإ نإ يد ( ـب اهنع ربعن يتلا ةينيمألا ضومحلا اوفشتكا ةيويحلا ءايميكلا ءاملع نأ ةقيقحلا
تافداصملا ةجيتن دوجولا ىلإ رهظت نأ نكمي ال) هيإ نإ يد ( ةينب لثم ةدقعم ةينبلا هذه نأ هفاشتكال لبون ةزئاج ىلع زاح يذلا وكسيسنارف ملاعلا فرتعا دقو

ةيح ةيئزج لك ةاون يف ةدوجوم ةقالمع ةيئزج) هيإ نإ يد ( يئزج نإ ، " نيوراد " راصنأ نم هنأ عم فارتعالا اذه ىلإ رطضا دقو
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، انلكش ىلإ ءاهتناو ، ةيلخادلا انئاضعأ عيمج ةينبو ، اننيعأ نول نم أدبف ، ةينوزلحلا ةيئزجلا يف تارفش لكشب ةطوبرم يح قولخم لك اهكلمي يتلا اهعيمج ةيداملا صاوخلاو
انايالخ عيمج فئاظوو

ةمولعم نويلم فالآ ةسمخ يلاوح ، هتيلخ ةاون يف ةجمربم تاملعم اهلصأ تافص لك ، ةيئزجلا هذه يف تانيجلا مسا اهيلع قلطي يتلا ماسقألا يف جمربم لكشب ةدوجوم اهارن
 . قدصي ال ءيش ،
نوكم تامولعم كنبوه) هيإ نإ يد ( نإف فرحب ةعبرألا تايئزجلا هذه نم ةيئزج لك هبشتب انمق اذإف ، ةفلتخم تايئزج ةعبرأ سامت نم) هيإ نإ يد ( ةرفش ةرفشلا هذه فلأتت
فرحأ ةعبرأ نم

ىلإ ءالع ذاتسأ انجتحال قرولا ىلع اهتباتكو) هيإ نإ يد ( يف ةدوجوملا تامولعملا ليجستب انمق ولو ، اذه تامولعملا كنب يف مسجلا ىلإ ةدئاعلا تامولعملا عيمج نزخ مت دقو
. ملاعلا يف ناسنإلل ةفرعملا رئاود ربكأ نم يه يتلا ةيناطيربلا فراعملا ةرئاد نم افعض نيعبرأ لدعي اذهو ، فراعملا رئاود تاحفص نمً ابيرقت ةحفص نويلم
ةيناطيربلا ةعوسوملا يف تامولعملا فعض نيعبرأ يواست) هيإ نإ يد ( ةيلخلا يف ةاونلا ىلع ةتبثملا تامولعملا

. ةفدص نوكي نل اذه ، قدصي ال ءيش ، ةمايقلا موي ىلإ مدآ نم عبطو فُلأ ام لكل يفكت رصانعلا هذه نم اهيف ةقعلم نآلا

﴾ َنُوقِلاَخْلا ُمُه َْمأ ٍءْيَش ِرْيَغ ْنِم اُوقِلُخ ﴿

) روطلا ةروس (

: لوقيف لجو زع هللا امأ ، ةفدص اوقلخ مهنأ دقتعي نم كانه

﴾ ٌليِكَو ٍءْيَش ِّلُك َىلَع َوُهَو ٍءْيَش ِّلُك ُقِلاَخُ َّ� ﴿

) رمزلا ةروس (

نأ حضاولا نم) هيإ نإ يد ( تايئزجل لهذملا بيترتلا مامأً اقلطم ًازجع ةزجاع ىقبت تافداصملا ىلإ ةيحلا تانئاكلا عيمج عاجرإ لواحت روطتلا ةيرظن نإ ، رخآ ءيش
ايالخلاو) هيإ نإ يد ( تايئزجلاو تانيتوربلا
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. يئاهناللا قلطملا ملعلابو ، ةردقلابً افصتمً اقلاخ كانه نأ دب الف لماكلاو لهذملا قلخلا لثم كانه ماد امو ، لامكلا ةجرد يف قلخلً ارثأو ةجيتن الإ تسيل ءايحألا عيمجو

:قلاخلا عادبإ سكعت تاقولخملا
عئارلا نفلا جذامن نم جذومن ةعيبطلا يف ةدوجوملا ءايحألا نييالم نم يح نئاك لكف ، قلاخلا ةمظع ىدم ىلإ ةعيبطلا يف يح نئاك يأ ناسنإلا لمأتي امنيح ، ءالع ذاتسأ
عيدبلا ينفلا لامجلاو

. امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا قلاخ لجو زع هللا ىلإ ريشتو ، هب انفرعتو ، اهقلاخ ىلإ ريشت ءايحألا هذه
. دهاش ادبأ ةنيكستو ةكيرحت لك يف �و
. دحاو هنأ ىلع لدت ةيآ هل ءيش لك يفو
. هلامكو ، هتينادحوو ، هللا دوجوب قطني

ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ ِيف َنوُرََّكَفَتيَو ْمِهِبُونُج َىلَعَوً ادُوُعقَوً امَاِيق ََّ� َنوُرُكَْذي َنيِذَّلا * ِبَابَْلْألا يِلُوِأل ٍتَايَآل ِراَهَّنلاَو ِلْيَّللا ِفَالِتْخاَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ ِيف َّنِإ﴿

﴾ ِراَّنلا َباَذَع َانَِقف ََكناَحْبُسً الِطَاب اَذَه َتَْقلَخ اَم َانَّبَر

نيملاعلا بر � دمحلاو

ردصملا

ةيحلا ةيلخلا ـ هتافص لالخ نم ناسنإلا ىلاعت هللا جلاعي - عبطلا : فيلكتلا تاموقم - �� : ةودنلا - قلخلا وه ناميإلا - ةيئاضفلا ايروس ةانق / ةينويزفلت تاودن
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