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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص حيرصت 

تالاحو ةفضلا  يف  ةيسايسلا  تالاقتعالا  دعاصت  ىلع  اًبيقعت  ديدش  نمحرلا  دبع  سامح  ةكرح  يف  يدايقلا  نع  رداص 
: نييسايسلا نيلقتعملا  نم  ددع  قحب  بيذعتلا 

تاهجوت ىلع  رطيست  تلاز  ام  ةينمألا  ةيلقعلا  نأ  دكؤي  ةلتحملا  ةفضلا  يف  ةيسايسلا  تالاقتعالا  ةلصاوم  نإ 
نأ ةصاخ  اًديقعت ، ينيطسلفلا  عضولا  ديزت  تالاقتعالا  هذهو  يلخادلا ، ينيطسلفلا  نأشلا  عم  لماعتلا  يف  ةطلسلا 
نكل ربانملا ، ألمت  نرقلا  ةقفص  ةهجاومو  ضرألا  ىلع  هتسايسو  لالتحالا  ةهجاوم  لجأ  نم  ةينطولا  ةدحولا  تاوعد 

ديصر اهل  سيل  تاوعدلا  نأ  ىلع  رشؤي  لاز  ام  ضرألا  ىلع  عقاولا 

، هتدراطمو لالتحالا  ةقحالم  نم  هيناعي  ام  لظ  يف  ةيولوأ  نوكت  نأ  بجي  ينيطسلفلا  ناسنإلا  ةمارك  ةيامح  نإ 
ةيسيلوب ةروصب  متت  يتلا  فاطتخالا  تايلمعو  مهلاقتعاو ، نيررحملا  ىرسألا  ةقحالم  يف  مويلا  نزحملا  دهشملاو 

فقوتي نأ  بجي   ، مهتاعماج مامأ  نم  وأ  مهلزانم  نم  ءاوس  مهل 

تالئاعلا نم  ددع  ةاناعم  فقو  لجأ  نم  لخدتلاب  ةيلئاصفلاو  ةينطولا  تائيهلاو  ةيقوقحلا  تاسسؤملا  عيمج  بلاطن 
نع لازن "  " نيلقتعملا ةدلاو  بارضإو  داج هللا "  " ةلئاع نع  ردص  امو  بيذعتلل ، اهؤانبأ  ضرعتي  يتلا  ةينيطسلفلا 

، تالاقتعالا هذه  ةروطخ  دكؤي  احيرأ ، نجس  يف  لقتعملا  اهلجن  نع  تاكيود "  " ةلئاع هتردصأ  يذلا  نايبلاو  ماعطلا ،
عمتجملا نم  ةعساو  ةحيرش  سمت  اهنأو 

نيذلا نيررحملا ، ىرسألا  مارتحاو  هتقحالم ، فقو  نم  ًالوأ  أدبي  هضرأ  يف  هتيبثتو  ينيطسلفلا  نطاوملا  ةيامح  نإ 
ةطلسلا نوجس  ىقبت  نأ  دحأ  لبقي  لهف  اًبيصن ، مهرامعأو  مهداسجأ  نم  هتالقتعمو  لالتحالا  نوجس  تلان 

ةقحالملا تايلمعل  نانعلا  قلطي  نَمل  هجوم  لاؤسلا  اذه  نيينيطسلفلا ؟ ىرسألا  ةاناعم  نم  رخآلا  هجولا  ةينيطسلفلا 
مهتالئاعو ىرسألا  ةاناعم  طئاحلا  ضرعب  اًبراض  فاطتخالاو  بيذعتلاو 

ديدش نمحرلا  دبع 

سامح "   " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  يدايقلا 
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