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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح   " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

يملاعلا لامعلا  موي  ةبسانمب 

 

فورظو عاضوأ  لظ  يف  ماعلا  اذه  يتأت  يتلا  ىركذلا  هذه  لامعلا ، مويل  ةديدج  ىركذ  ىلع  ضرألا  بوعـش  هيف  وحـصتس  ماعلا  اذـه  رايأ  نم  لوألا 
لامع لـك  ىلع  نرقلا  ةـحئاج  اهتـضرف  يتلا  فورظلا  اـهنإ  هينيع ، نيب  رارـصإلاو  بضغلا  ةرظن  دـيعاجت  نم  تدازو  لـماعلا ، لـهاك  نم  تلقثأ  ةـصاخ 

ملاعلا لامع  هؤارظن  هاقلي  امع  ةفعاضم  ًافاعضأ  عضولا  اذه  ةرارم  نم  دجي  ينيطسلفلا  لماعلا  نأ  الإ  ضرألا ،

انوروكلا ةـحئاج  لالغتـسا  نع  عروتي  مل  لالتحالا  نإ  لب  ءانبألا ، توق  يف  ةـقحالمو  راصحو  عنم  نم  لالتحالا  تاقياضم  موي  لـك  يف  هجاوي  وهف 
لامعلا مهسأر  ىلعو  ينيطسلف ، لك  قحب  هتيداس  نم  ديزم  ةسرامم  ليبس  يف 

باوثـألاو زبـخلا  فـيغر  ينيطــسلفلا  لـماعلا  لـسي  ناـك  نأ  دــعبو  ةرــشعلاو ، ةعــستلاو  ةــينامثلا  مهءاـنبأ  اوـتيقيل  رجاـحم  يف  نوـلمعي  نيذــلا  كــئلوأ 
مشاغ لتحمل  هفاتكأ  رّغصي  ملو  اموي ، تاقدصلا  لسوتي  مل  ليعي ، نم  هب  ثيغيل  هدسج  نم  عطتقي  تاب  رخصلا ، نم  رتفدلاو 

هنكلو سمـشلا ، اهتحفل  نأ  دـعب  ةرـشبلا  داوس  يف  سيل  بيعلا  نأ  ضرألا  لامع  لك  ملعي  ينيطـسلفلا  لماعلا  لاز  امو  ماعلا  اذـه  يف  مويلا  اذـه  يتأي 
لتحملا تاءالمإل  نوكرلا  يف 

يتـلاو انبعـش ، قـحب  ةرمتــسملا  ةداـبإلا  برح  لـالتحالا  تاوـق  هـيف  لـصاوت  تـقو  يف  لـمعلا  نـع  ارــسق  نـيلطعتملا  اـنلامع  ىلع  ىركذـلا  هذـه  يتأـتو 
ءانبأ هجو  يف  شيعلا  ذـفانم  لك  اهيف  تدـسو  ةايحلا ، تاموقم  لك  تفدهتـساو  دـيعبب ، اّنع  ةراق  نويع  ةرزجم  امو  رـشبلاو ، رجحلاو  رجـشلا  تلاـط 

ةايحلا تاموقم  لك  برضو  يضارألا ، فيرجتو  رباعملا ، قالغإو  ةيداصتقالا ، تآشنملا  ريمدت  ربع  انبعش 

لساوبلا انلامع 

اذـه لظ  يفو  ةـماركلاو ، شيعلا  ةـمقل  يف  زازتبالا  تالواحم  لك  هجو  يف  اعينم  ادـس  اـيو  بوطخلا ، تمدـتحا  اـم  اذإ  بعـشلا  اـهيلإ  أـجلي  ةرخـص  اـي 
ءـالؤه شيعلا ، تاـموقم  طـسبأ  نم  تمرح  يتلا  ءارمـسلا  دـعاوسلا  باحـصأ  اـنلاجر  ىلإ  زازتـعاو  راـبكإو  لـالجإ  ةـيحت  هجون  نأ  ـالإ  كـلمن  ـال  عقاولا 

رهقلا فورظل  يدحتلاو  ربصلاو  دومـصلا  تاحفـص  عصنأ  مهتايحـضتب  اورطـسو  تايحـضتلا ، نم  ديدعلا  ديجملا  مهخيرات  ربع  اومدـق  نيذـلا  لاجرلا 
يلود تمصو  يبرع  زجع  لظ  يف  انبعش  ىلع  ةضورفملا  نامرحلاو 

ىلـص هلوسرو  لجو  زع  بح هللا  هيف  ركذتـسنو  لمعلاو ، دـجلاو  ريخلا  رهـش  ميركلا ، رهـشلا  لالظ  يف  شيعن  نحنو  ماعلا  اذـه  يف  ىركذـلا  هذـه  رمت 
، مهدـحأ قرع  فجي  نأ  لبق  ىتح  لامعلا  قوقح  ذاـفنإ  ىلع  ميركلا  اـنلوسر  صرح  اـهيف  ركذتـسنو  لـمعلا ، نم  ةـّلاك  تتاـب  يتلا  دـيلل  ملـسو  هيلع  هللا 

مهقح مهمضهي  الو  هلامع  قح  يف  لمعلا  بر  فسعتي  الف 

: يلي ام  دكؤن  اننإف  لساوبلا ، انلامع  اهشيعي  يتلا  ةقئافلا  ةاناعملاو  بعصلا  عقاولا  مامأو  لامعلل  يملاعلا  مويلا  اذه  يف  اننإ 

، يدـحتلاو دومـصلا  نم  دـيزملل  مهوعدـنو  ةينويهـصلا ، شطبلا  ةـلآ  هجو  يفو  ملاظلا ، راصحلا  هجو  يف  اودمـص  نيذـلا  لساوبلا  انلامعل  ةـيحت  1 -     
بيرق جرف هللا  نأ  دكؤنو 

ةررـضتم ةقطنم  نيطـسلف  رابتعاب   " لمعلا نع  نيلطاعلا  لامعلا  هاجت  ةـيثاغإلاو  ةـيناسنإلا  اهتايلوؤسم  مامأ  فوقولاب  ةدـحتملا  ممألا  بلاطن  2 -     
ةايحلا تاموقم  ىندأل  رقتفتو  ةبوكنمو ،"

نكامأ لك  يف  نيلطاعلا  نيينيطـسلفلا  لاـمعلل  تادـعاسملاو  ليغـشتلا  جـمارب  ذاـفنإ  ىلإ  نيينيطـسلفلا  نيئجـاللا  ليغـشتو  ثوغ  ةـلاكو  وعدـن  3 -     
ةثراكلا مجحو  بسانتتل  اهتدايزو  مهدجاوت ،



، هتماركو ينيطسلفلا  ىلع  اهيف  ديازت  ةينف ، ىمست  لامعأ  يف  تجرخ  يتلا  زاشنلا  تاوصألا  كلت  ناجهتسالا  يناعم  لكب  نجهتسنو  بجـشن  4-     
نع نيلطاعلا  شيج  هاجت  لعاف  رودب  مايقلاو  ةينيدلاو ، ةـيموقلاو  ةـيخيراتلا  اهتايلوؤسم  دـنع  فوقولل  ةـيبرعلا  لودـلا  وعدـن  ددـصلا  اذـه  يف  اننإو 

ذفانملا لك  مههوجو  يف  تدسو  ةينويهصلا ، مئارجلا  لعفب  اوررضت  نيذلا  لمعلا 

رـسوملا ربجيلو  هتهج ، نم  لك  يقتريل  ريخلا ، هوجو  يف  لذـبلاو  لفاكتلاو  فتاكتلل  ليـضفلا  رهـشلا  اذـه  ماـنتغا  ىلإ  ينيطـسلفلا  انبعـش  وعدـن  -     5
، نيزوـعملل تاـنوعملا  ميدـقت  نـم  ريخلا  لـهأ  عـنمت  يتـلا  ةـيبرغلا  ةفــضلا  يف  ةـينمألا  ةزهجـألا  كولــس  ركنتــسن  يذـلا  تقوـلا  يف  رــسعملا ، هـيخأ  رــسك 

هناريجو هلهأ  ثوغل  لمعي  نم  لك  لاقتعاو  مهتاعربت ، ةرداصمو 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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