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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

 

يفحص نايب 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

 

لوكأملا فصعلا  ةكرعمل  ةسداسلا  ىركذلا  يف 

{ ُليِكَوْلا َمْعِنَو  ُهَّللا  اَنُبْسَح  اوُلاَقَو  اًناَميِإ  ْمُهَداَزَف  ْمُهْوَشْخاَف  ْمُكَل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمُهَل  َلاَق  َنيِذَّلا  }
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، ءادهـشلا فـالآو  ةزغ ، عاـطق  يف  دـماصلا  ينيطـسلفلا  انبعــش  ىلع  رداـغلا  ينويهــصلا  ناودـعلا  نـم  اًـموي  نيــسمخ  نـم  رثـكأ 
متُيو لكُثو  مالآو  نييالملا ، تائمب  رئاسخو  عماجو ، تيبو  عراـشو  ةـيواز  لـك  لاـط  لوهم  راـمدو  ىحرجلا ، فـالآ  تارـشعو 

، ةزغ عاطق  ىلع  ينويهـصلا  ناودـعلا  رثإ  مهبعـش  نع  عافدـلل  اوّبه  هيلع ، اودـهاع هللا  ام  اوقدـص  ًالاجر  نـأل  كـلذ  لـك  ملُظو ،
وبأ دــمحم  لــفطلا  فـطخو  ةفــضلا ، يف  ةنياهــصلا  نـيمرجملا  دــيب  تقرتـحا  يتــلا  ةــشباود  ةــلئاع  قـحب  ةعــشبلا  ةــميرجلاو 

رهاطلا هنامثجب  ليثمتلاو  هلتقو ، سدقلا  يف  ريضخ 

يـسيتنرلاو نيــسايلا  ذـيمالتو  ماـسقلا ، داـفحأ  ةزغ  لاـجر  مـه  اذـكهو  ةـناهملاو ، ةـلذملا  تـضفرو  بـضغلا ، ءاوـل  ةزغ  تـعفر 
لاضنلاو داهجلا  ةذتاسأ  نم  مهريغو  ىفطصم  يلع  وبأو  اياطع  وبأو  يقاقشلاو  ةداحش  حالصو 

، لوكأـملا فـصعلا  ةـكرعم  تناـكف  نالذـخلاو ، ؤـطاوتلا  مـغرو  مـلظلا ، مـغرو  راـصحلا ، مـغر  ناودـعلاب  لـبقت  نأ  ةزغل  ناـك  اـمو 
رتخبتو مهتابابد ، لخاد  يف  لـالتحالا  دونج  ةلـسابلا  اـنتمواقم  لـكو  ماـسقلا  بئاـتك  تسادو  اـهتملك ، ةـمواقملا  تلاـق  ثيح 

ةكرح لـشو  خـيراوصلا ، تاـئمب  مهندــم  كد  ىلع  ةوـالع  زوـع ،" لـحان   " يف دوـنجلا  باـقر  اوـسادو  قـبيطم ، وـبأ  يف  لاـطبألا 
بعرلاو عدرلاو  ةوقلا  نازيمو  ةلداعملا ، بلق  ىلإ  ىدأ  ام  ةمكحملا ، نئامكلا  يفو  صنقلا  يف  اًسورد  مهنيقلتو  مهتارئاط ،

امدـنع ـالإ  اًدـبأ  فـقوتت  نـل  اـنتمواقم  نأو  ةرورغم ، ةمــشاغ  ةوـق  لـك  نـم  ىوـقأ  قـحلا  ةوـق  نأ  سرطغتملا  ودـعلا  اذـه  مـهفيل 
ةناــيخلاو نالذــخلاو  معدــلا  لــك  نأو  اًناودـــعو ، اـًـملظ  ةـــبوهنملا  اــنتاورثو  انتاسدـــقمو  انـــضرأ  يف  اــنقوقح  لــماك  ديعتـــسن 

زع لوقل هللا  اًنئمطم  ناطوألا ، ررحيو  ناجسلا  لالغأ  رسكيو  رصتني ، نأ  دارأ  بعـش  نم  هيمحت  نل  ودعلا  اذه  عم  ؤطاوتلاو 



{ ٌريِدَقَل ْمِهِرْصَن  ٰىَلَع  َهَّللا  َّنِإَو  اوُمِلُظ  ْمُهَّنَأِب  َنوُلَتاَقُي  َنيِذَّلِل  َنِذُأ   } لجو

ميظعلا انبعش  ءانبأ 

ىركذـلا ءاوـجأ  شيعن  نحنو  اـننأ  ـالإ  اـنتمأ ، ةوفـصو  انبعـش  ءاـنبأ  ةريخ  نـم  باـبحألا  دـقف  مـغرو  مـلأ ، نـم  اـنب  قـحل  اـم  مـغر 
، لايجألل ةيمهألا  ةغلاب  اًسورد  نوكت  نأ  حلـصت  يتلا  ربعلاو  دهاشملا  نم  ريثكلا  رـضحتسن  ةسدقملا  ةكرعملا  هذهل  ةسداسلا 

ةميزعلاو ةدارــإلا  تاــباسحو  ةــيحورلا ، تاــباسحلا  نـع  هتلغــشف  ةــتحبلا ، ةــيداملا  تاــباسحلا  هـيلع  تـبلغ  نـم  لــكل  ةربــعو 
ملظلاو ةسرطغلاو  ةنايخلاو  ردغلا  باينأ  نيب  نم  رصنلا  عازتنا  ىلع  رارصإلاو  تابثلاو  مادقإلاو  ةعاجشلاو 

: يتأي ام  دكؤن  ةسدقملا  ةكرعملا  هذه  نم  تاونس  تس  دعبو  اننإ 

تاهمألاو ءابآلاو  انلئاوعو  اناحرجو  انئادهشب  اًيلاع  انـسوؤر  عفرنو  رخفنو  هدجاوت ، نكامأ  لك  يف  انبعـش  ءانبأ  ييحن  ًالوأ :
ةكرعملا هذه  يف  مهتاكلتممو  مهتويبو  مهئانبأب  اوحض  نيذلا 

ركف اذإو  دادزي ، رـصنلا  ةـيمتحب  انناميإو  اًعونو ، اًمك  ىوقأ  انتمواقم  حالـسو  ىـضمأ ، انـسأب  ةوقو  دـشأ ، انلاجر  ةـميزع  اًيناث :
ةـعقاو ال هتياهن  نأ  مهفيـسو  لبق ، نم  اهدـهعي  مل  ةوق  انم  دجيـسف  ءوسب  انـضرأو  انبعـش  سمي  وأ  انـسمي  نأ  هرورغب  انودـع 

هريبدت يف  هريمدت  نأو  ةلاحم ،

انب ساسم  وه  ضرألا  وأ  بعـشلاب  ساسم  يأ  نأو  ةـينطولا ، رعاـشملا  ةدـحوو  ضرـألا ، ةدـحوو  بعـشلا ، ةدـحو  دـكؤن  اًثلاث :
لكو نيطـسلف  لـكو  سدـقلاو  ةزغب  ساـسم  وـه  راوغـألاب  ساـسم  يأو  تاتــشلاو ، ـ48  لاو سدـقلاو  ةفــضلاو  ةزغ  يف  اًـعيمج 
ىلع انودـع  دوجوب  فرتعن  الو  تباوثلاو ، ةـمواقملا  فلخ  نيدـحوم  هعالتقال ، لتحملا  ةـهجاوم  لصاونـس  اـننأو  ينيطـسلف ،

رصق وأ  نامزلا  لاط  امهم  انتاسدقمو  انضرأ 

دقف اـنلافطأو ، اـنئاسنو  اـنلاجر  ةريخ  نـم  باـبحألا  فـالآ  اندـقف  دــق  اـنك  نـئلو  لاـجرلا ، عنــصم  ةزغو  ةدّـالو ، نيطــسلف  اًعبار :
اًفيس ىضمأو  ةوق  دشأ  لاطبألا  نيلتاقملا  نم  ةفعاضم  اًفالآ  تاونس  تس  يف  ةزغ  تبجنأ 

ةقيقحلا نـم  ريغتــس  ةـيلالتحالا  مـضلا  تارارق  ـالو  نرقلا ، ةقفــص  طـطخ  ـالو  ناودــع ، ـالو  تاـبوقع ، ـالو  راـصح ، ـال  اًسماخ :
عزتننسو انـضرأ ، يف  مهل  لبقتـسم  الو  اننيب ، مهل  ناكم  نوئراط ال  انءادعأو  انـسدق ، سدقلاو  انـضرأ ، ضرألا  نأ  يف  ةلثاملا 

انودعل يسايس  نمث  يأ  انقح  لباقم  عفدن  نلو  نيملاظلا ، نيرصاحملا  باينأ  نيب  نم  انلافطأ  ةمقل 

عفدـي نأ  ودـعلا  ىلعو  اـهققحن ، ىتـح  لاـب  اـنل  أدـهي  نلو  ةـسدقم ، انودـع  دونج  انرـسأ  اـهلجأ  نم  يتـلا  انارـسأ  ةـيرح  اًسداس :
ىلاعت نذإب هللا  مولظملا  انبعش  ءانبأو  انلاطبأ  ررحنسو  اننيب ، مايألاو  هنع ، اًمغر  وأ  هنم  ىضرب  نمثلا 

الو ةوقلا ، الإ  قحلا  يمحي  الف  ةـلداعلا ، اياضقلاو  تـالاسرلا  باحـصأ  نأـش  اذـهف  ةـفاك ، ةوقلا  بابـسأ  عمج  لصاونـس  اًعباس :
اهنم اورجه  يتلا  مهتويبو  مهرايد  ىلإ  ةدوعلا  يف  نيئجاللا  قوقح  ىلع  مواـسن  نلو  ةوقلا ، ريغ  نيدرـشملا  نيئجـاللا  دـيعي 

اًناودعو اًملظ 

ءادهشلل دجملا 

لاطبألا انارسأل  ةيرحلا 

داهشتسا وأ  ٌرصن  داهجل  اهنإو 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 



نيطسلف

 

ويلوي 2020  8 ءاعبرألا :


	بيان صحفي في الذكرى السادسة لمعركة العصف المأكول

