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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص نايب 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

كرابملا ىصقألا  دجسملا  تاحاس  يف  انتفقو  نكتلف  ةفرع  موي  يف 
ةماـقإل نيمداـقلا  جاوفأـب  كراـبملا  ىـصقألا  دجـسملا  تاـحاس  نيزتـتو  ناـكملا ، ةـكرب  عم  ماـيألا  ةـكرب  يقتلت  يذـلا  تقولا  يف 

ركملا نيباــعث  هباــبقو  هتاــحاسو  دجــسملا  لوـح  نـم  للــستت  ةــجحلا ، يذ  نـم  رــشعلا  رجأ  يف  اــعمط  ركذ هللا  عـفرو  ةالــصلا 
زازفتسال ةلواحم  يف  ىصقألا ، دجـسملل  مهـسيندتو  مهتاماحتقا  نوفثكي  اوتاب  نيذلا  لالتحالا  ينطوتـسم  نم  ةينويهـصلا 

اوئتف ام  نيذلا  نويرـصنعلا  نوفرطتملا  هويـسايس  اهكرابيو  لالتحالا  ةموكح "  " اهاعرت ةدـبرعلا  هذـه  لكو  هيبحمو ، هراّمع 
مهلكيه ءاـنبو  همدـه  يف  مـهتبغر  وـحن  َادـيعب  ةــضيرملا  مهمـالحأ  بهذــتو  كراـبملا ، ىــصقألا  دجــسملا  ميــسقتل  نوـططخي 

هناكم مزعزملا 

انلهأ ىلع  يموـيلا  قييــضتلا  ىلإ  هتدــعت  لــب  هتاــحاسو ، ىــصقألا  دجــسملاب  ركملا  دــح  دــنع  ةينويهــصلا  ةدــبرعلا  فـقت  مـلو 
سدقلا  نع  ليحرلا  ىلإ  مهعفدل  مهيلع ، ةلوهملا  بئارضلا  ضرفو  مهتويب  مدهو  مهب  ليكنتلاو  نييسدقملا 

انلهأ قــحب  هينطوتـــسمو  لـــالتحالا  لـــبق  نــم  ةدـــيدج  ةدـــبرعو  دـــيدج  ءادـــتعاب  موــي  لـــك  يف  اـــنعلاطت  راـــبخألا  يه  اـــهف 
تـــسيلو عــيورتو ، تويبــلل  مدــهو  تــالاقتعاو  تاــماحتقا  ىلع  موــي  لــك  ظــقيتست  ةــيوسيعلا  ةــيرق  يه  اــهف  نييـــسدقملا ،

اهلهأ نم  سدقلا  غارفإ  ىلإ  ىعـسي  يذلا  لتحملا  اذه  نم  يناعت  سدقلا  ءايحأو  ىرق  لك  نإ  لب  ةديرفلا ، ةلاحلاب  ةيوسيعلا 
يبرعلا يمالـسإلا  ةنيدملا  لكـش  نم  امهاو  ريغيل  ةنياهـصلا  نم  ناكم  لك  نم  مهبلجتـسي  قافآ  ذاذـش  لالحإو  نيينيطـسلفلا 

ينيطسلفلا

نومـسي نمم  ةرمتـسملا  تاوعدـلاو  نيتلبقلا  ىلوأـب  قدـحملا  رطخلا  اذـه  ءازإو  ساـمح  ةيمالـسالا  ةـمواقملا  ةـكرح  يف  اـننإ 
: يلي ام  دكؤنل  ةفرع  موي  يف  ىصقالا  دجسملا  ماحتقال  موعزملا  لكيهلا " ءانمأ  "

، اـنلافطأو اـنئاسن  انخويـش ، انبابـشو  انبيـشب  ىــصقألا  دجــسملا  وـحن  ماـعلا  ريفنلاو  لاـحرلا  دـشل  ّاـموي  ةـفرع  موـي  نـكيل  ّـالوأ :
كرابملا ىحضألا  ديع  مايأ  ةليط  دهعلا  اذه  ىلع  ىقبنلو  طابرو ، مايصو  ةدابع  موي  هلعجنلو  ىصقألا  تاحاس  رمعنلو 

ةلوصوم ةـيحتلاو  لـالتحالا ، لـبق  نم  يموـيلا  عـمقلاو  ريجهتلا  ةـلآ  نوـهجاوي  نيذـلا  نييـسدقملا  اـنلهأ  دومـص  ييحن  ّاـيناث :
دشو ىصقألا  عم  مهدهع  ىلع  مهئاقبو  مهتاسدقمو  مهدجـسمل  مهئافوو  مهرب  ىلع  لتحملا  لخادلاو  ةفـضلا  يف  انلهأ  ىلإ 

هيف طابرلاو  لاحرلا 

ىلع وطـسلاو  هديوهتو  ىـصقألا  سيندـتل  ةـموؤشملا  هتاططخم  يف  رارمتـسالا  ةـبغم  نم  ينويهـصلا  لالتحالا  رذـحن  ّاثلاث :
طئاـحو قاربـلا  دجــسمو  رمع  ىلــصمو  يناورملا  ىلــصملاو  ةــمحرلا  باــبف  موـعزملا ، هـلكيه  نـم  اءزج  اهيعدــيل  هـنم  ءازجأ 



بيبحلا اندجسم  نم  ةليصأ  ءازجأ  اهلك  قاربلا 

دجــسملا كرت  مدــعو  مهتاــيلوؤسم ، ماــمأ  فوــقولا  ىلإ  ةــيبرعلا  لودــلا  ةــعماجو  يمالـــسإلا  نواــعتلا  ةــمظنم  وعدــن  ّاــعبار :
سدقلا وحن  ايموي  فحزي  يذلا  ديوهتلا  راصعإ  مهدحو  نوهجاوي  نييسدقملا  كلذكو  سدقلاو ، ىصقألا 

ىلع ــاليوط  توكــسلا  نــكمي  ــال  ينطو  تباــثو  ةــسدقم  ةــميق  اــمه  سدــقلا  ةــنيدمو  ىــصقألا  دجـــسملا  نأ  لــتحملا  مــلعيل 
نوكيـس هناودـع  لصاو  ام  اذإ  لتحملا  هعفديـس  يذـلا  نمثلا  نإو  امهيف ، لـصاحلا  ريجهتلاو  ميـسقتلاو  سيندـتلا  تـالواحم 

بيرق  هرظانل  ادغ  نإو  اريبك ،

داهشتسا  وأ  رصن  داهجل  هنإو 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 
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