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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

يفحص حيرصت 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

ةصبرتملا تارماؤملا  ةهجاوم  يف  انبعش  ةدحو  قيقحتل  اهدوهج  لك  تلذبو  سامح  ةكرح  هيف  تصرح  يذلا  تقولا  يف 
برضتو ماسقنالا  ززعتو  روسجلا  قرحت  يتلاو  سابعل  ةيريتوتلا  فقاوملاب  انأجافت  ةتباثلا ، انقوقحو  ةينطولا  انتيضقب 
انتيضقل يوفصتلا  بمرت  عورشم  معد  يف  مهاست  تاخانم  قلختو  جراخلاو ، لخادلا  يف  هدومص  لماوعو  انبعش  ةدحو 

ةينطولا

ةطلسلا سيئرل  ةلوؤسم  ريغ  تاحيرصت  نم  درو  ام  ةدشبو  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نيدت  كلذ  ءوض  يفو 
ةيخيرات ةظحل  يف  اهدومص  تاموقم  برضو  ةزغ  يف  انلهأ  عيكرت  ةلواحم  ىلإ  ةرتف  ذنمو  دمعي  يذلا  سابع  دومحم 

ةريطخو ةبعص 

ةدحولا قيقحتو  ينطولا  عورشملاب  ضوهنلا  صرف  ضيوقتل  ةلواحم  امنإو  سامح  ةكرحل  اًفادهتسا  سيل  هلعفي  ام  نإ 
تاططخمو نرقلا  ةقفص  ريرمت  هلالخ  نم  نكمي  يذلا  ىضوفلا  ططخم  ذيفنتل  دهمي  يذلاو  ةزغ  نع  ةفضلا  لصف  زيزعتو 

ينويهصلا لالتحالا  عيراشمو  بمرت 

لاز ام  يذلا  يرصملا  رودلل  ازواجتو  ةحلاصملا  تايقافتا  ىلع  اًجورخ  اهيف  ىرن  يتلا  تارارقلاو  تاحيرصتلا  هذه  نإ 
ذاقنإل هلئاصفو  ينيطسلفلا  بعشلا  تانوكم  لك  نم  اًعيرس  ًالخدتو  ةلجاع  ةفقو  بلطتت  اهذيفنت  ، تاوطخ  عباتي 

ةريطخلاو ةرمدملا  سابع  تاسرامم  هاجت  مهتايلوؤسم  دنع  فوقولاو  انبعش  ةدحوو  ينطولا  عورشملا 

روهدتلا هذه  فقول  لوؤسملاو  لجاعلا  لخدتلاب  ةيبرعلا   لودلا  ةعماجو  ةيلودلاو  ةيميلقإلا  تاهجلا  لك  بلاطن  امك 
ةسايس ىلع  بترتملاو  يلخادلا  ينيطسلفلا  ينطولا  ىوتسملا  ىلع  ةثراكلا  عوقو  عنم  يف  مهتايلوؤسم  لمحتو   ريطخلا 

اهلهأو ةزغ  قحب  هتارارقو  سابع 

نيح يف  دمحلا هللا  بكوم د  ةثداح  يف  سامح  ةكرحل  رشابملا  هماهتاو  ةقبسملا  ماكحألا  سابع  رادصإ  ةكرحلا  ربتعت  امك 
يف تاقيقحتلا ، ريسو  ةلادعلا  راسمل  اًفرح  هتموكح  نم  نواعت  نود  اهتاقيقحت  لصاوت  ةزغ  يف  ةينمألا  ةزهجألا  تلازام 

نيمرجملا ديدحتو  ةقيقحلا  فشك  لجأ  نم  نواعتلاب  صاصتخالا  تاهجو  ةموكحلل  هتاميلعت  يطعي  نأ  رظتنملا  ناك  نيح 

ةيعيرشتو ةيسائر  ةماع  تاباختنا  ءارجإل  ينيطسلفلا  بعشلل  باهذلا  ىلإ  وعدت  سامح  ةكرح  نإف  كلذ  لك  مامأو 
هحلاصم ةياعرو  ةيلوؤسملا  لمحتو  ةدحولا  قيقحتل  لهأ  مه  نمو  هتدايق  بعشلا  بختني  يك  ينطو ؛ سلجمو 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 
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