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تالایتغالا مغر  انبعش  نع  عافدلا  سامح   ةکرح  رارمتسا  ادیکأت   يفحص  نایب 
تالاقتعالاو
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ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  رداص 

تالاقتعالاو تالايتغالا  مغر  انبعش  نع  عافدلا  يف  نورمتسم 

ةلمح نم  ةيـضاملا  ةـليللا  ينويهـصلا  لالتحالا  تاوق  هيلع  تمدـقأ  ام  نأ  ساـمح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  دـكؤت 
يه ةـيدلبلا ، سلاـجملا  ءاـضعأو  ءارزوو  يعيرـشتلا  سلجملل  ءاـضعأ  نـم  زوـمرلاو  تاداـيقلا  تلاـط  ةعــساو  تـالاقتعا 

ةمواــقملا اهتثدـــحأ  يتــلا  اــيريتسهلا  ةـــلاح  ةـــجيتن  ةيليئارـــسإلا  ةـــموكحلا  باــتنا  طــبختو  ســـالفإ  نــع  ربــعت  ةوــطخ 
انبعــش قــح  نــع  اــهعافد  فــقول  ةــمواقملا  ىوــقلاو  ساــمح  ةــكرح  ىلع  طغــضلل  اــهنم  ةــسئاب  ةــلواحمو  ةينيطـــسلفلا ،

ةحاتملا  لئاسولا  لكب  لالتحالا  تاوقل  يدصتلاو 

ةلواحمو ةينيطسلفلا  ةيطارقميدلل  ةيقيقح  ةرزجم  وه  تالاقتعا  ةلمح  نم  مويلا  حابصو  ةيـضاملا  ةليللا  ثدح  ام  نإ 
، اـيلاع ةـكرحلا  هـتعفر  يذـلا  ةـمواقملا  راـيخ  برـضو  ةينيطـسلفلا  ةـحاسلا  يف  ةيـسايسلا  ىوـقلا  نيزاوـم  رييغتل  ةـسئاي 

ةينمألاو ةيندملا  انبعش  تاسسؤمل  ينطو  ساسأ  ىلع  ءانبلا  جهنمو  ةمواقملا ، سأر  وه  احضاو  تاب  بولطملاف 

ام ناو  انبعــش ، ىلع  تاءادـتعالاو  ناودــعلا  فـقول  حــضاو  ضفرو  فـلخلل  بوره  وـه  لـالتحالا  تاوـق  هـب  موـقت  اـم  نإ 
لتقلا تايلمع  يف  يه  رمتستو  سفنلا ، نع  عافدلا  فقوو  ةمواقملا  ءاهنإ  ىلع  لمعلا  وه  لالتحالا  ةموكح  هيلإ  ىعست 

ينيطسلف وه  ام  لك  ةحابتساو  حايتجالاو  لاقتعالاو  ريمدتلاو 

: يلي ام  ىلع  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  يف  دكؤن  ةديدجلا  ةينويهصلا  ةمجهلا  هذه  لظ  يفو 

وهو العفو ، الوق  سامح "  " ةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرح  نع  ىلختت  نل  تباث  يجيتارتسإ  رايخ  ةـمواقملا  رايخ  نإ  الوأ :
تالايتغالا هذه  نإو  ةرمتـسم ،" ةمواقملا  لتحم  كانه  نإ  املاط   " لوقت اندنع  ةدـعاقلاف  لتحم ، كانه  ماد  ام  لصاوتم 

الوعفم ناك  ارمأ  يقي هللا  نأ  ىلا  داهجلاو  ريرحتلا  قيرط  لصاونسو  انبهرت  نل  تاديدهتلاو  تالاقتعالاو 

باونلل يروفلا  قـالطإلا  ىلع  لـمعلاو  اـهفقو  ىلع  لـمعلا  ملاـعلا  لود  ىلع  ةـينوناق  ةـميرج  وه  باوـنلا  فاـطتخا  اـيناث :
كيود زيزع  روتكدلا  يعيرشتلا  سلجملا  سيئر  مهسأر  ىلعو  ةفاك  نيلقتعملا 

كرحتلا ةيطارقميدلاب  ةبلاطملاو  ةقطنملا  يف  رارقتسالاو  نمألاو  مالـسلل  ةبحملا  لودلاو  ةقيدصلا  لودلا  وعدن  اثلاث :
يطارقميدلا ينيطسلفلا  بعشلا  رايخ  ةيامحل  لجاعلا 



مهحارــس قـالطإل  قرطلا  لـك  ساـمح  ةـكرح  ماـمأ  حـتفي  ةــقيرطلا  هذــهب  ءارزوـلاو  باوـنلا  لاـقتعا  رارمتــسا  نإ  اـعبار :
هتلعف جئاتن  لمحتي  نأ  لالتحالا  ىلعو  لالتحالا  نوجس  يف  ةفاك  ىرسألاو 

ىلع مـيحجلا  باوـبأ  حــتف  ينعي  مـهنم  يأـب  ساـسملاو  ءارزوـلاو  باوـنلا  ةمالــس  ةــيلوؤسم  لـالتحالا  لـمحتي  اـسماخ :
لالتحالا عم  اهيعارصم 

سامح ةيمالسإلا  ةمواقملا  ةكرح 

نيطسلف
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