
ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ريبك دهاجم  يعن 

( اليدبت اوّلدبامو  رظتني  نم  مهنمو  هبحن  ىضق  نم  مهنمف  هيلع  هللا  اودهاعام  اوقدص  لاجر  نينمؤملا  نم  )

 

( سامح  ) ّةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح  ىعنت  هردقو ، هللا  ءاضقب  ةنمؤم  بولقب 

ةشوغ دوواد  ميهاربإ  سدنهملا / ريبكلا  دهاجملا 

 

قفاوملا ٢٦ ١٤٤٣ه ،ـ مّرحم سيمخلا ١٨  موي  ناّمع ،)  ) ـةّيندرألا ةمـصاعلا  يف  ىلاعتو  هناحبـس  هللا  هاـّفوت  يذـلا 
هبعـش اياضق  ةـمدخ  يف  هرافظأ ، ةـموعن  ذـنم  اهاضق  اماع ، نيناـمثلاو  ةـسماخلا  زهاـني  رمع  نع  سطـسغأ ، / بآ
ىمتنا دقل  .هلـصو  ناكم  لك  يف  تايدتنملاو  ربانملاو  لفاحملا  عيمج  يفو  ندرألاو ، نيطـسلف  يف  هتّمأو ، هنطوو 

( سدقلا  ) نيب اهدعب  لّقنتو  ةرهاقلا ، يف  ةسدنهلا  سردو  سدقلا ، يف  اعفاي  ىتف  ّةيمالـسإلا  ةـكرحلا  ىلإ  رمع  وبأ 
اهيف ىـضق  يتلا  تيوكلاو  نامزلا ، نم  نرق  فصن  ىلع  دـيزيام  هيف  شاعو  ّهبحأ ، يذـلا  ندرـألاو  هسأر ، طقـسم 
ناكو تيوكلاو ، ندرألا  يف  ّةيتحتلا  ّةينبلا  يف  ينهِملا  ديعـصلا  ىلع  ةليلج  تاماهـسإ  اهلالخ  هل  ناك  ماوعأ ، ةعـضب 

. تيوكلا يف  تيوكلا ) جاربأ   ) ءانبو ندرألا ، يف  لالط  كلملا  دس  ءانب  يف  هتكراشم  اهزربأ : نم 

لمعلا ديعـص  ىلعو  نييندرألا ، نيـسدنهملا  ةباقن  يف  لمعلا  تادايق  زربأ  نم  ناك  دقف  يباقنلا ، ديعـصلا  ىلع  اّمأ 
يسايس بتكم  ّلوأ  يف  اوضع  بختناو  اهتقالطنا ، عم  سامح )   ) ّةيمالـسإلا ةمواقملا  ةكرحل  ىمتنا  دقف  يداهجلا ،
مظعم يف  اكراشم  ناـكو  ةـكرحلل ، ّيمـسر  قطاـن  ّلوأ  يـسايسلا  بتكملا  هراـتخاو  ماع ١٩٩١م ، اهيف  ةـكرحلل 

. ّةيمالسإلاو ّةيبرعلا  دالبلا  يف  تلاجو  تلاص  يتلا  ةيسايسلا  اهدوفو 

دلو يتلا  سدقلا  نع  عافدلا  يف  قحو  قدص  ناسل  ناكو  رارـصإو ، دـهجو  بأدـب  هتايح  ةـليط  رمع  وبأ  لمع  دـقل 
. طابرلاو دشحلل  اضرأ  ندرألا  نع  عافدلا  يفو  نيطسلف ، يف  داهجلاو  ةّمواقملا  نع  عافدلا  يفو  اهيف ، أشنو 

نأ كل  هللا  ّردق  نإو  ةفاك ، ةّمألا  اياضقو  ندرألاو ، نيطـسلفو  سدـقلل  كتايح  ترذـن  دـقف  رمع ، ابأ  اي  هللا  كمحر 
نولـصي ديدانـص ، الاجر  كءارو  تكرت  كنإف  لالتحالا ، سجر  نم  ةرّرحم  سدـقلا  ةـيؤرب  كانيع  لحتكت  ملو  لحرت ،
ةكرابملا ضرألا  ريرحت  يف  نيسّسؤملاو  ءابآلا  ملحو  كملح  اوقّقحي  ىتح  سيفنلاو ، يلاغلا  نولذبيو  راهنلاب ،  ليللا 

. سدقلا اهتّردو 

يريخ .دو  يسيتنرلا ، زيزعلادبع  .دو  نيساي ، دمحأ  خيشلا  نيدهاجملا : نم  رابكلا  بكرب  قحلتل  رمع  ابأ  اي  تيـضم 
نمم مهريغو  قيقلا ، نسح  سدنهملاو  دوراب ، نمحرلادـبع  .دو  رقـشألا ، رمع.دو  دـمح ، ناميلـس  ذاتـسألاو  اغألا ،

، نيّلدبم الو  نيّريغم  ريغ  بردلا ، اذه  ىلع  كذيمالتو  كبرد ، قافر  ىقبيسو  داهـشتسالاو ، داهجلا  برد  ىلع  اوراس 
. ىلاعت هللا  نذإب 

كيوذو كـلهأل  ناولـسلاو ، ربصلاو  ناوضرلاو ، لوبَقلاو ، ةرفغملاو  ةعـساولا ، ةـمحرلا  ريبكلا  اندـيقفل  هللا  لأـسن 
. كذيمالتو كّيبحمو  كبرد  قافرو 

نوعجار هيلإ  ّانإو  هلل  ّانإ 
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" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرح 
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