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ميحرلا  نمحرلا  مسب هللا 

يفحص  حيرصت 
نع  رداص 

 

ةينه  ليعامسإ 
يسايسلا  بتكملا  سيئر 

" سامح  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل 

حاورألا  نوهتو  ءامدلا  صخرت  هنود  ةيضق  ناونعو  ةحوتفم  ةكرعم  ىصقألا 

تماـق هـيلع  ةـلماكلا  ةرطيـسلل  ةـمدقمك  ىـصقألا  دجــسملا  ميــسقت  لـجأ  نـم  ينويهــصلا  ناـيكلا  تاوـطخل  ريطخ  روـطت  يف 
يف هنأ  نيدقتعم  نرق ، فصن  وحن  ذنم  ىلوألا  ةرملل  هيف  ةعمجلا  ةالص  ءادأ  عنمو  ىصقألا  قالغإب  بصاغلا  نايكلا  ةموكح 

ىمسي امو  تارارقلا  ذاختا  يف  تنعمأو  لب  رهظلا ، فوشكم  اديحو  ىصقألا  نوكي  فوس  اهتاعارـص  يف  ةمألا  لاغـشنا  لظ 
ةسدقملا ةنيدملا  ديوهت  خيسرتل  ةدحوملا " سدقلا  نوناق  "

ىلوـألا نيملـسملا  ةـلبق  كراـبملا  ىــصقألا  دجــسملاف  تاـططخملا ؛ هذـه  ريرمتب  حمــست  نـل  هتمواـقمو  ينيطــسلفلا  انبعــش  نإ 
حاورألا نوهتو  ءامدلا  صخرت  هنود  ةيضق  ناونعو  ةيوه  ةكرعم  ءامسلا ، ةباوب 

يدــــصتلاو يدــــحتلا  حور  مـــهيف  ييحنو  سدــــقملا  تـــيب  يف  نيدــــهاجملاو  نـــيطبارملا  اــــنلهأ  يدــــيأ  ىلع  دــــشن  ذإ  اــــننإو 
ييحن اـمك  نيراـبج ، ةـلئاع  نـم  لاـطبألا  ىـصقألا  ةـيلمع  ءادهـش  ييحنل  ىــصقألا  نوسندـي  نيذـلا  نييباـهرإلا  نينطوتــسملل 
لوـقنو سدـقلا ، يتـفم  ةحامــس  صخنو  ةـينورتكلإلا  تاـباوبلا  ربـع  دجــسملل  لوخدـلا  اوـضفر  نيذـلا  سدــقلا  لـهأو  ءاـملعلا 

ىصقألا ةرصنل  مهقيرط  نوفرعي  اهؤانبأو  مكلذخت ، نلو  مكملست  نل  سامحو  ةدحاو  ةكرعم  يف  نحن  سدقلا : يف  انبعشل 
هل ةرـصن  بهت  نأ  ةـيزكرملا  اهتيـضق  ىـصقألاو  نيطـسلف  ربتعت  اهخيرات  ربع  تلظ  يتلا  اـنتمأ  ءاـنبأ  وعدـن  ماـقملا  اذـه  يفو 

ةمألا خيرات  نم  قيقدلا  فرظلا  اذه  يف  هيلع  ءاليتسالا  تالواحم  ىلع  قيرطلا  عطقلو 

تاذ تاسـسؤملا  عـيمج  وعدـنو  ىـصقألا ، يف  يرجي  اـمل  اهـضفر  نع  ريبـعتلا  يف  ترداـب  يتـلا  ةيمـسرلا  فـقاوملا  ييحن  اـمك 
لالتحالا   مئارجل  دح  عضول  لجاعلا  كرحتلا  ىلإ  ةيبرعلا  لودلا  ةعماجو  يمالسإلا  نواعتلا  ةمظنم  ةصاخو  ةلصلا 

لاــشفإل ةيبعـــشلاو  ةيمـــسرلا  دوــهجلا  دـــشح  ىلع  لـــمعلاو  كراـــبملا  ىـــصقألا  لـــجأ  نــم  كرحتلا  ىلإ  ةـــمألا  ءاـــملع  وــعدأو 
نيكمتلاو رصنلاب  نيدهاجملل  ءاعدلا  ةصاخو  نكمم  دهج  لك  لذبو  ذيفنتلا ، زيح  ىلإ  جرخت  تأدب  يتلا  هديوهت  تاططخم 

بـضغ تاريـسمو  نماضت  تافقو  ميظنتل  ةـمألا  دادـتما  ىلع  نييمالعإلاو  نيركفملاو  بخنلاو  ةيـسايسلا  ىوقلا  وعدـن  اـمك 
ىصقألا عم  نماضتو 

" َنوُمَلْعَي ِساَّنلا َال  َرَثْكَأ  َّنِكَلَو  ِهِرْمَأ  ىَلَع  ٌبِلاَغ  ُهَّللاَو  "

1438هـ لاوش / / 23 نينثإلا ،
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